
  לא מוגה

  פרשת בחוקותי.  – 11/5/2014 –שיעור בירושלים 

אנחנו שבוע לפני ל"ג בעומר, וננסה להיכנס לרבי שמעון בר יוחאי דרך מסכת אבות . רבי שמעון 

  מופיע במסכת אבות רק פעמיים פעם אחת במשנה בפני עצמה, ופעם אחת כחצי משנה. 

  במשנה שלמה זה פרק ג', וחצי משנה זה פרק ד'. 

 –שמגיעים למשנה במסכת אבות צריך לזכור שרבי יהודה הנשיא שהוא בוחר משנה במסכת אבות 

הוא מופיע  –זה ה"הוא היה אומר" שלו. זה 'אומר החיים' שלו. רבי שמעון בר יוחאי  –של תנא מסוים 

חר ובספרא. אבל רבי יהודה ב –הן בנסתר והן בנגלה ובכול עניין שלו. הוא מופיע במדרשי ההלכה 

  דווקא את: 

 מזבחי אכלו כאילו תורה דברי עליו אמרו ולא אחד שלחן על שאכלו שלשה אומר שמעון רבי

 על שאכלו שלשה אבל מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי) ח"כ ישעיה( שנאמר מתים

 יחזקאל( שנאמר הוא ברוך מקום של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו אחד שלחן

            .'ה לפני אשר השלחן זה אלי וידבר) א"מ

  (פרק ג' משנה ג')             

סתם רבי שמעון במשנה הוא רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בא לאחר המשנה של רבי 

חנינא בן תרדיון שעסק בערך של לימוד התורה, ועד כמה הוא גדול למוטב, או ח"ו שלא עוסקים 

שכינה שרויה ביניהם,  –עושה חלוקה בין שניים שיש ביניהם דברי תורה בתורה. רבי חנינא בן תרדיון 

אז  –אז יש ואקום, ואם יש ריק  –אז זה מושב לצים. כלומר אם אין תורה  –אבל אם הם לא עוסקים 

  זה ממילא מושב לצים. 

 –רבי שמעון עכשיו בא לדבר על אוירה של תורה לא רק באוירה של לימוד, אלא בעולם החיצוני 

  ודווקא באכילה. 

  רבי שמעון במשנה זו מזכיר שלושה פסוקים: 

  1ֵמִתים". ִזְבֵחי וַ�ֹאְכל� ְ"ע!ר ְלַבַעל וַ�ִָ�ְמד�זבחי מתים מופיע בתהילים: " הראשון על הפסוק

 צֹ)ה ִקיא ָמְלא� ֻ'ְלָחנ!ת ָ%ל ִ%יהוא נבואת נוכחה קשה של ישעיהו. " השני שרבי שמעון מזכיר הפסוק

  2".ָמק�ם ְ(ִלי

  שמכונה מקום.  - "בלי מקום" זה בלי הקב"ה –וע"פ הבנתו של רבי שמעון בפסוק 

 וְ)ְר%! ל! �ִמְקצֹע!ָתיו ַא*!ת ְ'ַ.יִם וְ)ְר%! ָ-בֹ,ַ  ַא*!ת ָ'ל!' ֵעץ "ַהִ*ְזֵ(חַ  והפסוק האחרון הוא מיחזקאל.

יחזקאל בפרקיו האחרונים רואה את בית המקדש  3יְקֹוָק". ִלְפנֵי ֲאֶ'ר ַה0ְֻלָחן ֶזה ֵאַלי וַיְַדֵ(ר ֵעץ וְִקירָֹתיו

השלישי, מלאך מתאר לו את כל מידות בית המקדש השלישי, והרמב"ם בהלכות בית הבחירה בונה 

  קאל. לאחר שהמלך הראה לו את הכול.את הכול לפי התיאור של יחז

  א בפרק ד': של רבי שמעון הי המשנה השניה

 עולה טוב שם וכתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה כתר הם כתרים שלשה אומר שמעון רבי

                  גביהן.  על

  (פרק ד' משנה יג')               

                                                           
1
 תהילים ק"ו פסוק כח'.  
2
 ישעיהו פרק כ"ח פסוק ח'. 
3
  יחזקאל פרק מ"א פסוק כב'.  



  בלי להבין את המשנה אפשר להגיד שכתרים זה רבי שמעון. 

שם מופיע רבי יעקב אומר המהלך  -זה בפרק ג' משנה ז' –עוד מקום שיש ספק אם זה רבי שמעון 

בדרך וכו', אבל יש גרסאות שאומרות שזה רבי שמעון. אבל אנחנו ניכנס רק להופעות המדוייקות של 

  רבי שמעון. 

  עכשיו לשאלות::

 מה עניין השלושה דווקא אצל רבי שמעון?  -

 –שמתאר את הע"ז בשיאה  מדוע הוא מדגיש לנו "שאכלו על שולחן אחד"? מה גם שבפסוק -

אני מבין  –מדובר על שולחנות ברבים, ולא על שולחן אחד. מה גם שאם אומרים לי שולחן 

 שזה אחד, אז מדוע הוא מדגיש לנו "אחד"? 

אז זה כאילו אכלו מזבחי  –מדוע שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו דברי תורה  -

הייתי מבין,  –מתים? מילא אם הם היו מדברים דברים לא טובים, או עושים מעשים לא יפים 

 אבל מה בסה"כ הם עשו? לא דברו דברי תורה? מה אין משהו באמצע? 

 מסביר את העובדה שהם אכלו  –ה" איך הפסוק "מלאו קיא צא -

  רבי שמעון : 

הוא אכל עם רבי אלעזר. וכשהם יצאו  –ים שאכלו, ולא היו שלושה הרבה שנים במערה הם היו שנ

 –אם שנים הם  –"ראיתי בני עליה והם מועטים"  -אז ר' שמעון אומר לר' אלעזר –וראו את השלישיים 

  אז אני ואתה. הם שורפים את העולם בהתחלה. 

  בישעיהו :  יםהפסוק

 ָ'ג� ַה0ֵָכר ִמן ָ.ע� ַה�ַיִן ִמן נְִבְלע� ַב0ֵָכר ָ'ג� וְנִָביא %ֵֹהן ָ.ע� �ַב0ֵָכר ָ'ג� ַ(�ַיִן ֵא2ֶה וְַגם) ז(

 וְֶאת ֵדָעה י!ֶרה ִמי ֶאת) ט(ָמק!ם.  ְ(ִלי צֹ)ה ִקיא ָמְלא� ֻ'ְלָחנ!ת ָ%ל ִ%י) ח( :ְ"ִליִל�ָה ָ"ק� ָ(רֶֹאה

 ְזֵעיר ָ'ם ְזֵעיר ָלָקו ַקו ָלָקו ַקו ָלָצו ַצו ָלָצו ַצו ִ%י) י( :ִמ0ָָדיִם ַעִ.יֵקי ֵמָחָלב ְ-מ�ֵלי ְ'מ�ָעה יִָבין ִמי

  (ישעיהו פרק כ"ח)              :ָ'ם

פסוק ז' מתאר את המצב הקשה בתקופת ישעיהו. מורי הדרך חוטאים, ואין מנהיגים לעם. "את מי 

 –שמעון למד כאן שלושה אנשים  כי כולם חוטאים. אבל רבי –יורה דעה"? אין מנהיגים לעם 

המלמד.  –שזה הכהן הנביא והמורה  - המפרשים אומרים שזה הכהן הנביא והמלמד, והגר"א אומר

זה המערכת של האנשים הללו הופכת להיות מערכת של  –ה" "קיא צאהשלישיה הזו היא השלישיה. 

  ושל מקום של מוות.  –ע"ז 

  הפסוק מיחזקאל:

הם לא צריכים להיות אנשים מכובדים, אלא מספיק  –ים על שולחן אחד אבל לעומתם שלושה שאוכל

אז הם כאילו אכלו משולחנו של מקום.  –על  השולחן  -אבל הם אומרים "עליו" –יהודים פשוטים 

כי  –אז הם הפכו את השולחן למזבח   -כלומר שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה

  הפסוק מיחזקאל כפי שראינו מדבר על המזבח. 

  חז"ל אומרים:

 דאמרי אלעזר ורבי יוחנן רבי! בשלחן וסיים במזבח פתח', ה לפני אשר השלחן זה אלי וידבר

 אדם של שלחנו -  ועכשיו, ישראל על מכפר מזבח - קיים המקדש שבית זמן כל: תרוייהו

                  .עליו מכפר

  עמוד א')(ברכות דף נ"ה               

  האכילה: 



אכילה יכולה להוריד את האדם למקומות הכי נמוכים, אבל מנגד היא יכולה להיות הדבר המרומם 

ביותר (סעודת מצוה, עונג שבת). שהקב"ה ברא את אדם הראשון כל מצוותיו וכל עולמו היה סביב 

האכילה: "מכל עץ הגן אכול תאכל ומפר העץ אשר בתוך הגן לא תאכל". נשמע מוזר להגיד שמה 

  שצווה האדם הראשון בגן עדן הוא לאכול. 

הקב"ה נתאווה לו דירה בתחתוניים כדי שאנחנו נשיב כל דבר אל המקור שלו. דרך אחת מרכזית 

הדבר  –ילה היא קיום ציווי. גם תינוק לעשות את זה היא דרך האוכל. כל אכילה היא מצווה, וכל אכ

ואת האוכל הוא מחפש במקום בו הוא אכל לפני כן. להבדיל גם בעל  –הראשון שהוא יודע זה לאכול 

לאכול משדי אמו. אבל כשהאדם גדל הוא מתחיל לחפש  –דבר ראשון מחפש את מקור חייו  –חיים 

די שיהיה לו דעת, אבל הדעת מביאה ול מה שהוא למטה ממנו. אדם הראשון אוכל כאת האוכל בכ

אותו ללמטה ממנו. שברא הקב"ה את העולם והיה לו תוהו ובוהו אז  הייתה "שבירת כלים" וירדו 

  ירדו לעולם ניצוצות.  -מעולם התוהו הזה

מתוארת שבירת הכלים הזו בעיקרן פשוט: ככול שהדבר בא ממקום גבוה  –בעולם החסידות והקבה 

מקום נמוך יותר. אבל כאן במציאות כיון שהוא נמצא במקום כ"כ נמוך, אז הוא יותר כך הוא נופל ל

מתעבה ומתעבה ותפקידו של האדם הוא להעלות הכול אל השורש שלו. הלחם בא מהמקום הכי 

נמוך. והאדם יודע לקחת את הדברים הנמוכים ביותר ולרומם אותם למקומות עליונים עליונים. 

משני דברים : או שאני יורד למדרגה של מה שאני אוכל, או שאני  האכילה יכולה לעשות לי אחד

מעלה את מה שאני אוכל למדרגה אליה אני שואף. הפיזיקה הזו של הגבוה והנמוך מתרחשת מאד 

   –דבר 

   –ה" "קיא צא

צואה אומר הרמב"ם זה לא דבר שמתאר משמעות של דבר מסוים ,אלא הוא רק מתאר את הפעולה 

בתורה, שהיא המילה בתורה: "ויתד תהייה לך על אזניך  –כדי כך שהמילה "צאתך" שהיא יציאה. עד 

בדיוק מקבילה למילה "צאתך"  כלומר התיאור הוא של דבר שיוצא. גם המילה  –וכיסת את צאתך" 

  היא יציאה, כמו שהקב"ה מצווה את הדג להקיא את יונה.  –"קיא" 

כי הוא  –או העץ. הצומח זה כבר בר אחר  –ים היא כבר חלק מהדומם. השבב –הצואה של הדומם 

זה כבר מצב הרבה יותר קשה.  –אבל לפעמים עדיין הצואה יותר בריאה. אבל בחי  –כבר נובל ורקוב 

כך המציאות של ה"קיא צואה" בולטת  –כך שככול שהיצור גבוה יותר  -זה המצב הכי קשה –ובמדבר 

  יותר. 

נחזור לאכילה: האכילה היא הפעולה שיכול להיות הדבר הכי אכזרי/דורסני שיש. אדם יכול לאכול את 

שדגים גדולים אוכלים דגים  –כי הוא נמוך ממני. אצל בעלי החיים זה ברור מאליו  –מה שנמוך ממנו 

  קטנים. 

  קיא צואה.  שחוטאים ופתאום כל השולחנות מלאו - שהנביא מתאר את הכהן הנביא ומורה הדעה

זה כבר כוח. שלושה זה  –יכולים להעלות או להוריד. אבל שלושה  –אבל גם אחד שאוכל, וגם שניים 

  בית דין. שלושה זה מערכת שלמה. 

  במיכה אומר:  יםהפסוק

) ג( :ֵחֶרם יָצ�ד� )ִחיה� ֶאת ִאי' יֱֶארֹב� ְלָדִמים 2ָ%ֻם )יִן ָ()ָדם וְיָָ'ר ָה)ֶרץ ִמן ָחִסיד )ַבד) ב( 

ַ  ה�א נְַפ'! ַה�ַת 5ֵֹבר וְַהָ�ד�ל ַ(�20ִם וְַה�ֵֹפט 'ֵֹאל ַהַ�ר ְלֵהיִטיב ַ%ַ"יִם ָהַרע ַעל ) ד( :יְַעְ(ת�הָ ו

 ְבֵרעַ  ַ.ֲאִמינ� 7ל) ה( :ְמב�ָכָתם ִתְהיֶה ַעָ.ה ָב)ה ְ"ֻק5ְָת6 ְמַצֶ"י6 י!ם ִמְ*ס�ָכה יָָ'ר ְ%ֵחֶדק ט!ָבם

 2ָ%ַה ְבִאָ*, ָקָמה ַ(ת )ב ְמנֵַ(ל ֵבן ִ%י) ו( :ִפי6 ִ"ְתֵחי ְ'מֹר ֵחיֶק6 ִמ0ֶֹכֶבת ְ(ַא�2ף ִ.ְבְטח� 7ל

              ֵבית!. 7נְֵ'י ִאי' אֹיְֵבי ַ(ֲחמָֹת,

  (מיכה פרק ז')           



"ויעבתוה". עבות זה מלשון חבל,  –יש שר, שופט, וגדול  –הם צריכים להיטיב עם ה"רע כפיים". 

  והחוט המשולש לא במהרה ינתק. 

מיכה מתאר כאן מצב ש"אבד חסיד מן הארץ", למה? כי השר השופט והגדול עושים חבל כ"כ חזק 

  שהמערכת עובדת ואי אפשר לצאת ממנה בכלל. 

  

זה שהאדם אוכל את החי, והחי כך שלושה שאכלו זה מערכת שמפתחת בעצם את התפיסה הבאה: 

את הצומח ... זה גם במזבח: כי במזבח יש צומח, ויש חי, ויש אדם. אבל מה שחנך את המזבח הוא 

המזבח הזה שקורא לו הנביא "השולחן אשר לפני  –העקידה. המזבח הוא מה שנקרא "שולחן גבוה" 

 -זה עולה תמימה –ח את הכול אוכלים עליו ומעלים את הכול למעלה למעלה. ומה יכול לפתו –ה'" 

  יצחק אבינו, עד שלבסוף אברהם יביא את האיל לעולה "תחת בנו". 

למה נקרא המזבח שולחן? מאותה סיבה שהשולחן נקרא שולחן. אם אני אוכל לבד זה לא שולחן, רק 

את אז צריך לשלוח אחד לשני  -כי אם יושבים ביחד –שאוכלים ביחד אז "פותחים שולחן". זה שולחן 

כי מה הולך על  –האוכל ולהביא לשני את האוכל אותו הוא מבקש. אבל זה לא רק שולחים ונשלחים 

השולחן? כל השולחן נשלח אל המקור שלו. על השולחן הזה מתרחשת השליחות של העולם. כל דבר 

  ועולה ועולה, ואז השולחן הופך להיות שולחנו של מקום.  –עולה אל המקור שלו 

  המקום: 

ולמה מכנים אותו בשם מקום? שהוא מקומו של עולם ואין  –ט שמעוני "אכן יש ה' במקום הזה" ילקו

כפשוטה, אלא ברור שזה  –העולם מקומו. בשום פירוש אי אפשר להסביר את משמעות המילה מקום 

  הקב"ה. 

 זה - מקום לכאורה זה התיאור הכי נמוך, מקום זה מה שמתאר אם יש לי מקום לנוח, מקום לגור

והוא ידע שהיה שם עקידת יצחק , לכן הוא אומר: "אכן יש  –הדבר הכי נמוך. יעקב מתעורר מהחלום 

אבל עכשיו הוא הבין שגם מהמדרגה הכי  –הוא ידע שה' נמצא  –ה' במקום הזה ואני לא ידעתי" 

נמוכה אפשר להעלות את הכול למקום העליון ביותר והנשגב. הוא רואה בחלום מלאכים עולים 

  או להעלות או להוריד. –כי זה שתי האפשרויות  –ורדים וי

  "זבחי מתים" : 

וזה  –אז אתה בעתם מנטרל כל דבר ממקור חיותו  –השולחן אם אתה אוכל בו את הנמוך ממך 

אז אתה  –זה שאתה מפריד כל דבר ממקורו  –זבחי מתים. זבחי מתים –זה בית קברות  –ממילא 

אבל אין מקום –ומייצר שולחנות. יכול להיות שיש למעלה 'אלוהי האלוהים'  - מבטל את השולחן האחד

אז כל העולם הוא שולחן של זבחי מתים. כל העולם יכול  –כאן למטה בו הוא מופיע. ואם אין מקום 

  זבחי מתים או מזבח.  –ליצור בעולם 

  שלושה כתרים הם.  –עומד"  "על שלושה דברים העולם –שלושה זו מערכת 

 –הרבי אומר  –רבי שמעון ורבי אלעזר לא צריכים שלושה. פרק ג' מתחיל "הסתכל בשלושה דברים " 

זה מספיק. ההתחלה היא קודם כל תסתכל על שלושה ואח"כ הכול יבוא מאליו. האדם נברא לעבוד 

  שנים זה אני וקוני.  –את בוראו 

ני עליה זה יכול להיות אחד וגם שניים, אבל שלושה זה כבר מייצר ראיתי בני עליה והן מועטים : ב

זה כבר כל איך כל המקום הוא השכינה. ואיך  –אבל שלושה  –נים זה שמיים וארץ תלת מימדיות. ש

  המקום כאן למטה הוא "המקום".

לשעבר מזבח מכפר על ישראל כי על המזבח יש שולחן. מהשלמים אוכלים הבעלים הכהנים 

ה. וזה בית תפילה לכל העמים, ועל המזבח שרים הלווים. והקרבן עולה והמנחה עולה, והיין, והשכינ



והמים, והסולת עולה. לשעבר שהייתי רוצה לאכול בשר הוא היה חלק מהשלמים, אבל עכשיו אי 

כי הוא מחבר. לכן השולחן האו הרהיט הכי יהודי שיש. לא   -אפשר, לכן שולחנו של אדם הוא מכפר

  ה שאומרים עליו אלא השולחן עצמו. התור

כי מקור הכוח הוא השולחן. השולחן הוא  –דברי תורה" עליו "שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו 

ת בעולם. כשבא רבי שמעון ומתאר בשתי משניות. במשנה אחת הוא היכולת לעשות את השליחו

ל איך אני יכול להפוך את הוא מדבר ע –ובמשנה השניה הוא מדבר על המלכות  -מדבר על הכתר

ואומרים חז"ל שהוא פטור  –תורתו הייתה אומנותו  –השולחן למזבח. איך? רבי שמעון כפי שהזכרנו 

התפילה היא בצד אחד, והתורה היא בצד  –כי תורתו היא התפילה. אצל כל אחד מאתנו  –מתפילה 

רבי שמעון בתפילתו היה עושה  שחוני המעגל היה עג עוגה ומוריד גשמים, אבל –שני. (בזוהר כתוב 

  כן). 

הוא רואה אנשים  –לכן כשהוא יצא בפעם הראשונה  –תורתו של רבי שמעון הייתה אומנותו 

שמספיק רק אנחנו,  –שעוסקים בחיי שעה היה שורף את העולם, אבל בפעם השניה הוא אמר לבנו 

ל ל"אחד". מחוץ למערה יש אפשרות של "שלושה". מחוץ למערה אפשר לאחד את הכו –אבל בחוץ 

  גם עם הדסים אפשר לעשות את השולחן ל"אחד". 

האם אתה הולך במסלול במייצר "קיא  –שבאה לשאול  –רבי שמעון מובא ע"י רבי במשנה אחת 

  או מסלול שבונה את "השולחן לפני ה'".  –צואה" 

ובברכת המזון שמברכים על השולחן יוצאים ידי  –הרב מברטנורא אומר " כאילו אכלו מזבחי מתים " 

כי אז זה  –חובתם ו.......אומרים המפרשים האחרים שבוודאי שזו לא הכוונה, אז זה מוריד את הכול 

  כ"כ פשוט? 

איך מיישבים שנ י פסוקים. "ואספת  –אלא יש מחלוקת ידועה בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי 

הנהג  –לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה". רבי ישמעאל אומר  דגנך". ובפסוק אחר כתוב"

בהם מנהג דרך ארץ, אבל רבי שמעון משאיר את הפשט אבל מסביר שאם ישראל עושים רצונו של 

  אז הגויים עושים את כל צרכי ישראל.  –מקום 

ד שחרית ופרק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אלא כיוון שקורא פרק אח –הלכה בשו"ע אומרת 

  אחד ערבית יוצא ידי חובתו. 

  לכן הוסיפו בברכת המזון פסוקים...

) אין שום דבר אלא 1 –רבי שמעון בר יוחאי מטפל גם בכתר למעלה וגם במלכות למטה. "והגית בו" 

) זה אפילו 2רק רבי שמעון יכול להסביר את זה כי הוא היה בתורה כל השנים הללו במערה.  –תורה. 

 –שיהודי אומר. לכן "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק"  -מסתפק בפסוק בבוקר ובערב

  כי רק מי שמסתכל פנימה פנימה יכול להגיד באיזה מסלול של השולחן אני. 

אלא הוא רק  –ואותו זה לא עניין  –הגשרים על המרחצאות ועל השלושה עם רבי שמעון דברי על 

זה כדי לבנות את המזבח, או להביא בהם זונות. הוא  –רצה לבדוק לשם מה הייעוד? האם הגשרים 

שהיהודי בפסוק אחד בבוקר ובערב הוא  –זה שאומר שההבדל בין רומי לבין היהודי עם ההדסים 

ם את "לא ימוש", אבל אפשר יהיה להגיע מה זה דברי תורה על "שולחן והוא כבר קיי –כבר בשולחן 

  אחד. 

  וזה כל המהות של ל"ג בעומר.  -זה רבי שמעון 

  לרבי שמעון יש הגדרא

כי ברגע שאתה יורד מהיכולת שלך  –מי שיורד מדרגתו, "איקרי מת"  –"האי מאן דנחית מדרגא" 

להחיות מתים. ושולחנו של אדם כשאומרים עליו דברי אז יש כאן מוות ואפשר  - להיות במסלול הזה  



זה אותו רבי שמעון  –זה "זה השולחן אשר לפני ה'". כשהוא מדבר על שוקים ומרחצאות –תורה 

בבית ששואל מה אפשר לתקן בעיר, ואת מה הוא הולך לתקן ? את בית הקברות את הזבחי מתים. 

ולים לעבור שם. אז הוא בא מיד לתקן את מקום כי הכהנים לא יכ –אין הזרמה של חיים  –הקברות 

  למקום חיים. הוא יודע מה זה שלושה , ומה זה "ויעבתוה". הוא יודע מה "שר שופט וכו'.  -המוות הזה

שיוצא מהמערה  –ומי שמבחינת העולם הוא לא קיים , אבל האחד  –הוא הצדיק שאבד מן הארץ 

  ם את המקום.ומלמד אותנו מה הכוח של שלושה, ואיך מייצרי

כולם בטלים לכתר שם  –כתר כהונה וכתר תורה, וכתר מלכות  –המלכות בפרק ג' והשלושה כתרים 

כי אם אתה לא מתחבר  –אם כתר שם טוב לא על גביה  –לכתר תורה  –טוב. כי אין שום משמעות 

 –והמלכות לשורש, אז הכול חלילה יכול להיות לא נכון. הכתר הוא למעלה מכל הספירות,  –למהות 

"בכול מסעיהם". אין עוד משנה כזו שמגיעה למקום הנמוך של "קיא צאה"  –היא במקום הכי נמוך 

  ומעלה אותנו למקום הכי גבוה של "שולחנו של מקום". 

במקום שאין שום סיכוי, והכול נראה על הפנים, אבל  –רבי שמעון יכול להגיע אליך בשעה הכי דחוקה 

 –בפרק אחד שחרית וערבית  –הוא מגלה לך שלא בדברים גדולים , אלא פשוט בלהיות מחובר 

ועושים רצונו  –אתה יכול להיות באותו לא ימוש, כמו בני העליה. שמקיימים "לא ימוש"  –במילה אחת 

  של מקום. 

  פרשת בחוקותי:  –רבי שמעון 

וישבתם על הארץ לבטח..וחרב לא תעבור מארצכם ,והשבתי חיה רעה מן הארץ" נחלקו רבי שמעון 

אני אדאג שבתוך מקום  –"והשבתי חיה רעה מן הארץ"  –רבי יהודה אומר מה פירוש  -ורבי יהודה

שאשבית את רעה החיה  –"והשבתי חיה רעה מן הארץ"  –הישוב לא יכנסו חיות רעות. ורבי שמעון 

כי האדם חטא. ועכשיו כולם אוכלים  –הארץ. מי בכלל אמר לך שהחיה היא רעה? החיה היא רעה מן 

 –את כולם אז גם היא צריכה לשרוד, אבל "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם" 

 ויהיה שולחן –אז רעת החיה תושבת מן הארץ  - אלא בדיש ובבציר- וזה יבוא לידי ביטוי לא בשמיים  

  אחד לפני המקום. 

וברור שהולכים כרבי  –הרמב"ן כאן על התורה אומר "רבי יהודה אומר כך ורבי שמעון אומר כך 

 שמעון. כי רבי יהודה מתאר מציאות, אבל רבי שמעון מתאר את המסלול. 

  


