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 נעימה בס"ד                    שיחה  
 

 שלח ב   –שיחה נעימה על פרשת השבוע  
 

 
 ' י"ד ל"א(  )שמות  וירא  בפרשת השבוע 

היד   את  ה'  ישראל  עשה  הגדולה אשר 
איתא,  במצרים'  י"ד(  )בשלח  בזוה"ק   ,

'דבר אחר וירא ישראל את היד הגדולה,  
'סבא'   בגלותא ההוא  בנוי  עם  ,  דנחית 

לבנוי   ואעיל  גלותא,  עליה  וסביל 
בגלותא, הוא ממש חמא כל אינון נוקמין  

הה"ד  וכל גבוראן דעבד קב"ה במצרים,  
, פי' שכוונת  וירא ישראל, ישראל ממש 

' הכת  וירא  ,  יעקב אבינו ' הוא  ישראל וב 
את   הביא  אבינו  שהקב"ה  אצל  יעקב 

והגבורות   הניסים  את  לראות  הים, 
 שעושה לישראל בניו על הים.

 
אבינו לדבר זה    למה זכה רק יעקב וצ"ב  

 ולא אברהם ויצחק. 
 

זכו בני ישראל    יעקב אבינו בזכות  
להגיע למדריגה יותר גבוהה  

 . בזמן קריעת ים סוף מהמלאכים  
 

לוי' ה"ק  בספ עה"פ    'קדושת  בפרשתן 
מלאך   'ויסע  בד"ה  י"ט(  י"ד  )שמות 
ישראל   מחנה  לפני  ההולך  האלקים 
וז"ל,   לפרש  כ'  מאחוריהם',  ויעמוד 

 דידוע שהמלאכים הם יותר גבוהים  ' 

 
 

כשהשם  , מחמת קדושתן, אפס  מישראל 
לעמו  אהבתו  מראה  ישראל    יתברך 

ישראל,   את  ישראל ואוהב  הם    אז 
מכל   מעלהלמעלה  ]כמאמר  מלאכי   ,

צדיקים   גדולים  צ"ג:  בסנהדרין  חז"ל 
והנה בעת קריעת  יותר ממלאכי השרת[,  

לישראל   אהבתו  הקב"ה  הראה  סוף  ים 
 . והיו ישראל למעלה מכולן 

 
לפני   ההולך  האלקים  מלאך  'ויסע  וזהו 
מחנה ישראל ויעמד מאחריהם', פירוש  
מחנה   לפני  שהולכים  שהמלאכים 

יגת ישראל,  ישראל שהם למעלה ממדר
בקריעת ים סוף עמדו אחר מדריגת  אז  

מן  ישראל  למעלה  היו  שישראל   ,
להם   הראה  יתברך  שהשם  המלאכים 

 אהבתו, עכדה"ק.
 
הק',   דבריו  ורחימו  בדחילו  לבאר  ויש 

שהם    האיך באמת זכו בנ"י למדריגה כזו 
מלאכי   ממדריגות  גדולים  יותר  נעשו 

 השרת. 
 

ה  ובהקדם  לפרש  שכ'  מהרי"ד  מה 
י:(    מבעלזא  )מגילה  חז"ל  מאמר  זי"ע 

כ'(   י"ד  )שמות  דכתיב  מאי  יוחנן  'וא"ר 
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ולא קרב זה אל זה, בקשו מלאכי השרת  
הקב"ה   אמר  שירה,  ידי  לומר  מעשה 

שירה' אומרים  ואתם  בים  ?,  טובעים 
כתיב   הלא  המפרשים  והקשו  ע"כ, 

 )משלי י"א י'( 'ובאבוד רשעים רינה'. 
 

י"ט  עפ"יוכ' לפרש   י"ד  - מש"כ )שמות 
אלוקים כ'(   מלאך  לפני    'ויסע  ההולך 

ויסע   מאחריהם,  וילך  ישראל  מחנה 
הענן  מאחריהם,    עמוד  ויעמד  מפניהם 

בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל    ויבא 
וק'   על  וכו',  דקאי  'ויבואו'  דהול"ל 

 , המלאך והענן. שניהם 
 

לחדש,   תבוכ  זי"ע  מבעלזא    הרה"ק 
דכתיב   כ'  כל    'ויבא' דבפסוק  על  קאי 

, לפי שהיה קטרוג, הללו  ל אחד מישרא 
והללו עובדי עבודה זרה, )שמו"ר כ"א(,  
עליו   שרק  חשב  מישראל  אחד  וכל 

עשה  הקטרוג  ולא  חטא  לבדו  שהוא   ,
עדיין תשובה שלימה, ובשבילו לא יקרע  
את   יעברו  ממנו  חוץ  ישראל  וכל  הים, 
הים ביבשה והוא יהיה בין מחנה מצרים  
  ובין מחנה ישראל, אלא לפי שהיה ציווי 

ויסעו',   ישראל  בני  אל  'דבר  נכנסו  ה' 
כולם לים ע"מ לטבוע, כדי לקיים ציווי  

ובין  ה' מצרים  מחנה  בין  'ויבא  וזה"פ   ,
מחנה ישראל', שכל אחד מישראל בא  

ובין   במחשבתו שהוא בין מחנה מצרים 
מחנה ישראל, והיינו שהיה עומד בדעתו  
בספק אם יאבד ח"ו עם מחנה מצרים או  

ראל, ולא ידע מה יהיה  ינצל עם מחנה יש 
ידי   'מעשה  הקב"ה  אמר  לכן  סופו, 

היינו שנכנסו בני ישראל  טובעים בים',  
בים  שיטבעו  ע"מ  נפש  כדי    במסירות 

לקיים רצונו שצום שיסעו, ואתם אומרים  
יש  שירה באותה שעה?,   איזה חשיבות 

לעומת המסירות נפש של    לשירה שלכם 
 ישראל, עכדה"ק.

 
א"ש  להמשך    לפי"ז  י"ט  בפסוק  הכתוב 

'ויסע   כ',  פסוק  האלקים של    מלאך 
ישראל   מחנה  לפני    ויעמוד ההולך 

שהולכים  מאחריהם' המלאכים  היינו   ,
למעלה   שהם  ישראל  מחנה  לפני 
סוף   ים  בקריעת  אז  ישראל,  ממדריגת 
שישראל   ישראל,  מדריגת  אחר  עמדו 
היו למעלה מן המלאכים וכפי' הקדושת  

באמת   ולמה  הנ"ל,  ונעשו  זכו  לוי  בנ"י 
גבוהה  יותר  עד    במדריגה  מהמלאכים 

ממשיך   ע"ז  בנ"י,  מאחורי  שיעמדו 
הוא  הפסוק   לזה  בנ"י  שזכו  שהסיבה 

בין מחנה ישראל ובין מחנה    משום 'ויבא 
חשב   ואחד  אחד  שכל  היינו  מצרים', 
הלכו   ואעפ"כ  חטא,  בעל  שהוא 
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נפש במס כפי  ירות  הים  הרה"ק    'לתוך 
 מבעלזא זי"ע הנ"ל. 

 
בא לישראל מכח יעקב  כח המסי"נ  

 אבינו ולכן הביאו הקב"ה לראות  
 את קריעת ים סוף. 

 
וי"ל בס"ד דכבר מצינו דרגא כזו להיות  
יותר נעלה מהמלאכים אצל יעקב אבינו,  

, דבגמ' חולין  וכ"ז היה מכח יעקב אביהם
)דף צ"א:( מבואר עה"פ )בראשית כ"ח  

עולים  -י"ב אלקים  מלאכי  'והנה  י"ג( 
שמ בו',  כשראו  ויורדים  השרת  לאכי 

כסא   בתוך  חקוקה  אבינו  יעקב  שצורת 
וע"כ   להורגו,  ורצו  בו  נתקנאו  הכבוד 
'לשמרו',   כפרש"י  עליו'  נצב  ה'  'והנה 

 היינו לשמרו מהמלאכים. 
 
מלאכים   שולח  היה  שיעקב  מצינו  וכן 

לשליחותו,   היה  ממש  שהוא  מכיון 
 . במדריגה יתר גבוהה מהמלאכים 

 
ידענא  להרה"ק   ועובדא  ששאלו 

מסאטמאר זי"ע מה המנהג בשבת יו"ט  
'שלום   מקודם  אומרים  האם  סוכות, 
מזמינים   או  וכו'  השרת  מלאכי  עליכם 

שבודאי  מקודם את האושפיזין, והשיב,  
קודם האושפיזין  את  דהרי  מזמינים   ,

הוא   הרי  מלאכים,  שלח  שיעקב  מצינו 
 קודם ממלהש"ר, ע"כ. 

 
את   רק  הביא  הקב"ה  למה  א"ש  ובזה 

אות את הניסים והגבורות  לר יעקב אבינו  
משום   סוף,  ים  על  לישראל  שעושה 
למדריגה   להגיע  אז  זכו  ישראל  דבנ"י 
דרגא   באותו  מהמלאכים,  גבוהה  יותר 
יעקב  בא  ולכן  אביהם,  יעקב  שזכה 

 אבינו לראות זאת בעצמו. 
 

גם מכוחו של אברהם אבינו זכו בנ"י  
להגיע למדריגה יותר גבוהה  

 מהמלאכים. 
 

ה לבאר  אפשר  נתעלו  ]עוד  שבנ"י  ענין 
למדריגה   והגיעו  סוף  ים  קריעת  בזמן 
דברי   עפ"י  מהמלאכים,  גבוה  יותר 
רב   'אמר  ח'(  נ"ה  פרשה  )ב"ר  המדרש 
חיא בר יוסי בשכר שתי בקיעות שבקע  
להבקע   זכה  עולה  עצי  אבינו  אברהם 
הים לפני בני ישראל, שנאמר )בראשית  

ג'(  להלן    כ"ב  ונאמר  עולה,  עצי  ויבקע 
שבזכות  "ג( ויבקעו המים',  )שמות י"ד כ

של 'ויבקע עצי עולה' נבקעו המים בים  
ועי' ב'שמחת הרגל' להחיד"א שפי'    סוף, 

י"ג(   )קל"ו  בתהילים  הפסוק  את  עפי"ז 
שהקב"ה  היינו  לגזרים'  סוף  ים  'לגוזר 
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שבקע    עצים  הגזר  בזכות  הים  קרע 
ויש להבין מה השייכות   אברהם, עי"ש, 

 של עקידת יצחק לקרי"ס. 
 
המסירות   את  בנ"י  לקחו  דמהיכן  וי"ל 
נפש לילך עד צווארם בתוך הים אע"פ 
שחשבו שכל אחד ואחד מהם לא ינצלו  
מחמת קטרוג החטא שהיה עליהם, וכמו  
שביאר הרה"ק מבעלזא זי"ע, כל זה היה  
אבינו  אברהם  של  מסי"נ  ,  בזכות 

כ"ב(   )פרק  תנחומא  במדרש  דמבואר 
שהלך אברהם לעקוד את יצחק  דבשעה  

ע"מ  נו ב  גדול  כנהר  , עשה השטן עצמו 
ובכ"ז   ללכת,  אאע"ה  את  ירד  לעכב 

עד   הנהר  לתוך  בנו  ויצחק  אברהם 
 וכו', עיי"ש.   שהמים הגיעו עד צווארם 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יצחק  ו עקידת  של  השייכות  א"ש 
לקריעת ים סוף, שבזכות זה זכו בנ"י ג"כ  

והכל    להכנס  הים,  לתוך  נפש  במסירות 
 ע"ה.  מכוחו של אברהם אבינו בא 

 

שהיה  והנה,   מצינו  אבינו  אברהם  אצל 
, שאצל  בדרגה גבוהה יותר מהמלאכים

כתוב   אליו  באו  כשהמלאכים  אאע"ה 
עליהם',   עומד  'והוא  ח'(  י"ח  )בראשית 
יותר   בבחינה  נמצא  שאברהם  היינו 
היה   וכ"ז  המלאכים,  אלו  של  גבוהה 

מסירות נפש שלו להשי"ת, )עי'  בשביל ה
 בזה בב"ר מ"ח י"ד(. 

 

להכנס   נפשם  מסרו  אשר  בנ"י  וכמו"כ 
הים   אברהם  לתוך  של  מסי"נ  בזכות 

עי"ז   ג"כ  זכו  לעיל,  להגיע  אבינו כמבו' 
מהמלאכים,   גבוהה  יותר  כמו  לדרגה 

 שזכה אברהם אבינו[. 
 



 

 מבוא 
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 ב"ה 

 השיעור השבועי של מורינו הגה"צ  

 אב"ד דקהילתינו שליט"א

 כ"ט טבת תשפ"ג  פרשת באיום ראשון 

 

 הלכות מלוה מלכה )א(

'ויהי חשך אפלה בכל ארץ  בפרשת השבוע עה"פ )שמות י' כ"ב(   

ימים' פרש"ימצרים שלשת  בישראל   ,  עליהם חשך, שהיו  'ולמה הביא 

ומתו בשלשת ימי אפילה, כדי באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת  

ויאמרו אף הם לוקים כמונו, )שמו"ר י"ד ג'(,   שלא יראו מצרים במפלתם

היינו שהיו מבני ישראל רשעים שהקב"ה המיתם בשלשת ימי אפילה כדי  

 מותם. שהמצריים לא יאמרו שגם בנ"י לוקים כ

בני    'וחמשים עלוובהמשך הפסוקים בפ' בשלח )שמות י"ג י"ח(   

מחומשים,   חמושים  'ד"א  שם,  פרש"י  מצרים'  מארץ  אחד  ישראל 

, ע"כ, היינו שבג' ימי מחמשה יצאו וד' חלקים מתו בשלשת ימי אפילה'

בנ"י  מספר  ]שהרי  אלף,  מאות  שש  כפול  פעמים  ד'  מבנ"י  מתו  אפילה 

 מאות אלף[. שיצאו ממצרים היה שש

נבכים הם    לבני ישראלולהלן בפסוק )שמות י"ד ג'( 'ואמר פרעה   

שם 'לבני ישראל, על בני ישראל', שהיה קשה לרש"י האיך   פרש"יבארץ',  

יתכן לומר לבני ישראל הרי בנ"י כבר היו לאחר צאתם ממצרים בדרכם 

ונה בנ"י הכו  על לעבור את הים ואיך יתכן שפרעה דיבר לבנ"י, ולכן מפ'  
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, לבני ישראל ממש שם מב' שהפי' הוא    התרגום יונתןבענין בנ"י, אבל  

היא   ואבירםוהכוונה  דתן  והם  מבנ"י  שהם  אנשים  לא לשני  אשר   ,

הצטרפו עם בנ"י ביציאתם ממצרים, וז"ל, 'וימר פרעה לדתן ואבירם, בני  

 ישראל דמשתיירון במצרים, וכו', ע"כ.

מבו'    בשל במדרש  מתו  לא  ואבירם  אפילהשדתן  ימי  , שת 

שהים  ששמעו  ואחרי  ממצרים,  לצאת  בנ"י  עם  הצטרפו  לא  ובתחילה 

גם הם לים סוף והים נקרע עוד הפעם לפניהם,  בנ"י, הגיעו  נקרע לפני 

 ועברו את הים.

, כי בגמ' מגילה )דף י"א. ( עה"פ )במדבר כ"ו  והדבר תמוה מאוד 

שען מתחילתן ועד  הן ברט'( 'הוא דתן ואבירם' דרשינן, הוא דתן ואבירם,  

, ולא מצינו בחז"ל עוד לשון כזה על אחד מבנ"י, והרי דתן ואבירם סופן

היו ב' האנשים אשר ציערו את משה ואהרן במחלוקת קרח, וכן הם אלו 

אשר היו שני אנשים עברים ניצים שהלכו להלשין אצל פרעה על משה, 

וונה הוא נצבים הכ-ובגמ' )נדרים ס"ד:( דרשינן שכל מקום שנאמר נצים

 .מה הזכות שהיה להם שעברו את היםעל דתן ואבירם, וא"כ 

שמתו כל   'מאי שנאעה"ת )שמות י' ב'( מב' וז"ל,    הרא"ש]בפי'   

אפילה,   ימי  שלשת  בתוך  מתוהרשעים  לא  ואבירם  רשעים   ודתן  שהיו 

, ע"כ,  לא נתייאשו מן הגאולהגמורים, יש לומר, אף על פי שהיו רשעים,  

לבני ישראל מכיון שלא נתייאשו מהגאולה, אמנם לא   משמע שהים נבקע

יבקע  שהים  כזה  גדול  נס  שיהיה  האמינו  לא  כי  משה  עם  לילך  רצו 

 בשבילם, אבל לא נתיאשו שהקב"ה יגאלם ממצרים[.
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זאת וז"ל, 'יש   א)בשלח ד"ה וחמושים( מקשה קושי  החתם סופר 

תו בימי לדעת, דתן ואבירם שהיו רשעים מתחילתן ועד סופן איך לא מ

היעלה על הדעת דד' פעמים ס' רבוא שמתו, היו גרועים מדתן אפילה,  

 , ועליהם נאמר ויאמן העם, אתמהה.ואבירם חלילה

נ"ל    השמיםדמיהו  מן  ה'  לפני מאת  האלו  הרשעים  נזדמנו   ,

ו ואמר להם רשע למה תכה רעך, והלשינוהו עליו ידולמרע"ה בתחילת ג

שנה,  ונתגרש,  לפרעה,   ס'  כמו  ממצרים  ונתלש  פרעה  מבית  ואז וברח 

ואע"ג   נתגדל ונתקדש ונתחכם עד שהיה ראוי להיות גואל צדק לישראל,

 ל ידי מ"מ לא רצה להמיתם עד שיראו גאולת ישראל עשלרשעות כיוונו,  

רבינו  מ ששה  עד  להם  והמתין  שלהם,ע"ה,  את  נטלו  ונבלעו   לבסוף 

 במדבר, עכדה"ק. 

הם אשר הק' הוא, שהרי דתן ואבירם רשעים אלו    וביאור דבריו 

, וכמו שפי' החת"ס שם בפרשה שמשה רבינו גרמו למשה לברוח ממצרים

ע"ה כשיצא לראות בסבלות בנ"י וראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו 

היה המכה, אל לא  עברי והרגו משה, שהאיש מצרי  איש  היה  א המכה 

שהכה את אחיו היהודי, והבין שהמצרי )הנוגש( אמר ליהודי שיכה את 

אחיו, וע"ז הרגו למצרי, מכיון שלומר ליהודי שיכה את אחיו היהודי זה 

הדבר הכי קשה, אבל ביום המחרת כשראה ששני אנשים עברים מכים  

ב ליהודי אחד את השני והם היו דתן ואבירם, אז הבין שכבר אינו כוא

כשמכה את אחיו היהודי, ולכן נתיירא משה מזה שהרג את המצרי ביום 

דתן ואבירם הלכו להלשין לפרעה על   -ואכן אלו שני הרשעים  הקודם,  

 .משה, ובגללם ברח משה רבינו ממצרים למדין
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הרי הוא היה ממשיך   והרי אם משה רבינו היה נשאר במצרים 

עוזר ליהודים בעבודת הפרך כמבו'  לצאת לראות בסבלות אחיו היהודים ו

לא היה יכול להתגדל ולהתקדש להיות גדול במד"ר )שמו"ר א' כ"ז(, ואז  

ישראל לבני  הפרך,  ומנהיג  בעבודת  בנ"י  עם  הזמן  כל  עובד  היה  כי   ,

להיות מנהיג לבני ישראל היה צריך שיהיה   התעלות ולהתגדלובשביל ל

 לו מנוחת הנפש ולהדבק כולו בהשי"ת. 

ב' אנשים אלו  ומכיו  נגרם הדבר שמשה   - ן שע"י  ואבירם  דתן 

למדין גואל ברח  להיות  ראוי  שהיה  עד  ונתקדש  ונתחכם  נתגדל  ועי"ז   ,

בנ דוש ברוך  לכן לא רצה הקמשעבוד מצרים,  י ישראל  צדק לגאול את 

אפילה  ואה ימי  בשלשת  גא  להמיתם  שיראו  עד  הרשעים,  כל  ת ול עם 

 משה רבינו. דיי על ישראל 

שלא   דהרי הקב"ה אינו כפוי טובה, ולכן קבלו את השכר שלהם  

בנ"י  עם  הצטרפו  שלא  על  להתחרט  זכו  ועוד  אפילה,  ימי  בג'  מתו 

ביציאתם ממצרים, ובאו לים סוף והים נבקע במיוחד עוד הפעם עבורם, 

המתין להם הקב"ה עד שראו בשלימות את כל ואחרי שעברו את הים  

רבי משה  נבלו   נוגדלות  ואח"כ  וכו',  המן  וירידת  במדבר  בנ"י  בהנהגת 

 במדבר, וכ"ז הוא בזכות שהיה להם שע"י נתגדל משה רבינו ע"ה.

, שמה דתן ואבירם שבפועל לא והדברים הם ק"ו בן בנו של ק"ו 

היו  הרי  ואדרבה  ישראל,  למנהיג  ויתקדש  שיתגדל  למשה  לגרום  רצו 

נגר ע"י מעשיהם  להורגו, אבל מ"מ  למנהיג רוצים  גדל  ם הדבר שמשה 

, עאכו"כ כשיהודי מחזק יהודי אחר,  ישראל וע"ז קבלו שכר מהקב"ה

אם בדברי חיזוק וכ"ש כשעוזר לו במעשה ובמחשבה ותומך בו שיגדל 

עד שיזכה   בתורה וביר"ש, בוודאי שהקב"ה נותן לו אריכות ימים ושנים
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את בפועל  ולראות  הטובים,  מעשיו  תוצאות  את  בעיניו  היהודי   לראות 

 הזה שתמך בו, עד שנתגדל ונהיה גדול בישראל.

בשנים  בא  כבר  שהוא  ליהודי  אפילו  גדול  חיזוק  ועושה וזה   ,

פעולות לחיזוק צעירי הצאן שיגדלו ללכת בדרכי ה' ולגדול גדול בישראל, 

שהקב"ה יאריך ימיו ושנותיו שיזכה לראות בעיניו בפועל את התוצאות 

 דול בישראל. המבורכות, שנער זה נהיה ג

'כי בא סוס  עה"פ )שמות ט"ו י"ט(    'באר מים חיים'ועי' בספה"ק   

פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו 

, שכ', שלכאורה צ"ב בדברי הפסוק, שלא נכתב כסדר  ביבשה בתוך הים'

המעשים, שהרי אחרי שבנ"י הלכו ביבשה בתוך הים ועברו את ים סוף  

ובפרשיו,  א ברכבו  הים  לתוך  ונפלו  הים  בתוך  פרעה  סוס  בא  וא"כ  ז 

 .הפסוק הוא לא כסדרן

יונתן  התרגום  דברי  את  לבני    ומביא  פרעה  'ואמר  עה"פ  לעיל 

דתן ואבירם שנשארו במצרים ולא   -ישראל' שהכוונה היא על ב' האנשים  

יצאו עם בנ"י, וכמבו' במדרש לעיל שאח"כ נתחרטו ומיהרו לבוא לים 

 סוף, והים נבקע עוד הפעם עבורם והם עברו את הים.

בתורה,    הכתוב  את  מב'  פרעהובזה  סוס  שבא  ורכבו    שאחרי 

הים,   לתוך  אלוופרשיו  אנשים  לשני  הפעם  עוד  הים  'בני    נבקע  שהם 

 ישראל' וגם הם הלכו ביבשה בתוך הים.

)פר' בשלח בד"ה ואמר פרעה(   עה"תובחידושי מהרי"ל דיסקין   

הוקשה לו ענין זה שדתן ואבירם נשארו בחיים ולא מתו בג' ימי אפילה 

 כמו כל הרשעים.
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בפ' שמות )ה' כ"א(   'ונראה ליישב עפ"י דברי המד"רומב' וז"ל,   

שמסרו נפשם על ישראל   שדתן ואבירם היו מן השוטריםשמשמע משם  

וסבלו מכות כדי להקל העבודה מעל בני ישראל, וכדאיתא שם במד"ר 

אמר  )שמ יוחנן  רבי  ריחנו,  את  הבאשתם  אשר  כ"א(  ה'  המכות ו"ר  מן 

, ]ודתן ואבירם הם אלו שאמרו למשה שהיו מכין אותן היה ריחן מבאיש

שנאמר  שכ"מ  כ'(,  ה'  )שמות  ברש"י  כמבו'  ריחנו  את  הבאשתם  למה 

נצבים הם דתן ואבירם, וכשפגשו את משה ואהרן שיצאו מפרעה הראו 

והרי המכות  מקום  את  נרפא,  להם  שלא  המכה  ממקום  שיוצא  הרע  ח 

 ואמרו להם ראו את המכות שקבלנו עבור בנ"י[. 

ישראל  על  נפשם  שמסרו  האחרים  מכות   והשוטרים  וסבלו 

 ה זכו שיהי בשבילם כמ"ש )שמות ה' י"ד( 'ויכו שוטרי בני ישראל' אלה  

דתן ואבירם שלא זכו  , כמבו' שם במד"ר, אבל  רוח הקודש שורה עליהן

בכל , שהיו מחרפין ומגדפין בהצותם על ה' ועל משה,  ח הקודשלמעלות רו

על מה שהיו מוסרים נפשם וסבלו יסורי הגוף כדי להקל   זאת הזכות הזה

, כי אין היה מועיל להם שלא ימותו בג' ימי אפילהעל העבודה מבנ"י,  

 הקב"ה מקפח שכר כל בריה על הטוב שעשה וכו', ע"כ.

הזכות של יהודי אשר מקבל מכות ומזה אנו רואים מה הוא גודל   

 .עבור הצלת יהודי אחר

גדול  צדיק  שלנו  בדור  הכרנו  אליעזר'  ועוד  'נועם  בעל  הרה"ק   ,

מסקולען זצ"ל, אשר העידו עליו שהיה על גבו סימני מכות הרצח אשר 

בני  הצלת  למען  נפשו  מסירות  על  הרוסים,  מהרשעים  ברומניה  קיבל 

 מפורסם. כידוע ו שעשה אחר המלחמה, ישראל
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ע"ה )במדבר כ' י"ב( 'לכן לא תביאו את   אצל משה רבינוומצינו בתוה"ק  

שם 'לכן' בשבועה, שהקב"ה נשבע למשה שלא יכנס   הקהל הזה', ופרש"י

שיתיר   להקב"ה  התחנן  ע"ה  רבינו  משה  ואתחנן,  בפר'  ובכ"ז  לאר"י, 

 שבועתו ויוכל להכנס לאר"י.

  

שם בריש פר' ואתחנן )דברים ג' כ"ג( כ' וז"ל, 'לעיל   בבעל הטורים            

תיראום, לא  עלי  כתיב  ירחם  אולי  ישראל,  את  היינו חזקתי  ע"כ,   ,'

את  כשעוברים  לבנ"י  שאמר משה  הפסוק  עם  דברים מסתיים  שפרשת 

הירדן בדרכם לאר"י שלא יראו ויפחדו, ויזכרו את הניסים שעשה להם 

ן ועוג, ואמר הכתוב לא תיראום סיחו  -הקב"ה שהצילם משני המלכים  

בפרשת  הפסוק  מתחיל  לזה  וסמוך  לכם,  הנלחם  הוא  אלוקיכם  ה'  כי 

, שמשה והקשר בין ב' הפרשיות הואואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר,  

רבינו אמר להקב"ה, חזקתי את בנ"י שלא יראו מהמלכים אלא יבטחו 

לאר"י,   להכנס  עליו  גם  ה'  ירחם  ואולי  עכשבה',  לו  יש  זכות של כי  יו 

 .חיזוק בני ישראל, ועי"ז יבטל את השבועה שלא יוכל לעבור את הירדן

  

ובוודאי שאם יהודי נותן מעצמו ויכלתו לעזור ליהודי אחר, זכות זו         

שהק מאוד,  עד  גדולה  הוא  היא  ברוך  כל דוש  וימלא  לבקשותיו  יאזין 

 .משאלותיו לטובה
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 מלוה מלכה בחובת המצוה וגודל הענין בשיעור זה נבאר את הלכות סעודת 

 

 . הקדמה בגודל החשיבות של סעודת מלו"מ .א

ש'          סי'  בשו"ע  מבואר  אלו  בלבדהלכות  אחד  ובסימן בסעיף   ,

מיוחד בפנ"ע, ובכל זאת מצינו במפרשים ובספה"ק הרבה ענינים על סעיף
 יחידי זה.

הרבה    שיש  החשיבות  אימרותידוע  בגודל  שנאמרו  של   קודש 

מלכה,   מלוה  מרוז'יןסעודת  זו    הרה"ק  שסעודה  אמר,  מרומז זי"ע 

'והנה    בתוה"ק י"ב(  כ"ח  )בראשית  ויצא  וראשו   סלםבפ'  ארצה  מוצב 

שהיא   'מוצב ארצה' 'לכה',  מ'ווית  ל'עודת  ס' ר"ת  סלםמגיע השמימה', '

ינם נוטלים וא   בנ"א שמזלזלים בהנמצאת בשפל המצב, שישנם הרבה  

כ"כ שהוא וראשו מגיע השמימה'  ידיהם לסעודה זו, אבל צריך לדעת ש'

 ברוחניות עד השמים.   גדול שאפשר להגיע ע"י סעודה זו לדרגות גבוהות

אחד בשו"ע והוא שיש עוד סימן  זי"ע כ'    מלובלין  הרה"ק החוזה 

שהוא ג"כ רק סעי' אחד, והמחבר שם   ראש חודשסי' תי"ט הל' סעודת  

בסעודת  כותב להרבות  חודש  שמצוה  ידיו ראש  ליטול  היינו  ע"כ,   ,

לסעודה לכבוד ר"ח, ולמה בשני הלכות אלו כתב המחבר סימן בפנ"ע על 

להראות את החשיבות הגדולה שצריך האדם ליטול סעי' אחד בלבד, כדי  

שהעולם , סעודת מלו"מ וסעודת ר"ח, ולפי  ידיו לסעודה בשני זמנים אלו

, סעודת מלוה מלכה וסעודת ראש חודש, לכן הסעודותאין נזהרין בשתי 

כתבו הטור והשו"ע סימן מיוחד על זה, סימן ש' על מלו"מ וסימן תי"ט  

 על סעודת ר"ח. 
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כ'    שלוחה'  'אילה  מרוז'יןבס'  הרה"ק  בדרך    בשם  שאמר  זי"ע 

צחות לפרש הפסוק במלכים א' )י"ח כ"א( 'עד מתי אתם פסחים על שתי 

יעברו    -שעד מתי יפסחו  הסעיפים', שזה בלשון מליצה ותוכחה לישראל,  

 , סעודת מלו"מ וסעודת ר"ח. על קיום ב' הסעיפים האלו שכתוב בשו"ע

 , הרי כמה הוא השיעור פתוראוי לעשות חשבון נפש על דבר זה 

שצריכים לסעודת מלוה מלכה לצאת יד"ח, כזית בלבד, ובכ"ז יש רפיון 

בדבר, ובפרט בימי הקיץ שזמן יציאת השבת הוא מאוחר מאוד, וצריך  

 כאו"א להשתדל לקיימה מפאת גודל חשיבותה. 

 מלכה וזמנה.- מקור הדין של סעודת מלוה . ב

ם שבת )דף קי"ט:( 'ואמר רבי חנינא לעול  מקור הלכה זו הוא בגמ' 

, ע"כ,  אע"פ שאינו צריך אלא לכזית'יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת  

כבוד,   דרך  ביציאתו  ללוות  שבת  כבוד  נמי  במוצ"ש,  בד"ה  שם  ופרש"י 

 כאדם המלוה את המלך בצאתו מן העיר'.

אדם שולחנו   'לעולם יסדרהטור והמחבר בשו"ע סי' ש' סעי' א' כ'   

, והכוונה 'צ אלא לכזיתאפילו אי"ללוות את השבת  במוצאי שבת, כדי  

ועי'   מלכתא,  השבת  את  ללוות  מלכה,  מלוה  לסעודת  ידיו  ליטול  היא 

במשנ"ב ס"ק ב' וז"ל 'דכשם שצריך לכבד את השבת בכניסתה כן צריך 

 לכבדה ביציאתה', ע"כ. 

פירשוכ  וז  הרמב"ם  ך  ה'(  הלכה  ל'  )פרק  שבת  לשונובהל'  , ה 

אינו צריך אלא לכזית, 'מסדר אדם את שולחנו בערב שבת ואף על פי ש

וכן מסדר את שולחנו במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, 
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וביציאתו' בכניסתו  לכבדו  שולחנו כדי  את  מסדר  שהאדם  היינו  ע"כ,   ,

מלכה,   מלוה  לסעודת  שבת  אצלו במוצאי  היא  שהשבת  בזה  מראה 

 .חשובה מאוד ויקרה

 זמן אכילת מלוה מלכה במוצ"ש.  .ג

 שצריך להזדרז בעשיית סעודה זומצינו בגדולי הפוסקים שכתבו   

תיכף אחר הבדלה, דהרי אינו מדרכו של עולם ללוות את המלך כשיוצא 

וכן הוא הדבר כאן מהעיר שביקר שם, זמן ארוך אחר שכבר נסע לדרכו,  

זו, צריך ללוותה  כשמלווים את השבת מלכתא   מה שיותר  ע"י סעודה 

 .אחר צאת השבת, מוקדם

ב'  ס"ק  במשנ"ב  מבואר  בסידור  וכן  וכ"כ  נראה ,  היעב"ץ,  וכן 

שכ' 'ששבתו של הקב"ה הוא ל"א שעות, מחצות של ערב    מדברי האריז"ל

דודשבת   בסעודת  שבת  במוצאי  אחת  שעה  עיי"ש,   עד  משיחא,  מלכא 

ומשמע מדבריו שזמן סעודת דוד מלכאה היא בתוך שעה שלאחר צאת 

 .הכובים במוצ"ש

 זצ"ל שנטל תיכף ומיד אחד הבדלה. וכן נהג החזו"א 

מביא,    קס"ו(  דף  )ח"ב  לוי'  'מבית  פסח  של  שהגרי"ז  ובהגדה 

 .מבריסק זצ"ל ג"כ נהג לאכול סעודה זו תיכף ומיד אחר הבדלה

'דאם מאחרין )שער ח' פי"ב( כ'    'יסוד ושורש העבודה'אבל בס'   

 .לא יצאשל זמן מוצ"ש,  אחר ד' שעותעד 
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א'  והמש  ס"ק  תשובה'  'שערי  בשם  הביא  יאחר נ"ב  לא  שעכ"פ 

 . יותר מחצות הלילה

ס  אברהם  אשל  חיים,  ]מקור  פוסקים  כמה  דעת  מצינו  '  יאבל 

 . שכתבו דזמנה כל הלילהקע"ד[ 

כ'    זצ"ל[  וועלץ  ישראל  ר'  ]להגאון  לישראל'  'חק  דהרוצה  ובס' 

עצה , ובאמת  לצאת מידי ספיקא, ישתה עכ"פ חמין תיכף אחר הבדלה

 זו כבר מבואר בסידור יעב"ץ. 

ובכ"ז היו צדיקים שנטלו ידיהם לסעודת מלוה מלכה למחרתו  

, מסופר על הרה"ק מצאנז זי"ע שנטל ידיו לסעודת מלו"מ ביום ראשון 

ג"כ נטל שביום ראשון, וכן היה נוהג הרה"ק רבי שמעון מיערוסלאב זצ"ל  

מלו"מ לסעודת  מהר"ם   ידיו  הרה"ק  בשם  ואמר  ראשון,  ביום 

זי"ע,   מלו"ממפשווארסק  בסעודת  נזהר  אינו  יהודי  אחרי  שאם  אז   ,

מיד בצאת השבת מכניסים פטירתו מהעולם כשנמצא בי"א חודשי דין,  

בסעודת מלוה מלכה, ממתינים   נזהר  , אבל אם היהאותו חזרה לגהינם

מל סעודת  את  יסיים  העולם  בכל  היהודים  שאחרון  נהג ו"מעד  ולכן   ,

בס  מבואר  )כ"ז  שיכול,  מאוחר  הכי  בזמן  מלו"מ  סעודת  את  פר לאחר 

 תורת שמעון(.

וז"ל,    כ'  סי' קע"ד(  )או"ח  'אשל אברהם'  גם ובס'  'ואולי מועיל 

, ושמעתי שיש גדולי הדור  ביום שלאחריו כל שכוונתו בשביל כבוד לויה

 כן, ע"כ. נוהגים

הענין של מוצאי  מבאר על  הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זצ"ל,   

יו"ט ומוצאי  שמחה שבת  יום  וזה  בעיר  לביקור  מגיע  שהמלך  שבעת   ,
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ויו"ט, אין דרך ארץ לבקש מהמלך אל ההצטרכויות הפרטיים שהרי יום 

ביום שבת ויו"ט אסור להתפלל שום זה הוא יום שמחה למלך, ולכן גם  

ובקשות וצאי במשבת מלכתא, אבל    -, שאין לצער את המלך  תחנונים 

שב"ק כשהמלך לוקח את חפציו ועוזב את העיר, אז אפשר כבר לבקש 

וזה הזמן הכי ראוי מהמלך כל בקשותיו ותחנוניו על כל הנצרך לו לאדם,  

לבקש ולהתברך בכל שערי הצלחה   ונחשב לבקש ולהתחנן מבורא עולם

והברכה שנצרכים לו לאדם, ואז המלך שומע לקול תפילת עבדיו ונותן 

 הישועות.   להם את כל

 למה נקרא סעודת מלו"מ 'סעודת דוד המלך'.  . ד

עוד שם שקוראים לסעודה זו והיא, כ', שיש  בסידור 'רבי שבתי' 

'דא , ולכן יש שאומרים בסעודת מלוה מלכה  'סעודת דוד מלכא משיחא'

משיחא'  מלכא  דדוד  סעודתא  מלו"מ   והטעם,  היא  סעודת  נקרא  למה 

שבגמ' בשבת )דף ל'.( דרשינן 'אמר דוד    סעודת דוד מלכא משיחא, מכיון

לפני הקב"ה רבונו של עולם הודיעני ה' קצי, אמר לו גזירה היא מלפני 

, )ועי"ש שם אמר לו בשבת תמות' שאין מודיעין קצו של בשר ודם, וכו',  

באריכות ענין פטירתו של דוד המלך(, היינו שדוד המלך רצה שהקב"ה 

מר לו הקב"ה שהיא גזירה אצלו שאין יגלה לו זמן פטירתו מן העולם וא

 מגלין לאדם זמן פטירתו, אבל בכ"ז אמר לו שיום פטירתו יהיה בשבת.

סעודת    -ולכן דוד המלך היה עושה כל מוצאי שבת סעודה גדולה   

ולא יצתה נשמתו בשבת זו, ובס' 'חק   הודאה לבני ביתו שנשאר בחיים

כלל ישראל  ע"ז, דכל    לישראל' ]להגאון רבי ישראל וועלץ זצ"ל[ הוסיף

, מכיון שהרי ידעו שבכל בכל מקומות מושבותיהם לקחו חלק בשמחה זו
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שבת יתכן שהמלך דוד יפטר מן העולם, וכששמעו במוצ"ש שהמלך דוד  

, ולכן שמחו כולם עם שמחת המלך ועשו סעודה לכבודונשאר בחיים, אז  

 נקרא הסעודה במוצ"ש 'סעודת דוד מלכא משיחא'.

שלא )מנהגי הרה"ק ממונקאטש זצ"ל( כ'    חיים ושלום''דרכי  בס'   

ג' סעודות נטל ידיו לסעודת מלוה מלכה , שלא היה לו אפשרות לאחר 

השבת ליטול ידיו עוד הפעם לסעודת פת, ויצא יד"ח מלו"מ באכילת מיני 

נכדו תרגימא,   את   ומספר  כשהכניסו  שליט"א  ממונקאטש  האדמו"ר 

זצ"ל   ממונקאטש  הרה"ק  אצל  שאינו תרגז  ההספר  שם  שכתב  מה  על 

אוכל סעודת פת במלו"מ מכיון שאין לו אפשרות ליטול ידיו עוד הפעם 

שהסיבה לסעודה, שהרי אפשר לצאת יד"ח סעודה בכזית בלבד, ואמר,  

כוח  בו  שאין  משום  הוא  משיחא  מלכא  דוד  לסעודת  ידיו  נוטל  שאינו 

וגעגועים   מצער  יוצאת  שהנפשו  אלו,  דברים  דולומר  מלכא שהמלך  ד 

את  ולגאול  ולהתגלות  לבוא  יכול  ואינו  ברהטים,  אסור  עדיין  משיחא 

 ישראל, ולכן אינו נוטל ידיו לסעודה זו.

על גודל הצער שהיה לו שעדיין משיח לא   מסופר בפי תלמידיו] 

פני  תשב  אל  עבדיך  דוד  'בעבור  תורה  בשמחת  בהקפות  וכשאמר  בא, 

רץ בבכיות גדולות מגודל צערו משיחך' )תהילים קל"ב י'( היה נופל על הא

 שדוד מלך המשיח עדיין לא בא. 

חיים'  צדיקים   ה'חפץ  הרבה  היו  שהרי  לתלמידיו,  פעם  אמר 

וגדולים שהרבו בתפילות ותחנונים שדוד מלך המשיח כבר יתגלה ויגיע 

בקשה  ג"כ  לבקש  לגביהם  אנחנו  מה  וא"כ  בתפילתם,  פעלו  ולא  הקץ, 

 ותפילה זו. 
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חייבים  ואמר,    היו  שני  בית  חורבן  אחרי  הוגלו  שכשהיהודים 

חובות הרבה  ו  לשלם  שיחזור  אותם להקב"ה  ויגאל  מקדשנו  בית  יבנה 

מאודמהגלות,   הרבה  שילמו  כבר  האלו  הגדולים  להקב"ה    והצדיקים 

שגם  קטנים  חובות  של  סכום  רק  ונשאר  הגדולים,  מהחובות  והורידו 

והחובות הקטנים האלו אנו צריכים לשלם אותם צריך לפרוע להקב"ה,  

ולבקש   , ולכן צריך כל אדם להשתדל ולעשות מצוותכל אחד כפי יכלתו

ובזה שאנו משתדלים בכך אנו פורעים כ"א ולהתחנן על ביאת משיחנו,  

 .מקצת מהחובות[

בס' 'יסוד ושורש העבודה' )שער ח' פרק י"ג( כ' 'ראיתי בספרים  

, והם שד' סעודות דשב"ק ומלו"מ, מעוררים ד' רגלי המרכבה העליונה

, אברהם ]האבות הק'[ אברהם יצחק ויעקב, ]והרגל הרביעי[ דוד המלך

ליל   ]סעודת  ראשונה  סעודה  בזכות  גהינם  של  מדינה  האדם  את  מציל 

שב"ק[, יצחק מציל מחבלו של משיח בזכות סעודה שניה ]סעודת שבת 

דוד מציל  בבוקר[, יעקב מציל ממלחמת גוג ומגוג בזכות סעודה שלישית,  

]סעודת מלוה מלכה[, ומי הוא זה אשר    מחיבוט הקבר בזכות סעודה ד'

 וצה לזכות ולהנצל מחיבוט הקבר.אינו ר

 סעודת מלו"מ היא מצוה ולא חובה. .ה

מזון ב' סעודות לא יטול בגמ' בשבת )דף קי"ח.( איתא, 'מי שיש לו   

, מי שיש לו מזון י"ד סעודות לא יטול מן הקופה', ע"כ, פי' מן התמחוי

שבזמנם היו יהודים עניים מאוד ללא כל מזון ומחיה, ובכל עיר היה בית 

העיר,  תמח לעניי  לחלקם  מאכל  דברי  שהתרימו  היו וי  ויום  יום  ובכל 

ואמרינן שם דמי שיש לו בביתו מזון   נותנים להם ב' סעודות לאותו היום,
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ב' סעודות לשבת אסור לו לקחת מתמחוי זה, כיון שיש לו, הוה כגוזל 

עניים,   'קופה'משאר  לגבי  הדין  היינו  וכן  לבני ,  היה  זו  צדקה  שקופת 

אשר מתביישים לקחת כל יום דברי מאכל מהתמחוי, ולהם   ביםעניים טו

מזון  לקנות  שיוכלו  מעות  ער"ש  בכל  בשבוע  אחת  פעם  מחלקין  היו 

ב' סעודות לכל יום במשך השבוע,   -לביתם, וזה היה בשווי י"ד סעודות  

זו  יקח מקופה  לא  י"ד סעודות  לו בביתו מזון  והגמ' אומרת שמי שיש 

 מהטעם הנ"ל.

  ה מזון כדי י"ד סעודות עדיין חסר סעודהרי    , מ' שםומקשה בג 

, וא"כ היו צריכים לתת לעני כדי בשב"ק  יתאחת שהיא סעודה שליש

למיכל  דבעית  מאי  ליה  'דאמרינן  בגמ',  שם  ומתרץ  סעודות,  ט"ו  מזון 

שהמזון שיש לו לסעודה של מוצ"ש, באפוקי שבתא אכיל בשבתא', היינו  

ילסעודה שלישיתיאכל ביום השבת סמוך לערב   ג'    ובתחדי  , ואז יצא 

 סעודות בשבת.

שולחנו   אדם  יסדר  לעולם  דאמרינן  'ואע"ג  וז"ל  ברש"י  ומב' 

זו  סעודה  יאכל  אם  וא"כ  מלכה,  מלוה  סעודת  ]שיאכל  שבת  במוצאי 

בשבת, לא ישאר לו מזון לסעודת מוצ"ש[, ה"מ למאן דאפשר', ע"כ, היינו 

, אבל ו משלו פת ומזון לסעודה זושחיוב סעודת מלו"מ הוא רק אם יש ל

אם יצטרך לקחת מהתמחוי על חשבון העניים האחרים, לא יקח, ואין 

וכ"כ הריטב"א שמכאן למדים שאין עליו חיוב סידור שולחן במוצ"ש,  

חיוב ליטול ידיו לסעודה במוצ"ש אלא היכא דאפשר, אבל אין זה חובה,  

ה מלכה הוא רק מצוה וכן כתוב במג"א )סי' רע"ד ס"ק ב'( שסעודת מלו

 מן המובחר.
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'שסעודה זו אינה חובה כל כך,  ובשו"ע הרב )סי' ש' ס"ק ג'( כ'   

, וכ"כ במשנ"ב )סי' ש' ס"ק ב'( וז"ל 'ודע דמ"מ אלא מצוה מן המובחר'

אסמכוהו  דשם  שבת,  של  סעודות  הג'  כמו  עליו  חובה  אינה  זו  סעודה 

 אקרא, וזה רק מצוה בעלמא', ע"כ. 

אי  ב"ה  לסעודת  וכיום  מזון  לו  אין  אשר  יהודי  בית  בנמצא  ן 

חשובה  מלו"מ לסעודה  ידיו  ליטול  שיותר  כמה  להשתדל  צריך  ולכן   ,

 וגדולה זו.

 מה הענין של 'חמין במוצאי שבת'. . ו

'חמין במוצאי בגמ' שבת )דף קי"ט:( דדרשינן    מקור דין זה הוא 

מלוגמא' פרש"ישבת  'רפואה',   ,  מלוגמא,  ולרחוץ,  לשתות  חמין,  שם, 

פת   ב.. חמין במוצ"ש מלוגמא,  אוהגמ' מביאה ב' דברים בענין החמין,  

 חמה במוצ"ש מלוגמא. 

ויש לבאר מה הוא הענין המיוחד של חמין רק במוצ"ש שמועיל  

לגבי רפואת   ומה ההבדל בין מוצאי שבת לשאר לילות השבועלרפואה,  

 שתיית החמין.

טעם הדבר דיש לכבד  שם מפ' וז"ל, 'פת חמה וכו',    רש"אהמה 

ממנו ליהנות  השבת  אחר  שנתחמם  חדש  בדבר  לויה  בסעודת  ,  השבת 

וכו',   ומשום דרוב  שהיה אסור בו ביום ]לבשל ולאפות[ חמין ופת חמה 

קאמר דהחמין בסעודת לויה   אכילות ומשקין בשבת קרים רע לחולים,

מלוגמא כמו  רפואה  הם  שבת  לפי"ז  במוצאי  ומשמע  ע"כ,  ענין ',  שיש 

 .מיוחד לחמם המים במוצ"ש דוקא
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ולשתות', ומשמע מדבריו  לרחוץ  שם כ' בד"ה חמין, '  ברש"יוהנה   

ונהגו כמה מגדולי הדור לרחוץ גופם ,  הוא רחיצה ושתיהדחמין במוצ"ש,  

 . או עכ"פ פניהם וידיהם בחמין במוצ"ש

הלוי' זצ"ל שהקפיד    'שבטוכן מובא בס' 'רב רבנן' על הגאון בעל   

 במוצאי שב"ק.  לרחוץ פניו וידיו במים חמין

סעודת ופשוט הוא  עם  אינו תלוי  זה של שתיית החמין,  שענין   ,

, ואף מי שאינו אוכל סעודת מלוה מלכה צריך לשתות חמיןמלו"מ כלל,  

וכ"כ בס' 'אוצר החיים' )סעי' ר"ו( שהגה"ק מצאנז זי"ע אע"פ שלא היה 

 לה אלא ביום ראשון, מ"מ היה שותה חמין. אוכל הסעודה בלי

זי"ע,    זישא  רבי  הרה"ק  בשם  מביא  יצחק'  'דברי  שחמין ובס' 

עצבות,  נגד  מסוגל  ג'(   במוצ"ש  )קמ"ז  בתהילים  בפסוק  מרומז  וזה 

בת  ש'מוצאי  ב''מין  חר"ת    'מחבש''הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם',  

' מ' ליה  וסמיך  עוד,  לעצבותםלוגמא,  שם  וכ'  זאת ',  להוציא  שצריך 

מלוגמא'    בשפתיו שבת  במוצאי  'חמין  אוכל   קודםולומר  אל  ששותה 

וענין העצבות במוצ"ש הוא   משום שאז הנשמה יתירה נפרדת  החמין, 

 , ולכן נכנס לעצבות, וע"י החמין מרגיע את נפשו ומחבש לעצבות. מהאדם

לומר    נהג  זי"ע  מסאטמאר  חמין   אחרוהרה"ק  מעט  ששתה 

)עדות  מלוגמא',  במוצ"ש  חמין  לעצבותם  'ומחבש  פעמים  ג'  במוצ"ש, 

 ביהוסף אות קפ"ב(. 
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 סעודת מלוה מלכה צריך לכתחילה שיהיה דוקא ב'פת'.  .ז

הגמ'    הגר"אבביאור    מלשון  לדייק  כ'  ב'  ס"ק  בשו"ע  דאי שם 

ולא בדבר אחר, ודינו כמו בסעודות שבת   אפשר לקיימה רק באכילת פת

 דצריך דוקא פת. 

מביא    ל"ט(  )אות  רב'  מעשה  'תוספת  נפלאבס'  דפעם מעשה   ,

רצופים  ימים  כמה  להתענות  הגר"א  רבינו  של  אשתו  עצמה  על  קיבלה 

מליל מוצ"ש ואילך, ולכן תיכף אחר הבדלה הלכה לישון, ויוודע הדבר  

הללו, עדיין לא יתוקן הפסד מלוה שבכל תענית  לרבינו, ושלח לה לומר  

 , ואז תיכף קמה ואכלה. מלכה אחת

והנהגותובשו"ת    הגר"מ  'תשובות  ]מהגאון  קס"ט(  סי'  )ח"ב   '

בשם החזו"א שצריך שטרנבוך שליט"א ראב"ד עיה"ק ירושלים[, מבואר  

ואמר   דוקא,  פת  לאכול  מלוה להקפיד  בסעודת  פת  אוכל  שאינו  ד'מי 

 , ע"כ.'מלכה, יתחרט בעלמא דקשוט

על הפת  דמשמע מהגמ' דיקבע סעודה זו    תבבמשנ"ב ס"ק א', כ 

שצריך    ראס"ק ב' שהביא כמה ראיות מהגמ  בשער הציון, ועי'  לכתחילה

 פת דוקא. 

וז"ל,    המג"אאבל    שלישית  כ'  סעודה  כ"כ  שמאחרין  'בזמנינו 

 '.ואין יכולין לאכול ]פת[ במוצ"ש, יכולין לקיימה בפירות

דבריו,    בפתביאור  לקיימה  יש  דלכתחילה  מודה  המג"א  , דגם 

אלא דאם מפני השובע אינו יכול לאכול פת, אז אין אנו אומרים דבשאר  
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וקמ"ל המאכלים אין בהם שום תועלת לסעודה זו ואין מצוה באכילתם,  

 .המג"א דבכאי גוונא יכולין לקיימה גם בפירות

ל פת, אזי יאכל לכל א"א לאכוועי' במשנ"ב סס"ק א' דכ' דאם   

 . ואם א"א לאכול מזונות אזי יאכל לכה"פ פירות, הפחות מיני מזונות

שהחכם עיניו בראשו להיזהר ועי' בס' 'יסוד ושורש העבודה' שכ'   

, כדי שיוכל ליטול ידיו לסעודת בסעודה שלישית לא לאכול הרבה מאוד

 פת לכה"פ כזית, במוצ"ש.

 לכבוד סעודת מלו"מ. יש ענין לבשל תבשיל מיוחד במוצ"ש .ח

מצינו  ענין  הוה    עוד  אבהו  'ר'  דדרשינן  )קי"ט:(  שבת  בגמ'  שם 

עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא, הוה אכיל מיניה כולייתא, כי 

כולייתא  נשבוק  האי,  כוליה  לאפסודי  לך  למה  א"ל  בריה  אבימי  גדל 

ה שרב אבהו הי ממעלי שבתא, שבקוהו, ואתא אריא אכליה', ע"כ, פי'  

שוחט לכבוד סעודת מלו"מ עגל שנולד שלישי לאמו שהבשר שלו הוא 

, ומכל הבשר שנשחט אכל רק כליה אחת בסעודה זו, הכי משובח וטוב

וכשגדל בנו רב אבימי אמר לאביו למה לו לשחוט בהמה מיוחדת בשביל 

בער"ש  שנשחטה  מהבהמה  אחת  כוליא  להשאיר  אפשר  הרי  הכוליא, 

ואכ השבת,  סעודות  הבהמה לכבוד  כל  את  ואכל  ארי'  והגיע  עשו,  כך  ן 

כי זה  שהיה צריך לשחטה בשביל סעודת מלוה מלכה,   והבין רב אבהו 

מהשמים לכבוד    עונש  מיוחד  עגל  לשחוט  במנהגו  המשיך  שלא  מה  על 

 סעודת מלו"מ, ולכן נענש ע"ז.
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מב'    שם  כל והמהרש"א  את  אכל  שהאריה  העונש  היה  למה 

סעודת הלוית מלכתא שתהיה מכוליא אחת 'אין זה כבוד  , וז"ל,  הבהמה

, אבל בעי סעודה באנפי נפשיה כדקאמר לעולם שנתותרה מסעודת שבת

המיוחדת  הסעודה  שתהיה  הכבוד  מדרך  שאינו  היינו  וכו',  אדם  יסדר 

אלא בשביל ללוות את שבת מלכתא במאכלים הנותרים מסעודות השבת,  

 . מלו"מ צריך לערוך סעודה במאכלים מיוחדים לכבוד סעודה

מרן    כ'  סופרוכן  קנ"ז,   החתם  דף  שבת  במס'  )בחידושיו  זי"ע 

צריך שתהא מדברים ובדרשות ח"ג דף ק"ב( וז"ל, 'בסעודת מלוה מלכה 

, ושפיר שעשו משבוע הבאה, לאחר שנתברך מהברכה שנשלחה בשבת זו

מעשה  ראשון  מעשה  שתהיה  במוצ"ש,  תילתא  עגלא  אבוה  רבי  עביד 

 עכ"ל.   שהתחיל עליו הברכה',

מיוחד    מאכל  להכין  חשוב  כמה  עד  ביותר  מופלא  לכבוד  וזה 

 סעודה זו ולא להסתפק בשיירי מאכלי שב"ק. 

דנכון לבשל בשר במג"א סי' ש' ס"ק א' כ' וז"ל, 'בגמרא משמע   

, או דבר אחר', עכ"פ רואים מדבריו שיש ענין מיוחד לבשל במוצאי שבת

 מאכל חדש במוצ"ש לכבוד מלו"מ. 

משיירי טעם   .ט דוקא  מלו"מ  בסעודת  לאכול  צדיקים  אצל   הענין 

 מאכלי השבת.           

ובכ"ז היו צדיקים שאכלו בסעודת מלו"מ דוקא משיירי מאכלי  

דזקינו ה'חידושי הרי"ם' זצ"ל שב"ק, בס' 'שפתי צדיק' )פר' וירא( כ',  

, אלא לקח את פרוסות  לא בצע בסעודת מלו"מ על חלה שלימה מיוחדת
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בהם החלה   ויש  מצוה  משיירי  שזה  ואכלם,  שב"ק  מסעודות  שנשארו 

 חשיבות מיוחדת, וע"ע בחידושי הרי"ם עה"ת )עניני שבת עמ' שכ"ה(.

תמוז   )חדשי  יששכר'  'בני  בספה"ק  י'( -ועי'  אות  א'  מאמר  אב 

שכתב 'דכירנא כד הוינא בימי חורפי הייתי משמש לפרקים צדיק אחד  

בדורינו   מ מפורסם  סופר  משה  זצוק"ל,רבי  ההוא   פשעווארסק  וצדיק 

והיה   הקודש,  ברוח  מדריגה  לבעל  מפורסם  מצניע היה  שהיה  מנהגו 

ואם  והדובשנין,  הרקיקין  כגון  לשבת  מתוקנים  שהיו  מאכלים  שיורי 

מיקרי  שזה  ואמר  אלו,  מאכלים  בשיורי  כיבדו  נכבד  איש  אליו  הגיע 

שהיה אצל    , עכלה"ק, ורואים מזה גודל הענין והחשיבותשיורי מנחות'

 צדיקים בשיירי מאכלי שב"ק. 

 גודל הזהירות שצריך לעשות סעודת מלו"מ. .י

כ'    ט"ו(  )ס"ק  החיים'  וב'כף  א'(  )ס"ק  'חסד לאלפים'  בשם בס' 

הזוה"ק דאם אחד אינו מקיים סעודת מלו"מ, נחשב לו דבר זה כאילו 

ליקוטי לא קיים סעודה שלישית בשבת כ' בשם  ישראל'  'אמרי  ובס'   ,

הזוה"ק,   דברי  ביאור  אשכנזי,  בצלאל  סעודת רבינו  גם  יאכל  לא  דאם 

רק  היה  זה  בשב"ק  שאכל  השלישית  שהסעודה  מוכיח  הרי  מלו"מ 

אחת בשחרית וסעודה   השדרך בנ"א לאכול בכל יום סעוד  משום הרגילות

צא שאין כאן כלל בערב ]שזה היה הדרך הרגיל של כל האנשים[, ויו  שניה

בליל  סעודה  עוד  אח"כ  אוכל  אם  אבל  השבת,  לכבוד  שלישית  סעודה 

מוצ"ש לכבוד לווית המלכה, מוכח מזה שהסעודה שאכל בשבת לפנות 

 ערב היה משום חיוב סעודה ג' בשב"ק לכבוד השבת.

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


