
A letra Samec.doc 
C SAMEC 

benjamin Mandelbaum 
• Relembrando cada uma das  2 sefirot do caminho. TIFERET-HOD 
• Nomes do Caminho. BELEZA (VERDADE) DA GLÓRIA (PODER) // GLÓRIA 

(PODER) DA BELEZA (VERDADE)  
• A Letra do Caminho: Sentido Literal= ESTEIO Sefer Yetzirá=SONO  
• Arquétipo do Caminho. Dia-Bolo Narash, Satã, Jó 
• Meditação da Simplicidade Diagonal com o Lê Chai Olamim. 
                       SSIGU’ I = GRANDEZA               SSÉGEV  (COM SHIN) = ELEVAÇÃO 
 

Samech =@M C , é o que sustenta, o que dá apoio, o esteio. Diz o salmista “O Senhor 
sustenta aos que cambaleam ” passagem rezada na oração matinal “Somech Noflim1” . Esta 
sustentação da letra samech é lembrada no Zoar no encontro das letras, em suas petições de 
iniciarem a Torá, frente ao Criador, o qual lhe responde que “É precisamente em função de 
seu destino ( amparador ) que deves permanecer em seu lugar, pois se saíres para operar a 
criação do mundo o que sucederia com os que estão a ponto de cair posto que se apoiam em 
ti?” .  

Samech C é a inicial da palavra Sod= Secreto= D v C . Ela é a letra final que 
compõe a palavra PaRDeS , o pomar da Árvore da Vida no Édem, a qual dá origem as 
palavras paradiso e paraíso, e que tem em seu nome as 4 letras iniciais dos 4 níveis de leitura: 
P’ shat= ordinário, o aparente do aparente, a percepção li teral, Remez= vestígio, o oculto do 
aparente, alusão e metonímia, Derash= extraído , metafóra simbólica, o oculto do aparente e 
Sod= secreto , o mítico e místico oculto do oculto, que conectam-se com as sefirót da coluna 
da suavidade, central da Árvore da Vida , que respectivamente são : Malkut, Yesod, Tiferet e 
Kether. Por outro lado, o fundamento que é Yesod = D v C y   é Sod do Yod, ou seja o 
segredo de Yod, que sendo a letra síntese do TetraGRaMa, YWHW , significa o segredo 
Divino, que tem na revelação da sexualidade o mistério da volúpia pois como  sabemos a 
sexualidade é um Dom divino.    

Escada2= , L C= sulam , como no sonho da Escada de Jacob, fala –nos de ascensão. 
Daí que a Sulamita que nos canta os Cânticos mostrar que o amor é uma ascese, uma 
ascensão ao Senhor. Como o Sinai = y n y C , que na sua humildade engrandece, SSIGU’ I 
= GRANDEZA, sua pequenez para servir de apoio para Moisés  se elevar  cabalando o 
recebimento da Torá.  

Os obstáculos chamados de Satã são para servir como degraus neste caminho, como o 
sono, esteio do descanso, que ao mesmo tempo que nos tiram da vigília da atenção necessária 
nos abrem o portal dos sonhos, os quais nos reencaminham a religação superna numa 
suprarealidade, daí a assembléia dos sonhos que se realiza na madrugada de Shavuot, 
embarcando-se na Merkavá, a Carruagem do profeta, o poeta da fé, Ezequiel, para o 
recebimento cabalístico dos segredos da Torá. 

Colocando a cor amarela no centro do tronco e a laranja no quadril esquerdo cantemos 
meditando o LeChai Olamim aprendendo a fazer dos obstáculos a escada de nossa elevação.  
 

                                                        
1 Somos da queda caídos,  com calça de veludo como túnica de pele deixando a bunda fora, i rmãos do Diabo, humanos que real izam obras 
angél icas e demoníacas 
2 A palavra esqueleto se deriva de escada. 


