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1. BAMIDBAR 1:1 – IN THE WILDERNESS 
 

 יַניִס רַּבְדִמְּב הֶשֹמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו
 

“God spoke to Moses in the wilderness of Sinai” 
 
2. MIDRASH RABBA 1:7 – MAKE YOURSELF INTO A DESERT 
 

 יניס רבדמב :רמאנ ךכל ,הרותהו המכחה תא תונקל לוכי וניא ,רקפה רבדמכ ומצע השוע וניאש ימ לכ
 

Whoever does not make themselves like a desert [that is] “hefker” is not able to acquire wisdom and 
Torah; for this reason it is written “in the desert of Sinai”. 
 
3. EITZ YOSEF – LOWER YOURSELF FOR THE STUDY OF TORAH 
 

 דומלל וינעו לפש תויהלו .הרות ירבד לע ומצע תא תימהל םדאה ךירצש .הרותב ותדמתה בורמ ופוגל ששוח וניאש ל"ר
.חורה יסגב תאצמנ הרותה ןיא יכ לכל דמללו לכמ  

 

This means to say that he is not concerned for his physical needs as a result of his devoted attention to 
Torah study. A person is required to negate himself for the words of Torah, and to be low and humble 
– to learn from everyone, and to teach everyone – as Torah is never found among those who are 
conceited. 
 
4. MISRASH RABBA SHEMOT 29:9 -- TRANQUILITY 
 

 םיִנַפֹוא ,הָעָג ֹאל רֹוׁש ,חַרָפ ֹאל ףֹוע ,חַוָצ ֹאל רֹוּפִצ ,הָרֹוּתַה תֶא אּוה Iּורָב ׁשֹודָקַה ןַתָנֶשְכ ,ןָנָחֹוי יִבַר םֵשְב ּוהָבַא יִבַר רַמָא
 יִכֹנָא :לֹוּקַה אָצָיְו ,ׁשיִרֲחַמּו קֵתֹוׁש םָלֹועָה אָלֶא ,ּורְבִד ֹאל תֹוּיִרְבַה ,עָזֲעַדְזִנ ֹאל םָיַה ,ׁשֹודָק ׁשֹודָק ּורְמָא ֹאל םיִפָרְש ,ּופָע ֹאל
 .SיֶהRֱא 'ה

 

Said Rabbi Abahu in the name of Rabbi Yochanan, When God gave the Torah, no bird chirped, no fowl 
fluttered, no ox bellowed, the angels did not fly, the seraphs did not utter the Kedusha prayer, the sea 
did not roar, the creatures did not speak; the universe was silent and mute. And then the voice came 
forth “Anochi Hashem Elohecha” – I am the Lord your God. 
 
5. PAUL BOWLES – THE BAPTISM OF SOLITUDE (1963) 
 

Immediately when you arrive in Sahara, for the first or the tenth time, you notice the stillness. An 
incredible, absolute silence prevails … as if the quiet were a conscious force which, resenting the 
intrusion of sound, minimizes and disperses sound straightaway. Then there is the sky, compared to 
which all other skies seem fainthearted efforts. Solid and luminous, it is always the focal point of the 
landscape. At sunset, the precise, curved shadow of the earth rises into it swiftly from the horizon, 
cutting into light section and dark section. When all daylight is gone, and the space is thick with stars, it 
is still of an intense and burning blue, darkest directly overhead and paling toward the earth, so that 
the night never really goes dark.  
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[Being there] is a unique sensation, and it has nothing to do with loneliness, for loneliness presupposes 
memory. Here in this wholly mineral landscape lighted by stars like flares, even memory disappears... A 
strange, and by no means pleasant, process of reintegration begins inside you, and you have the choice 
of fighting against it, and insisting on remaining the person you have always been, or letting it take its 
course. For no one who has stayed in the Sahara for a while is quite the same as when he came. 
 
6. WILFRED THESIGER “ARABIAN SANDS” (1959) – “A LIFE UNHAMPERED BY POSSESSIONS” 
 

In the desert I … found a freedom unattainable in civilization; a life unhampered by possessions, since 
everything that was not a necessity was an encumbrance.  I … found, too, a comradeship inherent in 
the circumstances, and the belief that tranquility was to be found there.  I … learnt the satisfaction 
which comes from hardship and the pleasure which derives from abstinence: the contentment of a full 
belly; the richness of meat; the taste of clean water; the ecstasy of surrender when the craving for 
sleep becomes a torment; the warmth of a fire in the chill of dawn. 
 
7. SEFAT EMET (BAMIDBAR 1:5) – PUTTING YOURSELF AT GOD’S MERCY 
 

 'וכ וחרבו הנידמל סנכנש אישנל לשמ הנתמ רבדממו ש"מכ רבדמכ רקפה תויהל ךירצש רבדמב הרות הלשמנ שרדמבו
 ומצע לטבמ םדאש ונייהו .גיהנמה תחת ענכנ תויהל אוה רבדמו .לשומו גיהנמ איה רבד 'יפ .'וכ דובכב ולביקו רבדמל
 .ת"ישה תויח ילב הלועפו חכ םוש ול ןיאש

 

In the Midrash, the Torah is compared to the wilderness, in that one needs to be “hefker” (free, 
unattached, ownerless) like the wilderness. The Midrash tells of a prince who entered one city after 
another only to see the people flee before him, until he came to a ruined city (a “midbar”), where he 
was greeted with praise. Said the prince: “This is the best of all the cities. Here I will set my throne.” 
The word “midbar” comes from a root meaning “to lead” or “rule.” The “midbar” is one who 
acquiesces to that rule. That is to say, a person should empty oneself such that he has no strength or 
initiative save for the live force of God. 
 
8. MAHARAL – UNDERSTANDING WHAT YOU ARE LACKING 
 

 ,הרות לבקל חילצהל הצור םדאה םא .ונלש םיימשגה םיגשומל ץוחמ ,תינחור הריצי הניה הרותהש ונדמל
 ,תינחור ,תיתימא הרות לבקל ךרדה .הרות לבקל חילציש יוכיס ילוא שי זא קרו ]רבדמ ומכ[ ומצע טעמל וילע
 ,תויטנ לעב ,ירמוחה ימשגה םדאה לש ולכשומו ונוימד ירפ ,תישונא הריצי איהש הרות אלו ,'ה רבד איהש
 ול ןיאש ילכ ,הינפב לוביק ילכ השעיו הינפב ותעדו ומצע טעמי םדאה םא קרו ךא איה ,תוואתו תוישיא תועיגנ

 םילשהל ידכ אוה ול הרותה תניתנ תטלחה רקיע יכ תויהב ,ומצעב ונורסח ריכהל םדאה ךירצ יכ ... ומצע לשמ
 תובאב( ל"זח וסינכה הזלו ללכ המלשה וב ךייש ןיא ןורסח לעב וניאו םלש אוהש ותעדב המדי םאו ,ונורסח
 תלוז הרותה תא תונקל יאדכ םדאה ןיאש ,ומוקמ תא ריכמה םהב תינקנ הרותהש םירבד ח"מ ךות )ו"פ
 .הרותה ול ןיא רשאכ וב קבדה ונורסח ריכיש

 
9. MECHILTA (SHEMOT) – WHY WAS THE TORAH NOT GIVEN IN THE LAND OF ISRAEL? 
 

 ךכיפל וצראב הנתנש יפל רמול, םלועה תומואל הפ ןוחתפ ןתיל אלש ?לארשי ץראב הרות הנתינ אל המ ינפמ
 הזו הרות הנתנ יצראב רמוא הז אהי אלש, םיטבשה ןיב תקולחמ ליטהל אלש: רחא רבד. ונילע ונלבק אל
.רקפה םוקמב איסהרפ סומיד, רבדמב הנתנ ךכיפל, הרות הנתנ יצראב רמוא  
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Why was the Torah not given in the land of Israel? So that the peoples of the world should not have 
the excuse for saying: “Because it was given in Israel's land, therefore we have not accepted it.” 
Another reason: To avoid causing dissension among the tribes [of Israel]. Otherwise one might have 
said: the Torah was given in my territory [and not yours]. Or the other might have said: the Torah was 
given in my territory [and not yours]. Therefore, the Torah was given in the Midbar – a place belonging 
to no one. 
 
10. ALEKSANDER REBBE – APPRECIATING GOD  
 

 י"שה ידסח שיגרמ אוה ,ונממ התושו םייח םימ ראב האורו ויניע וחקפנו םימל דאמ אמצ םדאה רשאכ
 גישהל רשפא יא ודצמש ןיבמ םדאה םא ןכ ,ואמצל התשי ותדובעו וחרוט אלבו ,םנח םייח םימ ול ןימזהש
 אל קפס ילב זא ,םולכ ול ןיא ומצע דצמ לבא ,תעדה אוה םנח תנתמ 'ד וננחש המ קר ,הרותב הגשה םוש
   .ותרותב ו"ח האגתי

 
11. LUBAVITCHER REBBE – EVEN TORAH IS A DISTRACTION WHEN STUDYING TORAH 
 

 לכ לש הנכותש ,עודי .הרותה תלבקל הנכה רדגב איה ןכ לעו ,תועובשה גח ינפל דימת תארקנ רבדמב תשרפ
 ונא רשאכ םלוא .תועובשה גחל רשקה תא השרפה םשב אופא אוצמל ונילע .המשב זמורמ הרותב השרפ
 ךפהה והזש ,הרואכל הארנ - "יניס רבדמב" - ךשמהב דחוימבו ,"רבדמב" - השרפה לש המשב םיננובתמ
 וניאש ,בשוימ-יתלב םוקמ אוה רבדמ ירהש - יוצר-יתלב בצמ הרואכל אטבמ 'רבדמ' .הרותה תלבקל הנכהמ
 ."וילע םלועל האנש הדריש" ?יניס ומש ארקנ המל :ל"זח םירמואש יפכ ,האנש ןושלמ אוה 'יניס' .רבד חימצמ
 ?הרותה ןתמל הנכה ויהי "יניס"ו "רבדמ"ש ,אופא ןכתיי ךיא

 

 לכמ תעדה יוניפ איה הרותה תלבקל תירקיעה הנכהה .הרותה דומילל םיצוחנה םיאנתה יפ-לע ונבוי םירבדה
 הילא תשגל ךירצ ,הרות דומלל הצורה םדא .הרותב קוסיעה ןמ םדאה תא ולבלבי אלש ידכ ,םלועה יניינע
 םלוע יניינעמ קר אל איה תשרדנה תוקתנתהה .ותעד תא חיסהל לולעש רבד לכמ ןיטולחל קתונמ ותויהב
 איה דומילה תרטמ םנמא .דמלנה אשונל םיכייש םניאש הרותה יניינעמ ףא אלא ,הרותל ץוחמש םיניינעמו
 וליאו ,דומילב ינש בלש םה הלא לכ לבא ,הזב הז םיזוחאו םירושק הרותה יקלח לכ םגו ,'דמללו דומלל'

 ראשמו 'דמלל'המ םג וביל-תמושת תא קתנלו 'דומלל'ב קרו ךא זכרתהל וילע ,דומילה לא שגינ םדאה רשאכ
 .הרותה יקלח

 

 לוכיש רבד םוש אלו םירחא םדא-ינב וב ןיא ,בושיי םוקמ וניא רבדמ .'רבדמ'ב יוטיב ידיל האב וז השיג
 ול ןיאש ,רבדמב אוה וליאכ שיגרהל וילע - הרותה דומילל תשגל ידוהי ךירצ ךכ שממ .תעדה תא חיסהל
 שגינ ידוהישכ .האנש ןושלמ ,'יניס'ב םג ךרוצ שיו ,יד ןיא ומצעל אוהשכ 'רבדמ'ב ךא ....הרותה דבלמ המואמ
 ךירצ .םהיפלכ האנש שוחל ךירצ אוה אלא ,םלועה יניינעמ ומצע תא קתנמ אוהש ךכב יד אל ,הרותה דומילל
 רוא יוליגל םיעירפמ םהש ןוויכמ ,הרות לש המלועל ץוחמש םירבד תאשל לוכי וניאש השגרה וב היהתש
 .הרותה

 

 ךכ-רחא לכוי זאו ,'דומלל'ב חילצי ,הרותה תא לבקל חילצי ןכא םדאהש ,תמרוג הרותה דומילל תאזכ הנכה
 קר אלא ,םלועה תא אונשל הניא תילכתה ירהש .םלועה יניינעב ןוכנ לופיטב םגו 'דמלל'ב םג יוארכ קוסעל
 אלא הניא תיתימאה םתואיצמש תולגלו ,בוטל םכפהל - הברדאו ,ובש םייוצר-יתלבה םיניינעה תא לטבל
 .המלשהו תיתימאה הלואגב ,ונקדצ-חישמ תאיבב ,"ךרבתי ול הריד" השעיי ולוכ םלועהש דעו .הרותה ליבשב

 
 
 
 


