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 ויקרא הקדמה לספר ן "רמב
 כאשר כי המשכ� ומשמרת כול� הקרבנות עניני בו יבאר והלוי
 כהני
 תורת הוא הזה הספר
 את מלא אשר הש
 כבודו מועד אהל בעני� והשלימו ממנו והגאולה הגלות בעני� אחד ספר היה

 לסלק העונות יגרמו ולא לה� כפרה הקרבנות שיהו המשכ� ובשמירת בקרבנות צוהו המשכ�
 שלא וג
 וקדשיו מקדש טומאת על שהזהיר שיתקדשו' ה אל הנגשי
 בכהני
 וצוה' השכינ
 לפרוכת מבית הקדש אל עת בכל יבא ואל אחי� אהר� אל דבר שאמר כמו' ה אל לעלות יהרסו

' ה אל יהרסו פ� כאזהרת הכפרת על אראה בענ� כי ימות ולא הארו� על אשר הכפרת ניפ אל
 אלהי כבוד ש
 היות בעת סיני הר כהגבלת המשכ� יגביל כ� ואחר רב ממנו ונפל לראות
 ויבואו בו שיתקרב ובמקו
 והמקריבי
 הקרב� בתורת בקרבנות הזה הספר רוב והנה. ישראל

 בעבור
 והד
 החלב ואסר הנדבה בקרבנות צוה מתחלה כי אלה ע
 נגררות מצות קצת בו
 מטמאי
 שה
 בעבור האסורי
 המאכלי
 להזכיר זה אחר ונגרר החטא בקרבנות כ� ואחרי
 חייב יהיה בטומאה ש
 נכנס וא
 יבא לא המקדש ואל יגע לא קדש בכל בה
 הנוגע והאוכל
 והזבה והזב היולדת ומשפטי המצורע תורת להזכיר והוצר� כבר שהזכירו ויורד עולה קרב�
 ישראל בני את והזרת
 בסופ
 אמר כאשר מטמאת
 עוד ולזהיר בקרב� אות
 לחייב


 על שיזהיר זה אחר ונגרר בתוכ
 אשר משכני את בטמא
 בטמאת
 ימותו ולא מטמאת
 השוגג כי ועוד ולעלות
 השכינה לסלוק גורמת טומאה יקרא ועונ
 מטמא משכב
 כי העריות

 השבת מצות הזכיר כ� ואחרי בשגגה תחטא אחת נפש בוא
 כבר שהזכיר החטאת מחויב בה�
 להקריב קדש מקראי אות
 תקראו אשר' ה מועדי אלה שאמר כמו הקרב� בעבור' ה ומועדי
 ע
 בה� ידבר הזה הספר פרשיות ורוב ביומו יו
 דבר ונסכי
 זבח ומנחה עולה' לה אשה


 לבני מצות קצת תהיו קדושי
 ובפרשת בניו ואת �אהר את צו בניו ואל אהר� אל דבר הכהני
 :ה"הקב של בעזרתו אפרש ובמקומ
 לה
 בדומי
' הקרבנו עניני ע
 נגררות רוב� ישראל

 

  סימן יב- ן"שיחות מוהר
ואזי יש לה
 בלבולי
 גדולי
 ומניעות ' אלו הרוצי
 להיות אנשי
 כשרי
 ולכנס בעבודת ה

 
גדולות ואינ
 יכולי
 לתת עצה לנפש
 אי� לעשות מחמת גדל הבלבולי
 והמניעות שיש לה
דע שזה בעצמו שה
 מתיגעי
 , קשה לה
 לעשות כראוי' וכל מה שרוצי
 לעשות בעבודת ה

ודה או לקדש עצמו באיזה קדושה א  על פי שאינ
 יכולי
 לגמר ולהוטי
 לעשות איזה עב
ד "תהלי
 מ(זה בעצמו שה
 מתיגעי
 ולהוטי
 אחר זה הוא בחינת קרבנות בבחינת . כראוי

שזה בחינת תפלה ) כט(ואיתא בתקוני
 , "כי עלי� הרגנו כל היו
 נחשבנו כצא� טבחה): "כג
י� מניחי� אותו ומבלבלי� אותו בכמה מיני הינו כשרוצי
 להתפלל וא. שהיא בחינת קרבנות

א  , ואזי אפלו א
 אינו זוכה להתפלל כראוי. בלבולי
 והוא צרי� לכמה יגיעות בשעת התפלה
על פי כ� היגיעה בעצמה שמיגע עצמו בכל כחו ומוסר נפשו להתפלל כראוי זה בעצמו הוא 

דות והקדושות שאד
 רוצה וכמו כ� בכל העבו', וכו" כי עלי� הרגנו"בחינת קרבנות בחינת 
א  על פי כ� היגיעה בעצמה , לקדש עצמו א  על פי שאינו זוכה חס ושלו
 לקדש עצמו כראוי

זה , והיסורי� והבלבולי
 שיש לו מזה מחמת שרוצה וחפ# לקדש עצמו רק שאי� מניחי� אותו
 ":כי עלי� הרגנו כל היו
 נחשבנו כצא� טבחה"בעצמו הוא בחינת קרבנות בחינת 

ואת כל אשר . בכל מה שיוכל' ליגע עצמו בעבודת ה, ל כ� על האד
 לעשות את שלו תמידע
א  על פי שקשה עליו מאד ונדמה לו שאי� מניחי� אותו כלל ,  עשה$תמצא יד� לעשות 

א  על פי כ� עליו . 'ומרחיקי� אותו מאד מאד ואינו זוכה לעשות כראוי שו
 דבר שבקדושה וכו
 :טוב בעיניו יעשהה' לעשות מה שיוכל וה
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