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 מבוא
חסדאי ב יהודה ' רדית הפילוסו האלהי כתב בלשו ספר" מאמר בביטול עיקרי דת הנוצרי"הספר 

יוס ב ' רותרגמו לעברית , )1410 ומת בסרגוסא אחר שנת 1340נולד בברצלונה בער שנת  (קרשקש
התרגו העברי נדפס מבלי הזכרת ש . בעיר אלקלעה די פינאריש) 1451(א " בשנת ריש טוב

, קארני(ציא הספר לאור ע פתח דבר  הוואפרי דיינארד, )?1860שאליניקי (המקו ושנת הדפוס 
 . 160על נייר ירוק ) ד"תרס, אמריקא, רזי'מחוז נודז

מפני שהמחבר , לדעת ריינארד נעלה הספר הזה על כל ספרי הויכוח האחרי שנכתבו נגד הנוצרי
 בזה הגדיש דיינארד את . בחר לו דר אחרת להשתמש ביסוד ההגיו הישר והפילוסופיא הטהורה

וא כי הספר הזה לא נדפס עדיי , של האפודי על כל" כלימת הגוי"כי באמת נעלה הספר , הסאה
 . יד שמכר לבית מדרש הרבני בנויארקא בודאי ראה אותו בכתב, בעת שכתב דיינארד את דעתו
כי שניה חיו כמעט , א לא נדע מי לקח ממי, חסדאי והאפודי' ר, באיזה דברי הסכימו שניה

 . חסדאי נולד קוד האפודי' אמנ ר, רבזמ אח
כל , גלות ירושל אשר ספרד, בראותי תוק הגלות: יוס ב ש טוב בהקדמתו יאמר' המעתיק ר

באמר אלינו כל היו , היו אכלונו הממונו אויבינו העומדי עלינו לכלותנו בלשו מדברת גדולות
י אגרת תשובה בעיקרי אמונת על פי השכל מלאני רוחי רוח נדיבה ופרשת, כי שקר נחלו אבותינו

' ורשמתי מה שעשה הר... 'וכו") אל תהי כאבותי"אגרת (היא אגרת ידועה לפרופייט , והמופת יסודה
ולקיצורו ועומקו נעל מבני . חסדאי במאמר קט הכמות ורב האיכות והמעלה אשר בחר בלשו ארצו

שמרי בבית מדרשו בהלו נרו על ראשי וסביבותי ואני בהיותי שאנ ושקט על . 'עמנו תועלתו וכו
ולתת חרב ביד למלאות . 'ונחלתו וכו' להגיד כח מעשיו לע ה, תלמידיי העתקתיו לה על לשוננו
 . ולעמוד בפר המערכה' מצוה להשיב אמרי אל הרוד וכו
הודיע בו שרי ונכבדי בושו ממני ויפצרו בי לחבר מאמר ל: וזה לשו המחבר בעצמו בהקדמתו

מפני שכוונת . 'ה נגד אמונת הנוצרי וכו"הספקות והביטולי אשר יעשו שומרי חומת תורת משה ע
, המאמר היא כי להניח הספקות והביטולי לאמונת הנוצרי ראוי להבי תחלה כוונת בעיקריה

 . ולצייר אמתת לפי דעת אשר עליה הריב והמצה
 . אמונתוהוא מונה עשרה עיקרי שה יסודי 

א גרעתי את הדברי , ל ליסוד ביטולי העיקרי"הזה עשיתי את המאמר הנ" אוצר הויכוחי"ב
י וג מאשמת המדפיס הראשו ששיבשו "הבלתי מובני מאשמת הסופרי שהעתיקו את הכ

וכפלתי הביטולי לעשרי חלקי , וג הוספתי כמה טעמי לביטול העיקרי. בשגיאות רבות
 : ואלה ה,  בסדר נכווסדרתי אות

 . השילוש )א
 . ב אלוה ) ב
 . הלבשת הבשר ) ג
 . יחוס ישו )ד
 . מרי א ישו ובתוליה ) ה
 . ישו בתור משיח ) ו
 . תורה חדשה של ישו ) ז
 . חטא אד הראשו ) ח
 . הגאולה והפדות מגיהנ ) ט
 . האמונה בשדי ) י
 . קרבנות לח ויי ) יא
 . הטבילה ) יב
 . ברת ברית מילההע ) יג
 . העברת יו השבת ) יד
 . התרת מאכלות אסורי ) טו
 . התחיה ) טז
 . מחילת העונות והודוי לפני הכומר ) יז
 עניי האפיפיור  ) יח
 קריסטוס אנטי ) יט
 . שהיא עיקר דת, האמונה בישו ) כ
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 עיקרי דת הנוצרי
 השילוש. א

כי האלהות היא משותפת ,  בשלש רשויותשהנוצרי מאמיני, העיקר הראשו הוא השילוש
, "טריס פירסונאס ריאל מינטי"ומשולשת בשלשה תוארי או פרצופי נבדלי שקורי בלשונ 

 . ומהות אחד לפי דעת
 . והשלישי הוא רוח הקדש הנאצל מהאב והב ,והשני הוא הב הנולד מהאב הראשו הוא האב

הב הוא , ואומרי כי האב הוא היכולת, ורצו, מהחכ, יכולת: או כמו שה מבדילי בדר משל
 . והרוח הוא הרצו, החכמה

 . וכל אחר מהשלשה הוא אלוה ודומה לחבריו השני בכח ויכולת
ובעל יכולת יחידי , העיקר הזה הוא מתנגד לדת ישראל כי אלוה הוא אחד בתכלית הפשטות: תשובה

, ואי בו שו שותפות. ורצו ומעלות אחרות נצחיותובו יכולת וחכמה . וכולל כל השלמות, בלי תכלית
 . ל שהמציאות הוא מעצמו ולא מזולתו"ר, והוא מחויב המציאות. ואי אפשר שיקבל הרכבה כלל

כ "א, שא כדברי הנוצרי שהב הנולד מהאב דומה לאביו: הביטול והסתירה לעיקר השלוש הוא
וכ . כ מזולתו ואינו מחויב המציאות"וא מצוי גוא האב נולד הוא עלול ומסובב וה; כ נולד"האב ג

כ אינו מחויב "וא, כ ג האב נאצל"א, א הרוח נאצל מהאב והב ודומה לה, נאמר ברוח הקדש
 . המציאות

שא כ למה היה צרי להוליד הב שהוא אלוה , ג אי אפשר להאמי שהאב יש בו כל השלמות
 ? כ אלוה כמוהו"ש שהוא גולמה היה צרי להאציל את רוח הקד, כמוהו

כ לא היה נמצא בתחלת הזמ "א נאמר בתו הזמ א? באיזה זמ הוליד האב את הב: ג יש לשאול
 ? כ שהב הוליד את האב"כ אפשר ג"וא בתחלת הזמ א, ולא היה נצחי כמו האב

 יתחייב אשר, יש מה שרוצי לפרש הדבר ואומרי שהאב מוליד תמיד והב נולד תמיד בלי הפסק
ואחר שנפסד יתהוה עוד הפע , וא כ הב נפסד מעת לעת, מזה שיהיה הזמ מחובר מזמני ועתות

כ אינו נצחי כמו "וא, באופ שבעת אחת הוא נמצא ובעת אחרת הוא נפסד, כ בתמידות"ונולד שוב אח
נשאל , בק שאומרי כי נאצל מהאב או משניה האב וה"ודומה לאלה הסתירות באצילות רוה? האב

 . כ אינו נצחי"וא, לה א נאצל בתו הזמ או בעתי מתחלפות
עוד ראיה שאי הב של במדרגת האב וכי לא מסר לו כל כחו שהרי האב היה בכחו להוליד ב והב 

ג . א מצד המניעות הוא בלתי של וא לא רצה להוליד הרי הוציא כחו זה לבטלה, לא הוליד
ק אינו יכול או לא רצה להאציל מכחו " שהרי הוא יכול להאציל מכחו ורוהק אינו דומה להאב"רוה

 . אצילות הדומה לו
אבל . אש ולהב ופח, הנוצרי מביאי ראיה להשלוש במשל לגחלת מבוערת שיש בה מראה משולש

 כגו להב ,להב בלא גחלתכ "וג,  והיא גחלת מדושנתכי אפשר לגחלת בלא להב, אי זו ראיה כלל
 . ואפשר לפח בלא שניה,  של שמבמחבת

, א במה שאחר הטבע כי הרבוי באיש הוא מצד החומר"ג הוא נגד מה שאמר אריסטו במאמר י
כאשר יאמרו , וכ א שלשת הפרצופי נבדלי. והדברי הנבדלי מ החומר אי אפשר בה הרבוי

 . וד גמורכ שלשה גופי נבדלי ואי שיי בה איח"יתחייב שיהיו ג, הנוצרי
והתורה מחייבת , מלבד כל אלה יש סתירה מהתורה וכתבי הנביאי שהנוצרי מאמיני בה

הוא ' כי ה, )ד, דברי ו(אחד ' אלהינו ה' ה: כדכתיב, ת"האחדות המוחלטת ומרחקת הרבוי מהשי
 די מושיעואי מבלע' אנכי אנכי ה: ונאמר, )ל, ש ד(האלהי בשמי ממעל ועל האר מתחת אי עוד 

 , )וה, ש מה(ואי עוד ' אני ה, כי אפס בלעדי' זולתי אי אלהי וגו, ואי עוד' אני ה, )יא, ישעיה מג(
וזולת אלה , )ד, הושע יג(אלהי מאר מצרי ואלהי זולתי לא תדע ומושיע אי בלתי ' ואנכי ה

 .  המחייבי אחדות הבורא בלי שו צרו"הרבה פסוקי בתנ
האמינו שיש , ל פעולות טובות ורעות"ר, שהמיני הקדמוני בראות השפעת דברי הפכייובהיות 

כי חשבו שאי אפשר שתהיינה הטובות והרעות מושפעות , אחד פועל טוב ואחד פועל רע, שני אלהות
ראו עתה כי אני אני הוא , וכדי לבטל האמונה הכוזבת הזאת נאמר בתורה. מסבה אחת ופועל אחד

יוצר אור ובורא , וכ אומר, )לט, דברי לב(אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא , הי עמדיואי אל
. שבורא אחד יחידי פועל כל, )ז, ישעיה מה(עושה כל אלה ' אני ה, חוש עושה שלו ובורא רע

 ק"המוכיחי כי אי כחות האב והב ורוה, ובפרט נוכל לבטל עיקר השלוש מדברי האונגליו בעצמו
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כל חטא וגדופה : ונביא קצת ראיות מאונגליו שלה. שווי ואינ שותפי שלמי ודומי זה לזה
ומי אשר ידבר דבר בב האד יכופר לו ומי אשר . יכופרו לאד אפס המגד את הרוח לא יכופר לו

 ). לבלא, מתיא יב(ק לא יכופר לו לא בעול הזה ולא בעול הבא "ידבר בריה
איש אחד ? ק"ק מהאב והב שיש סליחה להחוטא לאלהי ואי סליחה לחוטא לרוה"והומדוע שונה ר
א "ואי טוב כ, למה זה תקראני הטוב, ויאמר אליו? מה אעשה לרשת חיי עול! הטוב: שאל את ישו

ועל מועד היו הזה והשעה ההיא . הרי כי הב אינו טוב כמו האב, )יזש יט טז(אחד הוא האלהי 
הרי שיפה כח , )לו, ש כד(אי איש יודע ולא מלא בשמי ולא הב בלתי האב לבדו ) משיחביאת ה(

ק ויאמר אוד אבי אדו השמי והאר כי הסתרת את "בעת ההיא על לב ישו ברוה. האב מכח הב
הרי כי רצו , )כא, לוקס י(אכ אבי כ רצית אתה , כל אלה מחכמי ונבוני וגלית אות לעוללי

לא תורתי : ישו אמר. ק שורה על ילדי קטני כמו על ב אלוה"ורוה, האב שליט ויפה כחו מכח הב
וישו אי לו תורה , שאינו שוה השליח להמשלחהרי , )טז, יוחנ ז(א תורת שולחי "שלי אני מורה כ
ושפע כי לא ה .ובכלל אי אפשר לקרוא הספורי הקלי באונגליו בש תורה. חדשה בפני עצמו

והיה , ק בעול קוד שנהרג ישו"וא כ לא היה רוה, )לט, ש ז(ק בטר לוקח ישו אחר כבוד "רוה
 . עד אז השלוש חסר ונגרע אלוה אחד מהשלשה

ואני אחלה פני האב וית לכ מלי אחר אשר ישכו אתכ עדי עד הלא הוא רוח האמת אשר העול 
וא היה יהיה , ואת ידעת אותו כי הוא שוכ אתכ, ולא יכול לקבלו באשר לא יראנו ולא ידענ

ולמה היה צרי לבקש את אביו א הוא יוכל לעשות כ בעצמו בתור אלוה כמו , )יז, ש יד(בתוככ 
 האב גדול ממנוהרי הודה בפה מלא כי , )כח, ש יד(הול אני אל האב כי האב גדול ממני ? אביו

לא אוכל עוד להרבות אמרי אתכ מפני שר העול אשר יבוא והוא ואני . ואינ שוי בכח וגדולה
ק "כ יש חילוק בי רוה"ק א"א הוא רוה? מי הוא שר העול). ל, ש יד(אי לו חלק בי כל מאומה 

וא הוא אלוה אחר הרי ה ארבעה אלהיות ? שהוא בפני עצמו ובי אלהי ובנו שה בפני עצמ
פאול (וראש המשיח הוא האלהי , וראש האשה הוא האיש, המשיחראש כל איש הוא . תחת שלשה

אל אחד ואבי . לפי זה העיקר הוא האלהי וישו טפל לו ואי ער שניה שוה, )ג, יא' אל הקורנתי א
זהו אמונת ישראל כי הוא , )ו, ד(אגרת פאול אל האפסיי (ובתו כל , וע כל, אשר הוא על כל, כל

 . ה אחראבי כל ולא אב לאלו
ושורה על הנביאי ועל גדולי ' ק הוא רוח נבואה הבאה ונאצלת משכינת ה"לדעת חכמי ישראל רוה
 . ואינו אלוה מיוחד, התורה וחכמי מצויני

 ב אלוה. ב
 ונאמר על ב אד "הוא לשו שגור בתנ" ב אלהי"אמנ . עיקר גדול אצל כי ישו הוא ב אלוה

בראשית (ויראו בני האלהי את בנות האד כי טובות הנה : כמו, או כחוהוא לשו חיבה , או מלא
בני : ונאמר, )כב, שמות ד(בני בכורי ישראל : וישראל נקראו, ל שה אנשי זרוע או מלאכי"ר, )ב, ו

 ). א, דברי יד(אלהיכ ' את לה
אותות .  כמה מתיואליהו ואלישע ויחזקאל החיו, למרו בחייה, נמצינו חנו ואליהו שעלו

ישו הנוצרי היה כב שלשי . לא היו אלהיומופתי נעשו על ידי משה ואהר והנביאי ובכל זאת 
ומדוע לא נתגלה מקוד לפדות את העול ושמש רק שלש , )כג, לוקס ג(שנה בהחלו את עבודתו 

מי הוא . א דוד אביונאמר שבא מלא לבשר את מרי כי תלד ב ויתנו כבוד כס) לבל, א(וש ? שני
וכאשר נולד נאמר כי ? הלא ישו היה זק כמו הבורא לדבריה? דוד או ישו שקראו אביו, זק יותר
קו קח את הילד ואת אמו וברח ל מצרימה ושב ש עד אשר , נראה אל יוס בחלו לאמר' מלא ה

א אלהי הוא למה ,  למהוכל כ). יג, מתיא ב(כי הורדוס מבקש את נפש הילד לקחתה , אומר אלי
והלא אנו רואי ממלאכי אלהי שמשרתיו שלא היו יראי מבשר וד ועשו ? היה ירא מ המל

ואת , כמי שכתוב בלוט, שליחות של מקו בגלוי ולא היה כח באד ליגע בה להזיק אות כלו
 נא את הגוי הזה ה: ואלישע התפלל, )יא, בראשית יט(האנשי אשר פתח הבית הכו בסנורי 

וישלח המל את ידו לאמר תפשוהו ותיבש : וכתיב). יח, ב ו"מ(ויכ בסנורי כדבר אלישע , בסנורי
 . 'וכו) ד, ב יג"מ(ידו ולא יכול להשיבה אליו 

, ב הל לירושל ע אבותיו לחוג הפסח"כשהיה ישו ב י): מחמא, ב(כתוב בלוקס ). נצחו יש נוש(
אבי ? ותאמר לו אמו למה עשית זאת, ויבקשוהו וימצאוהו בי התלמידי, דו בירושלויותר הוא לב

למה , א על יוס נתכוונה? מי היה אותו האב שאמרה לו אמו. ואני עצבי וכואבי ומבקשי אות
ומזה ? הא הוא צרי לבקש והלא הכל גלוי וידוע לפניו, וא אמרה על שבשמי? נקרא ישו אלוה

 . י ג אמו לא ידעה שהוא נולד מרוח הקדש בלי אבנראה כ
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כנראה ) א, מתיא ד(והרוח הובילו המדברה כדי שינסהו ש השט , ונאמר בישו כי השט נסה אותו
ולא היה צור כלל , נכשל השט בפשיעה או בשגגה או מפני שהיה טיפש גדול להתגרר ע ב אלהי

 . הנצל ממנולב אלהי להשתדל בכל כחו וגבורתו כדי ל
כי כמו שאינ " האלהי נסה אותי"אל יאמר הנכשל במסה : ג תמיה הוא כי במקו אחר נאמר

רק כל איש תאות נפשו תנסהו והוא , כ ג הוא לא ינסה איש לעשות רע, מנסה את האלהי ברע
, את יעקבבעלותו על ההר לקח אתו את פטרוס ואת יוחנ ו). ידיג, אגרת יעקב א(ימש וילכד בה 

משה , והנה שני אנשי דברו אתו, )חקוי על משה רבנו שקר עור פניו(ובהתפללו נשתנה מראת פניו 
נעשה נא שלש סכות , אדוני טוב לנו לשבת פה, ויהי בעלות מעליו ויאמר פטרוס אל ישו' ואליהו וכו

 ). לדכח, לוקס ט(' אחת ל ואחת למשה ואחת לאליהו וכו
ולמה רצה פטרוס , ולמה לא פרסמו הדבר הגדול הזה, ידע שה משה ואליהוהקושיא היא מאי 

ומה יתרו לב , על כל פני נראה ששלשת שוי? לעשות שלש סכות אחר שנעלמו משה ואליהו
כ אלהיות "וא ה ג. א הוא דומה למשה ואליהו שהיו אנשי ילודי אשה ולא בני אלהי, אלהי

 . הרי יש כא חמשה אלהיות
א יש עד אחר לי וידעתי כי עדותו אשר הוא מעיד , א אני לבדי מעיד עלי לא נאמנה עדותי, ישו אמר

 ). לגלב, יוחנ ה(את שלחת את יוחנ והוא מעיד עדות אמת . עלי נאמנה
וא עדותו של ב אלהי בלתי נאמנה אי , ועל זה נאמר עלובה היא העיסה שהנחתו מעיד עליה

ומני הוא , )כאכ, ש א(חנ אשר אמר על עצמו כי אינו משיח ואינו אליהו ואינו נביא את יו, נאמי
א אבי הוא , א אני את כבוד לנפשי כבודי כאי, ויע ישו? יודע כי ישו הוא ב אלהי להעיד עליו

ידעו  ומאי .כ אינו אלוה כי צרי שאביו יכבדו ולא יכול לכבד את עצמו"א, )נד, ש ח(מכבדני 
, א על גדו הש"על מעשה טוב לא נסקל כ, ויענו אותו היהודי לאמר? האנשי כי אביו יכבדו

ויע אות ישו הלא כתוב בתורתכ אני אמרתי , באשר כי אד אתה והנ אומר לנפש אלהי אתה
אני : נאמרוש ) י, תהלי סב(הפסוק הזה אינו בתורה רק בכתובי ). לדלג, ש י(' אלהי אתה וכו

ימות כמו אד ונבא על עצמו כי . 'אכ כאד תמותו וגו, אמרתי אלהי את ובני עליו כולכ
 . ואינו ב אלהיפשוט 

יסגר ביד ראש הכהני והסופרי וה ירשיעו אותו ) לא ב אלהי(ישו אמר על עצמו כי ב האד 
, מרקוס י; יטיז, מתיא כ(י ולצלוב אותו להתעלל בו ליסרו בשוט) הרומיי(ויסגרוהו הגוי למות 

אלא כרצונ , אבל לא כרצוני, העבר הכוס הזה ממני! אבי אתה כל יכול, ויאמר: ישו היה מתפלל). לד
 ). מב, מתיא כד(
וא ?  ומדוע לא הציל את נפשו.ונמצא שכח הב חלש נגד האב, א באביו"כ לא היה הרצו בידו כ"א

? אי היה יכול לצו ארבעי יו ולא היה הבשר מרגיש? שהיה לבוש אדתאמר כנגד הבשר דיבר 
ואנו רואי בחנניה מישאל ועזריה שהיו בני אד , ומדוע היה מפחד מאד מפני המות ונפשו עצבה

 . מ לא נפחדו ולא נעצבו כלל ולא היה גופ מפחד מהמות"ונשלכו לתו כבש האש ומ
ג קשה אי . ר מיהודה תלמידו שהסגיר אותו ביד אויביוא ב אלהי הוא מדוע לא ידע להזה

וא כמו שאומרי כי ישו ידע ? )ו, יוחנ יב(כי גנב כס הקדשי , התחבר ליהודה הרשע שהיה גנב
אוכל לחמי הגדיל עלי : וא למע יקו הכתוב. מדוע לא הזכיר שמו לתלמידיו שירחיקוהו, שיסגירו

מדוע לא השתדל ישו לקיי , )י, מא(ייכות לפסוק הזה שנאמר בתהלי א כי אי ש) יח, ש יג(עקב 
 ):בחזיו אחרי מותו(ישו אומר לשליחיו ? פסוקי אחרי המזהירי על חלול שבת וכבוד אב וא

התאזרו עוז כנוח עליכ רוח הקדש והיית עדי בירושל ובכל יהודה ובשמרו עד קצה האר 
התשוב בעת הזאת את : אבל כאשר שאלוהו, ה עשה פרפוגנדא עצומהובז, )ח, מפעלות השליחי א(

לא לכ לדעת את העתי ואת המועדי אשר יעד האב בממשלתו : אמר אליה? הממלכה לישראל
 ? ק הלא ידעו עתידות מעצמ"וא יש לה רוה, )ש פסוק ז(

כס או לאב או לתבנית חלילה לנו מחשוב כי דומה האלהי לזהב ו: פאול בהיותו בתוניס אמר
ומדוע יעשו את ישו בתבנית פסל מכס וזהב , )כט, מפעלות השליחי ז(מעשה אד חרש וחושב 

לא תעשה ל פסל וכל תמונה :  הלא ג בעשרת הדברות אשר יאמינו בה הנוצרי נאמר?ואב וע
 ? )ד, שמות כ(
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 "ב אד"ישו בתור 
 בלוקס עשרי ושבע ,במתיא שלשי פע: י האונגליובכל ספר" ב אד"ישו קורא את עצמו 

 ורק פע אחת במפעלות השליחי, ביוחנ אחת עשרה פעמי, במרקוס ארבע עשרה פעמי, פעמי
 ). נו, ז(

 ? מדוע לא יקרא את עצמו ב אלוה, ולמאמיני ישו הדבר הזה הוא תמיה גדולה
 או ב בנו וכל הדורות שבאו אחריו נקראו ל בנו של אד הראשו"אמנ בלשו כתבי הקדש ב אד ר

מה אד : ולכ נאמר, והוא ש יותר נכבד מב אנוש שהוא בנו של שת ונכד אד הראשו, על שמו
מי את ותיראי מאנוש ימות ומב : ונאמר, )ג, תהלי קמד(ותדעהו ב אנוש ותחשבהו ) כמו ב אד(

ואיש המעלה נקרא ב . או זה ואי צרי לומר זה, זה א זהוהוא כמו , )יב, ישעיה נא(אד חציר ינת 
את : ל"וכדרשת חז) לא, יחזקאל לד(ואת צאני צא מרעיתי אד את : כמו, אד וה בני ישראל

 ארבה עוד זאת אדרש לבית ישראל לעשות לה : ולעתיד נאמר. קרוי אד ואי הגוי קרוי אד
 ).יח, תהלי פ(תחי יד על איש ימינ על ב אד אמצת ל : ונאמר ).לז, ש לו(אות כצא אד 

הב ב , ולדניאל נאמר, ויחזקאל נקרא ב אד מאה פעמי חסר אחת, ובפרט הנביא נקרא ב אד
 ). יז, דניאל ח(אד 

 ונראה לי כי אפשר לשער מדוע נקרא ישעיה ב אמו על ש אביו ויחזקאל ב בוזי לא נקרא על ש
וש אבי דניאל לא נודע לנו אולי ג שמו . הוא לשו בוז וגנאי הוא להקרא בש הזה" בוזי"אביו כי 

" ב"ובימי התנאי נעשה הש . כמו יחזקאל" ב אד"היה לשו בוז ולכ לא נתגלה שמו ונקרא 
על ש ומפני טע כמוס לא נקראו , ב הא הא, ב בג בג, ב זומא, לש תואר ונקראי ב עזאי
 . אביה או מפני שהיו בני גרי

וג בתואר ב . ומכל זה מוכח כי ישו חשב את עצמו לנביא דומה לנביא יחזקאל או לחכ כמו דניאל
. אלוה לא השתבש לחשוב כי הוא ב אלוה ממש ורק התלמידי שבאו אחריו השתבשו בתואר הזה

 :ודוד המל יתפאר, אלהיכ'  את להכמו בני, "ב"למביני כתבי הקדש ידוע תואר הש החביב 
חנינא "ואיש המופת חנינא ב דוסא נקרא , )ז, תהלי ב(אמר אלי בני אתה אני היו ילדתי ' כי ה
 .). ברכות יז" (בני

 הלבשת הבשר. ג
ואומרי שהב קבל בשר בבט הבתולה מרי , העיקר השלישי של הנוצרי הוא הלבשת ישו בבשר

 ,ובכל זאת הבשר בלתי מתחלק ולא נפרד מהאלהות, ל בו אנושות ואלהותוכול, בתבנית איש
באופ כי א אחר שנצלב ישו ומת הייתה אלהותו , והאחדות הזאת יותר גדולה מדבקות הנפש באד

 . דבוקה ומתאחדת בבשרו ונפשו
זה ול, ורחמנותו' כי מפני חטא אד הראשו הוסר ממנו חסד ה, סברת הנוצרי בזה העיקר הוא

כ אלוה קבל הבשר בבט הבתולה ונתאחד ע האנושות לסבול המות "חייבה החכמה שהב שהוא ג
 . והיסורי כדי שיגאול בני אד מחטא הקדמוני

. וא נפל עוזר יפול עזור, נמצא שעיקר הזה תלוי בעיקר של החטא הקדמו אשר יתבאר ביטולו להל
כי הדברי , י המזיגה וההרכבה בבשר"האלהות עאבל ג לפי דעת לא יתכ שלא ישתנה ויתחל 

ועל כרח מודי שחלפו עליו זמני שוני ועברו עליו , מתחלפי כשיתאחדו שני יסודות שוני
כי , ושנוי כאלה לא יתכנו בבורא עול. מקרה ופגע בירדו לאר והתלבש בבשר והגיע לשערי מות

 . י שעושי ממנו בשר וד"נותני חסרו באלילות ע
וא כ . עד שירד מ השמי לאר להתלבש בבשר היה חסר בשר גידי ועצמות, ועוד שלפי דבריה

וכבר העידו . יש הבדל בי אותו זמ הראשו שעמד בלי צורת בשר ובי אותו זמ שנתלבש בבשר
וא וכל שיש לו סו הוא מחובר וכל מחובר ה, הפילוסופי שכל מופרש מוגבל וכל מוגבל יש לו סו

 . וכל מחודש צרי מחדש אחר זולתו, מחודש
ק לא התלבשו בבשר והב "שהאב ורוה, ק ובי הב"ועוד שלפי זה יש הפרש ופירוד בי האב ורוה

 . הוכרח להתלבש בבשר
אלא הכל הוא , וכל זה הוא נגד המושכל האמתי שאי שיי שו גופניות והגשמה גסה כזו באלהות

 . ה מזמ היותר קדמו עד הזמ היותר מאוחר בלי תכלית וגבולרוחני ואי בו שנוי ותמור
ובפרט קשה לשער ולצייר בשכל ברור שהבורא הרוחני אשר ברא כל היצור שיהיה נזקק לאשה ויוליד 

 . ואלוה זה יקבל די צליבה במיתה משונה בידי אד, אלוה אחר מבתולה אשר תבוא במשבר בני
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מדוע לא נולד מבתולה גוית באר ? מבתולה יהודית ובאר ישראללמה נולד דוקא , עוד יש להקשות
לפי דבריה כי ישו ? איזה יחס וקורבה יש בי ב אלהי והיהודי? צרפת או ספרד, איטליא, יו

, וסו סו לא קבלוהו היהודי ובקש לו מאמיני בי הגוי, שולח להיות משיח וגואל לכל העול
 ? א הוא משיח עולמי, ל וה הרביכ למה לא נתגלה בתחלה אצ"א

 יחוס ישו. ד
 . בידע כי הנביאי יעדו את המשיח לזרעו של דוד המל, הנוצרי מיחסי את ישו למלכות בית דוד

ומסיי היחוס באמרו , לכ בהתחלת גליו מתיא הוא מיחס את יוס בעלה של מרי לשלמה ב דוד
ויעקב הוליד את יוס בעל , ומת הוליד את יעקב, ד את מתואליעזר הולי, אליהוד הוליד את אליעזר

 . מרי אשר נולד ממנה ישו הנקרא משיח
ומגלות בבל עד המשיח , ד דורות"ומדוד עד גלות בבל י, ד דורות"יכלל כל הדורות מאברה עד דוד 

עיי (יה אחזיה יואש ואמצ, חיסר ביניה שלשה דורותובאמרו יור הוליד את עוזיהו . ד דורות"י
 . ד שלש פעמי"כדי להשות מספר י, ובכונה עשה זאת). ב כב"ודהי, א ג"דהי

ואומר כי ישו ב , מצינו יחוס ישו ומייחס את יוס בעל מרי באופ אחר) סו פרק ג(אבל בלוקס 
ולפי לוקס , ב דורות"מונמצא לפי מתיא מאברה עד ישו . 'יוס ב עלי ב מתת ב לוי ב מלכי וכו

 . ו דורות"נ
א לפי דבריה עדיי לא נשאת מרי רק , ושני היחוסי הללו אומרי כי יוס היה בעל מרי

 ? ולמה נקרא יוס בעל מרי, הייתה מאורשה
אמנ מצינו כי ? ועוד מה יועיל יחוס יוס למלכות בית דוד א ישו לא היה ב יוס רק ב אלהי

האי זה ? מאי לזה החכמה והנפלאות:  תמהו עליו ואמרוכאשר הורה ישו לבני ארצו בבית הכנסת
ואחיותיו הלא הנה כל , הכי לא נקראת אמו מרי ואחיו יעקב ויוס שמעו ויהודה, )הנגר(ב החרש 

 ). נונד, מתיא יג(? ומאי לו כל אלה, אתנו
 את ישו ב  לא מצאנו זה שכתב עליו בתורת משה והנביאי: וכאשר מצא פיליפוס את נתנאל אמר

וירא ישו את . בא וראה, ויאמר אליו פיליפוס? הכי מנצרת יבוא טוב, ויאמר אליו נתנאל. יוס מנצרת
 ). מזמה, יוחנ א(' נתנאל בא לקראתו וכו

וסותרי את עצמ , ואי יאמרו הנוצרי שלא היה לו אב. הרי שנאמר בפירוש כי יוס היה אבי ישו
  .ביחס את יוס לבית דוד

כי , והנה אחדי ממפרשיה רוצי לתר הקושיא הזאת ואומרי כי הבעל ואשתו ה במדרגה אחת
 . האשה והבעל היו תמיד משבט אחר

כי במש הבית השני היו כל השבטי מעורבי זה בזה ולא נודע מקור מאיזה , א תשובת בצדו
 . אשה משבט אחרא לא הקפידו לקחת , שבט היו ורוב היו משבט יהודה ובנימי

', ועוד שא רצה בעל היוחסי לייחס את ישו למרי היה לו לכתוב ישו ב מרי בת עלי ב מתת וכו
 . ואז היה מודיע העניי בברור ולא היה פתחו פה למקשי לשאול

 מרי א ישו ובתוליה. ה
לידת ישו שהיה כי מרי א ישו הייתה בתולה מקוד ונשארה בבתוליה אחר , העיקר החמישי הוא

 . שהבתולי לא נקרעו ולא נפסדו בשו זמ, "בלא מו ובלא צבע"הריו 
ז "בכ, והפרוטסטנטי ימאנו להאמי בזה, וא כי קמו קצת מחכמיה לערער על העיקר הזה

 קיי 1854 דיצמבר 8והאפיפיור פיוס התשיעי בהבולא מיו , הקתוליקי עוד מחזיקי בדעה זו
 . ר הזה עוד הפעוקיבל את העיק

כי בפירוש נאמר באונגליו שהיה לישו אחי ואחיות : סתירת העיקר הזה גלויה ומבוארת מעצמה
כי מכוני ה בשמות , ולא יוכלו לומר כי הוא קורא לתלמידיו אחי ואחיות). נהנד, מתיא יג(

וא כ . נ תלמידימשמע כי אחיו אי, ובכפר נחו נאמר כי הוא ואחיו ותלמידיו ירדו ש, פרטי
 . פ בלידת שאר בניה ובנותיה"אבדה מרי בתוליה עכ

כ אי זה לידה ולא הייתה טמאה בלידתה ולא היתה "וא נאמר כי לא אבדה בתוליה בלידת ישו א
וכאשר מלאו לה ימי טהרה על פי : צריכה טהרה והקרבת קרב כשאר יולדות כמו שנאמר באונגליו

ולהקריב קרב כמצות תורת משה שתי ' ירושל להעמידו לפני הכה וכותורת משה העלה אותו ל
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ואותו היו שבאתה למקדש והביאה . שבאי על טומאת לידה) כב, לוקס ב(תורי או שני בני יונה 
) יו הלידה(וכנגד אות ארבעי יו ששהתה בנדת טומאתה מניתל , מאירה מיתוקרבנה ה קורי 
אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה : כמו שכתוב, ה מתעני ארבעי יו כנגד עד מאירה מיתו 

נצחו יש . (הרי ארבעי יו) ד, ויקרא יב(שבעת ימי ושלשי יו ושלשת ימי תשב על דמי טהרה 
 ). 7צד , ואגנזייל, נוש

א תשי אותה נגד ניצו השמש תראה זריחת השמש , הנוצרי מביאי משל לזכוכית לבנה
וכמו כ לא היה ניכר העברת ישו בבט . ודרת מעבר לעבר והזכוכית של וקיי בלי נקב כללשח

 . העלמה
 אלא קרני השמש או נצוציו נראי אינה העברה של השמש ממשאמנ אור השמש העובר בזכוכית 

 . העברת גו הילד שהיא העברה ממשיתואי להשוות לזה , בזכוכית
כ דר "א כ היה ראוי שיחזור בעת הלידה ג, כנס לה דר המוחויש מחכמיה אומרי שהרוח נ

ולמרי היו צירי וחבלי לידה כשאר יולדות ותקש בלדתה עד שהביא לה יוס את שולמית , המוח
וה בעצמ . ותיילד אותה באבוס בהמות ותקשור הילד בסמרמוטי ותניחהו באבוס בבית לח

 . לא קדושה למרי כללאינ מספרי בעניי הלידה שו מופת ו
, והקתוליקי שמאמיני בקדושת הא כמו בקדושת הב קשה להבי מדוע מתה מרי ככל הנשי

והיה לו לישו להחיות אותה או למנוע מלא המות מלשלוט בה כמו חנו ואליהו שלא טעמו טע 
 . מיתה ועלו לשמי בחייה

ובבואה אליו אמו ע אחיו ולא יכלו לגשת אצלו , כי ישו בעצמו לא חשב את אמו לקדושה, ועוד קשה
ויע ויאמר בהראותו , מפני רוב הע ויוגד לישו לאמר אמ ואחי עומדי בחו ומבקשי לראות

משמע שאמו , )יט, לוקס ח(אלה ה אמי ואחי השומעי את דבר אלהי והמקיימי אותו : לההמו
 . והיו רשעי' ואחיו לא שמעו דבר ה

ויש לה , ובוני לכבודה בתי תפלה רמי ונשאי" מרי הברוכה" מקדישי את ש הקתוליקי
 . מקומות ידועי שאומרי כי מרי תופיע שמה ותעשה נפלאות

 דיצמבר בשנת 12וא באמריקא במדינת מקסיקו יתפארו כי מרי נראית בעיר גוואדאלופי ביו 
 .  יעלו ש לרגל בכל שנה ביו ההואועד היו יותר ממאת אל אנשי,  להודי אחד1531

דרש כי תורת , 1927בנויארק בשנת , פטריקט"קייב בדרשתו בהקתידראל סהכומר הגדול מאק
וכי ראוי ללמוד מישו את הכבוד שהנחיל , הקתולקי נצטיינת בדבר יחוס לישו את אמו מרי

ראה בקנה בגליל בעת החתונה המופת הראשו שה, וכי עלינו לזכור כי, לאמו ואהבתו הגדולה אליה
 . בא על ידי אמו
מה לי "ויאמר אליה ישו , הנה אי לה יי: כי אחרי אשר ת היי אמרה א ישו אליו, המופת היה
 ). יוחנ ב(א לאחרונה נתרצה להפו שש כדי אב של מי ליי ". עוד לא באה עתי, ול אשה

, בדר נזיפה, ואמר מה לי ול אשה, ה ולא אמיונראה מזה כי לא כבד את אמו כלל וקרא לה אש
כי , ולא הניחה לכנוס למקו שדרש וכמעט גרש אותה מעל פניו, כלומר שאי ל להתערב בדבר

 ). לוקס ח(התלמידי והמאמיני בו היו חשובי לו יותר מאמו 
ל ללמוד ממנו ואי נוכ, כ אפוא מצא הכומר כי ישו נהג ע מרי אמו כראוי לב לכבד את אמו"וא

, אי לא יבוש הכומר לדרוש דרשה כזו בפומבי, תמה אני? כבוד אב וא שהוא אחד מעשרת הדברות
ובפרט כי המופת להפו מי ליי אינו דבר נכבד באמריקא במקו שדורשי נזירות מכל דבר 

 . המשכר
 ,  לאלוההאשורי עשו את הבתולה עשתרת: המקור לדעה הזאת היא אמונת הגוי הקדמוני

ההודי היו לה אלי שלשה בראהמא הוא . והמצרי האמינו כי האל הארוס נולד מהבתולה איזיס
אגדות העמי העתיקות מספרות . וישנו היא הב הנולד מהבתולה דיבאנונה, ק"שיבא הוא רוה, האב

יות ויצאו או שהאלי עצמ התלבשו בשר בבט היפיפ, מעשיות על דבר בנות חוה שילדו בני לאלי
ג היוני והרומי בטר קבל דת הנוצרית האמינו . כדי להציל את בני האד ולגאל מ החטא
בת המל אקריזיוס ושמה דנואה ילדה ליופיטר ב . שהאל יופיטר עיבר נשי רבות וילדו לו בני

לד מיופיטר ויש אגדה כי הרקילוס הגבור נו. אלהות ואנושות, ושמו פרזיאוס שהיו לו שתי תכונות
ואגדה כי רומולוס שיסד העיר רומא נולד מבתולה ריאה סילויה שנתעברה , ומהמלכה אלקמינה

 ). 8887הריב הנצחי צד (מהאל מרס 
ל שנודעו בזמ הגאוני נזכר כי ארמילוס שהוא כמו בכור שט או אנטיקריסטוס "באגדות חז

לזרובבל ב ' ונאמר בנבואת ה. שבאגדות הנוצרי נולד ברומא מבתולה שהייתה פסל אב שי
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, ויראני ש אב שיש ולה כפני בתולה אשר לא ידעה איש) ברומא(ויביאני אל בית הלצות : שאלתיאל
, ויע המדבר אלי ויאמר, ואומר אני רואה אב אחת בדמות אשה יפיפיה, ואמר אלי מה אתה רואה

והוא יהיה , ה ותלד את ארמילוסובשעה שידעה אותה הבליעל הר, האב הזאת היא אשת הבליעל
 ). 160א "נדפס באוצר מדרשי ח, ספר זרובבל(' ראש לכל עבודה זרה וכו

והוא ימל , ירד השט לצורת האב ויתחבר עמה ותתעבר ותלד את ארמילוס: ובאגדה אחרת
, ימדרש עשרה מלכ. (י חיל גוג ומגוג"כ יבוא משיח ב יוס לירושל ויהרג ע"ארבעי יו ואח
 ). 466ב "באוצר מדרשי ח

 ישו בתור משיח. ו
היא משותפת בי היהודי , אשר עליו התנבאו הנביאי, האמונה בביאת המשיח לגאול את ישראל

והיהודי , קרישטוס" משיח"אלא שהנוצרי אומרי שהמשיח כבר בא וקורי לישו , והנוצרי
. י לו בכל יו שיבא באחרית הימיכופרי בו ואומרי שהמשיח האמתי עדיי לא בא ומחכ

והמשיח הזה הוא רק גואל מעבדות לחרות ולהביא את בני ישראל מארצות גלות לאר ישראל 
כי תורת משה היא אמתית ואינה מוחלפת בשו פני באיזה , ואינו נות דת חדשה או תורה חדשה

 . זמ שיהיה
רק לגאול נפשות בני ,  מעבדות עמי אחריא לפי אמונת הנוצרי לא בא המשיח לגאול את ישראל

שהיו לפי דעת כל האנשי והנשי מלוכלכי ומזוהמי עד בוא , האד מעו וחטא אד הראשו
נש שהיא רמז למה שאמר וישו קרא את עצמו ב האד או בר. ישו שהוא המשיח וגואל האנושיות

וא כדבריה ). יג, דניאל ז(יומיא מטה וארו ע ענני שמיא כבר אנש אתא הוא ועד עתיק : דניאל
ובאמת . ק יהיה שורה על כל"היה ראוי שאחר בואו יהיו כל טהורי ונקיי בלי חטא ועו ורוה

כי בטר בואו בעת שהיו מרוחקי מחסד וח אלהי לפי דעת היו לנו נביאי , אנחנו רואי ההיפ
סרה הנבואה וכל הדברי הקדושי וג בית ואחרי בואו , וכהני גדולי ע האורי והתומי

 . המקדש נחרב
וא יאמרו שהנבואה וכל הקדושות היו צריכי בזמ ההוא כדי להנהיג הע לאמונה האמתית שהיא 

ובנוגע ליהודי לא היה חושש לה ישו כיו שלא שמעו לו ולא , ומאז בואו אי צור בה, אמונת ישו
יש הכרחיות גדולה לדברי אלה ג להנהגת עמי הנוצרי בימינו אבל כל איש יודה ש. קבלו תורתו

נוס על הצור לביאת גואל אחר לקיי ביניה אמונת ישו בהסכמה , אלה כדי לישר בדר הישרה
וכבר . כי יש בה כתות שונות ואמונות מתחלפות יותר מאשר היו בי בני ישראל קוד בואו, אחת

לי בנוצרי וכל אחד מה והנמשכי אחריו חשבו לזולתו מנודה קרה כי שני אפיפיורי היו מוש
 . וענוש לשמי

ועוד שמגונה מאד לומר שהמשיח שהיה נצר בשביל ישראל לפי דברי הנביאי לא קבלו אותו ולא 
ש "כמ" כלבי"ורק הגוי שחשב במדרגת , א כי ישו חשב אות לצא מרעיתו, אבו לשמוע בקולו
 .  אותו למשיחבאונגליו ה קבלו

ולאשה שמרונית שאמרה ידעתי כי , לא גשמי ולא רוחני, ובאמת לא האמינו לישו כי הוא המשיח
אני הוא המדבר אלי , אמר אליה ישו, יבוא משיח הנקרא קרישטוס וכאשר יבוא יגיד לנו את כל

, ש ד(באר מולדתו וישו התאונ כי אי כבוד לנביא . וכוונתו הייתה למשיח רוחני, )כוכה, יוחנ ד(
ולכ הוצרכו השליחי , ויש שהאמינו במשיחי אחרי, ונמצאו רבי שכפרו במשיחותו של ישו). מד

אולי , ופאול היה ירא פ יסירו את לב ואת תומת מאחרי ישו המשיח, להזהיר את הע עליה
אשר לא לקחת או או כי יקחו רוח אחרת , האיש הבא אליכ יגיד לכ ישו אחר אשר לא הגדנו

תמהו אחזני כי כה מהרה סרת : ואמר). ד, יא, אל הקורנתי ב(בשורה אחרת אשר לא קבלת 
אכ א ג אנחנו או מלא מ . 'מאחרי הקורא אתכ בחסד משיחנו ותלכו אחרי בשורה אחרת וכו

 מספר כי רבי ופאול). חז, אל הגלטיי א(השמי ישמיעכ בשורה אחרת אשר לא השמענוה יחר 
וכארבע ) משיח(כי לפני הימי הה ק תודוס אשר התנשא לאמר אני הוא הגבר :גמליאל אמר

ואחריו ק יהודה הגלילי . מאות איש התלקטו אליו עד כי נהרג וכל הנלוי עליו נתוצו והיה כלא היה
לו, עלות השליחי המפ(וג הוא נפל וכל הנלוי עליו נפזרו , אשר הדיח ע רב אחריו, בימי המפקד

 ). לח
ואי בו ג אחד מעשרי תנאי , כי יעודי הנביאי לא נתקיימו בו, ג לא יתכ שיהיה ישו משיח

 : ואלה ה התנאי, המשיח שצריכי להיות במשיח אמתי כפי היעודי האלה
ועה אחד והקימותי עליה ר: כי הנביא אומר, אד ולא אלוה, צרי שיהיה איש מזרע בית דוד) א

. וקרא אותו עבדי ולא אדו, )כדכג, יחזקאל לד(' ועבדי דוד נשיא בתוכ וגו' ורעה אתה וגו
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ת יהיה האל והמשיח יהיה "וכא מוכח שהשי, והנוצרי אומרי שישו והבורא שוי בכח ובגדולה
ירמיה (ה אלהיה ואת דוד מלכ אשר אקי ל' ועבדו את ה: ועוד נאמר. ל מל ישראל"רק רועה ר

 ושיהיה נברא באופ מוזר בבט בתולה כדי ג הוא נגד השכל שיהיה המשיח אלוה בעצמו). ט, ל
י "משיחה בשמ ע" משיח"ולשו . והיהודי לא יאמינו במשיחותו, שירננו הבריות אחריה ויחשדוה

פקודת י "י נביא או ע"והמשיחה ע,  והיא הוראת חנו והתנשאות למל שלא היה מקודאחרי
 . וה אומרי כי משיח הוא אלוה מראש ומקד והוא עשה את עצמו. הש
כי ימי רבי ישבו בני ישראל : כמו שנאמר, כ יגאלו"בני ישראל צריכי להיות בגלות זמ רב אח) ב

אלהיה ואת ' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה, אי מל ואי זבח ואי מצבה ואי אפוד ותרפי
וידוע שבזמ ישו עדיי היו ישראל על אדמת ובית המקדש קיי ). ה, הושע ג('  וגודוד מלכ

 . וכל הדברי הנזכרי לא נעדרו אז, והקריבו קרבנות
קוד שיבא המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ויבא בע רב כחול הי מירכתי צפו להלח ע ) ג

, ייתה כמוה בעול וש תהיה מפלתותהיה מלחמה גדולה על הרי ישראל אשר לא נה, ישראל
 ). וזכריה יד, יחזקאל לח ולט(י יבערו אש בנשק ומג וצנה שבע שני "ויושבי א

 ). מלאכי סו(' הנה אנכי שולח לכ את אליה הנביא וגו: כדכתיב, ביאת אליהו הנביא בזמ המשיח) ד
אלהי את שבות ורחמ ' ב הוש: כמו שנאמר, קבו גליות וחזרת עשרת השבטי בזמ המשיח) ה

אלהי אל האר אשר ירשו ' והביא ה' אלהי שמה וגו' ושב וקבצ מכל העמי אשר הפיצ ה
ואתה ב אד קח ל ע : ונאמר ליחזקאל). הג, דברי ל(אבותי וירשתה והיטיב והרב מאבותי 

ת ע יוס אשר ביד אפרי ושבטי הנה אני לוקח א' אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו וגו
הנה אני לוקח את בני ישראל מבי הגוי אשר הלכו ש וקבצתי אות מסביב ' ישראל חבריו וגו

ובזמ ישו לא ). כבטז, יחזקאל לז(' והבאתי אות על אדמת ועשיתי אות לגוי אחד באר וגו
 . נתקבצו עשרת השבטי ולא נודע מקומ

ועמדו רגליו ביו ההוא על הר הזיתי אשר על : כמו שנאמר, ותות ומופתיבזמ המשיח יהיו א) ו
ומש ההר צפונה וחציו , פני ירושל מקד ונבקע הר הזיתי מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד

ונהר פרת לעבור בתוכ נדחי יהודה וישראל לבוא ) נילוס(ג יבושת נהר מצרי ). ד, זכריה יד(נגבה 
את לשו י מצרי והניח ידו על הנהר בעי רוחו והכהו לשבעה ' והחרי ה: יבכדכת, לאדמת

 ). טזטו, ישעיה יא(' והייתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור וגו, נחלי והדרי ובנעלי
יחזיקו עשרה אנשי מכל לשונות הגוי בכנ איש יהודי לאמר נלכה עמכ כי שמענו בזמ המשיח ) ז

 ). כ, ישעיה סו(' וגו' והביאו את כל אחיכ מכל הגוי מנחה לה, )כג, זכריה ח(אלהי עמכ 
דר ' אראנו ולא עתה וגו: כדכתיב, בזמ המשיח יהיה מל אחד ומלכות אחת בעול תחת ישראל) ח

והיה אדו ירשה והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל ' כוכב מיעקב וק שבט מישראל וגו
 ; )ישעיה ס יב(כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדו יאבדו והגוי חרוב יחרבו ; )יטיז, דבמדבר כ(

 ; )ט, זכריה ט(ומשלו מי עד י ומנהר עד אפסי אר ' הנה מלכ יבא ל וגו
וביומיהו די מלכיא אנו יקי אלה שמיא מלכו די לעלמי לא תתחבל ומלכותה לע אחר לא 

כותא ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לע קדישי ומל, )מד, דניאל ב(תשתבק 
 ). כז, ש ז(מלכותה מלכות על וכל שלטניא ליה יפלחו וישתמעו , עליוני

כי לי תכרע כל בר : כדכתיב, ג תהיה אמונה אחת ודת אחת בעול והיא אמונת ישראל ודתו) ט
 לעבדו שכ'  עמי שפה ברורה לקרוא כל בש הכי אז אהפו אל, )כג, ישעיה מה(תשבע כל לשו 

 ). ט, זכריה יד(אחד ושמו אחד ' ביו ההוא יהיה ה, )ט, צפניה ג(אחד 
ונתתי שלו באר : כדכתיב, בזמ המשיח ישבו ישראל בשלו ובשלוה בהשקט ובבטחה בארצ) י

וישעיה ). ו, יקרא כוו(ושכבת ואי מחריד והשבתי חיה רעה מ האר וחרב לא תעבור בארצכ 
       והייתה ירושל קודש וזרי לא יעברו בה עוד ). א, נב(כי לא יוסי יבוא ב עוד ערל וטמא : אמר

 ). ט, ב(חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה ' ואני אהיה לה נא ה: וזכריה אמר, )יז, יואל ד(
וכתתו חרבות לאתי : כדכתיב, לכלי זייבזמ המשיח יהיה שלו בכל העול ולא יצטרכו עוד ) יא

 ;)ג, מיכה ד; ד, ישעיה ב(וחניתותיה למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה 
וקשת וחרב ומלחמה אשבור מ האר ; )יט, ישעיה נז(בורא ניב שפתי שלו שלו לרחוק ולקרוב 

 ). י, זכריה ט(בר שלו לגוי ונכרתה קשת מלחמה וד) כ, הושע ב(והשכבתי לבטח 
וגר זאב , כדכתיב, י ג בי החיות ולא יזיקו לשו איש ולא זה לזה"בזמ המשיח יהיה שלו בא) יב

לא ירעו ולא ישחיתו בכל ' זאב וטלה ירעו כאחד וגו; )זו, ישעיה יא(' ע כבש ונמר ע גדי ירב וגו
 ההוא ע חית השדה וע עו השמי ורמש וכרתי לה ברית ביו; )כה, ישעיה סה(הר קדשי 

 ). ב, הושע ב(האדמה 
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כ יאריכו ימי ויחיו "וע, בזמ המשיח לא תהיינה צרות ורעות דאגות ואנחות בכל אר ישראל) יג
ולא ישמע בה עוד ' כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני וגו: כדכתיב, חיי טובי ונעימי
' א יהיה מש עול ימי אשר לא ימלא את ימיו כי הנער ב מאה שנה ימות וגול, קול בכי וקול זעקה

 ). כטז, ישעיה סה(
 אלהי את לבב ואת' ומל ה: שנאמר, בזמ המשיח לא יהיו עונות וחטאי בעול בפרט בישראל) יד

 ). כא, ישעיה ס(ועמ כל צדיקי לעול ירשו אר , )ו, דברי ל(' וגו' לבב זרע לאהבה את ה
בימי הה ובעת ההיא יבוקש את עו ישראל ואיננו ואת חטאות יהודה ולא תמצאינה כי אסלח 

 ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי' ונתתי לכ לב חדש ורוח חדשה וגו). כ, ירמיה נ(לאשר אשאיר 
 ). יג, צפניה ג(' שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב וגו). כזכו, יחזקאל לו(תשמרו ועשית 

ישעיה (כמי לי מכסי ' כי מלאה האר דעה את ה: כדכתיב, בימי הה תרבה הדעת בעול) טו
כי אסלח לעונ ולחטאת לא אזכור עוד ' כי כל ידעו אותי למקטנ ועד גדול נא ה, )ט, יא

כ " וכמה מאות שני אחובימי ישו). יג, דניאל יב(והמשכילי יזהירו כזהר הרקיע ). לג, ירמיה לא(
 . בימי הביני היו הסכלות והבערות שוררות בכל הארצות יותר מכל הזמני לפני ישו

והיה משכני : כדכתיב, בזמ המשיח תשוב השכינה כבראשונה ותרבה הנבואה באומה הישראלית) טז
 ). כחכז, קאל לזיחז(' מקדש את ישראל וגו' וידעו הגוי כי אני ה' עליה והייתי לה לאלהי וגו

 ). א, יואל ג(והיה אחרי כ אשפו את רוחי על כל בשר ונבאו בניכ ובנותיכ 
 ). יז, ישעיה ב(והאלילי כליל יחלו : כדכתיב, בעת ההיא יכרתו העצבי מ האר) יז

 ). יז, ש מב(נסוגו אחור יבושו בושת הבוטחי בפסל האומרי למסכה אתה אלהינו 
וג בימינו אלה יש כתות בנוצרי העובדי ). ז, תהלי צז(די פסל המתהללי באלילי יבושו כל עוב

 . לאלילי ופסילי שנעשו בצורת ישו על הצלב וצורת מרי אמו ומשתחוי לה
ויאמר אלי ב אד : שנאמר, בני בית המקדש שראה יחזקאל במראה עתיד להבנות בזמ המשיח) יח

 ). ז, יחזקאל מג( כפות רגלי אשר אשכ בתו בני ישראל לעול את מקו כסאי ואת מקו
א, ש מז(' כי מימיו מ המקדש המה יוצאי וגו' והנה מי יוצאי מתחת מפת הבית קדימה וגו

 ). יב
זה גבול אשר תתנחלו את האר לשני : כמבואר ביחזקאל, ב שבטי"ואז תהיה חלוקת האר לי) יט

 ). יג, ש מז(' עשר שבטי ישראל וגו
, דברי לב(אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא : כדכתיב בתורה, תחית כל המתי בימי המשיח) כ
ורבי מישני אדמת עפר , )יט, ישעיה כו(' יחיו מתי נבלתי יקומו הקיצו ורננו שוכני עפר וגו, )לט

ולא נתקיימו עדיי התנאי , תהוכל אלו האותות לא נראו עד ע). ב, דניאל יב(יקיצו אלה לחיי עול 
 . וממילא מוכח כי ישו לא היה המשיח, פ שיתמהמה"ואנו מקוי שיבוא אע, לביאת המשיח האמתי

 תורה חדשה של ישו. ז
כי לדעת הנוצרי . העיקר השביעי שלה הוא לבטל מצוות המעשיות שבתורה מלבד עשרת הדברות

תורת משה ה .  לצור העת ואי ראוי לשמרכל מצוות עשה שבתורה ה חוקי שאינ מסוגלי
כי חסרי בה החיי הנצחיי ורוב המצות נאמרו בדר משל ומליצה ולא , אומרי אינה שלמה

ובזה , וכי הברית החדשה של ישו נותנת חיי נצחיי לנפש וכל אמריה צרופי וברורי, בפשטות
 . משלמת היא את התורה הקדומה

 : ה טעמייש לבטל העיקר הזה בכמ
כי , אי אפשר לומר כי תורת משה בלתי שלמה א הנוצרי מאמיני שתורת משה היא מ השמי) א

ת שהוא של "כ השי"א, וא תורת משה ניתנה מפי הגבורה; שלמות הפעולה היא לפי שלמות הפועל
 . בתכלית השלמות יתכ שג תורתו שלמה

ונאמר על , ובפרט החקי והמשפטי,  גמורהתורת משה לא נאמרה במשל ומליצה רק בפשטות) ב
וכלל הוא אי מקרא יוצא מידי , )ה, במדבר יב(פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות : משה רבנו

וכ מבואר באונגליו כי ישו נשא דבריו במשלי רבי , אמנ תורת ישו היא רק במשלי. פשוטו
ויאמר , )לד, ש יג(לי משל לא דבר אליה דבר ובב, ודבר אל המו הע במשלי): ג, מתיא יג(

, מרקוס ד(ואלה אשר מבחו רק משלי שמעו בכל , לכ נת לדעת רזי מלכות האלהי: לתלמידיו
 ). לד, מרקוס ד(ובשבתו ע תלמידיו באר לה את המשלי הה , ולא דבר להע דבר בבלי משל). יא
ויותר מפורש עני החיי הנצחיי . ירוש רק בדר רמזתורת משה אינה מדברת מחיי נצחיי בפ) ג

ולכ , ל בתורה שבעל פה שהיא פירוש על התורה שבכתב ואנו מאמיני בשתיה"י חז"בעול הבא ע
והטע שלא נכתב הדבר בפירוש בתורת משה הוא מפני שלא . אי לנו צור לתורה חדשה בשביל זה
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ת "ולכ לא התחיל השי, פשר לברר באותות ובניסיונתנה התורה בתחלה למאמיני בדברי שאי א
כי לא יאמינו בה , הג עד והגיהנ, אשר בראתי שמי ואר, אלהי' עשרת הדברות בלשו אנכי ה

כי , אלהי אשר הוצאתי מאר מצרי' אלא התחיל אנכי ה, עדיי בני ישראל שיצאו מאר מצרי
אול נאמרו הדברי . לי צור לסמו על האמונה שבלבהדברי האלה היו ידועי לה בבירור מב

האלה ברמז ונמסרו לחכמי ישראל מפה לפה במסורה עד התנאי שכתבו המשנה והאמוראי 
 . שכתבו הגמרא ליתר ביאור

כי יחללו את יו השביעי שהוא יו , ג עשרת הדברות שהנוצרי מודי בה אינ מקיימי) ד
וה מקדשי את יו הראשו מה שלא צוה , אכתו במעשה בראשיתמכל מל' השבת ביו ששבת ה

וישו עצמו עבר על הדבור כבד את אבי . ורוב עושי מלאכה ג ביו הראשו, ז ג ישו ושליחיו"ע
לוקס (לא יוכל להיות תלמידי ' כי יבוא אלי איש ולא ישנא את אביו ואת אמו וכו: ואמר, ואת אמ

ל "ר, וזוהי תורת האהבה של ישו, בדר בזיו) ד, יוחנ ב" (?מה לי ול אשה": ואמר לאמו, )כו, יד
 . ולשנוא את אב וא ואשתו ובני משפחתו, לאהוב אלוה

באמרו שלא בא , באמת לא התנגד ישו לתורת משה וצוה לקיימה ולא נת למאמיניו תורה חדשה) ה
אל תחשבו כי באתי להפר התורה :  ואמר,ד"להוסי על תורת משה או לגרוע ממנה אפילו קוצו של יו

לא תורתי שלי אני מורה כי : ואמר). יחיז, מתיא ה(לא להפר באתי כי א להקי , או דברי הנביאי
כי לא שומעי התורה צדיקי ה כי א : וג פאול אמר באגרותיו). טז יז, יוחנ ז(א תורת שולחי 

כל כתבי הקדש על פי רוח אלהי המה ונכוני להורות ). גי, ב' אל הרומיי א(שומרי התורה יצדקו 
אל (ולהוכיח להשיב נפש ולישר במעגלי צדק ועל פיה של יהיה איש האלהי ונכו לכל מעשה טוב 

את ספר חובנו הוא ספר :  הפ את צבעו ואמר להאל הגויא בדברו ). יזטז, ג' טימותיוס ב
על כ אי לאיש ', מ המסלה ויתקעהו בצלב וכו) ישו(חה והגה אשר עינה בנו מ) התורה(החוקי 

, או על דבר מועד ראש חדש או שבת) האמורי על פי התורה(להרשיע אתכ על דבר מאכל ומשקה 
ואמנ ). טזיד, אל הקולסיי ב(כי ה רק צללי לדברי אשר התעדתו לבוא ומקור הוא במשיח 

כי היהודי שמעו כי אתה למדת את כל היהודי : ל באמרהאחי התאוננו באזני פאול בירוש
וג כי אמרת אשר לא ימולו את בניה ובדרכי התורה לא , היושבי בקרב הגוי לסור מאחרי משה

כי פאול היה פוסח על שתי הסעפי ורצה להבדיל בי היהודי). כא, מפעלות השליחי יט(ילכו 
 ג התיר כל האסוריכ "ואח, ת המצות המעשיות בתורההנוצרי בשמירהנוצרי ובי הגוי

 . הנוצריליהודי
והורה נגד גזרת שהזהירו על נטילת ידי , ישו התנגד רק לתורת הפרושי מפרשי התורה) ו

: והתחכ לומר, וג אכל טרפות, והוא ותלמידיו אכלו תמיד בידי מלכלכות בלא נטילה, לסעודה
ל "ור) כהא, מרקוס ז; כאא, מתיא טז(טמא אותו אלא היוצא מפיו מה שנכנס בפי האד אינו מ
והנה מלבד שנטילת ידי היא חובה ג לפי חוקי ההיגינה ושמירת . רכילות ודברי שאינ מהוגני

ונוהגי לרחו ידיה קוד אכילה , רוב הנוצרי הנאורי אינ מקיימי מצות רב, הבריאות
 . נזהרי ג במי אחרוניויש מה ש, כאשר ישבו לסעוד

התורה החדשה שלה היא מלאה הזיות וספורי קלי ער ואי צרי לומר שהיא משוללת מ ) ז
ודי , ומלבד זה יש בה סתירות ושבושי רבי, השלמות ונעדרת הסגולות שנמצאו בתורת משה

ברכו , ה לשונאיכאהבו את אויביכ ועשו טוב: בתורת חסד של ישו מצינו המצוה: בדוגמאות הללו
המכה אות על הלחי האחת הושיט לו ג : את המקללי אתכ והתפללו בעד החומסי אתכ

והנה בתורת ). כז, לוקס ו: לוט, מתיא ה(והלוקח מלבוש החיצוני אל תמנע ממנו ג הפנימי , השניה
הוא הקצה ו, )ויקרא יט והלאה(לא תקו ולא תטור ולא תשנא את אחי בלבב : משה נאמר

אבל להכי את עצמו לכלימה ובוז הוא שטות ועו פלילי נגד . האחרו מהסבלנות שהיא העדר הנקמה
כי כל איש חייב לשמור את נפשו ושלא להחטיא את חברו ולהכשילו בתת לו , האהבה המסודרת

 .בעולומעול לא קיי המצוה הזאת שו נוצרי , ג הוא נגד המוסר האנושי. מקו לעשות לו רעה
כי מצינו כאשר הכה אותו איש אחד על הלחי לא נת לו השניה , אפילו ישו בעצמו לא קיי אותה

וכ כאשר גזר הכה ). כב, יוחנ יח(? למה תכה אותי: אלא התרע ג על ההכאה הראשונה באמרו
פעלות מ(' האל יכה אות וכו: להכות את פאול על הלחי לא מושיט לו השניה אלא קללו באמרו

כי , והמצוה לאהוב את השונאי ולבר את המקללי אות היא חוכא וטלולא). ב, השליחי כג
ויש מה עוברי על שנאת חנ , מלבד שלא נמצא שו נוצרי שקיי המצוה הזאת ה עושי להיפ

, וורוב רודפי את היהודי בא ובחמה על לא חמס עש, וגומלי רעה תחת טובה ג לבני אמונת
ומעלילי עליה עלילת ד אשר רבי ה חלליה וכבר נהרגו על יד אלפי ורבבות יהודי על 

א כי , ועברת קשה ושמורה לנצח על היהודי שהרגו את ישו. עלילה נמבזה זו ועוד עלילות שקר
 בקש מהאל, ג לפי דבריה, וישו קוד מותו. הרומיי צלבוהו על שכנה עצמו בש מל היהודי

ג ). לד, לוקס כג(סלח לה כי אינ יודעי מה ה עושי : 'כדכתיב שאמר לה, שיסלח ליהודי
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, לוקס יח; טז, מתיא יט(המצוה של ישו שכל איש ימכור נחלתו וכל מה שיש לו ויפזר הכס לעניי 
 . זולת מי שיצא מדעתו ונשתגע, מעול לא ראינו איזה נוצרי שיעשה כ, )כב
הוא מקלל בקללה נמרצת כל איש אשר , שהוא חתימת האונגליו, )יח, כב(ו ליוחנ בספר חזי) ח

א , הנני מזהיר לכל השומע דברי נביאות אלה הספרי": וכותב, יוסי או יגרע מספרי האונגליו
וכ מי שיגרע מדברי ספר , יוסי על הדברי יוסי עליו האל הקללות הכתובות באלה הספרי

בכל ". יגרע האל חלקו מספר החיי ומעיר הקדש ומההבטחות הכתובות בספרי אלוהנבואה הזאת 
ג מוסיפי על מצות רב כי , בספרי חיצוני שלה, זאת כל הנוצרי מוסיפי על דברי האונגליו

ואינ חוששי כלל על אכילת , שובתי ביו הראשו בשבוע מה שלא צוה ישו ולא תלמידיו ושליחיו
מבעלי חיי כפי מה שנצטוו הנוצרי משלשה שליחי ישו כל ) היא הנחירה בלא שחיטה(ק ד והנחנ

מפעלות השליחי " (אשר יבדלו מזבחי אלילי ומ הד ומ הנחנק ומ הנאופי": בהסכמה אחת
וכנראה שהשליחי וביחוד פאול הזהיר את בני אמונתו . ועבודת הפסילי, )כח, כא; כה, יט; כ, טו

אבר , דיני, עבודה זרה, )גידו(ברכת הש , גלוי עריות, גזל, שפיכת דמי: ע מצות בני נח והעל שב
 . כ הצלבי"רק על עבודת אלילי ופסילי שכולל ג, וה אינ נזהרי על השתו, מ החי

 חטא אד הראשו. ח
ונזכר .  הדעתהעיקר השמיני הוא החטא הקדמוני או החטא המקורי שחטא אד הראשו באכלו מע

אל הרומיי (החטא עלה באר על ידי אד אחד והמות בא לרגלי החטא , באמרו, י פאול באגרתו"ע
אל הקורנתיי (כי כאשר המות בא על ידי אד כ תבא על ידי אד תקומת המתי , ג אמר). יב, ה
 להקי המתי באופ ולא יכול, ל שהוכרח ישו ללבוש בשר בתור אד ולקו מקברו"ר, )כא, טו' א

 . כי ישו כפר את חטא אד ביסוריו ובמותו, ובמקו אחר נאמר. אחר
ה נולד מתחלה של "והנוצרי מתפלספי ואומרי מפני שאד הראשו היה יציר כפיו של הקב

לכ גדול עונו מנשוא והוסר ממנו הח , כ חטא"ואעפ, במעשיו ובלתי מוכ לחטא וקבל ח וחסד מהאל
ועונו נפקד על כל יוצאי חלציו להיות נענשי במיתה גשמית וג בעונש רוחני לשלול , ה מהאלוהחנינ

 . כל הנשמות של הבאי אחר אד הראשו מח וחסד ג עד ולהניח בגיהנ
לכ , ובהיות כי בורא העול היה צופה ויודע ויבי מראש והכיר שאי העול יוכל להנצל מיד השט

ואד כולל המי . הי לרדת ולהתלבש בבשר כדי לסלוח העו שחטא אד הראשוהוצר ישו ב האל
ועו הכללי הזה אינו יכול להתכפר אלא ". פיקאדו אוריגינאל"ולכ הוא או יסודי שקורי , האנושי

ובעבור שהאשה חוה גרמה בעו . וזה היה ישו ב אלוה, על ידי אמצעי מי שכולל בו אנושות ואלהות
א לא נתגלה אלינו בבשר עד זמ . גזר מלפניו שיעבור ישו ב אלהי בבט העלמה מריהזה לכ נ

 . וקבל ישו ברצונו המות והיסורי כדי להציל לכל ברואי העול, רצונו שירד לעול השפל להושיענו
ג לא הנחיל . היה גופני ולא רוחני, כי עונש אד הראשו על חטאו התשובה על זה העיקר היא 

ונאמר לא יומתו . ת הוא צדיק וישר ובעל חסד ולא יענוש לזולת החוטא"כי השי, טא לזרעו אחריוהח
וא ישוב מחטאו הרי הוא צדיק גמור , אבות על בני ובני לא יומתו על אבות רק איש בחטאו ימות

 . זולת המיתה הגופנית שגר אד הראשו מצד הטבע, ולא חל עליו חטא אד לעתיד לבוא
ת היה חטא אד הראשו שאכל מע הדעת קל מאד לעומת חטא הרציחה של קי שהרג את ובאמ
ולא , ואי נאמר לענוש את האד ובניו אחריו שילכו לאבדו עול בשביל נשיכת תפוח אחד, אחיו

 ? נתלה עונש זה בקי הרוצח נפש
ואחר חטאו ,  העליוומה שאומרי הנוצרי שאד הראשו הוח בחסד האל לחיי נצחיי בג עד

החיי הנצחיי והג עד לא יושגו בחסד האל לבד כי , אינו כ, הוסר החסד הזה ממנו ומזרעו אחריו
 ומפאת חיי האיש העיוניי המאשרי נפשו לקדושה שתהא יורשת חיי עול אלא ג בעבודת האל

 . הנצח
ואי אפשר . ר רשעישהל בדוהסרת החסד והחנינה של האל היא בשביל חטא האיש בעצמו 

להאמי הסרת החסד והחנינה מנפשות הצדיקי כמו נח וש והאבות אברה יצחק ויעקב שעשו רק 
כ "על אחת כו, וא אד הראשו קוד חטאו היה ראוי לחסד וח ולירש עונג נצחי? טוב בחייה

חיו חיי מעולי פ שנולדו בחטא ובעו חוללו לפי דברי הנוצרי בכל זאת "האבות הקדושי שאע
ג הנביאי ובפרט ראש . לכ ה ראוי לירש ג עד יותר מאד הראשו קוד חטאו, וישרי

אל משה פני אל פני כאשר ידבר איש אל ' ודבר ה: ה אשר העיד עליו הכתוב"הנביאי משה רבנו ע
 ולא ק עוד בישראל ,)ח, במדבר יב(פה אל פה אדבר בו , בכל ביתי נאמ הוא, )יא, שמות לג(רעהו 

אי אפשר להעלות על הדעת שה ירדו לגיהנ , )י, דברי לד(פני אל פני ' כמשה אשר ידעו ה
 ? ונפש תהא נעדרת מעונג ג עד
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והנה אחד מחכמיה התיאולוגי הודה שבעבור צווי אחד פשוט והוא המילה שנצטוה אברה אבינו 
 עד פנימה והיה תלוי ועומד באמצע במקו הביני שקורי סר ממנו עונש גיהנ א לא הובא אל הג

 . ע"עד שבא ישו וכפר העו היסודי במיתתו והעלה אות לג, והוא הממוצע בי צער לעונג. לומבו
ג מצות ראוי הוא שיסור ממנו העונש הרוחני ולתת לו מנוחה על "ז א יש יהודי המקיי כל תרי"ולפ

ע העליו כמו שעשה לאברה "ואולי ירח עליו ישו ויעלהו לג, ע"והגכל פני באכסדרה בי הגיהנ 
 . אבינו שג הוא לא היה נוצרי

י האשה בעלת האוב אמר "כי כאשר העלה שאול את שמואל ע, ויש ראיה שהנביאי לא היו בגיהנ
 על זה היה לו להודות לשאול, וא היה בגיהנ, )טו, א כח"ש(? למה הרגזתני להעלות אותי: אליו

 ? שהעלו מגיהנ ולא לכעוס עליו על טרדת מנוחתו
אילו , ג רוב חכמי התלמוד מודי שאד נברא נצחיי מטבעו, ובעצ העניי של חטא אד הראשו

כאשר , והמות לא היה שולט בו כלל, ת ואכל מע הדעת היה חי לעול"לא חטא בעברו על צווי השי
כ נגזרה לו המיתה ביו "א. כי ביו אכל ממנו מות תמות :דכתיב, נראה לכאורה מפשטי הכתובי

אפילו לאד " בעטיו של נחש"והמיתה הטבעית היא , כ"ונגזר על זרעו למות ג, שעבר על דברי הבורא
 .). ב יז"ב: שבת נה(שחי בלא חטא 

 ,אבל יש מחכמי ישראל המפרשי הכתובי בדר אחר ואומרי שלא נברא האד להיות חי לעול
ומה שנאמר . כי כל הנרכב מארבעה יסודות צרי שיתפרד וישוב להויתו ומהותו הראשונה כאשר היה

ת לאכול מפרי הע ועברו "פ שאסר לה השי"שהרי אע, כי ביו אכל ממנו מות תמות אינו כמשמעו
עלול אלא הפירוש שידע האד כי הוא . על האיסור לא נגזר עליה שימותו תיכ באכל ממנו

 . כי נפקחו עיניה להבחי בי חיי למיתה, יתהלמ
ת בג עד הארצי ואמר לו מכל פרי ע הג "כי כשנברא האד שמוהו השי, ועניי עונש החטא הוא

שהיה אוכל , ל האילנות שנטעתי אני בשביל כדי שלא תטרח לבקש ולחזור אחרי מזונותי"ר, תאכל
 כח לאר להוציא הדשאי והאילנות כל דבר ודבר על ת נת"כי השי, מתבואות האר בלי טורח ועמל
העניש אותו לאמר ארורה ' וכשאכל מע הדעת ועבר על מצות ה, בוריו ותכונתו ועושה פרי למינו

רק ארר את האדמה והסיר ממנה כח לחותה ושמנה , ולא דיבר לו מהמיתה כלל, האדמה בעבור
 לא תעבוד האדמה לא תוציא האר פריה וא, בזיעת אפ תאכל לח. שלא תדשא עוד מאליה

כ עיקר העונש הוא שנגרש מג עד "וא. וזהו ואכלת את עשב השדה, א קוצי ודרדרי"מטבעה כ
אחד , אברה חיי ויטירבו' ר. (כ"במקו שלא היה לו טורח בעבודת האדמה כדר שהיה לו אח

מ "פד, קני של אליעזר אשכנזיטע ז' בס, בספרו אמונת חכמי, ה"תנ' מרבני ויניציא בשנת ה
 ).ו"תרט

 הגאולה והפדות מגיהנ. ט
י ישו ב אלהי בעקב החטא היסודי של אד "העיקר התשיעי של הנוצרי הוא הפדות מגיהנ ע

וכאשר חטא לא היה ביכולת שו , כי אומרי שאד נולד של בנשמה טהורה בלתי תכלית, הראשו
לכפר בעד אד , שו ב אלוה וכחו כאלוה שהוא בלתי תכליתאד להסיר החטא ולבטלו עד שבא י

והוצר להתלבש בבשר בצורת ב אד למע יהיה מורכב מאלהות . ובעד כל הנבראי אחריו
 . ואנושות ולקבל העונש ביסורי ובמיתה לכפר העו הזה

ז בשאר ואומרי שהוצר ישו שימות כדי שיקח השט נפשו לגיהנ כמו שהיה נוהג לעשות עד א
ובעבור שפשע השט לקחת נשמת ב אלוה לכ ירד ישו לגיהנ , הנשמות שנמסרו לו בשביל חטא אד

 . ובלבל את השט והוציא מש כל הנשמות
בלתי מתיחסת ונערכת , מפאת שזאת הגאולה והפדות היא בלתי הכרחיתביטול העיקר הזה הוא 

 . ובלתי אפשרית
ולא היה צור לפדות הבאי , כמו שבארנו בפרק הקוד, שחטא אד לא עבר אל זולתו, ראשית

 . אחריו מחטא זה
הלא ראוי , כי א חכמי הנוצרי מודי שבעבור ד הברית נפדה אברה אבינו מעונש הגיהנ, שנית

ובפרט שהוא יותר גדול , לפדות כל הנבראי) שהיה נמול כמו כל יהודי(היה כי ד הברית של ישו 
ודי בטפת ד הברית של ב אלהי לכפר על כל העוונות .  אלוה לדבריהבהיותו ב, באברה

ולא יהיה צרי ליצלוב ולמות במיתה , ולהוריש לכל בריותיו חסד וח ולהביא אות אל עונג הג עד
 . וד המילה חשוב יותר מד התמצית במיתתו, משונה
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ל צרי שית דבר מה בעבור מה שהגוא, שהגאולה והתמורה תבוא תמיד בחלו דבר אחר, שלישית
וגאולת עו תבוא על ידי פעולה רצויה וחשובה ומעשי טובי או על צד המשפט , שירצה לגאול

כי לא תפול , י מיתת ישו שלא ברצונו רק בעל כרחו לא נחשבת כלל"והנה זאת הגאולה ע. והיושר
וכותבי האונגליו . טיקאשהגאולה והחלו אלא בדברי הרצוניי לפי אריסטו בפרק הראשו מאי

והוא התפלל שלש פעמי בג להאל , פ בבחינת האנושות"מודי כי המיתה הייתה באונס ובהכרח עכ
. ולא הועילה לו תפלתו שקרא אלי אלי למה עזבתני ומת בעל כרחו, כי יעבור מעליו את כוס התרעלה

ואי נאמר כי ,  מצד היושרוג לא הייתה המיתה בצדק כי אינו ראוי שיענש ראוב בעונש שמעו
הגע בעצמ א אד אחד יכריח את חברו הנקי מכל חטא :). פסחי קיג(טוביה חטא וזיגוד מינגיד 

וחלילה לאלהי אבי הצדק והיושר לעשות כ לישו שהוא בנו יחידו , לסבול יסורי בעד עונות אחרי
 . ואפילו מלא אינו נענש בשביל חטא אד. לדבריה
ואי תהיה אפשרית אחר ההתלבשות , זאת הגאולה לא הייתה אפשרית בלא הלבשת הבשר, רביעית

ג אי אפשר שיהיה צור לכפר חטא קל שהוא נשיכת תפוח בחטא חמור ? כשמת והל לו לשמי
 . כאשר אמרנו בפרק הקוד, הרציחה שנעשה בישו במיתה משונה של הצליבה ובפרט הריגת ב אלוה

הזאת גרמה רעה גדולה ליהודי להיות נרדפי על צואריה כמה מאות שני ג ידוע כי המיתה 
ואי אפשר להאמי כי גאולה כזאת , ונהרגו מה לאלפי ולרבבות על קדוש הש מחמת הריגת ישו

 ! ?ה ועל ידה יהיו החוטאי נפדי משאול תחתית"היא נחת רוח להקב
, א תאמר החלק האלהי? מי קבלו,  ואנושותהעונש הזה שסבל ישו שהוא מורכב מאלהות, חמישית

הלא הבשר אינו בלתי , וא תאמר חלק הבשר הגשמי, כי האלהי הנצחי אינו מקבל מות, זה אי אפשר
כ מה הועיל לו "וא? תכלית ואי יפדה ויגאל החטא של אד שהיה בלתי תכלית מתחלה לפי דבריה

 . שוא הפיק את נפשו לכפר העוז העונש נשאר במקומו כבתחלה ול"ולפ? ההלבשה בבשר
מדוע לא העביר ג העונש הגופני , י מיתת ישו והעביר עונש הגיהנ"א נתכפר חטא אד ע, ששית

ובעצב תלדי , כמו בזיעת אפ תאכל לח וקו ודרדר תצמיח ל האדמה, וכל הקללות לאיש ולאשה
 העונש הנעל והנסתר מעי כל חי וצריכי אנו לומר שכפר רק, כל אלה לא נשתנו במיתת ישו, בני

כי היה לו להמיר העונש המפורס והגלוי ואז ידעו , וראוי שיהיה ההפ, והניח העונש המפורס לכל
 . כל כי הוא הגואל והפודה באמת וג היהודי יקבלו אותו לגואל אמתי

את ישו לכפר למה המתי אלהי זמ רב כארבעת אלפי שנה מאד הראשו עד אשר שלח , שמינית
ומדוע , ואי לא חס אלהי על כמה מאות דורות והוריד לגיהנ וענש ש על החטא הקדמוני, עונו

וכולנו יודעי כי , לא הסכי האל לשלוח את בנו מיד אחר החטא כדי להציל את בני אד משאול
 . האלהי הוא רחמ המרח על כל בריותיו

גאולה היו כל בגיהנ מתנגד למה שמצינו באונגליו כי הרעיו הזה שקוד ה, עוד יש לשאול
במעשה של לזרוס שהיה שוכב לפני פתח אחיו העשיר ושמו דיבש והיה צועק לפניו כל שעה שיעשה 

העשיר הל , לסו מתו שניה. עמו חסד וית לו לאכול הפתותי שנפלו משלחנו ולא רח עליו
שראה העשיר כי לזרוס יושב בחיקו של אברה בנחת וכ, ע"לגיהנ ולזרוס ישב בחיקו של אברה בג

אמור ! אדוני, צעק ואמר לאברה, וגיל וחדוה והוא עצמו בצער גדול ונדו באש ולהבה בתו פיו
ללזרוס אחי שיטבול אצבעו הקטנה במי ויטי לי בפי לכבות את הלהבה הגדולה היוצאת מפי 

פ ירדו "הלא כל ירדו לגיהנ או לכה,  בג עדז אי היו אברה ולזרוס"וקשה לפ, )י, לוקס טז(
 ? ע קוד שמת ישו ופדאו והושיב בג עד"ללומבו ולא נכנסו לג

 האמונה בשדי . י
א מרדו באלהי , שעירי ומזיקי שנבראו בתור מלאכי טובי, הנוצרי מאמיני ברוחות רעות

עיי (עבור חטא נהפכו למלאכי חבלה וב, י הגאוה והקנאה וההתחרות שבינה"בתחלת מציאות ע
 ). יבז, החזיו ליוחנ יב

יזבחו לשדי לא אלוה : שנאמר, ג בתורה מצינו שהאמינו הגוי בשדי ויקרבו לה קרבנות
וקצת ). ז, ויקרא יז(ולא יזבחו עוד זבחיה לשעירי אשר ה זוני אחריה : ונאמר, )יז, דברי לב(

, תהלי קו(ויזבחו את בניה ואת בנותיה לשרי : בו בגוי למדו מעשיהמבני ישראל אשר התער
 ). לז

ובי עשרה דברי שנבראו בערב שבת בי השמשות במעשה , ג היהודי האמינו במציאות השדי
 ). ה ו"אבות פ(בראשית נחשבו ג מזיקי 
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יו כותבי האונגליו ואמרו ולכ התחקו על. ראש להשדי והרוחות הרעות הוא השט שנסה את איוב
) חקוי למשה רבנו ואליהו(ויצ ארבעי יו וארבעי לילה : כי השט בא ג לנסות את ישו במדבר

ויע ישו . א ב אלהי אתה תגזור על האבני שיהפכו ללח, ויבא השט ויאמר לו. כ נערב"ואח
 ). יאא, מתיא ד(יהיה האד '  הכי נאמר לא על הלח לבדו יחיה האד כי על כל מוצא פי, ויאמר

למה היה נערב ולא צוה לעצי ואבני שיהפכו ללח , כי א כ, תשובה זו עוד תחזק הקושיא
 והלא גלוי וידוע להשט שהוא מלא רע ועוד למה נסהו השט בכל אלו הנסיונות. בשבילו לאכול

ולא היה ירא להטריחו ,  ישו ב אלוהואי לא ידע ולא הכיר את, ויודע גליות ונסתרות כמו מלא טוב
אל " (פ יעקבנו השט כי לא נעלמו ממנו מזימותיו": ג פאול היה ירא מהשט ואמר? בניסיונות

 ). א, ב' הקורנתיי ב
 ? ואי לא ידע פאול כי ישו רבו כבר העביר את השט מעבודתו ופעולתו, וזה היה אחרי מות ישו

ת "מפני שחשבו שאי אפשר שיצא מהשי, צל כל העמי הקדמונימציאות השדי הייתה מקובלת א
והוצרכו לומר שהשדי נבראו בתחלה מלאכי טובי וה הרשיעו ומרדו באלהי ונענשו , דבר רע

 . להיות מלאכי חבלה
, כי אי לה יצר הרע ואי לה בחירה חופשית, כי המלאכי אינ חוטאי, א טעות היא ביד
וג השט עושה . וה מלאכי חבלה, לצור הבריות א לטוב וא לרע בתור עונש' ונשלחי מאת ה
ג השט שעמד על יהושע הכה הגדול . כי לא מצינו שנענש השט שינסה את איוב', שליחותו מאת ה

) מבני יהושע ב יהוצדק(מפני שהיו בניו , עשה מלאכתו באמונה) א, זכריה ג(לשטנו ולקטרג עליו 
הבוחר בירושל ' שהיה פרקליט ליהושע אמר כי ה' א מלא ה, )יח, עזרא י( נכריות נשואות לנשי

 . יגער בשט והסיר הבגדי הצואי מעליו שיבדילו בניו את נשיה הנכריות וימחל לו
לכ היו מחברי האונגליו עוסקי תמיד ברוחות , והנה הנוצרי הלכו בדרכי הגוי וילמדו מעשיה

והמופת הגדול היה שגרש ישו רוחות רעות , יו המופתי להוכיח את האמונה בישורעות וטמאות שה
א כי קשה לדעת מדוע לא גרש ). לבכח, מתיא ח(משני אנשי ונפח הרוחות בעדר חזירי רבי 

וילמד את תלמידיו אי לגרש ? הרוחות למדבר ולמה כלה חמתו בעדר החזירי שלא עשו לו רעה
ופע אחת כאשר הבריח רוח טמא שאלו אותו תלמידיו מדוע לא , טומאההשדי ולהוציא רוח ה
). כה, מרקוס ט(א בתפלה "מי רוח רעה כזה לא יגורש כ, ויאמר אליה? מצאו ידינו אנחנו לגרשו

ה אלהי לא חס על המלאכי החטאי אשר הוריד לבאר שחת ויסגיר במשמר : ופטרוס אמר
כמספר הזקני (ישו הבדיל עוד שבעי ושני אנשי ). ד, ב' פטרוס באגרת (ובאופל עד יו המשפט 

בשמ , אדוננו: וישובו השבעי ושני בשמחה ויאמרו' ושלח בכל עיר ומקו וכו) ששה מכל שבט
ויאמר הנני נות . ראיתי את השט נפל כברק מ השמי, ויאמר אליה. נכבשו ג השדי תחת ידינו

 ). טא, לוקס י(' חשי ועקרבי וכוממשלה בידכ לרמוס נ

 קרבנות לח ויי. יא
והיי שהוא , שאומרי הנוצרי שהיא גו ישו. היא העוגה, העיקר האחד עשר הוא הזבח על מזבח

וה מאמיני כי בעת עבודת הזבח יורד ישו מ . והוא חקוי ללחמי תודה ויי נס על המזבח, ד ישו
ופושט צורתו ולובש צורה , והוא עומד בתוכ מלובש בבשר כמו חיהשמי על הבמה בבית תפלת 

 . בלח ויי
הכמרי . א יש ביניה חלוקי דעות א לעשות העוגה מצה או חמ, העוגה נעשית מקמח חטי

המחלוקת היא א הסעודה . הרומיי עושי אותה מצה והכמרי היוניי אופי אותה חמ
הייתה בליל פסח כמו שאנו עושי הסדר ואז כבר נאסרה אכילת האחרונה שסעד ישו ע תלמידיו 

 . או שהסעודה הייתה בליל ערב פסח שעדיי לא נאסר חמ, חמ
. ומנהג הוא שהכומר מכניס אותה עוגה בדפוס שמצויר בו צורתו של ישו צלוב על ע כעי שתי וערב

ובעת עבודתו מגביה העוגה , על הבמהונות הכומר אותה עוגה בידו ולוקח יי מסחיטת ענבי בגביע 
כשהיה מיסב ע תלמידיו ואכלו עמו לח ושתו , וחוזר הדברי שאמר ישו בליל שנתפס ביד היהודי

זה היי הוא דמי שישפ : וכשבר על היי אמר, זה הלח הוא גופי: כאשר בר על הלח אמר, יי
 . צנועי באמונתוזה סוד אלהות מוסרי אותו ל). כו, מתיא כו(עליכ 

הסגולה דבוקה במאמרו , חכ או כסיל, בי שהוא גדול בי שהוא קט, והכומר האומר דברי אלו
וא כי ישו יושב במרו . שתיכ הוא משנה הלח והיי לגו ישו ודמו, ועל פניו נעשית העוגה אלוה

עוגות בזמ אחד בכל קצות הוא קורע שמי השמי ויוצא ויורד תנועה ישרה ונכנס בתו אלפי אלפי 
 . ועצ העוגה נכנס לגו הכומר אשר יאכל אותה וישתה עליה יי נסיכו. האר
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ומאמיני כי בכל שיורי העוגה א א נחלקות לחלקי קטני בלי תכלית נשאר בכל חלק גו של 
רת ואומרי משל לזה מהמראה הנשברת לרסיסי שבכל חלק משבריה נראית צו. של ישו אלהיה

 . המביט בו כמו שהייתה נראית במראה כשהייתה שלמה
כאשר שאל ההוא מינא לרב , ואי להקשות שג אנחנו אומרי שבכל מקו שמתפללי שכינה ש

ומה , כי אור החמה יאיר לאיש אחד ולכולא עלמא, ותשובתו הייתה? כמה שכינות אית לכו, גמליאל
 .). סנהדרי לט(ה לא כל שכ "בהק, חמה דחדא ממשרתיו זרחה לכולא עלמא

 . יע ה אומרי שהוא בא בגופו וגשמותו לכל במה ולא באורו וברוחו לבד, א בישו אי לומר כ
ואי להקשות עוד שג אנחנו אומרי שאליהו הנביא בא לכל ליל סדר בפסח כשאומרי שפו 

? ואי יגיע בגופו לכל, יהו לסנדקומכיני לפניו כסא של אל, ולכל ברית מילה מילדי ישראל, חמת
צבאות שהייתה מדת אליהו ולזכר ' בפסח לזכר הנקמה במצרי קנאת ה, אבל זו היא הגדה בלבד

ובברית מילה מפני שנקרא מלא הברית בסו מלאכי והוא מנהג . הגאולה שיבא קוד ביאת המשיח
מרי מבטיחי לכל מאמיני ישו אבל הכ. וג חושבי העול שבא ברוחו ולא בגופו הגשמי. בעלמא

 . והיי לד ממש של ישו, והלח נהפ לגו ועצ וגידי, כי בא בעצמו ובגופו ממש
, ובאמת נראה שישו לא כיו כלל לקרב הלח והיי אלא אמר בדר משל שתורתו נמשלה ללח ויי

אנכי הוא לח : מר ישוומצינו שא). ה, משלי ט(לכו לחמו בלחמי ושתו ביי מסכתי : כמו שנאמר
אנכי לח חיי היורד מ ). לה, יוחנ ו(כל הבא אלי לא ירעב וכל המאמי בי לא יצמא לעול , החיי
וראיה כי פאול בעצמו לא עשה קרב ). ש פסוק נא(אד כי יאכל מלח הזה וחי לעול , השמי

 בנדבות לעניי עמי ולהקריב קרב באתי לירושל: ואמר, מלח ויי אלא הקריב קרב כמנהג ישראל
ויאמר לו ראה אל תאמר לאד אלא : וברדת ישו מ ההר ריפא מצורע). יז, מפעלות השליחי כד(

 ). ד, מתיא ח(הראה אל הכה והביא עליו קרבנ על טהרת כאשר צוה משה בתורתו 
:  הנביא על האליליועל הנוצרי האחרוני שעשו אכילת העוגה עיקר באמונת נוכל לומר דברי

ושאריתו לאל עשה לפסלו יסגד לו וישתחו ' חציו שר במו אש על חציו בשר יאכל יצלה צלי וישבע וגו
 ). יזטז, ישעיה מד(ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה 

שחשדו אות פעמי רבות שגנבו או טמאו את , העניי הגס הזה של העוגה הסב צרות רבות לישראל
 . כ הסב עלילת הד הנמבזה"והיי של נסכ ג, ההעוג

 הטבילה . יב
תחת , לזרוק מי קדושי על הילד להכניסו בברית האמונה של ישו, העיקר השני עשר הוא הטבילה

ע בלי "ולדעת הטבילה תעביר את החטא ואי אפשר להאמי להנצל מגיהנ ולכנוס לג. ברית המילה
 . י הטבילה שהנהיג יוחנ המטביל וישו אחריו"ת בני אד באה עוכי תשוע, טבילה בחייו לש ישו

אמנ לא ). כה, יחזקאל לו(וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת : ה מביאי ראיה מ הפסוק
ה יטהר אותנו מעונותינו ויטהרנו מכל חטא ולכלו פשע " שהקבליעדהייתה כוונת הנביא אלא 

ה הבדיל "כ מצינו שאמר הנביא יחזקאל על ישראל שהקבו. ודבר במליצה ובמשל, בימי הבאי
והרחיצה הזאת ודאי לא , )ט, יחזקאל טז(' וארחצ במי ואשטו דמי מעלי וגו: מגלולי מצרי

וכ אמר . ז בהיות במצרי"הייתה במי אלא היא מליצה על הסרת הגלולי מלב שחטאו בע
והיא מליצה על הסרת החטא , )ט, תהלי נא( אלבי תכבסני ומשלג, תחטאני באזוב ואטהר: דוד

ומה  .לכל עונותינו ויסיר ממנו היצר הרע' וכ יעד הנביא ישעיה כי בימי המשיח יסלח ה. וכפרת העו
, טז(ובמי לא רוחצת למשעי : שאומרי הנוצרי שיחזקאל הוכיח לישראל על עניי הטבילה באמרו

יח את ישראל על הטבילה שלא נצטוו עליה ארבע מאות שנה קוד כי אי יוכ, הבל יפצה פיה, )ד
כמו , אלא על הקטני שנולדו במצרי דבר הנביא? שבא ישו והורה דר הטבילה לפי דבריה

ומחמת פחד המצריי , אשר גמלנו בהיותנו משועבדי תחת יד פרעה' שמפרש ש ומספר חסדי ה
כ הביא אצל אבותיה "ואח, שלח ומלאכי לפרנסה "והקב, היו משליכי ילדיה על פני השדה

ולפי הפשט נאמר על ישראל , זהו לפי הדרש, )ז, ש טז(ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיי : דכתיב
ג לשו וזרקתי . שנגאלו ממצרי ונחשבו כמו ילדי אשר התפתחו בימי עלומי ויהיו לאנשי

ועוד אי תדחה הטבילה את החטא א ה טובלי . עליכ מי טהורי הוא הזיה ולא טבילה במי
כ שוב אי לו להזהר בדבר מצוה ולהתרחק "א, ואי משו חטא לעתיד. ילד קט שאי בו חטא כלל

ל גר שנתגייר אחר שנמול צרי טבילה הוא "וא אמרו חז. כי לפי דבריה די בטבילה זו, מעברה
אבל יהודי שנולד , שעברה עליה טומאתמשו שהיה טמא מקוד ונטהר כמו הטמאי אחרי 

 . ונמול אינו צרי טבילה כי לא נטמא ורק אמו היולדת שנטמאה צריכה טבילה בטהרתה
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ובימי עזרא שהחזיר . ואי בעלי תשובה צריכי טבילה. וכלל הוא כי הטבילה באה רק על הטומאה
ובמקו . א טבלו במיאת ישראל בתשובה והפריש מנשי נכריות התודו על חטאותיה א ל

וג איש קט ממנו יוכל לעזור לו . כי יוכל להטבל בעצמו במי, שצריכי טבילה אינו צרי למטביל
 . בטבילה א צרי לעזר

כ "א, וא באי הנוצרי ללמוד מטבילת ישו שהטביל אותו יוחנ המטביל אחר שהטביל את עצמו
ג לא . וה טובלי במי שאובי, במי חיילהטבל בירד , היו לה לעשות ככל אשר עשו ה

ויקרה לפעמי כי נולדו שני ילדי . טבל יוחנ לילדי קטני וה טובלי כל הילודי כשה קטני
ואחד לאיש רש צדיק תמי , האחר לעשיר רשע אשר לו עבדי ומשרתי המשתדלי בטבילת הילד

והילדי השני מתו וב אלוה יושב . ל את הילדוהשתדלותו בעצמו לא תעלה לו לטבו, ואי עוזר לו
 ? על כסא די יענוש את ב העני הילד התמי אשר עשה כל יכולתו ביושר לבו ולא עלתה לו הטבילה

 ! חלילה לאל מרשע ושדי מעול
ויטבלו על ידו בירד בהתודות את חטאותיה : כאשר כתוב, ובאמת הטביל יוחנ רק לבעלי תשובה

אני מטביל אתכ : ואמר, )ד, מפעלות השליחי יט(יוחנ הטביל בטבילת התשובה ). ו, מתיא ג(
חסו הוא ממני אשר קטנתי משאת את נעליו הוא יטביל אתכ ברוח ) ישו(לתשובה א הבא אחרי 

 .וא יוחנ הטביל את ישו אות הוא כי ג הוא היה חוטא וחזר בתשובה). יא, מתיא ג(הקדש ובאש 
כ ותחת המי תעלה לה "כי ישו יטביל ברוח הקדש משמע כי תשתנה הטבילה אחומה שאמר 
מפעלות השליחי (כי יוחנ טבל במי ואת תטבלו ברוח הקדש : וכ אמר פאול. ק"הטבילה ברוה

 ?ועל מי סומכי הנוצרי לטבול במי, א ברוח"משמע כי הטבילה לא תהיה עוד במי כ, )ה, א
פע אחת הל בכרכי הישמעאלי : מר גריגוריוש הקדוש שלהוכתוב בספריה שכ א

תאומאטוריוס ומצא על קבר אחד כתוב בחרט אנוש כמה היה מספר שנות חייו של אותו שר ישמעאל 
וכשראה ', שנקבר ש וכי היה טוב ורחמ וישר אוהב משפט וחסד שעשה ע אשה אחת עניה וגו

 על הקבר וביקש שיסלחו לו חטאותיו של אותו שר גריגוריוש המעשה הזה נתגלגלו רחמיו ובכה
ואומרי כי בדמעות שנפלו על הקבר היה . ונתמלאה בקשתו, ישמעאל ותהיה נפשו צרורה בג עד

וכל מי שלא נטבל לא , כ נטבל"נטבל לקיי מה שכתוב בתורת שאי אד יכול ליכנס בג עד אא
כ אני מתרה ב שלא תבקש ולא תשאל עוד ! שגריגוריו: כ אמרו לו מ השמי"אח. יכנס לעול

. כי לעול לא אעשה עוד מחילה כזאת לשו אד בעול, מחילה כזאת שמחלתי לו להישמעאלי
 . וכ היה כי אחזתו חמה. ובשביל זאת המחילה יהיה ל חולי ימי רבי

 לא יועילו פ נראה מזה כי ג רחמי בדמעות שליש"עכ. וקשה אי הועילה הטבילה אחרי מותו
א כי הישמעאלי היה איש חסיד ועושה חסד , להכניס אד בג עד בלי טבילה שלה שנעשית בחיי

ע מיד ויתחבר ע כל הצדיקי "אבל גנב וגזל ונוא ורוצח א רק נטבל יכנס לג. ע הבריות
 ! כ היא תורת ישו הנוצרי. והתמימי לעתיד לבא

 העברת ברית המילה . יג
וישו נמול , )נט, לוקס א(יוחנ המטביל נמול ביו השמיני . כי ישו ותלמידיו היו נמוליברור הוא 

וג טימותיוס שהייתה אמו יהודית ואביו יוני מל אותו פאול בחפצו ). כא, ש ב(לשמונת ימי 
 ומתי מספר באו מאר יהודה ויוכיחו ).ז, מפעלות השליחי טז(להוליכו עמו בשליחותו אל היהודי 

". א לא המול תמולו כמצות תורת משה לא תושעו: "לאמר) בעלי דת ישו מהגוי(את האחי 
 ). בא, ש טו(ויתוכחו הרבה פאול ובר נבא עמה 

, כי פאול בראותו שלא יכול להפו את היהודי לאמונת ישו עזב אות ויש פניו אל הגוי היוני
,  לה פאול תורה חדשה שאינ צריכי להמול בשרומפני שהיה קשה לה להיות נמולי לכ דרש

ועוד אני מזהיר כל איש אשר ימול , אני פאול מגיד לכ א תמולו המשיח לא להועיל לכ: ואמר
, כי לפני ישו המשיח אי יתרו לא למילה ולא לערלה', מצווה הוא לעשות את כל דברי התורה וכו

אל (ערלי כאשר נתנה לפטרוס לבשר בקרב הנמולי ופקודה נתנה לי לבשר בקרב ה. א לאמונה"כ
נכונה לפי בשורת האמת אמרתי אל ) השלוחי האחרי(ואני בראותי כי לא יעשו ). זב, הגלטיי ה

א אתה היהודי תל בדר הגוי ולא בדר היהודי מדוע זה תאל את , לעיני כל) פטרוס(כיפא 
א א את ,  הטבילה להועיל ל א תשמור את התורהכי אמנ). ש פסוק יד(? הגוי להתיהד

וא הערל יעשה כמשפט התורה ערלתו למילה תחשב לו . התורה הפרת הלא מילת לערלה נחשבה
א זה יהודי אשר , כי לא זה הוא יהודי אלא לעיני ולא זאת היא המילה אשר למראה בבשר. 'וכו

כי הוא אלהי אחד אשר ). כטכה, הרומיי באל (בתו לבו הוא יהודי והמילה מילת הלבב היא 
א יקרה איש נמול לא ). ל, ש ג(כ על ידי האמונה "יצדיק את המולי באמונה ואת הערלי ג

 ). יחז, אל הקורנתיי א(ימשו את ערלתו וא ערל הוא אל ימול 
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כי ישו , ת פאול לבדוזאת היא תור. נראה שלא הקפיד כלל על המילה בישראל והגוי צוה שלא ימולו
ובתורה , ובפרט א אמת בפי ישו שלא בא להוסי או לגרוע על דברי התורה, וכל תלמידיו התנגדו לו

 ). ג, ויקרא יב(וביו השמיני ימול בשר ערלתו : כתיב

 העברת יו השבת . יד
ת שאסרו א לא נזהרו בכמה מלאכו, ישו וכל תלמידיו ושליחיו שמרו את השבת הוא יו השביעי

וחללו השבת לרפא חולי לא ברפואות בדוקות רק בסגולות וקריאת שמות וג ריפא , הפרושי
 ). יד, לוקס יג(וישו ריפא אשה מרוח רע ביו השבת ). י, מתיא יב(חולי שאי בה סכנה 

הוכיחו אות הפרושי התנצל לפניה שהיו   וכאשרתלמידיו קטפו מלילות שבלי ביו השבת
ולחולה אחד אשר ריפא אותו בשבת ). יח, יוחנ ה(והיהודי בקשו להרגו על כי חלל השבת . רעבי

ויאמרו היהודי אל האיש הנרפא הלא שבת היו ואי ל . קו שא את משכב והתהל: אמר ישו
, יוחנ ה(הרופא אותי הוא אמר אלי שא את משכב והתהל , ויע אות לאמר. לשאת את המשכב

 ואי שיי פקוח נפש ,טלטול המשכב מביתו לרשות הרבי הוא מלאכה שאסורה בשבתו). יא
ולמד זאת מ הפרושי , )ה, לוקס ו(כי ב האד אדו השבת הוא : והיה אומר. בנשיאת המשכב

א זה דוקא במקו שיש , )כי תבא' מכילתא פ( שבת מסורה ואי את מסורי לשבת לכ: שאמרו
ויהי ביו . ראה כי מלאכות גסות היו נזהרי ישו וכל תלמידיו שלא לעשות בשבתאבל נ. פקוח נפש

והיו נאספי בבתי הכנסיות לשמוע קריאת התורה , )י, לוקס יב(השבת וילמד באחד מבתי הכנסיות 
, )ד, ש יח(ובכל שבת ושבת דבר ע היהודי בבית הכנסת , )כא, מפעלות השליחי טו(בשבת 

כי בשבת שבתו כמצוה ובאחד : ר באו לראות קבר ישו והכינו בשמי לכבודו נאמר עליהוהנשי אש
וג התלמידי והמשולחי שהיו מעוררי את המאמיני להרי ). נו, לוקס כג(בשבת באו אל הקבר 

כי בשבת לא טלטלו המעות , )ב, טז' אל הקורנתיי א(נדבות לקדושיה אספו את הע באחד בשבת 
 ג לא קראו שבת רק ליו השביעי ויו הראשו בשבת נקרא אצל יו האדו שבו ק ישו .בכיס

 ). י, חזיו א(לתחיה לפי אמונת 
לישו ק האפיפיור סילווסטר וגזר אומר שלא ישמרו עוד הנוצרי את יו ) 338(ח "ורק בשנת של

 הראשו וקרא לו דומינא וצוה שבמקו יו השבת ישמרו את יו, השבת כדי שלא ידמו ליהודי
כי ביו , א כי ישו כבר ק מקברו לפי דבריה ביו השבת. באמרו שבאותו יו היה תחית ישו

ולכ . הראשו בטר הבקר בעוד שהיה חשכת לילה באו הנשי לראות את קברו ומצאוהו ריק
אמיני כי ישו ומ" שומרי יו השביעי"נמצאי נוצרי שה שומרי היו השביעי וה הנקראי 

 . יתגלה באחרית הימי

 התרת מאכלות אסורי. טו
 . המאכלות האסורי לא התיר ישו מעול ורק פטרוס ופאול התירו אות

פטרוס ראה במראה הנבואה תיבה אחת יורדת מ השמי ובתוכה מכל חית השדה ורמש האדמה 
כי מעודי לא ! חלילה לי אדוני, טרוסויאמר פ. זבח ואכול, קו פטרוס: ויהי אליו קול. ועו השמי

הנה נפשי לא מטומאה ונבלה : יד, והוא חקוי על דברי יחזקאל ד(בא בפי בשר פגול או שק סמא 
את אשר טיהר : והנה קול אליו שנית). וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול

וילונו עליו הנמולי א פטרוס לירושל וכאשר ב). טויא, מפעלות השליחי י(אלהי לא תשק אתה 
ג פאול השתדל להפי תורתו ). ב, ש יא(על כי התאכס בבתי ערלי ואכל אצל מאכלות אסורי 

אל (יאכל ) ברכה(כל אשר עשה אלהי טוב הוא ואי פיגול ומאומה א בתודה : להתיר טרפות ואמר
אל תהרוס פועל אלהי על דברת , והוסי לאמר. 'אמנ הוא בוצע בר נא ה, )דא, ד' טימותיוס א

כל הנמכר בשוק ). ב, ש יד(כל דבר הוא טהור ורק רע הוא לאשר יאכלנו להתנק בנפשו : מאכל
 ). כזכה, י' אל הקורנתיי א(האר ומלואה ' כי לה, אותו תאכלו ואל תדרשו לחקרי לב

כ ג "וא, ופעולותיו' כ מעשי ה"ושי שה גא מדוע לא יאכלו ג נחשי ועקרבי עכברי ופרע
אמנ הנבואה הזאת באה לו בשביל הגוי ? כמו שטיהר חיות טמאות לפי דבריה' אלה טיהר ה

בכל זאת הזהירו ג . בראותו כי היהודי משכו יד ממנו, שרצה להכניס תחת כנפי אמונת ישו
ועל כיוצא ,  הזאת אינ שומרי הנוצריוג ההזהרה, )כ, ש טו(לגוי להבדל מ הנחנק ומ הד 

 ). יז, ישעיה סו(' אוכלי בשר החזיר והשק והעכבר יחדו יספו נא ה: בה נאמר
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 התחיה. טז
. ישו וכל תלמידיו היו לפני פרושי והאמינו בתחית המתי כמוה והתנגדו בזה לדעת הצדוקי

, ב אחר צאתה מ הגו לא הורה ישו לע"עניי נצחיות הנפש על טהרת הרעיו של תחית הנפש לעוה
 . רק הקמת המתי בגויותיה ממש

ואמר כמו שהיה יונה במעי הדגה , כי יקו לתחיה שלשה ימי אחרי מותו, ישו הבטיח למאמיניו
). מ, מתיא יב(כ יהיה ב האד בלב האר שלשה ימי ושלשה לילות שלשה ימי ושלשה לילות 

הרסו את ההיכל הזה ואני , ויע ישו ויאמר אליה.  הראית לנו כי תעשה זאתמה אות, ויאמרו אליו
ארבעי שנה ושש שני נבנה ההיכל הזה ואתה תקימנו , ויאמרו היהודי. בשלשת ימי אקימנו

 ). כיח, יוחנ ב(והוא דבר דברו על היכל גויתו ? בשלשת ימי
, )א, יוחנ כ( לפנות בקר בחשכה ראשו אמנ ישו נצלב ביו הששי בערב ואומרי שעמד ביו

. ורק יו אחד, פ לא היו אלא שני לילות ולא שלשה"עכ, ואפילו לדבריה שמקצת היו ככלו
כי הפרושי אמרו על פילטוס כי ישו בעודנו חי אמר כי יקו מקברו מקצה שלשת , באונגליו נאמר

פחדו פ יוציאוהו תלמידיו מקברו ויאמרו כי , ימי ובקשוהו לשי שומרי על קברו עד יו השלישי
ויהי באחד בשבת לפנות בקר ותבא מרי . ופילטוס נת לה אנשי משמר, כי ק מ המתי

 והיו ומאימתו נבהלו השומרי' לראות את הקבר ויהי רעש וכו) ?אמו(המגדלית ומרי האחרת 
ראו את קברו ,  הוא ק כאשר אמראל תראינה כי איננו פה כי:  ויאמר אל הנשיהמלאכמתי ויע 

). מתיא בסו(וירא אליה ישו ותאחזינה ברגליו ותשתחוינה לו . ומהרת לבשר את תלמידיו
רק כי מרי המגדלית ומרי א יוסי ראו את המקו , ובאונגליו אחר נאמר שהיו ש שומרי

קנו ) ?  מרי איכא הכאכמה(וכי מרי המגדלית ומרי א יעקב שלומית , כאשר הוש ש בקבר
ובתו , סמי לבוא ולמשוח אותו ובאחד בשבת בבקר השכ באו אל הקבר וראו כי האב נטלה

והוא אומר לה כי ישו ק ואיננו , ותבהלנה,  עוטה מעיל לב יושב מעבר הימינער אחדהקבר ראו 
יא האשה אשר העביר ה, ויהי באחד כשבת בבקר אחרי תקומתו וירא אל מרי המגדלית ראשונה. פה

ואחרי , והיא הלכה ותגד לאנשי בריתו אשר היו עמו וה מתאבלי ובוכי, ממנה שבע רוחות רעות
 אל שני מה על פני בדמות אחרתכ נראה "אשר שמעו כי הוא חי וכי נראה אליה לא האמינו לה ואח

 וירא אחרי כ אל אחד .וישובו ויגידו לאחרי ולא האמינו ג בדבריה. השדה כאשר הלכו לדרכ
בשבת אל השלח ויוכיח על חוסר אמונת ועל קשי לב כי לא האמינו לאלה ) מתלמידיו(עשר 

והנשי אשר באו עמו מ הגליל הלכו אחריו ותראנה ). מרקוס בסו(אשר ראו אותו אחר תקומתו 
,  ובשבת שבתו כמצוהכ שבו והכינו בשמי וזני מרוקחי"את הקבר כאשר הוש בו גופת ישו ואח

והנה שני אנשי , ובאחד בשבת טר יבקע השחר באו אל הקבר והביאו את הבשמי אשר הכינו
למה זה , ופניה שחו ארצה ויאמרו אליה, ויראה אחזה אות, בברק זהר בגדיה נצבי עליה

ואלה ה . וכי ק מ המתי כאשר הבטיח קוד מות, הוא איננו פה? תבקשינה את החי בי המתי
מרי המגדלית ויוחנה ומרי א יעקב ועוד נשי : אשר אמרו כל הדברי האלה אל השליחי

כ נראה ישו "אח'  ולא האמינו לה וכוכדברי תפלא הדברי האלה היו בעיניה . אחרות עמה
, ביויואל לבאר לה כל הכתו'  כי טחו עיניה מראות וכולא הכירוהולשני מתלמידיו בדר וה 

ויהי בשבתו את אל השלח ויקח את הלח ויבצע . 'החל ממשה ועד כל הנביאי אשר דברו עליו וכו
כ נראה אליה עוד הפע "אח' אז נפקחו עיניה ויכירו אותו והוא חמק עבר מפניה וכו, וית לה

ו מחשבות למה זה מפחדי את ולמה תעלינ, ויאמר עליה, רוחוהמה חתו ונבהלו ויחשבו כי ראו 
 וראו כי רוח אי לו בשר ועצמות כאשר את מששוני. ראו את ידי ואת רגלי כי אני הוא? בלבבכ

ויתנו ? היש לכ פה אכל, ויאמר אליה,  משמחה ותמהו לבבעדיי לא האמינווכאשר ' רואי בי וכו
מרי המגדלית ויהי באחד בשבת ותבא ). לוקס בסו( ויקח ויאכל לעיניה דג צלי אשלו מקצת 

ותר ותבוא אל שמעו פטרוס ואל ,  אל הקבר ותרא את האב מטללה מעל הקברבחשכהלפנות בקר 
 ואנחנו לא נדעהנה נשאו את אדוננו מ הקבר : ותאמר אליה, התלמיד האחר אשר אהב אותו ישו

 תוכו וירא וישח פטרוס וישק אל' ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל הקבר וכו. אנה שמו אותו
ומרי . כ ירד אל הקבר התלמיד האחר וירא ויאמ"אח. את התכריכי מונחי לבד ולא ירד פנימה

,  עוטי לבני ויושבי במקו אשר שמו את גופת ישושני מלאכיותרא , עמדה מחו לקבר ותב
לא ידעה יא עודה מדברת ותפ מאחריה ותרא את ישו עומד וה. 'אחד מראשותיו ואחד מרגלותיו וכו
א ,  כי עוד לא עליתי אל האבאל תגעי ביתאמר אליהו ישו . ' וכוכי הוא ישו וחשבה כי נוטר הג הוא

כ נראה אל תלמידיו "אח. 'לכי אל אחי ואמרי אליה הנני עולה אל אבי ואביכ אלהי ואלהיכ וכו
, א היה עמה בבוא ישול, אחד משני עשר תלמידיו, ותומא' כאשר נסגרו דלתות הבית שהיו ש וכו

א לא אראה את מדקרות המסמרי ויאמר אליה , ויאמרו אליו יתר התלמידי ראינו את האדו
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כ נראה "אח. ' וכובידו ולא אתקע את אצבעי בנקבי המסמרי האלה ובידי לא אגע בצדו לא אאמינה
 ). יוחנ פרק כ(ג אליו 

ומרי שראו את קברו ריק ה נשי שפסולות כי כל העדי שא, מכל הדברי האלה אנו יודעי
רק הנידו מה , וג השני האלה לא ראו את ישו ק מקברו, לעדות בדי תורה מפני שדעת קלות

 . ובכל עדות יש סתירות גסות, ששמעו ממלא או נער אחד או שני אנשי
ומלא אחד , ילטוסכי במתיא מסופר שבאו הנשי אל קברו לפנות בקר והיו ש שומרי שהעמיד פ

ובמרקוס נאמר כי ראו נער אחד עוטה מעיל לב והוא אמר לה כי ק , אמר לה כי ק מקברו
ובלוקס נאמר שלש נשי מגליל באו בטר יבקע השחר וראו ש שני אנשי כברק זהר , מקברו

מר כי באו וביוחנ נא? ד מה לכה בבית הקברות"ע, בגדיה ואמרו לה למה תבקשו החי בי המתי
 . בפנות בקר בחשכה וראו שני מלאכי עוטי לבני אחר מראשותיו ואחד מרגלותיו

במתיא נאמר כי אחרי מותו : ג יש סתירות נמרצות באיזה אופ התראה ישו להנשי ולתלמידיו
ובמרקוס נאמר כי התראה , ותאחזנה ברגליו ותשתחוינה לו, התראה להנשי שתיה בש מרי

כ אל שני מתלמידיו בדמות "ויתראה אח, לית ראשונה ותגד לתלמידיו ולא האמינו להלמרי המגד
) חסר תומא, ב"י(כ לאחר עשר תלמידיו "ויתראה אח. אחרת וה הגידו לאחרי ולא האמינו לה

כ "אח, כי נראה לשני תלמידיו בדר וה לא הכירוהו, בלוקס נאמר. והוכיח על אי אמונת בו
וישו הרגיע את רוח לאמר מששוני וראו כי אינני רוח ולראיה ,  הפע וחרדו ממנונראה אליה עוד

וביוחנ נאמר כי התראה רק למרי אחת והיא . לדבריו אכל דג צלי להראות שהוא בשר וד ולא רוח
א תלמידיו בבית סגור "כ נראה לי"אח. ויאמר אל תגעי בי, לא ידעה שהוא ישו וחשבה שהוא נוטר הג

יד אחד שלא היה ש לא האמי לה ואמר א לא יראה את מדקרות המסמרי בידיו א תלמ
היא שאלה ? ואי יאמינו בו מאמיניו שלא ראו הסימני האלה. וברגליו לא יאמי שק לתחיה

 . גדולה שאי עליה תשובה
וטלולא א לא הייתה עוררת חוכא , א עדות כזו הייתה באה לפני השופטי בזמ הזה, הגע בעצמ

והנוצרי סומכי כל אמונת על התחיה . ושופטי צדק לא היו נזקקי לה בכלל, בפי השומעי
אנכי התקומה והחיי והמאמי :  אמר אליהמרתהוישו אחרי מותו כאשר התראה להאשה , הזאת

 ). כוכה. יוחנ יא(וכל חי אשר יאמי בי לא ימות לעול , בי א כי הוא מת יקו וחי
 ! ג זה אמת כמו שהוא ב אלהי?  עוד חיי תלמידיו ושליחיוז"ולפ

ואת אלעזר החיה אחרי , כבר הראה ישו לפי דבריה כי החיה איזה מתי, ובעיקר אמונת התחיה
א מדוע לא החיה את רבו יוחנ המטביל שהמיתו הורדוס על ). מויז, יוחנ יא(ארבעה ימי למיתתו 

ומחיה את המתי כ יחיה ) מ הקבר(כי כאשר האב מעלה , ישו אומר? )ביו, מתיא יד(פי בקשת בתו 
 ). כבכא, יוחנ ה(והאב לא ישפוט איש א כל משפטו נת ביד הב , ג הב את מי שיחפו בו

 ? א כ יפה כח הב מכח האב
ינו כי וא לא יאמ, ופאול אמר כי עיקר האמונה הוא להאמי כי ישו הוא המשיח ובתחית המתי

אל (וא לא ק המשיח אמונתכ הבל וחטאיכ עוד עליכ , יקימו המתי ג המשיח לא ק
 ). יזטז, טו' הקורנתיי א

בעיני ראיתי זה לא כבר בבמת ישחק ":  יאמר"מכתב גלוי לישו הנוצרי"אפרי דיינארד בספרו 
 הבמה לקחו איש חי וכרתו את כי המשחקי על, ורבבות אנשי אחרי ראו זאת כמוני, בנואורלינס
ואחרי , ואת הראש נשאו בידיה להראותו לכל ההמו הגדול הנאספי לראות במחזה, ראשו מעליו

ויק , וכעבור איזה רגעי שבו את הראש הכרות אל האיש ויחי. כ הראו את האיש בשכבו בלי ראש
 ".ראשי מעלי והנני חי לעיניכראו כי אני אני הוא אשר כרתו את "על רגליו ויקרא אל הע לאמר 

הלא יכלו , ולוא ראו הנשי אשר הלכו לבקר את קבר ישו בגלגלתא את הפלא הזה אשר ראו עיני
יהודי , ובכל זאת אנחנו כולנו אשר ראינו את הפלא. לספר נפלאות יותר גדולות מאשר ראו בקברו

ג אז לא , לוא ג אמת היה הפלאו, לא עלה על לבנו להאמי כי אמנ נכרת ראש האיש, ונוצרי
 . 'יכול לעלות על לב איש לכנות את האיש כרות הראש בש אלוה וכו
ובאופ כזה א יקומו כל המתי , ואנחנו היהודי כהנוצרי מאמיני בתחית המתי לעתיד לבא

ל ואת מי יעבדו א כ! ומי ימנה אז מספר אלהי האדירי האלה, הלא כל אחד מה יהיה לאלוה
 ). 1312צד " (?יהיו לאלהי

כי ישו בקומו מקברו נגלה בסתר רק לשני שלשה מתלמידיו אשר לא , מחברי האונגליו מעידי"
א כ , וא חפ היה להראות לכל יושבי התבל כי ק מ המתי למע יאמינו באלהותו, הכירוהו

ראו עתה כי אני אני הוא אשר : "ההיה לו לצאת בחוצות ירושל ולהתראות לעיני כל הע ולאמר ל
 ! " הנה הפצעי מהמסמרות אשר תקעו הרומיי בידי וברגלי, ראו נא! תלית על הע
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. והיה לו לבוא להיכל פילטוס נציב רומא להראותו כי צדק במשפטו כי צדיק הוא ישו ולא מצא עו בו
ועליו היה להגיש , הרשיעו אותו לשואוכ עליו היה לבוא לעיני הכה הגדול קיפא לנקר את עיניו על 

ואז נוכחו כל כי ב אלהי . פ משפט התורה"ע, משפטו אל הסנהדרי נגד עדי השקר אשר ענו בו
 ). 16ש צד " (הוא ואז היו כל מאמיני בו

 מחילת העונות והודוי לפני הכומר. יז
צרי מהתפלה שיסד לה העיקר הזה שיש כח ביד הכומר למחול העונות של החוטאי נולד להנו

ובנוסח ). יט, מתיא ו(וסלח לנו את אשמותינו כאשר סולחי אנחנו לאשר אשמו לנו : שנאמר בה, ישו
וכי תעמדו להתפלל סלחו לכל איש את אשר חטא לכ למע ג אביכ שבשמי יסלח לכ : אחר

 ). כה, מרקוס יא(את חטאותיכ 
אלכסנדרוס חרש : ופאול באגרתו אמר. פועל לא עשו כאבל ב, אמנ כל זה הוא רק תפלה נאה

וישו היה רק נאה . ולא מחל לו) יד, אל טימותיוס ב(כמעשהו ' ישל לו ה, הנחשת עשה לי רעות רבות
לא : אמר לו ישו? שבע פעמי, כמה פעמי אמחול למי שחטא לי! רבי: וכאשר שאלהו פטרוס, דורש

שכ היו נוהגי , ועוד אמר מתיא ש). כא, מתיא יח(שבעי ושבע א עד "כ, אמרתי ל עד שבע פעמי
היו מפצירי בו , א מפציר אחד באיש שהקניטהו ולא יאבה למחול למקניט, בבית כניסתו לפני הע

ש (וא ג בזה לא נתפייס מנדי אותו , שני אנשי לפייסו וא לא נתפייס הולכי כל העדה לפייסו
 .). יומא פז(זה בתלמוד  וכעי 1).יזטו, יח

חזק : כי יש רשיו לב האד באר לסלוח חטא ואמר לנכה רגלי, ישו אמר לפני סופרי ופרושי
ורצה . י סליחת החטאי יתרפא ממילא"כלומר כי ע, )וג, מתיא ט(בני נסלחו ל חטאתי ונתרפא 

ז משל לאחד שהיה לו "ונת ע, להראות שנקל יותר לסלוח עונות רבי מאשר לסלוח עונות מעטי
שמט , וכאשר לא השיגה יד לשל, אחד חייב לו חמש מאות כס והשני חייב לו חמשי, שני לווי

לפי דעתי , ויאמר) הפרוש(ויע שמעו ? והשאלה היא איזה משניה יאהב אותו ביותר. ידו משניה
מא, לוקס ז(ה נסלחו ל חטאתי ויאמר אלי' ויפ ישו אל האשה וכו', זה אשר שמט לו הרבה וכו

 ). מט
ה הוא המלוה ואי יתכ "כי בחטאי האיש החוטא הוא הלוה והקב, אבל המשל אינו דומה לנמשל

? לומר כי המלוה יאהב את הלוה שחייב לו הרבה ואינו משל יותר ממי שחייב לו מעט ואינו משל
כ "וא, רגליו ותמשח אות בשמ המורג נאמר ש שסלח להאשה הזונה מפני שלא חדלה מנשק את 

ובאמת השתוממו עליו . הייתה הסליחה בשכר השמ והנשיקות ולא בשביל שהייתה ראויה לסליחה
 ). ש(? הג סולח לעונות הוא? מי הוא זה: הפרושי ואמרו

ומזה לקחו לה הכמרי הרשות למחול העונות שיעשו הנוצרי באמצעות הודוי שהחוטא מתודה 
 . ה כל העונות שעשה אפילו בי אד לחברו נתכפרו לו לגמרילפני

שלא נאמר ש שישו נת היכולת והרשות לכפר , אמנ הסליחה הזאת היא ג נגד תורת האונגליו
 . אבל לא על עונות שבי אד לחברו, אלא עונות שבי אד למקו ולנשי על חטאת זמה

ונאמר , ה בעצמו"עונות שבי אד למקו אלא הקבולפי תורת ישראל לא יוכל שו איש לסלוח 
 . י ששמי בקרבו"ל אעפ"ר) כא, שמות כג(כי לא ישא לפשעכ כי שמי בקרבו : במלא

ג משה רבנו אב הנביאי לא היה לו כח למחול ולסלוח עו העגל ועו המרגלי והוצר להתפלל 
כי עמ הסליחה למע תורא : המל אמרודוד ). כ, במדבר יד(סלחתי כדברי : ה עד שאמר"להקב

 ). ד, תהלי קל(
ה לישא חטא "ועל עו זימה אי רצו הקב). יהושע ז(ועכ התודה לפני הקהל ולא נמחל לו עד שנסקל 

, )ז, בראשית כ(ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעד וחיה : לכ אמר לאבימל, זה
ובעברות . כלומר ישפטו הדיי) כה, א ב"ש(חטא איש לאיש ופללו אלהי א י: ועלי הכה אמר לבניו

וכ :). יומא פה(שבי אד לחברו אי לו מחילה וג יו הכפורי אינו מכפר עד שירצה את חברו 
ולא אמר שהכומר , משמע מדברי ישו שאמר שימחלו זה לזה כדי שימחול לה אביה שבשמי

 . ימחול לה

                                                                                                               
וא לא יקשיב לקול ולקחת ל עוד אחד או ' רעהו והוכיחו וכובנוסחא שלפנינו נאמר על אד שחטא ל  1

וא ג אל הדעה מא ימא לשמוע והיה ל כגוי , וא ימא להקשיב לה והגדת אל העדה', שני וכו
 .א אי הדברי מכווני, ומשמע שנאמר על התוכחה ולא על הפיוס. וכמוכס
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מתיא (זה הוא דמי ד הברית השפו בעד רבי לסליחת חטאת :  דברי ישו שאמרוראוי להעיר על
ובאשר יש ש ' השלי את המקודשי עד עול וכו) צליבתו(ופאול אמר כי בקרב אחד ). סח, כו

כ אחרי צליבתו אי צור עוד "וא). יחיד, אל העברי י(סליחה לאלה אי מקו לקרב על החטא 
 ? ונות ומדוע עדיי עוסקי הכמרי בסליחת העונותלסליחה על הע

שנאמר , חצי עלי מא דמפרש חטאיה: ורב כהנא אמר. ועיקר הודוי לפני הכומר הוא דבר מכוער
 :). ברכות לד(אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ) א, תהלי לב(

 עניי האפיפיור. יח
וכי האפיפיור , ת ועומד במקו ישוהיסוד שהנוצרי נשעני על העיקר כי האפיפיור הוא ראש ד

כי ישו שאל לתלמידיו מה אומרי הע ) יטיג, טז(הונח על מה שכתוב במתיא , הראשו היה פטרוס
 . ושמעו פטרוס ענה ואמר אתה הוא המשיח ב אלהי חיי, עליו

לא בשר וד : )מב,  יוחנ אלפעמי נקרא שמעו בר יוחנ (אשרי שמעו בר יונה : ויע ישו אליו
 בלשו יו פטרוס(וג אני אגיד ל כי אתה הוא פטרוס ועל הסלע הזה . גלה ל זה כי א אבי בשמי

את ; ונתתי ל את מפתחות מלכות השמי, ושערי שאול לא יגברו עליה, אבנה את קהלתי) סלע =
ומזה ). ש( ואת אשר תתיר על האר מותר יהיה בשמי, אשר תאסור על האר אסור יהיה בשמי

 . להוסי ולגרוע עליה כחפצו, ה למדי כי נת ישו לפטרוס רשות לחדש התורה
לא להפר באתי , אל תחשבו כי באתי להפר התורה או הנביאי: א כל זה סותר מה שאמר מקוד

ד אחת מ התורה "ה אמנ אני מגיד לכ עד אשר השמי והאר יעבורו לא תעבור יו. א להקי"כ
 ). יחיז, מתיא ה(עד כי כול יקומו , אחד) תג( לא קו א

 ואי היה יכול האפיפיור סילויסטר שק !תלמידו לא כל שכ, וא הרב לא יוכל לשנות התורה
מי נת לו הרשות לבטל את יו ? למספר לדחות את יו השבת ליו הראשו) 338(ח "בשנת של

 . יחי כלהשבת אשר שמרו ישו וכל תלמידיו וכל השל
ואי ישבו , )לח, יוחנ יג: עה, מתיא כו(ופטרוס זה היה מכחש בישו שלש פעמי בלילה אחד 

ומה שמסר ישו הרשות לפטרוס מסר ג לכל ? האפיפיורי על כסא ב כחש ושקר ולא יתבוששו
יהיה אמנ אני אומר לכ את אשר תאמרו על האר אסור : כי בהיות כל יחד אמר לה, תלמידיו

ולא נת יתרו לפטרוס עליה , )יח, מתיא יח(בשמי ואת אשר תתירו על האר מותר יהיה בשמי 
וכאשר רצו . מפני שהוא היה הזק שבה) יז, יוחנ כא(רק אמר אליו רעה את צאני , באיסור והיתר

שיתקבצו הוצר , התלמידי להוסי עמה עוד שבעה אחרי שקראו דיקונוס כמו שבעה טובי העיר
מפעלות (ב התלמידי והשליחי ושיסמכו כל ידיה עליה להשפיע היכולת שנת לה ישו "כל י

הלא היה די שיסמו , וא פטרוס היה המוסמ הגדול אשר בידו היכולת לעשות הכל). ה, השליחי ו
 ? פטרוס ידו עליה בלי הסכמת האחרי

כי פטרוס אמר ? כאשר נראה בסתירותיה,  קשיג אי היה יכול פאול להתנגד לפטרוס בדברי
ובה יש דברי אשר בוערי ופוחזי יסלפו כאשר ג יעשו ביתר ": על פאול שכתב אגרות

פקודה נתנה לי לבשר בקרב הערלי כאשר נתנה לפטרוס : ופאול אמר). טז, ג' פטרוס ב" (הספרי
ובאמת נראה כי אחרי . ה היו שוי ברשותמשמע ששני, )ז, אל הגלטיי ב(לבשר בקרב הנמולי 

כ מה שחדש האפיפיור "וא, כמה מאות שני נפרדו ונבדלו מרשות האפיפיורי כתות רבות מהנוצרי
 . סילוסטרי לדחות את יו השבת היה צרי להיות בטל

 אנטי קריסטוס . יט
 . תווהיו יראי פ ירעו לאמונ, קריטוסהשליחי תארו את מתנגדי ישו לאנטי

א איש הבא אליכ יגיד לכ ישו אחר אשר לא הגדנו או כי תקחו רוח אחרת : ופאול באגרתו אמר
תמהו אחזני כי כה מהרה סרת מאחרי : ואמר). ד, יא' אל הקורנתיי ב(' אשר לא לקחת וכו

אבל יש אנשי . והיא איננה בשורה, הקורא אתכ בחסד משיחנו ותלכו אחרי בשורה אחרת
מזה ). זו, אל הגלטיי א(כרי אתכ המבקשי לבלול בשורת המשיח בלול והפו על פניה העו

. וזה היה האנטיקריסטוס הראשו שלה. ג רוח הקדש אחרת, משמע שהיו אז משיחי אחרי
 . שאמרו שיבוא באחרית הימי, קריסטוס אחרכ המציאו לה הנוצרי אנטי"אח

קריסט בניגוד לישו ב באחרית הימי ב השט שקוראי אנטימיסדי הנצרות מאמיני שיבוא 
בחזיונו ) ז(ועליו רמז דניאל , גדול במעלה ור בשני, ויהיה אד רשע בתכלית הרשעות, אלהי
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וקרני עשר ' וחיוה רביעיא דחילה ואימתני ותקיפא וגו: ואמר, מארבע החיות והיא החיה הרביעית
ופו ממלל רברב ). חפסוק ז(' קר אחרי זעירא סלקת ביניהו וגומשתכל הוית בקרניא ואלו . לה

ומלי לצד עלאה ' וקרניא עשר מנה מלכותא עשרה מלכי יקומו ואחר יקו אחריה וגו). פסוק כ(
פסוק (ימלל ולקדישי עליוני יבלא ויסבר להשניה זמני ודת ויתהבו בידי עד עיד ועדני ופלג עיד 

 ). כהכד
, רי הנוצרי שעשר קרני רומזות לעשרה מלכי המושיעי למלכות רומי עד סו העולואומ

קריסטוס קר זעירא שהוא יהיה צעיר בשני ויתלבש בו רוח השט ועתיד לקו וקרא דניאל לאנטי
ולומר שהוא המשיח ויתנגד ויסתור דת ישו ובכח השט יעשה אותות ומופתי ויחשבו שהוא אלוה 

ואחרי אשר רבי עתה , המשיחאשר שמעת כי יבא שוט: ונזכר באנגליו.  משיח שקרואינו אלא
כי מתעי רבי יצאו באר אשר לא ). יא, ב' יוחנ השליח א(שוטני המשיח נדע בזאת כי עת ק היא 

 אז יגלה). פסוק ז' יוחנ השליח ב(כזה הוא מתעה ושוט המשיח , יודו כי ישו המשיח הוא הבא בבשר
זהו אשר ). ח, ב' אל התסלוקי ב(הפושע אשר ימיתנו האדו ישו ברוח שפתיו ובברק פניו יכחידנו 

באחרית הימי יתע אנשי ). ש פסוק ט(יבא כשט בעלילותיו ברב כח ובמופתי ממקור אכזב 
ובראות ). א, ד' אל טימותיוס א(מארחות אמונה ויזנו אחרי רוחות מתעתעי ותורות השדי 

קריסטוס לאחרית הימי ועליו צרי כי נבואות יוחנ ופאול לא נתקיימו אמרו כי כוונו באנטיהנו
ולה יהב שלט ' חזה הוית בחזוי ליליא וארו ע ענני שמיא כבר אנש אתא הוא וגו: רמז דניאל בחזיונו
פוט את כל שעתיד ישו להתלבש פע שנית בצורת בשר ויבא לש, )יזיד, דניאל ז(' ויקר ומלכו וגו

ויבואו המלאכי לעזור לו להשחית ולהחריב את האנטיקריסטוס וכל , הנבראי בעמק יהושפט
 . וישאר הוא מל על כל האר ומאמיני ישו יתענגו על רוב טוב ושלו בעול הנשמות, המאמיני בו

 לוסארמיאלא שה קראו אותו , הרעיו הזה גנבו הנוצרי מאגרות המשיח שכתבו חכמי ישראל
והוא יהיה מל ערי ורשע אשר ימלו באחרית הימי קרוב , "משחית עמי"שהוראתו בלשו יו 

וברוח פיו : יונת תרג. ומשיח ב דוד ימית את ארמילוס, לק הגאולה והוא ימית משיח ב יוס
 על במדרש ויושעונזכר . ובמליל ספוותיה יהי ממית ארמילוס רשיעא) ד, ישעיה יא(ימות רשע 

: ועל מה שחזה דניאל, )ב, תהלי ב(ועל משיחו ' יתיצבו מלכי אר ורוזני נוסדו יחד על ה: הפסוק
, דניאל ח(והשחית עצומי וע קדושי ', ובאחרית מלכות כהת הפושעי יעמוד מל עז פני וגו

ויעלה )  שעיי(ויעשה מלחמה על ע ישראל שלשה חדשי ושמו ארמילוס ואלה סימניו , )כדכג
כ יבוא משיח "ואח, )י, זכריה יב(לירושל ויהרוג משיח ב יוס שנאמר והביטו אלי את אשר דקרו 

וימית ארמילוס הרשע , )יג, דניאל ז(ב דוד בענ שנאמר וארו ע ענני שמיא כבר אנש אתה הוה 
 ). 156155א "אוצר מדרשי ח(' ה נדחי ישראל וכו"כ יקב הקב"ואח

 נאמר כי המלא מיכאל גלה לאליהו ק העתיד במערב העול בימי של המל "ספר אליהו"ובמדרש 
ומונה כל המלחמות והרפתקאות שיעברו עליו עד ביאת ) והוא שבוש מארמילוס(הרמלת או תרמילא 

 ). 26א "אוצר מדרשי ח(המשיח 
וה חבלי משיח ). 201ב "עיי אוצר ישראל ח(באמונות ודעות לרב סעדיה גאו ומובאה האגודה 

 . הנזכרי בתלמוד וג באונגליו
והסבה שלקחו הנוצרי האגדה הזאת לצרכ הוא מפני שחששו שמא יקו היו או מחר המשיח 

לפיכ הקדימו לומר שעתיד לבוא אד שנקרא , האמתי ויכזבו דבריה האומרי כי משיח כבר בא
 בגו ונפש לדו את העול ולהביא לחיי ואחריו יבא ישו שנית, משיח אבל לא יהיה משיח אמת

 . עול הבא
כאשר הוכיח רבנו , כי אמנ היו הרבה משיחי שקר בימי הה ונודעו אחדי בש ישו, וסבה שניה

ז "וחששו שמא יעוררו ע, יחיאל מפאריס בויכוחו כי שני ישו היו וזה שנזכר בתלמוד היה ישו אחר
קריסטוס ויתלבש בצורת  לכ אמרו כי באמת יקו האנטי,מאמיני ישו ותכזב אמונת בישו שלה

 . ישו למע כחש
ועל , קריסטוס שבדו מלב וסמכוהו על אגדות ישראל ועל החזיו שחזה דניאלוזהו סוד האנטי

 ).תמר ה, עיי פירוש אברבנאל בספרו מעיני הישועה מאמר ח(כוונת החזיו של הקרני וקר זעירא 
כי יש מ : ובפירוש הטעי, )ל, מרקוס יג(בור הדור הזה עד אשר יקומו כל אלה ישו היה בטוח שלא יע

ואל השליחי , )א, ש ט(הנצבי פה שלא יטעמו טע מיתה עד שיראו צאת מלכות אלהי בגבורה 
וחשב וטעה כי אחרית הימי ). כג, מתיא י(אל תכלו לעבור ערי ישראל עד כי יבוא ב האד : אמר

ואחרי מותו קוו הנוצרי הראשוני בני דורו כי יופיע אליה שנית בעוד .  השליחיתהיה בחיי
ג אסטיפנוס צפה . ולכ חלמו תמיד וחזו חזיונות שוא שרואי את ישו בא ומדבר אליה, חיי

ועד ) כב, אגרת אל הקורנתיי טז" (מר אתא"ופאול מזכיר בכל אגרותיו . להופעת ישו המשיח בימיו
  . Second Avent = Parusia, שנה כתה באמונת הנוצרי המאמינה בהופעת ישו פע שניההיו י
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 האמונה בישו היא עיקר דת . כ
כי עיקר הדת היא האמונה בישו כי הוא ב אלהי ואלוה בעצ ונולד ברוח הקדש , הנוצרי אומרי

יורש גיהנ אפילו הוא צדיק ומי שאינו מאמי בזה . ובמותו כפר על כל החטאי וק לתחיה, ממרי
כי יוחנ בא , )מהפרושי(כי המוכסי והזונות יקדימו לבוא למלכות האלהי מכ , ישו אמר. גמור

ישו מצוה ). לא, מתיא כא(אליכ בדר צדקה ולא האמנת בו והמוכסי והזונות האמינו לו 
אבל אויבי אלה : ויאמר, לעיניולתלמידיו להביא לפניו את אלה שאינ רוצי להאמי ולהרוג אות 

פאול שעשה עצמו ). כז, לוקס יט(אשר לא אבו בי כי אמלו עליה הביאו אות הנה והמיתו לפני 
רק להודות בפה כי ישו הוא האדו , כי אי צור בתורת משה וחקי ומשפטי, לשליח ישו אומר

ונת משל , )ט, אל הרומיי י(שועה ולהאמי בלב כי האלהי הקימו מ המתי ובזה לבד תלויה הי
כ ג את אחי כמתי נחשבת לתורה , לאשה שצרורה בחיי בעלה וכי ימות הבעל תצא מרשותו

ש (הוא אשר ק מ המתי למע עשות פרי לאלהי ) ישו(ותקומו ותהיו לאחר , בבשר המשיח המת
 ). הב, כ

ופאול בא לבטל את , ד"התורה אפילו קוצו של יווכל זה נגד מה שאמר ישו בעצמו שלא בא לשנות מ 
אני מאמי "ולדעתו די רק לומר בפה . התורה במיתת ישו כמו אשה המותרת לאחר אחרי מות בעלה

ובאמונה תפלה וטפלה כזו יושעו ,  זה כל תורת ישו על רגל אחתובלבבו יחשוב כי ק לתחיה " בישו
 ! כל בני אד

לכו בכל האר וקראו את , ות אחרת אל שני מתלמידיו אמר להכאשר נראה ישו אחרי מותו בדמ
מרקוס (מי אשר יאמי ויטבל יושע ומי אשר לא יאמי יאש , לכל בשר) הקמתו מ הקבר(הבשורה 
כל איש אשר , אמנ אני אומר לכ: עד שאמר ישו, וכל כ גדלה בלב האמונה הפשוטה). טזטז טו

 כ ל אל תו הי ולא יפלג בלבו כי א יאמי כי יהי כאשר אמר יאמר אל ההר הזה הנשא והתנפ
א יש בכ אמונה כגרגיר חרדל ואמרת אל : ויאמר האדו אל השליחי). כג, מרקוס יא(יהיה לו 

 ). ו, לוקס יז(השקמה הזאת תעקר משרש והנטעי בי היא תשמע בקולכ 
א כנראה . א ג איש אחד שהייתה לו אמונהכ לא נמצ"א, אבל המופתי האלה לא עשה שו איש

מי אשר יאמי בב יש לו חיי עול ומי : התכוו רק לחזק ולאמ את האמונה בי ההמו לעצמו ואמר
בעת שאמר זאת היו ). לו, יוחנ ג(אשר לא יאמי בב לא יראה חיי כי א חרו א אלהי עליו יחול 

כ היה חרו א אלהי על כל בני העול "ר יכתב ואהמאמיני בב אלהי מספר קט אשר נע
כי , לוא האמנת במשה האמנת ג בי: ישו אמר ליהודי. ובפרט על כל הנבראי קוד שבא ישו

 ). מו, יוחנ ה(? א א בכתביו לא תאמינו אי תאמינו בדברי, עלי הוא כתב
, כול להוכיח על פי הפשט ושכל הישר וא לא י?ואיפה מצינו כי משה כתב על ישו שהוא ב אלהי

כ יש לנו הצדקה שלא להאמי בישו שהוא ב "כי משה לא הזכיר את ישו ולא היה אפשר שיזכירו א
והתורה לא אמונה : באמרו, אמנ במקו אחר באונגליו מצינו כי האמונה לבדה לא תועיל. אלהי

 ). יב, גלטיי גאל ה(תבקש כי א את האד אשר יעשה את משפטיה וחי בה 
א הסתירות האלה אשר רגילות ה באונגליו לא יועילו להפר העיקר בדת כי תשועת רק באמונה 

 . ומעשי טובי בלי אמונה בישו בטלי כעפרא דארעא, בישו לבדה ואיו צור למעשי טובי
ל כי "אמרו חז, גיהנובניגוד לתורת ישו כי רק האמונה בב אלהי תביאהו לג עד והכופר בו ירד ל

ישובו רשעי לשאולה כל : ואמרו). סנהדרי קה(ג חסידי אומות העול יש לה חלק לעול הבא 
 היינו אומרי שכל הגוי אי לה חלק כל גויאילו אמר הכתוב , )יח, תהלי ט(גוי שכחי אלהי 

תוספתא (ב "לה חלק לעוההא הצדיקי שבגוי יש , כל גוי שכחי אלהיעכשיו שאמר , ב"לעוה
א מבקש אד להיות צדיק אפילו גוי יכול ) ה, תהלי קמו(אוהב צדיקי ' ה, ועוד). ג"סנהדרי פי

פתחו שערי : ואומר, )יט, ב ז"ש(' וזאת תורת האד אדני ה: וכ הוא אומר). ח"במדבר רבה פ(הוא 
, )כ, תהלי קיח(צדיקי יבאו בו ' זה השער לה: ואומר, )ב, ישעיה כו(ויבא גוי צדיק שומר אמוני 

לכהני ללוי ולישראלי לא נאמר , )ד, תהלי קכה(לטובי ולישרי בלבות ' היטיבה ה: ואומר
 ). אחרי מות' ספרא פ(אלא לטובי 

והכל לפי : ל"ונגד תורת הנוצרי שאי הזכות באה על ידי המעשה אלא על ידי האמונה אמרו חז
 ). ג יט"אבות פ(המעשה 

והנוצרי מתי , כי היהודי חיי על פי דת, ההבדל שבי הדת היהודית ובי הדת הנוצרית הוא
 . פ דת"ע

וא כי ) ה, ויקרא יח(היהדות היא תורת חיי מלאה חוקי ומשפטי אשר יחיה בה האד 
 . ורה והמצוהפ הת"ז ע"העיקר הוא החיי בעוה, ב"כ בשכר ועונש לעוה"היהדות תאמי ג
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לא רק בבית הכנסת אלא ג בשכבו ובקומו . היהדות מקפת כל פעולות האד והליכותיו בחיי
 . באכילתו ובמסחריו, ובהליכתו בביתו ובצאתו לדרכו

 .  באמונתוחיבקיצור היהודי 
ותו , בטבילתו ובודוי לפני הכומר קוד המיתה, לא כ הנצרות שכל עמקה רק באמונה בב אלהי

כי בביתו וחו . וזולת זאת הוא חי כב בלי דת, ג הנוצרי האדוק הנהו נוצרי רק בבית תפלתו. לא
וכל חייו החברתיי , ואינו ניכר כלל שהוא נוצרי, לביתו ובכל מעשיו ופעולותיו אי זכר לנצרות

ק נטבל א ר, ואפילו א הוא גנב וגזל וכל משחת בו והוא פגע רע לבריות, יוצאי מתחו אמונתו
ע העליו ואי "הוא עולה לג, בש ישו ומאמי שהוא אלוה ונצלב לכפרת עוונות העול ומתודה ומת

ע אחרי אשר הבטיח "היו תהיה עמי בג: ישו עצמו אמר לאחד הרוצחי שנצלב עמו יחד. מוחה בידו
 ). לוקס כג מג(הרוצח שהוא מאמי בישו 

 
 




