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The letters of the Hebrew alphabet—their sound,6 form,7 and position in the alphabet—

express the different forms of Divine energy used in creation.8 The name that each 

creation is called in Lashon ha-Kodesh is comprised of the very letters of speech which 

descend from level to level until they become invested in that particular created entity 

thereby giving it life. These letters originate from the Ten Utterances (Asara Maamaros) 

recorded in the Torah and go through a process of descent by means of substitution and 

transposition through the “two hundred and thirty one gates”9 [either in direct or reverse 

order as explained in Sefer Yetzira.10]  

                                                 
 המשכות מיני ב"כ הן והנה.  ' .ית ממדותיו וחיות כחות המשכות' בחי הן' ית דיבורו שאותיות(: "א"פי א"שעהיוה) מתניא( 8' הע) לקמן הנעתק ראה( 6

 ".יצירה' בס כדתנן ולשון בפה הקבועות אותיות ב"כ הן והן.  .מזה זה שונים וכחות חיות

 ".יאות כדקא וציורא בדיוקנא לאסתכלא יכלין את ובכל, ולשון כתב לון אית ישראל(: "א, רד) ג"זח ראה( 7

 פנימיות אל בצורתם מתייחסות רוחניות הם אמנם, הסכמיות התורה אותיות שאין(: "ב"פ) ושם(, האותיות שער – כז שער) הפרדס ספר בארוכה וראה

 אות וכל, עליונות הספירות אל ידוע רוחניות אל רומזים שהם לפי, וזיוניהם ותגיהם וקוציהם האותיות צורת מציאות בביאור ל"זר שדקדקו וזהו. נשמתם

 לרוחניות ומכון היכל האות והנה. הספירות השתלשלות כדרך למדרגה ממדרגה משתלשל', הספי מעצם אצול נכבד ומאור רוחניות צורה להם יש ואות

 שהם בשרשם ויתקשרו יתעלו קדושות צורות יתהוו ממנו הפה והבל ההוא הרוחניות יתעורר בהכרח מהאותיות אות ומניע מזכיר אדםה ובהיות. ההוא

 רבות וכאלה.  . תורה ספר קדושת טעם וזה. ההם האותיות על שורה רוחניות להם בכתיבתם לומר רצה במציאותם גם אלא בלבד זה ולא. האצילות שרש

 ".בכוונתן ש"כ, בקריאתן ש"כ, לבד בכתיבתן אפילו האותיות רוחניות ענין על מורות

 ".לקמן ש"כמ ההמשכה ציור על מורה היא בכתב ותמונתן: "עיגול בחצאי( א"פי א"שעהיוה) תניא

 כל בכתב תמונתן גם ךלכ, אחרת באות נמשך שאינו פרטי מיוחד וכח חיות המשכת היא התורה אותיות ב"מכ ואות אות שכל ולפי(: "בהגהה, ב"פי) ושם

 של ממדותיו ונתגלה נמשך הוא איך, זו באות ונמשך הנגלה והכח' והחיו האור והתגלות ההמשכה ציור על המורה פרטית מיוחדת בתמונה היא אות

 '".וכו וחכמתו ורצונו ה"הקב

 בחכמה אלהים רוח אתו וימלא הכא כתיב, וארץ יםשמ בהן שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה יודע רב אמר יהודה רב אמר(: "א, נה) ברכות ראה( 8

 ".נבקעו תהומות בדעתו וכתיב בתבונה שמים כונן ארץ יסד בחכמה' ה התם וכתיב ובדעת ובתבונה

 (.א"שעהיוה) ותניא, יצירה ספר בארוכה וראה

, מזה זה שונים וכחות חיות המשכות מיני ב"כ הן והנה.  ' .ית ממדותיו וחיות כחות המשכות' בחי הן' ית דיבורו שאותיות(: "א"פי א"שעהיוה) ובתניא

 לא דוקא שונות המשכות מיני ב"בכ העולם לברוא' ית וחכמתו ברצונו עלה שכך, שבתוכם הברואים וכל ותחתונים עליונים העולמות כל נבראו שבהן

 ".יצירה' בס כדתנן ולשון בפה הקבועות אותיות ב"כ הן והן, יותר ולא פחות

 מעשרה למדרגה ממדרגה' המשתלשלו הדבור אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות, שבעולם הנבראים בכל(: "א"פ א"עהיוהש) תניא( 9

 לקבל יכולים הנבראים פרטי שאין לפי, להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד, שערים א"ברל האותיות ותמורות חילופים י"ע, שבתורה מאמרות

 החיות שיורד י"ע אלא, החיות לקבל בהם כח ואין, פרטיים הנבראים' מבחי מאד גדול עצמן מהן הנמשך שהחיות, שבתורה עצמן אמרותמ מעשרה חיותם

 ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל עד, האותיות חשבון שהן וגימטריאות האותיות ותמורות חילופים י"ע ממנה פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל

 ."פרטי נברא ממנו

. חלילה חוזרות וכולן. כולם וכן. ת"בי עם וכולן כולן עם ת"בי. ף"אל עם וכולן, כולן עם ף"אל והמירן שקלן כיצד(: "ד"מ ב"פ) יצירה ספר ראה( 10

 ".שערים א"ברל יוצאות ונמצאות

 (.כאן) התניא בספר םבשיעורי ר"אדמו ק"כ הערת פ"ע –( ה"פ הצירוף שער) הפרדס' בס בפרטיות נמנו' שערים'ה של האופנים כל
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