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 ןלבקר את אחיו הרועים את צא, את יוסף, 1אשר בחברון,  פרשתינו מסופר שיעקב אבינו שלח מביתובראש

כנראה שהיה לאחר ששהו בארץ שכם פרק זמן ניכר בלא שטרחו להודיע לאביהם ששלום . אביהם בשכם

בהגיעו  . 2מה עוד שדאג שמא ינקמו בהם אנשי האזור על הריגת העיר בידי האחים. לשלומםולכן דאג , להם

 ארץ חבל המרעה של העיר שכם אל שדות המרעה בשדותאחיך המשיכו מ: לשם מסר לו אחד שהסתובב שם

לכו ונהרגהו ': אחיו מרוב שנאתם אליו זממו להמיתו. דותןהמשיך מסעו משכם ועד , יוסף לא נרתע. דותן

ויד אל ,  הזה אשר במדברהבור-השליכו אותו אל,  תשפכו דםאל': ראובן מנע בעדם. 'ונשליכהו באחד הבורות

היושבת , עברה שיירה של שבטי ישמעאל שהולכת ובאה מארץ גלעד, הבוראחרי השלכתו אל . 'תשלחו בו

וכך מצילים , והם אשר קונים את יוסף, כדי למכרם במצרים, וגמליהם טעונים בשמים יקרים, למזרח הירדן

 :נציג כמה שאלות כדי להבהיר את המסופר בכלים גיאוגרפיים. אותו

 ?שכםוהגיעו עד ,  התרחקו מבית אביהם שבחברוןלמה .א

 . הצורך להבין את מסלול מהלכו של יוסףמן .ב

 ? עזבו האחים את שכם ופנו לדותןלמה .ג

 ?האם יש אזור מדברי בשומרון,  איזה מדבר מדוברעל .ד

 הארץ-דרכי

 רבה נודעת לדרכים חשיבות. י" ליישב זאת מן הצורך להקדים בתיאור מסלולי הדרכים העתיקים באכדי

חשיבות רבה למסלולי . מדינית של המזרח התיכון-בהיותן עורקי התנועה הבין, י וחבליה"שחצו את א

 .כמו כן היו מהגורמים המכריעים להתפתחות היישוב. הן בפן הכלכלי והן בפן המדיני ובטחוני, הדרכים

ששימשו את התחבורה בין חלקיה , ציותדרכים אר. לאומיות-דרכים בין:  להבחין בשלושה סוגי דרכיםאפשר

 .היינו בתוככי חבלי הארץ, ודרכים מקומיות, השונים של הארץ

, דרך הים. דרך המלך'-ו', דרך הים':  הן שניםהחשובות,  מדרום לצפוןהמחברות,  הבינלאומיותהדרכים

ן ֵהַקל ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפָתִּלי  לֹא מּוָעף ַלֲאֶשׁר מּוָצק ָלּה ָכֵּעת ָהִראׁשֹוִכּי): ג, ח( בישעיה המוזכרת

 . ְוָהַאֲחרֹון ִהְכִבּיד ֶדֶּרְך ַהָיּם ֵעֶבר ַהַיְּרֵדּן ְגִּליל ַהּגֹוִים

                                                 
? הרי חברון הינו על ההר', עמק'עמדו על המילה ) פד, ר"בר(ל "ורבותינו ז', וישלחהו מעמק חברון' הכתוב הוא לשון 1

 מטר 940-הרי תל רומיידה הוא כ! ישנו עמק משופע, עד מערת המכפלה' תל חברון'הלא בין , ותמיהתם צריכה ביאור
. ג"וצע! ?מטר 870-שהוא כ, ת המכפלה ועד עמק חברון מערדרךהיורד בשיפוע , והעמק הוא העמק ממול, הים-מעל פני

וזה אוכן מסתדר עם , שנראה כבר היה מחוץ לתחום המושב, ואכן ישנם ממפרשי המקרא שפרשו שליווהו עד עמק חברון
 .פענח רזא, טור הארוך',  בעלי התוסושארמושב זקנים , א"ריב, חזקוני,  חיים פלטיאלרבי, ק"רד: כן פרשו; גיאוגרפיהה

 .תקסט' עמ, א"ירושלים תשל, דוד צבי הופמן לבראשית' ראה פירוש ר,  הימצאותו של יעקב בחברוןעל
;  זקניםמושב; ז שלפנינו"ואינו באע, ז"הדר זקנים בשם אע; ם"רשב, ש"ריב; רבי שמואל בן חפני גאון;  תרגום יהונתן2

 ספר הגן
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. נהריים וממלכת החיתים- קישרה את מצרים עם ארםוהיא,  לכל אורך ההיסטוריהשימשה  היםדרך

והייתה מאז ומעולם מטרה ראשונית לכיבושיהם של המעצמות ,  קמו והתפתחו הערים החשובותלאורכה

תקופות ארוכות . הירדן בסמוך לגבול המדבר-שסלולה לאורך רמת ההר של עבר', דרך המלך'לא כן . הגדולות

 .הייתה דרך זו בידי הנוודים

 

 

 

ובמילים ,  למזרחברהיו דרכים רבות שחצו את הארץ לרוחבו ממע,  של הארץה לדרכים שפנו לאורכנוסף

 .מדרך הים ועד דרך המלך, אחרות

התיאור המלא ביותר של הערים שלאורך דרך הים בצפון השפלה . סעיפים וצמתים היו העצמ הים לדרך

י "מלחמה לא- מסעות16ואבים שערך לפחות ממנהו אנו ש, 3-נשתמר ברשימתו של תחותמיס ה' שרון'וב

 אנו רשימתומ. לערך, המקבילה לתקופת יציאת מצרים, ס בקירוב" לפנה1436בשנת , וסוריה והגיע עד לפרת

 ימי צעידה 10ולאחר , וסצבאו יצא מהניל. 3שכנען בראשות מלך קד-למדים שניהל קרב נגד ברית של מלכי

חירבת ימה 'או , יחם-תל[' יחם' שהגיע למקום הנקרא עדמ " ק115- צעד את המרחק כמעזה. הגיע לעזה

 . יום12-ב] שבשרון

                                                 
 .בסודאן' מקדש אמון'ג " הכתובות נחקקו ע3

 .מצרים-כנען שהתייצבה נגד שלטון-ברית של מלכי, שהקיף את כל הארץ,  לקרב הינו מרדהרקע
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. אך משלוש הדרכי שהוליכו מהשרון לעמק יזרעאל, רך להמשיך למגידוהתייעץ עם מצביעיו לאיזה ד' יחם'ב

 שעוברתוהיו שהציעו דרך הדרומית , דרך יקנעם של ימינו' מילק-וואדי'היו שהציעו דרך הצפונית שעוברת ב

מובילה ה', עירון'אך תחותמס נקט בדרך שלישית והמרכזית שעברה בנחל . 'תענך' ובקרבת 'עמק דותן'ב

 .4למגידוישירות 
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 דותן- עמקמיקום

אשתורי הפרחי ' החל בר: 5והזיהוי הוא בוודאות, )173.202צ "נ[של ימינו ' תל דותן' עמק דותן הוא בזיהוי

והוא לצפון שכם , וקורין לו דותא ושם עין טובה', דותן'הוא , לדרום גזר כחצי שעה: "שציין למקומו המדויק

וסמוך , והוא דותן', דותא' שעות וחצי הכפר 2 בערך ןינ'לדרום ג: "יהוסף שווארץ' וכלה בר. 6"כארבע שעות

 .7"ושלך בו יוסףלו מראים הבור שה

                                                 
; 26-5' עמ, )ט"תשרי תשס (129, קתדרה', בחינה מחודשת של קרב מגידו לאור הטופוגרפיה: סוס אחר סוס, יהלום' ג 4

 .בפרשתנו,  רבי דוד צבי הופמן לבראשיתל שו פירושוראה
' עמ, השתמרותם וגלגוליהם: שמות מקומות קדומים בארץ ישראל, אליצור' י; 773' עמ, ב,  מקראיתאנציקלופדיה 5

251. 
 .פרק יא,  כפתור ופרח6
 .רה' עמ, ס"תר' מהד,  תבואות הארץ7
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גילו , החופרים חשפו שרידי מבנים. ך"תש-ג"בעונות אחדות בשנים תשי, דותן- מדעיות נערכו בתלחפירות

 העיקריים הם השרידים,  נוסד בסוף התקופה הכלקוליתיתהיישוב.  שכבות שונות12-מ, חרס שונים-כלי

פת הכנענית  מתקוכבר]. מתקופת האבות ועד לסוף תקופת בית ראשון-מקבילה ל[מתקופות הברונזה והברזל 

חשפו ביצורים ובתי מגורים מתקופת ,  הדרומי של התלבצד.  ליישוב גדול ומוקף חומההיתהקדומה הי

בצד הדרומי של התל התגלה . עת היישוב היה מבוצר ומוקף חומה, ]'מקביל לתקופת בית א [2-הברזל ה

במהלך החפירות . רות אחרותשמן זית וסחו, כגון חיטה, אותו זיהו כמבנה מנהלה שבו נאספו מיסים, מבנה

 לנו שהמקום הוא הרי. 8ובכמה מהם נותרו עדויות כי הללו שימשו לאחסון דגנים ושמן, חשפו מאות כדים

!  האחים דותנה דרךהמשך  הסיבה שלאת זאת נקל להבין לאור! מבורך בשפע חקלאי באופן מיוחד במינו

 מהכא מצויותעובדה המוכיחה על שיירות ,  שתי דרכים עתיקות המובילות משכם לדותןןיתירה מזאת ישנ

 !להתם

  העמקתיאור

נין לגוש הרי 'ג-עיבל-רימשתרע בצפון הרי שומרון ומפריד בין גוש ה. הינו עמק דותן,  בעמקי שומרוןהגדול

בתקופת בית שני היה שמו בקעת . ' מ250-מ ורומו הממוצע כ" ק3-וחבו כר, מ" ק10-אורכו כ. אלפחם-אום

התלים והחורבות הרבים . 9'עראבה-סהל'הקוראים לעמק , שם זה השתמר בקרב תושבי האזור. בית הערבה

בצומת . בשולי העמק מעידים על חשיבותו מבחינה חקלאית ומבחינה אסטרטגית מימי קדם ועד ימינו

-ודרך שכם, נין'ג-טובאס-דרך שכם: האורך החשובות העולות משכם צפונה-קבטיה שבעמק נפגשות דרכי

 . נין'ג-סבסטיה

                                                 
 .446' עמ, ב"תשנ, ב,  האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל8
 .1664עמודה , ב, אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל, וילנאי'  ז9
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מאפשרים חדירה של ענני גשם מזרחה יותר , רון והשקעים הרבים המבתרים את רכסי הרי השומהעמקים

.  צר הצמוד לבקעת הירדןםהמדבר באזור השומרון הוא מדרו. מאשר באזור הגליל בצפון וביהודה בדרום

, גפן, זית: תיכונית-אדמות הסחף הפוריות בעמקים מאפשרות חקלאות מפותחת ביותר בעיקר חקלאות ים

אך חלק ', חדרה' מנוקז מערבה באמצעות יובלי נחל העמק! תח מאודכן מפו- גםןגידול הצא. ודגן, פרי-עצי

 .ורק באביב ובקיץ העמק עוטה כסות של ירק ותבואות, משטחו מוצף בחורף

 בייקר הנרי האנגלי כומרומן העניין לצטט את לשונו הציורי של ה.  היום הוא מקום מרעה עשיר למדיעד

 בוקרב: "נין לשכם דרך דותן' בספטמבר עשה את דרכו מג19וביום , ד"י בשנת תרכ"שביקר בא, טריסטראם

ובו המרעה המשובח ביותר בכל ,  ששמו השתמר עד היום משתרע המישור הקטן המאורךותן דתלל הגענו

יש שם . הארץ אשר בני יעקב השכילו לעבור אליו לאחר שחיסלו לזמן מה את מרעה עמק שכם הנרחב יותר

 סביבה ישבו האחים בעת משאם ומתנם עם המדיינים כמו שישבנו גם אנו ואולי, באר עתיק ליד כפר נטוש

שיירה של פרדות וחמורים ,  בנתיב אחרנותחתראינו מ, כשרכבנו לאורך גבה של גבעה. לארוחת הבוקר

 .10"עמוסים בדרכם מדמשק למצרים
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הרי ידוע שיעקב .  זאת נוכל להבין את סיבת התרחקותם מבית אביהם שבחברון וצעדו עד שכם למרעהלאור

ואולי יש להעלות רעיון שהתקופה הייתה תקופת . וכנראה ששדות חברון לא הספיקו, התברך במקנה רב

 !כאסמכתא להשערה זו אפשר להצביע לייבוש הבור. והצפינו לדותן, וכלה התבואה בשכם, היובש

                                                 
 .101' עמ, א"ירושלים תשמ, תרגם חיים בן עמרם, מסע בארץ ישראל, ב טרסיטראם" ה10
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האתר נקרא . מים-גם תעלה ומספר בריכות ובורות,  מדרום ממוקמות שלוש בארות עתיקות'תל' לבצמוד

' ר: םמסורת זו נתקבלה אצל גדולים וטובי. 11ומסורות הערבית שהוא הבור של יוסף', בי אל חפירה'בערבית 

 אשר באיטליה בו משפחתוכתב מכתב לבני , א"איש וויניציאה בהגיעו לירושלים בשנת רמ, יוסף דמונטנייא

ודותן קרוב . שם נקבר יוסף הצדיק: "דרכו ירושלימה עבר את שכם, הוא מתאר את מסעו ואת ראה בארץ

ו "גם תלמידו של רבי עובדיה מברטנורא שעלה ארצה בשנת רצ. 12"וגם יש הבור אשר השליכו אותו, לשכם

בלילה . ל"וראיתי הבור אשר השליכו את יוסף הצדיק זצ, היינו בדרך דותן: "ראה את הבור בדרכו לשכם

 .13"השנית עברנו חוץ לשכם

                                                 
, ארץ ישראל ושכנותיה, רבי ישראל זאב הורביץ; קטו,  סה'עמ, ח"ירושלים תשמ, חוג הארץ,  רבי שלמה חעלמא11

 .קכד' עמ, ג"ירושלים תרע, אדמת קודש, רבי יצחק גולדהאר; 231' עמ, ג"ווינא תרפ
 .92' עמ, י" אגרות א12
 .154' עמ,  שם13
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דרך זו . מ" ק120- כהוא עד שכם מחברון המינימלי המרחק. הוא מרחק רב,  זההזמן שיוסף צעד בהמהלך

, 14 שכםדוהלאה צפונה ע, רמאללה, ירושלים, לחם-דרך בית: ההר-והיא דרך', דרך האבות 'מכונה במקרא

 !לעת-מעת- של יותר ממרחק

 

 

 

 .15הינו מהלך של שמונה וחצי שעות,  המרחק המינימלי משכם ועד דותןואילו

 

                                                 
 . היום60 תואם לתוואי כביש 14
ל היא "אם כי מסורת חז. ל' עמ, )גליס(תוספות השלם ,  כאחד שהעלה שדותן הינו תוך אלפיים אמה משכםלא ו15

 .ע"וצ. י שם"וראה רש, ב"סוטה יג ע, שבשכם גנבוהו
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 . לנו שיוסף הלך מרחק עצום עד שמצא את אחיו שתיכף ומיד השליכו הבורההרי

לאור זאת צריך תלמוד מסורת חכמינו ,  מהמסלול רואים באופן מוחשי שחברון הוא מדרומה של דותן,אגב

ובירך עליו ,  הציץ בבור שהשליכוהוףסראו שיו] יעקב[בעת שחזרו מקבורת אביהם ):  ועודתנחומא, 'ר ק"בר(

 .ג"וצע, ותןולא צפונה לכיוון של ד, הלא בחזרתם מצרימה פנו דרומה. שנעשה לו נס במקום הזה

 16 את חברון ופנו לשכם הברוכה באדמה עשירהעזבומיושבת בכך ש'  אשאלה

 ?האם המרעה בדותן עדיף על של שכם,  שכם ופנו לדותן למה עזבו את:'ג שאלה ולגבי

 היה תקופה לבחפיפהמה עוד ש. ועברו למקום המבורך והמשופע בדותן,  לשער שכבר כלה המרעה בשכםיש

-שנכתבו כ, עמארנה-פרט חשוב זה אנו למדים מאיגרות אל. אזור תחת מלכות אחת הלא היא מלכות שכם

היא כוננה . בהן מתואר שארץ שכם היתה הממלכה החשובה ביותר בשכם.  שנה אחרי ימי יעקב אבינו300

עלתה בידי ממלכת שכם להרחיב את , קשרים מדיניים הדוקים עם מספר ממלכות במרכז הארץ ובדרומה

 כוללמגידו -ובצפון ב, במערב בגת פדלה, בדרום בממלכת ירושלים ובארץ גזר: שלטונה לכל ארבע הרוחות

ברם לכל הפחות יש לנו אינדיקציה על שטח , למרות שאין מכאן ראיה לתקופת המכירה; 17דותן-עמק

 .גיאוגרפי אחיד

                                                 
, והרחיקו עד שכם שבר כבשוה, ר לא לרעות את צאנם מן ההפקשהקפידו'  סופרחתם' ומן הענין להעיר ממהלכו של ה16
 .ה וילכו"ד, קצג' ת עמ"עהס "חת

 .11-7' עמ, )ז"תמוז תשנ (84, קתדרה', ס"ד לפה"ערי הממלכה הכנעניות במאה הי, ' גרשון גליל17
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úëìîîìà úôå÷úá íëù -åãéâî ãò äòéâäù äðøòîà 

 

הרי כל בור ,  למה הצביע על בור מסויםורוצריך ביא,  הצביע על בור מסוים אשר במדברבןראו',  דשאלה

 19?ורחוק מאזור מדברי,  במקום מרעהשהיו מתעצמת לנוכח העובדה והתמיה? 18באזור יפתור את הדילמה

ולא , היות והמדבר ריק מעוברים ושבים, והסיבה לכך,  שכל מפרשי המקרא הבינו שאכן היה במדברהפלא

 !  תמוה ביותראוהו, 20יעבור אדם להצילו

                                                 
שלא יעלה על דעת , וכן כהסוואה על הריגתו, שיתקשו לאתר אותו:  שביארו את הצעתו להשלכה אל תוך בוריש 18

 .ש"ראה ריב, אלא במקרה נפל לבור ואין לו מושיע, שהרגוהו, המאתרים לאחר מכן
כמו כן , אין סימון לבור ספציפי', ונשליכהו באחד הבורות, ונהרגהו': הוא, זמת האחים הפלא הוא שלשון הכתוב ביו19

 !'אשר במדבר'אין את הסיומת 

 . י"מגלים בהמה דקה בסוריא ובמדבריות שבא): ב"עט ע(ק " במשנה:  מן הנכון לציין שמצאנו מרעה במדברכן

,  המלך היות רועהדוד. שראל בגלות כתועה מדברשראו בו את שלב נדודי עם י,  הירבו לדבר על המדברהנביאים
כי אם , שלא יצמא וירעב, קץ-בהתמסרות  אין,  כביכול–שנוהג בו הטוב שרועים ,  שבעדרבשהמדמה  את עצמו לכ

: שתיה-זאת בניגוד לעדרים אחרים הסובלים בעונת הקיץ ממחסור במרעה ובמי. יימצא לו מרעה בכל עונות השנה
 הן הגבעות המצמיחות בשנת דבריותשהרי נאות הדשא שבמ, הכוונה לשטחי המרעה שבמדבר, 'בנאות דשא ירבצני'

ובעונת הגשמים צריך הרועה המסור . התהום ומעיינות ניגרים אליהם-היינו במקומות שמי. ברכה דשא צפוף ומוריק
דר צאן או אפילו את  כבשה או עסחוףשנחשוליהם עלולים להטביע ול,  במדבריטפונותהש-להיזהר לא להתקרב למי

 שאנו חווים בשנים האחרונות של עם גשמי הברכה כפי;  שהות בידם להינצלואין, הרועים על עדריהם ואוהליהם
 .'על מי מנוחות ינהלני': ולכן מסיים דוד הרועה עם הדימוי, במדבר יהודה ובנגב

ישראל התועים -הוא משווה את צאןבה , ישראל לצאן נמצא בנבואת הנחמה של ירמיהו הנביא- נוסף של עםדמיון
,  אותו בדרכים נלוזותיםכן גבעות המדבר משובב,  המשולים לאמונות שונות ואלילים זרים–בשבילי המדבר הרבים 

, אל נווה מרעיתו הטוב, את אלוקיו, ומחפש את דרכו, כי שכח את מקום רבצו הקודם', מהר אל גבעה'והוא תועה 
ֵמַהר ֶאל ִגְּבָעה ָהלוכּו ] ׁשֹוְבבּום[ שובבים ַעִמּי רֵֹעיֶהם ִהְתעּום ָהִרים] ָהיּו[ היה  אְֹבדֹותצֹאן): "ז, נ, ירמיהו(מקור הצדק 

 .'ְנֵוה ֶצֶדק ּוִמְקֵוה ֲאבֹוֵתיֶהם ה' ר ָחְטאּו ַלהַחת ֲאֶׁשם ַּתם ְוָצֵריֶהם ָאְמרּו לֹא ֶנְאָׁשל מֹוְצֵאיֶהם ֲאָכלּו ָּכ.ְכחּו ִרְבָצםָׁש
בשם חתנו של ,  רזאפענח';  יצעק אין מושיע לוואם': ן"רמב'; וימות מאליו, א מצויין שם"מקום שאין בנ': ם" רשב20
ם " מהרבן יהודה רבידורו -בן; נו' עמ, ג"ירושלים תשל, ן" תלמיד הר-ר דוד מסרגוסה " רבי יוסף ב;י מביהם"ר

 .ם"מלביוכן ביאר . שנא' עמ, ג" תשנירושלים, אמרי שפר, חלאווה
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- המדבר בארץ ישראל משתרע על פני המורדות המזרחיים של רצועת ההרים בחלק המרכזי של ארץראזו

 25 מטר לאורך 1200-הממוצע הכללי של שיפוע המורד לכיוון מזרח הוא בירידה של כ. ישראל המערבית

 .ח מועטים"ובו צמחים ובע, יבש, המדבר הוא אזור צחיח. מ"ק

ואת , ה במדבר אפרים'לדוגמת ואדי עוג, האכזבים הם חורפיים: גם תדירים ואכזב ישנם מדבר מעיינות ואכן

ה 'עין עוג: ששופעים מים לאורך כל השנה מצטיינים, ומהמעיינות התדיריים. רועאע אשר ממזרח לענתות-עין

. שלשתם בקניון הגדול של המדבר הנופל מזרחית לענתות עד ליריחו, קלט-פואר ועין-עין, פרה-עין, בצפון

ואכן הם המקור העיקרי להשקעת הצאן אשר , גשמים-אליהם מתקבצים מי, מים רבים-ישנם גם בורותו

 .במדבר

 מרעה המתאים לשטחועל כורחך שכוונת המקרא הינו . נתונים אלה אינם תואמים את עמק דותן, ברם

 !הצאן' הנהגת'ל

 

 
ïéò úøô )ïéò-äøàô (é øáãîáäãåäìçðì êåîñ äééçîö íò  

 

                                                                                                                                            
, ל שהיו בו נחשים"ומכאן הבינו חז, ולדעתו היה אכן במדבר', אשר במדבר'עמד על ייתור המילה ' אגרא דכלה'ב

מקום שליטתה של : " וואלי מאריך לבאר ששורש הצרה היה בגין היותם במדברדוד הגם רבי מש. ולםמקום גיד
 .רכח' עמ, ג"ירושלים תשע, אור עולם, "הקליפה

ודברי צריכים , לשבת דף כב, פתח עינים, היינו חוץ מגבולות הארץ, י"א שאתא לאפוקי א" מזו כתב חידיתירה
 !תלמוד
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מהו ': "והפנה אותי למאמרו הקטן, בנידון זה, ר לארכיאולוגיה יצחק מייטליס ומורה לגאוגרפיה" לדפניתי

,  העלה כךשאכן, י בפרשיות השבוע הארכיאולוגי והגאוגרפהפןשתוכנו הינו ', םפרשת דרכי'בספרו " ?מדבר

בתיאור , דוגמה נוספת מצינו בספר שמואל: "אחרי שמעתיק את הדוגמה דידן,  משם קטע אחדואעתיק

). כד, א ב"שמ(' מדבר גבעון' בהם מתרחש המרדף קרוי זוריםאחד הא. בן נר-המרדף של יואב אחרי אבנר

גם . מערב לירושלים-שמצפון' זאב-גבעת 'בוך ליישוהסמ, יב'ג-גבעון המקראית מזוהה בוודאות עם הכפר אל

ל מתייחסים "אלא אף חז, אלא רק המקר. 'מדבר'אזור זה משופע במשקעים ואינו מתאים לתיאור המקול ל

מדבר הסמוך לעירו של רבי חנינא ; )ב"ק עט ע"ב(מדבר שבספר עכו : למדבריות המצויים במקומות גשומים

 .ועוד, )ד, ר א"שהש (בגלילשהתגורר , בן דוסא

היכן אם כן נוהגים .  את הצאן–רועים ומנהיגים ,  כלומר– נראה שהמדבר קרוי כך כיוון שבו מדבירים אלא

כלל עושים זאת במקום בו אין אפשרות לגדל גידולים חקלאיים היכולים להינזק -בדרך? לרעות את הצאן

גמה למקומות בהם לא ניתן לעסוק אזורים צחיחים בעלי מיעוט משקעים הם דו. בעקבות רעיית הצאן

 מאוד בהם לא ניתן לפתח חקלאות בשל מסלעי טרשי או חיסרון ומיםאך ישנם גם אזורים גש, בחקלאות

 .21"ועל כן גם הם נחשבים כמדבריות, גם מקומות כאלו מתאימים להדברת הצאן. באדמה מתאימה

חוץ מהבור ,  מים שהיו בהםבחין הכולםוב, שמא עבר בבורות האזור,  מסויםלבור ראובן של הצבעתו על

כי בוודאי ימות שם מרוב , אל תשפכו דם: "חלאווה רבי משה בן זה מרומז אצל רבי יהודה רביאו. 22הנוכחי

 .23"ואותן הבורות הם בחזקת סכנה, הנחשים או המים אשר בו
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ָרֵאל ַע ְוָכל ִיְׂש ְיהֹוֻׁשַוִיָּנְּגעּו): טו, ח(ק ליהושע "ומסיים עם מקור לכך מפירושו של רד. 287-285' עמ, ה"תשע,  פרשת דרכים21

) יז, ה' ישעי(לפיכך אמר . בין סמוך לעיר ובין רחוק מן העיר,  מקום מרעה הבהות יקרא מדבר.ִלְפֵניֶהם ַוָיֻּנסּו ֶדֶּרְך ַהִמְּדָבּר
 .'וינהגו ודבר לפי שהרועה נהג שם המקנה'והוא מתרגם ',  כעדר בתוך הדברו'): י, ב(ואצל מיכה ', עו כבשים כדברםור'

 .מושב זקנים בפירוש השלישי:  וראה עוד22
 .בדרוש לחנוכה, א"תע, א"פפד, בגדי אהרן, רמייזאד וו"ע רבי אהרן תאומים אב"וכן כתב מד. שנא' עמ,  אמרי שפר23


