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שבת 'וידום אהרון' תשפ"א .מודעות לשכול האזרחי בישראל
אחרי מות – קדושים אמור

תפקידה של החברה באבלות

פרשת אחרי מות ,פותחת בציווי אהרון על תהליך הכניסה אל קודש
הקודשים.
הפסוק הראשון פותח באזכור בני אהרן שמתו:
ֹשה אַ חֲ ֵּרי מֹות ְשנֵּי בְ נֵּי אַ הֲ רֹן
ַויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶ
בְ ָק ְרבָ תָ ם לִ ְפנֵּי ה' ַויָמֻ תּו.
המפרשים דנו בשאלה ,מדוע נזכרו בני אהרן בפתח הציווי.
נראה שיש קשר בין מיתת הבנים ,לבין הציווי המגביל את הכניסה,
והדבר עולה בדבריהם של מספר מפרשים.

לאחר חטא נדב ואביהו נאסרת על אהרון ובניו האבלות ,אך משה אומר משהו נוסף:
אשיכֶם אַ ל ִת ְפ ָרעּו ּובִ גְ דֵּ יכֶם ל ֹא
ֹשה אֶ ל אַ הֲ רֹן ּולְ אֶ לְ עָ זָר ּולְ ִאיתָ מָ ר בָ נָיוָ :ר ֵּ
וַי ֹאמֶ ר מ ֶ
ִש ָראֵּ ל יִבְ כּו אֶ ת הַ ְש ֵּרפָ ה ֲא ֶשר ָש ַרף ה'.
ַואֲחֵּ יכֶם כָל בֵּ ית י ְ
ִת ְפרֹמּו...

כתוספת לאמור בדברי הפרשנים ,נראה שבעצם הזכרתם של בני
אהרן ,יש ביטוי להכרה מתמשכת באובדן של אהרן.
סגנון האזכור בפשרתנו הוא חיובי  -בקרבתם לפני ה' ,ולא שלילי
ביקורתי .לא מוזכר הביטוי "אש זרה" המופיע בתיאור החטא בפרשת
שמיני.
נראה שהפרשה פונה אל אהרן באמירה  -כיצד תמשיך את ההיבט
החיובי של מעשה בניך.
נמצא שהתורה מביעה בפתיחת הפרשה הרעיון של הכרה באובדן,
וכן את הרעיון ניחום ההורים בדרך של ראיית הטוב שבמעשי בניהם
שנפטרו ,ומציאת דרכים להמשך דרכם.

●
●

מדוע לדעתכם צריך לומר לאהרון כי כל העדה כן תתאבל על מות הבנים?
האם האבלות של העם תורמת לאהרון ובניו?

חכמים בחרו "לסמן" את האבלים בזמן העלייה לרגל לירושלים.
כך מלמדת אותנו המשנה במסכת מידות (פרק ב' משנה ב')
כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל,
חוץ ממי שאירעו דבר ,שהוא מקיף לשמאל.
 מה לך מקיף לשמאל? שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך.●
●

מדוע לדעתכם ראו חכמים לפעול בדרך זו?
מה ניתן ללמוד מכך על תפקיד החברה במציאות של אבל?
אל תרחק /זלדה
הַ ְמנַחֲ ִמים בָ ִאים אֶ ל הֶ חָ צֵּ ר
הַ ִחיצֹונָה
שעַ ר
עֹומ ִדים עַ ל יָד הַ ַ
ְ
ֲשר פָ נָיו אֶ ל גֵּיא צַ לְ מָ וֶת
א ֶ
וְאֵּ ימָ תֹו סָ בִ יב סָ בִ יב.
שער כָל ְיכָלְ ָתם
ע ֲִמידָ ה עַ ל יָד הַ ַ
ָשאת.
של ְמנַחֲ ִמים ל ֵּ
ֶ
גַם נ ְַפ ִשי בְ מֶ ְרחַ ק פַ ְרסָ אֹות
של הַ בֹוכֶה .גְ ז ֵָּרה ִהיא.
ִמן הָ אֲנִ י ֶ
יֹוצֵּ ר לֵּילֹות וָרּוחַ
הֲ ל ֹא נֶגְ ְדָך בְ כִ י אָ יֹ ם זֶה,
אַ ל ִת ְרחַ ק –
אַ ל יַעַ ְמדּו כְ חַ יִץ
ִמילְ יֹונֵּי ְשנֹות אֹור
בֵּ ינְ ָך ּובֵּ ין ִאיֹוב.
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ביטויים שונים לאבל

האם יש לניחום אבלים התיישנות?

אבלים שונים נוהגים לבטא את הכאב בדרכים שונות .כך מספרת הגמרא במסכת שבת על בני זוג
אשר בחרו בדרכים שונות (מתורגם מארמית ע"פ שבת קנ"א עמ' ב')

היחס הראוי לאדם שנפטר לו קרוב ,משתנה עם חלוף הזמן .עם זאת ,אנו למדים מדברי חכמים כי
גם לאחר תקופה ארוכה ,עדיין יש לתת את הדעת לקיומו של הכאב .כך מנחים חכמים במסכת
מועד קטן (כ"א ,ע"ב):

ר' חֲ נִ ינָא מֵ תָ ה לֹו בִ ּתֹו ְול ֹא בָ כָה.
יתך? (שאינך בוכה?)
אָ ְמ ָרה לֹו ִא ְשּתֹוּ :ת ְרנְ ֹגלֶת הֹוצֵ אתָ ִמבֵ ְ
אָ מר לָּהְ :שניִם – ְשכֹול ,וְעִ וָרֹון!?
(לא די בצרת השכול שעליי להוסיף עליה גם עיוורון מרוב בכי?)
●
●
●
●
●

כיצד אשתו של ר' חנינא מפרשת את התנהגותו? מה ההיגיון בדבריה?
כיצד אתם מבינים את התנהגותו של רבי חנינא? מה מבטא העדר הבכי?
מה משקף הדיאלוג הזוגי בין רבי חנינא לאשתו?
למה לדעתכם מתכוון רבי חנינא באמרו "שכול ועיוורון"?
עם איזו דרך התמודדות אתם מזדהים יותר?

המוצא את חברו אבל בתוך י''ב חדש  -מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו.
לאחר י''ב חדש  -שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין אבל מדבר עמו מן הצד.
א''ר מאיר :המוצא את חברו אבל לאחר י''ב חדש ומדבר עמו תנחומין למה הוא דומה?!
לאדם שנשברה רגלו וחיתה (התרפאה) מצאו רופא ואמר לו :כלך אצלי (בוא אלי) שאני
שוברה וארפאנה ,כדי שתדע שסממנין שלי יפין! (שהתרופות שלי טובות)
●
●
●

מדוע אין "לנחם" לאחר חלוף שנה?
תנו דוגמה לאפשרות ש"מדבר עמו מן הצד"?
מה אנו יכולים ללמוד מכך ש"מדבר עמו מן הצד" גם לאחר חלוף שנה?

שתי דרכי התגובה לקושי ,מתוארות גם במחלוקת חכמים (סנהדרין ק' ,ע"ב) בפירוש הפסוק
במשלי (י"ב ,כ"ה):

' ְדאָ גָה בְ לֶב ִאיש י ְַשחֶ נָה' .רבי אמי ורבי אסי:
חד אמר :ישיחנה מדעתו,
וחד אמר :ישיחנה – לאחרים.
ספרו לחברותא באיזו משתי הדרכים אתם נוהגים לבחור.
שבּור
ִאם ִת ְפגֹש אָ דָ ם ָ
שב ִאתֹו
ֵּ
שבֶ ר הָ אָ רּור
עַ ל סַ ף הַ ֶ
אַ ל ְתנַסֶ ה לְ תַ ֵּקן
אַ ל ִת ְרצֶ ה שּום דָ בָ ר
בְ י ְִראָ ה ּובְ אַ הֲבַ ת הַ ּזּולָת
שב ִאתֹו
ֵּ
שם לְ בַ ד.
של ֹא י ְִהיֶה ָ
ֶ
(סמדר וינשטוק)

המורכבות שבניחום האבלים
החפץ להיות מנחם מהימן ,מלאכתו אינה קלה כלל ,מצד אחד הוא צריך להתמודד עם
רתיעתו ופחדו מפני המוות והשכול ,ומצד שני הוא צריך לאמוד בזהירות היכן מצוי האבל
מבחינה נפשית ,כדי שיוכל להחליט מה רצוי לעשות או לומר ,וממה רצוי להימנע.
היכולת לעמוד במשימה זו אינה נחלת הכל  ...מנחם הסבור כי בידיו להציע ניחומים
מילוליים ,אמור לוודא כי הדברים שיאמר יהיו "דברים שמתקבלין על הלב" (מגילה ל"ז,
ע"ב) לא מילים שבלוניות ,אלא דברים ההולמים את המיוחדות הסובייקטיבית של
שמעמד והשעה ,כדי שהלב יוכל לקלוט אותם ולהסתייע בהם.
(אליהו רוזנהיים ,תצא נפשי עליך)

