
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    ח פתחי חכמהח פתחי חכמהח פתחי חכמהח פתחי חכמה"""" קל קל קל קל––––ל ל ל ל """"רמחרמחרמחרמח
 כללי� ראשוני� כלל כב כללי� ראשוני� כלל כב כללי� ראשוני� כלל כב כללי� ראשוני� כלל כב : : : : פתח סופתח סופתח סופתח סו

, מאלה אלה ה� נמשכי� האלה העניני� שכל בהיות הוא והלידה העיבור הזיווג ובעניננו
 מידה שהוא, אחד אור בצאת כי. האלה הדרושי� כל בה� יתכנו אז, ומסובב סיבה בסדר
 יתחייב הנה, ההיא למידה הקודמות ההנחות שה�, לו הקודמי� אורות שני מכח, אחת

. תולדת� להוציא ביחד שתיה� שיפעלו, ההנחות שתי אל בקיבו� פעולה תינת� שבתחילה
 סיבה בדר  בהדרגה היוצאי�, שזכרנו וההארות שהעניני� נראה, העני� לפרטיות וכשנרד
 . פרטית וסיבה כללית סיבה נאמר או, צוריית וסיבה חומריית סיבה בה� נבחי�, ומסובב

Ramhal, 138 portes de la Sagesse 

Porte 66 : Grands principes, principe 22 
Au sujet de l’union, de la gestation et de la naissance, puisque tous ces éléments procèdent 
l’un de l’autre, selon le lien de cause à effet, alors nous pouvons interpréter ces éléments 
sous une forme symbolique. Car lorsque nous parlons d’une émanation de lumière qui s’unit 
à une autre émanation pour arriver à une autre étape, il s’agit bel et bien d’une union qui 
nécessite donc une action qui va rassembler ces deux principes, et ce, afin qu’elles puissent 
agir ensemble pour pouvoir faire sortir leur ramification. Et lorsque nous voulons détailler 
cette idée nous pouvons donc ajouter à l’idée de cause à effet, l’idée d’une cause matérielle 
et d’une cause formelle, ou bien nous pouvons parler d’une cause universelle et d’une cause 
particulière. Tel est le secret de l’union.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Mordéhaï Chriqui 

Principes cabalistes 

Union, gestation et naissance 
 
Pour la cabale toute réalité terrestre traduit une 
réalité spirituelle qui lui est antérieure. 
 Ainsi pour parler de l’union des sphères supérieures 
et de la naissance des mondes, le cabaliste use 
naturellement de l’image de la conception d’un 
enfant, entre un père et une mère. 
 

Pour la cabale, le monde est encore à l’état 
embryonnaire jusqu’à la naissance d’une 
humanité qui reconnaîtra Dieu comme son unique 
créateur. Ce sera alors l’entrée dans le Olam 
haba, le monde à venir. 


