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'זמן שמחתנו'ב קהלתמנהג קריאת להבנת 
 את ההבללההביל 

מסכת מובא ב)במקורות קדומים כבר יש מנהג עתיק שמופיע 

בו חלק גדול מהאשכנזים, לקרא במגילת  ונוהגים סופרים(

הקשר מה  והשאלה הידועה היא בשבת חוה"מ סוכות, קהלת

 נראה שהספרבפשטות מגילת קהלת לבין 'זמן שמחתנו'?  בין

הזה הוא האחרון שאנחנו היינו בוחרים לקרוא בזמן שמחה, 

שכן הוא מהביל את הכל ומתאר היאוש מהעולם. התשובה 

בה ושנמצאת התכבר הבסיסית והעמוקה היא שבגוף השאלה 

מהביל את כל ההבלים והדברים באמת כאשר אני רק  -

והעמוק  אז אפשר להגיע באמת לתוכן הפנימיהחולפים רק 

 של השמחה הנצחית. 

הבלים  ות מבאר על מילות פתיחת הספר "הבלדובעל המצ

שאין הכוונה רק להבל של ההבלים, לדברים , אמר קהלת"

, אלא זה כתוב בלשון ציווי, שעלינו להבל ,שהם הכי הכי הבל

 את ההבלים, ולעסוק רק בדברים הנצחיים. ביללהה

אסתר  -את כל יתר המגילות קוראים כל עם ישראל בזמנן 

ת )גם אם לחלק בפורים, איכה בתשעה באב, רות בשבועו

יבור אלא כחלק מהתיקון( ושיר מהמנהגים היא לא נקראת בצ

סוף ליל הסדר מהמנהגים בחלק לפי וגם כאן ) ים בפסחהשיר

 (, וברור גם הרעיון והקשר של כלבתפילה ולאו דווקא בבוקר

קשר של מה ה ?, מה, ואילו קהלתן בו היא נקראתמגילה לזמ

 ות?המגילה הזו לסוכ

צטווינו לעשות בית רמב"ם בתחילת ספר העבודה כותב שנה

לה' להיות מוכנים להקריב בו קרבנות ולחוג בו שלשה רגלים. 

ובכל זאת נדמה שמכל הרגלים כולם, הכי  ,של הבית זה מהותו

הוקרב עוד  , למשל,'מקדש' הוא חג הסוכות. נסביר; קרבן פסח

לאורך כל השנים. סוכות, במצרים וכבר  -לפני שנבנה המקדש 

בכל כל החגיגות  -הוא סביב המקדש במהותו,  ,לעומת זאת

חג שעושים ב 'הקהל'לילה הן במקדש, שמחת בית השואבה, 

. הרמב"ם מדגיש בעניין שמחת מוצאי שנת השמיטההזה ב

הפעם גם בית השואבה כי 'שמחה יתרה היתה במקדש', וכו'. 

, שת אמורבפר היאבתורה הראשונה בה מופיע הציווי לשמוח 

  - בענין הסוכות

ץ ָהָד֙ר כַּ  ֵ֤ י ע  ִרֶּ֨ ֹון ּפְ ִראש ׁ֗ ֹום ָהָֽ ּיּ֣ ם ּבַ ם ָלכ ֶ֜ ף ּוְלַקְחּת ֶּ֨ ֲעַנַ֥ ים ַוָֽ ָמִרִ֔ ת ּתְ ּפֹּ֣

ץ י ע  ת ְוַעְרב  י  ָעֹבֹ֖ ֵ֛ ם ִלְפנ  ַמְחּת ׁ֗ ַחל ּוש ְ י ה'ָנָ֑ ת ָיִמָֽ ְבַעַ֥ ֹ֖ם ש ִ יכ  ה   .םֱאֹלָֽ
 , מ'(ג)ויקרא כ"

נוהג מדאורייתא דין ארבעת המינים  למדנו כיאף ומכאן 

בה עבודה בלילה במקדש. זו גם הפעם היחידה בשנה שיש 

השנה כולה אין עבודה בלילה שם, ורק בסוכות בכל  -במקדש 

העמים כל  -כל השמחה במקדש היתה בלילה. ועוד יותר 

ט ראשון סוכות. בהפטרה שקראנו ביו"מקדש לצריכים לבוא ל

  -ג כתוב של הח

ל ל ְוָהָיׁ֗ה ּכָ ִאֹ֖ים ַעל ַהּנֹוָת֙ר ִמּכָ ם ַהּבָ י  ַהּגֹוִיִ֔ ֵּ֧ ם ְוָע֞לּו ִמּד  ִלָָ֑ ּוש ָ ְירָֽ

ֲחו ֹ ּתַ ש ְ ה ְלִהָֽ ָנׁ֗ ה ְבש ָ ָנּ֣ ל  ְְ֙֙ ש ָ ֙ וֹ  ה'ת֙ ְלמ  תְצָבאִ֔ ג א  ֹות ת ְוָלֹחֹ֖ ּכָֽ ג ַהּסֻּ . ַחַ֥

א ר לָֹֽ ָהָיה ֲאש  ֶּ֨ א ֶּ֨  ְוְ֠ ה מ  לַיֲעל ֶ֜ ֙ץ א  ר  ֹות ָהָא֙ חֵ֤ ּפְ לַ ְִִ֔ירּ֣  ת ִמש ְ ם ּוש ָ

ֲחו ִֹ֔  ּתַ ש ְ ֹ֖ל  ְְ֙ ְלִהָֽ ֹות ְוֹלַ֥  ה'ת ְלמ  םְצָבאָ֑ ש   ָֽ ה ַהּגָ ַ֥ ֹ֖ם ִיְהי  יה  יה )זכר .א ֲעל 

 י"ז(-, ט"זדי"

שקוראים  המזעזע שהמגילזה האין אז אחרי כל מה שראינו, 

בסוכות היא מגילתו של שלמה המלך, שבנה את המקדש, ובה 

  -הוא מתאר 

י ל  ְְ֙ ַעל ֲאִנּ֣ ֵ֛ יִתי מ  ַ֥ ת ָהיִ ל  ָלִָֽ  ֹקה ׁ֗ ירּוש ָ ֹ֖ל ּבִ ָרא  יִתי֙ ... םִיש ְ ת ָרִא֙ ל א   ּכָ

 ֹ֖ ל ה  ה ַהּכֵֹ֛ ַ֥ ש  ְוִהּנ  מ  ָָ֑ ּו ּתַַּ֣חת ַהש ּ ֲעש ֹ֖ ָּֽנַ ים ש   ֲעש ִִ֔ ּמַ ּוחַ ַהָֽ ּות רָֽ ל ּוְרעַ֥  .ב 
 י"ד(-קהלת א', י"ב)

כל כך קודר ומדכא, שם. היינו מצפים לאיזו תיאור משמח הכל 

 !?מדבר ככה ,בונה המקדש ,הואודווקא  -ונפלא על המקדש 

 למגילת קהלתהרקע 

בו מתארים חז"ל את  ,יש מדרש מפורסם על הפסוק הנ"ל

  -הרקע למגילה 

כד חזא שלמה מלכא דישראל ברוח נבואה ית מלכות 

רחבעם בריה דעתיד לאתפלגא עם ירבעם בר נבט וית 

ירושלם ובית מוקדשא דאינון עתידין למחרב וית עמא בני 

אל די אינון עתידין למגלי אמר במימריה הבל הבליא ישר

עלמא הדין הבל הבליא כל מה דטרחית אנא ודוד אבא 

ראה שלמה מלך ישראל ברוח  -חופשי  םתרגו] .כולא הבלו

הנבואה את מלכות רחבעם בנו שעתיד להתפלג מירבעם בן 

ת , ואנבט ואת ירושלים ובית המקדש שהם עתידים להיחרב

עולם ההבלים הבל  -לגלות. אמר  בני ישראל שעתידים עם

 בפ"תש הושענא רבא ליל ערב 

 : (ע"ש)החג את יציזמני כניסת ו

  19:04|  17:53 -ירושלים 

 19:06|  18:09 -תל אביב 

 19:06|  18:00 -חיפה 

 19:07|   18:08  - מגדלטבריה ו

 19:07| 18:11 -באר שבע 
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 .[הזה, הבל הבלים כל מה שעמלתי אני ודוד אבי, הכל הבל

 , קהלת א', ב'(יונתן )תרגום

כד הוה שלמה מלכא יתיב על כורסי מלכותיה אתגבה לביה 

לחדא על עתריה ועבר על גזירת מימרא דיי וכנש סוסון 

ורתיכין ופרשין סגיאין וצבר כספא ודהבא לחדא ואתחתן 

עממין נוכראין מן יד תקיף רוגזא דיי עלוהי ושדר לותיה ב

אשמדאי מלכא דשידי וטרד יתיה מן כורסי)ה( מלכותיה 

ונטל גושפנקיה מן ידיה בגין דיה ְ֙ מטלטל וגלי בעלמא 

ארעא  לאוכיחותיה והיה מחזר על כרכי פילכי וכרכי

הלת דהוי שמיה שלמה קא ופנן ואמר אנא דישראל בכ

 םא הויתי מלכא על ישראל בירושלמתקרי מן קדמת דנ

על כסא מלכותו, גבה לבו  שלמה  ישבכאשר  -חופשי  םתרגו]

 מרכבותסוסים,  הרבהועבר על גזרת ה'  עושרו,מאד על 

ופרשים רבים, וצבר כסף וזהב מאד והתחתן עם נשים נוכריות. 

 דיםשעליו ושלח אליו את אשמדאי מלך ה הקב"ה ה אףרחמיד 

. התחיל שלמה נע את חותמו שגרשו מכסא מלכותו ולקח מידו

ערי פתחי תוכחתו, והיה מחזר על בעולם לעם מקלו ונד 

 היהני קהלת ששמי אמלכויות וערי ישראל. בכה ואמר ה

 (י"ב שם, יונתן )תרגום שלמה והייתי מלך על ישראל בירושלים[

ל לפי דברי חז" .שלמה אומר, 'אני מכיר את העולם ואת החיים'

רואה את תחילת כותב שלמה את המגילה כשהוא  הנ"ל

כותו של בנו רחבעם, וכשעשרת השבטים לאט לאט מל

מתפצלים ממנו והוא רואה איך המקדש בחזונו מתחיל לדעוך. 

את השבר הוא רואה וכעת  -הוא הרי בנה את הבית וחנך אותו 

חנוכת המקדש, באותו ז"ל מתארים איך יחד עם הגדול. ח

לאשה, ואז ירד  ותו יום, לקח שלמה את בת פרעה לומעמד ובא

של כרך  -השרטון הזה  עלההמלאך גבריאל נעץ קנה בים ושם 

 -רומי. העוצמות הללו של החושך והאור, הקדושה והנפילות 

ת, ואתה שואל את עצמך למה אנחנו קהלמתרכז בהכל 

לם כולו מוזמן לבית שכל העו בחגדווקא קוראים את זה 

חה יתירה אנחנו קוראים תה במקדש שמיההמקדש? בחג ש

בה מספר שלמה על גלותו בין פתחי ערי ישראל,  את המגילה

מלגלגים  אף אחד לא מאמין לו שהוא היה מלך ישראל, אלא

בוא, יש לנו ' - תומתייחסים אליו כמי שאיבד קצת את דעועליו 

עוד כמה אנשים כמוך פה, מלכי העולם, נשיאים. יש לנו 

והסיפור המדכא והמזעזע  מחלקה מיוחדת לאנשים כמוך...'.

אפשר להבין את  בחג הכי שמח במקדש.נקרא  -הזה 

הספרדים שויתרו על המנהג הזה...  ובכל זאת צריך לנסות 

 הג הקדוש הזה ולהגיון שבו.להבין את המקור למנ

 לענני הכבודזכר 

הוא יום  שבת חוה"מ השנה חלה ביום י"ט בתשרי, הלא

זיע"א, וחשבתי לומר משהו בשמו  ההילולא של הגר"א מוילנה

מגילת קריאת  להבנתנס כייני הסוכות ומתוך כך להיבענ

הפותחת  כולנו מכירים את שאלת הטור המפורסמתקהלת. 

, מדוע נקבע חג הסוכות דווקא לחודש תשרי, את הלכות סוכות

שהרי הוא בא לתאר את ענני הכבוד שהקיפו אותנו כשיצאנו 

שנחגוג אותו ה רולכאממצרים, ואם כן יותר מתאים היה 

ת שהוא נקבע התשובות הרגילות עונות ואומרו .בחודש ניסן

דווקא לחודש תשרי, כאשר הקיץ כבר כמעט מאחורינו ובני 

אדם חוזרים אל בתיהם, ולכן אנחנו יוצאים אל מחוץ לבית כדי 

 לא ניסן?מדוע  -להראות את אמונתנו וכו'. ועדיין קשה 

הסוכות איננו חג  -עונה תשובה מבריקה עושה חשבון וא "הגר

זכר לענני הכבוד הראשונים שהיו לנו ביציאתו ממצרים אלא 

זכר לענני כבוד אחרים, שנתחדשו לאחר מכן. לטענתו, הם 

שהרי כאשר התחילו ביום ט"ו בתשרי באופן מכוון ומדויק. 

שנסתלקו הראשונים יצאנו ממצרים הקיפו אותנו ענני הכבוד 

אחרי שמשה יורד בפעם  , בי"ז בתמוז.כאשר חטאנו בעגל

פורים השלישית מהר סיני עם לוחות הברית השניים, יום הכי

בסדר עולם רבה, זה היה ביום  לזה היה, י' בתשרי. ע"פ חז"

חמישי בשבת, ממש כמו שהיה לנו השנה. במוצאי יום כיפור, 

כמתואר הקהיל משה את העם, א בתשרי, יום שישי, י"

, ומצווה אותם להביא נדבה למשכן ולהקים ויקהל''בפרשת 

מכיון . , שיוכיח שהקב"ה התפייס איתנו וסלח לנואת המשכן

 "ה)שמות לשזה היה ערב שבת, משה מציין בתחילת הפרשה 

בנין המשכן דוחה שאין  - הציווי על השביתה בשבתאת  ג'(-א'

 החל מיום ראשון.את השבת וממילא שיביאו את נדבת לבם 

  -הפסוק מתאר את הבאת הנדבה 

ק   ... ּבָֹֽ ר ּבַ ק  ּבַֹ֥ ֹוד ְנָדָבֹ֖ה ּבַ יו עֵ֛ ָלַ֥ יאּו א  ִבֶּ֨ ם ה  ה ְ֠  )שם ל"ו, ג'( .רְוְ֠

חז"ל אומרים שהיו אלו שני בקרים בהם נאספו כל הנדבות 

הכרזה במחנה שכבר הכל נאסף ואין צורך למשכן, ואז יצאה 

י"ב תשרי משה ציווה,  אבי". אם כן, ו(-)שם, ה'להביא יותר 

ג ימים ראשון ושני, י"איסוף הנדבות היה בתשרי היה שבת ו

אחרי שהעריב יום י"ד בתשרי, כל נדבת המשכן  .וי"ד בתשרי

ו בתשרי ט"הגיע אז ו -הוכנה, העבודות עוד רגע מתחילות 

אליהם חזרו  -והתקדש על בני ישראל חג הסוכות, שראו פלא 

 והם ישבו בצילתה. ש, הסוכה שלהם נבנתה מחדענני הכבוד

עננים מארבע ארבעה  -היו להם כסוכה  שבעה ענני כבוד

סוכך רוחות הארץ, ענן חמישי כרצפה מתחתם, ענן שישי 

לפנים יומם הולך ' -והענן השביעי  ,מלמעלה כסכךעליהם 

ו וזכר לזה אנחנו חוגגים את חג הסוכות בט" לנחותם הדרך'.

שהוא עוזב את שמי  ה הראה לישראלכמו שהקב". בתשרי

כך  -השמיים העליונים ומשכין את שכינתו בארץ בישראל 

ישראל מראים לקב"ה שהם עוזבים את הבתים שלהם ובאים 

 זה פירוש געוואלד.לגור איתו בצל שכינה. 

 ?נפל שלמהלמה 

לפי זה נבין שסוכות הוא ההמשך הישיר של ראש השנה ויום 

המובן הרעיוני. חג עוד לפני  ובן ההיסטוריבמהכיפורים, 

ו אתה אוסף ואוסף, בש האסיף, החג חגהסוכות הוא 

 וחיוביים ולא רק דברים גם דברים טובים םלעיתים אוספיכש

. אתה כל הזמן אוסף, כל הזמן זמין לכולם, ולפעמים שליליים

שיא המכות תיאור כשחוטף בחיים מכה, ועוד מכה אתה 

על קהלת הייתי מלך אני ' -שיכול להיות לאדם הוא שלמה 

אותו  םואז מכניסיהמקדש,  מלך עם ישראל, מקיםירושלים', 

לא  -'ואני יודע מה זה לאסוף  שפוז כפוי במחלקה סגורה.לא
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רק רע אספתי, גם דברים טובים. אספתי חכמה, אספתי עושר, 

היה  ,שבו נפלתי , הדברהמקוםבניתי מקדש, ומסתבר כעת ש

חנכתי את בית בניתי ויש משמעות. אני חשיבה שלהבל גם 

, אבל אדם שהיה שמח יותר ממני בחניכתואין  -דש קמה

הבאתי באותו לילה את בת פרעה והתחתנתי איתה כי הבנתי 

להזיק, וכך יכולים לא ים עם ממלכות האזור ישקשרים בינלאומ

לאן הגעתי מזה. אני ותראו  -ועוד ועוד  גם עם מלכת שבא

)עי' גם שמו של הקב"ה '. שלמה הוא גם שם המלך ולמהש

 ידידיה וקהלת.  שלמה, -שמות היו לו  שמו כשמו. ג'. תענית כ"ו(

 'יש ענין'

 -יש פסוק בקהלת, שחותם את פרק ב' 

ן  ֩א ָנַתֶּ֨ ה ְוַלחֹוט  ְמָחָ֑ ַעת ְוש ִ יו ָנתֵַ֛ן ָחְכָמַ֥ה ְוַדֹ֖ ֹוב ְלָפָנִ֔ ּטּ֣ י ְלָאָד֙ם ש   ֵ֤ ּכִ

ים  ֱאֹלִהִ֔ י ָהָֽ ּ֣ ת֙ ְלטֹו֙ב ִלְפנ  ֹוס ָלת  ֹוף ְוִלְכנׁ֗ ֱאסּ֣ ן ל  םִעְנָיֶ֜ ל  ּגַ ֹ֖ב  ַ֥ה ה  ז 

ּוחַ  ּות רָֽ  )קהלת ב', כ"ו( .ּוְרעַ֥

לאדם שמתנהג בטוב לפני הקב"ה, הקב"ה נתן חכמה דעת 

לאסוף ולכנוס.  ענין''קיבל  חוטא,, הושמחה ואילו ההיפך

מכירים את הביטוי 'יש ענין'? אז יש ענין לאסוף ולכנוס עוד 

ע מה חסר לו ואז היה לחוטא. פעם אדם ידזה  -ועוד דברים 

הולכים  - ?הולך לחנות וקונה. לחם, חלב, בגד שהתבלה. היום

כבר יחליטו עבורי מה אני ושם  ,מה אני צריך לחשובלי לקניון ב

חג האסיף כל  . שיהיה.נתן ענין לאסוף ולכנוס'ולחוטא צריך... '

לפני האלהים', ומי אם ' -השנה. לפעמים אתה גם אוסף וכונס 

לאסוף ולכנוס עוד  ! לפעמים אתה יכול?לא שלמה שעשה כן

ה. זה לפני הקב"אם זה לפני הקב"ה, או לחשוב שגם  - ועוד

אין עוד 'השמחה? איפה הומה עם יישוב הדעת? ומה עם 

בסוף מה שאומר שלמה זה  .הכל הבל?''ה ? איפ'מלבדו

בא ועכשיו  -בניתי מקדש '. 'גם זה הבל ורעות רוח' -הפסוק 

לנו וכר את הכל לירבעם'. אבל הוא לא בא לומר רחבעם ומ

סיכוי ולכן אין לנו להשתדל כלום בעולם וצריך להתייאש שאין 

אני איפה שלמה מכוון אותנו להתבונן ' -ממנו. בדיוק להיפך 

 '.לא הייתי ממוקד במטרה? איפה אני נפלתי?

 חוויות מהשמיטהאוספים 

במועד שנת השמיטה,  את פרשת הקהל קוראים בחג האסיף

זה חג האסיף שאין בו אסיף. בכל שנה  ,בשנה השמינית ,כי אז

יף יושבים החבר'ה ואוספים וסופרים את הדולרים בחג האס

השנה ואילו בחג האסיף של במשך של כל מה שהם אספו 

השנה שאחרי שנת השמיטה אוספים רק חוויות מכל אלו 

שנכנסו לי לשדה ולפרדס ולא השאירו לי כלום... ואז, כשאין לי 

 מה לאסוף, אוספים את כל הילדים והילדות, הזקנים והזקנות,

. זה הדבר היחיד 'ליתן שכר למביאיהםכדי ' - והטףהנשים 

. שם, אין עוד'', זה איסוף נצחי, זה איסוף לאז שאפשר לאסוף

מרים כל אחד את הסברה ווא םבמעמד הקהל, לא באי

ירים, אין עשל 'מזרח', ואין שם 'מזרח' לרבנים והלמדנית שלו

יושב שם המלך, אלא  - ולספרדים םשם בתי כנסת לאשכנזי

 . נשיא הסנהדריןושומעים אותו וכל ישראל כולם עומדים יחד

והמלך הוא זה  אל יחד עם התינוקת ההיא מתל אביב.רבן גמלי

המלך איננו גדול הדור בדווקא. הגמרא כש שקורא בתורה,

 -מספרת שהיה זה אגריפס המלך 

עמד וקבל וקרא עומד  ]נכדו של הורדוס[אגריפס המל ְ֙ ...

 'לא תוכל לתת עלי ְ֙ איש נכרי'ושבחוהו חכמים, וכשהגיע ל

 ,אחינו אתהזלגו עיניו דמעות, אמרו לו אל תתירא אגריפס 

 (א.סוטה מ") ...אחינו אתה

מייצג ומגלה את  קורא לא בגלל כבודו אלא מפני שהוא המלך

את מלכות כנסת ישראל שהיא  נצח ישראל, את המלכות,

לה גם  -עם הסברה של נשיא הסנהדרין  התורהואילו אינסוף. 

 .'אין עוד מלבדוהרי 'ו יש סוף.

 דמהימנותאצילא 

גם את הכינוס והאיסוף להבין שסוכה היא כשאתה מצליח 

שנקודת  וצריך לנוח מהם, להבין םלפעמים הם מיותרי הטובים

לעזוב יכול לא בעולם היא לחשוב שהוא  שבר של האדםהמ

אז אתה הולך לאסוף ולכן את הבית כי הוא צריך לאסוף. 

לא יצ'א היפה  -, נכנס לתוך סוכה ואומר 'פסולת גורן ויקב'

המקדש ובחג שמאפיין יותר מכל חג אחר את  דמהמנותא'.

מי שלא ראה את 'ואת השמחה שהייתה בו אתה נזכר ש

מפני שלא היה  'שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו

בשנה , אלא רק מים. זו הפעם היחידה בשמחה הזו שם יין

מנסכים יין על גבי המזבח אלא מים, כי שמחה שיש  שלא היו

לא בטוח שהיא שמחה אמתית מצד עצמה אלא אולי  -בה יין 

הסברות, אולי בזכות הייחוס שאתה  בזכות היין, בזכות

 ובה ואבא שלך היה דוד ואתה שלמה?...ממשפחה ט

 -שמחה של קהלת עם מקלו שהולך ואומר 

וֹ  תסַ֥ ָמָ֑ע א  ל ִנש ְ ָבֹ֖ר ַהּכֹּ֣ ת ף ּדָ ים ְיָר֙א ְוא  ֹור  ָהֱאֹלִהֵ֤ מִ֔ ִמְצֹותָּ֣יו ש ְ

י ל ּכִ ה ּכָ ֹ֖  )קהלת י"ב, י"ג( .םָהָאָדָֽ  ז 

שמחה שמחה למעלה מטעם ודעת, , מחה האמתיתהש היזו

ה שבא לחגוג יחד איתנו אים בסוכה של הקב"צשאנחנו נמ

הסיבה העמוקה בסוכה שלנו ומחזיר לנו את ענני הכבוד. זו 

 .הזוחוה"מ שבת ב קריאת מגילת קהלתל
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