
יש ים ֶאֶלף אִׁ שִׁ יש ֲחמִׁ ים אִׁ ְבעִׁ  שִׁ
 

 כי ראו בארון
 
 רש"י שמואל א פרק ו  .1

היו מסתכלין היאך הוא בא לבדו  -)יג( וישמחו לראות 
ו מסתכלין בו שלא הי ומשמחתם נהגו בו קלות ראש

 באימה ודרך כבוד:
 
 רד"ק שמואל א פרק ו פסוק יט  .2

ת"י על דחדיאו ודחזו ית ארונא דה'  -)יט( כי ראו בארון 
כמו שאמר וישמחו לראות ובדברי רז"ל משום דחזו ויך 

קוצרים באנשי בית שמש ונחלקו בזה מהם אמרו שהיו 
כלומר שלא הניחו מלאכתם בעבורו ומהם  ומשתחוים

ואמרו מאן  אמרו דברים אשר לא כן כנגד הארוןשאמרו 
אמרייך דאמרית ומאן פייסך דפייסית ובדברי הדרש הזה 
יהיה פירוש ראו כמו לראות בך והדומי' לו שמפרשים 

 אותם לשון בזיון
לפיכך  וראו מה שבתוכו שפתחו אותווהנכון מה שפירשנו 

 אמר בארון ולא אמר ארון:
 

יש  ים אִׁ ְבעִׁ י= שִׁ שִׁ  ם ֶאֶלףֲחמִׁ
 

 לה:סוטה גמ'  .3
רבי אבהו  -ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש 

, וכל אחד שבעים איש היוורבי אלעזר, חד אמר: 
חמשים כחמשים אלף; וחד אמר:  שקולואחד 

 , וכל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין. אלף היו
 

יש  ים אִׁ ְבעִׁ )סנהדרין, זקנים, גדולי העיר( + שִׁ
ים ֶאֶלף שִׁ  שוטי עם()פ ֲחמִׁ

 
 רש"י שמואל א פרק ו  .4

תרגם יונתן  -)יט( שבעים איש חמשים אלף איש 
ובקהלא חמשין  שבעין גברא בסבי עמאוקטל 

שבעים איש שכל אחד , ורבותינו אמרו אלפי גברא
היה שקול כחמשים אלף או חמשים אלף איש 

 שכל אחד שקול כשבעים סנהדרין:
 

 מצודת דוד שמואל א פרק ו פסוק יט .5
ה' הכה בהם על שפתחו הארון וראו בו  -ויך  )יט(

בפנים ולזה הכה בעם שבעים איש מגדולי העיר 
 והיו שקולים כחמשים אלף איש:

 
יש  ים אִׁ ְבעִׁ ים ֶאֶלףושִׁ שִׁ  55,505=  ֲחמִׁ

 
 רד"ק שמואל א פרק ו פסוק יט  .6

 חסר וי"ו השמוש -שבעים איש חמשים אלף איש 
שמעון  שמש ירח ראובןוחמשים אלף איש כמו 

 והדומים להם
 
 רלב"ג שמואל א פרק ו פסוק יט .0

ונגפו מהעם שבעי' איש שהיו שקולים  …)יט( ויך 
חמשים אלף איש לגודל מעלתם או היו המוכים 
חמשים אלף ושבעים איש, ויתאבלו העם כי הכה 

 ה' בעם מכה גדול':

 קרית יערים
 
 יהושע פרק ט פסוק יז  .8

ְשָרֵאל ַויָ  ְסעּו ְבֵני יִּ י ְוָעֵריֶהם ַויִּ ישִּ ֹבאּו ֶאל ָעֵריֶהם ַביֹום ַהְשלִּ
יָרה ּוְבֵארֹות  ְבעֹון ְוַהְכפִּ יםגִּ ְרַית ְיָערִׁ  : ְוקִׁ

 
 יהושע פרק טו  .9

)ט( ְוָתַאר ַהְגבּול ֵמֹראש ָהָהר ֶאל ַמְעַין ֵמי ֶנְפּתֹוַח ְוָיָצא ֶאל 
ְר ָעֵרי ַהר ֶעְפרֹון ְוָתַאר ַהְגבּול  יא קִׁ יםַבֲעָלה הִׁ )י(   :ַית ְיָערִׁ

יר ְוָעַבר ֶאל ֶכֶתף ַהר  ַבֲעָלה ָיָמה ֶאל ַהר ֵשעִּ ְוָנַסב ַהְגבּול מִּ
ְמָנה: יא ְכָסלֹון ְוָיַרד ֵבית ֶשֶמש ְוָעַבר ּתִּ ָצפֹוָנה הִּ ים מִּ  ְיָערִּ

ְרַית ַבַעלס( ) ים קִׁ ְרַית ְיָערִׁ יא קִׁ ם  הִׁ ים ְשַּתיִּ ְוָהַרָבה ָערִּ
 ְוַחְצֵריֶהן:

 
 אל ב פרק ו שמו .15

ּתֹו  ד ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר אִּ ַבֲעֵלי ְיהּוָדה)ב( ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ָדוִּ ְלַהֲעלֹות  מִׁ
ְקָרא ֵשם ֵשם ְיֹקָוק ְצָבאֹות  ים ֲאֶשר נִּ ָשם ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ מִּ

ים ָעָליו:  ֹיֵשב ַהְכֻרבִּ
 
  יח פרק יהושע .11

ְנָימִׁ  ְבֵני ַמֵטה גֹוַרל ַוַיַעל( יא) ְשְפֹחָתם ןבִׁ  גֹוָרָלם ְגבּול ַוֵיֵצא ְלמִּ
י( יב)  :יֹוֵסף ְבֵני ּוֵבין ְיהּוָדה ְבֵני ֵבין ְפַאת ַהְגבּול ָלֶהם ַוְיהִּ  לִּ

ן ָצפֹוָנה יחו   ֶכֶתף ֶאל ַהְגבּול ְוָעָלה ַהַיְרֵדן מִּ ָצפֹון ְירִׁ  ְוָעָלה מִּ
ְדַבָרה ֹּתְצֹאָתיו ְוָהיּו ָיָמה ָבָהר ָשם ְוָעַבר( יג)  :ָאֶון תֵבי מִּ  מִּ

יא ֶנְגָבה לּוָזה ֶכֶתף ֶאל לּוָזה ַהְגבּול  ַהְגבּול ְוָיַרד ֵאל ֵבית הִּ
ֶנֶגב ֲאֶשר ָהָהר ַעל ַאָדר ַעְטרֹות ( יד)  :ַּתְחּתֹון ֹחרֹון ְלֵבית מִּ
ְפַאת ְוָנַסב ַהְגבּול ְוָתַאר ן ֶנְגָבה ָים לִּ  ֵבית ְפֵני ַעל ֲאֶשר ָהָהר מִּ
ְרַית ֶאל ֹתְצֹאָתיו ְוָהיּו ֶנְגָבה ֹחרֹון יא ַבַעל קִׁ ְרַית הִׁ ים קִׁ  ְיָערִׁ
יר ְקֵצה ֶנְגָבה ּוְפַאת( טו)  :ָים ְפַאת ֹזאת ְיהּוָדה ְבֵני עִּ ְרַית מִּ  קִׁ

ים  ְוָיַרד( טז)  :ֶנְפּתֹוחַ  ֵמי ַמְעַין ֶאל ְוָיָצא ָיָמה ַהְגבּול ְוָיָצא ְיָערִׁ
ֹנם ֶבן ֵגי ְפֵני ַעל ֲאֶשר ָהָהר ְקֵצה ֶאל ַהְגבּול  ְבֵעֶמק ֲאֶשר הִּ

ים ֹנם ֵגי ְוָיַרד ָצפֹוָנה ְרָפאִּ י ֶכֶתף ֶאל הִּ  ֵעין ְוָיַרד ֶנְגָבה ַהְיבּוסִׁ
ָצפֹון ְוָתַאר( יז)  :ֹרֵגל ילֹות ֶאל ְוָיָצא ֶשֶמש ֵעין ְוָיָצא מִּ  ֲאֶשר ְגלִּ
ים ַמֲעֵלה ֹנַכח  ֶאל ְוָעַבר( יח)  :ְראּוֵבן ֶבן ֹבַהן ֶאֶבן דְוָיַר  ֲאֻדמִּ
 ֶאל ַהְגבּול ְוָעַבר( יט)  :ָהֲעָרָבָתה ְוָיַרד ָצפֹוָנה ָהֲעָרָבה מּול ֶכֶתף
 ַהֶמַלח ָים ְלשֹון ֶאל ַהְגבּול ֹּתְצאֹות ְוָהיּו ָצפֹוָנה ָחְגָלה ֵבית ֶכֶתף

ְגֹבל ְוַהַיְרֵדן( כ)  :ֶנֶגב ְגבּול ֶזה ֶנְגָבה ַהַיְרֵדן ְקֵצה ֶאל ָצפֹוָנה  יִּ
ְפַאת ֹאתוֹ  ן ְבֵני ַנֲחַלת ֹזאת ֵקְדָמה לִּ ְנָימִּ ְגבּוֹלֶתיהָ  בִּ יב לִּ  ָסבִּ

ְשְפֹחָתם  :ְלמִּ
 
 דברים פרק לג  .12

ן )יב( ְנָימִׁ יד ה'ָאַמר  ְלבִׁ ן ְידִׁ ְשכ  ָלֶבַטח ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָכל  יִׁ
 :ּוֵבין ְכֵתָפיו ָשֵכןַהיֹום 

 
 דברים פרק יב  .13

י ֹלא ָבאֶתם ַעד ָעָּתה ֶאל ַהְמנּוָחה ְוֶאל ַהַנֲחָלה ֲאֶשר ה'   )ט(  כִּ
יַשְבֶּתם ָבָאֶרץ   )י( ֱא_ֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:  ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת ַהַיְרֵדן וִּ

ָכל ֹאְיֵביֶכם  יַח ָלֶכם מִּ יל ֶאְתֶכם ְוֵהנִּ ֲאֶשר ה' ֱא_ֹלֵהיֶכם ַמְנחִּ
יב  ָסבִּ יַשְבֶּתם  ֶבַטח: מִּ ְבַחר ה'   )יא( וִּ ְוָהָיה ַהָמקו ם ֲאֶשר יִׁ

י  ֱא_ֹלֵהיֶכם בו  ְלַשֵכן ְשמו  ָשם יאּו ֵאת ָכל ֲאֶשר ָאֹנכִּ ָשָמה ָתבִּ
 …ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם  

 
  ב עמוד קיח דף זבחים .14

 של לחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאת היתה רצועה
 מצטער הצדיק בנימין והיה, נויב מזבח היה ובה בנימין

 יוסף של מחלקו יוצאת היתה רצועה נ"ה, לבלעה עליה
 . שילה תאנת +טז יהושע+: דכתיב והיינו, בנימין של לחלקו



 
 בני לאה

 ראובן
 שמעון

 לוי
 יהודה

 יששכר
 זבלון

 בני רחל
 מנשה -יוסף 
 אפרים –יוסף 

 בנימין

 בני זלפה
 גד

 אשר

 בני בלהה
 דן

 נפתלי

 
 במדבר:

 דן
 )אשר(
 )נתפלי(

 
 )בני השפחות(

 
 אפרים      יהודה   
 )מנשה(      )יששכר(   
 )בנימין(      )זבלון(   

 
 בני לאה שלא הודחו  

 ראובן
 )שמעון(

 )גד(
 

 )בני לאה שהודחו, כאשר לוי תיקן עצמו והוחלף בבכור זלפה(
 

 
 :בארץ

 אפרים
 
 

 דן     ראובן    
 
 

 יהודה      
 

 

 משכן

 בנימין
 )נחלת השכינה(


