
SÉFÉR YETSIRAH, chapitre 2 

2-1 Vingt-deux lettres de fondement : trois 
mères, sept doubles et douze simples. Trois 
mères : Alef, Mém, Shin, fondement du 
plateau du crédit et du plateau du débit, et 
la langue saillante décide entre les deux.  

2-2 Vingt-deux lettres : Gravées, taillées, 
pesées, échangées, combinées. Il forme en 
elles tout le formé et l’âme de tout le formé 
à venir.  

2-3 Vingt-deux lettres de fondement 
gravées dans la voix, taillées dans le souffle, 
fixées dans la bouche, en cinq endroits : 
Alef, Ħeith, Hé, Āyin— Beith, Vav, Mém, Pé 
— Guimel, Yod, Kaf, Qof — Daléth, Teith, 
Laméd, Noun, Tav — Zayin, Saméķ, Shin, 
Reish, Tšadé. 

2-4 Vingt-deux lettres de fondement : fixées 
dans une roue avec 231 portes. La roue 
circule devant et derrière. Voici un signe de 
parole : « rien dans la bonté est supérieur 
au délice et rien dans la méchanceté est 
inférieur à l’infection (affliction) ». 

2-5 Comment ? Elles sont pesées et 
échangées. Alef avec toutes et toutes avec 
Alef. Beith avec toutes et toutes avec Beith. 
Ainsi de suite. On découvre que tout le 
formé et tout le parlé sort du Nom unique. 

2-6 [Il a] formé la réalité (substance) à partir 
du Tohu et fait du néant l’existence. Taillé 
de grandes colonnes à partir de l’air 
inconcevable. Voici un signe : Alef avec 
toutes et toutes avec Alef. Observe et 
transmute. Fait de tout ce qui est formé et 
de tout ce qui est parlé, un Nom. Le signe 
pour de parole : « vingt-deux objets (désirs, 

souhaits) dans un corps ». 

ִים   משנה א׳־ תַּ ִרים ּושְׂ סֹוד  ֶעשְׂ לש  אֹוִתּיֹות יְׂ שָׁ

פּולֹות וְׂ  ִאּמֹות ע כְׂ ה  ּו ֶשבַּ רֵּ ים ֶעשְׂ תֵּ שְׂ

שּוטֹות  לש ִאּמֹותפְׂ ן ֶא״ֶמ״ש  שָׁ סֹודָׁ ף יְׂ כַּ

כּות  ף וְׂ זְׂ ה  כַּ ק חֹובָׁ לָׁשֹון חָׁ ִים׃ וְׂ תַּ ִריעַּ ִבנְׂ כְׂ  מַּ

ִום אֹוִתּיֹות   משנה ב׳־ תַּ ִרים ּושְׂ ן  ֶעשְׂ קָׁ קְׂ ן חָׁ בָׁ צְׂ חָׁ

ן  לָׁ קְׂ ןוְׂ שָׁ ִמירָׁ ן  הֵּ פָׁ רְׂ ריָׁ וְׂ צָׁ ֶהם צֵּ ל ֶאת  בָׁ כָׁ

צּור  ּיְׂ ֶנֶפשהַּ ל  וְׂ ִתיד  כָׁ  צּור׃ ילָׁ  ֶהעָׁ

ִים אֹוִתּיֹות ־משנה ג׳ תַּ ִרים ּושְׂ סֹוד   ֶעשְׂ יְׂ

קּוקֺות בְׂ  צּובֺות קֹולחָׁ בּועֺות  רּוחַּ בְׂ  חָׁ   ֶפהבְׂ קָׁ

קֹומֹות  ה מְׂ ֲחִמשָׁ ׳עבַּ ֲהחַּ ״ף אַּ ״ק  בּומָׁ ִגיכַּ

נַּ״ת  לְׂ טְׂ ״ץדַּ רָׁ סְׂ שַּ  ׃זְׂ

סֹוד   משנה ד׳־ ִים אֹוִתּיֹות יְׂ תַּ ִרים ּושְׂ ֶעשְׂ

לֲגלת בְׂ ֳקבּועוֺ  חֹוזְׂ רל׳א בְׂ  גַּ רים וְׂ עָׁ  רשְׂ

חֹור וזֵּהּו  אָׁ ִנים וְׂ לֲגל פָׁ גַּ ן הַּ ין דָׁ לְׂ ִסימָׁ ר אְׂ בָׁ

ה מְׂ  ֲעלָׁ מַּ ה לְׂ טֹובָׁ הֺעֶנג בְׂ עָׁ רָׁ ין בְׂ אֵּ ה   וְׂ טָׁ מַּ לְׂ

עמִ   ׃ֶנגַּ

ן   משנה ה׳־ ִמירָׁ הֵּ ן וְׂ לָׁ קְׂ ד שָׁ יצַּ ֶל״ף  כְׂ ם אָׁ ִעם כֻּלָׁ

ם ִעם  כֻּלָׁ ֶל״ף וְׂ י״ת . אָׁ ם ִעם בֵּ כֻּלָׁ ם וְׂ ִעם כֻּלָׁ

י״ת  ֺרת בֵּ חֹוזְׂ ל נְׂ כָׁ צּור וְׂ ּיְׂ ל הַּ א כָׁ צָׁ ִנמְׂ ה וְׂ לילָׁ חָׁ

א  ּדבּורהַּ  דמִ  יֹוצֵּ ם ֶאחָׁ  ׃שֵּ

ר  משנה ו׳־ ש יָׁצַּ ּמָׁ ה  תֺהּומִ  מַּ שָׁ עָׁ ינֹו  ֶאת וְׂ אֵּ

ב  צַּ חָׁ נֹו וְׂ דֹוִלים  ֶישְׂ ִּוירמֵּ ֲעמּוִדים גְׂ ינֹו   אַּ ֶשאֵּ

פַּ  ן  סִנתְׂ ֶזה ִסימָׁ ם ִעם  א׳ וְׂ כֻּלָׁ ם נְׂ א׳ ִעם כֻּלָׁ

ה  שָׁ עָׁ יר וְׂ מֵּ ל ֶאת צֹוֶפה ּומַּ צּור וְׂ כָׁ ּיְׂ ל   ֶאתהַּ כָׁ

ּדבּור  דהַּ ם ֶאחָׁ ר שְׂ בָׁ דָׁ ן לְׂ ִסימָׁ ִרים  וְׂ ֶעשְׂ

ִים  תַּ ִציםּושְׂ דבְׂ  ֲחפֵּ  ׃גּוף ֶאחָׁ

 


