
 "פתשרי תש           בס"ד 

 שבת חול המועד סוכות

 

בע"ה נמשיך לקרוא . בימים הקרובים שבתון ומועדים ,מנוחה , קודשחג והאנו ממשיכים את רצף ימי ה

 ,ומגוג על אדמת ישראל מלחמת גוגוביניהם נבואת  , הפטרות מרתקות בתורה פרשות שונות בבתי הכנסת

                 .שלמה  –של המלך קהלת  הפילוסופיהוגות ההדברי  מרתקתקהלת הומגילה  הושענות ,

  תנקרא את פרש. ושמחת תורה רבה ונחגוג את שמיני עצרת אאת חג הסוכות בהושענבשבוע הבא נסיים 

 נטעם ונתחיל את ספרכאשר  נמשיך ברצף בלתי פוסק מידוהאחרונה בספר התורה " וזאת הברכה "

טובה  שנה חדשהבנתברך תפילה שזור קריאה ברצף של אלפי שנים ובלקריאה של עוד מח שיתברא

אם הגשם הגיע גם  גחלהמשך רצף של גשם מבורך כפי שקיבלנו במהלך הו ומבורכת ומלאה בגשמי ברכה

 .שלא בעיתו

ַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל "  - ת קהלתמגילאת כאמור השבת נקרא  ים אָּ לִּ ִּם. ֲהֵבל ֲהבָּ לָּ ירּושָּ ודִּ ֶמֶלְך בִּ ְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶבן־דָּ דִּ

ֶבל ים ַהֹכל הָּ לִּ שהרי ידוע שחז"ל  בכדי להבין את הכוונה הנכונהרב  יוןעשיש לקרוא ב מגילהזו  ."ֲהבָּ

                                                                                                                                                                                                    . חשבו לגנוז אותה בכדי שלא תובן כראוי

נידונה הרבה מאוד  —פרופסור ישעיהו ליבוביץ'  פילנפש הגדולה" "מגילת חשבון ה —מגילת קהלת 

 .בידי פרשנים והוגים מכל כיוון וזווית אפשריים. אין בה אבן שלא הפכוה וחזרו והפכוה פעמים אין ספור

פעמים  38וגילו שהמילה "הבל" מופיעה בקהלת בין היתר בדקו רא כותב כי חוקרי המקרא ד"ר חיים שפי

פעמים במגילה כל כך  38מילה שמופיעה מה כוונת המחצית! יותר מ —הופעותיה במקרא  73מתוך 

מגילה גם ב .דבר חסר ערך , לשווא , לריק ,חינם ,כשטות  " הבל " מבארים ו המפרשיםיש  ? קטנה

חיי אדם חסרי   -כשטות גמורה, והביטוי "ימי הבלו" מפרשים היש ש —הביטוי "הבל הבלים"  מוזכר

 .                                                                                                                       ממשות

ֶבל" )קהלת יא, י(. האם, לדעתו של מחבר המגילה  במגילה נאמר בין השאר  י ַהּיַלְדּות וְהַַשֲחרּות הָּ "כִּ

קהלת התכוון להגיד שכל תקופות חיינו עוברות עלינו מפרשים שטוענים שיש ?  הילדות היא דבר שטות

  .ורעות רוח כהרף עין, ולא התכוון לומר שהן שווא וריק

יו כֵצל הפירוש הנכון של "הבל הבלים" יתכן שלדעת ד"ר שפירא  ה ימָּ מָּ ם ַלֶהֶבל דָּ דָּ דומה מאוד לזה של "אָּ

עות... שהכול עובר כהרף עין: הכול נושר מבין האצבגילה במקהלת רוצה לומר  .ֹעוֵבר" )תהלים קמד, ד(

מסיימים מערכת בחירות ומיד כולם חולפים... -רגעים של שמחה, של יצירה, של פליאה והתרוממות רוח 

גם רגעים של כאב פיזי, של שברון לב, ימים של אבל על אובדן אדם עוברים אנו מגיעים לחדשה ...

נכנסנו בחיל ורעדה ליום כיפור וכבר גגנו את ראש השנה לאחר מכן רגע ח .שאהבנו או על חלום שנגוז

רק התחלנו לקרוא את ספר דברים ואנו כבר  .ואת מחזור הקריאה של התורהסוכות  אנו מסיימים את

בקול  פריות נכנסות לאזורנומיא,עולות ונופלות  אימפריות וממלכות ,מהר תפוגגמהכול  בבראשית .

כול ה -המגילה מגלה את אשר ידוע זריחות ושקיעות,  .דממהקול ענות חלושה , בב ויוצאותתרועה רמה 

 .יעבור ויעלם יום אחד

לניצול טוב של הזמן הקצר העומד  נימה אופטימית קולט בין השורותהמאמין   ?אז מהי המסקנה 

ע"  לרשותנו בעולם הזה  ר רָּ בָּ ְצוָּה לֹא ֵיַדע דָּ ֱאֹל ... שֹוֵמר מִּ ְרֵאי הָּ ְהֶיה ּטֹוב ְליִּ י ֲאֶשר יִּ נִּ ים ֲאֶשר קיֹוֵדַע אָּ

יו נָּ ְלפָּ יְראּו מִּ ר ...יִּ בָּ ְצֹו סֹוף דָּ א ְוֶאת מִּ ים ְירָּ ֱאֹלהִּ ע ֶאת הָּ ְשמָּ יו ְשמֹורַהֹכל נִּ   "תָּ

 

 

 

 .חג שמחם ושלושבת 

 שלר איתן     

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


