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ּכתּובאמראמראמראמר אלעזר, (ויקרארּבי ¨©©¦¤§¨¨¨
יׂשראלטו) ּבני את ¥¨§¦¥§¤¤§©¦§והּזרּתם

את ּבטּמאם וגֹו' ¤¨§©§§¨¨§ª¦מּטמאתם
ּבתֹוכם. אׁשר ¨§¤£¦¨§¦מׁשּכני
הּזה, הּזר ּכמֹו ¤©¨©§¤§©¦§והּזרּתם,
מתחּבר ולא מּכּלם זר ¥©§¦ª¨§Ÿ¦¨¤ׁשהּוא

ׁשּלֹו. ּׁשאינֹו ¤¥¤©§ּבמה

ׁשאנׁשיםּובאּובאּובאּובא ּבׁשעה ראה, Ÿ§¥§¨¨¤£¨¦
מטּמאים למּטה, ¦§©§¨©§¦§©¦מּטּמאים
נאמר. זה והרי ּבּכל, ©¡¤¤¥£©Ÿ©¨אֹותם
טמאה ׁשרּוח ּבׁשעה ¨§ª©¤¨¨§¨£אבל

וכּו')מתעֹוררת רּוח מתעֹוררת (למּטה, ¦§¤¤§©¨¦§¤¤©§

רּוח אּלא ּכזר, ©¨¤¨§¤§©§¤נחׁשבּתם
רּוח מעֹוררת ׁשּלמּטה ©¤¤§¨©§¤¨§ªטמאה
לּה ונּתנת אחרת, ¨¤¤¦§¤¤©¨§ªטמאה
איזֹו לעֹולם. לרדת ¥¨¨¤¤¨§רׁשּות
קדּׁשה, ׁשל רׁשּות ¨ª§¤§§רׁשּות?
לא ּבֹו, ּומּכה יֹורד Ÿ¤©¥¨¨¤ׁשהיה
מתּגּלה ואז ּומסּתּלק, ¤©§¦¨§¥©§¦¨§¦נמצא
ּומֹוסיף הרׁשעים, ּכנגד ¦¦¨§¨¤¤§¦©הּדין
רּוחֹות ׁשּתי ואז ּדינֹו. על ¥§¨§¦©¦ּדין
רּוח אחת ּבעֹולם, ©©©¨¨¨§¦נמצאֹות

הּטמאה. רּוח ואחת ¨§ª©©©©§¦©הּדין,

אלעזר,אמראמראמראמר רּבי ¨©©¦¤§¨¨
ּדבר לֹומר ּכאן ¨¨©¨¦§©¨§¦הצטרכּתי
והּקדֹוׁש ּבּבית ׁשֹורה טמאה ׁשּכׁשרּוח הּבית, מּנגע למדנּו ּכאן ראה, ּבא מאבי. ¨©§¦©©¨¨§Ÿ§¥¨¨©§¦¤©©©¦¤§¤©ª¦¨¥¦§©¨¤ׁשּלמדּתי
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לטהר רֹוצה הּוא ¥©§¤ּ̈ברּוךְ 
צרעת נגע ׁשֹולח ©©¨©¤©¥אֹותֹו,
זה, עם זה להּלחם ¤¦¤¥¨¦§¦©©ּבּבית
מהּבית. סר לא הנגע ¦©©¥¨Ÿ©¤©§ואֹותֹו
טמאה ׁשרּוח ּגב על ¨§ª©¤©©©§ואף
עד ּבית, מאֹותֹו ©¦©¥¨§©§¦הסּתּלקה
האבנים הּבית, את ¦¨£¨¦©©¤§©§¤ׁשּינּתצּו
נטהר אז והּכל, ¨§¦¨Ÿ©§¦¥¨§והעצים

¨©הּמקֹום.

ּומעירּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו ׁשּנמצא מי כן §¥¦¤¦§¨¥¦
עליו, וׁשֹורה טמאה ¨¨¨§¨§ª©רּוח
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¤¤§ּכׁשרֹוצה
מתעֹוררת העֹולם, את ¤¤§¦¨¨¤¥©§לטהר
ונמצאת קׁשה, ּדין ¥§¦§¤¨¦©רּוח
אֹותּה על וׁשֹורה ¨©¨§¨ּ̈בעֹולם,
זֹו עם זֹו ונלחמֹות טמאה, ¦¨§¦§¨§ª©רּוח
העֹולם. מן ׁשּתעבר ¨¨¦Ÿ£©¤©עד
לא הּקׁשה הּדין רּוח Ÿ¤¨©¦©©¨§ואֹותּה
עד מּמקֹומּה ©¨§¦¤¤©§¦מסּתּלקת
איברים הּמקֹום, את ¦¨¥¨©¤¥©§¤ׁשּינּתץ
נטהר ואז והּכל, ¨§¦¨§Ÿ©§¨£©ועצמֹות
מּמּנּו ועֹוברֹות ¤¦§§¨̈העֹולם,
והעֹולם טמאה, ׁשל ¨¨§¨§ª¤רּוחֹות

בטהר. ©Ÿ§¨§¦נמצא

לּטמאועלועלועלועל הּבא ׁשנינּו, זה §©¤¨¦©¨¦¨¥
אֹוי וּדאי. אֹותֹו ©©¦§©§מטּמאים
רּוח עליו ּכׁשּׁשֹורה ©¨¨¨¤§¨¨§לאדם
ּבעֹולם, עּמּה ונמצא ¨¨¨¦¨§¦§¨§ªטמאה
ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש ידע ¨¨©¤©¥©©¤ׁשּוּדאי

לפני ּבקדּׁשה ונמצאים קדֹוׁשים ׁשּכּלם הּצּדיקים אׁשרי העֹולם. מן לבערֹו רֹוצה ¥§¦¨ª¨§¦§¦§¨¦¦§ª¤¦¦©©¥§©¨¨¦£©§¤הּוא
הּבקר, ׁשּבא ּכיון הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם קדּׁשה רּוח עליהם וׁשֹורה הּקדֹוׁש, ¤ª¨¨¨©¤¨¨©¨¥¨¤¨©Ÿ§©¤¥£¨§¨©¤¤©הּמלךְ 
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