בס"ד
פרשת וארא – עניי המטה

א .שמות פרק ד
ֹאמר! לֹא ִנ ְרה ֵא ֶלי ָ יְ קֹוָק:
ַא ִמינ! ִלי ְולֹא יִ ְְ $מע! ְ#ק ִֹלי ִ"י י ְ
ֹאמר וְ ֵה לֹא י ֲ
ַע מ ֶֹ$ה ַו' ֶ
)א( ַו' ַ
ֹאמר ַמ ֶ)ה:
ָד ָ ַו' ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ְיקֹוָק מזה ַמה *ֶה ְבי ֶ
)ב( ַו' ֶ
ָחַ $ו ָ'נָס מ ֶֹ$ה ִמ ָ-נָיו:
0ר ָצה ַוי ְִהי ְלנ ָ
יכה! ְ
ִַ $ל ֵ
0ר ָצה ַו' ְ
יכה! ְ
ֹאמר ַה ְִ $ל ֵ
)ג( ַו' ֶ
ַחזֶק ַ 2#וי ְִהי ְל ַמ ֶ)ה ְַ #כ:2-
ַ'ִַ $לח יָדַ 2ו' ֲ
ֶאחֹז ִ#זְ נָב 2ו ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹ$ה ְַ $לח י ְָד ָ ו ֱ
)ד( ַו' ֶ
ַעקֹב:
0ב ָר ָהֱ 4אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי י ֲ
ַא ִמינ! ִ"י ִנ ְרה ֵא ֶלי ָ יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתֱ 4אל ֵֹהי ְ
)ה( ְל ַמ ַע י ֲ
ב .שמות פרק ז
0הרֹ ֵלאמֹר:
ֹ$ה וְ ֶאל ֲ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶ
)ח( ַו' ֶ
0הרֹ ַקח ֶאת ַמ ְ) ָ וְ ַה ְֵ $ל ְ ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה י ְִהי ְל ַת ִ6י:
מ ְר ֶָ 5אל ֲ
מ2פת וְ ַ
)ט( ִ"י יְ ַד ֵ#ר ֲא ֵל ֶכְ -ַ 4רעֹה ֵלאמֹר ְ5נ! ָל ֶכֵ 4
0הרֹ ֶאת ַמ ֵ)ה! ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וְ ִל ְפנֵי ֲע ָב ָדיו ַוי ְִהי ְל ַת ִ6י:
ֵַ $ל ְ ֲ
ַעֵ !7כ ַ" ֲא ֶ$ר ִצ!ָה יְ קֹוָק ַו' ְ
0הרֹ ֶאל ְַ -רעֹה ַו' ֲ
)י( ַו ָ'בֹא מ ֶֹ$ה וְ ֲ
יה:"ֵ 4
ַע !7גֵַ 4הַ 4ח ְר :ט ֵ9י ִמ ְצ ַריִ ַ #ְ 4ל ֲה ֵט ֶ
)יא( ַו' ְִק ָרא ְ -ַ 4ַ8רעֹה ַל ֲח ָכ ִמי 4וְ ַל ְמ ַכ ְ; ִפיַ 4ו' ֲ
0הרֹ ֶאת ַמ) ָֹת:4
ִַ $ליכ! ִאיַ $מ ֵ)ה! ַו' ְִהי! ְל ַת ִִ 6ינַ 4ו' ְִב ַלע ַמ ֵ)ה ֲ
)יב( ַו' ְ
ֶחזַק ֵלב ְַ -רעֹה וְ לֹא ַָ $מע ֲא ֵל ֶהֲ "ַ 4א ֶ$ר ִ< ֶ#ר ְיקֹוָק :פ
)יג( ַו' ֱ
ג .שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה ט
ב ואמרת אל אהר קח את מט ,הה"ד )תהלי 4קי( מטה עוז ישלח ה' מציו ,אי הקב"ה רודה את הרשעי 4אלא במטה ,ולמה
לפי שנמשלו לכלבי 4שנאמר )ש/ 4תהלי /4נט( ישובו לערב יהמו ככלב ,כש 4שדרכו של כלב ללקות במקל כ ה 4לוקי ,4לכ
נאמר מטה עוז ,אמר לה הקב"ה פרעה רשע הוא א 4אומר לכ 4תנו מופת הכה אותו במקל ,שנאמר אמור אל אהר קח את
מט.
ג והשל לפני פרעה יהי לתני ,תנ העומד להתפלל אפילו המל שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרו על עקיבו לא
יפסיק ,מה ראו חכמי 4להקיש כריכת נחש למלכות מצרי 4א"ר שמעו ב פזי דכתיב )ירמיה מו( קולה כנחש יל ,מה הנחש
מלחש והורג א@ מלכות מצרי 4מלחשת והורגת כי הוא נות בבית האסורי 4ומלחש עליו להורגו ,ד"א מה ראה הקב"ה להקיש
מלכות מצרי 4לנחש ,מה הנחש מעוק 4א@ מלכות מצרי 4מעקמת דרכיה ,לפיכ אמר הקב"ה למשה כש 4שהנחש מעוק 4א@
פרעה מעוק ,4כשיבא להתעק 4אמור לאהר ויתלה את המטה כנגדו כלומר מזה אתה לוקה.
ד .שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה ט
באותה שעה אמר הקב"ה א 4יבלע תני את תניניה 4של מצרי 4מנהגו של עול 4הוא ,נחש בולע נחש אלא יחזור לברייתו
ויבלע את תניניה ,4מהו ויבלע מטה אהר את מטות ,4א"ר אלעזר נס בתו נס מלמד שחזר המטה מטה כברייתו ובלע אות,
כשראה פרעה כ תמה ואמר ומה ,א 4יאמר למטה בלע לפרעה ולכסאו ,עכשיו הוא בולע אותו ,א"ר יוסי ב"ר חנינא נס גדול
נעשה במטה שאע"פ שבלע כל אות המטות שהשליכו שהיו רבי 4לעשות מה י' עומרי 4ולא הועבה וכל מי שרואה אותו אומר
זה מטה אהר מכא שהיה מטה אהר סימ טוב לעשות בו נסי 4ונפלאות לדורות.
ה .בראשית פרק ג
ָחי ְלע ָֹל:4
כל ו ַ
יִַ $לח יָדְ 2ו ָל ַקח ֵ 4ַ8מ ֵעַ Aה ַח'ִ י 4וְ ַ
ָרע ְו ַע ָ5ה ְֶ -
0חד ִמ ֶָ !69ל ַד ַעת ט2ב ו ָ
דָ 4היָה ְ" ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֱאל ִֹהיֵ 4ה ָה ָ
)כב( ַו' ֶ
B:ח ִמ ָ;:4
)כג( וַיְ ֵַ Cְ $חה! ְיקֹוָק ֱאל ִֹהיִ 4מֵ ַ8ע ֶד ַל ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ$ר ל ַ
:ביְ 4ו ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ְִ 9ת ַה ֶֶ -כת ִל ְ$מֹר ֶאת ֶ< ֶר ְ ֵעַ Aה ַח'ִ י :4ס
ִַ "ֵ $מ ֶֶ Bדְ 4לגַ ֵע ֶד ֶאת ַה ְ"ר ִ
דַ 4ו' ְ
ָרֶ $את ָה ָ
)כד( ַו ְיג ֶ
ו .ספר מורה הנבוכי 4חלק א פרק ב
אמר המקשה ,יראה מפשוטו של כתוב כי הכוונה הראשונה באד 4שיהיה כשאר בעלי חיי 4שאי שכל לו ולא מחשבה ,ולא
יבדיל בי הטוב ובי הרע ,וכאשר המרה הביא לו מריו זה השלמות הגדול המיוחד באד ,4והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת
בנו אשר היא הנכבדת מ העניני 4הנמצאי 4בנו ,ובו נתעצ .4וזה הפלא שיהיה עונשו של מריו תת לו שלמות שלא היו לו והוא
השכל...
שמע תשובתנו..וזה כי השכל אשר השפיע הבורא על האד ,4והוא שלמותו האחרו הוא אשר הגיע לאד 4קוד 4מרותו ,ובשבילו
נאמר )וצוה( בו שהוא בצל 4אלהי 4ובדמותו ,ובגללו דבר אתו וצוה אותו כמו שאמר ויצו ה' אלהי 4ולא תהיה הצואה לבהמות
ולא למי שאי לו שכל ,ובשכל יבדיל האד 4בי האמת והשקר ,וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו ,אמנ 4המגונה והנאה הוא
במפורסמות לא במושכלות ,כי לא יאמר השמי 4כדוריי 4נאה ,ולא האר Aשטוחה מגונה ,אבל יאמר אמת ושקר .וכ בלשוננו
יאמר על הקושט ועל הבטל ,אמת ושקר ,ועל הנאה והמגונה ,טוב ורע .ובשכל ידע האד 4האמת מ השקר .וזה יהיה בעניני4
המושכלי 4כל .4וכאשר היה על שלמות עניניו ותמות ,4והוא ע 4מחשבתו ומושכליו אשר נאמר בו בעבור 4ותחסרהו מעט
מאלהי ,4לא היה לו כח להשתמש במפורסמות בשו 4פני 4ולא להשיג ,4עד שאפילו הגלוי שבמפורסמות בגנות ,והוא גלוי
הערוה לא היה זה מגונה אצלו ,ואל השיג גנותו .וכאשר מרה ונטה אל תאוותיו הדמיוניות והנאות חושיו הגשמיות ,כמו שאמר
כי טוב הע Aלמאכל וכי תאוה הוא לעיני ,4נענש בששולל ההשגה ההיא השכלית ,ומפני זה מרה במצוה אשר בעבור שכלו צוה
בה ,והגיע לו השגות המפורסמות ונשקע בהתגנות ובהתנאות ,ואז ידע שיעור מה שאבד לו ומה שהופשט ממנו ובאיזה עני
שב .ולזה נאמר והיית 4כאלהי 4יודעי טוב ורע ,ולא אמר יודעי שקר ואמת ,או משיגי שקר ואמת ,ואי בהכרחי טוב ורע כלל,
אבל שקר ואמת.
ז .תורה אור בראשית פרק ב
כי העני שקרה לאב הראשו ביו 4הבראו הוא נוהג עד היו 4בזרעו אחריו ,רק מה שהיה באד 4בעת הבריאה בג' גופי 4אד4
אשה נחש ,הוא מתמיד עד היו 4בגו@ אחד שהוא גו@ האד ,4שהנשמה העליונה שניתנה בו וכחותיה שה 4השכל והבינה וכיוצא
הוא האד ,4והגו@ שלו בשג 4הוא בשר ועצ 4היא האשה ,והוא הזווג הראשו שמכריזי עליו קוד 4יצירת הולד ארבעי 4יו4
)ר"ל מעת הריו עד אחר מ" 4יו ,4שנצטייר צורת הולד כמ"ש חז"ל( בת פלוני לפלוני ,כי הנשמה והצורה תרד לפי הכנת החומר
המצטייר מטפה הזרעיית שמביאי 4אותה לפני יוצר הצורות ואומר חכ 4יהיה או טפש וכו' ,וגו@ האד 4הוא חוה הראשונה שדו
פרצופי 4נבראו ,הצורה והחומר ,שהיא האד 4ואשתו הראשונה ,עד יגדל וימצא זווגו השני לקיו 4המי שהיא חוה השניה,
והכחות הנמצאות בגויה שדרכ 4להזיק שה 4כח הדמיו והמתעורר והמתאוה ,ה 4הנחשי 4שנתנו אל האד 4והאשה לשרת4
באורח מישור כשישתמש בה 4לטוב ולאושר הנפש ,כמ"ש חז"ל חבל על שמש גדול שאבד מ העול ,4שאלמלא לא חטא אד4
הי"ל לכ"א שני נחשי ,4א' משגרו להביא אבני 4טובות )שהוא כח המדמה והמתעורר שתאות 4אל העושר והיה זה טוב א4
היה משתמש בו לעשות צדקה וחסד וכדומה( ,וא' היה מוציא בו זבל לשדהו ולגינתו )הוא כח המתאוה שהיה משתמש בו להכי
לו מאכל הצרי ,שהוא פרי הגינה והשדה( ,וה' נטע בג עד אשר ש 4בו את האד) 4ר"ל בעוה"ז שהוא משכ האד (4שלשה מיני
עצי 4לשלשה הגבורי 4האלה .א[ ע Aהחיי 4שהוא העסק בתורה ובעיו שהוא מיוחד אל האד ,4ר"ל הנשמה האלהית והשכל,

שהאוכל מפרי ע Aחיי 4יחיה לעול 4חיי 4הרוחניי 4והנצחיי 4המיוחד לנשמה האלהית .ב[ כל ע Aנחמד למראה וטוב למאכל,
שה 4מיוחדי 4אל האשה שהוא הגו@ ,שצרי למזו להשלי 4הנית והכי לו ה' מזונו ההכרחיי ללח 4מאכלו .ג[ ע Aהדעת טו"ר,
הוא בקשת העושר והמשרה והקנאה והתאוה והכבוד ,שהוא מעורב טוב ברע כי הטוב שלו הוא מדומה וזה מיוחד אל הנחשי4
אשר קננו בקרבו שה 4כח הדמיו והמתעורר והמתאוה אשר ילכו לקראת נחשי ,4ונחליה 4יפרדו מ הג לחו .Aכי הקנאה
והתאוה והכבוד מוציאי את האד 4מ הג שהוא העול ,4וה 4ג' ראשי 4חלוקי 4שמימיה 4רעי 4והאר Aמשכלת ,לבד מנהר
פרת ,א 4ישמש במדות אלה לעבודת ה' באר Aאשר ה' דורש אותה תמיד וה' הופיע אל בני האד 4ונת לה 4תורת חיי4
שההוגה בה יאכל מע Aהחיי 4וחי לעול 4ביראת ה' ואהבתו ובהשגת האמתיות באלהות וצדיק באמונתו יחיה ,והרשה לה4
לאכול כל ע Aמאכל ,וליהנות מעה"ז ממאכלות המותרות והנאות המותרות ולהתעסק בעסקי העול 4ההכרחיי 4למצוא חית
ידו ,והזהיר בתורתו מאכילת ע Aהדעת טו"ר ,בל יגביר בנפשו ציורי 4הרעי 4מהנחשי 4המזיקי 4ובל יבקש חשבונות רבי4
ודברי 4מותריי 4אשר בהמה יכלה בהבל ימיו ושנותיו בבהלה ,שזה יביא לו המות הנפשיי והגופיי .אול 4הנחש אשר באד4
שהוא כח הדמיו והמתעורר והמתאוה ה 4יסיתו את האשה שהוא הגו@ לאכול פרי מות ומשכלת של ע Aהדעת טו"ר ,ויעזבו
מקור מי 4חיי 4לחצוב לה 4בארות נשברי ,4והאשה תת ג 4לאישה עמה שהוא מה שתמשי ג 4את השכל אל עצת הנחש ואז
יעזוב תורת ה' ואת ע Aהחיי ,4והשכל יהיה עבד נרצע לחשוב מחשבות ולהתנגל תחבולות למלאות עצת האשה אשר הנחש
הטיל בה זוהמא ,ואז חלה קללת ה' ומארה על שלשת אלה
ח .מלבי" 4בראשית פרק ג פסוק כב
)כב( ויאמר ה' ה האד 4היה כאחד ממנו .ר"ל שא 4לא היה האד 4אוכל מע Aהדעת היה האד 4נשאר מחולק משני חלקי.4
חלק אחד הוא נשמתו הרוחניית .וחלק השני הוא גופו החמרי ,שכבר בארנו שקוד 4חטא אדה"ר לא המזגו בהרכבה מזגית רק
שוכני 4זה אצל זה בהרכבה שכנית ,והיתה נפשו יכולה להתפשט מגופו בכל פע ,4כמדרגת משה ואליהו ע"ה ,ועתה אחרי
החטא נמזגו בהרכבה מזגית והיה האד 4אחד עד שכלל האד 4היה כאחד משני חלקיו ,ויש הבדל בי אחד ממנו בסגו"ל ובי
אחד ממנו בפת"ח ,שאחד בסגו"ל מורה על חלק החשוב ,ובפת"ח מורה כל אחד שיהיה ומציי החלק הגרוע ,ר"ל שכלל האד4
בשני חלקיו נעשה כאחד משני החלקי 4וכחלק הפחות שבו ,שנעשה אד 4גופני וחומרי ,וא"א לו עוד להפשיט את חלק הרוחני
שהוא נשמתו מגויתו ,וזה נעשה מצד שהוא מוכ לדעת טוב ורע ולהמש אחר החומר ומשאלותיו ,והנפש כלואה במכלא
החומר והיתה כמוהו ,וא"כ אי לנשמתו תקוה לשוב אל רוחניותה ואל שלמותה עד שימות ,ועתה פ ישלח ידו וכו' וחי לעול,4
כי היה מסגולתו שהאוכל ממנו לא ימות ,וזה רעה גדולה להנפש וג 4להגו@ ,וכמ"ש באור למעלה )סי' ב' פסוק וא"ו( כי הנפש
לא תוכל לשוב אל מדרגתה ,והגו@ יהיה תמיד שבע כעס ומכאובות ,ולכ "וישלחהו ה' מג עד"..
ט .אליהו רבה )איש שלו (4פרשה א
ויגרש את האד) 4בראשית ג' כ"ד( ,מלמד שנת לו הקב"ה גירושי כאשה .וישכ מקד 4לג עד את הכרובי) 4ש 4ש/ 4בראשית
ג' ,(/מלמד שהכרובי קודמי למעשה בראשית .ואת להט החרב המתהפכת )ש/ 4בראשית ג' ,(/זו גהינ .4לשמור את דר )ש4
/בראשית ג' ,(/זו דר אר ,Aמלמד שדר אר Aקדמה לכל .ע Aהחיי) 4ש/ 4בראשית ג' ,(/אי ע Aחיי 4אלא תורה ,שנאמר עA
חיי 4היא למחזיקי 4בה וגו' )משלי ג' י"ח(.
י .שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה ט
יא ויעשו כ חרטומי מצרי 4מלמד שהיו סבורי שהיו מעשה כשפי ,4בלטיה ,4א"ר איבו בר נגרי א"ר חייא בר אבא בלטיה4
אלו מעשה שדי 4בלהטיה 4אלו מעשה כשפי ,4וכה"א )בראשית ג( את להט החרב המתהפכת לשמור את דר ע Aהחיי ,4לפי
שמעשה כשפי 4ע"י מלאכי חבלה נעשי4
יא .ספר מורה הנבוכי 4פתיחה
ולא תחשוב שהסודות העצומות הה 4ידועות עד תכלית 4ואחרית 4לאחד ממנו ,לא כ ,אבל פע 4יוצ Aלנו האמת עד
שנחשבנו יו 4ואחר כ יעלימוהו הטבעי 4והמנהגי 4עד שנשוב בליל חשו קרוב למה שהיינו תחלה ,ונהיה כמי שיברק עליו
הברק פע 4אחר פע 4והוא בליל חזק החש ...ומה 4מי שיהיה בי בריקה לבריקה הפרשי 4רבי 4או מעטי .4ויש מי שלא יגיע
למדרגת שיאור חשכו בו בברק ,אבל בגש 4טהור ז ,או כיוצא בו מ האבני 4וזולת 4אשר יאירו במחשכי הלילה ,ואפילו האור
ההוא הקט אשר יזריח עליו ג 4כ אינו תדיר ,אבל יצי Aויעל 4כאלו הוא להט החרב המתהפכת..
יב .מלבי" 4דברי 4פרק יח
קוס 4קסמי ,4הקוס 4הוא שעושה מעשה מ המעשי 4הידועי 4עד שיפנה לבו להגיד עתידות ,והיו עושי 4מעשי 4ע 4קסמי
ע Aלהגיד על יד 4עתידות ,כמו שנעשה בזמנינו ע"י הנחת האצבעות על טבלא של ע Aובסיוע כח הדמיו כוונו להשיג איזה
דברי 4נעלמי 4וכמ"ש עמי בעצו ישאל
יג .שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה ח
ג ל והפרע ממנו ,אמר לו היא אביא עליו עשר מכות אמר לו ואת המטה הזה תקח ביד ,א"ר יהודה המטה משקל מ' סאה
היה ושל סנפרינו היה וי' מלכות חקוקות עליו נוטריקו ,דצ" ,עד"ש ,באח"ב ,א"ל הקב"ה בטכסיס הזה הבא עליו את המכות..
יד .משנה מסכת אבות פרק ה משנה ו
]ה[ עשרה דברי 4נבראו בערב שבת בי השמשות ואלו ה פי האר Aופי הבאר ופי האתו והקשת והמ והמטה והשמיר והכתב
והמכתב והלוחות ויש אומרי 4א@ המזיקי וקבורתו של משה ואילו של אברה 4אבינו ויש אומרי 4א@ צבת בצבת עשויה:
טו .מלבי" 4שמות פרק ד
)ב( ויאמר ה' ...אמנ 4היו לאותות האלה ג 4איזה יחוס אל משה בדר הרמז ,ה' אמר לו מה זה ביד ויאמר מטה ,כי המטה
יקרא בג' לשונות מקל ,מטה ,משענת ,המשענת עשוי לחולי 4ולזקני 4להשע עליה ,4כמ"ש א 4יקו 4והתהל בחו Aעל
משענתו ,ואיש משענתו בידו מרוב ימי] 4זכריה[ ,המקל עשוי להכאה ודר הרועי 4להיות ביד 4מקל על הצא והכלבי 4והחיות
רעות ,והמטה היה עשוי לכבוד ,והיה בו ציו המעלה והמשרה וכבוד המשפחה כמו מטה לוי ,מטה בית אבות ,4ובאשר משה
היה זק והיה יכול לקראו בש 4משענת ,והיה רועה בצא והיה יכול לקראו בש 4מקל ,והיה מצוי ביחוסו ומשפחתו ויוכל
לקראו בש 4מטה ,כששאל ה' מה זה ביד השיב שאינו לא מקל ולא משענת רק מטה ,עפ"ז הוכ המטה הזה לציי מעלת משה
ועצמותו וגדולתו ,ואחר שמשה הי' איש אלהי 4נעשה המטה מטה האלהי 4לציי שבו יעשה פלאות ואותות ומופתי 4שזה
מציי כח משה וענינו ,וכבר בארנו בפי' מע"ב )סו@ פ"ב בהערה( שהאד 4מורכב מג' חלקי 4המצויני 4ש 4בש 4איש ,אשה,
נחש ,שהנשמה האלהית וחלק הרוחני והשכלי שבו הוא האיש ,וכוחות הנפש הנתלי 4בחומר היא האשה שבו יודע טוב ורע,
וכחות העפריי 4הבשר ותאוותיו ויצרי מעלליו הוא הנחש ,ומשה אשר משל על כחותיו החומריי 4וכול 4היו קדש לה'
מתרוממי 4מ הארצית אל הרוחנית והאלהית ,אחז את הנחש בידו ובכחו ויהי למטה האלהי 4בידו כולו קדש הלולי ,4עפ"ז
אמר ה' אליו:

)ג( השליכהו ארצה .א 4יפנה רגע ויניח המטה מידו בל יחזיק בו בכחו הרוחני עד שיושל ויצא מרשות משה אל דברי 4ארציי4
ולא יכניעהו בכחו השמימיי ,ויהי לנחש ,מתנגד אל רוחנית משה וקדושתו ,עד שמשה הרוחני והאלהי נס מפניו כי ארב עליו
לנשכו ולהטיל בו ארס וחמת נחש:
)ד( ויאמר ה' שלח יד ואחז בזנבו .שא 4ישלח ידו החזקה וכחו הרוחני לאחוז בהנחש ולהכניע את החומר והיצר אל הקדושה,
ולהרי 4אותו מעפר אל דברי 4שמיימי 4ישוב בכפו למטה האלהי 4ואל הקדושה ,ולמדו שא 4אפילו רק יאחז בו ולא יחזיק
בכח ,ואפילו לא יאחז רק בזנבו לא בגופו ,יהיה קדש ומטה אלהי ,4ר"ל שא 4ירי 4אותו מעט משפלותו יתרומ 4ויהיה קדש,
אמנ 4משה הוסי@ ויחזק בו בגופו לא בזנבו לבד ,ולא באחיזה קצת רק החזיק בו בכח ]שזה ההבדל בי אחז ובי החזיק[ ,כי
הכניס כחותיו החומריי 4כול 4אל הקדש ויהי למטה בכפו:
)ה( למע יאמינו .שבזה יראו כי יש כח ביד האיש האלהי הוא הקדוש להרי 4את הנחש והרע שבו אל האלהות והרוחנית ,עד
שלא יעכב בידו מלהתדבק בעליוני 4ולעשות אותות ומופתי 4במטה האלהי 4הזה שהוא בגופו אשר נעשה קדש ורוחני ,וע"כ
נראה אלי ה' ,כי משה הכניע את הנחש שבו וג 4כחות החומריות שבו נעשו קדש ורוחני ומוכני 4אל הנבואה והדבוק האלהי,
ואמר כי נראה אלי ה' אלהי אבות ,4כי באשר האומות היו מכחישי 4מציאות הנבואה ואמרו שהוא מ הנמנע שהאלהי 4ישכי
כבודו על שוכני בתי חומר לדבר עמה ,4אמר שישראל ה 4יודעי 4שהנבואה אפשריית באשר הוא אלהי אבות ,4והיתה הנבואה
מצויה באבות 4שהיו דבקי 4באלהי 4והי"ל חבור עמה ,4ובא אצל 4האות והמופת על הנבואה וא"צ רק שידעו שנראה אלי כי
מטה האלהי 4ביד וכול קדש:
טז .מלבי" 4שמות פרק ז
)יא( ויקרא ג 4פרעה .פרעה שהחזיק א"ע לאלוה רצה להתדמות למשה ,כמו שמשה אינו עושה בעצמו רק ע"י נביאו אהר ,כ
יעשה ג 4הוא ע"י נביאיו החכמי 4והמכשפי ,4לז"א מלת ג ,4ויעשו ג 4ה 4חרטמי מצרי 4בלהטיה 4כ ,ובמה שלא אמר ויעשו
ג 4ה 4כ ,באר ההבדל בי מעשה אהר ומעשיה ,4שה 4לא עשו תניני 4בפעל רק עשו בלהטיה ,4ר"ל בתחבולת אחיזת עיני4
שעושה במהירות עד שמתעה את עי הרואה ,ואיכות התחבולה באר במ"ש ויעשו ג 4ה 4חרטמי מצרי ,4ר"ל שהביאו עורות
של תניני 4מתי ,4והחרטומי 4היו תחת עור התניני 4והתנענעו תחתיה 4עד שנדמה שהוא תני חי מתנענע ודולג ממקו4
למקו 4ופעל ויעשו מוסב על החכמי 4והמכשפי 4שה 4עשו את חרטומי מצרי 4שיהיו לתניני 4ע"י שהתעטפו בעור תני ,ובעת
שהשליכו המטות באו החרטומי 4המעוטפי 4בעור תני וחטפו המטה תחת עור התני ,ומרוב המהירות ואחיזת עיני 4נדמה
להרואי 4שמ המטה נתהוה תני ,ובמדרש אמר מיד שלח והביא תינוקות מ האסכולי שלה 4ועשו א@ ה 4כ ,ויעשו ג 4ה4
חרטומי מצרי 4מהו ג ,4אפילו תינוקות של ד' וה' שני 4קרא ועשו כ ,ר"ל שתחת עור התניני 4התעטפו תינוקות המלומדי4
באסכולי שלה 4לזה לאחוז את העיני 4ולבא תחת המעטפה ולחטו@ המטה ולרו Aכתני חי עד שיתעה עי הרואה ,ותינוקות
אלה קרא בש 4חרטומי 4שהיו מלומדי 4לזה ,ובה 4עשו החכמי 4והמכשפי 4את פעולת ,4ומפרש שעשו כ בלהטיה 4היינו
באחיזת עיני 4כלהט המבריק ומחשי את העי:
יז .שפת אמת שמות פרשת וארא שנה תרנג
בעני המטה יהי לתני ובמד' שהוקשו המלכות לנחש ע"ש .ובפ' שמות השליכהו ארצה כו' וינס משה כו' אחוז בזנבו כו' .העני
הוא כי הגלות בא לברר התערובות טו"ר שנעשה ע"י החטא מעה"ד טו"ר דכ' ויגרש כו' האד 4כו' להט החרב המתהפכת כו'.
והוא עצמו עני היפו הנחש למטה ומטה לנחש .כי רצונו ית"ש הי' להיות דביקות האד 4בע Aהחיי .4דר התורה .ההנהגה
פנימיות .ולולי החטא לא הי' כל הטבע מעכב את האד .4כמ"ש אני אמרתי אלקי 4את .4וע"י החטא בעה"ד הי' העונש שלא
יוכל להתקרב אל עה"ח עד שיתק זה הדר הטבע כמ"ש ז"ל בפסוק לשמור את דר עה"ח .מכא שד"א קדמה לתורה .ופרשנו
כי זה נעשה אחר החטא ע"ש .ולכ הוכרחו בנ"י להיות במצרי 4קוד 4שזכו לקבל התורה והוא לתק דר הטבע .ובכח איש
ישראל לבטל הטבע .ואז נעשה מנחש מטה .כי מטה הוא סו@ הנהגתו ית' ומש 4יפרד להתלבש בגשמיות ובטבע .וש 4הס"א
מתגבר להיות נחש .ומזה מושכי כל המלכיות שבעוה"ז .ופרעה נק' התני הגדול .וכל זה הוא בסיבות הסתלקות הקדושה כמ"ש
השליכהו ארצה כו' .אבל כשאמר לו הקב"ה שלח יד הוא כוחו של משה שר התורה .אחוז בזנבו .מיד נהפ מנחש למטה ונעשה
כל הטבע כפו@ אל הפנימיות והס"א בורחת .ולהיפו כ' וינס משה מפניו כעני גולל אור מפני חש כו' .כשמתתק@ הס"א
הקדושה מסתלקת .לכ רמזו חז"ל כי המטה נברא בע"ש בה"ש .שאז ס"א עורקת .וכחו של משה שליט בעול 4ומתגלה ההנהגה
פנימיות .ולכ נמסר השבת לבנ"י לבטל כל המלאכות .ולהיות נמש אחר ההנהגה פנימיות והוא בחי' ע Aהחיי .4ובימי המעשה
מכ"ש בגלות הוא בחי' השליכהו ארצה כו' .ואז שליט להט החרב המתהפ מטוב לרע ומרע לטוב] .ולכ רמזו כשאד 4עומד
בתפילה ואז יש עליות העולמות .ואי הנחש שולט ונעשה מטה .ולכ המל שואל לא ישיבנו .נחש כרו לא יפסיק כו'[:
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