
ו18שני רביעיוקברהנהרי
 שתחזיק אפשר חכמיה פענוח שמעת ואילו החכמות ואוצר אם היאי אשר איברופ"ה ממרינת מאר רחוק שמלבותך הפלך ארוני דע "ה"חקטז

 5 בעיניךתיצב ואולי זו סברא טענת לפניך אערוך לשסוע תרצה ואםנסגרתם
 ; הבריך ואשמעה הבינני אה"בקין
 8 המוח מושב הוא היכן אה"תקרח

 שסושרד יורע יומו בן נער אפילו והלא . זה תשאלני ולמה אה"כקיט
 : ביתו שם כי העליון המדור שהואבראש

 : רירתם סקוס איה והלב יהייאה אה"הככ
 5 האמצע בסדור רהשנו בחזה שטושבם לכל ירוע זה גם אה"בקכא

 8 הם היכן מעים ובני וקרבים והטחול יהכבר אקחקכב

 : דגוף של התחתון במדור אה"כקכנ
 5 לאלו אלו בין פפייד ימי אקףקכד

 בו אשר האמצעי מרור בין מפריר הוא הכבר טיפש או חצי אה'כקכה
 כל ובפיפי ובטפי בנופר הזה נסדר נתונים שהם אתה היואה אה"הקכו י והעיכול המזון כלי בו אשר התחתון פרור ובין . הנשימהכלי
 SQ~tq בע כל ונגופי נו על צביםה

 : מפק בלי בודאי הוא כר אה"כקין
 4 בכרם ולבו . בראש וכברו . בחזה שמוחי ארם יש ודילכא אה"חקכה

 בכל מנתחים הניתוח מלאכת בעלי שהרי . כן כומר א:א אה'כ'כהכנף
 בצורת ושוין אחת יצירתם שכולם ורואין ארם בני נבילותיום

 : החיצונים והנחת בצורת ששויי כשם הפנימיים איבריםוהנחת
 ונהרות יסים ובה . כוכב היא עליה יושבים אנחנו אשר הארץ אה'חקל

 תקופות, וד' מרביים ושאינם מדברים חיים ובעלי ובקעיתוהרים
 ! כמוה כוכבים שהם לכת כוכבי בשאר כזה ימצא לא לבה .השנה
 מיוסרות הן האחרונים התוכנים שטענת השבתי לא פעולם אה"כקלא

 : הסברא עמודיעל
 להחזיק יכולים אנו אין אבל הסברא אל שמתקנלווז ייני אה"ח בקל

 ז'( )שם כתיב דביהושע השמש תנועת מבטל שהוא בסה הוהבמונח
 כיום לבא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעטור וכתיב דום בגבעיןשמש
 הזאת הסברא שבעלי ואעפ"י . לכת כוכבי והולך:כשאר שסובב היי .תכים

 נטשתיה לכן מספקת תשובתם אין כי יגעו לריק הקושיא לתרץנתחבטו
 : ה' בנחלת מהמתפחונרשתיה

 רס"ל העם המון פפני רום בגבעון שמש אמר שהנביא אמרו אה"חכתלול 1 תשובתם תוכן הוריעני אנא אה"כ--ג
 : הארץ תנועת יורע ואינו מהלךשהשמש

 תאבה אבל . תנועה בלי קבוע שהטפש שגומר בסה ירצה לאהיא פגול הזה שהמונח עמך אנכי הנה ובכן זו בתשיכה ממש אין אה"כקלה
 : ביושבים עולסות הם שהכוכבים שאמרו בס" התאמין לדעתנפשי

 חז"ל דברי את בצמא שותה אני כי . מאד בזה נוחה דערי-אה"ח
 ל% ראוי וכן . זרק קליפתי אכל תוכו פצא אגוז מאיר ר' .שלמרונו

לעשות



שני רצניעידקבדוןכוורי8ז
 הקרושה לתורתם טנגך ואביא מה שכל האומות חכמי במברותלעשות

 ננד שאינו טה אבל להאטין לבל . פה שבעל בין שבכתב בין .והתמיטה
 לפי בו למאן או להאמין ישראל כל ביר הרשות פירושה ננר ולאדבריה
 בין הכוכבים שכל להאטין רע פגע ואין שפ3 שאין כיון ובכן .שכלו

 בסוף כשכתבו רו"ר כיונו שלוה ואפשר . ארפה ולא ההזקתי בצרקתהחיים בעלי מכל בהם אשר עולמית הם השמיני בגלגל הקבועים ביןהמהלכים
 : עולמות ש"י וצריק צריק לכל להנחיל הקב"ה עתיד 'עוקציןפסכת
 צ רוחנייםי עולמות על נונתם שמא כי מספקת ראיה חז"ל סרברי אין אה'כקלז
 : ביי כלשון ולא שמא בלשון פענתי לכן אה"חקלח
 ; כמוך ה' דבר את הירא איש על מיטל כך אה"כנהלם
 המליץ בם' חרפי בימי ראיתי אשר מקדם ימים יכיתי אה"ח'סמ

 : הזאת הסברא אל גיטיםרברים
 4 וכבדנור החכם דבר נא יבוא אה"כקמא
 זאת נם ואף . ויאסר השמיימים הגרמים על משלו נשא אה"חקכןב

 טצבים בחילוף נתנם היקרה במרתו בוראם הטביעםביכולת
 מתים שובתים גופים בהנחת בשכלים פעלים מחייבי הפנייםומהלכים
 לא . בסערוסיו הטתבייש מתלבש להשיב צורות לקבל הכנותונתינת
 . עליתם ונבוהים מהם נכברים שחסה אובדים יצורים לעבוד נוצרושלכך
 "כק פועל יחשב ולא . כאובד והעומר לנולי היקר להכניע ליוצרםהלילה
 ביאש אבל . אחד ברזל פחס לעשות כסף ככר אלפים עשרת כליםשיכין

 לעשותם ולכתם סבובם ררך אשר בלשו ידעה לא בתכונהבתבונה
 אשר הטיבה אלהיהם כיר ירים רחב שיעור הטוב מן להם הוכן ,מלאכתם

 לתתם ראשונה השפע טיטב להם יוקח ה' כרכר ויותירו וישבעו יסרבן
 ותבל . ארצה השליכו ונמס נמבזה הטלאכה כל במלכות ראשונהיושבים

 : לעניננו כלום אוסר אינו הזה המליץ החכםזאה"כ : בנותר תחיהובניה
 השכל שאין מפני בו תלוי שהכל העיקי הם דבריו אדרבא אה"חזפ

 גרולים גופים ויצא ברא שטו ויתעלה יתברך שהבוראסובל
 ובפרט . בלבד עליה לדרים להאיר פעמים אלפים א~פי אלף מהארץויקרים
 יחם להם אין אשר השמיני בגלגל התלויים כוכבים של ונורא עצוםמספר
 . יתברך וחכמתו יכלתו עיצם אדם לבני להורות אלא בארץ שפעולא
 כק"ן הזה ולזנן האלו לימים קרוב אבל . בו דבר ה' רוה כארוארסט"ו בדברי סאסינים עולם באי בל היו שנה פאות לארבע קרוב זהבימיו כי ספר על העלהו לא והיא ג"כ אחר ענין לאיזה שנביאו לופר צריךא"כ
 הזה הפילוסוף נשתנה מה ויאמרו ונבונים הכמים אנשים עליו קמושנה
 לו ובי . חוצבו שבלו טסקבת אשר בדבריו נאמץ ולטה . הפילוסופיםפכל
 הטבע חכמת לעומק לרדת כמוהו לבב לנו נם הלא ה' עלילות נתכנילבדו

 ויברקו , בחפניו רוח אסף אם או רבריו כנים אם ונהקורה דרכיונחפשה
 הכעש ננד שהן ענינים וכפה כמה בהם וימצאו וחקירות בררישותטפריו
 אלא שאעה . בחכפתו נחלה ולא בארסט"ו חלק לנו אין ויאמת בווימרדו
 השכל אל קרובה חרשה חכמה וימציאו ויעמדו ענינים ומיעוט דבריםריבוי

 ודברי אריספ"ו דברי סותתם ובה שאפשר מה כל החוש אלומכוונת
 הבלגן שצורות האומרים סברת ובפיט . הראשוניםוהדוכנים

משפיעים השמיני



םשמ רביעיד5כדחבהה
 ההוא הגלני שכוכבי והעלו * תבל יושבי גל א5 אים ע"משתעש
 אשר- "תחתיו לעולט ומחמם המאיר שמש הוא מהם צהר כלוכמיליהם

u*aאיש מהם לט היוצא המועפ ושהאויר טמנו ריהוטן מרוב לס נראה 
 שהחכם ואפשר . בה יושבים אנו אשר הלזו לארץ להועיל ולע לעזרלא

 שהוא בוראי אבל . ספר על העלהו לא  ולבן טאוטה מזה ירע לאהמליץ
 8 טסט נעלם אשר נדול תועלת איזה להם שישחושב

 ו השכל אל ומתקבלת נכונה סברא זוהי רעתי לפי אה"נקמה

 ונוצרי' נעש" הזנביי' שהכוכבים חושב" וסיעתו אריספ"1 הנה אה"חקמי
 השמש מנציצי מתלהבים אשר ושמנים יבשים חפיםמציפורים

 הירח נלנל תחג העימר מיסודו היורדים האש מלהבות א בהםהטביפ
 נביה היותר בחלק נעשההה

 מהאוה-

 ומן כל 'עוכר תלוי הכוכב אשר
 ;ד והולך מסנונה וסתסעפים הולכים וכשהקימורים מהארץ טזק לושעולה

 * ו לאין והיהכלותו
 כילו חשסיני שגלנל חושבים שהם האחראים עם היתה אחרת רוחאמנם

 לנו שגלוים בין הכוכבים כל תלוים ועזם ומפיריי ובהיר ורק זךאויר
 יטי בששת הבריות שאר עם נברא הזנביי והכוכב . לנו גלוים שאינןובק

 וסתעלמ רומו במבה פתעלה בו אשר פרפי נלגל לו יש אך .בראשית
 תור ובהגיע מספרם נודעו לא עדין אשר שנקם לסוף אלא נראה ואינוטמנו
 וימצא שיראה באופן הארץ אל ומתקרב רוסו שפל אל והולך יורדזמנו
 בכליהם סררו שהתוכנים מסה זאת למברתם ראיה וטביאין הלר יושביסכל
 עצמך הנע ועתה . טהחמה ופעמים מהלבנה גבוה הוא שלפעמיםומצאו
 מקיפיר נעשה הונביי שהכוכב ששב אחר אנשים שני עמנו בני ביןשיש
 אצן כשברא השי"ת מאת נברא כוכב שהוא והאחד * כארם'פוהארץ

 ! למין תחזק משניהם סי .העולם

 אשר איש כל שחובת יען . כמוך וחבם נבון "יש קרולין יי איו אה'כקנמז
 והנסור הטוהלפ טהאין הכל ברא שהקב"ה להאמון יכינה ישראלבשם
 וארץ שסים כנון הבריאה בתחלת ודוקא תכלית בעל הבלחיביכולתו
 ברא בהם שנאסר אעפ"י בראשית ימי בששת ואפילו אח"כ אבל וכו'ואור
 וכתיב בצלמו האדם את אלהים ויברא א'( )בראשית שנ' מיש ישהייט
 שהבהמה ואחז"ל , הארפה מן עפר הארם את אלהים ה' וייצר)שם(
 ולפיכך הרקק מן עופות . סיסנין בשני הנשיה ולפיכך היבשה מןנבראת
 אלו וכל , כלום בלא הכשרן לפיכך המים מן דנים . א' בסי'הכשרן
 פגכם; כל ועכשיו , מרש יש שהיו ואטמו בראשית יסי בששתנבראו

 ד"ם לעשות הקב"ה לקת הוסר טאיזה ולידע לבקש אלא אינההפילוסופים
 לסי מין בשם אכ"א לפה שכן וכיון וכו' וברר ושלנ וטמר עמים 1)ברקים
 הכוכב אם או אוד הוטס טמין או זה חומר ממין משתמש שהקב"השיאמין

 : הכוכבים יהר עם נברא או הארץ פקימיר נעשההזנבי
 המלכות מכסיסי על הוסיף אשר ישראל אלהי ברור(ה' אה"חקמה

 בשכל אלא אינן רבריר כל כי חכמה ופכסיסי הור לר חנןאשר
 שהקדמתי השאלות כי ודע . לנרוע אין ומהם להוסיף אין עליהםובינה
 המלך אריגי אתה אבל ששענת מה ולאמת שהוכחת מה רהוכיה אלאאינן
 תשסע ואתה מדבר אני עיד . שכלך ונכות ובבהירות עיינך ברקיתועזכם

 : לקו( ויוסף חכם ישסע א'( )טשלי נ"לועליך
 לטר"ש כבר והנה . תהלה נכוה מברוק- וליושר שכל ייכבר אה"כקומט

 בית1
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 הפילומו8ים בסברת בקרבו אלהיו ההאון אשר לאיש להתנהנ ראוי איךרבינו
 אשאלך אטנם . הקיושה תורתנו באמונת : ק'פ )ם" אשוריו יסעדו לאלמען

 והללו מכסים שהללו כין פילוסופים על ישראל לחכטי יתרון מהוהוריעני
 1 סאדו אלו נשתנו טהחכמים

 5 ההשך כע האיר כיתרון הפילוסופים על לחו"ל יתרון יש אה"תקנ
 החת בענין תארו היתי לטשא עלק להיות יראתי אלילי אה"חקנב י הוה היתרץ אפוא יודע ובסה אה"כענא

 ככרען נתם אגסי כי שהרצה טה סל או הצריר כל הארר אה"צקיג רברתיי כיננת,הלסעןיורע
 : רכש מציףטתוקים

 דדך ראשונה אופד ובכן * נהסתמ כי ארום בעיניר חן אמצא אה"ב-ד
 : הישראלי החנם מגמתעצשא וזוהי . והרע חתסיב חושקי האמת לירע הןלומיף טנמת כי .כלל
 : מאלו אלו נשתנו מה ואשאל אשוב אהייכקנה
 לידבק כרי והשקר האכער לידע הפי6סקש כתת , תראה אתה בה"חקנו

 זה ומגסתם כונתם הקרושים ישראל חכמי וכן . ברע ומאום בפובלבוצר כרי והרע הפוב לירע שנתו וכן . השך* מן ולברוח האמתאל
 נטצא לא אשר פוב הוא המבוקש הפוב וכן שוי חשש בה אין אשרצרי וי אסרת וביורה זכה אמת היא סחכסינו המבוקשת האמת אמנם .וזה
 . פוב ועשה מרע סור לך( )תהלים כרכתיב . רע שמץ %א עירוב לאבו

 אם כלוטר . וזרעך אתה תחיה למען בחיים ובחרת י'( )דבריםוכתיב
 שהבא משום רע יקרך לא בפוב תבחר ואם . שתחיה רע בחיקםתבהר
 סובפח ומשפמיו וחקיו ה' טצות וכשישמור . השטים טן אותו ססייעיןליפהר
 . הבא העולם בן שהוא בודאי וירע להשינ לו שהיה מה כי שהשיגלו

 בידו חים ויעלה בבהלה *שנותיו ימיו בהבל שיכלו אפשר הפילוסוףאבל
 הכוכבים אם משל דרך להודיע וירד שמים עלה מי בי . טועים בושאין
 צמחים בהם יש ואם חיים בעלי ושאר אדם סבני מיושבות ארצותהם
 לירע תהום לעמקי וירר ים נבכי ער בא מי או . ובקעות ונהרותוימים

 צ בחשוכאטה

קקנח
 התג שהמיבלה,אי שחשב, ,לפי הכיריה, לא שכיב' ס יזם, המזב

 מדות להן ויקיאו ידעתם עלה אשר כפי סדות להק והמציאוהמדותיי
 שאחת אמרו הם כגון רבה ונברא שוב איש קראו בהן ולסחויקפובות
 ומשבחים מפארים ולכן בעוני ובהבי בעושר פאוס היא הפיכותמהמרות

 באן שכיסויה נדולה חמת היתה דירתו בית אשר צינ'יקולדיאוג"יניש
 שואל והי' יזיקוהו שלא כדי הקיץ ומחום החורת סקור עליו להגןמראשיה
 ראה אחד שפעם ולפי בה לשתות קערה לו וה" . ולשבים לעובריםצדקה
 סרולרל עני הי' אחד פילופוף . הקערה השליה פיו אל בירו מלקקאיש

 ויקח בבקר וישבם העוב טטצוקות להצילו הרבה וזהם כסף לו נתןוהמלך
 קח לי נתת אשר כספך לך רצח לל ייאפה הטלר לפני ויבוא הכסף אתבידו
 לסת לי עשית זאת טה לו האטי  הטלך  ויחטט . בו חפץ אינני כילך

 לאמר דבר הטלך את הפילוסוף וישב * לך נתתי אשר במנחתיבעפת
 שאננות בטנוחות ישבתי הוה הים ער הארמה על היותי מיוםארוני

ובמשכנות
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 נפתפכוזי ולעולם הטטון אחד להוט הייתי לא סעופם כי פבטחיםונסשכנות
 ולחקור לדרוש הטבע בחכמת היתה תאותי וכל והותר לי די והיהבהכרחי
 הכ"מ פרשת את לקחתי אשר אחר אתטזל אטנם . רבו כי ומעשיועניניו
 אקנה אם מהכסף אעשה מה לחשוב ויהבלו ההבל אחרי וילכו עצבוניסעיפי
 ממנו אקנה או נאטן אדם ביר להפקידו לי טוב אם או להשתכר מחורהמטנו
 נלי מבבוהו כי ננפש כש ולבבי טעיני שנתי ותרה בביתי, ריף ויהיקרקע

 המעיפים שתי על פוסח רוחי ותתפעם הטרדות הטון ועכרוהוהכחשבות
 בעניותי ואמ לך נתון הכסף ובכן נסיתי לא כי באלה ללכת אוכל לאילכן

 שהרי ובער ופתי כסיל דברי אלא אלו שאין ובאמת איפה ולאהחזקתי
 רבריו וכל הארם מכל ויחכם ד'( א' )מלכים נאסר עליו אשר הטלךשלמה
 הטריפני לי תתן אל ועושר רש ל( )משלי הש"י מאת שאל . הקורשבריח
 שכל צריך יאכל סה לו אין שאם חכם שאלת ובתמי' באסת וזהו הקישלחם
 מחשבתו לפנות שעה טלא אפי' לו ישאר ולא מזונותיו אהד ירדוףהיים
 בחקותי אם ב"ז( )ויקרא הבפירנו והקב"ה . עלי תהא סה תורה ואזלעיון
 את ארצכם תתן ולא הגזים ובקללות ונו' יבולה הארץ ונתנה וגוזתלכו
 לומה לבו את ערב זה הוא ומי העניות ע*4 מעמש שהקב"ה נפצא .יבולה

 וצריך עונש אלא אינו והלא אחרי' לרדוף ראוי ושלכן טובה סדהשהעניות
 ממש שאין ודאי אלא . הדבר ומן הרעב מן החרב מן כנרוח מסנהלברוח
 אמר שהרי לרע טוב בין להבחין יודעים אינם והפילוסופים . הללובדבריו
 המות את הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה ל( )רבריםהש"י
 ללכת אלהיך ה' את לאהבה לשם( ואוב חיים מהו ופירש . הרעואת

 אלהיך ה' וברכך ורבית וחיית ופשפטיו וחקותיו פצותיו ולשמורבדרכיו
 תאברון אבור כי היום לכם הגדתי וגו' תשמע ולא לבבך יפנה ואםונו'
 אלהים עבוד הוא הפוב גרר זה לפי . וגו' האדמה על ימים תאריכןלא

 2 פרע סור הוא ת-עוגרר

 היכן ימיו בחצי ה' קידוש על למות נפשו פוסר אדם ואם אה"כקנמ
 ! זה של ימיו אריכות והיכן זה שלטובתו

 וכי . כבורי יחד ובקהלו נפשי הבא בסורו חלקו ואשרי אשריו אה"חקם
 : הש"י שם קדושת על למות פוו נדולה שמחה יש או גדול טוביש
 ונפש שמח בלב משונה מיתה טשו פילימיפים קצת יהיא אח"כקסא

 . מזה לזה יתרון ופהחפצה
 בלב מתו השטו.איקוש סכת פילוסופים שקצת ויציב אמת אה"חקסב

 אומר היה והוא הסלך במצות במדוכה שרכו פהם א' כנוןשסח
 כדי וזהו הנפש לדוך יכולין אתם אי אבל ועצטות וגירין בשר דכיןאתם

 הנראה עצבון בלי המיתה טובל ושהי'  רחבה נפש  לו שהיתהשיאנשו
 : הבא העולם בן הוא . כך שמת הפילוסוף שזהבעיניך

 הף קידוש על נפשו הטומר הקרוש נשתנה טה וראה ביא אה"חקסד י עבדו ולא ה' את ידע שלא כיון ח"ו אה"בקמ3

 שנופל אעפ"י נפשו בכל ה' את לעבור העה"ז ח% מבזה הואכי
 בשמחה סובל הוא במיתתו קשים יסורין שמיבל ואעפ"י מפנו נפשואת

 שעשו וכמו תרדיון בן חנינא ור' עקיבא רבי שעשו במו לבבובפוב
 כי יורע כי ובפורם"וגאל בספרר בשרנו אחינו היום עד ועושיםאבותינו
 ואראלים מהשטלים טקורשת נפשו תשאר עינותיו כל לו שנטהלופלבר
 נאמר עליו אשר והשמחה הטוב בתכלית עולמים ולעולמי לערותתענב

 תהלים 11יא
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 או ומות רע תקרא הלזה ליראיך צפנת אשר מובך רב טה ל"א()תהלים

 2 וחייםטוב
 אהליו אשר עובר לרע רע לקרוא שאין דבריר את אני רואה אה"בקסה

 נכון שעלט הזה הקדוש עם הפילוסוף לשוות אין ובכן . נצחיפוב
 : יקצורו ברנה בדמעה הזורעים קכ"ו( )שםלוטר

 לא ממילא לרע פוב בין להבחין יוצע איט שהפילוסוף כיון אה'"קסד
 תיישים ושקד אמת שהוא בסה אמנם בהכרה. כן לומר צריך אה"כץכפז : בטוב ולבחור ברע לסאיםירע
 הפבע ומצפוני מסתורי גילו שהרי טתוכסים חכמים שהלה להודותאנו
 על מדברים שהם עינם טנגד נסתר ואין מהם נעלם דבר שאיןבאופן
 החיות ועל הבהמות על . בו אשר בל ועל הים על צבאם וכל וארץהשמים
 על העבים על . הארסה תרמוש אשר כל ועל הדגים ועל העופותעל

 החושך ועל האויר ועל הברר על השלג ועל הספר ועל הברקים ועלהקולות
 שברא מה בל על דבר וסוף הרוחות ועל הרעמים על הלילה ועל היוםעל

 : בעולמו הוא ברוךהקדוש
 שהשיבו לנו יבפיח סי אבל שאמרת מה נל על שרברו ודאי אה'חקמה

 4 רביו אשראת
 איספו נגר האחרונים קמו שהיו' קקה( )ם" לר אמרתי והלא אסחיקע : דבריהם מכחיש שאין לפי אה"כקסם

 : בדברוומאנו
 4 הפילוסופים בין סהלוקת יש וכי זה טהו אה"נקעא

appאחת רעת על מסכימין שנים שאין באופן ויש יש אקח . 
 2 דרכם את נא הודיעם אהשכקעג

 והרעם5ם הברקים בענין ואתחיל . רצונך להפיק הנם הנני אקחקעד
 2 אני ולא תבהי אתה כי בעיניך תיסב אשר את לך וקח אניאף דעי אחוה ואה"כ פילוסופים קצת סברות בלל דרך בחתלהואוריעך

 2 משברי תבישני ואל באמרתר שפחני אה"כקעה
 חמים קיפורים הם הברקים שחוטר היא איס"פו סברת אה"ח טער'

 תמעתס כהירות היא התלהבותם וטבת הארץ מן העולים ניםושם
 בתוכו סגורים שהם באופן הצדרין מכל אותם וסובב לוחץ אשרבענן
 ויבשים חטים שהם לפי אויב טלחץ לנפשם כנום למצוא ושביםורצים
 הברק יראה ואז ויוצא לשנים הענן קורע וכשמתלהב ולח קרוהענן

 2 לסבין נכורים הם אר"ספו שרכרי לי נראה אה"כצען : הרעםוישמע
 והנה הארץ מן העולים ניפ"רו הנקרא ומלח גפרית של קיפוריםו הם הברק שחוסר הוא . גרו5 פילוסוף קארמ"יסיו סברת אה"חקעח
 ופעמים לוה זה ממוכים פעמים זו נב ע5 זו קליפות או דפין כסין העשויםהעננים
 והם עליהם וגבוהים נכוה פעל גבוה שיש הרואות עינינו כי טוה זהרקיקים
 אס וכן סובלם הוא ולכן טסנה פאר וקל דק ששפתם ספני באוירתלים
 כאשר גרול ומן כתפו על וישאם עבר אל מעבר ימלפלם הרוח בהםנשב
 וכשיעטור רווח שמשיב זמן כל באויר פוררכן שהיא עוף של בנוצההץמ
 נתעבה העלטן  הענן אם והנה מהאויר כבדה שהיא טמני בקרקעתטל
ונתרבה שמיי שנתטעפ באופן בזה שה הענן הלקי ותבר שהחום רהייט ושעםקץ
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 צריך , כנפיו על עכשיו ער הסובלו טהאויר כבר ונעשה כוברוונתרבה
 ואו הנפייים מהקיפורים בו יש אשר שתחתיו הענן על שיפולבהכרח
 ופבקשים טתלהבים ובכן העננים שני בין ולמפה מלמעלה ונכבשיםנלחצים
 שכאמצע לפי בשוה מקום בכל כבר אינו העליון שהענן וכיון לנפשםמפלפ
 מרקים ביניהם נשארו הברתם על בנפלם ובכן . מבקצוות יותר כברהוא
 לסדת רוחב בהם ואין מאר ציים שהם לפי אבל האש יוצא בהםאשר
 לעצת מקים לפנות אותו ופותה הזקה וביר גדול בכח יוצא הואהאש

 בה נוחה רעתי שאין העבים נפילת הזאת בסברא לי קשה אה"כלעט : הרעם וזהו * גדולה המיה היתה ובזה צרכוכפי
 : ארסמ"ו של כמעפ הוא השארוכל

 בלי ואפילו מעצמם בענן מתלהני' שהקשורים אומרים יש אה"בקפ
 סונגיביל"ו הנקרא איטנ'א בהר שיצילי"אה באי לעין שנראה כמותנועה

 וכן שום"ה די סונפ'י ותקרא בימוביא"ו בהר נאפולי"ש לעיר מסוךוכן
 איסלנד"א באי אשר היקרא בהר וכן ניקאראגו"אה במרינתבאמיר.ק"א

 של בקרבם אשר המחצב" מעירוב בתוכם הנולד אש סקי"ין אלושכל
 את ירליקו יחד בהתערבם אשר אחרים ודברים ניטר"ו ונפם וסלח ואחגפרית
 אין רחב בטקום נעשתה ההדלקן ואם . בם הנולדת הרתיחה ע"יעצמם
 יראה באולי ואם לחוץ יוצא ואינו מזיק אינו האש כי רע פגע ואיןשפן

 אזי לצאת מקום ימצא ולא סנור יהיה השער אם אמנם . ללכת הרוחשמה יהי אשר מקום אל לילך שיענכהו מי אין כי נזק שום יגיום לאהחוצה
 נרולה ובהמיה גדול בפול לו הסמוך המחוז ומרעיש פמקוטה ארץמרגיז
 כי שהת סני נפשו להציל ההוא ביום ינום ערום בגבורי' לבו שאמיץבאופן
 במלכות קמניא"ה לעיר אירע כאשר קבריה' בתיהם יעשו פןייראו

 שם סיראקום"א ולעיר תרם.'מ אלף הוא תכ'מ אלפים ה' בשנתשיציליא"ה
 היסור ;ר נהרסו אשר להשבונם תרצ"ג אלף היא תסג אלפים ה'בשנת
 צרה עת היתה ההיא ובעת ההם ובימים שמסה עולם תל ונשארובהן

 עצמו וזה . נפשות אלף סאות משלש יותי בה סתו כי האי ליושביוצוקה
 ויגרסו לדלק יאוי כשחומרם מעצמם יתלהבו כי וברעמים בביקיםיארע
 זה וטין סין כל בהתחמם אלא ולוחם לוחץ בלי אף לפעמים -נרולרעם
 של -Shp- שמשימין אהד עפר הזהב טן עישים הקימיקו"ם שהריבזה

 כדול רעם וטשסיע מעט אותו וטחטמין ברזל של או כסף של אונחושת
 הברזל כף יקוב בי כטה כלפי כחו וחוזק בעגלה הנישאים השרפהכקני
 מג' ונעשה מרעים ג"כ הוא אשר אחר עפי יש וכן . נרול חור בהויעשה
 שקורין יין של בחביות שנטצא אבן של סלה של וב, ניפר"ו שלחלקים

 בענין לזה הדוטה חומר כשימצא ולכן . נפריח של א' וחלקטארטאר"ו
 : ספק בלי ורעמים ברקים יוליד הום סעפ שםויהיה

 ך בעש שהמצית פה השמיעני ועתה מאר נכונה סברא זו גם אה"כקפא
 : זה עניןעל
aneהברקים הדלקת סבת המצאתי כיצר להודיעך צויתני אהה אה"ב 

 : הענין מראשית להתחיל מוכרהני ובכן הרעמיםוקול
 * בהכרח דברים ב' סטנו יולרו גבנונית שצורתו שהיכוכית טיכיההנסקו

 עינים בתי שכל ונ"מ . הנרא' וגוף המוחש כלי שינדילחרא
 נגד הזה הזכוכית תשים שאם ב' . גבנונית צורתן האותיותשמגרילין
 כלות מקום תחת ותשים גבנוניתו בניבה ניצוציו שיעביו באופןהשמש

הניצוצי'
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 אחן ותאכלהו מעצבו יתלהב לישרף הראוי דבר או נייר או כטליתוציצוצי'

 . רבה בנהיצה קיוב ממקום ישרוף גבוה יותר יהיה שהנבנונית וכל נופח5א
  היגונית אפנם . גדולה בטהורות אש שמוליר" החלולי' המראו' יעשהוכן

 הנראים המוחשים ינדיל ולא אופן בשום אש יוליך לא קערוריתשצורתו
 : אותם יקטיןאררבא

 השטש גש ל!".סים לנו פציו'1  שהעבי ממ:בךעבעכק~ך

 הגדולה בעיר רבות פעמים ראיתי כאשר האויר בצחות שנראה סמהקטן
 בהירי' שהעבי' חרא . דברים שני ונשם , החורף בזס1 הימים ברובלונרריש
 ויהי קערוריות נ"כ שצורתם ויש גבנונית שצורתם מהם שיש ב' .כזכוכית

 או מטה כלפי חלק או וגבנוני מעלה כלפי חלל שהוא עב בהכרחג"כ
 וכיון . בעבים ג"כ שייכות בזכוכית השייכות הצורות כל דבר וסוףיהיפך
 שהוכרתי ככו גבנונית שצורתו הזכוכית של הראשונה המגולה בענןשיש
 כל באש לשרוף דהיינו השנית הסגולה ג"כ בו תמצא לא למה קג"ב()פי'

 ג"כ השנית בו תמצא הראשונה הסגולה בו תטצא שאם ודאי אה"כיוק : וכו' ומלח גפרית כגון לישרף הראוידבר
 : הראשונה תולדות היאכי
 דפין כמין זה נב על זה מרורים עננים שיש לכל ומפורסם גלוי אה"חקפו

 זה רחוקים יפעמים לזה זה מסוכים פעמים קע"ט( נסי' בט"ש עץשל
 ענן עור ויראה התחסין הענן ויתפיר שיחפזי הראות עינינו שהרי .בעה
 העולים ביוצא אחרים ודברים וניט"רו ומלח וזפת גפרית כנוןלשריפה הראוי דבר בחיקו הסוטן התחתון ענן שיש א"כ נשים . סמנו גבוהאחר

 השמש וניצוצי גבנונית צורתו העליון שהענן ג"כ ונשי' . הארץטקיטור
 הדברים שם שיש במקום התחתון בענן מכים גבנוניתו חום דרךהעוברים
 שהזכוכית אמרת אח"כ בסהרה אש סולירים התלולים שהפראותי אמרת בראשונה שהרי . זה את זה מותרים רבריך אמנם בוראי אה'כיז : ירם על שיעכב מי אין שהרי התחתון בענן אש שיולידו ספק איןוהנפשיים

 : לחלוטין אש מוליד אינו קערוריתשצזרתו
 הראשונים את סותרים האחרונים דברי אין ואעפ"כ * אמרתי כר אה"חקפה

 וכפריר שמחיו משני חלול הוא אש כוליר שאימ' ההלול הזכוכית כיו
 הוא החלול המראה אכנם לאויר מתוכו שיצאו אהד מזה זה השמשניצוצי
 מקבץ וככן עיגול חלק שהיא לפי סארויו גבנונית וצורתו טתוכוהלול
 ומתחברים ומסתרגים ונכפלים מתערבים והם חיקו בתוך השמש נצוציכ5
 אוכלת אש שידליק באופן זה של נבולו בתוך נכנס זה שבכה כמעשהיחד

 מי"ב בחלק דהיינו קצר בזמן והבריל העופרת ויתיך וישרוף רבהברחיצה
 : והנעימה היקרה בתשובתך נצחתניזאה"כ ; מעשהו יחישה יפהר קטן הוא הכראה עיגול שחלק ויותר .בשעה

 וגבנוניה מעלה כלפי מבפנים חלולה תהיה הענן צורת אםאהעח
 ורעמיפ ברשם יולידו לירלק הראויים כיפורים בתוכה ויהי סטהכלפי

 עננים-: בלי זך אויר אלא החלול הענן ע5 יהיה שלא אעפ"י כןנם
 אב5 , שהצעת הכברות מכל להבין וקלה נגונה סברא זהו אה'כ-א

 : גדולה קושיא עליה לייש
 : עבדך שומע כי אדוני דבר אה"חלאשנב
אה"בש



מגשמ רביעדיכרהכויי
 שא5 פפני בלילה ורעמים ברקים יהיו לא שהצעת מה לפי אה"בקצנ

 הנסען והלא נסי רגי תיסא וכי האופק תחת הולךהשטש
 5 להפךמעיר

 הברשש הדלקת ועל . ג"כ אחרת מסבה הקיטורים שיתלהבי שאפשרי להוריש אלא עליהן ולהזקק הקודמות סברות לסתור דעתי אט אה"חקצך
 והנבות . שפל ענן ויש נבוה ענן שיש . אוסר בלילה הרעמיםוהשסעת
 אעפיל השמש את רואה שהענן זמן כל ובכן מילין מחמשים יותר ער"עלה
 . וכסופה הלילה בתחלת דהיינו האופק תחת שהוא מפני לנו נראהשאינו
 בתחלת השטש יראה גבוה במקום היושב כי . ורעמים ביקים להוליריוכל
 (ee אר"י דאחז"ל הא כי * נטיך במקום היושב מאחר קודם ובסופוהיום
 שבוו וממוציאי בפבריא שבת מטכניסי הלקי יהא ע"ב( י"ח דף כתביכל

 ממהר השמש והיה בעמק היהה רפבריא משום מעמא והיינו .בצפורי
 סאחרע היו ובצפורי שבת בהכנסת מקדיטין היו ובכן צפורי קודםלשקוע

 יושבת שצפורי מפני סבפבריא יותר לשקוע מאחר שהשמש לפיבהכנסתו
 אוירא ובטים מידלי ולפיכך מע"ב( ק"ג דף דכתובות )פ"ב ההר ראשעל
 היו שבת בשוואיאבל

 ממהריי
 . בצפורי ופאהרין בטבריא בח41 ליכנם

 להדליק יוכל הלילה ובסוף בתחלת השמש לראות ויכול גבוה שהענןוכיון
 יש ועור . אש המקיאים ומההרים המרעים מזהב שאמרתי כמוהקיטורים
 כעך למקום פטקום הרצים כוכבים בעין שנראים באויר המהלהביםקיטורים

 4 ירליקוהו בענן יפלו שאם דולגות עיזים כעיןקורות
 4 מסברתך יותר אצלי מקובלות הראשונות הסברות אה"כקצה

 5 סברתי על לסברתם שיש היתרון נא הזריעני אה'תקצו

 ובין ביום בין היא אחת והרעמים הברקים סבת שלרידהו לפי אה"ב~צז
 : בלילה ואחת ביום אחת הנה שתים לדידך אבל .בלילה

 : לעין שנראה מה להכהיש ארם שהם ביר כח היש אה"חקצה
 : לעין שנראה מה להכחיש אפשה שאי בוראי אה"כקצט
 טדליקין גבנונית שצורתן והזכוכית שהענן רואה אתה והלא אה"ח'ך

 טה וא"כ . חלול שצורתן והענן הכראה וכן אש ומרליקי'הכוחשים
 גבנונית שצורתו הזכוכית על האמר וכי . בלילה מדליק אינו אם ליאיכפת
 בלילה להרליק יכול שיאיט ספני ביום סרליק שאינו חלול המראהועל

 : השמש העלםמחמת
 ? קושיא אינה וקישיהי מאד נכונה סברתה כ5 יצעתי עתה אה"כרא
 בחכם רז"ל שמנו מדות שבע כי ממלבתך על ימיך יאריך ה' אהיהרב

 : השלפות בתכלית בך איתנהוכולם
 ליבלרת אחרת כבה שימצא אחר פילוסוף ימצא המצא ואם אה"כי4ג

 : תעשה מה ממברתך יותר מתקבלת ויהיההברקים
 : סברתו ספת סיד סברתי אבטל אה"חרך
 : בעלמא השערות אלא אינן הפילוסופים רבבי שכל נמצא אה"כ41יץ
 פילוסופים לעשרה תשאל אם כי . הוא כן הטלך אדוני כדבריך אהיה41ן

 טתקבלות כך כל וראיות טענות לך ימציא מהם אהד כל אחר דברטעם
 יורע אינך ההנה באחת לבחור אח"כ תרצה שאם הסברא אלומהקרבות

 : בעיניך תיפב איזולהבחין
להאמין אע רמסה ברבר בי . אתך האמת רבדתי יבחנו לטען ראיה הבא 4:'כרן
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 : לרבריו טעם שיתן בלתי שבחכמים לנרול אפילולהאמין

 וצורה מחומר נעשה שהכל חושבים אליו והנלוים ארם"טו אה"חרןץ
 צרית פשק שנשרף ואחי . עץ היה שנשרף קודם העץ כגון .והעדר

 הנושא הוא החומר . והערר וצורה חומר הרי האפר. צירת ולבשהעץ
 שנשרף ואחר עץ היה בתחלה שהרי . רבות צורות לקבל הראוי רברדהיינו
 בהולדו כן גם בו נמצא וההערר . חרשה צורה שלקה נמצא אפינעשה
 אמנם . כלל דרך סברתו נוהי . אפר נעשה אפר היה שלא מסהשהרי

 תרנ"ה אלף בשנת שנים ס"ו בן מת אשר גרול פילוסוףנאשי"נדו
 גופים הוא שהחומר אומר גזר לחשבוננו תט"ו אלפים ה' היאלהשבונם
 אין כי קטנם מרוב ליחלק ראויי'  שאינן  באופן הקטנות בהכליתקטנים
 . המורכבים כל ונעשים נוצרים הגופנים ומאלו חלל שום הוה הקטןבגוף
 . והמרר . והטצב . כרים או תרים הם אם ר"מ הצירה בהם להשתכלויש

 ותנועת' וגדלם וסדרם ומצבם צורתם הכנת כפי וכן . והתנועה *והגודל
 המורכב מהם ונוצר מתהוה שמו ויתעלה יתברך הבורא להם יכיןאש-
 טסנו אשר ד"ם כברזל רואות עינינו כאשר . לכילם אהד שהומיאעפ"י
 ומפתחות ומנעולים יורות ומחטים מסמרים סכינים ורסהים חרבותנעשה
 אין שונים מכלים וכלים השרפהקני

 טמפ-
 נוצרים האלו הכלים וכל .

 שיתן והצורה ההכנה כפי רבות ומלאכות לפעולות אהד כהוסרונעשים
 כל יוצר וממנו כאין א' חומר ברא אלהינו ה' כן . לנליהאומן

 אחר ובכדר . זהב אתר ובסרר , אילן יהיה א' בסרר אותו שכשיגבילבאופן המורכבי"
 : הררך זה על ובריה בריה לכל וכן .ככף

 : ארכט"1 סברת לפי למורכבי' הצורות באוח יסהיכן אה"כרכם
 . הצחי' לקבל אותו המכינים המקרי' ע"י החופר מכח מוצאות אה'חרי

 ויכינהו המקרה שהוא החום בו מכנם האש צורת שיקבל קורם העץכנון
 המוצאות האש צורת מקבל יאה"כ לצאת העתירה האש צורתלקבל

 : החומרסכת
 * המורכבי' טהות וממילא לעין החוטר מהות הורה נאשינד"י הנה אה"כריא

 אלא המורכבים חומר עתה ער ירענן לא ארסט"ו במונחאבל
 . וארץ ומים ואויר ew יסודקו. הארבע' הם דעתו לפי הימים אה,חריש : בללדרך

 שחוטרם בהם נאמר המים איכעת שהם והקור הליחות בהם שגובריעעים כגון איכרהיו שם על או בו הנובר ה'יסור שם על המורכבויקרא
 על נאמר וגן * כאש ויבש חם שטבעו נאמר ובגפרית . ולה קי ומוגםהומיי

 : כנכבד כנקלה המורכביםכל
 4  וכתות דעות עוד היש אהשכר"ג
 שבהן הגר-לות אלא משסיעך איני אבל . וכהנה נהנה ויש יש אהשחר'ך

 פילוסוף של היא הראשונה . שתים עור והן בעולם טבען יצאאשר
 א' ישיבה לו היתה אשר קארטים די"ש או קראטיסי'ו הנקרא בצרפים94שר
 בשנת שנה נ"ר בן מת קארטיסי"ו האיש וזה , הלל נאשינר"ו עםבעולם

 ואח'כ . מאין יש הראשון החומר בתחלה ברא שמקב"ה היאהמנרשף : לחשבוננו ת"י אלפים ה' היא לחשבונם תר"ןאלף
 הדקורו בתכלית דק חוכרו כראשון היסור . ישרות לנןישלקו

 הצירו' כל מקבלת אלא שנבלת צורה לו ואק רבה בנותצהאשענועע
 צורתן תהיה  עגול בכלי תשיסם שאם במים בהם נכנס אקאישבגחלים

ענולה



מרש3י רביעיהכנוהכוורי
 הלע"ה יצר היסוף ומזה 1 מרובעת ובמרובע . משולשת בטשולשעגולה
 דקים מכרור" הוא השני והיסור . והאש ברקיע הקביעים והכוכביםהשטש
 השמים עשה ומטנו איפי"ר הנקרא והוא הא' כיסוד בך כל לא אבל מאדעד
 העב החלק שהוא הג' הימור בהם שנכנס הנופים צורות לוקח ג"כוזה
 הארץ ברא וטסנו , וכו' טרובע . טשולש כנון הרבה טצורות טצויירהוא

 שהטורנבים גאשי"נדו עם סמכים והוא . הטורכבים וכל והאוירהמים.
 במה עליו חולק אבל ות:ועת' וגורלם וסדרם מצבם צורתם טחמתטשתנים
 לבריות הצריכה התנועה ספני  חלל וקצהו  בוסים טלא קצתו  שהעולםשאמר
 שכנגר האויר ירחה שבהליבתו צריך למערב טמזרח ד"ם ילך אדם אםכי
 נגהו יתרים האויר בעולם ריקות אין אם אך . הפצו למחוז האדםיגיע אזי הנרחה האויר בו לקבל פנוי ומקים הלל יש ואם . טערב כלפיגופו
 תפש קארפי"סיו אבל . גאשי"נרו דברי אלה . למסעיו מלכת אותוויעכב
 נוף והכל פלא הכל אלא בעולם ריקות שאין ואמר אחרת ררך בזהלו

 . שלשתם ימצאו בחלל ועומק ורוחב אורך לו שיש כל הוא גוף , כךופוען
 נדולות מחלוקות יש ועוד . בעולם ריקות אין וא"כ , נוף היינו חלל היינוא"כ

 : הפילוסופים על כחז"ל שיש הגדול היתרון להוכיחדהיינו לכונתי הצריכים פרקים ראשי אלא מביא איני כי זוכרן שאיניביניהם

 מקובל נראה אינו גוף היינו חלל שהיינו קארמ"מיו שאמר מה אה"מרמצי
 ; הסבראאלא
  מאלה אחת שום נגר להקשות המלה אדוני עצמך הפריה אל אה"חרמז

 תשסע כאשר אלו ננד אלו טלחטה ערכו בעצפם שהם לפיהסברות
 שהתהלות האומרים קיטי"קום הנקראת הרביעית הכת סברת לך שאסיךאחר
 אינה תקח אם שהרי . ההש ירי על וניכר.ס נודעים המורכביםועיקרי
 דברים חמשה בו  הטצא  האש על באנפיכי אותו ותשים יין כגוןטורכב
 . מלח . טירק"ורי שקורין חי נסף או רוח . גפרית דהיינו יסודותשהם
 . פעולים האחרונים שנים . ופעולים לפועלים ונחלקים . וארמה .טים

 שבאחר בסך למרכב מורכב בין הפרש יש אך . פועלים הראשוניםוהשלשה
 ועור . הסלח ובא' . הגפרית ובאחד , הרוח ובאהד הארץ על הטיםיגכרו
 מ רקם בו  שיהיו  רעתך על יעלה שאם מספר אין עירובין וכמה כמהיש

 מ בו שיהיו ואחר . רוה של והצי . נפרית של חלקים ובי . מלחהלקים
 טהאחר שישתנה בוראי רוח של ואחר מלח של ,וחצי וא' גפרית שלחלקים
 העירוב שיעור כפי והשתנותם הגופים ותלישות תגבורת בשכלך תציירוכן
 כלבר אותיות שבכ'ב וכשם 1 הרפה הוא החזק בו הגובר  וניסורובפי
 ונשם . העולם לשונות בכל שונות טתיבות תיבות אלפים אלף כטהנעשים

 כן לשטיק בין לבכות בין  שבעול' הגינונים כ5 נעשים בלבד הנישן קולותשבי
 סברות יושבע לך הרי . המורכבים כל ונוצרים בעשיר  האלו יתדותבה'

 ואל לפניך תרגתי נא תפול הטלך אדוני ועתה . בעולם היוםהבברוח
 8 בובות כאחת כולן  אם  או %  או הזו יכשר איזו לי נא אטור פני אתתשב
 בקיצור דברים ראשי אלא שסע לא אשר החכם האיש סי אח"כררן

 פעפעו שמוע מבלתי ברע ולמאום בשב  לבחשי לבו ימצא  אשדטו8לנ
 : דיניןהבעלי

 בעיניך ואת ונקל האלהים כמלאך חכם המלך איוני אתה אבל אה"סשקץ
 5 והשקי האמת בין שנלך בעולט~בהין

נרול פנאי צריך  היה כי טיבי ולא חפצתי החבר רצונך יעשות אה"קרימ
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 ולשקול לוו זו ולדמותן . דינין הבעלי פענות לשמוע רבה ושערהמול
 ופקפוק נמנום בלי לפסוק החכם ?וכל אז והנמיון המברא במאזניאותן
 על הרשום את לה אגיר פכריחני שאתה כיון אבל . כפלוני הלכהולומן
 אפשריות הן הלכו וההשערות המרות שכל והיינו . ובחטים באמת לבילוח

 כל המקבל אחר חוקר שיש אריסטו שאסר מה כי הלב. אלוהתקבלות
 נעשה שנשרף אחר שהעץ *פק שאייה-ך לע14 אנראא הבר הואהציות
 שהעץ הרי . מלה תמצא )ותלעם עיתה.( במים' האפר תשים ואם .אפר
 א' דבר יש א"כ סלח. צורת ואץ-כ להאשנ' צותא את ולבש צורתופשט
 אל מנגר רבר בסברתו אין ובנן , הצורות כל לקבל וראוי משתנהשאית

 : ברור וזה הלב עי ומתיישב מתקבל הכל .אלאהשכל
 וגורל וסרר מצב בהשתנות כי שאמר במה נכונה נ"כ גאשינר"וומברות

 תשתנה המורכבים לל חומר *הם הקטנים הגופיםותנועות
 * ואמיתי יפה הוא ומפתחות ומחטים לחרבות הטשתנה הברזל ומשל ,צנרתם

 שצורתו לחם נעשה וסמנו עיפה סבנו שנעשה הקמה במשל יותר יתכןאמנם
 : ועופות והיות אדם בני צורות PP11 פרחים. כעין מרובע. ,ענול
 לדבריו להורות שצריך לפי . ורצויה אמתית שסברתו מל קארפי"סיוועל

 הנקרא לאויר והכוכבים השטש בין נכול הפרש שיש שאמרבמה
 ובכן . וחשוך עב הוסרם אשר הזה השפל העולם בריות ולשארשיפעיר(

 מהשפש חוץ לכת כוכבי ושאר מהירח חוץ העליונים שחומר הנותנתהש
 אשר הקים"יקום נגר להתרים יוכל מי דבר q1D1 . מחומרנו ונקי זךחומרם

 עשיה טענות תשסע שאם ר"1( )בסימן דברתי אשר היא אהקץו8כ4 י וטורכב מורכב בכל יסודות החמשה לעיןמראט
 את % פותרות או מת זו רחוקות שהן אעפ"י אחד ענין עלפילוסופים

 הלב: על מתישבות כולןזו
 : נבונים כולם חנמים כולם א"כ אה"כרכא
 שקר רברי מלבם והולידו שהרו אפשר אמנם . זה טכחיש איני אה"חרכב

 : מחוכמים חכמים חסה זה כל עם אבל ואפשר. אפשר אה"כרכג י כל סכלבכל
 צריך אמנם , הכמים שאינן לזמר ~רעתי עלה לא מעולם אה"תרכך

 פענותיהם שכל רואה שאתה לפי . קלקלתם שתקנת' לומרבהכרח
 מופת וגהו , זו את זו שסותרות אעפ"י השכל אי מתקבצותוראיותיהם

 . שקי ממנה שחוץ וכל נקורה היא שהאטת לפי נכונה בפיהם שאיןחותך
 ואפשר . אחת אלא ביניהן אמת יש ואם מכרות ד' לפניך הצעתיוהנה

 : וריק הבל כולן ותהיינה . תמצא ובל תראה שבלגוב
 : לי מבירא לא כלהמר 6 שסיע לא אה"כרכה
 שהרי , רמי עדים כסאה רין בעל והויאת עצמן על העירו הן אה"ברכן

 קצת אלא נודעו שלא שאע"פ ואומרי' סורים דבריהן בתחלתהפילוסו4"
 ואתיים . משתנים טחלקים שמצר . נוף שהיא כגון חששניים הסתובבמחלקי
 רי זה כל עם ותנאיו איגרותיו וכל חלקיו כלך נורעו שלא אעפאכאלח
 ענין שכל אורך נזרו ובכן . חכמה בלשון עליהם לדבר האלה עיקריםבסועופ
 . חכמה יקיא ההוא * תולדות מהם ומוציאין בלבד עיק-ם קצת בושמרעש
 בראשית דשזוכמם אמרו וכן . יקפא חכם התולרות ומוצע העתקיםולסימר
סעודים בפלנלים איש במפריהם כותבים שהם שאעפא בפירוש אביו ובן 8כששנותם פרי הכל מיטז יוצאי בק הארץ כרכז שמרכזם בין העכולים שבלסוררתם



מהשני רביעיומוחטוי
 שהשמש לפי ימים חן מהחורף ארוך הקיץ ושלכן רום ושפל רום וגבוהמשהם
 איך הכל . רומו בשפל שהולך לפי קצר ושהחורף נלגלו ברום אוהולך
 15 בורר וא' א' כל וכן . הוא נירא כי ה' טעשה את להבין בעלמא המצאותאלא
 זה . סיתר וגה בונה שוה לוה ונוסה . ענינו ולפי עיונו לפי וקלה נקיהררך
 . ומברא והשערה ושטא ספק הכל רבר וסוף . לזה מננר וזה . לזהמנגד
 ש רעה שהיא עליה מעיר שהנחתום עיסה עלובה אחז"ל בזה כיוצאועל
 : מאלו אלו שסקשץ הקושיות נא הודיעני אה"כרכז
 הילכך . יכלו לא והטה הזמן יכלה ולספרן להגירן באתי אם אה"חר13ך1

 : השאר על תדין השכלתך בעוסק וטכנה סברא לכל אחתאחיך
 : עשה בלבבך אשר כל אה"כרכט
 . לקבלה החוטר המכינים מהמקרים מלרה שהצורה אמר ארם"פו אה"חרך

 ומתרבה סקרה שהוא החום בו נכנס האש צודת שיקבל קודם . העץכנון
 הפרש אין המקשים( אמרו ו זה ולפי . החוכר מכח אש פוציא שלבסוףעד
 . יתכן לא וזה ויותר בפחות אלא החום שהוא למקרה עצם שהיא הצורהבין
 ולא . עיקר אינו הצורה כן ואם מהחומר נולדה שהצורה אומר שהואועוד

 : המורכביםראשית
 כמעת הימים ברוב אבל היפי בימי אר"מפו חכמת לטאתי אני אה'כרלא

 תשובה שיש נ"ל עדין אמנם . רבו כסו שרבו מענותי בעסקיששכחתיה
 : הזאתלפושיא

 אלא אינו טגטתי כל כי בזה להאריך לי אין אמנם ייש יש אה'חרלב
 פרקים ראשי להגיר לי די ולזה . הפילוסופים על חז"ל יתרוןלהורות
 : חז"ל אל כשאבוא פה ארחיב ואה"ב . הפילוסופיםשל
 . האחר מענות ולסתום האחר מענות להניד לך אין דינין בעליבין שאדון רוצה שאתה שכיון להאריך שראוי למקים לקצר נכת ח12 אה"כרלג

 : לאלם פיך פתח משום תעבור תעשה ככהואם
 . ובתמים באמת דינין הבעלי שני פענות לפעון דעתי אין אה"הרלך

 הפילוסופים נגד גרולה אחת תענה לי שיש מפני ועולה מקצר אניאבל
 אשיותיהם והורסת יסודותיהם הסקרקאת ה' את ירעו לא אשרהקדמונים

 2 ליראיו ממכסתו שחלק ברוך ותאמר השמימה עיניך תשא ואז .הפיל בפני כיתוש חדל בפני הם ופלפולם שכלם כל שעם להודות יוכרחווע"כ
 ואם . להכריחך רוצה איני אך הואת לפענה מיחל עיני כלו אה"כרלוץ

 : בעתה לאו ואם תתישנהתרצה
 בין אמנם . פוב מה בעתו ודבר כ"נ( ת"ו )משלי אמר שלפה אה"הרלן

 מששה ויש . משולש כמין ויש ווין כטין עשויים הרקים מהגופים ישסברתו שלפי והיינו . גאשי'נרו נגר שמקשים סה לך אגיד כך וביןכך
 את ראה אשר הוא ואיזה זה הוא מי מטנו שואלין ובכן . צלעותומשסף

 : ותכונתם בצורתם האלוהגופים
 ולרוחב ולעומק לאורך הנמרך שכל אמת שאית אומרים קארט"יסיוונגד

 שבמילואו באופן סתפשפ עצם שיהיה ג"כ שצריך אלא גיףהוא
 אלא אינו המורכבים כע האש ע"י שסוציאין שמה אומרים הקיפו"קוסונגזל ; אותו טמלא שהוא זמן כל במקומו מליכנם אחר גוףיעכב
 2 הם שכתבו כמו ראשונים ולא פהראשונים המתהוים שנייםעיקרים

 כהית כל שבין להודיעך אלא כונתי אין אבל . פסני געלם יא אהיחרלה י וייתרץ נהוות הקושיות אלו כל אה"כרלז
 הפילוסופים 12'11



שני רביעיליכדה'עירי%
 . בתנאים' . בעיקרים חברתה עם שתמכים אתת ,שם איןאטלוטים
 ואחר , מערכה סול מערכה אלה נוכח אלה נלאמים אדרבא .ובהקדטות
 רעת בכת יש אם רבה וסוף לדרום. פניו וזה לצפין פניו זה והטורחומוסל
 ששוס ג"כ ואפשר . מהם אחד אחר אלא יסכים לא האמת עם להסכיםהארם
 הוא סי כי להבל ושנותם לריק ימיהם כולם ויבלו נכונה דבר לא טהםא'

 ואטרי הודו עצמם הם והלא . דעתי קבלו לאמר לבו את ערב אשר8הם
 ואם רכ"ז( )ט" שאמיתי כמו וסברא השערה אלא אינה חכמתם כלבי

 סי להם יאמרו . חנם יהגה אמת כי ולומד בסברתם להחזיק תלם עליעמדו
 הששי יום עד אין ואדם בראשית בטעשה קרסךי יתוש והלא וף בשדעמד
 רבר אשר הוא ומי . ארץ ביסדי היית איפה ד'( )ל"ת לאיוב אסרוהש"י
 כסין עשיתיו גם ויצרתיו מאין בראתיו הראשון החופר לאמר לו ויגיף אליו ה'פי

 ואויר וכוכבים וירח ושמש שמים צורת לו ונתתי לקחתי וסטנו גדולהעיסה
 שונים ממורכבים מורכבים ויצרתי . שונות מצורות וצוות קפנים גופיםכסין בראתיי או . ואדם ועיפות והיות ובהטות ודגים וצמחים ואילנות וארץומים

 כל על תאמר וכן . שונים בדרכים והתנועה והנודל והצורה המצבבסידור
 הנפצאים את ומחריבין עולמות בדעתם הבונים הפילוסופים שארמברות
 שש ויתעלה יתברך הבורא ויכולת חכמת דהייט סוף להם שאיןבמים צללי ר"ה( )סי' מוכיחות ידים יש וא' אן שלכל ואעפ"י . אחריםבדעות

 : בידם חרםוהעלו
 העלים לא אבל הכלית בלתי הן הש"י ויבולת שחכמת ספק אין אה"כרלמ

 סברים וכטה כמה שהרי . ויבלתו חכמתו פניצוצי קצת ארם בניפעיני
 יש כי אף לעין נראין שרובן . הלמודיות חכמת בקצת הוא כך אה'הרמ י הנסיון עם שכמכים*םאסרו

 . יחד ולהמבימם ענינם על לעמור אדם לשום א"א אשר קשים דבריםבהן
 המרובע אלכסון וכן עיגולו אל להשוותו יכול אדם שאין העיגול אלכסוןכנון
 : ושמא וסברא בהשערהאם כי טרע ואין רואה אע ההכסית שאר בכל אבל צלעו עם להשוותושע"א
 סהפילוסמים נמצאו דברים וכסה כסה והלא כן תאמר ואיך אה"כרכטא

 ברום'יפרו שקורא זכוכית קנה כנון . הראשונים שערום לאהאהיוניס
 . לא ש מפר ההיה אם יודע ובו פירקו"ריא הנק-א חי כסף בושסשיסים

 הנקרא משקה בו משימין אשר טירפו"משיו שנקראו אהד זכוכית קנהוכ!
 זכוכית שמשימין ידי על וכן . ההום או הקור גובר אם יורע ובו ייןרוח

 בחרר רואין השמש נצוצי בו ועוברים וסנור נקוב בחלון גבנוניתשצורתו
 ורגליו לפפה שראשו אלא בגריו צבע עם בשוק שעובר סי כלחשוף
 אמיתית היא החוש אל רץ שהתחש האומר שסברת ירעו ומשם .לפעלה
 המצאות וכמה . ארם"פו שכתב כסו לכוחש הולך שמהחוש ולאכאפלפ"ון

 : ומועילות יפות לי ספרו אשראחרות
 ההבטה קני הסצינה הם . מאלה ומועילות טובות לך אניר אס אה"ברמב

 רררקהם  טיהיו  ואע"פ העין אל אותם וסקאבין התחשיםשמטילים
 לעק נראה שאינו הטוחש את המנלים ההבפה wo אחי po1 .  שיליןבבאן
 צדק :וכב את הטקיפים כוכבים ארבעה מצאו הראשון בנון . קמטתיסרוב
 ובמק . ובירח בשמש אחתם חידושים וככה ובמה שבתאי כוכב אתאשושה
 אמצעם לענפים ואלה ענפים לכסח בתוכה מתחלק הריאה שקנה גילויהשני
 ורומוו4 האוי שואטת הנשימה שעא קטטת אבעבועות כטל בהןושיש',

לאשטל



כ2ןשני רנניעיויכדוןכוזרי
 וכמה שמה האחרונים שכתבו כמו הרם הקפת מכ וגילו . ענבים5אשכו5
 אם נבנוניתו צורת שע"י זכוכיות המציאו הם . מספר אין אדפלםחרושים
 ובזמן בענלה טתכות טיש וכל והברזל הנחשת מתיך השמש לפנייושם
 קלות חדשות תרופות הקים"קא ע"י המציאו הם . האש מן יותרקרוב
 א' בלוג הקדמונים עושים שהיו שמה באופן הקדמונים מתרופותוסיבות
 ומתוק מועיל ערב הלוג ברביעית האחרונים עושין הגוף להריק משקהשל

 : כבראשונה ורע מרולא
 נרולים D~Dbn שאינם טפי יצא ולא בדעתי עלתה לא סעו5ם אה'חריר י מחוכמים חכמים שהמה לדברי סורה אתה א"כ אה"כ3137

 אפשר הפילוסופים שחכמת 5פי ערך בלי מהם חכמים שחז"לאלא
 התועלות להכחיש ידך לאל יש כיצד מטך שמעתי לא עדין אה"ביבהה : תלמוריות במקצת אלא תהיה ולא תקוםשלא
 : ושהגרתשהגיתי

 ן הלמודיות אל אותן סייחם אני אלא מכחישן איני אה'חר23ך
 : בעיניך יקלו הלמודיות אל יהומן פפני וכי אה"כרומז
 וכבוד גדולה כך כל יאות לא אנ5 . בעיני קלות אינן אדוני לא אה"חרכשה

 ההכפה קנה כגון . סקרה ררך נמצאו שרובן ספני אותןלפטציאים
 והיה בירו קרת של חתיכות שתי לקח אחר ארם כך. נמצא נפלא דברשהוא
 שהיו וראה שכננרו במוחשים ומביט זו לפני ווו זו לפני זו שהוק דרךמשים
 בכמה החתיכות והרחיק וקרב והביט וחזר גדולים ויותר קרובים יות*נראים
 לאחיו זה על  וכתב מעשה היה שכך ומאה שלש פעמים שראה עדפנים
 הוא נם וניסה ובחן הנ"ל קארם"סיו שהיה אופרים ויש נרול פילוסוףשהיה
 הם ובן . ההבפה קנה המציא רבה ושקירה גדול עיון ואחר זכוכיתבשתי
 מנין ברזל חרשי שראה ידי ע5 הניגון מלאנת המציא שפיטא"נורשאמרו
 ושקל גיטן מין מולידין שהיו הקוונמים קול ושמע המדן על בקורנםאותו

 ער והקול המשקל בהפרש ופלפל עיין ובכן מזה כבד שזה וראההקורנסים
 : הנינוןשהמציא

 תופש כל אבי היה הוא ל( )בראשית למך בן ביובל והכתיב אה"כרכ1ט
 : ועגבכנור

 סננן  היה  פיטא"גורש  לפני  שנים  טאוה כסה שהיה שדוד ועור אהיהרנ
 : בתהלים כנראה גרויומשורר

 : שאת ביתר קושיתי מחזיק אתה אה"כרנא
 מהיונים ראיה ואין בבל גלות של שנה בע' חי פיפא"גורש אה"חרנב

 ההד כבר להם חדש שהיו מה כי והמלאכות החכמותלהמצאת
 התחיל ומשם אד"הר נברא שם כי האידיאה בבל ישן קדמוניותמשנים
 והטלאכות החכמות למערבה היושבות הגלילות בל לסדו וכחשביההישוב
 של הן וצורוע עברית הן שמותן שחצי היונים של מהאותיותבנראה

 2 מהופכות הנהך עבר שלאותיות
 נוטעו בעולם הנודעות והמלאכות החכסות כל אשב רעתך לפי אה'כרנג

 הי4 תורה מתנה לא אילמלא יוחק א"ר מע"ב( ג4 ףף פ8י)ומרובין אן4-י חי'ל שהרי ,ה. למרתי איה ישמי ישראן חבם, סרבר, אה'הרני
 כחתוך ופירש"י . וכו' מיונה ועריות מנסיה וטל מהרעל צניעותלמרין
 בקיץ ערה רבתיב טנסלה תל . שאתו וטכסה ארם בפני רעי מטילשאית

לחמה
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 לבת אלא גוקקת שא" סיונה ועריו' . חביתה טאנל גוזלת אחת ואיןלחטה
mw, ועופות חיות טבהטות למיצי תרופותיה וושרות עיקרו נ"כ וברפואה 
 שלו ח' בם' פליני"או כתב וכן ארץ טבהסות פלפנו לומר שיחכןבאופן
 שטן שהוא לו כשיראה סייסי מום דהיינו שהאיפופומסו"ם וכזז כ"ופרק
 לעצם דם מקט ובו מאר תר קוץ או )קנה ופבקש היבשה אל מצאמאר
 הצריך דם כל שיצא ואחר pllyn שיקוב עד הקוץ על שיושב דהייתנירה
 הנקרא העשב אוכל בגוף חק לו נעץ כשהצייר הצבי , במים המכהטרפא

 פאלאנ"ני הנקרא ארסיי עכביש טין נשבו ואם נופל. והחזןדוקמ'אם
 שהקיליר"וניא אדם לבני הורה דריר והצפור . סרפנים באכילת עצמושרפא
 * עינים הולי להם כשיש בניו מרסא שבו מפני לעינים טוב הוא עשבסין

 : שם כתובים הנם עמו רבותוכהנה
 בשאר האטר טה אבל שהוכית ושלאכות ~ בחכמות הניחא אהשכרנה

 האשפר"ונטיאה. הכמת כגון סדברי' שאינם טהבשח ללטור שאיןהחכמו'
 : ~הלכת שהארץ או פהלך שהשטש לאנשים לימד מהב"חסי

 נקל בנסיון התלוי הדבר שכל המלך אדוני לך אמרתי נבר אה"חרני
 עם יחם קצת לו כשיש ובפרת ושקירה עיון בטעם ולהודעלינלות
 שתי בי! יטצא שלא באיפן ולכאן לכאן פנים עדין יהיו ואעפ"בהלכודיות
 . משל לך והרי אחר באופן ולא הוא כך בהחלת לומר שיוכל ויוכיחהכתות
 תנועה בלי עמדה על עומדת והאיץ טתנועע שהשטש שאים אנחטהנה
 יושב שהשמט להו דסבירא לסאן אבל ואחרים טולום"יאו סברת היתהוזו

 . השמש לתנועת ראיה מהראחה שאין יאברו הנועה בלי לכת ב.:ביבמרנו
 כך כן ואינו מהלכת והארץ עוטר שהוא לי נראה בפפינה ההיפךשהיי
 סהלר שהשמש לנו ונראה עוטר והשטש מהלנים הארץ יושבישנהנו

 : עוסדתוהארץ
 : כך שיהיה אפשר יני אה"כרנז
 ביהישע שסיפי מה ננד שהוא מפני כך להאמין אפשר אי אהיה41נח

 כמו . תסים כיים לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעטור "(נוטם
 מה מזה להאמין בירני שהיה תימא אפילו אבל קל"ב( )סףשהוכחתי
 פומה השבל בשבילו אשר ועצום גדול כפק רעופתנו נצב הנה חפץשלבנו
 : שטאל על או יטין על לפנות שיוכל מבלתי הסעיפים שתיעל
 : המבוכה ססםנר נפשי להוציא רברך יחישה יפהר אה"כרנמ
 הספינה ואת עומדת היבשה את רואה ביבשה שהיושב נשם אהדרם

 עומרת הארץ את שנראה כן גם אפשר . האמת ורואה במיםסהלבת
 : באסת שהוא מה ונראה מהלך השסשואת

 כסו המעיפים שתי על פוסח שכלי רואה והנני יאפשר. אפשר אה"כרסא
 : לוו או זו לסברא לנפות דרך לו אין כןשאסרת

 שבהם ישנים גם תישים שהרי 'ברואה שגו הארץ בישוב אהיהרסב
 בעלי בהזקה תקבל לא השורפת חטרה שכל ואמרו ענו נאזורכולם

  ההוא הגליל על ישר בניצוץ  סבה השסש בי  ושריפתה חוסה סרובחיים
 אש כקדוח ישרפו חיים בעלי שם הע ואם אש כיקור יקור יקר כןועל

 אלא יישוב NrP לא הארץ ברור שבכל ואופדים מקשים היו ובכןהממים
 : צפון לצר המטוגנתבחנכיה

 שאינו ס* עם שתדבר רבות פעמים לך אסרתי שבבר עליך הססי אה"כ,ולנ"נ
 : במריין על הקרקרים הכל יביש למען ההבמה עיקרייורע

ההזוז




