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  *)כ: ס'יש( ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך
  

מבעלה היא  . בלי בעל ובנים,שה בודדהי את ציון במטפורות ודימויים של א לרובדברי הנחמה של הנביא ישעיה מתארים
יש  ,עקרות או שכול לנוגעגם כשההקשר הקרוב אינו .  הם הסיבה להעדר הילדים3 או שכול2רות ועק1,נעזבת כתוצאה מפירוד

 ִיְהֶיה ָּלְך 'הלֹא ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף ִּכי : "שם נאמר', כי תבוא'כמו בהפטרת פרשת , במפתיעמופיע הנושא הזה ש
   ).כ: ס'יש ("ְלאֹור עֹוָלם ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך

 אך ביטוי זה . על בוא עת נחמה בשורהבויש  ו,שה ששכלה את ילדיהימעלה תמונה של א" ושלמו ימי אבלך"הביטוי 
שעליה , שה החכמה מתקועיאת הוראותיו של יואב לא,  למשל,ראה? פעם מסתיים האבל על שכול-איהאם : מוקשה

ְוָהִיית ְּכִאָּׁשה ֶזה ָיִמים  4ְּבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָּתסּוִכי ֶׁשֶמןִהְתַא: "להתחזות לפני דוד המלך כמתאבלת על מות בנה
כי מי יכול , ברור שהתנהגות כזאת מתקבלת על הדעת ולא תעורר את חשדו של המלך). ב:ב יד"מש" (ַרִּבים ִמְתַאֶּבֶלת ַעל ֵמת
  5?ם על בנה ֵא שלאבללקצוב את תקופת ה

 נראה ? וכאשר הוא מסתיים חוזרים החיים למסלולם,כאילו האבל הוא עונש קצוב,  נוקט הנביא בלשון זאתובכן מדוע
ועקב , זה על זה הדדיתמשום שהוא מכיל בתוכו שני נמשלים המשפיעים " ושלמו ימי אבלך"שהנביא בחר בביטוי לי לפרש 

  .כך נוצרת הוויה סגנונית מיוחדת
 בסיפור יש פירוטטקסים אלה על מקצת . זמנם בדרך כלל קצובש, י האבל המוחצניםבתחום המשל אכן מדובר על טקס

 הטקסים כוללים בכי 8. ובדינה של השבויה יפת התואר מאידך7, ומות אשת יחזקאל הנביא מחד6מותם של נדב ואביהוא

                                                 
יהיו דברים . בת אברהם ושולמית, אסתר, ה השברנו שבר בהילקח מאתנו אמנו הצדקת"ב מנחם אב התשס"ביום י.  בעיצומם של ימי אבלנואנו  * 

  .ג"ד באלול התשס"שיום פטירתו חל בי, אלה לעילוי נשמתה ולעילוי נשמת אבינו מורנו הרב ראובן הכהן
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 ֵאי ֶזה ֵסֶפר ְּכִריתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתיָה אֹו ִמי ִמּנֹוַׁשי ֲאֶׁשר ָמַכְרִּתי 'הּכֹה ָאַמר : "א:נ' יש".  ְׁשֵכָחִני'ה ו'ה ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני" :יד:מט' ראה יש
  ".ֵהן ַּבֲעֹונֵֹתיֶכם ִנְמַּכְרֶּתם ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה ִאְּמֶכם ,ֶאְתֶכם לֹו

  ".'הא ָיָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי לֹא ָחָלה ִּכי ַרִּבים ְּבֵני ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה ָאַמר ָרִּני ֲעָקָרה לֹ" :א:נד' ראה יש   2
ֶּלה ַוֲאִני ְׁשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה ּגָֹלה  ְוָאַמְרְּת ִּבְלָבֵבְך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵא.עֹוד יֹאְמרּו ְבָאְזַנִיְך ְּבֵני ִׁשֻּכָלִיְך ַצר ִלי ַהָּמקֹום ְּגָׁשה ִּלי ְוֵאֵׁשָבה: "כא-ראה שם כ   3

  ".ְוסּוָרה ְוֵאֶּלה ִמי ִגֵּדל ֵהן ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבִּדי ֵאֶּלה ֵאיפֹה ֵהם
 ַעד ּוָבָׂשר ָוַיִין לֹא ָבא ֶאל ִּפי ְוסֹוְך לֹא ָסְכִּתיֶלֶחם ֲחֻמדֹות לֹא ָאַכְלִּתי  .ַּבָּיִמים ָהֵהם ֲאִני ָדִנֵּיאל ָהִייִתי ִמְתַאֵּבל ְׁשלָֹׁשה ָׁשֻבִעים ָיִמים "׃ג-ב:י' גם דנ    4

  ".ְמלֹאת  ְׁשלֶֹׁשת ָׁשֻבִעים ָיִמים
וספק אם אפילו איוב המקבל בהכנעה גזרת שמים יכול להתנחם על מות ילדיו הראשונים , בנו יוסף' מות'השווה לאבלו המתמשך של יעקב על    5

  !בהולדת האחרונים
6 

 ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִיְקצֹף ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹמּו  ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּוה ֶאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ַוּיֹאֶמר מֶֹׁש"  
   ".'הֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ִיְבּכּו 

ֵהָאֵנק ּדֹם ֵמִתים ֵאֶבל לֹא ַתֲעֶׂשה ְּפֵאְרָך . ְולֹא ִתְסּפֹד ְולֹא ִתְבֶּכה ְולֹוא ָתבֹוא ִּדְמָעֶתָךִני לֵֹקַח ִמְּמָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך ְּבַמֵּגָפה ן ָאָדם ִהְנֶּב: יז-טז:כד' יח   7
   ".אֵכלֲחבֹוׁש ָעֶליָך ּוְנָעֶליָך ָּתִׂשים ְּבַרְגֶליָך ְולֹא ַתְעֶטה ַעל ָׂשָפם ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים לֹא תֹ
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, ח של המראה החיצוניוהזנחת הטיפו 9שינוי בולט בלבוש ובמנהגי האכילה, ישיבה דוממת בלי מעש, הסתגרות, ויללה
לסוך את  ממצווה עליה יואב להימנעשה החכמה מתקוע יבסיפור הא. רני הידייםופיער הראש ובצ בֵשהזנחה הניכרת בעיקר

חוסר הטיפוח ניכר אצל הנשים .  נותנת אותותיה בעור הפניםמנעות זויובאופן טבעי ה, )כאחד מסממני האבל(  בשמןגופה
ואולי גם מסיבה ,  באבללהבחין באישה השרויהקל היה  10.עטורי זקן ופאות לחיים, כנראה, יותר מאשר אצל הגברים שהיו

  .כדי להציג תמונת אבל, ולא באיש, שהיזאת בחר יואב בא
היה כנראה פרק זמן מקובל אך , ים של האבל נפסקים כשהחיים מאלצים את האדם לחזור לשגרת חייויהסממנים החיצונ
 מעבר לתקופה ותאבלהת ".ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ":ארואותו אנו למדים מדין יפת תש, לסממנים חיצוניים אלה

 דעתה וזמנה מוקדשים ,מובן שאם שכולה שמתברכת בילדים נוספים.  ברצון האדם האבל ובעומק רגשותיוה תלויתהיזאת הי
  . להתמכר לצער ללא הגבלה על המתיםנה יכולה ואי,לגידול הילדים החיים

חורבן ן שוכיו: שני הנמשליםאך תמונה זאת מתעצמת מכוח , סיום כזה של תקופת האבל רומז ישעיה בנחמתול , כךאם
אוצר ' לפי .הכפולה הזאתהתמונה על לכן נסוב המשל  ,ציון מתבטא הן בשממת מושבות האדם הן בשממת השדות המוברים

ורק , וכך היא המשמעות בבניין קל והפעיל', נבל, הבל, יבש'ל הוא "רש אבושההמשמעות העיקרית של ' לשון המקרא
שתי המשמעויות השונות נובעות . ' או נהג מנהגי אבלות11,בייחוד על מת, היה מצר ' ל משמעות של"רש אבובהתפעל יש לש

מקביל שורש יה יש י ולשנ12,ראשונה יש שורש מקביל בלשון האכדיתמשמעות הל: מהתלכדות השורש משני מקורות שונים
:  אין הדברים חתוכים באופן נחרץוכך, משמעות השורש כדי להעצים את תחושת החורבן-בנבואה משתמשים ברב. רמיתבא

 או שהוא , וחורבןהוא מדבר רק על יובש, )ד:כד' יש" (ֻאמללה נבלה ֵּתֵבל, ה הארץאבלה נבל: "האם כאשר הנביא אומר
נרדפת של ה', מלל'ת מתחדדת גם בשל השימוש המתוחכם בהתחושה הזא? פוריותה-בצער האדמה על איגם משתף אותנו 

-ַהֶּגֶפן הֹוִביָׁשה ְוַהְּתֵאָנה ֻאְמָלָלה ִרּמֹון ַּגם" :יב:כפי שברור מן ההקשר ביואל א, שה שגם לה יש משמעות של יובש וכמי,'אבל'
: ז:כד' כך גם בישו 13,של צערמשמעות , עות אחרתמשממקופלת ' אמלל'בצורה גם אך  ,"ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ָיֵבׁשּו-ָּתָמר ְוַתּפּוַח ָּכל

לשון , היא גם מטונימיה) 'תבל וכו, או הארץ( האדמה שכן, עיבוי השיריהאם נוסיף לכך את ". מללה ארץאבל תירוש ֻא"
אבלה יהודה ושעריה : " אומרכשהנביא .נמצא שניתן לקרוא את המשפט בכמה רבדים, לציין את היושבים עליה, קצרה

העדר תושביה והזנחת עבודת על , השוממה שדואבת על שממתה האם הוא מדבר על אדמת יהודה –) ב:יד' יר" (מללוֻא
 האם היא -  ואומללות השערים? יהודה האבלים על העדר אחיהם ועל האדמה החרבהעל תושביהוא מדבר   שמאאו, האדמה

  במשפטגםכך ? "וחת ירושלם עלתהוִצ: "ההמשךכפי שעולה מן ,  בשערםיושביהממונם הפיזי או לצערם של יביטוי לש
מוביל את הקורא לתמונת הכתוב ', אבל'ל' יבש'למרות התקבולת בין , )ב:א' עמ" (עים ויבש ראש הכרמלאבלו נאות הרֹו"

השורש של משמעות -רב לפעמים ברור שהנביא משחק ב, יתרה מזאת14.אבל של הרועים חפויי הראש בשל שממת האדמה
. חורבנה של האדמה הנעבדת הוא אסונם של החיים עליה, משום שחיי האדם תלויים באדמה: עמיק את המסר כדי לה'אבל'

 'יובש'רשים המתארים והרי שהש,  רעב הוא צמוק ושדוףבזמן שלו, אוכל לשבעה נראה מלא יותר ורענןהלפי שאדם , ועוד
ֶדה ָאְבָלה ָשד ֻׁשַּד .'ְרֵתי הָׁשָאְבלּו ַהּכֲהִנים ְמ' ה ָוֶנֶסְך ִמּבית הָהְכַרת ִמְנָח": י-ט:כך ביואל א .מתאימים גם לאדמה וגם ליושביה

 כמו כן נוסיף ששדה מוזנח ולא מעובד דומה לאדם המזניח את חיצוניותו ."ָגן הֹוִביׁש ּתִירֹוׁש ֻאְמַלל ִיְצָהרָּדד ֻׁשַּד ּכִי 15ֲאָדָמה
  .דומה לשדה ברא הו אדם גדל פרע ו שלראשכאשר שער או שמא נאמר ש, בעקבות אבלו
שה שכולה שנולדו לה יכא,  הוא מדבר על ציון שתתמלא שוב באוכלוסין"ושלמו ימי אבלך" כאשר ישעיה אומר ,אם כך

" ֵּתָאַמָנה ַצד ַעל ּוְבנַֹתִיְך ָיבֹאּו ֵמָרחֹוק ָּבַנִיְך ָלְך ָבאּו ִנְקְּבצּו ֻּכָּלם ּוְרִאי ֵעיַנִיְך ָסִביב ְׂשִאי" :כנאמר בראשית הפרק ,ילדים חדשים
 להבנה שמדובר פה באדמת גםמכוון , "לֹא ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף", ני של הפסוקו אך ההקשר הקוסמוג,)ד' פס(

 ת ובכך נשלמ,יה והשממהימשכיחה כליל את תקופת הצ מתחדשת בההיה יויפעת הצמח, ציון החרבה שלפתע מלבלבת

                                                                                                                                                                          
ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה  . ְּבֵביֶתָךְוָיְׁשָבה ְוֵהִסיָרה ֶאת ִׂשְמַלת ִׁשְבָיּה ֵמָעֶליָה .ְוִגְּלָחה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָהַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך : "יג-ב:כא' דב   8

 ּובִֹאי ַבחֶֹׁשְך ַּבת ַּכְׂשִּדים ִּכי לֹא תֹוִסיִפי ִיְקְראּו ָלְך ְּגֶבֶרת ְׁשִבי דּוָמם" :ה שייך לכאן:זמ' גם התיאור הלעגני לבבל ביש .ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים
  ".ַמְמָלכֹות

  .4' ראה הערה מס    9
 ".לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנָך: "כז:יט' ויק ראה   10
עד כדי הסרת , וחטא העגל גורר אחריו אבל כבד של העם, תבוסה ורעב, כמו מגפה,  בעקבות כל דבר הגורם צעראלא, האבל בא לא רק על מת   11

  ". ַוִּיְׁשַמע ָהָעם ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו ְולֹא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו" ):ד:לג' שמ(ראה לאחר העגל . העדיים
  . B abalu :to dry up, outהערך  את CADראה במילון האכדי    12
 ".י ֻאְמָלל ָאִניִּכ 'ִני הֵּנָח"׃ ג:ו' ראה תה   13
הם הפסוק הקודם ל ".לֹא ָמְצאּו ַמִים ָׁשבּו ְכֵליֶהם ֵריָקם ּבֹׁשּו ְוָהְכְלמּו ְוָחפּו רֹאָׁשם ְוַאִּדֵריֶהם ָׁשְלחּו ְצִעיֵריֶהם ַלָּמִים ָּבאּו ַעל ֵּגִבים: "ד-ג:יד' ראה יר   14

 ".ָאְבָלה ְיהּוָדה ּוׁשְָעֶריָה ֻאְמְללּו ָקְדרּו ָלָאֶרץ ְוִצְוַחת ְירּוׁשַלִם ָעָלָתה" :הוא
" אבל תירוש"וכן ', נשחתה' עניינו -אבלה : ד מפרש:ק לישעיה כד"רד. חרבת ארעא: ומתרגם, תרגום יונתן עמד על המשמעות של יובש   15

אף שרבי יוסף קרא מעלה , י:ביואל א. אף שהמקבילות מדברות על יובש, י הפסוק בירמיהמנחם בן שמעון הולך בדרך דומה לגב'  ר).ז ,להלן(
שבתחלתן סתומים ', כפולים'מן ה  זהו–שודד שדה אבלה אדמה : "אין הוא רואה כאן תקבולת אלא סיבה ותוצאה, את ההקשר ומצביע עליו

מה : הרי פתרונן בצידן.  איני יודע ממה אבלה-אומר אבלה אדמה  הואכש;  איני יודע ממה שודד-שדה  כשהוא אומר שודד. ובצידן מפורשים
אבלה : "אבן עזרא רואה בכך משל ליושבים. "מפני שהוביש תירוש:  פתרונו-ומה שאמרתי אבלה אדמה ,  כי שודד דגן-שאמרתי שודד שדה 

   ."'ששון הוביש'וכן  ,דרך משל  -הובישה   הגפן;אבלו יושביה:  הטעם-אדמה 
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 16לפתעהנביא עובר  אותו פסוקשכן ב, הימרמזת גם על יובש הצמחי' אבלך'לה י הפסוק הבא מלמד שאכן המ.תקופת הצער
 ."ְלִהְתָּפֵאר ָיַדי ַמֲעֵׂשה ַמָּטַעי ֵנֶצר ָאֶרץ ִייְרׁשּו ְלעֹוָלם ַצִּדיִקים ֻּכָּלם ְוַעֵּמְך: "מוי של עם ישראל לצמחילד

יחזקאל מבטא אותו רעיון בצורה הרי ,  את סוף הגלותמה כמאפייןרומז על התחדשות פני האדרק שישעיה לעומת 
ופורשו , )ח:לו' יח" (ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא: "משמעית-ברורה וחד

  ∗).א"סנהדרין צח ע( "מזה מגולה קץ לך אין: אבא רבי ואמר": הדברים כסימן מובהק של הגאולה והתגשמות נבואות הנחמה
   

  מעוז-יונה בר
   ך"המחלקה לתנ

  'הכתר'ומפעל מקראות גדולות 
  

  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

  Parasha/JH/il.ac.biu.www://http/ :כתובתנו באינטרנט

                                                 
. כב הם תוספת מאוחרת-ידי ההנחה שפסוקים כא-ך המודרני פתרו רבים את בעיית הקשר בין הפסוקים בקלות רבה על"פרשנות מחקר התנב   16

במשמעות ' אבלך'הוא גם מציע להבין את המילה . Historical Commentary on the OTבסדרה . J.L. Kooleיוצא מכלל זה פירושו של 
בפועל  ").ֲעֹוָנּה ִנְרָצה ִּכי ְצָבָאּה ָמְלָאה ִּכי: "ב:מ' מעין מה שכתוב ביש(ופירוש הדבר ששלמה תקופת העונש , צער שקשור לאשמה ולעונש

  .יז:שמופיעה בפרק ס" שלום"הוא רואה רמיזה למילה , בבניין קל, "ושלמו"
  .ם השבועיים שלנויש לגנוז את הדף כפי שיש לנהוג ברוב הדפי, בשל ריבוי הציטוטים המקראיים במאמר זה   ∗
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