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ר בָּ ְד מִּ  ַה

אל כאשר עם ישראל שהה במדבר. למן יציאת מצרים נכתבו?( גם )נאמרו וציוויה מרבית פסוקי התורה  מים ראשונים:

ל : "כב שמות טוב ת ים סוף, ככתובעאחרי קרים בקצה המדבר", וביותר ית  "א   אּו אֶׁ ל ִמַים סּוף ַוי צְׂ א  ר  ת ִישְׂ ה אֶׁ ַוַיַסע ֹמשֶׁ

ַבר שּור וַ  ִיםִמדְׂ אּו מ  צְׂ ֹלא מ  ר וְׂ ב  ִמים ַבִמדְׂ ת י  ֹלשֶׁ כּו שְׂ והתחלת המסע , חטא מי מריבה אהרוןמרים ולפחות מות ועד  ,"י לְׂ

ם , ככתוב בראש פרק כ בספר במדבר: "סביב ארץ אדום ע  ב ה  ִראשֹון ַוי שֶׁ ש ה  ַבר ִצן ַבֹחדֶׁ ה ִמדְׂ ד  ע  ל ה  ל כ  א  ר  י ִישְׂ נ  ֹבאּו בְׂ ַוי 

ד   ק  ם:בְׂ ר ש  ב  י ם ַוִתק  ם ִמרְׂ ת ש  מ  ה ַוִיק   ש ַות  ד  ע  י ה ַמִים ל  ֹלא ה  ַעל ַאֲהֹרןוְׂ ה וְׂ לשם עברו , ". חיי העם עוצבו במדברֲהלּו ַעל ֹמשֶׁ

שם ניסו קבלו את התורה בהר סיני ובאוהל מועד, מפי משה ומפי הגבורה, שם באחת מהדלתא הפוריה של ארץ מצרים, 

את  המשלים והמסכם . גם ספר דבריםבמקום את ארצודור יוצאי מצרים את מותו מצא שם ת רבים, ווהתנסו בניסיונו

טרם הכניסה לארץ. ר המדבר או "בקצה המדבר" פַ סְׂ בִ ים אחריהם, נאמר ונכתב א, המוקדש לדור הבנים והבחומשי התורה

שמשפיע מאד על האקלים, ם מה והארץ המובטחת גם היא מצויה בצילו המתמיד של המדבר הגדול ממזרח ומדרו

פותחים בספר ששמו וכל מעשיו הם במדבר. למוטיב המדבר נקדיש את בפרשה זו אנחנו בגשם. שלה הצמחייה והתלות 

 במדבר. –בוע שדף פרשת ה

רֶׁ  ל ַהדֶׁ ת ְבנֹו ְבכָּ יש אֶׁ א אִּ שָּ ר יִּ יָך ַכֲאשֶׁ ֲאָך ה' ֱאֹלהֶׁ ר ְנשָּ יתָּ ֲאשֶׁ אִּ ר רָּ ר ֲאשֶׁ ְדבָּ קֹום ּוַבמִּ ם ַעד ַהמָּ ם ַעד בֲֹּאכֶׁ ר ֲהַלְכתֶׁ ְך ֲאשֶׁ

ה:   1א(.דברים א ל)ַהזֶׁ

ְת  ר ְלַמַען ַענְֹּתָך ְלַנסֹּ ְדבָּ ה ַבמִּ נָּ ים שָּ עִּ ה ַאְרבָּ יָך זֶׁ יֲכָך ה' ֱאֹלהֶׁ ר הֹולִּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ל ַהדֶׁ ת כָּ ַכְרתָּ אֶׁ ְבָך ְוזָּ ְלבָּ ר בִּ ת ֲאשֶׁ ַדַעת אֶׁ ָך לָּ

ם יו אִּ ְצֹותָּ ְשמֹּר מִּ ֹּא: ֲהתִּ ֹּא  ל י ל יֲעָך כִּ יָך ְלַמַען הֹודִּ ְדעּון ֲאבֹּתֶׁ ֹּא יָּ ַדְעתָּ ְול ֹּא יָּ ר ל ן ֲאשֶׁ ת ַהמָּ ְלָך אֶׁ ָך ַוַיֲאכִּ בֶׁ ַעל  ַוְיַעְנָך ַוַיְרעִּ

ם: דָּ אָּ ְחיֶׁה הָּ י ה' יִּ א פִּ ל מֹוצָּ י ַעל כָּ ם כִּ דָּ אָּ ְחיֶׁה הָּ ם ְלַבדֹו יִּ חֶׁ יָך ְוַרְגלְ  ַהלֶׁ לֶׁ ה ֵמעָּ ְלתָּ ֹּא בָּ ְתָך ל ְמלָּ ה שִּ ה זֶׁ ֵצקָּ ֹּא בָּ ָך ל

ה: נָּ ים שָּ עִּ ר:...  ַאְרבָּ הָּ ה ּובָּ ְקעָּ ים ַבבִּ ְצאִּ נֹּת ּוְתהֹּמֹּת יֹּ ם ֲעיָּ יִּ ץ ַנֲחֵלי מָּ רֶׁ ה אֶׁ ץ טֹובָּ רֶׁ ל אֶׁ יֲאָך אֶׁ יָך ְמבִּ י ה' ֱאֹלהֶׁ ץ  כִּ רֶׁ אֶׁ

ש: ן ּוְדבָּ מֶׁ ץ ֵזית שֶׁ רֶׁ מֹון אֶׁ ה ְורִּ ן ּוְתֵאנָּ פֶׁ ה ְוגֶׁ ה ּוְשעֹּרָּ טָּ  2.ח(-)דברים ח ב חִּ

:פֶׁ  ְבתָּ ה ְויָּשָּ ְבנֶׁ ים תִּ ים טֹּבִּ תִּ ְעתָּ ּובָּ בָּ ֹּאַכל ְושָּ ה: ן ת ְרבֶׁ ר ְלָך יִּ ְך ְוכֹּל ֲאשֶׁ ה לָּ ְרבֶׁ ב יִּ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ ְרְביֻן ְוכֶׁ ֹּאְנָך יִּ ְרָך ְוצ ם  ּוְבקָּ ְורָּ

ים: דִּ ֵבית ֲעבָּ ם מִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ יֲאָך ֵמאֶׁ יָך ַהמֹוצִּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ַכְחתָּ אֶׁ ָך ְושָּ בֶׁ ף ַהמֹולִּ  ְלבָּ רָּ ש שָּ חָּ א נָּ דֹּל ְוַהנֹורָּ ר ַהגָּ ְדבָּ יֲכָך ַבמִּ

יש: מִּ ּצּור ַהַחלָּ ם מִּ יא ְלָך ַמיִּ ם ַהמֹוצִּ יִּ ר ֵאין מָּ אֹון ֲאשֶׁ מָּ ב ְוצִּ יָך ְלַמַען  ְוַעְקרָּ ְדעּון ֲאבֹּתֶׁ ֹּא יָּ ר ל ר ֲאשֶׁ ְדבָּ ן ַבמִּ ְלָך מָּ ַהַמֲאכִּ

ְבָך ְבַאחֲ  ָך ְלֵהיטִּ ָך:ַענְֹּתָך ּוְלַמַען ַנסֹּתֶׁ יתֶׁ  3.(טז-בי)דברים ח  רִּ

ישֹון ֵעינֹו: ְנהּו ְכאִּ ְּצרֶׁ ְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו יִּ מֹּן ְיסְֹּבבֶׁ ר ּוְבתֹּהּו ְיֵלל ְישִּ ְדבָּ ץ מִּ רֶׁ ֵאהּו ְבאֶׁ ְמצָּ   4.י( דברים לב) יִּ

                                                      
למרות שאנו בפתח ספר במדבר, אנחנו נזקקים לפסוקים מספר דברים דווקא. מפרספקטיבה של זמן ומקום, בדיבור המיועד לדור  1

רכבת יותר. האם היה זה מקום אידילי? לפי פסוק זה הבנים בערבות מואב, ההסתכלות על המדבר היא אולי נכונה יותר גם אם מו
ה : "ז דברים בהתשובה היא כן. כך גם בפסוק ב נ  ִעים ש  ב  ה זֶׁה ַארְׂ ֹדל ַהזֶׁ ר ַהג  ב  ת ַהִמדְׂ ָך אֶׁ תְׂ כְׂ ַדע לֶׁ ָך י  דֶׁ ה י  ֹכל ַמֲעש  ָך בְׂ ַרכְׂ יָך ב  ִכי ה' ֱאֹלהֶׁ

י רה' ֱאֹלהֶׁ ב  ת  ד  ַסרְׂ ְך ֹלא ח  ָך ֹלא : "ד דברים כטגם ב ". וכךָך ִעמ  ַנַעלְׂ ם וְׂ יכֶׁ ֲעל  ם מ  יכֶׁ ֹמת  לּו ַשלְׂ ר ֹלא ב  ב  ה ַבִמדְׂ נ  ִעים ש  ב  ם ַארְׂ כֶׁ תְׂ ְך אֶׁ אֹול  ו 
ָך לֶׁ ַעל ַרגְׂ ה מ  ת  לְׂ  ". הגם שפשיטא שארבעים )שלושים ושמונה( שנות הנדודים במדבר היו עונש על חטא המרגלים.ב 

כך גם דברי בני ישראל בהתנסות הראשונה עם מוראות והשהות בו כדבר פחות נעים.  פסוקים אלה מתארים את תקופת המדבר 2
ץ מִ  רֶׁ אֶׁ ַיד ה' בְׂ נּו בְׂ ן מּות  ל ִמי ִית  א  ר  נ י ִישְׂ ם בְׂ הֶׁ רּו ֲאל  נּו ַעל המדבר מיד לאחר קריעת ים סוף, ככתוב בשמות טז ג: "ַוֹיאמְׂ ת  ִשבְׂ ַרִים בְׂ צְׂ

נּו לֶׁ  ל  ָאכְׂ ר בְׂ ש  ב". חזרה לדברים פרק ח, ִסיר ַהב  ע  ר  ה ב  ל ַהזֶׁ ה  ל ַהק  ת כ  ִמית אֶׁ ה  ה לְׂ ר ַהזֶׁ ב  ל ַהִמדְׂ נּו אֶׁ ם ֹאת  אתֶׁ ֹשַבע ִכי הֹוצ  ם ל  ראה חֶׁ
ִים ַהמֹוִציאבהמשך הפרק שם: " ין מ  ר א  אֹון ֲאשֶׁ ִצמ  ב וְׂ ר  ַעקְׂ ף וְׂ ר  ש ש  א נ ח  ַהּנֹור  ֹדל וְׂ ר ַהג  ב  ִמיש ַהמֹוִליֲכָך ַבִמדְׂ ָך ַמִים ִמּצּור ַהַחל  ". המדבר לְׂ

מדביר. כל זה קשור עם הכניסה לארץ. תקופת המדבר הייתה תקופה של ניסיונות, חינוך וחישול לקראת הכניסה לארץ )גם אם 
בעקבות חטא המרגלים(, במטרה למנוע שחיתות והשחתה אחרי ההתבססות בארץ מיושבת. כפי שהתורה בא בדיעבד חלקה הגדול 

 ממשיכה שם.
המטולטלת נעה חזרה מהארץ המיושבת והפוריה, אל המדבר. מטרת אזכור תקופת המדבר היא למנוע את ההשחתה, את השכחה  3

ואת רום הלב העלולים לבוא מההתנחלות בארץ. אך הסכנה תמיד קיימת. יש מצב של חזרה למדבר ויש להיזהר ממנו. וזה אולי 
ת ולריבונות ונוטה לשכוח את "המדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב" שהיה מנת חלקם של מוסר גדול לדורנו שהתרגל לעצמאו

 הדורות הקודמים, הם שצופים עלינו ותמהים האם הדור הזה מבין איזה פקדון גדול הופקד בידו ואיזו אחריות היסטורית יש לו.
ראה ת" והתהוויות. ר הוא בין השאר מקום של "מציאוֹ בתוך המדבר על מעלותיו וחסרונותיו "מצא" הקב"ה את עם ישראל. המדב 4

והלא ממצרים  ?מי זאת עולה מן המדבר. וכי מן המדבר העלה אותם: "סימן ו שיר השירים )בובר( פרשה ג -מדרש זוטא למשל 
 :שנאמרבתם של ישראל שהם חביבים לפני המקום כמציאה שבני אדם מוצאים במדבר, לקיים מה יאלא מלמד על ח !העלה אותם

יש לך "גם את משה "מצא" הקב"ה כאשר רעה את צאן יתרו ורץ אחרי הגדי הצמא ואמר לו:  ."ימצאהו בארץ מדבר )דברים לב י(
בפרשת שמות. ועל הפסוק  ומשה היה רועה". ראה דברינו רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך חייך, אתה תרעה צאני ישראל

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%941-2
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ֵאל: ְשרָּ יעֹו יִּ לֹוְך ְלַהְרגִּ ב הָּ רֶׁ יֵדי חָּ ר ַעם ְשרִּ ְדבָּ א ֵחן ַבמִּ צָּ ַמר ה' מָּ  5.א( ו לאירמיה) כֹּה אָּ

ם יִּ ֵאי מָּ יָּה ְלמֹוצָּ ץ צִּ רֶׁ ם ְואֶׁ ר ַלֲאַגם ַמיִּ ְדבָּ ים מִּ שִּ עֹות ַמְעיָּנֹות אָּ רֹות ּוְבתֹוְך ְבקָּ ים ְנהָּ יִּ ְפַתח ַעל ְשפָּ ז  :אֶׁ רֶׁ ר אֶׁ ְדבָּ ֵתן ַבמִּ אֶׁ

ו: ר ּוְתַאּׁשּור ַיְחדָּ ְדהָּ ה ְברֹוש תִּ בָּ ֲערָּ ים בָּ שִּ ן אָּ מֶׁ ה ַוֲהַדס ְוֵעץ שָּ טָּ  6.(יט-יח יהו מאישע) שִּ

ם אֲ  י אֹותָּ ַטי הֹוַדְעתִּ ְשפָּ ת מִּ ת ֻחּקֹוַתי ְואֶׁ ם אֶׁ הֶׁ ֵתן לָּ אֶׁ ר: וָּ ְדבָּ ל ַהמִּ ֵאם אֶׁ ֲאבִּ ם וָּ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ יֵאם ֵמאֶׁ אֹוצִּ ם וָּ ה אֹותָּ ר ַיֲעשֶׁ שֶׁ

כּו לָּ ֹּא הָּ ר ְבֻחּקֹוַתי ל ְדבָּ ֵאל ַבמִּ ְשרָּ י ֵבית יִּ ם: ... ַוַיְמרּו בִּ הֶׁ ַחי בָּ ם וָּ דָּ אָּ ם  הָּ דָּ אָּ ם הָּ ה אֹּתָּ ר ַיֲעשֶׁ סּו ֲאשֶׁ אָּ ַטי מָּ ְשפָּ ת מִּ ְואֶׁ

ם  הֶׁ ַחי בָּ ם:... וָּ ר ְלַכלֹותָּ ְדבָּ ם ַבמִּ י ֲעֵליהֶׁ תִּ ְשפְֹּך ֲחמָּ אַֹּמר לִּ ם ...  וָּ יא אֹותָּ בִּ י הָּ ְלתִּ ר ְלבִּ ְדבָּ ם ַבמִּ הֶׁ י לָּ דִּ י יָּ אתִּ י נָּשָּ ְוַגם ֲאנִּ

ב ּוְד  לָּ ַבת חָּ י זָּ ַתתִּ ר נָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ל הָּ ר:.. .ַבש אֶׁ ְדבָּ ה ַבמִּ לָּ ם כָּ י אֹותָּ יתִּ שִּ ֹּא עָּ ם ְול ַּׁשֲחתָּ ם מִּ י ֲעֵליהֶׁ ס ֵעינִּ חָּ ל  ַותָּ אַֹּמר אֶׁ וָּ

ַטמָּ  ם ַאל תִּ לּוֵליהֶׁ ְשמֹּרּו ּוְבגִּ ם ַאל תִּ ְשְפֵטיהֶׁ ת מִּ ם ַאל ֵתֵלכּו ְואֶׁ ר ְבחּוֵּקי ֲאבֹוֵתיכֶׁ ְדבָּ ם ַבמִּ י ְנֻאם ...  אּו:ְבֵניהֶׁ נִּ ַחי אָּ

םֲאדֹּ  ְמלֹוְך ֲעֵליכֶׁ ה אֶׁ ה ְשפּוכָּ ְזרֹוַע ְנטּויָּה ּוְבֵחמָּ ה ּובִּ קָּ ֹּא ְביָּד ֲחזָּ ם ל י ה' אִּ ים ...  נָּ ַעמִּ ְדַבר הָּ ל מִּ ם אֶׁ ְתכֶׁ י אֶׁ ְוֵהֵבאתִּ

ים: נִּ ל פָּ ים אֶׁ נִּ ם פָּ ם שָּ ְתכֶׁ י אִּ ְשַפְטתִּ ם ְונִּ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ ְדַבר אֶׁ ם ְבמִּ ת ֲאבֹוֵתיכֶׁ י אֶׁ ְשַפְטתִּ ר נִּ ם ְנֻאם  ַכֲאשֶׁ ְתכֶׁ ֵפט אִּ ּׁשָּ ֵכן אִּ

י ה': ית: ֲאדֹּנָּ ת ַהְברִּ סֹּרֶׁ ם ְבמָּ ְתכֶׁ י אֶׁ ט ְוֵהֵבאתִּ בֶׁ ם ַתַחת ַהּׁשָּ ְתכֶׁ י אֶׁ  7.)יחזקאל פרק כ( ְוַהֲעַבְרתִּ

מֶׁ  ְבַלְתָך אִּ ה חִּ מָּ יָך שָּ ּה ַתַחת ַהַתפּוַח עֹוַרְרתִּ ת ַעל דֹודָּ קֶׁ ְתַרפֶׁ ר מִּ ְדבָּ ן ַהמִּ ה מִּ ֹּאת עֹּלָּ י ז ַדְתָך:מִּ ה ְילָּ ְבלָּ ה חִּ מָּ שיר ) ָך שָּ

 8.ה( השירים ח

 9מסכת ביצה דף מ עמוד א

                                                      
, פורום המדרשות על שלוסברגשיעור של יראה "ימצאו בארץ מדבר" רבו המדרשים והוא ראוי לדף בפני עצמו בפרשת האזינו בע"ה. 

 .התורנית לבנות ימצאהו בארץ מדבר
א שאנו קוראים בהפטרת היום השני של ראש השנה )שנדרשנו לו בדברינו "גם ירמיהו נדרש למוטיב המציאה במדבר. כאן, בפרק ל 5

עּוַרִיְך ביום העצמאות(, וכך גם בפרק ב פסוק ב: " עוד אבנך ונבנית ד נְׂ סֶׁ ְך חֶׁ ִתי ל  ַכרְׂ ם ל אֹמר ֹכה ָאַמר ה' ז  ַלִ רּוש  נ י יְׂ ָאזְׂ את  בְׂ ר  ק  ֹלְך וְׂ ה 
אֶׁ  ר בְׂ ב  ְך ַאֲחַרי ַבִמדְׂ ת  כְׂ ִיְך לֶׁ לּוֹלת  הַאֲהַבת כְׂ רּוע  ץ ֹלא זְׂ בפרשת מטות  חסד נעורים", פסוק מרכזי בזכרונות של ראש השנה. ראה דברינו רֶׁ

תשלום החוב שלנו לירמיהו(. הוא ירמיהו שבכעסו על עם ישראל  -בראש השנה )ראה 'אחרית דבר' בסוף הדף שם  זכרונותוכן 
ם כִ וכאשר ביקש להתנתק מהם, אומר: " ִאת  ה מ  כ  לְׂ א  ת ַעִמי וְׂ ה אֶׁ ב  זְׂ עֶׁ אֶׁ ִחים וְׂ לֹון ֹארְׂ ר מְׂ ב  ִני ַבִמדְׂ נ  ִדיםִמי ִיתְׂ ת ֹבגְׂ רֶׁ ֲאִפים ֲעצֶׁ נ  ם מְׂ " י ֻכל 

י ה)ט א(, הוא ירמיהו שזועק: " ...  לְׂ פ  ץ ַמאְׂ רֶׁ ל ִאם אֶׁ א  ר  ִישְׂ ִייִתי לְׂ ר ה  ב  ?" )ב לא(, הוא ירמיהו שמזכיר לעם ישראל את כפיות ֲהִמדְׂ
ץ ִמצְׂ " :טובתו בגין קורותיו במדבר רֶׁ אֶׁ נּו מ  ה ֹאת  רּו ַאי ה ה' ַהַמֲעלֶׁ ֹלא ָאמְׂ ה וְׂ ץ ִצי  רֶׁ אֶׁ ה בְׂ שּוח  ה וְׂ ב  ץ ֲער  רֶׁ אֶׁ ר בְׂ ב  נּו ַבִמדְׂ ִים ַהמֹוִליְך ֹאת  ר 
ּה ַבר ב  ץ ֹלא ע  רֶׁ אֶׁ ת בְׂ וֶׁ מ  ַצלְׂ םוְׂ ם ש  ֹלא י ַשב ָאד  ה " )ירמיהו ב ו(. ראה גם השימוש במדבר כמתאר סופו של הבוטח באדם: " ִאיש וְׂ י  ה  וְׂ

ה כִ  אֶׁ ֹלא ִירְׂ ה וְׂ ב  ֲער  ר ב  ע  ַערְׂ בכְׂ ש  ֹלא ת  ה וְׂ ח  ל  ץ מְׂ רֶׁ ר אֶׁ ב  ִרים ַבִמדְׂ ַכן ֲחר  ש  " )שם יז ו(. לא נתיימר כמובן להקיף את כל י י בֹוא טֹוב וְׂ
התייחסותיו של ירמיהו למדבר, אבל דיינו בדוגמאות אלה להראות שוב את היחס הדואלי למדבר כמקום שומם וקשה מחד גיסא, 

 ארץ מאפליה"."הניסים שאירו לו שם, מאידך גיסא. שים לב לתואר: אבל גם במקום חישול והתגבשות העם ו
י לא נפקד מקומו של המדבר גם בספר ישעיהו ולא רק לטובה כפסוקים האלה. יש בישעיהו גם פסוקי מדבר קשים, כגון זה: " 6 ר  ע 

ה מ  מ  ם שְׂ ַלִ רּוש  ה יְׂ י ת  ר ה  ב  ר ִציֹון ִמדְׂ ב  יּו ִמדְׂ ָך ה  שְׂ דְׂ בל בבדיקה מהירה ושטחית נראה שכראוי לישעיהו שנחמותיו מרובות א ,ט( סד" )ק 
מתוכחותיו, גוברים פסוקי המדבר ההופך למקום פורח לעתיד לבוא )מה שמוכיח שהמדבר כשלעצמו אינו מקום אידילי(. לפסוקים 

ִתפְׂ : "א ישעיהו להאת גם לעיל ניתן לצרף  ה וְׂ ב  ג ל ֲער  ת  ִצי ה וְׂ ר וְׂ ב  ֻששּום ִמדְׂ תיְׂ לֶׁ ַח שם לה ו: "וכמו כן ", ַרח ַכֲחַבּצ  ַאי ל ִפס  ג כ  ַדל  ָאז יְׂ
ה ב  ֲער  ִלים ב  ח  ר ַמִים ּונְׂ ב  עּו ַבִמדְׂ קְׂ ם ִכי ִנבְׂ שֹון ִאל  ֹרן לְׂ ת  ינּושם מ ג: ", ו"וְׂ ה ל אֹלה  ִסל  ה מְׂ ב  ֲער  רּו ב  ְך ה' ַישְׂ רֶׁ ר ַפּנּו דֶׁ ב  א ַבִמדְׂ " ועוד. קֹול קֹור 

ַכן יח: "-פסוקים טז פרק לבועוד, המדבר עפ"י ישעיהו יהיה גם מקום של משפט וצדקה, מקום שלום ושלווה, ככתוב ב זאת ש  וְׂ
ב: ש  ל ת  מֶׁ ה ַבַכרְׂ ק  ד  ט ּוצְׂ פ  ר ִמשְׂ ב  ם: ַבִמדְׂ ַטח ַעד עֹול  בֶׁ ט ו  ק  ה ַהשְׂ ק  ד  לֹום ַוֲעֹבַדת ַהּצְׂ ה ש  ק  ד  ה ַהּצְׂ י ה ַמֲעש  ה  י שַ  וְׂ לֹום וְׂ ה ש  ו  ב ַעִמי ִבנְׂ

טַ  נֹות ִמבְׂ כְׂ ִמשְׂ נּוֹחת ַשֲאַנּנֹותּובְׂ  ".ִחים ּוִבמְׂ
יש גם בספר יחזקאל התייחסויות כלליות למדבר, אבל העיקר הוא בפרק כ בו מגולל יחזקאל את תולדות עם ישראל למן הגלות  7

ומעיו "בתוך הגולה על נהר כבר". יחזקאל מחזיר הקשה במצרים וחטאי העם שם ועד הגלות מהארץ אותה הוא חולק עם קהל ש
אותנו למדבר ההיסטורי, זה שליווה את קורותיו של עם ישראל בדרך ממצרים אל הארץ המובטחת. עשר פעמים נזכרת בפרק זה 

בת, אלא המילה "מדבר"! וכישעיהו וירמיהו, התיקון יהיה במדבר, בחזרה למסופר בתורה בעיקר בספר בו אנו מתחילים לקרוא הש
משל לאדם שכעס " "ב:פז עהפעם בתיקון ובחידוש הברית. הגלות, היא חזרה אל המקום ממנו התחיל אברהם. ראה גמרא פסחים 

ּה -על אשתו, להיכן משגרה  הדברים והדיבורים  –". התיקון יהיה חזרה אל המדבר, אל המקום הבראשיתי בו ניתנה התורה לבית ִאמ 
נ ה פסוק י: " פרק טהקדים הושע את יחזקאל כשהוא אומר בובו התגבש העם". ואולי  - א  ה ִבתְׂ ִבכּור  ל כְׂ א  ר  אִתי ִישְׂ צ  ר מ  ב  ִבים ַבִמדְׂ ַכֲענ 

ת וַ  רּו ַלֹבשֶׁ זְׂ עֹור ַוִיּנ  אּו ַבַעל פְׂ ה ב  מ  ם ה  יכֶׁ ִאיִתי ֲאבֹות  ּה ר  אִשית  ר  םבְׂ ָאֳהב  יּו ִשקּוִצים כְׂ ִתיָך בַ " פסוק ה: פרק יג". ובִיהְׂ ַדעְׂ ץ יְׂ רֶׁ אֶׁ ר בְׂ ב  ִמדְׂ
ֻאבֹות ּהמקדים בפרק ב פסוק טז את המדבר המתקן: "הושע אך  ".ַתלְׂ ִתי ַעל ִלב  ִדַברְׂ ר וְׂ ב  ִתיה  ַהִמדְׂ ֹהַלכְׂ יה  וְׂ ַפתֶׁ ן ִהּנ ה ָאֹנִכי מְׂ כ   ".ל 

ַבקַ לא נפקד מקומו של המדבר גם בכתובים. ראה ספר תהלים שבפרק עח טו: " 8 היְׂ ֹהמֹות ַרב  קְׂ ִכתְׂ ר ַוַישְׂ ב   קו", וכן בפרק ע ֻצִרים ַבִמדְׂ
רט: " ב  ֹהמֹות ַכִמדְׂ ב ַויֹוִליכ ם ַבתְׂ ֱחר  ַים סּוף ַויֶׁ ַער בְׂ ", מתאר את תקופת המדבר של דור יוצאי מצרים, בדומה לפרק כ לעיל בספר ַוִיגְׂ

ר ספר תהלים את תקופת השפע בה יפרח המדבר: " יחזקאל )רק בפחות פאתוס וכעס(. במקומות אחרים מתאר ב  אֹות ִמדְׂ ֲעפּו נְׂ ִירְׂ
ה נ  ֹגרְׂ עֹות ַתחְׂ ב  ִגיל גְׂ ִים, וכן: "יג( סה" )וְׂ י מ  א  ֹמצ  ץ ִצי ה לְׂ רֶׁ אֶׁ ר ַלֲאַגם ַמִים וְׂ ב  ם ִמדְׂ בפסוק בשיר מהכתובים . אך מכולם בחרנו לה( קז" )י ש 

 דבר אל דודה המצפה לה. פסוק שנראה במדרשים להלן.השירים המתארת את עלייתה של הרעיה מהמ
 נעבור למדרשים ונפתח בהלכה. 9

http://hamidrashot.org.il/lesson/ימצאהו-בארץ-מדבר-פרשת-במדבר/
http://hamidrashot.org.il/lesson/ימצאהו-בארץ-מדבר-פרשת-במדבר/
http://hamidrashot.org.il/lesson/ימצאהו-בארץ-מדבר-פרשת-במדבר/
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%9A-%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%A1%D7%93-%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA


 טתשע" מדברה, במדברפרשת 

 5מתוך  3עמ' 

 

שֹוֲחִטיןמשנה:  ִקין וְׁ ִעיר.  ֵאין ַמשְׁ נֹות בָּ שֹוֲחִטין ֶאת ַהַביָּתֹות. ֵאּלּו ֵהן ַביָּתֹות, ַהּלָּ ִקין וְׁ ל ַמשְׁ ִרּיֹות, ֲאבָּ בָּ ֶאת ַהִמדְׁ

ר ֲאפָּ נֹות בָּ ִרּיֹות, ַהּלָּ בָּ   10:ִמדְׁ

כל שיוצאות בפסח, ורועות באפר, ונכנסות  -תנו רבנן: אלו הן מדבריות ואלו הן בייתות? מדבריות ...  גמרא.

רבי אומר:  12כל שיוצאות ורועות חוץ לתחום, ובאות ולנות בתוך התחום. -ואלו הן בייתות  11ברביעה ראשונה.

פר, ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה אלו ואלו בייתות הן, אלא אלו הן מדבריות: כל שיוצאות ורועות בא

 13ולא בימות הגשמים.

 מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב

  14, אבל מגדלין בסוריא ובמדברות של ארץ ישראל.רץ ישראלאין מגדלין בהמה דקה בא משנה:

 אפילו -בסוריא  ., אבל מגדלין בחורשין שבארץ ישראלרץ ישראל: אין מגדלין בהמה דקה באנו רבנןת רא:גמ

בישוב, ואין צריך לומר בחוצה לארץ. תניא אידך: אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדבר 

  15שביהודה ובמדבר שבספר עכו.

 פרשת לך לך ח,  לטבראשית רבה 

 16צה לארץ.ות של חיֹוִר טֵ לְׁ פַ ולא ללון בַ ארץ ישראל מוטב ללון במדברות של 

  שיר השירים רבה פרשה ג א 

ר, דאמר ר' שמעון )שיר השירים ג ו( ת עולה מן המדבר""מי זא בָּ ּה ]חילוקה[ מן הִמדְׁ . ִעילּויָּּה מן המדבר, ִסילּוקָּ

ם יָֻּמתּו, הא מה דאת אמרת: "מיתתה מן המדבר 17בן יוחאי: במדבר טענו ובמדבר פרקו. שָּ ר ַהֶזה ִיַתמּו וְׁ בָּ " ַבִמדְׁ

ן המדבר, סנהדרין מן המדבר, כהונה מן המדבר, לויה מן המדבר, תורה מן המדבר, משכן מ 18)במדבר יד לה(.

]נבואה מן המדבר[, מלכות מן המדבר ... וכל מתנות טובות שנתן הקב"ה לישראל מן המדבר, הוי עילויה מן 

 19המדבר.

                                                      
. מדובר בדיני יום טוב, אילו בהמות ניתן לשחוט בויקיטקסטאו  באתר ספריאמשניות מנוקדות להעתקה למסמכים ניתן למצוא  10

 ולטפל בהן ואין בכך משום מוקצה ואילו לא. זו אגב המשנה החותמת את מסכת ביצה הדנה בהלכות יום טוב.
 .רביעות היורהינו ברביעה הראשונה של הגשם. ראה דבר 11
 נראה שהכוונה לתחום שבת, מרחק סביר ממקום יישוב והן חוזרות כל לילה לדיר. 12
יים )בייתות( ובין בעלי חיים שרועים חופשי הרחק ממקום יישוב שנקראים לעניינינו למדנו את ההבחנה בין בעלי חיים בית 13

מדבריות )שהן מוקצות ביום טוב(. ולמדהו שמדבר כאן איננו מדבר צחיח או מרוחק מאד ממקום יישוב )כמו מדבר סיני או הנגב 
)גם בקיץ!( שבהם הבהמות שוהות זמנים ר המדבר" )אלא ליישוב כמו תקוע למשל(, אלא שדות מרעה פַ הרחוק(, אולי אפילו לא "סְׂ 

 ארוכים וחייב להיות שיש שם גם מים. המקום בימינו שאולי הכי מתאים לתיאור כזה בארץ הוא רמת הגולן.
 -מפני הקדשים, ולא כהנים בארץ ישראל  -אין מגדלין תרנגולין בירושלים ובהמשך שם מגבלות נוספות על גידול בעלי חיים: " 14

אלא אם כן היה קשור בשלשלת. אין פורסין נישובים ליונים  -אין מגדלין חזירין בכל מקום. לא יגדל אדם את הכלב מפני הטהרות. 
 ."אלא אם כן היה רחוק מן הישוב ל' ריס -

זה הדין של איסור גידול בהמה דקה שמיוחס לאחד מהתנאים שהתנה יהושע בעת ההתנחלות בארץ, ראה בהמשך הגמרא שם וכן  15
בהמשך הגמרא שם הסיפור על החסיד שהיה זקוק לרפואתו לחלב עיזים ולמרות עוד הלכות נזקי ממון פרק ה הלכה ג. ראה  ברמב"ם

שהייתה קשורה ולא רעתה חופשי, נרתעו מכך חבריו שבאו לבקרו ואמרו: "לסטים מזוין בביתו של זה". הסוגיה מורכבת ומעניינת 
יל והיבטים של הכלל: "אין גוזרים גזריה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולים ויש בה גם היתרים כפי שמשמע במקורות לע

לעמוד בה". מה שחשוב לעניינינו הוא ששוב יש לנו הוכחה שמדבר או מדברות איננו מקום חרב לגמרי. ומעניין מהו המדבר שמצוי 
 בספר של עכו.

רץ אשר אראך". נראה שגם כאן מדובר במדברות שיש בהם אפשרות ו, מולדתו ובית אביו "אל האצכך בזירוז לאברהם לצאת מאר 16
גם אמירה לאברהם שהוא לא הולך לארץ משופעת ועשירה באוצרות יש כאן מחיה ולא מדבר ציה וצחיחה ושממה גמורים. אולי 

ותלות בטבע.  , עמלטבע בה החיים יהיו יותר נעימים מאלה שהורגל להם באור כשדים )הקשת הפוריה(, אלא לארץ של חיי פשטות
בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור, ראה בהמשך המדרש שם את המפגש של אברהם עם אנשי סולמה של צור: "

ראה אותן עסוקין  ,ראה אותן אוכלים ושותים ופוחזים. אמר: הלואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת. וכיון שהגיע לסולמה של צור
עוד באסוציאציה של מדבר ופלטרין ראה . "הלואי יהא חלקי בארץ הזאת :דור בשעת העידור. אמרבניכוש בשעת הניכוש, בעי

כך , איל אחד, כבש אחד וכו', אמר להם הקב"ה: פר אחדא על הקרבנות שבמדבר לעומת הקורבנות בארץ ישראל: " גיבמדבר רבה 
כשתכנס לפלטרין שלך אתה רואה כמה קרבנות  .הקרבנו לפניךבמדבר אנו נתונים ולפי המדבר  ,רבון העולמים :אמרו לו ?הוא כבודי

 ".וכמה פרים נקריב לפניך
 שמות לב ב בחטא העגל: "פרקו נזמי הזהב וכו' ". 17
 המדבר כמקום נפילה, שתי הנפילות הגדולות של עם ישראל שהיו במדבר: חטא העגל וחטא המרגלים. 18
ר המרכזי בה הוא מתן תורה. ולעולם תחול פרשת במדבר לפני או בסמוך ובה בעת המדבר הוא מקום התעלות, התעלות שהדב 19

למה במדבר סיני? מכאן שנו ז: "במדבר רבה א ממש לחג השבועות הוא חג מתן תורה. למה ניתנה התורה דווקא במדבר? ראה 
מכילתא דרבי ". ובנם הםיורה חנם לכל באי העולם, כך דברי תיחכמים: בג' דברים ניתנה התורה: באש ובמים ובמדבר... מה אלו ח

, א ויקבל"ולפיכך נתנה במדבר דימוס פרהסייא במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יב...  ישמעאל יתרו על הפסוק "ויחנו במדבר": "
רבה א ז בפרשתנו: "כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות את החכמה במדבר . ובמדרש כולל אומות העולם

כך נאמר במדבר סיני". ובפסיקתא דרב כהנא פרשה יב: "מפני מה ניתנה במדבר סיני, ללמדך שאם אין אדם מבקר עצמו והתורה ל
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 טתשע" מדברה, במדברפרשת 

 5מתוך  4עמ' 

 

 בסימן ב פרשה  שיר השירים רבה

וחביב אני, שכל טובות שבעולם חבויין אני מדבר : אמר המדבר 20.רֹומָּ ר אֲ בָּ דְׁ ִמ הַ  ,הפסוק הזה :ר' ברכיה אמר

ו" :בי, שנאמר דָּ ַאּׁשּור ַיחְׁ ר ּותְׁ הָּ רֹוש ִתדְׁ ה בְׁ בָּ ֲערָּ ִשים בָּ ֶמן אָּ ֵעץ שָּ ה ַוֲהַדס וְׁ ר ֶאֶרז ִשטָּ בָּ , (יט )ישעיה מא "ֶאֵתן ַבִמדְׁ

ואני מרטיב  .שיהו שמורים בי, וכשהקב"ה מבקשם ממני אני מחזיר לו פקדונו בלא חסרון הקב"הנתנם לי 

ֶלתמר: "מעשים טובים ואומר לפניו שירה, שנא ַרח ַכֲחַבצָּ ִתפְׁ ה וְׁ בָּ ֵגל ֲערָּ תָּ ִצּיָּה וְׁ ר וְׁ בָּ ֻששּום ִמדְׁ  (.ישעיהו לה א" )יְׁ

יּו מר: "אני היא וחביבה אני, שכל מתי העולם חבויין בי, שנא :הארץ אמרה אותו, אמרה :משום רבנן אמרו ִיחְׁ

ק ִתי יְׁ ֵבלָּ ִאים ַתִפילֵמֶתיָך נְׁ פָּ ֶרץ רְׁ אָּ ר ִכי ַטל אֹורֹׁת ַטֶּלָך וָּ פָּ ֵני עָּ נּו שֹׁכְׁ ַרנְׁ ִקיצּו וְׁ , לכשיבקשם (ו יטכישעיהו " )ּומּון הָּ

ִמרֹׁת מר: "ממני אחזירם לו וארטיב מעשים טובים כשושנה ואומרת שירה לפניו, שנאב"ה הק ֶרץ זְׁ אָּ ַנף הָּ ִמכְׁ

נּו ַמעְׁ  21.(טז כד )ישעיהו" שָּ

 סימן ב א פרשת במדברמדרש תנחומ

 .משל לנשיא שנכנס למדינה, וראו אותו בני המדינה וברחו 22" )במדבר א א( ...וידבר ה' אל משה במדבר סיני"

זו העיר טובה  :אמר הנשיא .ראו אותו התחילו מקלסין אותו ,הבָּ ֵר נכנס לעיר אחד ח   .נכנס לשניה וברחו מלפניו

: "הים שנאמר ,ברח מלפניו ,לים הקב"הכשבא  ,כך .יא ובכאן אני דרכאן אני בונה לי אכסנ ,היא מכל המדינות

הבא למדבר ". ההרים רקדו כאלים: "שנאמר ,ברחו ,נגלה על הר סיניראה וינוס",  ֵרבָּ ה אותו וקלסה לָּ בְׁ ִק  ,ח 

ירד לתוכה התחילו הכל  .כאן אני בונה לי אכסנאי .זה המדבר טובה מכל המדינות :הקב"האמר ... אותו 

 23."ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת: "שנאמר ,ים שהקב"ה ירד לתוכושמח

 מסכת ברכות דף נד עמוד ב

יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי  -אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות 

עדכתיב: " -הולכי מדברות מנלן? ... שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.  ֹׁא תָּ ב ל ֶרְך ִעיר מֹושָּ ר ִביִשימֹון דָּ בָּ ּו ַבִמדְׁ

אּו: צָּ ף: מָּ ַעטָּ ֶהם ִתתְׁ ם בָּ שָּ ֵמִאים ַנפְׁ ֵעִבים ַגם צְׁ צּוקֹוֵתיֶהם ַיִציֵלם: רְׁ ֶהם ִממְׁ ֲעקּו ֶאל ה' ַבַצר לָּ ֶדֶרְך  ַוִּיצְׁ ִריֵכם בְׁ ַוַּידְׁ

ב: ֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹושָּ ה לָּ רָּ שָּ דֹו יְׁ ם יֹודּו ַלה' ַחסְׁ דָּ ֵני אָּ יו ִלבְׁ אֹותָּ לְׁ ִנפְׁ  24.ח(-)תהלים קז ד "וְׁ

 שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
ם כל הדרשות על הפסוק: ... מה המדבר הזה אין לו סוף, כך דברי תורה אין להם סוף". ראה ג אינו זוכה לדברי תורה ,כמדבר הזה

אם אדם ...  תלמודו מתקיים בידו -אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו "א: "עירובין נד ע"וממדבר מתנה", כגון בגמרא 
 תורה ומדברוכבר הרחבנו במוטיב זה של תורה ומדבר בדברינו  ."תורה ניתנה לו במתנה -משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו 

בפרשת יתרו. פגם הכתוב בכבודה של ארץ  מתן תורה וארץ ישראלבשבועות וכן  תורה לאדםמתן בפרשה זו. ראה גם דברינו 
 ישראל על מנת להעצים את הרעיון שהתורה היא כמדבר הפתוח לכל.

אולי מתאים יותק לכאורה " בו פותחת פרשה ב במדרש שיר השירים רבה, מקיםשושנת הע מדובר בפסוק: "אני חבצלת השרון 20
ה"הפסוק:  יְך נ אוֶׁ ר  ב   " בפרק ד שם, אבל בוא תבוא מיד החבצלת.ּוִמדְׂ

". אבל ר' ברכיה מעדיף את אני היא וחביבה אני, שכל מתי העולם חבויין בירבנן סבורים שהארץ כולה, לא רק המדבר אומרת: " 21
של הארץ שהוא המדבר. למדבר יש כוח מדביר ומשמר! לציבילזציה יש כח בונה אבל גם הורס. המדבר מביא את סודותיו  אותו חלק

ושומר עמוק עמוק על אוצרותיו שבבוא העת יפריחו חיים חדשים. וכאן המדבר גם מדבר ומונה את מעלותיו וחביבותו: אצלי הכל 
קדון שהופקד אצלי ובבוא עת החבצלת ועלי תפארת השושנה להיפתח, אחזיר אותו נשמר, הכל מוגן וחבוי אני שומר נאמן של הפ

 ללא חסרון.
בקטע שהשמטנו מביא המדרש פסוקים מספר דברים, ישעיהו וירמיהו, מאלה שהבאנו בראש דברינו, כולם לשם דיון על מהותו  22

 הקטע להלן שהבאנו. ואופיו של המדבר שזה להיקבע בראש הספר ולתת לא את שמו. אבל העיקר הוא
בולט עד ששאלו: "מה עניין  ןבחוקותי, מופיע "בהר סיני" באופ-חזרנו למתן תורה במדבר. בפרשות החותמות את ספר ויקרא, בהר 23

שם הדגשנו את המיוחדות של שתי פרשות אלה המסתיימות בפסוק:  שמיטה אצל הר סיניראה דברינו  "שמיטה אצל הר סיני?
ה" ַיד ֹמשֶׁ ַהר ִסיַני בְׂ ל בְׂ א  ר  נ י ִישְׂ ין בְׂ ינֹו ּוב  ַתן ה' ב  ר נ  ַהתֹוֹרת ֲאשֶׁ ִטים וְׂ פ  ַהִמשְׂ ה ַהֻחִקים וְׂ לֶׁ ? מה מסיני יו? נחתמה תורה". מה עכשא 

בדברינו הנ"ל והבאנו מגוון דעות חז"ל ופרשני כאמור מעמדם של ספרי במדבר ודברים לאחר חתימה כה חזקה? על כך הרחבנו 
ניתנה במדבר כאשר "ההרים רקדו כאילים" לכתחילה "במדבר סיני". התורה חוזר המקרא. בא מדרש זה ואומר: מה עכשיו? עכשיו 

ברח )או שמא ברחו בני המדינה(? ואם תתמה על הדבר, כבר פרק יט בספר שמות מתחיל במילים: "בחודש השלישי  וגם הר סיני
... באו מדבר סיני". היו שופר וקולות וההר בוער באש, אבל התורה ניתנה במדבר, זה שעליו עומד ההר, זה שהוא הבסיס השומר 

רה ולשם תמיד תחזור: אליהו, ירמיהו וכל המשתוקקים למדבר. וזה פשר באה התו"וידבר", משם ומשמר, מחזיק הפקדון. משם 
 "בהר סיני". במילים: ספר "במדבר" )וספר דברים שבא אחריו, ראה הפסוקים לעיל( שבא לאחר ספר ויקרא המסתיים

ך ממקום יישוב אחד מחזיר אותנו למדבר הקשה והמסוכן, זה שלעתים אין מנוס מלחצות אותו בדראשר מדרש זה בחרנו לסיים ב 24
חזרנו אל פרק קז בתהלים שהוא הבסיס לברכת הגומל )ראה דברינו ועל צריך לומר ברכת הגומל. למשנהו. בדומה ליורדי הים. 

ברכת הגומל ביום העצמאות(. נסיים במדרש זה ובברכת מי שגמלנו כל טוב והוציאנו מהמדבר אל ארץ ישראל הפורחת והמשגשגת. 
דֹו:ק שם אשר מזכירים גם את הנס הגדול של קיבוץ גלויות בימינו: "וכפסוקים בראש הפר ם ַחסְׂ עֹול  רּו  ֹהדּו ַלה' ִכי טֹוב ִכי לְׂ ֹיאמְׂ

ר: ם ִמַיד צ  ָאל  ר גְׂ י ה' ֲאשֶׁ אּול  פֹון ּוִמי ם גְׂ ב ִמּצ  ח ּוִמַמֲער  ר  ם ִמִמזְׂ צ  צֹות ִקבְׂ ֲאר   ".ּומ 
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http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%90%d7%a6%d7%9c-%d7%94%d7%a8-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%991


 טתשע" מדברה, במדברפרשת 

 5מתוך  5עמ' 

 

את החצייה הקשה של המדבר בדרך אל ארץ ישראל, אל המתאר  מסע לירושלים המרגש שירנסיים ב מים אחרונים:

של עם ישראל מהמדבר אל בכל הדורות סמל ותזכורת למסע ההיסטורי הוא בימינו  מסע יהודי אתיופיה לארץ ירושלים.

   הארץ.

https://www.youtube.com/watch?v=o0YlctV5aCs

