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"ישוע הנוצרי דימה שהיה משיח, ונהרג בבית 

ולפזר  בחרב  ישראל  לאבד  גרם  והוא  דין. 

שאריתם ולהשפילם".

ָך  ִריֵצי ַעּמְ "...וכבר נתנבא בו דניאל: "ּוְבֵני ָפּ

לּו" (דניאל יא)  אּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָשׁ ׂשְּ ִיַנּ
הנביאים  שכל  מזה??  גדול  מכשול  יש  וכי 

ויושיעו,  ישראל,  את  יגאל  שהמשיח  דברו 

ויקבץ נדחיהם, ויחזק המצוות, וזה גרם לאבד 

ולהשפילם,  שאריתם,  ולפזר  בחרב,  ישראל 

ולהטעות רוב העולם לעבוד מבלעדי ה'."

(רמב"ם בהלכות מלכים. 

קטע שהושמט ע"י הצנזורה הנוצרית)
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כל הזכויות שמורות

"היהודים הם אור לגויים. כל אימת 

גויים  כמו  להיות  רצו  שהיהודים 

אחרים, לדעתי הם איבדו את הכיוון 

ולא היו נאמנים לייעודם". 

הבישוף האנגליקני דסמונד טוטו

חתן פרס נובל לשלום 

("ידיעות אחרונות" ה' בכסלו תשמ"ה)



סגידת הנוצרים לצלב - הקרש שעליו הועלה 

יש"ו ביום הריגתו, כמוהו כסגידת משפחה לכסא 

חשמלי או לעמוד תליה עליו מת בן משפחתם... 

הלא כן?

אשר  התנ"ך  נבואות  ספור  לאין  בניגוד 

התגשמו  כאן בעולם הזה, אין ב"ברית" החדשה 

שום נבואה היסטורית מחייבת.

רק נבואה אחת העז כריסטומוס (אחד מאבות 

לעולם  היהודי  העם  והיא:  "להתנבא".  הכנסיה) 

לא יחזור לירושלים…

קשה  לא  כאשר  לעמינו,  קשה  בתקופה  וזאת 

היה ”לנבא" זאת. 

עם  בזמנינו  הופרכה  זו  יחידה  גם ”נבואה"  אגב, 

הותיקן  מדוע  מעתה  (נבין  לירושלים.  חזרתנו 

התנגד בחריפות להקמת המדינה, ומתעקש עד 

היום שירושלים תהיה שייכת לכל הדתות…)

הת

יש"

גי
אב

ב 
ק
יע

 

יהודים בירושלים ליד הכותל המערבי

אמיתותה  את  להוכיח  לה  די  אמת,   דת 

לאורך  נהגה  אשר  הנצרות  חותכות.  בהוכחות 

כל ההיסטוריה  לאלץ אותנו להתנצר באמצעות 

ושריפת  שחיטות,  פוגרומים,  אכזריים,  עינויים 

בני-אדם חיים בשלהבות המוקד, הוכיחה בכך
את חוסר יכולתה להוכיח את אמיתותה.1

בחטאים  לחטוא  יכול  אדם  שכל  היתכן 

הכבדים ביותר, לגנוב לחמוס ולרצוח וכו', וברגע 

שיתוודה בפני כל כומר בשר-ודם מזדמן, ייסלח 

ויתכפר לו וכפי שטוענת הנצרות???

לדברי תלמידיו, הבטיח להם יש"ו:

”אומר אני לכם, יש מן העומדים פה שלא יטעמו 

את המלכות של בן-האדם".2  עד כי יראו  מוות 

הוא  כאשר  ולוקס4],  מרקוס3  גם  מעידים  [וכן 

אשר  המשיח  כמלך  התגלותו  על  מדבר  כמובן 

יגאל את ישראל וימלוך עליהם.

כידוע לכולנו, כל תלמידיו מתו, 

וחלומו להיות מלך, נגוז...

1. ואכן, בכל ויכוח מנצחים היהודים. ניתן לצפות ברשת בויכוחו של הרב יוסי מזרחי מניו יורק עם מומחה לנצרות. וראה 
את ניצחונות חכמי ישראל לאורך ההיסטוריה, בספר ”ילקוט ויכוחים". חלק מויכוחים אלה הובאו באחד הפרקים הבאים.

2. מתיא טז.
3. מרקוס ט.
4. לוקוס ט.

”או

נקודות למחשבה     |    5  4   |   נקודות למחשבה



הפכה  בגלות  שפל  תקופת  כל 
מיד למרבץ נח ולקרקע פוריה 
אופי  בעלי  אנשים  לצמיחת 
גדלות  ושאיפות  כריזמטי 
עצמית ודעות לאומיות חזקות, 
על  הכריז  מהם  אחד  כשכל 
אותו  הוא  הוא  כי  בזמנו  עצמו 
אשר  מעם  מורם  עתידי  שליט 

עליו התנבאו נביאי התנ"ך.

"תעשיה" היסטורית
ושמה: משיחי-שקר
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וחוקר  היסטוריון  לכל  ידוע 

כל  עם-ישראל,  תולדות 

תקופה קשה במרוצת אלפיים 

 - טבעי  באופן   - עוררה  גלותינו,  שנות 

והכיסופין  הכמיהה  את  העם  בקרב 

והזוהר  ההוד  נבואות  להתגשמות 

של  נפלאה  תקופה  אותה  על  שבתנ"ך 

אנו  כאשר  בארצינו,  לאומית  תחיה 

וכל  זרים,  ומשעבוד  מעול  משוחררים 

ומכיר  השקר  דתות  את  עוזב  העולם 

ישעיה  שהתנבא  וכפי  ה'.  במלכות 

הנביא:

ַאֲחִרית ַהָיִּמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר  "ְוָהָיה ְבּ
ָבעֹות,  א ִמְגּ ׂ ֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנָשּ ית ה' ְבּ ֵבּ
ים  ל ַהּגֹוִים. ְוָהְלכּו ַעִמּ ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָכּ
ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה'  ַרִבּ
ָרָכיו  ִמְדּ ְוֹיֵרנּו  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ית  ֵבּ ֶאל 
ֵצא  ֵתּ ן  ּיוֹ ִמִצּ י  ִכּ ֹאְרֹחָתיו.  ְבּ ְוֵנְלָכה 
ַפט  ְוָשׁ לָ ִם.  ִמירּוָשׁ ה'  ּוְדַבר  תֹוָרה 
ים  ַרִבּ ים  ְלַעִמּ ְוהֹוִכיַח  ַהּגֹוִים  ין  ֵבּ
ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ ְוִכְתּ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ׂ ְלַמְזֵמרֹות. ֹלא ִיָשּ
ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה".1                               

ועוד נאמר:

ָצפֹון  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  ֵמִביא  "ִהְנִני 
ִעֵוּר  ם  ָבּ ָאֶרץ  ֵתי  ִמַיְּרְכּ ים  ְצִתּ ְוִקַבּ
דֹול  ו, ָקָהל ָגּ ַח, ָהָרה ְוֹיֶלֶדת ַיְחָדּ ּוִפֵסּ
ּוְבַתֲחנּוִנים  ָיֹבאּו  ְבִכי  ִבּ ֵהָנּה.  ָיׁשּובּו 
ַמִים  ַנֲחֵלי  ֶאל  אֹוִליֵכם  אֹוִביֵלם. 
י ָהִייִתי  ּה. ִכּ לּו ָבּ ְשׁ ר ֹלא ִיָכּ ֶדֶרְך ָיָשׁ ְבּ

ֹכִרי הּוא".2 ָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְבּ ְלִיְשׂ
מדברות  התנ"ך  שנבואות  ומכיון 

אשר  מעם  מורם  אדם  על  בפירוש 

את  יגאל  אשר  והוא  למלך,  יימשח 

הרי  לגויים,  משעבודו  ישראל  עם 

מיד  הפכה  בגלות  שפל  תקופת  שכל 

לצמיחת  פוריה  ולקרקע  נח  למרבץ 

ושאיפות  כריזמטי  אופי  בעלי  אנשים 

גדלות עצמית (ובמילים אחרות: שגעון 

כשכל  חזקות,  לאומיות  ודעות  גדלות) 

כי  בזמנו  עצמו  על  הכריז  מהם  אחד 

הוא הוא אותו שליט עתידי מורם מעם 

אשר עליו התנבאו נביאי התנ"ך.

ברור שכל משיח שקר כזה רק התיימר 

בעוד  ישראל,  את  יגאל  הוא  כי  לומר 

שלמעשה הוא רק הזיק לעם אשר הפך 

מלכי  מחשש  יותר,  ונרדף  יותר  לסובל 

התקופות מן ההתקוממות היהודית. 

דור  שבכל  ישראל  חכמי  כי  לציין  יש 

משיח-שקר,  כל  של  בחייו  עוד  הכריזו 

הוא  שקר  כי  יסודית,  בדיקה  לאחר 

דובר ולא חששו כלל שמא הוא המשיח 

האמיתי. וזאת על-פי הסימנים הברורים 

בתנ"ך  המופיעים  האמת  משיח  של 

אף  היו  לא  אשר  סימנים  חז"ל,  ובדברי 

העובדה  מלבד  וזאת  מהם.  באחד  לא 

הפשוטה שכל משיחי השקר ללא יוצא 

עבירה  לעבור  חששו  לא  הכלל,  מן 

מסיבות  או  לכבודם  נגע  הדבר  כאשר 

כי  מיד  הוכיח  אשר  דבר  אחרות,  זרות 

מדובר בנוכל המנסה להוליך שולל את 

נאמן  עבד  האמת  משיח  שהרי  העם. 

זהיר  שיהא  ובודאי  הוא,  יתברך  לה' 

ומדקדק אפילו במצוה הפשוטה ביותר. 

הרדוד  ההמון  רק  בדרך-כלל  ואכן, 

נסחף אחר הברק החיצוני של משיחי-

השקר, כידוע בהיסטוריה. [יוצא מן הכלל 

על  אשר  צבי,  שבתאי  השקר  משיח  היה  בזה 

ידי ההיקף הרב של ידיעותיו התורניות הצליח 

בתחילת דרכו לזרוע בלבול ומבוכה גם בקרב 

רבים מחכמי ישראל]. אך גם פשוטי העם 

נוכחו בסופו של דבר לראות את האמת, 

של  הפשוטה  במציאות  היה  די  כאשר 

מות  לאחר  הנמשכת  הארוכה,  הגלות 

אותו משיח-שקר.

הנה רשימה חלקית של משיחי-השקר 

מאז  ישראל,  את  לגאול  התיימרו  אשר 

העצמאי  היהודי  השלטון  התערער 

הכיבוש  בתקופת  בארץ-ישראל 

ועד  הבית-השני,  ימי  בסוף  הרומאי 

הדורות האחרונים.

צבי  שבתאי   .2 מנצרת.  ישו"ע   .1

מפולין.  פרנק  יעקב   .3 מאיזמיר. 

אבו-עיסא]  [המכונה  עובדיה  יצחק   .4

מדומבוואר.  הירש  צבי   .5 מפרס. 

6. יוסף בן צור ממרוקו. 7. מרדכי מוכיח 

לייבלה   .9 מליטא.  צדוק   .8 מפראג. 

שוכרי   .10 ממוראביה.  פרוסטיק 
כוחיאל מתימן.3

שהזיק  במי  עוסק  שבספר,  זה   חלק 

יחדיו.  משיחי-השקר  מכל  יותר  לעמו, 

משיחי -השקר  לשאר  דמה  אשר  אדם 

אותו  הוביל  אשר  הגדלות  בשיגעון 

וביכולתו  כמשיח,  בעצמו  להאמין 

כנראה  אך  הרדוד,  ההמון  את  להרשים 

נבדל מרובם בבורותו התורנית עד כדי 

בתנ"ך  פשוטים  פסוקים  אי-ידיעתו 

הפסוקים  בריבוי  ביטוי  לידי  הבא  דבר 

לתלמידיו.  בדבריו  המופיעים  המשובשים 

חלק  על  בעצמו  עובר  היה  זה,  יהודי 

בא  לא  כי  מכריז  זאת  עם  ויחד  מהמצוות, 

שגרם  אדם  משה.  מתורת  ולשנות  לגרוע 

דת  לייסוד  כמשיח  עצמו  על  בהכרזתו 

חדשה על ידי יורשיו אשר ביקשו להגדיל 

מבין  החדשה  לכת  מספר המצטרפים  את 

עובדי האלילים בזמנם, באמצעות "ויתור" 

על המצוות המקשות על ההצטרפות כגון 

לדת  הפכוה  אשר  עד  ועוד,  שבת,  מילה, 

ממש,  כעבודה-זרה  שדינה  לגמרי  אחרת 

לאחר שהחלו לעבוד אדם בשר-ודם.

הסיבה  שזוהי  ספק  כל  מעל  ברור  אגב, 

זה  למשיח-שקר  גרמה  אשר  היחידה 

אשר  עד  האחרים,  מן  יותר  להתפרסם 

בניגוד  שכן  כיום.  לו  סוגד  העולם  רוב 

גמור לאומה היהודית אשר בתוקף היותה 

רדפה  לא  סגולה4  ועם  כהנים  ממלכת 

מעולם אחרי האומות כדי שיתגיירו [בדיוק 

כפי שמשפחת בית מלוכה אינה דורשת מכל אזרחי 

שתמיד  פי  על  אף  אליה.]  להצטרף  המדינה 

אשר  ביותר  משכנע  חומר  ליהדות  היה 

יכול היה לגייר בקלות רבה עמים שלמים 

עובדי אלילים [ויעידו על כך הגרים הרבים אשר 

הקשים  בזמניו  היהודי  לעם  מיוזמתם  הצטרפו 

ביותר כגון אונקלוס בן אחותו של אדריאנוס קיסר 

רומא, רבי מאיר בעל הנס, שמעיה ואבטליון, הורי 

1. ישעיה ב, ב-ד.
2. ירמיה לא, ו-ח.

בספר  בהרחבה  לקרוא  ניתן  ועוד  אלה  על   .3
"משיחי השקר ומתנגדיהם" מאת ב. ש. המבורגר.

4. ראה דברים ו, ז.

שבתאי צבי

יעקב פרנקל

כ

"תעשיה" היסטורית ושמה: משיחי השקר    |    17  16   |   "תעשיה" היסטורית ושמה: משיחי השקר



הדת  הרי  אחרים],  רבים  ועוד  עקיבא,  רבי 

הראשונה  הדת  היתה  אשר  הנוצרית 

יסודות  היהדות  מן  והעתיקה  שזייפה 

על  היווסדה  מעצם  הנובע  [דבר  והשקפות 

היא  יהודי],  במשיח-שקר  האמונה  בסיס 

האלילים  עובדי  על  הסתערה  דוקא 

והפחדה  הסברה  ובאמצעי  השונים 

המיסיונרי  כוחה  בכל  פעלה  שונים 

להעבירם אליה.

ומכיון שכאמור הדת החדשה התבססה 

האמת  מתורת  וחיקויים  זיופים  על 

היהודית, הרי כלפי עובדי האלילים היא 

בפסילי-אבן,  לאמונתם  ביחס  נראתה 

את  המכיר  עם-ישראל  אולם  כעדיפה. 

תורת האמת העל-אנושית אשר קיבל 

לעיני כל העם באותו מעמד אדיר ורב 

הוד -מעמד הר סיני, בז תמיד לחיקוי 

עליהם  שנכפו  ויכוחים  ובעת  זה,  זול 

מלכים  ידי  על  ההיסטוריה  במרוצת 

שוק  ישראל  חכמי  הכו  ואפיפיורים, 

על ירך את "חכמי" הנוצרים בהוכיחם 

להם את הבליהם עד כדי כך שבמספר 

להפסיקו  הויכוח  יוזמי  ביקשו  מקרים 

באמצעו.5 

מאין- להתעלם  אי-אפשר  וכמובן, 

ונטבחו  עונו  אשר  עמינו  בני  ספור 

נוצרה  אשר  הדת  בשם  חיים  ונשרפו 

בעקבות שאיפות הגדלות העצמית של 

אותו - האיש אשר התיימר להיות מלך 

ומשיח היהודים, כדי לגאלם (…).

על כל זאת, בפרקים הבאים. 

                    
רבים  היסטוריים  ויכוחים  בהרחבה  ראה   .5

בספר הידוע "ילקוט ויכוחים".

קבר רבי מאיר בעל הנס
היה ממשפחת גרים

קבר שמעיה ואבטליון
היו ממשפחת גרים
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"ישוע הנוצרי דימה שהיה משיח, ונהרג בבית דין. 
שאריתם  ולפזר  בחרב  ישראל  לאבד  גרם  והוא 
ִריֵצי  ולהשפילם …וכבר נתנבא בו דניאל: "ּוְבֵני ָפּ

לּו"1 אּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון, ְוִנְכָשׁ ׂ ְשּ ָך ִיַנּ ַעְמּ
דיברו  הנביאים  שכל  מזה?  גדול  מכשול  יש  "וכי 
שהמשיח יגאל את ישראל, ויושיעו, ויקבץ נדחיהם, 
ויחזק המצוות, וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר 
שאריתם, ולהשפילם, ולהטעות רוב העולם לעבוד 

מבלעדי ה'".

(רמב"ם בהלכות מלכים. 
קטע שהושמט בצנזורה הנוצרית)

1. דניאל יא, יד.

  מי אתה,       יש"ו הנוצרי?  מי אתה,       יש"ו הנוצרי?

 גן הקבר, אתר בצפון מזרח ירושלים המזוהה על ידי
הפרוטסטנטים כמקום קבורתו של ישו
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את  לברר  נגשים  אנו  אשר 

חייו  סיפור  אודות  על  האמת 

כמי  שהתנהג  יהודי  אותו  של 

היהודים  את  ולגאול  להושיע  שבידו 

עצמו  הוא  ולבסוף  הרומאים,   מידי 

הומת על ידי הרומאים והיהודים יחדיו, 

של  המקורי  לדיווח  שנאזין  הראוי  מן 

העם אשר אליו השתייך ואותו התיימר 

אף  על  אשר  העם  אותו  להושיע. 

שעליו  המשיח  לבא  הגדולה  ציפייתו 

והקיא  הוקיע  הנביאים,  כל  התנבאו 

מתחזה זה מתוכו. 

והרי הסיפור המלא של חייו ומותו, וכפי 

נותרו  אשר  כתובות  מעדויות  שעולה 

בידינו על אפה ועל חמתה של הצנזורה 

הנוצרית שדנה אותם לשריפה:

רקע:
הימים ימי בית המקדש השני, בתקופת 

העם  ישראל.  בארץ  הרומאי  השלטון 

הגזירות  עקב  ופגוע  מושפל  חש 

החמור  והזלזול  והמתמשכות  הקשות 

עיקר  היהודי.  בעם  הרומאים  של 

[חכמי  הפרושים  עם  מזדהה  העם 

ושבעל- שבכתב  בתורה  המאמינים  התורה, 

שנקראו  קטנות  כתות  היו  בנוסף  פה]. 

איסיים, צדוקים, ובייתוסים.

סיפור חייו:
ואשה  גבר  בנצרת  חיו  תקופה  באותה 

האירוסין,  בברית  באו  אשר  יהודים 

היה  בזמנם  המנהג  ומרים.  יוסף  ושמם 

כידוע, לקדש תחילה בטבעת [אירוסין], 

מה  תקופת  לאחר  לחופה  ולהיכנס 

[נישואין]. מאז הקידושין בטבעת נחשבת 

האשה מכמה בחינות כנשואה, אך אינה 

החופה.  לאחר  אלא  לבעלה  מותרת 

לארוסה,  אמונים  שמרה  שלא  מרים, 

זה  ומהריון  פנדירא,  בשם  לגוי  הרתה 

כמובן  זו  (עובדה  הנצרות.  מיסד  נולד 

אך  הנוצרים.  של  לאזנם  נעימה  אינה 

שאמו  הנתון  המצב  עצם  שאת  מכיון 

ראשי  יכלו  לא  אירוסיה  בעת  הרתה 

עובדות  עם  שהרי  להכחיש,  הנצרות 

המציאו  להתווכח,  אפשר  אי  ידועות 

הסיפור  את  מותו  לאחר  יש"ו  יורשי 

מרוח- התעברות  על  האבסורדי 

השאלה  מן  להחלץ  כדי  הקודש(…) 

המביכה כיצד נולד אותו האיש מהריון 

פגום טרם נישואין).

בישיבתו  מה  תקופת  למד  גדל,  כאשר 

נידה  אשר  פרחיה2  בן  יהושע  רבי  של 

ודיבורים  פסולה  התנהגות  עקב  אותו 

בתלמוד3  וכמסופר  צנועים,  בלתי 

בו  הש"ס,  השמטות  בספר  (מובא 

הנוצרית  הצנזורה  השמטות  כל  הובאו 

מן התלמוד):

בשתי  לגיחזי  שדחפו  כאלישע  "לא 

ידים, ולא כר' יהושע בן פרחיה שדחפו 

ליש"ו בשתי ידים.

הוא?  מאי  פרחיה  בן  יהושע  רבי 

[כאשר  לרבנן  מלכא  ינאי  כדקטלינהו 

אזל  ישראל],  חכמי  את  המלך  ינאי  הרג 

ר'  [הלך  ויש"ו  פרחיה  בן  יהושע  רבי 

יש"ו]  ובתוכם  תלמידיו  עם  פרחיה  בן  יהושע 

הוה  כי  מצרים.  של  לאלכסנדריה 

כשחלפה  כלומר  שלום,  היה  [כאשר  שלמא 

הסכנה] שלח ליה שמעון בן שטח: "מני 

[ממני] ירושלים עיר הקודש, ליכי [אלייך] 

בעלי  אחותי,  מצרים.  של  אלכסנדריה 

פרחיה]  בן  יהושע  לר'  [הכוונה  בתוכך  שרוי 

ואני יושבת שוממה!" קם אתא [בא חזרה 

אושפיזא  ההוא  ליה  ואתרמי  לירושלים] 

עבדו  מסויימת].  לאכסניה  בדרכו  [והזדמן 

הרבה,  כבוד  לו  [עשו  טובא  יקרא  ליה 

כראוי לאחד מגדולי הדור] אמר [ר' יהושע]: 

[יש"ו]:  ליה  אמר  זו!  אכסניה  יפה  כמה 

התכוון  יהושע  [ר'  טרוטות!  עיניה  רבי, 

עיניו  את  לפגום  רגיל  שהיה  ויש"ו  לאכסניה, 

דיבר  שרבו  סבור  היה  בריתו  שומר  היה  ולא 

על בעלת האכסניה]. אמר ליה, רשע! בכך 

אתה עוסק?! אפיק ארבע מאה שיפורי 

תוקעים  מאות  ארבע  [הוציא  ושמתיה 

בשופר ונידהו בנידוי חמור זה]. אתא לקמיה 

כמה זמנין אמר ליה קבלן [בא לפניו יש"ו 

את  ממנו שיקבלו ויבטל  כמה פעמים וביקש 

היה  [לא  ביה  משגח  קא  הוה  לא  הנידוי] 

מתייחס אליו. לפי שהרגיש שעדיין מרדן הוא]. 

יומא חד הוה קא קרי קריאת שמע [יום 

אחד היה ר' יהושע קורא קריאת שמע]. אתא 

לקמיה [בא לפניו יש"ו], סבר לקבולי. [היה 

סבור ר' יהושע לקבלו משום שידע שעד כאן 

יותר].  להמשיך  טוב  ולא  לדחותו,  צריך  היה 

אחוי ליה בידיה [רמז לו בידיו. וכוונתו היתה 

שכאשר יסיים לקרוא קריאת שמע יבטל את 

[והוא  ליה  דחי  מידחא  סבר  הוא  הנידוי] 

אזל  לדחותו]  להמשיך  שכוונתו  סבור  היה 

כ

"הגולגולתא" ע"פ זיהויו של גורדון

נוף בגליל העליון

2. עובדה זו נאמרה על ידי חכמי טורטושא בויכוחם המפורסם עם הכומר המומר גירינומו די שנטו בפני האפיפיור בנדיקטוס השלשה עשר ושבעים 
קרדינלים ובישופים בשנת 1413, וכן ציין האברבנאל בספרו מעייני הישועה (מעיין י, תמר ח). ועיין בדברי הרמב"ן בויכוחו עם הכומר המומר פול 

במעמד מלך ספרד יאקוב הראשון בשנת 1263, ובדברי רבי יצחק דויאן בספרו "כלימת הגויים" פרק ב'.
3. מסכת סנהדרין קז, ב.
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עבודה  [עבד  לה  והשתחוה  לבינתא  זקף 

זרה]. אמר ליה הדר בך [אמר לו רבו חזור 

בך] אמר ליה כך מקובלני ממך החוטא 

בידו  מספיקין  אין  הרבים  את  ומחטיא 

אחד  [ואמר  מר  ואמר  תשובה.  לעשות 

מחכמי ישראל] יש"ו כישף והסית והדיח 

את ישראל. עד כאן מהתלמוד.

שחכמי  המלחמה  אף  שעל  מעניין, 

הארצות  עמי  ונגד  נגדו  ניהלו  ישראל 

בעובדה  יש"ו  הכיר  אחריו,  שהלכו 

היהדות  של  האמיתיים  שהמייצגים 

בתורה  המאמינים  ישראל  חכמי  הם 

וכפי  [הפרושים],  ושבעל-פה  שבכתב 

"הסופרים  לתלמידיו:  בפירוש  שאמר 

לכן  משה.  כסא  על  יושבים  והפרושים 

כל אשר יאמרו לכם עשו ושמרו".4 

הנה דברי רבי יהודה אריה ממודינה על 
כך:5

דע, כי היו בין היהודים בזמן ההוא, קרוב 

לסוף בית שני, כמה כתות, כולן מודות 

בפירושה  חלוקים  אבל  משה,  בתורת 

ומצוותיה.

חכמינו,  הם  וסופרים,  הפרושים  היו 

ומלבדם  המשנה,  יצאה  מהם  אשר 

וכמה  איסיים,  בייתוסים,  צדוקים,  היו 

בזו  הנוצרי  בחר  ומכולם  זולתם. 

הפרושים,  כת  אחר  ונמשך  האמיתית 

באמונות,  הן  דבריהם.  בכל  חכמינו, 

שהאמין  לפי  המעשיות.  במצוות  והן 

בכל  דור,  אחר  דור  מקובלות  שהיו 

דתם  בספר  ברור  נראה  וכן  כל.  מכל 

שאמר לתלמידיו: "על כסא משה ישבו 

יאמרו  אשר  כל  והפרושים,  הסופרים 

בתורה  רק  לא  מודה  נמצא  עשו".  לכם 

שהיה  במה  שבע"פ,  גם  אלא  שבכתב 

מקובל לדעתו… והיא שעמדה לו זמן 

מה. כי אילו היה כן שהיה דורש לשנות 

דבר קל מן התורה, לא היה אדם שומע 

אמר  לכן  וצריו.  רודפיו  היו  וכולם  לו, 

לשנות  באתי  לא  "אני  בקיומה:  תמיד 

התורה". ועוד אמר: "שמים וארץ ימושו 

ודבר אחד מן התורה לא ימוש…"

"אכן במקצת דברים מעטים, שהוא היה 

אומר שלא היו הלכה למשה מסיני ולא 

מאיתם,  המצאה  אלא  קדמונים  קבלת 

עליהם.  ולתפוס  בם  להתגרות  התחיל 

תקנת  הייתה  שבהם,  ומהראשונים 

דתם  בספר  תמצא  כן  כי  ידים.  נטילת 

"למה  אותו:  מוכיחים  הפרושים  שהיו 

תלמידיך מבזים קבלת קדמונים וזקנים 

ואוכלים בלי נטילת ידים?" ובדברי חז"ל 

בנטילת  המזלזל  "כל  שאמרו:  מצאנו 

שלא  וכוונתם  העולם".6  מן  נעקר  ידים 

מת מיתת עצמו טבעית, אלא נעקר מן 

העולם. 

שפל  זה,  שאיש  הפרושים  כשמוע  ויהי 

המדרגה והיחוס המשפחתי, ולא מלאו 

באיזה  למצוות  מתנגד  היה  שנותיו, 

דברים, חששו ודאגו פן תהיה זאת כת 

כצדוקים  המהפכים,  מן  נוספת  אחרת 

לחקור  והתחילו  ודומיהן,  וביתוסים 

הוא  ואז  ומעשיו.  דבריו  ולגדף  אחריו 

הפשוט  מההמון  כמה  והשיג  התחזק 

שנעשו תלמידיו ונמשכים לו..."

בהיסטוריה  השקר  משיחי  שככל  ברור 

היהודית, וככל עמי הארצות המתחזים 

לרבנים ומקובלים לשם ממון ופירסום, 

אשר מכיון שאין מי שיאמין בהם מבין 

הם  נאחזים  והמעלה,  החכמה  אנשי 

הבורים  ציבור  של  הרדודות  בשכבות 

בפושעים  ואפילו  הארצות  ועמי 

משום   - המדרגה  משפל  וחוטאים 

ולשכנעם  לצודם  היחסית  הקלות 

גם  נהג  כך  חיצוני,  רושם  באמצעות 

שהיו  [בריונים  המוכסים  אל  לפנות  יש"ו 

חשובים  תחבורה  עורקי  על  משתלטים 

ודורשים תשלום מהעוברים בהם] והחוטאים 

העם  של  הרדוד  הרובד  טיפוסי  ושאר 

על  המכונה  מהכינרת  הדייג  שמעון  [ביניהם 

ידם כיפא או פטרוס ה...], וכפי שהם עצמם 

אחריו.  ולסוחפם  דתם,7  בספר  כתבו 

לשטחיות  נוספת  סיבה  המהוה  (דבר 

ידי תלמידיו  על  נכתב  אשר  דתם  ספר 

[השודד  מתיא  המוכס  ביניהם  הבורים, 

למעשה. וכאמור שהמוכסים היו שודדי דרכים 

וכפי  השלטונות]  מטעם  מינוי  ללא  מס  וגובי 

שנכתב בפירוש באוונגליון.8 

מן  "מדגם  בפרק:  בהרחבה  וראה 

על  החדשה"  הברית  של  האבסורדים 

אודות השיבוש הרב עד כדי גיחוך של 

פסוקי התנ"ך המובאים בספרם.

ומה הוא ביקש שיאמינו בו? רבי אריה 

מצינו  לא  כי  מדגיש  (שם)  ממודינא 

שהכריז על עצמו שלא נולד מאב בשר 

שכיום  העובדה  לנוכח  מוזר  דבר  ודם. 

לבזיליקת פטרוס בקריית הוותיקן

פטרוס (שמעון הדייג מהכנרת)
בציור של פטר פול רובנס

4. מתיא כג.
5. בספרו מגן וחרב (עמ' 43-46). 

6. מסכת סוטה ד, ב.
7. מתיא ט ועוד.
8. מתיא פרק ט.

מי אתה, יש"ו הנוצרי?     |    25  24   |   מי אתה, יש"ו הנוצרי?



אמונתם.  ובסיס  עיקר  מהוה  זה  נושא 

ביקש  רק  עצמו  שהוא  היא  האמת 

את  להושיע  שבידו  כמי  בו  שיאמינו 

אשר  בקשה  הרומאים,  מידי  ישראל 

בעצמו  הדמיונית  אמונתו  מתוך  נבעה 

כי הוא יהיה מלך ישראל ומשיחו אשר 

לאחר  ורק  התנ"ך...  נביאי  דיברו  עליו 

מותו המציאו תלמידיו המצאה תמוהה 

זו מסיבות מובנות.

לא  דתם  ספר  לפי  גם  כי  זו,  למסקנה 

כאלוקים,  עצמו  את  האיש  אותו  הציג 

והוא רק התיימר להיות המשיח הגואל 

הרשב"ץ,  גם  הגיע  ישראל,  על  ומולך 
מניתוח דברי האוונגליון. הנה דבריו:9

בשום  כלום  אמר  לא  בעצמו  "יש"ו 

בכל  כי  גשמי,  אב  לו  היה  שלא  מקום 

אדם",  "בן  עצמו  קורא  היה  מקום 

שמאמיניו  אלא  ודניאל,  יחזקאל  כמו 

שיבשו אותו בשם אלהות. וכשהיה ישו 

קורא עצמו: "בן אלוקים" ורצו לסוקלו, 

"בני  קרואים:  ישראל  גם  כי  אמר 

אלוקים". ובזה גילה דעתו שאינו עושה 

ישראל  נקראו  ובאמת  אלוה.  עצמו 

לה'  אתם  שנאמר: "בנים  למקום,  בנים 

אלקיכם". ומעולם לא עלה בדעתו של 

יש"ו שיהיה בלא אב גשמי… ולא חשב 

שנתהוה מרוח הקודש.

ששולח  משיח  שהוא  חשב  אמנם 

כמו  ישראל,  את  להושיע  מהא-ל 

שהבטיחו הנביאים. וכתב אחד מכותבי 

תלמידיו  את  שאל  יש"ו  כי  דתם  ספר 

כי  והשיבו  עליו,  אומרים  האנשים  מה 

וקצתם  נביא  שהוא  אומרים  קצתם 

לשמעון  ושאל  אלוה.  שהוא  אומרים 

"ואתה  כיפא:  הנקרא  מהכנרת...]  [הדייג 

אומר  "אני  השיבו:  בי?"  תאמר  מה 

חיים".  אלקים  בן  משיח  הוא  שאתה 

"עתה  ואמר:  לישו,  דבריו  יישרו  ואז 

ואם  אותי  אוהבים  אדם  בני  כי  אראה 

ואיני  הא-ל,  ברשות  דיני  אדון  ארצה 

שלחני"…  אשר  ואבי  אני  אלא  לבדי, 

נפלו  לא  תלמידיו  וכן  ישו  כי  מבואר 

אלוה  שהוא  לחשוב  מחשבה  בטעות 

אלוה,  ולא  בשר-ודם  הוא  המשיח  [שהרי 

עצמו:  קורא  היה  אבל  מהתנ"ך],  כידוע 

"בן אלוקים", להיותו גדול בעיניו מכל 

האדם. ותלמידיו חשבו כי מבחר המין 

האנושי, למעלה ממשה  רבינו ע"ה... 

ישראל  ביד  שנמסר  תלמידיו  וכשראו 

עליו,  שחשבו  ממה  דבר  נתקיים  ולא 

התחילו להתחכם ולומר עניני אמונתם 

איש,  מלא  נתהוה  שישו  המפורסמים, 

הקדש  מרוח  נתעברה  מרים  אמו  כי 

תשעה  אחר  וילדתו  בתולה  בעודה 

הלידה  אחר  בתולה  ונשארה  חדשים, 

כמו קודם הלידה… 

לומר  אמונתם  את  תיקנו  הנוצרים 

שלשה...  והוא  אחד  הוא  שאלוקות 

ענינים  כמה  להם  נסתעפו  ומכאן 

והעמיקו הרבה עמקויות בשילוש הזה 

דברים  והם  אחד.  וגם  שלשה  הוא  איך 

בלתי מושכלים…

ומה שהטעה אותם לתת אלהות לישו, 

מדרכי  יוצאים  שהיו  פעולותיו  הם 

היו  וישראל  מופתים].  [שעשה  ההיקש 

בעל  בכח  אותם  שעושה  אומרים 

אליל  כמרי  ב.  א,  ב'  מלכים  (עי'  זבוב 

מאגיים  בכוחות  משתמשים  היו  זה 

[כישוף!] בפולחניהם האליליים  פסולים 

לעובדו.  ההמון  לב  את  למשוך  כדי 

לבצע  יש"ו  למד  במצרים10  בהיותו 

פעולות אחדות כאלה כגון ריפוי חולים 

דבר  זה,  שחור  מאגי  כח  באמצעות 

המסביר את העובדה שחלק נכבד ביותר 

מ"מופתיו" דומים מאד זה לזה וחוזרים 

על עצמם במקומות ובהקשרים שונים. 

אגב, גם כותבי ה"ברית" החדשה מודים 

בפירוש שחכמי ישראל באותה תקופה 

האשימו אותו כי פעל בכח בעל זבוב). 

והם אומרים שהיו בכוח אלוקי. ודנוהו 

דבריו  ויצרפו  יתבררו  ובזה  למיתה, 

כרחו,  על  בידם  ונמסר  הם.  כנים  אם 

התפלל  הרעה  אליו  שכלתה  וכשראה 

לאל שלא ימות בידם, ולא נענה. וצעק 

בעת מיתתו: "א-לי א-לי למה עזבתני". 

צדקו  "אם  שם:  העומדים  לו  ענו  ויפה 

דבריך, הצל את עצמך". וכיון שלא יכול 

היה  שלא  נתברר  נפשו,  את  להציל  היה 

אלוקים, ולא משיח שדיברו בו הנביאים".

 אותו האיש שהיה מסוכן לעם ישראל, 

נידון ונהרג על פי דיני התורה. 

מסופר  יש"ו  של  ותלייתו  סקילתו  על 

בתלמוד:11 

הנוצרי.  לישו  תלאוהו  הפסח  "בערב 

הנוצרי  ישו  יום:  מ'  לפניו  יוצא  והכרוז 

יוצא להיסקל על שכישף והסית והדיח 

את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבא 

אוצר  הנוצרים,  אמונת  סתירת  רשב"ץ,   .9
ויכוחים, עמ' 122.

במצרים  מה  תקופת  יש"ו  היות  על   .10
וראה  החדשה.  ה"ברית"  כותבי  גם  מודים 
אודות  לעיל  המובאים  התלמוד  דברי  את 
בן  יהושע  ר'  רבו  עם  למצרים  ירידתו 

פרחיה.
11. סנהדרין מג, ב.

נצרת ב-1842
 במרכז נראית כנסיית
הבשורה הקודמת
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וילמד עליו. ולא מצאו לו זכות. ותלאוהו 

ישו  ותסברא  עולא:  אמר  פסח.  בערב 

הנוצרי בר הפוכי ליה זכות הוה? מסית 

ולא  תחמול  "לא  אמר:  ורחמנא  הוה! 

הנוצרי  ישו  שאני  אלא  עליו".  תכסה 

דקרוב למלכות הוה".

מסית הוא אחד מארבעה חייבי מיתת 

[מסית, בן סורר ומורה, זקן ממרא,  בית דין 

פסק  על  להכריז  שצריך  זוממים]  עדים 

ְמעּו  ִיׁשְ "ְוָכל-ָהָעם  שנאמר:  דינם, 

רבי  לדעת  עֹוד".12  ְיִזידּון  ְוֹלא  ְוִיָראּו 
הרגל  עד  עימהם  ממתינים  עקיבא 

[החג] הקרוב ממיתים אותם ברגל לעיני 

הנוצרי,  יש"ו  עם  נהגו  כך  ישראל.  כל 

תלייתו,  ההלכה.  כללי  לפי  וסקלוהו 

מרכזי,  מקום  הנוצרית  בדת  שתופסת 

תיאוריה.  מכפי  בהרבה  עלובה  היתה 

הוא לא נתלה בחייו, אלא לאחר שהופל 

לא  אם  ומת,  בדחיפה  הסקילה  מבית 

למוות  נרגם  אזי  הנפילה  מחמת  מת 

באבנים. בכל מקרה גוויתו המתה היא 

שהועלתה על קורה. 

מותו של יש"ו  היוה מכה קשה לנוהים 

כפתאים  יוחזקו  שלא  כדי  אחריו. 

שסיים  פשוט  בבן-תמותה  שהאמינו 

את חייו בצורה מבישה, החלו תלמידיו 

להפריח עליו שמועות דמיוניות, כאילו 

לקבורתו,  השלישי  ביום  קברו  נפתח 

רבי  השמימה.  גופו  עם  עלה  והוא 

מפורסם  בלתי  פרט  מסר  ויטאל  חיים 

רצו  היהודים  ההם:  הימים  ממאורעות 

תלמידי  שהפיצו  השקרים  את  להזים 

השמימה,  בגופו  עלה  כאילו  הנוצרי, 

על כן הוציאו את גוויתו המתה מקברו 

שבירושלים, והוליכוה לעין כל לאורכה 

ולרוחבה של ארץ ישראל, כדי להראות 

יש"ו  של  שגופו  חד-משמעית  בצורה 

משוטט  ולא  הארץ,  פני  על  מרקיב 

בשמי מרומים. לבסוף הושלכה גוויתו 

שאת  העליון,  בגליל  הבורות  אחד  אל 

מקומו המדויק מציין רבי חיים ויטאל. 

אותו  עם  זהה  זה  מקום  שאין  כמובן 

אלפי  נוהרים  אליו  בירושלים,  מקום 

אם  פתאים,  באמונת  נוצרים  רבבות 

שבתחילה  העובדה  את  לשלול  אין  כי 

נקבר בסמיכות מקום לירושלים.

הראשונים  הנוצרים  שסיפורי  כיון 

הכוזב  משיחם  של  מותו  אופן  אודות 

היו חסרי בסיס עובדתי, נפוצו ביניהם 

סיפורים ותיאורים שונים הסותרים זה 

את זה. מסתירות אלו התפתחו מאוחר 

יותר כנסיות נוצריות רבות, כשכל אחת 

אותו  על   אחרת  גירסא  מקדשת  מהן 

עד  בוטות,  כה  היו  הסתירות  האיש. 

רעותה  נגד  האחת  נלחמו  שהכנסיות 

על כפירתה בעמדה המקובלת עליה.

את  דחו  הגדול,  ברובם  היהודים, 

הטפתם הנואלת של תלמידי יש"ו ואת 

בעיניהם  כמשיח,  אותו  להציג  נסיונם 

כמו  וליצנות,  שחוק  הדבר  "נעשה 

כשידמה  הקוף  מפעולות  שצוחקים 

מחוסר  אדם".13  בני  למעשה  מעשיו 

עם  אצל  הבליהם  את  להביע  הצלחה 

ה', ניסו מאמיני משיח השקר את מזלם 

זכתה  ובהם  סמוכים,  עמים  בקרב 

הנצרות לפריחה.

הראשונים  הנוצרים  של  דחייתם 

מאחיהם היהודים אשר דחו בעקשנות 

אבותיהם,  למורשת  שנגד  מה  כל  את 

הפצת  להט  את  להפנות  להם  גרמה 

העמים  עבר  אל  יש"ו  של  רעיונותיו 

הנוצרים  נטשו  בהדרגה  האליליים. 

הראשונים את שמירת ההלכה ואימצו 

עיצוב  אצלם  שקיבלו  פסלים,  פולחני 

ביש"ו  בהתקשרות  ראו  הם  חדש. 

המרכזית  המשימה  את  בו  והאמונה 

פסלו,  ואת  תמונתו  את  והעיקרית. 

עוד,  ולא  מקום.  בכל  הנוצרים  הציבו 

בפולחנם.  שיתפוהו  גם  שהם  אלא 

ביצירות  קושטו  הנוצרים  כנסיות 

ואת  אותו  המתארות  אליליות  אמנות 

אבות  אסרו  רבה  צביעות  מתוך  אמו. 

הכנסיה הנוצרית עבודת פסילים בלתי 

התורה  איסור  על  בהסתמך  נוצרית, 

מּוָנה",14  ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְתּ "ֹלא ַתֲעֶשׂ
ורבם  מורם  של  דיוקנו  שיהא  כדי  אך 

פולחן  את  התירו  תמיד,  עיניהם  לנגד 

גם  שהנהיגו  ויש  ואמו.  יש"ו  דמות 

בפלפולים  אחרים.  פסילים  עבודת 

את  להסביר  הנוצרים  השתדלו  רבים 

העבודה  את  ולטהר  האלה,  הפולחנים 

המגמות  טעמים.  בק"ן  שלהם  הזרה 

בימיה  בנצרות  שהתרוצצו  השונות 

שבין  המתנגדות  והדעות  הראשונים, 

עוקרי  ונוצרים  הלכה  חובבי  נוצרים 

12. דברים יז, יג.
13. לשון הרמב"ם באיגרת תימן.

14. שמות כ, ג.

דגם בית המקדש השני
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כתבי  תוך  אל  דרכם  את  מצאו  הלכה, 

החדשה  ה"ברית"  הנצרות,  של  היסוד 

המכונה אצלם אוונגליון, באופן שיוחסו 

בענין  סותרות  התבטאויות  ליש"ו  בה 

מודעים  שהיו  חז"ל  התורה.  שמירת 

בזו  הנוצרים,  כתבי  של  לפרדוקסים 

והעקביות,  האופי  חסרי  לנוצרים 

מסופר  בתלמוד  בהם.  מהתלים  והיו 

המעשה הבא:

היתה  אליעזר,  רבי  אשת  שלום  אימא 

גר  בשכנותה  גמליאל.  רבן  של  אחותו 

אותו חכם נוצרי שיצא עליו שם שהוא 

שהיה  [למרות  שוחד  נוטל  שאינו  דיין 

מקבלו בסתר]. באו לשימו לצחוק. אימא 

שלום נתנה לו מנורה של זהב, ואחר כך 

באה לפניו לדין עם אחיה בענין ירושת 

לטובתה.  הנוצרי  השופט  פסק  אביהם. 

תורתינו  לפי  "הרי  גמליאל:  רבן  טען 

"מיום  הנוצרי:  לו  אמר  עימי!"  הצדק 

תורת  ניטלה  אדמתכם  מעל  שגליתם 

משה וניתן אוונגליון במקומו, וכתוב בו 

אחרת". למחרת שב רבן גמליאל והביא 

כאשר  [כשוחד].  גזעי  לובי  חמור  לו 

נפתח הדיון מחדש אמר החכם הנוצרי: 

"עיינתי בסוף האוונגליון, ומצאתי כתוב 

של  מתורתו  לפחות  לא  [יש"ו]  אני  בו: 

והנה  באתי.  להוסיף  ולא  באתי  משה 

שהצדק  משה]  [בתורת  בה  כתוב  הרי 

עם האח". אמרה לו אימא שלום [ברמז 

נרות  כמו  אדוני,  אורך,  "יאיר  שקוף]: 

המנורה". הגיב רבן גמליאל ואמר: "בא 

החמור ובעט במנורה"..                   
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החזקה  השכלית  ההכרה 
באמיתות הדת היהודית לעומת 

השקר הזועק שבזיוף הנוצרי.

סתירות פנימיות חדות / ציטוט פסוקים מן 

מסולפת  פרשנות   / גמור  בשיבוש  התנ"ך 

 / מהתנ"ך  פסוקים  של  מגמתי  וזיוף 

מרכיבי   / בצביעות  הגובלות  דרישות 

הברית החדשה
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האבסורדים  את  רואה 

באורח  המופיעים  הצורמים 

בולט באוונגליון [הנקרא על ידם 

גם ה"ברית" החדשה] עצמו, מתחיל להבין 

הקבועה  ההיסטורית  העובדה  את 

אשר  רבים  שנוצרים  והמתמיהה, 

מאומה,  להם  חסר  היה  לא  לכאורה 

התגיירו,  דתם,  את  מיוזמתם  נטשו 

הגולה  היהודי  העם  אל  והצטרפו 

היה  שברור  אף-על-פי  וזאת  והסובל. 

להם כי אם יתפסו, ייחרץ דינם להישרף 

זאת,  שלעומת  בעוד  המוקד.  על  חיים 

על  להתנצר  אולצו  דוקא  היהודים 

עינויי  גירוש  גזירות  באמצעות  כרחם 

תופת והוצאות להורג, ובכל זאת, רובם 

ככולם העדיפו להתענות ולמות ובלבד 

שלא לעזוב את דת ישראל ומצוותיה.

הסיבה  כי  בעוז,  טענו  אלה  גם  אלה 

למעשיהם היא ההכרה השכלית החזקה 

באמיתות הדת היהודית לעומת השקר 

הזועק שבזיוף הנוצרי.

האבסורדים  של  מייצג  מדגם   לפנינו 

לחמישה  מחולקים  שבאוונגליון, 

נושאים:
א. סתירות פנימיות חדות. 

בשיבוש  התנ"ך  מן  פסוקים  ציטוט  ב. 
גמור. [עובדה המצביעה על הבורות ורדידות 

ההשכלה של כותבי האוונגליון].

של  מגמתי  וזיוף  מסולפת  פרשנות  ג. 
פסוקים מהתנ"ך.

ד. דרישות הגובלות (ויותר) בצביעות.
ה. מרכיבי האוונגליון.

 א. סתירות פנימיות חדות   

1. שושלות סותרות לכל אורכן

על  היה  מוסכם  יש"ו,  של  מותו  לאחר 

תלמידיו כי יש לדאוג לייחס אותו לדוד 

המלך כדי להצדיק את טענת משיחיותו. 

מה  ביניהם  דובר  שלא  כנראה  אולם 

יהיו השמות של שושלת היוחסין אשר 

שושלת  במקום  וכך,  ידם.  על  תוצג 

מדוייקת אשר תאדיר את אמונתם כפי 

גדולה  בסתירה  אנו  פוגשים  שתכננו, 

של  קטנות  מחוליות  המורכבת  ובוטה 

מתיא  התלמיד  כאשר  רבות,  סתירות 

שהתלמיד  בעוד  אחת,  שושלת  מציג 

מרקוס מציג שושלת שונה לחלוטין.

בעל  שיוסף  אומר,1  מתיא  התלמיד 

בן  היה  יש"ו),  את  שילדה  (מי  מרים 

אליהוד,  בן  אליעזר,  בן  מתן,  בן  יעקב, 

אליקים,  בן  עזור,  בן  צדוק,  בן  יכין,  בן 

בן אביהוד, בן זרובבל, בן שאלתיאל, בן 

יכניהו, בן יאשיהו, בן אמון, בן מנשה, בן 

חזקיהו, בן אחז וכו'.

יש"ו  כי  אומר  לוקס2  התלמיד  ואילו 

לוי,  בן  מתת,  בן  עלי,  בן  יוסף,  בן  היה 

בן מלכי, בן ינאי, בן יוסף, בן מתתיה, בן 

אמוץ, בן נחום, בן חסלי, בן נגי, בן מחת, 

בן מתתיה, בן שמעי, בן יוסף, בן יודה, 

בן יוחנן, בן רישא וכו'. 

וההבדלים ממשיכים. כאשר בסך הכל 

קיימים 25(!) הבדלים. 

ואם בנתונים האמורים להיות פשוטים 

אינם  האוונגליונים  כותבי  ועובדתיים, 

אמינים, איך אפשר להאמין לסיפוריהם 

הניסיים כביכול??                   

                                                         

2. סב סבו מצד אביו היה דוד,

אבל…הוא לא נולד מאב…

ועוד על יחוסו של יש"ו.

מתחיל  מתיא  של  האוונגליון  כאמור, 

דוד  של  מזרעו  היה  יש"ו  כי  בהכרזה 

מי  זה,  טיעון  שללא  ברור  [שהרי  המלך 

דוד??].  בן  "משיח"  הוא   כי  השקר  את  יקבל 

בהמשך מפורטת השושלת מיוסף בעל 

מתייחס  יש"ו  זה  לפי  דוד.  ועד  מרים 

אחרות:  ובמילים  אביו.  מצד  לדוד 

הרתה  הקודש  מרוח  לא  מתיא  לדברי 

[והוא  יש"ו, אלא מיוסף.  של  אמו  מרים 

כותב בפירוש:3 יש"ו בן יוסף בן עלי וכו'].

אותו  כאשר  ב',  בפרק  זאת,  לעומת 

מרים  של  הריונה  בשאלת  נבוך  מתיא 

המצביע  דבר   - נשואה   שהיתה  לפני 

כמובן על פגם ופסול בייחוס של יש"ו, 

המוזרה  בתשובה  זאת  מתרץ  הוא 

לכשעצמה כי היא כביכול הרתה  מרוח 

הקודש…

להרוויח  ניסו  יש"ו  שתלמידי  נמצא 

כמה שיותר, והפסידו את הכל.

הם ניסו לייחס אותו מצד אביו לדוד המלך 

- כדי להצדיק את טענת משיחיותו, וניסו 

שאלת  את  לתרץ  כדי  אלהות  לו  לייחס 

להאדירו.  גם  כך  ואגב  המפוקפק  יחוסו 

את  זה  סותרים  שהדברים  לב  שמו  ולא 

הטענה  את  מחזקים  ורק  לחלוטין,  זה 

על  (ראה  הרבות  להוכחות  ומצטרפים 

רדודי  היו  יש"ו  תלמידי  כי  בהמשך)  כך 

מחשבה ובורים.

3. האליל המוזר

האלהת  של  תהליך  כידוע  עברה  הנצרות 

אדם בשר-ודם. [דבר אשר כאמור גורם לנצרות 

גמורה.  זרה  כעבודה  ההלכה  פי  על  להיחשב 

לאלוה,  פסל  החשבת  בין  הבדל  שום  אין  שהרי 

מדובר  המקרים  בשני  לאלוה.  אדם  החשבת  לבין 

בעבודה זרה אשר דינה, כידוע, ייהרג ואל יעבור].

והנה, מרקוס מספר באוונגליון4 שלמחרת 

כניסתו לירושלים, אחרי צאתו  מבית עניה, 

היה יש"ו רעב. הוא ראה מרחוק עץ תאנה 

שיש בו עלים, והתקרב אליו - אולי ימצא 

בו  מצא  ולא  העץ  אל  ניגש  הוא  משהו.  בו 

הגיעה  לא  עדיין  כי  עלים,  מלבד  מאומה 

קילל  הוא  ואז  התאנים.  צמיחת  עונת 

פרי  ממך  יאכל  לא  איש  מעתה  העץ:  את 

לעולם!

צריך  אלוה  האם  גיחוך.  מעורר  והאבסורד 

בו  ימצא  "אולי  לראות  כדי  לעץ  להתקרב 

זאת  לדעת  יכול  הוא  אין  אם  משהו"?? 

1. מתיא פרק א.

2. לוקוס פרק ג.
3. לוקס פרק ג.

4. פרק יא.

ה
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הציטוט המשובש באוונגליון:17

ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת 

נפשך ובכל מחשבתך ובכל מאודך". 

בתנ"ך נאמר:   

ית ֶלֶחם ֶאְפָרָתה, ָצִעיר ִלְהיֹות  ה ֵבּ "ְוַאָתּ
ַאְלֵפי ְיהּוָדה".18  ְבּ

הציטוט המשובש באוונגליון:19

לחם  בית  ואתה  הנביא:  ע"י  נכתב  כן  "כי 

ארץ יהודה אינך צעיר באלופי יהודה".

ועוד דוגמאות20 רבות, אשר יכלה הזמן והם 

לא יכלו.

פשוטים  בנתונים  אפילו  הגיחוך,  למרבה 

המפורשים בתורה בסיפורי האבות וידועים 

בהם  גם  בתלמוד-תורה,  הלומד  ילד  לכל 

5. מתיא יא.

6. לוקוס יא.

7. יוחנן ט.

8. מתיא כג.

9. מתיא טו.

10. מתיא יב, מרקוס ב.

11. לוקוס יא.

12. מתיא כד. 

13. לוקס ז, ויוחנן ד.

14. מתיא ט. 

15. לגבי כותב האוונגליון ע"ש מתיא, למשל, נכתב 

בפירוש (מתיא פרק ט) שהיה מוכס.

16. דברים ו, ה. 

17. מרקוס יב.

18. מיכה ה, א.

19. מתיא ב.

20. ניתן לראות רבים מהם בספר "ילקוט ויכוחים".

מעצמו, איזה אלוה הוא זה?

אנשים  יודעים  אשר  את  שגם  מעניין 

רבים - מתי היא עונת צמיחת התאנים, 

לפי  זה  וכל  יודע…  איננו  זאת  אפילו 

עדות עצמם!!

שאין  העץ  חטא  או  פשע  האם  ובכלל, 

עליו פירות לפני עונתו עד שראוי לקללו 

הנהגה  זוהי  האם  נמרצת?!?  קללה 

הראויה אפילו לבן תרבות מן השורה??

לספר  הכותב  להיטות  שמתוך  כנראה 

סיפורי מופתים, שכח שלטענת הנצרות 

מדובר ב"אלוה"...

4. אני עניו. אבל...
אני חשוב ואני ואני...

בדבריו אומר יש"ו על עצמו: עניו אני....5 

להתנהג  אם-כן,  ממנו  מצפים  היינו 

על  כועס  הוא  כאשר  אך  בענוה.  ולדבר 

שלא שומעים לדבריו, הוא זועק ומכריז 

משלמה  גדול  אני  עצמו:  על  ביהירות 

המלך...6 אני אור העולם...7 ואני ואני..                             

5. לא באתי לשנות דבר מתורת 
משה!

- האמנם?...

באתי  לא  "אני   : כי  הכריז  יש"ו  כידוע 

לשנות התורה". "שמים וארץ ימושו ודבר 

"הסופרים  ימוש".  לא  התורה  מן  אחד 

לכן  משה.  כסא  על  יושבים  והפרושים 
כל אשר יאמרו לכם עשו ושמרו".8 

את  יצדיק  לא  שאם  חשש  כאשר  אך 

יפנו  הם  החוטאים,  תלמידיו  התנהגות 

להם  התיר  בודד,  ויעזבוהו  עורף  אליו 

אכילת דברים האסורים.9  וכאשר חטאו 

לאוכלם,  כדי  בשבת  שיבולים  בקטיפת 

והפרושים העירו על כך, פתר את הבעיה 

בתגובה כי הוא אדון השבת...10 וכשהיה 

לאכול  לעצמו  הרשה  רעב,  עצמו  הוא 

בלי נטילת ידים... והמעניין הוא שכאשר 

מחרף  החל  כך,  על  בסעודה  לו  העירו 

ומגדף את חכמי התורה...11 

דיבורים  בין  כל-כך  צורם  ניגוד 

לבין  מתנשא  נאום  בשעת  והתחייבויות 

מתאים  ניסיון,  בשעת  בפועל  התנהגות 

בשום  שפל.  מסוג  פוליטי  לתככן  אולי 

אופן לא למי שמתיימר להיחשב משיח 

השם מורם מעם.

                            

ראיה  אינם  ומופתים  אותות   .6
אותותי  משום  לי  האמינו   /

ומופתי…

ויתן  מישהו  יבוא  אם  כי  מכריז  יש"ו 

שהוא  ויאמר  ומופתים"  גדולים  "אותות 

משיחי  כי  לו.  תאמינו  אל  המשיח, 

אותות  לתת  יכולים  שקר  ונביאי  שקר 

להתעות.12  כדי  גדולים  ומופתים 

מבקש  עצמו  הוא  אחר  במקום  ואילו 

עושה  שהוא…  משום  רק  בו  שיאמינו 
מופתים!.13

  

 ב. ציטוט פסוקים מן  
התנ"ך בשיבוש גמור   

השקר,  משיחי  בהיסטוריית  כידוע 

הרובד  היה  שלהם  היעד  ציבור  עיקר 

הנמוך ביותר של החברה. אותם פשוטי 

במאזני  לשקול  ידעו  לא  אשר  עם 

ובמגמתיות  בזיוף  ולהבחין  השכל 

הכריזמטית  הדמות  מאחרי  המסתתרת 

השקר  משיח  גם  למשיח.  המתחזה  של 

יש“ו לא יצא מן הכלל בזה, וציבור היעד 

מן  ואפילו  הרדוד  הציבור  היה  שלו 

וכפי  החברה.  של  הקיצוניים  השוליים 
מוכסים  שהרבה  באוונגליון14  שמוזכר 

ישראל  ושחכמי  אליו,  נאספו  וחוטאים 

אף הטיחו עובדה זו בפניו ובפני הנוהים 

ביקש  כאילו  המתחמקת  [תשובתו  אחריו. 

היתה  שזאת  העובדה  את  משנה  אינה  לתקנם, 

והמכריע  השפוי  שהרוב  בעוד  תלמידיו,  רמת 

העם  כל  כמעט  דיוק,  וליתר  היהודי,  העם  של 

היהודי, לא רק שלא האמין בו אלא אף התרחק 

ממנו ובז לשיגיונותיו].

 - היו  דבריו  שכותבי  מעתה,  פלא  לא 

ארצות,15  ועמי  בורים   - תלמידיו  כשאר 

בפסוקים  אפילו  בקיאים  שאינם 

המפורשים בתנ“ך וציטטו אותם בשיבוש 

גמור מעורר גיחוך. הנה דוגמאות אחדות 

מתוך רבות אחרות.

נאמר בתורה:  

ָכל ְלָבְבָך  "ְוָאַהְבָתּ ֵאת ְיהָוה ֱאֹלֶקיָך ְבּ
ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך".16 ּוְבָכל ַנְפְשׁ
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נכתב בתרגום האנגלי המאוחר: 

   "UPON THE YOYNG WOMEN"

ללא אזכור ענין הבתולה.                                    

שאינה  שאשה  בעובדה  וכי  ועוד.   זאת 

מופת  או  אות  איזה  יש  הרה  נשואה 

למישהו? והרי אפשר שהיא פשוט נבעלה 

למישהו בסתר! היתכן אם כן שהנביא יתן 

אות מכך??

ברית  המונח:  מובן  סילוף   .2
חדשה

אילו יבוא אדם ויאמר לנו כי הוא אליהו 

הגאולה.  על  לבשר  בא  הוא  וכי  הנביא 

הוא  זאת,  להוכיח  יוכל  כיצד  ולשאלתינו 

"ִהֵנּה  בפירוש  נאמר  בתנ“ך  הרי  ישיב: 

ַהָנִּביא  ֵאִלָיּה  ֵאת  ָלֶכם  ֵלַח  ֹשׁ ָאֹנִכי 
דֹול ְוַהּנֹוָרא!"25   ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָגּ

האם נקבל את דבריו??

אצלנו  יתקבלו  שדבריו  מאד  ברור 

בבדיחותא כדברי כל תמהוני אחר. שהרי 

איזה הוכחה היא זו כאשר בוחרים מילים 

 העיר שכם

21. ישעיה ז, ב.

22. ישעיה ז, ד.
23. ישעיה ז, יד-טז.

כאשר  התרחשה  הנבואה  התגשמות  אגב,   .24
מלך  פקח  בחיי  ההתנקשות  עקב  נסוג  האויב 
על  שם  אשור  מלך  אשר  המצור  ועקב  ישראל, 
לשוב  ארם  מלך  לרצין  גרם  אשר  דבר   - ארם 
במהירות לארצו כדי להגן עליה, וכמסופר בספר 
מלכים א' פרקים ט-טז. ועיין בפירש"י כאן פסוק 

טז, ובדברי האברבנאל פסוק יד.
25. מלאכי ג, כג.

הבורים,  האוונגליון  כותבי  השתבשו 

כך  דוחה.  עיוות  מתוך  אותם  וכתבו 

למשל הם כותבים שיעקב נקבר במערת 

המכפלה שבעיר שכם... במקום בחברון 

ככתוב בפירוש בתורה, וכידוע לכולנו. 

למצרים  ירד  שיעקב  כותבים  הם  עוד 

עם 75 איש, במקום 70 ככתוב בפירוש 

בתורה. 

וכן כתבו שאברהם קנה מבני "האמורי" 

את אחוזת הקבר,  בעוד שבתורה כתוב 

אחוזת  את  קנה  שאברהם  בפירוש 

הקבר מבני "חת".

ועוד ועוד שיבושים ועיוותים המוכיחים 

הכותבים  השכלת  רמת  רדידות  את 

ובורותם.

  
ג. פרשנות מסולפת

וזיוף מגמתי של פסוקים 
מהתנ"ך

1. דוגמא לזיוף באמצעות
פרשנות   + נכון  לא  תרגום 

מסולפת
מלך  רצין  שכאשר  מסופר  בתנ"ך 

ארם ופקח מלך ישראל עלו למלחמה 

גדול  פחד  נפל  יהודה,  מלך  אחז  על 

"ַוָיַּנע  הפסוק:  וכלשון  אחז  המלך  על 

ַיַער  ֲעֵצי  נֹוַע  ְכּ ַעּמֹו  ּוְלַבב  ְלָבבֹו 
הנביא  ישעיה  אולם  רּוַח".21  ֵני  ִמְפּ
לאחז:  מבשר  והוא  ה'  בשליחות  בא 

ֵני  ׁ ִמְשּ ֵיַרְך  ַאל  ּוְלָבְבָך  יָרא,  ִתּ "ַאל 

ה".22  ָהֵאֶלּ ִנים  ָהֲעֵשׁ ָהאּוִדים  ַזְנבֹות 
וכדי להוכיח כי הנצחון מובטח מודיע 

על  שיבקש  אות  כל  כי  למלך  הנביא 

אות,  לבקש  מסרב  המלך  יתגשם.  כך, 

ן  ִיֵתּ "ָלֵכן  בהכרזה:  משיב  והנביא 

ָהַעְלָמה  ִהֵנּה  אֹות.  ָלֶכם  הּוא  ֲאֹדָני 
ן, ְוָקָראת [והיא תקרא]  ָהָרה, ְוֹיֶלֶדת ֵבּ
נּו ֵאל. ֶחְמָאה ּוְדַבׁש ֹיאֵכל  מֹו ִעָמּ ְשׁ
ּטֹוב.  ַבּ ּוָבחֹור  ָרע  ָבּ ָמאֹוס  ְלַדְעּתֹו, 
ָרע ּוָבֹחר  ֶטֶרם ֵיַדע ַהַנַּער ָמֹאס ָבּ ְבּ

ָעֵזב ָהֲאָדָמה וכו'".23 ּטֹוב ֵתּ ַבּ
אות  אחז  למלך  נותן  הנביא  כלומר, 

לנסיגת האויב, ובו הוא מבשר לו כי: 

אחז  של  [עלמה]  הצעירה  רעייתו  א. 

לאיש  נודע  לא  עדיין  אשר  דבר  הרה. 

עקב היותה בתחילת ההריון. 

ב. היא תלד בן. 

זו  נבואה  על  מאומה  שתדע  מבלי  ג. 

עמנואל.  בשם  מעצמה  לו  תקרא  היא 

[ומאת ה' יהיה זאת לאות כי עמהם האל ואין 

להם לירא מהאויב]. 

חמאה  כגון  מעדנים  יאכל  זה  ילד  ד. 

המצור  עקב  שעכשיו  אף  על  ודבש, 

חסרים אפילו מצרכים בסיסיים. משום 

שעוד בהיותו יונק, בטרם ידע להבחין 

בטוב,  ולבחור  לרע  טוב  מאכל  בין 

תיעזב הארץ מהאויב והמצור יוסר.24 

כידוע, שלשת המלכים אחז פקח ורצין, 

וכן הנביא ישעיה חיו בזמן בית ראשון 

יש“ו.  לידת  לפני  שנה  מאות  כשש 

ובודאי שאין בלידה עתידית בטווח של 

מאות שנים שום אות לאחז על הסרת 

וברור  פשוט  נתון  אך  מעירו.  המצור 

בורות  מתוך  או  ביודעין   - הוסתר  זה 

והם  הנצרות,  ידי ראשי  על  מובהקת - 

רק נופפו לעיני ההמון השטחי בפסוק  

העלמה  "הנה  מהקשרו  הוצא  אשר 

באותו-האיש.  עוסק  הוא  כאילו  הרה", 

את  בדק  אשר  האמת  מבקש  כל  אך 

בנצרות  מיד  בעט  במקורו,  הפסוק 

ובהוכחה הכוזבת שהביאה.

הנוצרים  זה  בענין  דבר,  של  לאמיתו 

כאשר  פשע  על  חטא  הוסיפו  עוד 

מעברית  התנ"ך  של  הנוצרי  בתרגום 

ללועזית הם תרגמו את המילה "עלמה" 

VIRGIN [בתולה] בעוד שכידוע המילה 

"עלמה" משמעותה אשה צעירה והיא 

נקראת עלמה גם אם היא בעולה. 

משלי  בספר  מובאות  כאשר  למשל, 

מבלי  המתבצעות  לפעולות  דוגמאות 

נאמר:  סימן,  שום  אחריהן  שישאירו 

"דרך נשר בשמים" (עף מבלי שישאיר 

ים"  בלב  אניה  "דרך  במסלולו),  סימן 

(מפליגה מבלי להותיר עקבות במים), 

סימן  מותיר  (אינו  בעלמה"  גבר  "דרך 

במקרה  הנה  בתולה).  שאינה  משום 

זה כתוב "עלמה" כאשר הכוונה  דוקא 

לבעולה!         

רק לאחר שחכמי ישראל הטיחו עובדה 

נוצריים  ומלכים  אפיפיורים  בפני  זו 

בעת ויכוחים שנכפו עליהם -  ראה על 

כך בהרחבה בספר "ילקוט ויכוחים"  - 
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אותן  מדביקים  בתנ"ך,  פסוק  מתוך 

מסויים,  למקרה  או  מסויים  לאדם 

כהוכחה  הפסוק  את  ומביאים  וחוזרים 

לאותו אדם?? 

בדיחה גרועה הרבה יותר, היא העיוות 

והסילוף הנוצרי של הפסוק המתייחס 

בו  חדש  [ברית]  התחייבות  להסכם 

קיבוץ  לאחר  ישראל  עם  יתחייב 

המקדש  בית  בתקופת  הגלויות  כל 

מצוות  תרי"ג  את  לשמור  השלישי, 

הפסוק  בסיני.  קיבלנו  אשר  התורה 

אכן  זה  התחייבות  הסכם  כי  מדגיש 

ייושם ויתבצע, ולא כהסכם ההתחייבות 

הקודם בעת יציאת מצרים כאשר העם 

אמנם התחייב לשמור את מצוות תורת 

וזאת  בהתחייבותו.  עמד  לא  אך  ה‘, 

משום שבאותה תקופה עתידית העולם 

יהיה מתוקן מבחינה רוחנית ולא יהיה 

ה'  את  יידעו  כולם  וממילא  יצר-הרע, 

בדברי  צורך  ללא  קטן  ועד  למגדול 

מוסר ותוכחות. 
הנה לשון הפסוקים בספר ירמיה:26

ָצפֹון,  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  ֵמִביא  "ִהְנִני 
ִעֵוּר  ם  ָבּ ָאֶרץ.  ֵתי  ִמַיְּרְכּ ים  ְצִתּ ְוִקַבּ
דֹול  ו, ָקָהל ָגּ ַח ָהָרה ְוֹיֶלֶדת ַיְחָדּ ּוִפֵסּ
ּוְבַתֲחנּוִנים  ָיֹבאּו  ְבִכי  ִבּ ֵהָנּה.  ָיׁשּובּו 
ַמִים  ַנֲחֵלי  ֶאל  אֹוִליֵכם  אֹוִביֵלם. 
י  ִכּ ּה,  ָבּ לּו  ְשׁ ִיָכּ ֹלא  ר  ָיָשׁ ֶדֶרְך  ְבּ
ֹכִרי  ָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְבּ ָהִייִתי ְלִיְשׂ
ִאם  ֶאְפַרִים  ִלי  יר  ַיִקּ ֲהֵבן  וכו'.  הּוא 
ִרי ּבֹו ָזֹכר  י ַדְבּ י ִמֵדּ ִעים ִכּ ֲעֻשׁ ֶיֶלד ַשׁ
ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם  ֶרּנּו עֹוד, ַעל ֵכּ ֶאְזְכּ

ר  ֲאֶשׁ ַכּ ְוָהָיה  וכו'.  ה'  ְנֻאם  אֲ ַרֲחֶמּנּו 
ְוִלְנתֹוץ  ִלְנתֹוׁש  ֲעֵליֶהם  י  ַקְדִתּ ָשׁ
ֹקד  ן ֶאְשׁ ְוַלֲהֹרס ּוְלַהֲאִביד ּוְלָהֵרַע, ֵכּ
ֲעֵליֶהם ִלְבנֹות ְוִלְנטֹוַע ְנֻאם ה' וכו'. 
י ֶאת  ִאים ְנֻאם ה' ְוָכַרִתּ ִהֵנּה ָיִמים ָבּ
ִרית  ית ְיהּוָדה ְבּ ָרֵאל ְוֶאת ֵבּ ית ִיְשׂ ֵבּ
י  ַרִתּ ָכּ ר  ֲאֶשׁ ִרית  ַכְבּ ֹלא  ה,  ֲחָדָשׁ
ְבָיָדם  ֶהֱחִזיִקי  יֹום  ְבּ ֲאבֹוָתם  ֶאת 
ר  ֲאֶשׁ ִמְצָרִים,  ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם 
ִרית  ִריִתי וכו'. ַהְבּ ה ֵהֵפרּו ֶאת ְבּ ֵהָמּ
ָרֵאל ַאֲחֵרי  ית ִיְשׂ ר ֶאְכֹרת ֶאת ֵבּ ֲאֶשׁ
ַהָיִּמים ָהֵהם [ימי קיבוץ כל הגלויות לארץ 
ישראל, כאשר גם העיוורים והפסחים ההרות 

בחו"ל.  ישאר  לא  יהודי  ושום  יעלו  והיולדות 

דבר אשר עתיד להתגשם רק כשיבוא המשיח 

השלישי.  המקדש  בית  בתקופת  האמיתי 

וכאמור בפסוקים הבאים שבאותה תקופה כל 

האנושות תכיר במלכות ה' למקטון ועד גדול. 

ה',  ְנֻאם  התגשם]  לא  עדיין  שכידוע  דבר 

ם  ם ְוַעל ִלָבּ ִקְרָבּ י ֶאת ּתֹוָרִתי ְבּ ָנַתִתּ
ֵלאֹלִהים  ָלֶהם  ְוָהִייִתי  ֶבָנּה,  ֶאְכֲתּ
דּו  ְיַלְמּ ְוֹלא  ְלָעם.  ִלי  ִיְהיּו  ה  ְוֵהָמּ
עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו 
ֵיְדעּו  ם  כּוָלּ י  ִכּ ה',  ֶאת  עּו  ְדּ ֵלאֹמר 
דֹוָלם ְנֻאם ה'". אֹוִתי ְלִמְקַטָנּם ְוַעד ְגּ
במלואם,  הפסוקים  קריאת  לאחר 

להבין  כדי  גדול  חכם  להיות  צריך  לא 

על  מדבר  איננו  שהכתוב  במהירות 

על  אלא  מחדש,  אחרת  תורה  נתינת 

כריתת ברית מחדש. דבר שמשמעותו 

שמירת  על  חדש  התחייבות  הסכם 

אותה התורה אשר קיבלנו בסיני. אולם 

לאוונגליון  קראו  אשר  הכנסיה  ראשי 

בתנ“ך  שראו  לאחר  חדשה  ברית 

התעלמו  הללו,  המילים  צמד  את 

ואחרי  שלפני  הפסוקים  מכל  כדרכם 

מהקשרם,  אותם  הוציאו  אלה,  מילים 

בעיני  חול  לזרות  כדי  בהם  והשתמשו 

הראשונים  הפסוקים  שהרי  ההמון. 

התקופה  כי  גמור  בבירור  מוכיחים 

כל  קיבוץ  [תקופת  בפסוק  המדוברת 

הגלויות בדרך מיוחדת בה יבואו הרה ויולדת 

יכשלו  שלא  ישרה  בדרך  יחדיו  ופיסח  עיור 

יש“ו  תקופת  איננה  (מטוסים?)]  בה! 

תקופת  ולא  שני,  בית  בשלהי  שחי 

ואף  שלהם,  האוונגליונים  כתיבת 

שחלפו  השנים  אלפיים  תקופת  איננה 

תופעת  תחילת  עם  בזמנינו,  (רק  מאז. 

תקופת  והתקרבות  הגלויות  קיבוץ 

בתנ"ך,  כמובא  השלישי  המקדש  בית 

להתגשם)  אלה  נבואות  מתחילות 

הנוצרית  הדת  בספר  שלא  ובודאי 

כל  שלהסיר  ובפרט  הפסוק.  עוסק 

ספק נאמר במפורש כי הברית תיכרת 

ובפסוקים  האלה.  הימים  לאחר 

האחרונים נאמר שלאחר כריתת ברית 

לא  ישראל  של  החדשה  ההתחייבות 

יצטרכו ללמד עוד איש את רעהו ואיש 

ידעו  כולם  כי  ה‘.  את  לדעת  אחיו  את 

אותי למקטון ועד גדול. 

לדתם  הפסוקים  שכוונת  לדבריהם 

שכל  כיום  המצב  זה  וכי  הזייפנית, 

כולם  גדול  ועד  למקטון  האנושות 

נמצא  פרשנותם  לפי  נוצרים?? 

שהנבואה האלקית לא התגשמה!!

דתם,  בספר  ובכלל, לדבריהם שמדובר 

עתק  סכומי  משקיעים  הם  זה  מדוע 

כדי  נפשות  ציידי  מיסיונרים  ושולחים 

שלחו  זה  ומדוע  דתם??  את  "ללמדנו" 

בשם  האש  מוקדי  אל  מאחינו  רבבות 

"כתוב"  הרי  והרחמים"??  ה"חסד  דת 

שכולם כבר נוצרים!? 

זאת  ועוד. בנבואה האחרונה בהיסטוריה, 

הצטוונו  מלאכי,   - האחרון  הנביא  של 

ולא  משה,  לתורת  להיצמד  בפירוש 

ככתוב:  אחרת.  תורה  בשום  להחליפה 

יִתי  ר ִצּוִ י ֲאׁשֶ ה ַעְבּדִ "ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמׁשֶ
אֹותֹו ְבֹחֵרב"!27 

הנצרות  ראשי  כי  למדים  נמצאנו 

פסוקים  ובהוצאת  בזיופים  בחלו  לא 

מהקשרם כדי לזרות חול בעיני ההמון 

ולנופף ב"הוכחות" שקריות. ואלה אינן 

אלא דוגמאות28 מעטות.

                                                             

הדתות  חוקר  אמר  לחינם  לא  אכן, 

הידוע פרופ' דוד פלוסר כי: "שום נוצרי 

המכבד את עצמו אינו מחשיב במאומה 

הוכחות מן המקרא, לאמיתות הנצרות. 
לאחר שהגיונן חלש ביותר(!)".29

26. ירמיה פרק לא, ז-לג.
27. מלאכי ג, כב.

בחוברת  ראה  נוספות  רבות  דוגמאות   .28
בנצרות,  והיסטוריה  תאולוגיה   - "הנצרות" 

הוצאת "מנוף"-המרכז למידע יהודי: 
טל:02-5000220.

פרופ'   19 עמ'  בנצרות"  ומקורות  "יהדות   .29
ד. פלוסר.
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בו שום שינוי משמעות אלא רק הקלת 

כתיב  במקום  מלא  כתיב  כמו  הקריאה 

חסר וכדו‘. שהרי מי הוא זה ואי זה הוא 

הנוסח  מן  לשנות  לבו  ימלאנו  אשר 

ידי  על  נקבע  אשר  המדוייק  והכיתוב 

על- שונים  רבדים  ואשר  היקום,  בורא 

התורה  סוד]  דרש,  רמז,  [פשט,  פרד“ס  פי 

דקדוקי  בין  ומקופלים  בו  טמונים 

מילותיו. 

אך הם, הרדודים והשטחיים אשר אפילו 

אינם מנסים לומר שיש בספרם אי אלו 

רבדים של עומק, אינם חוששים להגיה 

ולתקן בו. (כנראה שגם הם מרגישים בסתר 

לבם כי מדובר בפרי הגיון אנושי, הרחוק מן 

יותר  והרבה  ממערב  מזרח  כרחוק  התנ"ך 

מכך).

בר- מתבונן  לכל  ברור  זאת  כל  לאור 

ורדוד  ירוד  לחיבור  בהענקה  כי  דעת 

יש  כתבי-הקודש,  התואר  את  כל-כך 

משום עלבון לאינטליגנציה האנושית.
 

  
31. ויקרא יט, יח.

32. אבות ב, י.
33. שבת לא, א.

34. בבא מציעא סב, א.
35. סנהדרין עב, א.

36. מתיא ה.

37. מתיא ה.

38. מתיא ה.
39. ראה על כך באנציקלופדיה העברית כרך 

ט עמ' 747.

ד. דרישות הגובלות 
בצביעות 

אדם  ל"בין  הנוגעות  המצוות  לומד 

משה  בתורת  קיבלנו  אשר  לחבירו" 

בהר סיני, מגלה מערכת מושלמת של 

המשלבים  והגיוניים,  נפלאים  חוקים 

וצורכי  כבוד  את  מירבית  בהצלחה 

האדם הפרטי וצרכיו, יחד עם תרומתו 

אותם.  המכיר  לכל  וכידוע  לסביבתו, 

מערכת  שפרטי  פלא  לא  כך  משום 

כל  של  היסוד  לאבני  הפכו  זו  מצוות 

התרבות  של  האוניברסליים  הערכים 

האנושית כיום.

האדם  את  התורה  מחנכת  למשל  כך 

לאהוב את זולתו ולכבדו ככתוב בתורה: 

כבוד  "יהי  מֹוָך",31  ָכּ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָתּ 
חברך חביב עליך כשלך",32 "מה ששנוא 

זאת,  עם  לחברך",33  תעשה  אל  עליך 

עצמו  על  לשמור  אותו  מלמדת  היא 

ועל זכויותיו לבל יירמס על ידי אחרים 

קודמין".34  "חייך  אותו:  לנצל  הבאים 
"הבא להורגך, השכם להורגו!".35

האוונגליון  כותבי  לדברי  זאת,  לעומת 

ממאמיניו  הנצרות  מייסד  דרש 

בהתחסדות  לחבריהם  להתייחס 

המעוררות  דרישותיו  כאשר  מופרזת, 

צביעות  של  ניחוח  מדיפות  תמיהה 

מסויימת, ויוצרות תחושה שכל מטרתן 

היה  כאילו  אותן  הדורש  את  להציג 

שלמעשה  בעוד  כביכול.  מושלם  אדם 

הן משיגות, את ההיפך הגמור…

הנה דוגמאות אחדות:

לו  הגש  הימנית,  הלחי  על  לך  "הסוטר 

גם את הלחי השניה"36...

את  לקחת  כדי  לדין  אותך  "התובע 

כתנתך, תן לו גם את מעילך"37... 

מרחק  איתו  ללכת  אותך  שמאלץ  "מי 

של מיל אחד, לך איתו שתי מיל"38... 

ומזיקות  מוזרות  דרישות  הלאה,  וכן 

רק  יגרמו  יקויימו,  אם  גם  אשר 

וקלקול  והגזל,  האלים  השוד  לריבוי 

החברה האנושית. ואגב, האם הכמרים 

אכן  עצמו  והאפיפיור  והבישופים 

מקיימים כל זאת??..

ינסה נא מישהו לתבוע מהאפיפיור את 

אחד מבגדיו...

מעט,  שפוי  מכומר  מישהו  נא  ויבקש 

שיצעד איתו קילומטר רגלי...

  
ה. מרכיבי הברית החדשה

צורת  גיבוש  שבתקופת  סוד  זה  אין 

הראשונות  השנים  במאות  הנצרות 

מבלי  מת  אשר  יש"ו,  תקופת  שלאחר 

שיתן שום "תורה" או הוראות כתובות 

כל שהן, התקשו יורשיו להתמודד עם 

השונות  הנוסחאות   (!!) ארבע  בעיית 

שהרי  תלמידיו.  ידי  על  נכתבו  אשר 

יצירות  להיות  אמורים  קודש,  כתבי 

להעניק  אפשר  ואיך  שמיימיות,  מופת 

סתירות  המלא  הסיפורים  לאוסף 

פנימיות וציטוטים משובשים מן התנ"ך, 

עד אשר מוכח מתוכם כי כותביהם היו 

כתבי  התואר:  את  ארצות,  ועמי  בורים 

הקודש?? ומה גם שלא מדובר בארבע 

חיבורים שנושאיהם שונים, אלא אותו 

אשר  סותרות  נוסחאות  בארבע  נושא 

נכתבו על ידי ארבעה מתלמידיו. האם 

אפשר להתחיל בכלל להתייחס לגיבוב 

דברים כזה כאילו היו על-אנושיים??

בעיה זו לא באה על פתרונה עד עצם 

היום הזה, כאשר כל ארבעת הנוסחאות 

את  "יחד"(…)  כמרכיבות  מופיעות 

עיקר ספר הדת הנוצרית.

מכל..]  המבדח  דיוק:  [וליתר  מכל  המוזר 

הנוצרים  לספירת   160 שבשנת  הוא, 

ניסה אחד מראשי הכנסיה, טאטיינוס, 

זו  חריפה  בעיה  עם  להתמודד 

באמצעות חיבור נוסח של "פשרה" בין 

לטשטש  במגמה  הנוסחאות  ארבעת 

עצמם,  לבין  שבינם  הסתירות  את 

ובפרט שבין השלשה יחד לרביעי…39  

על-אנושית  יצירה  להיות  מתיימר  וזה 

כאילו הוא המשך לתנ"ך...

עוד יש לציין את העובדה התמוהה שאף 

"כתבי  לכתביהם  קוראים  שהם  פי  על 

ולשפץ  לשנות  מהססים  אינם  הקודש" 

בכתביהם  המופיעים  תמוהים  לשונות 

הצורם  העוקץ  את  להוריד  במגמה 

לקורא האובייקטיבי. (יצויין כי חלק מן 

ידי  על  הוכנסו  באוונגליון  ה"שיפוצים" 

ניצחון  בעקבות  הנוצרית  הכנסיה  ראשי 

ההיסטוריים  בויכוחים  ישראל  חכמי 

שנכפו עליהם). וזאת בניגוד גמור להגיון, 

הקדש  כתבי  כלפי  היהודית  ולגישה 

יד  לשלוח  שלא  התנ"ך,  קרי  האמיתיים, 

שאין  בדבר  אפילו  מאומה  לשנות  ולא 
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עליו  אשר  כאדם  להיחשב  שמעוניין  מי 
דיברו נביאי התנ"ך, איננו יכול להרשות 

לעצמו להתכחש לדברי התנ"ך.
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כותבי  עדות  לפי  ידוע, 

שוב  יש"ו  הצהיר  האוונגליון, 

ושוב כי: "אל תחשבו שבאתי 

הנביאים.  את  או  התורה  את  לבטל 

"אף  לקיים".  אלא  לבטל  באתי  לא 

יו"ד או תג לא יעברו מן התורה". "כל 

המפר אחת מן המצוות הקטנות, קטן 
יקרא".1

והמניע פשוט. מי שמעוניין להיחשב 

כאדם אשר עליו דיברו נביאי התנ"ך, 

איננו יכול להרשות לעצמו להתכחש 

לדברי התנ"ך - גם אם רוצה הוא בכך.

והנה, בתורה2 נאמר כי  אסור לאכול 

חזיר ושרצים וכדו'

מתירה  כידוע,  הנוצרית  הדת  ואילו 

לאכול חזיר ועכבר וכל שקץ.                                                            

ִמיִני ִיּמֹול  ׁ התורה מצווה: "ּוַבּיֹום, ַהְשּ
ר ָעְרָלתֹו"3 ַשׂ ְבּ

כידוע,  החליטה  הנוצרית  הדת  ואילו 

"לוותר" על ברית המילה.                                                 

התורה מצווה על מצות  פריה ורביה 
באמצעות נישואי גבר ואשה.4 

[על חשיבות הקשר הבין-זוגי על-פי התורה, 

ניתן לעמוד מעט מן העובדה שזוהי המצוה 

הראשונה בתורה, ומתוך העיקרון התורני כי 

"אדם"  מורכב מגבר ואשה יחד. שהרי נאמר 

ֶאת  ַוִיְּקָרא  וכו'  ָרָאם  ְבּ ּוְנֵקָבה  "ָזָכר 
אינם  והרווקה  הרווק  ואילו  ָאָדם".  ָמם  ְשׁ
בתלמוד,  כך  על  ראה  גוף.  חצאי  כשני  אלא 

מסכת יבמות סג, א. אגב, לכהן הגדול אסור 

לעבוד בבית-המקדש אם לא נשא אשה או 

אם התאלמן עד אשר ישא אשה].

ואילו הדת הנוצרית רואה את האשה 

בשטן,  שיסודו  פסול  כאובייקט 

והכמרים  שהאפיפיור  כדי-כך  עד 

הקתולים אסורים לשאת אשה!                                             

ֶאת-יֹום  מֹור  "ׁשָ נאמר:  בתורה 

ָך, ְיהָוה  ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ׁשֹו, ּכַ ת, ְלַקּדְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ֱאֹלֶהיָך".5 

ואילו ראשי הנצרות "החליטו" בשנת 

יום  יהיה  בשבוע  א'  יום  כי   ,823

המנוחה במקום יום השבת.

ואלה רק דוגמאות מעטות.

תשובתו המתחמקת של פאולוס6 כי 

עוד  נתונים  אנו  "אין  יש"ו  בא  לאחר 

למרות האומנת (-התורה האלקית)", 

מעלה  ורק  מיסודה  היא  מופרכת 

גיחוך. שהרי מלבד שסותרת היא את 

דברי יש"ו עצמו כי "אף יו"ד או תג לא 

המפר  "כל  וכי  התורה"  מתוך  יעברו 

אחת מן המצוות קטן ייקרא", הן עוד 

כידוע את כל אמונתה בביאת משיח 

לאמונתם  בסיס  המהוה  (אמונה 

נטלה  האיש),  באותו  המשובשת 

נאמר  ובתנ"ך  התנ"ך.  מן  הנצרות 

זו  שתורה  בפירוש  רבים  במקומות 

לא  פעם  אף  כלומר  לעולם.  תישאר 

תינתן מאת האלקים תורה חדשה  (או 

נטלו  אשר  השם  כפי  חדשה  "ברית" 

הקודם).  בפרק  כך  על  ראה  לעצמם. 

הנה למשל שתי דוגמאות על-כך: 

ֹלא  ִפיָך,  ּבְ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ "ּוְדָבַרי 
י ֶזַרע  י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך, ּוִמּפִ ָימּוׁשּו ִמּפִ

ה, ְוַעד עֹוָלם"7 ַזְרֲעָך, ָאַמר ה', ֵמַעּתָ
נצחיות".  סופי,  אין  זמן  "משך  עולם":  ["עד 

אבן שושן].

ועל תקופת הגאולה נאמר:

ר  ֲאׁשֶ י,  ַעְבּדִ ה  ֹמׁשֶ ּתֹוַרת  "ִזְכרּו, 
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ יִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל ּכָ ִצּוִ
ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ִהּנֵה  ִטים.  ּפָ ּוִמׁשְ ים  ֻחּקִ
ִביא ִלְפֵני, ּבֹוא  ָלֶכם, ֵאת ֵאִלּיָה ַהּנָ

יֹום ה' וכו'"8

אותו  תלמידי  בורות  לרוב  ועוד.  זאת 

אותן  שדוקא  לב,  שמו  לא  הם  האיש 

שתי מצוות נכבדות אשר הם הזדרזו 

כדי  הנצרות  ימי  בראשית  לבטלן 

יסכימו  אלילים  עובדי  שיותר  שכמה 

להסתפח אליה, הלא הן מצות המילה 

בין  נמנות  הן  דוקא  השבת,  ומצות 

האלקים  אשר  בודדות  מצוות  אותן 

עולם(!)  ברית  הן:  כי  בתורתו  הדגיש 

ואות לעולם(!). כלומר, מצוות נצחיות 

הן!!

וכך נאמר: 

יִני  ּבֵ ְמרּו,  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִריִתי  ּבְ "ֹזאת 
ַאֲחֶריָך:   ַזְרֲעָך,  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם, 
ְוָהְיָתה  וכו'  ָזָכר  ל  ּכָ ָלֶכם  ִהּמֹול 
ְרֶכם, ִלְבִרית עֹוָלם".9  ְבׂשַ ְבִריִתי ּבִ

ובמצוות השבת נאמר: 

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ
ִרית  ּבְ ְלֹדֹרָתם,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני,  ּבֵ עֹוָלם 

ִהוא ְלֹעָלם".10 
רבים  ונתונים  מפרטים  גם  אגב, 

להיווכח  ניתן  בתורה,  המופיעים 

למשל:  שבנצרות.  בשקר  כבדרך-אגב, 

עבור  כשכר  לפנחס  מבטיחה  התורה 

קנאתו לאלקיו כי הוא וזרעו אחריו יהיו 

וכמו  הדורות.  כל  במשך  לעולם  כהנים 

ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  ּלֹו  "ְוָהְיָתה  שנאמר: 

ת עֹוָלם".11  ֻהּנַ ִרית ּכְ ּבְ
והרי בנצרות - המעוניינת כידוע למחוק 

 - מקומו  את  ולרשת  היהודי  העם  את 

אין כהנים, לוויים, וישראלים... 

(ערך  לתנ"ך  בקונקורדנציה  וראה 

"עולם") עוד עשרות דוגמאות.

 

ועתה נעבור לבדיקת עיקרי אמונתם כי 

יש"ו היה אותו משיח אשר עליו התנבאו 

1. מתיא ה, ועוד.
2. ויקרא יא.

3. ויקרא יב, ב.
4. בראשית א, כח.

5. דברים ה, יב.
6. אל הגלטים ג, 25.
7. ישעיה נט, כ-כא.
8. מלאכי ג, כב-כג.
9. בראשית יז א-יג.

10. שמות לא-טז.
11. במדבר כה, יג. 

כ
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נביאי התנ"ך, וכי אמו שנמצאה הרה 

פחות  מ-לא  התעברה  חתונתה  לפני 

ולא יותר - מהאלקים...

האמור  לאור  הדברים  את  נבחן  הבה 

בתנ"ך עצמו.

ביאת  לאחר  כי  נאמר  בתנ"ך  א. 

בכל  מלחמות  תהיינה  לא  המשיח 

רחבי העולם, לא יהיה צורך באימונים 

ישמשו  התחמושת  כלי  וכל  צבאיים, 

לצרכי שלום. וכך נאמר: 

ים,  ְלִאּתִ ַחְרבֹוָתם  תּו  "ְוִכּתְ
א  ִיּשָׂ ֹלא  ְלַמְזֵמרֹות  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 
עֹוד  ִיְלְמדּו  ְוֹלא  ֶחֶרב,  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי 

ִמְלָחָמה".12 
השנים  באלפיים  המצב  זהו  האמנם 

שחלפו מאז הוצא יש"ו עצמו להורג??

המשיח  בזמן  כי  נאמר  בתנ"ך  ב. 

רחבי  מכל  ישראל  נדחי  ייאספו 

העולם לארץ ישראל. וכמו שנאמר :

ְוֵנֶצר  י;  ִיׁשָ ַזע  ִמּגֵ ֹחֶטר,  "ְוָיָצא 
רּוַח  ָעָליו  ְוָנָחה  ִיְפֶרה.  יו  ָרׁשָ ָ ִמּשׁ
ָרֵאל ּוְנֻפצֹות  ה' וכו' ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשׂ
ְנפֹות  ַכּ ע  ֵמַאְרַבּ ץ,  ְיַקֵבּ ְיהּוָדה 

ָהָאֶרץ".13
איש.  מאיתנו  קיבץ  לא  יש"ו  והרי 

לגלות  אז  יצאנו  לא  שעדיין  ובפרט 

כדי שנצטרך לגאולה.

ג. בתנ"ך נאמר כי המשיח ימשול על 

כל העמים. וכמו שנאמר: 

ת  ּבַ ָהִריִעי  ת-ִצּיֹון,  ּבַ ְמֹאד  יִלי  "ּגִ
ָלְך,  ָיבֹוא  ְך  ַמְלּכֵ ִהּנֵה  ם,  ַלִ ְירּוׁשָ
ַעל  ְוֹרֵכב  ָעִני  הּוא;  ע  ְונֹוׁשָ יק  ַצּדִ
י  ן ֲאֹתנֹות.  ְוִהְכַרּתִ ֲחמֹור, ְוַעל ַעִיר ּבֶ
ם,  ַלִ ִמירּוׁשָ ְוסּוס  ֵמֶאְפַרִים,  ֶרֶכב 
ר  ְוִדּבֶ ִמְלָחָמה,  ת  ֶקׁשֶ ְוִנְכְרָתה 
ָים,  ַעד  ִמּיָם  לֹו  ּוָמׁשְ ַלּגֹוִים  לֹום  ׁשָ

ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ".14 ּוִמּנָ
ועוד נאמר:  

ֹלא- ר  ֲאׁשֶ ְמָלָכה  ְוַהּמַ ַהּגֹוי  י  "ּכִ

ֵאַלִיְך  ְוָהְלכּו  וכו'  ֹיאֵבדּו  ַיַעְבדּוְך, 
ִיְך".15  ֵני ְמַעַנּ חֹוַח ְבּ ְשׁ

ואילו יש"ו לא רק שלא שלט על כל 

שלט.  לא  הוא  עצמו  על  גם  הגויים, 

וכשרצו להורגו, הרגוהו…

המשיח  בזמן  כי  נאמר  בתנ"ך  ד. 

יאמינו כולם בה' לבדו ויעבדוהו. וכמו 

שנאמר: 

ָפה  ׂשָ ים,  ַעּמִ ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  י  "ּכִ

ה',  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקֹרא  ְברּוָרה, 
ֶכם ֶאָחד".16  ְלָעְבדֹו ׁשְ

(ועדיין  היה  המצב  יש"ו  בזמן  ואילו 

הוא כיום), כידוע, שונה לחלוטין.                                                                          

רבות  נבואות  בתנ"ך  נאמרו  ועוד 

השיבוש  את  לחלוטין  המפריכות 

המשיח.  היה  אותו-האיש  כי  הנוצרי 

ונציין את חלקן בקצרה:

ים  סמוך לביאת המשיח ֵיְצאּו ַמִים ַחיִּ
ים.17 לִַ ִמירּושָׁ

הר הזיתים ייבקע.18
בית-המקדש ייבנה.19

אז,  הזה  העולם  של  והזוך  הרוחניות 

ישפיעו גם על בעלי-החיים הטורפים 
והם יהיו צמחוניים.20

תינוק ישתעשע עם פתן ושאר נחשים 

ארסיים ללא חשש נזק.21 

ועוד ועוד.

הם  אשר  באמונתם,  נוסף  עיקרון 

בהסברו,  ונבוכים  מסתבכים  עצמם 

הם  אשר  האלוקות  נושא  הוא 

אשר  (דבר  לבשר-ודם.  מייחסים 

כידוע נבע מהצורך לנקות את הכתם 

מהריון  האיש  אותו  בלידת  הכרוך 

שידוע  ובפרט  לנישואין.  מחוץ 

ישראל,  עם  האיש,  אותו  של  לעמו 

פנדירא.  בשם  מגוי  הריון  זה  היה  כי 

הרעיון  הועלה  ויחיד  אחרון  כמוצא 

לכל  מיסודו  והמופרך  האבסורדי 

מתבונן, כי אשה בוגדת זו הרתה מ… 

רוח הקדש…)

מלבד האבסורד הצורם מאד לתבונת 

הכריז  האלקים  הרי  דעת,  בר  כל 

והוא  ראשון  הוא  כי  בתנ"ך  בפירוש 

אחרון כלומר אין אב שקדם לו וילד 

ילד  הוא  אשר  אחריו  בן  ולא  אותו, 

משום שאין הוא כבני-אדם אשר יש 

להם דור המשך, אלא: 

ְלָעַדי  "ֲאִני ִראׁשֹון, ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמַבּ
ֵאין אֹלִהים".22                                                                                                              

12. ישעיה ב, ד.
13. ישעיה יא, א-יב.
14. זכריה ט, ט-יא.
15. ישעיה ס, יב-ד.

16. צפניה ג, ט.
17. זכריה יד, ח.
18. זכריה יד, ד.
19. ישעיה ב, ב.

20. ישעיה יא, ו-ז.
21. ישעיה יא, ח.
22. ישעיה מד, ו.

23. יחזקאל כח, ט.

את  לחלוטין  המפריך  פסוק  ועוד 

אמונתם:

ִלְפֵני  ָאִני,  ֱאֹלִהים  ּתֹאַמר  "ֶהָאֹמר 
ה ָאָדם ְוֹלא-ֵאל!"23  ֹהְרֶגך? ְוַאּתָ

שמי  בפסוק  מפורשת  עדות  לנו  הרי 

שנהרג בודאי אינו אל. 

אכן, כאמור בכותרת פרק זה:

את...  מפריכה  בתנ"ך  הנצרות  אמונת 

הנצרות!
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הכנסיה  של  האכזרית  גישתה 
הנוצרית לעם היהודי

 / השואה  בזמן  הנוצרית  הכנסיה 

האינקוויזיציה- בית הדין הזוועתי של 

על  דם  עלילות   / הנוצרית  הכנסייה 

ידי נזירים, כמרים ובישופים נוצריים / 

מסעי הצלב
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הנקראת  הזיוף  בדת  עוסקינו 

”נצרות", חובה עלינו להתייחס 

מעוררת  היסטורית  לעובדה 

הכנסיה  של  האכזרית  גישתה  חלחלה:  

הנוצרית לעם היהודי.


הנצרות  שאפה  היווסדה  מאז  כידוע, 

כך  לשם  בעולם.  השלטת  הדת  להיות 

מחיר,  כל  לשלם  ראשיה  מוכנים  היו 

שיתאימו  כדי  הדת  מצוות  משינוי  החל 

עליהם  ויקלו  אנשים  שיותר  לכמה 

כדי  לכשעצמו  בו  שדי  (דבר  להתנצר 

להוכיח שהדת הנוצרית רחוקה מלהיות 

דת שמיימית אשר מצוותיה נחקקו על-

ידי בורא העולם). ועד שימוש בכל דרך 

ככל  וזוועתית  אכזרית  אנטי-אנושית, 

אל  יעבור  העולם  שכל  ובלבד  שתהיה, 

הדת הנוצרית.

על  לעמוד  זו  במסגרת  כמובן  נוכל  לא 

כל השחיטות, הפוגרומים, עינויי הזוועה 

ידי  על  לעמינו  נעשו  אשר  והרדיפות 

הנוצרים בעידוד וביוזמת ראשי הכנסיה 

אחדות  נציין  אך  הנצרות,  ומנהיגי 

מאותן המאפיינות את הגישה האכזרית 

כלפי  הנוצרית  הכנסיה  של  האמיתית 

עם ישראל.

לזמנינו  הקרובים  במאורעות  נפתח 

לתקופות  ההיסטוריה  עם  ונצעד 

קדומות יותר.

א. הכנסיה הנוצרית 

בזמן השואה.
השואה  בתקופת  כי  יודעים  הרבה  לא 

נרצחו  עונו  יהודים  מיליוני  כאשר 

זוועתית  התעללות  מתוך  ונשרפו 

על  ובזקנים  בנשים  ובתינוקות  בילדים 

כגון  באירופה,  הנוצריים  העמים  ידי 

פולין, צ'כוסלובקיה, הונגריה, אוקראינה, 

אישים  פנו  הגרמני,  העם  ובראשם  וכו', 

רחבי  מכל  יהודים  ומנהיגים  שונים 

בראש  העומד  אל  החופשי  העולם 

הכנסיה הנוצרית האפיפיור פיוס ה-12, 

מתוך זעזוע עמוק, וביקשו ממנו להכריז 

כנגד  האנטי-אנושיות  הרדיפות  בגנות 

לעמים  בקריאה  ולצאת  היהודי,  העם 

קתולים  רובם  באירופה-אשר  הנוצריים 

האפיפיור- להוראת  יישמעו  ובודאי 

להפסיק את הרצח הנורא.

מברק  האפיפיור  שלח  תשובה  במקום 
ברכה להיטלר.1

לקראת סוף המלחמה, כאשר כל העולם 

באירופה,  מתרחש  אשר  את  ידע  כבר 

דו"ח  בוושינגטון  הותיקן  נציג  קיבל 

מזעזע המפרט באופן רשמי את הנעשה 

קריאה  בצירוף  אירופה,  ביהודי  יום  יום 

הטבח  להפסקת  לפעול  לותיקן  נרגשת 

ארה"ב  לשגריר  תשובתו  בדברי  הנורא. 

בותיקן, מירון טיילור, כותב נציג הותיקן 

מאמין  ”אני  בולטת:  היתממות  מתוך 

שהדו"ח מזוייף. אך אודיעו להוד מעלתו 

הקרדינל"… [תאריך המכתב: 7.3.43].

לותיקן  יהודיים  ארגונים  פנו  וכאשר 

בתחילת שנת 1944 וביקשו מהאפיפיור 

שיורה לנשיא צ'כוסלובקיה, הכומר ד"ר 

ארצו  יהודי  את  יגרש  שלא  טיסו,  יוזף 

הוא  הגירוש  שמשמעות  משום  לפולין 

השמדה במשרפות פולין, השיב להם נציג 













הרפובליקה  ”נשיא  כי:  במכתבו  האפיפיור 

תהיינה  שלא  הבטיח  טיסו  ד"ר  הכומר 

ירוכזו  רק  היהודים  התושבים  רדיפות. 

ובמילים  אחרת"…  לארץ  ויישלחו 

יהודי  משלוח  את  אישר  הותיקן  שונות: 

צ‘כוסלובקיה לכבשני אושוויץ.

לבו  במר  פנה  וייסמנדל  דב  מיכאל  הרב 

אל הארכיבישוף של צ'כוסלובקיה וביקשו 

שלא  ויורה  הילדים  על  לפחות  שיחוס 

לשלוח ילדים לאושוויץ. לתדהמתו, השיב 

לנסות  מבלי  בציניות  הארכיבישוף  לו 

יהודי  ילד  ”אין  דעתו:  את  להסתיר  אפילו 

ללכת  כולם  על  יש"ו.  הריגת  מעוון  שנקי 

להשמדה". 

והוא בסך הכל רק הביע בקול רם את אשר 

ומנהיגיה  פלגיה  כל  על  הנוצרית  הכנסיה 

חושבים.

ב. האינקוויזיציה -

בית הדין הזוועתי של 

הכנסייה הנוצרית.
אינקוויזיציה. המילה אשר די היה באזכורה 

פחד  של  צמרמורת  להעביר  כדי  בלבד 

ספרד,  יהודי  אלפי  מאות  בקרב  אימים 

ברזיל,  מכסיקו,  איטליה,  צרפת,  פורטוגל, 

1. ראה על כך בספרות השואה, ובהרחבה בספר 
”הצלה בימי שואה" מאת חיים ברלס (עמ‘ 164 

והלאה).













ב
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מאות  במשך  ועוד.  סרדיניה,  סיציליה, 

שנים.

 ,1184 בשנת  הוקמה  האינקוויזיציה 

במאות  הנ"ל  המדינות  בכל  פשטה 

רק  סופית   ובוטלה  הבאות,  השנים 

בשנת 1834(!). כלומר, מוסד אימים זה 

אשר עינה ושרף חיים בשם דת ה"חסד 

מאחינו,  אלפים  עשרות  והרחמים" 

וחמישים  מאות  שש  במשך  התקיים 

שנה,  על דעת ובעידוד ראשי הכנסיה 

לפני  הכל  בסך  והתבטל  הנוצרית, 

כמאה וחמישים שנה בלבד!!


אחדים  היסטוריים  דרך  ציוני  והרי 

בתולדות האינקוויזיציה הנוצרית.

בשנת 1215 כינס האפיפיור אינוצנטיוס 

הלאטרנית  הועידה  את  השלישי 

הנוגעות  פקודות  הוצאו  ובה  הרביעית 

חדשים,  מינויים  הנצרות,  לעיקרי 

והסדר האינקוויזיציה. 

באותה   התקבלו  ליהודים,  בנוגע 

ועידה  ההחלטותה מפלות והמשפילות 

מאות  וחמש  אלף  דעת  על  הבאות, 

רחבי  מכל  שהתאספו  הכנסיות  ראשי 

המלכים  שליחי  דעת  ועל  העולם, 

הנוצריים:

בגדים  ללבוש  חייבים  היהודים  א. 

מיוחדים לאות קלון.

ב. היהודים חייבים לשלם לכנסיה מס 

על בתיהם ושאר נכסיהם.

בימי  מביתם  לצאת  ליהודים  אסור  ג. 

חגים נוצריים מסויימים.

ד. אסור למנות יהודים לכל תפקיד.

של  דבריו  מתוך  קצר  משפט  והרי 

על  השלישי,  אינוצנטיוס  האפיפיור 

היהודים:

נעים  מפוזרים,  להיות  הם  ”חייבים 

שחרפה  עד  הארץ,  כל  פני  על  ונדים 

ובושה תכסה את פניהם". על הנסיכים 

שהם  האפיפיור  התלונן  הנוצריים 

מתנהגים שלא כראוי כאשר הם מניחים 

ובכפריהם.  בעריהם  לגור  ליהודים 

פיליפ-אוגוסט  צרפת  למלך  ובמכתבו 

הוא קובל על יחסו הטוב ליהודים בכך 

ועל  ליהודים,  אחוזות  מחכיר  שהוא 

משרתים  להחזיק  מהם  מונע  שאיננו 

התייחס  השלישי  אינוצנטיוס  נוצרים. 

להן  ונתן  שונות  ועלילות  לדיבות 

להסית  כוונה  מתוך  באיגרותיו  פרסום 

את ההמונים ביהודים.2                          

האפיפיור  הורה   1252 בשנת 

אינוצנטיוס הרביעי (התמנה לאפיפיור 

בעינויים   להשתמש    (1243 בשנת 

בנצרות.    בכפירה    הנאשמים    כלפי  

הודאת  הנאשם  מתוך עינויים נוראיים 

נחשבה כהודאה מרצון. כל הבא ללמד 

נאשם  מיד  היה  הנאשם  על  סנגוריה 

בעצמו בכפירה ומוכנס לעינויים.

מי שהיה  מודה  כי  כופר  הוא  בנצרות, 

את  עליו  לקבל  מוכן  היה  לא  ועדיין 

האמונה הנוצרית על אף העינויים, היה 

נשרף חי בחגיגיות רבה בטקס ההמוני 

 AUTO THE  שהיה נקרא בספרדית

FE  [אוטו דה פה].

לפי הנתונים הקיימים, בפורטוגל לבדה 

האינקוויזיציה  ידי  על  ועונו  נשפטו 

מתוכם  כאשר  איש  אלף  כארבעים 

ואשה,  איש  כאלפיים  חיים  נשרפו 

בשבע מאות וחמישים מוקדי אש.

לידתה  ארץ  בספרד,  זאת  לעומת 

הועלו  האינקוויזיציה,  של  ומרכזה 

שנות  במשך  חיים  ונשרפו  המוקד  על 

איש  אלף(!)  כשלשים  האינקוויזיציה 

בנצרות  בכפירה  שנאשמו  ואשה 

(בתוכם גם לא יהודים).

שנשרפו  המפורסמים  היהודים  בין 

למנות  יש  האינקוויזיציה  ידי  על  חיים 

את: יוסף סאלאבו [ברומי בשנת 1583], 

בשנת  [במאנטובה  מולכו  שלמה  ר‘ 

1532], מנואל וילאראל [בספרד בשנת 

1652], חוסה דא סילווה [בספרד בשנת 

בשנת  [בספרד  הומם  אנטוניו   ,[1739

1624], פראנציסקו דא סילווה [בלימא 



[בספרד  וורא  די  לופא  דון  בשנת 1633], 

אסומפסאנו  דה  ודיאגו   ,[1644 בשנת 

[בספרד בשנת 1603].

יש לציין שבשנת 1834 עדיין התקיים על 

אוטו- הזוועה  טקס  האינקוויזיציה  ידי 

בו  שבספרד,  וואלנסיה  בעיר  דה-פה 

חיים  ושרפו  הנוצריים  הכמרים  הציתו 

אדם ש"נאשם" בכפירה בנצרות.

ג. עלילות דם על ידי 

נזירים, כמרים ובישופים 

נוצריים.
נזהר  יהודי  שכל  הרבה  הזהירות  על 

את  להרחיב  צורך  אין  דם,  מאכילת 

הדיבור. הכל מכירים את החיוב ההלכתי 

אשר אינו קיים בשום דת אחרת, למלוח 

לפני  והצאן  הבקר  או  העוף  בשר  את 

ייכשל  שלא  להבטיח  כדי  אכילתם, 

היהודי חלילה באכילת דם. ובודאי שאין 

על  אדם  דם  אכילת  הדעת  על  להעלות 

מנע  לא  זאת  כל  אך  ישראל.  עם  ידי 

מאנשי הכנסייה הנוצרית להעליל בזדון 

לפני  לשחוט  נוהגים  הם  כי  היהודים  על 

חג הפסח ילד נוצרי כדי להשתמש בדמו 

פעם  לא  כאשר  לחג,  המצות  להכנת 

התברר כי הכומר המעליל עצמו הוא הוא 

2. כל זאת ועוד, ראה באנציקלופדיה העברית 
כרך ב' (עמ' 926).
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הנוצרי  הילד  את  ידיו  במו  שחט  אשר 

ההמונים  את  להסית  שיצליח  ובלבד 

לרצוח ולטבוח בעם היהודי.

התרחשה  הראשונה  הדם    עלילת 

בממדים   ופשטה  בנוריץ',   1144 בשנת 

מבהילים בכל אירופה ומשם למדינות 

למדינות  ואפילו  נוספות  רבות 

עלילת  שבהם  (הידועה  מוסלמיות. 

נוצרים,  היו  המעלילים  בה  דמשק 

עלילות  היו  בעקבותיה   .1840 בשנת 

ובשנת   1849 בשנת  בירושלים  דם 

ובביירות   ,1892 בשנת  במצרים   ,1870

בשנת  הנוכחית,  המאה  בראשית 

מאות  שבע  במהלך  כאשר   .(1901

לתחילת  עד  הללו,  השנים  וחמישים 

המאה הנוכחית, נרצחו נטבחו ונשחטו 

פשוטי  יהודים,  ספור  אין  באכזריות 

עלילה  מחמת  דגולים,  ומנהיגים  עם 

שקרית וזדונית זו.

נהגו  המקומיות  לעלילות  בנוסף 

שונות  נוצריות  כנסיות  וחברי  ראשי 

השפלה  העלילה  את  ולהנציח  לחזק 

קבוע  חימום  לשם  שונים,  באמצעים 

של האוירה הציבורית הנוצרית והסתת 

כתב  למשל  כך  היהודים.  כנגד  ההמון 

באגדותיו  מהיסטרבך  ציזריוס  הנזיר 

ששר  נוצרי  ילד  על  שהמציא,  סיפור 

שלא  והיהודים   .SELVE REGINA

להפסיקו,  ניסו  זה  שיר  לשאת  יכלו 

לשונו,  את  כרתו  לשתוק  ומשסירב 

וביתרוהו לגזרים. מיותר לציין שההמון 

של  זה  זוועה  לסיפור  האמין  הנוצרי 

ג.  של  קנטרברי“  ב“סיפורי  גם  נזירם. 

על  דומה  זוועה  תיאור  מסופר  צ'וסר, 

משום  רק  נוצרי  ילד  שהרגו  יהודים 

ששר. 

אנשי המנזר שבקרבת  לעשות  הגדילו 

ביאליסטוק. שם הניחו הנזירים עצמות 

להתכנס  נהגו  וההמונים  לראוה,  ילד 

”הילד  של  בעצמותיו  לחזות  כדי 

בידי  כביכול  שנרצח  גברילו“  הקדוש 

יהודים ב-1690. 

ואלה אינן אלא דוגמאות אחדות מתוך 

אין ספור שיטות פסולות ונוראות אשר 

אנשי הכנסייה הנוצרית נהגו להשתמש 

בהן כדי לטבוח בעמינו.

 
הנוצרי  ההמון  הצער,  למרבה  ואכן, 

בהתאם  התנהג  והמוסת  הנבער 

הנוצרית,  הכנסייה  ראשי  לציפיות 

לדבר  הפכו  ביהודים  והפרעות 

שבשגרה.

ד. מסעי הצלב.
פיוטים וקינות רבות נשמרו עד זמנינו 

מאותן תקופות אפילות וקשות, כאשר 

בשם הצלב שהתנוסס בראש הצבאות 

יצאו  אשר  אירופה  עמי  של  הנוצריים 

לשחרר את ירושלים מידי המוסלמים, 

יהודיות  קהילות  חיים  ונשרפו  נטבחו 

ילדים  זקנים,  ונשים,  אנשים  שלימות. 

ותינוקות רכים כאחד.

שכדי  העובדה,  ומקוממת  תמוהה 

הכריזו  יצליחו  הצלב  שמסעי 

בהם  שישתתף  מי  שכל  האפיפיורים 

כל  על  לו  וסולחים  מוחלים  הם  הרי 

חטא ופשע שביצע. כאשר הכל מחול 

ובין  הסמכות??...)  (מנין  בשמים  בין 

בארץ. גם אם עליו לשבת בבית הכלא 

התעללות,  שוד,  על  או להישפט [אפי‘ 

למסע  הוא  שיוצא  יודיע  וכדו‘]  רצח, 

אוטומטית.  משוחרר  הוא  והרי  הצלב, 

גם מלפרוע את חובותיו הכספיים הוא 

פטור...

מן  מאד  שרבים  אם-כן,  פלא  לא 

פושעים,  היו  הצלב  למסעי  היוצאים 

דבר  רוצחים.  ואפילו  ושודדים  גנבים 

וטבח  שוד  פשע  למעשי  הוביל  אשר 

הארוכה  בדרכם  הצלבנים  של  איומים 

כמובן  יכלו  האפיפיורים  לירושלים. 

לתאר לעצמם מראש שזה מה שיקרה, 

אך עבור מלחמת קודש אין מה שיעמוד 

בפני מנהיגי דת "החסד" ו"הרחמים"...

אולם בעוד שהעמים שבדרך רק סבלו 

מן הצלבנים, הרי עבור קהילות יהודיות 

וורמס  בקהילת  הקץ.  זה  היה  רבות 

העלו הצלבנים את בתי היהודים באש 

תינוקות  על  לחוס  מבלי  יושביהם  על 

וילדים, ומכל אנשי קהילה מפוארת זו 

לא נותר אחד בחיים. בשפייר הם ערכו 

במגנצא  ביהודים.  אכזרי  דמים  מרחץ 

עצמם  את  לשחוט  היהודים  העדיפו 

שלא  ובלבד  משפחותיהם  בני  ואת 

לפני  הצלבנים  להתעללות  קרבן  יפלו 

שיטבחו אותם. וכן היה הדבר גם בקלן 

ובקהילות יהודיות רבות אחרות.

לסקור  זו  במסגרת  כמובן  נוכל  לא 

האכזריים  העינויים  הטבח  כל  את 

וההשמדות האיומות אשר ביצעה הדת 

הנוצרית בעמינו, אך חובה עלינו לזכור 

אלא   אינו  כאן  הובא  אשר  המידע  כי 

חלקי ומצומצם מאשר התרחש באמת  

במציאות ההיסטורית.  

ברור  הרי  זאת,  כל  את  היודע  יהודי 

אליו  יגיעו  כאשר  הבאה  שבפעם 

מפתה  וחיוך  הנוצרי  המיסיון  שליחי 

אין  כי  מיד  יבין  פניהם,  על  מרוח  רחב 

”הידידותי"  החיוך  כמסכת  אלא  זה 

בבואו  הערמומי  השועל  פני  שעל 

להסביר לקורבנו מדוע עליו להתלוות 

שהרי  לטורפו.  מגמתו  כל  כאשר  אליו, 

על  באים  הם  שבשמה  הדת  כי  הוכח 

כל פיצוליה וכתותיה, דת אכזרית היא 

שלא בחלה בשום דרך זוועתית כלפינו, 

גישה  לעצמם  אימצו  שכעת  אלא 

 - שגישתם  לאחר  מאולצת,  חדשה 

המקורית וההיסטורית - כלפי היהודים 

כבר אינה ברת ביצוע.

או אז יגרשם מעל פניו בחרי-אף, ולא 

יאבה להביט בחיוך הצבוע שעל פניהם, 

הדמגוגיה  לדברי  להאזין  שלא  ובודאי 

הזולה שבפיהם.
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פני  על  המתפרסות  נבואות 
בית  גלות  מאז  שנה,   2500
ונפילת  עליית  דרך  ראשון, 
מעצמות שונות ודתות השקר, 

ועד ביאת המשיח האמיתי.

נבואות ורמזים בתנ"ךנבואות ורמזים בתנ"ך
על הזיוף הנוצריעל הזיוף הנוצרי

 60   |   נבואות ורמזים בתנ"ך על הזיוף הנוצרי



ה'  בשם  מתנבא  זכריה  נביא 

עּוִרי  "ֶחֶרב!  ואומר:  המכריז 
ֶבר ֲעִמיִתי!"1 ַעל ֹרִעי, ְוַעל ֶגּ

שני  אל  מתייחסת  זו  זעם  נבואת 

יתיימר  האחד  אשר  עתידיים  מנהיגים 

מלשון  נביאי.  כמו  [רועי,  ה'  נביא  להיות 

אלוה  היה  כאילו  ייחשב  והאחר  רועה], 

על-אף היותו בסך הכל בשר-ודם ["גבר" 

המתיימר להיחשב עמיתי]. הלא הם, כמובן, 

מוחמד ויש"ו. מנהיגי האיסלם והנצרות. 

ה'  מכריז  השקר  אמונות  שתי  ועל 

יתברך ביד נביאו, כי יאבדו [חרב, עורי!].                                     


"ּוְבֵני  המלאך:  לו  אומר  דניאל  בחזון 

ָחזֹון  ְלַהֲעִמיד  אּו  ׂ ְשּ ִיַנּ ָך  ַעְמּ ִריֵצי  ָפּ
לּו".2 ְוִנְכָשׁ

"וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים 

ישראל,  את  יגאל  שהמשיח  דיברו 

ויושיעו, ויקבץ נדחיהם, ויחזק המצוות, 

ישראל  לאבד  גרם  הנוצרי)  (יש"ו  וזה 

ולהשפילם,  שאריתם,  ולפזר  בחרב, 

מבלעדי  לעבוד  העולם  רוב  ולהטעות 
ה'".3


ים  ָכל ָהַעִמּ בתורה נאמר: "ֶוֱהִפיְצָך ה' ְבּ

ָהָאֶרץ  ְקֵצה  ְוַעד  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ר  ֲאֶשׁ ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ם  ׁ ָשּ ְוָעַבְדָתּ 

ה ַוֲאֹבֶתיָך ֵעץ ָוָאֶבן".4 ֹלא ָיַדְעָתּ ַאָתּ
בגלות,  העוסקת  זו  פורענות  נבואת 

רחבי  בכל  היהודי  הפיזור  על  מדברת 

האובדים  הבנים  סבל  ועל  העולם, 

והאיסלם  הנצרות  ידי  על  יוכרחו  אשר 

ופוגרומים  טבח  עינויים  באמצעות 

לעזוב את היהדות. 

"עץ" מרמז על עצו של הצלוב הנוצרי, 

ומסמל את הנצרות.

שבמכה,  הכעבה  אבן  זוהי  "אבן" 

ומסמלת את האיסלם.


יהונתן  רבי  את  אחד  בישוף5  שאל 

רמוז  שהכל  אומרים  "אתם  אייבשיץ: 

בתורה. היכן אם-כן רמוז אותו האיש"? 
בתורה6  נאמר  והשיב:  יהונתן  ר'  חייך 

ֹלא  וכו'  ָך  ִאֶמּ ֶבן  ָאִחיָך  ְיִסיְתָך  י  "ִכּ
י  ִכּ וכו'  ֵאָליו  ַמע  ִתְשׁ ְוֹלא  לֹו  ֹתאֶבה 
ַהְרֶגּנּו". והרי יש"ו הוא אחינו מן  ָהֹרג ַתּ
היה  אביו  שהרי  האב  מן  לא  אך  האם 

אותנו  הזהירה  התורה  הנכרי...  פנדירא 

שלא נאבה ולא נשמע אליו-כפי שאכן 

היה  כיצד  ביארה  גם  והיא  עושים,  אנו 

ַהְרֶגּנּו"... י ָהֹרג ַתּ עלינו לנהוג בו: "ִכּ


נבואה  התנ"ך,  מנבואות  אחת  הנה 

המתפרסת על פני 2500 שנה, מאז גלות 

בית ראשון, דרך עליית ונפילת מעצמות 

שונות ודתות השקר, ועד ביאת המשיח 

האמיתי. הנבואה מופיעה בספר דניאל 

פרק ב'.

לאחר שנבוכדנאצר מלך בבל כבש את 

ידועים  היו  אשר  והעמים  המדינות  כל 

למלכותו,  וסיפחם  תקופה  באותה 

עולמית  הכלל  למלכותו  השניה  בשנה 

הבהילו  אשר  חלום  נבוכדנאצר  חלם 

המלך  שכחו.  הוא  אך  מאד,  והלחיצו 

ולאשפים  לחרטומים  לקרוא  ציוה 

להם:  ואמר  ולכשדים,  ולמכשפים 

את  לדעת  רוחי  ותפעם  חלמתי  "חלום 

"המלך  הכשדים:  השיבוהו  החלום". 

לעולם תחיה! את החלום אמור לעבדיך 

ואנו נגיד פתרונו". 

לא  אם  הלך.  ממני  "הדבר  המלך:  ענה 

לאברים  ופתרונו,  החלום  תודיעוני 

ואם  יהיו.  לאשפתות  ובתיכם  תתחתכו 

מתנות  תאמרו,  ופתרונו  החלום  את 

ודורונות וכבוד גדול תקבלו מלפני. רק 

את החלום ופתרונו תודיעוני". 

עד  ענם  והמלך  השיבו  הכשדים 

שלבסוף אמרו הכשדים: "אין אדם על 

היבשה אשר יוכל להגיד כבקשת המלך, 

כדבר  שביקש  מלך  היה  לא  ומעולם 

הוא  מבקש  המלך  אשר  הדבר  הזה. 

המלאכים  מלבד  שיגיד  מי  ואין  כבד, 

כלפי  האדם".  בני  עם  דרים  אינם  אשר 

תשובה זו היה המלך בזעף וקצף גדול 

והוא פקד לאבד את כל חכמי בבל.      

החכמים  והוצאת  יצאה,  המלך  גזירת 

להורג, החלה.

המבוקשים  בין  היו  וחבריו  דניאל 

השר  לאריוך  דניאל  פנה  להיהרג. 

הממונה על ההוצאות להורג, על מה יצא 

והוא השיבו דבר. ביקש דניאל  הקצף? 

הלך  למלך.  יפתור  והוא  זמן  לו  שינתן 

להודיע  ושלח  להתפלל,  לביתו  דניאל 

לחביריו את הדבר, לבקש רחמים מלפני 

אלוהי השמים על הסוד הזה כדי שלא 

יאבדו דניאל וחביריו עם שאר חכמי בבל. 

בחזיון לילה נתגלה הדבר לדניאל. הוא ראה 

(כאן  פתרונו.  לו  והוסבר  המלך  חלום  את 

מובא בפסוקים נוסח ההודאה של דניאל). 

דניאל התייצב לפני המלך ולשאלת המלך 

הוא השיב: "הסוד אשר המלך מבקש, אין 

יכולים  והחרטומים  והאשפים  החכמים 

סודות,  מגלה  עליון  אלוה  יש  אבל  להגיד. 
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1. זכריה יג, ז.
2. דניאל יא, יד.

3. רמב"ם בהלכות מלכים, פרק יא, ד.
4. דברים כח, סד.

5. רבי יהונתן אייבשיץ והבישוף
מספרים שלאותו בישוף חרה מאד שהמלך מקרב 
אליו את רבי יהונתן משום פקחותו הרבה ומתייעץ 
תמיד  מנסה  הבישוף  היה  כך  משום  תמיד.  עמו 
להסית את המלך כנגד ר' יהונתן, אך ללא הצלחה. 
המלך,  בארמון  הבישוף  שביקר  הפעמים  באחד 
יהונתן  ר'  עם  יחד  ההמתנה  בחדר  להמתין  נאלץ 
שהיה יושב סמוך לשלחן רכון על ספרו. התיישב 
הבישוף מעברו השני של השלחן ולבו בוער בקרבו 
סינן  והוא  להתאפק  יכל  לא  לבסוף  שנאה.  מרוב 
בקול: "אינני יודע מה מפריד בין יהודי לבין כלב!". 
בשלווה:  והשיב  הזועם  בבישוף  יהונתן  ר'  הביט 

"השלחן הזה, אדוני הבישוף".
לעגלון  נטפל  כומר   ענין:  באותו  לענין  ומענין 
דתו.  את  להמיר  לפתותו  וניסה  פשוט  יהודי 
ואינו  שעמום  מתוך  שומעו  שהעגלון  משראה 
מגיב לשידוליו, הבטיח לו הכומר סכום כסף נכבד 
הנוצרית.  בדת  דתו  את  להחליף  יסכים  רק  אם 
כששמע זאת העגלון היהודי גיחך ואמר: "גם אבי 
יציע  אם  לימדני:  והוא  עגלון,  היה  לברכה  זכרונו 
לך מישהו להחליף את סוסך בסוסו, ויאמר שהוא 
גם יוסיף לך כסף על-כך, דע בביטחה שסוסו חסר 

ערך לחלוטין!"... 
6. דברים יג, ז-י.

ה
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הוא הודיע למלך נבוכדנאצר את אשר 

יהיה באחרית הימים. חלומך כך הוא: 

משכבך  על  מחשבותיך  המלך,  אתה 

בעולם  יהיה  מה  מהרהר  והיית  עלו, 

אחריך. ומגלה הרזים הודיעך את אשר 

יהיה.

צלם  והנה  היית  רואה  המלך,  אתה 

לנגדך,  עומד  אדם  בדמות  גדול  אחד 

היה  הצלם  ראש  נורא.  ותוארו  רב  זיוו 

עשוי זהב. חזהו וזרועותיו, כסף. בטנו 

ורגליו  ברזל.  שוקיו,  נחושת.  וירכיו, 

רגליו,  ואצבעות  לקרקע]  הסמוך  [החלק 

מהם של ברזל ומהם של חרס. 

נחתכה  אשר  עד  בצלם  היית  מביט 

אלא  בידיים  לא  אחת,  אבן  ונבדלה 

מאליה, והיא הכתה את הצלם ברגליו 

וניפצה והדיקה את הברזל והחרס. ואז 

התנפצו והודקו כאחת כל חלקי הצלם, 

אותם  ותשא  הקיץ  מגרנות  כמוץ  והיו 

מעולם.  שם  שהיו  ניכר  ולא  הרוח, 

והאבן אשר הכתה את הצלם נעשתה 

להר גדול עד שמילאה את כל הארץ.

זהו החלום.

ואת פתרונו אומר לפני המלך:

אתה המלך, מלך מלכי המלכים אלוהי 

השמים נתן לך חוסן ותוקף וכבוד. ואת 

כל דיירי הארצות נתן בידך והשליטך 

אשר  בעתיד  מלך  יהיה  לא  כולם.  על 

ישלוט כמוך. אתה הוא ראש הזהב.

תקום  בבל,  מלכות  מלכותך,  ואחרי 

כמו  ממך,  נחותה  אחרת  מלכות 

מדי  מלכות  [זו  מהזהב.  נחות  שהכסף 

המלכים:  שני  בשותפות  שלטה  אשר  ופרס7, 
פרס.  מלך  כורש  וחתנו  מדי,  מלך  דריוש 

לפיכך הכסף התפצל לשתי זרועות הצלם].

והמלכות השלישית היא הנחושת אשר 

תשלוט בכל הארץ [זו מלכות יון ובראשה 

אלכסנדר מוקדון והמלכים שאחריו].

והמלכות הרביעית תהיה חזקה כברזל. 

הכל,  וקולף  ממעך  שהברזל  שכשם 

המתכות,  כל  את  מרדד  אשר  וכברזל 

הממלכות  שרידי  על  תתגבר  היא  כך 

השמש  עבודת  את  ותנפץ  שלפניה, 

והכוכבים והפסלים אשר נוהגות בהן. 

[זו מלכות רומא והנצרות]. 

הברזל  שוקי  מתחת  ראית  ואשר 

ברזל,  ומהם  חרס  מהם  הרגלים  את 

כה  שעד  כמלכויות  שלא  מפני  זהו 

בעוד  אלא  ירדה.  כשזו  עלתה  שזו 

המתפרסת  הברזל  מלכות  שולטת 

מלכות  תקום  רבות  מדינות  פני  על 

לעומת  כחרס  יותר,  חלשה  גדולה 

ומן  האיסלמית].  הדת  [ממלכת  הברזל 

החוזק של מלכות הברזל יהיה לעזרה 

שבחרס  שראית  וזהו  החרס.  למלכות 

מעורב מעט ברזל.8 ואצבעות הרגלים 

מהן ברזל ומהן חרס. 


לשון  את  כאן  נצטט  יקר,  קורא  ברשותך 

השקיף  זה  "אחר  זה:  פסוק  על  המלבי"ם9 

האחרון  הסוף  שהוא  הרגלים  אצבעות  על 

של  האחרון  זמן  על  הרומז  והוא  הצלם,  של 

כי  עשר.  שהם  האצבעות  וראה  המלכויות. 

באחרית הימים תתחלק מלכות רומי הכללית 

שתי  שהם  וישמעאל  אדום  בין  שנחלקה 

הרגלים, לעשר מלכויות גדולות בעולם. ולא 

[אלא]  רק  בכיפה,  מושלת  מלכות  עוד  יהיה 

עשרה ימלכו בכיפה, מהם מבני אדום ומהם 

קשה  [לא  לשונו.  כאן  עד  ישמעאל".  מבני 

לשער מי הן אותן עשרת המדינות הנוצריות 

והמוסלמיות המובילות בעולם היום].


בחרס  מעורב  ברזל  ראית  ואשר 

מפני  הוא  חרס,  העשויות  האצבעות 

שממלכות החרס ישאו נשים ממלכות 

הם  אך  כחם,  את  לחזק  כדי  הברזל10 

כמו  הוא  הלא  בזה.  זה  יתדבקו  לא 

שהברזל אינו מתערב היטב עם החרס.

הללו,  המלכויות  [עשרת]  של  ובימיהם 

אשר  מלכות  השמים  אלהי  יקים 

תמעך  והיא  תתבטל.  לא  לעולם 

ותכלה את המלכויות, ותעמוד לעולם. 

וזהו שראית את האבן הנגזרת מאליה 

ניסי]  אלא  טבעי  יהיה  לא  זה  מהלך  [כלומר, 

מן ההר ומדיקה את הברזל והנחושת, 

והחרס והכסף והזהב. [היה צריך לומר את 

כסדר  והחרס,  הברזל  הנחושת  הכסף  הזהב 

הסדר  מן  כאן  שינה  דניאל  ואילו  שבצלם. 

ואת  לנחושת  הברזל  את  והסמיך  שבצלם, 

הימים  שבאותם  לומר,  ולכסף.  לזהב  החרס 

והכסף  (בבל)  הזהב  הגאולה,  תקופת  של 

שונים,  אלילים  עובדי  יהיו  לא  כבר  (פרס) 

(איסלאם),  החרס  בני  להיות  יעברו  אלא 

עובדת  היתה  היא  שאף  (יון)  הנחושת  ואילו 

אלילים, תהיה דת אחרת, דת הברזל (רומא-

ותיקן-נצרות). מלבי"ם].

7. בחזון זה לא נתגלו לדניאל שמות המדינות 
בחזון  אך  ועוצמתן.  המלכויות  סדר  רק  אלא 
האיל וצפיר העיזים ביקש  דניאל לדעת יותר 
דניאל  ראה  המלאך.  ע"י  יותר  לו  פורט  ושם 

פרק ח.
סעודיה,  כמו  המוסלמיות  המדינות  ואכן,   .8
עירק, אירן, מצרים וחברותיהן מתחמשות על 

ידי גרמניה, צרפת, רוסיה, ארצות הברית וכו'.
התנ"ך  ממפרשי  כאחד  ידוע  המלבי"ם   .9
אשר  הקדש,  בלשון  והבקיאים  הדקדקניים 
תפיסת  מתוך  המילים  בביאור  דקדוקו  לרוב 
אף  על  למילה,  מילה  שבין  הדקים  ההבדלים 
נבואות  לפרש  זכה  במשמעותם,  הרב  הדמיון 
רבות  שנים  חלוף  לאחר  רק  אשר  סתומות 
התברר שצפה את העתיד בדיוק מירבי מתוך 
הבנה מדוייקת של כוונת מילות הנבואה. ראה 
לדוגמא בספר "מסע אל האמת" את דבריו על 

הכתוב בספר ירמיה פרק לא.

ומי זו המלכות שלעולם לא תתבטל?

בדניאל פרק ז' מבואר כי זהו עם קדושי 

עליון, עם ישראל.


וחמש  מאלפיים  למעלה  במרוצת 

חלום  מאז  שחלפו  השנים  מאות 

נבוכדנאצר וחזון דניאל, בכל דור ודור 

ביקש עמנו ומצא היכן התחנה בה הוא 

ניצב בתהליך ההיסטורי הצפוי.

בתקופה זו, ברור כי אנו נמצאים לאחר 

ולקראת  יון,  פרס,  בבל,  מלכות  עידן 

הצטרף  בו  בשלב  רומי,  מלכות  סוף 

האיסלאם לשלוט בעולם. 

פי  על  מדהימה.  הדברים  משמעות 

דניאל,  שבספר  זו  אלוקית  נבואה 
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מאליה  האבן  תיגזר  רב,  לא  זמן  בעוד 

[עם ישראל יכנס לפעילות עולמית בדרך לא 

טבעית], תדיק ותכלה את הצלם הכולל 

בתוכו את מדינות הנצרות ואת מדינות 

תהיה  ישראל]  [מלכות  והאבן  האסלאם, 

להר גדול ותמלא את כל הארץ. 


ספק  לכל  מעבר  עולה  זו  מנבואה  גם 

כי יש"ו הנוצרי והדת הנוצרית שנוסדה 

ה'  רצון  את  מייצגים  אינם  בעקבותיו 

לומר,  מתיימרים  שהם  כפי  בעולם 

תנכי"ת  אנטי  דוקא  היא  דתם  כל  וכי 

 - (וגם  הגיונית  ואנטי  יהודית  אנטי 

אנטי    - מעשיהם  מתוך  שהתברר  כפי 

העולם  מן  לחלוף  העתידה  אנושית), 

כאמור  השקר  דתות  שאר  עם  יחד 

בתנ"ך: 

ה'  ֲאֹדָני  ָאַמר  ה  ֹכּ ֹעַבְדָיה.  "ֲחזֹון 
יַהּ  ְגִבּ ַתּ ִאם  וכו'  [ֵעָשו=נצרות]  ֶלֱאדֹום 
ָך,  ִקֶנּ ים  ִשׂ ּכֹוָכִבים  ין  ֵבּ ְוִאם  ר  ֶשׁ ֶנּ ַכּ
ם אֹוִריְדָך ְנֻאם ה' וכו'. ְוָהָיה ֵבית  ׁ ִמָשּ
ַיֲעֹקב ֵאׁש, ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה, ּוֵבית 
ַוֲאָכלּום  ָבֶהם  ְוָדְלקּו  ְלַקׁש,  ו  ֵעָשׂ
ה'  י  ִכּ ו,  ֵעָשׂ ְלֵבית  ִריד  ָשׂ ִיְהֶיה  ְוֹלא 

ר".10 ֵבּ ִדּ

 

10. עובדיה א.
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לדעת את אשר התרחש עם יש"ו בעולם האמת 
לאחר מותו, והאם כולם שם מכירים אותו.

 
  

 

1. אף על פי שכדי שסיאנס ייחשב אמין נדרשים תנאים אחדים, ובמקרים 
כאן. זה  עיתונאי  דיווח  הובא  מדוייקים,  אינם  הרוחות  דברי  מסויימים 
למעוניין, משום המקורות הנכבדים שהביאוהו, על אף שלא בדקנו בעצמנו 
את הדרך שבו נערך הסיאנס המיוחד בזה. וראה בהמשך את דברי התלמוד 

על העלאת יש"ו באוב.
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דווחה  הבאה  עובדה 

השבועונים  בשני  בהרחבה 

המוניטין  בעלי  האמריקניים 

וכן  וה"לוק"  ה"טיים"  התפוצה  ורבי 

לפארפסיכולוגיה  האגודה  בירחון 

הכתבות   .1969 ינואר   [7 [מס'  בישראל 

והמסרים  ההודעות  בעקבות  פורסמו 

האמריקני  לבישוף  שהגיעו  המוזרים 

ה-20  בן  פייק  ג'ים  מבנו  פייק  ג'ימס 

שהתאבד ביריה.

”חודשים מספר אחרי מות בנו החלה 

בדירתו  מוזרות  התרחשויות  שורת 

מקליפורניה.  פייק  ג‘ימס  הבישוף  של 

בשעה-8:19,  נעצרים  היו  השעונים 

בנו.  התאבד  בה  המדוייקת  השעה 

ספרים וקלפים היו נופלים ומסתדרים 

מעצמם בזווית שדמתה למחוגי שעון 

החליט  לבסוף   .8:19 בשעה  בעומדם 

פייק שלא נטה מעולם לספירטואליזם, 

בתופעות  שהתעניין  ידידו  אל  לפנות 

סימן  בכך  שראה  הידיד,  טבעיות.  על 

קשר  ליצור  הבן  של  לנסיונו  מובהק 

עם האב, היפנה את הבישוף לגב' אנה 

טוויג. מדיום אנגליה מפורסמת.

שיצא  פייק,  של  המכר2  רב  ספרו 

פרשת ההתקשרויות  את  לאור מגולל 

לחיים.  שמעבר  בנו  עם  הערטילאיות 

אב,  של  מזעזע  וידוי  גם  מהווה  הוא 

מה  במידת  אחראי  עצמו  הרואה 

לגורל בנו, ומתאר את שורת המקרים 

ב-  ג‘ים  של  להתאבדותו  שהביאה 

.1966

עם  עמוק  נפשי  קשר  היה  לא  לפייק 

בעבודתי",  מדי  עסוק  ”הייתי  בנו. 

צעדים  נקט  לא  הוא  מתוודה.  הוא 

 16 בגיל  ג'ים  החל  כאשר  גם  כלשהם 

”היפיס".  עם  ולהתרועע  חשיש  לעשן 

להשתמש  ג'ימס  החל  הזמן  במרוצת 

סמים  ושאר  ל.ס.ד.  במריחואנה, 

מסוכנים.

שבתון  לשנת  פייק  יצא   1965 ב- 

באנגליה,  קיימברידג'  באוניברסיטת 

החלפת  כי  ”קיוויתי  בנו.  בחברת 

עליו  תשפיע  והאווירה  הסביבה 

לטובה, אך לא כך היה".

לקחת  לבנו  הרשה  כי  מודה  פייק 

”לולא  שבקיימברידג',  בדירתם  ל.ס.ד 

זאת  עושה  בוודאי  היה  כך  נהגתי 

מפוקפקים.  במקומות  ידידיו  עם 

קיוויתי,  ממני.  להרחיקו  רציתי  לא 

את  תחזק  מהל.ס.ד.  שהתעלמותי 

ידיד".  בי  יראה  ושג'ים  בינינו  הקשר 

בשובו לקליפורניה היה פייק משוכנע 

כי הצליח להתיידד עם בנו.  

ללא  ג'ים  נמצא  מכן  לאחר  שבועיים 

רוח חיים בבית מלון בניו-יורק.

לצאת  החליט  המזועזע  פייק  הבישוף 

שוב לאנגליה, ואז בדירתו בקיימברידג' 

החלו ההתרחשויות המוזרות, שהביאו 

אותו אל המדיום אנה טוויג.

גב'  עם  הראשונה  הפגישה  בעת  ”כבר 

טוויג נוצר הקשר עם ג'ים", כותב פייק. 

לי  נדמה  משונה.  במקום  נמצא  ”אני 

שזהו הגיהנום". הוא אמר.

בישיבה השניה גילה ג‘ים את רגשותיו: 

”בתחילה הייתי אומלל מאד, האמנתי 

כי  קיוויתי  לכל.  קץ  תשים  היריה  כי 

המוות הוא פירצה שדרכה ניתן לברוח 

אל ה"אין" אבל אין זה כך. אילו ידעתי 

את  לפתור  ומנסה  נשאר  הייתי  זאת, 

בעיותי בסביבה המוכרת לי יותר".

שאל  יש"ו?"  על  משהו  שמעת  ”האם 

טבעית  היתה  השאלה  בנו.  את  פייק 

על  הממונה  הבישוף  לגבי  ביותר 

בקליפורניה.  האפיסקופלית  הכנסיה 

לתשובה  הסתם  מן  ציפה,  לא  הוא 

המוזרה שקיבל.

”לא  היסוס,  ללא  הבן  ענה  ”לא!" 

מדבר  אינו  איש  דבר.  עליו  שמעתי 

אולי  אצלכם,  אחרים,  במקומות  עליו. 

מכירים אותו. אבל כאן אין מתייחסים 
אליו כלל".3

‘

במרוצת השיחות אמר ג'ים כי אביו יתפטר 

מכהונתו הרמה, ”שטויות" הפליט פייק.

הבישוף  החליט  שנה  חצי  כעבור  אולם 

את  מקדיש  הוא  ומאז  להתפטר4  פייק 

מוסדות  לענייני  ל"מרכז  ומרצו  זמנו  כל 

דמוקרטיים".

רחב  העיתונאי  הדיווח  מתוך  כאן  עד 

ניפץ  אשר  המרתק,  הסיאנס  על  ההיקף 

אשליית  את  העולם  ברחבי  רבים  אצל 

האמונה באותו-האיש.


התרחש  אשר  את  לדעת  שמעוניין   ולמי 

בעולם  יש"ו  עם  מתרחש]  עדיין  [וכנראה 

האמת לאחר מותו,  הנה עדות עצמו לאחר 

שהועלה באוב על ידי אונקלוס הגר [מחבר 

קיסר  של  אחותו  בן  התורה,  על  אונקלוס  תרגום 

יש“ו  הוצאת  לאחר  ספורות  שנים  רומא] 

להורג. 

הדיווח על הסיאנס מופיע בתלמוד5 כחלק 

מבירוריו של הנסיך הרומאי בחיפושו אחר 

2. ”הצד האחר", מאת ג'ים פייק. 
כל  את  מכירות  המתים  רוחות  שאין  כמובן   .3
החוטאים הנמצאים בגיהנום, ואינן שועות עליהם. 
ומכיון שיש"ו נידון ונענש ככל חוטא (ראה בהמשך 
את עדות עצמו), אין שום סיבה שישמעו עליו יותר 
מעל שאר חוטאים, אף על פי שבעולם הגשמי הוא 

מפורסם.
אי- על  מבנו  שקיבל  התשובה  לאור  פלא,  לא   .4
הכרת ואי ההתיחסות לאליל השקר הנוצרי בעולם 

הרוח...
5. במסכת גיטין דף נז, א.

ה
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כל  צעד  יבצע  בטרם  האמת,  דת 

שהוא. תחילה הוא העלה את בלעם, 

ואח"כ את יש"ו.

באוב  [העלה  בנגידא  לבלעם  ”אסקיה 

את בלעם בן בעור] אמר ליה מאן חשיב 

מי  אונקלוס  אותו  [שאל  עלמא?  בההיא 

אמר  עולם?]  באותו  האומות  מכל  חשוב 

ליה, ישראל. אמר ליה מהו לאדבוקי 

בהו? [האם להתדבק בהם?] אמר ליה לא 

הימים.  כל  וטובתם  שלומם  תדרוש 

[נשאר שונא ישראל גם בעולם האמת]. 

במאי?  גברא  דההוא  דיניה  ליה  אמר 

בשכבת  ליה  אמר  נידון?]  אתה  [במה 

ישראל  את  שהחטיא  [לפי  רותחת.  זרע 

שקוע  שיהיה  נידון  מואב,  בבנות  והכשילם 

כנגד  מידה  זה,  רותח  גועלי  באגם  כולו 

מידה.]

אזל אסקיה  ליש"ו בנגידא [הלך והעלה 

את  גם  לשמוע  שרצה  לפי  יש"ו.  את  באוב 

ורדפוהו  בחייו  רשע  שהיה  יהודי  של  דעתו 

חכמי ישראל, מה יאמר לאחר מותו] אמר 

אמר  עלמא?  בההיא  חשיב  מאן  ליה 

ליה ישראל. מהו לאדבוקי בהו? אמר 

ליה טובתם דרוש, רעתם בל תדרוש! 

כל הנוגע בהן כאלו נוגע בבבת  עינו.

אמר ליה, דיניה דההוא גברא במאי? 

בצואה  ליה  אמר  נידון?]  אתה  [במה 

אחד  שאמר  [וכפי  מר  דאמר  רותחת. 

דברי  על  המלעיג  כל  ישראל]  מחכמי 

חכמים נידון בצואה רותחת".
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מויכוחים  אחדות  מובאות 
אולצו  בהם  שונים,  היסטוריים 
עם  להתעמת  ישראל  חכמי 
מלכים  בפני  הנצרות  נציגי 

ואפיפיורים.

ציטוטים מויכוחיםציטוטים מויכוחים
 היסט היסטווריים ועודריים ועוד

 74   |   ציטוטים מויכוחים היסטוריים ועוד



פרק זה נציג מובאות אחדות 

שונים,  היסטוריים  מויכוחים 

ישראל  חכמי  אולצו  בהם 

בפני  הנצרות  נציגי  עם  להתעמת 

חכמי  מדברי  וכן  ואפיפיורים,  מלכים 

ישראל בספריהם אודות האבסורדים 

הנוצרית,  בדת  המצויים  והזיופים 

ומפריכים אותה מתוכה. 

כדי  הלשון,  עובד  אחדים   במקומות 

להקל על שטף הקריאה וההבנה.

הופסקו  אחדים  שויכוחים  לציין  ראוי 

באמצעם לפי בקשת הצד הנוצרי שחש 

כי הקרקע נשמטת מתחת לרגליו.

                                       
אדוני  אותנו  ציוה  "...כי  הרמב"ן:  עדות 

המלך להתווכח עם המומר פול [שנעשה 

כומר] לפניו בהיכלו בברצלונה.

אדוני  כמצוות  אעשה  ואומר  ואען 

המלך, אם יתנו לי רשות לדבר כרצוני. 

תדבר  שלא  ובלבד  פול,  הכומר  ענה 

ינתן  להם  אמרתי  האמונה.  על  בזיונות 

כמו  בויכוח  כרצוני  לדבר  רשות  לי 

ואני  כנגדי.  כרצונכם  מדברים  שאתם 

יש לי דעת ומוסר לדבר בדרך הנימוס, 

אבל כרצוני אומר. ונתנו לי כולם רשות 

ובכן  כרצוני.  לדבר  לי  אמר  המלך  וגם 

בין  רבים  ויכוחים  כי  ואמרתי  עניתי 

כמרים ויהודים היו בדברים שאין עיקר 

להתוכח  ורצוני  בהם,  תלויה  האמונה 

בחצר הנכבדת הזאת רק בעיקר שהכל 

בהם  שאין  הבאי  בדברי  ולא  בו  תלוי 

עיקר. ויענו כולם ויאמרו יפה דברת. ובכן 

המשיח  מענין  תחלה  שנדבר  הסכמנו 

הנוצרים  אמונת  כפי  בא  כבר  האם 

היהודים.  אמונת  כפי  לבוא  עתיד  או 

הוא  משיח  אותו  אם  נדבר  כך  ואחר 

מאיש  נולד  גמור  איש  או  ממש  אלוה 

ואשה. ואחר זה נדבר אם אנו מחזיקים 

ישרה. ובאמונה  אמיתית  בתורה 

ויאמר  פיו  את  פול  הכומר  פתח  אז 

שכבר  שלנו  התלמוד  מן  יוכיח  שהוא 

עליו.  מעידים  שהנביאים  משיח  בא 

האיך  שתורני  אבקש  זה  את  לו  עניתי 

אומרים  אתם  תמיד  כי  זה,  להיות  יכול 

דבר שאינכם יכולים לברר. ומאז שהלך 

ובמקומות  בפרובנציה  פול   הכומר 

הזה  כדבר  שאמר  שמעתי  אחרים 

ליהודים רבים ואני תמה בו מאד. 

ענה הכומר פול ואמר שחכמי התלמוד 

ולא  ואלוה,  איש  הוא  כי  בישו  האמינו 

רק איש, וכפי מחשבת הנוצרים. 

הוא  ידוע  דבר  והלא  ואמרתי  עניתי 

ונולד  שני  בבית  היה  ישו  שענין 

חכמי  ואילו  הבית,  חורבן  קודם  ונהרג 

התלמוד היו אחר החורבן, וכל שכן רב 

אשי שכתב את התלמוד הלא היה אחר 

ישו  ואחר  שנה  מאות  כארבע  החורבן. 

החכמים  היו  ואם  שנה,  מאות  כחמש 

ובמשיחותו  בישו  מאמינים  האלה 

ובדתו, מדוע לא כתבו בתלמוד אלא רק 

כמו  היום  שומרים  שאנו  המצוות  את  

הכומר  יכול  ואיך  שמרו?  עצמם  שהם 

ובדתו,  בישו  שהאמינו  כך  לומר  פול 

והרי הם חיו ומתו בדת היהודים, ולמה 

שנשתמד  כמו  ישו  בדת  נשתמדו  לא 

איך  שומע  הייתי  וברצון  פול?  המומר 

מהם.  השמד  את  למד  מקום  ובאיזה 

והלא הם לימדו אותנו כל תורתנו כמו 

את  וחיברו  עתה,  אותה  שומרים  שאנו 

התלמוד להודיע לנו את המנהגים איך 

הנביאים  מפי  המקדש  בימי  שנהגו 

ומפי משה רבנו ע"ה. ואם האמינו בישו 

אך  פול.  הכומר  כמו  עושים  היו  ובדתו 

מהם  יותר  דבריהם  מבין  הוא  אולי 

עצמם?…"


בא  שכבר  ותאמין  הרשע:  פול  "אמר 

המשיח? 

אפשר  ואי  מאמין,  שאיני  לו  אמרתי 

אמר  הנביא  כי  במשיחותו.  להאמין 

ִמָיּם  וירדה]  שלטון.  [לשון  "ְוֵיְרְדּ  במשיח 

ַעד ָים ּוִמָנָּהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ"1, ולישו 
לא היה ממשלה כלל! כי בחייו היה נרדף 

מאויביו ומתחבא מפניהם, ולבסוף נפל 

בידיהם ולא היה יכול להציל את עצמו 

מהם, ואיך יושיע את כל ישראל? 


ועוד ראיה, כי אמר הנביא שלאחר שיבוא 

דּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  המשיח "ְוֹלא ְיַלְמּ

י  ִכּ ה'.  ֶאת  עּו  ְדּ ֵלאֹמר  ָאִחיו  ֶאת  ְוִאיׁש 
י ָמְלָאה  ם ֵיְדעּו אֹוִתי וכו"2 ונאמר "ִכּ כּוָלּ
ים",3  ִים ַלּיָם ְמַכּסִ ּמַ ָעה ֶאת ה' ּכַ ָהָאֶרץ ֵדּ

והרי זה עדיין לא התקיים. 

ים וכו'  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ ועוד נאמר "ְוִכְתּ

ישו  ומימי  ֶחֶרב",4   ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  א  ׂ ִיָשּ ֹלא 
העולם  וכל  רבות  מלחמות  יש  הנה  עד 

דם  שופכים  והנוצרים  ושוד,  חמס  מלא 

יותר מכל שאר האומות. וכמה יהיה קשה 

למלך ולפרשיו אם לא ילמדו עוד מלחמה. 

ה ֶאֶרץ  ועוד אמר הנביא על המשיח: "ְוִהָכּ

יו'"5 ומפרש בספר אשר בידי פול  ֶבט ִפּ ֵשׁ ְבּ
מדינה  המשיח  למלך  יאמרו  אם  [התלמוד] 

פלונית מרדה בך, יאמר יבוא ערוב ויכלנה. 

במלחמתכם  היום  ועד  בישו.  היה  לא  וזה 

ולכם  חלוצים,  עוברים  אתם  אויביכם  עם 

עם  ולפעמים  מזויינים,  וסוסים  צבא  אנשי 

כל אלה אינכם מנצחים. ועוד אביא ראיות 

הרבה מדברי הנביאים. 

זעק המומר ואמר, כן דרכו באריכות דברים, 

כי  שתוק  לי  אמרו  אז  לשאול!  לי  יש  ואני 

הוא השואל. ויפתח האתון את פיו ויאמר, 

שהוא  במשיח  אמרו  שלכם  החכמים  הנה 

אפשר  אי  וזה  המלאכים,  מן  יותר  נכבד 

1. תהילים עב, ח.

2. ירמיה לא,  לג.

3. ישעיה יא, ט.

4. ישעיה ב, ד.

5. ישעיה יא, ד.




ב
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והביא  בעצמו,  אל  הוא  כי  בישו  אלא 

א ְוָגַבּה  ׂ ראיה ממה שנאמר "ָירּום ְוִנָשּ

מיצחק   ונשא  מאברהם  "ירום  ְמֹאד"6 
השרת".7   כמלאכי  וגבה  מיעקב,  וגבה 

אמרו  שחכמים  מצינו  והלא  לו,  עניתי 

שמצינו  כמו  הצדיקים  כל  על  זה  דבר 

שאמרו "גדולים צדיקים יותר ממלאכי 

ע"ה  רבינו  שמשה  ואמרו  השרת",8 

אין  יושב  שאני  במקום  למלאך  אמר 

לך רשות לעמוד [שם], וכן נמצא כתוב 

ממלאכי  יותר  לה'  ישראל  "חביבין 

על  חז"ל  בדברי  הכוונה  אבל  השרת".9 

גייר  אבינו  אברהם  כי  לומר,  המשיח 

בהקב"ה  האמונה  מפרסם  והיה  גויים 

וחלק על נמרוד המלך ולא פחד ממנו. 

כנגד  שעמד   ממנו,  יותר  פעל  ומשה 

פנים  לו  נשא  ולא  הגדול  המלך  פרעה 

והוציא  הכהו  אשר  הגדולות  במכות 

השרת  ומלאכי  מידו.  ישראל  עם  את 

משתדלים בענין הגאולה, כמו שנאמר 

י  ה ִכּ י ַעל ֵאֶלּ "ְוֵאין ֶאָחד ִמְתַחֵזּק ִעִמּ
ה  "ְוַעָתּ ואמר  ְרֶכם",10  ַשׂ ִמיָכֵאל  ִאם 
ָרס"11 וכו'.  ָפּ ר  ַשׂ ִעם  ֵחם  ְלִהָלּ ָאׁשּוב 
והמשיח יעשה יותר מכולם! ויגבה לבו 

ולכל  לאפיפיור  ויצוה  ויבא  ה',  בדרכי 

עם  את  [לשחרר]  לשלח  העמים  מלכי 

ה' לעובדו, ויעשה אותות ומופתים ולא 

רומי  בעיר  שוכן  והוא  כלל.  מהם  יירא 

את  לכם  אפרש  ואני  שיחריבנה.  עד 

הפרשה אם תרצו. ולא רצו לשמוע…"

 

לויכוח,  הרביעי  ביום  "…למחרת, 

וישב  המלך.  בהיכל  מערכות  ערכו 

והיו  בפעם,  כפעם  מושבו  על  המלך 

גואן  הגדולים:  והשרים  ההגמונים,  שם 

גלאס  גינובה,  די  ופיירא  שירבטיאן  די 

ופרשים  ברגא,  די  ופיירא  פדויליון  די 

ההמון  באו  העיר  וממגרשי  רבים. 

ומדלת העם הרבה מאד.

אין  למלך  ואמרתי  רגלי  על  קמתי  אז 

המלך  לי  אמר  עוד.  להתווכח  רצוני 

בכאן  הקהל  רוב  הנה  עניתי  ולמה? 

שלא  פני  את  וחילו  מנעוני  וכולם 

אתווכח עוד. והנזירים שמטילים אימה 

שלחו  מהם  ונכבדים  גדולים  וכמרים 

אלי לאמר שלא אעשה כן עוד, ופרשים 

רבים מבני ביתך אמרו לי שאני עושה 

רעה גדולה לדבר בפניהם נגד אמונתם, 

וגם הכומר פיירא די גינובה חכם גדול 

הדבר.  טוב  שלא  לי  אמר  הצעירים  מן 

וממגרשי העיר אמרו המון העם הנוצרי 

לכמה יהודים שלא אעשה זה יותר.

המלך  רצון  את  כולם  בראות  אמנם 

להמשיך את הויכוח גמגמו כלם ואמרו 

בינינו  הדברים  וארכו  כן,  שאעשה 

הסכמתי  הדברים,  כל  וסוף  זה.  בדבר 

להתווכח אבל בתנאי זה שינתן לי יום 

פול  הכומר  את  אני  גם  שאשאל  אחד 

שאלות והוא יענה לי, הואיל והוא שאל 

שלשה ימים ועניתי לו. אמר המלך: על 

כל פנים ענה לו. והסכמתי. 

אז פתח הרשע את פיו ושאל: המשיח 

מאמין  האתה  הנביאים,  בו  שדיברו 

שיהיה איש גמור נולד מאיש ואשה, או 

יהיה אלוה ממש? עניתי ואמרתי, הלא 

על  מתחלה  שנדבר  התנינו  מתחלה 

ביאת המשיח אם כבר בא כאשר אתם 

אומרים, ואח"כ נדבר אם אלוה הוא או 

כי  בא,  שכבר  הוכחת  לא  והנה  איש, 

סתרתי כל ראיות ההבל שהבאת ובזה 

וכן  ראיה  להביא  עליך  כי  בדיני,  זכיתי 

שזכיתי  תודה  לא  ואם  עליך.  קיבלת 

עוד  להביא  עלי  אקבל  אני  זה  בדין 

תשמעוני.  אם  בדבר,  גמורות  ראיות 

ואחר שיתברר שאין ישו שלכם משיח, 

במשיח  עוד  להתווכח  לכם  אין  אז 

שלנו העתיד לבוא אם הוא אדם או מה 

והשופטים  החכמים  כל  אמרו  אז  הוא. 

שהדין עמי בדבר הזה.

ויאמר המלך, ובכל זאת, ענה לו. עניתי 

ואם  מאב  גמור  איש  יהיה  שהמשיח 

מיוחס  ויהיה  כמונו,  שניהם  בזיווג 

ֹחֶטר  "ְוָיָצא  שנאמר  כמו  המלך  מדוד 

י ָיֹבא  י וכו'",12 ונאמר "ַעד ִכּ ַזע ִיָשׁ ִמֵגּ
ילֹו",13 זה בנו מלשון שיליא, כי יוולד  ִשׁ
היה  ואילו  בשיליא.  אדם  בני  כשאר 

נולד ברוח הקודש כדבריכם, א"כ אינו 

מאשה  יוולד  אם  ואפילו  ישי.  מגזע 

מלכותו,  את  יורש  אינו  מזרעו,  שהיא 

שיש  הבנות יורשות במקום  שאין  לפי 

בן זכר, והרי לדוד היו הרבה בנים".

                                       
(לאחר משא ומתן ארוך בענין השילוש)  

הוא  כי  ואמר  פול  הכומר  עמד  …"אז 

בו  יש  זה  כל  ועם  גמור  בייחוד  מאמין 

שאין  מאד  עמוק  דבר  והוא  שלוש, 

6. ישעיה נב, יג.
יד.  סימן  תולדות  פרשת  תנחומא  מדרש   .7

ועיין ילקוט פ‘ שלח.
8. סנהדרין צג, א.

9. חולין צא.
10. דניאל י, כא.

11. דניאל י, כ.
12. ישעיה יא, א.

13. בראשית מט, י.
14. תהלים כב, כב.

ויודעין  מכירין  מעלה  ושרי  המלאכים 

אותו. עניתי, הלא דבר ברור הוא שאין 

אדם מאמין בדבר שאינו ידוע לו. ואם 

כן, האם אין המלאכים מאמינים באותו 

השילוש? ושחקו [וצחקו] כולם. ויעמוד 

והלכו  כולם  ועמדו  התיבה  מן  המלך 

להם.

לו  ואמרתי  המלך  לפני  עמדתי  למחר 

ליתן לי רשות לילך לעירי, ואמר לי שוב 

שלש  לי  ונתן  ולשלום,  לחיים  לעירך 

מאות זהובים להוצאותי ונפטרתי ממנו 

העולם  לחיי  יזכני  השם  רבה.  באהבה 

הבא אמן סלה".
(מתוך ויכוח הרמב"ן עם הכומר הדומיניקני 

המומר פאולוס  [פול] 
בשנת 1263 בברצלונה שבספרד, 
במעמד מלך ספרד יאקוב הראשון)


לכומר  קמחי]  דוד  [הרב  הרד"ק  אמר 

להודיעני,  ממך  מבקש  "אני  הנוצרי: 

שהרגוהו  בזמן  ישו  ביקש  כאשר 

י ַאְרֵיה"14 כטענתכם, האם  יֵעִני ִמִפּ "הֹוִשׁ
היה רוצה להיוושע  ולהינצל או לא? אם 
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תאמר שהיה רוצה, נמצא ששכח שירד 

לעולם כדי לקבל יסורים, או שהתחרט. 

להיוושע,  רוצה  היה  שלא  תאמר  ואם 

שוטה הוא, ככל מי שמתפלל על דבר 

אותך,  שואל  אני  ועוד  בו.  רוצה  שאינו 

האם הוא התפלל על הצלת הבשר או 

על האלהות? אם תאמר על הבשר, הנה 

האלהות,  על  ואם  תפלתו,  הועילה  לא 

אין האלהות צריכה הצלה.  ועוד אשאל 

אותך, כאשר היה צועק להיוושע, האם 

היה יכול להושיע את עצמו או לא? אם 

תאמר היה יכול, הרי הוא בחזקת שוטה, 

אינו  עצמו  את  להושיע  שיכול  מי  כי 

ואם  אחר.  ידי  על  נושע  שיהיה  צועק 

והיה  עצמו  את  להושיע  יכול  היה  לא 

האלהים  כי  אומרים  אתם  הרי  צועק, 

אותך,  שואל  אני  ועוד  בבשר!  נתערב 

בני  שאר  כנשמת  נשמה  לו  היתה  אם 

אדם, הרי הוא ככל האדם, ואין הפרש 

שמת.  לאחר  אדם  בני  לשאר  בינו 

האלהות,  היתה  שנשמתו  תאמר  ואם 

מבקש  היה  האלהות  לדבריך  אם-כן 

האלהות  כי  כן.  לומר  ראוי  ואין  עזרה, 

עוזר לאחרים ואין האחרים עוזרים לו, 

חלילה".


היה  ניסית,  בדרך  היתה  לידתו  "אם 

בת  כשהיתה  אמו  שתתעבר  ראוי 

שאין   מה  שנים,  עשר  או  שנים  שמונה 

היו  ואז  להתעבר,  הנשים  שאר  דרך 

לא  גדול  פלא  זה  העולם  כל  אומרים 

נעשה כמוהו מעולם. אבל זה של מרים 

ובנה הוא טבע גמור. ראשית, שנמצאת 

הרה כשהיתה בגיל הראוי להריון. ועוד 

שהרי היה לה בעל כמו שמזכיר מתיא 

מצד  הוא  לדוד  ישו  שיחוס  בספרו, 

יוסף בעל מרים. אם כן לאחר שהיה לה 

בעל יש לחוש שמא ממנו התעברה, או 

אפשר שמאדם אחר התעברה. 

כל  את  רשם  שהורדוס  בזמן  "ועוד, 

את  שאל  לחם  בבית  ההרות  הנשים 

השיבה  והיא  הרה?  את  ממי  מרים 

ילדה  שכאשר  ועוד  הרה.  אני  מיוסף 

לעולה  אחד  תורים  שתי  לכהן  הביאה 

ואם  יולדות,  שאר  כמו  לחטאת  ואחד 

ונותרה  צירים  ובלי  דם  בלי  ילדה 

תור  הביאה  מדוע  כטענתם,  בתולה 

אחד לחטאת, והרי לא נטמאה??".

(ויכוח הרד"ק, ר' דוד קמחי,

עם כומר נוצרי) 


היתה  שלא  שני  בית  בתקופת  "גם 

באומה.  קבועים  ניסים  היו  נבואה, 

כמו שתצמיח הארץ בכל שנה שישית 

לשמיטה  התבואה לשלש השנים, כמו 

ָלֶכם  ְרָכִתי  ִבּ ֶאת  יִתי  "ְוִצִוּ שאמר: 

בּוָאה  ת ֶאת ַהְתּ ית ְוָעָשׂ ׁ ִשּ ׁ ָנה ַהִשּ ׁ ָשּ ַבּ
שנת  שבכל  וכמו  ִנים".15  ׁ ַהָשּ ֹלׁש  ִלְשׁ
"ַהְקֵהל  הכתוב:  שאמר  השמיטה 

ף  ְוַהַטּ ים  ִשׁ ְוַהָנּ ים  ָהֲאָנִשׁ ָהָעם  ֶאת 
ָעֶריָך"16 וגו', היו כולם  ְשׁ ר ִבּ ְוֵגְרָך ֲאֶשׁ
עולים בחג הסוכות לשמע את התורה, 

ֶאת  ִאיׁש  ַיְחֹמד  "ְוֹלא  הכתוב:  ואמר 

אחרים  וניסים  וכו'.  ֲעֹלְתָך"17  ַבּ ַאְרְצָך 
כמו  בבית-המקדש,  שהיו  מתמידים 

ובמסכת  אבות.18  במסכת  אותם  שמנו 

זהורית  של  לשון  שהיה  אמרו  יומא19 

הכפורים.  ביום  שנה  בכל  מלבין 

שהיו  שם  אותם  שמנו  אחרים  וניסים 

נמצא  שלא  מה  באומה.  מתמידים 

באומת הנוצרים שום נס מתמיד אשר 

יורה על אמיתות אמונתם".

                              
העמים  מהצלחת  ראיה  שיביאו  "ומה 

כלל,  ראיה  אינה  באמונתם  המאמינים 

תורת  שניתנה  שקודם  שמצאנו  אחר 

כל  היו  שנה  מאלפיים  יותר  משה, 

מלבד  זרה  עבודה  עובדים  האומות 

יחידי סגולה כמו האבות ודומיהן, ואף 

על פי כן היו כל האומות מצליחות כל 

אחת ואחת במלכותה המיוחדת לה, והיו 

עומדות בשלוה והשקט. ואף משניתנה 

עבודה  עובדי  האומות  כל  היו  תורה 

כל  מצליחות  והיו  ישראל,  מלבד  זרה 

סנחריב  הצלחת  ואין  במלכותה.  אחת 

ונבוכדנאצר ואלכסנדר מוקדון והיותם 

שתהיה  ראיה  ישראל  על  מושלים 

ישראל.  מאמונת  טובה  אמונתם 

שדת  מודים  הנוצרים  היום  עוד  והן 

אדם  בני  המצאת  היא  הישמעאלים 

ואינה אלהית, ועם כל זה הם מצליחים 

ואם  העולם.  מן  גדול  בחלק  ומושלים 

ראיה  האומה  הצלחת  שאין  מוכח   כן 

חשבונות  יש  (שבזה  אמונתה.  טיב  על 

ואמנם  ועוד).  ועונש  שכר  של  שמים 

היא  האמונה  אמיתת  על  הראיה 

מתמידים  שהיו  כמו  הניסים,  התמדת 

אדמתם,  על  יושבים  בהיותם  בישראל 

מה שלא נמצא כן למאמינים באמונת 

הנוצרים ולא באמונת הישמעאלים." 


"וכן פסוקים אחרים הביאום באוונגליון 

הכוונה  ובהיפך  שהם,  מה  בחילוף 

שנאמרו עליה במקומם. וכל זה ירחיק 

את האדם מלהאמין שתורת ישו תהיה 

שלא  מאנשים  שהיא  ויוכיח  אלוהית, 

וכוונת  הקודש  בספרי  בקיאים  היו 

בהבנת  לעיין  לב  שמו  ולא  הכתובים. 

הכתובים כראוי ובדרכי העבודה שבאו 

בתורת משה, והוא שהעבודה השלימה 

קיום  הוא  מקום  ובכל  זמן  בכל  לה' 

המצוות ועשייתן בפועל".

 
מורגל  שהוא  היהודי  זה,  "...ובעבור 

בדעות אמיתיות שאינן מכחישות  את 

המוחשות, ולא חולקות על המושכלות 

הראשונות מתורת משה שהכל מודים 

בה שהיא אלוהית וניתנה בפרסום גדול 

להכריח  עליו  יקשה  רבוא,  מששים 

מובנים  בלתי  לדברים  להאמין  שיכלו 

15. ויקרא כה, כא.

16. דברים לא, יב.

17. שמות לד, כד.

18. מסכת אבות ה, ה.

19. מסכת יומא דף סז, א.

קבר רחל בבית לחם
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לשכל. וכל שכן שיקשה עליו להאמין 

אשר  שהדבר  בראותו  הנוצרית,  בדת 

והוא  לאמונתם  ועיקר  שורש  שמוהו 

ברור  אינו  דוד,  בן  משיח  היה  שישו 

המלוכה  משושלת  היה  אם  אצלם 

מהאוונגליון  א'  בפרק  כי  לאו.  ואם 

של  בעלה  יוסף  את  מייחס  למתיא, 

עליו  ואומר  דוד.  בן  לשלמה  מרים 

דוד.  שאחרי  המלוכה  משושלת  שהיה 

אומר  ללוקס  מהאוונגליון  ג'  ובפרק 

עליו שיוסף לא היה משושלת המלוכה 

שאחרי דוד, ומיחס אותו לנתן בן דוד. 

ליוסף.  אלא  אינם  ההם  היחסים  ושני 

ידע  לא  שמעולם  אומרים  שהם  ועוד, 

ישו  לידת  קודם  לא  מרים  את  יוסף 

באוונגליון  זאת  ולעומת  כן.  אחר  ולא 

למתיא כתב כי יוסף לא ידע את מרים 

עד אשר ילדה את ישו, משמע שאחר 

הלידה ידעה. ונמצא שם באוונגליון גם 

מורה   זה  שגם  אחים  היו   לישו  כי  כן 

שיוסף ידעה…"

                                     
"וכן היהודי שהוא בקיא בספרי הקדש, 

מביאים  הם  אשר  הכתובים  כי  ורואה 

לראיה  ספריהם  ובשאר  באוונגליון 

להם, אינם מורים על ראייתם כלל, איך 

יוכל להתאפק להאמין בדבריהם? כמו 

מה שנזכר בפרק א' למאטיב,20 שנולד 

ישו מבתולה לקיים מה שנאמר: "ִהֵנּה 

ָהַעְלָמה ָהָרה".21 והוא מפורסם וידוע 
של  לתינוקות  ואפילו  ספר  יודע  לכל 

לאחז  נאמר  הזה  שהפסוק  רבן,  בית 

בכמו שש מאות שנה קודם ישו, לאות 

על אובדן מלכות ארם ומלכות ישראל 

המלך.  אחז  ביד  יהודה  מלכות  וקיום 

ואיך תהיה לידת ישו, אות לאחז??". 

                              
"ומי נתן רשות לאפיפיור לשנות את יום 

השבת ואת מצוותיה? ובירידת המן הוכח 

אות אמת שיום השבת עצמו קדוש בצו 

אלוהי, ולא רק מצד המנוחה כמוסכמות 

המן:  בענין  נאמר  כך  ומשום  אנושיות. 

כי  ת!"22  ָבּ ׁ ַהַשּ ָלֶכם  ָנַתן  ה'  י  ִכּ "ְראּו 
השבוע,  ימי  בששת  יורד  המן  בהיות 

יורד  ובשישי  יורד,  איננו  השבת  וביום 

לחם יומיים, הוא אות מורה על קדושת 

מן  ה'  מאת  ושהוא  עצמו  מצד  השבת 

אדם  לשום  אפשר  אי  ולזה  השמים. 

מעשרת  אחת  שהיא  גם  ומה  לבטלו. 

הדיברות. והיא מצוה שקיימוה ישו וכל 

לאחר  שנה  מאות  כחמש  ורק  תלמידיו. 

וציוה  האפיפיור  אותה  שינה  ישו  מות 

השבת.  במקום  ראשון  יום  את  לשמור 

והרי השבת היא מעשרת הדברות שהם 

היא  שכוונתם  נראה  אלא  בהם!!  מודים 

לעקור תורת משה מסברת עצמם ללא 

שום הסבר. שהרי לא ציוו על זה לא ישו 

ולא תלמידיו".


על  ופלא  הפלא  להתפלא  יש  "אבל 

בתורת  שבאו  שהמשפטים  האומר 

אינם  אלוהית,  שהיא  אע"פ  משה, 

בתורת  נשלמים  ושיהיו  מושלמים 

פירוט  בה  אין  ישו  בתורת  שהרי  ישו. 

וכל  לחברו,  אדם  בין  משפטים  של 

על  במשפטיהם  מתנהגים  הנוצרים 

במצוות  אם  חכמיהם  שסדרו  מה  פי 

על  יעלה  ואיך  האפיפיור.  או  הקיסר 

פי  על  שהומצאו  שמשפטים  הדעת 

שיקול דעת של אנשים ישלימו חסרון 

משפטים שבאו בתורה אלוהית??"

לתקן  אדם  לשום  ראוי  שאין  "ובפרט 

אלא דבר שהוא בקיא בו ויודעו היטב. 

ולפי הנראה, השלוחים הנזכרים לא היו 

בקיאים בתורת משה. שהרי נזכר בפרק 

כי  אפושטרולורום',  'אקטוש  מספר  ז' 

אשטיבן אמר כי יוסף הביא את יעקב 

נפשות,  וחמש  בשבעים  למצרים  אביו 

בשכם  ונקברו  ואבותיו,  יעקב  וימת 

במערה אשר קנה אברהם בכסף מבני 

ממה  להיפך  זה  וכל  שכם,  בן  חמור 

בספר  כי  בפירוש.  בתורה  שכתוב 

בראשית23 מונה ומפרט את כל הנפשות 

שבאו עם יעקב למצרים, ויחד עם יוסף 

ובניו אינם יותר משבעים, כמו שהזכיר 

ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך  ִשׁ הכתוב: "ְבּ

קנה  אשר  המערה  גם  ִמְצָרְיָמה".24 
ולא  בשכם,  ולא  היא  בחברון  אברהם, 

מאת  אלא  שכם  בן  חמור  מבני  קנאה 

עפרון החתי כמו שנזכר בפירוש".25 

(רבי יוסף אלבו בספר העיקרים מאמר 
שלישי פרק כה)


"עוד כתב באוונגליון  כי הורדוס הרג את 

כל הילדים אשר בבית לחם וסביבותיה 

מגיל שתי שנים ולמטה, ובזה התקיים 

ָמע ָרֵחל  ָרָמה ִנְשׁ מה שנאמר "קֹול ְבּ

רחל  כי  וטעה.  ֶניָה".26  ָבּ ַעל  ה  ְמַבָכּ
ילדה  ולאה  ובנימין,  יוסף  את  ילדה 

בבית  שנולדו  הילדים  וכל  יהודה.  את 

רחל  כי  לרחל,  שייכות  להם  אין  לחם 

לחם  בית  אבל  לחם,  בבית  נקברה  רק 

בחלקו של יהודה... 

גלות  על  נאמר  הזה  שהפסוק  ועוד, 

שהרי  ילדיה,  מות  על  ולא  ישראל 

בפסוק זה נאמרה בפירוש הבשורה על 

בּו ֵמֶאֶרץ  השיבה מן הגלות שנאמר "ְוָשׁ
בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".28 אֹוֵיב"27, "ְוָשׁ


קרבן  את  אכל  ישו  כי  שם  כתב  "עוד 

והיה  נתלה.  ולמחרתו  בלילה,  הפסח 

וביום  שישי,  ביום  פסח  ההיא  בשנה 

הראשון של פסח נתלה. וזה שקר גמור, 

בתלמוד  וכן  קדוש.  ביום  יהרגו  לא  כי 

20. מתיא.
21. ישעיה ז, יד.

22. שמות טז, כט.
23. בפרשת ויגש מו, ח-כז.

24. דברים י, כב.
25. בראשית כג, יז-יח.

26. ירמיה לא,  יד.
27. ירמיה לא, טו.
28. ירמיה לא, טז.
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וכבר  פסח".29  בערב  "ותלאוהו  אמרו: 

שאלתי לאחד מהם הבקיא באוונגליון 

ואמר לי שאינו מבין את זה".


"עוד כתב שם, כי אדם אחד שאל לישו 

בתורה?  הראשונה  המצוה  היא  מה 

אחד  אלהיך  ה'  ישראל  "שמע  והשיבו 

לבבך  בכל  אלהיך  ה'  את  ואהבת  הוא, 

ובכל   (?) מחשבתך  ובכל  נפשך  ובכל 

שעשוהו  הזה  המסכן  והנה  מאודך". 

קריאת  אפילו  יודע  היה  לא  אלוה 
שמע!"30


"עוד כתב שם, כי ישו אמר אכה הרועה 
ותפוצנה הצאן, וטעה בכתוב בזכריה.31

עוד כתב כי על יוחנן נאמר: קול קורא 

וגו'  מסלותיו  ישרו  ה'  דרך  פנו  במדבר 

והיה העקוב למישור והרכסים לדרכים 

ה'.  ישועת  את  בשר  כל  וראו  פשוטים 
וטעה בכתוב בישעיה.32


"אבל הנוצרים טוענים כי כל נחמותיהם 

התקיימו בביאת ועל ידי ישו הנוצרי, כי 

התנבאו  עליו  אשר  המשיח  היה  הוא 

כי  תוהו.  דברי  דבריהם  וכל  הנביאים. 

ישו היה קודם החורבן והגלות, ולא היה 

אז צורך בגואל ומשיח.

שנמצא  ממה  בזה  מתפקרים  הם  ועוד 

שחרב  שביום  (איכה)  קינות  במדרש 

[נולד  משיחכון  אתיליד  המקדש  בית 

סתירה  תצא  משם  אך  משיחכם]. 

קודם  נולד  הנוצרי  ישו  כי  לדבריהם, 

חורבן בית המקדש, והמדרש מוכיח כי 

ממש באותו היום שנחרב בית המקדש 

אינו  כן  אם  המשיח,  של  הלידה  היתה 

בכל  נולד  החורבן  שמאז  (אלא  ישו. 

דור אדם שראוי להיות משיח, אם אותו 

הדור יהיה זכאי לגאולה. ביאור). 

שנאמר  ממה  מתפקרים  הם  ועוד 

בתלמוד33 שיתא אלפי שני הוי עלמא, 

תורה.  אלפים  שני  תהו.  אלפים  שני 

זה  ונאמר  המשיח.  ימות  אלפים  שני 

זה  כי  ואומרים  אליהו.  דבי  בשם  שם 

נבואה.  דברי  הם  ודבריו  הנביא  אליהו 

אבל משם יש דוקא סתירה להם, שהרי 

נאמר שם ובעוונותינו שרבו, יצאו מהם 

אמרו  שבפירוש  נמצא  שיצאו.  מה 

שעדיין לא בא. ועוד שישו נולד קודם 

כי  תורה,  של  אלפים  שני  שהסתיימו 

הסתיימו  הבית  חורבן  אחר  שנים   172

ומת  נולד  והוא  שנה  אלפים  ארבעת 

ימות  אלפים  שני  וענין  החורבן.  קודם 

ראויים  זו  בתקופה  כי  ביאורו  המשיח 

החטא.  יגרום  לא  אם  לגאולה,  ישראל 

תנא  בתלמוד  שנאמר  מה  כי  דע  ועוד 

דבי אליהו אינו אליהו התשבי".

(ויכוח הרשב"ץ, הרב שמעון בר צמח, 

בחיבורו "קשת ומגן")


אמר החכם היהודי לכומר הנוצרי: "כמה 

תבטחו על תוהו ותישענו על הבל! הנה 

אני מאמין בבורא עולם אשר "ֹלא ִייַעף 

ְוֹלא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו",34 האל 
והאל  הראשון,  אדם  בו  האמין  אשר 

הראשונים  אבותינו  בו  האמינו  אשר 

דוד  ואהרן  משה  ויעקב  יצחק  אברהם 

קודם  והנביאים  הצדיקים  וכל  ושלמה 

באותה  מאמין  אני  הרי  ישו,  ביאת 

עולם  בבורא  האמינו  שהם  אמונה 

ולא האמינו בישו. ולאחר שבא ונראה 

אלהים  הוא  כי  מאמינים  אתם  בעולם 

יכול  ואיני  תמה  ואני  עולם,  מלך  חיים 

להאמין דבר זה כי אל גדול ונורא אשר 

עין לא ראתהו ואין לו דמות הגוף ואין 

י ֹלא  לו צורה, והוא יתעלה שמו אמר "ִכּ

כי  אאמין  ואיך  ָוָחי!",35  ָהָאָדם  ִיְרַאִני 
האל הגדול ונעלם ונכסה שנכנס בבטן 

אשה ויצא ילוד אשה בלי דעה והשכל, 

ופתי לא ידע בין ימינו לשמאלו, נפנה 

בעת  ובוכה  אמו,  משדי  ויונק  ומשתין, 

עליו,  חומלת  ואמו  ורעבונו,  צמאונו 

ואילו לא היתה מניקתו הוא מת ברעב 

דרכי  בכל  נמצא  והיה  ילדים,  כשאר 

כן  על  והגרועות!  המגונות  אדם  בני 

מאמין,  שאתה  זו  אמונה  מאמין  איני 

כי שכלי לא יתן אותי להפחית גדולת 

השם יתעלה ולהמעיט כבודו. ואם אין 

אני מאמין בזה אין אשם בי. 

היתה  אם  אפילו  הרי  לך,  אומר  ועוד 

לאל  חלילה  אמיתית,  זו  אמונה 

בחסרונו  האמנתי  שלא  על  להאשימני 

ובהשפלת גדולתו ותפארתו, הן ודאי לא 

יוכל להחשיבני לכופר באמונתו בשביל 

זה. אבל אם אין אמונה זו אמיתית, אוי 

גדולת  הפוחתים  בה,  למאמינים  להם 

השם הרם והנישא ומחסרים יקר ערכו 

ותפארתו. ואמשיל לך משל למלך בשר 

ודם, אשר התחפש וגילח שערו ולבש 

תכריכין מלוכלכין ובגדים צואים והיה 

ולא  לו  תואר  לא  יחידי,  בדרכים  הולך 

לאיש  ואמרו  אדם  בני  ובאו  לו,  הדר 

מאמין  אינו  אם  המלך!  הוא  זה  אחד, 

להם אין מקפיד עליו המלך ואינו נותן 

המלכים  מלכי  מלך  שכן  כל  רעה.  לו 

אדם   בני  באו  אם  הוא  ברוך  הקדוש 

לחסר גדולתו בגריעות עצמו בהשחית 

איזה  יכריח  מי  יקרו,  והשפלת  הדרו 

איש להאמין אמונה זו?…"


מצוות  ביטלתם  הנוצרים  אתם  "הנה 

מילה וקבעתם יום ראשון במקום שבת 

באמרכם כי הבורא נתן התורה עד זמן 





השמטת  של  (השלמה  א.  מג,  סנהדרין   .29
הצנזורה: " בערב הפסח תלאוהו לישו הנוצרי, 
הנוצרי  ישו  יום:  ארבעים  לפניו  יוצא  והכרוז 
את  והדיח  והסית  שכישף  על  ליסקל  יוצא 
ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. 

ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח". 
30. דברים ו.

31. זכריה יג, ז: "ַהְך ֶאת ָהרֶֹעה ּוְתפּוֶציָן ַהּצֹאן".
ֶרְך  ּנּו דֶּ ר, פַּ ְדבָּ מִּ 32. ישעיה מ,  ג-ד: "קוֹל קוֵֹרא בַּ
א,  ל גֶּיא ִינָּשֵׂ ה ֵלאלֵֹקינּו; כָּ ֲעָרָבה ְמִסלָּ רּו בָּ ה' ַישְּׁ
ְלִמיׁשוֹר,  ֶהָעקֹב  ְוָהָיה  לּו.  פָּ ִישְׁ ְוִגְבָעה  ַהר  ְוָכל 

ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה". 
33. סנהדרין צז, א.
34. ישעיה מ, כח.
35. שמות לג, כ.
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ֹזאת  "ַוֲאִני  אומר:  הכתוב  והלא  ידוע. 

ר  ֲאֶשׁ רּוִחי  ה'  ָאַמר  אֹוָתם  ִריִתי  ְבּ
ִפיָך ֹלא  י ְבּ ְמִתּ ר ַשׂ ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶשׁ
ֶזַרע  י  ּוִמִפּ ַזְרֲעָך  י  ּוִמִפּ יָך  ִמִפּ ָימּוׁשּו 

ה ְוַעד עֹוָלם".36 ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָתּ
לעולם  תמוש  לא  לנו  שנתן  התורה  כי 

מפינו, ואיך תאמרו שהחליף אותה?"                   


שבא  אומרים  שהם  הטענה  "ועל 

ומיתה  וצורה  ונשמה  גשם  לקבל  ישו 

הראשון  אדם  חטא  בעבור  ויסורים 

הדעת,  בעץ  מצוותיו  שעברו  על  וחוה 

עד  שמתו  הצדיקים  שכל  ואומרים 

ויסורין  מיתה  קיבלו  לעולם  בואו  יום 

אדם  של  העוון  על  לכפר  בגיהנם 

ממיתת  הצדיקים  כל  ולפדות  הראשון 

הגוף והנפש, על זה יש תשובות הרבה.

שכלית  והיא  הראשונה  התשובה 

חטא  מה  ישו  חטא,  אדם  אם  וקצרה: 

שיקבל יסורים ומיתה? 

התשובה השניה: אם כדבריהם כן הוא 

שבא לקבל גשם וצורה ומיתה לכפר על 

עוון אדם הראשון וחוה, מדוע האנשים 

קיבלו  מת  שהוא  אחרי  שחיו  והנשים 

מיתה ויסורים? והלא נתכפר העוון  ע"י 

מיתתו של ישו, והמוות בא לעולם בגלל 

עוון אדם הראשון!  ועוד, למה מאותו היום 

שמת יש"ו ואילך עדיין האדם בזיעת אפו 

כמו  בנים  תלד  בעצב  והאשה  לחם  יאכל 

מלפנים, ולא נתבטל דבר מהקללה אשר 

אררם ה' יתעלה בעוון פרי העץ?

התשובה השלישית: כי משפטי ה' הם 

מדה  הם  ועונשיו  יחדיו  וצדק  אמת 

כנגד מדה. ואם כדבריכם כן הוא למה 

יסר רק את האיש והורידו לסבול ולא 

את האשה, והיה ראוי שתהיה בת אלהים 

ומיתה  יסורים  לקבל  אלהים  בן  כמו 

בשביל חטא האדם הראשון וחוה, גם היה 

יותר  ויסורין  מיתה  האשה  שתקבל  ראוי 

לאכול  אותו  הסיתה  היא  שהרי  מהאיש 

מעץ הדעת. 

כדבריכם  אם  הרביעית:  התשובה 

קרוב  לבוא  ישו  איחר  מדוע  הוא,  כן 

בריאת  לאחר  שנה  אלף  לארבעת 

העולם? והלא כמה דורות של צדיקים 

יותר  והיו  השנים,  אלו  בכל  עברו 

טובים מהדור שבא ישו לפדות אותם. 

שאבותינו  מודים  הנוצרים  גם  שהרי 

וכל  רבינו  ומשה  ויעקב  יצחק  אברהם 

ונביאי  גמורים  צדיקים  היו  נביאינו 

ומלך  חיים  מאלהים  שנבואתם  אמת 

עולם, ואם ישו היה אלוה מדוע הניחם 

והיה  ונולד  שבא  עד  בגיהנם  להצטער 

שנה  ושתים  שלשים  דרכיו  בכל  אדם 

אותם  פדה  ולא  מיתתו,  משפט  וקבל 

בכל הזמנים האלה?…

כי  באמרכם  החמישית:  התשובה 

באו  הנה  בגיהנם  היו  הצדיקים  נפשות 

שקר  כי  טעותכם  המוכיחים  כתובים 

הוא. שהנה כתוב בתורה מיתת אברהם 

בֹוא ֶאל  ה ָתּ אבינו שאמר לו ה', "ְוַאָתּ

כדבריכם  ואם  לֹום",37  ָשׁ ְבּ ֲאֹבֶתיָך 
שילך לגיהנם, איה השלום שהבטיח לו 

ה'?... 

שלך  מהאוונגליון  ראיה  לך  אביא  גם 

אמר  ישו  שהרי  דבריך.  המה  שכזבים 

גדול  עשיר  היה  אחד  אדם  לתלמידיו, 

עני  ובא  מאכל,  דברי  שלחנו  על  והיה 

העשיר  לו  נתן  ולא  וצמא  רעב  אחד 

ובאו  העני  ומת  ולשתות,  לאכול 

מלאכים והניחוהו בחיק אברהם, ואחר 

כך מת העשיר והוליכוהו לגיהנם. נשא 

העשיר את עיניו וראה את העני מתענג 

תאמר  מאברהם  וביקש  אברהם  בחיק 

בלהבת  נדון  להיות  מובל  שאני  לעני 

תזכור  אברהם  לו  וענה  גדולה,  אש 

כשהיית בעושר הוא היה בעוני, ועכשיו 

כאן  עד  בעוני.  ואתה  בעושר  הוא 

ישו  שסיפר  סיפור  וזה  מהאוונגליון. 

לגיהנם,  הוליכו  העשיר  (שאת  בחייו 

בגיהנם  היו  לא  והעני  אברהם  ואילו 

אברהם).  בחיק  מתענג  העני  היה  ולא 

היו  שהצדיקים  תאמין  איך  זה  ולפי 

תמיד בגיהנם עד שמת זה וירד לגיהנם 

זה  הלא  משם,  הצדיקים  כל  והוציא 

וכל  מאמינים,  שאתם  האמונה  מכזב 

על  תשובה  לך  ואין  וריק  הבל  דבריך 

זה."   

(ויכוח רבי יוסף קמחי)


"ומה שמביאים הנוצרים ראיות מספרי 

הנביאים על ביאת משיחם [אשר חי ומת 

עליהם  להשיב  הרבה  כבר  שני],  בית  בימי 

רב סעדיה גאון ז"ל,38 והביא ראיות ברורות 

העתידות  הנבואות  עדיין  נתקיימו  שלא 

לבא בימי המלך המשיח. והביא בזה חמשה 

עשר נבואות. האחת מהן היא מה שכתוב 

כל  את  לקבץ  הוא  ברוך  הקדוש  שעתיד 

ישראל ולא ישאר אפילו אחד מהם בארץ 

ַאְדָמָתם  ַעל  ים  ְסִתּ נכריה שנאמר "ְוִכַנּ

ובימי  ם".39  ָשׁ ֵמֶהם  עֹוד  אֹוִתיר  ְוֹלא 
לארץ,  ישראל  כל  נתקבצו  לא  שני  בית 

ל  אלא רק חלקם וכמו שנאמר בפירוש: "ָכּ

ִים  ע ִרּבֹוא ַאְלַפּ ֶאָחד, ַאְרַבּ ָהל ְכּ ַהָקּ
ים [42.360]".40  ׁ ִשּ ֹלׁש ֵמאֹות ִשׁ ְשׁ

נאמר  לעתיד  ירושלים  שבנחמת  ועוד, 

ֵאר  ׁ ר ִיָשּ שיתקבצו בימי הישועה "ֲאֶשׁ

ּוֵמִאֵיּי  ּוִמּכּוׁש  ְצַרִים  ּוִמִמּ ּור  ֵמַאּשׁ
ַהָיּם"41 וכו' ובימי הגלות הראשונה לא 
בירמיה  שנתבאר  וכמו  הים  לאיי  גלו 

וביחזקאל ובסוף מלכים, ומאחר שלא 

ודאי  אלא  משם?  יתקבצו  היאך  גלו, 

שלא נאמרה נבואה זו על בית שני אלא 

על קיבוץ גלויות ישראל בעתיד.

שבני  ירושלים  בנחמת  שנאמר  ועוד, 

ירושלים  חומות  את  יבנו  והגויים  נכר 

ֵנָכר  ְבֵני  "ּוָבנּו  ישעיה:  שהתנבא  וכמו 

ְרתּוֶנְך".42 ובימי  ֹחֹמַתִיְך, ּוַמְלֵכיֶהם ְיָשׁ
החומה  את  בנו  שלא  די  לא  שני  בית 

לבנותה  הפריעו  לישראל  אפילו  אלא 

חֹוָמה"43 וכו'.  כמו שנאמר: "ַהּבֹוִנים ַבּ

36. ישעיה נט, כא.
37. בראשית טו, טו.

38. בספר האמונות והדעות.
39. יחזקאל לט, כח.

40. עזרא ב, סד.
41. ישעיה יא, יא.

42. ישעיה ס, י.
43. נחמיה ד, יא.
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חּו  "ּוִפְתּ נאמר:  הנבואה  באותה  ועוד, 

ֹלא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ִמיד  ָתּ ָעַרִיְך  ְשׁ
ֵגרּו"44 ובימי בית שני נסגרו הדלתות  ִיָסּ
חום  עד  נפתחו  ולא  השמש  בוא  לפני 

ֲעֵרי  ַשׁ ְתחּו  ִיָפּ שנאמר:"ֹלא  היום, 

ֶמׁש"45 וכו'. ׁ לַ ִם ַעד ֹחם ַהֶשּ ְירּוָשׁ
ועוד, על תקופת נחמת ירושלים נאמר 

כמו  לישראל.  הגויים  כל  שישתעבדו 

ר  ֲאֶשׁ ְמָלָכה  ְוַהַמּ ַהּגֹוי  י  "ִכּ שכתוב: 

שני  בית  ובימי  ֹיאֵבדּו"46  ַיַעְבדּוְך  ֹלא 
משועבדים  ובניהם  הם  ישראל  היו 

ַהּיֹום  ֲאַנְחנּו  "ִהֵנּה  שנאמר  למלכויות 

ֲעָבִדים"47 וכו'.
נמצא  שכל הנחמות נאמרו על העתיד 

לבא.

נילוס  ייבשו  כי  התנבא  שישעיה  ועוד, 

מצרים ונהר פרת בשבעה מקומות כדי 

ישרה,  בדרך  מהגלות  ישראל  שיעברו 

ָים  ְלׁשֹון  ֵאת  ְיהָוה  "ְוֶהֱחִרים  שנאמר 

ָאר  ִלשְׁ ה  ְמִסלָּ "ְוָהְיָתה  וכו'  ִמְצַרִים"48 
ַעּמוֹ"49 וכו' והרי ידוע שזה לא היה עדיין 

מעולם ואף האומות אינן אומרות שזה 

היה.  

ַהר  "ְוִנְבַקע  התנבא  שזכריה  ועוד, 

היה  לא  זה  וגם  וכו',  ֵמֶחְציֹו"50  ַהֵזּיִתים 
עדיין מעולם, ולא אמר אדם שזה היה 

כבר היה.

את  ופירט  יחזקאל51  שהתנבא  ועוד, 

על  שיבנה  המקדש  בית  ויפי  צורת 

מוצאותיו  חדריו  ומידות  פרטי  כל 

ומבואותיו וכל אותו ענין לא היה עדיין 

שמקובל  כמו  הוא  ובודאי  שני.  בבית 

בידינו מרבותינו שיהיה כן בבית שלישי.

ועוד, הוא מה שהתנבא יחזקאל שיצאו 

ֶאל  ֵבִני  "ַוְיִשׁ שנאמר  מירושלים  מים 

ֹיְצִאים"52  ַמִים  ְוִהֵנּה  ִית  ַהַבּ ַתח  ֶפּ
ואמר  זה  על  כן  גם  התנבא  ויואל  וכו'. 

ָקה ֶאת ַנַחל  ית ה' ֵיֵצא ְוִהְשׁ "ּוַמְעָין ִמֵבּ
מאלו  היו  לא  שני  ובבית  ים".53  ִטּ ׁ ַהִשּ
המופתים והנחמות, ולא הכחישנו אדם 

מעולם לומר שזה כבר היה.

כל  כי  צפניה  שנתנבא  מה  הוא  ועוד, 

האומות יאמינו בה' בזמן הגאולה, ויהיו 

"ָלֵכן  שנאמר:  ישראל,  אלהי  מייחדים 

י  ִכּ ְלַעד  קּוִמי  ְליֹום  ה'  ְנֻאם  ִלי  ַחּכּו 
ִטי ֶלֱאֹסף ּגֹוִים ְלָקְבִצי ַמְמָלכֹות  ָפּ ִמְשׁ
ָפה  ָשׂ ים  ַעִמּ ֶאל  ְך  ֶאְהֹפּ ָאז  י  ִכּ וכו', 
ם ה' ְלָעְבדֹו  ֵשׁ ם ְבּ ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָלּ
בספר  אמר  דוד  וכן  ֶאָחד".54  ֶכם  ְשׁ
ְוֵאין  ה'  ָבֱאֹלִהים  מֹוָך  ָכּ "ֵאין  תהלים: 

יָת ָיבֹואּו  ר ָעִשׂ ל ּגֹוִים ֲאֶשׁ יָך, ָכּ ַמֲעֶשׂ ְכּ
נאמר:  בישעיה  וכן  ְלָפֶניָך".55  ֲחוּו  ַתּ ְוִיְשׁ
ָבר  ּדָ ְצָדָקה  י  ִמּפִ ָיָצא  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ י  "ּבִ
ֶרְך  ּבֶ ל  ּכָ ְכַרע  ּתִ ִלי  י  ּכִ ָיׁשּוב  ְוֹלא 
אמר:  זכריה  וכן  ָלׁשֹון",56  ל  ּכָ ַבע  ָ ּשׁ ּתִ
ּיֹום  ל ָהָאֶרץ ַבּ "ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ
ֶאָחד"57  מֹו  ּוְשׁ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא 
בנבואתם  מסכימים  שהנביאים  הרי 

הגויים  כל  יגיעו  הימים  באחרית  כי 

לאמונת האמת ויתבטלו אמונות השוא. 

והרי היום אנחנו רואים שכל דת עדיין 

מחזיקה בטעותה כאשר היה מעולם.

הנביא  ישעיה  שהתנבא  מה  הוא  ועוד, 

כי בימי הגאולה יחיו כל ישראל בשלוה 

מלכות  עול  עליהם  יהיה  ולא  והשקט, 

ולא  יגיעם  אחרים  יאכלו  ולא  נכרים, 

ה'  ע  ַבּ "ִנְשׁ שנאמר:  תירושם.  ישתו 

ֶאת  ן  ֶאֵתּ ִאם  ֻעּזֹו  ּוִבְזרֹוַע  יִמינֹו  ִבּ
ּתּו  ָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלֹאְיַבִיְך ְוִאם ִיְשׁ ְדּ
ּבֹו,  ָיַגַעְתּ  ר  ֲאֶשׁ ְך  ירֹוֵשׁ ִתּ ֵנָכר  ְבֵני 
ה'  ֶאת  ְוִהְללּו  ֹיאְכֻלהּו  ְמַאְסָפיו  י  ִכּ
רואים  אנו  והיום  הּו",58  ֻתּ ִיְשׁ ָציו  ּוְמַקְבּ
שהם אוכלים לחמנו ומשימים עולם על 

ומעונים  להם  משועבדים  והננו  צוארנו 

תחת ידיהם. 

ועוד, הוא מה שנתנבא ישעיה ומיכה כי 

בימי הגאולה לא תהיה מלחמה בעולם 

ים",59   תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ שנאמר: "ְוִכְתּ

אּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּון  "ֹלא ִיְשׂ
היום  רואים  ואנחנו  ִמְלָחָמה",60  עֹוד 
והנוצרים,  הישמעאלים  בין  מלחמות 

הישמעאלים  בין  הכתות  ומלחמות 

דומה  בעצמם.  הנוצרים  ובין  בעצמם 

לזה מה שהתנבא ישעיה: "ְוָגר ְזֵאב ִעם 

ִחיתּו"61  ַיְשׁ ְוֹלא  ָיֵרעּו  ֹלא  וכו‘  ֶבׂש  ֶכּ
ָרָעה  ַחָיּה  י  ִתּ ַבּ "ְוִהְשׁ אמרה:  והתורה 

טבעם  כי  רואים  ואנחנו  ָהָאֶרץ",62  ִמן 
כאשר בתחלה.

יחזקאל  שהתנבא  מה  הוא  ועוד, 

השבטים  עשרת  ממלכת  שתשוב 

אחד,  לעץ  העצים  שני  ויהיו  דוד  לבית 

מבני  מאפרים  שהוא  ירבעם  מלכות 

ויהיה  דוד,  לבית  יהודה  ומלכות  יוסף 

עליהם,  מלך  דוד  מבית  המשיח  מלך 

ָלֶהם  יא  ָנִשׂ י  ַעְבִדּ "ְוָדִוד  שנאמר: 

ְלעֹוָלם",63 וישעיה הקדים להתנבא בזה 
באמרו: "ֶאְפַרִים ֹלא ְיַקֵנּא ֶאת ְיהּוָדה 

וזה  ֶאְפָרִים",64  ֶאת  ָיֹצר  ֹלא  ִויהּוָדה 
רק  נתקבצו  לא  כי  שני,  בבית  היה  לא 

מבני  בבלה  נבוכדנאצר  שהגלה  אותם 

משאר השבטים  וקצת  יהודה  ובנימין 

הגדולה  הגלות  אבל  אליהם,  שנספחו 

שהגלה מלך אשור לחלח וחבור עדיין 

וגם  הראשונים  אצל  ומפורסמים  שם, 

מנהר  לפנים  ישראל  ממלכות  אצלנו 

סמבטיון.

ועוד, הוא מה שהתנבא יחזקאל שארץ 

ֶאת  י  ְבִתּ "ְוַשׁ שנאמר:  תיבנה,  סדום 

בּות ְסֹדם ּוְבנֹוֶתיָה",65  ִביְתֶהן ֶאת ְשׁ ְשׁ
מתוקים  היו  סדום  מימי  כי  הוא  וידוע 

שכתוב:  כמו  שדות  מהם  משקים  והיו 

ּה  י ֻכָלּ ן ִכּ ר ַהַיְּרֵדּ ַכּ ל ִכּ "ַוַיְּרא ֶאת ָכּ

44. ישעיה ס, יא.
45. נחמיה ז, ג.

46. ישעיה ס, יב.

47. נחמיה ט, לו.
48. ישעיה יא, טו.
49. ישעיה יא, טז.
50. זכריה יד,  ד.
51. יחזקאל מד.

52. יחזקאל מז, א.
53. יואל ד, יח.

54. צפניה ג,  ח-ט.
55. תהלים פו, ח-ט.

56. ישעיה מה, כג.
57. זכריה יד, ט.

58. ישעיה סב, ח-ט.
59. ישעיה ב, ד.

60. מיכה ד, ג.
61. ישעיה יא, ו-ט.

62. ויקרא כו, ו.
63. יחזקאל לז, כה.

64. ישעיה יא, יג.
65. יחזקאל טז, נג.
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ומימיה  חרבה  היא  והיום  ֶקה",66  ַמְשׁ
מלוחים, א"כ לא נתקיים בבית שני, אך 

עתיד להתקיים בימי מלך המשיח".
(ויכוח הרשב"ץ, הרב שמעון בר צמח, 

בחיבורו "קשת ומגן") 


הגדול  החכם  ששלח  הכתב  טופס 

אבונשטרוק לקהל קדוש גירונא בשנת 

קי"ג [1473]. 

בשבעה ימים לחדש פברואר שנת תע"ג 

 22 כל  הלכנו,  הנוצרים  לחשבון   [1473]

והוא  האפיפיור,  לפני  ובאנו  השלוחים, 

טורטושא,  בעיר  ההגמון  בהיכל  יושב 

ממנו  מחזק  עני  המציל  האל  ובעזר 

קבל אותנו האפיפיור בסבר פנים יפות, 

וביקש לדעת ממנו הערים אשר ישבנו 

וצוה  ממנו  אחד  כל  שם  את  וישאל 

להסופר שיכתבם.

האפיפיור,  לפני  באנו  השני  …ביום 

מלובשת  הגדולה  החצר  כל  ומצאנו 

ושם  הויכוח.  מקום  והוא  ריקמה 

הנקראים  להגמונים  כסאות  שבעים 

וארכיבישופים,  ובישופים  קרדינאלים 

כל  והם  זהב,  בגדי  מלובשים  כולם 

השרים  ומן  העיר  ומבני  רומי,  גדולי 

קרוב לאלף אנשים, וגם המלך מארגון 

היה שם. וכן היה כל ימי הויכוח. ונמס 

לבבנו ויהי למים.

ואמר:  גירונימו  מאישטרו  …והתחיל 

אלפי  "שיתא  כתוב:  שלכם  בתלמוד67 

תוהו,  אלפים  שני  עלמא,  הוי  שנין 

ימות  אלפים  ושני  תורה,  אלפים  שני 

ברור  הדבר  זה  ממאמר  הנה  המשיח". 

שבשני אלפים האחרונים בא המשיח.

לקח  החכם  גירונימו  וידאל:  דון  השיב 

ויש  ממנו  שנהנה  מה  את  המאמר  מן 

לו.  המתנגד  הדבר  והניח  סיוע,  לו 

לשונו:  וזה  אומר  המאמר  בסוף  והנה 

מה  מהם  יצאו  שרבו  "ובעונותינו 

שעדיין  בבירור  יורה  וזה  וכו',  שיצאו" 

לא בא המשיח...   

האפיפיור!  אדוננו  גירונימו,  השיב 

כי  לבדו,  זה  במאמר  תלוי  זה  אין 

השיב  רבים.  אחרים  מאמרים  לי  יש 

האפיפיור, כבר יצא זה ממידת מתווכח 

הבורח  יהודי  מתווכח  למידת  נוצרי 

לצד אחר כאשר נחלש מצבו הראשון. 

על  היהודים  לדברי  שתשיב  לך  וראוי 

המאמר הזה.

עומד  אני  במקומי  גירונימו,  אמר 

שהמשיח כבר בא, ואתם אומרים שלא 

בא.  שלא  ראיה  להביא  ועליכם  בא 

מביני  ההגמונים  יאמרו  השלוחים,  ענו 

האמת על מי להביא ראיה, כי אדרבה 

אנו קודמים בכמה זמנים שקבלנו תורת 

מחזקתנו  להוציאנו   שבא  ומי  משה, 

עליו להביא ראיה. השיבו ההגמונים, כי 

שאתם אומרים,  כמו  ספק  הוא בלי  כן 

ותמהנו על גירונימו כי לא דיבר נכונה, 

יביא  הוא  כי  בתחלה  שנדר  כמו  ולא 

באנו  האפיפיור  כמאמר  ואנחנו  ראיה, 

להחזיק האמת.

שאנו  הטעם  השלוחים:  אמרו 

שנתנה  מפני  הוא  בתורתינו  מחזיקים 

באותות  האל  כבוד  בהתגלות  לנו 

ואין  ריבוא.  שישים  לפני  ובמופתים 

יבוא  אם  רק  אלא  לעוזבה  רשות  לנו 

ויאמר  דומה  במעמד  בעצמו  הנותן 

יבוא  כאשר  ולא  בפלוני!  האמינו  לנו 

גירונימו ויאמר לנו עזבוה! 

לגירונימו:  מתתיהו  הרב  אמר  זה  אחר 

ראיה  מביא  שאתה  עד  החכם!  האדם 

למה  בא,  כבר  שהמשיח  התלמוד  מן 

עצמו  התלמוד68  מן  ראיה  תביא  לא 

להיפך, שאמר תיפח רוחן של מחשבי 

תאריך  מחשבי  את  שקילל  [וממה  קצין 

ביאת המשיח מוכח שהמשיח עדיין לא בא?] 

שמעתי  כבר  ואמר,  האפיפיור  ענה 

טורטושא

פירושו.  לדעת  הייתי  וחפץ  זה  מאמר 

פירוש  לנו  אין  מתתיהו  הרב  אמר 

מי  שמקלל  והוא  הפשט.  אלא  אחר 

שבו  תאריך  ואומר  חשבונות  שעושה 

גדול  נזק  מזה  ימשך  כי  המשיח.  יבוא 

לעם כאשר יגיע הזמן ההוא ולא יבוא 

יתיאשו מהגאולה וירפה לבות המקוים 

זה  ענין  הסתיר  האל  כי  ועוד  ישועה. 

והוא  הנביאים  ומכל  החכמים  מכל 

האפיפיור  כעס  זה  ועל  לגלותו.  חושב 

אי  שוטים!  עם  אי  ואמר,  עצום  כעס 

המאוסים! אי התלמודיים הסכלים! וכי 

דניאל אשר אמר הקץ היה ראוי לומר 

עליו תיפח רוחו? הלא נראה באמת כי 

דון  ענה  והם.  אתם  ומורדים  פושעים 

טודרוס ואמר, אי אדוננו האפיפיור! אם 

התלמודיים כל כך סכלים בעיניו למה 

מביא ראיה מהם לאמת שהמשיח כבר 

בא? אין מביאין ראיה מן השוטים! ועל 

שב  אז  יותר.  עוד  האפיפיור  כעס  זה 

אין  האפיפיור  אדוננו  ואמר,  וידאל  דון 

מחוק קדושתו  שיכעס בעניני הויכוח. 

בנו  שיש  אלא  נתונה,  הרשות  זה  וכגון 

עוון אחר ונכשלנו בדברינו.

להדיחני  תחשבו  לא  האפיפיור,  ענה 

מאמר  לאותו  תשיבו  מה  בדברים, 

קצין?  מחשבי  של  רוחם  תיפח  שאמר 

66. בראשית יג, י.
67. תלמוד ע“ז פא.
68. סנהדרין צז, ב.
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בלשון  מחשבי  לשון  וידאל,  דון  אמר 

מסקנה  ומוציא  המחשב  הוא  עברית 

המדבר  הנביא  אבל  החשבון.  פי  על 

את  מחשב  יקרא  לא  הקודש  ברוח 

נאמר  שכן  הקץ.  את  רואה  אלא  הקץ 

כי  ָהֹרֶאה",69  ית  ּבֵ ֶזה  "ֵאי  הנביא  על 

הוא רואה בנבואה דבר אמיתי. ועל זה 

נתפייס האפיפיור ואמר כי באנו לדבר 

הדבר  יתיישב  וכן  לו,  נראה  וזה  אמת, 

בלב נבון.

(מתוך ויכוח חכמי טורטושא עם הכומר 
מאישטרו גירונמו די-שנטו בפני האפיפיור 

בנדיקטוס השלשה עשר בשנת 1413)


"וכן כתוב באוונגליון שהשטן הביא את 

ישו למדבר לנסותו ולהדיחו, ואמר לו 

אם אתה נכנע לפני ומתפלל אלי אתן 

כן  לו  יאמר  איך  אל,  הוא  ואם  וכו'.  לך 

השטן שהוא רק יציר אלוה? וכן כתוב 

יכל  ולא  אחד  למקום  שהגיע  אצלם 

לעשות שם שום פלא. וזה רחוק לומר 

שביקשו  אצלם  כתוב  וכן  האל.  על 

תלמידיו ממנו דבר ואמר שאין זה בידו 

לתת להם. מכל זה נראה בבירור כי ישו 

וכן תלמידיו לא נפלו בטעות מחשבה 

קורא  היה  ורק  אלוה.  שהוא  לחשוב 

בעיניו  חשוב  להיותו  אלהים  בן  עצמו 

מכל האדם.

ישראל  ביד  שנמסר  תלמידיו  וכשראו 

עליו,  שחשבו  ממה  דבר  נתקיים  ולא 

התחילו להתחכם ולומר עניני אמונתם 

איש  בלא  נתהוה  שישו  המפורסמים 

הקדש  מרוח  התעברה  מרים  אמו  כי 

תשעה  אחרי  וילדתו  בתולה  בעודה 

הלידה  לאחר  בתולה  ונשארה  חדשים 

אמרו  זה  ושיבוש  הלידה...  קדם  כמו 

הזמן  באותו  מקובל  שהיה  מה  לפי 

עיבור  לייחס  אלילים)  עובדי  (אצל 

קורות  בספר  ככתוב  לאלהויות,  נשים 

אלכסנדר מוקדון שאמו נביאדש אשת 

עליה  טוענים  היו  יון  מלך  פיליפוס 

שהתעברה מאלוה הנקרא אמון וילדה 

שהתעברה  (משום  אלכסנדר  את 

והאמת  במדינה)  היה  לא  כשבעלה 

היא שהתעברה מנקתניבור שהיה מלך 

מצרים וגורש".

(ויכוח הרשב"ץ, הרב שמעון בר צמח, 

בחיבורו "קשת ומגן") 


רבים  היסטוריים  ויכוחים  עוד   וראה 

בספר "ילקוט ויכוחים".
המומר  עם  מפריס  יחאל  רבינו  ויכוח  [כגון 

התשיעי  לואי  המלך  בפני  דונין  ניקולאו 

ובנוכחות ההגמונים משאנץ מפריס ומשנליץ 

דון  היהודי  האוצר  שר  ויכוח   ,(1240 (בשנת 

ספרד,  מלך  אלפונסו  עם  בנבנישתי  אברהם 

אלפונסו  המלך  עם  תומס  המלומד  ויכוח 

דון  ויכוח   ,(1420 בשנת  (בערך  החמישי 

בפני  פידרו  הכומר  עם  אברבנאל  שמואל 

האפיפיור (בערך בשנת 1450) ועוד.]


69. שמואל א‘ ט, יח.11. עובדיה א.

ציור המתאר את הכתרת
האפיפיור בנדיקט  השלושה עשר
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10 העובדות 
ש"יהודים" למען ישו

אינם רוצים שיהודים ידעו

מאת דעואל יעקב

ויכוח דתי בין מלומדים נוצרים (משמאל) ויהודים 

(מימין), חיתוך עץ של יוהאן פון ארמסשהיים, 1483
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לזרות  המנסה  הנוצרית  כת 

באמצעות  יהודים  בעיני  חול 

למען  המטעה: "יהודים  שמה 

ישו" (Jews for Jesus), מונה בישראל 

כ-10,000 איש, ומכנה את עצמה בשם 

נמצא  מרכזם  משיחיים".  "יהודים 

בתל-אביב,  גם  פעילים  הם  אך  ביפו 

הכת  הברית  בארצות  ועוד.  בירושלים 

שייכת  הכת  איש.   כ-200,000  מונה 

שאיפתה  שכל  האוונגליסטית  לנצרות 

לנצר ולבולל את היהודים בגויים.

מי שיודע בדיוק במה מאמינים "יהודים 

בדיוק  ממנה  מתרחק  ישו",  למען 

היחידים  אחרת.  נוצרית  כת  מכל  כמו 

המיסיון  ברשת  קורבן  ליפול  שיכולים 

הנוצרי של כת זו, הם מי שאינם מכירים 

את דעותיהם האמיתיות.

אוירה  לייצר  ינסו  הם  הראשון  בשלב 

זקני  של  הפרוטוקולים  את  המזכירה 

לתורת  הנאמנים  את  יציירו  הם  ציון, 

החכמים  תלמידי  את  ובעיקר  ישראל 

את  ויציגו  ושקרים,  מזימות  כרוחשי 

מאוד  הנאמנים  אנשים  בתור  עצמם 

של  והפשט  הקודש  לכתבי  כביכול 

הקרבן   אמון  את  לרכוש  כדי  המקרא. 

נבואות  על  בעיקר  תחילה  ידברו  הם 

להזכיר  יעזו  יותר  מאוחר  ורק  בתנ"ך. 

כדמות  להציגו  נסיון  כדי  תוך  ישו,  את 

רבנים  ידי  על  סולף  ששמה  היסטורית 

"ישו"  לשם  "ישוע"  המקורי  השם  מן 

ימח  המזלזל:  לביטוי  תיבות  (ראשי 

שמו וזכרו). 

הזו,  הנוצרית  הכת  של  כוחה  עיקר 

שהם  כביכול  ה"סוד"  בתחושת  טמונה 

מייצרים לקהל שומעיהם, בטענה שיש 

שרבים  התנ"ך  בכתבי  נסתרת  אמת 

לא מכירים, ושרבנים מסתירים במשך 

מתלמידיהם.  האמת  את  שנים  אלפי 

חכמי  על  זה  עתיק  בשקר  די  לא  ואם 

ישראל, אותם מומרים לנצרות אף יציגו 

את עצמם כיהודים שומרי מסורת, כמי 

שאוכלים כשר וקובעים מזוזה בביתם, 

תפילין  שמניחים  כמי  אף  ולעיתים 

מידי יום, כל זאת במטרה להסוות את 

אמונתם  ואת  התורה  במצוות  כפירתם 

יספרו  לא  גם  הם  כך  הנוצרית.  בדת 

להתבולל  מניעה  כל  להם  שאין  לכם 

בצירוף  אלה  נתונים  וגויות.  גויים  עם 

שלא  מלמדים  כבר  בישו  אמונתם 

מדובר בזרם ביהדות, אלא בכת נוצרית.

זהותם  את  יסתירו  הכת  חברי  אולם 

אמונתם,  עיקרי  את  גם  כמו  הנוצרית, 

נבואות  על  תנ"ך,  על  בעיקר  וידברו 

אמונתם  את  ואילו  בתורה,  מצוות  ועל 

האמיתית יגלו רק למי שילכד בלימודי 

הכת שלהם.

ירצו  לא  מאוד  ישו  למען  המסיונרים 

וחשובים  גדולים  רבנים  כי  שתדעו 

כבר תיעדו ויכוחים היסטוריים שערכו 

שלא  בלבד  זאת  ולא  הנוצרים,  עם 

אף  טענותיהם,  את  מעולם  הסתירו 

התמודדו עם כולם בספרים שפורסמו 

את  תמצאו  ביניהם  שנים.  מאות  לפני 

אלבו  יוסף  רבי  של  המפורסם  הויכוח 

הרמב"ן,  ויכוח  וכן  טורטוסה),  (ויכוח 

לכל  ישראל  חכמי  מתייחסים  שבו 

השילוש  על  הנוצרים  של  טענותיהם 

והנבואה. מי שקרא ויכוחים אלה, יוכל 

להתמודד בקלות רבה עם טענותיו של 

כל מיסיונר.

הכת  אנשי  שדוקא  הדבר,  אירוני 

הטוענים שוב ושוב ש"רבנים מסתירים 

שנוהגים  הם  האמת",  את  מאיתנו 

מסתירים  כשהם  זו,  בשיטה  בפועל 

הכת  על  האמת  את  שומעיהם  מקהל 

המוזרה.  אמונתם  עיקרי  ועל  שלהם, 

כפי שאמרו חז"ל: "כל הפוסל - במומו 

פוסל".

די להכיר את העובדות על כת זו ועיקרי 

אמונתם, כדי שאיש לא יוכל ליפול עוד 

לרישתה.

פרצופם  את  נחשוף  שלפנינו  בפרק 

מתחזה  נוצרית  כת  אנשי  של  האמיתי 

זו.

משיחיים  יהודים  ראשונה:  עובדה 

עולם  בורא  היה  שישו/ע  מאמינים 

בכבודו ובעצמו, ולא רק נביא בשליחות 

ה'.

כל  הכת  מן  מיד  תרחיק  זו  עובדה 

העובדה  גם  זוהי  ולכן,  רציונלי,  יהודי 

ינסו  ישו  למען  שיהודים  הראשונה 

להסתיר בהצגת אמונתם. 

מאמינים  אינם  המשיחיים  היהודים 

נביאים,  כשאר  נביא  רק  היה  שישו/ע 

אשר  עולם,  בורא  כי  מאמינים  אלא 

את  והוציא  כולו  היקום  כל  את  ברא 

עם ישראל ממצרים, מאוחר יותר עיבר 

גם  והוא  כתינוק.  ונולד  בתולה  אשה 

נצלב ונהרג בסוף ימיו בידי בני אדם... 

של  אמונתם  זוהי  אך  להאמין,  קשה 

כל היהודים המשיחיים / יהודים למען 

שישו/ע  בכך  מאמין  שאינו  מי  ישו. 

היה כביכול אל בגוף אדם צלוב, כופר 

של  הראשון  האמונה  בעיקר  למעשה 

היהודים המשיחיים. 

העיקר  הבדלות,  אלפי  להבדיל 

שה'  הוא  היהודית  באמונה  הראשון 

אמונתם  עיקר  בעוד  ויחיד,  אחד  הוא 

אליל  היה  שישו  הוא  המשיחיים  של 

השם  כי  כך  מתוך  ברור  אדם.  בגוף 

ישו,  למען  ״יהודים״  לעצמם  שלקחו 

אגב,  להטעות.  ונועד  לחלוטין  שקרי 

הם  מדוע  השאלה  על  חשבתם  האם 

לא מכנים את עצמם בשם שיגלה את 

אמונתם  על  ויכריז  האמיתי  פרצופם 

למה  'למען'...  יהודים  רק  מדוע  בישו? 

ברור  ב...?  מאמינים  בפירוש  לומר  לא 

שמדובר בהסוואה מתוכננת המסתירה 

במילה  שימוש  באמצעות  האמת,  את 

עמה.  להזדהות  שמושכת  מפתה 

עבורם  משמש  'למען'  שהביטוי  וכמו 

כהסוואה כדי להטעות ולהפיל יהודים 

'יהודים'  המילה  כך  הנצרות,  ברשת 

ביהודים  השימוש  וכן  שבשמם, 

ליהודים,  המתחזים  ובגויים  מומרים 

בר  כל  ולהטעייה.  להסוואה  נועדה 

שער "ספר הויכוח" בו תיעד הרמב"ן  את "ויכוח 

ברצלונה" שערך עם אישים נוצריים ב-1263

ה
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מסורתיים,  ליהודים  להידמות  במטרה 

ובכך לקרבם אל שולחנם. אין ליהודים 

לשורותיהם  לצרף  בעיה  כל  משיחיים 

גויים  עם  ולהתחתן  גיור,  ללא  גויים 

וגויות למרות האיסור המפורש בתורה: 

ן  ִתּתֵ ֹלא  ָך  ּתְ ּבִ ם  ּבָ ן  ִתְתַחּתֵ "ְוֹלא 
ולכן  ִלְבֶנָך".2  ח  ִתּקַ ֹלא  ּוִבּתֹו  ִלְבנֹו, 
מחוייבות  או  קשר  חשים  אינם  גם  הם 

אין  לפיכך  התורה.  למצוות  שהיא   כל 

חג  שום  לחגוג  שלא  בעיה  כל  לדעתם 

בבית,  מזוזה  לקבוע  לא  ישראל,  מחגי 

ולהתחתן  לבן,  מילה  ברית  לערוך  לא 

עם גויים. אין ל"יהודים" המשיחיים כל 

קשר הלכתי או זהות יהודית המקשרת 

מבחינה  לא  אפילו  ישראל,  לעם  אותם 

השאלה,  מיד  נשאלת  כך,  ואם  אתנית. 

על  הנושאת  זו  כת  הגיעה  בעצם  מנין 

דגלה את המילה "יהודים"?

משיחית"  "היהודית  הכת  ובכן, 

ה-20  המאה  של  ה-60  בשנות  נוצרה 

נוספת  כת  היתה  הברית.  זו  בארצות 

הנצרות  ובעקבות  לאחר  שהופיעה 

מעולם  היתה  לא  האוונגליסטית. 

בהיסטוריה כת יהודית שהאמינה בישו 

ולא התבוללה בין הגויים (במיוחד לאור 

אינה  המשיחית  שהאמונה  העובדה 

נוצרים).  גויים  עם  התבוללות  אוסרת 

היסטורית,  שמבחינה  לדעת  צריך 

הנצרות הקתולית היתה הדת הנוצרית 

שם  כי  יודע  מטרתם  את  המכיר  דעת 

זה אינו אלא סוס טרויאני של המסיון 

הנוצרי שנועד להעביר יהודים על דתם 

רובם  מטעה.  בשם  שימוש  באמצעות 

יתחמקו לספר ליהודי המתעניין כי הם 

מאמינים בישו כבן אלהים. כל הדרכים 

ובלבד  בעיניהם,  כשרים  והשקרים 

שעוד יהודי יתנצר.

(התלבטתי אם להציב סעיף זה בראש 

הזוי  דבר  קריאת  לאחר  כי  הסעיפים, 

קוראים  כמה  בטוח  איני  כך,  כדי  עד 

הסעיפים  תשעת  את  לקרוא  ימשיכו 

הבאים על היהודים המשיחיים!).

למותר לציין שאמונה מוזרה זו על ישו 

כאליל, סותרת גם את הנבואה שהמשיח 

דוד  של  ישיר  כצאצא  להיוולד  צריך 

הברית  בעוד  דוד"),  בן  ("משיח  המלך 

במפורש  טוענת  הנוצרים  של  החדשה 

שאמו של ישו היתה בתולה שהתעברה 

מ"רוח הקודש", ולא מאף סוג של קשר 

דוד"  "בן  היה  לא  שישו  כך  בעלה,  עם 

היהודים  (גם  הנוצרית  שיטתם  לפי  גם 

בתקופתו ידעו על כך שישו נולד מחוץ 

כממזר,  והכירוהו  הנישואין  למסגרת 

היהודית,  ההלכה  פי  על  כמתבקש 

הסברה  את  לרגע  סברו  שלא  ובודאי 

ע"י  התעברה  הנשואה  שאמו  ההזויה 

אל שנעשה לעובר ברחם אשה).

משיחיים  יהודים  שנייה:  עובדה 

אלא  אחד,  אינו  שאלוקים  מאמינים 

שלושה אלים.

עיקר האמונה הראשון ביהדות הוא שה' 

ה'  ָרֵאל:   ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ויחיד,  אחד  הוא 

ֱאֹלֵקינּו ה'  ֶאָחד",1 והוא המונותאיזם 
היהודים  התנגדו  פיו  שעל  הטהור 

בריבוי  שהאמינו  הגויים  אמונות  לכל 

היהודים  הקדושים  ורבים  אלילים, 

חייהם  את  הקריבו  אשר  הדורות  מכל 

לעיתים  היהודי,  האמונה  עיקר  על 

האינקויזיציה  הנצרות,  מזבח  על  רבות 

ומסעות הצלב. יסוד האמונה באלוקים 

יהדותנו  עצם  את  שהגדיר  הוא  אחד, 

בכל  אותנו  ואיחד  לעם,  נהיינו  מאז 

התקופות והזמנים.

לא  מעולם  מאיתנו,  בשונה  הנוצרים 

מוחלט.  אחד  הוא  שאלוקים  האמינו 

אינו  כולו  היקום  בורא  אמונתם,  לפי 

מכנים  הם  אותם  אלים,  שלושה  אלא 

מתפללים  הנוצרים  "השילוש".  בשם 

האב,  בשם  הציבור  את  מברכים  לישו, 

הקודש.  לרוח  בתפילתם  פונים  וגם 

של  האלילות  על  לדבר  תנסו  אם 

משיחיים,  יהודים  עם  השילוש  אמונת 

מיני  כל  בתמורה  מיד  לכם  יציעו  הם 

על  ושקריות  "מעמיקות"  פילוסופיות 

לטעון  ינסו  גם  הם  אחד..  שהם  שלשה 

שהמילה "אחד" בתנ"ך יכולה להתפרש 

בפסוקים  רמזים  ויחפשו  כשלושה,  גם 

אף  מה  שמשום  זו,  אלילית  לאמונה 

עד  במקרא  קיומה  על  ידע  לא  יהודי 

הופעת הדת הנוצרית...

האמונה  עיקרי  שלפי  לציין  מיותר 

ולא  לההרג  חייב  יהודי  כל  היהודית, 

לעבור על אמונת היחוד שה' הוא אחד 

מוחלט, ולא יאמין בשום מצב בשילוש 

מאבא  שמורכב  מחולק  אל  על  נוצרי 

ואמא ובן. מעניין לציין שבגלל אמונת 

הנוצרים  כי  פסק  הרמב״ם  השילוש, 

אפילו  שאסור  אלילים  עובדי  הינם 

להנות מיינם. 

שלושה  הוא  שה'  זו  מוזרה  אמונה 

שלקחה  הקתולית,  מהכנסייה  לקוחה 

שקדמו  אלילים  מעובדי  הרעיון  את 

אדם.  ולא  אל  בישו  וראתה  לנצרות, 

באמונה  מאמינים  המשיחיים  היהודים 

בשם  עצמם  ומכנים  זו,  קתולית 

הנוצרי  המיסיון  לצורך  רק  "יהודים" 

איני  יהודים.  גם  אליו  למשוך  המבקש 

רציונלי  יהודי  בדעתי  להעלות  מסוגל 

שקרא את כל ספר התורה, ועדיין יהיה 

מסוגל להאמין באמונה אלילית זו.

 / משיחיים  יהודים  שלישית:  עובדה 

נוצרים  אלא  אינם  ישו,  למען  יהודים 

המתחפשים ליהודים.

יטענו  ישו"  "למען  משיחיים  יהודים 

שומרים  עברית,  דוברים  שהם  בפניכם 

על ה"מסורת" של שמירת שבת, מזוזה 

וחגים, ואלה הופכים אותם ליהודים. מה 

שלא יספרו לכם הוא, שמלבד האמונה 

בישו וכתבי הנצרות, אין באמונתם כל 

היהודים  חגים.  או  מצוות  לקיים  חובה 

המשיחיים כופרים בחובת כל המצוות 

ברית  תפילין,  (שבת,  התורה  בספר 

בין  להתבולל  באיסור  ואפילו  מילה) 

שעושים  "מסורתי"  מנהג  כל  הגויים. 

נעשה  בישראל  המשיחיים  היהודים 

1. דברים ו, ד.
2. דברים ז, ג.  

E
ly

1
E

ly
1

מצבת זיכרון לעשרות יהודים 

ניצולי שואה, 

שנטבחו בפוגרום ְקֶייְלֶצה 

בפולין ב-4 ביולי 1946, 

לאחר עלילה שהשתמשו 

בדם ילד נוצרי לאפיית מצות
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הממוסדת הראשונה, והיא זו ששלטה 

באירופה קרוב לאלפיים שנה. לא היתה 

משיחיים"  "יהודים  של  כת  מעולם 

שעברה מדור לדור עד ימינו. כל יהודי 

שהאמין אי פעם בישו התבולל ונעלם 

בין הגויים. זוהי עובדה היסטורית שאיש 

המשיחיים  היהודים  לה.  מתכחש  לא 

הם  אך  חדשה,  כת  אמנם  שהם  יטענו 

משחזרים את אמונת הראשונים, טענה 

שאמונתם  העובדה  לאור  נופלת  אשר 

אינה שונה מאמונת הקתולים בשילוש 

"הקדוש" ובברית החדשה. אז מדוע לא 

משיחיים"  "צרפתים  על  עדיין  שמענו 

מכיוון  זאת  ישו"?  למען  "רוסים  או 

מה  לנוצרים  אין  אחרות  שבמדינות 

להסתתר  צריכים  אינם  והם  להסתיר, 

למשוך  כדי  בדויה  זהות  מאחורי 

התחפושת.  לכן  העם.  מבני  מאמינים 

בין  הבדל  כל  אין  אמונתם  מבחינת 

למען  "יהודים  או  משיחיים"  "יהודים 

אוונגליסטים,  נוצרים  גויים  ובין  ישו" 

מלבד כמובן הכינוי "יהודים" שהדביקו 

לעצמם.

כנגד טענה זו, ינסו "יהודים" משיחיים 

עברית  מדברים  שהם  בתמורה  לטעון 

אינה  אשר  טענה   - בצבא  ומשרתים 

מאשר  יותר  ליהודים  אותם  הופכת 

גויים נוצרים שגרים בארץ ישראל.

שאינם  משפטנים  שגם  לציין  מעניין 

של  השיבה  זכות  את  בחנו  דתיים 

למען  ו"יהודים  משיחיים"  "יהודים 

להם  שאין  למסקנה  והגיעו  ישו", 

הבג"ץ,  גם  קבע  כך  יהודית.  זהות  כל 

ברק:  אהרון  השופט  עליהם  כתב  בו 

דתיים,  (לאומיים,  אלה  "גורמים 

מובילים  היסטוריים...)  לשוניים, 

שמאמין  מי  כי  למסקנה,  כולם  היום 

במשיחיותו של ישו ורואה באמונתו זו 

ועושה  שבאמונותיו  האפקטיבית  את 

לה נפשות ומתרכז לשם כך בקהילות, 

אחרת...  בדת  המאמין  אדם  הוא  הרי 

דת  לבן  האדם  את  עושים  אלה  כל 

על  יהדותו.  שנשללת  באופן  אחרת, 

בני  בעותרים  רואים  אנו  זו  תודעה  פי 

האחרת,  הדת  כי  לי  נראה  אחרת...  דת 

אליה משתייכים העותרים, הינה - לפי 

המבחן החילוני - הדת הנוצרית...".3 

אמר  פורז,  אברהם  הפנים,  שר  גם 

בראיון: "חוק השבות נותן זכות שבות 

איננו  שהתנצר  יהודי  בלבד,  ליהודי 

יהודי יותר מבחינת חוק השבות. כל מי 

שמאמין בישו איננו יהודי. מה לעשות 

- היהדות לא מאמינה בישו. זה אפילו 

בישו,  שמאמין  מי  זרה.  עבודה  נקרא 
בעיניי הוא נוצרי. נקודה."4

משיחיים"  ש"יהודים  להאמין  קשה 

שלא הצליחו להטעות אפילו משפטנים 

את  להטעות  יצליחו  דתיים,  שאינם 

היהודית,  המסורת  על  שאמונים  מי 

יהודי  בין  להבחין  מאוד  טוב  ויודעים 

לבן דת זרה. 

היהודים  אמונת  לפי  רביעית:  עובדה 

המשיחיים, כל מי שאינו מאמין בישו, 

צפוי להיענש

יש  לגויים  שגם  טוענת  היהדות  כידוע, 

על  נשפטים  ושהם  הבא,  לעולם  חלק 

כל  ולכן  והרעים.  הטובים  מעשיהם  פי 

שאינו  לו  נאמר  להתגייר,  שמגיע  גוי 

שבע  שישמור  לו  ודי  כן,  לעשות  צריך 

וישר.  טוב  אדם  ויהיה  נח  בני  מצוות 

הימים  שבאחרית  מאמינה  היהדות 

הגויים  וכל  העולם,  לכל  גאולה  תבוא 

יעבדו את ה' תחת שכם אחד. היהדות 

שמתייחסת  גלובלית  דת  היתה  תמיד 

אדם  גוי  בכל  ורואה  האדם,  בני  לכל 

שנברא בצלם.

זאת,  לעומת  הנוצרית  האמונה 

את  שהציבה  דת  היתה  מראשיתה 

במעלה,  ראשון  כעיקר  בישו  האמונה 

באותו  מאמין  שאינו  מי  שכל  וטענה 

נביאם,  על  שמע  לא  אפילו  או  צלוב, 

סוף.  ללא  נצחי  לגהנום  אחת  דינו 

לדעתנו  הגובלת  זו,  נוצרית  אמונה 

באכזריות עד כדי טירוף הדעת, היתה 

מאז ומתמיד נחלת הנצרות הקתולית, 

ייתכן  כיצד  ששאלו  כמרים  אף  והיו 

אף  בגהנום  יעניש  ורחום  מטיב  שא-ל 

אנשים צדיקים שלא "זכו" לשמוע על 

זו  מזעזעת  אמונה  בו...  ולהאמין  ישו 

הינה גם נחלת כל היהודים המשיחיים 

/ יהודים למען ישו. 

של  אמונתם  לפי  אך  להאמין,  קשה 

שלא  מי  כל  המשיחיים",  "היהודים 

"זכה" להאמין בישו דינו אחת לגהנום, 

וגומל  וישר  צדיק  אדם  יהיה  ואפילו 

של  מושג  אין  הנוצרים  אצל  חסדים. 

"חסיד אומות העולם", אלא כולם ללא 

3. מקור: בג"ץ 265/87 גרי לי ושירלי ברספורד 
נגד משרד הפנים, ניתן ב-25.12.89.

4. מקור:  7 ימים (ידיעות אחרונות) 13.8.2004.

או  לגן-עדן  נשפטים  הכלל  מן  יוצא 

אמונתם  ויחיד:  אחד  דבר  לפי  לגהנום 

זו  פרימיטיבית  אמונה  הצלוב.  באותו 

הצדיקים  ישראל  גדולי  שכל  טוענת 

מיד  נשלחים  דורות  מדורי  והחכמים 

רק  ולא  בישו,  כפרו  כולם  כי  לגהנום, 

היהודים  כל  גם  אלא  ישראל,  גדולי 

הדורות -  לאורך  נוצרים  בידי  שנרצחו 

נשלחו כולם לשיטתם לגיהנום, כי לא 

הכירו בישו. לפי אמונתם, הנוצרים אשר 

נשלחים  באינקויזיציה  יהודים  רצחו 

היהודים  קורבנותיהם  בעוד  לגן-עדן, 

שעברו את אימת האינקויזיציה נשלחו 

לא  אש.  ושל  תופת  של  נצחי  לגהנום 

אף  המשיחיים  היהודים  בלבד,  זאת 

היהודים  מיליון  ששת  שכל  מאמינים, 

לגהנום  כולם  נשלחו  בשואה,  שנרצחו 

שלא  מכיוון  רק  הנורא,  התופת  אחרי 

שיגדירו  שיהיו  מניח  אני  בישו.  הכירו 

בתואר  אף  שכזו  מחרידה  אמונה 

"אמונה אנטישמית".

יהודי  בדעתי  להעלות  מסוגל  איני 

רציונלי בעל לב, שיהיה מסוגל להאמין 

בני  היהודים  וקורבנות  הצדיקים  שכל 

של  נצחי  בגהנום  עתה  נמצאים  עמנו 

אנשים  מיליארדי  עוד  עם  יחד  אש, 

הנוצרית.  באמונתם  להכיר  "זכו"  שלא 

המשיחי,  ל"יהודי"  להשיב  שלא  קשה 




ההטעיה המכוונת הגדולה של מסיון הכנסיה הנוצרית בזמננו |    101  100   |   ההטעיה המכוונת הגדולה של מסיון הכנסיה הנוצרית בזמננו



שאם אמונתו היתה נכונה, רצוננו להיות 

בני  והישרים  הצדיקים  כל  עם  בגהנום 

אותם  כל  עם  עדן"  ב"גן  ולא  עמנו, 

שהאמינו  יהודים  וטובחי  רשעים 

שיהודים  חז"ל  לימדונו  צלוב.  באותו 

וגומלי  ביישנים  "רחמנים,  מטבעם  הם 

מאמינים  אנו  זה  יסוד  לפי  חסדים"5, 

וממנו  הרחמים,  כל  אבי  הוא  שה' 

מגיעים הרחמים לבני האדם. כאנשים 

רחמנים וגומלי חסדים, לא נוכל בשום 

אופן להאמין באמונה אלילית אכזרית 

האמונה  ח"ו.  בכך  רצינו  לו  גם  כך,  כל 

המשיחיים"  ה"יהודים  של  הנוצרית 

אינה מתאימה כלל ליהודים.

הסתירו  לא  רבנים  חמישית:  עובדה 

מעולם  סילפו  לא  וגם  בתנ"ך,  נבואות 

את השם ישו/ע.

של  לביאורים  זכו  התנ"ך  נבואות  כל 

מעולם  היתה  לא  המקרא.  מפרשי 

נותרו  או  ש"הוסתרו"  פסוק  או  נבואה 

חכמי  של  והתייחסות  ביאור  ללא 

ישראל. המומחיות היחידה של יהודים 

ופסוקים  פרקים  להציג  היא  משיחיים 

בתנ"ך תוך הסתרת הפירושים, ולטעון 

שקרא  מי  כל  ישו.  על  מדברים  שהם 

דיברו  שהנביאים  יודע  התנ"ך  את 

ודימויים,  במשלים  קרובות  לעיתים 

ביאור.  שדורשים  ורמזים  בחידות  וגם 

זו,  בעובדה  משתמשים  המיסיונרים 

הקוראים  של  בורותם  על  וסומכים 

מעורפלות  וחידות  משלים  בהקראת 

שוב  מוציאים  והם  הנביאים,  בדברי 

מהקשרם  ופרקים  פסוקים  ושוב 

המקורי.

נציג לכך שלוש דוגמאות ידועות:

מדבר  ישעיהו  ישעיהו:  נבואת  א. 

אחר  ובפרק  והחורבן,6  בבל  גלות  על 

מתאר את ירושלים בדרך משל כאשה 

עקרה ועניה.7 בפרק נג ממשיל ישעיהו 

לצדיק  בגלות,  הנמצא  ישראל  עם  את 

שבשום  לציין  חשוב  ודחוי.  מעונה 

מקום במהלך פרקים אלה לא מוזכרת 

את  לסלף  במטרה  "משיח".  המילה 

יציגו  המשיחיים  היהודים  האמור, 

להקשרו  מחוץ  נג  פרק  את  ורק  אך 

שהמשל  ויטענו  הפרקים,  בין  המקורי 

ישעיהו  בדברי  המעונה"  ה"צדיק  על 

אינו אלא נבואה על ישו הצלוב. מלבד 

שגם  הרי  מהקשרו,  הוצא  שהפרק 

את  וכל  מכל  סותר  הוא  שיטתם,  לפי 

על  במשל  נאמר  שהרי  בישו,  האמונה 

ַמְכֹאבֹות  "ִאיׁש  שיהיה  צדיק  אותו 

היה  לא  כלל  ישו  בעוד  ֹחִלי",8  ִוידּוַע 
וגם  מכאבים,  הסובל  נכה  או  חולה 

נאמר במשל "ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים; 

ישו  בעוד  ִיְצָלח",9  ָידֹו  ּבְ ְיהָוה,  ְוֵחֶפץ 
אחריו  השאיר  ולא  צעיר  בגיל  נצלב 

שכאשר  מספר  המשל  עוד  ילדים. 

ה  ּשֶׂ "ּכַ מילה:  הצדיק  יאמר  לא  יהרוגו 

יו",10 בעוד  ח, ּפִ ַבח יּוָבל... ְוֹלא ִיְפּתַ ַלּטֶ
תפשו  שכאשר  מספר  הנוצרי  הסיפור 

בחרבות  "יצאתם  צעק  הוא  ישו  את 

ובמקלות לתפשני" וכאשר צלבו אותו 

הוא בכה "אלי, אלי, למה עזבת אותי?". 

ואם לא די בכך, על מקום קבורתו של 

הצדיק הסובל במשל, נאמר שיקבר עם 

רשעים11 בעוד שלפי סיפורם ישו נקבר 

בקבר של צדיק מרמתיים. מלבד זאת, 

צריך לדעת שבמהלך פרק נב ופרק נד 

מדבר הנביא ישעיהו על הגלות ומנבא 

את גאולת כל עם ישראל בידי אלוקים, 

והצלתם מאומות העולם, נבואה שאנו 

שרק  מה  שתתגשם.  לה  מחכים  עדיין 

מוכיח לנו, שהמשיח עדיין לא הגיע לפי 

ישעיהו. מי שיקרא את כל ספר ישעיהו 

זה  בסילוף  לטעות  יוכל  לא  סדר,  לפי 

לציין  מעניין  המשיחיים.  שהמציאו 

שהמשל של ישעיהו12 מעולם לא הוזכר 

בברית החדשה וגם לא על ידי הנוצרים 

ראיה  כלל  בו  ראו  שלא  הראשונים, 

למשיחיותו של ישו, וכפי שנוכח לראות 

כל הקורא את הפסוקים במלואם. ורק 

'נזכרו'  ימינו  בני  המשיחיים  היהודים 

לפתע בפרק זה, מתוך הסתמכותם על 

שייגשו  האנשים  של  המזערי  מספרם 

לחקור ולבדוק בעצמם, ופרסמו בעזות 

מעוררת תמיהה שכוונתו היתה לצלוב.

טוען  ירמיהו  הנביא  ירמיהו:  נבואת  ב. 

שבאחרית הימים הקב"ה יחדש עם בני 

ומכנה  הראשונה,  הברית  את  ישראל 

ִרית  "ּבְ בשם  המחודש  הקשר  את 

קראו  הראשונים   הנוצרים  ה".13  ֲחָדׁשָ
פי  על  החדשה"  בשם "הברית  לספרם 

שהנביא  לטעון  רצו  כי  הזה,  הפסוק 

הנוצרים  חדשה.  דת  ליצירת  התכוון 

נבואה-שלאחר-מעשה,  לייצר  ניסו 

הפסוק  בהקראת  מצביעים  הם  ועליה 

מירמיהו. אך מעשה מוזר זה רק גילה 

5. יבמות עט ע״א.
6. בפרק נב.
7. בפרק נד.

8. פסוק ג.

9. פסוק י.
10. פסוק ז.

11. פסוק ט.
12. פרק נג.

13. ירמיה לא, ל.
14. פרק לא, פסוק ל.

15. פסוק לב.

והשפה  התנ"ך  בהכרת  בורותם  על 

שהמילה  מכיוון  ראשית  העברית, 

פירושה  אין  המקרא  בלשון  "ברית" 

לקיום  חוזה  או  הסכם  אלא  ספר, 

הבתרים"  בן  "ברית  (דוגמאות:  מצוות 

בשמות   הברית"  "דם  טו,  בבראשית 

כד). ושנית, היות והנביא ירמיהו כותב 

תהיה  החדשה  שהברית  במפורש 

י  "ְוָכַרּתִ ישראל  לעם  ורק  אך  מיועדת 

ְיהּוָדה  ית  ּבֵ ְוֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֶאת 
ה".14  - כלומר עם היהודים  ִרית ֲחָדׁשָ ּבְ
ולא עם אומות העולם. ואם לא די בכך, 

שהברית  במפורש  כותב  גם  ירמיהו 

והמצוות:  התורה  קיום  תהיה  החדשה 

ֶאת  ֶאְכֹרת  ר  ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ֹזאת  י  "ּכִ
ָהֵהם,  ִמים  ַהּיָ ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ם,  ִקְרּבָ ּבְ ּתֹוָרִתי  ֶאת  י  ָנַתּתִ ה',  ְנֻאם 
ָלֶהם  ְוָהִייִתי  ה  ֶבּנָ ֶאְכּתְ ם  ִלּבָ ְוַעל 
ְלָעם".15  ִלי  ִיְהיּו  ה  ְוֵהּמָ ֵלאֹלִקים, 
שהרי  התקיימה,  לא  עדיין  זו  נבואה 

שביום  בפירוש  כותב  ירמיהו  הנביא 

דּו עֹוד, ִאיׁש  שהיא תתקיים: "ְוֹלא ְיַלּמְ
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ֵלאֹמר,  ָאִחיו  ֶאת  ְוִאיׁש  ֶאת-ֵרֵעהּו 
אֹוִתי  ֵיְדעּו  ם  כּוּלָ י  ּכִ ֶאת-ה'  עּו,  ּדְ
דֹוָלם".16 אין לי מושג  ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ְלִמּקְ
לקרוא  עברית  דובר  יהודי  יכול  כיצד 

פסוקים אלה בירמיהו, ולחשוב אפילו 

או  נוצרית  ברית  באיזו  שמדובר  לרגע 

אמונה בישו.

שבכל  לימדונו  חז"ל  דניאל:  נבואת  ג. 

המשיח,  להיות  הראוי  אדם  יש  דור 

והוא עשוי להתגלות, כי הגאולה תלויה 

כאשר  ישראל.  עם  של  הרוחני  במצבו 

אותנו  יציל  האמיתי,  המשיח  יבוא 

מאומות העולם, ויבנה את בית המקדש 

אכן  שהוא  בוודאות  נדע  בירושלים, 

המשיח שנבחר על ידי ה'. די בעובדה 

זו כדי להוכיח לנו שכל נבואה על בואו 

של המשיח עדיין לא התקיימה. דניאל 

תגיע  הגאולה  בוא  שעם  ניבא  לדוגמה 

ֵני  ׁשֵ ִמּיְ ים,  "ְוַרּבִ המתים:  תחיית  גם 

ַאְדַמת-ָעָפר ָיִקיצּו".17 דניאל תיאר גם 
לגאולה  יזכה  ישראל  עם  לפיה  נבואה 

שמים,18  מענני  יגיע  המשיח  שבה 

שני  (תיאור  חמור  על  הרכוב  עני  ולא 

שני  לציין  נועד  בנביאים  המשיחים 

בבחירת  התלויה  גאולה,  של  מצבים 

שהנבואות  ידוע  אך  ישראל).  עם 

בספר דניאל כתובות במילים עמוקות 

המשיחיים  והיהודים  וסתומות, 

מנצלים זאת כדי לקבוע תאריך לביאת 

כך  לשם  דניאל.19  ספר  ע"פ  המשיח 

שהמילה  העובדה  את  מסתירים  הם 

"משיח" בלשון התנ"ך מציינת מלך, ורק 

לעיתים נדירות מאוד מציינת את מלך 

בלשון  למעשה  הגאולה.  של  המשיח 

המקרא גם מלכי הגויים נקראים בשם 

המקרא  מפרשי  כל  לפיכך  משיח.20 

הבינו שלא מדובר כאן ב"מלך המשיח" 

אלא באחד המלכים המאוחרים שמלך 

ומת בדורות מאוחרים יותר. יתירה מזו, 

המשיח המוזכר בדניאל בפרק ט' נקרא 

גדול  שר  (כלומר  ָנִגיד"  יַח  "ָמִשׁ בשם 

או מלך.21), זאת בעוד גם לפי האמונה 

או  מלך  ולא  נווד  רק  היה  ישו  הנצרית 

שגם  ידועה  עובדה  זו  בישראל.  שר 

בפירושים  התחבטו  הנצרות  מפרשי 

ואפילו  דניאל,  בספר  וסותרים  שונים 

שהדברים  מכיוון  המדוברת,  בנבואה 

מאוד  וקשה  סתומה  בלשון  כתובים 

ניתן  כיצד  מושג  לי  אין  לפיענוח. 

במשיח  אמונה  אלה  מדברים  להוציא 

גאולה  כל  להביא  מבלי  ומת  שהתגלה 

הברית  שבכל  לציין  מעניין  לעולם. 

בדניאל,  הנבואה  מוזכרת  לא  החדשה 

וגם לא בידי הנוצרים הראשונים, שלא 

ראו מעולם בנבואה זו ראיה לישו.

שחכמי  בלבד  זאת  לא  נבואות: 

דברי  את  הסתירו  לא  מעולם  ישראל 

מעבירי  היו  הם-הם  אלא  הנביאים, 

המסורת שהעבירו לנו מדור לדור את 

אשר  והם  הנביאים,  של  הקודש  כתבי 

והמסורת  הפשט  לפי  פסוק  כל  ביארו 

המקובלת בעמנו. חכמי ישראל הכירו 

ועיינו  חקרו  בנביאים,  הנבואות  את 

הדרש  לפי  פירושים  כתבו  פסוק,  בכל 

הגיעו  לא  מעולם  אך  הפשט,  ולפי 

הנוצרים  של  המשונות  למסקנותיהם 

המשיחיים  שהיהודים  נראה  בתנ"ך. 

רואים את מה שהם רוצים לראות.

המשיחיים  היהודים  ישו/ע:  השם 

ישראל  שחכמי  וטוענים  חוזרים 

המקורי  כאשר  "ישו"  השם  את  סילפו 

שקר  אלא  אינה  זו  טענה  "ישוע".  היה 

הברית  של  הנצרות  כתבי  היסטורי. 

שנה  אלפיים  מזה  הועברו  החדשה 

תורגמו  והם  והאנגלית,  היוונית  בשפה 

לעברית רק בעת האחרונה. רק אז בחרו 

ולא  "ישוע"  בשם  לכנותו  המתרגמים 

"ישו" (המוכר לשימצה בקרב היהודים 

הנוצרים  אך  העברית).  השפה  דוברי 

לא  מעולם  והפרוטסטנטים  הקתולים 

בשפתם.  "ישוע"  בשם  ישו  את  כינו 

לא  התלמודית  העברית  בשפה  גם 

היתה משמעות מיוחדת לשם זה, ואנו 

רואים שהתלמוד מחליף פעמים רבות 

שהוא  "ישו",  והשם  "ֵיׁשּוַע"  השם  בין 

במקורו בכלל גרסה לשם "יהושע" ולא 

רצה  כשהתלמוד  למעשה,  "ישועה".22 

להזכיר את ישו מן הברית החדשה, הוא 

כינה אותו במפורש בשם "ישו הנוצרי", 

מוכר  היה  כבר  לבדו  "ישו"  השם  כי 

עצמו.  בפני  הארמית-עברית  בשפה 

העברית  השפה  את  הכירו  שלא  גויים 

והיו  "עי"ן"  האות  את  לבטא  התקשו 

הוגים את שמו "ג'יזו" (מה שלבסוף הפך 

אפילו  האנגלית).  בשפה  לשם "ג'יזוס" 

היהודיים  הפוסקים  (מגדולי  הרמב"ם 

לפני  ישו  את  מזכיר  הזמנים)  בכל 

היות  הנוצרי",  "ישוע  בשם  שנה23   800

להגיית  מיוחדת  משמעות  היתה  ולא 

16. פסוק לג.
17. פרק יב, ב.

18. פרק ז.
19. פרק ט.

20. ספר מלכים א', פרק יט, טו. וספר ישעיהו 
פרק מה, א. 

21. ראו דוגמאות בספר שמואל א', פרק ט, טז. 
או בספר דברי הימים א', פרק יג, א.

22. ראו נחמיה, פרק ח, יז.
23. הלכות מלכים, פרק יא, י.

השם עם או בלי האות ע'. הרבנים  לא 

את  הסתירו  לא  וגם  פסוקים  הסתירו 

שרק  נראה  בינתיים  הצלוב.  של  שמו 

מקהל  מסתירים  ישו"  "למען  יהודים 

שומעיהם את האמת.

עובדה שישית: לפי כל נבואות התנ"ך 

המשיח עדיין לא הגיע.

בוא  שעם  טענו  בתנ"ך  הנביאים  כל 

הנביאים  גם  העולם,  ישתנה  המשיח 

מהם מצטטים היהודים המשיחיים. אין 

על  שמדבר  הקודש  בכתבי  אחד  נביא 

שינוי  יביא  שבואו  מנבא  ואינו  המשיח 

כבש,  עם  יגור  שזאב   - בעולם  מהותי 

שבני אדם לא ילחמו עוד, שכולם ידעו 

משונות,  מיתות  עוד  יהיו  שלא  ה',  את 

גאולה  ובעיקר  המתים  תחיית  שתהיה 

שנבואות  מכיוון  ישראל.  לעם  ורווחה 

ישראל  בני  ידעו  התגשמו,  טרם  אלה 

עדיין  ואנו  הגיע,  לא  עדיין  שהמשיח 

היהודים  לבואו.  ומצפים  ממשיכים 

שיביא  למשיח  שנה  מאלף  יותר  ציפו 

לעולם,  וגאולה  ישראל  לעם  גאולה 
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שבא.  כפי  שיעלם  למשיח-צלוב  ולא 

הגדולה  הסתירה  הנראה  ככל  זוהי 

הנוצרית  לאמונה  בנביאים  ביותר 

משיח  תיארו  כולם  שהנביאים  בישו. 

בעוד  לעולם,  וישועה  גאולה  שיביא 

הנצרות הביאה רק חורבן לעם ישראל 

ומלחמות רבות בעולם.

הנביא ירמיהו מנבא שהמשיח שיגיע 

עם  כל  על  ימלוך  אשר  מלך  יהיה 

בכל  וצדק  משפט  ויעשה  ישראל 

ה',  ְנֻאם  ִאים  ּבָ ָיִמים  "ִהּנֵה  הארץ: 

ּוָמַלְך  יק;  ַצּדִ ֶצַמח  ְלָדִוד  ַוֲהִקֹמִתי 
ט  ּפָ ִמׁשְ ה  ְוָעׂשָ יל,  ּכִ ְוִהׂשְ ֶמֶלְך 
מנבא  גם  ירמיהו  ָאֶרץ".24  ּבָ ּוְצָדָקה 
עוד  יהיו  לא  המשיח  שיבוא  שלאחר 

את  ידעו  הכל  אלא  בעולם,  כופרים 

דּו  ְיַלּמְ "ְוֹלא  גדולם:  ועד  מקטנם  ה' 

עֹוד, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו 
ם  י-כּוּלָ ּכִ ה',   ֶאת  עּו  ּדְ  - ֵלאֹמר 
דֹוָלם,  ּגְ ְוַעד  ם  ַטּנָ ְלִמּקְ אֹוִתי  ֵיְדעּו 
שעם  מנבא  גם  ירמיהו  ה'".25  ְנֻאם 
עוד  יראה  לא  והגאולה  המשיח  גילוי 

ִמים ָהֵהם ֹלא  ּיָ חוסר צדק בעולם: "ּבַ

ֹבֶסר  ָאְכלּו  ָאבֹות   - עֹוד  ֹיאְמרּו 
ִאיׁש  ִאם  י  ּכִ ְקֶהיָנה,  ּתִ ָבִנים  י  ּנֵ ְוׁשִ
ָהֹאֵכל  ָהָאָדם  ל  ּכָ ָימּות.  ֲעו ֹנֹו  ּבַ

יו".26  ּנָ ְקֶהיָנה ׁשִ ַהּבֶֹסר ּתִ
ירמיהו גם מנבא שעם ישראל ימשיך 

שישמור  בזכות  רק  כעם  להתקיים 

ָיֻמׁשּו  "ִאם  התורה:  מצוות  את  לנצח 

 - ה'  ְנֻאם  ָפַני  ִמּלְ ה,  ָהֵאּלֶ ים  ַהֻחּקִ
ִמְהיֹות  תּו,  ּבְ ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ם  ּגַ
ירמיהו  ִמים".27  ַהּיָ ל  ּכָ ְלָפַני  ּגֹוי 

כולם  יכירו  הימים  שבאחרית  מנבא 

הנבחר:  העם  הוא  ישראל  שעם  בכך 

ֶאת  ֶאְכֹרת  ר  ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ֹזאת  י  "ּכִ
ָהֵהם,  ִמים  ַהּיָ ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ם,  ִקְרּבָ י ֶאת ּתֹוָרִתי ּבְ ְנֻאם ה', ָנַתּתִ
ָלֶהם  ְוָהִייִתי  ה,  ֶבּנָ ֶאְכּתְ ם  ְוַעל-ִלּבָ
ה ִיְהיּו ִלי ְלָעם...".28  ֵלאֹלִקים, ְוֵהּמָ
המשיח  שבבוא  מנבא  זכריה  הנביא 

אחד  הוא  שה'  יכיר  כולו  העולם  כל 

וגם יקרא לו אך ורק בשם אחד: "ְוָהָיה 

ּיֹום  ּבַ ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך,  ה' 
מֹו ֶאָחד".29  ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ
טענה נוספת אשר סותרת לגמרי את 

האמונה הנוצרית בשילוש.

הגאולה:   בוא  שעם  מתנבא  ישעיהו 

ִדי  ּגְ ִעם  ְוָנֵמר  ֶבׂש,  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  "ְוָגר 
בוא  שעם  מנבא  דניאל  ץ".30  ִיְרּבָ
המתים:  תחיית  גם  תהיה  הגאולה 

ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו"31  ׁשֵ ים, ִמּיְ "ְוַרּבִ
סותרות  נוספות  ורבות  אלה  נבואות 

שישו  הנוצרית  הטענה  את  וכל  מכל 

יכלו  לא  מעולם  היהודים  משיח.  היה 

את  מקיים  שלא  במשיח  להאמין 

דברי הנביאים, ולא מביא שום גאולה 

להאמין  הגיון  כל  גם  אין  לעולם. 

בעולם.  מלך  לא  שעדיין  במשיח 

הכינוי  מאחורי  העומד  הרעיון  כל 

בישראל  מלך  שיהיה  הוא  "משיח" 

מלכות  את  שישיב  (משוח-למלוכה), 

קשה  מקדם.  ימינו  ויחדש  דוד,  בית 

הנוצרית  האמונה  הגיעה  מנין  להבין 

כל  יביא  שלא  במשיח  המוזרה 

לכל  המנוגד  באופן  לעולם,  שינוי 

מנסים  כך  על  בתנ"ך.  הנביאים  דברי 

שהם  לטעון,  המשיחיים  היהודים 

עדיין מחכים וממתינים לבואו החוזר 

כל  את  שינוי  לשם  שיקיים  ישו,  של 

המשיח והגאולה...  דברי הנביאים על 

טיעון  על  בנויה  זו  שאמונה  מלבד 

ממתינים  עדיין  הנוצרים  מעגלי, 

מזה  משיחם  של  ה"חוזר"  לביקורו 

יותר מאלפיים שנה.

פשוט  בהגיון  זאת  סיכם  הרמב"ם 

יא):  פרק  מלכים,  (הלכות  יהודי  לכל 

"המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר 

הממשלה  ליושנה  דוד  בית  מלכות 

הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נדחי 

ֱאֹלֶקיָך  ה'  ב  "ְוׁשָ שנאמר:  ישראל... 

ְצָך  ב, ְוִקּבֶ בּוְתָך, ְוִרֲחֶמָך; ְוׁשָ ֶאת ׁשְ
ֲחָך,  ִנּדַ ִיְהֶיה  ִאם  ים...  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ
ְצָך ה'  ם, ְיַקּבֶ ָ ָמִים - ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ
ה'  ֶוֱהִביֲאָך  ֶחָך.  ִיּקָ ם,  ָ ּוִמּשׁ ֱאֹלֶהיָך, 
וניצח  והצליח,  עשה  אם  ֱאֹלֶקיָך"...32, 
מקדש  ובנה  שסביביו,  האומות  כל 

במקומו, וקיבץ נדחי ישראל - הרי זה 

משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה, 

או נהרג - בידוע שאינו זה שהבטיחה 

עליו תורה... אף ישוע הנוצרי שדימה 

כבר   - דין  בבית  ונהרג  משיח,  שיהיה 

"ּוְבֵני  שנאמר:  דניאל,  בו  נתנבא 

אּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון -  ּשְׂ ָך, ִיּנַ ִריֵצי ַעּמְ ּפָ
מזה:  גדול  מכשול  יש  וכי  לּו".33  ְוִנְכׁשָ
גואל  שהמשיח  דיברו  הנביאים  שכל 

נדחיהם  ומקבץ  ומושיעם,  ישראל 

גרם  (ישוע)  וזה  מצוותן;  ומחזק 

שאריתם  ולפזר  בחרב,  ישראל  לאבד 

24. פרק כג, ה.

25. פרק לא, לג.

26. פרק לא, כח.

27. פרק לא, לה.

28. פרק לא, לב.

29. פרק יד, ח.

30. פרק יא, ו.

31. פרק יב, ב. 

32. דברים ל, ג.

33. דניאל יא,יד.

ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות 

רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'".

היסטורית  עובדה  הבינו  היהודים 

גלות  שנות  אלפיים  לאורך  זו  פשוטה 

דברים  הנוצרית.  הכנסייה  אימת  תחת 

גם  נכונים  שהיו  כפי  כיום  נכונים  אלה 

בעבר.

לא  החדשה  הברית  שביעית:  עובדה 

ידי  על  אלא  ישו/ע,  ידי  על  נכתבה 

ארבעה אנשים לא ידועים. 

שאל כל יהודי מי כתב את ספר התורה, 

ה'  רבינו".  "משה  מיד:  לך  ישיב  והוא 

כולה,  התורה  כל  את  למשה  הכתיב 

והיא נמסרה לכל בני ישראל עם פטירת 

משה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם 

תשאלו נוצרי מי כתב את כתבי הקודש 

של הנצרות, את "הברית החדשה", הוא 

של  שמות  ארבעה  לך  להשיב  יאלץ 

אחרי  שנה  למאה  קרוב  שחיו  אנשים, 

מותו של ישו. ישו לא כתב בחייו שום 

הועברו  דבריו  "נבואה".  ושום  "ברית" 

בעל פה ונכתבו בידי בני אדם שלא היו 

ההטעיה המכוונת הגדולה של מסיון הכנסיה הנוצרית בזמננו |    107  106   |   ההטעיה המכוונת הגדולה של מסיון הכנסיה הנוצרית בזמננו



אותו.  ראו  לא  אפילו  וחלקם  נביאים 

ומיהם אותם ארבעה אנשים? איש אינו 

יודעת,  לא  הנוצרית  הכנסייה  גם  יודע, 

ללא  בשמותיהם,  רק  מוזכרים  הם  כי 

שושלות וללא תאריכים.

יוצא איפוא שכל "כתבי הקודש" על ישו 

נכתבו במקורם על ידי ארבעה אנשים 

בספריהם  לכתוב  שיכלו  ידועים,  לא 

מעולם  היה  לא  מזו,  יתירה  שרצו.  מה 

אף עם שהאמין בדברי הברית החדשה, 

וחברי  אנשים  ארבעה  אותם  מלבד 

הברית  בכך,  די  לא  ואם  שלהם.  הכת 

לישו  שהיו  מספרת  בעצמה  החדשה 

רק עשרה תלמידים... במילים אחרות, 

אין לנצרות כל טענה היסטורית, ושום 

הברית  כותבי  נאמן.  היסטורי  בסיס 

החדשה יכלו לכתוב בספרם מה שרצו, 

כי במילא לא היה עם שיכל לסתור או 

של "כתבי  עדותם  דבריהם.  את  לקבל 

מעמד  כל  חסרי  הם  הנוצרים  הקודש" 

היסטורי.

שנים  נכתבה  החדשה  שהברית  מכיוון 

רבות אחרי מותו של ישו, כותביו כבר 

וניסו  בתנ"ך  הנביאים  ספרי  את  קראו 

במילים  לישו.  הנבואות  את  לתאם 

אחרות, אילו היה הנביא ישעיהו כותב 

שלמשיח צריכות להיות עיניים כחולות, 

היו כותבי הברית החדשה מתארים את 

עם ישו עם עיניים כחולות.

עם  כל  בידי  עבר  התורה  ספר  בעוד 

ישראל, שהיה עד למאורעות האדירים 

הר-סיני,  ומעמד  מצרים  יציאת  של 

ואף קיים מצוות וחגג חגים לזכרם, הרי 

שבברית החדשה אף עם לא הודה ולא 

של  סיפורם  על  מבוסס  כולו  וכל  זכר, 

ארבעה אנשים אלמונים שכתבו סיפור.

אין כל אפשרות לאמת או לסתור סיפור 

שבין  היסודי  ההבדל  גם  וזהו  אגדה. 

שהיסטוריה  סיפור,  לבין  היסטוריה 

שמהווים  מיליונים  בידי  מועברת 

עדות למאורע, בעוד סיפור עובר בידי 

שרוצים.  מה  לספר  שיכולים  יחידים 

כאשר הברית החדשה מספרת על ישו 

שטוען  עם  אף  אין  המים,  על  ההולך 

החדשה  הברית  כאשר  לכך.  עד  שהיה 

מספרת שישו קם מהקבר, אין אף עם 

שיכול לאמת את הסיפור. מכיוון שכך, 

מערכה  מאבדת  החדשה  הברית  כל 

בלי  סיפור  פשוט  זהו  ההיסטורי. 

לאמונה  דומה  בה  והאמונה  כתובת, 

איני  במגירה.  אחד  יום  שנמצא  בספר 

מבין כיצד יהודים משיחיים ממשיכים 

החדשה  מהברית  פסוקים  ומצטטים 

כאילו כל מילה בה נמסרה מפי עליון, 

לא  שישו  מודים  בעצמם  הם  כאשר 

כולה  ושכל  החדשה,  הברית  את  כתב 

נכתבה בידי ארבעה אנשים לא ידועים 

של  צליבתו  אחרי  רבות  שנים  שחיו 

ישו.

מנבא  התורה  ספר  שמינית:  עובדה 

בו  יחזור  לא  לעולם  שה'  במפורש 

מהברית שציווה לעם ישראל.

הנצחי  עולם  שבורא  הטענה  מוזרה 

ַהּדֹרֹות  "ֹקֵרא  אשר  והאינסופי 

נביאים  ידי  על  ומנבא  ֵמֹראׁש",34 

לשנות  מסוגל  הימים,  אחרית  את 

או  זו  סיבה  בגלל  דעתו  את  אחד  יום 

אחרת, פעם אחת לבחור בעם ישראל, 

בקוראן  או  הנוצרית,  בדת  אחת  ופעם 

על  במפורש  טוען  התנ"ך  המוסלמי. 

לעולם  בו  חוזר  לא  שהוא  אלוקים 

"ְוַגם   - שהבטיח  והבטחה  מהחלטה 

ֵחם,  ִיּנָ ְוֹלא  ר  ּקֵ ְיׁשַ ֹלא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵנַצח 
משום  ֵחם".35  ְלִהּנָ הּוא  ָאָדם  ֹלא  י  ּכִ
רוצים  המוסלמים)  (וגם  הנוצרים  מה 

שנאמין שה' משנה את דעתו, ומסוגל 

הקודמת  נבואתו  את  אחד  יום  לסתור 

אמרה  כבר  והרי  חדש.  נביא  בידי 

ַחר ה' ֱאֹלֶקיָך, ִלְהיֹות  ָך ּבָ התורה: "ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּמִ ִמּכֹל  ה  ְסֻגּלָ ְלַעם  לֹו 
ל  ֶכם ִמּכָ ֵני ָהֲאָדָמה. ֹלא ֵמֻרּבְ ַעל ּפְ
ֶכם  ּבָ ְבַחר  ַּיִ ֶכם  ּבָ ה'  ק  ָחׁשַ ים,  ָהַעּמִ
ים".36  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ַהְמַעט  ם  ַאּתֶ י  ּכִ
ּכֲֹהִנים,  ַמְמֶלֶכת  ְהיּו-ִלי  ּתִ ם  "ְוַאּתֶ
ל  ה ִמּכָ ְוגֹוי ָקדֹוׁש",37 "ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ
ל ָהָאֶרץ".38 "ִוְהִייֶתם  י ִלי ּכָ ים, ּכִ ָהַעּמִ
ל  י ָקדֹוׁש ֲאִני ה'; ָוַאְבּדִ ים, ּכִ ִלי ְקֹדׁשִ

ים ִלְהיֹות ִלי".39 ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ
את  מנבאת  כבר  התורה  זאת  עם  יחד 

וכותבת  דברים,  בספר  הימים  אחרית 

שה' לעולם לא יחזור בו מדברי התורה 

שמסר בסיני, אפילו כאשר עם ישראל 

בספר  המצוות.  בקיום  ויתרשל  יחטא 

ְוָזָנה  ַהּזֶה  ָהָעם  "ְוָקם  נאמר:  ויקרא 

ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  ֵנַכר  ֱאֹלֵהי  ַאֲחֵרי 
ַוֲעָזַבִני,  ִקְרּבֹו,  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ ָבא  הּוא 
ִאּתֹו.  י  ַרּתִ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְוֵהֵפר 
ֶאֶרץ  ּבְ ְהיֹוָתם  ּבִ ֹזאת  ם  ּגַ "ְוַאף    ...

34. ישעיהו מא, ד.
35. שמואל א', פרק טו, כט.

36. דברים ד, ד.

37. שמות יט, ו.
38. שמות יט, ה.
39. ויקרא כ, כו.
40. דברים לא.

41. ויקרא, פרק יז, ז.
42. שמות לא טז.

43. ישעיהו, פרק נט, כא.
44. דברים, פרק ל.

ים  ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ ֹאְיֵביֶהם, ֹלא ְמַאְסּתִ
י  ּכִ ם,   ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ְלָהֵפר  ְלַכּלָֹתם - 
ִרית  י ָלֶהם ּבְ ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶהם, ְוָזַכְרּתִ
ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ  ִראׁשִֹנים, ֲאׁשֶ
ָלֶהם  ִלְהיֹות  ַהּגֹוִים,  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים 
ים  ַהֻחּקִ ה  ֵאּלֶ ה',  ֲאִני  ֵלאֹלִקים, 
ה',  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ְוַהּתֹוֹרת  ִטים  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ
ַיד  ַהר ִסיַני, ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ינֹו ּוֵבין ּבְ ּבֵ

ה".40  ֹמׁשֶ
את  לשמור  ישראל  עם  את  מחייב  ה' 

ְהֶיה  ּתִ עֹוָלם  ת  "ֻחּקַ לנצח:  המצוות 

ְבֵני  ְמרּו  "ְוׁשָ ְלֹדֹרָתם",41  ָלֶהם,  ּזֹאת 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ
יִני,  ָלם, ּבֵ ִרית עוֹ ת ְלֹדֹרָתם - ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ָרֵאל, אֹות ִהוא ְלֹעָלם".42   ֵני ִיׂשְ ּוֵבין ּבְ
במפורש  מבטיחים  הנביאים  גם 

ֹזאת  "ַוֲאִני  נצחית:  היא  שהתורה 

ר  ֲאׁשֶ רּוִחי  ה',  ָאַמר  אֹוָתם,  ִריִתי  ּבְ
ִפיָך,  ּבְ י  ְמּתִ ר-ׂשַ ֲאׁשֶ ּוְדָבַרי  ָעֶליָך, 
י ֶזַרע  י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ֹלא ָימּוׁשּו ִמּפִ
ה ְוַעד עֹוָלם".43  ַזְרֲעָך, ָאַמר ה', ֵמַעּתָ
מבטיחה  גם  התורה  בכך,  די  לא  ואם 
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שיביאו  הן  המצוות  הימים  שבאחרית 

לגאולתו של עם ישראל: "ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו 

ָרָכה  ה, ַהּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ָעֶליָך ּכָ
ֹבָת  י, ְלָפֶניָך ַוֲהׁשֵ ר ָנַתּתִ ָלָלה, ֲאׁשֶ ְוַהּקְ
יֲחָך  ר ִהּדִ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ֶאל ְלָבֶבָך ּבְ
(-וחזרת)  ְבּתָ  ְוׁשַ ה:   ּמָ ׁשָ ֱאֹלֶקיָך  ה' 
ֹכל  ַמְעּתָ ְבֹקלוֹ - ּכְ ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך ְוׁשָ
ה ּוָבֶניָך,  ָך ַהּיֹום - ַאּתָ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ֲאׁשֶ
ה'  ב  ְוׁשָ ָך:   ַנְפׁשֶ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ
ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך,  בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ֱאֹלֶקיָך 
ֱהִפיְצָך  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְצָך  ְוִקּבֶ
ֲחָך  ִנּדַ ִיְהֶיה  ִאם  ה.   ּמָ ׁשָ ֱאֹלֶקיָך  ה' 
ְצָך  ְיַקּבֶ ם  ָ ִמּשׁ  - ָמִים  ָ ַהּשׁ ְקֵצה  ּבִ
ֶוֱהִביֲאָך  ֶחָך,  ִיּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ֱאֹלֶקיָך,  ה' 
ָיְרׁשּו  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאֹלֶקיָך  ה' 
ָך  ְוִהְרּבְ ְוֵהיִטְבָך  ּה,  ּתָ ִויִרׁשְ ֲאֹבֶתיָך 
ֵמֲאֹבֶתיָך: ּוָמל ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְלָבְבָך 
ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך,   ְלַבב  ְוֶאת 
ָך  ּוְבָכל-ַנְפׁשְ ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך 
ֵאת  ֱאֹלֶהיָך,  ְיהָוה  ְוָנַתן  יָך.  ַחּיֶ ְלַמַען 
ַעל-ֹאְיֶביָך  ה,  ָהֵאּלֶ ָהָאלֹות  ל  ּכָ
ה  ְוַאּתָ ְרָדפּוָך.   ר  ֲאׁשֶ ְוַעל-ׂשְֹנֶאיָך, 
יָת ֶאת  קֹול ה'; ְוָעׂשִ ַמְעּתָ ּבְ ָתׁשּוב, ְוׁשָ
ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצו ָֹתיו  ל  ּכָ
ה  ַמֲעׂשֵ ֹכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך  ה'  ְוהֹוִתיְרָך   -
ָך  ְבֶהְמּתְ ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך  ְפִרי  ּבִ ָיֶדָך, 
ָיׁשּוב  י  ּכִ ְלֹטָבה,   ַאְדָמְתָך  ּוִבְפִרי 
ׂש  ר ׂשָ ֲאׁשֶ ה', ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב, ּכַ
ה'  קֹול  ּבְ ַמע,  ִתׁשְ י  ּכִ ַעל-ֲאֹבֶתיָך.  
ְוֻחּקָֹתיו  ִמְצו ָֹתיו  ֹמר  ִלׁשְ ֱאֹלֶקיָך, 
י  ּכִ  - ַהּזֶה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ תּוָבה  ַהּכְ
ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך,  ה'  ֶאל  ָתׁשּוב 
מלמדת  זו  נבואה  ָך".44  ּוְבָכל-ַנְפׁשֶ

אך  להאמין  צריך  ישראל  שעם  אותנו 

בו  האמונה  דרך  ורק  באלוקים,  ורק 

לגאולה  נזכה  התורה  מצוות  וקיום 

וההצלה של אלוקים באחרית הימים.

הנוצרית  הכפירה  את  ניבאה  התורה 

נאמרה  דברים  בספר  ישראל.  בעם 

נבואה על החורבן שיהיה בעם ישראל, 

ישראל  נגד  יטענו  שהגויים  כך  ועל 

נטענה  שאכן  טענה  אותם,  עזב  שה' 

ימיהם.  מראשית  עוד  הנוצרים  בידי 

"ְוָאַמר  וכותבת:  זאת  מנבאת  התורה 

ָיקּומּו  ר  ֲאׁשֶ ֵניֶכם  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ר ָיֹבא ֵמֶאֶרץ  ְכִרי ֲאׁשֶ ֵמַאֲחֵריֶכם ְוַהּנָ
ָהָאֶרץ  ֶאת-ַמּכֹות  ְוָראּו  ְרחֹוָקה, 
ה'  ה  ִחּלָ ר  ֲאׁשֶ ֲחֻלֶאיָה  ּתַ ְוֶאת  ַהִהוא 
ֶמה  ַעל   - ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ְוָאְמרּו  ּה...  ּבָ
ָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת, ֶמה ֳחִרי  ה ה' ּכָ ָעׂשָ
ר  ֲאׁשֶ ַעל  ְוָאְמרּו  ַהּזֶה:  דֹול  ַהּגָ ָהַאף 
ֲאֹבָתם,   ֱאֹלֵהי  ה'  ִרית  ּבְ ֶאת  ָעְזבּו 
ֹאָתם  הֹוִציאֹו  ּבְ ם  ִעּמָ ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
נבואה  לנו  הרי  ִמְצָרִים".45  ֵמֶאֶרץ 
שאלוקים  יחשבו  שהגויים  מפורשת 

כפי  ישראל,  עם  הברית  את  הפר 

פי "הברית  על  טוענים  הנוצרים  שאכן 

החדשה". 

לא  ישראל  לעם  אומרת  התורה  אך 

ֹאתֹו  ִתְמֶצאן  י  ּכִ "ְוָהָיה  כי:  לדאוג 

יָרה  ִ ַהּשׁ ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות,  ַרּבֹות  ָרעֹות 
ַכח  ָ ִתּשׁ ֹלא  י  ּכִ ְלֵעד,  ְלָפָניו  ַהּזֹאת 
י  "ּכִ הנביא:  גם  אומר  כן  ַזְרעֹו".46  י  ִמּפִ
ית  ּבֵ ֶאת  ֶאְכֹרת  ר  ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ֹזאת 
ִמים ָהֵהם ְנֻאם ה',  ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהּיָ ִיׂשְ

ם  ם, ְוַעל ִלּבָ ִקְרּבָ י ֶאת ּתֹוָרִתי ּבְ ָנַתּתִ
ֵלאֹלִקים,  ָלֶהם  ְוָהִייִתי  ה,  ֶבּנָ ֶאְכּתְ
אומר:  וגם  ְלָעם".47  ִלי  ִיְהיּו  ה  ְוֵהּמָ
ֱאֹלֵקי  ה'  ָאַמר  ּכֹה  ָלֵכן  ה,  "ְוַעּתָ
ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ְלָעם  ִלי  ְוָהיּו  ָרֵאל...  ִיׂשְ
י ָלֶהם ֵלב ֶאָחד  ָלֶהם ֵלאֹלִהים, ְוָנַתּתִ
ִמים  ל ַהּיָ ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי ּכָ
ַאֲחֵריֶהם,  ְוִלְבֵניֶהם  ָלֶהם  ְלטֹוב   -
ר ֹלא  ִרית עֹוָלם - ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָכַרּתִ
אֹוָתם,  ְלֵהיִטיִבי  ֵמַאֲחֵריֶהם  ָאׁשּוב 
י  ְלִבְלּתִ ְלָבָבם  ּבִ ן  ֶאּתֵ ִיְרָאִתי  ְוֶאת 
ְלֵהִטיב  ֲעֵליֶהם  י  ּתִ ׂשְ ְוׂשַ ֵמָעָלי,  סּור 
ַהּזֹאת  ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְנַטְעּתִ אֹוָתם, 

י".48 י ּוְבָכל ַנְפׁשִ ָכל ִלּבִ ֱאֶמת, ּבְ ּבֶ
של  מבוטל  לא  מספר  על  שמעתי 

כמרים נוצרים שנחשפו לנבואות אלה 

בשם  בפיהם  (הנקרא  התורה  בספר 

הקריאה  ובעקבות  הישנה"),  "הברית 

האמונה  כל  את  נטשו  אלה  בפסוקים 

והתגיירו.  ישראל  לארץ  עלו  הנוצרית, 

שהצליח  נוצרי  עדיין  מצאתי  לא 

הכתובות  אלה,  נבואות  עם  להתמודד 

בפירוש בספר התורה, ואיני יודע כיצד 

ניתן להישאר נוצרי (או "יהודי משיחי") 

לאחר הקריאה בהם.

עובדה תשיעית: התורה מצווה את עם 

והסנהדרין  לסנהדרין,  לשמוע  ישראל 

היא זו שהתכחשה לישו.

פחות  לא  להתייחסות  ראויה  זו  טענה 

מהנבואות האלוקיות שהוזכרו בטענה 

בכבודו  עולם  ובורא  היות  הקודמת, 

45. דברים, פרק כט.
46. דברים לא.

47. ירמיהו, פרק לא.
48. ירמיהו, פרק לב.

49. במדבר יא, טז.
50. פרק א, א-יג.

לשמוע  ישראל  עם  את  ציווה  ובעצמו 

לסור  ולא  לשופטיו,  ודור  דור  בכל 

כאשר  שגם  לזכור  עלינו  מדבריהם. 

בסנה  רבינו  למשה  נגלה  אלוקים 

משה  פנה  אליהם  הראשונים  הבוער, 

העם.  את  המדריכים  ישראל,  זקני  היו 

ה' מעולם לא ציפה שאנשים יפרשו את 

העם  ושהמון  עצמם,  בכוחות  הנבואה 

והמצוות  האמונה  את  לעצמו  יבאר 

ה'  התורה,  ביאור  לשם  עיניו.  כראות 

ידריכו  שהם  דור,  בכל  חכמים  מינה 

את העם את המצוות והאמונה הנכונה. 

בספר  במפורש  נמסרו  אלה  דברים 

ה: ֶאְסָפה  התורה: "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

ר  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ּלִ
ְוׁשְֹטָריו,  ָהָעם  ִזְקֵני  ֵהם  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ
ֵעד...  מוֹ ֹאֶהל  ֶאל  ֹאָתם  ְוָלַקְחּתָ 
ָעֶליָך,  ר  ֲאׁשֶ ִמן-ָהרּוַח  י  ְוָאַצְלּתִ
בספר  הציווי  וכן  ֲעֵליֶהם",49  י  ְמּתִ ְוׂשַ
ר...  ֲאׁשֶ ָבִרים,  ַהּדְ ה  "ֵאּלֶ דברים: 

ֹכל  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ֶאל-ּבְ ה  ֹמׁשֶ ר  ּבֶ ּדִ
ה ְיהָוה ֹאתֹו ֲאֵלֶהם.... ָהבּו  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ
ים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים, ִויֻדִעים  ָלֶכם ֲאָנׁשִ
יֶכם".50  ָראׁשֵ יֵמם, ּבְ ְבֵטיֶכם; ַוֲאׂשִ ְלׁשִ
חז"ל  בכך.  עוסקת  יתרו  פרשת  כל 
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שני,  בית  בימי  לראשונה  הופיעו  לא 

את  לדור  מדור  מסמיכים  היו  אלא 

החכמים עוד מימי משה רבינו. התורה 

הראשונה  שהסנהדרין  לנו  מספרת 

והם  ה',  מפי  רבינו  משה  בידי  נוצרה 

חורבן  עד  העם  את  להדריך  המשיכו 

בית המקדש השני. בספר דברים נצטוו 

בני ישראל לעשות ככל אשר מורים לו 

"ּוָבאָת,  ודור:  דור  בכל  ישראל  חכמי 

ֵֹפט  ַהּשׁ ְוֶאל  ם,  ַהְלִוּיִ ַהּכֲֹהִנים  ֶאל 
ַמְרּתָ  ְוׁשָ ָהֵהם...  ִמים  ּיָ ּבַ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ
י  ּפִ ַעל  יֹורּוָך,  ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ ַלֲעׂשֹות 
ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוַעל  יֹורּוָך,  ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ֹלא  ה.   ֲעׂשֶ ְלָך-ּתַ ֹיאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ
ידּו ְלָך ָיִמין  ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ָתסּור  ִמן ַהּדָ
התורה  בכך,  די  לא  ואם  ֹמאל!",51  ּוׂשְ
אומרת במפורש שלאחר שהיא ניתנה 

ְצָוה  י ַהּמִ אסור לשנותה על פי נביא: "ּכִ

ַהּיֹום...ֹלא  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת 
נּו  ּלָ ַיֲעֶלה  ִמי  ֵלאֹמר  ִהיא,  ַמִים,  ָ ַבּשׁ
ֹאָתּה  ִמֵענּו  ְוַיׁשְ נּו  ּלָ ֶחָה  ְוִיּקָ ַמְיָמה  ָ ַהּשׁ
התורה   - נתינתה  מרגע  ה".52  ּנָ ְוַנֲעׂשֶ
ניתנה בידי מקבליה ומוסריה שיפסקו 

על פיה הלכות ואמונה לדורות. 

לעם  שהודיעו  אלו  הם  ישראל  חכמי 

נביא  אכן  הוא  רבינו  שמשה  במצרים 

אותנו  שהדריכו  אלו  והם  האמיתי,  ה' 

בלעדי  התנ"ך.  נביאי  בכל  להאמין 

נביא  מיהו  יודעים  היינו  לא  החכמים, 

אין  לנו  שהרי  אמת,  נביא  ומיהו  שקר 

היכולת לקרוא בכתבי התנ"ך ולהחליט 

ה'.  מפי  דיברו  אכן  נביאים  אילו  לבד 

חז"ל הם אלה שהודיעו לנו מיהם נביאי 

שהעבירו  אלה  והם  האמיתיים,  התנ"ך 

לדור.  מדור  וביאורם  ספריהם  את  לנו 

היתה  לא  תורה,  המורים  חז"ל  בלעדי 

בידינו היום כל תורה.

ישו  בימי  היתה  כידוע  הסנהדרין 

הנוצרי, היא ראתה את טענותיו וכפרה 

הברית  "אלוהותו").  (או  בנבואתו 

הכיר  שישו  טוענת  עצמה  החדשה 

הסנהדרין  אך  הסנהדרין,  בסמכות 

ציוותה לדחות אותו כנביא שקר. כעת 

השאלה מתבקשת מאליה: לאחר שה' 

דור  כל  לבני  בתורה  במפורש  ציווה 

כיצד  ישראל,  חכמי  על  לסמוך  ודור 

חכמי  שכל  ב"נביא"  להאמין  ייתכן 

והרי  שקר?  נביא  שהוא  טענו  ישראל 

אלוקים בכבודו ובעצמו ציווה לשמוע 

ואלוקים  דור,  שבכל  ישראל  לחכמי 

מה  מראש.  הדורות  כל  קורא  כידוע 

יעשה יהודי צדיק וישר אם לא יסמוך 

מצווה  עצמה  שהתורה  כפי  חכמיו  על 

יהודי  נגד  יטען  שה'  ייתכן  לא  אותו? 

שקיים את ציווי התורה לשמוע לחכמי 

שה'  לשער  נוכל  בהחלט  אך  ישראל, 

שמע  שלא  משיחי  יהודי  נגד  יטען 

לחכמי ישראל, וסמך על שיקול דעתו 

לפחות  לי  זכור  המקראות.  בפירוש 

יהודי משיחי אחד שנטש את האמונה 

כאשר  זו,  טענה  בעקבות  הנוצרית 

נשאל, כיצד הוא מרשה לעצמו לפרש 

נבואה  דברי  עצמו  בכוחות  ולהבין 

ציוותה:  כבר  שהתורה  לאחר  ונביאים, 

ר יֹורּוָך,  ֹכל ֲאׁשֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות, ּכְ "ְוׁשָ
אין  יֹורּוָך".53  ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  י  ַעל-ּפִ

ולעמקות  להתפלספות  מקום  הרבה 

אמרתי  כך.  כל  פשוטה  טענה  אחרי 

נהג  בו:  שחזר  משיחי  יהודי  לאותו 

כפילוסוף  ולא  ופשוט,  ישר  כיהודי 

עתיקים  פסוקים  לחקור  המנסה 

ניתנה  האמת  הרי  כי  נבואות,  ולהבין 

רק  ולא  בה,  הרוצים  האדם  בני  לכל 

לחכמים ביותר. וליהודים הישרים אמר 

ה' לשמוע לחכמים, ולכן יהודים ישרים 

כפרו בישו ללא שאלות נוספות לאחר 

שהחכמים הורו כן. היחידים שהחליטו 

בחכמים  שכפרו  מי  היו  בישו  להאמין 

וחשבו שהם חכמים יותר מבורא עולם 

שחכמי  לאחר  התורה.  את  שמסר 

בהסמכת  ונבואתו  בישו  כפרו  ישראל 

מן  מעשית  חובה  לנו  יש  רבינו,  משה 

לשמוע  לנו  שניתנה  האלוקית  התורה 

בקולם, ולכפור בנצרות בלי ספק.

שאנו  סיבה  יש  עשירית:  עובדה 

דת  באף  ולא  התורה,  בספר  מאמינים 

אחרת.

יהודים משיחיים לרוב יתבלבלו כאשר 

עלינו  מוטל  לשיטתם  מדוע  יישַאלו, 

("הברית  התורה  בספר  בכלל  להאמין 

כל  המשיחיים  לשיטתם).  הישנה" 

בברית  עיוורת  לאמונה  רגילים  כך 

מהם  מושג  להם  שאין  החדשה, 

היסודות ההיסטוריים על פיהם מאמין 

עם ישראל בספר התורה שכתב משה 

מפי ה'. כפי שראינו, כתבי הקודש של 

אנשים  ארבעה  בידי  נכתבו  הנוצרים 

הינם  וככאלה,  כתובת,  ללא  אלמונים 

51. פרק יז, ט.
52. דברים פרק ל, יא.

53. דברים יז, יא.
54. דברים ד. לב-לה.

היסטורי.  מעמד  כל  החסרים  כתובים 

ירמיהו  מספר  מצטט  המשיחי  היהודי 

מבלי  דניאל,  ומספר  ישעיהו  ומספר 

לשאול תחילה, מדוע עליו להאמין לכל 

ולהאמין  מלכתחילה,  הללו  הנביאים 

בכלל, בכל מה שכתוב בספר התורה?

ישנה סיבה היסטורית לאמונתנו בספר 

הנביאים  בספרי  ובעקבותיו  התורה, 

התורה,  ספר  התורה.  בשם  שדיברו 

כולו,  בעולם  אחרת  דת  מכל  בשונה 

מתארת התגלות בפני עם שלם. בספר 

הדת  בין  ההבדל  את  ה'  אומר  דברים 

י  "ּכִ בעולם:  אחרת  דת  לכל  היהודית 

ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ִראׁשִֹנים  ְלָיִמים  ָנא  ַאל  ׁשְ
ָרא ֱאֹלִקים  ר ּבָ ְלָפֶניָך, ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ
ַמִים,  ָ ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ, ּוְלִמְקֵצה ַהּשׁ
ָבר  ּדָ ּכַ ֲהִנְהָיה  ָמִים:   ָ ַהּשׁ ְוַעד-ְקֵצה 
ֹמהּו(?!),  ּכָ ַמע  ֲהִנׁשְ אֹו  ַהּזֶה  דֹול  ַהּגָ
ר ִמּתֹוְך  ַמע ָעם קֹול ֱאֹלִהים ְמַדּבֵ ֲהׁשָ
ִחי (?!),  ה  ַוּיֶ ַמְעּתָ ַאּתָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָהֵאׁש, ּכַ
ה ֱאֹלִקים, ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי  אֹו ֲהִנּסָ
ְפִתים  ֹאֹתת ּוְבמוֹ ַמּסֹת, ּבְ ֶרב ּגֹוי ּבְ ִמּקֶ
ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה 
ֹכל  ּכְ ֹדִלים   ּגְ ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה 
ֱאֹלֵהיֶכם,  ְיהָוה  ָלֶכם  ה  ר-ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ָהְרֵאָת  ה  ַאּתָ  .(!?) ְלֵעיֶניָך  ִמְצַרִים  ּבְ
ֵאין  ָהֱאֹלִקים   הּוא  ְיהָוה  י  ּכִ ָלַדַעת 
יודעים  שאנו  הסיבה  ַבּדֹו."54  ִמּלְ עֹוד, 
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שמשה רבינו היה נביא אמת, ושהתורה 

עולם  בורא  מאת  נבואי  ספר  היא 

בהתגלות  טמונה  ובעצמו,  בכבודו 

עמנו  בני  לכל  ה'  נגלה  שבה  האדירה 

במעמד הר-סיני, ובמשך ארבעים שנה 

במדבר, ולפני כן, כשגילה לנו את כוחו 

האדיר באמצעות עשרת מכות מצרים 

וקריעת ים-סוף. ה' הוכיח לעם ישראל 

שהוא בורא עולם ולא אדם. וכך כתב 

המפורסמת:  תימן"  ב"אגרת  הרמב"ם 

"שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות 

שהעידו עליו מבחר העדים שלא היה 

כמוהו,  אחריו  יהיה  לא  וכן  כמוהו 

בכללה  אחת  אומה  שתשמע  והוא 

דבור הקב"ה, ושתראה כבודו עין בעין 

חזוק  האמונה  שתתחזק  היה  זה  ודבר 

ידו  על  לנו  ויגיע  משנה  ישנהו  שלא 

האמת, כדי להעמיד רגלנו לבל ימעדו 

אשורינו".

לתורה:  בפירושו  המלבי"ם  כתב  וכן 

"רצה ה' שתנתן התורה בפרסום גדול, 

וברבוי עצום של שישים ריבוא (גברים, 

הנחילו  והם  והטף),  הנשים  מלבד 

בעיניהם  ראו  אשר  הזאת  הקבלה 

כן  ועל  אחרון,  לדור  אחריהם  לבניהם 

מן  שליח  שהוא  לאמור  שיקום  מי  כל 

תורה  אליו:  נשיב  לעם,  תורה  ליתן  ה' 

בפרסום  האלוקים  מאת  תנתן  שלא 

שכן  וכל  אלוקית,  אינה  כזה,  גדול 

ממשה  הנתונה  התורה  לבטל  שבא 

שישיבו לו שצריך שיתראה ה' בעצמו 

גדול  בפרסום  ריבוא,  שישים  לפני 

בדבר  כי  נתינתה,  בעת  שהתגלה  כמו 

יש  עצמו  לבין  בינו  לנביא  המצטווה 

חשש וספק בדבריו אפילו בדורו, וכל 
שכן בדורות אחרים".55

מי שמבין טענה זו, גם מבין מיד מדוע 

בנצרות.  האמינו  לא  מעולם  היהודים 

היהדות מבוססת על התגלות אלוקית 

לעם שלם, בעוד הנצרות מבוססת על 

טענת יחיד. 

עם  כל  בפני  ניתנה  ישראל  תורת 

ישראל, בידיעתם ובהסכמתם, במעמד 

לאומי של התגלות אלוקית למיליונים. 

בני  עם  נצחית  ברית  הבורא  כרת  כך 

הנוצרים  כולם.  הדורות  לכל  ישראל, 

חזר  שאלוקים  מאמינים  זאת  לעומת 

בו מהברית שהוא כרת עם בני ישראל 

"ברית  יצר  ומאז  הר-סיני,  במעמד 

חדשה" לכל האומות, התלויה באמונה 

הנוצרים  "ישו/ע".  בשם  אחד  באדם 

מברית  בו  חזר  שאלוקים  מאמינים 

נוספת  בהתגלות  שהודיע  ללא  זו, 

עם  הברית  ביטול  על  עדים  למיליוני 

שאלוקים  מודים  הנוצרים  ישראל. 

כמו  אנשים  למיליוני  שוב  נגלה  לא 

במעמד הר-סיני כדי לבטל את הברית 

שאלוקים  מודים  גם  והם  הראשונה, 

כדי  מיליונים  לפני  שוב  הופיע  לא 

לכרות ברית חדשה עם אומות העולם. 

עדים,  שני  עם  חוזה  חתם  מישהו  אם 

את  לבטל  או  לשנות  ברצונו  וכעת 

זאת  יעשה  שהוא  יתכן  האם  החוזה, 

ללא עדים? מובן שאם הבורא החליט 

עליו  היה  הישנה,  הברית  את  לבטל 

להופיע שוב בפני שלושה מיליון עדים 

את  לבטל  יוכל  שהוא  כדי  לפחות, 

שצד  יתכן  לא  גם  הראשונה.  הברית 

אחד בהסכם ימשיך לקיים את החוזה, 

מודיע  אינו  אפילו  השני  שהצד  בזמן 

ממשיך  ישראל  עם  החוזה.  ביטול  על 

ומקיים את החוזה עד עצם היום הזה, 

"לדורותם" כפי שנאמר בתורה, שומר 

חג  את  המילה,  ברית  את  השבת,  את 

הפסח, את יום הכיפורים וכו'. כל עוד 

זאת  הישנה,  הברית  את  מקיימים 

אומרת שלא נכרתה שום ברית חדשה.

זוהי הטענה ההיסטורית החזקה ביותר 

נגד כל האמונה בישו והברית החדשה. 

לבטל  באה  שהנצרות  העובדה  עצם 

ומנסה  מיליונים,  לפני  לאומי  מעמד 

יחיד.  טענת  באמצעות  זאת  לעשות 

יהודי רציונלי לא יוכל לעולם להאמין 

לביטול  הטוענים  משיחיים  ליהודים 

התורה שניתנה במעמד היסטורי בפני 

שוות-ערך  התגלות  ללא  שלם,  עם 

ב"ברית החדשה".


טענות  לכל  מפורטות  לתשובות 

היהודים המשיחיים, יש לפנות לכתובת 

 ,(haemet@haemet.net) המייל 

האמונה  "מדוע  החוברת  את  ולבקש 

החוברת  ואת  רציונלית",  אינה  בישו 

"מדוע יהודי אינו צריך להאמין בישו". 

מידע  למצוא  יוכל  בנושא  המתעניין 

וטענות  המשיחיים  היהודים  על  רב 

המיסיון גם באתר: 

www.xmessianic.co.il .55. שמות, פרק יט, ט
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 דיונים תיאולוגיים בנושא 
דת האסלאם

שיחה עם חוקר הדתות 

מר אפרים בן יוסף

מחבר הספר 'באהלי קידר'

על האסלאם

 

 

דת החיקוי

- נספח -

דת החיקוי     |    117 



האסלאם,  על  מידע  איסוף  לצורך 
פניתי אל המומחה לדתות מר אפרים 
קידר',  'באהלי  הספר  מחבר  יוסף,  בן 
דרך  כברת  בעצמו  שעשה  דגול  אדם 
ארוכה במסלול חיפושו הרוחני, והוא 
סיפר לי על דיון מעמיק שהיה לו ממש 
בימים אלו, עם בחור יהודי שעמד על 
עם  נישואין  לקראת  התאסלמות  סף 
שיואיל  ביקשתיו  מוסלמית.  נסיכה 
להעלות על הכתב את תוכן השיחה, 
ולאחר שנעתר לבקשתי, הנני להביא 
כאן את דבריו. אדגיש כי האמור כאן 
אלא  להמחשה,  שנועד  ’משל'  איננו 

מעשה אמיתי שהתרחש. 
הנה עדותו:

                                       
על  רכון  בעודי  שבועות,  מספר  ”לפני 

ספרי, צלצל הטלפון בביתי שוב ושוב.

של  פוסקים  הבלתי  תדירותם  בשל 

שסימנו  ונשנים  החוזרים  הצלצולים 

חובה  חשתי  העניין,  דחיפות  עבורי 

זו  שהייתה  אף  על  לענות,  לעצמי 

כפי  אכן,  מוגדרת.  לימוד  שעת  עבורי 

חשוב.  בעניין  היה  מדובר  שניחשתי, 

מנכ"ל  ליפשיץ  דוב  הרב  של  מזכירו 

ארגון "יד לאחים" היה מעבר לקו. הוא 

האחרון  במקרה  לטפל  אוכל  אם  שאל 

שהגיע לפתחו של  הארגון, ואני שאלתי 

לפרטיו. 

ממוצא  אמריקאי  יהודי  בבחור  מדובר 

ישראלי בשנות העשרים לחייו שהמיר 

את דתו לדת האסלאם בארה"ב בשנות 

העשרים לחייו. הוריו הפרודים פנו כל 

אחד לדרכו, אביו לדרום אמריקה ואימו 

בעלם  מדובר  לארץ.  שבה  הישראלית 

חמד יהודי שהיה עסוק בלימודיו. הוא 

למד בבתי ספר ציבוריים, לצד ילדי כל 

יהדות  בנושא  ידיעותיו  העולם.  אומות 

בטקסים  בהשתתפות  מסתכמים 

ונטולי  בנאליים  שנראו  משפחתיים 

משמעות אמיתית. 

לצד  לימודיו  ספסל  על  ישב  זה  בחור 

נפט  איל  הוא  שאביה  ערבייה  נסיכה 

והללו  הסעודית  בערב  ביותר  עשיר 

היא  השני.  בפני  האחד  חן  נשאו 

הוא  שאם  בפניו  והתנתה  לו  הבטיחה 

עם  לאישה.  לו  תינשא  היא  יתאסלם, 

בית  אל  לה  שבה  לימודיה  חוק  סיום 

שהבחור  עד  בארמונו  והמתינה  אביה, 

יסיים את הכנותיו. הוא כבר דאג ללכת 

לשיעורים בקוראן בניו ג'רזי ואף המיר 

הדת  במצוות  לנהוג  החל  דתו,  את 

לרגל,  למכה  עלה  הרמדאן,  צום  כולל 

החיצונית.  חזותו  את  לשנות  החל  ואף 

סממנים  ועוד  פניו  את  מעטר  זקן 

החדשה.  דתו  את  המסגירים  חיצוניים 

אחיו  ואת  אמו  את  לבקר  החליט  הוא 

להם  ולבשר  בארץ  האחרונה  בפעם 

נסיכת  עם  ארוסיו  לפני  החלטתו  על 

לראותו  נחרדה  המשפחה  חלומותיו. 

והזדעזעה עד עמקי נשמתה מלשמוע 

המשפחה  החליטה  כך,  תוכניותיו.  על 

מנת  על  התהליך,  את  ולעצור  לנסות 

להשיב את בנה האובד אל חיק יהדותו 

גם  כך  ומתוך  הלאומית  זהותו  ואל 

להשיבו אל חיק המשפחה. 

לעזור  לנסות  לפחות  הסכמתי  מצידי, 

בטחון  שום  וללא  ערבויות  שום  ללא 

השתכנע  הבחור  משהו.  מזה  שיצא 

אותי  לפגוש  משפחתו  באמצעות 

וכך  עמי,  להתווכח  מנת  על  לפחות 

הטלפון  שיחת  לאחר  כשבוע  נפגשנו 

משפחתו  בני  עם  ניהלתי  אותה 

לאחת  אותו  לקחתי  בירושלים. 

באחד  לרשותי  שעמדה  מהקליניקות 

לנו  היו  שם  בירושלים  מהמכונים 

תנאים נוחים עם אפשרות גם לשתייה 

נעימה,  הייתה  עמו  השיחה  חמה. 

הבחור היה עדין נפש, ואני התרשמתי 

אומנם  השיחה  הטובות.  ממידותיו 

גלשנו  אט  אט  אך  בנעימות,  החלה 

לתוך קלחת של וויכוחים שארכו שעות 

פתוחים.  קוראן  ספרי  עם  ארוכות 

שום  על  להסתכל  הסכים   לא  הבחור, 

הגרסה  מלבד  אחרת  קוראן  גרסת 

מערבית  המתורגמת  והיחידה  האחת 

מביקורו  עמו  הביא  אותה  לאנגלית 

שעות  כחמש  לאחר  הסעודית.  בערב 

הנייד  הטלפון  רצופות,  כמעט  ויכוח 

שלי צלצל ואשתי על הקו. היא נשמעה 

קצת מודאגת ושאלה ”נו מתי זה יגמר? 

מתי אתה חוזר הביתה?" עניתי שאנחנו 

זה  שבאמת  לי  ונראה  מותשים  כבר 

הבחור  הוויכוח.  את  להפסיק  הזמן 

עברית  אם.  כשפת  אנגלית  רק  מדבר 

לגמגם.  רק  יודע  אבל  מבין  קצת  הוא 

תנ"ך הוא לא ידע בכלל וגם לא הסכים 

לדבר עליו. אשתי הוסיפה לשאול  ”נו! 

משם?"  ֵיֵצא  הוא  הזה?  הבחור  עם  מה 

השבתי שאינני יודע כרגע, אבל תוכלי 

לשאול אותו! היא הייתה קצת מבוהלת 

את  אליו  העברתי  התעשתה,  מייד  אך 

הטלפון הנייד והיא שאלה: ”מה קורה? 

אתם מסיימים?" הבחור צחק ואמר לה, 

גמר  כבר  בעלך  תדאגי!  אל  בסדר,  "זה 

השתכנעתי,  די  אני  המלאכה,  כל  את 

ושאוכל  בסדר  אהיה  שאני  מקווה  אני 

שואלת".  שאת  תודה  מזה.  לצאת 

במהלך  לשבת.  אלינו  אותו  הזמנתי 

השבת ראיתי את ההתרגשות במבטיו. 

הוא היה מופתע לגמרי. במהלך השבוע 

ביוזמתו  התקשר  הוא  הכן  שלאחר 

וביקש להזמין את עצמו לשבת נוספת. 

הפעם ראיתי את הדמעות בזויות עיניו 

מיד  המשפחה  עם  שבת  שולחן  סביב 

הסיפור  עליכם'.  ’שלום  שירת  לאחר 

הקוראן  אבל  לקיצו,  הגיע  לא  עדיין 

כבר  הזה  החלק  אותו.  מעניין  לא  כבר 

מאחוריו. 

הנה חלק מתוכנו של  הדיאלוג הארוך 

להציג  שבחרתי  ממה  מעט  בינינו, 

לפניכם: 

דברי  כל  האם  נביא?  זה  מה  שאלתי: 

שלפעמים  או  אללה  מאת  הם  הנביא 

השטן יכול גם להגניב תוך דבריו כמה 

מלים ולבלבל את תוכן דבריו? 

איש  הוא  נביא  פתאום!  מה  תשובתו: 

קדוש! רק אללה מדבר מתוך גרונו!

לשמוע  צריך  לדעתך,  האם  שאלתי: 

ישנה  אם  נביא  שהוא  שטוען  לאדם 

לפעמים  מדבר  השטן  שגם  הוכחה 

לתוך  מילים  ומגניב  גרונו  מתוך 

אמירותיו? 

שאם  מפני  שלא!  בוודאי  תשובתו: 

כך, איך נדע מה אמר אללה ומה אמר 

בקולו  לשמוע  שאין  ברור  לכן,  השטן? 

של  סיכוי  שיש  מפני  שכזה  אדם  של 

חמישים אחוז מרידה באללה!

שברגע  אלא  אמרת,  יפה  שאלתי: 

כי  הדברים  פני  הם  שכך  לנו  שברור 

מרידה  אחוז  בחמישים  מדובר  לא  אז 

אלא בהוכחה לנביאות שקר ולכן אסור 

מאה  שזה  מפני  כלל  אליו  להישמע 

אחוז מרידה באללה. אתה מבין? 

תשובתו: אני מסכים! 

הקוראן  את  בבקשה  פתח  שאלתי: 

אוכל  אני  שגם  רם  בקול  ותקרא  שלך 

לשמוע: 

הדברים  על   22 בסורה  קרא  הוא 

שהשטן הכניס לדבריו של מוחמד.

אמרתי: אתה בכלל יודע מה היה הרקע 

אספר  אני  מוחמד?  של  הזו  לאמירה 

לך. מוחמד היה דחוי על ידי בני שבטו 

בני שבט קוריש ממנו הוא בא. הם היו 

רצה  ומוחמד  לאללה  בנות  משתפים 

לשכנע אותם להאמין בו כנביא, 

אליהם,  נחמד  היה  הוא  בדרשה  לכן 

הוא  וגם  דבריו,  את  בלבל  השטן 

מאמיניו  בדרשתו.  לאללה  בנות  שיתף 

כי  מתנצל  הוא  ולכן  כך,  על  הוכיחוהו 

שהיה  הראשונים  מדבריו  בו  חוזר  הוא 

בהם שיתוף בנות אלים לאללה! 

נביא  אליך  כשיבוא   אולי  אז  שאלתי: 

ויפקוד עליך לעשות דבר מה, אל תשמע 

לו? כי אולי דבריו אלו מבולבלים מאת 

השטן ואחר כך כשיוכיחוהו בעתיד אז 

הוא יתנצל ויחזור בו? אם מוחמד מבין 

שגרונו של הנביא יכול להיות גם שופר 

שהוא  למרות  אולי  אז  השטן,  לדברי 

מה  יודע  איננו  הוא  נביא,  שהוא  טוען 

(לא  באמת?  נביא  של  ההגדרה  היא 

הייתה תשובה בצד השני).

שמשה  מודה  מוחמד  האם  שאלתי: 

אמת ותורתו שנתנה בסיני אמת? 

תשובתו: בוודאי! כך הוא אומר בקוראן: 

את  בו  שיש  ספר  בסיני  קיבל  ”משה 

ישראל  לבני  והברכה  האור  האמת 

ולעולם כולו".1 

הודה  שמוחמד  לאחר  האם  שאלתי: 

מאת  אמת  היא  משה  שתורת  כבר 

אללה, הוא יכול לסתור אותה? 

תורת  את  סתר  לא  מוחמד  תשובתו: 

משה הוא בא לקיים אותה ולאשר את 

מה שבידיכם! 

את  סותר  לא  מוחמד  אם  שאלתי: 

תורת  את  לאשר  רק  בא  והוא  התורה 

ליהודים  יש  האם  ומצוותיה,  משה 

שומרי מצוות עולם הבא? 

1. קוראן, 21,48; 28,43; 3,2-4.
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תשובתו: יכול להיות שכן. רק לצדיקים. 

בסורה  הקוראן  את  פתח  שאלתי: 

מלבד  אחרת  דת  לו  המבקש  ”כל    :3

האסלאם... ובעולם הבא ילך לאבדון". 

ברור  האם  דיו?  ברור  הפסוק  האם 

שמוחמד סותר את תורת משה? 

היהודים  כי  ברור.  כך  כל  לא  תשובתו: 

חטאו לאללה כל מני חטאים!

מסכים  שאתה  אומרת  זאת  שאלתי: 

תורת  את  לסתור  יכול  לא  שמוחמד 

משה, ורק בגלל שעם ישראל חטא לכן 

ישנם שינויים? 

תשובתו: נראה לי שכן!

מואשם  ישראל  עם  במה  שאלתי: 

ניבא  מוחמד  יודע?  אתה  בקוראן, 

לאללה.  בן  שיש  טוענים  שהיהודים 

הנה, פתח את הקוראן וקרא: 

בן  הוא  עוזיר  אומרים,  ”היהודים 

המשיח  אומרים,  והנוצרים  האלוהים, 

הוא בן אלוהים". 

יהודי,  ממוצא  שבא  כמי  אתה,  האם 

שמעת פעם על אמונה יהודית כזו? 

תשובתו: האמת לא שמעתי! אבל אולי 

באל- הסעודית  בערב  שבט  איזה  היה 

מדינה שהאמינו בכך? 

השבתי: גם אם נניח שזו איננה עלילת 

דם והיה איזה שבט יהודי נידח בסעודיה 

על  דיבר  מוחמד  מדוע  כך,  שהאמין 

אותם  והשווה  בכללות  היהודים  כל 

לנוצרים ואף התיר את דמם בכללות? 

היכן הצדק והמוסר של אללה? 

ובכלל, אם מוחמד נביא, כיצד הוא לא 

יודע שזוהי אינה אמונת היהודים? הרי 

ומכריז  היהודים  כל  את  מאשים  הוא 

מקביל  שהוא  תוך  מלחמה  עליהם 

להיכן  הנוצרים.  לכל  היהודים  כל  את 

יודע  לא  הוא  מדוע  נבואתו?  נעלמה 

לכל  אלמוני  שבט  אותו  בין  להבדיל 

לא  אם  לדורותיהם?  בעולם  היהודים 

לפחות  אז  המציאות,  הכרת  מתוך 

מתוך הנבואה? 

לו  אין  האמת,  מצד  כעת  הרי  ובנוסף, 

כן  שהיהודים  מפני  דת.  להקים  עילה 

שהוא  כפי  ולא  אחד  באל  מאמינים 

חשב שהם מאמינים כמו הנוצרים בבן, 

אמת!  משה  שתורת  הודה  כבר  והוא 

(לא הייתה תגובה)

שאלתי: האם מוחמד השאיר או ביטל 

האל  שבתורת  המצוות  תרי"ג  את 

הוא  מה  בסיני?  קיבל  רבנו  שמשה 

יאמר על כך ליהודים שהוא דורש מהם 

לא,  אם  לא?  או  שיקיימו  להתאסלם? 

האם זה נקרא ל"אשר" או ל"מחוק" את 

המצוות מתורת משה? 

שאלתי: באיזו תקופה חי ישו בן מרים? 

תשובתו: בתקופת הבית השני!

בפרשת  אומר  מוחמד  מדוע  שאלתי: 

בקוראן  השלישית  בסורה  עמרם  בית 

של  בתו  היא  ישו  של  אמו  שמרים 

עמרם? וגם אחותו של אהרון? ושעמרם 

על  התורה?  נותן  משה  של  אביו  הוא 

נותן  משה  על  מדבר,  הוא  משה  איזה 

שם,  מדבר  הוא  עליו  הנודע  התורה 

או על משה אחר שחי בתקופת הבית 

השני וגם הוא נתן תורה? ברור שמוחמד 

התבלבל ב-1300 שנים. הוא היה סבור 

רבנו...  משה  של  אחיין  הוא  שישו 

או  לומר,  חייבים  לדבריו  המאמינים 

שמשה רבנו ואהרון ומרים ועמרם חיו 

או שישו  השני,  בית המקדש  בתקופת 

מצרים.  יציאת  בתקופת  חיו  ומריה 

את  לדון  תרצה  ואם  נכון?  מהם  איזה 

שהוא  ולומר  ל"כף-זכות"  מוחמד 

שחזרה  משה  אחות  למרים  התכוון 

בגלגול, מה לעשות שהמוסלמים אינם 

מאמינים בגלגולי נשמות? ואם תאמר 

שמרים האריכה ימים מתקופת יציאת 

השני  הבית  תקופת  לסוף  ועד  מצרים 

אז באיזה גיל היא ילדה את ישו? והרי 

”עלמה  הייתה  שהיא  אומר  הקוראן 

צעירה"... 

משה  של  אביהם  עמרם  אם  ובכלל, 

של  אמו  מריה  של  אביה  היה  ואהרון 

אז  לוי.  משבט  היה  שישו  יוצא  ישו, 

צריך  המשיח  משיח?  יהיה  הוא  כיצד 

להיות משבט יהודה לכל הדעות! הלא 

כן? 

בנבואתו  טועה  מוחמד  אם  שאלתי: 

לא  שהוא  מדוע  היסטוריות  בטעויות 

יטעה בטענותיו התיאולוגיות [הדתיות]?          

שהנך  כפי  ומוחמד  היות  שאלתי: 

ממש,  ישו  כמו  התורה  את  סתר  רואה 

ישו  לא  וגם  מוחמד  לא  מדוע  אז 

סיני  הר  למעמד  מקביל  מעמד  עשו 

כל  לנגד  ההר  על  אללה  את  והורידו 

העם הערבי או הנוצרי? חשוב בהיגיון, 

עוד  מעמד  ליצור  צריכים  היו  הם 

הרבה יותר גדול ממעמד הר סיני כדי 

הודו  הם  שכבר  לאחר  אותו  לסתור 

להוריד  צריך  היה  מוחמד  באמיתותו. 

אללה  בנוכחות  הר  על  הקוראן  את 

ביחד  היהודים  וכל  הערבים  כל  לעיני 

כדי שאללה יודיע לכולם על השינויים, 

ואף  לראשון,  דומה  במעמד  לפחות 

על  לאדומים  או  לערבים  לבשר 

בחירתם. האם מוחמד עשה מעמד הר 

מכה ונתן את הקוראן בפני כל הלאום 

הערבי והיהודי בנוכחות אללה? 

אפשר  שאי  בקוראן  כתוב  תשובתו: 

להוריד את הקוראן על הר!

שאלתי : למה? 

היה  שאילו  אמר  מוחמד  תשובתו: 

היה  ההר  הר,  על  הקוראן  את  מוריד 

מתפורר מפחד אללה.2 

טובה  עדות  לך  היש  נהדר!  שאלתי: 

מדוע  ”אילו",  מוחמד  כתב  מדוע  מזו? 

שיעשה  מזרחי?  דמיון  עם  לאיים 

משהו בפועל שיהווה עדות בלי לשחק 

בנדמה לי? האם אללה ריחם על ההר? 

אז שיברא הר מתאים? האם אללה לא 

להוריד  יכול  שהוא  קוראן  לברוא  יכול 

אותו על הר? או שהוא לא יכול לברוא 

הקוראן?  את  עליו  לתת  שאפשר  הר 

אתה  אם  אז  יכול?  כל  איננו  הוא  האם 

אז  כל-יכול,  הוא  שאללה  כמוני  סבור 

אותו  להוריד  שווה  לא  זאת  בכל  אולי 

על שום הר אם אללה לא בחר לעשות 

זאת? (הרכין את ראשו).

לא  למאמיניו  אומר  מוחמד  שאלתי: 

נוצרים  בין  שיש  למחלוקות  להיכנס 

יכריע  זה  הוא  שאללה  מפני  ליהודים 

להיות  העיקר  המתים  תחיית  ביום 

מוסלם.3 

מדוע אם כן מוחמד חולק על עובדות 

שהנוצרים והיהודים לא נחלקו עליהם 

כלל? 

גם הנוצרים וגם היהודים אינם חלוקים 

בתלמוד4  מת.   שישו  העובדה  בעניין 

להריגה  הוציאוהו  שהיהודים  כתוב 

במשפט הסנהדרין ואצל הנוצרים הרי 

זה כל עיקר אמונתם. אחרת הם אינם 

מן המתים.  יכולים לטעון לנס הקימה 

ומה אומר מוחמד? 

ולא  צלבוהו...  ולא  הרגוהו  לא  ”אולם 

העלהו  אלוהים  כי  נכון,  אל  הרגוהו 

אליו."5 

שאלתי: אתה זוכר את הודאת מוחמד 

והכניס  ירד  שהשטן  כך  על  בסורה 22 

זאת  שכח  מוחמד  האם  בפיו?  דברים 

כאשר אמר בסורה 26 ”הבה ואודיעכם 

הם  ממרומים.  השטנים  יורדים  מי  אל 

יורדים אל כל רמאי נפשע". 

כל  נבואה  ניבא  מוחמד  האם  שאלתי: 

שהיא שהתגשמה או שלא התגשמה?

אם  מסופק  אני  יודע,  לא  תשובתו: 

הייתה נבואה לגבי העתיד.

ישראל  מבני  אני  יודע!  אני  תשובתי: 

וכל ספק שיש לך תשאל אותי כי כתוב 

בקוראן:

את  תשאלו  בדת  לכם  שיש  ספק  ”כל 

[את  אותה  מכירים  הם  כי  ישראל,  בני 
התורה] היטב".6 

שלהם  ולרבנים  שלנביאים  ”...מכיוון 

מעידים  והם  לשמירה,  התורה  ניתנה 

על אמיתותה".7 

”הם מכירים אותה היטב כמו שמכירים 

את בניהם".8 

אתה מבין, אלו הם דברי מוחמד. הוא 

ישראל  בני  של  הרבנים  שאנחנו  טען 

האמיתית  התורה  את  ומכירים  יודעים 

באמת  אנחנו  עליה.  להעיד  ויכולים 

.21,59 .2
.2,107-113 ;42,13-14 ;41,45 .3

4. גמרא מסכת סנהדרין פרק חמישי חסרונות הש"ס ד"ה אמר עולה.
5. סורה 4 פסוקים 157,158.

6. קוראן 10,94.
7. קוראן 5,48,44.

8. קוראן 2,141,146.
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רק  שקר!  שהוא  הקוראן  על  מעידים 

התנ"ך הוא אמת! אתה מבין?

שקר  נבואת  הייתה  למוחמד  ראה, 

שקשורה בגורלו של עם ישראל. פתח 

אומר  שם   ,3 בסורה  וקרא  בקוראן 

מוחמד על היהודים: 

האמינו.  לו  הספר,  לבעלי  היה  ”מוטב 

מרביתם  אולם  ביניהם,  מאמינים  יש 

מופקרים. רק בפיהם יוכלו לפגוע בכם, 

ייסוגו  מיד  בכם,  להילחם  ינסו  ואם 

זה  ייוושעו…  לא  ואז  מפניכם  אחור 

גבול  את  ועברו  המרו  כי  על  גמולם 

המותר".9  ועוד הוא מבטיח למאמיניו: 

אש  את  [היהודים]  שידליקו  פעם  ”בכל 

המלחמה, אללה יכבה".

כלומר, אללה יכבה את האש היהודית 

והם יובסו בידי המאמינים המוסלמים 

שינצחום!!!

היה  לא  אילו  למוחמד  לו  היה  מוטב 

מרבה להתרברב, מפני שמאז החל עם 

עתה  ועד  ישראל  לארץ  לחזור  ישראל 

אלו  דבריו  כי  היסטורית  הוכחה  ישנה 

אינם אמת וכי היהודים יכולים בהחלט 

להביס את מאמיני מוחמד במלחמות. 

טוענים  הערבים  מוחמד  של  מאמיניו 

מחוללים  היהודים  כי  בעצמם  כיום 

להם שואה במזרח התיכון. אם הביטוי 

לא,  או  פוליטי  כאקט  נאמר  שואה 

ערבים  עוד  היום  אין  משנה.  זה  אין 

כך  על  מוחמד  ”נבואת"  כי  הסבורים 

שהיהודים ”מיד ייסוגו אחור מפניכם", 

הנכון.  הוא  ההפך  התאמתו.  אכן 

היהודים  נכונים.  כלא  הוכחו  דבריו 

הראו יפה מאד לערבים כי הם יכולים 

בהם  לשלוט  במלחמות  אותם  לנצח 

רבות  אדמות  אליהם  לספח  ובעריהם 

ואף להחזיק בהם במשך יותר מעשרות 

ערביות  אינתיפאדות  לדכא  שנים, 

כל  כאשר  הערביות  ובערים  בשטחים 

הליגה הערבית עם כל העשרים ושתים 

לאל  ואין  מנגד  עומדות  ערב  מדינות 

ידם להושיעם. לא מוחמד ולא הקוראן 

האם  טרור.  ולא  ג'יהד  מלחמת  לא 

טען  הוא  כאשר  מוחמד  התכוון  לזאת 

היהודים  ינסו  ”אם  כי  מאמיניו  בפני 

להילחם בכם מיד ייסוגו אחור מפניכם 

מוחמד  יאמר  ומה  ייוושעו?  לא  ואז 

בה  מלחמה  הימים  ששת  מלחמת  על 

וגם  ירושלים  גם  ימים  בשישה  נכבשו 

לאסלאם,  הקדושות  הערים  [שתי  חברון 

ערים  ובכללם  ואל-מדינה]  מכה  לאחר 

מדינות  כאשר  רבים  ושטחים  רבות 

ערב המוסלמיות הסובבות את ישראל 

כמו מצרים ירדן וסוריה הובסו לאלתר, 

על  הופצצו  מטוסיהם  שכל  לאחר 

ומה  המלחמה?  בתחילת  כבר  הקרקע 

אנואר  האם  המלחמות?  שאר  עם 

סאדאת לא התחנן בפני האו“ם והללו 

לחצו על ישראל להסיר את המצור של 

הארמייה  מעל  סיני  בלב  צה"ל  כוחות 

השלישית [כוחות הצבא המצרי] המכותרת 

על ידיהם? האם לא הם ביקשו הפסקת 

המוסלמים  ממשיכים  כיצד  אש? 

אינן  נבואותיו  אם  במוחמד  להאמין 

מדבריו  ההפך  מכך  ויותר  מתגשמות? 

לנגד  מתממש  בקוראן  המפורשים 

לטעון  נאלץ  המוסלמי  אמנם  עיניהם! 

כי למרות הכול הוא ניצח. אחרת יחרב 

עליו עולמו. זהו עבורו צורך נפשי, דתי 

תיאולוגי וקיומי לטעון לניצחון בצורה 

לא עניינית גם כאשר לכל הדעות הוא 

אין  אחרת  כישלון,  אחר  כישלון  נוחל 

לו הצדקה יותר להיות מוסלמי. חשבת 

סאדאת,  אנואר  מצרים  נשיא  שאולי 

חרף היותו מנהיג מוסלמי שהיה אדוק 

בדתו ומתפלל במסגד לפני כל משימה 

פוליטית או צבאית, חתם הסכם שלום 

עבר  הוא  שבכך  למרות  ישראל  עם 

הבין  שהוא  מפני  הקוראן  חוקי  על 

כך  כל  מלחמות  לאחר  סוף,  סוף  זאת 

הוכיחו  לא  מוחמד  דברי  בהן  רבות, 

שנשיא  שבגלל  ידוע  עצמם?  את  כלל 

הוא  הקוראן,  חוקי  על  עבר  מצרים 

נרצח על ידי המאמינים. מפני שאסור 

לפי  שלום  הסכם  על  לחתום  לו  היה 

חוקי הקוראן. אז אולי בכל זאת כדאי 

של  נביאותו  על  משהו  מכך  ללמוד 

הכתובים  הנבואה  דברי  ועל  מוחמד 

נשק  מייצרת  אירן  מדוע  בקוראן? 

גרעיני, הרי אנחנו איננו אמורים להיות 

להילקח  שצריך  מאיים  גורם  כלל 

דברי  לפי  מפניו,  לחשוש  או  בחשבון 

בדברי  למאמינים  בקוראן?  מוחמד 

מוחמד, אין מה  לדאוג מפני היהודים 

המוסלמים  המאמינים  שהם  מפני 

הבוטחים בדברי הנביא מוחמד בוודאי 

ינצחו את היהודים ובקלות רבה כדברי 

הקוראן היהודים ייסוגו לאחור להם לא 

תהיה  לא  ליהודים  וגם  נזק  שום  יגרם 

העצמאות,  במלחמת  לא  תקומה, 

במלחמת  לא  ההתשה,  במלחמת  ולא 

הימים,  ששת  במלחמת  לא  השחרור, 

ועוד.  ועוד  כיפור...  יום  במלחמת  לא 

התיאולוגית  התקומה  היא  היכן  אז 

בקוראן  מוחמד  ”הנביא"  דברי  של 

נבואותיו  את  מגשים  התנ"ך  אם 

לארצו,  היהודי  העם  לשיבת  באשר 

השממה  ובהפרחת  הגלויות  בקיבוץ 

של  גלות  שנות  מאלפיים  יותר  לאחר 

הסיכויים  כל  כנגד  ורדוף  קטן  עם 

לנבואות  תקומה  זו  האין  הטבעיים?  

התגשמותן  בעצם  המעידות  התנ“ך 

איננו  הוא  וכי  לאמיתה  אמת  הוא  כי 

מוחמד.  מאמיני  של  כטענתם  מזויף 

ונהיה  נותרנו  היהודים  אנחנו  אלא 

לנצח העם הנבחר החי והקיים, למרות 

ניסיונות ההשמדה בהם העולם הערבי 

בצלחת  ידו  טמן  ולא  מנגד  ישב  לא 

אלא שיתף פעולה עם היטלר ועם כל 

שונאי ישראל בכל הזדמנות אפשרית? 

על  יהיה  מה  אז  כי  אמת,  התנ"ך  אם 

התשובה  אמת?  איננו  הוא  הקוראן? 

הם  היהודים  אם  שלא!!!  בוודאי  היא, 

יהיה  מה  אז  התנ"ך,  של  הנבחר  העם 

החליפו  לא  הם  האם  המוסלמים  על 

אותנו? התשובה ברורה, בוודאי שלא!!! 

דתית  מלחמה  היא  בנו  מלחמתם  לכן, 

הנחשבת למלחמת ”קודש" מבחינתם, 

אנחנו  שאם  לכולם  שברור  מפני 

מוכיח  הדבר  ממילא  אז  האמת"  ”עם 

ומברר מי הוא ההיפך. עובדה זו מאוד 

אסור  ומבחינתו  מוסלמי  לכל  כואבת 

לו לאפשר שזה יקרה כי אז האסלאם 

כנביא  מתברר  ומוחמד  אמת  איננו 

טעו  אשר  מאמיניו  כל  עם  ומה  שקר. 

בגורלם  יעלה  ומה  הדורות?  במשך  בו 

מוסלמי  מאמין  כל  צריך  לכן,  הנצחי? 

למנוע זאת בכל דרך, באמצעות טרור, 

התאבדויות  ג'יהד,  מלחמת  דם,  מוות, 

התשובה  קצרה  ומכאן  ועוד.  ועוד 

נשק  מייצרת  אירן  מדוע  לשאלה 

להשמיד  רוצה  היא  כי  ומצהיר  גרעיני 

את העם היהודי היושב בארץ ישראל. 

לא  ובודאי  פוליטי  סכסוך  איננו   זהו 

הוא  זה  מגבולותינו.  הרחוקה  אירן  עם 

דתיות  של  טהורה  זיקה  בעל  סכסוך 

לפתרון  מבחינתה  המוכנה  מוסלמית 

של  ובסגנון  שמשון"  ”ברירת  בנוסח 

”תמות נפשי עם פלשתים". מפני שאם 

הוא  ומוחמד  האסלאם  אינה  האמת 

אמת  איננו  והקוראן  אמת  נביא  לא 

הוא  התנ"ך  ואילו  וטהור,  קדוש  ולא 

של  הנבחר  העם  הם  והיהודים  האמת 

למות  הערבים  מוכנים  אז,  כי  אללה, 

את  ולקבור  היהודים  כל  עם  ביחד 

הבושה הגדולה של הכבוד הערבי ושל 

התנ"ך  עם  יחד  גדולה  כבדייה  הקוראן 

ולמות,  יחדיו  לאדמה  מתחת  האמיתי 

במקום להישאר בחיים ולהכיר בטעות 

עם  יחד  ולהיגאל  האמת  על  ולהודות 

אף  על  היהודים,  אנו  לנצח!  ישראל 

עיניהם  את  להאיר  צריכים  ההתקפות 

שהדבר  ככל  כולו  העולם  את  ולהציל 

עבור  דרך  ולהורות  לנו  מתאפשר 

האלוהי  האור  אל  האנושי  המין  כל 

שבתנ"ך. הקודש  כתבי  של  האמיתי 

וזאת לא רק על מנת להשיג שלום על 

המטרה  אל  להגיע  אלא  האדמה,  פני 

כל  של  גאולתם  שהיא  האמיתית 

העמים,  מכל  הפוטנציאליות  הנשמות 

באמצעות  לגאולתן  עדיין  הממתינות 

של  האוניברסאלית  הגאולה  בשורת 

כתבי הקודש בתנ"ך. 


או  עגול  הוא  העולם  האם  שאלתי: 

שטוח לדעת הקוראן? 

תשובתו: העולם הוא עגול זאת עובדה 

המוסלמים  גם  עוררין  עליה  שאין 

מסכימים!

ויכוח  זה  על  אין  היום  נכון,  שאלתי: 

הקוראן  אם  אותך  שאלתי  אבל  כלל, 

הקוראן  ובכן,  דעתו?   את  הביע 

פתח  שטוחה  היא  שהארץ  טוען 

פרשנו  ”הלא   :78 בסורה  בקוראן 

ההרים  את  וקבענו  כיצוע,  הארץ  את 

בראנו.."  ונקבה  זכר  ואתכם  כיתדות, 

שאלתי: האם יש סתירות בקוראן?

תשובתו: מוחמד טוען10 שאין סתירות 

9. סורה 3: בית עמרם 110-112.
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בקוראן ושהוא נקרא ”ספר ברור" וזוהי 

אלא  אותו  כתבו  אדם  בני  שלא  האות 

שהוא קיבל אותו מאללה.   

המשכתי: אז די לנו לבדוק דוגמא אחת 

של  ה"אות"  את  להפריך  כדי  לפחות 

הספר הברור. 

מחד טוען מוחמד בסורה 4 שישו עלה 

להם  נתן  לא  אללה  כי  השמימה  חי 

בסורה  טוען  הוא  מאידך  אותו.  להרוג 

נתנו  ”לא  כי  ”הברור"  הספר  של   21

לאיש לפניך חיי נצח"... 

אמונתו  את  סותר  זה  אין  האם 

שקדם  לישו  בקשר  מוחמד  של 

לו?    

במסקנותיו  סתר  מוחמד  זאת,  מלבד 

ראשיתו  כל  את  אל-מדינה  בתקופת 

שהסתכסך  לאחר  מכה,11  בתקופת 

והושפע  אל-מדינה  יהודי  עם 

הנוצרית.  הכנסייה  של  מהאנטישמיות 

חציו.  את  סותר  מהקוראן  חצי  ולכן 

מאפשר  בקוראן  אחד  פסוק  למשל, 

הם  כאשר  לחיות  ולנוצרים  ליהודים 

מכריז  אחר  פסוק  ואילו  מושפלים, 

את  וחורץ  חורמה  מלחמת  עליהם 

משתפים  היותם  בגלל  להריגה  דינם 

היא  תשובתם  נכון?  מה  אז  באמונתם. 

שפסוקי החרב הם אלו שתקפים, ואילו 

אינם  בהשפלה  חיים  על  הפסוקים 

למצוא  שאפשר  אומרת  זאת  בתוקף. 

כל  בתוקף.  אינם  שהם  לרוב  פסוקים 

ליהודים  מוחמד  שהחמיא  המחמאות 

במכה  דרכו  בתחילת  ולתורה  למשה 

מסקנות  אינם  הם  בתוקף.  אינם 

פרו  דבר  של  בסופו  שנותר  הקוראן, 

לא  אם  פחות  לא  ואנטישמי  נוצרי 

שלמעשה  כך  החדשה.   מהברית  יותר 

יותר  עצמו  דברי  את  הסותר  ספר  אין 

כל  ספרי  את  ניקח  אם  מהקוראן. 

הדתות כאחד עם כל הסתירות שבהם, 

בריבויי  כאחד  כולם  על  הקוראן  יעלה 

ב"איכותן"!  ואף  הפנימיים  סתירותיו 

שאין  ”הברור"  הספר  ייקרא  לזה  האם 

בו סתירות? 



10. סורה 12.
11. בתקופת מכה כאשר מוחמד עדיין היה פרו-יהודי, עוד בטרם הפך לאנטישמי ולפרו-נוצרי בתקופת אל-מדינה, הוא כתב בקוראן על היהודים:

"אללה נתן להם את הארץ המבורכת, את הצד המזרחי והמערבי [של נהר הירדן] שהבטיח אללה לאברהם. כי בני ישראל הם זרע אברהם יצחק ויעקב, 
וקיבלו את ארץ ישראל, ארץ הקודש. בגלל שסבלו מפרעה וממצרים, בני ישראל נבחרו מכל האומות". [קוראן 7,133-137, קוראן 21,70-73, 

קוראן 5,21-24; 44,32-33; 28,1-6].
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עם פרידה     |    127   126   |   עם פרידה

כדי  רק  הרחוקה  לפראג  להגיע  טרח  אייזיק 

לשמוע שהאוצר נמצא בביתו! 

ידוע המעשה באותו יהודי שהתגורר בקרקוב 

שאוצר  בחלומו  לו  אמרו  אשר  אייזיק,  ושמו 

לארמון  הסמוך  הגשר  מתחת  לו  ממתין  גדול 

לאחר  לשם  משהגיע  הבירה.  בפראג  המלוכה 

שהמקום  לראות  התאכזב  רבים,  טלטולים 

מושגח ושמור על ידי פלוגת חיילים המפטרלים 

לאיש  מניחים  ואינם  במקום  בקביעות 

להתקרב. מדוכדך ועצוב הוא עמד שם שעות 

והרעים  ניגש  הפלוגה  מפקד  אשר  עד  רבות 

גמגם  כאן??"  עושה  אתה  "מה  בקולו,  עליו 

המפקד  פרץ  חלומו.  על  בפחד  וסיפר  אייזיק 

שאוצר  חלמתי  "ואני  בלעג:  לו,  ואמר  בצחוק 

גדול טמון בקרקוב מתחת התנור בבית יהודי 

ושמו אייזיק. וכי תעלה בדעתך שאסע לשם?? 

על  ונס  לאחוריו  אייזיק  פנה  מכאן!!"  הסתלק 

נפשו. כשהגיע לעירו חפר מתחת התנור בביתו 

ו...מצא אוצר גדול שעשאו לעשיר מופלג.

אח יקר, אחות יקרה.

במקומות  האלוקית  האמת  את  נחפש  בטרם 

אחרים, האם חיפשנו בתוך ביתנו??

האם ביררנו היטב את יהדותינו ממקור ראשון 

שכאשר  ספק  אין  ובהירה??  יסודית  בצורה 

כפי  הטהורה  היהדות  את  ונכיר  היטב  נברר 

שהאמת  לראות  במהירות  נווכח  שהיא, 

ואין  ביתנו  בתוך  נמצאת  היחידה  האלוקית 

לחפשה.  כדי  זרים  בשדות  לרעות  צורך  שום 

וכבר התלונן על כך הנביא ירמיה (ב, יב) בשם 

ה' ואמר:

ִים ָרעֹות  ּתַ י ְשׁ ַמִים ַעל ֹזאת וכו' כּכִ "ׁשֹּמּו ָשׁ
י! ֹאִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים-ַחִיּים (זוהי  ה ַעּמִ ָעָשׂ
ּבֹאֹרת  ּבֹארֹות  ָלֶהם  ַלְחֹצב  אחת),  רעה 

ֹלא  ר  ֲאֶשׁ (מתמוטטים ומתפרקים)  ִרים  ּבָ ִנְשׁ
ִים". ָיִכלּו ַהּמָ

כנגד  היחידה  האלוקית  באמת  להיווכח  כדי 

אחדות  נקודות  הובאו  והשקר,  הזיוף  דתות 

בקצרה במבוא לחוברת זו.

עם פרידהעם פרידה

http://www.hidabroot.org הדברות

http://www.arachim.org ערכים

http://www.aish.co.il אש התורה

לקבלת עזרה:

יד לאחים - המחלקה למאבק במיסיון: 

1-800-620-640 מוקד 24 שעות ביממה.

להרחבת היידע ניתן לצפות בתוכניות ובמאמרים שבאתרים הבאים:
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ידיעותיהם  את  להרחיב  המעוניינים 

הנוצרית  האנטישמיות  של  בנושא 

הטעויות  בחשיפת  וכן  לדורותיה, 

הנוצרית,  הדת  של  התיאולוגיות 

מוזמנים לעיין בספרים באים:

1. הרב יהודה דוד אייזנשטיין, "אוצר 

הויכוחים". ניו-יורק, 1928

ישראל  "שנאת  אלמוג,  שמואל   .2

שזר,  זלמן  מרכז  הוצאת  לדורותיה". 

ירושלים תש"ם.

"מוסר  אמוזג,  בן  אליהו  הרב   .3

בעריכת  נוצרי".  מוסר  לעומת  יהודי 

הוצאת  זייני.  רחמים  אליהו  ד"ר  הרב 

ישיבת "אור וישועה".

האופל".  "מנגינת  שלם,  דוד  הרב   .4

וכן ספרו "והיה כאשר תריד".

5. פרופ' דניאל יונה גולדהגן, "תליינים 

מרצון בשירות היטלר: גרמנים רגילים 

אחרונות  ידיעות  הוצאת  והשואה". 

הראשון  בפרק  (בעיקר  חמד.  וספרי 

הספר).

"גרמניה  פרידלנדר,  שאול  פרופ'   .6

ההשמדה:  שנות  והיהודים,  הנאצית 

1945-1939". הוצאת ספרים עם עובד 

בע"מ, תל אביב, ויד ושם ירושלים.

גרץ:  מיכאל  ברויאר,  מרדכי   .7

"תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה", 

 .1600-1780 והשכלה  מסורת  א', 

לתולדות  שזר  זלמן  מרכז  הוצאת 

ישראל, ירושלים.

יהודים  "בין  לימור,  אורה  פרופ'   .8

במערב  ונוצרים  יהודים  לנוצרים: 

החדשה".  העת  ראשית  עד  אירופה 

הפתוחה,  האוניברסיטה  הוצאת 

תשנ"ג. 1993 - תשנ"ח 1997

שנות  "אלפיים  שלאס,  חיים  הרב   .9

עם  תולדות  יהודית".  היסטוריה 

ימינו.  ועד  שני  בית  מחורבן  ישראל 

הוצאת ספרים פלדהיים.

ואין  "קראתי  פוקס,  אברהם  ד"ר   .10

עונה" - זעקתו של רמח"ד וייסמנדל 

בתקופת השואה, עמ' 107-113. 

הוצאת ספרים פלדהיים.

"בסתר  פרבשטיין,  אסתר  פרופ'   .11

בימי  ומנהיגות  הגות  הלכה,   - רעם" 

מוסד  הוצאת  חמישי.  פרק  השואה, 

הרב קוק.

12. משה בן דוד, "על פתחה של רומי". 

שמפריך  יריעה  ארוך  מעולה,  (ספר 

את כל התיאולוגיה הנוצרית).

הנוצרי.  המוקש  צורישדי,  יעקב   .13

הוצאת ידיעות ספרים.

אל  "והשבות  נויגרשל,  מ.  הרב   .14

לבבך", פרק "נצרות ומיסיון". הוצאת 

יהדות מזווית שונה.

מטרוקי,  אברהם  בר  יצחק  הרב   .15

נדיר  די  ספרון  האמונה".  "חיזוק 

וכתבי  הנוצרים  טענות  את  הסותר 

דתם, שנתחבר במאה הי"ז, וראה אור 

ללימוד  לעידוד  "המוסד  ע"י  בשנית 

תורה".

קונטרס  שיינפלד,  משה  הרב   .16

עמ'  מאשימים",  הכבשנים  "שרופי 

8-11 . יו"ל ע"י חוג בני תורה.

אסף  עורכים:  בספר".  "זיכרון   .17

פרבשטיין,  אסתר  כהן,  נתן  ידידיה, 

עמ' 100.

פרסומים באנגלית

1. פרופ' דניאל יונה גולדהגן,

 A Moral Reckoning

(דהיינו: חשבון נפש מוסרי). 

(הספר מוכיח את השורשים הנוצריים 

האנטישמיים שהביאו לשואה).

2. פרופ' דוד קרצר, 

 The popes against the jews

(דהיינו: האפיפיורים כנגד היהודים).

 Hitler's Pope קורנל,  ג'ון  פרופ'   .3

היטלר).  של  האפיפיור  (דהיינו: 

חמורות  האשמות  מטיח  (הסופר 

פיוס  האפיפיור  של  התנהלותו  כנגד 

ה-12 לנוכח ההשמדה היהודית בזמן 

השואה).

המוזכרים  באנגלית  הפרסומים  כל 

שם  בעלי  חוקרים  של  הינם  כאן 

להכרה  זכו  ופרסומיהם  עולמי, 

בינלאומית.

הרצאות שמע

הרב מרדכי נויגרשל: 

1. "האפיפיור הביתה!", הרצאה מספר 

144, בקטלוג "יהדות מזווית שונה".

הנוצרי",  המיסיון  שקרי  "חשיפת   .2

"יהדות  בקטלוג   ,160 מספר  הרצאה 

מזווית שונה".

ביבליוגרפיה נבחרת


