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 במדבר 
 השבטים הסבר סדר 

 ובנחלת הארץ  נסיעתםבזמן  ,מחנות ב
 

 לפי הגודל מנין השבטים והדגלים 

 גודל המחנה גדלו לפי  ספר השבט  מ גודל השבט  המחנה/השבט 

  1 74600   יהודה
 8 45400 יששכר 151450

 4 57400 זבולן
 

  6 46500 ראובן 
186400 

 
 3 59300 שמעון 

 7 45650 גד
 

  10 40500 ם אפרי
 12 32200 מנשה  108100

 11 35400 בנימין
 

  2 62700 דן 
 9 41500 אשר  157600

 5 53400 נפתלי

 603550   

 
 סדר השבטים בתוך המחנה  (1

 בראש, השני מאסף, הקטן באמצע הגדול  –הכלל  •

   מחנהכל ב  -יעת השבטים נסב •
 השבט הגדול ביותר נסע ראשון,  
 השבט השני בגודלו היה מאסף, 

 מצע. בא ט השלישי בגודלו נסעשב וה
אף על פי   ראשון בדגלו  שנסע   ,יוצא מן הכלל הזה הוא ראובן) 

 ,(היה רק שני בגודלו, וזה בגלל הבכורה ש
 

 סדר נסיעת המחנות (2

 עת המחנות עצמםנסי וכן ב •
 ( יהודה, אכן לאחריוששייכת ל  נסע ראשון בגלל המלוכהיהודה מחנה )

  אשון ע רנס  ,הגדול ביותרהמחנה  ,ראובן
 מאסף,  ,דן, השני בגודל

 באמצע. ,ןם הקטואפרי
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 קרבנות הנשיאיםסדר  (3

לב   • ה  -לשים  הקרבת  נשא  סדר  בפרשת  לפי  בדיוק    –נשיאים 
 .1תם סדר נסיע 

     יהודה .1
 יששכר .2
 זבולן .3

 

 ראובן .4
 שמעון  .5
 גד .6

 

 אפרים .7
 מנשה  .8
 בנימין .9

 

 דן .10
 אשר  .11
 2נפתלי .12

 

 
כר לפני מחנה  מוזבן אבל הסדר השתנה קצת. מחנה ראו מפקד בפרשת פנחס המחנות נשארו אותו דבר,ב 1

 . לפני אפרים  יהודה וכן מנשה מופיע
 גם גודלם של השבטים השתנה.  2

  גודל השבט המחנה/השבט 
 במדבר 

לפי  השבט 
 גדלו 

  גודל השבט
 פנחס 

לפי  השבט 
 גדלו 

שינוי  
 במספרים 

שינוי  
 באחוזים 

 6%- -2770 9 43730 6 46500 ראובן 

 -63% -37100 12 22200 3 59300 שמעון 

 11%- -5150 10 40500 7 45650 גד 

 3%+ +1900 1 76500 1 74600      יהודה

 4+2% +18900 3 64300 8 45400 יששכר 

 5%+ +3100 4 60500 4 57400 זבולן 

 64%+ +20500 6 52700 12 32200 מנשה 

 20%- -8000 11 32500 10 40500 אפרים 

 29%+ +10200 7 45600 11 35400 בנימין 

 3%+ +1700 2 64400 2 62700 דן 

 29%+ +11900 5 53400 9 41500 אשר

 15%- -8000 8 45400 5 53400 נפתלי 

 603550  601730  1820- -.3% 
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 שפחותה בני האמהות ובני הפרדה בין  (4

שמרו על הפרדה בין המחנות  בחלוקה בין    –  אי לשים לבד כדעו •
 3.גד( –בני האמהות לבני השפחות )עם חריג אחד 

 ת  אמהובני 
   לאה יהודה .1
 לאה יששכר .2
 לאה זבולן .3

 ד()חריג אח  בני אמהות 
 לאה ראובן .4
 לאה שמעון  .5
 זלפה )לאה(  גד .6

 בני אמהות
 רחל  אפרים .7
 רחל  מנשה  .8
 חל ר בנימין .9

 בני שפחות
 בלהה )רחל(  דן .10
 ה( אלזלפה ) אשר  .11
 (  רחלבלהה ) נפתלי .12

 
שבטי רשימה של  נשמרה גם ב  שפחותובני ה   תימהוהאבין בני    מעניין לציין עוד שחלוקה זו  3

 פרשת שלח:המרגלים ב
 ת אימהוי בנ

 ראובן בני לאה:
 שמעון
 יהודה  
 יששכר 

 
 אפרים  :רחלבני 

 בנימין  
 

 זבולון  לאה:בן 
 

 מנשה   בן רחל:
 

 שפחותבני 
 דן  בן בלהה: 

 
 אשר  לפה: בן ז

 
 נפתלי בן בלהה:

 
    גד בן זלפה:
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 ובני לאהרחל ני הפרדה בין ב (5

לב   • בין    –עוד  לשים  בין המחנות  בחלוקה  הפרדה  על  שמרו 
 –)עם חריג אחד    יחד  אהלוכל בני    יחד  לרחבני  , כל  אמהות ה

בני בלהה, שפחת   עםשהיה    ,לאהחת  שפ  ,זלפה, מצאצאי  אשר
 .(רחל
בול גה חשב לשומר על  אשר נשבט  לזה השפעה לעתיד.    והיה

יששל    (צפוניה) מ  ותפקיד.  ראלארץ  הכנענים השפ למנוע  עות 
פנימה   לחדור  לבנון  הוליושבי  אשר  ישראל.  בארץ  אומנות  רגל 

, ועל ייחודו  אותועצמ  על  שמורלמד איך ל  . שם הואבמדבר  והז
פי ש  שבט  ה הוא  בני אמא אחרת.  חי בסביבה של  היה  אף על 

עם בני   וקאד  אשבטי אמו, לאה, אלשלא שכן עם שאר    יחידה
  רחל.

 
 סדר השבטים בנחלת הארץ  (6

ש • מצפים  ישראל  סדר  היינו  בארץ  השבטים  לפינחלות    יהיה 
תוכניתו  אבל  שחנו במדבר,    מתכונת   האות  של הקב"ה  כנראה 

 . גורל חלוקה שונהבעלה   ן, וכאחרת  היתה
יש  בגם   ינחלות הארץ   "ב השבטים לארבע קבוצות.לחלק את 

 :חיו בעבר הירדן
 האל ראובן 

 זלפה )לאה(  גד
 רחל  מנשה )חצי שבט( 

 

 בדרום חיו: 
 לאה ה יהוד
 לאה עון שמ
 רחל  ןמיבני

 

 במרכז חיו:
 בלהה )רחל(  דן

 רחל  )ומנשה( אפרים 
 לאה יששכר

 

 בצפון חיו: 
 זלפה )לאה(  אשר 

 בלהה )רחל(  נפתלי
 לאה זבולון
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 ה השתנה מ (7

נו על ידי החלפת שת הות  נמחהכל    , בנחלת הארץכפי שרואים •
  שניים )י שבטאו שנ  (החליפו רק שבט אחד  מחנות   שניאחד )שבט  

 ם מהמחנה שלהם(.שבטי  ניפו שהחלימחנות 
 
  יפו שנים:החל

 ן יובנימן שמעוחלפו עם הו בולוןזיששכר ו - דהיהומחנה 
 שכר ודן נימין הוחלפו עם ייששה ובמנ - ריםחנה אפמ
 

 חד:  ליפו אהח
 שה הוחלף עם מנ שמעון -מחנה ראובן 

  ף עם זבולוןדן בעצמו הוחל -מחנה דן 
 

 תנה הש למה  (8

רצון שכשמגיעים לארץ    –  פות הללו באופן כלליהחליש הסבר ל •
בד בבד אמנם    .ד את עם ישראל להיות עם אחדחה' היה גם לא

רה ייחודו  לצון  יה  על  על  שמור  לשמור  כדי  ושבט,  שבט  כל  של 
תכונותיהם הטובות לנצח. הדרך לעשות את זה היתה לשמור על 

שבטיות היתר של המחנות. וזה  שבטים אבל לשבור את  חלוקה לה
 :שהזכרנו לעיל ברחלוקות שהיו במד העל ידי שבירת שתי  

o  תבין בני האמהות ובני השפחושהיתה ההפרדה 
o האמהות הבין  ה  שהית ה  ההפרד בסיס  על  רחל ב,  שבטים  ני 

 .לחוד ובני לאה לחוד 
כל  כך שבורבבות  תהיינה מע  השבטים קבוצות  כלומר, בארץ ישראל,  

שבטקבוצה   אמהות של  ים  יהיו  אחד    עם  בני  )חריג  שפחות,    –בני 
אמןושמעו  ןבנימי  ,יהודהקבוצת   בני  שכולם  קבוצה ב גם  ו  ( הות ,    כל 
עורבבים  יהיו מ , כדי שמבני רחללק  ה וחאל  מבנייהיו  שבטים  חלק מה

   .יחד
 

 הסבר החלוקה החדשה  (9

ת נחלהקבוצות הללו בשל כל  חלוקה  הואפשר להסביר גם את   •
 ני.אופן פרטארץ ישראל ב

o  שמעון ובנימין  יהודה, –הקבוצה בדרום 
ו שמעון  של  מתהחיבור  הוא  היו    כי   בקשיהודה  שמעון  נחלת 

בתוך   ימובלעות  החהנחלת  גם  של  יבודה.  הכרחי ור   כי  ראובן 
מצא בשטח שניהם. יש חלק מובהק בבית המקדש שניהם  לשנ

יהודה הוא זה שערב לבנימין לפני רי, כי  היסטוויש בזה גם רקע  
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אבינו שני   יעקב  זה  המושל והוא  של  ממאסר  אותו  להציל  סה 
 במצרים.

 
o גד וחצי שבט מנשה  ראובן, – הקבוצה בעבר הירדן 

ומנשהראובן גד  הירד  צאנמשכולם    ,  בעבר  שהם  יחד  ברור  ן, 
בק משל יהיו  גהםבוצה  הרי  וראובן  ,  ולא   בחרוד  שם  להיות 

ישראל ארץ  לגבולות  כתוב    אמנם)  .להיכנס  שבט    אצללא  חצי 
ל כך היה רצון ה' שהם  , אב ר הירדןאת עב  בקשושהם    מנשה

הזו לקבוצה  לגד יצטרפו  רוחניים  משפיעים  להיות  כדי  אולי   ,
 .( דבר מקהעש  בפירווראובן. עיין 

 
o וזבולון פתלי, נאשר –קבוצה בצפון ה 

תמיד   הם  ונפתלי  דרכם  יחדאשר  ש )  מהתחלת  פי  על  הם אף 
שונות( כי  מאמהות  ברור,  הוא  עמהם  זבולון  של  החיבור  אף . 

השז היו  בולון  אל  גישה  להם  אין  הים,  ויורדי  כמלחים  י  ים, 
ל ר עאינו גובל בים בכלל. הם זקוקים לאשר שהוא השומ שטחם  

זה טבעי שהם    וכן על חוף הים כדי לגשת אל הים.גבולות ושה
 מר על החוף. אשר ששו עםיהיו 

 
o  שה( ויששכר אפרים )ומנ דן, –הקבוצה במרכז 

אפרים ל  דן,  לקרוא  הם יוסף  ,מנשהו   אפרים)אפשר  כך   .
מכיון רים ולמנשה.  יוסף, לאפלבני    –בספר יהושע    יחדמופיעים  

ממש חלקםנשה  חצי  את  לקחו  להם ב  כבר  נקרא  הירדן,  עבר 
 .(  יחידה אחת הם בהרבה מובנים אף על פי ש אפרים, 

. שני השבטים הללו לא יסטוריה בעייתית סף ובני דן יש הלבני יו
מרוצים   החלק שקהיו  לבלו  ימן  יהושע  בגורלם.  אומר  יוסף  בני 

לונן אלא יש להם לכבוש את היערות של ההר, זה  שאין להם לת 
והוא ש ל  ,דן  בני גם  .  חבטח נרהשטח שלהם  התלוננו א  אמנם 

ש אבל    ,בפה שמכיון  הספיקחשבו  לא  הם    שטחם  חיפשו להם 
 ם שטח חדש בצפון הארץ והתיישבו גם שם. עצמל
זרל עבודה  עם  משותף  דבר  יש  נוצר   –ה  שניהם  מיכה  פסל 

ל בני יוסף אבל הוא נגנב על ידי בני דן שהביאו אותו בשטח ש
הקימל לימים  הארץ.  בצפון  דן  של    עגלישני  את  ו  עיר  הזהב 

 בצפון הארץ. ,ובדן ,אפריםבשטח של  ,ירבעם בבית אל
וקים לכח רוחני חזק כדי לאזן אלו זקשני שבטים פרובלמטיים כ

אותם  אותם לולחנך  הז.  נתפקיד  יה  שרששכבחר  נחשבו  , 
   בקבוצה אחת. אלו הם ה. לכן שלשלתלמידי חכמים


