
המטה- 
שיחה לשביעי של פסח

מפי הרב חיים איידלס



א. המטה
ממצרים.  והגאולה  הגלות  פרשות  לאורך  שזור  משה  מטה 
אומר השפת אמת שלא לחינם נקרא שמו מטה ולא מקל, כי 

הטה את לבם של ישראל לאבינו שבשמים. 

המקום הראשון שאנו פוגשים את המטה הוא בהתגלות ה' 
אל משה בסנה, בה מטיל ה' משימה על כתפי משה- להיות 
לו  אומר  וה'  העם,  עבור  הוכחות  מבקש  רבנו  משה  הגואל. 

זרוק את המטה ויהפך לנחש. 

לאחר מכן אנו שבים לפגוש את המטה בעשרת המכות, בהן 
משה מכה עם המטה. אמנם לא כל המכות נעשו עם המטה, 
אלא חלקן במטה וחלקן ביד. ישנה חלוקה נוספת, חלק מן 
המכות נעשו על ידי משה, חלק בידי אהרון וחלקן פעולת ה' 
בלבד. את מכת שחין עשו משה, אהרון וה' גם יחד . את  מכות 
דם, צפרדע וכינים עשה אהרון בלבד בגלל הכרת הטוב של 
משה רבנו  . מכות ערוב, דבר, שחין ובכורות נעשו רק בידי ה'. 

ואילו מכת ברד, ארבה וחשך פעל משה רבנו. 

לבני  גורמת  מצרים  את  להכות  שימש  שהמטה  העובדה 
ישראל לחשוש מפניו (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח- ויסע 

פרשה ו):

"'ומטך אשר הכית בו את היאור', מפני התרעומת. וזה 
והיו  עליהם  מתרעמין  שישראל  דברים  משלשה  אחד 
והארון  הקטורת,  הן:  ואלו  הן,  פורענות  מיני  אומרים 
של  הוא,  סנפירינון  של  הזה  המטה  אמרו  והמטה... 
פורענות הוא, הביא עשר מכות על המצריים במצרים".

עם ישראל ראו את המטה נהפך לנחש ונותן מכות, ולכן טענו 
שהמטה מביא את סם המוות. לכן ציווה ה' את משה: "ואתה 
הרם את מטך ונטה את ידך" (שמות יד טז). דווקא עם מטה 
זה  שמטה  ישראל  עם  ילמדו  ובהרמתו  אליהם,  תבוא  זה 

משמש גם לטובה. 

את  ישראל  לבני  הייתה  הקטורת  על  שגם  כותב  המדרש 
מאתיים  אצל  למיתה  שימשה  הקטורת  הטענה.  אותה 
ואביהו  נדב  אצל  וכן  קורח,  במחלוקת  המקטירים  חמישים 
הקב"ה  מורה  לכן  הקטורת.  של  מכוחה  שמתו  נראה  היה 
המגיפה.  את  לעצור  מנת  על  הקטורת  עם  אהרון  שיעמוד 
בכך מלמדם הקב"ה שלא הקטורת ממיתה אלא החטא, ולכן 
ביכולתה גם לעצור את המוות. על כל פנים משה הראה לעם 

שממטה זה יכול להיות גם טוב. 

השבטים  ונשיאי  אהרון  את  משה  מצווה  קרח  בפרשת 
מיהו  להכריע  ובכך  העדות,  באוהל  המטה  את  להשאיר 
העדות,  אהל  אל  משה  ויבא  ממחרת  "ויהי  לכהונה.  הנבחר 
והנה פרח מטה אהרן לבית לוי". ומובא בפירוש מחזור ויטרי 

למסכת אבות (פרק ה משנה ז):

" ועוד מצינו שהיה מטהו של אהרן שגמל שקדים. וכדי 
שלא להטיל קנאה עמד משה וחלקו לי"ב מטות".

מדבריו אנו למדים שלאחר ששמו את המטות באוהל העדות 
נפש  עגמת  למנוע  מנת  על  הנשיאים.  שאר  מטות  נעלמו 
וקנאה חילק משה את מטה משה לי"ב חלקים, ונתן כל חלק 

לנשיא שבט אחר.

ב. מטה אדם הראשון

מהיכן הגיע מטה זה ומהם סגולותיו?

על כך ניתן ללמוד מדברי המדרש (פרקי דרבי אליעזר פרק 
מ):

ְלָאָדם  ִנְמַסר  ָמׁשֹות,  ַהְשּׁ ין  ֵבּ ְבָרא  ִנּ ֶשׁ ה  ֶטּ ַהַמּ אֹוֵמר  ֵלִוי  י  "ַרִבּ
ְמָסרֹו  ַוֲחנֹוְך  ַלֲחנֹוְך,  ְמָסרֹו  ְוָאָדם  ֵעֶדן,  ַגן  ְבּ ָהִראׁשֹון 
ְלַאְבָרָהם,  ְמָסרֹו  ם  ְוֵשׁ ם,  ְלֵשׁ ְמָסרֹו  ְומתושלח  ְלמתושלח, 
ְוַיֲעקֹב הֹוִרידֹו  ְלַיֲעקֹב,  ְוִיְצָחק ְמָסרֹו  ְלִיְצָחק,  ְוַאְבָרָהם ְמָסרֹו 
ן  יתֹו ְוִנַתּ ל ֵבּ ַלל ָכּ ת יֹוֵסף ִנְשׁ ֵמּ נֹו. ּוְכֶשׁ ְלִמְצַרִים ּוְמָסרֹו ְליֹוֵסף ְבּ
ֵמי ִמְצַרִים, ְוָרָאה  ְרעֹה. ְוָהָיה ִיְתרֹו ֶאָחד ֵמַחְרֻטּ ל ַפּ ַפְלֵטִרין ֶשׁ ְבּ
ִלּבֹו,  ְבּ אֹוָתם  ְוָחַמד  ָעָליו,  ר  ֲאֶשׁ ָהאֹותֹות  ְוֶאת  ה  ֶטּ ַהַמּ ֶאת 
ְולֹא  ה,  ֶטּ ַהַמּ ֶאת  ְוָרָאה  יתֹו.  ֵבּ ן  ַגּ תֹוְך  ְבּ ּוְנָטעֹו  ֶוֱהִביאֹו  ּוְלָקחֹו 
ִנְכַנס  ְלֵביתֹו  ה  א מֶֹשׁ ָבּ ּוְכֶשׁ ֵאָליו עֹוד.  ִלְקרֹב  ָיכֹול  ָאָדם  ָהָיה 
ר  ה ְוָקָרא ֶאת ָהאֹותֹות ֲאֶשׁ ֶטּ ל ִיְתרֹו, ְוָרָאה ֶאת ַהַמּ יתֹו ֶשׁ ְלַגן ֵבּ
ה ְוָאַמר ֶזה ָעִתיד  ַלח ָידֹו ּוְלָקחֹו. ְוָרָאה ִיְתרֹו ֶאת מֶֹשׁ ָעָליו, ְוָשׁ
ּתֹו  ִבּ ִצּפֹוָרה  ֶאת  ָנַתן לֹו  ְלִפיָכְך  ְצָרִים,  ִמִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאת  ִלְגאֹל 

ה". ְלִאָשּׁ

שמות  (פרשת  שמעוני  בילקוט  גם  מובא  זה  לנוסח  בדומה 
רמז קסח):

"הוא המטה הנברא בתבל מפעלות אלהים אחרי בוראו 
ויהי  דגתם.  וכל  ונהרות  ימים  צבאם  וכל  וארץ  שמים 
בהגרש אדם מגן עדן, ויקח את המטה בידו ויצא ויעבוד 
את האדמה אשר לוקח משם. ויגיע המטה עד נח, ויותר 
אברהם  ידי  אל  הגעתו  עד  תולדותיו,  ואל  שם  אל 
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"המכות האלו ג' ע"י אהרן וג' ע"י משה ושלשה על ידי הקדוש ברוך הוא ואחת על ידי כלן, דם צפרדע וכנים שהיו בארץ על ידי אהרן, ברד ארבה חושך 

שהן באויר ע"י משה שכך שלט משה בשמים ובארץ, ערוב דבר מכת בכורות ע"י הקדוש ברוך הוא, ושחין על ידי כלן". (מדרש תנחומא פרשת וארא יד)

מדרש תנחומא פרשת וארא סימן יד.
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השבטים  ונשיאי  אהרון  את  משה  מצווה  קרח  בפרשת 
מיהו  להכריע  ובכך  העדות,  באוהל  המטה  את  להשאיר 
העדות,  אהל  אל  משה  ויבא  ממחרת  "ויהי  לכהונה.  הנבחר 
והנה פרח מטה אהרן לבית לוי". ומובא בפירוש מחזור ויטרי 

למסכת אבות (פרק ה משנה ז):

" ועוד מצינו שהיה מטהו של אהרן שגמל שקדים. וכדי 
שלא להטיל קנאה עמד משה וחלקו לי"ב מטות".

מדבריו אנו למדים שלאחר ששמו את המטות באוהל העדות 
נפש  עגמת  למנוע  מנת  על  הנשיאים.  שאר  מטות  נעלמו 
וקנאה חילק משה את מטה משה לי"ב חלקים, ונתן כל חלק 

לנשיא שבט אחר.

ב. מטה אדם הראשון

מהיכן הגיע מטה זה ומהם סגולותיו?

על כך ניתן ללמוד מדברי המדרש (פרקי דרבי אליעזר פרק 
מ):

ְלָאָדם  ִנְמַסר  ָמׁשֹות,  ַהְשּׁ ין  ֵבּ ְבָרא  ִנּ ֶשׁ ה  ֶטּ ַהַמּ אֹוֵמר  ֵלִוי  י  "ַרִבּ
ְמָסרֹו  ַוֲחנֹוְך  ַלֲחנֹוְך,  ְמָסרֹו  ְוָאָדם  ֵעֶדן,  ַגן  ְבּ ָהִראׁשֹון 
ְלַאְבָרָהם,  ְמָסרֹו  ם  ְוֵשׁ ם,  ְלֵשׁ ְמָסרֹו  ְומתושלח  ְלמתושלח, 
ְוַיֲעקֹב הֹוִרידֹו  ְלַיֲעקֹב,  ְוִיְצָחק ְמָסרֹו  ְלִיְצָחק,  ְוַאְבָרָהם ְמָסרֹו 
ן  יתֹו ְוִנַתּ ל ֵבּ ַלל ָכּ ת יֹוֵסף ִנְשׁ ֵמּ נֹו. ּוְכֶשׁ ְלִמְצַרִים ּוְמָסרֹו ְליֹוֵסף ְבּ
ֵמי ִמְצַרִים, ְוָרָאה  ְרעֹה. ְוָהָיה ִיְתרֹו ֶאָחד ֵמַחְרֻטּ ל ַפּ ַפְלֵטִרין ֶשׁ ְבּ
ִלּבֹו,  ְבּ אֹוָתם  ְוָחַמד  ָעָליו,  ר  ֲאֶשׁ ָהאֹותֹות  ְוֶאת  ה  ֶטּ ַהַמּ ֶאת 
ְולֹא  ה,  ֶטּ ַהַמּ ֶאת  ְוָרָאה  יתֹו.  ֵבּ ן  ַגּ תֹוְך  ְבּ ּוְנָטעֹו  ֶוֱהִביאֹו  ּוְלָקחֹו 
ִנְכַנס  ְלֵביתֹו  ה  א מֶֹשׁ ָבּ ּוְכֶשׁ ֵאָליו עֹוד.  ִלְקרֹב  ָיכֹול  ָאָדם  ָהָיה 
ר  ה ְוָקָרא ֶאת ָהאֹותֹות ֲאֶשׁ ֶטּ ל ִיְתרֹו, ְוָרָאה ֶאת ַהַמּ יתֹו ֶשׁ ְלַגן ֵבּ
ה ְוָאַמר ֶזה ָעִתיד  ַלח ָידֹו ּוְלָקחֹו. ְוָרָאה ִיְתרֹו ֶאת מֶֹשׁ ָעָליו, ְוָשׁ
ּתֹו  ִבּ ִצּפֹוָרה  ֶאת  ָנַתן לֹו  ְלִפיָכְך  ְצָרִים,  ִמִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאת  ִלְגאֹל 

ה". ְלִאָשּׁ

שמות  (פרשת  שמעוני  בילקוט  גם  מובא  זה  לנוסח  בדומה 
רמז קסח):

"הוא המטה הנברא בתבל מפעלות אלהים אחרי בוראו 
ויהי  דגתם.  וכל  ונהרות  ימים  צבאם  וכל  וארץ  שמים 
בהגרש אדם מגן עדן, ויקח את המטה בידו ויצא ויעבוד 
את האדמה אשר לוקח משם. ויגיע המטה עד נח, ויותר 
אברהם  ידי  אל  הגעתו  עד  תולדותיו,  ואל  שם  אל 

את  גם  ליצחק,  לו  אשר  כל  את  אברהם  ויתן  העברי. 
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 
קיני  גבורי  כל  ויבחנו  גנתו.  בתוך  ויטעהו  בידו  לקחו 
וישאר  יכלו.  ולא  בתו  צפורה  לקחת  בבקשם  לתלשו 
בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט (משה רבנו, שהמשפט 
היה שהוא יהיה בעל המטה) ויקחהו. ויהי כראות רעואל 
את המטה בידו ויתמה על ככה, ויתן רעואל צפורה בתו 

למשה".

מטה זה הגיע מידיו של אדם הראשון. לאחר מכן עבר מטה 
לוי  רבי  אומר  משה.  של  לידיו  שהגיע  עד  בעלים  מספר  זה 
במדרש (שמות רבה פרשה ה) שעל גבי המטה היו רשומות 

האותות, כוונתו לאותיות מכות מצרים:

"מהו כל המופתים אשר שמתי בידך? זה המטה, שהיו 
כתובין עליו י' מכות, שהיה כתוב עליו נוטריקון דצ"ך 
אלו המכות  הוא  ברוך  לו הקדוש  עד"ש באח"ב. אמר 
אשר שמתי בידך עשה אותם לפני פרעה על ידי המטה 

הזה".   

כאשר יתרו רואה על המטה את הסימנים דצ"ך עד"ש באח"ב 
הוא לוקחו ונוטע אותו בביתו. אף אדם לא יכול היה להתקרב 
אל המטה עד שבא משה ולקחו. לפי מדרש ילקוט שמעוני 
קודם  בכך.  מה  של  אירוע  הייתה  לא  למשה  המטה  נתינת 
משום  שנים,  עשר  במשך  יתרו  בידי  כלוא  משה  היה  לכך 
שחשדו למרגל, ורק לאחר ששחררו וראה שהצליח להשיג 
(ילקוט  המדרש  שכותב  כפי  מעלתו,  על  למד  המטה  את 

שמעוני תורה פרשת שמות רמז קסח):

"ומשה בן שבע שנים וששים שנה בצאתו מכוש. כי מה' 
יצא הדבר כי בא הקץ אשר התעתד מימי קדם להוציא 
את בני ישראל. וילך משה מדינה כי ירא לשוב מצרימה 
מפני פרעה. ויבא אל רעואל ויספר לו משה את אשר 
אשר  ואת  כוש  בני  על  מלך  אשר  ואת  ממצרים  ברח 
ויהי כשמוע רעואל את  ויגרשוהו.  לקחו מידו המלוכה 
דבריו אמר בלבו: אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני 
כוש כי נוסם הוא. ויקחהו אל בית הסהר ויהי כלוא שם 
עשר שנים. ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה 
בת רעואל ותכלכלהו לחם ומים. ויהי מקץ עשר שנים 
ותאמר אל אביה לאמר: האיש העברי אשר כלאתו זה 
אליו,  מבקש  ואין  דורש  ואין  הסהר  בבית  שנים  עשר 
ועתה אם טוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מת ואם חי 
ויאמר רעואל:    ויען  כי כלכלתהו.  ידע  ואביה לא  הוא. 

הנהיה כדבר הזה להיעצר גבר בבית הכלא עשר שנים 
הלא  לאמר:  אביה  את  צפורה  ותען  ויחיה.  יאכל  ולא 
ומפליא  ונורא הוא  גדול  כי אלהי העברים  שמעת אבי 
ויצילהו מיאור  וגם עם זה רבות עשה  להם בכל עת... 
מצרים ומחרב פרעה גם מזה יכול למלטהו. וייטב הדבר 
הבור  אל  וישלח  בתו,  כדבר  כן  ויעש  רעואל  בעיני 
על  ועומד  חי  האיש  והנה  ויראו  בו.  נעשה  מה  לראות 
הבור  מן  ויוציאוהו  אבותיו.  אלהי  אל  ומתחנן  רגליו 

ויגלחוהו וישנו את בגדי כלאו ויאכל לחם. 

וירד האיש אל גינת רעואל אשר אחרי הבית, ויתפלל 
אל אלהיו אשר עשה אתו נפלאות רבות. ויהי בהתפללו, 
נטוע  והוא  ארצה  מוצב  ספיר  מטה  והנה  בצידו  ויבט 
ה'  שם  בו  חקוק  והנה  המטה  אל  ויקרב  הגנה.  בתוך 
בו,  ויקרא  המטה.  על  ומפורש  כתוב  צבאות  אלהים 
ויתלשהו כהיתלש עץ יער מסבכו ויהי למטה בכפו. הוא 
כראות  ויהי  אלהים...  מפעלות  בתבל  הנברא  המטה 
רעואל  ויתן  ככה  על  ויתמה  בידו  המטה  את  רעואל 
צפורה בתו למשה, ומשה בן שבע שנים ושבעים שנה 

בצאתו מבית הסהר. ויקח צפורה המדינית לאשה".

ג. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות 

המשנה במסכת אבות (פרק ה משנה ו) מונה את המטה בין 
'דרך  בספרו  השמשות.  בין  שבת  בערב  שנבראו  הדברים 
חיים' על מסכת אבות שואל המהר"ל מפראג, למה לא נבראו 
ומדוע  לכן?  שקודם  המעשה  ימי  ששת  כל  דברים  אותם 

נבראו ביום שישי דווקא לפני כניסת השבת? 

ה  פרק  אבות  (מסכת  שמואל  המדרש  בעל  דן  זו  בשאלה 
משנה ה) רבי שמואל די אוזידא, אחד מגדולי ספרד, והביא 
פירושים רבים מגדולי הראשונים על מנת לתרצה. בין היתר 

כתב על פי דעתו:

"לפי שאלו הדברים לא היו אלא לצורך שעה או לצורך 
דור אחד ולא לדורות. ולכן הקדים המלאכות התמידיות 
שהן  לפי  הזמן,  סוף  עד  הדברים  אלו  ואיחר  ותדיריות 
טפלים אל השאר. כי פי הארץ לא נברא אלא לקרח, ופי 
האתון לבלעם, והקשת אין בו צורך רק עד ימות המשיח 
ולא  פרטיים  דברים  והם  הגון...  שאינו  הדור  על  להגן 

לדורות". 

באופן אחר מיישב המהר"ל קושיה זו באמרו שדווקא בשבת 
יש מעלה רוחנית גבוהה. על כן דווקא דברים שאינם גשמיים 
דבר  בכל  יש  אליה.  בסמוך  נבראים  ניסיים-רוחניים  אלא 
מדרגות ביניים. גם בבריאת העולם יש מדרגות- דומם, צומח, 
לא-מג)  סעיפים  ראשון  (מאמר  הכוזרי  כאשר  ומדבר,  חי 
מוסיף לכך גם את מדרגת ישראל. אמנם בין המדרגות הללו 
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את  גם  ליצחק,  לו  אשר  כל  את  אברהם  ויתן  העברי. 
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 
קיני  גבורי  כל  ויבחנו  גנתו.  בתוך  ויטעהו  בידו  לקחו 
וישאר  יכלו.  ולא  בתו  צפורה  לקחת  בבקשם  לתלשו 
בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט (משה רבנו, שהמשפט 
היה שהוא יהיה בעל המטה) ויקחהו. ויהי כראות רעואל 
את המטה בידו ויתמה על ככה, ויתן רעואל צפורה בתו 

למשה".

מטה זה הגיע מידיו של אדם הראשון. לאחר מכן עבר מטה 
לוי  רבי  אומר  משה.  של  לידיו  שהגיע  עד  בעלים  מספר  זה 
במדרש (שמות רבה פרשה ה) שעל גבי המטה היו רשומות 

האותות, כוונתו לאותיות מכות מצרים:

"מהו כל המופתים אשר שמתי בידך? זה המטה, שהיו 
כתובין עליו י' מכות, שהיה כתוב עליו נוטריקון דצ"ך 
אלו המכות  הוא  ברוך  לו הקדוש  עד"ש באח"ב. אמר 
אשר שמתי בידך עשה אותם לפני פרעה על ידי המטה 

הזה".   

כאשר יתרו רואה על המטה את הסימנים דצ"ך עד"ש באח"ב 
הוא לוקחו ונוטע אותו בביתו. אף אדם לא יכול היה להתקרב 
אל המטה עד שבא משה ולקחו. לפי מדרש ילקוט שמעוני 
קודם  בכך.  מה  של  אירוע  הייתה  לא  למשה  המטה  נתינת 
משום  שנים,  עשר  במשך  יתרו  בידי  כלוא  משה  היה  לכך 
שחשדו למרגל, ורק לאחר ששחררו וראה שהצליח להשיג 
(ילקוט  המדרש  שכותב  כפי  מעלתו,  על  למד  המטה  את 

שמעוני תורה פרשת שמות רמז קסח):

"ומשה בן שבע שנים וששים שנה בצאתו מכוש. כי מה' 
יצא הדבר כי בא הקץ אשר התעתד מימי קדם להוציא 
את בני ישראל. וילך משה מדינה כי ירא לשוב מצרימה 
מפני פרעה. ויבא אל רעואל ויספר לו משה את אשר 
אשר  ואת  כוש  בני  על  מלך  אשר  ואת  ממצרים  ברח 
ויהי כשמוע רעואל את  ויגרשוהו.  לקחו מידו המלוכה 
דבריו אמר בלבו: אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני 
כוש כי נוסם הוא. ויקחהו אל בית הסהר ויהי כלוא שם 
עשר שנים. ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה 
בת רעואל ותכלכלהו לחם ומים. ויהי מקץ עשר שנים 
ותאמר אל אביה לאמר: האיש העברי אשר כלאתו זה 
אליו,  מבקש  ואין  דורש  ואין  הסהר  בבית  שנים  עשר 
ועתה אם טוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מת ואם חי 
ויאמר רעואל:    ויען  כי כלכלתהו.  ידע  ואביה לא  הוא. 

יש את מדרגת  בין מדרגת האדם לחי  ביניים;  ישנן מדרגות 
יש  לצומח  החי  מדרגת  בין  העיקרים).  ספר  (האר"י,  הקוף 
מדרגת ביניים- אדוני השדה (לפי האר"י, דרושי אבי"ע פרק 
א) או האספוג הימי (ספר העיקרים). וכן בין הצומח לדומם יש 

מדרגות ביניים.  

לשתי  ביטוי  יש  בהן  בבריאה,  ביניים  מדרגות  שיש  כפי 
המדרגות השונות, כך גם בזמן. השבת מקרינה כבר קודם 
בערב  תחנון  אומרים  שאין  להלכה  שנפסק  כפי  כניסתה, 
גם  מאבלותם.  אליה  קודם  מעט  כבר  קמים  ואבלים  שבת 
ביציאת השבת יש הארה מיוחדת מהשבת. לכן אנו מקפידים 
מלכה.  מלווה  סעודת  ואוכלים  השבת  בגדי  את  להשאיר 
הסעודה  של  ששמה  הטעם  שזהו  מבאר  הקדוש  האר"י 
'סעודת מלווה מלכה', משום שבה אנו כמלווים את השבת, 

זהו זמן שעדיין קיימת פגישה עם השבת. 

(בראשית  הלוז. המדרש  ניזונת עצם  מסעודת מלוה מלכה 
רבה פרשה כח אות ג) מספר על מעלת עצם זו:

בן  יהושע  רבי  את  שאל  עצמות  שחיק  "אדריאנוס 
את  מציץ  הוא  ברוך  הקדוש  מהיכן  לו:  אמר  חנניא, 
האדם לעתיד לבא? אמר לו: מלוז של שדרה. אמר לו: 
מודע  ואנא  לידי  איתיתיה  לו:  אמר  יודע?  אתה  מנין 
לך", תביא עצם לוז אליי ואראה לך. "טחנו ברחים ולא 
נמחה,  ולא  במים  נתנו  נשרף,  ולא  באש  שרפו  נטחן, 
הסדן  נחלק  בפטיש  עליו  מכה  והתחיל  הסדן  על  נתנו 

ונבקע הפטיש ולא חסר (העצם) כלום".

ניזונת מדברים רוחניים,  מסביר האר"י הקדוש שעצם הלוז 
ולכן מקבלת מסעודת מלוה מלכה, משום שבצאת השבת 
אנו נמצאים בזמן שבין קודש לחול, בין רוחניות לחומריות. גם 
בעולם הרוחני יש מדרגות ביניים, כגון בין עולם הזה לעולם 
הבא. עצם הלוז שייכת למדרגת ביניים זו, לכן ממנה קמים 
לחיים אחר המוות, היא שייכת למדרגה זו ולכן ניזונת דווקא 

ממזונות רוחניים. 

אמנם אדם שלא מכיר במה שהוא חי מכוח הרוחניות, העולם 
אינה  שלו  הלוז  שעצם  משום  לתחייה  לקום  יכול  לא  הבא, 
מקבלת את מזונה. לכן אדם כפוי טובה, שלא כורע במודים, 
שדרתו תיהפך לנחש (תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף טז 
לקום   יוכל  לא  ולכן  מתבטלת,  שלו  הלוז  ועצם  א)  עמוד 

לתחיה. 

עשרת  שכל  למדים  אנו  המהר"ל  מדברי  פנים,  כל  על 
הדברים נבראו בערב שבת בין השמשות הם דברים השייכים 
למדרגת הביניים שבין רוח לחומר, כך שאף שהם חומריים 

יש בהם אלמנט רוחני עמוק.

ד. דצ"ך עד"ש באח"ב

כך גם המטה, שכפי שהזכרנו בשם השפת אמת נקרא כך 
שבשמים.  לאביהם  ישראל  של  לבם  את  מטה  שהוא  כיוון 
כלומר המטה בעל תכונה רוחניות, ולכן היה כתוב עליו דצ"ך 

עד"ש באח"ב. 

למה המכות כתובות דווקא בראשי תיבות, למה הן כתובות 
כסימנים? 

אלו  הם  מלאכים  אותם  של מלאכים.  שמות  הן  אלו  אותיות 
שהתגלו בכל מכה ומכה במצרים. תכלית המכות לא הייתה 
רק בשביל להעניש את המצרים, אלא גם כדי לעורר כוחות 
רוחניים אצל עם ישראל. המכות הללו הלכו וגילו בקרב בני 

ישראל אמונה בה' והשגחתו. 

עם ישראל היה באותו הזמן במצב רוחני כ"כ נמוך שעוד רגע 
אחד והיו נאבדים חלילה. המכות באו לבנות בקרב הלבבות 
אמונה גדולה, ללכת ולגלות את ה' בתוך ליבות בני ישראל. 
לכן המטה היה הפועל את המכות, בכוחו הרוחני גילה המטה 

את אותם מלאכים בקרב בני ישראל במצרים.

אותן אותיות רוחניות היו כתובות על המטה עוד כשהיה בידי 
דם,  היה  לא  אצלו  ומשמעותן  שפירושן  אלא  הראשון.  אדם 
אחד  כל  אצל  כך  אחרת.  משמעות  אלא  וכו'  כינים  צפרדע, 
ממקבלי המטה קיבלו האותיות משמעות ותוכן אחר. לא הרי 
התוכן של אותיות אלו אצל יעקב כמשמעותן אצל יוסף. כך 

שרק אצל משה היה פירוש האותיות עשרת המכות. 

על  רשומות  היו  באח"ב  עד"ש  דצ"ך  של  זה  נוטריקון  מלבד 
המטה מקבץ של אותיות. היה כתוב בשם ד' אלקי הצבאות 
היה  כולו  המטה  אותיות.  ושתיים  שבעים  בן  שם  ע"ב-  ושם 
מקבץ  את  לפרש  איך  לדעת  צריך  והיה  באותיות,  מלא 

האותיות הזה.

לפי הגר"א אותה חיה היא חיה טורפת שהיא כעין ממצע בין בעל חיים לצמח.

בספר העיקרים (שם) כתב שמדרגת הביניים ביניהם הוא האלמוג. היום המדע מגדיר את האלמוג כיצור חי, אך הדבר מלמדנו על העובדה שיש 
מדרגות בין הדומם לצומח.

מפורסם הסיפור על אימו של הגר"א שנהגה במידת חסידות יתירה והייתה צמה מערב שבת לערב שבת, כך שלא הייתה אוכלת בימים כלל אלא 
רק בלילות. פנה אליה בנה הגאון ואמר לה שיותר מעלה להקפיד באכילת סעודת מלוה מלכה, שלמעלתה הרמה שקולה כנגד אלף צומות.

דברי התוספות בשם יש מפרשים (שם דף טז עמוד ב ד"ה "והוא דלא כרע"). 
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ה. אמונה והשבה אל הלב

לאחר שעם ישראל היה נתון בשעבוד גדול זוכים ורואים את  
משה רבנו מגיע ואומר "פקד פקדתי", כפי שהיה מסור בידם 
ישראל  בני  קיבלו  בנוסף,  הגואל.  שיאמר  אשר  בת  מסרח 
סימנים גדולים עם הגעתו של משה רבנו; מטה נהפך לנחש, 
של  שסיוט  לשמוח  שהתחילו  אחר  והנה  מצורעת.  היד 
העבדות נגמר, בכל זאת הזקנים שהולכים אל פרעה יחד עם 
משה נשמטים אחד אחד. והדבר מתמיה, איך אנשי האמונה 

נשמטו בדרך לגאולה?

אלא שצריך לדעת שיש אמונה ויש "והשבות אל לבבך". 

שאלו  ממזריטש  מהמגיד  מברדיצ'ב  יצחק  לוי  רבי  כשחזר 
אותו חותנו מה למד שם, ענה לו: נודע לי שיש אלוקים. קרא 
חותנו למשרתת ואמר לה יש אלוקים? וענתה לו שכן. אמר 
אלוקים,  שיש  אומרת  המשרתת  שגם  רואה  אתה  הנה  לו: 
בשביל זה היית צריך לנסוע? זה מה שלמדת שם?! ענה ר' 

לוי יצחק:  'היא אומרת, אני יודע'. זה "והשבות אל לבבך".

יש אדם שמתפלל, מאמין ומבקש, אבל הוא לא יודע בליבו, 
כי אחרת איך הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג? אומרים חז"ל 
יצליח את דרכו. איך  שגנב גם בשעת הגניבה מתפלל שה' 
אפשר לגנוב ולשאת תפילה? אלא שזוהי אמונה ללא השבה 
ללב. והשבות אל לבבך זה כאשר תוכן האמונה נמצא בלב 

שלך עד ודאות שאין עוד מלבדו. 

השורש  בשכחת  חיים  אנו  שלעתים  הסביר  הסטייפלר 
את  המטה,  את  רק  רואים  אנו  לעתים  העולם.  של  האלוקי 
אנו  שבו.  ה'  שם  את  ולא  העולם,  של  החיצונית  הבבואה 
עם  ולא  אלוקיים  כוחות  שליחים,  מלאכים,  עם  רק  נפגשים 
הקב"ה בעצמו. מסופר על הסטייפלר עצמו שבשעה שעבר 
ברוגע  מנחה  והתפלל  עמד  הוא  אך  עליו,  ירו  הגבול  את 
ובשלוה, לא נתן לשום כח להבדיל בינו ובין שורש המציאות- 

ה' יתברך. 

המיקוד הזה היה תמיד מצוי אצל הסטייפלר. יש סיפור נוסף 
גלינסקי,  יענקלה  ר'  לישיבה  שהגיע  בשעה  זאת.  שממחיש 
יהודי בני ברקי נצר סלובודקה, אמרו לו קודם תשב ותחשוב 
ובאותו הזמן שמע  וחשב,  ישב  למה אתה רוצה ללמוד פה. 
או  חריף  (שיננה-  שיננה  "שיננה,  אומר  קול  נשים  מעזרת 
שיניים גדולות), חטוף ואכול. כי העולם הזה דומה לחתונה, 
יש כאלו שרוקדים ומשתוללים ובסוף הכל יגמר, ורק נראה 
כאילו הכל ישאר לנצח". הדבר חזר על עצמו במשך שעות 
ארוכות, והחליט ר' יענקל'ה גלינסקי ללכת לראות מי משנן 
שזהו   ראה  הנשים  לעזרת  עלה  כאשר  לעצמו.  זאת 

הסטייפלר בכבודו ובעצמו. זה מיקוד של והשבות אל לבבך. 
לזכור באמת מהו העולם, מהו שורשו ומטרתו. 

הוא  הלימוד  אל  להשבה  אמונה  בין  להבדל  נוספת  דוגמא 
לגעת  שלא  נצטווה  המלך  שאול  ודוד.  שאול  שבין  ההבדל 
אף   על  קרבנות.  ומקריב  מגיע  ששמואל  עד  בפלישתים 
אמונתו הגדולה שאול המלך לא מתאפק ומקריב את הקרבן. 
שאול  ויצא  בא  שמואל  והנה  העולה,  להעלות  ככלותו  "ויהי 
לקראתו לברכו" (שמואל א יג י). שמואל שואלו "מה עשית" 
ד'  מצות  את  שמרת  לא  "נסכלת  וממשיך  י),  פסוק  (שם 
אלוקיך...ועתה ממלכתך לא תקום... כי לא שמרת את אשר 
צוך ד'" (פסוקים יג-יד). אינך ראוי להיות מלך, משום שאין לך 
שהפך  למך  של  גלגולו  היה  שאול  עצמית.  ושליטה  איפוק 

להיות מלך. 

לעומתו דוד שומע בקול ד'. ניתנה לו הוראה לא לגעת בעצים 
עד שצמרות העצים יזועו מפני הרוח (שמואל ב פרק ה פס' 
כב-כה). האויב עמד במרחק שמונה מטרים מלוחמי דוד, עד 
שרצו לוחמיו לצאת לעברם בטענה שעוד רגע ייהרגו. אך דוד 
רשעים,  נמות  ולא  וצדיקים  זכאים  נמות  "מוטב  להם  עונה 
שמעוני  (ילקוט  הקב"ה"  אל  עינינו  נתלה  ואתם  אני  אלא 

שמואל ב רמז קמב). 

לא  שאול  הסוף.  עד  להאמין  אמונה,  במבחן  עמדו  שניהם 
נהיה  דוד המלך  ואילו  ונפקעה ממנו המלכות,  עמד במבחן 

מלך המשיח. 

חרף האמונה אנחנו מתנהגים בסתירה מוחלטת לאמונתנו, 
משום שאיננו משיבים את האמונה לליבנו. גם לאחר קריעת 
הים ישראל חוטאים בחטא אי ההשבה ללב. עם ישראל שזה 
וצועקים  ה',  יצאו ממצרים חוזרים לאחוריהם במצוות  עתה 
נפש  גדלות  הוכחתם  עתה  זה  הרי  קברים".  אין  "המבלי 
את  איבדו  שוב  המצרים  את  כשראו  אמנם  ואמונה?! 
העשתונות, איבדו את אמונתם שלא הייתה קבועה בלב. גם 
ביחד,  משמשים  ובלבול  אמונה  סוף,  ים  קריעת  בשעת 
כתיאור חכמינו (תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קג עמוד 
ב)- "ועבר בים צרה והכה בים גלים. אמר רבי יוחנן: זה פסלו 
של מיכה". עם ישראל מעבירים איתם את פסל מיכה, אור 
לעצמו  קורא  אדם  אחד  מצד  בערבוביה.  משמשים  וחושך 

מאמין ומאידך לא מתנהג בהתאם. 

ו. למען תדע כי אין כה'

מטרת עשרת המכות הייתה שעם ישראל יראה את השליטה 
המוחלטת של הקב"ה בכל הבריאה. האלשיך הקדוש מביא 
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אלשיך שמות פרק ז פס' טז-יז:
"שמעתי שיש מחלק דצ"ך מופת על מציאות יתברך, עד"ש על השגחה שכר ועונש, באח"ב על שנותו הטבעים".

בדומה לכך, ביאר הרמב"ן (שמות פרק יג) את תכלית המכות, ללא חלוקה לשלושת הצדדים של דצ"ך עד"ש באח"ב. זה לשונו:
"ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (לעיל ח יח), להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם. ואמר (שם ט 
כט) למען תדע כי לה' הארץ, להורות על החידוש, כי הם שלו שבראם מאין ואמר (שם ט יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. להורות על 
היכולת, שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים. אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים 

באמונת הבורא ובתורה כלה".

במכת הארבה- "ורוח הקדים נשא את הארבה" (שם י יג) ובאויר במכת חושן "וימש ֹחשך" (שם י כא).

במכת הברד- "ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד" (שם ט כד), ופירש רש"י: "מתלקחת בתוך הברד - נס בתוך נס, האש והברד מעורבין, והברד 
מים הוא, ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם".

חז"ל (שמות רבה פרשת וארא פרשה ט אות יב) מלמדים אותנו שהייתה הפסקה בין המכות, קצרה או ארוכה:
"וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה' את היאור, רבי יהודה ורבי נחמיה אחד מהם אומר כ"ד ימים היה מתרה בהם עד שלא בא המכה ושבעה ימים 
המכה משמשת בהם, ואחד מהם אומר ז' ימים מתרה בהם וכ"ד ימים היתה המכה משמשת בהם, על דעתיה דהאיך דאמר כ"ד ימים היה מתרה 

בהם וימלא ז' ימים להכאה, ועל דעתיה דמ"ד ז' ימים היה מתרה בהם וימלא שבעת ימים אחרי הכות וגו' שהיה מתרה בהן על מכה אחרת".
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הסטייפלר בכבודו ובעצמו. זה מיקוד של והשבות אל לבבך. 
לזכור באמת מהו העולם, מהו שורשו ומטרתו. 

הוא  הלימוד  אל  להשבה  אמונה  בין  להבדל  נוספת  דוגמא 
לגעת  שלא  נצטווה  המלך  שאול  ודוד.  שאול  שבין  ההבדל 
אף   על  קרבנות.  ומקריב  מגיע  ששמואל  עד  בפלישתים 
אמונתו הגדולה שאול המלך לא מתאפק ומקריב את הקרבן. 
שאול  ויצא  בא  שמואל  והנה  העולה,  להעלות  ככלותו  "ויהי 
לקראתו לברכו" (שמואל א יג י). שמואל שואלו "מה עשית" 
ד'  מצות  את  שמרת  לא  "נסכלת  וממשיך  י),  פסוק  (שם 
אלוקיך...ועתה ממלכתך לא תקום... כי לא שמרת את אשר 
צוך ד'" (פסוקים יג-יד). אינך ראוי להיות מלך, משום שאין לך 
שהפך  למך  של  גלגולו  היה  שאול  עצמית.  ושליטה  איפוק 

להיות מלך. 

לעומתו דוד שומע בקול ד'. ניתנה לו הוראה לא לגעת בעצים 
עד שצמרות העצים יזועו מפני הרוח (שמואל ב פרק ה פס' 
כב-כה). האויב עמד במרחק שמונה מטרים מלוחמי דוד, עד 
שרצו לוחמיו לצאת לעברם בטענה שעוד רגע ייהרגו. אך דוד 
רשעים,  נמות  ולא  וצדיקים  זכאים  נמות  "מוטב  להם  עונה 
שמעוני  (ילקוט  הקב"ה"  אל  עינינו  נתלה  ואתם  אני  אלא 

שמואל ב רמז קמב). 

לא  שאול  הסוף.  עד  להאמין  אמונה,  במבחן  עמדו  שניהם 
נהיה  דוד המלך  ואילו  ונפקעה ממנו המלכות,  עמד במבחן 

מלך המשיח. 

חרף האמונה אנחנו מתנהגים בסתירה מוחלטת לאמונתנו, 
משום שאיננו משיבים את האמונה לליבנו. גם לאחר קריעת 
הים ישראל חוטאים בחטא אי ההשבה ללב. עם ישראל שזה 
וצועקים  ה',  יצאו ממצרים חוזרים לאחוריהם במצוות  עתה 
נפש  גדלות  הוכחתם  עתה  זה  הרי  קברים".  אין  "המבלי 
את  איבדו  שוב  המצרים  את  כשראו  אמנם  ואמונה?! 
העשתונות, איבדו את אמונתם שלא הייתה קבועה בלב. גם 
ביחד,  משמשים  ובלבול  אמונה  סוף,  ים  קריעת  בשעת 
כתיאור חכמינו (תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קג עמוד 
ב)- "ועבר בים צרה והכה בים גלים. אמר רבי יוחנן: זה פסלו 
של מיכה". עם ישראל מעבירים איתם את פסל מיכה, אור 
לעצמו  קורא  אדם  אחד  מצד  בערבוביה.  משמשים  וחושך 

מאמין ומאידך לא מתנהג בהתאם. 

ו. למען תדע כי אין כה'

מטרת עשרת המכות הייתה שעם ישראל יראה את השליטה 
המוחלטת של הקב"ה בכל הבריאה. האלשיך הקדוש מביא 

חלקיה   שלושת  על  השלמה  האמונה  נבנתה  כיצד  הסבר 
בשלוש סדרות אלו של המכות. 

דצ"ך,  וכינים-  צפרדע  דם  הראשונות,  המכות  בשלושת 
המטרה הייתה שיאמינו בקיום ה'. בדם- "בזאת תדע כי אני 
אין כה' אלוקינו"  כי  "למען תדע  יז), בצפרדע-  ז  ה'" (שמות 
היא"  אלקים  אצבע  החרטומים  "ויאמרו  ובכינים  ו),  ח  (שם 
הראשונות  המכות  בשלושת  ובהדרגה  לאט  טו).  ח  (שמות 

נודעה מציאות ה'.

בסדרה השניה, ערוב דבר ושחין- עד"ש, הוציא ה' מהלב את 
האמירה שיש אלוקים אך הוא משגיח בעליונים בלבד. לכן 
מפורש  באופן  למצרים  ישראל  בין  ההפליה  באה  אז  דווקא 
בכתוב; בערוב- "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי 
ובמכת דבר-  יח),  ח  (שם  היות שם ערוב"  מד עליה לבלתי 
ד).  ובין מקנה מצרים" (שם ט  ישראל  בין מקנה  ה'  "והפלה 
בזה התגלתה ההשגחה המיוחדת של ה' יתברך בתחתונים, 
כפי שאומר במכת ערוב "למען תדע כי אני ד' בקרב הארץ" 

(שם ח יח). 

אלוקים  שיש  הטענה  את  הקב"ה  מבטל  השלישית  בסדרה 
משגיח, אבל כוחו מסור לכוחות אחרים. לכן באו מכת ברד, 
כל  על  שולט  שה'  כולם  ראו  בזה  ובכורות-  חושך  ארבה, 

הכוחות הרוחניים: הרוח, האש והמים.

את  להסביר  ניתן  כך  בהדרגה.  אמונה  שיעור  לנו  עשה  ה' 
ההפסקה בין המכות, על מנת שניתן יהיה ללמוד ולהבין את 

תוכנן: יש אלוקים, הוא משגיח ושולט בכוחות כולם. 

השפת אמת מסביר שדצ"ך, עד"ש באח"ב הם אותם ארבעה 
אופנים,  הקודש,  חיות  הקב"ה-  מאת  שממונים  מלאכים 
בעצם  דינור.  נהר  את  החוצים  הכבוד  כסא  נושאי  שרפים, 
שורש  הם  המטה  על  חקוקים  שהיו  תבות  ראשי  אותם 

היחודים. כל יחוד הבורא והעולם נעוץ בדצ"ך עד"ש באח"ב. 
אותיות אלה הינן ביטוי של עשר הספירות. ספירות ואותיות 
אלו מתגלים ע"י מלאכים שמביאים את ההשפעות לעולמנו. 
רק כאשר הבינו עם ישראל שהמכות הם ביטוי לאלוקות היו 
מוכנים ליציאת מצרים. המטה מלמדנו שאנו מונהגים על ידו 
ומנהיגו. רק מתוך  יתברך לבד, שהוא בורא העולם משגיחו 
הבנה זו היו יכולים לגבור על הים, "ואתה הרם את מטך ונטה 

את ידך על הים ובקעהו" (שמות יד טז). 

הכרה זו היא המאפשרת לישראל לגבור על עמלק במלחמה 
מולם, כפי שמכריז משה רבנו בסוף הפרשה- "אנכי נצב על  
המטה  עם  עולה  משה  בידי".  האלקים  ומטה  הגבעה  ראש 
ירים  "והיה כאשר  יא)  יז  בידו, וכפי שאומרת התורה (שמות 
משה  עמלק".  וגבר  ידו  יניח  וכאשר  ישראל  וגבר  ידו  משה 
מרים את ידו האוחזת במטה, אותו מטה המעורר על מקור 
ג  פרק  השנה  ראש  (מסכת  המשנה  כלשון  הבריאה.  כל 

משנה ח):

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר (שמות 
שוברות  או  מלחמה  עושות  משה  של  ידיו  וכי  י"ז) 
מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים 
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו 

מתגברים ואם לאו היו נופלין".

אותה הרמת המטה בידיו עוררה את ישראל להכיר במקור 
הכל. הכרה זו היא המנצחת את עמלק, לדעת שהעולם מלא 
עמלק  מטומאת  הלב  ניקוי  ושליטתו.  השגחתו  ממציאותו, 
שלא יודעת את מקור הבריאה היא ההכנה של ישראל למתן 
תורה. לכן מתארים חכמינו שבמעמד זה זכו ישראל שפסקה 
מהם זוהמת הנחש הקדמוני (תלמוד בבלי מסכת שבת דף 

קמו עמוד א) שלא שעבד עצמו למלך מלכי המלכים.
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ז. חמורו של משיח

לעתיד לבוא יתגלה מטה זה שוב, שכן המשיח יבוא עם מטה 
את  לנו  להשלים  יכול  המשיח  של  נוסף  תיאור  בידו.  משה 
מהותו של המטה. זכריה בנבואתו על המשיח (זכריה ט ט) 
אומר לעם ישראל: "גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה 
מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן 

אתנות". תכונתו של המשיח שיבוא דווקא רוכב על חמור.    

מסביר המהר"ל מפראג   שהמשיח מתואר דווקא כרוכב על 
החמור ולא שיש לו חמור. כוונת הנבואה שהמשיח מושל על 
החמור, שהוא סמל החומריות.    עניינו של המשיח לגלות לנו 
אינו  מה נמצא מעל החומר, מה מנהיג את החומר. החומר 
המסך  את  להסיר  המשיח  ועניין  אלוקות,  של  ביטוי  אלא 
הנסתרת  האמיתית  המציאות  את  לנו  ולגלות  המכסה 

מאחורי דמיון החומר. 

שיירד  אביו  ליעקב  ששולח  בשעה  בחמורים  נעזר  יוסף  גם 
טז  דף  מגילה  מסכת  בבלי  (תלמוד  חכמינו  דנים  למצרים. 

עמוד ב) מה שלח יוסף על גבי אותם חמורים:

מטוב  נשאים  חמרים  עשרה  כזאת  שלח  "'ולאביו 
יפת  בר  בנימין  רבי  אמר  מצרים?  מטוב  מאי  מצרים'. 
אמר רבי אלעזר: שלח לו יין [ישן], שדעת זקנים נוחה 

הימנו".

ימי  מששת  שמשומר  יין  אותו  הוא  יוסף  שולח  אותו  היין 
הוא  בענביו  המשומר  יין  אותו  סוד.  בגימטריא  יין  בראשית. 
אותו אור ששימש בשבעת ימי הבריאה והראה בחוש אלוקות 
ושכל החומר מעטפת בלבד. לאחר סיום הבריאה נגנז האור, 
החמורים  וחומריות.  חושך  לעינינו  ונראה  יין,  אותה  כוסה 
היין המשומר הוא העולם החומרי  גביהם את  שנושאים על 
שנושא בתוכו ועל גביו את הפנימיות, את האלוקות המחייה 
זו  מוחלט.  כגשם  חוץ  כלפי  כשנראה  גם  אותו,  ומקיימת 
הייתה מטרת יוסף כל ימי חייו, לגלות את הנקודה הפנימית 
הנסתרת מהעין. זו גם מטרת משה רבנו אשר רוכב ומרכיב 
משה  שנשמת  שמואל,  גם  כך  החמור.  על  ובניו  אשתו  את 
באותו  השתמשו  בעצם  כולם  בחמור.  השתמש  בו,  כלולה 
חמור. אין הכוונה לחמור גשמי, אלא אותו מסר שהחומריות 
היא  המעטפת  מטרת  כל  המהותית.  לנקודה  מעטפת  היא 
לבחור  המטרה  אך  חיים,  אנו  איתה  הבחירה  את  לנו  לתת 

ולעלות למקור החיים. 

ה'אור החיים' הקדוש אומר שנשמת משה רבנו היא נשמת 
המשיח ומטרתם אחת- האמונה. אמנם לא רק ההצהרה 'אני 
לבבך'-  אל  'והשבות  אלא  חיצונית,  באמונה  מאמין'  אדם 
שנראה עין בעין את קודשא בריך הוא בגן עדן, שנבקע את 
אותו מסך שייגנז וייעלם לעתיד לבוא. זה המהלך של ספר 
בראשית עד מתן תורה, מסר של אמונה לדורי דורות אשר 

ממשיך ורץ איתנו מאז ועד ביאת המשיח. 

וכך ביארו חז"ל פסוק זה במקומות שונים; קהלת רבה פרשה א, בראשית רבה פרשה עה, תלמוד בבלי סנהדרין דף צח עמוד א ועוד.

נצח ישראל פרק מ, גבורות ה' פרק כט, גור אריה שמות ד יד, חידושי אגדות למסכת בכורות ה: 

נצח ישראל פרק לו
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