
 בס"ד

 מקומה של החברה בשכול של הפרט – דפי לימוד בחברותא
 

 ראש חודש ניסן. יום חנוכת המשכן, יום חגיגי. 
תגובתו נכנסים למקדש וקורה אסון והם נפטרים.  ,אהרוןאך במהלך החגיגות הללו נדב ואביהוא, בניו של 

  ."וידום אהרן": אילמתזעקה  -של אביהם
  :המפרשים הציעו פרושים שונים לפשר הדומיה של אהרון

 
 מדרש ספרא: 

 -"נכנס משה אצלו והיה מפייסו. אמר לו: אהרן אחי, מסיני נאמר לי "עתיד אני לקדש את הבית הזה 
באדם גדול אני מקדשו". הייתי סבור או בי או בך בית מתקדש. עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך 

 ."צדק עליו את הדין ושתק שנאמר "וידם אהרן -ש. כיון ששמע אהרן כך הבית נתקד שבהם
 

 אברבאנל: 
שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאב על בנים, גם לא קיבל  -"וידם אהרן 

 ."תנחומים ממשה, כי לא נותרה בו נשמה והדיבור אין בו

  ?םיקתו של אהרן לפי הפירושים השונימה פשר שת ▪

 ?מה ניתן ללמוד ממנה על הקושי של האבל לבטא את אבלותו ▪
 

 תפקידה של החברה באבלות 
 :בהמשך הדברים, נאסרת על אהרן ובניו האבלות, אך משה אומר משהו נוסף

ֹּא תָ " ֹּא ִתְפרֹּמּו ְול יֶכם ל יֶכם ַאל ִתְפָרעּו ּוִבְגדֵׁ ן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָבָניו ָראשֵׁ ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ַאֲהרֹּ ֻמתּו ְוַעל ָכל ַוי
ָפה ֲאֶשר ָשַרף  ל ִיְבכּו ֶאת ַהְשרֵׁ ית ִיְשָראֵׁ יֶכם ָכל בֵׁ ָדה ִיְקצֹּף ַוֲאחֵׁ  (ויקרא י' ו'.) ."ה'ָהעֵׁ

  ?לדעתכם צריך לומר לאהרן כי כל העדה כן תתאבל על מות הבנים מדוע ▪

 ?האם האבלות של העם תורמת לאהרן ובניו ▪
 

 .חכמים בחרו "לסמן" את האבלים בזמן העליה לרגל לירושלים
 :)'פרק ב' משנה ב)כך מלמדת אותנו המשנה במסכת מדות 

חוץ ממי שאירעו דבר, שהוא מקיף  ,רך שמאלכל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין ד
 .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
ר  ַהְמַנֲחִמים ָבִאים ֶאל ֶהָחצֵׁ

 ַהִחיצֹוָנה
 עֹוְמִדים ַעל ָיד ַהַשַער

יא ַצְלָמֶות  ֲאֶשר ָפָניו ֶאל גֵׁ
יָמתֹו ָסִביב ָסִביב  .ְואֵׁ

 ֲעִמיָדה ַעל ָיד ַהַשער ָכל ְיָכְלָתם
את  .ֶשל ְמַנֲחִמים ָלשֵׁ

 ַגם ַנְפִשי ְבֶמְרַחק ַפְרָסאֹות
ָרה ִהיא  .ִמן ָהֲאִני ֶשל ַהבֹוֶכה. ְגזֵׁ

ילֹות ָורּוחַ  ר לֵׁ  יֹוצֵׁ
ֹּא ֶנְגְדָך ְבִכי ָאיֹּם ֶזה  ,ֲהל

 – ַאל ִתְרַחק
 ַאל ַיַעְמדּו ְכַחִיץ

י ְשנֹות אֹור  ִמיְליֹונֵׁ
ין ִאיֹוב יְנָך ּובֵׁ  .בֵׁ

 
 



 ביטויים שונים לאבל 
אבלים שונים, נוהגים לבטא את הכאב בדרכים שונות. כך מספרת הגמרא במסכת שבת על בני זוג אשר 

 ('מתורגם מארמית ע"פ שבת קנ"א עמ' ב: )בחרו בדרכים שונות
 

ֹּא ָבָכה ָתה לֹו ִבתֹו ְול  ."ַר' ֲחִניָנא מֵׁ
יְתָך :ָאְמָרה לֹו ִאְשתֹו אָת ִמבֵׁ  )שאינך בוכה?( ?ַתְרְנגֶֹּלת הֹוצֵׁ

 ְשכֹול ְוִעָּורֹון!?" –ְשַנִים   :ָאַמר ָלּה
 .)לא די בצרת השכול שעלי 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 ▪

  ?ה משקף הדיאלוג הזוגי בין רבי חנינא לאשתומ ▪

 ?"למה לדעתכם מתכוון רבי חנינא באמרו "שכול ועיוורון ▪

 ? מזדהים יותרעם איזו דרך התמודדות אתם  ▪
 

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

  .לאחרים -וחד אמר: ישיחנה  ,חד אמר: ישיחנה מדעתו :. רבי אמי ורבי אסי"ְדָאָגה ְבֶלב ִאיש ַיְשֶחָנה"

 .נוהגים לבחורספרו לחברותא, באיזו משתי הדרכים אתם  ▪
 
 ִאם ִתְפגֹּש ָאָדם ָשבּור "

ב ִאתֹו   שֵׁ
 ַעל ַסף ַהֶשֶבר ָהָארּור 

ן   ַאל ְתַנֶסה ְלַתקֵׁ
 ַאל ִתְרֶצה שּום ָדָבר 

 ְבִיְרָאה ּוְבַאֲהַבת ַהּזּוָלת
ב ִאתֹו   שֵׁ

ֹּא ִיְהֶיה ָשם ְלַבד  ".ֶשל
 )סמדר וינשטוק(

 
 ?התיישנותהאם יש לניחום אבלים 

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. 

 (:'א, ב"כ)כך מנחים חכמים במסכת מועד קטן 
שואל  -לאחר י''ב חדש  .בשלומו מדבר עמו תנחומין ואינו שואל -המוצא את חברו אבל בתוך י''ב חדש "

  .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 

, כדי שתדע שאני שוברה וארפאנה (בוא אלי(מצאו רופא ואמר לו: כלך אצלי  (התרפאה)רגלו וחיתה 
  (.שהתרופות שלי טובות)שסממנין שלי יפין! 

 ?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 ▪
 

 המורכבות שבניחום האבלים 
לל, מצד אחד הוא צריך להתמודד עם רתיעתו ופחדו החפץ להיות מנחם מהימן, מלאכתו אינה קלה כ"

מפני המוות והשכול, ומצד שני הוא צריך לאמוד בזהירות היכן מצוי האבל מבחינה נפשית, כדי שיוכל 
מנחם  ... להחליט מה רצוי לעשות או לומר, וממה רצוי להימנע. היכולת לעמוד במשימה זו אינה נחלת הכל

ם מילוליים, אמור לוודא כי הדברים שיאמר יהיו "דברים שמתקבלין על הסבור כי בידיו להציע ניחומי
לא מילים שבלוניות, אלא דברים ההולמים את המיוחדות הסובייקטיבית של  (ב"ז, ע"מגילה ל)הלב" 

 )אליהו רוזנהיים, תצא נפשי עליך( ".מעמד והשעה, כדי שהלב יוכל לקלוט אותם ולהסתייע בהםה
 

 דף זה הופק במסגרת שבוע המודעות לשכול האזרחי ביוזמת משפחת רבינוביץ הוריה של דסי.
 בן משפחה צעיר של יד ולב לשכול האזרחי הוקמה במטרה לתמוך במשפחות שחוו אובדן  -( ר”עמותת יקיר לי )ע

 אביה של דסי רבינוביץ שנפטרה  -י פיני ”ע 2015ממחלה או בנסיבות טרגיות אחרות. העמותה הוקמה בשנת 
 לאחר מאבק ארוך ועיקש במחלת הסרטן.
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