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מאכלים הצפונים בפרשת ויצא
פרשת ויצא

וישא יעקב רגליו וכו', יש ליתן טעם על המנהג ישראל לאכול רגל בשבת, 
ומנהג ישראל תורה היא, ומשמעות תורה הוא, היינו שהיא דברי תורה, 
ומהראוי לחדש בו דברי תורה בנתינת טעם להמנהג. י"ל עפ"י מאמר חז"ל 
בלי מצרים, שנאמר  נחלה  לו  נותנין  כל המענג את השבת  קיח.[  ]שבת 
]ישעי' נח יד[ אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת 
יעקב אביך, ולהבין ענין 'נחלה בלי מצרים', י"ל עפ"י הידוע כי ענין מיצר 
יבוא להיות מושל  הוא הגבול של שליטת כל מושל במדינתו שעד פה 
בגבורתו, ולא יעבור אף פסיעה אחת במדינת זולתו כי אם היכי שרוצה 
לכובשו ואזי נכנס לספק אם ינצח או לא, אבל 'נחלה בלי מצרים' היינו 

שיוכל לעבור כל הגבולת ואף במקום ששליטה אחרת מושלת שם.
לעבור  שיוכל  השי"ת  מאת  זו  הבטחה  שקיבל  זה  הוא  שלימתא  ויעקב 
אף במקום שההיפוך מושל בכל תוקפו ולא יהיה עליו שום שליטה אלא 
זו הלך לו ארצה בני קדם אשר  ישאר בקדושתו וצדקתו, ובכח הבטחה 

הוא מקום הסט"א ממש.
בלי  נחלה  לו  נותנין  השבת  את  המענג  שכל  בשבת,  רגל  אוכלים  ולכן 
מקום  אל  אפילו  הגבולות  כל  שעבר  שלימתא  יעקב  כנחלת  מצרים 
אל  אף  קדם',  בני  ארצה  וילך  רגליו  יעקב  'וישא  והיינו  אחרא,  הסיטרא 
מצרים  בלי  לנחלה  זוכה  השבת  את  המענג  האדם  וכן  הטומאה,  מקום 
שישא לו את רגליו ויוכל לפרוץ כל הגבולים ולהגיע בכל מקום שיחפוץ, 

כי השי"ת אתו.                           אמרי אמת, ויצא, מפי ספרים וסופרים,  ויצא
המידות,  שבע  כנגד  הם  שבת  מאכלי  דשבע  י"ל  וכו',  רגליו  יעקב  וישא 
מלח  ידי  על  הבצל  ממתיקים  ולכן  גבורה,  כנגד  השני,  המאכל  בצל, 
כדאיתא שמלח ממתק ]ברכות ה.[, וכמו כן מחתכין הבצל להמתיק הדין. 
'גאלער' העשוי מרגל כנגד תפארת, מדת יעקב אבינו, דכתיב ביה 'וישא 
יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם', כמה שהיה יעקב אבינו גבוה מעל גבוה 
הגביה עצמו עוד יותר מן הרגילות.            פני שבת, עמ' ר"ג

לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, לא כאברהם שנתן להם  ויאסוף 
לאכול ולא כלוט שאמר ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו, אלא עשה 
משתה שקביעותו עשה על היין כדי לשכר אותו בעבור שלא ידע אם היא 

רחל או לאה.                                      תולדות יצחק, ויצא
ימי הזווג הם ראוים למשתה ולשמחה לחתן ולכלה ולקרובים ולא נתנו 
למלאות כריסם אלא ליתן שבח והודאה לשם יתברך שהגיעם לזווג ולתת 
ז'  והשמחה של  בהן לשמחה של מצוה,  ולשמח  לאביונים  בהם מתנות 
ימי המשתה יש לה סמך מן התורה כדגרסינן בפרקי ר"א ר' יוסי אומר 
שבעת ימי המשתה מנין לנו מיעקב אבינו שעשה משתה ז' ימים ולקח 
את רחל, שנא' ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, אמר הקב"ה 
אתם גמלתם חסד עם יעקב עבדי, אני אתן שכרכם לבניכם כדי שלא יהא 
שכר טוב לרשעים בעוה"ב שנ' ]מלכים ב' ה'[, כי בו נתן ה' תשועה לאדם 
]בנעמן נאמר שהיה מארם מקום לבן[.   מנורת המאור, נר ג' כלל ו' ח"ג פ"א

נוהגים לעשות  היו  ראיה דהראשונים  וגו', מזה  ויהי בערב  משתה  ויעש 
משתה רק יום אחד שקודם ליל הנשואין.             יד משה, ויצא

ויאסוף לבן וכו' ויעש משתה, צ"ב מה צורך להשמיענו זאת בפרט שאסף 
את כל אנשי המקום מה נ"מ לנו לידע זאת, וי"ל דאמרו רז"ל גדולה לגימה 
שמקרבת הרחוקים, וידע בעצמו שרמהו וב"ס יעמידנו יעקב אע"ה לדין 
והוא איש נכרי אין מכירו ועני ואביון, ולבן אסף כל אנשי עירו אכלו ושתו 
עמו, ואולי גם שחוק קארטען היה שם וקירב כולם ואין מי שישמע ליעקב 

לישב לדין, ואם גם ישבו מי יהפוך בזכותו.    לקיטת יצחק בן אברהם, ויצא

ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, יהודי אחד מוארשה בעל 
בית נכבד שירד מנכסיו בא פעם אחת לפני רבי זיינוויל קלפפיש זצ"ל, 
ושפך לפניו את לבו, שהנה הוא עומד להשיא את בתו והוא חייב להזמין 
קהל רב, כמה מאות אורחים, והסעודה הזאת צריכה לעלות לו סכום גדול 

שאין לפי כוחו להוציאו, ואינו יודע לשית עצות בנפשו.
אמר לו רבי זיינוויל: שתי פעמים מסופר במקרא על חתונה עם אורחים 
מוזמנים, אצל לבן ואצל בועז, אצל לבן נאמר ויאסוף לבן את כל אנשי 
המקום ויעש משתה, לבן הארמי הרמאי לא חשב, כדרכו של רמאי, מה 
יהיה ביום מחר, והוא ערך חתונה ביד רחבה, והזמין את כל אנשי המקום 
כל העיר כולה, כנגד זה בועז, אף על פי שהיה יהודי עשיר גביר עצום היה 
חי בחשבון ומתנהג בצניעות, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, הוא הזמין 
אל החתונה לא יותר ממנין אחד, ונוסף לזה מזקני העיר אנשים שאינם 
מרבים באכילה ושתיה, זה די ומספיק, אין צורך לערוך חתונה מפוארת 
ולהשתקע בחובות.   אוצר פתגמים ושיחות

ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, להגה"צ רבי  שלמה זלמלי מוילנא 
ז"ל, ]מבחירי תלמידיו של הגאון מווילנא זי"ע ואחיו של רבי חיים מוואלוזין זצ"ל[, 
פנה אליו אחד והתאונן כי הוא צריך להשיא את בתו ואין לו די כסף לסדר את 
החתונה ברוב עם והדר לפי כבודו, השיב לו ר' זלמלי שתי משתאות של נשואין 
משתה,  ויעש  המקום  אנשי  כל  את  לבן  ויאסוף  לבן  אצל  אחד  בתנ"ך  נזכרות 
פירוש משתה גדול לכל אנשי המקום, והתוצאות היו שלבסוף לקח מכל האנשים 
המשתתפים את בגדיהם מעליהם כמובא במדרש, משתה אחר היתה אצל בועז 
וכתיב שלקח למשתה רק עשרה אנשים מזקני העיר, כלומר, משתה צנוע ביותר, 
ומה הן התוצאות דוד מלך ישראל, ומלך המשיח.              אוצר חיים, ויצא

ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה וגו' ויהי בערב וגו' ודרשו ז"ל הקב"ה 
נק' לבן, ר"ל, שמלבין עון ישראל, וזהו עתיד ויאסף הקב"ה וזהו לבן את כל אנשי 
המקום הידוע שישן בו יעקב אע"ה והיינו ירושלים מארבע כנפות הארץ, ואז ויעש 
ויהי  לז"א  זה,  יהיה  ואימתי  ימי בראשית,  מיין המשומר בענביו מששת  משתה, 
בתו  השכינה  הקב"ה  שיקח  עת  הששי  אלף  היינו  הששי  יום  בערב  ר"ל,  בערב, 
שלאה מן הגלות ויבא אותה אליו למקום דירתה דהיינו א"י, ומי יבשר על זה, לז"א 
ויבא אליה למפרע אליה הנביא, ומאותה שעה ואילך יהיו עוד זו"ן פב"פ ואין עוד 
פירוד ח"ו וזש"ה.                                                           פסקי הראש, נתיב ב' בראשית

ויעש משתה, ראיתי בס' תפא"י בשם סה"ק עטרת צבי שהנשואין של יאע"ה הי' 
בע"פ של שבה"ג, והנה קיי"ל אין כונסין בתולה לחופה בשבת, ]ועיי' אבה"ע סי' 
ס"ד[, וצ"ל שהי' החופה וקידושין בע"ש שהי' יום י"ג ניסן, והמשתה שעשה לבן 
הי' בלילה שלאחריו היינו בשה"ג שחל בו ע"פ, ומזה יצא לפענ"ד המנהג לשייר 
ממיני מרקחת של פורים על שה"ג והיינו לעשות זכר לנשואי יעקב שהי' בשה"ג.

ומה שמשיירין מן מרקחת של פורים, י"ל משום שלפענ"ד הי' האירוסין של יעקב 
בפורים, כי בגמ' דמגילה ]די"ג:[ עה"פ ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי אחי 
אביה הוא, והלא בן אחות אביה הוא, אלא אמר לה מינסבא לי, אמרה ליה אין, 
מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה וכו', ועיקר האירוסין היא בשאלה את פיה 
ואמרה הן כידוע, ובקרא כתיב וישב עמו חודש ימים, ואח"כ אמר ללבן אעבדך 
שבע שנים ברחל בתך, ובכלות השבע שנים עשו הנשואין, נמצא דמשעה שבא 
יעקב לבית לבן הי' שבע שנים וחודש אחד, אמור מעתה אם הנשואין הי' בשה"ג 

הי' האירוסין בפורים, כי מפורים עד שבה"ג הוא חודש ימים. 
שה"ג  על  פורים  של  ממרקחת  שמשיירין  ממה  הטעם  נקל  לנבון  דעת  ולפי"ז 
כי הוא מאירוסין לנשואין, ועפי"ז יצא לנו גם טעם לשבח במה שהביא השל"ה 
במס' פסחים שלו בשם הר"ר אשר ז"ל נהגו כל ישראל לעשות להם בערב שבה"ג 
ובלע"ז לחם ביהכ"נ ומחלקין אותו לעניים עיי"ש, דהוא ע"ד שבעל החתונה עושה 
ומה"ט אנו עושין לחם  ביום שעושה חתונה לבניו ע"כ,  סעודה מיוחדת לעניים 

לעניים בביהכנ"ס דערב שה"ג בשביל חתונת יאע"ה שהי' בשה"ג.

                                                                                  חשבי מחשבות אות ל"ח



אוצרות דוד
  גליון שצ"ד

ַמְיָמה ָ יַע ַהּשׁ ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ְוִהּנֵ

והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 'סלם' ר"ת ס'עודת ל'ויות 
מ'לכה, הגם שהיא בבחינת 'מוצב ארצה, כי יש שאינם מקיימים אותה 
כראוי, אבל 'וראשו מגיע השמימה' לעולמות עליונים, כי והנה מלאכי 
אלקים עולים ויורדים בו, ביום ו' היינו שהמלאכים שיורדים בערב שבת 
קודש עולים למעלה על ידי סעודת מלוה מלכה, ויורדים אחר כך ביום 
הששי עד כאן לשונו הטהור.                              עירין קדישין השלם, ויצא

אלקים  מלאכי  והנה  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סלם  והנה 
עולים ויורדים בו, י"ל עפ"י המובא שיש עצם באדם ששמו נסכא ואין 
זה  ומעצם  רק מסעודת מלוה מלכה,  וסעודה  אכילה  הנאה משום  לו 
יתחיל תחיית והתהוות הגוף מחדש בעת תחיית המתים, ]ועי' בסידור 
והנה  וי"ל בזה מרומז כאן  יעקב עמדין למוצש"ק מש"כ באורך[,  בית 
סל"ם שהוא ר"ת ס'עודת ל'לוות מ'לכה, היינו דע"י סעודה זאת אע"פ 
שיהי' מוצב ארצה, היינו שהגוף יהא מונח ושוכב בקבר, מ"מ יהא וראשו 
מגיע השמימה, דע"י סגולת סעודה זאת יקום בתחיית המתים, דתחיית 
היינו  בו,  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  והנה  בקיומה.  תלויה  המתים 
דבסעודה זו עולים מלאכי השרת המלוין לו לאדם בשבת כמבואר בגמ' 

]שבת קי"ט:[, ויורדים המלאכים המלוין בחול.

                                         שארית מנחם, ויצא, אהבת וסגולת ישראל עמ' י"ז

]שבת פח[ שבקשו מלאכי  דברי הגמרא  מפראג כתב לבאר  המהר"ל 
השרת לקבל התורה אמר להם משה כלום משא ומתן יש בניכם, יצר 
הרע יש בניכם וכו', וכן כיוצא עוד דברים גשמיים דכל זה שייך בישראל 
בשר ודם ולא במלאכי השרת, ולכאורה קשה דגם המלאכים ידעו זאת 
שאין בהם משא ומתן וגשמיות, אלא ודאי דרצו לקבל הפנימיות וסוד 
המצוות, ומשה הוכיח להם שעיקר העבודה וקיום המצוות בגשמיות, 
שזהו העיקר נחת רוח למעלה כמבואר בספרים וזה אי אפשר למלאכי 
המלאכים  את  רבינו  משה  של  נצחונו  שעיקר  נמצא  עכ"ד,  השרת 
גשמי  דבר  בכוחם לקחת  אין  הרוחניות של המלאכים  כי מחמת  היה 
זה  ודבר  האדם,  בני  אצל  רק  שייכת  זו  כמו  נשגבה  ועבודה  ולקדשו 
לפניהם  שהגיש  אבינו  אברהם  של  לביתו  המלאכים  בירידת  נתגלה 
מאכלים ומשקים ומובא במדרש ]בר"ר מח יד[, ויאכלו וכי אוכלין היו 
אלא נראין כאוכלין ראשון ראשון מסתלק ע"כ, הרי שאז נתברר שאין 
בכח המלאכים לאכול דבר גשמי ולקדשו ואם כן התורה שכל עיקרה 
היא קיום המצוות הגשמיות אינה שייכת אצל המלאכים, ולפי"ז נמצא 

דעיקר קבלת התורה לעם ישראל, בגלל שבכוחם לקדש דבר גשמי.

]ויצא  נבאר בדרך רמז את מה שנאמר אצל יעקב אבינו בחלומו  בזה 
כ"ח י"ב[, ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וכתב בעל 
הטורים סלם בגימטריא סיני, ובספרים הקדושים מובא שסלם ראשי 
תיבות סעודת ליווי מלכה, והיינו סעודה, שלכאורה היא מעשה גשמי, 
אבל בכוחה להמשיך את קדושת השבת אל ימי החול, ומה הקשר של 
הר סיני ומלוה מלכה אשר שניהם נרמזים במילת סלם, אלא שנתינת 
התורה בהר סיני היתה על ידי סעודות, כעין סעודת מלוה מלכה, שאף 
שהם מעשים גשמיים, אבל רוחניים הם ובזה נתגלה מעלתם של ישראל 
על המלאכים.         נחלת שדה, ויקרא

זי"ע לפרש הפסוק והנה סולם  בשם הרה"ק רבי ישראל מרוזין  איתא 
ל'ווית  ס'עודת  נוטריקון  'סלם'  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב 

גשמיים  כדברים  ארצה  מוצבת  נראת  זאת  שסעודה  שאף  מ'לכה, 
אכילה ושתיה, אבל וראשו מגיע השמימה, מגיע מזה הארה לעולמות 
העליונים, דענינה גדול ונשגב ומושפעים ממנה השפעות רבות לעלא 

ולתתא. 

שניהם  לרמז  ואפשר  ממון,  בגימטריה  שסולם  כתב  הטורים  והבעל 
פרנסה  כלומר,  ממון,  משפיעה  וגם  השמימה  מגיעה  זו  שסעודה 
ועשירות ואף אם האדם מכוון בסעודה זו כדי להרוויח ממון, עכ"ז ראשו 
מגיע השמימה, כלומר, שעושה בסעודה זו תיקונים גדולים בשמים.                                                               

ובחרת בחיים פ"ה

סעודת   על  מיוחדים,  סימנים  עשו  ז"ל  יוסף  והבית  דהטור  חזינן  הנה 
תי"ט[,  סי'  ]או"ח  חודש  ראש  סעודת  ועל  ש'[  סי'  ]או"ח  מלכה  מלוה 
]חידושי  ושמעתי  א[,  אות  ש'  סי  ]או"ח  הגרשוני  ילקוט  בספר  וכתב 
הרי"ם שבת, עמ' שכ"ד[, שלכך עשו הטור והמחבר על מלוה מלכה ועל 
סעודת ראש חודש סימנים מיוחדים, לפי שידעו שאין העולם נזהרים 
העולם  ולעורר  להעיר  כדי  מיוחדים  סימנים  להם  הציבו  לכן  בזה, 

לקיימם.

ובדרך זו אמרתי שנפל בפי הטור לייסד סימן ש' על סעודה זו, כי מרומז 
בתיבת שי"ן ראשי תיבות ש'לחנו י'סדר נ'אה, ש'ממנו י'הנה נ'סכוי, הוא 
האבר שאינו נהנה אלא מסעודת מוצאי שבת, כמ"ש הב"י כאן, והוא על 
דיני שופר בסימן  יעב"ץ, שנפל בפי הטור לכתוב  דרך שכתב בסידור 

תקפ"ו שהוא בגימטריא שופר עכ"ד.

כמו כן מובא בשם הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א, שאמר בדרך צחות, 
על מי שאינם נזהרים בסעודת מוצאי שבת קודש ובסעודת ראש חודש, 
קורא אני עליהם עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים ]מלכים א' 
יח, כא[, כי אלו שתי הסעודות יש להם שני סימנים בשלחן ערוך כל 

אחד בפני עצמו בסעיף אחד.

כן מובא בשמו רמז לסעודת מלוה מלכה מן התורה, דכתיב ]ויצא כח 
יב[, והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 'סלם' ראשי תיבות 
ס'עודת ל'ויית מ'לכה, אשר בעיני ההמון סעודה זאת טפלה היא, אולם 
וראשו מגיע השמימה, היינו למי שעיניו בראשו יודע כי דבר גדול הוא 

עכ"ד.

היינו  וראשו'  ארצה  מצב  'סלם  רמז  דרך  עוד  לומר  יש  דרכו  פי  ועל 
חודש  ו'ראשו'  מלכה  לויית  סעודת  סלם  כלומר,  חודש,  ראש  סעודת 
שהם מוצבים ארצה בעיני ההמון עם ברם הינם מגיעים השמימה למי 

שחכם הוא ועיניו בראשו.                                  שיחות מלוה מלכה עמ' ז'

איתא במג"א ]סי' רכ"ה, ובמחצית השקל שם[, שצריך לעשות סעודה 
לבנו בעת שנעשה בן י"ג שנים שנעשה בר מצוה כמו יום שנכנס לחופה, 
ואיתא בספרים הק' ששר של עשו הוא סמאל זה היצה"ר שאומר לא 
לעשות כן ור"ת של סמאל סעודת מצוה אין לעשות, ויעקב ראה בחלום 
צריך לשמוח בעת שבא הזמן  כי  הסלם שר"ת סעודת מצוה לעשות, 
יותר  לו  ויהי'  ועושה  מצוה  ויהי'  המצות  לקיים  עליו  שחיוב  שנים  י"ג 
שכר וצריך לקיים המצוה בשמחה, ובשבת ]קי"ח:[ אר"א כד הוי סיים 
מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנן, כי מצות צריך לקיים בשמחה כמו"ש 
עבדו את ה' בשמחה, כי בא בעת שחייב במצות ויש לו מצוה הטוב להגן 
עליו בפני היצה"ר לנצח אותו.                              מהרש"מ הכהן לבר מצוה


