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קהלת
בקבוק רעל בארון התרופות

ניר מנוסי
מגילת קהלת היא אחד משלושה חיבורים של שלמה המלך ששובצו 
בתנ"ך, לצד שיר השירים ומשלי. יש כמה דעות לגבי הסדר בו נכתבו 
שלמה  כתב  שבצעירותו  הוא  ביותר  הפשוט  ההסבר  אך  החיבורים, 
הבל"  ש"הכל  לומר  התחיל  ובזקנתו  משלים,  חיבר  בבגרותו  שירים, 
את  לגנוז  שרצו  חכמים  היו  כן  שעל  הבלים,  לדבר   – שיאמרו  (ויש 

המגילה...). 
הקשר  מה  השאלה,  את  מעלה  לסוכות  קהלת  מגילת  בין  השידוך 
הוא "זמן  סוכות  ביותר:  הבולטת  ההתאמה  באי  נתחיל  השניים?  בין 
נקראים  אנו  והנה   – שמח"  אך  והיית  בחגך  "ושמחת   – שמחתנו" 
לקרוא בו מגילה הנפתחת ב"הבל הבלים... מה יתרון לאדם בכל עמלו 
שיעמֹל תחת השמש". בהמשך משובצים עוד כמה פנינים מרניני לב, 
כגון: "ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש"; 
וכעס"; "ושבח  מכאֹבים  ימיו  כל  כי  עמלו...  בכל  לאדם  הֶוה  מה  "כי 
אני את המתים שכבר מתו מן החיים... וטוב משניהם את אשר ֲעֶדן 

לא היה...".
בשנה?  ביותר  השמח  בחג  מדכדכת  כה  לכאורה  מגילה  הציבו  מדוע 
סוכות נועד להעבירנו מימי יראה לחגי שמחה, והנה פתאום סוגרים 
אותנו בחדר (או אולי סוכה) עם זקן מריר השופך עלינו את כל הצער 

שצבר בחייו. מה הקטע? 
קהלת בסוד העיגול והקו

החידה למעשה עמוקה עוד יותר: מה בכלל עושה קהלת בתנ"ך?
מה  בידי  שנשלט  האלילי,  העולם  על  תיגר  קריאת  הוא  כולו  התנ"ך 
לשון  לטבע,  סגד  הפגאני  האדם  הנצחית".  השיבה  "מיתוס  שנקרא 
'טבעת', אותו תפס כקיים מאז ומעולם. הוא קידש את מחזורי העונות 
והשנה, היום והלילה, הלידה והמוות. הוא רצה להתמזג בטבע, רקד 

המחוברים  חיים  לבעלי  וסגד  רפטטיבית  מוזיקה  לצלילי  במעגלים 
לטבע ללא עכבות. אפילו קורבנות האדם שהקריב מוסברים כנסיונות 

להטביע באופן סמלי את אנושיותו בתוך הטבע החייתי.
ימי  ששה  ומפרט  הזמן  ראשית  בתיאור  נפתח  התנ"ך  זה  כל  לעומת 
מתוך  תקווה  של  קו  מותח  התנ"ך  הזמן.  חץ  את  המתווים  בריאה 
שלום  של  לגאולה  עד  בראשיתיים  ובוהו  מתוהו  המוביל  הטבע, 
קווית  כך  כל  היא  הבריאה  מיטיב.  בורא  של  בהשגחתו  הכל  עולמי, 
בתיאור  מופיעה  לא  כלל  עיגול,  שצורתה  ס',  שהאות  באופייה, 
בסימן  עומדים  אברהם  הראשון  היהודי  חיי  גם  בראשית.  ימי  ששת 
של  הזהב  בלשון  (או   "ל  של "ל בקו  וצעידה  האלילי  במעגל  מרד 
עולם  של  עמודו  שנולד  עד  ומתגלגל  הולך  העולם  "היה  הרמב"ם, 

והוא אברהם אבינו", הלכות ע"ז א, ב). 
לתוך  הטבעתיות  את  מחזיר   – התמונה  את  ומסבך  קהלת  בא  כעת 
בהמשך  וגם  מחזורים,  על  מדברת  כולה  הפתיחה  פסקת  התנ"ך. 
כל  "אין  שיהיה",  הוא  שהיה  "מה  הטבע:  מעגליות  את  מדגיש  הוא 
המפורסמת,  העתים'  'כ"ח  בפסקת  הוא  השיא  השמש".  תחת  חדש 
ועת  מלחמה  ב"עת  ומסתיימת  למות"  ועת  ללדת  ב"עת  הנפתחת 
שלום", הכל בהשתוות. רק בסוף מצביע קהלת על היציאה מהמעגל: 
"סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמֹר, כי זה כל 
האדם". אך גם כאן הסמ"ך של המלה 'סוף' היא סמ"ך רבתי, עיגול 

גדול הרומז שאולי כולנו שבויים עדיין בתוך טבעת הטבע.
מה העניין להכיל את הטבעת האלילית בתוך החץ התנ"כי?

בקבוק רעל בארון התרופות
נקרא  ה'  תרופות.  ארון  כעל  היא  התנ"ך  על  לחשוב  הדרכים  אחת 
"הרֹפא לכל תחלוָאְיִכי" (תהלים קג, ג), ועשרים וארבעה ספרי התנ"ך 
הם התרופות השונות שבתיק שלו. לכן אמרו חז"ל ש"חש בראשו – 
עירובין  (בבלי  וכו'  בתורה..."  יעסוק   – בגרונו  חש  בתורה...  יעסוק 

נד, א).
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השידוך של קריאת מגילת קהלת לימי 
השמחה של סוכות מעורר לא מעט 

תהיות > כשהשמחה תהיה גם חריפה, 
היא תחזיק יותר מעמד > רעיונות 

חדשים משולבים בווארטים עתיקים
* פרויקט מיוחד  

ִּכי ָהֱאִקים ַּבָּשַׁמִים ְוַאָּתה ַעל ָהָאֶרץ
ַעל ֵּכן ִיְהיּו ְדָבֶרי ְמַעִּטים

 (ה, א)
דרך  על  שהוא  ז"ל  שמעריל  רבי  בשם  כמדומה  ואמר 
"לעולם ה' דברך נצב בשמים", פירוש: כשגוזרין על האדם 
לארץ,  יורדת  ואימתי  בשמים,  עומדת  היא  גזירה  איזו 
וזה  יורדת.  הגזירה  אז  זולתו,  אדם  אותו  ישפוט  כאשר 
הארץ ואינו  על  דין בשמים, ואתה  בחינת  כי אלוקים היינו 
שלא  לומר  מעטים רצונו  דבריך  יהיו  כן  אצלך, על  מגיע 

תשפוט על זולתך כדי שלא יגיע לך.
(אמרי פנחס, שער טהרת המידות מו)

והנה, כלל הוא לגבי ארון תרופות, שהוא אינו שלם ללא בקבוק רעל. 
שיכול  מה  הוא  רעל  מסוימים  ובתנאים  מסוימים  ברגעים  כי  למה? 
עוזר  שהוא  או  רעלים,  מפני  כחיסון  משמש  שהוא  או  אותנו.  לרפא 
דרך  במין  רעל  מאתנו  שואב  שהוא  או  אלינו,  שחדר  ברעל  להילחם 
שהזכיר  כפי  בזה.  להיזהר  צריך  כמובן,  בדומה'.  הדומה  'רפואת  של 
לנו הבעש"ט, רק רופא מומחה יכול לתת סם מוות כמרשם (כתר שם 

טוב ט-ב). 
ובכן, בקבוק הרעל של התנ"ך הוא מגילת קהלת. מגילת קהלת היא 
הסם הנגדי בלעדיו ספר הספרים לא יהיה שלם. זה אומר שאם סתם 
כך אדם רגיל ביום רגיל יפתח את המגילה ויבלע אותה בלי מרשם, 
סיכוי טוב שהוא יכנס ממנה לדיכאון, אולי אפילו יקבל כאב בטן של 
ממש. אך אם הוא יצרוך אותה במינון הנכון, בזמן הנכון ולפי הוראות 

הרופא המומחה, הוא ירגיש שהרעל הוא בעצם תרופה.
בנעוריי  לרפא.  גם  יכול  קהלת  של  הרעל  כיצד  חיה  דוגמה  יש  לי 
וכל  גאה,  אתאיסט  הייתי  התנ"ך.  לימודי  את  שנאתי  החילוניים 
הסיפור הזה היה נראה לי נחלת העבר. אבל פעם אחת, בסביבות כתה 
ט', דפדפתי מתוך שעמום בתנ"ך, פתחתי בקהלת והתחלתי לקרוא. 
זה תפס אותי לגמרי, וקראתי בנשימה עצורה מההתחלה עד הסוף. 
לאחר מכן רצתי נרגש לאבי, ואמרתי לו שאני לא מאמין שיש בתנ"ך 
ספר כה 'מודרני', המטיב לתאר את חוויית המציאות החילונית שלנו. 
זו היתה הפעם הראשונה שהתחברתי לתנ"ך. בכך שקהלת הדהד את 
חווייתי שהעולם חסר תוחלת הוא 'ריפא' אותי – הראה לי שה' מבין 

וכולל גם חוויה זו. 
סוד האור הסובב

לנו,  לגלות  בא  שקהלת  יותר. הסוד  עמוק עוד  לפי הקבלה, הסיפור 
הוא שאכן קו התקווה שרוב התנ"ך משרטט גבוה מטבעת הטבע, אך 
מעליו ישנו עיגול נוסף, נעלה – עיגול של אור אלוקי הנקרא "סובב 
לא  אך  הכל,  את  המשווה  עיגול  הוא  גם  הסובב  האור  עלמין".  כל 
את  המרומם  באופן  אלא  שלנו,  הארצי  בטבע  אותנו  המטביע  באופן 
הכל, המראה כיצד לכל דבר יש שורש באלוקות – "לכל זמן ועת לכל 

חפץ". 
תמיד"  לנגדי  ה'  "שויתי  הפסוק  את  כך  על  דרש  טוב  שם  הבעל 
(תהלים טז, ח): "שויתי לשון השתוות... בכל דבר שיארע לו יהא הכל 
שוה אצלו... וכל דבר המאורע יאמר 'הלא זה נשלח מאתו יתברך'... 
וזהו מדרגה גדולה מאד" (כתר שם טוב רכ-א). בכך שקהלת ממחיש 

ממנה  לעלות  לנו  קורא  בסוף  אך  החיים,  מעגליות  את  ומדגיש 
האור  של  ארצית  כבבואה  לראותה  אותנו  מזמין  הוא  ה',  לעבודת 

הסובב העליון, ולהתחבר אליו. 
דווקא  הוא  קהלת  את  לקרוא  הזמן  האלוקי  שב'מרשם'  הסיבה  זו 
סוכות. חוץ מזה שבזמן זה אנו סוגרים מעגל של שנה אחת ומתחילים 
חדש, אנו גם גרים בתוך סוכה. הסוכה היא ההמחשה החזקה ביותר 
החיים  של  הארעיות  את  ממחישה  אחת  בבת  היא  הסובב:  האור  של 
הסיבה  גם  זו  מצווה.  של  אלוקי  באור  אותנו  עוטפת  וגם  הארציים, 
שאנו מסיימים את החג בהקפות של שמחת תורה: שם אנו מחדירים 

את האור הסובב לתוך לבנו. 
הנעלית  התרופה  שהוא  אלא  תרופה,  הוא  שקהלת  רק  לא  למעשה, 
למעלה,  מלמטה  הנקראות,  קומות,  חמש  יש  לנשמה  כידוע,  ביותר. 
קהלת  את  בצד  שמים  אם  ו'יחידה'.  'חיה'  'נשמה',  'רוח',  'נפש', 
הלפני  המדרגה  'חיה',  בגימטריה   – תנ"ך  ספרי   23 עם  נשארים 
כעת,  ה'חיה'.  למדרגת  עד  אותנו  מרפא  התנ"ך  קהלת,  בלי  אחרונה. 
כמה שווה שם המדרגה הגבוהה ביותר, 'יחידה'? התשובה היא 'הבל', 
המלה המרכזית בקהלת! דווקא האמירה כי "הכל הבל" 'מאפסת' את 

הנפש ומחזירה אותנו לשורש שלנו. 
חג סוכות שמח!
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מה נשמע? 
הרב חנוך וסרמן

ֲהֵבל ֲהָבִלים 
ָאַמר קֶֹהֶלת 
ֲהֵבל ֲהָבִלים 

ַהכֹּל ָהֶבל
(א, ב)

גמור.  הבל  הוא  הזה  העולם  המלך,  שלמה  לנו  אומר  הכל,  עזבו 
התעסקו בעיקר. החיים הם שחור לבן, איסור או מצווה, הבל או 

קודש. 

האם באמת כך הם פני הדברים?
גורם  של  עדיפות  המתארים  השוואה  פסוקי  מופיעים  במגילה 
אחד על משנהו, אחד הפסוקים בקטגוריה זו אומר "טוב ללכת 
אל בית אבל מלכת אל בית משתה". כתוב כאן מה עדיף, אבל לא 
כתוב לסגור את כל בתי המשתה. שלמה המלך אומר לנו להיות 
העיקר  את  לעשות  אותנו,  לבלבל  להבל  לתת  לא  ממוקדים, 
עיקר. ואת הטפל? לעשות טפל, אבל לא לזרוק אותו לאשפה. 

לכוון  באה  שמח"  אך  "והיית  של  בימים  אלו  פסוקים  קריאת 
אותנו לבחור מחדש מה משמח אותנו. 

סוף  נשמע".  ב"הכל  מסיימת  הבל"  ב"הכל  הפותחת  המגילה 
את  להעלות  נזכה  הראוי,  במקומו  אותו  שהעמדנו  אחרי  סוף, 
את  נשמע,  הכל  דבר  הכל. "סוף  את  ולחבר  הקדושה  אל  ההבל 

האלוקים ירא".

שמחה במעשיי
מאיה אוחנה-מורנו

"ְוָרִאיִתי, 
ִּכי ֵאין טֹוב 

ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו
ִּכי הּוא ֶחְלקֹו 

ִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות, 
ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו"

(ג, כב)

לכל אחד מאיתנו החלק שלו בעולם הזה. איך 
אותו  ולעשות  שלי  החלק  את  למצות  אצליח 

הכי טוב שאפשר? עם שמחה. 
כשאני שמחה במעשיי, זהו סימן עבורי שאני 
של  כזו  שמחה  לא  הנכון.  הדבר  את  עושה 
מחיאות כפיים וטפיחות על השכם. לא שמחה 
אלא  חיצוניים.  וחיוכים  בלייקים  שתלויה 
עמוקה,  כזו  הלב.  חדרי  את  שממלאת  שמחה 
עליה  לספר  חייבת  לא  שאני  כזו  פנימית. 

לכולם בשביל לאשש אותה. 
כששמחה כזאת ממלאת אותי, היא לא חייבת 
מספיק  נטועה  כשהיא  אצלי.  בסוד  להישאר 
טוב  ולתת  אותה  לשתף  אוכל  בתוכי,  עמוק 

הלאה. 
לא  הוא  אם  הכי?  הכי  לא  שלי  המעשה  ואם 
האדם  "ישמח  זאת  בכל  כרגע?  מוצלח  ממש 
משהו  ישתנה.  משהו  כשנשמח,  כי  במעשיו". 

ייפתח ויתגלה.
להיצרב  צריכים  שאנו  לנו  נדמה  לפעמים 
שאנו  אותנו  מלמד  קהלת  האנושית.  בתודעה 
האומרת  האלוקית,  בתודעה  להיצרב  צריכים 
לבאים  גם  טוב  ויהיה  חלקכם,  את  עשו  לנו: 

אחריכם.

ּוְלִשְׂמָחה ַמה זֹּה עָֹשׂה
(ב, ב)

שמעתי מפיו שאמר רבי פנחס מקוריץ: שטובה הכנעה עם שמחה. כי 
שמחה בלא הכנעה היא הוללות, והכנעה בלי שמחה היא מרה שחורה. 
ואמר רמז בזה הפסוק "ולשמחה מה זו עושה", פירוש "מה" הוא לשון 
כשהשמחה עם מה,  לומר,  ורצונו  מה",  "ונחנו  שכתבו  כמו  הכנעה, 
זה.  ידי  על  יחוד  שנעשה  לומר  עושה רצונו  אז זו  הכנעה,  שהיא 
ועושה  למלך  לנו  והוא  עמו  שאנחנו  מחמת  להיות  צריכה  והשמחה 
אנו  שאין  מחמת  להיות  צריכה  וההכנעה  שיעור,  אין  עד  טובות  לנו 

יוצאין נגדו. 
צריכה   – בהוללות  שקוע  האדם  באם  מפיו:  שמעתי  אחת  ופעם 
ההכנעה להיות יותר מן השמחה. וא ם האדם נשקע במרה שחורה – 

צריך להיות השמחה ביותר.
(אמרי פנחס שער הענווה נב)

ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר
(ג, כ)

[סוף  דאצילות  דרגין  דכל  סופא  המלכות,  ספירת  הוא  העפר  הנה 
כל הדרגות, הדרגה האחרונה העומדת תחת כלהספירות העליונות, 
שמים  מלכות  קבלתעול  הוא  המידות].ובעבודה  והן  המוחין  הן 
ואינו  (מוחין)  מבין  שאינו  שאף  ביותר,  התחתונה  הדרגא  [שהיא 
(מלכות)].וזהו  יתברך  מלכותיו  עול  עליו  מקבל  מרגיש(מידות), 
לכל  מגיעים  שמים  מלכות  עול  קבלת  ידי  דעל  מןהעפר,  היה  הכל 

המדרגות. 
(תורת מנחםח"ו ע' 35)
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טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ִמֶּמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל
 (ד,יג)

מזדווג  אין  כי  ילד?  שמו  נקרא  ולמה  טוב.  יצר  זה  וחכם  מסכן  ילד 
לאדם אלא מבן י"ג שנה ולמעלה... מלך זקן וכסיל זה יצר הרע... 
ולמה קורא אותו זקן? שהוא מזדווג לו מילדותו ועד זקנתו (קהלת 

רבה על הפסוק).
לכאורה אינו מובן למה בא היצר הרע קודם להיצר טוב.

בכל  רואים  אנו  דהנה  לפרי.  קדמה  שקליפה  מפני  דזהו  הענין,  אך 
צומח  מתחילה  הרי  בתבואה,  כמו  לבסוף,  בא  המכוון  שעיקר  דבר 
זורקין  אז  התבואה  וכשנצמח  לבסוף,  בא  והתבואה  והתבן  השחת 
האילן  צומח  שנים  שכמה  באילנות,  הוא  וביותר  והתבן.  השחת 

והענפים והעלים, ואחר כך בא הפרי.
כך  ואחר  הדומם  נברא  דמתחילה  הנבראים,  בכללות  הוא  כן  וכמו 
העיקר,  שהוא  האדם  שהוא  מדבר,  כך  ואחר  חי  כך  ואחר  צומח 

כדי  בשביל  אלא  נברא  לא  כולו  העולם  כל  ב)  ל,  (שבת  וכמאמר 
לצוות לזה, והוא בא לבסוף. 

הוא  ששרשם  מפני  והיינו  לפרי,  קדמה  שקליפה  מפני  הוא  זה  וכל 
ומהפכים  שמבררים  ידי  על  אמנם  לתיקון.  שקדם  התהו  מעולם 
את הרע לטוב [ומשיבים את הניצוצות למקורם], על ידי זה נעשה 
יתרון אור גם לנפש האלוקית [מפני שהקליפה קדמה לפרי, היינו 
בעולם  הטוב  היצר  משורש  גבוה  התהו  בעולם  הרע  היצר  ששורש 
התיקון, כמו שנתבאר], וכמו שכתוב (בראשית א, לא) "טוב מאוד" 
זה  ומאד  טוב  יצר  זה  טוב  הפסוק)  על  רבה  (בראשית  רז"ל  ואמרו 
יצר הרע, דהיינו שעל ידי שמהפכים את הרע לטוב על ידי זה באים 
באהבה,  מתפעל  הבהמית  דכשנפש  מאדך,  דבכל  האהבה  לבחינת 
הוא בתוקף כמו שמצד שרשו, ועל ידי זה נעשה יתרון גם בהנפש 

האלוקית.
(אדמו"ר מוהרש"ב, ספר המאמרים תרס"ג ח"א ע' רכח)

סוף מעשה
במחשבה טובה תחילה

 אלומה לב
טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִשׁיתֹו, 

טֹוב ֶאֶר רּוַח ִמְּגַבּה רּוַח 
(ז, ח)

אנחנו  בתחילתו,  מעשה.  לאחר  חכמים  תמיד  אנחנו 
כל  להבין.  לדבר,  ללכת,  לזחול,  למד  שטרם  תינוק  כמו 
ההתחלות קשות. באחריתו, אנחנו מלאי ניסיון וקמטים 
שנקנו מתוך עמל החיים. ברור שהיינו מעדיפים להסתכל 
סוף  את  בו  לראות  כבר  שאפשר  עליון  במבט  הכל  על 
המעשה, בשביל לדעת כיצד והאם בכלל להתחיל אותו. 
המציאות  את  לפעמים  רואים  אדם,  בני  אנחנו  אבל 
הרחוק  באופק  נמצאת  הדבר  ואחרית  נמלה,  של  מגֹובה 

שעוד לא נגלה לעינינו. 
בתוך  גם  חכמים,  להיות  אפשר  זאת  בכל  איך  אז 
מחדש  רש"י  בתחילתם?  ואפילו  עצמם,  המעשים 
בתוך הפסוק הזה דרך נוספת לקרוא אותו: טוב אחרית 
שהוא  "בזמן  מראשיתו,  כבר  כלומר:  מראשיתו.   – דבר 
כבר  בו".  כשהתחילו  לטובה  שנתכוונו  טוב,  מראשיתו 
מתחילת הדרך אנחנו מכוונים שהדבר יהיה טוב. אנחנו 
ופעולותינו,  מעשינו  של  בסופם  יהיה  מה  יודעים  לא 
וכוונה  אמון  מתוך  אליהם  לגשת  יכולים  כן  אנחנו  אבל 

שהדברים יהיו טובים.
להיות  באורך-רוח,  להיות  אותנו  שמוביל  מה  גם  זה 
להתהדר  לא  שלנו,  והפעולות  המעשים  בתוך  בסבלנות 
אנחנו  שבזכותה  ולחשוב  שצברנו  הגבוהה  בחוכמה 
עמלים,  להיות  להסכים  אלא  שלבים,  על  לדלג  יכולים 
סבלניים, עושים כל דבר בִעתו, זורעים טוב, מתפללים 

לגשם, וממתינים לתוצאות טובות שיעלו ויצמחו.

אם כל ההתוועדויות
מנדי ברונפמן 

סֹוף ָּדָבר ַהכֹּל ִנְשָׁמע
ֶאת ָהֱאִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצו ָֹתיו ְשׁמֹור

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם
(יב, יג)

דמסתפינא)  לולי  דרבנן:  בלישנא  (או  חושש  שהייתי  לולי 
הייתי אומר שספר קהלת הוא ספר חסידי נוקב, ספר חסידי 
של  קדמונית,  ליובאוויטשית  התוועדות  אחרי  נתחבר  אשר 
של  תהום,  עד  הנוקבת  כנות  של  ונפש,  קרביים  שפיכת 

"העלאת הכול על השולחן".
מה בעצם אומר קהלת לאורך ספרו? ראשית כל, אל תחזיק 
מעצמך יותר מדי. אל תחשוב שאתה הוא שהמצאת הגלגל, 
ושהכול נברא כדי שיהיה לך נעים. דור הולך ודור בא והארץ 
האחרונה  ההצלחה  לפרופורציה.  תיכנס  אז  עומדת,  לעולם 
את  ששינית  חושב  ואתה  ראשך  את  מסחררת  אולי  שלך 
העולם, אבל דע לך שהכול היה מלפנינו. אין זכרון לראשונים 

וגם לאחרונים שיהיו.
הבל  הכול  והנה   – העונג?  העושר?  האושר?  אחרי  המרדף 
האמת  היא  זאת  כי  השמש.  תחת  יתרון  ואין  רוח  ורעות 
את  מבינים  כאשר  עלינו,  הכפויה  אבל  אולי  הכואבת 
האפסיות של הקיום מול האינסופי. אז מבינים כי כשלעצמו 

הכול, ובמילה הכול יש לכלול את הכול, נטול ערך הוא.
וזו בעצם עיקר יסודה של תורת החסידות ושל ה'התבוננות' 
פרי רעיונה: להבין ולהפנים שאפס זולתו - כמו אותו סוחר 
שלו  השנתי  המאזן  שבסיכום  קלעצקער,  בנימין  רבי  חסיד, 

כתב שלוש מילים: אין עוד מלבדו. כפשוטו.
אז האם אחרי הכול לא נותרה אלא מלנכוליה של ריק, יאוש 
של אין דבר, ניהליזם מוחלט? לא רבתי. את האלוקים ירא 
כי זה כל האדם. יראת ה' ודבקות בה' היא לא כלי לרווחתו 
רווחה  ולא  גופנית  רווחה  ולא  מנטלית  רווחה  לא  אדם,  של 
שלמעלה  ה'  רצון  זה  נברא.  לכך  תפקידו.  היא  כלכלית. 
מטעם ולמעלה מסיבה. שתוק כך עלה במחשבה. ועשה. אם 

רע לך, אם טוב.
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ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו 
(ב, יד)

בתחילת הדבר מסתכל מה יהא בסופו (רש"י).
הוא  המצוות  שקיום  דלהיות  ה',  בעבודת  גדול  עיקר  הוא  זה  וענין 
עבודה  היא  מעבירה  המניעה  כן  וכמו  יתירה,  וטרחה  גדולה  עבודה 
הנולד,  את  שרואה  זה  ידי  על  להיות  אפשר  זה  הנה  רבה,  ויגיעה 
צריך  המצוה  דהפסד  שכרה,  כנגד  מצוה  הפסד  מחשב  והוי  כמאמר 
לחשב כנגד שכרה, שההפסד דעכשיו הוא באין ערוך להשכר שיהיה 
אחר כך, דההפסד הוא בדברים גשמיים שהם ענינים עוברים, ואילו 
מצוה  מצוה  שכר  בענין  המבואר  לפי  ובפרט  נצחי.  שכר  הוא  השכר 
ההתקשרות  הוא  המצוה  ששכר  והיינו  צוותא,  מלשון  היא  דמצוה 
בעצמות אין־סוף ברוך הוא, הרי בוודאי שאין ערוך כלל הפסד המצוה 

לגבי שכרה שיהיה אחר כך. 
וכמו כן הוא גם כן לענין שכר עבירה כנגד הפסדה, דשכר עבירה הוא 
זה  שכר  לחשב  צריך  הנה  ג),  ה,  (משלי  זרה"  שפתי  תטופנה  "נופת 
כנגד ההפסד, "ואחריתה מרה כלענה" (שם), אשר גם הפסד זה הוא 
נצחי, דכמו ששכר המצוה הוא נצחי כנ"ל, כמו כן גם הפסד העבירה 
הלב  טמטום  או  המוח  טמטום  לענין  בתניא  שכתוב  כמו  נצחי,  הוא 
שנעשה על ידי העבירות, שאף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי עיקר 
עדיין  כן  רבות%[ואם  ומדריגות  בחינות  בו  יש  והלב  בלב,  התשובה 
וכו'...  אדם  שהוא  מה  לפי  והכל  תשובתו]  על  תשובה  להוסיף  יכול 

ולכן אמר דוד "וחטאתי נגדי תמיד".
ובמילא  נצחי,  ענין  הוא  מרה,  אחריתה  העבירה,  שהפסד  מובן  ומזה 
הנה שכר העבירה אינו נחשב לכלום כנגד הפסדה. ועל ידי זה שמחשב 
הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, מחשב ורואה מה 
שיהיה בסופו, שזהו על דרך מה שכתוב איזהו חכם הרואה את הנולד, 

אזי יקיים את המצוות, מבלי הבט על גודל היגיעה שבדבר. 
(תורת מנחם ח"ז ע' 345)

ועד זקנה אני הוא 
אורה רבקה וינגורט 

 ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתי ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאי
ַעד ֲאֶשׁר א ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה 

ְוִהִּגיעּו ָשִׁנים ֲאֶשׁר תֹּאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ. 
ַעד ֲאֶשׁר א ֶתְחַשׁ ַהֶּשֶׁמׁש ְוָהאֹור ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים 

ַּבּיֹום ֶשָּׁיֻזעּו שְֹׁמֵרי ַהַּבִית ְוִהְתַעּוְתּו ַאְנֵשׁי ֶהָחִיל (העצמות) ּוָבְטלּו 
(השיניים) ַהטֲֹּחנֹות ִּכי ִמֵעטּו ְוָחְשׁכּו (העיניים) ָהרֹאֹות ָּבֲאֻרּבֹות

(יב, א-ג)
על  הימים.  באחד  לילדים  אמרתי  חורף",  לטיול  "יוצאים 
איתם  לצאת  והחלטתי  בבית  השהייה  את  מיצינו  הקור,  אף 
להתרעננות קלה. חיפשנו 'סימני חורף', וכל אחד בתורו הצביע 
על דבר מה – הציפורים הנודדות, העצים בשלכת, ההבל היוצא 

מן הפה.
ברחוב סמוך לביתנו, ליד בית הורים קטן, פגשתי במכרה. תוך 
הקטנים  ילדיי  שני  מרגש:  במחזה  הבחנתי  מילים  כמה  החלפת 
מנופפים לשלום לשני זקנים, המנופפים בידיהם מבעד לזכוכית 

הקרה שהפרידה בינינו לבינם. נכנסנו.
ניסיתי להבין מדוע לקח לי כל כך הרבה זמן להיכנס למקום הזה, 
ברחוב הסמוך לביתי, ועוד חשבתי, מדוע אנו נוטים בעולם שלנו 

להדחיק את הזקנה לאיזו משבצת סגורה הרחוקה מן העין?
קשורים  ההמשך  דורות  באנושות,  וגם  שבטבע,  היא  האמת 
בזיקה ישירה לאלו שקדמו, ואף נובעים מתוכם. אי אפשר לנתק 
לשלב,  משלב  מתגלגלים  אנו  השונים  הגילים  עם  הדורות.  בין 
אך בני האדם כולם קשורים אחד בשני, כגלגלי שיניים המניעים 

זה את זה.
להקשיב  בצורך  ההכרה  לענווה.  אותנו  מביא  הזקנה  עם  המגע 
ראה  שכבר  מי  של  בדעתו  דווקא  להתחשב  התנסה,  שכבר  למי 

ושמע הרבה, מעמיקה את חיינו. 
אך הרבה פעמים מה שמתגלה בזקנה איננו הכוח אלא החולשה. 
בעקבותיו.  המנטליים  התפקודים  אף  ולפעמים  נובל,  הגוף 
המצבים קשים לעתים. ייתכן שהקושי שלנו עם המצבים הללו 
שלנו:  המוגבלות  עם  שבמפגש  לקושי  גם  מסוים  ברובד  קשור 
שליטה  בעלי  אפילו  ואולי  כל-יכולים,  שאיננו  בכך  ההכרה 

מוגבלת מאוד, ההכרה בכך שאיננו כאן לנצח.
הזקנה, ואף גילוייה המוקדמים לכל אורך החיים – שערה לבנה 
נוספת, קמט נוסף בפנים – הם תזכורות חשובות לכך שהחיים 
בעולם הזה הם זמניים, וצריך להזדרז לתקן את אשר עלינו לתקן 

ולמלא את תפקידנו.
תיאור הזקנה והמוות בסוף ספר קהלת, כמו הספר כולו שנכתב 
אלא  אותנו,  לדכא  נועדו  לא  המלך,  שלמה  של  זקנתו  לעת 
להמריץ אותנו להתחבר לנצח, ולא להבל החולף. דווקא המגע 
עם האדם במצבו כציץ נובל, מחדד את המיקוד בצדדיו האיתנים 

של האדם.
ובכוחות  בחוכמה  שהתברכו  למבוגרים  ולזקנים,  לזקנה  החיבור 
גם  כמו  ומתאוות,  מנגיעות  והזדככו  השנים  עם  שהתחזקו 
למבוגרים המשקפים את ארעיותו של האדם ומפגישים אותנו 

באופן ישיר ובלתי אמצעי עם מגבלותינו, מברך את חיינו.
בפגישה עם אדם מבוגר ישנה הזמנה להתייחס, לגעת ולהקשיב 
לאדם שמעבר לגוף הכחוש, וכן הזדמנות לתת לזקנה לגעת בנו, 

ולהעמיק בכך את היכרותנו עם עצמנו.
מתוך הספר החדש "בינה לעתים" שרואה אור בימים אלה

ְמֻעּוָת א יּוַכל ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון א יּוַכל ְלִהָּמנֹות
 (א, טו)

זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזר (חגיגה ט, א).
ואני  הזקן],  [אדמו"ר  הגדול  רבינו  לפני  שהיה  המעשה  ידוע 
שמעתי אותה מאיש נאמן. ומעשה שהיה כך היה באחד שנקרא 
ר' אפרים והיה דר בכפר ונסרח רחמנא ליצלן בעון נשג"ז (ראה 
ובסוף  ליצלן,  רחמנא  ממזרים  כמה  והוליד  ב)  פא,  סנהדרין 

הביאו אותו לרבינו אדמו"ר הגדול זצוק"ל.
וכשנכנס, נתן רבינו ז"ל ראשו על זרועו, ואחר כך הגביה ראשו 
ואמר לו: "אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא" כו', כל לשון 
הגמרא (עבודה זרה יז, א), עד "געה בבכיה עד שיצאה נשמתו", 
ואמר לו לך לשלום. וכשבא האיש הנ"ל לביתו, הלך ביער ושכב 
על הארץ וצעק בקול מר ובדמעות כו', עד שמתו כל הממזרים. 
תורה  כך  אחר  וקיים  לו  והלך  עמד  מתו  שכבר  לו  וכשאמרו 

ומצוות כדבעי. זהו תוכן הסיפור.
(אדמו"ר מוהרש"ב, ספר המאמרים תרנ"ב ע' עא-עב)
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בחן את עצמך
יהושע מילר, הוצאת קורן-מגיד

טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֵאֶבל ִמֶּלֶכת ֶאל ֵּבית ִמְשֶּׁתה 
ָהֱאקים  ֶאת  ִנְשָׁמע  ַהכֹּל  ָּדָבר  סֹוף  הּוא  ַּבֲאֶשׁר 
ְוַהַחי  ָהָאָדם  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ְשׁמֹור  ִמְצו ָֹתיו  ְוֶאת  ְיָרא 

ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו
(ז,ב; יב, יג)

הראשון  הפסוק  קיים.  ממש  לא  הזה  הפסוק 
בעצם מסמן סוגריים, 'סוף כל האדם', והפסוק 
פרקטי  כלי  זה  שיוצא  מה  שם.  משתבץ  השני 
לבחינת ההחלטות שקובעות את מסלול חיינו. 
לעומת פטפוטי סרק שיש בקבלת פנים בחתונה 
על  מצווה,  בר  באירוע   15 מספר  בשולחן  או 
על  אומר  זה  ומה  הזה  באולם  מנה  עולה  כמה 
או  להלוויה  שהולך  מי   - החתן  של  ההורים 
לבית אבל שומע את מה שבאמת יקר ללב של 
אנשים. לא תשמעו שם "דניאל היה אחד כזה, 
לא  וגם  ספרות"  שמונה  בבנק  לו  היה  שתמיד 
ד"ר  שיכתבו  והקפידה  דוקטורט  עשתה  "ענת 
ליד השם שלה"; לרוב נשמע על לבבות גדולים, 
על נשים שדאגו למחייתם של חסרי כל וגברים 
או  המשפחה  לטובת  וכבוד  כסף  על  שוויתרו 
התורה או היושר, גם במקום שאיש לא רואה. 

משמעותית  החלטה  בפני  עומד/ת  את/ה 
בחיים - תבחר להשקיע בנצחי או בחולף? טוב 

ללכת לבית האבל - ותן אל לבך.

כֹּל ֲאֶשׁר ִּתְמָצא ָיְד ַלֲעׂשֹות ְּבכֲֹח ֲעֵשׂה 
(ט, י)

רצונו לומר, כל דבר שתרצה לעשות רצון ה' יתברך, בכחך עשה, צריך לעשות בכח. 
דהיינו כשמשים כל כוחו וחיותו בתוך האותיות התורה ותפילה בזה מעלה אותם 

לשרשם אל הבורא יתברך שמו. 
(מאור עינים נשא)

ִּדְבֵרי קֶֹהֶלת ֶּבן ָּדִוד 
(א, א) 

שקיהל חכמות הרבה (רש"י). 
[שנפלו  מהשבירה  והקדושה  א-לוהו"ת  החכמות  כל  שקיבץ  לומר  רוצה 
וסוד  תחתונים].  למקומות  עליונים  ניצוצות  נפלו  שבה  הכלים",  ב"שבירת 
השבירה הוא מרומז בפסוק (להלן ב, יז) "הכל הבל ורעות רוח", ורעו"ת הוא 

לשון שבירה [כמו "תרועם בשבט ברזל"].
(המגיד ממעזריטש, רמזי תורה סימן רכב)

טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ִמֶּמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל
 (ד,יג)

ילד מסכן וחכם זה יצר טוב. ולמה נקרא שמו ילד? כי אין מזדווג 
לאדם אלא מבן י"ג שנה ולמעלה... מלך זקן וכסיל זה יצר הרע... 
ולמה קורא אותו זקן? שהוא מזדווג לו מילדותו ועד זקנתו (קהלת 

רבה על הפסוק).
לכאורה אינו מובן למה בא היצר הרע קודם להיצר טוב.

אך הענין, דזהו מפני שקליפה קדמה לפרי. דהנה אנו רואים בכל 
דבר שעיקר המכוון בא לבסוף, כמו בתבואה, הרי מתחילה צומח 
השחת והתבן והתבואה בא לבסוף, וכשנצמח התבואה אז זורקין 
האילן  צומח  שנים  שכמה  באילנות,  הוא  וביותר  והתבן.  השחת 

והענפים והעלים, ואחר כך בא הפרי.
כך  ואחר  הדומם  נברא  דמתחילה  הנבראים,  בכללות  הוא  כן  וכמו 
העיקר,  שהוא  האדם  שהוא  מדבר,  כך  ואחר  חי  כך  ואחר  צומח 

כדי  בשביל  אלא  נברא  לא  כולו  העולם  כל  ב)  ל,  (שבת  וכמאמר 
לצוות לזה, והוא בא לבסוף. 

וכל זה הוא מפני שקליפה קדמה לפרי, והיינו מפני ששרשם הוא 
ומהפכים  שמבררים  ידי  על  אמנם  לתיקון.  שקדם  התהו  מעולם 
את הרע לטוב [ומשיבים את הניצוצות למקורם], על ידי זה נעשה 
יתרון אור גם לנפש האלוקית [מפני שהקליפה קדמה לפרי, היינו 
ששורש היצר הרע בעולם התהו גבוה משורש היצר הטוב בעולם 
"טוב  לא)  א,  (בראשית  שכתוב  וכמו  שנתבאר],  כמו  התיקון, 
טוב  יצר  זה  טוב  הפסוק)  על  רבה  (בראשית  רז"ל  ואמרו  מאוד" 
ומאד זה יצר הרע, דהיינו שעל ידי שמהפכים את הרע לטוב על ידי 
זה באים לבחינת האהבה דבכל מאדך, דכשנפש הבהמית מתפעל 
באהבה, הוא בתוקף כמו שמצד שרשו, ועל ידי זה נעשה יתרון גם 

בהנפש האלוקית.
(אדמו"ר מוהרש"ב, ספר המאמרים תרס"ג ח"א ע' רכח)

ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּוָיה
 (ט, טז)

רבי זושא מאניפולי פירש: החכמה שנטמן בליבו של אדם ואינו מגלה צדקתו לבני אדם, 
ומסכן מלשון ערי מסכנות בית אוצר, "בזו – יה" פירוש, בזו שוכן שם י-ה.

(זהב המנורה, סוכות, ס"ד)
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ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין 
(ג, יט)

אין  בחינת  בעיניו  שהוא   - הבהמה  מן  האדם  של  היתרון  הוא  זה 
ואפס.

(רבי מנחם מענדל מקוצק, אמת ואמונה רי"ג)

ְמָחה ְוִׁשַּבְחִּתי ֶאת ַהּׂשִ
וכתב גם כן ולשמחה מה זו עושה. והיינו שבודאי טוב מאוד אם 
זוכין לשמחה בלי פסולת. רק שקשה להשיג זאת תמיד ויש בה 
פסולת כדכתיב לשחוק אמרתי מהולל - מעורבב. רק בימים הללו 
לשמוח  יכולין  לכן  פסולת  שם  מתערב  שאין  הגנה  שהיא  בסוכה 

עתה
(שפת אמת, סוכות, תרמ"ג)

ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו 
(ב, יד)

פירוש  בראשו,  מסתכל  הוא  בעיניו  רואה  שהוא  מה  כל  פירוש: 
בשרשו. כי כל דבר מה שיש בעולם הכל יש להם שורש בעולם 
העליון כנודע. נמצא מזה ההסתכלות עליהם הוא מקשר ומייחד 
הבורא יתברך עליו... להורות כי מלוא כל הארץ כבודו רב ושליט 
מכח  יראה  ה',  יראת  חכמה  ראשית  וזהו  עלמין.  דכל  שרשא 
המדות  מכל  להעלות  כבודו],  הארץ  כל  שמלוא  ה'  בושה [מפני 
ח"ו  לאו,  ואם  ושליט.  רב  דאיהו  בגין  כנזכר,  להשי"ת  והתנועות 
הוא נרגן מפריד אלוף (משלי טז, כח), אלופו של עולם [כי מפריד 

בין המציאות התחתונה לשרשה האלקי].
וגם כל התנועות צריך שיהיה עושה אותם ביראה ובבושה, כי הוא 
עושה ממש בכחו יתברך [שכחו יתברך הוא המלובש בכל תנועה 

שעושה].
(המגיד ממעזריטש, רמזי תורה סימן שיח)

לא יכול לבד 
גילי כ"ץ

ַּגם ֶאת ָהעָֹלם, ָנַתן ְּבִלָּבם
ִמְּבִלי ֲאֶׁשר א ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאוקים 

ֵמרֹאׁש ְוַעד-סֹוף 
(ג, יא)

פעמים אדם רואה מעשה בעולם ומשתומם – איך זה יכול להיות? 
מה ההיגיון?

בעולמו -  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  שכל  למדת  לו: "הא  נענה 
מוצאים  שאנו  דבר  כל  ל"א).  פרק  נתן,  דרבי  (אבות  באדם"  ברא 
אלא  אדם,  בכל  דווקא  לאו  עצמו;  באדם  כבר  נמצא  בעולם, 
ברפרטואר היכולות האנושיות שנתן הקדוש ברוך הוא לבני האדם.

("ֵעת  ג'  פרק  בתחילת  פעולות  בכ"ח  המפורטת  העולם,  חכמת 
ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות, ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור" וכו'), נתונה בלב הבריות. 
מאיתנו  אחד  כל  אלא  ואחד,  אחד  כל  בלב  נתונה  כולה  לא  אבל 

מבטא קצת מזה וקצת מזה. חלק אני מבין וחלק אתה.
מאתנו  אחד  כל  של  בלבו  מקופל  הוא  ברוך  הקדוש  של  עולמו 
מנת  על  לזה  זה  זקוקים  ואנו  נעלם,  וחלקו  לנו  גלוי  חלקו  פנימה. 

לגלות את מעשה האלוקים היפה, כל אחד בזמנו.
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