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Bamidbar 2:2
The Israelites shall camp with each person ,דִ גְלֹו בְא ֹת ֹת ְלבֵית אֲ ב ֹתָ ם-אִ יׁש עַ ל
near the degel according to his paternal
:י ַחֲ נּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל
family’s ot.
Rashi Bamidbar 2:2
Every degel shall have its own ot with a colored
cloth hanging on it; the color of one being different
from the color of any other. The color of each one
was like the hue of its stone, set in the choshen
worn by the Kohen Gadol, and in this way, everyone
could recognize his division.

כל דגל יהיה לו אות מפה
 צבעו של זה.צבועה תלויה בו
 צבע כל,לא כצבעו של זה
אחד כגוון אבנו הקבועה
 ומתוך כך יכיר כל אחד,בחשן
.את דגלו

Bamidbar Raba 2:7
Each prince had his own emblem and his own
standard of a color corresponding to the tribe's
precious stone on the breast of Aaron. (It was
from these that the governments of the world
learned to provide themselves with flags of
different colors.) Thus, each tribe had its prince
and its standard, whose color corresponded to
the color of the tribe's stone in the breastplate
and the ephod. Reuben's stone being ruby, the
color of his standard was red, and embroidered
on it as its emblem were mandrakes (1)
Simeon's being chrysolite, his standard was of a
green color; the town of Shechem (2) was
embroidered on it. Levi's (3) stone being
sardonyx, the colors of his standard were equal
fields of white, black, and red; embroidered on it
were the Urim and Tummim (3) Judah's stone
being turquoise, the color of his standard was
something like that of the sky; embroidered on it
was a lion (4) Issachar's stone being sapphire,
the color of his standard was blue-black, like
stribium; and embroidered on it were the sun

 סימנין היו לכל נשיא,באותות
ונשיא מפה וצבע על כל מפה ומפה
כצבע של אבנים טובות שהיו על
 מהם למדה המלכות,לבו של אהרן
להיות עושין מפה וצבע לכל מפה
ומפה כל שבט ושבט נשיא שלו
צבע מפה שלו דומה לצבע של
אבנו ראובן אבנו אודם ומפה שלו
,צבוע אדום ומצוייר עליו דודאים
שמעון פטדה ומפה שלו צבוע ירוק
ומצוייר עליו שכם לוי ברקת ומפה
שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור
ושליש אדום ומצוייר עליו אורים
 יהודה נפך וצבע מפה שלו,ותומים
דמותו כמין שמים ומצוייר עליו
 יששכר ספיר ומפה שלו,אריה
צבוע שחור דומה לכחול ומצוייר
עליו שמש וירח על שם ומבני
יששכר יודעי בינה לעתים זבולן
יהלם וצבע מפה שלו לבנה ומצוייר
עליו ספינה על שם זבולן לחוף
 דן לשם וצבע מפה שלו,ימים ישכון

and the moon (5) Zebulun's stone being an opal,
the color of his standard was white (6), with a
ship embroidered on it. Dan's stone being a
jacinth, the color of his standard was similar to
sapphire, and embroidered on it was a serpent
(7) Gad's stone being an agate, the color of his
standard was neither white nor black, but a
blend of black and white; on it was embroidered
a camp of tents (8) Naphtali's stone being an
amethyst, the color of his standard was like
clarified wine of a not very deep red;
embroidered on it was a hind (9). Asher's stone
being a beryl, the color of his standard was like
the clear color of that precious stone
[aquamarine] with which women adorn
themselves; embroidered on it was an olive
tree(10). Joseph's stone being an onyx, the
color of his standard was jet black; the
embroidered design on it, for the two princes of
Ephraim and of Manasseh, was [a symbol of]
Egypt. On the standard of Ephraim there was
also embroidered a bullock (11). On the
standard of Manasseh there was also
embroidered a wild ox (12). Benjamin's stone
being a jasper, the color of his standard was a
combination of the colors of all twelve stones;
embroidered on it was a wolf (13).

דומה לספיר ומצוייר עליו נחש על
שם יהי דן נחש גד שבו וצבע מפה
שלו לא לבן ולא שחור אלא מעורב
שחור ולבן ומצוייר עליו מחנה על
 נפתלי אחלמה,שם גד גדוד יגודנו
וצבע מפה שלו דומה ליין צלול
שאין אדמתו עזה ומצוייר עליו
,אילה על שם נפתלי אילה שלוחה
אשר תרשיש וצבע מפה שלו דומה
לאבן יקרה שמתקשטות בו הנשים
ומצוייר עליו אילן זית על שם
 יוסף שוהם,מאשר שמנה לחמו
וצבע מפה שלו שחור עד מאד
ומצוייר לשני נשיאים אפרים
ומנשה מצרים על שם שהיו
תולדותם במצרים ועל מפה של
אפרים היה מצוייר שור על שם
בכור שורו זה יהושע שהיה משבט
אפרים ועל מפה שבט מנשה היה
מצוייר ראם על שם וקרני ראם
קרניו על שם גדעון בן יואש שהיה
 בנימין ישפה וצבע,משבט מנשה
מפה שלו דומה לכל הצבעים לי"ב
הצבעים ומצוייר עליו זאב על שם
בנימין זאב יטרף לכך נאמר
באותות שסימנין היו להם לכל
.נשיא ונשיא

1. "And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the
field" (Gen. 30:14).
2. His courage and strength were fully displayed in his attack on the inhabitants
of Shechem. See Gen. 34:25ff.
3. See Deut. 33:8.
4. In his final blessings, Jacob likened Judah to a lion. Gen. 49:9.
5. The descendants of Issachar were astronomers and experts in calculation.
6. Like silver, symbolical, according to R. Bechaye, of their great wealth. . . .
They were merchants and seafaring traders
7. "Dan shall be a serpent in the way" (Gen. 49:17).
8. "Gad, a troop shall troop upon him" (Gen. 49:19)
9. "Naphtali is a hind let loose" (Gen. 49:21)
10 "As for Asher, his bread shall be fat" (Gen. 49:20)
11. The words "his firstling bullock" (Deut. 33:17) are applied to Joshua, of the
tribe
of
Ephraim,
who
was
first
in
rank
and
power
12. "His horns are the horns of the wild ox" (ibid.) is applied to Gideon, who
came from that tribe.
13. "Benjamin is a wolf that raveneth" (Gen. 49:27)

