
SEPHER YETZIRAH  

 OU  

 O LIVRO DA CRIAÇÃO  

 WW Wescott, tr. (1887)  

 CAPÍTULO 1  

1.  Em trinta e dois mais oculto e maravilhoso caminhos da sabedoria JAH fez o Senhor 
de Hosts gravar o seu nome: Deus dos exércitos de Israel, vivendo sempre em Deus, 
misericordioso e gracioso, sublime, habitação em alta, que inhabiteth eternidade.  Ele 
criou este universo pelos três Sepharim, Número, Escrita e Fala.  

2.  Dez são os números, que são as Sephiroth, e as vinte e duas letras, elas são a 
fundação de todas as coisas.  Destas cartas, três são mães, sete são duplos, e doze são 
simples.  

3.  Os dez números são formados a partir do nada décad: estas são vistas nos dedos das 
mãos, cinco em um, cinco, por outro, e sobre elas é o Pacto pela voz espiritual, e ao 
ritual de circuncisão, corpóreos (como de Abraão ).  

4.  Dez são os números do inefável Sephiroth, dez e não nove, dez e não onze.  Aprenda 
essa sabedoria, e ser sábio para a compreensão de que, investigar estes números, e 
extrair conhecimento a partir deles, fixar o desenho na sua pureza, e passá-la a partir de 
seu Criador sentado em seu trono.  

5.  Esses dez números, para além do infinito um, têm o reinos sem limites, sem limites 
origem e fim, um abismo de um bom e do mal, sem limites de altura e profundidade, 
Leste e Oeste, Norte e Sul, bem como a um só Deus e rei, fiel sempre sentado em seu 
trono, deliberará sobre todos, sempre e sempre.  

6.  Estes dez Sephiroth que são inefável, cuja aparência é como cintilante chamas, não 
têm fim, mas são infinitos.  A palavra de Deus está neles, uma vez que sai, e como eles 
retornam, eles obedecem ao comando divino, correndo ao longo como um turbilhão, 
retornando para prostrar-se no seu trono.  

7.  Estes dez Sephiroth, que são, aliás, inefável, tem seu fim, mesmo que o seu início, 
conjoined, mesmo que seja uma chama para uma queima carvão: para o nosso Deus é 
superlativo na sua unidade, e não permitir que qualquer um segundo.  E quem és o 
único lugar antes?  

8.  E quanto a essa décad do Sephiroth, restringir lábios de teu comentário, ea tua mente 
de pensamento deles, e se teu coração não te retornar ao teu lugar, pois está escrito: "A 
vida corria criaturas e devolvidos", e sobre este sábio foi o pacto feito com a gente.  

9.  Estas são as dez emanações de número.  Um deles é o Espírito do Deus Vivo, 
abençoado e mais de bendito seja o nome do Deus Vivo da Idade.  O Espírito Santo é a 
sua voz, seu Espírito, e sua Palavra.  



10.  Em segundo lugar, a partir do Espírito que ele fez Air e formados para o discurso 
vinte e duas letras, três dos quais são mães, A, M, SH, sete são duplos, B, G, D, K, P, R, 
T, e doze são único, E, V, Z, CH, H, I, L, N, S, O, Tz, Q, mas o espírito é o primeiro 
entre estes.  Em terceiro lugar, Primitive Água.  Ele também formou e concebido a 
partir de seu Espírito, e do vazio e amorfo feito terra, até mesmo como uma trincheira, 
paredes ou em pé, e variada a sua superfície, mesmo quando o cruzamento de vigas.  
Quarta, a partir da água, ele projetou fogo, e com ele formou para si um trono de honra, 
com Auphanim, Seraphim, Holy Animais, e ministrar Anjos, e com estes ele formou a 
sua habitação, como está escrito no texto "Quem comete seus anjos espíritos e os seus 
ministros um fogo flamejante ".  (Salmos CIV. 4.)  

11.  Ele selecionou três cartas do simples que, selados e formando-os como seu grande 
nome, e ele IHV selado o universo em seis direções.  

 Cinco .- Ele olhou acima, e selou a altura, com IH V.  

 Seis .- Olhou abaixo, e selou a profundidade, com a IV H.  

 Sete .- Ele olhou em frente, e selou o Oriente, com HI V.  

 Eight.-Ele olhou para trás, e selou o Ocidente, com VH I.  

 Nove .- Ele olhou para a direita, e selou o Sul, com a VI H.  

 Ten.-Ele olhou para a esquerda, e selou o Norte, com HV 1.  

12.  Estes são os dez inefável vivências, o espírito do Deus vivo, Ar, Água, Fogo, Altura 
e Profundidade, Leste e Oeste, Norte e Sul.  

 CAPÍTULO II  

1.  As bases são as vinte e duas letras, três mães, sete duplas e doze letras isoladas.  Três 
mães, ou seja, A, M, SH, estes são Ar, Água e Fogo: Silenciar como Água, sibilam 
como fogo, ar e de um tipo espiritual, como é a língua de um equilíbrio permanente 
entre eles ereto apontando o equilíbrio que existe.  

2.  Ele formou, pesadas, transmutados, composto, e criou com estes vinte e duas cartas a 
cada ser vivo, e cada alma ainda uncreated.  

3.  Vinte e duas letras são formadas pela voz, impressionado na qualidade do ar, e 
audivelmente proferidas em cinco situações, na garganta, sons guturais, no palato, 
palatals; pela língua, linguals; através dos dentes, Dental; e pelo lábios, sons labiais.  

4.  Estas vinte e duas letras, as fundações, como Ele dispostos em uma esfera, com 
duzentos e trinta e um modos de entrada.  Se a esfera ser rodado em frente, está 
implícita bom, se em uma forma retrógrada mal se destina.  

5.  Para Ele realmente mostrou o modo de combinação das letras, cada um com cada 
um, Aleph com todas e todos com Aleph.  Assim, com a conjugação de todos juntos em 
pares são produzidos esses duzentos e trinta e um portas do conhecimento.  E do nada 



que ele faça alguma coisa, e todas as formas de expressão e cada coisa criada, e do 
vazio completo Ele fez a terra sólida, e de uma inexistente Ele ressuscitados Life.  

 Ele hewed, por assim dizer, imensa coluna ou colossais pilares, fora do ar intangível e, 
a partir do espaço vazio.  E esta é a impressão do todo, vinte e uma letras, tudo a partir 
de um a Aleph.  

 CAPÍTULO III  

1.  A mãe três letras A, M, SH são os fundamentos do conjunto, e lembram um 
equilíbrio, a boa em uma escala, o mal dos outros, e os oscilantes língua do equilíbrio 
entre elas.  

2.  Essas três mães juntar um grande mistério, mais oculto e mais maravilhoso, que 
selou com seis anéis, e de lhes proceder primeva Fogo, Água e Ar; estes são 
posteriormente diferenciadas em masculino e feminino.  Inicialmente existiam estas três 
mães, e ali surgiram três poderes masculina e, portanto, todas as coisas têm sua origem.  

3.  As três mães são A, M, SH e no início quanto ao macrocosmo os céus foram criados 
a partir de Incêndio; nthe Terra primitiva da Água e do Ar foi formado a partir do 
Espírito, que fica sozinho no meio, e é a Mediador entre eles.  

4.  No ano, ou no que se refere ao tempo, estas três mães representam calor, frio, e um 
clima temperado, o calor do fogo, o frio da água, e as temperadas estado espiritual do ar, 
que também é um equalizador entre eles.  

 Essas três mães novamente representam o microcosmo ou em forma humana, 
masculina e feminina, o chefe, a barriga, o tórax e, a pérola do fogo, a barriga de água, e 
ao peito a partir do ar LIETH entre eles.  

5.  Essas três mães que ele cria, forma e desenho, e combinam com as três mães no 
mundo, e no ano, e no homem, tanto do sexo masculino e feminino.  

 Ele causou Aleph a reinar no ar, e coroa-lo, e um combinado com os outros, e com 
estes ele selou o ar no mundo, o clima temperado do ano, e do tórax (pulmões para 
respirar o ar) no homem ; o macho com A, M, SH, a fêmea com SH, M, A. Ele causou 
Mem a predominar na água, e é coroado, e isso combinado com outros, e formou Earth 
em todo o mundo, o frio do ano, e o fruto do ventre na humanidade, sendo transportada 
na barriga.  

 Ele causou Shin a reinar no inferno e coroado ele, e ele um combinado com os outros, e 
selou-las, como no céu o universo, como o calor do ano, e como a cabeça do homem e 
da mulher.  

 CAPÍTULO IV  

1.  Foram formados sete letras duplas, Beth, Gimel, Daleth, Kaph, PE, Resh, Tau, cada 
um tem duas vozes, ou aspirados ou amaciada.  Estes são os fundamentos da Vida, Paz, 
Riches, beleza ou reputação, Sabedoria, fecundidade, e Poder.  Estes são duplos, porque 
os seus opostos tomar parte na vida, em oposição à vida é a morte, para a paz, a guerra, 



a riqueza, da pobreza, a beleza ou reputação, deformidade ou descrédito, a sabedoria, a 
ignorância, a fecundidade ea esterilidade; ao poder, Escravatura.  

2.  Estas sete letras duplas salientar as dimensões, Leste, Oeste, altura, profundidade, 
Norte, Sul, com o santo templo, no meio, sustentando todas as coisas.  

3.  Estas sete letras Ele formou dupla, concebidos, criados, e combinados em as Estrelas 
do Universo, os dias da semana, os orifícios de percepção do homem, e daqueles que ele 
fez sete céus, e de sete planetas, todos a partir do nada, e Aliás, ele tem preferido e 
abençoado o sagrado Heptad.  

4.  A partir de duas letras, ou formas Ele compõe duas residências, a partir de três, seis, 
de quatro, vinte e quatro, de cinco, cento e vinte, de seis, setecentos e vinte, de sete, 
cinco mil e quarenta e partir daí, aumentar os seus números de uma forma além do 
conto, e são incompreensíveis.  Estes são sete Planetas do Universo, o Sol, Vênus, 
Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter e Marte, os sete dias são os dias da criação, e estas uma 
das sete portas de um homem, dois olhos, duas orelhas, duas narinas e uma boca, 
através do qual ele percebe por seus sentidos.  

 COMPLEMENTO AO CAPÍTULO IV  

 (Encontrada em algumas edições)  

 Ele causou produzido e Beth, predominante na sabedoria, coroou, combinados, e 
formou a Lua no Universo, o primeiro dia da semana, eo olho direito, do homem.  

 Gimel, predominante na saúde, coroado,.  combinada e Marte formado no Universo, o 
segundo dia da semana, bem como a orelha direita do homem.  

 Daleth, predominante na fertilidade, coroado, combinados, e formou o Sol no Universo, 
o terceiro dia da semana, ea narina direita no homem.  

 Kaph, predominante na vida, coroado, combinados, e Venus formado no Universo, o 
quarto dia da semana, e do olho esquerdo do homem.  

 Pe, predominante no poder, coroado, combinados, e formou Mercúrio no Universo, o 
quinto dia da semana, a orelha esquerda e na cara.  

 Resh, predominante em paz, coroado, combinados, e formado Saturno no Universo, o 
sexto dia da semana, bem como a narina esquerda do homem.  

 Tau, predominante em beleza, coroada, combinados e Júpiter formado no Universo, o 
sétimo dia da semana, e da boca do homem.  

 Por essas sete letras também foram feitas sete mundos, sete céus, sete terras, sete 
mares, sete rios, sete desertos, sete dias (como antes), sete semanas após a Páscoa 
Pentecostes, e cada um sétimo ano jubilar.  

 CAPÍTULO V  



1.  As letras são simples doze, a saber: He, Vau, Zain, Heth, Teth, Yod, Lamed, Nun, 
Samech, Oin, Tzaddi, e Quoph; eles representam a propriedades fundamentais, oito, 
audição, olfato, fala, desejo por alimentos , o apetite sexual, a circulação, raiva, alegria, 
de pensamento, de sono, e do trabalho.  Estes simbolizam também doze direções no 
espaço: nordeste, sudeste, leste do acima exposto, a leste abaixo, a noroeste, sudoeste, 
oeste do acima exposto, a oeste abaixo, a parte superior do sul, o mais baixo sul, a parte 
superior do norte, o menor norte.  Estas divergem para toda a eternidade, e como um 
dos braços do universo.  

2.  Estas doze cartas, ele projetou, formado, combinadas, pesadas, e mudou, e criado 
com eles as doze divisões do céu (ou seja, as constelações zodiacal), os doze meses do 
ano, e os doze importantes órgãos da estrutura do homem, isto é, a mão direita e 
esquerda, os pés direito e esquerdo, dois rins, o fígado, a vesícula biliar, o baço, o 
intestino, o esófago e do estômago.  

3.  Três mães, sete duplas e doze simples, são essas as vinte e duas letras com que 
IHVH Tetragrammaton, que é o nosso Senhor dos exércitos, exaltado, e existia na 
idade, cujo nome é Santo, criou três pais, fogo e água e do espírito , avançando para 
além deles, sete céus com os seus exércitos de anjos, e doze limites do universo.  

 COMPLEMENTO AO CAPÍTULO V  

 (Encontrado em algumas versões)  

1.  Ele produziu Deus, predominante na fala, coroou, combinados, e formou Aries no 
mundo, Nisan, no ano, eo pé direito do homem.  

2.  Deus produzido Vau, predominante em mente, coroado, combinados, e formado 
Taurus no mundo, Yiar no ano, eo rim direito do homem.  

3.  Deus produzido Zain, predominante na circulação, coroado, combinados, e formado 
Gemini no mundo, Sivan, no ano, eo pé esquerdo do homem.  

4.  Ele produziu Heth, predominante na Sight, coroado, combinados, e formado câncer 
no mundo, Tammuz, no ano, e do lado direito do homem.  

5.  Ele produziu Teth, predominante na audiência, coroado, combinados, e formado Leo 
no mundo, Ab, no ano, e o rim esquerdo no homem.  

6.  Ele produziu Yod, predominante no Trabalho, coroado, combinados, e formado 
Virgo no mundo, Elul, no ano, e a mão esquerda do homem.  

7.  Ele produziu Lamed, predominante no desejo sexual, coroado, combinados, e 
formado Libra no mundo, Tisri no ano, e da vesícula biliar no homem.  

8.  Ele produziu Nun, predominante no cheiro, coroado, combinados, e formado 
Escorpião no mundo, Marchesvan no ano, bem como os intestinos do homem.  

9.  Ele produziu Samech, predominante no sono, coroado, combinados, e formado 
Sagitário no mundo, Kislev, no ano, bem como o estômago do homem.  



10.  Ele produziu Oin, predominante em Anger, coroado, combinados, e formado 
Capricornus no mundo, Tebet, no ano, o fígado e no homem.  

11.  Ele produziu Tzaddi, predominante no paladar, coroado, combinados, e formado 
Aquarius no mundo, Sebat no ano, o esófago e no homem.  

12.  Ele produziu Quoph, predominante em júbilo, coroado, combinados, e formado 
Pisces no mundo, Adar no ano, o baço e no homem.  

 Chater VI  

1.  Na prova destas coisas, e estão assistindo fielmente o Universo, o Ano do tempo, eo 
próprio homem, o microcosmo.  Ele fixa como estes testemunhos da Tríade, o Heptad, 
eo Dodecad; as doze constelações governantes do mundo, o Dragão (THELE) Tali 
environs que o universo, eo microcosmo, o homem.  

 A tríade, fogo, água e ar; atrás do incêndio, a água abaixo, eo ar no meio.  A prova de 
que é que o ar é um participante com ambos.  

2.  Tali, o dragão, está acima do Universo, como um rei em seu trono, a esfera no ano 
como um rei no seu Estado, o coração do homem como um rei em guerra.  

 E o nosso Deus para os estados de oposição, o bem eo mal, o bem de bom, eo mal do 
mal.  A felicidade está reservada para os justos, e miséria para os ímpios queridos.  

3.  E fora da tríade um se distingue e nos heptad existem duas tríades, e um pé 
separados.  O dodecad simboliza a guerra, a tríade de amizade, a tríade de inimizade, 
três que são de vida, indicando, que são três tratar-morte, e Deus, o fiel rei, sobre todas 
as regras do trono da sua santidade.  

 Um acima de três, três acima sete, sete e doze acima, e todos estão ligados entre si, e 
uma com a outra.  

4.  Depois que nosso pai Abraão tinha visto, e ponderou sobre, investigados, e 
compreendeu estas coisas, ele projetou, gravado, e compõe-los, e recebeu-os em seu 
poder (mãos).  Então, o Senhor de todos parecia com ele, fez um pacto com ele, e beijei 
sua cabeça, e nomeando-lo após o seu próprio nome, ele chama o seu amigo, e como 
está escrito, concluído um pacto com ele e com a sua semente para sempre, que então 
acreditava em Deus, o Tetragrammaton, e foi-lhe imputada a justiça.  

 Deus predestinou um pacto entre os dedos dos pés, a da circuncisão, e um pacto entre 
os dedos das mãos, o da Língua.  Ele vinculados a essências das vinte e duas cartas em 
sua língua, e Deus revelado a ele os segredos deles.  Deus realizou através destas águas, 
Ele deu-lhes aloft através de fogo, e ele tem carimbada-los no tempestades do ar; Ele 
lhes distribuídos entre os sete estrelas, e atribuiu-lhes doze constelações celestes. Amen.  

 Os trinta e dois caminhos da Sabedoria  

 APÊNDICE AO SEPHER YETZIRAH  



 O primeiro é chamado de Caminho Admirable ou ocultou a Inteligência (O Maior 
Crown) - para ele é a luz que dá o poder de compreensão do que o primeiro princípio 
que não tem começo, e é o Primal Glória, para não serem criados podem atingir a sua 
essência.  

 O segundo caminho é o da Inteligência iluminante é a Coroa da Criação, o esplendor da 
Unidade, igualando-a, e é exaltado acima de todas as pérola, e nomeado pelo Kabbalists 
a Segunda Glória.  

 O Terceiro Caminho é a santificação de Inteligência, e é a base da fundação da 
Sabedoria Primordial, que é chamado de Antigos de fé, e suas raízes, Amen, e é o pai da 
fé, das virtudes que age Fé emanam.  

 O Quarto Caminho é chamado medição, coesa, ou Receptacular; e é assim chamado 
porque contém todos os poderes do santo, ea partir dela emanam todas as virtudes 
espirituais com os mais exaltados essências: eles provêm um do outro pela força do 
primordial emanação (O Maior Coroa), abençoado seja.  

 O Quinto Caminho é chamado de Inteligência Radical, porque é a própria essência 
igual à Unidade, unindo-se ao BINAH ou Inteligência, que emana do primordial 
profundidades de Sabedoria ou CHOCHMAH.  

 O Sexto Caminho é chamado a Inteligência da Mediação Influência, porque nele são 
multiplicados os influxos das emanações, por causas que lhe abundância de fluxo em 
todos os reservatórios das bênçãos, com a qual estas próprias estão unidos.  

 O Sétimo Caminho é a Inteligência oculta, porque é o refulgente Splendor intelectual 
de todas as virtudes que são percebidas pelos olhos do intelecto, e pela contemplação da 
fé.  

 O Oitavo Caminho é chamado Absoluta ou Perfeita, pois é o meio do primordial, que 
não tem raiz na qual se pode decompor, nem descanso, excepto nos locais de 
GEDULAH ocultos.  Magnificência, que emanam da sua própria essência adequada.  

 O Nono Caminho é a pura inteligência chamado porque purifica o Numerations, se 
revelar e corrige o desenho de sua representação, e alienar a sua unidade com a qual são 
combinados sem diminuição ou divisão.  

 O Décimo Caminho é o resplandecente Inteligência, porque é exaltado acima de todas 
as pérola, e se senta no trono da BINAH (a falada da Inteligência no Terceiro Caminho).  
Ela ilumina o esplendor de todas as luzes, e faz uma oferta de influência para emanam 
do príncipe de countenances.  

 O Décimo Primeiro Caminho é a Inteligência cintilante, porque é a essência dessa 
cortina que é colocada perto do fim da alienação, e esta é uma dignidade que lhe é dada 
especial que pode ser capaz de defender perante a face da Causa das Causas .  

 O Décimo Segundo Caminho é a Inteligência da Transparência, porque é que espécies 
de Magnificence., Chamado CHAZCHAZIT, que é chamado o lugar onde essas 



questões, a visão de vermos em aparições.  (Isto é, as profecias por videntes, em uma 
visão.)  

 A Décima Terceira Caminho é chamado a Unir Inteligência e é assim chamado porque 
é a própria essência da Glória.  É a consumação da verdade de cada uma das coisas 
espirituais.  

 O Caminho é o Fourteenth iluminante de Inteligência, e é assim chamado porque é ela 
própria que CHASHMAL que é o fundador da ocultadas e ideias fundamentais de 
santidade e de suas fases de preparação.  

 A quinta é o Caminho A criação Intelligence, assim chamado porque constitui a 
substância da criação em puras trevas, e os homens têm falado destas contemplações; é 
que falaram de escuridão na escritura, Job xxxviii.  9 ", e uma espessa escuridão 
swaddling banda para ele."  

 O Décimo Sexto Caminho é a Inteligência Triumphal ou Eterna, assim chamado 
porque é o prazer da Glória, além do qual não é outro que gosta de Glória, e é chamado 
também o paraíso preparado para os tementes.  

 O Caminho é o décimo sétimo Eliminação de Inteligência, que prevê Fé para os 
tementes, e eles estão vestidos com o Espírito Santo por ele, e ele é chamado a 
Fundação de excelência no estado de coisa maior.  

 O Décimo Oitavo Caminho é chamado a Casa de Influência (pela grandeza de cuja 
abundância o influxo das boas coisas sobre seres criados é aumentada) e do meio da 
investigação, a arcana e ocultos sentidos são traçadas diante, que habitam na sua 
sombra, e que apegar-se a ela, a partir da causa de todas as causas.  

 O Décimo Nono Caminho é a Inteligência de todas as actividades dos seres espirituais, 
e é assim chamado por causa da abundância difundida por ele a partir da mais elevada 
bênção e mais exaltada sublime glória.  

 O Vigésimo Caminho é a Inteligência da Vontade, e é assim chamado porque é o meio 
de preparação de todos e cada um a ser criado, e por essa inteligência a existência da 
Sabedoria Primordial se torna conhecido.  

 O vigésimo primeiro caminho é a inteligência de Conciliação, e é assim chamado 
porque ele recebe a influência divina que flui dentro dela, da sua bênção a todos e de 
cada existência.  

 Os Vinte e segundo caminho é a Inteligência Fiel, e é assim chamado porque por ela 
virtudes espirituais são aumentados, e todos os habitantes do planeta estão quase sob a 
sua sombra.  

 A vigésima terceira Caminho é a Inteligência Estável, e é assim chamado porque tem a 
virtude da coerência entre todas as numerations.  



 Os Vinte e quarto Caminho é o Imaginative Inteligência, e é assim chamado porque ele 
dá um exemplo para todos os fatos, que são criados nos mesmos moldes semelhantes ao 
seu harmonioso elegancies.  

 A vigésima quinta Caminho é a Inteligência de estágio, ou seja Tentative, e é assim 
chamado porque é a primeira tentação, pelo que o Criador (bendito seja Ele) 
experimenta todos virtuosos pessoas.  

 Os Vinte e sexta Caminho é chamado a renovar Inteligência, porque o Santo Deus 
(bendito seja Ele) renova por ela, mudando todas as coisas que são renovadas pela 
criação do mundo.  

 O Vigésimo Sétimo Caminho é a Inteligência emocionante, e é chamado estupeficar 
por ele é criado o intelecto de todos os seres criados sob os mais altos céus, e da emoção 
ou movimento deles.  

 A vigésima-oitava é o caminho natural de Inteligência, e é assim chamado porque 
através dela é consumado e aperfeiçoou a natureza de todos os existentes estão sob o 
orbe do Sol, na perfeição.  

 A vigésima nona Caminho é a Inteligência corpóreo, assim chamado porque faz cada 
organismo que é, formadas por baixo de todo o conjunto de mundos e ao incremento 
dos mesmos.  

 O Caminho é o trigésimo Recolha de Inteligência, e é assim chamado porque 
Astrólogos deduzir que o acórdão do Estrelas, bem como dos sinais celestes, e as 
perfeições de sua ciência, de acordo com as respectivas regras de revoluções.  

 O Trinta e é o primeiro Caminho Perpétuo Inteligência; e por que é chamado?  Uma 
vez que regula os movimentos do Sol e da Lua na sua boa forma, cada um em uma 
órbita conveniente para ele.  

 O Trigésimo Segundo Caminho é a Inteligência Administrativo, e é assim chamado 
porque ele direciona e associados, em todas as suas operações, os sete planetas, apesar 
de todos eles em seu próprio devido cursos.  
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