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בפ״ב  6לדרו שלא הראשונים מכמים צוו י
 לאיש אלא אלו בדברים ברבים

 :דורשין אין פרק ריש .וכו׳ בלבד אמד־
ואע״ם

 הבורא דעח להשיג נוכל שלא ולפי המציאוח ממוייב לא אפשרי ויהיה הפועל אל הכח מן ויוצאה מחמדשח ידיעפו ההיה שא״כ כך השם ידיעס להיות אפשר ואי . הצורה זו ידע שבה
 ״,p53 ,p ,כן/ ה׳ חי אלא ה׳ מי אומר ואין מהותו: על נוספין שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר בדעה ולא ויודע בחיים ולא חי שהוא שנאמר אלא לנו אין חייו ולא
 מכיר אינו לפיכד :חי למצוי אלא יהיה לא וזה בכחו הגלגל ומסבב העולנן בורא שהוא לדעת להורות כדי חי שהוא ה׳ ר״ל אלא תואר אינו בפח״ח ומי ,עצמו על יותר המי

עלולה: יודע העילה שהיודע הכל ידע עצמו יודע והוא והואיל נברא לכל עילה ושהוא עצמו יודע שהקב״ה למעלה הענין זה זכרנו כבר .וכו׳ הברואים מחמת ויודעם הברןאים
אלו פרקים שבשני העיקרים כל וביאור יא ' , ,

 חי אומר ולפיכך .בוריו על להכירו האדם בלב ולא
. חי אלא ה׳ חי אומר ואץ נפשך וחי פרעח שאץ" ה׳

 כחיי או החיים ■ הגופים חיי" כמו שנים "וחייו הבורא
 מחמת ויודעם הברואים מכיר אינו' לפיכך המלאכים.

 עצמו יודע שהוא מפני לפיכך . ידעם עצמו מחמת אלא אותם יודעץ שאנו כמו הברואים
א בהוייתו: לו נסמך שהכל הכל .יודע  אלו פרקים בשני זה בענץ שאמרנו אלו דברים י
 פרקים שבשני העיקרים כל וביאור .זה בענין לבאר שצריך ממה הם הים מן טיפה כמו
 אלו בדברים לדרוש שלא הראשונים חכמים צוו יב מרכבה: מעשה הנקרא הוא אלו
 הפרקים ראשי לו מוסרין כך ואחר מדעתו ומבין חכם שיהיה והוא בלבד אחד לאיש אלא

 אלו ודברים .ועומקו הדבר סוף וידע מדעתו מבין והוא הדבר מן שמץ אותו ומודיעין
דעת כל ואין למאד עד הם עמוקים דברים  שלמה אמר ועליהם לסובלן. ראויה דעת'ו

 שהן דברים זה משל בפירוש חכמים אמרו כך ללבושך' כבשים משל דרך בחכמתו
ם. אותם תדרוש ואל לבדך לך כלומר ללבושך יהיו עולם של בבשונו  אמר ועליהם ברבי

תך. לזרים ואין לבדך לך יהיו  חכמים פירשו כך לשונך, תחת וחלב דבש אמר ועליהם א
לשונך: תחת יהיו וחלב כדבש שהן דברים הראשונים

עלישי פרק
ם א י ל ג ל ג  נלנל .גלגלים תשעה והם .וערבות וזבול ורקיע שטים הנקראים הם ה

 שבו גלגל הוא ממנו שלמעלה והשני הירח. גלגל הוא ממנו ^הקרוב
ב. הנקרא הכוכב כ ה. שבו רביעי וגלגל נוגה. שבו ממנו שלמעלה שלישי וגלגל כו מ  ח

 וגלגל שבתי. שבו שביעי וגלגל צדק. כוכב שבו ששי וגלגל מאדים. שבו חמישי וגלגל
 מן יום בכל החוזר גלגל הוא תשיעי וגלגל ברקיע. שנראים הכוכבים כל שאר שבו שמיני

 כולם הם כאילו הכוכבים כל שתראה וזה הכל. את ומסבב המקיף והוא למערב המזרח
 כזכוכית וזכים טהורים שהגלגלים מפגי .מזה למעלה זה בהן שיש פי על ואף אחד בגלגל

 וגלגל גלגל כל ב :הראשון גלגל מתחת השמיני שבגלגל הכוכבים נראים לפיכך וכספיר
 .בצלים גלדי כמו מזה למעלה זה הרכה לגלגלים נחלק הכוכבים שבהן הגלגלים משמונה

 התשיעי הגלגל כמו למערב ממזרח סובבים ומהן .למזרח ממערב סובבים גלגלים מהן
 ולא קלים לא אינן הגלגלים כל ג :פני מקום ביניהם אין וכולן . למערב ממזרח החוזר
כעין אותם רואין שאנו וזה עינות. שאר ולא שחור עין ולא אדום עין לא להם ואין כבדים

התכלת

וכו׳. מרכבה מעשה נקרא _׳הוא
 דרך מרכבה מעשה הענינים אלו לכל קראו
 ולא בנו אין עצמו הבורא ידיעת כלומר כבוד

 נשתדל אלא בוריה על אותה לידע כח בנביאים
 ממנו קרובים שהם הנפרדות הצורות בידיעת

 המרכבה שתורה כמו מציאותו על מורים והם
 אשר המיה היא יחזקאל אמר וכן .רוכב לה שיש

:וכו׳ ישראל אלהי הסת ראיתי
 בהחלת הנן .וכו׳ הראשונים חכמים צוו יב

 דורשין אין חגיגה ממסכת ב׳ פרק
 ולא בשנים בראשית במעשה ולא בשלשה בעריות

 מדעתו ומבין חכם היה אא״כ ביחיד במרכבה
 לפי זה ועילת .וכו׳ פרקים ראשי לו מוסרין

 עד רבות להקדמות בידיעתו יצכירך הענין שזה
 יבקש ואם . לענין מעגין המחשבה שתעתק

 ישתבשו הקדמות בלא הענין זה לידע אדם
 ואפילו רעה להרבות ויצא עיניו ויעורו רעיוניו

 יוכל לא בתחלה אותם יודע שהיה הדברים
 והלחם הבשר כי תראה הלא .אותם להשיג
 מן אותו מונעים ואעפ״כ הרבה לגוף יפים

:לסבלם כח בו שאין לפי הקנון
 זה .וכו׳ ללבושך כבשים שלמה אמר ועליהם

 נותן שהוא ופשומו במשלי. הכתוב
 מצמרם שיקח כדי כבשים לקנות עצה לאדם
 כמו שהוא וענינו .בו להתכסות לבוש לו ויעשה
 מן מימין בנקודה כמו כבשים חכמים שאמרו
 כבשונו שהם דברים כך ופירושו עונותינו יכבוש

 ומושלים העולם כובשים שהם כלומר 6עול של
 ידיעתם תהיה ובוראם הנפרדות הצורות והם בו

 פירוש .לזולתך תגידם שלא כלומר לבושך תמת
 תחת יהיו עולם של סתרו שהם דברים אחר

 כמו• העין מן נסתר הוא הכבוש שהדבר לבושך
 שיסמין כלומר .נבואתו כובש שהוא נביא שאמרו

 :אותה יגיד ולא ויסתירה אותה
 דברים כלומר .כו׳ וחלב דבש אמר ועליהם

תחת. יהיו וחלב כדבש ערבים שהם
 מעשה (סליק .דחגיגה שני בפרק כדאיתא לשונך

:המרכבה)
 שמים הנקראים הם הגלגלים א פ״ג

 וערבות וזבול ורקיע
הרבה שמות להם יש השמים •י וחכמים .הרבה שמות נהם יש ל־.&מיש וכו■. , , ,

 רשב״לאמר השמים. ושמי השמים אלהיך לה׳ הן שנאמר הם רקיעים שני יהודה רב אמר בחגיגה. איןדורשין בפרק כדגרסינן שם לו יש אחד וכל הם רקיעים שבעה אומרים
 וריש הנראים'בלבד השמים מנה יהודה שרב אלא מחלוקת לקיש וריש יהודה רב בין שאין המצא וכשהתבונן־ ערבות. מעון. .מכון זבול. שמקים. רקיע. וילון. הן, ואלו שבעה
 כוכבים ולינה חמה שבו רקיע .כלום משמש אין וילון אמר שכן .שמים מהם מעלה לכל וקרא במדרגה השמים מן למעלה שהם רוחניים דברים ומנה הנראים השמים מנה לקיש

ומיכאל בנוי מזבח שבו זבול לביא. לעתיד לצדיקים מן שוחקות ריחים שבו שחקים הארץ. על להאיר השמים ברקיע אלהים אותם ויהן שנאמר בו קבועים השמים צבא וכל ומזלות
וגנזי ומשפש צדק שבו ערבות וכו׳. ברד ואוצרות שלג אוצרות שבו מכון שירה. שאומרות השרת מלאכי של כתות כהות שבו מעון קרבן. עליו מקריב הגדול השר

 ירריס שהם לפי ערבות ונקראו לך. זבול בית בניתי בנה שנאמר זטל נקרא והמדור לשכינה מדור שהם לפי זבול ונקראים . המים על הארן לרוקע וכתיב הזהב פחי את וירקעו
g,‘ppj, מהס אחד כל התשעה אלו . כו׳ גלגלים השעה והם :רברביא בני וית ומתרגמינן י״ד) ב׳ התערובות(מלכים בני ואת שנאמר ערוב נקרא הנכבד והדבר ונכבדים

 הירח גלגל הוא ממנו הקרוב גלגל וכוכב: מגלגל שבתוכו מה כל המקיף הגדול הגלגל גלגל מכל הנה מנה אבל מניינם יזכור ולפנים מקיף שאינו קשן ומהם העולם שמקיף מהם
 jjppjp p,, _ ,pp,j5p שמן הוא ירח . ולבנה סהר נקרא הירח גלגל הראשון .הכל את מקיף שהוא והתשיעי . המזלות וגלגל לכת כוכבי שבעה הם אותם שזכר התשעה .וכו׳
 בשם המין ימנע'שיקרא שלא הקדמנו כבר כוכב. שבו השני והגלגל :לבן שעינו לפי ולבנה . סיהרא ירח תרגום וסהר ירחא. חדש ותרגום חדש בכל מתחדש שאורו לפי ירח

 שהוא לפי כן שנקרא• ואומר .כותב אוחו שקורא מי ויש הכוכבים. לכל כולל שם שזה אע״פ כוכב לזה קרא כן גם מלאכים. המלאכים ממעלת הששית למעלה שקרא כמו הסוג
 נקרא הירח מזוהר קרוב הרבה מזהיר הכוכב שזה ולפי (חבקוק-ג׳) תהיה כאור ונוגה •שנאמר הזוהר שם הוא נוגה נוגה. והשלישי מזלם: והוא והסופרים הכותבים על מושל
 נו יהיה ממנה וכשתתרחק הרבה חום בו יהיה המקום ראשי.אנשי אל כשהקרב שהרי בעולם החמימות תהיה שממנה חמה ונקראת שמש העיקרי שמה . חמה והרביעי : נוגה
 השם שזה שנקראה מצאנו שלא לזה וראיה .שתערב ובעת שתזרח בעת כחרס שאדומה לפי כך שנקראת ואפשר י״ד) החרסה(שופעים יבא בערם שנאמר מרם ונקראת .הרבה קור
 'ועל דמים שפיכות ̂ל מושל שהוא ואומרים במראיו אדום שמא לפי מאדים. החמישי החרסה: יבא בערם ע׳), (איוב יזרח ולא לחרס האומר שנאמר אלו עתים בשני אלא

 נראה והוא לבדה שתנועתו לפי כן נקרא שבתי. השביעי :בצדק מהם שופע שאינו למי הרעה תבא וממנו בהם וכיוצא והדיינים השופעים דן שהוא לפי .צדק הששי :המלחמות
 השיגו שאחריהם חכמים9 כלל. תנועה להם שאין סוברים הקדמונים החכמים היו שבו שהכוכבים לפי כו׳. הכוכבים כל שאר שבו השמיני וגלגל השבעה: מכל יותר ונח כשובת

/5ן החוזר גלגל הוא התשיעי וגלגל לא.ישתנה: היום ממשוה או מזה זיז מרחקם לפי בקירוב אחת מדרגה שנה שבעים בכל כבדה תנועה להם שיש PP PPfj pppp'ppf,33, ן
למערב-צ״ כחוזר •נראה לפיכך למערב המזרח מן סובב וזה למזרח המערב מן סובבים הגלגלים שכל הגלגלים שאר תנועת הפך שתנועתו לפי

אותה רוב לזכרון בידיעתו ויצערך התכונה בחכמת נתבאר זה כל למערב המזרח מן סובבים שמהם שאמר ומה יזכורמנינם. לפנים וכו׳. הגלגלים משמונח וגלגל גלגל כל ב
מקומה: זה ואין מכמה.

 להם נודע לא השמים גולם ואמתח . מהם המחובר ולא היסודות ארבעה כגולם אינו השמים שגולם הפילוסופים מדברי נתבאר וכו׳. כבדים ולא קלים לא אינם הגלגלים כל ג
:עבעו יודע לא מהותו נודע שלא ודבר הירח מגלגל שלמעה במה הס המקרים אלו שכל מפני ריח ולא עעם ולא כבדים ולא קלים לא שהם בהם יאמר לא לפיכך

כל
עוזי מגדל

ם פ״ג ו׳ מדעת וגדולה עד וכו׳ שמים הנקראים הם הגלגלי שין(דף אין יפרק ה1 .נ ג) דוי ו וגלגל עקרו י׳ : המזלוה מחכמת שהם דרנו לפי אחרים דנרים נ



דיפירוש פ״ג התויה יסודי הלכות .מדע ־יייש
 הארן וכו׳. בחמצע חלויה והארץ עגולים העולם את המקיתי! האלו הגלגלים כל ד

 עומדת והיא בלימה על ארץ חולה שנאמר הוא הקב״ה של פיו ברוח תלוי
 מקיף והגלגל הרוח מקיף והאש .שניהם מקיף והרוח רובה מקיף המים ויסוד .באמצע

:באמצע תלויה הארץ נמצאת הכל
 כל את המקיסין הגלגלים כל מספר ה

.חשבונו הוא וזה . י״ח העולם
 . שמותם ואלה גלגלים שלשה לו יש הירח

 ועשארד .אלמרכז וכארג .ואלמאיל .אלגוזהר
 .אלמכתאל והם. גלגלים שלשה לו יש ג״כ

 ושאר .ששה הרי .אלמרכז וכארג .ואלמדיר
 גלגלים שני אחד לכל יש לכת כוכבי החמשה

 והגלגל .י״ו הרי .אלמרכז וכארג .ממחל
 והגלגל הקבועים הכוכבים שאר שבו השמיני
 הקפנים הגלגלים ומספר :י״ח הרי ,.התשיעי
 הנקראים הם אלו .וכו׳ ח׳ מקיפין שאינם

 מחכמי האחרונים והחכמים . אלתדויר אלפלאך
 נשאר תדויר פלך לה אין שהשמש אומרים התכונה
 אלזהרה והם מהם שנים ששה. לכת מכוכבי

 קשנים גלגלים שני מהם אחד לכל יש ועפאדר
 והארבעה .התכונה חכמי מקצת שאמרו כמו

 :מ׳ הרי תדויר פלך אחד לכל הנשארים
 סביבתם שימור וידיעת הכוכבים וממהלך

 כולם שהגלגלים ביאר כבר וכו׳.
 רבים שהם ידענו ולא כלל עין להם ואין זכים
 משל דרך על ונזכור .שזכר הדרכים מן אלא

 .לכל הלמוד ומנונו הירח גלגלי בה שידעו הדרך
 והגלגל משונות תנועות לו מצאו בירח כשהתבוננו

 אמרו לפיכך משונות תנועות לו יהיה לא האחד
 תנועה כל התנועות לפי הרבה גלגלים לו יש כי

 אוהו מצאו בירח וכשהתבוננו .גלגל סיבתה
 והמהירות יקצר ופעם בהליכתו ימהר פעם

 בכל ימצא אלא בגלגל נחלקים אינם והקיצור
 שאינו קסן גלגל לו שיש ידעו ומזה החלקים

 מצאו הקנון הגלגל זה בקופר וכשהביפו מקיף
 יראה ולא גדול ופעמים קפן יראה פעמים אוחו
 ידעו השמש בריבוע שיהיה בעת אלא גדול

 שלו הנקודה הקפן הגלגל זה המניע שהגלגל
 זה ומפני . העולם באמצע אינה עליה שסובב

 וכשיהיה קפן יראה הארץ מן רחוק כשיהיה
 נקרא הגלגל וזה .גדול יראה הארץ מן קרוב
 בדרכים ידעו וגם .אלמרכז אלכראג פלך

 אלמאיל אלפלך נקרא אחד גלגל לו שיש אחרים
 ידעו הדרך זו ועל אלגוזהר אלפלך נקרא וגלגלו

 חכמת היא וזו ; וצורתם הגלגלים שאר מנין
 היא כי בפירוש ארז״ל .וכו' ומזלות תקופות

 ד) (דברים העמיס לעיני ובינתכם חכמתכם
 חשבון חכמת זו העמים לעיני שהיא חכמה איזו

 סביבת הוא תקופות ופירוש .ומזלות תקופות
 ומזלות .אומו סובב כלומר העולם מקיף הגלגל

 לשמש כדכתיב ברוג ערבי בלשון הקרואים הס
 בלשון קרויין וכן כ״ג) ב' ולמזלות(מלכים ולירח
 חכמי בה חברו רבים וספרים אלמנאזל: ערבי

 ובלשון התכונה הכמת היא החכמה זו .וכו׳ יון
: אלהיאה עלם ערבי

 זהו .וכו׳ הכל מקיף שהוא תשיעי גלגל ו
 כוכבים בו אין והוא אלאפלם אלפלך

 שיש השמיני הגלגל חילקו יון חכמי אבל כלל
 הגלגל תחת שהוא הנראים הכוכבים אלו כל בו

 . מעלות ל׳ מלק כל .מלקים לי׳׳ב התשיעי
 הכוכבים מקבוץ לקוח שם חלק לכל וקראו

 בדמות קיבוצם היה שפעמים מלק. שבאותו
 הגלגל וחלקו .בזה כיוצא וכל שור או פלה

 ועשו .המלקים אלו כנגד חלקים לי״ב התשיעי
 הענינים אלו הלומד שיבין כדי הלימוד מפני זה

 סבבה שהשמש לידע כשנרצה כיצד .במהרה
 וכן פלה מזיל כל סבבה שכבר נאמר מעלות ל׳

 ששמותם המזלות והם ;הדרך זה פי על הכל
 כך ונקראו מזלות מלת ביארנו כבר .וכו׳ סלה
 מהם קרוב או בהם מהלכין והירח שהשמש לפי

נקראים ערבי בלשון וכן ואזל וילך והרגום
 הקרוי מחנה יום בכל בהם הירח הילוך לפי מחנות לכ״ח אותם מלקו הי״ב שאלו מנאזל
 .וכו׳ מלה ושמותם :ל״ח) בעתם(איוב מזרות התוציא שנאמר מזרות נקראו וגם מנזלה

גלגל עם המזלות גלגל יתקבץ שבה הנקודה חחלת שהוא לפי י המקום מזה המנין התחילו
שיווי

 וכן .האויר גובה לפי הוא בלבד העין למראית התכלת
 המאורעין אלו שאין לפי ריח ולא טעם לא להם • אין

 האלו הגלגלים כל ד :מהן שלמטה בגופות אלא מצויץ
 תלויה והארץ ככדור עגולין הן העולם את המקיפין
 שהן קטנים גלגלים הכוכבים מן למקצת ויש .באמצע
 אלא הארץ את מקיפין הגלגלים אותם ואין בהן קבועים

 :המקיף הגדול בגלגל קבוע מקיף שאינו קטן גלגל
 שמונה העולם כל את המקיפין הגלגלים כל מספר ה

 .שמונה מקיפין שאינן הקטנים הגלגלים ומספר .עשר
 ובכל יום בכל סביבתן שיעור וידיעת הכוכבים וממהלך

 לרוח צפון ומרוח צפון לרוח דרום מרוח ומנטייתן שעה
 אלו כל מספר יודע• וקריבתן הארץ מעל ומגבהן דרום

 חכמת היא וזו הקפתן. ודרך הליכתן וצורת הגלגלים
 הכמי בהן חיברו רבים וספרים .ומזלות תקופות חשבון

 חלקוהו הכל את מקיף שהוא התשיעי גלגל ו : יון
 וחלק חלק כל חלקים, עשר לשנים הקדמונים החכמים

 הכוכבים מן בו שתראה זו צורה שם על שם לו העלו
 המזלות והם .תחתיו מכוונים שהם ממנו שלמטה

 .בתולה .אריה .סרטן .תאומים .שור .טלה .ששמותם
 גלגל ז :דגים .דלי .גדי .קשת ,עקרב .מאזנים

 הצורות מכל צורה ולא חלוקה לא בו אין עצמו התשיעי
 השמיני שבגלגל הכוכבים בחיבור אלא .כוכב ולא האלו
 האלו הצורות תבנית שבו גדולים בכוכבים שיראה הוא

 מכוונות היו לא צורות עשר השנים ואלו .מהן קרוב או
 להן העלו שאז המבול בזמן אלא החלקים אותן בנגד

 שבל לפי ,מעט סבבו כבר הזה בזמן אבל .אלו שמות
 השמש כמו סובבים כולם שמיני שבגלגל הכוכבים

 שיתהלך וחלק .בכבידות סובבין שהן אלא והירח
 כוכב כל כנגדו ילך אחד ביום כנגדו והירח השמש

 ׳ש הנראים הכוכבים כל ח ♦ שנדי משבעים בקירוב מהן
 ויש .מהן מאחד גדולה שהארץ קטנים כוכבים מהן
 כמה הארץ מן גדול מהן אחד שכל גדולים כוכבים מהן

 פעמים. ארבעים כמו הירח מן גדולה והארץ פעמים.
 .פעמים ושבעים מאה כמו הארץ מן גדולה והשמש

 מן מאות ושמונה אלפים מששת אחד הירח נמצא
 השמש מן גדול כוכב הכוכבים בכל ואין .בקירוב השמש

 הכוכבים כל ט השני♦ שבגלגל מכוכב קטן ולא
 חיים והם הם. והשכל ודעה נפש בעלי כולן והגלגלים
 אחד כל .העולם והיה שאמר מי את ומכירין ועומדים

 ומפארים.ליוצרם משבחים מעלתו ולפי גדלו לפי ואחד
 את מכירין כך הקב״ה שמכירין וכשם המלאכים. כמו

 ודעת .מהן שלמעלה המלאכים את ומכירין עצמן
 וגדולה המלאכים מדעת מעוטה והגלגלים הכוכבים

 גולם הירח מגלגל למטה האל ברא י :אדם בני מדעת
לגולם צודות ארבע וברא .הגלגלים כגולם שאינו אחד

 הקפן הכבש הוא פלה .הישוב רוב שבו צפון לצד לגפוח השמש תצא וממנה היום שיווי
 אנשים שני צורת והיא אלתואמין טרב בלשון קרויה וכן תאומים חלב. פלה כדכתיב

 מרמש אחד תבנית הוא סרפן .שנים שהוא זוג מלשון אלזוגא נקראים ובן יחד מחוברים
יש שפחה צורת שהיא מפני אלעדרא נקראת וגס .סנבלת הנקראת היא בהולה .המיס

:ידועים והשאר .כנפיס שני לה
.וכו׳ מכוונות היו לא צורות הי״ב אלן ץ

 לכוכבים השיגו לא הקדמונים החכמים
 השיגו ובאחרונה כלל הנוטה השמיני שבגלגל

 מעלה שנה ̂ שבעים בכל כבידה תנועה להם
 כבר הנה עד המבול מזמן לפיכך בקירוב אחת
 החלקים כנגד מכוון שהיה מקומם ונשתנה סבבו

 שכוכב שתאמר כמו זמן באותו תשיעי שבגלגל
 עתה יהיה שור מזל בתחלת זמן באותו שהיה

:האומים ממזל מעלה בצשרים
 בכל השמש מהלך .וכו׳ השמש שיתהלך וחלק

 מהלך והיא אחת ממעלה קרוב יום
:בקירוב שנה בשבעים הכוכבים

 אמר .וכו׳ מהן יש הנראים הכוכבים כל ח
 קפניס הרבה כוכבים שיש לפי הנראים

 הנראין 'והכוכבים קמנן מפני נראין שאינם
 ומלקו כוכבים וכ״ב אלף אותן למנוח שיוכלו
 הכוכבים הראשון החלק .חלקים לששה אותן
 עד וכן .השני שבחלק הכוכבים מן גדולים שבו

 מן גדול שהוא מהן יש הכוכבים ואלו ;סופן
 הירח מן גדולה והארץ .פעמים כמה הארץ

 חכמי אצל ידועה הארץ מדת וכו׳. פעמים מ׳
 אלף כ״ד הארץ שכדור במופת שידעו התכונה

 ושמונה אלפים שבעת הארץ קופר ויהיה .מיל
 כדור בו שידעו והמופת .בקירוב מיל מאוס
 הקופב גובה וכוונו במקום שעמדו הוא הארץ

 על הארץ שפח על והלכו הכוכבים מן כוכב או
 מעלה הראשון הגובה שנתוסף עד היום חצי קו

 ששה ומצאוהו אותו שהלכו המהלך ומדדו אחת
 בש״ם זה כפלו מיל שלישי ושני מיל וששים
 אלף כ״ד להם יצא הגלגל כדור שהם מעלה

 ומאחר .הארץ כדור שיעור שזהו ידעו מיל
 שבעה שמא הקופר ידעו הכדור להם שנודע
 שנים העגולה תהיה אם כלומר ועשרים לשנים

. בקירוב שבעה שלה הקוטר יהיה ועשרים
 הכוכבים גובה בו שיערו הארץ קופר וכשידעו
 קרוב הארץ מן גדולה שהשמש וידעו וכמותם

מ׳ בכמו הארץ מן קפן והירח . פעם מק״ע
 שהיא ק״ע כשתכלול וכו׳. הירח נטצא :פעם

 הארץ מן הירח חסרון שהוא' במ׳ השמש שיעור
 הכוכבים בכל ואין :ות״ת אלפים ששת יצא

 שבגלגל מכוכב קפן ולא השמש מן גדול כוכב
 כ״ד הארץ מן קפן והוא עפארד זה וכו׳. ״ני

: פעמים אלף
 נפש בעלי כולם והגלגלים הכוכבים כל ט

 שזו מתנועתם זה ידעו .וכו׳ ודעת
 האבן כתנועת פבעיח שחהיה א״א התנועה

 מבעית בתנועה שהמהנועע למעלה והאש למטה
 והגלגל ינוח בהכרח ממנו שיצא למקום כשיגיע

 כתנועת תנועתו אין וגם נח ואינו תמיד סובב
 דבר אל שיקרב כדי אלא מתנועע שאינו החי

 והגלגל לו שיזיק מדבר יתרחק או ממנו שנהנה
 שממנה הפאה שהרי הצורה זו על תנועתו אין

 תנועתו תהיה לא הילכך תמיד ישוב אליה יסוב
 לא התשוקית והתנועה .תשוקיית תנועה אלא

 סיבת היא שהנפש ושכל נפש לבעלי אלא תהיה
 להדמות הנפש תשתוקק שבו והשכל התנועה
 ועומדים חיים והם השכל; שהוא בעילתה

אלא חיות שאין חי הוא נפש בעל כל וכו׳.

T'“־ הס במקצת וצורה צורה בל ונקבע רגלנלים כצורת ואינן זה S U4 ובשם! p .M ̂
ה. גולם  בתחלה כך. התיקון .וכו׳ עצמן מכירין כך במקצת נתחברה האש ציית ראשונה צורה ז
עילסס מכירין ואח׳׳כ . עצמו אח יכיר Jצןףך ןצןףךן גוף משניהן ונהיה זה גולם

עילתס שיכירו ומאחר .הנפרדים השכלים שהם ז-דדד! *
ח רו המציאות מחוייב עילה להם יש שגם ידעו ה

:הקב׳׳ה והוא
̂ל למפה האל ברא י  הפילוסופים אותו קורין הגולם זה וכו׳. אחד גולם הירח מגל

 ימצא לא ולעולם וצורה מגולם מחובר גוף שכל ידוע ודבר .אלאזלי מארה אל
שיתבאר כמו הדבר זה שמכרת היא הדעת אלא גולם בלא צורה ולא צורה בלא גולם

אח״כ
עוז מגדל

:יצירה דספר רכיעי פרק משנה . הפרק סוף גיד פו' הירח מנלנל למעה האל ברא
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 ולפי כפנע מזו זו משומח צורות ארבע קבל בהתלת השם שבראו הגולם וזה אס״כ.
 מקומה ויבשה חמה שהיא -לפי הכל מן קלה שהיא האש .מקומם נשתנה מבעם שינוי

 ואינה עין לה ואין הרבה זכה והיא המבעית האש היא וזו הירח גלגל בשיפולי
 כולו בלילה האויר נראה היה אדומה היתה שאילו שאצלנו האש זו כמו אדומה
 ולח חם והנא הרוח האש מן ולמעה .אדום
 מקומו לפיכך המים מן וקל האש מן כבד והוא

 שהוא לפי ממנו למפה והמים .האש מן למסה
 מן כבדה והארן . ולח קר שהוא מאני כבד
 עומדת והיא הכל מן לממה היא לפיכך הכל

 על ארן מולה כדכתיב השם בגבורת באמצע
 . עגולים הם גופים הארבעה אלו וכל .בלימה

 מבעית מנועה ותנועתו חבירו מוך אחד וכל
 לחזור כדי יתנועעו למקומם חון כשיהיו ^ומר

 אותה והזרוק אבן כשתקח כיצד . למקומם
 שיחזור עד ישקום ולא יתנועע מיד למעלה

 כשהכבוש מקרה.'וכן אומה ימנע לא אם לארן
 מעלה ההכרח כשיסור בהכרח לממה האש

 בהכרח הכל יניע כשיסוב והגלגל . למעלה
 יסודות הארבעה לאלו וסבובו הגלגל ומתנועת

 ארבעה והם . ונפסד הווה כל מהן יתהווה
 שיתחבר ובעת .ומדבר וחי וצומח דומם מינים

 גולם מהם מהנתהוה או אלו יסודות מארבעה
 ראוי יהיה ולא הגולם וכשיפסד לקבלה שראוי
 מדבר יפסד מיד בו שהיהה הצורה אותו לקבל
 היסודות לארבעת ויפרד שישוב עד לדבר

:מהם שנתחבר
 נפש בעלי אינם האגו גופות ארבעה יא

 שתנועתם זכרנו כבר .וכו׳
 למקום בה - שיהנועעו נפש להם ואין טבעית
 לשנות יכולים אינם לפיכך החי נפש כמו שירצו

מן ה׳ את הללו דוד שאמר וזה מנהגם:

 התשובה החי, אלא מהלל מהללים.ואין שהם אמר ודוד מתים כגופים שהם תאמר היאך
:מברואיו גבורתו שמכירו אדם בני הללו כך הדברים שענין

ד ״  ברא שהאל הקדים כבר .וכו׳ וארן ומים ורוח אש שהן האלו גופים ארבעה א פ
 פשוט גלמם אלו יסודות ד׳ לפיכך אלו צורות ארבע וקבל אחד גולם

יסודות מארבעה מורכב גלמם מהם שיתחבר ומה
ח. גוף משניהן ונהיה במקצתו נתחברה הרוח  וצורה הרו

 משניהם ונהיה במקצתו נתחברה המים צורת שלישית
 נתחברה הארץ צורת רביעית וצורה .המים גוף

 מן למטה נמצא .הארץ גוף משניהם ונהיה במקצתו
 אחד וכל מזה למעלה זה מוחלקין- גופין ארבעה הרקיע
 .גלגל רוחותיו׳כמו מכל ממנו שלמטה את מקיף ואחד
 למטה . האש גוף הוא הירח לגלגל הםמוך הראשון הגוף
 ממנו למטה המים. גוף ממנו למטה הרוח. גוף ממנו

 כלל: נוף בלא פנוי מקום ביניהם ואין הארץ. גוף
 יודעים ואינם נפש בעלי אינם האלו גופות ארבעה ייא
 ואחד אחד לכל ויש . מתים כנופים אלא מכירים ולא

 .לשנותו יכול ואינו משיגו ולא יודעו שאינו מנהג מהם
 וכל תנינים הארץ מן ה׳ את הללו דוד שאמר וזה

 הדברים ענין וביאור וקיטור. שלג וברד אש תהומות
 ובשאר ובברד באש שתראו מגבורותיו אדם בני הללוהו
ניכרת תמיד שגבורתם הרקיע מן למטה שתראו ברואים

:ולגדול לקטן

רביעי פרק

 מארבעה חון הגופים שכל שאמר וזה .אלו
 רוב ר״ל מארבעתן מחובר הוא אלו יסודות
 מהם משגים מורכבים גופים שיש מפני הגופים

.והאש מהארן מורכב שהוא העשן כמו בלבד
 והאד והרוח. הארן מן מורכב שהוא והאבק
 שיאמר מי וכן .והרוח המים מן מורכב שהוא

 ורוח מאש מורכב שגופם יאמר מצויץ שהשדים
:עינם לזכות יראו לא זה ומפני

 זכרנו כבר .וכו׳ והרוח האש דרך ב
 מן והיא טבעית תנועה שתנועתם

 מלמעלה והארן והמים למעלה האמצע
: טבעם לפי וזה לאמצעי

 ערובס .כו׳ גופים לכל יסודות שהם ומפני
 לא שיתערבו ובעת .אמתזאג יקרא יחד

:בצורתו מהם אחד ישאר
וכו׳. הגלגל בסביבת יהיה זה ושינוי ו

 בהכרח אותם יסבב הגלגל כשיסוב
 ויתהוה זע״ז יתערבו כשיסובו בתוכו שהם מפני

:הגופים כל מהם
 צורה בלא גולם רואה אחה אי לעולם ז

 לו שיש אלא לעין יראה לא .וכו׳
 תראה לא לפיע מגולם מורכב והגוף עין

:לבדו הגולם ולא לבדה הצורה
 הגולם שישיג הוא מדעו כלומר .האדם לב אלא

:לבדה והצורה לבדו

ט׳. השמים וארץ ומים ורוח אש שהם הללו גופים ארבעה א ותאמר תקשה אם כלומר ו
ועוף ומבהמה מאדם שיהיה וכל .הרקיע מן למטה הנבראים כל יסודות הם היאך

 . הללו יסודות מארבעה מחובר גולמן הכל עפר וגושי והרים בנין אבני ושאר ומרגליות טובות ואבנים ומתכת וצמח ודג ורמש
 יסודות. מארבעה מחובר שלהם וגולם וצורה. מגולם מחוברים האלו יסודות מארבעה חוץ הרקיע מן שלמטה הנופים כל נמצאו
 מטבור ממטה מהלכם להיות והרוח האש דרך ב :בלבד וצורה מגולם אלא מחובר אינו היסודות מארבעה אחד כל אבל האלו.
 המטה הוא הרקיע שאמצע לאמצע עד למטה הרקיע מתחת מהלכם להיות והארץ המים ודרך . הרקיע כלפי למעלה הארץ
 ויבש חם האש טבע בהן. שנטבע וטבע בהן שנקבע מנהג אלא בחפצם ולא בדעתם לא הילוכם ואין .ממנו למטה שאין
 לפיכך ממנה קלים והמים מכולם כבידה והיא .וקרה יבשה והארץ ולחים. קרים והמים ולח. חם והרוח .מכולם קל והוא

 יסודות שהם ומפני . הרוח מן קל והאש .המים פני על מרחף הוא לפיכך המים מן קל והרוח . הארץ על למעלה נמצאים
 ומים ורוח מאש מחובר גולמו ואבן ומתכת וצמח ודג ועוף וחיה ובהמה מאדם וגוף גוף כל ימצא הרקיע שתחת גופים לכל

 מהן לאחד דומה אינו מארבעתן המחובר שימצא עד העירוב בעת מהם אחד כל וישתנו ביחד יתערבו וארבעתן . ועפר
דו. כשהוא  או עצמה בפני ארץ או עצמן בפני מים או עצמו בפני אש שהוא אחד חלק אפילו מהן במעורב ואין לב

 . כאחד ויבש לח וחום קור בו ימצא מארבעתן המחובר וגוף גוף וכל . אחד גוף ונעשו נשתנו הכל■ אלא עצמה בפני רוח
 נופץ מהן ויש .יתר החום בהם יראה לפיכך .חיה נפש בעלי כמו האש מיסוד חזקה בהם שיהיה גופים מהם יש אבל

 מיסוד חזקה בהן שיהיה נופין מהן ויש .הרבה היובש בהם יראה לפיכך האבנים. כמו הארץ מיסוד חזקה בהן שיהיה
ף אחר מגוף יתר חם •גוף ימצא הזה הדרך ועל .יתר הלח בהם יראה לפיכך . המים  .יבש אחר מנוף יתר יבש חם..וגו

 . בשוה כאחד והיובש הקור בהן יראה וגופים .בלבד הלח בהן יראה וגופים . בלבד הקור בהן שיראה גופים ימצאו וכן
ה. כאחד והלח החום או . בשוה כאהד והיובש החום או , בשוה כאחד והלח הקור או שו  בעיקר שהיה היסוד רוב לפי ב

 שהוא יש .בסוף נפרד הוא אלו יסודות מארבעה המחובר וכל ג :המעורב בגוף וטבעו היסוד אותו מעשה יראה התערובת
ת. שנים לאחר נפרד שהוא ויש .אחדים ימים לאחר נפרד  הזהב אפילו להן. יפרד שלא אפשר אי מהם שנתחבר וכל רבו

 הואיל ד ♦ לארץ ומקצתו לרוח. ומקצתו למים. ומקצתו לאש. מקצתו וישוב ליסודותיו. ויחזור שלאיפסד אפשר אי והאודם
 מיד כשיפסד הנפסד כל ולא .העפר מן בנינו שרוב לפי .תשוב עפר ואל לאדם נאמר למה אלו ליסוי־ות יפרד הנפסד וכל

 הדברים כל ונמצאו ליסודות יחזור הדברים וסוף אחר לדבר אחר ודבר אחר לדבר ויחזור יפסד אלא .היסודות לארבעה יחזור
ה :חלילה חוזרין ע ארב  הארץ כיצד,מקצת .גופן כל לא מקצתן שעה ובכל יום בכל תמיד לזה זה משתנים האלו יסודות ה

ם. ונעשית ומתפוררת משתנית המים מן הקרובה  וכן .רוח והווין ומתמסמסין משתנין לרוח ׳הסמוכים המים מקצת וכן מי
 .רוח ונעשה ומתכנס משתנה מתחולל לרוח הסמוך מקצתה האש וכן .אש ונעשה ומתחולל משתנה לאש הסמוך מקצתו הרוח

 . ארץ ונעשה ומתכנס משתנה לארץ הסמוך מקצתו המים וכן . מים ונעשה ומתכנס משתנה למים הסמוך מקצתו הרוח וכן
 שיבטל אפשר שאי אש הרוח כל או רוח המים כל שיעשה עד משתנה היסוד כל ואין הימים. אורך ולפי מעט מעט זה ושינוי

 השינוי ימצא וחבירו אחד כל בין וכן לאש מרוח ישתנה ומקצת לרוח מאש ישתנה מקצת אלא .הארבעה היסודות מן אחד
 בני גולמי שאר מהן ויהיה ארבעתן יתחברו ומסביבתו הגלגל בסביבת יהיה זה ושינוי ן :לעולם חלילה וחוזרות ארבעתן בין

 הנקראת הצורה שהיא העשירי מלאך ידי על לו ראויה צורה וגולם גולם לכל נותן והאל .ומתכת ואבן צמח חיה ונפש אדם
בדעתי הנמצא גוף שמחלק הוא האדם לב אלא . גולם בלא צורה או צורה בלא גולם רואה אתה אין- לעולם ז : אישים
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