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 פסחים סו
 משה שווערד 

 צל"ח מסכת פסחים דף סו עמוד א .1

 מוהים,. ולכאורה דברי ר"ע תבמשנה אמר לו רבי עקיבא או חילוף וכו' שחיטה שהיא משום מלאכה אינו דין שלא תדחה שבת

ם צלדאטו לא ידע מקרא שכתוב בתורה בין הערבים במועדו, או לא ידע לדרוש במועדו אפילו בשבת, והרי כבר מקובל א

לא וצריך לומר דר"ע ודאי ידע שמן התורה שחיטה דוחה שבת, אלא כך דן ר"ע מה הזאה שאינה א. דרשה זו מהלל הבבלי

יינו דהמשום שבות גזרו חכמים עליה לאסרה אף שע"י זה יבטל הפסח, שחיטה שהיא משום מלאכה אינו דין שלא תדחה שבת, 

אין  נסתר תשובת ר' אליעזר שהשיב עקיבא עקרת מה שכתוב בתורה, וכיאלא דלפי זה . שהיה לחכמים לגזור ולאסור בשבת

 באו"ח סימן ונראה דדברי ר' אליעזר הם דברי הטורי זהב. כח ביד חכמים לעקור דבר שהוא מן התורה בשב ואל תעשה

ט"ז , ותירץ הלעיל דלמה לא גזרו במילה שלא תדחה שבת שמא יעבירנה ברה"רתקפ"ח ס"ק ה' לתרץ קושיית הר"ן שהזכרתי 

כיון שבת, ו, ובמילה כתיב ביום השמיני ודרשינן ביום אפילו בדדבר שהתירה התורה בפירוש אין כח ביד חכמים לגזור ולאסור

"א רוזהו עצמו תשובת שהתירה התורה בפירוש אפילו בשבת לא רצו לגזור גזירה בזה לעקור מה שהתירה התורה בפירוש. 

רת ועדו בין בחול ובין בשבת, וכיון שהתירה התורה בפירוש אם יגזרו חכמים בזה עקעקיבא עקרת מה שכתוב בתורה במ

 מה שכתוב בתורה.
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הם רק א' מובודאי ד רבי יהושע ור' שמעון ור' יהודהמבני בתירה כו'. ג' היו בני בתירה והם כולם ת"ח נזכרו בערוך בשמם 

 וק"ל: אבל הלכה זו כשנשאלה נתעלמה מכולם היה נשיא
 

 תרומת הדשן סימן קכו .3

ביום  שאלה: ערב פסח שחל להיות בשבת מתענין הבכורות או לאו, ואם מתענין באיזה יום מתענין? תשובה: יראה דמתענין

שכחן פ' אדוחק דכה"ג  , ואין זהאמוראי היאך עביד בשבתונראה לדחות, דאיכא למימר דלא ידעי  ....   חמישי שלפני השבת, וכן ראיתי בימי חורפי בספר רוקח

   ם?והיאך שכחו מה עשו בשנים הראשוני אלו דברים /פסחים סו ע"א/ בבני בתירה שהיו נשיאים ונתעלמה מהן כשחל ע"פ בשבת, אם קרבן פסח דוחה שבת או לאו,

כ"ש שנוכל לומר , מילתא דצבור כו'ונשתכח מהן הדבר אע"פ שהיתה , בשנים מרובות לא חל להם ע"פ בשבתאע"כ 

      מילתא דיחידאי דנשתכח גם בימיו לא חל כ"כ בשנים מרובות.
 

 שו"ת תשב"ץ חלק א סימן קלו .4
שיא עליהם יבוהו נדוח' הושם ג"ש שדע כי הלל הזקן עלה מבבל לא"י ומצא שם זקני בן בתירא שהיו נשיאים ומפני שלא היו יודעים אם שחיטת הפסח דוחה שבת אם לאו והוא למד לה   ...

יבא פסח  ות שנים שלא)פסחים פ"ו ה"א( תמהו האיך נתעלמ' מבני בתירא הלכ' זו והלא א"א בכל שתי שביעי ובירושלמי כדאי' בפסחים פ' אלו דברי' )ס"ו ע"א( ובשבת פ' ר"א דמילה

  ... שישכחו מה שראו בעיניהםואמרו שם כדי שיעלה הלל לגדול' גרמו להם מן השמים  והיאך שכחו זהבאחד בשבת 
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ת, וא"כ סח דוחה שבפשכחו ולא ידעו אם  שם ת"ר הלכה זו נתעלמה מבני בתירה פעם אחת חל י"ד להיות בשבת. ויש לדקדק "הלכה זו" כאילו מורה באצבע זו היא, והרי אחר כך הוא שאמר 

ם פסח לא ידעו אמהם ועדיין לא הזכיר כלל שחל י"ד בשבת, ועכ"פ הוה ליה למימר ת"ר פעם אחת חל י"ד בשבת ונתעלמה הלכה זו מבני בתירה ועל איזה הלכה הראה בתחלה שזו נתעלמה 

ו "פ מה דאמרעוכוונתינו בזה ולכן נלע"ד הכוונה הלכה זו נתעלמה מבני בתירה פעם אחת שחל י"ד להיות בשבת, זה עצמו שהניחו לחול י"ד בשבת היה העלמת הלכה מהם.  דוחה שבת.
 ולפי זה אני מעברין. ו הותרה, דלמ"ד דחויהבסנהדרין דף י"ב ]ע"א[ ת"ר אין מעברין השנה מפני הטומאה ר"ש אומר מעברין, ומבואר שם ]ע"ב[ דפלוגתייהו היא אם טומאה דחויה בציבור א

הפסח  לא יודחהשאה מ"מ כיון דדחויה היא מעברין, ק"ו אם היה הדין דפסח לא דחי טומאה כלל שמעברין השנה אומר ק"ו אם מפני הטומאה למ"ד דחויה מעברין אף שיכולים לעשות בטומ

 ולפי זה בני בתירה לפי שיטתן אז שלא ידעו אם פסח דוחה שבת, ואם אין פסח דוחה שבת ודאי שמעברין השנה לגמרי.

עם ני בתירה פד בשבת ולא עברו השנה היה העלמת הלכה מהם. וזהו כוונת המאמר ת"ר "הלכה זו" נתעלמה מבוא"כ דבר זה עצמו שהניחו לחול ר"ח ניסן באח, שלא יחול בשבת

יה הימא שלא ניודחה הפסח, ואפילו  אחת חל י"ד בשבת, ושפיר קאמר הלכה זו, ומורה באצבע איזה הלכה ואומר שההלכה שנתעלמה היא שחל י"ד בשבת, ונתעלם מהם שמעברין השנה שלא
שנה, אבל ה, מ"מ אכתי היה להם לעבר או לחסר החודש אדר, דלענין טומאה שהוא משך שבעה ימים צריך לעבר אולי היה שנת בצורת וכיוצא בו שאין מעברין השנהלעבר השנה  אפשר

 לענין שלא יחול בשבת די בעיבור או חיסור חדש, ונתעלם מהם ולא חששו לדחות הזמן שלא יחול ערב פסח בשבת.
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ה גם ורו היואהיה נשיא כו'. לא הל"ל אלא מי גרם שאהיה נשיא כו' דא"כ לא היה קנטורו רק אנשיא שהוריד את עצמו אבל קנט

ו שחל י"ד של מי גרם לכם שהקב"ה נתן בלב הלל לבא מבבל לירושלים בפסח זהעם שאר בני בתירה ות"ח אחרים דהיינו 

 כמ"ש בעצלתים ימך המקרה גו' וק"ל: ואמר עצלות שבכם כו'. מצינו לשון זה בביטול תורה. בשבת
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 לל אמראם אינם נביאים כו'. ר"ל דודאי כבר מימים שחל י"ד בשבת אלא שאפשר שהיה זה זמן רב ונשכח היאך עשו וגם ה  

ו אל שיזכרואולי יהיו זקנים בתוך ישר מ"מ בני נביאים הןי כבר ושכחתי לזה אמר אם אין נביאים הן לידע היאך עשו ששמעת

 כבר וכן נתברר למחר כו' וק"ל: היאך עשו
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ש ח הקודכוונים בדבר זה על האמת ברו. פירוש ראוים לנבואה, ואם כן אינו רחוק שיהיו משם אם אינם נביאים בני נביאים

כין , וכאשר היה דכוונו האמת מאליהם, והוא ראה מעשה ונזכר הלכה, פירוש ראה מעשה אחת דהיינו תחיבת סדרך אקראי

רו וא בצמהבצמר הכבש או תחיבת סכין בקרנות הגדי, ונזכר ההלכה כמו שהיא שהורו שמעיה ואבטליון על הסכין כן, דאם כבש 

 הוא בין קרניו:ואם גדי 

 

 תוספות מסכת פסחים דף סו עמוד א .10

דישום וא"ת והא בעי כלי שרת כדילפינן בפ' דם חטאת )זבחים דף צז:( ויקח את המאכלת ויש לומר שהק -תוחב לו בצמרו 

דאמרינן בפ' קמא דעירובין )דף ו:( ירושלים אלמלא  וקשה משמע בשמעתין דיש איסור רשות הרבים בירושלים השתא

א "י דהכותירץ רותיה ננעלות בלילה חייבין עלי' משום רשות הרבים ולאו דוקא ננעלות אלא ראויות לנעול כדמסיק התם דלת

 וכי האי גוונא משני בפרק בתרא דעירובין )דף קא.( אמילתא אחריתי לאחר שנפרצו בה פרצות

 

 בראשית פרק כב פסוק ז  -ספר חנוכת התורה  .11

ראה לו ילהים יראה לו השה לעולה בני וגו'. איתא במדרש -ואיה השה לעולה ויאמר אברהם אבפסוק ויאמר הנה האש והעצים 

הניח שחדא למה שאל יצחק זאת דוקא לאחר השה ואם לאו לעולה בני עיין שם. ויש לבאר דהנה בהפסוקים יש לדקדק הרבה, 

י ליה רב חל ערב פסח להיות בשבת וכו' אמרופעם אחת  עליו העצים, ועוד וכו'. ויש לומר דהנה איתא במסכת פסחים דף ס"ו

שים דה בקדשכח ולא הביא הסכין מערב שבת מהו וכו' למחר מי שפסחו גדי תוחב לו בקרניו וכו' ופריך הגמרא והא קעבדי עבו

ויקח  . אם כן יש לומר דזאת היתה השאלה ששאל יצחק. דכתיבומשני דבתחלה מכניס אותו לעזרה והדר מקדיש ליה עיין שם

 אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו. על כן שאול שאל האיש איה השה לעולה. דבשלמא עד השתא היה סבור שהוא

כן עולה להבעצמו יהיה העולה. אך השתא כיון דחזי דהניח עליו העצים והא עבודה אסור בקדשים. אם כן מוכח שהוא לא יהיה 

ים לה-והשתא שפיר השיב לו אברהם א. העצים אם כן איה השה לעולהשאל הנה האש והעצים רצה לומר כיון שמונחים עלי 

 אבל עד השתא עדיין לא הקדשתיך ומותר לעבוד בך: יראה לו השה ואם לאו לעולה בני
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לא דפרה כי היכי מויליף  להבירושלמי מפרש בענין אחר דכל עבודה של צורך הקרבן אין בו מעי -והא קא עביד עבודה בקדשים כהלל 

תן טליתו נהמוסרה  את הנהר קיפל עליה אתחשיב עבודה מידי דלצרכה לפסלה ה"נ לא חשיב עבודה להתחייב במעילה ומייתי הא דתנן במסכת פרה )פ"ב מ"ג( רכב עליה ותלה בזנבה ועבר בה 

 ליה מפני הזבובים כשירה זה הכלל כל שהוא לצרכה כשירה.עליה פסולה אבל קשרה במוסרה עשה לה סנדל בשביל שלא תחליק פירס טליתו ע
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 ל.( נמי דקאמרולין דף קבפ' המוכר את הספינה )ב"ב דף פא:( גבי קונה שתי אילנות פריך ליחוש דילמא לאו בכורים נינהו וקא מעייל חולין לעזרה ובהזרוע )ח -מביאה כשהיא חולין לעזרה 

דרך ה בהן תנופה כסור שעושעזרה התם ודאי אדכ' רחמנא זה הא לאו הכי ה"א חולין חייבין בחזה ושוק הא בעי תנופה והיכי ליעבד לינפינהו לפני ה' כתיב ואי מגוואי קא מעייל חולין ל טעמא

שרי  ולין לגבוהאבל הכא שמכניס טלה חולין בעזרה ואינו עושה שום דבר שעושה בקרבנות שיראה כמקרי' ח שעושה בקרבן

 כדאשכחן בהקומץ רבה )מנחות דכ"א:( שהיו אוכלי' חולין בעזרה כדי לאכול מנחות על השבע.
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בר בסוגיא ד כדאמרינן בנדרים )כ"ט ע"ב( גמ' פסח בשבת היכי מצי מקדיש צ"ע דהא אפשר לתרץ שהקדישו קודם שבת שיחול ההקדש בשבת

יאה ' ד"ה מבהתוס ש אחר שלשים יום מהני ]דבכה"ג ליכא איסורא כדמשמע בירושלמי בשבת )פי"ח ה"א( ע"ש[ וא"כ ליכא עבודה בקדשים. והי' מיושב נמי מה שהקשופדא דשור זה הקד

ות ה"ג שבדגם כואפשר  ההקדש כשתכנס לעזרה. דאסור להכניס חולין בעזרה דבכה"ג לא הוי חולין בעזרה כיון דמיד שנכנס לעזרה חל ההקדש תיכף דכן היו יכולין להתנות שיחול

 ר בעבודהואפשר דכה"ג נמי אסו ]כמ"ש בשו"ת רעק"א )סי' קנ"ט( ועי' מ"ש בחי' עירובין )ל"ט ע"ב( וגם מ"ש בסוף עירובין[. היא אף שנגמר ההקדש מאליו

מפרע הוא לשיו דלפ"ז שום דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט הוי כאומר מעכ]לא מיבעיא לדעת הר"ן בנדרים שם דמ. מעכשיו כיון דעתיד הוא להיות בודאי קרבן למחר

 קדוש אלא אפי' לדעת הרשב"א שם דלא הוי כמעכשיו מ"מ כיון דלא מצי הדר בי' י"ל דלמפרע אסור בעבודה[:
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היה לו . אי נמי נקיט ממנו לומר שיר שנתכעס בו בלבדכלומר מאותו דב ממנווכן הכונה באומרו כל הכועס חכמתו מסתלקת 

 בזיון גדול בזה שזה הדבר הוא שגור ונזכר בפי תלמידיו גם כן ורק ממנו נשכח שבזה יהיה לו עגמת נפש יותר:

 

 רש"י פסחים דף סו/ב  .16

ואף על גב חר, משמע מעולם, אבל מאסתיהו משמע השתא מאסתיהו, מפני שהוא רגזן מאסו, מכלל שמתחלה נב -לא בחר 

 דהאי מעשה דמשיחה קדים לרגזנות מיהו לא מצינו בו דופי אלא זה בלבד, ומפני שגלוי לפניו שהוא רגזן מאסו:

 

 שפת אמת מסכת פסחים דף סו עמוד ב .17

רש"י בוכ"מ  משמע דלולי הכעס הי' מוכן להיות המלכות לאליאבשם בגמ' כל שכועס אפי' פוסקין עליו גדולה כו' לכאורה 

וצ"ל דכן הוא המדה דזה שכעס עליו שלא כדין יזכה בגדולה  כ קשה במה זכה דוד למלכות ע"י כעסו של אליאבוא"

די"ל  והגםק ולפ"ז צ"ל עוד דע"י שהי' גלוי לפני השי"ת שיכעוס על דוד לכן ניתן תיכף המתנה לדוד וכ"ז דוח המסתלקת ממנו

עולם נ"ל דמ בבניו לי מלך וכיון שהפסיד אליאב ניתן ממילא לדוד יותרעוד דעיקר המלכות הי' מוכן לבני ישי כדכתיב ראיתי 

ש ומ"נא ולכן לא מסיק הגמ' בסוף דמכלל דמעיקרא הי' המלכות לאליאב רק דהוי רחים לי' עד האיד הי' המלכות מוכן לדוד

 ודאי ראה בו שהי'מקודם אפי' פוסקין עליו גדולה אין הכוונה על המלכות רק משום דשמואל הביט אל מראהו א"כ ב

 כנ"ל עיקר: איש גדול המעלה מכל ישראל ועל זו המעלה השיבו הקב"ה כי מאסתיהו שיאבד ממנו זו הגדולה ע"י הכעס
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לא הקשה הרי"ף ז"ל הרי משה ואלישע יוכיחו שלא הורידום מגדולתם ולא הוה סילוק אשם אפילו פוסקין לו גדולה. 

ונראה לי בס"ד דאין כונת הגמרא מעיקרא לומר על אליאב דאם לא היתה זאת עמו הוא היה מולך, דזה ידוע . לשעה

ורק כונת הגמרא לומר דאם לא היה , דהמלכות לא שייכה אלא לדוד המלך ע"ה מששת ימי בראשית מצד שרשו ובחינתו

שכינה  א יצאה בת קול ואמרה יש כאן אחד שראוי שתשרה עליועל דרך שאמרו בגמר, ראוי למלכות נקראדבר זה באליאב היה 

הכעס  וכן לולי, וכן הספידו על רב הונא ראוי רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה לו, כמשה אלא שאין דורו ראוי

 מגדולהשנמצא באליאב היו אומרים עליו ראוי היה למלכות אלא שזכה בה דוד מששת ימי בראשית, ועל ידי הכעס ירד 

יהו י מאסת, יען דרחמנא לא אמר לשמואל ראוי זה למלכות ורק כבר נתתיה לאחיו וזכה בה, אלא אמר לו כזו של ראוי הנזכרת

ראוי  צא אינווהיינו טעמא מחמת שהיה בו כעס נמלשון זה מורה דגם מצד עצמו אינו ראוי למלכות אף על פי שלא זכה בה אחיו, 

 מצד עצמו:

 

 אות ז  -דיק ספר אור זרוע לצ .19
ואף על גב ית דוד ]הרע לא נחלקה מלכות בומצד הזה נמשך הגלות כי לעולם הגלות הוא מפני שיש טענה קצת על זה. וכן בדוד המלך ע"ה אמרו ז"ל )שבת נ"ו ע"ב( אלמלא קיבל דוד לשון 

 רון זהרק מסתמא היה בו חסעל פי שהיה אחר כך  באליאב שמאסו ה' מפני הכעס אף שזה היה אחר כך. כהאי גוונא אמרו ז"ל )פסחים ס"ו ע"ב(

פתים שאל עם טמא וכהאי גוונא בישעיה )ישעיה ו', ה'( טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים וגו' וטומאת שפתים שלו היה מה שקרא אחר כך לישר. שמצידו היה מוכן לכך

חלק ולא ניטל על וכן נאף על פי שהיה בקבלה ולא בטבע עצמו מכל מקום הוא חסרון וגרם דיבור עליו גם כן ולא בפו כמו שכתבתי במקום אחר[. שהיה היחס שלם ולא נחלק רק מפני חסרון זה

 לגמרי. אבל ישראל במצרים נשתעבדו בפועל כי היה חסרון גם כן בפועל:

 

 [301-300] מכתב מאליהו ח"ד .20
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 [122-121ה ]מכתב מאליהו ח" .21

 

 
 

 חים דף סו/א ספר בניהו בן יהוידע על פס .22

שלום, נראה לי בס"ד גם דבר זה אף על פי שנראה דרך גבהות חס ושם מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם וכו'. 

עם כל זה הוא אמרו מצד ענוה שלו, לומר אני איני כדאי לנשיאות ורק מן השמים רצו להעניש אתכם בעבור עצלות 

ראוי אהיה נשיא עליכם, וכיון בזה לשם שמים ללמד מוסר לשומעין שלא לכך גלגלו שאני הקטן ואיני , שהיתה בכם

 יתעצלו בשמושה של תורה:

 

 שיחות מוסר .23

 

 

 

 

 

 



 5 

 ספר בניהו בן יהוידע על פסחים דף סו/ב  .24

הסתכל לאו יובן בס"ד הטעם דתליא הא בהא, דאמרו רבותינו ז"ל כל הכועס אסור  ...שם כל המתכעס חכמתו מסתלקת ממנו. 

ה ם יהי, נמצא בפניפניו, וביארו המקובלים ז"ל הטעם משום דכוחות הרע הנבראים מעון הכעס נתלים ונאחזים בפני הכועסב

ה דה לאותוכמו שאמר רבי יהו גם ידוע דחכמת אדם תאיר פניוההיכר של הכעסן כמ"ש ]ישעיהו ג' ט'[ הכרת פניהם ענתה בם. 

הכעס  שר לטוב ולרע לדור יחד במקום אחד, ולכן כשכועס דאז נתלין כוחותוידוע דאי אפמטרוניתא שראתה פניו צהובין, 

מ"ך סואמרתי כעס במלוי כ"ף עי"ן . הרעים בפניו יסתלק משם אור החכמה המתגלה שם ויצא גם מן המוח שלו וישאר ריקם

ל עיראתו  י"ז[ למען תהיה ולזה אמר ]שמות כ' תמצא אותיות המלוי צירוף פניכם, לומר כוחות הכעס נאחזים ונתלים בפניכם

יראת  "ח[ הן, וכן כתיב ]איוב כ"ח כפניכם לבלתי תחטאו, כי יראתו היא חכמה שהיא בסוד דחילו שיש לה יראה מן הכתר כנודע

ון טאו לשה' היא חכמה, והיינו רצונו לומר יראתו היא כוחות החכמה תהיה תמיד על פניכם לבלתי תחטאו בעון הכעס. גם תח

ף '[ טורכועס מסתלקת נפשו הקדושה מקרבו והוא חסרון גדול אליו וכנזכר בזוהר הקדוש על הפסוק ]איוב י"ה דחסרון כי ה

 נפשו באפו:
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ת יוריך להברם מקשים העולם והלא משה רבינו ע"ה היה נביא ואמאי נסתלקה חכמתו ולא נבואתו. ונראה לי בס"ד כי הסילוק צ

א ו ע"ה לאך אצל משה רבינ, ואצל אלישע נזדמן דבר נבואה תכף וניכר בזה הסילוק, תכף כדי שיהיה ניכר שהיה בעבור הכעס

א אפשר אי נמי נראה לי בס"ד גבי משה רבינו ע"ה ל. נזדמן אותה שעה ממש צורך בדבר הנבואה, אך נזדמן ענין דבר חכמה

, אמר הקב"ה למשה רבינו ע"ה בסנה ]שמות ג' י'[ לכה ואשלחך אל פרעהלהיות סילוק נבואה דאמרו רבותינו ז"ל כש

, ישראל אמר לו אני הולך בתנאי שכל מה שאבקש ממך תעשה לי, ואמר לו הקב"ה הן כן אעשה חוץ מן המיתה ומן כניסה לארץ

קא כמה דוכך נענש בסלוק חנמצא הקב"ה נתן לו דיבור דכל מה שיבקש יתן ויעשה לו, ואיך יבקש דבר בנבואה ולא יגיד לו ל

י הוה אבל אלפי שעה. או נראה לי בס"ד כי באותו סילוק חכמה לא הגיע פסידא לישראל כי אלעזר הגיד ההלכה תכף ומיד, 

. אחר סילוק נבואה הוה מגיע פסידא אותו עת לכל ישראל, כי אין מי שיהיה תמורתו בנבואה ולא אפשר להיות זה על ידי

אמר שלא היה בזה זלזול כל כך למשה רבינו ע"ה כי אלעזר הגיד ההלכה בשמו של משה רבינו ע"ה  אי נמי בסילוק החכמה

 ום:]במדבר ל"א כ"א[ זאת חוקת התורה אשר צוה ה' את משה, מה שאין כן אי הוה סילוק נבואה הוה זלזול טפי חס ושל

 

 עו"ע בפתח עינים 
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יוני ומאה ידוע לחכמים שיחליש כח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל עלמשרשי המצוה, לפי שענין הט

ם זכרונ השלם ותהי נפרדת עד אשר תטהר, וכמו שכתוב בענין הטומאה ]ויקרא י"א, מ"ג[ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, ודרשו

ים קלאל כן במקום הקדוש והטהור אשר רוח לברכה ]יומא ל"ט ע"א[ ונטמתם בם, כלומר שמעינות השכל מטמטמים בטומאה. ע

יש אנו כל שם אין ראוי להיות בו האיש המלוכלך בטומאה. והענין הזה יש לדמותו על דרך משל לפלטרין של מלך שמרחיקין ממ

 צרוע ונמאס בגופו או אפילו במלבושיו, וכעין מה שכתוב ]אסתר ד', ב'[ כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק:

 

 ]כלל כז[ בית אוצר .27

 
 

 

 


