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Question: What are the kabalistic explanations of the phenomenon of twins 

and their neshomos, especially identical twins? 

 

Metaphysical Origins 

According to kabbalah, the sefirah of tiferet is the metaphysical origin of twins 

because it harmonizes two extremes.1  

Other views maintain that the sefirot of netzach and hod are two halves of the 

same body and therefore constitute the metaphysical paradigm of twins.2 

In their root in binah, however, all the sefirot remain a harmonious one, just as 

a mother has only one womb for both twins.3 

When G-d decided to create man, He wanted to make us in the Divine Image 

– as harmonious beings without a split (between the Divine soul and the 

animal soul). Indeed, the “The Tree of Life” is a single harmonious structure, 

                                                           
פרדס שער ערכי הכינויים הובא ב. "המיצוע אל קצוות' ב מתאים שהוא תאומים ונקרא ת"הת הוא תאומים כי": (ב, עח) יתרו זהר( 1

 ערך "תאומים".

 מן אינון' ו' ו, כחדא תרווייהו שחקים אתקריאו דא ובגין, תאומים דתרין כגוונא, אינון גופא פלגי תרין והוד : "נצח(רלו, א ג) זוהר( 2
 דימינא". וראה גם פרדס שער ערכי הכינויים ערך "תאומים". מסטרא טוחנות תרין ואינון, דשמאלא מסטרא ושט

( אם ידיעה, הבנים מאן אינון. מפני שאל הבנים האלה ב' בחינות או בחינתם בערך , אושאל בזוהר פ' ויחי )ריט" :(יז ,ח)פרדס ( 3
והענין כי כמו שהאשה כאשר היא מתעברת מתאומים כלם נתונים ברחם אחת כי אין לאשה שתי רחמים אלא א' אבל יש בה הלידה 

חדרים שתוכל לקבל עד ז'. וכן בבינה כלם נכללים כאחד בעת עבורם שמה אבל האמת שהם חדרים רבים כמו שבארנו ענין ובדעת 
ל הענין כי בהיותם שם נכללים כולם בד"ו פרצופין. ואחרי צאתם בעת האצילות חדרים ימלאו בשער אם הא"ס הוא הכתר. ונחזור א

הם נפרטים לשבעה ולכן אמר בנים מאן אינון, אם הבחינה הפנימית והם נכללים בד"ו או הבחינה החיצונה שהיא אחר הלידה והם 
 ."נפרטים בשבעה, ותירץ שם לענייננו ע"ש
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