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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,
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