
The Best Fish Meal in the World 
 

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרסז
 הגה: יש שנהגו כשהיו יוצאים מן הסוכה היו אומרים: יהי רצון שנזכה לישב בסוכה של

  לויתן
 

 בראשית פרק א
רֶֹמֶׂ֡שת ֲאֶׁשר֩ ָׁשְרצּ֨ו ַהַּמִ֜ים) ַחָּי֣ה׀ הָֽ  כא) ַוִּיְבָר֣א ֱאלִֹה֔ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגדִֹל֑ים ְוֵא֣ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש הַֽ

יֵנֶה֗ם ְוֵא֨ת ָּכל־עֹ֤וף ָּכָנף֙ ְלִמיֵנ֔הּו ַוַּיְ֥רא ֱאלִֹה֖ים ִּכי־ֽטֹוב   ְלמִֽ
 

 רש"י בראשית פרק א
 כא) התנינים - דגים גדולים שבים. ובדברי אגדה הוא לויתן

 
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עד עמוד ב

 ויברא אלהים את התנינים הגדולים - הכא תרגימו: ארזילי דימא. ר' יוחנן אמר: זה לויתן
 נחש בריח ולויתן נחש עקלתון

  
 אמר רב יהודה אמר רב: כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו - זכר ונקבה בראם,
 אף לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון - זכר ונקבה בראם, ואלמלי נזקקין זה לזה -
 מחריבין כל העולם כולו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? סירס את הזכר, והרג הנקבה

  .ומלחה לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר: והרג את התנין אשר בים
 

 ואף בהמות בהררי אלף - זכר ונקבה בראם, ואלמלי נזקקין זה לזה - מחריבין כל
 העולם כולו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? סירס הזכר, וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים

 לעתיד לבא
  

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א
 כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: בשעה שלויתן רעב - מוציא הבל מפיו ומרתיח כל 

 מימות שבמצולה, שנאמר: ירתיח כסיר מצולה; ואלמלא מכניס ראשו לגן עדן - אין כל
 בריה יכולה לעמוד בריחו, שנאמר: ים ישים כמרקחה; ובשעה שצמא - עושה תלמים

  תלמים בים, שנאמר: אחריו יאיר נתיב
 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א
 אמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן



 
 ואמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן, 

 שנא': התמלא בסוכות עורו; זכה - עושין לו סוכה, לא זכה - עושין לו צלצל, שנאמר:
 ובצלצל דגים ראשו; זכה - עושין לו צלצל, לא זכה - עושין לו ענק, שנאמר: וענקים

 לגרגרותיך; זכה - עושין לו ענק, לא זכה - עושין לו קמיע, שנאמר: ותקשרנו לנערותיך;
  והשאר פורסו הקדוש ברוך הוא על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו

 
 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט עמוד ב

 עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק.
 לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן: איני
 מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק: טול וברך! אומר להן: איני מברך, שיצא
 ממני עשו. אומר לו ליעקב: טול וברך! אומר להם: איני מברך, שנשאתי שתי אחיות

 בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עלי. אומר לו למשה: טול וברך, אומר להם: איני מברך,
 שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי. אומר לו ליהושע, טול וברך! אומר
 להן: איני מברך, שלא זכיתי לבן, דכתיב: יהושע בן נון נון בנו יהושע בנו. אומר לו לדוד:

 טול וברך: אומר להן: אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה'
 אקרא

 
 רמב"ם הלכות תשובה פרק ח

 הלכה ב
 העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת, הואיל
 ואין בו גויות אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין

  להן בעולם הזה
 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ג עמוד ב
 אמר רב: שתים עשרה שעות הוי היום, שלש הראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק
 בתורה, שניות - יושב ודן את כל העולם כולו, כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה, עומד

 מכסא הדין ויושב על כסא רחמים, שלישיות - יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים
 עד ביצי כנים, רביעיות - יושב ומשחק עם לויתן, שנאמר: לויתן זה יצרת לשחק בו

 
 


