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Eternal Lessons from a Temporal Encampment 

I. The Physical Encampment… פרשת במדבר 

 ב -במדבר:ב:א

 וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן לאמר 

 איש על־דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל־מועד יחנו

The LORD spoke to Moses and Aaron, saying:  

The Israelites shall camp each with his standard, under the banners of their ancestral house; 

they shall camp around the Tent of Meeting at a distance. 

 

 ,Outer Encampment ; Four Formations of Three Tribes Each; Led by Yehuda :מחנה ישראל

Reuven, Ephraim, Dan 

י'מחנה לו:  Inner Encampment; Leviim 

 Innermost Encampment; Sanctuary :מחנה שכינה

 

 

A. Balance -Unity and Diversity 
 שמות יט:ב 

 ויחן־שם ישראל נגד ההר ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר  

Having journeyed from Rephidim, they entered the wilderness of Sinai and encamped in the 

wilderness. Israel encamped there in front of the mountain. 

 רשי שמות יט:ב

 :ובמחלקתכאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומות  .ויחן שם ישראל

 

 ב במדבר כד:

 וישא בלעם את־עיניו וירא את־ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

 

 

B. Balance-Strategic and Spiritual Concerns:  
  אבן עזרא במדבר א:יט

ואם תסתכל היטב אז תדע כי הראש הוא הדרום והזנב הוא הצפון ולא אוכל לפרש על כן ראובן בדרום כי  

ודע כי לא היו גבורים בשבטים כשבט יהודה הנמשל לגור אריה וכשבט דן הנמשל הוא הראש ודן בצפון 

 .כן בדברי משה על כן היו הם בראשונה ובאחרונה

Ibn Ezra: The physically powerful tribes of Reuven and Dan were situated at the head and rear 

of the encampment for strategic purposes. [The Abravanel adds that these sections of the camp 

were also the most heavily populated]. 
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 רבינו בחיי במדבר ב:ב  

, והם סימנין שיהיו בכל דגל ודגל, היה בדגל ראובן צורת  השמיםאותות  מלשון. איש על דגלו באותות

אדם רמז לדודאים, והיה בדגל יהודה צורת אריה שכן המשילו אביו לגור אריה, והיה בדגל אפרים צורת  

 …עד שהיו דומין לכרובים שראה יחזקאלבכור שורו הדר לו, והיה בדגל דן צורת נשר  שור כענין שכתוב

  נתנאל,נפלא והיה ראוי להסתירו, כי הנשיא העומד לרוח מזרח בדגל יהודה שמו והנה גם זה ענין 

,  גמליאל, והעומד לרוח מערב בדגל אפרים שמו שלומיאלוהנשיא העומד לרוח דרום בדגל ראובן שמו 

, ולא תמצא בשאר השמות שיהיה חותם אחד מהם בשם אל פגעיאלוהעומד לרוח צפון בדגל דן שמו 

 .העומדים בארבע דגלים לארבע רוחות העולםזולת אלו הארבע 

Rabbeinu Bachya: Introduces lengthy discussion of parallel encampments in heaven and on 

earth… He then notes how each of the four leaders of tribal clusters only individuals listed with 

ל-א  in their names. HaShem’s presence woven into the encampment. 

 

 

C. Balance-Familiarity and Distance-Recreating Sinai 

 
Ramban, Rav Shimshon Raphael Hirsch, and others: Divinely ordained recreation of the scene at 

Har Sinai.  

  רמבן הקדמה לספר במדבר

  והזר הקרב יומתועתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם. צוה 

פן יהרסו  כאשר הזהיר שם  ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו. וצוה כאשר אמר שם כי סקול יסקל

וגם הכהנים  כאשר אמר שם  ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבחוגו'. וצוה   אל ה' לראות

 .'וגו' והכהנים והעם וגו הנגשים אל ה' יתקדשו

 

 כי סקול יסקל …והזר הקרב יומת

 …ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו

 ים אל ה' יתקדשווגם הכהנים הנגש …שם פן יהרסו אל ה' לראות 

Ramban: HaShem roots the concept of hagbala in the encampment, as He did at Sinai. Parallel 

pesukim reflect this phenomenon 

 

Benno Jacob: “God moves His presence from the mountain to the Mishkan, from the location 

sanctified by His hands to the sanctified location built by the Israelites… The Sanctuary is the 

Sinai which travels in their midst, is the heavens and the vault of heaven which has been 

uprooted and lowered to earth.” 
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II. The Societal Encampment… פרשת נשא 

                           
                                             The Blueprint      

• Continued counting of the Leviim 

• The temporary exile of individuals afflicted with specific forms of tuma, ritual impurity, 

from various sections of the camp.   

• Laws concerning theft and false denial of financial obligation. Respect for private 

property 

• The regulations governing a sota, a married woman suspected of adultery. HaShem 

breaks the rules for shalom bayit 

• The laws of a nazir, an individual who vows to undertake more rigorous religious 

observance.  

• The rules of Birchat Kohanim, the priestly blessing. 

• The korbanot of the nessi’im, tribal leaders. 

 

 

                                                              The Plan 
 

Continued Count: Carry-over of ideas of individual value, etc. 

 

Temporary Exile: Individual sacrifice for communal benefit; preservation of the varying 

sanctities of the specific encampments; personal need to deal with limiting life experiences; 

possible divine response to personal failing. 

 

Theft and Denial: Respect for Personal Space and Possession; extension to Geirim; atonement 

requires confession; sin against man-sin against God. 

 

Sota: HaShem breaks the rules for shalom bayit. 

 

Nazir: Creating the “box” for the spiritual overachiever; Complexity of religious search 

 

Birchat Kohanim: The role of the Kohanim-conduits or creators (bracha b’ahava); 

connection/contrast between Kohen and Nazir; The bracha for the Kohanim 

 

Korbanot hanessi’im: Participatory leadership; individuality within uniformity 
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