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מבוא: מה לקהלת בחג הסוכות?
"ולשמחה מה ֹזה עושה"

המנהג	לקרוא	את	מגילת	קהלת	בבית	הכנסת	בשבת	שבמועד	בסוכות	נזכר	במסכת	

סופרים	)יד, א(	ובספרי	הראשונים	)סידור רש"י סי' רכב; מחזור ויטרי סי' רסז ועוד(.	מנהג	זה	הובא	

להלכה	ברמ"א	)או"ח תצ, ט; תרסג, ב(	בשם	המהרי"ל,	והגר"א	כתב	שאפילו	מברכים	על	

קריאתה	)או"ח תצ, יד(.	מדוע	נקראת	מגילת	קהלת	דווקא	בחג	הסוכות?

נימוק	מרכזי	הנזכר	בפוסקים	לקריאת	קהלת	בסוכות	הוא	היות	חג	הסוכות	זמן	

משמע,	 יז(.	 תצ,  ברורה  משנה  ב;  )ב,  ֹעָׂשה"	 ֹּזה	 ַמה	 "ּוְלִׂשְמָחה	 שואל:	 וקֹהלת	 שמחתנו,	

למרות	שחג	הסוכות	הוא	זמן	של	שמחה,	יש	להסתייג	משמחה	ללא	גבולות,	ובא	

זכרון	הכתוב	בקהלת	להגבילּה.

לא	ביארו	הפוסקים	מה	רע	בשמחת	המצווה	של	החג	ולשם	מה	להגבילה,	ושמא	

חששו	לשמחה	שיש	בה	הוללות.	ובאמת,	השמחה	בחג	הסוכות	אינה	רק	שמחה	

של	מצווה,	אלא	גם	שמחת	חג	האסיף,	שהעֵמל	רואה	בו	את	היבול	שצבר	ואת	

רכושו	הגדל.	זו	אכן	שמחה	שיש	בה	סכנה	ושיש	מקום	להתריע	מפני	פריצתה	ללא	

גבולות	וללא	מחשבה.	התורה	עצמה	חששה	מכך	)דברים ח, יג-יד(:

ְוָרם  ִיְרֶּבה.  ְלָך  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָּלְך  ִיְרֶּבה  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ִיְרְּבֻין  ְוֹצאְנָך  ּוְבָקְרָך 

ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ה' ֱא-לֹוֶהיָך.

יש	סיבות	 אך	לחשש	מפני	זחיחות	הדעת	בשל	הרכוש	הגדל	בעמלו	של	האדם	

רכוש	 שצבירת	 טוען	 קהלת	 בספרו,	 רבים	 במקומות	 בהן.	 עוסק	 וקהלת	 נוספות,	

אינה	תכלית	ראויה,	אין	בה	כשלעצמה	שמחה	של	אמת	ויש	לבקש	תכלית	ראויה	

ממנה	)ב, ד-יא(:

ַּגּנֹות  ִלי  ָעִׂשיִתי  ְּכָרִמים.  ִלי  ָנַטְעִּתי  ָּבִּתים,  ִלי  ָּבִניִתי  ַמֲעָׂשי,  ִהְגַּדְלִּתי 

ּוַפְרֵּדִסים ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל ֶּפִרי. ָעִׂשיִתי ִלי ְּבֵרכֹות ָמִים ְלַהְׁשקֹות 

ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים. ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני ַבִית ָהָיה ִלי, ַּגם 

ם. ָּכַנְסִּתי ִלי  ִמְקֶנה ָבָקר ָוֹצאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי ִמֹּכל ֶׁשָהיּו ְלָפַני ִּבירּוָׁשלִָ

ַּגם ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגַּלת ]=ומרגליות[ ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות, ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים 

ְוָׁשרֹות ]=זמרים וזמרות[ ְוַתֲענּוֹגת ְּבֵני ָהָאָדם, ִׁשָּדה ְוִׁשּדֹות ]=כרכרות[. 

ִּלי.  ָעְמָדה  ָחְכָמִתי  ַאף  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ְלָפַני  ֶׁשָהָיה  ִמֹּכל  ְוהֹוַסְפִּתי  ְוָגַדְלִּתי 

ְוֹכל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני ֹלא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם, ֹלא ָמַנְעִּתי ֶאת ִלִּבי ִמָּכל ִׂשְמָחה 

ִּכי ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל ֲעָמִלי ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי. ּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל 



29
2 

ת 
הל

ק
ת 

יל
מג

ת?
כו

סו
 ה

חג
 ב

ת
הל

ק
 ל

מה
א: 

בו
מ

ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו ָיַדי ּוֶבָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות - ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות 

ֶמׁש. רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת ַהּׁשָ

יש	ביציאה	מבית	הקבע	לסוכה,	דירת	העראי,	כדי	לבטא	רעיון	זה	של	המאיסה	

בקניין	וברכוש,	או	לפחות	של	צמצום	משקלם	בסדר	העדיפויות.	אין	יפה	מסיבה	זו	

למנהג	לקרוא	את	מגילת	קהלת	בחג	הסוכות.

"תן חלק לשבעה וגם לשמונה"
במחזור	ויטרי	)סי' שפ(	מובא	נימוק	אחר	לקריאת	מגילת	קהלת	בסוכות,	על	יסוד	

המדרש	)קהלת רבה יא, ב(:

"ְוַגם  הסוכה,  ימי  שבעת  אלו   - ְלִׁשְבָעה"  ֵחֶלק  "ֶּתן  אמר:  לוי  רבי 

ִלְׁשמֹוָנה" - ביום שמיני עצרת.

רב	הסתום	על	הנגלה	בנימוק	לקרוא	את	כל	מגילת	קהלת	בסוכות	בשל	דעה	אחת	

במדרש	על	פסוק	בודד.	נראה	שנימוק	זה	הפוך	מקודמו,	ונעיין	בהקשר	הפסוק	

המובא	במדרש	)יא, א-ו(:

ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו. ֶּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה 

ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה ִּכי ֹלא ֵתַדע ַמה ִּיְהֶיה ָרָעה ַעל ָהָאֶרץ. ִאם ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים 

ַּבָּצפֹון - ְמקֹום  ְוִאם  ַּבָּדרֹום  ִיּפֹול ֵעץ  ְוִאם  ָיִריקּו,  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶּגֶׁשם - 

ֶׁשִּיּפֹול ָהֵעץ ָׁשם ְיהּוא. ֹׁשֵמר רּוַח ֹלא ִיְזָרע ְוֹרֶאה ֶבָעִבים ֹלא ִיְקצֹור. 

ַהְּמֵלָאה  ְּבֶבֶטן  ]=כעובר[  ַּכֲעָצִמים  ָהרּוַח  ֶּדֶרְך  ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ַּכֲאֶׁשר 

ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהֱא-לֹוִהים  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ֵתַדע  ֹלא  ָּכָכה  ]=המעוברת[, 

ַהֹּכל. ַּבֹּבֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ַּתַּנח ָיֶדָך ִּכי ֵאיְנָך יֹוֵדע ֵאי ֶזה 

ִיְכָׁשר ֲהֶזה אֹו ֶזה ְוִאם ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד טֹוִבים.

פסוקים	אלו	אינם	מקרינים	את	הביטחון	העצמי	שמעניק	חג	האסיף,	אלא	דווקא	

את	חוסר	הביטחון,	את	תחושת	התלות	ברחמי	ה'	ואת	הציפייה	לישועה	הממלאת	

את	תפילת	"הֹוַׁשע	ָנא"	שבחג	הסוכות.	תפילות	ההושענות	עוסקות	בנושאים	רבים,	

ה'	 לישועת	 ה'	ברחמיו.	המתפלל	 והעיקרי	שבהם	הוא	הציפייה	לגשמים	שיוריד	

אינו	מזדהה	עם	האתרוג	היקר	והמהודר,	אלא	עם	הערבה,	שברגע	שהיא	מנותקת	

לשמיים,	 עיניו	 נושא	 הציבור	 ונובלת.	 מתייבשת	 היא	 מייד	 במים,	 חיותה	 ממקור	

ֶאֶרץ	ֲעֵיָפה	ְלַמִים". ֲעָך	ְכּ כדברי	התפילה:	"ְצֵמִאים	ְלֶיְשׁ

כאן	מקומה	של	עבודת	ניסוך	המים	בחג	הסוכות.	המים	הנשאבים	מן	המעיין	הם	

קיץ	 לאחר	 המעיין	 כמעט	מקרקעית	 נשאבים	 הם	 בשנה.	 ביותר	 הדלוחים	 המים	

נשאבו	 רק	 המים	 המעיין.	 למקורות	 מים	 סיפקו	 לא	 והארץ	 השמיים	 שבו	 שחון,	
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ממנו	ודלדלו	אותו.	אך	מים	דלוחים	אלו	הם	היקרים	

ביותר.	הם	ניתנים	למזבח	בעת	מחסור	ובעת	צימאון,	

בסוף	הקיץ,	ממאגרי	המים	המרוקנים.	

פעמים	רבות,	הַּמתנה	הנבחרת	לה'	היא	הביכורים	

-	הראשית.	במים,	המתנה	הנבחרת	לה'	היא	דווקא	

האחרית.	כך	היה	במעמד	הר	הכרמל,	בשנת	הבצורת	

השלישית,	כשאליהו	דרש	מן	העם	להקריב	למזבח	

את	היקר	מכול	)מל"א יח, לד-לה(:

ָהֵעִצים;  ְוַעל  ָהֹעָלה  ַעל  ְוִיְצקּו  ַמִים,  ַכִּדים  ַאְרָּבָעה  ִמְלאּו   - ַוֹּיאֶמר 

ַוֹּיאֶמר ְׁשנּו - ַוִּיְׁשנּו; ַוֹּיאֶמר ַׁשֵּלׁשּו - ַוְיַׁשֵּלׁשּו. ַוֵּיְלכּו ַהַּמִים ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח 

ְוַגם ֶאת ַהְּתָעָלה ִמֵּלא ָמִים.

גם	בעת	ניסוך	המים,	מכוחם	של	מים	יקרים	אלו	מברך	לנו	ה'	את	גשמי	השנה	

המתחדשת,	את	שדותינו	ואת	מעיינותינו.

כאן,	בעת	חוסר	הביטחון	בעתיד	ובעת	הציפייה	לישועה,	בא	קהלת	ומבקש	לנטוע	

ביטחון	ואמונה	בלב	הקורא	הנואש	והספקן	)יא, א(:

ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְברֹב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו.

כלומר,	טול	את	זרעי	תבואתך	)=שלח	לחמך(,	זרע	אותם	באדמה	וצפה	למי	הגשמים	

תתייאש	 אל	 היובש,	 למרות	 	- אחרת	 לשון	 המים(.	 פני	 )=על	 להחיותם	 שיבואו	

מרחמי	שמיים	ומן	הגשמים	שיבואו,	שהרי	המאמין	בֵחי	עולמים	הוא	הזורע	)ראו: שבת 

לא ע"א(.	וכך	ממשיך	קהלת	ואומר	)יא, ד(:

ֹׁשֵמר רּוַח ֹלא ִיְזָרע ְוֹרֶאה ֶבָעִבים ֹלא ִיְקצֹור.

אל	תמתין	עד	שתראה	את	הרוח	ואת	הגשם.	זרע	עכשיו,	כי	לא	תדע	מה	דרך	הרוח	

ומהו	מעשה	הא-לוהים,	ולא	נותר	לך	אלא	להאמין.

עת	הזריעה	ועת	האמונה	בגשם	שֵירד	ברחמי	ה'	היא	עת	המעבר	בין	סוכות	לבין	

שמיני	חג	העצרת,	כמדרש	על	הפסוק	"ֶּתן	ֵחֶלק	ְלִׁשְבָעה	ְוַגם	ִלְׁשמֹוָנה".	לדרך	זו,	

קריאת	קהלת	נועדה	להגביר	את	בטחונו	של	הזורע	ואת	אמונתו,	ולא	למעט	את	

שמחתו	של	האוסף.

תכלית המחזוריות
לבין	 נוכל	להתעלם	מדרך	שלישית	להבנת	הקשר	שבין	חג	הסוכות	 דומה	שלא	

קריאת	מגילת	קהלת,	גם	אם	לא	הוזכרה	בפוסקים.

בעת	חוסר	הביטחון	
בעתיד	והציפייה	

לישועה,	בא	קהלת	
ומבקש	לנטוע	ביטחון	

ואמונה	בלב	הקורא	
הנואש	והספקן
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כבר	בפתיחה	למגילה	תוהה	קהלת:	היש	תכלית	לעולם	הבנוי	על	מחזוריות?	והרי	

טיבה	של	מחזוריות,	שהחי	בה	יגיע	במהלכו	אל	נקודת	המוצא.	ואם	כך,	לשם	מה	

טרח	בצעדתו	כל	ימיו?	וכך	הם	דברי	קהלת	)א, ג-י(:

ֶמש. ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ָּבא  ַמה ִּיְתרֹון ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהּׁשָ

ֶמׁש, ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף  ֶמׁש ּוָבא ַהּׁשָ - ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת. ְוָזַרח ַהּׁשֶ

זֹוֵרַח הּוא ָׁשם. הֹוֵלְך ֶאל ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון, סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח 

ְוַעל ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוַח. ָּכל ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא, 

ָהָיה הּוא  ֶאל ְמקֹום ֶׁשַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת... ַמה ּׁשֶ

ֶמׁש. ֵיׁש ָּדָבר  ַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהּׁשָ ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ּׁשֶ

ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה ֶזה ָחָדׁש הּוא - ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפֵננּו.

כך	הוא	מחזור	הטבע,	וכך	הוא	מחזור	חייו	של	האדם	)ג, כ(:

ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, ַהֹּכל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר.

מגיעה	 אינה	 ולמעשה	 מסתובבת,	 השמש	

לשום	מקום	בתנועתה.	כך	גם	המים	והרוח,	וזו	

אף	דרכו	של	העפר,	שממנו	נוצר	האדם.	לשם	

מה	אפוא	כל	עמלו	של	האדם,	ומה	תכליתו?

שאלתו	של	קהלת	קשה	בכל	ימות	השנה.	היא	

קשה	שבעתיים	עם	סיום	שנה	אחת	ותחילתה	

של	שנה	חדשה.	ניתן	להביט	על	כך	באופטימיות	ובעליזות,	כנעמי	שמר	בשירּה	על	

מעגל	השנה	וחודשיו1:

ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו ֵריַח ְסָתו ָעָלה, 

ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ִׁשיֵרנּו ֵמַהְתָחָלה.

אך	דומה	שמבטו	של	קהלת	מעמיק	יותר:	אם	שבנו	במחזור	השנתי	לאותה	נקודה,	

ושוב	אנו	חורשים	וזורעים	ושוב	נאסוף,	מהי	מטרת	חיינו?!

תחילתה	של	השנה,	סיום	המחזור	החקלאי	באסיף	ותחילתו	של	המחזור	החדש	

בחרישה,	מעלים	את	שאלתו	של	קהלת	אל	מול	פנינו	ומחייבים	אותנו	לענות	לה	

תשובת	אמת	-	תשובה	שתמצא	את	התכלית	המנחה	את	האדם	להתקדם	אליה	

למרות	המעגליות	והמחזוריות.	במעבר	בין	השנים,	בין	האסיף	לבין	הזריעה,	על	

האדם	להתבונן	בספר	קהלת.

"שנים	עשר	ירחים",	בתוך:	נעמי	שמר,	כל השירים,	ת"א	1967,	שיר	מס'	12. 			1

שאלת	התכלית	בעמלו	
של	האדם	קשה	בכל	ימות	
השנה,	וקשה	שבעתיים	
עם	סיום	שנה	אחת	
ותחילתה	של	שנה	חדשה
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קֹהלת במעמד הקהל
לשלושת	הנימוקים	שהבאנו	לקריאת	מגילת	קהלת	בחג	הסוכות	יש	להוסיף	נימוק	

רביעי:	הקשר	בין	קהלת	לחג	הסוכות	עובר	דרך	מצַות	"הקהל",	המתקיימת	אחת	

לשבע	שנים	בחג	הסוכות.	וכך	הם	דברי	המדרש	)קהלת רבה א, ב(:

שם  על  בהקהל,  נאמרין  דבריו  שהיו  "ֹקֶהֶלת"?  שמו  נקרא  למה 

שאמר: "ָאז ַיְקֵהל ְׁשֹלמֹה".

ובימים	 הסוכות	 בחג	 היה	 ְׁשֹלֹמה"	 ַיְקֵהל	 "ָאז	 שמעמד	 המקראות	 מן	 ידענו	 אכן,	

תפילתו	 נאמרה	 ובו	 הסוכות,	 בחג	 המקדש	 חנוכת	 אירוע	 זה	 היה	 לו.	 הסמוכים	

בחג	 התרחש	 זה	 מעמד	 במקדש.	 השכינה	 השראת	 בעת	 שלמה	 של	 הראשונה	

הסוכות	)מל"א ח, ב(:

ֶּבָחג הּוא  ָהֵאָתִנים  ְּבֶיַרח  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ְׁשֹלֹמה  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ַוִּיָּקֲהלּו 

ִביִעי. ַהֹחֶדׁש ַהּׁשְ

אך	לא	ידענו	מן	המקראות	שהיה	זה	חג	סוכות	שבמוצאי	שנת	השמיטה,	שמתקיים	

כסדרו,	 "הקהל"	 מעמד	 זה	 היה	 האם	 נדע	 לא	 המדרש	 מן	 גם	 הקהל.	 מעמד	 בו	

בסוכות	של	מוצאי	שנת	שמיטה,	או	שהמלך	שלמה	)וסנהדרין	שבדורו(	יזמו	מעמד	

"הקהל"	בחג	הסוכות	של	חנוכת	המקדש	בשל	חשיבות	האירוע.

ובין	עם	ישראל	-	ברית	 עיקר	מעמד	"הקהל"	הוא	בחידוש	הברית	שבין	הקב"ה	

שנכרתה	בהר	סיני	ונשנתה	בערבות	מואב,	ויש	לחדשּה	לפחות	אחת	לשבע	שנים.	

תוכנּה	העיקרי	הוא	קריאת	ספר	הברית	-	פרשת	הברכות	והקללות,	השכר	על	קיום	

את	 קוראים	 היו	 "הקהל"	 שבמעמד	 קובעת	 המשנה	 חילולה.	 על	 והעונש	 הברית	

ספר	הברית	שבמשנה	תורה,	פרשת	הברכות	והקללות	שנאמרה	בברית	שנכרתה	

בערבות	מואב	ופרשיות	בודדות	נוספות	)סוטה פ"ז מ"ח(. 

אך	לפרשת	הברכות	והקללות	במשנה	תורה	יש	נספח	)דברים כט, יז-יח(:

ה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו ֹפֶנה ַהּיֹום  ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאּׁשָ

ָּבֶכם  ֵיׁש  ֶּפן  ָהֵהם,  ַהּגֹוִים  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ַלֲעֹבד  ָלֶלֶכת  ֱא-לֹוֵהינּו  ֵמִעם ה' 

ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה. ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹּזאת ְוִהְתָּבֵרְך 

ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך...

על	 חילולה	מוטלים	 או	 קיומה	 והעונש	על	 כלל	העם.	השכר	 נכרתה	עם	 הברית	

ליחיד	המחליט	על	דעת	 גם	 צורך	להתייחס	 רואה	 כולו.	התורה	 ראשו	של	העם	

עצמו	לפרוש	מן	הברית,	וכיוון	שעונשו	של	חילול	הברית	תלוי	באומה	כולה,	הוא	

בטוח	שאם	יחללנה	לבדו,	לא	יוטל	עליו	כל	עונש.	
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לא	לגמרי	ברור	מה	עונשו	של	החוטא	הפרטי	בפרשת	הברכות	והקללות,	שהרי	

התורה	ָׁשבה	לדון	בעונש	כללי	על	כל	הארץ	ועל	

כל	העם,	"ְּכַמְהֵּפַכת	ְסֹדם	ַוֲעֹמָרה,	ַאְדָמה	ּוְצבֹוִים,	

ֲאֶׁשר	ָהַפְך	ה'	ְּבַאּפֹו	ּוַבֲחָמתֹו"	)דברים כט, כב(.	אפשר	

בברית	 החסר	 את	 להשלים	 בא	 קהלת	 שספר	

הברכות	והקללות	שבתורה,	ולבאר	את	עונשו	של	

היחיד	המפר	את	הברית.

העונשים	המוכרים	לנו	מן	התורה	באים	על	כלל	

וקללת	 מלחמה	 האדמה,	 וקללת	 בצורת	 העם:	

התבוסה,	גלות,	דבר,	מחלות,	ירידת	קרנם	של	ישראל	בגויים	ובעיקר	סילוק	שכינה	

מהם.	בדרך	הטבע	עונש	כזה	אינו	מבחין	בפרטים	בין	צדיק	לרשע.	הפרט	יקבל	

את	שכרו	ואת	עונשו	בעיקר	בעולם	הבא,	שבו	"כל	צדיק	וצדיק	נותנין	לו	מדור	לפי	

כבודו"	)שבת קנב ע"א(.	אלא	ששכר	ועונש	אלו	לא	נתפרשו	לגמרי	בתורה,	העוסקת	

בעיקר	בברית	ִעם	העם	כולו.

הספר	היחיד	במקרא	שמפרש	את	המשפט,	השכר	והעונש	הצפויים	בעולם	הבא	

ליחיד	אחרי	מיתתו,	הוא	קהלת.	יש	בדבריו	ההשלמה	הנחוצה	והמתבקשת	לספר	

"הקהל",	 מעמד	 בעת	 לעם	 אותו	 ללמד	 לצורך	 וממילא	 בתורה,	 הנאמר	 הברית	

העוסק	בהתחייבות	לשמירת	התורה	)ג, יז(:

ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי - ֶאת ַהַּצִּדיק ְוֶאת ָהָרָׁשע ִיְׁשֹּפט ָהֱא-לֹוִהים, ִּכי ֵעת 

ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשם.

פסוק	זה	רומז	למשפטו	של	ה'	בעת	שרוחו	של	האדם	תעלה	מעלה.	

בהמשך	הספר	יאמר	קהלת	במפורש,	שאדם	אינו	שליט	לקבוע	מתי	יהיה	יום	מותו.	

שאין	 וכשם	 לכלאה.	 יוכל	 לא	 והוא	 מקרבו	 תצא	 רוחו	 המוות,	 עליו	 שייגזר	 ביום	

האדם	שליט	על	יום	מותו	ועל	קצבת	חייו,	כך	עליו	לדעת	שלא	יימלט	ברשעו	מדינו	

של	הקב"ה.	משמע	-	לפנינו	התייחסות	ליום	הדין	שאחרי	המוות,	לעולם	הבא	)ח, ח(:

ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלֹוא ֶאת ָהרּוַח ְוֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות ְוֵאין 

ִמְׁשַלַחת ַּבִּמְלָחָמה ְוֹלא ְיַמֵּלט ֶרַׁשע ֶאת ְּבָעָליו.

סיום	מגילת	קהלת	הוא	בתיאור	הקשה	של	ימי	הזקנה	עד	שלא	יבואו	ימי	הרעה,	

ובצורך	לזכור	את	הבורא	ואת	מצוותיו	לפני	בוא	יום	הדין	לאחר	שהרוח	תשוב	אל	

הא-לוהים	אשר	נתנה	)יב, א-ז(: 

ספר	קהלת	בא	להשלים	
את	החסר	בברית	
הברכות	והקללות	
שבתורה	ולבאר	את	
עונשו	של	היחיד	המפר	
את	הברית
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ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ִּביֵמי ְּבחּוֹרֶתיָך ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהִּגיעּו 

ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ... ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה 

ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהֱא-לֹוִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנה.

קהלת	חותם	את	ספרו	במסקנה	)יב, יג-יד(:

סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע, ֶאת ָהֱא-לֹוִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה 

ָּכל ָהָאָדם. ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱא-לֹוִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם, 

ִאם טֹוב ְוִאם ָרע.

וכוונתו	למשפט	שייערך	ביום	שאחרי	המוות,	וכמוכח	מן	ההקבלה	)ז, ב(:

טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֵאֶבל ִמֶּלֶכת ֶאל ֵּבית ִמְׁשֶּתה ַּבֲאֶׁשר הּוא סֹוף ָּכל 

ָהָאָדם, ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו.

חוסר הידיעה
למרות	שהבאנו	ארבעה	נימוקים	שונים	לקשר	שבין	קהלת	לבין	חג	הסוכות,	נראה	

שארבעתם	הם	השתקפויות	של	עניין	אחד,	שהוא	לב	הקשר	שבין	מגילת	קהלת	

לבין	חג	הסוכות.

התנועה	 בעולם.	 המחזוריות	 ובבעיית	 המעגלית	 בתנועה	 ספרו	 את	 פתח	 קהלת	

העובדה	 ובשל	 כך,	 בשל	 דווקא	 אך	 לשלמות,	 וקרובה	 הרמונית	 היא	 המעגלית	

שהאדם	יכול	ִלצפות	את	המהלכים	הבאים	שלה,	רב	בה	מפח	הנפש.	האדם	חש	

שלמרות	שהוא	יודע	הכול,	חייו	אינם	מובילים	לשום	מטרה,	ולעולם	הוא	שב	אל	

נקודת	ההתחלה.	קושי	זה	עולה	בכל	חג	סוכות,	בעת	שהשנה	משלימה	את	מעגלה	

ומציבה	את	האדם	מחדש	בנקודת	ההתחלה.

שבשובע,	 הזרא	 לתחושת	 המרחק	 קצר	 מכאן	

שאיפה	 כל	 בקרבו	 והממית	 האדם	 את	 הממלא	

עתיד	 אם	 אמת.	 של	 שֵלמות	 אל	 קדימה	 לחתירה	

עֵמל	 הוא	 מה	 לשם	 מקום,	 לאותו	 לשוב	 האדם	

את	 היטב	 מתאר	 קהלת	 ולהתפתח?	 להתקדם	

העושר	הרב	שצבר	מחד	גיסא,	ואת	חוסר	תחושת	

הסיפוק	מכך	מאידך	גיסא.	זו	תחושה	שגם	החקלאי	

וממילא	 שמחתנו,	 בזמן	 אליה	 להגיע	 עלול	 הסוכות	 בחג	 הרב	 יבולו	 את	 האוסף	

לשאלתו	של	קהלת:	"ּוְלִׂשְמָחה	ַמה	ֹּזה	ֹעָׂשה"	)קהלת ב, ב(.

אך	תחושת	המעגל	של	שובע	הגוף	והרכוש	ושל	שובע	הדעת	של	מי	ששבילו	של	

המעגל	נהיר	לו,	אינה	תחושה	נכונה.	השנה	החדשה	עלולה	להיות	שונה	מקודמתה	

ימי	הדין	שבתחילת	
השנה,	והשאלות	

הנוקבות	"מי	יחיה	ומי	
ימות",	ממשיכים	לנקר	

ולהעלות	ספקות	גם	
בחג	הסוכות
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ורעה	מקודמתה.	שמא	לא	ֵירדו	גשמים,	ושמא	תתרגש	חלילה	צרה	אחרת.	ימי	הדין	

שבתחילת	השנה,	ושאלותיו	חסרות	התשובה	של	הקדוש	רבי	אמנון	ממגנצא	-	"ִמי	

ִיְחֶיה	ּוִמי	ָימּות,	ִמי	ְבִקּצֹו	ּוִמי	ֹלא	ְבִקּצֹו",	ממשיכות	לנקר	ולהעלות	ספקות.	כאשר	

האדם	מכיר	בכך,	הוא	מגלה	שהשנה	הקרובה	עלולה	להיות	רעה	מזו	שקדמה	לה,	

ושאולי	בכלל	עליו	לקוות	שרק	יצליח	לצלוח	אותה	ולשוב	לאותה	נקודה	שהוא	

מצוי	בה	כעת.	המוות	הבלתי	צפוי	מתואר	בצבעים	עזים	וקודרים	במגילת	קהלת	

)ט, יא-יב(:

ֶמׁש ִּכי ֹלא ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְוֹלא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמה  ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת ַהּׁשֶ

ְוַגם ֹלא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם ֹלא ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשר ְוַגם ֹלא ַלֹּיְדִעים ֵחן, ִּכי ֵעת 

ָוֶפַגע ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם. ִּכי ַּגם ֹלא ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים 

ְּבֵני  ]=נלכדים[  יּוָקִׁשים  ָּכֵהם  ַּבָּפח,  ָהֲאֻחזֹות  ְוַכִּצֳּפִרים  ָרָעה  ִּבְמצֹוָדה 

ָהָאָדם ְלֵעת ָרָעה ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם ִּפְתאֹם.

מקץ	חיבוטי	נפש	רבים	מגיע	קהלת	עם	הקורא	המלווה	אותו	אל	תחושת	חוסר	

הביטחון	של	הזורע	את	תבואתו	מייד	אחרי	חג	הסוכות,	ואינו	יודע	אם	יברכנה	ה'	

ואם	תצמח.	דווקא	שם	מנסה	קהלת	להעניק	תחושת	ביטחון	לזורע.	אך	תחושת	

ְּבֶׁשל	 ידיעתו.	 מחוסר	 דווקא	 אלא	 הכול,	 יודע	 שהוא	 מכך	 נובעת	 אינה	 הביטחון	

היעדר	הידיעה	צומח	ועולה	כוח	החזק	מן	הידיעה	-	כוח	האמונה.	האמונה	בה'	חי	

העולמים,	בחסדו	וברחמיו.

הרהב	 משמעות.	 כחסרי	 לכאורה	 שכלו	 ואת	 האדם	 ידיעת	 את	 מותירה	 האמונה	

שהיה	מנת	חלקו	של	המחבר	בתחילת	המגילה	נעלם	עם	חוסר	הידיעה	ההולך	

ומתגבר.	ועדיין	נותרה	הידיעה	בתחום	אחד	בלבד:	הוודאות	הגמורה	שיום	יבוא,	

האדם	יעמוד	למשפט	לפני	בוראו,	יתן	לפניו	דין	וחשבון	על	כל	מעשיו	ומחדליו,	

יקבל	את	שכרם	וישלם	את	מחירם.	בנקודה	זו,	משפטו	של	האדם	חוֵבר	אל	ספר	

הברית	הנקרא	בחג	הסוכות	במוצאי	השמיטה,	במעמד	הקהל.

את	 לאדם	 ממחישה	 במדבר,	 ישראל	 בני	 של	 סוכתם	 מעין	 הסוכה,	 אל	 היציאה	

גודל	טעותו	כשסבר	שהכול	צפוי	מראש	וידוע.	מי	ששכח	את	נדודי	המדבר	וזכה	

בבית	ובנחלה,	בשדה	ובכרם,	נוטה	לחשוב	שענייניו	בעולם	הזה	קבועים	ומסודרים,	

בדרך	 המתחדש	 מעגל	 של	 וקבוע	 שגרתי	 סיום	 אלא	 אינה	 המתחדשת	 ושהשנה	

ידועה	מראש.	אם	יש	בעיניו	עולם	סתום,	נעלם,	רב	חידות	ובלתי	ידוע	-	זהו	העולם	

מסוגל	 אינו	 כבר	 שראה	 ומי	 שם,	 קורה	 מה	 ראה	 לא	 איש	 המשפט.	 עולם	 הבא,	

להעיד	בפנינו	על	כך.	
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ועל	 הוודאות	 חוסר	 על	 קהלת	 אותנו	 מעמיד	 תשרי	 חודש	 של	 הדין	 ימי	 במוצאי	

הנעלם	הרב	הכרוכים	דווקא	בחיים	השגרתיים	בעולם	הזה.	למרות	הקביעּות	של	

קהלת	 בספק.	 ורוויים	 ודאות	 בחוסר	 שטופים	 בעולם	 חיינו	 הנחלה,	 ושל	 הבית	

בעולם	 הדין	 יום	 קיומו	של	 דווקא	 היא	 היחידה	 כך	שהוודאות	 על	 אותנו	 מעמיד	

הבא,	והעובדה	שהקב"ה	עתיד	להעמיד	אותנו	למשפט	על	כל	נעלם.	ומתוך	ודאות	

זו,	של	המשפט	והצדק	המוחלטים	בעולם	הבא,	ניתנת	ממילא	משמעות	לחייו	של	

האדם	בעולם	הזה.

ארבעת	הנימוקים	נארגים	למסכת	אחת	ולתמונה	אחת	במגילת	קהלת	ובחג	הסוכות.	

חג	זה	חותם	את	ימי	הדין,	פותח	שנה	חדשה,	מביא	אותנו	אל	הגורן	האסוף	ומלא	

היבול	ואל	החרדות	של	ערב	תפילת	הגשם,	וכמובן	-	שם	בידינו	את	ספר	הברית	

המתחדשת	במוצאי	השמיטה.


