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Nota: A tradução e a transliteração do iídiche ao português foram realizadas 
pela autora do presente texto. 
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O feminino a partir da obra de Yosef Iben Chiquitilla 

Paulo Blank 

A popularização da Cabalá implica na necessidade de discriminar 
esta forma da mística oriunda da religião judaica, da mistificação usada na 
“espiritualidade” difusa que caracteriza o discurso contemporâneo. Falar do 
feminino na Cabalá não foge a esta realidade típica da liquidez que 
caracteriza o pensamento pós-moderno. Quando a espiritualidade se 
confunde com conceitos psicológicos fazendo com que em certos 
momentos pareça retirada de um livro de psicanálise ou de física quântica, 
no caso vai depender da metáfora preferida pelo autor e da audiência a que 
se dirige, é importante delimitar as linguagens para não perder a riqueza 
originária dos pensadores cabalistas. Fundamental é relembrar que o 
pensamento místico está sempre acompanhando de uma determinada 
tradição religiosa dentro da qual adquire sentido e em relação à qual se 
dirige. 

Em principio, a nossa referência será um dos mais importantes 
pensadores da mística judaica, Yosef Iben Chiquitilla, mesmo que, ao longo 
desta reflexão, seja necessário utilizar outros autores da tradição cabalista 
imbricada no pensamento judaico. Mestre cabalista espanhol do século 13, 
conhecedor da filosofia e da medicina de seu tempo, ele aborda o tema das 
relações conjugais e do encontro do homem e da mulher em um livro que se 
tornou um clássico cultivado pela judiaria europeia e sefardita. Um livro 
extremamente popular que acompanhou os judeus ao longo dos séculos e 
que, em muitos casos, era um presente obrigatório do enxoval de casamento 
da noiva. Espécie de Kama Sutra judeu, Igueret Hakodesh, Carta Sobre a 
Santidade, é um dos textos de sua autoria no qual vamos buscar 
fundamentar algumas reflexões sobre a questão do feminino na mística 
judaica. Outro trabalho importante de sua autoria é o Mistério da União de 
David e Betsabé, onde Chiquitilla busca construir um método para propiciar 
o encontro do par certo a partir de certos temas cabalistas que acabam por 
colocar o casal como o centro da criação. Ali, o autor introduz uma série de 
pontos de vista que o levam a concluir qual o tempo do acerto do encontro 
entre o homem e a mulher. Através destas fontes, poderemos refletir sobre o 
feminino além do gênero ao considerar as potências cósmicas do feminino e 
do masculino como existentes em todos os seres criados à imagem e 
semelhança do andrógino divino. Androginia divina que, segundo 
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Chiquitilla, se estende até mesmo às almas que habitam os corpos de 
homens e mulheres. Visões que, sem dúvida, permitirão uma abrangência 
do nosso tema sem recorrer com isto a referências fora do discurso do autor 
que se baseia todo tempo na tradição mística judaica, trilha que nós também 
seguiremos neste texto. 

Mas, para continuarmos, seria conveniente lembrar que a visão sobre 
o feminino não era unificada ao largo da vasta produção milenar dos 
cabalistas. Em certas fontes da Cabalá, vamos encontrar a mulher associada 
ao mal, da mesma forma que em outros ela surge como figura idealizada 
ecoando a mesma diversidade de pontos de vista que encontramos na 
tradição talmúdica e judaica em geral. Quando associada à figura da Schiná, 
a presentidade de D’s na imanência, a dona de casa ao acender as velas do 
Shabat se transforma na representante feminina do mundo divino que, na 
relação sexual com o seu esposo, recompõe a unidade cósmica de um D’s 
separado de sua metade exilada. Um verdadeiro Hiero Gamos à moda 
cabalista dá-se no encontro de cada homem com a sua esposa. Seguindo 
esta visão, em época posterior ao autor em questão, os seguidores do grande 
místico Isaac Luria, o Ari Hakadosh, da cidade de Tzfat em Israel, 
desenvolveram um ritual aonde, ao chegar da sinagoga na sexta-feira, o 
homem beijava as mãos da esposa, ressaltando a sua importância em 
incorporar dentro do lar o feminino do mundo. 

Por outro lado, ao observarmos a estrutura das potências cósmicas 
que compõem a Árvore da Vida, as assim chamadas Sefirot, veremos que 
do lado considerado o feminino da árvore, se situa Gvurá, a lei rigorosa que 
na tradição cabalista potencialmente se associa ao mal. Ou seja, nada 
simpática esta visão da mulher e que condiz com a associação da figura 
feminina ao demônio reapresentado pela cobra e com a culpa, pela queda de 
Adão e do mundo no qual habitamos, ou, ainda, com a figura de Lilith, a 
mãe mortal que faz contraponto à presença feminina de D’s, a Schechiná. 
Ou seja, no mundo diversificado da Cabalá encontramos fontes para 
construir metáforas do feminino e do masculino que vão bem mais além do 
que querem certos discursos facilitadores do pensamento místico. 

A androginia das almas 

Como todo cabalista, Chiquitilla busca fundamentar as suas reflexões 
em textos da Torá e do Talmude. Esta intertextualidade é típica da reflexão 
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cabalista que jamais pensa em se situar fora da tradição embora busque 
revisá-la através de uma desleitura, termo criado por Harold Bloom. Nesta 
desleitura, a santidade da escritura é a garantia que ali se encerram mistérios 
que a revelação guarda para quem souber ultrapassar a literalidade da 
narrativa, ou, como dizia o cabalista espanhol Isaac o Cego: “se D’s 
desejasse nos dar o texto da Torá do modo como está exposto, Ele teria 
escolhido escritores melhores”. 

Em seu livro O Mistério da União de David e Betsabé, Chiquitilla 
afirma que “No mundo superior não se produz uma meia forma, somente 
forma inteira. E não se produz nas alturas uma alma que não contenha o 
masculino e o feminino, como está escrito no versículo “façamos o homem 
a nossa imagem e semelhança”(gen.1:2) e foi escrito “masculino e feminino 
foram criados no dia em que os criou”. De modo que no dia da Criação a 
alma do homem foi criada como andrógeno, ou seja, com duas faces, uma 
masculina e outra feminina”. 

Reintroduzindo uma expressão oriunda do pensamento grego e já 
existente no Talmude, a androginia, o androguenos na forma hebraizada, 
Chiquitilla avança na ideia afirmando que toda alma é masculina e 
feminina. Com este giro no pensamento, o feminino dentro do homem passa 
a ser parte ativa de sua alma e não mais uma qualidade da mulher enquanto 
gênero exterior ao masculino considerado santo, puro e imagem originária 
do divino, digna de rezar na sinagoga frente à Santa Torá, enquanto as 
mulheres permanecem circunscritas a uma área distante. A alma, sendo 
andrógina, transforma a questão do gênero numa nova realidade onde 
passamos a tratar de forças que habitam a interioridade do humano. Ou seja, 
como frisa Charles Mopsik, ao tratar de almas, tratamos de uma 
interioridade que se dá além do corpo e do lugar social que define a 
sexualidade a partir de sua matriz biológica. 

Olhando pelo ângulo do feminino como qualidade presente em D’s e 
em toda a criação, Mestre Chiquitilla, pode considerar, na Castilla do séc. 
XIII, que o princípio básico da relação do casal se baseia no “mistério do 
conhecer”, que tem no hebraico bíblico praticado pelo autor um duplo 
sentido. Por um lado, ele nos falará do conhecer enquanto relação sexual 
onde, se há pecado, não há dúvida que ele mora ao lado, em alguma outra 
tradição judaica, mas não em seu modo de conceber o encontro do casal no 
leito conjugal. Pelo outro lado, ele usará o conhecer no sentido da 
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necessidade de perceber a mulher e de respeitá-la em seus sentimentos. Ou 
seja, seguindo a tradição inaugurada no texto bíblico e tão difícil de ser 
posta em prática até os dias de hoje, o Kama Sutra cabalista se referencia a 
uma ética das relações sexuais e pessoais a um só tempo. Não se tratará de 
uma técnica do ato amoroso, mas de uma prática onde o sexual marca o 
lugar do encontro e da existência do outro: 

Que não se pense que a conjunção conveniente de um homem com 
sua mulher pode comportar algo de desprezível ou indecente, jd que 
a relação conveniente é chamada de conhecer (Adão conheceu Eva 
diz o gênesis 4:1) E não será sem razão que ela leva tal nome, pois 
como está escrito, Elkanã conheceu Ana a sua mulher Quanto ao 
mistério da sabedoria que te indiquei, ele equivale ao mistério da 
constituição do homem, que compreende o mistério da Sabedoria, do 
Discernimento e do Conhecimento. Com efeito, o homem é o 
mistério da sabedoria, a mulher é o mistério do discernimento e a 
relação conjugal é o mistério do conhecimento. Este é o mistério do 
homem e da mulher de acordo com a tradição interior (Carta sobre a 
Santidade). 

Chamando a Cabala de Tradição Interior, Chiquitilla aponta para 
vários motivos que fazem parte daquele conhecimento. Partindo da 
referência bíblica que chama de conhecer o ato sexual de Adão e Eva, ele 
ultrapassa este limite através de uma terminologia externa, o modelo da 
árvore da vida da Cabala, o sistema das emanações divinasdas sefirot. 

Seguindo este padrão, a primeira emanação situada do lado direito da 
árvore, considerada pelos cabalistas o seu lado masculino, temos a 
sabedoria. Esta potência expressa o saber que emana do divino e surge 
como um turbilhão semelhante a um momento de extrema intensidade 
quando ideias cheias de forças atravessam as nossas mentes. Nesta hora, 
diziam os cabalistas, cabe fazer a pergunta Ma? O que? É uma força 
compacta (força bruta masculina?) onde não conseguimos ainda perceber o 
que podemos aproveitar, realizar, falta, em suma, discernimento. É nesta 
direção, seguindo a trajetória da árvore imaginária, que flui o pensamento-
força em seu caminho da próxima sefirá, considerada feminina e também 
chamada de Mãe Superior. Ali a pergunta que cabe é o MI? Quem? Esta 
segunda emanação do divino é chamada de conhecimento ou 
discernimento, Biná. Particularmente, prefiro traduzir por discernimento, 
palavra que reflete melhor a percepção cabalista deste momento da 
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evolução já que a palavra Biná tem a mesma raiz que Bein-entre. O ato 
mental de discernir, e é da evolução de um processo mental e perceptivo 
que nos fala Chiquitilla, é considerado como uma qualidade feminina. 

O feminino do mundo da revelação surge como o lugar da gestação 
de uma ideia e a pergunta endereçada, o “quem?”, assinala que ali é o lugar 
onde se recebe o turbilhão que chega da sabedoria masculina e onde se 
gesta uma nova realidade marcada pela diferenciação Quando perguntamos 
“quem?”, estamos considerando que há um outro que, por sua vez, é 
diferente de outros que podem responder a esta pergunta. Quem? remete 
sempre a um você implicado na resposta esperada. Distinção semelhante ao 
ato da mulher que recebe em si o sêmen masculino que fecunda o seu óvulo 
que, por sua vez, dentro da mãe, se desenvolverá num processo de 
diferenciação até gerar o novo ser humano único e diferente. Um verdadeiro 
“mi”, quem. 

Aqui temos uma percepção que foge ao modo comum de considerar o 
lugar do masculino que nos vem de certa tradição psicanalítica. Ao invés de 
termos o masculino como a lei e o lugar do terceiro que marca a 
diferenciação, na Cabala é a mulher que aponta o lugar de onde surge a 
alteridade que, equilibrando a força masculina da sabedoria, permite que a 
relação sexual e conjugal se construa sob o signo do conhecimento indicado 
pelo termo bíblico mas só plenamente decifrado em seu mistério com o uso 
da “tradição interior”. A partir desta ótica o feminino surge como uma 
potência que permite o discernimento e, considerando o princípio da 
androgenia das almas, é a força que, tanto nos homens quanto nas mulheres, 
vai permitir que o masculino e o feminino de cada um encontre o equilíbrio 
gerador do conhecer. Momento do encontro e da percepção do outro. 

Como vemos, o feminino entendido como potência que afeta 
igualmente todos os humanos transforma imediatamente o lugar da mulher. 
Esta visão permite ao cabalista pensar de forma dinâmica e incomum dentro 
de referências que soam estranhamente contemporâneas. 

Influenciar e receber 

Quando Chiquitilla fala em conhecer, enquanto relação sexual, a 
palavra que utiliza Hibur, adição. O ato sexual é então enfocado como uma 
adição, uma soma do que está separado para compor novamente uma 
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unidade originária desfeita no processo de criação do homem e da mulher. 
Enquanto a relação-adição do casal implica no mistério do conhecer, o 
encontro destas duas qualidades, o feminino e o masculino, obedecem ao 
princípio do influenciar e receber. É assim que o mestre se refere às 
potências masculinas e femininas que compõem a árvore da vida. Para 
Chiquitilla elas se relacionam dentro do principio do influenciar (maspia) e 
receber (mekabel). Pertencentes ao campo da árvore da vida mas presentes 
em toda a criação, as qualidades femininas e masculinas se influenciam 
gerando o predomínio de um ou de outro de acordo com a presença maior 
ou menor de determinada qualidade. 

Pelo caminho das influências o que determinará a identidade sexual 
pode ser entendido como da ordem das almas e não como resultante de uma 
definição biológica, assinala Charles Mopsik em seu livro “Le sexe des 
ames”. É o modo como estas qualidades cósmicas se influenciam que 
determinará o feminino e o masculino de cada um. Para tanto, é preciso 
perceber que as sefirot da árvore da vida são um operador que permite 
pensar como se dão os acontecimentos do mundo interior de cada 
individuo. Sendo a alma andrógina, cada pessoa porta as mesmas 
qualidades e é o modo como elas se relacionam que define de que sexo 
somos. 

Dentro desta perspectiva, o feminino como potência divina que se 
desdobra no mundo das emanações, tem na décima sefirá Malkhut-reino a 
sua manifestação maior. Chamada de mãe de baixo, esta décima emanação 
é o mundo em que vivemos onde se exacerba a qualidade do discernimento 
da sefirá Biná, a mãe superior. Multiplica-se então o dom feminino da 
diferenciação na quantidade de formas de vida e de acontecimentos que 
fazem parte do mundo em sua expressão final na base da árvore da vida, o 
reino da existência e da multiplicidade. 

Tornando o sistema mais complexo e interessante, cada uma das 
potências cósmicas também funciona dentro do princípio andrógino. 
Considerado como referência do pensamento de Chiquitilla, o princípio da 
androginia entende que na sefirá o aspecto que recebe e se deixa influenciar 
pela energia da outra sefirá é o seu “lado” feminino, enquanto masculina é a 
sua qualidade de repassar. Mas é preciso novamente perceber que o 
feminino e o masculino são modos de recepção da energia que fluem entre 
as potências e não qualidades isoladas em uma só sefirá. Como cada uma 
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delas possui qualidades diferentes, a face feminina é a que recebe e se deixa 
influenciar, enquanto que a outra face, a que repassa, é o modo masculino 
através do qual a energia diferenciada continuará em seu fluxo. O que 
define uma sefirá como sendo mais feminina ou mais masculina em sua 
atividade de deixar-se influenciar? 

Um outro cabalista desta mesma época, Yosef de Hamadan, completa 
esta tentativa de decifrar o mistério do mundo pela ótica das forças, 
buscando definir o que torna uma sefirá feminina e outra masculina. 
Novamente, a sua conclusão aponta para modos e não essências fixas. O 
que define se determinada sefirá é feminina ou masculina é, para Yosef de 
Hamadan, o ritmo como recebe e repassa. Para ele, o modo feminino tem 
um ritmo mais lento de receber, modo que se deixa marcar pelas qualidades 
da energia que flui da outra sefirá; já o masculino mantém a energia em 
contacto menos tempo e a repassa rapidamente. Ao repassar de maneira 
mais rápida, podemos pensar que o modo masculinoé menos receptivo, 
mais fechado sobre si e, portanto, menos influenciado. 

Seria interessante compararmos o modelo masculino e feminino da 
tradição grega apontada por Deleuze em seu livro sobre Foucault. Ali, o 
masculino é aquele que dobra a própria força para aprender a dobrar o outro 
e, através deste movimento, podemos considerar que marca a sua presença e 
influência. Talvez por este caminho possamos perceber a raiz dominadora 
da sociedade ocidental greco-cristã que deságua na característica egóica, 
assertiva e dominadora do mundo contemporâneo, o que, seguindo o 
modelo cabalista das forças, revela um padrão masculino que pode estar 
presente também na mulher. Nossas executivas que o digam... 

O equilíbrio 

Seguindo a tradição da sabedoria interior, os canais que compõem o 
sistema da árvore da vida estão rompidos por causa da catástrofe cósmica 
(A Schvirá) que se seguiu à contração (Tzimtzum) do divino em sua gesta 
da origem. A partir da ruptura o caminho da energia cósmica não pode fluir, 
e o equilíbrio entre o feminino e o masculino fica interrompido gerando um 
desequilíbrio permanente no campo de influências. Nesta cosmogonia ética 
de Issac Luria, cabe ao humano terminar o processo criativo da obra divina 
interrompida por uma catástrofe originária presente em cada um de nós, 
verdadeiras poeiras de estrelas que somos. É o humano que deverá conectar 
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os canais para que a criação retome o seu curso e finalize o gesto inacabado 
de D’s, construindo em si e no cosmos o caminho da harmonia de todas as 
potências. No entanto, para que a energia divina, chamada de abundância 
(chefa), possa fluir, torna-se necessário conectar os canais, realizar o Tikun, 
o que quer dizer, pôr em contato aquilo que está desconectado, fazer com 
que o feminino e o masculino de cada um possam recompor o campo de 
influências que caracteriza tanto a relação da alma quanto à de todo o 
cosmos. 

Toda e qualquer decisão, para que seja harmônica, vai depender da 
capacidade que temos de pôr em contato estas qualidades diferentes que nos 
habitam. Em outras palavras, somos seres vividos por estas potências e 
determinados pelo equilíbrio instável de forças qualitativamente diferentes 
em constante processo de influenciar e receber. A este processo Chiquitilla 
se refere quando diz que “o justo que acerta (metaken-cocerta) os seus 
assuntos” ele “conecta a sefirá Yessod (a nona sefirá, masculina por 
definição) com Malkhut (a décima, o reino, feminina)”. Ao acertar os seus 
assuntos, ou seja, ao seguir o caminho da tradição cumprindo os preceitos 
de Justiça e Direito, o homem comum se torna um Tzadik, um justo, e vê 
juntar as duas potências a quem Chiquitilla chama de “as íntimas”. Ao 
realizar este processo que não tem fórmula, mas tem método, ao seguir e 
praticar os preceitos bíblicos, a intimidade das “intimas” se refaz, o casal 
interno se recompõe na alma que vê fluir dentro dela o seu aspecto feminino 
e masculino refazendo tanto o andrógino pessoal de cada alma quanto o 
andrógino cósmico da árvore da vida. 

Neste momento único o indivíduo se torna um criador do cosmos 
pacificado, permitindo que, a partir do equilíbrio entre o masculino e o 
feminino, o todo do mundo atinja uma experiência de harmonia. Partindo 
do masculino e do feminino de cada um, e atravessados pela dimensão 
cósmica deste acontecimento, o casal permite em seu encontro a unidade do 
divino jogo do mundo. É aí que o encontro faz do humano um 
acontecimento divino, como nos ensina brilhantemente Charles Mopsik. 

O feminino, força fundante da existência e portadora de qualidades que 
definem o mundo por sua capacidade de contato e de deixar-se influenciar, 
transforma-se num aglutinador cósmico sem o qual a presença dominante 
das energias masculinas tornaria o mundo mais separado e menos receptivo. 
É a qualidade feminina expressa na capacidade de discernir e de receber, de 
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deixar-se influenciar entrando em relação com o diferente, que acaba por 
garantir a possibilidade do encontro e da diversidade. O outro só é possível 
em sua existência e aceitação se estas qualidades permanecem vivas e 
atuantes no campo das influências dentro do qual estamos imersos. O todo 
do mundo só pode manter-se na diversidade e no acolhimento quando as 
forças femininas e masculinas, pensadas pelos mestres da Cabala, 
continuam a fluir e influenciar as nossas almas. 

O caso do rabino avaro 

Uma narrativa contemporânea destes pensadores fala de um caso que 
ilustra bem o que falamos até agora. Conta-se que o Rav Karo, grande 
mestre criador do tratado do Schulhan Aruch, vivia triste porque sua mulher 
não engravidava. Um dia, em sonho, recebe a visita de um anjo guia que lhe 
indica a raiz do mal e a sua terapia. Segundo o anjo, a mulher de Karo 
possuía uma alma masculina de um Rabino que, em sua existência anterior, 
era muito avaro e não sabia compartilhar os seus conhecimentos, o que 
impediu que realizasse todos os preceitos necessários para uma vida justa. 
Mandado encarnar em uma mulher, supunha-se que aprenderia com ela esta 
arte e concluiria o seu caminho terreno. Mas, ao que parece, a intensidade 
desta força era tão grande que ofuscou o lado feminino da mulher de Iosef 
Karo e a esposa permaneceu estéril. Belo símbolo do ato de gravidez como 
recepção seguida de abertura para o mundo. Como bem sabemos através da 
experiência, muitas vezes mulheres só engravidam depois de adotarem uma 
criança e exercitarem a disponibilidade que implica na abertura por deixar-
se influenciar e ser fecundada pela presença do outro. Experiência extrema 
quando se trata de uma vivência corporal onde, da fusão dos corpos, a 
mulher evolui para a geração de um corpo outro. 

Usando dos meios terapêuticos da época, a mulher do rabino Karo 
recebeu uma alma feminina suplementar, um Ibur como era chamada esta 
alma que só cumpria uma função temporária. Acrescida da potência 
feminina que lhe faltava, a mulher pôde, finalmente, engravidar. Quanto à 
alma do rabino avaro, a narrativa silencia sobre ela. Mas, nós, possuidores 
do conhecimento que os mestres da Cabala nos legaram, podemos 
facilmente imaginar o que se passou. Através da gravidez que experimentou 
ao viver a experiência feminina no corpo que habitava, o rabino avaro deve 
ter aprendido a doação e a percepção do outro e, enfim, cumprindo o seu 
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ciclo inacabado de preceitos não realizados, habita agora o paraíso 
estudando a verdadeira Torá da boca de grandes mestres de todas as 
gerações, ao som de anjos cantores envolvidos pela luz do Ein-Sof, o 
infinito de nada, D’s sem nome, criador de um cosmos inconcluso que um 
dia virá a ser construído pelos atos equilibrados de homens e mulheres. 
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