בסד כסליו תש"ע.

כי במקלי.
מקל.
) (1ספר בראשית פרק ל
ֲׁשר עַל ַה ַּמקְלֹות:
וַּיִּקַח לֹו יַעֲקֹב ַמּקַל ִל ְבנֶה לַח וְלּוז וְ ַערְמֹון וַיְַפּצֵל ָּבהֵן ְּפצָלֹות ְלבָנֹות ַמחְׂשף ַה ָּלבָן א ֶ
) (11ילקוט שמעוני בראשית  -פרק לב  -רמז קלא
כי במקלי עברתי את הירדן הזה בתורה בנביאים ובכתובים מצינו שלא עברו ישראל את הירדן אלא
בזכות יעקב .בתורה כי במקלי עברתי את הירדן הזה .בנביאים ביבשה עבר ישראל את הירדן ישראל
סבא .בכתובים דכתיב הירדן תסוב וגו' .מלפני אלוה יעקב אמר ר' לוי אתר הוא תמן מצווח ירדן בחמי
טבריא בבהלה נכנס יעקב לשם ונעל עשו בפניו
מטה
) (12ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כ  -המשך רמז תשסג
קח את המטה .זה שאמר הכתוב מטה עוזך ישלח ה' מציון זה המטה שהיה ביד יעקב אבינו שנאמר כי
במקלי עברתי .והוא המטה שהיה ביד יהודה שנאמר חותמך ופתילך ומטך אשר בידך .והוא היה ביד משה
שנאמר ואת המטה הזה תקח בידך .הוא היה ביד אהרן שנאמר וישלך אהרן את מטהו .והוא היה ביד דוד
שנאמר ויקח מקלו בידו .והוא היה ביד כל מלך ומלך עד שחרב בית המקדש .וכן עתיד אותו המטה לימסר
למלך המשיח ,וכן עתיד לרדות בו את אומות העולם.
) (34ספר דגל מחנה אפרים  -פרשת וישלח ד"ה ויאמר
ויאמר אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק וגו' כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות.
יש לומר שרימז בזה כי במקלי גימטריא יעקב היינו בשמו שהוא יעקב מידת אמת והיינו לגודל אמונה שלו
בזה עברתי את הירדן והבן:
) (1מדרש רבה שיר השירים פרשה ו פסקה כה
רבי חייא ור' שמעון בר חלפתא הוון מהלכין בהדא בקעת ארבאל בקריצתה וראו אילת השחר שבקעה
אורה א"ל ר' חייא רבה לר' שמעון בר חלפתא כך תהיה גאולתן של ישראל מצפצפת דכתיב )מיכה ז'( כי
אשב בחשך ה' אור לי בתחלה היא באה קימעה קימעה ואחר כך היא מנצנצת ובאה ואח"כ פרה ורבה
ואח"כ מרטבת והולכת.

שבט
) (2ספר בראשית פרק מט
ֲׁשר ְּכ ִב ְרכָתֹו ֵּב ַר ְך
ֲׁשר ִּדּבֶר ָלהֶם ֲאבִיהֶם וַיְָב ֶר ְך אֹותָם אִיׁש א ֶ
ָׂשר וְזֹאת א ֶ
ִׂש ָראֵל ְׁשנֵים ע ָ
ׁשבְטֵי י ְ
)כח( ּכָל ֵאּלֶה ִ
אֹ ָתם.

