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BaMidbar 5720 

Alef. 
  ב פרק במדבר

ר( א) אמֹר ַאֲהרֹן וְֶאל מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ְגלֹו ַעל ִאיש( ב) ית ְבאֹתֹת דִּ ל ְבנֵּי יֲַחנּו ֲאבָֹתם ְלבֵּ ד ְלאֶֹהל ָסִביב ִמנֶֶגד יְִשָראֵּ  :יֲַחנּו מֹועֵּ

ְדָמה וְַהחֹנִים( ג) גֶּל ִמְזָרָחה קֵּ  :ַעִמינָָדב ֶבן נְַחשֹון יְהּוָדה ִלְבנֵּי וְנִָשיא ְלִצְבאָֹתם היְהּודָ  ַמֲחנֵּה דֶּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( ד) ש ֶאֶלף וְִשְבִעים ַאְרָבָעה ּוְפֻקדֵּ אֹות וְשֵּ  :מֵּ

ה ָעָליו וְַהחֹנִים( ה) ל יִָששָכר ִלְבנֵּי וְנִָשיא יִָששָכר ַמטֵּ  :צּוָער ֶבן נְַתנְאֵּ

אֹות וְַאְרַבע ֶאֶלף וֲַחִמִשים ַאְרָבָעה וּוְפֻקָדי ּוְצָבאֹו( ו)  :מֵּ

ה( ז) ֹלן ֶבן ֱאִליָאב ְזבּוֻלן ִלְבנֵּי וְנִָשיא ְזבּוֻלן ַמטֵּ  :חֵּ

אֹות וְַאְרַבע ֶאֶלף וֲַחִמִשים ִשְבָעה ּוְפֻקָדיו ּוְצָבאֹו( ח)  :מֵּ

ֶשת ֶלףאֶ  ּוְשמֹנִים ֶאֶלף ְמַאת יְהּוָדה ְלַמֲחנֵּה ַהְפֻקִדים ָכל( ט) אֹות וְַאְרַבע ֲאָלִפים וְשֵּ  ס: יִָסעּו ִראשֹנָה ְלִצְבאָֹתם מֵּ

גֶּל( י) ן ַמֲחנֵּה דֶּ יָמנָה ְראּובֵּ ן ִלְבנֵּי וְנִָשיא ְלִצְבאָֹתם תֵּ יאּור ֶבן ֱאִליצּור ְראּובֵּ  :ְשדֵּ

ש ֶאֶלף וְַאְרָבִעים ִשָשה ּוְפֻקָדיו ּוְצָבאֹו( יא) אֹות וֲַחמֵּ  :מֵּ

ה ָעָליו וְַהחֹונִם (יב) ל ִשְמעֹון ִלְבנֵּי וְנִָשיא ִשְמעֹון ַמטֵּ  :צּוִריַשָדי ֶבן ְשֻלִמיאֵּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( יג) אֹות ּוְשֹלש ֶאֶלף וֲַחִמִשים ִתְשָעה ּוְפֻקדֵּ  :מֵּ

ה( יד) ל ֶבן ֶאְליָָסף ָגד ִלְבנֵּי וְנִָשיא ָגד ּוַמטֵּ  :ְרעּואֵּ

יֶהםּופְ  ּוְצָבאֹו( טו) ש ֶאֶלף וְַאְרָבִעים ֲחִמָשה ֻקדֵּ אֹות וְשֵּ  :וֲַחִמִשים מֵּ

ן ְלַמֲחנֵּה ַהְפֻקִדים ָכל( טז) אֹות וְַאְרַבע ֶאֶלף וֲַחִמִשים וְֶאָחד ֶאֶלף ְמַאת ְראּובֵּ  ס: יִָסעּו ּוְשנִיִם ְלִצְבאָֹתם וֲַחִמִשים מֵּ

ד אֶֹהל וְנַָסע( יז) ם יָדֹו ַעל ִאיש יִָסעּו כֵּן יֲַחנּו ַכֲאֶשר ַהַמֲחנֹת ְבתֹוְך םַהְלוִיִ  ַמֲחנֵּה מֹועֵּ ְגֵליהֶּ  ס: ְלדִּ

ל( יח) גֶּ  :ַעִמיהּוד ֶבן ֱאִליָשָמע ֶאְפַריִם ִלְבנֵּי וְנִָשיא יָָמה ְלִצְבאָֹתם ֶאְפַריִם ַמֲחנֵּה דֶּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( יט) ש ֶאֶלף ַאְרָבִעים ּוְפֻקדֵּ אֹות וֲַחמֵּ  :מֵּ

ה וְָעָליו( כ) ל ְמנֶַשה ִלְבנֵּי וְנִָשיא ְמנֶַשה ַמטֵּ  :ְפָדהצּור ֶבן ַגְמִליאֵּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( כא)  :ּוָמאָתיִם ֶאֶלף ּוְשֹלִשים ְשנַיִם ּוְפֻקדֵּ

ה( כב)  :ִגְדעֹנִי ֶבן ֲאִביָדן ִבנְיִָמן ִלְבנֵּי וְנִָשיא ִבנְיִָמן ּוַמטֵּ

יֶהםּוְפקֻ  ּוְצָבאֹו( כג) אֹות וְַאְרַבע ֶאֶלף ּוְשֹלִשים ֲחִמָשה דֵּ  :מֵּ

ָאה ֲאָלִפים ּוְשמֹנַת ֶאֶלף ְמַאת ֶאְפַריִם ְלַמֲחנֵּה ַהְפֻקִדים ָכל( כד)  ס: יִָסעּו ּוְשִלִשים ְלִצְבאָֹתם ּומֵּ

ל( כה) גֶּ  :ַעִמיַשָדי ֶבן ֲאִחיֶעֶזר ָדן ִלְבנֵּי וְנִָשיא ְלִצְבאָֹתם ָצפֹנָה ָדן ַמֲחנֵּה דֶּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( כו) אֹות ּוְשַבע ֶאֶלף וְִשִשים ְשנַיִם ּוְפֻקדֵּ  :מֵּ

ה ָעָליו וְַהחֹנִים( כז) ר ַמטֵּ ר ִלְבנֵּי וְנִָשיא ָאשֵּ ל ָאשֵּ  :ָעְכָרן ֶבן ַפְגִעיאֵּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( כח) ש ֶאֶלף וְַאְרָבִעים ֶאָחד ּוְפֻקדֵּ אֹות וֲַחמֵּ  :מֵּ

ינָן ֶבן ֲאִחיַרע נְַפָתִלי ִלְבנֵּי וְנִָשיא נְַפָתִלי הּוַמטֵּ ( כט)  :עֵּ

יֶהם ּוְצָבאֹו( ל) אֹות וְַאְרַבע ֶאֶלף וֲַחִמִשים ְשֹלָשה ּוְפֻקדֵּ  :מֵּ

ש ֶאֶלף וֲַחִמִשים וְִשְבָעה ֶאֶלף ְמַאת ָדן ְלַמֲחנֵּה ַהְפֻקִדים ָכל( לא) אֹות וְשֵּ יֶהםלְ  יְִסעּו ָלַאֲחרֹנָה מֵּ  פ: ִדְגלֵּ

ֶלה( לב) י אֵּ ל ְבנֵּי ְפקּודֵּ ית יְִשָראֵּ י ָכל ֲאבָֹתם ְלבֵּ ש ְלִצְבאָֹתם ַהַמֲחנֹת ְפקּודֵּ אֹות שֵּ ש ֲאָלִפים ּוְשֹלֶשת ֶאֶלף מֵּ אֹות וֲַחמֵּ  :וֲַחִמִשים מֵּ

ל ְבנֵּי ְבתֹוְך ָהְתָפְקדּו ֹלא וְַהְלוִיִם( לג)  :מֶֹשה ֶאת קֹוָקיְ  ִצּוָה ַכֲאֶשר יְִשָראֵּ

ל ְבנֵּי וַיֲַעשּו( לד) יֶהם ָחנּו כֵּן מֶֹשה ֶאת יְקֹוָק ִצּוָה ֲאֶשר ְככֹל יְִשָראֵּ ן ְלִדְגלֵּ ית ַעל ְלִמְשְפחָֹתיו ִאיש נָָסעּו וְכֵּ  פ: ֲאבָֹתיו בֵּ

1. a)  In v. 2, the phrase ית ֲאבָֹתם ְגלֹו ְבאֹתֹת ְלבֵּ  appears, suggesting that “Otot” is the means by which the דִּ

Degalim are arranged, rather than the Degalim being the Otot themselves 

b)   In v. 3, 10, 18, 25 the phrase גֶּל ַמֲחנֵּה יְהּוָדה ְלִצְבאָֹתם  suggests that Degel is a means for organizing דֶּ

the “hosts” rather than simply representing a flag, since a flag could represent many or few. 

c)  In v. 17 the phrase ן ם יָדֹו ַעל ִאיש יִָסעּו כֵּ ְגֵליהֶּ ְלדִּ  suggests not so much “flags” as “arrangement” since 

when people travel, whether or not they have flags is not as important as their being organized in an 

efficient manner. 

2.  “Machaneh” simply suggests an area where the members of a particular tribe are to be found; “Degel” 

on the other hand implies that the tribe is organized in a particular manner.  

3.   The Midrash associates the term “Nisayon” with “Neis” in the sense that when an individual passes a 

public test, he “raises a flag” about both his own commitment as well God’s Dominance.  

  נה פרשה וירא פרשת( וילנא) רבה בראשית

, סלה קושט מפני להתנוסס נס ליראיך נתתה( ס תהלים) כתיב, אברהם את נסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי א

 ...  ספינה של הזה כנס בעולם לגדלן בשביל, בעולם לנסותן בשביל גידולין אחר וגידולין נסיון אחר נסיון

Beit. 
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1.   According to BaMidbar Rabba, the arrangement reflects HaShem’s Protection and 

Benevolence towards the Jews, whom He Treats as His Offspring.  

 According to ShaDaL, the arrangement is so that they give a certain appearance to others: not 

as fleeing slaves, but rather as ready for war. 

2.  

  לב פרק דברים

הּו( י) ל ּוְבתֹהּו ִמְדָבר ְבֶאֶרץ יְִמָצאֵּ ינֹו ְכִאישֹון יְִצֶרנְהּו יְבֹונְנֵּהּו יְסְֹבֶבנְהּו יְִשמֹן יְלֵּ  :עֵּ

He found him in a desert land, and in the waste, a howling wilderness; He compassed him 

about, He cared for him, He kept him as the apple of His eye.  

The reference to one’s eye reflects the protective nature that one exercises since he treasures his sight 

so much. If HaShem Takes care of the Jewish people as one takes care of his eye, that suggests a high 

level of protection. 

Gimel. 

  .א.1

  ו פרק השירים שיר

 ס: ַכנְִדָגלֹות ֲאיָֻמה ַכַחָמה ָבָרה ַכְלָבנָה יָָפה ָשַחר ְכמֹו ַהנְִשָקָפה זֹאת ִמי( י)

Who is she that looketh forth as the dawn, fair as the moon, clear as the sun, terrible as an army with 

banners?  

The Degalim give the impression of leadership, superiority, greatness in the eyes of other nations who 

see them.  

 Geder means fence. The Degalim supply a sense of identity to the Jews which dissuades them from .ב

looking for self-definition and status among other nations, following other gods. 

 The Midrash understands Shir HaShirim 7:1 as representing the enticements of the nations of the world .ג

for the Jews to join them and in exchange they will be granted all sorts of rulership and leadership. 

   .ד

  כד פרק במדבר

ינָיו ֶאת ִבְלָעם וַיִָשא( ב) ל ֶאת וַיְַרא עֵּ ן יְִשָראֵּ  :יםקֱאֹל רּוחַ  ָעָליו וְַתִהי ִלְשָבָטיו שֹכֵּ

And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel dwelling tribe by tribe; and the spirit of God came upon 

him.  

 .According to this Midrash, the Degalim are a reflection of the hosts of Angels that accompany HaShem .א.2

If they have Degalim, the Jews wanted Degalim as well. The association of Degalim with Sinai suggests 

that it was with the giving of the Tora that the Jews took on the orderly existence that is symbolized by 

the Degalim.  

 The Midrash understands the term Otot as what the people wish to become, just as the Angels are signs .ב   

and symbols of those associated with HaShem. The people become a type of “flag” incarnate. 

  .א.3

  יב סימן במדבר פרשת( ורשא) תנחומא מדרש

 , בתורה גדולים נעשו ואהרן למשה סמוכים שהיו השבטים שלשת אלו לשכניו ואשרי לצדיק אשרי אמרו מכאן

 ,”עמים יקהת ולו שילה יבא כי עד רגליו מבין ומחוקק מיהודה שבט יסור לא“( מט/ בראשית/ שם) שנאמר יהודה

 מאתים ראשיהם ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ומבני“( יב א= הימים דברי= ה"ד) כתיב ביששכר

  ”פיהם על הלכה מסמיכין והיו, פיהם על אחיהם וכל

  סופר (ה שופטים) ”סופר בשבט מושכים“ ומזבולן

   תורה בני נעשו כלם שכיניו שהיו על

  .ב

  יב סימן במדבר פרשת( ורשא) תנחומא מדרש

 שהיו השבטים שלשת אלו לשכנו ואוי לרשע אוי אמרו מכאן, וגד ושמעון ראובן להם וסמוכין קהת בני דרוםה ומן

 אותם ותבלע פיה את הארץ ותפתח“( טז במדבר) שנאמר במחלקותו עמו אבדו בדרום ועדתו לקרח שכנים

 ,.”הרכוש כל ואת לקרח אשר האדם כל ואת להם אשר כל ואת בתיהם ואת

Daled.  

 ר ב:בבמדב

ר( א) אמֹר ַאֲהרֹן וְֶאל מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ית ְבאֹתֹת ִדְגלֹו ַעל ִאיש( ב) ל ְבנֵּי יֲַחנּו ֲאבָֹתם ְלבֵּ ד ְלאֶֹהל ָסִביב ִמנֶֶגד יְִשָראֵּ  :יֲַחנּו מֹועֵּ
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ְדָמה וְַהחֹנִים( ג)  :ַעִמינָָדב ֶבן נְַחשֹון יְהּוָדה נֵּיִלבְ  וְנִָשיא ְלִצְבאָֹתם יְהּוָדה ַמֲחנֵּה ֶדֶגל ִמְזָרָחה קֵּ

 

 שמות יט:ב

ל ְבנֵּי ְלצֵּאת ַהְשִליִשי ַבחֶֹדש( א)  ֶאֶרץ יְִשָראֵּ  :ִסינָי ִמְדַבר ָבאּו ַהֶזה ַביֹום ִמְצָריִם מֵּ

ְרִפיִדים וַיְִסעּו( ב) ל ָשם וַיִַחן ַבִמְדָבר וַיֲַחנּו ִסינַי ִמְדַבר וַיָבֹאּו מֵּ  :ָהָהר נֶֶגד יְִשָראֵּ

  

In the verse in BaMidbar, the entire encampment surrounded a particular focal point, i.e., the Ohel Moed. 

So limiting the implication of Neged to a single direction would be non-sensical.  

In Shemot, there is no implication that the encampment surrounded Sinai, so it is possible to limit Neged to 

a single direction. 


