
לשכול האזרחידף לימוד לשבת פרשת 'אחרי מות קדושים' תשפ"א – שבת המודעות
ניחום אבלים – שלוש נקודות מבט

מאת שלומי פרלמוטר, בית מדרש אלול

אליזבטהרופאהברגישותאותםותיארהשרשמהכפיהאבל,שלביחמישהעםהסולםבעולםומפורסםידוע
חמישי:שלבדיכאון.רביעי:שלבמיקוח.שלישי:שלבכעס.שני:שלבהכחשה.ראשון:שלברוס:קובלר

וניסיונות לניחום אבלים.השלמה. אנו לא נעסוק בשלבי האבל עצמו, אלא במקצת דרכים

ניחום אבלים

בניסיוןאבלים','ניחוםמצוותכגוןהסביבה,לתגובתגדולהחשיבותישעצמו,האבלותגובותהשכולחווייתלצד
גישותלשרטטניתןכאןוגםויגונו.בכאבועליולהקללאבלהקרוביםשללמאמץולתמוך,להקללנחם,החיוני

החייאתבעזרתלנחםהניסיוןהאחד,כיוונים:למספרונתייחסמאוד,עשירהביטוייםמגווןשונים.וממדים
לכללהנפטרשייכותהשני,במותו.הסתלקלאאורוכיבחיים,לנכוחשממשיךכאדםהנפטר,שלדמותו

אושמקטינההנפש,ובהישארותאלוהיתבהשגחההאמונההשלישית,והנחמהישראל.לעםחיבורהציבור,
מבטלת כליל את השרירותיות והטראגיות שבפרידה.

תנחומים על בסיס החייאת דמותו של הנפטר

שנוכחותו ממשיכה להאיר ולהתקיים גם לאחרגישה אחת היא להזכיר את דמותו ומעלותיו של הנפטר, כך
מותו. חנה סנש השתמשה במשל אור הכוכבים:

"יש כוכבים שאורם מגיע ארצה
רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם,

יש אנשים שזיו זיכרם מאיר
רק כאשר הם אינם יותר בתוכנו,

אורות אלה – המבהיקים בחשכת הלילה
הם שמראים לאדם את הדרך."

בנו אורי:גם הסופר דויד גרוסמן השתמש בדימוי הזה כשנשא הספד על

שלעזהכהקרינהבוהיתהשנים.להרבהלנושיספיקועוצמותבוהיומאורי.גםניקחשלנוהכוח"ואת
עלינו, גם אם הכוכב שהפיק אותה כבה."חיים, של חיוניות ושל חום ואהבה, והאור שלה ימשיך ויזרח

ודוגמה אחרונה מאביב גפן בשיר 'לבכות לך':

"אני הולך לבכות לך
תהיה חזק למעלה
געגועי כמו דלתות
שנפתחות בלילה

לנצח אחי אזכור אותך תמיד
וניפגש בסוף, אתה יודע

ויש לי חברים אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע"

שתי שאלות על שירו של אביב גפן:
מחריפהאופורתא,נחמהמביאההנפטרשלבדמותווהיופיהאורבקוויהמשגע',ב'אורךההיזכרותהאם)1(

את הכאב ותחושת האובדן?
כנחמההבא'ו'עולםהנפש'ל'הישארותרמזכאןישהאם–יודע'אתהבסוף,'וניפגשהמיליםמשמעותמה)2(

המשותףהארציולסוףלגורלמתכווןשהמשורראוחז"ל?תקופתמאזלפחותבמסורת,הרווחתמשמעותית
לכולנו, בסופו של דבר?
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תנחומים על בסיס חיבור לעם ישראל

הנוסח המסורתי (האשכנזי) הנאמר בשבעה, מסמן מגמה אחרת:
לדאבה עוד""המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו

 נהוג לומר נוסח קצר יותר "מן השמים תנוחמו").עדות המזרח(ב

שאר'בתוךישראל,בעםנוספיםאבליםשלורבגדולקהלבתוךאתםהמנחם,אומרבאבלכם,לבדלאאתם
מהנפטרועובריותר,רחבהקשרעלנשעןהמנחםכאןנחמה'.חצי-רבים'צרתכביכולוירושלים',ציוןאבלי

ואיתו באלמוות של 'נצח ישראל'.והאבל כאדם פרטי, לאבלים כתאים באורגניזם הלאומי המשותף,
טעם,ונותןהעתידאלהנמשךיותרארוךזמןלרצףונכנסלאומיתמשמעותמקבלההווהשלהחריףהכאברגע

תקווה ופרספקטיבה.

דוד בן גוריון
שכולים:כך כותב בן גוריון בזמן קרבות מלחמת העצמאות להורים

ליצחק רוזנטל, תל אביב
25.11.48תש"טחשווןכ"ג

והידידיםהחבריםחוגהמרה.הבשורהאתלךלהביאבגורליעלהעמוקה.בהזדעזעותמכתבך"קראתי
ועוד...ועודאתהלביא,שלמהמאירוב,שאולשפרינצק,בן-צבי,–ומתרחבהולךבניהםאתששכלו

הגיעכברומספרם–הםואבותאמהותאלהאף–ואישיפרטיבאופןלהכירזכיתישלאההוריםוגם
אלהיקריםבניםעשומהידעתיהאחרון.יומועדמאיתנואחדכלמלווהוהאבלוהשכולואלפים.למאות
הנצחונותעלשמחבעולםישראלביתוכלוהגדולות,הנצורותובאוהמלחמההחלהמאזאולם–לעמם

האלה,היקריםהבניםאתהזמןכלראיתיכיבמעוני,שמחההיתהלא–והקוממיותוהכיבושים
חרותעלובפשטותובגבורהבאהבהנפשםמסרוהרבה,ודרושחקורשמבליוהנעימים,הנאהבים
שלהתהומיהצערואת–עתבלאשנקטפתהזאתהתפארתאתראיתי[...]והאומההמולדת

ימיםהשנהוהיו–הגדוליםבימיםוגםותשלומין...תנחומיןלושאיןזהצער–שלנוהיקרותהאימהות
שנשפך.היקרהדםעלמאיתנו)רבים(וודאיאותיהאופפתהתוגהפסהלא–אומתנובחייגדולים
שדםועגוםומררעאבלהטעם.היהזה–למוותטעםישואםלחינם,לאדםנשפךשהפעםידעתם

צריך להישפך, ושחיי תפארת וברכה כאלה נגדעים בלא עתם..."

מלחמתשלהגורליתהצבאיתהמערכהאתמנהלשהואבעתהשכוליםההוריםאלפיעםמתכתבגוריוןבן
הישובלהנהגתחבריוההורים,אתהפוקדהשכולועלהנהרגים,הצעיריםחייעלוצעררגישותועםהעצמאות,
טעםנותןגוריוןבןהקיבוץ),רעיוןהוגהלביא,שלמההחלוץשלבמקרהכמובניהם,שניאתשכלו(שלעיתים

וצרתהכללטובתזאתבכלאבלטרומפלדור,שלארצנו'בעדלמות'טובבנוסחלאאמנםהפרטי.למוותלאומי
יש טעם למוות – זה היה הטעם".הכלל נותנת טעם לחיי היחיד ומותו כחלק מהכלל, ''ואם

אוהמשותף,הלאומיבגוףכולםאתפוקדשהשכולבכךכלשהי,אבלנחמתפורתא,נחמהישהאמנםאבל
הרוח?באנושות בכלל, ואינו פוסח אפילו על בכירי המנהיגים וגדולי

רבן יוחנן בן זכאי
זכאי, ועל הניסיון של חבריו לנחמו על ידי אזכור השכולנתבונן למשל בסיפור חז"ל על מות בנו של ר' יוחנן בן

של 'הגדולים' בני הדורות הקודמים:

כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו.
דבר אחד לפניך? אמר לו: אמור. אמר לו: אדםנכנס רבי אליעזר וישב לפניו. ואמר לו: רבי רצונך אומר

עליו תנחומין? שנאמר: (בראשית ד) "וידעהראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומין. ומניין שקבל
אדם עוד את אשתו". אף אתה קבל תנחומין.

של אדם הראשון.אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו
אמר לו: אמור.נכנס רבי יהושע ואמר לו, רצונך אומר דבר אחד לפניך?

וקיבל עליהם תנחומין. אף אתה קבל תנחומין.אמר לו: איוב היו לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד,
לקח יהי שם ה' מבורך.ומניין שקבל איוב תנחומין? שנאמר: (איוב א) ה' נתן וה'

של איוב.אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו
דבר אחד לפניך? אמר לו: אמור.נכנס רבי יוסי וישב לפניו. אמר לו: רבי, רצונך אומר

אחד, וקיבל עליהם תנחומין, שנאמר: (ויקראאמר לו: אהרן היו לו שני בנים גדולים, ומתו שניהם ביום
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י) "וידם אהרן". אין שתיקה אלא תנחומין. ואף אתה קבל תנחומין.
של אהרן.אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו

אמר לו: אמור.נכנס רבי שמעון ואמר לו: רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך?
ואף אתה קבל תנחומין. ומניין שקבל דודאמר לו: דוד המלך היה לו בן ומת, וקיבל עליו תנחומין.

וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמותנחומין? שנאמר: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה
די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתנישלמה" (ש"ב יב). אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא

צערו של דוד המלך.
כלי ולך אחרי לבית המרחץ, לפי שאדם גדולנכנס רבי אלעזר בן ערך. כיון שראהו, אמר לשמשו: טול

הוא ואיני יכול לעמוד בו.
לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון.נכנס וישב לפניו ואמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה?

מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לךבכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר: אוי לי, אימתי אצא
ונפטר מן העולם בלא חטא. ויש לךבן. קרא תורה, מקרא, נביאים, וכתובים, משנה, הלכות ואגדות,

לקבל עליך תנחומים כשהחזרת פקדונך שלם.
אמר לו רבן יוחנן: אלעזר בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמין.

[אבות דרבי נתן, פרק י"ד]

עולםגדולישלהתנחומיםקבלתעלכצפויונשעניםבדרכםהמנחמיםמתלמידיותנחומיםמקבלאינוריב"ז
עמוק,אבלהואבנועלריב"זשלהאבלהמלך...דודהכהן,אהרוןאיוב,הראשון,אדםלו:שקדמוהאומהוגדולי

ערךבןאלעזרשלתנחומיורקשיהיו.ככלגדוליםמאחרים,ולמידהבצערושותפותרבים''צרתלומועילהולא
שללרגשותחיבורבאבלו:היושבלרבו,משמעותייםדבריםלשניהמוותאתמחברהואכאשרמתקבלים,

וההיגיוןלצדקההשגחה,לסדרלאלוהים,המוותשלהחיבורוהעיקר,וצועק...",בוכההיהויוםיום"בכלהאבל:
ולעומקלגובהפתחכאןמטאפיזית.תיאולוגית,מבחינהוהמוותהחייםומשמעותהעמוקלטעם'המלך',של

האמונה.

תנחומים על בסיס אמונה לנוכח שואה וחיי איוב

זלדה,המשוררתהאחתחכמות,יהודיותשתישלשונים,סוגיםמשניאמוניות''תגובותשתילסיוםנביא
עלעולםשלכבשונוועםעצמןעםומתדיינותוהנוחם,השכולבקשיימתבוננותשתיהןפרנק,אנהוהשנייה

בממדי שואה אוניברסליים:תנחומים אפשריים, ביחס לשכול פרטי, 'איובי', וביחס לשכול

זלדה, אל תרחק

ַהְמנֲַחִמים ָּבִאים ֶאל ֶהָחֵצר
ַהִחיצֹונָה

עֹוְמִדים ַעל יָד ַהַּשַער
ֲאֶשר ָּפנָיו ֶאל ֵּגיא ַצְלָמוֶת

וְֵאיָמתֹו ָסִביב ָסִביב.
ֲעִמיָדה ַעל יָד ַהַּשער ָּכל יְָכְלָּתם

ֶׁשל ְמנֲַחִמים ָלֵׂשאת.
ַּגם נְַפִׁשי ְּבֶמְרַחק ַּפְרָסאֹות

ִמן ָהֲאנִי ֶׁשל ַהּבֹוֶכה. ְּגֵזָרה ִהיא.
יֹוֵצר ֵלילֹות וָרּוַח

ֲה�א נְֶגְּד� ְּבִכי ָאיֹם ֶזה,
ַאל ִּתְרַחק –

ַאל יַַעְמדּו ְּכַחיִץ
ִמיְליֹונֵי ְׁשנֹות אֹור

ֵּבינְ� ּוֵבין ִאּיֹוב.

מתוך יומנה של אנה פרנק

נ.ב.
יכוליםאנחנואותנו,ופוצעיםבנופוגעיםהחייםכאשרהמלאכה.בעלבעקבותללכתיכוליםאנחנו

להשתמש אפילו בשריטות כדי לחרוט תמונה של יופי וקסם.
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מידינפגעיםהםוכבר–תקוותחלומות,אידיאלים,בנונתעוררועתהזהאלה:ימינושלהקושיזה
לכאורהשכן–תקוותימכלהתייאשתילאשעודהואגדולפלאהיסוד.עדונהרסיםהמחרידההמציאות

האדםיצרכימאמינהאניהכלאףשעלמפניבהן.דבקהאניאף-על-פי-כןלהגשימן.ואיןאבסורדיותהן
אניואנדרלמוסיה.סבלמוות,עלהכלאתלבססרוצה,הייתיאםגםיכולה,אינניפנימה.בליבוטוב

אניאותנו.גםלקטולוסופוהמתקרב,הרעםקולאתשומעתאנילישימון,ונהפךהולךהעולםאתרואה
חוזרתאניומידלשמייםעיניאתלשאתלידיזאתובכל–אדםבנימליונישלייסוריהםאתחשה

ובינתייםלעולם.ישובוושלווהושלוםהארץ,מןתכלהזורעהגםכיטוב,בכייסתייםהכלכיומאמינה
בימים אשר יבואו.עלי לשמור היטב על רעיונותיי: אולי עוד אפשר יהיה להגשימם

)185עמ',1977קרניהוצ'פרנק,אנהמאתנערה'של'יומנה(מתוך:

 

www.elul.org.il|02-5619436טל'|9644937ירושליםהיובל,קרית,33רבינוביץ'אהרוןרח'|(ע"ר)ואלואלואלול


