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מקומה של החברה בשכול של הפרט

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

אילמת: "וידום אהרן". 

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 
נתקדש.  הבית  שבהם  וממך  ממני  גדולים  בניך  נמצאו 
כיון ששמע אהרן כך - צדק עליו את הדין ושתק שנאמר 

"וידם אהרן".

והיה כאבן דומם  - שנהפך לבו  "וידם אהרן  אברבאנל: 
ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאב על בנים, גם לא קיבל 
תנחומים ממשה, כי לא נותרה בו נשמה והדיבור אין בו".

מה פשר שתיקתו של אהרן לפי הפירושים השונים? 	 

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:

יכֶם  נָיו רָאֵשׁ ה אֶל אֲַהרֹן ּולְאֶלְעָזָר ּולְאִיתָמָר בָּ "וַֹיּאמֶר מֶֹשׁ
ל הָעֵדָה  פְרָעּו ּובִגְדֵיכֶם לֹא תִפְרֹמּו וְלֹא תָמֻתּו וְעַל כָּ אַל תִּ
ר  ֲאֶשׁ ׂרֵפָה  הְַשּ אֶת  יִבְּכּו  יִשְׂרָאֵל  ית  בֵּ ל  כָּ וֲַאחֵיכֶם  יִקְצֹף 

שָׂרַף ה'". )ויקרא י' ו'.(

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

האם האבלות של העם תורמת לאהרן ובניו?	 

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

"כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין 
מקיף  שהוא  דבר,  שאירעו  ממי  חוץ  שמאל,  דרך 

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
אִים אֶל הֶחָצֵר הַמְנֲַחמִים בָּ

הַחִיצֹונָה
עַר עֹומְדִים עַל יָד הַַשּ

יא צַלְמָוֶת ֵּ נָיו אֶל ג ֲאֶשר פָּ
וְאֵימָתוֹ סָבִיב סָבִיב.

ם ל יְכָלְתָּ ער כָּ ֲעמִידָה עַל יָד הַַשּ
ל מְנֲַחמִים לָשֵׂאת. ֶשׁ

רְסָאֹות מֶרְחַק פַּ י בְּ ם נַפְִשׁ ַּ ג
זֵרָה הִיא. ְּ ל הַּבֹוכֶה. ג מִן הֲָאנִי ֶשׁ

יֹוצֵר לֵילֹות וָרּוחַ
כִי אָֹים זֶה, ךָ בְּ ְּ ֲהלֹא נֶגְד

רְחַק  אַל תִּ
חַיִץ אַל יַעַמְדּו כְּ

נֹות אֹור מִילְיֹונֵי ְשׁ
ינְךָ ּובֵין אִּיֹוב. בֵּ

ביטויים שונים לאבל 
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'(

כָה.  ּתוֹ וְלֹא בָּ "רַ' ֲחנִינָא מֵתָה לוֹ בִּ
יתְךָ?  ֵּ רְנְגֹלֶת הֹוצֵאתָ מִב ּתוֹ: תַּ אָמְרָה לוֹ אְִשׁ

)שאינך בוכה?( 
רוֹן!?" ָּ כֹול וְעִו נַיִם ְשׁ אָמַר לָּה:  ְשׁ

עיוורון  גם  עליה  להוסיף  שעלי  השכול  בצרת  די  )לא 
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 ?	 
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חכמים  במחלוקת  גם  מתוארות  לקושי,  התגובה  דרכי  שתי 
)סנהדרין ק', ב'( בפירוש הפסוק במשלי. )י"ב, כ"ה(: 

ה".  ָּ חֶנ אָגָה בְלֶב אִישׁ יְַשׁ "דְּ

ישיחנה   אמר:  וחד  מדעתו,  ישיחנה  אמר:  חד  אסי:  ורבי  אמי  רבי 
לאחרים. 

ספרו לחברותא, באיזו משתי הדרכים אתם נוהגים לבחור.	 

ָבּור  "אִם ּתִפְּגֹשׁ אָדָם שׁ
ֵב אִּתוֹ  שׁ

ֶבֶר הָאָרּור  עַל סַף הַּשׁ
אַל ּתְנַּסֶה לְתַּקֵן 

ּום ּדָבָר  אַל ּתִרְצֶה שׁ
ּבְיִרְאָה ּובְאֲַהבַת הַּזּולָת

ֵב אִּתוֹ  שׁ
ָם לְבַד." ֶּלֹא יִהְיֶה שׁ שׁ

)סמדר וינשטוק(

האם יש לניחום אבלים התיישנות?
הזמן.  חלוף  עם  משתנה  קרוב,  לו  שנפטר  לאדם  הראוי   היחס 
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, ב'(:

"המוצא את חברו אבל בתוך י''ב חדש - מדבר עמו תנחומין ואינו 
י''ב חדש - שואל בשלומו ואינו מדבר עמו  שואל בשלומו. לאחר 

תנחומין אבל מדבר עמו מן הצד. 
עמו  ומדבר  חדש  י''ב  לאחר  אבל  חברו  את  המוצא  מאיר:  א''ר 
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? 

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. 
כי  ... מנחם הסבור  זו אינה נחלת הכל  היכולת לעמוד במשימה 
שיאמר  הדברים  כי  לוודא  אמור  מילוליים,  ניחומים  להציע  בידיו 
מילים  לא  ע"ב(  ל"ז,  )מגילה  הלב"  על  שמתקבלין  "דברים  יהיו 
שבלוניות, אלא דברים ההולמים את המיוחדות הסובייקטיבית של 
המעמד והשעה, כדי שהלב יוכל לקלוט אותם ולהסתייע בהם." (

אליהו רוזנהיים, תצא נפשי עליך)


