Les 138 portes de la sagesse

)Le monde des points (nékoudim
La cabale propose une cosmologie c’est-à-dire une
vision de l’univers depuis son origine divine jusqu’à
la fin des temps.
Pour se faire, elle élabore tout un vocabulaire qui va
lui permettre d’expliquer ce fonctionnement du
monde selon le projet de Dieu.
Tous les passages de la Tora seront expliqués à la
lumière de cette vision cosmologique.
Ici nous reproduisons des passages d’un livre de R.
Moché Haïm Luzzato.

Arbre séfirotique.

רמח"ל  קל"ח פתחי חכמה  -פתח לו

עול הנקודי עול התוהו הוא מה שהאצילות ע כל ענפיו  בריאהיצירהעשייה היו
בלתי שלמי הולכי בהדרגה ונעשי עול התיקו .כאומ העושה כלי מחתיכת ע 
שבתחלה הוא גול ,ואחר כ בהשתל צורתו ,אז נראה היופי שלו בצורה שלמה.

רמח"ל  קל"ח פתחי חכמה  -פתח לח

כללות עני אבי"ע שהוא עול הנקודי הוא עול אחד אצילות ע שלושה לבושי
בריאהיצירהעשיה .והיינו כי האצילות עצמו אינו של בפעולתו אלא ע לבושיו .אמנ
כשנבחי הלבושי דהיינו עולמות בי"ע כל אחד בפני עצמו לפי תכונתו ופעולתו המיוחדת,
נקראי כל אחד עול בפני עצמו .ובאמת יש לכל אחד פעולה בפני עצמה .נמצא ,כשנבחי
צ"ל :כשנחשבי בי"ע ע האצילות דהיינו ,שאצילות עיקר ובי"ע טפלי לו  לא יחשבו
בי"ע אלא ללבושי האצילות .וכשנחשבי בי"ע לפי פעולותיה  נקראי עולמות בפני
עצמ.

רמח"ל  קל"ח פתחי חכמה  -פתח לט

עול הנקודי היה כמו חומר חוק אחד שממנו צרי לפרט דהיינו להוציא אחר כ כל
הפרטי של אצילות ובי"ע .והיינו כי כל הנמצא בי למעלה בעולמות אבי"ע ובי למטה
בגשמיי  הכל הוא רק עני אחד ומציאות אחת ,בנוי מפרטי רבי העומדי להימצא.
והוא החומר הזה איננו כללי אלא א כ כל פרטיו עומדי בו בשוה; כי כ כל הנברא הוא
רק לכבוד הבורא ,והוא עני" :כל פעל ה' למענהו".

Rabbi Moché Haïm Luzzato – 138 portes de la Sagesse – porte 36
Le monde des points (ou de la brisure) c’est l’émanation elle-même avec ses ramifications
qui vont en se réalisant, à l’instar d’un artiste qui veut fabriquer un ustensile à partir d’une
pièce de bois. Au début, ce bois n’a pas de forme mais petit à petit la forme apparaît. Alors
on voit la beauté de la forme achevée.

Rabbi Moché Haïm Luzzato – 138 portes de la Sagesse – porte 38
Tout le monde des points est un seul monde à savoir le monde de l’émanation, avec les trois
enveloppes que sont les mondes de la création, de la formation et de l’action. Car le monde
de l’émanation n’est complet qu’avec ses trois enveloppes, mais quand nous distinguons
chaque enveloppe pour elle-même alors chaque enveloppe est reconnue comme un monde
distingué. Et en vérité chaque monde a une action pour lui-même. En somme quand nous
considérons les trois mondes avec celui de l’émanation, ils ne peuvent être considérés
comme des enveloppes de l’émanation. Mais quand nous les considérons pour leur action,
alors ils sont appelés des mondes séparés.

Rabbi Moché Haïm Luzzato – 138 portes de la Sagesse – porte 39
Au début, le monde des points est une seule réalité, c’est-à-dire tout ce qui existe en haut et
en bas, tout ceci ne forme qu’une seule réalité qui s’exprime à travers plusieurs détails. On
peut dire de cette réalité qui contient le haut et le bas qu’elle est universelle que si tous les
détails s’y trouvent de manière équivalente. Car tout ce qui existe, n’existe que pour que la
gloire du Créateur. Comme il est écrit : "Tout ce qu’Il a fait, Il l’a fait pour Lui".

La ville de Meron, près de Tibériade, où sont enterrés les cabalistes :
R. Chimon bar Yohaï et son fils R. Eléazar.

Traduction : Rav M. Chriqui

