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ִמְפַקד ֻאְכלוִּסין
ֱאֹלִקים ְמַצֶּוה ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִלְסּפֹר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ִנְסְּפרּו ַהְּגָבִרים ֶׁשֵהם 

'יֹוְצֵאי ָצָבא' – ִמִּגיל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה.

֣אֶֹהל א ר ִסיַנ֖י ּבְ ֥ ִמְדּבַ ה ּבְ ֛ ר ְיהָֹו֧ה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ֨

ית  ִנ֗ ֵ ַהּשׁ ָנ֣ה  ָ ּשׁ ּבַ י  ִנ֜ ֵ ַהּשׁ ֶדׁש  ַלחֹ֨ ֶאָח֩ד  ּבְ מֹוֵע֑ד 

ִים ֵלאֽמֹר: ֶרץ ִמְצַר֖ ם ֵמֶא֥ ְלֵצאָת֛

ִסיַני.  ְּבִמְדַּבר  ַּבִּמְׁשָּכן,  מֶֹׁשה  ֶאל  ִּדֵּבר  ֱאֹלִקים 
ֶזה ָהָיה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני )חֶֹדׁש 
ְוָכְך  ִמִּמְצַרִים.  ְלֵצאָתם  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבָּׁשָנה  ִאָּיר(, 

ָאַמר לֹו:

ל ב ָרֵא֔ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ל־ֲעַד֣ ּכָ ֶאת־רֹאׁש֙  ֗אּו  ׂשְ

֔מֹות  ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑ ְלֵב֣ית  ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ

ם: לָֹתֽ ל־ָזָכ֖ר ְלֻגְלּגְ ּכָ

ֲעֵליֶכם ִלְסּפֹר ֶאת ַהְּגָבִרים ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵני 
ַמְטֵּבַע  ִיֵּתן  ָאָדם  ָּכל  ְּבִנְפָרד.  ִיָּסְפרּו  ֵׁשֶבט  ָּכל 
ֶׁשל 'ֶּבַקע' ַּבֲעבּור ַעְצמֹו, ְוַאַחר־ָּכְך ִיְסְּפרּו ֶאת 

ַהַּמְטְּבעֹות, ְוֵיְדעּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֲאָנִׁשים.

ָצָב֖א ג ל־יֵֹצ֥א  ּכָ ְעָלה  ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨

ה  ֥ ַאּתָ ם  ְלִצְבאָֹת֖ ם  אָֹת֛ ְפְק֥דּו  ּתִ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ּבְ

ֲהֽרֹן: ְוַאֽ

ַּבְּסִפיָרה ִיָּכְללּו ֵאֶּלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּמְלאּו ָלֶהם 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה, ֶׁשֶּזה ִּגיל ַהֵּׁשרּות ַּבָּצָבא. 

ֶאת ַהְּסִפיָרה ַּתֲעׂשּו ַאָּתה )מֶֹׁשה( ְוַאֲהרֹן.

֥רֹאׁש ד יׁש  ִא֛ ה  ֑ ּטֶ ַלּמַ יׁש  ִא֖ יׁש  ִא֥ ִיְֽה֔יּו  ֶכ֣ם  ְוִאּתְ

יו ֽהּוא: ית־ֲאבָֹת֖ ְלֵבֽ

ְלִצְּדֶכם ִיְהֶיה ַּבְּסִפיָרה ָנִציג ִמָּכל ֵׁשֶבט – רֹאׁש 
ַהֵּׁשֶבט.

ֶכ֑ם ה ר ַיַֽעְמ֖דּו ִאּתְ ֥ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ ֣מֹות ָהֽ ֙ה ׁשְ ּלֶ ְוֵא֨

ֵדיֽאּור: ן־ׁשְ ן ֱאִלי֖צּור ּבֶ ִלְראּוֵב֕

ִעָּמֶכם  ֶׁשִּיְהיּו  ַהְּׁשָבִטים  ָראֵׁשי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ְּבַמֲהַלְך ַהְּסִפיָרה: רֹאׁש ֵׁשֶבט ְראּוֵבן – ֱאִליצּור 

ֶּבן־ְׁשֵדיאּור.

י:ו ֽ ּדָ יׁשַ ן־צּוִרֽ ל ּבֶ ִמיֵא֖ ֻלֽ ְמ֕עֹון ׁשְ רֹאׁש ֵׁשֶבט ִׁשְמעֹון – ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן־צּוִריַׁשָּדי.ְלׁשִ

ב:ז יָנָדֽ ֽ ן־ַעּמִ ֹון ּבֶ ה ַנְחׁש֖ יהּוָד֕ רֹאׁש ֵׁשֶבט ְיהּוָדה – ַנְחׁשֹון ֶּבן־ַעִּמיָנָדב.ִלֽ

ר:ח ן־צּוָעֽ ל ּבֶ ר ְנַתְנֵא֖ שָכ֔ ּשָׂ רֹאׁש ֵׁשֶבט ִיָּׂששָכר – ְנַתְנֵאל ֶּבן־צּוָער.ְלִי֨

ן:ט ן־ֵחלֹֽ ב ּבֶ ן ֱאִליָא֖ רֹאׁש ֵׁשֶבט ְזבּולּון – ֱאִליָאב ֶּבן־ֵחלֹון.ִלְזבּוֻל֕

י֑הּוד י ן־ַעּמִ ּבֶ ע  ָמ֖ יׁשָ ֱאִלֽ ִים  ְלֶאְפַר֕ ף  יֹוֵס֔ ִלְבֵנ֣י 

ָדהֽצּור: ן־ּפְ ל ּבֶ ְמִליֵא֖ ה ּגַ ֶ֕ ִלְמַנּשׁ

ְׁשָבִטים,  ִלְׁשֵני  ִהְתַחְּלקּו  יֹוֵסף  ֶׁשל  ָּבָניו 
ֶאְפַרִים  ֵׁשֶבט  רֹאׁש  ִיְׁשַּתְּתפּו:  ְׁשֵניֶהם  ְוָראֵׁשי 
– ֱאִליָׁשָמע ֶּבן־ַעִּמיהּוד, ְורֹאׁש ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה – 

ַּגְמִליֵאל ֶּבן־ְּפָדהצּור.

)א,ב( ְלֵבית ֲאבָֹתם: ִמי ֶׁשָאִביו ִמֵּׁשֶבט ֶאָחד ְוִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ַאֵחר, ָיקּום ַעל ֵׁשֶבט ָאִביו.
הצצה
ְלַרִש"י

א
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ְדעִֹנֽי:יא ן־ּגִ ן ּבֶ ן ֲאִביָד֖ ְנָיִמ֔ רֹאׁש ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין – ֲאִביָדן ֶּבן־ִּגְדעִֹני.ְלִב֨

י:יב ֽ ּדָ יׁשַ ֽ ן־ַעּמִ ֶזר ּבֶ ן ֲאִחיֶע֖ רֹאׁש ֵׁשֶבט ָּדן – ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי.ְלָד֕

ן:יג ן־ָעְכָרֽ ל ּבֶ ְגִעיֵא֖ ר ּפַ רֹאׁש ֵׁשֶבט ָאֵׁשר – ַּפְגִעיֵאל ֶּבן־ָעְכָרן.ְלָאׁשֵ֕

ל:יד עּוֵאֽ ן־ּדְ ד ֶאְלָיָס֖ף ּבֶ רֹאׁש ֵׁשֶבט ָּגד – ֶאְלָיָסף ֶּבן־ְּדעּוֵאל.ְלָג֕

ן־ֵעיָנֽן:טו ע ּבֶ י ֲאִחיַר֖ ִל֔ ְפּתָ רֹאׁש ֵׁשֶבט ַנְפָּתִלי – ֲאִחיַרע ֶּבן־ֵעיָנן.ְלַנ֨

ם טז ֲאבֹוָת֑ ֹות  ַמּט֣ י  יֵא֖ ְנׂשִ ה  ֵעָד֔ ָהֽ י  ְקרּוֵא֣ ה  ּלֶ ֵא֚

ם: ל ֵהֽ ָרֵא֖ י ַאְלֵפ֥י ִיׂשְ ֛ ָראׁשֵ

ֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהְּׁשָבִטים, ֶׁשִּיָּקְראּו ְלָכל ִעְנָין ָחׁשּוב 
ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְפָקד ַמְתִחיל  ַהּמִ
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ַהְּׁשָבִטים סֹוְפִרים ֶאת ַהְּגָבִרים ִמִּגיל ֶעְׂשִרים 

ָוַמְעָלה, ֶׁשל ְׁשֵנים־ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל, חּוץ ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי.

ה יז ּלֶ ָהֵא֔ ים  ֣ ֲאָנׁשִ ָהֽ ת  ֵא֚ ֲה֑רֹן  ְוַאֽ ה  ֖ מׁשֶ ח  ֥ ַוִּיּקַ

ֽמֹות: ׁשֵ ֖בּו ּבְ ר ִנּקְ ֥ ֲאׁשֶ

ַהְּנִׂשיִאים,  ִלְׁשֵנים־ָעָׂשר  ָקְראּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 
ֶׁשְּׁשמֹוֵתיֶהם ִנְזְּכרּו קֶֹדם ָלֵכן. 

ַל֣חֶֹדׁש יח ֶאָח֙ד  ּבְ ילּו  ִהְקִה֗ ה  ֵעָד֜ ל־ָהֽ ּכָ ת  ְוֵא֨

ם  ם ְלֵב֣ית ֲאבָֹת֑ חָֹת֖ ּפְ י ַוִּיְתַיְֽל֥דּו ַעל־ִמׁשְ ִנ֔ ֵ ַהּשׁ

ְעָלה  ָוַמ֖ ָנ֛ה  ׁשָ ים  ִר֥ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ֗מֹות  ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ

ם: לָֹתֽ ְלֻגְלּגְ

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ָאְספּו ֶאת ָּכל 
ִנְצַטּוּו  ָוַמְעָלה, ֶׁשאֹוָתם  ָהֶעְׂשִרים  ְּבֵני  ַהְּגָבִרים 
ֶאת  ִהִּציג  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִלְסּפֹר. 
ְּתעּודֹות ַהִּיחּוס ֶׁשּלֹו, ְוֶהְרָאה ְלֵאיֶזה ֵׁשֶבט הּוא 

ִמְׁשַּתֵּיְך.

אֹוֲהִבים – סֹוְפִרים ׁשֶ ּכְ
ֶאת  ְּבִדּיּוק  ָיַדע  ֹלא  ְוִכי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאת  ִלְסּפֹר  ִצָּוה  ֱאֹלִקים  ָלָּמה 

ִמְסָּפָרם?

ַּפַעם  ֲחַסְכֶּתם  ַהִּמְסָּפר.  ֶאת  ָלַדַעת  ְּכֵדי  ַרק  ָּבָאה  ֶׁשְּסִפיָרה ֹלא  ִמְתָּבֵרר 
ֶּכֶסף? ָנכֹון ֶׁשִּמֵּדי ַּפַעם ְּבַפַעם ֲאַהְבֶּתם ִלְסּפֹר ֶאת ַהֶּכֶסף? ֹלא ֲעִׂשיֶתם זֹאת 
ְּכֵדי ָלַדַעת ַּכָּמה ֶּכֶסף ֵיׁש ָלֶכם, ִּכי ְיַדְעֶּתם ְּבִדּיּוק ֶאת ְסכּום ַהֶּכֶסף ֶׁשֲחַסְכֶּתם. ַהְּסִפיָרה ִהיא ִּבּטּוי 

ֶׁשל ֲחִביבּות ְוַהֲעָרָכה, ְוָלֵכן ַהחֹוֵסְך סֹוֵפר ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָחַסְך.

ֱאֹלִקים ִצָּוה ִלְסּפֹר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלַבֵּטא ֶאת ֲחִביבּוָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעיָניו ְוֶאת ַאֲהָבתֹו ְלַעם 
ִיְׂשָרֵאל.

)ַעל־ִּפי ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא, ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר, ִסיָמן ד. ַרִׁש"י ְּתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר(
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ם יט ַוִּיְפְקֵד֖ ה  ֑ ֶאת־מׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ִצּוָ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ

ר ִסיָנֽי: ֥ ִמְדּבַ ּבְ

ְוהּוא  ֱאֹלִקים,  אֹותֹו  ֶׁשִּצָּוה  ְּכִפי  ָעָׂשה  מֶֹׁשה 
ָסַפר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיַני.

ם כ ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֣כֹר  ּבְ ְבֵנֽי־ְראּוֵב֙ן  ַוִּיְֽה֤יּו 

מֹו֙ת  ׁשֵ ֤ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑ ְלֵב֣ית  ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ר  ל־ָזָכ֗ ּכָ ם  לָֹת֔ ְלֻגְלּגְ

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ְראּוֵבן, ְּבכֹור ָּבָניו ֶׁשל 
ַיֲעקֹב, ַהְּגָבִרים ְּבֵני ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים 

יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים כא ִע֛ ְוַאְרּבָ ֧ה  ָ ּשׁ ׁשִ ן  ְראּוֵב֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ׁש ֵמֽאֹות: ֶלף ַוֲֽחֵמ֥ ֶא֖

ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ְראּוֵבן – ַאְרָּבִעים ְוִׁשָּׁשה 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות.

ית כב ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ְמ֔עֹון  ׁשִ ִלְבֵנ֣י 

ם  לָֹת֔ ְלֻגְלּגְ מֹו֙ת  ׁשֵ ֤ר  ִמְסּפַ ּבְ יו  ֻקָד֗ ּפְ ם  ֲאבָֹת֑

ֹל יֵֹצ֥א  ְעָלה ּכ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ר ִמּבֶ֨ ל־ָזָכ֗ ּכָ

א: ָצָבֽ

ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ִׁשְמעֹון, ַהְּגָבִרים ְּבֵני 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים כג ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ָע֧ה  ׁשְ ּתִ ְמ֑עֹון  ׁשִ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

֥לׁש ֵמֽאֹות: ֶלף ּוׁשְ ֶא֖

ֲחִמִּׁשים   – ִׁשְמעֹון  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ְוִתְׁשָעה ֶאֶלף ּוְׁשלֹוׁש־ֵמאֹות.

ית כד ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ד  ָג֔ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ֗מֹות  ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְּבֵני  ַהְּגָבִרים  ָּגד,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם  ְוֶזה 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ִני
ׁש

א אֹוֶהֶבת ִאּמָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֲאֵליֶהם,  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ִחָּבתֹו  ֶאת  ְמַבֵּטאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהְּסִפיָרה  ֵאיְך 
ַוֲהלֹוא ַּבְּסִפיָרה סֹוְפִרים ֶאת ֻּכָּלם ְּבָׁשֶוה – מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ַהָּגדֹול ִמֻּכָּלם, הּוא 

ֶאָחד, ְוָהִאיׁש ַהָּנחּות ְּביֹוֵתר ַאף הּוא ֶאָחד?

ֲאַנְחנּו  ִלְפָעִמים  ַהְּמֻיֶחֶדת.  ַהִחָּבה  ֶאת  ַהְּמַבֵּטאת  ִהיא  ַּדְוָקא  זֹו  ְנֻקָּדה  ֶאָּלא 
ְמַׁשְּבִחים ָאָדם ַעל ִיְתרֹון ְמֻיָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו: ָהֶאָחד ָחָכם, ַהֵּׁשִני טֹוב ֵלב, ַהְּׁשִליִׁשי ָחרּוץ, 
ָהְרִביִעי ַמְצִחיק, ְוָכְך ָהְלָאה. ֲאָבל ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֵמַעל ָּכל ַהְּתכּונֹות ָהֵאֶּלה. ְּכמֹו ִאָּמא ֶׁשאֹוֶמֶרת: "ֵיׁש 
ִלי ֲחִמָּׁשה ְיָלִדים". ִהיא אֹוֶהֶבת ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם, ֹלא ְּבֶׁשל ַהְּתכּונֹות ַהְּמֻיָחדֹות ֶׁשל ָּכל ֶיֶלד, ֶאָּלא 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלּה.

ָּכְך ֱאֹלִקים אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל – ַעל ֶעֶצם ֱהיֹוָתם ְיהּוִדים, ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. 
ַהִחָּבה ַהּזֹאת ִמְתַּבֵּטאת ַּבְּסִפיָרה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

)ַעל־ִּפי ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש, ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות, ֶּכֶרְך ח, ַעּמּוד 1( 
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ֶלף כה ִעי֙ם ֶא֔ ֤ה ְוַאְרּבָ ָ ה ָג֑ד ֲחִמּשׁ ֣ ם ְלַמּטֵ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ים: ֽ ִ ׁש ֵמ֖אֹות ַוֲֽחִמּשׁ ֥ ְוׁשֵ

ַוֲחִמָּׁשה  ְּבֵני ֵׁשֶבט ָּגד – ַאְרָּבִעים  ִמְסָּפָרם ֶׁשל 
ֶאֶלף ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים.

ית כו ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ה  ְיהּוָד֔ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ְיהּוָדה, ַהְּגָבִרים ְּבֵני 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים כז ְבִע֛ ְוׁשִ ָע֧ה  ַאְרּבָ ה  ְיהּוָד֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ׁש ֵמֽאֹות: ֥ ֶלף ְוׁשֵ ֶא֖

ִׁשְבִעים   – ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות.

ית כח ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ר  שָכ֔ ִיּשָׂ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ַהְּגָבִרים  ִיָּׂששָכר,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם  ְוֶזה 
ְּבֵני ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים כט ֛ ִ ָע֧ה ַוֲֽחִמּשׁ שָכ֑ר ַאְרּבָ ה ִיּשָׂ ֣ ם ְלַמּטֵ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ע ֵמֽאֹות: ֥ ֶלף ְוַאְרּבַ ֶא֖

ֲחִמִּׁשים   – ִיָּׂששָכר  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ית ל ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ן  ְזבּוֻל֔ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ְזבּולּון, ַהְּגָבִרים ְּבֵני 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים לא ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ְבָע֧ה  ׁשִ ן  ְזבּוֻל֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ע ֵמֽאֹות: ֥ ֶלף ְוַאְרּבַ ֶא֖

ֲחִמִּׁשים   – ְזבּולּון  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ם לב ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ִים  ֶאְפַר֔ ִלְבֵנ֣י  יֹוֵס֙ף  ִלְבֵנ֤י 

ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑ ְלֵב֣ית  ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָנ֙ה ָוַמ֔ ים ׁשָ ִר֤ ן ֶעׂשְ ִמּבֶ֨

ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶאְפַרִים,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם  ְוֶזה 
יֹוֵסף, ַהְּגָבִרים ְּבֵני ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים 

יֹוְצֵאי ָצָבא:

ֶלף לג ֶא֖ ים  ִע֥ ַאְרּבָ ִים  ֶאְפָר֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ׁש ֵמֽאֹות: ַוֲֽחֵמ֥

ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ֶאְפַרִים – ַאְרָּבִעים ֶאֶלף 
ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות.

ית לד ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ה  ֶ֔ ְמַנּשׁ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ֗מֹות  ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה, ַהְּגָבִרים ְּבֵני 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים לה ֛ לׁשִ ּוׁשְ ַנִ֧ים  ׁשְ ה  ֑ ֶ ְמַנּשׁ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ִים: ֶלף ּוָמאָתֽ ֶא֖

ְׁשלֹוִׁשים   – ְמַנֶּׁשה  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ּוָמאַתִים.

א
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"ָיֵעל, ָמָחר ֵיׁש ָלְך חֶֹפׁש ֵמַהִּלּמּוִדים. רֹוָצה ָלֶלֶכת 
ִעם ַאָּבא ְוַלֲעזֹר לֹו ַּבֲחנּות?", ִהִּציָעה ִאָּמא.

ִהיא  ָנְצצּו.  ְוֵעיֶניָה  ְּבִׂשְמָחה  ָיֵעל  ָקְרָאה  "ֶּבַטח!", 
אֹוֶהֶבת ְמאֹוד ִלְהיֹות ַּבֲחנּות ַהַּתְכִׁשיִטים ֶׁשל ַאָּבא.

ֶׁשִהיא  ַהָּכִריְך  ֶאת  ְלָיֵעל  ִאָּמא  ֵהִכיָנה  ַּבּבֶֹקר 
אֹוֶהֶבת, ְוִהיא ָיְצָאה ִעם ַאָּבא ַלֲחנּות. "ּבֹוִאי", ָאַמר 
ַאָּבא, "ִעְזִרי ִלי ְלהֹוִציא ֵמַהַּמְחָסן ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים 

ּוְלַסֵּדר אֹוָתם ַּבֲארֹונֹות ַהְּתצּוָגה".

ָסִביב  ִהִּביטּו  ְוֵעיֶניָה  ַלַּמְחָסן  ִנְכְנָסה  ָיֵעל 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות. ַהּכֹל ּפֹה נֹוֵצץ ּוַמְבִריק. ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה 

ַּתְכִׁשיִטים ַּבֲהמֹון ְצָבִעים ְוצּורֹות!

"ְקִחי ֶאת ָהַאְרָּגִזים ָהֵאֶּלה ְוַסְּדִרי ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים 

ַעל  ְוִהְצִּביַע  ַאָּבא,  ִּבֵּקׁש  ַהְּיָמִני",  ָּבָארֹון  ֶׁשָּבֶהם 
ׁשּוַרת ַאְרָּגִזים.

ָיֵעל הֹוִציָאה ַאְרָּגז ַאֲחֵרי ַאְרָּגז ְוִסְּדָרה ֶאת ְּתכּוָלתֹו 
ְצִמיִדים  ַטָּבעֹות,  ַׁשְרָׁשרֹות,  ָׁשם  ָהיּו  ָּבָארֹון. 

ַוֲעִגיִלים, ְּבִמְגַון ְצָבִעים ַמְרִהיִבים.

ַמָּגׁש  אֹוֵחז  ַאָּבא  ֶאת  ְוָרֲאָתה  ַלַּמְחָסן  ָחְזָרה  ִהיא 
ָקָטן ְוסֹוֵפר ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים ֶׁשּבֹו ֶאָחד־ֶאָחד. הּוא 
ָרַׁשם ְּבִפְנָקסֹו ֶאת ִמְסָּפָרם, ְוָאז ִהְכִניס ֶאת ַהַּמָּגׁש 

סֹוְפִרים ַיֲהלֹוִמים
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ַּבֲארֹון  ִּבְזִהירּות  ַהַּתְכִׁשיִטים  ֶאת  ְוִהִּניַח  ַלֲחנּות 
ַהְּתצּוָגה.

ַהֶּזה  ֶׁשַּבַּמָּגׁש  ַהַּתְכִׁשיִטים  ֶאת  ַרק  ָסַפְרָּת  "ָלָּמה 
הֹוֵצאִתי?",  ֶׁשֲאִני  ָּבַאְרָּגִזים  ֶׁשָהיּו  ֵאֶּלה  ֶאת  ְוֹלא 

ִהְתַעְנְיָנה ָיֵעל.

הֹוֵצאת  ֶׁשַאְּת  "ַהַּתְכִׁשיִטים  ְוִהְסִּביר:  ִחֵּיְך  ַאָּבא 
נֹוְצִצים  ֵהם  ָאְמָנם  ִצְבעֹוִנית.  ִמְּזכּוִכית  ֲעׂשּוִיים 
ּוַמְבִריִקים, ֲאָבל ֶעְרָּכם ֵאינֹו ָּגדֹול. ָלֵכן ֹלא ָחׁשּוב 
ִלי ִלְסּפֹר אֹוָתם ְוָלַדַעת ְּבִדּיּוק ַּכָּמה ֵיׁש ָׁשם. ֲאָבל 
ַיֲהלֹוִמים  ְמֻׁשָּבִצים  ַעְכָׁשו  ַהַּתְכִׁשיִטים ֶׁשהֹוֵצאִתי 

ַוֲאָבִנים ְיָקרֹות, ְוֵאֶּלה עֹוִלים הֹון ַרב. ָלֵכן ֲאִני סֹוֵפר 
אֹוָתם ֶאָחד־ֶאָחד, ִּכי ֵאֶּלה ְיָקִרים ְמאֹוד".

◆

ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ָנְתנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּכֵדי 
ְלַהְסִּביר ַמּדּוַע ֱאֹלִקים ִצָּוה ׁשּוב ָוׁשּוב ִלְסּפֹר ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמַעם  ְּבֵני 
סֹוֵפר  ֱאֹלִקים  ְוָלֵכן  ֵעֶרְך,  ְיַקר  ַיֲהלֹום  ְּכמֹו  הּוא 

אֹוָתם ֶאָחד־ֶאָחד, ְּכֵׁשם ֶׁשּסֹוְפִרים ַיֲהלֹוִמים.

   )ַעל־ִּפי ְּבִמְדַּבר ַרָּבה, ָּפָרָׁשה ד, ִסיָמן ב(
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ית לו ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ן  ִבְנָיִמ֔ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין, ַהְּגָבִרים ְּבֵני 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים לז ֛ לׁשִ ּוׁשְ ֧ה  ָ ֲחִמּשׁ ן  ִבְנָיִמ֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ע ֵמֽאֹות: ֥ ֶלף ְוַאְרּבַ ֶא֖

ְׁשלֹוִׁשים   – ִּבְנָיִמין  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ם לח ם ְלֵב֣ית ֲאבָֹת֑ חָֹת֖ ּפְ ם ְלִמׁשְ ֹוְלדָֹת֥ ן ּתֽ ִלְבֵנ֣י ָד֔

ְעָלה  ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ּכ֖

ְּבֵני  ַהְּגָבִרים  ָּדן,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם  ְוֶזה 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ֶלף לט ֶא֖ ים  ֛ ִ ּשׁ ְוׁשִ ַנִ֧ים  ׁשְ ן  ָד֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ע ֵמֽאֹות: ַב֥ ּוׁשְ

ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ָּדן – ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף 
ּוְׁשַבע־ֵמאֹות.

ית מ ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ ר  ָאׁשֵ֔ ִלְבֵנ֣י 

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְּבֵני  ַהְּגָבִרים  ְּבֵני ֵׁשֶבט ָאֵׁשר,  ְוֶזה ִמְסָּפָרם ֶׁשל 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ֶלף מא ים ֶא֖ ִע֛ ר ֶאָח֧ד ְוַאְרּבָ ֑ ה ָאׁשֵ ֣ ם ְלַמּטֵ ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ׁש ֵמֽאֹות: ַוֲֽחֵמ֥

ְוֶאָחד  ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ָאֵׁשר – ַאְרָּבִעים 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות.

ית מב ְלֵב֣ ם  חָֹת֖ ּפְ ְלִמׁשְ ם  ֹוְלדָֹת֥ ּתֽ י  ִל֔ ַנְפּתָ ֵנ֣י  ּבְ

ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨ ת  מֹ֗ ׁשֵ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ ם  ֲאבָֹת֑

א: ֹל יֵֹצ֥א ָצָבֽ ְעָלה ּכ֖ ָוַמ֔

ְּבֵני  ַהְּגָבִרים  ַנְפָּתִלי,  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם  ְוֶזה 
ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ים מג ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ה  ֧ לׁשָ ׁשְ י  ִל֑ ַנְפּתָ ה  ֣ ְלַמּטֵ ם  ֵדיֶה֖ ֻקֽ ּפְ

ע ֵמֽאֹות: ֥ ֶלף ְוַאְרּבַ ֶא֖

ֲחִמִּׁשים   – ַנְפָּתִלי  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם 
ּוְׁשלֹוָׁשה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ֲהרֹ֙ן מד ְוַאֽ ֤ה  מׁשֶ ד  ַק֨ ּפָ ֩ר  ֲאׁשֶ ים  ֻקִד֡ ַהּפְ ה  ּלֶ ֵא֣

יׁש־ ִאֽ יׁש  ִא֑ ר  ֖ ָעׂשָ ֵנ֥ים  ׁשְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ י  יֵא֣ ּוְנׂשִ

יו ָהֽיּו: ית־ֲאבָֹת֖ ד ְלֵבֽ ֶאָח֥

ָסְפרּו  ֶׁשאֹוָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְסָּפָרם  ֶזה 
מֶֹׁשה, ַאֲהרֹן ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר ְנִׂשיֵאי ַהְּׁשָבִטים.

ה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד: ְּכַדאי הּוא ִלְגיֹון ֶׁשל ֶמֶלְך ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְלַבּדֹו. )א,מט( ַאְך ֶאת ַמּטֵ
הצצה
ְלַרִש"י
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ם מה ְלֵב֣ית ֲאבָֹת֑ ל  ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ י  קּוֵד֥ ל־ּפְ ּכָ ַוִּיְֽה֛יּו 

ָצָב֖א  ל־יֵֹצ֥א  ּכָ ְעָלה  ָוַמ֔ ָנ֙ה  ׁשָ ים  ִר֤ ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ֨

ל: ָרֵאֽ ִיׂשְ ּבְ

ֶׁשִּנְסְּפרּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ָּכל  ֶׁשל  ַהּכֹוֵלל  ַהִּמְסָּפר 
ְלִפי ִׁשְבֵטיֶהם, ַהְּגָבִרים ִמִּגיל ֶעְׂשִרים ָוַמְעָלה, 

ַהֶּנְחָׁשִבים יֹוְצֵאי ָצָבא:

ֶלף מו ֶא֖ ׁש־ֵמ֥אֹות  ֽ ׁשֵ ים  ֻקִד֔ ל־ַהּפְ ּכָ ַוִּיְֽהיּו֙ 

ים: ֽ ִ ׁש ֵמ֖אֹות ַוֲֽחִמּשׁ ים ַוֲֽחֵמ֥ ת ֲאָלִפ֑ ֣לׁשֶ ּוׁשְ

ֵׁשׁש־ֵמאֹות  הּוא  ַהִּנְסָּפִרים  ֶׁשל  ַהּכֹל  ַסְך 
ּוְׁשלֹוָׁשה ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים.

ְֽק֖דּו מז ָהְתּפָ א  לֹ֥ ם  ֲאבָֹת֑ ה  ֣ ְלַמּטֵ ְלִוִּי֖ם  ְוַהֽ

תֹוָכֽם: ּבְ

ַהְּלִוִּיים, ְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי, ֹלא ִנְסְּפרּו ִּבְסִפיָרה זֹו.

ן ּכָ ׁשְ ְרֵתי ַהּמִ ְמׁשָ
ְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי ִנְבָחִרים ַלֲעבֹוַדת ַהִּמְׁשָּכן. ֵהם ְמֻמִּנים ַעל ֲהָקָמתֹו 

ּוֵפרּוקֹו ְלצֶֹרְך ַהַּמָּסעֹות ַּבִּמְדָּבר. ֵהם ֵאיָנם ִנְסָּפִרים ַּבְּסִפיָרה ַהְּכָלִלית, 
ֶאָּלא ְּבִנְפָרד.

אֽמֹר:מח ה ּלֵ ֥ ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מׁשֶ ֥ ֱאֹלִקים ִּדֵּבר ֶאל מֶֹׁשה ְוָאַמר לֹו:ַוְיַדּבֵ

ם מט ֖ ְוֶאת־רֹאׁשָ ד  ִתְפקֹ֔ א  לֹ֣ ֵלִו֙י  ֤ה  ֶאת־ַמּטֵ ְך  ַא֣

ל: ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ א ּבְ ֑ א ִתּשָׂ לֹ֣

ְּבֵני  ַּבְּסִפיָרה ֶׁשל  ֵלִוי ַאל ִּתְסּפֹר  ְּבֵני ֵׁשֶבט  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל.

ת נ ֵעֻד֜ ן ָהֽ ּכַ֨ ְלִוִּי֩ם ַעל־ִמׁשְ ד ֶאת־ַהֽ ה ַהְפֵק֣ ְוַאּתָ֡

֤אּו  ה ִיׂשְ ּמָ ר־לֹו֒ ֵה֜ ל־ֲאׁשֶ ָלי֘ו ְוַע֣ל ּכָ ל־ּכֵ ְוַע֣ל ּכָ

הּו  ְרֻת֑ ֽ ְיׁשָ ם  ְוֵה֖ יו  ָל֔ ל־ּכֵ ְוֶאת־ּכָ ֙ן  ּכָ ׁשְ ֶאת־ַהּמִ

ֲחֽנּו: ֖ן יַֽ ּכָ ׁשְ יב ַלּמִ ְוָסִב֥

ָעֶליָך ְלַמּנֹות ֶאת ַהְּלִוִּיים ִלְמֻמִּנים ַעל ַהִּמְׁשָּכן 
ֵיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשּבֹו.  ַהֵּכִלים  ָּכל  ְוַעל 
ְלַמָּסע, ְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי ִיְּׂשאּו ֶאת ֶחְלֵקי ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֶאת ֵּכָליו, ְוַכֲאֶׁשר ַיֲחנּו – ֵהם ַיַעְבדּו ּבֹו, ְוִיְקְּבעּו 

ֶאת ָאֳהֵליֶהם ְסִביבֹו. 

ים ָרׁשִ ֲעבֹוַדת ׁשָ
ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֵהיֵטב ֶאת ַסָּבא ְוָסְבָתא ֶׁשָּלֶכם; ֲאָבל ִמי ָהיּו ַהַּסָּבא 
ָׁשָנה?  ּוָמאַתִים  ֵמָאה  ִלְפֵני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָהיּו  ּוִמי  ֶׁשָּלֶהם?  ְוַהָּסְבָתא 
ִלְפָעִמים ְיָלִדים עֹוִׂשים 'ֲעבֹוַדת ָׁשָרִׁשים', ְלַגּלֹות ֶאת ָׁשְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ְמפֶֹאֶרת  ִמְׁשָּפָחה  ְלֵאיזֹו  רֹוִאים  ַאֶּתם  ִּפְתאֹום  ּוְמַרֵּגׁש.  ְמַרֵּתק  ָּתִמיד  ְוֶזה 

ְוַעִּתיָקה נֹוַלְדֶּתם.

ַהּקֹוְדִמים.  ַּבּדֹורֹות  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֲאבֹות  ָהיּו  ִמי   – ַה'ִיחּוס'  ֶאת  ִלְרׁשֹם  ִהְקִּפידּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ִמְׁשָּפחֹות 
ָּכְך ָהָיה ְּכֶׁשֱאֹלִקים ִצָּוה ִלְסּפֹר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ָּכל ִמְׁשָּפָחה ִהִּציָגה ֶאת 'ֵסֶפר ַהִּיחּוס' ֶׁשָּלּה, ֶׁשּבֹו 

ִנְרְׁשָמה ַהּׁשֹוֶׁשֶלת ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ַעד ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

)ַעל־ִּפי ְמִכיְלָתא, ָּפָרַׁשת ּבֹא, ָּפָרָׁשה ה. ַרִׁש"י ְּבִמְדַּבר א,יח(
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ֲחֹנ֙ת נא ּוַבֽ ם  ְלִוִּי֔ ַהֽ אֹתֹ֙ו  ידּו  יֹוִר֤ ן  ּכָ֗ ׁשְ ַהּמִ ּוִבְנ֣סַֹע 

ב  ֵר֖ ַהּקָ ְוַהָּז֥ר  ְלִוִּי֑ם  ַהֽ אֹ֖תֹו  ימּו  ָיִק֥ ן  ּכָ֔ ׁשְ ַהּמִ

ת: יּוָמֽ

ֵלִוי ֶאת  ְּבֵני ֵׁשֶבט  ְיָפְרקּו  ַלַּמָּסע  ַהְּיִציָאה  ִלְפֵני 
ָיִקימּו  ַיֲחנּו – ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוַכֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּכן, 
ֻמְרִׁשים  ִּבְלַבד  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֵמָחָדׁש.  אֹותֹו 
זֹו  ְמָלאָכה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַאֵחר  ְוָאָדם  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות 

ִּדינֹו ָמֶות ִּביֵדי ֱאֹלִקים.

יׁש נב ְוִא֥ ֲחֵנ֛הּו  ַעל־ַמֽ יׁש  ִא֧ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ְוָח֖נּו 

ם: ְג֖לֹו ְלִצְבאָֹתֽ ַעל־ּדִ

ַהִּמְׁשָּכן,  ְסִביב  ַיֲחנּו  ַהְּׁשָבִטים  ְׁשֵנים־ָעָׂשר 
)'ַמֲחֶנה'(  ְׁשָבִטים  ְׁשלֹוָׁשה  ְצָדָדיו,  ְּבַאְרַּבַעת 
ֶּדֶגל  ִיְהֶיה  ְׁשָבִטים  ְׁשלֹוָׁשה  ְלָכל  ַצד.  ְּבָכל 

ֶׁשְּסִביבֹו ִיְתַרְּכזּו.

ְולֹא־נג ת  ֵעֻד֔ ָהֽ ֣ן  ּכַ ְלִמׁשְ ָסִבי֙ב  ֲח֤נּו  יַֽ ם  ְלִוּ֗יִ ְוַהֽ

ְמרּו֙  ֽ ְוׁשָ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ת  ַעל־ֲעַד֖ ֶצף  ֶק֔ ִיְֽהֶי֣ה 

ֵעֽדּות: ן ָהֽ ֥ ּכַ ֶרת ִמׁשְ ֶמ֖ ם ֶאת־ִמׁשְ ְלִוִּי֔ ַהֽ

ְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי ַיֲחנּו ְסִביב ַהִּמְׁשָּכן ַמָּמׁש. ֲעֵליֶהם 
ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ִיָּכְנסּו ָזִרים ְלֵאזֹור ַהִּמְׁשָּכן, ְוָאז 
ֹלא ִיְהֶיה ַּכַעס ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהְּלִוִּיים ְמֻמִּנים 

ִלְׁשמֹר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ִמְּכִניַסת ָזִרים.

ְיהָֹו֛ה נד ֧ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ֨ ל  כֹ֠ ּ֠כְ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ּו  ַוַּיֲֽעׂש֖

ּו: ֥ן ָעׂשֽ ה ּכֵ ֖ ֶאת־מׁשֶ

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ְּכִפי ֶׁשִּצָּוה ֱאֹלִקים ֶאת מֶֹׁשה.

ֲחנֹות ֵסֶדר ַהּמַ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְמִרים ַעל ֵסֶדר ֲחִנָּיה ָקבּוַע ַּבִּמְדָּבר, ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן. 
ִמִּמְזָרח ַלִּמְׁשָּכן ִמְתַמֵּקם ֵׁשֶבט ְיהּוָדה, ְוִעּמֹו ַהְּׁשָבִטים ִיָּׂששָכר 

ּוְזבּולּון.

ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר:א ה ְוֶאל־ַאֽ ֥ ה ֶאל־מׁשֶ ר ְיהָֹו֔ ֣ ֱאֹלִקים ִּדֵּבר ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמר ָלֶהם:ַוְיַדּבֵ

ֲח֖נּו ב יַֽ ם  ֲאבָֹת֔ ְלֵב֣ית  ְבאֹֹת֙ת  ְג֤לֹו  ַעל־ּדִ יׁש  ִא֣

ֲחֽנּו: יב ְלֽאֶֹהל־מֹוֵע֖ד יַֽ ֶגד ָסִב֥ ל ִמּנֶ֕ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ּבְ

יּוַנף  ֶׁשּבֹו  לֹו,  ַהְּמיָֹעד  ַּבָּמקֹום  ַיֲחֶנה  ֵׁשֶבט  ָּכל 
ִּדְגלֹו ֶׁשל ַהֵּׁשֶבט. ַהִּמְׁשָּכן ִיְהֶיה ַּבֶּמְרָּכז, ְוָכל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַיֲחנּו ְסִביבֹו, ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה 

)ְּכִקילֹוֶמֶטר(.

ה ג ְיהּוָד֖ ֲחֵנ֥ה  ַמֽ ֶגל  ֛ ּדֶ ָחה  ִמְזָר֔ ְדָמה  ֵק֣ חִֹני֙ם  ְוַהֽ

ן־ ּבֶ ֹון  ַנְחׁש֖ ה  ְיהּוָד֔ ִלְבֵנ֣י  י֙א  ְוָנׂשִ ם  ְלִצְבאָֹת֑

ב: יָנָדֽ ֽ ַעּמִ

ֵׁשֶבט  ּוְנִׂשיא  ְיהּוָדה,  ֵׁשֶבט  ַיֲחֶנה  ִמְזָרח  ְּבַצד 
ְיהּוָדה הּוא ַנְחׁשֹון ֶּבן־ַעִּמיָנָדב.

ׁשי 
ִלי

ׁש

אֹֹתת: ָּכל ֶּדֶגל ִיְהֶיה לֹו אֹות, ַמָּפה ְצבּוָעה ְּתלּוָיה ּבֹו. ִצְבעֹו ֶׁשל ֶזה ֹלא ְּכִצְבעֹו ֶׁשל  )ב,ב( ּבְ
ֶזה. ֶצַבע ָּכל ֶאָחד ְּכגֹון ַאְבנֹו ַהְּקבּוָעה ַּבחֶֹׁשן. ּוִמּתֹוְך ָּכְך ַיִּכיר ָּכל ֶאָחד ֶאת ִּדְגלֹו.

הצצה
ְלַרִש"י

א־ב
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ֶלף ד ֶא֖ ים  ְבִע֛ ְוׁשִ ָע֧ה  ַאְרּבָ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ׁש ֵמֽאֹות: ֥ ְוׁשֵ

ָצָבא  ְּבִגיֵלי  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶׁשל  ַהְּגָבִרים  ִמְסַּפר 
הּוא ִׁשְבִעים ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות.

ִלְבֵנ֣י ה י֙א  ְוָנׂשִ שָכ֑ר  ִיּשָׂ ה  ֣ ַמּטֵ ָעָל֖יו  חִֹנ֥ים  ְוַהֽ

ר: ן־צּוָעֽ ל ּבֶ ר ְנַתְנֵא֖ שָכ֔ ִיּשָׂ

הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ִיָּׂששָכר,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ְלִצּדֹו 
ְנַתְנֵאל ֶּבן־צּוָער.

ֶלף ו ֶא֖ ים  ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ָע֧ה  ַאְרּבָ יו  ּוְפֻקָד֑ ּוְצָב֖אֹו 

ע ֵמֽאֹות: ֥ ְוַאְרּבַ

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ִיָּׂששָכר ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ֲחִמִּׁשים ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ן־ז ב ּבֶ ן ֱאִליָא֖ י֙א ִלְבֵנ֣י ְזבּוֻל֔ ְוָנׂשִ ן  ה ְזבּוֻל֑ ֖ ַמּטֵ

ן: ֵחלֹֽ

הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ְזבּולּון,  ֵׁשֶבט  ָׁשם  ַיֲחֶנה  ְּכמֹו־ֵכן 
ֱאִליָאב ֶּבן־ֵחלֹון.

ֶלף ח ֶא֖ ים  ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ְבָע֧ה  ׁשִ יו  ּוְפֻקָד֑ ּוְצָב֖אֹו 

ע ֵמֽאֹות: ֥ ְוַאְרּבַ

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ְזבּולּון ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ֲחִמִּׁשים ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ֶלף ט ֶא֜ ת  ְמַא֨ ה  ְיהּוָד֗ ֲחֵנ֣ה  ְלַמֽ ים  ֻקִד֞ ל־ַהּפְ ּכָ

ע־ ְוַאְרּבַ ים  ת־ֲאָלִפ֥ ׁשֶ ֽ ְוׁשֵ ֶלף  ֶא֛ מִֹנ֥ים  ּוׁשְ

עּו: ֽ אׁשָֹנ֖ה ִיּסָ ם ִרֽ ֵמ֖אֹות ְלִצְבאָֹת֑

ְיהּוָדה  ְּבַמֲחֵנה  ֶׁשִּנְסְּפרּו  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ִמְסַּפר 
ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.  ֶאֶלף  ְוִׁשָּׁשה  ּוְׁשמֹוִנים  ֵמָאה   –
ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְלַמָּסע, ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה 

הּוא ָהִראׁשֹון ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך. 

ִמְתַחם ַמֲחֵנה ְראוֵּבן
ְּבַצד ָּדרֹום ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן חֹוֶנה ֵׁשֶבט ְראּוֵבן, ְוִעּמֹו ַהְּׁשָבִטים ִׁשְמעֹון ְוָגד.

י֙א י ם ְוָנׂשִ ָנה ְלִצְבאָֹת֑ יָמ֖ ן ּתֵ ֲחֵנ֧ה ְראּוֵב֛ ֶגל ַמֽ ֣ ּדֶ

ֵדיֽאּור: ן־ׁשְ ן ֱאִלי֖צּור ּבֶ ִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֔

ִמָּדרֹום ַלִּמְׁשָּכן ִיְהֶיה ַמֲחֵנהּו ֶׁשל ֵׁשֶבט ְראּוֵבן, 
ּוְנִׂשיאֹו הּוא ֱאִליצּור ֶּבן־ְׁשֵדיאּור.

ׁש יא ֶלף ַוֲֽחֵמ֥ ים ֶא֖ ִע֛ ֧ה ְוַאְרּבָ ָ ּשׁ יו ׁשִ ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקָד֑

ֵמֽאֹות:

ְּבִגיֵלי ָצָבא –  ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ְראּוֵבן  ִמְסַּפר 
ַאְרָּבִעים ְוִׁשָּׁשה ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות.

ִלְבֵנ֣י יב י֙א  ְוָנׂשִ ְמ֑עֹון  ׁשִ ה  ֣ ַמּטֵ ָעָל֖יו  ם  חֹוִנ֥ ְוַהֽ

י: ֽ ּדָ יׁשַ ן־צּוִרֽ ל ּבֶ ִמיֵא֖ ֻלֽ ְמ֔עֹון ׁשְ ׁשִ

הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ִׁשְמעֹון,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ְלִצּדֹו 
ְׁשלּוִמיֵאל ֶּבן־צּוִריַׁשָּדי.

ֶלף יג ֶא֖ ים  ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ָע֧ה  ׁשְ ּתִ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

֥לׁש ֵמֽאֹות: ּוׁשְ

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ִׁשְמעֹון ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ֲחִמִּׁשים ְוִתְׁשָעה ֶאֶלף ּוְׁשלֹוׁש־ֵמאֹות.

ן־יד ּבֶ ֶאְלָיָס֖ף  ד  ָג֔ ִלְבֵנ֣י  י֙א  ְוָנׂשִ ֑ד  ּגָ ה  ֖ ּוַמּטֵ

ל: ְרעּוֵאֽ

ְּכמֹו־ֵכן ַיֲחֶנה ָׁשם ֵׁשֶבט ָּגד, ּוְנִׂשיאֹו הּוא ֶאְלָיָסף 
ֶּבן־ְרעּוֵאל.

ב
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ֶלף טו ֶא֔ ִעי֙ם  ְוַאְרּבָ ֤ה  ָ ֲחִמּשׁ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ים: ֽ ִ ׁש ֵמ֖אֹות ַוֲֽחִמּשׁ ֥ ְוׁשֵ

 – ָצָבא  ְּבִגיֵלי  ָּגד  ֵׁשֶבט  ֶׁשל  ַהְּגָבִרים  ִמְסַּפר 
ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ְוֵׁשׁש־ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים.

ֶלף טז ֶא֜ ת  ְמַא֨ ן  ְראּוֵב֗ ֲחֵנ֣ה  ְלַמֽ ים  ֻקִד֞ ל־ַהּפְ ּכָ

ע־ֵמ֥אֹות  ְוַאְרּבַ ֶלף  ֶא֛ ים  ֥ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ד  ְוֶאָח֨

עּו: ֽ ִנִּי֖ם ִיּסָ ם ּוׁשְ ים ְלִצְבאָֹת֑ ֖ ִ ַוֲֽחִמּשׁ

ְראּוֵבן  ְּבַמֲחֵנה  ֶׁשִּנְסְּפרּו  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ִמְסַּפר 
ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות  ֶאֶלף  ְוֶאָחד  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמָאה   –
ַלַּמָּסע,  ַהֵּׁשִני  יֹוֵצא  ַהֶּזה  ַהַּמֲחֶנה  ַוֲחִמִּׁשים. 

ַאֲחֵרי ַמֲחֵנה ְיהּוָדה. 

֣תֹוְך יז ּבְ ְלִוִּי֖ם  ַהֽ ֲחֵנ֥ה  ַמֽ ֽאֶֹהל־מֹוֵע֛ד  ְוָנַס֧ע 

יׁש ַעל־ָי֖דֹו  עּו ִא֥ ִיּסָ֔ ֣ן  ּכֵ ֲחנּו֙  ֤ר יַֽ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֲח֑נֹת  ֽ ַהּמַ

ם: ְלִדְגֵליֶהֽ

ַהַּמֲחנֹות  ֶׁשְּׁשֵני  ַאֲחֵרי  ְלַמָּסע,  ְּכֶׁשּיֹוְצִאים 
ֵׁשֶבט  ַּגם  ָלנּוַע  ַמְתִחיל  ְלִהְתַקֵּדם,  ַמְתִחיִלים 
ֵלִוי, ֶׁשּנֹוֵׂשא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו. ִּבְזַמן ַהַּמָּסע ֵיׁש 
ְלַהְקִּפיד ַעל ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַהְּׁשָבִטים, ְּכמֹו ִּבְׁשַעת 

ַהֲחִנָּיה.

ִמְתַחם ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים
ְּבַצד ַמֲעָרב ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן חֹוֶנה ֵׁשֶבט ֶאְפַרִים, ְוִעּמֹו ַהְּׁשָבִטים ְמַנֶּׁשה ּוִבְנָיִמין.

י֙א יח ְוָנׂשִ ה  ָיּ֑מָ ם  ְלִצְבאָֹת֖ ִים  ֶאְפַר֛ ֲחֵנ֥ה  ַמֽ ֶגל  ֣ ּדֶ

יֽהּוד: ן־ַעּמִ ע ּבֶ ָמ֖ יׁשָ ִים ֱאִלֽ ִלְבֵנ֣י ֶאְפַר֔

ֶׁשל  ַמֲחֵנהּו  ִיְהֶיה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשל  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבַּצד 
ֶּבן־ ֱאִליָׁשָמע  הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ֶאְפַרִים,  ַמֲחֵנה 

ַעִּמיהּוד.

ׁש יט ַוֲֽחֵמ֥ ֶלף  ֶא֖ ים  ִע֥ ַאְרּבָ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ֵמֽאֹות:

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ֶאְפַרִים ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות.

אן ֵלִוי ִמי ּכָ
ַהִאם ָּכל ִמי ֶׁשֵּׁשם ִמְׁשַּפְחּתֹו 'ֵלִוי' אֹו 'ַהֵּלִוי' ָאֵכן ַׁשָּיְך ְלֵׁשֶבט ֵלִוי?

ָסִביר ְלָהִניַח ֶׁשֵּכן. ִּכי ֶאת ְׁשמֹות ַהִּמְׁשָּפָחה 'ֵלִוי' אֹו 'ַהֵּלִוי' ָּבֲחרּו ְלַעְצָמם 
ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשל ְלִוִּיים. ֵיׁש עֹוד ְׁשמֹות ִמְׁשָּפָחה ֻמְבָהִקים ֶׁשל ְלִוִּיים. ְלָמָׁשל, 
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֵהן  ַלּכֹוֵהן(  )ְסָגן  ְוֶסַג"ל  הֹוְרִביץ  ֵלִויִטין,  ֵלִויְנְסִקי,  ֵלִויְנס,  ֵלִוין, 
ַהִּמְזָרח  ַּבֲעדֹות  ְלִוִּיים.  ִמְׁשְּפחֹות  ֵהן  ְוָקִדיס  ֲערּוִסי  ִמְׁשְּפחֹות  ֵּתיָמן  יֹוְצֵאי  ְּבֶקֶרב  ְלִוִּיים.  ִמְׁשְּפחֹות 

ַהְּלִוִּיים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל נֹוְׂשִאים ֶאת ַהֵּׁשם 'ֵלִוי' אֹו 'ַהֵּלִוי' )ְּכמֹו ַהְּמׁשֹוֵרר ַהְּמֻפְרָסם ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי(.

ֲאָבל ֵיׁש ְלִוִּיים ַהּנֹוְׂשִאים ְׁשמֹות ִמְׁשָּפָחה ֲאֵחִרים, ֶׁשֵאיָנם ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשל ְלִוִּיים. ָלֵכן ִאי־ֶאְפָׁשר ָלַדַעת 
ִמיהּו ֵלִוי ַעל־ִּפי ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה ִּבְלַבד. 
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ה כ ֶ֔ ְמַנּשׁ ִלְבֵנ֣י  י֙א  ְוָנׂשִ ה  ֑ ֶ ְמַנּשׁ ה  ֣ ַמּטֵ ְוָעָל֖יו 

ָדהֽצּור: ן־ּפְ ל ּבֶ ְמִליֵא֖ ּגַ

הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ְמַנֶּׁשה,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ְלִצּדֹו 
ַּגְמִליֵאל ֶּבן־ְּפָדהצּור.

ֶלף כא ֶא֖ ים  ֛ לׁשִ ּוׁשְ ַנִ֧ים  ׁשְ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ִים: ּוָמאָתֽ

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ּוָמאַתִים.

ן־כב ן ּבֶ ן ֲאִביָד֖ י֙א ִלְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֔ ן ְוָנׂשִ ְנָיִמ֑ ה ּבִ ֖ ּוַמּטֵ

ְדעִֹנֽי: ּגִ

ֲאִביָדן  הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ִּבְנָיִמין,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ּוְכמֹו־ֵכן 
ֶּבן־ִּגְדעֹוִני.

ֶלף כג ֶא֖ ים  ֛ לׁשִ ּוׁשְ ֧ה  ָ ֲחִמּשׁ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ע ֵמֽאֹות: ֥ ְוַאְרּבַ

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ְׁשלֹוִׁשים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.

ֶלף כד ֶא֛ ת  ְמַא֥ ִים  ֶאְפַר֗ ֲחֵנ֣ה  ְלַמֽ ים  ֻקִד֞ ל־ַהּפְ ּכָ

ים  ֖ ִלׁשִ ּוׁשְ ם  ה ְלִצְבאָֹת֑ ּוֵמָא֖ ים  ֽמַֹנת־ֲאָלִפ֥ ּוׁשְ

עּו: ֽ ִיּסָ

ֶאְפַרִים  ְּבַמֲחֵנה  ֶׁשִּנְסְּפרּו  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ִמְסַּפר 
– ֵמָאה ּוְׁשמֹוָנה ֶאֶלף ּוֵמָאה. ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה יֹוֵצא 

ַלֶּדֶרְך ְׁשִליִׁשי, ַאֲחֵרי ְׁשֵני ַהַּמֲחנֹות ָהִראׁשֹוִנים.

ן ִמְתַחם ַמֲחֵנה ּדָ
ִמָּצפֹון ַלִּמְׁשָּכן חֹוֶנה ֵׁשֶבט ָּדן, ְוִעּמֹו ַהְּׁשָבִטים ָאֵׁשר ְוַנְפָּתִלי.

י֙א ִלְבֵנ֣י כה ם ְוָנׂשִ ן ָצ֖פָֹנה ְלִצְבאָֹת֑ ֲחֵנ֥ה ָד֛ ֶגל ַמֽ ֣ ּדֶ

י: ֽ ּדָ יׁשַ ֽ ן־ַעּמִ ֶזר ּבֶ ן ֲאִחיֶע֖ ָד֔

הּוא  ּוְנִׂשיאֹו  ָּדן,  ַמֲחֵנה  ַיֲעמֹד  ַלִּמְׁשָּכן  ִמָּצפֹון 
ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדי.

ע כו ַב֥ ֶלף ּוׁשְ ים ֶא֖ ֛ ִ ּשׁ ַנִ֧ים ְוׁשִ ֵדיֶה֑ם ׁשְ ּוְצָב֖אֹו ּוְפֻקֽ

ֵמֽאֹות:

 – ָצָבא  ְּבִגיֵלי  ָּדן  ֵׁשֶבט  ֶׁשל  ַהְּגָבִרים  ִמְסַּפר 
ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ּוְׁשַבע־ֵמאֹות.

ר כז י֙א ִלְבֵנ֣י ָאׁשֵ֔ ר ְוָנׂשִ ֑ ה ָאׁשֵ ֣ חִֹנ֥ים ָעָל֖יו ַמּטֵ ְוַהֽ

ן: ן־ָעְכָרֽ ל ּבֶ ְגִעיֵא֖ ּפַ

ְלִצּדֹו ַיֲחנּו ְּבֵני ֵׁשֶבט ָאֵׁשר, ּוְנִׂשיאֹו הּוא ַּפְגִעיֵאל 
ֶּבן־ָעְכָרן.

ֶלף כח ֶא֖ ים  ִע֛ ְוַאְרּבָ ֶאָח֧ד  ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ׁש ֵמֽאֹות: ַוֲֽחֵמ֥

 – ָצָבא  ְּבִגיֵלי  ָאֵׁשר  ֵׁשֶבט  ֶׁשל  ַהְּגָבִרים  ִמְסַּפר 
ַאְרָּבִעים ְוֶאָחד ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש־ֵמאֹות.

ע כט ֲאִחיַר֖ י  ִל֔ ַנְפּתָ ִלְבֵנ֣י  י֙א  ְוָנׂשִ י  ִל֑ ַנְפּתָ ה  ֖ ּוַמּטֵ

ן־ֵעיָנֽן: ּבֶ

ּוְכמֹו־ֵכן ְּבֵני ֵׁשֶבט ַנְפָּתִלי, ּוְנִׂשיאֹו הּוא ֲאִחיַרע 
ֶּבן־ֵעיָנן.

ֶלף ל ֶא֖ ים  ֛ ִ ַוֲֽחִמּשׁ ֧ה  לׁשָ ׁשְ ֵדיֶה֑ם  ּוְפֻקֽ ּוְצָב֖אֹו 

ע ֵמֽאֹות: ֥ ְוַאְרּבַ

ִמְסַּפר ַהְּגָבִרים ֶׁשל ֵׁשֶבט ַנְפָּתִלי ְּבִגיֵלי ָצָבא – 
ֲחִמִּׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה ֶאֶלף ְוַאְרַּבע־ֵמאֹות.
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ֶזה  ְמאֹוד.  ָיָפה  אֹוֶרֶגת  ֶׁשַאְּת  ַהְּׂשִמיָכה  "ִאָּמא, 
ִּבְׁשִביִלי?", ָׁשֲאָלה ַמֲעָכה.

"זֹו ֹלא ְׂשִמיָכה", ִחְּיָכה ִאָּמא. "ֶזה ֶּדֶגל".

"ֶּדֶגל?!", ִהְתַּפְּלָאה ַמֲעָכה. "ָמה ֶזה ֶּדֶגל?!", ָׁשַאל 
ַּגם ֱאִליָאב.

ִמָּׁשָנה  יֹוֵתר  ְקָצת  ִלְפֵני  ִסיַני.  ְּבִמְדַּבר  ָהָיה  ֶזה 
ֶאת  ִקְּבלּו  ֵהם  ִמְצַרִים.  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָיְצאּו 
ַהּתֹוָרה ְּבַהר ִסיַני ּוָבנּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַהַּמְרִהיב, ַּבִית 

ֵלאֹלִקים.

ְוָאז ִקֵּבל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִצּוּוי ְמֻיָחד ֵמֱאֹלִקים – ַלֲעׂשֹות 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּׁשֵנים־ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶגל 
ֵאזֹור  ֵמַעל  ִיְתנֹוֵסס  ַהֶּזה  ַהֶּדֶגל  ְוִצְבעֹוִני.  ְמֻיָחד 
ֵיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֵּׁשֶבט,  ֶׁשל  ַהֲחִנָּיה 

ְלַמָּסע, ִיְצַעד ָּכל ֵׁשֶבט ַאַחר ַהֶּדֶגל ֶׁשּלֹו.

"ֲאִני ְמִכיָנה ֶאת ַהֶּדֶגל ַלֵּׁשֶבט ֶׁשָּלנּו, ֵׁשֶבט ְראּוֵבן", 
ָאְמָרה ִאָּמא.

"ָאז ַהֶּדֶגל ֶׁשָּלנּו ִיְהֶיה ְּבֶצַבע ָאדֹם!", ָקְרָאה ַמֲעָכה.

ֵׁשֶבט  ָּכל  ֶׁשל  ַהֶּדֶגל  "ֶצַבע  ִאָּמא.  ָאְמָרה  "ָנכֹון", 
הּוא ְּכמֹו ֶצַבע ָהֶאֶבן ַהְּיָקָרה ֶׁשל ַהֵּׁשֶבט ַהְּמֻׁשֶּבֶצת 
ַּבחֶֹׁשן ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול נֹוֵׂשא ַעל ָחֵזהּו", ִהְסִּביָרה 
ְּבֶצַבע  ְוִהיא  אֶֹדם,  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלנּו  "ָהֶאֶבן  ִאָּמא. 

ָאדֹם".

ָׁשַאל  ִצּיּוִרים?",  ְּבִלי  ָאדֹם,  ַּבד  ַרק  ִיְהֶיה  "ְוֶזה 
ֱאִליָאב.

ְמֻיָחד.  ִצּיּור  ֵיׁש  ֵׁשֶבט  "ְלָכל  ִאָּמא.  ָעְנָתה  "ֹלא", 
ִצּיּור  ָעָליו  ֶאְרקֹם  ַהַּבד  ֶאת  ְלָהִכין  ֶׁשֶאְגמֹר  ַאֲחֵרי 
ֶׁשל ּדּוָדִאים – ַהֶּצַמח ֶׁשְראּוֵבן ָמָצא ַּבָּׂשֶדה ְוֵהִביא 

ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו".

ֲחִגיַגת ְצָבִעים ִּבְדָגִלים
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ְלַחְבֵריֶהם ַעל  ְלַסֵּפר  ֶוֱאִליָאב ָרצּו ַהחּוָצה  ַמֲעָכה 
ַהְּדָגִלים  ַעל  ִּדְּברּו  ַהְּיָלִדים  ָּכל  ּוֶבֱאֶמת  ַהְּדָגִלים. 

ַהִּצְבעֹוִנִּיים ֶׁשִּיְהיּו ַעְכָׁשו ַלְּׁשָבִטים.

ְוָכְך ִנְראּו ַהְּדָגִלים ֶׁשל ַהְּׁשָבִטים ָהֲאֵחִרים:

ִׁשְמעוֹן – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ָירֹק, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ָהִעיר ְׁשֶכם.

ְׁשִליׁש  ָלָבן,  ְׁשִליׁש  ְצָבִעים:  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֶּדֶגל   – ֵלִוי 
ָׁשחֹר ּוְׁשִליׁש ָאדֹם, ּובֹו ִצּיּור ַהחֶֹׁשן.

ְיהּוָדה – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ְּתֵכֶלת, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ַאְרֵיה.

ִיָּׂששָכר – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ָׁשחֹר נֹוֶטה ְלָכחֹל ֵּכֶהה, ּובֹו 
ִצּיּור ֶׁשל ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח.

ְזבּולּון – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ָלָבן, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ְסִפיָנה.

ָּדן – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ָּכחֹל, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ָנָחׁש.

ַנְפָּתִלי – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ַיִין ָּבִהיר, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ַאָּיָלה.

ָּגד – ֶּדֶגל ְּבִצְבֵעי ָׁשחֹר ְוָלָבן ְמעָֹרִבים, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל 
ַמֲחֶנה ְצָבִאי.

ָאֵׁשר – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ָים, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ֵעץ ַזִית.

ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה – ֶּדֶגל ְּבֶצַבע ָׁשחֹר. ְלֵׁשֶבט ֶאְפַרִים 
ֶׁשל  ִצּיּור  ְמַנֶּׁשה  ּוְלֵׁשֶבט  ׁשֹור,  ֶׁשל  ִצּיּור  ּבֹו  ָהָיה 

ְרֵאם.

ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשל  ַהְּצָבִעים  ָּכל  ּובֹו  ֶּדֶגל   – ִּבְנָיִמין 
ָהֲאֵחִרים, ּובֹו ִצּיּור ֶׁשל ְזֵאב.

)ַעל־ִּפי ְּבִמְדַּבר ַרָּבה, ָּפָרָׁשה ב, ִסיָמן ז(
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