
סֵדֶר הַבְּדָלָה

ַּבָת טרינקן ווארעמס מוֹצָאֵי שׁ

טרינקן  צו  אז  זאגט  קי"ט:[,  ]שבת  ָמָרא  ּגְ די 
ָמָרא  ת איז א ְרפּוָאה, אבער די ּגְ ּבָ ווארעמס מֹוָצֵאי ׁשַ
א  ווארעמס  איז  זאך  וועלכע  צו  נישט  אונז  זאגט 
זי"ע געזאגט  י זושא  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ְרפּוָאה, האט 
זיין צובראכן  נישט  זאל  ְרפּוָאה מען  אז עס איז א 
און געפאלן ביי זיך אליין, א ֶרֶמז ווייל עס שטייט 
בֹוָתם',  ְלַעּצְ ׁש  'ּוְמַחּבֵ ג'[  קמ"ז  ים  ִהּלִ ]ּתְ סּוק  ּפָ אין 
ין  ַח'ּמִ יבֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ די  איז  ׁש'  'ְמַחּבֵ ווארט  דאס 
זאגט  דערנאך  און באלד  ָמ'לּוְגָמא,  ת  'ּבָ ׁשַ 'מֹוָצֵאי  ּבְ
בֹוָתם' ד.מ. ער פלאסטערט די אידן  סּוק 'ְלַעּצְ דער ּפָ

וואס זענען צובראכן ביי זיך אליינס.

ַעת  ׁשְ יִקים אז ּבִ איך האב געהערט אין נאמען פון ַצּדִ
מיטן  ארויסזאגן  מען  זאל  ווארעמס  טרינקט  מען 
ת  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ ָמָרא 'ַחּמִ מֹויל די ווערטער פון די ּגְ
דבש השדה אות ע"א, דברי יצחק אות ל"ג ָמלּוְגָמא'. 

ִנית ָמַרת רוזא בלומא מייזליש ע"ה  ֵמיין באבע ָהַרּבָ
ה יֹוֵסף ט"ב אבד"ק אוהעל  י מֹׁשֶ ת הגה"ק ַרּבִ הי"ד ּבַ
פון  נאמען  אין  נאכזאגן  ֶטעְנדיג  ׁשְ פלעגט  יצ"ו 
ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ווארעמס  זאגט  ָמָרא  ּגְ די  אז  יִקים  ַצּדִ
איז א ְסגּוָלה אויף ְרפּואֹות, איז זיכער אז אים שבת 
אויך  זענען  ַמֲאָכִלים  ת'דיגע  ּבָ ׁשַ הייסע  די  עסן  צו 

זיכער מסוגל אויף ְרפּואֹות.

טֵיי
ֶרְך  ּדֶ ּבַ געזאגט  האט  זי"ע  מנאסויד  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 
מֹוָצֵאי  ֵטיי  טרינקט  מען  פארוואס  ַטַעם  א  ַצחֹות 
דעם  דערמאנען  צו  ְסגּוָלה  איז  עס  ווייל  ת,  ּבָ ׁשַ
מֹוָצֵאי  יעדן  ַלּטֹוב  ָזכֹור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ פון  נאמען 
ת, עס איז באקאנט אז ווי עס ווערט דערמאנט  ּבָ ׁשַ
וָנה  ּוָ ָמָרא דאס ווארט 'ַההּוא ַטֵייָעא' איז די ּכַ אין די ּגְ

בֹוד פון  ִביא דעריבער צוליב דעם ּכָ הּו ַהּנָ אויף ֵאִלּיָ
ָלׁשֹון  דעם  ֶרֶמז  א  ֵטיי  מען  טרינקט  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ
פון 'ַההּוא ַטֵייָעא', די ְצֵוויי ווערטער פאסן זיך דאס 
הללו עבדי ה' עמ' ש"נ זעלבע.  

טֵיי מיט צוקער
פלעגט  זי"ע  מליזענסק  ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 
מיט  ֵטיי  הייסע  טרינקן  צו  מֹוָצֵאי  יעדן  פירן  זיך 
צו  זיין  צו  זוכה  ֶטעְנדיג  ׁשְ פלעגט  ער  און  צוקער, 
לֹום מיט זיין  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ זעהן די צּוָרה פון ָדִוד ַהּמֶ
נישט  איז  איינמאל  קאפ,  אויפן  קרוין  גאלדענעם 
ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ האט  צוקער  קיין  שטוב  אין  געווען 
זי"ע געטרינקן די ֵטיי אן קיין צוקער, דערנאך האט 
לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ער נאר געזעהן די צּוָרה פון ָדִוד ַהּמֶ

אן דעם קרוין אויפן קאפ.

ווי  ֶלְך  ַהּמֶ ָדִוד  געפרעגט  זי"ע  ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ האט 
ֶלְך אים געענטפערט  ַהּמֶ ָדִוד  איז דער קרוין, האט 
וויבאלד עס האט געפעהלט די צוקער אין די ֵטיי 
קען ער נישט זוכה זיין צו זעהן דעם קרוין.  

 בית שלמה, נח, דרכי חיים ושלום עמ' קנ"ג בהערה לאות 

תס"ט

האט  זי"ע  מאניפולא  זושא  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 
ֶטעְנדיג  ׁשְ אבער  לעבן,  ָארּום  אן  זייער  געלעבט 
ווי גלייך  איז ער געווען אויפגעלייגט און פרייליך 
אים פעהלט גארנישט אויף דער וועלט, איינמאל 
ת האט זיין רעבעצין ע"ה אים דערלאנגט  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ
זיך אז אין שטוב  ֵטיי און פארענטפערט  א הייסע 
איז נישטא קיין צוקער אים צו דערלאנגן צו די ֵטיי.

ל עֹוָלם:  י זושא זי"ע זיך אנגערופן: ִרּבֹונֹו ׁשֶ האט ַרּבִ
דיין נישט זיסקייט איז אויכעט זיס, נאר דאס בעט 
אידישע  דיינע  פאר  אז  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  דיר  איך 

פרשת ויצא תשפ"ג לפ"ק



קינדער וואס ּדּו האסט זייער שטארק ִליּב, גיב זיי 
זיסקייטן אז זיי זאלן שפירן דעם ּגּוְטן ַטַעם פון די 
תפארת בנים על קיצור שו"ע או"ח עמ' שנ"ה זיסקייט. 

טֵיי אדער קאווע
ת ווארעמס וועלכע  ּבָ דער ִעְנַין פון טרינקן מֹוָצֵאי ׁשַ
א קאווע.  ֵטיי אדער  א  זאל מען ענדערש טרינקן 
ַעל ַוְיִחי יֹוֵסף זי"ע אבד"ק  דֹוׁש ּבַ שטייט פון ָהַרב ַהּקָ
דערויף  געענטפערט  איינעם  האט  ער  ווי  פאפא 
סּוק  ּפָ איין  סּוִקים,  ּפְ ְצֵוויי  האבן  מיר  ַצחֹות:  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ם  ַהׁשֵ צו  הָאף  ה'  ֶאל  ה  ַקּוֵ י"ד[  כ"ז  ]תהלים  אין 
אּוָלה וואס מיר האפן  סּוק רעדט פון ּגְ ַרְך, דער ּפָ ִיְתּבָ
ֵליָמה וואס גייט  אּוָלה ׁשְ מיר זאלן זוכה זיין צו די ּגְ
נּו'  ַמְלּכֵ 'ָאִבינּו  ה פון  ִפּלָ ּתְ ָקרֹוב, און ביי די  ּבְ קומען 
ַעת ַרֲחִמים' זאל זיין  ָעה ַהּזֹאת ׁשְ ָ ֵהא ַהּשׁ בעטן מיר 'ּתְ
די יעצטיגע צייט א צייט פון ַרְחָמנּות, ווי מיר בעטן 
לּות,  אויף ַרְחָמנּות ווילאנג נאך מיר זענען דא אין ּגָ
קומט אויס לֹויט דעם אז עס בעסער צו טרינקן ֵטיי 
ָעה ַהּזֹאת' יעצט שוין  ָ ֵהא ַהּשׁ וואס איז א ֶרֶמז אויף 'ּתְ
לּות.  תפארת שבתפארת  זאל אונז גוט ווערן דא אין ּגָ

עמ' ת"ל, ובשם הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע 

צייט פון די סְעּודַת מְלַּוֶה מַלְּכָה

נאכנישט  מען  זאל  ָלה  ַהְבּדָ נאך  אז  גלייך  איז  עס 
פאר  נישט  איז  וואס  ארבעט  ׁשּום  קיין  טוהן 
נאכנישט  האט  מען  ווילאנג  ביז  עסן  אנגרייטן 
ה. פרי עץ חיים, שער  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ ְסעּוַדת  געגעסן די 

השבת פכ"ד, חסד לאברהם סי' ש' אות א'

ְסעּוָדה  די  עסן  צו  ֶמעְגִליך  אֹויב  גלייך  איז  עס 
ת, ָכאְטׁש  ּבָ ָעה פון נאכן ְזַמן מֹוָצֵאי ׁשַ איידער פיר ׁשָ
ווער צו עסן, דעסטוועגן  מען איז זאט און עס איז ׁשְ
ווייל דורך דעם  זאל מען זיך אנשטרענגן צו עסן, 
ווערט מען געראטעוועט פון צו דארפן עסן אדער 
אורחות יושר, סוף פ"י טרינקן ביטערע מעדעצינען. 

ה  ְמַלּוֶ ְסעּוַדת  צו עסן  ְבָחר  ַהּמֻ ָמן  ִמְצָוה  א  איז  עס 
מֹוָצֵאי  ְזַמן  נאכן  פון  ָעה  ׁשָ פיר  די  איידער  ה  ַמְלּכָ
ֶמעְגִליך קען מען  ת, אבער אֹויב עס איז נישט  ּבָ ׁשַ
ת ביילב ביז  ּבָ ה פון ׁשַ עסן פאר ֲחצֹות, ווייל די ְקדּוׁשָ

ת.   כף החיים שנה שניה פ' ויצא אות כ"ו ּבָ ֲחצֹות מֹוָצֵאי ׁשַ

אנגרייטן לְכָבוֹד סְעּודַת מְלַּוֶה מַלְּכָה
אנגרייטן  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  זאל  מען  אז  גלייך  איז  עס 
מען  וואס  ַמֲאָכל  ֵנייֶע  פרישע  א  ְסעּוָדה  די  אויף 
ה, כדי  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ ְלָכבֹוד  האט ספעציעל געקאכט 
ה, מען  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ ְסעּוַדת  די  זיין  יב  ַמְחׁשִ דערמיט 
זאל נישט בלויז עסן וואס איז איבער געבליבן פון 
ת. מהרש"א שבת קי"ט:, מג"א, שערי תשובה  ּבָ ְסעּוַדת ׁשַ

סי' ש' סק"א, טעמי המנהגים סי' תכ"ה

ת זאל דער מענטש זיין געווארנט  ּבָ יעדע מֹוָצֵאי ׁשַ
ווייסע  זויבערע  שיינע  א  מיט  טיש  זיין  אנגרייטן 
ָכבֹוד'ידיג ווי א  טישטוך, דער טיש זאל אויסזעהן ּבְ
ה,  ה ַמְלּכָ ת'דיגע טיש, ְלָכבֹוד די ְסעּוָדה פון ְמַלּוֶ ּבָ ׁשַ
כדי  ִית,  ַכּזַ א  פון  מער  עסן  נישט  קען  ער  אפילו 

ה.  ת ַמְלּכָ ּבָ דערמיט צו בגלייטן די ׁשַ
טור ושו"ע סי' ש', אבני זכרון אות תרצ"ד   

ָלה זאל אנגרייטן דעם טיש ְלָכבֹוד ְסעּוַדת  נאך ַהְבּדָ
ה, ווייל צו עסן די ְסעּוָדה איז א ְגרֹויֶסע  ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ
ים זיין גרינגערהייט, לויט  ִמְצָוה, דאס קען מען ְמַקּיֵ
ִמְצָוה צו עסן  ְגרֹויֶסע  ווי איך זעה דאס איז עס א 
ַמֲאָכִלים, נישט נאר  ָחׁשּוב'ע  און טרינקן גוטע און 

פארזוכן עפעס א קלייניגקייט אויף יֹוֵצא צו זיין. 
אבי  זי"ע  הורוייץ  הלי  אברהם  רבי  מהגאון  נוחלין,  יש 

השלה"ק, אזהרת שבת עמ' נ'

ה  ְמַלּוֶ ַעת די ְסעּוָדה פון  ׁשְ ּבִ דארף זיך פרייען  מען 
ת, ווייל  ּבָ ְמָחה פון ְסעּוַדת ׁשַ ה פונקט ווי די ׂשִ ַמְלּכָ

ה איז א ְסעּוַדת ִמְצָוה. ה ַמְלּכָ די ְסעּוַדת ְמַלּוֶ
סידור ר"ש  

ת ְסעּוַדת  ּבָ דער מענטש וואס עסט נישט מֹוָצֵאי ׁשַ
ים  ְמַקּיֵ נישט  האט  ער  ווי  גלייך  איז  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ
ְסעּודֹות,  לֹׁש  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ עסן  פון  ִמְצָוה  די  געווען 
ת עסט ער נישט רעכענט מען  ּבָ וויבאלד מֹוָצֵאי ׁשַ
דאס  עסט  ער  ווי  ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ פון  ְסעּוָדה  די 
צוליב די ְסעּוָדה פון ביינאכט און נישט צוליב דעם 
חסד לאברהם, בן איש חי פ' ויצא ת.  ּבָ בֹוד פון ׁשַ ּכָ

דער  געזאגט:  האט  זי"ע  ִאיׁש  ֲחזֹון  ַעל  ּבַ אֹון  ַהּגָ
ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ ְסעּוַדת  נישט  עסט  וואס  מענטש 
ֲחָרָטה האבן דערויף אויף יענע  וועט ער שטארק 
תשובות והנהגות ח"ב סי' קס"ו וועלט. 

סֵדֶר הַבְּדָלָה


