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  הקדמההקדמה

ספר זה עוסק בחשיפתה של הקונספירציה העולמית הנוראה ביותר בתולדות האנושות. שמה, נבחר לה ע"י מחבר 

הספר והוא: "הקנוניה של זקני רומא בוותיקן". במהלך בדיקת הטיעונים התאולוגים הנוצריים, ובמהלך בדיקת 

אבות הכנסייה על התנ"ך חוקר הספר גם את עקרונות היסוד עליהם מושתתת הדת הנוצרית ואף פרשנותם של 

חושף את תעלומת הפשע והרשע אפופת המסתורין החבויה בעומק כוונתם הזדונית של אבות הכנסייה, ראשיה, 

  ומנהיגיה כבר מראשית התהוותה ועד ימינו אלו.

וא עומקה, חרפתה, גודלה והיקפה האמיתי. המסקנה האחת במהלך חשיפה זו מוצגת התרמית הנוצרית במל

והיחידה המתבקשת מחקירה זו מעלה בחכתה כי התנ"ך איננו המקור האמיתי כלל ועיקר לאמונתם הנוצרית 

  האלילית והפגנית בכלל ואף לא לאמונת הכנסייה הפאוליסטית בפרט.

אבות הכנסייה, ראשיה, ומנהיגיה בדבר ה' מסקנה זו מתבקשת מאליה הן בשל חוסר גילוי עניין אמיתי של 

המופיע בין דפיו הקדושים של התנ"ך, הסותר חזיתית בשחור ע"ג לבן ובפסוקים מפורשים וחד משמעיים את 

יסודות דתם, מבלי לגרום שום צורך בפקיחת עין, ניד עפעף או התייחסות כל שהיא של המנהיגות הנוצרית ובטח 

, תית, לבדק בית יסודי או לחקירה פנימית של אמיתות טענותיהם התיאולוגיוובטח לא להתעוררות הרוח הכלל

פרשנויותיהם על התנ"ך או יסודות דתם הנוצרית הרעועה והכוזבת. כמו כן ארכה הרשימה של הטכניקות הלא 

א. מוסריות של הונאת דעת ההמונים בהן בחרו אבות הכנסייה, מנהיגיה וראשיה, להשתמש בפירושים לתנ"ך דווק

כדוגמת סילופם המכוון והמתוכנן היטב של פסוקים רבים בתנ"ך תוך שינויי לשונות הפסוקים מלשונם המקורי 

בתנ"ך או סירוסם והוצאתם מהקשרם התנכ"י תוך בחירה קפדנית של הקשר דמיוני המתאים לאלילותם דווקא 

  כאשר תוכנו זה לא נרמז אף לא בצל צלו של רמז בתנ"ך כולו.

ות נוספות בחרו להם אבות הכנסייה כדוגמת ציתותם המעוות של הפסוקים תוך מניפולטיביות טכניקות רב

תרגומית בוטה המעלימה את האמת מעין ההמון והמהווה ניתוב חד משמעי ואף לא מוסרי, מתוחכם, הטומן 

ות ולשון בתוכו קורטוב של הונאת הדעת המכוונת ומדריכה ישירות לאמונתם האלילית בגין בחירת שפת חלק

תרגום המתאימה לשיטתם במיוחד(לשפה הזרה) אולם השונה לחלוטין מלשון האמת המקורי של התנ"ך. טכניקה 

ידועה נוספת בה השתמשו מנהיגי הכנסייה היא הפרשנות המבוססת על הוצאתם של פסוקים ואף פרקים שלמים 

של חלוקת פרקים שונה מהחלוקה מהקשרם בפרק או במבנה הפרקים שבספרי הנביאים, עם תוספת תבלינים 

המקורית, ואף תכנון וסידור סדר הספרים בתנ"ך באופן מכוון ושונה מהמקור אשר כל מטרתו ותכליתו היא הצורך 

בקטיעת רצף התכנים והעניינים ע"מ לאפשר העלמת עובדות ואינפורמציה הניכרת דווקא מתוך הסדר הנכון 

  לית מתפיסתם ופרשנותם הנוצרית על התנ"ך.והרצף המעיד על האמת האמיתית השונה בתכ

זאת ועוד הגדילו כתבי הברית החדשה לעשות כאשר ע"מ להעמיד חזון שקר ולהעמיק את שורשיו בתוך התנ"ך 

הקדוש דווקא, השתמשו בטענה של נבואה והתגשמותה ולשם כך פתחו טכניקה מושחתת עוד יותר ע"מ להגדיל 

מים. ציטוט מהתנ"ך של חצאי פסוקים בלבד, אשר מטרתו להעלים את לעשות ולהוסיף ולרמות את הקורא הת

הנושא האמיתי המפורש בחציו האחר הלא מצוטט של הפסוק. וכך מובא חציו בלבד (ללא הנושא האמיתי אליו 

התכוון התנ"ך באמת) בברית החדשה ע"מ להעלים מעין ההמון את כוונתו האמיתית של הפסוק בתנ"ך ובכך 

חציו האחר לנושא אחר מזה של התנ"ך לנושא חדש ומתאים לאלילותם כיד הדמיון הטובה לאפשר שימוש ב

עליהם. אפשר לטעון לנבואה והתגשמותה מתוך חצאי פסוקי התנ"ך המצוטטים בברית החדשה. אולם ע"מ שלא 
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חר בקלות יהיה אפשר למצוא מהיכן נלקח פסוק זה בתנ"ך, הברית החדשה תדאג אף לייחס פסוק זה לספר א

מספרי הנביאים בתנ"ך ע"מ להתיש את כוחו של המעיין במקורות. והלה משלא ימצא ויתעייף, יתלה את העדרו 

של הפסוק בחוסר יגיעתו המספקת ולא בנבלותה של הברית החדשה ובהעדרו של הפסוק מן הספר. אולם לשון 

ים בברית החדשה, ינטעו תחושה התנ"ך שאכן תהיה ניכרת ליודעי תנ"ך או שפתו מתוך חצאי הפסוקים המופיע

  של דבר ה' אמיתי.

אכן טכניקות רבות המציאו להם מנהיגי הכנסייה וראשיה. אולם, מכל אלו ועוד ניתן ללמוד מעבר לכל צל צילו 

של ספק שכל כוונתם של אבות הכנסייה אינה אלא להשתמש בתנ"ך לצורך השגת מטרתם בלבד. ניתן להוכיח 

כתוב בו כי אם להסתיר דווקא, ואף אין כוונתם לדעת את המסר האלוהי את דבר ה' שאין כוונתם לפענח את ה

המופיע בו. חשוב לציין כי רק העם היהודי הוא היחידי אשר קיבל ומקבל את כתבי הקודש, את דבר ה' כפי שהוא, 

ות באורחותיו ואף מבלי לשלוח יד בו ומבלי לשנותו. היהודים נכנעים לתנ"ך, מתמסרים לו, מוסרים את נפשם לחי

חרפו ומחרפים נפשם במסירות נפש אף למות למענו. שמושם הלא מוסרי והבוטה של אבות הכנסייה, משקף 

ומלמד על כוונתם הזדונית לפגוע בתנ"ך, לשלוח יד בדבר ה' ע"מ להלחם בו מלחמת חרמה ועורמה. ואמנם כך 

ללה" (אל הגלטיים ג, יג) ועוד כתב "באומרו כותב פאולוס "הנשענים על קיום מצוות התורה נתונים תחת הק

חדשה זקן את הראשונה אך המזקנה והנושנה קרובה לכליון" (ח, יג) כלומר התנ"ך הזדקן והוא כלה ואינו 

רלוונטי. חשוב לציין, כי ברור היה לאבות הכנסייה כי מלחמה גלויה בתנ"ך תסכן את התפתחותה ומעמדה של 

יבלם התפתחותה של הנצרות במערבו של העולם, זאת בשל מעמדו וחוסנו של הדת הנוצרית האלילית. ובכך ת

התנ"ך שרכש לו מכבר בתודעת העולם המערבי. אבות הכנסייה ומנהיגיה נתכנסו יחד, נועצו בלב יחדיו, טיכסו 

עיצה והחליטו כי חרף מלחמתם הגלויה ביהדות, הכנסייה תאבק בדרך שונה ונסתרת בכתבי הקודש של התנ"ך. 

את האסטרטגיה למלחמתם זו הם בחרו מראש ובקפידה. וכך בחרו להם אבות הכנסייה להשתמש בתנ"ך הקדוש 

לצורך פופולריזציה של דתם האלילית הנוצרית ובכך יהווה הוא התנ"ך בכבודו ובעצמו מנוף אדיר ובעל עוצמה 

סייה (האמיתיים, לא השמות דתית פרסומית עבור הכנסייה. מלחמתם בתנ"ך איפה הינה מסוג אחר. אבות הכנ

הבדויים בכתביהם) ישתמשו בו ע"מ להלחם בו באופן נסתר ובכך להבנות ממנו תוך עיקורו ושינוי צופנו הגנטי 

של התנ"ך המקורי והאמיתי. את התנ"ך (הגו לעצמם אבות הכנסייה) יש להפוך לקרקע פורייה ונוחה ל"השתלה 

  יסודות דתם וסיפורי אמונותיהם.מלאכותית" של האלילות הפגנית ואף של כל 

וכך ע"מ להעמיק את השקר ולפאר חטאת קשרו קשר על התנ"ך, הם שאפו להקנות לשקרם שורשים עמוקים 

וקדמונים כעומקו של התנ"ך עצמו ובכך לייחס אף הם את דתם למעמד הר סיני, יציאת מצריים ולאבות הקדושים. 

של התנ"ך כנגד היהדות ע"מ להכניעה ולעשוק את חבל נחלת שכן רק כך תוכל הנצרות להתמודד על בעלותו 

"עבדי יעקב" את נחלת העם היהודי. מנהיגי הכנסייה חשו שהם יוכלו לנצל את הבקורת הפנימית הניתחת על עם 

ישראל ע"י נביאי התנ"ך ובכך לטעון טענת נישול כלפי העם היהודי מהיות בן התנ"ך, הם עצמם שאפו להגשים 

נבואות פורענות על העם היהודי ע"מ להוכיח את צדקת דרכם זו. אמנם רק לשם כך בקשו להם הרבה יותר מ

מנהיגי הכנסייה לרכב על גבו ועל כתפיו הרחבות של התנ"ך חרף כחשם המלא בתוכנו האמיתי. אנו רגילים 

אירופה בפרט לחשוב כי מסעות הצלב, חרב האנקויזיציה, עלילות הדם, הפוגרומים הרבים שהתבצעו על אדמת 

ובעולם כולו בכלל במהלך ההיסטוריה, השואה הנוראה, האנטישמיות הנוצרית הניצחית, שיתוף הפעולה של 

הוותיקן עם מרצחי העם היהודי, עם התנ"ך, הם הם עיקר פירותיו של השטן הנוצרי של עבודת העץ הקשוח. אכן, 

המאורגן הבין לאומי ההיסטורי והראשון במעלה. חרף היותם פרות העץ, אלו אינם אלא תוצאה של הפשע הנוצרי 

אלו אינם אלא טיפות דם מזרם הדם המקלח ושטפו האדיר על טיפותיו הרבות הניגרות מבין דפיו הקדושים של 

התנ"ך האלוקי על עם התנ"ך היהודי על משיח ה' ועבדו יעקב האמיתי והסובל. את חרב האלילות הפגנית נעצו 

תת דם של התנ"ך ובעוד התנ"ך ועם הקודש מתבוססים בדמם החליטו אבות הכנסייה אבות הכנסייה בליבו השו

לחשוף את ידיהם המגואלות בדם בפני העולם הנאור ע"מ להציג דם זה כדמו של ישו המשיח הנשפך בעד הרבים 

 לסליחת חטאי האנושות כולה. זאת עשו ע"מ שבני אנוש יתעו אחריהם ישתפו פעולה ואף ידחפו את קורבן
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החטאת התנכ"י האמיתי של האנושות, את היהדות המדוכאה בדחיפה אחרונה ממרומי הצוק כאילו היה קורבן 

  לעזאזל. כל זאת ועוד עשו בשם ישו ודמו הבדוי של "המשיח המגואל בדמו של העם היהודי".

בגידה בדבר ה'. ומעתה מובן הקשר שבין הכנסייה לתנ"ך. אין שום קשר אמיתי! הקשר הנראה אינו אלא קשר של 

אם הכנסייה אכן קשורה בקשר כל שהוא לתנ"ך הרי זה מן הצד הלא נכון של המתרס מצידו של השטן התנכ"י 

בלבד. פאולוס כתב "אני עצמי אמנם בשכל אני עובד את תורת האלוהים אבל בבשר את תורת החטא" (ז, כה) 

לעצמם את כושר שכנועו והשפעתו של התנ"ך ניכר כי פרשנותם נטע זר בתכלית לתנ"ך. אבות הכנסייה בקשו 

לתועלתם בלבד. דבר ה' הכתוב בו איננו מעניינם כלל. את כוחו וחדירתו אל עמקי התודעה האנושית ואף את 

מאמיניו של התנ"ך בצידו המערבי של העולם הם בקשו ומבקשים לעצמם. התנ"ך, נבחר ע"י מנהיגי הכנסייה 

"רייטינג", פרסום אמוני דתי והיסטורי עבור הכנסייה הנוצרית ע"מ להשיג את להוות כלי שרת מרכזי ע"מ להשיג 

תכליתם שהיא להוות את הדת האוניברסלית הראשונה האחרונה והניצחית בקרב התודעה של המין האנושי 

טית. ולכבשה כליל. עיקרון זה של גניבת דעת ההמון הינו עיקרון דתי נוצרי כפי שטוען פול אבי הכנסייה הפאוליס

וכך כותב פול בברית החדשה "ונהייתי ליהודים כיהודי למען אקנה יהודים, ולאשר בבלי תורה נהייתי כמו איש 

  כא) בכך ביטה פול באופן מוצהר וברור את צביעותו.-בלי תורה" (אל הקרינטים ט, כ

ם לאמונותו האלילית התכלית של להדמות ליהודי הינה צורך ולא ערך היא כלי שרת בלבד ע"מ לשכנע את היהודי

ע"מ לשוות לה חזות של אמונה יהודית טהורה בעיני היהודים ולהפילם בפח רישתו. אולם לצורך שכנועם של 

הגויים מובן שפול נדמה כגוי ע"מ לשכנעם לאמונתו זו. את העיקרון המסיונרי והלא מוסרי הזה של פול חרטה 

כנסו מנהיגי הכנסייה והחליטו שע"מ להתפשט בעולם הכנסייה הפאוליסטית על דגלה. כבר בראשית דרכה הת

  וע"מ לכבוש אותו הן במזרח והן במערב הצביעות ואף כל האמצעים כשרים.

שאיפתם זו להוות את הדת האוניברסלית הראשונה והיחידה אף היא אמצעי בלבד. תכליתם הסופית היתה לבלוע 

ולהשיג שלטון אוניברסלי. אולם לשם כך צריכה דת זו  את התרבויות המקומיות. זוהי דרך שונה למלוך על העולם

להיות אטרקטיבית יותר מכל קודמותיה. לפיכך עליה להצטייד באוסף של העקרונות היותר פופולריים והיותר 

אהודים בקרב בני האדם וכך ככדור שלג הגדל והולך בתנופת גלגוליו במורד ההר המושלג אספה הנצרות 

מהאמונות שרווחו בעולם האלילי שקדם לנצרות ועד ראשית ימיה. וכך בשל היותה עקרונות וערכים אלילים 

מטירנית, נטולת מצוות, ואף הכי פחות מחייבת, תהיה זו הדת הנוחה ביותר לקבל את עקרונותיה האלילים שאף 

ומלואו  הם היותר פופולריים כפי שנבחרו מראש ובקפידה ע"י מנהיגי הכנסייה. וכך אפשר יהיה להטעות עולם

ולהביאו לאמונה בישו המשיח הנוצרי. אולם לא זו אף זו החליטו אבות הכנסייה ומנהיגיה ישנה בעיה, ישו 

המשיח לא יוכל להתחרות בקישנה האלוה, ואף לא בבודהה האלוה, אף מיתרה האלוה חזק מישו שכן אין ישו 

  אלא משיח בלבד.

הצורך לכבוש עולם ומלואו וע"מ להיות הדת האוניברסלית את מימדיו של ישו היה לכנסייה לשקול מחדש אולם 

הראשונה, האחרונה והניצחית, צריך היה ישו לעבור שיפוצים, הוא היה חייב לקבל מעמד של אלוה. הוא חייב 

להיות "הסופר סטאר" הגדול ביותר ביוניברס שכן רק כך יהיה זה אפשרי להכניע את התרבויות המקומיות 

  רב.השונות במזרח ובמע

וכך טכסו אבות הכנסייה עצה לאחר עיון בכל כתבי הקודש של דתות העולם השונות, בחרו אבות הכנסייה את 

דמותו וצלמו וגודלו של המיתוס. הם יצרו "סופר סטאר" בשם ישו ע"מ שהלה יוכל להתמודד על כתר האלילות 

ף מול שליחותו ומנהיגותו של משה העולמית הן בחוסנו והן בנערצותו מול "מיתרה", "קישנה", "בודהה" וא

  רבנו.

וכך חילקו אבות הכנסייה את מלאכת הכתיבה של האונגליונים שבכתבי הקודש של הברית החדשה בינם לבין 

עצמם. על האחד הוטלה המשימה לספר את סיפורו של ישו במקביל ובהשוואה למשה רבינו תוך סיפורי ניסים 

ם את ישו למשה רבינו הן בסיפורי הניסים והן במאורעות ותאורי דומים עם מוטיבים דמיוניים, המקבילי
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ההיסטוריה. את הספר על שם מתי כתב אחד מאבות הכנסייה כאשר תכליתו היא לקנות בסיפוריו את היהודים לכן 

באונגליון של מתי בברית החדשה אנו מוצאים סיפורים דומים לסיפורי משה רבינו דווקא שלא כשאר האונגליונים 

חרים שכן משנעצו אבות הכנסייה את החץ קל היה לצייר מטרה מתאימה סביבו ע"מ לצייר אשליית פגיעה הא

במרכזה של המטרה. וכך מכיון שקהל היעד של מתי היא דווקא מאמיני התנ"ך ישב לו אב כנסייה זה לעמול על 

  התנ"ך לדלות ממנו פנינים כמוצא שלל רב.

על כותב הספר של לוקס היה להשוות את ישו לאל "לקישנה" דווקא, ולכן אולם על אב אחר הוטלה משימה שונה 

סיפור חייו של ישו והאגדות השונות הנכתבות בספרו של לוקס נלקחו מכתבי הקודש של בהגואדה גיטה 

"והשרימד בהגואתם" כתבי קודש ההינדואיסטיים. אולם על כותב האונגליון של מרקוס היה להשוות את ישו לאל 

" דווקא. ואילו על האב הכותב את ספרו של יוחנן הוטלה המשימה להשוות את ישו דווקא לאל "מיתרה". "בודהה

הכותבים לקחו מכתבי הקודש של הדתות השונות אגדות וניסים פארו אותם בתפארת והדר קצת יותר ואפי' הרבה 

חוקר ניתן להבחין כי אין סיפורי יותר ע"מ שהתחרותיות תהיה יותר לצידו של ישו. אולם דרך עינו הבוחנת של ה

הברית החדשה מקוריים כלל ועיקר וכי הם אינם אלא גניבה ספרותית מהדתות השונות ואמנם למרות דמיונם הרב 

לסיפורי הדתות במקורם, לא נרתעו כותבי האונגליונים מלכתבם כברית החדשה. הנחת היסוד האחת היא, שאנשי 

רה, או להבדיל היהדות, העריצו את מנהיגיהם או האלילו את אלוהותם הדת ההינדואיסטית, בודהיסטית, מית

דווקא בגלל הניסים והסיפורים הללו בעצמם. לכן, כשמאמינים אלו יראו כי ניסים דומים ואף מאורעות דומים 

 ארעו אף ל"ישו" הנוצרי, הם יראו לנכון להעריצו על שליחותו המשיחית או להאלילו מאותה סיבה בדיוק. אולם

אף שהערצה תהיה דומה לכל הפחות לאלילותם, הרי שאין זה מספיק ע"מ להשיג את המטרה הנכספת. ולכן בשל 

תוספת הפאר וההדר ואף בשל חינו המיוחד של נס השקר הנוצרי המופיע בברית החדשה, יכריעו הם מאמיני 

כתבי האונגליונים עברו תהליך דתות העולם את הכף לטובתו של האליל הדמיוני "הסופר סטאר" "ישו הנוצרי". 

של השוואה, התאמה ודיפוזיה ע"י אבות הכנסייה וכך ע"מ להתאים את הסיפורים ולכוון דברי שקר פזרו את 

הניסים והסיפורים באופן שווה פחות או יותר. אבות הכנסייה קבעו עוד בטרם כתיבתם את השילדה ההיסטורית 

במציאות היסטורית בסיסית אשר עיקרה אינו אלא מרידה זמנית  הבסיסית השווה והמסכמת ע"מ לעגן את השקר

ומקומית של עמי ארצות בתלמידי חכמים. מובן שבתוספת לתבלין האנטישמיות אותה הוסיפו אבות הכנסייה היה 

המאורע גדול ומתאים להוות בסיס לדת חדשה, חרף חוסר תיעוד היסטורי הולם. אולם, עלינו לדעת כי המדובר 

טה מצרים הפרעונית הקדומה שהפך לנחש ועלה לארץ ישראל. אולם קדושת ארץ ישראל דחתה אותו בסה"כ במ

והלה חייב היה לטעון כי הוא אינו אלא זנב כלב. את אותות מצרים הקדמונית הוא הראה (כקוף בפני אדם ע"מ 

. אבות הכנסייה נועצו לדמות עצמו למשה עבד ה') וכך הפך בעיני עמי ארצות מטענת זנב כלב לטענת זנב אריה

בלב יחדיו כיצד לנצל את העובדה ולהפוך את טענת זנב האריה לאריה שלם וכך גדל האריה בקרב עמי העולם 

והפך למלך האריות ביער החיים הגדול. זהו כל סיפורו של המיתוס הנוצרי. אולם, במקורו הוא איננו אלא טומאת 

אשר עבר דרך חמישים שערי הונאת הדעת בכנסייה ע"מ  משענת המטה הפרעוני המצרי שהוא הנחש הקדמון

לטהר את השרץ בכדי להפוך את הנחש הקדמון ע"מ להיות "אלוהי הכנסייה ברומא ובוותיקן". הנצרות אומנם 

הצליחה במשימה באופן חלקי היא הצליחה לטעת בליבן של כל הדתות את האמונה כי ישו הוא אכן אלוהות. 

איזם, אכן מאמינים בהתגלותו זו של האלוה במערב ואף האסלם הדת המאוחרת יותר הבודהיזם, וכמוהו הינדו

קיבלה את דמותו של ישו לכל הפחות כנביא. אולם, רק הדת היהודית עומדת בראש המאבק, עבורה ישו איננו רק 

. עוד דמות לא קדושה כי אם שורש הכפירה העולמית. מאבק זה בין הנצרות ליהדות הנו מאבק מהויות עתיק

בשחר ההיסטוריה נאבק שרו של עשו ביעקב אבינו כפי שאומר הפסוק "ויאבק איש עמו עד עלות השחר" מאבק 

זה נמשך עד שחר הגאולה העתידה. הנצרות מייצגת את תורתו של השר של עשו הנאבק ביעקב אבינו וכפי 

ד. כלומר הוא נוגע לענינים שמפרשים המפרשים הוא השטן בכבודו ובעצמו. המאבק מעלה אבק עד לכסא הכבו

גבוהים. אף שרו של עשו רוצה להשריש את עשו בקדושה הוא שואף להאבק ביעקב אשר פרצופו חקוק בכסא 

הכבוד וכל ענינו של השר הוא למחוק חקיקה זו של יעקב אבינו ותמורתה לחקוק את פרצופו של עשו הרשע 

  וכבים תיתן קנך משם אורידך נאום ה'".בכסא הכבוד. אולם עליו נאמר "אם תגביה כנשר ובין כ
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  אולם עלינו לדעת כי ממקורותינו ניתן ללמוד על זהותו האמיתית של ישו הנוצרי.

מבראשית (לב פס' פה') "ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" כתב רש"י בשם מדרש רבה (עז' ג') 

ויתעפר איש מלשון אבק שהיו מעלים עפר ברגליהם  שהוא שרו של עשו הרשע. על המאבק פירש רש"י מנחם פי'

  ע"י נענועם.

ואמנם על זהותו של אותו השר של עשו כתב הכלי יקר (בפרק לב' על פס' כה') אחר שהסכימו רוב המפרשים 

שמלאך זה הוא סמאל שרו של עשו הנקרא סמאל (על שם) כי כל חפצו וישעו לסמא עיני האדם ולהכותו בעיוורון 

ומא מעין השכלי עד אשר לא יוכל הרואה לראות במראות האמת לבא ולראות פני ה' ולבא בסוד ה' ולעשותו ס

  ליראיו בסתרי תורה כי הוא שטן הוא מלאך המוות הוא יצר הרע" עכ"ל.

על ישו הנוצרי מספר לנו המהרח"ו תלמידו של האר"י ז"ל ובשם רבו הוא כותב כי ישו הנוצרי הוא גלגולו של 

אריז"ל אף הראה לתלמידיו את הבור בגליל בו נמצאת גופתו של ישו. מובן איפה כי שרו של עשו עשו הרשע. ה

הוא המסייע לעשו הרשע בגלגולו לבצע את ניסיו ופעולותיו באמצעות כוחות האשליה וההטעיה הנמצאים 

  באמתחתו.

ל סמאל שרו של עשו על התחלת הפיכתו של עשו בגלגול זה של ישו למרכבה בפועל ע"מ שדרכו יוכל לפעו

מספרת לנו הגמ' ( ) על רבי יהושוע בן פרחיה השב לארץ ישראל עם תלמידיו מבריחתו למצריים מפני אלכסנדר 

ינאי שמלך בארץ ישראל. במהלך העליה לארץ ישראל, נכנסו ר' יהושוע בן פרחיה ותלמידיו לאכסניה להתארח 

זו בהתכוון למעשה הנאה של הארוח והחסד הנעשה עמהם  וללון שם. ר' יהושוע בן פרחיה אמר מה נאה אכסניה

ע"י בעלת האכסניה אולם תלמידו ישו הפטיר לעומתו כי עיניה טרוטות כלומר היא מכוערת ואיננה יפה ומושכת 

כלל. במדרגתם הגבוהה של התנאים נחשבת התבטאות זו פריצות גמורה לכן קם ר' יהושוע בן פרחיה ונידהו לישו 

לדעת כי בשלב זה נתגלתה אחיזת הס"מ בישו הנוצרי בפני רבו של ישו ובפני התלמידים. למעשה  הנוצרי. חשוב

מצרים מסמלת את השורש לארבעת הגלויות האחרות טומאתה של מצרים היא הנוראה ביותר, פרעוני מצרים 

בדמות אדם.  הקדמונית היו הראשונים בהסטוריה האנושית שהאלילו את מלכם הם ראו בו התגלות של אלוהים

חז"ל מספרים לנו על ביטויו זה של פרעה האומר "לי יאורי ואני עשיתיו" מצרים הפרעונית היתה מלאה אלילות, 

  כשפים וכפירה באלוהי היוניברס.

מטה משענתו המנטלי של פרעה היה הנחש הקדמוני. הם האמינו בכוחות הרע הקוסמי כהכוח העליון והנשגב 

  ביותר ביקום.

נה בפינו שער החמישים של טומאת מצרים בו לא נכנסו ישראל במהלך שהותם במצרים הפרעונית שער זה מכו

הם התדרדרו לשער הארבעים ותשע אולם אילו היו מתמהמהים יותר טומאת החמישים היתה דובקת בהם לנצח. 

העולם. את שער ברגע הכריתי, ברגע האחרון עם ישראל יצא ממצרים בחפזון ובכך נמנעה שואה רוחנית והשמדת 

  האלילות, הכפירה והכשפים העלה ישו ממצרים הקדמונית.

זוהי הסיבה האמיתית שבעתייה צוה ה' את שלמה המלך וכל מלך אחריו שלא להרבות סוסים ע"מ לא להשיב את 

העם מצרים. מה היה שם במצרים שממנו היה להזהר, אין זה כי אם שער החמישים אותו מעלה ישו ממצרים 

  ראל. משנתגלו סממנים ראשוניים אלו לרבו עמד ונידהו.לארץ יש

הנצרות הנושאת את צלבה מזכירה לנו ע"י סמל הצלב את סמל החיים של מצרים הפרעונית שניהם דומים מאד 

אחד לשני הפירמידות המשולשות של מצרים העתיקה וסידורם המשולש כנגד שלוש כוכבים במרכז השמים 

וש של הנצרות בת ימינו. הבטחתו של ישו לתלמידיו (כפי שמספרים האונגליונים מזכירים לנו את אמונת השיל

בברית החדשה) כי כל אשר יכישנו נחש לא ימות, מבהירה לנו היטב את מהותה האיולת של הנצרות. וכך מספר 

פאולוס במעשה השליחים כי באחד האיים אליהם הגיע לבשר את בשורת ישו הכישו נחש אולם הוא לא מת. 

של טומאת  50 -משראו זאת הגויים תושבי המקום חשבו שהוא אלוה. נמצא איפה כי הנצרות איננה אלא שער ה
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מצרים הקדמונית במקור שורשה כך היא רודפת אותנו להאבידנו, אולם משקיבלנו את התורה בסיני כבר יש 

  ביכולתנו להתמודד עם שער החמישים ואף לנצחו בכוחה של התורה הקדושה.

שחטא שלמה המלך ונשא את בת פרעה לו לאשה, מספר המדרש כי נעץ גבריאל המלאך קנה בים והעמיד אכן מ

את הכרך של רומי. מדרש זה מבטא היטב את האחיזה של טומאת מצרים את שער הכשפים שער החמישים 

י שעשה המתעתע בהמונים להראות יחוסו לשלמה המלך בעצמו, ע"מ לטעון לכתר מלכות של משיח בן דוד כפ

זאת ישו הנוצרי ותלמידיו. אמנם עלינו לדעת כי אין הוא ישו אלו משענתו ותורתו של פרעה מלך מצרים העתיקה. 

המתהפך מנחש הקדמון למטה משענת למלך מצרים, נחש זה עלה לארץ ישראל ע"מ לשוב ולהחטיא לא רק את 

בגן עדן מקדם. משהוכיח ר' יהושוע בן האדם הראשון אלא אף את בניו הקדושים בחטא המרידה באלוקים כמו 

פרחיה כי הוא איננו זנב אריה כי אם נחש קדמון נאלץ ישו לטעון כי הוא אריה בפני עצמו. משעלה הנחש הקדמון 

לארץ ישראל בטענת אריה והראה את כשפיו טעו בו עמי ארצות בורים וראו בו את מלך מלכי האריות ביער 

הו כנגד הנהגת הסנהדרין הקדושה. אולם משנשפט על מעשיו הרעים כמכשף החיים. הם ראו בו משיח והעמידו

מסית ומדיח את ישראל מאביהם שבשמים, קמה לה הכנסיה והפכה אותו אף למלך מלכי המלכים ע"מ להגדיל 

את ההפיכה של עמי ארצות בתלמידי חכמים לפארה ע"י אנטישמיות של עשו הרשע ליעקב ולבניו אחריו ובכך 

  השלטון מן החכמים ולהעבירו לעובדי עבודה זרה לגויים ולשכמותם.לנשל את 

חשוב לציין כי האר"י ז"ל מסר לתלמידו המהרח"ו כי ישו הוא גלגולו של עשו הרשע ואף הראה להם את מקום 

  גופתו של ישו זרוקה בבור בגליל.

הרשע בנשמתו צלמו ודמותו אם נשלים את התמונה נבין כי שרו של עשו הוא המתגלה ופועל בגלגולו של עשו 

של ישו הנוצרי. לכן המאבק בין הנצרות ליהדות הנו על המלכות העולמית האם היא לה' אלוהי ישראל אלוהי 

התנ"ך או לשטן התנכ"י. אולם באחרית הימים תתגשם הנבואה "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו 

  ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" והיתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום

דווקא ע"י כיבוש הר אדום תהיה לה' המלוכה על כל הארץ באמצעות המושיעים הם שני המשיחים משיח בן דוד 

ומשיח בן יוסף. ולכן תתגשם נבואה נוספת "והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בם 

  ואכלום".

  אלואלו  הדרך הנבחרת להתמודדות עם טענותהדרך הנבחרת להתמודדות עם טענות

אולם בבואנו לתת מענה הולם לפרשנות נוצרית זו, חשוב לדעת כי אין שום טעם להציג פרשנות נוספת לדניאל 

ט', ואין בכך כל טענה שכן טענה זו המוצגת על ידם מתיישבת על לבם טוב יותר, שובה את לבם הרבה יותר ואין 

  לפרש את הפרק באופן שונה. הם מעונינים לקבל פרשנות נוספת או שונה מזו סתם משום שניתן

הדרך החיונית ביותר היא לסתור מתוך הפסוקים עצמם את פרשנותם ולהוכיח כי טענתם איננה אפשרית כלל. 

  וממילא מאותם סיבות בדיוק להכריח פרשנות אחרת אחת ויחידה לפרק זה.

  ביסודם של דברים:
  כללית יסודית אחת. אולם בטרם נכנס לפרטים ופרטי פרטים של נבואה זו, נציג הבנה
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את תוקף סמכותם של הנביאים מקבלים הם מתוך תורת משה רבינו דווקא. אין הנביאים רשאים לסתור את תורת 

ונבואת משה כלל ועיקר לא מבחינה נבואית, לא מבחינת אורך חייהם, ואף לא מבחינת הוראת הכלל. הנביאים 

כתנאי ראשון. התנאי השני אשר בו יבחנו הנביאים אם מחוייבים וכפופים בשלמות לתורת ונבואת משה רבינו 

נביאי אמת הם או לא הוא אם נבאו נבואה טובה ובבוא העת התגשמה הנבואה במלואה כפי כל תנאיה ופרטי 

  פרטיה כפי שנובאה ע"י הנביא מראש.

  רת משה.אם בשני הקריטריונים היסודיים ביותר הללו עומד הנביא רק אז יחשב הוא נביא אמת על פי תו

אם אחד משני התנאים הללו חסר, ואין הנביא מקיימו בשלמות, נביא זה נחשב לנביא שקר והוא מוצא להורג כפי 

  שצוותנו התורה.

נמצא איפה כי על פי הנאמר לעיל, אילו כל הנביאים בתנ"ך ובכללם דניאל וישעיהו הנביא היו אכן מתנבאים על 

נביאיה הרי שלא זו בלבד שלא היה די בכך להוכיח שישו הנוצרי אינו ישו הנוצרי כמשיח הנכסף של תורת משה ו

משיח התנ"ך כלל ועיקר אלא היה בכך משום נבואה הסותרת את נבואת משה, את תורת משה רבינו, ומפלילה את 

  הנביא המתנבא או הנביאים המתנבאים מהיות נביאי אמת על פי התורה.

ואה הסותרת את נבואת משה שכן זהו אחד מן הקריטריונים הבסיסיים זאת מכיון שאין הנביא רשאי להתנבאות נב

שרק אם הנביא הנ"ל לא סותר אותו וממלא אחריו בשלמות יקרא נביא אמת ואם לאו הרי הוא נביא שקר ונבואתו 

מופרכת מעיקרה ואפי' נתמלא התנאי השני כלומר שאפילו אם נתנבא אותו נביא נבואה טובה וזו באה בכל פרטיה 

דקדוקיה, אולם מכיון שתנאי הראשון לא נתמלא הרי הוא נביא שקר באופן ודאי ומוחלט הוא נשפט ע"י ו

  הסנהדרין ומוצא להורג על נבואת שקר!

נמצא איפה שאם אנו מבינים היטב את מקומם וסמכותם האמיתית של הנביאים ומפנימים אנו את היסודות 

וכל לקבל פרופורציות אמיתיות והבנה נכונה של היקף הבעיה המוצקים עליהם עומדת תורת משה, כך ורק כך נ

  העומדת למולנו טרם בואנו להתמודד עם אונג'ליסטים על פרשנותם הנבואית.

אין לנו שום צורך להוכיח כי ישו איננו משיח התנכ"י שכן הוכחה זו מיותרת לחלוטין "ישו ודאי איננו משיח 

  התנ"ך.

שבנו שאין שמץ פסול בדברי הנביאים הקדושים שכל הנביאים נביאי אמת אולם ברצוננו להראות אף לטועים 

המתנבאים מכוחה של התורה הקדושה ואין שום נבואה פסולה אשר יש בה משום הטלת דופי בנבואתו של הנביא 

מן הסוג שטוענת הנצרות על נביאי התנ"ך אשר מתוך נסיונה העוור להעמיד חזון שקרי, מעלילה על נביאי התנ"ך 

נבואות אשר יש בהם משום הטלת דופי בנבואתם ופסילתם מהיות נביאי אמת מעיקרה מסקנה זו מתבקשת אף כפי 

  הודאת האונג'ליונים של הברית החדשה בעצמם המודים כי ישו סתר את התורה בהוראותיו והנהגותיו. לא אחת.

ות הגמרא סנהדרין (חסרונות הש"ס אף הסנהדרין בעצמה פסקה את דינו כמסית ומדיח נגד תורת משה הן ע"פ עד

  פרק חמישי) והן על פי עדות האונגליונים בברית החדשה. (במקומות רבים)

מובן שהנביא המתנבא על משיחה העתידי של תורת משה אשר סותר את עקרונותיה של תורת משה אינו אלא 

  במו פיו. למיתה. נביא שקר הסותר אף הוא בנבואתו זו את נבואת משה רבינו ובזאת תרץ את דינו

אם כן אין ספק כי תכלית הויכוח הינה לחשוף את "הקונספירציה של זקני רומא" נגד התנ"ך היהודי תוך טהור 

שמם של נביאנו הקדושים בעיני אומות העולם ובעיני יהודים טועים מן העלילה הנוצרית הגדולה ביותר 

  תנ"ך היהודי.בהסטוריה כלומר מטענת הכזב כי ישו הנוצרי הינו משיח ה

  התנ"ך חרף היותו ספר השנויי במחלוקת בין יהדות לנצרות הוא איננו אלא ספר יהודי מובהק.
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כאשר ובאם ישכילו אומות העולם להבין את דרך האמת יקבלו הם את ההסבר על התנ"ך דוקא ממי שהנחיל את 

ההסטוריה האנושית ואף שימר התנ"ך לעולם היינו מהעם היהודי בלבד אשר כתב ספר זה בנפשו ודמו במהלך 

  ומשמר את הידע התנכ"י המקורי בתוך עצמו על הגדרת עצמו האמיתית.

"כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי 
  לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם"

  זכריה ( ח' כג')

  .ועתה נשוב לחקור את דניאל ט'

  מניפולטביות תרגומית

  התלות הבלעדית של העולם הנוצרי בתרגומים של התנ"ך לשפות זרות

הנוצרים רובם ככולם אינם דוברי עברית ובד"כ אין להם גישה לתנ"ך העברי. הם תלויים תלות מוחלטת בתרגומים 

 Kingכריזות על ה:ואף מצהירים זאת בגלוי כך למשל מדי פעם ניתן לצפות בתוכניות טלויזיה נוצריות המ
James .כהתרגום הבלעדי לתנ"ך התרגום הקדוש והמקודש דבר ה' המוצהר  

  לשפה האנגלית וכך מופיע הקטע המתורגם לאנגלית. King Jamesאת דניאל ט' תרגם ה: 

"ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשכילך בינה בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי 
תה ובין בדבר והבן במראה: שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא פשע ולהתם חמודות א

  חטאת ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים".

  ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד המשיח הנסיך"

  ות, והחומה בצוק העתים.יהיו שבעה שבועות ושישים ושתים שבועות: הרחוב ישוב להבנ

  but not (for himself) אבל לא בשביל עצמו ( MESSIAHואחרי השבועים שישים ושנים יכרת משיח (

ואנשי הנסיכות שתבוא תשחית את העיר והקדש וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות: והגביר ברית לרבים 

משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם" (דניאל ט' שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שיקוצים 

25,26,27(  

  )King James(על פי התרגום לאנגלית של 

  פעמים. 39המילה משיח כתובה בתנ"ך העברי סה"כ 

  ""The Anointed oneאולם תרגומה של מילה זו לאנגלית כפי מובנה האמתי הוא: 

  פעמים. The Anointed "39בתנ"ך היהודי אנגלי תרגמו את המילה משיח "

  (סוג אחר של תרגום) NIV -וה King Jamesאף בתרגומים הנוצרים כדוגמת ה: 

  פעמים מובן לכל שזהו התרגום האמיתי לאנגלית. The Anointed one  "37תרגמו את המילה משיח "

פעמים לתרגם את המילה משיח דוקא בדניאל ט' כך "  -King Jamesאולם למרבה הפלא החליט ה 

Messiah"  נשאלת השאלה מדוע בחרK.J. ?לתרגם זאת כך דווקא כאן בשונה מכל המקומות האחרים בתנ"ך  



 |1 1  

  17:51 21/07/2013   19גרסא 

מעוררת בנו אסוסיאציות אחרות ורחוקות  Messiahהסיבה לכך היא שבשפתינו המודרנית המילה משיח 

  מהאמת התנכ"ית.

יכן המשיח? הוא היה משיב אילו היינו מסתובבים ברחובות ירושלים בתקופת בית שני ושואלים מישהו ברחוב ה

בשאלה איזה משיח? בשפת התנ"ך המילה משיח איננה נקשרת בהכרח במשיח הגואל העתיד לבא באחרית הימים 

  ולגאול את העולם ולהנחילו שלום אוניברסלי.

  בשפת התנ"ך משיח יכול להיות "הכהן המשיח" היינו הכהן הגדול המשוח בשמן משחת הקודש.

י התנ"ך "נגיד", המלך החי באותה תקופה, שליח ה' אף הוא מכונה משיח היינו שליח או השליט, המכונה בפ

  ואפי' אינו יהודי כגון כורש מלך פרס שכינהו הנביא ישעיהו משיח. 

  " …"כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים

  ישעיהו (מה' א')

  ואף עם ישראל מכונה משיח בפי הנביא חבקוק.

  יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה" חבקוק (ג' פס' יג') "

  ""Messiahידע זאת היטב הוא ידע כי אנו הקוראים את המילה  King Jamesואולם ה 

לפרש דווקא  King Jamesדוד הגואל האחרון לכן בחר -(משיח) קושרים אותה מיד עם המלך המשיח עם בן

פעמים באופן אחר לחלוטין במקומות  37יאל שתי פעמים את המילה משיח אחרת מכפי שהוא עצמו פרשה בדנ

  אחרים בתנ"ך.

הוא סיבוב כפתור מנטאלי תוך הכוונת הקורא  King James -הדבר הראשון שנעשה במוחותיהם של קוראי ה

  מיוחל ולא אחר.לחשוב שהמדובר בקטע זה הוא דווקא המשיח הגואל האחרון משיח בן דוד ה

  הטעויות תרגומיות נוספות
אולם יש לנו לשים לב לעובדה שבעברית אין אותיות גדולות בתחלת מילה. אולם בשפה האנגלית ישנם מילים 

המכונות קפיטל. בדניאל ט', המילה משיח מופיעה בלי אות גדולה (אין בשפה העברית אותיות גדולות בתחלת 

  מילה כלל)

ר לכתוב דוקא בדניאל את המילה משיח באנגלית עם אות גדולה בתחלתה: בח King Jamesאולם 

Meesiah".משמעותה של האות הגדולה היא אין מדובר במשיח סתם אלא במשיח מיוחד "  

רוצה לכתוב משיח סתם הוא היה כותב את האות הראשונה אות קטנה בלבד "  King James -אילו היה ה 

meesiah"  

בקשר לנושא המרכזי המדובר בפרק הוא: לפני המילה  King Jamesבתרגום ה  הדבר השלישי שנעשה כאן

היא הא' הידיעה כאלו היה כתוב בעברית  theמשמעות המילה  the Meesiahמשיח באנגלית נכתבה המילה 

  המשיח ובעצם, בדניאל ט' כתוב כך:

  )" (פס' כה'…"ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד

מעצמו ע"מ להכניס בלב הקורא את פרשנותו  .K.Jללא שום הא' הידיעה זוהי תוספת מכוונת של התרגום 

  הנוצרית מבלי משים ובטענה שאין הוא אלא מתרגם את התנ"ך העברי כפי שהוא ללא נגיעה אישית או פרשנות.
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  תרמית תרגומית מתוחכמת
דבר על שני משיחים האחד מכונה "משיח נגיד" האמור הדבר הרביעי שנעשה כאן היא תרמית מתוחכמת. הקטע מ

שנים מחורבן בית ראשון הוא עת "מוצא דבר" היינו זמן אמירת הנבואה בפי הנביא  49להגיע לאחר תקופה של 

  שנים) 49ירמיהו תקופה זו מכונה "שבעים שבעה" (

יח" ההבדל בין שני המשיחים ואילו המשיח השני נקרא "משיח" הוא איננו מכונה "משיח נגיד" אלא סתם "מש

  הוא שהאחד הוא בעל שלטון ומלוכה הוא "המשיח נגיד" ואילו השני "משיח" איננו נגיד, איננו שולט, איננו מלך.

שנים אחרי הפעת המשיח  434משיח זה נכרת בתום תקופה של שישים ושנים שבועות אחרי "משיח נגיד" כלומר 

  נגיד.

שנים  49דם שאם לא כן הרי נצטרך להסביר שאותו "משיח נגיד" אחרי התגלותו ואם כן ברור שמדובר בשני בני א

  שנים ואח"כ נכרת. 434לאחר חורבן הבית הראשון האריך ימים 

  שנים בלבד. 32או  30שנים שכן לטענת הנוצרים בעצמם ישו חי  434ובוודאי שישו לא חי 

  מני ההתגלות השונים של שני המשיחים הללו כך:לפתור את הבעיה של שני המשיחים ושני ז .K.Jלכן החליט ה 

הוא דחס את הזמנים ובמקום הפסוק כפי מקורו בתנ"ך העברי כך: "ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות 

  שבעים שישים ושנים תשוב ונבנת רחוב וחרוץ ובדוק העתים" פס' כה'. -ירושלים עד משיח נגיד שבעים שבעה ו

ות לדחוס ולחבר את שני הזמנים לזמן אחד "שבעים שבעה" "ושבעים שישים המתרגם הנוצרי החליט לשנ

שבועות ביחד רק אחריהם "יכרת משיח" כיצד עושים זאת במקום פסיק ונקודה תחתיה האמורים  69ושנים" שהם 

להיות בן שני הזמנים "שבועים שבעה" "ושבועים שישים ושנים" ע"מ לעשות אתנחתא ביניהם ובכך להפרידם 

את האתנחתא ע"מ שהזמנים יתפרשו כזמן אחד היינו  .K.Jשצריך לעשות בשפה האנגלית. השמיט התרגום  כפי

  שבועות שאחריהם בלבד יבוא משיח אחד בלבד והוא יכרת. 69

מתרגמים הוגנים אף שמו נקודה לאחר השבעה שבועות ואח"כ הוסיפו את המילים ואז במשך שישים ושתים 

ההוכחה  seven weeks. Then during sixty- two weeks (The Ancnor Buble)שבועות: 

  הפשוטה לכך ששני זמנים אלו אכן צריכים להיות נפרדים הוא הפסוק הבא:

  "ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו" (פס' כו')

אילו רק הרי שבפרוש "גבריאל המלאך" (המדבר אל דניאל) מבדיל בין פרק הזמן הראשון "שבעים שבעה". ו

אחרי תום הזמן השני "היינו שבועים שישים ושנים" (המתחילים מיד אחרי הופעתו של "משיח נגיד") כלומר 

השנים רק אז יכרת "משיח". ובכלל כיצד ניתן לטעון שזוהי שפתו של התנ"ך שבמקום לומר  434בסיומם של 

ללא סיבה ולהתבטא כך: "שבועים "ואחרי השישים ושבעה שבועות" בחר התנ"ך לדבר בשפה מוזרה ביותר ו

  שיבעה ושבועים שישים ושתיים"

מדוע דבר המלאך בשפה כל כך מצחיקה ומוזרה אם אין זמנים אלו מיועדים לשני התגלויות ולשני מאורעות 

  ומיועדים להיות חלוקים ולהתגלות שני משיחים שונים.?

ים מכונים אחרת זה מזה. הראשון כינויו כנראה התעלם מהעובדה או שלא שם לב ששני המשיח .K.Jובכלל ה 

  "משיח נגיד" ואילו השני מכונה "משיח" סתם.

בכנסיה או שמתעלמים מה"משיח נגיד" או שמדי פעם עולים רעיונות שונים מיהו "המשיח נגיד" אולם תמיד 

ט' אשר לא  מטרתם להכחיש שהוא איננו "כורש" כיון שהןדאה בזה מהווה כישלון מוחץ של כל פרשנותם לדניאל

  תוביל בסופו של דבר לישו המשיח ע"פ החשבונות והזמנים.
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התרגום מוחק מילים בתנ"ך ומוסיף מילים אשר אינן 
  כתובות בו

הוא: שבמקום הפסוק במקורו "ואחרי השבעים שישים ושנים יכרת משיח ואין לו  .K.Jדבר נוסף שעושה ה 

  " פס' כו'…והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא

כנראה לא היה לו צורך בדבר ה' האמיתי ובמקומם הוא כותב תוספת עצמית  .K.Jלים "אין לו" מחק ה את המי

  ) אבל לא בשביל עצמו".Meesianאת המילים "יכרת משיח (

זאת כדי שנחשוב שהמלאך גבריאל אמר את הדברים ש"יכרת משיח בשבילנו בשביל החטאים שלנו אבל "לא 

המדברים על סליחת חטאים כפרה עון ופשע נשייך דוקא ל"יכרת משיח"  בשביל עצמו" כדי שאת הפסוקים

ושהוא הוא ישו הסולח לנו את חטאנו במיתתו על הצלב והוא איננו נצלב בשביל עצמו אלא בשביל חטאת 

  העולם.

  סיכום פשעי התרגום וחשיפת מגמתם האמיתית
מם ג. מוחקים מילים ד. מוסיפים מילים אכן כאשר א. משנים את דברי ה' ב. מתרגמים אותו כפי השקפת עול

אחרות במקומם ה. תוך עשיית מניפולציות על מוחותיהם של קוראי הטקסט המתורגם ו. תוך ניצול תלותם 

הבלעדית בתרגום ז. תוך חלוקת זמנים שונה ח. מחיקתן של דמיות המופיעות בקטע. (משיח נגיד איננו מופיע 

  שנים) 49לשיטת הנוצרים אחר 

דבר בבירור שהמדובר באנשים שדבר ה' האמיתי רחוק מלבם ואינו חשוב להם כלל ועיקר אין דבר בתנ"ך ניכר ה

מגמתם או ענינים. כל מאוייהם הוא לשתול את השקפת עולמם, את אמונותיהם ועבודותיהם הזרות בתוך התנ"ך 

להשיג מטרה זו. המטרה  הקדוש ע"מ לפתות את ההמון להאמין לאמונתם. הם אכן מוכנים לשלם כל מחיר ע"מ

  מקדשת את האמצעים עבורם אף אם האמצעי הינו שינוי דבר ה' בעצמו.

מדוע אין הפרשנות הנוצרית עומדת א"פ לא בפני עצמה 
  כלל

אולם א"פ אם נניח לפושעים להתעטף בחטאם זה ואפילו לעין השמש לא יהיה אפשר להסביר את הקטע הנ"ל 

  כלל ועיקר ע"פ פרשנותם.

שנים לפני כן "משיח נגיד" הרי שלפי הפסוקים  434שבועות אמור להכרת "משיח" ולא יופיע  69שאחרי  אם נניח

מתרגמם היטב, צריכים שלושת המאורעות חורבן בית המקדש השני, חורבן ירושלים והכרתות  .K.Jשאף ה 

עות. כלומר לאחר שבו 62 -משיח להתרחש שלושתם דוקא יחד באותו פרק זמן המוגדר ע"י גבריאל המלאך כ

  שנים. 49שנים הבאים מייד אחר  434

  " פס' כו'…וכך אומר הפסוק "ואחרי השבעים שישים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית

הרי שמשיח צריך היה להכרת יחד ובזמן אחד נכרת עם חורבן ירושלים והמקדש. אולם לטענת הנוצרים בעצמם 

  ם.לספירת הנוצרי 30ישו נצלב ב

שנים אחרי חורבן בית  483שבועות היינו  69לספירה ואם כן, לשיטתם שלאחר  70ואילו בית המקדש נחרב ב 

 40שנים קודם לכן שזה  5 -שבועות ו 5שבועות כי אם  69ראשון נחרב בית שני וירושלים הרי שישו לא נכרת אחר 

סוקים ואם כן אין פרשנות עומדת בפני שנה לפני חורבן הבית השני נמצא שאין פרשנותם תואמת את טענת הפ
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שנה היינו  40עצמה כמו כן מובן שהנוצרים מזלזלים בחשבון של גבריאל המלאך שלטענתם כנראה טעה ב 

חמישה שבועות וחמש שנים וזאת חרף לשונו המדייקת במספר השבועות למנינם של המאורעות. או שכנראה 

שנים  40 -ל המלאך מתי יכרת משיח ולכן הם משפצים את דבריו ב(לטענת הנוצרים) הם יודעים טוב יותר מגבריא

בדיוק. כדרכם בקודש. ע"מ להתאים את הנבואה לזמן צליכת ישו אולם בית שני נחרב בזמן מאוחר יותר כמו כן 

  שנים אח"כ). 40חורבן העיר ירושלים. (

  התרגום בעבר לעומת התרגום היום
שנתפסה לראשונה  .K.Jה זינגר בארה"ב נתגלה כי הגרסא הישנה של חשוב לציין שבמחקר שנערך ע"י הרב טובי

  אכן הופיעו העוותים בתרגום הקשורים למילה משיח. CE 1611בשנת

אולם בשנה זו הופיעו כל  1885אולם האתנחתא שבין שני הזמנים אכן הופיעה. חלוקת זמנים זו הופיעה עד שנת 

חתא במקומה, וכן המילה משיח תורגמה בדיוק כפי שצריך כפי שהם צריכים להיות האתנ .K.Jב  םהתיקוני

  " the anointed oneכלומר כך: "

עם כל ההטעיות האפשריות כפי שמנינו לעיל וכך נשארה  .K.Jאולם מיד אח"כ מישהו החליט לשנות שוב את ה 

  הגרסה המוטעית מאז ועד עצם היום הזה.

  שאלה ותשובה בחישוב הנבואה
ית בהבנת הקטע ונשאל את עצמינו את השאלה הבאה: כיצד ישיבו הנוצרים כאשר נשאל נשוב להיפותזה הנוצר

שבועות עד החורבן ואם כן חרף כל הסתירות והקושיות  69אותם להיכן נעלם השבוע האחרון? הם הרי מנו 

הקודמות עכ"פ הרי ידוע שתקופה זו היא "שבעים שבועים". וכפי שאומר "האיש גבריאל" לדניאל במחזה 

  הנבואה.

"שבעים שבועים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולהתם חטאת ולכפר עון ולהביא צדק 
  עולמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים" (פס' כד')

  שבועות. 69שנים ולפי חשבונם ישנם רק  490שבועות שהם  7הרי שכל התקופה צריכה למנות 

. לא ידוע להיכן נעלם השבוע האחרון. ובכלל ע"מ להגיע לישו התשובה היא שאין לכנסיה הנוצרית תשובה

השבועות על פי הבנת הנוצרים? האין הם מתחילים "ממצא  69שבועות מהיכן נתחיל למנות את  69הנכרת בתום 

דבר" היינו משעת התנבאותו של הנביא ירמיהו בזמן חורבן הבית הראשון? הרי זה מפורש בדברי גבריאל המלאך 

שכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים שישים ושנים תשוב "ותדע ות

  ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים". (פס' כה')

שנה,  70הרי שתחלת הזמן הוא עם ההתגלות הנבואית ומוצא דבר ה' בפי הנביא ירמיהו שנתנבא על גלות בבל 

אולם דעתה של הכנסיה לא יציבה כלל בענין זה, ומדי פעם בפעם שיבת עם ישראל מן הגלות לארץ ישראל. 

שבועות ע"מ שבסופם יהיה אפשר להגיע לזמן צליבתו של ישו אולם  69 -ימצאו מקום אחר להתחיל למנות את ה

שנים אח"כ כפי שמודים הם בעצמם. ואילו מדברי  40תמיד תשאר השאלה בעינה חורבן בית המקדש התחולל רק 

  הם אמורים להתחולל בזמן אחד.הנבואה שני
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  סתירה נוספת:
אם נמשיך לפסוק כג' "והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם 

השנים? אם כן הרי ישו לא  490ועד כלה ונחרצה תתך על שמם" האם שבוע זה הוא השבוע האחרון המשלים ל 

שנים  33ואם כן השבוע האחרון הוא  CE 30ברית לרבים? האין ישו נצלב ב חי בשבוע זה כלל וכיצד הגביר 

  אחרי צליבתו?

ובכלל הברית החדשה מספרת רק על שנה אחת מפעולו של ישו ולא שבע שנים "וחצי השבוע ישבית זבח" הרי 

ר היותו שחצי השבוע האחרון הוא שלושים ושש וחצי שנים אחרי צליבתו של ישו, ואם ישו השבית זבח בעבו

  וחצי שנים אחרי צליבתו כי אם לפחות בשעת צליבתו. 36הקרבן הנצחי הרי שישו לא עשה זאת 

  לשיטתם ולפי זה נסתרת טענתם. – CE 30היינו 

ובכלל "יכרת משיח ואין לו" כשמדובר על אדם צדיק בתורה ובתנ"ך אף פעם לא נאמר עליו "כרת" המילה "כרת" 

מילה "נהרג" "מת" נאמר בתנ"ך על צדיקים. ואילו בעצם הטענה שמדובר בישו היא רק לרשעים ולא לצדיקים ה

  שהוא "משיח יכרת" הרי הם מפלילים אותו בטענה שהוא אדם רשע.

הצורך להוציא את "כורש" מדבר ה' ע"מ הצורך להוציא את "כורש" מדבר ה' ע"מ 
  להכניס את ישו לתמונהלהכניס את ישו לתמונה

ה את דניאל ט' מפסוק אילו נמשיך עוד פסוק אחד מעבר לפסוקים השגורים בפיהם של הנוצרים המדקלמים על פ

  כד' עד כז' בלבד וכאלו שאין הפסוקים האחרים קדושים באותה מדה מלבד אלו,

  נגלה את הדבר הבא:

"בשנה שלוש לכורש מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלטשאצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין 
  את הדבר ובינה לו במראה" פרק (י' פס' א')

יאל בשנה האחת והיחידה בא מלך דריוש המדי כאשר מייד אחריו שלט כורש הפרסי גבריאל המלאך התגלה לדנ

שלש שנים מיד לאחר סיומו של ספר דניאל מופיע ספרו של עזרא המספר על כורש הפרסי וכן הוא כותב: "ובשנת 

וגם  אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר ה' את רוח כרש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו

במכתב לאמר: כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית 

בירושלים אשר ביהודה: מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה ויבן את בית ה' אלהי 

ם ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב ישראל הוא האלהים אשר בירושלים: וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא ש

וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלהים אשר בירושלים: ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוים 

לכל העיר האלהים את רוחו לעלות לבנות את בית ה' אשר בירושלים וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף 

  כל התנדב: וזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על

  והמלך כורש הוציא את כלי בית ה' אשר הוציא נבוכדנצאר מירושלים ויתנם בבית אלהיו:

  ויוציאם כורש מלך פרס על יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה". עזרא פרק א' (פסוקים א' עד ח')
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  וכך כותב הנביא ישעיהו על כורש מאות שנים לפני התחולל המאורעות:

ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומתני מלכים אפתח לפניו דלתים  "כה אמר
ושערים לא יסגרו: אני לפניך אלך והדורים אישר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע: ונתתי לך 

  אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני ה'"

  ג') -ישעיהו (מה' א'

דרכיו אישר והוא יבנה עירי וגלותי ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר ה' "אנכי העירתהו בצדק וכל 
  צבאות" ישעיהו (מה' פס' יג')

ואם כן על פי פסוקים אלו מובן שכורש הוא "המשיח נגיד" הוא מלכותי אשר תכליתו להורות לשוב ולבנות את 

  ירושלים והמקדש בשם ה'.

פי שהתעלמו מדברי ישעיהו תכליתו היתה "להשיב ולבנות מובן ש"משיח נגיד" אשר מקיומו התעלמו הנוצרים, כ

  לה' בית בירושלים".

"ותדע ותשכל מן מצא דבר (היינו ע"י הנביא ירמיהו וכפי שאומר עזרא "לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר 
  ה' את רוח כרש מלך פרס") להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבעים שבעה".

ש" ע"י ש" ע"י הפתרון הסופי לבעיית "כורהפתרון הסופי לבעיית "כור
  המתרגמים הנוצריםהמתרגמים הנוצרים

  כפי שראינו בישעיהו כורש נקרא "משיח ה'" הוא משיח ומלך היינו "משיח נגיד".

  כנראה שהנוצרים שמו לב לענין אולם לא רצו בכך, שכן ענינם להכניס את ישו לתמונה.

  האם הם יעשו משהו בענין זה? מה איפה יעשו מתרגמי התנ"ך "הקדושים" של הנצרות?

לא רצו שכל מי  NIV -"הקדוש" וה .K.Jהם יושבים בחיבוק ידים, וכן המתרגמים הנוצרים דוגמת  מובן שאין

שימשיך לקרוא את ספר דניאל עד סופו ימצא שדבר ה' בפי הנביא ירמיהו נתמלא בכך שה' העיר את רוחו של 

  כורש כפי שמופיע בפסוק הראשון בספר עזרא הסמוך לדניאל,

רו" (העבירו) ליד ספרי המלכים ובמקומו מופיע ספר הושע ובכך שיפצו את הסדר ולכן את ספר עזרא הם "קב

האוטנטי של התנ"ך היהודי וכמו כן בכך חשבו שתעלה מזימתם וכשיקרא הקורא את ספר עזרא יהיה זה זמן ארוך 

ט' במקום  וענין רחוק מדברי הנבואה של דניאל ט' וכך לא יקשרו ביניהם, ויעלה בידם להכניס את ישו לדניאל

  "כורש מלך פרס משיח ה'".

  מובנו האמיתי של הביטוי "יכרת משיח"מובנו האמיתי של הביטוי "יכרת משיח"
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מובן שהפסוק "יכרת משיח" מדבר על הפסקת הכהונה ואומנם הכהן הגדול נקרא "משיח". אולם חשוב לדעת 

שבתקופת הסוף של הבית השני, הכהנים הגדולין היו רשעים, ואף קנו את הכהונה בכסף לכן "יכרת משיח ואין 

  תיפסק הכהונה ואין לו ולא ישאר כלום ולא תימשך עוד. –לו" מובנו 

  שאלה נוספת על הפרשנות הנוצרית:
השאלה האחרונה הנוספת נשאלת כאן על הפרשנות הנוצרית היא כיצד נתמלאה הנבואה "שבעים שבעים נחתך 

ולחתם חזון ונביא למשח על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולהתם חטאת ולכפר על עון ולהביא צדק עולמים 

  הקדש קדשים" (פס' כד')

שנים (למרות שנעלם שבוע אחד והם אינם יודעים היכן הוא)  490הרי ידוע לנו שלפי הפרשנות הנוצרית לאחר 

אמור היה העולם להכנס לעידן אחר בו אין פשע בעולם אין חטא בבריאה נתכפרו כל העונות ואף הגיע צדק 

  ו כל חזונות הנביאים.עולמים. כמו כן אף נתמלא

  כפי שאומר ישו "כל הנביאים עדי יוחנן נבאו" (מתי) ואף נמשך קודש הקודשים.

הרי העולם חסר, ואף מלא פשע ורשע, אין צדק, ואף לא נתמלאו נבואות הנביאים כולם ובכלל יש מחלוקת מהו 

  צדק ואף אם איננו אלא צדק אנושי ומי בכלל מדבר על צדק עולמים.?

ם חזון" הכוונה היא שתסתיים ולא ימשך עוד הנבואה כפי שטען ישו הרי שלא כך מפרשים זאת הנוצרים אם "לחת

בעצמם שכן לטענתם היו נביאים נוצרים אף לאחר חרבן הבית אשר נבאו על גורלו המר של עם ישראל אשר 

של מדינת ישראל ואף לעולם ישאר בגלותו ואשר אף פעם לא יחזור לארץ ישראל נבואה זו התבדתה עם הקמתה 

שלטענת הוותיקן (אחר תיקון הנבואה) תכוונה הנבואה לירושלים דווקא הרי שבמלחמת ששת הימים עם כיבוש 

ירושלים העתיקה והכותל שוב נתגלתה נבואתם במערומיה ונאלצו לסגת מטענתם כי היתה זו נבואה אמיתית 

כלומר אין פרושם של מילים בפסוק זה לחתום נבואה  וטענו כי זו איננה אלא שמועה בלבד כפי שטען האפיפיור.

שלא תהיה יותר אלא שתתגשם כל הנבואה. וכך יפרשו הנוצרים אף את דברי ישו " כל הנביאים עדי יוחנן נבאו" 

  (מתי)

ואם כן כיצד בדיוק נחתם חזון, ומה עלה בגורלם של פסוקים רבים בתנ"ך כדוגמת הפסוקים הבאים: "וגר זאב עם 

מר עם גדי ירבץ ועגל וכפור ומריא יחדו ונער קטן נהג בם: ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבש ונ

כבקר יאכל תבן ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה: לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי 

  י'. -מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים": ישעיהו יא' פס' ו'

ן צורך להוסיף עוד פסוקי נבואה שלא התגשמו עדיין כיון שיכלה הזמן והמה לא יכלו. שכן התנ"ך מלא בהם אי

  ובכלל מה זה "ולמשוח קודש קדשים"?

האם הכונה בנבואה זו "למטורפת ממגדל" שמרחה את גופו של ישו בשמן? האם במקום שמואל הנביא שמשח 

  את דוד ושאול בשמן המשחה,

ה יותר השמורה במיוחד למשיח ישו המושכת בשמן המור ולא בשמן המשחה את רגליו ולא את יש צדיקה גדול

  ראשו?

ומנגבת בשערות ראשה את רגליו הרטובות משמן כיאה למשיח חסיד וצנוע ופרוש כמותו? לא שמואל הנביא 

שדים,  7ה ישו השקול "כמשה ואהרן וכהניו" אלא "המטורפת ממגדל" אשר לפי עדות האונגליונים הוציא ממנ

  שמא "מרים המטורפת" שקולה כנגד משה ואהרן וכהניו ואף כנגד שמואל גם יחד?

  ומי בכלל יודע עוד כמה שדים נשארו בה? ומי הלך? ומי חזר?
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  האם לזה התכוון גבריאל המלאך באומרו לדניאל "מאות שנים לפני כן "ולמשוח קודש קדשים"?

שהמדובר בביאה שניה של ישו. שכן על פי פרושם יש כאן הקצבת זמן  הרי לא תוכל הכנסיה להתחמק ולומר כאן

שנה בלבד. ואם כל הביטויים הללו שייכים באחרית הימים בלבד הרי שניתן לומר שגם המשיח יופיע  490של 

  השנים המוקצבים על פי הנבואה. 490באחרית הימים בלבד ולא בתום ה 

מישעיהו יא' פס' יא' מוכחת ביאתו השניה של המשיח מהפסוק  וכבר ניסו לתרץ לי נוצרים "חכמים" שדווקא

"והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש 

  " ( פס' יא')…ומעילם

גר זאב אולם לטפשותם היו צריכים הנבואות המתייחסות לפני פסוק זה לביאה ראשונה להתקיים דוגמת הפסוק " ו

עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטון נהג בם" (פס' ו') המופיע הרבה לפני הפסוק ממנו 

  הם מביאים ראיה לביאה שניה.

כמו כן הפסוק "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים (פס' ט') ואפי' 

זאת עדיין שהרי לא כל העולם מאמין בנצרות, ובטח שעדיין מרעים ומשחיתים בכל  לשיטתם לא נתגשמה נבואה

  הר קדשי הן הטרוריסטים והן המוסלמים אף לטענת הנצרות ולשיטתם אף היהודים.

  ההסבר האמיתי לדניאל פרק ט':

  חשבונו של דניאל לתום גלות בבל:
  מהו איפה ההסבר האמיתי לדניאל ט':

ונה לשלטונו של דריוש המדי. דריוש זה הוא בנו של אחשורוש מזרע מדי אשר מלך על דניאל עומד בשנה הראש

  מלכות כשדים (אין זה האחשורוש המוכר לנו ממגילת אסתר).

דניאל מתבונן בספרים ומנסה להבין את נבואת הגלות וקיצה וכך כותב דניאל "בשנת אחת למלכו (של דריוש 

השנים אשר היה דבר ה' אל ירמיה הנביא למלאת לחרבות ירושלים שבעים  המדי) אני דניאל בינותי בספרים מספר

  שנה" (דניאל ט' פס' א', כ')

שנים נתמלאה. דניאל קשר  70דניאל מתחיל לחשב את קץ הגלות מכוון שבבל חרבה והנבואה על חורבנה לאחר 

 70לה של עם ישראל אחר השנים לחורבן בבל שזוהי נבואה אחת בדברי הנביא ירמיהו עם נבואת הגאו 70את 

לבריאת העולם) את  3320שנים הוא מנה לשני המאורעות גם יחד מעת הכיבוש הראשון של נבוכדנצר מלך בבל (

שנים לפני חרבן בית ראשון דניאל הנמצא  18ירושלים בימי יהויקים מלך יהודה בשנת מלכותו הרביעית. היה זה 

לבריאת העולם) ובשנה זו שולט דריוש  3338הבית הראשון ( לבריאת העולם) אחר חורבן 3390( 52 -בשנה ה

המדי ובשנה זו כבר נמלאו שבעים שנים ובבל אכן נחרבה ודריוש המדי קבל את המלכות מיידם אולם טרם 

  נתגשמה הנבואה על שיבת ישראל לארצו.

ו ישראל אף דניאל שראה כי גאולת ישראל בוששת לבוא החל להתפלל לבורא עולם מתוך חשש שאולי חטא

  בגלות וה' קיים בהם את הקללה הכתובה בתורת משה: ויקרא ( כו' פס' יח')

  "ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם"

  פעמים. 7שנים גלות (הגזרה הראשונה) כפול  70שנה סה"כ  490דניאל חשש שהגלות כנראה נתארכה 
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ק ואפר ומבקש בתפלה ותחנונים מאת ה' "אנא ה' האל הגדול הגבור דניאל מתגעש ומתרגש וכך הוא לובש ש

  והנורא שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו חטאנו עוינו והרשענו ומרדנו וסור ממצותיך וממשפטיך,

ולא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דברו בשמך אל מלכינו שרינו ואבותינו ואל כל עם הארץ, לך ה' הצדקה ולנו 

הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלים ולכל ישראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשר הדחתם בשת 

  ז') -שם במעלם אשר מעלו בך" (פרק ט' פס' ד'

הרי שדניאל מבין שעם ישראל חטאו לה' חטאה גדולה הוא אף מסיק את ענין הכפלת העונש בשבע מהפסוק 

לבלתי שמוע בקולך ותתך עלינו האלה והשבועה אשר כתובה בתורת הבא: "וכל ישראל עברו את תורתך וסור 

  משה עבד האלהים כי חטאנו לו" (דניאל ט' יא')

"ויקם את דבר אשר דבר עלינו ועל שפטינו אשר שפטונו להביא עלינו רעה גדולה אשר לא נעשתה תחת 
אה עלינו ולא חלינו כל השמים כאשר נעשתה בירושלים" :כאשר כתוב בתורת משה את כל הרעה הזאת ב

  את פני ה' אלהינו לשוב מעונינו ולהשכיל באמיתך" עד פסוק יד'.

נמצא לפ"ז שדניאל מבין שנתגשמה הקללה ולכן עם ישראל ישארו הרבה זמן בגלות וזוהי הרעה הגדולה עליה 

  מדבר דניאל.

והאר פניך על מקדשך השמם דניאל פונה לה' ומתפלל אליו: "ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדיך ואל תחנונינו 

  למען אדני" פס' יז'

  "ועשה אל תאחר למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך" פס' יט'

הרי שמה שמענין את דניאל זה לא הגאולה של אחרית הימים ומלך המשיח והתגלותו כי אם נבואת הנביא ירמיהו 

מבבל שלא נתגשמה והגזרה הרעה אשר נגזרה  שנה 70על בנין בית המקדש וחזרת עם ישראל לארץ בתום גלות 

  מעם ה' להביא את הקללה הכתובה בתורת משה.

שנה ואולם על הרקע הזה מתגלה אליו המלאך גבריאל והוא בא  490דניאל סבור כי עם ישראל ישארו בגלות 

  להסביר לו את אשר יקרה ואת טעותו בחישוב הגאולה.

דו על טעותו ולספר לו את אשר יהיה לעם ישראל, למקדש, גבריאל המלאך מתגלה אל דניאל ע"מ להעמי
  ולירושלים, אשר עליהם הוא מצר בתפילתו לה':

"ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב: 
י באתי להגיד כי ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשכילך בינה" בתחלת תחנוניך יצא דבר ואנ

  כב') -חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה" : (כא'

"שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולהתם חטאת ולכפר עון ולהביא צדק עולמים 
  ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים"

היינו  7' והוכפל העונש פי גבריאל המלאך אומר לדניאל איש האלקים כי הוא אכן צודק ואכן נגזרה גזרה מעם ה

 490שנים אולם לא כפי שדניאל הבין כי יהיה עליהם להשאר בגלות אלא גבריאל מפרט מה יקרה באותם  490

השנים כלל לא יתכן שתבוא הגאולה מכיון שזהו עידן הגזרה, ואילו עידן שנות משיח  490שנות גזרה. עד תום 

  יחלו רק אח"כ.

ת את בית המקדש הוא איננו בא כשהוא בנוי אלא תכליתו לבנות את המקדש מובן שהמשיח צריך לבא ולבנו

  הנצחי ולכן מעצם הגזרה שנחתך על העם והעיר הרי שבית המקדש השני על פי נבואה זו יחרב.

הוא איננו הבנין הנצחי האחרון אלא "מיום שנחרב בית המקדש נולד המשיח" מכיון שאז מתחיל עידן המשיח 

  בנינו של בית המקדש הנצחי. רק אז החל.ותקוות הגאולה ל
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  גבריאל מסביר לדניאל "תדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבעים שבעה"

חשבונך באשר לנבואת ירמיהו איננה נכונה יש לך לספור "ממצא דבר" היינו מעת שהנביא ירמיהו התנבא היינו 

וש הראשון של נבוכדנצר כפי שמניתה לחורבן בבל אלו הם שתי נבואות מעת חורבן הבית ( הראשון) ולא מהכיב

  נפרדות האחת מופיעה בירמיהו (פרק כה' פס' יב')

"והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה: והיה כמלאות 
ושמתי אותו לשממות שבעים שנה אפקד על בבל ועל הגוי ההוא נאום ה' את עונם ועל ארץ כשדים 

  עולם"

  שנה וזהו חשבון אחד נפרד. 70 -בפסוקים אלו יש רק את נבואת חורבן בבל ל

  אולם (בפרק כט' פס' ו') ירמיהו שוב מתנבא:

"כי כה אמר ה' כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמותי עליכם את דברי הטוב להשיב 
  אתכם אל המקום הזה"

שבת אשר אנכי חשב עליכם נאם ה' מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה: כי אנכי ידעתי את המח

וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם: ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם: ונמצאתי 

לכם נאום ה' ושבתי את שבותכם וקבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאום ה' 

  שיבותי אתכם אל המקום אשר הגלתי אתכם משם: כי אמרתם הקים לנו ה' נביאים בבלה: (פרק כט' י' עד טו')וה

  מקור טעותו של דניאל מהיכן?מקור טעותו של דניאל מהיכן?

שנה לבבל אפקד על בבל היינו חורבן בבל בלבד מוזכר  70בנבואה הראשונה של הנביא ירמיהו מדובר על מלאת 

  שם.

אל בסמיכות לגלות בבל. דניאל חשב שנבואות אלו הם נבואה אחת ולכן ואילו בנבואה השניה מוזכר פקידת ישר

  מנה לשניהם מאותו זמן אולם הם שתי נבואות נפרדות.

"ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים שבעה ושבועים שישים 
  ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים"

שבועות שנים היינו במשך  62מכורש העיר תבנה במשך  -שון עד כורש הוא "משיח נגיד"שנים מחורבן בית רא 49

  השנים הראשונות. 49שנים הבאות אחר  434תקופה של 

 62שבועות ועוד  7השנים אינם סך  490זאת משום ש  49שנים אחרי ה  3אחר החורבן  52אולם דניאל היה בשנה ה

שנים למנין הראשון של  3ים. שבע השנים הללו מתחלקים לשני חלקים שנ 7שבועות חסר  69שבועות העולים רק 

שנים סה"כ. שבוע זה לא נמנה כיחידה  438=  4+  434שבועות היינו  62שנים למנין השני של  4השנים, ואילו  49

שלימה משום שהמלאך מונה שבועות שנים כרמז וכענין הנבואה: שפת השבעיות נבחרה ע"י גבריאל המלאך 

  :משום

שמיטות מכניסתם לא"י מתקופת כיבוש הארץ  70שנה על שלא קיימו  70א. חטא השמיטה שבגללה גלו ישראל 

  ועד חורבן בית ראשון.
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כפי הפסוק בויקרא (כו' פס' יח) "שבע על  7השנים לגלות בבל המוכפלים פי  70ב. בגלל כפל העונשים 

  חטאותיכם"

השנים הללו הם שנות גזירה בעתיים של פורעניות  490 -בר שהמשמעות המילים ובצוק העתים מובנת, שכן מדו

  וכבושים.

"ואחרי השבעים שישים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד 
  קץ מלחמה נחרצת שממות" (דניאל ט' כו')

בית המקדש והעיר ירושלים כמו כן שנים, יחרב  438שנים הרי הם  4שנים וכפי שכבר הזכרנו בתוספת  434אחרי 

  תפסק הכהונה והכהונה הגדולה שכן הכהן הגדול הוא מכונה "הכהן המשיח"

מובן שהמילה "יכרת" המוזכרת בפסוק כו' שייכת כאן בטקסט מכיון שהכהונה היתה אז בידי הצדוקים הרשעים 

מאי הוא טיטוס שהחריב את בית כמו כן הכהונה הגדולה העיר והמקדש יחרבו ע"י "עם נגיד" היינו צבא רו

המקדש וחרשו במחרשות של ברזל. עלינו לדעת כי החורבן היה תהליך ממושך ולכן מובן יותר הפסוק "והגביר 

שנים אולם "וחצי  7ברית לרבים" שבוע אחד השליט הרומאי יעשה ברית בו הוא יתיר להקריב קרבנות במשך 

ואחר שלוש וחצי שנים הוא יפסיק את הקרבת הקרבנות כפי שאכן השבוע ישבית זבח ומנחה" הוא יפר את בריתו 

  קרה.

"ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שומם" השליט הרומאי אחר שישבית את "המנחה 
  והזבח" תוך הפרת ברית הוא יציב צלם בהיכל ובמקום גבוה במקדש יעמיד שקוץ משמם, היינו צלם.

  עד שתחרץ הגזרה.

  ת לבאשר לטענה הנוצרית כי צריך היה המשיח להופיע בתקופת הבית השנידוגמא נוספ

דוגמא נוספת לנסיונם של הנוצרים להוכיח כי המשיח אמור היה להופיע (על פי התנ"ך) בתקופת בית שני דוקא, 

  היא פרשנותם על הפסוק:

  שית מח' פס' י')"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילו ולו יקהת עמים" (ברא

  טענת הנוצרים היא כי שבט יהודה יהיה שבט כמו כן ימלוך עד כי יבא מלך המשיח המיוחל המכונה בפסוק שילו.

והרי לא יתכן שהמשיח יופיע באחרית הימים אם שבט יהודה פסק מכבר מלהיות שבט ומלמלוך בתקופת הבית 

  השני.

בית שני בעוד זהותו של שבט יהודה ברורה, ומלכותו קיימת לכן מחוייב מן הפסוק שהמשיח יופיע לפני חורבן 

ובעיקר נכונה טענתו כך יאמרו הנוצרים לאור העובדה שאחר בית שני אבד יחוסם של השבטים ומעתה לא יתגשם 

  פסוק זה יותר אם לא נתגלה המשיח בתקופת בית שני כאמור.

ושל כשם שלא יפסוק מלהיות שבט כפי פרושו לטענת הנוצרים, שבט יהודה לא יפסוק מלהיות מחוקק היינו מ

הטענה ברורה לחלוטין השוואתם זו בין מלכות יהודה וקיום זהות  -הפשוט של הפסוק: "עד ביאת משיח גואל"

  השבט הנמשכת מובעת בפסוק "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו".

משבט יהודה דוקא כי להם המלוכה על פי  הטענה היהודית לפרוש הפסוק הוא, שהשליט החוקי באם יהיה, יהיה

המשפט האלקי. אך לא חייב שתהיה כל הזמן וברצף מלכות שלטת, מי משני הפירושים הללו נכון? האם ניתן 

  לברר זאת? התשובה היא פשוטה ביותר בוודאי שניתן לברר זאת.

  תשובה מוחצת לטענת הנוצרים:
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משיח היה להופיע עם חורבן בית ראשון בלבד. ולא אח"כ אם נניח שדברי הפרשנות הנוצרית אמת, הרי על ה

בשום פנים ואופן. שכן המלך האחרון משבט יהודה היה צדקיהו, ואילו אחריו לא מלך עוד מלך ביהודה עד חורבן 

  הבית השני ועד עצם היום הזה.

לפני הופעת ישו.  שנים 450וא"כ לפי פרשנותם אף ישו אינו יכול להיות המשיח, מכיון שמלכות יהודה פסקה 

  וא"כ איך יהיה ישו המשיח?

  נמצא שאין ויכוח בין הפרוש היהודי והפרוש הנוצרי. פשוט אין פרוש נוצרי כלל. הוא אינו קיים.

  סוף דבר:

"בור כרה ויחפרהו  -פרושם מהווה סתירה לטענות עצמם ונתמלאו בהם הפסוקים " יכשל עוזר ונפל עזור" כמו כן

  יפול בשחת יפעל"

אנו למדים: כי פרשנותם של הנוצרים על דניאל ט' איננה אפשרית כלל בשל היותה סותרת את עצמה סותרת נמצ

  פסוקים מפורשים, איננה עונה על כל השאלות.

ומגישתם של המתרגמים, ניתן ללמוד כי הם אונסים את הכתוב להתפרש כאמונתם תוך אי בחילה באמצעים כולל 

ימו לאמונותיהם ודעותיהם הפרטיות, גם אם הכתובים המפורשים מורים בדיוק שינוי וסילוף דבר ה' ע"מ להתא

 את ההפך הגמור.

  הגנאולוגיה של ישוהגנאולוגיה של ישו

  הדרכתה של הכנסיה שלא ללמוד את הגאולוגיה של ישו
בבואנו לחקור את שלשלת היוחסין של ישו הנוצרי, ראשית עלינו לדעת מהי האסטרטגיה של הכנסיה הנוצרית 

ת החדשה, מדריכה את מאמיניה לא להתעסק כלל עם לימוד זה. ובאמת מענין מאוד למה. באגרת בענין זה. הברי

  )4פולוס הראשון אל טימותיוס (פרק א' פסוק 

אלהים באמונה". -"ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית
מתוך אמונה נכונה וישרה המבוססת על ידיעת  פולוס מדריך את מאמיניו לקבל באמונה עוורת לא

"יסודותיה האיתנים", מתוך חקירה ואפ' לא חקירה מתוך אמונה תמימה וכך מתאר פאולוס את המאמינים 
העוורים: "מלאי אהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה" (ראשונה אל טימותיוס פרק א' פסוק 

5.(  

ת יסודות אמונתו מתאר פאולוס כך: "יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי ואילו את הלומד החוקר ע"מ לדעת א

  )6תהו" (ראשונה אל טימותיוס פרק א' פסוק 

  אם כן כבר כאן בראשית דרכנו נוכל להבין היטב על אלו יסודות מפוקפקים עומדת אמונת הנוצרים.

  מה הכריח את מסורת הכנסיה?
לוקס, מרקוס ויוחנן,) הלא הם מתי ולוקס פורשים בפנינו את שלשלת רק שנים מבין ארבעת האונגליונים (מתי, 

היוחסין של ישו הנוצרי. אולם ע"פ מסורת הכנסיה , בעוד מתי מתאר את שלשלת היוחסין של ישו דרך אביו 
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החורג הנקרא יוסף עד דוד המלך. ע"מ להוכיח את ראיתו להיות משיח התנ"כ המיוחל, לוקס מתאר את שלשלת 

של אמו של ישו היא מרים עד דוד המלך. המעיין בשלשלת היוחסין של ישו על פי לוקס יעמוד משתאה  היוחסין

לשמע מסורת כנסייתית זו. שכן לוקס האמור על פי מסורת הכנסייה לתאר את שלשלת היוחסין מצד מרים אמו של 

את יחוסו של ישו מצד אביו המאמץ ישו, כותב כך "ישו בן יוסף בן עלי וכו' ". כלומר ברור מהכתוב שלוקס מונה 

אשר שמו הוא יוסף. ולא את יחוסו של ישו מצד אמו. ואם כן מדוע טוענת הכנסייה ובניגוד לכתוב באונגליון של 

  לוקס ששלשלת זו, היא יחוסו של ישו מצד אמו ולא מצד אביו יוסף מאמצו כפי הנראה מפשט הכתוב?

אר אל שלשלת היוחסין של ישו מצד אביו מאמצו, הרי שתמצא התשובה לכך פשוטה: אם אכן נניח שלוקס מת

סתירה חזיתית והכחשה הדדית בין עדותו של לוקס ועדותו של מתי משום שמתי כותב את כל השלשלת ומסיים 

  )16"ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישו הנקרא משיח" מתי (א' פס' 

היא מצד יוסף אביו מאמצו של ישו אולם במקום "יוסף בן עלי" על פי  משמעות הדברים היא שיחוסו של מתי אף

תאור לוקס כתב מתי יוסף בנו של יעקב. ואם נתבונן קצת יותר נגלה שכל השולשלת כולה מונה שמות אחרים 

מתי  יני, וכו' על פי תאורו של לוקס כותב5מלכי, בן 4לוי, בן 3מתת, בן 2עלי בן 1לחלוטין. שכן במקום יוסף: בן 

  יכין וכו'.5אליהוד, בן 4אליעזר, בן 3מתן, בן 2יעקב, בן 1יוסף בן 

הכחשה ברורה זו גרמה לכנסייה מבוכה גדולה שכן עדותם של מתי לעומת לוקס הינה עדות מכחשת הסותרת 

  שמות שונים לחלוטין מישו ועד דוד המלך. 25 -האחת את חברתה מראשיתה ועד סופה ב

דורות (כולל ישו  28האונגליון של מתי מספר הדורות מישו ועד דוד המלך הוא סה"כ  ואולם אין זה הכל על פי

  סה"כ כולל ישו ודוד המלך. 43ודוד המלך.) אולם על פי לוקס מספר הדורות הוא 

  ע"מ לחדד את הסתירה המכחשת בין האונגליון של מתי והאונגליון של לוקס, נוסיף עוד נתון נוסף וחשוב ביותר.

ות האונגליון של מתי ישו מתייחס לדוד המלך דרך שלמה המלך וכך כותב מתי "בן אסא, בן אביה, בן על פי עד

  רחבעם, בן שלמה, בן דוד" (מתי פרק א')

ואולם לוקס לעומתו מייחס את ישו לדוד המלך דרך נתן הנביא ולא דרך שלמה המלך. וכך כותב לוקס "בן מליא, 

  ".בן ימנא, בן מתתה, בן נתן, בן דוד

מעתה נוכל להבין מדוע הכריחה הכנסיה ששולשלות יוחסין אלו לא יכולות להיות כלל מתארות את אותו יחוס 
של אותו אדם כלומר נכון שגם מתי וגם לוקס מעידות על יחוסו של "יוסף". אולם נאלצה הכנסיה לתרץ ששני 

  יוסף היו אחד הוא "יוסף" אביו מאמצו של ישו הוא בעלה של מרים.

לו היוסף השני הוא אביה של מרים אמו של ישו ועכשיו משהכריחה הכנסיה שאף אביה של מרים שמו יוסף ואי

הוקל לכנסייה מאוד מן הסתירה ההדדית של מתי ולוקס. ומעתה ניתן לומר שמתי הכותב מפורשות שיוסף בעל 

ב כך מפורשות, אלא כתב מרים היה והוא בן יעקב המתאר את שלשלת האב המאמץ של ישו ואילו לוקס שלא כת

"ישו בן יוסף, בן עלי", הוא מדבר על שלשלת היוחסין של מרים אמו של ישו, ואילו יוסף המתואר כאביו של ישו 

  אינו אלא אביה של מרים אמו של ישו.

  מסורת הכנסיה סותרת את פסוקי הברית החדשה:
י הברית החדשה לא יראה זכר לטענה זו מעתה מובן מדוע נאלצה הכנסיה לאמץ מסורת זו אולם המעיין בפסוק

שכן לוקס כותב "ישו בן יוסף בן עלי בן מתת" אין שום זכר בשלשלת יוחסין זו למרים אמו של ישו אלא בפרוש 

  שלשלת יוחסין זו מתייחסת דווקא דרך אביו המאמץ של ישו ולא אחרת.

רת את פשט תאורו של לוקס לא רק אולם למעיין בספרו של לוקס יגלה שלא זו בלבד שמסורת הכנסייה סות

בשלשלת היוחסיןהכנ"ל, אלא אף את סיפור האונגליון של לוקס עצמו. לוקס מדגיש בפני הקורא את בשורתו 
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אולם לפני שהוא פורש את שלשלת היוחסין של ישו הוא טוען שיוסף בעלה של מרים הוא המיוחס לבית דוד 

  ד.ואילו מרים מוצגת רק כבתולה המאורשה לו בלב

וכך הוא כותב: "ויהי בחדש השישי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת: אל 

), ושוב כותב לוקס:  26,27בתולה מאורשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים" (לוקס א' פס' 

י היה מבית דוד וממשפחתו: "ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כ

  )4,5להתפקד עם מרים המאורשה לו והיא הרה" (לוקס ב' פס' 

הרי שלפני פרק ג' שבו לוקס פורש את שלשלת היוחסין של יוסף, הוא מדגיש בפנינו שיוסף בעלה של מרים ולא 

רף לכך את אביה של מרים כפי שטוענת מסורת הכנסיה הוא הוא המיוחס לבית דוד והוא ממשפחתו. אם נצ

העובדה שבתאור שלשלת היוחסין לוקס כותב מפורשות "ישו בן יוסף בן עלי" לא יוותר לנו כלל שום ספק 

שלוקס מדבר על יוסף אביו מאמצו של ישו ובזה סותר סתירה מכחישה את עדותו של מתי שאף הוא מדבר 

נסיה איננו אלא תרוץ עלוב וחסר מפורשות וללא עוררין על יוסף אביו מאמצו של ישו נמצא איפה שמסורת הכ

  שחר להכחשה ההדדית המפורשת הזו.

איזכורן של נשים ושפת הרמז בשלשלת איזכורן של נשים ושפת הרמז בשלשלת 
  היוחסיןהיוחסין

ואולם על מסורת הכנסיה הטוענת שלוקס מתאר את יחוסו של ישו לדוד מצד יוסף אבי מרים אמו של ישו, ניתן 

עלי" והרי ישו אינו בנו של יוסף לשיטתם אלא לשאול כיצד ניתן להכניס זאת במילים של לוקס "ישו בן יוסף בן 

נכדו? שכן "יוסף" הוא אבי מרים (אמו). אם ירצו מנהיגי הכנסיה להתבזות ולהדחק עוד ולומר שאף סבו נקרא 

אביו ומכיון שאין נהוג להזכיר נשים בשלשלת היוחסין לכן השמיט לוקס את מרים, מדוע איפה הזכיר מתי 

ב הוליד את יוסף בעל מרים"? הרי אין זה מקובל בשלשלת היוחסין לטענת בשלשלת היוחסין שלו "שיעק

הכנסיה! כמו כן מדוע כתב מתי "ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר" ? וכן "ושלמון הוליד את בעז מרחב" 

וכן "ובעז הוליד את עובד מרות" ? ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה? והרי לפי מסורת הכנסיה אין 

קובל להזכיר נשים בשלשלת היוחסין? אם מתי ראה לנכון להזכיר נשים בשלשלת היוחסין מדוע איפא לא ראה מ

לוקס צורך להזכיר זאת אף הוא? ועכ"פ במקום שניתן להתבלבל כל כך בין בעלה של מרים לאביה של מרים הלא 

יה? ועוד שדוקא כאן החליט לוקס היה לו למנוע טעויות ולהזכיר את יחוסו של יוסף למרים אם כבעל ואם כאב

  לדבר ברמזים ולכנות את הסבא של ישו אבא? עד שכתב זאת בפשיטות "ישו בן יוסף". האין זה מגוחך?

מסורת הכנסיה סותרת את עקרונות הברית מסורת הכנסיה סותרת את עקרונות הברית 
  החדשה והתנ"ך גם יחדהחדשה והתנ"ך גם יחד
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לשלת היוחסין האין זממה של הכנסיה ניכר כבר עתה לעין כל מתבונן? ובכלל אם אין מקובל לכתוב נשים בש

מדוע איפא לטענת הכנסיה כתב לוקס שלשלת יוחסין מצד אמו של ישו? האם זהו דבר מקובל? ואם כן היכן? 

"בית אם" -האם בעם היהודי? הרי בתורת משה כל ענין נקבע לפי "בית אב" בלבד. ובכלל לא קיים מושג שכזה כ

למידיו ללכת ראשית אל הצאן האבדות של בית או למשפחתם לבית אמותם. בתנ"ך כולו, האין ישו פוקד על ת

ישראל ורק אח"כ לאומות העולם? וכיצד יעמוד בקריטריונים של היהודים אם ישו אינו מיוחס מצד "משפחותם 

  לבית אבותם".

כך מספר לנו האונגליון של מתי: "את שנים עשר האלה שלח ישו ויצו אותם לאמר אל דרך הגויים אל תלכו ואל 

) כמו כן ישו בעצמו טען 5-6, 10ים אל תבואו כי אם לכו אל הצאן האובדות לבית ישראל" (מתי עיר השומרונ

וכיצד ימלאו בו הבטחות ה' לדוד אם  -שלא בא להפיר את התורה "אל תחשבו כי באתי להפר כי אם למלאות"

שהתורה קיימת  הוא מתייחס לדוד מצד האם בניגוד לדרישת התורה "למשפחותם לבית אבותם" הרי ישו מודה

כקיומם של השמים והארץ "כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבור יוד אחת או קוץ אחד מן 

  ) 17,18 - 5התורה עד אשר יעשה הכל" (מתי 

הרי אף קרח כשחלק על משה וטען לכהונה גדולה המבחן היה כפי שמספרת לנו התורה בספר במדבר ( יז' פסוק 

  יז').

בר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאיהם לבית "ויד
התורה מעידה שאותו "מטה לבית אב" שיפרח,  -אבותם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו"

הוא הנבחר ע"י ה' "והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם 
  ינים עליכם" (במדבר פרק יז' פסוק כ')מל

  הרי שבשעת מבחן ע"מ לדעת במי בחר ה' בוחנים על פי "מטה לבית אב".

וכן כאשר ה' מונה את בני ישראל הם נמנים "למשפחותם לבית אבותם" שכן כך הוא יחוסם ע"פ התורה. הן ע"מ 

  לדעת מנינם והן ע"מ למנות "כל יוצאי צבא".

את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגלגלתם  וכך כותבת התורה "שאו

מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו לצבאתם אתה ואהרן, ואתכם יהיה איש איש למטה איש 

  ראש לבית אבותיו הוא" במדבר (א' פסוקים ב',ג')

כל שבט ודגלו הוא. ושוב ההשתייכות לשבטים היתה  חניית בני ישראל במדבר היתה אף היא על פי סדר השבטים

  כמו בכל עניין אחר על פי יחוס "לבית אב" בלבד.

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר איש על דגלו באתת לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל 
  מועד יחנו" במדבר (ב' פסוק ב')

ן של ישו לדוד המלך מצד אמו, הינה טענה: א. מאולצת נמצא איפא שמסורת הכנסיה שלוקס מתאר שלשלת יוחסי

  בשל עדותם הסותרת והמכחשת של מתי ולוקס.

פסוקים מפורשים כפי שצויין לעיל המעידים ובהדגשה, שלוקס מייחס  3 -ב. סותרת את עדותו של לוקס בעצמו ב

  דוקא את יוסף אביו של ישו ולא את אמו של ישו לדוד המלך.

ת התורה המייחסת כל איש בישראל על פי "בית אב" ולא "בית אם" כלל וכן את השבועה ג. סותרת את דרישו

  לדוד שאף היא הבטחה נבואית שתתקיים על פי יחוס של "בית אב" דוקא וכפי התורה.

ד. אין ישו יכול לטעון להגשמת התורה והנבואה, ובו זמנית לסתור את התורה והנבואה הפועלת על פי חוק יחוס 
" בלבד הוא אמור לעמוד בקריטריונים של התורה בדקדקנות ע"מ להגשים את נבואותיה ומכיוון שישו "בית אב
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אינו עומד בקריטריונים של התורה הרי מוכח בהכרח שאינו מגשים את נבואותיה. השיטות המקובלות בנצרות 
  מעותים, חילופים, והמצאת ובדיית ההסטוריה תוך סתירה לדברי התנ"ך המפורשים.

חר שהוכחנו את ההפך ממסורת הכנסייה ושאכן מתי ולוקס מכחישים זה את זה חזיתית. ושניהם מתארים לא

  שלשלת יוחסין של אביו מאמצו של ישו השונה לחלוטין זו מזו,

נעבור לשלב ב' של החקירה: בא נניח את הנחת הכנסייה שמתי אכן מתאר שלשלת יוחסין מצד האב המאמץ של 

  אר שלשלת יוחסין מצד אמו של ישו.ישו, ואילו לוקס מת

  אם נבחן כל שלשלת יוחסין בפני עצמה נגלה: א. מניפולציות ב. המצאות, שמות בדויים

  ג.סילופים ד. כשל לוגי המבטל את קיומה של שלשלת היוחסין הן של מתי והן של לוקס.

  מספר הדורות:
  ונפתח עם האונגליון הראשון הלא הוא מתי:

פרק א') מתי מספר לנו על נס ופלא המתייחס למספר הדורות "והנה כל הדורות מן  17 מניפולציות: (בפסוק

אברהם עד דוד ארבעה עשר דורות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דורות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה 

ברהם עד דורות מא 14עשר דורות". מטרתו של מתי להראות לנו מופת המעיד על משחיותו של ישו שכן בדיוק 

דורות מדוד עד גלות בבל ובדיוק לאחר ארבע עשר דורות נוספים מופיע ישו הלא הוא משיח בן  14דוד ובדיוק 

  האלהים.

, ואם כן ניתן 14, "יד" בגימטריה 14הינו בעל משמעות מלכותית, "דוד" בגימטריה  14חשוב לציין שהמספר 

  ונן את מלכותו.לראות את יד ה' בפעולה במהלך ההסטוריה כיצד הוא מכ

אולם הסופר את הדורות ימצא שמתי טעה! היכן בדיוק? מגלות בבל ועד ישו על פי תאורו של מתי עצמו ישנם רק 

  דורות מדוד עד גלות בבל) 14דורות. (יכניהו נמנה ב  13

זרובבל  2ושאלתיאל הוליד את זרובבל  1) "ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניהו את שאלתיאל 12וכך כותב מתי (א' 

וצדוק הוליד  6ועזור הוליד את צדוק  5ואליקים הוליד את עזור  4ואביהוד הוליד את אליקים  3הוליד את אביהוד 

ומתן הוליד את יעקב  10ואלעזר הוליד את מתן  9ואליהוד הוליד את אלעזר  8ויכין הוליד את אליהוד  7את יכין 

  13ולד ישו בעל מרים אשר ממנה נ 12ויעקב הוליד את יוסף  11

  לכסלותם. 14טעה בספרה אחת בלבד ואיבד מהמשמעות המיוחדת הגלומה בספרה  ואם כן האונגליון הקדוש

אולם אף אם נתעלם מכך ונחקור כיצד הגיע מתי למספרים אלו נגלה שהוא מתי "עמל קשה" ע"מ להשבית 

מדוד עד גלות  14גיע למספר משרשרת הדורות המופיעה בספר דברי הימים מספר מלכים ממלכי ישראל וכך ה

) " יהורם הוליד את עוזיהו ועוזיהו הוליד את יותם" בשרשרת הדורות מדוד ועד גלות 8בבל. וכך כותב מתי (א' 

בבל מופיע כחלק משרשרת הדורות "שיהורם הוליד את עוזיה" אולם מתי העלים שלוש דורות של מלכים 

ציה, כך מספר לנו ספר דברי הימים (פרק יא' יב') "יורם בנו היושבים על כסא דוד הלא הם אחזיה, יואש, ואמ

  אחזיהו בנו יואש בנו אמציהו בנו עזריה בנו יותם" (ועכ"פ טעה מתי אף בכתיבת השם עזריה וכתב במקומו עוזיה)

דורות  17דורות ואילו מדוד המלך ועד גלות בבל אמורים להיות מוזכרים  13וכך מגלות בבל עד ישו ישנם רק 

. ועל כן שיפץ את ההסטוריה והעלים את שלושת המלכים מהיסטוריית מלכי  14פ מתי אולם מתי בחר במספר ע"

  בית דוד ואף טעה בהעתקת שם ולבסוף טעה גם בספירה.

א"כ השאלה שלומד "הברית החדשה" צריך לשאול את עצמו היא, כיצד הרשה לעצמו מתי לשפץ את כתבי 

ש אשר טוען טענה בשם כתבי הקודש בעוד הוא סותר את כתבי הקודש בעצמם? הקודש? ומה זה אומר לי על האי
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האם באמת איש אשר כזה חפץ בדבר ה'? או שמא חפצו לשנות את דבר ה' ואף לשתול את אמונתו הפרטית תוך 

העלמת עובדות היסטוריות ידועות ומתועדות הנקראות מפורשות מעל ספר תורת ה'. התנ"ך אמור להיות יסוד 

ד ואמת מוחלטת לשתי הדתות וללא עוררין שכן בלי כתבי הקודש היהודיים אין יסוד לנצרות כלל. חשוב מוס

כפי שספרנו בשרשרת  13דורות בלבד מישו ועד גלות בבל ובודאי לא  14לציין שעל פי לוקס לא רק שלא עברו 

בין מתי ולוקס, כל זה רק ברבע דורות  9דורות והרי לך הפרש של  22הדורות של מתי אלא מספרם המדוייק הוא 

  האחרון של שרשרת הדורות שמגלות בבל ועד ישו.

  מי הוא יכניהו ומה הבעיה באיזכורומי הוא יכניהו ומה הבעיה באיזכורו

אולם בתאור השלשלת של מתי ישו מתייחס למשיח בן דוד מצד שלמה המלך דרך "יכניהו" חשוב לדעת 

נתקלל ע"י הנביא ירמיהו קללה נמרצת  ש"יכניהו" הוא כינויי הגנאי של "יהויכין" בפי הנביא ירמיהו. יהויכין

בשם ה' וכך אמר הנביא "כה אמר ה' כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו איש ישב 

  על כסא דוד ומושל עוד ביהודה" ירמיהו (כב' פסוק ל')

חכמה והבנת התנ"ך היה  הרי שיכניהו נתקלל "שלא יצלח מזרעו" ולא ישב על כסא דוד מושל עוד ביהודה כמה

צריך מתי כדי למנות בשלשלת הדורות את האיש בשמו המקולל והלא יוצלח במקום לכנותו יהויכין ע"מ לפחות 

  לא להדגיש את הקללה מתי נפל בבור שכרה בעצמו והסגיר את בורותו וחסרון ידיעתו.

ביא: "חי אני נאום ה' כי אם יהיה כניהו בנבואות התנ"ך, בדברי הימים, ובירמיהו בפרק (כב' פסוק כד') אומר הנ

בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משם אתקנך ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר אתה יגור מפניהם 

  וכו'".

וכך הורד יכניהו מכס המלוכה והובל בבלה ושם נשאר בגלות עד סוף ימיו אחר שמלך ביהודה שלושה חדשים 

  בלבד.

יהו אינו יכול להמשיך את השלשלת של מלכות בית דוד הוא נתקלל קללה נמרצת ואין המלכות נמצא איפא שיכנ

  ממשיכה דרכו כלל.

[אמנם חז"ל מלמדים אותנו שיכניהו עשה תשובה בבית האסורים אמרו רבותינו ז"ל גדולה תשובה שמקרעת גזר 

לו גזר דין לטובה ואמר לו אקחך דינו של אדם שנאמר כתבו את האיש הזה ערירי וכיון שעשה תשובה נהפך 

זרובבל בן שאלתיאל עבדי ושמתיך כחותם כי בך בחרתי" וכן א"ר יוחנן גלות מכפרת על הכל. אולם חשוב לדעת 

שאין הכנסייה מקבלת מאמרי חז"ל אלו אלא את פשטותם של הפסוקים תמיד ובכל ענין] נמצא איפא שאין יכניהו 

כיון שאין הנוצרים מאמינים בתשובה בלא זבח, דהיינו בלא דם הקרבן ומכיון וזרעו אחריו ראוים למלוכה כלל. ומ

שגלה יכניהו לבבל בעודו מחזיק ברשעתו ומבלי להקריב קרבן על חטאיו הרי אין רק תשובה מועילה לו כמו כן 

  ישו עדיין לא היה בסביבה לגאול אותו באמצעות דמו המכפר,

על שרטון היא איננה יכולה להמשיך אחרי יכניהו עד ישו שכן  נמצא איפא ששלשלת היוחסין של מתי עלתה

יכניהו וזרעו אחריו נתקללו ומכאן שאין ישו המקולל אף הוא כחלק מזרעו של יכניהו ראוי למשיחיות. ענין זה 

סותר לא רק את שלשלת היוחסין אותה מציג מתי, אלא אף את זו של לוקס שכן בשלשלת היוחסין של לוקס 

בבל בן שאלתיאל" אלא שבמקום לכתוב שאלתיאל בן יכניהו או יהויכין (שמו הלא מקולל) הוא לוקס מופיע "זרו

  כתב שם אחר שלא מופיע בשום מקום "שאלתיאל בן נרי" מי זה נרי?
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  אין שם כזה בשום מקום בתנ"ך ומלבד זאת כתוב מפורשות בתנ"ך "ששאלתיאל הינו בנו של יכניה"

ק יז') "ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו" נמצא איפא שלוקס רצה להשמיט את יכניהו דברי הימים א' (פרק ג' פסו

המקולל בשל הבעתיות אשר הוא יוצר בשלשלת הדורות המתקללת ממנו והלאה עד ישו. אולם מה יעשה לוקס 

ורות וסוף סוף צריך הוא לרשום בן מי הוא שאלתיאל, לוקס לא הכיר את שיטת מתי של העלמת עובדות ומחיקת ד

על כן נקט בשיטה מהפכנית אחרת. הוא החליט להמציא שם חדש אשר רק פי לוקס יקבנו "נרי" ובכך חשב לוקס 

שקוראי הברית החדשה לא ישימו לב לשינוי הקטן ולא ישאלו שאלות ובכך "נפטרה" בעיית הקללה בשלשלת 

  לוקס. אולם עבור מי שחשף את תרמיתו של לוקס עומדת שאלת הקללה בעינה.

  פרדוקס לידת הבתולה ברכה או קללה? וכשלונה הלוגי.
הם מצאו לנכון לתרץ אותה בדרך מאוד מאוד  .ראשי הכנסייה ומנהיגיה התחבטו רבות בשאלת הקללה של יכניהו

מוזרה והרי תשובתם לפניך: דש וידאל מחכמי כנסייה טוען שפתרון הקללה נעוץ בעובדה שישו נולד לבתולה. 

ולה ומעורבות רוח הקודש בשלשלת הדורות הרי שאין פתרון לשלשלת בית דוד שכן היא ואילולי לידת הבת

חייבת להשתלשל דרך שלמה המלך לפי מתי, ואילו דרך נתן הנביא לפי לוקס. והיא עוברת בהכרח דרך יכניהו לכן 

הקודש ובכך ע"מ לעקוף את הקללה הערימה השגחתו של הבורא על הקללה ע"י שישו נולד לבתולה דוקא מרוח 

  מתגשמת הקללה שלא תמשך שלשלת המשיח ישו ישירות דרך יכניהו.

ורק משום הקללה היה צריך שישו יתייחס לדוד המלך לא בצורה ישירה אלא דרך רוח הקודש אשר היא הדרך 

  העקיפה ובכך נתמלאה הקללה ליכניהו לכן הומצאה לידת הבתולה.

יהו וזרעו נתקללו אלא גם כל מי שקדם ליכניהו והיינו דוד המלך אולם לפי פתרון זה של דיש וידל לא רק יכנ

שלמה וכו'. מכיון שלא נתמלאה שבועת ה' לדוד במלואה בשל קללת יכניהו. לפחות אם דש וידל ושאר מנהיגי 

הכנסיה היו מסדרים כך שרוח הקודש ולידת הבתולה יחליפו את יכניהו והוא בעצמו לא יופיע בסדר הדורות היתה 

ת ה' מתקיימת ביכניהו בלבד אולם דש וידל החליט לקלל גם את כל הדורות שקדמו ליכניהו כולל שלמה קלל

המלך וכולל דוד המלך וכל זאת ע"מ שישו יהיה זה הנולד מרוח הקודש ולהיכן נעלם הצדק האלקי? ומה עם 

  וד ושלמה?שבועת ה' לדוד? האין ה' יכול לקלל את יכניהו לבדו ואת זרעו אחריו אך לא את ד

  מעמדו של בן חורג בשלשלת הדורות
בסדר השתלשלות הדורות אותה מציג מתי באונגליון הראשון של הברית החדשה, מיוחס יוסף אביו החורג של 

ישו לדוד המלך ולא ישו עצמו שוב חריגה מוחלטת מכללי התנ"ך, אין בן חורג נחשב בן לענין יחוס בשום ענין 

נו יכול לאכול בתרומה אפי' אם אביו מאמצו הינו כהן, בן זה לא יכול לשרת במקדש מעניני התורה בן מאמץ אינ

  ככהן ואין שם כהן נקרא עליו כלל.

כמו כן אין הבן החורג נחשב ללוי ואינו מקבל מעשר ראשון, איננו משרת במקדש כלוי המנגן בשעת הקרבת 

לא על כסא מלכות ישראל וק"ו בין בנו של ק"ו הקרבנות במקדש. בן מאומץ איננו יכול למלוך תחת אביו החורג 

שאינו יכול למלוך תחת אביו החורג על כסא דוד.המלך וכך כתב דוד המלך בספרו בתהילים (קלב' פס' יא') 

שנשבע לו ה' " אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי כירח יכון לעולם ועד 

עו" איננה מתפרשת בתנ"ך כולו אלא על תולדות ממשיים לא על בן רוחני ואף לא בשחק נאמן סלה" המילה "זר

  על בן מאמץ.!
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מהי ההוכחה לכך? ובכן התורה בספר בראשית פרק טו' פסוק א' מספרת שה' פונה אל אברם במחזה ואומר לו 

אברם ה' אלקים מה  "אל תירא אברם אנכי מגן לך שבכך הרבה מאוד" אולם אברם אבינו משיב על כך לה' "ויאמר

  תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר"

"ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותו" אליעזר עבד אברם היה בן ביתו של אברם, 
אברם חשב אהה ה'! אתה מתכוון בברכה שאתה נותן לי שתעשני לגויי גדול ושיתברכו בי כל משפחות 

בראשית (יב' פס' ב') שזה יתגשם באליעזר בן משק ביתי כנראה! לזה אתה ה' מתכוון? אהה!  האדמה"
  עכשיו אני מבין אומר אברם. התכוונתה לבני בדרך משל לבן ביתי, לבני הרוחני אליעזר.

  אולם ה' עונה לו "והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך"

לא ולא אינני מתכוון לבן ביתך אינני מתכוון לבנך הרוחני או לבן בית אינני מתכוון לנפשות אשר  ה' עונה לאברם

הם בניך הרוחניים המופיעים בפסוק "ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת 

פס' ס') אשר הם בניך הרוחניים הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען". בראשית (יב' 

  אשר הולדתה למלכות ה' אני מתכוון אומר לו ה' "לאשר יצא ממעיך הוא יירשך,.

אולם מהי ההגדרה של "אשר יצא ממעיך" הפסוק הבא עונה על שאלה זו "ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא 

  (בראשית טו' ה')השמימה וספר את הכוכבים אם תוכל לספר אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" 

נמצא שזרעך שווה "לאשר יצא ממעיך הוא יירשך" זרעך איננו מתייחס לבנים רוחניים או לבנים מאמצים אשר הם 

בני בית החיים אתך יחד הכונה היא לזרע ממש היוצא מן המעיים של אברהם כמו כן אצל דוד המלך בספר 

ישוב ממנה כי מפרי בטנך אשית לכסא לך" (תהלים תהילים מצאנו מפורשות הדגשה זו "נשבע ה' לדוד אמת לא 

  קלב' יא')

ואם כן הפירוש "זרעו לעולם" הינו בן ממש "פרי בטנך" דווקא ואילו לפי שלשלת היוחסין של ישו שמתוארת על 

פי מתי היא איננה מצד זרעו של דוד שהרי לפי אמונת הנוצרים אביו של ישו הישיר הוא רוח הקודש כמו כן אין 

היוחסין מתארת את היחוס של רוח הקודש לדוד המלך. שכן אין רוח הקודש בן יוסף שלשלת היוחסין  שלשלת

נעצרת ביוסף אביו החורג בלבד היוצא, ששלשלת היוחסין של אביו החורג של ישו איננה שלשלת יוחסין של ישו 

"ך מכיון שאינו מתייחס לדוד כלל ועיקר אין ישו נחשב בנו ע"פ התנ"ך ואין הוא ראוי להגשים את נבואות התנ

המלך לפי הקריטריונים של התנ"ך ואף רוח הקודש איננה משלשלת דוד המלך מצד עצמה שכן אין רוח הקודש 

או ה' בעצמו משלשלת בית דוד. ומובן שלא מזרע דוד או פרי בטנו כלומר שאף אם תשב רוח הקדש של כסא דוד 

ין ישו יכול להסתמך על יחוסו מצד אמו לדוד המלך א. לא מצד אין כאן הגשמת השבועה לדוד המלך. כמו כן א

זה מנסה מתי להראות את יחוסו של ישו לדוד אלא מצד אביו החורג, ומצד רוח הקודש בלבד ב. אין יחוסה של 

אמו של ישו רלוונטית שכן ע"פ התנ"ך כל היחוס הוא "למשפחותם לבית אבותם בלבד ג. אין יחוסה של מרים 

מצד שלמה המלך אלא מצד נתן הנביא (ע"פ לוקס) בעוד מתי מבין שהיחוס צריך וחייב להיות מצד לדוד המלך 

שלמה המלך דווקא ולא מצד נתן הנביא. ובכלל מתי לא הזכיר את יחוסה של מרים כלל מתי כנראה איננו סובר 

ב זאת כנראה שמתי הבין שמרים מיוחסת לדוד המלך ולכן הוא לא כתב דבר בענין זה או שאם כן סבר כך ולא כת

שאין זה רלוונטי כלל ועיקר לענין יחוס ובצדק לכן לא הזכיר מתי יחוס לא רלוונטי זה. נראה שמשום שמתי הינו 

יהודי הוא הבין היטב שהתורה דברה על יחוס מצד משפחת האב בלבד והבטחת ה' לדוד הינה על פי חוק התורה 

  בלבד והחוק הוא " למשפחותם לבית אבותם".

על כן התעקש מתי לרקום שלשלת יוחסין מצד אביו של ישו. ואולם נקלע מתי לבעייה שכן שלשלת יוחסין זו 

מגיעה לאביו מאמצו של ישו ואין הוא אביו לעניין שלשלת יוחסין כולם ידעו עובדה זאת כולם ידעו שאין יוסף 

ארוסתו של יוסף אביו מאמצו של ישו אביו של ישו האמיתי שכן אביו האמיתי היה גוי בשם פטדירה. הבא על 

במהלך שנת הארוסין על כן הוכרח מתי להמציא את סיפור רוח הקודש ע"מ להמיר את השמועה המפורסמת 

והידועה שאביו הינו גוי מתי נאלץ להודות בכך שיוסף אינו אביו ואולם את פנדירה הגוי המיר ברוח הקודש ובכך 
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אף להאליל אותו (לעשותו אלהים). ובכלל בעוד שפנדירה אינו משלשלת חשב לא רק לטהר את שמו של ישו אלא 

בית דוד הרי שע"י המצאת רוח הקודש באורך מיסטי ניתן לטעון שרוח הקודש תקנה את המעוות בשלשלת 

ומעתה בעקבות מעורבות רוח הקודש השלשלת של דוד המלך היא תיקנה, את "הדפקט" שיש בשלשלת דורות זו 

לישו בעצמו בעקבות קללת ה' ליכניהו. ואילו הענין המיסטי של רוח הקודש היא היא תקות ותקנת שאיננה מגיעה 

השלשלת. אולם כאשר מתי מנסה לטהר את השרץ הוא לא שם לב שהוא "יורה לעצמו כדור ברגל" הוא מסגיר את 

יסי של השלשלת דרך עצמו מכיון שאף רוח הקודש איננה מזרע דוד המלך ואף איננה המשך לא טבעי ואף לא נ

יוסף כיון שרוח הקודש איננה בנו של יוסף אביו מאמצו של ישו כמו כן על טבעה של רוח הקודש ידוע לנו שהיא 

איננה מולדת היא איננה תוצר אנושי ואף איננה מזרע אנשים או פרי בטן של שום בן אנוש מעולם כלל. ובכלל 

היתה רוח הקודש "מתקנת" את שלשלת האב. כטפשותם כנראה היה לה להוולד כבן מיוסף אביו מאמצו ורק אז 

שמתי עכ"פ ידע כמה בורים הם הגויים אליהם מיועדת הברית החדשה להגיע ועד כמה פופולריים היו בזמנם 

האמונות על לידת בתולה מרוח הקודש בקרב העמים האליליים הפגנים. על קרקע פורייה זו של עבר רווי אלילות 

  יתו בחשכה.ירה מתי את ירי

חשוב לדעת שמתוך פסוקי התהילים ומתוך פסוקי הנבואות של ישעיהו המדברים על משיח בן דוד ניתן לראות 

שהשבועה לדוד הינה כפולה והנבואה אף היא כפולה משיח בן דוד צריך להתייחס לדוד המלך הן מצד אביו והן 

  מצד אמו בשלמות.

ישי ונצר משרשיו יפרה" ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה לכך כותב הנביא ישעיהו " ויצא חוטר מגזע 

  וגבורה רוח דעת ויראת ה'" ישעיהו (יא' פס' א', ב')

ישנו הבדל בין "חוטר מגזע" ובין "נצר משרשיו" החוטר יוצא מהגזע ואילו הנצר יוצא מן השרשים. שני יציאות 

האחת כחותר מן הגזע והאחרת כנצר מן השרשים. שני  שונות יש למשיח בן דוד המתייחסות לבית ישי הלחמי

יציאות שונות אלו מעידים על קשר מושלם של משיח בן דוד לדוד המלך וכך נשבע ה' לדוד. כפי המתואר בספר 

תהילים ע"י דוד המלך בשתי בחינות שונות של השבועה אשר ה' נשבע שלא יכזב "אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד 

א זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי כירח יכון לעולם ועד בשחק נאמן סלה"  אכזב" ומהי השבועה:

  תהילים(פר' קלב' יא')

ובדיוק באותו פסוק ובאותה שבועה: חלקה השני: "נשבע ה' לדוד מפרי בטנך אשית לכסא לך" (תהילים קלב' 

" הן בבחינת אביו של המשיח יא') ה' נשבע לדוד שהמשיח יצא ממנו הן מבחינת "הזרע" והן מבחינת "פרי הבטן

והן מבחינת אמו שכן המשיח הינו עיקר שלמות ההבטחה. אולם מלכי בית דוד היו מיוחסים לדוד אביהם דוקא 

  שזה עיקר ההבטחה.

נמצא ששבועת ה' לדוד הינה מושלמת ומכל בחינותיה האפשריות כולם יחד לכן אין בהמצאת רוח הקודש משום 

לשלת היוחסין של יוסף אביו החורג מאמצו של ישו שום רלוונטיות שכן אין בזה הגשמת שבועה זו ואף לא בש

משום הגשמת השבועה הנצחית המוחלטת האמורה להתגשם בכל תנאיה וע"פ חוקת התורה ובשלמותה הפשוטה 

  דוקא. שכן ה' איננו מותיר פתח לפתחון פה לבני האדם כנגד התגשמות שבועתו המושלמת.

  ושרושה. תאורית לידת הבתולה
מבין כל ארבעת האונגליונים מזכירים את הנס של לדת הבתולה מדוע  2עוד נוסיף באשר ללדת הבתולה שרק 

  איפה לא שמעו על כך שני האונגליונים האחרים האין זה נס גדול מספיק כדי להביאו?

לה" הנצרכת להם כל ובכלל אלו פסוקים בתנ"ך בחרו האונגליונים הללו לעוות ע"מ להמציא את "תאוריית הבתו

כך על מנת להגשים את שלשלת היוחסין של ישו ולהוציא את מאוייהם האנושיים מהכח אל הפועל? "לכן יתן ה' 
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הוא לכם אות הנה העלמה הרה, ויולדת בן וקראת שמו עמנואל חמאה ודבש יאכל לדעתו, מאוס ברע ובחור בטוב. 

  טז') -וכו'" ישעיהו (ז' פסוקים יד'בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב תעזב האדמה 

על לידת העלמה המסופרת בפסוקים אלו טענו האונגליונים שזוהי נבואה והתגשמותה המדברת על לדת ישו. 

לאמתו של ענין הפסוקים הוצאו בישעיהו מהקשרם האמיתי בפרק מסופר שכאשר רצין מלך ארם ופקח מלך 

גדול על המלך אחז וכלשון הפסוק "וינע לבבו ולבב עמו כנוע  ישראל עלו למלחמה על אחז מלך יהודה נפל פחד

עצי יער מפני רוח" ישעיהו (ז' ב' ) אולם ישעיהו הנביא בא בשליחות ה' והוא מבשר לאחז: "אל תירא, ולבבך אל 

  ירך משני זנבות האודים העשנים האלה" (פרק ז' פס' ד')

כי כל אות שיבקש על כך יתגשם. המלך אחז מסרב לבקש ע"מ להוכיח כי הנצחון מובטח מודיע הנביא למלך אחז 

אות והנביא משיב בהכרזה : "לכן יתן ה' הוא לכם אות. הנה העלמה הרה, ויולדת בן וקראת שמו עמנואל חמאה 

ודבש יאכל לדעתו, מאוס ברע ובחור בטוב. בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב תעזב האדמה וכו'(פרק ז' 

  טז') -פסוקים יד'

כלומר הנביא נותן למלך אחז אות לנסיגת האויב ובו הוא מבשר לו כי: א. רעייתו (יש אומרים בתו) הצעירה היינו 

העלמה הרה, דבר אשר עדיין לא נודע לאיש עקב היותה בתחלת ההריון ב. היא תלד בן ג. מבלתי שתדע מאומה 

ה' היתה זאת למופת ולאות כי האל עמנו היינו על נבואה זו היא תבחר לקרוא לו בשם עמנואל (וידע אחז כי מאת 

עם המלך אחז עם יהודה ואין להם לירא מהאויב) ד. ילד זה יאכל מעדנים כגון חמאה ודבש, על אף שעכשיו עקב 

המצור מעדנים אלו חסרים ואפילו מצרכים בסיסיים חסרים זאת משום שעוד בהיותו יונק ובטרם ידע להבחין בין 

ר בטוב כבר תעזב הארץ ע"י האויב הצר עליה והמצור יוסר. הנבואה אכן התגשמה כאשר מאכל טוב לרע ולבחו

האויב נסוג עקב התנקשות בחיי פקח בן רמליהו מלך ישראל והמצור אשר מלך אשור שם על ארם גרם לרצין מלך 

  ')טז -ארם לשוב אף הוא במהירות חזרה לארצו ע"מ להגן עליה וכמסופר בספר מלכים א' פרקים (ט'

שנה לפני  600 -כידוע, ששלשת המלכים אחז, פקח, ורצין וכן הנביא ישעיהו חיו בזמן בית המקדש הראשון כ

לידת ישו, ובודאי שאין בלידה עתידית בטווח של מאות שנים שום אות עבור אחז על הסרת המצור מעירו ומובן 

  סרתו שנתגשם מכבר.שנה אחר כך באות למועד ה 540 -שאין שום צורך לאחר הסרת המצור בכ

מובן שראשי הכנסייה הוציאו פסוקים אלו מהרקע התנכ"י מהקשרם בפסוקים. הם בחרו פסוקים אשר המון העם 

השטחי יכול לטעות בהם ובמתכוין. כך הוצאו מהקשרם המילים "הנה העלמה הרה" כאלו עוסק בישו הנוצרי אך 

השיטה הפסולה בה משתמשת הכנסייה מדורי  כל מבקש אמת אילו יטרח באמת לבדוק את הקשרם יגלה את

  דורות.

ולאמיתו של דבר, בענין זה הוסיפו מנהיגיה של הכנסיה חטא על פשע כאשר התרגום הנוצרי של התנ"ך מעברית 

בעוד שהמילה  -"הנה הבתולה הרה" -ללועזית הם תרגמו את המילה "עלמה" מהפסוק "הנה העלמה הרה" ל

אשה צעירה בן בעולה ובין בתולה וראיה לכך: מספרו של שלמה המלך ספר  "עלמה" משמעותה האמיתית היא

  משלי מובאות דוגמאות לפעולות המתבצעות מבלי שישאירו אחריהן שום סימן שנאמר:

"שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים דרך נשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך 
  ה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און" (משלי ל' יח', יט', כ')גבר בעלמה כן דרך אשה מנאפת אכל

הנשר עף בשמים מבלי להשאיר סימן למסלולו, "כן דרך נחש עלי צור" שכן על הסלע אין שום סימן הנותר 

ממעברו של הנחש, "דרך אניה בלב ים", אף האניה מפליגה בלב ים מבלי להותיר עקבות במים. "דרך גבר 

מותיר שום סימן אחר ביאתו שכן עלמה הינה אישה צעירה ובעולה דוקא שאם לא כן הרי  בעלמה" אף הוא אינו

  שהיה נותר סימן שכן אבדן הבתולים הוא סימן. הנותר לאחר מעשה.

רק לאחר שחכמי ישראל הטיחו עובדה זו בפני האפיפיורים והמלכים הנוצריים בעת הויכוחים שנכפו עליהם חזרו 

  ם ותרגמו אשה צעירה ומחקו את ענין הבתולה.הנוצרים לשנות את תרגומ
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ובכלל מה אות ומה מופת יש בכך שאשה שאיננה נשואה נמצאת הרה הרי לפני שיהיה זה אות לנס יהיה זה סיבה 

  לחשוד שנבעלה למשהו בסתר היתכן שה' ישים בפי הנביא אות מפוקפק ורעיון חוטא שכזה?

הפסוק אמר מפורשות בנבואה את שמו של הילוד "וזה שמו  ובכלל האם נאמר בפסוק וקראת שמו "ישו"? הרי

  אשר יקראו עמנואל" עם זאת נתחכמו כותבי האונגליונים לתרץ "שפרושו האל עימנו".

מי בכלל מדבר על פרוש השם, הנבואה מדברת על השם אשר יקראו לו בפועל ממש אלא ששם נאלץ מתי לכתוב 

ו עמנואל. הרי שהאונגליונים שחקו עם הפסוקים כרעות רוחם ע"מ את המילים "שפרושו" שכן לישו הרי לא קרא

  להשיג את מטרתם תוך התעלמת מוחלטת מדבר ה' האמיתי. ואם כן אין כל שחר ללדת הבתולה בתנ"ך.

נמצא איפה שדברי מתי ולוקס כמו פרשנותו של דיש וידל בפרט ומנהיגי הכנסיה בכלל בהבל יסודם. ובכלל כיצד 

הדעת שבורא עולם יתן בפי הנביא אות אשר אין עליו עדים ואף לא ניתן להביא עליו עדים מי  נותן להעלות על

הוא זה ואיזה הוא אשר העיד על לדת הבתולה? הניתן לראות דבר שכזה? ומי הוא זה אשר יטען כי בדק? האם 

תייחד עם מרים מרים תהיה נאמנה להעיד על עצמה? האם ישו עם לדתו פתח את פיו להעיד? האם כשיוסף ה

  בפעם שניה לא יכל לראות דם למרות שמרים איננה בתולה?

  חשיפת מגמתו הערמומית של מתיחשיפת מגמתו הערמומית של מתי

  מדוע כתב נשים בשלשלת היוחסין באמת?
ערמומיותו של מתי נחשפת יותר ויותר כאשר אנו חוקרים את שלשלת היוחסין על מנת לראות למה מתי בחר 

  להזכיר שמות של נשים בשלשלת ומדוע?

  י מדגיש: "ויהודה הוליד את פרץ וזרח מתמר"מת

  " ובועז הוליד את עובד מרות"

  " ושלמון הוליד את בועז מרחב"

  " שלמה נולד מאשת אוריה"

  מדוע דווקא נשים אלו בחר מתי להדגיש במגילת היוחסין?

  והתשובה ברורה ונראית לעין:

  יט') -ה יהודה (בראשית לח' יג'תמר הואשמה שזינתה עם יהודה היא התחפשה לזונה והרתה לחמי -

היא היתה מואביה שהיה לגביה ספק אם היא כשרה לבא בקהל ובנוסף לכך היא שכבה למרגלותיו  -ובועז ורות -

  בלילה (רות ג')

  ושלמון הוליד את בועז מרחב אשר מעיד עליה הכתוב שהיא היתה זונה (יהושוע ב' א') -

ההמון סבור שדוד חטא ולקח לו את אשת אוריה לאשה ומתוך כך ושלמה נולד מאשת אוריה החיטי וכמובן  -

שבע הרתה לדוד בעודה נשואה לאוריה ורק לאחר מות אוריה נשאה דוד  -למרות החטא, נולד שלמה שכן בת

  לאשה וממנה נולד שלמה אח"כ.
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היא כולה  מתי מכין את הקורא ומנסה לעורר בו את ההבנה הנסתרת שמשיח בן דוד שמקורו ממשפחת בית דוד

רצופה בשמועות על ספורי זנות ולמרות זאת אין שום פסול ואין זה פוסל את הוולד מלהיות כשר וצדיק ממשיך 

  השלשלת המשיחית מימי קדם ואדרבא מוצאו של המשיח משם הוא. (המוקש הנוצרי)

תקופה אין זה  עלינו לצייר במסכנה שאף מרים אמא של ישו על אף שהיא האשמה בזנות ע"פ השמועות באותה

פוסל את הוולד מלהיות המשיח אדרבא ההפך הוא הנכון מכיון שהשמועות שנפוצו על מרים אם ישו שזנתה 

בעודה נערה מאורשה היו ידועות לכל דוקא בגלל זה הלידה היא כל כך קדושה מרוח הקודש והוולד הוא הוא 

  המשיח הגואל ולא אחר.

    ן אין זה מקובל לכלול נשים ברשימת היוחסין כלל.מובן שמתי היא מגמתי מאוד בענין זה שכ

אולם ע"מ לכלול את "לידת הבתולה" חייב הוא להכניס את טיעונו מדוע למרות הפיסול והאשמות הפיסול ישו 

  הוא קדוש עליון.

  אולם מתי, שעל טבעו אנו עומדים מתוך כתיבתו מספר "ושלמון הוליד את בועז מרחב"

יסטוריה או בספרותינו העתיקה, זוהי המצאה מקורית וזיוף היסטוריה כרוחו הטועה זה לא נמצא בשום מקום בה

  של מתי.(המוקש הנוצרי)

יהושוע בן נון נשא את רחב לאשה לאחר שזו התגיירה ולא היה בה שום פסול או שמץ פסול כלל. (מגילה יד', יב') 

שו הנוצרי. בו הוא מאמין. ואולם על בועז מתי בדא זאת מליבו ע"מ לחזק במסמרים את אלוהי העץ שלו הוא י -

לא היו שמועות פסול כלל. אף בשלמה לא היה שום פסול והוא נולד בכשרות ואף לגביו לא היה שום שמועות 

  פסול או מחשבת פיסול כלל.

שבע אחרי מות בעלה הראשון. ואילו הבן אשר נולד לדוד מבת שבע אף הוא לא נולד מאשת  -דוד נשא את בת

ולם אפילו לטוען שדוד חטא, הרי שבן זה איננו שלמה המלך, הבן הנ"ל מת כפי שמתארים הפסוקים. איש א

"ויאמר נתן אל דוד גם ה' העביר חטאתך לא תמות, אפס כי נאץ נאצת את אויבי ה' בדבר הזה, גם הבן הילוד לך 

נש... " ויהי ביום השביעי וימת מות ימות, וילך נתן אל ביתו ויגף ה' את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויא

הילד" (שמואל ב' יב' פס' יח') וכבר לא היה אוריה החיטי בין החיים שכן נתן הנביא בא אל דוד רק לאחר מותו 

של אוריה החיתי ואילו שלמה נולד מאוחר יותר לאחר שדוד נשא את בת שבע לו לאשה, ועליו לא היה שום שמץ 

  שמועת פיסול.

ותמר היה טרם מתן תורה ואז עדיין לא נאסר הדבר כמו כן התנהגותה של תמר היתה  כמו כן מעשה יהודה

בעורמה לקיים מצוות יבום. ובמבט לאחור תמר לא חטאה כלל ולמרות שמועת הזנות הובררה חפותה תוך זמן 

  קצר עוד בחייהם של תמר ויהודה התברר שממנו הרתה ואין כאן שום שמץ פסול ושמועת הזנות הוסרה.

ולם מרים אמו של ישו נערה מאורשה היתה וחטאה עם גוי בשם פנדירה במשך שנת ארוסיה, ולמרות שהוולד א

איננו פסול, חרף היות אביו איננו יהודי כידוע, אך היא מרים בהחלט זינתה תחת ארוסה מרצונה, ונתברר חטאה 

חטא שזינתה עם גוי בתקופת לכל. וכך אף במשך חייה של מרים וכן לאחר מותה התייחסו אליה כאל אשת 

  ארוסיה ליוסף לאחר קידושיה כפי אשר היה נהוג בימים ההם.(המוקש הנוצרי)

גם אריגניס מאמין נוצרי המתמודד עם צ'לזוס עובד אלילים בווכוחו נגד הנצרות, כותב בספריו שצלזוס עובד 

יו רווחות בישראל בזמן קדום האלילים, שמע כבר במאה השניה לספירת הנוצרים מפי יהודי את השמועות שה

  ) …מאוד (קלאוזנר "ישו הנוצרי" תרפב' 

ורות המואביה אם נתעוררו ספקות לגביה הרי שספקות אלו הותרו, והאיסור להנשא למואבית חל רק על מואבי 

דורות ולא על מואבית. ואף המעשה שעשתה ששכבה למרגלותיו עשתה  10ממין זכר שאסור לו לבא בקהל ה' עד 

בהוראתה של נעמי ע"מ שיכניסנה תחת חסותו כי גואל האחוזה הוא. וישאנה לאשה כפי שהוא אכן עשה לא  זאת
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נעשה שום מעשה שאיננו הגון באותו הלילה היה זה קוד התנהגותי ע"מ שבועז יבין את חובתו כגואל ע"פ דיני 

ו אחד מאחיו יגאלנו או דודו או בן מט' "אחרי נמכר גאולה תהיה ל -התורה, כפי שאומרת התורה בויקרא כה' מח'

  דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל".

וכמו שעשתה תמר בעורמה ע"מ לקיים את מצות יבום אף רות עשתה זאת בתורת מצווה כי לבועז הזכות לרכוש 

ן בועז שלא נולד לא משלמון ולא את נחלת בעלה של רות. ונמצא איפא שפרץ וזרח הנולדים מתמר ויהודה. כמו כ

מרחב ואף אם היה הדבר כן לא היה שום פגם בדבר שכן רחב נתגיירה. וכמו כן עובד הנולד מבועז ורות. ואף 

שלמה הנולד מבת שבע ודוד המלך אין בהם שום פסול ואף לא שמועת פיסול. ואילו בפרץ וזרח כבר לפני לדתם 

מסלף בטענותיו והמצאותיו) מעשה זה היה טהור לגמרי שכן קודם מתן הובררה חפותה של תמר (ולא כפי שמתי 

תורה היה המעשה ועדיין לא נאסרה כלתו תמר על יהודה. ונמצא שעם הולדתם של פרץ וזרח לא היה שמועות 

  פיסול לגביהם וק"ו לא פיסול כלל.

אבית שמואבית מותרת לבא בקהל כמו כן עובד בנו של בועז לא היה בו שום פסול ככתוב "לא יבא מואבי" ולא מו

  ישראל.

ונמצא שמעולם לא אסרה התורה מואבית רק מואבי. כמו כן רות קיימה את הוראתה של נעמי ושכבה למרגלות 

  בועז ע"מ שיקיים מצות גאולה המוטלת עליו.(המוקש הנוצרי)

  ונשוב לעניניינו הקודם.

את הקורא לחשוב שמוצאו של המשיח מן הפסול  מתי טעה בכל אחד מארבעת המקרים סילף עובדות, ואף הטעה

  דווקא.

מדוע טוענת הכנסיה שמרים הינה משבט מדוע טוענת הכנסיה שמרים הינה משבט 
  יהודה? ומהי ההוכחה?יהודה? ומהי ההוכחה?

כמה ממפרשי הברית החדשה חשו בסתירה המרכזית שבדברי מתי שמלך המשיח צריך לבא מבית דוד כשלעומת 

ו שהוא בן דוד מצד אמו, ואמו אף היא זאת טוען מתי שישו נולד מרוח הקודש שהיא ודאי שאיננה מבית דוד ותרצ

משבט יהודה ומהי ההוכחה לכך, התשובה היא: כי הבעל יקפיד להנשא דווקא לבת שבטו פרושם זה נדחה מתוך 

דברי המבשרים עצמם שכן מתוך דברי מתי ניכר שהוא מייחס את ישו לדוד מצד אביו דווקא כמו כן לוקס כותב 

רץ דבריהם ולומר שבסוף ימי בית שני. וכבר זמן רב לפני כן היו השבטים מפורשות "ישו בן יוסף" עוד יש לת

  מעורבים זה בזה שכן השבטים הותרו להנשא זה בזה לאחר דור הכניסה לארץ.

שנה אח"כ בסוף תקופת בית שני, קרוב לוודאי שלא הקפידו כלל להנשא לבת אותו השבט דווקא ובכלל 1300

כיר שלשלת יוחסין מצד האם כלל לא מתי ואף לא לוקס רק מנהיגי הכנסיה הם האונגליונים לא ראו שום צורך להז

  שהכריחו זאת כתוצאה מהסתירה המכחשת בין מתי ולוקס.

וכפי שאמרנו לעיל נראה הדבר שבתחלה כתבו מתי ולוקס את שלשלות היוחסין של ישו לדוד המלך ורק אח"כ 

 - רה בתקופת ארוסיה, והיהודים טענו שנתעברה מגויבעקבות המבוחה הגדולה שהרי נודע הדבר שמרים התעב

לאן יוליכו את חרפתם ? על כן אמצו לעצמם מאמונת האלילים הרומים וממורשת הדתות האליליות האחרות 



 |3 5  

  17:51 21/07/2013   19גרסא 

ביודעם שזהו אכן פתרון עבור ההמון העמים הנבערים והפגנים, הרואים באגדות אלו כלגיטמיות ואפשריות וכפי 

  הימים. שהאמינו בדומיהן משכבר

לכן הוספה רוח הקודש לתוך פרשת היוחסין של ישו המלווה בהכרח עם לידת הבתולה שאף היא מוצאה מתרבות 

  יון העתיקה ומדת המיתרה שהיתה אז פופולרית.(המוקש הנוצרי)

  פער הדורות בין מתי ולוקס ותהליך גדילתו.
דורות.  9בבל ועד ישו הפער ביניהם הינו  כבר הראינו לעיל את פער הדורות שבין מתי ולוקס ושמתקופת גלות

ואולם המתכונת בשלשלת הדורות באופן השוואתי בין מתי ללוקס מראה שפער זה הולך וגדל ומהגיענו לדוד 

דורות. ואם כן  43דורות. ואילו לפי לוקס  28דורות לפי מתי מדוד המלך עד ישו ישנם  15 -המלך יגדל הפער ל

  דורות הפרש. 15 -לדורות הפרש  9 -הפער גדל מ

שנה מתחלת גלות בבל עד  450ע"מ לסבר את האוזן למשמעותם של הפערים, נאמר שבתקופה המשתרעת על 

שנה הרי הפער ביניהם  30 -דורות אם נאמר שדור הינו לערך תקופה של כ 9הולדת ישו לפי מנינם ההפרש הוא 

כ. ואילו מישו ועד דוד המלך בתקופה המשתרעת שנה סה" 450שנה מתוך תקופה של  270(בין מתי ללוקס) הינו 

  שנים בין מתי ולוקס. 450שנה הפרש הדורות הוא  860על 

  השלשלת של מתי מהוה סתירה חזיתית למתואר בתנ"ך ומעידה על כשלונו וחוסר אמינותו של מתי

תנ"ך כמו למשל ע"מ להראות את "אמינות" השלשלת של מתי עוד יותר נבחן את הטענות הנתנות להשוואה עם ה

  מתי (א' יא') טוען "יאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת הגלותם בבלה"

  האם באמת יכניהו היה בנו של יאשיהו?

בודאי שלא יכניהו היה בנו של יהויקים ואילו יהויקים היה בנו של יאשיהו מתי פשוט מדלג דורות וכך במלכים ב' 

(פרק טז' יג') וכן בדברי הימים ב'( לו' ח') ניתן לראות שחור על גבי לבן (פרק כד' פסוק ו') וכן בדברי הימים א' 

  את האמת כתובה ומתועדת, יאשיהו לא הוליד את יכניהו.

טעות נוספת בדברי מתי, היא הטענה שיאשיהו לעת הגלותם בבלה ילד את יכניהו. אף התקופה איננה נכונה כלל 

שנה ושלשה חודשים מלך בירושלים, ואח"כ הוגלה  18יותו בן שכן יהויכין בנו של יהויקים מלך ביהודה בה

יהויכין בן יהויקים. הרי שבתקופת הגלותם בבלה של יהויכין הוא יכניהו לא הוליד סבו יאשיהו אותו, שכן הוא 

שנים לפני  11שנה ושלשה חודשים בזמן הגלותו בבלה ואף לא אביו יהויקים שמלך על יהודה  18יכניהו בן 

  טו') אף הוא לא נולד בזמן גלות בבל של יהויכין. -נו. מלכים ב' (פרק כד' ח'יכניהו ב

טעות נוספת שעושה מתי (א' יב') "ושאלתיאל הוליד את זרובבל" בדברי הימים מתוארת השלשלת של יכניהו כך: 

  יז') "ובני יכניה אסור שאלתיאל בנו ומלכיהם ופדוה וגו' ובני פדיה זרובבל" (דברי הימים א' פרק ג'

הרי שזרובבל לא היה בנו של שאלתיאל אלא בנו של פדוה ואילו פדוה היה בנו של שאלתיאל. אולם מתי טעה 

מכיון שבמקומות אחרים מופיע הביטוי "זרובבל בן שאלתיאל" בתנ"ך אך מתי לא ירד לסוף דעתו של התנ"ך 

וכמו שהתנ"ך קורא ללבן בן בתואל לבן הקוראו לזרובבל בנו של שאלתיאל כיון שהתנ"ך קוראו על שם אבי אביו 

בן נחור בספר בראשית (כט' ה') אולם לבן איננו בנו של נחור אלא של בתואל ואילו נחור היה אבי אביו ולא אביו 

זוהי שפת התנ"ך לאחר שידוע מיהו אביו קראו על שם אבי אביו אולם מתי הכותב שלשלת יוחסין אינו יכול 

לת היוחסין היא להיות מדוייקת דווקא בענין סדר הדורות ובדיוק כפי שהתנ"ך לכתבה כך שכן מטרתה של שלש

לא כותב בשלשלת היוחסין יחוסו של מאן דהוא לאבי אביו אלא לאביו דוקא כך היה צריך לנהוג אף מתי אולם 

  מתי בחר את מספר הדורות והחליט לסרס את ההסטוריה כפי "טוהר לבבו".
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קודש בסדר הדורות האמיתי "וזרובבל הוליד את אביהוד" (מתי א' יג') בספר דברי נגיעה נוספת של מתי בכתבי ה

כ') נמנים בני זרובבל "ובן זרובבל משלם וחנניה ומשלמות אחותם" אין לזרובבל  -הימים א' (פרק ג' פסוקים יט'

ך נכתב ברוח בן בשם אביהוד כלל. זוהי המצאתו הבלעדית של מתי כנראה שכתב זאת ברוחו הטמאה, שכן התנ"

הקודש אף לפי מאמיני הברית החדשה. אם מתי סותר את דברי התנ"ך הנכתב ללא עוררין ברוח הקודש מה זה 

  מלמד אותנו על האיש הזה אם הוא ממציא עבורנו שמות בדויים מבטנו, הסותרים את דבר ה'?

בו מתי ( ... ח') "יורם הוליד וכבר ראינו לעיל שמתי לא בחל בשום אמצעי והעלים שלשה דורות של מלכים בכות

  יא', יב') -את עוזיה" והחסיר את אחזיה, יואש, ואמציה כפי שניתן לראות בספר דברי הימים א' ( ג'

דורות.  15דורות מדוד המלך עד גלות בבל חז"ל במדרש רבה פרשת נשא מונים  14חשוב לדעת שבעוד מתי מונה 

עד ישו הרי שראינו שמתי החסיר את פדיה בנו של שאלתיאל ואביו דורות מגלות בבל  14כמו כן בעוד מתי מונה 

הינו גימטריה יה ואילו מתי  15נוכל לומר שהמספר  15של זרובבל ואם כך אף כאן מספר הדורות היה אמור להיות 

 בגימטריה יד הוא רצה לשלוח יד בשם יה' ואם כן עלינו לזכור את הצוי האלקי "כי יד 14רצה דווקא את המספר 

על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" שכן רק עמלק מסוגל לשלוח יד לשנות דברי אלקים חיים הכתובים מעל 

  ספר תורת ה'. ולמרות שמתי היה יהודי צריך לומר שהוא הינו שורש קליפת עמלק.

  אף לוקס היה "גאון גדול" ובקיאותו בתנ"ך מותירה רושם עמוק על אישותו ואמינות דבריו.

תב לוקס "שלח בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נוח" ע"פ דבריו של לוקס "שלח" הינו נכדו של "ארפכדש". וכך כו

ואולם האמת היא ששלח היה בנו ולא נכדו כך מספרת לנו התורה בספר בראשית (פרק יא' פסוק יב') "וארפכדש" 

  חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח"

  כדש ילד את שלח ושלח ילד את עבר"כמו כן דברי הימים א' (א' יח') "וארפ

לוקס כותב בספרו פעלי השליחים ז' (פס' טו' טז') "וירד יעקב מצרימה וימת הוא ואבותינו" ויובאו שכמה ויושמו 

  בקבר אשר קנה אברהם בכספו מיד בני חמור אבי שכם.

  רהם.מובן שכל אבותינו הועלו לשכם לפי סיפורו של לוקס לקבורה בחלקת השדה אשר קנה אב

ובכלל כנראה שמערת המכפלה נמצאת בשכם ונקנתה מידי בני חמור אבי שכם ומי כאן החמור האמיתי? האין 

הוא לוקס בעצמו? חשוב לדעת שלוקס כותב שלשלת יוחסין מישו ועד האדם הראשון לעומתו מתי כותב מישו 

ומייחס את שרשיו של ישו לאדם  ועד אברהם אבינו לוקס הגוי פונה לעמים הגויים ולכן הוא יותר אוניברסלי

  הראשון אולם מתי היהודי התכוין להדגיש את יהדותו של ישו ומשחיותו התנכ'ית דווקא.

  לוקס כותב בשלשלת היוחסין "רישא בן זרובבל" לוקס (ג', כז')

מתי טוען לעומתו "זרובבל הוליד את אביהוד" הם סותרים זה את זה חד משמעית ובכך מתבטלים טענותיהם 

ואולם התנ"ך מאשר לנו ששניהם אנשי שקר "ובני זרובבל משלם ורנניה ושלמות אחותם" דברי הימים א' (פרק ג' 

כ') אין רישא ואף לא אביהוד בני זרובבל. ושניהם מדברים על "זרובבל בן שאלתיאל" מדובר בדיוק  -פסוקים יט'

  באותו אדם בשלשלת היוחסין לדוד המלך.

  סיכום בינייםסיכום ביניים
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כל לסכם ולומר שגם לוקס וגם מתי מדברים על שלשלת יוחסין מצד אביו מאמצו של ישו למרות שכל למסכנה נו

אחת מהשלשלות המתוארות איננה אמינה כלל לאור הסתירות הרבות הנמצאות בכל אחת מהן ובניגוד גמור 

  לידוע ומקודש לנו בתנ"ך.

יון ואמונות אליליות ניטעו בהן באופן מגמתי כמו שולשלות יוחסין אלו לא עונות על שום קריטריון תנכ"י יד הדמ

כן שלשלת יוחסין אלו סותרות ומכחישות ומבטלות זו את זו אפי' אם נקבל את כל טענותיהם נוותר לאחר 

ההכחשה ההדדית ללא שום שלשלת יוחסין ובעיקר לאור חוסר האמינות של כל אחת מהשניים בפני עצמה חשוב 

את יחוסו של ישו מצד אביו החורג לשלמה המלך האחרת מייחסתו לנתן הנביא לדעת שבעוד אחת מהן מתארת 

ואילו למסורת הכנסייה הטוענת כי לוקס מייחס את ישו מצד אמו לדוד המלך אין בא אלא הערמה אוולת ונסיון 

ל כושל לפתור את בעיית הסתירה המפורשת בין האונגליונים וזאת תוך סתירת פסוקים מפורשים באונגליון ש

  לוקס.

  מדוע חלקו מתי ולוקס באשר ליחוסו של ישו? עם מילות סיכום.

כנראה שמתקופת הבית היו שמועות סותרות על יחוסו המיוחל של משיח בן דוד חלקם יחסוהו לנתן הנביא 

וחלקם לשלמה המלך וכך ע"מ לצאת ידי חובת כל הדעות והיצורים, נכתבו מגילות יוחסין אלו המיחסים את אביו 

רג של ישו בדרכים שונות וסותרות האחת לשלמה המלך, והאחרת לנתן הנביא לסיכום אין מגילות היוחסין החו

המוצגת בברית החדשה ע"י האונגליונים מתי ולוקס לגיטמיות כלל מבחינה תנכית הן אינן עונות על שום 

גה ראשונה במגילות יוחסין קריטריון תנכ'י חרף טענותיהם להגשמת נבואות התנ"ך עצמו. זהו כשל לוגי וממדר

אלו כל אחת בפני עצמה ניתן להוכיח חוסר אמינות מושלם, והן אינן עומדות בפני עצמן וזאת בשל כשלונה של 

כל אחת מהן בתאור שרשרת דורות אשר חלקה ידוע ומתועד בתנ"ך אחרת לחלוטין בנוסף לכך למגילות יוחסין 

ילא בטלות. אין לאונגליונים הללו כלל תוקף של עדות הן אך אלו סותרות סתירה מכחשת האחת את רעותה וממ

  ורק טענות היסטוריות המוכחות באמצעות סיפור התנ"ך ככזבות בעקרונותיהן ובכל פרטיהן.

  הכשל הלוגי המושלם של הנצרותהכשל הלוגי המושלם של הנצרות

 במגילות אלו מעורבות טענות אליליות אשר לא רק אין להם שום אחיזה בתנ"ך אלא הן הן הפכו המוחלט וכל

זאת ע"מ לפתור את הכשל הלוגי המופיע במגילות ואשר אין שום דרך אחרת לפתרונן. האדם החפץ להאמין בהן 

מחוייב לקבל עקרונות אללים הסותרים את עצם תכליתו האמיתית של התנ"ך וכל זאת בטענה כוזבת שהללו באות 

  להגשים את נבואות התנ"ך עצמו.

  מוצאו האמיתי של המשיח על פי היהדות:

חשוב לדעת את עמדתה של היהדות באשר למוצאו של המשיח לכן נוסיף בקצרה שעל פי התלמוד הבבלי נראה 

שהמשיח מתייחס לשלמה בן דוד (ראה רמב"ם פי' המשניות לסנהדרין פ"י עיקר יב' וכן אגרת תימן) ואם כן כיצד 

על כסא דוד ואולם אחר מותו ישב  היהדות מתמודדת עם קללת ה' ליכניהו? יכניהו נתקלל שבחייו לא ישב איש

זרובבל נכדו ושלט על יהודה. יכניהו עשה תשובה וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שכן הפסוק אמר על 

נכדו של יכניהו: "אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי ושמתיך בחותם כי בך בחרתי" כיצד שינה ה' את הקללה 

ם הזוהר מלמד אותנו בפרשת שלח פרק י' דף קעג' ע"א כי המשיח לזרעו של יכניהו ע"י כוחה של תשובה. ואול
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יתייחס לנתן בן דוד כנראה שהיו שמועות המבוססות על מקורותינו והנוצרים שרצו להתאים שקר לרצונו של כל 

אחד התכוונו לצאת ידי חובת שתי השמועות. אולם בדקדוק יותר נראה שהזוהר מסביר מדוע השלשלת צריכה 

הנביא, הסברו הוא מכוון ששלמה המלך חטא לה' עיין מתוק מדבש בשם רמ"ק ושאר מפרשים על  להיות מנתן

הזוהר. אולם מכיון שאלו ואלו דברי אלהים חיים הן דברי הש"ס והן דברי הזוהר צריכים אנו לדעת שמוצאו על 

מו הינו דוקא מצד שלמה המשיח מצד "בית האב" הינה דווקא מנתן הנביא כפי שמציין הזוהר ואילו יחוסו מצד א

המלך וסיבת השינויי היתה מחמת חטאו של שלמה המלך עיין זוהר (פרשת שלח שם) ומובן הדבר שיחוסו של 

המשיח בעצמו חייב להיות מתייחס באופן ישיר אחרת לא תתקיים השבועה לדוד המלך. חשוב לדעת שהשבועה 

יא הכל לפי מעשיהם הוכרע דרך מי תעבור שלשלת הינה דוקא לדוד המלך בעצמו ואילו שלמה המלך ונתן הנב

האב שאילולי שלמה חטא היתה אכן שלשלת האב אמורה לעבור דרכו ומשחטא עוברת דרכו שלשלת האם, ואילו 

שלשלת האב עוברת דרך נתן הנביא. כלפי דוד מולאה השבועה במלואה הן מצד האב והן מצד האם וכפי שאומר 

נצר משרשיו יפרה" הן חוטר והן נצר מבית דוד ובשלמות ודווקא בדרך יחוס אנושי הפסוק "ויצא חוטר מגזע ישי ו

  ישיר.

באשר לקללת יכניהו כבר כתבנו לעיל שיהויכין חזר בתשובה ועונשו היה שבחייו לא ישב איש מזרעו על כסא דוד 

לו גזר דינו לטובה  אולם אח"כ ישב זרובבל בן שאלתיאל נכדו שגדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם ונהפך

ואמר לו "אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי ושמתיך כחותם כי בך בחרתי" אגב, פסוק זה מהווה סתירה לתפסיתם 

התאולוגית של הנוצרים אשר אינם מאמינים בתשובה בלבד ומדוע לאחר שנתקלל זרעו של יכניהו בוחר ה' שוב 

  באשר לגורל נכדו של יכניהו השב למשול על יהודה. בנכדו תוך גילויי דעת ה' בפסוקים מפורשים בתנ"ך.

  במדרש מוזכר שיעקב אבינו חשב לגלות את הקץ ונסתתמה ממנו הוא טעה בשמשון משבט דן וחשבו משיח.

וכן מדרש רבא אמר שמשיח מצד אמו מיוחס לשבט דן. אין מדרש רבא זה סותר את דברי הש"ס שכן משיח בן 
ת אבי אביו והן מצד משפחת אבי אמו. ואולם מצד אם אמו או אפי' אם אביו דוד מיוחס לדוד המלך מצד משפח

יתכן שמשיח מיוחס לשבט דן כפי שאומר המדרש. כמו כן מצד ענינו של שמשון שצלחה עליו רוח ה' ותחל 
  לפעמו בין צרעה ובין אשתאול כמו כן המשיח:

"ושפט בצדק דלים והוכיח  …יראת ה'""ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ו
אף שמשון שפט את ישראל ואף הושיעם מיד צריהם מיד פלשתים כפי שמשיח בן  -במישור לעניי ארץ"

 דוד עתיד לעשות.

  הקדמה לסיפור התקומה של ישו מן המתיםהקדמה לסיפור התקומה של ישו מן המתים

ים מתי, סיפור התקומה של ישו מן המתים רבויי בסתירות המכחישות את הסיפור מעיקרו. ארבעת האונגליונ

  מרקוס, לוקס ויוחנן,

מספרים כל אחד בדרכו שלו סיפור מיוחד במיוחד שיש בו לסתור ולהכחיש את הסיפור המסופר באונגליונים 

  המקבילים.

אם נבוא להציג סתירות מכחישות אלו בפני נוצרים מאמינים או יהודים מומרים, יטענו אלו שאף בספרות חז"ל 

כוון שאין בהם עבור היהודים משום סתירת הדת אף כאן בסיפור התקומה של ישנם סתירות ומחלוקות רבות ומ

ישו נוכל לטעון שמכוון שאנו הנוצרים מאמינים בישו נוכל לישב את הסתירות השונות והגרסאות השונות שבין 
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ור הסיפורים. עיקר הטענה הנוצרית היא שהאונגליונים בסיפור המעשה מספקים אינפורמציה שונה הניתנת לגיש

  והמשתלבת לתמונה שלימה, הרמונית כוללת. אפשרית אחת.

אולם אין בטענה זו מלבד "שפת חלקות ולשון מדברת גדולות" אף לא שמץ מין האמת, סתירות והכחשות אלו 

אינן דומות כלל ועיקר למחלוקות הש"ס או סיפרות חז"ל. אין הן ניתנות לשום גישור כלל ועיקר, הן מהוות 

צמית ליסוד אמונת הנוצרים וזאת בהסתמך, אך ורק על דברי עצמם בלבד.(כיתבי האונגליונים הכחשה והפרכה ע

  ברית החדשה)

  קודם שנתחיל לדון בסיפור התקומה של ישו חשוב לדעת מס' דברים.

  ישו ביטל בחייו חלק ממצות התורה בפועל וכן הורה לתלמידיו זאת ע"פ עדותם של האונגליונים בעצמם!

תיימר שלא להוסיף ולחדש על דברי התורה אולם על פי הצהרותיו כפי שטען "לא באתי לשנות כי ישו הנוצרי ה

  אם למלא" שמעידים האונגליונים כולם.

ישו אכן שינה "התורה אומרת שלא תאכלו חזיר ואני אומר לא כל הבא אל הפה מטמא" נבא נבואות שקר שלא 

  התגשמו!

טאים נגד ההנהגה היהודית של הסופרים והפרושים שהתורה צוותה ישו הסית את עמי הארץ את המוכסים והחו

  אותנו להשמע לה ולא לסור ממנה ימין ושמאל "מן הדבר אשר יגידו לך".

אנו מצווים לא להתפעל מאותות ומופתים כלל ולעולם ואין דתינו מיוסדת על מופתים כי אם על עדות המונית 

  ם במאורע ההתגלות (מעמד הר סיני).ישירה ומתועדת כפרוטקול ע"י העדים הנוכחי

והחליטו להוציאו להורג. בשיקול דעת ובדין  71שהסנהדרין עוד בחייו של ישו שפטו את ישו בבית משפט של 

  התורה!

שאנו מצווים מהתורה להשמע לסנהדרין ולא לסור מהם ימין ושמאל הם מהווים את הסמכות העליונה שאין עליה 

"  …תנו מפתחות שמים מאת ה' וכפי התורה "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" עוררין כלל. ושלהם בלבד ני

וירדתי ודברתי עמך והאצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך" 

  (במדבר יא') ואת אשר הם מתירים מותר מן השמים ואת אשר הם אוסרים אסור הוא בשמים.

שאין לנו שום ענין לבא ולדון כלל בסיפור התקומה ובעדותם של הנוצרים כיון שעבורינו ישו אם נשים לב נמצא 

  אינו אלא משיח שקר, ונביא שקר שהסית והדיח את ישראל ללא כל ויכוח כלל ועיקר.

. ויותר מכך חשוב לציין שאין דברי האונגליונים מהווים עדות כלל אלא הם דברי שמועה בלבד כפי 1

ים עצמם מעידים כפי שנראה באונגליונים עצמם אין לדבריהם שום תוקף של עדות משפטית הסטורית שהאונגליונ

  כלל דבריהם דברי אגדה הניזונים מן השמועה בלבד.

  שנה לאחר מותו של ישו 40היינו  -לסה"נ 70מרקוס כתב ב 

  שנה לאחר מותו של ישו 55והיינו  -לסה"נ 85לוקס כתב ב 

  שנה לאחר מותו של ישו 60והיינו  -לסה"נ 90מתי כתב ב 

  שנה לאחר מותו של ישו 80היינו  -לסה"נ 110יוחנן כתב ב 

. לא רק שדברי האונגליונים הם דברי השמועה בלבד, אלא חוקרי תאולוגיה גרמנים ואחרים רבים טוענים שכתבי 2

הנוצרית במאה השנייה או  האונגליונים כלל לא נכתבו ע"י מתי, מרקוס, לוקס, יוחנן, אלא ע"י ראשי הכנסיה

  השלישית לסה"נ ורק ע"מ לקרבם לזמן המאורעות יוחסו למתי, מרקוס, לוקס, ויוחנן!
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. חשוב לדעת שבמאה השניה או השלישית דברי האונגליונים נערכו ואף הותאמו לכתבי הקודש של דתות שונות 3

  ע"מ ליצור "סופר סטאר" שאין כדוגמתו.

  קרישנה, מיתרה, ובודהא. כפי שהודו ראשי הכנסיה מכבר ואין הדבר סוד! וזאת ע"י השוואת ישו למשה,

. סיפורם של האונגליונים על לידתו, חייו, ופעולו וצליבתו ובעיקר תקומתו של ישו מלאים סתירות והכחשות כך 4

זה את  שאפי' דברי שמועה אלו נמצאו ללא שום אחיזה במציאות ואינם אפי' לא דברי אגדה מיושבים המשלימים

  זה אלא דברי אגדה מוכחשים.

.אפי' אילו היו דברי ארבעת האונגליונים דברי עדי ראייה מכוונים ללא הכחשה הדדית, לא היינו מקבלים את 5

דבריהם כנגד עדות המונים יהודים וכנגד עדות הסנהדרין ומשפטם שהרי אין יודע את ההיסטוריה ומאורעותיה 

רת מדברי האונגליונים בכל הנוגע למשפט ישו ופעולו. בעיקר לאור העובדה כעמנו הנוכח במאורעות המעיד אח

  שאכן נערך משפט וכדינו עם עדים "ארבעים יום יצא הכרוז" וכו'.(מס' סנהדרין)

. אפי' אם היינו מקבלים את האגדה על תקומתו של ישו מן המתים, ואפי' היו האונגליונים עדי ראייה מהשטח 6

רת את הסנהדרין וישו בחייו לא היה פועל נגד צוי התורה ולא היה מנבא שקר בחייו עכ"פ עדות מכוונת, לא סות

יש להוכיח מעדות זו של התקומה שישו אכן נביא שקר היה הפועל בכישוף מכוון שלפי עדותם לא שהה ישו 

בר טוב ולא בא בקברו שלשה ימים, ולא נתקיימו דבריו במדוייק שהרי נביא שקר איננו רק נביא האומר שיקרא ד

הדבר בלבד. אלא אפי' בא הדבר ולא בא בזמן ובאופן המדוייק שאמר הרהו נביא שקר ומצווה להרגו. ואם כן על 

  פי עדותם של האונגליונים הוא נביא שקר ופעל בניגוד לצוי ה' ואיננו בא מכח התורה.

ואם כן היה עליו לשהות בקברו  ארבעת האונגליונים כאחד טוענים שביום שישי נצלב ישו והורד בין השמשות

שבת, ראשון, שני ורק אחר צאת הכוכבים ערב יום שלישי לקום מן המתים. ישו פספס את מועד התקומה ביומיים 

שלמים. ישו שהה בבטן האדמה לטענתם רק שני לילות ויום אחד, ולכן נבואתו שניבא לא נתקיימה לפי תנאיה 

  והרי הוא נביא שקר.

  אות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא. -ן ויאמר אליהם דור רע ומנאף המבקש לו אות ו) ויע39מתי (יב' 

) "כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה 40מתי (יב' 

  ימים ושלשה לילות".

וירשיעוהו ... הם שבו בקריאת יונה והנה פה ) "אנשי נינוה יקומו במשפט עם הדור הזה עם הדור הזה 41מתי ( יב' 

  גדול מיונה".

  ) "אני אהרוס את ההיכל הזה מעשה ידי אדם ולשלושת ימים אקימנו".58וכן מרקוס (יד' 

  ) " כאשר היה יונה לאנשי נינוה לאות, כן יהיה גם בן האדם לדור הזה. והנה יש פה גדול מיונה".29-31לוקס ( 

ם באמות מידה וקריטריונים של דיני נפשות שכן בגין אמונתם של הנוצרים בכתבים חשוב לדון את הכתבים עצמ

כוזבים אלו ובשמם רצחו, וטבחו, במסעות הצלב, עלילות הדם, אנקויזיציה, שיתוף פעולה עם הנאצים במהלך 

הרבות  השואה ובמהלך ביצוע פוגרומים נרצחו יהודים רבים חפים מפשע ודמם ניגר כמים בחוצות ערי אירופה

  בפשט ובעולם בכלל.

עוד סיבה נוספת לדון כתבים אלו במושגי משפט של דיני נפשות בשל איבוד חיי הנצח של הנפש הרוח והנשמה 

עומדים כאן על הפרק. המאמין בכתבים אלו ובסיפור המעשה שכתבים אלו מגוללים כופר בשלוש עשר העיקרים 

  יצחית לעולם הבא לעד.של התורה הקדושה ותורת משה ומתחייב בנפשו הנ

  ומכאן שעמדת הנוצרים לכתבים אלו היא שכל הכופר בהם יורש גהנם.
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בודאי שאין כתבי האונגליון וסיפוריהם עומדים בשום תנאי מתנאי התורה שבדיני נפשות (כפי שהם הנוצרים 

בדות של בית מתיימרים לקבל תוקף אמונתם מכתבי הקודש ולפי כללי התורה) שכן ישו בא בעיקר לצאן האו

  ישראל והיה לו להעמיד את עקרונות תורתו בתאום מושלם עם תורת משה (כפי טענתו של ישו עצמו).

האונגליונים אינם עומדים לא בתנאי חקירה או הדרישה ואפי' לא ניתן ברצינות להושיב בית דין לדון כלל 

ן הורגים ע"פ השמועה, ואין לשבועה בטענותיהם מכוון שאין עדים כלל. אלא דבריהם דברי שמועה בעלמא ואי

  גדר עדות בדיני נפשות.

  לטוענים שיוחנן הינו תלמיד של ישו:

שנה אחרי ואף זו טענה בדוייה איננו פרוטקול הנרשם בזמן המאורעות אין  80אין הוא כותב בזמן המאורעות אלא 

  אפקט מודיעין זמן אמת

  ( לא נכח בהתגלות ישו למרים המגדלת)אין הוא נוכח במאורעות של התקומה אותם הוא מתאר 

אפי' אם יצוייר באופן ציורי שהוא אכן עד מושלם אין דנים ע"פ עד אחד בדיני נפשות. שהרי שאר האונגליונים 

  דברי שמועה הם כפי שמודים הם בעצמם.

  האונגליונים האחרים מכחישים את יוחנן בסיפורי השמועה.

יחד עם פטרוס לקבר הינו יוחנן. אין הוא עד אלא לקבר ריק בלבד. אין אפי' אם נאמר שהתלמיד שישו אהבו שרץ 

  זה אומר דבר מלבד שהגופא איננה בקברה.

אין משמעות לטענת השמועה של האונגליונים על עדותם כביכול של השליחים שראו את ישו המופיעים בסוף 

נמצאת סותרת ומוכחשת ואינה נאמנת  סיפורי התקומה ע"י ארבעת האונגליונים משום ששמועתם של האונגליונים

  בכל הפרטים עוד בשלבים הראשונים של הסיפור.

כל ארבעת האונגליונים המספרים את שמועת התקומה של ישו והמספרים בסוף סיפוריהם אלו על התגלות ישו 

הארוע לתלמידים, סיפוריהם שונים זה מזה באופן מכחיש אף כאן בשלב האחרון הן במקום הארוע והן בתאור 

ועוד. עכ"פ כיון שטרם הגעתם לשלב האחרון בסיפוריהם נמצאו דברי ארבעת האונגליונים גם יחד א) לא 

מאמינים ב) סותרים ג) מכחישים, אין לקבל טענת שמועתם זו ויש לראות בה בדיה מאורגנת של אנשים לא 

  אמינים. ובקיצור זו אינה אלא קונספירזה.

  ם דברי האונגליונים מוכחשים א) בתאור המעמד ב) במיקומו.אפי' באשר להתגלות ישו לשליחי

עיקר סיפור התקומה מבוסס על עדות נשים אשר איננה קבילה בדיני נפשות כלל ועיקר בתורת משה ולא ניתן 

להציע עדות זו בפני מאמיני תורת משה כלל שכן אין היא עונה על דרישות התורה ולכן איננה המשכה כי אם 

  סתירתה.

המרכזית הינה אשה המוחזקת כמטורפת. ע"פ עדותם ישו הוציא ממנה שבעה שדים, "המטורפת ממגדל". האשה 

  על שמועת "עדותה" נשען העולם הנוצרי.

. 2. הכחשת כל אחד מהאונגליונים הינה ברוב של שלוש כנגד אחד ע"מ להכחיש עדותו ולבטלה. 1השיטה. 

ונים כנגד שנים אחרים מחבריהם ונמצאת שמועתם מוכחשת. הכחשת סיפור מסיפוריהם תוך הצבת שני האונגלי

. כל ההתרחשות והסתירות הנ"ל הינם בענינים מהותיים 4. סתירת כל אחד באונגליונים את דבר עצמו. 3

  ומשמעותיים ביותר לעצם יסוד טענת דתם.

לי, והירושלמי המחלוקת איננה תופעה שלילית במהותה כפי שלכאורה נדמה. גם במסורת חז"ל בתלמוד הבב

מוצאים אנו מחלוקות רבות באמצעות המחלוקת ניתן ללמוד, לברר ולעמוד על האמת המוסתרת בין הצדדים 

  החולקים.
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  פעמים רבות ניתן אף לברר עד כמה מיוסדים על אדני פז יסודות הענין הנדון.

וייקות, על ההבטים מתוך המחלוקת, ניתן לעמוד על הטפל והעיקר, על הגדרים האמיתיים וההגדרות המד

השונים, על הפער ביניהם, על סיבת הפער ללמוד על דרכי הגישור (ע"מ להשכין שלום או לפעול יחד) על 

ההשלמה לתמונה כוללת ואיכות ההשלמה של הצדדים החולקים ושל הדעות השונות בענין הנדון, או אף ברור 

  נקודת המחלוקת האמיתית בין הצדדים החולקים.

י בין מחלוקות חז"ל בש"ס בבלי וירושלמי ובין הסתירות בברית החדשה בין העדויות השונות נובע השוני היסוד

מכך שאין תכלית דברי חז"ל להוכיח את אמיתות התורה שכן אמת זו היא מוכחת מראש והינה נתון עובדתי ויסודי 

  יני.)מוסכם. (ואפי' על הנוצרים שהרי אפי' לפי אמונתם ניתנה תורת אמונה למשה מס

תכלית הש"ס איפה, הוא ללמוד, ולהבין את ההשלכות הנובעות מהאמת המוסכמת הזו ע"מ ליישמה בפועל ממש 

תוך הבנת גדרי הציווי האלוקי וכיצד הוא מתפרש במציאות. כמו כן להגדיר את דרכי היישום במציאות הרלוונטית 

ושל כל פרט ופרט בישראל. לחז"ל ישנם  ובעיקר לאור המציאות המשתנה בחייו היום יומיים של כלל ישראל

עיקרים, שהתורה נדרשת בהם. כמו כן קבלה נוספת מסיני היא  13כללי לימוד הניתנים לנו ממשה בסיני המכונים 

עיקרים אלו מהתורה  13באלו פסוקים משתמשים בכללים אלו ובאלו פסוקים לא. למעשה כל מה שנלמד ב 

וצאות יכולות להיות הופכיות לכאורה אם משתמשים בכלל אחר שמתוך שבכתב הינו אמת מוחלטת ולמרות שהת

  עיקרים. 13 -ה

עכ"פ שניהם אמת מוחלטת כיון שהאמת האלקית הינה נושאת הפכים במהותה ומעבר לשכל האנושי "כי לא 

מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי כי גבהו דרכי מדרככם כגבוה השמים על הארץ". ועכ"פ ע"מ ליישם 

במציאות את הציווי האלקי בעולמינו הגשמי והמוגבל, ניתן ליישם אך ורק באופן אחד בלבד מכלל האפשריות 

המידות. לכן אנו היהודים מכריעים בין האמיתויות המוחלטות השלמות, כאחת מן האופנים הללו  13הנלמדות ב 

ים להטות" וכן "הלכה למשה ע"פ כללי פסיקה קבועים מראש שאף הם ניתנו לנו בתורה שבכתב "אחרי רב

מסיני". זוהי מנת חלקו של עם ישראל וחלקו האקטיבי ביצירת והצמחת האמת. שאם ישנה סתירה שנובעת 

המדות, העם היהודי יעודו להכריע בסתירה זו לכן למרות שישנם סתירות. דיניות שני הצדים  13משימוש כללי 

קבע ע"י הכרעת עם ישראל ע"פ ככלי הפסיקה הקבועים הינן אמת מוחלטת אולם כיצד יש לנהוג במציאות נ

  מראש "אמת מארץ תצמח".

המדות  13נמצא שמן האמת של התורה שבכתב המסכמת מראש אנו פורטים את כוונת התורה לפרטי פרטים ע"י 

שהתורה נדרשת בהם לציויים שכולם אמת מוחלטת ואם יש סתירה מכריע עם ישראל מה בפועל יתבצע על פי 

  הפסיקה מסיני. כללי

נמצא שעכ"פ הכל אמת מוחלטת. אפי' הצד שלא נפסק להלכה. אין בדברי חז"ל צד אמת וצד שקר אלא הכל 

  אמת.

לעומת זאת כשאנו באים לדון בסתירות בין האונגליונים. בברית החדשה ובעיקר בסיפור התקומה של ישו הנוצרי 

נים. אין הדבר כן, שכן תכלית הסיפור הוא להעיד הסותרת את תורת משה אחר שנתאמת זו בסיני בעדות המו

ולהוכיח את ה"אמת הראשונית הבסיסית" המסופרת בעצמה ואף נגד תורת משה המוכחת המקובלת מכבר 

ולהוכיח שינוי והפך התורה. אם כן אנו מחוייבים לבדוק אף את אמינות האונגליונים, היינו אמינות סיפוריהם 

ומגמתם. האם הסיפור אמת או שקר האם הכותב שקרן או דובר אמת אם הוא מגמתי ואמינות כותבי האונגליונים 

או כותב היסטוריה. ובעיקר האם שמועת העדות היא שמועת עדות אמת או שמועת עדות שקר. ולכן סתירות 

ת בשמיעות העדות, או סתירות בתעוד עובדתי הינן סתירות אקוטיות, פטאליות מכחישות, שאין הן יכולות להיו

  קבילות ולכן הן נדחות לחלוטין.
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היות וכך, אין נכון לפשר בין הטענות השונות של האונגליונים כאילו ישנה אקסיומה אמיתות אחת, אלא יש 

לבחון מי מהם איננו אמין כאשר סיפורו מוכחש ראשונה ולפי השלבים בסיפור ולדחותו על הסף כשמועת עדות 

 -להניח את היסוד הראשון שישנה כאן וכלל אמת כלשהי ראשון ראשון ולא אמינה. כיון שתכליתם ומגמתם היא 

  אחרון אחרון.

ולבסוף לפני בואנו לדון בסיפור התקומה נוסיף שעל ישו היה לפחות לחולל מעמד הר סיני עם התגלות אלוקית 

ם לעיני המוני ועדות המונים מקבילה לזו שבמעמד הר סיני ע"י משה תוך הורדת תורה מן השמים ושיחה עם אלקי

המונים כפי שאירע במעמד הר סיני ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי 

עמך וגם בך יאמינו לעולם (שמות יט, ט) הרי שלאחר האותות והמופתים של עשר המכות במצרים וקריעת ים סוף 

צריכים לראותו אותו מדבר עמך. כן אני אתגלה אליך ה' מתגלה למשה ואומר לו ע"מ שהעם יאמין בך עולמית הם 

  במעמד הר סיני ואדבר עמך לעיני העם ובכך אם יהיו עדים שבכך בחרתי לעולם.

כמו כן להעיז לטעון שבורא עולם התבלבל ושינה את דעתו ובחר לו תורה אחרת ועם אחר צריכה היתה להיות 

להתנצל בפני ההמון על הטעות הראשונה במעמד הר סיני התגלות המונית שנייה, אולם ואף אלקים היה צריך 

ולהסביר את השינוי ובכלל ע"מ שיתאמת הדבר היה על מעמד זה השני להיות אף גדול ממעמד הר סיני הראשון 

וכלפי טענת ישו כי תורה זו ניתנה לכל האומות היה על אומות כל העולם להשתתף במעמד זה. אולם הדרשה בהר 

  כבר ואין בה משום אתגר או התמודדות עם תורת משה מסיני.של ישו השלודה מ

את זאת הבטיחה לנו התורה מראש "שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על 

הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה הנשמע כמוהו: השמע עם קול אלקים כאשר 

הניסה אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה  שמעת אתה ויחי? או

לד). התורה  -ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלקיכם במצרים לעיניך (דברים ד' לב 

יה לכן היא פונה הבטיחה לנו שלא יהיה מעמד נוסף כמעמד הר סיני היא הבטיחה זאת לדורות האחרונים בהיסטור

אליהם ואומרת כי שאל נא לימים ראשונים. הרי שהתורה הבטיחה שלא יהיה שינוי כלל לעולם ולא יהיה כמעמד 

הר סיני בהיסטוריה כלל לעולם זוהי נבואה והתגשמותה והדרכה לדורות האחרונים כיצד להווכח שמעמד הר סיני 

  קליפת השום כנגדו, ואינו אלא נסיוןהיא אמת לאמיתה וכל מאורע הסותר אותו אינו אלא כ

  והרי לפניכם סיפורם של האונגליונים, קראו אותם בטרם נדון בהם:

  )1-20סיפורו של מתי : (כח' 

. והנה רעש 2. "ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלות ומרים האחרת לראות את הקבר. 1

. ויהי מראהו כברק ולבושו לבן 3ל את האבן מן הפתח וישב עליה. גדול היה כי מלאך ה' ירד מן השמים ויגש ויג

. ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את 5. ומפחדו נבהלו השומרים ויהיו כמתים. 4כשלג. 

. איננו פה כי קם כאשר אמר בואנה וראינה את המקום אשר שכב שם האדון. 6ישו הנצלב אתן מבקשות. 

ן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראוהו הנה אמרתי .ומיהרת7

. הנה הלכות להגיד 9. ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו. 8לכן. 

. ויאמר אליהן ישו 10. לתלמידיו והנה ישו נקרה אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו

. ויהי בלכתן והנה אנשים מן המשמר באו העירה ויגידו 11אל תיראן לכנה והגדן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני. 

. אמרו כי 13. ויקהלו עם הזקנים ויתייעצו ויתנו כסף לרב אל אנשי הצבא לאמר. 12לראשי הכהנים את כל הנעשה. 

. ואם ישמע הדבר לפני ההגמון אנחנו נפייסהו והייתם בלי 14יותינו ישנים. באו תלמידיו לילה ויגנבו אותו בה

. ועשתי עשר 16. ויקחו את הכסף כאשר למדו ותצא השמועה הזאת בין היהודים עד היום הזה. 15פחד. 

. 18. ויהי כראותם אותו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם. 17התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישו. 

. לכו ועשו תלמידים את כל הגויים וטבלתם 19גש ישו וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ. וי
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. ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים 20אותם לשם האב והבן ורוח הקודש. 

  עד קץ העולם אמן". (סוף הספר מתי)

  )1-20 16התקומה על פי מרקוס: (פרק 

. 2. "ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגדלת ומרים אם יעקב ושלמת סמים לבא ולסוך אותו בהם. 1

. ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל  3ובאחד בשבת בבקר השכם באו אל הקבר כזרוח השמש. 

אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד  . ותבאנה5. ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאוד. 4פתח הקבר. 

. ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישו הנוצרי אתן מבקשות את 6יושב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה. 

. אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך 7הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבוהו בו. 

. ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון 8שר אמר לכם. הוא לפניכם הגלילה ושם תראוהו כא

. והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלת אשר 9ולא הגידו דבר לאיש כי יראו. 

. וכאשר שמעו כי חי 11. ותלך ותגד לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובכים. 10גרש ממנה שבעה שדים. 

. 13. ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיותם מתהלכים בצאתם השדה. 12אה אליה לא האמינו לה. ונר

. ובאחרונה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרץ חסרון 14והם הלכו ויגידו לאחרים וגם להם לא האמינו. 

אליהם לכו אל כל העולם וקראו  . ויאמר15אמונתם וקושי לבבם אשר לא האמינו לרואים אותו נעור מן המתים. 

. ואלה האותות אשר ילוו אל 17. המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם. 16את הבשורה לכל הבריאה. 

. נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על 18המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו. 

. ויהי אחרי אשר דיבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים. 19חולים ישימו את ידיהם וייטב להם. 

. והמה יצאו ויקראו בכל המקומות והאדון עזרם ויחזק את הדבר באתות הבאות אחרי דברם אמן". (סוף הספר 20

  מרקוס)

  )1-53(  24בשורת התקומה על פי לוקס פרק 

. וימצאו 2את הסמים אשר הכינו ועמהן עוד אחרות. . "ובאחד בשבת לפני עלות השחר באו אל הקבר ותביאנה 1

. ויהי הנה נבכות על הדבר הזה והנה 4. ותבאנה פנימה ולא מצאו את גוית האדון ישו. 3את האבן גלולה מן הקבר. 

. ויפל פחד עליהן ותקצנה אפים ארצה ויאמרו אליהן מה תבקשנה 5שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם מזהירים. 

. כי צריך בן האדם 7. איננו פה כי קם זכורנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר. 6המתים. את החי אצל 

. ותשבנה מן הקבר ותגדנה 9. ותזכרנה את דבריו. 8להמסר לידי אנשים חטאים ולהצלב וביום השלישי קום יקום. 

ומרים אם יעקב והאחרות אשר  . ומרים המגדלות ויוחנה10את כל הדברים האלה לעשתי העשר ולכל האחרים. 

. ויהיו דבריהן כדברי ריק בעיניהם ולא האמינו להן. 11עמהן הנה היו המדברות אל השליחים את הדברים האלה. 

. 13. ופטרוס קם וירץ אל הקבר וישקף ולא ראה כי גם התכריכים מנחים שם וישב למקומו משתומם על הנהיה. 12

. והם 14ם הזה אל הכפר הרחק מירושלים כמאה ושישים ריס ושמו עמאוס. והנה שנים מהם היו הלכים בעצם היו

. 16. ויהי בדברם ובהתוכחם יחד ויגש ישו אף הוא וילך אתם. 15נדברו איש אל רעהו על כל הקרות האלה. 

. ויאמר אליהם מה המה הדברים אשר אתם נשאים ונתנים בהם יחדיו בדרך 17ועיניהם נאחזו ולא הכירוהו. 

. ויען האחד אשר שמו קליופס ויאמר אליו האתה לבדך גר בירושלים ואינך יודע את הקורות 18ם זועפים. ופניכ

. ויאמר אליהם ומה המה ויגידו אליו מעשה ישו הנצרי אשר היה איש נביא גבור בפועל 19בה בימים האלה. 

. 21גירוהו למשפט מות ויצלבהו. . ואת אשר כהנינו הגדולים וזקנינו הס20ובאמר לפני האלהים ולפני כל העם. 

. והנה גם נשים 22ואנחנו חכינו כי הוא עתיד לגאול את ישראל ועתה בכל זאת היום יום שלישי מאז נעשו אלה. 

. ולא מצאו את גוויתו ותבאנה ותאמרנה כי ראו גם מראה 23מקרבנו החרידנו אשר קדמו בבקר לבא לקבר. 

. 25ואותו לא ראו.  -אנשים משלנו אל הקבר וימצאו כאשר אמרו הנשים. וילכו 24מלאכים האמרים כי הוא חי. 
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. הלא על המשיח היה לסבול את כל 26ויאמר אליהם הוי חסרי דעת וכבדי לב מהאמין בכל אשר דברו הנביאים. 

. ויקרבו אל 28. ויחל ממשה ומכל הנביאים ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו. 27זאת ולבא אל כבודו. 

. ויפצרו בה לאמור שבה איתנו כי עת ערב הגיע ונטה 29הכפר אשר הם הולכים שמה וישם פניו כהלך לו לדרכו. 

. ותפקחנה 31. ויהי כאשר הסב עמהם ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם. 30היום ויבא הביתה לשבת איתם. 

לא היה בער לבבנו בקרבנו בדברו אלינו . ויאמרו איש אל רעהו ה32עיניהם ויכירהו והוא חמק עבר מעיניהם. 

. ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את עשתי העשר ואת אשר אתם 33בדרך ויפתח לנו את הכתובים. 

. ויספרו גם הם את אשר נעשה להם 35. האומרים אכן קם האדון מן המתים ונראה אל שמעון. 34נקהלים יחד. 

. עודם מדברים כדברים האלה והוא ישו עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום 36בדרך ואיך הכירוהו בבצעת הלחם. 

. ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות 38. והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו. 37לכם. 

שיש לי.  . ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים39בלבבכם. 

. והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר אליהם 41. ואחרי אמרו את זאת הראה אתם את ידיו ואת רגליו. 40

. ויאמר אלה 44. ויקח ויאכל לעיניהם. 43. ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש. 42היש לכם פה דבר אוכל. 

ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא 

. והנני שולח עליכם את הבטחת אבי ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו 49. ואתם עדים בזאת. 48ובתהילים. 

. והם השתחוו לו 52. ויהי בברכו אותם ויפרד מאתם וינשא השמימה. 51. ויוליכם מחוץ לעיר. 50עוז ממרום. 

  ולה". (סוף הספר לוקס)וישובו לירושלים בשמחה גד

  )1-31( 20בשורת התקומה על פי יוחנן פרק 

. "ויהי באחד בשבת לפנות הבקר בעוד חשך ותבא מרים המגדלת אל הקבר ותרא את האבן מוסרה מעל הקבר. 1

. ותרץ ותבא אל שמעון פטרוס ואל התלמיד האחר אשר חשק בו ישו ותאמר אליהם הנה נשאו את האדון מקברו 2

. וירוצו שניהם יחדיו וימהר התלמיד 4. ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל הקבר. 3נו איפה הניחוהו. ולא ידע

. וישקף אל תוכו וירא את התכריכין מנחים אך לא בא 5האחר לרוץ ויעבר את פטרוס ויבא ראשונה אל הקבר. 

. והסודר אשר היתה על 7מנחים.  . ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל הקבר וירא את התכריכין6פנימה. 

. ויבא שמה גם התלמיד האחר אשר בא 8ראשו איינה מונחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה. 

. וישובו 10. כי לא הבינו עד עתה את הכתוב אשר קום יקום מעם המתים. 9ראשונה אל הקבר וירא ויאמן. 

. ותרא שני 12מחוץ לקבר ויהי בבכותה ותשקף אל תוך הקבר.  . ומרים עמדה בוכיה11התלמידים וילכו אל ביתם. 

. ויאמרו 13מלאכים לבושי לבנים יושבים במקום אשר שמו שם את גופת ישו אחד מראשותיו ואחד מרגלותיו. 

. ויהי בדברה זאת ותפן 14אליה אשה למה תבכי ותאמר אליהם כי נשאו מזה את אדני ולא ידעתי איפה הניחהו. 

. ויאמר אליה ישו אשה למה תבכי את מי תבקשי והיא חשבה 15את ישו עומד ולא ידעה כי הוא ישו.  אחריה ותרא

. ויאמר 16כי הוא שמר הגן ותאמר אליו אדוני אם אתה נשאת אותו מזה הגידה נא לי איפה הנחתו ולקחתיו משם. 

י כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא . ויאמר אליה ישו אל תגעי ב17אליה ישו מרים ותאמר אליו רבוני הוא מורה. 

. ותבא מרים המגדלת ותספר אל התלמידים 18אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם. 

. ויהי לעת ערב ביום ההוא והוא אחד בשבת כאשר נסגרו דלתות הבית 19כי ראתה את האדון וכזאת דבר אליה. 

. ובדברו זאת 20היהודים ויבא ישו ויעמד ביניהם ויאמר אליהם שלום לכם.  אשר נקבצו שם התלמידים מיראת

. ויסף ישו לדבר אליהם שלום 21הראה אתם את ידיו ואת רגליו ואת צדו וישמחו התלמידים בראותם את האדון. 

רוח . ויהי בדברי זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את 22לכם כאשר שלח אותי האב כן אנכי שלח אתכם. 

. ותומא אחד משנים 24. והיה כל אשר תסלחו את חטאתכם ונסלח להם והוא אשר תאשימו יאשמו. 23הקדש. 

. ויגידו לו התלמידים הנשארים ראה ראינו את האדון ויאמר 25העשר הנקרא דידומוס לא היה בתוכם כבוא ישו. 

רות ואשיב את ידי בצידו לא אליהם אם לא אראה בידיו את רשם המסמרות ואשים את אצבעי במקום המסמ

. ויהי מקצה שמונת ימים ותלמידיו שנית פנימה ותומא עמהם ויבא ישו והדלתות מסגרות ויעמד ביניהם 26אאמין. 



4 א|  6 מ ו ר י  נ ק ז ל ט  פ ש    מ

  17:51 21/07/2013   19גרסא 

. ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואת תהי 27ויאמר שלום לכם. 

. והנה אם אתות אחרים רבים עשה ישו 30 …ומא ויאמר אליו אדני ואלהי. ויען ת28חסר אמונה כי אם מאמין. 

  . אך אלה נכתבו למען תאמינו כי ישו הוא המשיח"...31לעיני תלמידיו אשר לא נכתבו בספר הזה. 

  "…) "ויהי אחרי כן ויסף ישו הגלות אל תלמידיו על ים טבריה1פסוק  21(פרק 

לדיג ויאמרו אליו גם אנחנו נלך עמך ויצאו וימהרו לרדת אל האניה . ויאמר אליהם שמעון פטרוס הנני הלך 3

. ויאמר 5. הבקר אור וישו עמד על שפת הים ולא ידעו התלמידים כי ישו הוא. 4בלילה ההוא לא אחזו מאומה. 

. ויאמר להם השליכו המכמורת מימין לאניה ותמצאו 6אליהם ישו בני היש לכם אוכל מאומה ויענו אותו אין. 

. ויאמר התלמיד ההוא אשר ישו אהבו אל פטרוס זה הוא האדון 7שליכו ולא יכלו עוד למשוך אותה מרב הדגים. וי

. ויהי כצאתם אל היבשה 9…ויהי כשמע שמעון פטרוס כי הוא האדון ויחגור מעילו כי ערום היה ויתנפל אל הים

ם ישו הביא הלום מן הדגים אשר אחזתם . ויאמר אליה10ויראו שם גחלי אש ערוכים ודגים עליהם ולחם לאכול. 

. ואם 25. …. ואין גם אחד בתלמידים אשר מלאו לבו לשאול אותו מי אתה כי ידעו אשר הוא האדון12עתה. 

  יכתבו כולם לאחד אחד אחשבה כי גם העולם כלו לא יכיל את הספרים אשר יכתבו". (סוף הספר יוחנן).

  תחילת החקירה:
בשורה של האונגליונים בדבר תקומתו של ישו מן המתים נשווה את דבריהם ע"מ א. לאחר שקראנו את דברי ה

  לעמוד על נאמנותם.

  השאלה הראשונה הנשאלת: מתי התחיל סיפור התקומה?

  מתי (כח' א') "כשהאיר לאחד בשבת"

  מרקוס (טז' ב') "באחד בשבת בבקר השכם" "כזרוח השמש"

  ) " באחד בשבת לפני עלות השחר"1 24לוקס (

  ) " ויהי באחד בשבת לפנות בקר בעוד חשך"1 20וחנן (י

ארבעת האונגליונים אכן מסכימים שבאחד בשבת הגיע מישהו אל הקבר ואמנם הם אינם מסכימים אם היה הדבר 

באור יום או בחושך מתי ומרקוס באור יום לעומתם לוקס ויוחנן בחשכה. כבר בשלב זה ישנה עדות מכחשת 

יני תורה בדיני נפשות ועדותם בטלה שכן אחד משבעת תנאי החקירה ע"מ שיתקיים המבטלת את עדותם ע"פ ד

המשפט היא התאמה בעדות באשר לשעה בו ארע המאורע, וכאן אין הסכמה על השעה וכן אם היה זה באור יום 

ה או בעוד לילה. עוד יש לומר שכבר כאן דברי ישו נכרים כנבואת שקר מכוון שאם נקבל עדותם שאכן התקומ

היתה, הרי שהיא היתה ביום הלא נכון. עדיין לא חלפו שלשה ימים מיום שישי. (חשוב לציין שהיום מתחיל 

מהלילה עם שקיעת החמה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד) לכן יום שישי אחר שקיעת החמה הינו יום שבת לכן עברו 

הוא יקום מן המתים לאחר יום וחצי! שבת וחצי ראשון ולא שלושה ימים. על ישו היה לומר ש –רק יום וחצי 

ומכיון שישו טען שהוא יקום לאחר שלשה ימים ושלשה לילות הרי הוא נביא שקר ולכן מיד לאחר תקומתו היה 

  על עם ישראל לסקול אותו כנביא שקר אפילו אילו היה קם כדבריו.

  ב. מי הם העדים הבאים תחלה אל הקבר באחד בשבת?
  מרים האחרת. -ת ומתי (כח' א' ) מרים המגדל
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  מרים אם יעקב ושלמית. -מרקוס (טז' א') מרים המגדלות ו

  לוקס (כג' א') קבוצת נשים אשר באו מן הגליל ועמהן עוד נשים אחרות.

  א') מרים המגדלת בלבד 20יוחנן (

ם בינם יוחנן: א. חולקים עליהם. ב. חלוקי -בעוד מתי ומרקוס מסכימים על שתי נשים המגיעות אל הקבר לוקס ו

  לבין עצמם בעוד שלוקס טוען חבורת נשים גליליות, ועוד קבוצת נשים ירושלמיות יוחנן טוען אישה אחת בלבד.

  האשה היחידה המוסכמת על ארבעת האונגליונים היא "המטורפת ממגדל" כפי שמכונה בפי הסופר ארנסט רנאן.

פאו מרוחות רעות ומחליים מרים הנקראה מגדלת ) "ונשים אשר נר8, 2וכן על פי עדותם של האונגליונים לוקס ( 

  אשר גרשו ממנה שבעה שדים".

  לדאבונינו על חלומה של אשה זו כפי שנראה בהמשך מיוסדות אמונה המקפת את רוב כדור הארץ!

אשה המוחזקת בשדים כנראה נפקדה בשד נוסף מאז גורשו ממנה השדים הקודמים, קרוב לודאי שאשה זו הינה 

  רערת בנפשה ואחוזת דמיונות.חולת רוח מעו

על פי חוקת התורה עדות נשים שפויות רבות ואפי' מאה כעדות אשה אחת בלבד היא נחשבת. ואין אשה נאמנת 

  להעיד בדיני נפשות. ואפי' עדות איש אחד אינה מספקת אלא "על פי שנים עדים יקום דבר".

  ג. מהי הסיבה שבגללה הגיעו הנשים אל הקבר?
  ) "לראות את הקבר"מתי ( כח' א' 

  . סמים לבא ולסוך אותו בהם"…מרקוס (טז' א') "ותקנינה 

  לוקס (כד' א') " ותבאינה את הסמים אשר הכינו"

  א') לא מפורש 20יוחנן (

על פי מרקוס ולוקס, הנשים באו לסוך את הגופה בסמים. על פי מתי הן באו בלי סמים הן באו לראות את הקבר 

אמור להיות חסום עם אבן גדולה שהן אינן יכולות להרימה בעצמן כפי שמעידים  בלבד. חשוב לזכור שהקבר

  האונגליונים עצמם.

  מרקוס (טז' ד') "ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר" (בשעת זריחה).

  ) "ובהביטו ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדולה מאוד" 4מרקוס (טז' 

  חשבו מראש לעשות הרי הן לא ידעו שהאבן תמצא גלולה מעל הקבר? ונשאלת השאלה: מה הן

  וכיצד זה הן מתכננות לסוך את הגופה?

שעות מקבורת המת באות הנשים לסוך את הגופה בחשכה בסמים? (לוקס) האם זהו  36האין זה מוזר שלאחר כ 

גופה? שהרי אף בחייו של ישו טכס אלילי ע"מ להקימו מן המתים לפי אמונתם? ואולי הן התכוונו לחנוט את ה

  משחו נשים את גופו של ישו בשמן ובסמים ע"מ לחנוט אותו.

  ) 8 14. "את אשר היה לאל ידה עשתה קדמה למשוח את גופו לחנטו" (מרקוס 2

  ) 3 14. "ויסב אל השלחן ותבא אשה ובידה פך שמן נרד זך ויקר מאוד ותשבר את הפך ותצק על ראשו" (מרקוס 1

  תכוונו להעלים את הגופה?ואולי הן נ
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או שמא הן מצפות באמונתן לתקומתו מן המתים וכגודל צפייתן כך גודל דמיונן המסייע בעדן לשגות בדמיונות 

  נבואיים? או במחול שדים?

  . האם האבן חוסמת את הקבר או מגוללת, ופיתחו של הקבר פתוח בהגיען אליו ביום ראשון בשבת?4

גדול היה כי מלאך ה' ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה ויהי ) "והנה רעש 2. מתי (כח' 1

  מראהו כברק ולבושו לבן כשלג ומפחדו נבהלו השומרים ויהיו כמתים".

  ) "ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדולה מאוד" 4. מרקוס (טז' 2

  ) "וימצאו את האבן גלולה מן הקבר"24-2. לוקס (3

  ) "ותרא את האבן מוסרה מעל הקבר".1-20ן (. יוחנ4

  האונגליון של מתי מוכחש לחלוטין:

  תאורו של מתי שונה במיוחד מכל שאר האונגליונים.

בתאורו: א. האבן איננה מגוללת מפתח הקבר כתאור שאר האונגליונים. ואם כן נמצא תאורו מוכחש על ידי 

  האונגליונים האחרים.

. המלאך 4. המלאך המגולל את האבן מפתחו של הקבר 3. מלאך יורד מן השמים 2עש . ר1ב. ישנו תאור ניסי של 

. ישנו תאור פרטני של המלאך מראהו 6. ישנם בכלל שומרים סביב הנבהלים אשר נהיו כמתים 5יושב על האבן 

  כברק ולבושו לבן כשלג.

ים סיפור שונה לחלוטין אין צורך כל אלו הפרטים הינם פרטים סותרים ומוכחשים ע"י שאר האונגליונים המגולל

במלאך, האבן כבר מגוללת. הקבר פתוח ללא שום נס או התגלות משמים לעיני העדות אין שומרים מבוהלים 

  הנהיים כמתים. מנין איפה המציא מתי סיפור התגלות ניסי זה? האם יתכן ששאר האונגליונים לא שמעו על כך?

רוע עובדתי בלבד כי אם תאור מגמתי תוך הוספות מקוריות של נוכל להסיק שאין סיפורו של מתי תאור א

התגלויות אלוקיות וניסים ע"מ לפאר את סיפורו. כמו כן סיפורו סותר ומוכחש ע"י האונגליונים האחרים. המסקנה 

  המתבקשת איפא לכל בר דעת, שאין האונגליון של מתי אמין כלל, ואין לקבל את עדותו!

  ן:כיצד מוכחש יוחנן לחלוטי
שלב ב': נמשיך את סיפור התקומה מכאן מבלעדי מתי עם שלושת האונגליונים הנותרים בלבד, הלא הם מרקוס, 

  לוקס, ויוחנן. כמו כן במהלך הסיפור נמשיך להוכיח שמתי מוכחש ומכחיש את שאר האונגליונים. שוב ושוב.

  מה מתרחש מהרגע שהקבר פתוח? ומי הם הנכנסים אל הקבר?

) "ותבאנה (שתי נשים) אל הקבר ותראינה בחור אחד יושב מימין והוא עטה שמלה לבנה 5' א. מרקוס (טז

  ותשתוממנה"

) "ותבאנה (חבורת הנשים) פנימה ולא מצאו את גוית האדון ישו ויהי הנה נבכות על הדבר הזה והנה 3לוקס (כד' 

  שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם מזהירים"

  המגדלות ) את האבן מוסרה מעל הקבר"] ) ["ותרא (מרים12 20יוחנן ( 

  . "ותרץ ותבא אל שמעון פטרוס ואל התלמיד האחר אשר חשק בו ישו ותאמר אליהם"2

  נשאו את האדון מקברו ולא ידענו איפה הניחוהו"

  . ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל הקבר3
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  יבא ראשונה אל הקבר.. וירוצו שניהם יחדיו וימהר התלמיד האחר לרוץ, ויעבר את פטרוס ו4

  . וישקף אל תוכו וירא את התכריכין מונחים אך לא בא פנימה.5

  . ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל הקבר וירא את התכריכין מונחים.6

  . והסודר אשר היתה על ראשן איננה מונחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה.7

  בראשונה אל הקבר וירא ויאמן. . ויבא שמה גם התלמיד האחר אשר בא8

  . כי לא הבינו עד עתה את הכתוב "אשר קום יקום מעם המתים.9

  לפי תאורם של מרקוס ולוקס, הנשים שראו את הקבר פתוח החליטו להכנס לתוכו ושם הן זוכות להתגלות.

  לפי מרקוס "בחור יושב מימין והוא עטה שמלה לבנה"

  יהם מזהירים"לפי לוקס " אנשים עמדו עליהן ולבוש

עם כל השוני הגדול בתאור ההתגלות שבתוך הקבר בין מרקוס ולוקס הם מספרים סיפור שונה לחלוטין מסיפורו 
  של יוחנן.

  על פי יוחנן השתלשלות המאורעות הם טבעיים לחלוטין:

  אין רעש, מלאך משמים הגולל את האבן ואין שומרים המפוחדים והנהיים כמתים.

  כנסת כלל לקבר בניגוד לתאורם של מרקוס ולוקס.אין מרים המגדלות נ

  (שלא כפי מרקוס ולוקס). -אין מרים המגדלות זוכה להתגלות בחור בשמלה לבנה או שני אנשים בלבוש מזהיר

מרים המגדלות רצה אל פטרוס ולתלמיד שישו חשק בו ואומרת להם נשאו את האדון מקברו ולא ידענו איפה 

  הניחוהו.

  ים אין היא זוכה להתגלות ישו (כפי שטוען מתי) ואין היא אוחזת ברגליו ומשתחוה.במרוצתה אל השליח

התלמיד של ישו. ואילו מרים המגדלות לא נכנסת כלל, אף  -הנכנסים לקבר לפי תאורו של יוחנן הם פטרוס ו

ולוקס פטרוס והתלמיד של ישו הנכנסים לקבר נכנסים בשלב מאוחר יותר בסיפור ולא כפי שמתארים מרקוס 

  שמיד עם גילוי הקבר הפתוח נכנסות אליו הנשים.

הם אינם זוכים להתגלות בתוך הקבר, אין שום בחור יושב בצד ימין לבוש שמלה לבנה. וכן אין שם שני אנשים 

  בלבוש זוהר העומדים עליהם הם רואים תכריכים והגופה איננה.

בסיפורם של מרקוס ולוקס אין הנשים רואות תכריכים סיפורו של יוחנן מיוחד, שונה, ומוכחש ע"י מרקוס ולוקס. 

  סודר כפי שמתאר יוחנן. -ו

  ואולם ישנם כמה תמיהות על סיפורו של יוחנן:

א. מרים המגדלת רואה את האבן מוסרה מעל הקבר ותרץ הרי שאין היא נכנסת אל הקבר, וכן אין היא משקיפה 

ל ישו השקיף הוא סיפר על כך וכאשר פטרוס נכנס, הוא לתוכו כפי שידע לתאר זאת יפה יוחנן כאשר התלמיד ש

סיפר על כך ונמצא שכיון שאין הוא מספר זאת על מרים המגדלת כיצד היא יודעת "שנשאו את האדון מקברו ולא 

  ידענו איפה הניחוהו".

כפי האם מכיון שהאבן מגוללת ניתן להסיק שהאדון איננו? הרי מדובר בקבר הכרויי כמערה וניתן לכניסה 

  שפטרוס והתלמיד נכנסו.
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"כי לא הבינו עד עתה את הכתוב "אשר קום יקום מעים המתים". היכן מופיע פסוק זה האם בתנ"ך  9ב. בפסוק 

כתוב שהמשיח קום יקום מעם המתים אולי בתנ"ך של קרישנה! (אף קרישנה קם מן המתים) אבל לא בתנ"ך 

  שם פסוק זה לא היה כתוב.שלנו. כמו כן הברית החדשה לא נכתבה עדיין ואף 

ג. " והתלמיד האחר אשר חשק בו ישו" לשון חשק איננה לשון נקיה ומעוררת תמיהה. ואמנם מספרים לנו 

): "ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישו אשר ישו אהבו" האם המונח "מסב על חיק" יש 13-23האונגליונים: יוחנן (

  בו משום ביטויי חשקו של ישו לתלמיד הנאהב?

  )8פסוק  20"ויבא שמה התלמיד האחר אשר בא ראשונה אל הקבר וירא ויאמן". ( ד.

במה בדיוק התלמיד מאמין? האם בקימה מן המתים, מדוע? הרי כל מה שהוא ראה זה רק קבר ריק ותכריכים 

  וסודר. אולי גנבו את הגופה?

  האם זוהי סיבה להאמין? האם אין אדם שפויי צריך לבדוק אחר הגופה?

: "וישובו התלמידים וילכו אל ביתם". מדוע לא הלכו לגליל? הרי מתי ומרקוס טוענים שישו אמר זאת 10 בפסוק

  למרים המגדלת. יש פגישה עם התלמידים בגליל. יוחנן מוכחש ומכחיש.

ועכ"פ סיפורו של יוחנן המדבר על אותו מקום, קברו של ישו ועל אותו זמן, יום ראשון בשבת מלפני עלות השחר 

ד אחרי נץ החמה. ע"י אותה אשה מרים המגדלת. ועכ"פ סיפורו שונה לחלוטין. סותר ונסתר מכחיש ומוכחש וע

  ע"י לוקס ומרקוס ואף מתי כפי שראינו מכבר.

לכן האונגליון של יוחנן אינו נאמן כנגד שני האונגליונים. ואפי' אם נצרף את מתי לתמונה הרי שרק יגדלו עוד 

  נגליון של יוחנן לשאר האונגליונים.יותר הניגודים בין האו

. איננו פה 6): ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישו הנצלב אתן מבקשות: 5מתי (כח' 

. ומהרתן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן 7כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון. 

. ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה 8ם הגלילה ושם תראוהו הנה אמרתי לכן. המתים. והנה הוא הולך לפניכ

  ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו.

א. הרי שלפי מתי נמשכת ההתגלות ע"י מלאך ה'. ובזה נודע לנשים, ומרים המגדלות בכלל שתי הנשים, שישו קם 

  מן המתים.

שישו קם מן המתים היא סבורה "שנשאו את האדון מקברו  לעומת סיפורו של יוחנן מרים המגדלות כלל לא יודעת

  ולא ידענו איפה הניחוהו" כלומר את הגופה.

  נמצא יוחנן מוכחש אף ע"י האונגליון של מתי. ובאופן חד משמעי.

ב. * לפי תאורו של מתי, המלאך מראה להן את מקום משכבו של ישו לעומת האונגליון של יוחנן שכאשר מרים 

"שהאבן מוסרה", היא מסיקה שנשאו את גויית האדון "ללא ראיית מקום משכבו" "ללא השקפה המגדלת רואה 

  פנימה" "וללא כניסה אל הקבר".

ג. מתי מספר שהמלאך שולח את מרים המגדלת והאחרת ע"מ לבשר לשליחים על קימת ישו מן המתים ועל 

  פגישה עם התלמידים בגליל.

דלת ממונת לשליחות ע"י מלאך לבשר על קימתו מן המתים של ישו. ואף * לפי סיפורו של יוחנן אין מרים המג

  לא על הפגישה המיסתורית בגליל עם התלמידים.

  למסקנה: האונגליון של יוחנן מוכחש, איננו אמין אין לקבל את גרסתו.
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  ההכחשה ההדדית של מרקוס ולוקס:
בלבד. כפי שהזכרנו בתחלה ידוע לנו  לוקס -לשלב הבא אנו נשארים אך ורק עם שני אונגליונים מרקוס ו

  שהסיפורים אינם אלא סיפורי שמועה בלבד.

  ואולם נבדוק אם גרסותיהם תואמות או מכחישות ומנוגדות זו לזו.

  ונמשיך לשלב ג':

. 5) "ותבאנה אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה:  4 -מרקוס (טז'

ל תשתוממנה. את ישו הנצרי אתן מבקשות, את הנצלב הוא קם, איננו פה הנה זה המקום אשר ויאמר אליהן א

. אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר 6השכיבהו בו. 

. הוא כאשר 8יראו . ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי 7לכם. 

. ותלך ותגד 9קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלות אשר גרש ממנה שבעה שדים. 

. ואחרי כן 11. וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה. 10לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובכים. 

. והם הלכו ויגידו לאחרים וגם להם לא 12נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיותם מתהלכים בצאתם בשדה. 

. ובאחרונה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו 13האמינו. 

  . ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים.19לראות אותו נעור מן המתים. 

  השוואה בין מרקוס ולוקס מתחלת הסיפור
  

  לוקס  מרקוס  המאורע

(טז' א') "כזרוח השמש" בשעה שהאיר   מתי הגיעו אל הקבר
  היום 

  ) לפני עלות השחר24,1(

  (בחשיכה)

(טז' א') "מרים המגדלת ומרים אם יעקב   מי הגיע אל הקבר
  סה"כ שתי נשים.  -ושלמית"

(כג', א') נשים אשר באו אתו מן הגליל 
ועמהן עוד אחרות. סה"כ חבורת נשים 

  מחולקת לשתי קטגוריות.ה

שלב ראשון בכניסה 
  לקבר

) "הן רואות בחור אחד ישב מימין  5(טז'  
  והוא עוטה שמלה לבנה ותשתוממנה"

  הנשים משתוממות ממראה הבחור.

" ולא מצאו את גוית האדון ישו". דבר  
ראשון זה שהן מעצמן שמות לב שגופת ישו 

איננה הן רואות את המקום ריק "ויהי הנה 
כות על הדבר הזה". הנשים נבוכת על נב

  שלא מצאו את הגויה.

) "ויאמר להן אל 6(הבחור)( טז'   שלב שני בקבר
תשתוממנה את ישו הנצרי אתן מבקשות את 

הנצלב, הוא קם איננו פה הנה זה המקום 
  אשר השכיבוהו בו"

הבחור הוא שהסב את תשומת ליבן לעובדה 
שגופתו של ישו איננה והוא מראה את 

קום בו שכבה הגופה. שלא כלוקס המ
המתאר שהנשים ראשית שמו לב לכך 

מעצמן ואח"כ תוך שהן נבוכות על הדבר 
  הזה הן זוכות להתגלות

"והנה שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם 
  ) 4 24מזהירים" (לוקס 

ההתגלות לחבורת הנשים איננה ע"י בחור 
לבוש לבן ישוב. אלא ע"י שני אנשים 

  ים.ולבושיהם מזהיר
אין ההתגלות מתרחשת בשלב הראשון עם 

הכניסה לקבר כפי שמתאר מרקוס 
"ותשתוממנה", אלא שלב שני אחרי שהן 

  "נבוכות" על דבר העדר הגופא.

) "אך לכנה ואמרתן אל 7(הבחור) (טז'    שלב שלישי בקבר
תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם 

  הגלילה ושם תראוהו כאשר אמר לכם". 

ל פחד עליהן ותקדנה אפיים ארצה "ויפ 
ויאמרו אליהן מה תבקשנה את החי אצל 

  )5, 24המתים" ( 
איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן 
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  לוקס  מרקוס  המאורע

בעוד היותו בגליל לאחר כי צריך בן האדם 
להמסר לידי אנשים חטאים ולהצלב וביום 

, 24השלישי קום יקום. ותזכרנה את דבריו. (
6-9 (  

רקוס פוקד על הנשים בעוד שהבחור של מ  
ללכת ולבשר לתלמידים ואף לפטרוס על 

קימתו של ישו מן המתים ולבשרם על 
  פגישה בגליל עם ישו ההולך לפניהם.

הרי שהאנשים עם הבגדים המזהירים של 
לוקס, אינם מבקשים מהנשים לעשות זאת. 

לפי לוקס אין האנשים פוקדים לבשר על 
של  קימת ישו מן המתים ואף לא על פגישה

ישו בגליל עם התלמידים. הם מורים להם 
לזכור את נבואת ישו על קימתו מן המתים 

  בלבד! 

בעוד שעל הנשים של לוקס נופל פחד והן    
"נפלות אפיים ארצה" הרי "שהנשים" של 

מרקוס אינן חשות שום צורך לעשות זאת הן 
  אף אינן פוחדות אלא "משתוממות"

את  לעומת הבחור של מרקוס שלא מזכיר
נבואת ישו מחייו לנשים. כנראה שהבחור 

של מרקוס סמוך ובטוח שהן זוכרות את 
דברי ישו על קימתו מן המתים. ולכן אינו 
מצוום "זכורנה". אין שום מילויי צוי של 

"ותזכורנה את דבריו" כפי שמוזכר ציווי זה 
אצל לוקס. ולעומת זאת התלמידים של ישו 

ת ישו עלפי לוקס אינם צריכים לפגוש א
בגליל לפי תכנון מראש ע"פ רוח הקודש 

  אלא באופן פתאומי בירושלים.

שלב רביעי מחוץ 
  לקבר

) "ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר 8(טז' 
כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר 

  לאיש כי יראו".
בעוד הנשים של מרקוס "לא הגידו דבר 
לאיש כי יראו" הרי שהנשים של לוקס: 

כל הדברים האלה לעשתי "ותגדנה את 
  העשר ולכל האחרים."

) "והוא כאשר קם מן המתים באחד 9(טז' 
בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלת 

אשר גרש ממנה שבעה שדים" " ותלך ותגד 
לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים 

  )10ובכיים" (טז' 
בעוד תלמידי ישו מתאבלים ובכים (לפי 

גדלות תאורו של מרקוס) כאשר מרים המ
מגיעה אליהם. לוקס אינו טורח לציין את 

  "אבלים ובכיים".
  

) "ותשבנה מן הקבר ותגדנה את 9-11(כד' 
כל הדברים האלה לעשתי העשר ולכל 

  האחרים"
בעוד השתי הנשים המתוארות באונגליון 
של מרקוס ממהרות וברחות מן הקבר כי 

אחזתן רעדה ותמהון הרי שהנשים 
לוקס: שבות מן המתוארות באונגליון של 
  הקבר בנחת, "ותשבנה".

) "ומרים המגדלת ויוחנה 10לוקס (כד' 
ומרים אם יעקב והאחרות אשר עמהן הנה 

היו המדברות אל השליחים את הדברים 
  האלה".

מרקוס טוען שמרים המגדלות זכתה 
להתגלות ישו והיא היחידה שהלכה וסיפרה 

  אל תלמידי ישו.
ים לוקס לא שמע על התגלות ישו למר

המגדלות. והיא לא היתה היחידה שסיפרה 
לתלמידים על התגלות שני המלאכים והקבר 

  הריק. 

נראה שלוקס אינו שש להיות אבל באבלם.   צווי זה ע"פ לוקס
שהרי ודאי אין ניתן לראות בשמחתם אולי 

  משום שבכים אינו אלא בכי תנינים?

  

  

"וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא   שלב חמישי
. ואחרי כן נראה בדמות 12ו לה:האמינ

אחרת לשנים מהם בהיותם מתהלכים 
  בצאתם השדה.

. והם הלכו והגידו לאחרים וגם להם לא 13
  )12-13האמינו (מרקוס טז' 

מרקוס איננו מזכיר כלל ריצה של מישהו 

"ויהיו דבריהן כדברי ריק בעיניהם ולא 
.ופטרוס קם וירץ אל הקבר 12ו להן האמינ

וישקף ולא ראה כי אם התכריכים מונחים 
שם. וישב למקומו משתומם על הנהיה". 

  ).11-13(לוקס כד' 
אין אף אחד מן התלמידים ולא  -לפי מרקוס

  פטרוס שרץ אל הקבר כלל.
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מהתלמידים אל הקבר לבדוק אלא 
  שהתלמידים לא מאמינים.

קרא את דברי לוקס עד סוף שלב חמישי 
  זור לכאן.וח

(לפי מרקוס):עדות שני התלמידים 
המתהלכים בשדה, וישו מתגלה אליהם 

אינה מתקבלת ע"י השליחים. "וגם להם לא 
) אולם עדותו של מרקוס 13 -האמינו" (טז'

) "ויספרו 35סותר ומכחיש את לוקס (כד' 
גם הם את אשר נעשה להם בדרך ואיך 

הכירוהו בבציעת הלחם" לוקס מפאר את 
פסוקים על סיפור עדותם של  23 -ב סיפורו

שני התלמידים ואין הוא מסכם כמרקוס 
  שהתלמידים לא קבלו את עדותם.

ההפך מובן מסיפורו שהוא מפאר את עדותו 
  ע"י עדות שני התלמידים.

ב. מרקוס לא מספר שפטרוס רץ חזרה לקבר 
להשקיף. וכן אינו מספר על שום התגלות 

פטרוס) של ישו בכבודו ובעצמו לשמעון (
  לבדו כלל.

  בעוד שלוקס מספר:
) "ופטרוס קם וירץ אל 12א. לוקס (כד' 

  סתירה. …הקבר וישקף" 

ב. "וימצאו את עשתי העשר ואת אשר אתם 
  נקהלים".

"האומרים אכן קם האדון מן המתים ונראה 
אל שמעון" (שמעון הוא פטרוס כך כינהו 

"ויהי כראות שמעון פטרוס  8ישו לוקס ה' 
הרי שלפי לוקס היתה התגלות את זאת)" 

  ישו אף לשמעון (פטרוס)
ג. הקושייה על לוקס מתוך דבריו היא 

הכיצד לא סיפר הוא לנו על התגלותו של 
ישו לפטרוס סיפור חשוב ובחר לספר לנו 

רק על ריצתו חזרה לקבר והשקפתו פנימה 
וראיית התכריכים? ואולי ראיית התכריכים 

  היא התגלות ישו בעיני פטרוס?
מדוע תלמידי ישו בירושלים טוענים זאת 

שישו התגלה לפטרוס ואילו הוא לוקס לא 
סיפר לנו דבר על כך"? אולי משום כך לא 
סיפר לנו מרקוס על התגלות שכזאת. ואף 

לא מתי, או יוחנן. כיון שזו שלא היתה! 
יתכן שמכוון ששמעון פטרוס הוא שקרן 

ידוע, הוא סיפר זאת לתלמידים בירושלים 
  ות שלא ראה מלבד תכריכים דבר?למר

פעמים וידוע  3(שמעון פטרוס נשבע לשקר 
  כשקרן מקצועי.

ואפי' פאולוס קראו "אחי השקר" על שם 
  תכונתו המובהקת.

) "ויכחש בו ויאמר אשה לא 57לוקס (כב' 
  ידעתיו".

התלמידים א. אינם מאמינים למרים 
המגדלת. ב. אינם מאמינים לשני 

  דים פסיביים.התלמידים. התלמי
ואולם לפי לוקס אין הדבר כך, פטרוס קם 
וירץ אל הקבר הוא איננו נכנס פנימה הוא 

רק משקיף. הוא אינו רואה כי אם תכריכים. 
  חוזר למקומו "ומשתומם על הנהיה".

מתי אף הוא איננו מספר על שום ריצה 
חזרה אל הקבר אלא ברגע שהתלמידים 
וזה  מקבלים את הבשורה הם מאמינים מיד
שלא כמו לוקס, ומרקוס, ומיד הולכים 

  לגליל לפגישה המיוחלת עם ישו.
הם אינם רצים לקבר כיוחנן ולוקס כלל. 

למרות היות יוחנן דומה במדת מה בעצם 
חזרת פטרוס לקבר. עכ"פ יוחנן סותר את 

  לוקס.
לפי יוחנן רצים שנים חזרה לקבר לא 
בעקבות בשורת קימה מן המתים ע"י 

ים, כי אם בעקבות ידיעה התגלות מלאכ
  שהקבר פתוח בלבד ממרים המגדלת.

פטרוס נכנס לקבר פנימה הוא איננו משקיף. 
ואילו התלמיד שישו אהבו הוא המשקיף 
פנימה לתוך הקבר ואח"כ אף הוא נכנס 

פנימה. על פי תאורו של יוחנן ובלא שום 
  התגלות.

יוחנן אף מדגיש שפטרוס נכנס עם התלמיד 
  חוד וסודר לחוד.וראה תכריכים ל

ואילו לוקס טוען שפטרוס לבדו בריצה זו 
והוא רק משקיף ורואה רק תכריכים. אין זכר 
לסודר מקופל לחוד. ואין עוד תלמיד ובטח 

לא נכנס לקבר. הכחשה של לוקס ליוחנן 
  וההפך.

) והנה שנים מהם היו הולכים 13לוקס (כד' 
... ויהי בדברם ובהתוכחם יחד ויגש ישו אף 

וילך אתם. ועיניהם נאחזו ולא הכירוהו הוא 

ויגידו אליו ומעשה ישו הנצרי ויקרבו  ….

וישם פניו כהלך לו לדרכו  …אל הכפר
ויפצרו בו לאמר שבא אתנו כי עת ערב הגיע 

ונטה היום ויבא הביתה לשבת איתם (כד' 
29(  

ויהי כאשר הסב עמהם ויקח את הלחם 
ויברך ויבצע ויתן להם. ותפקחנה עיניהם 

ויקומו  …יכירוהו והוא חמק עבר מעיניהםו
בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את 

עשתי העשר ואת אשר אתם נקהלים יחד: 
האמרים אכן קם האדון מן המתים ונראה 

) ויספרו גם הם את אשר 34אל שמעון (כד' 
נעשה להם בדרך ואיך הכירוהו בבציעת 

  ).35הלחם" (כד' 
נו לשכוח ואולם בענין ראיית ישו, אל ל
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  ) "ויוסף לכחש וישבע"72מתי (כו' 
) "ויחל להחרים את נפשו 74מתי (כו' 

  א ידעתי את האיש")ולהשבע לאמר ל
עכ"פ נמצא מרקוס מכחיש את לוקס ועמו 
אף שאר האונגליונים מצטרפים להכחשת 

  לוקס.
המשך סיפורו של יוחנן, מתאר את מרים 
המגדלת בוכיה המשקיפה אל תוך הקבר 
בשלב שבו פטרוס והתלמיד של ישו כבר 

הלכו לביתם רק אז הוא רואה שני מלאכים 
פה ואחד אחד יושב מראשות מקום הגו

למרגלות המלאכים פונים אליה וכל שיש 
להם לומר זה "אשה למה תבכי" בזה הם 

סיימו את תפקידם. "ותאמר אליהם כי נשאו 
  מזה את אדני ולא ידעתי איפה הניחהו"

מענין שאפי' בשלב הזה שבו כבר האמין 
התלמיד. והיא רואה שני מלאכים היא עדיין 

קום סבורה שנשאו את הגופה. והניחוה במ
  אחר אין היא מניחה שישו קם מן המתים?

יוחנן מכחיש את שלושת האונגליונים כיון 
שלטענתם בשלבים המאוד ראשונים עם 

כניסת הנשים למערה הן כבר נתבשרו על 
  קימת ישו מן המתים.
) "ויהי בדברה זאת 14וכך ממשיך יוחנן (כ' 

ותפן אחריה ותרא את ישו עמד ולא ידעה כי 
  הוא ישו".

מדברת עם שני המלאכים ופתאום היא  היא
מפנה להם גב אין היא קורעת ומשתחווה 

כחברותיה באונגליון של לוקס ואף אין היא 
פוחדת. כמותם. כנראה שאין הם דומים 

לשני האנשים בלבוש זוהר שהרי קבוצת 
הנשים מיד פחדה והשתחוותה להם. ואף 

אין הם דומים לבחור בשמלה הלבנה שהרי 
שהנשים כראותן אותו מרקוס סיפר 

  "ותשתוממנה".
לוקס מספר על התגלות בתוך הקבר של -

שני אנשים בלבוש זוהר אולם שם הנשים 
נכנסו פנימה, לתוך המערה. והאנשים 
עומדים עליהן הם אינם יושבים אחד 

  מראשות ואחד למרגלות מקום הגופה.
הם מתגלים לקבוצת נשים ולא למרים לבדה 

בוכיות ועכ"פ הן  המשקיפה פנימה הן אינן
לעומת מרים המגדלת  -מפחדות ומשתחוות

  של יוחנן: "שאיננה מתפעלת כלל".
יוחנן האונגליון היחידי שטוען שמרים 
המגדלת לא הכירה את ישו בהתגלותו: 

"ויאמר אליה ישו אשה למה תבכי את מי 
  תבקשי והיא חשבה כי הוא שומר הגן"

"ותאמר אליו אדני אם אתה נשאתה אותו 
ה הגידה נא לי איפה הנחתו ולקחתיו מז

  )15משם".(כ' 

שלוקס מכחיש את מרקוס שהרי מרקוס 
  )9טוען (טז' 

"והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת 
נראה בראשונה אל מרים המגדלת אשר גרש 

  ממנה שבעה שדים"
ואילו לוקס מכחישו בכך לפי סיפורו: 

"מרים המגדלת היתה חלק מקבוצת הנשים 
של לוקס, היא היתה הדוברת שלהם בפני 

ם אין הנשים הללו ומרים התלמידים ואול
המגדלת בכללם זוכה להתגלות בכתביו של 

  לוקס כלל.
ניכר מסיפורו של לוקס שהשנים הללו לא 

הכירו את ישו שעות ארוכות או לפחות זמן 
  לא מועט.

הכיצד יתכן שתלמידיו של ישו לא זכרו את 
  תארו ומראהו יום וחצי אחר צליבתו?

ים כנראה היה זה איש שתארו ודמותו שונ
מתאר פניו של ישו ואכן כך כתב מרקוס 

"ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם 
  בהיותם מתהלכים בצאתם בשדה"

  )12מרקוס (טז' 
ואמנם אף לפי סיפורו של לוקס נראה 

שהשנים הללו היו חסרי ביטחון עצמי ורק 
אחרי שה"עשתי העשר ואשר איתם 

הנקהלים יחד" "האומרים אכן קם האדון מן 
ם ונראה אל שמעון" "ויספרו גם הם" המתי

את אשר נעשה להם בדרך (ואיך לא 
הכירוהו) ואיך הכירוהו (לבסוף) בבציעת 

  הלחם.
וניכר שמכיון שמוכסים וחטאים היו 

תלמידיו של ישו ואכלו בלא ברכה ובציעת 
  הלחם.

כאשר ראו אדם העושה זאת חשבוהו לישו 
הנוצרי בהתחשב בנסיבות שאכן הודיעו 

מצא קברו ריק. באותו יום לוקס להם שנ
) והנה גם נשים מקרבנו החרדונו 22(כד' 

אשר קדמו בבקר לבא לקבר ולא מצאו את 
גוייתו... וילכו אנשים משלנו... וימצאו 

  כאשר אמרו הנשים ואותו לא ראו.
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"ויאמר אליה ישו מרים ותפן ותאמר אליו 
  רבוני הוא מורה".

מדוע אין היא קורעת ומשתחווה לאלוהה. 
כפי שמספר מתי והכיצד זה היא מתייחסת 

  אליו כאל מורה?
) הנה הלכות להגיד לתלמידיו 9מתי (כח' 

כן והנה ישו נקרא אליהן ויאמר שלום ל
  ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו" .

) "ויאמר אליה ישו אל תגעי בי 17יוחנן (ס' 
  כי עוד לא עליתי אל אבי"

מדוע ישו אומר למרים המגדלת שהיא 
איננה יכולה לגוע בו כיון שהוא לא עלה אל 

  אביו ואילו אצל מתי "ותאחזנה ברגליו".
  

  

  לא עלה? מדוע הן כן רשאיות לגעת בו? האם אצל מתי ישו כבר עלה אל אביו? לעומת ישו של יוחנן שעדיין

הרי מדובר בבקרו של יום ראשון בטרם עלה ישו אל אביו. אף אצל מתי. וכיצד זה מרים המגדלת ומרים האחרת 

  נוגעות בו. ברשותו? האין זאת סתירה והכחשה לתאולוגיה מופרכת של מתי את יוחנן וההיפך?

שים ומוכחשים, סותרים ונסתרים, הגענו לשלב האחרון, בשלב זה דברי כל האונגליונים אינו אמין, דבריהם מכחי

אין סתירות אלו ניתנות לגישור והן מהוות הוכחה חותכת לבורותם של כותביהם. שבאופן מגמתי ניסו ומנסים 

להעמיד את דת השקר העולמית. סיפוריהם מהווים קונספירציה דתית מושחתת שיש בה משום פשע כנגד אלקי 

  ת בכלל.ישראל, תורתו, משיחו, עמו ישראל והאנושו

  תוך עלבון והשפלה סלוף ועוות רדיפות והשמדות של האמת הצרופה היחידה הלא היא תורת משה.

אין ראשי הכנסיה וצאנם מסוגלים להתמודד עם התנ"ך כמו שהוא ולקבלו כהוייתו, אין התנ"ך ודבר ה' מגמתם 

ם ספריו הקדושים. לסלפם ומעיינם כלל ועיקר. ראשי הכנסיה שמו לעצמם למטרה ללחום בה' ובדברו הלא ה

לצרך אמונותיהם האנושיות הבזויות וההופכיות לתנ"ך תוך נטיעת נטע זר של עבודה זרה בתוכו רק העם היהודי 

מתמודד עם ספר התנ"ך כהוייתו מתענין, חוקר ולומד, דורש ומבקש ומתבטל לדבר ה' הגנוז בו מתוך כנות 

  א אלוהיו האמיתי של התנ"ך.אמיתית, ואמונה תמימה בצור ישראל וגואלו. הו

  כדאי הוא עם הספר שלמדו ממנו את פרושו האמיתי של ספר הספרים אשר הנחיל הוא לאנושות.

  ) "אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם אל אלהי ואלהיכם"17יוחנן (כ' 

  כיצד זה יוחנן כותב דבר זה בשמו של ישו וכי יש אלוהים לישו?

  ) :1-2הבן והבן באב? כפי שיוחנן כותב בתחלת סיפרו. יוחנן (א' הרי הוא 

"בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר, הוא היה בראשית אצל אלהים הכל נהיה 
) 17על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר היה הרי שדברי ישו בסוף סיפור התקומה בספרו של יוחנן (כ' 

  )1-2-3יוחנן (א'  -למו של יוחנן בספרו בסותרים את השקפת עו

  מדוע שכח יוחנן לספר על התגלות לשני התלמידים בשדה?

  ומה עם ההתגלות לשמעון פטרוס עליה מספר לוקס? יוחנן לא שמע על זה אף לא מרקוס ומתי.

  ומדוע אין התלמידים "מתאבלים ובוכים" כפי שמספר מרקוס (טז' א')
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ום ההוא והוא אחד בשבת כאשר נסגרו דלתות הבית אשר נקבצו שם התלמידים : "ויהי לעת ערב בי19פסוק 

מיראת היהודים ויבא ישו ויעמד ביניהם ויאמר אליהם שלום לכם. ובדברו זאת הראה אתם את ידיו ואת צדו 

  וישמחו התלמידים בראותם את האדון".

ית מפני יראת היהודים. יוחנן (האונגליון הרי אף לוקס היחידי שסיפר סיפור דומה לזה אינו מספר שהם נסגרו בב

אנטישמי) הוא היחידי הכותב זאת לוקס מכחישו בספרו ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את עשתי 

  העשר ואת אשר אתם נקהלים יחד. הם אינם מסתתרים יחד בבית מאחורי דלתות סגורות מפחד היהודים?

האמיתית המוסכמת ניתנה תורה למשה מסיני ובגלויי המוני והתגלות ואולם כאשר נדון מתוך הכרת המציאות 

לאומית תוך הבטחה נצחית שאין היא יכולה להשתנות כלל ועיקר אפי' אם נניח שכן לפחות יהיה זה במעמד של 

התגלות לאומית המונית בעלת משקל מקביל של התגלות אלוקית ישירה ובודאי. שאין באגדות כחל וסרק 

לות פרטית המבוססת על שמועת עדות פסולה סותרת ומוכחשת זו שום תוקף כנגד גילוי מוחלט זה ולטענות התג

  של מעמד הר סיני!

כשנחלק את דתות העולם לשתי קטגוריות אלו של התגלות לאומית המונית והתגלות פרטית נגלה שכל דתות 

משה עומדת איתנה במהלך כל  העולם נופלות בקטיגוריה של טענת התגלות פרטית ורק הדת היהודית תורת

  ההיסטוריה מנגד עם טענת התגלות לאומית המונית.

חשוב להזכיר שוב שישו סתר תורה מוחלטת זו הן בהוראותיו והן בהנהגותיו ניבא לשקר והטעה המונים בכשפיו 

א נאבק נלחם הסיט והדיח כנגד הסמכות העליונה אשר לה ניתנו מפתחות השמים מתוך תורת משה, הלא הי

הסנהדרין וחכמיה בסמכותה לאסור ולהתיר בארץ רק את אשר היא מתירה מותר ואשר היא אוסרת אסור. וברשות 

השמים אין אדם רשאי לסור ימין ושמאל מדבריהם וכל הפורש מהם פורש מן החיים הנצחיים. סמכות עליונה זו 

  שפטה את ישו, וחרצה את דינו בצדק!

  יוחנן, לוקס ומרקוס סתרים ומוכחשים מעקרם.למסקנה: דברי האונגליונים מתי, 

ואולם אם יטען הטוען שאחד משני האונגליונים לוקס ומרקוס לא הוכח בוודאות היותו לא אמין. מכיון שבין 

השניים האחרונים כאשר האחד מכחיש את חברו, האחד מהשניים ודאי איננו אמין ועכ"פ השני (ולמרות שלא 

אמת ואולי לא וכך נשאר ספק לגביו הרי אפי' עדות שני עדים המכחישים שנים ידוע מי מהשניים הוא) אולי 

  אחרים עדותם בטלה.

וק"ו בענינינו שאין מדובר בעדים כלל אלא בשמועה בלבד כפי  …ועוד שאפי' עד אחד איננו נאמן בדיני נפשות

שמועות (האונגליונים שמעידים האונגליונים על עצמם . כן יש לזכור שאילו היתה שמועה אחת בלבד ללא 

האחרים) טוב היה לה לשמועה זו שתחשב אגדה עם דמיונות שכן אין לשמועה כל תוקף שכן מחר ניתן לכתוב 

  אונגליון חמישי בשם השמועה.

ואולם מכיון ששלושת האונגליונים האחרים נמצאו שקר וכזב אשר אינם בוחלים בשקר לפאר דתם בתאורי 

צמם. הרי לא ניתן להאמינם כלל אפי' על דבר מוסכם שבין שלושתם שהרי שלשתם התגלות ניסים מוכחשים ע"י ע

בדאים. הרי שנמצא שכיון שישנם ארבעה אונגליונים המספרים סיפור אפי' אחד המוסכם ביניהם. יש  -מוחזקים כ

רביעי (אחד לנו חובה מוסרית לא לקבל סיפורם זה אחרי שהוחזקו רובם (שלשה מהם) שקרנים ואפי' יש אונגליון 

מהשנים האחרונים ולא ידוע מי מהם) שלא הוכח כשקרן ודאי אלא הוא ספק דיבר אמת ספק משקר הרי כיון 

שהוא שותף עמהם בטענה אחת או שתיים הוא שותף עמהם ונדון כרובם שהרי שלושת האונגליונים שהם רובם 

הרביעי א. במיעוט יתר ב. לא מוחזק לדבר  המכריע מוחזקים כבר בחזקה גמורה לדוברי שקר ואילו הוא האונגליון

  אמת. ג. המצורף לרוב המוחזק לדבר שקר.

נמצא שאפי' ששלושת האונגליונים מוכחשים ואינם אמינים עדיין ניתן להסתייע בהם לגלות את טבעו השקרי של 

ם. ובודאי כאשר האונגליון הרביעי הלא מוכח לדבר שקר ואשר עכ"פ אף נשאר איננו ידוע מבין השניים האחרוני
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תורת משה מוחזקת ומוכחת כאמת מוחלטת עם עדות הסטורית המונית ישירה ומתועדת שלא ניתן ע"י ספק 

שמועת עדות שקר ספק אמת של אונגליון אחד המצטרף לשלושה שקרנים המוחזקים בודאי לדבר שקר שיאמן 

  דות לדתו האחת והאמיתית.להפריך את מעמד הר סיני. אין זו דרכו של אלוקים בבואו להעמיד יסו

  חשוב לזכור כאן את הפסוק "מדבר שקר תרחק".

וכל המשקר בדבר אחד אין עדותו נאמנת. כל סיפור האונגליון והתקומה נידון כמקשה אחת. ובפרט שכל אחד 

מהם מוכחש יותר משלוש פעמים בדבר מהותי במהלך סיפורו ע"י רוב חבריו האונגליונים כולל האונגליון 

  י.הרביע

  ועוד א. שיש לנו כאן רוב של שלשה לא אמינים בוודאות.

  וגם חזקה של שלשה המוחזקים לדבר שקר.

אין ספק דובר אמת ספק שקר מוציא מידי ודאי דובר שקר (ואפי' אינו רוב) וק"ו בין בנו של ק"ו בנידון דידן שיש 

אחד מתוך ארבע שהוא ספק. א.  לנו רוב מכריע של שלשה מתוך ארבע מוחזקים לדבר שקר לעומת מיעוט של

ואיננו ידוע מיהו ב. וטענתו טענת שמועת עדות פרטית בלבד שאין כל ערך לדבריו. ובעיקר לא כנגד תורת משה 

  שהיא עדות להתגלות המונית לאומית מוכחת ועומדת מכבר אפי' לדידם של הנוצרים.

  באשר לטענה האחרונה של התגלות ישו לתלמידיו.
הנדון הנ"ל הינו רק באים ישנה טענה אחת מוסכמת בין ארבעת האונגליונים אשר איננה סותרת זאת ועוד: שכל 

ומוכחשת שרק אז היה לנו לדון כך. ואולם אנו נגש להוכיח עתה שאף הטענה האחת הזו איננה טענה עומדת בין 

ודאות אין כאן אלא האונגליונים אלא טענה נסתרת ומוכחשת בכל פרטיה ככל שאר הסיפור עד כה להוכיח שבו

  עוד הכחשה הדדית מושלמת נוספת על כל האחרות.

  "פי צדיק יניב חכמה ולשון תהפוכות תכרת" (משלי י' לא)

  "שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפוכת" (משלי י' לב')

  "מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה" (משלי טו' ה')

  (משלי יג' יז')"מלאך רשע יפל ברע וצור אמונים מרפה" 

  "זבח רשעים תועבת ה'" (משלי טו' ח')

לפי תוכן הסיפורים עצמם בלבד נראה שדבריהם סותרים אף בטענה זו האחרונה ואין שום טענה משותפת ולכן 

  )16דבריהם כולם מוכחשים לעולם. מתי (כח' 

  מתי מתאר:

  "ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישו"

  כראותם אותו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם". "ויהי 17

  . "ויגש ישו וידבר אליהם לאמר ניתן לי כל שלטן בשמים ובארץ"18
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*****  
  בפגישת ישו עם תלמידיו נכחו רק עשתי עשר תלמידיו. .א

  הפגישה עם התלמידים התרחשה בגליל על ההר. .ב

  הפגישה היתה מתוכננת מראש. לפי בשורת ההתגלות. .ג

  דים הלכו הגלילה במצות מרים המגדלת ומרים האחרת מבלי לפקפק בדבריהן.העשתי עשר התלמי .ד

  "כראותם אותו השתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם" .ה

  הם אינם שולחים אף אחד לקבר לבדוק את עדות הנשים. .ו

) 20מתי לא סיפר שישו עלה השמימה אחר הפגישה אלא הוא סיים את ספרו בציויו של ישו מתי (כח'  .ז

  שמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן"."ולמדתם אתם ל

  אילו מתי היה סבור או מאמין בעלות ישו השמימה בודאי שהיה כותב זאת אולם מתי לא שמע על כזה דבר כלל!

  מרקוס לעומתו:
נאמר לשתי  -ם"א. ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראוהו כאשר אמר לכ

הנשים למסור על דבר הפגישה לשליחים (ע"י הבחור בשמלה הלבנה בקבר). ואולם התלמידים א." וכאשר שמעו 

  )11כי חי ונראה אליה לא האמינו לה " מרקוס (טז' 

ומכיון שהתלמידים לא האמינו לה (עומד בסתירה לסיפורו של מתי שטוען שהתלמידים כן האמינו) הם לא הלכו 

  . (שוב בניגוד לסיפורו של מתי שלפיו כן הלכו לפגישה בגליל).לגליל

  ב. המפגש עם ישו לא היה בגליל כי אם בירושלים לפי בשורתו של מרקוס הכחשה לדברי מתי.

  ,)14ג. המפגש היה לא מתוכנן מראש אלא: מרקוס (טז' 

  ""ובאחרונה נראה לעשי העשר בהיותם מסבים" אף זה סותר את מתי.

  חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לרואים אותו נעור מן המתים". ד. "ויחרף

כלומר מדברי מרקוס משתמע שהם מאמינים בו בעת התגלותו אליהם בלי שום פקפוק ורק שישו מחרף חסרון 

  אמונתם על שלא האמינו למרים המגדלת שהוא התגלה אליה ואל שני התלמידים שישו התגלה אליהם מכבר.

עומד בסתירה לסיפורו של מתי שכן מתי מספר שהשנים עשר אכן קבלו, וללא ויכוחים את עדותה של סיפור זה 

מרים המגדלת ולכן הם הלכו לגליל לפגוש את ישו. מתי מכחיש שהיתה התגלות לשני התלמידים לכן לא שייך 

כן האמינו כששמעו בסיפורו של מתי לחרפם על חסרון אמונתם כלל, אלא יש מקום אפילו לשבחם כיון שהם א

  מפי מרים המגדלת ואף הגיעו לגליל.

  ועוד שלפי סיפורו של מתי כאשר הם ראוהו בגליל אז, ורק אז, חלקם נחלקו בלבם וזאת אחר שהם השתחוו לו.

אולם מרקוס לא מתאר שום השתחוויה לישו וכפי שציינתי משתמע מדבריו שישו המחרפם על חוסר אמונתם 

שעת המפגש עצמה. שכן במפגש לפי מרקוס הם ודאי מאמינים זוהי הכחשה לסיפורו  מחרפם על העבר ולא על

  של מתי הטוען וחלקם נחלקו בלבם.

) "ואלה האותות אשר ילווה אל המאמינים וגרשו שדים בשמי ובלשונות חדשות ידברו 17מרקוס מספר: (טז' 

  ת ידיהם וייטב להם".נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו א
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  ואולם למתי יש מסר אחר לחלוטין אין אצלו אותות אשר ילוו אל המאמינים כלל.

  ) "לכו ועשו לתלמידים את כל הגויים"...19מתי (כח' 

  )20"ולמדתם אותם לשמר את כל אשר צויתי אתכם", "והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם" (כח' 

ר כפי שציין. מתי דרך השכנוע איננה ע"י למידה כי אם ע"י "קריאת הבשורה" לפי מרקוס אין שום מצוות לשמו

  )15לכל הבריאה ועשיית מופתים" (מרקוס טז' 

  ) "ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה" וישב לימין האלהים"19לפי תאורו של מרקוס (טז' 

ה או שמא מרקוס המציאו? ואולם לפי מרקוס מתי לא סיפר סיפור עליית ישו לשמים כלל. האם הוא שכח פרט ז

שספר סיפור זה נשאלת השאלה מדוע אין הוא מספר על העדים הנוכחים במאורע ואם אכן התלמידים נוכחים 

האם הם גם ראו את ישו יושב דוקא לימין האלהים? כלומר הם ראו גם את האלהים? זוהי סתירה לפסוק "כי לא 

לומר כן אלא שמסוף דבריו הליריים של מרקוס ניתן ללמוד על תחילת דבריו הרי שלא ניתן -יראני האדם וחי"

  שאינם אלא דברי פיוט ואגדה.

מסקנה: מתי מכחיש את מרקוס וכן מרקוס את מתי וסיפוריהם אינם מכוונים לא במקום ולא בזמן לא בנסיבות 

  ולא באופי המפגש. כמו כן לא במסרים שמשאיר אחריו אותו האיש.

רך הסתלקותו תוך התעלמות הדדית מהחלקים החשובים ביותר של סיפור האונגליון האחר כעליית ישו ואף לא בד

השמימה האם עלה כמרקוס? או כמתי? האם הפגישה היתה בגליל או בירושלים? האם האמינו השליחים? או 

  לא? האונגליון השלישי הוא יוחנן מספר

ש עם התלמידים והם אינם עדים לעלייתו השמימה כלל. א. ישו אמנם עולה לשמים אך זה אירע לפני המפג

הכחשה למרקוס וכן למתי. בעוד ישו מדבר עם מרים המגדלת "ויאמר אליה ישו אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל 

  )17אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם" יוחנן (כ' 

ומר לה את דבריו אלו אינה זוכה לראותו עולה השמימה כלומר אף אחד לא רואהו על א"פ מרים המגדלות שישו א

פי בשורת יוחנן עולה השמימה זאת בניגוד לבשורת לוקס שיש שנים עשר תלמידים רואים אותו עולה השמימה 

  ר אליה"שכן הפסוק הבא ביוחנן הוא : "ותבא מרים המגדלת ותספר אל התלמידים כי ראתה את האדון וכזאת דב

  יוחנן מוכחש שוב ע"י מתי מרקוס ולוקס שאינם טוענים שישו אמר למרים המגדלות שהוא עולה השמימה.

ב. בבשורת יוחנן (בניגוד למרקוס) אין מרים המגדלות נתקלת בחוסר אמון בבשרה לתלמידים ובזה יוחנן לכאורה 

לבשורת מתי וכן אין הפגישה הבאה מתוכננת  תואם למתי. ואולם בבשורת יוחנן אין צווי לפגישה בגליל. בניגוד

  אלא ספונטנית כמו כן היא מתנהלת בירושלים בניגוד גמור לבשורת מתי שהפגישה מתוכננת ומתנהלת בגליל.

עמדתו זו של יוחנן (שהפגישה מתנהלת בירושלים) תואמת עתה למרקוס ואולם סתר יוחנן את מרקוס בתחלת 

רבות הן ההכחשות על המשותף. אף בסוף הסיפור התקומה ומלבד פרט זה דבריו כפי שהראינו לעיל. ועוד ש

  עדותם שונה וסותרת ומכחשת בתכלית.

) "ויהי לעת ערב ביום ההוא הוא אחד בשבת כאשר נסגרו דלתות הבית אשר נקבצו שם התלמידים 19יוחנן (כ' 

את הראה אתם את ידיו ואת צידו מיראת היהודים ויבא ישו ויעמד ביניהם ויאמר אליהם שלום לכם. ובדברו ז

  וישמחו התלמידים בראותם את האדון".

אין מתי או מרקוס מזכירים סצינה לא ברורה זו של ישו? ובכלל מדוע הראה תחלה את ידיו וצידו? ושמא בפניו 

  ?לא הכירוהו? שמא חזותו ודמותו שונים? שכן עברו רק יום וחצי בלבד מצליבתו? האם לא יכלו להכירו בפניו
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  )22"ויהי בדברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את רוח הקדש" ( יוחנן כ' 

  והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו".

אין המסר המועבר בבשורת יוחנן דומה כלל ועיקר. לא לתאורו של מתי המדבר על "לכו ועשו לתלמידים ולמדתה 

  אותם את כל אשר צויתי"

ן יש חידוש 'אתם התלמידים לכם סמכות לסלוח חטאים'. לכן תאור זה של "ויפח בהם" אינו מופיע בשום ליוחנ

  אונגליון אחר מלבד יוחנן כמו כן יוחנן אינו מדבר על "כל אשר צויתי".(בשונה ממתי)

  אין שום צויי וכן אין אותות ומופתים אשר ילו את התלמידים כפי בשורתו של מרקוס.

  ו אינו מדבר על הסמכות לסלוח חטאים כי אם על עשיית אותות ומופתים בלבד.מרקוס לעומת

נראה שכל אחד מהאונגליונים המתאר את אותו ארוע מדבר על מסרים אחרים ותורה אחרת לגמרי. לפי יוחנן 

בשעת המפגש לא נכחו שתים עשר התלמידים כי אם אחד עשר בלבד. וכמו כן לא היה רק מפגש אחד כי אם 

  .שלשה

  )24"ותומא אחד משנים העשר הנקרא דידומוס לא היה בתוכם כבוא ישו" (יוחנן ב' 

טענתו זו של יוחנן סותרת את כל שאר האונגליונים. יוחנן מספר שאחר שאמרו לו לתלמיד החסר "דידומוס" הוא 

ם את אצבעי לא האמין שישו התגלה וקם מן המתים. "ויאמר אליהם אם לא אראה בידיו את רשם המסמרות ואשי

  במקום המסמרות ואשים את ידי בצדו לא אאמין"

  יוחנן ממשיך לספר את סיפורו (הבלעדי, אין לזה זכר במתי, מרקוס, לוקס).

  "ויהי מקצה שמונת ימים ותלמידיו שנית פנימה" כלומר התלמידים התכנסו שוב.

ר כך פונה אל התלמיד ופוקד עליו הפעם התלמיד היה עמהם. ישו מגיע ועומד ביניהם אומר להם שלום לכם ואח

  "שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצידי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין."

 11סיפור זה מוכחש ע"י שאר האונגליונים יוחנן מתאר שני מפגשים אחד אחרי השני כשבראשון ישנם רק 

  ה שאין אף אחד אחר מלבד יוחנן יודע לספר עליה.תלמידים. ובמפגש השני שאחר שמונה ימים מתחוללת דרמ

נמצא שאין סיפור הפגישה עם ישו באונגליון של מתי מכוון לסיפורו של מרקוס או יוחנן. הם כולם מצויינים 

  בסתירות הדדיות והכחשות חסרות תקדים.

דוע להם אם נתקבלה חשוב לציין שמתי ויוחנן לא שמעו כלל על התגלות ישו לשני התלמידים בשדה מכאן שלא י

פסוקים מספרם של יוחנן ומתי כאחד שבהם טרח לוקס לקשט לפאר את תרמית  23עדותם אם לא, וכך נשמטו 

ספרו בטענה שנתקבלה עדותם בפני התלצידים כאשר מרקוס מזכירם בקצרה ומכחיש את לוקס בטענה שעדותם 

  לא נתקבלה ע"י התלמידים.

שלישית של ישו בטבריה על המים לתלמידים ואין לסיפור שלו שום מקור  יוחנן ממשיך בספרו לדבר על התגלות

נוסף ובזמן שישו כבר עלה השמימה ואין זכר לביקורו הנוסף לפי מרקוס ואף לא לפי לוקס וכ"ש לא לפי מתי, ( 

שאצלו, ישו כלל לא עלה השמימה ואף לא נראה יותר על הארץ). אבל אצל יוחנן הוא נראה שוב בטבריה על 

  המים. בניגוד לשלשת האונגליונים האחרים.

  מאמרו של לוקס להתגלות ישו לתלמידיו:
  ) התגלות ישו לשליחים:35לוקס (כד' 
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  "ויקומו בשעה ההיא וישובו לירושלים וימצאו את עשתי העשר ואת אשר אתם נקהלים יחדיו".

שנים עשר תלמידים בלבד כמתי,  לפי לוקס הנוכחים בהתגלות ישו לא היו אחד עשר תלמידים כיוחנן. ואף לא

וכמרקוס אלא שתים עשר התלמידים, ועוד השניים המגיעים מהכפר נוספים עליהם, ועוד "אשר אתם נקהלים 

  יחדיו". כך שהיתה שם התקהלות גדולה.

  . "עודם מדברים כדברים האלה והוא ישו עומד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם".36

  כי רוח ראו".. "והמה חתו ונבעתו ויחשבו 37

  . "ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עולות בלבככם".38

  . " ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים שיש לי.39

  . "ואחרי אמרו את זאת הראה אתם את ידיו ואת רגליו.40

  מהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל.." והם עד לא האמינו משמחה ות41

  ."ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש.42

. "ויקח ויאכל לעיניהם, ויאמר אליהם: "אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא 43

  כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהילים. אז פתח את לבבם להבין את הכתובים".

  "ויוליכם מחוץ לעיר עד בית הני וישא את ידיו ויברכם.. 50

  . "ויהי בברכו אותם ויפרד מאתם וינשא השמימה.51

  . "והם השתחוו לו וישובו לירושלים בשמחה גדולה.52

  א. אין המפגש הזה מתרחש בגליל. סתירה למתי.

  ב. אין הוראה על פגישה בגליל של ישו למרים המגדלית.

  רקוס בזה. לפי מרקוס התלמידים לא האמינו לכן לא הלכו לגליל.לוקס סותר את מתי ומ

  עכ"פ ישו אמר למרים המגדלית שהוא יפגוש שם את התלמידים. (בגליל)

ג. התלמידים והקהל הנוסף תוהה אם הוא אינו רוח דבר זה לא מופיע בשאר האונגליונים ואפי' יוחנן שנראה 

ידיו ורגליו להוכיח שאכן זה הוא, יוחנן אינו טוען שהתלמידים  לכאורה דומה ללוקס במשפטו עם ישו החושף את

"נבעתו ויחשבו כי רוח ראו" עד כי ישו צריך לאכול דג צלויי ומעט צוף דבש לעיניהם להוכיח שאינו רוח אולם 

מלבד הכחשת יוחנן את לוקס אף הוכחה זו אינה אלא טפשות לשמה, וכי מה הוכחה יש בזה? האם שלושת 

  ביקרו אצל אברהם ואכלו לשונות בקר הוכיחו בכך שהם בשר ודם?המלאכים ש

ועוד שלפי הפרשנות הנוצרית השלושה מלאכים שבקרו אצל אברהם אבינו הם השילוש. האם בעצם אכילת 

  הלשונות בקר הוכיחו הבן, האב, ורוח הקודש שהם בשר ודם ואינם רוח?

. אצלו אין ישו אוכל דג וצוף דבש כפי שהזכרנו ואף ישו על פגישה בתאור דומה מספר יוחנן. ואולם בשינויי קל

תלמידים (לשיטת יוחנן). לוקס טוען  11אינו מראה את ידיו ורגליו כי אם את ידיו וצידו. באותה הפגישה נכחו רק 

  לקהל בנוסף לשתים עשר התלמידים. ועוד שני התלמידים הזוכים להתגלות בשדה.

מאמינים בהם מדוע אין התלמידים מזהים את ישו בסיפוריהם של לוקס ובכלל לטפשותם של האונגליונים וה

  ויוחנן וכן אצל מתי "מקצתם נחלקים בלבם,?

וכן אצל לוקס ישו "מחרפם על חוסר אמונתם"? האין ישו דומה לעצמו מלפני יומים? בתואר פניו ודמותו? האם 

  ת הזהות?חזותו שונה כל כך עד שרק ידיו ורגליו או צידו מהווים את תעוד
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כדאי לזכור שיוחנן לא סתם שינה מלוקס כשלוקס טוען שישו הראה את ידיו ורגליו. יוחנן טוען שישו הראה את 

ידיו וצידו. חשוב לזכור שיוחנן היחידי מבין האונגליונים הרואה את ישו כשה הפסח ובשעת צליבת ישו טען יוחנן 

צבא הרומאים לא שברו את עצמותיו של ישו בניגוד להתגשמות הפסוק "ועצם לא תשברו בו" מכיון שאנשי ה

  לשני הפושעים הנתלים עמו.

) ונתכוין בזה למלואת את 36,37יוחנן טען להתגשמות נבואה נוספת "והביטו אליו את אשר דקרו" יוחנן (יט' 

בין הטהור דברי זכריה יב', אך טעה בהעתקת הפסוק מהתנ"ך ומאת ה' היתה זאת ע"מ להבדיל בין הטמא (יוחנן) ו

זכריה (יב' י)"והביטו אלי את אשר דקרו" היינו אל ה' ולא אליו שהכונה בזה שהחיילים הרומים יסתכלו על פניו 

  של הנדקר בשעת מעשה.

ואם כן החיילים הרומים בדוקרם את ישו לא הסתכלו אל ה' אף לא לפי עדותו של יוחנן. ואם כן לא נתגשמה 

מתחכם לומר שפניו של ישו הם פני ה', לדעתם של הנוצרים אם כן מדוע שינה הנבואה הנוצרית. ואף אם יתחכם ה

יוחנן את הפסוק? כנראה שיוחנן לא סובר כך. ועוד שתחלתו של הפסוק "ושפכתי על בית דוד ועל יושבי ירושלים 

  רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו".

ן הארץ" וזה הרי ודאי לא התקיים לשיטתם באותו יום ומיד אחריו "וביום ההוא ... ואת רוח הטמאה אעביר מ

היינו ביום ההוא שהרי הארץ מלאה אנשים המכחישים בישו מיום דקירתו ועד עתה אם כן לא נתגשמה הנבואה 

של יוחנן. חשוב לזכור שלוקס לא מזכיר התגשמות נבואה זו הוא גם לא שמע על כך שאיש צבא רומי דקר את ישו 

לא ישמע על כך. עתה מובן מדוע לפי בשורתו של יוחנן ישו מראה את ידיו וצידו שכן צידו בצידו ואף מרקוס 

נדקר ע"י החיילים הרומאים. בשעת הצליבה ואילו לוקס מספר על כך שישו הראה את ידיו ורגליו. (כנראה שלוקס 

  לא ראה את ישו כקרבן פסח אלא כחזיר לכן פרס ישו טלפיו להראות לתלמידיו כשרותו).

ואם כן מתי ויוחנן המספרים על ישו הנדקר בצידו בשעת הצליבה מוכחשים ע"י מרקוס ולוקס ושוב סיפורם 

מצומצם משני צידי המשוואה בטל ובכלל כפי שהראנו מתי ויוחנן הם המוכחשים הראשונים כפי שהראנו כבר 

  ם השיקרית.בתחלת סיפור התקומה ואין אלו אלא דברי תוספת בדאות גמורה, לפאר את אמונת

יש עוד לציין שיוחנן המתאר את המפגש הראשון לשיטתו (כשמתי, לוקס, מרקוס, מכחישים מפגש שני ואף 

  שלישי המתקיימים לשיטתו של יוחנן) מייד בדברו עמהם.

-19"ויאמר אליהם שלום לכם. ובדברו זאת הראה אותם את ידיו ואת צידו וישמחו התלמידים". (יוחנן כ' 
  ן חשף את עצמו מבלי להמתין ומבלי סיבה והלמידים שמחו ומובן שהאמינו מאד.) ישו החשפ20

): "והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו. ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה 37לעומת לוקס (כד' 

אשר אתם מחשבות עלות בלבבכם. ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו, בשר ועצמות כ

ראים שיש לי ואחרי אמרו את זאת הראה אותם את ידיו ואת רגליו והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר 

  אליהם היש לכם פה דבר אוכל ויתנו לפניו חלק דג צלויי ומעט צוף דבש ויקח ויאכל לעיניהם".

ת ידיו וצידו גם מבלי התלמידים לא נבהלים כלל לפי יוחנן ואף לא "עלות מחשבות בלבבם" ישו שלף א

שהתלמידים יבהלו ומחשבות בלבבם בניגוד לבשורת לוקס לעומת יוחנן לוקס משווה את ישו לחזיר מושלם 

השולף את 'טלפיו' היינו ידיו ורגליו להראות כשרותו, כנראה ע"מ להראות שהוא מפריס פרסה ומיד מבקש דג 

לפי יוחנן התלמידים  …אין בכך הוכחה כפי שהסברנוומעט צוף אולי ניסה להוכיח שהוא גם מעלה גרה אולם 

שמחו אולם לפי לוקס התלמידים "לא האמינו משמחה" מה משמעותו של ביטוי זה שהם בודאי האמינו וע"מ 

לתאר את גודל שמחתם כתב לוקס "לא האמינו משמחה" אולם לוקס ממשיך "לא האמינו משמחה ותמהו" כלומר 

אומר אליהם היש להם פה דבר אוכל ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש שהם באמת לא האמינו לכן ישו 

ויקח ויאכל לעיניהם הביטוי "ויאכל לעיניהם" משמעותו הוכיח להם את מה שלא נהיה מוכח לפני כן מכוון שהם 

ר כן לא האמינו נמצא שלוקס סותר את יוחנן כוון שיוחנן טוען "וישמחו התלמידים" נקודה סוף פסוק. כלומ
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האמינו כנראה שלכן אצל יוחנן אין דג ואין צוף דבש ושום טקס הוכחה ע"י אכילתם ואילו אצל לוקס יש גם טקס 

  אכילת דג וצוף דבש. בסיפורו של לוקס התלמידים לא האמינו והיה צורך להוכיח שהוא אינו רוח ע"י האכילה.

ולות בלבבכם" "ויקח ויאכל לעיניהם" ועליו ניכר שישו מנסה לכבוש את לבבם ואת עיניהם "מה זה מחשבות ע

נאמר "לא תתורו אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זה זנות"(חז"ל). ישו הנולד מאשה שזינתה תחת בעלה שכן 

היתה נערה מאורסה ונבעלה לגוי, כנראה לרצונה. נראה שכגודל החטא כך גודל הפגם הנותן אותותיו בוולד. הוא 

  ישו הפגום המולד.

לסיכום: לגבי מפגש השליחים עם ישו טענות ארבעת האונגליונים סותרות ומכחישות הן לגבי מיקומו, (האם היה ו

בגליל או בירושלים). הן לגבי מס' הנוכחים, האם היה קהל בנוסף לשתים עשר התלמידים+ שני תלמידים נוסיפים 

י מתי ומרקוס). או רק אחד עשר תלמידים תלמידים.+ (ע"פי לוקס) או רק שנים עשר תלמידים (ע"פ 14כלומר: 

  (ע"פי יוחנן). האם היו כמה מפגשים? (ע"פי יוחנן) אחד לאחר שמונה ימים? או לא ע"פי שאר האונגליונים.

  האם עלה ישו השמים? או לא (מתי סבור שלא) האם היו עדים? או לא? כפי שטוענים יוחנן ומרקוס.

יה זה לפני שפגש את התלמידים אחרי שיחתו הקצרה עם מרים יוחנן טוען שישו אמנם עלה השמימה אך ה

המגדלת ובלי עדים. לוקס ומרקוס סותרים ומכחישים זאת הם מספרים על עלית ישו אחת בלבד לאחר מפגש אם 

  התלמידים.

 נמצאו יוחנן ומתי סותרים את מרקוס ולוקס, וכן יוחנן סותר את מתי. ועכ"פ גם מרקוס סותר את לוקס שכן לוקס

  מספר: א. ישו עולה השמימה מחוץ לעיר ירושלים.

  ב. ישו נשא ידיו ויברכם ובתוך הברכה נפרד מהם וינשא השמימה.

  ג. הם השתחוו לו.

  ד. שבו לירושלים והיו תמיד במקדש.

  ה. ישו עלה השמימה לפני עדים.         

  מרקוס לעומתו:

ם והמה יצאו ויקראו בכל המקומות "ויהי אחרי דיבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהי
  והאדון עזרם ויחזק את הדבר באותות הבאות אחרי דברם".

  . ישו אינו מוציאם מחוץ לעיר ע"מ לעלות השמימה.1

. הוא אינו נושא ידיו לברכם ובתוך הברכה נפרד מהם אלא הוא מדבר איתם. נשיאת ידים לברכה זמן הברכה 2

  איננו דומה לזמן דיבור איתם.

רקוס מספר שהם קוראים בכל המקומות. הם אינם חוזרים למקדש. "ויהיו תמיד במקדש מהללים ומברכים . מ3

  ) כפי שטוען לוקס53האלהים" סוף הספר (לוקס כד' 

. מדוע מרקוס אינו מספר על השתחויה בשעת הפרידה כפי שמספר לוקס? ומדוע אין ישו נפרד מאתם תוך כדי 4

  מרקוס אין התלמידים נוכחים כלל בשעת עליית ישו השמימה.ברכה? התשובה לכך היא שלפי 

ואולם המתבונן בדברי לוקס היטב יראה שאף לוקס לא טוען לנוכחות התלמידים בשעת עלית ישו השמימה אלא 

רק בשעת הפרידה מישו וכך כותב לוקס: "ויברכם ויפרד מאתם וינשא השמימה" ההמשך של לוקס ,והם 

ש על שעת הפרידה ואילו העליה לאחר פרידתו מהם השמימה היתה תאורם הדתי ולא השתחווה לו" יכול להתפר

  עדות מציאותית שלדעתם בטח שהוא נישא השמימה.
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) "ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי 43. ההדגשה בלוקס היא לא לעזוב את ירושלים עד הגאולה לוקס (כד' 5

דבר כל כך חשוב זה כשאר האונגליונים. אלא את ההיפך  תלבשו עוז ממרום" ואילו מרקוס אינו מוצא לנכון לומר

  בדיוק הם "קוראים בכל המקומות" כלומר אף מחוץ לירושלים ומחוץ לארץ ישראל באיים הרחוקים ואף ברומא.

. מרקוס איננו טוען כלל שישו עלה השמימה עם עדים. הוא רק טוען שאחרי שהוא דיבר איתם אח"כ ישו עלה 6

טוען שהתלמידים ראו זאת. וכמו שהתלמידים לא ראו שהוא ישו יושב לימין האלהים: כך הם  השמימה הוא איננו

לא ראו אותו עולה השמימה לכן אין השתחוויה ואין פרידה תוך כדי ברכה לטענת מרקוס. מכיוון שהתלמידים לא 

  נכחו במאורע.

להתפרש שהדבר אירע בנוכחותם.  נמצא איפא שלפי לוקס" ישו עלה השמימה אחרי המפגש עם התלמידים ויכול

  אולם מרקוס טוען שישו עלה לשמים אחרי המפגש עם התלמידים. והתלמידים אינם נוכחים.

בטענתו זו דומה מרקוס ליוחנן. אולם ההבדל ביניהם גדול מאוד האם ישו עלה לשמים לפני המפגש עם 
לראשונה? או לא האם הוא ישו אומר לה התלמידים מיד אחרי פגשו את מרים המגדלת, טרם פגשו את התלמידים 

למרים המגדלית שהוא עולה השמימה כפי בשורת יוחנן או שישו לא אמר דבר למרים המגדלית כמרקוס ומתי 
  המכחישים זאת?

מחקירה קצרה זו אנו מסיקים כי אין א"פ טענה אחת שוטפת ללא סתירות המכחישות בפרטיה. בין ארבעת 

  ות לתלמיד ישו שהיא טענתם העיקרית איננה אלא שמועת עדות מוכחשת מעיקרה.האונגליונים אף טענת ההתגל

  מבחינת תאור המקום האם בירושלים? או בגליל?

  מבחינת תאור ההתגלות בפרטיה השונים.

  הן מבחינת עלית ישו השמימה.

  וכן מבחינת המסרים שהעביר ישו.

  מבחינת תגובת התלמידים להתגלות.

  ישו. מבחינת מעשיו ודבריו של

  מבחינת מס' העדים.

  מבחינת מס' ההתגלויות.

מבחינת הרקע המקדים להתגלות מי מבשר לתלמידים האם זכה להתגלות מכבר לפני בשורתו לתלמידים האם 

  התלמידים האמינו ומה עשו עם זה התלמידים.

א לעה בלי עדות האם יש עדות לעלית ישו השמימה? לפי מתי ישו כלל לא עלה השמימה! לפי יוחנן ומרקוס הו

  התלמידים ואילו לוקס מוכחש ע"י שלושתם טוען שישו עלה ע"י עדות התלמידים. וטענתו בטלה.

  מה עשו תלמידיו אח"כ, ועוד ועוד.

  על הנוצרים כתב דוד ברוח קודשו:

"אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו" 
  קמו' ג',ד')(תהילים 

אולם ע"מ להשכין שלום בין שלושת האונגליונים לבין לוקס צריך לומר שהפרוש בלוקס הוא שישו עלה השמימה 

בלא עדים ואילו ההשתחוויה שלהם היתה רק בשעת הפרידה ונמצא שאין שום טענת עדות לעלית ישו השמימה 

  בפני עדים כולשהם ע"י אף אחד מהאונגליונים.
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יהמיון משנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד יתייעצו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם  "כי הנה אויביך
  ו')-מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" (תהילים פג' ג'

"מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום הוות תחשוב לשונך כתער מלוטש עשה רמיה אהבת רע מטוב 
אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך  שקר מדבר צדק סלה אהבת כל דברי בלע לשון מרמה גם

  מארץ חיים סלה" (תהילים )

  "פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר" (תהילים קמד' יא')

וכבר כתב רבינו בחיי עה"ת דברים ח' כו': "... שם הספר שלהם (של הנוצרים היינו הברית החדשה) שבו נשבעים 

גליון' שפירש עון מגולה, או  -גליון' או 'און -'אנגלי' שהוא לשון גל וגובה, קורין אותו 'עון היה שמו בלשון פרסי

  און מגולה"

  מי באמת העלים את הגופה?

  היפוטזה היסטורית (עבור מי שכבר נפל בפח הנצרות)
אחר. (רק  חשוב לציין שפילטוס השליט הרומי בארץ חיפש אף הוא להרוס את היהדות מבפנים ככל שליט רומאי

  באם אפשר בכלל להסתמך על דברי האונגליונים באשר לתאורו של פילטוס).

  ) "כי ידע אשר רק מקנאה מסרו אותו".10 27מתי (

) "ויהי כשבתו על כסא הדין ותשלח אליו אשתו לאמר אל יהי לך דבר עם הצדיק הזה כי בעבורו עניתי 19 27מתי (

  הרבה היום בחלום".

  ההגמון מה אפוא הרעה אשר עשה ויוסיפו עוד צעוק לאמר יצלב". ) "ויאמר23 27מתי (

) "ויהי כראות פילטוס כי לא הועיל מאומה ורבתה עוד המהומה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם 24 27מתי (

  ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו".

  מה היתה כוונתו אתם תראו? האם פילטוס זומם משהו?

  ן הוא אכן זומם משהו נגד העם היהודי.ובכן נראה שכ

  ) "ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו.26 27מתי (

  אז פטר להם את בר אבא ואת ישו הכה בשוטים וימסור אותו להצלב".

מדוע פילטוס מכה אותו בשוטים הרי יכול לברור לו מיתה יפה? ואח"כ החיילים הרומים ביזו אותו "וישרגו 

עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים" האם  קוצים ויעשו

  הם עשו כך בפקודת פילטוס, נראה שכן.

"וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המעיל וילבישו את בגדיו 
  ויוליכהו לצלוב".

ה לרכוש את אמונם של ההמון היהודי תוך מתן תחושה שהוא אכן לצידם כמו כן מהכתוב מסתבר שפילטוס רצ

רצה להראות שאף הוא בז לישו ע"מ שיראה כאלו יש אינטרס משותף בין היהודים ובינו, ואולם בתוך כך הוא 

  התחכם בעורמה להציגו כמלך היהודים המושפל.

  זה הוא ישו מלך היהודים".) "וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו 37מתי (פסוק 
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) "ויוסף פילטוס ויען ויאמר להם מה אפוא חפצתם ואעשה לאשר אתם קראים מלך היהודים 12וכן מרקוס (טו' 

  ויוסיפו לצעוק, הצלב אותו".

  האם הם קוראים אותו מלך היהודים? פילטוס שם דברים בפי ההמון?

הבאתם לפני את האיש הזה כמסית את העם והנה אני ) (פילטוס אל ראש הכהנים) "ויאמר אליהם 14לוקס (כג' 

חקרתיו לעיניכם ולא מצאתי באיש הזה אשמת מאומה מן הדברים אשר אתם טוענים עליו... והנה אין בו חטא 

  משפט מות".

  ) "וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים".38לוקס (כג' 

כהני היהודים אל פילטוס אל נא תכתוב מלך היהודים כי אם אשר אמר אני מלך  ) "ויאמרו ראשי21יוחנן (יט' 

  היהודים. ויען פילטוס ויאמר את אשר כתבתי כתבתי". האם זה מקרה שפילטוס כתב כך ואף לא מוכן לשנות?

צע נראה איפה שהיתה כאן יד מכוונת של פילטוס להציג את ישו כמלך היהודים לבזותו ולשלחו להורג ע"מ לב

  מזימה כל שהיא נגד היהודים.

הוא פקד על חייליו לעשות את כל אשר עשו כתר כותנות ארגמן ובזיונו ואף הלקאת ישו. הוא פילטוס ראה 

פוטנציאל להזיק את היהדות ולהערים על היהודים לכן את גופתו של ישו נתן ליוסף ממאמיני ישו אשר קברו 

  בחלקתו.

א יוסף הרמתי והוא תלמיד ישו אך בסתר מפני היהודים וישאל מאת פילטוס אשר ) "ויהי אחרי כן ב38יוחנן (יט' 

  יתנהו לשאת את גופת ישו וינח לו פילטוס".

  ) "וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו".60-66מתי (כז' 

יטענו שישו אכן קם מן המתים לכן "ויקהלו היהודים דאגו מכך שהרי הם חששו שמא הנוצרים יעלימו את הגופה ו

הכהנים הגדולים והפרושים אל פילטוס ויאמרו אדנינו זכרנו כי אמר המתעה ההוא בעודנו זכרנו כי אמר המתעה 

  ההוא בעודני חי מקצה שלשת ימים קום אקום.

אל העם הנה קם מן לכן צוה נא ויסכר מבוא הקבר עד היום השלישי פן יבואו תלמידיו בלילה וגנבוהו ואמרו 

המתים והיתה התרמית האחרונה רעה מן הראשונה. ויאמר להם פילטוס הנה לכם" הנה לכם אנשי משמר לכו 

  סכרוהו בדעתכם. וילכו ויסכרו את מבוא הקבר ויחתמו את האבן ויעמידו עליו את המשמר".

וזאת לאחר שרכש את אמונם  נראה משום מה שהיהודים בטחו בפילטוס וסיפרו לו את חששותיהם מפני התרמית

כאשר שיתף פעולה בהוצאתו להורג את ישו לבקשתם וצלבו. ואולם ענין יש לו להלחם בקדשי ישראל ולהרוס את 

  היהודות כמושל רומי. לא מתוך אמונה בישו אלא כרומאי הנלחם מלחמת תרבות בתרבות ישראל.

נראה שפילטוס שלח את חייליו ביום השבת. או לכן כשהם הסבירו לו את חששותיהם הוא ניצל זאת לטובתו. כ

הורה להם להוציא את הגופא ולהחביאה. הוא ניצל את בורותם של התלמידים הגלילים וכנראה יצר רושם של 

תחיה מן המתים. בזה יתכן שאפילו שלח שליחים להראות ולהטעות את המאמינים המצפים בכליון עיניים 

ה לחזק את התנועה החדשה נגד היהדות ע"מ שזו תלחם בקדשי ישראל וזאת וציפייה דרוכה לתחייה. עיניינו הי

מבלי לחשוף את עצמו ומזימותיו. הוא הערים על ההנהגה היהודית. שהרי לא יתכן להצליח אחרת. לכן תלמידיו 

הבורים של ישו "בכל ההתגלויות השונות" לא הכירו את ישו. פילטוס תכנן זאת היטב ושלח אדם שמראה ידיו 

ורגליו וצידו נפצעו מראש לצורך משימת התרמית הזו ובכך העמיד תנועה חדשה מאמינה נגד היהדות המובילה 

למחלוקת ולחורבן. כל זמן שתנועה חדשה זו של הנוצרות ניסתה להגיע אל היהודים ולחבל ביהדות מבפנים, 

בקרב היהודים ופנו לבשר את הניחום הרומאים ואף עודדום. כאשר הנוצרים הראשונים לא הצליחו בפעולתם 

  הגויים ובכללם אף להרומאים, נלחמו בהם הרומאים בכל כוחם.
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שנים אח"כ קבלה רומא את הדת הנוצרית כדת הקיסר  300 -ואולם "בור כרה ויחפרהו יפול בשחת יפעל" כ

  הרשמית והיהדות לעולם עומדת.

שהיא מפחידה איומה  -רביעית חיוא רביעיאונראה לפרש דברי הנבואה בדניאל ז' פסוק ח' המדבר על החיה ה

ותקיפה יותר מן החיות האחרות היא מלכות רומי "אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה" האוכלת את אויביה 

ומעקלתם להיות חלק ממנה תחת הנהגת מלכות רומי והשאר ברגליה רומסת, היינו את העמים שאינם מתחברים, 

שרי צבאות שהיו רומסים את העם ומשחיתים אותם בכל מקום בו  מתעכלים להיות חלק ממנה ושולחת לשם

  שלטה רומא.

"והיא משניה מן כל חיותא די קדמיה" והיא שונה ומשונה מכל החיות הקודמות לה "וקרנין עשר לה" 
  שרי צבאות ראשיים. 10 -ולמעשה הקיסרות הרומית, האחת שולטת אבל היא מורכבת מ

ישראל, הוא  -ן אחרת קטנה ונכנסה ביניהם" השליט על ירושלים"מסתכל הייתי בקרנים ועלתה קר
  פילטוס. "ושלוש מן הקרנים הראשונת נעקרו מלפניה" (בהמשך).

  "ולה ענים כעיני אדם בקרן זו פה מדבר גדולות"

בפסוק יא' : "רואה הייתי אז קול מלות גדולות שהקרן ממלמלת" וניתן לומר ע"פ פרשנות האונגליונים שקרן 

ה זו היא פילטוס שהעמיד בעורמתו את דת הנוצרים ע"י שהתחכם להערים על היהודים בכוונותיו "ועל זעיר

הגליליים הבורים" מאמיני ישו במרמה להעמיד דת המדברת גדולות ושכל מלכויות רומא האחרות מתבטלות 

  לקש ודלקו בם". אליה מאוחר יותר עד אחרית הימים שאז "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו

"רואה הייתי עד שנהרגה החיה ואבדה גופתה וניתנה למוקד אש" מקול הדברים הגבוהים שמדברת 
הנצרות עלתה חמתו של 'עתיק יומין'. "עד די קטלית חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא עד שנהגה 

ה הם שלושה מלכיות החיה ואבד גשמה וניתן לשרפה". ושלושת הקרניים הנופלים מפני הקרן הזעיר
הנופלות מפני מלכות האפפיור בעת כינונה ברומא שתחלתה בפילטוס בא"י. ובתחלה הנצרות לא נחשבה 
לכלום והיתה זעירה ואח"כ גברה בימי קונסטנטין ששלח את סילווישטרו האפיפיור שהיה נחבא במערה 

בי"ם) סילווישרו האפיפיור והביאו לרומי ונתן כתר הקיסרות בידו ומשל ברומי ובאיטליה (ראה מל
הראשון לזכרו חוגגים הנוצרים עד היום את הסילבסטר, סילבסטר, שונא היהודים קבל מהקיסר 
קונסטנטינוס את ה"אדיקט מילנו" שהוא כתב סמכות המקנה זכויות יתר לנוצרים בכל האימפריה הרומית, 

  והפכה את הכנסייה לכנסיית המדינה הכנסייה בראשות סילבבסטר

ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן קדמיא" זוהי מלכות דתית. שלטון הנצרות השונה  …יאל ז' כד': "דנ

מהקודמת לה". ותלת מלכין יהשפיל ומילין לצד עילא ימלל" הוא ידבר על השילוש מילים לצד מעלה ידבר 

ין ודת ויתיהבן בידה עד לפגום באמונת האחדות האך "ולקדישי עליונין יבלא ולישראל יציק ויסבר לשנוא זמנ

  עידן ועדנין ופלג עידן".

ויסבור לשנות זמנים ודת היינו הספירה הנוצרית ואת יום השבת לראשון וינתן לו ישראל ויהיו מסורים בידו 

  בשעבוד עד אחרית הימים. היינו מלכות אדום הרשעה.

ם ע"מ להלחם בדת ישראל נמצא לפי הנ"ל שמכונן הדת הנוצרית הוא השליט הרומאי פילטוס אשר הערי

ולהכחידה כאשר הוא בעצמו לא האמין בנצרות ושלח את ישו למותו בבזיון ובהערמה על המנהיגות היהודית 

כאילו הוא לצידם ע"מ לרכוש את אמונם אולם כבר תכנן וחרש מזימות כיצד למסור את הגופא ולהעלימה שכן 

ם עליהם ניתן לומר שפילטוס שהכיר את הדתות הכיר פילטוס את החששות של חכמי ישראל וניסה להערי

האליליות הפגניות ואת חולשתם של הבורים ניצל הזדמנות המוצעת בפניו להתחכם ולהערים על המנהיגות 

  היהודית ע"מ לנצח במלחמת התרבות בין תומא ליהדות וכך נולדה הדת הטמאה בעולם הנצרות.
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 אם מגלחים את האריה מגלים שפן: ובמילים אחרות
  המלך ערום!

למעשה אם נתעלם מהתוספות של האונגליונים המוכחשות ע"י רעיהם האחרים וננסה ליצור תמונה של 

  האינפורמציה המשותפת המוסכמת בלבד נקבל סיפור מאוד עלוב והרי הוא לפניכם:

יה זה מס' נשים או אשה אחת הגיעו ביום ראשון לפנות בקר עם חשיכה או אחר זריחת החמה סביר להניח שה

לאחר זריחת החמה ראו את הקבר פתוח נכנסו פנימה לראות הקבר היה ריק שומרי הקבר הרומאים הסתובבו שם 

טענו שישו קם מקבורתו, הנשים הללו פרסמו את הדבר והשמועה שתפשה כנפיים הגיעה אל המאמינים הבורים 

ישנה קם מן המתים סיפור דומה אירע שנטו להאמין באמונות טפלות ואליליות שרווחו באותה תקופה על פיהן ק

  א לאל מיתרה ועוד כמה אלים יוונים שקמו ממיתתם.

וכך ניצל השלטון הרומאי שחפץ להלחם בתרבות ישראל את ההזדמנות הפז של מלחמת עמי ארצות ומוכסים 

  וחטאים גלילים בחכמי ישראל אשר ביהודה.

בסתר תוך הערמה על המנהיגות היהודית (מתי כז') פילטוס למד את חששות חכמי ישראל ולהביאם להתגשמותם 

ויקהלו הכוהנים הגדולים והפרושים אל פילטוס ויאמרו אדוננו זכרנו כי אמר המת שהוא בעודנו חי מקצה שלשת 

ס) ושלח את שומריו כפי בקשת חכמי ישראל  -ימים קום אקום לכן נתן פילטוס את הגופה ליוסף! (מתי כז' נז' 

בקיצור "נתנו לחתול לשמור על החלב" החיילים הרומאים תודרכו להעלים את הגופא בשבת לשמור על הקבר ו

כך שיום ראשון בבקר כבר לא היתה גופא היו רק שומרי הגן משוטטים ואלו נראו כדמויות מעולם העליון, עבור 

ת בצפייה קבוצת נשים פתיות או אשה בודדה "המטורפת ממגדל" התדארת אמונות טפלות בורות והממתינו

להבטחת הקימה של ישו כפי שטען בחיו עתה מובן יותר מדוע היא אף מבקשת מבעלה שלא יפגע בו לרעה מתי 

  )13(כז' 

ויהי כשבתו על כסא הדין ותשלח אליו אשתו לאמר אל יהי לך דבר עם הצדיק הזה, פילטוס נוטל את ידיו לעיני 

יאו להורג ואף שואל ומנסה לסחוט האשמת הקהל היהודי הקהל היהודי וטוען שהוא נקי מדמו ולדעתו אין להוצ

) ויהי בראות 24לדורות לכן טוענת הברית החדשה שהקהל צועק יצלב ודמו עלינו ועל בינינו עד עולם. מתי (כו' 

פילטוס כי לא הועיל מאומה ורבתה מאד המהומה ויקח מים ורחץ את ידיו לפני העם ואמר נקי אנכי מדם הצדיק 

  ראו".הזה "אתם ת

פילטוס לפי סיפור זה המובא בברית החדשה מוסיף את המילים "אתם תראו" היינו אתם תווכחו לדעת שאני צודק 
שהאיש הנ"ל חף מפשע, ואולם מסיפור זה ניכר שהוא זומם דבר מה כנגד החלטת הקהל והמנהיגות היהודית של 

שלהם הוא איננו יברר לו מיתה יפה כפי  הסנהדרין הסופרים והפרושים שכן הוא עושה רצונם אולם לא בדרכם
שהסנהדרין עושים כאשר הם מוציאים להורג בלא בזיון והתעללות אלא הוא פילטוס עוזר ליצור את המיתוס של 

) 27מלך היהודים הנרצח ע"י היהודים תוך הצהרת נקיון כפיים, הוא פוקד על צבאותיו להתעלל בישו מתי (כז' 
ון את ישו ויביאוהו אל בית המשפט ואספו עליו את כל הגדוד ויפשיטו את בגדיו "ויקחו אנשי הצבא אשר להגמ

ויעטוהו מעיל שני וישרגו קוצים ויעשו עטרת על ראשו וקנה בימינו ויכריעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך 
עיל וילבישוהו מלך היהודים וירקו בו ויקחו את הקנה ויכוהו על ראשו ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המ

  תא בגדיו ויוליכוהו לצלב".

הקיסרות הרומאית לא ישבה מנגד היא זממה בראשותו של פילטוס את הקימה מן המתים של "מלך היהודים 

ע"מ לקדם את האינטרס הרומאי בחבל ארץ זה, תוך ניצול הבורות, האמונות הטפלות והשמועה  –הנהרג" 

ש התואמת את האלילות הפגנית הרווחת באותה תקופה, על אלים שנפוצה בטרם מותו על דבריו של ישו האי

  הקמים מממיתם דוגמת מיתרה, קרישנה, וכדו'.

  וכך נולדה לה דת השקר העולמית.
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אולם ראיתי הסבר נוסף היכן נמצאת גופתו של ישו ומדוע הקבר היה ריק. רבי חיים ויטאל תלמידו של המקובל 

ממאורעות הימים ההם: היהודים רצו להזים את השקרים שהפיצו תלמידי  האלקי האר"י ז"ל מסר פרט בלתי ידוע

ישו ביום שישי ושבת, כאלו עלה בגופו השמימה על כן הוציאו את גוייתו המתה מקברו שבירושלים כנראה 

במוצאי שבת והוליכוהו לעין כל לארכה ורחבה של ארץ ישראל, כדי להראות בצורה חד משמעית שגופו של ישו 

על פני הארץ ולא משוטט בשמי מרומים לבסוף הושלכה גוייתו אל אחד הבורות בגליל העליון, שאת מרקיב 

מקומו המדוייק ציין רבי חיים ויטאל. פרטים אלו מופיעים בכתב ידו המקורי של רבי חיים ויטאל בשער 

  הגלגולים, ונשמט ע"י הצנזורה בספר המודפס.

. (משיחי השקר 32ירחון "משפחה" גליון ניסן תשמ"ח עמ' כת"י זה נתגלה לאחרונה והדברים הובאו ב

  ).12ומתנגדיהם עמ' 

יתכן שכאשר הגיעו נשים לקבר היה זה לאחר הוצאת הגופא ובעוד היהודים מוליכים את גויתו לעין כל לארכה 

ואף ולרחבה של ארץ ישראל, אולם נוח היה להם לאותם בורים להניח שהקבר הריק פירושו ישו קם מן המתים 

  עלה השימימה.

  ולפי טענה זו הגופה היתה בקברה!

  החטא וכפרתוהחטא וכפרתו

אותך האם אתה אף פעם לא חוטא? האם אתה שומר את כל התרי"ג מצות? הרי קהלת אומר:  נוצרי מאמין ישאל

"כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז' פסוק כ') השאלה היא, מהי תהליך הסליחה 

  לחטאים?

  ן שבית המקדש היה קיים, כיצד השיגו סליחת חטאים?בזמ-

האם לא ע"י הקרבת קרבן? האם לא ע"י זה שדם נשפך בעבורך? דם נקי חייב להשפך בעבורך!!! יטען בפניך 

  המאמין הנוצרי.

ואם כן כיצד אתה משיג היום סליחת חטאים האם מקרה הוא זה שישו ניבא את החורבן, ומיד אחריו אין בית 

  יצד היום תשיג סליחת חטאים מבלי מקדש זבח וקרבן?מקדש? כ

  יש"ו הוא הינו הדרך היחידה להגיע לגן עדן, ולסליחת חטאים ואין מבלעדיו שום דרך אחרת!!!

  או דרכו בלבד לגן עדן, או בלעדיו להשרף באש הגהינם.

לצטט גמרות כשמדובר  כפי הידוע אין אפשרות לענות לנוצרי מאמין באמצעות כתבים מלבד התנ"ך. לא שייך -

  הם אינם מכירים בערכם של דברי חז"ל כלל. -בנוצרי אונגליוני או נוצרי משיחי

האם ישנה תשובה יהודית לשאלה זו, הרי בתורת משה בספר ויקרא יז' פסוק יא' נאמר מפורשות שאין סליחת  -

  ל נפשותיכם כי הדם הוא הנפש."חטאים אלא ע"י דם "כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר ע

  נמצא איפא שהתורה בעצמה אומרת בברור שאין סליחת חטאים אלא בדם, האין אנחנו מכבדים את התנ"ך שלנו?

תשובה: בבואנו לענות על שאלות אלו עלינו לשאול את עצמינו שאלה אחת יסודית, האם אמת הדבר שהדרך 

  קרבן, ואך ורק באמצעות דם?היחידה לסליחת חטאים הינה אך ורק ע"י הקרבת 
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  והתשובה: לשאלה זו היא: בוודאי ישנם עוד אופנים שונים להשיג סליחת חטאים כגון תשובה, תפלה וצדקה!

אנו נצטרך להוכיח זאת. אולם נשאלת השאלה: מתי משתמשים בכל אחד מהדרכים האלו, האם דרך אחת עדיפה 

  על האחרת?

ינה הדרך הכי פחות מועדפת מבין השלושת הדרכים הנ"ל. ולעומתה התשובה היא: בהחלט כן, הקרבת קרבן ה

  דרך התשובה הינה הדרך הנשגבה ביותר!!!

אם נסתכל בויקרא ד' נוכל לראות שהקרבת קרבנות היתה בעיקר לתכלית אחרת ולא לסליחת חטאים כי אם לקרבן 

  תודה, שלמים, תמיד חגיגה, עולה וכמו כן גם לקרבן חטאת ולאשם.

ד' אנו מקריבים קרבן חטאת, התורה מפרשת שאם חטאנו בשוגג אז, ורק אז קרבן חטאת אכן מכפר, זאת  בויקרא

אמרת: שבמערכת של סליחת החטאים על בסיס קרבנות ניתן להשיג סליחת חטאים אך ורק אם החטא נעשה 

  .בשוגג. ולמעשה מוכח משם שאם משהו חטא במזיד הרי שקרבן חטאת לא מועיל לו כלל ועיקר

כיצד ניתן להבין כלל, שבדת ה'אהבה היהודית', חיה מסכנה המקרבת קרבן על המזבח וסובלת במקום החוטא מה 

  עשתה חיה זו?

מובן שרק על חטא בשוגג כאשר לא ידע החוטא ששבת היה, או לא ידע שביום השבת אסור לעשות מלאכה 

שהוא אמור היה להיות הנהרג, מקריב הוא מסויימת, ומכיון שהחוטא לא נתכוין כלל לחטוא, לכן ע"מ שידע 

קרבן. והכוונה שמערכת זו תלמד את החוטא שמוטלת עליו האחריות למעשיו הן לדעת והן לזכור, מה מותר ומה 

  אסור ובנפשו הדבר.

  ניתן לראות שהנביאים אכן העדיפו את התשובה על פני הקרבן.

חת חטאים דרך דם נקי של משהו אחר, נובעת חשוב עוד לדעת, שהאובססיה של הנצרות עם הענין של סלי

מהפגניות האלילית של הדתות הקדומות שאף הן הקריבו קרבן אדם כדוגמת הנערה הבתולה אל תוך לוע הר געש, 

  או קרבנות אדם על מזבח האלים בדתות עתיקות ושונות.

דוד המלך אומר לנו שה'  -ת"(תהילים מ' פסוק ז') : "זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאל

  מעדיף שישמעו את דבר ה' הרבה יותר מדם הקרבן.

הנצרות התקשתה מאוד עם הפסוק המעדיף את שמיעת דבר ה' יותר מאשר עולה וחטאה,דבר הסותר את  -

  תפיסתם התאולוגית. ולכן המתרגמים הנוצרים החליטו לאנוס ולשנות את הפסוק.

וברצון הזה  …: "זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי5,6ים פרק א' פסוק וכן כתוב בברית החדשה, אל העבר

  מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת".

  מטרת סילוף הפסוק היא, ע"מ לקרב את לב הקורא להאמין בגוף המשיח.

סים ומסלפים את נשאלת השאלה איך הם משנים את דבר ה' אם באמת את האמת הם מבקשים? הרי הם אונ

  הכתוב!

[לצורך הענין, נתעלם מדברי הגמרא וחז"ל, שהרי מאמיני הנוצרים מכחישים אותם], התנ"ך מספר לנו על חטאו 

של דוד שחשק בבת שבע לאחר שראה אותה מתקלחת, הוא שולח את אוריה החיתי לחזית ע"מ שימות בשדה 

רש, וכשדוד שומע את מה שעשה העשיר לעני כאשר הקרב, נתן הנביא מגיע אליו וממשיל לו את משל כבשת ה

לקח את כיבשת הרש היחידה ע"מ לארח את אורחו, בעוד שלעשיר יש הרבה כבשים משלו ועליה הוא חומל 

  לשמרם "ויחר אף דוד באיש מאוד ויאמר אל נתן חי ה' בי בן מות האיש העשה זאת". (שמואל ב' יב' פסוק ח')
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נתן הנביא מוכיח את  -אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל" "ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב
דוד ואומר לו אתה הוא האיש "ועתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי בזתני ותקח את אשת אוריה 

  החתי להיות לך לאשה" (שמואל ב' פרק יב' פסוק י')

לא תמות" (פסוק יג') הרי שעל "ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה' ויאמר נתן אל דוד גם ה' העביר חטאתך 
עברה במזיד של אשת איש עונשה בסקילה, ועל רצח במזיד שהשופך דם באדם דמו ישפך, נסלח דוד ע"י 

  תשובה ובלבד בלא שום קרבן (בית המקדש לא היה בימיו של דוד עדיין).

ל התשובה והיו מפסיקים לו היו הנוצרים מתבוננים מסתכלים בפרקי התנ"ך באמת, היו אף הם רואים את כחה ש -

  את האובססיה שלהם עם מערכת סליחת החטאים דווקא דרך הקרבת קרבן אדם ושפיכת דם נקי.

(תהילים פרק נא' פסוקים טו' עד הסוף) : "למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, 

לחטאו: "הצילני מדמים אלקים אלקי  דוד המלך מתייחס בפרק זה-אלמדה פשעים דרכך וחטאים אליך ישובו" 

תשועתי תרנן לשוני צדקתך ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך", (כך אנו מתחילים תפלת העמידה) "כי לא תחפוץ 

זבח ואתנה עולה לא תרצה: זבחי אלקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה, אלקים לא תבזה: הטיבה ברצונך את ציון 

  צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים". תבנה חומת ירושלים אז תחפוץ זבחי

הרי שלמרות שאין בית מקדש ישנה תשובה. ואפילו על עברות במזיד, אבל מה עם ויקרא יז' יא', הרי משם מוכח 

שרק ע"י דם ישנה כפרה? למעשה הפסוק מדבר על איסור אכילת דם, ושהאוכל דם ה' יכרית את הנפש ההיא 

שמש על המזבח לכפרה "כי הדם הוא בנפש יכפר" ולכן אסור לאכול דם אבל מקרב עמה. מדוע, מכיון שדם מ

האם באמת כתוב כאן שרק, ואך ורק ע"י דם יש סליחת חטאים? זה לא כתוב כאן! זוהי הבנה לא נכונה או 

  הטעייה מכוונת ע"מ להכניס את ישו למרכז הענינים.

התורה, וכך כותבת הברית החדשה: "ואין כפרה בלי ) "וכמעט הכל יטהר בדם על פי 22פסוק  9(אל העברים פרק 

  שפיכת דם".

): "כי בכלות משה להגיד לכל העם את כל המצות בתורה לקח דם העגלים 18(אל העברים פרק ט' פסוק 

והשעירים עם מים ותולעת שני ואזוב ויזרק על הספר ועל כל העם". ויזרק על הספר? מדוע שינו? על מנת שיקבל 

שבתנ"ך מסופר שסליחת חטאים הינה בדם בלבד. שהרי זרק משה דם על הספר, כדי שנבין הקורא התמים, 

  שמספר התנך סליחת חטאים היא רק בדם, וכי זאת כל התורה כולה!

אולם לאמיתו של ענין בספר שמות (פרק כד' פסוק ו') כתוב: "ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על 

יקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרק על המזבח. ויקח ספר הברית ו

  העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה".

  שקר וכזב! הוספה לא כתובה.

ניתן להוסיף שהנוצרים בטענתם זו שסליחת חטאים לא ניתן להשיג אלא באמצעות דם נקי הנשפך בעבורך,  -

  מצים להוכיח זאת מן התנ"ך שאין שם דרך אחרת סותרת את דברי ישו בברית החדשה.ומתא

  סותר את דברי ישו עצמו. 9ולמעשה אל העברים 

  - 32, 11א. לוקס'

  ". …"אנשי נינוה יקומו במשפט את הדור הזה וירשיעוהו כי הם שבו בקריאת נינוה

נה ג' פסוק י': "וירא האלהים את מעשיהם כי שבו האם בתקופתו של יונה הקריבו קרבנות או עשו תשובה: יו-

מדרכם הרעה וינחם האלהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה". כלומר ישו מודה שיש דרך אחרת 

  לסליחת חטאים מלבד קרבנות והיא לשמוע את דבר ה' ולשוב אליו בתשובה.
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  - 4, 11ב. לוקס' 

תינו כי סולחים גם אנחנו לכל החייב לנו ואל תביאנו לידי נסיון", ישו מלמד כיצד להתפלל לאב: "וסלח לנו חובו

  -ועוד ממשיך ישו

"ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן, ואם דג היתן לו נחש תחת הדג. או כי  - 11, 11לוקס' 

השמים יתן את רוח  ישאלנו ביצה היתן לו עקרב. הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם אף כי האב מן

  הקדש לשאלים מאתו.

כלומר: ישו מודה שישנה דרך והיא דרך התפלה א לסליחת חטאים ב לקבלת רוח הקדש לכל מבקש. "ויאמר 

  אליהם כי תתפללו אמרו אבינו" וכו'.

  , ואין כפרה בלי שפיכת דם!!!9, 'לאל העברים' 11, 11וכן סתירה תאולוגית בין לוקס' 

לל אל ה' ויאמר אניה ה' הלא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברוח תרשישה כי יונה ד' ב': "ויתפ

  ידעתי כי אתה אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה".

יונה ג' ז': "ויזעק ויאמר בננוה מטעם המלך וגדליו לאמור האדם והבהמה והבקר והצאן אל יטעמו מאומה ואל 

ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס  ירעו ומים אל ישתו

  אשר בפיהם".

הנכרים שואלים וכיצד יהודים היום מגיעים לסליחת חטאים לגבי חטאים הנעשים בשגגה הרי אין את דם הקרבן? 

  (הרי סוף סוף לגבי חטא שגגה צריך קרבן)

ולמה ואיננה נצרכת, האם אפשר למחוק על פי שיטת היהודים את ספר מה עם מערכת הקרבנות, הלכה לבית ע

  ויקרא?

: כבר ניבא שתהיה תקופה בה לא יהיה מקדש וקרבנות עד אחרית הימים עד התגלות 4,5הושע פרק ג' פסוק 

המשיח, ולשאלה זו, מה נעשה באותם הימים כיצד נסלח עונה הושע: "כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך 

  אין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים"ו

  הושע פרק ה' פסוק ו': "כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות. היינו לימוד תורה טוב יותר מזבח".

הושע יד' פסוקים ב', ג': אמר לנו הנביא מה לעשות כשאין בית מקדש ולא קרבנות: "שובה ישראל עד ה' אלהיך 

  כם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו בל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו".כי כשלת בעונך קחו עמ

 NIVתפלה, תשובה ולימוד. הכנסיה לא אוהבת את הפסוק ולכן ה' -כלומר תחת הקרבנות לחטאת ולאשם  -

 פירש התנ"ך לאנגלית, ועל הושע יד' ג' תרגם את הפסוק: "ואז נשלמה את פרות שפתנו". והכוונה להעלים את

  , ששפתיים מחליפים קרבנות. -האמת

משלי טו': "זבח רשעים תועבת ה' ותפלת ישרים רצונו". וכן שלמה המלך מתפלל בחנוכת המקדש על התקופה 

  שלא יהיה מקדש ולא זבח הוא לא דיבר על ישו כמחליף הקרבנות והמקדש ועל הדם, אלא כך כותב שלמה.

ם אשר לא יחטא, ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ כ': "כי יחטאו לך, כי אין אד -מלכים א' ו'

האויב רחוקה, או קרובה, והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמור חטאנו 

והעוינו רשענו ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם והתפללו אליך דרך ארצם אשר 

לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך. ושמעת השמים מכון שבתך את תפלתם ואת תחינתם  נתתה

ועשיתה משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמיהם לפני שוביהם 

  וריחמתים".

  בכל קראם אליך ". פסוק נב: "להיות עיניך פתחות את תחינת עבדיך ואל תחינת עמך ישראל לשמוע אליהם
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  מדוע שלמה המלך החכם מכל אדם, הנביא, לא ידע שישו צריך להגיע והוא יהיה הפתרון לסליחת חטאים?

  ומעבר לכך, מדוע לא כתוב ישו בפסוק?

הרעיון של אדם צדיק נקי כפיים, שצריך למות עבור הרשע, אינו יהודי מקורו בעבודה זרה. עובדי האלילים  -

  קו אותה לתוך לוע הר געש. מדוע, לסליחת חטאים?השתמשו בבתולה זר

בתולה. כיון שהיא מסמלת טוהר, ולוע הר געש מדוע? כיון שזהו המות האיום ביותר העולה בדמיון הפרוע. כך 

  ובזה נסלח לכל המקריבים את הבתולה. -מוקרב על מזבח הרשע, -טוהר, מצד אחד -ששני קצוות,

ת המירה את דתה לדת הנוצרים, הנוצרים המירו את דתם לאלילות האמת היא שיותר משהאמפריה הרומאי

  הרומאית הפגנית.

יחזקאל יח' א': "מה לכם את מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור אבות יאכלו בסר ושיני בנים 

  תקהנה חי אני נאום אדני ה' אם יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל".

  לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות". יחזקאל יח' ד': "הן כל הנפשות

  יחזקאל יח' כז': "ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה".

יחזקאל יח' כא': "ורשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא 

  ו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה".ימות. כל פשעיו אשה עשה לא יזכר

  אף אחד לא מת בחטאו של אף אחד, ישו לא מת בחטאו של אף אחד הוא מת בחטאו בלבד!!!

: כותב "ככה אהב האלהים את העולם, עד אשר נתן את בנו יחידו למען כל המאמין בו לא יאבד. אם 16יוחנן ג' 

אדם בעבורו ובפרט לקרבן בנו יחידו והנביא צורח  הקב"ה רוצה לטהר את העולם איננו זקוק כלל וכלל לקרבן בן

וקובל" האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי"? (מיכה ד' ז') ובמדרש אגדה אנו מוצאים " אמר ר' אבון בשם 

ר' חלקיה טפש לבם של האומות שהם אומרים יש לו בן להקב"ה, ומה את בנו של אברהם, כשראה הקב"ה שבא 

ת בצער אלא מיד צווה "אל תשלח ידך" ואילו היה בן להקב"ה היה מניחו להצלב ולא היה לשחטו ולא יכול לראו

הופך את העולם ועושה אותו תוהו ובהו?! לפיכך אמר שלמה (קהלת ד' ח') "יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו" 

  (מדרש אגדה בראשית ל"א)

איש בחטאו יומת. הנכרים מעדיפים להשליך את  הענין הוא שאנו מלאים חטאים, ומה נעשה יש לנו הרבה אחריות

האחריות על זולתם, מישהו חייב לשלם את המחיר. וכדאי שזה יהיה מישהו אחר שישלם עבורנו, ואנו איננו 

  אחראים למעשנו. זוהי הפסיכולוגיה הזולה והנוחה לשפוך דם נקי ע"מ לטהר את מצפונינו לפי הבנתנו.

וח לאחרים נדמה לנו שגם ה' לא יכול לסלוח לנו אנו מאנישים את האלוהות וזאת מכיון שלנו כל כך קשה לסל

ומבינים אותו לפי מגבלתנו. כיון שאנו לא סולחים לא לעצמינו ולא לאחרים נדמה לנו שגם ה' כזה וצריך דם כדי 

  להסלח.

  אך ה' אינו אדם ולא עושה את הדברים כמונו כפי שמלמד אותנו התנ"ך: -

מחשבותיכם, כי לא דרככם דרכי, גבהו דרכי מדרככם כגבוהה השמים על הארץ". "כי לא מחשבותיי 
נכון, אנחנו זוכרים חטאים של אנשים אחרים ולפעמים קשה לנו לסלוח אפי' אחרי הרבה שנים (ואולי גם 
לעצמינו) אבל ה' אומר לנו: 'אל תנסו להבין אותי, חזרו בתשובה אני לא כמוכם, אני סולח! חזרו 

  באמת'.בתשובה 

  משלי טו' ט': "וכן צדקה מועדפת מזבח כפי."

  משלי טז' ו': "בחסד ואמת יכפר עון וביראת ה' סור מרע". (בחסד= צדקה, ואמת= משפט)
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  משלי כא' ג': "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח".

  משלי כא' כב': "רודף צדקה וחסד ומצא חיים צדקה וכבוד".

  לא זבח ודעת אלקים מעלות"הושע ו' פסוק ו': "כי חסד חפצתי ו

  אם נשאל נכרי מה מצפה לישו שיחזר בביאה השניה, האם יהיו קרבנות?-

  והתשובה הנוצרית: לא יהיו קרבנות לעתיד מכיון שישו מת אחת ולתמיד והוא הקרבן הנצחי:

  לפי היהדות: בודאי שיהיו קרבנות לעתיד לבא בית מקדש שלישי.

  10:6אל הרומים 

  12:9אל העברים 

  10:10אל העברים 

  18:10אל העברים 

  ואמנם יש אפשרות לברר זאת באמצעות התנ"ך המוסכם:

"כי כה אמר ה' לא יכרת לדוד איש ישב על כסא בית ישראל ולכהנים הלוים לא יכרת איש מלפני  18,17 33ירמיהו 

  מעלה עולה ומקטיר מנחה ועשה זבח כל הימים".

ים ולא ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוים משרתי כב': "אשר לא יספר צבא השמ 33ירמיהו 

  אותי."

  מובן שישנה הקבלה בין ההבטחה הנצחית של ה' לדוד ובין ההבטחה הנצחית בין ה' לכהנים והלוים

: זכריה מדבר על אחרית הימים כאשר ה' יאסוף את כל הגויים למלחמה על ירושלים, פסוק ט' בפרק 14זכריה 

חרית הימים: " והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד ביום ההוא יהיה על מעיד על א

מצילות הסוס קדש לה' והיה הסירות בבית ה' כמזרקים לפני המזבח והיה כל סיר בירושלים וביהודה קדש לה' 

  ביום ההוא." צבאות ובאו כל הזבחים ולקחו מהם ובשלו בהם ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבאות

: התאור הפרטני והקורקטי ביותר בנבואות המשיחיות העתידיות, הינו תאור המבנה של בית  48, 40יחזקאל 

  המקדש השלישי כיצד יראה המקדש שיעמוד לנצח. כמה חלונות כמה דלתות וכו'.

  )7מס'  43מבנה ממשי בהר המוריה (יחזקאל -

כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם לא "ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום 
  יטמאו עוד בני ישראל שם קדשי"

הרי שמדבר על בית המקדש השלישי שלא יטמאו עוד בני ישראל את שם קדשו ועוד אמר "אשכן שם בתוך בני 

  ישראל לעולם."

  )22וגם קרבנות חוזרים ולא רק קרבנות בכלל אלא גם קרבן חטאת ואשם (יחזקאל -

  : עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם 9, 43קאל יחז

  ומיד אחר כך פסוק י' : "ואתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויבלמו מעותיהם ומדדו את תבנית" וכו'. -

  מסקנה: מדובר בבית המקדש השלישי.

  אגב, זה אינו שינויי במחלוקת פרשנות הכנסיה ובין היהדות.

  כאן: שההמשך, פסוקים יח' עד סוף הפרק, שמדברים על הקרבן, מדברים על תקופת בית המקדש השלישי.ומ
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  פסוק יח': "ויאמר אלי בן אדם כה אמר ה' אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם".

  לשרתני פר בן בקר לחטאת" וכו'. פסוק יט': "ונתתה אל הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאום ה'

  פסוק כא': "ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש"

  פסוק כב': "וביום השני תקריב שעיר עזים תמים לחטאת וחטאו את המזבח כאשר חטאו בפר" וכו'.

  תהליך חנוכת המזבח בבית שלישי.

תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית ישעיהו כו' ז' : "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית 

  תפלה יקרא לכל העמים".

  צדקה-

ספר שמות פרק ל' טו': "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על 

  נפשותיכם"

  פרק ח' טז': "ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל"

בצדקה פרק ועויתך במתן ענין הן תהוה ארכה לשלותך (ארמית במקור) ספר דניאל פרק ד': "וחטרך (וחטאך) 

  תרגום לעברית "תכפר חטאתך בצדקה ועונותיך בנדבה לעניים, כדי שתאריך שלוותך"

ספר במדבר לא' פסוק נ':" ונקרב את קרבן ה' איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על 

  נפשותנו לפני ה'".

ין: שגם בזמן שבית המקדש היה קיים, אין סליחת החטאים תלוייה בדם דווקא אלא בתשובה, ובהבאת עוד נצי

  קרבן סולת ללא דם כלל.

ואם לא  …ויקרא פרק ה': "ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמתו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה

שר חטא עשירית האפה סלת לחטאת לא ישים עליה תשיג ידו לשתי תורים או לשתי בני יונה והביא את קרבנו א

  שמן ולא נתן עליה לבנה כי חטאת היא".

כלומר עשירית האיפה סלת, היא קרבן החטאת לעני שאין לו להקריב שה או שני תורים או שני בני יונה. ואם כן 

ן לא היה נסלח לאן נעלם הדם? אלא, אף בקרבנות בבית המקדש הכפרה תלוייה בתשובה בלבד ולא בדם שאם כ

  לעני בעבור עשירית האיפה סלת.

  ואפי' אם נניח בניגוד לנ"ל שאין כפרה בלא דם: -

  הרי הדם מכפר רק על חטאים בשוגג בלבד ולא עברות במזיד

וכיצד איפה ישיגו הנוצרים סליחת חטאים על עברות במזיד, שהרי ישו החליף לשיטתם את מערכת הקרבנות 

  כקרבן נצחי...

  סליחת חטאים בשוגג האם אין דיני תורה המורים כיצד מקריבים קרבן? :וגם לגבי 

  מן החי. ואסור באיסור 'לא תרצח' להקריב מן האדם.

)ואילו הרומאים, לפי סיפורי "הברית החדשה", התעללו  18-25צריך שהקרבן יהיה בלי שום מום (ויקרא כב', 

  בישו לפני שהוציאו אותו להורג.

  )וכתוצאה מכך ישו ודאי נפסל 1-3יוחנן יט'  15-19וס טו, , מרק26-30(מתי כז, 

  מלהיות קרבן כשר.
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. קרבן מקריבים על המזבח ובבית המקדש בלבד ואילו ישו לא הוקרב על המזבח אלא נצלב וממילא אין לראות 3

  במותו שום כפרה לאף אחד אלא הוא מת בחטאיו המרובים כמחלל ה' ברבים.

קרבן ע"י צליבה. מה עוד שמצאנו שה' אמר לאברהם להקריב את בנו -לכך בתנ"ךבנוסף לכך אין שום תקדים 

ומנעו מכך כיון שרק רצה לנסותו ועוד היה זה על גבי המזבח, ועוד שהיה צריך לשוחטו במאכלת לפי דיני הקרבן. 

ומכאן שאין  ועוד שביצחק לא היה מום, הוא אכן היה עולה תמימה. אך רק ע"מ לנסותו, ה' לא הרשה דבר שכזה,

  כדבר הזה ביהדות.

)ואילו  2,5-6טז'  5-6 11כמו כן כשבית המקדש קיים, אסור להקריב קרבנות מחוץ לשטח בית המקדש (דברים יב' 

  ישו הוצא להורג מחוץ לבית המקדש.

זאת מסיונרים טוענים כי לא ניתן להשוות את ישו לקרבן ממש, רק קרבן סימלי או רוחני, ומובן למה הם טוענים 

  שהרי לא ניתן לטעון אחרת לאור הנתונים הנ"ל.

אך "הברית החדשה" סותרת אותם. היא מתייחסת לישו כקרבן ממשי שמתקיימים בו קני מידה תנכ"יים של קרבן 

  ממשי:

  …) ויבאו אל ישוע ויראו כי כבר מת ולא שיברו את שוקיו33-36(יוחנן יט' 

  ו בו".וכל זה היה לקיים את הכתוב " ועצם לא תשבר

"הברית החדשה" מתארת את ישו כקרבן פסח ממשי שעליו כתוב שאוכלים אותו ושעליו כתוב "ועצם לא 
  )12במדבר ט',  46תשברו בו" (שמות יב', 

אם ישו הוא קרבן פסח ממשי אז עליו לעמוד בכל הקריטריונים של הקרבן ואם לאו אז הוא פשוט לא יכול לכפר 

  על אף אחד.

קרבן חטאת ואינו קרבן אשם ואין תכליתו סליחת חטאים כלל. הוא זכר לדם שעל המשקוף  א. קרבן פסח אינו

שפסח ה' על בתי העברים והצילם ממכרת בכורות. ועוד הוא המלכת ה' בעולם על ששחטו ישראל את אלהי 

צותו מצרים שהאמינו בטלה, לעיניהם של המיצרים ובזה הראו שה' הוא השולט בעולם, והם מוכנים לקיים מ

  באמונה שלימה ובמסירת נפש גמורה מתוך בטחון מושלם בה'.

ב. אם ישו הינו קרבן הפסח היה צריך גם לצלותו כדין, על קירבו ועל כרעיו כדין קרבן הפסח וזה לא נתקיים בו 

  (ראה שמות יב' פסוק ה')

, במדבר  46בו' (שמות יב'  אם ישו הינו קרבן פסח כפי שטוענים האונגליונים שאכן נתקיים בו 'ועצם לא תשברו

  ) היו צריכים להתקיים בו עוד "נבואות והתגשמויותן" אחרות כגון (שמות יב' פסוק יא'): 12טו' 

  א. "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים" (שחיטה כדינה).

  ב. "ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף ועל הבתים אשר יאכלו אתו בהם".

  "ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו".ג. 

  ד. "לא תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו".

  ה. "לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר באש תשרפו".

  תם אותו בחפזון פסח הוא לה'".ו. "ככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידיכם ואכל

ואמנם קרבן פסח אינו מוקרב על המזבח, אלא נאכל בתוך החומות, אבל אין ספק שצליבתו של ישו לא היתה 

  בתוך החומות כיון שהקפידו שלא לטמא טומאת מת את תוך החומות.
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  ואם קרבן חטאת הוא הרי שלא הוקרב על המזבח אלא מחוץ לחומות.

  בה של ישו על פי ה' "הברית החדשה"נזכור את תאור הצלי

  "ואיש אחר לקח חנית וידקור את צלעו ויצאו מים ודם וישו הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו". 49מתי כז' 

"בין אם היה חטאת בין אם היה קרבן פסח הרי היה טרפה מחייו שהרי דקרו אותו איש אחר ויצאו דם 
ה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תקחו" ומים לפני מותו. ואם כן לא נתקיים בו "ש

  . 30/36(שמות יב' ה') כיון שהיה בו מום וגם לא היה בן שנה . גילו של ישו במותו היה לערך 

כן תאר  34, 19, שכלל לא מביא שדקרו את ישו ואילו יוחנן 23: סותר את התאור של לוקס' 49ועוד מתי כז' 

  חו בניגוד למתי שהדקירה התבצעה לדידו עוד בחייו.שדקרוהו אחר נפיחת רו

  עוד כתוב אחר אמר "והביטו אליו את אשר דקרו". 37יוחנן יט' 

לוקס' לא מביא את התגשמות הנבואה הנ"ל כיון שאין שם דקירה לשטתו, ומתי למרות שזכר שאיש אחר דקר את 

רקוס לא כתב שדקרו אותו כלל ולא את מלוא ישו, לא כתב את הנבואה של "והביטו אליו את אשר דקרו". וכן מ

  הנבואה "והביטו אליו את אשר דקרו".

  כלומר רק יוחנן הביא "נבואה והתגשמותה": 'והביטו( הדוקרים) אליו (אל ישו) את אשר דקרו'.

  הפסוק בזכריה יב' פסוק י':

נו אליו כפי שכתב "והביטו אלי את אשר דקרו, כלומר לא שאמור הדוקר להסתכל בעיניו של הנדקר היי
יוחנן אלא, ה' אומר והביטו אלי אל ה' את אשר דקרו. כאן מדובר בנבואה שעדיין לא התגשמה אלא 
לעתיד לבא כפי שמובן מההקשר של הפסוקים שלפני ואחריי פסוק זה "והיה ביום ההוא אבקש להשמיד 

' אחרי פסוק א') "ביום ההוא את כל הגויים הבאים על ירושלים" (פסוק כו' לפני הפסוק הנ"ל) (פרק יג
  ואת ריח הטומאה אעביר מן הארץ". …יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנדה

החפים מפשע בעבורו, אין לו  -אין זה כי אם סימן מובהק לתפיסתו של עשיו הרשע בלי שפיכות דמים של זולתו -

  קבותיה כפרת עונות.תחושה של נקיון מצפוני. רק שפיכות דמים מביאה בע

חשוב לדעת שמיתתו של ישו היתה כמו חתול ולא כפי שמציירים אותה אונגליונים, שכן הוא הריגת באשמת 

  מגדף, ועובד עבודה זרה, ושניהם נידונים בסקילה ומשנסקלו תולים אותם לשניה אחת בלבד.

וה אומר "והומת", ורק אח"כ "ותלית למדו זאת ממקרא מפורש: "והומת ותלית אותו על עץ" (דברים כא', כב) ה

  אותו".

ההלכה קובעת: " כיצד מצוות הנתלין? אחרי שסוקלין אותו משקיעין את הקורא בארץ, ועץ יוצא ממנה, ומקיפין 

שתי ידיו זו לזו ותולהו סמוך לשקיעת החמה ומתירין אותו מיד" (רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"ז) וזאת ע"מ לא 

  לעבור "על בל תלין".

במשנה בסנהדרין (פרק ו' מ"ד) נאמר כי יש לבצע את גזר הדין סמוך לשקיעת החמה כדי לתלות אותו תיכף בידיו, 

  ורש"י מוסיף "ותיכף מורידים אותו". דין זה הוא אחר מתרי"ג מצות (החינוך מצוה תקל"ה).

) 292, 1ניות" ס"ד, פ"ד, גם פלויוס, המתאר בצוע פסקי דין מוות מוסיף שלאחר שאדם נסקל הוא נתלה ("קדמו

וזאת כמובן לאחר שיצא כרוז. מספרת הגמ' (סנהדרין פרק ז') :" בערב הפסח תלאוהו לישו הנוצרי, והכרוז יוצא 

לפניו מ' יום: ישו הנוצרי יוצא להסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו. 

ב פסח. אמר עולא: ותסברא ישו הנוצרי בר הפוכי ליה זכות הוה? מסית הוה! ולא מצאו לו זכות. ותלאוהו בער

  ורחמנא אמר:" לא תחמול ולא תכסה עליו". אלא שאני ישו הנוצרי דקרוב למלכות הוה".
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הגמרא במסכת גיטין (דף כז, א') מספרת לנו על הנסיך הרומאי, אונקלוס הגר (מחבר תרגום אונקלוס על התורה 

אזל אסקיה  …יטוס קיסר רומא) שהחליט להעלות באוב (לפני גיורו) ע"מ לשאול על עם ישראל בן אחותו של ט

ליש"ו בנגידא (הלך והעלה באו"ב את יש"ו, לפי שרצה לשמוע דעתו של יהודי שהיה רשע בחייו ורדפוהו חכמי 

ל מהו לא דבוקי ישראל, מה יאמר על ישראל לאחר מותו) אמר ליה: מאן חשיב בההיא עלמא? אמר ליה. ישרא

בהו? אמר ליה טובתם דרוש, רעתם בל תדרוש! כל הנוגע בהן כאלו נוגע בבבת עינו. אמר ליה, דיניה דההוא 

גברא במאי? (במה אתה נידון?) אמר ליה, בצואה רותחת. דאמר מר (כפי שאמר אחד מחכמי ישראל) כל המלעיג 

על הצלב (כפי שמלמדת אותנו הגמרא), לא רק שלא  על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, כלומר שמותו של ישו

היה בה משום נשיאת חטאי העולם לנצח או לדורו או למאמיניו או למשפחתו אלא אפי' לעצמו לא היה בה לכפר 

עבור חטאיו, ונתקיים בו הפסוק (יחזקאל כח', ט') "האמור תאמר אלהים אני, לפני הורגיך? ואתה בן אדם ולא 

  אל"!

  ים בע"ה את האמור בעובדיה א':ובנצרות יתקי

"חזון עובדיה. כה אמר ה' אלהים לאדום... אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם אורידך נאום 
והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו  …ה' 

  כי פי ה' דיבר".

  פרק ג' סתירות בברית החדשהפרק ג' סתירות בברית החדשה

חומר היסטורי רב נמצא בעולם מן התקופה בה מתחלה הספירה. הוגי דעות גדולים והסטוריונים רבים באומות -

  העולם ובישראל חיו בעת ההיא. אולם אין כל זכר אצלם ליש"ו או לתנועה כל שהיא הדומה לנצרות.

תב ההיסטוריה שלו ושל ככו -הורדוס המלך שבתקופת שלטונו הומת ישו, לדעתם, העסיק את ניקולאוס דמאסקוס

יהודה. הוא כתב על כל המאורעות שהתרחשו אף בארץ. מתוך כתביו שאב יוספוס פלויוס את ידיעותיו על הורדוס 

  ותקופתו.

  שנים לאחר המתת ישו, לפי חשבונם. 29שנה אחה"ס, היינו  50 -שנה לפני הספירה ומת כ 25נולד  -פילון

שנים לפני הספירה. יוסף בן מתיתיהו בן גוריון  4") נולד בשנת תשנז', היינו (מחבר הספר "יוסיפון -יוסף בן גוריון

שנים לאחר המתת ישו. הם חיו איפא, בתקופה שהחלה הנצרות  6לספירה היינו  37(יוסי פוס פלויוס) נולד ב 

  ספריהם. לפעול כביכול, ותלמידיו השליחים פעלו גדולות ונצירות, אך בכל זאת אין אף צל של זכר לישו בכל

יוסיפוס פליוס, האריך בספריו בדברים פעוטים שהתרחשו או ששמע עליהם הוא מספר באריכות על אחד 

מהפקידונים של הורדוס שהתנשא למלוך. על תועים ומשיחי שקר בלתי ידועים, שאיש אינו יודע לזהותם, ולא 

. מסתבר אפוא מכל אלה שבן מתיתיהו השאירו אחריהם כל רושם, הרחיב פלויוס את הדיבור בשני ספריו העקריים

  לא אהב את הקיצור.

שנים לפני ספירת הנוצרים הוא מתאר את ימיו האחרונים של הורדוס בדייקנות רבה, ואין בהם זכר לישו או  4

) שבברית החדשה מספרים כאלו שהורדוס מת בשבתו בבי"ד שדן 20-22, 12לתלמידיו בעוד (מממעשה השליחים 

  ). CE 30שנים רבות לאחר מות ישו (ישו נצלב את שמעון פטרוס 
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מאורע שהרעיש לפי דבריהם (חייו ומותו של ישו) את עולם היהדות בימי פילטוס והשפעתו היתה רבה גם על 

  עמים אחרים, ודוקא כאן שתק ולא מסר דבר. הייתכן?

תקופת הולדת ישו. הרי לא רק לטענת מתי הורדוס גזר מות על כל תנוקות ( עד גיל שנתיים) בבית לחם והסביבה ב

  שהורדוס לא חי באותה תקופה, אלא הפשע הגדול הזה של הורדוס ודאי לא היה נעלב מעיני יוספוס פלויוס.

אף קלויזנר, המגן על הנצרות בכל כוחו, התפלא על כך ואומר שפלויוס לא השאיר דבר קטן שבקטנים מן 

וד בימי הורדוס הראשון ועד חורבן הבית השני. כל מרידה המאורעות המדיניות והחברתיות שארעו ביהודה ביח

חולפת, כל מהומה שעתית, כל הריגה במשפט ושלא במשפט, אם רק היה לו איזה ערך מדיני חברתי, מצאו להם 

  תיאור מפורט בספריו"

  ורק אותו האיש לא מצא מקום בכתביו!

חומר רב של האונגליון מזוייף ואין לו "בגלל עובדות אלו ודומיהם, הודו מזמן חוקרי הכנסיה בעצמם ש
כל קשר עם מחבריו המדומים. כלומר, מתי לא כתב את מתי, ולוקס לא כתב את הספר המתפרסם בברית 

"הפתגמים  -החדשה בשמו. וכן מרקוס וכן יוחנן. אין פתגם אותנטי אחד מבין "הפתגמים החיצוניים " או
יצירותיהם של אבות הכנסיה שחיו שנים רבות אחרי הבלתי כתובים" המיוחסים לישו, אלא הם ספרי 

  ) 63, 105ישו". ("ישו הנוצרי" עמ' 

"חוקרים אחרים הגיעו לידי הכרה שגם סיפורי תולדותיו של ישו בספריהם, הם פרי דמיונו של מרקוס 
  )117בלבד". ( "ישו הנוצרי" עמ' 

חו כלל להתאים את סיפוריהם המורכבים כותבי הברית החדשה היו כנראה מוגבלים בידיעותיהם, או שלא טר

לעובדות היסטוריות שיש בכוחן לאמת את סיפוריהם למראית עין לפחות. וזאת משום שידעו, כי הקהל אליו הם 

  פונים מורכב מעובדי אלילים פרימטיביים וחסרי ידע.

  אין ספק שנגד עיניהם של ראשי הכנסיה עמדו דבריו של פאולוס. (אל העיבריים)

מספרים ספריהם, משום מה, על שנה אחת לערך מתולדת חייו, ותו לא. הם מתעלמים מכל הנעשה עמו למעשה 

עד גיל שלשים. הם מתעכבים על ענינים מגמתיים שיש להם קשר עם הפצת אמונתם. ברור שמוכרח שימצא 

יותר וארבעת ביניהם דבר מה משותף. כנ"ל חוקרים תאולוגים בגרמניה קבעו "מרקוס הוא הנגליון הקדום ב

האנגליונים שבידינו ואולם אף הוא מאוחר במידה מרובה באופן שקשה לראות אף בו הומר הסטורי ממש 

לביאוגרפיה של ישו, שאף הוא, כשאר האנגליונים נכתב לא לשם הסטוריה אלא לשם עשיית נפשות, הטפה 

אחד מראשי הכנסיה  …אמתוחיזוק האמונה. ולפיכך אין הסיפורים שבמרקוס כוללים מאורעות שארעו ב

בגרמניה בא לידי הכרה אחרי מחקר מקיף "שאין אנו יודעים כמעט כלום מחייו ואשיותו של ישו" ושאין להוכיח 

  )105אף ביחס למימרא אחת שיצאה מפיו" ("ישו הנוצרי"עמ' 

  :דוגמאות החושפות את בורותם וטעותם, והסתירות הרבות של הכותבים המגמתיים של הברית החדשה

) לפני 64-67שנים לפנה"ס נפטר הורדוס ארכילאוס בנו של הורדוס הראשון משל ביהודה (  4מבחינה הסטורית  -

חורבן בית שני. ואחרי שהודח ארכילאוס מכסאו שלח אגוסטוס את המפקד הראשון קופוניוס שר הפרשים, ואתו 

ס. על יוסף היה להיות בגליל בזמן המפקד נציב סוריה קוריניוס. בפקודת הקיסר, ע"מ להחרים את נכסי ארכילאו

  כיון שענינו של המפקד הוא בדיקת הנכסים אין לו מה לחפש בבית לחם.

) "ויהי כאשר נולד ישו בבית לחם יהודה בימי  1-2א. זמן לידתו של ישו שנויי במחלוקת בין מתי ולוקס: מתי: ( 

שנים לפנה"ס על פי יוספיוס  4ס המלך נפטר הורדוס המלך ויבאו המגרשים מארץ מזרח ירושלימה." (הורדו

  פלויוס, אי אפשר לזהות את הורדוס עם הורדוס אנטיפנס כיון שהיה בגליל ולא ביהודה).
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) "ויהי בימים ההם ותצא דת מאת הקיסר אוגוסטוס לספור את כל יושבי תבל. וזה המפקד היה 1-7, 2לוקס: (

  ש שנים אחרי הספירה הנוצרית)הראשון בהיות קורניוס שליט סוריא" (התקופה ש

  ב. לאן לקחו את הילד מיד אחרי הלידה למצרים או לירושלים?

  ) "ויקם ויקח את הילד ואת אמו בלילה ויברח מצרימה". (מייד אחרי הלידה)4על פי מתי: (ב' 

  ) "וימלאו ימי טהרה לפי תורת משה ויעלהו לירושלים להעמידו לפני ה' ". 22/2על פי לוקס: (

) "ויהי שם עד מות הורדוס למלאות את אשר דבר ה' ביד הנביא לאמר ממצרים קראתי לבני " 15י מתי: (ב' על פ

  וכיצד יתמלא מקרא זה על פי לוקס?

  א.(מתי א', יח'):

מתי מתאר את הולדת המשיח כיצד היתה: "כך היתה הולדת ישוע המשיח. מרים אמו היתה מאורסת ליוסף, 

  רוח הקודש".ובטרם התאחדו נמצאה הה ל

מדובר כאן על העלילה השפלה והפושעת ביותר נגד ה' ונגד משיחו, ובזיון של רוח הקודש שאין דומה לו, 

  והמהווה סתירה תאולוגית חזיתית ביותר. שהרי לטענת הנוצרים (האב, הבן, ורוח הקודש אחד הם) ונמצא אם כן:

ה מקודשת לארוסה ואחר שנה מזמן הקידושין האב בא על אשת איש, שהרי נערה מאורסה באותה התקופה הית

היה כונסה לביתו. ונמצא שהעלילו על בורא עולם שפשע באשת איש וסתר דברי עצמו בתורתו שנתן בסיני(ויקרא 

כ' י') "ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנואף והנואפת" (דברים כב' כד') "על 

  ו".דבר אשר ענה את אשת רעה

אף במשיח פשעו, שהרי טענו שהוא בא על אמו. שהרי האב הבן ורוח הקודש אחד הם והמשיח הינו התגלמות 

הבן לשיטתם. ואם כן בא הבן על אמו, על מנת להוולד ונתחייב מיתה אל איסור עריות. לפי תורת האב שנתן 

לטענתו של ישו עצמו לא בא להפר את למשה רבינו. "אמך היא לא תגלה ערותה", זהו עוד איסור אשת איש. והרי 

  התורה.

  (מתי ה', יז'): "אל תדמו כי באתי להפר את התורה או דברי הנביאים. לא באתי להפר כי אם למלאת".

(מתי ה', יח'): "כי אמנם אני אומר לכם עד כי יעברו השמים וארץ, לא תעבור יוד אחת או נקודה אחת מן התורה 

  עד אשר הכל ימלא".

  שו לא חשב ליתן תורה חדשה.ומכאן שי

" …(מתי יט', טז') כאשר ניגש אליו איש אחד ושאל "איזה טוב עלי לעשות כדי לזכות לחיי עולם"? אמר אליו:

  אם רצונך לבא לחיים שמור את המצוות".

למרות שישו סתר דברי עצמו השכם והערב, הרי לא נתכוין לסתור אלא להוסיף ועבר על בל תוסיף מתוך בוריות 

הוא עצמו הפר את התורה (מתי טו', יא'): "לא הנכנס אלא הפה מטמא את האדם, אל היוצא מן הפה זה מטמא את 

האדם" ובכך ביטל את איסור מאכלות, אבל על כל פנים התכוין לא לסתור את התורה למרות שסתר, כדי להיות 

  המשיח המיוחל. -אותו אחד שעליו מדברים הנביאים

רוח הקודש האב והבן. ישו נולד לבתולה על, לידה פלאית כל כך הרי שאין היא מחוייבת ג. אם מרים נתעברה מ

מושלם.  -להקריב קרבן בבית המקדש, שהרי על מקרא יוצא דופן שכזה לא דברה תורה, ועוד שהוא נולד בלי חטא

"וכאשר מלאו ימי  אם כן אין היא צריכה לספור ימי טהרה שאין שייך בה שום טומאה שבעולם, אבל לוקס' מספר:

טהרתם, כפי תורת משה, העלו אותו ירושלימה" (לוקס ב', כב') ניכר שיד נכרית כתבה שורות אלו. מדבריו של 

לוקס יוצא שגם הרך הנולד במלאת ימי טהרתו צריך לעלות ירושלימה יחד עם אמו. נמצא איפה שהדברים נכתבו 

  מתוך בורות.



 |8 1  

  17:51 21/07/2013   19גרסא 

  בין מתי ולוקס:ב. זמן לידתו של ישו שנויי במחלוקת 

  " נולד ישוע בבית לחם יהודה בימי הורדוס המלך"…) 1,2(מתי 

שנים לפני ספירת הנוצרים (ע"פ יוסיפוס פליוס) (מתי לכשעצמו עומד בסתירה  4מבחינה הסטורית הורדוס נפטר 

  עם העובדות ההיסטוריות הידועות) וכן סותר דברי האנגליון של לוקס חברו.

דת מאת הקיסר אגוסטוס לספור את כל יושבי תבל. וזה המפקד היה הראשון בהיות  "ותצא …) 1,2(לוקס' 

קוריניוס שליט סוריא". מבחנה הסטורית אגוסטוס שולח את המפקח הראשון קופוניוס של הפרשים יחד עם נציב 

רומי,  סוריה קוריניוס ע"מ להחרים את נכסי אריכלאוס בנו של הורדוס, ולהנהיג ביהודה מסים מטעם ממשלת

אחרי  CE 6לפני הספירה עד  BC 4לאחר הדחתו של ארכילאוס מכסאו. ארכילאוס משל ביהודה משנת 

  לספירה הנוצרית. 7הספירה, ורק לאחר הדחתו נשלחו קופוניוס שר הפרשים וקוריניוס, כלומר 

רץ יהודה אינך על פי מתי ולוקס, צריך היה המשיח להולד בבית לחם שהרי כתוב (מתי ב') "ואתה בית לחם א

. בהעתקת הפסוק מהתנ"ך (מיכה ה', א'). " ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות 1צעיר באלופי יהודה הינו: 

  באלפי יהודה" בצורה מסולפת

. בהבנת הפסוק המדבר לא על לידת המשיח, אלא על מוצאותיו, יחוסו לדוד המלך ממשפחת ישי בית הלחמי 2

. מהמשכו של הפסוק ניכר שלא התמלאה הנבואה עדיין 3מקדם מימי עולם" כפי שממשיך הפסוק "ומוצאותיו 

"להיות מושל בישראל" ישו לא משל בישראל אלא ישראל משלו בו ושלחו אותו לסקילה. ועוד: "והיה שארית 

יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה', כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם" (מיכה ה', ו') 

  בר זה ודאי לא נתקיים, לא בישראל ולא בחסידיו של ישו. אדרבה הושפל כבודם בימיו.ד

ג. מתי ולוקס סותרים זה את זה על פי מתי (ב' יג') מיד אחרי הלידה מתגלה מלאך אל יוסף בחלום לאמר: "קום 

לאבדו. ויקם ויקח קח את הילד ואת אמו וברח לך מצרימה והיה שם עד אשר אמר אליך כי הורדוס צדה את הילד 

  ויברח מצרימה". …את הילד

) אין התגלות, אין מרדף, אין צורך בשום אזהרה מן השמים. מבית לחם הולכים לירושלים 22על פי לוקס (ב' 

(המקום המסוכן ביותר ללכת אם אכן הרדוס היה רודפו) אבל כיון שישו על פי לוקס, נולד הרבה אחרי תקופת 

יום)  40סכנה" ואפשר לעלות לירושלים. וימלאו ימי טהרה לפי תורת משה ( היינו הורדוס הרי שכבר "חלפה ה

  ויעלהו לירושלים להעמידו לפני ה'.

  ) רועים באו להקביל את פני הנולד.8,2ד.על פי לוקס( 

ויאמר אליהם המלאך  …והנה מלאך ה' ניצב עליהם  …"ורועים היו בארץ ההיא לנוס בשדה ושמרים את
  כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע". …נני מבשר אתכםאל תיראו כי ה

) אז קרא הורדוס למגושים בסתר ויחקור אותם לדעת עת הראות הכוכב. וישלחם בית לחם ויאמר 2,7על פי מתי (

  לכו חקרו היטב על דבר הילד והיה כי תמצאון אותו והגדתם לי ואבוא להשתחוות לו גם אני".

ויבאו מגושים מארץ מזרח ירושלימה לאמר, איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את ) "בימי הורדוס המלך 1,2מתי (

  כוכבו במזרח ונבא להשתחוות לו".

מדוע לפי לוקס רועים באו להקביל את פניו בהתגלות מלאך, ואלו לפי מתי מגושים רואים כוכב ובאים מארץ 

או  - ך או הורדוס? ומיהו הנשלח הרועיםהמלא-מזרח. (הורדוס שלח אותם ע"מ לתפוס את הילד). מיהו השולח

  המגושים?

  )ויבא וישב בעיר אשר שמה נצרת, למלאת הדבר הנאמר על פי הנביאים כי נצרי יקרא לו . 23מתי (ב' 

  מדוע לא אמר מתי איזה נביא אמר זאת כפי שעשה עד כה האם יש פסוק כזה בנביאים?
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  שראל.התשובה היא שאין כזה פסוק בתנ"ך ואין נביא כזה בי

  כותב האונגליון המציא פסוק בתנ"ך שאיננו על פי האונגליון של לוקס.

כיון שהורדוס לא רדף את ישו והוא לא ברח למצרים הרי שלא נתמלאה הנבואה: "ממצרים קראתי לבני" (הושע 

נהי ובכי  ). וכן לא נתמלא על פי לוקס הנבואה של "קול ברמה נשמע15יא' א'), כפי שנתמלאה בספרו של מתי (ב' 

תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם כי אינם" (כפי שהועתק בטעות באונגליון של מתי) מכיון שבסיפורו 

  של לוקס א. ישו לא ירד למצרים

לא היה הורדוס כדי שיגזור גזרות מוות על כל הילודים אשר בבית לחם ובכל גבוליה מבן שנתיים ומטה, כי מדובר 

  וריה.בתקופה אחרת של ההיסט

  ובכלל האונגליון של מתי, כיצד דאג להאשים נבואות אלו?

  הפסוק בהושע יא' א':

"כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני", ודאי שבני בפסוק הכונה לישראל. הנבואה הוצאה 
מהקשרה האמיתי בתנ"ך וקבלה שימוש מסולף ומניפולטיבי ע"מ להתאימה למאורע שאף הוא לא היה 

  באונגליון של מתי.ולא נברא 

לוקס, מרקוס ויוחנן לא הכירו את הסיפור של הבריחה למצריים היתכן? יוחנן טוען שהוא תלמידו של ישו. 

  ולפיכך לוקס סיכן את ישו בנסיעה לירושלים (אל מתחת אפו של הורדוס ע"פ מתי).

די לצוד נפשות המאמינות שקר במציאות, וסילוף הפסוקים נעשה ע"מ ליצור אשלייה של נבואה והתגשמותה, כ

  בתום לב בתנ"ך, ועל מנת ליטוע בלבם את האמונות הכזב שישו הינו המשיח התנכ"י המיוחל בפסוקים.

הפסוק בתנ"ך( ירמיהו לא', טז') "קול ברמה נשמע" מדבר על גלות השבטים המכונים בשם אפריים, ושבט 

בנים לגבולם" ולא מתכוון להריגת תנוקות בבית  בנימין, שהגלה עם יהודה אח"כ. סופו של הפסוק הוא: "ושבו

). ובכלל ילדי בית לחם יהודה הינם בניה של לאה ולא של רחל ולפני זה היה צריך להיות "לאה מבכה 2לחם (מתי 

כי שכר  …על בניה" (שלא שבו מעולם שהרי הרגם הורדוס). לעומת זאת בנביא ה' אמר לרחל " מנעי קולך מבכי 

  רץ אויב". ואלו על פי מתי, ה' לא היה צריך לומר זאת שהרי הם מתו.לפעולתך ושבו מא

  מתי (ב', כב'): "כששמעו כי מלך ארכילאוס ביהודה תחת הורדוס אביו ויירא ללכת שמה".-

מתי מספר על חזרת יוסף ואשתו עם ישו בנם ממצרים והוא מחליט להתיישב בגליל כי הוא פחד מארכילאוס. 

  שנים לפני הספירה , ישו עדיין לא נולד. 4ורית שארכילאוס עלה לשלטון אולם הוכח מבחינה הסט

"ויוסף אישה צדיק היה ולא אבה לתתה לדיבת עם ויאמר לשלחה בסתר" (מתי א' יט') "הוא חושב כזאת, והנה  -

 מלאך ה' נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה, מרוח

  הקדש הוא".

. אם אכן יוסף צדיק היה לו לפרסם אותה ברבים, התורה היא הצודקת האמיתית, וע"מ לא להרבות ממזרים 1

  בישראל.

. אם הוא צדיק שעשה את מאמר המלאך. הרי המלאך עדיין לא נתגלה אליו והוא לא ידע שהיא הרתה לרוח 2

  הקודש אלא ע"י התגלות שבאה אח"כ.

  ברור שאין לבעל להאמין לסיפורה של אשתו על הריון לרוח הקודש בלא התגלות.. ואם האמין לאשתו 3

וודאי שהעדות של האונגליון של מתי ש: "יוסף צדיק היה ולא אבה לתתה לדבת עם", נובעת מבורות מוחלטת 

  של כותב האונגליון.
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! וכיצד תשמש עם בשר המלאך אומר ליוסף לכנוס את אשר הרתה לאב, לבן, ורוח הקודש. הרי היא כלי קודש

אסור לאף אדם לקחת את אלמנתו. (פרק ב' מסכת סנהדרין) וכן כשאבשלום בא -ודם? חול? אפילו מלך בשר ודם

על פילגשי אביו דוד המלך, ויקח המלך את עשר נשים פילגשים וגו' ותהיינה צרורות עד יום מותן אלמנות חיות" 

  הבתולה".(היינו אסורות להנשא) ק"ו בסיפור של מרים "

מכיון שישו נתהווה ברוח הקודש לא שייך בו מנוחת רוח הקודש כיון שכל הזמן רוח הקודש בו באיחוד מוחלט. 

לכן אין שייך דברי מתי (מתי ג', טז') "ויעל מן המים והנה נפתחו לו מן השמים, וירא את רוח האלהים יורדת כמו 

או שלא נתהווה מרוח הקודש? או שלא נחה עליו הרוח?  יונה ונחה עליו" האם היה חסר לפני כן מנוחת הרוח?

  מתי עוד לא החליט.

) "ויען המלאך 35) "וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה..." לוקס מדבר על לידת בתולה (לוקס' א' 22(לוקס ג' 

  " כלומר, גם לוקס סתר את עצמו. …ויאמר אליה רוח הקדש תבא עליך 

ה כנראה שלא שמע על אחד מגדולי הניסים שהיו אי פעם בעולם. גם יוחנן (שהיה מרקוס לא סיפר על שום בתול

  תלמידו של ישו לפי טענתו) לא שמע על הנס ולכן לא כתב זאת.

אבל לוקס סותר את עצמו פעמים רבות נוספות: מאחר שכבר היתה התגלות למרים והיא ידעה שהבן הנולד הינו 

) "ויוסף ואמו תמהים על הדברים 33) אי אפשר להבין את (לוקס ב' 35"בן אלהים ועליון יקרא", (לוקס א' 

הנאמרים עליו". זאת כאשר הם עולים לירושלים ואחד מהצדיקים שם לוקח אותו על זרועותיו ואומר שראו עיניו 

את ישועת ה' אשר הבין לפני כל העמים. והר מרים דברה עם מלאך בעודנה הרה ובתולה, ונודע לה ע"י המלאך 

ויען המלאך ויאמר אליה רוח  …) ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן ה' עמך. 28לוקס א' (

  הקדש תבא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים.

 )".31"וה' אלקים יתן לו את כסא דוד אביו, ועל בית יעקב ימלוך לעולם ועד ומלכותו אין קץ (לוקס א' 
מדוע איפה היא ובעלה תמהים על הדברים הנאמרים עליו ע"י הצדיק הזקן מירושלים? שמה לא היתה 
התגלות? או שמה שסיפר בירושלים בדויי? ואולי שני הסיפורים בשקר יסודם, שהרי הדברים אמורים היו 

  להיות ידועים לה מראש.

  ובכלל בעוד לוקס מספר שהמלאך בישר את מרים על הלידה.

כא') : "והנה מלאך ה' נראה אליו בחלום  -ספר את ההפך שהמלאך מתגלה ליוסף איש מרים (מתי א' כ'מתי מ

  כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא". (מתי אינו מספר על התגלות למרים). …ויאמר יוסף בן דוד אל תירא 

  וכי מתי לא שמע על דבר חשוב זה אם אכן ארע?

ליוסף בן דוד, אלא על ההתגלות למרים. וכי הדבר לא מספיק חשוב באותה מידה לוקס לא מספר על התגלות 

  ומפורסם מדוע איפה לא כתבו לוקס?

(מרכוס ג' כא') סותר את דברי מתי ולוקס בקשר להתגלות מלאכים והלידה המיוחדת מבתולה, בכך שהוא מספר 

סביבו והם עמדו בחוץ ושלחו  שקרוביו של ישו חשבוהו למשוגע וכן אמו ואחיו באו אליו בשעה שהמון עם נקבץ

  לקרוא לו, ולא רצו להכנס אליו.

  מרכוס (ג' יא' ) "כאשר שמעו בני משפחתו שהוא מגרש רוחו רעות יצאו להחזיק בו כי אמרו סר טעמו". -

אילו היתה למרים (ע"פ לוקס) או ליוסף (ע"פ מתי) התגלות מלאכית כפי שהם מספרים עליה כיצד יתכן 

  אליו כאל משוגע (על פי מרכוס)?שמשפחתו התייחסה 

  ) "ויהי להם למכשול ויאמר ישוע אליהם אין נביא נקלה כי אם בארצו ובביתו."57מתי (יג' 

  ) "ולא עשה שם גבורות רבות מפני חוסר אמונתם"...58 21מתי (
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ביד הנביא כג') מתי בפסוק: " למען ימלא הנאמר  -ובכלל לענין הוכחת לידת הבתולה מהתנ"ך השתמש (מתי כב'

  לאמר הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואל לאמר: אל עמנו".

מדוע הוסיף מתי את המילה לאמר. בפירוש כתוב ששמו על פי הנבואה הינו עמנואל ולא ישו. הרי לא מדובר על 

  מהותו לפי לשון הנבואה אלא על שמו?! ואדרבא מכאן ראיה הפוכה: * עמנואל הוא שם ולא מהות

  ישו הוא לא המדובר בפסוק* ש

נבואה זו נאמרה לאחז מלך יהודה, שה' נתן לו אות שלא תיכבש יהודה על ידי רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו 

מלך ישראל. האות הזה ניתן לאחז כחמש מאות שנה לפני ישו, כדי שיתחזק לבו, כי נבהל מאוד מפני המלכים. 

ות עבור אחז והוא ימשיך להבהל מפניהם. (האות לא נתקיימה בחייו וכיון שכך הרי שאם המדובר בישו אין שום א

שנים אח"כ) פשוט שהמדובר באות האמור להתמלא בתקופת חייו של אחז וגם זה לא לימים ארוכים,  500אלא 

שהרי הפסוק אומר "הנה העלמה הרה ויולדת בן... כי בטרם ידע הנער מאוס ברע, ובחר בטוב תעזב האדמה אשר 

  מפני שני מלכיה" (ישעיהו ז' יד')אתה קץ 

כלומר בטרם יגיע התינוק לגיל של להבחין בן טוב לרע, תכבש אדמתם של מלך ארם ומלך ישראל בידי מלך 

  אשור כפי שאכן קרה, והנבואה אכן התגשמה.

ת לשון 'עלמה' במשמעותו התנכית הינו אשה צעירה בין בעולה בין בתולה והראייה לדבר "והיה העלמה היוצא

לשאוב" (בראשית כד' )זוהי בתולה, והמקרא "ודרך גבר בעלמה" (משלי ל', יט') מדבר בבעולה דוקא שהבעילה 

אינה נכרת בה כי נאמר אחריו: "כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און" (משלי ל' כ') וכן 

כל אלה עוברים, -עלמה" (משלי ל' יט')"דרך הנשר בשמים, דרך נחש עלי צור, דרך אניה בלב ים ודרך גבר ב

  ואינם משאירים עקבות או כל סימן שהוא אחריהם.

ונמצא שאם הנביא ישעיהו היה רוצה להדגיש בנבואתו בתולה דווקא, היה צריך לכתוב הנה הבתולה הרה ועוד 

  שהיה צריך להמשיך לכתוב וקראת שמו ישו ולא עמנואל.

לומר שהמהות של האדם היא אלוקית. הפסוק מדבר על שמו בשם אלקי  טעות חמורה נוספת היא שאין זה נכון

כמו כל השמות היהודיים אליהו, יחזקאל, אלישע ועוד אין הכונה שהם עשויים ממהות אלוקית ולא בשר ודם. 

  אלא שמם אלקי ע"מ להמשיך עליהם השפעה וע"מ שהם ישפיעו על כלל ישראל, ענין מסויים מהנהגת ה'.

האמיתי לאגדה זו כנראה מהבודהיזם. לאמו של בודהא בישר מלאך שתלד בן, וגם עליה אמרו ואמנם המקור 

סיטא", והוראת השם הזה היא "בשורה טובה"  -שנתעברה מרוח הקודש. אגב, תורת בודהא נקראת בשם "סובטא

המספר על כמשמעות המלה אולנגליון. ואמנם קיבל סיפור זה השלמה מהבהגוואדה גיטה, תורת ההינדוואים 

קרישנה שנולד לבתולה בניסים ונפלאות. ובכלל לוקס ודווקא הוא, מספר הרבה סיפורונים הלקוחים דוקא מתורת 

  הבודהיזם אשר אינם מופיעים באונגליונים האחרים.

מז') וכאשר היה בן שתים עשרה שנה ויעלו ירושלימה כמנהג חג הפסח. וכשמלאו הימים  -לדוגמא: (לוקס ב' מו'

  . …אך הנער ישו נשאר בירושלים, והוריו לא ידעושבו. 

ויהי אחרי שלושת ימים, וימצאו אותו בהיכל יושב בתוך המורים ושומע אותם ושואל אותם, וישתוממו כל 

  השומעים אותו על תבונתו ומענותיו.

אום סיפור זה מסופר על בודהא שקדם לישו בכשש מאות שנים. "כשמלאו לבודהא שתים עשרה שנה נעלם פת

מהוריו ויחפשו אותו בכל המקומות עד שמצא אותו אביו שהיכל המקדש, יושב בין החכמים ודורש, וכל שומעיו 

) נראה שמכיון שלוקס היה נכרי ממוצא יוני והכיר את אגדת העמים העתיקים, וכן 92הסתובבו עליו ("ריב הנצחי" 

גיל בר מצווה. וזהו בדיוק הגיל המסופר  13גיל  ולא על 12ניכר שאין יד ישראל בדבר שהרי לוקס מספר על גיל 

על בודהא. לבד מכך הרי ברור שאין ישיבה בכל שטח המקדש אלא למלכי בית דוד בלבד ובעזרה ולא בהיכל. 
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ואפי' הכהנים המשרתים ונכנסים להיכל, אסור להם לשבת שם וכן אפילו הסנהדרין ישבה רק בלשכת הגזית 

ב') לכן ההיכל שאין ישראל נכנסים שם כלל רק הכהנים בין בנו של ק"ו שאין שבצד המקדש. (סנהדרין קא', 

יורשים שם ישראל. ניכר שהכותב לא הכיר דברים פשוטים ביהדות ומאידך הכיר את תרבות העמים. לכן ישנם 

ת, חוקרים שהחליטו שכל עיקר רעיון הנצרות על אדם הנולד מאלהים אינו חדש כלומר, הגויים שנתחברו לנצרו

קבלו תמונה המתאימה למושגי הדת האליליים שלהם, ורק אצל אלה יכול היה להוולד הסיפור כי ישו נולד מרוח 

הקודש. שהרי לפנים היו מייחסים לעולם אותן מדות והתאוות המצויות אצל בני אדם, לעומתם הנוצרים 

ותו לאדם פשוט רק נחשב להם צדיק הראשונים מן היהודים כנראה לא האמינו שישו נולד מרוח הקודש והחזיקו א

  לפי דעתם.

כי בזמן שיצא מן הנהר נפתחו השמים וקול נשמע: "אלוה שבע נחת מבנו הנולד"  ) BC 100על בודהא מסופר (

  ).92(מספר ריב הנצחי 

סיפורם של האונגליונים בברית החדשה איינו מקורי ואף הם מספרים שישו טבל בנהר, נפתחו השמים, ונשמע 

  קול.

) ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת עליו 16(מתי ג' 

  כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו.

ל מן השמים ) ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה יורדת עליו ויהי קו10(מרקוס א' 

  . …אתב בני ידידי

  ) 21-22וכן (לוקס ג' 

  ועל כל פנים יש סתירה בדבריהם. יוחנן טוען שהעד השליח מאת ה' להעיד שישו הוא המשיח הוא יוחנן .

  ) ויהי איש שליח מאת האלהים ושמו יוחנן הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו.6,7(יוחנן 

  י עדותו של יוחנן ומיהו בכלל.ונשאלת השאלה מה

ויעד  …) ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שם האלהים הנשא חטאת העולם29(יוחנן א' 

הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש ואני ראיתי  …יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה יורדת משמים ותנח עליו 

  ואעידה כי זה הוא בן האלהים.

מדברי האונגליון של יוחנן, שהעדות היא שיוחנן המטביל, ראה יונה מן השמים יורדת על ישו אלא שיוחנן היוצא 

לא מדבר על קול מן השמים זה בני ידידי רצתה נפשי בו כפי שציינו מרקוס, לוקס, ומתי. (מדוע לא כתב יוחנן דבר 

א מביא את יוחנן המטביל כיד בפני העם על ) ל21כל כך חשוב אם אכן ארע) אבל הסתירה היא שלוקס (לוקס' ג' 

ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני  …המחזה אלא, ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים

כא') -ידידי רצתה נפשי כל העם עד. ואילו יוחנן איננו עד כלל כיון שהוא בכלא לפי ספורו של לוקס (לוקס ג', כ'

ם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו "הוסיף על כל אלה ג

  . …השמים"

): ויקרא לאמור בוא יבוא אחרי החזק ממני אשר איננו כדאי להרע ולהתיר שרוך נעליו. ישו 7ואילו (מרקוס א' 

ן המטביל חשיבות כאל עד בעצמו וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה יורדת עליו אין מרכוס מייחס ליוחנ

שהוא מחזה אלא כעל נביא שחזה נבואה שראש על אדם שעתיד להגיע. ואילו ישו הוא שראה את היונה ושמע את 

  הקול ואילו יסוד היסודות של עדות יוחנן איינה מופיעה במרקוס.

  : אבל אמר אני לכם כי אליהו כבר בא ולא הכירוהו.16מתי יז' 

  תלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר אליהם.: אז הבינו ה13מתי יז' 
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: ויען ויאמר להם הנה אליהו בא בראשונה וישיב את הכל ומה כתוב על בן האדם הלא כי יענה הרבה 16מרקוס ט' 

  וימאס. אבל אמר אני לכם גם בא אליהו וגם עשו לו כרצונם כאשר כתוב עליו.

פני המשיח לבשר על בואו, הרי שהאונגליון של יוחנן בעוד ישו טוען שיוחנן המטביל הוא אליהו הנביא הבא ל

  ) מכחישו.21(יוחנן א' 

וישאלו אתו מאפוא אתה, האתה אליהו? ויאמר אינני, האתה הנביא? ויען לא. ואם כן יוחנן מכחיש את ישו וטוען 

ריך לדעת שהוא איינו אליהו הנביא כשלעומתו ישו טוען שיוחנן הוא כן אליהו הנביא מובן שאליהו הנביא צ

לפחות מי הוא כדי להיות אליהו הנביא. ועכ"פ לגבי טענת האונגליון של יוחנן שיוחנן המטביל הוא עד, הרי יוחנן 

המטביל היסס באשר לזהותו של ישו ולכן החליט לשלוח שליחים לישו לשאול אותו אם הוא המשיח? או נחכה 

  יננו יכול להעיד.לאחר? ומכיון שכך הרי מוכח שיוחנן איננו יודע, ולכן א

) ויוחנן שמע בבית הסהר את מעשי המשיח וישלח שנים מתלמידיו ויאמר אליו האתה הוא הבא אם  -2(מתי יא' ז 

  נחכה לאחר.

  ) ויקרא אליו יוחנן שנים מתלמידיו וישלחם אל ישוע לאמור לו האתה הוא הבא אם נחכה לאחר. 19( לוקס ז' 

אש יוחנן מעליו בבית הסהר ויביאו את ראשו בקערה ויתנו לנערה ותביאהו ) וישלח וישא את ר 14, 10ועו (מתי 

אל אמה. אם כן, כיצד יתכן שזהו גורלו של אליהו הנביא העולה בסערה השמימה, ושה' דאג לו באופן אישי ונסי 

  לגאול אותו מיד מבקשי נפשו.

נביא ובזה סותר את דברי ישו כלומר האונגליון של יוחנן מכחיש את זהותו של יוחנן המטביל כאליהו ה

  באונגליונים האחרים.

: "ישו  31ואילו האונגליון של יוחנן טוען שיוחנן המטביל היה עד ראייה בפני ההמון והוא נשלח להעיד [יוחנן ה' 

אומר אם אנכי מעיד עלי עדותי איננה נאמרה יש אחר המעיד עלי וידעתי כי עדותו אשר הוא מעיד עלי נאמנה היא 

לחתם אל יוחנן והוא העיד על האמת ואני איננו לוקח עדות מאדם אך אמרתי למען תוושעון ואני יש לי אתם ש

עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלמת המעשים האלה אשר אני עושה מעידים עלי כי 

קריעת ים סוף כתוב ויאמינו האב שלחני כלומר האותת והמופתים. וכבר הראינו שאין אלו מהווים עדות שהרי ב

בה' ובמשה עבדו ואעפ"כ ה' אמר למשה אח"כ, הנני בא אליך בעב הענן למען יראו העם בדברי עמך וגם בך 

  יאמינו לעולם(מעמד הר סיני) ומשמע שאין האמונה על פי אותת מהווה נבחרה עדות].

וקס כל העם נכח וראה. וכמובן שלוקס ואילו שאר האונגליונים לא מייחסים ליוחנן חשיבות כעד. שהרי לפי ל

בטענתו סותר את כל האונגליונים האחרים היינו מתי, מרקוס, יוחנן שאינם מדברים על מאורע המוני. בעוד 

שלוקס עצמו סותר את האונגליונים האחרים כיון שלפי סיפורו יוחנן כלל לא הטביל את ישו ישו טבל רק לאחר 

) ומכיון שיוחנן מת בכלאו הרי ממילא טבילת ישו לא יכלה להתבצע על ידו. פא -כליאתו של יוחנן (לוקס ג' ר

) ויוחנן 14ובכלל היכן מצינו בתורה שצריך להטבל ע"י אדם צדיק או גדול מהנטבל כפי שמציג זאת מתי (מתי ג' 

  חשך אותו לאמור אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי.

יינו בעצמו ואין צורך למטביל שיהא עומד על גביו. ואולם מספרים והרי התורה אמרה "ורחץ את בשרו במים" וה

  האונגליונים שיוחנן הטביל במיוחד לתשובה (מתי ג', יא').

ונשאלת השאלה האם הנולד לבתולה, המושלם "הקרבן שאין בו מום" צריך להטבל לתשובה? הרי אין לו ממה 

  ם בשילוש ובאלוהות של ישו.לשוב וגם אין לו למי לשוב לפי תפיסת הנוצרים המאמיני

(מתי ג' טו') מתי מנסה לענות על שאלה זו מן הראוי שנקיים את הצדק כולו כלומר, למרות שאין שום צורך 

בטבילה רק ע"מ לקיים את כל הצדק, ונמצא אפוא שהצדק הנוצרי נותן שאב והבן ורוח הקודש צריכים טבילה 

את הצדק ומבלי זה הם חסרים צדק. בשונה מאלוקי היהודים  במים לתשובה (שהרי הם שלושתם אחד) ע"מ למלא
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שלעולם אינו חסר צדק ואיננו זקוק לזולתו ע"מ להשלים את עצמו ובטח לא טבילה במים גשמיים של העולם הזה 

  כפי אמונת הנוצרים, ואפי' לא במים רוחניים כיון שאין הוא חסר מאומה.

  ז)-א בא להעיד למען יעיד על האור למען הכל יאמינו.(יוחנן א', וויהי איש שליח מאת אלהים ושמו יוחנן, הו -

  יוחנן בעצמו מסופק כפי הנ"ל (מתי יא', ג')

  יוחנן לא הפך לתלמיד של ישו, מדוע?

רוב תלמידי יוחנן נשארו תלמידיו גם לאחר מותו (של יוחנן המטביל) מדוע לא הצטרפו לתלמידי ישו לאחר מות 

  ית ידוע שכת של מאמיני המשיכה להתקיים כמה מאות שנים אח"כ.רבם, כאשר במחינה הסטור

לאיזה ספור יש להאמין הרי לא רק שאין סיפור אחד דומה למשנהו, אלא שהם סותרים ומכחישים זה את זה ביסוד 

  האמונה. האם ישנה עדות יוחנן? או אין לה שום זכר?

 110ונגליון של יוחנן שהוא המאוחר ביותר (נכתב מכל הנאמר לעיל אין כאן שום שאלה. אין שום עדות לבד מהא

האונגליון של יוחנן הוא יוחנן אחר הוא איינו יוחנן המטביל) הטוען כך הרי שלשת האונגליונים  -לסה"כ לטענתם

  מכחישים אותו.

וכן לבד מלוקס המדבר על עדות המונים, שלושת האונגליונים האחרים מכחישים אותו. מדברי מרקוס הוא 

ליון הקדום לטענת החוקרים. ישו הוא הרואה את המראה ושומע את הקול ואין שום המון אתו, ואין יוחנן האונג

עד. ומהנראה שאף מרכוס לקח זאת מסיפורי העמים האחרים ואם לא הוא עצמו הרי שנים מאוחר יותר יכתבו את 

  אפילו משל לא היה.דברי האונגליון של מרקוס והכניסו את סיפורי בודהא לתמונה ואם כך הרי ש

  ג):-אף בפירוש הפסוקים טעו או עיקמו וסירסו אותם בכוונה כך מספר מתי (מתי ג', א -

ובימים ההם בא יוחנן המטביל כשהוא קורא במדבר יהודה לאמור: שובו בתשובה, כי קרבה מלכות שמים היא. 

' ישרו מסילותיו. הפסוק במקורו הנה זה שנאמר עליו מפי ישעיהו הנביא לאמר: קול קורא במדבר פנו דרך ה

  "ישרו בערבה מסלה לאלהינו" (ישעיהו מ', ג')

הם השמיטו את המילה "בערבה" מדברי ישעיהו כדי להסיר את המכשול מדרך פרושם המסולף, כי הם מצרפים 

כת את המילה "במדבר" אל "קול קורא" ויצא להם שהמבשר בא מן המדבר. אולם לפי פיסוק הטעמים במקורו שיי

מילת במדבר למטה: "קול קורא: במדבר פנו דרך", ועונה לעומתו רעו: "ישרו בערבה מסלה לאלהינו". וכפל 

הענין במילים שונות כמנהג הנבואות. ואילו "קול קורא במדבר" בהברה אחת היינו רק משחק מילים מוטעה. ואם 

) מרכוס פיתח את ספר הבשורה, כך ראשית ב-כן המבשר כלל אינו קורא במדבר. ושוב באותו ענין: (מרכוס א', א

 -ולעומת זאת-בשורת ישו המשיח בן האלהים ככתוב בנביאים: "בנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך" 

  במלאכי (ג, א) " הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני"

ובל על פי המשורת זוהי לא טעות זהו סילוף מכוון. מרכוס צריך אליהו הנביא לפני משיח בן דוד (כפי המק

היהודית), אלא שהוא בור ועם הארץ לכאורה, ואיננו זוכר את הפסוק במלאכי (במלאכי ג' כג') הנה אנכי שולח 

  לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא.

ם דרך ולכן הוא מצתת פסוק אחר ומסלף אות. אמנם לצורך הענין הוא מוסיף את המילה מלאכי לפניך. ועוד במקו

לפני היינו לפני ה', כתב מרכוס ופינה דרכך לפניך שישמע שמדובר על פינויי דרך לפני המשיח ולא לפני ה'. מדוע 

מרכוס עושה זאת האין הוא יכול להמשיך עד סוף הפרק ולכתוב את פסוק כג' המדבר מפורשת בביאת אליהו? 

א ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם והתשובה היא. שמרכוס רוצה לאנוס את הפסוק כיון שהמשכו הו

מבקשים. ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא, אמר ה' צבאות. מרכוס רוצה שישמע לנו שהמשיח הוא 

המדובר בפסוק והוא צריך לבא אל ביתו היינו בית המקדש היינו בעודו בנויי. ולכן חייב המשיח לבא בתקופת בית 

כן הוא ישו שהרי לא יתכן לומר זאת על בית המקדש השלישי שהרי הוא אינו  שני כשבית המקדש בנויי עדיין ואם
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בנויי והמשיח אם יגיע לא יגיע אל המקדש הבנויי כיון שאינו בנויי. ולא תמלא הנבואה ובא אל ביתו האדון. זוהי 

ב'  סיבת הסילוף מתחלת הפרק שלא ישבע שמדובר באלהי המשפט היינו האדון אשר אתם מבקשים. (מלאכי

  או איה אלהי המשפט. אבל מהמשך הפרק ניכר השקר הגדול של מרכוס עוד יותר, …פסוק יז'): 

(מלאכי ג' ד'): "וערבה לה' מנת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות והרי לפי שיטתם אחרי באותו של 

ישו הקרבן הנצחי ואין צורך  אותו האיש אין מנחה ביהודה וירושלים כשנים קדמוניות או כימי עולם אלא הוא

במנחה אחריו (ועיין תרגום יהונתן מלאכי ג', ג' ד' מקריבין קרבן בכדי ויתגלי קדם קרבן) ועוד (מלאכי ג' ו') "כי 

אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. (ברור שזו סתירה לנצרות כולה ועוד פסוק שם) הביאו כל המעשר אל 

תי ובחנוני נא בזאת. ולשיטת הנכרים אין מעשרות, אין מנחה, ואין זבח כלל. ועוד בית האוצר ויהי לטרף בבי

  שהפרק מסיים הנה אנכי שלח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא (שם פסוק כג').

כלומר מדובר באחרית הימים. הנבואה עדיין לא התגשמה כלל ותוכן הנבואה סותר את הנצרות שהרי יש לנו 

זכור תורת משה על חוקיה ומשפטיה עד היום הגדול באחרית הימים אבל כשלפני ביאת היום הגדול יופיע אליהו ל

  הנביא להדריך את העם לגלוי השכינה.

ומשמע שמלאך הברית הוא אליהו, והאדון הוא ה' לפני בוא יום ה' ומסיים הנביא את הפרק "זכרו תורת משה 

ישראל חוקים ומשפטים" (מלאכי ג' כב') מרקוס כתב את האונגליון שלו  עבדי אשר צוית אותו בתורה על כל

במקום המילים הכתובות כאן "ככתוב בנביאים" רק  -בלשון יוונית ושם כתב "ככתוב בדברי ישעיהו הנביא" 

המתרגמים את הספר הזה "הברית החדשה" מיוונית לעברית תקנו כאן וכתבו "ככתוב בנביאים" כדי שלא לחשוף 

  י הקוראים העבריים שמרקוס עם הארץ היה שלא ידע שהפסוק הזה נמצא במלאכי (ג', א') ולא בישעיהו.לפנ

אבל מכיון שמרכוס כתב עבור הגויים וביוונית, הוא כנראה רצה להוציא את הפסוק מהקשרו בפרק מלאכי ג' -

עם הארץ גמור. וכנראה  (ששם ניכר הסילוף) ולכן כתב ככתוב בישעיהו. כנראה היה חכם להרשיע או לפחות

  ששניהם נכונים, חכם להרשיע בשיטותיו ועם הארץ גמור בתנ"ך.

  טו'): - מתי (ד', יג'-

לאחר ששמע ישו כי הסגירו את יוחנן, יצא אל הגליל, הוא עזב את נצרת וישב בכפר נחום אשר על שבת הים 

צה זבולון וארצה נפתלי דרך הים עבר הגבולי זבולון נפתלי, למען ימלא הנאמר מפי ישעיהו הנביא לאמר: "אר

  הירדן גליל הגויים".

נבואה זו נלקחה מישעיהו ( ח', כג',) "כעת הראשון הקל, ארצה זבולון וארצה נפתלי" "והאחרון הכביד" דרך הים 

עבר הירדן גליל הגויים עוסקת בכיבוש מלכות אשור את ארץ ישראל. ופירושה שלמרות שתגלת פלאסר מלך 

את ארץ זבולון וארץ נפתלי, וגלות זו היא "העת הראשון" היתה הצרה ההיא נחשבת קלה בעיני אשור הגלה 

ישראל, כי "האחרון הכביד" והוא סנחריב אשר עלה על כל ערי יהודה הבצורות ויתפסם ולא נותרה אלא ירושלים 

  לבדה ולפי שכבש בתחלה כל ארץ ישראל לגבולותיה סביב.

כל גלילות  -ם גבולותיה ומפרידים בין ישראל לגויים, ואומרו גליל הגויים, רצה לומרעל כן הזכיר הים והירדן שה

  פלשתים.

מתי השמיט בכונה את המילים "בעת הראשון הקל, והאחרון הכביד" כדי להוציא את הנבואה מהקשרה בתנ"ך 

  ר אלא על הגלות.ולהתאים את הפסוק למעשי ישו וכביכול הפסוק מדבר על המשיח והגאולה, ובאמת אינו מדב

אכן אין הנוצרים מעונינים בדבר ה' בתנ"ך ואינם נאמנים לו רק העם היהודי מקבל את דבר ה' כפי שהוא מבלי 

לשנותו ימין או שמאל הנוצרים מסלפים, מחסרים או מוסיפים לפי הצורך ע"מ להתאים את התנ"ך למאויהם 

  החדלים.
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ולידתן לפני בשורת הולדת ישו ולידתו (פרק א') בניגוד למתי  לוקס מספר ( פרק א') על בשורת הולדת יוחנן -

שאיננו מזכיר כלל את בשורת יוחנן ולידתן אלא מספר רק על לידת ישו, (א' ,ב') מהיכן איפוא המציא לוקס סיפור 

מענין זה? הרי לוקס הוא היחידי מבין ארבעת האונגליונים המספר זאת לא יוחנן ואף לא מרקוס מזכירים ולו 

  משהו מסיפור חשוב זה.

  פסוקים מספר לוקס על בשורת הולדת יוחנן: 44)  36-80לוקס (פרק א' פסוקים 

כיצד מרים אם ישוע הולכת ליהודא ומגיעה לבית זכריה ומברכת את אלישבע (אמו של יוחנן לעתיד) ומיד בשמוע 

מיד יודעת שמרים היא אם  אלישבע את ברכת מרים וירקד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקודש. והנה אלישבע

אדוניה (ישו) ומרים מאשרת את דבריה ואשרי המאמינה וכו' ואח"כ נולד הילד ואביו מתמלא רוח הקודש ונבואה 

  וכו'.

הרי כיצד יתכן שרק אחד האונגליונים ידע סיפור כל כך מהותי וחשוב והאחרים לא יזכירוהו כלל. ואף לא את 

דרכו בקודש מספר לנו את סיפורם של בודהא וקישנא. שהרי לפני הולדתם דברי הנבואה וההתגלות אלא לוקס כ

  הושיע מבשר ואף לידתו מסופרת וחשובה בהינדראיזם,

אבל לוקס מתיימר להחדיר זאת לתוך הרקע הארץ ישראלי של תקופת בית שני וכיצד יעשה זאת. וכך כותב לוקס: 

מו זכריה (לוקס א', ה') (זכריה אמור להיות אביו של בימי הורדוס מלך ארץ יהודה היה כהן ממשמרת אביה וש

יוחנן) הוא מספר שזכריהו היה כהן ממשרת אביה אבל לאמיתו של דבר, המשמר של אביה עבדה רק בבית ראשון 

ולא בבית שני משום שהם לא עלו מגלות בבל כי לא רבים היו השבים מבבל לארץ ישראל וכן אנו מוצאים 

ארבע משמרות עלו מן הגולה, ידעיה, חרים, פשתור, ואימר עמדו נביאים וחולקים במקורותינו היהודיים "

  לעשרים וארבע משמרות" (ערכין יב' ב: תענית כז', א')

וגם עבור, הלא מקבל פרשנות דתות ממקורות הגמ' הרי המדובר בעובדות היסטוריות גרידה שאין יותר מוסמך 

  לומר בדייקנות יותר ממקורותינו.

ונגליון של מתי שיקר בדרך אחרת הוא המציא סיפורים המשווים את ישו למשה רבינו כפי שראינו מובן שהא

  לעיל.

מתי המציא את הסיפור של הורדוס הרודף את ישו ע"מ שתהיה גזירה מגבילה לכל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, 

ור שלא קיים בשאר האונגליונים על וכן גזר הורדוס כל הבן הילוד עד גיל שנתיים תהרגוהו. וכן מתי המציא סיפ

  בריחת ישו ומשפחתו למצרים מיד אחרי הלידה.

כדי שנוכל בייתר קלות לזהות אף את המקומות המקבילים בהם חי ופעל משה רבינו ועוד הרבה נבואות 

יעית) והתגשמותם, סיפר לנו מתי בעקבות הסיפור הבדויי. ואמנם מתי כאונגליון יהודי נמשך או יועד (במאה הרב

להקביל מוטיבים מסיפור של משה מושיעם של ישראל במדת האפשר, לישו ע"מ לשבות את לבם של מאמיני 

שנים אחר פטירת  11 -) כ1,2 8לספה"נ. (לוקס  7התנ"ך ואולם לוקס כפי שראינו בחר לישו תקופה מאוחרת יותר 

שנה  30ירים את ישו, ישו שכבר כבן שנים לפני הספירה) זאת, לאחר שהיהודים מסג 4הורדוס (הורדוס נפטר 

) וכאשר ידע כי ממשלת הורדוס הוא, שלחו אל הורדוס אשר היה 7,8לערך חוקר אותו פילטוס. כותב לוקס (כג' 

גם הוא בירושלים בימים האלה וישמח הורדוס עד מאוד בראותו את ישוע כי מימים רבים אוה לראות אותו, על כי 

) ביום ההוא  8,12אשר יעשה וירב לשאול אותו והוא לא השיב אותו דבר. ולוקס( שמע את שומעו ויקו לראות אות

שנים  11נהיו םילטוס והורדוס לאוהבים יחדיו ,כי מלפנים איבה היתה בנותם. כלומר לפי לוקס יוצא שעשו נולד 

פי המתוארים שנים מפטירת הורדוס, פתאום הורדוס חי וקיים. כ 41שנה ואז לאחר  30אחר פטירת הורדוס. חי 

) "וגם הורדוס לא מצא 15בפסוקים לעיל,הוא פשוט מרמא את כל העולם בלי שום בושה כלל. ואמנם( לוקס כג', 

שנה הרי לוקס  41כי שלחתי אתכם אליו והנה אין בו חטא משפט מות". ואפ' אם נניח שהורדוס קם לתחייה אחרי 

) ויאמר 14פילטוס סבר שהוא חף מפשע (לוקס כג'  טוען שהורדוס חקר את ישו ולא מצא בו משפט מוות וכמו
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אליהם, הבאתם לפני את האיש הזה כמסית את העם והנה אני חקרתיו לעיניכם ולא מצאתי באיש הזה אשמת 

  על כן איסרנו ואפטרנו. …מאומה מן הדברים אשר אתם טוענים עליו וגם הורדוס

ישו מרגע הולדתו ובלי משפט תוך הריגת כל  נמצא שלוקס סותר את מתי הטוען שהורדוס מחפש להרוג את

) והנה מלאך ה' נראה אל יוסף בחלום 13התינוקות בבית לחם והסביבה ע"מ שגם תינוק זה יהרג. ועוד (מתי ב' 

  כי הורדוס צידה את הילד לאבדו. …לאמר קום קח אל הילד ואת אמו וברח לך מצרימה

ויקצף מאוד וישלח וימת את כל הילדים אשר בבית לחם ובכל ) וירא הורדוס כי התלו בו המגישים, 16(מתי ב' 

  גבוליה מבן שנתיים ולמטה.

ומה קרא פתאום להורדוס? ששמח לראות את ישו, ואוהב את פילטוס שהיה שונאו עד עתה בעקבות תמימות 

ת ישו הדעים שיש ביניהם על חפותו של ישו. הורדוס מבצע חקירה ומוצא שישו חף מפשע? הרי הורדוס רדף א

להרגו אף בלי משפט? הרי מלאך ה' העיד בפני יוסף שהורדוס צידה את הילד לאבדו? ואם יש מי שירצה לתרץ 

) ביום ההוא 31שעברו הרבה שנים ועתה הורדוס כבר לא מחפש להמיתו, הרי לוקס בעצמו מכחיש זאת (לוקס יג' 

) ויתייעצו עליו עם 6ך". וכן מרכוס (ג' נגשו מן הפרשים ויאמרו אליו, צא ולך מזה כי הורדוס מבקש להרג

ההורדוסיים לאבדו לפי גישה זו המסופרת באונגליונים הרי שאפי' אם נאמר שזוהי השנה האחרונה לחייו של 

שנים  34שנה ונמצא שישו היה צריך להוולד  30שנים לפני הספירה הרי ישו הינו לפחות בן  4הורדוס, היינו 

  ת ע"מ שתרחישים אלו יוכלו להתאים.מינימום לפני הספירה הנוצרי

  ) איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את כוכבו במזרח ונביא להשתחוות לו.2אבל אין זה הכל: מתי (ב' 

המגישים (חוזים בכוכבים מגיעים מארץ מזרח בעקבות תחזית אסטרונומים המעידה על מלך היהודים הנולד 

  מההבט האסטרולוגי).

בשנה הראשונה לספירה ולא שנה לפניה, לא נראה כל כוכב מיוחד מאות שנים לפני הוברר ללא ספק כי לא 

הספירה. התעניניה כבר האנושות באסטרונומיה ובגרמי השמים וכל תופעה בלתי רגילה נרשמה לדורות. גם 

ייק במאי שבע שנים לפני הספירה צוייר ונרשם הרישום המדו -29הופעתו של כוכב מזהיר באזור הים התיכון ב

ע"י המלומד הגרמני שנבל. וזה מתאים בדיוק לכל  1925 -העתיק של מערכת הכוכבים בעת ההיא נתגלה ב

) שערכו שנים רבות לפני 1630-1571חישוביהם של האסטרונומים והאסטרולוגים. ובניהם התוכן הגדול קמפלר (

) יצא ממסלולו והצקרב אל כוכב כן וקבעו שרק אז נראה כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש צדק (יופיטר

למאי  29 -באפריל, ב 12 -הלכת השישי שבתאי (סטורן) במזל דגים. תופעה זו נראתה שלוש פעמים רצופות ב

 1603לדצמבר  17 -לאוקטובר שבע שנים לפה"ס. תופעה דומה התרחשה שוב ב 3 -בשעות הבוקר המוקדמות וב

שנה. שעה שנתגלה הרישום  300גיע לצותאות שאומתו כעבור בתקופתו של קמפלר, אשר ערך חישובים רבים וה

  .339ע"י שנבל. ראה: "התנ"ך כהיסטוריה" מאת יורנר קלר עמ' 

שנים לפני סה"נ בתקופה זו, היה הורדוס חי. עכ"פ נמצאו דברי מרכוס  7לפיכך א"כ אם נאמר שישו הנוצרי נולד 

שנים בשנת מותו של  4) שרק וכזב. כיון שישו היה בן 15( כג' ) ולוקס7,8) ולוקס (כג' 31) (ולוקס יג 6(מרכוס ג' 

הורדוס ולא התחיל לפעול עדיין. ואם כן בודאי שהורדוס לא חקר את ישו לפני הוצאתו להורג בהיות ישו בגיל 

לספירת  7 -) המיוחסים ל1,2שנים לפני ספירת הנוצרים, נמצא שדברי לוקס (ב'  34. וכן אם נאמר שישו נולד 30

שנים לכל הפחות. ועכ"פ לוקס סותר את  34נוצרים, שקר וכזב. וכן ספירת הנוצרים בטעות יסודה של לפחות ה

  עצמו.

  הדרשה בהר: סתירה בין מתי, לוקס, מרקוס ויוחנן.

אשרי  …מתי (ה' א) ויהי כראותו את המון העם ויעל ההרה וישב שם ויגשו אליו תלמידיו ויפתח את פיהו וילמד

  "הדרשה בהר" -להם מלכות שמים.  עניי רוח כי
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ויאמר  …) וירד אותם ויעמד במקום מישור והמון תלמידיו וקהל עם רב מכל יהודה וירושלים17לוקס (ו' 

  "הדרשה במישור" -אשריכם העניים כי לכם מלכות שמים. 

ם וכל העם עומד על מרקוס (ד' ו') וישב על הים ויחל ללמד ויקהלו אליו המון עם רב עד אשר ירד לשבת באניה בי

  חוץ הים ביבשה. וילמדם הרבה משלים.

יוחנן (ו' ג') ויעל ישוע על ההר וישב שם הוא ותלמידיו וימי הפסח חג היהודים קרבו לבא וישא ישוע את עיניו 

יש פה נער אשר לו חמש ככרות לחם  …וירא עם רב בא אליו ויאמר אל פוליפוס מאין נקנה להם לחם לאכל

ויקח ישו את ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסובים וככה גם מן  …דגיםשעורים ושני 

  הדגים כאות נפשם. ליוחנן יש הר, יש נס אבל אין דרשה.

אבל כנראה שאין ההר של יוחנן מקביל כלל לדרשות של האונגליונים האחרים, נראה שליוחנן אין לא הר ולא 

  דרשה.

. וההמון ראה  …) לא בהר אלא, וילכו משם באניה אל מקום חרבה לבדד6 32רקוס (כיון שנס זה מוזכר גם במ

ויאספו אליו. ויאמר אליהם כמה ככרות לחם יש לכם לכו וראו וידעו ויאמרו חמש ושני  …וירוצו שמה …אותם

חרבה  דגים. ההבדלים בין יוחנן ומרקוס לגבי פרטי הנס: א. במקום התרחשותו: ליוחנן בהר, ולמרקוס מקום

  לבדד, שאפשר להגיע אליו באניה.

) 42איש) מרקוס (ו'  3000ב. למרקוס: חילק ישו את הלחם לתלמידיו, ואילו הדגים לכולם (לכל ההמון הינו 

ויפרוס את הלחם ויתן לתלמידיו ואת שני הדגים חלק לכולם. ואילו ליוחנן: ויקח ישו את ככרות הלחם ויברך ויתן 

המסובים וככה גם מן הדגים כאות נפשם. ליוחנן: הנס היה שונה, הוא עשה בדיוק אותו לתלמידיו והתלמידים אל 

  הדבר עם הדגים חילקם לתלמידיו ולא לכל העם כפי שמרקוס מתאר.

) ויאספו וימלאו שנים עשר סלים בפתותי חמש ככרות לחם 13ג. לאחר שסיימו ההמון לאכול: ליוחנן (ו' 

  …כראות האנשים השעורים הנותרים לאכליהם. ויהי

) וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים . כלומר לפי מרקוס נותרו שנים 43ואילו למרקוס (ו' 

עשר סלים של פתותים ושנים עשר סלים של דגים. ואילו לפי יוחנן נותרו רק שנים עשר סלים של לחם שעורים 

  הנותרים לאכליהם.

) ויאמרו אליו התלמידים מאין לנו די לחם במדבר להשביע את ההמון 33ו' מתי מספר גם הוא על הנס (מתי ט

  הגדול הזה.

ומובן שבמדבר אין מספיק לחם אבל יוחנן לא תאר את ההתרחשות במדבר אלא בהר ואם כן מדוע עשה ישו את 

היהודים קרבו ) וימי הפסח חג 4הנס? הסיבה היא אחרת לגמרי, ערב פסח היה ולא היה לחם (בנמצא) יוחנן ( ו' 

לבא (כלומר לחם קשה להשיג בחניות) ויאמר אל פיליפוס מאין נקנה להם לחם לאכילה? ויען אותו פליפוס לחם 

מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט. ( לא רק שקשה להשיג לחם גם אין מספיק כסף). ואם כן אין 

ישו אין כלל להשיג לחם במדבר מה צריך את הטענה של ההר של יוחנן נמצא במדבר שהרי פוליפוס יכול לענות ל

ימי הפסח חג היהודים קרבו לבא? אפי' בלא זה אין להשיג לחם במקום זה פיליפוס טוען שמאתים דינר לא יספיק 

  עבור ההמון כדי שכל אחד יוכל לאכול מעט.

  וב.משמע שלפי יוחנן אין המאורע מתרחש במדבר אלא במקום ישוב או קרוב מאוד ליש

  ) ויאמר ישוע אליהם כמה ככרות לחם לכם ויאמרו שבע ומעט דגים קטנים.34מתי(טו' 

  לפי מרקוס ויוחנן היו חמישה ככרות לחם ולא שבע ומעט ושתי דגים קטנים.

סלים  12סלים של פתותים ו 12) וישאו מן הפתותים הנותרים שבעה דודים מלאים לפי מרקוס ראינו 38מתי (טו' 

  לפי יוחנן רק שנים עשר סלים של לחם שעורים. של דגים ואלו
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מתי מספר לנו על שבעה דודים מלאים מן הפתותים. מה היה שם דודים או סלים? שבעה או שתים עשרה? רק של 

  פתותים או גם של דגים?

  ) וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר.11יוחנן מספר (פרק ו' 

עת אלפי איש מלבד הנשים והטף. כמה גברים באמת היו? מה זה ) והאוכלים היו ארב38מתי לעומתו (פרק טו' 

  איש לפי יוחנן גם נשים וטף?

  ) מספר על ככרות לחם היינו חיטים. ולעומתו יוחנן ומתי מספרים על חחם שעורים.13לוקס (ט' 

  ) ויאמר אל תלמידיו הושיבו אותם שורות שורות חמישים בשורה. ויעשו כן.14לוקס (ט' 

) וישבו להם שורות שורות למאות ולחמישים. באונגליון של מתי אין שום שורת הם פשוט ישבו על 40, 6מרקוס (

  הארץ במדבר ואילו באונגליון של יוחנן הם ישבו בלי שום שורת על הירק.

) ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי 10יוחנן (ו' 

  פר.איש במס

כל הנ"ל הינם סתירת ברורות חלקם אפי' סתירות חזיתיות. בתאור אותם "העובדות" ומכאן ניתן ללמוד על חוסר  -

  האמינות המשווע של כתבי האונגליונים וכותבייהם.

מתי פשוט רצה מאוד שתהיה דרשה בהר ע"מ להקביל את ישו למשה רבינו בהר סיני ולכן הוא אכן היחידי 

  שה בהר.המספר לנו על דר

  לוקס, יוחנן מרקוס לא שמעו על כזה דבר.

  ישו סותר דברי עצמו:

  מתי (ה' יז') אל תדמי כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת.

מתי (ה' יח') כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר 

  ה הכל.יעש

מתי (ה' יט') לכן מי אשר יפר אחת מן המצוות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים 

  ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים.

  ) כי אני אמר לכם אם תרבה לא צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים לא צביאו אל מלכות השמים.20מתי (ה' 

א') בעת ההיא עבר ישו בין הקמה ביום השבת ותלמידיו רעבו ויחלו להקטיף  12חלל שבת מתי (ישו מתי ל

מלילות ויאכלו ויראו הפרושים ויאמרו לו הנה תלמידיך עשיים את אשר אסור לעשות בשבת ויאמר אליהם הלא 

את הלחם הפנים  קראתם את אשר עשה דוד בהיותו רעב הוא והאנשים אשר איתו כי בא אל בית האלהים ויאכל

  אשר איננו מתר לו ולאנשיו לאכלה רק לכהנים לבדם.

  רק דוד אכל מן הלחם ולא אנשיו.

דוד היה נתון תחת איום קיומי מצד של פקוח נפש והיה רדוף ע"י שאול ומותר לו ואילו תלמידי ישו לא היו במצב 

  של פיקוח נפש והיו קרובים לישוב ומדוע התיר איסור דאורייתא.

) או הלא קראתם בתורה כי 5פנים לאחר שהוסר אינו אסור מן התורה אלא מדרבנן. עוד ממשיך מתי (ה' לחם ה

כי בן  …בשבתות יחלל הכהנים את השבת במקדש ואין להם עון אבל אני אומר לכם כי יש פה גדול מן המקדש

  אדם הוא גם אדון המקדש.
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כדי לומר שבנוכחותו, הגדול מן המקדש, אין שבת עוד מתבשר ישו על כך שעבודת הקרבנות במקדש דוחה שבת 

קיימת כפי שאיסוריה מתבטלים במקדש, דברי הבל המה! שהרי התורה צוותה בפירוש שהכהנים יקריבו במקדש 

תמידין ומוספין בשבת והפה שאסר הוא הפה שהתיר. כלומר השם שציוה על השבת הוא שצווה להקריב תמידין 

הן את ליבו להקריב במקדש עולה או זבח בשבת חוץ מהתמידין ומוספין שנצטווינו ומוספין בשבת. ואם יערוב הכ

עליהם, אותו כהן חייב סקילה (מ"ש ...) עיקר הנחתו, כאלו השבת נדחית במקדש מפני כבוד המקדש אינה נכונה. 

ת המקדש הכהנים אינם מחללים את השבת מפני כבוד המקדש אלא מפני שהקב"ה צוה על הקרבנות ואלו היה בי

וארון הברית בוערים כאש בשבת אסור היה לחלל את השבת ולכבות את האש מפני כבודם. ועוד טעה ישו (מרקוס 

) כי בא אל בית אלהים בימי אביתר הכהן הגדול ויאכל את הלחם. לא היה זה אביתר אלא אחימלך הכהן. 26ב' 

  ר לו מדוע אתה לבדך ואיש אין אתך.ויאמ …ראה (שמואל א' כא', א') ויבא דוד נבה אל אחימלך הכהן

  מתי (יב' ח') כי בן האדם אדון השבת הוא.

) ויאמר אליהם השבת נעשה בעבור האדם ולא האדם בעבור השבת, לכן מותר לחלל שבת? בזה 28מרקוס (ב' 

המציא תורה חדשה והפיר את חוקת התורה! וסתר דברי עצמו שאמר לעיל כי לא בא להפיר את התורה כי אם 

מלאת, ועוד כי יעברו השמים ויאמרו לא תעבור יוד' אחת או קוץ אחת ממנה, וכאן הפר מצות שבת השקולה ל

כנגד כל התורה כולה. אם עד כאן התפלפל ישו כאלו מנסה מתוך התורה והנביאים להוכיח את צדקתו הרי ש. מתי 

  )11(טו' 

ת האדם כי אם היוצא מן הפה הוא מטמא את ויקרא אל העם ויאמר להם שמעו והבינו: לא הבא אל הפה יטמא א

) ויאמר ישו עדנה גם אתם באין בינה, העוד לט תשכילו כי כל הבא אל הפה יורד אל הכרש 16האדם מתי (טו' 

  וישפך מדם למוצאות.

כלומר, ישו מצהיר שאין שום חשיבות למה שאוכלים שהרי הוא נשפך אל המוצאות ורק היוצא מן הפה הוא 

כאן אין שום ספק שישו סותר בכל מכל כל את דברי התורה הנותנים למשה מסיני ויקרא יז' טו' המטמא. הרי ש

וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר ואם לא יכבס ובשרו 

  לא ירחץ ונשא עונו.

ם, זנוחנים, גנבות עדיות שקר וגדופים אלה הם ) כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות, נאופי9ועוד מתי (טו' 

  המטמאים את האדם אבל אכול בלי נטילת ידים לא יטמא את האדם.

ניתן לומר לכאורה, שישו לא סתר דברי עצמו באכילה בלא נטילת ידים שהרי מדבריו משמע שלא בא להפר את 

ילת ידיים מדברי נביאים אלא מצווה מדרבנן התורה ואין נטילת ידים מן התורה. וכן או את דברי הנביאים ואין נט

ולזה לכאורה ישו לא טען שלא בא לסתור, אולי כן, אולם ישו אכן סתר דברי עצמו אף בזה. מתי (כג' א') אז ידבר 

ישו אל המון העם ואל תלמידיו לאמר על כסא משה ישבו הסופרים והפרושים לכן כל אשר יאמרו לכם תשמרו 

  תעשו כי אמרים הם ואינם עשים.לעשות. אך במעשיהם לא 

  כלומר ישו מלמד את תלמידיו כל אשר יאמרו לכם, היינו איסורי דרבנן תשמרו לעשות.

  רק אל תלמדו ממעשיהם שהרי הם אומרים שצריך לעשות ואינם עושים אבל אתם כן תעשו.

את עצמו שוב אז הבינו כי לא  ) סתר ישו12אם כן היה לו ליטול את ידיו וכן להורת כן לתלמידיו. אבל במתי (טז' 

. טענתו זו של ישו שהפרושים אומרים ואינם עושים  …אמר להשמר משאור הלחם כי אם מלמוד הפרושים 

משמע שישו הקפיד לא לשאת משאות בשבת וכן הורה לתלמידיו אמנם בכל פעם שריפא חולה בשבת והקימו 

ישא את משכבו ויתהלך, והיום ההוא שבת היה ויאמרו ): ו 8,9 5ממטת חליו בקש ממנו לשאת את מטתו. יוחנן (

היהודים אל האיש הנרפא שבת היום אסור לך לשאת את משכבך ולהתהלך, והתיר בזה דיני הוצאה מרשות לרשות 

בשבת ונשיאת משאות. וכבר עמדנו על כך שישו סתר את כל התורה כולה בעקרונותיו הטפשיים. וכן דברי עצמו 
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שמים ביד פטרוס להתיר את האסור ולאסור את המותר וזה בניגוד למה שהוא עצמו טען  בכך שנתן את מפתחות

  בפני תלמידיו לעיל לעשות את כל אשר יאמרו הפרושים והסופרים היושבים על כסא משה.

) אף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהילתי ושערי שאול לא יגברו עליה 18,19מתי (טז' 

לך את מפתחות מלכות שמים וכל אשר תאסר על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתיר על הארץ יהיה ואתן 

מותר בשמים. דברי ישו אלו עומדים בסתירה מוחלטת לדבריו שלו שבעלי המלכות היושבים על כסא משה 

כל התורה כולה? אליהם צריך להשמע ואם יש סתירה בין היושבים על כסא משה ובין פטרוס שהחליט להתיר את 

ואם לפטרוס מותר להתיר את כל התורה כולה ואת המפתחות קבל מישו הרי שישו ודאי ראה עצמו רשאי להתיר 

  את כל התורה כולה ובר סמכא א"כ לסתור דברי משה רבינו.

  ר.) וירחם עליו וישלח ידו ויגע בו ויאמר רוצה אנכי טהר: עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטה42מרקוס (א' 

ניתן לומר שע"י נס אפשר לרפא צרעת אבל התורה כבר לימדה אותנו שטהרה מצרעת תלויה ב: ויקרא (יד' א') 

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע 

ז ושני תולעת ואזוב. וצוה הכהן הצרעת מן הצרוע: וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורת ועץ אר

ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים :את האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר, השחטה 

על המים החיים והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו תשלח את הצפר החיה על פני השדה: וכבס 

ואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים:  המטהר את בגדיו וגילח את כל שערו ורחץ במים וטהר

והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ 

  . …את בשרו במים וטהר וביום השמיני יקח את שני כבשים

  ישו נותן סמכות לתלמידיו לטהר את המצורעים לא רק לרפותם.

  ) רפאו את החולים טהרו את המצורעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו.10,8( מתי

הכיצד זה יכול משהו להעיד שראה שהמצורע נטהר תוך כדי דיבורו של ישו? ניתן רק לומר שהוא נרפא! אבל 

ראה  נטהר? ועכ"פ ישו מזלזל במה שאמרה תורה מאחר שכבר נטהר המצורע על ידו ורק למראית עין ויאמר אליו

אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך (למרות שאתה דבר טהור) את אשר צוה משה 

  לעדות להם.

  ישו לא אמר את אשר צוה משה לעדות לנו. הוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר כמאמר חז"ל.

  לטענת ישו הוא הסולח לחטאים:-

חושבים בלבם לאמר מה ידבר זה גדופים כאלה מי יוכל לסלח ): ויהיו מן הסופרים ישבים שם ו6מרקוס (ב' 

חטאים בלתי האלהים לבדו וידע ישו ברוחו כי ככה חשבו בלככם ויאמר אליהם מדוע תחשבו כאלה בלבבכם: מה 

הנקל האמר אל נכה האברים נסלחו לך חטאתיך, אם אמור קום שם את משכבך והתהלך. אך למען תדעון כי לבן 

לסלח חטאים בארץ ויאמר אל נכה האברים: לך אני אמר קום שא את משכבך ולך אל ביתך ויקם האדם יש סשלטן 

  . …פתאום וישא את משכבו

הלוגיקה שמדברי ישו מטופשת לחלוטין שהרי ישנם הרבה רופאי אליל ואנשים שעושים מעשה רפואות בכשפים 

  ם להרפא בשמות עבודה זרה וכדו'.ובוודאי אינם סולחים חטאים אלא מוסיפים חטא על פשע להולך אליה

ואם כן ודאי נקל אמר אל נכה האברים קום שא את משכבך והתהלך מאשר סלוח חטאים שהתורה למדה אותנו כי 

  רק ה' לבדו סולח חטאים. ישעיהו (מג' כה') אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר.

יך שובה אלי כי גאלתיך ישעיהו מה' יז' ישראל נושע בה' ישעיהו (מד' כב') מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאת

  תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד.

  ישו מתלונן שהפרושים לא מכבדים אב ואם.
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) ויאמר אליהם מה יפה עשיתם אשר בטלתם את מצוות האלהים כדי שתשמרו את קבלתכם: כי 9,10,11מרקוס (ז' 

ומקלל אביו ואמו מות יומת ואתם אומרים איש כי יאמר לאביו ולאמו קרבן  משה אמר כבד את אביך ואת אמך

פרושו מתנה לאלהים כל מה שאתה נהנה לי ולא תניתי לו לעשות עוד מאומה לאביו ולאמו. ותפרו את דבר אלהים 

  על ידי קבלתכם אשר קבלתם. והרבה כאלה אתם עושים.

  הוא מרקוס מספר על ישו את הסיפור הבא:

ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך  …) ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו31-35' מרקוס(ג

  בחוץ מבקשים אותך. ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי ויבט סביב אל היושבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי.

  ומה עם מצוות כיבוד אב ואם, אדון ישו?

אחרי והוא אמר אדוני תן לי ואלכה בראשונה לקבור את אבי ויאמר אליו ישו לוקס ט' כז': ואל איש אחר אמר לך 

הנח למתים לקבור את מתיהם ואתה לך הודע את מלכות האלהים ויאמר עוד איש אחר אלכה אחריך אדוני אך 

המביט אחריו לא יכשר למלכות האלהים. איפה כיבוד אב  …הניחה לי בראשונה להפטר מבני ביתו ויאמר ישוע

  ם שעליו מושתתת מלכות אלהים?וא

) איש כי יבא אלי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיותיו ואף גם את 26לוקס (יד' 

  נפשו לא יוכל להיות תלמיד.

) כי באתי להפריד איש מאביו ובת מאמה וכלה מחמותה ואיבי איש ואנשי ביתו. האוהב את אביו ואת 35מתי (י' 

(ישו בא לעשוק את האהבה לעצמו ולא לתת אהבה, ישו בא להביא את המרות של  …מו יותר ממני איננו כדי ליא

  חבלי המשיח ולא את המשיח)

בזה ישו עבר והעביר על לא תשנא את אחיך בלבבך, וכן על כבד את אביך ואת אמך כתנאי להגיע אליו. ובזה ביזה 

  יחד. עוד סתירה לדברי עצמו ישו ממשיל המשלים: דברי תורה, נביאים, סופרים ופרושים גם

) אין נותנים יין חדש בנאדות כלים כן יבקעו הנאדות והיין ישפך והנאדות יאבדו אבל נותנים את היין 17מתי (ט' 

  החדש בנאדת חדשין ושניהם יחדיו ישמרו.

לחטאים ולגויים. ואין ישו נותן כלומר לישו יש יין חדש, תורה חדשה והיא ניתנת בכלים חדשים היינו למוכסים ו

את יינו אל הכלים הישנים היינו הפרושים והכופרים כיון שיין חדש יכול לבקע את הנאדות הישנים והבלים ישו 

כנראה לא ידע טבעו של יין. יין ישן תמיד משובח יותר מיין חדש. וכן יקר יותר ובאמת יין חדש כזה רק כלים אלו 

  שכלם יכולים לקבלו.המטונפים במעשיהם וגסים ב

  מרקוס מספר( ג' יא') והרוחות הטמאות בראותן אותו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אכן אתה הוא בן האלהים.

) והפרושים בשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים. 24ואמנם מתי (יב' 

לקה על עצמה תחרב, וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא וישוע ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנח

  יכוני והשטן אם יגרש את השטן נחלק על עצמו ואיככה תכון ממלכתו.

טענתו של ישו הוא אם אני מגרש שדים הרי זה ודאי בכוחות הקדושה שהרי אם לא כן אז השטן נחלק על השטן 

ת הנכנעות לו הם הצועקות אתה הוא בן האלהים ע"מ איככה יכון והתשובה היא ודאי שרק כך יכון שהרי הרוחו

שיאמינו להם בני האדם בעלי בחירה וכן תיכון מלכותו ע"י עדות טמאה של הרוחות המגורשות. אם כן הגרוש 

הוא לצורך כינון ממלכת השטן בכבודו ובעצמו, ואם כן מדוע לא ישמעו וישתפו פעולה ואם לא כן איככה יתעו, 

ת אדם בעלי בחירה? אין הגרוש אלא זמני לצורך השתלטות בני האדם על בנך ומרצונם ויטעו אמונה בלבבו

  באמונתם בכוחות הטומאה ובעדתם.

) או איך יוכל איש לבא לבית הגביר ולגזול את כליו אם חא יאסר בראשונה 29ועוד ממשיך ישו וטוען מתי( יב' 

טמאות הנם כליו של השטן, ואם הוא רוצה לגרשם את הגבור ואחר ישסה את ביתו. ורוצה ישו לומר שהרוחות ה
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חייב הוא ראשית ללכוד את השטן בעצמו בראשונה ואחר כך להשתמש בכליו ואמנם אין הדבר כך אלא ישו הינו 

מרכבה לס"מ ונשלט על ידו ועשה שליחותו למען תיכון ממלכתו של הס"מ ואם כן אין הוא חייב ללכוד את 

  יחותו הוא פועל.הגיבור אלא הגבור לכדו ובשל

)  16 5כל האונגליונים משתמשים בטענת סרק שהיהודים רדפו את ישו להרגו מכיון שהוא ריפא בשבת יוחנן( 

וילך האיש ויגד ליהודים כי ישוע הו אשר רפאו ועל כן רדפו היהודים את ישו ויבקשו המיתו על כי עשה כזאת 

  בשבת.

יסים, כל איסור רפואה בשבת הינו מדרבנן גזרה משום שחיקת אין זה אסור כלל לפי ההלכה היהודית לרפא בנ

סמנים אבל בכי האי גוונא לא שייכת גזירה זו ומותר לרפא בשבת. האונגליונים רצו להראות את טפשותם של 

) ויאמר 12, 11היהודים שהרי זה דבר הומני לרפא אדם חולה אבל היהודיים אין להם רחמים הם חסרי לב. מתי (

האיש בכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו ומה יקר אדם מן הכבש לכן מותר אליהם מי 

  להיטיב בשבת .

  ויאמר אל האיש פשוט את ידך ויפשיט, אתה ותרפא ותשב כידו אחרת, ויצאו הפרושים ויתייעצו עליו לאבדו.

ובעיקר מצויין בכך סיפרו של "הברית החדשה" הינה ספר אנטישמי עם עלילות דברים נגד היהודים 
  יוחנן.

) או עשו את העץ טוב ופריו טוב, או עשו את העץ משחת ופריו משחת כי בפריו נכר העץ. ואמנם 33מתי (יב'  -

פריה של הנצרות והאמונה בישו המיתו על העם היהודי האסונות הרבים ביותר בתולדות עמנו מסעות צלב, 

, ואין ספור של פרוגרומים לארך ההיסטוריה ומפריה ניכר העץ שרשיו עלילות דם, אנקוזיציה, שאה בארופה

ויניקותיו. ואמנם גם פאולוס ממשיך דרכו ההפכפכה של ישו, ואף הוא בעצמו סותר דברי ישו משיחו ודברי עצמו 

  תוך הסבר עז פנים מרמה הוא את הבריות בהסבריו המטעים.

  האל הרומים (י' ד') המשיח הוא סוף המצוות התור

  אל הרומים (ג' כח') כי באמונה יצדק איש, ולא במעשי המצות

אל העברים (ח' יג') הנה באמרו ברית חדשה ישן את הראשונה ומה שהוא נושן ומזקין קרוב הוא אל קיצו (היינו 

  דבר ה' בתנ"ך התיישן והזדקן כמו שרואים בטבע התבלות והזדקנות כך גם דבר ה' התנ"ך)

הוא שלמנו אשר עשה השנים (היינו הגויים והיהודיים לאחד, והרס מחיצת הגדר בבטלו  ) כי14אל הארסיים (ב' 

האיבה בבשרו את תורת המצוות) בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום. פאולוס לא 

טרה בחל באמצעים ואף לא התבייש בזה הוא טען שאפשר גם לשקר עבור המשיח בעלילות או באמת והעיק המ

  לעשות נפשות.

) אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם 18אל הפילפיים (א' 

  אשמח.

  המילה איננה מאומה והערלה איננה מאומה כי אם שמירת המצוות. . (אל הקורינטים ז' יט')

יח ואל תשובו להלכד בעול העבדות (של ) ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אותנו המש1-4אל הגלטיים ( ה' 

התורה). הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמלו לא יועיל לכם המשיח: ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול 

כי במשיח  …כי מחיב הוא לשבור את כל התורה. נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה ןנפלתם מן החסד

  אם האמונה הפעלת באהבה. איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי

  כי לא שומעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עושי התורה יצדקו (אל הרומיים ב' יג')-
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סתר דברי ישו מתי (ה' יט') לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון, כך  -

  ת התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר.יקרא במלכות השמים מתי (ה' יז') אל תדמו כי באתי להפר א

אמנם משמע מפאולוס לכאורה שינם שתי דרכים אך אין זה כך שהרי פאולוס כותב :אל הגלטיים: כי בני מעשי 

התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותן. וגלוי 

האדם לפני האלהים המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר  הוא כי על ידי התורה לא יצדק

  קללת אלהים תלוי.

  ): עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה.56הראשונה אל הקורנתיים (טו' 

) לכן אחי הומתם גם אתם לתורה, בגרות המשיח להיותכם לאחר אשר נעור מן המתים למען 4.אל הרומיים: (ז' 1

  לאלהים. נעשה פי

) לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה כי לא הייתי יודע החמוד לולי אמרה התורה לא 8-14. אל הרומיים (2

תחמוד וימצא החטא כבה לו במצוה לעורר בקרבו כל חמוד כי בלעדי התורה החטא מת הוא. ואני חייתי מלפנים 

ר נתנה לחיים היא נמצאה לי למות מצא החטא בלא תורה וכאשר באה המצוה ויחי החטא ואני מתי והמצוה אש

סבור במצוה להטעות אותי ויהרגני על ידה. לען אשר יהיה החטא לחטאה יתירה על ידי המצוה כי יודעים אנחנו 

  שהתורה היא רוחנית ואני של בשר ונמכר תחת יד החטא.

את המות. ושוב מלמד אותנו לפי שיטתו של פאולוס התורה= חטא= מות= קללה. וה' נתן לנו היהודים בסיני 

  פאולוס צביעות ולשון רמיה.

) כי בהיותי חפשי מכל (מהתורה והמצות) עשיתי עצמי עבד לכל אדם למען 20-24הראשונה אל הקרנתיים (ט' 

אקנה את הרבים (למען אפתה את הרבים היינו הגויים) ואהי ליהודים כיהודי לקנות היהודים ואשר הם תחת 

מו תחת התורה אף כי אני אינני תחת התורה למען קנות אותם אשר תחת התורה. לאלה אשר התורה הייתי להם כ

בלי תורה הייתי כבלי תורה ואף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנוכי למען קנות אותם אשר 

  בלי תורה.

ע אחדים. ואת זאת אני עשה ולחלשים הייתי כחלש לקנות את החלשים הכל לכלם נהייתי למען בכל דרך אושי

  בעבור הבשורה.

  פאולוס סותר את דברי א. עצמו בהפכפכותוב. דברי משיחו ג. דברי התורה.

דברים (יא' יב') ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלהיכם אשר אנכי 

והרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום  מצוה אתכם היום . והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה' אלהיכם

ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם. משמע שהמצות הם הברכה בעצמם הם אינם הקללה. שמירת התורה 

היא הברכה והיא אכן אפשרות לקיום כיון שאחרת ה' בתורה לא שם דרך כזו בנינו ודברי התורה אינם נכונים ח"ו. 

ר פאולוס הדרך של אי קיום המצוה ועוד יותר ביטולם בניגוד לצווי ה'. נמצא ואמנם הקללה היא הדרך בה בח

פאולוס דיבר לשון הרע על בורא עולם והאשימו. הנתינות הם המות לישראל עמו ע"מ שיכשלו בחטא שהרי אין 

יא דרך לקיים את מצות ה' והוציא שם רע על כל התורה שהיא איננה מתנה אלא סם שהרי כך כתב וכח החטא ה

התורה. נמצא לדבריו שאין ה' אוהב את ישראל אלא שנאם, ובתורתו הוא מאבידם. שהרי אומות העולם לא קבלו 

תורה ולכן אין בהם חטא אלא בישראל בלבד. עוד יוצא מדבריו ששיקר ה' לישראל: דברים (ד' מ') ושמרתה את 

בר להמית. ואת מצותיו אשר אנכי אנכי חוקיו שהרי לא ניתן לשמור מצותיו כלל שהרי החטא נובע מהמצות וגו

מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך למען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך כל הימים. וממילא 

ה' משלה את ישראל ח"ו. כנראה שפאולוס הגולם, שכח את פסוקי התורה דברים (ד' ואתחנן ד') ואתם הדבקים 

אה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי לעשות כ בקרב הארץ בה' אלקיכם חיים כולכם היום ר

אשר אתם באים שמה לרשתה ושמתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובנתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל 
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החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלקינו 

אנו אליו. ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום. בכל קר

(דברים ה' ואתחנן כג') כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי. מי יתו והיה לבבם 

הם לעולם. הציווי הינו נצחי לא לזמן זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבני

מה כאמצעי לביטולם ח"ו שטעותם המרה של ישומ והנוהרים אחריו שהם שסתרו שעברו על דברי התורה בכל 

מובן אפשרי עד הוצאת לעז ודיבה לשון הרע ושם רע על הק ותורתו ושמרתם לעשות כאשר צוה ה' אלהיכם 

  אתכם לא תסרו ימין ושמאל. (דברים ה' כט')

לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות ה' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם 

(דברים ג' ב' ) ישו טען שהוא בא להוסיף. וכל תורתו יסודה באיסור לאו מדאורייתא של לא תספו על הדבר אשר 

פסוק זה הינו אף נבואה  . …אנכי מצוה אתכם וממילא בא אף לגרוע ובהמשך הפסוק ולא תגרעו ממנו

  והתגשמותה שאם תוסיף הרי גם נגרע ואם תגרע הרי לא תשמר את מצוות ה' אלהיכם.

פאולוס שכח את הפסוקים בתורה המעידים על אהבתת ה' את עמו ישראל יותר מכל העמים. וחיפש להמציא 

  תורת חסד בבחינת "חסד לאומים חטאת".

חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים כי מאהבת ה' אתכם ואתחנן (ז' ח,ז) לא מרבכם מכל העמים 

  ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם. הוצא ה' אתכם ביד חזקה ויפצך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים.

ואתחנן (ז' ט') וידעתה כי ה' אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשומרי מצותיו לאלף 

  .דור

  דברים ד' ואתחנן לז': ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך מפניו בכחו הגדול ממצרים.

(שם מ') ושמרתם את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך למען תאריך ימים על 

  האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך כל הימים.

האהבה האמיתית, ויותר מחסד התורה הינה תורצ האהבה הבלתי נותנת הנצחית. הרי שהתורה הינה תורת החסד ו

כי עם קדוש את ל' אלהיך בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. דברים (ז' 

  ואתחנן ו')

  וגם נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר כי לא אדם הוא להנחם-

  בנים אתם לה' אלקיכם-

  רדתי לי תהילתי יספרו.עם זו י-

  התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה -

  תשכחנה ואנכי לא אשכחך( ישעיהו מט' טו') -

ישעיהו (נט' כא') ואני זאת בריתי אותם אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי 

  זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם

דוש ישראל מושיעך... מאשר יקרת בעיני נרבצת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאומים כי אני ה' אלהיך ק -

  תחת נפשך.(ישעיהו מג' ג,ד)

  ויצעק (פאולוס) בתוך הסנהדרין :אנשים אחים! אני פרוש אנכי בן פרוש (כג' ד' ) פועלי השליחים.
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י פעלי התורה", "ואת הרע אשר אינני פאולוס, אשר ביטל את כל המצות שבתורה ואמר, "כי באמונה נצדק איש בל

חפץ זאת אני עושה", "ובבשר אני עובד את תורת החטא " ועוד מרגליות כאלה שהופקו מפיו מעז להגיד כאן " 

  אני פרוש אנכי בן פרוש" : " אני בבלי עדיתי מאומה נגד העם או נגד מנהגי אבותיו" (פועלי השלמים כח' יז').

ו, כמו שהעיד על עצמו בהיותי ערום, במרמה לכדתי אתכם (הקורינטים איגרת ב', כך הוא מתהפך בלשונו, בדרכ

  יז')

כאשר נשך הנחש את יד פאול ולא הזיקו חשבו הרואים אותו שהוא אלוה. מעשה השליחים (כח, ג') בעקבות 

  המופת, חשבו האנשים את פאול לאלוה והרי אף אני אל וטעו בו.

תים מעידים כלל על שום שליחות אלהית ומדוע איפא מביסים את כל האמונה אם כן האונגליון מודה שאין המופ

  בשליחות ישו על מופתיו המרובים? אין זו אלא אמונת פתאום.

פאולוס המתחזה גונב דעת הבריות: על פי עצת חבריו, וכיצד להזים את השמועת (הנכונות) שהוא מלמד יהודים -

כד') אז לקח פאול אתו את האנשים, וממחרת כאשר נקדש אתם,  -'לעזוב את תורת משה (מעשה השליחים כא' כ

  בא פנימה אל ההיכל והודיע את מלוא ימי הטהרה עד כי יקרב קרבן בעד כל אחד מהם.

פאולוס אשר ביטל את התורה והמצות וקרא לנוצרים הראשונים שקיימו עדיין את התורה בשם "צבועים, אחי 

קדש ומטהר עצמו כביכול כאחד הנזירים, ומקריב קרבן כדי להראות כי הוא שקר", מתנהג הוא עצמו בצביעות, מ

  איש צדיק שומר תורה.

  הוא רימה בכך לא רק את היהודים אלא גם את יעקב וסיעתו, חבריו.

לאב יווני והוא (פאולוס) לקח אותו  …(מעשה השליחים טז' פא') היה שם תלמיד אחד, טימותיאוס שמו, בן 

  אותו. ובגלל היהודים מל

מילתו של טימותיאוס הנזכרת כאן סותרת את מכתבו לגלטים (ח,' א' ) "אומר אני כי אם תמולו אזי המשיח לא 

יועיל לכם כלום, ומעיד אני לכל אדם הנימול שיהיה מחוייב לעשות כל מצות התורה" וכן בכותבו לקורינטים (ז', 

  יח')

מדוע צל את תלמידו? ושנית מדוע בהיותו נימול  "כי מי שהוא ערל לא ימול את עצמו" אם כןף ראשית,
הכלל, אין סוף  …לא שמר את המצות? ועוד הרי טען שהמצות נתנו עד זמנו של ישו ובטלות אחריו? 

  לבלבול ולסתירת הממלאים ספריהם עד בלי די.

ים אותך (מעשה וידו חנניה חנניה הכהן הגדול את העומדים אצלו להכותו על פיו אז אמר פאול אליו: יכה האלה

ג) פאולוס קילל את הכהן הגדול, והלא ישו ציוה: "אהבו את אביכם ברכו מקלליכם", "וכל אשר -השליחים כג' ב

  יכך על הלחי הימנית הטה אליו גם את האחרת (מתי ה' לט) ההתגלות של פאולוס:

מן השמים: ויפל ארצה  ) ויהי הוא הולך וקרב לדמשק והנה פתאום נגה עליו סביב אור3מעשה השליחים (ט' 

וישמע קול מדבר אליו שאול שאול למה תרדפני: ויאמר מי אתה אדני ויאמר האדון אנכי ישוע אשר אתה רודף 

קום לך העירה ויאמר לך את אשר עליך לעשות. והאנשים אשר הלכו אתו עמדו נאלמים כי שמעו את הקול ואיש 

  לא הביטו.

ספר לעם בלשון עברית כאשר נתפס את הקורות אתו ויהי אנכי הלך ואילו במעשה השליחים כב' ט' פאולוס מ

וקרב לדמשק כעת צהרים ופתאום נגה עלי מסביב אור גדול מן השמים ואפול ארצה ואשמע קול מדבר אלי שאול 

שאול למה תרדפני ואען ואומר מי אתה, אדני ויאמר אלי אני ישוע הנצרי אשר אתה רדפו והאנשים אשר אותי ראו 

  אור ויראו ואת קול המדבר אלי לא שמעו.את ה

  : האנשים אשר עם פאולוס שמעו את הקול אך איש לא הביטו.3במעשה השליחים ט' 
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  האנשים אשר אתו ראו אור ואילו את הקול לא שמעו. 6ואלו במעשה השליחים כב' 

  וכך סותר לוקס, מחבר מעשה השליחים את עצמו.

ו') מספר לוקס: וכאשר בא שאול ירודלימה, וינסה לדבוק אל אבל בהמשך הסיפור (מעשה השליחים ט' כ

התלמידים הסיפו היפה שלוקס מספר כאן על פאולוס אינו נכון שהרי לפי לוקס יוצא, שפאולוס ראה את ישו 

בחלום כשנפל לארץ, ואחר כך בא פאולוס ירושלימה. פאולוס מכחישו אל הגלטיים א' יז': "וגם לא עליתי 

יחים הקודמים לי כי אם הלכתי את ערב ושבתי שוב אל דמשק". וכן כל פרטי הסיפור בהמשך ירושלימה אל השל

שונים לחלוטין בחירתו של פאולוס במקרא: " באמונה בירך יעקב במותו את שני בני יוסף, וישתחו על ראש 

  מטהו" (מעשה השליחים יא' כא').

  תחו ישראל על ראש המטה" (בראשית מז', לא')פאולוס נגרר אחרי תרגום "השבעים" שתרגמו את המקרא "ויש

"מטה" בפתח וסגול, ולא בחיריק וקמץ. ואחר תרגום מוטעה זה נגרר גם התרגום ההורי, הפשיטא, ולפי 
התרגום הזה מבאר הירונימוס שיעקב אבינו השתחווה ח"ו לשתי וערב שהיה בראש מטהו! אבל תשובתם 

גם את הפסוק השני "ויתחזק ישראל וישב על המטה", נכתבה בצידם, שהרי בלי ספק, מוכרחים הם 
ולקרוא בפתח וסגול "מטה" יוצא לפי ביאורם של פאולוס והירונימוס, שיעקב אבינו ישב באחוריו על 

  הצלב!...

  ויתן להם האלהים את שאול בן קיש איש משבט בנימין ארבעים שנה (מעשה השליחים ... ח') …ומאז שאלו מלך

  המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף" (במדבר כה' ט') ולא עשרים ושלשה אלף.בתורה כתוב "ויהי 

האהל הנקרא קודש קדשים, אשר היתה לו מקטרת הזהב וארון הברית מצופה זהב כליל מסביב, אשר בו צנצנת 

  זהב מכלכלת את המן, ומטה אהרן הסורח ולוחות הברית (אל העברים ט', ד')

  שית, מזבח הזהב שהיו מקטירים עליו עמד בהיכל ולא בקודש הקודשים.פאולוס טעה כאן שלוש טעויות: רא

שנית, צנצנת המן של חרס היתה ולא של זהב וכן מתורגם בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל "צליחות דפחר" וגם 

  המילה "צנצנת" משמעה דבר המצנן וכלי של זהב אינו מצנן ולא כלום (רש"י שמות ט' לג')

מטה אהרן לא היו מונחים כלל בארון שהרי מקרא מפורש: "אין בארון רק שני לוחות אבנים". שלישית הצנצנת ו

  ולגבי שברי לוחות אמר רב יוסף בגמרא שהיו מונחים בארון.

כב' פאולוס סוקר את ספור ביאת ישראל ממצרים כניסתם לארץ הקמת מלכות שאול ודוד  -מעשה השליחים יח'

לצאת ישראל ממצרים אולם במלכים א' (ו', א') נאמר בפרוש  573דש נבנה בשנת לפי חשבון של פאולוס בית המק

לצאת ישראל ממצרים. ואם כן לא יתכן שפאולוס שהתהדר כל כך בפני שר  480שבית המקדש החל להבנות בשנת 

ותיו הצבא והמון העם שהוא הינו תלמיד של רבן גמליאל הינו דובר אמת, כיון שניכר מטעויותיו בורות והצהר

כח') "בשכל אני עובד את תורת  - התאוותניות מעידות שאינו אלא עם הארץ גמור כך למשל אל הרומיים (ז' יד'

  האלהים אך בבשר את תורת החטא".

ואף ידיעותיו בתנ"ך אינם מן המקור העברי אלא מהתרגום היוני בלבד. מעשה השליחים כב' ד': "ואמר איש 

  ליקיא ומגודל בעיר הזאת לרגלי רבן גמליאל ומלמד לפי דקדוקי תורת אבותינו.יהודי אנכי נולד בטרסוס אשר בקי

  ואמנם רחוק הוא מהדקדוק אפי' בספורי התנ"ך הפשוטים וק"ו מדקדוקי פסיקה.

חשוב לציין שפאולוס סתר אף את תאור ההסטוריה של יוסיפוס פלויוס. פאולוס מספר שאגריפס מת מיתה משונה 

כג' ) "וביום נועד הורדוס לבוש מלכות ויושב על כסא המשפט  -עשה השליחים יב' (כא' מפני שהתנגד לנצרות מ

וכרגע הכהו מלאך ה' עקב כי לא נתן כבוד לאלהים, ונהיה למאכל תולעים". אבל לפי דברי יוספוס פלויוס מת 
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מחלה כדרך כל אגריפס בקסריה בשעת הצגת חזיון קלודיוס, שם אחזוהו קשים במעיו והוא מת לאחר חמש ימי 

  הארץ.

  פטרוס הוא הסלע החזק שעליו בנה ישו את כנסיתו: "על הסלע הזה אבנה את עמי".

  יג') -עם הארץ היה וכן יוחנן עם הארץ כמותו היה, כך עולה מתאורו של לוקס בספר (מעשה השליחים ד', ה'

וך... א"כ פטרוס בהמלאו רוח ויעמידו אותם בתו …ויהי ממחרת ויקהלו מושליהם, זקניהם וסופריהם בירושלים

וכראותם את בטחת פטרוס ויוחנן, ובהבחינם כי אנשים לא  …הקודש אמר אליהם: מושלי העם וזקני ישראל

מלומדים הם והדיוטים, ויתמהו גם מבטאו הגלילי היה משובש (שם כו', עג') וחרב היתה חגורה על ירכו, ובשעה 

הגדול (יוחנן יח') ישו נתן לו מפתחות השמים ומה שהוא פטרוס שאסרו את ישו הכה בחרבו את עבדו של הכהן 

  יאסור על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר יתיר על הארץ מותר יהיה בשמים מתי (טז' יח' יט')

וקול  …ואולם כאשר היה פטרוס בדרך היה רעב ורצה לאכול ונחה עליו הרוח וראה כלי ובו מכל חיות הארץ 

  יג') -(מעשה השלמים י' ט' קרא אליו: "קום אכול"

טז') אתה  -ויאמר פטרוס: "חלילה לי, כי מעולם לא אכלתי כל חול או טמא, וקול היה עוד שנית אליו טיהר (י', יד'

אל תשים לחל. וזה נהיה שלש פעמים. הרי שתאור זה סותר את דברי ישו עצמו שנתן לפטרוס את מפתחות השמים 

פטרוס בלבד ואם כן אין מקום לפסוקים אלו. שוס סותרת הברית החדשה את אין הדבר תלוי יותר בשמים אלא ב

עצמה והפעם בטיעוניה "הלוגיים". חשוב לציין שבזמן שפטרוס נחשב ליהודי היו מרננים אחריו שאינו מדקדק 

נוצרים כלל במצוות, ואוכל אצל גויים עובדי אלילים נבלות וטרפות, ואינו זהיר בדיני טומאה וטהרה עד שאפילו ה

  הראשונים כעסו עליו ואמרו לו "אל האנשים אשר להם עורלה באת ואכלת עמהם? (מעשה השליחים יא', ג')

פטרוס התנצל, שכך הראו לו מן השמים שהם מותרים באכילה אפילו פאולוס אמר על פטרוס שהיה איש צבוע, 

וכשבאו הבדיל עצמו מהגויים כדי  וקרא לו "אחי השקר". כי בטרם באו אנשי יעקב אכל הוא יחד עם הגויים,

שיעקב ואנשיו לא יכעסו עליו ובשעה שאסרו את ישו והעדים אמרו שגם הוא, פטרוס היה עמו הכחיש את דברי 

  עד) -העדים בשבועת שקר שלש פעמים, שאינו מכיר את ישו (מתי כו', עב

  נחזור חזרה לסיפורו של ישו:

ישוע שני תלמידים ויאמר אליהם: לכו אל הכפר וכרגע תמצאו אתון כ): כאשר קרבו לירושלים שלח  -מתי (כא' א

למען ימלא הנאמר בפי הנביא ךאמר אמרו לבת ציון! הנה מלכך יבא לך  …אסורה ועייר עמה, התירו והביאו אלי

עני ורוכב על חמור ועל עייר בן אתונות. הם הביאו את האתון ואת העייר ולאחר ששמו עליהם את בגדיהם הוא 

  עליהם. ישב

מתי מתאר תיאור משונה לפיו ישו העני רוכב על האתון והעייר כאחד על שני חמורים בו זמנית. המקור לרכיבה 

מגוחכת זו היא טעותו של מתי בהבנת הפסוק מזכריה הנביא (ט', ט') : "עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונית" 

כלומר, ושני חמורים כאן אבל באמת פשוט  -ועל -שלמתי שלא ידע את דרכי הלשון העברית הבין שהאות ויו' 

שהפסוק מדבר על חמור אחד בלבד "על חמור ועל עיר" הוא כפל העניין ופירושו על חמור או אפילו על עייר. 

מתי מעצב את הסיפור לפי הפסוקים ע"מ שתמלא הנבואה. ועוד שלפי סיפורו של מתי, החמור והעיר הינם גזולים 

מתו משה רבינו אומר "לא חמור אחד מהם נשאתי" וכן שמואל הנביא העיד עליו את כל מהכפר הסמוך. לעו

  ישראל "את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי".

): "לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו  30-36לוקס מספר שישו רכב על עיר בלבד, לוקס (יט' 

ישראל אתכם איש למה תתירוהו כה תאמרו  31תו והביאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו או

אליו יען כי האדון צריך לו ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את העיר, ויאמרו האדון 

צריך לו. כאן נראה מפורשות שהיה כאן גזל גמור ועוד שיש כאן סתירה למתי: "וישליכו את בגדיהם על העיר 

את ישו" לא עיר ואתון כי אם עיר. מה באמת קרה שם ואיזו מן עדות בזויה וסותרת זו? יוחנן הבין  וירכיבו עליו
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יוחנן רוצה  …) וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב14את ענין הגזל ולכן סיפר סיפור אחר יוחנן (יב' 

את העיר. וכל זאת לא הבינו לחסוך את סיפור הכפר והגזל ולכן סיפר סיפור מופלא של השגחה שישו מצא 

תלמידיו בראשונה אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי כן כתוב עליו וכי זאת עשו לו. מטרת יוחנן היא שיראה 

) ע"מ 2-7שסבבה ההשגחה עיר כדי להגשים את הנביאות בטבעיות אך יוחנן סתר בזה את מתי, לוקס, מרקוס (יא' 

  ות את לבם של הניסטים אחר אמונת הכזב.לספר על טבעיות הגשמת הנבואה כדי לשב

לז'): עונה ישו: ויאמר אליו ישוע ואהבת את ה' -ישו נשאל מהי המצוה הגדולה בתורה? בסיפרו של מתי (כב' לד'

  אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך" (מי טועה בציטוט הפסוק ישו או מתי).

וק ואהבת את ה' אלהיך, כי אם "שמע ישראל ה' אלהינו מרקוס מביא את הסיפור הזה ואומר שישו לא השיבו בפס

ה' אחד" כנראה שכותב האונגליון של מתי במאה הרביעית חשו "ששמע ישראל" אינו עולה בקנה אחד עם 

  …הנצרות "בדבר השילוש"

  ) ישו אומר: המכה אותך על הלחי הימנית הטה לו גם את האחרת.39* מתי (ה' 

שליח הסנהדרין הכהו על לחיו לא הושיט לו את השנייה אלא שאל "למה תכה  ואילו ביוחנן (יח' כג') כאשר

  אותי"?

  * מתי (ה' כח') ישו אומר "כל המביט אל אשה לחמוד אותה כבר נאף אותה בלבו"

ג) מרתה שרתה אותו, ומרים משחה את רגליו בבושם נרד זך יקר מאוד ובשערותיה מחתה את -ואילו יוחנן (יב' ב

  (יא', ה') וישוע אהב את מרתה ואת אחותה.רגליו, יוחנן 

  להיכן נעלם החידוש הגדול? שמירת העיניים היתירה? התוספת על התורה "לכאורה".

* ישו מעליל על הפרושים והסופרים עלילת דם: למען יבא אליכם כל דם הצדיקים הנשפך על הארץ מדם הבל 

  ל למזבח מתי( כג' לה')הצדיק עד דם זכריה בן ברכיה, אשר רצחתם אותו בין ההיכ

ישו מאשים את הפרושים ברצח זכריה בן ברכיה. אבל העובדה אינה נכונה, לא את זכריה בן ברכיה הרגו אלא את 

זכריה בן יהוידע הכהן (דברי הימים ב' כד', כט') הוא נהרג על ידי יואש המלך במקדש לאחר שהוכיחו על עזיבת 

לפני ישו. אמנם אחרים אומרים שהוא זכריהו בן ברוך, שהזכירו ה' זה קרה שלש מאות עשרים וארבע שנים 

יוסיפוס בספרי "מלחמות היהודים" הקנאים חשדו בו, שרצה להסגיר את העיר לרומאים והמיתוהו בבית המקדש 

אחרי שיצא זכאי מלפני הסנהדרין. אבל זה קרה סמוך ממש לחורבן הבית, כשלושים שנה לאחר מות ישו ואיך 

  ליון של מתי דברים אלה לישו? ובכלל במה אשמים הפרושים והסופרים בדם הבל אשר קין הרגו?מיחס האונג

  לפני שישו נשפט:

ה') באותה עת נקהלו ראשי הכהנים וזקני העם... והחליטו לתפוס את ישוע בעורמה ולהמית -מספר מתי (כו', א

עם פחדו ממהומות ולכן לא רצו לעוצרו אותו אך אמרו: לא בחג שמא תהיה מהומה בעם, ראשי הכהנים וזקני ה

  בחג.

מתי רוצה להדגיש שהמתנקלים לישו הם הראשים והזקנים ולא העם הנוטה לצידו של ישו לכן לא רצו לתפסו 

  בחג. ואולם מתי סותר את עצמו.

והמון רב ) עודנו מדבר והנה בא יהודה אחר משנים עשר 47מז'): ויהי בראשון לחג המצות ... (כו'  -מתי( כו' יז'

  בחרבות ובמקלות ואת ראשי הכהנים וזקני העם.

  כלומר מתיי תפסוהו לישו לפי סיפורו של מתי, בחג.
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מתי זה, ממשיך לסתור את עצמו ובפרק כז' מתאר את ההמון צועק לפילטוס "שייצלב" משמע שההמון לא היה 

י שניסה מתי לתאר זאת וסתר את בעד ישו הם היו בעד צליבתו ואם כן לא היה לחכמים לירא מתגובת העם כפ

  עצמו והוכיח כי שקר דבר בכך שסיפר שבחג אסרוהו.

ולאמיתו של דבר ישו הומת בערב הפסח ולא כלל בפסח עצמו כפי שמתאר מתי שהרי כן מעידה הגמ' מסכת 

ת מפני שחששו טו') מספר כך בניגוד לתאורו של מתי ואין זא-סנהדרין (מג' א') ואף האונגליון של יוחנן (יט', יד'

מהעם שהרי בערב החג כבר נמצא בירושלים. ואילו חששו הזקנים והראשים ממהומות לא היו גוזרים דינו גם לא 

  לפני הרגל. ואולם לא היה ממה לחשוש כלל.

ויאמר יהודה איש קריות אל הכהנים מה תרצו לתת לי ואני אסגיר אותו אליכם? וישקלו לו שלשים כסף ( מתי כו' 

  אשר אשק אותו זה הוא תפסוהו (מתי כו' מח') מרקוס (יד' מד') טו') מי

  יוחנן אינו מזכיר את נשירת הסימון הזו.

מדוע החכמים היו צריכים את נשיקת הסימון הזו בכלל וכן, לבגידתו של יהודה איש קריות הרי ישו לפי סיפורי 

ם ההולכים לפניו והבאים אחריו צעקו לאמור האונגליונים היה מפורסם וידוע לכל והמונים נהרו אחריו. "וההמוני

  י)-הושענא לבן דוד, הושענא במרומים. ותראש כל העיר. מתי (כא' ט

חשוב לזכור שוב את תאורו של מתי עצמו: מתי (כז' כב'): ומה אעשה לישו הנקרא בשם משיח ויענו כלם יצלב. 

  ושוב סתירה פנימית חוזרת.

ת כדי לעורר את רגשות הקורא להזדהות עם הגבור הנבגד וע"מ להגשים אמנם מתי צריך לספר על בגידה מיוחד

  עוד נבואות לישו לפי דעתו הקצרה.

מתי (כו' יז') בראשון לחג המצות נגשו התלמידים אל ישו ושאלו: היכן אתה רוצה שנכין לך לאכול את הפסח. 

יתכן ששואלים אותו תלמידיו "בראשון חשוב לציין שזמן הקרבת קרבן פסח הוא ביד' ניסן, ערב פסח. כיצא איפא 

  לחג המצות שהוא בטו' בניסן היכן יכינו לו את הפסח והלא כבר עבר זמנו?

) ובאכלם ויקח ישו את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה 26ועוד ממשיך מתי לספר (כו' 

  הוא גופי.

בניסן שלא בזמנו אכלוהו עם לחם, הרי אסור לאכול חמץ כיצד יתכן שמסעודת הפסח תוך אכילת קרבן פסח בטו' 

בפסח כי כל אוכל מחמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל (שמות יב' טו') ועוד על קרבן פסח נאמר ומצות על 

  מרורים יאכלוהו (שמות יב' ח')

כנראה לא ) כי אמר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מתנובת הגפן עד כי תבא מלכות האלהים. ישו 18לוקס (כב' 

) ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו 37ידע מאומה ואפי' לא על מה ישתה היום שהרי על הצלב (לוקס כג' 

  חומץ. לוקס לא אמר שהוא לא שתה!

) ויתנו לו לשתות חומץ יין מזוג במרורה. 34והרי החומץ היא מתנובת הגפן. חומץ בן יין כפי שמעיד מתי (כז' 

  בסתירה וכתב ולא אבה לשתות אך לפי מתי עכ"פ טעם. ויטעם. אמנם מתי חש

ואילו לפי לוקס כנראה אף שתה שהרי לוקס לא כתב ולא אבה לשתות כפי שכתב מתי. אבל יוחנן מספר עוד יותר 

) ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישו כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כולו אמר צמאתי. ושם כלי 29, 28(יט' 

לו ספוג בחומץ וישימהו על אזוב ויקריבהו אל פיו ויקח ישוע את החומץ ויאמר כלה ויט את מלא חומץ ויטב

  ראשו ויפקד את רוחו.

הרי שיוחנן מספר לנו שישו שתה מתנובת הגפן. בניגוד להבטחתו באונגליונים של מתי ולוקס, שהרי עדיין לא 

מתים ושם לא מצאנו שישו התעקש לשתות באה מלכות שמים לפני מיתתו לשטתו רק אחר שלשה ימים. קם מן ה

מתנובת הגפן למלאת דבריו. ואמנם יוחנן סותר את מתי ולוקס יאמר שישו שתה חומץ כיון שהוא "לא שמע" 
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(הוא המתיימר להיות תלמידו של ישו) על אומר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מתנובת הגפן עד כי תבוא מלכות 

  האלהים.

אמן אמר אני לכם שתה לא אשתה עוד מתנובת הגפן עד היום ההוא אשר אשתה אותה ): 25אף מרקוס כותב (יד' 

  חדשה במלכות המלכים.

ואולם מרקוס לא כתב שהוא שתה כמו יוחנן ואף לא טעם כמו מתי אלא, ויתנו לו יין מזוג במור והוא לא קיבל 

א פירש אם כן שתה או לא. כלומר ) ואף לא כמו לוקס שסתם ולא פירש שכתב שהביאו לו חומץ ול23(מרקוס טו' 

סה"כ ישנם ארבע אפשריות וכולם קיימות. ועכ"פ שלשה אונגליונים טוענים שישו הצהיר מפורשות שלא יטעם 

  מתנובת הגפן.

, ראה לשנות ולא לכתוב את ההצהרה של ישו שלא ישתה  CE 110מדוע יוחנן, האונגליון המאוחר ביותר 

  מתנובת הגפן.

תוב שישו אמר צמאתי, והשקוהו חומץ, התשובה לשאלה זו נעוצה בלשונו של יוחנן למען ימלא וכן ראה לנכון לכ

) על איזה כתוב יוחנן מדבר על הפסוק בתהילים (סט' פסוק כב') ויתנו 28, 19 23הכתוב כלו אמר צמאתי יוחנן (

  בברותי ראש ולצמאי ישקוני חומץ.

  י מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני.ועוד שבתהילים (כב' טז') יבש כחרש כוחי ולשונ

כדי ליצור של נבואה והתגשמותה ולהסביר את הפרקים הללו בתהילים על ישו לכן סתר יוחנן את האונגליונים 

  האחרים ושם את הבטחת ישו במתי, לוקס, מרקוס לבוז בכך שלא נתקיימה הבטחתו של ישו.

ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני תהילים  ואומנם לא שת ליבו של יוחנן שפרק סט' מדבר על עבד ה'

(סט' יח') והרי ישו איננו עבד כי אם בן אלהים כפי שהוא יוחנן טוען והוא האלוהות בעצמו. שהתגלמה בבשר 

  ואם כן איננו עבדי.

ט') ועוד (סט' פסוק יב') "ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל" ולא מצאנו שלבש ישו שק ועוד (בפסוק י' בפרק ס

  אלהים אתה ידעתה לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו.

וכי לישו היתה איולת אי אשבות הרי הוא השה המושלם. לכן אין הפרק מדבר אלא בדוד המלך שהיה נרדף 

  שנים ברח על נפשו וראה עצמו עבד ה'. 28ומושפל משיח ה' שבמשך 

גוסטוס, אחד מאבות הכנסיה: "ספרי את פתרון הסתירות הללו בדברי המבשרים יכולים למצוא בדברי אב

האונגליון נתחברו על ידי סופרים בלתי נודעים זמן רב אחרי מות השליחים, והם יראו שדור יבא ולא יאמין להם, 

לפיכך חתמו ספריהם בשמות השליחים שחיו בזמן ישו ולכן יש בהם שמועות מוגזמות ושמועות סותרות ( "ריב 

  )47הנצחי" 

  הנוצרי היוקרסט שענינו הוא.חשוב לציין שהטקס 

  כח') -ויאמר קחו אכלו, זהו גופי, ויקח את הכוס ויודה, ויתן להם לאמר שתו ממנה כי זהו דמי מתי (כו' כו'

טקס זה מצויין בכל ארבעת האונגליונים שהלחם הופך ממש לפי אמונתם להיות גופו של ישו, והיין הופך ממש 

  , פולחני מזעזע, קניבלי. זה מתועד.בדרך נס להיות דמו, טקס פגני, אלילי

) ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם לאמר זה גופי הניתן בעדכם זאת עשו לזכרוני וכן 19-21אף בלוקס(כב' 

  גם את הכוס אחר הסעודה לאמר זה הכוס, היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם.

צע ויתן להם ויאמר קחו אכלו זה הוא גופי ויקח את ) ויהי באכלם ויקח ישוע לחם ויברך ויב22וכן מרקוס (יד' 

הכוס ויברך ויתן להם וישתו ממנה כולם. ויאמר להם זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד המים. יוחנן( ו' 

55(  
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  כי בשרי באמת הוא מאכל, ודמי הוא באמת הוא משקה האוכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו.

תי, לוקס, ומרקוס, שלושתם טוענים שהסעודה היתה ביום טו' בחג הפסח וחשוב לציין שהם כולם חשוב לציין שמ

סותרים את עצמם בכך שבסעודה האחרונה היה לחם. הם טוענים שהסעודה הינה ליל הסדר וברור שאין ליל הסדר 

מרו אליו תלמידיו איפה ) ויהי בראשון לחג המצות עת זבוח הפסח ויא21נעשה בטו' אלא בליל יד' מרקוס (יד' 

תחפוץ לאכול את הפסח ונלכה ונכין. ואם כן הסעודה היא ליל הסדר ואיך יש לחם שם? ועוד מאי בחשון לחג 

  המצות "ויהי בערב ויבוא עם שנים העשר ויסבו ויאכלו"

  וכי בטו' בערב עושים ליל הסדר?

ה. משמע שהיה זה ערב חג ולא סעודת ליל ויהי אחרי החל הסעוד …) ולפני חג הפסח1יוחנן סתר דבריהם (יג' 

  הסדר.

) כי יש אשר חשבו כי אמר אליו ישוע קנה לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס 29 13ועוד ראיה יוחנן (

הכסף תחת יד יהודה, והוא בקחתו את פת הלחם מהר לצאת החוצה ויהי לילה. הרי ליל ערב החג היה וחשבו 

  דה שולח לקנות צרכי החג.תלמידיו של ישו שיהו

  סיפור זה אינו מופיע בשאר האונגליונים כיון שחג היה ואין צורך לשלוח אף אחד לשום מקום החג כבר מוכן.

ואמנם מדוע שינה יוחנן משאר האונגליונים? שיטתו של כותב האונגליון של יוחנן ידועה, הוא היחידי שרואה 

) ויהי ממחרת 29וא ממציא הרעיון שישו הינו השה. יוחנן (א' בישו קרבן פסח השה הנושאת חטאת העולם. ה

) כי כל 37וירא יוחנן (המטביל) את ישו, בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם. ועוד יוחנן (יט' 

זאת היתה למלאת הכתוב ועצם לא תשברו בו. פסוק זה נאמר בתורה על קרבן הפסח. יוחנן טוען שאחר מיתתו של 

על הצלב אנשי הצבא לא שברו את שוקיו למרות ששברו את שוקי הנצלבים עמו. כדי למלאת את הנבואה ישו 

הזו, לכן יוחנן חייב להקדים את הסעודה האחרונה שתהייה בערב החג ולא בליל החג כיון שישו צריך להצלב 

ח שוחטים אותו וצולים בזמן, מקריבים את קרבן הפסח כיון שהוא בעצמו קרבן הפסח והיהודים בערב חג הפס

אותו כדי לאכול אותו בליל יד' ואם כן לסיבה הזאת הקדים יוחנן את הסעודה האחרונה לשיטתו שלא תהיה ליל 

הסדר אלא ערב חג הפסח כיון שאחרת יוצא שהוצאתו להורג הינה ביום טו' וזה לא זמן אכילת קרבן פסח. ועוד 

  ונגליון היותר אנטישמי סתר את עצמו בלי משיח.שאין הוצאה להורג בחג עצמו. ואולם יוחנן הא

  (גמ' בבא מציעא קיד' ע"ב גמ"ג פ"א מהל' טומאת מת הלכה יד')

) ויוליכו את ישוע מבית קיפא (הכהן הגדול) אל בית המשפט ויהי בבקר השכם והמה (היהודיים) לא 28יוחנן (יח' 

סח הרי בית המשפט הרומאי הינו מבנה טמא שכן נכנסו אל בית הנשפט למען אשר לא יטמאו כי אם יאכלו את הפ

הגויים היו קוברים את מתיהם בבתים ובמבנים ולכן היהודים לא רצו להטמא לפני אכילת הפסח. יוחנן רצה 

להדגיש את נבזותם של היהודים שלמרות שהמדובר בחיי אדם הם אינם נכנסים למשפט כיון שהם צריכים לאכול 

  דברים שהרי אין בגוי טומאת מת כלל. את הפסח בטהרה. זוהי עלילת

בעוד שכל ארבעת המבשרים מספרים שהטכסים הפולחניים המיוחדים לסעודה זו, נוסדו על ידי ישו עצמו לפני 

מותו הרי מדבריו של השליח פאולוס עולה אחרת באיגרתו הראשונה אל הקורינטיים (יא' כג'): הוא מספר 

מאת האדון" מדבריו משמע שהוא פאולוס התקין את הטקסיות של  למאמיניו שאת דבר הסעודה הזו "קיבלת

הסעודה, לדבריו על פי הוראתו של ישו "הנגלה" באחד "מגלוייו" הרבים. היה זה עשרות שנים לאחר מות ישו. 

"כי פה קבלתי אנכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם 

יבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי הנבצע בעדכם, עשו זאת לזכרוני. וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר ויברך ו

הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו. כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה 

ם הזה או ישתה מכוס ותשתו את הכוס הזאת. הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבא. לכן מי שיאכל מן הלח
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האדון שלא כראי יאשם לגוף אדונינו ולדמו. יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס. כי האוכל 

  ושתה שלא מן כראוי אוכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון.

העתיקה טכס זה מהדת האלילית אולם חשוב לציין שאין אכילת בשרו של האל ושתיית דמו חידוש נוצרי. הנצרות 

שהתקיימה הרבה לפניה, היא דת המיתראיזם שהיתה גם המתחרה של הנצרות על נפש ההמון. הדמות הראשית 

בה היא מיתראש, ובטכסיה היא כוללת את טכס איחוד האדם עם האל על ידי סעודה, שאכילתה היא סמל לאכילת 

בלים את ילדיהם בדם הקרבן בהאמינם שבכך הם נולדים מחדש גופו ושתיותיה הן סמל לשתיית דמו. ואף היו טו

ומתחברים עם האליל מתרס. על פי דברי חוקרים, המיתראיזם התחיל בעיר תרסיס בסיציליה. עיר זו היא גם עיר 

  הולדתו של השליח פאולוס! עכשיו הכל מובן:

מהמיתראיזם האלילי שהיה רווח בעיר פאולוס, על פי דבריו שלו הוא זה שתיקן את הסעודה הזו, הוא קלט אותה 

הולדתו לאחר מכן, עורבי כתבי הבשורה שמו את דבריו של פאולוס בפי ישו עצמו, כדי לכלול בתוך חיי ישו את 

מנהגי הנצרות שנוסדו מאוחר יותר על ידי פאולוס ובכך לעורר את הרושם כאלו פאולוס ממציא הדת הנוצרית 

מקורי לישו, בה בשעה שהתיאולוגיה של פאולוס שונה מדרכו של ישו  בצויונה הפגני אלילי מהווה המשך

  ותלמידיו הראשונים.

הכומר ויקליף האנגלי, אשר תירגם את כתבי הקודש ללשון האנגלית, פסל את תורת הכנסיה בנוגע ללחם הקודש, 

שיח. בשל כך, ולא רק שלא האמין בה אלא גם לעג לרעיון זה שהלחם שנאכל בשעת הטכס נהפך לבשרו של המ

  לאחר מותו נידונו עצמותיו לשריפה על ידי הכנסיה.

  המשפט:
  ובאחרונה ניגשו שני עדי שקר ויאמרו:

  זה אמר אוכל להרוס את את היכל האלהים ולבנותו בשלשה ימים. (מתי כו' סא')

  א. מדוע מתי מכנה אותם עדי שקר?
  וחנן ב', יט')הרי ישו אכן אמר "הרסו את ההיכל ובשלשת ימים אקימנו" (י

ויוחנן אינם מזכירים כלל עדי שקר. אלא כיצד  ב. לוקס 
  יתכן?

ג. הרי אין בדברים אלו אלא טפשות, ואילו ישו נאשם 
  בכישוף, וכמסית ומדיח, וכמגדף את ה'.

  אמר אליו הכהן הגדול, אני משביע אותך באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה המשיח בן האלהים.

האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני שמים.  -ת, אך אומר אני לכם, מעתה תראו את בןהשיב לו ישו: אתה אמר

  אז וקרע הכהן הגדול את בגדיו לאמר מגדף הוא וגו', מה דעתכם?

  סו') -(סג' 10השיבו: בן מוות הוא. מתי 
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כדי להציגם  אין זו כי אם עלילה וטפילת האשמה על היהודים שהם העלילו על ישו והרגוהו בלי שום הצדקה

כשופכים דם נקי של המשיח בן האלהים, לטעותם. שהרי ע"מ להחשב מגדף, צריך המגדף להזכיר את שם השם 

  ומזכירו בשם המיוחד.

ואילו דברי ישו כפי שהם מוצגים כאן אין בהם לפי ההלכה משום קללת השם אלא דברי שטות וטרוף בלבד. 

  ד עם הכהן הגדול אחר שקרע בגדיו על מילי דבדיחותה.ובודאי שהסנהדרין לא היתה מוציאה להורג יח

  מתואר כאן, שלשאלת הכהן הגדול "מה דעתכם"? השיבו "בן מוות הוא"

  סד) והם כולם הרשיעו אותו למוות. -אולם מרקוס מוסיף (יד' סג

שו, מדוע כתב מרקוס שכולם הרשיעו אותו למות. מגמתו היתה ברורה, להראות שכולם אחראים במיתתו של י

מטרתו היתה להראות שכולם אחראים למיתתו של ישו אבל לפי ההלכה ומסורת היהדות "שראו כולן לחובה 

  פוטרין אותו" (סנהדרין יז', א)

  והלכה זו נפסקה ברמב"ם: סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחלה ואמרו חייב, הרי זה פטור.

בים ואחר כך יהרג (הלכות סנהדרין פרק ט' הלכה א') עד שיהיו שם מקצת מזכין שיהפכו בזכותו וירבו המחיי

  ואמנם הגמ' מסכת סנהדרען פרק חמישי בחסרונות הש"ס מביאה את הברייתא.

בערב הפסח תלאוהו לישו הנוצרי. והכרוז יוצא לפניו מ' יום: "ישו הנוצרי יוצא להסקל על שכישף והסית והדיח 

  יו". ולא מצאו לו זכות. ותלאוהו בערב פסח.את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד על

  אמר עולא: ותסברא ישו הנוצרי בר הפוכי ליה זכות הוה? מסית הוה!

  ורחמנא אמר: "לא תחמול ולא תכסה עליו" אלא שאני ישו הנוצרי דקרוב למלכות היה".

  נשאלת השאלה מדוע היתה צריכה ברייתא זו להמנות בחסרונות הש"ס בשל הצנזורה?

איכפת להם הנוצרים מה היהודים כותבים והרי כל תורתם מכחישה את התורה שבע"פ ונוגדת את דברי  וכי מה

חז"ל והגמרות. ונראה שיש כאן תעוד היסטורי עם עדות, המונים, עדי ראייה יהודיים רבים של המאורעות אשר 

  הם הנוצרים מכחישים ומסלפים.

שלשה מהאונגליונים שהיה זה בחג הפסח עצמו. וכפי שאף א. ישו הוצא להורג בערב פסח ולא כפי שכותבים 

  האונגליון של יוחנן מודה בזה.

ב. ישו נתפס ונשפט ע"י הסנהדרין זמן רב לפני ההוצאה להורג וביישוב הדעת ולא בחפזון. ארבעים יום יצא 

הי אינה אלא טענה הכרוז... . ולא כפי שמתארים האונגליונים שישו הוצא להורג עוד באותו יום משתפסוהו. זו

  אנטישמית ע"מ להשניא את היהודים והיהדות

ג. ישו נדון לסקילה כלומר נסקל והומת (הפילוהו ממקום גבוהה ואם לא מת ע"י זה הרגוהו במכת אבן כנגד לבו) 

ורק אח"כ (כמת) הוא נתלה בצליבה (כמנהג הרומאים) היינו לפנות ערב לזמן קצר ביותר כיון שערב חג היה, 

ר להלין נבלתו ועל כן לפני השקיעה היו צריכים להורידו ואם כן אין מקום לתאורם הדרמתי על הצלב ואסו

וצעקתו אלי אלי וכו' כלומר ישו מת ככלב ולא כארי. ושהה זמן קצר על הצלב כמת ולא מהשעה השישית עת 

  התשיעית כתאורם ולא כחי אלא כמת.

ת ישראל אלא זהי הסיבה האמיתית ולא כפי שהאונגליון מספר ד. ישו נדון לסקילה על שכישף והסית והדיח א

שטפלו עליו האשמת גידוף ואף זו שאיננה הולמת את רוח ההלכה היהודית ואת כללי הפסיקה בסנהדרין ואיננה 

  מהווה גידוף כלל ועיקר כי אם טרוף, טפשות, ושגעון גדלות כאחד.

  ל ישו מעיל שני ושמו על ראשו עטרת קוצים.* בעוק מתי, מרקוס ויוחנן מספרים שהחיילים עטו ע
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הרי לוקס (כג' א') מספר שהחלוק הולבש על ידי הורדוס וחיילו לפני ששולח ישו על פילטוס. ולתאורו אף אין זר 

  קוצים.

) ויהי כשבתו על כסא הדין ותשלח 19) טוען שפלטוס ידע אשר רק מקנאה מסרו אותו ועו מספר (כז' 18מתי (כז' 

  לאמור אל יהי לך דבר עם הצדיק הזה כי בעבורו עניתי הרבה היום בחלום. אליו אשתו

) ויהי בראות פילטוס כי לא הועיל מאומה ורבתה עוד המהומה ויקח מים וירחץ את ידיו לפני העם ויאמר 24(כו' 

  נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו. כלומר פילטוס ודאי חשב שישו נקי וצדיק.

אותו הורדוס עם צבאותיו, ויהתל בו וילביש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס. ביום  ) ויבז11לוקס (כג' 

  ההוא נהיו פילטוס והורדוס לאוהבים יחדיו כי מלפנים איבה היתה בינותם.

) ויקחו אנשי הצבא אשר להגמון 27ואם כן כיצד זה מתי מתאר שחייליו של פילטוס בעצמם התעללו בישו (כז' 

והו אל בית המשפט ויאספו עליו את כל הגדוד ויפשיטו את בגדיו ויעטפוהו מעיל שני וישרגו קוצים את ישו ויביא

ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים וירקו בו ויקחו 

בישוהו את בגדיו ויוליכוהו לצלב. הרי את הקנה ויכוהו על ראשו ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המעיל ויל

  שפילטוס התיר דמו בידי צבאותיו ולא היהודים התעללו בו כי אם פילטוס. בכך סותר מתי את עצמו.

) ויהי בצאתם וימצאו איש קוריני ושמו שמעון ויאנסו אותו לשאת לו את צלבו. וכן מספר לוקס (כג' 32מתי (כז' 

26.(  

וחנן מספר (יט', יז') "ויקחו את ישו ויוליכוהו ובשאתו את צלבו יצא אל הנקרא מקום ) לעומת י21וכן מרקוס (טו' 

  גלגלת ובעברית "גלגלתא" ישו בעצמו נושא את צלבו.

) שאחד מהשני פושעים התלויים לצידו פונה ישו ואמר לו " ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני 42לוקס מספר (כג' 

  עדן. - אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן בבאך במלכותך, ויאמר ישוע אליו אמן

  )44אולם זה סותר את עדותו של האונגליון של מתי (כז' 

  וגם הפרידים הנצלבים אתו חרפוהו כדברים האלה.

): ויצלבו את שני פרידים אחד לימינו ואחד 27מרקוס לעומתם לא יודע על שום שיחה ביניהם מרקוס (טו' 

  לשמאלו.

ף של לוקס שהרי גם האונגליון של יוחנן לא סיפר דבר. ואולם המצאתו של לוקס עלתה זוהי המצאת סיפור נוס

  בהכחשת סיפורו של מתי המספר ששני הפושעים הנתלים עמו חרפוהו.

ויבואו אל ישוע ובראותם כי כבר מת לא שברו את שוקיו אך אחד מאנשי הצבא דקר בחנית את צידו  32יוחנן יט' 

  כל זאת היתה למלאת הכתוב ועצם לא תשברו בו.כי  …וכרגע יצא דם ומים

  וכפי שהערתי כבר יוחנן רואה בישו קרבן פסח ולכן כל הנאמר בקרבן צריך להמלא בישו.

) כתב: "כי 20ואולם ישו לא נצלב בעזרה מתוך בית המקדש כפי ששוחטים את הפסח בעזרה. שהרי יוחנן (יט' 

כן לא היה צלוי על קרבו ועל קרעיו כפי שצריך לעשות בקרבן המקום אשר נצלב שם ישוע היא קרוב אל העיר ו

פסח. ואפי' אכילתו היתה בסעודה האחרונה בליל יד' ולא בליל טו' ולמרות שלפי טענת יוחנן נצלב ישו ביד' ביום 

  עכ"פ לא נאכל ע"י תלמידיו אחרי צליבתו עד לפני חצות או עד עלות השחר של טו'

  בגדיו ויפילו עליהם גורל (מתי כז' לה) כמובן למלאת את אשר נאמר בפי הנביא.אחרי שצלבו אותו ויחלקו את 
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"יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל" תהילים כב' מאם הפרק כפי שטוענים האונגליונים מדבר על 
צליבתו של ישו הרי הכתוב מסיים: כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובועו אליו שמע" 

  כה') -(תהילים כב', כד

הרי שלפחות בשעת הצליבה אין לחלוק שהיתה זו שעת הסתר פנים ואם כן הרי שהסתיר פניו ממנו. ועוד הרי ישו 

לא נענה בתפלתו, להעביר את הכוס הזו ברצון האב כפי שמציינים האונגליונים. ואם כן לא נענה לא בתפלתו ואף 

וא לא קם מן הצלב למלכותו באותה שעה ואם כן אכן עזבו ה' ועכ"פ לא בשוועתו אלי אלי למה עזבתני שהרי ה

אותה שעה עד מיתתו עזבו שהרי לא ירד מהצלב לפנימותו. ואילו הפרק מדבר על מי שמתפלל אלי אלי למה 

עזבתני ובסוף בפרק כב' במגלה לא הסתיר ה' פניו ממנו ובשוועו אליו שמע. ושמע הכוונה שומע להצילו מצרתו 

באופן שהללהו כל זרע יעקב. כבדוהו כל זרע ישראל כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני ובשוועו אליו שמע  זו מיד

  היינו בשעת השוועה היה לו לשמוע ולהצילו.

כח') אומר שבזה שניצלבו שהוא ושני שודדים אחד מימינו ואחד משמאלו נתקיים הכתוב  -מרקוס טו (כז'

רק זה מוסב על המשיח אך לפי דבריהם הנביא ישעיהו היה צריך לומר ויתן בישעיהו כג' "ואת פושעם נמנה". ושפ

את רשעים במותו כיון שהוא מת עם רשעים מימינו ומשמאלו ולא "ויתן את רשעים קברו" כפי שכתב ישעיהו (נג' 

  י') שמשמעו שנקבר עם רשעים והרי ישו לא נקבר איתם, עם רשעים אחרים כי אם במקום אחר.

  וישו לא ראה זרע. -הפרק נאמר "יראה זרע ויאריך ימים"  ועוד שבהמשך

לערך. ואין לפרש זרע היינו מאמינים שהם תולדותיו  30שהרי מת בלא תולדות ולא האריך ימים שהרי נצלב בגיל 

כפי שהכנסיה מפרשת. שהרי המילה זרע היא מכוונת דווקא לתולדת גשמיים במקרא. ורק בנים ניתן לומר בדרך 

  ת רוחניים כפי שאנו רואים אצל אברהם אבינו בראשית (טו' ב', ג')משל תולד

"ויאמר אברם ה' אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר ויאמר אברם הן 
לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותי והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך 

יוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו הוא יירשך. ו
  כה יהיה זרעך."

  אם כן זרעיך מוסב על אשר יצא ממעיך דוקא.

  לוקס (כג', מו') ויצעק ישוע בקול גדול ויאמר ' אבי, בידך אפקיד רוחי' ובאמרו זאת נפח נפשו.

שו צעק אלי אלי למה עזבתני. ואת יוחנן שטוען שישו לא צעק דבר לוקס סותר את מתי ומרקוס שלפי תאורם י

כלל. לא רק שעל כל מימרא של ישו בחייו יש מחלוקת בין האונגליונים מה אמר ואיך עשה וסלפו את כל 

  הפסוקים האפשריים, הרי אף על הצעקה האחרונה של ישו יש ביניהם מחלוקת.

בלי צעקה ויקח ישוע את החומץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את ) מספר שישו הפקיד את רוחו 30יוחנן (יט' 

  רוחו. ואף לפני כן לא הזכיר יוחנן שום צעקה מרגע הצילבה עד המוות.

) ויצעק ישוע בקול גדול, אלהי אלהי למה שבקתני אשר פרושו אלי אלי למה 34מרקוס (טו'  -) ו46מתי (כז' 

  עזבתני.

) (בשעת נפיחת נפשו) וישוע נתן קול גדול ויפח את נפשו. אין שום תפלה או 37מרקוס( טו'  -) ו50מתי (כז' 

  אמירה, בניגוד ללוקס (שאומר בידך אפקיד רוחי) ובניגוד ליוחנן שאמר שישוע פשוט הטה את ראשו בלי צעקה.

שומע  * אם אכן לשיטת הנוצרים הם מאמינים בדברי האונגליונים וכן מאמינים בדברי ישו וכן מאמינים שהאב

וקבל את דברי ישו בשלמות הרי ניתן להעמידם במבחן האם הם שונאים יהודים על הריגתו? והתשובה היא כן. 

  מדוע הרי ישו בעצמו התפלל עליהם שהאב יסלח להם ואם כן ודאי א. הוא סלח להם ב. האב ענהו וסלח להם.
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הרי שאם באמת הנוצרים מאמינים שישו ) ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עושים, 34לוקס (כג' 

סולח חטאים הרי שאין שום חטא ביהודים ההורגים אותו בדורו וק"ו הדורות האחרים שהרי הוא סלח להם וביקש 

  שהאב יסלח להם.

אם כן יש להם לאהוב אותנו שהרי אנחנו הקרבנו את הקרבן עבור כל העולם והמקריב הוא הנסלח העיקרי הוא 

  כן אנחנו ממלכת כהנים וגיי קדוש באמת גם לפי שיטתם. הכהן המקריב ואם

ועוד, שהרי ישו כשבקש שהאב יעביר את הכוס ברצונו (היינו של האב) ולא נענה אם כן היה צריך לכוון רצונו 

שלו (של ישו שהרי רצונו היה שרצון אביו יעשה כרצונו ולא ישתה את כוס המות) לרצון אביו שרצה שהבן ישתה 

ות ברצון הבן. ואם כן רצון האב חשוב מרצון הבן המוכרח אליו ואנו עשינו רצון האב. שהוא שיוקרב את כוס המ

  הבן קרבן ונמצא אנו עושים רצון האב ואף הכרחנו את הבן למלא תפקידו ולכפות רצונו לרצון אביו.

בן שהרי רצונו להיות ואם כן הגויים השונאים אותנו על הריגת אלהיהם אינם עושים רצון האב ואף לא רצון ה

כרצון אביו ואם כן רצונו האמיתי לשתות מרצונו את הסוס ונמצא, שהגויים אינם עושים רצון האב ולא רצון הבן 

  בשנאתם אותנו הכהנים אשר בבית ה'.

  הזובחים ומקריבים קרבנות לאבינו שבשמים.

ינסו נא לצלוב את אלהינו אם יוכלו?  ואם יש בלבם עלינו שצלבנו את אלהיהם הרי יש להם לא לרדוף אותנו אלא

ובכלל אנו בכל אופן נותנים להם סליחת חטאים אם לשטתנו ואם לשטתם לכן צריכים הם להעריץ את עם ישראל 

ועוד שרצון האב שדוקא אנחנו היהודים נקריב את הקרבן. עם המחשבה הנכונה כדי שלא יהיה זה קרבן פגולים 

ותר כיצד לכוין לבנו לשמים בשעת הקרבת הקרבן כפי שלמדנו ה' בתורתו בסיני ואם כן ודאי שאנו מבינים נכון י

  מקדם.

) מספר לאחר מותו של ישו "אך אחד מאנשי הצבא דקר בחנית את צדו וכרגע יצא דם ומים" ועוד 34יוחנן (יט' 

  כתוב אחר אומר "והביטו אליו את אשר דקרו"

לפי מתי הדקירה  …את צלעו ויצאו מים ודם וישוע הוסיף לקרוא) ואיש אחר לקח חנית וידקור 43ואלו מתי (כז' 

  היא מחיים.

הפסוק הוא והביטו אלי את אשר דקרו והכוונה אל ה' ולא אל עיניו של הנדקר כפי שיוחנן מבין ועוד הרי החייל 

ל כלל הרומאי מאנשי הצבא עשה זאת ולא יהודי ואם כן לא נמלאה הנבואה. אפי' לפי טעותם שהרי זה חוזר ע

ישראל את החייל הרומי עשה זאת. ובכלל הפסוק מדבר על (יג' א') משיח בן יוסף לעתיד לבא. שהרי המשכו של 

הענין יהיה ביום ההוא נאום ה' צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת 

' ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי רוח הטמאה אעביר מן הארץ. זה עוד לא קרא. ובכלל פסוק יג' א

  ירושלים לחטאת ולנדה. זה לא קרה עדיין!!! וזהו בדיוק אותו יום שתתגשם הנבואה והביטו אלי את אשר דקרו.

*ישו צעק שוב בקול גדול ונפח את רוחו. והנה פרוכת ההיכל נקרעה לשתיים, ממעלה עד מטה, והארץ רעשה, 

  כב'). -ים נפתחו, וקבות גוויות הקדושים אשר ישנו קמו (מתי כז' נא'והסלעים נבקעו, והקבר

האונגליון של יוחנן לא שמע על תחיית המתים כלל ולא על קריעת הפרוכת ולא על צעקת ישו בשעת יציאת נפשו 

  האין הוא תלמידו? האין הוא עד המאורעות?

  סלעים נבקעים? איפה הוא היה, בבית?וכי הוא עומד בצד השני? האין הוא שומע את הארץ רועשת ואת ה

) טוען שהיה חושך מהשעה השישית עד השעה התשיעית ויחשך השמש ותקרע 44-46לוקס לעומתם כג' (

  הפרוכת.
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הוא גם כן לא ראה או שמע על תחית המתים של מתי ואין האדמה רועשת ואין הסלעים נבקעים ואין הקברים 

קמו. ובכלל אף על מה שכן טוען לוקס שקרא היינו חושך מהשעה  נפתחים ואין הגוויות הקדושים אשר ישנו

  השישית עד התשיעית וקריעת הפרוכת, יוחנן מכחישו בשתיקתו.

) נקרעה פרועת ההיכל. 37) טוען שהיה חושך מהשעה השישית עד השעה התשיעית ואח"כ (טו' 33מרקוס (טו' 

  ' של מתי.ובדיוק כמו לוקס אין הוא מספר לנו על תחיית המתים וכו

נמצא שדבריו של מתי מוכחשים ע"י שתיקת האונגליונים ובכלל כמה אפשר לראות את בני האדם הרי לא ניתן 

לשתול כזב בהסטוריה, אין עדויות לכך בתעוד ההיסטוריה של סופרי דברי הימים כיוסיפוס וטקיטוס שאינם 

הביא אף מקרים קלי ערך מימי פילטוס ואעפ"כ מזכירים כלל אירועים מרעישים אלה וישוע לנו שיוסיפוס פלויוס 

על ישו וצליבתו לא כתב אף מילה אחת, לבד מתוספת הנוצרים "בקדמוניות היהודים" בתוך דברי יוסיפוס וכבר 

הוכח כי אין אלו דבריו אלא דברי סלוף ימי העולם בידי נוצרים מאמינים גם יוסטוס מטבריה למרות שספריו אבדו 

עוד ראו את ספריו והנוצרים הראשונים השתוממו על כך שגם שם לא נמצא שום זכר הרי במאה העשירית 

לנפלאותיו של ישו. ובכלל כיצד זה שנפלאותיו של ישו בחייו ובעיקר לאחר מותו כפי ראותו של מתי לא הותירו 

  )158של רושם על הפרושים, הכהנים העם לא התפעלו כלל. (ראה המוקש הנוצרי עמ' 

דים של עלי בבא ועליזה בארץ הפלאות, נתערבבו יחדיו בארץ המשחקים של פינוקיו ואף הוא אלה סיפורי ב

  משקר וצמח חוטמו עד השמים וכך ניסה להפיל כוכבים.

) ושר המאה והאנשים אשר אתו השומרים את ישו כראותם את הראש ואת אשר נהיתה נבהלו מאוד 54 10מתי (

  ויאמרו אכן זה היה בן אלהים.

רו של מתי שאכן היה רעש מהאדמה ונפתחו הקברים ותחיית המתים אם כן זה מה שראה שר המאה לפי תאו

  והאנשים אשר אתו השומרים.

) וירא שר המאה העומד לנגדו כי בזעקו כן נפח את נפשו ויאמר אכן האיש הזה היה בן 39אולם מרקוס (טו' 

  האלהים.

של מרקוס הוא לא ראה אותם ועוד שטענת שר המאה מה קרה לאנשים אשר אתו השומרים? הם אינם בתאורו 

שישו הוא בן האלהים לא נובעת מן הרעש או תחיית המתים של מתי כי אם מצעקתו של ישו האחרונה על הצלב 

ושבזה דווקא נפח את נפשו כלומר הסיבה שונה לחלוטין ועוד האם המסכנה של שר המאה בכלל הגיונית על פי 

) וישו נתן קול גדל ויפח את נפשו. הרי הוא בן האלהים 37קה וללא מלים מרקוס (טו' מרקוס כיון שהאדם מת בצע

  אם כן מליוני אנשים הינם בני האלהים.

) וירא שר המאה את אשר נהיתה ויתן כבוד לאלהים לאמר אכן האיש הזה צדיק היה. לוקס כנראה 47לוקס (כג' 

הוא טוען שמסקנתו של שר המאה הינה שונה לחלוטין הבחין בגוזמה ובחוסר הטענה הצודקת של מרקוס ולכן 

ישו איננו בן האלהים הוא איש צדיק ומדוע הוא ראה "את אשר נהיתה" שהיה חושך ושהפרוכת ההיכל נקרעה 

לשני קרעים מלמעלה למטה. שהרי זה כל מה "שנהייתה" לפי לוקס ואינם מלבד חושך מהשעה השישית עד 

אה שהפרוכת נקרעה בהיכל שהרי טקס ההוצאה להורג היה מחוץ לעיר ירושלים התשיעית לא ניתן לטעון שהוא ר

ובאותם שעות. שהרי שם צליבתו של ישו ואילו הפרוכת מבדילה היא בין קדש הקדשים ובין הקודש שבתוך 

ההיכל, וההיכל לכנוס בין העזרה בבית המקדש שבעיר ירושלים ובודאי לא יכל לראות שנחתכה לשתיים. 

מטה. שהרי זה מקום אחר ורחוק משם ובכלל לגבי החושך כבר הראנו שישו לא שהה על הצלב כל כך מלמעלה ל

הרבה שעות כי אם זמן מועט וכמת לא כחי ואם כן לא היתה בזה צעקה לפני מותו כלל ואם כן אין כאן אלא עדות 

  ) שאין:31-32ותעוד רמיה. ע"מ לפאר שקרי ראה האונגליון יוחנן (יט' 

  אה בתאורו של יוחנן כלל כמו כןשום שר מ

  לא ניסים
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  וכן לא צעקה אחרונה על הצלב.

  ) 49וכל מיודעיו עמדו מרחוק וגם הנשים אשר הלכו איתו מן הגליל ועיניהן ראות את אלה. לוקס ( כג' 

ם וגם נשים היו שם ראות מרחוק ובתוכן גם מרים המגדלות, ומרים אמו של יעקב הצעיר ושל יוסי ושלמית אשר ג

  )40-41הלכו אחריו ושרתוהו בהיותו בגליל ואחרות רבות אשר עלו אתו לירושלים מרקוס (טו' 

מתי ותהיינה שם נשים רבות הראות מרחו' אשר הלכו אחרי ישו מן הגליל לשרתו ובתוכן מרים המגדלות ומרים 

  אם יעקב ויוסי ואם בני זבדיה.

קוס אין הם מזכירים אותה כלל הרי היא זו שנתבשרה ע"י היכן היתה אמו של ישו לפי תאורם של מתי לוקס ומר

מלאך שישו בן האלהים יקרא? היתכן שהיא התביישה בבנה ולא נכחה כלל? מדוע איפא מרקוס הנוקט בשמות 

לא מזכיר את אמו? וכן האונגליון של מתי לא מזכירה כלל? ולוקס כותב בכללות נשים רבות ואחותו לא, היא 

  מדוע? כנראה לא היתה שם.

ואמנם יוחנן האונגליון המאוחר ביותר הרגיש בזה ומתקן. ולכן יוחנן לא מתאר שהיו שם נשים רבות אחר מותו 

  )26, 25נשים. ואמנם הוא כותב שבעוד ישו חי על הצלב. יוחנן (יט'  3שהעידו על הצליבה, אלא 

נשים ובתוכן אמו. לאן  3היינו רק  ועל יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קליפס, ומרים המגדלות.

  נעלמו הנשים הרבות?

וירא ישו את אמו ואת תלמידו אשר אהב עמדים אכלו ויאמר אל אמו: אשה, הנה זה בנך ואחר אמר אל תלמידו, 

  הנה זאת אמך ומן השעה ההיא אסף אתה התלמיד אל ביתו.

ה אפשרית כלל שהרי ידוע מתאורי ההוצאות המצאה זו של יוחנן איננה מתוארת בשאר האונגליונים ועוד שאיננ

להורג שהרומאים שמרו היטב את אזורי ההוצאה להורג ולא נתנו לאיש להתקרב, ובודאי לא לבני משפחתו 

וחבריו של הנדון. ובכלל לאמו של ישו ישנם עוד ילדים נוספים שיכולים לטפל בה ועוד שהיא אשה נשואה ליוסף 

שת איש וכיצד יכניסה תלמידו של ישו לביתו. ובכלל מה לשון הבזיון הזה שפונה אביו מאמצו של ישו והרי היא א

אל אמו בשם "אשה" ומה עם "כבד את אביך ואת אמך" היה לו לומר ובכלל איזה כבוד יש כאן שתלמידו יכניס 

  את אמו של ישו לביתו. האין זה חילול, בזיון, הפקרות ועוד..?

ו בא במגע עם נשים רבות "ועל זאת באו תלמידיו ויתמהו כי עם אשה דיבר" חשוב לציין שישו באותותיו ומופתי

  (יוחנן ד', כז') אין זה ממנהנגם של קדושים וחכמים להסתובב עם נשים להרבות שיחה עמהן.

ובכלל ישו אהב גם את מרתה וגם את אחותה (יוחנן יא' ה' ) מרתה שרתה אותו וכן ונמשח בשמן המור ובבושם 

ג) ועושה ניסים לזבות -מאוד ע"י מרים שמשחה רגליו ומחתה את רגליו בשערות ראשה יוחנן (יב' בנרד זך יקר 

שמפסיקות לזוב כשבאות במגע עם בגדיו. (נס שרק הזבה בחדרי חדרים תדע אם אכן היה ובבחינת הרוצה לשקר 

  ירחיק עדותו ובדומה ללידת הבתולה).

ומאמינים לכל אמונה טפלה הם היו מושפעים מהסורים הערבים, חשוב לציין שהגלילים היו הדיוטות הידועים 

והדרוזים שכניהם ודבקו בכל מיני בסיפורי הבל כל תלמידיו של ישו היו בורים עמי ארצות "גלילים" כלומר 

  פתאום, שכן אנו מוצאים בסיפרותינו העתיקה את הביטויי "גלילאה טפשאה".

ינו באמונות טפלות ודבקו בבורותם בסיפורי הבדיה המסופרים לכן אין ספק שנשותייהם כמותם לפחות. האמ

ביותר בתקופתם של " אלים מתים הקמית לתחייה" שקדמו לצמיחתה של הנצרות אשר היו מקובלים מאוד ביון 

אדוניס -ורומי ובמקומות אחרים כגון אוזיריס, ומורדך, אטיס ,הפרוגיה ודיונוסוס היווני, קרישנה, מיתרה, תמוז

אמונות באלים הקמים לתחיה אלו היה נחלתם של כלל הגויים ורווחו מאוד באותה התקופה (מישו עד  וכדומה

  ) בקרב היהודים הגלילים נפוצה היתה ההשפעה המרה ובעיקר אצל נשותיהם של עמי הארצות.96פאולוס חלק א' 
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וחנן בעדם שתיקתו. ועל מכאן נוכל להבין טיבה של עדות זאת של נשים רבות המוכחשת ע"י האונגליון של י

עדותו המוכחשת על נוכחות אמו של ישו ע"י שא האונגליונים ועובדות היסטוריות המכחישות אפשרות לניהול 

  שיחה עם קרוביו על הצלב. כנ"ל.

  ישו הוקם לתחיה:

ז לעת ערב בא איש עשיר... יוסף שמו, שגם הוא נעשה תלמיד לישו הוא בא אל פילטוס וביקש את גופת ישו א

  ס)-ציוה ישו למסור אותה . יוסף לקח את הגופה והניח אותה בקברו החדש אשר חצב בסלע " (מתי כז' נז'

לטענת הנוצרים קבורתו של ישו היתה ב" רחוב הנוצרים" שבעיר העתיקה של ירושלים, הוא "גבעת גלגלתא" 

מן הורדוס היה חלק זה של העיר המוזכרת ב"ברית החדשה" ואולם הוכח שאין הדבר נכון כלל ועיקר שהרי גם בז

בתוך חומת העיר שהרי כבר נתגלתה החומה השלישית ונמצא שקברו לטענתם, נמצא בין החומות השניה 

  והשלישית.

הנה הוא עתה בתוך העיר ירושלים באמצעותה והיה זה מפני שירושלים אשר בנה אדריינוס לא בנאה במקומה 

ונה בית הקברות שלהם. והדבר ידוע שבתוך חומת העיר אסור היה הראשון כי אם הרחק משם במקום שהיה בראש

באיסור חמור לקבור את המתים מפני הטומאה. ובפירוש שנינו: אין מלינים בה (בירושלים) את המת ואין מקיימין 

  בה קברות, חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה הנבואה" (תוספתא נגעים ו')

שכישף והסיט והדיח את ישראל על ידי הסנהדרין. חשוב לציין שעיקר  ובודאי לא מי שהוצא להורג בסקילה על

אמונת הנוצרים מתבססת על אמונה בסיפור המעשה המקבל את סיפור המעשה ומאמין בו יש לו חיי עולם 

והמכחיש איבד את חמו הנצחים וישרף נצח נצחים באש הגהינם הבלתי נכבית לעולמים. ואמנם על פי היהדות 

ור המעשה הזה ומקבל את השלחותיו כפר בתורה כולה, ואבד את חייו הנצחיים ואם כפר בסיפור זה המאמין בסיפ

והאמין בשלושה עשר עקרים הרי זה מכלל ישראל ויש לו תקנה אפי' לא שמר מצוות ואם שמר מצוות ה' גם כ 

  יורש גן עדן.

שות בו הם חמורות ביותר ואינן נתנות נמצא שסיפור זה צריך להיות מבוסס כדי שנאמינו ואולם הסתירות וההכח

לגישור כלל ועיקר ואין שום שאלה אם להאמין או לא המאמין בעדות סותרת ומכחישה זו. סתר כל הגיון או עדות 

  שפוייה. הכחשת אלו עמדות ביסודה של אמונת הכזב הנוצרית וסותרת את כל הבנין משורשו.

  ט)-מתי (כח' א

  בשבת באה מרים המגדלות ומרים האחרת לראות את הקבר. ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד

  והנה רעש גדול היה כי מלאך ה' ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח ויש עליה.

  ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג.

  ומפחדו נבהלו השמרים והיו כמתים.

  ב אתן מבקשות.ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצל

  איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון.

  ומהרתן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראהו הנה אמרתי לכן.

  ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו.

  מידיו והנה ישוע נקרא אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו.הנה הלכות להגיד לתל

  ויאמר אליהן ישו אל תיראן לכנה והגדן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני.

  ויהי בלכתן והנה אנשים מן המשמר באו העירה ויגידו לראשי הכהנים את כל הנעשה.
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  ב אל אנשי הצבא לאמר.ויקהלו עם הזקנים ויתייעצו. ויתנו כסף לר

  אמרו כי באו תלמידיו לילה ויגנבו אותנו בהיותינו ישנים.

  ואם ישמע הדבר לפני ההגמון אנחנו נפייסהו והייתם בלי פחד.

  ויקחו את הכסף ויעשו כאשר למדו ותצא השמועה הזאת בין היהודים עד היום הזה.

  ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישו.

  הי כראותם אתו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם.וי

  ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטון בשמים ובארץ.

  השוואת מתי למרקוס טז':

  מרים המגדלות ומרים האחרת באו לראות את הקבר. -מתי

הרי הוא  מרים המגדלות ומרים אם יעקב ושלומית קנו סמים לבא לסוך אותו בהם. את מי, את ישו? -מרקוס

  קבור? הסלע על גבי הקבר?

לנו את האבן מעל פתח הקבר, האם לא היו שם שומרים הרי מתי פסוק ד'  -ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל

מספר: שהיו שומרים וכיצד זה רוצות הן לגלול את הסלע? ובכלל האם זה נשמע הגיוני שאחר שלשה ימים 

ם מוקדם כל כך בבקר עם זריחה כשהוא בקבר חצוב בסלע ועליו לקבורתו של המת יבאו לסוך את גופו שתי נשי

  סלע גדולה והוא עטוף "בסדין טהור" ?

"ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאוד" מדוע אין רעש גדול שיש אצל מתי, והיכן הוא 
וע אין מלאך מלאך ה' המופיע בתאור של מתי? הניגש והוא גילל את האבן לעיני הנשים הנדהמות? ומד

היושב על האבן שנגללה? והרי הן מתארת את המלאך לפרטי פרטים א. מראהו כברק ב. לבושו לבן 
כשלג. ואילו כאן אצל מרקוס אין מלאך כלל? והאבן כבר נגולה? ושומרים אין? לפחות צריכים להיות 

  שומרים שמפחד המלאך נבהלים ונרדמים והם נהיו כמתים?

ראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה. לפי מתי הן לא באו ותבאנה אל תוך הקבר ות

אל תוך הקבר כלל כנראה אין הקבר גדול כדי לבא לתוכו אלא המלאך אומר להן באנה וראינה את המקום אשר 

  שכב שם האדון.

שבתוך הקבר הן רואות ועוד שכאן אין מלאך שאומר להם באנה וראינה אלא הן מעצמן נכנסת לתוך הקבר ועוד 

מצד ימין בחור אחד ישב מימין בודאי אין מראהו כברק ואיננו מלאך מן השמים ועוד שלבושו אינן לבן כשלג 

  אלא בחור לבוש שמלה לבנה. "ותשתוממנה".

: ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנוצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום 6מרקוס 

שכיבהו בו. המלאך של מתי אינו פונה אליהן ב"אל תשתוממנה" אלא אחר שהשומרים (של מתי) נבהלו אשר ה

מפחד המלאך אמר להן המלאך אתן אל תיראנה אל תפחדו ממני. שהרי אני יודע שאתן מבקשות את ישו הבחור 

ריך לומר להן היכן של מרקוס מציין בפני הנשים הנה זה המקום אשר השכיבוהו בו אבל המלאך של מתי לא צ

המקום כיון שהמקום הוא רק קבר חצוב בסלע ולא מערה כפי שמצויין במרקוס שצריך להראות היכן במערה ישו 

  הושכב.

: אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראוהו כאשר אמר לכם. 7מרקוס 

זוהי תוספת של מרקוס אלא רק אל  -מתי לא אומר ואל פטרוס  זהו ציתות דבריו של הבחור. ואולם המלאך של

תלמידיו ועוד שבמתי, המלאך אמר להן לומר כי קם מן המתים ואילו כאן במרקוס, הבחור אמר רק כי הולך הוא 
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לפניכם הגלילה ושם תראוהו. המלאך של מתי מסיים הנה אמרתי לכן שזוהי מעין התראה, זכרו אני המתיו כן 

  .אמרתי לכן

  ואלו הבחור של מרקוס מסיים כאשר אמר לכם ישו שהוא יקום כביכול.

  : ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו.8מרקוס 

לעומתו מתי סיפר: שהן לא ברחו מן הקבר ולא אחזתן רעדה ותמהון אלא ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה 

  צנה להגיד לתלמידיו.ושמחה גדולה ותרו

  יש הבדל גדול בין למהר מתוך שמחה ויראה ובין לברוח מן הקבר כי אחזתו רעדה ותמהון.

  ועוד שלפי מרקוס הן לא הגידו דבר לאיש כי יראו, בעוד מתי מספר שהן רצו בשמחה ויראה להגיד לתלמידיו.

המגדלות אשר גרש ממנה שבעה  : והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים9מרקוס 

  שדים.

  כלומר ישו נראה בראשונה רק למרים המגדלות לבדה!!!

לפי מתי ט': הנה הלכות להגיד לתלמידיו והנה ישו נקרא אלהין ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו 

  ותשתחוין לו ויאמר אליהן ישו אל תיראן לכנה והגדתן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני.

ירה והכחשה כאחד של מה שאמור להיות עדות לחזרה מן המתים לפי מרקוס רק מרים המגדלות רואה את ישו. סת

שדים  7לפי מתי מרים המגדלות ומרים האחרת רואות אותו. ועוד שלפי מרקוס העדה היחידה היתה אחוזה 

הבודדה הזאת שפוייה  שהוציאם ישו ממנה מה העדות? והחוקים והמשפטים האלה לכם? הרי אין אפילו האשה

  כלל.

  א. אשה פסולה לעדות

  ב. אשה בודדה ודאי

  ג. אשה לא שפוייה על אחת כמה וכמה

  שדים לפי עדותם 7ד. בודאי לא על סיפור בדיוני שהיא מוחזקת לספר כאחת שאחזוה 

  ה. לפי עדות מתי שהיו שם שתי נשים הרי עדותו של מרקוס מכחישה אותו.

  א.בכל סיפור המעשה

  ל הציטטות והאמירותב בכ

  ג בעדות

  ד אפי' אם נאמין לסיפור המוגזם יותר של מתי שהוא תאור ניסי יותר עם רעשים ומלאכים.

עכ"פ אין עדות שתי נשים נאמנת ועוד שיש שם רק אחת כיון שהאחרת אינה שפוייה אפי' השפוייה מושפעת 

  מחוסר שפיותה של זו.

  שך אלפי שנות היסטוריה לחיי נצח נצחים?האם עם עדות זו באים מליוני בני אדם במ

  האם כאשר לא נאמין לסיפור אשר כזה נירש גהנם ונשרף לנצח על היותינו הגיוניים, שפויים ולא נסתים.

  מרקוס מעלה לנו שמרים המגדלות ומרים השניה רצו למשוח את ישו בסמים מדוע?

  )12גם מתי (כו' והתשובה היא שהן כנראה רצו לחנוט אותו אחר מיתתו כך טוען 
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כי כאשר שפכה את השמן הזה על גופי, לחנט אותי עשתה זאת כך טען ישו בפני תלמידיו אשה שפכה עליו פך 

  הינו. -שמן יקר מאוד כאשר היה ישו בית

  ואם כן היה להם ענין לשמרו שיקום שיתגשמו דבריו, הן היו אחוזי דמיונות מראש. הן רצו בתקומתו מן המתים.

מרים המגדלות צריכה לבשר לעולם את בשורת התחייה, האין ישו צריך להופיע בפני הסנהדרין וזקני  ובכלל מדוע

  ירושלים?

שהרי רצה שיאמינו בו היהודים דוקא ולבשרם על תחיית המתים? וגם להגיש משפטו לפני הסנהדרין נגד עדי 

ץ ראו נא את הפצעים והמסמרים אשר השקר אשר ענו בו ולומר להם ראו עתה כי אני אני הוא אשר תליתם על הע

  תקעו הרומאים בידי וברגלי ואז היו כולם מאמינים בו. (על פי דינרד)

ומדוע בחר להופיע לפני מרים המגדלות אשה היסטרית, חולת רוח ונוטה להזיה שהוא ישו גירש ממנה שבעה 

  שדים.

מייסדת  -א לה "המטורפת ממגדל"(לוקס ח',ב') ועל חלומה של אשה זו שהסופר המובהק ארנסט רנאן קור

  לדאבונינו אמונה המקפת רוב כדור העולם!

.רק אחרי יצירתה הדמיונית 2.בחלומם 1אמנם לפי פאולוס נראה ישו בחלום גם לו וגם לאנשים אחרים אבל זה: 

  והמקורית של "הטמאה המטורפת ממגדל".

מתאבלים ובוכים. מתי לא טען שהם  : ותלך (מרים המגדלות) ותגד לאנשים אשר היו עמו והם10מרקוס 

מתאבלים ובוכים אלא (ב' פסוק טז') ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישוע. יתכן שלא היו 

  אפי' מכונסים יחד.

: וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיותם 11מרקוס 

  שדה והם הלכו ויגידו לאחרים וגם להם לא האמינו.מתהלכים בצאתם ב

  סיפור זה אינו מופיע במתי אלא שהם הלכו הגלילה כאשר צוום (ע"י שתי הנשים).

ויהי ראותם אותו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם. מתי לא שמע על אף אחד אחר שראה התגלות ישו בין 

קוס שהבין שהור מבסס את עדותו על חולת רוח ואין המפגש עם הנשים למפגש עם שתים עשר התלמידים רק מר

נכון לעשות זאת, המציא סיפור שלא קיים אצל מתע ולכן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיוץם מתהלכים 

  בצאתם בשדה, ואין השמות של השנים הרואים חשוב כמרים המגדלות שאותה הוא כן מזכיר בשם.

  ולהרחיק עדותו שהרי אף אחד אחר ידוע לא ראה את ישו בנתיים.ואיך זה שלא רשם שמותם כנראה ע"מ לשקר 

: ובאחרונה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים, ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו 14מרקוס 

  לראים ראותו נעור מןהמתים.

אלא שאף שנראה ושוב סותרים הדברים את מתי שהרי מתי אינו טוען שישו חרף אותם אותם על חסרון אמונתם. 

  אל השתים עשר תלמידים מקצתם נחלקו בלבם.

ובכלל אם אחר שנראה אליהם הם נחלקו בלבם ק"ו מי שלא נוכח במעמד זה, וקו"ו דורות אח"כ שצריכים שלא 

  להאמין כלל ועיקר.

  השלישי האונגליון של לוקס: סיפורו של לוקס שונה לחלוטין משני הסיפורים הקודמים: לוקס כד':

נשים מן הנשים אשר באו אתו מן הגליל ותחזיקנה הקבר ואת אשר הושם בו גויתו ביום שישי. ובאחד בשבת באו 

  לפני עלות השחר באו אל הקבר ותבאינה את הסמים אשר הכינו ועמהן עוד אחרות.

  זו סתירה לעדות מתי ולמרקרוס גם יחד. מי הגיע אל הקבר האם שתי נשים בלבד או קבוצת נשים.
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  או את האבן גלולה מן הקבר.ב. וימצ

סתירה לעדות מתי שהרי אין כאן מלאך הגולל את האבן ויושב עליה ואין רעש ואין מראה ברק ואין לבושו לבן 

  כשלג.

ג. ותבואנה פנימה ולא מצאו את גוית האדון ישוע כלומר אין המדובר רק בקבר כפי מתי, אלא במערה כפי מרקוס. 

  גליונים שהרי אין כאן לא מלאך ולא בחור בצד ימין של הקבר.ואמנם לוקס סותר את שני האונ

  ד. ויהי הנה נבכות על הדבר הזה והנה שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם מזהירים.

הרי לוקס לא מסתפק רק במלאך של מתי או בבחור של מרקוס אל שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם מזהירים לא 

  בחור עוטה שמלה לבנה. אלא שניים לבושי זוהר.לבן כשלג כפי המלאך של מתי, וא 

ה. ויפל פחד עליהם ותקדנה אפים ארצה ויאמרו אליהן מה תבקשנה את החי אצל המתים. איננו פה כי קם. זכרנה 

את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר כי צריך בן האדם להמסר לידי אנשים חטאים ולהצלב וביום 

  השלישי קום יקום.

  זה של לוקס אין שומרים על הקבר אשר בבהלתם נרדמים וחשובים כמתים.בסיפור 

וישנו כאן דיאלוג עם קבוצת נשים לא עם שתיים כפי מרקוס או מתי. הן משתחוות דבר שלא סופר לא במתי ולא 

במרקוס. מרקוס מספר שכאשר הן ראו את הבחור ותשתוממנה. ואילו מתי מספר הן נבהלו כשראו את המלאך 

  ך הרגיעם.והמלא

כאן האנשים המזהירים אינם מרגיעים את קבוצת הנשים, אלא שואלים אותם מה בקשתם את החי אצל המתים? 

וזאת לאחר השתחוואה שאיננה מוזכרת בשום מקום. האנשים מזכירים אותם את דברי ישו לפני מותו שאמר 

ים האחרת עם המלאך של מתי. וכן לא שביום השלישי יקום תזכורת זו איננה מופיעה בשיחת מרים המגדלות ומר

אצל מרקוס בשמה עם הבחור לבוש השמלה הלבנה. אלא המצאת לוקס ע"מ לפאר את העדות הכוזבת המוכחשת 

  ממילא ע"י האונגליונים של מתי ומרקוס.

  אבל לוקס שני האנשים מדברים בלשון לירית "מה תבקשנה את החי אצל המתים"

  ם מקום אחר והינה יחודית ללוקס בלבד.אין מטבע לשון זאת מופיעה בשו

: ותזכורנה את דבריו תוספת מיותרת שהרי נאמרו דברים אלו ע"י ישו לא עבר זמן רב מרגע צליבתו מיום 9לוקס 

  שישי עד יום ראשון כדי לשכוח את דבריו.

  : ותשבנה מן הקבר ותגדנה את כל הדברים האלה לעשתי העשר ולכל האחרים10לוקס 

ות או פוגשות את ישו כלל. והן אינן ממהרות בשמחה ויראה כמו שמספר האונגליון של מתי החוצה הן אינן רוא

מהקבר ואף אינן ממהרות לברוח כי אחזתן רעדה ותמהון ואף לא יראו מהגיד לאיש כפי שמספר מרקוס. אלא הן 

ידות את כל הדברים האלה שבות מן הקבר בנחת בלי לראות או לפגוש או להשתחוות או לגוע ברגליו של ישו ומג

  לעשתי עשר ולכל האחרים.

  ושוב מי הן המבשרות לעשתי עשר:

  הפוגשות את ישו ונוגעות בו -מתי -מרים המגדלות ומרים האחרת

הפוגשות את ישו ועוד גלויים נוספים לשניים מן השליחים בשדה המספרים  -מרקס -מרים המגדלות בלבד

  לחבריה לפי מרקוס.

ם המגדלות ויוחנה ומרים אם יעקב והאחרות אשר עמהן הנה היו המדברות אל השליחים את קבוצת נשים ומרי

  הדברים האלה, אשר אינן רואות את ישו או פוגשות איזה מהם הוא האמת?
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: ויהיו דבריהן כדברי ריק בעיניהם ולט האמינו להן. ופטרוס קם וירץ אל הקבר וישקף ולא ראה כי אם 11לוקס 

  שם וישב למקומו משתומם על הנהיה.תכריכים מונחים 

סיפור זה מקורי ללוקס שפטרוס מחליט לרוץ אל הקבר מי עוד סיפר כך ועוד שמתי ומרקוס לא סיפרו על תכריכים 

שנשארו בקבר. ובכלל מה עם הפגישה בגליל עם ישו שעליה מספר מתי ומהתן ללכת ואמרתן אל תלמידון כי קם 

הגלילה ושם תראהו כפי שאומר המלאך הנה אמרתי לכן וכי אין פגישה בגליל  מן המתים. והנה הוא הולך לפניכם

  לפי לוקס?

) כפי שאומר הבחור "כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו 7והרי גם מרקוס הסכים על פגישה בגליל (טז' 

  כאשר אמר לכם".

עת צריך לחשוב שכנראה גנבו ובסכה"כ מה פטרוס משתומם הרי בסך הכל הגופה נעלמה מן הקבר כל אדם בר ד

  את הגופה.

: והנה שנים מהם היו הולכים אל כפר עמאוס, ויהי בדברם ובהתוכחם יחד ויגש ישו אף הוא וילך איתם 13לוקס 

ועיניהם נאחזו ולא הכירוהו . ויאמר אליהם מה המה הדברים האלה אשר אתם נשאים ונותנים בהם יחדיו בדרך 

היה קליופס והוא מספר לישו את כל הקורות את ישו הנוצרי בירושלים "ואנחנו ופניכם זועפים? שם אחד מהם 

חכינו כי הוא עתיד לגאול את ישראל ועתה בכל זאת היום יום השלישי מאז נעשו אלה. והנה גם האנשים בקרבנו 

האמרים החרידנו אשר קדמו בבקר לבא לקבר ולא מצאו את גוויתו. ותבאנה ותמארנה כי ראו גם מראה מלאכים 

  כי הוא חי וילכו אנשים משלנו אל הקבר ( האם הוא משקר לישו הרי רק פטרוס רץ אל הקבר וישקף? )

וימצאו כאשר אמרו הנשים ואותו לא ראו. ויאמר אליהם הוי חסרי דעת וכבדי לב ... ויחל ממשה ומכל הנביאים 

יהי כאשר הסב עמהם ויקח את הלחם ויברך ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו... וישם פניו כהלך לדרכו ו

ויבצע ויתן להם, ותפקחנה עיניהם ויכירוהו והוא חמק עבר מעיניהם. ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו 

את עשתי העשר ואת אשר איתם נקהלים יחד. האמרים אכן קם האדון מן המתים ונראה אל שמעון ויספרו גם הם 

  יך הכירוהו בבציעת הלחם.את אשר נעשה להם בדרך וא

עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עומד בתוכם ויאמר אליהם "שלום לכם" והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי 

רוח ראו והוא הראה להם את ידיו ורגליו כדי שיכירוהו כי אנכי הוא משוני, וראו כי רוח אין לי בשר ועצמות 

בשמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל ויתנו לפניו  כאשר אתם ראים שיש לי. והם עוד לא האמינו

חלק דג צלוי ומעט צוף דבר ויקח ויאכל לעיניהם. ואז הסביר להם את הכתובים הנאמרים עליו ובתהילים, ופתח 

  את לבבם להבין את הכתובים.

  ואשר תקרא עשו תשובה וסליחת החטאים בכל הגויים החל מירושלים ואתם עדים בזאת.

תם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו עוז ממרום. ויוליכם מחוץ לעיר עד בית הונו וישא ידיו ויברכם ויפרד וא

  מאתם וינשא השמימה והם השתחוו לו וישובו לירושלים בשמחה גדולה.

מתי אינו מספר על השניים הללו שפוגשים את ישו ובכלל מי אמר שהיה זה ישו הם הכירוהו בבציעת הלחם וכי 

ישו בוצע לחם, הרי כל יהודי בוצע לחם. לפי תאור זה המקורי של לוקס שמרבה להמצא פרטים הרי כל רק 

ההתגלות ל ישו היתה בירושלים ולא בגליל והוא עולה לשמים מחוץ לעיר ירושלים והם חוזרים לעיר הרי כל 

שידו מתגלה אליהם ואף  תאורו שונה וסותר את דברי מתי שלא דבר על פטרוס הרץ לקבר, ועל שתיים נוספים

מרקוס המדבר על שתים בשדה ולא בדרך לכפר עמאוס , טוען שהשליחים לא האמינו לשניים. ואילו אצל לוקס 

לא היה לזה מקום כיון שכאשר הם הגיעו לירושלים כבר טענו התלמידים שגם לשמעון נתגלה ובכלל איפה הזכיר 

רק ראה קבר רק עם תכריכים. והאונגליונים האחרים היינו מתי לוקס ששמעון היינו פטרוס, ישו נתגלה הרי הוא 

ומרקוס לא הזכירו זאת כלל. ועוד מדוע לא הכירו את ישו לאחר חזרתו מן המתים, לא השנים בדרך לכפר עמאוס, 

ולא התלמידים בירושלים ועד עד שהיה צריך להוכיח להם שהוא איננו רח תוך מישוש ידיו ורגליו היו צריכים 
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ת להכירט שהוא ישו האיש ועוד מה בכך שחשף ידיו ורגליו מה עם פניו? והאם זה שאכל דג צלויי ומעט ראשי

  צוף דבש הרי זו הוכחה שהוא ישו הנוצרי הקם מהמתים מכיון שאכל לעיניהם.

 הדברים מוציאים מכלל הגיון שפויי וכנראה שבורים ועמי ארצות היו אם בכלל היה הסיפור. ונראה שאפילו משל

  לא היה כי אם אגדה בדוייה. שהרי אפילו באונגליונים האחרים אין סיפור זה מוזכר.

  :20הרביעי האונגליון של יוחנן 

  ויהי באחד בשבת לפנות בקר בעוד חשך ותביא מרים המגדלות אל הקבר ותרא את האבן מוסרה מעל הקבר.

) לוקס (כד' א') "לפני עלות 2מש" (טז' . "בעוד חושך" לעומת מתי "כשהאיר לאחד בשבת" מרקוס "כזרוח הש1

  השחר"

לוקס ויוחנן סותרים ומכחישים את עדות מרקוס. ומתי (אור). למי להאמין. עדותם מבטלת אחת את  -(חושך)

  השנייה.

  שתי נשים -. מרים המגדלות מגיעה לבדה אל הקבר. יוחנן סותר את: מתי 2

  שתי נשים -מרקוס

  הרבה נשים -לוקס

אן סתירה לסיפורו של מתי שהרי אין מרים המגדלות רואה מלאך המגולל את האבן ויושב עליה . מובן שיש כ3

  ואין רעש. ואין מראהו כמראה הברק וכו'

. יש כאן גם סתירה למרקוס שהרי אין כאן בחור לבוש שמלה לבנה בצד ימין בתוך הקבר והיא אינה מנסה לפי 4

  תאור יוחנן להכנס לקבר כלל.

  יסים בסיפורו של יוחנן אלא רק קבר בלבד.אין בשלב זה נ

ותרץ ותביא אל שמעון פטרוס ואל התלמיד האחר אשר חשק בו ישוע ותאמר להם הנה נשאו את האדון מקברו 

  ולא ידענו איפה הניחהו.

  היא רק מבינה שהעלימו את הגופא אין כאן קימה מן המתים.

  זוהרים.היא איננה רואה מלאך, בחור, שני אנשים לבושי בגדים 

  מהי הלשון חשק בו ישוע? ואמנם האונגליונים מספרים לנו שישוע היה מחובק עם אחד מתלמידיו.

  ) ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישו אשר ישו אהבו. האם גם חשק בו?23, 13יוחנן (

  ד. האין סיפור זה מקורי ואינו מוזכר באונגליונים האחרים?

  ק ומייד רצה לפטרוס בלי שום התגלות.שמרים המגדלות לבדה ורואה את הקבר רי

  :3פסוק 

ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל הקבר וירוצו שניהם יחדיו וימהר התלמיד האחר לרוץ ויעבר את פטרוס 

  ויבא ראשונה אל הקבר וישקף אל תוכו וירא את התכריכים מונחים אך לא בא פנימה.

ל תוך הקבר וראיית תכריכים. לא מתי ולא מרקוס ועכ"פ רק לוקס מזכיר ריצה של פטרוס אל הקבר והשקפה א

יוחנן סותר את לוקס זה, שהרי שניים הם הרצים אל הקבר והתלמיד האחר הוא המשקיף אל תוך הקבר ורואה את 

  התכריכים ולא פטרוס.

  :6פסוק 
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רי מתי ומרקוס ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל הקבר וירא את התכריכין מונחים. אף זה סותר את דב

  ואפי' דברי לוקס שכן לשיטת לוקס ופטרוס רק משקיף ולא נכנס לקבר.

  :7פסוק 

  והסודר אשר היתה על ראשו איננה מנחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה.

  אין זכר לסודר אפי' ע"י לוקס המזכיר תכריכים וק"ו למתי ומרקוס שאין לא תכריכין ולא סודר.

  :8פסוק 

שמה גם התלמיד האחר אשר בא ראשונה אל הקבר וירא ויאמין. וכן מי מאמין לסיפורו המוכחש בכל מכל. ויבא 

ע"י כך האונגליונים. ואולם אפי' אם נאמין לסיפורו אין בכך כל סיבה להאמין לתקומה המתים. כי אם לגניבת 

  במקום לחשוד בגניבת הגופא. גופא מקברה . ולטפשותו של התלמיד השני שהאמין בתקומה כאשר ראה קבר ריק

  :9פסוק 

  כי לא הבינו עד עתה את הכתוב אשר קום יקום מעם המתים.

אין כתוב כזה בשום מקום בתנ"ך והברית החדשה עדיין לא נכתבה ואם כן מה זה שלא הבינו את הכתוב איפה 

  כתוב?

  :10פסוק 

  וישובו התלמידים וילכו אל ביתם.

ים בסיפורם? ומה עם שאר התלמידים שלוקס דואג אף הוא שיתבשרו ע"י מה עם הגליל שמתי ומרקוס מכריח

  הנשים הרבות.

  :11פסוק 

ומרים עמדה בוכיה מחוץ לקבר ויהי בבכותה ותשקף אל תוך הקבר ותרא שני מלאכים לבושי לבנים ישבים 

  במקום אשר שמו שם את גופת ישו אחד מראשותיו ואחד למרגלותיו.

עם בגדים זוהרים המתגלים לקבוצת הנשים, והללו הולכות לספר לשתים עשר לוקס מספר על שני אנשים 

  השליחים.

ואח"כ פטרוס מגיע לקבר ומשקיף ורואה תכריכים. ואילו כאן פטרוס והתלמיד שחשק בו ישו הלכו לביתם 

זוהר  ונשארה מרים המגדלות לבדה בוכיה. בשונה משאר האונגליונים והיא רואה שני מלאכים לא אנשים בלבוש

  והם נמצאים בתוך הקבר ויושבים בדרמתיות אחד מראשותיו ואחד לרגלי המקום שבו היה מונח ישו.

לוקס מזכיר שהאנשים עובדים עליהן והיינו לא בתוך הקבר ולא יושבים אחד למראשותיו ואחד לרגליו. 

  וההתגלות לכל הנשים ולא למרים המגדלות לבד.

  :13פסוק 

י ותאמר אליהם כי נשאו מזה את אדוני ולא ידעתי איפה הניחוהו. כלומר היא היתה ויאמרו אליה אשה למה תבכ

  סבורה שגנבו את הגופא.

  חשוב לזכור שגם כאן אין שומרים על הקבר כפי שציין מתי.

  : יוחנן סותר את מתי.14פסוק 

  ויהי בדברה זאת ותפן אחריה ותרא את ישו עמד ולא ידעה כי הוא ישו.
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נה ישו נקרא אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחו לו. הן ודאי הכירוהו מתי פסוק טו': וה

ונגעו ברגליו והשתחוו לו. ואילו לפי יוחנן מרים המגדלות לא ידעה כי הוא ישו. וא"כ מרקוס שמספר שישו כאשר 

  ירה אותו בתחלה.קם מן המתים נראה בראשונה למרים המגדלות לבד. עכ"פ לא טען מרקוס שמרים לא הכ

  ובטח לא לוקס שלפיו קבוצת הנשים שבתוכו מרים המגדלות ומרים האחרת לא ראו את ישו כלל.

  :15פסוק 

ויאמר אליה ישו אשה למה תבכי את מי תבקשי והיא חשבה כי הוא שומר הגן ותאמר אליו אדני אם אתה נשאתה 

  אותו מזה, הגידה נא לי איפה הנחתו ולקחתיו משם.

ין ששני המלאכים שראתה מלבד לשאול אותה אשה למה תבכי, לא ניהל עמה שום דיאלוג. בזה תמה חשוב לצי

שיחתם שלא כפי המתואר במתי, ששם המלאך שהיה השחקן הראשי ולא כפי מרקוס המדבר על שיחה בין הבחור 

ישו מחייו עם ובין הנשים. וכן לא כפי לוקס שקבוצת הנשים מדברת אתם ומקבלת תדרוך ותזכורת על דברי 

  הנחיות לעתיד.

ושוב שיחה זאת בין מרים המגדלות לישו היא מקורית ליוחנן ואיננה מופיעה בשום מקום ומוכחשת ע"י סיפורים 

  שונים לחלוטין.

  :16פסוק 

  ויאמר אליה ישו, מרים, ותפן ותאמר אליו רבוני הוא מורה.

  :17פסוק 

אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ויאמר אליה ישו: אל תגעי בי, כי עוד לא עליתי 

  ואל אלהי ואלהיכם.

סיפור זה של יוחנן אל תגעי בי סותר את סיפורו של מתי, ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחו לו. האם אצל מתי ישו 

  לות לתלמידים.כבר עלה לאביו? ולכן מותר להן ליגוע בו? הרי מדובר על התגלות ביום ראשון לפני ההתג

ועוד מרים המגדלות לא משתחווית כפי שמתואר במתי. מדוע, האין זה אותו ישו? ועוד ישו אינו אומר למרים 

המגדלות שהוא יפגוש את התלמידים בגליל? כפי שמציינים מתי ומרקוס. ואילו בהשוואה ללוקס אין מה לדבר 

  קבוצה אתם הייתה.כלל שהרי מרים המגדלות לא פגשה את ישו כמו כל הנשים ב

  :18פסוק 

ותבא מרים המגדלות ותספר אל התלמידים כי ראתה את האדון וכזאת דיבר אליה. הרי שלפי כל אחד 

מהאונגליונים המסר לתלמידים היה שונה ומה עם ההתגלות לשתי התלמידים של מרקוס? ומה עם ההתגלות 

אליהם מרים המגדלות כפי שמספר מרקוס. (טז' לשמעון שמספר לוקס? והאם התלמידים לא היו בוכים כשהגיעה 

10(  

  ותלך ותגד לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובוכים.

  :19פסוק 

ויהי לעת ערב ביום ההוא והוא אחד בשבת כאשר נסגרו דלתות הבית אשר נקבצו שם התלמידים מיראת היהודים, 

הראה אתם את ידיו ואת צדו וישמחו התלמידים ויבא ישו ויעמוד ביניהם ויאמר אליהם "שלום לכם" ובדברו זאת 

  בראותם את האדון.
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הרי אף לוקס היחידי שסיפר סיפור דומה לזה. אינו מספר שהם נסגרו בבית מפני יראת היהודים יוחנן האונגליון 

האנטישמי ביותר הוא היחידי הכותב זאת. לוקס מכחישו בספרו ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את 

  שתי העשר ואת אשר אתם נקהלים יחד הם אינם נסתרים יחד בבית, מאחורי דלתות סגורות מפחד היהודים?ע

וכן לוקס מספר שישו הראה להם את ידיו ואת רגליו ולא את צידו כיון שלוקס בתאור הצליבה לא סיפר שחייל 

הראה אותם את ידיו ואת צידו ולא את הצבא דקר את ישו בצידו ואם כן אין בצידו של ישו שום סימן. ואילו יוחנן: 

). אחר זאת לוקס מספר 34רגליו כיון שבתאור הצליבה אחד מאנשי הצבא דקר את צידו של ישו בחנית (יוחנן יט' 

"והם עוד לא האמינו בשמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אוכל" ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף 

  דבש ויקח ויאכל לעיניהם.

  ילו יוחנן אחר שראו את ידיו וצידו וישמחו התלמידין בראותם את האדון ולא פקפקו בו עוד.וא

  :22יוחנן פסוק 

  ויהי בדברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את רוח הקודש.

כיד הדמיון הטובה עליו ממשיך האונגליון האחרון של יוחנן לספר סיפורי בדים שאין להם אף לא זכר בשאר 

  ליונים.האונג

דומא אחד משנים העשר הנקרא דידומוס  -תלמידים כיון ש 12ואמנם לפי יוחנן היו רק אחד עשר תלמידים ולא 

  לא היה בתוכם כבוא ישו. (היינו כשישו התגלה לתלמידיו)

וכשאמרו לו התלמידים ראה ראינו את האדון ויאמר אליהם אם לא אראה בידיו את רושם המסמרות ואשים את 

מקום המסמרות ואשים את ידי בצידו לא אאמין. ואם ישו מתגלה שוב אחר שמונה ימים ומאפשר לו אצבעי ב

לנגוע בו ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה 

  מידים כולם קבלוהו כאחד.כי אם מאמין. הרי אין זכר לסיפור זה באונגליונים האחרים המעידים ששתים עשר התל

יוחנן ממשיך לספר על התגלות נוספת של ישו על ים טבריה ואין סוף לסיפורי הבדים אחר שנסתרו והוכחשו 

  בעדותם הכוזבת ההדדית.

"אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו" 
אויבך יהמיון משנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד יתייעצו על צפוניך (תהילים קמו' ג', ד') "כי הנה 

  ו') -אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" (תהילים פג' ג'

"מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום הוות תחשוב לשונך כתער מלטש עשה רמיה אהבתה רע 
מרמה גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל מטוב שקר מדבר צדק סלה אהבתה כל דברי בלע לשון 

  ושרשך מארץ חיים סלה" (תהילים )

  פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר" (תהילים קמד' יא')

שם הספר שלהם שבו היו נשבעין היה שמו בלשון פרסי 'אנגלי'  …וכבר כתב רבינו בחיי עה"ת דברים ח, כו' "

  גליון' שפירש עון מגולה, או און מגולה" -גליון' או 'און -ובה, קורין אותו 'עוןשהוא לשון גל וג

  חשוב לציין שפילטוס השליט הרומי בארץ חיפש אף הוא להרוס את היהדות מבפנים.

  ) כי ידע אשר רק מקנאה מסרו ראותו.10 27מתי (

ך דבר עם הצדיק הזה כי בעבורו עניתי ) ויהי כשבתו על כסא הדין ותשלח אליו אשתו לאמר אל יהי ל19 27מתי (

  הרבה היום בחלום.

  ) ויאמר ההגמון מה אפוא הרעה אשר עשה ויוסיפו עוד צעוק לאמר, יצלב.23 27מתי (
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) ויהי כראות פילטוס כי לא הועיל מאומה ורבתה עוד המהומה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם 24 27מתי (

  ם תראו.ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה את

  מה היתה כוונתו אתם תראו? האם פילטוס זומם משהו? ובכן נראה שכן, הוא אכן זומם משהו נגד העם היהודי.

) ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו. אז פטר להם את בר אבא ואת ישו הכה בשוטים וימסור 26 27מתי (

  אותו להצלב.

ור לו מיתה יפה? ואח"כ החיילים הרומים ביזו אותו, וישרגו מדוע פילטוס מכה אותו בשוטים הרי יכול לבר

קוצים, ויעשו עטרת, וישימו על ראשו, וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים. האם 

עשו כך בפקודת פילטוס, נראה שכן. וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו 

  ת המעיל וילבישו את בגדיו ויוליכוהו לצלוב.א

נראה שפילטוס רצה לרכוש את אמונם של ההמון היהודי תוך מתן תחושה שהוא אכן לצידם ושאף הוא בז לישו 

ע"מ שיראה כאלו יש אינטרס משותף בין היהודים ובינו. ואולם בתוך כך הוא התחכם להציגו כמלך היהודים 

  המושפל בערמה.

  :37מתי פסוק 

  וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישו מלך היהודים.

) ויוסף פילטוס ויען ויאמר להם: מה אפוא חפצתם ואעשה לאשר אתם קראים מלך היהודים 12וכן מרקוס (טו' 

  ויוסיפו לצעוק "הצלב אותו". האם הם קוראים אותו מלך היהודים? פילטוס שם דברים בפי ההמון?

(פילטוס אל ראשי הכהנים ) ויאמר אליהם הבאתם לפני את האיש הזה כמסית את העם והנה אני ) 14לוקס (כג' 

והנה אין בו חטא  …חקרתיו לעיניכם ולא מצאתי באיש הזה אשמת מאומה מן הדברים אשר אתם טוענים עליו

  משפט מות.

  ים.: וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהוד38לוקס כג' 

) ויאמרו ראשי כהני היהודיים אל פילטוס אל נא תכתוב מלך היהודיים כי אם אשר אמר אני מלך 21יוחנן (יט' 

  היהודים. ויען פילטוס ויאמר את אשר כתבתי, כתבתי. האם זה מקרה שפילטוס כתב כך ואף לא מוכן לשנות?

הודים לבזותו ולשלחו להורג ע"מ לבצע נראה איפא שהיתה כאן יד מכוונת של פילטוס להציג את ישו כמלך הי

מזימה כל שהיא נגד היהודים. הוא פקד על כל חייליו לעשות את כל אשר עשו כתר וקוצים, כותנות ארגמן ובזיון. 

הוא ראה פוטנציאל להזיק את היהדות ולהערים על היהודים לכן את גופתו של ישו נתן ליוסף ממאמיני ישו אשר 

  קברו בחלקתו.

) ויהי אחרי כן בא יוסף הרמתי והוא תלמיד ישו אך בסתר מפני היהודים וישאל מאת פילטוס אשר 38' יוחנן (יט

  יתנהו לשאת את גופת ישו וינח לו פילטוס.

) וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו. היהודיים דאגו 60-66מתי (כז' 

יעלימו את הגופה ויטענו שישו אכן קם מן המתים. לכן ויקהלו הכהנים  מכך שהרי הם חששו שמא הנוצרים

הגדולים והפרושים אל פילטוס ויאמרו אדנינו זכרנו כי אמר המתעה ההוא בעודנו חי מקצה שלשת ימים קום 

  אקום.

מן לכן צוה נא ויסכר מבא הקבר עד היום השלישי פן יבואו תלמידיו בלילה וגנבוהו ואמרו אל העם הנה קם 

המתים והיתה התרמית האחרונה רעה מן הראשונה. ויאמר להם פילטוס הנה לכם אנשי משמר לכו סכרוהו 

  בדעתכם.
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וילכו ויסכרו את מבא הקבר, ויחתמו את האבן ויעמידו עליו את המשמר. נראה משום מה שהיהודים בטחו 

כאשר פעולה בהוצאתו להורג את בפילטוס וסיפרו לו את חששותיהם מפני תרמית וזאת לאחר שרכש את אמונם 

ישו לבקשתם וצלבו. ואולם ענין יש לו להלחם בקדשי ישראל ולהרוס את היהדות כמושל רומי לא מתוך אמונה 

בישו אלא כרומאי הנלחם מלחמת תרבות בתרבות ישראל. ולכן כשהם הסבירו לו את חששותיהם והוא ניצל זאת 

השבת והורה להם להוציא את הגופה ולהחביאה. הוא ניצל את  לטובתו כנראה שפילטוס שלח את חייליו ביום

בורותם של התלמידים הגלילים וכנראה יצר רושם של תחיה מן המתים בזה. יתכן שאפילו שלח שליחים להראות 

ולהטעות את המאמינים המצפים בכליון עיניים וציפייה דרוכה לתחייה. עיניינו היה לחזק את התנועה החדשה נגד 

ע"מ שזו תלחם בקדשי ישראל וזאת מבלי לחשוף את עצמו ומזימותיו. אלא הערים על ההנהגה היהודית היהדות 

שהרי לא יתכן להצליח אחרת ולכן תלמידיו הבורים של ישו "בכל ההתגלויות השונות" לא הכירו את ישו פילטוס 

התרמית הזו ובכך להעמיד תכנן זאת היטב, שלח אדם שמראה ידיו ורגליו וצידו נפצעו מראש לצורך משימת 

תנועה חדשה מאמינה נגד היהדות המובילה למחלוקת ולחורבן ואולם כל זמן שתנועה חדשנ זו של הנוצרות 

ניסתה להגיע אל היהודים הניחום הרומאים ואף עודדום כאשר הנוצרים הראשונים לא הצליחו בפעולתם בקרב 

  הרומאים בכל כוחם. היהודים, ופנו לבשר את הגויים והרומאים נלחמו בהם

שנים אח"כ קבלה רומא את הדת הנוצרית כדת הקיסר רשמית  300 -ואולם בור כרה ויחפרהו יפול בשחת יפעל. כ

  והיהדות לעולם עומדת.

ונראה לפרש דברי הנבואה בדניאל ז' פסוק ח' המדבר על החיה הרביעית "חיוה רביעיא" שהיא מפחידה איומה 

ת היא מלכות רומי "אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה" האוכלת את אויביה ותקיפה יותר מן החיות האחר

ומעקלתם להיות חלק ממנה ותחת מלכות רומי, והשאר ברגליה רומסת היינו את העמים שאינם מתחברים מעכלים 

  להיות חלק ממנה ושולחת לשם שרי צבאות שהיו רומסים את העם ומשחיתים אותם מלכים.

ותא די קדמיה" והיא שונה מכל החיות הקודמות לה " וקרנין עשר לה" ולמעשה "והיא משניה מן כל חי
שרי צבאות ראשיים מסתכל הייתי בקרנים ועלתה  10הקסרות הרומית האחת שולטת אבל היא מורכבת מ 

קרן אחרת קטנה ונכנסה ביניהם השלט על ירושלים וישראל הוא פילטוס ושלש מן הקרנים הראשונת 
  המשך)נעקרו מלפניה (ב

  ולה עניים כעיני אדם בקרן זו פה מדבר גדולות.

בפסוק יא': רואה הייתי אז קול מלות גדולות שהקרן ממלמלת ונראה לי שקרן זעירה זו היא פילטוס שהעמיד 

בעורמתו את דת הנוצרים ע"י שהתחכם להערים על היהודים בכוונותיו. ועל הגללים הבורים מאמיני ישו במרמה 

  רת גדולות ושכל מלכויות רומא האחרות מתבטלות אליה.להעמיד דת המדב

מאוחר יותר עד אחרית הימים שאז והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בם. "רואה הייתי 

עד נהרגה החיה ואבדה גופתה וניתנה למוקד אש" מקול הדברים הגבוהים שמדברת הנצרות עלתה חמתו של 

  עתיק יומין.

ילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקצת אשא. עד שנהגה החיה ואבד שמה וניתן לשרפה ושלשת עד די קט

הקרניים הנופלים מפני הקרן הזעירה הם שלושה מלכויות הנופלות מלכות האפיפיור בעת כינונה ברומא שתחלתה 

  בפילטוס.

ן שלקח את סילווישטרו בא"י ובתחלה הנצרות לא נחשבה לכלום והיתה זעירה ואח"כ גברה בימי קונסטנטי

  האפיפיור שהיה נחבא במערה והביאו לרומי ונתן כתר הקיסרות בידו ומשל ברומי ובאיטליה (ראה מלכים)

דניאל ז' כד': ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן קדמיא זוהי מלכות דתית לטון הנצרות השונה מהקודמת לה, 

  ותלת מלכין יהשפיל.
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דבר על השילוש מילים לצד מעלה ידבר ולקדישי עליונין יבלא ולישראל יציק ויסבר ומילין לצד עילא ימלל הוא י

  לשניא זמנין ודת ויתיהבון בידה עד עידן ועדנין ופלג עידן.

ויסבור לשנות זמנים ודת היינו הספירה הנוצרית ואת יום השבת לראשון וינתן לו ויהיו מסורים בידו בשעבוד עד 

 אחרית הימים.

  ש לנצרות"ש לנצרות""השילוש הקדו"השילוש הקדו

  הקדמה קצרה:
דסטנישן'). אבל ישנו דבר שכל הכתות אוחזים  -ישנם הרבה כתות בנצרות והן חלוקות בקשר גורל מוכתב (פרי

  ממנו והוא "השילוש הקדוש".

אין השילוש מופיע בברית החדשה אלא הומצא מאוחר יותר במאה הרביעית ע"י טרטוליון כאשר הוא עצמו לא 

  האמין בזה.

  ן שישו הוא תחת האב ולא שווה. (כמלאך)הוא האמי

  השילוש הינו מס שפתיים למונותואיזם הנוצרי שהשלוש הם אחד.

הרעיון הנוצרי הינו שישנו אלהים אחד ובתוכו קיימות שלוש ישויות: אלהים האב, אלהים הבן, אלהים רוח 

  הקודש. (עפרה לפומיהו). נוצרי הינו מי שמאמין בשילוש.

  ינך מאמין בישו הם לא כל כך יבהלו כל זמן שתאמר שאתה מאמין בשילוש.אם תאמר לנוצרי שא

אולם אם תאמר שאתה מאמין בישו ולא מאמין בשילוש הם ירתעו ממך ויגלו אופנסיביות. לכן נוצרים נרתעים כל 

  כך מעדי ה' המאמינים בישו ואינם מאמינים בשילוש הם אינם נכללים בין זרמיה השונים של הנצרות.

יהודים שכמובן מאמינים באל אחד (וזה יסוד היסודות של הדת היהודית). מהווה רתיעה עמוקה ומעורר לכן 

  תוקפנות כלפי היהודים.

  אחדות ה' בשפתו של אלקים:
אם נשאל נוצרי אונגליוני (מאמין בברית החדשה) מה היה צריך התנ"ך לכתוב כדי להבהיר, שאין שילוש אלא 

ם להבהיר את עצמו טוב יותר? למעשה בתנ"ך ישנם הרבה מאוד פסוקים המעידים אלקים אחד? כיצד יכל אלקי

  באופן מוחץ חד וברור שאין עוד מלבדו ואין עוד דרך אחרת לבטא זאת טוב יותר!!!

  האלקים ודאי ידע מראש את שגיונותיהם והבליהם של בני האדם ומנע זאת מראש ע"י התייחסות ישירה בתנ"ך!

  דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלהים אין עוד".: "למען 8מלכים א' 

  : "כה אמר ה' מלך ישראל וגאלו ה' צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים"43ישעיהו 

  פסוק ה': "למי תדמיוני ותשווי ותמשלוני ונדמה". 46ישעיהו 

  לא יקימנה": "לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ו23 19במדבר 
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מה' כא': "הגידו והגישו אף יועצו יחדיו מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני ה' ואין עוד אלהים מבלעדי 

  אל צדיק ומושיע. אין זולתי".

  מה' כב' : "פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד".

  כמוני". מו' ט': "זכרו ראשונות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס

  מד' ח': "... ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי".

ישעיהו מג' י': "אתם עדי נאום ה' ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל 

  ואחרי לא יהיה".

  השילוש בעיני הכנסיה הפרמיטיבית:
  לוש "הקדוש".הכנסיה הפרמיטיבית הכללית לא האמינה בשי

וכן בעוד שהכנסיה האפריקאית אחזה שישו הוא אלהות גמורה, הכנסיה המערבית טענה שישו הוא תחת 

  האלוקות.

חלוקה ברורה זו נמשכה עד כינוס ראשיה ומנהיגיה של הכנסיה ע"י קונסטנטין אשר עם חלוף העיתים ואחר 

  י.תהפוכות קבעה לה את השילוש כיסוד הדת הנוצרית באופן רישמ

) הוחלט שלא יהיה ניתן להתפשר על השילוש, והשילוש הפך להיות דוקטורינה CE 325וכך במאה הרביעית (

  כנסייתית, רשמית בפועל.

) קונסטנטין ואנשיו בכינוס באסיה החליטו איזה ספר יהיה ספר מקודש ויכלל בברית החדשה CE 381בשנת (

  ואיזה לא.

  התנ"ך:השילוש בעיני הכנסיה המודרנית לעומת 
הנוצרים בעיקבות כינוס זה מאמינים שישו הוא אלהות מלאה "כמו אביו" וכמו הרוח הקודש בשווה לחלוטין, 

  זוהי משמעות השילוש.

  . ובפיהם שגור הביטוי "אלפא אומגא" שמשמעותו היא: הוא קדם לבריאה, הוא מנהיג אותה והוא ישאר אחריה.1

  בד ה' אדם צדיק במיוחד אדם קדוש אך אינו אלוקות.ביהדות לבדיל אנו אוחזים שהמשיח הינו ע

אם נתבונן בפסוקי התנ"ך אשר אינם שנויים במחלוקת בין פרשנים נוצרים ויהודים, נראה שאכן המדובר בפסוקים 

  אלו הינו המשיח.

  : נוכל מיד להבחין באמת הברורה כשמש:2-3פסוק  11ישעיהו 

ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת א. "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה 

  ה'".

לאור פסוק זה נוכל לבחון את טענת הפרשנים הנוצרים, האלוקות לא אמורה להיות חסרה כלל או תלוייה במנוחת 

  הרוח ע"מ להיות חכמה ונבונה עם רוח הדעת, ובטח לא שייך יראת ה'. וכי האלוקות יראה אלוקות אחרת?

  ב. "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח כי אם ברוח ה' אשר בקרבו".

שוב, מדוע 'והריחו ביראת ה'' הרי האלוקות לא יראה מזולתה. ועוד מהו מובנו של 'והריחו', ומה קודם היתה 

  ינה מוכיחה למשמע האוזן?חסרה האלוקות הרחה? ובכלל מה שבח יש לאלוקות שאינה שופטת למראה העין וא
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.ומה שייך כי אם ברוח ה' אשר בקרבו? הרי גם גופו אלוקות עפ"י טפלותם, וממילא אפילו 'בעיניו ישפוט 2

  הרי עיניו ואזניו אלוקות גמור... -ובאזניו יוכיח'

  ג. " והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו"...

  ו? מדוע לא כתוב בפסוק ' והיה ביום ההוא יוסיף הוא לקנות שאר עמו'?. מדוע ה' צריך להוסיף את יד3

  אחד של בשר לעומת ה' אחד שב"שמע ישראל"
  אבל הויכוח העקר נמשך, והאונג'לים מנסים להוכיח את השילוש מתוך התנ"ך:

תה היהודי אחד יטענו האונג'לים אינו אחד כפי שא -: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"4פסוק  6דברים פרק 

וכן בראשית  -מבין. המשמעות האמיתית של המילה אחד היא כך: בתחלת ספר בראשית כתוב "והיו לבשר אחד

  א' פסוק ה': "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד".

כמו כן "אחד" של 'שמע ישראל' הכוונה שאין אחד לבד אלא אחד מורכב משני או ממספר ישויות שהתחברו 

גם להיות גם הם אחד מורכב משלוש  -הנקבה, הערב והבוקר כך התחברו ה', אלקינו, ה'להיות אחד. וכמו הזכר ו

  ישויות.

  זוהי הטענה הנוצרית. ולמעשה בשפה האנגלית, אחד יכול להיות שנים מחוברים או יכול להיות מובנו, אחד לבד.

ן הכוונה שהיו שני גם בשפה העברית כך הדבר למשל: "אחד היה אברהם" אין ויכוח בפסוק זה שבודאי אי

אברהם ונתחברו. אך לפי זה, מנין לנו לדעת איזה סוג אחד מבין השניים עומד לפנינו בעת שאנו קוראים את פסוקי 

  התנ"ך?

לטענת הנוצרים אין משנים את המובן אחד ליחיד. יחיד משמעו לבד. ואילו אחד משמעו מורכבות שהם אחד. 

מובנו אחד מורכב ומחובר,  -כיחודו. לטענת הנוצרים יש כאן הבדל: אחדלמשל יגדל אלקים חי... אחד ואין יחיד 

  מובנו לבד. -ואילו יחיד

התשובה לפרשנות נוצרית זו הינה פשוטה: כפי שראינו שאין ויכוח בענין "אחד היה אברהם" שמובנו אחד לבד 

  אחד יחיד -ד מורכב אואח -ולא מורכבות. וממילא מוכח שלמילה אחד בעברית חייבים להיות שני מובנים או

  כיצד נדע להבחין ביניהם?

שמובנו יחידי. אולם אין כן בענין הרוחני. ה'  -אנו רואים בברור שאפי' בענינים גשמיים, חומריים ישנו אחד
  בתורתו לא נתן לנו מקום לטעות כלל וכלל!

התנ"ך מתייחס לענינים  תמיד בענינים רוחניים כוונת המילה אחד ליחידי בלבד ולא לאחד מורכב! ורק כאשר

גשמיים יתכן אף המובן השני למילה אחד שהוא אחד מורכב אולם אין שום צורך לפרט איזה סוג אחד זה כאשר 

מדובר בענינים גשמיים מכיון שהדבר מובן היטב ומאליו מתוך הענינים הגשמיים הפשוטים המדוברים בפסוק 

מובנו אחד מורכב ללא שום  -יהי ערב ויהי בוקר יום אחד"לכן " אחד היה אברהם" מובנו אחד יחידי ואילו "ו

  קושי בזיהויי מובנה של המילה אחד.

ועוד שמהראיות שהביאו הנוצרים לא ניתן להתבלבל כלל, בראשית פרק א': "ויקרא אלהים לאור יום ולחושך 

אחדות. (כפי שטוענים  קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" אם אכן מובנה של המילה אחד בפסוק זה, הינה

  הנוצרים).

מדוע ביום השני אם כן, לא נאמר אותו הדבר? וכך כתבה התורה "ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר 

יום שני" וכן ביום השלישי "ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי" וכן בשאר ימים... משמע שמובנה האמיתי של המילה 

  . 2ם השני וביו 1אחד היא סיפרה שמספרה 
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וכך ספרה התורה אילו מובנו של "אחד" המופיע בפסוק היה "אחד" כאחדות האל כדימוי הנוצרי, צריכים היינו 

  עדיין להיות ביום האחד שכן חייב הוא להיות אין סופי כהאחד האלוקי לפי השוואת הנוצרים?

מאמינים באין סופיות של האל ואם אלא ודאי זוהי הגשמה חמורה שהזהירה עליה התורה. ובודאי שגם הנוצרים 

  ה' אחד כאחד שבימים, משמע שהיום הראשון הוא אין סופי ואם כן איך יכולים להיות ימים שני ושלישי?

  במספרים. 1נמצא איפה שבעברית: "אחד" המופיע בפסוק הנ"ל מובנו המספר 

  ולא אחד מורכב המושווה לאחדות האל כאמונתם הטועה של הנוצרים.

הירה מפורשות שלא להשוות בין אחדות הבשר התורה מז
  לאחדות האל

  הנושא הוא אחדות. -לגבי הפסוק השני "והיו לבשר אחד"

הבשר הוא דבר חומרי, ולא ניתן ללמוד מפסוק זה כלל על אחדות רוחנית בשום פנים ואופן! ואף לא להשוות 

  בדמיון. "למי תדמיוני ותשוו ותמשילוני ונדמה"

  ול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול"(דברים ד' יב') "ק

(ישעיהו מו' פסוק ה') "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה' אליכם בחורב מתוך 

  האש"(דברים ד' טו')

  "פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה" (דברים ד' טז')

ל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ" (דברים "לא תעשה לך פסל וכ
  ה' פסוק ז' שמות ז' פס' ג')

הרי שעצם ההשוואה הינה חטא האלילות ועצם הדמיון הינו חטא ההגשמה. ובעיקר אין זה נכון להשוות , כאשר 

  כר ונקבה.נאמר בתורה מפורשות הזהרה פן תשחיתון ועשיתם לכם תמונת כל סמל תבנית ז

  זוהי תמונת "ואשר בארץ מתחת". תמונת יחוד הבשר, שהיא הגשמית ביותר האפשרית.

  (מלכים א' פרק ח' פסוק ס') "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלהים אין עוד"

מדבר על אחדות כאחדות החומר המורכב כפי  -ומכאן שאין האחד המכוון ב"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"

כמי הנצרות אשר אנו מוזהרים מפורשות לא להשוות את האלהות אליה, אלא אחדות רוחנית שאין יחוד שפרשו ח

כיחודה כלל ואסור להשוותה לשום אחדות אחרת או לדמותה אף לא לדבר "אשר בשמים ממעל, וקל וחומר שלא 

י אחר שאינו קיים לדמותה לדבר בארץ מתחת ואף לא לאשר במים מתחת לארץ. כמו כן לא לשום מושג דמיונ

שמשמעו אין למי לדמות את האלקות  -בשמים, ארץ, מים. והוא אומרו "למי תדמיוני ותשוו ותמשילוני ונדמה"

  כלל.

הנראה שמבלי יכולת להתעלות מעל למגבלות החושים הגשמיים ואף מעל המושגים של ההכרה הגשמית הנובע 

י קדם בכלל והנצרות בפרט, אלוהות מוגבלת כהויתם כיד ממגבלות הגוף האנושי, המציאו לעצמם בני אנוש, בימ

הדמיון הטובה עליהם ע"מ לקרבה אל מושגיהם המוגבלים, חרף האיסור החמור המופיע מפורשות בעשרת 

הדברות, חרף הצווי האלקי המפורש אשר אין עליו עוררין (שאכן ניתן במעמד הר סיני וככתבו) בין הנוצרים 

  ליהודים.

  -לא יראו בויכוח את הפסוקים המראים שאחד הינו יחיד ולא מורכב ובמתכוון הנוצרים לעולם
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כך למשל (קהלת פרק ד' פסוק ח') "יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עינו לא תשבע 

 עושר" (קהלת פרק ד' פסוק ט') טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם" אם באמת מובנה של

  המילה אחד היתה דוקא שניים מחוברים, הרי ודאי טובים שנים מחוברים, משנים שאינם מחוברים.

ואם כן מדוע אומר הפסוק את ההפך? שטובים השנים מן האחד? אלא ודאי שמובנו של האחד המופיע בפסוק 

יחידי לא  הינה אחד יחידי הרי הוכחה נוספת מפסוק מפורש בקהלת שהמילה אחד מתפרשת אף במובן אחד

מורכב כפי שברור לכולנו ששנים מחוברים ודאי טובים הם משנים שאינם מחוברים שהרי יש תאום ואהבה ביניהם 

  מאשר שנים שאין אהבה ואחדות שורה ביניהם.

  . מורכב2. יחיד 1אם כן למסקנה: אחד בשפה העברית יכול להיות: 

הרוחני כפי שהזהירה התורה מפורשות שהוא לאין אך זה שייך לאחד חומרי בלבד. אין לדמות אחד זה לאחד 

ערוך אחד ובלי שום השוואה, או, דמיון יותר אחד יחידי מכל יחידות חומרית מוכרת וההשוואה הינה חטא חמור 

  ביותר של ע"ז (ה' אחד שהיא יחידות אין סוף).

  (יגדל) ,אחד ואין יחיד כיחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו".

שון התורה נביאים, רואים שלתנ"ך חשוב ביותר להדגיש שאין עוד מלבדו ואין אלוקים עמדי כאשר בוחנים את ל

ע"מ למנוע תפישה נוצרית מעוותת זו. לכן כל הפסוקים הנזכרים לעיל אף הם מעידים שה"אחד" הרוחני איננו 

  ם חומריים.מתפרש כלל לאחד מורכב כפי שיכולה להתפרש המילה "אחד" כאשר היא מופיעה בהקשרה לדברי

  ב"צלמנו כדמותנו" בעיני הכנסיה"
  האונג'לים מנסים להוכיח עוד. (בראשית פרק א' כו')

" ושוב משמע שאלהים (ח"ו) הוא ריבויי ואינו יחיד.  …"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו
  ראוי לציין שישנם נוצרים אונגליקנים שאכן משוכנעים שאין מכאן ראייה לשילוש הנוצרי.

ומעניין מדוע חלק מאנשים שאכן מאמינים בשילוש ראו לנכון לא להשתמש בפסוק זה למרות שמאוד היו רוצים 

לעשות כך והם אומנם מודים לפרשנות היהודית שאין מכאן ראיה לריבויי האלוקות (למרות שרוב מאמיני הכנסיה 

  מביאים ראיה מפסוק זה דווקא)

סרבטיבית נוצרית (המצהירים על אמונתם בשילוש, בישו, בכתבי פרשנות קונ NIVבפרוש התנ"ך על פי ה 

) תחת ההערות. "ה' מדבר כמלך הבריאה 10הברית והמסור ) ועכ"פ פרשנות זו פרשה את (בראשית פרק א' 

" גרי פורוואל (כומר מאמין נוצרי המאמין בשלוש). הפסוק מדבר על -ומתייעץ עם בית המשפט העליון בשמים

בפסוק זה להוכיח שהיו שלוש  NIVי (יועצים ומלאכים). מדוע לא השתמש המתרגם הנוצרי הריבויי המלכות

  אלוקיות שהתייעצו יחדיו?

  כללים: 2והתשובה היא: ישנם 

  פסוק מפרש פסוק, קטע מפרש קטע

  פסוק בחשכה לא יכול לפרש פסוק באור. רק פסוק באור יכול לפרש פסוק בחשכה.

  פסוק לא מובן.מה זה אומר: הרבה פעמים ישנו 

  בראשית טו' פסוק ו': והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". וכל הנוצרים מיד עולצים:
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"אהה' הנה ראיה שצריך רק אמונה במציאות ה' בלבד ללא קיום מצוות התורה" הנה הוכחה. וכמובן אין 
מות. הדבר כך. משמעות האמונה בה' של אברהם שה' ניסה אותו בעשרה נסיונות והוא עמד בהם בשל

ואם כן אילו היה לנו רק פסוק אחד בלי שאר פסוקי התנ"ך: "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה" היינו 
מפרשים כיד הדמיון הטובה עלינו שכל מה שצריך זה להאמין במציאות ה' ותו לא. אולם הפסוקים 

אביך  האחרים מסבירים מהי אמונת אברהם הזו שעליה מדברת התורה: "לך לך מארצך ממולדתך ומבית
  אל הארץ אשר אראך וכו'" (בראשית יב' פס' א') ועוד.

  כלומר ביטחון גמור בפועל תוך עמידה בכל הנסיונות שה' מנסה אותו.

NIV- - המפרש הנוצרי מפרש שבפסוק: "ה' מדבר בשם צבאות השמים" כשהמלך מדבר הוא לא אמר 'אני' הוא

הוא טורח לציין פסוקים הנמצאים באור  NIV -רות האומר 'אנחנו' בשם צבאותיו ומשרתי מלכותו. ולכן בהע

ע"מ להסביר מה כוללים צבאות השמים. כשה' אומר נעשה אדם ומדבר בשם צבאות השמים למי הוא מתכוון? 

  לכן הכלל של פסוק מפרש פסוק, וכן פסוק בחשכה מפרש פסוק באור טעון שימוש כאן.

  פסוק א, ב ופסוק ח: 6הפסוקים באור הם : ישעיה 

"בשנת מות המלך עזיהו ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל שרפים עומדים 
ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף וקרא זה 

  אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו.

אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני" לנו משמע מהפסוק שמובנו לה' פסוק ח': "ואשמע את קול ה' 

  ולשרפים העומדים לפניו. וכאן אין ויכוח שהמדובר בצבאות השמים ולא בשילוש.

לכן אף בבראשית פרק א' פס' כו' "ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו" מדובר על צלם ודמות של ה' 

  ר הוכיח לנו התנ"ך בפסוק המפורש באור בישעיה כנ"ל.וצבאות השמים כפי שכב

מלבד הכנסיה האפריקאית הפגנית) לא  325CEהנצרות הפרימיטיבית ( מזמן ישו ועד כינוסו של קונסטנטין ב 

האמינה שישו הוא אלוהים. וממילא גם לא בשילוש שהרי הם טוענים שאלוהי התנ"ך הינו אלוהי הברית החדשה. 

כלל אם ישו הוא אלהים. רעיון זה של השילוש היה זר לכניסיה האנג'ליקנית בראשיתה. זאת ודבר זה לא יתכן 

  ועוד שישו דחה את האנשים שטענו שהוא אלהים לחלוטין. כפי שניתן להוכיח זאת מתוך כתבי הברית החדשה:

  ראיה מהברית החדשה על כך שישו לא ראה עצמו אלוה
איש רץ אליו ויכרע לפניו וישאל אותו רבי הטוב מה אעשה ואירש חיי  : "ויהי בצאתו לדרך והנה17-18 10מרק 

  עולם ויאמר לו ישו מדוע קראת לי טוב אין טוב בלתי אחד האלהים".

  אל תקרא לי טוב. טוב זה רק אחד האלהים!

כך? זו משמע שישו ידע להבדיל יפה בין האלוקות לבינו. האלוקות נקראת טוב. ואני איני טוב. א"כ למה קראת לי 

נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא האות  -היא טענתו של ישו עצמו כלפי האיש. ושוב מוצאים אנו במקום אחר "אמר

  בבא העת אשר תעשה בה כל זאת".

בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם  -) עונה ישו: "אך עת32(מרק בפסוק 

  לא הבן מבלעדי האב".

בוא היום ההוא והשעה ההיא ( אבל השבוע, החודש, השנה, הדור ודאי ידע שהרי  -וען שהבן אינו יודע עתישו ט

הינו השילוש. ישו  TRINITY -אם לא כן סתם התגאה). הכיצד הבן אינו יודע מה שהאב יודע? הרי לשיטת ה

ת העשויי אלוקו 100%נצחי באותה מידה.  CO ETERNAL”" שווה לאב, ואף "CO EQULהינו: "
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מאותו חוסן ולפתע ישו מודה שהוא תחת האב, הוא אינו יודע מה שיודע האב. שהרי אם ישו הינו שווה לאביו 

  כיצד יודעת אלוקות אחת מה שלא יודעת חברתה?

: ישו מדבר לתמידיו: "אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. 31, 30פסוק  13ראה מרקס 

  יעברו ודברי לא יעברון".השמים והארץ 

  ישו נביא שקר על פי המתואר בכתבי הברית החדשה
ישו טעה בגדול לא רק שהוא אינו יודע את שיודע האב הוא אינו יודע אפי' מה שהוא טוען שהוא יודע. הוא אכן 

ב על גבי נביא שקר שהרי זוהי נבואה טובה. ישו טוען בפני תלמידיו שלא יעבור הדור הזה עד שיבא המשיח רכו

  עננים (ובודאי נתכוין לעצמו) והרי זה לא התקיים כלל ומכאן שהוא נביא שקר.

) ואז יראו את בן האדם בה בעננים בגבורה רבה ובכבוד: "אז ישלח את מלאכיו ויקבץ את 26פסוק  13ראה (מרק 

  בחיריו מארבע הרוחות מקצה הארץ עד קצה השמים".

  מים ההם לא יושיע כל בשר אך למען הבחירים אשר בחר בם קצר את הימים".: "ולולי קצר ה' את הי20מרקוס יג' 

): "והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אור והכוכבים יפלו מן השמים 23מרקוס (יג' 

ץ את וכחות השמים יתמוטטו ואת יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה ובכבוד. ואז ישלח את מלאכיו ויקב

  בחיריו מארבע רוחות מקצה הארץ ועד קצה השמים".

"בתקומתו של ישו מן המתים" נבואה זו לא נתגשמה שהרי לא "חשכו השמש והירח" וגם "השמים לא 
התמוטטו והכוכבים לא נפלו ולא נתקבצו בחיריו מארבע כנפות הארץ". המסיונרים יטענו שמדובר 

  הרי ישו טוען שזה יקרה בדורו.בביאה שניה אך זה מופרך מעיקרו מאוד ש

  כיצד יודעים אם נביא הינו נביא שקר?

אם ניבא הנביא נבואה רעה ולא נתקיימה אין זה אומר שהוא נביא שקר שכן יתכן שה' סלח וביטל את הגזרה שהרי 

  ה' אל רחום וחנון ונחם על הרעה.

על הרעה לכן יונה איננו נביא שקר אלא וכפי שמצינו אצל ננוה העיר הגדולה ששבו מדרכיהם הרעות. וה' ניחם 

נביא אמת אך אם יתנבא הנביא נבואה טובה וזו לא תתקיים כפי כל תנאיה ודקדוקיה הרי הנביא ההוא הינו נביא 

  כב')-שקר וכך כתבה התורה ( ספר דברים כ' כ

ומת  "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים
  הנביא ההוא". ואם תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה':

  אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו ה' בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו.

ם האחרים האדם (ישו), לא בא רכוב ע"ג עננים באותו דור כפי שניבא ישו ואף לא כל האותות ומופתי -ואם כן בן

  שאמר ולפי דיני תורה הוא חייב סקילה.

הוא כותב על עצמו בן האדם הרי שאינו מחשיב עצמו אלוהות. האלוהות אינה בן האדם ועוד שפסוק זה (נלקח 

  מהתנ"ך) מדבר במשיח ( גם לפי האונגליונים). ומכאן שלשיטתו של ישו המשיח הוא רק בן אדם.

  ני שמיאחזה הויתי בחזוי ליליא וארו עם ענ

(כבן אדם) כבר אנש את הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא 

  אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל. (דניאל ז' יג', יד' )

  דניאל ז' יג' יד')הפסוק בתנ"ך היה צריך לומר כבר אלקים אם המשיח הוא בן האלקים. ( ב
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וישו "בברית החדשה" לא היה צריך לומר בן האדם כפי שהוא מתבטא בהרבה מקומות אחרים נוספים בברית 

  החדשה.

): "אמן אמר אני לכם כי יש מן העומדים פה אשר לא יטעמו טעם מוות עד כי יראו את בן האדם בא 28(מתי טז' 

  במלכותו".

מן המתים ונישא השמימה, אף לטענתם אין הם רואים אותו בט על גבי עננים אף אם יטענו הנוצרים שאכן ישו קם 

במלכותו, כי אם מסתלק השמימה ואף לא בא במלכותו למלוך בעולם ובטח לא נתקיימו כל האותות שעליהם 

נתנבא כגון נפילת הכוכבים מן השמים וחושך של השמש והירח שלא האירו שכן היו כולם יודעים זאת היטב אף 

ידו השני של העולם ובוודאי גם היהודים. ואף לא שלח את מלאכיו לקבץ את בחיריו מארבע רוחות מקצה בצ

הארץ ועד קצה השמים בשעת הגלותו לתלמידיו אף לא כטענתם שאמור היה כל זה להתמלא ולהתגשם בחייהם 

עם מוות. עד אשר בעוד שאף אחד מהעומדים לפניו שם בזמן תקומת ישו מן המתים לא אמור היה לטעום ט

  יתגשם הכל.

): "ויוסף עוד הכהן הגדול לשאול אותו ויאמר אליו האתה הוא המשיח בן המבורך, ויאמר אליו אני 16(מרקוס יד' 

שמעתם  …הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים ויקרע הכהן הגדול את בגדיו

  הוא". את הגדוף וירשיעו כולם כי חייב מיתה

  אף אילו היה ישו נביא אמת היה חייב סקילה אלו בא ללמדנו את אמונת השילוש

חשוב לציין שהנוצרים היום מאמינים בשילוש ולהם נוכל לומר יותר מאשר ישו לא האמין כמוכם בשילוש ולא 

  שם עצמו אלוה אלא התורה אומרת דברים יג' פסוק ב' עד ו':

לום ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר " כי יקום בקרבך נביא או חולם ח
נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום 
ההוא כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם" " אחרי 

יראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואתו תעבדון ובו תדבקון" "והנביא ה' אלהיכם תלכו ואותו ת
ההוא או חלם החלום ההוא יומת. כי דבר סרה על ה' אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית 

  עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך ה' אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך"

אמת. ואפילו היה בא רכוב על גבי עננים באותות ומופתים באותו הרי שאפילו אם היה האות של ישו מתגשם ומת

דור והיה מבקש מאיתנו להאמין בשילוש שהוא בודאי " אלהים אחרים אשר לא ידעתם" יש לנו להוציאו להורג 

  בסקילה כי דבר סרה על ה'"

  היהודים יודעים את האלקות
מכבר מהר סיני כי כבר הראה לנו ה' את כבודו בהר. התורה מלמדת אותנו שאנו ואבותינו היהודים יודעים את ה' 

ואם יבא אדם שיעשה אותות ומופתים ואפי' יתגשמו ויתאמתו ורק יבקש מאיתנו לקבל אלהים אשר לא ידענו אנו 

  ואבותינו הרי שהוא חייב סקילה.

  וכן בפסוק: (דברים יג' ז')

  הכל רמוז בתורה
  כן רמוז אותו האיש? -אומרים שהכל רמוז בתורה, היכן אם שאל בישוף אחד את רבי יהונתן אייבשיץ: "אתם
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נלכה ונעבודה אלהים אחרים אשר לא  …חייך ר' יהונתן והשיב: (דברים יג' ז') "כי יסיתך אחיך בן אמך וכו' 

ידעת אתה ואבותיך מאלה העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או רחוקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ 

א תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו לא תאבה לו ול

בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל ה' אלהיך המוציאך מארץ 

  מצרים מבית עבדים"

  י.והרי ישו הוא אחינו מן האם אך לא מן האב שהרי אביו היה פנדירה הנכר

  אם נשים לב היטב לקטע נראה שה' אמר לנו היהודים.

קרדית שאתם ואבותיכם יודעים מי אני באמת ובשלמות כי כבר התוודעתי אליכם בסיני כך  100%אני נותן לכם 

שאם יבא מישהו להסיתך מהאלהים אשר ידעתה אתה ואבותך מעל ה' אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 

  תהרגנו!

ים שאותו בישוף ששאל את ר' יהונתן שאלה זו חרה אפו מאוד שהמלך מקרב אליו את רבי יהונתן אגב, מספר

משום פקחותו הרבה ומתייעץ עמו תמיד. משום כך היה הבישוף מנסה תמיד להסית את המלך כנגד ר' יהונתן אך 

' יהונתן שהיה יושב ללא הצלחה. באחד מביקורי הבישוף בארמון המלך, נאלץ להמתין בחדר ההמתנה יחד עם ר

סמוך לשלחן רכון על ספרו. התיישב הבישוף מעברו השני של השלחן ולבו בוער בקרבו מרוב שנאה. לבסוף לא 

  יכל להתאפק והוא סינן בקול: "אינני יודע מה מבדיל בין יהודי לבין כלב"!

  הביט ר' יהונתן בבישוף הזועם והשיב בשלווה: "השלחן הזה, אדוני הבישוף".

  ור לשילוש:ונחז

  מה קורה לרוח הקודש של הברית החדשה?
המשלשים לא טוענים שכשישו היה כאן חי על פני האדמה שהוא היה פחות אלוקי. הם טוענים שהוא אלוקות 

  אדם כמו כן הם מאמינים ברוח הקודש. 50%אלוהים ו  50%ולא  100%גמורה 

ת את היום ואת השעה "מבלעדי האב" כפי שכותב והשאלה הנשאלת היא מה עם רוח הקודש מדוע היא אינה יודע

  )32פסוק  13מרקוס (פרק 

מדוע זה רק האב יודע משהו שאף אחד מלבדו, ואף רוח הקודש אינה יודעת והרי היא אמורה להיות שווה אל 

  האב ומה שיודע זה צריך לדעת זה השווה אליו?

ה' זה לא מישהו (אישיות) זה משהו (כח' ה') רוח רוח הקודש ביהדות איננה אשיות עצמית ח"ו אלא זהו כוחו של 

  הקודש שורה על הנביאים. נביא עוד ראייה מן הברית החדשה לאמונתו של ישו:

  בעיני ישו המוגבלות על פי הברית החדשה:
) "עתה תשמחו באמרי לכם כי הולך אני אל האב כי אבי גדול ממני". כיצד איפא יסבירו הנוצרים 28 14(יוחנן 

  ים בשילוש והרי ישו מכחישם. הוא אינו שווה לאב אלא בברור "אבי גדול ממני" כלומר אין שילוש!המאמינ

) : מסופר שאם בני זבדי נגשה עם בניה והשתחוותה לו ובקשה ממנו (מישו) שישבו שני בניה 23,20 - 20(מתי

היכול תוכלו שתות את  אחד מימין ישו ואחד משמאלו במלכותו "ויען ישוע ויאמר לא ידעתם את אשר שאלתם

הכוס אשר אני עתיד לשתותו ולהטבל בטבילה אשר אני נטבל בה? ויאמרו אליו נוכל: ויאמר אליהם הן את כוסי 
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תשתו ובטבילה אשר אני נטבל בה תטבלו אך שבת לימיני ולשמאלי אין בידי לתתה בלתי לאשר הוכן להם מאת 

  אבי".

ול? ומדוע כתוב בלתי לאשר הוכן להם מאת אבי ולא מאת רוח ושוב כיצד יכול האב לתתה מדוע הבן לא יכ

הקודש או מאת אבי? הרי הם כולם שווים אלא ודאי אין זו (השילוש) אלא המצאה מאוחרת יותר לא מופיעה 

  בטענות ישו ולמעשה ישו סותר טענה זו בטענותיו, ובהתבטאויותיו בכל מכל.

  דוגמא נוספת מהאונגליון של יוחנן:

) "ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישו המשיח אשר שלחתה". כאן 17 3(יוחנן 

  בברור מגלה לנו יוחנן את אמונת הברית החדשה הקדמונית הסותרת את הכנסיה המשלשת של ימינו.

  הכשל הלוגי של מאמיני השילוש
  סה את אלהים?מסופר שהרוח נשאה את ישו המדברה למען ינסהו השטן וכי השטן מנ

  ? 50%על  50%האם יש סיכויי שאלוהים יכשל? מהם הסיכויים 

(שם): וינשאהו השטן אל עיר הקדש ויעמידהו על פינת בית המקדש: ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל 

תנסה למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך ועל כפים ישאונך פן תגוף באבן רגליך". ויאמר אליו ישו ועוד כתוב לא 

  את ה' אלהיך.

  א. שוב מה פתאום השטן מנסה את אלהים? היש סיכוי שאלקים יכשל?

מפסוקים אלו אפשר לטעות ולחשוב שישו טוען כלפי השטן מה פתאום אתה מנסה אותו? הרי כתוב לא תנסה את 

מור לשלוח את ה' אלהיך והרי אני אלהיך? אולם ברור שאין הדבר כך ישו טוען אני לא נופל למטה למרות שה' א

  מלאכיו להציל אותי כיוון שלי אסור לנסות את אלוהי.

ב. ובכלל מה פתאום לפי סיפור המעשה בברית החדשה, השטן נושא את אלהים אל עיר הקודש? הוא אינו יכול 

להנשא לבד? ואולי האלהים הוא זה צריך לשאת את השטן? האין זאת? (בסיפורים נתנו האונגליונים כח לשטן על 

  י האלהות בטענותיהם)פנ

ג. מה שואלו השטן מפסוק כי מלאכיו יצוה לך זה הרי פסוק שנאמר על דוד המלך בן אנוש ולא על האלהות ועוד 

שבתפלה אומר זאת על כל אדם צדיק שה' יצווה את מלאכיו להצילו אין הפסוק נאמר על אלהים. שחל עליו איסור 

  לנסות את האלוהות.

ם הבן וכי הוא צריך מלאכים לשמרו? וכי יש בכוחם של מלאכים לשמור את האלוקות? ואם הפסוק נאמר על אלהי

ובכלל מה זה אומר שהאב יצווה לו למלאכים לשמרו בכל דרכיו והוא אינו יכול לשמור את עצמו? ובכלל מדוע 

  ה' יצוה לו את המלאכים הרי הוא שווה אל האב האין הוא יכול לצוות את המלאכים?

"או היחשב לבך כי לא יכולתי לשאול עתה מאת אבי והוא יצווה לי יותר משנים עשר ליגיונות של  )53(מתי כו' 

  מלאכים". ישו אומר זאת כשהוא נתפס לפני הצליבה.

  ד. מהי תשובתו של ישו אל השטן: ויאמר אליו ישו ועוד כתוב לא תנסה את ה' אלהיך?

  י הם אחד.וכי האלוהות הבן שייך בה לנסות את האלוהות האב הר

  ) "ויאמר אליו ישו סור ממני השטן כי כתוב לה' אלהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד".10(ובפסוק 
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. האם ישו האל צריך להשתחוות ולעבוד את האלוהות האב הרי הם שווים מאה אחוז ואיפה כתוב שהאב עובד 1

  את הבן כדי שהם יהיו תיקו?

דש היא מחוץ לתמונה? לא צריך לעבוד אותה? או שמא מדבריו של . מדוע ואותו לבדו תעבוד ומה עם רוח הקו2

ישו כאן נשמע שהוא מבין היטב שרק את ה' לבדו עובדים נקודה סוף פסוק? הוא ישו טען שהוא עבדו של ה' כפי 

שהודה במו פיו "ואותו לבדו תעבוד" ונתכוון על עצמו כיון שאחרת מה הוא עונה לשטן? זה הרי לא נאמר עליו 

  י הוא שוו מאה אחוז לאב?שהר

  קודם צליבת ישו:
  ): "ויאמר להם נפשי מרה לי עד מוות עמדו פה ושקדו עמי".38 26מתי (

): "וילך מעט הלאה ויפל על פניו ויתפלל לאמור אבי אם תוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך 39 26מתי (

  לא כרצוני כי אם כרצונך".

  יודע שקיצו קרוב. מר לו עד מוות והוא ניגש להתפלל. ישו יודע שכלתה אליו הרעה והוא

הרי הוא יודע שלכך נועד מדוע מתפלל הוא לאביו שיעביר את הכוס המרה הזאת? האין ישו רוצה לכפר חטאים 

במיתתו על הצלב? הרי לפי טענת האונג'ליונים לכך ישו בא לעולם ע"מ למות מיתת כפרה וקרבן הכפר לנצח 

  העביר זאת ממנו? קשה לו? האין הוא אלוה? האם הוא חוזר בו מיעודו?ומדוע הוא מתפלל ל

כיצד אלוהים מתפלל לאלהים האם זה נשמע הגיוני? ומה בדיוק אלהים מבקש מעצמו שאלוהות אחת תשנה את 

רצונה להיות מותאמת עם הרצון של האלוהות הבן כלומר הם בעלי רצונות שונים, כלומר הם שניים ולא אחד 

  זקק למשהו שהוא עצמו חסר ומבקש מזולתו להשלימו ברחמים?.והאחד נ

כשהאלוהים הבן מתפלל לאלהים האב, הוא אפי' לא נענה בתפילתו כלל ונשלח לגורלו למות על הצלב. (טפשות 

  גמורה) מבלי שתפלתו תתקבל את זה אפי' אדם רשע יכול לעשות האין זאת?

  ): ישו על הצלב46מתי (כז' 

  ת ויצעק ישו בקול גדול ' אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני"."כעת השעה התשיעי

  א. אל מי האלהים צועק בדיוק הרי הם אחד?

  ב. למה שינה משפת הקודש שבספר התהילים היש יותר משפת הקודש להרשים?

י שנייה ואם כן יש כאן ג. יש כאן הודאה של ישו שאלהים האב עזבו ואפי' רק מבחינתו ואפי' רק למליונית או שבר

  סדק קטן בין האב הבן והרוח הם אינם אחד ואפי' למליונית שנייה זו ואם כן הרי שהם אינם שלשה שהם אחד.

ד. ובפרט שהרצונות של הבן ושל האב שונים של הבן להעביר את הכוס ברצון האב. ואילו של האב לא להעביר 

  צלב.את הכוס למרות רצון הבן לא למות ולהמיתו על ה

  וכן מספר לנו פאולוס:
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  פאולוס אינו מאמין בשילוש

): " אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדמעות לפני מי  7, 5"אל העברים" (
  "…שיכול להושיעו ממות

 הרי שפלוס מבין שרק ה' יכל לעזור לו. ישו לא יכול להושיע את עצמו ורק בתפלה ורק בתחנונים ובצעקה

  ובדמעות לפני קונו אפשר שינצל.

  ישו כופר בשילוש:
) אחרי התקומה מן המתים לפי סיפור בברית החדשה: מרים המגדלית רואה את ישו אחר שקם מין 20 17יוחנן ( 

  המתים וכך מספר האונג'ליון של יוחנן:

הם אני עלה אל אבי "ויאמר אליה ישו אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אלי
ואביכם ואל אלהי ואלהיכם" ברור ביותר שישו לא טען שהוא אלוקות ואפי' אחרי התקומה מן המתים 
(לטענתם) הביטויי אל אלהי ואלהיכם מסביר את תפיסתו של ישו שהוא אינו אלוהות. שכן כשם 

  ובהשוואה אחת. שהאלוהות האב אביכם כך הוא אבי וכשם שהוא אלהיכם כך הוא אלהי באותה מידה

אלוקי, אבל אחרי  50%מבין הנוצרים האונג'לים יש הרוצים לטעון: שכאשר ישו חי על פני האדמה הוא היה רק 
  אלוקות. על טענה זו אנו עונים: 100%התקומה הוא הפך ל: 

  יא:) כנ"ל. ולטוענים שרק לאחר עלייתו של ישו לשמים הוא הפך לאלוקים בשלמות, התשובה ה17, 20(יוחנן 

שבכתבי פאולוס במעשה השליחים שנכתבו הרבה יותר מאוחר מתקופתו של ישו בכחצי מאה לערך אחרי 

  התקומה (הבדוייה) בספרו:

): פאולוס כותב "אך חפץ אנוכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש כל אשה 13, 11( הראשונה אל הקורנתיים 

ה לחלוטין". אף לאחר התקומה של ישו מן המתים האיש וראש המשיח הוא אלהים. אם כן האיררכיה ברור

  (הבדויים) בכחצי מאה.

פאולוס לא האמין בשילוש שהרי המשיח הוא ראש לבני האדם בלבד אבל אין ספק שה' מעליו כי ה' ראש המשיח 

  אלוקות. 100%היינו מעליו. גם לאחר התקומה איננו 

  ר הכל ממנו ואנחנו אליו ואדון אחד ישו המשיח".): "אמנם לנו אך אל אחד האב אש6, 8(ראשונה קורנתיאה 

שנה אחרי ואם כן ודאי שאין  50כלפחות -כתבים אלו נכתבו ללא עוררין אחר התקומה והעליה לשמים של ישו ב

פתחון פה לאנשי הכנסייה לטעון לאלוהותו של ישו אחרי התקומה כלל. ואפי' לא אחרי עלייתו לשמים אפי' לפי 

  (הבדוייה)ספרי דתם ואמונתם.

  תשובה נצחת למתעקש להאמין בשילוש מתוך דברי ישו:
  ועל כל פנים למתעקשים המאמינים בשילוש אשר ינסו להוכיח זאת מיוחנן:

  ) אני ואבי אחד אנחנו.30 10יוחנן (

אחד אין כוונתו כאן עשויים מאותו חומר או בעלי אותו חוזק וערך, אלא כוונת הדברים היא שהם יתאחדו 

  ובכוונתם וברצונם כאחד.במטרתם 
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): "אבי הקדוש נצר את אשר נתתם לי למען יהיו אחד כמונו" ישו מתפלל שהתלמידים 11, 17וראיה לכך (יוחנן 

המאמינים יהיו אחד איתו כמו שהוא אחד עם אביו. האם הכונה שגם הם אלוקים מעכשיו ודאי שלא ובודאי יודו 

  . ועוד שאם נסתכל בפסוק הבא מייד אחרי "אני ואבי אחד אנחנו".בכך הנוצרים שהם אינם אלוקות אלא בשר ודם

"ואז ירימו היהודים כפעם בפעם באבנים לסקלו... ויען אותם ישו הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים 
  אתם הן קרא שם אלהים לאלה אשר היה דבר אלהים אליהם".

ם היו עוזבים את השילוש לנצח שכן הוא, ישו הרי שאם הנוצרים היו מבינים היטב את תשובתו של ישו כאן ה

בעצמו מודה שהוא אינו מתכוון שהוא ואביו אחד במובן האלילי, אלא כשם שכל העושה רצון ה' הוא אחד איתו 

כשם שעם ישראל נקראים אלוהים בפסוק בתהילים (כב'): "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם." כך אף אני 

  אחד עם האלקי.

שישו אמר זאת בכנות ואז ודאי שהוא לא טוען שהוא אלוקות אלא במובן הרגיל בלבד. שאף השופטים א. או 

  נקראים אלהים ואף כל עם ישראל "אלהים אתם" ובני אל חי שעושים רצונו.

ב. או שישו שיקר ואז ודאי אינו אלוקות. לכן עיזבו את עבודת השילוש שאפי' כתביכם מכחישים אתכם ובודאי 

  ורך לפתוח את התנ"ך הקדוש שלנו ע"מ לשלול את אלילותכם.שאין צ

I.  ישו שינה לצורך, הוא שיקר מכיון שהוא פחד שיסקלו אותו באבנים ולכן הורה, התיר לעצמו בגלל פיקוח
  נפש.

  האם פחדן או שקרן אשר כזה הינו אלוהות? הלזאת יקרא אלוה?

  סיכום קצר:
רקוס ולוקס, וכן פטרוס ופאולוס לא ראו בישו אלוקות (ואף ישו אם כן, אין ספק שכותבי הברית החדשה מתי, מ

לא ראה עצמו אלוהות ). היחיד מבין כותבי הברית החדשה שחלק עליהם וסבר כך היה יוחנן. יוחנן הוא 

  האונגליון המאוחר ביותר.

השילוש כלל לספירה (היה תלמידו של פטרוס), ומכאן וכן מכתביו שאף פטרוס לא אחז מ 70מרקוס כתב בשנת 

כשם שבכתבי תלמידו מרקוס ניכר שלא האמין בכך כלומר לא באלוהותו של ישו ובטח לא בהשילוש אלא רק 

  במשיחיותו.

לספירת הנוצרים (טוען שהיה תלמידו של ישו), לא האמין בשילוש ולא באלוהותו של ישו  90מתי כתב בשנת 

  אלא "במשיחיותו הנשגבה".

הנוצרים (היה תלמידו של פאולוס), לא האמין לא בשילוש ואף לא באלהותו של לספירת  100לוקס כתב בשנת 

ישו. לוקס האמין במשיחיותו של ישו בלבד. אף פאולוס לא האמין בשילוש כלומר לא באלוהותו של ישו אלא 

  במשיחיותו.

לוש האמין בבן לספירה (טוען שהיה תלמידו של ישו),האמין באלוהותו של ישו לא האמין בשי 110יוחנן בשנת 

  ובאב. שניים בלבד.

  וכך כותב יוחנן:

  ) "כי כאשר לאב יש חיים בעצמו כן נתן גם לבן להיות לו חיים בעצמו".226יוחנן (ה' 

יוחנן לא הזכיר את רוח הקודש כחיים עצמיים כלל, והתעלם מקיומה. ואולם אפי' באונגליון של יוחנן עצמו 

  שישו לא טען לאלוקות כלל. כאשר הוא מצטט את ישו ניכר מציטוטיו
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  השתלשלות השילוש מבחינה היסטורית בקרב הכנסיה:
לספירת הנוצרים ניסה אחד מראשי הכנסיה טאטיינוס, להתמודד עם בעיה חריפה זו של הסתירה בין  160בשנת 

  שלושת האונגליונים הראשונים ובין הרביעי של יוחנן באמצעות נסוח "פשרה".

  נ"ל היא:המסקנה המתבקשת מתוך ה

  א. כל כותבי הברית החדשה לא האמינו בשילוש כלל.

ב. הרוב המכריע של כותבי הברית החדשה (שלושת האונגליונים הראשונים), האמינו במשחיותו הנשגבה של ישו 

) כי "אחד הוא האלהים ואחד הוא העומד בין 5, 2אך לא באלוהותו כלל. (פאולוס הראשונה של טימותיוס 

ני אדם הוא בן אדם המשיח ישו". כלומר אינו אלוקות אלא מקשר בין בני האדם ובין האלוקות. האלהים ובין ב

  וזהותו אדם.

ג. יוחנן היחידי שהאמין באלוהותו של ישו אך לא האמין בשילוש הוא האמין אך ורק באב ובבן. אולם בכתביו 

  ו ובודאי לא בשילוש.של יוחנן כאשר הוא "מצטט" את ישו ניכר שישו אינו מאמין באלוהות של

המסקנה: הנצרות בראשיתה לא האמינה בשילוש כלל. אלא רובה ככולה במשיחיותו, בלבד התפתחות מאוחרת 

וזאת בסתירה גמורה לציטוטיו  CE 110יותר אמונה באלוהותו של ישו ע"י יוחנן שהוא אחרון האונגליוניסטים 

רה הומצא השילוש ע"י טריטוליון כשהוא כשלעצמו לא לספי 335של יוחנן את ישו התפתחות מאוחרת עוד יותר 

  האמין בו. (לכן טריטוליון לא קיבל תואר "אב" בכנסיה)

הנצרות הפרימיטיבית בראשיתה לא האמינה באלוהותו של ישו ובטח לא בשילוש. היא האמינה במשיחיותו 

) מדברי ישו עצמו. אולם 11 17וכינתה את ישו בן האלהים כשם שעם ישראל בנים לה' כפי שמוכח (יוחנן 

  בכוונתם היתה שהמשיח הוא הבן היותר מקורב ישראל.

לספירה  382 -שנה לספירה הנוצרית התקבל רעיון השילוש ויושם ב 335ובכינוס הכנסייתי שערך קונסטנטין 

וב כאולטימטוית . אילו ראשי הכנסייה היו מכריעים בדבר אלוהותו של ישו וכן בדבר השילוש על בסיס הכת

בברית החדשה היה להם להכריע כמו מתי, לוקס, מרקוס, פאולוס, פטרוס ולא כמו יוחנן על כל פנים נראה 

ששיקולים אחרים מלבד הברית החדשה. עמדו לנגד עיניהם והם שהכריעו את הכף לכוון האלילות הפגנית 

אתאנסיוס פטריאך אלכסנדריה החיבורים היה אב הכנסייה היווני  27הנוצרית בלבד. הראשון שפרסם את רשימת 

  בכנס שערך ברומא. וכן יושם רעיון השילוש כאלטימטום תאולוגי לראשונה. 382בשנת 

  המקור לאלוהוהתו של ישו
) BC 900רעיון האלוהות זה נלקח מדתות כמו המיתרה וההינדואיזם שהיא עוד הרבה יותר קדומה לנצרות ( 

מנם רעיון השילוש נלקח מהדת ההודית העתיקה ההינדואיזם ראשי הכנסייה אכן מודים שכך היה הדבר. וא

  הנוצרי המכונה טריניטי. שהאמין מכבר באמונת השילוש. רעיון זה מכונה "התרימיטי" לעומת השילוש

ג'ון לונדי: מהמאה התשיע עשרה מגלה שהשמות של ישו (קריסטוס וקישנה), וכן ההיסטוריה הכללית של חייהם 

שנה לפני  100 -שנה בקרוב ואולי יותר, או יותר מ 900 -א שהאל היהודי הזה עתיק יותר בכדומה מאוד זה לזה אל

  חייו ונבואתו של ישעיהו הנביא.

]MONUMENTAL CHRISTIANTY ( NEW YORK 1876) P. ISI ,וכן [J.B.S .

וגיה ההודית ) "השם של קישנה והסיפור הכללי של חייו קדמו לישו ולנצרות המיטול19 -קארויטאן (מהמאה ה

  הועתקה למערב" (הנצרות)

BIBIE MYTHS (NEW YORK 1882) .P.286. 19 -(מאה ה  (T.W DONE  
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  האל בדמות אדם. -במילון הסנסקרית (הודי עתיק) לפני יותר מאלפיים שנה יש לנו את כל הסיפור של קישנה

  יר את הסיפור של ישו).נולד לבתולה ובפלאות וניסים נמלט מקאנדה השלטון המונרכי של המדינה (מזכ

  טרנספורמציה על אלילות
  GEORGE W.COX) 19אבל המענין מכל: מגלה (מאה 

למעשה המיתוס של קישנה נראה שהתפתח במלואו במאה הרביעית לפני הספירה הנוצרית המזהה אותו עם היווני 

  הרקולס:

  . לפני לידתו של ישו כמו לפני לידתו של קישנה נולד המבשר.1

  "וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן ותען אמו ותאמר לא, כי יוחנן יקרא". 1:57לוקס 

  )2:1-7. כל אחד מהם (קישנה וישו) נולד בעיר רחוק מהבית כשאביהם התעסק בגביית מיסים. (לוקס 2

) עכ"פ, טריטליון (מאה שלישית) וסנט ג'רום (מאה 2:7. קישנה נולד במערה לעומתו ישו נולד באבוס (לוקס 3

 . FREDERICK W), 19 -ביעית), ואבות אחרים בכנסיה טוענים שישו גם כן נולד במערה. מגלה (מאה ההר
FARRAR - .שהרעיון שהמקום שבו נולד ישו הינו מערה, זו מסורת מאוד עתיקה  

 150את המערה הזו היו מראים למבקרים במקום כהמקום שבו ארעה הלידה לפני כל כך הרבה שנים היה זה בזמן 

  ). JUSTIN MARTYRפירת הנוצרים (לס

הן קישנה והן ישו נשלחו להריגה ע"י המלך אשר ראה בהם כטוענים לכתר. ובעקבות כך בא  - . כתנוקות, שניהם4

  איום זה על חייהם (של ישו וקישנה).

  אביו של קישנה הוזהר באמצעות קול מסתורי לעוף עם הילד מעבר לנהר.

  2:13ח את הילד ואת אימו ולך למצריים"... מתי אביו של ישו הוזהר בחלום "קום ק

. אחד המלכים הורה לשחוט את כל הילדים במשך כל הלילה של לידת קישנה. הורדוס הורה להרוג את כל 5

  …הילדים הזכרים בבית לחם ובכל האזור מגיל שנתיים ומטה.

  )2-4 8(מתי  . הן קישנה והן ישו הנס הראשון שהם עשו כבוגרים היה ריפויי חולה מצרעת6

. קישנה שאל את אחד המאמינים לבקש בקשה, האיש ענה: מעל הכל אני רוצה ששני בני המתים יחזרו להיות 7

  חיים מיד הם הוחזרו לחיים והלכו לאביהם.

"ויהי הוא מדבר אליהם את אלה והנה אחד השרים בא וישתחו לו ויאמר עתה זה מתה בתי  -) ישו9:18 25מתי (

  ): "ויהי אחרי גירש העם ויבא הביתה ויאחז בידה ותקם הנערה".25ידך עליה ותחיה". (שם  נא ושים את -בא

  . לשניהם הביאו פך שמן יקר, בשמים, ומשחו את הבשמים והשמן על ראשם.8

  )26: 6-7מתי (

  )13:5. שניהם רחצו את רגלי התלמידים שלהם. (יוחנן 9

  ) "ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישו אשר ישו אהבו".13:23. לשניהם היה אחד מהתלמידים אהוב (יוחנן 10

. קישנה אמר "הרוצה לבקש את האל יעזוב רכושו ואת תקוותו, ויקח את עצמו למקום מבודד. ויתקן את לבו 11

  ומחשבתו לאל לבדו".
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תי ישו: "כשאתה מתפלל לך לחדרך וסגור את הדלת והתפלל לאביך בסתר ואביך שרואה במסתרים יעזור לך". (מ

6:6(  

 …. קישנה אמר על עצמו:" אני האור של השמש ושל הירח רחוק רחוק מעבר לחושך. אני הבוהק שבלהבה12
  והאור של האורות".

  )8:12"אני האור של העולם כל ההולך אחרי לא יתהלך בחשיכה כי אור החיים יהיה לו". (יוחנן  -ישו

  רכו ומפלטו"."אני המחזיק של העולם חברו ואדוניו אני ד -. קישנה13

  )14:6"אני הדרך, והאמת, והחיים אף אחד לא בא אל האב אלא דרכי. (יוחנן  -ישו

  אני הטוב של הטוב, אני ההתחלה, האמצע, סוף, נצח, הלדה, המות של הכל". -. קישנה אומר14

  "אל תירה, אני ראשון, ואחרון, והחי". -ישו

  )1:17-18ול ומוות". (יוחנן "ואהי מת והנני חי לעולמי עלמים ובידי מפתחות שא

  )3:19. שניהם ירדו לגהינום. (פיטר 15

  )9. שניהם עלו לגן עדן לפני עדים. (מפעלות השליחים 16

  "…"ככלותו לדבר את הדברים האלה נעלה מהם ועיניהם רואות

  . שניהם נתפסים ע"י מאמיניהם כאלוקות בדמות אדם.17

צלוב) בחנית בצידו לפני מותו. (ע"מ לעורר רחמים והזדהות בקרב . ישו נדקר ע"י אחד מאנשי הצבא (כשהיה 18

  המאמין).

  קישנה לפני מותו נדקר ע"י חץ.

  . שניהם נצלבו.19

  : Johnp Lundy,  19 -מאה ה

הצליבה הינה צלם מכוון שהיא מסמלת סבל עצום והתעללות בדיוק כפי שבעיני ההינדים הצליבה היתה ע"ז. 

)Lundy p. 128 (  

  מנין? משדה ההינדואיזםהשילוש 

. יש להוסיף שגם ההודים מאמינים בשילוש הבורא, המשמר, וההורס ובפיהם הוא נקרא "תרמיתי" ושמותיהם 20

  ברהמן, שיוא, וישנו, (ימח שמם ושם זכרם)

  אמונת הנוצרים אב, בן, רוח דומה, אלא שבפיהם היא נקראת "טריניטי".

  מזכיר מאוד את קרישנה ההודי (ימח שמם). שמו של ישו ביונית "קריסטוס" שם ה21

  על עמך יערימו סוד:
לספירת הנוצרים ע"מ לתכס עצה  335 -כפי הנראה: ראשי הכנסיה הנוצרית בראשותו של קונסטנטין, נתכנסו ב

  כיצד להתפשט בעולם כולו ולכבוש אותו באמונתם.

  הם נועצו בלב יחדיו מבלי לבחול באמצעים התאימו את כתביהם:
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באמצעות המצאת הסטוריה פרטנית ע"מ ליצור נבואה והתגשמותה תוך זיוף, ושיבוש, וסילוף הפסוקים  לתנ"ך

  ע"מ להתאים לסיפוריהם.

התאמת כתביהם להינדואיזם המאמין בשילוש משכבר הימים ובהתגלות של אלוהים אדם באמצעות שזירת 

ההודי בברית החדשה ע"מ לפחות להשוות פרטים דומים, וסיפורים דומים, ההתבטאויות דומות לאלו של האל 

את ישו לקישנה במעלתו האלוהית דבר שיאפשר למאמינים הודים ובודהיסטים להאמין שישו הוא אחת 

מההתגלויות החוזרות של קישנה המתגלה שוב והפעם עבור חציו השני של כדור הארץ (בוורסייה המערבית) כפי 

  שאכן במזרח הרחוק מאמינים.

צליחה במזימתה הן ההינדואיזם והן בודהיזם רואים בישו אלוהות. אף האסלם על כל פנים קבל את הכנסייה אכן ה

ישו כנביא אולם אבות הכנסיה נכשלו באשר ליהדות אלא שלא רק שאין היהודים רואים בו חיוביות אלא ישו אף 

  מהווה עבורם את התגלמות השלילה בשלמותה.

רומאים היו מורכבות מתפיסות אליליות שונות ושאחת מהאמונות חשוב לציין שאמונותיהם הפגניות של ה

  הפופולריות בקרב החיילים הרומאים היתה האמונה בקישנה כמו בדת המיתרה.

עוד יש לציין שהאונגליונים כנראה מאוחרים הרבה יותר משצויין לעיל, ורק ע"מ לסגור את פערי הזמן בין 

ת הכנסיה כך מעלים חוקרי הברית החדשה (בגרמניה אנשי המאורעות עצמן לכתבים הם הוקדמו ע"י אבו

  תאולוגיה מקצועיים)

  אין שום ראיה שמתיו אכן כתב את מתיו ולוקס את לוקס וכו'. זוהי רק טענה שאין לה בסיס כלל.

אין להניח שהכתבים שכורכו יחד להיות לברית החדשה נשארו לא נגועים לאחר כתיבתם הראשונה ע"י כותביהם 

  ים. האונגליונים הותאמו מאוחר יותר ושונו ע"מ להתאימם לצרכי אבות הכנסיה ומטרתה.האמיתי

  ידע מזהה: האם ישו אלהי?

  סיפור עץ התאנה

מרקוס (יא' ו') מרקוס מספר שלמחרת כניסתו של ישו לירושלים, אחרי צאתו מבית עניה אחת, היה יש"ו רעב . 

רב אליו בתקווה שאולי ימצא בו משהו. הוא ניגש אל העץ ולא הוא ראה מרחוק עץ תאנה שיש בו עלים, ישו התק

מצא בו מאומה מלבד עלים, כי עדיין לא הגיעה עונת צמיחת התאנים. ישו קילל את העץ נמרצות: "מעתה איש 

  לא יאכל ממך פרי לעולם"!

  זאת מעצמו?א.האם אלוה צריך להתקרב אל העץ ע"מ לראות "אולי ימצא בו משהו"? האין האלוה יכול לדעת 

  ב.מדוע אין אלוה זה יודע מתי היא עונת צמיחת התאנים? הצריך הוא לשאול את בריותיו?

  ג.האם אלוה יכול להיות חסר? כיצד יכול האלוה להתקף פתאום ברעב?

  ד.האם פשע או חטא העץ שאין לו פירות שלא בעונתו?

  ה. האין אלוה זה יכול להצמיח לו פירות מיד?

  יברא פרות יש מאין? ו.ובעצם מדוע שלא

  ז.האין הוא יכול להפסיק להיות רעב לבד בלי להצטרך לחומר? האם תאנה תגרום לאל תחושת שלמות?

ח. האם כך היה מתנהג אדם נורמלי? לקלל את העץ ועוד לעולם בעבור תאנים? מדוע האל הזה לא יכול להתנהג 

  כמו בן אדם?
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כפי שאומר מלאכי ג' כג': "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני ביאת המשיח צריך להתגלות אליהו הנביא 

  " …לפני בוא יום ה' הגדול והנורא

  ישו ידע זאת והסכים שכך צריך להיות ישו נשאל ע"י הפרושים:

  "אם אתה המשיח" כפי שאתה טוען, "מי הוא, איפה אליהו הבא לפניך"?

ישו אומר "ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבא".  ) "כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו.13מתי (יא' 

  (היינו יוחנן הוא אליהו הנביא)

) "אבל אומר אני לכם כי אליהו כבר בא ולא הכירוהו ויעשו בו כרצונם... אז הבינו כי על יוחנן 12מתי (יז' 

  )13המטביל דיבר אליהם". (שם 

ו "האם אתה אליהו הנביא"? ותשובתו היא לא! הם אבל הפרושים נגשים ליוחנן המטביל בעצמו ושואלים אות

אליהו הנביא איננו יודע בנבואה כי הוא אליהו הנביא? הרי שיוחנן המטביל סותר את ישו חזיתית וטוען כי הוא 

  איננו אליהו מי הוא איפא אותו ישו זה אם הוא טועה כל כך? אלהים?

העוד לא תשכילו כי כל הבא אל הפה יורד אל הכרש ): "ויאמר ישו עדנה גם אתם באין בינה 16,17מתי (טו' 

  וישפך משם למוצאות".

  ובזה מתכוון ישו שאין חשיבות למה שהאדם אוכל אם כשר, אם טרף ורק למה שהאדם מוציא מפיו יש חשיבות.

  ): "לא כל הבא אל הפה יטמא את האדם כי אם היוצא מן הפה הוא מטמא את האדם".11מתי (טו' 

מינו שאלה פשוטה: האם זה נכון מבחינה ביולוגית ואנווגית שהמזון המתעכל כולו נשפך משם א"כ נשאל את עצ

אל המוצאות? מה עם המזון המועבר בדם אל האברים והופך להיות חלק אינטגרלי מגוף האדם? עד שהוא יהפך 

ושס"ה גידים לפסולת וישפך אל המוצאות. בנתיים הוא חלק אינטגלי מהעצמות דם בשר גידים רמ"ח אברים 

  ומשפיע על האדם ונטיותיו.

ישו (האל) לא ידע על קיומו של תהליך ביולוגי פשוט? האין הוא בורא העולם שהמציא את חכמת הביולוגיה 

  והאנטומיה גם יחד? (שהרי לכך מתכוונים הנוצרים בטענת השילוש)

"אל תחשבו כי  -) 17(מתי ה'  א. ישו סותר את עצמו, שהרי הוא בעצמו טען שלא בא לשנות דבר מתורת משה

  באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים, לא באתי להפר כי אם למלאות".

) "כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעביר יוד' אחת או קוץ אחד מן התורה עד 18מתי (ה' 

  אשר יעשה הכל".

אלה, וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ) לכן "מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות ה19מתי (ה' 

  וכו'".

  ישו סותר מפורשות את התורה כולה וכיצד יהיה משיחה?
ב. מפורשות סותר ישו את תורת משה הקובעת בוודאות מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. וישו גרע מתורת משה 

עומת התורה טוען שרק היוצא מן הפה מטמא הטוענת שכל הבא אל הפה מטמא ואף היוצא מן הפה מטמא, ישו ל

  סתירה חזיתית.

הרי שלא רק שלא נתגשמו נבואותיו כנ"ל אלא שישו גם סתר את עצמו לוגית ואף תאולוגית. סתירתו הינה ראשית 

  לדברי עצמו שנית לדברי התורה הכתובים מפורשות הפך דבריו של ישו.
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ותר את תורת משה וזאת ע"מ להחשב המשיח התנכ"י עכ"פ ניכר מדבריו שהוא התאמץ היטב לא להראות ס

  המגשים את נבואותיו אך ללא הצלחה.

) יוחנן מספר שהיהודים הרימו אבנים כדי לסקול את ישו ואילו ישו שאלם על איזה מהמעשים 34פסוק  10יוחנן (

"כי אם על גדפך את  הטובים שלו הם רוצים לסוקלו, היהודים: עונים לא על המעשה הטוב אנו רוצים לסקול אותך

  אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים".

  "ויען אתם ישו הלא כתוב בתורתכם ( הוציא את עצמו מן הכלל, היה לו לומר בתורתינו)

"אני אמרתי אלהים אתם. הן קרא שם אלהים לאלה אשר היה דבר האלהים אליהם. ואיך תאמרו על אשר 
  ה יען אמרתי בן אלהים אני".קדשנו האב ושלחו לעולם מגדף את

הרי שישו בעצמו מודה שהוא איננו בן אלהים במובן של בן ממש רק כמו שהשופטים נקראים אלהים והנביא 

נקרא איש האלוהים לכן גם לו מותר להקרות כך כיון שאף הוא אינו אלא איש האלהים כמו שאר נביאי ישראל, זו 

טוען לאלוהות. היינו שהוא בחומרו וברוחניותיו אלהי אלא ככל עם  היא תשובתו של ישו. ומכאן נלמד שאין הוא

  ישראל "אלהים אתם".

): "ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות. אבל אני אומר לכם המשלח את אשתו 31,32(מתי ה' 

  בלתי על דבר זנות עושה אותה נאפת. והלקח את הגרושה לו לאשה נואף הוא".

בא לשנות את התורה לפי טענתו אבל את אשר התירה התורה לגרש אישה בגט ואפי' לא על דבר  כלומר: ישו לא

  זנות ישו אסר. באיסור לא תנאף.

וכן התירה תורה לשאת גרושה וישו אסרה בלא תנאף. נמצא איפא שישו טוען שהתורה שכתבה לא תנאף בעשרת 

גרושין בגט אף לא על דבר זנות. לכן ישו שלא הדברות סתרה את עצמה כשהתירה את הגרושה ואף כשהתירה, 

  בא לשנות משפץ את דיני התורה הכתובים.

  ) ישו מצטט את הכתוב בתורה שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את אויבך.43(מתי ה' 

  א. אין כזה כתוב בתורה כלל. ב. ההפוך כתוב בתורה.

  ')"בנפול אויבך אל תשמח ובמותו אל יגל לבך" (משלי כה' כד

  הפסוק בתורה "ואהבת לרעך כמוך " (ויקרא יט' יח' )

  ) "בעת ההיא עבר ישו בן הקמה ביום שבת ותלמידיו רעבו ויחלו לקטף מלילות ויאכלו".12* מתי (

"ויראו הפרושים ויאמרו לו הנה תלמידך עושים את אשר אסור לעשות בשבת"... וכך עונה ישו לשאלת 
  הפרושים:

אתם בתורה כי בשבתות יחללו הכהנים את השבת במקדש ואין להם עוון אבל אני אמר ) "או הלא קר5 12מתי (

  לכם כי יש פה גדול מן המקדש".

  ) "כי בן האדם הוא גם אדון השבת". 8 12מתי (

)" ויאמר אליהם השבת נעשה בעבור האדם ולא האדם בעבור השבת. לכן בן האדם אדון הוא גם 27,28מרקוס (ב' 

  לשבת".

ו רואה את עצמו גדול מבית המקדש. ולכן תלמידיו מותר להם יותר מהכהנים המשרתים במקדש בשבת כלומר יש

  וכיון שלכהנים מותר לחלל את השבת לכן גם לתלמידים אשר איתו, ישו מתיר לחלל שבת.
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מכיון שישו לא בא לטענתו לסתור את תורת משה לשטתו צריך לבדוק האם בתורת משה נאמר לנו שישנו משהו 

  גדול מהמקדש?

  כמו כן, האם בא משהו שיהיה מעל לחוקת התורה?

ו') ... "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ה' אלהיכם אתכם  -דברים (יג' פסוק ב'

לדעת הישכם אוהבים את ה'... אחרי ה' אלהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמורו ובקולו תשמעון ואותו 

  בדון ובו תדבקון והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על ה' אלהיכם וכו'".תע

התורה לא, השאירה פתח למישהו גדול ממשה שיבא שיהיה לו מותר לשנות את חוקת התורה ואף לא לנתוץ בשם 

  שגעון גדלותו את מצוותיה.

  ך ה' אלקיך אליו תשמעון".המסיונרים משתמשים בפסוק: "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים ל

  אין הפסוק מדבר באותו האיש.

  ישו לא שווה למשה אלא גדול ממשה לשיטתם ואילו משה רבינו אומר "כמוני".

"מקרבך מאחיך כמוני", ישו, איננו אח לנו מקרבנו כמו משה שהרי משה יהודי מהאב ומהאם. ואילו ישו 
א היה מנודה ומחייב סקילה בבית דין. (ע"י רבו ר' אחינו מצד האם בלבד. ועוד שהוא איננו מקרבנו הו

  יהושוע בן פרחיה מסכת סנהדרין קז', ב' השמטת הש"ס גג' הסנהדרין מג' ב' השמטות הש"ס).

. ועוד שנביא המדובר בפסוק חייב לשמור את כל חוקת התורה ואינו יכול לשנות מתורת משה. ואם שינה חייב 3

(פס' כ') "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתי ולדבר ...  מיתה. שהרי המשכו של הפסוק הנ"ל

  ומת הנביא ההוא".

) מתי מספר שהסופרים והפרושים מבקשים אות מישו ישו מדבר איתם ובעוד הוא מטיף להם: "עודנו 46, 12מתי (

אמך ואחיך עומדים בחוץ מדבר אל המון העם והנה אמו ואחיו עמדו בחוץ מבקשים לדבר אתו. ויגד אליו הנה 

ומבקשים לדבר אתך. ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי? ומי הם אחי? ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה 

  אמי ואחי. כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואימי".

כבד את אביך ואת אמך למען מילים כדורבנות אבל על כל פנים התורה אמרה לנו בעשרת הדברות מהו רצון ה' "

  יאריכון ימיך" מדוע ישו אינו מכבד את אימו?

אם חפצו האמיתי הוא רצון ה'? ואם כן פגש ישו את אמו ואחיו מדוע מסופר אחרת בברית החדשה? "ויהי ביום 

  פסוק ו) 13ההוא ויצא ישו מן הבית וישב על הים" (מתי 

בברית החדשה? "ויהי ביום ההוא ויצא ישו מן הבית וישב על  אם כן פגש ישו את אמו ואחיו מדוע מסופר אחרת

  )1פסוק  13הים" (מתי 

  "חזק וברוך" ומה עם מצוות כיבוד אב ואם?

) "ואחד מן התלמידים אמר אליו אדוני הניחה לי בראשונה ללכת ולקבר את אבי ויאמר אליו ישו לך 21(מתי ח' 

דם ההוא שאביו מוטל לפניו מת, לזנוח את גופת אביו אחרי והנח למתים לקבר את מתיהם" ישו ממליץ לא

מולידו, מחנכו, מגדלו, מפרנסו כל ימי חייו, אף לזנוח את חסד האמת ואת הכבוד האחרון של בן לאביו את מצוות 

האל של "כיבוד אב ואם" (כפי שנהג ישו עצמו) לזנוח מצווה זו וללכת אחריו. הלזה יקרא חסד של אמת? ומה עם 

מצוות כבוד אב ואם? כנראה שכל זה סותר את משימתו של ישו? ועוד שהוא (אביו הנפטר) מת מצווה רצון ה' 

  שעליו מטמא אפי' כהן גדול אם אין מישהו אחר שיטמא ואפי' נזיר מטמא למת מצוה!
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  הפכפכיות וחלקלקות לשונו של ישו:
  ישו שואל את תלמידיו "מי אני?, מה אתם אומרים"?

שמעון פטרוס ואמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים. ויען ויאמר אליו: אשריך שמעון בר  ) "ויען16מתי (שם 

יונה כי בשר ודם לא גילה לך את זאת כי אם אבי שבשמים ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס, ועל הסלע הזה 

על הארץ אסור אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה. ואתן לך את מפתחות מלכות שמים וכל אשר תאסר 

  יהיה בשמים וכל אשר תתיר על הארץ מותר יהיה בשמים".

ישו נותן לפטרוס את המפתחות של מלכות שמים לאסור או להתיר ואפי' בניגוד לתורת משה! כפי שפטרוס אכן 

עושה יחד עם חברו פלוס. שניהם מתירים את כל המצוות בשמו של ישו שנתן לו את מפתחות השמים להתיר את 

  ר ולאסור את המותר בתורת ה'. פתרוס הוא הסלע שעליו בונה ישו את מלכותו.האסו

) "ויפן ויאמר לפטרוס סור מעלי השטן למכשול אתה לי כי אין לבך לדברי אלהים כי אם 23ואמנם (מתי טז' פסוק 

  לדברי בני אדם. כלומר ישו קורא לפטרוס שטן ומכשול.

עסק אם אכן אלוהים הוא? או בנו? ומדוע לא נטל ממנו את עם מי יש לו  -האם לא ידע ישו זאת מתחלה

המפתחות כשגילה זאת? מדוע בונה ישו את מלכותו על (פטרוס = הסלע החזק) אם הוא שטן ומכשול ולבו לדברי 

  בני אדם ולא לדברי אלהים?

  הסתירה התאולוגית הגדולה בדברי ישו

סור בתורת משה מסיני שנתקבלה לעיני כל ישראל מאת ומדוע אדם אשר ליבו לדברי בני אדם יוכל להתיר את הא
  האלקים ומדוע נתן ישו לשטן ומכשול אף לאסור את המותר? כפי שאכן קרא למאמיני הנצרות?

: "ופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר 69ובכלל פטרוס הוא שקרן גדול הוא נשבע לשקר כמה וכמה פעמים מתי: כו' 

וא איננו מכיר את ישו, הוא נשבע לשקר במס' סיטואציות ע"מ להציל את ותגש אליו שפחה כלומר פטרוס טען שה

) 72עורו. לאמור גם אתה הייתה עם ישו הגלילי ויכחש בפני כולם לאמר לא ידעתי מה את אמרת". (מתי כו' 

  "ויוסף לכחש וישבע לאמור לא ידעתי את האיש".

ידעתי את האיש". (כלומר פטרוס נשבע שהוא לא  ) "ויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמור לא74ושוב (מתי כו' 

  מכיר את ישו)

לאחר הצהרתו של ישו (מתי כג') "לא באתי לשנות את התורה" שינה כאן את כל התורה כולה ע"י נתינת סמכות 

לפטרוס לבטל את כל התורה כולה כפי שאכן עשה פטרוס ומה עם "הסופרים והפרושים יושבים על כסא משה 

  מרו לכם עשו ושמרו" (מתי כג') כפי שמצווה ישו את תלמידיו.לכן כל אשר יא

האם אפשר שפטרוס יבטל הכל והפרושים והסופרים יקיימו הכל וכן יורו ויהיה אפשר לשמוע ולעשות דברי 

  שניהם גם יחד?

  ) "לכן כל השומע את דברי אלה ועשה אותם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע".24(מתי ז' 

השאלה כמה סלעים שונים זה מזה וסותרים זה את זה יש לו בכיסו? והאם השטן המכשול הוא הסלע  נשאלת

  החזק מכל יתר הסלעים?

  ועוד סתירה אחת:
) "ויהי בדברו ויבקש ממנו פרוש אחד לאכול אתו לחם ויבא הביתה ויסב ויתמה הפרוש בראותו 37-38(לוקס יא' 

  ".אשר לא נטל ידיו בראשונה לפני הסעודה
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"ויאמר אליו האדון כעת אתם הפרושים מטהרים את הכוס והקערה מחוץ והפנימי אשר בכם הוא מלא 
גזל ורשע. הכסלים הלא עשה החיצון גם עשה את הפנימי אבל תנו לצדקה את אשר בם והנה הכל טהר 

  לכם. אבל אכול בלי נטילת ידים לא מטמא את האדם".

  ת ע"י צדקה בלבד ואז גם החיצון טהור ממילא.): צריך טהרה פנימי20כלומר מתי (טו' 

  ואז אין צורך בנטילת ידים.

  מדוע איפא לא מקיים ישו את דברי עצמו?

  "כל אשר יאמרו לכם (הפרושים והסופרים) עשו ושמרו" (מתי כג')

י ולמרות שנטילת ידים אינה מן התורה אלא מדברי הפרושים והסופרים, הרי ישו הורה לתלמידיו להשמע לדבר

הסופרים והפרושים, ובכלל ישו נסחף אחרי דעותיו הפרטיות עד שמאותה סברה בדיוק התיר ישו אפי' נבלות 

  וטרפות באכילה למרות שאיסורם מהתורה. שכן אין החיצוני מעקב אלא הפנימי הוא החשוב בלבד.

  דוקטורינת הפופלרית הזולה של ישו:
שנתפס ונשאל, המציא השקפת עולם חדשה ע"מ להצתדק? או האם ישו היה רעב מאוד ואכל בלי נטילת ידים וכ

שמא בא לסתור את התורה אבל התחכם להערים ולהסתתר במסווה של ' "לא באתי לסתור את התורה" ע"מ 

  לרכוש לי מאמינים יהודים' אשר בהשקפתו הם החשובים בעולם?

מאותות ומופתים (כפי שמובא בש"ס נראה שמאמיניו של ישו היו בורים ועמי הארצות גלילים שהתפעלו מאוד 

  "הני גלילאי טפשאי")

ישו הצליח להטעות את ראשוני המאמינים בכך שהוא איננו סותר את התורה בעצם מופתיו ושאותותיו הם רק 

יתרון על הפרושים וכך נמשכו אחר מופתיו וראו בו מעלה רוחנית יתירה על הסופרים והפרושים ישו נע עם הרוח 

יות במטרה לרכוש את לב התלמידים וההמון כאשר נתרחקו ממנו המוכסים והחוטאים הוא קרבם בטענותיו ההפכ

  ע"י כך שהקל ושהתיר להם גונן עליהם ונתן להתנהגותם לגיטימציה תאולוגית בפני הפרושים.

  לאכול נבלות וטרפות

  לחלל את השבת.

  לא ליטול ידיהם ועוד..

האמת של הפרושים והסופרים אך מלאה בקורת כלפי עבודתם  ובכלל ישו הציג חזית שהצטיירה כמקבלת את

החיצונית ישו טובע חסידות יתר, רמה גבוהה יותר של רוחניות אלא שזו היא פנימית בלבד ולא חצונית כלל (דבר 

  שקל היה לחוטאים לקבל) הוא ייצג את ראש החזית נגד הממסד, הסופרים והפרושים ואפי' נגד הסנהדרין.

) הותרו על ידו משראה שתלמידיו החטאים ישארו עמו 15-18אפי' מצות התורה (מרקוס יא' קיום המצות ו

ויסתופפו בצילו אך ורק אם יקל להם. הוא המרידם נגד הפרושים והסופרים וניצל את שנאתם של עמי ארצות 

  וחטאים לתלמידי חכמים.

ואת חטאיהם וכשלונותיהם הרוחניים  ישו ניצל את הקושי של עמי הארצות ובעיקר חוטאים לשמור את המצוות

ע"מ לעודדם ולחזקם כחוטאים ותוך סיפוק טענות תאולוגיות מתאימות "אני המקור לסליחת חטאים ואין סליחה 

זו תלוייה במעשים כי אם בקבלתי כמשיח" כך הכריז ישו על עצמו. כדרך חליפית ובלעדית ואולטימטיבית לקרבת 

  הא'
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טאים מכח המופת המשכנע המונים בורים וחטאים ובכלל יש בכך משום פריקת עול טענותיו נשמעו ונתקבלו לחו

  לגיטימית, תוך גיבוי תאולוגי המשתיק את זעקת המצפון.

) "ואין נתן יין חדש בנאדות כלים ישנים כי אז יבקע היין את הנאדות והיין ישפך והנאדות יאבדו 22מרקוס (ב' 

  אבל בנאדות חדשים ינתן היין החדש".

  כל אמונתם בו היתה לא מישום שהגשים את נבואות התנ"ך

  ולא מישום שהיה צדיק ושמר את כל המצוות

אלא משום שעשה אותות ומופתים בלבד כגון ריפויי חולים וכדו', ישו הפיר את מצוות התורה ובכך עורר את 

את אהבתם. (לוקס ז'  הצורך בהכרת הטוב של עמי הארצות החלשים והחולים וההמון הנבער כלפיו ובכך רכש

21(  

תכליתם של האותות ומופתים היתה נוספת הוא בחר מופתים שיש בהם לנשאו ולרוממו מעל הפרושים והסופרים 

  (לפי דעת ההמון הנבער) ע"מ שיתבטלו אליו ויאמינו בסמכותו ולבסוף בו כמשיח.

  טענה אנטישמית בברית החדשה:
  ריפא חולים בשבת באמצעות אותות ומופתים.לטענת "הברית החדשה" רדפוהו הפרושים על ש

(מרקוס ג' א' ) "וישב ויבא אל בית כנסת ושם איש אשר ידו יבשה: ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו 

  עליו שטנה. ויאמר אל האיש פשוט את ידך ויפשוט ידו ותרפא ותשב כאחרת".

  ורדוסיים לאבדו".) "והפרושים יצאו מהרה ויתייעצו עליו עם הה6מרקוס (ג' 

) "ויארבו לו הסופרים והפרושים לראות אם ירפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה". אין בטענה זו אמת 7,1לוקס (

כלל כיון שמותר לרפאות בשבת ע"י אותות ומופתים שהרי כל איסור ריפויי בשבת נובע משום גזרת שחיקת 

ם אין זה שייך לאסור ואין זה אסור כלל אפי' לא סממנים בשבת שהיא מלאכת טוחן אולם בריפוי ע"י מופתי

  מדברי סופרים ועוד שהרבה צדיקים עשו מעשה ריפויי בקמיעות בשבת.

ושוב נראה מספר מקרים בברית החדשה בהם מתואר: שישו מתיר לשאת משא בשבת ובכך עבר על: איסור דרבנן 

  או אף על איסור הוצאה בשבת שהוא איסור דאורייתא.

) "ויאמר אליו ישו קום שא את משכבך והתהלך וכרגע שב האיש לאיתנו וישא את משכבו ויתהלך 8יוחנן (ד' 

  והיום ההוא יום שבת היה".

  "ויאמרו היהודים אל האיש הנרפא שבת היום אסור לך לשאת את משכבך".

  צניעותו של ישו הקדש
ות ותנגב אתן בשערות ראשה ותשק את ) "ותעמד לרגליו מאחריו ותבך ותחל להרטיב את רגליו בדמע38לוקס (ז' 

  רגליו ותמשח אותן בשמן".

"וירא הפרוש הקורה אתו ויאמר בלבו: אלו היה זה נביא כי עתה ידע מי היא זאת ואי זו היא הנגעת בו כי 
  אשה חטאה היא".

  ) "נשקה לא נשקתני והיא מאז באתי לא חדלה מנשק את רגלי".45לוקס (ז' 
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ך אצל אנשי אלקים אמיתיים בתנ"ך אשר מרשים לאשה להרטיב את רגלייהם בדמעות לא ראינו הנהגה כזו בתנ"

  ולנגבם בשערות ראשה ולנשקם, ולמשחם בשמן.

אבל סיפור דומה ארע לקישנה סיפור זה מסופר בבהגואדה גיטה (ספרם של ההינדואסטים), שהתיר אף הוא 

  לאשה "לטפל" ברגליו.

  ת אחותה ואת לעזר". לאור הנ"ל מענין מה טיבה של אהבה זו?) "וישו אהב את מרתא וא5יוחנן (יא' 

  מטעיותיו של ישו / לוקס אני למד:
  ) זה הוא אשר כתוב עליו "הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך".27לוקס (ז' 

  זהו עוות מכוון לפסוק: "הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרך לפניך".

  ומר שהוא אליהו הנביא.ישו אומר פסוק זה על יוחנן. רצה ל

מובן מעוות זה שהמלאך המדובר בפסוק בא לפנות לא את הדרך כי אם את "דרכך" לפנות מהעולם את דרכו של 

האיש ישו ולבערה מן העולם לפניו, היינו ולהקדימו (את ישו) בפינויי דרכו הנבערה מן העולם.(הלצה אמיתית 

  הנובעת מהעוות הנוצרי בפסוקי התנ"ך)

התאולוגית של ישו הנקרית מתשובתו לתלמידי חוצפתו 
  יוחנן המטביל:

וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו. כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו 

  )25-28אותות גדולות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו הנה מראש הגדתי לכם. (מתי כד' 

  ) "כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ונתנו אותות ומופתים להתעות אף את הבחירים אם יוכלו".22מרקוס (יג' 

  ) "ויקרא אליו יוחנן שנים מתלמידיו וישלחם אל ישו לאמור לו האתה הוא הבא אם נחכה לאחר".69לוקס (ז' 

  המשיח.כלומר יוחנן שלפי טענתו של ישו הוא ולא אחר אליהו הנביא הבא לבשר על ביאתו של 

  טען בעצמו שהוא לא אליהו הנביא כלומר יוחנן מכחיש מפורשות את ישו.

יוחנן מהסס ולא בטוח אם ישו הוא המשיח ושולח אליו תלמידים לשאול את ישו אם הוא המשיח המיוחל אולם 

  תשובתו של ישו מפתיעה הרבה יותר.

ראיתם ואשר שמעתם כי עורים רואים, ופסחים ) "ויען ישו ויאמר להם לכו והגידו ליוחנן את אשר 2-5(מתי כא' 

  מתהלכים, ומצורעים מטהרים, וחרשים שומעים, ומתים קמים, ועניים מתבשרים, ואשרי אשר לא יכשל בי".

כלומר תשובתו של ישו ליוחנן חדה וברורה אתם התלמידים ראיתם אותות ומופתים זהו לכם הסימן מובהק שאני 

  את משיחיותו על אותות ומופתים בלבד.הוא המשיח ולא אחר. ישו מבסס 

ישו מתריע בפסוקים הקודמים מפני נביאי שקר שיבאו אחריו ויעשו אותות ומופתים גדולים ומזהיר שלא להאמין 

להם רק בגלל גודל האותות והמופתים, לעומת זאת הוכחתו הבלעדית לכך שהוא המשיח מבוססת על אותות 

  למידי יוחנן השואלים אותו אם הוא המשיח!ומופתים בלבד כפי שהוא טוען בפני ת
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  להבדיל בין טהור לטמא
  או, ישו טועה בציטוט הפסוק. -האונגליון ו

  מרקוס ב' "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מחשבתך ובכל מאודך.

  ישנה כאן תוספת של "בכל מחשבתך" על הפסוק המקורי.

'בל תוסיף'. וכוונת המוסיף כנראה לתת לגיטימציה לאהוב את ה' כפי או האונג'ליון עוברים על  -כלומר ישו ו

  יש לגיטימציה לזה מהתורה. -שאתה חושב

דברים (ו' ה') "ואהבתה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". כמובן שמאת ה' היתה זו שכמעט כל 

ת נבואה והתגשמותה כולם מסולפים הפסוקים המצוטטים בברית החדשה בין משמו של ישו ובין מעצמם להראו

  ומעוותים ע"מ להבדיל בין טהור לטמא.

הנוצרים נשענים על פסוקים בתנ"ך באשר לאלהותו של 
  ישו

  נתבונן עתה במס' פסוקים בתנ"ך אשר עליהם מבססים המסיונרים את אמונתם האלילית:

הפסוק לכל  -ו אשר יקראו יקוק צדקנו " א. ירמיהו כג' פסוק ה' "בימיו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמ

  הדעות מדבר על מלך המשיח ואם כן טוענים הנוצרים ראיה לאלוקותו של המשיח המכונה בשם הויה.

  והתשובה לטענה זו היא:

  ירמיהו לג' פסוק טז': " בימים ההם תושע יהודה וירושלים ישכון לבטח וזה אשר יקרה לה יקוק צדקנו".

 100%קוק צדקנו" הינו שמה של העיר ירושלים האם נאמר שהחול והאבנים של ירושלים הם כלומר: בפסוק זה "י

  אלוקות לעתיד לבוא? מובן שלא.

אלא מובן מכך שהשם של המשיח וכן השם של ירושלים הינו גלויי צדקת ה' בעולם. השם הוא אלוקי ההשפעה 

ם גוף ועם חול ואבנים גשמיים ממש אשר היא אלוקית אבל המשיח וכן העיר ירושלים הם נבראים גמורים ע

  שכינת ה' מתגלה דרכם. ע"י השראת שכינה/ רוח הקודש כפי שאומר ישעיהו הנביא:

) וכן אומר 2-3 80 11"ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'" (ישעיהו 
  הנביא ישעיהו:

  רא עבד ה'". (אם נפרש פסוק זה על המשיח כפי טענת הנוצרים).ישעיהו נג': "הנה עתה ישכיל עבדי המשיח נק

ואכן ההשפעה היא שתוושע יהודה, וירושלים תשכון לבטח וכן בימיו של המשיח תוושע יהודה, וישראל ישכון 

  לבטח כלומר ההשפעה על ירושלים העתידית וכן על המשיח דומה.

  עוד נאמר על מלך המשיח.

צדיק ורב שלום עד בלי ירח וירד מים ועד ים ומנהר עד אפסי ארץ" כלומר שההשפעה (תהילים עב') "יפרח בימיו 

  היא ריבויי שלום.

ישעיהו (ב' ד') "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". 

  ל עצמו:שוב מפסוק זה ניכרת השפעתו של המשיח, אין מלחמה לעומת זאת, ישו אומר ע

  )34,35(מתי י' 
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"אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב, כי באתי להפריד איש מאביו 
ובת מאמה וכלה מחמותה ואויבי איש אנשי ביתו האוהב את אביו ואת אמו יותר ממני איננו כדאי לי 

  והאוהב את בנו ובתו יותר ממני איננו כדאי לי,

את צלבו והלך אחרי איננו כדאי לי. המצא את נפשו יאבדנה והמאבד את נפשו למעני הוא ואשר לא יקח 

  ימצאנה."

  ישו מצהיר שהוא בא לעשות את ההפך הגמור לא לתת לעולם שלום וגאולה, אהבה אחדות ותיקון העולם.

רוד משפחות אלא: לעשוק, את אהבתם למענו ולבלע את נשמתם על קשריהם החיוביים של בני האדם לגרום פ

למענו ישו אף דורש למכור את נשמתם למענו ולוותר על אהבת אב, אם, בן ואח ואילו מלך המשיח בא לעשות את 

ההפך להבריא את העולם לתקנו להשכין שלום בעולם לאחדו וללמדו אהבה ונתינה אמיתית הן לאלוקים והן 

  צפניה ב' ט')לאדם מתוך איחוד מושלם, ההפך הגמור מהפרוד והחרב של ישו. (

"כי אז אהפך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד". מתוך הנ"ל ניכרת שטניותו 
  של ישו דווקא, שהוא בתכליתו ההפך הגמור מן המשיחיות האמיתית.

  פסוק נוסף בשימוש המסיון: תהילים ב' פסוק יב':

  עוות נוצרי נוסף:

  ער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו""נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יב

  היינו בבן. -כוונתו נשקו בן (לפי הפרשנות הנוצרית) אשרי כל חוסי בו

  מכאן הוכחה שיש בן לה'.

ועוד (שבפסוק ב' ז' ): "אספרה אל חק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך 

  ואחוזתך אפסי ארץ".

  ר פסוק בחשיכה:תשובה: פסוק באור, מסבי

(תהילים פט): "מצאתי דוד עבדי בשמן הקדש משחתיו אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו לא ישא אויבי בו ובן 

עולה לא יעננו וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף: ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו: ושמתי בים ידו ובנהרות 

תי: אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ לעולם אשמור לו חסדי ימינו. הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישוע

  ובריתי נאמנת לו. ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים". וכו'.

הבן המתואר הוא דוד המלך אף בפרק ב' וכפי שהבן הוא רק בדרך משל ולא בן ממש בתהילים פט' כך אף 

ת משל. והנמשל הוא בשמן קדש משחתיו הוא משיח בתהילים ב' פס' יב', גם הלידה שמתוארת בפסוק היא בבחינ

שנמשח בשמן המשחה והוא ראשית הולדת מלכות ה' הנצחית כפי שמעיד פרק פט' מפורשות. "אף אני בכור 

  אתנהו עליון למלכי ארץ"

  ועוד נאמר על דוד המלך:

אשר היה לפניך. (תהילים) "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. וחסדי לא אסיר מעמו כאשר הסירותי מ

  והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם.

מכאן שבן הכוונה (דוד המלך) שחסד ה' עמו ושמלכות ה' ממנו עד עולם שהרי המלכות של ה' היא והבן הוא 

  המלך האנושי שה' הנחיל לו "כירושה" את המלכות.

  צחית ע"י משיחת דוד למלך על ישראל.ועוד שמכאן שלידה של דוד היא ראשית המלכות הנ
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"נשקו בר" = הכוונה דוד המלך שנשבע ה' לו את המלכות ולזרעו ויש להודות בזה שמלכות הנצח 
  האלוקית נמשכת ממנו עד עולם ויש להכנע לה ולקבלה באהבה וללא עוררין כי ה' נתנה לו בשבועה.

  שאלה מסיונרית ותשובתה היהודית:
  לאדני שב לימיני עד אשית אויבך הדום לרגלך" 2ה' ,  1: "לדוד מזמור: נאם ) פסוק א'110תהילים (

  הרי המלך דוד חי לפני חלוקת המלכות בישראל הוא המלך השליט הגדול והוא אמר שה' אמר לאדני. מהו אדני.

ול היה מיהו אדוניו של דוד? שעמו ה' מדבר האין הוא ישו, המשיח? שרק הוא נחשב אלוקות (ח"ו) ורק הוא יכ

  להיות אדוניו של דוד?

  בתרגום של התנ"ך לאנגלית, הבעייה חמורה עוד יותר.

The 1.LORD said in to my 2. LORD ( NIV) (King JAMES VERSION) 

  כאשר אין מבינים עברית כלל הבעייה גדולה הרבה יותר שני המילים דומות לחלוטין:

LORD1. Lord 2. תרגום שישנם ח"ו שני אלוהויות.ולכן נדמה לקוראי התנ"ך מתוך ה  

  אבל בעברית הם אינם דומים כלל הראשון: יקוק (אלוקות)

  ואילו השני "לאדוני". המילה "לאדוני" איננה אלוקות כפי הידוע לדוברי עברית.

ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב: היא האשה אשר הוכיח ה' לבן אדוני. (בראשית כד' מה') אליעזר 

  הם קורא לאברהם אדוני.עבד אבר

  אך באנגלית התרגום הנוצרי דאג שאכן שתי המילים יראו אלוקות גמורה:

LORD 2.lord1  

ומכאן נובעת השאלה מי היא האלוקות השנייה? שעמה ה' מדבר ואליו מתייחס דוד המלך ביראת כבוד. לכן יש 

ם היהודי אנגלי שם "אדוני" מופיע שתרגומים אלו הם מגמתיים ויש להשתמש בתרגו -להסביר לדוברי אנגלית

  The 1. LORD said to 2. my masterכך: 

ועכ"פ נשאל את עצמינו מה קורה כאן בפסוק: ידוע כי דוד המלך רצה מאוד לבנות את בית המקדש אך ה' לא 

הרבה רצה בגלל שידיו היו ידים מלאות דם מהמלחמות, ה' הבטיח לדוד שבנו הוא יבנה בית לשמו דוד המלך אגר 

זהב וכסף לבית המקדש וכל מיני אוצרות הוא גם כתב את ספר התהילים ע"מ שהלוים יוכלו לנגן ולשיר אותו 

בזמן הקרבת הקרבנות על הדוכן במקדש לכן דוד הכין את המזמורים כך שהלוים יאמרו אותם כך בבית המקדש 

י הימים א' פרק יז' ד', ה' שמואל ב' פרק ז', נאום ה' לאדוני לדוד שהוא המלך והוא אדוניהם של הלוים. עיין (דבר

  יב') -ה'

  : פס' א') ונמצא שישו בעצמו טעה בפרוש פסוק זה.10הברית החדשה העתיקה את הפסוק (מתהילים 

) "ויהי בהקהל הפרושים וישאלם ישו לאמור מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן 22 41-46מתי (

א לו דוד ברוח אדון באמרו: נאום ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויבך הדם לרגליך דוד: ויאמר אליהם ואיך קר

  ועתה אם דוד קורא לו אדון איך הוא בנו".

ומובן כפי שהסברתי לעיל דוד המלך כל חייו ומאוויו היו לבנות את בית המקדש הוא הכין כל מה שרק יכל היה 

פר התהילים על מנת כן לעבודת המקדש בזמן הקרבת הקרבנות לבנין הבית" ( שמואל ב' כד' כד') לכן כתב את ס

  ע"מ שישירו הלוים על הדוכן והם שקראו לדוד אדוני ועבורם נתקן נוסח זה.
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  על שאלת הנוצרים אלוקים לשון ריבויי
  שאלה נוספת של האונג'ליסטים המאמינים בשילוש היא:

  רבים ואם כן הנה ראייה לשילוש? הרי אלהים זה שם המביע ריבויי הרי אל זה אחד ואלהים זה

  והתשובה לשאלה הזו היא:

  לא רק ה' נקרא אלהים ישנם עוד דברים שנקראים אלהים.

  "בקרב אלהים ישפט" ( הדיינים) . (תהילים פב' א')

  עם ישראל אף הם נקראים אלהים "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם". (תהילים פב' ו' )

  נו בלשון ריבויי (ח"ו לצורך הענין)אם באמת השם אלהים הי

  מדוע השם הזה מופיע פעמים ביחיד ופעמים בריבויי אלקים, אל?

  מדוע רק השם הזה אלקים הוא בלשון רבים?

מה עם אדני, יקוק, אהיה מדוע הם לא מופיעים פעמים בלשון ריבויי ופעמים בלשון יחיד אלא רק בלשון יחיד 

  בלבד?

  ם לתאר אלהים אחרים, כלומר עבודה זרה ולא שמות אחרים?מדוע רק השם אלהים משמש ג

  והתשובה היא: שהשם אל הוא שם לכח ואלהים הוא השם של בעל הכוחות כולם.

כאשר מדובר באלוהים אחרים מדובר על כוחות שהינם אומנם כח בבריאה לכן הם אל אבל אינם שורש כל 

שהוא מסמל את שורש כל הכוחות כולם. כשאנו אומרים  הכוחות כולם. לכן השם הזה הינו בלשון ריבויי מכיון

אלהים אחרים, אנו מתכוונים לומר שורש למס' כוחות בבריאה אך לא שורש כל כוחות הבריאה גם יחד. אולם 

  השם אלהים ללא התוספת אחרים בסוף הינו כינויי לשורש כל הכוחות כולם דווקא.

  ישעיהו פרק נג'

  הקדמה קצרה:

מהווה את עיקר הטענה הנוצרית התנכית שישו הנוצרי הינו המשיח בן האלהים. פרק זה מהווה פרק ישעיהו נג' 

מקור להשראה הנבואית של הכנסיה כולה על כל גווניה. על פי רוב, האונג'ליסטים והיהודים המשיחיים מכירים 

ינים הנוצרים אינם פרק זה בעל פה עד שפעמים נדמה שרק פרק זה קיים בספרו של הנביא ישעיהו. רוב המאמ

מכירים את הפרקים שלפני ושאחרי פרק זה ואפשר לחשוב שרק פרק זה קדוש בלבד או שעכ"פ הוא קדוש יותר 

  …מכל הפרקים האחרים עבורם

מסיונרים משתמשים בפרק זה כנס ודגל. ציפייתם הגדולה מן הקורא היא שמיד עם קריאת הפרק יכיר בטעותו 

  אמונה שלמה שישו הוא, ולא אחר, העבד המדובר בפרק הגואל התנכ"י הנצחי.וישתכנע לטבול לנצרות מתוך 

ע"מ לפרסם את אמונתם, תלו מאמיני הכנסיה שלטי ענק בדרכים מהירות ובתוך הערים, המציגים לראווה את כל 

ר הפרק בשפה האנגלית לעיני הנוסעים, והעוברים ושבים. ברחבי ארה"ב, הודפסו חולצות 'טי שרט' רבות עבו

בנים ובנות נוער, עבור סטודנטים בקולגי'ם, בקמפוסים, ובאוניברסיטאות, ועבור כל מסיונר בפעולה, הנושאות 

את התדפיס של פרק ישעיהו כג' לראווה על גביהן. תוכניות טלויזיה מפורסמות מסיימות את שידוריהן בקריאה 

  יבי עין במרכזן וכדו'.דרמתית נבואית של הפרק והצגתו בכתב בצד המרקע, לצד נופים מרה
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אלו הפסוקים מכונים בשם ישעיהו נ"ג ע"י אלו הפסוקים מכונים בשם ישעיהו נ"ג ע"י 
  הכנסיההכנסיה

פסוקים בלבד. ואולם ספרי התנ"ך המתורגמים לשפות זרות ע"י הכנסיה ומאמיניה, בצעו  12פרק ישעיהו נג' מונה 

  חלוקת פרקים שונה בתנ"ך בכלל ובפרקנו בפרק כג' בפרט.

 12פסוקים במקום  15פחו ע"י הכנסייה לפרק נג' ומאז מונה הפרק שלשה פסוקים אחרונים מפרק ישעיהו נב' סו

הפסוקים הנ"ל מתכוונים הנוצרים באומרם  15פסוקים בלבד. חלוקה זו נעשית בעת האחרונה וליחידה זו של 

  ישעיהו נג'.

  יוצא שראשית הפרק הינו מעתה "הנה ישכיל וירום ונשא וגבה מאוד" (פרק נב' פס' יג')

( נג' פסוק א') על סיבת השינוי נעמוד  -המקורית :" מי האמין לשמועתינו וזרוע ה' על מי נגלתה"במקום התחלתו 

  בהמשך.

  "אלפא אומגא

  ואולם ראשית נגש לבחון טענה נוצרית זו תוך סקירת הפסוקים.אחד לאחד.

  "הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד" (נב' פסוק יג')

מאמינה שהמשיח הינו עבד. הכנסיה מאמינה במושג המכונה בפיהם "אלפא  הבה נזכור שהכנסיה הנוצרית איננה

אומגה". כלומר הוא היה לפני הבריאה ויהיה אף אחריה וכן היותם שלוש שהם אחד, ואחד שהם שלוש, הם שווים 

את בכוחם ובחוזקם לחלוטין. אם כן, כבר בפסוק ראשון ישנה בעיה עם אמונתם האוילית. שכן כיצד ניתן לכנות 

המשיח בשם עבד? וכי יש אלוהות עבד הנתונה תחת האלוהות אדון? ובכלל אם המדובר במשיח האלוהי הרי 

שאין הוא חסר מעולם, ולעולם השכלה, ולא רום, ולא נשיאה גבוהה ואפילו תהייה הגבוהה ביותר שכן אין רגע 

יות "הנה" וכמו פסוק זה פסוק יג' אשר בו האלוקות אמורה לקבל תכונות אשר אין בה קודם ובודאי לא בפתאומ

  בפרק נב' הנ"ל אף פסוק י' בפרק נג' מעלה גיחוך ועוד הרבה יותר.

  "וה' חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח" (נג' פסו' י')

ישים אשם נפשו אז כיצד ניתן להעלות מחשבה זו שהאלקים עושה עסקה עם המשיח האלקי אם המשיח האלקי 

אלקים האב יתן לו כך וכך . נוכל לומר בגיחוך שאנו בטוחים שכאשר אלקים הבטיח לאלקים שהוא יתן לו זרע, 

אריכות ימים והצלחה אז אלקים מאוד שמח. האין זה מוצא מכלל כל הגיון שפויי? ומה יקרה אם האלקים לא 

ן לו? ומדוע זהו תנאי? האם יכול הוא להיכשל? "ישים אשם נפשו" ויכשל במשימה? האם אז אלקים לא ית

אלהים הבן איננו "אלפא אומגא"? הכיצד יכול הוא לקבל מאלוהות אחרת? היש משהו שהוא חסר?  -ובכלל, האם

מדוע האל חסר אותם? ובכלל, מה בדיוק הוא מקבל אריכות ימים? האם ישו האריך ימים? "וחפץ ה' בידו יצלח" 

אלהים הבן שהוא כנראה לא יוצלח מצד טבעו האמיתי ולכן האלהים האב המברך את  ברכה יפה ברך אלהים את

הלא יוצלח שחפץ האב בידו של הבן אמנם יצלח אך בלי ברכה זו מה היה עושה אלהים הבן? ובכלל, לא היתה 

  לישו כל הצלחה וברכת ה' שבה ריקם.
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הפופולארי של הכנסיה הוא שישו "יאריך ימים" האין ישו מת מיתה משונה, ובקצרות שנים? התרוץ 
האריך ימים בגן עדן. ושוב האם תשובה זו אינה אלא התחמקות וכי האלוהות היתה חסרה חיים רוחניים 
ארוכים בגן עדן ועתה קבל האל הבן מהאל האב אריכות ימים רוחנית? מהו טבעו של אל זה? ובמה 

הוא נצלב ומת ככלב עלוב. ומבלי לגאול את  יחשב זה לאל אם אפי' חיים רוחניים עצמיים אין לו? שהרי
  האנושות ובזה נודע שלא נתגשמה הברכה שאמורה היתה להתגשם בחייו.

עות קטן בתרגום התנ"ך משנה הרבה עות קטן בתרגום התנ"ך משנה הרבה 
  מאמיתתומאמיתתו

 NIV -וה KING James -חשוב מאוד לציין בפני נוצרים מאמינים דוברי אנגלית, שמתרגמי התנ"ך ה -
באנגלית שפירושו משרת. אולם אין זה נכון שכן הפרוש  Serventל:  תרגמו את המילה "עבדי" בעברית

המדגיש את היותו נתון תחת מרותו של האל באופן טוטלי ויותר ממשרתו שכן העבד  SLAVEהמדוייק הוא : 

קנויי בעצמו לאדון ולא רק מעשה ידיו כפי שהמילה משרת יכולה להתפרש. משרת יכול להיות אף שכיר יום. 

  המונח עבד סותר את אמונת הנוצרים. מכאן שעצם

דבר נוסף חשוב לדעת: שהשילוש הינו קריטריון קבלה לכנסייה הנוצרית, הרבה יותר מישו עצמו. כלומר אם 

נאמר לנוצרי מאמין שאנו מאמינים בישו אבל איננו מאמינים בשילוש הדבר יבהיל אותו הרבה יותר מאשר אם 

  בשילוש אבל לא בישו. נאמר את ההפך. כלומר, שאנו מאמינים

  זאת משום שרעיון השילוש מושרש עמוק בניבכי התאולוגיה הכנסייתית.

על כן "עדי ה'" אינם מהווים חלק מגוף הכנסיה הם אינם מקובלים על ידה ואינם נמנים כאחד מבין זרמיה משום 

  שלמרות היותם מאמינים בישו הם אינם מאמינים בשילוש.

  זרעו של ישו מתחת לאדמהזרעו של ישו מתחת לאדמה

שוב לפסוק י' בפרק נג': "אם תשים אשם נפשו יראה זרע", האם ישו ראה זרע? ישו לא זכה לבא בברית נישואין נ

  כלל ומת בלא בנים או בנות:

תשובת הכנסיה על טענה זו היא טפשית עוד יותר. גוף הכנסיה ומאמיניה הם הם המהווים את התולדות. 

רי על "זרע" רוחני. בתנ"ך המילה זרע אינה מופיעה בלשון האונג'ליסטים מאמינים שהנביא דבר באופן מטפו

  מטפורית היא תמיד מסמלת תולדות ממשיים בלבד ניתן להוכיח זאת באופן נחרץ וחד משמעי.

בספר בראשית (פרק יב' פסוק ה') מספרת לנו התורה שאברם יוצא מחרן ומגמת פניו ארצה כנען. הוא עולה לארץ 

י שמספר הפסוק:" ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר עם התולדת הרוחניים שלו כפ

  רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען".
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למרות זאת כאשר ה' מברך את אברם אמר אברם לה' "ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע", מדוע טוען אברם כך, 

  רוחניי. אברם קבל "ואת הנפש אשר עשו בחרן". הרי ה' נתן לו זרע מטפורי

וביותר מתעוררת התמיהה על המשך הפסוק "והנה בן ביתי יורש אותי" מיהו בן ביתו של אברם? האין הוא 

אליעזר? האין הוא בעצמו זרע המטפורי, אף הוא? ואם כן מה טוען אברם כלפי ה'? הרי הוא קיבל זרע מטפורי? 

  וק הבא:האמת מתבררת בשלמותה בפס

"והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעייך הוא יירשך ויוצא אותו החוצה ויאמר 
  הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" (פרק טו' פסוק ד')

  הוא מתכוון בשלמות אל "אשר יצא ממעיך". -כשה' מבטיח זרע

ישעיהו "בה' יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל" (פרק מו' פסוק א') הכוונה ממש לזרע,  וכן בפסוק הבא בספר

  לתולדות הממשיים של אבינו ישראל.

 45כאשר התנ"ך מדבר באופן מטפורי הוא אינו משתמש במונח "זרע" אלא במונח "בנים". פסוק יא' פרק 

  ועל פעל ידי תצוני" בישעיהו: "כה אמר ה' קדוש ישראל ויצרו האותיות שאלוני על בני

  כאן ניתן לומר שהמונח "בני" הינו מטפורי משלי.

הפסוק שאחריו חושף את כוונת הפסוק באומרו:" אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל 

צבאם צויתי" (פסוק יב') וכמו הפסוק "בנים אתם לה' אלהיכם" שאף הוא משלי מכיון שהמלה "בנים" בתנ"ך 

  משת באופן מטפורי אולם לא המילה "זרע".משו

  טענת נבואה והתגשמותה ביחס לישו הנוצרי.
באשר להמשך הברכה אשר העבד מקבל, אם ישים אשם נפשו "וחפץ ה' בידו יצלח" אין ספק שחפץ ה' המדובר 

  בפסוק הינו גאולת העולם הבאה בעקבות כפרת העולם ע"י העבד.

ומר שישו הגשים זאת שכן אין העולם גאול ושלם כפי השלמות הראוייה לו לאור קריאת פסוקים אלו לא נוכל ל

על פי תאורו של הנביא ישעיהו בעצמו "וגר זאב אם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכספיר ומריא יחדיו ונער קטן 

על מאורת נהג בם", "ופרה ודב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן", "ושיעשע יונק על חר פתן ו

  ט') -כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" (ישעיהו יא' ו' …צפעוני גמול ידו הדה"

האם ישו הצליח בכך? מובן שראשיה ומנהיגיה של הכנסייה מתרצים זאת, שבביאה שניה יגאל ויתוקן העולם ע"י 

ע טוענים הם להתגשמות הנבואה? ישו. ואם כן מודים הם שלא נתקיימו נבואות אלו בביאתו הראשונה ואם כן מדו

כיצד מציגים הם בפני יהודים טענת נבואה והתגשמותה? הרי שאנו צריכים (הנוצרים מסכימים) לחכות ולראות 

  את התגשמות הנבואות לעתיד לבא בביאתו השניה?

ת סרק עכ"פ בודאי לא הוגשמה הנבואה בביאתו הראשונה ואין בטענותיהם באשר לנבואה והתגשמותה, אלא טענ

האם בשל כן עלינו לקבלו כהמשיח התנכי? בשל הטענה שבעתיד הוא יגשים את נבואות התנ"ך? ואולי ההפך 

הגמור יקרא דוקא? ישו איננו העבד הנרצע. שהרי הוא כבר חי ומת וחפץ ה' לא כבר הצליח על ידו. ועוד שאין 

ק 'שחפץ ה' בידו יצלח' מדבר כלל על ביאה בפרק זה בפרט ובתנ"ך בכלל כל זכר לביאה שנייה. ואין נבואות הפר

  שניייה. הנביא מדבר על פרק חיים אחד הנוכחי בלבד של העבד שבאותו פרק חיים "חפץ ה' בידו יצלח".

ובוודאי שאין זה אלא הבל ורעות רוח להתייחס לטענות דמיוניות העתידיות של הכנסייה וראשיה כאל נבואה 

  כבר. והתגשמותה וכאלו שהתרחשה ונתגשמה
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יותר תגדל התמיהה על הגיון שגויי זה בשל היותו הבסיס האיתן עליו עומדת אמונתם אשר איננה אלא משענת 

  הקנה הרצוץ.

תקופת הגאולה והתגלות המשיח מתוארת בתנ"ך בהרבה מקומות אולם בשום מקום בתנ"ך אין זכר למשיח בן 

  דוד הסובל.

ך כלל, וזרה היא ליהדות ומלבד אמונתם זו הנלמדת מפרק זה טענה נוכרית זו איננה מתאימה לרוחו של התנ"

  ישעיהו נג' וללא ביסוס אין לה אח ורע בנבואה כלל.

ההפך, ניתן להאמר על משיח בן דוד בכל מקום שבו הוא מוזכר בנבואות התנ"ך שהינו שליט וגואל נחרצות. ניתן 

ון שישו לא מגשים שום נבואה ברורה לומר שטענת "הנבואה והתגשמותה" שטוענת הכנסיה לא נכונה כי

קיבוץ עם ישראל מהפזורה, בנין בית המקדש, השמדת עמלק שעבור  -(המעמידה אותו ללא ספק כמשיח) כמו

  מלכיות, החזרת כל עם ישראל בתשובה, תיקון העולם, תחיית המתים ועוד ועוד.

א משמעותיים כלל כמו "נולד בבית לא בכדי בחרה לה הכנסייה במתכוון לטעון נבואה והתגשמותה בפרטים ל

לחם, נדקר על הצלב בצידו, רכב על אתון בכניסה לירושלים, קראו לפניו 'הושענה לבן דוד', נולד לבתולה 

ובמתכוון. האם ישו נולד לבתולה או לא? מי בדק?  -"פרטים שלא ניתן לבררם כלל ע"י בני דורות מאוחרים יותר

יו יהודים אחרים שנולדו שם? על המשיח לא נאמר שהוא יולד שם רק האם ישו נולד בבית לחם? האם לא ה

שמוצאו מישי בית הלחמי. הנוצרים סילפו והטעו בפרוש הפסוק ושינו את מובנו והקשרו האמיתי. כשהמשיח 

היהודי יופיע אין ספק שכולנו נדע מיד שהוא הוא ולא אחר לכן אין התורה מזכירה בשום מקום את המצוה 

  להאמין שישו הוא המשיח. -חידה שישנה בנצרותהגדולה והי

אין מצוה כזאת בתורה כלל למרות ריבוי המצוות שבה יסוד היסודות של הנצרות לא מוזכר אפי' ברמז בתנ"ך 

  כולו.

כשיגיע המשיח אנו נדע בודאות מעבר לכל צל של ספק שזהו אכן המשיח גואל העולם. מעשיו יוכיחו, אישיותו 

  לם תוכיח.תוכח והמציאות בעו

  הוא יצליח להגשים נבואות כלליות ולא ספיקולטביות פרטיות וחסרות משמעות אשר לא ניתן לבררן כלל.

לא נצטרך להאמין שהמשיח הוא המשיח אנו פשוט נדע זאת בוודאות. נבואות מסוג זה שהכנסיה מציגה, לא יהיו 

הכנסיה הנוצרים נדמת כמשל הצייד  בעתיד בעלי משקל כלל. שיטת המצאת הנבואות והתגשמותן ע"י ראשי

היורה את חיצו אל עבר המטרה, ומשהחטיא את המטרה, ובגדול, הלך הלה לצייר סביב מקום החץ מטרה למען 

יראו הדורות הבאים שהוא קלע בדיוק אל מרכז המטרה. כך ציירו להם ראשי הכנסיה את נבואות התנ"ך 

, סילפו, וסרסו פסוקים וזאת תוך הוצאתם מהקשרם בתנ"ך והתגשמותן סביב סיפור חייו של מושיעם התאימו

  ואפי' פרק שלם הוצא מהקשרו פרקנו ישעיהו נג'.

  מיהו "העבד" המדובר בישעיהו נ"ג באמתמיהו "העבד" המדובר בישעיהו נ"ג באמת

  על מנת לגלות מיהו העבד המדובר בפרק, עלינו לזכור את הכלל: פסוקים באור מסבירים פסוקים בחשכה.
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העבד בשל היותו 'שירה נבואית פואטית סתומה', הרי שהפרקים שלפניו אם פרק נג' איננו מגלה את זהותו של 

חושפים את זהות העבד שכן אין ישעיהו נג' הפרק היחידי בספר וכן מספר לנו הנביא ישעיהו בתשעה מהפרקים 

  המקדימים את פרק נג'.

  "ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי" (פרק מא' פסוק ח')

תיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך" (פרק מא' "אשר החזק
  פסוק ט')

"אתם עדי נאם ה' ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי 
  לא יהיה" (פסוק י' פרק מג')

  א') "ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו" (פסוק מד' פסוק

  " כה אמר ה' עשך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו" (פרק מד' פסוק ב')

  "זכר אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני" (פרק מד' פסוק כא')

  "למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני" (פרק מה' פסוק ד')

" צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוהו עד קצה הארץ אמרו גאל ה' עבדו 
  יעקב" (פרק מח' פסוק כ')

"שמעו איים אלי והקשיבו לאומים ה' מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי וישם פי כחרב חדה בצל ידו 
ישראל אשר בך אתפאר" (פרק מט'  החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני ויאמר לי עבדי אתה

  פסוק א')

. " ועתה אמר ה' יצרי מבטן לעבד לו לשבב יעקב אלי וישראל לא יאסף ואכבד בעיני ה' ואלהי היה עוזי ויאמר 10

נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה 

  ה', ו')הארץ" (פרק מט' פסוקים 

הרי ש" עבדי יעקב" הוא העבד היחידי המוזכר שוב ושוב בכל הפרקים הקודמים לפרק נג' אולם אף מהפרקים נד' 

עד סו' היינו עד סוף הספר ניתן ללמוד שישנם "עבדים" בלשון רבים לה' כלומר "עבדי יעקב" הם עבדים לה'. 

  הם הפסוקים:הנביא ישעיהו אף מפרט מהו הקריטריון להיות עבד לה' אלו 

" כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאתי 
  נאום ה'" (ישעיהו פרק נד' פסוק יז')

"לרני עקרה" בתחלת  -פסוק זה אינו שנויי במחלוקת הוא נאמר על "כנסת ישראל" הנמשלת ל "עניה סערה" ו

  עם שלם "עבדי יעקב". -ת נחלת עבדי ה' וצדקתם " היא בלשון רבים ולא יחידפרק נד' אולם הלשון בפסוק "זא

מהו הקריטריון להיות "עבד ה'" : "ובני הנכר הנלוים על ה' לשרתו ולאהבה את שם ה' להיות לו לעבדים כל 

 שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי", " והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם

  לרצון על מזבחי כי בית בית תפלה יקרא לכל העמים" (פרק נו' פסוקים ו', ז' )

הרי שגם הגויים יכולים "להתלוות" אל ה' לשרתו, הם חייבים לשמור את יום השבת ולא את יום ראשון. אולם יום 

שבת ניתנה לעם שבת ניתן לעם ישראל בלבד על כן הם מחוייבים להתגייר, זוהי המשמעות של "הנלוים אל ה'" ה

  היוצא ממצרים בלבד על כן ניתן להצטרף אליו ע"י גיור בלבד.
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"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם אות היא ביני ובין בני ישראל כי 
  ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" (שמות לא' טז')

  ל ובין בורא עולם בלבד והיא היום השביעי.השבת היא ברית בין עם ישרא

הברית היא לעולם: " ויאמר ה' אל משה לאמר ואתה תדבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי תשמורו כי אות 

  היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם" (שמות לא' יד')

חזקה ובזרוע נטוייה על כן צוך ה' אלהיך "וזכרת כי עבד היית בארץ מצריים ויוציאך ה' אלהיך משם ביד 
  את יום השבת" (דברים ה' יד')

הנביא ישעיהו התכוין בפרק נו' שאף "בני הנכר" (אם יכללו בעם היוצא ממצרים שהרי רק הם מצוים על השבת) 

מהר  אם "יתלוו אל ה'" לשמור את השבת, (כיון שנכללו בכלל עם ישראל) "ויחזיקו בבריתי" (היא התורה הברית

  סיני שנתנה לעם היוצא ממצרים) אז אף הם יקראו עבדים.

הפסוק הבא מוכיח שאכן יש מקדש בית תפלה עולה וזבח לעתיד לבא. (שלא כאמונת הנוצרים שישו החליף כל 

עולה וכל זבח לנצח ואין בית מקדש שלישי שכן הוא, ישו החליפו.) "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית 

הם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים" ובודאי שנבואה זו נאמרה תפלתי עולותי

  לעתיד לבא שהרי היא לא נתגשמה בזמן עבר.

נוכל לדעת מהו טיבו של "עבד ה'" המופיע בפרק נג' תוך סקירת הספר מתוך ההקשר של הפרקים אם רצוננו 

  לדעת את דבר ה' ולא שום דבר אחר.

הו ממשיך להגדיר מי הם העבדים ונותן הגדרה נוספת הפעם בתוך עם ישראל בפרק סה' פסוק ח',ט': הנביא ישעי

"כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתוהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית 

העם היהודי נקרא "עבדי  לא כל -הכל: והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו שמה"

  יעקב" לא כולם נקראים "שארית ישראל" רק השומרים את ברית ה' ולא העוזבים את ה'.

סה' פסוק יא', יב': "ואתם עזבי ה' השכחים את הר קדשי... ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו יען קראתי 
  תם"ולא עניתם דברתי ולא שמעתם תעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחר

"לכן כה אמר ה' אלקים הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו 
ואתם תבישו הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תולילו. והנחתם שמכם 

  לשבועה לבחירי והמיתך ה' אלהיך ולעבדיו יקרא שם אחר" (ישעיהו סה' יג', יד', טו')

  ארית היא "שארית יעקב" היא "שארית ישראל" זהו "עבדי יעקב" השלם והאמיתי.על הש

ועליהם נאמר: "והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא 

עבר ייחל לבני אדם : והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער בכור בעדרי צאן אשר אם 

  ח') -ורמץ וטרף ואין מציל: תרם ידך על צריך וכל אויביך יכרתו" (מיכה ה' ו'

לכן רש"י כאשר פירש את הפסוק "הנה ישכיל עבדי" בישעיהו נב' פסוק יג' פרשו "הנה באחרית הימים יצליח 

  יעקב הצדיקים שבו"! -עבדי

  מראהו של העבד:
כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם" (נב' פסוק יד')  נשוב לפרק נג' לפסוק הבא: "כאשר שממו עליך רבים

ישנם פסוקים נוספים בפרק המבטאים את מראהו המשחת כמו הפסוק "ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה לא 

  תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו"
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גשמותה אחרת הסותרת נבואה זו כיצד יתכן לומר פסוקים אלו על ישו הנוצרי הרי הכנסיה כבר טענה לנבואה והת

"יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם", "חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך" 

  (תהילים מה' ג', ד')

ואם כן הרי שיש לו תואר "יפיפית מבני אדם" ולא "משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם" ובמקום "לא תואר לו 

מר עליו "הודך והדרך" במסורת הכנסייה מקובל שישו היה יפה תואר, והפסלים בכנסיות ולא הדר " הרי נא

מציגים איש יפה תואר. אם כן הוא איננו מגשים את נבואת הפרק לא בפסוק יד' פרק נב ואף לא פסוק ב' פרק נג' 

  הנ"ל.

  סיכום הגדרת העבדסיכום הגדרת העבד

השען על מכהו ונשען על ה' קדוש "והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב ל
  ):5-6 19ישראל באמת" (ישעיהו י', כ') וזהי המשמעות של הפסוק (שמות 

"ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם 
  תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלא הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"

ו במהלך דברי נבואתו מגדיר בדיוק מופלא את "עבדי יעקב" הגדרתו זו מתחלה מפרק מ' עד סוף הנביא ישעיה

  את אחדות ה' המוחלטת. -הספר. הוא אף מגדיר את הבשורה אותה צריך "עבדי יעקב" לבשר לעולם

ואחרי "אתם עדי נאום ה' ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל 
  לא יהיה", "אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם ה' ואני אל" (ישעיהו מג' י', יא')

נמצא שלאחר סקירת וחקירת ספר ישעיהו ועיון בפסוקיו לאורך הספר מגיעים אנו להגדרת עבד ה' "עבדי יעקב" 

ב בשורה אחת את ההגדרה הנפלאה של "עבד כלומר הצדיקים שבו, ובכך הגענו לפירוש רש"י שכתב בלשונו הזה

ה'" וממילא לא נכונה טענת הנוצרים הטוענים שרש"י המציא הגדרה זו. היא כתובה בעט ציפורן בספרו של 

  הנביא ישעיהו וחרוטה ברזל על לוח לבו.

  הנביא ישעיהו אף הוא לא המציא הגדרה זו היא נובעת ישירות מהתורה (ויקרא כה' נה'):

ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתים מארץ מצרים אני ה' אלהיכם", "לא תעשו לכם אלילים  "כי לי בני
ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני ה' אלהיכם", "את 

  שבתותי תשמורו ומקדשי תראו אני ה'", "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט' ג') (כח' א', ב')

התורה היא לשון יחיד על עם ישראל עבדיו של ה' ע"פ הגדרת התורה, ובכלל כל עשרת הדברות נאמרו לעם  לשון

  ישראל בלשון יחיד: "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (שמות יט' ב') וכו'.

  חוליו וסבלותיו של "עבד ה'"חוליו וסבלותיו של "עבד ה'"
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  נו חשבנוהו נגוע מכה אלהים ומעונה"ישעיהו נג' בפסוק ד': "אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנח

  ) 16,17 8"בברית החדשה" במתי (

ויהי לעת ערב ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את הרוחות בדבר וירפא את כל החולים למלאת את אשר דבר 

  ישעיהו הנביא לאמר "חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם"

חלה ניתן לומר עליו "ומכאבינו סבלם", האם זהו מובנו טענת הברית החדשה תמוהה מאוד האם הרופא המרפא מ

  האמיתי של "חלינו הוא נשא"?

הרי המשמעות הפשוטה המובנת היא שהוא נשא את החולי בעבורינו הוא נשא את הסבל והחולאים שהיו עלינו 

  על שכמו על גביו בעצמו.

  האם יש מרפא הצרעת, נצטרע בעצמו?

צ') האם הקדחת עברה לישו והוא  -רף ממנה הקדחת ותקם ותשרתם" (מתי ח'לפי תאורו של מתי: "ויגע בידה ות

  כאבה וסבלה?

האם כאשר גרש ישו שדים הם עברו אליו והוא סבלם? ישו ריפא אשה זבת דם שפסקה זיבתה האם הוא נשא את 

ל ישו סבלה ותחלואיה והתחיל לזוב דם במקומה? כשישו ריפא את זרועו היבשה של אחד החולים האם ידו ש

  יבשה במקום? אם כן, כיצד ניתן לומר "אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם".

לפי תאור הברית החדשה היה לפסוק בישעיהו להתנסח כך: "אכן חולינו הוא ריפא וחטאותינו הוא כיפרם" 

סבול את (במיתתו על הצלב) לכן לא נתגשם בו הפסוק "אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם" ישו לא יכל ל

סבלם הממשי הפיזי של כל בני האדם במשך כל ימות עולם, שכן בני אדם סובלים הרבה יותר משלוש שעות סבל 

  על הצלב.

  אין כאן תמורה שווה והפסוק לא יכזב, וחייב הוא להתמלא כפשוטו.

  העם היהודי, להבדיל, אכן סבל את סבלו של העולם כולו.

ביום שישי אחד אלמוני בחייו מתוארות כאן בנביא, אלא סבלם של לא סבלו של איש אחד במשך שלש שעות 

  מליוני בני אדם במשך כל ימות עולם סבלו האמיתי של העם היהודי הנושא את חטאת העולם כולו .

זהו תאור כולל של ההנהגה האלקית כלפי אומה שלמה וכפרת עולם שלם תוך תאור גלובלי של משך כל ימות 

  עולם.

השישית עד השעה התשיעית לפי תאור האנגליונים ואף הובל למותו בבזיון ע"י החיילים ישו סבל מהשעה 

  הרומים.

אין זה עולה בקנה אחד עם מסעות הצלב, עלילות דם, אנקויזציה, שואה, פוגרומים, גזרות רצח עם והשמדות 

  הסובל האמיתי המתואר בפסוק. -במהלך ההיסטוריה כולה של העם היהודי כולו

  הבא "נבזה וחדל אישים איש מכאובות וידוע חולי ובמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו" פסוק ג'. אף הפסוק

הרי לפי ספורי האנגליונים ישו לא היה חולני. באיזה חולי היה ידוע? ישו איננו איש מכאובות כל ימיו לא היה 

יילים הרומאים אין זה הופך אותו איש מכאובות. אף אם בירושלים לפני מותו בעת הוצאתו להורג עונה ע"י הח

"לאיש מכאובות" ואף לא "לידועי חולי" שכן תואר זה ניתן לאיש אשר כל ימיו חי עם מכאובות ועם חולי ידוע. 

ובכלל, "כמסתר פנים ממנו" המופיע בפסוק משמע שמכיון שהוא היה נבזה ולא נחשב לכן הסתיר את פניו 

זה וקילל את הפרושים והסופרים, ארגן מרד של מוכסים וחטאים נגד מאיתנו. ואולם ישו לא היה כזה הוא בי

הסמכות של חכמי ישראל בנתנו את מפתחות השמים לפטרוס להתיר את האסור ולאסור את המותר. הראה את 
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פניו יפה מאוד בבתי כנסת ובמקדש ע"מ ללמד את שיטתו ולא נתקיים בו "כמסתר פנים ממנו". הפך שלחנות 

קהיל אנשים ועורר פרובקציות, חולל "נסים" על פי תאור האנגליונים והתכבד בהם כאלהים בבית המקדש, ה

  בעיני הבורים, החשיב את עצמו לבן האלקים וכך הורה לאנשיו. האם לזאת יקרא "נבזה".

הרי כל הנאמר לעיל הינו על פי תאורי האנגליונים בעצמם בלבד עם  -האם לזאת יקרא "וכמסתר פנים ממנו"

ל החשיב את ישו לנזק גדול ולא יתכן לומר "נבזה ולא חשבנוהו" המנהיגות חששה ממנו מפני הפיכה נגד ישרא

  הסמכות של הסופרים והפרושים וזאת על פי תאור האנגליונים בעצמם האם לזאת יקרא "נבזה ולא חשבנוהו"?

  .הוא אמנם נחשב מאוד הוא נחשב לשרש הרע, סיבה לזהירות, למסית ומדיח, למכשף

  הוא לא חי בשולי החברה בבזיון ובושת פנים "והסתיר את פניו" "כלא נחשב" כפי שמתאר בפסוק ג'.

חשוב לדעת שכל הנ"ל מבוסס אך ורק על תאור חייו של ישו על פי האונגליונים בברית החדשה בלבד כפי 

  טענותיהם הסותרות.

  תדהמתם של אומות העולם לעתיד לבואתדהמתם של אומות העולם לעתיד לבוא

גויים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו נשוב לפסוק הבא: "כן יזה 

  התבוננו" (פרק נב' פסוק טו')

בפרק זה ישנו תאור של תדהמה, של קפיצת יד לפה, ישנו משהו שמלכי האומות לא יודעים שכאשר הם ידעוהו 

  באחרית הימים הם יקפצו את פיהם בתדהמה.

  הדבר ונתגשם בעת התגלות ישו ואח"כ כשקבלוהו אומות העולם.על פי אמונת הנוצרים כבר קרא 

 - את אשר לא סיפר להם, אלא לעם ישראל, הם כן ראו ואת אשר לא שמעו, אלא עם ישראל שמע, הם אומות

  העולם דוקא, התבוננו. כך מפרשים הנוצרים פסוק זה.

שנה. אומות העולם יגיעו אלינו באחרית אולם אם מתבוננים בפסוקי התנ"ך מוצאים אנו שוב ושוב רעיון חוזר ונ

הימים הם יתבטלו אלינו ויבאו לקבל את חסותינו. מדוע איפה הם יעשו זאת אם הם צדקו ואנו טעינו? וכך מעידים 

הנביאים: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות יראו גויים ויבושו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם 

כזחלי ארץ ירגזו ממסגרותיהם אל ה' אלהינו יפחדו ויראו ממך" "תתן אמת ליעקב  תחרשנה", "ילחכו עפר כנחש

  חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" (מיכה ז' טו', טז' כ')
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"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' 
  רך ומלכים לנגה זרחך" (ישעיהו פרק ס' פסוקים א', ב' )וכבודו עליך יראה והלכו גויים לאו

"והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כל מנאציך וקראו לך עיר ה' ציון קדוש ישראל" 
  (ישעיהו ס' פסוק יד')

"וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את אויביו" (ישעיהו סו' 
  וק יד')פס

  "ונודע בגויים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" (ישעיהו סא' פסוק ט')

  "וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך" (ישעיהו סב' פסוק ב')

  "וקראו להם עם הקדש גאולי ה' ולך ייקרא דרושה עיר לא נעזבה" (ישעיהו פרק סב' פסוק יב')

ך וירחך לא יאסף כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך ועמך כולם צדיקים "לא יבא עוד שמש
לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעיתה 

  אחישנה" (ישעיהו ס' פסוק יט')

ת בירושלים ולחלות את פני ה' כה ולסיום דברי הנביא זכריה: "ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את ה' צבאו

אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות העמים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה 

  כג') -עמכם כי שמענו אלהים עמכם" (זכריה ח' פסוק כ'

ם הנ"ל נוכל לומר מדוע יבאו הגויים אלינו? מדוע אין אנו אמורים ללכת אליהם לשמוע על ישו? לפי הפסוקי

שקפיצת הפה של מלכי אומות העולם אשר יהיה לעתיד לבא יהיה על ענינו של העבד האמיתי הוא "עבדי יעקב" 

העבד האמיתי יתגלה וכשתוודע לפתע האמת האמיתית אשר איננה ידועה למלכי אומות העולם עתה הם "יראו" 

הרגו והשמידו את עבד ה' האמיתי אשר בזכותו "ויתבוננו" שהם האמינו בעבד השקר, ובשמו טבחו ורצחו, 

  העולם קיים ובסבלו נתכפר לעולם כולו.

  הוא השה האמיתי נושא חטאת העולם ובזכותו העולם נגאל. הוא "עבדי יעקב".

התכנית האלקית על ההסטוריה של אחרית התכנית האלקית על ההסטוריה של אחרית 
  הימים אותה חושפת נבואת הפרקהימים אותה חושפת נבואת הפרק

רית הימים נסביר את הפסיכולוגיה הכנסייתית על ע"מ להבין יותר את גודל התדהמה של אומות העולם באח

תפיסתה התאולוגית. הנוצרים המאמינים במהלך ההיסטורי עד אחרית הימים שישו הינו המשיח בן האלהים זהו 

סיפור הכיסויי לאמת התנ"ך לכן הם יפרעו פרעות בעם ישראל ויבזוהו וישסוהו. ואולם באחרית הימים יתגלה 

  ננו ישו ואף איננו מוחמד אלא עם ישראל "עבדי יעקב".האמת האמיתית שהעבד אי

עלינו לדעת שאלפיים שנות משיח החלו עם חורבן הבית השני כפי שאומר המדרש ביום שנחרב בית המקדש נולד 

  המשיח ואולם אין הכונה נולד ממש אלא התחילה תקופת שני אלפים משיח.
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  מונתם רחוקה לחלוטין והופכית ליהדות.הדתות שלפני תקופה זו היו עובדי אלילים פגניים שא

ואולם מיום החורבן והלאה, הדתות אשר צצו בעולם כנצרות והאסלם קרובות יותר ואף מבוססות על היהדות 

עצמה. נוכל לומר שישנה כאן תוכנית אלוקית לתקופת שני אלפים משיח והיא הכנת העולם להופעת מלכות ה' 

וד. ללא דתות, עם הופעתו של משיח בן דוד, העולם לא ידע להכיר מהי באחרית הימים בראשותו של משיח בן ד

האמת מכיון שלא היה לו שום רקע קודם אודות התנ"ך ואמונתו. עתה כאשר דתות הללו התפשטו בעולם, אם 

יופיע לפתע מלך המשיח והוא איננו מחמד והוא איננו ישו, לא תשאר לעולם ברירה אלא להכיר את האמת ומיד, 

  אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה'. 'שה'

  אם יבוא המשיח, והוא איננו ישו, היכן נמצאת האמת? -אם נשאל היום נוצרי מאמין

אצל היהודים. וכן כנ"ל לגבי המוסלמים שדתם מבוססת על הנביא האחרון בשרשרת נביאי  -אין ספק שהוא ישיב

באחרית הימים ובאותו אופן, ומכאן סיבת תמיהתם  התנ"ך שאליו יש להשמע שכן "הלכה כבתראי", אף הם יתבדו

  לעתיד לבא.

  "חילוף תאולוקי" או "ברית תאולוגית"

הכנסיה הנוצרית מאמינה ב"רפלסמנט תאולוגי" או "קוננט תאולוגי" הכוונה היא שהכנסיה החליפה את עם 

  יכות אליהם בלבד.ישראל בברית החסד היחידה עם בורא עולם ומעתה כל נבואות התנ"ך על עם ישראל שי

אולם בעייה תאולוגית עומדת בפניהם: מדוע ה' משמר את עם ישראל אפי' אחרי החורבן הרי כבר אין להם מסר 

  נצחי שכן הכנסיה החליפה את ישראל?

הנוצרים מאמינים שהעם היהודי סובל ויסבול לנצח בגלות  -לכן הגו ראשי הכנסיה את רעיון "יהודי הוותיקן"

ישו מושיעם, וכעדות כלפי אומות העולם הם צריכים להתקיים ולסבול כדי שידעו כולם מה קורא  בשל דחייתו את

למי שדוחה את האמונה בישו. (על כן העם היהודי קיים עדיין יש לו עדיין מסר נצחי) אולם הגזרות, הפרעות 

קבוצת יהודים, והם  וההשמדות גרמו לותיקן לחשוש שמא עדות זאת תיכחד, ועל כן הותיקן לקח תחת חסותו

  מוגנים ברומא ע"י הותיקן למען תשמר קבוצת יהודים מנימלית, ובכך לאשש את תאוריית "העדות" בפני העולם.

באחרית הימים תגדל תמיהתם של הגויים מכיון שכאשר הם "יראו" "ויתבוננו" שעם ישראל הוא "עבד ה'" ואז 

דוקא הוא  -של ה' היחידי שלא בגד באמונת ה' האמיתית תווצר להם בעייה תאולוגית. מדוע איפה העם הנבחר

  סבל השמדות, יסורים, גלויות, וגזרות במשך כל ימי עולם?

הם עתידים להפתעתם לגלות שסבלו של עם ישראל היה בעיקר בשל עוונם שלהם הם פשעו בו בכל פעם שירדו 

ה' בעולם לעם ה' ל"עבדי יעקב"  לשפל המדרגה, כשמרדו ובגדו באלהי ישראל הם נגשו ראשית לנציגו של

ורדפוהו והשמידוהו והוא סבל ושתק ונשא את חטאת העולם על גביו. ובגללו ואך ורק בגללו נסלח להם ולעולם 

  כולו.

  "זרוע ה'"

  "מי האמין לשמועתינו וזרוע ה' על מי נגלתה" ( נג' פסוק א')

עולם אומרים לעתיד לבוא, "זרוע ה'" בתנ"ך לאור הנאמר לעיל הרי ברור שאת הפסוקים הללו הגויים אומות ה

תמיד מדבר על גאולת עם ישראל מבין הגויים ניתן לראות זאת מתוך ההקשר המהווה הקדמה לישעיהו נג': (פרק 

  נב' פסוק ט')



1 6 א|  4 מ ו ר י  נ ק ז ל ט  פ ש    מ

  17:51 21/07/2013   19גרסא 

"כי נחם ה' עמו גאל ירושלים", "חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת 
ביציאת מצרים "ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית  אלהינו" כמו כן

  " (שמות יג' פס' ג')…עבדים כי בחזק יד הוציא ה' אתכם מזה

  למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות פרק יג' פסוק ט') …"

  "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד' פסוק ט')

א ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ( שמות "ויר
  יד' פסוק לא')

מובן מתוך הקדמת פרק נג' היינו פסוקי פרק נב', שהמדובר בהוצאת עם ישראל מידי הגויים מסבלותיהם באחרית 

אל לא יסבול עוד את חטאותיהם אלא הם הימים. שכן עם ישראל סבל בעבורם. ואולם באחרית הימים עם ישר

  ישאו בתוצאות, ועם ישראל "ירום ונשא וגבה". רעיון זה מוכח שוב ושוב בכל הנביאים כולם.

  אפילו בפרק המהווה הקדמה לישעיהו נג' הוא פרק נב' פס' ג': "כי כה אמר ה' חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו"

  בראשונה לגור שם ואשור באפס עשקו"פס' ד': "כי כה אמר אדני ה' מצרים ירד עמי 

פס' ה': "ועתה מי לי פה נאום ה' כי לקח עמי חנם משליו יהלילו נאום ה' ותמיד כל היום שמי מנואץ" בדיוק 

  מהסיבה הזו עם ישראל סובל לא את חטאותיו, אלא "חנם", "באפס עשקו", "לקח עמי חנם".

א כי אני הוא המדבר היננו מה נאוו על ההרים רגלי המבשר מספר לנו פרק נב' "לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההו

משמיע שלום מבשר טוב" וכך אנו מגיעים לפרק נג', ה' חושף את זרוע קדשו ע"מ להציל את עם ישראל מאומות 

העולם וזהו הרקע המקדים לישעיהו נג', בדיוק פסוק אחד לפני "הנה ישכיל עבדי" הוא הפסוק "כי הלך לפניכם 

  ם אלהי ישראל".ה' ומאספכ

ה' קוצף על הגויים עם ישראל נושא חטאת ה' קוצף על הגויים עם ישראל נושא חטאת 
  העולםהעולם

כיצד התעלמו מכך ראשי ומנהיגי הכנסיה הם קברו ראשים כבת יענה בתוך האשלייה השטחית המוציאה מן 

ההקשר את פרק נג'. בדיוק בגלל ההתעללות בעם ישראל חינם כותב זכריה הנביא: "וקצף גדול אני קוצף על 

  אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה" (פרק א' פסוק טו') הגויים השאננים

פרק נג' הוא אחד מבין שרשרת פרקים המתחלה מישעיהו מ' "נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם דברו על לב ירושלים 

מדוע לקחה ירושלים כפליים  -וקרא אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה"

  ?בכל חטאותיה

  והיכן הוא ישו המכפר חטאים, האין הוא הדרך היחידה לסלוח חטאים? היש דרך נוספת?

ירושלים לקחה גם עבור הגויים! היא נושאת חטאת העולם! זוהי סיבת הנחמה "נחמו נחמו עמי" ולא ישו והצלב, 

  שאין להם שום זכר בין פסוקי התנ"ך!
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ת חרפתם בעצמם, ואלו עם ישראל לא ישא את חרפת אף הנביא יחזקאל מתנבא שלעתיד לבא הגויים ישאו א

הגויים יותר "כה אמר ה' אלקים הנני בקנאתי ובחמתי דברתי יען כלמת הגויים נשאתם" לכן כה אמר ה' אלקים 

  אני נשאתי את ידי אם לא הגויים אשר לכם מסביב המה כלימתם ישאו" (יחזקאל לו' פסוק ז')

חרפת עמים לא תשאי עוד וגוייך לא תשכלי עוד נאום ה'" (יחזקאל "ולא אשמע אליך עוד כלימת הגויים ו
  לו' טו')

  זהו עתידו של העבד הנושא בגלות את כלימת וחרפת העולם עד אחרית הימים.

לא אהב את העובדה שבסמיכות פסוקים כל כך גדולה לפרק נג' מופיעות  KING JAEMesהתרגום הנוצרי 

את המילה "באפס" שמשמעותו על לא עוול בכפו,  KING JAEMes -המילים "באפס עשקו" לכך השמיט ה

  המתייחסת לעם ישראל, ע"מ שיראה שאשור עשקו לעם ישראל אולם בחטאו של עם ישראל ולא באפס.

לשון יחיד ורבים בפרק ישעיהו נג' וכשלונה לשון יחיד ורבים בפרק ישעיהו נג' וכשלונה 
  הלשוני של הפרשנות הנוצריתהלשוני של הפרשנות הנוצרית

בפרק נג' המדברים על היחיד. וכיצד אפשר שהפרק  ביטויים 67נוצרי אונגליסטי מאמין, בדרך כלל יטען שישנם 

  ידבר על עם שלם?

התשובה פשוטה ומובנת מאליה: הנביא בלשונו הפואטית, מדבר על העם כעל היחיד הוא קוראו "עבדי יעקב" 

שזהו לשון יחיד בלשונו של הנביא ישעיהו. הוא עובר מלשון רבים ליחיד בדברו על עם ישראל אפילו באותו 

וכל  …תם עדי נאום ה' ועבדי אשר בחרתי" (פרק מג' פס' י') אף בפרק נד' "כל כלי יוצר עליך לא יצלחפסוק "א

  לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאיתי נאום ה'".

  פתח הנביא בלשון יחיד על עם ישראל ואח"כ המשיך בלשון רבים.

  הפרשנים הנוצרים והיהודים, הרי ברור שזהו לשונו של הנביא.כיון שאין פסוקים אלו שנויים במחלוקת בין 

ברור שניתן לדבר על עם ישראל בלשון יחיד כפי שאנו רואים בתורה "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יח' פסוק 

  ג') אולם, ברור שלא ניתן לדבר על אדם אחד יחידי בלשון רבים.

ט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע והנה בפרק נג' בישעיהו פסוק ח': "מעוצר וממשפ

אף כאן הנביא ישעיהו עובר מלשון יחיד ללשון רבים. שכן המילה 'למו' משמעותה 'להם', ובמקום  -למו"

שהנביא יכתוב מפשע עמי נגע 'לו' שאז ורק אז יהיה מובנו על העבד היחיד, הוא כותב את המילה 'למו' שמשמע 

  רבים.שהעבד הוא 

הרי זו סתירה מפורשת לפרשנות הנוצרית על הפרק שכן לא ניתן לדבר על אדם יחידי בלשון רבים כלל, לכן 

  האפשרות שישו הוא העבד המדובר בפרק איננה קיימת.
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  תרמית התרגום הנוצרי
חיד הן מפרשי התנ"ך הנוכרים חשו באמת במבוכה רבה, ובתרגמם את המילה 'למו' לאנגלית תרגמוה לו בלשון י

  חטאו בכך. NIV-הן KIN JAMes-ה

מובן שישנה סיבה לדבר. הם חפצים להתאים את לשון הפרק ליחיד ע"מ שהפרק יתפרש על ישו, ואין זה אפשרי 

אם הם יתרגמו מעברית לאנגלית כפי שבאמת כתוב בלשון רבים כיון שאז תתגלה למרבה אי הנעימות האמת. 

  בים ואם כן אין הוא אדם יחידי אלא "עבדי יעקב".הפסוק אכן מדבר על העבד גם בלשון ר

הנוצרים מתרגמי התנ"ך אינם חפצים באמת התנכ"ית בדבר ה', הם משחקים עם התנ"ך הקדוש לנו כאוות נפשם 

  ע"מ ליצור גולם, פסל, את העבודה הזרה שבה הם מאמינים.

כתביהם. האם על אנשים אשר באמת ניכרת חוסר כנותם בעבודת התרגום והמגמתיות המסתתרת בכל מקום ב

  כאלה, נערוב את העולם הבא שלנו?

לתרגם לאנגלית בלשון  KING JAMes -ידע ה פעמים 52 -פעמים בדיוק, ב 54המילה "למו" מופיעה בתנ"ך 

לו בלשון יחיד  -את המילה 'למו' KING James -רבים היינו להם. ורק כאן, ובעוד מקום אחד נוסף תרגם ה

  האין זה תמוה?

דוגמא: בישעיהו (מח' כא') "ולא צמאו בחרבות הוליכם ל
 - מים מצור הזיל למו ויבקע צור ויזבו מים כאן ידע ה

KING James . היטב לתרגם בלשון רבים למו= להם  
  את המילה למו בלשון יחיד היינו לו. KING JAEMES -המקרא הנוסף בו תרגם ה

ברוך ה' אלהי שם ויהי כנען עבד למו" (בראשית ט' ויאמר  …"ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
  פסו' כו')

אולם כאן נוכל לומר שהתרגום של למו ללשון יחיד היינו לו אכן מוצדק, שכן מדובר בפסוק בקללה שקבל כנען 

הוא בנו הקטן של חם שתולדותיו יהיו עבדים לתולדותיו של שם ואף לתולדתיו של יפת על פי תאורו של הפסוק 

לכן כנען הוא שם כללי ובדיוק כמו "עבדי יעקב" שהוא שם כללי לעם, כך אף כנען ומכיון שאפשר הבא, ו

שהתנ"ך ידבר על הרבים, על אומה שלמה בלשון יחיד, יהיה נכון לתרגם 'למו' לו, שכן לשון יחיד שייך על 

  בים.הרבים, כלומר כנען עבד למו היינו לזרע שם שהם רבים ולזרע יפת שאף הוא תולדות ר

לו בלשון יחיד ע"מ לרמות את הקורא  -את הקורא, הוא תרגם למו ל KING JAMes -בישעיהו נג' הטעה ה

 -להם שכן כותב ה -מכיון שהוא מפרש את הפרק על היחיד על ישו, ואין לו אפשרות לפרשו בלשון רבים ל

KING JAMes נ"ך.יודע היטב שלשון רבים לא שייך שיאמר על היחיד בלשון הקודש בת  

"להם" כפי שעשה בכל מקום אחר בתנ"ך. מובן שאין זו טעות אלא  -ובכך העלים את האמת ולא פירש "למו" ל

  שזדון לבו השיאו לפתות את לבות הקוראים לאמונתם הכוזבת מבלי לבחול באמצעים.
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משפט הסנהדרין והתגשמות דבר הנבואה משפט הסנהדרין והתגשמות דבר הנבואה 
  מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחחמעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח

  יטב בכל הפסוק מראשיתו:כדאי להתבונן ה

  "מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח" (כג' פסוק ח')

  "כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו"

טענת הנוצרים היא שלישו לא היה סניגור. וכי נתמלאה הנבואה "ואת דורו מי ישוחח " ואולם הקורא בדברי 

  קר את ישו ולא מצא בו דבר אשמה וכן טען פילטוס.האנגליונים ידע בברור שלפי כתביהם הורדוס טען, שהוא ח

  )15" וגם הורדוס לא מצא כי שלחתי אתכם אליו" לוקס' (כג' 

ואח"כ שלח הורדוס את ישו לפילטוס ואמר לו שלא מצא בו דבר אשמה ופילטוס אף הוא טען בפני העם שלא 

  מצא בו דבר אשמה".

  " (פילטוס)) "ולא מצאתי באיש הזה אשמת מאומה 14לוקס (כג' 

  ).16הוא ביקש לפטור אותו לאחר שיענה אותו בלי להוציאו להורג, "על כן איסרנו ואפטרנו" לוקס ( כג' 

הורדוס, ופילטוס סנגרו עליו על פי דברי האונגליונים עצמם ולא נתקיים בו "ואת דורו מי ישוחח" ונסתרה 

לנו שלישו היה משפט סנהדרין ואף האונגליונים טענתם. כמו כן על פי התעוד ההיסטורי שבידינו חז"ל מספרים 

  מודים בכך.

  ) "ובהיות הבקר נקהלו זקני העם מכהנים הגדולים והסופרים ויעלוהו לפני הסנהדרין".66לוקס (כג' 

כללי הסנהדרין ברורים לחלוטין אין הוצאה להורג כלל אם כל הסנהדרין מחייבת פה אחד. זה לא יתכן משום 

ין אפי' הרשעה בדין אלו הם כללי המשפט היהודיים הפשוטים וידועים ולא יתכן שהסנהדרין שאם אין סנגוריה א

ששפטוהו וגזרו דינו עשו זאת בלי סנגור ולא קיימו את התורה או שכחו כלל זה שכן מדובר בשבעים ואחד זקני 

ומחוייב הוא בדין  העם שאליהם אנו מצוים להשמע על פי התורה וכל הסוטה מדבריהם הרי זה מפיר את התורה

תורה. בסמכותם של הסנהדרין להחליט מי הוא נביא שקר ומי אינו ולהוציאו להורג במשפט ואין עוררין על 

דבריהם. לצורך המחשה נאמר שאם הסנהדרין היו מחליטים שישעיהו הנביא הינו נביא שקר ח"ו והיו מוציאים 

לא שום עוררין. שכן סמכות התורה והמשפט הם אותו להורג היינו מחוייבים להשמע אליהם מדין תורה ל

המכריעים בדבר התייחסות העם אל הנביא שבדור. אין לנבואה סמכות מעל התורה אלא רק מכח התורה ועל כן 

לחכמי התורה היינו לסנהדרין יש סמכות להחליט מי הוא הסותר את התורה ומי אינו ואין עוררין על דבריהם. 

  התורה בעצמה בכל מובן.התורה נתנה להם את סמכות 

  אף אם נדמה לנו שהסנהדרין טועים מחייבת אותנו התורה להשמע אך ורק להם.

וכך אמרה תורה "ועשיתה על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר 

ר יגידו לך ימין ושמאל יורוך על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אש

והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את ה' אלהיך או אל השופט ומת האיש ההוא 

  יב') -ובערת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד" דברים (יז' פס' י'

  הפסוק הבא אחריו הוא:
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  שה ולא מרמה בפיו" (נג' פסוק ט')"ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס ע

טענת האונג'ליסטים היא שישו הגשים נבואה זו שכן הוא נצלב עם שני רשעים האחד מימינו והשני משמאלו. 

אולם דבריהם דברי הבל שכן הפסוק מדבר על קבורה ולא על מיתה והיה לו לכתוב כך "ויתן את רשעים מותו" 

  ולא "את רשעים קברו" .

לא נבואה זו וההפך מוכח ודווקא מכאן הוא נקבר לבד בחלקתו של יוסף התלמיד. (על פי טענת שכן ישו לא מי

  האונגליונים).

טענת הנוצרים ישו נקבר בחלקתו של איש עשיר יוסף התלמיד שבקש מפילטוס את  -"ואת עשיר במותיו"
  הגופה ונתנה לו והוא קברה בסלע.

  אולם שוב מוכחת טפשותם של מאמיני הנצרות.

כמה מיתות היו לישו? האם מת הרבה מיתות? הרי הכתוב בפסוק "במותיו" וזה אינו לשון יחיד שכן היה לנביא 

  לכתוב "במותו" בלשון יחיד. האין מדובר בפרק בישו?

  האין הוא איש אחד יחידי? האין הוא מת רק פעם אחת?

ות, רציחות, טביחות , עלילות דם, מובן שמדובר כאן על הרבים על "עבדי יעקב" הסובל הרבה מיתות , השמד

  מסעות צלב, אנקויזיציה ושואה.

נכון הדבר שבלשון רבים, בלשון הקודש, אנו כותבים במותם. אולם כאן מדובר בכינויי יחידי לרבים "עבדי יעקב" 

  על כן אומר הנביא בשפתו הפואטית נבואית "במותיו" במלים אחרות במיתותיו הרבות של העבד.

רק מיתה אחת לפי תאורי הברית החדשה ובמיתתו זו האחת והיחידה האגדית נתכפר לעולם, אם כן  והרי ישו מת

  אין ישו מהווה את הנושא. מדובר בפרק שכן מדובר ברבים תחת כינויי עבד הסובלים הרבה מיתות .

ון יחיד. במותו באנגלית היינו בלש -חזרו אף כאן לתרגם במותיו ל NIV-ו king James -מתרגמי התנ"ך ה

  שוב זדון ליבם השיאם נגד התנ"ך הקדוש נגד דבר ה' ונגד עבדו.

  "על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו"

  חשוב לציין שעל פי מקורות הנוצרים בלבד ישו לא רק חמס אלא גזל ממש לא רק רימה אלא שיקר בפה מלא.

  ים פסטורלים אחרים.ישו טוען שהוא יתגלה במלכותו באותו דור עם מלאכים ברקים ורעמים ותאור

  "אמן אני אומר לכם יש מבין העומדים כאן אשר לא יטעמו טעם מות בטרם יבוא האדון במלכותו". (מתי)

תאור ביאתו של ישו במלכותו על פי דבריו הם לגאול את העולם לנצח ולמלוך בעולם וכך האמינו תלמידיו אולם 

  הדבר לא קרה. ישו שיקר בפה מלא.

האונגליונים בהם ישו התגלה ביום ראשון בשבת הוא לא התגלה כפי התאור הניסי הפסטורלי ואף לפי תאורם של 

  אגדי שהבטיח ולא שלט בעולם כטענתו.

ישו טוען שהוא יהיה כיונה במעי הדגה שלושה ימים ושלושה לילות אולם לפי תאור האונגליונים הוא משיח שקר 

נבואה שלו בעצמו) שהרי ישו קם לאחר שתי לילות ויום אחד אף אם אכן קם מן המתים (שלא לומר על פי דברי ה

בלבד. ולא לאחר שלושה ימים ושלשה לילות, ובזה בלבד נחשב לנביא שקר הראוי להודאה להורג, כפי משפט 

  התורה.

ישו נצלב ביום שישי עם שקיעה, הורד מהצלב ונקבר. עד יום ראשון השכם בבקר עברו בדיוק שתי לילות ויום 

  ן האדמה.אחד בבט
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ישו טען שהוא לא ישתה מתנובת הגפן עד שיבוא במלכותו ואילו האוננגליונים מתארים שהוא שתה  -שקר נוסף

  חומץ בן יין על הצלב.

ישו רימה את ההמון באומרו "לא באתי לסתור את התורה כי אם למלא" "אמן אני אומר לכם לא תיפול אפי' אות 

  אחת ואפי' קוץ אחת עד אשר ימלא הכל"

אולם הוא בעצמו התיר לאכול מאכלות אסורות בניגוד גמור לתורה " לא הבא אל הפה מטמא כי אם היוצא מן 

הפה מטמא" ובזה סתר את התורה והתיר אכילת שקצים ורמשים. זאת משום שהוא חיפש לומר את הדבר 

  הפופולרי בעיני המוכסים והחטאים ולהוליכם שולל בניגוד לתורת אמת.

באמירתו זו הוא לא רק לא מלא את התורה, אלא גרע. שכן על פי התורה לא רק "היוצא מן הפה חשוב לציין ש

  מטמא אלא אף הנכנס אל הפה מטמא".

  נמצא ישו גורע מן התורה ולא ממלא.

ישו לא 'חמס' אלא גזל את האתון והעייר מהכפר הסמוך תוך התנגדות הבעלים. הוא שלח את תלמידיו ואמר להם 

יר ואת האתון וכשהבעלים צעקו והתווכחו. הם טענו שכך אמר להם ישו והבעלים נאלצו לוותר על לקחת את העי

  רכושם. האין זה גזל גמור?

  טענת הנוצרים היא הכיצד ניתן לומר על עם ישראל "ולא מרמה בפיו"?

ה' שארית  אולם הנביא צפניה מגלה לנו בנבואתו את אחרית הימים: "והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם

  ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד"

  "רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלים" צפניה (ג' יג', יד' )

  נמצא שאכן שארית ישראל הם "עבדי יעקב" עליהם נאמר "על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו"

  פסוק ז' בפרק נג': "נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה לא יפתח פיו"אף 

לא יכול להאמר על ישו שכן הוא טוען לכתר להיות משיח התנ"ך ואילו המשיח לא אמור להיות מובל כצאן לטבח 

יננו נתון בידי המות כלל אלא המות נתון כלל. וכפי שראינו מכבר תפקידו של המשיח הינו הופכי לחלוטין, הוא א

  בידיו.

"ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע" ישעיהו 
  (יא' פס' ד')

"ובילע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים " (ישעיהו כה' ח') "וחרפת עמו יסיר מעל כל 
בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות הארץ כי ה' דבר" "ושפט 

  לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב' ד' )

בישו שלט המוות ואילו משיחנו שולט במוות ואינו נתון בידיו כלל, שכן המשיח מתקן את חטאו של האדם 

  ה בגן עדן מקדם.הראשון וממילא חודל המוות בימיו כפי שהי

"נגש והוא נענה ולא יפתח פיו" ישו פתח את פיו מאוד הוא צעק צעקה גדולה ונפח את נשמתו הוא צעק 
  "אלי אלי למה עזבתני" על הצלב. (לטענת האונגליונים)

  הוא ענה את קיפא הכהן הגדול על פי דברי האונגליונים בעצמם.

  תנה עד כי רעה היא ואם טוב מדוע תסטרנו?") "ויען אותו ישו אם רעה דברתי 23יוחנן (יח' 

  הוא ענה אף את פילטוס ואמר לו שמלכותו איננה מן העולם הזה.
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): ובכן לא ניתן לומר עליו 'ולא יפתח פיו' הוא פתח את פיו לא פעם אחת אלא שלוש פעמים 34,36(יוחנן יח' 

ה מלכותי מן העולם הזה כי אז נלחמו לי "ויען ישו מלכותי איננה מן העולם הזה אם הית " לפני פילטוס בלבד

  משרתי לבלתי המסר ביד היהודים ועתה מלכותי איננה מפה" (יוחנן יח')

  "כשה לטבח יובל וכרחל לפני בוזזיה נאלמה"

השה כשמובל לטבח איננו מובל מרצונו ואיננו מסוגל לשנות את גורלו הוא כנוע ואיננו מתייהר על הורגיו, הוא 

  מובילים אותו האם ישו לא היה בטוח לאן הוא הולך?איננו בטוח לאן 

  האם לטענות האונגליונים הוא לא יכל לשנות את גורלו?

אלף מלאכים אם ירצה ואולם הוא גאה מרצונו, הולך  12ישו בעצמו טוען שהוא יכול לבקש מאביו ויצווה לו 

  ים.למרות "כל יכולתו" לשנות את הגורל. ומרצונו הטוב הלך ע"מ לסלוח חטא

  האם ישו הלך להצלב ככבש או כתרנגול?

  הוא התגאה על העושים בו כמשפט בחוקריו ובמוציאים לפועל את גזר הדין.

כאשר פטרוס שלף את חרבו ע"מ להצילו מן הכופרים והפרושים הבאים לתפשו. הוא ישו גער בו ואמר לו להשיב 

ל. האין ישו שולט במצבו ומובל בידיעתו תוך את חרבו לנדנה לאחר שהלה הוריד את אוזנו של עבד הכהן הגדו

  הכרזת כוח שהוא, לו ירצה, ירד מהצלב? האם כך הולך כבש למיתה?

  אולם על עם ישראל נאמר כצאן לטבח יובל. ובמקומות רבים נמשל עם ישראל לצאן טבחה.

למחנות עבודה עם ישראל אכן הובל כצאן לטבח בשואת אירופה. הוא אכן לא תמיד ידע לאן הוא מובל האם 

  טובים יותר כפי שרימוהו הנצים או להשמדה.

  עם ישראל אכן היה כנוע ורבים הם השואלים מדוע לא התנגדתם?

  בתנ"ך עם ישראל מכונה בשם "צאן" ואכן מתואר כצאן לטבחה בין פסוקי התנ"ך:

נו כצאן טבחה. עורה! כך למשל: "הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלומות לב כי עליך הרגנו כל היום נחשב

  כג' כד' , כד') -למה תישן אדני, הקיצה אל תזנח" תהילים (מד'

  -"רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם"

  (מיכה ז' יד')

"כי כה אמר ה' אלקים הנני אני ודרשתי את צאני ובקרתים כבקרת רעה עדרו ביום הוותו בתוך צאנו 
נפרשות כן אבקר את צאני והצלתי אתכם מכל המקומות אשר נפצו שם ביום ענן וערפל" והוצאתים מן 
העמים וקבצתים מן הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים בהרי ישראל באפיקים ובכל מחשבי הארץ 

על במרעה טוב ארעה אותם ובהרי מרום ישראל יהיה נוהם שם תרבצנה בנוה טוב ומרעה שמן תרעינה 
הרי ישראל אני ארעה צאני ואני ארביצם נאום ה' את האובדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבוש 

  טז') -ואת החולה אחזק" (יחזקאל לד' יא'

  "והושעתי לצאני ולא תהיינה עוד לבז" יחזקאל (לד' כב')

  האנושית כולה.עם ישראל הוא המכונה בתנ"ך צאן "ועבדי יעקב" הוא המובל לטבח. במהלך ההיסטוריה 

נמצא שהפסוק נגש והוא נענה ולא "יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו" בוודאי 

שלא יכול כלל להאמר על ישו, שכן הוא פתח את פיו פעמים רבות על פי עדות האונגליונים. אם נספור כמה 

  מדאי: פעמים פתח ישו את פיו, נגלה שהוא עשה זאת הרבה יותר
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  לפני הכהן הגדול

  ) פעמיים67,70לפני הסנהדרין (לוקס כב' 

  )32, 36, 34לפני פלטוס שלוש פעמים. (יוחנן יח' 

לפני תאורי האונגליונים החלוקים בדעתם: ישו, או צעק אלי אלי על הצלב, או צעק צעקה גדולה ונפח את נשמתו, 

  או שניהם יחד.

גדול ותצא רוחו" "ויצעק ישו בקול גדול אלי אלי למה שבקתני" (מתי כו' ) "וישו הוסיף לקרא בקול 50מתי (כו' 

46(  

  ישו ענה את אחד הפושעים על הצלב והבטיחו מקום לצדו בגן עדן.

  ) "ויאמר ישו אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן עדן".43לוקס (כג' 

  )34' "ויאמר ישו אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עושים" (לוקס כג

ישו אף לא הובל "כצאן לטבח" כי אם כתרנגול גאה המתגאה על הורגיו בטענה שאין הם עושים דבר אשר אין 

  אלף לגיונות מלאכים. 12הוא רוצה בו שכן יכול הוא לבקש מאביו ויתן לו 

עבד האמיתי. בישעיהו נג' ישנו פסוק נוסף הדומה באופיו לפסוק הנ"ל אולם ממנו יש ראיות נוספות, בדבר זהות ה

  פס' יא':

  "מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבול"

אם נשאל אונג'ליסט מאמין או יהודי למען ישו, או פנטקוסטל או כל נוצרי אחר: במה ישו כיפר חטאים עבור 

  מאמיניו?

ין וגופו הלחם. מהסעודה האחרונה התשובה תהיה ברורה וחד משמעית "מדמו המכפר" ובגופו שכן דמו הוא הי

  הנשפך בעד הרבים בברית החדשה.

  ) "כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסילחת חטאים"28מתי (כו' 

  אולם בפסוק יא' אנו רואים שהעבד המדובר יצדיק את הרבים ע"י שני הדברים:

  "עמל בנפשו"

  דיק עבדי לרבים ועונותם הוא יסבול""מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צ -"בדעתו"

  הכונה למסירות נפש שכן בפסוק יב' כתוב "תחת אשר הערה למות נפשו" -"עמל נפשו"

  בדעתו. היינו שע"י מסירות הנפש הקשורה לדעתו היינו לדעת תורה וזהו "עמל נפשו". -ואולם "מעמל נפשו"

  א. לדעת תורה

  ונותם הוא יסבול".ב. לסבול חטאי העולם כפי שמסיים הפסוק "וע

ישו מסר נפשו ע"מ להקריב את גופו ודמו ואולם אין הוא מכפר חטאים "בדעתו" שכן לא זה ענין הנצרות שאם כן 

היה למוחו להצלב. הפסוק מדבר על עמלה של תורה במסירות נפש וכן עמל נפשו לסבול חטאי העולם. העם 

  )5-6שמות יט' (היהודי הוא "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" 

  העם היהודי הם הכהנים של העולם. והכהן תפקידו:

  א. לכפר ע"י הקרבת קרבנות לסליחת חטאים.
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  ב. "שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו כי מלאך ה' צבאות הוא.

  ועם ישראל:

  א. ע"י תפילתו וסבלו מכפר על חטאות העולם "ונשלמה פרים שפתינו"

  התורה בעמל ומסירות נפש מכפר חטאת העולם.ב. וע"י דעת תורה לימוד 

אף בענין הסבל ישו לא סבל כל ימיו, הוא הודיע לתלמידיו ממש לפני החג שהוא הולך להיות מוצא להורג ושהוא 

יעונה. עד אז הוא לא היה מעונה כלל. הוא בוזה ע"י חיילי הורדוס ואח"כ ע"י חיילי פילטוס, כפי שמעידים 

וצאה להורג לפי עדותם של האונגליונים. ישו סבל על הצלב מהשעה השישית עד השעה האונגליונים, בדרך לה

שעות בדיוק לפי תאורם. על פי מקורותינו בחז"ל, ישו נסקל ורק אחרי מותו נתלה למס' דקות  3התשיעית היינו 

יה. אין תאורם בלבד עד לפני השקיעה שכן אסור 'להלין נבלתו על עץ' על פי ההלכה וערב שבת וערב חג פסח ה

של האונגליונים אמת כלל. בנוסף, סנהדרין אין דרכה להרוג בעינויים אלא "בוררים" לו "מיתה יפה" כפי שפוסקת 

  המשנה ואם כן ישו לא סבל כלל.

עכ"פ אף אם נתייחס לתאור האונגליונים את סבלו המועט של ישו (ביום שישי סבל מס' שעות בלבד) אין כלל 

  עם היהודי לאורך כל ההיסטוריה "וחטאותיהם הוא יסבול".להשוות לסבלו של ה

עם ישראל סובל את חטאת העולם במהלך כל שנות ימי ההסטוריה סבל שאין להשוותו לשלוש שעות על הצלב 

כולל בזיונות וענויים שלפני ההוצאה להורג של אדם אחד המתבצע במס' שעות ע"י הרומאים. לכל אחד 

וש ה'. ישנו סיפור הוצאה להורג בעבור עלילות דם, השמדה נפשעת, רציחה משפילה מהמליונים הנרצחים על קיד

  וכדו' שנתבצעו בשמו של ישו.

אולם נטיית לבנו היא להזדהות עם סבלו של אדם אחד יותר מאשר סבלם של שישה מליון יהודים. קשה לנו 

ל איש בודד אך איננו מסוגלים לעכל לבכות על שישה מליון אנו מסוגלים לבכות עבור ילדה קטנה עבור סבלו ש

סבל גדול כל כך כמו כל סבלו של העם היהודי אין זה נתפש אין סיפורו של כל העם היהודי פורט על מיתרי הלב, 

כפי שעושה זאת סיפור בודד על זוג נעליים קטנות נטושות של ילד קטן הנמצאות בצד הדרך שעל יד מחנה 

חרץ למוות ביריה הישר אל תוך רקתו לאחר שסרב להפסיק לבכות כשהוא ההשמדה, ואשר גורלו של ילד קטן נ

  רכון על גופתה של אמו המוטלת שרועה על הארץ למרגלותיו לאחר שחזה ברציחתה במו עיניו.

אין ספק שהנביא ישעיהו נתנבא על תופעה כוללת הקשורה בהנהגה האלוקית עבודתו וסבלו של עם ישראל 

ותכליתה. הוא בחר בלשונו הפואטית המשלית להתייחס "לעבדי יעקב" כאל יחיד, במהלך ההסטוריה האנושית 

בני האדם תוך הבנת המגבלה האנושית הרגשית ועל כן השתמש  - ע"מ להמחיש את הסבל והיסורים עבורינו

  בלשון יחיד. אין לנו להתקע עם המטפורה עם המשל עלינו להפנים את האמת הנבואית בכבודה ובעצמה.

  "הפרוטוקול של זקני ציון". -רציההקונספי

היהודים תמיד נחשדו ע"י הנוצרים בטענת "הקנוניה". רש"י יטענו הנוצרים הוא ראש הממציאים של הרעיון 

שישעיהו נג' נאמרו על עם ישראל ולא על ישו מאז נתכנסו חכמי ישראל ותכסו עצה והחליטו כיצד להתמודד עם 

  אופן.ישעיהו נג' ופתרו את הבעייה באותו 

ישעיהו נג' מדבר על עם ישראל בלבד. כאשר הנוצרים טוענים לקונספירציה יהודית, טענתם המלאה היא שאף 

הוא המדובר בפרק ישעיהו נג' ואולם למרות ידיעתם זאת הם  -היהודים מאמינים שישו הוא המשיח בן האלהים

וך החלטה כוללת לפרש את הפרק על מפרשי התנ"ך היהודים, עשו קנוניה ע"מ להתכחש ולהעלים את האמת, ת

  עם ישראל.

  זהו מעשה שטני, יאמרו הנוצרים. ורק בני השטן מסוגלים לעשות זאת.
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 - העם היהודי לאחר שכיחש בישו מסור הוא בידי החושך החיצון, בידי השטן, ולכן מסוגל הוא ל"קונספירציה" ל

  "קנוניה".

ות בכל התקופות, זהו מקור ההשראה להתעוררות זוהי הסיבה שבעטייה מתאכזרים אלינו מאמיני הנצר

האנטישמיות הנוצרית. לכן גם שיתפו ראשי הוותיקן פעולה עם המרצחים הנאציים בתקופת השואה. כפי שעשה 

  שאף לאחר מלחמת העולם השנייה סייע בידי הנצים והבריחם למקום מבטחים. 12זאת היטיב פיוס ה

  ים אותה.אנו (היהודים) יודעים את האמת ומעלימ

  לכן יטענו האונגליסטים שאנו היהודים אף השמטנו את ישעיהו נג' מן ההפטרות,

שכן אין ישעיהו נג' מופיע בשום הפטרה. זאת ע"מ לא לחשוף את הפרק לציבור הרחב לבל ירבו מאמיני ישו 

  בקרב היהודים.

וק יג' בפרק נב' הנה ישכיל עבדי ע"מ לבסס את טענתם זו יביאו הנוצרים ראיות אף מתרגום יונתן המפרש את פס

  "הא יצלח עבדי משחיא".

הרי שהמפרשים שלפני רש"י סברו שמדובר בפרק ישעיהו נג' הוא המשיח. ורק מרש"י והלאה החליטו המפרשים 

  היהודיים להעלים את האמת.

  אבל חז"ל כבר למדונו "שכל הפוסל, במומו פוסל"

  להערים סוד על עם ישראל. ולכן נלמד מדבריהם שראשי הכנסייה חברו יחד

האמת היא שזוהי "הקונספירציה של זקני רומא" "קונספירציית ראשי הכנסייה בוותיקן" וכבר למדנו דוד המלך 

ברוח קודשו "על עמך יערימו סוד יתייצבו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" (תהילים) 

  רים סוד זוהי הקנוניה נוצרית, זוהי קונספירציה נגד העם היהודי!כלומר שאכן חברו הגויים יחדיו להע

  בפרק נד' בישעיהו למדנו הנביא יסוד גדול וזאת מיד אחרי פרק נג'.

בפסוק יז' נאמר: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם 

  מאתי נאום ה'".

רש: "שכל אונס או נצחן שיתכון לסתור תורתינו ולבטל דתינו בכלי זיין ישבר הבורא והרמב"ם באגרת תימן פי

כלי מלחמתו ולא יצליחו וזה על דרך משל כלומר שעצתו לא תשלם לעולם וכמו כן, כל טוען שיתכון לבטל מה 

  שבידינו יצא מחייב מן הדין בטענתו ויבטל אותה ולא תתקיים".

  על כן:

תבי האונגליונים בעצמם שאין ישעיהו נג' מדבר על המשיח אף בתקופה שבה ישו חי א. נוכל להוכיח מתוך כ

  ואפי' לפני הולדתו ע"י עם ישראל.

  ב. נבדוק את המפרשים הקדומים לרש"י כולל יונתן בן עוזיאל ונראה שאכן הפרק מדבר על עם ישראל בלבד.

וע. ומדוע אין בטענת הנוצרים אלא סתם עוד ג. נסביר את העדרו של פרק נג' מתוך סבב ההפטרות בפרשיות השב

  עלילה.

  אולם: ראשית נתחיל עם המפרשים היהודיים:

הקורא את תרגומו של יונתן בן עוזיאל מתחלה ועד סוף יראה שבפסוק יד' מתרגם יונתן בן עוזיאל את הפסוק 

  "כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם"
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  ת ישראל יומין סגיאין דהוה חשיך ביני עממיא חזוהון וזיוהון מבני אנשא""כמרא דסברו ליה בי

הפסוק מדבר על מראהו המשחת של עם ישראל בגויים ועל תארו חזותם, וזיום החשוך של עם ישראל מבני 

  האדם"

 -לאלשון רבים ו -"יסגין תולדת קודשא בארעא". "יסגין" -פסוק ב': "ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה"

  "יסגה".

על פסוק ג': "איש מכאובות וידוע חולי" מתרגם ר' יונתן "יהון חלשין" כלומר יהיו חלשין וכן "ולא חשבנוהו" 

  תרגם ר' יונתן בן עוזיאל "ולא חשיבין" ולא חשובים בלשון רבים.

  בים."במות שאבדנו" בלשון ר -"במותא דאבדנא" -פסוק ט': "ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו"

"דחבו עמי עד ליתהון ימיטו" "ימטו" ולא "ימטה" בלשון רבים תרגם ר' יונתן  -פסוק ח': "מפשע עמי נגע למו"

  בן עוזיאל את המילה "למו".

  פסוק י': "מין קדם יי' הות רעוא למצרף ולדכאה ית שארא דעמה בדיל לנקאה מחובין נפשייהון".

"בדיל לנקאה מחובין נפשיהון" בשביל לנקותם  -שארית עמו הרי שמפרש "וה' חפץ דכאו על שארית ישראל ,

  "יחזון במלכות משיחיהון" בלשון רבים. -מחובות נפשם. "ואת הברכה על עם ישראל" יראו במלכות המשיח

"יחזון במלכות משיחיהון יסגון בנין ובנן יורכון  -ויזכו לבנים ואריכות ימים העוסקים בתורת ה' ברצון ויצליחון

  עבדי אורייתא דיי ברעותה יצלחון".יומין ו

פסוק יא' "משעבוד עממיא ישיזוב נפשהון יחזון בפורעניות סנאיהון יסבעון מבזת מלכיהון בחוכמתה יזכי זכאין 

  -בדיל לשעבדא סגיאין לאורייתא ועל חוביהון הוא יבעי' "

זכו זכאים בשביל לשעבד רבים הרי שה' יצילם נפשם יחזו בפורענות שונאיהם וישבעו מביזת מלכיהם ובחכמתם י

  לתורה והוא יבקש על עונותיהם.

תרגום יונתן בן עוזיאל מפרש את כל הפרשה על עם ישראל באופן נחרץ. ואם כן נשאלת השאלה מדוע את הפסוק 

  הראשון פירש על "עבדי משיחא".

רא "לעבדי יעקב" "עבדי והתשובה עתה ברורה לחלוטין "עבדי משיחא" אינו אלא "עבדי יעקב" תרגום יהונתן קו

  משיחא" שכן עם ישראל הוא משיח ה' המדובר בפרק שכן הנושא לא השתנה מפסוק ראשון לשאר פסוקי הפרק.

ובכלל צריך לדעת שהשימוש של המילה משיח בימי קדם איננו כשימוש של מילה זו בשפתינו, בני המאה 

קא את משיח בן דוד ואולם בשפת התנ"ך אין הדבר העשרים בכל מקום שאנו פוגשים מילה זו היא מזכירה לנו דו

  כך.

אף כורש נקרא משיח ה'. ראה ישעיהו (מה' א') "כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים 

ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו" כורש נקרא משיח בשל שליחותו לאשר ולאפשר לעם 

ותם ולבנות את בית מקדשם למרות שהוא לא נמשח בשמן המשחה. ראה עזרא א': "כה אמר ישראל לשוב מגל

כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה מי 

אלהים אשר בכם בכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה ויבן את בית ה' אלהי ישראל הוא ה

  בירושלים" (עזרא א' פס' ב', ג')

  הכהן הגדול אף הוא נקרא משיח כיון שהיה נמשח בשמן המשחה.

  מלכים ומנהיגים הם נקראו "משיח" "משיח נגיד" היינו שליט (דניאל ט')
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 עם ישראל אף הוא נקרא משיח "עבדי יעקב" הוא השליח אשר יצליח במשימתו שכן ברכו ה' בפרק נג' "וחפץ ה'

  בידו יצלח".

את הגדרת רש"י 'בלשון הזהב' כבר בארנו לעיל. אך כל דבריו מיוסדים על נבואת ישעיהו לפי הגדרת "עבד ה'" 

היוצאת מדברי הנבואה שבכללות הספר כולו. דבריו תואמים להפליא את דברי יונתן בן עוזיאל שכן הפרק 

  מתפרש על עם ישראל משיחו של ה' בין העמים. העם המשיחי.

אולם מלבד יונתן בן עוזיאל שקדם לרש"י המפרש את הפרק על עם ישראל ישנם מקורות רבים נוספים קדומים 

  לרש"י כגון:

  הגמ' הבבלית, ברכות דף ה' עמוד א':

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הינה כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין שנאמר "וה' חפץ דכאו החלי". יכול 

תלמוד לומר אם תשים אשם נפשו מה אשם לדעת אף יסורין לדעת ואם קבלם מה  אפילו לא קבלתם מאהבה

  שכרו? "יראה זרע יאריך ימים" ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו שנא' "וחפץ ה' בידו יצלח".

  הרי שהפסוקים שבהם מתברך ה"עבד ה'" בישעיהו נג' מתפרשים על כל יחיד בישראל המקבל יסורים מאהבה.

שפסוקים אלו נאמרו על גורלו של כל עם ישראל בכלל ואף על כל היחיד הסובל הנכלל בכלל ישראל זאת מכוון 

שנים לפני הולדתו של רש"י ואין בדברי הטענה הנוצרית אלא קנוניה  300 -בפרט. אין ספק שדברי הגמ' נאמרו כ

  שנים לערך. 1000 -. המקורות המבואים כאן קדמו להולדתו בכ 1105-1040נגד חכמי ישראל. רש"י חי 

  מקור קדום נוסף הם דברי הזוהר המפרש את ישעיהו נג'.

  ספר הזוהר ויקרא, פרשת אחרי מות דף נז' ע"ב:

  -ועוד בשביל שמיתתם של בני אהרן מכפרת על ישראל -"ובגין דמיתהון דבני אהרן מכפרא על ישראל"

כל אדם שיסורים באים  -תיין עליה"מכאן למדנו "כל ההוא בר נש דיסורי דמאריה א -"מכאן אולפינא"
הם באים לכפר על עונותיו, והרי ישראל נתייסרו במיתת נדב  -עליו מן הקב"ה "כפרה דחויבי אינון"

  ואביהוא ונתכפרו עונותיהם.

וכל מי שמצטער על היסורים  -"וכל מאן דמצטער על יסוריהן דצדיקייא מעבירין רובייא להון מעלמא"
ונותיהם מן העולם. "ועל דיא ביומא דא קורין" ועל כן ביום הכפורים קוראים של הצדיקים מעבירים ע

שישמעו העם  -פרשת "אחרי מות שני בני אהרן", "דישמעון עמא ויצטערון על אבודהון דצדיקייא"
ויתכפרו להם עונותיהם. "וכל  -ויצטערו על אבודם ומיתתם של הצדיקים "ויתכפר להון חובייהו"

וכל המצטער על אבידת ומיתת הצדיקים "או אחות דמעין עילייהו" או  -ן דצדיקייא"דמצטער על אבודהו
הקב"ה מכריז עליו ואומר "וסר עונך וחטאתך תכופר,  -מוריד דמעות עליהם "קב"ה מכריז עליה ואומר"

ריך ולא עוד אלא דלא ימותון בנוי ביומי" ולא עוד אלא שלא ימותו בניו בחייו, "ועליה כתיב יראה זרע יא
  ימים" כי כל ימיו יראה את זרעו לפניו ולא ימותו בחייו.

הרי שהזוהר מדבר על פסוק י' בישעיהו נג' ומייחס את הברכה לכל אחד ואחד מישראל המצטער על מיתתם של 

צדיקים בכלל. כלומר כל המצטער על מיתת אחד מכלל "שארית ישראל" היינו "עבדי יעקב" שהם "הצדיקים 

  רש"י. הרי שמתקיימים בו פסוקי הברכה של ישעיהו נג' פסוק י' "יראה זרע יאריך ימים" וכו'.שבו" כפי שאמר 

ספר הזוהר בבראשית פרשת וישב על הפסוק ישעיהו נג' ד': "אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' 

  בידו יצלח"
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ה' לדכאו ולייסרו ביסורים. לזה  "בא וראה זה הגוף שלא זכה לבנים. בפסוק זה יש מה להתבונן למה חפץ
  אמר כדי שיטהר מעונותיו לכן החלה אותו, כי מלת דכאו בלשון ארמי פירושה טהרה זיכוך".

ומש"כ "אם תשים אשם שואל "אם ישים אשם מבעי לה" צריך היה לכתוב אם ישים בלשון זכר ולא אם תשים 

תשים "אי ההיא נשמתא בעיא לאתתקנא  בלשון נקבה "אלא לנשמתא אהדר מלה" אלא להנשמה נאמרת מלת

  כדקא יאות".

אם זו הנשמה רוצה להתתקן כראוי כשרואה שחטאה לפני קונה שלא נתעסקה בפריה ורביה בעולם הזה, אז "יראה 

זרע" פירושו "בגין דההיא נשמתא אזלת ושאטת" לפי שהנשמה זו הולכת ומשוטטת בעולם לראות בני אדם 

מינא לאעלא בההוא זרע דאתעסק בה בר נש בפריה ורביה" והיא מזומנת להכנס העוסקים בתשמיש, "ואיהי ז

באותו הזרע שאדם עוסק בה בקיום מצוות פריה ורביה, כדי שתשוב ותתגלגל ותתוקן על ידי שתוליד בנים בגוף 

שונה החדש "וכדין יאריך ימים". אז אותו האיש יהיה מובטח שיאריך ימים בעולם הזה, מה שלא האריך פעם רא

כי נתקצרו ימיו על שלא השתדל להוליד בנים "וחפץ ה'" פירוש "דא אורייתא" זו התורה שבה חפץ הקב"ה, 

  "בידה אצלח" יצליח בידו ויזכה ללמוד תורה ולא תשכח מפי זרעו עד עולם.

 נמצא שהזוהר בשני מקומות שונים מפרש את פרק נג' על כל נשמה ונשמה השואפת לתיקונה מישראל ולא על

איש מסויים. מובן שהזוהר מדבר דווקא על עם ישראל שכן הוא מסיים וחפץ ה' זה התורה "דא אורייתא" ויזכה 

  ללמוד תורה ולא תשתכח מפי זרעו עד עולם.

כפי הפסוק בישעיהו (נט' כ', כא') "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה' ואני זאת בריתי אותם אמר ה' 

  אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם".רוחי אשר עליך ודברי 

  במדרש רבה על ספר דברים:

"אכלתי יערי עם דבשי" תחת אשר עם ישראל הערו נפשם למות בשביה ככתוב "תחת אשר הערה למות 
  נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע" ישעיהו (נג' יב').

  שנה לערך). 900 -רבה מפרש את הפרק על עם ישראל. (מדרש רבה קדום לרש"י בכ הרי שאף מדרש

פעמים בדיוק אף פעם לא בהקשר למי שמכונה בפינו משיח בן דוד, משיח בן  39המילה משיח מופיעה בתנ"ך 

ועוד  דוד איננו נקרא כלל בשפת התנ"ך משיח כינוייו הם חוטר, נצר, מלך, נשיא, בן דוד, מושיעים, בר אנש,

  ביטויים אחרים אולם לעולם לא משיח.

תרגמו את כל  NIV -ו King James -שפתינו היום שונה מאוד משפת התנ"ך ואף מתרגמי התנ"ך הנוצרים כה

"משוח בשמן המשחה". הם ידעו היטב את פרוש המילה המדוייק  -"המלך המשיח" כי אם ל -פעמים לא ל -39ה

ניאל ט' הם תרגמו המלך המשיח תוך נסיון להטעות את בן זמנינו אשר ורק במקום אחד בתנ"ך בלבד בספר ד

בשפתו משיח תמיד מזכיר לו את "המלך המשיח" המיוחל. הם עשו זאת תוך ניצול שינויי השפה והגישה בין 

שפת דורנו במאה העשרים לבין שפת התנ"ך וזאת ע"מ לפרש את נבואת דניאל ט' על ישו משיחם במקום לפרשו 

  המדובר האמיתי בפסוקים הללו. -ש משיח ה'"על "כור

  אולם אין ספק שזדון ליבם השיאם להטעות את ההמונים.

שכן את ספר עזרה המופיע בסדר התנ"ך מיד אחרי דניאל והפותח ב"דבר ה' מפי ירמיה אשר העיר ה' את רוח 

ת את כורש עם נבואת כורש מלך פרס", העלימו הנוצרים והעבירו את הספר למקום אחר ע"מ שלא נוכל לזהו

 –וגם  King Jamasדניאל הסמוכה לה. ובמקום ספר עזרא שמו את ספר הושע. על זאת נועצו בלב יחדיו גם 
NIV  

  לאחר שראינו מתוך מקורות חז"ל הקדומים לרש"י שאף הם פירשו את ישעיהו נג' על עם ישראל בלבד.
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ו נג' התפרש על עם ישראל בלבד ואפי' בתקופת נעבור למקורות הנוצרים לברית החדשה. ע"מ להוכיח שישעיה

  חייו של ישו הרבה לפני הולדתו של רש"י.

  )31-34 18לוקס מספר: (

"ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עולים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן 
  האדם:

  אותו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום".כי ימסר לגויים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו ואחרי הכותם 

אילו פרק ישעיהו נג' היה ידוע ומפורסם כפרק המדבר על המשיח היה על תלמידיו של ישו לקבל בהבנה את דברי 

  ישו ולהגיב בהינהון.

  אולם אין הדבר כן וכך מספר לוקס:

  ).38, 18ס ("והם לא הבינו מאומה ויהי הדבר הזה נעלם ולא ידעו את הנאמר" (לוק

מדוע לא ידעו את הנאמר? אם על הנאמר ע"י ישו לא ידעו אך את פרק ישעיהו המדבר על המשיח כן ידעו כמו כל 

הכיצד? הרי כל עם ישראל ידע  -היהודים היה לה להבין היטב את דבריו. ואם את הנאמר בפסוקי התנ"ך לא ידעו

מדוע איפה היו התלמידים חסרי הבנה ולא הבינו מאומה? שמדובר בישעיהו נג' על המשיח (לפי אמונת הנוצרים) 

  מדוע נעלם הדבר מהם? הרי לא נעלם הדבר מכל בני דורם הסופרים והפרושים?

אלא ודאי פרק זה היה ידוע כמדבר על עם ישראל בלבד לכן תלמידי ישו שידעו את התנ"ך כבני דורם היהודים לא 

פכני של ישו המתאים את נבואות התנ"ך למה שברור לו שעומד הבינו מאומה ונעלם מהם פרושו החדשני והמה

  להתרחש כיון שכבר עורר פרובקציות ומהומות וידע את אשר מובן מאליו שיתרחש!

  אף מרקוס ומתי האונגליונים מספרים לנו סיפור דומה.

  )15,21מתי ( -) ו30-32( 8מרקוס 

כת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים "מן העת ההיא החל ישו להורות את תלמידיו שהוא צריך לל
  והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום"

מעבר לסתירה שבין לוקס ובין מרקוס ומתי שכן לוקס טוען שבן האדם "ימסר לגויים ויהתלו בו ויתעללו בו" 

  דולים והסופרים"היינו הגויים לעומתו מרקוס ומתי טוענים "ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הג

מעבר לתאור המוגזם והאנטישמי של מתי ומרקוס שכן אין אלא כהן גדול אחד ומדוע כתבו בכתבי הקודש שלהם 

  "הכהנים הגדולים"?

עכ"פ בעיקר ענינינו מספרים לנו מתי ומרקוס את הדבר הבא: "ויקחהו פטרוס ויחל לגער בו לאמר חס לך אדני אל 

  )22(15) מתי 33( 8מרקוס ( -יהי לך כזאת" 

מדוי איפא לוקח פטרוס את ישו לשיחה אישית בת ארבע עינים וגוער בו? האין פטרוס יודע את אשר צריך המשיח 

להיות "כצאן לטבח יובל" וכרחל לפני גוזזיה נאלמה לא יפתח פיו" האין הוא יודע שהמשיח צריך לערות נפשו 

י כל עם ישראל, הסופרים, הפרושים כולם מפרשים למות "תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה"? הר

את הפרק נג' על המשיח כטענת הנוצרים האין זאת? ומדוע איפא לא קבל פטרוס את בשורתו של ישו בהבנה 

  ובהנהון והכנעה?

כנראה שפרק נג' התפרש ע"י בני דורו של פטרוס על עם ישראל כעדות הזאת של הברית החדשה המנסה להדגיש 

ושלת בדבר האחר בשל היותה סיפור אנושי המועד לכשלונות סתירות וכדו' ואינה שמה לב שהיא דבר אחד וכ

  בעצמה דרכה עם העקב של הרגל האחת על השרוול של המכנס השני ונפלה לתהום רבה.
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ממשיכים מרקוס ומתי לספר "ויפן ויאמר לפטרוס סור מעלי השטן למכשול אתה לי כי אין לבך לדברי אלהים כי 

  לדברי בני אדם"אם 

נראה שכך פרשו בני האדם את הפסוקים בדורו של ישו הם פרשו אותם על עם ישראל ורק ישו, משכלתה אליו 

הרעה המשיך בדרכו הכוזבת להטעות את בני האדם שוב ושוב. כנראה שלא רק אנשים אחרים הטעה ישו אלא אף 

ל מאורע בחייו עליו למצוא פסוק שיוכיח את את עצמו. הוא שגה בדמיונות והגה הזיות, וחשב לעצמו שעם כ

משיחיותו אף אם צריך לכופף את הפסוקים למאורעות או לכופף אנשים להאמין בפרשנותו. היו בידו כנראה 

כוחות כישוף שדי בהם לשכנע את המון הבורים עם קצת קשר דמיוני זול, ובעיקר אם יהיו אלו אנשים נבערים 

שיעם, לעשוק את ליבותיהם אפילו לשאוב כוחות להזנת זהותו האשלייתית, אותה מדעת, קל יהיה להיות מלכם מו

  הוא שואף להגשים בכל מאווייו.

  פטרוס גוער בישו. -לכנסיה יש תרוץ מוכן מדוע פטרוס עושה זאת, מדוע הוא

נפלא? תשובת הכנסייה הינה עלובה ביותר. לטענת הכנסייה פטרוס לא ידע שישו הינו המשיח. האין זה תרוץ 

"בושו והכלמו עובדי כסילים" על תרוץ עלוב כל כך נא עיינו בספריכם "הקדושים" האונגליונים שלכם מכחישים 

  )15-16( 15מתי  -) ו20-9אתכם. מספר פסוקים לפני כן מספר לנו לוקס (

ח "ויאמר אליהם (ישו אל התלמידים) ואתם מה תאמרו מי אני ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשי
בן אלהים חיים: ויען אליו אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גילה לך את זאת כי אם אבי שבשמים 

  ואף אני אומר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהילתי ושערי שאול לא יגברו עליה".

  ישו וגער בו? הרי ששמעון פטרוס יודע מכבר שישו הוא המשיח בן האלהים. ואם כן מדוע לקח פטרוס את

האין הוא יודע שע"פ הנבואה המובאת בפרק נג' המשיח צריך למות כפי שיודעים כל העם היהודי הסופרים 

  והפרושים?

אין זאת אלא שוב קנוניה נוצרית נגד העם היהודי. הרי אפי' ע"פ ספרי "קודשם" הם מוכחשים בכל מכל. מובן 

של פטרוס שהפרוש לישעיהו נג' הוא כפרוש רש"י, הזוהר,  מתגובת התלמידים של ישו וכן מעצם תגובתו הקשה

  ר' יונתן בן עוזיאל, הש"ס בבלי, מדרש רבא ועוד ועוד מדבר על עם ישראל בלבד.

  באשר לישו המתואר בברית החדשה בציטוט הנ"ל ניכר שהוא חי את בועת האשלייה העצמית שלו.

הרי הוא ישו מהלל את פטרוס ומשבחו שהאב כשפטרוס מחניף לו וטוען שהוא ישו המשיח בן האלוהים 

שבשמים מגלה לו לפטרוס דברים בנבואה ורוח הקודש ואם כן הוא פטרוס "מקודש מקודש", ועליו בונה ישו את 

יסוד כנסייתו, הסלע החזק נותן לו את מפתחות השמים להתיר את האסור ולאסור את המותר והשמים יסכימו על 

  ידו של פטרוס.

קים אח"כ ואפי' באותו הפרק, משגער בו פטרוס שציפה שהמשיח הכוזב הנ"ל יגאל אותו באותו אולם מס' פסו

דור וישלוט בעולם ויתגלה לכולם בכבוד אביו, פתאום טוען שהוא צריך למות ולהיות מעונה טוען. אין פטרוס 

הגיון ידוע הן מבין מדוע טוען משיחו כך שכן המשיח צריך לגאול את כל העולם והנה טענותיו הפך כל 

  לתלמידים והן לו הסלע החזק, פטרוס.

לכן פטרוס גוער בו אולם עתה ישו מתייחס אליו כאל שטן "סור מעלי השטן" למכשול אתה לי". הכיצד ביסס ישו 

  את מלכותו על השטן? והאם אין הסלע הזו סלע מכשול לפי טענת ישו? שכל המאמין בה מאמין לשטן המכשול?

ברים לאוזניו של ישו מחמאות החליקו פיהו עליו נאמר " יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון כנראה כשנוחים הד

  מדברת גדולות" (תהילים).

לשטן בכבודו  -ואילו כאשר לא נעמו הדברים לאוזניו הפך אותו נביא אשר גילה האב בשמים לו גילוי אלוקי

  …ובעצמו
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  אף האונגליון הרביעי של יוחנן נפל בפח וכך הוא מספר:

) "כזאת דבר בבית הכנסת בלמדו בספר נחום ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל 59 6יוחנן (

  לשמוע אותו".

  מדוע קשה הדבר האין ישעיהו נג' מדבר על המשיח כקרבן ההולך להריגה? כצאן לטבחה ובדמו נגלה העולם?

  זאת לכם למכשול""ויבן ישו בלבו כי תלמידיו מלינים על זאת ויאמר אליהם ה

מדוע תלמידיו נתקשו בדבר עד כי נעשה להם הדבר למכשול? הרי כתוב בישעיהו נג' כל זאת והרי זה להם לעזר 

  ולעידוד ולא לקושי ומכשול? שהרי זוהי הוכחה שהוא אכן המשיח האמיתי?

עבד הוא "עבדי והתשובה מובנת מאליה מכיון שישעיהו נג' מדבר על עם ישראל בלבד והדבר מובן מאליו ה

יעקב" כבר בתקופתו היו של ישו ותלמידיו לכן עבור תלמידיו, דברי ישו הפך המקובל, היפך מהבנת בני דורם, 

  הפך הבנת הפרושים, הסופרים, התלמידים, ופטרוס.

  פרשנות זו על ישעיהו שהמשיח צריך לסבול מקורם:

מההבנה המקובלת ע"מ להתאים את הכתובים  בשגיונותיו של ישו על פי תאור האונגליונים שכן הוא ששינה

  לגורלו.

כזבי הכנסייה בשנים מאוחרות יותר אשר שמו דבריהם בפי ישו למען יתקבלו כדברי אלהים חיים ע"י הפתאים 

  ולמען להטעות בם רבים על הכנסייה נאמר "רבים חללים הפילה".

  לא דברי הבל.באשר לטענת הכנסייה שישעיהו נג' הושמט מההפטרות אין דבריהם א

המנהג לקרוא הפטרה מהנביאים בכל שבוע מקורו קדום הרבה יותר מישו בעצמו. ניתן להוכיח זאת אפי' מתוך 

  כתבי הברית החדשה.

  )15, 14פסוקים  13וכן במעשה השליחים (

"ויבאו אל בית הכנסת ביום השבת וישבו ויהי אחר קריאת התורה והנביאים וישלחו אליהם ראשי הכנסת 
  ר אנשים אחים אם יש לכם דבר מוסר לעם דברו".לאמ

 4 -הרי שמתוך כתביהם ניתן להוכיח את קדמות המנהג ואולם במקורו נוסד מנהג זה בתקופת אנטיוכוס אפיפנס ה

אשר אסר בכל תוקף את קריאת התורה בשבתות ודווקא מתורת משה הם אכפו את החוק כאשר שלחו חיילים 

  כנסת. -לבתי

נביאים היתה מותרת לכן תקנו לנו חז"ל לקרוא בנבואות המקבילות למאורעות פרשת השבוע או ואולם הקריאה ב

  הקשורות לחגים וימים טובים הבאים עלינו במהלך השנה.

  מנהג זה נשמר עד ימינו אלו מכיון שאין אנו משנים מנהגים קדומים.

מכלל הנבואות בתנ"ך. ואין שום מנהג  5%אין פרקי הנביאים הנקראים בסופי השבוע כהפטרות מונים אפי' לא 

בשום קהילה ואף לא היה לקרוא את ישעיהו נג'. אף לא קהילות רחוקות מעימות עם הנצרות כגון: התימנים או 

  קהילות ממקומות אחרים בעולם לכן אין לחשוד שישעיהו היה והושבט אי פעם.

ראים בשבעה דנחמתא אחרי תשעה באב ע"מ הפרקים הסמוכים ביותר לישעיהו נג' הינם פרקים מ' עד מז' הנק

  לנחם את עם ישראל מהחורבן.

לכן מתחילים "בנחמו נחמו עמי" ישעיהו מ' אין ישעיהו נג' מהווה נחמה ולכן איננו שייך שם כלל. שכן הוא 

  מזהיר את יסורי עם ישראל.
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את לי אשר נשבעתי בעבור מי ואילו פרק נד' בישעיהו רני עקרה נקרא בשל היותו קשור לפרשת נח "כי מי נוח ז

  נוח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגעור בך" (ישעיהו פרק נד' פס' ט')

  ונמצא שאין טענתם אלא עלילת דברים יזומה, טפשית ומוכחשת.

  ולסיכום:

טענת "הקונספירציה של זקני ציון" השגורה בפי ראשי הכנסיה הינה בעצמה "הקונספירציה של זקני רומא 

עליהם נאמר "על עמך יערימו סוד יתייצבו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל  -ותיקן"בו

  עוד".

  ודוד המלך הרבה לדבר על אדום ברוח קדשו וכתב:

"אורב רשע לצדיק מבקש להמיתו וה' לא ינחנו בידו" וכן "בור כרה ויחפרהו יפול בשחת יפעל". ובלשונו 
  די יעקב", וסתם רשע הינו עשיו הרשע.סתם צדיק הינו "עב

  ובעזרת ה' יקויימו בנו הפסוקים:

"ועלו מושיעים מהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא 
  יהיה ה' אחד ושמו אחד"

ה שריד לבית עשו כי ה' וכן: "והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהי

  יח') -עובדיה (א'  -דבר" 

 

  כריכה  

  

 :כריכה

מחבר הספר  ינבחר לה ע" שמהזה עוסק בחשיפתה של הקונספירציה הנוראה ביותר בתולדות המין האנושי.  ספר

  של זקני רומא בוותיקן". הקנוניהוהוא "

ועוד ועוד אשר  ךהתנ" פסוקילטיבי של זה חושף המחבר טכניקות רבות של סילוף, סרוס , תרגום מניפו בספר

היהודי  ךבוחן את סיבת ושיטת אחיזתה של הנצרות בתנ" הספראבות הכנסייה, ראשיה ומנהיגיה.  יבוצעו ע"

  את עקרונותיה תוך סקירת כתבי הברית החדשה על כתביה השונים. ואףהקדוש, את פרשנויותיה 

מקורותיה האמיתיים של  איןפתה. קביעת המחבר היא כי חשיפה זו מתגלה הכנסייה הנוצרית במלוא חר במהלך

בדתות אליליות פגניות הקודמות לה כדוגמת  קשורהקדוש כלל וכלל. מקורה האמיתי  ךהנצרות קשורים בתנ"

עשו ראשי הכנסייה מצידו הלא נכון של המתרס  ךלתנ" ההתחברותהמיתראיזם, הבודהיזם וההינדואיזם. את 

בו. את  הכתובהמופיע בין דפיו המורד בדבר ה'  יהם התחברו לשטן התנכ" ךשל התנ" והמרדנימצידו הבוגדני 

את האמת הכתובה בו ובכך לאפשר  ולהעליםלהלחם לכסות  מכוונותיהם האמיתיות הסתירו מנהיגי הכנסייה ע"

יחדיו  להוכיח את אלילותם מתוכו דווקא. וכך משנועצו בלב מ"עהשתמשות בכתביו כיד הדמיון הטובה עליהם 

החליטו  ךהתנ" שלמלאכותית". וכך במקום לבו הטהור והאלוקי  השתלהלבצע " מע" הזדוניתהם שלחו את ידם 

וכך בעודו מתבוסס  ךהכנסייה הם נעצו בליבו של התנ" של". את חרב האלילות בבוןמנהיגי הכנסייה לשתול לב "

  העם היהודי. ונחלי סבלו וממלא את דפי ההסטוריה של ך"התנבדמו שותת לו דם 
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להם לרצות לנצל את  גרמהשל אבות הכנסייה להוות את הדת האוניברסלית הראשונה האחת והיחידה,  שאיפתם

ואף את מאמיניו. הם  ךבקשו להם את הפופולאריות של התנ" וכך במערב" רייטינג, הם חיפשו "ךכוחו של התנ"

כך לנשל את יעקב מחבל נחלתו מבעלותו על השקר ולנעוץ אותם במעמד הר סיני וב שורשיבקשו להעמיק את 

 ךבנסתר מתוך התנ" ךהתנ" ובעקרונותלהלחם בעם היהודי בנגלה  מלכלי ביד הכנסייה ע" ך. כך הפך התנ"ך"התנ

  נגדו.

, אלו הכריזו בהתפתחותההרוויחו בכך את הפופולריזציה של ההמונים לנצרות שהיתה נמנעת או נבלמת  הם

  .מכבר בקרב בני המערב ךתנ"המיוחד לה זכה ה בשל מעמדו מלחמה גלויה עליו, דווקא

  תורה שבעל פהתורה שבעל פה

  הקדמה קצרה:
ישנן דרכים רבות ושונות להוכיח את אמיתות התורה שבעל פה. אולם עלינו לדעת שכל מי שנתפס ברישתה של 

פרוטקול של האמונה הנוצרית לא רק שאיננו מאמין בתורה שבעל פה אלא אף רואה בה "קנוניה רבנית" נוסח "ה

  זקני ציון".

הנצרות המודרנית הגתה את תאוריית "הקונספירציה" ושמה לה למטרה ללחום ולדחות את מאמרי חז"ל כולם, 

  הסותרים ואף מכחישים את הפרשנות הנוצרית והאמונה הנוצרית.

צרים הן הדרכים שנבחרו כאן להוכחת התורה שבעל פה עבור כל מי שנחשף לכתבי האונגליונים ואמונת הנו

דווקא : ראיות מתוך פסוקי התנ"ך בלבד ללא שימוש במקורות חז"ל שכן התנ"ך הוא ודאי אמת מוחלטת, נקודת 

המוצא והנחת היסוד הבסיסית אף עבור מאמיני הנצרות. (כאשר לעומת התנ"ך הברית החדשה שנוייה במחלוקת) 

  את ניתן להוכיח מפסוקי התנ"ך בפשיטות.הנביאים עצמם קיימו את התורה שבעל פה במסירות נפש, וגם את ז

הנביאים גם הורו לעם לשמור מצות אשר לא נכתבו בתורה שבכתב כלל מתוך טענה שישראל נתחייבו עליהם 

  בסיני ע"י ה' ביד משה.

  בנוסף לכך.

  דוקא מתוך כתבי האונגליונים שבברית החדשה מוכחת אמיתותה של התורה שבעל פה בעליל.

עסוקים היו בתאורם להניח תשתית לאמונת המשיח הנוצרי אך מבלי משים דווקא מתוך  כותבי האונגליונים

  אמירותיהם, נמצאו הם עצמם מודים באמיתותה של התורה שבעל פה דווקא.

חשוב לדעת שעם למידת מערכת הוכחות מסוג זה, נוכל להגיע למסקנה שהנצרות הפרימיטיבית (אשר סלע 

רושים והסופרים נסוב סביב מהותו של המשיח זהותו, פעולו, ותכליתו) הודתה המחלוקת בינה ובין היהודים הפ

הן במציאותה והן באמיתותה של התורה שבעל פה ונמצאת סותרת ומכחשת את הנצרות המודרנית ועמדותיה 

  באשר למציאותה ואמיתותה של התורה שבעל פה.

סטי, או מורמוני ליהודי משיחי. עמדותיהם של כל יש לדעת שאין הבדל כלל בין נוצרי אונג'לי, בפטיסטי, קלויני

הנ"ל מבחינה תאולוגית זהות לחלוטין ביחסם ובכחשם לתורה שבעל פה. "זוהי איננה אלא קונספורציית חכמי 

  היהודים" יטענו כולם.
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אולם המגוחך מכל הוא שאם נפחית את העקרונות הנוצרים מתוך היהודים המשיחיים, נשאר עם מינהגים 

בתורה שבעל פה בלבד. למשל חבישת כיפה בכנסייה בשעת התפלה או קידוש של ליל שישי, ברכות  שמקורם

הנהנין ולא ברכות שחיובם מן התורה כברכת המזון שאחר המזון, אלא דווקא ברכות ראשונות שחיובם מדרבנן 

יהודים המשיחיים "אנו רוצים לעשות את הדברים בדרך יהודית" יטענו ה …ומכח התורה שבעל פה ועוד ועוד

בזה אנו מיוחדים מכל פלגי הנצרות האחרים. זאת חרף טענתם שהתורה שבעל פה איננה אלא "קנוניה רבנית" ותו 

  …לא

אין זאת אלא סתירה תאולוגית שאין בה אלא חוצפה יתירה. מצד אחד הפגנת כחש כלפי התורה שבעל פה, כלפי 

  בעת ממנהגי התורה שבעל פה בתוך הכנסיה עצמה.העם היהודי ומצד שני התנשאות והגדרת זהות הנו

  מתוך הברית החדשה:
  נתחיל עם הוכחות מתוך הברית החדשה לאמיתות התורה שבעל פה:

  )17-20ראשית נקדים לומר שלמרות שישו הצהיר בריש גלי שהוא לא בא לסתור את התורה מתי (ה' פסוק 

ם לא באתי להפר כי אם למלאת" : " כי אמן "אל תחשבו כי באתי לספר את התורה או את דברי הנביאי
אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבור יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל" 
לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר 

שמים" כי אני אמר לכם אם לא תרבה צדקתכם מצדקת יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות ה
  הסופרים והפרושים לא תבאו אל מלכות השמים".

ישו אמנם לא רצה לסתור את התורה אך מה לעשות ולא עלה הדבר בידו הוא סתר השכם והערב את התורה 

  שבכתב ואף את התורה שבעל פה הוא לא הפריד בין השנים, אלא סתר את שניהם יחד כאחד:

  דרת המושג מלאכה בתורהדרת המושג מלאכה בתורההגהג

  )1פסוק  12מתי (פרק 

"בעת ההיא עבר ישו בין הקמה ביום השבת ותלמידיו רעבו ויחלו לקטוף מלילות ויאכלו : ויראו 
  הפרושים ויאמרו לו הנה תלמידיך עשים את אשר אסור לעשות בשבת"

  עון כנגד הפרושים.אילו ישו היה מקבל את התורה שבכתב בלבד ולא את התורה שבעל פה היה לישו לט

'מי אמר שזה אסור? איפה זה כתוב בתורה שאסור לקטוף מלילות בשבת'? ( לא כתוב בתורה שבכתב שאסור 

  לעשות כך בשבת.)

  אם יהין מאן דהו לענות על שאלה זו הרי כתוב "לא תעשו כל מלאכה ביום השבת" (...)

ינה אובייטיבית, ואם כך הרי שהגדרת הרי שבהעדר תורה שבעל פה אין לנו הגדרת מלאכה מה היא מבח

"מלאכה" הינה סובייקטיבית כל אחד וההגדרות שלו ואם כך יתכן שאין זו מלאכה עבורם ואין הם עוברים על 

  עשיית מלאכה בשבת.

  אולם כפי שנראה בהמשך מדברי ישו: ישו מסכים שזו מלאכה האסורה.
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יקטיבית? וכיצד ניתן לטעון כלפי מאן דהו שהוא מחלל מינין ידע ישו להגדיר זאת כמלאכה אם אין הגדרה אובי

שבת ע"י עשיית מלאכה בשבת אם הגדרתה הינה סובייקטיבית? ובכלל כיצד ניתן להוציא להורג בסקילה על 

עשיית מלאכה בשבת כפי שאומרת התורה מבלי שתגיד לנו התורה מראש מהי מלאכה? יתכן שעבורי אין זו 

הגדרה אובייקטיבית למלאכת שבת ובשל כך טענו הפרושים בפני ישו על  מלאכה כלל. אלא ודאי שהיתה

  שתלמידיו תולשים בשבת מן המחובר וזוהי מלאכה בהגדרה ע"פ תורה שבעל פה.

ואמנם ישו במקום לענות להם שאין זו מלאכה מבחינתם או מבחינתו, נאלץ להסכים עם הפרושים שזוהי אכן 
  מלאכה האסורה בשבת.

  את התנהגותם של תלמידיו:וכך מתרץ ישו 

  "ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיותו רעב הוא והאנשים אשר איתו"

"כי בא אל בית האלהים ואכל את לחם הפנים אשר איננו מותר לו ולאנשיו לאכלה רק לכהנים לבדם" מתי 
  )3-5(פסוק  12פרק 

  מתשובתו של ישו נלמד:

ושזוהי מלאכה האסורה בהגדרתה. מה מחייב אותו להסכים אם לא הגדרה שהוא הודה שאכן לתלוש אסור בשבת 

אובייקטיבית הידועה (ולא מהתורה שבכתב שכן אין הגדרה בתורה שבכתב)? מובן שהתורה שבעל פה מחייבת 

  אותו למסקנה זו.

ורה תשובתו של ישו אף היא מעידה על הודאתו באמיתות התורה שבעל פה. מנין לו לישו שלחם הפנים אס

באכילה לדוד ואנשיו? האם מתוך התורה? לא ולא! שהרי בתורה לא כתוב שאסור לישראל לאכול את לחם 

  הפנים.

ואולם מדברי אחימלך הכהן בשמואל א' פרק כא' פס' ה': " ויען הכהן את דוד ויאמר אין לחם חל אל תחת ידי כי 

  אם לחם קדש יש אם נשמרו הנערים אך מאשה"

לו הכהן קדש כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני ה' לשום לחם חם ביום  וכן פסוק ז' "ויתן

  הלקחו".

מדוע לחם זה אסור באכילה לישראל הרי אין בתורה שבכתב (היינו בחמישה חומשי תורה) איסור כזה ומנין לבד 

  מאשר אחימלך הכהן איסור זה? האם המציא אותו ישו מעצמו?

נים הינה מעילה בקודשים אולם מי קבע שאכילת לחם הפנים ע"י ישראל הינה מעילה מובן שאכילת לחם הפ

  בקדשים? איפה זה כתוב בתורה שבכתב?

ישו ידע את התשובה: זוהי מעילה בקדשים בהגדרה, וזאת על פי התורה שבעל פה. ישו בחר את תשובתו דווקא 

יו מהתורה שבכתב כיון שהוא לא נכתב. התורה ממנה. למרות שהאיסור הינו איסור תורה, אין אנו יודעים על

שבעל פה מלמדת אותנו שאכילת לחם הפנים ע"י ישראל יש לה גדר של מעילה בקודשים ולכן היא אסורה 

  באיסור כרת.

ואולם תשובתו זו של ישו אין לה כל בסיס שכן מוכח מהפסוקים בשמואל א' שדוד היה רדוף ע"י שאול ובמצב 

  על חייו.נמלט  -של פיקוח נפש

פרק כ' פס' לג': "ויטל שאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד". (ובפסוק 

  מב') :
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"ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם ה' לאמר ה' יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין 
  זרעך עד עולם".

עיר הכהנים לאחימלך הכהן, כמו כן דוד משנה מהאמת ע"מ להנצל "ויאמר דוד  דוד נמלט על נפשו ומגיע לנב

לאחימלך הכהן המלך צוני דבר ויאמר אלי איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנכי שלחך ואשר צויתיך ואת 

  הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני" (שמואל א' כא' פס' ג')

  יבא אל אכיש מלך גת" (שמואל א' כא' פס' יא')"ויקם דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ו

ואם כן לדוד המלך היה מותר משום פיקוח נפש ואילו לתלמידיו של ישו לא היה היתר לתלוש מן המחובר ע"מ 

  לאכול אף אם רעבו אין זה פיקוח נפש כלל ואסור לפי ההלכה באיסור תורה, היינו סקילה.

גליון של מתי בזמן שהוא מנסה להכניס דברים בפיו של ישו ע"מ זוהי דוגמא קלאסית לטעות אנושית של האונ

לפארו ולתרץ את קושיית הפרושים עליו הוא איננו שם לב שהוא שם בפיו של ישו הודאה על עקרונות שיסודם 

  בתורה שבעל פה בלבד.

  ם של מתי.כפי הנראה הנצרות המודרנית במסקנותיה סותרת את אמונתו של ישו כפי שהיא מובאת באונגליוני

  ) לוקס ויוחנן:23-28,  2מרקוס (

  מרקוס שם מענה לשון מוטעה בפיו של ישומרקוס שם מענה לשון מוטעה בפיו של ישו

  מעבר לטעויותיו התכניות של ישו כמו למשל:

  )25"ויאמר אליהם הרי לא קראתם את אשר עשה דוד בהיותו חסר ורעב הוא ואשר היו אתו" מרקוס (ב' 

"ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו מדוע אתה לבדך דוד נכנס לבדו לאחימלך הכהן, לא היו אתו אף לא אחד 

  ואיש אין אתך" שמואל א' (כא' פס' א' )

דוד שינה מהאמת וטען שהנערים במסתור אולם לא היו נערים כלל "ויאמר דוד לאחימלך הכהן המלך צוני דבר 

י אל מקום פלוני ויאמר אלי איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנכי שלחך ואשר צויתיך ואת הנערים יודעת

אלמוני" דוד לא היה בשליחות מאת המלך כפי שטען ואף נערים לא היו עמו. אחימלך לא ידע שדוד נמלט משאול 

  כלל שכן דוד הסתיר זאת ממנו.

  ) "כי בא אל בית האלהים בימי אביתר הכהן הגדול".26טעות תכנית נוספת של ישו: מרקוס (ב' 

  מלך הכהן.הכהן הגדול לא היה אביתר אלא אחי

  " שמואל (א' כא' פס' א').…"ויבא דוד נבה אל אחימלך הכהן ויחרד אחימלך לקראת דוד

מספר את אותו הסיפור ואף הוא טועה ומספר שהיו עם דוד אנשים ויקח את לחם  1-5וכן לוקס פרק ו' פסוקים 

  )5" (פסוק  …הפנים "ויאכל וגם נתן לאשר אתו את אשר לא נכון לאכלו
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  רה שבעל פה:הצומות בתו
) 14 9דוגמא נוספת מתוך כתבי האונגליונים המעיד על אמונתם של ישו ותלמידיו בתורה שבעל פה היא, מתי ( 

  "ויגשו אליו תלמידי יוחנן ויאמרו מדוע אנחנו והפרושים צמים הרבה ותלמידיך אינם צמים?

ים באים ולקח מאתם החתן "ויאמר אליהם ישו איך יוכלו בני החופה להתאבל בעוד החתן עמהם הנה ימ
  )15 6ואז יצומו" מתי (

כבר ידוע שאין תלמידי ישו עושים כמצוות התורה שבכתב או שבעל פה כפי שראינו לעיל. אולם יותר ממה שישו 

  עונה, נלמד על מה שהוא איננו עונה.

ם הרבה, הרי אילו ישו היה סבור שתורה שבעל פה איננה אמת היה לו לטעון מדוע אתם הפרושים בכלל צמי

בתורה שבכתב יש רק יום צום אחד בלבד בשנה והוא "בחודש השביעי בעשור לחודש שבת שבתון יהיה לכם וכל 

מלאכת עבודה לא תעשון ועניתם את נפשותיכם" זהו צום יום הכיפורים בלבד. ואם כן לשווא אתם הפרושים 

  אולם, מתענים הרבה ואין שום תביעה על תלמידי מדוע אינם צמים הרבה.

אין ישו עונה כך הוא מבין שאת כל ארבעת הצומות חובה לצום, צום אחד מן התורה הוא צום יום הכפורים 

  ושלושה צומות נוספים מקורם בתורה שבעל פה.

  הנביא זכריהו מזכירם למרות שאין הם מופיעים בתורה שבכתב.

צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום וכך אומר הנביא "ויהי דבר ה' צבאות אלי לאמור כה אמר ה' צבאות 

  העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו" זכריה (ח' יח', יט')

ישו לא יכל להכחיש דברי נביאים. אולם דברי נביאים הללו אינם תורה שבכתב שכן תורת משה איננה מזכירה את 

ם החמישי, וצום העשירי בכתב. אלא שאלו הם דברי קבלה הנכללים בדברי שלושת הצומות צום הרביעי, וצו

  התורה שבעל פה דווקא.

ישו מורה לתלמידיו להשמע לכל אשר יאמרו אליהם 
  הסופרים והפרושים:

חשוב לדעת שלא ניתן לדחות ראיות אלו מהברית החדשה בטענה שישו אמר את דבריו לשיטתם של הסופרים 

תו אין כלל צורך בזה (שכן הוא איננו מאמין בתורה שבעל פה כלל ועיקר), זאת מכיון והפרושים ואילו לשיט

שראיות אלו הינם גילויי דעת נוספים המרחיבים את היריעת ההוכחות בברית החדשה מעבר לגילויים מפורשים 

  ד.בדבריו של ישו עצמו שהוא מודה בסמכותה של התורה שבעל פה כמו בסמכותה של התורה שבכתב כאח

כך כותב מתי "אז ידבר ישו אל המון העם ואל תלמידיו לאמור: "על כסא משה ישבו הסופרים והפרושים לכן כל 

  )1, 23,  23אשר יאמרו לכם תשמרו לעשות אך כמעשיהם לא תעשו כי אומרים הם ואינם עושים" מתי (

פ שכן היה לו לומר לתלמידיו מתוך פסוקים אלו ניתן להבחין שאין ישו מחלק בין התורה שבכתב לתורה שבע"

"לא כל מה שיאמרו אליכם הסופרים והפרושים תעשו אלא דברי התורה שבכתב אבל דברי התורה שבעל פה אל 

  תעשו"

ומה פתאום ישו אומר "כל אשר יאמרו אליכם הסופרים והפרושים" הרי ברור שהסופרים והפרושים יאמרו להם 

  ? לעשות את כל מצוות התורה שבעל פה גם כן
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  ישו מודה שאסור לשאת משאות כבדים בשבת:
) ישו מבהיר את כוונתו "כי אוסרים משאות כבדים ועמסים על שכם האנשים ולא 4פס'  23בהמשך הפסוקים מתי (

  יאבו להניעם אף באצבעם".

  כלומר ישו קורא לתלמידיו שלא לעשות כמעשה הפרושים והסופרים אולם לעשות את אשר יאמרו.

ואם כן תלמידיו של ישו לא אמורים להרים משאות  -רושים? שאסור להרים משאות כבדים בשבתמה אומרים הפ

  כבדים בשבת ואף לא לעמיס על שכם האנשים כפי שעושים הפרושים שהרי כמעשיהם אסור לעשות.

 ואילו לאשר יאמרו יש לשמוע. נמצא שישו שוב מודה במציאותה ובאמיתותה של התורה שבעל פה. היכן בתורה

  כתוב שאסור לשאת משאות כבדים ביום שבת ולהוציאם מרשות לרשות?

אין כזה איסור מפורש בתורה שבכתב, היינו בתורת משה כלל. איסור זה אמנם הינו איסור תורה (הוצאה מרשות 

  לרשות) אולם התורה שבעל פה היא מקורו והגדרתו של האיסור.

ה הוא צועק על עם ישראל שלא לשאת משאות בשבת וזו כאשר הנביא ירמיהו קורא לקיים את התורה שבעל פ

  נבואתו לישראל: "כה אמר ה' השמרו בנפשותיכם ואל תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים".

"ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקדשתם את יום השבת כאשר צויתי את 
ה' לבלתי הביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ולקדש אבותיכם: והיה אם שמע תשמעון אלי נאום 

את יום השבת לבלתי עשות בה כל מלאכה" ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על כסא דוד 
רכבים ברכב ובסוסים המה ושריהם איש יהודה וישבי ירושלים וישבה העיר הזאת לעולם... ואם לא 

שאת משא ובא בשערי ירושלים ביום השבת והצתי אש בשעריה תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי 
  כז') -ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה" ירמיהו (יז' כא'

מדוע אמר הנביא ירמיהו "וכל מלאכה לא תעשו... כאשר צויתי את אבותיכם"? היכן צוותה תורת משה לא לשאת 

  ות אחרת כמו לירושלים?משאות ביום השבת? ושלא להוציא משא מן הבית או להכניסו לרש

התשובה לכך ברורה מאד, ה' נתן שתי תורות בסיני וציווה את אבותינו לשמור אותם לכן יכל לבוא הנביא ירמיהו 

בטענה לעם ישראל כבר קבלו אבותיכם איסור זה "כאשר צויתי את אבותיכם ולא שמעו ולא הטו את אוזנם ויקשו 

  רמיהו (יז' כג')את ערפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר" י

היכן לפני הנביא ירמיהו מוזכר איסור זה? מדוע בא הנביא בטרוניא הרי הוא הראשון שאומר זאת? ומדוע טוען 

  הוא שאבותינו נצטוו על כך?

אלא צו זה ניתן בתורה שבעל פה בסיני. אבותיכם היו צריכים לשמוע ולהטות אוזן ולא להקשות את ערפם לבלתי 

תן בתורה שבעל פה ממשה בסיני כך פוקד הנביא ירמיה אותם ב' "כה אמר ה'". אולם שמוע לאיסור זה הני

למרבה הפלא אין התורה אוסרת כלל נשיאת משה בשבת אם אין בכוונתנו להוציאו מרשות אחת לרשות אחרת 

  נשיאת משה באותה רשות יש בה רק משום ביטול עונג שבת בלבד שהיא מצוות זקנים ולא מצוה מן התורה.

  סוד הזמןסוד הזמן
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נקודה נוספת חשובה היא שאין התורה שבכתב אומרת לנו (כיצד לדעת) מתי חל כל חג וכיצד לספור את 

  החודשים והשנים והזמנים בכלל, "החדש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב')

כיצד נחשב את חודשי השנה לפי שנת חמה או שנת לבנה? אם כן עלינו להסתמך על התורה שבעל פה בלבד על 

התאמת שנת הלבנה לשנת החמה על חישוביו הרבים חז"ל קבעו  -חז"ל בלבד שידעו את סוד "עיבור השנה"

עבורינו מתי חל חג הפסח ומתי חל חג השבועות ומתי חל חג הסוכות מתי חלים החגים שאנו מחוייבים מהתורה 

  כיצד לשמור?(שבכתב) לשמרם, כשלפניהם כתובות המילים "שמור את חדש האביב" (דברים טז') 

) "ויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל ישו לאמר באיזה מקום תחפץ כי נכין לך 17מספר מתי (כו' פס' 

  לאכול את הפסח"...

  )20"ויהי בערב ויסב עם שנים העשר" (כה' 

ב מלבד מנין ידע ישו שזהו זמן ליל הסדר הנכון? לפי התורה שבכתב? הרי אין שום שיטה כתובה בתורה שבכת

  לחשב זאת אילולה הודה ישו באמיתות התורה שבעל פה?

כנראה שסמך על חכמי ישראל הפרושים והסופרים היושבים על כסא משה אפי' בענינים הקשורים לתורה שבעל 

פה בלבד. ובכלל אין מחלוקת באשר לזמני החגים הללו. כל עם ישראל חוגג יחד כאיש אחד בלב אחד האם זה 

  נה שיטה אחת ויחידה?ברור מאליו שיש

היכן שיטה זו כתובה בתורה שבכתב? התשובה היחידה היא: ששיטה יחידה זו נתנה למשה מסיני כתורה שבעל 

  פה. ואשר ישו ותלמידיו הודו בקבלתה מסיני.

כמו כן אנו מוצאים בלוקס פרק ו' פסוק א': ויהי בשבת השנית לספירת העומר עבר בן הקמה ויקטפו תלמידיו 

ויפרכו בידיהם ויאכלו" כיצד ידע ישו ותלמידיו או לוקס שהיה זה בשבת השנית לספירת העומר האם הוא מלילת 

ספר? ממתי? האם "ממחרת השבת"? מה זה "ממחרת השבת"? האם אחרי החג הראשון כפי שאומרים חז"ל 

  בתורה שבע"פ, או ממש אחרי יום שבת ככתוב בתורה?

רית החדשה מציינת את שיטת ישו היחידה והמיוחדת הזו? הסיבה היא אם יש לישו שיטה משלו מדוע אין הב

שאין שיטה כזו אלא היה זה השבת השנית כפי שסופרים חז"ל על פי קבלתם בתורה שבעל פה מאחרי החג 

הראשון של הפסח, כפי שנהגו כל עם ישראל. ושוב יש לראות בזה הודאה בשיטת הספירה וחישובי הזמן אשר 

על פה דווקא אשר בהם האמינו ישו ותלמידיו כמו כל כלל ישראל ומכאן שהכנסיה בראשיתה מקורם בתורה שב

  האמינה באמיתות התורה שבעל פה.

האונגוליונים האנטישמים חשפו את בורותם בעני רפואה 
  בשבת:

  חכמים אוסרים לרפא בשבת. אולם לא כל רפואה אסורה בשבת. מובן שמחללים שבת במצב של פיקוח נפש.

לם ישנם היתירים נוספים לא רק בזמן פיקוח נפש, אלא אף חולה שאין בו סכנה מותר לעשות איסורים דרבנן ואו

  עבורו וכדו'.

איסור רפואה בשבת הינה דווקא ע"י תרופות ודווקא לאדם שאינו חולה כי אם סובל כאבים אך לא נפל למשכב 

  ואיננו מוגדר כחולה.

ום גזרת שחיקת סממנים וע"מ שלא יבוא אדם לשחוק סממנים בשבת רפואה ע"י תרופות אסורה לאדם זה מש

  שאיסורו איסור תורה (ע"פ התורה שבעל פה).
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ואולם רפואה ניסית איננה אסורה כלל בשבת מכיון שאין חשש שמא ישחק סממנים. ועוד שאין בה שום מלאכה 

  ממלאכות שבת האסורות ע"פ התורה שבעל פה.

) "והנה שם איש אשר ידו יבשה וישאלוהו לאמר: 10 12ת החדשה כמו מתי (לכן ברור שבכל המקומות בברי

  המותר לרפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה".

"ויאמר אליהם: מי האיש חכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו" ומה יקר אדם 
  )11,12 12מן הכבש לכן מותר להיטיב בשבת" מתי (

ה שבעל פה שכן מותר לרפא בשבת בדרך נס. יש כאן ובכל המקומות הנוספים בברית אין כאן סתירה לתור

החדשה לא יותר מאשר קטע אנטישמי שמטרתו להשניא את חכמת היהודים בלבד. כנראה ששיחה זו לא היתה 

ות ולא נבראה שכן אין בה שמץ אמת ואף אינה סותרת את דיני התורה שבעל פה כלל ועיקר אלא זהו ניסיון לבז

  את היהודים כפרי דמיונם הטובה של האונגליונים הנובעת מבורות מוחלטת בדיני התורה שבע"פ.

  ישו רגיל ללכת לבית הכנסת:

"ויסב ישו בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורות המלכות וירפא כל מחלה וכל 
  מדוה בעם"

את התורה שבע"פ שהחולי הראשון שהיה לישו לרפא: הינו אילו היה ישו כפי שטוענת הכנסיה המודרנית מכחיש 

שלא לקבל את התורה שבעל פה וכמחאה לא להכנס כלל לבתי הכנסת שכן זוהי "המצאת הזקנים". אולם ישו 

איננו מוחה כנגד התורה שבעל פה ואף הולך לבתי הכנסיות לבשר את בשורותיו מדוע לא התנגד להן? והרי 

  כנס אליהם? האם כתוב בתורת משה 'עשה לך בית כנסת'?כמחאה היה לו להמנע מלה

האם 'בן האלהים' ישו התפשר על האמת המוחלטת? שמא רצה להיות יותר פופולארי ולכן התפשר על עקרונות 

  ולכן הלך לבית הכנסת? ניכר מתוך כתבי האונגליונים שישו היה רגיל ללכת לבית הכנסת.

יבא אל נצרת אשר גדל שם וילך כמשפטו ביום השבת אל בית הכנסת ) "ו12-16פסוק  4וכך מספר לוקס (פרק 

ויקם לקרא בתורה: ויתן לו ספר ישעיה הנביא ויפתח את הספר וימצא את המקום אשר היה כתוב בו רוח אדוני 

  ."…יען משח אותי לבשר ענוים: שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבויים דרור ולעורים פקח קוח  -עלי 

  לל את הספר וישיבהו אל החזן וישב ועיני כל אשר בבית הכנסת נשאות אליו""ויהי כאשר ג

  מדוע ישו עולה להפטרה
הרי שישו לא רק שנכנס לבית הכנסת פעם אחת בודדת אלא על בסיס קבוע "כמשפטו". ואף עלה לתורה אולם לא 

תקנת חכמים היא! רק לתורת משה אלא אף להפטרה האם בתורה כתוב שצריך לקרוא הפטרה, הרי ההפטרה 
התורה לא צוותה לעשות זאת וגם לא הנביא? אז אנשי כנסת גדולה הם שתקנו תקנה זו. זאת תורה שבעל פה מדוע 
איפא ישו עושה זאת ישו כנראה האמין באמיתות התורה שבעל פה ובסמכותם כל אנשי כנסת הגדולה לתקן 

אמת המוחלטת שאותה לטענתו הוא ייצג ואשר לה תקנות חז"ל והוא בוודאי ראה עצמו מחוייב אליהם על פי ה
  חפץ להיות המשיח.

ואולם לתוספת באור , נאמר שמיד לאחר שישו ישב חזרה בבית הכנסת "ויחל ויאמר אליהם היום נתמלא הכתוב 

  )22הזה באזניכם" (לוקס ד' 

  ישו מאוד התאמץ כדי להגיע לפסוקים אלו שכן הם אינם מופיעים בהפטרה בדיוק.
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מתאר את "הנס" כיצד ישו פתח את ספר ישעיהו "וימצא כתוב" כאלו יד ההשגחה היתה בדבר ואולם לוקס 

הפסוקים שישו הקריא הינם לקוחים מישעיהו פרק סא' פסוקים א', ב', הם אינם מופיעים בסבב ההפטרות כלל 

  סוף הפרק. ישו כנראה עלה להפטרה של פרשת כי תבוא המתחילה בישעיהו ס' פסוק א' עד כב' היינו

ב' ע"מ להתמיהה את הקהל  -אולם ישו המשיך מדעתו לקרוא עוד שני פסוקים נוספים מפרק סא' פסוקים א' ו

ולטעון "שהיום נתמלא הכתוב הזה באזניכם" לא היה לו לקרוא שני פסוקים נוספים אלו לפי קביעת חז"ל בסבב 

אלו אותם הוסיף מעצמו על עצמו. לבד מזאת,  ההפטרות. כנראה שעל פי חז"ל אין הוא האיש המדובר בפסוקים

המעיין בפסוקים אלו בישעיהו יוכח בברור כי מדובר "בעבדי יעקב" היינו בעם ישראל וכן ממשיך ישעיהו (בפס' 

ה') "ועמדו זרים ורעו צאניכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם: ואתם כהני ה' תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם..." (פס' 

  ו' )

  גויים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" (פס' ט')"ונודע ב

  ישו טעה בעצמו וחפץ לקחת כפי הנראה את תהילת עם ישראל לעצמו בלבד.

  מי הם הצדיקים ומי הם הרשעים האמיתיים

ם והפרושים על אף לוקס מספר "ועם רב של מוכסים ואנשים אחרים היו מסבים עמהם: וילונו הסופרים אשר בה

תלמידיו (של ישו) ויאמרו למה אתם אכלים ושתים עם המוכסים והחטאים: ויען ישו ויאמר אליהם הבריאים אינם 

  )29-32צריכים לרפא כי אם החלים: לא באתי לקרוא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה" :(לוקס ה' פס' 

תלמידיו והמוכסים והחטאים הם החולים  ישו מורה שהסופרים והפרושים הם הצדיקים, הם הבריאים ואילו

  הרשעים אתם הוא בא לקרוא לתשובה.

לוקס מספר שכאשר בא ישו לכפר נחום, אחד מעבדי שר המאות חלה למות והעבד יקר לו מאוד. הוא שומע את 

  שמע ישו ושולח אליו מזקני היהודים ושואל מאתו לבוא ולהושיע את עבדו.

ויתחננו לו מאוד ויאמרו ראוי הוא אשר תעשה בקשתו: "כי אהב עמנו הוא, והוא ויבואו (זקני היהודים) אל ישו 

  "…בנה לנו את בית הכנסת: וילך אתם ישו

) מדוע השתכנע ישו לעשות נס ולהציל את עבדו של שר המאה? הסיבה היא מכיון ששר המאה בנה 2-6לוקס (ז' 

ודה בתורה שבעל פה במציאותה ובאמיתותה כפי את בית הכנסת עבור זקני היהודים. וכפי שכבר אמרנו ישו ה

  שניכר מגישתו וממעשיו.

  )49-51לוקס (בפרק ח' פסוק 

"ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך (של ראש בית הכנסת) אל תטריח את המורה: וישמע ישו 
  ויען ויאמר לו את תירא אך האמן והיא תושע".

ת ומדוע נענה לבקשתו של יאיר ראש בית הכנסת לבוא לטפל ושוב מדוע ישו דאג לביתו של ראש בית הכנס

  בחולה?

ישו מברך ברכות ראשונות של ברכות הנהנין אשר צוים 
  מדברי חכמים בלבד (מדרבנן)

ידוע שברכה ראשונה על המזון אינה אלא מדברי חכמים. ואילו ברכה אחרונה על המזון היינו ברכת המזון הינה 

ו מאמין בתורה שבעל פה לא היה צריך לברך ברכה ראשונה על המזון שכן היא אינה מהתורה. אם נניח שישו איננ

  אלא מדברי חכמים.
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  )16אולם לוקס מספר (ט' פס' 

"ויקח (יש"ו) את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך עליהם ויפרס ויתן 
  לתלמידיו לשום לפני העם"

ן של לוקס ברך ברכה ראשונה על המזון דהיינו מדברי חכמים (מתוך התורה הרי שישו על פי עדות האונגליו

  שבעל פה), האין זו הודאה בסמכותם של חכמים לקבוע הלכות.

אין זו הפעם היחידה, שכן לוקס מספר שאחר שישו קם מן המתים הוא התגלה לשנים מן התלמידים שהיו בדרכם 

ריס מירושלים. וכך הוא כותב "ויהי כאשר הסב עמהם ויקח  מאה ושישים -אל כפר עמאוס הנמצא במרחק של כ

(ישו) את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם" מדוע ישו מברך ברכה ראשונה על הלחם? מובן שישו מת ולא קם כלל 

  אולם האונגליונים טורחים בהגדרת בכך שישו שמר בדקדקנות מצוות דרבנן דווקא?

עשות זאת אלו הם דברי חז"ל בלבד ע"פ התורה שבעל פה. "ויספרו מדוע ישו בוצע? לא כתוב בתורה שבכתב ל

  )35גם הם את אשר נעשה להם בדרך ואיך הכירוהו בבציעת הלחם" לוקס (כד' 

כפי שכבר ראינו לוקס עסוק היה להוכיח את קימתו של ישו מן המתים אך הוא אינו שם לב לפרטים ובהסח הדעת 

  י', שישו האמין בתורה שבעל פה.והוא מעיד מבלי להתכוון או לרצות אפ

  ישו מקדש על הכוס בליל הסדר:
  וכך בליל הסדר בסעודה האחרונה ע"פ לוקס:

  )17לוקס (כב'  -"ויקח את הכוס ויברך ויאמר קחו אתה וחלקו ביניכם"

  שוב ישו מברך ברכה ראשונה על היין ומנין לו זאת אם לא מתוך התורה שבעל פה?

דה האחרונה היינו בפסח כפי שמספר לוקס "ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן אף על הלחם בירך ישו בסעו

  )19להם"... (לוקס כב' 

לוקס איננו יהודי והוא לא שם לב לטעויות הגסות שהוא עושה. האם יש לחם בליל הסדר על השלחן? האם 

  מברכים עליו בוצעים ואוכלים? האין זה חמץ?

  ישו ונטילת הידים.

ש ממנו פרוש אחד לאכל אתו לחם ויבא הביתה ויסב" "ויתמה הפרוש בראותו אשר לא "ויהי בדברו ויבק
נטל ידיו בראשונה לפני הסעודה" ויאמר אליו האדון כעת אתם הפרושים מטהרים את הכוס והקערה 
מחוץ, והפנימי אשר בכם הוא מלא גזל ורשע הכסילים הלא עשה החיצון גם עשה הפנימי. "והיה לכם 

  )37-42ה ולא להניח גם את אלה" לוקס (יא' פסוקים לעשות את אל

  מדוע תמה הפרוש בראותו שישו לא נטל ידיו?

  האם ישו אינו מוחזק לעשות נגד דברי התורה שבעל פה? כנראה שלא.

  הפרוש אפי' לא שאל את ישו מאומה הוא רק תמה. ישו התנדב להסביר ישנם שני אפשרויות להסביר זאת

דיו ומשראה שבעל הבית הפרוש שם לב עשה מזה תורה שלמה שכן הוא מושלם ואיננו א. ישו שכח ולא נטל י

  יכול סתם להכשל מתוך זלזול בשמירת המצוות.

  ב. הוא לא נטל ידיו במתכוון ע"מ להרצות בפני הפרוש את כל תוכחתו על התנהגותם החיצונית של הפרושים.
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  חיצון, אז הפנימי ממילא נעשה, היינו עבודת הלב.הוא רצה לטעון שלפרושים נדמה שאם הם עושים רק את ה

ישו רצה להדגיש שאת שניהם צריך לעשות שכן הוא אומר "והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה. 

  )42(פסוק 

) סבורים הם הכסילים שהעושה את 40"ואילו הכסילים. הלא עשה החיצון גם עשה את הפנימי" (פס' 
  את הפנימי.החיצון ממילא עושה גם 

ואולם מתוך תמיהתו של הפרוש ניכר שישו כן האמין בתורה שבעל פה באופן עקרוני תאולוגי אולם נכשל 

בשמירת המצוות, או שינה באופן מיוחד ולא נטל ידיו ע"מ להעביר את המסר הזה לפרוש המסב עמו, והתמה 

  ים להעשות.מהתנהגותו, שכן כבר הודה ישו במו פיו שהחיצוניות והפנימיות צריכ

  הביקורת של ישו כלפי הסופרים והפרושים נסבה בעיקר כלפי חוסר פנימיותם כביכול.

"ויאמר אליו האדון כעת אתם הפרושים מטהרים את הכוס והקערה מבחוץ והפנימי אשר בכם הוא מלא 
  )39גזל ורשע" לוקס (יא' 

ודה הפנימית שהיא העיקרית ישו לא טען כלומר עבודתכם הנה עבודה חיצונית בלבד. אתם אינכם עושים את העב

שלא צריך לשמור את המצוות של התורה שבעל פה, הוא רק רצה למחות ולהדגיש את החסרון בשלמות עבודת 

  הפרושים.

  הדוקטורינה של ישו:
המסרים הסותרים בתפיסתו של ישו נבעו מהצורך לקרב את המוכסים והחטאים אליו ולכן שדר עבורם את המסר 

יות איננה חשובה כלל ועיקר. ואילו הפנימיות היא החשובה (בלבד). בנוסח "לא הבא אל הפה מטמא שהחיצונ

  אלא היוצא מן הפה מטמא".

ואילו כלפי הפרושים מתח ביקורת אחרת "אתם אינכם כל כך מושלמים. אני הרבה יותר. אתם חיצוניים בלבד 

ו של דבר אתם צריכים לעשות גם את העבודה וחושבים שהפנימיות נשלמת מתוך העבודה החיצונית ולאמית

  החיצונית, וגם את העבודה הפנימית .

את זאת תשיגו רק אם תתקרבו אלי ותקבלו את משיחיותי". מסרים אלו של ישו כלפי הפרושים יש בהם משום 

ש הודאה באמיתות התורה שבכתב ושבעל פה שהוא רוצה כל כך להיות משיחה. "דרשו בכתובים אשר תחשבו שי

  )39לכם חיי עולמים בהם והמה המעידים עלי" (יוחנן ה' 

  אולם יש כאן קונפליקט וסתירה של דברי עצמו על מסריו הכפולים.

מסריו כלפי המוכסים והחטאים קרבו אותם אליו למרות שריחקו אותם מן התורה ומצוותיה שכן מסריו כלפיהם 

  סתרו את התורה כולה שבכתב ושבעל פה גם יחד.

לוקס "ויהי בקרב אליו כל המוכסים והחטאים לשמע אותו: וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה  כך כותב

מקבל את החטאים ואכל אתם: וידבר אליהם את המשל הזה לאמר: מי זה האיש מכם אשר לו מאה כבשים ואבד 

כמצאו אותו ישימנו לו אחד מהם ולא יטוש את התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי ימצאהו: והיה 

על כתפיו בשמחה: ובא אל ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שבחו אתי כי מצאתי את שיי האבד: אני אמר 

לכם כי כן תהיה שמחה בשמים על חוטא אחד השב יותר מעל התשעים ותשעה צדיקים אשר לא יצטרפו 

  )15לתשובה" לוקס (פרק 

ו השקרית אך לא אל התורה תוך סתירת התורה מתוך גיבויים של אולם ישו קרבם אליו דווקא ואל משחיות

  המוכסים והחטאים כנגד בעלי התורה, וממנו למדו הם לאבד את דרכה לנצח.
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ישו קרבם אליו דווקא כלומר אל האמונה במשיחיותו השקרית על חשבון קרבתם אל התורה תוך ויתור גמור על 

הם למדו לבטל את סמכותם של בעלי התורה האמיתיים ולזלזל מצוותיה. מבקורתו כלפי הסופרים והפרושים 

  בהם. ודווקא מתוך קרבתם אליו, אבדו את דרך התשובה האמיתית.

אף יוחנן האונגליון הרביעי האחרון האנטישמי מכולם נפל בפח "ויקח ישו את ככרות הלחם ויברך ויתן 

  )11לתלמידיו" יוחנן (ו' פס' 

  המזון שהיא מדרבנן בלבד. שוב ישו מברך ברכה ראשונה על

חשוב עוד לציין שכאשר הפרושים והסופרים ראו את תלמידי ישו המוכסים והחטאים עושים דברים שלא כפי רוח 

ההלכה הם התלוננו בפני ישו: מדוע תלמידיך עושים כך וישו שרצה לקרב את המוכסים והחטאים הגן על העדר 

חסות עם טענות תאולוגיות עקרוניות ובכך טעה והטעה את ההמון קיום המצוות של המוכסים והחטאים ונתן להם 

הנבער תוך שהוא נותן להם לגיטימציה להמשיך בדרכם. "ויקהלו אליו הפרושים ומן הסופרים אשר באו 

מירושלים ויהי כראותם מתלמידיו אכלים לחם בטמאת ידיהם בלא נטילה ויוכיחו אותם" כי הפרושים וכל 

  )7תי אם רחצו את ידיהם עד הפרק באחזם בקבלת הזקנים" מרקוס (ו' היהודים לא יאכלו בל

חשוב לציין שטענת הכחש של הכנסייה המודרנית בייחס למציאותה של התורה שבעל פה, נסתרת ע"י פסוקים 
אלו המוכיחים את מציאותה של תורה שבעל פה לא כקנוניה מהתקופה שלאחר החורבן כי אם כעדות האונגליונים 

  ה הקדמונית כפי הנזכר בכתבי קודשם.למציאות

ממשיך מרקוס לתאר " ואת אשר מן השוק אינם אכלים בלא טבילה ועוד דברים אחרים רבים קבלו לשמור כמו 

  ))4,5 7טבילת כסות וכדים יורות ומיטות" מרקוס (

המאכלים אשר  מרקוס לא יודע להגזים כלל הוא איננו מכיר את מנהגי היהודים, לטענתו היהודים מטבילים את

  הם קונים בשוק כתנאי לאכילה.

  אין זה נכון ואף לא הגיוני. אין מטבילים אוכלין כלל.

"וישאלו אותו הפרושים והסופרים מדוע תלמידיך אינם נהגים על פי קבלת הזקנים כי אכלם לחם בלא 
  ) אף במקרא זה נשאלת השאלה שוב.5 7נטילת ידיים" (מרקוס 

  ישו? מדוע שואלים הפרושים את

הרי הוא מוחזק כאדם שאינו מקיים את מצוות התורה שבעל פה? כנראה שהם חשבו שהוא כן מקיים את כל 

  המצוות של התורה שבעל פה. ולכן נתעוררה התמיהה הזו בכלל.

"ויען ויאמר אליהם היטב נבא ישעיהו עליכם החנפים ככתוב העם הזה בשפתיו כבדונו ולבו רחק ממני" 
  )6,7 7ו מצוות אנשים מלמדים" מרקוס ("ותהו יראתם אות

(מרקוס שם בפיו של ישו פסוק מעוות, פסוק זה נלקח מהנביא ישעיהו כט' פס' יג' "ותהי יראתם אותי מצות 
  אנשים מלמדה" אולם אי אפשר לדקדק עם הברית החדשה שכן היא כולה מלאה טעויות).

על תלמידיו המוכסים והחטאים הוא נחלץ להגנתם  ישו תוקף את הפרושים והסופרים מכיון שהם מקשים קושיות

של החטאים עם הבקורת שיש לו כלפי עבודתם החיצונית של הפרושים. אולם הוא מתייחס לעבודת הקרוב שלו 

כדבר נשגב יותר מאשר דקדוקים במצות דרבנן עם מוכסים וחטאים. וכך הוא אומר "כי עזבתם את מצוות אלהים 

  לאחז בקבלת בני אדם".

ן כוונתו של ישו לזלזל בקבלת בני אדם שכן זוהי קבלת בני אדם שהוא עצמו נהג על פיה. אולם כוונתו שעבודת אי

התשובה הינה מצות אלהים עבודת הקרוב הינה מצוה מן התורה ואילו קבלת בני אדם זוהי מצוה מדרבנן כנטילת 

אומר ישו אני מעדיף את מצוות אלהים ידים כשישנה מצות אלהים לעומת קבלת בני אדם היינו מצות מדרבנן 

  היינו מצוה מדאורייתא.
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ישו לא התכוון בזה לסתור את התורה שבעל פה שכן הוא איננו מדבר על התורה שבעל פה כלל. הוא מדבר על 

מצב שבו מצוה מדרבנן סותרת מצוה מדאורייתא. אולם אף על רבות מן המצות שהם מן התורה אין אנו יודעים 

  תוך התורה שבעל פה ברוב המקרים.עליהם אלא מ

לכן אין ישו מדבר על סמכותה של התורה שבעל פה כי אם על הצורך להתפשר על מצוות מדרבנן לצורך קרוב 

  רחוקים שהיא הינה מצוות התשובה מדאורייתא, ולא כפי שהבינה הכנסיה המודרנית.

ינם הבררה היחידה הקיימת ע"מ ליישב את הסבר זה איננו פרשנות בעלמא על דברי ישו בברית החדשה אלא הם ה

דברי ישו שלא יהיו סותרים זה את זה. זהו הכרח לוגי ע"מ להתאים את הכרזותיו שלא בא לסתור את התורה 

  והנביאים כשהנביאים בעצמם מורים לקיים את מצות התורה שבעל פה כפי שראינו ונראה בהמשך.

מברך ברכה ראשונה על הפת ובוצע, מקדש על היין ועוד ועוד ישו מתפלל בבית הכנסת, במנין, עולה להפטרה, 

  כאשר כל עיקרן של מצוות אלו אינו אלא מדרבנן גמור.

ונמצא שישו לא רק שהאמין בתורה שבעל פה ובמצוות מדאורייתא הנובעת ממנה אלא אף בחלק המצוות מדרבנן 

  "ובקבלת הזקנים" שבתורה שבע"פ.

  15-20מתי מספר (בפרק כד' פס' 

"מתי תבא הגאולה ועל מה יש להתפלל וכך הוא כותב "לכן כאשר תראו שקוץ משומם האמור על ידי 
דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין: אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר על הגג אל ירד 

ההם:  לשאת דבר מביתו ואשר בשדה אל ישוב הביתה לשאת את מלבושו: ואוי להרות ולמניקות בימים
אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחורף ולא בשבת: כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהייתה 

  מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה"

האם ישו לא יודע בנבואה שפאולוס ידריך את המאמינים לא לשמור את מצוות השבת? האין הוא יודע 

שנה אח"כ? כיצד הוא מדבר על אחרית הימים  300ם ראשון שקונסטנטין ישנה את יום המנוחה מיום שבת ליו

שיש להתפללה שלא תהיה מנוסתם בשבת? ומה בכלל הבעייה לנוס בשבת אולי משום שישו סבור שמאמיניו 

באחרית הימים ישמרו את השבת על כל פרטיה ודקדוקיה ובקשם להתפלל שלא יגרם חילול שבת על ידם. היינו 

  הוצאה מרשות לרשות, צער ביטול עונג שבת וכדו'?ריצה בשבת, נשיאת משא ו

  מתוך התנ"ך:
החלק השני אשר ממנו אנו רוצים להראות את אמיתות התורה שבע"פ, הינו חלק ההוכחה מתוך התנ"ך עצמו 

  ומתוך דברי הנביאים.

  חשוב לדעת שהתנ"ך הינו אמת מוחלטת ונקודת מוצא ראשונית עבור שני הדתות.

תייחס לתנ"ך כאל ספר בעל שתי פרשניות התנ"ך הינו ספר יהודי מובהק שנכתב ע"י היהודים אולם אין זה נכון לה

  בלבד ואולם בזמן מן הזמנים החליטו הגויים ללמדנו כיצד להתייחס לחוקה היהודית.

  משל ונמשל:
נתאר לעצמינו שלפתע פתאום יחליטו שבטים אפריקאים פרימטביים במרכז יבשת אפריקה לחלוק על 

קאים בארה"ב באשר לפרשנות החוקה האמריקאית ה"מגנה קרטה". שבטים אפריקאים אלו יטענו שיש האמרי

  להם מסורת מאבותיהם כיצד לפרש את ה"מגנה קרטה".
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וכן הם יטענו שפרשנותם של האמריקאים לחוקה ולשנויים בחוקה הינם מוטעים ולא נכונים אין האמריקאים 

  מבינים כלל את החוקה האמריקאית.

  בסורד שבטענה זו בולט ומובן אולם כמוהו כטענת הנצרות באשר לפרשנות התנ"ך.הא

ואולם האבסורד שבטענת הנוצרים גדול אף בעשרת מונים מן המשל הנ"ל. שכן לטענתם של הנוצרים התנ"ך 

  המדבר על נצחיות העם היוצא ממצרים הוחלף על ידי עם אחר.

ל אילו טענו השבטים הפרימיטיבים האפריקאים שעל פי החוקה תהיה דומה טענה זו בנמשל לטענה מקבילה במש

הם הם האמריקאים האמיתיים ואילו האזרחים האמריקאים החיים  D.Cהאמריקאית שנכתבה בוושינגטון 

בארה"ב אינם יותר "האמריקאים האמיתיים". שכן על פי החוקה האמריקאית הגדרת האזרח האמריקאי האמיתי 

  האמריקאים כמו האפריקאים מבינים בלבד. הינו מי שמבין את החוקה

הנביאים תובעים מעם ישראל לשמור את התורה שבע"פ 
  שניתנה בסיני:

ולענינינו, הנביאים תובעים מעם ישראל לשמור מצות אשר לא ניתנו בסיני בתורה שבכתב ובטענה שהללו ניתנו 

אים לתבוע זאת בכל תוקף ואף להתריע על לאבותינו הכיצד יתכן הדבר מבלי התורה שבעל פה, כיצד יכולים הנבי

  תוצאות הרות גורל, (אילו לא נקיים מצוות אלו) אם מצוות אלו כלל לא נכתבו בתורה שבכתב?

ובכלל כיצד יכול לטעון הנביא שאבותינו לא שמרו את הצווי הנ"ל ונענשו על שלא שמרוהו? הרי לא מצאנו 

  שאבותינו קבלו מצוות אלו בכלל?

  א ירמיהו פרק יז' פס' כא':כך כותב הנבי

"כה אמר ה' השמרו בנפשותיכם ואל תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים: ולא תוציאו 
משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקדשתם את יום השבת כאשר צויתי את אבותיכם: ולא 

והיה אם שמע תשמעון אלי  שמעו ולא הטו את אזנם ויקשו את ערפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר:
נאום ה' לבלתי הביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בו כל 
מלאכה: ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על כסא דוד רכבים ברכב ובסוסים המה ושריהם 

ה ומסביבות ירושלים ומארץ איש יהודה וישבי ירושלים וישבה העיר הזאת לעולם: ובאו בערי יהוד
בנימין ומין השפלה ומן ההר ומן הנגב מביאים עולה ויזבח מנחה ולבונה ומביאי תודה בית ה': ואם לא 
תשמעון אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא ובא בשערי ירושלים ביום השבת והצתי אש 

  בשעריה ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה".

השבת והוצאתו מרשות הינה אסורה מן התורה כדברי הנביא: "כה אמר ה'" הנביא אמר הרי שנשיאת משא ביום 

את דבר ה' "וכאשר צויתי את אבותיכם" ולא שמעו ולא הטו את אזנם ויקשו את ערפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת 

  מוסר" היכן היה הדבר? מתי צוה ה' את אבותינו? מדוע אין כתוב כך בתורה מפורשות?

  :התשובה היא

הנביא מדבר על מצוות דאורייתא המפורשות בתורה שבעל פה דווקא. היא נתנה לאבותינו בסיני יחד עם התורה 

  שבכתב. לכן יכול לבוא הנביא בתענה קשה זו.
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הנביאים מוסרים נפשם לשמור מצוות אשר מקורם בתורה 
  שפע"פ:

פה באופן מובהק אשר אינם כתובים וכן אנו מוצאים שהנביאים מסרו נפשם על מצוות הקשורות לתורה שבעל 

  בתורה כלל.

בזמן מלכותו של דריווש המדי רצה דריווש להקים על מלכותו מאה ועשרים אחשדרפנים אשר יהיו בכל המלכות 

והגבוהים מהם שלושה שרים כאשר דניאל הינו אחד מהם אשר להם יהיו נותנים האחשדרפנים האלה חשבון היינו 

  זקו.עצה ועניני המלוכה לא ינ

אולם דניאל זה היה מנצח על השרים והאחשדרפנים יען כי רוח יתרה בו, והמלך חשב להקימו על כל המלכות. אז 

השרים והאחשדרפנים רצו למצוא תואנה בדניאל מצד המלכות וכל תואנה ושחיתות לא יכלו למצוא יען כי נאמן 

לא נמצאה לדניאל זה כל תואנה לכן מצאנו בו  הוא וכל מגרעת ושחיתות לא נמצאו בו. אז האנשים ההם אמרו, כי

  בדת אלהיו.

אז נקהלו השרים והאחשדרפנים האלה על המלך וכן אמרו לו: דריווש המלך לעולם יחיה! כל השרים ההגנים 

והאחשדרפנים היועצים והפחות נועצו לקיים דבר המלך ולחזק איסור, כי כל אשר יבקש בקשה מכל אל ואדם עד 

  ד אשר ממך המלך יושלך לגוב האריות.שלושים יום מלב

ועתה המלך, תקיים את האיסור ותכתוב את הכתב אשר אין לשנות כחוק מדי ופרס אשר לא יעבור. על כן המלך 

דריווש רשם המכתב ואת האיסור. ודניאל כאשר ידע כי רשום הכתב בא אל ביתו וחלונות פתוחים לו בעלייתו מול 

  כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלוהיו כאשר היה עושה קודם לכן. ירושלים ושלוש פעמים ביום הוא

אז האנשים האלה הרגישו ומצאו את דניאל מבקש ומתחנן לפני אלהיו אז נגשו ואמרו לפני המלך על אודות איסור 

המלך: הלא איסור כתבת כי כל אשר יבקש מכל אלהים ואדם עד שלושים יום מלבדך המלך יושלך אל גוב 

ות. ענה המלך ואמר: אמת הדבר כחוק מדי ופרס אשר לא יעבור. אז ענו ואמרו לפני המלך כי דניאל אשר הארי

מבני גלות יהודה לא שם לבו עליך המלך ועל האיסור אשר כתבת, ושלש פעמים ביום הוא מבקש את בקשתו 

הצילו ועד בוא השמש היה (כלומר מתפלל), אז המלך כאשר שמע את הדבר מאוד היה רע לו ושם לבו על דניאל ל

  משתדל להצילו.

אז האנשים האלה רגשו אל המלך ואמרו למלך: דע המלך, כי דת למדי ופרס כי כל איסור וחוק אשר יקים המלך 

אין להשיב אז המלך צוה והביאו את דניאל והשליכו אותו לגוב האריות. ענה המלך ואמר לדניאל: אלהיך אשר 

ך. והובאה אבן אחת והושמה על פי הבור וחתמה המלך בטבעתו ובטבעת שריו אתה עובד אותו תמיד הוא יציל

שלא ישתנה רצונו בדניאל ( כלומר שלא ימיתוהו בדרך אחרת או שלא יעלוהו מן הגוב בתחבולה), אז הלך המלך 

אל גוב  להיכלו ולן בצום, ושעשועים לא הביאו לפניו ושנתו נדדה עליו. אז המלך בשחר יקום באור היום ובחפזון

  האריות הלך. ובקרבו אל הבור בקול עצוב צעק לדניאל:

ענה המלך ואמר לדניאל: דניאל, עבד האלהים החי, אלהיך אשר אתה עובד לו בתמידות, היוכל להצילך מן 

האריות? אז דבר דניאל עם המלך: המלך לעולם יחיה! אלהי שלח מלאכו וסגר את פי האריות ולא פגעו בי, יען כי 

  כות נמצאה לי, ואף לפניך המלך רעה לא עשיתי (כלומר לא חטאתי לא לך ולא לה').לפניו ז

אז היה טוב מאוד למלך ואת דניאל אמר להעלות מן הבור, ודניאל הועלה מן הבור ולא נמצאה בו חבלה, כי 

ותם ואת האמין באלהיו. אמר המלך והביאו את האנשים האלה, אשר הלשינו על דניאל, ולגוב האריות השליכו א
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בניהם ונשיהם ולא הגיעו אל תחתית הגוב, עד אשר שלטו בהם האריות וכל עצמותיהם הדיקו. אז המלך דריווש 

כתב לכל העמים האומות והלשונות היושבים בכל הארץ, שלומכם ירבה! מלפני ניתן צו אשר בכל שלטון מלכותי 

וקיים לעולמים, ומלכותו לא תשחת ושלטונו עד והיו חרדים ויראים מלפני אלהיו של דניאל, שהוא האלהים החי 

הסוף. מושיע ומציל ועושה אותות ומופתים בשמים ובארץ, אשר הציל את דניאל מיד האריות. (דניאל פרק ו' 

  כט' ) השאלה הנשאלת היא -פסוקים א'

ה שדווקא מדוע מסר דניאל את נפשו על מצות התפלה דווקא שלוש פעמים ביום? היכן מצווה זו מופיעה בתור

שלש פעמים ביום ודוקא לכוון ירושלים יש להתפלל? דניאל מסר נפשו על מצוה מהתורה שבעל פה ועל פי 

ההוראות המדוקדקות של התורה שבע"פ. אם כן הדבר, הרי שהתורה שבע"פ מוכחת מתוך תוכחת הנביאים 

הינם מצוות התורה שבע"פ  לישראל ואף מצד מסירת נפשם של הנביאים על מצוות שאינם כתובים בתורה אלא

  מובהקות בלבד.

יין גוי ם ומבישולי גוים ידניאל וחבריו נשמרים משתית 
  שהם מצוות מקבלת הזקנים:

דוגמא נוספת לשמירת מצוות התורה שבע"פ דניאל, חנניה, משאל ועזריה, היו מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן 

אה, ומשכילים בכל חכמה, יודעי דעת, ומביני מדע, אשר הפרתמים: הם היו ילדים אשר אין בהם כל מום טובי מר

אשכנז רב סריסיו להביאם אליו וללמדם ספר ולשון  -כח בהם לעמד בהיכל המלך. המלך נבוכדנצר ביקש מ

  כשדים:

  וכך מספר לנו דניאל פרק א' פס' ה':

קצתם יעמדו לפני בג המלך, ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומ -"וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת
וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו  …המלך. וישם להם שר הסריסים שמות

  ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאלו".

דניאל לא רוצה להתגאל היינו להטמא, להטנף כי מזונות המלך היו תועבה לדניאל וחבריו משום שהיו מקריבים 

  מהם לעבודה זרה.

האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים: ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את "ויתן 
אדוני המלך אשר מנה את מאכלכם ואת משתיכם אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר 
כגילכם וחבתם את ראשי המלך: ויאמר דניאל אל המלצר אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה משאל 

נא את עבדיך ימים עשרה ויתנו לנו מן הזרעונים ונאכלה, ומים ונשתה: ויראו לפניך מראינו  -ה: נסועזרי
  בג המלך וכאשר תראה עשה עם עבדיך".-ומראה הילדים האכלים את פת

וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה: ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים 

בגם ויין משתיהם ונתן להם זרעונים". (דניאל פרק א' פס'  -בג המלך: ויהי המלצר נשא את פת -האוכלים את פת

  ג' עד יז' )

  בג המלך. -מדוע ביקש דניאל יחד עם חבריו חנניה משאל ועזריה לאכול זרעונים ולשתות מים במקום פת

מים במקום יין משתיו של המלך, בג הינה מילה פרסית שפרושה מנה, או ארוחה. כמו כן הם מבקשים לשתות  -פת

  היינו אשר המלך שותה ממנו.

  התשובה היא שע"פ מצות התורה שבע"פ ישנו איסור מדרבנן לאכול בישולי גויים.
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כמו כן ישנו איסור נוסף שלא לאכול מלחם שאפאו גוי. איסור נוסף, אסור לשתות יין שנגע בו גוי. איסור זה אסור 

  יין תקרובת לעבודה זרה. משום חשש יין נסך היינו מחשש

נמצא איפא שדניאל חנניה משאל ועזריה שומרים בקפידה על מצוות מדרבנן שיסודם מתוך התורה שבעל פה 

  דווקא.

דוגמא זו מהווה הוכחה נוספת לשמירה קפדנית של מצוות התורה שבעל פה ע"י הנביאים. מצוות אשר אינם 

  מופיעים כלל בתורה שבכתב.

****  

  בתנ"ך:ענין הצומות 
  כבר זכרנו בתחלת דברינו שהתורה שבכתב צוותה עלינו לצום יום אחד בשנה, הוא צום יום הכיפורים.

ומנין נתווספו שלושה צומות נוספים? הצומות הנוספים נקבעו ע"י חז"ל אולם הם אינם המצאת חז"ל אלא חז"ל 

ברי התורה שבע"פ הם וכן כותב קבעום ברוח קדשם. וקבעום לדורות אע"פ שאינם נזכרים בתורה שבכתב, ד

  הנביא זכריה:

"ויהי דבר ה' צבאות אלי לאמר : " כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום 
  יח') -העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו" (ח'

יד לבוא יהפכו ימים אלו לששון ושמחה ולמועדים הרי שהנביאים אף הם צמו את ארבעת הצומות הללו ולעת

טובים לכל בית יהודה אולם עד אז אף הנביא שומר לצום יחד עם כל בית יהודה את ארבעת הצומות כולם למרות 

  שאין שלושה מהם כתובים בתורה.

  קבלת זקנים ותוקפה הנלמדת מתוך מגילת אסתר:
  סתר:באשר "לקבלת הזקנים" ותוקפה מוכח מסוף מגילת א

"על כן היהודים הפרזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום 
טוב ומשלוח מנות איש לרעהו: ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל 

עשר לחדש אדר מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים: לקיים עליהם להיות עשים את יום ארבעה 
ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה: כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם 
מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

  לאביונים: וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואשר כתב מרדכי עליהם...

או לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם: על כן קר

קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים אליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה 

משפחה מדינה ומדינה ועיר ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ו

ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי 

היהודי את כל תקף לקיים את אגרת הפורים הזאת שנית, וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה 

  מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת:

יים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל לק

  לב') -זרעם דברי הצמות וזעקתם. ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר". (אסתר פרק ט' פס' יח'

  כמת ע"י הנוצרים.מגילת אסתר נחשבת חלק הכתובים שבכתבי הקודש של ספר התנ"ך ואף היא מוס
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כאן קיימת הוכחה מפורשת לא רק לתורה שבעל פה אלא אף לחלק "קבלת הזקנים" שבתורה שבע"פ. פורים אינו 

חג מן התורה כלל ואף תענית אסתר מתווספת לנו "מקבלת הזקנים" הרי לנו מקור מחלק הכתובים של התנ"ך ולא 

  מן התורה שבכתב.

אף לא תענית אסתר ובכל זאת משלוח מנות איש לרעהו הפך למצווה אף חג פורים איננו מוזכר בתורה כלל ו

מתנות לאביונים דווקא ביום זה הינו מצווה. זה אינו כתוב בתורה שבכתב, זוהי רק קבלת היהודים עליהם ועל 

  זרעם לדורות.

  האם אין חלק זה אמת בכתבי הקודש?

נן מצוות מדרבנן ולדורי דורות. ובכלל כאשר קיימו לפנינו הוכחה נוספת לסמכותם של "הזקנים" לקבוע חג מדרב

וקבלו עליהם דורות ראשונים אף דורות אחרונים מחוייבים לקבלה זו ומכאן שמנהג ישראל דין הוא. מקודש 

  וחתום בחותמת הכתובים של ספר התנ"ך הקדוש אף שאינו מן התורה שבכתב כל עיקר.

ורה שבכתב היא. ואם כן, מה הוכחה יש כאן? אלו הם מצוות אולם, ישאל השואל, הרי כל דברי התנ"ך כולו ת

  התורה שבכתב ואין כאן כלל תורה שבע"פ!

אולם חשוב לדעת מהי עמדת הכנסיה בענין זה ע"מ להבין את גודל ההוכחה עבור מאמיניה הכנסיה מאמינה 

. הם הניתנות בסיני והם, הספרים שנתנו ע"י ה' ביד משה, המצוות מפורשות בהם ותו לא 5שהתורה שבכתב הינה 

  ורק הם מהוות את התורה שבכתב בלבד.

  ""The Big fiveהם מכנים את החמישה חומשי תורה: 

דברי הנביאים אינם בגדר תורה כלל. אלא דברי הנביאים בכל דור ודור המהווים מסר נבואי כתוב עבור אותו דור 

  העולם.והדורות הבאים אחריו ו/או תוכחות כלפי עם ישראל ואומת 

על כן ניתן להווכח שלמרות שלא נכתב בחמישה חומשי תורה מצוות חג הפורים ומתנות לאביונים ומשלוח מנות 

  ואף לא על תענית אסתר עדיין הנביאים מצווים אותנו לקיימם, ולדורות.

****  

פסוקי התורה מעידים מפורשות על נתינת תורה שבע"פ 
  יחד עם תורה שבכתב.

  רבנן' מהוות חלק אינטגרלי מהתורה שבעל פה.מצוות שהגדרתן 'מד

והמכונה "מצוות דרבנן מקבלת זקנים" סותרת את תפיסת הנצרות המודרנית חזיתית, ומעמידה אותם במבוכה אל 

  מול כתבי הקודש של התנ"ך, כתבי האונגליונים שבברית החדשה ואף מול הנצרות הפרימיטיבית בכללותה.

ומפסוקים מפורשים ניתן להוכיח כי ניתנה תורה שבע"פ ומסיני. דוגמת הפסוק: ואולם מתוך חמישה חומשי תורה 

  "אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה'... בהר סיני ביד משה" (ויקרא כו')

"והתורות" בלשון רבים מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל אחת בכתב ואחת בע"פ. ושניהם בהר 
  סיני ביד משה.

שו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם" במדבר טו' כמו כן "גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כתוב בתורה "וע

  כסותך" דברים כב'.

אולם מהי צורתה של הציצית ? מה הם גדילים וממה הם עשויים? האם ישנו רמז, או סימן לאותן שמונה החוטים 

  הקשורים בקשר מיוחד בארבע הפינות של הבגד המכונה טלית?
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היהודים המשיחיים משתמשים בטלית כזו בכנסייה המשיחית ובכלל איזה מין ציצית ישו לבש האם היא  מדוע

  היתה שונה מזו שלבשו חכמים בדורו? מדוע לא פירשה זאת הברית החדשה?

  כנראה שהוא לבש ציצית כזו הדומה לציצית של כל יהודי אשר מתפרשת אך ורק ע"פ פרשנות התורה שבע"פ.

: "והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בציצת בגדו: הרי שישו  19י ט' פס' וכך כותב מת

  לבש ציצית. ואם כן מנין ידע מה פרוש המלה ציצית, וגדילים?

  בבראשית יז' "ונמלתם את בשר ערלתכם" מנין שמדובר במצות ברית המילה בעטרה דווקא?

  ?…ל משה רבינו (שמות ו') "ערל שפתיים"'ערלת השפתיים' כמו אצ-אולי כוונת הפסוק ל

או שמא מדובר על 'ערלת האוזן' כמו שנאמר בירמיהו "ערלה אזנם" ואולי עושים את הברית בלב שהרי (נאמר 

דברים ל') "ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך" ללא התורה שבעל פה המסבירה בדיוק את ביצוע מצות ברית המילה 

אי שלא היתה ההסכמה ואחדות דעים בקיום המצווה כפי שאכן קיימת ביהדות. אף לא היינו יודעים מאומה ובווד

  ישו ידע שהכוונה היא מילת הזכרים ובמקום הזכרות.

  ומנין ידע זאת? האם מפורש בתורה היכן המילה מתבצעת? האין ידע זה בלעדי לתורה שבעל פה בלבד?

היא כי אם מן האבות וביום השבת תמולו כל  "ויען ישו ויאמר להם... משה נתן לכם המילה אך לא ממשה
זכר: ועתה אם ימול זכר בשבת למען אשר לא תופר תורת משה מה תקצפו עלי כי רפאתי איש כולו 

) ועתה מעבר לדברי טפשותו של ישו המנסה להצטדק בדבר התיר ריפויי בשבת, 23, 21בשבת" יוחנן (ז' 
שמקורה מן האבות שהיא נעשית במקום הנכון אלא הרי שישו מודה במצוות המילה שעושים היהודים 

שמצא לנכון להשתמש בזה בק"ו לטענה שמותר לרפא בשבת. כל גופו של אדם אולם כפי שכבר הזכרנו 
  לחש וכישוף אינם אסורים בשבת כלל ועיקר, -ריפויי

לבד שלא יעשה אין חשש שמא ישחק סממנים ויעבור על מלאכת טוחן בשבת אם הוא מרפא ע"י כישוף ולחש, וב

  עמו מעשה האסור מן התורה.

חשוב לדעת שישו נכשל בחילולי שבת גמורים לא פעם כאשר לא תמיד ריפא רק ע"י כישוף בלבד כי אם השתמש 

אף באמצעים אחרים כגון: עשה טיט בשבת ומרחו על עיניו של העוור. "ויהי כדברו זאת וירק על הארץ ויעש טיט 

  ) 5,6 9עיני העוור" "ויאמר אליו לך רחץ בברכת השילוח... וילך וירחץ". יוחנן ( מן הרוק וימרח את הטיט על 

  )16, 6"ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת" (יוחנן 

אין ספק שישו נכשל כאן בשני איסורים מדרבנן. האחד מגבל והשני איסור ריפויי משום שחיקת סממנים. אף הוא 

הוא השתדל להראות תמיד כצדיק ולשכנע שהצדק של התורה איתו ושהוא איננו מחלל את השבת זאת עשה טעה. 

ע"מ להיות המשיח הנכסף של התורה כולה במלואה, אולם ללא הצלחה ובעצם תוך כשלון חרוץ בכל פעם 

טעה, שכן אין  שנתפס נכשל במצוות ונשאל ע"י הפרושים, תירץ את עצמו ע"מ להראות את עצמו כאלו הוא לא

  זה יאה למשיח לטעות. נראה שישו היה מעדיף לא לטעות כלל, ולהמנע מתרוצים.

  )17"אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת" מתי (ה' 

רו כמו כן אמירה נוסח הפסוק: "על כסא משה ישבו הסופרים והפרושים לכן כל אשר יאמרו לכם תשמ

  )23, 23" (מתי …לעשות

וחזרה לענינינו הק"ו שעשה ישו הינו טפשי ביותר שכן התורה מצווה אותנו למול ביום השמיני וא"פ אם המילה 

  יוצאת ביום שבת, זהו ציווי אלוקי.
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ן אין ענינו ריפוי כלל כי אם מצוות האל. רק לאחר שמצווה זו נעשתה כפי שציוונו ובשבת הרי שתינוק זה יש לו די

  של חולה שיש בו סכנה ומותר לחלל עליו את השבת מחמת פיקוח נפש.

אולם אסור לרפא בשבת תוך חילול שבת אפ"י באיסור מדרבנן, אדם שאיננו מוגדר 'כחולה שאין בו סכנה'. עוור 

מלידה אינו נחשב חולה ואפי' לא חולה שאין בו סכנה לכן באין זה פיקוח נפש ואסור לרפאו בשבת כלל לא 

  יסור דאורייתא ולא באיסור דרבנן.בא

ומובן שאין לדון ק"ו ממקרא שהותר מחמת פיקוח נפש שיהיה מותר לרפא למקרא שאין בו חולה ואף לא חולה 

  שאין בו סכנה.

מובן שהאונגליון של יוחנן שהוא נחשב להאנטישמי הגדול ביותר, רצה להציג ללעג את חכמי היהודים אולם הוא 

אין בהם אלא לבזותו על טפשותו. "ועתה אם ימול זכר בשבת למען אשר לא תופר תורת שם דברים בפי ישו ש

  )23, 21משה מה תקצפו עלי כי רפאתי איש כולו בשבת" (יוחנן ז' 

  "בסכת תשבו שבעת ימים" ויקרא כג' כך כתוב בתורה שבכתב אך מהי סוכה?

? מה זה "תשבו" האם ממש לשבת? ולעמוד? איך מקיימים אותה, ממה היא מורכבת, ממה עשויות דפנותיה וגגה

  ולאכול? ולשון?

  ישו חוגג את חג הסוכות ובירושלים
 2פס'  7האם ישו חגג את חג הסוכות? האם הוא חגג כמו כל עם ישראל? בודאי שכן כך מספר לנו יוחנן בפרק 

א אעלה אל החג הזה כי "ויקרב חג היהודים הוא חג הסוכות": (ישו אומר לאחיו) "עלו אתם לחג את החג אני ל

עתי לא מלאה עד עתה: "כזאת דבר וישב בגליל: ויהי כאשר עלו אחיו לרגל ויעל גם הוא לא בגלוי כי אם 

  )14כמסתתר: "ויהי בחצי ימי החג עלה ישו אל המקדש וילמד". (יוחנן ז' 

תר ולא בגלוי כיון ישו השוגה בדמיונות, עולה לחוג את החג עם עם ישראל בירושלים. אמנם עשה זאת כמסת

  שפחד שיתפסו אותו ואולם הוא חגג את חג הסוכות ככל היהודים העולים לרגל בירושלים.

אם כן מנין לו לדעת את פרטי המצווה הרי התורה לא פירשה? הוא כנראה עשה כמו כולם, כולם מודרכים ע"י 

  התורה שבע"פ בכל פרטי דיני המצווה ודקדוקיה.

  הגדר של המצוות:

איש נגש אליו ויאמר רבי הטוב: איזה הטוב אשר אעשנו לקנות חיי עולמים: ויאמר אליו מה "והנה 
תקריאיני טוב אין טוב כי אם אחד האלהים. ואם חפצך לבוא אל החיים שמור את המצוות" ויאמר אליו 
 מה הנה ויאמר ישו אלה הן לא תרצח, לא תנאף, לא תגנב, לא תענה עד שקר כבד את אביך ואת אמך,

  )19 -16ואהבת לרעך כמוך" (מתי יט' 

אולם נשאל את עצמינו לאור תשובתו של ישו מהו הגדר של "לא תרצח"? האם זה דבר שהגדרתו מובנת לכל 

  ומאליה? אם מתבוננים קצת רואים שזה לא כל כך מובן מאליו.

  "המתת חסד" זה "רצח" או "חסד"?

  האם כל אחד יכול להחליט כל העולה על דעתו?

  הפלה מלאכותית זה רצח? האם זה תלויי בהרגשה?האם 
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  ישנם אנשים שמרגישים דווקא די טוב עם הפלה, האם להם מותר לעשות זאת? מי מחליט?

האם להרוג אויב מותר או לא? מי מוגדר כאוייב? מי מחליט מתי הורגים? האם מותר לי להגדיר עבור עצמי מי 

  ת עולמי הסובייקטיבית? האם מותר להרוג גנב? שודד או אנס?נחשב אדם ומי לא. ולנהוג בהתאם על פי תפיס

היכן נמצאת התשובה לשאלות אלו בתורה? אם אין הגדרה ברורה בתורה שבכתב כיצד יהיה ניתן לאכוף את 

הצווי לא תרצח? מובן שהגדרות אלו ניתנו יחד עם נתינת התורה בתורה שבעל פה אחרת אין אפי' לתורה שבכתב 

  קיום כלל.

  הוא הדבר אף עם כל אחד מן הצווים האחרים כגון "לא תגנוב" מה הם הגדרים של גניבה?כן 

  האם לשדוד בנק או לגנוב ארנק זה כן נחשב גניבה אך 'השלמת ציוד' לא?

  לכאורה זה ברור "לגנוב" זה לקחת דבר שהוא לא שלי. אולם מה קורה במידה ואני חושב שזה שלי?

  כן נמצאים ההגדרות של המושגים וגדרי הצויים הללו?האם אז זה לא נקרא גניבה? הי

  ומובן שהתורה שבעל פה היא התשובה היחידה.(מסילות אל האמונה)

אם ישו היפנה את האיש השואל אך ורק לתורה שבכתב הרי שיש בידו רק כותרות ככותרותיהם של עיתונים ללא 

קטיבית לצווי "לא תרצח" ולגדריו. תהיה הכתבה עצמה המסבירה באר היטב את הכותרת ומבלי הגדרה אוביי

בידו אך ורק פרשנות סובייקטיבית המשתנה מאדם לאדם ואשר איננה מהווה ערך אובייקטיבי אחד ברור ומוחלט 

  כצוויו של אל אמת.

  סמכות הסנהדרין:
העם התורה מספרת לנו: "ויאמר משה אל ה' למה הרעות לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל 

הזה עלי: האנכי הריתי את כל העם הזה, אם אנכי ילידתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק 

  (במדבר פרק יא'). …לא אוכל לבדי שאת את כל העם הזה כי כבד ממני" …על האדמה אשר נשבעת לאבותיו

קני ישראל אשר ידעת כי הם זקני וזאת תשובת ה' למשה רבינו: "ויאמר ה' אל משה אספרה לי שבעים איש מז

העם ושטריו ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך: וירדתי ודברתי עמך שם והאצלתי מן הרוח אשר 

  עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך".

רה שבכתב תוך האצלה מובן ששבעים הזקנים הלללו הם הם "סנהדרין" סמכותי של הסנהדרין נתנה לו ע"י ה' בתו

  רשמית מן הרוח אשר ה' שם על משה ואותה הרוח ה' מאציל ממשה עליהם.

הם הם הסנהדרין ששפטו את ישו וגזרו את דינו. נמצא איפה שסמכותם הינה סמכותו של משה רבינו ממש וכמו 

  תורת משה. שמשה שפט את ישו בכבודו ובעצמו והוציאו להורג על פי ה', בטענה שהלה מסית ומדיח נגד

  על סמכותה של הסנהדרין הנ"ל מספרת לנו התורה בספר דברים פרק יז':

  "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך...

ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט: ועשית על פי 

גידו לך ... ושמרת לעשות ככל אשר יורוך: על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך הדבר אשר י

תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל: והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת 

  שם את ה' אלהיך או אל השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל".

ישמע למצוות הסנהנדרין שבכל דור ודור הרי הוא מתחייב בנפשו על פי מצוות התורה כלומר האדם אשר לא 

  בעצמה. ונמצא שהסנהדרין זה הוא הינו הסמכות העליונה אשר אין עליה עוררין כלל.
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מובן שכשם שמשה רבינו היה נביא ואשר ה' היה איתו ע"מ שלא יטעה במשפט כך ממש ה' נמצא עם הסנהדרין 

  טעו בדין כמו משה בעצמו.ומסייעם שלא י

  איש פשוטים כלל וכלל. 70מובן שזקני הסנהדרין אינם 

ומתך שהברית החדשה מודה שישו אכן הובא בפני הסנהדרין, והסנהדרין הם הם אלו שחרצו את דינו אין על 

ות החלטתם עוררין כלל ועיקר והחולק על סנהדרין הרי זה חולק על משה בעצמו, על הקב"ה בעצמו ועל סמכ

  התורה שבכתב שניתנה במעמד הר סיני.

"וישכימו ראשי הכהנים עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין בבקר ויתייעצו ויאסרו את ישו ויוליכוהו 
  )1משם וימסרוהו אל פילטוס". מרקוס ( טו' 

"והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישו להמיתו ולא מצאו" ואף בעמד שם 
די שקר רבים לא מצאו ובאחרונה נגשו שני עדי שקר: ויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל ע

  )59-62האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים". מתי (כו' 

הרי שישו הובא אל הסנהדרין לפי עדות האונגליון של מתי ולמרות רשעותו וטפשותו כאחד של מתי המציג את 

  עוול הרי מתי אינו אלא מפליל את עצמו בלבד.הסנהדרין כמחפשים לעשות משפט 

[וכיהודי אף נתחייב מיתה על בזיון הסנהדרין והוצאת שם רע עליהם כמו כן עבר על לא של "לא תסור מן הדבר 

  אשר יגידו לך ימין ושמאל" ועליו נאמר: "ומת האיש ההוא ובערתם הרע מישראל" דברים (פרק יב')]

חשודים על משפט עוול זהו בדיוק הצווי של התורה שבכתב" ושמרתה לעשות  הסנהדרין הם היחידים אשר אינם

  ככל אשר יורוך"

  אולם חברו של מתי יוכיח, הלא הוא האונגליון של יוחנן, שמתי עצמו דבר שקר.

  )18,19וכך כותב יוחנן (ב' 

ליהם הרסו את זו אות תראנו, כי כזאת אתה עשה: ויען ישו ויאמר א -"ויענו היהודים ויאמרו אליו אי
  ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו:

ויאמרו היהודים הנה זה ארבעים ושש שנה נבנה ההיכל הזה ואתה בשלשה ימים תקימנו:" מדוע קראם מתי עדי 

  שקר הלא כך טען ישו בעצמו באונגליון של יוחנן.

  )65לוקס (כב' 

ו לפני הסנהדרין שלהם ויאמרו: "ובהיות הבקר נקהלו זקני העם והכהנים הגדולים והסופרים ויעלוה
האתה הוא המשיח אמר לנו: ויאמר אליהם כי אגיד לכם לא תאמינו: אבל מעתה יהיה בן האדם ישב 
לימין גבורת האלהים: ויאמרו כלם הכי אתה הוא בן האלהים ויאמר אליהם אתם אמרתם כי אני הוא: 

  ויאמרו מה לנו עוד לבקש עדות הלא באזנינו שמענוה מפיו".

  רי שאף לוקס טוען שישו הועמד לפני הסנהדרין. ואם כן אחת דינו כפסק הסנהדרין בלבד.ה

אולם ניתן לראות כי טענתו של לוקס על הדין ודברים שונה לחלוטין מזו של מתי באופן מכחיש לחלוטין, אין ישו 

על פי לוקס, איזה מהם  נתפס על מסוגלותו להרוס ולבנות את היכל ה' אלא על אומרו שהוא יושב לימין האלהים

  נכון? למי אפשר להאמין?

  נשאר להאמין אך ורק לסנהדרין בלבד!
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יוחנן האונגליון המאוחר ביותר הרגיש בזה ולכן בסיפורו לא טען שישו הובא לפני הסנהדרין אלא רק לפני הכהן 

... וישב פילטוס אל הגדול. ומשם ישו הלך אל בית המשפט: " ויהי בבקר השכם והמה לא נכנסו אל בית המשפט

  )28, 33בית המשפט" יוחנן (יח' 

כלומר הסנהדרין לא שפטו את ישו לטענת יוחנן אלא פילטוס הרי שיוחנן מכחיש את מתי ולוקס ואף את מרקוס 

  גם יחד.

  סוף דבר:

למסקנה: אין ספק שסמכות התורה שבעל פה הינה סמכות בלעדית. רק מי שמאמין בדברי התורה שבע"פ יש לו 

  ת התורה שבכתב גם כן וכל המכחש בתורה שבע"פ אף את התורה שבכתב אין לו.א

  אחרית דבראחרית דבר

האמיתית של אבות הכנסייה הנוצרית. הפנמנו את משמעות ובפרקים ספורים אלו עמדנו על עומק כוונתם הנסתרת 

ראינו את הל עוד". הפסוק "על עמך יערימו סוד ויתיצבו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישרא

ההכרח להגיע למסקנה היחידה והפשוטה כי הנצרות "נוסדה יחד על ה' ועל משיחו" להלחם באופנים שונים 

בדבר ה' המופיע בתנ"ך ואף בעם ישראל משיח ה'. הכרנו את סוגי האסטרטגיות השונות בהם בחרו אבות 

נו את מלחמתה הגלוייה והחזיתית שעל פני ע"מ ללחום באמת האחת והנצחית של התנ"ך. הגדר ,הכנסייה מראש

אותה נלחמה ונלחמת הכנסייה כנגד העם היהודי וגורלו. ואף את מלחמתה הנסתרת כנגד התנ"ך ודבר ה'  ,השטח

  המופיע בו.

ההתבוננות בפרשנויותיהם השונות של אבות הכנסייה לתנ"ך, יחסה המזלזל והאנטישמי של הברית החדשה כלפי 

הקודש, טכניקות הסילוף והסרוס של פסוקי התנ"ך, דרכי השימוש הלא מוסריים של אבות התנ"ך הקדוש ועם 

הובילו אותנו לחשיפתה של מלחמת המרמה, המזימה  ,הכנסייה בספר הספרים על דרכיהם השונות ומשונות

  של אבות הכנסייה בתנ"ך הקדוש. ,והעורמה

ואף את ההשלכות של הדם הניגר מבין  ,צה בתנ"ךת הנעויאת החרב האליל ,השתדלנו להראות בכל פרוש נוצרי

נאמר הפסוק "אם תגביה כנשר ובין כוכבים תתן אדום על ההיסטוריה של המין האנושי. על שאיפתו זו של  ,דפיו

קינך משם אורידך נאום ה'". אנו נמצאים היום בתקופה בה למראית עינינו אנו חשים כי האיום הקיומי האמיתי 

ישמעאלית. על גודלם ונוראותם של היסורים הצפויים בתקופת "חבלי משיח"  ,המוסלמית נשקף דווקא מהחזית

  כבר דובר רבות וכבר נשמע קולם בכל הארץ.

מדרשים רבים דברו על גלות ישמעאל הנוראה העתידה למשול בכיפה, קטעי זוהר שלמים מתארים את קטרוגו של 

הן  .ה' בבניו של ישמעאל להצר לישראל באחרית הימיםשרו של ישמעאל על העם היהודי ועל הסיבה בה בחר 

בשל זכות אבות ויחוסו של ישמעאל לאברהם אבינו, הן בשל ברית המילה אשר בה הוא ובניו נימולים והן בשל 

 ,שכאשר ישכח ישראלהזוהר מספר חזרתו בתשובה של ישמעאל ותפיסתם ואמונתם המונוטואיסטית של בני בניו. 

. יבואו בניו של ישמעאל אשר לא מחקו את השם אל משמם ויפרעו מבניו של ישראל ,שמווימחק את השם אל מ

, יבוא העבד ישמעאל בנה של הגר השפחה וימרוד )אדוניהם(כאשר יתרחקו בניו של יצחק מדרך ה'  כמו כן

קניאם בלא אני אוהאזינו אומרת "הם הקניאוני בלא אל פרשת דברים ספר באדוניו יצחק אף הוא. ואמנם התורה ב
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כמו כן כתב הזוהר כי שמו  ",ידו בכל ויד כל בו "פרא אדם עם בגוי נבל אכעיסם". הגוי הנבל הזה עליו נאמר

  צילם.ימכיון שעתיד ה' לשמוע את צעקתם של ישראל בסבלם ובעומק גלותם תחת יד ישמעאל ו ,ישמעאל ניתן לו

ר את הנוראות העתידיות בגלות זאת. והוסיף כי לא חסך את פרי עטו מלתא ,אף המהרח"ו בספרו עץ הדעת טוב

לולי " . וכך אמרבאחרית הימים תחת יד ישמעאליהיו דוד המלך כבר ראה ברוח קודשו והתפלל על צרות ישראל ש

אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו" שאדם זה הוא ה"פרא אדם" הנאמר על  ,בקום עלינו אדםה' שהיה לנו 

  יותר.והוא יצר לישראל ב ,ישמעאל

בעוד האויב המוסלמי מנסה לנשלנו וכי אין החזית המוסלמית ישמעאלית עיקרית כלל ועיקר.  ,אולם עלינו לדעת

תחת אפינו מתחת  מאדמת ארץ ישראל, נאבק בשלטון בארץ ישראל ומנסה להשמידנו פיזית, פועל האויב הנוצרי

הוא שואף להשמידנו רוחנית. מאבקו איננו לפני השטח ומשיג יעדים גדולים עוד יותר וחשובים הרבה יותר. 

. על גודל היקפה של ההתבוללות של הנשמה הנצח חיי כי אם מלחמת עולם על ,מסתכם במאבק כוחני פיזי

 ,ועל סכנת הכליון המרחפת על קהילות העולם תוך מס' לא רב של שנים, הנוראה בקרב הקהילות היהודיות בעולם

, ואת רחשי ליבו כלפי העם היהודי, נוכל לקרוא בין שנאתו של עשו אתכוח. כבר הספקנו לשמוע ואף הספקנו לש

הלכה היא, ר' שמעון בר יוחאי " אמרועל האנטישמיות הנוצרית  ."עברתו שמר לנצח" עליו נאמר התנ"ך דפיו של

נצחי ואף על גורלו ה בפרט על גורלה הנצחי של כל נשמה יהודית ,איה ה של הנצרותמאבק .עשו שונא ליעקב"

של המין האנושי בכלל. עשו זה איננו יודע פשרות וכל האמצעים כשרים. ארבעת אבות תודעתו של העם היהודי ו

כבשו וכמעט שהלו הם האלילות, הכפירה, המתירנות והמטריאליזם   עומדים לרשותוהנזיקין של הנצרות 

 ,אלית בפרט. משפיעים עליה מאדחברה הארץ ישרבאת העולם כולו. הם מפעפעים בתוך החברה האנושית בכלל ו

חיבוק הדוב הידידותי. יעקב של דורנו באמצעות  ,תוך אובדן זהות עצמית ,המערבתרבות ואף מקרבים אותה אל 

אשר הוגדרה לו עוד בשחר עלומיו לפי תוכנית הבריאה. יעקב של דורנו נמשך אחר  ,שוכח את זהותו האמיתית

אף בנו את  ן, נתפשה בכלשתנהג כמוהו. נגע התרבות המערבית לה האף נוטעושה כמעשיו ו ,עשו אחיו התאום

צרעת ההשכלה, הרפורמה, הציונות הכפרנית, ואף החילוניות המתירנית והמטריאליסתית. חשוב  -, הלא הם ונגעי

המזרים בהולם דופק את נגעיו מהוותיקן לעולם כולו.  ,הינו הלב הנוצרי ,לדעת כי לב ליבה של תרבות המערב

אנו כואבים. גלים  , שאותםעל חופי היהדותתרבות המערב הותירו רושם עז הנצרות וואדוותם של ץ גליהם מפ

. משכבשו את רוב של מעלה, ואת כוחות הקדושהאת ירושלים  ,אלו מנסים לכבוש את חוף המבטחים היחידי

ה במימיה הזדונים של ולשטפ ,של היהדות והיחידה שנותרה, יבשתה הם שואפים לעלות ליבשה האחת ,העולם

בלב  נוצריתתוך "השתלה מלאכותית" של האלילות ה ,אלוהי התנ"ך האמיתיבו ,הכפירה ביחוד ה' ,האלילות

, לא בין יעקב ועשו שהחלה כבר בשחר ההסטוריה ברחמה של רבקה אמנו ,התנ"ך. אם רק ננצח במלחמת התרבות

ו או לפגוע בנו לרעה. ישמעאל אינו אלא מטה שבט ביד יוכל יותר שרו של ישמעאל לקטרג על בניו של יעקב אבינ

ע"מ ליישר אורחותינו ולהצילנו מן הגרוע מכל מן האבדון  .ה' כפי שאמר הפסוק "אשור מטה שבט ביד ה'"

חרף היסורים הנוראיים הטרור והמלחמות הנגרמות לנו ע"י בניו של ישמעאל, אם אנו איננו  ,הנצחי של הנשמה

יעקב "איש תם יושב אוהלים", הרי שיסורים אלו אינם אלא חסד עליון להשיבנו אל זהותינו  חיים בדרך חייו של

אולם החזית אותה  .האמיתית לצורך ההצלה מההשמדה הרוחנית הנצחית המאיימת עלינו ומסכנת את נשמותינו

מ לבלע את ע" ,המחייך אלינו בידידות ,עלינו לנצח היא דווקא מלחמת התרבות עם עשו ה"רומאי" הרמאי

הוא אפילו למד לשחד נשמות יהודיות תמורת נזיד עדשים. ולכל מי ששכח את שם אביו יעקב ואת זהותו  .נשמתנו

  הוא מציע מרק.

את  .של הגאולה "כי גלות אדום הינה עמוקה מתהום הנשיה וכי המאבק נמשך עד "עלות השחר ,התנ"ך מגלה לנו

עלו מושיעים מהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה ו"סיומו של המאבק בחר התנ"ך לתאר בפסוק 

ובכך שדווקא ע"י כיבוש הר אדום מבחינה . והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

  יתגלה שה' אחד ושמו אחד ואף יהיה ה' מלך על כל הארץ. ,רוחנית ושפיטתו

  , שהוא יסוד אמונת התנ"ך הקדוש.דות ה'שלחה את ידה הזדונית ע"מ לפגוע באח ,הנצרות
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על המילים "ועלו מושיעים" (המופיע בפסוק הנ"ל) בחר הרמח"ל להדגיש שני משיחים הם משיח בן דוד ומשיח 

דבר זה מלמד אותנו, כי  בן יוסף הם השופטים את הר אדום והם נאבקים בחזית אחת בחזית הנוצרית הקשה.

  נה דווקא החזית האדומית.החזית העיקרית בא עלינו להמקד הי

עונה הרמב"ן על שאלתו של המומר פראי פול השואל:  ,פול (מביאו ספר הויכחים)-בויכוחו של הרמב"ן עם פראי

ע"מ  ,כי משיח בן דוד יושב בפתחה של רומי ,מה עושה המשיח בפתחה של רומי? תשובתו של הרמב"ן היא

אשר יחריבה כליל. ממאמר חז"ל נוסף נלמד על חשיבותה של הוא איננו נח ואיננו שקט עד  .להאבידה מן העולם

ואמנם מהפסוק "והיה בית יעקב לאש ובית יוסף  ."אין ירושלים נבנית אלא מחורבנה של רומי"באומרם  ,חזית זו

להבה ובית עשו לקש ודלקו בם ואכלום", נראה בעליל כי שני הבתים הן "בית יעקב" והן "בית יוסף" הם שניהם 

  בחזית הנוצרית, כפי שפירש הרמח"ל. הנלחמים

הסביר לנו את דברי הנבואה על העת של ט' החודשים המכונים (בספרו ישועות משיחו עמו' טו), אף האברבנאל 

חבלי משיח כך: "והיתה קבלתם ז"ל שעתידה רומי להתפשט בכל העולם ולכבוש ארץ ישראל ט' חודשים שנאמר 

ותם ט' חודשים ימשלו בא"י שניים, רומי ויוונים שנעשו לעם אחד בדתם". "לכן אתנם עת יולדה ילדה" וכו'. וא

"והפעם הג' אמרו שעתידים להתחבר כל הד' מלכויות (רומי, יוון, בבל, פרס) להלחם עם בן דוד וזה יהיה בזמן 

ו ויאספו הגאולה העתידה שיעלו הנוצרים לכבוש את ארץ ישראל, וימשלו עליה ט' חודשים וכו', ואז יתקבצו ויעל

  ובן דוד ילחם כנגדם לנקום נקמת ה'. עכ"ד. ,הישמעאלים נגדם ויהיו ארבעתם בארץ וילחמו אלו עם אלו

המלבי"ם תאר את הכיבוש של ארץ ישראל ע"י האדומים ותחילתם של הט' חדשי הכיבוש על זכריה (יד' פס' א') 

שלים למלחמה ונלכדה העיר ונשהו הבתים "הנה יום בא לה' וחולק שלל בקרבך" ואספתי את כל הגויים אל ירו

והנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר" "ויצא ה' ונלחם בגויים ההם כיום הלחמו 

  ביום קרב"

עתה יספר איך יבא גוג ומגוג בפעם האחרונה על ירושלים שאז יגיע לירושלים עצמה. (ואילו  :המלבי"ם כותב

וכבר נתבאר כי באחרית הימים יתאספו בני . ע בירושלים כמ"ש ביחזקאל ס'י לח)גנות לא יבשתי הפעמים הראשו

ואז תלכד העיר (למשך תשעה חודשים) ונשסו הבתים וחצי העם כבר  ,אדום לקחת את ירושלים מיד הישמעאלים

חמים ויהרגו איש אבל לא יספיקו לגמור הדבר ולהגלות את כולם וכבר ה' ישלח מהומה בין שני הלו ,יצא לגולה

"כלומר עתידין פרס ) באומרו צח ע"ב(כוונת רש"י במסכת סנהדרין  גם זוהיושזה יהיה ע"י השגחת ה'.  ,את אחיו

ומדי לבוא על בבל וללכדה ונתמלא כל ארץ בכל חיילות פרסיים וסוסיהם, ומשם באים לא"י ולוכדים אותה, עד 

חודשים. (מלכות הכוונה למלכות אדום הרשעה לפי קבלת  מתי? מסביר רש"י עד שתפשוט מלכות על ישראל ט'

חז"ל) לכן יתנם לישראל עד עת יולדה ילדה. היינו ט' חודשים כדמתרגמינן בכן יתמסרון כעידן דילדתא למילד 

  וכתיב (מיכה ה) ועמד ורעה בעוז ה'.

אולם כיבוש זה  ,יקדים את הכיבוש האדומי (בעליית גוג בפעם השלישית)אמנם כלומר שכיבוש ישמעאלי 

וכך מיד  ,יד' יתרחשו אזבפרק זכריה הנביא וכל המאורעות שמתאר  ,יארך ט' חודשיםושל האדומים  יהיה האחרון

  אח"כ ילחם ה' בהם.

אולם התאור הנ"ל הינו התאור של  .כי שלוש פעמים יבוא גוג מלך המגוג על אדמת ישראל ,המלבי"ם מסביר

נבואת הנביא זכריה יד'. אולם, כבר בעלייתו הראשונה של גוג מלך המגוג  המפגש השלישי והאחרון דווקא כפי

הפסוק ביחזקאל לח' ט' "ועליתה כשואה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אתך".  נאמר

לא יודע תחילה אם באת להחריב את הארץ  ,רוצה לומר ,כתב המלבי"ם שיכסו הארץ בריבוי המונם כענןו

או באת רק לתפוס מלכות שם ולהושיב בה עמים רבים ולהגן עליה כענן המביא מטר  ,הגלות את יושביה כשואהול

אם להחריב הארץ אם לתפוס בה  ,כלומר תחילה בעלותך לא תדע בעצמך על מנת מה אתה עולה .וגשמי נדבות

ברים על לבך מה שלא חשבת רק ביום ההוא שתהיה שם (בארץ ישראל) אז יעלו ד .מלכות ולהושיב בה דיורין

וכך ממשיך המלבי"ם "ובאת ממקומך מירכתי צפון ועלית על וכו'.  מקודם וחשבת מחשבת רעה ואמרת על לבך
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כי תכלית הרומיים היו למשול על ישראל  .שאז עלית כענן לקחת את ארצם ולמלוך עליהם ",עמי ישראל כענן

רק למען דעת  ,לא כדי להחריבה ,והביאותך אז על ארצי - םוע"כ באחרית הימים תהיה ותתקיי .ולהחריב מלכותם

ך אני שופט הגויים יא י,יכירו כולם אלהות ,שעל ידי המופתים שאעשה בך .בהקדשי בך לעיניהם יהגויים אות

  , עכ"ל.ומיסר הפושעים

 עולה מחדש לאומיתמלחמת הגדרת הזהות הכש ,בימים טרופים אלו כאשר שואה רוחנית מרחפת על עמנו

אל ההגדרה התנכי"ת כבני אברהם  ,כי השיבה אל זהותינו האמיתית ,למאבק ביננו לבין עצמינו, חשוב לנו לדעת

הינה  ,היא היא המפתח והתנאי ההכרחי לגאולת עמנו ברחמים. השואה הרוחנית שפקדה אותנו ,יצחק ויעקב

מאיימת על קיומנו הרוחני מבית המכתרת אותנו רוחנית ו ,תוצאה של פזילה לעמי המערב ולתרבותם הנוצרית

משמעותו  ,ומחוץ. מאבק זה הוא המאבק העיקרי של העם היהודי באחרית הימים. נצחון במאבק מהויות רוחני זה

על ממנו נגזרת ההנהגה האלוקית כלפי עמנו, אף ו ,ביכתהמהוא  ,מאבק מרכזי זה .קבלת חיינו הנצחיים מחדש

קובעת הבחירה החופשית הקולקטיבית של  ,של מאורעות אחרית הימיםגורלו וסבלו. את מנת הסבל והיסורים 

אין ספק  .בלבד 30%נזמין לנו בכך סבל של  70%. ואם נשוב 70%נזמין לנו סבל וזיכוך של  30%עמנו אם נשוב 

שכן כל תכליתם של הסבל והיסורים הוא  ,נוכל למנוע את הסבל של עמנו כליל ,כי אם נשוב בתשובה שלמה

 50בהם עומדת שאלת קיומה של הנשמה לנצח נצחים אל מול  ,ממלחמת גוג ומגוג הרוחנית והאמיתית להצילנו

שערי טומאת הבערות, הכחש, הכפירה, האלילות, המטריאליזם והמתירנות אשר חברו יחד להשמידנו לנצח. 

העליונה אם נשכיל  תוכל ידינו להיות על ,אולם אף במלחמת הטבע שבין העמים והמדינות וחרפת הסבל הגופני

  לשוב אל אבינו שבשמים בעוד מועד.

אסיים בתקוה להתפקחות לאומית ומהירה באהבה ובעוד מועד, ובתפילה לשיבה לזהותנו התנכי"ת האמיתית 

בבנין בית  ,שנזכה לעמוד על דעתנו כבניו של אברהם יצחק ויעקב לגאולה שלמה ברחמים דווקא ,והטהורה

לים עיר הקודש וליציאת השכינה הקדושה מסבלה בגלותה מבין אומות העולם, המקדש אש מן השמים בירוש

 ובקבוץ פיזי ומנטלי של בניה לארץ ישראל אמן.

  דניאל ט'

  חשיבותו של דניאל ט' בעיני הכנסיה:
למרות חשיבותו הבלעדית והמכרעת של ישעיהו פרק נג' בעיני נוצרים מאמינים וחרף היותו עיקר ההוכחה 

יחיותו התנכי"ת של ישו הנוצרי, לא אחת תשמע הטענה הנוצרית שאין זה נכון כלל ועיקר אנשי הנוצרית למש

השכלה נוצרים המחשיבים את עצמם מבינים גדולים. כמו כן אנשי כמורה הנחשבים לאנטלקטואלים יטענו בפניך 

  חר משיחו של התנ"ך.שדניאל ט' הוא הוא היסוד והמפתח האמיתי להוכחה התנכי"ת כי ישו הנוצרי הוא ולא א

למרות התאור הנורא של המשיח הסובל המופיע בישעיהו נג' הרי יתכן שבעתיד יופיע יהודי שיסבול אף הוא 

  ויהלום את המתואר בישעיהו עוד הרבה יותר מישו הנוצרי.

ואר כמו כן הרבה יהודים סבלו במהלך ההסטוריה ויתכן מאוד שניתן אף לדמות את חוית סיבלם הפרטי עם המת

  בישעיהו נג' ואף לגלות התאמה מרשימה לא פחות ואולי אף יותר מישו הנוצרי למתואר בפרק.

  טענת הנוצרים:
אולם דניאל ט' מגלה לנו כי המשיח המיוחל משיח בן דוד הוא ולא אחר צריך היה להתגלות בזמן הבית השני ואף 

  להיכרת כלומר, למות בסוף תקופת הבית השני דוקא.
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יאל ט' אף מלמדים אותנו, יטענו הנוצרים המאמינים כי המשיח "יכרת" "לא בשביל עצמו" כי אם הפסוקים בדנ

  עבור הרבים "לכלא פשע ולהתם חטאת ולכפר עון ולהביא צדק עולמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים"

כפי שאומר הפסוק  כמו כן דניאל ט' מוכיח כי תהיה ברית חדשה והיא תחליף את המנחה והזבח שבבית המקדש

  ועד כלה ונחרצה תתך על שמם". …"והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה

מובן איפה שהתקופה המדוברת היא דווקא תקופת הבית השני שכן "האיש גבריאל" המדבר עם דניאל מדבר איתו 

ני והמכונה בפי "האיש גבריאל" (הוא שנים מעת חורבן הבית הראשון ועד חורבן הבית הש 490על תקופה של 

  גבריאל המלאך) "שבעים שבעים" כלומר שבעים שבועות של שנים.

  נמצא איפה שדווקא דניאל ט' מהווה את עיקר ההוכחה למשיחיותו התנכית של ישו.

וע ומעתה מובן מדוע ישו הנוצרי הוא הוא היחידי ההולם את התאור אף בפרק ישעיהו נג' ביותר. ומעתה אף יד

לנו כי לא יבוא אחר לסבול יותר מישו הנוצרי ואין אדם ההולם את הקטע בישעיהו נג' יותר ממשיחנו הלא הוא: 

  ישו הנוצרי המשיח של התנ"ך האמיתי. זוהי הטענה הנוצרית במלואה.
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