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ִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ  ֵ נָה ַהּשׁ ָ ּשׁ ִני ּבַ ֵ ֶאָחד לַחֶֹדׁש ַהּשׁ אֶֹהל מֹוֵעד ּבְ ר ִסינַי ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ה’ ֶאל מֹׁשֶ במדבר פרק א: )א( ַוְיַדּבֵ
לָֹתם:  ל ָזָכר ְלֻגְלּגְ מֹות ּכָ ר ׁשֵ ִמְסּפַ חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ּפְ ָרֵאל ְלִמׁשְ נֵי ִישְׂ ל ֲעַדת ּבְ אוּ ֶאת רֹאׁש ּכָ ִמְצַרִים לֵאמֹר: )ב( שְׂ

ה ְוַאֲהרֹן:  ְפְקדוּ אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ַאּתָ ָרֵאל ּתִ ִישְׂ ל יֵֹצא ָצָבא ּבְ נָה ָוַמְעלָה ּכָ ִרים ׁשָ ן ֶעשְׂ )ג( ִמּבֶ

ל ָזָכר  חָֹתם ּכָ ּפְ נֵי לִֵוי ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמׁשְ קֹד ֶאת ּבְ ר ִסינַי לֵאמֹר: )טו( ּפְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ה’ ֶאל מֹׁשֶ במדבר פרק ג: )יד( ַוְיַדּבֵ
ה:  ר ֻצוָּ ֲאׁשֶ י ה’ ּכַ ה ַעל ּפִ ְפקֹד אָֹתם מֹׁשֶ ְפְקֵדם: )טז( ַויִּ ן חֶֹדׁש ָוַמְעלָה ּתִ ִמּבֶ

מָֹתם:  ר ׁשְ א ֵאת ִמְסּפַ ן חֶֹדׁש ָוָמְעלָה ְושָׂ ָרֵאל ִמּבֶ כֹר ָזָכר ִלְבנֵי ִישְׂ ל ּבְ קֹד ּכָ ה ּפְ במדבר פרק ג: )מ( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

כֹור  ל ּבְ ַחת ּכָ ם ּתַ ֱהַמת ַהְלִויִּ ָרֵאל ְוֵאת ּבֶ ְבנֵי ִישְׂ כֹר ּבִ ל ּבְ ַחת ּכָ ם ִלי ֲאִני ה' ּתַ במדבר פרק ג: )מא( ְולַָקְחּתָ ֶאת ַהְלִויִּ
ָרֵאל:  נֵי ִישְׂ ֶבֱהַמת ּבְ ּבְ

במדבר רבה א, ז: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני". למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים: בג' דברים ניתנה 
התורה, באש, ובמים, ובמדבר, באש מניין )שמות יט( "והר סיני עשן כולו". ובמים מניין שנאמר )שופטים 

ה( "גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים". ובמדבר מניין? "וידבר ה' אל משה במדבר סיני". ולמה ניתנה בג' 

דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם, כך דברי תורה חינם הם שנאמר )ישעיה נה( "הוי כל צמא 

לכו למים". 

במדבר רבה יט, כו: למה ניתנה במדבר? שאלו נתנה להם בארץ היה השבט שנתנה בתחומו אומר אני קודם 
כך  נעבד  ולא  נזרע  ניתנה במדבר? כשם שמדבר לא  ועוד למה  ניתנה במדבר שיהיו הכל שוין בה.  בה לכך 

המקבל עול תורה פורקין ממנו עול דרך ארץ, כשם שמדבר אין מעלה ארנון כך בני תורה בני חורין בעולם 

הזה. 

למי ]הקב"ה[ בוחן? לצדיק, דכתיב: "ה' צדיק יבחן" )שם יא(, ובמה הוא בוחנו? במרעה  שמות רבה ב, ב: 
צאן... ואף משה לא בחנו אלא בצאן. אמרו רבותינו: כשהיה משה רועה צאן של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי 

אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות. כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיון 

שהגיע משה אצלו אמר לו: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני שעיף אתה. הרכיבו על כתיפו והיה מהלך. 

אמר לו הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם - חייך, אתה תרעה צאני.

שמות רבה ב, ג:  הדא הוא דכתיב: "כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחוסים בו" )משלי ל(. אין הקב"ה נותן 
גדולה לאדם עד שבדקו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. והרי לך ב' גדולי הדור שבדקן ונמצאו נאמנים 

והביאן לגדולה. בדק לדוד בצאן ולא נהגם אלא במדבר כדי להרחיקן מן הגזל, שכן אליאב אומר: "ועל מי 

נטשת מעט הצאן ההנה במדבר" )שמואל א' יז(, מלמד שהיה דוד מקיים דבר המשנה: אין מגדלין בהמה דקה 

בארץ ישראל. אמר ליה הקב"ה: נמצאת נאמן בצאן, בוא ורעה צאני, שנאמר: "מאחר עלות הביאו לרעות 

ביעקב עמו" )תהילים עח(. וכן במשה הוא אומר: "וינהג את הצאן אחר המדבר" )שמות ג( להוציאן מן הגזל, 

ולקחו הקב"ה לרעות את ישראל, שנאמר: "נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן" )תהילים עז(.

אמר ר' הונא בר אידי: בשעה שהיה דוד רועה את הצאן הלך ומצא את הראם ישן  מדרש תהילים כב, ב: 
במדבר, והיה סבור בו שהוא הר ועלה עליו והיה רועה. ננער הראם ועמד, והיה דוד רוכב על קרניו והיה גבוה 

עד השמים. באותה שעה אמר דוד: ריבונו של עולם, אם אתה מורידני מן הראם הזה, אני בונה לך היכל של 

מאה אמה, כקרני ראם ... מה עשה לו הקב"ה? זימן לו אריה אחד, וכיוון שראה הראם את האריה נתיירא 

נתיירא  דוד את האריה  כיוון שראה  והבהמות.  כל החיות  על  לפי שהאריה מלך   , בפני האריה  ורבץ  ממנו 

ממנו, זימן הקב"ה צבי, קפץ האריה אחריו, ודוד ירד והלך לו, לכך נאמר "הושיעני מפי אריה ומקרני רמים 

עניתני" )תהילים כב(. 
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י לְָך ֶחֶסד  לִַם לֵאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ ירמיהו פרק ב: )א( ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאלַי לֵאמֹר: )ב( ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזנֵי ְירוּׁשָ
ֶאֶרץ לֹא ְזרוָּעה: ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לוּלָֹתִיְך לְֶכּתֵ ְנעוַּרִיְך ַאֲהַבת ּכְ

 בראשית רבה מט, יט: כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט )בראשית יח( 

... ר' עזריה בשם ר' יהודה בתחילה צדקה ולבסוף משפט, הא כיצד, אברהם היה מקבל את העוברים ואת 

השבים, משהיו אוכלין ושותים אמר להון ברכו, אמרו לו מה נאמר, אמר ברוך אל עולם שאכלנו משלו, אם 

מקבל עליו לברך היה אוכל ושותה והולך לו, ואם לא קיבל היה אומר לו שלם מה שעליך. והוא אומר מה יש 

עליי? והוא אומר לו קנקן יין בעשרה פולרים ועיגול לחם בעשרה פולרין. מי נותן לך יין במדבר, מי נותן לך 

לחם במדבר? מי שהיה רואה שצרתו צרה היה אומר ברוך אל עולם שאכלנו משלו הדא הוא דכתיב: בתחילה 

צדקה ובסוף משפט.

אז ירדו רבים, בבקשם צדק ומשפט, אל המדבר לשבת שם, הם ובניהם ונשותיהם ומקניהם, כי כבדו הרעות 

עליהם. ]...[  )מק"א ב(

מעשיהם של הליסטים מילאו את העיר רשעה הזו. והאנשים המתעתעים והרמאים פיתו את ההמון ללכת 

אחריהם אל המדבר. שכן אמרו, שיראו להם בגלוי נסים ואותות שיעשו בהשגת אלוהים. )יוספוס, קדמוניות 

היהודים כ, ח, ו(

ופסטוס שלח חיל פרשים ורגלים נגד אנשים שנפתו לאדם בדאי אחד, אשר הבטיח להם הצלה וקץ לצרותיהם 

אם ירצו לילך אחריו עד המדבר... )יוספוס, קדמוניות היהודים כ, ח, י(

בהיותי כבן שש עשרה שנה החלטתי ללמוד לדעת את טיב הכתות אצלנו, אשר מספרן, כפי שכבר אמרתי 

הרבה פעמים, שלש: הראשונה –כת הפרושים, השניה –הצדוקים, והשלישית –האסיים. חשבתי, כי רק אחרי 

למדי לדעת את כל הכתות אוכל לבחור בטובה שבהן. בסגופים ויגיעת בשר רבה עברתי על כל שלש הכתות, 

אפס כי נראה לי שעוד לא השגתי את הידיעה הנכונה, ולכן נעשיתי לתלמידו ומעריצו של איש אחד, בשם 

בנוס, אשר כפי שנודע לי התגורר במדבר, לבושו היה קלפת עצים ומאכלו צמחי בר הגדלים מעצמם, ופעמים 

רבות ביום ובלילה היה טובל במים קרים לשם פרישות וטהרה. אצלו בליתי שלש שנים, ואחרי אשר הרוויתי 

את צימאוני לדעת שבתי העירה . . ." )יוספוס, חיי יוסף, פרק שני(

ְרּכֶךָ׃  קֹול קֹוֵרא  ּדַ וִּפּנָה  ְלָפנֶיךָ  ַמְלָאִכי  ׁשֹלֵַח  ִהְנִני  ִביִאים  ּנְ ּבַ ּכָתוּב  ּכַ ן־ָהֱאלִֹהים׃   ּבֶ יַח  ׁשִ ַהּמָ יֵׁשוַּע  שֹׂוַרת  ּבְ ִחּלַת  ּתְ

ֵצא  ׁשוָּבה ִלְסִליַחת ֲחָטִאים׃  ַוּתֵ ר ְוקֹוֵרא ְטִבילַת ַהּתְ ְדּבָ ּמִ רוּ ְמִסּלֹוָתיו׃  יֹוָחנָן ָהיָה טֵֹבל ּבַ ְ ּשׁ ה יַ ֶרְך ְיהֹוָ ּנוּ ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ַבּמִ

ַער  ים ֶאת־ַחּטֹאָתם׃  ְויֹוָחנָן לָבוּׁש שְׂ ן ִמְתַוּדִ ְנַהר ַהיְַּרּדֵ ְבלוּ ֻכּלָם ַעל־יָדֹו ּבִ ּטָ לִָים ַויִּ ל־ֶאֶרץ ְיהוָּדה וְּבנֵי ְירוּׁשָ ֵאלָיו ּכָ

ָמְתנָיו וַּמֲאָכלֹו ֲחגִָבים וְּדַבׁש ַהיַָּער׃  )מרקוס א( ים ְוֵאזֹור עֹור ּבְ ַמּלִ ּגְ

ובהיות אלה ליחד בישראל –בתכונים האלה ייבדלו מתוך מושב אנשי העוול ללכת למדבר לפנות שם את דרך 

הואהא כאשר כתוב במדבר פנו דרך . . . . ישרו ערבה מסלה לאלהינו. )מגילת הסרכים ח:14-13(

בני לוי ובני יהודה ובני בנימין, גולת המדבר, יילחמו בם ]כול הצבא[ גולת כ]ול הצבא[ לכול גדודיהם בשוב 

גולת בני אור ממדבר העמים לחנות במדבר ירושלים. ואחר המלחמה יעלו משם ... )מלחמת בני אור א, 3-2(.

ה ַהּמוָּצִאים  ה, ֶאל-ַהיָּּמָ ְדמֹונָה, ְויְָרדוּ, ַעל-ָהֲעָרָבה; וָּבאוּ ַהיָּּמָ ִלילָה ַהּקַ ִים ָהֵאּלֶה יֹוְצִאים ֶאל-ַהּגְ ח ַויֹּאֶמר ֵאלַי, ַהּמַ

י  ה ְמאֹד:  ּכִ גָה, ַרּבָ ם נֲַחלִַים, ִיְחיֶה, ְוָהיָה ַהּדָ ר יָבֹוא ׁשָ רֹץ ֶאל ּכָל-ֲאׁשֶ ר-ִיׁשְ ִים.  ט ְוָהיָה ָכל-נֶֶפׁש ַחיָּה ֲאׁשֶ ְוִנְרּפאוּ ַהּמָ

ּגִֶדי  ֵמֵעין  ִגים,  וָּ ּדַ ָעלָיו  )ָעְמדוּ(  ְוָהיָה יעמדו  י  ַהּנַָחל.   ה,  ּמָ ׁשָ ר-יָבֹוא  ֲאׁשֶ ָוָחי--ּכֹל  ְויֵָרְפאוּ  ָהֵאּלֶה,  ִים  ַהּמַ ה  ּמָ ׁשָ ָבאוּ 

ּצֹאָתו וְּגָבָאיו ְולֹא  ה ְמאֹד.  יא ּבִ ְדגַת ַהיָּם ַהּגָדֹול ַרּבָ ְהיֶה ְדגָָתם, ּכִ טֹוַח לֲַחָרִמים, ִיְהיוּ; ְלִמינָה ּתִ ְוַעד-ֵעין ֶעְגלִַים--ִמׁשְ

יו  ְריוֹ, לֳָחָדׁשָ ָפתֹו ִמּזֶה וִּמּזֶה ּכָל-ֵעץ-ַמֲאָכל לֹא-ִיּבֹול ָעלֵהוּ ְולֹא-ִיּתֹם ּפִ נוּ.  יב ְוַעל-ַהּנַַחל יֲַעלֶה ַעל-שְׂ יֵָרְפאוּ, ְלֶמלַח ִנּתָ

ה יֹוְצִאים; והיו )ְוָהיָה( ִפְריֹו ְלַמֲאָכל, ְוָעלֵהוּ ִלְתרוָּפה.  )יחזקאל מז: 13-1( ׁש ֵהּמָ ְקּדָ י ֵמיָמיו, ִמן-ַהּמִ ְיַבּכֵר--ּכִ
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גַן- ּכְ ֵחת ְיהָוה, ֶאת-ְסדֹם ְוֶאת-ֲעמָֹרה,  ֶקה--ִלְפנֵי ׁשַ י ֻכּלָּה, ַמׁשְ ּכִ ן,  ר ַהיְַּרּדֵ ּכַ ל-ּכִ ַויְַּרא ֶאת-ּכָ א-לֹוט ֶאת-ֵעינָיו,  ּשָׂ ַויִּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּבֲֹאָכה צַֹער.  )בראשית יג( ְיהָוה ּכְ

ויקרא רבה יג, ג: מדד הקב"ה בכל האומות ולא מצא אומה שהיא ראויה לקבל את התורה אלא ישראל, ומדד 

הקב"ה בכל הדורות ולא מצא דור הראוי לקבל את התורה אלא דור המדבר. מדד הקב"ה בכל ההרים ולא 

מצא הר שתשרה עליו שכינה אלא הר המוריה. ...  בכל עיירות ולא מצא עיר שיבנה בה בית המקדש אלא 

ירושלים. ... בכל ההרים ולא מצא הר שתינתן עליו תורה אלא הר סיני. ...  בכל הארצות ולא מצא ארץ שהיא 

ראויה לישראל אלא ארץ ישראל.

משנה סנהדרין י, ג: דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין  ... דור הפלגה אין להם חלק 
לעולם הבא ... אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא ... מרגלים אין להם חלק לעולם הבא ... דור המדבר אין 

להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר )במדבר יד( במדבר הזה יתמו ושם ימותו דברי רבי עקיבא 

רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר )תהילים נ( אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח. עדת קרח אינה עתידה 

לעלות ... עשרת השבטים אינן עתידין לחזור...

בבא בתרא עג ע"ב: ואמר רבה בר בר חנה: זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, וחזינן הנהו אווזי דשמטי 
גדפייהו משמנייהו וקא נגדי נחלי דמשחא מתותייהו, אמינא להו: אית לן בגוייכו חלקא לעלמא דאתי? חדא 

דלי גדפא, וחדא דלי אטמא. כי אתאי לקמיה דרבי אלעזר, אמר לי: עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין. 

בבא בתרא עד ע"ב: ואמר רבה בר בר חנה ...  אמר לי: תא אחוי לך מתי מדבר. אזלי, חזיתינהו ודמו כמאן 

וזקיפא  כי רכיב גמלא  ועייל טייעא תותי ברכיה  זקיפא ברכיה דחד מינייהו,  והוה  וגנו אפרקיד,  דמיבסמי 

רומחיה ולא נגע ביה. פסקי חדא קרנא דתכלתא דחד מינייהו, ולא הוה מסתגי לן. אמר לי: דלמא שקלת מידי 

מינייהו? אהדריה, דגמירי, דמאן דשקיל מידי מינייהו לא מסתגי ליה. אזלי אהדרתיה, והדר מסתגי לן. ... 

מצרים  מארץ  להוציאם  לה'  הוא  שימורים  "ליל  לעברית<:  חוזר  >בתרגום  מב  יב,  לשמות  ירושלמי  תרגום 

הוא הלילה הזה לה' שימורים לכל בני ישראל לדורותם". --- לילה שמור ומוכן לגאולה הוא לפני ה' בצאת 

בני ישראל גאולים מארץ מצרים, שהרי ארבעה לילות כתובים בספר הזכרונות. לילה ראשון, כשהתגלה ה' 

על העולם לברוא אותו היה העולם תוהו ובוהו וחושך פרוס על פני תהום ובדבר ה' היה אור והאיר העולם 

וקרא לו לילה ראשון. לילה שני, כשהתגלה ה' על אברהם בין הבתרים היה אברהם בן מאה שנים ושרה היתה 

בת תשעים שנה, לקיים מה שכתוב 'האם יכול אברהם בן מאת השנים להוליד ושרה בת תשעים שנה התוכל 

ללדת'. הלא בן שלושים ושבע שנים היה אבינו יצחק בזמן שהוקרב על גבי המזבח, שמים שפלו וירדו וראה 

יצחק את צורתם וכהו עיניו ממה שראה במרומים, וקרא לו לילה שני. לילה שלישי, כשהתגלה ה' על המצרים 

בחצי הלילה היתה שמאלו הורגת את בכוריהם של המצרים וימינו מצילה את בכוריהם של ישראל, לקיים 

מה שאמר הכתוב 'בני בכורי הם ישראל', וקרא לו לילה שלישי. לילה רביעי, כשיגיע קץ העולם להיגאל, עושי 

וזה בראש  ינהג בראש הצאן  זה  ומלך המשיח מרומי,  מן המדבר  יצא  ומשה  ישברו,  ברזל  ועולי  יכלו  רעה 

הצאן, וה' יהיה בין שניהם והם מהלכים כאחת ...

ְוִגְבָעה  ַהר  ְוָכל  א  ִיּנָשֵׂ ּגֶיא  ל  ּכָ )ד(   : לֵאלֵֹהינוּ ְמִסּלָה  ֲעָרָבה  ּבָ רוּ  ְ ּשׁ יַ ֶרְך ה'  ּדֶ ּנוּ  ּפַ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ )ג( קֹול קֹוֵרא  ישעיה מ:  
לוּ ְוָהיָה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה ּפָ ִיׁשְ

שיר השירים רבה ג, א: מי זאת עולה מן המדבר - עילויה מן המדבר ... תורה מן המדבר, משכן מן המדבר, 
סנהדרין מן המדבר, כהונה מן המדבר, לויה מן המדבר, מלכות מן המדבר, שנא' )שמות י"ט( ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים, וכל מתנות טובות שנתן הקב"ה לישראל מן המדבר.


