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פתיחה
מילתא דבדיחותא:

בטיסה לניו יורק הכריז הטייס ברמקול: "נוסעים יקרים, המנועים כבו ואין לנו דרך להפעילם 

מחדש. רק נס יעזור לנו עכשיו. שמישהו יתפלל או יעשה משהו דתי. בבקשה!".

משולח שהיה בדרכו לניו יורק לאסוף תרומות מיהודים, התרומם ממושבו, החל להסתובב בין 

הנוסעים והכריז בקול, "צדקה! צדקה! צדקה תציל ממוות!".

t

בשבועות האחרונים אנו מדברים רבות על תרומות . תרומות למשכן, וגם, להבדיל, תרומות 

לעגל הזהב. כעת הזמן להקדיש שיעור לרעיון ה"צדקה" - התרומה האולטימטיבית.

בשיעור זה נלמד על דברים מרתקים שכמעט ולא מדברים עליהם: שדים, רוחות רעות וצוואות, 

שיובילו אותנו להבין את חשיבות מצוות הצדקה בדורנו.

משיחת מוצאי שבת קודש פ' צו, ליל י"ג ניסן, בלתי מוגה
תורת מנחם ה'תשמ"ג ח"ג ע' 1288

השיעור לפרשת ויקהל

לשמיעת ההקלטה

https://ashreinu.page.link/V1XR

https://jemtv.page.link/3crE
https://ashreinu.page.link/V1XR
https://ashreinu.page.link/V1XR
https://ashreinu.page.link/V1XR
https://ashreinu.page.link/V1XR
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א. צדקה בלילה?

באמצע שנות השבעים החל הרבי במנהג חלוקת שטרות של דולר לכל המשתתפים בהתוועדות. 
לבחורים  )כינוי  ל"טנקיסטים"  דולרים  של  חבילות  נתן  אלא  אישי,  באופן  אותם  חילק  לא  הרבי 
ואברכים שהתעסקו ב"מבצעים" של הרבי, ויצאו להניח תפילין עם יהודים, לחלק נרות שבת קודש 
וחומר הסברה יהודי וכדו'(, והם חילקו את הדולרים לכל משתתף לאחר שהרבי יצא מההתוועדות. 

המשתתפים התבקשו לתת את הדולרים לצדקה ולהוסיף משלהם.

של  השלישי  הרבי  של  ההילולא  יום  לרגל  ניסן  בי"ג  התוועדות  הרבי  ערך  תשמ"ג,   -  1938 בשנת 
חב"ד - הרבי ה"צמח צדק". באותה שנה, חל י"ג ניסן ביום ראשון, והרבי ערך את ההתוועדות במוצאי 
שבת - ליל י"ג ניסן. לקראת סיום ההתוועדות, הזכיר הרבי שלפני חג הפסח זה זמן טוב לתת צדקה, 
והמשיך, שגם הפעם הוא יחלק על ידי ה"טנקיסטים" דולר לכל אחד מהמשתתפים, והם בתורם, יתנו 

את הכסף לצדקה בהוספת כסף משלהם.

אך לפני שהרבי קרא ל"טנקיסטים" לגשת אליו ולאסוף את חבילות הדולרים, הקשה הרבי:

<< הרבי 
לא להוציא כסף במוצאי שבת

במוצאי  ממון  להימנע מהוצאת  יהודה החסיד שיש  רבי  בצוואת  ידוע מה שכתוב 
שבת. וכידוע גם הסיפור שסיפר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו אודות 
"עקרת  לרבנית,  שאמר  נ"ע(,  מהורש"ב  אדמו"ר  קדושת  )כבוד  אביו  של  הנהגתו 
השבוע  במשך  הבית  הוצאות  עבור  שבת  במוצאי  ממון  ממנו  תבקש  שלא  הבית", 

שלאחרי השבת )כי אם בערב שבת, או לאחרי מוצאי שבת(.

רבי יהודה החסיד, היה מגדולי בעלי הסוד במאה ה-21 וה-31 באשכנז ומגדולי ישראל בכל הדורות. 
מלבד הספרים החשובים שכתב בתחומים רבים ידועה ביותר צוואתו: צוואת רבי יהודה החסיד.

צוואה זו מונה כשבעים אזהרות קצרות בסגנון פסקני ונחרץ, ללא אסמכתאות או נימוקים ממקורות 
תלמודיים או אחרים. לאזהרות יש טעמים נסתרים, כגון: קבלה, סוד, רוח הקודש, סכנה מיסטית-

מוסריים,  הלכתיים,  גורמים  מוזכרים  הטעמים  בין  ולשדים.  למזיקים  חשש  או  הרע,  עין  רוחנית, 
שכליים, טבעיים-רפואיים והיסטוריים.

לדוגמה:

לא יעשה אדם ביתו גבוה מבית הכנסת.  •

לא יסתום אדם חלון או פתח לגמרי שלא יזיקו השדים, כי דרכן לצאת בו, אלא ינקוב בו נקב.  •

לא יעשו נשואים לשני ילדים יחד כי לא יצליחו.   •
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לא יעשה לחבירו סנדק לשני בניו אלא אם כן מת אחד.  •

לא ילך אדם מביתו לדרך ויחזור לביתו אם שכח איזה דבר רק יעמוד לפני הבית לישאול מה   •
שצריך.

לא יטול המזוזה כשעוקר מדירה אשר דר בה כי סכנה הוא.  •

בספרות הרבנית אנו מוצאים צוואות רבות המיועדות לתלמידי הכותב ולכל עם ישראל, כגון צוואת 
רבי אליעזר )המיוחסת לבן הורקנוס או לרבי אליעזר ב"ר יצחק מוורמייזה(, צוואת הרא"ש, הטור, 
השל"ה, ועוד. אך ללא ספק, הצוואה המקובלת ביותר בתולדות ישראל היא צוואת רבי יהודה החסיד.

ישנו מאמר עממי ש"אילו היו נכתבים עשרת הדברות בצוואת רבי יהודה החסיד היו נזהרים בהם 
ביותר".

אכן, חלק מהאזהרות שמקורם בצוואה זו התקבלו בקרב עדות רבות בעם ישראל ממזרח וממערב, 
וחלק אף נכללו בשולחן ערוך וברמ"א. רבים מקפידים לא לקבור שונאים זה אצל זה, לא להשאיר 
קבר ריק פתוח, לא לבקש מאדם אחד להיות סנדק לשני בנים באותה משפחה, ולא לשאת אישה 
ששמה כשם אמו או כאשר שמו כשם חמיו. למרות שכל אלה מקורם בצוואת רבי יהודה החסיד ולא 

בהלכה או בתלמוד.

<< הרבי 
אי-נתינת צדקה בלילה

זאת ועוד: בנוגע לכללות ענין הצדקה - ידוע מה שכתוב בירושלמי1 שכאשר אמורא 
נתן צדקה בלילה, הייתה נגדו טענה ותרעומת שזה קשור עם השגת גבול של הצד 
מכיוון  הדולרים עתה,  לחלוקת  בנוגע  - מתעוררת שאלה  זה  פי  ועל  וכו'.  שכנגד 

שנמצאים אנו בלילה, ובמוצאי שבת.

מקור 1  ירושלמי מסכת שקלים, פרק ה' משנה ד' )מתורגם ומבואר ע"י הרב עדין אבן ישראל(
ר  ַגע ּבוֹ שַׂ ְיָלה. יוֹם ֶאָחד פָּ לַּ ל ְצָדָקה בַּ ק ִמְצווֹת שֶׁ א ָהָיה ְמַחלֵּ פָּ ר פַּ י ִחיְנָנא בַּ ַרבִּ
ַבר  נּו ֶאת דְּ ָדנּו ַרבֵּ ְך ִלמְּ א: לֹא כָּ פָּ ר פַּ י ִחיְנָנא בַּ ְלַרבִּ ָהרּוחוֹת ָהָרִעים. ָאַמר לוֹ 
ְיָלה, ְוהּוא  ו הּוא ְזַמן ַהלַּ ָבִרים יט, יד(? ְוַעְכשָׁ בּול ֵרֲעָך" )דְּ יג גְּ תּוב "לֹא ַתשִּׂ ַהכָּ

ֵני ָאָדם!  ל בְּ ל ָהרּוחוֹת ָהָרִעים ְולֹא שֶׁ ְלטוָֹנם שֶׁ ְזַמן שִׁ

ֵלי  ה ָאף" )ִמשְׁ ֶתר ִיְכפֶּ סֵּ ן בַּ ְך ֶנֱאַמר "ַמתָּ א: ְוִכי לֹא כָּ פָּ ר פַּ י ִחיְנָנא בַּ ָאַמר לוֹ ַרבִּ
ׁש ֵמָהרּוחוֹת ָהָרִעים.  ֶתר ֵאיִני חוֹשֵׁ סֵּ ן בַּ ִמְצַות ַמתָּ ֲאִני עוֵֹסק בְּ כא, יד(? ְוֵכיָון שֶׁ

ָפָניו. א ּוָבַרח ִמלְּ פָּ ר פַּ י ִחיְנָנא בַּ ּנּו ֵמַרבִּ ְוָהָיה ָהרּוַח ַההּוא ְמַפֵחד ִממֶּ

1. שקלים פ"ה ה"ד.

אמורא  היה  פפא  בר  חנינא  רבי 
ארץ  לאמוראי  השלישי  בדור  בבלי 
באגדה,  ביותר  בקי  היה  ישראל. 
הש"ס.  באגדות  תמיד  מוזכר  והוא 
ע"ז  דף  כתובות,  )מסכת  בתלמוד 
חנינא  לרבי  כי  מסופר  ב'(  עמוד 
מלאך  עם  קרובה  ידידות  הייתה 

המוות.
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מקור 2  החיד"א, ברכי יוסף יורה דעה, סימן רמ"ז סעיף קטן ב' 
ֲחִרית  ת שַׁ ְתִפלַּ אי בִּ בַּ נּו ָהֲאִר"י זצ"ל ָהָיה נוֵֹתן ְצָדָקה ַלגַּ ַרבֵּ

ת ַעְרִבית. ְתִפלַּ ת ִמְנָחה ְולֹא בִּ ּוִבְתִפלַּ

<< הרבי 
רוב המגביות נערכות במוצאי שבת 

והמענה בזה: נהוג בכמה וכמה מקומות, ובפרט במדינה זו, שכאשר עורכים אסיפות 
למטרת "מגבית של כסף" - הנה ברובם ככולם עורכים זאת ביחד עם סעודת "מלווה 

מלכה", כלומר, בלילה, ובמוצאי שבת דווקא.

ידי מוסדות כאלו שהעומדים  - אודות מגביות של צדקה שנערכות על  והמדובר 
יודעים אודות דברי הירושלמי, וצוואת רבי יהודה החסיד! כלומר, שזהו  בראשם 

ענין שכבר דשו בו רבים.

מהעובדה שרבים וטובים נוהגים לערוך מגביות לצדקה במוצאי שבת, וברור שהם יודעים את דברי 
הירושלמי וצוואת רבי יהודה החסיד, מובן שיש הסבר מספק לכך, כפי שנראה בהמשך.

 )1806-1724( ֲאזּוַלאי  דוד  יוסף  חיים  הרב   - החיד"א 
היה פוסק הלכה ומקובל שחיבר עשרות ספרים בתחומים 
תורניים מגוונים )הלכה, מדרש, קבלה, פרשנות המקרא, 
)שלוחא  שד"ר  היה  וביבליוגרפיה(.  היסטוריה  אגדה, 
לאסוף  כדי  רב  או  קהילה  מטעם  שנשלח  שליח   = דרבנן 
בארץ  היהודית  הקהילה  של  תורה(  דברי  להפיץ  או  כסף 

ישראל. במסעותיו ביקר ברוב ערי אירופה.
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ב. המצווה העיקרית של דורנו

<< הרבי 
המצווה העיקרית בזמננו - צדקה

ויש לבאר זאת על פי דברי אדמו"ר הזקן באגרת הקודש2 "איך היות כל עיקר עבודת 
זכרונם  רבותינו  כמאמר  הצדקה,  עבודת  היא  משיחא,  בעקבות  הללו,  בעתים  ה' 
לברכה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה. ולא אמרו רבותינו זכרונם לברכה תלמוד 
תורה שקול כנגד גמילות חסדים אלא בימיהם, שתלמוד תורה היה עיקר העבודה 
אצלם ועל כן היו חכמים גדולים, תנאים ואמוראים. מה שאין כן בעקבות משיחא 

שנפלה סוכת דוד וכו'".

אדמו"ר הזקן עורר את חסידיו ושומעי לקחו לתרום מכספם לצדקה. בעיון באגרת הקודש - החלק 
שמוקדשות  רבות  אגרות  רואים   - הזקן  אדמו"ר  של  אגרותיו  את  הכולל  התניא  ספר  של  השלישי 

למצוות הצדקה.

באגרת אותה הרבי מצטט, כותב אדמו"ר הזקן, שאמנם בעבר המצווה העיקרית היתה תלמוד תורה 
)כפי שכתוב במסכת פאה(, אך בימינו - המצווה העיקרית היא מצוות הצדקה. 

מקור 3  מסכת פאה, פרק א', משנה א'

א.  ֶמת לוֹ ָלעוָֹלם ַהבָּ ֶרן ַקיֶּ ה ְוַהקֶּ עוָֹלם ַהזֶּ רוֵֹתיֶהם בָּ ָאָדם אוֵֹכל פֵּ ֵאּלּו ְדָבִרים שֶׁ
ֲחִרית  שַׁ ְדָרׁש.  ַהמִּ ית  בֵּ ַמת  כָּ ְוַהשְׁ ֲחָסִדים.  ּוְגִמילּות  ָוֵאם.  ָאב  ּבּוד  כִּ ֵהן.  ְוֵאּלּו 
ְוִעּיּון  ת.  ַהמֵּ ּוְלָוַית  ה.  לָּ כַּ ְוַהְכָנַסת  חוִֹלים.  ּוִבּקּור  אוְֹרִחים.  ְוַהְכָנַסת  ְוַעְרִבית. 
ֶנֶגד  ּתוֹ. ְוַתְלמּוד ּתוָֹרה כְּ ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ּוֵבין ִאיׁש ְלִאשְׁ לוֹם בֵּ ה. ַוֲהָבַאת שָׁ ִפלָּ תְּ

ם.  לָּ כֻּ

<< הרבי 
דלכאורה, תמוה: כיצד אפשר לומר שמה שכתוב בתורה "תלמוד תורה שקול כנגד 
גמילות חסדים" - לא היה זה אלא בימיהם של התנאים והאמוראים, ואילו בימינו 

אלו נשתנה מה שכתוב בתורה?!

2 אגה"ק ס"ט.
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הרבי שואל כיצד אפשר לומר שהתורה השתנתה? אם כתוב במשנה שהמצווה החשובה ביותר היא 
תלמוד תורה - כיצד אפשר לומר שבימינו הצדקה היא המצווה החשובה ביותר?

שינוי במצב העולם

והביאור בזה - שאין זה שינוי בתורה חס ושלום, כי אם שינוי במצב העולם: מכיון 
עבודת  ידי  על  כו'  להעלותה  ובהכרח  כו'",  דוד  סוכת  "נפלה  משיחא  שבעקבות 
הצדקה )כמבואר שם( - נמצא, שזהו ענין שהזמן גרמא, ומצוה שהזמן גרמא - דוחה 

את לימוד התורה.

ההיסטוריה היהודית היא תבנית שלמה ומשמעותית של העבודה שצריך עם ישראל לעשות במשך 
הדורות. התבנית הזו, ככל התבניות המשמעותיות, עשויה בתבנית אדם, שהיא במובן מסוים דמותו 
של המשיח. כאשר נשלמת עבודת ישראל שבכל הדורות נשלמת גם דמותו של המשיח ובאה הגאולה. 

והלב  הראש  של  הפרק  היה  שזה  משום  תורה,  של  דורות  היו  לברכה,  זיכרונם  חכמינו  של  הדורות 
וגם היו באותם הדורות אנשים  ולכן התורה הייתה אז עיקר העבודה,  בתבנית האדם ההיסטורית, 

ששייכים ומוכשרים לעבודה כזו.

הזמן הזה, שהוא פרק הזמן האחרון שלפני ביאת המשיח, הוא הזמן של עקבות המשיח. וזהו הזמן 
'נפלה סוכה דוד עד בחי' רגלים ועקביים'. כמו  שמהותו הוא מהות תחתונה של רגלים ועקביים - 
והוא   - פשוטה  בעשייה  אלא  בהרגשה  או  בהשכלה  אינו  בו  ה'  עבודת  שעיקר  הזמן  זהו  הרגליים, 

במעשה הצדקה.
 )ביאור תניא - איגרת הקודש סימן ט' - הרב עדין אבן ישראל. 

וראה גם שיחת ח"י אלול תשכ"ב, כרך.. ע' 267(.

שאז  ממש,  הגלות  זמן  בסוף  שנמצאים  מכיוון  לעניינינו:  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
אין  זכרונם לברכה  רבותינו  - עבודת הצדקה, כמאמר  היא  גרמא  העבודה שהזמן 
ישראל נגאלין אלא בצדקה, לכן, על פי התורה מתבטלים כל ההגבלות בנוגע לנתינת 

צדקה במוצאי שבת ובלילה כו', מפני גודל חשיבות הדבר - ענין שהזמן גרמא.

וזו שתביא את הגאולה, מפאת חשיבות  התשובה היא: מכיון שצדקה היא כעת המצווה העיקרית 
המצווה בזמנינו - כל ההגבלות שהיו במצווה זו בזמנים קדומים התבטלו.

<< הרבי 
אמריקה מצטיינת במצוות הצדקה

וזוהי גם ההסברה לפשר העובדה שמנהג זה )לערוך מגביות של צדקה במוצאי שבת( 
התחיל במדינה זו דווקא.
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בואם של היהודים למדינה זו היה בבחינת "כי לִמְחָיה שלחני אלקים לפניכם", שהרי 
יהודים ל"ארץ ציה  אף שבתחילה היה מקום לשאול "למה עשה ה' ככה", להביא 
ווערן"  "אויסגעריסן  הראשונים(  )בזמנים  צריכים  היו  שבו  מקום  מים",  בלי  וָעֵיף 
ה"מהפכה"  לאחרי  הנה   - גשמיים  לענינים  בנוגע  ואפילו  יהדות,  לעניני  בנוגע 
שהייתה מעבר לים, רחמנא ליצלן, נתגלה מטרת בואם של היהודים למדינה זו - כדי 
שירוויחו הרבה כסף, ויוכלו לסייע ולהציל את שארית הפליטה. ואין כאן המקום 

להאריך בזה.

ובנוגע לעניינינו: מכיוון שמדינה זו מצטיינת בעניין הצדקה, לכן, המנהג לעריכת 
מגבית צדקה )גם( במוצאי שבת ]המורה על גודל ההכרח והנחיצות שבדבר, מפני 

היותו ענין שהזמן גרמא, כנזכר לעיל[ - התחיל גם במדינה זו דווקא.

הכל  פנויים  בשבוע  ראשון  שביום  מפני   - היא  זה  שבמנהג  החיצונית  ההסברה 
מעסקיהם ]מכיוון שאז סגורים העסקים ב"ווָאל סטריט"!...[, ולכן עורכים את מגבית 
הצדקה במוצאי שבת דווקא, שאז לא יחפזו המשתתפים לסיים את המסיבה כדי 
שיוכלו ללכת לישון )כדי לקום מוקדם בבוקר לרוץ לעסקיהם(, אלא ישבו במסיבה 
ויוכלו להתאפק לשמוע את כל הנאומים של ה"גבירים"  יותר,  עד שעה מאוחרת 
]שכאשר מבקשים מהם כסף, מבקשים הם - הגבירים - שיניחו להם לנאום ללא 

הגבלות!...[, ולא לצאת באמצע ... מפני כבודם כו'.

אבל ההסברה הפנימית שבדבר היא - כאמור לעיל - מכיוון שבסוף זמן הגלות מודגש 
יותר הצורך והנחיצות דמצות הצדקה, מצוה שהזמן גרמא, כנזכר לעיל בארוכה.

 משיחת מוצאי שבת קודש פ' צו, ליל י"ג ניסן, בלתי מוגה

תורת מנחם ה'תשמ"ג ח"ג ע' 1288.

מקור 4  משיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשט"ז - תורת מנחם כרך ט"ו עמ' 49
בשיחה אחרת, סיפר הרבי על אירוע מעניין שקרה לו כאשר הוא בעצמו נתן צדקה בלילה. 

פעם בהיותי בבית-הכנסת בלילה ושלשלתי דבר-מה בקופת צדקה, ניגש 
בכתבי  להדיא  איתא  והרי   - כך  נוהגים  שאתם  הייתכן  וטען:  מישהו  אלי 

האריז"ל שאין ליתן צדקה בלילה?

...לאחרי זה, כשהייתי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, אמרתי לו שקיבלתי היום 
"פסק", וסיפרתי לו המעשה אודות ה"פסק" שקיבלתי מאחד בעניין נתינת 
צדקה בלילה - נענה כ"ק מו"ח אדמו"ר ואמר לי: הלה - מסתמא אינו נותן 

צדקה גם ביום, ולכן מצער אותו כשזולתו נותן צדקה בלילה...
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 ג. צדקה רוחנית
עוד משנת תש"י, בתחילת ימי הנהגתו, הדגיש הרבי את מעלת הצדקה ברוחניות. הרבי לימד שעזרה 

רוחנית אינה פחותה מעזרה גשמית, ואולי נעלית אף יותר.

מקור 4  אגרות קודש, חלק ג', עמוד תסב 
מכתב ח"י אלול, ה'תש"י

פועלת  התפלה   - לעני1  צדקה  נתינת  ידי  על  אשר  ז"ל  רבותינו  ואמרו   ..
וממשכת חיים טובים גאולה וישועה, פרנסה וכלכלה.

והנה האדם2, כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון3, בעל גוף ונפש הוא, 
גם  לכן  הנפש,  וצרכי  בנפש  עני  יש  כך  הגוף,  וצרכי  בגוף  עני  שיש  וכמו 
בצדקה - ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח וכמאמר רז"ל )תדב"א רבה פכ"ז( 
כי תראה ערום וכסיתו - כיצד? אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, 

הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפלה, ולמדהו כו' וזרזהו במצות.

וכמו שבקשת כל אחד ואחת מאתנו היא לכתיבה וחתימה טובה בגשמיות 
וברוחניות, כך על כל אחד ואחת מאתנו להשתדל בצדקה הגשמית וצדקה 

הרוחנית גם יחד, ובפרט בימי אלול ותשרי.

ובבואנו בימים האלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהי' בידי 
כל אחד ואחת מאתנו כולנו - חשבון גדול4, גדול לפי מאודו שלו, של צדקה 
שעשה להושיע את העני בגשם, ושל צדקה שעשה להושיע את העני ברוח.

וכמו שבצדקה5 בגשם גם עני בגשם מחוייב בה, כי אין לך עני שאינו יכול 
למצוא אופן איך לעזור לעני חברו, כך בצדקה ברוח שגם העני ברוח מחוייב 
בה, כי אין לך איש ואשה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל 

לקרבם ליראת שמים תורה ומצות.

הרבי מדגיש במכתב שכל אחד יכול לתת משהו. כשם שבצדקה גשמית גם עני מרוד יכול להפריש 
מהקצת שיש לו - כך בצדקה רוחנית. אין אדם שאינו יכול להשפיע ברוחניות על מישהו אחר. אם 

אתה יודע אל"ף - ָלֵמד את השני אל"ף.

על שתי הנקודות הללו: צדקה רוחנית, ושכל אחד יכול "לתרום" את הצדקה הזו - חזר הרבי, כנראה, 
אלפי פעמים במהלך השנים.

ואולי אפשר לומר: אם אדמו"ר הזקן חידש שמצוות הצדקה היא המצווה העיקרית בימינו, אפשר 
לומר שהרבי חידש שבדורנו זה - המצווה העיקרית היא הצדקה ברוחניות, להשפיע על הזולת.

1. ב"ב יו"ד, א. נתבאר בארוכה באגה"ק, בהקדמה לסידור ועוד. 
2. בארוכה בהמשך ר"ה השי"ת. 

3. אפילו דאצילות )אגה"ק ס"ך(. ראה ע"ח ש"נ פ"ח. וראה ג"כ פרדס שער 
כד פי"א פט"ו. וכמש"כ הרמב"ן - )הובא בתו"א ד, ב. לקו"ת ]ברכה[ צח, 

א(. ומש"כ הרמב"ם בהל' יסוה"ת פ"ב ה"ג )הובא ברמב"ן סוף שער הגמול( 

ובמו"נ ח"א פמ"ט, עכצ"ל ששולל גוף גשמי. וראה מורה נבוכים ח"ב פ"ו 
ובפרדס שער ו' פ"ו. ועדיין צ"ע. 

4. ב"ב ט, ב. ראה אגה"ק ס"ג. 
5. שו"ע יו"ד סרמ"ח. וש"נ.


