ִׁשבְ עִׁ ים ִׁאיש חֲ ִׁמ ִׁשים אֶ לֶף ִׁאיש
כי ראו בארון
 .1רש"י שמואל א פרק ו
(יג) וישמחו לראות  -היו מסתכלין היאך הוא בא לבדו
ומשמחתם נהגו בו קלות ראש שלא היו מסתכלין בו
באימה ודרך כבוד:
 .2רד"ק שמואל א פרק ו פסוק יט
(יט) כי ראו בארון  -ת"י על דחדיאו ודחזו ית ארונא דה'
כמו שאמר וישמחו לראות ובדברי רז"ל משום דחזו ויך
באנשי בית שמש ונחלקו בזה מהם אמרו שהיו קוצרים
ומשתחוים כלומר שלא הניחו מלאכתם בעבורו ומהם
אמרו שאמרו דברים אשר לא כן כנגד הארון ואמרו מאן
אמרייך דאמרית ומאן פייסך דפייסית ובדברי הדרש הזה
יהיה פירוש ראו כמו לראות בך והדומי' לו שמפרשים
אותם לשון בזיון
והנכון מה שפירשנו שפתחו אותו וראו מה שבתוכו לפיכך
אמר בארון ולא אמר ארון:

ִׁשבְ עִׁ ים ִׁאיש = חֲ ִׁמ ִׁשים אֶ לֶף
 .3גמ' סוטה לה:
ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש  -רבי אבהו
ורבי אלעזר ,חד אמר :שבעים איש היו ,וכל אחד
ואחד שקול כחמשים אלף; וחד אמר :חמשים
אלף היו ,וכל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין.

ִׁשבְ עִׁ ים ִׁאיש (סנהדרין ,זקנים ,גדולי העיר) +
חֲ ִׁמ ִׁשים אֶ לֶף (פשוטי עם)
 .4רש"י שמואל א פרק ו
(יט) שבעים איש חמשים אלף איש  -תרגם יונתן
וקטל בסבי עמא שבעין גברא ובקהלא חמשין
אלפי גברא ,ורבותינו אמרו שבעים איש שכל אחד
היה שקול כחמשים אלף או חמשים אלף איש
שכל אחד שקול כשבעים סנהדרין:
 .5מצודת דוד שמואל א פרק ו פסוק יט
(יט) ויך  -ה' הכה בהם על שפתחו הארון וראו בו
בפנים ולזה הכה בעם שבעים איש מגדולי העיר
והיו שקולים כחמשים אלף איש:

קרית יערים
 .8יהושע פרק ט פסוק יז
ישי וְ עָ ֵריהֶ ם
וַ יִּ ְסעּו בְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל וַ ָיבֹאּו אֶ ל עָ ֵריהֶ ם בַ יוֹם הַ ְשלִּ ִּ
ירה ּובְ אֵ רוֹת וְ ִׁק ְריַת יְ עָ ִׁרים:
גִּ בְ עוֹן וְ הַ כְ פִּ ָ
 .9יהושע פרק טו
(ט) וְ תָ ַאר הַ גְ בּול מֵ רֹאש הָ הָ ר אֶ ל מַ עְ יַן מֵ י נֶפְ ּתוֹחַ וְ יָצָ א אֶ ל
עָ ֵרי הַ ר עֶ פְ רוֹן וְ תָ ַאר הַ גְ בּול בַ ֲעלָה ִׁהיא ִׁק ְריַת יְ עָ ִׁרים( :י)
וְ נָסַ ב הַ גְ בּול ִּמבַ ֲעלָה י ָָמה אֶ ל הַ ר ֵשעִּ יר וְ עָ בַ ר ֶאל כֶתֶ ף הַ ר
יְ עָ ִּרים ִּמצָ פ ֹונָה ִּהיא כְ סָ לוֹן וְ י ַָרד בֵ ית ֶשמֶ ש וְ עָ בַ ר ִּּת ְמנָה:
(ס) ִׁק ְריַת בַ עַ ל ִׁהיא ִׁק ְריַת יְ עָ ִׁרים וְ הָ ַרבָ ה עָ ִּרים ְש ַּתיִּ ם
וְ חַ ְצ ֵריהֶ ן:
 .15שמואל ב פרק ו
הּודה לְ הַ עֲלוֹת
(ב) וַ י ָָקם וַ ֵילְֶך ָדוִּ ד וְ כָ ל הָ עָ ם אֲ ֶשר ִּאּת ֹו ִׁמבַ ֲעלֵי יְ ָ
ֹלהים אֲ ֶשר נ ְִּק ָרא ֵשם ֵשם יְ קֹוָ ק ְצבָ אוֹת
ִּמשָ ם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
יֹשֵ ב הַ כְ ֻרבִּ ים עָ לָיו:
 .11יהושע פרק יח
(יא) וַ יַעַ ל גו ַֹרל מַ טֵ ה בְ נֵי בִׁ נְ י ִָׁמן לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ ם וַ יֵצֵ א גְ בּול גו ָֹרלָם
הּודה ּובֵ ין בְ נֵי יוֹסֵ ף( :יב) וַ יְ ִּהי לָהֶ ם הַ גְ בּול לִּ פְ ַאת
בֵ ין בְ נֵי יְ ָ
צָ פ ֹונָה ִּמן הַ י ְַר ֵדן וְ עָ לָה הַ גְ בּול אֶ ל כֶתֶ ף יְ ִׁריחו ִּמצָ פוֹן וְ עָ לָה
בָ הָ ר י ָָמה וְ הָ יּו ּת ְֹצאֹתָ יו ִּמ ְדבַ ָרה בֵ ית ָאוֶ ן( :יג) וְ עָ בַ ר ִּמ ָשם
הַ גְ בּול לּוזָ ה אֶ ל כֶתֶ ף לּוזָה נֶגְ בָ ה ִּהיא בֵ ית אֵ ל וְ י ַָרד הַ גְ בּול
עַ ְטרוֹת אַ ָדר עַ ל הָ הָ ר אֲ ֶשר ִּמ ֶנגֶב לְ בֵ ית חֹרוֹן ַּת ְחּתוֹן( :יד)
וְ תָ ַאר הַ גְ בּול וְ נָסַ ב לִּ פְ ַאת יָם נֶגְ בָ ה ִּמן הָ הָ ר אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי בֵ ית
חֹרוֹן נֶגְ בָ ה וְ הָ יּו ֹת ְצאֹתָ יו אֶ ל ִׁק ְריַת בַ עַ ל ִׁהיא ִׁק ְריַת יְ עָ ִׁרים
הּודה זֹאת פְ ַאת יָם( :טו) ּופְ ַאת נֶגְ בָ ה ִּמ ְקצֵ ה ִׁק ְריַת
עִּ יר בְ נֵי יְ ָ
יְ עָ ִׁרים וְ יָצָ א הַ גְ בּול י ָָמה וְ יָצָ א אֶ ל מַ עְ יַן ֵמי נֶפְ ּתוֹחַ ( :טז) וְ י ַָרד
הַ גְ בּול אֶ ל ְקצֵ ה הָ הָ ר אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי גֵי בֶ ן ִּהנֹם אֲ ֶשר בְ עֵ מֶ ק
בּוסי נֶגְ בָ ה וְ י ַָרד עֵ ין
ְרפָ ִּאים צָ פ ֹונָה וְ י ַָרד גֵי ִּהנֹם אֶ ל כֶתֶ ף ַהיְ ִׁ
ֹרגֵל( :יז) וְ תָ ַאר ִּמצָ פוֹן וְ יָצָ א עֵ ין ֶשמֶ ש וְ יָצָ א אֶ ל גְ לִּ ילוֹת אֲ שֶ ר
ֹנכַח מַ ֲעלֵה אֲ דֻ ִּמים וְ י ַָרד אֶ בֶ ן בֹהַ ן בֶ ן ְראּובֵ ן( :יח) וְ עָ בַ ר אֶ ל
כֶתֶ ף מּול הָ ע ֲָרבָ ה צָ פ ֹונָה וְ י ַָרד הָ ע ֲָרבָ תָ ה( :יט) וְ עָ בַ ר הַ גְ בּול אֶ ל
כֶתֶ ף בֵ ית חָ גְ לָה צָ פ ֹונָה וְ הָ יּו ֹּת ְצאוֹת הַ גְ בּול אֶ ל לְ שוֹן יָם הַ מֶ לַח
צָ פ ֹונָה אֶ ל ְקצֵ ה הַ י ְַר ֵדן נֶגְ בָ ה זֶ ה גְ בּול ֶנגֶב( :כ) וְ הַ י ְַר ֵדן יִּ גְ בֹל
אֹת ֹו לִּ פְ ַאת ֵק ְדמָ ה זֹאת נַחֲ לַת בְ נֵי ִּבנְ י ִָּמן לִּ גְ בּוֹלתֶ יהָ סָ בִּ יב
לְ ִּמ ְשפְ חֹתָ ם:
 .12דברים פרק לג
(יב) לְ בִׁ נְ י ִָׁמן ָאמַ ר יְ ִׁדיד ה' יִׁ ְשכן לָבֶ טַ ח עָ לָיו חֹפֵ ף עָ לָיו כָל
הַ יוֹם ּובֵ ין כְ תֵ פָ יו ָש ֵכן:

 .6רד"ק שמואל א פרק ו פסוק יט
שבעים איש חמשים אלף איש  -חסר וי"ו השמוש
וחמשים אלף איש כמו שמש ירח ראובן שמעון
והדומים להם

 .13דברים פרק יב
(ט) כִּ י ֹלא בָ אתֶ ם עַ ד עָ ָּתה אֶ ל הַ ְמנּוחָ ה וְ ֶאל הַ נַחֲ לָה אֲ ֶשר ה'
ָארץ
ישבְ ֶּתם בָ ֶ
אֱ _ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְָך( :י) וַ עֲבַ ְר ֶּתם אֶ ת הַ י ְַר ֵדן וִּ ַ
אֲ שֶ ר ה' אֱ _ֹלהֵ יכֶם מַ נְ ִּחיל ֶא ְתכֶם וְ הֵ נִּ יחַ לָכֶ ם ִּמכָ ל אֹיְ בֵ יכֶם
ישבְ ֶּתם בֶ ַטח( :יא) וְ הָ יָה הַ מָ קום אֲ ֶשר יִׁ בְ חַ ר ה'
ִּמסָ בִּ יב וִּ ַ
אֱ _ֹלהֵ י ֶכם בו לְ ַש ֵכן ְשמו ָשם ָשמָ ה תָ ִּביאּו אֵ ת כָל אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י
ְמצַ ּוֶ ה אֶ ְתכֶם …

 .0רלב"ג שמואל א פרק ו פסוק יט
(יט) ויך … ונגפו מהעם שבעי' איש שהיו שקולים
חמשים אלף איש לגודל מעלתם או היו המוכים
חמשים אלף ושבעים איש ,ויתאבלו העם כי הכה
ה' בעם מכה גדול':

 .14זבחים דף קיח עמוד ב
רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של
בנימין ובה היה מזבח בנוי ,והיה בנימין הצדיק מצטער
עליה לבלעה ,ה"נ רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף
לחלקו של בנימין ,והיינו דכתיב+ :יהושע טז +תאנת שילה.

ִׁשבְ עִׁ ים ִׁאיש וחֲ ִׁמ ִׁשים אֶ לֶף = 55,505

בני לאה
ראובן
שמעון
לוי
יהודה
יששכר
זבלון

בני רחל
יוסף  -מנשה
יוסף – אפרים
בנימין

בני בלהה
דן
נפתלי

בני זלפה
גד
אשר

במדבר:
דן
(אשר)
(נתפלי)
(בני השפחות)
יהודה
(יששכר)
(זבלון)

משכן

בני לאה שלא הודחו

אפרים
(מנשה)
(בנימין)

ראובן
(שמעון)
(גד)
(בני לאה שהודחו ,כאשר לוי תיקן עצמו והוחלף בבכור זלפה)
בארץ:
אפרים
ראובן

בנימין

(נחלת השכינה)

יהודה

דן

