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ג ד"א וידבר ה' אל משה במדבר סיני עד שלא עמד אהל מועד דבר עמו בסנה שנאמר )שמות ג( ויקרא
אליו ה' אלהי מתו 2הסנה ואח"כ )שמות יב( ויאמר ה' אל משה ואל אהר באר 3מצרי לאמר ודיבר
עמו במדי שנאמר )שמות ד( ויאמר ה' אל משה במדי ודיבר עמו בסיני שנא' וידבר ה' אל משה במדבר
סיני לאמר וכיו שעמד אהל מועד אמר יפה הוא הצניעות שנא' )מיכה ו( והצנע לכת ע אלהי 2הרי
הוא מדבר עמו באהל מועד.
שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ג

א אפריו עשה לו ,ר' עזריה בש ר' יהודה בר' סימו פתר קרייה במשכ ,אפריו זה משכ ,אמר ר'
יהודה ברבי אלעאי למל 2שהיתה לו בת קטנה ,עד שלא הגדילה ובאת לידי סימני היה רואה אותה
בשוק ומדבר עמה בפרהסיא במבוי ובחצר ,כיו שהגדילה ובאת לידי סימני אמר המל 2אי שבחה של
בתי שאהא מדבר עמה בפרהסיא ,אלא עשו לה פפליו וכשאהיה צרי 2לדבר עמה אדבר עמה מתו2
הפפליו.
מדרש תנחומא )ורשא( פרשת בא סימן ה

וידבר ה' אל משה ואל אהר באר 3מצרי לאמר וכי לא היה הדבור אלא למשה בלבד ומה ת"ל אל
משה ואהר ,כש שהיה משה כלול לדברות כ 2אהר ,ומני שלא דבר ע אהר דכתיב ויהי ביו דבר
ה' אל משה באר 3מצרי ,למשה ולא לאהר ,א= כא למשה ולא לאהר ,ומפני מה לא דבר ע אהר
בשביל כבודו של משה ,א"כ נמצאת ממעט כבוד אהר ,לא ששניה שוי ,וכ אתה מוצא כל מקו
ששניה במקו אחד שניה שוי ,ביו עשות ה' אלהי אר 3ושמי )בראשית ב( שניה שוי ,כבד
את אבי 2ואת אמ) 2שמות כ( שניה שוי ,ויהושע ב נו וכלב ב יפנה )במדבר יד( שניה שוי ,ומשה
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ואהר שניה שוי ,באר 3מצרי חו 3לכר ,2וכ אתה מוצא שלא נמצאת שכינה במצרי שנא' ויאמר
אליו משה כצאתי את העיר אפרוש את כפי )שמות ט( למה שהיתה אר 3מצרי מלאה גלולי לכ2
כתיב באר 3מצרי ולא בתו 2מצרי ,ולמה נמצאת שכינה במצרי ללמד 2עד שלא נבחרה אר3
ישראל היו כל הארצות כשרות לדבור משנבחרה אר 3ישראל נפסלו כל הארצות ,עד שלא נבחרה
ירושלי היה כל אר 3ישראל כשרה לדבור משנבחרה ירושלי נסתלק הדבור מאר 3ישראל ,עד שלא
נבחר בית העולמי היתה ירושלי ראויה לשכינה משנבחר בית העולמי יצתה ירושלי דכתיב
)תהלי קלב( כי בחר ה' בציו אוה למושב לו ואומר זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה )תהלי
קל"ב( ,עד שלא נבחר אהר היו כל ישראל ראוי לכהונה שנאמר )במדבר יח( ברית מלח עול היא וגו'
משנבחר נפסלו ישראל שנאמר )במדבר כה( והיתה לו ולזרעו אחריו ברית וגו' ,עד שלא נבחר דוד היו
כל ישראל ראוי למלכות משנבחר דוד יצאו כל ישראל שנאמר )עזרא ד( לא לכ ולנו לבנות בית
לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה לה' אלהי ישראל ולמה נדבר ע הנביאי בחוצה לאר 3בזכות אבות
שנאמר )ירמיה לא( כה אמר ה' קול ברמה נשמע וגו' ,וכתיב )ירמיהו ל"א( כה אמר ה' מנעי קול 2מבכי
וגו' ,וא= בחוצה לאר 3לא נדבר ע הנביאי אלא במקו טהור שכ את מוצא בדניאל )דניאל ח( ואני
הייתי על אובל אולי ,וכ ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל )דניאל י( וכ יחזקאל אומר ואני
בתו 2הגולה על נהר כבר זה חדקל ,משנדבר עמו בחוצה לאר 3היה מדבר עמו באר 3שנאמר )יחזקאל
ג( קו צא אל הבקעה וש אדבר אות.2
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