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                                   שבת חול המועד סוכות

חג ובמיוחד את הבאים עלינו בע"ה לטובה  החגיםאת  רבה אנו ממשיכים לחגוג בשמחהמועדים לשמחה , 

 ואת שמיני עצרת ושמחת תורה . הנקרא זמן שימחתנו, סוכות

בחז"ל אודות מעמדה ויש  מחלוקת העורראשר , מגילה בין השאר את מגילת קהלת בע"ה השבת נקרא 

עוררת מנראית  המגילה שטחית הבקריא .והחדשניים בשל רעיונותיה הנועזים אף שביקשו לגנוז אותהש

תקופה לאחר שעברנו נקבעה לקריאה במיוחד בזמן שמחתנו שקהלת יתכן  .ות דתיתנספקספקות ובמיוחד 

א הנור יום כיפור -בשיא הימים הנוראים ושנה , ראש השל סליחות בחודש אלול , ורצינית  חשובה

יש להמשיך את חשבון הנפש .המגילה מלמדת ש נפילת מתח ותחושת פורקן עולשלא תהא בכדי ו והקדוש

מהות  פילוסופיה יהודית , הגות ב יסודות האמונה ,במחשבות לחשוב לאורך כל השנה , כל יום כל שעה 

ת  -ַמהפרופורציות לחיים "  ללמודהחיים ,  ָכל  רֹון, ָלָאָדם:יִּ ש ֲעָמלֹו-ב  ַיֲעֹמל, ַתַחת ַהָשמֶׁ דֹור  .שֶׁ ּדֹור ֹהֵלְך ו 

ת עֹוָלם ֹעָמדֶׁ ץ ל  ָהָארֶׁ  "  ָבא, ו 

ל" האדם מקבל פרופורציות לחיים כשהוא מבקר  ֵבית ֵאבֶׁ  לחיים.            והתייחסותאת ולעיתים משנה  " ב 

             .טוב לעשותמה טוב לנו ומה פעמים רבות המגילה שואלת מה מהות החיים שלנו בעולם הזה , 

  בעת מוות . וריקים מתוכן הבל םמלאיאשר הם עושר , נכסים ,  -כל טובות ההנאה בחיים  מה חשיבות

ָמע:ס מבהיר " של המגילה סיומה  ועובדות אךקשות מגילת קהלת מעלה שאלות  ש  ת  ֹוף ָּדָבר, ַהֹכל נִּ -אֶׁ

אֶׁ קִּ ָהֱאֹל ָרא ו  י-תים י  מֹור, כִּ ֹוָתיו ש  צ  ת .ָהָאָדם-זֶׁה ָכל-מִּ י, אֶׁ ה, ָהֱאֹל-ָכל-כִּ ָפט, ַעל ָכלקִּ ַמֲעשֶׁ ש  מִּ א ב  -ים ָיבִּ

ָלם: ם  נֶׁע  ם-אִּ אִּ יש משמעות של לקיים תורה לשמה טוען ש פרופסור לייבוביץ הנוקט בגישה"  ָרע-טֹוב, ו 

בכל את גדולת ה' , האדם המאמין צריך לראות כל הזמןחת ה' לקיום האנושי רק כשהאדם מודע למעמדו ת

לטוב ולרע , גם כשלא נוח , גם כאשר אנו רואים את זוועות העולם האדם צריך  מעשיו ובכל עולמו

  עבודת ה' לשמה , אמונה בטוב וברע.      זו  , מבלי לבקש או לצפות לשכר לעבוד את ה'

ַלָּטֵמא, יוצא מנקודת הנחה " מאמין הגדול ה ַלָּטהֹור ו  ָלָרָשע ַלּטֹוב ו  יק ו  ָחד ַלַצּדִּ ה אֶׁ רֶׁ ק  ר ַלֹכל, מִּ ַהֹכל ַכֲאשֶׁ

לַ  ַלֹזֵבַח, ו  ר ֵאינֶּׁנּו ֹזֵבחַ ו  ולמרות זאת הוא מוכן לעבוד את ה' ולא לטובת גורל אחד לרשע ולצדיק "  ֲאשֶׁ

י, ַגם"  גם  נאמרלטובת המקיימים תורה שלא לשמה  .אינטרסים שלו  ר יִּ  כִּ י, ֲאשֶׁ יֶׁהיֹוֵדַע ָאנִּ ֵאי -ה  ר  יִּ ּטֹוב ל 

ָפָניוקִּ ָהֱאֹל ל  אּו מִּ יר  ר יִּ טֹוב לֹא.ים, ֲאשֶׁ יֶׁה ָלָרָשע,-ו  ה  לֹא יִּ ים ַכֵצל-ו  יְך ָימִּ ֵני ֱאֹל ַיֲארִּ פ  לִּ ר ֵאינֶּׁנּו ָיֵרא, מִּ  "  יםקִּ ֲאשֶׁ

כן ילך , אדם בא בקול ונפטר מן העולם בקול ,  במוות המדרש אומר " כמו שבא האדם,רב ישנו עיסוק 

בוכה ובמות האדם בוכים  עולםיציאתו אל הבא לעולם בבכייה ונפטר מן העולם בבכייה " כפי שהתינוק ב

דיו קפוצות מדרש נוסף " כשהאדם בא לעולם בצאתו מרחם אמו יוכפי שיש זכרו  ומוקיריעליו האבלים 

כאגרוף כאילו אומר כל העולם כולו שלי הוא ואני נוטלו וכשהוא נפטר מן העולם ידיו פשוטות )פתוחות ( 

כל חייו כפי שנולד כך במהלך כאילו אומר לא נחלתי מן העולם הזה ולא כלום " על אף מלחמות האדם 

                                                                                                                                 . ימות 

היהדות איננה  .טוביםומעשים לות ה' איננה פונקציה של תגמול על תפיהשגחת מלמדת כי מגילת קהלת 

                                                   . ולדעת שהכל מאת ה'ות טוב אלא דורשת לעש טובמבטיחה 

ת"  - שגרה ובשאננותתחילה בההמגילה  עֹוָלם ֹעָמדֶׁ ץ ל  ָהָארֶׁ דֹור ָבא, ו  שואלת שאלות מתגרות  " ּדֹור ֹהֵלְך ו 

ֵרי"  -מסקנה חד משמעית מסיימת בוקובעת שהכל הבל אך חוקרת  ב  צֹא ּדִּ מ  ת, לִּ לֶׁ ֵקש ֹקהֶׁ ָכתּוב -בִּ ץ; ו  ֵחפֶׁ

ת ֵרי ֱאמֶׁ ב  ר, ּדִּ ים ַבֲעֵלי ֲאֻספֹות;  ֹישֶׁ טּועִּ רֹות נ  מ  ַמש  ֹבנֹות, ּוכ  ים ַכָּדר  ֵרי ֲחָכמִּ ב  נּו, ֵמֹרֶעה ֶאָחדּדִּ ֹוף ָּדָבר, ס ... ִנתְּ

ָמע: ש  ֶאתקִ ָהֱאֹל-ֶאת  ַהֹכל נִּ ָרא וְּ מֹור,-ים יְּ ֹוָתיו שְּ י ִמצְּ ת ָהָאָדם-זֶׁה ָכל-כִּ י, אֶׁ א ַמֲעשֶׁ -ָכל-כִּ ים ָיבִּ ה, ָהֱאֹלהִּ

ָפט, ַעל ָכל ש  מִּ ָלם:-ב  ם  נֶׁע  ם-אִּ אִּ  .ָרע-טֹוב, ו 

 

 ם ומועדים לשמחה ולששון.שבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


