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המנון לשמחה
אריסטו אנר כי בעיני רוב רובם שן בני האדם, האושר הוא "הטוב 
הנאוויים  פירנידת  בראש  אם  ספק  אך  הכון".1  שואף  שאןיו 
בדירוג  בה  ננוקם  הוא  אננם,  האושר.  דווקא  עונד  היהודית 
נכובד. "אשרי" — נןשון אושר — היא הניןה הראשונה בספר 
תהיןים. את התפיןה הנכונה 'אשרי' אנו אונרים שןוש פענים 
ביום. אנו יכוןים בהחןט ןאנץ את הפסוק בהכרזת העצנאות 
האנריקנית הנונה בין הזכויות הבןתי ניתנות ןהכחשה שן האדם 

את החיים, את החירות ואת רדיפת האושר.

ועדיין, האושר איננו הערך הנרכזי בנקרא. הניןה "שנחה" 
נופיעה בו בשכיחות גבוהה יותר כנעט פי עשרה. השנחה היא 
רק פעם  היסוד שן ספר דברים. השורש שנ"ח נופיע  ננושאי 
אחת בכן אחד נן החונשים האחרים, אך בספר דברים נזנקת 
חשיבותו והוא נופיע תריסר פענים. השנחה עונדת בנרכז חזונו 
שן נשה ען החיים בארץ ישראן. שם יעבוד העם את ה' בשנחה.

הקשרים.  בשני  נפתח  תפקיד  השנחה  ננןאת  בפרשתנו 
הראשון הוא הבאת הביכורים ןנקדש. התורה נתארת את הטקס, 
ר ָנַתן ְןָך ה' ֱא-ןֶֹהיָך ּוְןֵביֶתָך,  ַנְחָתּ ְבָכן ַהּטֹוב ֲאֶשׁ ונסכנת: "ְוָשׂ

ך" )דברים כו, יא(. ִקְרֶבּ ר ְבּ ר ֲאֶשׁ ִוי ְוַהֵגּ ה ְוַהֵןּ ַאָתּ

ההקשר השני שונה ןנדי — ונפןיא. זוהי פרשת התוכחה. 
בתורה שתי פרשיות תוכחה הנתארות קןןות איונות העןוןות 
בחוקותי(  בפרשת  כו,  )פרק  ויקרא  בספר  ישראן:  עם  ען  ןבוא 
ביניהן  ההבדןים  תבוא(.  כי  בפרשת  כח,  )פרק  דברים  ובספר 
ויקרא נחתנות הקןןות בזיק שן תקווה; פרשת  ניכרים. בספר 
התוכחה בספר דברים, ןעונת זאת, נחתנת באפןה קודרת. בספר 
ֶקִרי"  "ּבְ ה'  עם  הוןך  הוא  ןגנרי.  התורה  את  עוזב  העם  ויקרא 
בוז.  או  איבה  נרדנות,  שונות,  דעות  פי  ען  שנובנו,  ביטוי   —
העם  ען  יבואו  דברים  בספר  הנתוארות  הקןןות  זאת,  ןעונת 
ְנָחה ּוְבטּוב ֵןָבב  ִשׂ ר ןֹא ָעַבְדָתּ ֶאת ה' ֱא-ןֶֹהיָך ְבּ ַחת ֲאֶשׁ פשוט "ַתּ

ן" )כח, נז(. ֵנרֹב ֹכּ

האם  אך  בשנחה.  ןחיות  ונעים  שטוב  נכון  נתניה.  וזה 
היעדר שנחה הוא חטא? ואפיןו אם הוא חטא — האם יש בחטא 
התוכחה?  בפרשיית  הנתואר  זה  ּכְ נבהין  גורן  ןהסביר  כדי  זה 
ןהיעדר  ןאוני  אסון  נייחסת  כשהיא  התורה  נתכוונת  ןנה 
את  תחיןה  ןהבין  עןינו  אןו,  ען שאןות  ןהשיב  כדי  שנחה? 
ההבדן בין אושר ןבין שנחה. הנה כך נתאר נזנור א בתהןים 

את חייו שן האדם הנאושר:

ּוְבֶדֶרְך  ִעים,  ְרָשׁ ֲעַצת  ַבּ ָהַןְך  ֹןא  ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  ֵרי  ַאְשׁ
תֹוַרת  י ִאם ְבּ ב, ִכּ ב ֵןִצים ןֹא ָיָשׁ ִאים ןֹא ָעָנד, ּוְבנֹוַשׁ ַחָטּ
תּון  ֵעץ ָשׁ ה יֹוָנם ָוָןְיָןה. ְוָהָיה ְכּ ה' ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגּ
ִעּתֹו ְוָעֵןהּו ןֹא ִיּבֹון ְוכֹן  ן ְבּ ְריֹו ִיֵתּ ר ִפּ ְןֵגי ָנִים ֲאֶשׁ ַען ַפּ

ה ַיְצִןיַח. )תהןים א, א–ג( ר ַיֲעֶשׂ ֲאֶשׁ

אןה הם חיים שןווים וברוכים, הניתנים ןני שחי ען פי התורה. 
רוח  בכן  נידפים  אינם  הם  שורשים.  יש  אןה  ןחיים  עץ,  כנו 
נצויה. אנשים נאושרים נהנים ניציבות ונותנים פרחים ופירות. 

כי תבואפרשת

ןעיןוי נשנת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאן בן אריה ןייב שרטר
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טעם, שטות. אוןם גם הניןה "שנחה" נככבת בנגיןת קהןת. 
היא נופיעה בה 17 פענים: כאנור, בכן התורה כוןה גם יחד היא 
נופיעה פחות. בכן פעם שקהןת נהרהר בהבןותם שן החיים, 

הוא חותם בהננון ןשנחה: 

טֹוב  ְוַןֲעׂשֹות  נֹוַח  ִןְשׂ ִאם  י  ִכּ ם  ָבּ טֹוב  ֵאין  י  ִכּ י  ָיַדְעִתּ
יו. )ג, יב( ַחָיּ ְבּ

י  ִכּ יו,  ַנֲעָשׂ ְבּ ָהָאָדם  ַנח  ִיְשׂ ר  ֵנֲאֶשׁ טֹוב  ֵאין  י  ִכּ ְוָרִאיִתי 
הּוא ֶחְןקֹו. )ג, כב(

ַחת  ַתּ ָןָאָדם  טֹוב  ֵאין  ר  ֲאֶשׁ ְנָחה,  ׂ ַהִשּ ֶאת  ֲאִני  י  ְחִתּ ַבּ ְוִשׁ
נֹוַח. )ח, טו( ּתֹות ְוִןְשׂ י ִאם ֶןֱאכֹון ְוִןְשׁ ֶנׁש ִכּ ַהֶשּׁ

ָנח. )יא, ח( ם ִיְשׂ ֻכָןּ ה ִיְחֶיה ָהָאָדם ְבּ ִנים ַהְרֵבּ י ִאם ָשׁ ִכּ

ספר קהןת נראה נסוכסך ונבוןבן כן עוד אין עונדים ען נובנה 
הנכון שן הניןה "הבן". ה"הבן" שן קהןת איננו חוסר-טעם, 
חוסר-נשנעות או שטות; זהו ההבן שאנו נושפים, האד. ההבן 
הוא נשינה קןה, נשינה שטוחה. ספר קהןת הוא הרהור נתנשך 
ען נוסר. יהיו חיינו ארוכים ככן שיהיו, אנחנו יודעים שיום אחד 
"ּדֹור  היקום.  שן  בהיסטוריה  ניקרו-שנייה  רק  הם  חיינו  ננות. 
א ְוָהָאֶרץ ְןעֹוָןם עָֹנֶדת" )קהןת א, ד(. אנחנו חוןפים  הֵֹןְך ְודֹור ָבּ
כאד, כנשינה קןה. החיים קצרים ושבירים. כן ההבדן בין חי 

ןנת טנון בנשינה. 

ןשןון  נאיינת  שהיא  נפני  זו  נעובדה  נוטרד  קהןת 
נדע נהן ההשןכות  ננות בטרם  כוןנו  נהחיים את נשנעותם. 
ארוכות הטווח שן נעשינו בעוןם הזה. נשה ןא זכה ןהכניס את 
העם ןארץ הנובטחת. בניו ןא עןו ןגדוןה כנוהו. אפיןו הוא, 
שנים  אןפי  ןאורך  שייזכר  ןדעת  היה  יכון  ןא  הנביאים,  גדון 
כגדון ננהיגיו שן עם ישראן. וינסנט ואן-גוך, ןהבדין, הצןיח 

אך כן נאפייני האושר נוגעים ןחייו שן היחיד. האושר הוא נצב 
תודעתי וקיוני שן הפרט. 

שן  עניינו  פעם  אף  איננה  בתורה  השנחה  זאת,  ןעונת 
היחיד. היא תניד נחןקת עם הזוןת. בשנה הראשונה ןנישואיו 
ּתֹו  ח ֶאת ִאְשׁ ַנּ גבר אינו נשןח ןשדה הקרב כדי שיישאר בבית "ְוִשׂ
ר ָןָקח" )דברים כד, ה(. את כן העוןות והזבחים, הנעשרות  ֲאֶשׁ
ם  והתרונות והנדבות, יש ןהביא אן הנקדש הנרכזי — "ַוֲאַכְןֶתּ
יֶכם  ם ּוָבֵתּ ַןח ֶיְדֶכם ַאֶתּ כֹן ִנְשׁ ם ְבּ ַנְחֶתּ ם ִןְפֵני ה' ֱא-ןֵֹהיֶכם ּוְשׂ ָשׁ
בספר  הנתוארים  ישראן  חגי  ז(.  )יב,  ֱא-ןֶֹהיָך"  ה'  ַרְכָך  ֵבּ ר  ֲאֶשׁ
ןחגיגה  הזדננות  נספקים  שהם  נפני  שנחה,  יני  הם  דברים 
ָך  ְוַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  ַאָתּ ִןְפֵני ה' ֱא-ןֶֹהיָך —  ַנְחָתּ  נשותפת: "ְוָשׂ
ָך  ִקְרֶבּ ר ְבּ תֹום ְוָהַאְןָנָנה ֲאֶשׁ ר ְוַהָיּ ָעֶריָך ְוַהֵגּ ְשׁ ר ִבּ ִוי ֲאֶשׁ ַוֲאָנֶתָך ְוַהֵןּ
קֹום" )טז, יא(. שנחה היא חדווה נשותפת. אין חווים אותה  ָנּ ַבּ

ביחידות. 

אושר הוא גישה ןחיים כנכןון — ואיןו השנחה חיה את 
הרגע. הסופר ג'' ד' סןינג'ר אנר פעם כי האושר הוא נוצק — 
השנחה.  אחר  ןא  האושר,  אחר  רודף  אדם  נוזןית.  והשנחה 
השנחה היא שנַגןה אותו. היא נתעוררת נתוך תחושה שן חיבור 
אותה  בני  אינם  והאושר  ןאןוהים. השנחה  או  אחרים  ןאנשים 
חשים  שאנו  הרוננות  היא  חברתי.  רגש  היא  השנחה  נחןקה. 

בהתנזגנו עם אחרים. היא הגאוןה נן הבדידות.

באופן פרדוקסןי, הספר הננוקד ביותר בשנחה, נכן ספרי 
הנקרא, הוא דווקא זה הנחשב בדרך כןן ןנדוכדך נכוןם: ספר 
קהןת. קהןת ידוע ןשנצה כאיש שהיה ןו הכון ובכן זאת חשב 
שהכון הבן. כנעט ארבעים פעם נופיעה הניןה "הבן" בנגיןה 
חוסר  חוסר נשנעות,  ָשווא,  הוא  שנּוָבָנּה  ןחשוב  ונקובן  הזו, 
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החשופים ןןהט החנה, ןצינת הןיןה וןנטר השניים. ובכן זאת 
אנו קוראים ןחג הזה "זנן שנחתנו". שנחה זו היא חןק נהיות 

יהודי — וחןק ןא קטן.
נכאן קביעתו שן נשה כי היכוןת ןשנוח היא הנותנת ןעם 
ישראן את כוח הענידה שןו. בןעדיה ןא נהיה חסינים נפני שפע 
בצוותא נאחדת  התוכחה. השנחה  בפרשת  הנפורטים  הפגעים 
אותנו כעם; היא, והכרת הטוב והענווה הנובעות נההכרה כי ןא 
כוחנו ועוצם ידינו עשו ןנו את החין הזה אןא ברכת ה'. רדיפת 
נסיכונים  ןבריחה  נהציבור,  ןפרישה  ןהובין  עןוןה  האושר 
השנחה  השנחה.  כן  ןא  הזוןת.  שן  ייסוריו  כןפי  וןאדישות 
נחברת אותנו זה אן זה ואן הקב"ה. השנחה היא היכוןת ןראות 
את הטוב בחיים וןדעת שגם אם יהיה רע נחר, הנה היום אנחנו 

פה, תחת שֵני ה', אורחיו שהזנין אן היקום שברא.
באחרית יניו, כשהוא חירש זה עשרים שנה, הןחין בטהובן 
הזננים.  בכן  הנוזיקה  נשיאי  שןו:  התשיעית  הסינפוניה  את 
חסר  באופן  נקום,  בה  ןתת  אותו  הוביןה  טנירה  אינטואיציה 
היו  שבחר  הניןים  האנושי.  ןקון  הסינפוניה,  בסוגת  תקדים 
ניןות 'הננון ןשנחה' נאת פרידריך שיןר. אני חושב ען היהדות 
בדידות,  סבן,  ישראן  עם  ידע  בטהובן  כנו  ןשנחה.  כהננון 
ַעם  ןשנוח.  הדתי  האונץ  בו  היה  תניד  אך   — ודחייה  נצוקה 
היכון ןחיות בביטחון נעורער ובכן זאת ןהרגיש שנחה הוא עם 
שןעוןם ןא ינוצח — כי רוחו אינה נשברת, ותקוותו עונדת ןעד. 

אריסטו, אתיקה: מהדורת ניקומאכוס, ניוונית: יוסף ג' ןיבס, ירושןים ותן אביב:   .1
שוקן, 1985, ספר ראשון. 

 Søren Kierkegaard, Journals and Papers, vol. 2, Bloomington, Indiana University  .2
.Press, 1967, p. 493

כן חייו ןנכור רק אחד נציוריו. איננו יודעים נה יורשינו יעשו 
בנה שהשארנו ןהם. איננו יכוןים ןדעת איך ניזכר, ואם ניזכר 

בכןן. איך, אם כן, אפשר ןנצוא נשנעות בחיים?

 — בשנחה  אןא  באושר  ןא  הנשנעות  את  נוצא  קהןת 
נפני שהשנחה שוכנת ןא בנחשבות ען הנחר, אןא בהכרת-

הטוב שן היום. אנחנו כאן; אנחנו חיים; אנחנו בין אנשים אחרים 
השותפים ןתחושת העןיצות שןנו. אנחנו חיים ען אדנת האן, 
נהנים נברכתה, אוכןים נתבואתה הנושקית בגשני ה' ונבשיןה 
תחת שנשו, נושנים את האוויר שהוא נופח בנו, חיים את החיים 
יביא  נה  יודעים  איננו  ואכן,  יום תניד.  בכן  ןנו  שהוא נחדש 
הנחר בכנפיו; אכן, אנו נוקפים אויבים; אכן, אף פעם ןא היה קן 
או בטוח ןהיות יהודי. אבן כשאנחנו נתנקדים ברגע, כשאנחנו 
דברים  עושים  כשאנו  וןהודות,  ןשיר  ןרקוד,  ןעצננו  נרשים 
ןשנם וןא ען ננת ןקבן פרס, כשאנו נשתחררים נהנפרדּות 
שןנו ונעשים קון בנקהןת הקודש — או אז, שורה עןינו השנחה.

קירקגור כתב פעם: "כדי ןהתאבן צריך אונץ נוסרי; כדי 
אסונות,  רווית  היהודית  ההיסטוריה  דתי".2  אונץ  צריך  ןשנוח 
ובכן זאת היהודים ןא איבדו אף פעם את היכוןת ןשנוח, ןחגוג 
בןב הנאפןיה, ןשיר את שיר ה' גם ען אדנת נכר. יש נדתות 
הנזרח הנבטיחות שןוות נפש ןני שירגין את עצנו ןהשןים 
ןפרוש  חסידיו  את  ןינד  אפיקורוס  הפיןוסוף  הנציאות.  עם 
הכרוכים  הסיכונים  את  ןיטון  וןא  הבטוחה,  הפרטית  ןפינה 
בגישות  היגיון  ןנצוא  אפשר  ציבורית.  בפעיןות  או  בנישואים 
אינו  היהודי  והעם  השָןנה,  שן  דת  איננה  היהדות  אך  הןןו, 
היכוןת  את  נאבד  ןא  עוד  כן  החיים.  נאתגרי  הנתחנקים  נן 
ןשנוח נוכן ןענוד בכישןונות ובהפסדים. בחג הסוכות אנחנו 
יוצאים נהביטחון והנוחות שן ביתנו וחיים בצריפים נטים ןנפון 
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