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 הילכו שנים יחדו? –קהלת וסוכות 

ָך ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ ֵמחַ ... ְושָׂ ִייתָׂ ַאְך שָׂ  טו(-ידדברים טז ) ְוהָׂ

ל ּוְרעּות רּוחַ  בֶּ ל הֶּ ש ִכי ַהכֹּ מֶּ ה ַתַחת ַהשָׂ ַנֲעשָׂ ה שֶּ ַלי ַהַמֲעשֶּ ת ַהַחִיים ִכי ַרע עָׂ ֵנאִתי אֶּ  יז(, )קהלת ב ְושָׂ

 

 טבעת הטבע וחץ התורה

ר  ֵלְך ְודוֹּ ר הֹּ ת:ּדוֹּ דֶּ מָׂ ם עֹּ לָׂ ץ ְלעוֹּ ָארֶּ א ְוהָׂ ם: בָׂ ֵרַח הּוא שָׂ ֵאף זוֹּ מוֹּ שוֹּ ל ְמקוֹּ ש ְואֶּ מֶּ א ַהשָׂ ש ּובָׂ מֶּ ַרח ַהשֶּ ל  ְוזָׂ ֵלְך אֶּ הוֹּ
רּוַח: ב הָׂ יו שָׂ תָׂ רּוַח ְוַעל ְסִביבֹּ ֵלְך הָׂ ֵבב הוֹּ ֵבב סֹּ ן סוֹּ פוֹּ ל צָׂ ֵבב אֶּ ם ְוסוֹּ רוֹּ ם  ּדָׂ ל ַהיָׂ ְלִכים אֶּ ִלים הֹּ ל ַהְנחָׂ ֵלא כָׂ ם ֵאינֶּנּו מָׂ ְוַהיָׂ

ת: כֶּ לָׂ ִבים לָׂ ם ֵהם שָׂ ְלִכים שָׂ ִלים הֹּ ַהְנחָׂ ם שֶּ ל ְמקוֹּ ת  אֶּ ִרים ְיֵגִעים ֹלא יּוַכל ִאיש ְלַדֵבר ֹלא ִתְשַבע ַעִין ִלְראוֹּ ל ַהְּדבָׂ כָׂ
ַע: ן ִמְשמֹּ זֶּ ֵלא אֹּ ה הּוא  ְוֹלא ִתמָׂ ַנֲעשָׂ ִיְהיֶּה ּוַמה שֶּ יָׂה הּוא שֶּ הָׂ שַמה שֶּ מֶּ ש ַתַחת ַהשָׂ דָׂ ל חָׂ ה ְוֵאין כָׂ שֶּ ֵיעָׂ  ט(-ד קהלת א) שֶּ

 (יז ורבה בראשית ) א"ר חנינא בריה דר' אידי מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב סמ"ך

כיון שנגמל איתן זה . ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו
טן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג התחיל לשוטט בדעתו והוא ק

ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא  .תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו
בו מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ול

משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג 
 (ג-ברמב"ם יד החזקה הלכות עבודת כוכבים א )הגלגל והוא ברא הכל 

םס" ָאדָׂ ל הָׂ ה כָׂ ר ִכי זֶּ יו ְשמוֹּ תָׂ ת ִמְצוֹּ א ְואֶּ ֱאֹלִהים ְירָׂ ת הָׂ ע אֶּ ל ִנְשמָׂ ר ַהכֹּ בָׂ ף ּדָׂ  יג( )קהלת יב" וֹּ

 בקבוק רעל בארון התרופות

ת " ְרִכי ַנְפִשי אֶּ ל ַתֲחלּוָאְיִכי:ה'... בָׂ ֵפא ְלכָׂ רֹּ  ג(-ב)תהלים קג, " הָׂ

וענקים "שנאמר  ,יעסוק בתורה –חש בגרונו  ".כי לוית חן הם לראשך"שנאמר  ,יעסוק בתורה –חש בראשו 
יעסוק  –חש בעצמותיו  ".רפאות תהי לשרך"שנאמר  ,יעסוק בתורה –חש במעיו . )משלי א ט( "לגרגרתיך

)שם ד  "ולכל בשרו מרפא"שנאמר  ,יעסוק בתורה –חש בכל גופו  .)שם ג ח( "ושקוי לעצמותיך"שנאמר  ,בתורה

אמר רב יהודה ברבי חייא בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן  .כב(
קשה אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו שנאמר  סם לחבירו לזה יפה ולזה

 (בבלי עירובין נד/א)". ולכל בשרו מרפא"

א" ג ְוֵעת ִלְרּפוֹּ  ג(, )קהלת ג" ֵעת ַלֲהרוֹּ

 )כתר שם טוב ט( רופא מומחה ע"י סמים הממיתים רשאי להשתמש בהם כדי להחיות הנפשות

 נר"ן ח"י

 ()ילקוט שמעוני קהלת ג רמז תתקסט האדם, ה' שמות נקראו לה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידהמי יודע רוח בני 

ה"...  ש ַחיָׂ ם ְלנֶּפֶּ ָאדָׂ יו ִנְשַמת ַחִיים ַוְיִהי הָׂ   ז( )בראשית ב"לרוח ממללא"  –" ַוִיַּפח ְבַאּפָׂ
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 דמעות של מדענים

 "?וימת שם משה"אפשר משה מת וכתב  ".עבד ה'וימת שם משה "שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתני' 
ואמרי לה ר' נחמיה אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר  .דברי ר"י ,אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע

מכאן ואילך  ,אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב ",לקוח את ספר התורה הזה"וכתיב  ?אות אחת
 (בבא בתרא טו/א)בבלי הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע 

 סובב כל עלמין

ֱאֹל" ת ַמֲעֵשה הָׂ ה ֹלא ֵתַדע אֶּ כָׂ ן ַהְמֵלָאה כָׂ טֶּ ִמים ְבבֶּ רּוַח ַכֲעצָׂ ְך הָׂ רֶּ ֵדַע ַמה ּדֶּ ר ֵאיְנָך יוֹּ לַכֲאשֶּ ת ַהכֹּ ה אֶּ ר ַיֲעשֶּ  "ִהים ֲאשֶּ
 )קהלת יא ה(

אצלו בין בענין שמשבחין אותו בני  , שויתי לשון השתוות, בכל דבר המאורע הכל שוה"שויתי ה' לנגדי תמיד"
אדם או מבזין אותו וכן בכל שאר דברים וכן בכל האכילות בין שאוכל מעדנים בין שאוכל שאר דברים הכל 
ישוה בעיניו כיון שהוסר היצה"ר ממנו מכל וכל, וכל דבר שיארע לו יאמר הלא זה מאתו יתברך ואם בעיניך 

הנהגות  -)ספר צוואת הריב"ש  צד עצמו אין חילוק וזה מדרגה גדולה מאדהגון וכו' וכל כוונתו לשם שמים אבל מ
 ב( ישרות

 נקמת הבל בקין

ל בֶּ ל הָׂ ִלים ַהכֹּ ת ֲהֵבל ֲהבָׂ לֶּ הֶּ ִלים ָאַמר קֹּ  )קהלת א, ב( ֲהֵבל ֲהבָׂ

ת בַ  ב ַלֲחסוֹּ םה' טוֹּ ָאדָׂ ַח בָׂ   (ח)תהילים קיח  ִמְבטֹּ

ה ִאְשתוֹּ  ת ַחּוָׂ ם יַָׂדע אֶּ ָאדָׂ ת ְוהָׂ ִניִתי ִאיש אֶּ ר קָׂ אמֶּ ת ַקִין ַותֹּ ד אֶּ ל ה'. ַוַתַהר ַוֵתלֶּ בֶּ ל ַוְיִהי הֶּ בֶּ ת הָׂ ת ָאִחיו אֶּ ת אֶּ דֶּ לֶּ ף לָׂ סֶּ ַותֹּ
ה מָׂ ֵבד ֲאדָׂ יָׂה עֹּ אן ְוַקִין הָׂ ֵעה צֹּ  (ב-א בראשית ד) רֹּ

ן ד ִקְדַמת ֵעדֶּ ץ נוֹּ רֶּ ב ְבאֶּ ד ַוֵישֶּ וָׂ א . ַוֵיֵצא ַקִין ִמִלְפֵני ְידֹּ נֶּה ִעיר ַוִיְקרָׂ ְך ַוְיִהי בֹּ ת ֲחנוֹּ ד אֶּ ת ִאְשתוֹּ ַוַתַהר ַוֵתלֶּ ַוֵיַדע ַקִין אֶּ
ְך ִעיר ְכֵשם ְבנוֹּ ֲחנוֹּ  יז(-טז בראשית ד) ֵשם הָׂ

 תקומת קין

 חידושי הרי"מ מגור. רבי ישראל מרוז'ין נהג בשיא בעלמרוז'ין מסופר שפעם אחת ביקר את רבי ישראל 
התקנא בו הצאר ואף רדף אותו(, וכשהחידושי  לו אורוות סוסים )כמנהג המלכים לכל דבר, לכןהמלכות, והיו 

להראות לו אותם. אז הוא פנה  רבי ישראל מרוז'ין לקח אותו לאורוות הסוסים והתחיל הרי"מ היה שם,
)הקו בן תורה  שהקוצקער היה חריף והווארקער היה נח, החידושי הרי"מ הוא שכמו –לחידושי הרי"מ 

ואומר לו, מה אתה אומר על זה? הוא ענה לו "גם זה הבל".  – האמצעי, גאון בתורה, והעיקר אצלו זה התורה(
ענה כל הגשמיות זה הבל הבלים.  –ש'מתפאר' בסוסיו  תורה אחרי הבל. ככה עונה בן זה –כל מה שאתה עושה 

 כבודו".ל ראבכל ה"אשי תבות ר הבלנכון, ו :הרוז'ינערלו 

ְך:" שֶּ ר ִמן ַהחֹּ אוֹּ ן הָׂ ה ִמן ַהִסְכלּות ִכיְתרוֹּ ְכמָׂ ן ַלחָׂ ֵיש ִיְתרוֹּ ִאיִתי ָאִני שֶּ ֵלְך  ְורָׂ ְך הוֹּ שֶּ אשוֹּ ְוַהְכִסיל ַבחֹּ ם ֵעינָׂיו ְברֹּ כָׂ חָׂ הֶּ
ם ת כֻּלָׂ ה אֶּ ד ִיְקרֶּ חָׂ ה אֶּ ִמְקרֶּ  יד(-)קהלת ב יג "ְויַָׂדְעִתי ַגם ָאִני שֶּ

ה " ְלְקָך ַבַחיִ ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאשָׂ ָך ִכי הּוא חֶּ ְבלֶּ ל ְיֵמי הֶּ ש כֹּ מֶּ ר נַָׂתן ְלָך ַתַחת ַהשֶּ ָך ֲאשֶּ ְבלֶּ ל ְיֵמי ַחֵיי הֶּ ר ָאַהְבתָׂ כָׂ ים ֲאשֶּ
ש: מֶּ ֵמל ַתַחת ַהשָׂ ה עָׂ ר ַאתָׂ ְלָך ֲאשֶּ ה  ּוַבֲעמָׂ ֲחָך ֲעֵשה ִכי ֵאין ַמֲעשֶּ ת ְבכֹּ א יְָׂדָך ַלֲעשוֹּ ר ִתְמצָׂ ל ֲאשֶּ ן ְוַדַעת כֹּ ְשבוֹּ ְוחֶּ

ה מָׂ ֵלְך שָׂ ה הֹּ ר ַאתָׂ ל ֲאשֶּ ה ִבְשאוֹּ ְכמָׂ  י(-)קהלת ט ט "ְוחָׂ

ָך ְוַהֵלְך ְבַדְרֵכי ִלְבָך ּוְבַמְרֵאי ֵעינֶּיָך ְודָׂ " תֶּ יָך ִויִטיְבָך ִלְבָך ִביֵמי ְבחּורוֹּ חּור ְבַיְלדּותֶּ ה ְיִביֲאָך ְשַמח בָׂ ל ֵאלֶּ ע ִכי ַעל כָׂ
ֱאֹלִהים בַ  טהָׂ ל... ִמְשּפָׂ בֶּ  י(-)קהלת יא ט" ִכי ַהַיְלדּות ְוַהַשֲחרּות הָׂ


