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Opening Sefer Bamidbar 

 

I. Understanding the Fourth Book of the Torah 

A. The Query: What’s Bamidbar’s Contribution? 
 רמבן הקדמה לספר במדבר

לספר כל מעשה ה'  הנעשים להםוהספר הזה כולו במצות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר ובנסים 

אשר עשה עמהם להפליא. וספר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב וצוה איך תחלק הארץ להם. 

מצות בענייני הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים  בספר הזה מצות נוהגות לדורות זולתי קצתואין 

כשאמר משה ליסע משם מסע יום אחד הלכו מהלך  ..ולא נשלם ביאורן שם והשלימן בספר הזה

 שלשה ימים ולילה אחד, כתינוק שיוצא מבית הספר ורץ

This book [concerns itself] completely with the temporal commandments that were 

transmitted to them [the Israelites] during their sojourn in the wilderness and with the 

miracles that were afforded to them…There are within this book few lasting mitzvot… 

 

B. A Counterintuitive Calendar Coincidence? Bamidbar and Shavuot 
1. As we prepare to arrive, we read about preparing to leave… 

2. What is the most important moment of Revelation? 

3. What’s the verdict? Temporal significance vs. eternal significance 

    a. Temporal:  

וצא מבית  כשאמר משה ליסע משם מסע יום אחד הלכו מהלך שלשה ימים ולילה אחד, כתינוק שי    

 .………………………………………………………………………………As a child running from schoolהספר ורץ

     b. Eternal: Legacy of Sinai 

 

C. The Sefer’s Structure: Temporal and Eternal 
1. Anticipatory Preparation: Plan A 

2. Turning point 1: Departure from Sinai 

3. Downward Spiral 

4: Tuning Point 2:  Sin of the Spies חטא המרגלים- 

5. Plan B: Wilderness Wanderings- forty years disappear 

ן׃ ה ְוַאֲהֹרֵֽ ַ֖ ם ְבַיד־ֹמשֶּ ִים ְלִצְבֹאָתָ֑ ץ ִמְצַרַ֖ רֶּ ֶׁ֥ ר ָיְצ֛אּו ֵמאֶּ ֶׁ֥ ל ֲאשֶּ י־ִיְשָרֵאֵ֗ י ְבֵנֵֽ ה ַמְסֵעֵ֣ לֶּ       ֵאֵ֜
   These are the journeys of the Children of Israel, who went forth from the Land of Egypt     

   according to their legions… 

 

II. Plan A and Plan B in the Torah 
1. Examples: Noach; Mishkan (according to some opinions);  חטא המרגלים 

2. Interface with Free Will, Prescience; Pre-ordination 

3. Application to Bamidbar 

4. Intergenerational reverberation vs. intergenerational guilt 

 

 III. Temporal and Eternal Snapshots in the Parsha 

 A. The Census and the Camp- Purpose and Paradigm 
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• Census: Military Preparation; continuation of turning points begun in B’shalach- אין 

ססומכין על הנ   (alternatives: reassurance after Golden Calf, individual significance, 

land division) 

• Camp: Ramban and others-Recreation of the scene at Sinai (hagbala, etc.)- God’s 

presence, from the Mountain to the Mishkan 

• Census and Camp: Balance between ויחן־שם ישראל נגד ההר and  למשפחתם לבית

םבמספר שמות כל־זכר לגלגלת אבתם ; tribal encampment [unity vs sameness] 

 

B. A Startling Omission 

 ד-במדבר ג:א

 את־משה בהר סיני  קוקביום דבר י ואלה תולדת אהרן ומשה

 הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר  ואלה שמות בני־אהרן

 אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר־מלא ידם לכהן 

במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן  ק וקבהקרבם אש זרה לפני י קוקוימת נדב ואביהוא לפני י

 אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם )פ(

This are the descendants of Aharon and Moshe at the time that HaShem spoke with Moshe on 

Mount Sinai.  

These were the names of Aharon’s sons: Nadav, the first-born, and Avihu, Elazar and Itamar;  

those were the names of Aharon’s sons, the anointed priests who were ordained for 

priesthood.  

But Nadav and Avihu died by the will of HaShem, when they offered alien fire before 

HaShem in the wilderness of Sinai; and they left no sons. And Elazar and Itamar served as 

priests in the lifetime of their father Aharon. 

 יז -דברי הימים א כג:טו
 בני משה גרשם ואליעזר 

 בני גרשום שבואל הראש  
 ויהיו בני־אליעזר רחביה הראש ולא־היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה 

 דברי הימים א כז:כד 

 ושבאל בן־גרשום בן־משה נגיד על־האצרות
 

 שופטים יח:ל
שה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד־יום  ]נ[בני־דן את־הפסל ויהונתן בן־גרשם בן־מויקימו להם 

 גלות הארץ
 

 

C. Privilege vs Responsibility 

 נא -במדבר ג:מד

 אל־משה פקד כל־בכר זכר לבני ישראל מבן־חדש ומעלה ושא את מספר שמתם  יקוקויאמר 
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תחת כל־בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל־בכור בבהמת   יקוקולקחת את־הלוים לי אני 
 בני ישראל 

 אתו את־כל־בכר בבני ישראל  יקוקויפקד משה כאשר צוה 
הם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים  ויהי כל־בכור זכר במספר שמות מבן־חדש ומעלה לפקדי

 ומאתים )פ( 
 אל־משה לאמר   יקוקוידבר 

   יקוקקח את־הלוים תחת כל־בכור בבני ישראל ואת־בהמת הלוים תחת בהמתם והיו־לי הלוים אני 
 ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על־הלוים מבכור בני ישראל  

 קח עשרים גרה השקל ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש ת 
 ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם  

 ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים  
 מאת בכור בני ישראל לקח את־הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש 

  את־משה )פ( יקוקכאשר צוה  יקוק ויתן משה את־כסף הפדים לאהרן ולבניו על־פי

Leviim are counted; First-Born are counted; Transfer is accomplished; Overage 

accounted for; Why the fuss? 

 

       

    

 


