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קהלת וסוכות – הילכו שנים יחדו?
וְ שָׂ מַ ְחתָׂ בְ חַ גֶָּך ...וְ הָׂ יִיתָׂ אַ ְך שָׂ מֵ חַ (דברים טז יד-טו)
וְ שָׂ נֵאתִ י אֶּ ת הַ חַ יִ ים כִ י ַרע עָׂ לַי הַ מַ עֲשֶּ ה שֶּ ַנעֲשָׂ ה תַ חַ ת הַ שָׂ מֶּ ש כִ י הַ כֹּל הֶּ בֶּ ל ְּורעּות רּוחַ (קהלת ב ,יז)

טבעת הטבע וחץ התורה
ָארץ לְ ע ֹּולָׂם עֹּ מָׂ ֶּדת :וְ ז ַָׂרח הַ שֶּ מֶּ ש ּובָׂ א הַ שָׂ מֶּ ש וְ אֶּ ל ְמקוֹּמ ֹּו שוֹּאֵ ף זו ֵֹּרחַ הּוא שָׂ ם :ה ֹּולְֵך אֶּ ל
ּדוֹּר ֹּהלְֵך וְ דוֹּר בָׂ א וְ הָׂ ֶּ
ָּׂדרוֹּם וְ סוֹּבֵ ב אֶּ ל צָׂ פוֹּן סוֹּבֵ ב סֹּ בֵ ב ה ֹּולְֵך הָׂ רּוחַ וְ עַ ל סְ בִ יבֹּתָׂ יו שָׂ ב הָׂ רּוחַ  :כָׂל הַ נְחָׂ לִ ים הֹּלְ כִ ים אֶּ ל הַ יָׂם וְ הַ יָׂם אֵ ינֶּנּו מָׂ לֵא
אֶּ ל ְמקוֹּם שֶּ הַ נְחָׂ לִ ים הֹּלְ כִ ים שָׂ ם הֵ ם שָׂ בִ ים ָׂל ָׂלכֶּת :כָׂל הַ ְּדבָׂ ִרים ְיגֵעִ ים ֹלא יּוכַל אִ יש לְ ַדבֵ ר ֹלא תִ ְשבַ ע עַ יִן לִ ְראוֹּת
וְ ֹלא תִ מָׂ לֵא אֹּ זֶּן ִמ ְשמֹּ עַ  :מַ ה שֶּ הָׂ יָׂה הּוא שֶּ יִ הְ יֶּה ּומַ ה שֶּ ַנעֲשָׂ ה הּוא שֶּ יֵעָׂ שֶּ ה וְ אֵ ין כָׂל חָׂ ָׂדש תַ חַ ת הַ שָׂ מֶּ ש (קהלת א ד-ט)
א"ר חנינא בריה דר' אידי מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב סמ"ך (בראשית רבה יז ו)

ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו .כיון שנגמל איתן זה
התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג
תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו .ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא
מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו
משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג
הגלגל והוא ברא הכל (רמב"ם יד החזקה הלכות עבודת כוכבים א ב-ג)
ָאדם" (קהלת יב יג)
"סוֹּף ָּׂדבָׂ ר הַ כֹּל נ ְִשמָׂ ע אֶּ ת הָׂ אֱֹלהִ ים י ְָׂרא וְ אֶּ ת ִמצְ וֹּתָׂ יו ְשמוֹּר כִ י זֶּה כָׂל הָׂ ָׂ

בקבוק רעל בארון התרופות
"בָׂ ְרכִ י נַפְ ִשי אֶּ ת ה' ...הָׂ רֹּפֵ א לְ כָׂל תַ חֲלּוָאיְכִ י( ":תהלים קג ,ב-ג)

חש בראשו – יעסוק בתורה ,שנאמר "כי לוית חן הם לראשך" .חש בגרונו – יעסוק בתורה ,שנאמר "וענקים
לגרגרתיך" (משלי א ט) .חש במעיו – יעסוק בתורה ,שנאמר "רפאות תהי לשרך" .חש בעצמותיו – יעסוק
בתורה ,שנאמר "ושקוי לעצמותיך" (שם ג ח) .חש בכל גופו – יעסוק בתורה ,שנאמר "ולכל בשרו מרפא" (שם ד
כב) .אמר רב יהודה ברבי חייא בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן
סם לחבירו לזה יפה ולזה קשה אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו שנאמר
"ולכל בשרו מרפא"( .בבלי עירובין נד/א)
"עֵ ת ַלהֲרוֹּג וְ עֵ ת לִ ְרּפוֹּא" (קהלת ג ,ג)
רופא מומחה ע"י סמים הממיתים רשאי להשתמש בהם כדי להחיות הנפשות (כתר שם טוב ט)

נר"ן ח"י
מי יודע רוח בני האדם ,ה' שמות נקראו לה ,נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה (ילקוט שמעוני קהלת ג רמז תתקסט)
ָאדם לְ נֶּפֶּ ש חַ יָׂה" – "לרוח ממללא" (בראשית ב ז)
" ...וַיִ ּפַ ח בְ אַ ּפָׂ יו נ ְִשמַ ת חַ יִ ים וַ יְהִ י הָׂ ָׂ
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דמעות של מדענים
שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתני' "וימת שם משה עבד ה'" .אפשר משה מת וכתב "וימת שם משה"?
אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע ,דברי ר"י .ואמרי לה ר' נחמיה אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר
אות אחת? וכתיב "לקוח את ספר התורה הזה" ,אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב ,מכאן ואילך
הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע (בבלי בבא בתרא טו/א)
סובב כל עלמין
" ַכאֲשֶּ ר אֵ ינְָך יו ֵֹּדעַ מַ ה ֶּּד ֶּרְך הָׂ רּוחַ ַכעֲצָׂ ִמים בְ בֶּ טֶּ ן הַ ְמלֵָאה ָׂככָׂה ֹלא תֵ ַדע אֶּ ת מַ עֲשֵ ה הָׂ אֱֹלהִ ים אֲשֶּ ר ַיעֲשֶּ ה אֶּ ת הַ כֹּ ל"
(קהלת יא ה)

"שויתי ה' לנגדי תמיד" ,שויתי לשון השתוות ,בכל דבר המאורע הכל שוה אצלו בין בענין שמשבחין אותו בני
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
הגון וכו' וכל כוונתו לשם שמים אבל מצד עצמו אין חילוק וזה מדרגה גדולה מאד (ספר צוואת הריב"ש  -הנהגות
ישרות ב)

נקמת הבל בקין
הֲבֵ ל הֲבָׂ לִ ים ָאמַ ר קֹּ הֶּ לֶּת הֲבֵ ל הֲבָׂ לִ ים הַ כֹּ ל הָׂ בֶּ ל (קהלת א ,ב)
ָאדם (תהילים קיח ח)
טוֹּב ַלחֲסוֹּת בַ ה' ִמבְ טֹּחַ בָׂ ָׂ

ָאחיו אֶּ ת הָׂ בֶּ ל וַ יְהִ י הֶּ בֶּ ל
ָאדם י ַָׂדע אֶּ ת חַ ּוָׂ ה אִ ְשת ֹּו וַ תַ הַ ר וַ תֵ לֶּד אֶּ ת קַ יִן וַ תֹּ אמֶּ ר קָׂ נִיתִ י אִ יש אֶּ ת ה' .וַ תֹּ סֶּ ף ָׂלל ֶֶּּדת אֶּ ת ִ
וְ הָׂ ָׂ
רֹּעֵ ה צֹּאן וְ קַ יִן הָׂ יָׂה עֹּ בֵ ד א ֲָׂדמָׂ ה (בראשית ד א-ב)
וַ יֵצֵ א קַ יִן ִמלִ פְ נֵי ְידֹּוָׂ ד וַ יֵשֶּ ב בְ אֶּ ֶּרץ נוֹּד ִק ְדמַ ת עֵ ֶּדן .וַ י ֵַדע קַ יִן אֶּ ת אִ ְשת ֹּו וַ תַ הַ ר וַ תֵ לֶּד אֶּ ת חֲנוְֹּך וַ יְהִ י ֹּבנֶּה עִ יר וַיִ ְק ָׂרא
שֵ ם הָׂ עִ יר כְ שֵ ם בְ נ ֹּו חֲנוְֹּך (בראשית ד טז-יז)
תקומת קין
מסופר שפעם אחת ביקר את רבי ישראל מרוז'ין בעל חידושי הרי"מ מגור .רבי ישראל מרוז'ין נהג בשיא
המלכות ,והיו לו אורוות סוסים (כמנהג המלכים לכל דבר ,לכן התקנא בו הצאר ואף רדף אותו) ,וכשהחידושי
הרי"מ היה שם ,רבי ישראל מרוז'ין לקח אותו לאורוות הסוסים והתחיל להראות לו אותם .אז הוא פנה
לחידושי הרי"מ – שכמו שהקוצקער היה חריף והווארקער היה נח ,החידושי הרי"מ הוא בן תורה (הקו
האמצעי ,גאון בתורה ,והעיקר אצלו זה התורה) – ואומר לו ,מה אתה אומר על זה? הוא ענה לו "גם זה הבל".
כל מה שאתה עושה – זה הבל .ככה עונה בן תורה אחרי ש'מתפאר' בסוסיו – כל הגשמיות זה הבל הבלים .ענה
לו הרוז'ינער :נכון ,והבל ראשי תבות "הכל ברא לכבודו".
" וְ ָׂראִ יתִ י ָאנִי שֶּ יֵש יִתְ רוֹּן לַחָׂ כְ מָׂ ה ִמן הַ סִ כְ לּות כִ יתְ רוֹּן הָׂ אוֹּר ִמן הַ חֹּ שֶּ ְך :הֶּ חָׂ כָׂם עֵ ינָׂיו בְ רֹּאש ֹּו וְ הַ כְ סִ יל בַ חֹּ שֶּ ְך ה ֹּולְֵך
וְ י ַָׂדעְ תִ י גַם ָאנִי שֶּ ִמ ְק ֶּרה אֶּ חָׂ ד י ְִק ֶּרה אֶּ ת ֻּכלָׂם" (קהלת ב יג-יד)
" ְראֵ ה חַ יִ ים עִ ם אִ שָׂ ה אֲשֶּ ר ָאהַ בְ תָׂ כָׂל יְמֵ י חַ יֵי הֶּ בְ לֶָּך אֲשֶּ ר נָׂתַ ן לְ ָך תַ חַ ת הַ שֶּ מֶּ ש כֹּ ל יְמֵ י הֶּ בְ לֶָּך כִ י הּוא חֶּ לְ ְקָך בַ חַ יִ ים
ּובַ עֲמָׂ לְ ָך אֲשֶּ ר אַ תָׂ ה עָׂ מֵ ל תַ חַ ת הַ שָׂ מֶּ ש :כֹּל אֲשֶּ ר תִ ְמצָׂ א י ְָׂדָך ַלעֲשוֹּת בְ כֹּ חֲָך עֲשֵ ה כִ י אֵ ין מַ עֲשֶּ ה וְ חֶּ ְשבוֹּן וְ ַדעַ ת
וְ חָׂ כְ מָׂ ה בִ ְשאוֹּל אֲשֶּ ר אַ תָׂ ה ֹּהלְֵך שָׂ מָׂ ה" (קהלת ט ט-י)
יטיבְ ָך לִ בְ ָך בִ ימֵ י בְ חּורוֹּתֶּ ָך וְ הַ לְֵך בְ ַד ְרכֵי לִ בְ ָך ּובְ מַ ְראֵ י עֵ ינֶּיָך וְ ָׂדע כִ י עַ ל כָׂל אֵ לֶּה יְבִ יאֲָך
" ְשמַ ח בָׂ חּור בְ יַלְ דּותֶּ יָך וִ ִ
הָׂ אֱֹלהִ ים בַ ִמשְ ּפָׂ ט ...כִ י הַ יַלְ דּות וְ הַ שַ חֲרּות הָׂ בֶּ ל" (קהלת יא ט-י)

