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a"nyz dxez zgny mei zgiyn

מוגה בלתי

.ÂÓ:ובהקדי� מסויי�. עני� להעיר המקו� כא� – לעיל) (שהוזכר הלוחות עני� לכללות בנוגע
ותכלית גו"'. האבני� לוחות שני רק בארו� "אי� כמ"ש בארו�, � הוא הלוחות של הקבוע שמקומ� לעיל הוזכר
הנחלה", ואל המנוחה "אל הגיעו שבנ"י לאחרי המקדש, בית בתו� בארו� היו הלוחות כאשר � שבזה השלימות

וכו'. עראי של באופ� זה הי' כו'), משה שעשה בארו� (לא במשכ� שהי' כפי בארו� היו הלוחות כאשר כי

רפ"ד) ביהב"ח (הל' הרמב"� כמ"ש � קביעות של באופ� בארו� הלוחות נשארו ביהמ"ק חורב� לאחרי וג�
במטמוניות למטה הארו� בו לגנוז מקו� בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את המל� שלמה שבנה ש"בעת
כו' בגלות נלקח שהארו� להדעה וג� כו'". שלמה שבנה במקו� וגנזו צוה המל� ויאשיהו ועקלקלות, עמוקות

כו'. קביעות של באופ� הלוחות ש� נמצאי� עתה ג� הרי �

קדושה. עניני אודות מדובר כאשר ובפרט לבטלה, אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא שלא הכלל ידוע והנה,
הי' א� כי ריק, ומקו� פנוי מקו� נשאר שלא באופ� הארו�, חלל כל את ממלאי� היו שהלוחות מוב� ועפ"ז

דוקא. מלאי� כשה� מקדשי� שרת שכלי שמצינו וע"ד ח"ו. לבטלה הוא זה מקו� הרי ריק, מקו� נשאר

קומתו וחצי ואמה רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי אמתיי� משה שעשה "ארו� א) יד, (ב"ב בגמרא וכמפורש
כמה ארו�, של ארכו כנגד מונחות שלשה, ועוביי� ששה ורחב� ששה ארכ� והלוחות טפחי�, ששה בת באמה
טפחי� ששה בארו� אוכלות לוחות כמה לרחבו, ארו� ופרנס צא לארכו ארו� פירנסת כו', בארו� אוכלות לוחות

פנוי. מקו� בו הי' שלא באופ� מלא הארו� הי' הגמרא חשבו� שע"פ אומרת, זאת � וכו"'

לומר אפשר ואי טפחי�, ששה על טפחי� ששה של ריבוע הי' מהלוחות א' שכל לומר בהכרח הרי ועפ"ז
אבל לגמרי, מלא הארו� אמנ� הי' שמלמטה יוצא אז כי עיגול, חצי בצורת הי' הלוחות של העליו� שקצהו

הגמרא. משמעות היפ� וזה � עיגול דחצי הצורה בגלל פנוי, מקו� נשאר מלמעלה

.ÊÓבצורת הלוחות את שלה� ב"סמל" שמציירי� וארגוני� מוסדות וכמה כמה שישנ� � גדול הכי ולפלא
הגמרא! דברי היפ� � מלמעלה עיגול חצי

שתכלית זה על הבט מבלי הנה � הקודש טהרת על ישראל ילדי שמחנכי� חינו� מוסדות אודות ג� והמדובר
מעשי� ד"כל באופ� תהי' שהנהגת� עליה� ולפעול כו', מבחו� השפעה מפני הילדי� על להג� היא המוסד כוונת
את מציירי� ה� כאשר אעפ"כ, וכו', התורה ללימוד בנוגע ועאכו"כ דעהו", דרכי� ו"בכל שמי�" לש� יהיו
כמבואר כולה, התורה עניני כל כלולי� שבה� וכו'), קבלות פנקסי למוסד, השייכי� טפסי� גבי (על הלוחות
ותיק שתלמיד מה אפילו כולה, התורה עניני כל "כתובי�" שבלוחות כתובי�", ה� ומזה "מזה עה"פ בירושלמי

הגמרא! מדברי הפכי באופ� זאת מציירי� ה� הרי � לחדש עתיד

עיגול חצי (ולא ריבוע של באופ� היתה הלוחות שצורת לומר בהכרח הגמרא דברי שע"פ לעיל וכאמור
בישיבות! הנלמדות המסכתות שבעת בי� שהיא בתרא, בבא מסכת בגמרא המפורש עני� וזהו � מלמעלה)

הלוחות צורת אודות ג� מבאר ובו ספר, לאחרונה שפירס� � חב"ד חסיד לא � בבאר�שבע מסויי� רב ישנו
ומסיי� עיגול. חצי בצורת ולא מרובעות, היו שהלוחות לומר בהכרח בתרא, בבא במסכת הגמרא דברי שע"פ �

בבא במסכת הגמרא דברי כפי ולא עיגול, חצי בצורת הלוחות את מקו� בכל מציירי� מדוע בעיניו שלפלא
בתרא!

וכ� שני�, וכמה כמה כבר קיי� זה שמוסד מאחר � הראשוני� על לעז להוציא רוצי� שלא הידועה והטענה
לחינו� שנוגע עני� אודות מדובר כאשר כלל מקו� לה אי� זו טענה הנה � כו' הזמ� כל במש� הלוחות את ציירו

ישראל! ילדי

מתקבל מלמעלה, עיגול חצי בצורת הלוחות ציור מופיע ובה לזמ�, מזמ� תעודה מקבל הילד כאשר דהנה,
אצלו שהונח שמה יווכח הנ"ל, הגמרא את ילמד כאשר ואח"כ הלוחות. צורת היתה שכ� ספק כל ללא אצלו
כל את מאבד הוא הרי � מזה וכתוצאה הגמרא! פשטות היפ� זה הרי זה, במוסד מהלימוד כתוצאה בפשטות

סופו! ועד מתחילתו אמיתי דבר עמו ילמדו כאשר ג� שלו. ומחנ� במלמד האימו�



קט� דבר אודות מדובר כאשר אפילו כי בכ�, מה של דבר שזהו לחשוב ואי� זה, עני� לתק� בהכרח ולכ�,
כולה! התורה כל יסוד שה� הלוחות, ע� הקשור עני� אודות מדובר כאשר ועאכו"כ לקטנות, בז תהי אל נאמר

:�נוס דבר ישנו זה שבעני� ובפרט

ע חצי בצורת הלוחות ציור כאשרמקור וא"כ, הגמרא. דברי היפ� הוא זה וציור העול�, מאומות נלקח יגול
הגמרא! דברי על העול� אומות גירסת את מעדיפי� הרי – עיגול חצי בצורת הלוחות את מציירי�

פע� מידי הרי כי מיוחד, קושי ע� כרו� אינו הדבר שתיקו� ובפרט זה עני� יתקנו ולהבא שמכא� ויה"ר
לגמרי ששוכחי� [ועד וכו' המוסד של ה"פרעזידענט" של שמו את לשנות שאפשר וכש� הנ"ל, טפסי� מדפיסי�
לשנות אפשר כ� כמו � כבוד!] תואר איזה לו משאירי� הכלל מ� היוצאי� במקרי� ורק הקוד�, מה"פרעזידענט"

ריבוע. בצורת מצויירי� הלוחות יהיו עיגול, חצי צורת שבמקו� היינו, הלוחות, ציור את

בתכלית להיות צרי� החינו� עני� והרי – ישראל ילדי חינו� ע� הקשור עני� שזהו לעיל האמור ע"פ ובפרט
עצמו את להטריח רוצה שאינו ומצב במעמד בהיותו שג� הוא האד� שטבע במוחש שרואי� וכפי השלימות,
מדובר כאשר הנה � כו' המיצוע ע"ד הדבר בקיו� מסתפק הוא אלא השלימות, בתכלית מסויי� דבר לקיי�
השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינו� את לה� להעניק ביותר ומשתדל מתייגע הוא הרי בניו, חינו� אודות

מנהג לבטל שאסור הרשב"א מ"ש כידוע – ישראל מנהגי אודות מדובר כאשר ג� זה הרי החינו� ושלימות
מצוה, הידור אודות מדובר כאשר ועד"ז אחר. באופ� אומרי� ישראל חכמי כאשר אפילו שבישראל, זקנות נשי�
כאשר ועאכו"כ כו'. וטפח דפנות ב' מספיק די� שע"פ אע"פ בסוכה, דפנות ד' כגו�: לעיכובא, זה שאי� אע"פ

כולה. התורה כל ושורש יסוד שזהו הלוחות, ע� הקשור עני� אודות מדובר
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