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  ב, קיח שבת

 בר שמואל דרב בריה יהודה רב מענגו במה שבת ענג זה אומר הוי, ענג לשבת וקראת אומר כשהוא 
 רב אמר אשי בר חייא רב שומין וראשי גדולים ודגים תרדין של בתבשיל אמר דרב משמיה שילת
 קטנים םדגי] דהרסנא כסא פפא רב אמר היא מאי עונג זה הרי עשאו שבת ולכבוד מועט דבר אפילו

 . , רש"י[ובקמח קרביהן בשמן מטוגנים
 

  א, קיט שבת

 מלח רבא  ..  המלכה שבת לקראת ונצא בואו אמר שבתא דמעלי אפניא וקאי מיעטף חנינא רבי 
 . . שיבוטא

 אמרי טובא נכסיה נפישי דהוה בשבבותיה נכרי ההוא הוה, רש"י[ שבתות מכבד] שבי מוקיר יוסף
 ליפול סופך] להו אכיל שבי מוקר יוסף נכסי כולהו [בכוכבים חוזים-דאיכל. נכרי להאי]כלדאי ליה

 ושבצו, לבד של כובע לו עשה] בסייניה אותבה מרגניתא בהו זבן ניכסי לכולהו זבנינהו אזל [בידו
-בסדיניה: גרס הלוי ורבינו, כובע-סייניה. עמהם זו את וקבע, מרגליות בו וקבע, זהב של במשבצות

 זיקא אפרחיה מברא עבר דקא בהדי. [יהודה ר"ב יצחק' ר לשון והוא, לי הגון וראשון, בסודרו
 להו אמרי השתא כי זבין מאן אמרי שבתא דמעלי אפניא אייתוה אסקוה כוורא בלעיה במיא שדייה

 מרגניתא ביה אשכח קרעיה זבניה ניהליה אמטיוה דזבין דרגיל שבי מוקר יוסף לגבי אמטיוהו זילו
 הון: כלומר, הוא בעלמא וגוזמא, זהב דינרי מלאות עליות] דדהבא דדינרי יתאעיל בתליסר זבניה
 וכן(, ב, צה חולין) טריפתא ספיקי גמלי תליסר כגון, מקום בכל וכן, הלוי רבינו פירש כך, מאד עתק

 . שבתא פרעיה שבתא דיזיף מאן אמר סבא ההוא ביה פגע. [דלעיל טבחי תליסר
  

  ח, ד פאה תוספתא

 לינה פרנסת לו נותנין לן בסלע סאין מארבע בפונדיון מככר למקום ממקום העובר לעני תיןפוח אין 
 .וירק דג וקטנית שמן סעודות שלש מזון לו נותנין שבת וקטנית שמן

 

  א ענין לב עמוד או"ח יושר לקט

 . שבת לכבוד דגים לקנות' ו ביום אלא לשוק הלך שלא וזכורני 

  א ענין נב עמוד או"ח יושר לקט

' שקו דג אכל פעמים וכמה, צד בשום כשאפשר שחרית ובשבת שבת בליל דגים אוכל שהיה וזכורני 
 .אחרים דגים לו[ כשאין] שאין גשערב' שקו בצלים עם הערינג

 .נא גיטין שלמה של ים

 עבדי דמפקי, מנכסיהון בתים בעלי נחתי מיני תלת בהני, רבה אמר( ב"ע ח"ל) בסוגיא מסקינן 
 ודקבעי, צריכין הן מה לידע, בשבת, שדותיהן, נכסייהו ודסיירי. בעשה ועברו' פי', לחירות

 והיה, בסעודות יושבין והם, בשבת לרבים דורש שהחכם' פי. מדרשא בי בעידן, בשבת סעודייהו
 קבעה אחת, בירושלים היו משפחות שתי, יוחנן ר"א אבא בר חייא' ר דאמר, לאחר או להקדים להם

 בני על תגר קורא אני ומעתה . . נעקרו ושתיהן, שבת בערב סעודתא קבעה ואחת, בשבת סעודתא
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 לסעודת בקר סעודת להשוות בעיניהם נקל ויהי, בזה נזהרים שאינם, שבת שומרי קודש זרע עמי
 דגים שבת בליל ואוכלים, בוקר מסעודת תבשילין במיני שבת בליל בסעודה מוסיפים אלא, ערב

 השוו מקום מכל, נמי שחרית בסעודת ובבקר, הכיבוד בענין הסעודות עיקר שהיא, טובים
 דעתי על עמדי ומיום. עיקר שהוא, יום כבוד משם, יותר בבקר השבת לכבד צריכים ואנו, הסעודות

 אותם אני ואוכל, ומסוים חשוב דבר שהוא, שבת בליל דגים לאכול שלא בעצמי גדרתי זאת

 ובפרק .דגים בה שיש, שחרית לסעודת יושוו לא מעדנים כמה שבת בליל יעשו אפילו ואז, בבקר
 .שם עיין, בזה הארכתי ז"י סימן כתבי כל

 א ס"ק רמב אברהם מגן

 בכל שיאכל שבת ובתיקוני( ל"ק עמוד' בראשי זוהר) תבשילין משני יפחות ולא - השבת לכבד
 מיקרין הערלים אם, ד"ס ח"רפ' סי ש"כמ טבעו לפי' א דכל ל"ונ ש"ע דגים ודותסע' מג סעודה
 .(צ"צ) דכריתות א"ספ ממשנה וראיה דגים יקנו שלא לתקן נכון דגים השער

 ז־ה ,רמב חו"א אדה"ז ערוך שולחן

 לאותו סעודות שלשה לו שיהיה כדי שבוע לאותה סעודות ו"ט מזון לו נותנין הבא שבת בערב אבל
 שנאמר צרכו כל לו נותנים לבריות נצרך שכבר שכיון שבת לאותו וירק דגים לו נותנים וגם שבת

 יפחות שלא ליזהר לו טוב שבת במאכלי להרבות משגת ידו שאין מי אף. .  לו יחסר אשר מחסורו די
 או טבעו לפי לו מזיקים הדגים כן אם אלא סעודה בכל דגים לאכול ליזהר וטוב תבשילין משני
 . ח"רפ בסימן שיתבאר כמו ניתן לענג והשבת צער אלא עונג מהם לו שאין אםששונ

 לשבת דגים ליקח יכולים שאין אדם בני כמה יש זה ומחמת הדגים של השער מייקרים הנכרים ואם
 הכל ויוכלו השער יוזילו כ"שאח כדי שבתות איזה דגים מהם ישראל שום יקנה שלא לתקן נכון

 .שבת עונג מצות לקיים

 

 קו"א ד רמב חו"א אדה"ז ערוך שולחן

 וסיים, שליש עד מצוה דהידור שליש עד דדוקא ה"בהג כתב הלל הבית של בנו הנה'. כו לתקן נכון
 חיוב השמיטו ע"והשו ם"שהרמב, מאוד תמוה והוא, ש"ע מדאורייתא גמור חיוב הוא דדגים

, דגים דוקא שיתקנו הנגלה דרךב טעם אין מדרבנן וגם, באורייתא דגים כתיבי מי ועוד, דאורייתא
. פטור משגת ידו שאין מי ולכן, המובחר מן למצוה היינו מקומות בכמה בגמרא דגים שהזכירו ומה

 הוא מחויב הראשון אתרוג דהתם, שליש עד מצוה מהידור יפה עולה דמיונו אין הוא שכן וכיון
 חיוב עיקר הכא אבל, מצוה רהידו משום זה חיוב על שליש להוסיף צריך לכן, גמור חיוב לקנותו
 הדגים אם ואף, חשובים אחרים בדברים כ"ג לענג יכול שהרי, עונג מצות הידור משום הוא הדגים

 לא לכן) ההידור על שליש עוד להוסיף לנו ומנין, מצוה הידור זה נקרא מקום מכל חשובים יותר
 (.דבריו העתקתי

 

machonshmuel.com


 4  רמב ח"או הלכה ביאור | שבת לכבוד דגים

 

Courtesy of JLI’s Machon Shmuel: The Sami Rohr Research Institute, 2015 

MachonShmuel.com | info@MachonShmuel.com 
\ 

 

  רמב ביאור הלכה או"ח

 דוגמת הוא בראשית דשבת לפי והוא לזה הגון טעם שכתב חיים התורת של יושר אמרי נמרצו ומה
 לאכול היינו דוגמתו זה בשבת דברים כמה עושים אנו ולכן שבת שכולו יום שהוא ל"שלע שבת
 ל"לע לצדיקים בענביו המשומר היין נגד היין על ומקדשין ולויתן הבר שור סעודת נגד ודגים בשר
 לעשות יש שפיר ולכך ל"לע לצדיקים מן שוחקים שבו שחקים נקרא זה שם דעל ל"חז אמרו וכבר

 [:שבת תוספות] ההוא למן זכר בשבת

  ה ,התשובה תיקוני שער ,המלך עמק

 דג לאכול המובחר מן מצוה ולפיכך. .  שבים בדגים דינם, מירוק הצריכים תורה בני וצדיקים
, בעולם משגחת דלעילא פקיחא ועינא, דוקא רצון עת שהיא, שלישית בסעודה ובפרט, בשבת
 להשיב ויזכה בה גנוזה, טהורה שנפש דג לו שיזדמן ואפשר', גבינין ליה דלית, 'בדג דעין דומיא
, שבת של במנחה אומרים אנו זה ועל. יתירה נשמה בסוד שעה באותה ולהעלותה, בקדושה אורה

 .יבין והמבין", נוצר" שהיפוכו' רצון עת י"י לך תפילתי ואני'
 

 (נב אופן ,ואתחנן) עמוקות המגל

 סעודות' בג לאכול שצריך דג סוד והוא, גבין ליה ולית פקיחא עינא הוא בשבת שבמנחה לפי
[(, כב יא] במדבר) להם יאסף הים דגי כל דכתיב, צדיקים של נשמות מגולגלין שם כי, בשבת

 בעת סוד שזה ואפשר .אסיפה גבייהו כתיב חכמים שתלמידי( ג"ח זוהר) שמיני סוף בזוהר וכדאיתא
 הדג שהוא שלויתן משה אמר ולכן, פקיחא עינא סוד שהוא בשבת במנחה ל"ר, משה שרמז ההיא
 מנחה שהוא עת באותו נרמז וזה(. ד"תתי רמז ש"ילקו) שומע אתה אין ולי, תפלתו ה"הקב שמע

 לעינא משה שזכה, בעיניך ראה ה"הקב אמר פרק באותו ולכן, פקיחא עינא דג סוד שהוא, בשבת
 .סופו ועד עולם מסוף וראה פקיחא

 10, הקצרים ז"אדה מאמרי

 בדגים מגולגלים מופלגים צדיקים שיש מפני בשבת הדגים אכילת מעלת בכתבים שמצינו וזהו
 אלא מתגלגל למה כלל חטא לא ואם באדם להתגלגל לו טוב יותר עבירה מפני אם תמוה ולכאורה

 מחו״ג שמורכב האדם וכשאוכלם ההולדה מניעת חסד רותקרי הוא דגים שבחי׳ כנ״ל הוא הענין
 '.כו עינים גביני להם אין זה ומפני בדגים נטירותא בזוהר שנזכר וזהו'. כו ומעלה

 

 שלישית סעודה סדר, הזקן ר"אדמו סידור

 מבשאר יותר זו בסעודה דג לאכול וטוב. זו בסעודה קידוש ואין' וגו רועי' ה לדוד מזמור יאמר
 .סעודות

 

 כה ק"ס ,יז הכולל שער

 שהוא שלישית בסעודה דגים לאכול וטוב האריז״ל בסדור וכן אדמו״ר כתב הטעם מזה שג״כ ונראה
 שלאחר שבסעודה ס״ג סימן באה״ט אהע״ז בשו״ע הובא שנ״ד סימן הגדול ברוקח שכתוב ע״ד

 דגים לאכול ךצרי שבת הסעודות שבכל מפני סעודות מבשאר יותר ומ״ש. דגים לאכול הגיןנו היחוד
 סעיף רמ״ג סימן אדמו״ר שו״ע עיין נ״ב אופן עמוקות מגלה בשם ט׳ סימן אכילהערך  חדש ילקוט)

 (.ז׳ וסעיף ה׳
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 (15)הע'  192, לא שיחות לקוטי

 אם"ד, ז"אדה פסק( ז"ס ב"סרמ ח"או) שבת' בהל: לדינא בנוגע — ינומצ מזו דגדולה ולהעיר
 נכון לשבת דגים ליקח יכולים שאין אדם בני כמה יש זה ומחמת הדגים של השער מייקרים הגוים
 הנגלה בדרך טעם אין" שם א"ובקו'", כו שבתות איזה דגים מהם ישראל שום יקנה שלא לתקן

 '".כו דגים דוקא שיתקנו
 מביא ז"שאדה אלא, עוד ולא, וגודלו ק"בש דגים אכילתד הענין** בקבלה המפורש מרותל: כלומר

 מבשאר יותר זו בסעודה דג לאכול וטוב" נפש לכל השווה( שלישית סעודה סדר) בסידורו זאת
 יקנה שלא לתקן נכון" לכן", דגים דוקא שיתקנו הנגלה בדרך טעם אין"ש מכיון, מ"מ —" סעודות

 ".שבתות איזה"ו( משגת שידם אלו גם" )דגים. . ישראל שום
 מאמרי. ה"סקכ ז"פי הכולל שער וראה(. ג, יז) ה"פ התשובה תיקוני שער המלך עמק ראה**( 

 .תי' ע ענינים; ט' ע הקצרים — ז"אדה

  א ,מז גיטין סופר חתם

 המייקר בישראל' דאפי כריתות ממשנת מייתי ב"רמ' סי ריש א"מג דמייתי בתשובה צדק הצמח אך 
 ג"ר להם אסר לא התם דהרי ממצוה לבטל דמותר מוכח אין מהתם מיהו. ש"ע לתקן יש השער

 שלה קנים אחד כל הביאו מ"מ לכשיזלו אפשר אבל חובה עליהם השאר אין דרש רק השאר להקריב
 .מצותו ונתבטל עבר שבת משעבר הדגים קניית לאסור כ"משא

  טו שמות תמימה תורה

 בשעה, ממצרים ישראל נגאלו הדור שבאותו צדקניות נשים בשכר, עוירא' ר דרש - אלי זה (ב
 דגים ומחצה מים מחצה ושואבות בכדיהן קטנים דגים להן מזמין ה"הקב מים לשאוב שהולכות
, (ובשדה לדותויו הולכות הולדתן זמן שהגיע וכיון, להן ונזקקות לבעליהן אותן ומשקות ומאכילות

 ה"הקב וכשנגלה, הולד את המשפרת זו כחיה אותן ומשפר שמנקר מי מרום משמי שולח ה"והקב
 '[: ב א"י סוטה] (זאלי זה שנאמר, תחלה הכירוהו הם הים על

 : ליאור ההשלכה מגזירת בעיר ללדת יראות שהיו( ו

 בההרפתקאות להם שנעשו יםבהנס שכונתו ראו כבר והם, ראוהו שכבר הידוע על מורה זה ולשון( ז
 פרעה גזר שמאז'( א ב"י) דסוטה ק"דפ באגדה ש"מ פ"ע ל"י בזה הנשים צדקת וענין, עליהם שעברו

 היה הנשים אבל, לריק להוליד רצו לא כי, מנשותיהם רבים פרשו היאור אל הילודים הבנים להשליך
 ולכן, פרעה גזירת ייםתתק לא סוף וסוף עמו עם כלה יעשה שלא' ה בישועת וחזק אמון לבן

, בזה הנאמן לרצונן סייע ה"שהקב עוד ומוסיף, בזה המבואר כפי לבעליהן להזקק וסבבו השתדלו
 שדגים' א' ה בברכות המבואר פ"ע הענין ל"וי. בכדיהן קטנים דגים ה"הקב להן שהזמין ואומר
 מצוה זה שמטעם ןויתכ, הרבה להזריע מסוגל דגים באכילת שהרגיל הטבעיים כ"וכ, מפרין קטנים
 דגים אחר מהדרין שבת כבוד משום ורק, שום אכילת מצות ומטעם שבת בלילי דגים לאכול

 הדברים שחשיב' א ח"י ביומא ע"וצ, גדולים בדגים מכבדו במה' ב ח"קי בשבת ש"וכמ גדולים
 משום לומר ואפשר, קטנים דגים חשיב ולא זרע רבוי משום פ"עיוהכ ג"מהכה מונעים שהיו
 לא ולכן, המדרש בשם' א ג"פ בחולין' התוס כ"כמש ברכה סימן שהם דגים לאכול מצוה כ"והדבעי

 .ממנו זה מונעין היו

machonshmuel.com
Zalman
Rectangle



 6  וארא פרשת שמות צדיק פרי | שבת לכבוד דגים

 

Courtesy of JLI’s Machon Shmuel: The Sami Rohr Research Institute, 2015 

MachonShmuel.com | info@MachonShmuel.com 
\ 

 

 

  וארא פרשת שמות צדיק פרי

 הסתת דשורש וקנאה בתאוה היה הנחש קלקול עיקר דהנה. ודגים בשר בשבת אוכלין שאנו מה[ יא]
 וכי' וגו האשה ותרא'( ו', ג בראשית) כתיב וכן. כידוע עצמו הנאת ולהרגיש תאוה להכניס הנחש
 וישא הוא יחיה שלא י"רש כפירוש קנאה מחמת בא וזה עמה לאישה גם ותתן וכתיב'. וגו הוא תאוה
 בחינות שתי ולהכניס קלקולו לתקן עבודתנו עיקר וזה( ג"י פרק אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן) אחרת

. היום כל' ה ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל( ז"י, ג"כ משלי) שנאמר וכמו להקדושה רק אלו
 וזה. חכמה תרבה סופרים קנאת( א א"כ בתרא בבא) שאמרו וכמו לקנאות צריך' ה שביראת והיינו

 הרע היצר כשיבוער לבוא לעתיד לצדיקים שמזומן והלויתן הבר שור והוא אלף בהררי בהמות ענין
 אית כן גם דבהמה( א א"ס ברכות) כדאיתא אלו חיים בעלי בשתי והם. וכעס דתאוה יצרים שני דהם

 דעיקר תאוה הוא והלויתן. דרציחה הרע יצר והיינו ובעטא ונשכא דמזקא חזינן דהא הרע יצר לה
 פריצי דגים לנקבה וליצננה לזכר ליסרסיה לויתן גבי( ב ד"ע בתרא בבא) וכדאיתא במים גידולו

 על קלקולו לתקן בשבת ודגים בשר אוכלין שאנו וזה'( ד מאמר תולדות ופרשת' ה מאמר ונתבאר)
 . להקדושה בחינות השתי ולהכניס בקדושה אכילה ידי

 

  קכד סימן יצחק שיח ת"שו
 . בשבת דגים לאכילת טעמים

 דגים גבי[, א"ע ז"כ] חולין א"במהרש'[, א ק"סע ב"רמ' סי א"מג עיין, ]בשבת שאוכלים דגים ענין
 ק"להגה ישראל ובישמח, אותם האוכל את מעלים דדגים כתב, מותרים בעלמא באסיפה

 . הדג עין את אוכלים ולזאת, במבול דרכם השחיתו שלא לפי כתב, ל"ז מטשארטקוב

 משמיע תזריע או שמיני' בפ, התם תנן ה"ד ב"ע ו"ס חולין ס"עמ מלוקטים מאמרים ושמש ומאור
 להיות הקפיד ע"זי חיים והדברי, טהורים דגים מלשאר יתר טהרה סימן להם יש" לאקסען" שלדגים

' הק אצל ובצאנז] ל"ז מראזוודוב מ"ר ק"הרה בחול אצלו נתארח א"ופ, לאקסען קודש שבת בכל לו
 אדם אליו כבוא או, בחול גם דגים אכלו ניסן חודש וכל דפגרי ויומי ט"ויו ק"בש שרק המנהג' הי

, פעם בכל דגים לי מביאים אצלי רבי כבוא הנה אמר, ח"להד דגים הביאו לא ובאשר[, רבי גדול
 השמים מן באשר, האורח גדול שאדם ח"הד אצל הוכחה זה כי, ל"הנ מ"הר ושתק הביאו לא וכעת

 לגבאי ל"ז ח"הד וציוה, גדול לאקסן והביא גוי בא רגעים איזה ואחר, דגים שמביא איש לו מזמינים
 . הלאקס את שיקנה שלו

' סעי פ"ר' סי) ח"או ע"בשו כמבואר, ח"ת עונת זמן הוא דהרי, ק"ש בליל דגים לאכילת טעם ל"וי
(. ג"תקפ' סי ריש) א"מג' ע, כדגים ולרבות לפרות דגים אוכלים כן ן"מעהרי שאוכלים וכמו'(, א

 עת שבת מנחת שלעת, מבואר( ב"רצ' סי) ח"דבב ל"י, דגים על מאוד שמקפידים שלישית ובסעודה
[ ב"ע ו"פ שבת] עקיבא רבי פרק כדאיתא, בשבת שהיתה התורה קבלת זכות נתעורר אז באשר רצון

 מי, בקובלנא באה שתורה( ץ"ר' סי) ח"או טור י"עפ פ"ויל, )תורה ניתנה שבשבת עלמא דכולי
 בו שיעסקו השבת להם נתתי כבר, ה"הקב ואמר, לכרמו פונה זה, לארץ ישראל כשיכנסו בה יעסוק
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 יעסקו כולן שבשבת י"ע עלמא כולי פ"יל ולזה, ויקהל פרשת ריש שמעוני בילקוט' ועיי, בתורה
 פסוק על'[ ג אות ג"צ פרשה] ויחי ר"ובמד( בה יעסקו שלא חשש ואין תורה ניתנה ז"עי תמיד בתורה

 מלמעלה אחת טפה שיורדת כיון במים גדלין הללו דגים מה, לדגים נמשלים שישראל לרוב וידגו
 כיון בתורה במים גדלים ישראל הן כך, מימיהון מים טעם טעמו שלא כמי בצמאון אותה מקבלין

. מימיהון תורה דבר שמעו שלא כמי בצמאון אותה מקבלין הן התורה מן חדש דבר שומעין שהן
, הידוע נורא ד"יחו בגימטריא לרב ו"וידג. )הזה זכות לעורר הדגים אז אוכלים ל"י טעמא ומהאי

 דברי כנודע, כמטה לו טוב יהיה שהקבר יזכה ז"ועי, קבר הוא המטה שיזכור, ר"בקב אותיות ב"בקר
 (. ע"זי מבעלזא י"מהר קודש

 משה ויאמר, בשבת דגים אכילת בתורה שמרומז, אמר ישועה עטרת בעל מדזיקוב י"מהר ק"והגה
 תיבת ה"הוי ל - א שגימטריא, ע"בספה ע"זי י"האר כוונת דנודע[, ה"כ ז"ט שמות] היום אכלוהו

' נ) ובנדרים, היום שבת כי דגים אכלו, ם"היו אכלוהו משה ויאמר, ם"דגי גימטריא ם"היו, ם"היו
 מן עין אכל מרוזין ק"שהה'( מ עמוד) ישראל ישמח' בס שכתב י"עפ פ"יל, ן"עי ך"סמ ן"נו( ב"ע

. דג של עינו עין הוא מהדג לנשמה הסמך ך"סמ נון, ל"הנ' בגמ מרומז וזה, שם שכותב לטעם הדג
 .ק"ודו, דג של בעינו מטבילין[ א"ע ב"כ זבחים] דאיתא בהא מרומז כ"ג וזה
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