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 מלחמה בשלום.
 ויכוח בין שני אוהבים יהודי ונוצרי בעניני הדת, מאת אברהם ליב
 בנימינזאהן, בעהמ״ח ס׳ ״עמק יהושפט" וסי ,,המתבונן/ נויארק תרנ״ת,
 8, (92 עמודים מלבד השער), הסכמוח הרב ר׳ יעקב יוסף והרב ד׳׳ר

 קליט•
 ״מלחםה בשלום״, אמנם ראינו בשחוק נערים היוצאים במערכה
 לחקוח משמרי הצבא ואיש חרב עץ בידו, אבל מלחמה בשלום בין ניני
 אברהם וזרע עמלק... מלחמה אשר רוחה אדמח כל החבל כלה מדם
 בני עמי במ׳טף אלף וחשע מאוח שנה, ובבל יום חוםיף אומץ למען
 השמידנו מעל פני האדמה, ואם למלחמה כזאח יקרא המחבר ״מלחמה
 בשלום״ הלא יעיד על נפשו כי לא דם יהודה כי אם דם דנ מלוח יזל

 בעורסיו.
 ספרים באלה אמנם נחוצים לנו מאד, אבל נחוץ הוא נם כן כי
 יכחבו בידי סופרים חכסיס היודעים חובח מחבר, הן נם חייט לא לסד
 יודע בי בלעדי טחט, מספרים, חומים וכדומה לא יוכל לנשח אל המלאכה,
 והמחבר הזה כפי הנראה לא הבין את החק הקמן הזה, כי אמנם לוא
 קרא בלעדי ס׳ זרבבל, אחיה השלני, חזוק אמונה, הנצחון ס׳ הויכוח לר׳
 יחיאל מפאריז, הודאח בעל דין, גם אח הספרים כור מצרף האמונות,
 אגרת אל תהי כאבותיף, ויכוח הרמב״ן, קשח ומגן, מלחמח חובה, מנן
 אבוח להרשב״ץ, הנצחץ הוצאת וואגעגזייל׳ (אלט דארף 1681) יודישער
 טרייאק, עדות ד׳ נאטנה, ביטול עקרי הנוצרים לר׳ חסדא קרשקאש,
 העתקח ר' יוסף בר ש״ט (נדפס בעח, חמו״ד). טלחמת ה׳ (קצת מטנו
 נדפס בסיף ס׳ אוצרוח חיים רשימח האמבות). מלחמוח ח׳ לר׳ יוסף
 קמחי, לקוטי אמרים (אזטיר תרט״ו עם תמום א־שפניוליח), מנן וצנח
 גייגער, חכמת יהודה (נדפס על ידי), חלקח מחוקק (קראקא חריין), כלימת
 הנוים, נצתונות, פסקים וחשובוה לנוצרים, אחיטוב וצלמון, ספקוח על
 מעשה יש״ו, עזר האמונה, קדש קדשים, הטיחד והטבחד, רבות עם
 הנוצרים, ויכוח המינים, מבצר יצחק, נצחץ ישן, חיכחת מחעה, צריח
 בית אל, ס׳ הברית כר״י קמחי, מבחבי ויכוח (לבעל האפודי), ת־רת משה



 אמת, מגדל עז(ראה דד מרדרי), חרב פיפיות׳ מגן אברהם לר״א פריצול/
 כ״י דייר קאהוט ז״ל, שלש עברות (כ״י הר״ן ראבינאוויץ), פרטים שונים
 (כ״י אלמנצי), ויכוח עם אלפונסו, ועוד רבים במו אלה. מא הטריח
 המחבר את נפשו לראוח את הספרים הנזכרים, כי אז ירע כי לא חדש
 אף מלה אחת, ואס ראה וידע—ואשם, כי לא הזכיר בשמם, ומה יעשה

 אס יקום נואל הדם לבקש ממנו להשיב את הנזלה...?׳?
 המחבר יתן שבח לאל אשר הביאהו לארץ חפש למען תמצא ירו
 לדבר כאות נפשו, וישכח כי הסופרים אשר קדמוהו ישבו בארצות חשף/
 ובבל זאח כתבו ספרים טובים מאלה, והנם עד היום לאור כסחבריס

 אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם.
 הסכטוח הרבנים אמנם טובוח הנה, אבל נדפסו לא במקומן, ואם
, אז יוכל להדםיסן ה ל י  יזכה המחבר להדפיס עוד איזה ס׳ על הלכוח מ
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