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ׁשחטאּוּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו טרם זה, §¤¤¤¤¨§
ׁשעמדּו ּבׁשעה §¨¤¨¨§¥¨§¦יׂשראל,
העברה סיני, הר על ¨§¨¨©¦©©¥¨§¦יׂשראל
הּזה, הּנחׁש ׁשל זהמּתֹו ¤©¨¨©¤§©ª¤¥מהם
יצר ׁשל ּבּטּול אז ¤¥¤¦¨¥£¤ׁשהרי
אֹותֹו ודחּו ּבעֹולם, היה ¨§¨¨¨¨¨̈הרע
החּיים ּבעץ נאחזּו ואז ¦©©¥§§¤¤¨§¤¥מהם,
ירדּו ולא למעלה, §¨Ÿ§¨§©§¨§ועלּו
והיּו מּכירים היּו אז ¨§¦¦©¨¨¨©§למּטה.
אסּפקלריֹות §¨§©§©¦רֹואים
הּוארּו, ועיניהם £¤¥¥§§¤̈העליֹונֹות,
ואז ולׁשמע. להּכיר ¨§©Ÿ§¦§¦©§§¨§וׂשמחּו
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש אֹותם ¨¨©¨©̈חגר
אֹותּיֹות ׁשל ּבחגֹורֹות ¦¤£©הּוא
יּוכל ׁשּלא הּקדֹוׁש ©Ÿ¤¨©¥©הּׁשם
הּזה, הּנחׁש עליהם ¤©¨¨©¤¥£Ÿ§¦לׁשלט
ּכבראׁשֹונה. אֹותם יטּמא ¨¦¨§¨¥©§Ÿ§ולא

ּבעּכיוןּכיוןּכיוןּכיון העברּוׁשחטאּו גל, ¥¨¤¨§¨¥¤¨¨§
הּדרגֹות אֹותן ּכל ¨§©¨¨¤¥מהם
והעברה העליֹונים, ¨§¨¨§¦§¤¨¨§והאֹורֹות
הּזין ּכלי חגֹורת ¦©©¥§©£¤¥מהם
הּקדֹוׁש מהּׁשם ¨©¥©¥§©§¦¤ׁשהתעּטרּו
עליהם והמׁשיכּו ¤¥£¦§¦§§¤̈העליֹון,
וגרמּו ּכמּקדם, הרע §¨§¤Ÿ¦§¨¨¨¨©הּנחׁש

קרן והּנה מׁשה את יׂשראל ּבני וכל אהרן וּירא ּכתּוב? מה ּכךְ  ואחר העֹולם. לכל ©¨¥¦§¤Ÿ§¨§¥¦§¨¥¤Ÿ£©§©©¨©¨©©§¨¨¨§¤̈מות
אליו. מּגׁשת וּייראּו ּפניו ¨¥¤¤¦§¦©¨¨עֹור

`peebM`peebM`peebM`peebM`zrWA ,l`xUi Ea`g `l cr ,`C §©§¨¨©¨¨¦§¨¥§©£¨
xarz` ,ipiqc `xEh lr l`xUi Eniiwc§©§¦§¨¥©¨§¦©¦§£¨
xvi lEhA oick `dC ,`ieg i`dC `ndFf EdiiPn¦©§£¨§©¦§¨§¨§¥¦¥¤
oickE .EdiiPn Dil Egce ,`nlrn ded rxd̈©¨¨¥¨§¨§¨¥¦©§§¥
EYgp `le ,`Nirl EwilqE ,iIgc `pli`a Ecig`z ¦̀§£¦§¦¨¨§©¥§¦§¥¨§¨©§
o`ixlwRq` ,o`ng Eede ,oirci Fed oicM .`Yzl§©¨§¥£©§¦©££¨©§©§©§¨
.rnWnlE rCpnl o`Cge ,Ediipir oxdpz`e ,oi`Nr¦¨¦§¦§©£¨¥©§§©¨§¦§©§¦§©
oeez`C oixiBg ,`Ed Kixa `Wcw oFl xbg oickE§¥¨©ª§¨§¦©¦¦§©§¨
i`d Ediilr d`hNWl liki `lC ,`WiCw `nWC¦§¨©¦¨§¨§¦§©§¨¨¨©§©

.`zincwAcM oFl a`qi `le ,`ieg¦§¨§¨§¨©§¦§©§¥¨

oeiMoeiMoeiMoeiMoEPi` lk EdiiPn Exarz` ,`lbra EhgC ¥©§¨©¤§¨¦§£¨¦©§¨¦
Exibg EdiiPn xarz`e ,oi`Nr oixFdpE ,oiBxC©§¦§¦¦¨¦§¦§£¨¦©§£¦
EkiWn`e ,d`Nr `WiCw `nXn ExHrz`C ,oipiIfn§©§¦§¦§©¨¦§¨©¦¨¦¨¨§©§¦
lkl `zFn Enixbe ,oinCwNnk `WiA `ieg Ediilr̈©§¦§¨¦¨§¦§©§¦§¨¦¨§¨
ipA lke oxd` `xIe .aizM dn xzalE .`nlr̈§¨§¨©¨§¦©©§©£Ÿ§¨§¥

dPde dWn z` l`xUi(`"r c"vw sc)eipR xFr oxw ¦§¨¥¤Ÿ¤§¦¥¨©¨¨
.eil` zWBn E`xiIe©¦§¦¤¤¥¨



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥eh iriax mei `yz ik

ּכתּובּבאּבאּבאּבא מה ּוראה, Ÿ§¥©¨
יד)ּבראׁשֹונה? וּירא(שמות ¨¦¨©©§

הּגדלה. הּיד את ¨Ÿ§©¨©¤¥¨§¦יׂשראל
הּזהרים את ראּו ¦¨§©¤¨¨ª§וכּלם
נאֹורים ¦§¦§¤̈העליֹונים
הּמאירה, ¨¦§©¨§©§©§©ּ̈באסּפקלריה

כ)ׁשּכתּוב ראים(שם העם וכל ¤¨§¨¨¨Ÿ¦
היּו הּים ועל הּקֹולת. ¨¨©©§Ÿ©¤את
ׁשּכתּוב פֹוחדים, ולא ¨¤¦£Ÿ§¦רֹואים
אחר ואנוהּו. אלי ©©¥§©§¦¥¤זה
היּו לא הּסרסּור ּפני ¨Ÿ§©©¥§§¨¤ׁשחטאּו,
ּכתּוב? מה לראֹות. ¨©§¦¦§יכֹולים

אליו. מּגׁשת ¨¥¤¤¦§¦©וּייראּו

ּבהם?ּובאּובאּובאּובא ּכתּוב מה ראה, Ÿ§¥©¨¨¤
את יׂשראל בני ¤¥¨§¦¥§§©§¦©וּיתנּצלּו
ׁשהעברּו חֹורב, מהר §¨¨¤¥©¥¨§¤עדים
זין ּכלי אֹותם ¦©¥§¨¤¥מהם
סיני, ּבהר בהם ©¦©§¤¨§©§¦¤ׁשהתחּברּו
הּנחׁש אֹותֹו יׁשלט ׁשּלא ¨¨©Ÿ¦§Ÿ¤¥§ּכדי
מהם, ׁשהעברּו ּכיון ¤¥§¨¨¤¨¥¨̈הרע.
את יּקח ּומׁשה ּכתּוב? ¤©¦¤Ÿ¨©מה
לּמחנה מחּוץ לֹו ונטה ¤£©©¦¨¨§¤Ÿ̈האהל
רּבי אמר הּמחנה. מן ¦©©¨¤£©©¦¥§©הרחק
הּזה הּפסּוק מה ¤©¨©¨¨¨§¤אלעזר,
מׁשה ׁשּידע ּכיון אּלא ¤Ÿ©¨¤¨¥¨¤¤̈לזה?
אֹותם מּיׂשראל ¨¥¨§¦¦§¨¨¤ׁשהעברּו
הרי אמר, עליֹונים, זין ¥£©¨¦§¤¦©¥§ּכלי
הּנחׁש והלאה מּכאן ¨¨©¨§¨¨¨¦©©וּדאי
ואם ּביניהם. לדּור יבא ¦§¤¥¥¨Ÿ¨¨̈הרע
לּמחנה מחּוץ לֹו ונטה האהל את יּקח ּומׁשה - מּיד יטמא. ּביניהם, ּכאן הּמקּדׁש ¤£©©¦¨¨§¤Ÿ©¦§¨¨¥¥¤¦§¨¦¨Ÿ¤¦©¤¨Ÿ£©יעמד
מּקדם היה ּׁשּלא מה הרע הּנחׁש יׁשלט אז ׁשהרי ראה ׁשּמׁשה מּׁשּום הּמחנה. מן ¤Ÿ¤¨¨¤£¥¨¦§Ÿ©¨¨¨¨©¤Ÿ¨¨¦Ÿ¤¦¤£©©¦¥§©הרחק

¥̈לכן.
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