
שמות פרק יז:   )ח( ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם: 
ִהָּלֵחם  ְוֵצא  ֲאָנִׁשים  ָלנּו  ְּבַחר  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  )ט( 
ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱאֹלִהים 
ְּבָיִדי: )י( ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק 
ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה: )יא( ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים 
ְוָגַבר ֲעָמֵלק: )יב(  ָיִניַח ָידֹו  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר  מֶֹׁשה ָידֹו 
ָעֶליָה  ַוֵּיֶׁשב  ַתְחָּתיו  ַוָּיִׂשימּו  ֶאֶבן  ַוִּיְקחּו  ְּכֵבִדים  מֶֹׁשה  ִויֵדי 
ָיָדיו  ַוְיִהי  ֶאָחד  ּוִמֶּזה  ֶאָחד  ִמֶּזה  ְבָיָדיו  ָּתְמכּו  ְוחּור  ְוַאֲהרֹן 
ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש: )יג( ַוַּיֲחֹלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת 
ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב: פ )יד( ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון 
ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק 
ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים: )טו( ַוִּיֶבן מֶֹׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ה’ ִנִּסי: 
)טז( ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַלה’ ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר: 

ַיֲאִמינּו ִלי  ְוֵהן ֹלא  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען מֶֹׁשה  שמות פרק ד:   )א( 
ְוֹלא ִיְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ִּכי יֹאְמרּו ֹלא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה’: )ב( ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו ה’ מזה ַמה ֶּזה ְבָיֶדָך ַוּיֹאֶמר ַמֶּטה: )ג( ַוּיֹאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו 
)ד(  ִמָּפָניו:  מֶֹׁשה  ַוָּיָנס  ְלָנָחׁש  ַוְיִהי  ַאְרָצה  ַוַּיְׁשִלֵכהּו  ַאְרָצה 
ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְׁשַלח ָיְדָך ֶוֱאחֹז ִּבְזָנבֹו ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוַּיֲחֶזק 
ִּכי ִנְרָאה ֵאֶליָך ה’  ַיֲאִמינּו  ַוְיִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּפֹו: )ה( ְלַמַען  ּבֹו 
 ... ַיֲעקֹב:  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם  ֲאבָֹתם  ֱאֹלֵהי 
)יג( ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח: )יד( ַוִּיַחר ַאף ה’ 
ְּבמֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֲהֹלא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵּלִוי ָיַדְעִּתי ִּכי ַדֵּבר ְיַדֵּבר 
הּוא ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו: )טו( 
ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך 
ְוִדֶּבר  )טז(  ַּתֲעׂשּון:  ֲאֶׁשר  ֵאת  ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  ִּפיהּו  ְוִעם 
הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ּלֹו 
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְּבָיֶדָך  ִּתַּקח  ַהֶּזה  ַהַּמֶּטה  ְוֶאת  )יז(  ֵלאֹלִהים: 
ָּבָניו  ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  )כ(  ָהאֹתֹת:...   ֶאת  ּבֹו 
ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה  ַוָּיָׁשב  ַהֲחמֹר  ַעל  ַוַּיְרִּכֵבם 

ַמֵּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָידֹו:

לי  יאמינו  לא  והן  ויאמר  משה  "ויען  יב:  ג,  רבה  שמות 
ולא ישמעו בקולי". באותה שעה דבר משה שלא כהוגן. 
ג, יח(,  הקדוש ברוך הוא אמר לו: "ושמעו לקולך" )שם 
מיד  בקולי".  ישמעו  ולא  לי  יאמינו  לא  "והן  אמר:  והוא 
לפי  אותות  לו  ונתן  בשיטתו  הוא  ברוך  הקדוש  השיבו 

דבריו. ראה מה כתיב בתריה: "ַמֶזה בידך ויאמר מטה", 
כלומר - ִמֶזה שבידך אתה עתיד ללקות, שאתה מוציא 
שם רע על בניי. בניי מאמינים הם, שנאמר: "ויאמן העם" 
בה'"  "והאמין  שנאמר:  הם,  מאמינים  בניי  לא(,  ד,  )שם 
על  דיבה  ו(. תפס מעשה הנחש שהוציא  טו,  )בראשית 
ממנו  אכלכם  ביום  כי  אלהים  ידוע  "כי  שנאמר:  בוראו, 
כשם  ג,ה(,  )בראשית  כאלהים"  והייתם  עיניכם  ונפקחו 
כתיב:  מה  ראה  ללקות.  עתיד  זה  כך   - הנחש  שלקה 
לנחש".  ויהי  ארצה  וישליכהו  ארצה  השליכהו  "ויאמר 
לפי שעשה מעשה נחש לכך הראה לו אות נחש, כלומר: 

עשית מעשה של זה.

שמות פרק ז:   )י( ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן 
ְוִלְפֵני  ַפְרעֹה  ִלְפֵני  ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהרֹן ֶאת ַמֵּטהּו  ִצָּוה ה’  ַּכֲאֶׁשר 

ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין:

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.

שמות פרק יד:   )טו( ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי 
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו: )טז( ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה 
ַהָּים  ְּבתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָיבֹאּו  ּוְבָקֵעהּו  ַהָּים  ַעל  ָיְדָך  ֶאת 
ֶאת  ה’  ַוּיֹוֶלְך  ַהָּים  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ַוֵּיט מֶֹׁשה  )כא(   ... ַּבַּיָּבָׁשה: 
ֶלָחָרָבה  ַהָּים  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַעָּזה  ָקִדים  ְּברּוַח  ַהָּים 
ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים: ... )כו( ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל 
ַהָּים ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו: )כז( ַוֵּיט 

מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ...

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  דרבי אליעזר, פרק מב:    פרקי 
ְוָנָטה מֶֹׁשה  ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו.  ְנֵטה ֶאת  ְלמֶֹׁשה, מֶֹׁשה 
ְּבִרית  ְוֶהְרָאהּו  ְלִהָּבֵקַע.  ָעָליו  ִקֵּבל  ְוֹלא  ַהָּים,  ַעל  ָידֹו  ֶאת 
ִמיָלה ַוֲארֹון יֹוֵסף ְוַהַּמֶּטה ֶׁשָחקּוק ָעָליו ֵׁשם ַהְמפָֹרׁש, ְוֹלא 
ָּכל  ִרּבֹון  ְוָאַמר,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ְוָׁשב  ִקֵּבל. 
ָהעֹוָלִמים, ַהָּים ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ִלי. ִמָּיד ִנְגָלה ָעָליו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ִּבְכבֹודֹו ַעל ַהָּים, ּוָבַרח ַהָּים.

יִָדי ה ָהֱאלִֹהים ּבְ וַּמּטֵ
פרופ' אביגדור שנאן / מקורות לקראת שבת שושן פורים / תשפ"א



שמות פרק יז: )ג(   ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל 
מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת 
ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר ָמה  ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא: )ד( 
ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני: )ה( ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה 
ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת 
ָּׁשם  ְלָפֶניָך  עֵֹמד  ִהְנִני  )ו(  ְוָהָלְכָּת:  ְּבָיְדָך  ַקח  ַהְיאֹר  ֶאת  ּבֹו 
ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם 

ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

במדבר פרק כ: )ז(   ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: )ח( ַקח ֶאת 
ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל 
ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן  ַהֶּסַלע 
ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  )ט(  ְּבִעיָרם:  ְוֶאת  ָהֵעָדה  ֶאת  ְוִהְׁשִקיָת 
ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו: )י( ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת 
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן  ַהָּקָהל ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלע 
ַוַּיְך  ָידֹו  ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת  ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים: )יא( 
ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה 
ֹלא  ַיַען  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  )יב(  ס  ּוְבִעיָרם: 
ָלֵכן ֹלא ָתִביאּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם 

ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם:

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

אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה: 

פרקי דרבי אליעזר, פרק מ:   ַרִּבי ֵלִוי אֹוֵמר ַהַּמֶּטה ֶׁשִּנְבָרא 
ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ִנְמַסר ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבַגן ֵעֶדן, ְוָאָדם ְמָסרֹו 
ְמָסרֹו  ְוֵׁשם  ְלֵׁשם,  ְמָסרֹו  ְונַֹח  ְלנַֹח,  ְמָסרֹו  ַוֲחנֹוְך  ַלֲחנֹוְך, 
ְלַיֲעקֹב,  ְמָסרֹו  ְוִיְצָחק  ְלִיְצָחק,  ְמָסרֹו  ְוַאְבָרָהם  ְלַאְבָרָהם, 
יֹוֵסף  ּוְכֶׁשֵּמת  ְּבנֹו.  ְליֹוֵסף  ּוְמָסרֹו  ְלִמְצַרִים  הֹוִרידֹו  ְוַיֲעקֹב 
ִנְׁשַלל ָּכל ֵּביתֹו ְוִנַּתן ְּבַפְלֵטִרין ֶׁשל ַּפְרעֹה. ְוָהָיה ִיְתרֹו ֶאָחד 
ֲאֶׁשר  ָהאֹותֹות  ְוֶאת  ַהַּמֶּטה  ֶאת  ְוָרָאה  ִמְצַרִים,  ֵמַחְרֻּטֵמי 
ַּגן  ְּבתֹוְך  ּוְנָטעֹו  ֶוֱהִביאֹו  ּוְלָקחֹו  ְּבִלּבֹו,  אֹוָתם  ְוָחַמד  ָעָליו, 
ֵּביתֹו ֶׁשל ִיְתרֹו. ְוָרָאה ֶאת ַהַּמֶּטה, ְוֹלא ָהָיה ָאָדם ָיכֹול ִלְקרֹב 
ִיְתרֹו,  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְלַגן  ִנְכַנס  ְלֵביתֹו  ּוְכֶׁשָּבא מֶֹׁשה  ֵאָליו עֹוד. 
ְוָרָאה ֶאת ַהַּמֶּטה ְוָקָרא ֶאת ָהאֹותֹות ֲאֶׁשר ָעָליו, ְוָׁשַלח ָידֹו 
ֶאת  ִלְגאֹל  ָעִתיד  ֶזה  ְוָאַמר  מֶֹׁשה  ֶאת  ִיְתרֹו  ְוָרָאה  ּוְלָקחֹו. 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים, ְלִפיָכְך ָנַתן לֹו ֶאת ִצּפֹוָרה ִּבּתֹו ְלִאָּׁשה.

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 

למטה בכפו, הוא המטה הנברא בתכל מפעלות אלהים 
וכל  ונהרות  ימים  צבאם  וכל  וארץ  שמים  בוראו  אחרי 
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 
נטוש לא נטשו  יצחק אביו בארה שבע  בידו ובבואו אל 
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 
בידו  לקחו  ממצרים  צאתו  ובעת  המדיני  רעואל  יד  אל 
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.

ֵׁשב  ַלאדִֹני  ה’  ְנֻאם  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א(  קי:    פרק  תהלים 
ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה ֻעְּזָך ִיְׁשַלח 

ה’ ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶביָך:

ישעיהו פרק ט:   )א( ָהָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶֹׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול 
יְֹׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם: )ב( ִהְרִּביָת ַהּגֹוי לא 
לֹו ִהְגַּדְלָּת ַהִּׂשְמָחה ָׂשְמחּו ְלָפֶניָך ְּכִׂשְמַחת ַּבָּקִציר ַּכֲאֶׁשר 
ָיִגילּו ְּבַחְּלָקם ָׁשָלל: )ג( ִּכי ֶאת עֹל ֻסֳּבלֹו ְוֵאת ַמֵּטה ִׁשְכמֹו 

ֵׁשֶבט ַהּנֵֹגׂש ּבֹו ַהִחּתָֹת ְּכיֹום ִמְדָין:

ָּבֶבל  ְוָנָׂשאָת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַעל ֶמֶלְך  ישעיהו פרק יד:   )ד( 
ְוָאָמְרָּת ֵאיְך ָׁשַבת נֵֹגׂש ָׁשְבָתה ַמְדֵהָבה: )ה( ָׁשַבר ה’ ַמֵּטה 

ְרָׁשִעים ֵׁשֶבט מְֹׁשִלים:

את  ה'  "וינגע  דכתיב  ח:  לך,  לך  )בובר(  תנחומא  מדרש 
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 
כל מכה  נמלך בשרה על  והיה המלאך  אותו,  היה מכה 
אומרת  שהיתה  לוקה,  היה  שילקה  אמרה  אם  ומכה, 
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.

במדבר פרק ל:   )ב( ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

ואין  סוסו  על  רוכבין  אין  ]מלך[  ה:   ב,  סנהדרין  משנה 
יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרביטו ואין רואין אותו 

כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא בבית המרחץ.
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אסתר פרק ה:   )ב( ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 
ְלֶאְסֵּתר ֶאת  ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיָניו  ֵחן  ֶּבָחֵצר ָנְׂשָאה  עֶֹמֶדת 
ְּברֹאׁש  ַוִּתַּגע  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְקַרב  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ַׁשְרִביט 

ַהַּׁשְרִביט: ס

שלשה  יוחנן:  רבי  אמר  ע"ב:    טו  מגילה  בבלי  תלמוד 
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 
עשרה,  שש  על  לה:  ואמרי  עשרה,  שתים  על  והעמידו 
ואמרי לה: על עשרים וארבע. במתניתא תנא: על ששים. 

ר' תחליפא מצינו שהאריך  יז: אמר  כב,  מדרש תהילים 
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 
ב"ו  מלך   ... למלך"  ה'  כסא  על  שלמה  "וישב  כג(  כט, 
למשה  שרביטו  מסר  והקב"ה  בשרביטו  משתמשין  אין 
שנאמר "ויקח משה את מטה האלהים בידו", מלך בו"ד 
עטרה  להלביש  עתיד  והקב"ה  שלו  עטרה  לובשין  אין 
שלו למלך המשיח ... מלך ב"ו אין לובשין לבושו וישראל 
של  לבושו  ומהו  הוא,  ברוך  הקדוש  של  לבושו  לובשין 
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".

ְנַקם  נֶֹקֶמת  ֶחֶרב  ֲעֵליֶכם  ְוֵהֵבאִתי  )כה(  כו:    ויקרא פרק 
ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל ָעֵריֶכם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶדֶבר ְּבתֹוְכֶכם ְוִנַּתֶּתם 
ָנִׁשים  ֶעֶׂשר  ְוָאפּו  ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָלֶכם  ְּבִׁשְבִרי  )כו(  אֹוֵיב:  ְּבַיד 
ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור ֶאָחד ְוֵהִׁשיבּו ַלְחְמֶכם ַּבִּמְׁשָקל ַוֲאַכְלֶּתם ְוֹלא 

ִתְׂשָּבעּו: 


