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 אלה (יח, ד רות) תרין מן בר חסרין בתורה שנאמרו תולדות כל נחמן בר שמואל רבי אמר .תולדות

 שנטלו דברים ששה כנגד אמר אבין רבי בשם יודן רבי, חסרין אינון מה ומפני. והדין' וגו פרץ תולדות

 ...ומאורות, האילן ופרות, הארץ ופרי, וקומתו, חייו, זיוו: הן ואלו, הראשון מאדם

 הראשון אדם שחטא כיון, מליאתן על הדברים שנבראו פי על אף, אמר שמואל רבי בשם ברכיה רבי

 ששה בשביל, מלא, פרץ תולדות ואלה :שנאמר, פרץ בן שיבא עד לתקונן חוזרין אינן ועוד, נתקלקלו

 ..שיחזרו דברים
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 .לעשותם דהיום הזמן הוא מ"ימוה שלכן השלימות בסולם עבודתם י"ע יעלו עצמם המשיח ימות ובמשך

 .שלימותו ותכלית לעשותם דהיום עיקר הוא אז ואדרבה
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ְך. א לֶּ יחַַ ַהמֶּ שִׁ יד ַהמָּ תִׁ יר ַלֲעֹמד עָּ ד ַמלכּות ּוְלַהְחזִׁ וִׁ לָּה ְליְָּשנָּּה דָּ ְמשָּ אשֹונָּה ַלמֶּ רִׁ ש ּובֹונֶּה. הָּ ְקדָּ ץ ַהמִׁ  ּוְמַקבֵּ

י ְדחֵּ ל נִׁ אֵּ ְשרָּ ין. יִׁ ל ְוחֹוְזרִׁ ים כָּ טִׁ ְשפָּ יו ַהמִׁ יּו ְביָּמָּ הָּ ם ְכשֶּ ֹקדֶּ ין. מִׁ יבִׁ נֹות ַמְקרִׁ ְרבָּ ין יןְועֹושִַׁ. קָּ טִׁ ל ְויֹוְבלֹות ְשמִׁ  ְככָּ

ן תָּ ְצוָּ ה מִׁ ֲאמּורָּ ה הָּ  ...ַבּתֹורָּ

ה ְוַאל. ג לְֶּך ַדְעְּתָך ַעל ַיֲעלֶּ ַהמֶּ יחַַ שֶּ שִׁ יְך ַהמָּ רִׁ ים אֹותֹות ַלֲעשֹות צָּ ש ּומֹוְפתִׁ ים ּוְמַחדֵּ רִׁ עֹולָּם ְדבָּ  ְמַחיֶּה אֹו בָּ

ים תִׁ אְוכַַ מֵּ ים יֹוצֵּ רִׁ ְדבָּ ּלּו בִׁ ין ,אֵּ ר אֵּ בָּ ְך ַהדָּ  ...כָּ

ַקר ים ְועִׁ רִׁ ה ַהְדבָּ כָּ ן כָּ ה. הֵּ ַהּתֹורָּ יהַָּ ַהזֹאת שֶּ יהַָּ ֻחקֶּ טֶּ ְשפָּ י ְלעֹולָּם ּומִׁ ים ּוְלעֹוְלמֵּ מִׁ ין. עֹולָּ ין ְואֵּ יפִׁ ן מֹוסִׁ יהֶּ  ֲעלֵּ

ין ְולֹא ן ּגֹוְרעִׁ הֶּ  :מֵּ

 

 205' ע ז"חכ ש"לקו. 4



 פון אויפטו דער ווייל ,"נוהג כמנהגו עולם" פון סדר דער איז וביאתו משיח של גדרו מצד הייסט דאס

 סווא) תורה של והלכות מצות קיום פון שלימות די זיין וועט אים דורך וואס איז בהלכה המשיח ביאת

 (.נוהג כמנהגו סווא עולם א מיט רבונדןפא איז
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 דער זיין דארף עס וואס אין און) בו אמונה דער לגבי, בפועל להלכה מ"נפק א דא איז עס אז ל"וי

 וועט ער אז בלויז ניט זיין אמונה די דארף, ן'משיח פון גדר דער איז דאס אז וויבאלד(: לביאתו מחכה

... ליושנה דוד מלכות מחזיר" איז ער אז בו מאמין נאר, גלות פון אידן די אויסלייזן צו בכדי קומען

 ".המשפטים כל וחוזרין
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ְתַאּוּו לֹא ים נִׁ מִׁ ים ַהֲחכָּ יאִׁ יחַַ ְימֹות ְוַהְנבִׁ שִׁ י לֹא. ַהמָּ ְשְלטּו ְכדֵּ יִׁ ל ַעל שֶּ ם כָּ עֹולָּ י ְולֹא. הָּ ְרדּו ְכדֵּ יִׁ ַעכּו שֶּ . ם''בָּ

י ְולֹא ְיַנְשאּו ְכדֵּ ם שֶּ ים אֹותָּ ַעמִׁ י ְולֹא. הָּ ֱאכל ְכדֵּ ְשּתֹות לֶּ ְשמַֹ ְולִׁ א. חְַַולִׁ ּלָּ י אֶּ ְהיּו ְכדֵּ יִׁ ין שֶּ ה ְפנּויִׁ ּה ַבּתֹורָּ תָּ ְכמָּ . ְוחָּ

ְהיֶּה ְולֹא ם יִׁ הֶּ ש לָּ ל נֹוגֵּ י. ּוְמַבטֵּ ְזכּו ְכדֵּ יִׁ עֹולָּם ְלַחיֵּי שֶּ א הָּ ַאְרנּו ְכמֹו. ַהבָּ בֵּ ְלכֹות שֶּ ה ְבהִׁ  .ְּתשּובָּ
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 מן ויפקון מהטוב הרע ויופרד הרע מן הטוב ויבררו המלחמה את ישראל בני כשישלימו המשיח בימות

 שליטת תחת ישראל יהיו שלא הדעת עץ חטא קודם' שהי כמו האדם לשלמות הם יגיעו אז ,גלותא

 ...רב בערב בעולם אחרא לסטרא עדיין ישנה אבל .ורע דטוב אילנא

 ה"הקב כי בעולם ומיתה חטא ואין הארץ מן כליל הטומאה רוח את שיעביר' התחי בעולם זה על ויותר

, ושכרה עבודתו ערך כפי רק לא האדם מין שלימות תכלית' יהי שאז המות מלאך הוא הרע ליצר ישחוט

 יושבין צדיקים אלא, המתים בתחיית ל"לע בטלות מצות ולכן מלמעלה במתנה שונתנין מה אלא

 נעלה שכר מקבל שלימותו לתכלית האדם שהגיע שאחרי, השכינה ממזיו ניןונה בראשיהן ועטרותיהן

 .בזה מושג לנו שאין ביותר


