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  "חזוק אמונה"ספר 
  הוא ספר ויכוח נגד הדת הנוצרית

  )העיר נצרת:  מקור מילה זו. הדת הנוצריתמאמיני =נוצרים (

 אשר תקפו כי לעומתם, ספר זה מיוחד במינו משאר ספרי חכמינו
אבותיהם הרוחניים היו ש, התלמודיים(' פה-תורה שבעל'ממציאי 

 הדת הנוצרית על ספר זה מוכיח את מאמיני, )מייסדי כת הפרושים
" ברית חדשה"דברי הכפירה ואמונה בנביאי שקר ועל שיבוש המושג 

  .וכיוצא מכך
  

 אחר ך"נבורים בתחלשים באמונה ונסחפים מתפתים וגם בימים אלו 
וזה ". יהודים משחיים:" כהנקייות עצמן בלשון ונ המ,כתות זדוניות

  .המסכן את נפש האדם עד אבדון, כאמור מתוך חסר מחשבה
  

 ועוד בשנים הראשונות של , הנוצריםעם להתמודדהתלמודיים התקשו 
צרים הוכיחו את כת הפרושים על הגלות המרה הזאת ידוע שנו

המציאו אגדות כזב על ישו ועל איך לכאורה מנגד ואלו , עותםצבי
אין צורך , אולם כדי להוכיח טועים על כזביהם. התחילה הדת הנוצרית

וזה בדיוק ,  בדברים אמיתייםםש להוכיח נגדם אלא ילהמציא אגדות
  וגםך"בתנוהוא היה בקיא גם , מה שעשה החכם שחיבר את הספר הזה

הספר הזה מאוד מפורסם במגזרים . בספריהם והוכיחם על פניהם
כתות החרדים לומדים ממנו באופן מקצועי איך גם  ו,התלמודיים
  .הספר תורגם לשפות רבות.  נגד טענות הדת הנוצריתלהתמודד

  
יוחסו דברים מגמתיים לאנשים , לעיתים, ידוע שבמשך ההיסטוריה

זה קיים .  אמיתות הדבריםברורהלא תמיד , שכבר הלכו לעולמם
של החכם " אפריון עשה לו"קרא על כך בספר (בספרות התלמודית 

בעדו וזה קיים גם לגבי ישו הן )  שלמה בן הרב שמואל הטרוקיהקראי
אכן בהנחה שהדברים שייוחסו לישו   .מצד אחרנגדו  אחד והן מצד

  .עצמןאלו על טענות בין היתר בא ספר זה ועונה , אמיתיים
, יש המטילים ספק בתדמית הרעה שהלבישו על ישו התלמודיים

, מתנשאים ומוחצניםוטוענים שישו היה אדם צנוע ופשוט שהוכיח 
מכל מקום ברור . מתתווהם מנגד השפילו אותו והסיטו נגדו לשם ה

  . לכל שהנצרות של היום מקורה בעבודת אלילים על כל תועבותיה
  

 ניתן תלמיד המחבר החכם יוסף בן מרדכי איש קראקאעל אודות 
ועל המחבר ניתן לקרא ) 1975(ה "תשל'לקרא בספר המודפס בה

  .בספרים אחרים

  

 ויכוח והוא
 וחכמי הנוצרים   בין חכמי ישראל






































































































































































































