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הסוד  והמסתורין  בתאריך   -ומי  הוא  התלי........אותות  באותיות 
 הלידה  העברי........

"סדר  כ"ב  אותיות  יסודן  וצירופן  ושיעורן  ודבוריהן  ויצירתן  וסודן  ותמורתן  ומעשיהן .וכולן  אדוקות  
החלוק  לשבעה  רקיעים,  ברא   בתלי  ובגלגל  ובלב.ומי  הוא  התלי,  כשברא  האלהים  את  הרקיע שעלינו 

את  התלי  ממים  ומאש  בדמות  תנין  גדול  כנחש  גדול  עקלתון,  ועשה  לו  ראש  וזנב  ונטהו  ברקיע  
הרביעי,  הוא  אמצעי,  הוא  מעונה  של  חמה,  ונטהו  מקצה  אל  קצה  כבריח  כנחש  עקלתון.  העוקל  

ת  עגולה,  וכל  הכוכבים  והמאורות  והמזלות  אדוקין  בו,  כמו  שלו  באמצע ארכו  בתלי,ונטייתו  כטבע
רקיעים תחת  שאדוקין  חוטי  שתי  הערב  במנור  אורגים,  כן  הם  אדוקין  בו  כל  הכוכבים  שבשבעה  

ומעלה,  ושני  המאורות  וי"ב  מזלות  והוא  נתמנה  מלך  על  כלם  לנהגם  בין  בטוב  ובין  ברע  והוא  
הכוכבים,  והוא  המוליך  והמביא  את  המאורות  ואת   'המאורות  ועל  ה  'כהה  את  האור  על  במ

,  והוא  רהכוכבים  ואת  המזלות  ממזרח  למערב  ןממערב  למזרח  והוא  המחזיר  את  הכוכבים  לאחו
אותם  לילך  הלוך    מעכב  אותם  לעמוד  במקום  אחד  מלילך  לא  לפנים  ולא  לאחור,  והוא  המוליך

ישר,  והוא  מאש  וממים  וכחו  כמים,  ואינו  נראה  לעין,  כי  אם  ממסורת  למוד  הספרים  הקדמונים  
אנו  מוצאים  לדעת  את  התלי  וכחו  וממשלתו  ובריאתו  לטובתו  ורעתו  והכרת  פני  הנולדים  בו,  וזמן  

וכיצד  הוא  הולך  הראש  אחר  הזנב  וגבהו  ושפלותו,  ואיך    מהלכו  ממזל  למזל,  ומנהג  הלוכו  להפך,
תליים  הם    'אדוקין  בו  י"ב  מזלות  ששה  מצד  דרום  וששה  מצד  צפון.  ויש  ספרים  שאומרים  כי  ב

י  ,  והעוקל  שלהם  כשני  טבעות  זה   כנגד  זה , אחד  נטוכשני  תנינין  גדולים  וכשני  נחשים  עקלתונין
בצד דרום,  ואחד  בצד  צפון, ראשו  של  זה  דבוק  בזנבו  של  זה  וראשו  של  זה  דבוק  בזנבו  של  זה,  

בדרומי  צפוני  והצפוני  דרומי,  והם  ברקיע  הרביעי  במעונה  של  חמה   ומתוך  הלוכם  מתחלפים  להיות
 , וששה  מזלות  אדוקין  בתלי  אחד  וששה  מזלות  אדוקין  בתלי  השני."
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