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 א ב, דף חגיגה

 ליראות בא כך לראות שבא כדרך יראה יראה

 כדרך יראה, – "יראה הדרשה את מביאה הגמרא
 כמה כאן יש לראות". בא כך ליראות בא שאדם

 שבהן השווה הצד פנים כל ועל בראשונים, גירסאות
 למה תואמת להיות צריכה האדם של שהראייה הוא
 מן פטור אחת בעין סומא כן ועל אותו, רואה שה'

 ה' לראיית דומה החסירה ראייתו שאין הראייה
 שלימה. שהיא

 זה: כנגד עומד שזה דרשו, הקדושים ובספרים
 כולכבי מקבל שהאדם שמה היינו יראה", – "יראה

 תלוי לבהמ"ק, לפניו מתראה כשהוא מהקב"ה
 וההכנה ההשתדלות שכמידת שלו. הראייה באיכות

 מלמעלה. מקבל הוא כך לראות, שלו

 אדם, "בן כתב: קלז) אות סו (פרק חרדים בספר
 משמים ה' כי שכלך, בעיני בוראך את תמיד ראה

 דורש משכיל היש לראות אדם בני על השקיף
 ה' וכן רושם... תעשה ךובראיית וכו', אלקים

 וע"ז וברכה, שפע מיני כל לך ישפיע בך בהסתכלו
 יראה, יראה רז"ל ודרשו זכורך, כל יראה כתיב
 הוא העם, ולהמון ליראות. בא כך לראות שבא כדרך

 כל למשכילים, אבל המקדש, בזמן בשנה רגלים ג'
 כלפי בהסתכלך מקום. בכל שעה, בכל תמיד, יום

 מרעוא אתערותא עלך יתעורר דלבא, ברעותא מעלה
 ב"ה". רעוין דכל

 הזוהר דברי ביאור שזה מביא הקודש עבודת ובספר
 תבואו "כי עה"פ חז"ל שם שדרשו נז.) (בשלח
 ה', פני את לראות שבאים פעם שבכל פני", לראות
 כך ורק ה', שם של הנכונה הכוונה עם לבוא צריך
 פנים ראיית של ההשפעות את לקבל אפשר

 הביאה בעצם די שאין אומר, הוי בבהמ"ק.
 בכוונה ההשתדלות את לעשות צריך אלא לבהמ"ק,

 להשפעה לזכות כדי הנדרשת, ובהתלהבות נכונה
 פנים. מראיית המגיעה

 (שביעי משמואל בשם חסידות. בספרי איתא כעי"ז
 את פירש נזר האבני שאביו מביא תרע"א) פסח של

 כבוד הדר לראות שבא "שכמו כך: דידן הגמ' דברי
 ראוי הוא אם ויבחון בעצמו בו יראה כך שכינתו,
 שאין משמואל השם בנו כך על ומוסיף לכך".

 ממנו, מהנדרש רחוק היותו על שיתמרמר הפירוש
 אלא לב, ושברון לעצבות ולא ניתן לשמחה יו"ט כי

 שאעפ"כ ויתבונן במצבו, ויביט בנפשו אדם שיחשוב

 ב), ד, לקמן הגמ' (כלשון לראותו מצפה הקב"ה
 לדעת צריך אדם השי"ת. באהבת לבו יתלהב ובזה

 לו! מצפה לו! מחכה שהקב"ה לבהמ"ק בא כשהוא
 בלב להיות צריכים והתרגשות הכנה כמה א"כ

 האדם.

 תרפ"ד) פסח אמת באמרי (הובא איתא אמת ובשפת
 לתקן לאדם שיש ההשתוקקות "שכפי זו, גמרא על

 הכנת שע"י דהיינו המעשים", נתקנים כך מעשיו
 כל ולתקן הרגל של ההשפעות לקבל בידו האדם,
 עניניו.

 שבא "כדרך - חגיגה למסכת הפתיחה זוהי כן, אם
 את לקבל שהצורה ליראות"! בא כך לראות

 שאדם ע"י היא והחג, המועד הרגל, של ההשפעות
 שמגיע השפע מול אל עצמו את ומעלה מרומם

 ממילא, האדם אל יבואו לא ההשפעות מלמעלה.
 המידה. ובאותה עצמו את שהכין מה כפי רק אלא

 א), (ג, להלן הגמרא לדברי הדבר מתאים וכמה
 – זצ"ל שפירא הגר"מ מו"ר עם כך על לדבר וזכיתי
 כמה נדיב, בת בנעלים פעמייך יפו מה דכתיב "מאי
 בת לרגל, שעולין בשעה ישראל של רגליהם נאין
 שהיה נדיב, שנקרא אבינו אברם של בתו נדיב
 ישראל עם מדוע להבין, ויש לגרים". התחיל

 אברהם? של גירות-הנדיבות בחינת שם על נקראים

 ולמקום לבהמ"ק החיבור שצורת למדים אנו מכאן
 ומגביה מרים כשאדם לב, בנדבת רק הוא הקדושה,

 אנשים מצות ללא גר, כמו בהתנדבות, עצמו
 כמידת מחוייב. שהוא למה ומעבר מלומדה

 לרגל עלייה כן על יראה".ל" זוכה כך ה"יראה",
 אבינו אברהם של בתו נדיב, בת של לבחינה שייכת
 לגרים. תחילה שהוא

 קדשך הר אל "תביאנו בסליחות שאומרים מה וזהו
 אל והביאותים שכתוב כמו תפלתך בבית ושמחנו

 על מדבר הזה הפסוק הלא ולכאורה וכו'", קדשי הר
 על יםהנלוו הנכר "ובני מינה לעיל שכתוב כמו גרים

 בהמ"ק לבנין הציפייה את מזכירים ולמה וגו", ה'
 הדבר האמור ולפי גרים? על שנאמר הפסוק ע"י

 אצל (שניכרת ההתנדבות בחינת שבאמת נפלא,
 ואל בהמ"ק אל אותנו שמביא מה היא הגרים),
 השי"ת. פני ראיית
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יבמות דף קיד 

להזהיר גדולים על הקטנים

את  להזהיר  הגדולים  על  חיוב  שיש  ללמדינו  מקורות  ג'  מביאה  הגמרא 
יסוד עצום אשר  כך  )פרשת אמור( מסמיך על  הקטנים. הנעם אלימלך 

מהווה מהלך גדול מאד בעבודת ה'.

ורוחני - הוא מתפלל,  יש לכל אדם זמנים בהם הוא נמצא במקום גבוה 
לר"ת(  )המיוחס  הישר  בספר  שמכנה  וכפי  ה'.  לעבודת  ומחובר  לומד, 
אדם  בהם  זמנים  ישנם  זאת,  לעומת  אבל  האהבה".  "ימי  אלה:  תקופות 
מרגיש מרוחק, ואינו חווה עלייה בלימוד או בתפילה. בלשון ספר הישר: 

"ימי השנאה".

נוכל גם לכנות את הזמנים המרוממים כזמני "גדלות", לעומת הירידה בה 
על  גדולים  "להזהיר  במימרא  לרמוז  יש  ומעתה  ב"קטנות".  אדם  נמצא 
ורואה  המוחין  בגדלות  נמצא  אדם  שכאשר  הוא  שהפירוש   – הקטנים" 
וכבר מעכשיו  ימי השנאה והקטנות,  את הגובה, יש לו לזכור שיגיעו גם 
יפול. עליו לחשוב על  ימי הקטנות, לא  הוא צריך להתכונן כדי שבהגיע 
אסטרטגיה כיצד לשרוד את ימי הקטנות. הוי אומר: "להזהיר גדולים על 

הקטנים" - להזהיר אדם שנמצא בגדלות על הזמנים שנמצא בקטנות.

 דף קטו

אשה כלי זיינה עליה

מבואר בסוגיא שאשה האומרת שנשבית, ובעלה נהרג, נאמנת, ואין אנו 
תמהים היאך אותו הרגו ואתה לא, משום שאשה "כלי זיינה עליה". וביאר 

רש"י בעבודה זרה, שהשודד אינו הורג אותה אלא בא עליה.

"דרכו  האיש  האשה.  של  התפקיד  אודות  מכאן  לומד  הכהן  צדוק  רבי 
לכבוש", כלומר תפקידו הוא להיות כובש ולהתקדם הלאה והלאה. ואילו 
אישה "אין דרכה לכבוש", כלומר תפקידה הוא לשמור את הקיים שלא 

יאבד.

ולתוספת ביאור נצרף את דברי רבי צדוק במקום אחר )פוקד עקרים אות 
ה'(, שמו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל היה מרחיב את היריעה בענין זה.

היתה  שזו  עד  אבינו,  מיעקב  אחת  מידה  ירש  מהם  אחד  כל  ק-ה  שבטי 
והיא  בתורה,  המוזכרת  בת  גם  היתה  ליעקב  והנה  לו.  המיוחדת  המידה 
שמירת  היא  שמידתה  צדוק  רבי  אומר  שלה?  המידה  היתה  מה  דינה. 
שנקראת  הבחינה  העמדת  כלומר  ישראל.  קדושת  שמירת  הקיים, 
יעקב  לה  שהוריש  הזאת  המידה  הוא",  ישראל  שחטא  אע"פ  "ישראל 
לעם  מקושר  יהודי  ותמיד  נכבית,  לא  לעולם  היהודית  שהגחלת  אבינו 

ישראל.

והכל עולה בקנה אחד, שכן דינה היא ה'נקבה' של יעקב, והאשה ענינה 
לשמור את הקיים. ידוע שחז"ל מספרים שכאשר עשיו ניגש ליעקב הוא 
ונענש על כך שנפלה בידי שכם בן חמור. ומה  הסתיר את דינה בתיבה, 

הביאור בזה? מה השייכות בין הדברים?

הגמרא  לשון  הוא  )כן  מומר  שנעשה  אלא  ישראל  בתחילה  היה  עשיו 
בקידושין דעשיו הוא ישראל מומר(. אם יעקב היה נותן לעשיו לישא את 
דינה היה עשיו מתקשר לאותה מידה של "אע"פ שחטא ישראל הוא", 
בדברי  שמבואר  מה  וזה  היהודית.  מהגחלת  משהו  אצלו  נשמר  והיה 

רבותינו שאם עשיו היה נושא את דינה, אזי עמלק – שהוא הרע הגמור – 
לא היה נולד, כי היה נשאר משהו של טוב אצל עשיו. יעקב לא נתן לעשיו 
לישא את דינה ועל כן נענש ששכם בן חמור קלקל ופגם בקדושת ישראל 
של דינה. אותה מעלה של שמירה שהיה בדינה, את זה הרס ופגע שכם. 

הוא ניסה לערער על הייחודיות של ישראל, "נהיה כעם אחד".

לכבוש  הוא  איש  של  והמעלה  שהתפקיד  היסוד,  את  רואים  עכ"פ 
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 דף קטז

שתי הערות
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 א ב, דף חגיגה

 ליראות בא כך לראות שבא כדרך יראה יראה

 כדרך יראה, – "יראה הדרשה את מביאה הגמרא
 כמה כאן יש לראות". בא כך ליראות בא שאדם

 שבהן השווה הצד פנים כל ועל בראשונים, גירסאות
 למה תואמת להיות צריכה האדם של שהראייה הוא
 מן פטור אחת בעין סומא כן ועל אותו, רואה שה'

 ה' לראיית דומה החסירה ראייתו שאין הראייה
 שלימה. שהיא

 זה: כנגד עומד שזה דרשו, הקדושים ובספרים
 כולכבי מקבל שהאדם שמה היינו יראה", – "יראה

 תלוי לבהמ"ק, לפניו מתראה כשהוא מהקב"ה
 וההכנה ההשתדלות שכמידת שלו. הראייה באיכות

 מלמעלה. מקבל הוא כך לראות, שלו

 אדם, "בן כתב: קלז) אות סו (פרק חרדים בספר
 משמים ה' כי שכלך, בעיני בוראך את תמיד ראה

 דורש משכיל היש לראות אדם בני על השקיף
 ה' וכן רושם... תעשה ךובראיית וכו', אלקים

 וע"ז וברכה, שפע מיני כל לך ישפיע בך בהסתכלו
 יראה, יראה רז"ל ודרשו זכורך, כל יראה כתיב
 הוא העם, ולהמון ליראות. בא כך לראות שבא כדרך

 כל למשכילים, אבל המקדש, בזמן בשנה רגלים ג'
 כלפי בהסתכלך מקום. בכל שעה, בכל תמיד, יום

 מרעוא אתערותא עלך יתעורר דלבא, ברעותא מעלה
 ב"ה". רעוין דכל

 הזוהר דברי ביאור שזה מביא הקודש עבודת ובספר
 תבואו "כי עה"פ חז"ל שם שדרשו נז.) (בשלח
 ה', פני את לראות שבאים פעם שבכל פני", לראות
 כך ורק ה', שם של הנכונה הכוונה עם לבוא צריך
 פנים ראיית של ההשפעות את לקבל אפשר

 הביאה בעצם די שאין אומר, הוי בבהמ"ק.
 בכוונה ההשתדלות את לעשות צריך אלא לבהמ"ק,

 להשפעה לזכות כדי הנדרשת, ובהתלהבות נכונה
 פנים. מראיית המגיעה

 (שביעי משמואל בשם חסידות. בספרי איתא כעי"ז
 את פירש נזר האבני שאביו מביא תרע"א) פסח של

 כבוד הדר לראות שבא "שכמו כך: דידן הגמ' דברי
 ראוי הוא אם ויבחון בעצמו בו יראה כך שכינתו,
 שאין משמואל השם בנו כך על ומוסיף לכך".

 ממנו, מהנדרש רחוק היותו על שיתמרמר הפירוש
 אלא לב, ושברון לעצבות ולא ניתן לשמחה יו"ט כי

 שאעפ"כ ויתבונן במצבו, ויביט בנפשו אדם שיחשוב

 ב), ד, לקמן הגמ' (כלשון לראותו מצפה הקב"ה
 לדעת צריך אדם השי"ת. באהבת לבו יתלהב ובזה

 לו! מצפה לו! מחכה שהקב"ה לבהמ"ק בא כשהוא
 בלב להיות צריכים והתרגשות הכנה כמה א"כ

 האדם.

 תרפ"ד) פסח אמת באמרי (הובא איתא אמת ובשפת
 לתקן לאדם שיש ההשתוקקות "שכפי זו, גמרא על

 הכנת שע"י דהיינו המעשים", נתקנים כך מעשיו
 כל ולתקן הרגל של ההשפעות לקבל בידו האדם,
 עניניו.

 שבא "כדרך - חגיגה למסכת הפתיחה זוהי כן, אם
 את לקבל שהצורה ליראות"! בא כך לראות

 שאדם ע"י היא והחג, המועד הרגל, של ההשפעות
 שמגיע השפע מול אל עצמו את ומעלה מרומם

 ממילא, האדם אל יבואו לא ההשפעות מלמעלה.
 המידה. ובאותה עצמו את שהכין מה כפי רק אלא

 א), (ג, להלן הגמרא לדברי הדבר מתאים וכמה
 – זצ"ל שפירא הגר"מ מו"ר עם כך על לדבר וזכיתי
 כמה נדיב, בת בנעלים פעמייך יפו מה דכתיב "מאי
 בת לרגל, שעולין בשעה ישראל של רגליהם נאין
 שהיה נדיב, שנקרא אבינו אברם של בתו נדיב
 ישראל עם מדוע להבין, ויש לגרים". התחיל

 אברהם? של גירות-הנדיבות בחינת שם על נקראים

 ולמקום לבהמ"ק החיבור שצורת למדים אנו מכאן
 ומגביה מרים כשאדם לב, בנדבת רק הוא הקדושה,

 אנשים מצות ללא גר, כמו בהתנדבות, עצמו
 כמידת מחוייב. שהוא למה ומעבר מלומדה

 לרגל עלייה כן על יראה".ל" זוכה כך ה"יראה",
 אבינו אברהם של בתו נדיב, בת של לבחינה שייכת
 לגרים. תחילה שהוא

 קדשך הר אל "תביאנו בסליחות שאומרים מה וזהו
 אל והביאותים שכתוב כמו תפלתך בבית ושמחנו

 על מדבר הזה הפסוק הלא ולכאורה וכו'", קדשי הר
 על יםהנלוו הנכר "ובני מינה לעיל שכתוב כמו גרים

 בהמ"ק לבנין הציפייה את מזכירים ולמה וגו", ה'
 הדבר האמור ולפי גרים? על שנאמר הפסוק ע"י

 אצל (שניכרת ההתנדבות בחינת שבאמת נפלא,
 ואל בהמ"ק אל אותנו שמביא מה היא הגרים),
 השי"ת. פני ראיית
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"אסתכל  יש  יום  שבכל  אומר  הוי  בראשית",  מעשה  יום  בכל  בטובו 
באורייתא" חדש.

המורם מכל זה, שאם ארע בעולם מעשה כלשהו אשר קשור לתורה, 
באותו  לנו  נתן  הקב"ה  כביכול  חדשה.  תורה  בזה  שמתגלית  בוודאי 
שהעולם  שהיה",  "כמעשה  הביאור  זה  א"כ,  מאיתו.  חדשה  תורה  יום 
ראו  וחז"ל  מעשה.  באותו  שארע  מה  בעצם  חדשה  הלכה  לנו  "אמר" 

לגזור רק בכעין אותו מעשה בדיוק, שזו התורה שהתגלתה.

  דף קיז

כמים הפנים לפנים

כז,  כן לב האדם לאדם" )משלי   בביאור המקרא "כמים הפנים לפנים 
יט(, נחלקו רבי יהודה וחכמים. לפי חכמים דורשים את הפסוק לענין 
יחסי בין אדם לחבירו, שכפי שהמים משקפים את הפנים המסתכלים 
בהם, כך לב האדם משקף את לב חבירו. ועל כן, כאשר אחד שונא את 

חבירו, מוכרח להיות שגם חבירו שונא אותו.

כפי  כלומר,  תורה,  בדברי  הפסוק  עוסק  יהודה  רבי  לפי  זאת,  לעומת 
שמבאר רש"י, שהיגע בתורה ומשקיע בה, זוכה להעמדת גירסא, כענין 

"יגעת ומצאת תאמין".

הגר"א בביאורו למשלי )על פסוק זה( מבאר את הוראת הפסוק ביחס 
לדביקות בה' – "וכמו שהאדם דבק להשי"ת כן הקב"ה מדובק בו, כמו 
ראו  הנביאים  כל  וכן  אדם',  כמראה  דמות  הכסא  דמות  'ועל  שכתוב 

בדמות אדם, לפי שהן אדם, לכן מראה עצמו להם בדמות אדם".

השל"ה בסוף מסכת חולין )תורה אור אות קמג( מבאר בהקדם, שהנה 
אבל  החסד,  מידת  גילוי  הוא  ביושר  מתגלה  כאשר  יתברך,  שמו  גילוי 
שהוא  "כמו  וז"ל:  וכתב  הדין.  מידת  גילוי  זהו  בהיפוך,  מתגלה  כאשר 
להתעורר  והקב"ה  הגדול  השם  מתעורר  כך  למטה,  לעשות  מתעורר 
הישר,  בדרך  הולך  אם  לפנים.  הפנים  כמים  למעלה  לעשות  כנגדו 
באור  ישרים  בפנים  ב"ה,  אותיותיו  ד'  שהם  פניו  לו  מגלה  הקב"ה  כך 
הישר בסוד אותיותיו יקו"ק. ואם הוא חוזר מדרך הישר, כך פנים של 
כי הפנים  ג"כ חוזרים בסוד קוק"י,  יקו"ק,  הקב"ה שהם ארבע אותיות 
כי הם  ודבר בשוה, אם רע אם טוב,  הקדושים ב"ה מתגלים לכל דבר 

בסוד אחדותם שוים לכל דבר". 

ישראל  שעם  שהסיבה  מוסיף  ד(  אות  שבת  )קדושת  הכהן  צדוק  רבי 
יכולים לאהוב את ה' באופן שלם, היא משום שהקב"ה אוהב את כלל 
ישראל כמו שנאמר "ואוהב את יעקב", וכמים הפנים לפנים. ואין אהבה 

אלא בדומים.

וכן מבואר בדברי רבותינו - בספרי בעל התניא, ובתורה אור לרבי יצחק 
אייזיק חבר, שכפי מה שאדם משקיע ברוחניות, כך הרוחניות מתחברת 

אליו.

ויקהל(,  )פרשת  עה"ת  יצחק  בית  בספר  שמובאת  נקודה  עוד  ונוסיף 
בשם הגר"א: דהנה בכל האותיות בלשון הקודש יש את האות עצמה 
ויש את ההגייה המלאה שמוסיפה לאות כמה אותיות שאותן אין אנו 
שהיא  הראשונה  הא'  את  יש  אל"ף.  אות  למשל:  כלל.  בדרך  קוראים 

נגלית, ויש את הל' והפ' שהן נסתרות.

במילה 'מים' האותיות הגלויות והנסתרות שווים. וכדלהלן:

באות מ' הנסתר הוא ג"כ מ' ]מ"ם[.

באות י' הנסתר הוא ו"ד שעולים בגימ' י'. וכן מ"ם האחרונה.

על כן, כשרוצים לדבר על השתקפות משתמשים במילה מים כי הנגלה 
משקף לגמרי את הנסתר ולהיפך.

ולפי"ז ביאר הגר"א מדרש פליאה שנאמר בו כך: "כמים הפנים לפנים, 
למה לא נאמר יין, מפני וי"ו יתירה" )ומוסיף הבית יצחק במוסגר שלא 
מצא את המדרש. ויצויין שהמדרש מצוטט גם בפתח עיניים סנהדרין 
'מים'  שבמילה  הגר"א  ומבאר  סה(,  דף  עירובין  יהוידע  ובבן  א  ע, 
י'  באות  אמנם  'יין',  במילה  ואילו  שוות.  והנסתרות  הגלויות  האותיות 
שבתחילת המילה, הנסתר והנגלה שווים, אבל באות נו"ן הנסתר יותר 

גדול מהנגלה, משום שהנסתר של האות נו"ן כולל גם וי"ו יתירה.

ביין,  שנתוספה  הוי"ו  את  להסביר  גדולים  עומקים  כאן  שיש  כמובן 
ועכ"פ אנן בדידן.

 דף קיח

טב למיתב טן דו

הרצון  כלומר  ארמלו".  מלמיתב  דו  טן  למיתב  "טב  לקיש  ריש  אמר 
להיות נשואה גובר על קושי הקטטה שיש ביניהם. והדברים מתחברים 
האשה  של  יצירתה  שמלכתחילה  ענגיל  יוסף  רבי  בשם  שהבאנו  למה 
היתה בתור עזר כנגדו, ולא היה אפילו זמן קצר שהאשה היתה בעולם 
להיות  ולא  איש  אשת  להיות  הוא  האשה  בריאת  עיקר  כלומר  לבדה. 

לבדה, מה שא"כ האיש שנברא לבדו.

להם  שיש  אנשים  של  דוגמאות  שלש  להביא  כאן  הגמ'  וממשיכה 
חסרונות, ולמרות זאת, נשותיהם מעוניינות להיות נשואות להם. וס"ה 

נאמרו כאן ד' מימרות:

א( טב למיתב טן דו ב( הבעל גוץ כנמלה. ג( הבעל עוסק באומנות בזויה 
כניפוץ צמר. ד( יש לו שמץ פסול משפחה.

וניתן להצביע ביאור לארבעת הדברים שהובאו בגמרא.

הפנים  מן  שלבים,  בד'  הוא  בעולם  אדם  שגילוי  האריז"ל  בשם  מובא 
החוצה: א( נשמה. ב( גוף. ג( לבוש. ד( היכל )-בית(. ר"ת נגל"ה.

כי  האדם.  של  לאומנותו  מתקשר  הדבר  לבוש,  על  כשמדברים  והנה 
לאברהם  אמר  שהקב"ה  במדרש  ]כמ"ש  מיוחד  לבוש  יש  אומן  לכל 
שאדם  שכיון  כלומר  לבושי,  ולבוש  בוא  אומנותי,  תפסת  אתה  אבינו 

עשה חסד, הוא קיבל את הלבוש של זיקנה[.

כשמדברים על היכל דהיינו בית, הרי בודאי ש'בית' אינו דוקא באופן 
פיזי, אלא הכוונה למושג המשפחה, וכפי שמתבאר בסוגיית ע"מ שלא 

תיכנסתי לבית אביך עיי"ש.

כנגד  הם  כאן  מדברת  שהגמ'  הדברים  שארבעת  לומר  אפשר  מעתה 
אותם ד' חלקים.

הפנימי  החלק  מצד  בעל,  עם  להיות  רוצה  אשה   – דו  טן  למיתב  טב 
והנשמתי. כנגד נשמה.

הבעל גוץ – היינו שיש לו גוף קטן ולא נאה. כנגד גוף.

דנפצא גברא – אומנותו מאוסה, כנגד הלבוש.

דקולסא גברא – פגם משפחה, שהוא כנגד בית. כנגד היכל.

פגם,  איזה  לו  יש  האיש  כאשר  גם  הנגל"ה,  מחלקי  אחד  שבכל  נמצא 
מכל מקום אשה חפצה בנשואין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה 

להנשא.   


