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צוואת משה

עה

עקבא רמשיחא ,נ כ תי ב שם במדי ש,
ואני׳צי פ־ב בפרט
טרם יצמיח צבי לצדיק ,צדיקו של עולם
בעישי-
צדיק כ ת מי יפ-ה ,יז״ל המדרש שם ,איש בערלא ידע ,בל אדם מישראל׳
שהיא נעו־ •לא למד בינה ,חכמי ישראל ילמדיהי ,דברי תורה ישכל ,בי*:
ה ע ו ל ם היא
ב קי ב ה כ מ ו ת א י מ ית
ניערים בעם ,אבל אדם
נסי^ ,למה שאיני יידע דברי תיי ה ,שנאמר ינסיל לא יבין את זאת ,בפרוח
*שעים ,אימתי שאתה ריאה את הרשעים פיי־הים כמי עשב לכסות את פני בל
א ל י ל י ם | ,דייקי עיבד* עני ד ת
הארין ,יהציצי ,כך ע • ב די ע ב י ד ת
אין ציפה לימית המשיה ,שלא הרבה הקנ׳יה
אלילים ,יהנן| ,שהן ימעשיהם
אותם ,אלא לאבדם מן העה״ז ,ימן העה״ב ,שנא׳ ^השמדם עדי עד ,יאתה סרים
לעי^ם ה׳* ,אה דיד שיבי ישעים כמי עשיב ,יאמר הללייה ,שהם עתידין להלכד
שנא׳ יתמי חטאים •כי׳ ,יאז הקב׳יה מלך בעליינים יכתחתינים ,שנא׳ ואתה מרום
נתני אייביך עליני עול קשה,
יכי׳ ,אמ־־י ישי־ארייפני הקב׳•ה ,רבין העילמיס
ן לא אמר שהאייבים ניתניי עי׳ינ־ עי^ קשה ,א^א אייבך שהם בעולם ,רשעים
מהליי ה׳ ,כא*י היא בעצמי עליני עוי־' קשה מנשא ,רק אבל אני יודעין שהם
עתירין לאברין ,שינאמר כי הנה אייביך ה׳ יאבדי יכי׳ ,יתפרד• כמיין לפני יייה
שנאני* יתפ״די כל פיעייי אין יכי׳ ,צדיק כתמ* ,מה תמרה זי ,כל מי שעולה^
•‘דאישה• ,איני משמ* עצמי היא ניפי‘ ימת ,כך כל מי שבא להזדייג עם
י שי א ר טיז שהיא ניט^ את שלי מתדת ידיהם יכי׳ ,ע״שי ,יעל איתי זמן נ א מ־
יתפ*ד• כל פיעי^י אין ,יכת*נימי ,יאט* *ביני אני צריך י*עשית מה שמוטל עי‘•
כר^^א ;א:ל• ,ייהזרי* שתפ*יד האב* ה*ע ,ט*ם יכלה הניר •הנשימה• ,י^א יעיטה
אלקים דב* ,כי אם גי^ה כידי אי‘ עבדיו הנביאים ,ע* כן טרם צמה ה*שעה
הזאה ,כב* ניייה ה׳ *ידי ייעכדי *ביני ד־‘ • ,היא הידיע לני כרת מה לעשית
יאמר יביני אני עשיתי את שילי ,להיהי* ,אל תתהב* עמהם כלל יכי־ל ,יככיי
>־;יקה הציאה הזאת ,אכל אתה ה׳ אי־יך אתפי** ,הי ם ק*ן עמך בכי־י‘  ,שלא
יהיי צייכין רפיייר ,א־“ א ידעי תיעים *יה נינ ה ,דקיא כילם בשם ה׳ באמת^
ילא ידה ממני נדר יתמי החטאים ,יכי‘ הי שעה כעשן תכלה ,יאז חיטאים י־שעים
אינני ,יאתה ה׳ יך הכה •הנבייה ,יבידך לעשיית סיבית ,י^הים קין עמך
ביי^• א! ואניבי פ ב בפרט• אפש* רע״כ נקט רביני פה *ק אנשי פ״ב
אן פיק רזי מה בין דייי ת יאשינים •*דיירת אהרינים ,ימה בין הםירים
יגירני ,ביראים רפשיטים איז מימי הדי* ,אשר היה לפניני ,בעיר* של רבני ד ל
בעת איט -ריה *אשי מבני פרין ,תימיד• אה* במיבא לעיל ,לא התחיל• ייעשיית
הר שית ,־ק זה שעשי מירה שעית ,דנ די א ואיה*( ,בתבי*ית הייפי ,יתי‘• אלת•
בבהכנ״ס ,יצעקי נגד זה הי־אים ,שאין ~שית לני לשנית מסו
י■יי• ^** ,:^‘*^Cאפילי
^ י• • •Vנתי ,יה*שעים '‘ א הש
בצעי מעשיהם יכאשר יא• בז.
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