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Educational Miracles
1. The Fire-Pans

ּותנּו בָ הֵ ן אֵ ׁש וְ ִׂׂשימּו ֲעלֵיהֶ ן קְ טֹ ֶרת לִׂ פְ נֵי ד' מָ חָ ר וְ הָ יָה הָ ִׂאיׁש אֲׁשֶ ר יִׂ בְ חַ ר ד' הּוא הַ קָ דֹוׁש ַרב ָלכֶם בְ נֵי לֵוִׂ י:
ז ֹאת עֲׂשּו קְ חּו ָלכֶם מַ חְ ּתֹות קֹ ַרח וְ כָל עֲדָ תֹוְ :
טֹרת:
וְ אֵ ׁש יָצְ אָ ה מֵ אֵ ת ד' ַוּת ֹאכַל אֵ ת הַ ח ֲִׂמ ִׂשים ּומָ אתַ יִׂ ם ִׂאיׁש מַ קְ ִׂריבֵ י הַ קְ ֶ
אֵ ת מַ חְ ּתֹות הַ חַ טָ ִׂאים הָ אֵ לֶה בְ נַפְ ׁשֹ תָ ם וְ עָׂשּו אֹ תָ ם ִׂרקֻּ עֵי פַחִׂ ים צִׂ ּפּוי ל ִַׂמזְבֵ חַ כִׂ י הִׂ קְ ִׂריבֻּם לִׂ פְ נֵי ד' וַיִׂ קְ דָ ׁשּו וְ יִׂ הְ יּו לְ אֹות לִׂ בְ נֵי יִׂ ְׂש ָראֵ ל:
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2. Dialogue

יִׂׂש ָראֵ ל לְ הַ קְ ִׂריב אֶ ְתכֶם אֵ לָיו ַלעֲבֹ ד אֶ ת עֲבֹ דַ ת ִׂמ ְׁשכַן ד'
ַו י ֹאמֶ ר מֹ ׁשֶ ה אֶ ל קֹ ַרח ִׁׂש ְמעּו נָא בְ נֵי לֵוִׂ י :הַ ְמעַט ִׂמכֶם כִׂ י הִׂ בְ ִׂדיל אֱֹלקֵ י יִׂ ְׂש ָראֵ ל אֶ ְתכֶם מֵ עֲדַ ת ְ
וְ ַלעֲמֹ ד לִׂ פְ נֵי הָ עֵדָ ה לְ ׁשָ ְרתָ םַ :ויַקְ ֵרב אֹ ְתָך וְ אֶ ת כָל אַ חֶ יָך בְ נֵי לֵוִׂ י ִׂאּתָ ְך ּובִׂ קַ ְׁשּתֶ ם גַם כְ ֻּהנָהָ :לכֵן אַ ּתָ ה וְ כָל עֲדָ ְתָך הַ נֹ ע ִָׂדים עַל ד' וְ אַ הֲרֹ ן מַ ה הּוא כִׂ י תַ לִׂ ינּו
ֹאמרּו ל ֹא ַנ ֲעלֶה...:
ָעלָיו :וַיִׂ ְׁשלַח מֹ ׁשֶ ה לִׂ קְ ר ֹא לְ דָ תָ ן וְ ַלאֲבִׂ ָירם בְ נֵי אֱלִׂ יאָ ב ַוי ְ
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3. A Startling Visual

ַוי ֹאמֶ ר מֹׁשֶ ה בְ ז ֹאת ּתֵ ְדעּון כִׂ י ד ' ְׁשלָחַ נִׂ י ַלעֲׂשֹות אֵ ת כָל הַ מַ ע ֲִׂׂשים הָ אֵ לֶה כִׂ י ל ֹא ִׂמלִׂ בִׂ יִׂ :אם כְ מֹות כָל הָ אָ דָ ם יְ מֻּתּון אֵ לֶה ּופְ קֻּ דַ ת כָל הָ אָ דָ ם יִׂ ּפָקֵ ד ֲעלֵיהֶ ם
ל ֹא ד' ְׁשלָחָ נִׂ י :וְ ִׂאם בְ ִׂריאָ ה יִׂ בְ ָרא ד ' ּופָצְ תָ ה הָ אֲדָ מָ ה אֶ ת ּפִׂ יהָ ּובָ לְ עָה אֹ תָ ם וְ אֶ ת כָל אֲׁשֶ ר לָהֶ ם וְ י ְָרדּו חַ יִׂ ים ְׁשאֹ לָה וִׂ ידַ עְ ּתֶ ם כִׂ י נִׂ אֲצּו הָ ֲאנ ִָׁׂשים הָ אֵ לֶה אֶ ת
ד' :וַיְ הִׂ י כְ כַֹּלתֹו לְ דַ בֵ ר אֵ ת כָל הַ ְדבָ ִׂרים הָ אֵ לֶה ו ִַּׂתבָ קַ ע הָ אֲדָ מָ ה אֲׁשֶ ר ּתַ חְ ּתֵ יהֶ ם :ו ִַּׂתפְ ּתַ ח הָ אָ ֶרץ אֶ ת ּפִׂ יהָ ו ִַּׂתבְ לַע אֹ תָ ם וְ אֶ ת בָ ּתֵ יהֶ ם וְ אֵ ת כָל הָ אָ דָ ם אֲׁשֶ ר
לְ קֹ ַרח וְ אֵ ת ָכל הָ רֲ כּוׁשַ :וי ְֵרדּו הֵ ם וְ כָל אֲׁשֶ ר לָהֶ ם חַ יִׂים ְׁשאֹ לָה ו ְַּתכַס ֲעלֵיהֶ ם הָ אָ ֶרץ ַוי ֹאבְ דּו ִׂמּתֹוְך הַ קָ הָ ל :וְ כָל יִׂ ְׂש ָראֵ ל אֲׁשֶ ר ְסבִׂ יבֹתֵ יהֶ ם נָסּו לְ קֹ לָם כִׂ י
אָ ְמרּו ּפֶן ִּׂתבְ ָלעֵנּו הָ אָ ֶרץ:
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4. Aharon’s Staff

וַיְ דַ בֵ ר ד' אֶ ל מֹ ׁשֶ ה לֵאמֹ ר :דַ בֵ ר אֶ ל בְ נֵי יִׂ ְׂש ָראֵ ל וְ קַ ח מֵ ִׂאּתָ ם מַ טֶ ה מַ טֶ ה לְ בֵ ית אָ ב מֵ אֵ ת כָל נְ ִׂׂשיאֵ הֶ ם לְ בֵ ית אֲבֹ תָ ם ְׁשנֵים עָׂשָ ר מַ טֹות ִׂאיׁש אֶ ת ְׁשמֹו ִּׂתכְ ּתֹב
עַל מַ טֵ הּו :וְ אֵ ת ׁשֵ ם אַ הֲרֹן ִּׂתכְ ּתֹב עַל מַ טֵ ה לֵוִׂ י כִׂ י מַ טֶ ה אֶ חָ ד לְ ר ֹאׁש בֵ ית אֲבֹותָ ם :וְ הִׂ נַחְ ּתָ ם בְ אֹ הֶ ל מֹועֵד לִׂ פְ נֵי הָ עֵדּות אֲׁשֶ ר ִׂא ָּועֵד ָלכֶם ׁשָ מָ ה :וְ הָ יָה הָ ִׂאיׁש
כֹתי מֵ ָעלַי אֶ ת ְּתלֻּנֹות בְ נֵי יִׂ ְׂש ָראֵ ל אֲׁשֶ ר הֵ ם מַ לִׂ ינִׂם ֲע ֵליכֶם:
אֲׁשֶ ר אֶ בְ חַ ר בֹו מַ טֵ הּו יִׂ פְ ָרח ַוה ֲִׁׂש ִׂ
וַיְ דַ בֵ ר מֹ ׁשֶ ה אֶ ל בְ נֵי יִׂ ְׂש ָראֵ ל וַיִׂ ְּתנּו אֵ לָיו כָל נְ ִׂׂשיאֵ יהֶ ם מַ טֶ ה לְ נ ִָׂׂשיא אֶ חָ ד מַ טֶ ה לְ נ ִָׂׂשיא אֶ חָ ד לְ בֵ ית אֲבֹתָ ם ְׁשנֵים עָׂשָ ר מַ טֹות ּומַ טֵ ה אַ הֲרֹן בְ תֹוְך מַ טֹותָ ם:
ַו ַינַח מֹ ׁשֶ ה אֶ ת הַ מַ טֹ ת לִׂ פְ נֵי ד' בְ אֹ הֶ ל הָ ֵעדֻּת :וַיְ הִׂ י ִׂממָ ח ֳָרת ַו ָיב ֹא מֹ ׁשֶ ה אֶ ל אֹ הֶ ל הָ עֵדּות וְ הִׂ נֵה ּפ ַָרח מַ טֵ ה אַ הֲרֹן לְ בֵ ית לֵוִׂ י וַיֹ צֵ א פ ֶַרח ַויָצֵ ץ צִׂ יץ וַיִׂ גְ מֹל
ְׁשקֵ ִׂדים :וַיֹ צֵ א מֹׁשֶ ה אֶ ת כָל הַ מַ טֹ ת ִׂמלִׂ פְ נֵי ד' אֶ ל כָל בְ נֵי יִׂ ְׂש ָראֵ ל וַיִׂ ְראּו וַיִׂ קְ חּו ִׂאיׁש מַ טֵ הּוַ :וי ֹאמֶ ר ד' אֶ ל מֹ ׁשֶ ה הָ ׁשֵ ב אֶ ת מַ טֵ ה אַ הֲרֹ ן לִׂ פְ נֵי הָ עֵדּות לְ ִׂמ ְׁשמֶ ֶרת
ּותכַל ְּתלּונֹ תָ ם מֵ ָעלַי וְ ל ֹא ָימֻּתּוַ :ו ַיעַׂש מֹׁשֶ ה ַכאֲׁשֶ ר צִׂ ּוָה ד' אֹ תֹו כֵן עָׂשָ ה:
לְ אֹות לִׂ בְ נֵי מֶ ִׂרי ְ
?What is Systemic Racism
5. Rabbi Yaakov Kamenetsky (20th century Canada, USA), Emet l’Yaakov to Genesis 9:25

זה ברור שדעת התורה היא כנגד גזענות וכבר הוכחתי זה בחידושי לעיל וכו' מלשון המשנה בסנהדרין דף ל"ז ע"א מפני מה נברא האדם יחידי
שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך הרי שבדוקא שינה הקב"ה במין האדם משאר המינים וברא רק אדם יחידי כדי שלא יבואו בני האדם
לידי מדה מגונה זו...
[I]t is clear that the Torah’s view is against racism, as I have already proved earlier from the language of Sanhedrin
37a, “Why was humanity created as an individual? Lest one say to another, ‘My ancestor was greater than your
ancestor.’” We see that Gd specifically altered the human species from other species, creating only a single male, so
that people would not come to this ugly trait!...
6. Rabbi Ahron Soloveichik (20th c. USA), Civil Rights and the Dignity of Man, Logic of the Heart, Logic of the Mind
From the standpoint of the Torah, there can be no distinction between one human being and another on the basis of
race or color. Any discrimination shown to a human being on account of the color of his or her skin constitutes loathsome
barbarity.
7. Racism and Rosh Hashanah https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/969782/
8. Nat’l Post Editorial Board, What is systemic racism? There is broad national confusion about the concept, 6/27/20
https://nationalpost.com/news/what-is-systemic-racism-there-is-broad-national-confusion-about-the-concept
There is broad national confusion about this concept. The suggestion that Canadian society is racist can sound insulting,
because if Canada is racist, then Canadians themselves must be racist and full of hate. This sense of insult is an obstacle
to understanding what “systemic racism” means. A claim about society blurs into a claim about an individual. “Systemic
racism” can come across as an accusation. One way out of this mess is to get over one’s self.

The idea of systemic racism is not about individual attitudes. It is about how society works. Good people can participate
in systemic racism. As an Ontario Superior Court judge put it this month, in sentencing a 25-year-old Black man on gun
charges, the offender’s life prospects were limited from birth by poverty and anti-Black racism in his Canadian society:
“This was not simply the usual vicissitudes and general unfairness of life. It was systemic and structural.”
Why this is an issue for us
9. Vayikra 24:10-11

:יִׂׂש ְראֵ לִׂ י
ְ ַיִׂׂש ָראֵ ל וַיִׂ נָצּו בַ מַ ֲחנֶה בֶ ן הַ יִׂ ְׂש ְראֵ לִׂ ית וְ ִׂאיׁש ה
ְ יִׂׂש ְראֵ לִׂ ית וְ הּוא בֶ ן ִׂאיׁש ִׂמצְ ִׂרי בְ תֹוְך בְ נֵי
ְ ַויֵצֵ א בֶ ן ִׂאשָ ה
And the son of an Israelite woman, the son of an Egyptian man, went out among the Children of Israel. And they fought
in the camp – the son of the Israelite woman, and the Israelite man.
10. Midrash, Sifra Emor 14:18

" אמרו לו הכתוב. אמר להן "מבנות דן אני, אמרו לו מה טיבך ליטע בתוך מחנה דן,מנין יצא? מבית דינו של משה שבא ליטע אהלו בתוך מחנה דן
." נכנס לבית דינו של משה ויצא מחוייב ועמד וגידף.אומר "איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל
From where did he depart? From Moshe’s court, for he came to plant his tent in the camp of Dan. They said to him,
“Who are you to plant in the camp of Dan?” He replied, “I am from the daughters of Dan.” They said to him, “The text
says, ‘Each with his flag by the signs according to their father’s house, the Children of Israel shall camp.’” He entered
Moshe’s court and departed having lost, and he stood and blasphemed.
11. Rabbi Aharon Lichtenstein, The Embedded Message
https://www.etzion.org.il/en/tanakh/torah/sefer-bamidbar/parashat-naso/embedded-message
While Judaism sees the family and the nation as central to Jewish identity and consciousness, it is well aware of the
danger to which these loyalties can lead when taken to an extreme. It is for this reason that we are commanded with
regard to gezel ha-ger in the middle of Parashat Naso. It is precisely the ger, the foreigner, lacking the sense of familial,
tribal and national roots, who is most vulnerable to the atmosphere pervading the beginning of Sefer Bemidbar.
Therefore, the Torah commands us here to deal with the ger exactly as we would with our fellow Israelites.
12. Talmud, Sanhedrin 99b

 באתה, בעיא לאיגיורי. דכתיב "אלוף לוטן אלוף תמנע" וכל אלוף מלכותא בלא תאגא היא,"אחות לוטן תמנע" מאי היא? תמנע בת מלכים הואי
". "מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת, אמרה. הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשו,אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה
. מאי טעמא? דלא איבעי להו לרחקה.נפק מינה עמלק דצערינהו לישראל
“The sister of Lotan was Timna.” Who was she? Timna was a daughter of kings, as it says, “Aluf Lotan, Aluf Timna,”
and each aluf is an uncrowned empire. She wanted to convert, and came to Avraham, Yitzchak and Yaakov, but they
did not accept her. She became a concubine for Eliphaz ben Esav, saying, “Better a maid for this nation, and not a
matron for another nation.” Amalek, who pained Israel, emerged from her, because they should not have distanced her.
13. Talmud, Pesachim 53b

...כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר
Anyone who provides merchandise for a Torah scholar will merit to sit in the Heavenly Academy, as it says…
14. Talmud, Pesachim 49b
 זה נושך ושובר: אמור "ככלב"! אמר להן, רבי:" אמרו לו תלמידיו. כשהייתי עם הארץ אמרתי "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור:אמר רבי עקיבא
. וזה נושך ואינו שובר עצם,עצם
Rabbi Akiva said: When I was an am ha’aretz I would say, “I wish someone would give me a talmid chacham, and I
would bite him like a donkey!” His students said to him: Our master, say, “Like a dog!” He replied: This one bites and
breaks a bone, this one bites and does not break a bone.
15. Rabbeinu Tam, cited in Tosafot to Ketuvot 62b דהוה
 איכא," משמע דלא הוה מעלי,) "אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור:והא דאמר באלו עוברין (פסחים מט
 וגם.למימר דהתם לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים אלא משום שהי' סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן והיו תלמידי חכמים שונאים אותם
." אבל מכל מקום שומר מצות היה.) "בגדי עם הארץ מדרס לפרושים: כדאמרינן (חגיגה דף יח,משום שלא היו מניחין אותם ליגע בהם

When Pesachim 49b says, “Rabbi Akiva said: As an am ha’aretz I would say, ‘I wish someone would give me a talmid
chacham, and I would bite him like a donkey,’” which sounds as though he was bad, one could say that there it was
not that he hated talmidei chachamim, but rather that he thought they were arrogant to amei ha’aretz because of their
Torah, and the talmidei chachamim hated them. Also, because they would not permit amei ha’aretz to touch them, as
Chagigah 18b says, “The clothes of amei ha’aretz are midras for those who are careful [about tumah].” But, in any
case, he was mitzvah-observant.
Torah attempts to solve the problem
16. Midrash, Shemot Rabbah 40:4

 אמר הקב"ה יבא ויזדווג לו שלא יהו מבזין אותו ושלא...א"ר חנינא בן פזי אין לך גדול משבט יהודה ואין לך ירוד משבט דן שהיה מן הלחינות
) שלמה מיהודה וחירם (מלכים א ז, וכן המקדש, המשכן בשני שבטים אלו נעשה...יהא אדם רוחו גסה עליו לפי שהגדול והקטן שוין לפני המקום
...בן אשה אלמנה ממטה נפתלי
Rabbi Chanina ben Pazi said: There is none greater than the tribe of Yehudah and none lowlier than the tribe of Dan,
which came from the maids… Gd said: Let him be matched with Betzalel, so that they will not mock him, and so that no
one will be arrogant, for the great and small are equal before Gd… The Mishkan was made by these two tribes. And
so, too, the Beit haMikdash, Shlomo was from Yehudah and Hiram was "the son of a widow from Naftali"…
17. Talmud, Succah 27b

 אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים...אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט
There was not a single tribe which did not produce a Judge… There was not a single tribe from which a prophet did
not emerge.
18. Vayikra 19:14

'לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלקיך אני ד
Do not curse the deaf, and do not put a stumbling block before the blind; you shall have awe of Gd, I am Gd.
19. Shemot 22:20

יתם בְ ֶ ֵ֥א ֶרץ ִׂמצְ ָ ִּֽריִׂ ם׃
ֶ֖ ֶ ִׂו גֵ ֵ֥ר ל ֹא־תֹונֶ ֶ֖ה וְ ֹ֣ל ֹא ִׂתלְ חָ ֶצֶ֑נּו ִׂ ִּֽכי־ג ִׂ ֵֵ֥רים הֱי
You shall neither abuse a stranger nor oppress him, for you were strangers in the land of Egypt.
20. Rabbi Moshe Feinstein (20th century USA), Igrot Moshe Yoreh Deah 4:29

 וגם לראות שיענו אמן וקדושה. אף את מי שאין להם דעת ללמוד עמהם, ודאי צריכים הציבור לקבלם בסבר פנים יפות,ולענין כשבאים בביהכ"נ
. ובין בשביל כבוד האבות-  וגם ההליכה לביהכ"נ בעצמה הוא מצווה וישקו את ספר התורה, שיקיימו מה שאפשר- לומר עמהם בין בשביל עצמן
When they come to the synagogue, the congregation must greet them pleasantly, even when they cannot learn with the
community. They must see to it that such children answer “Amen” and Kedushah, saying it with them so that they will
do what they can, and so as to honor their parents. This has value for the children themselves as they fulfill whatever
they can, as even walking to synagogue is a mitzvah, and they can kiss the Torah scroll.

