
 

 

   

 שבת חול המועד סוכות: קהלת משתכשך בנהר         

 הרב אלישע וולפין                                                          

 

 חברים יקרים,

 

 אמרו עליו שהוא דכאוני. אמרו שייאוש גדול בוקע מגרונו.

 

לעניות דעתי, לא אדם דכאוני כתב את ספר קהלת ולא אדם מיואש. מגילת קהלת הינה המסמך 

הכניסו אותו לתנ"ך וקבעו שיש לקרוא בו המפוכח ביותר והעמוק ביותר בתנ"ך. העובדה שחז"ל 

בשבת חול המועד סוכות, מעידה, כרגיל, על גדולתם הרוחנית האדירה )כמו גם לגבי שאר המגילות 

, שהן לא פחות "בעייתיות" מקהלת: מגילת שיר השירים הארוטית , מגילת 5-מתוך ה 4או לפחות  -

ומגילת  -הייתה מואבייה, רחמנא ליצלן!!! רבה של דוד המלך -המספרת לנו שסבתא -רות החתרנית 

 אסתר, שמשדכת בין יתומה עבריה, בתולה ותמה למלך ערל ושיכור(.

 

קהלת פשוט אומר בבירור את מה שכולנו מפחדים עמוק עמוק להודות: שלחיים שלנו אין כל 

 משמעות! שהכל בר חלוף! שאין שום יתרון לאדם תחת השמש.

 

ְבר  י"א: -קהלת פרק א, א ים, דִּ לִּ ל ֲהבָּ ים, ָאַמר קֶֹהֶלת, ֲהב  לִּ ל ֲהבָּ ִּם.  ֲהב  לָּ ירּושָּ וִּד, ֶמֶלְך בִּ י קֶֹהֶלת ֶבן דָּ

ָאֶרץ ְלעֹולָּ  א וְהָּ ְך וְדֹור בָּ ֶמש?  דֹור הֹל  לֹו ֶשיֲַעמֹל ַתַחת ַהשָּ ם ְבכָּל ֲעמָּ ָאדָּ ֶבל.  ַמה יְִּתרֹון לָּ ֶדת. ַהכֹל הָּ ם עֹמָּ

ב ֶאל וְזַָּרח ַהֶשֶמש ּובָּא רֹום וְסֹוב  ְך ֶאל דָּ ם. הֹול  ַח הּוא שָּ ף, זֹור  ֶמש, וְֶאל ְמקֹומֹו שֹוא  ב -ַהשָּ ב סֹב  פֹון, סֹוב  צָּ

א; ֶאל ל  ינֶנּו מָּ ים הְֹלכִּים ֶאל ַהיָּם וְַהיָּם א  לִּ רּוַח. כָּל ַהנְחָּ ב הָּ יו שָּ יבֹתָּ רּוַח, וְַעל ְסבִּ ְך הָּ ים -הֹול  לִּ ְמקֹום ֶשַהנְחָּ

ר, ֹלאהְֹלכִּים יש ְלַדב  ים ֹלא יּוַכל אִּ ים יְג עִּ רִּ ֶכת. כָּל ַהְדבָּ לָּ ים לָּ בִּ ם שָּ ם ה  א -, שָּ ל  מָּ ְראֹות, וְֹלא תִּ ְשַבע ַעיִּן לִּ תִּ

ֶמש ש ַתַחת ַהשָּ דָּ ין כָּל חָּ ֶשה; וְא  ה הּוא ֶשי עָּ יָּה הּוא ֶשיְִּהיֶה, ּוַמה ֶשנֲַעשָּ ְשמַֹע. ַמה ֶשהָּ ר  . י שאֶֹזן מִּ בָּ דָּ

אשֹנִּים רִּ ין זְִּכרֹון לָּ נ נּו. א  ְלפָּ יָּה מִּ ים ֲאֶשר הָּ מִּ יָּה ְלעֹלָּ ר הָּ ש הּוא'', ]אך לא,[ ְכבָּ דָּ ה ֶזה, חָּ ; וְַגם ֶשיֹאַמר, 'ְרא 

ַאֲחרֹנָּה. ם ֶשיְִּהיּו לָּ ֶהם זִּכָּרֹון, עִּ ַאֲחרֹנִּים ֶשיְִּהיּו, ֹלא יְִּהיֶה לָּ  לָּ

 

 שפתיים ימתקו! עונג צרוף! 

 

טמון זרע  -ורק בשחרור הזה  -דיכאון ולא ייאוש! יש כאן הזמנה לשחרור רדיקלי! ובשחרור הזה  לא

השמחה האבסולוטית. והשמחה הרי, היא תמצית המצווה של חג הסוכות )"ושמחת בחגך, והיית אך 

 שמח"(.    

 

וכות הנצח" הכל הבל, וכמו ההבל היוצא מפינו, הכל בעולם בר חלוף. אין "דבר" נצחי )חוץ מ"ס

 יש באדם!(.  אוי, כמה טמטום… שמוכרים לקראת החג

 

הוא  -יצירה מטפורית יוצאת דופן )שהרי אין באמת זמן אובייקטיבי!(  -החיים הם מעגליים. השעון 

עגול וסיזיפי. המחוג תמיד חוזר לשתיים עשרה. הדקה תמיד תיראה לנו עגולה, השעה עגולה, 

 היממה עגולה, והשנה עגולה. 

 

אדם מגיע אל העולם בעל כרחו, גדל, מתבגר, ומזדקן בעל כרחו ובסוף הוא שב אל מרחבי האינסוף, 

ְרֲחָך אל המקום ממנו בא, גם כן, בעל כרחו.  ה ַחי, וְַעל כָּ ד(, וְַעל כְָּרֲחָך ַאתָּ ר )נֹולָּ ה נֹוצָּ ֶשַעל כְָּרֲחָך ַאתָּ



ת ה מ  ו מן הים ואל הים הם שבים. אין חדש, אין )מסכת אבות ד, כ"ב(. כמוך, כל הנחלים בא ַאתָּ

 חידוש, אין התחדשות, הכל מיחזור של אותם מולקולות ואטומים אורגניים. 

 

רק האגו האנושי, ששונא את קהלת שנאה תהומית, מייחס לחייו של האדם משמעות. כי מי נהיה בלי 

 לייחס לעצמנו משמעות מופלאה? איך נקום בבוקר?

 

טיפול נפשי  -תרפיה -ו המטלטל "האדם מחפש משמעות", ייסד את תורת הלוגוויקטור פרנקל, בספר

על ידי חיפוש משמעות לקיום. אני לא חסיד גדול של התורה הטיפולית הזאת, למרות שאני מרבה 

לצטט מהספר. ויקטור פרנקל מספר, שבאושוויץ הוא גילה חירות גדולה! את החירות לייצר משמעות 

והמשמעות שהוא גילה, נתנו לו את כוחות הנפש לשרוד את הזוועה. בעוד  לסבלו. החירות הזאת,

 חזקים ממנו בהרבה לא עמדו בזה, הוא, "החנון" היהודי, לא נשבר ולא קרס. 

 

על פניו, קהלת לא מתאים ליהודי במחנה ריכוז! על פניו, קהלת לא מתאים לאף אדם שבא להתמודד 

 קים שלנו היום. קשה מאוד לקום בבוקר עם קהלת.עם אתגרי החיים, גם בתנאי הקיום המפנ

 

אחרי כבוד, בטחון,  -אלא שבסופו של יום, המרדף אחר משמעות לא שונה בהרבה ממרדפים אחרים 

הכרה, עושר, ייעוד ועוד. זו עוד כמיהה לנחמה ומרגוע לנפש המיוסרת, שעמוק בתוכה יודעת, שהכל 

 הבל!

 

 …אבל

 

המעמקים האינסופיים של קהלת, לעבור דרך מרתפי הייאוש שבדרך, מי שבאמת בשל לרדת אל 

לצלוח את מסדרונות השעמום התהומיים של החולין, יגלה להפתעתו את חדוות הקיום נטולת 

 המשמעות.

 

הוויה של חדווה  -לבשלים ולזקנים בלבד  -כי מעבר למרתפי הייאוש ולמסדרונות השעמום מצפה 

ת העונג של פרויד, ולא חדוות הכוח והאון של ניטשה, אלא עונג אחר טוטלית ואינסופית. לא חדוו

לגמרי. יש אשר יקראו לו "עונג שבת". עונג שבת הוא עונג של שחרור מוחלט מרדיפה ומחיפוש, 

שם", באצטלת הכבוד, הביטחון הכלכלי -ושמיטה טוטאלית של אשליית האושר הנמצא לו "אי

דעתי, כיוון קהלת. בהוויה הזאת אין, ולא יכול להיות, משמעות והמעמד. ואל ההוויה הזאת, לעניות 

לשום "דבר" או אובייקט מתכלה. בהוויה הזו ישנו רק הקיום עצמו, החיים כהווייתם ותו לא. בנחלים 

של קהלת זורמת תנועת החיים הפשוטה, העדינה, הקמאית, המקיימת את הכל, המחייה את הכל. 

ֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת ַהגָּןבריאה: הנחל של קהלת מופיע בסיפור ה ע  ר יֹצ א מ  )בראשית ב, י(. נהר החיים  וְנָּהָּ

הזורם לו תמיד, ועל פי רוב הוא נסתר מן העין המחפשת. אבל אפשר, אפשר לראותו אותו. אפשר 

 להיות ערים לקיומו. אפשר ליהנות ממימיו. אפשר להתענג מזרימתו.

 

 על ידי שחרור! שחרור גם מהחיפוש!אבל לא על ידי חיפוש, אלא רק … אפשר

 

מאפשרים לשחרר את כל ההבלים שקהלת מונה בשניים עשר  -ולעיתים רחוקות גם הזקנה  -בשלות 

 פרקי המגילה. 

 

צריך לשחרר  -נהר החיים עצמם  -בשביל לחוות, ליהנות ולהשתכשך במי הנהר היוצא מעדן 

וננו כל השנים: נחלים של כוח, מפלים של ולהיפרד מהנחלים הדמיוניים האחרים שהשקו את צימא



תהילה, זרימה של עושר, שצף קצף של אינטלקט, קילוחים של תארים, טפטופים של נשים ואפילו 

 הקצף הלבן של הרוחניות העוטפת את הכל. 

 

מילה נרדפת לתודעת  -הקיום והיקום אינם זקוקים לנחלים שהמצאנו. אבל האגו שלנו כן. האגו 

מעיינות, ויקרא להם "מי עדן". יסלול כביש -וב תעלות מים, ויקרא להם נחל. יבקבק מייחצ -ה"אני" 

ויקרא לו יעדים ומטרות. החיים, לעומת זאת, מצחקקים להם  GPSמסלולי, ויקרא לו ייעוד. ימציא -רב

בחדווה, תוך שהם משכשכים רגליים בנהר האחד והיחיד, שיוצא מעדן, ומתפצל לארבעה ראשים 

ם הָּ ) ת כָּלש  ב א  ישֹון, הּוא ַהסֹב  ד פִּ ה ֲאֶשר-ֶאחָּ ם -ֶאֶרץ ַהֲחוִּילָּ וא טֹוב שָּ ָאֶרץ ַההִּ ב. ּוזְַהב הָּ ם ַהזָּהָּ שָּ

ם ת כָּל-ַהְבדַֹלח וְֶאֶבן ַהשַֹהם.  וְש  ב א  נִּי גִּיחֹון, הּוא ַהסֹוב  ר ַהש  י -ַהנָּהָּ ישִּ ר ַהְשלִּ ם ַהנָּהָּ ֶאֶרץ כּוש. וְש 

ֶדֶקל תחִּ י הּוא ְפרָּ יעִּ ְרבִּ ר הָּ ְדַמת ַאשּור וְַהנָּהָּ ְך קִּ י"ד(. וארבעת הראשים -בראשית ב, י"א - , הּוא ַההֹל 

 מתפצלים לאינסוף יובלים בלתי נראים המשקים ומזינים ומרווים את הקיום כלו. 

 

 הסטוריים של התיאור שלעיל, שוב הלך לאיבוד באחד-ומי שנתקע כעת בחישובים הגיאוגראפיים

הנחלים האינטלקטואליים של עצמו. כי זהו תיאור מיתי ומטפורי, כמו כל תיאור של המציאות, כי את 

 הקיום האמיתי לא ניתן לתאר, אלא רק לחיות. 

 

איזו קליפה  -פרק אחרי פרק  -וכך קהלת מקלף לו קליפה אחר קליפה מבצל האשליות שלנו. בודק 

וה את הצימאון. והוא מגיע למסקנה שאף קליפה לא מביאה שמחה, איזו מביאה אושר, ואיזו תרו

מסוגלת באמת להחיות, להרוות ולשמח. וכשהוא מגיע לקליפה האחרונה בהחלט, הוא מעז לקלף גם 

 ….אותה. וכשהוא מקלף אותה הוא מגלה את

 

 אלוהים.

 

ע: ֶאת ר, ַהכֹל נְִּשמָּ בָּ א וְֶאת-סֹוף דָּ ים יְרָּ ֱאֹלהִּ ְצו ֹ-הָּ יו ְשמֹור, כִּ מִּ ם.-ֶזה כָּל-יתָּ ָאדָּ  הָּ

 

 -את כל התיאוריות, את כל ההסברים  -כשהחיפוש שלנו יגיע לקיצו, אחרי שכבר שמענו את הכל 

ורק סוכה רעועה של ענווה תהיה סוככת ממעל, להסתיר מפני … ייוותר רק הקיום הטהור, והאינסופי

 השמש הקופחת. 

 

ים עם זה? איך מגיעים לשם? וכשמגיעים, חלקכם, שהצלחתם להגיע עד הלום, אולי תשאלו, מה עוש

 מה עושים אז?

 

 משחררים עוד קצת!… אין מה לעשות עם זה. אין מפת דרכים. אפשר רק לשחרר. וכשמגיעים

 

 באים לרקוד בשמחת תורה!… ו

 

 שבת שלום ומועדים לשמחה,

 

 אלישע


