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 שנן שכיון . חכטי' פרשיה כתובים ושני אב בנין כלל שע"י לא אםבהפה ומוטי ארם דמוטי הא כי . רופפות הלכות אלא בידים יהיו ולאוהמצות

 שתי על פוסחים היינו בזה זה של אוץ ליחן צריך ובזה בזה סתםמום
 : לא או בארם ג"כ ישנה בבהמה הנאמרה יבלת אם שנדע בלתיהסעיפים
 שמץ בו ואין הלב על מתיישב הוא שהפירוש אלא עוד ולא אה"כין : עוד וימכם להכם תן ט'( ~משלי נאמר עליר אה"חקפו

 : כפשוטן הדברים פירוש אלאדרש
 2 המרות שאר כל ועל . וכלל פרט * ופרם כלל על תאטם וטה אה"חקפח
 Sv חמסי ולכן רעת למוצאי וישרים למבין נכוחים נולם אה"כוקפטן

 שוקלים היו שאילו . הז'ל דברי על הטלעינים בם רוה אשראנשים
 רוצים אינם אבל , יחדיו וצדקו אמת שהם ימצאו השכל במאזנידבריהם
 שלומי על יכבירו מלין דעת בבלי ולכן . טעמיהם לחקור ולא בםלהעסיק
 ואילו בסטי למשה שניתנה שבע"פ תורה שומרי רבותינו ישראלאסוני
 להם מפעים היה מפקותיהם לפניו ויערכו לחש ונבון חרשי' חכם אלילכו

 : תלטור צריכהשיחתן שאפ" ; נפש משיבת תמימה ה' תורת אלא שאינן תדעו ויכלודבריהם
 : אמת בדרך הנחנו אשר ישראל אלהי הן בייר אה"חקצ

 אסן אה"כקצא
 ואטי
 אטרתיך אשר האקים טן היום פתחתיך והנה .

 ישמור וה' ערב צללי נטו כי לביתך לשלום לך ועתה רבוייבאורך
 : ובואךצאתך

 2 כה ליעף הנותן ה' יעשה כן אה"חקצב

 רביעיויכוח
 כממ3וקס t'bb ספי13סומיס ט5 3סס סיג סנזו5 וסיסרון סמכמו' גכ5 נקי5יס ומו"ציוכימ
 לא השקץ כי מעיני שנתי נדרו לבבי ופורשי נתקו זמותי אטש אה"כא

 לה ותבן אזני שמעה יען , הפחלוקות מסער סועה טרוחיכולתי
 . העוגיות שקורין ההכמות רבם על לזו זו מנגדות כתות שתי בינינושיש
 . חילוקיהן ובכל ובפרפיהן בבעליהן בהן בקי היה שאאע"ה אומרתואת

 וזאת העולם בכל נתפשמו ומשם ובמצרים כשדים בארץ ליסרןושהוא
 . ותהבולוהיו ארם מחשבות המה הבל כי יעקב חלק באלה שלאשמרת
 הח"ר הכוריי בס' מ"ש רואה הנני כי הנבחרת המברא היא זאת דעתיולפי
 אמר . הפילוסופים על 11"ל . ע"ז( סי' א' )בויכוח וצולצל הלוייוודה
 הבורא עם משתפים ושמונו האלה בשמות שהתעונו רואה אני .הכוזרי
 בם8ר4 הקורא אף *טי"ע רעאאס גף צדף חלק ובפרק . הוא כן ואסרלדבריו ועועי והתכר . רבריהם פעם על בורא ואפשר פועל הנם הפבעבאחרם
 יוקף רב מינץ בכמרי בנטמא שם ואמץ' , לעה"ב חלק לו איןהחנונים
 . ירוקים . מינין )ספרי ז"ל ופירש"י למקרי אמור מירא בן במפר אפ"אבי
 ביש" לירי עליה ובא הבאי רבעי בו שיש מיראבן

 פברפנורה ר"ע וחטב
 בם' וקורא זה ובכלל ואביהו היוני ארמ*פו ספרי כנון חצונים )ספריםפילש
 חכמת בהם שאין pen ודברי ענבים של ובשירים עו"נ של היסיםיבש
 , עכזך בלבך( זמן איבזר אלא היעלתהם*

 ובסי
 אטם ארמי אמרו טוחה מס'

 סמר* וכן עמת. חכמת בם אתשקלמר
 לסי

 ענב( מנר )רף מרובה פףק
 8 ישטעאל ר ראפובמנוסת

 משיטר על בברצאלינא חים נרץ חכמת לזה עם 1*ל שכשב"א הגיתןיש*בנ
ושלטר



לשני רביעיךיכדדץכווני
 בלשונם בין האלהות וחכמת הפסע בהבכת תיברו אשר היונים ספריומלסר
 לך הרי . תרו( תי"ו )תשו שלו כשו"ת כאהוב אחר ללשוי שתועתקובץ

 וללמף ללמוד שאסור ואחרונים ראשוו.ים קדישין ובסאתי עיריןבנזרת
 רף השחר )תפלת לתלמיריו פפירתו בשעת ר'א שצוה ומה . יוניתחכמת
 אין ולפיו לרג,,קא רהתנו מפרשים יש ההניון מן בניכם טנעו ע"ב(ב"ח
 . שפתיהם על שמותן את העלו ולא הכירום ולא ההכמות ירעו שלאספק
 %ף בהן נטצא רע דבר שמץ ומה הזאת השנאה מה טסך מבקשואני

 : והתמימה הקדושהתורתנו
 ארוש רע אחרון. אחרון ועל ראשון ראשון על מלין אשיבך אני אבחב

 ישראל עם את ולהבריח לברוח ישראל לחכמי חלילה הלילה כיהמלך
 המביאים ספרים אלא אסרו לא ז"ל שהם * העולם לישוב הצריכותמהחכמת
 מצור החכמות אררבא . שעמום לירי המביאה בפל' או זנות או מינותלידי

 : בע"ה אוכיח כאשר יצאו יהורה וממי בוקרוישראל
 . בבריותיו ומתנשא מתפאי השי"ת מ"ב סי' עי איוב של ל"ת סם"שהוי

 וטראה . כולה ייעת אם הנד ל"ח( )שם הארץ על לאיובושואל
 הפל ועל האור על ורבר . חקו לים בשוסו יכולתו ועצום חכמתו נורללו
 הבהמות ועל העושת ועל ההיו, על הככבים ועל העבים על הסמריעל
 )מלכים הטלך שלמה על הוא תיר וכתוב הפילוסו"פיא נושא עצמווזהו
 בקיר יוצא אשר האזוב וער בלבנון אשר הארז מן העצים על וידבר הי(אי

 מבעם שהוריע וב"ל . הדנים ועל הרמש ועל העוף ועל הבהמה עלוירבר
 גליותיפ מרוב שנאבדו ספריו בירינו והיו נען ומי . ורפואתם וסגולתםומוגם

 כים שכל בהכרח לומר צריה המבע מחכטת שדיבר טשבחו והכתובבקרבו אלה" שחכמת וכיון נכרים בילדי להספיק צריכים היית לא ובכןיפלפולינו
 שהכתוב דעתך על יעלה הכי הכי תימא לא ראי וצרק אמת ה"שדבר
 ודאו אלא ריו. "ליהם ומשבחו והבלים וחלומות שקר דברי עלישעה
 באופן וצתך במופת אלא הפילוסופים כררך בעלמא בהשערה דברשלא

 : רברס להכחיש שיוכל מי יה"שלא
 ארמ*פו ספרי להם ז"ל ברפנורה הי3 שפירש החצונים בספרי' הירא~עך
 אלא פירש לא ז"ל רש"י שהרי . פצאתי ולא חבר לו nwpa~ . וחבריוי
 שויו היינו . יומת חכמת בט את שילטד ארור מ"ש ועל . מינקספרי

 לרעת לך יש ההתום על הבאים והחכמים הרשב"א שהמילו ההרם~יצל 4 שם ברמנורה והרב רשיי שפירשו כמו ברפיזותטרברי'
 וקללות ושאלות . שנה כיה סבן לפחות וללסור ללמד שלא שגרו 'ן

  שרירין לא שביקין שביתין יהיו ובסופם שנה חמשים אלא ימשכו לאהדים
 לשטת ולא לאיסורם זמן מנביל היה לא  ברפבורה הדב  נרפיאיספנו ספי  היו  החצונים שספרים היתה וסיעתו הרשב"א רעת  ואם . קץטיןולא

 בית ראין הג'ל . דינו ובית ר'ע תקנת מבמל רהשל . והתלמיייםהסלטרים
 בחכמה ממנו נדול היה אא"כ תבירו ב"ר דברי לכפל יבולדיו

 ובסני
* 

 : התנאים וסגרולי הוא רב כי רעו ובית עקיבא רב4הקרוש יברי לבפל טרהכוהי וסיעת שכשב"א רעת על מעולם עלה שלאובודאי
 ולגהה, הארץ של סתלמיריו שהיה מוזג לאראל כבכהר"ר עא מיםpw אשי איר'ירה כהן אברהם ועישר שהיי . המיבלים יעת "י כי יעייזאת
 ללשהק הבעתק ספרדי בלשון הבר אשר השמים שער ספץ בפתח18יעב
 מתיבהא והש  פתא ריש זל'הה אבוהב יצחק בעוה"רר השלםטחנתם

בק"ק
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 ומברא? מראיות נדותיו כל על הנ"ל מפרו סילא יעשא( אמשמירםבק"ק

 . ביתא האלפא מרר על שמוקם ואלה . ישנים וגם חדשיםהפילוסופים
 * אריאופא'ניפא דיאוני"םיאו אריסמו"מלום . אטו"ניאו . אביי"ואיש ,אבים"ינא

 , סיר"יאנו , פיצ"ינו כים'יליאו . סאנ"ינו * יאם"בליקו . אק"וינו דיפוכ""ש
 * פלמ"ון . פלו"טינו , שיראנר"ולאנו פי"קו , פור"פיריאו פאמ"ריציו ,סקאלי"נירו
 ישא לא אשר עמור ואין רף ואין פרק ואין , קלא',יו , קאר'ראנו ,פרוק"לו

 והוא 1 שפתיו על שטותםאת
~fft 

 תביפ , וז"ל פ"ו סוף ב' בטאטר בחב
 ולהעמיד לקיים הפילוסופיות מהמענות ישתטש רם"ק הרב ביותראה
 אחריו והנמשכים פל"טון סאבתי עם עושה אגכי כאשר * המקיבלתהאטת

 ! ע"כ , המקובלת האמת שיאמתבמה
 משנה ארם שואל )פ' , המשנה בפי שכתב 1"ל הרפב"ם סבות נ"נחהו

 . מותר בהול הא . חכטות בדביי אפילו בשבת לקרות ראסירא'(
 : ובש"ע בכ"י י"ז( ם"ז סי, שבת )% מוהרי"קוהביאו

 1 מברמנורה כר"ע החצונים מפרים הבינו שלא עולם וגאוני גרולי הנםהנה

 * וזנות והבאי מינות ספי לאיסור היתה עריבא ר' שכינתאלא

 : לאפיקורוס שתשיב מה ודעמשום שצרק- טה כל מותר להכמים אבל . לע"ה אלא אסרו לא נמי מינותובספרי
 רברי על תשיבני טה אך . עמך אככי והנה , כקמייתא בי הררי אה"כב

 על יחר שנומרו משמע שכדבריהם הראשון. והחבר הכושיהמלך
 : והפילוסופיםהפי?וסופיא

 וחילוקיה תנאיה . ונדריה עיקריה עניניה תוכן וחקר דרש אשר אחרמגעת שירי מקום ער מפנה ויכבר אחת חכטח בעל הוא אשר איש כל אה"הך
 עובר אם אטנם . שוכעיו מכל יהולל שכלו לפי . הם באשר ופרמיהכלליה
 לו אין אשר אחרת חכמה בנבול ונכנס . לו הנודעת ההיא הככסהתחומי
 לכל שחוק ויהיה באפלה העור ימשש כאשר בצהרים ימשש . ונהלה חלקבה

 שרצה מפני הכוזרי של הטבעי ופילוסוף שאירע זהו ושומעיו.יודעיו
 , הבריה( )הוא המבעי הפילוסוף שמנסת * האלקי הפילוסוף בתהוםליננם
 4 וטתפעל( מומבע פרמי פבע הוא )והבריה הבורא הוא האלהיומגמת
 הפועל הכללי( הממביע )המבע הוא שמו ויהעלה ישתבח הבוראאמנם

 הוא מה הטבעי לפילוסיף וכששואלין . תכלית בעל בלתי ויבלתובחכפתו
 אבל . ובחקירתו ברעתו שהשיג מה כפי זה או זה לוסר יוכל .בריה

 יניתם מי וכח הכינם ומי יצרם ומי והצורה החומר ברא סי סמנוכששואלים
 הקרושה תורתנו עיקרי לו נגלו ולא האלהית החכמה מאורי ראה לא אשריען

 בשטומות ויחתור המבוכ' ים בלב סוערת כאניה וינוע יחוג .והתסיסה
 ויעשה . המעוותת השערתו במועגת יתארה טהוז אל להפלפ הקצרשכלו

 בפח ילכד הסכלות מפהת לנום ובכן הממשלה כסא על יושב מלךכתבנית
 ה' הראשונה שהסבה ויכריז יאפר האלהי אבל . ליצלן רחמנאהמינות
 היא וו כי לבבך אל והשבות היום וירעת ר'( )דברים נדכתיב שלרעאיר ואין העצר הוא הבורא לבדו הוא שסו ויתעלה יתברך אחר ה'אלהינו
 הראת אתה ]שם[ וכתיב עור אין סופחת הארץ ועל ממעל בשמיםהאלהים
 אל אגיע כבי כי סעיפיו וינתז רעיתיו וישקפו ככורו פנל לבוישטח העיזי זה האלהי וכשירע . סלבךו עוף אין האלהים הוא % כילמעת
 וברוך ד"א ברש ה' עילם אלהי הסבות כל וסיבת העילות כלעילת
 כשרצה ולק הפבעי סהפילוטוף נעלם 1ה כל . ער לעולמי זכרו וברטןשכן

לדבר



ל8שני יעי רבשכדוקנשף
 והיה יקצור ומופתה יורע. רוח . כן לא אשי דברים המציא מהבורא*בר
 אפשר בלבר מהבריה מדבר היה ואלו . ולחכם לסלך ולשנינהלטשל
 שתהיה אף עליו טלעינים היו שלא בוראי אבל . לא 4 דבריושיאמינו

 2 מרע כבלי לעיניהםחכמתו
 כ5 טואםים היו שולשל שחשבתי במה שתעיתי אבוש ולא אורה אה"כה

 אלהיו פאת הנקרא ה' עם על נואת חשבת הסלך אדוני ולפה אה.חן
 שיוכל סי שאין ברורות בראיות חי כל לעיני אוכיח אדרבא . וננוןרנם
 הקדושה ושתותנו יצא סאתט החכטות שמקור עליהן ולמקפקלערער

 5 כולן אתכוללת
 $ עמנו בני של רבים פפי שמעתי כך אה"כז
 הסכת ועתה באמת הוא וכך העם המון של בפומיה טרגלא כך אה"ח1ץ

 ואת"כ שבכתב לתורה צומח וראשונה , אמת דברי קשפ ואשפעךושמע
 2 פה שבעללתורה

 לאומתנו לעולסים היו כבר לאיברו8ן באו מקייב חישיתכשהחכמות
 לחפוש וחרסים מצויים היא )אשר מהמליצה תראהכאשר

 בצמות שונים בדרכים יעשה וזה המלייך. שירצה לקה ולהכריחהו האדםלב
 הצורח וזאת . פצעו שאינו למה ספבעו רבי בהעתיק ראשונההלציות
 לה שמייחם היי . ארץ הכלעמו פ"נ( )שמות בה שנא' הים בשירתתמצא
 ותשסע ואיברה השמים האזינו ל"צ( )דברים וכן . לבלוע ונרגן לאכולפה

 שמזכיר ב' אונים. להם היה כאילו ולארץ לשמים עשה פי אמריהארץ
 כל לנמר שכוונתו . בים רמה ורוכבי מום פו( )שמות כשן הכל בערהחלק
 את. 11 וינער י"ר( )שם וכגון . ההלק בעד הכל או . הרוכבים וכלהטיסים
 . וזקנים וחולים ונשים מקש במצרים שנשאת ובוראי . הים בתוךמצרים

 שמעו א'( )ישעי' בקולם הארץ ותבקע שו( )מלכים כגון הגוזמא צורתנ4
 צורת ר' . ועמורה למדום אותם מדמה רשעתם שלרוב . סרגם קציני ה'רבר
 וכן . הסצייים על שרומז אשיג אטרוף אויב אמר 8'ו( נשטות כטןהשם

 עצבו והנביא %( )ישומיה לכרמו דודי שירת לירירי נא אשירהבישעיה
 ההלצה אריכות % . ישראל בית צבאות ה' כרס כי )שם( בק"שפירעה
 ולא ימם לא בו 14של ואין עיף אין )שם( כנון שונות במלות העניןוכפל
 וכל שנונים חציו אשר , נעליו שרוך נתק ולא חלציו אזור נפתח ולאיישן

 מתפארים שהיונים שמעת לא אם ידעת הלא . וגו' דרוכותקשתותיו
 . ביון המליצה אבות היו רימום*8ינוש והמליץ ואריספ"ופילוםשאפל"פון

 ואורפ"ינסיו קואינפ"יליאע בציצ"יון הקיסר ביוניים משתבחים הרוטניםוכן
 קרוב והרומיים שם בית בתחלת היו הפל המליצים היונים והנה .ואתיים
 כבצן ליונים הרשה שנראית שהמליצה רואה והנך . חרבנו קודם שנהלנ"ך
 לאלף וקיוב . היונים קודם שנים אלף ישראל בני ולעם למרע"ההדעה
 ותוקץ הוזק נראית הלא . ופרפיה כלליה בכל הרומיים קורם מאותושלש
 וברק דבורה סשירת האזינו. ושירת הים משירת בישראלהמליצה
 יונה משירת , מחליו וימי בחלותו ושקיהו משירת . ותהלותיו דודסותרת
 של מקומות וקצת . ישעיהו הנביא נועם אמרי רכש טצוף . הדגהממעי
 . תוכחתם מגערת עז ומה . נחמתם מיבש מתוק מה . עשר תרי ורוב .ימיהן

 : לשונם מצחות צחומה
 ראיותק14 ובאמתת טענותיך בעוצ' שמחתני כי על" משמי האל יברכך אה"כמ

אה"ה
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 המליצה כללי כל ופורפ מוצא הייתי סהארינות יא הייתי 4א אם אה"חי

 תרין סהאטור יען באלה  והמסתפק לפניך תחנתי אני מפיל אמנםבטקרא.
 : אמורלשאינו

 אמנם . שהבאת מה והותר רי בי בטליצה ~ור עצמך תפריה אל אה"כי14
 : אחרות חכמות ע5 ראיותיך דגל ושאהואל

 קדם מימי לאבותינו נורקת הארץ( ציור )ר"ל הגיאוג"ראפיאה אבחיבנ
 עם בכלל ישראל ארץ כל מרע"ה צייר ל"ד( )סי' במדבר בס'שהרי
 וביהושע . לארץ באו לא ועדין העולם רוחות לארבע וגבולותיהתהוטיה
 לחלקים נחלקת ישראל ארץ מצינו מפרו שאר רוב עד י"נ סי'מתחלת
 וימים וגבעות הרים ונפרים ועיירות כיכים מרינות של חלקיםולחלקי

 : ומעינותונהרות
 טמני בהכרח הארץ( מרת )ר"ל הניאום"יפריאה ~כסת תעמוסויזהתיה

 של ראובן למטה החנוכי לסשפרעז קיקע משל בררר נפלשאם
 בססת* שוה שהיא הפלואי למשפחת חבל ונפל בערבה מרובע פיליןר'

 ס-ובה פלוא שחלק בוראי ג"כ מילין ארבע ראשו בריבוע שיש הר .נוחלין
 מילין ארבע של אחד )ששה( אלא יה" לא שבמשהו מפני הנוךתחלק
 מישזר ראשו ועל טעפ מעט צדריו בכל ועולה סתם- יה" אם בהראבל
 רודיה לארבע ההר שיפוע כל לפלוא שיש נטצא מילין ארבע שלרבוע
 חכמת שע"י א"כ צרק4 . מפסיד חנוך ונמצא לו שראוי סמה יותרהעולם

 כפי החלקים להשוות לבקעה והרכסים לעקוב המישור יהיההניאום"יפריאה
 עד ספר על בטילוא"ה נכתבה לא הזאת החכתה ביון והנה הנוחלי'מספר

 ויש . לחפים יפה קרקע יש כי הארמה וחילוקי סגילות שירעו צריך,ון8 : הנ"ל פל"פון בימי אייק'לידיששקם
 במדבר היו והם זה כל לסדו ומהיכן לזנים יפה ויש . לגפניםיפה

 הללו החכמות בל שידעו לנוסר צריך ודאי אלא . חול שבולו שנה %שמם
 . ואהליאב בצלאל על התורה בספר שיכתוב מה וראה עיניך שא .הלימודיות סהלצי יצאו רובן אשי מהמלאכות תאסר ומה טהן הנמשכותואחרות
 . ישראל לחכפת הללו מהחכמות ראיה אין דבריך עור תדבר למה אה"ביג ! כליו מדת ועל בנינו תפארת על שלמה של המקדש ביתועל
 נתיב המשכן על גנן י ע"פ היה הא-ץ טן ויהושע סשה שכתבו טהכי
 בנין ועל 1 בהר טיאה אתה אשר כתכניתם ועשה וראה כ"ה( )שמותבפירוש
 השביל עלי ה' סיר בכתב הכל כ"ח( אי )ר"ה אכר עצטו דוד המקדשבית
 נתן וה' ה'( 14י )מלכים שנ14י משום שלמה הכסת לשבה אין א"כ אה"חיקש : שלנו שאינו במה עצמנו לפאר לנו אין ה'ע"פ דמי וכליהם והמקדש המשכן וצורת א"י חילוק ואם , התבנית פלאכתכל

 הכתוב משבחו לטה והודיעני אשאלך נמי הכי וא"ת לשלמהחכמה
 שלמה תכפת וחרב ר'( )שם מפארו ולמה . זונות נשים שתיםבמעשה
 שבא מלכת ע5 כתב ולמה . ארם סכל והוכם ונף קרם בני כלמחנמת
 נותן שהרין רעתך טלקא וכי . רוח עוף. בה הי' ולא שלמה חכמת אתזהרא

 . וריק והבל וכזב שקר אלא אינה חכמתם שכל שאפשר הפילוסופיאשנשבח
 : ה' למורי שהיו ישראל ומלבי נביאי נשבחולא

 : חטאתי ואשר נואלתי אשר חמאת עלי תשת נא אל אדני בי אה"קטך
 הושמה לייחם לשפים  בוונהך כי .  תגופר וחטאתך עובך וסר אה"ח723

 : לברו לון,והטריו
אה"כ
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 בכוהך תבהל אל בקשה בלשון נא ועתה . רעתי לעומק יצרת אהשכ5ן

 מהקב"ה מורו שכ'ע שכסן בתורה נכללו החכמת שכל ראיו' עורלהביא
 שאתה נמצא . עצמה החנפה שמו ויתעלה ישתבח ושהוא לישראל תורהנתן

 שוב ובבן עמך שהרין לך יאמרו יורוך הכל כי צורך ללא עצמךמטריח
 ויחרש עליה' ומלעיגים רבדיהם פבזס יש יען הז"ל חכמת על ראיתלהביא

 שהחבשות מדע ומביני רעת יודעי לכל וירוע גלוי . כדבריך יהי אה'חיוק : חכמתם ועל קבלתם על כן לא אשרדברים
 לרום עלווהמלאכות

 גבהי
 ושריה טלכיה במצות באיבר"ופה הזה בשר

 רבים חכטים ובממשלתו במלכותו שיהיו ומשתדל מבקש וא' א'שכל
 לגלות קרבו ממטמוני ויח8רוהו הטבע ובחדרי במצפוני שיחפשוונכברים
 הניתיה טלאכת יורעי הנם הנה האלו והמחפשים המבקשים ובין .אוצרותיו
 הזאת המלאכה והעטירו ראשונים שערום לא הרבה סודות בה השיגואשר
 , במימיים בין . בדופקים בין . השוכבים מעורקים בין . בגירים בין תלהעל

 לפי שכלם. ודקות והתטדתם ובשקידותם עיונם ברוב בעצבים.ובין
 ,וכשרואין לה שצריך פה אלא וחוקרים רורשים אינם הרפואה היאשמגמתם
 .השערה לחים שדומין מפני בלעגי( )קאפיל"אריש שעריים שקורין רקיןחוטין
 פורח אלא בהם יש לא באמת כי טהם ידיהם את מושבץ . דקותםמדוב
 שמנטתם ישראל הכמי  אבל  למבוקשת. תועלת שום בלי ועצוםנדול

 וגילו הזאת המלאנה בהיכל ולפנים לפני ויותר יותר נכנסו האיסורהרהקת
 חלב משום קצתן דם משום אמורים קצתן פספר אין שעריים חוטיםלנו

 שבטחול. חורין על אמרו שהרי י"א( מ"ך קל"ב ה' עייר , הנש'. ניר tlwQקצתן
 ומושך הכהול שבתוך הגיר ראש את נופל בתהלה אחריה' משרשכיצד
 . מהם חוט שים יפסוק שלא ויזהר שבתוכו חוטין ג' עמו ונכשכיןשתו
 והן אסורין שבעוקץ חוטין י"ג( סעיף )שם . ויעלנו אחריו ישרש נסמקואם

 והב' שנים לשנים פתפצל א' כל מימין הג' , טשמאל וב' מימין ג' .חפשה
 וראשי לשררה מחובר האחד וראשו * ג' לג' מתפצל מהם א, כלשבשמאל
 הפיצוליי ראשי ואותן הצלעות בראש החזה תחת נרבקיןהפיצולין

 מצויין
 משום אסורין אלו כל . אחריהן לחטט ליזהר וצריך שלפנים הבהמהבחצי
 ושבכתף שביר חוטין א'( סעיף ס"ה סי' ושם דם משום אמורין יאלו .חלב
 מכאן הלשון שבצד ההחתון ושבלהיים מבפנים החזה שאצל הארוךוהוט
 בתוך שהם הדקין וחוטי העוקץ וחוטי הלב וחוטי ובצואר ובלשוןומכאן
 שבקדקד המוח שעל וקרום בזה זה פסובכין עכביש בית כמו הרקיןשומן
 גירין שני הנשה וגיר . ללידתו יום שלשים לאחר זכר ביצי שעל ושעםוכו'
 בירך בין אסורין ושניהם לבשר ממוך חיצון וא' לעצם ממיך פנימי א'הן
  וקנוקי-ות אחריהן להטט וצריך אסוריו ושניהם שמאל בשל כין ימיןשל

 הניתוה מלאכת חילוקי בכל בקיאין שהיו הרי מדבריהם. אסוריםשבשניהם
 דהיית למגמתם בה הצרן- הדקות כל בה פכירין והיו ופרטות עיוןבכל

 סחתא בחרא רכולה א' . עצומות קושיות שתי עליך לי יש אה"כיבק : האיסורהרחקת
 השינו כבר האחרונים שהמנתחים ב; . ודרבנן דאוריתא להגמחתית

 ; המנתחים sy הז"4 יתרון הוא היכן כן ואם . בניתוח חיל שידעו טהכל
 להוכיח אלא אינן ראיותי פגמת שכל לקושיתך מקום כאן אין אה"חכ
 דקים חופים מנקר? vnw כיון הניתוח במלאכת וזריזין בקיאין היו שחז"ל.

 אסורין אם 4י ס:ץ הלכלי . ניר ומשום רם ומשום חלב משום האסוריםודכים
מדאירייתא
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 אוסראוראתא

 מדרבי
 מההידוק יצא שלא כיון להא הא בין לחלק 5י ופסה .

 האלו ברורות השיגו שהאחרונים מורה שהייתי ואף . לענינינו תועלתשים
 : עכשיו עף האחרונים ירעו שלא סהשירעו בוראי שנה הד"ק אלף פרימת יתרון לחכטינו יש הנה . חז"ל שהשיטמה
 אציך ואוסרה פי אחשוך לא אס נם אמנם בתירוצך נצחתני אה"ככא

 משדש יותר זה מסיני סשה קבלת אל אימים לייחס לרשהיה
 : שנהאכפים

 איסורם מייחם הייתי כטען הקבלה מאמיני עם מדבר הייתי אם אה*ח13ב
 פענת אלא טענתי לא ולכן הסכהישים עם טדבר אני אבל . מיניאל

 שכל להכחיש יוכלו לא יען בקיוב המשנה זמן שהוא לפי שנה ות"קאלף
 : ובתלמוד במשנה נכתבו לא הריניםאלו

 קדושים ישראל עליהם נאמר אשר רברי' קצת נאמרו זמן באיזה אה"כבג
 : איסור בהן ונהגוהם
 נמצא לא כי ירע לא ישראל אמנם . יורע הוא ה' אלהים אל אה"בכר

 : בספרכתוב
 עיקץ קצת פירוש כששכחו עמנו בני את מצא אשר ברעה אה"חכך : הזכרונות בספר העלום לא ולסה אהשכבדן

 מתנאים גרותיו כל על מלא שהתלמור לדבר וסימן . עתיקיםשהדברים בוראי אבל . זה או זה שנזרו החכמים הם מי יכ שכחוהדינים
 אפילו כירוע סריבנן או מדאורייתא היא זה רבר אם שחולקיםואטוראהם

 : בתלטורלפרופיל
 : קרמוניות משנים שהדברים שמענת במה שצדקת מובהק סימן זהו אה"בנ1ז
 . והסנתהים הזיל בין הפרש קצת יש הארם איברי במספר אה"חבח

 לררכו איש יען המנט להפריש לחוש אין אבל . העצמו' במספרוכן
 מת סומאת בהלכות הבקי בנקפה יורה כאשר זה את זה שיכחישו בליפנו

 האדם איברי לירע היא המתנחים שמגמת לפי והיינו הניתוחובמלאכת
 לפ5 האבר גדר ולכן . טת פומאת לעמן היא הז"ל ומנמת רפואהלענין

 ובמשא במגע מפמא ואז ועצמות שירין בשר עם שלם נשהוא הואעיק-יהם
 יש איברים שרמ"ח פ"א( סוף )אהלות אוטר נזרו ולכן . שלם נמתובאהל
 ששה שונין שחז"ל שאעפ"י ודע . אצבע בכל ששה הרנל בפיסת ל'באדם
 שלשים נמצאו ולכן . הרגלים באצבעות בין הירים באצבעות בין אצבעבכל

 פליגי לא הרגלים באצבעות וי"ר היר באצבעות ב"ו אלא אינםהרופאים ולפי . במשנה שם כרבותא טנינם לפי הרנל בפיסת ושלשים הירבפיסת
 טפרק מניינן מתחילין שהזיל אלא . אלו ראו אלו שראו טה כי .אהררי
 אבל . שלשים מטפר ומצאו ועצמותיה היד נף בטנינם כלו ובכן .הזרוע

 היר פיסת של ועצסות דוקא שבאצבעות העצמות אלא סונין אינןשרופאים
 . לאלו מאלו nwpn שלא בירך זה גדול כלל ויהי' . לבר אותן מניןוהרגל

 : בשלום יבא מקומו על א'וכל
 . הז"ל רנלי בעפר מתאבקים ישראל בני כל ובמשפת בצדק אה"צנקם

 . בניתוח שהוכחת מה לפי כי חיש אלהים דברי שרבריה'וטאמינים
 ראויה היתה אם לראות בהמה כל לבקר להם היה וההקפרףועבורות ,רוב שרוי סיבר 1. ונא:בעיני גגנגונק,:ן בטעשה אהנהל

nawנט4 שצריך ביניהם ויש . נפסלת מהם שבאן סומין ע"נ שיש לפי 
שבר



לנשני רביעיומכדהנוט
 )בו" ככתוב להכירם נגרובר

 ט בהרמתה 8"ב( סובה איסורך
 אבל בהנה מחשבותיהם ושעמקו החכמות בכל שירם טק אין אה'נלא

 זכי להם היה איך ליקשה
 'הכמת עם החכמות בכל שלמים להיות

 4 הנה רבות כ* מרובה החכמות כל עיף ופלאכת קצרים הארם חיי כיהתורה
 ולא תוכנים. ולא . םנר8קש ולא . לימודיים שישו צריך אק אה'חלב

 שצריך מה כ5 בשלומות הללו פהחכמות שירעו די אלא .רופאים
 כי , הכמות בעלי היו עצמם שבחכמים ועור . הקדושה תורתנולהבנת
 ברמאות שבקי חנינא רבי על ס"ט( רף לו הוציאו (fe ביוסא דאמרוהא
 ע5 אדם שאלני לא מעולם וי( רף רחולין ופיק )שם אוסך היה והוא .היה
 שסיאל על אמרו פ"ה( )דף הפועלים את השוכר ובפ' פנייה, לבנה פררהמכת

 במגף בקי שהיה ועל , רב של תבירו שמואל והוא רופא שהיהורחינאה
 * ע"ב( קי"ג )רף מהבירו שרה הטקבל ובפ' . ירחינאה ליה 9*1העיבור

 תוכן והיה . וכו' תלת מהני לבר אטוותייהו יוענא מירי כל שטואלאמי
 שבי45 5י נהירק טע"ב( ג"ח לרף הרואה בפ' עצטו על הוא כדפעירנדול

 רע'א( כ' )דף רר"ה ובפיק . מנוריו ארץ שהיה רנהרדעא כשבילידשמיא
 ערים ראית בלא ז"ל ופירש"י . נולה לכויה לתקוני יכילנא שמואלאסר
 סע'ב קנז )דף ובב"מ . המולות וסדר והילוכה הלבנה בסולר אני בקיכי
 תזלול לא משוחאה אדא לרב יהורה רב איל מחבירו שרה הפקבל%

 ולמגכרים לקונים היה בשכר נשקעות טורך סשוהאה ופיר"שי .בםישחתא
 חכמים היו ישראל מחכטי שקצת הרי . לחלוק הבאין ולשותפיןולאחין

 : התורה פירוש להבנת הצייך כל פהן יורעין היו והשארבהצוניות
 לראות הפבע בהכסח טסברותיהם קצת פרט ררך לרעת רצוני אה"הלג

 4 הם נם בפיהםמה
 חיל מכתבי לירנו שהניע מה שכל הטלך אדוני ידעת אתה אה"מלר

 וכולם וכר מכילתא ספרי ספרא ובבלי ירושלמי תלמוד משנה אלאאינם
 טשאר בהם נמצא לא ובכן . ופירושה שבע"פ תורה לנו להורותמגמתם
 קצת לפרש להן שצריכין ספני או ומפורר מפוזר מזער סעי אלאהחכמות
 החרש בקירוש כנון הקטפות. בלתי בוריין על להבינם אפשר שאידינים

 וכן חז"ל דברי להבין כפי התכונה הקדפות ליצע שצריך השנהובתקופות
 למוריהם הקדמות בקצ' בקי יהף שהמעין מכ צריך ועירוב2ן וסוכהבכליכם

 בכתביהם נפצא שלא כיון ולכן . מאומה בירו יעלה ולא יינע לריק לאוואם
 רעתם לסוף לירד אפשר אי הקרמות בלי הפעמים ורוב דברים ראשיאלא
 עם את ללמר מגמתם היתה לא כי מברתם היתה טה ולידע כל סכלבכל

 תוית פירוש אלא וכי' תשבורת לא ליסודיות לא פילוסופיא לאיש-אל
 היום הנוברות הסברות טייב הוא שמצאתי הטעם ואעפ'כ . תמימהח'

 : אהללך קהל בתוך ררה הרבד לי תעשה אס אה.כלו;
 אמייח ירחינאה שמואל מע"ב( פיח רף פיו מהפועלים בבים איתא אה"חלך

 לא ק"ל העין( )בתוך סמא לך אימלי א"ל בעיניה רבי הלש הוהדרבי
 כותים הוה . יכילנא לא העין( ע"נ )אמשח . משטר לך אשפר .*כילנא
 8 ואיתסי מראשותיו( )תחת סדייה בי תותי חלול( )קנה בגובתא5הש

 הוא הי הסין . גופים טיני שני בו נמצא טורכב שבכל המיך  ימך2יא 1 עיניו( ער ומוחו נלנלתו עצם דרך והולך בוקע הסם חוקק כח כי .)וברפא
 אלח לעולם ממקומם יזוזו לא אשר ונחים כביים קטנים גופיםשל

 בטת 9ט
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 הנסניים כן נם קטנים גופים של הוא השני המין . חזיתן וביר נרולבכח

 אסורים היו לא ואם עצמו במה-כב למקום ממקום ונרגם נעים קליםבמשכב
 טבית יוצען היו פתוח פתת שימצאו זמן כל הכבדים הנופיםבכבלי

 כל יא אבל . חבילה נתפררה ובזה באויר ופורחין והולביןהאסורים
 פבנין שרובו ויש . הכבר טבגין תכונתו שרוב מורכב יש כי שויןהטורכבין

 שימצא לפי . שיין הקלים כל ולא שוין הכברים גל שלא ל,רע צמך-ו5 2 ובזה בזה ששוה ויש .הקל
 ככדים ששניהם והאויר המים כגון . מהבירו כבר הא' כבדים שניבין

 כן בם יש הקלים בין וכן כמים כבר כך כל אינו שהאויר ספק איןאבל
 בכיהון יתנועעו הקלים כל שלא נמצא שכן וכיון . מחברו קל שהואטורכב
 ד'ט אפות ד' ריחוק ער יגיע מאך קל שהוא הנוף שאם ספק אין כישוה
 א' אמה אלא ילך לא קל כך כל שאינו הנוף . סמנו שיצא לסורכבותוץ
 סויכב שיש לוסר נוכל זה ולפי . קלותו מיעוט או רוב כפי ל ש שתיםאו

 4 ארבע ער ויש שלש עד ויש שתים ער ויש . א' אמה עד מניעשכחו

 פרח של גרול חדר בתיך מבוערת לפניך האח ברעתך צייר אה*חלוק 4 משל משול ועתה חידה חרתה עכשיו עד אה"כלי
 ממנו רחוקים וקצתן האש אצל קצתן . אנשים ועשרים . מרובעותאפה

 יניע לאש הפמוכים הנה * ק' וקצתן פ' וקצתן וכו' עשרים וקצתן אמות1'
 גרו כך כל לא אבל להם הום יגיע אמות עשר והרקיקים גדול. חוםלהם

 ומרכזה ענולה שם שיש עכשיו צייר בחרר. אש היה לא כאילו חום שום*הם יגיע לא אמה לשמונים שכשיגיעו באופן החום יתמעפ שמתרחקין עידפי
 טשמונים שהיושבים ונמצא . אמה פ' צד לכל סטנו רחוק והעיגול האשהוא
 * קרבתם או ריחוקם כפי קאן או גמול חום להם יניע האח כלפי ולפניםאסה
 חום שום להם יניע לא נימא כמלא אפי אטה משמנים חוץ ליושביםאבל
 ש כת יניע עדיו אשר העיגול זה . במאה ובאש בתשע" ליושביםוכיש
 . הכח גלגל או . היכולת גלגל הפילוסופים סלאו . יעבור ולא האשתעשה
 אותו תייחם באש שהצעתי המשל ועתה . הך והיינו . המעשה נלנלאו

 כל כך . יותר ולא אסה בשמנים כהו ספור שהאש כשם שיהיה. נוףלאיזה
 תראה ולכן . בגופו שיש היכולת חיק כפי יכולתו גלגל לו יש ונוףגוף

 של היכולת גלגל נקרא נ'כ וזה * וכסה כסה המנו שריסקה אעפ"ישתחתיו הארא על מתפשט האילן שארם מפני ימות אילמת קצת צל רטנתשהישן
 האדים כגיעי' עדיו אשי היכוית נלגל לה *ש עצמה הא-'ן וכן אילןאותו

 והרוחות הרעם5' הברקים הענג" טתהוי' ומהם סמנה העוליםוהוקטורים
 כמין נרא' שפעמים הקיץ ביטי באויר הפורח והאש והשלג והקשתוהטפר
  הממעיפ הזה נלגל ונובה . והולך רץ ככוכב ש . רולנ גרי כמין או .קורה

 2 מילין מחמשים יעדיף לא והמרבה * פרםאות טשלש יחסירלא
 טובות סברות להם יש האדמונים שהפילוסופי רואה אני אה'כלמ2

 ערין אבל * למתוק כדבש זה דבורך בפי ערב ולכן .טדןאשונים
 4 הקדוש לרבינו שפואל רפואת עם שאטרת מה לכל מה ירעישלא
 יכול היה לא שרבי שמואל שראה כיון הנה כי . תליא בהא אה,ת(האט

 תחת אותה שם . העין נבי על ולא העין בתיך לא ריפרופילסבול
 . ראשי שתחת הסם יתחמם רבי גוף חום ידי שער שידע לפיטראשותיו
 הדקיפ הנקנים דרך ויצאו דכבדים ססאסר ע-בסם יחייגו הקלשהצנופים
 ומשם הגולטלת ועצם הלאש עור בנקבי ויכנסו . פור'ום שקוריןומבהם

למות
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 אושי . ז"ל הש"י ראשם ועפרת עינינו מאור ורבנא כהנא )כרפירשלמוח
 ירע ומשמואל דדי . לעינים העין גידי ע" ומשם חכטתו( עין ראתהכל

 היאש ועירות ורססת אבר עובי לעבוד יכול היה הסם של היכולתשנלגל
 היה ומאז גדול פילוסוף היה א"כ לעינים הגיעו ער והמוח הנולנולתועצם

 8 האחרונים בה כשפארים אשר . החרשה הפילוסופי'יורע
 : וברפואה במבע שמואל חכמת הורית באסת אה"במא
 4 ספנה ופובה גדולה אחרת ראיה אצלי יש עוד אה'חמב
 : נעמו כי אסריך אל קשבת אזני ותהי ודבר הושה אה'כמג
 ואן רעה בעין צ"פ רב אטי בב"מ ~L1V ק"ו )דף הרסינן אה'חמד

 כ5 ברוח )הכל ז"ל ופירש"י . ברוח הכל אמר ושמואל ארץ.בריך
 . והאדם השעה לפי הכל באין הרוח נשיבת על מיתה ותוצאותההלאים
 ובשעה לו קשה פלוני שרוח ארם לךיש

 פלוגיו"
 שחפים וכשם הפסק. בלי הא-ץ טן העולים וקשורים אדים סלאשלם שהשי לירע וצרחן .

 רעים הסים לאו ואם * ושכנועעים נגרים שיהיו צריך שובים שיהיוכעי
 והשותה ונפסרים טתעפשים התנועה ההמר ידי שעל לפי משכלתוהארץ
 כשיהיה האויר כן . שונים מסינים סינים חיבים רעים תלאים בו נולדיםמהם
 המים מן יותר הרבה נפשות והורג ונמסר מתעפש ממקומו יחו ולאנח

 . הקילה וכל היום כל תטיף טים שותה אדם שאין לפי מהם קצרובאמן
 . ישן בין ער בין בלילה בין ביום בין תסיד אותו שואב ארם האויראבל
 בהפך ואם הרבה רוחית ומוליר טהלאתו הרם מזקק ונך טוב הוא אםובכן
 מיני כמה ד ומול ממקיטו מתנועע שאינו טמני ועיפוש סותרות סלאהאויר
 שיתנועע כדי ויפהרוי בו יעבור שרוח א"כ צייך . לרופאים כירועחלאים
 הרוח אם כי , לרעה או לסובה שוין רוחות פיני כל לא אבל למקוםממקום
 טעופשים מ*ם או רעים או מוכים מקצבים מיני בה אשר ארץ על.עובר
 הארא טצב כפי אובים או רעים גופים או הארים מאלו עטו מביאהוא
 לכל שוה יהב לא פוב שהוא אעפ"י הרוח וזה . עליה עובר הואאשר
 וכ"כ . ותכונהו טונו לפי יזיקנו אשר ויש לו ייעיל אשף איש יש כיארם
 הארץ רעישה העוכר בימי תם"ר בשנת אשר ליור"ני הטהוללה בעירראיתי
 לוקה היה כאילו יסים במה השמש נראה אב חדש ובראשית פעמיםנף

 .ויעצבו ויהרג רעים תלאים בעיר להתגלות התחילו התענית אדהוסיד
 מת שם אין אשר בית ואין מקום בכל הפנר רב אשר עד ביוש יוםסירי
 תם"ה ר"ה של ראשון וביום , בקיר טשתץ שם נשאר יא אשר ביתויש
 כל כי נאמנ' ויורע מתים בעיר הסובבים ביאורים אשר הדנים כלנראו
 אידים ויפלו . האיץ נקבי נפתחו ירו שעל הקודם מהרעש נולד הזההרע

 בפיהם הארסיי ההוא האיר שואבין היו העיר ויושבים ממעיהולזמורים
 הזאת הצרה אליהם באה כן על טשתיהם וביין בנם בפתובנחיריה'
 לנקש שהניעו זכורת וממנו * ,~jffp אן ביום המתים טטפר הגיעוומהרשעים

 נהיתי אני גם ההם ובים" ד"ם של תי'ו ההוא הערה שם קראתיע"ב
 אלא לבבי וביושר בצדקתי לא פובות למייבים הגומל ברוה ימיםונחלתי
 . מעשיו כל על שרחטיופפני

 א"כ.
 והוקא . ברוח הכל שמואל אמר יפה

 פילת,ף היה כן גם . יקנא כסערי שהי' לפי בקרבו אלהיו שתורת שטלברסניה
 : גדולורופא

 יכוה ואחלי שמואל בחכמת יורה בחכטות שבקי שטי במאי כ "ה'ב8ה
 : הסין טוה אחרת ראיה עוד שאביאלאיך

עה"ח
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 מילתא ויחא אי רע'ב( רע"ו צולין ריצף ולוי יב 3חל9 "ה"חמן

 ספק אין מתנועעים סניפים מתהים הפורכבקם שכל אמת אם אה"כנקז י לא אודכא
 5 הכבדיםאויביהם מכבלי היוצאים הקלים %פיס קיבוץ שהוא לפי היא מילתאשריחא

 לא הנה כי . לקח ויוסף חכם ישסע נאמר הטלך אדוני עליך אה"חמח
 לך אבסתי ולא . האחרונים של המבע חכמת היום מסני אלאשסעת

 נולדנו כאילו להקשות כדי לך והותר די והר הים מז כפפה אלאסמנה
 שהום הורה ארים"מו הנה ארתי. ושמע הסבת ועהה . בה ונושנתחדלת
 אלא עצם אינו שהוא לפי ממנו היוצא מקרח אלא טסש עצם אינוהאש
 שאינו אלא וגוף עצם שהוא החשו האחרונים אבל . בעצם החונהסקרה

 : לעיניםנראה
 כיון וגיף עצם שההום מוכה מאן כי לדעתם נופה דעתי אין אהשכמס2

 : נראהשאית
 הקיץ ביום טיסיך הראית לי נא אמר . המלך אדוני לי לאם בה"חנ

 : בזה שסעתי ולא ראיתי לא מימי אה"כנא 4 באויר אש גחלת או אש להבת ה~ום כמוםהנורא
 טבלית או בן קשות גבנונ" ונוכית ע"י פרליק אדם מימצא הראית אה"חנב

 2 החורף בקטי ואפי' לישרף הראוי דבר כל או עץאו
 : פעמים כסה ועשיתי ראיתי כזה אה"בנב
 : ילרו וסי וזאש אורי יצא מי מבפן אה"חנר
 . קושיתך פגמת נומה היכן ידעתי כבר כי עכך שהדין אני טורה אה"כנה

 , תרום ואל דבריך עור דברואעפ"כ
 הגע . החסימות הב' האור היא האחת . באש יש פעולות שתי אה"ח%

 ולאווי . אש של ניצוצות עשרה טשל דרך צריך שלהמימיתעצמך
 באופן האויר בכל ומפוררים טפוזרים הם בקיץ השבש ניצוצי .קמורים
 כל יחר נאספו שלא ספני האור פעולת לא אבל הח*טום פעולתשםולידין
 וסאקף מקבץ , נבנוני הזכוכית אבל . אש להוליד הצריך הניצוצותשעור
 בארוכה תראה )כאשר . הועצה האש ולהראות להדליק הצריך השיעורבל
 אלא . אש בלא חום אינו כך , אש בלא אור שאין שכשם נמצא קפ"מ(ב40
 מה שכל לרעת יש עוד , נראה בלתי החום ואש . לעין נראה האורשאש

 גופים הן משל דרך הצלי שריח לפי לרימ ע"כ יתייחם באששאמרתי
 יראו ולא מונבל במקום ומתפשפים האש ע"י מהבשר היוצאיםקנינים
 היא מילתא ריחא שלמ"ר אלא הסחלוקו' בעלי ולוי סרב נעלם לא וגההחוצה.

 שבלע המאבל לאכול אסור וכיוצא נבלה כגון איסור פרבר יצא הריחאם
 ממשו אוכל כאילו ליה והוה . וטמשות נוף בלי ריח שאין לפי הריחטבעתו
 מילית לאו ריחא ולמ"ר . שיעור בו שאין לפי טלקות בו שאין אף איסורשל
 ליה הוה ניאה בלתי הוא שהגוף כיון אלא גוף בלי  ריח  שאין  יורההיא
 ק"ת סי' גייר בדיעבד כשהוא איסור צר כאן אין ולפיכך  היה  לאטאילו

 : ( א'סעיף
  היא שהריח שאעפ"י משום היא מלתא לאו ריהא למ"ר המחא שהשבמ

 ריחת  לט"ר אלא .  אינו כאילו ה"ל בעין שאינו כיון איסור שלממשו
 השכל  לוקה  אינו  למה .  איסור של סטשו היינו פירושך ולפ* היאט"מזא

 : נבלה ריח בו שישטאבל
אה"ח



להשמ רביעירוךהנויי
 אמרו שהיי ללקית כרי שיעור בו יח" שבריח אפשר שאי ספני "ה*חבח

 וכפח כמה סםמ עשן טציא חירל כנרגיר בשר ששיעורהפילוסופים
 8 כזית הוא מלקות להתחייב נכלה ושיעי . הנרניר כשיעור פעמיםאלפים
 ועה"ק . השבע בחבטת בקשטם שהיו דבריך לפי רואה אני אה"כנם

 : בליסוריות תקיפה ירא היכן ערהודיעני
 ועירותך וכלאים החיש קדוש הלכות קצת להבנת שצריך מה כל אה"חם

 ביתה אשר ההכסה יאת כללי בלתי בהתלפ להבינה שיאומונה
 : עליהםנכון

 להכברו* ראיה משם אין מופת בלי הכללים יורעין היו אם אה'כטא
 : הארסה ומוררי והננרים הבנאים יורעין שכןלפי
 שבלם צמאת ירוו בם רוח אשר שאנשים התחשוב ושלום הם אה"חסב

 1 מלאכה ובעלי מפשיט כדרך סופת ב4בגלל"
 להקשות שיוגלו מה מקשה שאם רבות פעמים לך אמרתי כנר אה*כסג

 ממך שואל אני ועור . העל אמתת ותתלבן שתצפרף בדיהמכחישים
 ספר על להעלות' שרעתי לפי . ההנדסה חכמת בסופתי הכלליישתוכיח

 4 התלמידיםלתועלת
 ופרש בטחשבתי עלה כן כי . צויתני אשר ככל לעשות הנני אה"חסך
  ובתוספות וברשיי בנם' שנמצאו ע"ב( י"ח ידף סוכה פיק של ההנדסהכילי
 הזאת המפוארה החכמה בהררי נכנס שלא לסי אפ" וקלה קצרהבדרך

ד, שלר'עלד' י,ע;וייהיל" -  

- 

 י'

 והיינו * אסות ה' אלא בה אין אטה על אסה שלליצועה -1-ו !'-ן-
 . לתויות וטיצר הולך בריבוע חופ מניח שכשאתה לפיפעמא 1 1ן
 תצטבט לכהן באנו ואם . והולך מרטיב בעיגול פניתווכשאתה ן 1ן
 שתעשת . זה בעמן להוכיח טכל העינול על יתררמרובע ו 1ן

 אחר סיבוב סביבה הרבה בחומין ותקיפנה סשר1 'שלנקודה
סיבוב



שני רביעיריגשטף*1
 מפת על פרח בעיגול היחוב ויגרל שירחיבו עדסיבוב 1ח

dS%ש,,תן,, מימיו החיפיו כל יתפשפי שיהתכי יאחר ילטפה העיניייוחב נש~נישא1א"י טחתי רהיטו ולסמה הנקורה טן החופין תחתוך בךואחר יפשמאי 
ש"י פכחים ג' שארכו העליון לחופ מגיע שאתה ער הכאןומשהו ו"",,,,,ש"י"" מכאן פשהו מחבירו ומארק% הולר חוט כל ינסצא

 מפח עי מסבב שהיא החיצץ חיפ שהיא פאא 5(
 ברחבר שיש ל -

 הנקירה כנגד דהיינו פפח חצי באמצע רחבה רצועה כמין זה"WUHRI בענין מדורין הללו החופין נמצאו . מפחים ג' בהקפו יעם מפח%",,ש%1ו
 באת ואם . משהו ער וצרה והולכת כלה ומכאןוטכאן

 שכל רצועות ב' תטצא . הנקורה כנגר דהיינו באמצע אותה ולחלוקלחוור
 . פשהו ער כלה א' וסצר פפת חצי רחבה א' ומצר ומחצה פפח ארבהש'

 ארכה רצועה תטצא הקצר כנגר הא-וך ושים רצועות שתי אלו צרףיאחה
 . טפח חצי רוחב על ומחצהשפח

 תחלן"
 ג' בה תמצא רצועות לנ' אותה

 כשתחלקנה טפח של מרובעת רצועה ואילו . פפח חצי על טפח מחצירצועות
 לך מרי . פפה מצי על פפח מצי של רצועות ד' בה תמצא וערבשתי

 : רביע העיגול על יתרטרובע
 מע"א ח' רף שנידיבור

 רק ולא מכוון החשבון אין . באלכסונא חומשי ותרי אסתא בריבועא אמתאכר
% תמצא גדול ריבוע של אמצע לצד ההולכים לאלכםומםריבועים rcw אותן וחלוק חוור ה' ,ל ה' של ריבועימ ר' בחוכו נמצא וערב שתישתו י ותחלוק עשר על עשר של ריבוע תעש' שאם פורתא. מפיראיבא  
 %18נמ ' חלקת שהרי חיצון של חציו הוא שהרי אטה ג' הפנימיבריבוע
 . חיצון של חציו בו ראין נטצא ז' על ף דהיינו חומשי ותרי אסתאהשבון לפי אלא ההד לא ואם לאלכסונו אחר כל הן על ה' שלהריבועים
 וראת אמה על אמה של רצועות e~o אלא בו אין 1' על ז' שלההיביע
 ש4 רצועות לגף רעולה עשר על עשר של חציו היא רהא חמשיםלרצות

 1 אמה עלאכה

 a"W1 חי דף גיריבור

 בתשן טרבע כשואתה בקונפרם פי' . פלנא עינולא סם ינפקריבדעא
 תלתא דהייני בו הנשאר השיעור חצי ממנו נופל אתההעינוג

 ורובר כיר להיות סביב המקיפו העיגול צריפן ריבוע לם*ו הילכך .וכולה
 מנו דנפיק ריביעא לפרש "ם אלא . זה אצל זה שין מה זה הואתיסא
 ריבוע של וףות 0מצש הריבוע רוחב טחזיק עיגול של טרחבו פלגאעיגולא
 בריבועא אסתא כל סבר דקא הריבוע רוחב על כפליקם העפל ערהמניעים
 רקימרי ורייס יוחנן ר' פטדה פע. האיך ותגמא . באלכסונה אסותחוי
 דקבלה לוטר ויש . שאיש דבר על כלל עשו היסך הדבר מדדו שלאשבזהי
 המקום לענין אטת קיא פלנא עיגולא סי1 ריבועא של אש לשוןגירם
 סתמעפ העיגול שבתוך הריבוע רמקום והרוחב המקיף הי1פ אורך  לענין%א
 של ריבוע תעשה שאם תרע עינול רבוליה תלתא רומא ריבוע שלמצי
 של לאלבשגם בפנים ריבוע ותעשה ומשרר השרב  שאזי ותחלקכו עשר עלעשר

 oa1 ורצון של חציו פנימי ריבוע נמצא לעיל שפישתי כענק קפתםובושש
 שם pa העימל יהא ומניצון ריבוע גתעא עשר על עשר של ערגולתעשה

הייבהףם



 % שני רביעי ויכוחיזמי
 (ן , (י( 1ילי רנפיק ריבועא נקט דלא תירא וקצת . החיצון ריבוע שליביע ,ןיו-מגמעך הגגיעגועממגש:הם9יבעיעעי

 ן///ו1י,ו יש לכר הריבוע מכל ריבעא דהיינו ריבעא מגוריבועארנפיק ן1/ ,יגולא דנקפ היני כי העיגול סכל תלתא דהיינו עוגולאסגו
 ,-גני--, עיגול' שעוש' שפרשתי כעין דאיירי קיימי כילי תרי דהנרלפרש

 . החיצון ריבוע של רבוע העינול שנתפעט לטימר ואתא ריביע אותהבתוך
 . חיצון אריבוע קיימי ופלגא ורביע פלגא חיצון מריבוע נתמעפ פנימיוריבוע
 . אמית ז' על 1' של עיגול בו תעשה אם ז' על ז' של ריבוע והלאוא"ת
 ליה הוה העיגול כמדת ז' שאלכסונו ריבוע העינול בתוך ותעשהותחזור
 . באלכמינא חומשי ותרי אמחא של חשבון לפי ה' על ה' פנימיריבוע

 רצועות כ'ה בפנימי דיש חיצון של מחציו יתר פנימי בריבוע להוטשכחת
 שהוכרחו במה תלוי שזה וי"ל . מ"פ אלא משכתת לא ובחיצון . אמהשל

 בריבוע אין וא"כ פכי דאיכא סבוון איננו חומשי ותרי אמתא שלדחשבין
 נ טשבעה טפי עולה אלכסונו היה ה' על ה' בו היה שאם ה' על ה'הפנימי
 . טפח רוהב בו יש טפחים ל בהקפו שיש כל 6()כ55
 אל משפתו באמה עשר ז'( אן )טלכים ביה דכתיב שלמה של טים למדוזה

 : סביב אותו יסוב באמה שלשים וש סביב עגולשפתו
 אבל העינול משליש העיגול באלכסון יותר מעפ שיש כתבוהליסורים

 רקן לא רלהוטרא משום שיעור מיעוט כפני לו חששו לאחז"ל
 : בגפראכדאטרינן

 : רביע העיגול על יתר הפרובע א' צורה . נ()כ55
 1 באלבטונא חומשי ותרי אסתא בריבועא אמתא כל יב צורה . נ()כ55
 : ריבעא ריבוע מגו דנפיק עיגולא יא צורה . ל()כ55
 . לעיטל סביב מרובע ותצייר עינול בתוך טרובע תצייר אם יא צורה . ס()כ55

 ! חיצון טריבוע שטח של חציו יהיה הפנימי סרובע שלשטחו

 כדברי יהיו לאו ואם האלו העיקרים כי ואתפיש צייר אה"כסה
 : החתוםהפפר

 כי למני ש.קשמתותיך ויש-ב ע'קיגהאלו בפירוש פן- הכמב איכ8
 : בגדורצבא

 רביע( העינול על יתר )הכטובע א' צורה חז"ל הורונו הב' בכיי אה"חסה
 : כך ואוכיח ז"ל רש"י הדברי ברור וזה . ובשטח בהקףהיינו
 . פעורם ג' אלכסונו טחזיק העינול . המרובע לצלעות שוה העינולאלכסון

 המרובע א"כ 1 העינול אלכסוני לר' ששרם צלשת ר' ישבמטובע
 : בשטח( בין בהקף )בין ושבתוכו( העינול עליתר

  צורוו ד"ם לומר לעלטא כשעיקר ללסור שלא הזהירונו ז"ל התוספותחנםי
 קפנה או נדולה היא א"כ בהקף מפלונית קטנה או  גרור  היאפלונית

 לא אבל הכרובע שבתוך בעינול דוקא הוא הכלל צחה . נ"ב בשפתממנה
 . ראיות בם זה וסוניהין . מזה זה נפרדים דעלמא ומרובעבעיטל
 ואעשק הקף של "ב לו יש ז ר"מ )ורתות נ' שצלעו שכתובע לפי 1רחרוח

 פף ושפחו ט' 1epn נן שאלכסונו עיגול . פ' אלא נשפדי מחיקא%
 1 איפכא ולא לשפת ההעש מן ללסור אין א"כ . י"ב שנוקפובמשבע

ראיה
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 be פף אלא יחזיק לא נ' שצלעו שכמובע תראה תשיב עיי ביראיה
 שוה אינה בהקפן ששוין שאעפ"י נמצא ר'( נ' . ב' נצורה הקף שלי"ב שפח של י"ב בו יש ר' שאלכסוט ועיגול י"ב שהקפו אעפ"ישפח

 : לשפה מהקת ראיה אין א"כ .בשפתן
 של י"ב לה יש אמה רוהב ע-ל אורך אמות וזמש של ררצועה ו( )צורהיעוד

 נדגל ריוח לו יש שהעיגול טשום . חמש אלא אינו ושפחההקף
 % בהם לזויות וטיצר הולך שאיט לפי והרבועמהסרוב?

 . להקף טשפח ולא לשפת פההקף ראיה שאין הוכיחו ז"ל התום' 6()מוסף
 . מינו כשאינו מין שהן למרובע מעיגול ולא לעינול ממרובעלא
 ן למדין אין בסינו סין ראפי' ז"ל דבריהם על טוסיףואני

 וזויותיהן שצלעותיהן אותן בהקפן השוות ישרים קוים שר מהצורותבלל
 ביויות ששוות מאותן גדול שפחן כארכן( שרהבן )דהיינושוים

 ז מרחבן( נרול שארכן )רהיינו *בלבד
 : אותם תפרש לא אם בקי שאינו ממי חבריך יובנו שלא רע אבל .לך שאכרתי כמו הזאת בחכמה בקי שאני לפי הזה העיקר סבין אני אה"כסמן
 ייתר שתתקרב או כארכה שרחבה רהיינו טרובעת צורה שכל דע אה"חע

 סרהבה יותר שארכה מצורה נדול שפחה . בצורתה מרובעתלצורה

 כשר ע"כ שהקפו רחבו( על יתר שארכו)היייהיכ
 ו כ אלא כשפחו מחזיק שאיט כמרובע.תסצא ן ן ן ן-ן
 שיהיה צריך כמרובע ל"ו יתויק שהרבועוכרי ן ן ן ין
 הרו  שלשים. וקו שלש ורהבו עשרה שתיםארכו ן ן ן ןן
 % בסינו אפי'מין לשאח מההקף ראיה שאיןלך ן ן ן ן[
 ; השלישי הכלל ובאר הואל אה"בעא 1 1 ן ן1

-
 אטתא ברבוע אטתא )נל היינו אה"צעב [ 1 ן [ן

 הצייר שאם ר"ל . באלכסונא( חומשי ותר,4נא4גא

 ! אלכסונו יריעת ע"י המרובע צלעותלידע
 הרבה . צלעו שיעור לירע . זרתות י"ר שאלכסונו מרובע לך יש)כמשר(

 השבעים הלק . שבעים ויהיו חמשיות שהן לחמשה זרתותהי"ר
 שאלכסונו שמרובע תאפר ובכן . פעמים עשרה בעי שישנו ותטצאלשבעה

 ן עשיה הוא צלעו ,י"ר

 התרובע צלע ע"י האיכסיולידע
 ב' הצלע של וזרת ירו, לכל תוסעם'

 י"ר שהן הטשיות שבעים ג"כ ותמצא יחר הכל ותחברחמישיות
 : עשרה שצלעו שיובע אלכסון אורך והיינוזרתות

פו צלעיו: ע"י הריבוע של האלכסוןלידע
 י-[ /_/ ן לידע תרצה אם ה' ורהבו עשרה שאיבי היביע %(טצשל

/ ן עשר ותאמר . בפרט ארכו תרבה אלכטפשיעור / /  

 פעמים וף ותאמר ברחבו רחבו הרבה אח"כ . סאה הן עשיפעמים
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 המרובע שורש בקש 1 קשה לך והרי הק' עם הכ"ח א5ו הבר . כשה הןוף
 דרך )ויאי . הריבוע של אלכסון אורך וזהו . י"א שהוא ותטצא קכ"השל
 קטנים שיעורים קצת שנשארו ואעפ"י לצלעיו( הריבוע באלכסון לנסורנשכ
aanוקטנותן במיעוטן בפלין , 

 מף5 שהורומ טה יצא עצפו העיקר מזה'

 . מאתים לך והרי נ"ב ק' שהן ברחבו רחבו ותרבה מאה ותמצאבארכו אחיי חייה -- - - ---' ן בבזה  wp~ סצלעותיו א' שכל מרובע ב'באגל
 עטף של מרובע של אלכסונו אורך והיא י"ר שהוא שלהם מרובע שורשקח
 אס אין מאתים של ולא קצ"ו של מרובע שורש הן שי"ר ואעפ"י עשרעל

 : העורפים לד'חוששין
 . מרובע ומספר טרובע שרש מהו 3()מוסף
 . ובמץ בשיעיר שוים מטפרים שני מריבוי הנולר ממפר היא מרובעשרש

 כ"ה המספר זה . כ'ה יולידו בזה זה יתרבו אם והמשה ה'נגון
 שיוזהרו בעשר עשר תרבה אם וכן . מרובע שורש והחמשה רבוע מספרנקפא

 2 המרובע המספר הוא והש מרובע שרש הם העשרה .ק'
 הנולך והממכר בצלעו צלעו תרבה המרובע שטח לידע כדי נ()מוסף

 : שטחוהיינו
 ותאמר בצלעו צלעו תרבה עשר הוא מצלעיו אחר שכל המרובע למש5

 . ק' הרי עשר פעמיםעשר

 וי
 : המרובע שמח הן

 ארכו תרבה חמש ורחבו עשר שארכו משל דרך הריבוע שמח לידעכדי
 : הוה השלישי בכלל ביאור להרהיב לך יש שעדין לי מאה אה"ברה 2 ריבוע של שמחו דהיינו חמשים הרי עשר פעמים ה' ותאסרברחבו
 אכתא בריבוע אמחא כל חז"ל שאמרו שמה התוספות נהבו אה"חען

 : לסויעי אנו צריכין עדיין אה'כרן : דוקא לאו באלכמונא חומשיותרי
 המצהיל דבור בסיף ע"ר בם" שאמרתי בסה ועומד מבואר כבר אשחעה

 אנו שאין שתחתיו במשל וכן וכו' " שארכוריבוע
 חוששיי

 לד'
 דשר~נ~יא מרובע ש5 ובסאתים ט"ו( י"ר )צורה . ריבוע ש5 בקב"ההעודפים

 : דקלא
 חיצון ש5 חציו הוא הפנימי שהריבוע ראיה להביא עליך אה"בעט

 : י'()צורה
 . קסמים מרובעים לד' החיצון המרובע נחלק שהרי להוכיח נקל זהו אה"חפ

 חציו מהם א' שכל משולשים לשני קטן ומרובע פרובע כ4 נחלקואב"כ
 בשטחן שוים הפנימי כמובע של משולשים שארבעה נטצא קטן טרזבעשל

 ממבע של חציו הוא הפנימי נשובע א"כ . החיצונים סשולשיןלארבעה
 : בשמחהחיצון

 : בשטח מלת קאכרת מאי יאפוקי אה"בפא
 הקף רוב מחדק פנימי ש5 שהקיפו טשים . סלא השש לאפיקי אה"חפב

 כאשר כ"ח ד"א והפנימי מ' הוא החיצת הקף שהיי החיצוןכרובע
 1 צ' בסי' בע"האשיח

 : תרביעי הכלל ופרש הואל ועתה . היטב באר מפורש זה ~5 אה"כפג
 % צלה הב, הכ55 היינו . ריבעא( ריבועא סם ןעיעיא הר' הבלי אה'חפר

 : ספח בסי' נתבאר וכבר רביע העימל על יודהשובע
אהיה 10י



שני רתיעהדיכרךןכוזרי74
 1 החמירם העיקר לנו פרש אה"כפה
 תרובע של שפח של פלגא בו( )יש איגולא מגו הנפיק ריבועא אהיהפך

 . עשר על עשר של טרובע צייר פירוש . העיניל את המקיףהחיצון
 5 החיצון סרובע של רביע שהוא עיגול של שלישו דהיינו פנימי שלחציו הפנימי הנשובע על עורף יהיה עינול של ושפחו , בשפת החיצון שלחציו הפנימי המרובע יהיה סרובע העינול ובתוך . עיגול המרובעובתוך
 2 משל וטשול הואל ועתה חידה חרתה עכשיו ער אה"כפז
 שהמרובע הצעתי הנה . יבין קפן נער שאפילו באופן אפרש אני אהיהכשדק

 )סי' שהוכחתי ככו ק' הוא שפחו א"כ , עשר על עשר הואהחיצון
 העינול שבתוך הפנימי המיובע . ע"ה שפחו שבתוכו העיגול מ( טוסףע"ד
 כיט שהרי התירה פתרון לך והיי ( פ' )בסי' הוכחתי כאשר חמשיםשפחו

 יותר כיה לו יש שהעיגול נמצא ע"ה שפחו והעיגול חמשים שפחושהפנימי
 טרובע רביע שהוא פנימי של העיגול שליש ליה דהוה הפנימיממרובע

 : מאה ששפתוהחיצון
 . ע"ה מחזיק שהעיגול חרא . רברים שני להוכיח לך יש עיחן אה"כפם

 : לעיגול שניהם ובין למרובע טרובע בין בהכף שיש הערךב'
 שרחבו המרובע שפח ל~רע הישרה הררך את הורית'ך כבר אה"ח נ( טוסף 3צ

 הנני ועתה ג[ טוסף ע"ר ]ם" רחבו על יתר שארכו והריבועכארכו
 בהקף שיש הערך לראות צריך זה קורם אמנם . העינול שפח להודיעךהולך
 הקפו החיצון שהפרובע ואומר לעיגול שניהם ובין המרובעים בין י"אצורת
 הם שצלעותיו מפני צלע לכל ז' כ"ח הק* הפניסי 1 " על " שהוא מפניש

 אשר העיכול אל אבוא עתה ( ש )ם" במ"ש ה' על הי של מרובעיםאלכמוני'
 : ל'הקפו

 מחניק שהצעתי מה כפי אשר החיצון המרובע לצלע שוה העיגולאלכסון
 א"ב . פעמים שלש עצמו של האלכסון פחזיק העיטל . זרתותעשר
 : זרתות שלשים הוא המרובעים שני שבין העינולהקף

 לנמור הטלאכה עליך ועתה , עליה להרהר שאין שיה יהי אה"בצא
 : שאמרת כפו ע"ה הוא העינול ששפחולהורות

 בחצי. שתו ותרבה חמש. שהוא העיטל של אלכסונו הצי קח אה"חצב
 1 העיטל שפח שהם לע"ה ויעלו . 8"1 שהואהקפו

 2 הנדםיי בסופת דבריך שתחרק צריך אה"קצג
 חבר . תטש ורחבו ט"ו שארכו ריבוע הצי לך והרי פ"ו העינולהקף וחצי הטש הוא העיגול הקף וחצ* המש הוא העינול אלכסון חצי אה"חצר
 והוציא . שלם ריבוע לך חתנה . הנשאפים בהקש וחצי האלכסון חצי עםאותו

 : ע"ה שהוא והמצא נ'( טמף עשר בסי' ודאיתכתשר
rtsההנהמה כללי הם ובחום' ברשיי בגמרא הנה עף שפרישת מה כל אה"ב 

 להבנת הצריך כל בה בקיאים שהא מהם ונראה ואמתייםישרים
 5 בתחלה שאמית כבו הקרושהתורחפו

 להביא לי שהי' סטה אלף סני אחת אלא אינו שהבאתי טה אהנה8י
 אלא סלקפ שאיני אלא . המקרש בית וסרות ועירובין כלאיםבדיני
 ויוקעתם בקיעתם רוב למכחישים להורות אסיר בראש גרגרים שלשהשמם

 והנה . מלבר סברא או ההשערק על %א הגססן ארני על מיוסדתשהש פצני האנושכם החבטות ונזר פאר היא סשה תשת אשר . הצאתבכבסה
 להבטה שצריך במה שא בה ביאק שהיו מה הורעתי לא שתהשר

ומשתשן



ותשמ רביעידיודהטשי
 לאהבת הסנה יורעים שהיו כללים ג"כ אביא עכשיו אבלהתתה

 : הידיעהוחשק
 כבר מס שם שהמלגות ה'( הלכה )פ"ה מיטה מסכתא בירושלמיאיתא
,_ סלא אמה ס' על ס' של מרובע לוחרר שיתן רהחנו רישנלו~א עלפו

ו__ קו קת . חמים של נורים ותיר אלף ד"ם יחזיק מ' על ש שלמרובע,-- תעשה שאם הוא והפעם . החצי ירויה ובכן פעם בכל כ' על כן של ןן חדר פעמי' בב' החפים שיתן טהמלך בקש ש' הונא רב וא"ל חפים.
 של  רבוע אלא טמויק שאינו תטצא מרובע ממנו ועשה כ' של

 של חציו אלא שניהם בץ יחזיקו לא כטוהו אחר וכשתעשה הגדולטרובע
 ס' ורחבו מ' ארכו הגדול שהמיובע ספני כורים ת"ת דהיינו הגרולמרובע

 כו ורחבו מן שארכו ריבוע יולידו יחר הקטנים מרובעים שניוכשתחבר
 2 הוא מזה היוצאוהבלל

 שפחו חצי אלא כריבוע אין ריבוע וישאר רחבו הצי ממרובע תוציאאם
 : מרובעשל

 2 ספק בו יפול שלא דבר גהו "ה"כצז
 שה4 לר"ג לו הקז שפופרת ע"ב( ס"נ דף )פ"ר בעירובין איתא אה"חצה

 לירע הרוצה . בים אלפים וכנגדם ביבשה אמה אלפים בה וצופהמביפ
 . גיא של עוסקו כמה וירע בה ומבש שפופרת מביא גיא של עוסקוכמה

 וכשהוא למרחוק בו צופין אין ארוך ונשהוא חלול קנה שפופרת ז"לופירש"י
 אלפים צפיות למרה מתוקנת ר"ג של שפופרת והיתה יותר בו צופיןקצר
 יכול היא אמות כסה וימרוד ביבשה בה ומביפ . ביבשה או בים אואמה
 לאחריו ויתרחק לעוסקו בה ויצפה הניא שפת על ילך ואח"כ . בהלצפות
 שאם היטפופרת צפיות כלה שם גיא של עוסקו שכלה שבמקום שיבהיןעד

 והרחקתו ניא של שעומקו וירע הניא קרקעות את יראה לא טעפ עודיתרחק
 2 השפופרת צפיית כסדת הוי משפתושנתרחק

 הזאת בשפיפרת משתמשין הס שהקדמונים חוסרים שמעתי אה"כצט
 יתערב שלא כרי . רק בעיון מבצר או ארמון או מנדל איזהלראות

 איזה להסתכל הרוצה היום ועור . פהסבוקש חוא אחרים במוחשיםהראות
 באופן הנקב ירי על הציור ורואה ופן נקב שבה שבלא לוקח בדקדוקציור

 : המיחקים לסרידשתשטש ידעתי ולא שמעתי אבל . שפחו אלא שאינו אעפ"י בולם לושנראה
 העיקר . שונים פכלים כלים שהם שאעפ'י . המרחקים לסרור טההנרמיםי היום בהם שמשתמשים מהבלים מאד רחוקה ררך שאינה לי ניאה אה"חק

 קו יוצא בקצה שמביפ וטהעין . נצבת ~יות סציירין השיקע עםהארם שהרי . ממנו הוא גם ר"ל של ושפיפרת . המשולח הוא שלהםוהיסוד
 אחר תנאי איזה שם שהיה ואפשר . המשולש של הגדול צלע המציירא'

 קיפחו מירר כקל של ובה' כטה ל,יע הרוצה שם אכפו ,י אח-ח"ב : ההנדסה בלי שזהו בוראי ום"ם . בספר נכתבשלא
 או פחות הוא ארם של שצלו וסת דקל של צלו יסרור ואח"ב ארם-של
 וצלו אשת ג' נכוה האדם אם כגון . יקל של לקוטתו ירין סכימתוטהר
 2 מצלו נדול שריש הוא שהדקל ידע הדקל צל בשידור שתים אלאאונו

 מ"ת עלה שכבר דהיינו השמש שריחת אחר  שעות פ הצל תעתד 08נקלל
סלטות



שב* רביעידיכדהכווי16
 1 המיצל לגוף שוה הצל תמצא הצהרים אחי שעות נ' אומעלות

 שחזך עכשיו ער חושב שהחתי במו וסלא עמך שהדין כאיתי אה"בקג
 ננה דבר בהם כשאין בחכמות למאום להם היה ~טה אה"ה ךק' : חצוניות בחכמות םואסיןהיו

 ה' את ירעו שלא הפילוסופים מפני אותן שמאסו לומר אפשר אה'כקון : ותורתוהשי
 שנונע בטה אבל הבורא דהיינו לש"י הנונעים בדברים הניחא אה"ה ןק' : עבדוהוולא
 רבב אומרים שאינן זטן כל שירצו מה שיאסרו לן איכפת מהלבריה

 כמתרפא ליה דהוי טשום שבע"פ תורה נגד 14א שבכתב תורה ננדלא
 ישאל לא אבל . חליו לרפואת שצריך מה ממנו שואל שהחולה העכו"םמן

 ; הן דבר את הירא בה יכשל לא אשר ישףעדרך : באלה נסה רא כי עבודתו ואופן ה' יריעתלו
 ובינה שכל ובעלי היים שהככבים כוברים מהפילוסופיםיש

 הככבים כל פ"נ תורה יסודי ה' שכתב ז"ל הרמב"ם מברת זהו.
 ומכירין ועופרים חיים והם הם והשכל ידיעה נפש בעלי בולןוהגלגלים

 משבחים מעלתו ולפי גדלו לפי וא' אן כל העולם והיה שאמר מיאצן
 להפך שמוברים הרוב והם אתיים ויש * המלאכים( כסו ליוצרםוספארים
 שם יש אם המלר אדוני לי נא אמור . וכף וכים כארץ מתים נופיםשהם
 משניהם מי . מתים שהם ואחר . חיים שהככבים סאסץ א' ישראלבני

 : אפיקורוס אוסין
 דבר בה שאין כיון אטנם . אפיקורם או מין בה למחזיק קורא הייתיי אי הקרושה תורהנו עיקרי נגד היה, הסברות טשתי *י אם אה'כקרפ

 : חנם לחברי רע שם אכנה למה ה' תורתכר
 ושוכני הכל יושבי כל לזפננו קרוב ועד ארם אלהים ברוא מטם אה"חקי

 האש שפקבלים חשוכים גופים הם לכת ככבי שששה האמינוארץ

 שהם המציאו האחרונים ועתה שבהם והגדול מהם 8' שהואכמהשמש
 שסוביים מפני מהן אחת היא בה יושבים אנו אשר ושהארץ .ארצות
 ושיש סביבו מקיפים והששה במסבו כסלך תנועה בלי באמצעשהשמש

 ולילה ויום וחורף וקיץ וחום וקור ונהרות וימים ובקעות וגבעות הריםשם
 ויתעו העבד ושהאדפה היים בעלי ושאר אדם בני ויש . ישבותולא

 הקודמת בכביא ימאן ארם ואם . כמונו ויסותי ויולירו וישתו ויאכלוהקצרו
 : אפיקורום או לכון תחזיקהו בזאתויאמין

 : זאת מעשות לי חלילה סה"כקיא
 שאסרו חיצונים שמפרי' הכררכן שהרי זה את זה סותריו דבריר אה"כקיב ' יאפייישת פינית הפיייסיפים דביי כי יהיא ' ימה אה"חליב

 סיוע מביאין שהמקובלים המאיתני ועור הפילוסופים ספרי אינןרס"ל
 שיאמין מרע"ה תורת נגר שאינו לפי "ru הגע באמת אבל . אתהי נם בפיך סה לראות כך שאמרתי אלא . סקמייתא בי הררי לא אה"חי : ב'( א' )סימן . מהפילוסופיםלרבריהם

 1 ה58ה כדברים ארם לבשהיצדיע ליזע וירי שמים עלה סי כי , רות הבקורעך זה ושאאבל כךיאה*כ : מיושבים שלמות אם שהככבים הכמראליהאיש
אה"ה




