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מסקנה ראשונה: ההבל

הביטוי המרכזי במגילת קהלת הוא 'הבל'. מילה זו מופיעה במגילה שלושים ותשע 

פעמים בהטיות שונות. מרכזיותו של ביטוי זה ניכרת כבר בפתיחה )א, ב( — "ֲהֵבל ֲהָבִלים 

ָהֶבל". המגילה איננה פותחת את דבריה בתיאור מקדים  ַהּכֹל  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ָאַמר קֶֹהֶלת 

של תופעות החיים, אשר מהן ובעקבותיהן מגיע קהלת לקריאה חריפה זו. היא נפתחת 
לאורך  הבלים.  הבל  הוא  השמש  תחת  הנמצא  כל  כי  ומצערת  משמעית  חד  בקביעה 
המגילה מוכללות תחת ביטוי זה תופעות רבות אשר פוגש קהלת בעולם22, וגם בסופה 
חוזרת קביעה זו כחלק מן המסקנה המסכמת של המגילה )יב, ח(. חשיבות רבה יש, אם 

כן, לבירור עניין ההבל, ונקדים לבאר תחילה את משמעותו הפשוטה של מושג זה. 

זרה, על שם שאין  ככינוי לעבודה  כא(  )לב,  דברים23  מופיע לראשונה בספר  ההבל 
ַהְבֵליֶהם...". משם והלאה הוא מופיע פעמים  ֲעסּוִני ּבְ בה ממש — "ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ּכִ
רבות בתנ"ך ככינוי לתופעה ריקה מתוכן: "ּוִמְצַרִים ֶהֶבל ָוִריק ַיְעֹזרּו" )ישעיהו ל, ז(; "ַוֲאִני 
ֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶהֶבל ְוֵאין  יִתי" )שם מט, ד(; "ַאְך ׁשֶ י ְלֹתהּו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכּלֵ י ְלִריק ָיַגְעּתִ ָאַמְרּתִ

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי" )משלי לא, ל(.  ם מֹוִעיל" )ירמיהו טז, יט(; "ׁשֶ ּבָ

של  הרגיל  שימושו  כי  הוא,  נוספים  רבים  ומפסוקים  הללו,  הפסוקים  מן  העולה 
הביטוי 'הבל' הוא כאשר מדובר בתופעה בה קיים פער מובנה בין הנראה כלפי חוץ לבין 
המציאות האמיתית — הדבר נדמה כלפי חוץ כבעל ממשות מסויימת של גודל או חוזק, 
בעוד שלאמיתו של דבר הוא אינו כזה. ניתן לעמוד על משמעות ההבל באמצעות שלל 
הביטויים המופיעים בתנ"ך בתור מקבילים לביטוי זה — 'אין', 'תוהו', 'שווא', 'ריק', 'שקר', 
לשניים:  נחלקים  אלו  ביטויים  ועוד.  תעתועים'  'מעשה  מועיל',  בם  'אין  'כזב',  'עמל', 
אחדים מתוכם מציינים חיסרון, ומורים על הריק וההעדר של הנושא הנידון, כגון: "אין"; 

נעיר בזה כי במגילה נשאלות שלוש שאלות מרכזיות על החיים, ושאלת ההבל היא רק אחת מהן. שתי   22
השאלות הנוספות הן שאלת הרוע, ושאלת קטנות האדם. בשאלות אלו נעסוק בביאורנו על החטיבה 
כל  לאורך  העולם  מן  לאכזבתו  כביטוי  הבל  במושג  המשתמש  קהלת  מדברי  המגילה.  של  השנייה 
הספר )גם בנוגע לשתי השאלות הנוספות( עולה כי מושג ההבל משותף ומוסב גם על שתי השאלות 
האחרות, וגם שאלות אלו מובילות אל נתינת הכותרת הכללית לעולם: "הבל הבלים... הכל הבל" )א, ב; 

יב, ח(.

הכוונה היא להבל בתור ביטוי. השם 'הבל', נזכר כמובן כבר בפרשת בראשית.  23



מכלל יופי - מגילת קהלת60

בנושא  המצויים  וההטעיה  השקר  את  מציין  השני  חלקם  עובר".  ו-"צל  "תוהו"  "ריק"; 
הנידון ונחשפים על ידי הנביאים, כגון: "שקר"; "שווא"; "כזב" ו-"מעשה תעתועים". 

בהכרח  אינן  לעצמן,  כשהן  ל'הבל',  הנרדפות  המילים  קבוצות  שתי  כי  להדגיש  יש 
קשורות זו לזו. הקבוצה הראשונה של המילים — ביטויי האין והאפס — מציינות בדרך 
כלל מצבים בהם לא מצוי דבר, ַאין כפשוטו, ולא יישויות שונות אשר רק מצד ערכן הם 
כַאין. הקבוצה השנייה של המילים — ביטויי ההטעיה — משתייכות למגוון אופנים של 
הטעיה בעולם, כגון רמאות מכוונת, וכמובן אינם מופיעים דווקא בהקשרים של ה'הבל', 
לשתי  ובהקבלה  בסמיכות  המופיע  ה'הבל'  שמושג  נמצא  וריק.  אפסות  על  מדובר  בו 
המתאחדות  שונות  בחינות  שתי  אחד,  במושג  בתוכו,  כולל  הללו,  הביטויים  משפחות 
זו עם זו רק בהקשר של מושג זה. ההבל כולל בביטוי אחד גם את אפסותו של הדבר 
ֵצל עֹוֵבר",  ָמה ָיָמיו ּכְ כפי שהצביע דוד על קוצר החיים )תהילים קמד, ד(: "ָאָדם ַלֶהֶבל ּדָ
ובה בעת מציין ההבל את השקר המעוות ואת הרמאות הנוצרים מן הפער בין המהות 
האמיתית של הדבר ובין ערכו המדומה, כפי שתיאר ירמיהו את הפסלים )י, טו(: "ֶהֶבל 

ִעים". ְעּתֻ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ֵהּמָ

לחשוף  נועד  הוא  ייחודית.  איכות  בעל  מושג  אפוא  הוא  ההבל 
שקר מהותי גדול, שקר בו תופעה שולית, ארעית ואפסית, נתפסת 

כתופעה חשובה ובעלת עוצמה.

פירושו של המושג 'הבל' 

שורשי  אחר  להתחקות  מקום  יש  בתנ"ך,  ההבל  מושג  של  המשמעות  זיהוי  לאחר 
המושג הזה, ולהבין ביתר פירוט את כוונתו. בדברי הראשונים והמפרשים מצינו מספר 

פירושים למושג הבל:

עניין שאיננו נצחי. רבינו גרשום מבאר בפירושו על הגמרא )בבא בתרא ק, ב( א. 
שפירוש המושג 'הבל' הוא מלשון בלייה; הוא מורה על דבר שהבלאי שולט 
בו, ועל כן הוא בגדר תופעה חולפת. גם הרמב"ן בדרשתו על קהלת מבאר את 
זה, ולשיטתו הוא נקרא על שם ההבל היוצא מן הפה —  מושג ההבל באופן 
תופעה בעלת ממשות למשך מספר שניות בלבד, ומיד לאחריהן היא מתפוגגת 

ונעלמת.
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ּפחּות, מחוסר חשיבות ותכלית. כך מבאר הספורנו בהקדמתו לקהלת: ב.  עניין 
המכוון  התכלית  הנה  נפסדים,  הם  השמש  תחת  אשר  הדברים  שכל  "בהיות 
בהכרח, הנקרא אצלו: 'הבל'".  תכלית גרוע  מהם מצד מה שהם נפסדים הוא 
יש לשים לב לכך שהספורנו מבסס את קביעתו שכל דברי העולם הם בעלי 
תכלית גרועה, על היותם נפסדים ובלתי נצחיים. בכך קשור פירוש זה לפירוש 

הקודם.

עניין טפל ביחס לעניין אחר עיקרי. העקידת יצחק )בראשית שער יא( מבאר ג. 
שגורם שהוא טפל לגורם אחר שהוא העיקרי קרוי 'הבל'.

עניין מטעה. על פי הרס"ג )אמונות ודעות, מאמר י( 'הבל' פירושו הטעיה — ד. 
דבר הנראה כלפי חוץ מושך ונחפץ אף שבאמת אין הוא כזה24. 

עניין חסר שלא נגמרה מלאכת עשייתו. השל"ה מבאר )עשרה מאמרות, מאמר ה. 
תשיעי, אות רכג( כי הבל נאמר על דבר לא גמור, שתהליך יצירתו טרם הושלם. 

עניין שמציאותו היא עדיין 'בכח', ולא יצא אל הפועל. ר' יעקב סקילי תלמיד ו. 
הרשב"א מבאר בספרו תורת המנחה )דרשה פג, עמוד 738( שהבל נאמר על 
טרם  האמיתית  ותכליתו  ומהותו  בתוכו,  ואמיתתו  עניינו  את  גונז  אשר  דבר 

נתגלו25. באופן זה מבאר גם הרב קוק בספרו עולת ראיה )כרך א, עמוד קה(.

של  הבחינות  לשתי  במפרשים,  השונות  השיטות  את  נשווה  אם 
מושג ההבל שזיהינו לעיל בתנ"ך — האפסות והשקר — נגלה כי רוב 
האפסות  בחינת  את  ההבל,  מושג  הבנת  כעיקר  תופסות  השיטות 

ואלו דבריו שם: "שמצאתי החכם שלמה בן דוד שהתעסק בזה, להודיענו מה הוא הטוב, ואמר )קהלת   24
א, יד(: 'ראיתי את כל המעשים אשר נעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח...', וגזר על כל אחד 
ַאִני"  ִהִשׁ "הנחש  כמו  פירוש המושג הבל הוא הטעיה,  כלומר  ]=הטעיה.  ופירושו השאה  שהוא הבל, 
)בראשית ג, יג([, כאומרו )ירמיהו כג(: 'מהבילים המה אתכם' — ]שפירושו הוא:[ משיאים ]=מטעים[ 

אתכם...".

ואלו דבריו שם: "והכל היה גנוז בתוכו בכח כמו הדיבור וההבל היוצא מפי האדם שהוא גנוז בכוחו   25
ויוצא מן הכח אל הפועל, דָבָר דבוּר על אופניו. כך היו כל מעשה שבעה הכוחות של בראשית, ויצאו כל 
אחד בזמנו כמשפטו על המידה והשיעור... וכנגד כח אלו השבע פעולות של בריאת העולם והמציאות' 
פתח שלמה המלך ואמר: 'הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל', הרי שבעה הבלים ]=משום 
שהמילה 'הבלים' ברבים רומזת לשני הבלים[. ושכמו שההבל היוצא מפי האדם אין לו תמונה ולא צורה 
ולא מראה כלל, כך היו כוחות השבע פעולות גנוזות בכח הראשון שאין לו גוון ולא מראה ולא צורה ולא 

תמונה".
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והאין המצויה בו. רק הרס"ג מפרש שעיקר כוונתו של מושג ההבל 
הוא השקר וההטעיה. אולם נראה כי על פי כל השיטות יש להבל 
זה על אפסותו של  תכונה מהותית של הטעיה; אמנם מורה מושג 
ברורה מאליה.  אינה  כולן מדובר על אפסות אשר  פי  דבר, אך על 
זוהי אפסות מבחינה מהותית וערכית, והיא מזוהה רק על ידי החכם 
בין  להבדיל  היודע  לאמיתתם;  הדברים  את  להעריך  היודע  בתורה 
אולם  וכדומה.  ארעית,  לתופעה  נצחית  תופעה  ובין  לעיקר,  טפל 
בנוהג שבעולם, לרוב האנשים קשה להבחין בין התכונות הללו. על 
כן, מדובר כאן באפסות שנסתרת מאחורי חזות עוצמתית ומרשימה. 

בתנ"ך,  ההבל  מושג  הופעות  על  כללי  במבט  מתבוננים  כאשר 
בצירוף מכלול פירושי הראשונים, עולה כי ההבל בא לציין תכונה 
של פער מטעה אשר מצוי בעולמנו באופן נרחב. לא תמיד ניכרים 
בעולמנו המהות והערך האמיתיים של הדברים. ישנן תופעות רבות 
הן  דבר  של  לאמיתו  אך  ובעוצמה,  בגודל  רב,  בעושר  המאופיינות 
בגדר הבל — הן אינן הדבר העיקרי, אלא אמצעי החסר כל חשיבות 
ועוברות  חולפות  הן  ועוצמתן,  גודלן  כל  עם  עצמו.  מצד  והפחות 

ומשאירות אחריהן ריק בלבד. 

בשייכותו  לדון  נעבור  'הבל',  המושג  של  הכללית  ההבנה  אחר 
המיוחדת למגילת קהלת.

מושג ההבל במגילת קהלת

שמלבד  מעלה,  קהלת  במגילת  הבל  המושג  של  בהופעות  עיון 
השכיחות הרבה והמרכזיות של מושג זה במגילה, המשמעות שהוא 
ברוב ספרי  יותר ממשמעות המושג  הרבה  נרחבת  הינה  בה  מקבל 

התנ"ך, עד כדי פליאה.

מסקירת  שבעולם.  השונות  התופעות  כלפי  קהלת  של  ההבל  בקריאות  יש  חידוש 
ההופעות של מושג ההבל בתנ"ך עולה כי כמעט תמיד הוא נאמר כלפי תופעות מסויימות 
והן  הנבואית,  ההשקפה  ידי  על  בבירור  מזוהות  שבהן  וההטעיה  אפסותן  אשר  בלבד, 
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בתנ"ך  מכונות  בלעדיות,  וכמעט  ראשיות,  תופעות  שתי  בעיוותן.  ו'זועקות'  בולטות 
ַהְבֵליֶהם" )דברים  ֲעסּוִני ּבְ הבל: התופעה הראשונה היא עבודה זרה — "ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ּכִ
ַהְבֵלי ֵנָכר" )ירמיהו ח, יט(; וכן במקומות נוספים.  ְפִסֵליֶהם ּבְ לב, כא(; "ַמּדּוַע ִהְכִעסּוִני ּבִ
התופעה השנייה היא הביטחון בכח האנושי ככוח עיקרי במציאות — "ּוִמְצַרִים ֶהֶבל ָוִריק 
ַיְעֹזרּו" )ישעיהו ל, ז(; "ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון" )תהילים לט, ז(; וכן במקומות נוספים. תופעות 
ה ֶאְתֶכם"  ֵהּמָ ִלים  ַמְהּבִ ָלֶכם  ִאים  ּבְ ַהּנִ ִבִאים  נוספות הקרויות הבל הן נבואות השקר )"ַהּנְ
ַנֲחמּוִני ָהֶבל" — איוב כא, לד(;  ּתְ — ירמיהו כג, טז(; ניחומים של שווא בעת צרה )"ְוֵאיְך 
והטעייתן  ל(. אפסותן  לא,  — משלי  ַהּיִֹפי"  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  )"ׁשֶ היופי  יתרה של  והחשבה 
והן  להן  סוגדים  שאנשים  משום  בעיקר  ביותר,  ורעות  קשות  הללו  התופעות  כל  של 
משפיעות באופן רחב על ההיסטוריה. חתיכת עץ הנתפסת כאל וסוחפת המוני אנשים 
אחריה, או בן אנוש הנחשב למקור ביטחון בלתי מנוצח, הם באמת בגדר עיוות נורא. 
קריאת ההבל באה לקרוע את מסווה השקר המכסה עליהם, ולגלות לכל את ריקנותם. 

אין מדובר  כי הוא הבל,  גוזר אומר על כל המצוי תחת השמש  אולם כאשר קהלת 
בביטול תופעות נקודתיות, כאלה ואחרות, המהרסות את העולם. בקריאתו הוא מבטל 

את כל העולם ומלואו — "ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל" )א, ב(; "ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשָמִים הּוא 

ִעְנַין ָרע" )א, יג(; "ִּכי ֶמה הֶֹוה ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹו ְׁשהּוא ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש" )ב, כב( 

ועוד ועוד. קהלת קורא בחריפות "הבל הבלים" כלפי תופעות תמימות לכאורה, תופעות 
שגרתיות אשר אף אחד אינו סוגד להן. ההבל במגילה זו מופנה אל כלל תכונות היסוד 
והיא  לבחור,  ניתן  בהן  אחרות  חלופות  אין  כזה  שבהבל  להטעיה  עצמו26.  העולם  של 
איננה ניתנת לביטול משום שאין היא אלא מבנה החיים בעצמו. על כן קריאת ההבל של 
קהלת אינה נאמרת כקריאה מוסרית בלבד, כתביעה לנטוש איזו תופעה בעייתית, אלא 
זוהי בעצם קריאה ערכית־רוחנית הקובעת את ערך העולם כולו, כך שלא נותר לכאורה 

אלא לשנוא את החיים ולהתייאש מהם — "ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים ִּכי ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה 

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח" )ב, יז(27.

כמובן שמדובר על העולם אשר תחת השמש, אשר איננו כולל את כל רבדי הקדושה שבעולם.  26

ספר אחד בתנ"ך אשר משמעות מושג ההבל שבו מזכירה את משמעות ההבל של קהלת הוא ספר   27
ֵני  ל ָאָדם ֶסָלה" )לט, יב(; "ַאְך ֶהֶבל ּבְ תהלים. גם שם מכונה תופעה כללית של החיים "הבל" — "ַאְך ֶהֶבל ּכָ
ֵני ִאיׁש" )סב, י(, ועוד. אך המשמעות של ההבל בתהלים אינה של שלילה מקיפה ומייאשת  ָזב ּבְ ָאָדם ּכָ
מן החיים, אלא של ציון תכונת הארעיות של חיי האדם, אשר חולפים ועוברים במהירות. מסקירת 
הופעות ההבל בתהילים עולה כי רק הביטחון בחיי האדם הוא הבל, ולא כל ערך חייו. בהתאם לכך, חיי 
האדם מכונים הבל רק בהקשר של השוואה מפורשת בין כוחו וחייו ובין כוחו של הקב"ה ופעולותיו 

הנצחיות, בדומה להקשר השכיח בתנ"ך של כינוי הביטחון בכוחו של האדם "הבל". 
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קריאת ההבל של קהלת היא אפוא חודרת ומהותית ביותר — קריאת 
אכזבה מכל העולם כולו שנובעת מירידה לשורשים העמוקים של 
מסויימת  תופעה  כינוי  במיוחד.  מחמיר  במבט  ובחינתם  הבריאה, 
נראית  אליה  שביחס  יותר  שלימה  להופעה  מציפייה  נובע  'הבל', 
המציאות הנוכחית כחסרה וחיוורת. אם כן, כאשר קהלת מתאכזב 
העולם  את  משוה  שהוא  משום  זה  הרי  כולו,  העולם  של  מהבלו 

המוכר לנו עם ציפיותיו הגבוהות לעולם אידאלי הרבה יותר28. 

שלמה המלך מוצא בתכונות החיים הרגילות את כל מאפייני ההבל שנמנו לעיל על פי 
המפרשים השונים. כל חיי העולם הזה נתפסים בעיני בני האדם כבעלי ממשות גדולה, 
חשיבות ומשמעות, אך באמת יש בכך הטעיה והחשכה של האמת )רס"ג(. לאמיתו של 
דבר, העולם הזה הוא בר חלוף והבליה שולטת בו )רבנו גרשום והרמב"ן(, משום שהוא 
פחות וחסר )ספורנו(. כל המצוי בעולם הוא רק בגדר אמצעי ואין לתפוס אותו כבעל 
משמעות בפני עצמו )בעל העקידה(. כל מציאות קיומו אינה כדבר גמור ושלם, אלא רק 
בתור שלב בדרך לאמת גדולה יותר שתופיע בו בעתיד )ר' יעקב סקילי, השל"ה והרב 

קוק(. 

הקודש.  ספרי  בכלל  להופעותיו  ביחס  נוספת  ייחודיות  שבמגילה  ההבל  למושג 
בדרשת הרמב"ן על קהלת הוא עומד על כך שבניגוד לאזכורים רבים של מושג ההבל 
בתנ"ך, בהם מוצמד לו כינוי מקביל — מילה נרדפת כמו: "תוהו", "ריק", "שווא" וכדומה 
)כפי שניתן לראות בפסוקים שהובאו לעיל(, בכל האזכורים הרבים שבמגילת קהלת, 
נוספים בעלי משמעות דומה29. מתופעה  ביטויים  ניצב לבדו, בלא סמיכות של  ההבל 
בולטת זו מובן שמשמעות ההבל במגילה זו היא מדויקת וממוקדת, כך שרק המושג הזה 

עצמו מביע אותה. 

חזות  מאחורי  הנסתרת  אפסות   — מהותי־קיומי  פער  על  מורה  ההבל  לעיל,  כאמור 
ההטעיה  על  להורות  עניינם  עיקר  שאין  אחרים  מביטויים  נבדל  הוא  בזה  מטעה. 
הנסתרת30. ובכן, כשהנביאים באים להצביע על תופעה שאפסיותה היא חריפה וברורה, 

עניין זה יתבאר לקמן בסעיף 'האמון בעולם ביסוד ההבל'.  28

קיימת אמנם סמיכות שכיחה של "הבל ורעות רוח" אולם אין כאן שני מושגים מקבילים, אלא רעות   29
הרוח הוא מושג אחר, כפי שיתבאר לקמן.

כאמור לעיל, יש ביטויים שמשמעותם אפסות, ויש שמשמעותם הטעיה; הביטוי הבל מתייחד בהוראתו   30
על ההטעיה של האפסות.
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מילים  קיימות  זרה,  עבודה  כגון  לשמים  וזועק  רע  עיוות  היא  שבה  ההטעיה  וממילא 
נוספות לתאר זאת כגון 'אין', 'אפס', 'תוהו', או לחילופין — 'שקר', 'תעתוע' וכדומה. אולם 
מן  בבירור  עולה  איננו  ההבל  שמושג  הרי  ומלואו,  עולם  של  ההבל  על  מדובר  כאשר 
תביעה  מתוך  העולם  את  הבוחנת  קהלת  של  המרוממת  חכמתו  רק  עצמה.  המציאות 
החריפות,  המילים  אותן  כן  על  כהבל.  העולם  להגדרת  המקור  היא  לשלמות  עצומה 

המקבילות מבחינות מסויימות למילה הבל, אינן הולמות את תיאורי עולם הטבע. 

זאת ועוד: שימוש בביטויים החריפים כלפי תופעות העולם, עלול היה להביא להבנה 
מוטעית של דברי קהלת, שעל פיה הוא מזלזל בעולם שברא ה', ורואה בו תופעה שראוי 

היה לבטלה לו היה ניתן, כעבודה זרה, נביאי שקר וגאוות האדם.

המקור  שהוא  משום  קהלת  במגילת  מרכזי  כה  מקום  תופס  ההבל 
הרעיוני לכל הטענות האמורות בה כלפי העולם. במושג זה מתמצה 
השקפת העולם של המגילה על תכונת החיים הגשמיים במילה אחת, 
המבטאת את אפסותם והטעייתם הנסתרת. בסעיפים הבאים יתבאר 
זו בקרבה מרחב גדול  כי בהופעותיה הרבות במגילה כוללת מילה 
הולכת  בה  האצורה  קהלת  של  המדויקת  והטענה  משמעות,  של 

ומשתנה לאורך המגילה.

קריאת ההבל — קריאה להריסה או לבניין?

אותו,  לבטל  במטרה  מסויים  עניין  שלילת  בין  עצום  הבדל  קיים 
ובין שלילה שנועדה להסיר סיגים המעורבים באותו עניין, ולגלות 
הסוג  מן  השלילה  בו.  שקיימים  והברכה  הטובה  את  כך  בעקבות 
עלולה  קהלת,  כבמגילת  כולו  העולם  כלפי  תופנה  אם  הראשון, 
רק  היא  השני  הסוג  מן  השלילה  ואילו  וליאוש.  לפסימיות  להוביל 
תחילתו של בניין ותיקון. יש להתבונן אפוא לאיזו מהשתיים שייכת 

שלילת העולם המצויה במגילת קהלת. 

אויב  כי שלמה  להגיע למסקנה  ניתן  כל החיים אשר תחת השמש,  ממגמת שלילת 

את החיים וחפץ בכליונם, ואף להביא לכך ראיה מפסוקי המגילה: "ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים" 

)ב, יז(; "ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ֲעָמִלי" )שם, יח(; "ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ִמן ַהַחִּיים 

ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה" )ד, ב(; "ִאם יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי ָׁשָניו 
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ְוַנְפׁשֹו לֹא ִתְׂשַּבע ִמן ַהּטֹוָבה ְוַגם ְקבּוָרה לֹא ָהְיָתה ּלֹו ָאַמְרִּתי טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל" )ו, ג(. אולם 

בדברי הסיכום של המגילה מובהר כי השלילות הרבות המצויות בה אינן בגדר מלחמה 
מוחלטת נגד החיים, אלא שלילה לצורך חיוב — שלילת דרך אחת שנועדה לגרום לאדם 
לאחוז בדרך אחרת טובה יותר, הלא היא דרך יראת ה' ושמירת מצוותיו, ובכך להקנות 

טעם ופשר טוב לחיים: "סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה 

ָּכל ָהָאָדם" )יב, יג(. 

)ל, ב( מזהים חז"ל שכבר מתחילה — בשלילת העולם אשר בפתיחת  במסכת שבת 
הוא  קהלת,  ספר  ]של  "תחילתו   — קהלת  מכוון  אליו  החיובי  הצד  גם  מרומז  המגילה, 
בגדר הכוונה חיובית אל[ דברי תורה, דכתיב: 'מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת 
השמש', ואמרי דבי ]=ומפסוק זה למדו בני בית מדרשו של[ רבי ינאי: תחת השמש הוא 
דאין לו, ]אבל[ קודם שמש ]=בעסק התורה אשר היא מרוממת מן השמש[ — יש לו ]=יש 

לאדם יתרון בעמלו[".

ואכן, רבינו יונה מגדיר בספרו שערי תשובה )שער ב, אות כ( כי המטרה של שלילת 
הבלי העולם במגילת קהלת, היא הכשרת האדם לעבודת ה': "ועיקר ספר קהלת חברו 
שלמה המלך עליו השלום למען ישים האדם על לבו כי העולם הבל הבלים ולא ישתמש 
בו זולתי לעבודת הבורא יתעלה. והודיע כוונתו בפתיחתו וחתימתו, כי פתח ואמר )א, 
ב(: 'הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל'... וחתם ספרו ואמר )יב, יג(: 'סוף דבר 

הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם'".

השפת אמת )פרשת וארא שנת תרל"ט( קובע שהבלי העולם נבראו בכוונה תחילה 
בכדי שהאדם יתמודד איתם, משום שרק על ידי כך הוא יכול לזכות לשלמותו: "אכן גם 
זה מנפלאות תמים דעים אשר לא יוכל אדם לבוא אל השלמות רק על ידי תהלוכותיו 
בכל אלה ההבלים. וכשיוצא נקי מהם ]=לאחר שנלחם האדם בהבלים ומנצח אותם, אז 

הוא[ זוכה אל השלמות, כי כן יסד המלך הקב"ה". 

אם כן, השלילה במגילת קהלת היא בעלת ערך חיובי, סתירה לצורך 
בניין. היא נועדה להובילנו אל הדרך הנכונה בהתהלכותנו בעולם: 

דרך התורה והמצוות. 

חיי  כל  את  האם  השלילה:  של  היקפה  את  לבחון  יש  עדיין  אולם 
האם  מוחלט?  באופן  קהלת  שולל  לפרטיהן,  השעה  חיי  החולין, 
קריאת ההבל נועדה לבטל את חיי החומר מכל וכל, ולחנך את האדם 

שאין לו כל ערך בעולמו מלבד ד' אמות של הלכה?
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האם יש פשר גם לחיי החולין?

רוב  כי הרובד החומרי של החיים, הכולל בתוכו את  ניתן להבין  כה,  מן האמור עד 
החיים האנושיים, הינו טפל, זניח וחסר פשר. רק ליראת ה' ולכל הכלול בה יש לייחס 
חשיבות. לפי תפיסה זו, עולם החומר כולו הינו משולל כל ערך, מלבד התחום המסויים 
שבתוכו הזוכה להיות כלי ואמצעי לצורך עבודת ה' וקיום התורה. תפיסה שכזו מולידה 
גישה בסיסית של עוינות כלפי חיי ההבל המטעים את האדם, וניתן לסכם אותה, כאמור, 

בדבריו של קהלת בפתיחתו )א, ב(: "ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל". 

נראה כי גם אם יש אמת בתפיסה זו, יש בה קושי גדול. השאלה כמו עולה מאליה: 
והלא העולם כולו הוא יציר ה', והוא בראו ברצונו ובמידת טובו, וכיצד יתכן לשלול אותו 
רבים  ותחומים  כולה,  הגויית  כי האנושות  יתכן  כיצד  ומפריע?  מיותר  כדבר  ולהגדירו 

בחייו של היהודי מרוקנים מכל פשר?

שאלה זו נשאלה כבר על ידי קדמונים. הרמב"ן )בתחילת דרשתו על מגילת קהלת( 
שואל: "ויש לנו לתמוה ממנו ]=על קהלת שמהביל את העולם[ תימה גדול: אם כן, הבורא 
אותו ]=את העולם[ פעל פועל בטל ושל הבל וריק?! ואין ראוי לחכם שיפעל פועל בטל, 
ואף כי ]=וכל שכן כשמדובר בה' שהוא[ תמים דעים... ועוד: היאך אמר שלמה על כל 
העולם שהוא הבל, ו]הרי[ הקב"ה מתפאר בעשייתו, כמו שאמר: 'הנה עשיתי את השמים 
ואת הארץ בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה' )ירמיהו כז(... — בוראן משבחן, ומי יתן בהם 
דופי?... ועוד ֹנאמר לו לשלמה: משה רבך אמר: 'וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה 
טוב מאד' )בראשית א(, ואתה אומר שהוא 'הבל' ו'הבל הבלים'"?! גם הרס"ג )ב'אמונות 

ודעות', מאמר י( שואל שאלה זו31.

לשלול  התכוון  לא  ששלמה  ברור  כי  דרכו,  פי  על  אחד  כל  ואומרים,  עונים  שניהם 
את העולם באופן מוחלט. בקריאת ההבל כיוון שלמה רק להסרת הסיגים והמפריעים 
אשר בעולם, ביטול הצדדים השפלים בלבד, אשר יביא לחשיפת פשר אחר, פשר חיובי, 
המצוי בבריאה. בהקשר זה מבאר הרמב"ן שהביטוי "הבל הבלים" אינו ביטוי שולל )אשר 
יעשם  ולא  "שיהביל את ההבלים  ציווי לאדם:  זהו  לציין הבלים מרובים(, אלא  כוונתו 
עיקר במחשבתו", כלומר יתבונן האדם וידע תמיד לזהות מה הם הבלי העולם ולהיאבק 
בהם. הוא מבאר שם שבניית היחס הנכון להבלים תאפשר לאדם להיפגש עם בחינות 
השלמות והנצחיּות שבמציאות, ובכך יתעלה ויזכה להינצל מן ההבל. הרס"ג מבאר שלא 
הגדיר שלמה בתור הבל אלא את ההצטמצמות בהתנהגויות קיצוניות מסויימות, כגון 

וכמו כן גם ה'שם משמואל' )פרשת כי תשא, שנת תרע"ג, ד"ה 'והנה לפי טעם'( התייחס בקצרה לשאלה   31
זו.
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נתינת מקום רב מדי לתאוות, ורק את ההקצנה הזאת שלמה שולל. בכך מדריך שלמה 
את האדם אל דרך חיובית — לשלב באישיותו מגוון של תכונות ומידות, ובכך הוא יהיה 

מוצל מן ההבל32.

עיון נוסף במגילה מטה לומר שקהלת בעצמו תמה בתמיהה זו, ודווקא בכך מתחיל 
מונחת  העולם  את  קהלת  שלילת  בתוך  לחיים.  מייחס  שהוא  החיובי  הערך  להתגלות 
תמיהה גדולה: כיצד יתכן כי העולם אשר ברא ה' הוא הבל? הפסוק שבו מגלה שלמה 
את תכונת ההבל בעולם — "הבל הבלים... הכל הבל", וכן שאר קריאות ההבל הנוספות 
עליו, לא נאמרים רק בניחותא, כקביעת עובדה )כדברי ר' יונה, הרמב"ן ורס"ג המובאים 
לעיל(, אלא יש בהם גם זעקה ותמיהה שמלווה בהמשך את כל פסוקי המגילה: מבחינה 
מעמיקה של החיים עולה כי הם בגדר הבל, אך כיצד הדבר יתכן?! רש"י מבאר )וכמו 
כן גם הספורנו בהקדמתו למגילה( שאת הפסוק הזה אומר קהלת בתור הצגת תמיהה 
קשה וכואבת על העולם שברא האלוקים: "קהלת קורא תגר ואומר על יצירת שבעת ימי 
בראשית שהכל הבל של הבלים הוא". כלומר, כבר ההתבוננות הראשונית של שלמה על 
העולם מביאה אותו לפליאה עצומה — כיצד יתכן שעולמו הנפלא של הקב"ה יהיה "כולו 

הבל"? וכי אפשר שכך יהיה?

על  ולא  החיים  כבוד  על  מורה  היא  חיובי.  אומר  בעלת  אפוא  היא  קהלת  תמיהת 
חרפתם. כל קריאות ההבל לא נועדו אלא למצוא את הדרך להינצל משלילות העולם, 
ולזכות לשמוח בו. ר' צדוק הכהן מלובלין מבאר בספרו צדקת הצדיק )אות רב(, שמגילת 
קהלת נועדה ללמד כיצד לשמוח בה' באמת. הוא אומר ששלמה כתב מגילה זו בזקנותו 
משום ש"זקני תלמידי חכמים דעתן מתיישבת ובא לדעה שלימה ואמיתית הקיימת לעד, 
אז הוא זמן שמחתו ותענוגו שמתענג על ה'... ושמעתי דלכן ]=שמשום כן[ קורין אותו 
תוקף  ניקח  שממנו  רק  הזה  עולם  שמחת  שמהביל  מפני  לא   — בסוכות  קהלת[  ]=את 
ועיקר השמחה האמיתית על ידי ההבלת כל ענייני עולם הזה. רק: 'זה חלקי' וגו'" )ב, יא( 
]=ההבלת ענייני העולם במגילת קהלת איננה כוללת את השמחה שאותה הוא דווקא 
משבח בפסוק 'וזה היה חלקי מכל עמלי'[. ר' צדוק מבאר שהמסר החיובי כלפי העולם 
הוא מרכזי מאד במגילה. שלמה הודיע שהשמחה בהתענגותו על ה' היא העניין היחיד 

עיין שם בדבריהם. יש לציין כי הדרך בה נלך במענה לשאלתם אינה זהה עם תירוציהם לפרטיהם.  32
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שאינו הבל, והיא התוצאה האמיתית של מעשיו בחיי העולם הזה. החשיבות של שמחה 
זו היא המטרה העיקרית של קריאת קהלת בחג סוכות33. 

ואיננה  החיים  למציאות  מתנגדת  איננה  שלמה  של  עמדתו  כן,  אם 
מזלזלת בהם, אלא להיפך — הוא רואה מולו עניינים תמוהים וחסרי 
פשר בעולם, והוא מתנגד להם כדי לברר אותם ולמצוא את הטוב 
כוחו  בכל  שלמה  נאבק  המגילה  לאורך  ואכן,  בהם.  טמון  שבודאי 
כעובדה  אותו  מקבל  הוא  אין  כמה  עד  ניכר  ומכך  שבעולם,  בהבל 
ב הוא מנסה מצדדים שונים  מוגמרת, אלא תמה על קיומו. בפרק 
להימלט ממנו, ובפרקים הבאים הוא מוצא מבחינות שונות את פשר 
החיים ואת הטוב שבהם. ברור אפוא שקריאות ההבל של קהלת אינן 
בנוגע  רווחות  תפיסות  שלילת  בבחינת  הן  אלא  במהותן,  שליליות 
לחיי האדם, כאשר מטרת שלילה זו היא למצוא את החיוב האמיתי 

של החיים הטמון בעומקם.

ידי קהלת  נמצאנו למדים כי שלילת ההבלים והרעות הנערכת על 
בחריפות, אינה צריכה להביא לדחיית העולם ופיתוח רגשות של בוז 
בנוגע לתופעות ההבל  ועריכת חשבון  גבולות  כלפיו, אלא לשימת 
החיוביות  בהוראות  להתמקד  דחיפה  וליצירת  במגילה,  שנשללות 

שלה, שתתבארנה בסעיפים הבאים. 

על בסיס הבנה זו, נתור בסעיף הבא אחר היחסים הפנימיים בין השלילה 
והחיוב במגילה, ונוסיף לעמוד על הגישה החיובית של שלמה לעולם, 
שעומדת בבסיס כל תביעותיו ובירוריו. לשם תפיסת התמונה בשלמותה 
נקדים את המאוחר ונאמר, כי גישה חיובית זו היא רק השלב הראשון 
של המבט החיובי על העולם במגילת קהלת. בהמשך נעסוק בקומה 

הבאה של המבט הזה — הפשר החיובי שמוצא קהלת בעולם.

נראה שאין להבין שר' צדוק מתכוון שהשמחה היא בהתעלות רוחנית המנותקת מן החיים והבליהם,   33
כל  על  בו חלה השמחה במפורש  "לבי שמח מכל עמלי"  על הפסוק  דבריו  כל  את  הוא סמך  שהרי 
שבאמצעות  היא  כוונתו  אלא  שם.  הקודמים  בפסוקים  שתוארה  קהלת  של  הגשמי  השפע  הרביית 
שלילת ההבלים שבענייני החומריות, ניתן לשמוח דרכם ובאמצעותם בה', וזהו העניין הגדול המופיע 

בחג סוכות.
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האמון בחיים ביסוד קריאת "הבל הבלים"

עולם  על  שלמה  של  מבטו  כי  ביארנו  הספר  של  הראשון  בחלקו 
הגדולה  לתביעה  המקור  והיא  הקודש,  רוח  מתוך  נובע  החולין 
המצויה במגילה לגלות את טוב החיים. כעת נדון בנקודה זו ביתר 
ההבל  כנגד  הזעקה  כי  נברר  ההבל.  במושג  תוך התמקדות  פירוט, 

שבחיים נובעת מתוך אמון בהם והחשבתם כראויים לשלמות.

שלמה מלמד במגילת קהלת ש"הכל הבל". אין לשום דבר קיום מתמיד, וכל הקורה בו 
הוא חסר יציבות וחסר פשר. ויש להבין — לכאורה זהו דבר פשוט לכל אדם חושב הבוחן 
את אמיתות חייו34; מה חידוש יש בקביעת שלמה כי פעולות האדם אינן נצחיות ואינן 
מושלמות? כל מתבונן על העולם הזה יכול לזהות תופעה זו, ומה צורך יש ברוח קדשו 

של החכם מכל אדם על מנת להבין זאת? 

בתביעה  אלא  בלבד,  העולם  הבלי  בזיהוי  אינו  שלמה  של  הגדול  החידוש  אמנם 
לשלמות העומדת ביסוד תמיהותיו35. אותן תכונות של חיסרון שמוטבעות בעולם אכן 
כבעיה  מוגדרות  הן  שלמה  בעיני  רק  אולם  האדם,  בני  מרבית  בעיני  מאליהן  ברורות 
)פרשת  אמת'  ה'שפת  המציאות.  מן  לחלוף  ועליה  איתה,  להשלים  אפשר  שאי  נוראה 
זועק  וארא שנת תרל"ט( מפרש36 כי שלמה אינו קובע כי העולם הוא הבל, אלא הוא 
זאת בנימה של תמיהה חריפה המביעה תביעה גדולה ואדירה: כיצד יתכן שהעולם הוא 
הבל?! — "העניין הוא כי אלה השלמים ]=משה רבנו ושלמה המלך[ לא יכלו לסבול ]את[ 
הבלי העולם הזה כמו שפירש רש"י על הפסוק: 'הבל הבלים': 'שלמה קורא תגר על כל 
כי בודאי אחר השלמות ]=אחר ששלמה מכיר מהי מציאות  הנברא במעשה בראשית'. 
שלימה[ הוא פלא ותמיהה נשגבה איך השקר מתגבר בעולם ואיך טח עיני אנשים מלהכיר 
שכל זה הבל הבלים". ביאור דבריו הוא שלרוב האנשים מתיישבת ידיעת הבלי החיים 

שאלתנו היא מצד פשוטם של פסוקים. ודאי שמצד פנימיות דבריו של קהלת יש בהם כוונות עליונות   34
כאן  מצוטט  מח,  )חקת  בזוהר  שנאמר  כפי  אחר,  חכם  כל  של  לחכמתו  כלל  השוואה  ברי  הם  ואין 
התרגום(: "כי כל דבריו של שלמה המלך סתומים כולם בחכמה, וכולם נאמרים לפני ולפנים בהיכל 
הקדש, ובני אדם אינם מסתכלים בהם, ורואים דבריו כדברי אדם אחר. ואם כן מהו השבח לשלמה 

המלך בחכמתו יותר משאר בני אדם? אלא ודאי כל דבר ודבר של שלמה המלך סתום בחכמה". 

בהמשך הדברים נבאר כי יש חידוש גם בעצם קביעת ההבל של שלמה, משום שיש צדדים בעולם   35
שאותם ניתן היה להחשיב לפני דבריו. 

בדומה לפירוש רש"י שהובא לעיל, והשפת אמת אכן נסמך על דבריו.  36



71 ב קלח

על ליבם, והם מתייחסים לכך כנתון מובן מאליו, ולכל היותר כנושא לדיון וחקירה; אך 
אצל שלמה משמשת ידיעה זו כמקור בלתי פוסק לתמיהה ופליאה. השפת אמת מבאר 
כי תמיהת שלמה היא כפולה: הן על העולם שברא ה' — כיצד זה מתגבר בו ההבל, והן על 
ההמונים המתייחסים לכך בשוויון נפש, ואינם מבחינים בעובדה המפליאה את ליבו של 

כל המתבונן לעומק: העולם במתכונתו הנוכחית הוא הבל הבלים!

בתמיהת שלמה על כך שהעולם איננו שלם וטוב, מצוי חידוש גדול, והבנתו לאשורו 
נכון את סיבת הקביעות החריפות של המגילה. כאמור, ברור  תסייע בידינו להבין אל 
לכל מתבונן כי העולם הזה הוא הבל, יתרה מכך — הנחת היסוד המכירה בכך שהעולם 
והאדם אינם מושלמים, עומדת ביסודן של כל תרבויות האדם לאורך ההיסטוריה. ביסוד 
יסוד  הנחת  נמצאת  שבאנשים,  והאידיאליסטים  הטובים  של  גם  האנושיות,  הפעולות 
שהעולם הוא 'רק העולם הזה'. האדם תמיד 'יודע את מקומו', ומבין מראש כי פעולותיו 
אינן מושלמות ואינן נצחיות, ולכן הוא אינו מצפה כלל שפעולותיו תחזקנה מעמד זמן 

רב מעבר לתקופה מסויימת — כמה מאות שנים במקרה הטוב ביותר. 

אולם שלמה בא לנפץ הנחת יסוד זו דווקא באמצעות מה שנראה 
כאימוץ שלה. הוא מתאר את מגבלות העולם באופן כה חריף, עד 
הקצה, כאשר מגמתו בכך היא דווקא לכפור במגבלות אלו, ולזעזע 
כך את ההשלמה הרגילה עם שפלות החיים. בפליאתו של  ידי  על 
מכל  מערער  בעצם  הוא  לקבלו,  הסכמתו  וחוסר  ההבל  על  שלמה 
וכל על ההנחה הזו, ומנחה את האדם לחפש היכן בעצם נמצא הפשר 

האמיתי של חייו. 

ממבט רחב על המגילה כולה עולה, כי שלמה תוקף את הנחת היסוד 
אפיקים  שלושה  באמצעות  החיים,  הבלי  עם  המשלימה  האנושית 

מרכזיים: 

העולם, א.  של  זו  קטנות  על  ונשנות  חוזרות  תמיהות  הבעת 
לבקש  ודוחפות  ההבל,  בעיית  עם  הסכמה  חוסר  המביעות 

מוצא ממנה ולתקנּה באופן יסודי. 

ניסיונות כבירי כח לשנות לחלוטין את טבע העולם ולֹהפכו ב. 
החטיבה  על  בביאורנו  שיתבאר  כפי  וטוב,  נצחי  לשלם, 

השניה. 



מכלל יופי - מגילת קהלת72

גילוי הולך וגובר של טוב החיים לאורך המגילה. ג. 

של  ארוכה  מסכת  מולו  ומעמיד  הזה  העולם  כל  מול  עומד  שלמה 
ביקורת המיוסדת על תובנה חיובית: העולם הזה מוכרח להיות טוב 

ובעל פשר, מפני שהוא יציר ה'. 

הגדלות הנתבעת על ידי שלמה

שלמה חווה יום יום את הפער העצום בין החיים כפי שהם נראים מזווית המבט של 
נצחי, הרווחים  ובין חיי החולין המנותקים מכל ערך  ומחובר למקדש,  ארמונו הסמוך 
בעולם. בונה המקדש, הנושא גם באחריות ההנהגה של האומה כולה, מכיר את האמת 
הגבוהה שאליה אמור עולם הטבע להתעלות בעתיד, והוא מתפלא כיצד העולם כולו 
אינו מתנהל על פיה כבר בהווה. בעיני שלמה חייבת להיות דרך לראות את הטוב האמיתי 

הטמון בחיים כפי שהם; השלמות והנצחיות מוכרחות להימצא כבר בהווה! 

במגילת קהלת )בפרק ב( תובע שלמה מן האדם להגיע למצב בו הוא בטוח שכל עמלו 
ויגיעו לא יהיה לריק ולא יחלוף כלא היה. גם לגבי מפעל חייו שלו עצמו אומר שלמה 
כי לו אך יארע שבנו יקבל את רכושו אחריו וישתמש בו לרוע )כפי שאכן קרה(, יראה 

שלמה את כל פועלו כבטל ומבוטל — "ְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ֶׁשֲאִני ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 

יתרומם לקבל ערך  לא  עוד העולם החומרי  כל  יח(.  )ב,  ַאֲחָרי"  ֶׁשִּיְהֶיה  ָלָאָדם  ֶׁשַאִּניֶחּנּו 

נצחי, או לפחות ימצא ערך שכזה בתוכו, הרי הוא ייחשב בעיני שלמה להבל — כצל של 
החיים האמיתיים השלמים והנצחיים אשר אותם הוא מכיר מתוך עולמו הרוחני הנשגב. 

לאור זאת, ניתן לחלק את החידוש שבקריאת ההבל לשלושה רבדים, 
דרגות  לשלוש  בהתאמה  השפעה,  של  רמות  שלוש  בעצם  שהם 

מוסריות המצויות באנושות:

לב א.  נותנים  אינם  ואפילו  ההבלים  אחר  הרודפים  להמונים 
כי קנייני העולם הזה כולם הבל;  לגריעותם, מבהיר שלמה 
החולפים  בעניינים  מביטחונם  להרפות  עליהם  כך,  משום 
גורם  בתור  החומריות  בדרכים  אחיזתם  את  ולנטוש  וכלים, 

מרכזי שסביבו סובבים החיים.
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ישנם אנשים מרוממים יותר, אשר יודעים לזהות את מגרעות ב. 
העולם ואת רעת ההליכה אחרי ההבל; אולם בהיות ההבלים 
חלק מתכונות העולם, נוטים אנשים אלו להשלים עם תכונה 
באמת  ומצפים  כנגדה  מתקוממים  ואינם  עובדה,  בתור  זו 
לשנותה. לאנשים אלו מחדש קהלת כי רעות העולם הן כה 
מקיפות וחודרות, והשלמות הראויה לעולם היא כה גדולה 
יש   — העולם  מגרעות  עם  כלל  להשלים  שאין  עד  וחיונית, 
הרף, מתוך תביעה למציאת  וללא  גדול  בקול  כנגדן  לזעוק 

דרכי חיים של גדלות אשר יחלצו את האדם מחסרונותיו.

את ג.  לתקן  הצורך  את  מבינים  ביותר,  המרוממים  האנשים 
ופועלים לשם כך במסירות; אולם באופן טבעי הם  העולם 
והרעות  הבולטות  המגרעות  תיקון  את  אלא  דורשים  אינם 
הכואבות של החיים. הם שואפים להביא את העולם למצב 
כל  של  מקיף  לשינוי  לצפות  בכוחם  אין  אך  יותר,  מתוקן 
תשתיות החיים הנגועות. כנגדם עומד שלמה ומייסד תביעה 
לשלמות טוטאלית. הוא מחנך גם את הטובים שבאדם לא 
להסתפק בתיקונים מקומיים, ולתבוע לא פחות מאשר את 
אין  רעים,  מקרים  אין  מוות,  אין  בו  עדן  לגן  העולם  השבת 
מבוכות או קטנות דעת. שלמה מחדש כי על האדם לשאוף 
להביא את העולם למציאות בה הכל יהיה אך ורק ערכי, טוב, 

נצחי ואידאלי.

תביעת  של  גדלותה  עיקר  כי  דומה  הללו,  הרמות  לשלוש  מעבר 
השלמות של קהלת היא ביציאתה מגדר זעקה חסרת מעש בלבד, 
מעשי.  באופן  ההבל  על  ולניצחון  העולם  לשינוי  לדחוף  וביכולתה 
אין כל דרך  חשובה היא התביעה לתיקון העולם, אולם בה עצמה 
מגילת  של  העצום  החידוש  בבריאה.  הטבועה  השפלות  מן  לצאת 
קהלת הוא תכונת השפעתה המעשית לשנות את הבריאה ולנצח את 

הבלי החיים, כפי שיתבאר בסעיף הבא.
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קריאת ההבל מביאה לניצחון מעשי

עד כה עמדנו על ההתעוררות אליה מוביל קהלת את האדם — לשים לב לחסרונו, 
ולזכור את השלמות האמיתית הראויה לו; וזיהינו שלוש רמות של התעוררות זו. אולם 
יהיה  לא  אם  ביותר,  חסרה  תהיה  זו  במגילה  לתיקון  ההתעוררות  בכך.  די  אין  באמת 
בכוחה ליצור דרך פעולה מעשית שתוביל את האדם לתקן בפועל את חסרונות חייו. 
ההבל איננו מסתכם בתפיסות מוטעות בלבד, אלא הוא מחולל גם דרכי חיים מעשיות — 
גרעונם העיקרי של הבלי העולם הוא ביכולתם ללכוד את בני האדם במצודתם, ולהטותם 
אחר ההנאות החומריות. לפיכך הבעת השלילה וההתנגדות להבל אינה מספקת, כל עוד 

לא תמצא הדרך המעשית לצאת ממלכודות ההבל ואופני הטעייתו.

אמנם באמת חוק חיים הוא שתפיסת עולם המושרשת בחוזקה מביאה גם להתנהלות 
היא  העולם,  הנאות  אחרי  נוהים  האדם  לכך שבני  הסיבה השורשית  פיה.  על  מעשית 
בני האדם מתקשים  שההבלים נדמים להם כתכונה מרכזית של החיים שאין לשנותה. 
וטבועות  בעולם  דווקא משום שלהבנתם המגרעות מאוחות  העולם  במגרעות  להבחין 
זו הופכת אותם להיות  תפיסה  בו ללא הפרדה, עד שהן הופכות להיות מזוהות עימו. 
גורמת להם ליפול במצודתו; שהרי אם חסרונות העולם הם  כעיוורים להבל, וממילא 
מוטבעים וקבועים, כל התנגדות אליהם תהיה בסופו של דבר חסרת תועלת, וממילא לא 
נותר אלא להיכנע להם. על כן נותרת האנושות בשבי חסרונותיה ואיננה מצפה באופן 

אמיתי להילחם בהבל. 

כן, כאשר קהלת מייסד את התביעה לנצח את ההבל ולהסיר אותו מן העולם,  אם 
יש לכך השלכה לא רק לידיעת האמת הנשכחת, אלא שדבריו עצמם מולידים גם את 
האפשרות המעשית ללחום בו ולנצחו, ודוחפים ללכת בדרכי האמת והיושר. בנקודה זו 
רואה ר' נתן מברסלב )ליקוטי הלכות יורה דעה, שחיטה ה, ה(, את עיקר החידוש של 
קהלת בזעקתו שהעולם הוא הבל. הוא מפרש באופן נפלא שהחידוש הוא לא רק בזיהוי 
דבריו:  ואלו  ממנו.  ולהיחלץ  בהבל  להילחם  עליונה  דרך  סלילת  כאן  יש  אלא  ההבל, 
"גדולי הצדיקים החכמים האמיתיים... הם מגלים ההעלמה, ומודיעים אלוקותו יתברך 
עצות  ונותנים  נידף.  עלה  עובר,  צל  הבלים,  הבל  העולם  שכל  האמת  ומגלים  בעולם, 
ודרכים ישרים לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, באופן שיוכל להציל נפשו מטעות העולם... 
ואף על פי שהכל יודעים זאת — שהעולם הזה הבל וריק, אף על פי כן ההעלמה גדולה כל 
כך ]עד[ שרצים הכל אחר העולם הזה, ואין משגיחים על התכלית... אינם יודעים שום 
עצה מה לעשות ]כדי[ להציל נפשם. על כן העיקר הוא אמונת חכמים אמיתיים, כי רק 
הם יודעים בחכמתם הגדולה איך לגלות ההעלמה הזאת, וליתן עצות נפלאות לכל אחד 
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לפי ערכו ומדרגתו... וכמו שמצינו שכל הצדיקים גדולי החכמים האמיתיים צועקים זאת 
הרבה, כמו כל ספר קהלת שמלא מזה". 

את  מהפכות  החיים  על  קהלת  מגילת  של  העמוקות  תובנותיה 
היא  מעוותת  כמה  עד  תופס  הוא  האדם.  של  השגויה  התפיסה  כל 
בעז  ללחום  מחוייבות  חש  שהוא  עד  העולם,  להנאות  ההשתאבות 
בנטייה לשקיעה בחומריות, וכך הוא זוכה להתעלות אט אט מן ההבל 
המקיף את הכל. בעקבות כל זאת, בסיום המגילה, מצביע קהלת על 
ולהתקרב  החומר,  שפלויות  את  מוחלט  באופן  למגר  היחידה  הדרך 
באופן אמיתי אל גדולת העולם ואל טובו — שמירת מצוות האלוקים 
מתוך יראתו. עניין זה יתבאר בהמשכו של חלק זה ובחלק הביאור של 

המגילה בחטיבה השביעית.

הבהרה: האם התגלות ה' שבתנ"ך איננה פיתרון להבל?

מפני  שלמה  בעיני  תמוה  בעולם  השורר  שההבל  הסקנו  כה  עד 
הציפייה הגדולה שלו כי העולם כולו יתנשא באופן מיידי אל מרומי 
הקודש. לאור זאת יש להבין את היחס בין הקדושה שכבר הופיעה 
בעולם באמצעות השראת שכינת ה' על ישראל והניסים המתוארים 

בתנ"ך, ובין ההבל השורר בו37. 

קביעת קהלת כי העולם כולו הוא בגדר "הבל" צריכה לכאורה ביאור רב. שלמה המלך 
ה'  השגחת  בו  בדור  מצוי  והוא  ישראל,  עם  בניית  של  עצום  תהליך  של  בשיאו  עומד 
ברורה לכל. ה' הזריח את הטוב בעולם בתהליך ארוך ופלאי שהחל מחיי האבות, המשיך 
בסדרי יציאת מצרים ומתן תורה, והסתיים בתהליכי כיבוש הארץ וירושתה; בעת הזו 
קם שלמה ופעל להשראה קבועה של השכינה בעולם על ידי בניין בית המקדש. אחר 
המוסר  היושר המשפט,  הטוב,  וכי  הבל?  הוא  לטעון שהעולם  יש  מקום  מה  זאת,  כל 
וקרבת ה' המתגלים בארץ אינם גלויים דיים? וכי יכול שלמה שלא להכיר בערך הגדול 
ובחשיבות הגדולה של פעולתו בעולם? מדוע לא ירים את מבטו אל בית המקדש הסמוך 

לביתו, ויפגוש מיד את פשר החיים? 

עניין זה כלול בחלקו בדברינו עד כה, אך מחמת חשיבותו יש להוסיף לבארו.  37
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התשובה לשאלות אלו התבארה למעשה בחלקו הראשון של ספרנו — שלמה איננו 
בישראל  בכל התנ"ך דרך השראת השכינה  כלל בפשר העולם הפלאי המתגלה  עוסק 
תובע  הוא  הנמוך  הטבעי  העולם  מן  דווקא  השמש';  ש'תחת  בעולם  אלא  ותולדותיה, 
לגלות את הערך האלוקי הטמון בו, ולהתנהל בצורה הראויה לו. בנקודה זו ניכר ההיקף 
ובחיי  הזה',  ה'עולם  בענייני  המוחלט  הטוב  את  מחפש  הוא   — החריפה  תביעתו  של 
כל  מתבסס  שעליה  המיוחדת  ה'  התגלות  כאשר  האדם.  בני  של  היום־יומיים  העשייה 
הטוב והנצחי בשאר ספרי התנ"ך, אינה באה לידי ביטוי באכילה ושתייה הפשוטים של 

האדם, במלאכתו, ובשאר חיי החולין שלו — כנגד פער זה מתקומם קהלת.

ובאמת, לא רק ש'התעלמותו' מגלויי הקדושה הרבים בחיי עם ישראל אינה קושיה, 
אלא שכאמור לעיל קרבת שלמה לגדולת החיים של ישראל היא מקור תמיהותיו על 
דרכי החיים. הצהרתו וזעקתו על הבל העולם, באה דווקא מתוך המצב הנישא שאליו 
הגיעו ישראל והעולם כולו בימיו. דווקא כאשר הוא עומד במצב כה נשגב, מתעוררת בו 
ציפייה עצומה שכל מה שנגלה על ידי הניסים והפלאות ועל ידי השראת השכינה, יופיע 
ויתגלה גם בכל המציאות השגרתית של החיים. שאיפתו היא שהמציאות עצמה תוביל 
את האדם ואת האנושות ישירות אל המעשים הנכספים כרצון ה'; והוא מבקש ומחפש 
וישיר, חידושים כבירים  יהיה בעולם מהלך ברור  ובכל מצב,  רגע  כיצד בכל עת, בכל 

וערכים נצחיים, המרוממים ומובילים את האדם לדביקות בה'. 

לעיתים נוטים אנו לפרש את ביקורתו של קהלת על העולם כביקורת 
פשטנית וברורה מאליה. חושבים אנו ששלמה 'מאוכזב' מן העולם 
מחמת אותן הסיבות שגם אנחנו מאוכזבים ממנו, שהרי פוגשים אנו 
במגילת קהלת שאלות פשוטות המקבילות לאלו שעולות לעיתים 
גם בליבנו כגון: מדוע יש רוע ומוות? כיצד ידע אדם מה נכון בכל 
וכדומה. בקטנותנו אנו מתקשים לראות  עת? מדוע רע לצדיקים? 
את השגחת ה' בעולם, ומרגישים כלואים בעולם עיוור אשר הטוב 

אינו מצליח לשלוט בו ולנהל אותו.

אכזבת  ובין  העולם  מן  אכזבתנו  בין  עצום  הבדל  יש  באמת  אולם 
שלמה ממנו, למרות הדמיון החיצוני ביניהן. בהעלותו את השאלות 
המוכרות לנו, לא מניעה את שלמה אותה נקודת הקושי שלנו, אלא 
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יותר.  הרבה  מרוממת  אחרת,  נקודה  בעצם  היא  לו  שמפריע  מה 
המענה האמיתי לאכזבתנו נמצא בתנ"ך כולו, שם נודעים הרוממות 
לרוב  גלויים  אינם  הם  כלל  בדרך  אם  גם  בעולם  השולטים  והטוב 
האמיתיים  התהליכים  מתגלים  כולם  הנבואה  בספרי  האדם.  בני 
הטוב  ונחשף שלטון  ברורים,  ומגמה  כיוון  לו  המקנים  העולם,  של 
והקדושה של יד ה' המנהלת את ההיסטוריה38. אכזבתנו נובעת אפוא 
מקטנות השגתנו והבנתנו את התנ"ך, ואת התהליך האלוקי השרוי 

בלב כל התרחשויות ההיסטוריה. 

בתקופה  חי  הוא   — ההפוכה  מהבחינה  בדיוק  היא  שלמה  אכזבת 
המאושרת אשר לא היתה כמוה לעם ישראל; הוא פגש באופן שגרתי 
ויום־יומי את פלאות התנ"ך ואת הפסגות שאליהן מביאה קרבת ה' 
את האדם והעולם, ולא חסרה לו כלל ראיית הגדלות האמיתית של 
החיים. תביעתו וזעקתו שמופיעות חרף הכרתו את השגחת ה' וטוב 
החיים, נסובות על כך שיחד עם חסדי ה' והשראת שכינתו, העולם 
אשר  רבים  כוחות  יש  עדיין   — עדן  גן  איננו  עדיין  בתקופתו  הזה 
מצויים "תחת השמש" ולא נודע כיצד גם הם חלק מן הסדר האלוקי 

הגדול של כלל הבריאה.

אפוא  לתפוס  יש  העולם  כלפי  קהלת  של  החריפות  ה'טענות'  את 
לא כזלזול וכביטול החיים, כי אם להיפך: כהכרה בגדולתם ותפיסת 
התפקיד הרם שאליו הם מיועדים, אותו התפקיד שעליו ייעד הנביא 

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַעל ְמִצּלֹות ַהּסּוס קֶֹדׁש ַלה'". )זכריה יד, כ( — "ּבַ

ניסיונות שלמה להימלט מן ההבל

עד כה עמדנו על עניינה ומהותה של תביעת שלמות החיים שמובעת על ידי שלמה 
במגילת קהלת. ביררנו את החידוש שיש בה, ואת גודל הקושי שאותו היא מנסה לפתור. 
בפרק  חיי שלמה.  על  עוצמת השפעתה  את  לזכור  יש  זו  תביעה  הבנת חשיבות  לשם 
זו ריאלית וממשית, וכיצד היא הניעה את  ב במגילתנו מתברר עד כמה היתה תביעה 

כפי שהתבאר באריכות לעיל.  38
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התנהלותו, ולא נשארה בגדר עיון רוחני או משאלת לב בלבד — "ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְלָכה 

ָּנא ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב... ַּתְרִּתי ְבִלִּבי ִלְמׁשֹוְך ַּבַּיִין ֶאת ְּבָׂשִרי ְוִלִּבי נֵֹהג ַּבָחְכָמה ְוֶלֱאחֹז 

ְּבִסְכלּות ַעד ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם... 

ְמָלִכים  ּוְסֻגַּלת  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַּגם  ִלי  ָּכַנְסִּתי  ְּכָרִמים...  ִלי  ָנַטְעִּתי  ָּבִּתים  ִלי  ָּבִניִתי  ַמֲעָׂשי  ִהְגַּדְלִּתי 

ְוַהְּמִדינֹות... ְוכֹל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם..." )ב, א-י(39. 

שלמה הקדיש את כל כוחותיו הרוחניים והחומריים לשם תיקון העולם באופן מיידי. 
ניסה לממש את ציפיית השלמות הכבירה ששכנה בו, באמצעות הרבייה עצומה  הוא 
של עושר ונכסים בחצר מלכותו, כאשר חכמתו וקדושתו מאצילות ופורסות את כנפיהן 
על השפע החומרי, מרוממות אותו, ומעלות אותו לכדי כלי אשר עבודת ה' טבועה בו. 
שלמה לא הסתפק בכך אלא אף ניסה לרומם את ענייני החומריות העומדים במצבים 
מורכבים שעליהם הזהירה התורה. הוא סמך על גדולתו, ורתם את כל כוחות המלוכה 
בהם אחז בכדי לבנות את הבלי העולם ולנצחם. הוא ציפה להוביל את האנושות אחריו 

בשלטון נצחי על הנטיות החומריות.

כפי שמתבאר במגילה, ניסיונותיו של שלמה לא צלחו, ויאושו מהם בא לידי ביטוי 
בפרק ב במגילה. על אף רוממותו, לא דבקה הקדושה בחומר באופן מוחלט, כך שיהפוך 
להיות כרוך במגמות טובות בלבד, ולהיפך — ההשתקעות היתרה בהבלי העולם פגמה 

בקדושתו של שלמה, ואף שמטה ממנו את אחיזתו במלכות.

חוסר ההצלחה של הניסיון מהווה אבדן של מפעל חיים כביר, ועימו אובדן התקוה 
כבירים  מהלכים  בהווה.  כבר  העולם  של  והעלאה  לתיקון  באדם  השלם  של  הגדולה 
אלו של שלמה, ומסקנותיו הבאות בעקבותיהם, משוקעים בקריאות ההבל של שלמה 

במגילת קהלת.

התמתנות משמעות ההבל לאורך המגילה

אחר שביררנו את שורשיו ומשמעותו של המושג 'הבל' באופן כללי, 
במגילת  שלו  המיוחדת  ההופעה  משמעות  את  לחקור  והעמקנו 
זה  מושג  אל הפשר המשתנה של  את המבט  להפנות  יש   — קהלת 
לאורך המגילה. כאמור לעיל, מבחינה עניינית טמונות בהבל מגוון 
המובן  בתוך  שונים  דגשים  ישנם  המגילה  במשך  וגם  משמעויות, 

בעניין זה נעסוק בהרחבה בביאור פרק ב של המגילה, כעת נזכיר את עיקרי הדברים בלבד, ללא ביסוס   39
והרחבה.
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הרחב של ביטוי זה. לא בכל מקום במגילה בו קובע קהלת כי תופעה 
משמעויות  כי  ומתברר  זהה;  היא  המשמעות  הבל,  היא  מסויימת 

ההבל נחלקות באופן כללי על פי השלבים השונים במגילה. 

לאורך המגילה ניכר שינוי ביחס למושג ההבל. מושג זה נזכר אמנם לכל אורכה, אולם 
חריפותו הולכת וכהה, ולקראת סוף המגילה הוא אף מקבל מבחינה מסויימת תפנית 
החטיבות  בשתי  מופיע:  הוא  שבה  בשכיחות  ניכרת  ההבל  של  השינוי  מגמת  חיובית. 
הראשונות )א, א - ה, ט( ההבל מופיע עשרים פעמים, מתוכן חמש הן החריפות ביותר, 
מפני הקביעה שלהן כי "הכל הבל". בשמונה פעמים נוספות מתוכן, מופיע ההבל בצמוד 
גורם40.  ההבל  אשר  הרוחני  השבר  על  המורים  רוח"  "רעיון  או  רוח"  "רעות  לביטויים 
לעומת זאת החל מן החטיבה השלישית והלאה ההבל אינו מופיע בהקשר כולל אלא רק 

בהקשרים פרטיים יותר, ובלי שברון רוחני הנלווה אליו. 

בחלוקה מפורטת יותר ניתן לראות כי לקריאת ההבל של שלמה יש שלושה דגשים 
ההבל.  של  משמעותו  התפתחות  של  שלבים  שלושה  ישנם  המגילה  במהלך  שונים. 

למעשה אלו שלושה שלבים בהתפתחות המגילה בכללה41: 

המשמעות  טז(,  ד,   - א  )א,  הראשונות  החטיבות  שתי  את  הכולל  הראשון  בשלב 
העיקרית של ההבל היא שלילה וביטול של העולם. בחטיבות הללו מודגשת משמעות 

ָלָאָדם  ִּיְתרֹון  "ַמה  כולו —  והוא מתגלה כמקיף את העולם  והאין שבהבל,  הריק, האפס 

ְּבָכל ֲעָמלֹו" )א, ג(; "ַהּכֹל ָהֶבל" )ב, יא, ועוד(. אמירות נוספות של שלמה בחטיבות אלו 

ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה  ִּכי ַרע  "ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים  שוללות את כל הקיים בחריפות רבה: 

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח" )ב, יז( "ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ִמן ַהַחִּיים 

ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה" )ד, ב(.

העולם  בהן  אשר  ז(  סוף   - יז  )ד,  והרביעית  השלישית  בחטיבות  הוא  השני  השלב 
בכללו אינו עומד עוד למבחן, והנחת היסוד המפורשת )שנאמרת בחטיבה השלישית( 
היא שהמציאות חיובית וטובה במהותה. בשלב זה הביטוי "הכל הבל" לא נאמר כלל, וגם 
הביטוי "רעות רוח" מופיע פעמיים בלבד )ד, ו; ו, ט(, בהקשר של הדרכה ואזהרה ולא 
בתור שלילה כוללת כל. ההבל מופיע בעיקר כאזהרה וסימון של מכשולים מסויימים 
רעה" המורה על תופעה  הבל" או "יש  העומדים מול האדם, ועל כן נפוץ הביטוי: "יש 

עיין לקמן — לדאוג שיובאו על כך מקורות בביאור על פרק ב  40

במהלך המגילה וסדר חטיבותיה נעסוק באופן נרחב ומפורט יותר בחלקו הרביעי של הספר. כעת אנו   41
באים לעמוד בעיקר על שלוש המשמעויות השונות שיש למושג ההבל שבמגילה.
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מקומית בלבד של הבל42. לעומת זאת בשתי החטיבות הראשונות ביטוי זה כלל איננו 
נזכר. בחטיבטת אלו מלמד שלמה כי עולם החומר מזמן לאדם הטעיות קבועות האורבות 
לו בדרכו, ורק אותן הוא מגדיר כהבל. המובן העיקרי של ההבל בפרקים אלו הוא אפוא 
לא האפסות של החיים, אלא ההטעיה והפער המצויים בהם אשר מחמתם ראוי שהאדם 

יזהר ויתרחק מענייני החומר.

השלב השלישי של הופעת ההבל הוא בחטיבות החמישית והשישית )ח, א - יב, ז( 
של  הוא  אז ההקשר  וגם  בלבד(,  פעמים  )ארבע  מופיע  ואיננו  כמעט  ההבל  זה  בשלב 

ָּכל  ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר  ִאָּׁשה  ִעם  ַחִּיים  "ְרֵאה   — שבהם  ההבל  למרות  בחיים  לשמוח  הדרכה 

המוות הוא ההבל, והחיים הם  )ט, ט(. בתוך כך מגיעה הגדרה חדשה:  ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶלָך" 

התקופה בה ניתן להינצל מן ההבל. החיים הם תקופת המשמעות וקניית השלמות — "ִּכי 

ִאם ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִיְחֶיה ָהָאָדם ְּבֻכָּלם ִיְׂשָמח ְוִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַהחֶֹׁשְך ִּכי ַהְרֵּבה ִיְהיּו ָּכל ֶׁשָּבא ָהֶבל" 

)יא, ח(. בשלב זה המשמעות העיקרית של מושג ההבל היא החמקמקות והארעיות של 
החיים, אשר מחמתן יש לאחוז בהם ולנצלם בעודם קיימים. בחטיבה זו, הרושם של האין 
והאפס שבהבל, כמו גם ההטעיה והעיוות שבו, קלוש, וגם הוא מופנה לבסוף אל המוות. 
בחיים  לאחוז  דווקא  היא  ההדרכה  באשר  העיקר,  איננו  כמכשול  ההבל  גם  לזה  נוסף 

ולהאמין בדרכיהם.

לאמיתו של דבר ניתן להגדיר כי ישנו גם שלב רביעי בעניין ההבל, והוא מגיע בחטיבה 
השביעית של המגילה )יב, ח-יד(. למרות שאין מדובר שם במשמעות נוספת של המילה 
'הבל' עצמה )ועל כן מנינו שלושה שלבים בלבד(, מכל מקום בחטיבה השביעית נמצא 
שיאו של תהליך הימלטות האדם מהבלי חייו. מגיע פיתרון לבעיית ההבל שבחיים והוא 
פוסק מלהעיב על החיים. עניין זה יתבאר במקומו. בשלב זה נציין רק כי לקראת סוף 

המגילה, זעקת ההבל שבה ועולה: "ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ַהּכֹל ָהֶבל" )יב, ח(, והיא 
מגיעה שם לידי פיתרון אשר מודגש במאמר חז"ל )מסכת ברכות ו, ב( על מסקנת הסיום 

של קהלת )יב, יג(: "ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם"... — "מאי כי זה 
כל האדם? אמר רבי אלעזר: אמר הקדוש ברוך הוא: כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל 
]אדם[ זה ]=הירא את ה'[". על פי דברי הגמרא הללו, בסוף המגילה מתברר כי כל העולם 
יכול לזכות לפשר חדש בבריאתו ולהימלט בכך מתכונת ההבל, וזאת אפילו בזכות איש 

אחד שישמע לשלמה המלך, יבין את סוד ההבל שבחיים, ויאחז ביראת ה'.

כן מפרש הראב"ע )א, י( — שהמושג "יש" בלשון הקודש בא לומר כי מדובר במקרים מועטים בלבד.  42
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שבחיים,  ההבל  תכונת  של  בירורה  השלמת  מתוך  דווקא  כן,  אם 
צומחת המסקנה של הערכת החשיבות הגדולה שלהם. לכל אורך 
המגילה ההבל הוא חלק בלתי נפרד ממהות החיים, בהיותם חסרים, 
ארעיים וחסרי פשר מצד עצמם. אולם המוחלטות של אחיזת ההבל 
בהם הולכת ופוחתת, ובסוף המגילה ההבל אינו מעיב עוד על ערכם 
וטובם של החיים, ומתגלה שמתכונה זו של החיים נובע אף יתרון — 
ארעיותם ופגעיהם מקנים לאדם הבנה נכונה של מהות חייו, ומזרזים 

אותו לנצלם ככל האפשר.

מכאן נעבור לבירור מסקנת־העל השנייה במגילת קהלת: טוב החיים.
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