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 THE INDIVIDUAL & THE COMMUNITY – פרשת במדבר

  

 

Parshas Bamidbar is always the Parsha before Shavuos, the time of Kabalas 

HaTorah
1
. One reason for this placement is to separate between the קללות of  בחוקותי and 

 ,A deeper reason for this is the relationship between the Torah and the Midbar .מעמד הר סיני 

as the desert represents the psychological state of the Jews: in order to receive the Torah, one 

needs to make himself הפקר - ownerless like a midbar
2
.  

There is something else here as well. The Zohar
3
 tells us that the word  ישראל stands 

for the words:  
4תורהל  ותיותא  יבואר ישי� ש  שי

 

There are 600,000 Jews who stood at Sinai
5
. 

 

 This tells us that each individual soul has its own unique portion in the תורה, and it is 

the unity of the Jewish people, of all those souls together, which allowed for the Torah to be 

given.   The totality of the souls of the Jews equals the totality of the letters of the Torah. The 

Torah had to be given to man, and each Jew contributes to the structure of that ‘big man’ that 

is Klal Yisroel – with its arms and legs and heart
6
. Hence the Torah was given בלב  איש אחד כ

 in total unity, a complete unit of “man”. Yet, this unity had to be achieved through a אחד

deep recognition that we are all different and that we all have a different spiritual task. As 

Rabbeinu Bechaya states, at Sinai there were just as many angels (read “spiritual roots”) on 

high as there were souls down here
7
. The counting, in fact, gave each Jew an insight into 

                                                           
1

 המלרע הפרשה היא מעוברת בשנה

2
 ל"חז פ"ע בחיי רבינו

3
 השירי� שיר סו� חדש זוהר

4
  באופ�  האותיות חשבו ל" דחז אלא אותיות  רבוא' מס  חצי  אלא בתורה  אי� חשבו�  פי  על דבאמת פירש סופר   חת� בתשובת

  שיש ל"חז קבלו  זה חשבו� פ"וע, וכדומה, �"יודי שני ע�' ו צירו�   הוא' וא',  כ גבי על' ו אותיות' ב  בצירו�  הוא' הל למשל, אחר
 ) גדליהו אור על המגיה (במדבר  פרשת ריש  צדיק בפרי ל"זצ הכה�  צדוק'  ר ק"הגה כתב וכ�. בתורה אותיות  ארבו ששי�

 

5
And even though Chazal stated לתורה  פני�  שבעי� , and here we see that there are many more, the Sefer 

HaChinuch ( צה), explains: 

  פירות  של גדול אשכול ישא אחד כל , ענפי� ושורש שורש ולכל,  ורבי� גדולי� שרשי� מה� אחת  ובכל , לתורה פני� שבעי� כי
 לבות  להשכיל נחמדי�

Some people are greater in Torah than others. They will produce more chidushim.  Hence the Gemara says of 

Shlomo HaMelech: 

  של  ודבר דבר   כל על שלמה שאמר מלמד –)  יב ה א מלכי� (אל�  חמשה שירו יויה משל אלפי�  שלשת ודבר:  א"ע כא עירובי�
  טעמי�  ואל�  חמשה סופרי� של ודבר דבר  כל על, משל אלפי�  שלשת תורה

6
�  נצר�  אחד וכל הגדול האד� מאיברי  אבר הוא  אחד וכל  אחד אד�  הוא האנושי המי� שכל :יד כב בראשית  חכמה  מש

 .  ונצחיותו האנושי מי�  קיו�  נושאי�  כאחד כול�ו  לזה זה ומשפיע מושפע  לחבירו

7
 ) מ   ג במדבר, הבכורי� במספר" (שמות� מספר  את  ושא "שאמר כמו  שמות� במספר  אמר לא: בחיי' ר

  ש�  שנגלו המלאכי� מחנות פקודי כנגד היו בסיני התורה בקבלת ישראל פקודי כי לפרש יתכ�, שמות� מספר את ושא 
  במספר  אמר  כ� ועל, שכינה מחנות שבארבע המלאכי� כמספר דגלי� בארבע ישראל מחנותב המספר והיה, הקדוש במעמד

  המשרתי� המלאכי� כמספר גופניי� מלאכי� הקדוש מעמד באותו ישראל  היו כי, המלאכי� שמות במספר כלומר, שמות
  של  צבאות כנגד מטה צבאות ישראל כי, שהזכיר  השמות צבאות  כנגד כלומר, לצבאות� אות� תפקדו  שאמר וזהו, במרו�
 כ"ע ישראל בני   עמי את  צבאותי   את  והוצאתי) ז שמות (הכתוב ואומר, מעלה

 בישראל אחד לכל שיש השורש הוא שהמלא�: דבריו את גדליהו האור והסביר
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which letter in the Torah was his. This was a great eleveation for him. Hence the wording  שאו 

the counting is defined as an elevating, a raising up of the person :את ראש כל עדת בני ישראל 
1
. 

The remarkable lesson of this week’s portion is that not only are all the differences not in 

tension with this unity, but that this unity could be made up in no other way.  

Shavuos is not just the day of the giving of the Torah, but also of the receiving of the 

Torah: we call it קבלת התורה. Since each one of us has our own chelek in Torah, the sum 

total of all of our Torah, the unification of all the unique dimensions of Torah, amounts to 

 .the bringing of the Torah into this world ,קבלת התורה

Each letter in the Torah has its own independent Kedusha. In addition, it has Kedusha 

as a part of the word, as a part of the verse, and as a part of the parsha to which it belongs
2
. 

This parallel is similar with every Jew. Each Jew has to fulfill his own unique potential. 

Hence, the word for counting is  לפקוד, which really means that each person is designated a 

unique place
3
. His uniqueness, in turn, impacts on his family  and, in a different way, on his 

tribe and again with his degel (of 3 tribes) and with the whole Jewish nation. He is therefore 

counted several times – as a member of his family, of his  בית אבות and finally as an 

individual -  each with respect to a different relationship
4
: 

 : למשפחת� לבית אבת� במספר שמות כל זכר לגלגלת� ) ב(א 

The relationship of each individual with his family, tribe, degel (comprising 3 tribes) 

and the whole nation, teaches the balance between the individual and the community (just as 

each letter of the Torah has its own chiyus as well). The individual is not expected to give up 

his identity for the sake of the community. On the contrary, it is just his individuality which 

he is expected to bring to the table.  

At Sinai, 600,000 root souls combined to form the nation. And so, every time we see 

600,000 Jews gathered, we say a blessing – for a new unit – the unit of a nation – is before us. 

What is fascinating is the wording of that blessing : 

  5אלוקינו מל� העול� חכ� הרזי�' ברו� אתה ד

Blessed is He who is the wise of secrets. The Sages explain: Just as their faces are all 

unique, so their minds (and opinions) are all unique
6
. And why talk of individuality when 

seeing a whole nation? Because, at that point, we mortal humans are no longer focused on 

individuals – we just see a massive crowd – an amorphous mass. It is just then that the 

                                                           
1

"  שאו "ישראל עדת  כל ראש  את שאו  נאמר  ולכ� . שבתורה  באותיות שורשו  נתברר  שנמנה ויחיד יחיד  דכל: צג'  עמ גדליהו  אור

 . לו ששיי� האות של החיות לשורש בתורה לשורש, בתורה שלו לשורש יחיד כל את ,  "אוי�  הייב "–

2
,  מהתיבה  כחלק קדושה  להאות  שיש ממה חו" (מיוחדת  קדושה לו  יש  ואות   אות  דכל: א '  ס  במדבר  פרשת גדליהו  אור

  תחיית   בה שאי� בתורה אות ל� אי�) א פסקא ו�ס לב דברי� ספרי' ע ל"חז אמרו וכ�, )כולה  התורה ומכל ומהפרשה מהפסוק
 .)   עג מות אחרי זהר" (הוא חד  הוא ברי�  וקודשא אורייתא "כדאיתא ,  החיי�  ממקור  הבא להחיות כלי הוא והאות  ... המתי�

3
   מקומו על נפקד  שנמנה ואחד   אחד שכל) ג ב אסתר " (פקידי� המל�  ויפקד "כמו משמע  פקודי� והלשו� : ש� גדליהו אור

4
  מכלל כלל נמנו וג�, הדגל למני� נמנו ועוד, השבט ולמני�, "אבות� לבית "פעמי� כמה שנמנה מצינו ולכ�: ש� גדליהו אור

  מיוחד   ושייכות, אבותיו לבית כאיש  ותפקיד  מקו�  לו  יש שהיחיד  הוא מיוחד  ומני�   מני� שכל, רבוא משישי�  אחד , ישראל
  משישי� אחד  מיוחד  בתפקיד מיוחד  כאיש  ישראל כלל בתו� מקו�  לו יש  �וכ,  דגלו על לאיש מיוחד  ותפקיד, לשבטו כאיש
 רבוא 

5
 א עמ נח ד� ברכות מסכתא 

6
 דומי� פרצופיה� ואי� לזה זה דומה דעת� שאי� הרזי� חכ� ברו� אומר ישראל אוכלוסי הרואה רבנ� תנו: א' עמ  נח ברכות 

 לזה זה
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blessing reminds us that G-d never forgets our uniqueness, even when we are relating to 

ourselves in the context of the nation.  

Now the blessing says: Look how everyone’s faces are different – even identical 

twins. The face is the point at which a person’s inner spirituality turns outwards to face the 

world. The word face –  פני� is related to both the word  פני� – the inside of the person – as 

well as the word  פונה – to turn. It is the turning of the inside towards the outside. (That is why 

the face does not get covered for reasons for modesty. It is not essentially a part of the 

physical reality of man – but rather a part of his spiritual reality.) Just as you recognize from 

their faces that they are different, G-d actually knows the uniqueness of each one – He 

understand the combination of each one’s character traits, his unique package with which he 

approaches life and truth
1
.  

Similarly, when a Jew gives his special understanding of the Torah it produces a new 

revelation of profound significance
2
, for only his unique interaction with the Torah can 

produce this.
3
 

We mentioned that when the Jews received the Torah, they did so כאיש אחד בלב אחד. 

‘Together’ – they did not receive from one another, but were all equal in unity of heart. They 

did not look into each others’ faces to see what the other would answer, in order to do 

likewise. Each spoke with his/her own voice, and out of the truth of his/her own heart; 

nevertheless their hearts as well as their mouths were as one
4
.  

This is the message of the counting in our Parsha. It describes the arrangement of Klal 

Yisroel around the Mishkan. For it is not in the Mishkan in which the Shechina resides, but 

rather within Klal Yisroel –  ושכנתי בתוכ�. The  משכ� is just the point of entry of the Shechina 

into the world. 

 Parshas Bamidbar describes how the arrangement of the tribes under their Degalim 

around the Mishkan is a part of this Mishkan structure. The Mishkan is in the center, but 

there is only a center if there are the surrounding parts, Machaneh Leviyah and Machaneh 

Yisroel. In fact, just as the Torah is comprised of the 600,000 souls of the Jewish people, so is 

the Mishkan
5
.  

The Mishkan is nothing but a portable Har Sinai, a parallel spiritual counterpart to 

bring G-d’s presence into the Jewish people on a more permanent basis. So, just as each 

person has his source in the highest spiritual realms in a letter of the Torah, so too each 

person has to find a way of expressing that in this world through his Avodah, which is 

                                                           
1
 אד� כל ....  "שוות דעותיה� אי� כ� דומי� פרצופיה� שאי� כש�": כללית ואמת פרטית אמת: 216 ד� ה"ח מאליהו מכתב 

 .חברו של מזה שונה שלו האמת וגוו� משלו עולמו אחד לכל כ� ועל.  שונה" מידות צירופי "לו יש

2
  שלא כמי בצמאו� אותה  מקבלי� –  מלמעלה  אחת  טפה שיורדת כיו�, במי�  גדילי� הללו דגי� מה: ה צז  בראשית  רבה מדרש

  אותו מקבלי�  ה� , התורה מ� חדש דבר  שומעי� שה� כיו�  -בתורה –  במי� גדלי�, ישראל  ה� כ�, מימיה� מי� טע� ו טעמ
 מימה�  תורה דבר  שמעו שלא כמי   בצמאו�

3
 מתאי� ספר איזה להכיר נית� האד� של ליבו משיבת ולפי לה המתאי� לספר זיקה יש נשמה לכל :איש חזו� -הדור פאר
  עבורו

4
Book of Our Heritage, Eliyahu Ki Tov, vol. 3 pg. 57 (translated by Rav Nachman Bulman, Zatz”l) 

5
  במשכ� חלק ואחד אחד  לכל שהיה משו� הוא, "למשכנא  חיילי� כמה "שנמנו ק"הזוה שאמר ומה: ב ' עמ צד ד� גדליהו אור

  –  בתורה חלק יש מישראל אחד שלכל נמצא,  להמשכ� יסוד   היו שה� האדני� לצור� השקל מחצית נת� אחד  כל שהרי
 . במשכ�  חלק וג�,  התורה באותיות
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represented by the Mishkan
1
.  

The parsha starts with a counting. In fact, the whole book of Bamidbar is called Sefer 

Pikudim, not only because there are two census, (in Parshas Bamidbar and in Parshas 

Pinchas)
2
, but because the word Pikudim symbolizes the whole Sefer

3
.  In truth, numbers 

dehumanize, which is contrary to the lessons of this Sefer. The Nazis tried to reduce each Jew 

to a number. Today, numbers are bank accounts, credit cards, and passport numbers
4
. So, 

instead of G-d telling us what He already knows - the total number of our nation - He orders a 

counting of each individual and He relates each one to his broader communal context. Not a 

number, but rather a person. This kind of counting, purposeful and necessary, is not 

prohibited, says the Abarbanel
5
. Even in this circumstance, we never count everyone (only 

men from 20 to 60), and we never come up with an exact figure for this nation that has so 

long defied demography
6
. This leads, says the Shloh, to each person understanding the real 

responsibility he has for the welfare of the whole
7
, which is a vital and special component of 

the Jewish nation. 

.8שכל אחד ואחד נפקד על מקומו  

The uniqueness of each individual was to be expressed through broadening circles of 

association: families (בית אבות�) into tribes. Each tribe had a unique role and all were 

arranged into four groups of three tribes, each group of three with a distinct flag and a distinct 

purpose
9
.   

                                                           
1

  ...  סיני הר מעמד כנגד  מכוו� המשכ� שבני�) תרומה פרשת בריש (�"הרמב דברי פי על ל"וי: א' עמ צה ד� גדליהו אור
 נפשו  כוחות לגלות הוא העבודה ועני� ... למעלה שורשו ...  בנסתר  סיני הר  מעמד של ציור   הוא המשכ�

2
 :מה מנחות

3
 וחשיבותו הספר תוכ� עיקר הוא פקודי� שעני�: א' ס ריש גדליהו אור

4
 השקל מחצית ידי על שספרו המספר על השגחה אלא. ספירה פה היתה שלא �"הרמב כתב ובאמת

5
 )התורה לפרשיות בהגות מובא (מותרת לצר� ספירה שכל האברברנל כתב

" = יספר ולא ימד לא "כתוב  כ�  ואחר" ישראל בני מספר  והיה "כתוב שבהתחלה �כ על עומדי� ל"חז: בהגות ש� עוד וכתב
  של  ייחוד לה� יש,  מקו�  של רצונו עושי� שכשאי�, איפה יוצא . מקו�  של רצונו  עושי� באי�   כא� מקו� של רצונו בעושי� כא�

  הפשט,אלימל� נוע� בעל  ומרא , אלא?  לחיבה סיבה הספירה הרי מנא�  חיבת� מפני כי ל"חז אומרי� כא� ואילו, מספר
  משמעות  לזאת ואי�, בלבד כמותית  ספירה  היא הספירה אז כי, לספור אסור מקו� של רצונו עושי� כשאי�. להיפ� הוא בקרא

 .   לספירה חשיבות ישנה ואז ,  איכותית  היא הספירה מקו�  של רצונו  כשעושי� אול�.  רוחנית

6
 ש� אברברנל

7
 קשר של סיבה נתפרשה  לא. עליה� השכינה והשכנת ישראל ספירת בי� ל"ז י"רש לפי, שרהק מעניי�: התורה  לפרשיות בהגות

  חלק  רק הוא כי, לבו על ש� ואחד אחד שכל גר� המפקד  כי אומר ה"השל. וחסידות דרוש ספרי בעיקר בו ומאריכי�, זה
  מקומו  את  היודע, יחיד של  בונוחש. זכות לכ�  עולמו ואת עצמו את  הכריע  זכה  שכ�, מלא עול� תלוי ובו , הכוללת בהויה

 . בישראל שכינה השכנת שסופו, הנפש חשבו�  לידי בהכרח מביא, בכלל וחשיבותו

8
 .מקומו על נפקד ואחד אחד שכל) ג ב אסתר (פקידי� המל� ויפקד כמו משמעו פקודי� והלשו�: א' ס גדליהו אור

9
 ז -ב רבה במדבר  
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The Grouping  The Flag The Direction & Meaning: 

בעול�  רוחות  ארבע כנגד  

חיות  ארבע לכסאו סבב וכ�  

The Color 

1. Yehuda A lion East: 

מלוכה    

Sky-Blue 

Yisachar Sun & moon מלוכה   ע� תורה בעל  Blue-Black 

Zevulun Ship עשירות  בעל  White 

    

2. Reuven Dudaim   South: 

תשובה בעל  

לתורה שניייה שהתשובה יסעו ושניי�  

Red 

Shimon  Schem כפרה Green 

 Gad Encampment  גבורה Grey 

     

3. Yosef: 

Ephraim 

A Bull & 

Egypt 

:West 

 )בנימי� בגבול (שכינה

 ולתשובה לתורה נאה 

Dark Black 

Menashe  Ewe & 

Egypt 

  

Binyamin   12   זאב Colors 

    

4. Bnei Shifchos: 

Dan 

Snake North: 

המחנות  כל מאס�  :    

לספיר  דומה  

Asher Olive Tree את  להאיר �יקרה   לאב� דומה   החש  

הנשי� בו שמתקשטות   

Naphtalie Deer (Gazelle)  Clear wine 

color 

    

Levi Urim  

VeTumim 

 White-Black- 

Red 

 

These, in turn, formed an exact pattern around the Mishkan to create one unified 

nation
1
 (as well as an exact pattern of marching in the desert

2
).  

 

                                                           
1

 יחנו מועד לאהל סביב מנגד ישראל בני נויח אבות� לבית באתת דגלו על איש: א ב

2
  הלויי� ,  חניית� כדר� הולכי�, וכשהולכי�,  תחילה  יהודה  מחנה  ונוסע בחצוצרות תוקעי�, מסתלק   הענ� כשרואי� : ט ב י"רש

 בצפו�  ד� ושל, במערב אפרי� ושל,  בדרו�  ראוב� ושל, במזרח יהודה דגל, האמצע והעגלות
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E: 

 יהודה

 יששכר 

 זבולו� 

N:   

 ד� 

 נפתלי 

 אשר

 מחנה לויה

 

%משכ�   

 מחנה שכינה 

 

S: 

 ראוב� 

 שמעו� 

 וגד 

W: 

 אפרי� 

  מנשה

 בנימי� 

 

We are a great nation not because we give up our individuality, but because we gain 

greater fulfillment in seeing how each individual combines with all others to form a greater 

whole. Our contribution is unique to the tribe as it is to the nation. Each level of association 

brings out a different combination of uniqueness
1
. That whole is all centered around the 

Mishkan in the middle, a unity of spiritual purpose.  

This series of concentric relatedness (with the revealed Shechinah at the center) began 

at Sinai, continued in a slightly more hidden fashion in the desert, and carried right through to 

our settlement in the land
2
.   

The counting was for the individual. Each one, says the Ramban, was to personally 

hand his name to Moshe who would get to meet him and to daven for him
3
. Moshe would tell 

each one his essence and his spiritual task in life. This is why the word תפקדו is used for the 

count
4
. The noun from  פקודי� is  תפקיד, a task, meaning that each one is commanded to fulfill 

his unique potential. Similarly, the word  שאו means to raise each individual up to his spiritual 

                                                           
1

  על לאיש מיוחד  ותפקיד, לשבטו כאיש מיוחד ושיכות , אבותיו לבית כאיש ותפקיד,  מקו�  לו  יש שהיחיד: א'  ס גדליהו אור
 דגלו 

2
  מ "מ, גפנו  תחת איש, ישראל באר"  היו  א� דג�) א"הרשב בתשובת  ומקורו (חרדי� לספר  בהקדמה: ב  במדבר, גדליהו אור

  הדגלי�  ידי על במסתר כ" ואח ... התגלותב  היה סיני בהר  שהמצב דכמו היינו. המקדש ובית לירושלי� סביב  היתה חניית�
 ".קרובי�  הלבבות רחוקי� שהגופי� דא� "החרדי�] תבכש וכמו [ יותר עוד  נסתר] היה [ לאר" כשנכנסו] כ� ... [במדבר

3
 רחמי�  עליה� יבקשו לטובה עינ� עליה� ישימו כי ואהרו�  משה לפני שימנו במספר  זכות לכול�: מה  פסוק �"רמב

  חשוב  ויהודי  יהודי  כל. ביהדות  אנדבידיאו� של חשיבותו  הספירה בצו  רואה עקידה בעל: התורה  רשיות לפ בהגות   כתב  וכ� 
� למעלה  שוינו  את להדגיש כדי   שמו את הזכירו. וככה� כמל

4
 ואהר� אתה לצבאת� את� תפקדו בישראל צבא יוצא כל: ... ג א
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essence
1
.             

The individuals formed families who subsequently formed tribes. Each tribe had its 

own coat of arms, and each group of three tribes was gathered under a unique flag
2
. 

According to many commentators, each tribe had an individual flag as well
3
, comprising an 

elaborate pageantry, one with deep and profound significance, whose outer glory truly 

reflected the inner reality. The flag, says the Shem MiShmuel, was the sign of unity; the word 

 means joining, everyone gathering together. The flag flew high, each tribe with its own דגל

color, the same color as the stones of each tribe on the Choshen.
4
  Through all these 

connecting symbolism, which aroused a deep sense of identity and pride, all those who 

strayed knew how to return to their roots
5
.  

The fact that the stones of the Choshen worn by the Cohen Gadol represented the 

tribes was a deep continuation of this idea. The stones on the Choshen made up the Urim 

veTumim, which was one way in which G-d communicated with man. G-d's message in this 

was that the combined spiritual elements of all the tribes, each and every stone, made up this 

Kli through which He could communicate. The idea of the solitary prophet is a myth, as when 

the Jewish people lose the level that is worthy of prophecy in their midst, even a Moshe 

Rabbeinu cannot maintain his.  

 Ibn Ezra
6
 tells us exactly why each tribe was connected with each degel. Thus 

Yehuda (malchus) is together with Yisachar (Torah) and Zevulun (wealth), and these lead in 

the east, just as the sun rises in the east. Each degel also has a specific color and insignia 

(lion, mandrake, etc.) These reflect the כסא הכבוד and the 4 animal images surrounding it (i.e. 

the camp of Klal Yisrael which received the Shechina down here was an exact parallel of the 

original manifestation of G-d outside of His essence: כלל ישראל ה� ה� המרכבה).   

This idea of the vital contribution of each individual goes on to this day. One 

expression of this is in the Chidush. The Torah is far bigger than any Neshama could ever 

encompass
7
. Therefore, says the Rambam, there will never be a time when there will not be 

Chidushei Torah, new ways of understanding the Torah, reflecting the unique Neshama 

                                                           
1

  בחיי  רבינו מלשו�  נראה וכ�.  לו השיי� האות של החיות רשלשו ... שאו – ישראל בני את שאו  נאמר ולכ�: א' ס גדליהו אור

  כ"ע מחנות  שבארבע המלאכי�] שמות [כמספר] אלא ... [שמות� במספר אמר לא ל"וז  שמות במספר הלשו�  על שכתב
�  לפרש  יש שבתורה באות הוא מישראל אחד כל דשורש כ"מש ולפי. בתורה ... מישראל אחד לכל שיש השרש הוא שהמלא

 ה "הקב של בשמות  שמות במספר

2
  מחנה ,  יהודה מחנה – מחנה   נקראי� היו שבטי� שלשה  שכל בפסוקי� וכמבואר' וגו דגל  לכל שבטי� שלשה: נב  א  י"ברש

   ד� ומחנה אפרי� מחנה, ראוב�

3
  של דגל לכל צורה   שנתנו  ל"בחז מפורש   וכ� אבות�  לבית  באותות  דגלו   על איש שנאמר  הפסוק משמעות  וכ�   כאברבנל  ודלא

   ושבט  שבט כל

4
 בחש� הקבועה אבנו כגו� אחד כל צבע ... תלויה צבועה מפה יהיה דגל כל: ב ב י"רש

5
  לשוב  יוכל ... שהנפרד הבמלחמ  וביותר י"רש ש"כמ הנפזרי� אליו   שיתקבצו סימ�   הוא הדגל: להבי� ה"ד ש� משמואל ש�

  תמיד   שיהיה היינו , חיבור לשו� הוא ודגל, אהבה ליע ודגלו) ב ש"שיה (כתיב והנה. ברוחניות הוא כ"כ,  עת בכל מחנהו אל
   ת"השי באהבת דבוק

6
 ב ב �"ברמב מובא ג�

7
 )א"ע כא עירובי� פ"ע (י� מני ורחבה מדה מאר" ארוכה: ט יא איוב

 וארבעה פני� בשבעי� ...ונפלאות הלכות מגלה ואות אות וכל ספורות ואותותיה מזוקקי� דבריה: יג לא שמות החיי� אור
 שבילי� בכמה נתיב וכל, נתיבות א"ול י�אופנ

 הלכות של תילי� תילי וקו" קו" כל על לדרוש ש"ע: א"ע כא עירובי�
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relationship of each person to the Torah.
1
 And, although the concepts of Batei Avos and 

Shevatim have broken down, we still have concentric circles of relatedness with which our 

uniqueness interacts, each level in a different way. For example, each generation has a special 

relationship with the תורה 
2
 and each place will develop its own unique understanding of the 

Torah
3
. The Chidushim of America will not be the same as the Chidushim of France. The 

Chidushim of Europe will differ from those made in Eretz Yisrael
4
.  

Shem MiShmuel states that the need to identify the uniqueness of each Jew was 

required each time the Jews were about to enter a physical or a spiritual war
5
. The first 

counting was when the Jews went into Egypt, a counting of 70 souls who were preparing to 

plunge into the most impure country in the world
6
.  

 these are those that will be called by name to give them a special ,אלה שמות בני ישראל 

7קיו� 
.  

Another counting took place after Cheit HaEigel
8
 when the Zuhama of the Cheit of 

Adam HaRishon returned and was threatening to continue spreading. Thus Bnei Yisrael were 

pressed to launch a spiritual war, a desert war for their future spiritual survival
9
.  

                                                           
1

 ) ה"ע משה וכשמת המתחיל  קטע המשניות  לפירוש  הקדמה. (העניני� וחידוש  התבוננות בו  היה שלא זמ� ואי�: �"רמב

 ורבי� פרי� תורה דברי: ב"ע ג ובחגיגה

2
   התורה  את  לקבל מיוחד כח יש דור לכל: התורה  לע מאמר –  מאליהו  מכתב

  התורה  את המגלה, התורה את לקבל מיוחד כח דור לכל לתת  כדי היה וזה,  סיני הר במעמד עמדו הנשמות שכל ל"רז אמרו
 …תורה  חידושי לחדש אפשר  ידו שעל הלמוד דר�  מתגלה, הלבבות כשנתמעטו , הסתר של במצב דוקא.   ההוא בדור לאמיתה

'  ב בכר� ועיי�." (אחשורוש בימי  קבלוה הדר…לאורייתא  רבה  מודעא  מכא�…כגיגית  הר עליה� כפה): "ח"פ שבת (ל"זר אמרו 
  הר  עליה� כפה  "בחינת ה�, ישראל  בני את   שכבשו תורה   מת�  בשעת הנשגבי�  הגילויי� כי ).   'וכו" אדר משנכנס  "מאמר 

  מתו�  דוקא לתורה דבקותנו כשמתגלה—בשלמות  היא בלה הק ואימתי.   בשלמות תורה  מת� בגדר אינ� ועדיי�, "כגיגית

 …הגדול   ההסתר

 מעול� האוז� שמעת� שלא דברי� חידשו: א"ע קב סנהדרי�

 לתורה ופרחי� ציצי� עשו: ב"ע קמה שבת

This is also a function of the infinite depth of תורה wisdom. 

 :  ה' הל א"פ ת"ת' הל הרב ע"שו

.  בה  הצפוני�  דרשותיה לפשטי אפילו ]  מאד מצות� רחבה   ק"  ראיתי תכלה לכל שנאמר  [ותכלית ק"  �אי    עצמה מצד   שהתורה
  לעומק  לתכלית ק"  אי� וכ� .  עדיי� דרשותיה  לתכלית הגיע  ולא  הלכות של תילי  תילי   וקו" קו"  כל על דורש היה עקיבא ורבי

  שזוכה למי ותכלית  ק"  באי�  הלכות  יחדשו  ז "ועי , נדרשת  שהתורה במדות   ובדרשותיה�  בטעמיה� והפלפול  ההלכות טעמי 
  והדר , איניש דליגמר) סג  שבת  (חכמי� שאמרו כמו כל לעי� והנגלית  לנו המסורה פ"שבע התורה כל  תחילה שגמר אחר  לזה

 ת"וכמשי הטעמי�  בעומק עיו� שהוא ליסבר

3
 חידוש בלא מדרש בית אי�: א"ע ג חגיגה

4
 א"שליט שפירא משה רב 

5
 .גשמית או רוחנית, מלחמה קוד� רק היו, בישראל שהיו המנויי� שכל: במדבר פרשת ריש אלמשמו ש�

6
  בי�  יטמאו שלא גדולה התחזקות  אז  צריכי� שהיו , מצרימה אבותי�   ירדו נפש בשבעי�, הראשו�  המני�: ש� משמואל  ש�

 .  המצריי�

7
 של שש� בתשובה א"הרשב משכתב פי  על י "בנ שמות  ואלה כ "מאה  ה"זצללה ר"אדמו ק"כ  שפירש ווכמ: ש� משמואל  ש�

 ק"תדה כ"ע ביותר ולקיו�  לחיזוק הוצרכו טומאה  מקו� למצרי� הלכו וכאשר  הדבר של קיו� הוא דבר

8
 הנותרי� מני� לדעת מנא� בעגל וכשנפלו: וידבר ה"ד א א במדבר, י"רש

9
  הרוחנית  למלחמה כ"אח והוצרכו , להתפשט הזוהמא  וחזרה העגל בחטא  שנפלו  אחר , מצרי� יציאת  ואחר :  משמואל ש�

   ק"בזוה ל"כנ שבמדבר
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And again, on entering Israel, with the future battles with the Canaanite nations ahead, 

the Jews were counted as they were to be counted prior to every battle
1
.  

 The arrangement of the Degalim, their facilitation of fulfillment of the individual 

potential combined into the symphony of the Jewish people – all this helped to produce the 

Shechinah in the camp. The Degalim represented the words of the Torah at Sinai – all the 

letters in unison not only as words, but totally integrated into the people. G-d’s name was 

now encoded into the Jewish people and the Jewish people were now living testimony to the 

one G-d
2
.  

 

 

  

                                                           
1

  שלא  שהיה דוד בימי  אחת פע� ורק. בכתובי� שמבואר  כמו,  למני� הוצרכו מלחמה כל  קוד�  כ"ואח: ש� משמואל ש�
� לחטא  המני� נחשב  מלחמה  לצור

  בניס�  באחד מנא� עליה� שכינתו להשרות וכשבא: הפרשה בריש י"רש שכתב למני� משמואל הש� כוונת א� ידעתי ולא
  ההכנה  היא בפרשתינו שהמני� והחזקוני, האברברנל, �"הרשב במפורש כתבו כ� אבל מנא� באייר ובאחד,  המשכ� הוק�
 לאר"  ליכנס

2
  נבראו  ישראל בני כי. ש"ע השרת כמלאכי ניכרי� להיות לדגלי�  ישראל  בני נתאוו דגלו על  איש במדרש ]: ו"תרנ[   אמת שפת 

  בעצ�  להיות צריכי� י"ובנ  התורה הוא' ה  נאו�'  פי. 'ה נאו�  עדי את�  ש"כמ  בעול� ש"ית הנהגתו ולפרס�  ת"השי על להעיד
  קיבלו מקוד� כי זה על נתיסד במדבר ספר ובאמת. ת"השי על עדות ה� ואז חד כלהו וישראל  אורייתא כדאיתא תורה

  במדבר  ניתנה  התורה  במדרש ואיתא .  במדבר' בחי ה וז בעובדא דקיימא מלה ' הי ודגלי� במשכ�  כ"ואח דיבור'  בחי התורה 
  סותרי�  דבריה� ולכאורה.  לתורה זוכה אינו כמדבר הפקר  עצמו עושה אד� אי� א� א"ד. לתורה לזכות יכול' א שכל חנ�

  באגר למקני  צריכי�   בעובדא דקיימא מלה  אבל .  זכה בה למיזכה  דבעי   מא� אורייתא  תרומה   ק"בזוה ש"כמ  העני� אבל . ז"זא
  שליחות רק  בו  שאי�  כמלא� דברו עושי  נקרא  ואז  כמדבר  הפקר שנעשה עד  תורה   בעצ� להיות  זוכי�  אי�   ולזה. ש"ע י�של

  אותיות  רשימת  ניכר  להיות כחות� שימני כתיב זה ועל עליה� נקרא' ית ששמו ניכרי�  להיות ישראל בני נתאוו ולזה הבורא
 :האד� בעצ�  התורה


