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 להקים שם המת 
מעוז -יונה בר 

במפקד  ע  נופרשת בעיקר  בראשית   שהשנעוסקת 
תן את מספר  נוהמפקד    .ה ליציאת מצריםיהשנה השני

הפוטנציאלים הארץ,  החיילים  כיבוש  כפי   לצורך 
"ִמֶּבןשמודגש  ָצָבא אֹיצ    לּכָ  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  : 
ל )במ'  ַאָּתה ְלִצְבֹאָתם ֹאָתם ִּתְפְקדּו ְּבִיְׂשָרא  ְוַאֲהֹרן" 

 .א:ג(

מלך של  לגיונו  גם  נמנה  ם,  יהלווי  1,במקביל 
ושמעתה   ה',  את  לשרת  התפקיד יחלו  את  ימלאו 

מפקד   2. שהיה מיועד מלכתחילה לבכורות של כל שבט
ם שונה מהמפקד של שאר השבטים: א( מונים  יהלווי 

מ השבט  אנשי  חאת  יגיל  שהשירות  ודש  אף  מים, 
פוקדים את השבט    ב(  3.יםנש  25גיל  ב  מתחילבקודש  

מסתפקים   ואין  ומררי,  קהת  גרשון  למשפחותיו, 
ויים  ומקדימים למניין הל ג(    .בספירת כל השבט כאחד

בני אהרימניאת  בכללם   ובו למעשה  ון  גם  ן,  פוקדים 
ן  ו מכיו  שברור כי צאצאיהם לא ישרתו  ,אנשים מתים

י ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַוָּיָמת" ים:בנ שאין להם   ְּבַהְקִרָבם ' ה ִלְפנ 
ׁש י  ָזָרה  א    4ָלֶהם   ָהיּו  ֹלא  ּוָבִנים  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר'  ה  ִלְפנ 

ן   ד(. :במ' ג) "ֲאִביֶהם ַאֲהֹרן  ְּפנ י ַעל ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר ַוְיַכה 

 
חלקה לתנ"ך ובמחלקה ללימודי  לימדה במ  מעוז-יונה בר    *

"מקר במפעל  בכירה  עובדת  היא  ביהדות.  אות  יסוד 
פירושי   בהתקנת  עוסקת  היא  שם  הכתר",  גדולות 

 המפרשים. 
1un,א רבה  במדבר  פי  עם   : ד"א  יב:   על  נמנו  לא  למה 

היו  ?ישראל  פלטינין  לוי  של  שבטו  למלך   ;אלא    משל 
לך מנה את    : שיש לו לגיונות הרבה ואומר לפרופסיטוט

לפני  העומד  הלגיון  מן  חוץ  לו    .הלגיונות  אמר  לפיכך 
ל הוא  ברוך  "משההקדוש  ֶאת:  ִוי   הּט  מַ   ַאְך  במ'  )וגו'    "ל 

י ּבְ   ְךֹו תּבְ "  –  (א:מט ל ׂשְ יִ   נ  ה מונה אותן  ין אתא  .(שם" )ָרא 
אותן  מנה  לעצמן  שימנה    ,אבל  מלך  של  שבחו  שאין 

הלגיונות עם  לעצמן   .לגיונו  ישראל  נמנו  ט  ושב   לפיכך 
 .לוי לעצמן 

ג:יא  2 בבמ'  שיג-ככתוב  הבכורות  במעמד    ,כנראה  ,רתוי . 
ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ֹעֹלת ַוִּיְזְּבחּו    ַוִּיְׁשַלח ֶאת"הר סיני:  

לַ  ְׁשָלִמים  כד:הְזָבִחים  )שמ'  ָּפִרים"  נאמר:  ה'  ועליהם   ,)
ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן   "ְוַגם ַהֹּכֲהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ָּבֶהם ה'" ִיְפֹרץ    ה' 

 )שמ' יט:כב(.  
שמ3 המשפחות ההוראה  הלוויים  שלוש  קהת  גרשון  ,  של 

בבמ'  חוזרת    ,שנה  50עד    30מגיל  בקודש    ישרתוומררי,  
ד'   פעמיםפרק  מוסיף    ,כמה  ח:כד  במ'  שנות    חמשאך 

 ָוַמְעָלה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים  ָחֵמׁש ִמֶּבן  ִוִּיםַללְ  ֲאֶׁשר ֹזאת"כה:  חני 
 ".  מֹוֵעד  ֹאֶהל ַדתַּבֲעבֹ  ָצָבא  ִלְצֹבא  ָיבֹוא

כ,טחז"ל    4 רבה  שנדב  י(  -)ויקרא  בצדק  מכאן  למדו 
לא   כללואביהוא  היו   נשאו  הדבר,  כן  לא  שאם  נשים, 

המתים   נשות  את  מייבמים  אחיהם  ואיתמר  אלעזר 
 בלא זרע. שמתו  

לטעון כמובן  אהר  ,ניתן  בני  והזכרת  ושהקדמת  ן 
ה חוזרת בצורה  ע פאך התו  .הבנים שמתו היא מקרית

הנוסףיותר  ברורה   סוף   במפקד  לקראת  שנעשה 
במדבר הנדודים  שנות  של    .ארבעים  המניין  באמצע 

לוי   נדב  בני  על  לנו  הידועות  העובדות  שוב  נזכרות 
ד"וַ   5: ואביהוא   ֶאת  ֲאִביהּוא  ְוֶאת ָנָדב  ֶאת ְלַאֲהֹרן ִּיָּול 
ׁש  ְקִריָבםהַ ּבְ  ַוֲאִביהּוא  בָנדָ  ַוָּיָמת .ִאיָתָמר  ְוֶאת ֶאְלָעָזר   א 

י ָזָרה  סא(.-במ' כו:ס" )'ה ִלְפנ 

ה דתן   הזכרהאת  של  ההזכרה  מעצימה  הזאת 
למפקד  היה  לא  שואבירם   בהם  של צורך  המשפחות 

ל  ֱאִליָאב  בני ראובן: "ּוְבנ י  ָדָתן  הּוא  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ְנמּוא 
י)  ַוֲאִביָרם י  (ְקִרוא  ָדה  ְקִריא    ְוַעל   ֹמֶׁשה   ַעל  ִהּצּו   ֲאֶׁשר  ָהע 

  ֶאת   ָהָאֶרץ   ַוִּתְפַּתח  .'ה  ַעל  ְּבַהֹּצָתם  ֹקַרח  ַּבֲעַדת  ֹרןהֲ ַא
ָדה   ְּבמֹות  ֹקַרח  ְוֶאת  ֹאָתם  ַוִּתְבַלע  ִּפיהָ  ׁש   ַּבֲאֹכל  ָהע    ָהא 
ת  (.י-ט:כו' במ) "ְלנ ס ַוִּיְהיּו  ִאיׁש ּוָמאַתִים ֲחִמִּׁשים א 

ולאבירםכ לדתן  מיהכתוב    ,ניגוד  י   : דימציין    "ּוְבנ 
)  ֹלא ֹקַרח תּו"  אףשםמ  עכשיו  ן  איש  :יא(,  עוסקים 

לוי בני  הרושם   ,במפקד  את  מחזקת  הזאת    וההנגדה 
לעובדה קשורה  ואבירם  דתן  מות  שגם    שהזכרת 

נ ישראל:בניהם  עם  מקרב  כליל  ואבדו   ְוָדָתן"  ספו, 
יֶהם ֶּפַתח ִנָּצִבים ָיְצאּו ַוֲאִביָרם יֶהם  ָאֳהל   ּוְבנ יֶהם ּוְנׁש 
ָהָאֶרץ    ְוַטָּפם... ַוּתִ   ֶאתַוִּתְפַּתח  ֹאתָ בְ ִּפיָה  ַוּי ְרדּו ...  םַלע 
ְוָכל ם  ָהָאֶרץ   ה  יֶהם  ֲעל  ַוְּתַכס  ְׁשֹאָלה  ַחִּיים  ָלֶהם  ֲאֶׁשר 

 .לג(-ַוֹּיאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל" )במ' טז:כז

הזאת  החוזרת  התופעה  את  להסביר  ניתן  לא 
ה אגב  למפקדכהזכרת  היות   ,נגררת  אירועים  ה  בשל 

המדברמרכזיים  הנזכרים   המק  ,בתקופת  רה  כי 
מסו לתקהשלישי  שייך  זה  מאג  קדומה  עוד  וופה  ד, 

ובטרם   העם,  בתוך   אוהנוצר  ואונן  ער  של  הזכרתם 
יהודה:   שבט  של  המשפחות  ר   ְיהּוָדה   ְּבנ י "מפקד    ע 

ר ַוָּיָמת ְואֹוָנן  )במ' כו:יט(. "ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ְואֹוָנן ע 

ואונן   ער  הזההזכרת  לחלוטין    במפקד  מיותרת 
 מצרימה  יםמסיבה נוספת: כבר במפקד בני יעקב הבא

יצמח  שמהם  נוספים  ילדים  ליהודה  שאין  הובהר 
ר  ְיהּוָדה  "ּוְבנ י  :השבט ָלה  ְואֹוָנן  ע    ַוָּיָמת   ָוָזַרח  ָוֶפֶרץ  ְוׁש 

ר י  ַוִּיְהיּו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ְואֹוָנן  ע  ְוָחמּול" )בר'   ֶחְצֹרן  ֶפֶרץ  ְבנ 
  שנה   250צורך לחזור על כך שנית כעבור  ואין  מו:יב(,  
, אין הזכרת מותם כן  כמו  .רץלא  ממצרים  שיבהבעת ה

הארץ  שהרי  בארץ,  ינחלו  לא  מדוע  להצדיק  באה 
 . חלקה ליוצאי מצרים, והם אפילו לא הגיעו אליהנ

 
ז, -' י:אלא רק מהתיאור הנרחב בוי ידוע לנו  כבר  מותם     5

בוי  גם מקיצורו  "ַוְיַדֵּבר'  אלא  ֶאל טז:א:  ַאֲחֵרי    ה'  ֹמֶׁשה 
 ."ַוָּיֻמתּוה'    מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני 
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עומדת   הזכרת כל האנשים הללו שמתו בלא זרע
כך    .בניגוד מדהים לצאצאי יעקב שנעלמים בלי משים

בנימיןל  קרה מבני    , "ראש"ו  "גרא"   ",בכר"  :שלושה 
במפקדשנזכ משבעי  רו  שבאו  הנפש  )בר' ם  צרימה 
כנס לארץ יהעומדים לה  (, ואין להם זכר במפקד:כאמו
מו:י(    "אהד"גם    6. (יג-יב:כו  ')במ שמעון  )בר'  של  בנו 

)במ'    נעלם השבט  משפחות  שהוא  (שםממפקד  אף   ,
 .טו, סמוך ליציאת מצרים:עדיין נזכר בשמ' ו 

בבמדבר  המ בן חפר  צלפחד  על  ו, "כפרק  מסופר 
להסיק  "לו  ז "כ  יםרקפבובהמשך   יכולים  אנו  כיצד  ו, 

נולדות   כאשר  דאגה.  לעורר  מבלי  נעלמת  משפחה 
בנות,   רק  טבעי  לאדם  לבני  הן  באופן  יינשאו 

אמנם שמות אבותיהן לא   .המשפחות האחרות בשבט
אך   משפחות,  ראשי  בתור  זכר    יהיהיישמרו  להם 

החיים.   בצאצאיהם  ניתן  ואכן,  ושארית  בנימין  אצל 
שלושה ראשי משפחה  של  עלמות  יה הך  ליתהלראות ש
פגע   במפקכלל  לא  שכן  השנייה  בריבוי,  השנה  ד 

בנימין   שבט  מנה  מצרים  )במ'   35.400ליציאת  נפש 
  7.מא()במ' כו: 600.45א:לז(, ובשנת הארבעים:  

ל  משמעותי  הסבר  מתבקש  כורחנו  הזכרת  על 
בניםמה בלא  שמתקיים  תים  ונראה  עיקרון    כאן, 

שמוצא   הטוביאת  מרכזי  והן  יו  המקראי  בסיפור  ן 
וה בלי    :ואבחוק,  שמת  למי  וזכר  שם  להקים  הרצון 

שזכה להביא צאצאים לעולם. כבר יהודה תובע מבנו  
ֶאל "השני: ֶזַרע    ֹּבא  ם  ְוָהק  ֹאָתּה  ם  ְוַיּב  ָאִחיָך  ֶׁשת  א 

( מאוחר ח:לח  'ברְלָאִחיָך"  מוגדרת  פעולה  ואותה   ,)
 ָהִאיׁש ץְחּפֹ יַ   ֹלא  : "ְוִאם'לאח  םת שהקמ'יותר בחוק כ

ִנים   ֶאל ַהַּׁשְעָרה   ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה  ְיִבְמּתֹו  ֶאת ָלַקַחת  ַהְּזק 
ן ְוָאְמָרה א  ם ְלָאִחיו  ְלָהִקים ְיָבִמי מ  ל ׁש   ָאָבה ֹלא ְּבִיְׂשָרא 

 :ז(. ַיְּבִמי" )דב' כה

ביטוי,   ם ְלָהִקים"באותו  כאשר"ׁש  משתמשים   , 
,  םיבוידומה להמשהו  הצורך בשוב  זר  ו חבשבט יהודה  

 ִמַּיד ַהָּׂשֶדה ְקנֹוְתָך ְּביֹום ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר"א כחובה: אף כי ל 
ת ָנֳעִמי א  ֶׁשת ַהּמֹוֲאִבָּיה  רּות ּומ  ת  א   ְלָהִקים ָקִניתָ  ַהּמ 
ם ת ׁש   ." )רות ד:ה(ַנֲחָלתֹו ַעל ַהּמ 

שאין   ובועז,  יהודה  ממעשי  ברור  מקרה  בכל 
לפרש את הקמת השם של המת כחובה לקרוא לילד 

בשמו של המת, אלא הייבום    וםיבהנולד כתוצאה מהי 
הכנראה  מקבע   של  הוויתו  רוחנימאת  בעולם  , ת 

 . שארית בעולם הפיזיזכר ואין לו דווקא משום ש

חז"ל  ועוד,   הייבום בפרשנות  אפשר    בעניין  אי 
כקריאת השם על    'תלהקים שם המ'את הביטוי  להבין  
 :, אף שלכאורה זה מה שנאמרהנחלה

 אתה  .לנחלה  –(  כה:ודב'  )"  ָאִחיו  ם ׁש    לעַ   םּוָיק"
  קורין   -  יוסף?  לשם  אלא  אינו  או,  לנחלה:  אומר
  נאמר ?  יוחנן  אותו  קורין  -  יוחנן,  יוסף  אותו
"כאן "להלן  ונאמר",  ָאִחיו  םׁש    ַעל  ם ּוָיק:  ַעל  : 
יִ   םׁש   יֶהם   מה,  (ו:מח  'בר)"  ַנֲחָלָתםּבְ   ּוְראּקָ ֲאח 
 כאן  האמור"  םׁש  "  אף ,  נחלה  להלן  האמור"  םׁש  "

התורה    דבכל  גב  על   אף:  אבר  אמר  ...לנחלה
 אתאי  הכא,  פשוטו  מידי  יוצא  מקרא  אין  כולה

 
אצל    6 גם  וכך  בשינוי,  מופיעים  מהבנים  כמה  שמות 

אחרים בנימין  אחרים    בנים  שני   .שבטים  עים  מופי של 
   בארץ.  נחולל   אין זה גורע מזכותםולא כבניו, אך    וכנכדי 

בגו  7 משמעותית  ירידה  יש  שמעון  השבט,  אצל  -מדל 
זו תוצאה אפשרית של חלקו בחטא  ו,  22.200-ל  59.300

 טו וכן דב' ד:ג(.-פעור )במ' כה:אבעל  

)בבלי   לגמרי  מפשטיה  אפיקתיה  שוה  גזרה
  .יבמות כד ע"א(

קריאת שם המת   ,לפי פרשנות חז"ל שמגובה בכתובים
  . היא הכללתו בנחלה, אך לא קריאת הנחלה על שמו

בפירוש  כך   רות,  נראה  מחלון  שבמגילת  מות  למרות 
"מיוחסת  הנחלה    ,וכליון להם:  ולא   ֶחְלַקתלאביהם 
 .ג(:)רות ד" ָנֳעִמי ָמְכָרה ֶלֱאִליֶמֶלְך ְלָאִחינּו ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה

ייפלא   בדברי פוא,  אלא  היחס  ברשימות  שגם 
של  הימים זכרם  של   צץ  ימיה  מראשית  המתים 

ר  ְיהּוָדה   "ְּבנ יהאומה:   ָלה   ְואֹוָנן  ע    לֹו   נֹוַלד  ְׁשלֹוָׁשה  ְוׁש 
ר   ַוְיִהי  יתֲענִ ַהְּכנַ   ׁשּועַ   ִמַּבת ינ י  ַרע  ְיהּוָדה  ְּבכֹור  ע  '  ה  ְּבע 

ב:ג(;  )דה"א  הּו"  י   ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת"  8ַוְיִמית    ִלְפנ 
" ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוְיַכֲהנּו  ָלֶהם   ָהיּו  ֹלא  ּוָבִנים  םֲאִביהֶ 

 9)דה"א כד:ב(. 

זכרם  את  גם  חז"ל באותו ספר    ו על כן בצדק חפש
בט יהודה, ומצאום  לך מששל מחלון וכליון, בני אלימ

י  ְויֹוִקים"בפסוק:    ָּבֲעלּו  ֲאֶׁשר  ְוָׂשָרף  ְויֹוָאׁש  ֹכז ָבא   ְוַאְנׁש 
ד:כב(,   "ַעִּתיִקים  ְוַהְּדָבִרים  ָלֶחם  ְוָיֻׁשִבי  ְלמֹוָאב )דה"א 
   ופירשו:

 "ָרףׂשָ וְ   ׁשאָ ֹוי"  :"ָאבֹוְלמ  ּוֲעלּבָ   רׁשֶ אֲ   ָרףׂשָ וְ   ׁשאָ ֹוְוי"
  מן   שנתייאשו  –  " ׁשאָ ֹוי ";  וכליון  מחלון  זה  –

  ; תורה   מדברי  שנתייאשו  –  " ׁשאָ ֹוי",  ולההגא
"זרה  לעבודה  בניהם  ששרפו  –  "ָרףׂשָ "   ֲאֶׁשר. 

  ֲאֶׁשר "  ,מואביות  נשים  שנשאו   –"  ְלמֹוָאב  ָּבֲעלּו
  ונהפכו  ישראל  ארץ  שהניחו  –"  ְלמֹוָאב  ָּבֲעלּו
"מואב  בשדה   אחד   כל  –"  ַעִּתיִקים  ְוַהְּדָבִרים. 
 )ספרי במדבר עח(.  במקומו מפורש ואחד
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בגלל פרשנות    לא נזכר מות אונן   תכן שבדברי הימיםי י     8

הקים שם לאחיו, אינו ראוי פנים מקראית: מי שסרב ל
 את שמו.   ושיקימ

 : לפני מותו  זכרם של דתן ואבירם הונצח גם בדברי משה 9
ֱאִליָאב   ְּבֵני  ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר    ֶּבן "ַוֲאֶׁשר  ְראּוֵבן 

ֶאתָּפְצתָ  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ה  ַוִּתְבָלֵעם  ְוֶאת   ִּפיָה    ָּבֵּתיֶהם 
ָּכל ְוֵאת  ּבְ   ָאֳהֵליֶהם  ֲאֶׁשר  ָּכל ַהְיקּום  ְּבֶקֶרב   ַרְגֵליֶהם 
ֶאֶרץ    ִּתְפַּתח"כתוב:    ליםגם בספר תה  .ִיְׂשָרֵאל" )דב' יא:ו(

ולי משום  אוקו:יז(,  ֲעַדת ֲאִביָרם" )  ע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעלַוִּתְבלַ 
 . זכירם בספר דברי הימיםכך לא הורגש הצורך לה
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