
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ::::    מטמטמטמט, , , , דעת תבונות דעת תבונות דעת תבונות דעת תבונות 

 וברא�, האלה הנבראי� בבריאת שלמותו חק את, כביכול, ה"ב האדו� כבש שודאי, ונמצא
 שממנו', ית סתרו חש� אלא שאינה השפעה ומי� הנהגה דר� לה� וש�, שלמי� ולא חסרי�

 על וא�. לקולי�וק ולעונשי� ופגמיה� לחטאי� מציאות ויש, ורע הטוב שיקול מציאות בא
, לבא העתיד והגמור הכללי התיקו� לתקנ� האלה הנבראי� אל חוקו בטוב והביט שב כ� פי

 בתיקו� לגמור, עצמו ורע הטוב דברי וממשי�, ביומו יו� דבר הגלגל כל את מסבב שעליו

  :ש"ית שליטתו יחוד בכח של�

 

 ::::    קעקעקעקע, , , , דעת תבונות דעת תבונות דעת תבונות דעת תבונות 

 מה� משתמש ה"ב והאדו�; המזל ודר� ונשוע השכר דר�, ה� דרכי� שני   דבר של כללו 

 :לעולמו טוב היותו יודע שהוא מה לפי

 
Daat Tévounot page 49 
Nous avons étudié que par le principe de contraction (tsimtsoum) il y a eu  dissimulation de 
l’infini qui a donné place à une création incomplète des créatures qui ne sont pas parfaites et 
donc figées par des lacunes. Ces mêmes créatures existent dans une dimension qui 
s’appelle le bien et le mal, et ce qui induit qu’il y a une place pour les fautes, et la réparation, 
mais aussi pour la punition et la détérioration. Et bien qu’il y ait une place pour la 
récompense et la punition, pour s’élever ou pour chuter, il existe la voie principale à savoir 
que l’Eternel regarde l’évolution de Son univers et des ses existants pour les arranger dans 
la voie  de la grande réparation (tikoun haklali). 
 

Daat Tévounot, page 170  
Résumé de la chose : il existe deux voies dans la direction divine, la récompense et la 
punition (la voie morale] et la voie de la nature). Et le Seigneur, qu’Il soit béni, les utilise en 
fonction de ce qu’Il sait bien pour Son monde. 
 
 
 
 
Traduction : Mordéhaï Chriqui 

La création du monde 

Les deux voies divines 
 

Pour Rabbi Haïm Luzzato, Dieu agit dans le monde 
qu’Il a créé selon deux modalité: la voie du jugement 
moral (attribut de justice et de charité) ou selon les 
lois anonymes de la nature.  
A chacune de ses voies correspondent les deux 
noms divins: YHWH et Elo-him. 
 

Selon la foi juive, le Saint, béni soit-Il, 
renouvelle la création à chaque instant du 
temps qui passe. La création est permanente. 


