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  ד"בס

  1  #גליון
  ש ותלמידיו"ך החסידי שבתי צבי ימדר

  ד"ק שנת תשס"ירושלים עיה
  

 ואיך –ביאור על משיחי השקר והמופתים הגדולים שעשו 
  מברר דרך האמיתי –. שכפרו בתורת משה רבינו עליו השלום

של התורה הקדושה ואיך שאפשר לחקור אם הרב הזה הוא מן 
  ?העירוב רב או לא

עלה ואמר אתה לא רצית שאני אהיה משיח אני אעשה שבכל לבסוף פנה למ
, יום ויום יצאו כמה אלפים מישראל מן הדת ואני אעשה לתורת מושקא בטל

, כי מושקא שם גנאי אצלם למי שנקרא משה, יבטל הוא וכת שלו מן העולם
ויותר ממה שכתוב כאן עשה הלא הם , ולסוף המיר את עצמו ונעשה ישמעאל
  צידת צבי מודחכתובים על ספר

  
לכן עם אלהי אברהם הזהרו בנפשותיכם אל תגעו במשיח לפי טומאו הזה ובכת 

וכן תזהרו מכל כת חדש . שלו וכל הדברים והספרים והנוסחאות הרומזים עליו
וחברות חדשות מקרוב באו המתחדשות בתוך בני ישראל המתפרדים מן העם 

אפילו נראה , לא ידעו אבותינוויפנו לדעות אחרות וינהגו וילכו לדרכם בדרך 
שהם אנשי מעשה ובינותם גדולי תורה אם יפסעו פסיעה לבר משלחן ערוך 

בפרט אם ידרכו באיזה דרכים המנגדים , המסור בידינו מקדמונינו מעתיקי הדת
, הרחק מעליהם דרכך ואל תקרב אל פתח ביתם, לשלחן ערוך ביד רמה ברבים
  לי ישראל ומופלגי התורה כנודעי היו גדו"שר כי גם בכת שבתי צבי

  פרק לא- חלק א מאמר כ דרך אמונה -ספר הברית מ
וכי  תאמר  ראה  אתה  אומר  אלי  שתהיה  אמונתי  מצד  מה  שעשה  נסים  לאבותינו  בימים  ההם  ונפלאותיו  אשר 

ך  בו ולי  מה  יקרו  ומה  נמלצו  לחכי  אמרת)  מאמר  זה'  ו'  בפ(גם  זאת  זכרה  לי  תמיד  דברים  הנאמרים  באמת  ,  הראם
שאין  ההתבוננות )  ז  מאמר  זה"בפרק  כ(אך  בעיני  יפלא  הלא  אתה  הראת  לדעת  ,  )שם(בפרק  כי  צרופה  אמרתך  מאד  

מפני  שרוב  האותות  יכולים ,  באותות  ובמופתים  אף  גם  אם  הם  נוראות  ונפלאות  אשר  לא  נבראו  בכל  הארץ  ובכל  הגוים
 :א תחבולות חכמה או בלט וכשוף או שמא נסיון הועל ידילהיות 

משה  רבינו  לא  האמינו  בו ,  וזה  לשונו)  'בהלכות  יסודי  התורה  פרק  ח(ל  "ם  ז"וכן  כתב  איש  חכם  מאד  הרמב
אלא  כלם  צורך  שעה  היו ,  פ  אותות  יש  בלבו  דופי  שאפשר  שיעשה  האות  בלט  וכשוף"ישראל  מפני  האותות  שהמאמין  ע

ובמה  האמינו  בו .    להם  את  האבן  וכן  כלםצרכנו  למזון  הוריד  לנו  את  המן  צמאו  בקע,  לא  להביא  ראיה  על  הנבואה
' במעמד  הר  סיני  שעינינו  ראו  ולא  זר  ואזנינו  שמעו  משה  לך  אמור  להם  כך  וכך  וכן  הוא  אומר  פנים  בפנים  דבר  ה

שנאמר  הנה  אנכי  בא ,  ומנין  שמעמד  הר  סיני  לבדו  הוא  הראיה  לנבואתו  שהוא  אמת  שאין  בה  דופי,  )'דברים  ה(עמכם  
מכלל  שקודם  דבר  זה  לא  האמינו ,  )ט"שמות  י(ר  ישמע  העם  בדברי  עמך  וגם  בך  יאמינו  לעולם  אליך  בעב  הענן  בעבו

 :ל"בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה עכ
יש  אותות  ומופתים  שאין  לסמוך ,  על  זאת  אשיב  ואען  ואומר  דע  לך  קורא  חביב  כי  אמיתת  הענין  הזה  כך  הוא

מן  השמים  ויכול  להיות  שהם  מעשה  אנוש  ותחבולותיו  ועלילות  מצעדי  תעלומות  חכמה  מסתרי '  העליהם  שהם  מאת  
, ובחפצו  נעשו'  אמנם  יש  אותות  ומופתים  שכדאין  הם  לסמוך  עליהם  מצד  עצמן  שהם  מאת  ה,  הטבע  או  בלט  וכשוף
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והמשכילים ,  נעשו'  ר  הלכן  הם  נאמנים  ובטוחים  כי  בדב,  לבדו'  מפני  שאי  אפשר  לשום  ילוד  אשה  לעשותם  בלתי  לה
כי  כגבוה  השמים  על  הארץ ,  הנאמנים  בשליחותם  או  מן  המסופקים יבינו  להבחין  תיכף  בכל  אות  או  מופת  אם  הוא  מן

אך  דלת  עם  הארץ  וההמון  לא  יכולים  להבחין  ולהבדיל  ביניהם  כי  לא  עם ,  כן  גבה  ההפרש  וההבדל  שיש  בין  אלו  לאלו
 :בינות הוא

הן  אשר  עשה  לפרעה  ולכל  עבדיו  ולכל  ארצו ,    אשר  עשה  משה  מתחלה  ועד  סוףודע  שכל  האותות  והמופתים
מן '  כלם  היו  מהמין  אשר  כל  משכיל  יבין  שהם  מהנאמנים  בשליחותם  מאת  ה,  הן  אשר  עשה  לבני  ישראל  במדבר

שהרי  ממכת  הכנים  ומעלה  כבר  העידו  כל  מכשפי  מצרים  וחכמיה  ויאמרו  החרטומים  אל  פרעה  אצבע  אלהים ,  השמים
אפילו  במופת  המטה  שנהפך  לנחש  והמים  אשר  ביאור  לדם  הרגישו  חכמי  מצרים  והחרטומים  וידעו  בלבותם  תיכף ,  יאה

אבל  לא  על  כלה ,  אך  עדיין  לא  רצו  להודות  בפה  מלא  בעבור  שהיה  להם  כח  על  מקצת  מהם,  כי  אותות  נאמנים  המה
עשו  כן  חרטומי  מצרים  בלטיהם  ולקחו  כלי פ  ש"וכן  בדם  אע,  שהרי  בלע  מטה  אהרן  את  מטותם  והם  לא  יכלו  על  זאת

מלא  מים  והפכוהו  לדם  והיה  ביכלתם  להשיב  אותו  הדם  שבכלי  למים  כאשר  בתחלה  אבל  לא  יכלו  להושיע  למצרים 
כי  בכל  אות ,    משה  ואהרן  למים  כבראשונה  ולא  יכלו  מצרים  לשתות  מן  היאורעל  ידיולהפך  הדם  אשר  נעשה  ביאור  

כמו  בדם  לא  בלבד  שהמים  אשר ,    ואות  אחד  בלבד  אך  נכלל  בכל  אות  כמה  אותותלא  פשוט  הוא'  אמת  אשר  מאת  ה
גם  היה  דם  בכל  יאוריהם  וכל  אגמיהם  ובכל  מקוה ,  גם  באש  היאור,  ביאור  נהפכו  לדם  אלא  גם  הדגה  אשר  ביאור  מתה

נחש  חזר וכן  באות  המטה  לאחר  שנהפך  ל,  מימיהם  ובעצים  ובאבנים  מכליהם  והיה  דם  בכל  ארץ  מצרים  לאין  מרפא
ובמופתים  זה  הדם  כמה ',  כ  בלע  את  מטותם  כאשר  אמרו  ובאותות  זה  המטה  כמה  שנאמר  ואת  המטה  כו"למטה  ואח

כי  בעבור  שהיה  בכל  אחד  מהם  אותות  רבים  לא  אחד  לכן  נאמר  בהם  לשון  רבים  ובאותות ',  שנאמר  ונתתי  מופתים  כו
,   של  משה  היה  נכלל  בכל  אחד  מהם  הרבה  מופתיםוכן  בכל  האותות  והמופתים,  לא  ובאות  וכן  במופתים  לא  ובמופת

  על  המצריים הקדוש  ברוך  הואל  מנין  שכל  מכה  ומכה  שהביא  "כאמרם  ז,  נכלל  מהרבה  מכות כאשר  כל  מכה  ומכה  היה
 :'במצרים היתה של כו

ינו לכן  האמ,  ובני  ישראל  היו  אז  חכמים  ונבונים  כי  דור  דעה  היו  וידעו  להבחין  תיכף  בין  אות  אמת  לאות  אנושי
כי  האיך  יתכן  שיאמר ,  ל  הנזכר"ם  ז"לא  שהמתינו  להאמין  בו  עד  יום  מתן  תורה  כנראה  מפשוטו  בדברי  הרמב,  בו  תיכף

פ "ע'  וכבר  כדאי  הוא  להאמין  בו  שהוא  ציר  אמונים  מאת  ה,  הרב  הגדול  שלא  האמינו  ישראל  בו  מפני  האותות  שעשה
ואפרט  לך  אחד  מהם  שיהיה .    נאמנים  ומופתים  גדוליםהאותות  והמופתים  בעצמן  שהיה  בכל  אחד  כלולים  כמה  אותות

הוריד  להם  את  המן  וזן  בו  ששים  רבוא  אנשים  מלבד  נשים  וטף  ועבדים  וערב  רב  הנלוה  עמהם  משך ,  לך  לדוגמא  לכלם
הגד  נא  לי  אחי  הגם  לחם  יוכל  תת  האדם  לערוך  שלחן  במדבר  לפני  כל  כך  רבוא .  ארבעים  שנה  רצופים  דבר  יום  ביומו

הלא  אפילו  כל  מתעקש  בעולם  לא  יוכל  המלט ,  ארבעים  שנה  בלט  וכשוף  או  בתחבולות  חכמה  מחכמות  הטבעבני  אדם  
ולא  זו  בלבד  עשה  לנו  בן  עמרם  אלא  שירד  דוקא  בששת  ימים  ולא ',  מהודות  שלא  אפשר  להיות  כזאת  כי  אם  ברצות  ה

לי  מדה  ושיעור  והיה  איש  לפי  אכלו ולא  זו  בלבד  אלא  שכל  אחד  לקט  דבר  יום  ביומו  כפי  אשר  רצה  ב,  ביום  השביעי
כי  לא  העדיף  המרבה  והממעיט  לא  החסיר  כשבאו  אל ,  ולפי  אנשי  ביתו  לא  פחות  ולא  יותר  אחד  המרבה  ואחד  הממעיט

ולא  זו  בלבד  אלא  מי  שהניח  ממנו  עד  הבוקר  למחרתו  ועבר  על  דברי  משה  ופקודתו  ירום  תולעים ,  הבית  ומדדו  בעומר
, טו  לחם  משנה  כאשר  צוה  והותירו  למחרתו  ליום  השבת  ולא  הבאיש  ורמה  לא  היתה  בוויהי  ביום  הששי  לק,  ויבאש

והוא  דבר  נמנע  מכל  בני ,  לא  צוה'  והיתכן  שיספק  אדם  בהפלא  ופלא  כזה  ויאמר  שמא  מעשה  אנוש  המה  וחכמת  אדם  וה
שזכרתי  כאן  אינו וכל  מה  ,  לבדו'    כל  חכמה  ותחבולה  בעולם  בלתי  להעל  ידי  חרטום  וכשוף  ועל  ידיתמותה  לעשות  

וכן  להוציא  מים  רבים  מלב  האבן  והאבן  התגלגל  אחריהם ,  )ו"שמות  ט(ל  אבל  כלם  מפורשים  במקרא  "מדרשות  חז
וכן  תקיש  לשאר  כל  אותותיו  ומופתיו  שהיה  כל  אחד  נכלל  מכמה  מופתים ,  שהלכו  ובנוחם  ינוח  ועמד  אצלם בכל  מקום
 :גדולים

לא  מסופקים  לא  בטוחים  ונאמנים  למה  הקפידה  התורה  והנביאים ועוד  אם  כל  אותותיו  של  משה  באמת  אינם  א
, עליהם  כל  כך  וזכרו  אותם  הרבה  פעמים  והפליגו  אותם  מאד  עד  שהתפלאו  והתרעמו  על  כל  איש  שאינו  מאמין  בהם

בתורה  נאמר  כי  ישאלך  בנך  מחר  לאמר  מה ,  ודבר  זה  כתוב  בתורה  ושנוי  בנביאים  ומשולש  בכתובים  פעמים  רבות
אותות  ומופתים  גדולים  ורעים  במצרים '  ויתן  ה'  חוקים  ואמרת  לבנך  עבדים  היינו  לפרעה  במצרים  ויוציאנו  ההעדות  וה

אלהיך  לפרעה  ולכל  מצרים  המסות  הגדולות  אשר  ראו  עיניך '  ונאמר  זכור  תזכור  את  אשר  עשה  ה,  )'דברים  ו(לעינינו  
  לעיניכם  בארץ  מצרים  לפרעה  ולכל  עבדיו  ולכל 'ונאמר  אתם  ראיתם  את  כל  אשר  עשה  ה,  )'שם  ז(והאותות  והמופתים  
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  התרעם  ואמר הקדוש  ברוך  הואו,  )ט"שם  כ(ארצו  המסות  הגדולות  אשר  ראו  עיניך  האותות  והמופתים  הגדולים  ההם  
והתורה  חתמה  ואמרה  ולא  קם  נביא  עוד ,  )ד"במדבר  י(עד  אנה  לא  יאמינו  בי  בכל  האותות  אשר  עשיתי  בקרבו  

, )ד"דברים  ל(לעשות  בארץ  מצרים  '  פנים  אל  פנים  לכל  האותות  והמופתים  אשר  שלחו  ה'  בישראל  כמשה  אשר  ידעו  ה
וכן  אמר  ולא  זכרו  נפלאותיך  אשר  עשית  עמהם ,  )'נחמיה  ט(ואמר  נחמיה  ותתן  אותות  ומופתים  בפרעה  ובכל  עבדיו  

, )ח"תהלים  ע(צרים  ואמר  נגד  אבותם  עשה  פלא  בארץ  מ,  )ו"י'  ה  א"ד(ודוד  אמר  זכרו  נפלאותיו  אשר  עשה  ,  )שם(
 :ך אשר יארך זכרם הנה"וכן רבים בתנ, )שם(ומתרעם ואמר וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם 

והן  כל  אלה  יעידון  ויגידון  שהאותות  והמופתים  של  משה  לא  היה  בהם  שום  צד  ספק  או  דרך  להרהר  אבל  כלם 
ל  הנזכר "ם  ז"בר  כנראה  מפשוטו  כדברי  הרמבומה  לי  להאריך  שאין  הד,  נאמנים  ובטוחים  שהם  מפלאות  תמים  דעים

וכבר  מקרא  מלא  דבר  הכתוב  בקריעת  ים ,  שלא  האמינו  במשה  בכל  אותותיו  ומופתיו  עד  שעמדו  רגליהם  על  הר  סיני
וכן  בתחלה  כשבא  משה  אליהם  ואסף  את  כל  זקני ,  )ד"שמות  י(ובמשה  עבדו  '  בה סוף  שהיה  קודם  מתן  תורה  ויאמינו

ואם  היה  צד  ספק  בלבותם ,  )'שם  ד(ת  לעיניהם  העיד  הכתוב  ואמר  ויאמן  העם  ויקדו  וישתחוו  בני  ישראל  ויעש  האותו
 :לא היה כותב התורה ויאמינו או ויאמן

על  בתי  בני '  כמו  פסח  על  אשר  פסח  ה,  ועוד  הרי  כמה  וכמה  מצות  גדולות  אינם  אלא  כי  זכר  עשה  לנפלאותיו
  תפילין  של  יד  לאות  על  ידך  ושל  ראש  לזכרון  בין  עיניך  כי  בחוזק וכן  מצות,  ישראל  בנגפו  את  מצרים  ואת  בתינו  הציל

וכן  חג  הסוכות  לזכרון  נס  נפלא  של  ענני  הכבוד  כנאמר  בסוכות  תשבו  שבעת  ימים  למען  ידעו ,  ממצרים'  יד  הוציאנו  ה
,   כבודל  ענני"י  ז"ופירש  רש)  ג"ויקרא  כ(דורותיכם  כי  בסכות  הושבתי  את  בני  ישראל  בהוציאי  אותם  מארץ  מצרים  
 :ואם אין אמונה בהאותות והמופתים אין אמונה באלה המצות גם כן חלילה

אבל  מהם  שהיו ,  ואין  הדבר  כן,  המחילה  מנפשו  היקרה  והיה  מנוחתו  כבוד,  גם  מה  שכתב  שכלם  צורך  שעה  היו
היו וכי  כל  העשר  מכות  של  פרעה  צורך  שעה  ,  צורך  שעה  ומהם  שלא  היה  בהם  צורך  כלל  רק  למען  רבות  מופתים

הלא  מקרא  מלא ,  לשלח  בארץ  מצרים  לא  היו  ישראל  יוצאים  ממצרים'  לישראל  ובמכה  אחת  של  מגפה  רעה  אם  רצה  ה
דבר  הכתוב  ואני  אקשה  את  לב  פרעה  והרביתי  את  אותותי  ואת  מופתי  בארץ  מצרים  ולא  ישמע  אליכם  פרעה  ונתתי  את 

וכן  קריעת  ים  סוף  לא ,  )'שמות  ז(בשפטים  גדולים  ידי  במצרים  והוצאתי  את  צבאותי  את  עמי  בני  ישראל  מארץ  מצרים  
היה  צורך  לישראל  כלל  כי  לא  עברו  ישראל  את  הים  לרחבו  מעבר  לעבר  אלא  מאותו  הצד  שנכנסו  בים  בו  עלו  ויצאו 
אל  מדבר  שור  ובני  ישראל  הלכו  ביבשה  בתוך  הים  כמו  חצי  גורן  עגולה  לא  יותר  כדי  להטביע  את  מצרים  כאשר  כתבו 

אף  למאן  דאמר  שעברו  לרחבו  לא  היה  צורך  כי  יכלו  לסבב  קצה  ים  סוף  שמה  ביבשה  ולא ,  )ו"ין  דף  טבערכ(התוספות  
אבל ,  באתם  בקצה  המדבר  כי  כבר  עברו  ישראל  אותו  המקום  ויחנו,    רק  למען  רבות  מופתיוהקדוש  ברוך  הואעשה  זה  

  בין  מגדול  ובין  הים  וחזקתי  את  לב   אמר  אל  משה  דבר  אל  בני  ישראל  וישובו  ויחנו  לפני  פי  החירותהקדוש  ברוך  הוא
אמנם  היה  בהם  גם  אשר  לצורך ).  ד"שמות  י('  פרעה  ורדף  אחריהם  ואכבדה  בפרעה  ובכל  חילו  וידעו  מצרים  כי  אני  ה

 :כגון המן והבאר וכדומה אבל לא כלם
ונותן  אות  או  מופת  ובא  האות  והמופת  ונתקיים '  שאם  בא  נביא  וידבר  דבר  בשם  ה,  אמנם  אמיתת  הענין  כך  הוא

כמו  שכתוב  נביא  אקים  להם  מקרב  אחיהם  כמוך  ונתתי ,  כל  דבריו  לא  נפל  דבר  ארצה  מחוייבים  אנו  לשמוע  בקולו
, דברי  בפיו  ודבר  אליהם  את  כל  אשר  אצונו  והיה  האיש  אשר  לא  ישמע  אל  דברי  אשר  ידבר  בשמי  אנכי  אדרוש  מעמו

ולא  יהיה  הדבר  ולא  יבא  הוא '  אשר  ידבר  הנביא  בשם  ה',    נדע  את  הדבר  אשר  לא  דברו  הוכי  תאמר  בלבבך  איכה
אם ,  אלהי  ישראל  ואינו  עוקר  שום  דבר  מן  התורה'  וכל  זה  אם  ידבר  דבר  בשם  ה,  )ח"דברים  י('  הדבר  אשר  לא  דברו  ה

אחרים  איזה  דבר  ומכל אבל  אם  ידבר  בשם  אלהים  ,  לא  בהוראת  שעה  ובמוחזק  מכבר  לנביא  אמת  כאליהו  בהר  הכרמל
או  שבא  בשם  אלהי  ישראל  וצוה  לעקור  את  התורה  מקצתה  או  כלה  וליתן  דת ,  שכן  אם  צוה  לעבוד  אלהים  אחרים

אפילו  יעשה  אותות  ומופתים  אשר  לא  נבראו  בכל  הארץ  ובכל  הגוים  מיום  הוסדה  אשר  כל  חכמי ,  חדשה  ותורה  חדשה
ום  ילוד  אשה  לעשותם  מחוייבים  אנו  להמית  אותו  ולדעת  בבירור  כי עולם  יעידון  ויגידון  שאותן  הנפלאות  אי  אפשר  לש

כנאמר  כי  יקום  בקרבך  נביא  ונתן  אליך  אות  או  מופת  ובא  האות  והמופת  אשר  דבר  אליך  לאמר  נלכה  אחרי ,  שקר  בפיו
דעתי ועל  ).  ג"דברים  י(אלהיכם  אתכם  והנביא  ההוא  יומת  '  אלהים  אחרים  לא  תשמע  אל  דברי  הנביא  ההוא  כי  מנסה  ה

כלומר  היו ,  ל  הנזכר  במאמרו  משה  רבינו  לא  האמינו  בו  ישראל  מפני  האותות  שעשה"ם  ז"זהו  הכוונה  בדברי  הרמב
אבל  מה  שאמר  להם  אני  רוצה  ליתן  תורה  חדשה  מצות  וחוקים ,  מאמינים  בו  בכל  דבר  ובכל  ענין  על  ידי  האותות

,   בכל  אותותיו  ומופתיו  אשר  עשה  לעיניהםבדבר  הזה  לא  האמינו,  אשר  לא  שמעתם  ולא  ידעתם  עד  הנה ומשפטים
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ואחר  שנתגלה  להם ,  כי  אמרו  לו  רצוננו  לראות  את  מלכנו  בפרסום  גדול  ובקהל  רב,  ובמה  האמינו  בו  במעמד  הר  סיני
האל  בכבודו  ובעצמו  בקהלם  ובפרסום  כל  העולם  כולו  ועינינו  ראו  ולא  זר  ואזנינו  שמעו  משה  לך  אמור  להם  כך  וכך  אז 

 :ר הזה לשמוע אל מצותיו ותורותיו וחקותיוהאמינו בו בדב
וכך  היא  המדה  גם  היום  ועד  נצח  שאם  בא  יבא  אדם  אפילו  בשם  אלהי  ישראל  ואמר  שרוצה  ליתן  תורה  חדשה 

אבל  אומרים  לו ,  שאין  שומעין  לו  אפילו  יעשה  אותות  ומופתים  בשמים  ובארץ  אשר  לא  נעשה  כמוהם  מיום  הוסדה
ובפרסום  כל  יושבי  תבל  וידבר  בעצמו  עמנו  בכל  האופנים  שהיו  ביום  הגדול  של שאם  יתגלה  האל  לעיני  כל  ישראל  

ובעוד  שלא  יהיה  כן  אתה ,  אז  נשמע  לך  בדבר  הזה,  מעמד  הר  סיני  ובתוך  הדברים  יצוה  אותנו  מפיו  לשמוע  אל  מצותיך
דבר  באחת  משלש מפני  שאנו  יודעים  לבטח  ומקובל  בידינו  מדור  דור  עד  משה  וישראל  דור  המ,  חייב  מיתה  בידי  אדם

, עשרה  עקרים  שכל  התורה  המצויה  עתה  בידינו  לא  תהא  מוחלפת  ולא  תהא  תורה  אחרת  מאת  הבורא  יתברך  שמו
אפילו  משיח  צדקנו  אשר  יבא  במהרה  בימינו  ומארבע  כנפות  הארץ  יקבצנו  ויבנה  בית  מקדשנו  וימלא  כל  משאלות 

שנית  ידו  לגלות  לנו  את  כבודו '  ל  בידינו  שאז  יוסיף  הכי  כך  מקוב,  לא  נאות  לו  בזאת  ולא  נשמע  לו  בדבר  הזה,  לבנו
ידבר  מתוך  האש  אלינו  פנים  אל  פנים  ביתר  שאת  ויתר  עוז  ממה  שהיה  על '  הגדול  והנורא  וראו  כל  בשר  יחדו  כי  פי  ה

אדרבה  יגלה  לנו  טעמי  זאת  התורה ,  אך  לא  יבטל  תורתו  חלילה  לא  יחליפנה  ולא  ימיר  אותה  בתורה  אחרת,  הר  סיני
כי ,    דסתרין  ורזי  דרזין  הטמירין  ונעלמים  מעין  כל  חי  הגנוזים  בה  ונגילה  ונשמחה  בו  ובתורתו  אשר  עתה  בידינווסתרי

טמא  כי  אחר  התחיה  לא  יהיה  עוד  דבר  רע  ודבר,  הדברים  יכלו  והיא  לא  תכלה,  תורתנו  הקדושה  היא  נצחיית  לא  זמניית
, א  יהיה  חזיר  ולא  חמור  לא  ערל  ולא  יצר  הרע  וכדומהכי  בהמשך  הזמן  של  אחר  התחיה  יכלו  מן  המציאות  ול,  בעולם

דהיינו  שנלמוד  הנסתרות  הגנוזים  במצוה  זו  שאין  לה ,  ואף  על  פי  כן  נלמוד  ונקיים  מצות  לא  תחרש  בשור  ובחמור  יחדיו
כאשר ,  וכן  נלמוד  ונקיים  לא  תאכל  כל  תועבה  על  דרך  זה  וכדומה  בשאר  כל  המצות,  קץ  ותכלית  ונקיים  אותם  בסודה

ועל  זה ,  עתה  לומדים  זאת  התורה  ומקיימין  אותה  בכל  העולמות  העליונים  והקדושים  לא  חיצוניותה  אבל  פנימיותהגם  
אראלים  צעקו  ומלאכי  השרת  ביום  מתן  תורה  ואמרו  תנה  הודך  על  השמים  אף  על  פי  שאין  שם  ערל  וטמא  ולא  יצר 

ודבר ,  ת  כלם  קימו  למעלה  מה  שקבלו  למטהכי  תורתנו  הקדושה  אינה  נוהגת  בעולם  הזה  בלבד  רק  בכל  העולמו,  הרע
ובפנים  מאירות  וחשיבות  ההם ,  המלך  ודתו  מגיע  גם  לעולם  הבא  לעדי  עד  כל  עולם  ועולם  לפי  דרכו  ומהותו  וענינו

 :נלמד ונקיים אותה לעד אפילו אחר התחיה
וכן ,  עתיד  לבאמצות  בטלות  ל)  א"בנדה  דף  ס(וכן  ,  עתיד  חזיר  ליטהר)  במדרש  תנחומא(ולזה  כוון  מאן  דאמר  

כי  אחר  שלא  יהיה  חמור  איך  תקויים  לא  תחרוש  בשור ,  כלומר  פשוטן  של  המצות  בגשמיותן,  כל  המועדים  יהיו  בטלים
ומכל  שכן  שלא  יבטלו  פשוטן  של  המצות  כל  עוד ,  אמנם  פנימיות  המצות  והתורה  הזאת  לא  יבטלו  לנצח,  וחמור  יחדיו

בכן  התורה ,  כל  העם  באחרונה  לאשר  ולקיים  אותה  על  פי  הסודויד  ,  שיהיו  הדברים  הגשמיים  המדובר  בם  בעולם
ה  חד  כאשר  אמרו "והטעם  הוא  מפני  שאורייתא  וקב,  נצחיית  ודבר  אלהינו  יקום  לעולם  בכל  זמן  ובכל  מקום  ובכל  עולם

 וכשם,  וכשם  שהוא  מלא  כל  העולמות  כך  היא,  וכשם  שהוא  אחד  ואין  שני  כך  התורה  אחת  היא  ואין  תורה  זולתה,  בזהר
כל  הדברים  והנמצאים  יבלו  אף  יחלפו  הם  יאבדו  אף  יסופו  והיא  תעמוד  ותבלה  כלם ,  שהוא  חי  לעד  וקיים  לנצח  כך  היא

 :כי חי וקיים הוא לעולם
ושיבוש  גדול  וטעות  דמוכח  הוא  ביוצר  לפרשת  החודש  בפיוט  המתחיל  הוא  נקרא  ראש  וראשון  באמרו  שם 

וכן  בנוסח  אלהיכם  לשבת  חנוכה  הנדפס ,  ו  של  דיו  בלי  להזכירווצריך  למחקו  או  ינטה  עליו  ק ,להנתן  דת  חדשה
כנאמר  הנה  ימים  באים ,  ך  דת  חדשה  רק  ברית  חדשה"כי  לא  נזכר  כלל  בכל  התנ,  בסדורים  בקדושה  של  מוסף  שבת

ואין  הכוונה  בזה  על  הדת  ליתן  תורה  חדשה  חלילה  כי  אם ,  וכרתי  את  בית  ישראל  ואת  בית  יהודה  ברית  חדשה'  נאם  ה
ריתת  ברית  חדש  באופן  שיתקיים  יותר  מברית  ראשונים  עד  אשר  לא  ינתש  ולא  יהרס  עוד  לעולם  מתוך  בני על  כ

כמו  שאומר  בפסוק  שאחריו  לא  כברית  אשר  כרתי  את  אבותם  ביום  החזיקי  בידם ,  ישראל  אותה  התורה  שנתן  לנו  כבר
ני  ישראל  אחרי  הימים  ההם  נאם להוציאם  מארץ  מצרים  אשר  המה  הפרו  את  בריתי  כי  זאת  הברית  אשר  אכרות  את  ב

כי  באלה  הדברים ,  )א"ירמיה  ל(נתתי  את  תורתי  בקרבם  ועל  לבם  אכתבנה  והייתי  להם  לאלהים  והמה  יהיו  לי  לעם  '  ה
יתמו  חטאים  מן  הארץ  ורשעים  הללו  הכבשים  ושם  רשעים  ירקב  יכרת  משיח   שבתי  צביאשר  בזה  הפיוט  תלו  עצמן  כת  
כבר  היה  לנו  בגלות ,    כי  הוא  היה  משיח  מדיח  את  ישראל  מאלהים  חיים  ומלך  עולםואין  לו  ויאבד  זכרונו  מן  העולם

והאחרון  הכביד  להרע  לנו  מכל  אשר .  המר  הזה  יותר  מעשרה  משיחים  מזוייפים  אשר  סבבו  לנו  צרות  רבות  ורעות
 :הוא משיח מרובה בגדים בוגד באלהי השמים והארץ ובישראל עמו להכעיס, לפניו
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אחד  מן  המשפחה  הרעה  שהיו  מאמינים .  ד  הגדול  שבירושלים  אשר  בימיו"ו  מפי  עדות  בואפרט  לך  קצת  מעשי
והלך  הוא  עם  שמואל  לאזבוני  ההוא  ועם  שאר  כמה  אנשים  מזו  המשפחה  על  קבר ,  בו  היה  נקרא  שמואל  לאזבוני

ך  ואתן שמואל  שמואל  אני  מסיר  אותך  מנביאות,  שמואל  הנביא  והכה  במקלו  על  קברו  ואמר  בפני  כל  בזה  הלשון
ק "גם  בא  עם  אנשים  רבים  ממשפחתו  ושבר  את  הדלת  של  בית  הכנסת  בק.  נביאותך  ומדרגתך  לזה  שמואל  לאזבוני

חיים  פעכינא  שהיה  מהאינם  מאמינים  בו  אשר '  ח  אחד  שהיה  נקרא  ר"איזמיר  ביום  שבת  קודש  כדי  לתפוס  ולהרוג  ת
חיים  פעכינא  מידו  כי  ברח  הוא  מצד '  לר  הציל  הקדוש  ברוך  הואאבל  ,  ברח  לשם  להציל  את  נפשו  וסגר  הדלת  בעדו

גם  צוה  לאיש  אחד  שילך  לחדר  מיוחד  שאשתו  שם  ואמר  לו  כל  אשר  תאמר  אליך  שרה  שמע  בקולה  כי  הוא  צוה .  אחר
גם  פעם  אחד  לבש  טלית  ותפילין  ובא  על  בחור  אחד  ממשפחתו  הרעה  במשכב  זכור  ברבים  ואמר .  אותה  לנאף  עמו

ואמר  שהוא  יתן  להם  תורה  חדשה  ומצות ,  והיה  מבטל  כל  התורה  וכל  המצות.  ה  רבהשתיקון  גדול  הוא  עושה  ומצו
  .ב בתמוז"וצוה לעשות שבת הגדול ביום כ, אחרים

ולבסוף פנה למעלה ואמר אתה לא רצית שאני אהיה משיח אני אעשה שבכל יום ויום 
שלו מן יבטל הוא וכת , יצאו כמה אלפים מישראל מן הדת ואני אעשה לתורת מושקא בטל

, ולסוף המיר את עצמו ונעשה ישמעאל, כי מושקא שם גנאי אצלם למי שנקרא משה, העולם
  ויותר ממה שכתוב כאן עשה הלא הם כתובים על ספר צידת צבי מודח

ולבסוף  פנה  למעלה  ואמר  אתה  לא  רצית  שאני  אהיה  משיח  אני  אעשה  שבכל  יום  ויום  יצאו  כמה  אלפים 
כי  מושקא  שם  גנאי  אצלם  למי ,  יבטל  הוא  וכת  שלו  מן  העולם,  ורת  מושקא  בטלמישראל  מן  הדת  ואני  אעשה  לת

ויותר  ממה  שכתוב  כאן  עשה  הלא  הם  כתובים  על  ספר  צידת  צבי ,  ולסוף  המיר  את  עצמו  ונעשה  ישמעאל,  שנקרא  משה
 :מודח

לכן  עם  אלהי  אברהם  הזהרו  בנפשותיכם  אל  תגעו  במשיח  לפי  טומאו  הזה  ובכת  שלו  וכל  הדברים 
וכן  תזהרו  מכל  כת  חדש  וחברות  חדשות  מקרוב  באו  המתחדשות  בתוך  בני .  ספרים  והנוסחאות  הרומזים  עליווה

אפילו  נראה  שהם ,  ישראל  המתפרדים  מן  העם  ויפנו  לדעות  אחרות  וינהגו  וילכו  לדרכם  בדרך  לא  ידעו  אבותינו
, ינו  מקדמונינו  מעתיקי  הדתאנשי  מעשה  ובינותם  גדולי  תורה  אם  יפסעו  פסיעה  לבר  משלחן  ערוך  המסור  ביד

הרחק  מעליהם  דרכך  ואל  תקרב  אל  פתח ,  בפרט  אם  ידרכו  באיזה  דרכים  המנגדים  לשלחן  ערוך  ביד  רמה  ברבים
ובכת  הנזירים  שנתחדשו  בבית  שני ,  י  היו  גדולי  ישראל  ומופלגי  התורה  כנודע"שר  שבתי  צביכי  גם  בכת  ,  ביתם

או  מכלל  ישראל  על  כי  לא  הטו  אוזן  לחכמי  המשנה  שהיו  בימים ובכל  זה  יצ,  היו  אנשי  מעשה  וחסידים  גדולים
רק  חזק  ונצור  תושיה  כפי ,  ההם  ונהגו  בחסידות  על  דעת  עצמן  אשר  עלה  על  לבותם  כמובא  ביוסיפון  בן  גוריון

המבואר  בארבע  שלחן  ערוך  אשר  בידינו  כי  הן  הן  גופי  תורה  שבעל  פה  ועץ  חיים  היא  למחזיקים  בה  ואין  כל 
וכלל  זה  נקוט  בידך  ההופך  פניו  מן  השלחן ,  לכן  מאד  מאד  הוי  זהיר  מפני  חדש,  ה  טוב  ולא  יחטאחדש  אשר  יעש

' ועתה  נתנה  ראש  ונשובה  לעניננו  למה  שבארנו  שהאמינו  ישראל  בה :במקצתו  אין  לו  חלק  באלהי  יעקב  ועדתו
שהאותות  והמופתים ונמצא  זאת  עולה  מן  המדובר  ,    אותותיו  ומופתיו  אף  קודם  מתן  תורהעל  ידיובמשה  עבדו  

ובזה  תעלה  ארוכה  למה  ששאלת  בראשית ,  נאמנים  בשליחותם  על  כל  דבר  חוץ  ממי  שרוצה  ליתן  תורה  חדשה
מזה  המאמר  כתבתי  שאין  ההתבוננות  באותות  ובמופתים  אף  אם  יהיו  נוראות  ונפלאות )  ז"כ(כי  בפרק  ,  זה  הפרק

רוצה  לחדש  דת  ואומר  שהוא  שליח  האל  שאין יפה  דנתי  כי  שם  הכוונה  הוא  למי  ש,  אשר  לא  נבראו  בכל  הארץ
בזה '  כי  אף  גם  אם  מעשה  אלהים  המה  מנסה  ה,  שומעין  לו  על  ידי  שום  אות  ומופת  ואין  ההתבוננות  בהם  כלל

אבל  אנו  ראינו  את  מלכנו ,  )ג"דברים  י(אלהיכם  '  אלהיכם  אתכם  לדעת  הישכם  אוהבים  את  ה'  כנאמר  כי  מנסה  ה
גם  באזנינו  שמענו  מפי  מלך  הכבוד  בעצמו  מצוה  את  משה  עלינו  על ,    שמענוואנכי  ולא  יהיה  לך  מפי  הגבורה

ובקשנו  זאת  בעצמנו  ממשה  ואמרנו  לו  היום  הזה  ראינו ,  שאר  התורה  והמצות  ואומר  משה  לך  אמור  להם  כך  וכך
אלהינו  עוד  ומתנו  קרב  אתה  ושמע  את  כל '  אם  יוספים  אנחנו  לשמוע  את  קול  ה,  כי  ידבר  אלהים  את  האדם  וחי

לכן  יפה ).  'דברים  ה(אלהינו  אליך  ושמענו  ועשינו  '  אלהינו  ואת  תדבר  אלינו  את  כל  אשר  ידבר  ה'  אשר  יאמר  ה
וראוי  לנו  לזכור  תמיד  האותות  והמופתים  הגדולים  והנוראים  אשר  עשה  בן  עמרם  לעיני  אבותינו  בארץ  מצרים 

ובזה  סרה  הקושיא .  ונו  מצד  עצמןובמדבר  הגדול  ולהאמין  בהם  בהשקט  ובטח  שהיו  מנפלאות  תמים  דעים  וברצ
  :ששאלת והתבוננת על מקומו ואיננו לזאת הסתירה אבל צדקו יחדו


