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 קמחי יוסף רבידיכואן
י4 והמין המאמיןבין

 בואמ
 ומפרשי המדקדקים טראשי אחד קמחי, יצחק צו יוסףר'
 1270 שנת בערד ומת 1205, שנת בערך בספרד נוקד"חנ"ה

 את )עזוב הוכרח הרר"ק בנו וננויד וקודם צרפת.כנרבוגא,
 שם ויכיה בנרבונא והתישב הנוצרים רדיפות כאקמתספרד
 רב"ז ידי על )נערך הזכרוז" "טפר חבר הוא שנותיו.יתר
 טפירושיו ונשארו התנ"ך, עי ופירושים 2888( ברקיובכר,

 ספר את תרגם הוא נדפסו. מהם ואחדים קטעים, רקבכתב-'ד
 לעברית, מערבית פקודא 1' בחיי )רבנו הקבבות".חובות

 אינ'יר פרובינצא בקהוות )אמרם שנהנו פיוטים כמהוהכר
 שהוא הברית", "ספר הבר יעניננו שנונע ומהזטריפו)י.

 הנוצרים. טענות על  תשובות וכולל  והמיז  המאמיז גיזויכוח
 ונעהק ת"ע( )קושטא  חובה" "מלחכות בספר גרפס טטגוויית

 ה"סין". שם טזכיר ואינו הטחבר הוא ה"טאטיו" במונ,פד.
 דרכי לתלמידיו )הורות כדי הכנשל, דרך ע) שהואונראה

 כי ישער ונובי יהודי. עם המתוכח נוצרי או )טומרהתשובה
 בזמנו, שגורים היו ואודים ניטרים ביז כאיהויכוחים

 או אחת בפעם עליהם ההשיב מוכרח הגה בעצמווהמחבר

 מביא  ויכוחו  בסוף  לזכרון.  הספר על ובחב  שוניםבזמנים
 חשובית מביא גם יהנוצרים.  התשובות בין חידודיםאיה
 רעת "להרחיק שמואל, בר' אייעזר ר' זקנו אביו רבורופי

 נביאים בתורה, ומדע שכל בהכרח נוצר, באיוההמאמינים
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 )א בזמנו כי שכותב מה עי עין )שים וכדאי)כתובים".

 היו הנשים גם וכי ישראי, מבני וגזינים רוצחיםנמצאו
 באיט,ר אפיקו עזיהן )סמור וראוי בסצזת,הידקדקות
 רק עליהן סומכים כי האומרים הפוסקים נגדדאורייתא,

 דרבנו:באיסור

 הבריתספר
 אמרו חזקו, כושלות וברכים רפות ידיםחזקו
 יבוא נקם אלהיבם הנה תיראו, אל חזקו 5בלנמהרי
 ג-ד(. לה, וישעיה ויושיעכם יבוא הוא אלהיםנמול
 לפעולתכם. שכר יש כי ידיכם ירפו ועל חזקוואתם
 דבר ה' רוח : לה' המיחלים כל לבבכם ויאמץחזקו
 אנשים כי ראיתי אשר אחרי לשוני. על ומלתובי

 חזון להעמיד התנשאו למומרים( עטנו בניומפריצי
 פתיותם ונשאם התולים, ומשלים כזבים ודברישקר

 אותם ופתה והשכל, דעת מבלי אולתםזהשיאם
 דברי הם אשר חיים אלהים דברי להפוךמכלותם
 לא אשר הנוצרי ישו כאמונת אותם ותלוהנביאים

 מררך ונטו והשכל דעת מבלי אותם ופירשוכרת,
 לאמוץ מתלמידי תלמיד ממני ביקש והנההאמת.
 בהם שיש בתנ"ף והנבואות ההויונות בלולכנזם
 כננד המתוכחים והאפיקורסים חמיוימ בלתשובה
 תועלת למען בזה שאלתו לטלאות וראיתידתנו,
 דעת ואיש ישראל. אלהי באמונת להוסיףמרובה
 הרקיע כזהר ויזהירו יבינו והמשכילים אומץ;יוסיף

 ועד. לעולם בכוכבים הרביםומצדיקי
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 לדרוש עלי הטובה אלהי כיר תחלהואחל
 : והרעת הבינה ותשובות השכל, בדרכיולחקור

 ורוח, ובן אב בשילוש ומאמינים אומריםהם
 העולם, כ5 ובורא לכל אב הוא הבורא ביוטוענים
 מרחפת אלהים "ורוח אמר בראשית ספרובתחלת

- ורוח. אב הרי המים", פניעל  ונאמר: נשיבם 
 עליהם מורה השכל כי : ז י מ א מ י נא
 הולידו והוא לעולם אב הוא בי אליהם נוטהוהדעת
 יכריהני מי אבל הקדש. ורות מאין ישוהמציאו
- השבל שיכריחני כמו בן, לו שיששאאמיז  לפי 
-דבריך  ? ורוח אב 
 אמרוק ומוב דנת יפה : 1 י מ ה ר מא
 ומצד הכתוב מצד ורוח אב האמונה עליךשקבלת
 השכל מצד לבן ראיה ללכ'וד יכול ואיניהשכל,
 דברו כלם הנביאים כי מהכתוב, אלמדנו מקוםמכל

 הנביאים, בדברי מאמין ואני הבן, עלוהתנבאו
 ותהי לנו נתו בן לנו יולד ילד כי ישעיהשאמר
 גבור אל יועץ פלא שמו אל ויקרא שכמו עלהמשרה
 אדם, לבן אלו שמות יתכו ולא שלום, שר עדאבי
 בבן. להאמיז יכריחנווזה

 שהבאת הפסוק זה : ן י מ א מ ה ר מא
 וגירונימום אתה בו טעית ישעיה מנבואתראיה

 אלא א5, ויקרא נקוד תמצא לא כי שלכם,המעתיק
 שלום שר ער אבי גבור אל יועץ פלא שמוויקרא
 שמו שקרא הצדיק חזקיהו וזהו ה(. מ,)ישעיה
 והטלהמות התגרות שרבו לפי שלום שרהקב"ה



 ויכוחיםילקוט
6 "ממי ייסף"ממם,ר'

 רמליהו בן פקה כי אביו, אחז בימיוהטחלוקה
 את והחריבו והשמידו בו נלחמו ארם מלרורצין
 ילד נחלד כבר כי הנביא ישעיה ויבשרארצו,
 ומצאנו  שבמו. על דוד בית של המשרהשתהיה
 חזקיהו. נולד כבר כי הימים בדברי מפורשזאת
 השעה: לפי הם הללו שמות הכתוב שמזכירומה
 ללכת שיעצהו יועץ, : עמו פלאות שעשהפלא,
 שהגבירו גבור, אל : רשע היה אביו כי השם,בדרכי
 שנה. ט"ו שנותיו על שהוסיף ער, אבי : אויביועל
 אביהם. והוא הם בידו עד עדי ושנות נצה ימיכי

 זה אמר הבן על כי תאמר כאשר היה אםועוד
 השכל I1ww אמונה כי היסב, לבאר לו היההפסוק,
 הנבושם היו הפשוט הפסוק בפירוש אותהמקבל

 בבמן נכנס שהקב"ה יאמין מי כי אותו,מפרשים
 המה נשר כי ויזכור נאמר והלא בשר, ולקחאשה
 יאמיז ומי לט(. עת, )תהלים ישוב ולא הולךרוח
 ושבע ימים קצר אשה ילוד היה העולם אלהיכי
 להאמין מוכרח איני כן על א(. יד, )איוברוגז

 ידון לא י ה ויאמר הכתוב אמר ועות בבן.אמונה
 ב(, ו, )בראשית בשר הוא בשגם לעולם באדםרוחי

 הזה. המקרא הכזבתהרי
 כי שמעת גם ידעת הלא : ן י מ ה ר מא
 באים ורעו כל היו הראשון אדמ שחטאבעבור
 רצה כן על שחטא, אדם בחטא נדונים '-יןבבידורם

 העולם, להושיע מרים בבטז בשר ולקהת )י'ן-וו )יק.
 הצדיקים להוציא לארץ בא ענותנותו:":.-וב
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 אחרי שם הולכים הזו אדם באשמת כימגיהנם,
 ארורה שנאמר בסו הלרזן את ק5ל ובאשמתושמתו
 . . ייז(. נ: לבראשית. בעבורךהאדמה

' 

 מדרף פעית כמה : 1 י מ א מ ה ר מא
ה,' )איוב צדק יעות שדי ואם משפס יעות האל !השכל
 ? אדם חטא על בגיהנם הצדיקים להוריד 'ג(
 ובנים בנים' על אבות יומתו לא הכתוב אמריהלא

 )ויקרא יומתו בתמאו. איש אבות ע5לא.:יומתו
 אתה ישו שבא מיום כי רואה אני ועוד טז(.כד,

 שנראה מה הושיע 5א ומדוע העולם, שהושיעאומר
 ולאשה חייך, ימי כ5 תאכלנה בעצבון אמר כילעיז
 הוא וכן טז-יז( ג, לבראשית בנים תלדי בעצבאמר
 שלא מה שריפא תאמר ואיך נתרפאו, ו5א היוםעד

 יסורי ישו עליו שקבל לאחר כי באמרך לעיןנראה
 ראיה לך אביא נם ? מגיהנם הצדיקים יצאומיתה

 אמר ישו כי דבריך, המה שכזבים שלךמהאונגליון
 בגדי לבוש גדול עשיר היה אחד אדםלתלמידיו

 ובא מאכל, מיני כ5 שלחנו ע5 והיה וארגמןמשי
 וצמא רעב והיה לאזרום ושמו שלחנו אל אחדעני
 ומ"מ לאכול פת 15 נתן ו5א העשיר עליה רחםולא

 המלאכים אותו והו5ינו לאזרום מת אח"כלשתות.
 עשיר אותו מת אח"כ אברהם. כחיקזהניחוהו
 לאזרום וראה עיניו נשא לגיהנם. אותווהוליכו
 לאזרום א5 ואמור חנני 1 אבי לו ואמר אברהםבחיק
 אברהם, אותו ענה גדולה. אש בלהבת גרון אניבי

 היה והוא גדול, בעושר עשיר כשהיית בניתזכור
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 אמר ועוד בעוני. ואונה בעושר הוא ועתהבעוני
 מכם אחד ילד ואם אחים חמשה לי ישלאברהם
 גורמים שיהיו הדברים יעשו שלא 5הם יאמרלשם
 דברי 5הם יש הנה 15 ואמר אברהם ענה זו.להבה

 לא להם ישסעו 5א ואם ויסבלום, וישמעוהנביאים
 זה ולפי יט(. 6ז, ולוקום וכו' אחר אישיאמינו
 כי תאמין ואיד בגיהנם, שהצדיקים תאמיזאיף

 והוציא לגיהנם ירד מותו אתרי ימיםשלשה
 שאתם האמונה מבזב זה ה5א משם,הצדיקים
 לר ואיו יעוורו וריק הבל דבריף וכלמאמינים,
 זה. עלתשובה
 5א להאמיז שרוצה מי 2 1 י מ ה ר מא
 נגדם. נומה שהשכל אע"פ ישו בדברי לחקוריבקש
 ולא טובים מעשים ולא אמונה לכם אין אתםאבל

 לי ויש מכם. אבד הכל כי מלכות, ולאשררות
 זה. על 5י שעוזרים בתורתכםפסוקים
 אטונת כי לר רע : 1 י מ א מ ה ר מא
 והם מובים מעשים חלקים שני כוללההיהודים
 לספר ואתחיל העמים. כ5 ע5 זו במעלהעולים

 אותם. להכחיש יכול אתה ואיז המוביםמעשיהם
 היהודים י, כ נ א : הרברים מעשרתאחל

 היהודים לר, ה יהי א ל השם: אתמיחדים
 אומה אין א, ים ת א 5 פסילים: עושיםאינם
 אט ר, כו ז כישראל: שוא שגועת ב5אבעולם
 הגתם אט ד, ב ב ישראל: אלא שבתשומרי
 ח, רצ ת א ל "סרא5: בני כמו אבותםמכבדים
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 ומנאפים, רוצחים ביהודים אין מ, א נ ת אל
 כמו מפורסם בדרך ביהודים אין וגת עושק כןכמו

 אותם ותוליו בדרכים הבריות שמלסטיםבנוצרים
 תוכל ולא למקצתם, עיניהם ומנקרים עציםעל

 היהורים משפחות אלו. דברים היהודים עללההזיק
 היהודים מעשיהן. בכל צנועות ונשיהםטהורות
 בלמוד גדולם ועד מקטנם בניהם אתמגדלים
 יבהו הבן מפי נבלה דבר האב ישמע ואםהתורה,
 אותו וירגיל שפתיו, על עוד ישמע לבלתיוייסרחו
 ימנענה פיו על שבועה ישמע ואם יום. בכללהתפלל
 בחוץ תראינה לא צנועות, הן בנותיהן וכןממנו.
 היוצאות הנוים בנות כמו פרוצות תמצאינהולא

 ע"ז מוזהרים כי אף מקום, בכללקרנות
~uy .אומה אתם כי לומר ותכלם תבוש הלאאמונתם 

 בפרהסיא אלה עברות כל מרגילים אתם אםטובה
 הרגיל כל הלא אותן. למנוע מאומה תעשוולא

 אגל עכביש קורי נמו קלות שהן אע"פבעבירות
 כל בן הבית, בחלוני יהיו אם האורה אתימנעו
 כי לף אומר ועוד מכם. האורה מונעיו אלועבירות

 יומים או יום אחיהו יהודי אצל יהודי יתאכסןאם
 1כ1 מזונותיו, דמי מטנו יקח לא הרבה ימיםואפילו
 במדת אחיהם עם נוהגיו שבעולם היהודיםבכ"מ

 יכמהו וערום יתדהו שבוי אחיו יראה ואםרחמנות,
 לו ישלח בצנעה רק הפתחים על לשאול יניחוהוולא

 יבא הנוצרי כי בעיניך רואה ואתהמזונותיו.
 להונותם אם כי- לגבורם לא האורחים לקבלבדרכים
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 להכחיש יכול אדם ואין מעותיהם, בל מהםולקחת
 והפבם ביהודים שהם לך שזכרתי מזבות מדותכל

 והמועדים השבת שומרים שהיהודים ועורבנוצרים.
 ראשון יום אפילו והנוצרים מעולה, שמירהשלהם
 שבעולם מלאכה כל בו עושים שלהם שבתשהוא

 מובים ממעשים תבקש מה וא"כ בררכים.והולכים
 תמצאם שלא רעים ומעשים ביהודים יהיושלא

 ?בנוצרים
 דבריך. במקצת צדקת : ן י ם ה ר מא
 להם איז אם המובים מעשיהם יועילו מהאבל

 שלא עושים שאתם מעשים לך אראה ועודאמונה.
 יגור מי ה' דוד ואמר ברבית, מלוים שאתםנדת,

 סו(. )תהלים וגו' בנשך נתו לא כטפו וגו'באהלך
 הנוצרים שעושים מובים מעשים לף אראה זהוכנגד
 העולם מן בהייהם שיפרדו אנשים בהםשיש

 כל בעינוי ובמדבריות ביערים וישכנוומתענוגיהם
ימיהם.
 הרבית מן שאמרת מה : ן י מ א מ ה ר טא
 לא ולאחיף תשיך לנכרי משה בתורת מפורשהוא
 לא כם15 דוד שאמר ומה כא(, כנ, לדבריםתשיך
 תראה הלא אמר. להם נאסר מאשר הוא בנשךנתז

 אלפים כמה הורג היה ודוד תרצח לא אומרשהכתוב
 ופירש נקי, דם ר"ל תרצה לא שפירש לפימאויביו,
 תורה. שאסרה במה כן כמו בנשף נתן לאכספו
 לאחיהם ונשך מרבית מאד נשמרים היהודיםוהנה
 מאבק אפילו היטב נשמרים וגם התורה. שאסרהבמה
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 ולא חמים לא אחיהם ליהודי יסברו לא כירבית,
 בדמים, לו להרבות כדי קצוב לזמן מקח שום ולאייז

 כל לאחיכם תמכרו הרבית מן שתחדלו אתםוהנה
 כי עומר תבושו הלא דמים. בכפל קצוב לזמןמקח
 כי ירוע ועוד 1 גדול רבית זה והנה ברבית תלוולא
 ולנוצרים. ליהודים ברבית המלוים גוים הרבהיש
 )נזירים( קדושים אנשים בכם יש כי שאמרתומה

 או מאלף אהד הוא העולם, מזה בחייהםשיפרדו
 אפילו העולם. בדהכי נטמעים כלם והשארמרבבה
 בידוע נשים ישאו שלא והגמונים שבכםהכמרים
 נולים ישראל שהיו בזמז והלא מנאפים.שהם

 שהיו יען אך מעט, צדיקים ביניהם היומארצם
 אמר וכן והרגם. והגלם נבוכדנצר בא רשעיםרובם
 נבלת את נתנו וגו' בנחלתך גוים באו אלהיםדוד

 וגו' ארץ להיתו הסידיך בשר השמים לעוףעבדיך
 אלף בין יש אם לכם יועיל ומה א(, עם,לתהלים
 ועם ? אלהיו לעבורת יפרר אשר אחד אישאלפים
 ביערים בחייו שיפרד שאותו מאמין איני זהכ5

 הוא אם ואפילו ובאמונתו, במעשיו שלםשיהיה
 שלמה. אמונתו אין אם יועילוהו לא במעשיושלם

 דברת אשר רבריף כל 2 1 י מ ה ר םא
 אחרי לכם יועילו מה היהודים של הטוביםממעשיהם

 גשר לקחת במרים ישו שבא מאטינים אינכםאשר
 האמונה אחר רודפים המעשים כי העולם.להושיע
 יש אם כי המעשים. אחר רודפת האמונהואין

 ויחזרו נכונה אמונה בהם יש רעים מעשיםבנוצרים
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 שיאמינו. באמונה הבורא ויקבלם שלמהבתשובה
 הבל מעשיכם כל בו, תאמינו שלא אתםאבל

 לבהלה, ועמלכם לריק יגעים ואתם תוהוופעולתכם
 אינכם אם תשובתנם תועיל מה תחמאוואם

 בישו.מאמינים
 תהו על תבמהו כמה : 1 י מ א מ ה ר מא
 עולם בבורא מאמין אני הנה 2 הבל עלותשענו
 )ישעיה לתבונתו חקר אין ייגע ולא ייעף לאאשר
 והאל הראשון, אדם בו האמין אשר האל נח(,מ,

 יצחק אברהם הראשונים אבותינו בו האמינואשר
 הצדיקים וכ5 ושלמה דוד ואהרן משהויעקב

 בבורא האמינו כולם ישו, ביאת קודםוהנביאים
 ולאחר בא, לא עדיין כי בישו האמינו ולאעולם
 אלהים הוא בי מאמינים אחם בעולם ונראהשבא
 להאמי! יכול ואיני המה ואני עולם, מלךהיים
 ואין ראתהו לא עין אשר ונורא גדול אל בי זהדבר
 לא כי אמר שמו יתעלה והוא צורה, 15 ואין דמיוןלו

 כי אאמין ואיף נ(, לג, )שמות וחי האדםיראני
 ויצא אשה בבסן שנכנס ונכמה ונעלם הגדולהאל
 ימינו בין ידע לא ופתי והשכל דעה בלי אשהילוד

 בעת ובוכה אמו שדי ויונק ומשתי! נפנהלשמאלו
 היתה לא ואילו עליו, חומלת ואמו ורעבונוצמאונו
 נמצא והיה ילדים, כשאר ברעב מת הואיונקתו
 איני כן על ! והגרועות המגונות אדם בני דרכיבבל

 יתן לא שכלי כי מאמין, שאתה זו אמונהמאמין
 כבודו. ולהמעיט יתעלה השם גדולת לפחותאותי
 לך אומר ועוד בי. אשם אין בו מאמין אני איןואם
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 לאל חלילה אמתית, זו אמונה היתה אםאפילו
 בחמרתו האמנתי יסלא על לאשמני מעול ושדימרשע

 לכופר לחשבני עב5 51א ותפארתה שולתוובהשפלת
 הרם' השם נדולת הפוחתים בה, למאמינים- להםאוי. נאמנה" ח אמונה אק אם אבל זה. בשבלבאמונתו
 לך ואמשיל ותפארתו. ערכו יקר ומחמריםוהנשא
 ולבש שערו וגלח התחפש אשר ודם, בשר במלךמשל

 הולך ונמצא צואים ובגדים מ5זבלכיןתכרינין
 בני ובאו לו, הדר ולא לו תואר 5א יחירי,בדרכים
 מאמין אינו אם המלך, הוט זה לאיש ואמרואדם
 מלכי מלך שכן כל רעה, המלך לו מחזיקאינו

 גדולתו לחמר באמונה אדם בני באו אםהקב"ה
 מי יקרו, והשפלת הדרו בהשהית עצמובגריעות
 ? זו אמונה להאמין איש איזהיכריח
 והביכותי דבריי שמעתי : ז י מ ה ר מא
 ענוה דרך שהוא ושמע, המכת ועתהמאמריך.
 להתמעט היה רצונו לבריות. ענוה ללמד כדי5השפ5
 הוא כי ומופתים אותות והראה עצמו,ולהשפיל

 האמינו ומופתיו אותותיו שהראה ואחרי אלוה,בן
 וזה בו. להאמין מייבים אדם בל ובן טייב ואניבו,

 עליו שיאמרו מי כי תדע הלא שהבאת,ממשל
 נכנע שלא מי כל אז אותות ע"י ונגלה המלךשהוא
 לגדולה. זוכה שעבדו ומי יאשם, עבדו ולאמפניו
 שמראה מי כל וכי : ן י מ א מ ה ר מא

 ? אלוה שהוא עליו נאמר ומופתים אותות- ידועל
 נאמר ולא ומופתים אותות ג"כ הראו הנביאיםוהלא
 קושיא, אינה במשל שהקשית ומה אלהים.שהיו
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ולא אדם בן שעבד מי כי 5זה, דומה זה הכףואין
ודם בשר שעבד מיתה,'ומי חייב היה המלר'לאהיה

 שואל אני יעוד מיתה. חייב הוא אלהיםבמקום
 בבסן הבשר ולקח נכנס אשר האלהות אםאותף,
 לו היה או ישו ש5 נשמתו עצמו הואמרים
 היה לא תאמר אם ? אדם בני כל כדרר אחרתנשמה
 שהיה בשעה א"כ האלהות, כלא אחרת נשמהלו

 הוא אם צועק היה למי עובתני למה אלי אליצועק
 את להושיע יכול ה~ה לא ואיף ? האלהותבעצמו
 נשמה כי אומר אתה ואם 1 לזו5תו צועק והיהעצמו
 שכן מותו ואחרי אדם, כדרריבני לו היתהאחרת
 ונשמתו, בגופו האדם נכל ישו הרי האלהות,בו

 כדרך לגיהנם או עדן 5נן הלכה אדם בניוכרוח
 בן ולא אלוה ואינו והרשעים, הצדיקיםנפשות
אלוה.
 דברי ואערכה אוכיהך : ז י מ ה ר מא
 ובנביאים משה בתורת כתובות שהן ונבואותתורתי

 ואבוא האלהים, איש דוד ירי על ורובןוכתובים
 להכזיבן יכול אתה שאין בהן אותך ולשאוללנסותך

 בספר תחלה ישו. על נתנבאו כולן כיולהכחישן
 בצלמנו אדם נעשה אלהים ויאמר שנאמרבראשית
 )לשון מוכה נעשה במלת הנון הנה נו(, )א,כדמותנו
 כדמותנו. בצלמנו הנוה וכן ורוח, ובן אברבים(
 ודמוי צלםועוד

 אנושית ודמות צלם הוא שאמר
 להכחישו. הוכל לא וזה בישו, האלהותשלקה
 ולא תורות 5ך אין : ן י מ א מ ה ר מא
 לשון שאמר ומה כפשוטו. לתרצן אוכל שלאנבואות
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 ברא הבריאה בתחילת השם כי מפרשים ישרבים,
 ומים ועפר רעיוניות ורוה אש יסודותארבע

 כל בטבעם להוציא יכולת להם ונתןתחתוניות,
 עשב, דשא הארץ תוציא שנאמר כמוהנבראים,
 יום עד א( )בראשית המים ישרצו הארץ,תדשא
 ואמר יסודות. ארבע כנגד האדם את שבראהששי
 הלקם יתנו במבעם שהם היסודות אל אדםנעשה
 דבור בעלת עליונית נשמה בו נפח והבוראבגוף,
 זה ודמות צלם שאמר ומה ושכל. חכמהובעלת
 דומה אין בעולם הקב"ה ברא אשר כל כיפירושו,

 שהיא בצלם לו דומה ובמה לבדו, האדם אלאלו
 שהקב"ה כשם כי השררה, שהיא והדמותהממשלה
 כאמרו קטנה, במדה מושל האדם כן בכלמושל

 וגו' רגליו תחת שתה כל ידיך במעשהתמשילהו
 ויורה ז-מ(, ח, לתהלים וגו' הים ודגי שמיםצפור
 בצלמנו ארם נעשה כשאמר כי הכתוב זהעל

 ובעוף הים בדגת וירדו בתריה כתיב מהכדמותנו
 דמיון, אלא כמשמעו בכאן ודמות צלם ואיןהשמים.
 ומה גופני. צ5ם לא השררה, ודמות הממשלהצלם
 ותרבה הקב"ה של יחורו מפסיד אתהדעתך לפי יתישב שלא אחד מקרא על כי לבךיקחד

 אין כי בחכמתם הפילוסופים אמרו והלאבאלהות,
 ארע בפשע ,סלמה ואמר ראשים, ברוב בספינהמזב
 שהאלהות תאמר ואם ב(. כח, )משלי שריהרבים
 למשול יכול האחד אם לשאול יש מאתר, יותרהוא

 יכול, הוא אם לא, או חבירו עזרת מבליבעצמו
 אינו ואם תועלת, ובלי חנם יתירה, התוספתהרי
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 בכל תראה חלושה.':הלא בבורא .האמונה הנהיכול,
 איז גי העולם 'מעשה

 5נו-
 יתעלה אחד _מנהיג אלא

 ספה נראה אם מש5 5ך אמשול ועורויתרומם.
 נאמר אז 5זו זו דומות והאותיות תמה וכתיבתואחד
 כתבו גי שיתכן ואע"פ כתבו, אחד פופרכי

 מבא' זאת להאמין עלינו אין מאהד יותרמופרים אותו-
 שנה כי מוחלמת בעדות לפנינו שיעידו עדיםהיות

 ויסוה דומה כתיבתם וכי כתבוהו יותר אוסופרים
 לפנינו הראשונות העילות כי תראה הלא לזה.זה
 מפורטות שהן כמו האחרונות מהעיוות פחותותהן

 ובערבי ריליקמא בחכמה הנקרא ההגיוןבספרי
 שנים ממנו והפחותים אחד המלף הנה )?(.אלמנט

 ושוטרים נוגשים הם יותר והפחותים שלשה,או
 מ5ך של ממשלה תחת והכל ויותר, יותרומספרם
 הרבה. ותולדות מבעים יש העולם בבריאת וכןאהד.
 ואחר אחד כ5 ששמוש ואע"פ בראם, אחד בוראאף

 הסלף כמשל יתברך. הבורא ביכולת הכללבדו,
 המוך. במצות תווי והכו שהזכרתיועבדיו
 הענין בווגת 5י אמור : ז י מ ה ר מא
 כי נחמתי הארם בני ע5 ואמר הבורא,שיתנהם
 איש לא אימר אתר וכתוב ז(, ו, )בראשיתעקיתים

 ועוד יה(. בג, )במרבר ויתנהם ארם בן ויכזבאל
 לאל וישים האלהות יתנחם אם אותך שואלאני
 עוד הנביא יונה ע"י אמר בי אותו יקים ולאדברו

 לארבעים נתהפכה ולא נהפכת וננוה יוםארבעים
 מדיבורו. הבורא הזר הרייום,
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 נמצא הכל כי אמת : 1 י מ א מ ה ר מא
 ולסכלים למשכילים מדבר הנתוב אבלבכתוב,
 דרך אבל יתברך, הבורא נחם לא ובאמתכאתר,
 עיני אומר הבחוב וכן אדם, בני בלשון לדברהתורה
 כדי משל והכל ה', רגל ה', יד ה', פי ה', אזניה'.

 אע"פ אדם בני בצורת אותו לצייר אדם בנישיוכלו
 הבורא ויבינו שישכילו בדי וזה ממנו, רחוקיםשהם

 יבינו כי זה דבר להם יזיק לא והמשכיליםהפתאים,
 ומשל הפרי. ויאכלו הקליפה יסירו והם הדבר,אמת
 בדבור לה יאמר לא בהמה להשקות שרוצה לארםזה

 בדרך בפיו שורק אלא שתשתה, זודם בניכלשאר
 מבורא צורת הנביאים כתבו ובז ותשתה.בהמות
 בתורה תראה ובאשר צורתו. הפתאים שיבינוכדי

 5א ובאמת משל, דרך הוא הבורא אצלנחמת
 מדבריו הבורא ישוב אם ממני שאלת ואשריתנחם.
 מדברו, שב לא באמת יונה, מנבואת ראיהוהבאת
 על ארם בני ויחבל ישחית כי שהתרה אחראבל

 וישיב להם יפלח הוא בתשובה יחזרו ואםחטאיהם
 עונש. אין חמא איז ואם כפרה, היא וזו אפו.מהרון
 דברו, קיים ולא לאדם להיטיב אומר היה אםאבל

 " מדבוריו. חוזר זהו עוד, האדם יאשם אשרמבלי
 שאמרה מה על תשיב ומה : ז י מ ה ר מא
 עד רגליו מבין ומחוקק מיהורה שבט יסור 'לאתורה
 נאשר כי ישו, וזהו י( מט, )בראשית שילה יבאכי

 הקב"ה ספי שיצא ודבור דבור כל : ו. ברכות עיין*
 בו. חזר )א תנאי ע)אפילו
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 מעד. ולא שררה לכם ואין המלכות מכם אבדהבא
 ,לישו שעשיתם מה על לכם שהגיע העונשוזה

המשיח.
 ברכה, כי תדע ן:'הלא י מ מ'א ה ר מא

 לבראשית 'בניו את אבינו יעקב שלרך הברכה היא11
 לו ונתן ברך יהודה ואת כברכתו, - איש וברךמם(,

 ישראל על שימלוך המלך יהיה שממנוהמלכות,
 שעה ומאותה יהודה. משבט וזהו אחריו, וזרעוהוא

 שמצינו כמו אחיו, על שררה לו נת! אותושברך
 מזרחה יהודה מחנה רגל שנאמר ב( )במדברבדגלים
 ונשיא המשכן, לפני ואהרן משה חונים דגלוועל
 תהלה נכנס והוא עמינדב, בן נחשון יהודהלבני
 לנו יעלה מי הכנעני ארץ במלחמת וכתיב סוף.בים
 יעלה יהודה ה' ויאמר להלחם, בתחלה הכנעניאל

 ב(. א, )שופמים בידו הארץ את נתתי הנהבתחלה
 ברך ע"כ יח(. ב, לשם בתחלה ג"כ בנימיןובגבעת

 המלכות שיקבל בנו דוד שיבוא עד ואמר יעקבאותי
 יסור לא שאמר ממנו.וזה וממשלה שררה תסור5א
 שבט כי ובידוע רגליו. מבין ומחוקק מיהודהשבס

 אתם הרי כי ממלכות, פחותות שררות הםומחוקק
 פחות מושל והוא (D~ke) דוקא בלע"זמפרשים
 שהיו והנשיאים הנשיא נחשון היה וזהממלך,
 על מושלים מהיות סרו שלא דוד שבא עדאחריו
 שקבל רוד שנולד עד ובאים יוצאים השבמיםשאר

 וגדולה כבוד לתת שהתנדב לשלד משלהמלבות.
 הידוע הזמן בא שלא ועד ידוע בזמן מעבדיולאהד
 ידך ותחת ממשלתך תהיה וכך כד בין לואומר
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 מבנע 'סררה תסור ש5א ליהודה אמר נד :המדינה
 לומר יכול אתה והאיד מלכותך לקבל דוד בואעד
כי

~?etrl 
 כי הנבואות תראה 51א ישו ע5 רומז

 יותר דוד בית מלכות מרה כבר ישו ביאתקורם
 מבית שהיה האחרון המלך כי שנה. מארזמארבע
 גבל מלך נבוכדנצר אותו שהעביר צדקיהו הואדוד

 בי דוד, מבית ס5ך אחריו קם ולא בנולה,והוליכו
 עבד והורדים מהכהנים, המלכים היו שניבבית
 בבל מתות השנים ומספר דוד. מבית ולאהיה
 קומר תוכל ואיך שנה, ועשרים מאות ארבע ישועד
 גלוי וזה ישו. שבא עד דוד בית מלכות סרה 5אכי

 שקר. ואמונתף כזב דברף והריומפורש,
 כי מפורש 5ד אראה אני : ן י מ ה ר מא
 מקרבף נביא שאמר ישו על נתנבא רבינומשה
 תשמעון, אליו אלהיך ה' 5ף יקים כמונימאחיך
 אל ישמע לא אשר האיש והיה זה ע5 הכתובואמר
 )דברים מעמו אדרוש אנכי בשמי ידבר אשרדברי
 ומריתם לדבריו שמעתם לא אשר ואתם סו-יט(,יח,
 האומות תחת בנולה אתם כי נדרש, הנה דמו וגםבו,

 ההוא.מהיום
 היה נביא ישו וכי : ז י מ א מ ה ר מא
 היה ואם 1 אלוה בן הוא כי בתחלה אמרתוהלא
 עליו התורה העידה כבר כי ממנו, גדול משהנביא,
 ה' ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קםולא
 באותו תאמר ואם י(, לד, )דברים פנים אלפנים
 משה של שבחו מה כן, אחרי קם אבל קם לאזמן
 וירמיה ישעיה כי נביאים, היו 5א עדיין כיבכך
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 הכתוב והנה היו. אחריו הנביאים וכ5ויחזקאל
 אמר 5מה האמר ואם כמשה. 5 א ר ש י באומר
 נכתבו הנבואות כ5 בי לך דע יקום, אמר ולאקם

 ואמר בעתיר, אותם שיקראו כמו הרבהבמקומות
 ובכל הימים, כל ולנצח 5עד שנקראו כמו קםלא
 קם. לא תמיד קוראים יהיו וזמןזמן

 מבינים אתם התורה רוב : ז י מ ה ר מא
 מבינים ואנו בלע"ז פונטורא ונכתבה כמשמעהאותה
 טועים אחם ובזה פיגורא, הנקרא משל דרף עלאותה
 בורר שהוא לאותו דומים אתם כי מקראכם,בכ5
 : העצם בפנים שהוא המוח בוררים ואנחנוהעצם
 הבר. אוכלים ואנחנו התבן שתאכל בהמה כמואתם

 "קב"ה כשנתן לי אמור יז: מ א מ ה ר מא
 אותה הבין אם לישראל למדה והוא למשההתורה
 אותה הבין לא תאמר אם ? כמשמעה או משלבדרך
 לישראל, אותה הורה וכן כמשמעה אלא משלדרך
 ל'כ אותה הנינו אם הזה ברבר אשמה לישראלאיו

 משל, דרך אותה הבין משה כי תאמר ואםכמשמעה,
 הרי ? משל דרך ג"כ לישראל אותה הורה לאלמה
 מל יהושע כי כמשמעה, אותה הבינן הנביאיםנם
 ויאשיהו, חזקיהו וכן פסח ועשה ה' במצות העםאת
 משפט משה עשה שבת במצות גם אחרות. טצזתובן

 ואם "שבת. על הזהירם ועזרא וירמיהבמקושש,
 למה השביעי ביום הלויה אינה הטעשיםשביתת

 לך, דע אבל אומר. שאתה כמו משל דרך למדה5א
 דרך נולה ולא במשמעה כולה התורה איןבאמת
 נפרש כמשמעותו לפרשו יתבן שלא דבר אלאמשל,
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 קח למשרתו אדם יאמר אם כי משל, דרךאותו
 לפרשו שנשתדל צריך זה בים, עליו ורכבהמום
 בה ולך בספינה הכנם לו יאמר אם אבל משל,דרך
 שעליהן מצות ויש בכאן. משל צורף איןבים

 ערלת והמירו 5ה' המולו כשאמר ומשל,משמעות
 ובן וכשאמר משל, ררר זה ד( ד, לירמיהלבבכם
 יב( יז, )בראשית זכר כ5 לכם ימול ימיםשמונת
 מבשר ערלה בשניהם להזהר וחייבים כמשמעו,זהו

 לב ערל ט( )מד, הנביא יחזקאל ואמר מלב.וערלה
 ערלי הם ואתם מקדשי, אל יבוא לא בשרוערל
 נמנעים אתם האהד ועל בזה, לכחש תוכלו ולאבשר

 לטעון תובלו לא כי שניהם, על שכן וכלממקדשו
 רצח המצות על שיעבור מי כי 5ב, ערלישאינכם
 אדם בני ויחרף הבריות וילסמם ועשק וגזלונאוף
- עליהםוילעג  לב ערלי אתם הרי לב, ערלי הם 
 בשר, ומולי לב מולי הם ישראל ובני בשר,וערלי
 או עיניו שינקרו או שית5והו יהודי תמצאשלא

 תאמר ואם שעשה. עבירות על מאבריו אחדשיקצצו
 אחר אבל משמעות, בדרף נאמרה שלנושהתורה

 ונתן משל בדרך ופרשה הן תורת וציוה ישותבא
 במקום ראשון ויום מילה במקום )טבילה(במישמי
 ידוע. זמן ער התורה נתן הבורא כי באמרושבת,
 אותם בריתי זאת ואני : אומר הכתוב הלאאמנם
 בפיך שמתי אשר ודברי עליך אשר רוחי ה'אמר
 ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושולא

 שנתן התורה כי בא( נט, )ישעיה עולם ועדמעתה
 שנתליע תאמר ואיך מפינו, 5עולמ תמוש לאלנו
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 ?אותה
 קדש בבא דניאל אמר כבר : ן י מ ה ר מא
 אבדה ישו ומשבא ישו, והוא משיחכם, יכרתקרשים

 משיחכם. ואבדמלכותכם
 פנים בבמה ראה : 1 י מ א מ ה ר מא
 כמו הפסוק זה דניאל בספר שאין האחדטעית,

 קדשים, קדש ולמשוח הכתוב אמר כן כישאמרת,
 ט, )דניאל לו ואין משיח יכרת אומר אתרובפסוק
 רפסוק בתחלת כי זה, מקרא מבין אתה ואיזכד-כו(,
 קדשך עיר עמהיעל ע5 נחתך שבעים שבועים :אומר
 צדק ולהביא עון ולכפר חטאת ולהתם הפשעלכלא

 קרשים. קדש ולמשוח ונביא חזון ולחתוםעולמים
 להשיב דבר מוצא מן ותשכיל ותדע אומר כןאחרי

 שבעה שנועים נגיד משיח עד ירושלםולבנות
 וחרוץ רחוב ונבנתה תשוב ושנים ששיםושבועים
 השבועים ואחרי אומר: כן אחרי העתים.ובצוק
 והקודש והעיר לו ואיז משיה יכרת ושניםששים
 מלחמה קץ ועד בשסף וקיצו הבא נגיד עםישחית
 לפרש תדע ואם כד-כז(. ט, )דניאל שוממות:הרצת
 לפרשה הרע לא ואם מאמריך, אשמע זוטרשה
 בנותי אמר דניאל חכמה. ואאלפך לי ושמעהחרש
 ירמיה אל ה' דבר היה אשר השנים מטפרבטפרים
 לדניאל שנה שבעים ירושלם לחרבו, למלאותהנביא

 האלה המפרים הם מה שואל אני ועדייו ב(,ט,
 ואם אמור להשיבני תוכל אם ? במפרים בנותישאמר
 המקנת וספר הגלוי ספר הם הספרים לי. שמעלאו

 וע5 דורו, חנמאל מיד השדה הנביא ירמיהשקנה



 ויכוחיםילקוט

,[91,,,,,,,",,,,,"4,",,,,.,,,,",,.",",,.,,,,",,,,ייכייי
 "!הכמטנפן,, י-'

 ספר את האלה הספרים את לקוה נצטוה:אותם
 ונחתם הזה הגלוי ספר ואת החתום ואתהמקנה
 הימים נשלמו כי וראה עיק הספריםובאותם יד" לב, )ירמיה רבים ימים יעמדו למען ט תרבכלי

 הראשון היום מז כי ואמר המלאך ובאונתענה
 אלהיף לפני ולהתענות להבין לבך את נתתאשר
 יב(, י, )רניאל בדבריך באתי ואני דבריךנשמעו
 לו ופירש ונבואות היפות לו לגלות בא המלאףכי

 פחות שנה מאות חמש שהם שבעים שבועיםואמר
 שעמד שנים ות"כ בבל מגלות שבעים *. שניםעשר
 ואמר זה חשבון לו וחלק ידוע חשבו! וזה שני,בית
 עד דבר ממוצא שאמר כמו התשבוז מתחלתכי

 ושנים ששים ושבועים שבעה שבועים נגידמשיח
 עד הפירוש העתים. ובצוק והרוץ רהוב ונבנתהתשוב
 למשיחו עליו שנאמר כורש הוא זה נגידמשיח
 ועליו א( מה, לישעיה בימינו החזקתי אשרלכורש
 ולא במחיר לא ישלח וגלותי עירי יבנה הואאומר
 ושנים ששים ושבועים יג(, פסוק לשםבשוהד
 ואין לו, ואין משיח יכרת אשר עד מבבלמשעלו
 בז יהיה ואם שאמרת, כמו משיחכם יכרהבספר
 אחרי שעמד אותו יהיה שלנו משיח כי הואאמת

 המלך אגריפס היה והוא ושנים ששיםהשבועים
 ירושלים נחרבה בימיו כי הרשע, סימוםשהביא

 שנים. 490 עויה שמיטות שבע הם שבונה שבועים*
 ע'יו רניא5. עי נאון סעדיה רב מפירוט מחשבון לקהבנראה
 במקומו.שם
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 ומה בימונו. במהרה שיבנה המקדש ביתוחרב
 קם שלא מקום, לו איו כלומר 15" "ואיזשאמר
 אחד שבוע נשאר הרי הזה. היום עד ישראלמלר
 מנה מתהילה בי שבעים, שבועים ש5 החשבוןמן

 ששים הרי ושנים ששים ושבועים שבעהשבועים
 אהד, שבוע לרבים ברית והגביר אמר ולנןותשעה,

 אמר מהמפרשים אחד שבעים. שבועים נשלמוהרי

 אותו מחבית הוא ומנחה זבח ישבית השבוע חציכי
 לרבים ברית בו שיגביר לומר שהקדים האהדהשבוע
 פרשתי הרי ומחצה. שנים שלש ומגהה זבהוישבית

 כי ואמרת שטעית השני והטעות האחד. המעותלך
 אמר הלא האלוה, על אם כי קדשים קדש יאמרלא
 כס, )שמות קדשים קדש המזבה והיה המזבהעל
 בשמן משוחים שהיו המקדש בית בלי וכללז(

 עמק ע5 נחתך ופירוש קדשים. קרש היוהמשהה
 עד וגו' ל:י:'!ים שבועים אמר ני קדשיך עירוע5

 עליהם נחונך ואח"כ בירושלם אלו שבועיםמלאת
 הפשע לכלא רבים ימים גולים ויהיו שיגלו דיוגזר

 עוגם יכופר ואז הצרות, בםב5 עול ולכפרולחתם
 דור שאמר הצדק הוא עולמים צדק אח"כויבוא
 )תהלים נשקף משמים וצדק תצמח מארץאמת
 ועליו מקוים, שאנחנו דוד בן משיח הוא יב(פה,

 עולמים צדק יהיה ובימיו קדשים, קדש למשוחנאמר
 ברוב שיקרה היום כמו בשקר לעולם יתהלךשלא
 ביהודים, בין בישמעאלים בין בגוים ביזהעולם
 אל אהפוף אז ני הפסוק יתקיים שעה באותהאבל
 )צפניה אחד שכם לעבדו וגו' ברורה שפהעמים
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 חזון ולחתום ופירוש עולמים. צדק יהיה ואז ט(,ג,
 יהיה שלא ונביא, חזון כל ישתלם אז כיונביא,
 כל יהיו רק ונחמות פורעניות הנביאים בדבריעוד
 במזמור שנאמר כמו תודה שלמי הנביאיםדברי

 מלך לבן וצדקתך תן למלון משפטיך אלהיםלשלמה
 עב(, )תהלים ישי בו דו תפלות כלו וחתמווגו'
 הושיענו יאמרו איף כי תפלותיו. עור יאמרו 5אכי

 או ? נצולו וכבר הצילנו ויאמרו ? נושעווכבר
 מכל וטהרתם אמר וכבר חמאינו ע5 כפריאמרו

 לו, ליחזקאל אתכם אטהר גלוליכם ומכלטומאותינם
 נאסר ז.) על אלהינו. שם ויברכו יודו אזכה(.

 קדשים. קדש ולמשוה ונביא חזוןולחתום
 אני אבל ינעים, הדברים כל : 1 י מ ה ר מא
 להכזיב תוכל שלא בישעיהו אחת פרשהשואל
 שאמר והוא מרים, ועל ישו על נתנבא כיאותה,
 אל, עמנו שמו וקראת בן ויולדת הרה הבתולהננה
 בן היה וישו מרים, כ"א שילדה בעולם בתולהואיז
 אל. עמנו שמו קראה בן עלאלוה,
 אני פעמים כמה עד : 1 י מ א מ ה ר מא
 שאלתי לא ואני עליהן. ומישב שאלותיומייחל
 עליהן. שתשיבני ישו נבואות על שאלותיעדייו
 השכל מדרך שמעו במה מליז אשיבך עודאעפ"כ
 שאין ידעו שלא ישו, על זו פרשה' שפירשואותם
 שלכם המעתיק גירונימום אכל אמרת, אשרבמקרא
 ינוח. רפאים בקהל אתכם, והמשנה הממעההוא

 הרה העלמה הנה כתיב ובמקרא הרה, הבתולהאמרת
 יד(, ז, )ישעיה עמנואל שמו וקראת בןויולדת
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 והיה בעולון, בין בתולה בין נערה היא עלמהולשון
 היא מג( כד, )בראשית לשאוב היוצאתהעלמה
 בעולה. היא יט( ל, )משלי בעלמה גבר ררףבתולה,

 זו, מי בן ברוד שאמר כמו עלם, הנער יקראוכן
 הנער. זה מי בן אמר כאילו נב(, כ, לש"אהעלם
  קדמונים  הם שלנו  תנ"ף  ספרי כי  בנב. דבריוהרי

 מהם שהעתיק וגירונימום הנביאים, מפיונכתבו
 מעמם שהחליף או הבינם שלא מלים בכמהטעה
 ללענה. האמונה שרש וחפף אמונתו, הפך שהיומפני
 איך פירושך לפי יולדת בתולה היתה אםועוד
 שזנתה אדם בני יחשדוה והלא היא, אות כייאמין

 או אות יקרא ולא זנונים, י5ד הוא הילדואותי
 ראינו כי אדם, לבני ספיקא בו שיש דברמופת
 עדות וידענו בתולות בחזקת שהיו עלמותהרבה
 לאחז יש אות מה ועוד בתולות. היו 5א כיברורה
 שבאו המלכים מפני 5ו שהיתה הצרה ע5 יהודהמלר
 ? ארם מ5ך ורצין  שמרון מעף רמליהו בן פקחעליו
 יער עצי כנוע עמו ולבב לבבו וינע הכתובואמר
 הנביא לישעיה הקב"ה אמר שעה ובאותה רוח,מפני
 א5 והשקט השמר אליו ואמרת אחז לקראתצא

 וגו'. האורים זנבות משני ירך אל ולבבךתירא
 ה' מעם אות 5ך שא5 לאחו הנביא אמרואח"כ
 או בשמים למעלה, הגבה או שאלה העמקאלהיף
 את אנסה ולא אשאל לא אחז והשיב בארץ,למטה
 האמיז 5א כי רעה כוונתו והיתה ז(. וישעיהה'

 שמען הנביא, 5ו ואמר אות. לו 5תת הבוראשיכול

  תלאו בי  אנשים הלאות מכם המעט דוד ביתנא
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 הנה אות לכם הוא אדני יתן 5נן אלהי, אתגם
 כי ומפורש ידוע זה ודבר )שם(. וגו' הרההעלמה
 רך. שהיה לבו שיתחזק כדי לאחז היה זהאות
 לאחז הוא אות מה ישו, ע5 כאמרו- היה האותואם
 מאוה כמה לאחר רק בימיו היה ולא ראהושלא
 מעשה לאחר הבא אות יקרא 5א כי ודע ?שנים
 מח המעשה נעשה כבר אם כי המעשה, קודםרק

 כדי אות הוא המעשה קודם אבל ? לאותצורד
 שמצינו כמו האות, נתקיים כי המעשה בבואשידעו
 לי ה' ירפא כי אות מה אמר, בחלותו יחזקיהובסלף
 לף זה ישעיהו ויאסר ? ה' בית השלישי ביוםועליתי
 המעשה. קודם האות ובא ח-ט(, כ, )מי'ב 131'האות
 אם אמר והוא הצמר, בגזת אות ששאל בגדעוןוכן
 חורב, יהיה הארץ כל ועל לבדה הגזה על יהיהטל

 על חורב ויחי אומר והוא בהפך שא5 השניוביום
 ו, לשופטים מל יהיה הארץ כל ועל לבדההגזה

 כי תאמר ואם המעשה. קודם האות ובא5ז-לט(,
 משיה שהוא נאמין כן על ונפלאות נמים עשהישו
 להאמין חייבים היו לא הנפלאות עם הנה בתולה,בן

 הרי המת, את שהחיה תאמר ואם אלוה. בןשהוא
 אלהים. היו ולא מתים החיו אלישע ותלמידואליהו
 ? עמנואל זה הוא מי כן אם : שז מ ה ר מא
 ולמה מהעלמה, הנולד לבן האות רואה איניכי

 ? עמנואל שמונקרא
 עמנואל לד, אומר אני : ז י מ א מ ה ר מא
 שמאותו עמנואל, שמו וקרא אחז לבן רמזהוא
 ויושיעם. אל עמהם יהיה הנער זה שיולדהיום
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 כי עזרם, ו5א אל עמהם היה 5א שעה אותהוער
 מלך מאחז שבי שבה ישראל מלך רמליהו בזפקה
 כמו מלחמתו, אנשי כל והרג לארצו והגלםיהודה
 הרג אחת במלחמה כי הימים בדברישמצינו

 ובימיו ו(, כח, )דהי"ב אלף ועשרים מאהמצבאותיו
 ההוא ביום אחד באיש נשים שבע והחזיקונתקיים
 שמך יקרא רק נלבש ושמלתנו נאכל לחמנולאמר
 הגבורים בי וזה א(, ד, )ישעיה חרפתנו אסוףעלינו
 לחזקיהן רמז הוא ועמנואל מעם. ונשארונהרגו
 יולד ילד כי נאמר ועליו אתריו, שמלך אחז שלבנו
 עמנואל, זה וכשנולד ה(, ט, לשם לנו נתן בןלנו
 להם ירעו ושלא אל עמהם שיהיה אות להםנתן
 אני ? זה אות מה תשאל ואם עוד. המלכיםאלה
 אשתו שהיתה ויולדת, הרה העלמה הנה לךאומר
 עמנואל, שמו תקרא בז וכשתלד הרה אחזשל

 ומואס במוב בוחר יהיה שיולד מיד כי הואוהאות
 גדול אות וזה לדעתו, ודבש חמאה ויאכלברע,
 לרע. טוב בין יכיר כשנולד מיד קמן תינוקכי

 אות איז כי אמרת אתה : ז י מ ה ר מא
 אמר כי המעשה, אחר זה והנה המעשה, קודםאלא
 תעזב בטוב ובחור ברע מאום הנער ידעבמרם
 הארץ תעוזב מקודם כי הרי קץ, אתה אשרהאדמה
 ? האות יהיה ואח"כמהם

 מהו 5ך יורע כאשר : 1 י מ א מ ה ר מא
 אחריו. או המעשה קודם האות אם תדע אזהמעשה

 המלכים משני אהז שפחד הפחד הוא המעשה כידע
 אלינו ונבקיענה ונקיצנה ביהודה נעלהשאמרו
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 ו(, ז, )ישעיה מבאל בן את בתוכה מלךונמליך

 אותה ולכבוש לירושלם לעלות היתה דעתםכי
 ועל מהם, מלך ולהמליך דוד בית מלכוהולהסיר

 ארם ראש כי תהיה, ולא תקום לא הנביא אמרזה
 הם יהיו ולא רמליהו, בן שמרון וראים וגו'דמשק
 תקום שלא אות הנביא לו ונתן ביהודה.ראשים
 ואין המעשה, הוא יה ירושלים, על לעלותעצתם
 פעם ילכו אם כי יהודה, ארץ את שיעזבוהמעשה
 את אחז כשיראה אבל שנית, יחזרו שמאאחת
 ישראל מלכי ירושלם ע5 יעלו שלא לבו יתחזקהאות
 ירע במרם לו שאמר ומה מפחד. היה נאשרעוד
 אשר האדמה תעזב במוב ובחור ברע מאוםהנער
 במצור יעמרו שלא הוא המלכים, שני מפני קעאתה
 ג"כ יהיה וזה מעליו, ילבו האות קורם כי רבים,ימים
 יתחזק האות אחז וכשיראה שנית, יחזרו שלאאות
 ובארתי פרשתי הנה לעולס. ירושלם יכבשו שלאלבו
 זו, בפרשה להשיב פה לף ואיו שאלותיף כל5ר

 כי ומרים ישו בעניז שתלית מה עליךוהקשיתי
 יתכן. לאוה

 אחרת. שאלה אשאל : ז י מ ה ר מא
 לימיני שב קמוצה( )בנו"ז לאדני ה' נאםבמזמור

 האיף א(, קי, )תהלים לרגליף הרום אויביך אשיתעד
 ? לישו לא אם לאדניאמר

 גירונימום המעתיק : ן י מ א מ ה ר מא
 כי בקמ"ץ, לאדוני ה' נאום שכתב המקראותעיוות
 לארני נאמר והראשון האב שהוא שלנובספר
 לא כן על אמרת, כאשר בקמ"ץ לא הנוףבהיר"ק
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 נדבות עמד לכם העתיק הוא כי ועוד פתרונו,תבינו
 )בפת"ח נדבות עמך ובכתוב העיף( תחת)בחיר"ק
 דוד, על מזמור אותו שר המשורר והנההעי"1(.
 לדוד ולמ"ד וגו' ה' נאום מזמור, לדוד שאמרוהוא

 עבדים בעבור כמו שהוא ולשפחות לעבדיםכלמ"ר
 היה שדור 'אע"פ כי אמר ז"5 והרמב"םושפחות.
 לשוררם רשאי היה לא הקדש ברוח המזמוריםמחבר
 דוד והנה הימים. בדברי שגזבר כמו הלוים,זולת
 ה' יענף ומזמור וגו' ה' נאום שהוא ,ה מזמורחבר
 ישמח בעזך ה' ימזמור ב( כ, לתהלים צרהביום
 הלוי, אותם כשישורר נאמרו דוד על ב( )כא,מלך
 ה' נאום עונה הוא דוד שעל השומעים שיבינוכדו

 לרגליך. הדום אויביך אשית עד לימיני שבלאדוני
 כששמעו מלכותו בתחלת היה הזה המזמורוכל

 באו למלך דוד את ישראל משחו כיהפלשתים
 במו עמהם, להלחם יצא הוא בי ויאמר עמו,להלחם
 הבכאים בראשי הצעדה קול את כשמעף ויחישנאמר

 בבעל דוד ויבוא ואמר בד(, ה, )ש"ב תחרץאז
 מחץ ימינך על אדני ונאמר דוד. שם ויכמפרצים
 דוד יד על כי ה(, קי, )תהלים מלכים אפוביום
 שנאמר כמו אחרות ומאומות מפלשתים נקמתונקם
 רכב מאה גרמנו ויותר הרכב כל את דורויעקר
 ? ימינו על ישב בי לישו ענין ומה ד(. ח,)ש"ב
 'ואמר לרגליך, הדום אויביך אשית עד אמרוהאיד
 ומה אויביך, בקרב ררה מציון ה' ישלח עוזךממח
 לדעתם אלוה בן הוא והלא מציון עוזו שישלחצורר
 ? אביו עזרת בלא עצמו את הוא שיעזור היהוראוי
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 מפורש השילוש הלא : ז י מ ה ר מא
 לבן וצדקתף תן משפטיף אלהים לשלמה :במ,מזר
 מלך, ובן מלך אלהים והם א(, עב, )תהליםמלך
 רברים ויש המזמור. בל נאמר ועליו ישו הואוהבן

 האיף בי אדם בן על לפרשם יתכן שלא זהבמזמור
 ? גז על כממר יררתפרש
 זה במזמר הרי : ז י ם א מ ה ר מא
 יסהם מלך, ובן מלך אלהים, יסלמה, : מיפלסהעתר

 הרי המזמור יטל הממורר עוד תוסיף ואםארבעה,
 כממר ירד בעיניך קשה אשר לך אתרץ ואניחמשה.

 דשן והעולם גז על עהרר כממר פירושו מ מ,על
 אהרע 'סכתוב נמו הצדיקים, בימיו יהיו כךחטמן
 ואיף ירח. בלי עד שלום ורוב צדיק בימיויפרח
 במזמור אומר הוא כי ? ישו ע5 אותו לפריסתוכל

 וראיט יעברוהו, גוים כ5 מלכים בל 5ףהוטזהוו
 גוים, כל עבדוהו ולא מלכים בל 5ו העאזהוו לאכי
 וכופרים עתה גם עברוהו לא והיהודים סכשזוליםוהי
 ומנהר ים ער מים תרד במזמור אמר כי ועודבה
 מושל תתרומם יתעלה הבורא והלא ארץ, אפסיעד
 מצרים בלי וממשלתו ובארק, בשמים העולםבכל
 כל כי לממשלתו וזחומים צריך ואיז וביבשהבים

 ואל ח ומאמונה בחסדו אלהים ישמרנו יט5ההעולם
 להקב"ה שיש להאמיז סגולתו עם ישראל בהיכשלו
 ישראל אלהי אלהים ברוך לממשלתו. וקצהקצבה
 )תהלים ואמן אמן הארץ כ5 את כבודו וימלאוגו'
 יח-יט(.עבי
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 בספר לך ארעה אנכי : ן י מ ה ר מא
 שלא בו מאמינים שאנו השילוש ענין משההורת
 אליו אלהים נראה אברהם נשנימול להכזיבו.תוכל

 ונו' יושב והוא ממרא באלוני ה' אליו ויראשנאמר
 עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא עיניווישא
 נאמר אחד כשראה מתחלה א-ג(. יח, )בראשיתוגו'

 תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדניויאמר
 יקה אמר שלשה ראה באשר כן ואחרי עבדף,מעל
 וגו'ן העץ החת והשענו רנליכם ורחצו מים מעטנא

 אכלו באילו ונדמו והקשמ, והאבילם אצלוועמדו
 ורוח. ובן אב שלשה אלו הריושתו.
 ליזעירואחויך, כתר : ! י מ א מ ה ר מא
 וירא בתחלה נשאמר זו. בפרשה סנלזתףואראך
 מדום הפכת סוד לו לגלות הקב"ה לו נגלה ה',אליו

 האנשים שלשת שהלכו לאתר מצינו שכןועמורה,
 מאברהם אני המכסה ה' ויאמר הקב"ה לושנגלה
 אמר כן כי י", יח, )בראשית וגו' עושה אניאשר
 סודו נלה אם כי דבר אלהים ה' יעשה לא כיהנביא
 לרפאותו שבא ועוד ז(. ג, לעמום הנביאים עבדיוא5

 הקב"ה כשהיה וירא, עיניו וישא המילה.מהולי
 מה כדבריר ואם אנשים. שלשה וירא עיניונשא
 ה' אליו וירא עומר לו היה וירא, עיניו וישאענין
 באמרו אך אנשימן שלשה והנה בו והסתכלוהביט
 אחר למקום עיניו נשא כי משמע וירא עיניווישא
 ראה כי אמרת ואשר האל. לו שנראה במקוםולא
 וירא אלא זה, דבר בספר אין לשלשה והתפללאהד
 ולשון ארצה, וישתהו האהל מפתח לקראתםוירץ
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 לבשר גם עושים זה דבר בי 5ה' תפלה אינהוישתאו
 לבראשית הארץ עם לפני אברהם וישתפו ונאמרוהם.
 מהשם שליחים שהיו תמצאם שלשה ואלה יב(.בג,

 שנאמר כמו שרה את לבשר אחר ענינים,לשלשה
 אשתף לשרה בן והנה חיה כעת אליך אשובשוב
 להציל האהד למדום, הלנו והשנים י(, יח,)שם
 היו והמלאכים מדום. את להפוך והאחד 5וטאת

 היה, הבורא כי תאמר אם השליחים. אלהשלשה
 וא"ב הבן, שהוא ישו ביאת קודם בשר 5קחהנה
 ישו ביאת קודם בשר לקחו שלשהם ורוח ובזאב
 לשון בתחלה אמר ואשר היו. אנשים בצורתכי
 שבהם לגדול וגו' בעיניך חן מצאתי נא אםיהיר
 ורוצה אדם בני כשרואה. העולם דרך כז כיאמה

 בליניו שנראה האיש עם מדבר הוא עמושיתארחו
 העבור נא אל ואמר אברהמ עשה ובן מחביריו,גדול
 כאדם רגליכם, ורחצו מים מעט נא יוקח עבדךמעל

 וחבריף אתה אצלי שתתאכסן ממך בבקשהשאומר
 ששלשה דבריך לפי לי, אמוד ואתה מאכלכם.ואכיז

 האיך השילוש, בצורת שנגלה הבורא הםהאנשים
 כמו למדום לוט אל השנים כשהלכו האחד לוחלף

 מדומה וילכו האנשים משם ויפנו הפסוקשאמר
 היה מי כב(. יה, לשם ה' לפני עומר עודנוואברהם
 1 הרוה או הבן או האב השנים מז שנפררהאלוה
 וללוט שלשה בצורת לאברהם הבורא נראהולמה
 ! זו מאמונה אלהים ישמרני 1 שניםבצורת
 תהלים בספר נמצא הנה : ז י מ ה ר מא
 שאמר יולד, עליוז שהוא הבורא כי בפירוששאמר
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 כוש עם וצור פלשת הנה למיורעי ובבל רהבאזכיר
 בה יולד ואיש איש יאמר ולציוז שם, יולדזה

 ד(. פז, )תהלים וגו' עליוז יכוננהוהוא
 המקומות יזכרו לעתיד : ז י מ א מ ה ר מא
 שגלו כוש עם וצור ופלשת ובבל מצרים שהוארהב
 באותן הנולדים באותם ויהבוננו ויסתכלו ישראלשם

 דרך ן שם יולד זה ויאמרו בגלות שהיוהארצות
 כולם כי בה יולד ואיש איש יאמר בציון אבלבזיון.
 גבורים כלומר ואיש איש וגדולים, מובהריםיהיו
 עליוז שהוא האל עליוז, יכוננה והוא שם,אנשי
 כי אדם. על גם עליון לומר אפשר ציון. אתיכונז
 )דברים הגוים כל על עליון ולתתך ישראל עלנאמר
 נאמר ואבנים עצים שהוא המקדש בית יט(,כו,
 והרבה ח( ט, )מ"א עליון יהיה הזה והביתעליו

 על מוסב בכאן אבל לבורא, תואר שאינםעליונים
 מבואר לי ותראה יתז ומי יכוננה. הבורא כיהקב"ה
 משכלת היתה ולא ירושלם את כונן היה ישוכי

 ההולכים רוב כי היום, היא כאשר אחריויושביה
 הישמעאלים תפשוה ואה"כ רעים, בחליים יחלואליה
 השחתה. אס כי "יכוננה" זה ואין הנוצרים,מיד
 כ"א ואבנים עצים כונן לא הוא כי ונאמרואס
 האמונה על וכי הרוחנית, וירושלם השמים שלציון
- בו. המאמינים נושעים היום שמאותוריבר,  זה 
 ואשר משומם הוא לעין נראה אשר כל כסל,דרכם
 הוא הכתוב טשמעות אבל שכונן. יאמרו נראהלא
 המדינות שמות גם עמה הזכיר כי הגשמית ציוןעל
 בארץ. שכולם כוש עם וצור ופלשת ובבלרהב



 ויכוחיםילקוט
 '"טחי יוסי' ו-',!מש4י,"4"",א."י"4,א",א,"4",אשמכיה

 דן-י ן: י כס ו; ל ! י כ" *? כן ד; תנמר ד ו'נ
 מם אותה מצדיק השכל שאץ אמונה מאמקאתה

 שעושים במתים אמונתך במו מכחישה,הכתוב
 החיים. בעד לאל מתפללים ושהם ונפלאותנמים
 המתים אל דורשים שהם אותם חייב הכתוב ביראה

 בעד ידרשו אחרים עמים רק יא(, יח,)דברים
 אומרים ואנחנו ים(, ח, )ישעיה המתים אלהחיים
 )תהלים דומה יורדי כ5 ולא יה יהללו המתיםלא
 יצחק אברהם כמו הקדושים האבות הנה יז(.קטו,
 אותות שעשו נמצא 5א הנביאים וכל משהויעקב

 סיתתם. לאחרומופתים
 אדם בני 'סדרף תראה ה5א ין: מ ה ר מא
 עליהם 'סידברו וסגנים נכבדים בסרים פוגעיםלהיתז
 החנונים מבקשים המתים אלו כך המלך, לפניזכות
 אדם. בניע5

 לשר מפייס ודם בשר 2 ן י מ א מ ם ר מא
 אומר: והשר המלך, לפני עליו זכות שדבראחד
 לחמוא יוסיף לא לפניך זה חטא אם הסלףאדוני
 סלח ועתה נאמן, עבד לך יהיה ואילך ומהיוםלך,

 בני לבות יודע אינו והמלך פשעיו. והעברחטאתו
 המלכים מלני מלף אבל להשר. יאמין כן עלארם
 יודע הוא כי בדברים אותו יונו לא שמויתעלה

 לאו. אם שלמה תשובתו אם האדם לבתעלומות
 פיום צריך אין שלמה בתשובה יחזור האדםאם

 מי לכל הבטיח נבר הבורא כי חמאיו, בעדקדושים
 ושקר במרמה ואם שיקבלהו. שלמה בתשובהשישוב
 אם ? חיים או מתים תפלת לו תועיל מהתשובתו
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 וכל תבל יושבי כל רתמים ויבקשו עליויתפללו
 העליונים המלאכים וכל בעולם הקדושיםהסתים

 תשובתו כי לו שנהברר אחרי הבורא ייבלוםלא
 לעזרה צריך אינו שלמה תשובתו ואם ומרמה.שקר
 עזרתו. היא תשובתו כיאחרת

 שאלות קצת הביבי ירידי לך בארתיהנה
 אל. שהוא באדם המאמינים אל להשיבותשובות,
 עיניך יאיר אלהים ותלמידי בני ישמרךאלהים
 מררף וישמרך תלף. זו בדרך ויורך וישכילףבתורתו
 לך פתחתי הנה עד באמונתו. ומשוגיםפתאים
 לשאול בעמים הנהוגות השאלות במקצותפתחים
 אמונתו המוכיח להמין תשובות לך ובארתיעליהן,

 האלה, היגאלות מז תוץ שאלה ישאלו ואםמתורתנו.

 'התשובות ולמרום יתשלש שתשגח מזהירךאני
 על וראיה סברא תקח וטהן הספר בזההמפורשות
 אהרוס.שאלות

א

 בתנ"ך הפרשיות כל כי להודיעך כוונתיועתה
 רגילים לישראל, טובות ועתידות נחמות בהןשיש

 ישראל בני הם כי עליהם שמורה לזמרהנוצרים
 כן, יאמרו לא מדוע : תהיה ותשובתךהאסתים.
 ? ישראל בני על ופורעניות רעותכשימצאו

 אלוה: שהוא אדם בבן למאמיניםתשובה
 ואתה הורגיף לפנ,י אנו אלהום תאמה האמורהפסוק,

 והיא ט(, נח, ליחזקאל מחלליך ביד אל ולא אדםבן
 נוצחת.תשובה
 ישו שבא תאמיז לא מדוע המין ישאלאם
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 בני ויראו כתיב והלא בשר, לקחתבבטןמרים
 5הם ויקהו הנה מובות בי האדם בנות אחהאלהים
 תשובת ב(. ו, )בראשית בחרו אשר מכלנשים

 שזה הודיענו בתורתו ע"ה רבינו משה כיהמאמיז,
 באשה, בשר לקהת הבורא רוח שיבא נמנעדבר

 ועוד בשר. שהוא מפני באדם רוחי ירון לאכאמרו
 ואם שנה. ועשרים מאה אם כי אינם האדם ימיכי

 נופל אדם לשון מצאנו אשה, 5א אבל אישתאמר
 בית לשבת אדם ותפארת שנאמר האשה, ע5גם

 ים. מד,)ישעיה
 אותו תלו למה שאל אחד מין ני אוריעד.עוד
 בשביל ז"ל, קרא יוסף ר' החכם- לו והשיב זהאיש
 המגדל לראות ה' וירד המגדל, שבנו הפלגהדור
 הארץ לכם נתתי וכבר לשמים לע15ת לכם מהואמר
 ישו כשבא וכן והרגם. המגרל הפיל כן ע5 ?לנחלה
 ה5א בארצנו לף מה 5ו אמרו אלוה שהואואמר
 לה' שמים וקשמים דור שאמר כמו הוא לךהשמים
 לנן טז(, קמו, לתהלים אדם לבני נתןוהארץ
 לנחלתו. שישיב וחשבו ותלוהו לשמים אותוהגביהו

 מאמיז אינך מדוע למאמין, אחד מין שאלעור
 מנגד? לך תלויים חייף והיו כתיב הלא ?בתלוי
 משה הזהיר כבר המאמין, ענה סו(. כח,)דברים
 שנאסר בו להאמין שלא עצמו בהכתוב ע"הרבינו
 )שם(. בחייך תאטיזולא

 והתבונה השכל מי פלגי על שתול האמונהשרש
 מורי והנה נאמנה. ה' עדות נכונה, ובדעתבחכמה
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 ר' זקני . )אבי( אדוני הנעלה המופלא החכםורבי
 " וי"א נב"ת שמואל הר' הגדול הרב בכ"ראליעזר
 להרחיק קצרה, בדרך הגבוהות הראיות עלהעיר
 ומדע שכל בהכרה נוצר, באלוה המאמיניםדעת

 אמת ותורתו אמת משה ובכתובים. בנביאיםבתורה
 בשם להאטין אנו וצריכים בדאים. ותורתווישו

 ומאתו הוא, העולמים חי חי, אל ישראל אלהיאלהים
 ולא לעד ישתנה ולא שנה לא אשר חי, כלנפש
 כבודו שכן אשר האלהים הוא וחי. האדםראהו
 משה ידי על ומצות תורה לנו ונתז מיני הרעל
 ישראל, לבני נפלאות ועשה העמים, לכל גלוי ה'עבד
 נוראות ועשה המצריים, בתוכו ושקע הים להםוקרע

 אבותינו אהב כי ותחת איתנים. ברית לקייםבמדבר
 ירי על לוחות שני לנו ונתז לעבודתו אותנוקרב
 לא למען עבריהם, בשני כתובים ביתו נאמןציר

 עדיין כי אהריהמ הבאים העמים וכל הגויםיאמרו
 בלוחות אהד צד והניה מלאכתו האלהים השלימלא

 על וחרות חדשה, ותורה אחרים חקים בולכתוב
 חטאתם מי יובלו ולא למשק. ניתן שלאהלוחות
 ואמרו וכו'. הקרושה משה תורת כתבלמחוק
 הבורא הזהיר כאשר מא.( : )נו. בסנהדריזרבותינו
 לעשות שלא המאמר באותו שיתף לך יהיה ולאאגבי
 בארץ ואשר ממעל בשמים אשר תמונה וכלפפל

 שמים, לכבור אפילו ולעבדם, להם להשתחוותמתהת
 על כי בו. להאמיז לאלוה מקבלו שאינואע"פ

 יג(. כה, )תהלים ארץ ייתש מרעו תקיז בטוב נפשו ר"ת*
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 באמרו בו הזהיר כבר לאלוה שקבלו בפסלהמאמין
 ג(, כ, )שמות פני על אחרים אלהים 5ך יהיהלא

 דאיתם לא בי לדבריו טעם נתן . ע"ה רבינוומשה
 חצלמים העושים הערלים בן על תמונה.כל

 שאף הזאת, ההזהרה על עוברים להםומשתחוים
 בני שנצטוו ממצוות אתת שהיא בע"ז נצמווהם
 לתהלים עושיהם יהיו כמוהם באמרו קללם ודודגה.
 ילוד שהיה מי לאלוה לקבל לנו שאיז וכבש ה(קמו,
 שנה ושתים שלשים צרכיו ועשה ושתה ואכלאשה
 מת.ואח"כ

 גשם לקבל ישו שבא אומרים שהם המענהועל
 אדם, חטא בעבור ויסורים מיתה וצורהונשמה
 ואמר הדעת בעץ מצותיו שעכרו ע5 והוההראשון
 כפולה מיתה ומפרשים תמות, מות ממנו אכלךביום
 שכל והשבו הבא, לעולם ולנפש הזה בעולםלגוף

 ויסוריז מיתה קבלו בואו יום עד שמתוהצדיקים
 ויסוריו מיתה ישו קבל כן ועל בגיהנם, נדוניםוהיו
 הצדיקים כל ולפדות הראשון ארם ש5 העוז עללכפר
 הרבה. תשובות יש זה על והנפש. הגוףממיתת

 אם : וקצרה שכלית והיא הראשונההתשובה
 ? ומיתה יסורים שיקבל המא מה ישו חמאאדם

 לקבל שבא הוא כן בדבריהם אם : השניההתשובה
 והוה, הראשון אדם עון על לכפר ומיתה וצורהגשם
 מיתה קבלו אחריו שחיו והנשים האנשיםמדוע

 מיתתו ע"י כמשפטו העון נתכפר כבר והלאויסוריז,
 האדם ואילך היום מאותו למה ועוד ? ישושל

 בנים תלד בעצב והאשה לחם יאבל אפובזיעת
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 אררם אשר מהקללה דבר נתבטל ולא מלפנים,כמו
 ישו האיש אותו בוא מיום העץ פרי בעוז יתעלהה'
 השם משפטי כי : השלישית התשובה ? עתהועד
 מדה כנגד מרה הם וענשיו יחדיו וצדק אמתהם

 בשלחה במאמאה שנאמר כמו דמיון בנגדודמיון
 שאדם בסאה רזת ודרשו ח(, נו, )ישעיהתריבנה
 ואם טא:(. מנהדרי! : ח. )סוסה לו מודדיזמודד

 והיה האשה, 51א האיש יטר למה הוא ב!כרבריכם
 לקבל אלהים בו כמו אלהים בת שתהיהראוי

 וחוה, הראשוז אדם חטא בשביל ומיתהיסורים
 יותר ויסוריו מיתה האשה שתקבל ראוי היהנם

 תחלה בעבירה התחילה שהאשה בעבורמהאיש
 מוכרחים ע"כ הדעת. מעץ לאכול לאישהוהטיתה

 ישו בוא אחר וחוה אדם עון נמחל שלא לומראנו
 ראיה אין וגם בואו. מקודם כבר להם נמחל לאאם
 אדם חטא בשביל לעוה"ב הנפש על חל העונשבי

 תמות טות הלשון מכפל שהוכיח ואיוהראשון,
 תורה דברה כי הגוף מיתת כמו הנפש מיתתע5

 בתורה. הרבה וכמוהו אדם, בניבלשון
 הוא, בן נדברינם אם : הרביעיתהתשובה

 שנה א5ף לארבעת קרוב לבוא ישו איהרמרוע
 טובים צדיקים של דורות כמה שהרי העולם,מבריאת
 מהדור טובים יותר והיה השנים, אלו בכלעברו
 טורים הנוצרים שגם אותם, לפדות ישושבא

 ונ5 רבינו ומשה ויעקב יצחק אברהםשאבותינו
 מאלהים אמת ונביאי גמורים צריכים היונביאינו
 הניחם מדוע אלוה היה ישו ואם עולם, ומלךחיים
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 "טסי ייס" ד'
 בכל אדם והיה ונולד שבא עד בגיהנםלהצמער
 וצא מיתתו, משפט וקבל שנה ושתים שקשיםדרכיו
 1 האלה הזמנים בכל אותםפדה

 נפשות כי באמרם : החמישיתהתשובה
 המוכיחים כתובים באו הנה בגיהנם היוהצדיקים
 כתוב כי אבותיהם. אותם נחלו שקר כיטעותם
 ואתה השם, לו שאמר אבינו אברהם במיתתבתורה
 טובה בשיבה תקבר בשלום אבותיך א5תבא

 איה הוא, כן כדבריכם ואם טו(, סו,)בראשית
 ילך אם הקב"ה לו וכהבטיח טובה והשיבההשלום
 1 דבריכם כפילגיהנם

 שעשינו מפני גלותנו שארכה שאומריםומה
 טמש שאין ונאמר נשיב אלהיהם, בישושפמים

 על וכן התראה, ב5י ענש 5א השם כיבדבריהם,
 15 ואמר המעשה קודם הזהירו וחוה אדםחמא
 )בראשית וגו' ממנו תאכל 5א ורע טוב הדעתומעץ
 תמצא וכן מצותו. עברו כי ענשם כן וע5 יז(,ב,

 א"כ, אלא השם ענש שלא בתורה מקומותבהרבה
 צריך היה הוא, כן כדבריכם ואם מתחלה.הזהיר
 האיש זה אמונת על רבינו משה ע"י בתורהלהזהיר
 גאולת שכל אחרי בו, להאמין וצריכין ויגאלשיבא
 בתורה כי ובפרט דבריכם. לפי בו תלויהעולם
 מפוזרים להיות עלינו שנגזר נלותנו, מבתמצינו

 ומצותיו אלהינו תורת עזבנו על הגויםבארצות
 והשם אחר. דבר או ישו חמא מפני ולאוחקותיו,
 הארץ כנפות מארבע נפוצותינו לקבץהבסיחנו
 זאת גס ואף שכתוב כמו גלותנו בתוךולשמרנו
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 מאז כי אומרים עוד מד(. כו, )ויקרא וגו'לכלותם
 לאחור והלכנו הצלחנו לא באלהיהם משפםעשינו
 אומרים אתם : להם אמור מארצנו. וגלינו לפניםולא
 כדי נפשו ברצון יסוריו לקבל בארץ ירד ישוכי

 קודם הנפשות כל כי השמן, מיד העולםלהושיע
 היו אם ואפילו וצלמות. בחשך הולכים היובואו

 היה לא ואילו בגיהנם, ניצולו לא באברהםצדיקים
 העולם ב5 היו אם אפילו היסוריו לקבלרוצה

 כחוב כן כי לו, להרע יכולים היו לא נגדומקובצים
 ולתפשו לבקשו היהודים הלכו אחת פעם :באונגליון

 אמרו מבקשים, אתם מי את ישו אמר לילה,והיה
 ישו. הוא אני ואמר, ישו ענה מבקשים. אנו ישואת
 מתים כפגרים ונפלו לאחוריהם כלם נרתעומיר
 לא עדיין כי הגוים ואמרו לתפשו, יכולים היוולא

 משמע הימוריי. לקבל עתיד שהיה השעההגיעה
 אז נפשו ברצון רצה כאשר כי כוונתם כפימכאן
 מיתה לקבל בארץ ירד זו דעת ועל היסוריי;קבל

 העניש מדוע א"כ גיהנם, של מדינה העולםלהושיע
 קבל נפשו שברצון מאחר אותו המיסריםהעם

 מעונש העולם להושיע יבול היה שגא וכיון ?המיתה
 השטן מיד העולם פדה ובמיתתו בדמו, כ"אגיהנם

 העם את שהעניש עשה גדול עון א"כ כוונתם,כפי
 כי לומר נוכל נם נפשו. ברצון והמיתוהושיטרוהו
 אחרי שהמיתוהו לטובה היתה היהודיםכוונת
 במיתתו, תלויה העולם תשועת כי מפיוששמעו

 לעוה"ב זכות ויקבלו ידיהם על העולם שיושעוכרי
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 ממם נוצחת אחרת תשובה לומר נוכלגם
 יסוריו לישו עושי; היו באשר כי באונגליון,שכתוב
 אינם כי הזה לעם תמחול אבי : ואמר לאביוצעק

 לאביו שמתפלל בן כמו והוא עושים. הם מהיודעים
 אמתית היא ובקשתו תפלתו ואם ינו. למחולבעדנו
 היסוריי כל ועל איתתו על לנו מהולהרי

 שקיבל,
 אחר במיתתו עונש שוס שנקבל נותן הדיזואין

 אמתית אינה תפלתו ואם בעדנו, והתפלל לנושמחל
 אינם דבריו שאר כל נם בלב, ואחד בפה אחדודיבר
 ימות שלא לאביו מתפלל היה איך ועודאמתיח.
 המות כום העבר הוא אפשר אם אתה, אביואמר
 הבשר כנגד התפלל אם ברצונך. כ"א יהיה ולאמעלי
 בזה לומר ונוכל התפלל, ושלנא תפלתו נתקבלהלא
 נתקבלה שלא כיון צדיק אדם בחזקת היה לאכי

 צעקו וגו' צדיקים אל ה' עיני דוד אמר שכןתפלתו,
 צדיק רעות רבות וגו' הצילם צרותם ומכל שמעוה'

 ה' עין הנה טז-כ(, לד, לתהלים ה' יצילנוומכלם
 וגו' נפשם ונכוות להציל לפסדו למיחלים יראיואל
 שהיה ועוד זולתם. רבים ופסוקים יח-ים( לג,לשם

 המיתה לקבל שלחו אשר אביו רצון כננדמתפלל
 לומר המצא ואם ימות. שלא מבקש היהוישו

 צריך אינו האלהות הנה האלהות, בנגדשהתפלל
 אסרים. וגם עצמו את עוזר הוא כי .מאחריםעזר
 הם מה יודעים ראינם כי אמר בעצמו ישו כיועוד

 הורגים שהם כוונתם היתה שלא בזה והודהעושים"
 ואשה איש בן אדם שהורגים כוונתם רק האלבז
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 אחר כי בזה. 5הם טמא ואין ח15ה, עצמושעושה
 דיו עליהם אין א"נ הדברים. הם הם הלבכוונת
 כמה זה גלותנו ארד בישו משפט בעשותנו כילומר
שנים.

 היום בעינינו רואים אנחנו הנה לענין.נחזור
 ואמתו חמדו עזב 5א אשר רחמיו וגודל ה' חסדירוב

 ומאתים אלף בזה בעוננו גלותנו שאריתמעמנו
 ונם אתנו. בריתו הפר ו5א עזבנו ולא ועוד,שנה
 הנשים אפילו כי הקדושה, תורתנו שכחנו לאאנפנו
 סופרים בדקדוקי ובקיאות והחוקים המצותיודעות
 הנשה גיד של ושמנו בשבת, הנר והדלקת חלהכגוז

 בו שיש הבשר בניקור אפילו עלייהודסמכינוו
 בדעת לא וזה התורה. מז שאסור וחלב דםאיסור
 באיסורא עליהן לסמוך שאיז שפוסקיו נאונינומקצת

 )עב.( בכתובות דאמרינן מההוא וראייתםדאורייתא
 דסופרת כח( סו, )ויקרא 5ה דספרה קרא 5נו איןאם

 איסור דהור משום הנדה על מהימנא 5אלעצמה
 קמא( פרק לפסחים ראשון יפסח וההואתורה.

 ומהירושלטי ד:( )נמחים בדרבנן רבנןדהימניה
 ומפרשי שהן, כ5 והודקות עצלניות נשיםדאמר
 עיטר אינו זה וכל יפה. לבדוק יודעות שאינןאינהו
 לתקן ביין שיש איסור בכל נאמנות נשיםדודאי
 דכתובות קרא איצטריך וכי תורה, איסורואפילו
 בירה הוי 5א לא, דאי משום לעצמה, 5הדומפרה
 בדרבנן רבנן דהמניה ראיה וההיא עצמה.לתקן
 כן לומר רצה 5א והירושלמי הוא, כלום5או

 עצלניות שהנשים משום פירושא דהכיכפירושם,
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 ובודקות יפה יברקו שלא נחשדו שמא חוששותהו
 * שהן. בכל אפילויותר

 שנה ומאתים אלף באלו כי לדברינו,ונשוב
 התמימה אלהינו תורת שכחנו לא גלותנו באורףייותר

 זרענו ומפי מפינו עוד תשכח ולא וחקותיו,ומצותיו
 בריתי זאת ואני שנתוב כמקרא ער, עולמיער

 זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיד ימושו לאבפיך שמתי אשר ורברי עליף אשר רוחי ה' אמראותם
 והנה כא(. נמ, )ישעיה עולם ועד מעתה ה'אמר
 התורה כ5 שכחו לבד שנה בשבעים בב5בגלות
 והוכיחם הסופר עזרא שבא עד שבת שמירתואפילו
 ביום מבתיהם משא יוציאו ושלא תשובהשיעשו
 נכריות נשים ויגרשו סו-כב(, יג, )נחמיההשבת
 יג, )שם לנשים להם לקחו אשר ומואביותתתיות
 תשובה ועשו לקולו ושמעו א-יג(. ט, עזרא :כג-כז
 חזו ועתה והקדוש. הגדול הבית ובנו לירושלםועלו

 שארית ויותר שנה ושאתים באלף השםמפעלות
 עומרים ועודם הקרושה תורתו שכחו 5אנלותנו

 ואת הברית את לנו זכר ברחטיו והקב"הבאמונתו.
 חבמיחנו וכאשר אבותינו עם ברת אשרהחמר
 מד(. כו, )ויקרא וגו' זאת גם ואףבתורה
 מות אחרי והאחרונים, הראשונים הנביאיםגם
 שיקבל באלוה להאמין שלא כתבו ה', עבדמשה

 יבית מסור היבר כאז יוסי ר' אמר ויפנינו בירושימי*
 והנטים לנשים מסור הדבר הכא ברם הו, זריזיז וב"רדיו

 החם.ו יבער צריכיז ויכו ע"נ(* כז, פ"א )פסחים "זעציות
 החטישית.בשעה
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 על ישראל בהיות שאמר יהושע היה הראשוןמיתה.
 והבטיחם נפלאות, לכם ה' יעשה מהר הירדז,שפת

 בזאת אמר כך ואחר עשו. וכ! ברנר, הירד!שיעברו
 ורמז י( נ, ליהושע וגו' בקרבכם חי אל כיתדעון
 לעשות בידו היכולת שאיז טת למעוטי חי א55הם

 מקומות בהרבה כתיב הנביאים ובשארנפלאות.
 שהוא ובהושע 5עו5ם, הוא הי ר"5 צבאות, ה'חי
 בני ממפר והיה בספרו כתיב האחרונים הנביאיםמן

 חי א5 בני 5הם יאמר ובמוץ וגו' הים כחולישראל
 תורתנו כי לנו רמז הנביא אליהו וגם א(. ב,)הושע
 .דת אש בימינו שכתוב כמו 5אש, הנמשלתהקדושה

 רבים ימים לעד עומדת תהיה כי ב(, לג, )דבריםלסו
 5ע051. תשאר אף לכבותה יוכלו 5א דביםומים

 את אכלה אלהים אש כי שכתוב אחר כיוהראיה
 למה העפר, ואת *האבנים ואת העצים ואתהעולה
 לס"א ? לחכה בתעלה אשר והמים לכתוב 15היה
 תכלה הקדושה דתנו אש כי לרמוז רצה אך לח(,יה,
 והאלהים חטאתם. במי הנוצרים מבילת ר"להמים
 וישלה הקדושה. דתנו אש בידנו וקיים באשענהו

 נדחי ולקבץ צדק הנואל בביאת אותנו לבשרבמהרה
 אמן. ונאמר רצון יהי ובןישראל.




