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Abstract 

Abraham Abulafia (d. ca. 1291), a Jewish mystic, believed that the purpose of the higher 

life was to attain perfection and virtue, and that the best way to achieve this goal was to 

focus on God by expressing the silent and vowel letters that make up his name. Because 

the divine name is the essence and truth of God, hence Abulafia initiated methods for 

combining letters. But among all his practical teachings, the highest and most prominent 

one is the technique of expressing the divine name. He associated the mention of the 

divine name with special breathing techniques and head and neck movements. On the 

other hand, we know that these practices have been common in the Hindu tradition since 

ancient times. Due to Abulafia's familiarity with the Hindu tradition, some have spoken 

of his influence on the Hindu tradition. In this article, we examine this issue and see that 

the school of Abulafia was similar to the Hindu tradition in three respects: emphasis on 

the indescribability of the transcendent truth, emphasis on specific methods of chanting 

and emphasis on mystical ecstasy. 
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**محمدزضا  د ی
  

 [21/05/1400؛ تاریخ پذیزػ: 20/04/1399]تاریخ دریافت: 
 چکیذه

 اص ّذف م.(، اص عشفبی یَْدی، عمیذُ داؿت 1291اثَالعبفیِ )هتَفبی حذٍد  اثشاّین

 ایي ثِ سػیذى ثشای ساُ ثْتشیي ٍ اػت فویلت ٍ ووبل ثِ یبثی دػت عبلی، صًذگی

 اػت هلَتی ٍ كبهت حشٍف وشدى ثیبى ٍاػٌِ ثِ خذاًٍذ دسثبسُ تعوك ٍ توشوض ّذف،

سٍ،  اص ایي .خذا اػت حمیمت ٍ رات ّوبى االّی ًبم چشاوِ اػت، اٍ ًبم دٌّذُ تـىیل وِ

ى توبم اثَالعبفیِ اثتىبساتی سا دس صهیٌِ ؿیَُ تشویت حشٍف ثِ ٍخَد آٍسد. اهب دس هیب

، تىٌیه هشثَى ثِ ثیبى ًبم االّی آًْب يیتش ثشخؼتٍِ  يیتش یعبلاؽ،  ی عولیّب آهَصُ

ػش ٍ گشدى ّوشاُ وشد.  حشوبت ٍ تٌفؼی خبف ّبی ثب ؿیَُ روش ًبم االّی سا اٍاػت. 

داًین وِ دس ػٌّت ٌّذٍیی ایي اعوبل اص دیشثبص سٍاج داؿتِ اػت. ثب  اص ػَی دیگش، هی

اثَالعبفیِ ثب ػٌت ٌّذٍیی ثشخی، اص تأثیشپزیشی اٍ اص ػٌت ٌّذٍیی تَخِ ثِ آؿٌبیی 

ثیٌین وِ هىتت  وٌین ٍ هی اًذ. دس ایي همبلِ ایي هَهَع سا ثشسػی هی ػخي گفتِ

ًبپزیشی  تأویذ ثش ٍكفاثَالعبفیِ اص ػِ هٌ ش ثب ػٌت ٌّذٍیی هـبثْت داؿتِ اػت: 

 أویذ ثش خلؼِ عشفبًی.ّبی خبف روشگَیی، ت حمیمت هتعبلی، تأویذ ثش ؿیَُ

 اثَالعبفیِ، لجبال، یَْدیت، یَگب، دیي ٌّذٍیی، ػوبدّی.هب:  کلیذواژه
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 همذهه
های بىیاق هیاو ٠ك٨او یهىؾ )٬باال( و ٠ك٨او هًؿو )اؾویحه وؾايحه( وشىؾ ؾاقؾ. هؿ٦  اقجباٖ و ٌباهث

ث  ً ها بك٬كاقی پیىيؿ با هًب١ی االهی و هح١الی اوث. بكای ایى هًٝىق ایى ؾو  ٤ایی ؾق هك ؾوی ایى و
گىیًؿ که با پكوقؾگاق ؾق هن آهیؽحره و یکری ٌرؿه اورث. قوض، بره  ال قوظی ٨كؾی وؽى هیوًث 

ؾهای هًرؿواو و اجىايؿ با٠د شكیاو ـات الیحًراهی ؾق ؼرىؾ ٌرىؾ. اوپًیٍر واوٙه  ج٩کك و هكا٬به هی
ای ٠ك٨رايی هٙركض  های یکىايی قا بركای قوریؿو بره جصكبره ها و ٌیىه یهىؾیاو، هك ؾو، وبک صوهش
های براً٘ی و قالوقايره  جرىاو ؾق لهركه  ٘كی٭ره . وؾايحه  ًٌکكه و ٬باالی ابكاهین ابىال١ا٨یه قا هیايؿ کكؾه
ث ٘ب٭ه  ً ها، هٍرابه  بًؿی کكؾ. ٠توه بك ایى، ٠٭ایؿ هحا٨یمیکی ؾقباقه وشىؾ و ٠ؿم ؾق هك ؾوی ایى و

ث گكؾٌی شهاو و همچًیى جًاوػ اقواض، يٝكیه  واظرؿ و یکساقنره ای قا بركای  یکؿیگك اوث. هاهی 
هرا  ؾق ٘رىل ٬كوF وؾايحرهGو F ٬براالGبًابكایى، بایؿ گ٩ث هعحرىای  يهؿ. ٠الن ٥ِیك و کبیك پیً هی

 ايؿ. بىٗ یا٨حه و ٠لمای هك یک ال ایى هکاجب آقای شؿیؿی بؿاو ا٨موؾه
 

 ابشاهین ابىالؼافیه ياهه صيذگی

ؾيیا آهرؿ و کمری پره ال ورال  ؾق واقاگىوای اوسايیا به ;345ابكاهین ابىال١ا٨یه ؾق اواؼك وال 
. ا٘ت٠ات هىشرىؾ ال (Scholem, 1954: 119; Idel, 1988 a: 2-3; Wolfson, 2000, 178)ال ؾيیا ق٨ث  3;34

ليؿگی ٌؽّی ابىال١ا٨یه بىیاق کاهل و ؾ٬ی٫ اورث، آو هرن بیٍرحك بره وربب وربک هىٌرکا٨ايه و 
ا هىرحًؿ و هکحرىب کركؾه اورث. يگكی او اوث که با ووىان ٨كاواو جصكبیات ليؿگی ؼرىؾ ق شمئی

قاظحی ال ظ٭ی٭رث و  ی اوث که وهن و ؼیال بها گىيههکكقا  گ٩حه ٌؿه که ج٩ىیك جاقیؽی ابىال١ا٨یه به 
قا جكک کركؾه و ٠رالم ( Iberian) شمیكه ایبكی ٌبه 3489یىث. هرت  او ؾق وال يپفیك  وا١٬یث جٍؽیُ

 ٌرؿه   گرن٠برىق کًرؿ و هعرل ؾه ٬بیلره  (Sambation)٨لىٙیى ٌؿ، به اهیؿ آيکه ال قوؾؼايه وباوحیى 
کرك ؾق  اوكائیل باوحاو قا بیابؿ. يبكؾهای وؽث و ٌؿیؿ آو هًٙ٭ه ابىال١ا٨یه قا هصبرىق کركؾ هًٙ٭ره آ
اوكائیل قا جكک کًؿ و قهىساق یىياو و ایحالیا ٌىؾ. لهايی که او ؾق ایى هًا٫٘ واکى بىؾ، آذاق ٨لىر٩ی 

بى هیمىو قا به ٌکلی شاهٟ و وویٟ، هٙال١ه کكؾ. ایى قواله،  هىوی دشلة العائشیىال شمله کحاب 
اوان و هبًای ٨کكی او قا جٍکیل ؾاؾ و ایى ظ٭ی٭ث که او وكايصام وه ج٩ىیك بك ایى قواله يىٌرث، 

به کاجالىيیا بالگٍث و ؾق باقولىيا ا٬اهث گمیؿ  3489 ؾهه  جّؿی٫ و گىاهی بك ایى يکحه اوث. او ؾق 
، يىٌرحه بعیره وظائف قلبال١ه آذاق ٨لى٩ی یهىؾ ه٥ٍىل ٌؿH آذاقی نىو کحاب و ؾق آيصا يیم به هٙ

ی آو ؾق ا٠مرال ها هإل٩رهی که ج٭ىای ؾیًی و لهؿ ٠ك٨ايی قا با هرن اؾ٤رام کركؾه و ا قوالهبى باکىؾا، 
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 (.Scholem, 1954: 147; Idel, 1988 b: 14, 24, 26) ی و ج٩کكی ؼىؾ ابىال١ا٨یه يیم پیؿا ٌؿه اوثا هكا٬به
ی شراؾویی و ٠ك٨رايی ها قورالهه٭راالت و  هٙال١ره  ، ؼرىؾ قا ٤رك٪ ؾق 3499 ؾهه  ابىال١ا٨یه ؾق 

 Hعفش یصیشایی همچىو ها قوالهیهىؾیث کكؾ (Sefer Yetzirah،) باهیش -عفشها (Sefer ha-Bahir ،) عمفش
قا جركک کركؾ و بره  . او ؾق هماو ؾهه، اورسايیاآيهاو ... به همكاه ج٩اویك ٬بالیىحی  (Sefer Razeil) ساصیل

ایحالیا و ویىیلی بالگٍث و با٬ی ٠مك ؼىؾ قا به ج١لین و آهىلي ٌاگكؾاو و جألی٧ و يگاقي ه٭االت 
قا به ٌكض و ج٩ّریل  (Qabbalah nevu' it) قباشی يبىیی هح١ؿؾی گفقايؿ و وكايصام کحاب ها کحابو 

 .(Wolfson, 2000: 68) ؾقآوقؾ
 
کیذ با رکشگىیی یها ىهیؽ  تًفظ خاؿ یها ىهیؽ بش تأ

که بیٍحك ؾقباقه يعىه بیراو و اؾای  (הבא העולם חיי ספר) ػىشم هابا -عفشهاابىال١ا٨یه ؾق کحاب 
يى٠ی قوي بیراو وراؾه اورث و ؾوهری ؾقبراقه  آيها. اولیى ؿکً یهایى اون اوث ؾو قوي قا ه١ك٨ی 

ی جر٩ًه و ها کیجکًبا ٬كاقؾاؾو ظكو٦ ؾق ُيه شای هؽحل٧ بؿو اوث. ؾق هك ؾو قوي، بیاو اواهی 
ظكکات هؽّىَ ؾوث  (،השק הא ספר) هؾق -عفشها. او ؾق کحاب كؾیگ یهظكکات وك، ِىقت 

 .كيؿیگ یه. ؾق هك ؾو قوي، ظكو٦ ال٩با ؾقوو هك یک ال ا٠ٕای بؿو ٬كاق کًؿ یهقا يیم أا٨ه 
ها ٌؿه ی ًٌاؼحهها کیجکًظكکات ؾوث يیم  رك  ًح  هايرؿ. ؾق  ی ؾق ؾيیرای هًرؿوبىؾایی ج  رك  ًح  گ٩حره  ج 

کركه  ٌىؾ یه یک شىن پاک و هًمه، ؾقوو یک شىن ٨یمیکی ٬كاق گك٨حه اوث کره ؾاقای ج١رؿاؾی ن 
کكهGاوث. کلمه  ی ا كهیرؾااوث که ظاکی ال هكکمی ١٨ال و ُپكجعكک با ٌرکل F نكغGبه ه١ًای F ن 

ه کكه ؾاقای یک ظك٦ و یک جل٩ٛ و یک بیص  ٠مرل کره  اوثH همچًیى، جمكیى و =هًحكه اوث. هك ن 
کكه کكه اوث. ن  ها به ٘رىق ٠مرىؾی و ؾق اهحرؿاؾ  ٌاهل جکكاق ظكو٦ ؾق هًگام جمكکم بك قوی آو ن 

 (.Carrol, 2013: 73-74; Sen Gupta: 4) ايؿ گك٨حهوحىو ٨٭كات ٬كاق 
هها یژگیوکكؾو اواهی به قوي ابىال١ا٨یه  البحه بیاو ك  ًح  یری وشرىؾ يرؿاقؾ. ؾق  یی ؾاقؾ که ؾق ٠مل ج 

کركه وشرىؾ ؾاقؾ: ا٠مال  ه، ه٩ث جا ُيه ن  ك  ًح  کركه ؾق ايحهرای ورحىو ٨٭ركات و  ىیجك ىییپراهؽحل٧ ج  ن 
کكه يیم ؾق باالجكیى ٬ىمث وك ٬كاق گك٨حه اوث. ؾق  ه  باالجكیى ن  ك  ًح  کركه،  ج  بىؾایی یا هًرؿویی، هرك ن 

ال  ىال  ه١مرکره  كؾیرگ یهربیصه ؼىؾ قا ؾاقؾ و جل٩ٛ ظكو٦، ٘ب٫ يٝن و جكجیب ؼاِی ِرىقت  هًحكه
پاییى به باال اوث. اها ؾقوث بك٠که ایى يٝن و جكجیب ذابث، قوي ابىال١ا٨یه ؾق ٬كاقؾاؾو و جل٩رٛ 

 (.Sen Gupta: 4) کًؿ یيمظكو٦، ال هیچ يٝن و جكجیبی جب١یث 
. بره ؾهرؿ یيمری هٍؽُ اؼحّاَ ها ظ٩كههمچًیى، قوي ابىال١ا٨یه ظكو٦ هٍؽّی قا به 
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که کؿام ظك٦ هؽّىَ کؿام ظ٩كه اورث و همیٍره  ٌىؾ یيمج١ییى بیاو ؾیگك، ؾق قوي ابىال١ا٨یه 
و  کًرؿ یهرهمه نیم ؾق ظال ج٥ییك اوث. هرت  ٨كؾ هعل ٬كاقگیكی ظكو٦ قا برا ِرؿای بلًرؿ ا٠رتم 

که جمكکم کكؾه و ؾق جّرىق  آوقؾ یهو به لباو  کًؿ یهباالی وك، وسه ؾق ظالی ظك٦ قا اؾا  ؿیگى یه
. جل٩ی٫ جر٩ًه، ظكکرات ورك، ٬ركاقؾاؾو ًؿک یهلىیی وك جصىن ؼىؾ، آو ظك٦ قا بك قوی بؽً ش

هًگام جل٩ٛ، با٠د واؼحاقٌکًی ه١ًای هحرؿاول لبراو  آيهاظكو٦ قوی ا٠ٕای بؿو و جمكکم قوی 
. کلمه بره ِرؿاهای کًؿ یهو ؾق يحیصه بكؾاٌث ٠اؾی و هحؿاول ٨كؾ ال وا١٬یث قا يیم ٠ىْ  ٌىؾ یه

 ٌرىؾ یهريٍرؿه جبرؿیل  بیًی ای شؿیؿ و پیً هن، و به کلمهو گاه ؾوباقه وك  ٌىؾ یههؽحل٧ جصمیه 
(Kats, 2013: 104.) 

ها برا ظكکرات گركؾو و اؾای  ٌىؾ. ایى جمكیى ؾق وًث ابىال١ا٨یه بك جمكیًات ج٩ًه يیم جأکیؿ هی
یؿ نهاقلايى بًٍریًؿ و کمركي قا ِرا٦ بااِىات و آواهایی همكاه اوث. بكای ایى هًٝىق، ٨كؾ ابحؿا 

ه بایؿ گكؾيً قا به ومث قاوث کس کًؿ. ؾم و ي٩ه ؼىؾ قا به ؾقوو ٌکن ب٩كورحؿ و يگه ؾاقؾ. وس
قا جل٩ٛ کًؿ و هًگام جل٩ٛ، گكؾيً قا به ورمث شلرى ببركؾ. ب١رؿ ال آو  (א)هًگام بالؾم ظك٦ آِل٧ 

آلر٧ (، סס)یؿ گكؾيً قا به ومث نپ کس کًؿ، ال ٌکن ي٩ه بکٍؿ و هًگام بالؾِم ظك٦ واهػ با
گكؾيً قا به شلى ببكؾ. ؾق هكظله وىم ٌؽُ بایؿ وك ؼىؾ قا باال بگیركؾ، ؾم و ي٩ره قا جل٩ٛ کًؿ و 

قا جل٩ٛ کًؿ و ؾق هماو ظرال وركي قا پراییى ( יי)ؼىؾ قا به ٌکن ب٩كوحؿ و هًگام بالؾم، ظك٦ یىؾ 
ؼن کًؿ. ؾق آؼك، و٬حری هًرىل ورك و گركؾو بره ورمث پراییى  اي ًهیوبیاوقؾ و گكؾيً قا به ومث 

قا جل٩رٛ کًرؿ و ورسه  (ממ)یؿ ي٩ه ؼىؾ قا ٨كو بكؾ و ؾق هماو ظال ظك٦ هرن با٨كؾ  هحمایل اوث،
 (.Sen Gupta: 7-8) وكي قا باال آوقؾ و آو قا قو به شلى يگه ؾاقؾ. ایى ٨كآیًؿ بایؿ ُيه باق جکكاق ٌىؾ

به قهرم و قال وظرؿت و یگرايگی  (א)نىو ظك٦ آل٧  ؾهؿ یهابىال١ا٨یه به ٌاگكؾايً پیًٍهاؾ 
، جل٩ٛ ؼىؾ قا کً يؿهًؿ و آو قا ٘ىاليی يکًًؿ و هؿت آو قا به ايؿاله یک ي٩ه جًٝین کًؿ یه اٌاقه
وك بایؿ به نه ورمحی  ها هّىتکه به ؾيبال هك یک ال  کًؿ یهوی أا٨ه  (.Ablunger, 2012: 15)کًًؿ 

، ًهرایامره باٌؿ، گاهی قو به باال، گاهی به ومث پاییى و گاهی بایؿ ِا٦ و قو به شلى باٌرؿ. ؾق ه
 :39 ،و٩ك پیرؿایً) به ؼاک بی٩حؿ و وصؿه کًؿ ١ا  یوكپه ال اجمام کاق، اگك نیمی ؾق ه٭ابل ؼىؾ ؾیؿ 

5 Hٌٟؿیگى یهو ؾیگك هیچ هگىیؿ و گىي ؼىؾ قا به ومث ِؿا هحمایل کًؿ جا ببیًؿ نه  (.7 :36 ،یى 
ظحری اگرك ؾق هیراو ورصؿه کًرؿ،  ١ا  یوركو اگك ؾناق جكن و وظٍث ٌؿ و ٬اؾق به جعمل آو يبرىؾ، 

جتوت و اؾای نیمی بىؾ. اگك نیمی يؿیؿ و يًٍیؿ، به هؿت یک ه٩حه ؾق ایى کاق ؼىؾ و٩٬ره ایصراؾ 
 (.Sefer Yetzirah: 35; Ezekiel 1: 28) ی یک باق ایى کاق قا ايصام ؾهؿا ه٩حهکًؿ. بهحك اوث 
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کیذ بش وفف  شهمى( و يیشگىيه بיהוה)تتشاگشاهاتىو( )« یهىه»ياپزیشی يام  تأ

. او ؾق کحراب کًرؿ یهرياپرفیك هٙركض  ی هح٩اوجی قا بكای اوح١مال اون و٧ِها ابىال١ا٨یه قوي
گىیرؿ. اهرا ؾق  ال يىٌحى و جكکیب ظركو٦ برك قوی کا٤رف ورؽى هری( סקל הא ספו) عخل -عفشها
 : ؿیگى یهؾقباقه اهکاو ج٩کك به همكاه وکىت  هؾق -عفشها

یؿ و ؾق آيصا قهىل هكبىٖ به اون قا به یاؾ آوقیؿ ٌما بایؿ ؾق هکايی ؼلىت ؼىؾ قا آهاؾه کً
بىؾو ؼىؾجاو يىبث به ؾیگك هؽلى٬رات يرا٫٘ و ؾوورحاو و همًٍریًايحاو  و ؾقباقه هح٩اوت

گىيه ؾیگك هیچ کؿام ال ج٩کكات ايىايی و ٘بی١ی و ٤یكاقاؾی ؾق ٬لبحاو با٬ی   ٨کك کًیؿ. ایى
 (.Sefer ha-Hesheq: 16) يؽىاهؿ هايؿ
بىیی کره ؾق ه٭ابرل ٌرما پكاکًرؿه  یؿ: ؾ٠ا و يیایً هى قا به ٠ًىاو ٠ىؾ ؼىيؾق آ٤ال بگىی

قا يیم بره ٠ًرىاو یرک ٬كبرايی ٌربايه ببیًیرؿ  ام بكؾهی باالها ؾوثؾق يٝك بگیكیؿ و  ٌىؾ یه
 (.363: 4)هماهیك، 

، اوران ؾیرؿگاه ؼرىؾ قا ؾقبراقه بشهممه عمىجشهبه ا٠ح٭اؾ ناجكشی، ًٌکكه يیم ؾق ج٩ىیك ؼىؾ بك 
اورث. برك همریى F قٌرؿ و گىرحكيGبه ه١ًای  ،brhال قیٍه  بكهمهل٥ث Gبیاو کكؾه اوث:  بكهمى

ال يٝرك ٌرًکكه، F. ابرؿی یهاوان، ه٩هىم آو ال وشىؾ ياهعؿوؾ ؼؿاويؿ جا وشىؾهای ه٭یؿ گىحكي 
گاهی هعٓ  (،sat)بكهمى وشىؾ هعٓ  اورث. او اللری و ابرؿی ( ananda)و وركوق هعرٓ  (cit)آ

هرركگ. یگررايگی او هررايٟ ج١ررؿؾ جصلیرراجً يیىررث. او  ماH ٨ًاياپررفیك و برریاوررثH یکرری و بررؿوو اشرر
و وركايصام همره ؾق  ؿیآ یهبؽً کركات اوث و همه کركات ال او اوث. همه نیم ال بكهمى  وظؿت
او قا به هك اورمی ؼىايرؿ. ال  جىاو یهبه هیچ اومی هعؿوؾ کكؾ اها  جىاو یيم. او قا ٌىيؿ یهاو هعى 

او قا به هك و٩ِی جىِی٧ کركؾ. لیركا همره نیرم ال او  جىاو یهاوث، اها  همه ال٭اب و ٩ِات پاک
اوث. او ؾق همره شرا  جك بمقگنیمها  ىیجك بمقگو ال  جك کىنکنیمها  ىیجك کىنکاوث. بكهمى ال 

. او ؾق همه شا و همه نیم هىرث، ولری ؾق وثا آيهاظأك ولی ال همه اٌیای ٠الن شؿا و هاوقای 
. هن ؾوق و هًمه اوث و هن يمؾیک و ظأك. با ایى ظال، ال يٝك ٌرًکكه، هیچ شا و هیچ نیم يیىث

 (.:97: 35:6)ناجكشی و ؾاجا، ایى کلمات ؾق جىِی٧ بكهمى هكگم قوا يیىث 
 

 ورىد یک پشوسدگاس: خذاؽًاعی
گ٩رث ؾوام یهىؾیرث برك  جىاو یهاِل االهیاجی اوث. با ٬ا١٘یث  ىیجك ههنيمؾ یهىؾیاو، جىظیؿ 
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یهىؾیث قا با ذًىیث یا جرلیرد  جىاو یيمفیكي اِل جىظیؿ هبحًی اوث، به ٘ىقی که ايکاق ٌكک و پ
یهىه برك جمراهی لهریى Gو  (8H: 6)جرًیه، F ای اوكائیل  بًٍى، ؼؿای ها یهىه، واظؿ اوثGشمٟ کكؾ: 

 (.6: ;)لکكیا، F پاؾٌاه ؼىاهؿ بىؾ و يام او واظؿ اوث
هرا  لید هىیعی ؾاقؾ و پیاپی بك وظؿت و٩یكهها يیم قویکكؾی جىظیؿی و ٔؿ جر ىثی٬باللوهك 

ها ؾق ولب جمام هٍرحكکات بیراو بٍركی ال ئو ورى٦،  . ؾق وا٬ٟ، ٬بالیىثکًؿ یهبا ئو وى٦ جأکیؿ 
گىيه که ؼرىؾ قا برك ؾیگركاو آٌرکاق  گیكجك ال ٨تو٩ه هىحًؿ. اها ؼؿا ؾق ه٭ام جصلی، ی١ًی آو وؽث

. بًرابكایى، ؼرؿا ال ٌىيؿ یهکه و٩یكوت ياهیؿه  ؾٌى یه، ؾق ِىقت ؾه ِؿوق ال ؼ٩ا يمایاو ؿکً یه
هرا بره شرای ه٩هرىم  ٬بالیىرث اواورا  . کًرؿ یهرؼىؾ قا بكای هؽلى٬اجً آٌکاق  اي یجصل٘كی٫ ؾه 

، ا٠ح٭اؾ پىیای الىهیث قا شایگمیى کكؾيؿ که جعث ؾه شًبه هؽحلر٧ FؼؿاGپفیك و ایىحای  اي١ٙا٦
 (.4;35)شیکبم، ١٨ال اوث 

. ٌرىؾ یهريهایث بكای اٌاقه به ؼرؿا اورح٩اؾه  به ه١ًای بی (סוף אין)F وى٦ ئوGؾق ٬باال ال يام 
ظك٨ی ؼؿا بكای برالکكؾو قوؾ يیرل اورح٩اؾه کركؾه و  95ها همچًیى ه١ح٭ؿيؿ هىوی ال يام  ىثی٬بال

 (.43-36: ;3)ؼكوز، آیات هكبىٖ به ایى ؾاوحاو ؾق جىقات يام ؼؿا قا ؾاقؾ 
Gبث -٠ییى F ٖاون واؼحه ٌرؿه اورث، نكاکره  94به ؼؿا بىؾه، ؼىؾي ال که یکی ال اواهی هكبى

، هرك ظرك٦ ال ال٩برای ٠بركی، بره یرک اورن يىربث ؾاؾه FگمیحكیراG٘ب٫ يٝام ٠ؿؾًٌاوی، ی١ًی هماو 
. برك ٌرىؾ یهر 94يیم ؾو بىؾه که قوی هن  (ב)(، ه٩حاؾ و اقلي ظك٦ بث ע. اقلي ظك٦ ٠ییى )ٌىؾ یه

کكؾو و پٍرث هرن  ، ایى يام به واوٙه قؾی٧ػىشم هابا -عفشهاب ی ابىال١ا٨یه ؾق کحاها ؾوحىقال١ملاوان 
بره وشرىؾ آهرؿه  43جرا  ;٬3كاقؾاؾو کلمات هىشىؾ ؾق وه شمله ال کحاب ا٠ؿاؾ ٨ّل نهاقؾه، ِر٩عات 

ظك٦ ؾاقؾ. هًگاهی که اولیى ظك٦ ال اولیى شمله به آؼكیى ظرك٦ ال  94 ها شملهاوث. هك کؿام ال ایى 
همیى ٌکل اولیى ظك٦ ال شمله وىم به ظك٦ ب١ؿی، ی١ًی ؾوهریى ظرك٦ ال  شمله ؾوم وِل ٌىؾ، و به

هايؿه به آؼك شمله ؾوم و ؾوهیى ظك٦ ال شملره اول هحّرل ٌرىؾ،  شمله اول، ظك٦ ب١ؿی به ظك٦ یکی
پایراو  הبرا ظرك٦  ?و شمله بیىرحن ٌىؾ یهآ٤ال  וبا ظك٦  <. هرت  شمله يىلؾهنؿیآ یهاون به وشىؾ  94

ظرك٦ ؾق اورن  94و بًابكایى اولیى ٌکل ال جكکیب  ٌىؾ یهٌكوٞ  וبا ظك٦  @ویکن یىث، شمله بابؿی یه
 Sen)اورث  טסיو ورىهیى ٌرکل آو  ילי، ؾوهیى ٌکل آو רהרگىيه ؼىاهؿ بىؾ:  ( ایىב''ע٠ییى ر بث )

Gupta: 4.) Gیهىه Fباق بره کراق ق٨حره اورث. :8:4ٌؿه ؾق جىقات بكای ؼؿا اوث که  يام اوح٩اؾه ىیجك سیقا 
قا شرایگمیى F آؾويایGل٥ث  قوؿ یهF یهىهGبه واژه  ؼىايؿ یهالبحه ؾق یهىؾیث و٬حی ٌؽّی که جىقات قا 

 .کًؿ یه
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ی ؾاقؾ. ؾیرؿگاه وی ا ژهیروشایگاه F بكهمىGؾق يٝام ٨کكی ًٌکكه يیم، جأهل ؾقباقه ؼؿا و ه٩هىم 
یرا F اِرل ا٠رتGبره واژه بركهمى، هرن  اوپًیؾمادهاهبحًری اورث. ؾق  اوپًیؾمادهاؾقباقه بكهمى بك 

Gظ٭ی٭ث هٙل٫ F و هن بهGؼال٫ شهاو F وGه١بىؾ ايىاو F ٪واژه ٌىؾ یها٘ت .Gهٙلر٫ F بره وشره
ؾق هرك ؾو وشره بره کراق F بكهمىG، اها واژه کًؿ یهبه وشه ؼال٭یث او ؾاللث F ؼؿاGجًمیهی و واژه 

)نراجكشی و ؾاجرا،  اقؾی اوث که ؾو شًبره ؾا گايهق٨حه اوث. لیكا بكهمى ؾو نیم يیىث بلکه ظ٭ی٭ث ی
ـات و  ؾق ل٥رث بره ه١ًرای برمقگ و بریF بكهمىGال يٝك قاهايىشه يیم، کلمه (. 889: 35:6 پایراو ؾق 

پایراو و  قو، بكهمى وشىؾ هح١الی و ٠اقی ال ٠یىب و ي٭ایُ و ؾاقای ٩ِات بی ٩ِات اوث. ال ایى
 (.Sinha, 1972: 49) پكوقؾگاق همه اٌیا اوث

 
 یىگا دس تىلیذ فذاسوػ ابىالؼافیه و عًت 

 ؼّىِرا  ه١ك٨ی کكؾه، بىریاق ههرن اورث،  ها هّىتقوٌی که ابىال١ا٨یه بكای جل٩ٛ ظكو٦ و 
ابىال١ا٨یه ایى بؽً ال هبعرد ؼرىؾ قا برا هىٔرىٞ F. ٠ییى ر بثGبكای بیاو جحكاگكاهاجىو و اؾای يام 

 جىاو یهF(Sefer Ha-Olam Haba: 70 .) و با ٬ّؿ و يیث هح١الی جمكکم کًیؿ: Gکًؿ یه٬ّؿ و يیث آ٤ال 
ایى شمله قا ٨كهايی بكای ظ٩ٛ جمكکم هًگام بیاو اواهی االهری جل٭ری کركؾ. پره ال ایرى ٨كهراو و 

 : ٌىؾ یهقهًمىؾ، ج١الین هكبىٖ به جمكیًات ٨یمیکی آ٤ال 
ی باٌؿ که با هك ظك٦، ي٩ىی ٠می٫ و ٘ىاليی، ب١رؿ ال هّرىجی ا گىيهج٩ًه ٌما بایؿ به 

ؾاٌحه باٌیؿ. ج١ؿاؾ ایى ِؿاها پًس جا اورث و جكجیرب  ٌىؾ یه٩ٛ که ظك٦ به ٌکل آو جل
ؾق همه شا، ظكو٦ قا ٘ب٫ قوٌی بیراو کًیرؿ کره هرن، يرام آو  אֶאֵאאאֻ نًیى اوث:  آيها

ظك٦ جل٩ٛ ٌىؾ، و هن وایك ظكو٦ با جل٩ٛ هٍابه. ؾق هیاو جل٩رٛ هرن ي٩ره یکًرىاؼحی 
 (.Ibid.: 71) بکٍیؿ

ی ؼىؾ قا ها ي٩ه: Gؿیگى یهو  کًؿ یهکٍیؿو قا هٙكض  ٞ ي٩هؾق پایاو هبعد، ابىال١ا٨یه هىٔى
که ي٩ه، هً٭ٟٙ و ياپیىوحه يیىث، اها بایؿ آو  نی٨هم یهال ایى شمله  F(Ibid..) آقام و یکًىاؼث کًیؿ

 ٌرىؾ یهری هًٝمی بکٍین. همچًیى، ِؿایی که ال ؾهاو ها ؼراقز ها ي٩هقا کًحكل کًین جا بحىايین 
ِؿای ؼىؾ قا با هیچ آهً  و ٬ىوی اهحؿاؾ يؿهیؿ و کلمره یرا ظرك٦ هرؿ : Gبایؿ آقام و آهىحه باٌؿ

 F (Sefer Ha-Hesheq: 17.)آقاهی و با هتیمث و ظٕىق ـهى اؾا کًیؿ يٝكجاو قا به
یؿ بره بای ابىال١ا٨یه، هًگام بیاو ظك٦، هیچ ظكکث یا شًبٍی يبایؿ باٌؿ. ؾق ایًصا ها گ٩حه٘ب٫ 

. یکی ال ایى ظكکرات، ٨یمیکری و ؼراقشی اورث ٌىيؿ یهايصام  لهاو ؾو ظكکحی جىشه کًین که هن
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کره ظكکحری ؾقويری  نیؾهر یهر)ظكکث وك(، اها ها ؾق جّىق و ؼیال ؼىؾ، ٬لب ؼىؾ قا يیم ظكکث 
 اوث: 

و په ال ایًکه اؾای ظك٦ قا آ٤ال کكؾیؿ، وك و ٬لب ؼىؾ قا جکاو ؾهیؿ، ٌکلی ال ٬لبحاو قا 
كاکه آو ؾقويی اوث. وسه وركجاو قا جکراو ؾهیرؿ، که ؾق جّىقجاو ؾاقیؿ، جکاو ؾهیؿ، ن

نكاکه آو بیكويی اوث. ٌما بایؿ وك ؼىؾ قا به ٌکل هّىجی جکاو ؾهیؿ که به ظك٨ی کره 
 .(Sefer Ha-Sekhel: 84-85)ؾق ظال بیاو آو هىحیؿ هكبىٖ باٌؿ 

کرن بره  ؾاؾو قولايه ظكکات وك به همكاه ج٩ًه و جل٩ٛ ظكو٦، کرن ابىال١ا٨یه ه١ح٭ؿ اوث ايصام
وك و ٬لب ؼىؾ قا ظكکرث ؾهیرؿ. ٬لرب : Gٌىؾ یهآٌکاقٌؿو ه١ايی ظاالت و ظكکات ٬لبی هًصك 

 :F(Sefer Ha-Hesheq ؼىؾ قا ؾق جّىق و ؼیالحاو ظكکث ؾهیؿ، نكاکه ٬لب، ؾقويری و براً٘ی اورث

یی اوث که برك قوی ها ي٭ٙهکه جکًیک هكبىٖ به ظكکث وك ؾقوث هٙاب٫ با  نیًیب یهؾق ایًصا (. 69
پاییى  -و ظكکث قو به شلى و قو به ٠٭ب و ؾو شهث باال گك٨حهبه ٌکل هىقب و اقیب ٬كاق ( א)آِل٧ 

 .ًؿک یهنپ قا جکمیل  -و قاوث
. ؾق ٌرىؾ یهؾق وًث یىگا، جىلیؿ ِؿاهای ه٭ؿن به ٌکلی کاهل و ؾ٬ی٫، ٬لب هايحكا هعىىب 

، جك ؼتِره. بره ٘رىق ايرؿ بىؾهاِل، هايحكاها هماو جماقیى ه١ًىی جکكاق اواهی ؼرؿا و ورحایً او 
Gهايحكا F ال ِؿای یک ظك٦ جٍکیل ٌؿه وGبیصا Fلهراو  جکكاق و جمكکم قوی نیمی اورث کره هرن

. ؾق وًث هًؿو، هرايحكا ًؿک یهکاهؿ و آو قا ج١ٕی٧  و هن ال آو هی کًؿ یههن هىٌیاقی قا ج٭ىیث 
ی ٬رؿین هرا لهاوؼرؿایً. ؾق  ؾق وا٬ٟ هماو ؾ٠ا و يیایً اِلی اوث، اقجباٖ کتهی هیاو ايىاو و

بىیاق ههن بىؾ که هايحكا با ؾ٬ث و به ٌکلی ؾقوث و ؾ٬ی٫ جل٩ٛ ٌىؾ جا ؼرؿای ظأرك بحىايرؿ آو قا 
، ؿیرآ یهؾقیا٨ث کًؿ. ال آيصایی که ِؿا و کی٩یث آو، ال بكؼىقؾ هیاو هىا و جاقهای ِىجی به وشىؾ 

ی هصرما جبرؿیل ا ٌراؼه، ٬بل ال ایًکه به کٍیؿو يحیصه گك٨ث که پكايایاها یا جمكیى ي٩ه جىاو یهپه 
 ٌىؾ، به ؾلیل يیال به جىلیؿ ِؿاهایی که ؼىٌایًؿ و ؾ٬ی٫ و کاهل بىؾ، هعل جىشه ٬كاق گك٨ث.

 
 پشايایاهه، هکج و تىلف؛ سوؽی بشای احبات اػزاص و ؽگفتی

ض . ایرى اِرٙتبكيرؿ یهرپكايایاهه قوٌی اوث که ؾق یىگا بكای جمكیى ج٩ًه و ههاق ؾم بره کراق 
اورث. F کًحركلGبه ه١ًرای F یاهاGو F ي٩هGبه ه١ًای F پكا. Gٌىؾ یهجكشمه F کًحكل ج٩ًهG ٠مىها  

کىٌه  ك  کكؾو ي٩ره اورث. همچًریى،  به ه١ًای ٘ىاليیF پكايایاههG(، Amarakośa)ؾق ٨كهً  ل٥ث اه 
Gپكايایاهه F ؾق هحه یىگا(hatha yoga)  اهمیث ٨كاواو ؾاقؾ(Dalal, 2014: 290.) ق هًرؿواو، بره ؾو بره براو
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٠مال اوث، ا٠مرالی هررل جر٩ًه، بیراو ٌىؾ یه جك ی٬ىو  جك وأطقوي، ظكکات ٬لب  . قوي اول ا 
يرؿاؾو  يؿاؾو هكبرىٖ اورث. هًٝرىق ال ايصرام ِؿاها، و ظكکات وك و گكؾو. اها قوي ؾوم به ايصام

م ب١رؿی ِرىقت هماو هکد و جى٩٬ی اوث که ؾق ايحهای ا٠مال ٨ى٪، ؾق پایاو هك بالؾم و ٬برل ال ؾ
بىریاق ؾ٬یر٫ اورث و اٌرحیا٪ بركای  هرا هکد. ایى نیآهىل یهيکٍیؿو قا  . ؾق پكايایاهه ي٩هكؾیگ یه

ٌؿو به الىهیث به واوٙه اؾای ظكو٦ هكبىٖ به اون االهی، ظكکات وك و جل٩ٛ ِرؿاها، جك کیيمؾ
برا  کٍریؿو، . ورسه هیرل ٘بی١ری بره ي٩رهٌرىؾ یههمگی با هکد و جى٧٬ ؾق ج٩ًه، ٬ؿقجمًؿجك 

. اگرك هكا٬رب كؾیگ یهکه به واوٙه ظكکات هكجبٗ با ٬لب و وك، ٌکل  ٌىؾ یهو١ٔیث ٬لب هكجب 
اؼحتلی ایصراؾ يٍرىؾ، آو و٬رث هکرد  نیکً یهکٍیؿو قا ٘لب  ي٩ه ؿا  یٌؿی که ا لعٝهباٌین ؾق 

 (.Chandra, 1998: 251) مؾیايگ یهظاِل ٌؿه، اٌحیا٪ و هیل به هىا قا ؾق ها بك
 هحىو ؼىؾ ٤یكهىح٭ین به ایى يکحه اٌاقه کكؾه اوث: ابىال١ا٨یه ؾق 

هك گىيه هؽا٘ی قا ال گلىی ؼىؾ پاک کًیؿ جا هریچ هؽرا٘ی يحىايرؿ هرايٟ ال بیراو و اؾای 
ظك٦ ؾق ؾهاو ٌما ٌىؾ. ظكکث ١ِىؾی و قو به باالی وك بایؿ به ايؿاله ي٩ه و ؾم ٌرما 

و اگرك ؾق  ٌرىيؿ یهرحى٬ر٧ به ٘ىل ايصاهؿ و وسه ي٩ه و ؾم به همكاه ظكکث وك با هن ه
ی بكای اجمام و جکمیل ي٩ه با٬ی هايؿه، جا لهايی کره همره ا لعٝهظیى اؾای ظك٦، هًىل 

 (.Kats, 2013: 104)نیم جکمیل يٍؿه وك ؼىؾ قا پاییى يیاوقیؿ 
کیؿ بیٍحكی بك قوی جل٩رٛ ِرعیط، و  ؾق هٙال١ات هكبىٖ به پكايایاهه ؾق وًث یىگای هًؿی، جأ

کره یىگرای کتوریک و ورًحی قا  پماجًصلی. ؾق يىؽه هصال و ه١حبرك کحراب هکد کاهل ٌؿه اوث
. ؾق یکی ال ایى شمتت آهؿه ٌىؾ یهکٍیؿو هكبىٖ  بكقوی کكؾه، شمتجی هىث که به قوي ي٩ه

 F(Veda کًؿ یهو٬حی ؾق ظكکث، ذبات وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، پكايایاها ٨كآیًؿ ؾم و بالؾم قا ٬ٟٙ Gاوث: 

Bharati, Sutra ii.52: 631; Zombaris, 2012, ch. 2: 94; Rosen, 2002: 237.) 
که پكايایاهه ؾق اِل جى٧٬ و هکد ج٩ًه اوث. ایرى ج١بیرك ب١رؿها ؾق  ؾهؿ یهجىٔیط  پاجًصلی
رهGکٍیؿو با ٠ًرىاو  ی هؽحل٧ ي٩هها قوي، که ؾق آو هحه یىگاهحًی به يام   F(kumbhaka) کره کىهبه 

رهGىٔیط ؾاؾه ٌؿه اورث. کلمره ه١ك٨ی ٌؿه، به ٌکلی ه٩ّل و کاقبكؾی ج بره ه١ًرای F کره کىهبه 
يیم به ه١ًای ي٩ه اوث اها بكؼی F پكاياG٘ىق جى٧٬ ي٩ه اوث.  و همیى ها لی٨بكشىحگی قوی وك 

کكؾو آو ؾاللث ؾاقؾ. ؼىؾ کلمره  کٍیؿو و ظبه به جى٧٬ ي٩هF پكايایاههGؾق کلمه F یاهاGه١ح٭ؿيؿ 
Gپكايایاها F يیم به ه١ًرایGٚظّراق و ظ٩را F یراGا٨ىراق و ٠ًراو F اورث. ابحرؿا، ایرى هىٔرىٞ کره

، نكاکره برؿوو ي٩ره، ؿیقو یهپفیك و هٙلىب اوث، کمی ٠صیب به يٝك  کكؾو ي٩ه اهکاو هحى٧٬
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هحى٬ر٧ کًًرؿ.  کرت  کٍیؿو قا  ي٩ه ؼىاوحًؿ یيمها هكگم  ظیاجی يیم وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث. اها یىگی
F آوراياGیىرث. ؾق يٗ هؽرحُ ي٩ره ، ظکرن بره جى٬ر٧ و هکرد، ٨٭رFوًث یىگراGهمچًیى، ؾق 

کیرؿ ٌرؿه یىگا یها ثیجمكیًات اِلی و و١ٔ) ( يیم بك قوی یک ظالث و ژورث هًاورب برؿيی جأ
هن جى٧٬ و هکد ا٨کاق وشىؾ ؾاقؾ. ال هًٝك یىگا، هرؿ٦ ال هکرد و جى٬ر٧، F هؿیحیٍىGاوث. ؾق 

کركؾو  و هکد بؽٍیؿو به ظیات، وكليؿگی ج٩ًه و ظالث و ژوث بؿو و جمكکم اوث. جى٧٬ ذبات
و با٠رد ایصراؾ يٝرن و  کًرؿ یهرهمايًؿ ي٭ٙه پایاو شمله اوث که اؾاهه هحى قا قوٌى و ٬ابرل ؾقک 

 (.Lingham, 2016: 26) ٌىؾ یهجكجیب ؾق ٨ٕای ياهعؿوؾ ج٩ًه و ج٩کك 
 

 یافته اص پشوسدگاس ورىد باسله االهی دسوو ػاسف، تزلی
گیركی  که با ٌکل کًؿ یهی جىِی٧ ا گىيهؿ قا به کل ٨كآیً ػىشم هابا -عفشهاابىال١ا٨یه ؾق کحاب 

ايصاهرؿ. او ؾق هكظلره ب١رؿی  یا٨حى قوض و ؼىٌی و لرفت آو هری ٌىؾ و به ج١الی جؿقیصی آ٤ال هی
ياپفیكی  ٨كوا و جعمل که گاه جا ظؿ ٘ا٬ث ؾهؿ یه٨كآیًؿ، نگىيگی ا٨مایً اهىاز ؼىٌی قا جىٔیط 

کره ٨ركؾ بایرؿ هکراو هصرما و  ىرؿیيى . ابحؿا هیكيؿیگ یهو وسه با يمول ال اوز پایاو  قويؿ یهپیً 
 ؼلىجی قا پیؿا، و ؼىؾ قا آهاؾه کًؿ: 

هکايی قا بكای ؼىؾجاو ايحؽاب کًیؿ که ِؿای ٌما به گىي هیچ ٨كؾ ؾیگكی يكوؿ. جک و 
جًها و به ؾوق ال ؾیگكاو ؾق یک اجا٪ یا لیك ٌیكوايی بًٍیًیؿ و وك  و قال ؼىؾ قا بك هیچ که 

جاقیرک ايصرام ؾهیرؿ.  يىربحا  یؿ. اگك اهکايً وشىؾ ؾاقؾ ایى کاق قا ؾق ٨ٕرایی آٌکاق يکً
 .(Sefer Ha-Olam Haba: 65)بایؿ پاک و جمیم باٌؿ  حاویها لبانؼىؾجاو و 

یرؿ ـهرى ؼرىؾ قا ال جمرام باجا با پكوقؾگاقجاو ورؽى بگىییرؿ  ؿیٌى یهؾق ظالی که آهاؾه 
ی ؾالوقايره و ٌرصا٠ايه ها یكولیپاهیؿ که ی ایى شهاو ؼالی کًیؿ و ال ؼؿا بؽىها یپىن

قوی  ؿیرجىاي یهرقوی وك ؼىؾ بیًؿالیؿ و اگرك ( Tallit)ؼىؾ قا به ٌما يٍاو ؾهؿ ... ٌالی 
گىيره ؾق ؼرى٦ و ؼٍریث ال  ببًؿیؿ. ایى (Teffilim)بًؿ و بالوبًؿ  وك و بالوهایحاو پیٍايی

Gٌؽیًا F(שכינה)  ظٕرىق ؾاقؾ  که ؾق آو لهراو ؾق کًراق ٌرما ؿیكیگ یه٬كاق(Sefer Ha-

Olam Haba: 66). 
 : پكؾالؾ یهوالی اؾاکكؾو آو ظكو٦  وسه به پیىيؿ و اجّال ظكو٦ بكای آهاؾه

به هًمله ٌاهؿی باٌؿ که  جىايؿ یهو ب١ؿ یک ٬لن و شىهك و کا٤ف قا ؾق ؾوث بگیكیؿ. ایى 
ل بریى . ورسه اجّراؿیرا پكؾاؼحهٌما ؾق لفت و ؼىٌی به ٠باؾت و پكوحً پكوقؾگاقجاو 
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لهرايی  ًهرایاظكو٦ قا ٌكوٞ کًیؿ و آهاؾه ؾقیا٨ث ٨كاوايی و و٨ىق ي١مث ٌىیؿ ... و جمام 
ظاِل ؼىاهؿ ٌؿ که ٌما کا٤ف و ٬لن قا ال هیاو ايگٍحايحاو قها کًیؿ یا ایًکه کا٤ف و ٬لن 

 (.Ibid.: 67-68)به ؾلیل ا٨کاق بىیاق، و لفت و ؼىٌی ٨كاواو ٌما ال ؾوححاو بی٩حؿ 
 : ؿکً یهیا٨حه قا جىِی٧  ای ال هىٌیاقی ج١الی ال١اؾه ١ا٨یه و١ٔیث ٨ى٪وسه ابىال

ی ها ايرؿامبؿايیؿ که په ال آيکه بؽًٍ و ٠ٙیه ٨کكی ؾق ٌرما ٌرؿت گك٨رث، ا٠ٕرا و 
ؾاؼلی و ؼاقشی بؿو ٌما ١ٔی٧ ؼىاهؿ ٌؿ و وك جا پای بؿو ٌرما ٌركوٞ بره لكلیرؿو 

عٝه ؼىاهیؿ هكؾH نكاکره قوض ٌرما ؾق آو ل ظحما   ؿیکً یهؼىاهؿ کكؾ جا ظؿی که جّىق 
 .(.Ibid)با لفت ٨كاوايی ال شىمحاو شؿا ؼىاهؿ ٌؿ 

ؾايیؿ ایى هكگ ٨٭ٗ بكای شىرمحاو  و ٌما هكگ قا به ليؿگی جكشیط ؼىاهیؿ ؾاؾ، نكاکه هی
 (.59: 49)و٩ك جرًیه،  ؾهؿ یهقغ 

لگٍرحی ال آو هریچ با ؿیآ یهجا شایی که به يٝك  قوؿ یهٌؿت و ظؿت ج١الی قوض به اوز لفت 
ؾق کاق يؽىاهؿ بىؾ. اها ابىال١ا٨یه لظمث ایرى قا هرن کٍریؿه و بره ٌراگكؾاو و پیركوايً قاه و قوي 

 : ؾهؿ یهبالگٍث قا يیم آهىلي 
وسه به اهىق شىمايی و هاؾی بالگكؾیؿ، ال شای ؼىؾ بلًؿ ٌرىیؿ و بایىرحیؿ، کمری آب 

وض ؼرىؾ قا بره ؤر١یث بى اوحٍمام کًیرؿ و ق بًىٌیؿ و نیمی بؽىقیؿ، یک ٌیء ؼىي
 .(Sefer Ha-Olam Haba: 68)ابحؿایی بكگكؾايیؿ )جا ؾ١٨ه ب١ؿ( و ٌاؾ و ؼىٌعال باٌیؿ 

ی گك٨حه و اظیرا ٌرؿه و جرا ابرؿ ظیرات ؼىاهرؿ ؾاٌرث. ورسه ا ؾوباقهگىيه قوض، ٠مك  و ایى
م بره يرا ؿیرؼىاه یهر. و ب١رؿ ال آو اگرك ؿیا ؿهیقوؼىاهیؿ ٨همیؿ که به ؾقشه ؾقیا٨ث ٨كاوايی 

ايگیم و باابهث اظحكام بگفاقیؿ و به ٌکلی ِعیط آو قا ؾق ظیات ؼىؾ پكوحً کًیرؿ،  هكان
 (.Abluger, 2012: 9)يكویؿ  جك کیيمؾکكؾو به ؼؿا بحكویؿ و  ِىقت ؼىؾ قا بسىٌايیؿ و ال يگاه

ور٩ك )ی ؼىؾ قا ؾقآوقیرؿ ها ک٩ًقوی لهیى ه٭ؿن بایىحیؿ،  ؿیؼىاه یهو لهايی که 
 (.5: 7 ؼكوز،

قوی ؾق  ىال١ا٨یه ؾق يى٠ی ظالث ؼلىه آٌکاق و وأط، هٙالرب ؼرىؾ قا يًىٌرحه، بلکره هیايرهاب
قا اذبرات کركؾه و  آيهاجؿقیس  ی ٨لى٩ی قا بىٗ ؾاؾه و بهها ؿهیاهٍؽُ اوث. او  کاهت  یً ها يىٌحه

 قا هح١اؾل کكؾه اوث. آيهاؾاقی  با ؼىیٍحى
اوث، ی١ًری يرى٠ی هىرحی هرىي، F ٍحىشؿاٌؿو ال ؼىیGبه ه١ًای F ؼلىهGال آيصا که واژه 

گراهی اورث کره ٨ركؾ بره آو  . قورؿ یهرٌایؿ بحىاو گ٩ث ؼلىه يى٠ی و١ٔیث هح١الی ال هىي و آ
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Gوماؾی F ی ه٭رؿن برىؾایی بره نٍرن ها يىٌحهی یىگا و هًؿو و ظحی ها يىٌحه٠باقجی اوث که ؾق
قی ٨ركؾ اورث. ؾق ؾا ، هیماو کًحركل و ؼىیٍرحىFوماؾیGو F ؼلىهG. ج٩اوت اِلی هیاو ؼىقؾ یه

گاهی و ١ٌىق  ال١اؾه وماؾی ٨كؾ به وٙىض باال و ؤىض ٤یك٠اؾی و ؼاق٪ و ؾق  قورؿ یهای ال ؼىؾآ
برك ایرى  جىايرؿ یهر، و ؾهؿ یيم. اها ظىان و ـهى ؼىؾ قا ال ؾوث ابؿی یه٠یى ظال قوظً ج١الی 

ؿی، بركای ٌىق و هیصاو هىلٗ ٌىؾ و آو قا کًحكل کًؿ. ؾق ورًث بهکحری يیرم، هايًرؿ ورًث ظىری
ٌىق و هیصاو قا به اوز قوايیؿ. اهرا  جىاو یهقویؿو به ظالث ؼلىه، ال ٘كی٫ ق٬ُ و ؾ٠ا و يیایً 

هح٩اوجی اوث. ٬لب و هىي، هك ؾو ؾق آقاهً قوی یک هؿ٦ بكگمیؿه هحمكکرم  يىبحا  وماؾی قوي 
 .کًًؿ یهیابًؿ و ج١الی قوض قا جصكبه  شكئث و شىاقت هی آيها، ٌىيؿ یه

           
 تیزهي

 آيهراکه هرك ؾوی  ؾهؿ یههكبىٖ به ٠ك٨او یهىؾ )٬باال( و ٠ك٨او هًؿو )اؾویحه وؾايحه( يٍاو  ؽچه  یجاق
. ٠المراو و هع٭٭راو ايرؿ گك٨حههای هٍابه و یکىايی قا بكای پیىيؿ و یگايگی با ؼرؿا ؾق پریً  قوي

٠ك٨رايی قا جٍرکیل  ًٌاوی و ج٩اویك هٍابه و یکىايی قا یا٨حًؿ که پایه و هبًای هرك ؾو ورًث ه١ك٨ث
ی ـکكگىیی ها ىهیٌ: کًؿ یه. وه ه٩هىم هحًاٜك و هٍابه، ٠ك٨او یهىؾ و هًؿو قا به هن هكبىٖ ؾهؿ یه

کیؿ بك و٧ِها ىهیٌ هبه همكا ياپفیكی جحكاگكاهاجىو و يیكگىيه بكهمى، وشرىؾ یرک  ی ؼاَ ج٩ًه، جأ
پیىيرؿ و  حرا  یيهای یا٨حره و پكوقؾگاق، وشىؾ یک باق٬ه االهی ؾقوو ٠اق٦ کره ال یرک پكوقؾگراق جصلر

اجّال باق٬ه االهی ٠اق٦ با پكوقؾگاق. ٠٭یؿه و باوق به ایى اِىل اواوی، بىیاقی ال جٍابهات هیاو 
ث قا جأییؿ   ً  .کًؿ یهایى ؾو و

اورث. اٌرحكاک ب١رؿی F او وىG٦اوث و ؾق ٠ك٨او یهىؾ، F بكهمىGؾق آییى هًؿو، پكوقؾگاق، 
و ؾق ٠ك٨راو یهرىؾ برا ٠ًرىاو F آجمرىGه ؾق آییى هًؿو برا ٠ًرىاو ای االهی ک به شك٬ه ٌىؾ یههكبىٖ 

Gیّیكا F ایرى ؾو کلمره، ٌىؾ یه( ًٌاؼحه ٌىؾ یهی ٬بالیىحی قوض که با ؼؿا آ٤ال ها شًبه)یکی ال .
ياپفیكيؿ. وشره اٌرحكاک ب١رؿی يیرم بره پیىيرؿ و  يماؾ یک ـات و هاهیث ه١ًىی اظیاکًًؿه و جىٔیط

. ایى ٨كآیًؿ اؾ٤ام و جكکیب، با ٠ًىاو پیىيؿ کاهل هیراو کًؿ یهاق اٌاقه اجّال ه١ًىی ٠اق٦ با پكوقؾگ
پیىيرؿ Gکه يام ؼاِی يیم ؾاقؾ، ؾق هفهب هًرؿو، بره ِرىقت  (Unio Mystico) قوض و هًبٟ الیحًاهی

. ؾق ٠ك٨او یهرىؾ هرن ایرى ٨كآیًرؿ بره ِرىقت پیىيرؿ ٌىؾ یهج١كی٧ F وماؾیGیا F آجمى با بكهمى
Gیّیكا Fبا او وى٦ یا Gؾو٬ىت F بره ایرى جٍرابه اواوری هیراو  جرىاو یهر. بًابكایى، ٌىؾ یهج١كی٧
Gوماؾی F وGؾو٬ىت F.به ٠ًىاو يمىيه باقل جٍابه جصاقب ٠ك٨ايی يیم اٌاقه کكؾ 
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  ها يىؽت پی
 گىیًؿ هايًؿ هى، هىم، ام و ...F بیصا هايحكاGهصایی قا  . هايحكاهای جک=

מאחריהם ויעמד מפניהם עמוד ויסע, מאחריהם וילך ישראל מחנה לפני ההלן האלהים מלאך ויסע :ס''י .2  

ق٨ث و  آيهاآوق و قوىل ؼؿا که شلىی اقؾوگاه اوكائیل بىؾ، ظكکث کكؾه و به پٍث وك  و پیامGجكشمه شمله يىلؾهن: 
 F.٬كاق گك٨ث آيهاظكکث کكؾه و ؾق پٍث  اهآيی ال ٤باق ال شلىی ا جىؾه

-כל זה-אל זה קרב-ולא הלילה-את ויאר והחשך ויהי ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין ויבא: כ .3
 הלילה

گاه اوكائیل ٬كاق گك٨ث، همه شا ابكی و ٤باقآلىؾ و جاقیک برىؾ و  و ؾق هیاو اقؾوگاه هّك و ؼیمهGجكشمه شمله بیىحن: 
 F.آو ٌب قا قوٌى کكؾ و آيها جمام ٌب به هن يمؾیک يٍؿيؿ )بكای يبكؾ(

 לחרבה הים-את וישם הלילה-כל עזה יםקד ברוח הום-את יהוה ויולך הים-על ידו-את משה ויט: א''כ .4
המים ויבקעי  

و هىوی ؾوحاو ؼىؾ قا ؾق ه٭ابل ؾقیا بال کكؾ و به اـو ؼؿاويؿ، براؾ هٍرك٬ی ورهمگیى و Gویکن:  جكشمه شمله بیىث
٬ؿقجمًؿی جمام ٘ىل ٌب بك ؾقیا ولیؿو گك٨ث و او ؾقیا قا به لهیى ؼٍرکی جبرؿیل کركؾ و با٠رد ٌرؿ کره ؾقیرا 

 F.ؾو يین گكؾؾ ٌکا٨حه ٌىؾ و به
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