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אגרת יהושע,רבי מל המשיח ,אל
קהלת הברית החדשה ע"י יהודה
אחי יעקב
) (1מאת יהודה ,עבד רבי מל המשיח יהושע ואחי יעקב ]השליח[ ,אל
המקוראי ,אהובי האלוהי האב והשמורי ליהושע ,רבי מל
המשיח (2) .רחמיו של ה' ,שלומו ואהבתו שלוחי אליכ בשפע רב!
) (3חברי למרות שהשתוקקתי מאד לכתב אליכ אגרתקדש
אודות הגאלה ,שבה נוטלי כלנו חלק ,נאלצתי לפתע לכתב לכ מכתב
בהול בדבר אמונת האמת ]הדת היהודיתמשיחית החרדית[,
שנמסרה לקדושי ]כי מסורה של הזקני המשיחי של עדת בני
ישראל[ פע אחת ולתמיד (4) .משו שאנשי מסימי ,אנשי רשע
הכתובי )מראש( להרשעה בספריו של ה' )ראה דנ' ז:י; התג' כ:יב;
כיפא א ב:ח( הסתננו לשורותינו .אנשי אלה עותו וסלפו את חסד

אלוהינו והפכוהו לזמה ,וכ כפרו ברבי ,מל המשיח יהושע (5) .וזאת
ברצוני להזכירכ ,למרות שאת יודעי זאת היטב ,שה' ,אחרי אשר
גאל לכבודו ע מתו אר' מצרי ,השמיד כל מי שכפר בעקר
והיה מחסר אמונה (6) .ואת ,הרי יש לכ הדעת בנוגע לאות
המלאכי אשר לא הסתפקו במשרת אלא נטשו את עמדת; ה' כבל
אות באזיקי )ושמר( בחש הנצחי עד למשפט יו הדי +הגדול.
) (7כמו סדו ועמרה וערי הככר שסביב ,+אשר עסקו כמוה +בגלוי
עריות ובהפקרות שלא כדר הטבע ,שסטו מדר הישר וזנו אחרי בשר
זר  הצגו כאות וכמופת קבל ע ועול בסבל +את הענש של
אש העולמי הנצחית )ראה ישע' סו ;24:מתי כה:מו; התג' כ:י(.
) (8ובאמת ,אות ]"אנשי מסימי" ,ראה פסוק  ,[4ההוזי והחולמי
בהקי' ,מזהמי ומטמאי את הגו /מחד גיסא ,ומאיד ,אי+
ה מכירי כלל בממשלת הברואי השמימיי; תחת זאת ,מדברי
ה דברי לשו +הרע וחלול ה' (9) .לעמת ,כאשר התוכח מיכאל שר
המלאכי )ראה דנ' יב ,(13:ע השט +על אודות גוית משה רבנו ,לא
הרהיב עז בנפשו לחר' משפט גדופי ]נגד השט ,[+כי א אמר" :יגער ה'
ב ,השט (10) "!+אדרבא ,אנשי אלה הולכי רכיל ה ,המלעיזי
על דברי שאי +לה משג בה) ,ודוקא 3דברי שאודותיה יש לה
בינה באפ +טבעי(  כמוה כבהמות הכסילות וחסרות השכל ,המיעדות

בטבע +לטבח ולכליו (11) !+אוי לה! משו שהלכו בדרכו של קי) +ברא'
ד:גח( ובטעותו של בלע )במד' לא:טז( ,נטו אחרי הבצע ,ובמריו של
קרח ]נגד סמכותו של משה רבנו[ )במד' טז:אלה( השמדו (12) .אנשי
כאלה מכשילי אתכ בסעדות האהבה שלכ; ה חוגגי עמכ ללא
יראת שמי ,רועי את נפשותיה ודואגי לעצמ בלבד; ענני
עקרי ה ממי ,נשאי ונדפי ברוח; כאילנות סרק בסתו ,שבאי+
לה פרי ,מתו פעמי ונעקרו משרשיה (13) ,כגלי הי הסוערי ה,
המקציפי את מעלליה הנתעבי ,ככוכבי תועי הנדחי באפלת
החש הנצחית (14) .על ]האנשי האלה[ נבא חנו  ב +הדור
השביעי מאד הראשו  +ואמר" :הנה אדני בא ברבבות מלאכיו
הקדושי (15) ,כדי להעמיד את הכל למשפט ,ולהרשיע בדי +כל נשמה
על כל המעשי שעשתה ללא יראת שמי ,ועל כל הדברי
שדברו חוטאי )חסרי מורא ה'( כנגדו] (16) ".האנשי האלה[ הנ
נרגני ,המחפשי מומי ופגמי בזולת והנסחפי אחר תאוותיה;
פיותיה ממללי גדולות ,והריה מתחנפי בעבור בצע כס./
) (17ואול את ,חברי ,זכרו את נבואותיה )כיפא ב ג:ג( של שלוחי
רבי מל המשיח יהושע (18) .משו שה כבר ספרו לכ כי "באחרית
הימי יבואו לצי )תהל' א:א( ההולכי אחר תאוותיה ,אנשי
שיראת שמי אי +בה] (19) .האנשי האלה[ זורעי רק מריבות

ומחלוקות; אנשי ארציי ובשריי ה ,ורוח הקדש אינו שוכ+
בה" (20) .ואול את ,חברי ,בנו נא את עצמכ בקדש הקדשי
שלכ ,הלא היא אמונתכ היהודית התמימה ,והתפללו ברוח הקדש.
) (21שמרו את עצמכ באהבת ה' ,חכו לרחמיו של רבי מל המשיח
יהושע ,לחיי העולמי (22) .גלו רחמי כלפי אלה שאינ יציבי
ומיסדי עדי] +באמונת[ ,ואלו את האחרי  חטפו והצילו מאש הנצח
)ישע' סו (23) .(4:באשר לאחרי  אליה גלו רחמי יחד ע
יראת שמי ,ושנאו אפילו את זהמת הבגדי המגאלי בטמאת הטבע
האנושי המשחת (24) .ועתה ,לזה שהסמכות בידו לשמר עליכ,
למנע בעדכ מלפול ולהעמיד אתכ לפני שכינתו ללא מו ובששו +רב,
) (25לאלוהי היחיד ,מושיענו ,הלא הוא רבי מל המשיח יהושע ,לו
הכבוד ,הגדלה ,הממשלה והגבורה מעול ולעולמי עולמי .אמ.+

