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.

אֹותּיֹות יְׂ סֹוד שָׁ לש
ִ ּושתַּ יִ ם
ְׂ משנה א׳־ ע ְֶׂש ִרים
ִאּמֹות וְׂ שֶ בַּ ע כְׂ פּולֹות ּו ְׂשתֵּ ים ע ְֶׂש ֵּרה
פְׂ שּוטֹות שָׁ לש ִאּמֹות אֶ ״מֶ ״ש יְׂ סֹודָׁ ן כַּף
זְׂכּות וְׂ כַּף חֹובָׁ ה וְׂ לָׁשֹון חָׁ ק מַּ כְׂ ִרי ַּע בִ נְׂ תַּ יִ ם׃

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.

אֹותּיֹות חָׁ קְׂ קָׁ ן חָׁ צְׂ בָׁ ן
ִ ּושתַּ וִ ם
ְׂ משנה ב׳־ ע ְֶׂש ִרים
שָׁ קְׂ לָׁן וְׂ הֵּ ִמ ָׁירן צָׁ ְׂרפָׁן וְׂ ָׁיצֵּ ר בָׁ הֶ ם אֶ ת כָׁל
הַּ ּיְׂ צּור וְׂ ֶנפֶש כָׁל הֶ ע ִָׁתיד ָׁליצּור׃

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.

אֹותּיֹות יְׂ סֹוד
ִ
ּושתַּ יִ ם
ְׂ משנה ג׳־ ע ְֶׂש ִרים
חָׁ קּוקוֺ ת בְׂ קֹול חָׁ צּובוֺת בְׂ רּוחַּ קָׁ בּועוֺ ת בְׂ פֶה
בַּ ח ֲִמשָׁ ה ְׂמקֹומֹות אַּ הֲחַּ ׳ע בּומָׁ ״ף גִ יכַּ״ק
דַּ ְׂטלְׂ נַּ״ת זְׂשַּ ְׂס ָׁר״ץ׃

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) ».

אֹותּיֹות יְׂ סֹוד
ִ
ּושתַּ יִ ם
ְׂ משנה ד׳־ ע ְֶׂש ִרים
קֳ בּועוֺ ת בְׂ גַּלגֲל בְׂ רל׳א ְׂשעָׁרים וְׂ חֹו ְׂזר
הַּ גַּלגֲל פָׁנִ ים וְׂ אָׁ חֹור וזֵּהּו ִסימָׁ ן לְׂ דָׁ בָׁ ר ְׂאין
בְׂ טֹובָׁ ה לְׂ מַּ ֲעלָׁה ְׂמעֺ נֶג וְׂ אֵּ ין בְׂ ָׁרעָׁה לְׂ מַּ טָׁ ה
ִמ ֶנגַּע׃
משנה ה׳־ כְׂ יצַּ ד שָׁ קְׂ לָׁן וְׂ הֵּ ִמ ָׁירן אָׁ לֶ״ף עִ ם ֻּכלָׁם
 בֵּ י״ת עִ ם ֻּכלָׁם וְׂ ֻּכלָׁם עִ ם.וְׂ ֻּכלָׁם עִ ם אָׁ לֶ״ף
בֵּ י״ת נְׂ חֹוזְׂרֺ ת חָׁ לילָׁה וְׂ נִ ְׂמצָׁ א כָׁל הַּ ּיְׂ צּור וְׂ כָׁל
הַּ ּדבּור יֹוצֵּ א ִמשֵּ ם אֶ חָׁ ד׃

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 ».

משנה ו׳־ יָׁצַּ ר מַּ ּמָׁ ש ִמתהֺ ּו וְׂ עָׁשָׁ ה אֶ ת אֵּ ינֹו
ֲמּודים גְׂ דֹולִ ים מֵּ אַּ ּוִ יר שֶ אֵּ ינֹו
ִ י ְֶׂשנֹו וְׂ חָׁ צַּ ב ע
נִ ְׂת ַּפס וְׂ זֶה ִסימָׁ ן א׳ עִ ם ֻּכלָׁם נְׂ ֻּכלָׁם עִ ם א׳
צֹופֶה ּומַּ מֵּ יר וְׂ עָׁשָׁ ה אֶ ת כָׁל הַּ ּיְׂ צּור וְׂ אֶ ת כָׁל
הַּ ּדבּור ְׂשם אֶ חָׁ ד וְׂ ִסימָׁ ן לְׂ דָׁ בָׁ ר ע ְֶׂש ִרים
ּושתַּ יִ ם ֲחפֵּצִ ים בְׂ גּוף אֶ חָׁ ד׃
ְׂ

