צוואת משה

לב העיברי

עו

בערבר ונבם'□ וכבוד ואורך הנרנה ,היל״ל יזה אשר ברך משה ונו׳
אך עי* דיך פשט נראה אט״ ״בינו ז״ר,
ימים ביראת ה׳ והירהו,
בי היה ראיי Sמשה לברך בל איש
יאיש מישראי‘ ,יבפרט למחזיקי הי״ ה/
י•*
 ,Cילהמהזיקין :ר יש להט  c :חלק בחלקו,
♦י• "1
♦״‘
; פטי—:י כל י'היד ייהיד
עת ״עיין לפני מיתי ,יבפרט
 ^.,1,ה•.
:יא בי הה־‘ מידים ;אש -הם י“ ו כבנים ביאי הלעייי ,יראי היתח נפשו
 rבן ,אך י״א היה סיפק בידי ,בי אמר ה׳ הניע■ השעה ,וקייב
ה״גע ,בב״ היה '‘ פני מיהי הזמן קצת *ע״ב היה עי*יך רק ליתן ברבה ביללת
י־בייזים בבלי‘ יש־אל ,יממנה יגיע ייבלי אהד הי'קי הראייה לי אישי בברכתו,
. . .
יזה יזאת הב״בה ביי־י^ת ,אש* בי
:זשה איש האלהימ ליילל יייירא* ב*י״
'־'•-
‘
י
?דיד
מפגי
ילא בפרט לבל אחד הדאייה לי,
מיתי ,ע״ב אמר ב*בה זאת
אשר ממני יגיע לב* אהד חלקי מביייי יבפתה דב״ים אלי בירך איתם רבנו
ז״ל ב*בה ביל*ת קידם הפטי״ה ,ישייב אט* לתלמידיי הבחנים ,אשיר עמדי •מם
עליי שיי'בי מן הבית ,כי אמ* בלשוני הקדים ,בבר הגיע עת הנסיבה ,ישיני
ימים ^פני מיהי ביים שמחת תייה ,באשר עלה להתן תורה ,יקרא הקירא האי
קרא ,יימת שם משיה עבד ה׳ יבי׳ ,התחיל לבבית בביה נדולה מאד — ולאבי
מירי ירבי יע־״י ,ת*מידי הנאמן ,אישר היה אז ממינה על קופת התלמידים,
שלח בזאת איזהי מעות .ביים אברי חג ,ואמר דהבחיר השליח ,אמיר לו אני
שילה *י זה המעית לחברא בהירים ,מעית מזביר גשמית ,בי ליום מחר אהיה
ט*יד מאד ,יבן אמר לי השיליח — יביים פטי״תי באשר ביים תפילת שחרית,
אט* ב־־וך אלהיני שבראני לבבידי יבי׳ ,בהת*הבית ער שנתפרדי ב* עצמותיי
יבמיעט אחזתה •עדה להמיטה אשיר שיבב עליה ,ילראש בית דין •מל קהילתי
הגאין מיה׳ דניאל פריבדיין דל ,אמר באש* ראה שבא ייהדרי דניא* א״ח,
יעיד איזה• דברים על אשר עשה ,דיבר אשר לא ניתן לכתיב• ,לפני מיתי
שתה מעט מים ולברך ברבת •מהכל נהיה ברב*י( •העביר המצנפת על פניי
ימשה עלה אל האלהים ,בתיך קיל דעימ גריל בכיה גדולה אשר הרעיש•
שמים יא**ן ,מת*מידיי יאנשי קהלתי ,יבביד גדיל עש•• לי במיתי — בן יגן
זכיתי ע*יני יע* ידעני ,יעל בי‘ ישראל ,שינזבה כי*ני להיית מעבדי ה׳,
אמתים ימריממי תפא*תי ,עד ביאת הגיאל אמן ,כתבתי איזהי דב*ים ,אימר
שמעתי מאיזה• ת*מיריי ,אשר עמדי שם בעת גניזת ארין אלהיס ,כפי א*מ*
שמעתי כן כתבתי• ,עתה אני היז* לפ*ש דברי *ביני ז״ל ,געיימר יכי/
אמנם בתנאי ביראת הי ו הו ר הו' .דאל״ב אין זי ב*בה של אמת ,בי רק אז
יברבך ה׳ בממין ,אם יישימרך מן המזיקין*| ,בה| שלא יזיק העשייייית לי ה״•,
ע״י י*ם לבבך •שברת ,א• לז־עי ,שע׳״י גדילם בשרירית מתגדלין בלא יראה •בלא
תירה ,וכן אלמלא *א היה עשי* ,היה קיבע עתיס״לתידה• ,הבנים יהבנית היה
:דל
יעבודה ,יהדליד־ ♦••י־ז־ ד־׳ ••I־' צד היות* טיב ,יע״י עישידי היא ,א•
ז*עי ,אח*י •מ*י*ית לבם ילכי ,היחימב זה לברכה ,להחליף עולם עומד בעילם
עיב* ,יכטה כל ימי היי אדם ,אם יאכל בעה״ז ,אשר מסיבתו יבא בכסיפא
רעלמא דאתי ,עשי*ית כזה אין קללה כדימה לו ,היא העישר השמור לבעלי•
לרעתי

