וּמַ טּ ֵה הָ אֱל ֹהִ ים ְ ּבי ִָד י
פרופ' אביגדור שנאן  /מקורות לקראת שבת שושן פורים  /תשפ"א
ידם:
שמות פרק יז( :ח) וַ ּיָ בֹא ֲע ָמ ֵלק וַ ּיִ ָּל ֶחם ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְר ִפ ִ
הֹוׁש ַע ְּב ַחר ָלנּו ֲאנָ ִׁשים וְ ֵצא ִה ָּל ֵחם
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל יְ ֻ
(ט) וַ ּי ֶ
ֹלהים
ּומ ֵּטה ָה ֱא ִ
ַּב ֲע ָמ ֵלק ָמ ָחר ָאנ ִֹכי נִ ָּצב ַעל רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעה ַ
ָאמר לֹו מ ֶֹׁשה ְל ִה ָּל ֵחם ַּב ֲע ָמ ֵלק
הֹוׁש ַע ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
ְּביָ ִדי( :י) וַ ּיַ ַעׂש יְ ֻ
ַאהרֹן וְ חּור ָעלּו רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעה( :יא) וְ ָהיָ ה ַּכ ֲא ֶׁשר יָ ִרים
ּומ ֶֹׁשה ֲ
יח יָ דֹו וְ גָ ַבר ֲע ָמ ֵלק( :יב)
מ ֶֹׁשה יָ דֹו וְ גָ ַבר יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַכ ֲא ֶׁשר יָ נִ ַ
יה
ידי מ ֶֹׁשה ְּכ ֵב ִדים וַ ּיִ ְקחּו ֶא ֶבן וַ ּיָ ִׂשימּו ַת ְח ָּתיו וַ ּיֵ ֶׁשב ָע ֶל ָ
וִ ֵ
ּומּזֶ ה ֶא ָחד וַ יְ ִהי יָ ָדיו
ַאהרֹן וְ חּור ָּת ְמכּו ְביָ ָדיו ִמּזֶ ה ֶא ָחד ִ
וְ ֲ
הֹוׁש ַע ֶאת ֲע ָמ ֵלק וְ ֶאת
ֱאמּונָ ה ַעד ּבֹא ַה ָּׁש ֶמׁש( :יג) וַ ּיַ ֲחֹלׁש יְ ֻ
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת זִ ָּכרֹון
ַעּמֹו ְל ִפי ָח ֶרב :פ (יד) וַ ּי ֶ
הֹוׁש ַע ִּכי ָמחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת זֵ ֶכר ֲע ָמ ֵלק
ַּב ֵּס ֶפר וְ ִׂשים ְּבָאזְ נֵ י יְ ֻ
ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם( :טו) וַ ּיִ ֶבן מ ֶֹׁשה ִמזְ ֵּב ַח וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו ה’ נִ ִּסי:
ֹאמר ִּכי יָ ד ַעל ֵּכס יָ ּה ִמ ְל ָח ָמה ַלה’ ַּב ֲע ָמ ֵלק ִמּדֹר ּדֹר:
(טז) וַ ּי ֶ
ֹאמר וְ ֵהן ֹלא יַ ֲא ִמינּו ִלי
שמות פרק ד( :א) וַ ּיַ ַען מ ֶֹׁשה וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֹאמרּו ֹלא נִ ְרָאה ֵא ֶליָך ה’( :ב) וַ ּי ֶ
וְ ֹלא יִ ְׁש ְמעּו ְּבק ִֹלי ִּכי י ְ
יכהּו
ֹאמר ַה ְׁש ִל ֵ
ֹאמר ַמ ֶּטה( :ג) וַ ּי ֶ
ֵא ָליו ה’ מזה ַמה ּזֶ ה ְביָ ֶדָך וַ ּי ֶ
ַאר ָצה וַ יְ ִהי ְלנָ ָחׁש וַ ּיָ נָ ס מ ֶֹׁשה ִמ ָּפנָ יו( :ד)
ַאר ָצה וַ ּיַ ְׁש ִל ֵכהּו ְ
ְ
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְׁש ַלח יָ ְדָך וֶ ֱאחֹז ִּבזְ נָ בֹו וַ ּיִ ְׁש ַלח יָ דֹו וַ ּיַ ֲחזֶ ק
וַ ּי ֶ
ּבֹו וַ יְ ִהי ְל ַמ ֶּטה ְּב ַכּפֹו( :ה) ְל ַמ ַען יַ ֲא ִמינּו ִּכי נִ ְרָאה ֵא ֶליָך ה’
אֹלהי יַ ֲעקֹב... :
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ַאב ָר ָהם ֱא ֵ
ֹלהי ְ
ֹלהי ֲאב ָֹתם ֱא ֵ
ֱא ֵ
ֹאמר ִּבי ֲאדֹנָ י ְׁש ַלח נָ א ְּביַ ד ִּת ְׁש ָלח( :יד) וַ ּיִ ַחר ַאף ה’
(יג) וַ ּי ֶ
ָאחיָך ַה ֵּלוִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַד ֵּבר יְ ַד ֵּבר
ַאהרֹן ִ
ֹאמר ֲהֹלא ֲ
ְּבמ ֶֹׁשה וַ ּי ֶ
אתָך וְ ָר ֲאָך וְ ָׂש ַמח ְּב ִלּבֹו( :טו)
הּוא וְ גַ ם ִהּנֵ ה הּוא י ֵֹצא ִל ְק ָר ֶ
וְ ִד ַּב ְר ָּת ֵא ָליו וְ ַׂש ְמ ָּת ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ְּב ִפיו וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ִעם ִּפיָך
יתי ֶא ְת ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּון( :טז) וְ ִד ֶּבר
הֹור ִ
וְ ִעם ִּפיהּו וְ ֵ
ַאּתה ִּת ְהיֶ ה ּלֹו
הּוא ְלָך ֶאל ָה ָעם וְ ָהיָ ה הּוא יִ ְהיֶ ה ְּלָך ְל ֶפה וְ ָ
אֹלהים( :יז) וְ ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה ִּת ַּקח ְּביָ ֶדָך ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה
ֵל ִ
ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת( ...:כ) וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו
ַאר ָצה ִמ ְצ ָריִ ם וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶאת
וַ ּיַ ְר ִּכ ֵבם ַעל ַה ֲחמֹר וַ ּיָ ָׁשב ְ
ֹלהים ְּביָ דֹו:
ַמ ֵּטה ָה ֱא ִ
שמות רבה ג ,יב" :ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי
ולא ישמעו בקולי" .באותה שעה דבר משה שלא כהוגן.
הקדוש ברוך הוא אמר לו" :ושמעו לקולך" (שם ג ,יח),
והוא אמר" :והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי" .מיד
השיבו הקדוש ברוך הוא בשיטתו ונתן לו אותות לפי

"מזֶ ה בידך ויאמר מטה",
דבריו .ראה מה כתיב בתריהַ :
כלומר ִ -מזֶ ה שבידך אתה עתיד ללקות ,שאתה מוציא
שם רע על בניי .בניי מאמינים הם ,שנאמר" :ויאמן העם"
(שם ד ,לא) ,בניי מאמינים הם ,שנאמר" :והאמין בה'"
(בראשית טו ,ו) .תפס מעשה הנחש שהוציא דיבה על
בוראו ,שנאמר" :כי ידוע אלהים כי ביום אכלכם ממנו
ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים" (בראשית ג,ה) ,כשם
שלקה הנחש  -כך זה עתיד ללקות .ראה מה כתיב:
"ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש".
לפי שעשה מעשה נחש לכך הראה לו אות נחש ,כלומר:
עשית מעשה של זה.
ַאהרֹן ֶאל ַּפ ְרעֹה וַ ּיַ ֲעׂשּו ֵכן
שמות פרק ז( :י) וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה וְ ֲ
ַאהרֹן ֶאת ַמ ֵּטהּו ִל ְפנֵ י ַפ ְרעֹה וְ ִל ְפנֵ י
ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה’ וַ ּיַ ְׁש ֵלְך ֲ
ֲע ָב ָדיו וַ יְ ִהי ְל ַתּנִ ין:
שמות רבה כו ,ג" :ומטה האלהים בידי" ,כשעשה בו אהרן
נסים נקרא על שמו שנאמר מטה אהרן ,ובזמן שעשיתי
אני בו נסים נקרא על שמי ,ובזמן שהקב"ה עושה נסים
נקרא על שמו שנאמר ומטה האלהים.
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ַמה ִּת ְצ ַעק ֵא ָלי
שמות פרק יד( :טו) וַ ּי ֶ
ַאּתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְּטָך ּונְ ֵטה
ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ָּסעּו( :טז) וְ ָ
ּוב ָק ֵעהּו וְ יָ בֹאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוְך ַהּיָ ם
ֶאת יָ ְדָך ַעל ַהּיָ ם ְ
ּיֹולְך ה’ ֶאת
ַּבּיַ ָּב ָׁשה( ... :כא) וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו ַעל ַהּיָ ם וַ ֶ
רּוח ָק ִדים ַעּזָ ה ָּכל ַה ַּליְ ָלה וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ַהּיָ ם ֶל ָח ָר ָבה
ַהּיָ ם ְּב ַ
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה נְ ֵטה ֶאת יָ ְדָך ַעל
וַ ּיִ ָּב ְקעּו ַה ָּמיִ ם( ... :כו) וַ ּי ֶ
ַהּיָ ם וְ יָ ֻׁשבּו ַה ַּמיִ ם ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִר ְכּבֹו וְ ַעל ָּפ ָר ָׁשיו( :כז) וַ ּיֵ ט
יתנֹו ...
מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו ַעל ַהּיָ ם וַ ּיָ ָׁשב ַהּיָ ם ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר ְל ֵא ָ
ָאמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַ
פרקי דרבי אליעזר ,פרק מב:
ּוב ָק ֵעהּו .וְ נָ ָטה מ ֶֹׁשה
ְלמ ֶֹׁשה ,מ ֶֹׁשה נְ ֵטה ֶאת יָ ְדָך ַעל ַהּיָ ם ְ
ֶאת יָ דֹו ַעל ַהּיָ ם ,וְ ֹלא ִק ֵּבל ָע ָליו ְל ִה ָּב ֵק ַע .וְ ֶה ְרָאהּו ְּב ִרית
יֹוסף וְ ַה ַּמ ֶּטה ֶׁש ָחקּוק ָע ָליו ֵׁשם ַה ְמפ ָֹרׁש ,וְ ֹלא
ילה וַ ֲארֹון ֵ
ִמ ָ
ָאמרִ ,רּבֹון ָּכל
ִק ֵּבל .וְ ָׁשב מ ֶֹׁשה ִל ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ַ
ׁשֹומ ַע ִליִ .מּיָ ד נִ גְ ָלה ָע ָליו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
עֹול ִמיםַ ,הּיָ ם ֵאינֹו ֵ
ָה ָ
ּוב ַרח ַהּיָ ם.
הּוא ִּב ְכבֹודֹו ַעל ַהּיָ םָ ,

שמות פרק יז( :ג) וַ ּיִ ְצ ָמא ָׁשם ָה ָעם ַל ַּמיִ ם וַ ּיָ ֶלן ָה ָעם ַעל
יתנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְל ָה ִמית א ִֹתי וְ ֶאת
ֹאמר ָל ָּמה ּזֶ ה ֶה ֱע ִל ָ
מ ֶֹׁשה וַ ּי ֶ
ָּבנַ י וְ ֶאת ִמ ְקנַ י ַּב ָּצ ָמא( :ד) וַ ּיִ ְצ ַעק מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר ָמה
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה
ּוס ָק ֻלנִ י( :ה) וַ ּי ֶ
ֶא ֱע ֶׂשה ָל ָעם ַהּזֶ ה עֹוד ְמ ַעט ְ
ית
ּומ ְּטָך ֲא ֶׁשר ִה ִּכ ָ
ֲעבֹר ִל ְפנֵ י ָה ָעם וְ ַקח ִא ְּתָך ִמּזִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ּבֹו ֶאת ַהיְ אֹר ַקח ְּביָ ְדָך וְ ָה ָל ְכ ָּת( :ו) ִהנְ נִ י ע ֵֹמד ְל ָפנֶ יָך ָּׁשם
ית ַבּצּור וְ יָ ְצאּו ִמ ֶּמּנּו ַמיִ ם וְ ָׁש ָתה ָה ָעם
ַעל ַהּצּור ְּבח ֵֹרב וְ ִה ִּכ ָ
וַ ּיַ ַעׂש ֵּכן מ ֶֹׁשה ְל ֵעינֵ י זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל:

למטה בכפו ,הוא המטה הנברא בתכל מפעלות אלהים
אחרי בוראו שמים וארץ וכל צבאם ימים ונהרות וכל
דגתם ,ויהי בהיגרש אדם מגן עדן ויקח את המטה בידו
ויצא ויעבוד את האדמה אשר לוקח משם ויגיע המטה עד
נח ויותר אל שם ואל תולדותיו עד הגעתו אל ידי אברהם
העברי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק גם את מטה
האותיות ירוש ירש ,ויהי כברוח יעקב פדנה ארם ויקחהו
בידו ובבואו אל יצחק אביו בארה שבע נטוש לא נטשו
וברדתו מצרימה לקחו בידו ויתנהו אל יוסף שכם אחד
על אחיו כי באמצו לקחו יעקב מיד עשו אבי אדום ,ויהי
אחרי מות יוסף וישבו שרי מצרים בית יוסף ויגיע המטה
אל יד רעואל המדיני ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו
ויטעהו בתוך גינתו ,ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם
לקחת צפורה בתו ולא יכלו וישאר בתוך הגן עד בא אשר
לו המשפט ויקחהו ,ויהי כראות רעואל את המטה בידו
ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה.

במדבר פרק כ( :ז) וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ֵּלאמֹר( :ח) ַקח ֶאת
ָאחיָך וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאל
ַאהרֹן ִ
ַאּתה וְ ֲ
ַה ַּמ ֶּטה וְ ַה ְק ֵהל ֶאת ָה ֵע ָדה ָ
את ָל ֶהם ַמיִ ם ִמן ַה ֶּס ַלע
הֹוצ ָ
ימיו וְ ֵ
יהם וְ נָ ַתן ֵמ ָ
ַה ֶּס ַלע ְל ֵעינֵ ֶ
ירם( :ט) וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶאת
ית ֶאת ָה ֵע ָדה וְ ֶאת ְּב ִע ָ
וְ ִה ְׁש ִק ָ
ַאהרֹן ֶאת
ַה ַּמ ֶּטה ִמ ִּל ְפנֵ י ה’ ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ הּו( :י) וַ ּיַ ְק ִהלּו מ ֶֹׁשה וְ ֲ
ֹאמר ָל ֶהם ִׁש ְמעּו נָ א ַהּמ ִֹרים ֲה ִמן
ַה ָּק ָהל ֶאל ְּפנֵ י ַה ָּס ַלע וַ ּי ֶ
נֹוציא ָל ֶכם ָמיִ ם( :יא) וַ ּיָ ֶרם מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו וַ ּיַ ְך
ַה ֶּס ַלע ַהּזֶ ה ִ
ֶאת ַה ֶּס ַלע ְּב ַמ ֵּטהּו ַּפ ֲע ָמיִ ם וַ ּיֵ ְצאּו ַמיִ ם ַר ִּבים וַ ֵּת ְׁש ְּת ָה ֵע ָדה
ַאהרֹן יַ ַען ֹלא
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ֲ
ירם :ס (יב) וַ ּי ֶ
ּוב ִע ָ
ְ
יׁשנִ י ְל ֵעינֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ֵכן ֹלא ָת ִביאּו
ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּבי ְל ַה ְק ִּד ֵ
ָארץ ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי ָל ֶהם:
ֶאת ַה ָּק ָהל ַהּזֶ ה ֶאל ָה ֶ

תהלים פרק קי( :א) ְל ָדוִ ד ִמזְ מֹור נְ ֻאם ה’ ַלאדֹנִ י ֵׁשב
ָאׁשית אֹיְ ֶביָך ֲהדֹם ְל ַרגְ ֶליָך( :ב) ַמ ֵּטה ֻעּזְ ָך יִ ְׁש ַלח
ימינִ י ַעד ִ
ִל ִ
ה’ ִמ ִּצּיֹון ְר ֵדה ְּב ֶק ֶרב אֹיְ ֶביָך:

משנה אבות ה ,ו :עשרה דברים נבראו בערב שבת בין
השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת
והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש
אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם
אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה:

ישעיהו פרק ט( :א) ָה ָעם ַהה ְֹל ִכים ַּבח ֶֹׁשְך ָראּו אֹור ּגָ דֹול
ית ַהּגֹוי לא
יהם( :ב) ִה ְר ִּב ָ
י ְֹׁש ֵבי ְּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמוֶ ת אֹור נָ גַ ּה ֲע ֵל ֶ
לֹו ִהגְ ַּד ְל ָּת ַה ִּׂש ְמ ָחה ָׂש ְמחּו ְל ָפנֶ יָך ְּכ ִׂש ְמ ַחת ַּב ָּק ִציר ַּכ ֲא ֶׁשר
יָ גִ ילּו ְּב ַח ְּל ָקם ָׁש ָלל( :ג) ִּכי ֶאת עֹל ֻס ֳּבלֹו וְ ֵאת ַמ ֵּטה ִׁש ְכמֹו
ֵׁש ֶבט ַהּנֹגֵ ׂש ּבֹו ַה ִחּת ָֹת ְּכיֹום ִמ ְדיָ ן:

אֹומר ַה ַּמ ֶּטה ֶׁשּנִ ְב ָרא
פרקי דרבי אליעזר ,פרק מַ :ר ִּבי ֵלוִ י ֵ
ָאדם ְמ ָסרֹו
ָאדם ָה ִראׁשֹון ְּבגַ ן ֵע ֶדן ,וְ ָ
ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות ,נִ ְמ ַסר ְל ָ
ַל ֲחנֹוְך ,וַ ֲחנֹוְך ְמ ָסרֹו ְלנ ַֹח ,וְ נ ַֹח ְמ ָסרֹו ְל ֵׁשם ,וְ ֵׁשם ְמ ָסרֹו
ַאב ָר ָהם ְמ ָסרֹו ְליִ ְצ ָחק ,וְ יִ ְצ ָחק ְמ ָסרֹו ְליַ ֲעקֹב,
ַאב ָר ָהם ,וְ ְ
ְל ְ
יֹוסף
ּוכ ֶׁש ֵּמת ֵ
יֹוסף ְּבנֹוְ .
ּומ ָסרֹו ְל ֵ
הֹורידֹו ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְ
וְ יַ ֲעקֹב ִ
נִ ְׁש ַלל ָּכל ֵּביתֹו וְ נִ ַּתן ְּב ַפ ְל ֵט ִרין ֶׁשל ַּפ ְרעֹה .וְ ָהיָ ה יִ ְתרֹו ֶא ָחד
ֵמ ַח ְר ֻּט ֵמי ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ָרָאה ֶאת ַה ַּמ ֶּטה וְ ֶאת ָהאֹותֹות ֲא ֶׁשר
ּול ָקחֹו וֶ ֱה ִביאֹו ּונְ ָטעֹו ְּבתֹוְך ּגַ ן
אֹותם ְּב ִלּבֹוְ ,
ָ
ָע ָליו ,וְ ָח ַמד
ָאדם יָ כֹול ִל ְקרֹב
ֵּביתֹו ֶׁשל יִ ְתרֹו .וְ ָרָאה ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ,וְ ֹלא ָהיָ ה ָ
ּוכ ֶׁש ָּבא מ ֶֹׁשה ְל ֵביתֹו נִ ְכנַ ס ְלגַ ן ֵּביתֹו ֶׁשל יִ ְתרֹו,
ֵא ָליו עֹודְ .
וְ ָרָאה ֶאת ַה ַּמ ֶּטה וְ ָק ָרא ֶאת ָהאֹותֹות ֲא ֶׁשר ָע ָליו ,וְ ָׁש ַלח יָ דֹו
ָאמר זֶ ה ָע ִתיד ִלגְ אֹל ֶאת
ּול ָקחֹו .וְ ָרָאה יִ ְתרֹו ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ַ
ְ
ּפֹורה ִּבּתֹו ְל ִא ָּׁשה.
יכְך נָ ַתן לֹו ֶאת ִצ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ םְ ,ל ִפ ָ

את ַה ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה ַעל ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל
ישעיהו פרק יד( :ד) וְ נָ ָׂש ָ
ָאמ ְר ָּת ֵאיְך ָׁש ַבת נֹגֵ ׂש ָׁש ְב ָתה ַמ ְד ֵה ָבה( :ה) ָׁש ַבר ה’ ַמ ֵּטה
וְ ָ
ְר ָׁש ִעים ֵׁש ֶבט מ ְֹׁש ִלים:

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות רמז קסח :וירד האיש
אל גנת רעואל אשר אחרי הבית ,ויתפלל אל אלהיו אשר
עשה אתו נפלאות רבות ויהי בהתפללו ויבט בצדו והנה
מטה ספיר מוצב ארצה והוא נטוע בתוך הגנה ויקרב אל
המטה והנה חקוק בו שם ה' אלהים צבאות כתוב ומפורש
על המטה ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ יער מסבכו ויהי

מדרש תנחומא (בובר) לך לך ,ח :דכתיב "וינגע ה' את
פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי" (בראשית יב
יז) .באותה שעה ירד מלאך מן השמים ושרביט בידו ,בא
פרעה לשלוף מנעלה היה מכהו בידו ,בא ליגע בבגדיה
היה מכה אותו ,והיה המלאך נמלך בשרה על כל מכה
ומכה ,אם אמרה שילקה היה לוקה ,שהיתה אומרת
המתן לו עד ישוב נפשו ,היה המלאך ממתין לו ,שנאמר
"על דבר שרי" ,מהו על דבר שרי ,שלא נאמר על עסק,
ולא על אודות ,ולא בעבור ,ולא בגלל ,אלא על דבר שרי,
שאם אמרה שילקה הוא לוקה ,ואם לאו לא היה לוקה.
אׁשי ַה ַּמּטֹות ִל ְבנֵ י
במדבר פרק ל( :ב) וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאל ָר ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה’:
משנה סנהדרין ב ,ה[ :מלך] אין רוכבין על סוסו ואין
יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרביטו ואין רואין אותו
כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא בבית המרחץ.

אסתר פרק ה( :ב) וַ יְ ִהי ִכ ְראֹות ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה
ּיֹוׁשט ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵּתר ֶאת
ע ֶֹמ ֶדת ֶּב ָח ֵצר נָ ְׂשָאה ֵחן ְּב ֵעינָ יו וַ ֶ
ַׁש ְר ִביט ַהּזָ ָהב ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו וַ ִּת ְק ַרב ֶא ְס ֵּתר וַ ִּתּגַ ע ְּברֹאׁש
ַה ַּׁש ְר ִביט :ס
תלמוד בבלי מגילה טו ע"ב :אמר רבי יוחנן :שלשה
מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה :אחד שהגביה את
צוארה ,ואחד שמשך חוט של חסד עליה ,ואחד שמתח
את השרביט .וכמה?  -אמר רבי ירמיה :שתי אמות היה
והעמידו על שתים עשרה ,ואמרי לה :על שש עשרה,
ואמרי לה :על עשרים וארבע .במתניתא תנא :על ששים.
מדרש תהילים כב ,יז :אמר ר' תחליפא מצינו שהאריך
השרביט שתים ושלשים אמה  ...כל שעה שהיתה נכנסת,
היה השרביט קופץ .אמר ר' יצחק ומה אם שרביטו של
בשר ודם הביא חיים לאומה שלימה ,שבטו של הקדוש
ברוך הוא דכתיב "רעה עמך בשבטך" (מיכה ז ,יד)  -על
אחת כמה וכמה.

שמות רבה ח ,א :מלך בשר ודם אין יושבין על כסאו,
והקב"ה הושיב לשלמה על כסאו שנאמר (דברי הימים-א
כט ,כג) "וישב שלמה על כסא ה' למלך"  ...מלך ב"ו
אין משתמשין בשרביטו והקב"ה מסר שרביטו למשה
שנאמר "ויקח משה את מטה האלהים בידו" ,מלך בו"ד
אין לובשין עטרה שלו והקב"ה עתיד להלביש עטרה
שלו למלך המשיח  ...מלך ב"ו אין לובשין לבושו וישראל
לובשין לבושו של הקדוש ברוך הוא ,ומהו לבושו של
הקדוש ברוך הוא עוז ,שנאמר (תהלים צג ,א) "לבש ה'
עוז התאזר" ,ונתנו לישראל שנאמר (תהלים כט ,יא) "ה'
עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
יכם ֶח ֶרב נ ֶֹק ֶמת נְ ַקם
אתי ֲע ֵל ֶ
ויקרא פרק כו( :כה) וְ ֵה ֵב ִ
תֹוכ ֶכם וְ נִ ַּת ֶּתם
יכם וְ ִׁש ַּל ְח ִּתי ֶד ֶבר ְּב ְ
ְּב ִרית וְ נֶ ֱא ַס ְפ ֶּתם ֶאל ָע ֵר ֶ
ְּביַ ד אֹויֵ ב( :כו) ְּב ִׁש ְב ִרי ָל ֶכם ַמ ֵּטה ֶל ֶחם וְ ָאפּו ֶע ֶׂשר נָ ִׁשים
ַל ְח ְמ ֶכם ְּב ַתּנּור ֶא ָחד וְ ֵה ִׁשיבּו ַל ְח ְמ ֶכם ַּב ִּמ ְׁש ָקל וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם וְ ֹלא
ִת ְׂש ָּבעּו:
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