
תשפ"אפרשת מטות מסעי מראי מקומות לשיעור    

 הרב שבתי סלבטיצקי

מליון דולר 179איך להישאר צעיר ? למה ציור של פיקאסו נמכר ב   

 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה : ל ב במדבר

      ה'

יש להבין ההפרש בין שבטים למטות ולמה  מאמדרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ע' רלז :

כאן בפ' נדרים קוראים בשם מטות הנה ענפי האילן נקראים בשם שבטים ע"ש 

שהאילן הוא עיקר ומה שמסתעף ממנו הוא רק הארה בעלמא ממנו ועדיין צריך הוא 

ליניקה מגופו של אילן לכך יקרא שבט והענפים הם רכים מאד וצמיחתן באילן הוא 

ה לראש האילן כו' ובכל זאת אין המטה כן אלא הוא קשה ואיננו מלמטה למעל

מצטרך ליניקה מן האילן והוא עב וגס יותר מן הענף והוא כאשר יכרתו אותו מן 

 האילן יסמכו עליו וראש צמיחתו למטה בארץ כו'

 .ודבק באשתו והיו לבשר אחד אמו ואת איש את אביו יעזב על כןבראשית ב, כד : 

 ובחור, אחד מצד וזקנה זקן? אבינו אברהם של מטבע ואיזהו:  ב צז קמא בבא

 . אחר מצד ובתולה

 דאסור מכאן ובחורה בחור מכאן וזקינה זקן צורת בו שהיה לא ונראה: תוספות שם 

  ובתולה. בחור אחר ומצד וזקינה זקן אחד מצד כתוב היה כך אלא אדם צורת לעשות

ה:  ז לדדברים  ֶׁ ן ּומֹש  ִרים ֵמָאה ּבֶׁ ש ְ ָנה ְועֶׁ ָ מֹתוֹ  ש   .  ֵלחֹו ָנס ְולֹא ֵעינוֹ  ָכֲהָתה לֹא, ּבְ

 לחלוחית. עימה שיש זקנה:  טז,  מח רבה בראשית

ויאמר אלי הנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות   : יחזקאל לז

עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי  דים והעלתייונתתי עליכם ג .  שמעו דבר יהוה

 .ה'בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני 

ר' ירמיה בר אבא אמר אלו בני אדם שאין בהן לחלוחית של :  סנהדרין, דף צב, ב

 מצוה. 

דא"כ מהו פי' לדעת. הענין כי הנשמה קודם ירידתה   : קפה דרך מצותיך  עמוד

' אשר עמדתי לפניו ושם היה לה בעה"ז היתה עומדת בעולם העליון וכמ"ש חי ה

גילוי אלקותו ית' ואח"כ ירדה בסתר המדרגות בעה"ז השפל להיות בהסתר פנים 

וריחוק מקום מאור ה', ותכלית ירידתה הוא בשביל הנסיונות שבאין לאדם שהן 

 .... מהסתר פנים והסתלקות חיות השפע במניעות בריאות הגוף


