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 الفهرس

 

 تَ اب  َلمَحةٌ َعْن الكِ 

 ُمقِدَمةٌ عَاَمةٌ  

 الَفصلُ األََولُ : َماِهيَّةُ وَجوَهُر ِعلِم الَكابَ اال

 الَفصلُ الثَ انُي : َضرُورَةُ ِدرَاَسِة ِعلِم الَكابَ اال  

 الَفصلُ الثَ اِلُث : َمْن هو َعالِمُ الَكابَ اال  

 الَفصلُ الرَابُِع : تَ ارِيخُ ِعلِم الَكابَ اال وِكتَ اُب الزُوَهار  

 َفصلُ الخَاِمُس : َمْن َيسَتِطيُع ِدرَاَسِة الَكابَ اال  ال

 الَفصلُ الَساِدُس : طَريقَةُ ِدرَاَسة ِعلِم الَكابَ اال  

 الَفصلُ الَسابُِع : الرُوِحيَّة وِعلمُ الَكابَ اال  

  الُلَغةُ الُمسَتخَدَمةُ ِمْن قِبَ ِل عُلَماءِ الَكابَ اال  -الَفصلُ الثَ اِمُن : ُلَغةُ الفُروِع  

 الَفصلُ التَ اِسُع : ِإدرَاُك الوَاِقِع الَكاِمِل ِمْن ِخالِل ِعلِم الَكابَ اال  

 الَفصلُ الَعاِشُر : الُموِسيَقى ِفي ِعلِم الَكابَ اال  

 الَفصلُ الَحاِدي َعَشَر : أَسئَِلةٌ ُمتََنوَِعةٌ َعْن ِعلِم الَكابَ اال  
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 لمحة عن الكتاب
 
 

ِكتَاُب ِبَناًء على الَمَصاِدِر والشُروَحاِت التي َحَصلَنا َعليها ِمن َعاِلم الَكاَباال َيهوذا َأشالغ الُملّقب ُجِمَعِت َمواِضيُع هذا ال
 َسة ِعلِم الَكاَباالِبَصاِحِب الُسلَّم ُمَؤلُِّف " الَشرِح والتَفِسيَر الُسلِمّي لِكتَاِب الُزوَهار " والذي تَاَبَع الَبحَث والَتَعُمَق ِفي ِدَرا

ي وُعلَماِء َسالكاً  ِفي َطرِيِق ُعلَماِء الَكاَباال الَمشُهوِريَن ِإسَحاق لوريا الُملَقَب باآلري وَشمُعون ِبْن ُيوَخاي الُملقَب بالَراشب
 الَكاَباال الُعَظَماِء اللذيَن َسَلُفوُهم ِفي اأَلجيَاِل الَسابقِة.

 
َعَدِة الَشخَص على َفْهِم وُمواَجهة أُمور وَتحدّيات الَمرَحلة األولى ِمن ُدخوِل ِإنَّ الَهدَف والغاَية ِمن هذا الِكتَاُب هو ُمَسا

ُمَشاَرَكِة هذا الِعلم اإلنَساِن الَعاَلَم الُروِحيَّ . الَنَظريَّة الَفريَدَة لِدَراَسِة ِعلُم ِحكَمة الَكاَباال َهِذِه والتي ُتَشِجُع الَشخَص على 
قِط ِفي الُمَساَعَدِة على الَتَغلُِّب على الَتَجاُرِب والَمَشاِكِل والِمَحِن التي ُتواِجُه اإِلنَساَن ِفي َحَياِتِه َمع اآلخرين ليَس َهَدَفَها فَ 

َنَما أَيَضاً  تَُقِدُم لإِلنَساِن ِبَداَيَة الَمرَحَلِة الَتي َيسَتِطيُع ِمن ِخاللَها اإِلرِتَقاِء إلى َما وَ  ُحُدوِد الَعالِم َراِء ُمسَتوى الَيوِمّيِة واِ 
 الذي َنعيُش ِفيِه.
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  مقدمة عامة   
 

والُسلوك البشري هذه ُكلَها كاَنت وَما َزالت َمرَكَز ُبُحوِث وِدَراَسِة الُعلَماء  َقَواِنيِن الَطِبيَعِة , ُوُجود اإِلنَساِن ِفي َهذا العالم 
 والَفالِسَفة ُمنذ اآلِف الِسِنين . 

 
دار الَتَوُقَعاِت واإِلحِتَماالِت الَمنِطقّية ِإسَتخَدَم الِعلُم َأيَضاً  َنتَاِئَج الُبُحوِث واإِلكِتَشاَفاِت التي ُجِمَعت على مَ  ِبَجاِنِب ُكل

سَتَغلوا ُكَل َما قّدَمت لُهم الَتكنولوج يا في الَسنواِت الَعديدِة الَماِضية َكوحَدِة ِقياسٍ لنتاِئج ُبُحوِثهم وِدَراَساِتهم كَما وا 
ِجُد َأنَّ الَماضي إلى َوقتِنا هذا لَتطوير َأبَحاِثهم والُوُصول إلى َنَتاِئٍج َصحيحٍة وثَابتٍة في َبراِهيَنها لَنفِع الَبَشريَِّة ولكن نَ 

حوث إنما كشَف عن الُعلَماِء في ُمخَتلِف الَمَجاالِت والَباِحِثين والَفالِسَفِة قد َأقّروا وبال إستثناء على َأنَّ تََقُدَمهم في البُ 
زَياَدِة ُعمِق ُغُموِض الَعالِم الذي َنعيُش فيه وَكَأَنه َعالٌم َمحُجوٌب في طّي الظالم في الَمَكاِن الذي ال َيسَتِطيُع ال 

 اإلنَساُن وال الَتكنولوجيا اإلبَحاَر في َأعَماِقِه.
 

في هذا الَعاَلِم ولكن هذا التََقُدم ما يزال إلى َيوِمَنا هذا َمحُدوداً . فإن  ِمْن ُدوِن َشٍك إّن الِعلَم قد َجلَب لَنا تََقُدَماً  َعِظيما ً 
َسه وُسلوَكه كُل َوَساِئل الِعلم بَكاَفِة َأنواِعها وَدَرَجاِت َتَطورَها غيُر قادرٍة على ِقياِس وَمعِرَفِة َعالم اإلنَساِن الَداِخلي , َنف

القوِة الُمحرَكِة فيه . اإلنَساُن والذي هو الُعنُصُر اأَلَساِسيُّ للَخِليَقة َما َيزاُل ِمْن ُدوِن وَمصَدَر َدواِفُعُه والتي هي ِبَمثَاَبة 
فَعلى َمرِّ الُعُصوِر َكاَن اإِلنَساُن َيبَحُث عن َأجوبٍة أَلسِئلٍة َأَساِسيٍة عن الَحياة : َمْن أنا ؟ َفٍة لَدوِرِه في هذا الَكوِن . َمعرِ 

ي في هذا العالِم ؟ لَماذا ُوِجَد الَعالم الذي َأعيُش ِفيه ؟ وَهل َسَيسَتِمُر في الَبقاِء َبعَدَما ُأَحِقُق َهَدفي وما هو هدُف وُجودِ 
  الذي ُوِجدُت َأنا ِمن َأجِلِه ؟ 

 
ِمن أنَواِع اإلكِتَفاِء إِلشَباِع  ِبَسَبِب جِميِع َأنَواِع الُضُغوِط الَنفسيَِّة التي ُنواِجُهَها في َعصِرَنا هذا قد َوَجَد البعُض ِمَنا نوعٌ 

والُطقوِس َرَغَباِتهم ِبَشكٍل ُمؤَقٍت لهَدِف الَتخفيِف ِمن التأِثيِر الَسلبي لَهِذه الُضغوِط الَنفسيَِّة َعليهم ِمْن ِخالِل الَتَعاليم  
ُمَعاَناِة اإلنَسان َعن َطريِق َكْبِت َرغَباِتِه والتَقِليِل ِمْن  الَشرِقيَّة في َأنَواِع الرَياَضِة واإِلسِترَخاِء والَتَأُمِل لُمَحاَولِة الَحِد ِمنْ 

يَِّة والَعقِليَِّة في ُكلَيتها ُمسَتوى ُطُموِحِه الَذاِتي . َفُكُل َهذه األَنَواع الُمَتَعِدَدِة ِمن التََأُمِل والَتغِذَيِة الِصحيَِّة والرَياَضِة الَبَدنِ 
والَحِد ِمْن ُقُدَراِتِه الَطبيِعيَِّة التي َوَهَبها له الَخاِلِق لَمعِرَفِة وُبلوِغ َهدِف وُجوِدِه  اإلنَساِن الَغريِزيَِّة َتهُدُف فقط لَتهِدَئِة َطبيَعِة 

ِح ُطُموِحِه في والتي ُتَمِكُنُه ِمن َأْن َيشُعَر بالَراحِة الَجسدّية فقط . ألنَّ َهِذِه ُكلها ُتعلُِّمُه َكيِفيَِّة َكْبِت َوَكبْ  في هذا الَعاَلِم 
 الَحَياِة ولِكنها َتَدُعُه في َحاَلِة ِصَراعٍ  مع َرَغَباِتِه الَحقيِقيَِّة ِبَشكٍل ُمسَتمٍر . 

 
ادٌر َمحُدوَدٌة وِمْن َناِحَيٍة ُأخَرى تََتَوَفُر لَديَنا َمصَ  إنَّ َتَجاُرَب الَحياة ُتعِلُمنا بَأنَّه لَدينا َرَغَباٍت َكبيرٍة وَعِميَقٍة وَغيُر َمحُدوَدٍة 

شَباع َهذه الَرَغَباِت , َهذا هو الَسَبُب الَرِئيِسي ِفي َعَدِم َتوِفيِر َطِريَقٍة أو َوِسيلٍة َما َنسَتِطيُع  ِمن ِخاللَها ِجداً  لِملء وا 
اِب الُمَعاَناة في الَحَياة . َهذا هو ِملُء هذه الَرَغَباِت واإِلحَساِس باإِلكِتفاِء الَذاِتيِّ الَتاِم والذي بالَتالي ُيَمِكُننا ِمن ِإجِتنَ 
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ايِة هذه الَفَقرِة كَما َموُضوِع ِعلُم الكاباال . فِعلُم الكاباال ُيقدُِّم اأَلجوَبَة أَلسِئلِة الَحَياِة األَساِسيَِّة والتي َأَشرَنا ِإليها في ِبدَ 
سَتوى الَحَياة ِفي الُشُعوِر باإِلكِتَفاِء الَكاِمِل في ُكِل َيومٍ  ِمن وُيرِشُد اإلنسَاُن في َطرِيِق َتحِقيِق َرَغَباِتِه والُوُصوِل ِإلى مُ 

 َأَياِم َحياِتِه في َهذا الَعاَلِم . 
 

 ِمن ُعمِق إنَّ َعَدِم َتوِفيِر اأَلجوَبِة على اأَلسِئَلِة الرِئيسيَِّة التي َتدوُر َحوَل ُوُجوِد وَهَدِف اإلنَسان في َهذا الَعالم َيزيدُ 
كِتفاء الذاِتيَّ بالَرغِم ِمن الَنَجاِح ِفي الُوُصوِل إلى ُكِل َما اإِلنَساَن يشُعُر وَيُحُس باإلِ ِد الُمَعاَناِة الَبَشريَِّة ألَنَها ال َتدُع وَأبَعا

ففي  َكاَن َيسَعى َوَراَءُه  وَسعيِه في ِإيَجاِد الَسَعاَدِة الَحقِة . َفُكلَما َناَل اإلنَساُن اللََّذَة في الُحُصوِل على َما َيصُبو ِإليِه 
ِة , وهذا اللَحَظِة التي َيَناُل فيها ُمبَتَغاُه على الَفوِر َيشُعُر بأنَّه َما زاَل هَناَك ما َينُقُصه للوُصوِل إلى الَسَعاَدِة التَامَ 

قَتَة فيَما َحَقَقُه وَوَصَل ِإليِه ِمْن اإِلحَساُس َيحرُمه َبل َيسُلُبُه حتى ِمن اإلحَساِس بالَسَعاَدِة ولو َحتى الَسَعاَدَة الُمؤَ 
ذا تََأَمَل في َحَياِتِه للحَظٍة سَ  َيِجُد ِبَأنَّه قد َقضى َنَجاحٍ وِمْن َثمَّ َيُعوُد وَيشُعُر بالُمَعاَناِة ِمَن الُشعوِر بالَنقِص ِمْن َجدِيٍد , وا 

 ولِكَنه َحَصَل على القْدِر الَقليِل ِمن الَسَعاَدِة والَنَجاِح.  ِه في الَحَياِة ُمعَظَم َأَياِم َحَياِتِه َيعَمُل َجاِهدًا ِتَجاَه َتحِقيِق َهَدفِ 
 

وِفرِة لَديِه وُكُل ُكُل َشخٍص ِمَنا وِبَطريَقِتِه الَخاَصِة ُيَحاوُل إَيَجاَد األجوَبِة على َأسِئلِة الَحياِة ِمْن َمَصاِدَر الَمعلوَماِت الُمتَ 
ُه الخاَصة من ناحيِة قدَرِة اإلنَساِن على اإلدراِك الِحسيِّ والَفهِم للَعالِم الُمحيِط ِبِه ِبَناًء على َتَجاُرِبِه َواحٍد مّنا ُيّكوُن ِصيَغتَ 

وما ل َمع ِبيئتَنا فيه. فِإنَّ َواِقع َحياتنا اليوِمّية َيجَعُل ُمستوى ِإدَراِكَنا َخاِضعًا لإلخِتبار بَشكٍل َداِئمٍ  ُملِزَماً  إيانا الَتَفاعُ 
ّما العمَل على تغييرِه . البعُض ِمنا ُيدرُك وَيعي كيفّية َعَمِل  يدوُر في ُمِحيطنا وُمحاَولِتنا إّما في َتحِسيِن الَوضع وا 
قوانيِن الطبيَعة من َحوِلنا وكيفّية َمجرى أُموِر الَحياِة بَمراِحُلها والَبعُض اآلخر َيُخوُض هذه الَمراِحل ُدوَن الَوعي 

 لَعَمِل وتََفاُعِل هذه الَقواِنيِن وَتأثيَرها على اإلنَسان .  والَمعرَفةِ 
 

ثيرها َعليِه , ُيقِدُم ِعلُم الَكاَباال الَمعرَفَة ِلُكِل َمن َيبَحث عن أجوَبة الَحياة في َكافة َمراِحل ُبنيَتها وتفاُعلها َمع اإلنَسان وتَأ
هي َما َندُعوها " بالَحاَسة الَسادسة " باإلَضاَفِة إلى َحَواِسِه الَخمَسِة والتي وُيعّلُمه عن ُقدَرِته في ِإكِتَساِب َحاَسٍة جديدٍة و 
والتي َتلَعُب َدورًاً  كبيراً  في ُمساعدِة اإلنَسان على إدَراِك وَفهِم الَعالَم  لَها تَأِثيراً  َكبيراً على َحياِتِه في هذا الَعالِم 

َحَياِتِه بنفِسِه . ِكتَاُب الُزوهار وَمقاُل َشَجرِة الَحياِة والعديُد من الَمَصاِدِر األخَرى  األعلى وبالَتالي كيَف َيستطيُع أْن ُيديرَ 
َعالم الُروِحي األصِلَيِة والَموُثوِق ِبَها والتي َيحَتوي َعليَها ِعلُم الَكاَباال ُوِجَدْت لُتعِلُمَنا َمعرَفَة وُقدَرة إحَراز اإلنَساِن لل

ة ُبنيِتِه وَقواِنيِنِه والقواِت التي ِفيِه ِبَحسِب َدرَجاِتها . فالَمَصادر تُقِدُم لنا ُأسُلوَب الُسلوِك في الطريِق والَبحَث ِفيه وِدراسَ 
ُتِب ديِد ِمَن الكُ الُروِحي وَكيفيَِّة إحَراِز َدَرَجاِتِه َأثَناَء وُجوِدنا في هذا الَعالم . ُمنذ قديِم األجَياِل كتَب ُعلَماُء الَكاَباال العَ 

 والَمَصادِر والُمدوَناِت بأَساليٍب ُمختلفٍة وكل ِمنها يتَماَشى َمع الَعصِر والِجيِل الذي َعاَش ِفيِه َعاِلُم الَكاَباال . 
 

: فهَُناَك الُلغة الُروِحي قِدُموا لنا َمعرَفَة الَواِقِع باإِلجَماِع ُهَناَك أرَبعة أَساليب ِمَن الُلَغِة التي إستخَدَمها ُعلَماء الَكاَباال ليُ 
اِئيَّة أو الَقاُنونّية ولُ  ََ َغُة الَكاَباال وَهذِه التي ِإستخَدَمَها َسيُدنا ُموَسى َعليه الَسالُم واألَنبَياَء , وُلَغُة األسَاطير والُلَغُة الَقَض

طٍة في ُأسُلوِب التقِديِم والَشرِح ِمثُل ُكلَها َتِصُف ِنظاَم الَعوالم الروِحية وقوانين إحَرازها. الفرُق بين ُلغٍة وُأخرى هو وببَسا
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إخِتالِف وجَهاِت الَنظر للُموضوع الواِحِد , وَأيَضاً  ِفي َشكِل الِصيَغِة واللوِن الُمخَتلِف الذي َيطغو على كلٍ  منها وهذا 
 َناَوله. طبعاً  َتَواُفقًاً  مع الِجيِل الذي ُأِعَدت له هذه الِكتاَباِت لَوضِع َهذه الَمعرَفة في ُمتَ 

 
 لقد كَتَب عالُم الَكاَباال َيهودا أشالغ والُملقب بَصاِحِب الُسلم في ِكتابِه " ِمْن ثَمر الَحِكيم " وقال : " إنَّ َجوَهَر ِعلمِ 

الَمنطق فيها هو الَكاَباال هو الِعلُم َنفُسه الذي تتألُق به ُلغُة األَنبَياء وِكتاُب الُزوهار وُلغُة األَساطير, إنَّ َنوِعّية إستخدام 
الفارُق الوِحيد الذي َيفِصل َبين اللغِة واألخرى , وكأنه قد ُأِخَذت ِصيغة ُلغٍة قديمٍة واحدٍة وُترجَمْت إلى أرَبعة أَساليب 

الَرغِم ِمن َتغيير  تَتغيَّّر ِمن َناِحَيِة الَشكِل أو األسُلوِب التي ظَهَرت ِبِه على ُمختلفة. بالُبرَهاِن الَثاِبِت إن ُلغُة الِحكمِة لم 
ِشياً  َنوع الَتعبير الذي ِإسُتخِدَم في تَفِسيرَها , وُكُل الذي َنحتاُج أخذُه بَعين اإلعِتبار ُهنا هو أكثُر الُطُرِق تالُئماً  وَتما

 َمع الُمستوى التفكيري لألكثرية في ُقبوِل الَمعرفة ". 
 

ِتَخاُذ الُخُطواِت األولى في َطريِق إدَراِك وَفهِم ُجذوِر الُسلوِك البَشري ِمن ِخالل ِقراءِة هذا الِكتاُب َسيكوُن بإمكاِنك إ
الَكاَباال في  وَقَواِنييِن الَطبيَعِة التي َنعيُش فيها , فإنَّ ُمحَتوَياِت هذا الِكتاب تُقدم لنا الَمَباِدَئ الَرِئيسيََّة ألسلوِب ُعلَماءِ 

وَتطبيقُه. كتاُب ِعلِم الَكاَباال األصلّي للُمبتدئين  ال وُبنية وَعَمل هذا الِعلم وْصِف َماهية وَجوهر ِعلُم ِحكَمة الَكاَبا
ُخِصَص لهؤالِء اللذين َيبحثون عن طريقٍة وعن أسلوٍب َمنطقيٍّ ثابٍت ومن الُممِكِن اإِلعِتَماِد عليه في ِدراَسة ظواِهر 

َفْهَم أسَباِب الُمَعاَناِة اإِلنَسانيَِّة واللذين َيبَحثوَن َعن َأجوَبٍة  الَعالم , هذا الكتاب ُخِصَص من أجل هؤالِء اللذين َيلتِمسون
 ألسِئلِة الَحَياِة الُمعقدة 
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 َماهية وجوهر علم الكاباال

ِم . ُيخِبُرَنا ِعلُم ِعلُم الكاباال هو َنظرّيٌة َحديثٌة وفّعالٌة ِفي ُمَساَعدِة اإلنَسان ِفي ِإيَجاِد َمعَنى ِلَحياِته وَمَكانتِه في هذا الَعالَ 
لى الَكاَباال َعن َسَبِب ُوُجوِد اإلنَسان  ِلَماذا وِلَد ؟ وِلَماذا َيعيُش ُهنا ِفي َهذا الَعالِم ؟ َما هو َهَدُف َحَياِتِه, ِمنْ   أيَن َأتى واِ 

 َأيَن هو َذاِهٌب َبعَد ِإنِتهاِء َأياِم َحياِتِه ُهنا ِفي َهذا الَعاَلِم ؟ 

دَراِك الَعاَلِم الُروِحي . َفَهذا الِعلُم يَ ِعلُم الَكاَباال شَرُح لَنا  هو َنَظريٌَّة وَطريَقٌة َيَتَعرَُّف اإِلنَساُن ِمْن ِخاللَها على َمعِرَفِة واِ 
ا َكيَف َنْحَصُل على الَعاَلَم الُروِحي ِمن ِخالل ِدراَسٍة تَفِصيليٍَّة للُمَخطِط الَبَياِنيِّ الذي ُبِني َعليه الَكوُن بَأشَمِلِه وُيَعِلُمن

َيستِطيُع الَحاَسِة الُمَناِسَبِة إِلدَراِك َهذه الَمعِرَفِة. َفِمن ِخالل َهذه الَحاَسة الَجديدِة والتي تُدَعى " الَحاَسة الَسادَسة "  
 اإلنَساُن اإِلحَساَس بالَعاَلِم الُروحي . 

سْب وَلِكنَُّه ِعلٌم َعَمليُّ جداً , َفِمن ِخاللِه َيَتَعّلُم اإِلنَساُن َعن َنفِسِه َمْن هو ِعلُم الَكاَباال ليَس هو ِعلٌم ذو ِدَراَسٍة َنظريٍَّة َفح
َكيَف َيكوُن بِإسِتطاَعِتِه َتغييَر َنفِسِه في ُكِل َمرَحلٍة ِمن َمراِحل َتصِحيح " األنا " لَديه َعُتُه الَبَشريَُّة, وَيتَعلَّم وَما هي َطبي

َيكوُن بِإمَكاِنِه َأْن ُيِديَر َبحُثُه ِمن َنفِسه وعلى َنفِسه وفي داِخل َنفِسه . ولهذا الَسبُب ُدِعَيت الكاباال  وُخطوٌة ِبُخطوٍة وكيفَ 
 ِخلِه . بالِحكمِة الَخفّيِة فِمن ِخاللَها َيخضُع اإلنَساُن ِإلى  َتغييَراٍت َداِخليٍَّة هو الَوِحيُد الذي َيعيَها وَيشعُر بها ِفي َدا

ِبْل " أّي التَقّبل أو األخْذ . ُيظِهُرِعلُم الَكاَباال ُمشيراً  ِإلى َخَفاَيا  -كا -َكلَمة الَكاَباال ِفي ُلَغِتها األصليَِّة هي " الَمصَدُر 
َلِقي اإِلنَساِن لِعَدِة الِنّية َوَراَء َأيِّ ِفعٍل َيقوُم بِه اإلنَساُن بِإسِم " الَرغَبة في الَتقّبل أو األخذ ". الَرغَبة َتدُل َعلى َتقبُِّل وتَ 

ِمن َأْن َيكَوَن  َأنَواٍع ِمن الَملَذاِت . ِمن َأجِل َأْن َيكوُن اإلنَساُن قاِدراً َعلى الُحصوِل على َملّذِة الَحياِة وَرَغِد الَعيِش ال ُبدَّ 
لُسؤاُل هو َكيَف َيكوُن بِإسِتَطاَعة اإلنَساِن َتلّقي َراِغباً  وُمستِعداً  لَبذِل َطاَقِتِه وَأقَصى ُجُهوِدِه ِفي َتحِصيِل َما ُيريُدُه.  وا

حاوُل إيَجابة هذا َأكثَر َقدٍر ِمن الَملذاِت ُمقابَل َأقَل َقدٍر ُممِكٍن ِمن الُجهِد  وُمقاِبَل َما َيَودُّ الُحُصوَل َعلّيه . فُكُل ِإنَساٍن يُ 
 الُسؤال ِبَطريقِتِه الَخاَصِة . 

َأو التَقّبل لَها ِنظاَمَها الَخاُص في الُنُمو . ففي الَمرَحلِة األولى َيسعى الَشخص َوَراَء الَملذَّاِت  ذِ إنَّ الَرغَبَة  ِفي اأَلخ
ٌة َأكَبَر وَأقوى الَجَسِديَِّة وَبعَدَها َيبدُأ الَسعي َوَراَء الَمال والِغنى وَتحِصيِل الَمناِصِب اإِلجِتَماِعيَِّة وهنا َتظَهُر لَديِه َرغبَ 

َعالِمَنا  ولَتحِصيِل َمراكُز وَمناِصُب ذاَت ُنفوٍذ وُسلَطٍة وِمن ثمَّ َأنَّه ِمن الُممِكِن أْن تََتّوَلَد لَديِه الَرغَبَة لَما َوَراءَ  للَسعي
ِة ِفي َداِخلى َطاِلباً  الُروِحيََّة َعلَّ الَماديِّ وَيبدُأ َيسعَ  يَجاِد َمعَنى لُوُجوِدِه وَسَبُب ُه َيجُد َنوَعًا ِمن اإلكِتَفاِء لَرغَبِتِه الُمِلحَّ ِه واِ 

ٍة وَيعي الُمَعاَناِة التي ُيواِجُهَها . ِمْن ِخالل الفقرِة التي َتشرُح َمراِحَل ُنُمِو الَرغَبة لَدى اإلنَسان ُيصِبُح الَشخص ذو َمعرف
 ُقُدراِته وُحُدوِدِه ِفي التَعاُمل َمع َنفِسِه. 
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الَعالم األعلى والذي هو َمنَبع األَحاسيس واألفكار التي ليَس بإمكان اإلنسان لَبحِث في َيختُص علم الكاباال في ا
ُم الُحصوِل عليها أو َمعرفتها ِمن ِتلقاِء َنفِسه . بَما أَننا ال َنمِلك الَسيطرة َعلى واقِعنا بأكَمله ِمن َحوِلنا فَنحُن ال َنعل

َحائرين في تفِسير الَتجارِب التي ُنواجَهها ُمعّبريَن عن كوِنها إما َمصدَر أو َمنَبع أَحاِسيَسنا وأفكارَنا , ِإذ َنعَجُب 
لخ.... َنحُن لَسنا ناجِحيَن في ِبناِء أو إيَجاِد وَسائِ  َل بالَتَجارِب الُحلوة أو الُمرة أوالتي َتجلُب إما الَسعادة أو الَيأسِ وا 

ِعلمِ الَنفس أو ِطِب الَنفس أو َباقي الُعلومِ اإلجِتماِعّية ِعلمّية ُتَساِعُدنا على َفحِص َمَشاِعرنا وال َحَتى في َمجاِل 
دراِكنا إلى َيوِمنا هذا .   واإلنَسانّية األخرى . فالَعواِمل الُمورَثة لُسلوك اإلنسان ما تزاُل َخفّية عن ُمستوى َفهِمنا وا 

إلنسان , وهذا َيتطّلُب الُحصوِل على أنواع من ِعلُم الكاَباال هو ِنظاٌم ِعلميٌّ  ِمن أجل تَقييم وتَقدير أَحاِسيس وُشعور ا
األحاسيس أو بَتعبير أَصح اإللَمام  بكافة أَنواع األَحاسيس والَرغبات بَجميع ُمستوَياتها لتتوفر لدينا ِصيغةً ِعلمّيةً  

س عنَد اإلنسان . هذا هو َعمل ُمتكاِملًة وُمحَدَدةً  لُكل ظاِهرة ِمن الظواِهر في ُكل َمراِحلها  ولُكل َنوع ِمن اإلدراك والحِ 
اإلحَساس ُمتِحداً  َمع الذكاِء واإلدراِك الَعقلّي وهو ُيستخَدُم في َتعليم الطالب الُمبتدئين وأيضًا في ُعلوم الهندَسة  وفي 

ِدراَسة ِعلم  ِعلم الوراثة وفي َوضع الُمخططات الِدراسية لَمناهج الَمراِحل التعليمّية.  فِعندما َيبدأ الطالُب الُجدِد في
الكاباال َيبتدؤن أوالً  في الَتعّرِف على ُكِل َنوعٍ ولوٍن ِمن أنواع الُشعوراإلنَساني وَيستطيُعون َفْهِم أَحاسيَسهم وَيعلُمون 

تَجاَهاِتِه .   أيضًاً  أي ِصَفة أو اسٍم ُيْضفون عليها في َتحديد ِصفِتها  طبقاً  لَمدى وقوِة الُشعور وتفاِصيلِه وا 

 ِحكَمِة الكاباال هو ِعلٌم قديٌم َموثوٌق به وذو َجداَرٍة وَبراهيَن ِعلمّيٍة ثابتٍة , ِمن ِخاللِه َيتمّكَن اإلنَسان على َتحِصيلِ  ِعلمُ 
حَراز الَعالم الُروِحي . فَهذا هو َهَدُف اإلنَسان الَحقيقّي في هذا الَعالم . ِعنَدما يَ  ُر شعُ الَوعي واَلمعرَفة الَعالية الُمستوى وا 

ة الَشخَص برغَبٍة للَعالم الُروحي َيبدُأ َيشُعُر بالتوقاِن والَشوِق له وِعندها َيكون بإمكاِنه أْن ُينمي رغَبُته ِمن ِخالل ِدراسَ 
ُيدرَك ِعلِم ِحكَمِة الكاباال التي أعطانا إّياها الَخالق . فِكلَمة كاباال تشَرُح في َمعناها َهَدُف ُكِل طالٍب لَهذا الَعلم وهو أْن 

 وُيحرَز اإلنَساُن ُكَل ما في إسِتطاَعِتِه الُوصوِل إليه  َككاِئٍن ُمفكٍر وأرقى ِمن َجميِع الَكاِئناِت الَحيِة 
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 ضرورة دراسة علم الكاباال
 
 

َشاِف َما َوراَء الَعالم الَمادي ِعنَدما َيبدُأ اإلنَساَن الَعادّي بِدَراَسِة َرَساِئَل وُمذكَراِت وِكتَاَباِت ُعلَماِء الكاباال َيبدُأ ِفي إكت
تي وفي َمعرَفِة الَعالِم الُروحي الَخفّي َعن َحواِسه وُقدَرة إدَراِكِه الِحسّي . ولكْن وَبعَد الُحصوِل على الَحاَسة الَسادَسة ال

 عن أنظارِه ِمن َقْبل .َيتَبناها الَشخُص ِمن ِخالِل الَبحِث والِدراَسة َيسَتِطيُع اإلحَساَس وُرؤَية َما َكاَن َمخِفيا ً 
 

ِل َمعرَفِتهم ُيوَجُد لَدى ُكل إنَساٍن الُقدَرَة الَطبيعّيَة على تَنِمّية الَحاَسة الَسادَسة ولَهذا الَسبب َعِمَل ُعلَماِء الكاباال على َنق
َشرٍح تفِصيلٍي وُموّسٍع في الَفِصل  عن ُبنَية الَعالم الَمادي والَخليقِة والَعالم األعلى , وَسُنلِقي الَضوَء َعاِمليَن على تقديمِ 

 ِذكُرُه .  التَاِسع في فقرِة إدَراِك الَواقِع الَكاِمِل ِمن ِخالِل ِعلِم الكاباال إليَضاِح َما َوَرَد 
 

َة إلسِتيَعاِب وَفهِم ما ِعَندَما َيبدُأ اإلنَسان في الَبحِث في َمواِضيِع ِعلِم ِحكَمِة الكاباال ِمْن الُممكِن أْن ال تَتواَجَد لَديه الُقدر 
تِه َهذه َيقرأه بَشكٍل كاِمِل وُمَفّصٍل ولكنَّ إذا َكاَن َيرَغَب في الَفهِم والَبحِث في هذا الِعلِم وبالَطريَقِة الَصِحيَحِة َفِبَرغبَ 

َن وبالَتدريِج ِمن إدراِك واِقِعِه َيستطيُع َجذَب الُنوراإللهي إلّيه , الُنور الذي بإمَكاِنه َتصِحيَح "األنا " في اإلنَساِن لَيتَمكّ 
الَرغَبة " اإلرادة  الُروحي . إنَّ َكلَمِة " َتصِحيح " َكِثيراً  ما ُتسَتخَدم في ِعلم الَكاباال لَهدِف َشرح الَتغييرالذي َيطراُء على 

كتَساِبِه ِمن َخَصاِئص وِسماِت الُنوِر والَعال م الُروحي ِمن الَمحَبة والَعطاِء في األخذ أو ُحِب الَذات " ِعند اإلنَسان وا 
 الُمطلِق .

 
في َحالِة ُسَباٍت وَهذا َما ُيدعى الُنقَطُة في الَقلِب أّي " الَحالة الَجنيِنّية للَنفِس اإلنَسانّية ".  ُكُل َشخصٍ لَديِه َهذه الَحاَسة 

الُء هذه الُنقَطة وَسَيمالُء الَحاَسة الَسادَسة في َمرَحلِة ُمقاِبَل َهذه الُنقَطة في الَقلِب ُيوَجُد الُنوُر والذي في الِنهاَية َسَيم
لَواِقع ُنُموها . الَحاَسة الَسادَسة أيَضاً  تُدعى باإلناِء الُروِحي لَدى اإلنَسان والتي في َطبيَعتها َتسَتطيُع الَتواُجَد ِمن ُدون ا

ِمن َقبٍل ال َينمو ِبَشكٍل كاٍف  لذي لْم َيدُرس ِعلَم الَكاباال أي " الَجَسد ". إّن اإلَناَء الُروحي للَشخِص الَعادي ا الَمادي 
َحتى َيسَتطيُع اإلنَسان الُشعور بالَعالم الُروحي , َفِعندَما َيدرُس اإلنَسان وَيبَحُث في ِعلِم الَكاباال األصلّي بالَطريقِة 

تَبدُأ  ور في َقلِب اإلنَسان وَيبدُأ في تَنمَيتها, في هذه الَمرَحلة الَصحيَحِة التي َوَضَعها لنا ُعلَماِء الَكاباال ِعنَدها َيتولُد النُ 
َسان النقَطة في القلِب في الُنمو وَتكَبُر أكثَر فأكثَر َساِمحًة َمكاناً  للُنور لَيدُخلها , وِعندَما َيدُخُل الُنور إلى َقلَب اإلن

 هي َنفُس اإلنَسان. وعندها َيبدُأ َيشُعُر بالَعالم الُروحي . َنقطُة القلِب هذه
  

 ِمن َغيرالُممكِن َعَمل أي َشيٍء ِمن ُدوِن ُمساعدة الَعالم األعلى أي ِمن ُدوِن الُمَساَعدِة التي َيتلقاها اإلنَسان ِمَن الخالق
ا ُكنا في َمرَحلة ال الذي َيجَتذُبه الَشخِص أثناَء َبحِثِه لُيِنيَر الَدرَب لإلنَساِن . حتى إذ وِمن ُدون ُمساَعدة الُنور الُمحيط 

ن َنستَطيع فيها َتميَز وَمعرَفة َدَرَجاِت وُمستوى الُنور َفهناك إرتَباط ُمباَشر َبيَن الُنقطة في قلِب اإلنَسان وَبيَن الُنور أل
لَئها ِمْن ُنورِه الُنقَطة في القلِب هي ِعَباَرٌة عن َشرارٍة من الُنور اإللهي وكالَجنيِن في الَرحِم هكذا َيرَعاها الخالُق وَيم

 وُيَنميها ألنَّ هذه هي إراَدُته. ِمن ِخالِل الِدراَسة والَبحِث في ِعلم الَكاباال َيستطيُع الَشخُص اإلرِتَباَط بَمصَدِر الُنور
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 ومعناها "  والڨسي وبَشكٍل َتدريِجي َيبدُأ بالُشعور ِبَرغَبٍة للُروحّية والَعالم الُروحي هذه الَمرَحلة تُدَعى ِبُلَغَتها األصلّية "
 . ِعالج

 َكَتَب َعالُم الكاَباال َصاِحُب الُسَلم في ِكتَاِبِه " الُمقِدَمة في ِدراَسِة الَسفيَراِت الَعشر " وقاَل :
والُمفيِد  " ِلَماذا ُيرِشُد ُعلَماِء الَكاَباال ُموِجهيَن ُكَل َشخص إلى َضروَرِة ِدراَسِة ِعلِم الَكاباال ؟ َصحيٌح أَنه ِمن الَجّيدِ 

ْن َلْم َيكُ  الَتشجيَع  ْن إلكِتَساِب اإلنَساِن لِسَماٍت وِصَفاٍت َراِقَيٍة ِمن ِخالِل إقبَاِلِه إلى ِدراَسِة ِعلِم ِحكَمِة الَكاباال َحتى وا 
لَبحِث وُمحاولِتِه في ِلدى هذا الَشخِص إلَمامًا َمبدئيًا بالِعلم وال في َمواِضيِعه التي َيبَحُث فيها فإن َرغبُته الَشديدَة في ا

يقاِظ الُنورالُمحيط بَنفِسه. وهذا َيعني بأن ُكُل إنَساٍن لَديه الُفرَصة التي َتضَمنَ   له َفهِم ما َيضَطلُع َعليه َكفيٌل بتَنبيِه وا 
 ".  إمكانّية إحراز الَعالم الُروحي وَنيل ُكِل َما َجَعلُه وَعِمَله الَخالُق ِمن أجِله ُمنُذ ِبداَية الَخليقة

 
وَهكذا تَبقى َنفُس اإلنَسان َتسعى َنحو إحراز الَهدف الذي وَضُعُه الَخالُق لها إلى أْن َتِصَل إلى َهدِف الَخليَقة الِنهائي , 

ْن لم َيكْن بإمكاِن اإلنَساِن الُوُصوِل إلى الَهدِف الِنهائي فالُنور يكون َقَدَرُه وَنِصيَبُه , فإنَّ الُنوَر الُمحيطَ  َينتِظُر   َحتى وا 
هذا  اإلنَساَن إلى أْن َيِصَل إلى َمرَحلٍة َيُكوُن ِفيها ُمستِعداً  لَتحِضير إِناِءه الُروحي كي َيسَتطيَع َتلّقي الُنوَر فيه. َومع

باال وِدراَسة وبالَرغِم ِمن َعدِم َتوُفر الوَعاء الُروحي لدى اإلنَسان ففي َحال َتواُجِد الَرغَبَة ِعنَده في الَبحِث في ِعلِم الَكا
ٍة فقط الُنصوِص والَمقاالِت كاٍف في أْن َيحَصَل على الُقدرِة في إجتذاِب الُنور إلّيه ِلَكي ُينيَر َحَياِتِه ولِكَن بَدَرجٍة َمحُدودَ 

ه للوَعاء الُروحي ألن الُنوَر في هذه الَحالِة ليَس له َمكاٌن وبالتَالي ال َيستِطيَع أْن َيتغلغَل في َداِخل َنفِسِه بَسبِب ُفقدانِ 
 أي أّن َنفُس اإلنَسان َغير ُمؤَهلٍة وبالتَالي َغيُر َقاِدرٍة على ُقُبوِل الُنور . 

 
ِمن ُنوِر  ِعلُم الَكاباال هو الوِسيلَة الَوِحيدَة لِبَناِء الوَعاِء أو اإلناِء الُروحي عند اإلنَسان والذي ِمن ِخاللِه َيسَتطيُع الَتلقي

ه , فالُنور اللذي َيتلَقاُه اإلنَسان ِمن األعلى أثَناَء إنِشَغاِلِه في الَبحِث َيمَنُحه ِنعَمًة ِمن الَسماِء ُمغِدقاً  الَخالِق في َنفسِ 
 َعليِه َوفَرًة ِمن الَقداَسة وَطَهاَرِة الَقلِب ُمقرِباً  إياُه أكَثَر فأكثرِمن الوُصول إلى َدَرَجِة الَكَماِل .

 
لى ِبَها ِعلُم الَكاباال هي في َتذّوِق اإلنَسان َطعَم وَحالوة العَالم الُروحي ِمْن ِخالل ِدَراَستِه وَبحِثِه فيِه, إَن الَميَزَة التي َيتحَ 

لتي وِمن ُخالَصِة َتجرَبِتِه هذه َيِصُل اإلنَسان إلى َمرَحلٍة ُيفِضُل فيها األُمور الُروحّية على َسعيِه َوراء األشياء الَمادية وا
في َنفِسه إال الَفراغ . وَتواُفقاً  َمع الُمستوى الُروحي الذي َيِصل إليه اإلنَسان َيسَتطيُع أْن ُيحِدُد وُيوِضُح إرادُتُه ال تَبَعُث 

ِن ِمْن ُدو  وُمبَتغاُه ِمَن الحَياة َكَما وَيتعّلَم َتجّنَب األشَياء التي َكاَنت َتسَتحوُذ على إنِتَباِهِه في الَماِضي َجارّياً  وَراَئها
 َوَراء األُمور الَسخيَفة والَنَزَعاِت الَشَبابيَّة.  َجدوى , وكاإلنسان الَباِلِغ الذي ال ُيعاوُد اإلهِتَمام والَسعي 

 
ِحيِح , فإذًا َما الَحاَجة إلى ِعلِم الَكاباال ؟ الَحاَجة هي في أنَّ ِعلَم الَكاباال ُأعِطي لنا كُنقطة إنِطالٍق َنحَو الَتغيير والَتص

عِطي لنا كي َنستِطيَع إدَراِك وَفهم الَعالم الُروحي وَمعرفة الَخالق وِسماِته الَفِضيلَة ولَنعي ِعالقة اإلرتباِط التي َتجَمَع أُ 
 هذه َفقط هي األسَباِب التي َتوِفَرِعلَم الَكاباال ِمْن أجِلها, فإنَّ ُكَل َمن َيتعّلَم الَكاباال لَهدفِ  َبيَن الَخالِق والَمخلوق . 

لَهَدِف َمعرَفة الَخالِق َيِصُل إلى َمرَحلٍة َيعي َفيها ُقدرُته في َتحِسين َذاِتِه وبالَتالي  َتصِحيِح ذاِتِه وَصقِل وَتهذيِب َنفِسِه 
 .َتحقيق َهدِفِه في هذه الَحياة
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 عَالم الَكاباال َمْن هو
 
 

بيَعِة ُمسَتخِدَمًا أحَدَث وأَدق الَنظرَياِت ذاَت الَبراهيَن الَثابتة َعالُم الَكاباال هو َباِحٌث ُمتَخِصٌص في ِدراَسِة َقوانيَن الطَ 
الَكاباال والتي ُأثبَتت فّعالَيتها على َمّر الَزَماِن ِمن ِخالل إجراء الَتَجارِب واإلخِتَباراِت التي أثُِبتت ِصَحَتها . َيبَحُث َعالُم 

الوَساِئِل التى لَديِه ِمَن األَحاسيِس والَمَشاِعَر باإلَضاَفِة إلى ُقدَرِة الَعقِل  وَيدرُس َجوَهَر وُجوِدِه كإنَساٌن ُمستخِدماً  َكافةَ 
 الَبَشري التي َيَتَمتُع بَها . 

 

َرٍة ال َيختِلُف الَباِحُث في ِعلِم الَكاباال َعن أي إنَساٍن َعاديٍّ , َفهو ليَس في َحاَجٍة إلى إقتَناِء َمواِهَب َخاَصٍة أو َمقدِ 
ْن أو ِحرَفٍة أو ِمهَنٍة َخاَصٍة َكَما وليَس ِمن الَضرورّي بأْن َيكوَن إنَساناً  َحكيمًاً  أو أْن َيتَمّثَل بِصفٍة ُمَعينٍة أو أ َخاَصةٍ 

ادُي لعَ َيحِمَل َرمزًا ُمعينًا َيُدُل على َقداَسِتِه أو َمجاَل َتَخُصِصِه أوَمكاَنِتِه في الُمجتَمِع الذي َيعيُش فيه. هذا اإلنَساُن ا
وثابَتًة َيِصل إلى َمرَحلٍة في َحياِتِه ُيقرُر فيَها الَبحَث للوُصوِل إلى َطريقٍة َيسَتطيُع ِمن ِخاللها أْن َيِجَد أجوَبًة َمنِطقّيًة 

وبإستخَداِمِه لَنظرّيِة  الَراَحِة  ِبَبراِهيَن ِعلِميٍَّة َجديَرٍة بالِثقة ألسِئلٍة ُتشُغلُه ُمراِوًدّة ِفكَرُه على الَدواِم وُمَسببًة له الَقلَق وَعدمَ 
يها اسَم " الَبحِث الُمَمّيزة واإلستثَنائّية التي ُيقدُمها ِعلُم الَكاباال َينَجُح اإلنَسان بإكتَسابِه َحاَسًة َجديدًة والتي ُنطِلُق َعل

 لُروحي . الَحاَسة الَسادَسة " وهي الَحاَسة التي َيستِطيُع ِمْن ِخاللَها اإلحَساَس بالَعالم ا
 

 وَواِضٌح ِمن ِخالل الَحاَسِة الَساِدَسة َيسَتِطيُع الَباِحُث في ِعلِم الَكاباال الُشعور بالَعالم الُروحي وكأَنه َواِقٌع َجليٌّ أَماَمهُ 
ْن َيتلقى للَعَياِن كُشعورِه بالواِقع الَمادي الذي َيعيُش فيِه ُهنا في هذا الَعالم , وِمن ِخالل هذا اإلحَساس َيستطيُع أ

 والَواقع الَكاِمَل والذي َيتضّمُن َعالِمنا المادي والَعالم األَعلى بَخوافيِه .  الَمعرَفَة وَفهم الَعالَم الُروحي 
 

ِه هذا حَراز الَباِحُث في ِعلِم الَكاباال َيستطيُع إحَراز الَعالِم الُروِحي َدَرجَة بَدرَجِة ُمرتَقّياً  ِمن َعالمٍ  إلى آخر. ِمن ِخالِل إ
ا ُمنُذ ُيصِبُح لَديه الُقدَرَة بإمِتالِك اإلدَراِك في الَنظر إلى ُجذور ُكِل َما هو َكاِئٌن وَموُجوٌد وفي ُكِل َما َيحُدُث في َعالِمن

في الَعالم وهذا  ُمتَضِمناً  ُكَل الَمراِحِل التي َمرَّ بَها ,ُكُل شيءٍ  َنشأِتِه إلى َما َيظهُر َعليه في َوضِعِه الَحالي في َواِقِعنا 
في إمَكانيَّة  طبعاً  َيَتَضمَُّن ُوُجوَد اإلنَساِن َنفُسُه . الِصَفُة والَعاِمُل الُمشَترُك َبيَن َجميِع الَباِحثيَن في ِعلِم الَكاَباال هو

حَساَسهم بالَعالم الُروِحي َقاِدريَن على الُشعور بِه بالَرغِم ِمن أَنهم َيعيُشوَن في َعا  لِمنا الَماِدي هذا . َوعَيهم وا 
 

دَراك الواِقع الَشاِمِل الَواِقع الذي  ال ُيدرُك ِمن ِخالِل الَبحِث الُمسَتمر والُمَرّكز َيعي الَباِحثوَن في ِعلِم الَكاباال َمعرَفَة وا 
َراَسة َهذا الَواقِع وَمعرفة الُقدَرَة على دِ  ٪ ِمنُه َفقط ولَهذا الَسبب َيكوُن لَدى ُعلَماء الَكاَباال  ٠١اإلنَسان الَعادي إال 

سَتطيُع َقواِنيَنه وُعمِق َفعالَيتها وَتعليَمها لآلَخرين . وَنتيَجة لُجهوِدِهم الُمكثَّفة وأبَحاَثهم فقد َزودنا بَنظرّيٍة َجديَدٍة نَ 
دراِك َمصدَر الَحياِة ِمن ِخالِل َمعرَفتَنا وَفْهَمنا للَعالم الُروِحي , وقد َسَجلوا ُبحوَثهم في ُكتٍب َعديدٍة بَواِسَطتها َمعرَفَة وا 

اها َهؤالِء ُكِتَبت ِبُلغٍة وأسلوٍب َخاصٍ . َيِجُب َعلينا َنحُن ِقراَءَة هذه الُكُتب والَبحَث ِفيها بَحْسِب الَطريقَة التي ُيَعلُمونا إيَّ 
عرَفِة الُموُجوَدِة في هذِه الُكتِب وبالَتالي لُتصِبُح هذه الَباِحثيَن َحتى َيكوُن بإِمَكاِنَنا الُحُصوِل على أكَبَر َقدٍر ُممكٍن ِمن المَ 
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دِف الُكتَب بَمثاَبة " اإلناِء " الذي ِمْن ِخاللِه َيسَتطيُع اإلنَسان إكَتَشاِف الَحقيَقَة بنفِسه ولَيحَصَل على َمعرَفِة َمعنى وهَ 
 َحياِته . 

اُء الَكاَباال َشَرحوا ِفيَها َكيفيَّة إدراِك الَواِقِع الَشاِمِل بُعمٍق )الَواِقَع الذي في َجميِع الُكتِب والُمدوَناِت التي َخلََّفها لنا ُعلمَ 
أي الَواِقُع الَمرئي واالَمرئي على َحٍد  َيَتَضَمُن واِقُعنا الَمادي والَواِقُع الَغيرَمرئي أو الُمدَرَك ِمْن ِخالِل َحواِسنا الَخمَسة( 

واأُلسلوَب التََقنّي للَبحِث الِعلِمي ُمستَنِديَن َعلى الَتجرَبة الَشخصيَِّة الَقاِئَمِة والُمسَنَدِة على  َسواء , َكَما وَشَرحوا الَطريقةَ 
 الَبراِهين الِعلميَِّة الَمبنيَِّة على َقواِنيِن الَطبيَعِة . 

 
وِر َوَجَد ُعلَماُء الَكاَباال الَطريَقَة التي ُتساِعُد َهؤالِء َفِمن اإللَماِم ِبَكاَفِة َوَجَهاِت الَنظِر والَتَجاُرِب الِعلميَِّة على َمِر الُعصُ 

اَباال في اللِذيَن َيبَحُثوَن َعن َمعَنى ُوُجوَدَهم في هذا الَعالم واللذيَن َيتَبُعوَن َقواِنيَن الَبحِث َكما َنصَّ َعليَها ُعلماُء الكَ 
حَراِز الَعالم الُروِحي ِبَحَسِب َدَرَجاِت ال ُسلِم التي إرَتقوا ِمن ِخاللها الَعالم الُروِحي بأنُفِسهم . َهذه الَنظريَّة َما َمعرَفِة وا 

           ُيدَعى ِبِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال . 
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 تَ اريخُ ِعلِم الَكاباال وكتاُب الزُوهار
 
 

اَباال الَمعُروِف لَدينا . َرأى َسيُدَنا إبَراهيم َعَظَمَة إنَّ أُبوَنا وَسيُدَنا إبَراِهيم َعلّيِه الَسالم هو أَوُل َعالٍم في ِعلِم ِحكَمِة الكَ 
 َعن َعَظَمِة وُمعِجَزَة الُوُجوِد اإلنَسانيَّ وُبنَيَة الَكوِن وَعَمل َقوانيَن الَطبيَعِة وَسأَل أسِئلًة َكثيَرًة َعن الَخالِق ُمستَفِسرا ً 

واإللَهام . َهذه الَمعرَفُة التي إكتَسَبها والَطريَقة التي إسَتخَدَمها في  الَخليقة َفَظَهَر َله الَعالَم األعلى ِمْن ِخالِل الَوحيّ 
 إكتَساِب َهذه الَمعرفة َدَوَنها وَحِفَظها لألجيَاِل القاِدَمة . 

 
هُم أَضاَف َبراِهيَن فَعلى َمّر الُعُصور إنتََقَل ِعلُم الَكاَباال ِمن َعالِم َكاَباال إلى آَخر بَشكٍل َشفوِي َفَماً  لَفٍم , َوكٍل ِمن 

 اإلنَجاَزاِت التي َتجُرَبِتِه الَشخِصيَّة لَجميِع َقواِنيِن الَنَظريَِّة الَمنُصوِص َعليَها لَهدِف َجمِع الَكِم األكَبَر ِمْن الَمعرَفِة . وُكلُ 
َل إليَها ُعلماُء الَكاَباال في إكتَشاِف وَمعرَفِة الَعالم الُروحي ُدِوَنْت في ُأسلو  ٍب وُلغٍة َوثيقِة الِصلِة بالَموُضوِع وُمناِسَبٍة َتوصَّ

 للِجيِل التي َعاَشْت ِفيِه ِتلك الَنفِس .
 

مانيَّة ِمن ّسنِة إسَتَمَر ِعلُم الًكاباال في اإلنِتَشاِر َبعَد الُمدوَناِت التي َكتََبَها َسيُدنا ُموَسى َعليِه الَسالم . وِفي الَمرَحلِة الزَ 
َكاَن ُيدرَُّس ِضمَن َمجُموَعاٍت َصغيَرٍة  َكاَن َتعليُم الَكاَباال ُمنَتِشرًا إذ  ي ُحقَبة َما َقبِل الِميالِد ف ۸۱۸إلى َسَنة   ۸۵٦

  َخاَصٍة ُتعَتَبرُ وُمَتَعِدَدٍة ِمن َطالبي الِعلْم . ولِكَن َبعَد َسَنِة الَسبعين فيَما َبعَد الِميالِد إلى جيلَنا َهذا ُهَناَك َثالثُة َمراِحلَ 
وِب ِعلم ُمهَمًة جداً  في تَاريِخ تَقُدِم ِعلُم الَكاَباال والتي َصَدَرت فيَها أَهم الِكتَاَباِت األَساسيَّة في ِدراَسة َنظريَّة وأسلُ 

 الًكاَباال . 
 

بالَراشبي " ِكتاُب اّي والُملقب " اِلم الَكاَباال َشمعون بن ُيوخَظَهرت الَمرَحلِة األولى في الَقرِن الثاني ِعَندَما َكَتَب عَ 
اّي تلِميذاً  ِعند َعاِلم اِلُم الَكاَباال َشمعون بن ُيوخالُزوهار. وَكاَن َهذا َحوالي َعام الَمائة والَخمُسوَن للِميالِد . َكاَن عَ 

َحيُت ألقى الُروَماُن  في َعصِر اإلَمبراطوريَّة الُروَمانيَّة للِميالِد  ۱۳۸إلى َسَنة  ٠١الَكاَباال عاكيفا والذي َعاَش ِمن َسنِة 
اَمة أمراً  ُيَهِدُد الَقبِض على َعاِلِم الَكاَباال عاكيفا وَعَدٍد َوفيٍر ِمن َتالِميذه وَقَتلُوهم إذ أَنَهم َشَعروا بأنَّ ّتعليِم الَكاَباال للعَ 

لِد َعاِلِم الَكاَباال عاكيفا َعن َجَسدِه ِمن َسالَمة ُحكوَمِتهم وقوَة َسيَطرِتهم على الَشعِب . َفقد َلَجأ الُروَماُن إلى َسلِخ جِ 
َشعِر الَخيِل َكِعقاٍب َله َعلى َتعليِم وَنشِر ِعلِم الَكاَباال  بَواِسَطِة ِمكَشَطٍة ِمن الَحديد َكالِمكَشطِة التي ُتسَتخَدُم في َتمِشيِط 

كيفا ُأعِطَي الَسَماح لَعاِلِم الَكاَباال الَراشبي ِمن ِقَبِل َعاِلِم الَكاَباال . َبَعَد َوَفاِة أرَبع وِعشرِيَن ألفًا ِمن َتالِميِذ َعاِلِم الَكاَباال عا
ألسلوِب والَمنَهَج بَنفِس ا األَجَياِل الَقاِدَمِة  تَارِكيَن في ُعهَدِتِه َمسؤوليَّة َتعليمِ  وُمعلِمِه عاكيفا وَعاِلِم الَكاَباال َيهودا بْن َباَبا 

الَتعليِم. فإنَّ شمعون بن  فَسه ِمن ُمعلميِه وأيضًاً  َمسؤوليَّة َضروَرَة الُمحاّفَظة على َنقاَوِة وطَهاَرةِ الذي تلقَن به الِعلم هو نَ 
 اي " الراشبي " وأرَبعًا ِمن َتالِميذ عاكيفا اآلَخرين ُهم الَوِحيدين اللذيَن َنجو ِبَحَياتهم ِمن َيد الُروَمان فَبعَد أْن َتمَّ خيو 

لَقائِه بالِسجن َنجا الراشبي َمع إبنِه وَتواروا َعن األنظار ُمخَتبئيَن في َكهٍف لُمدة  الَقبُض على َعاِلم الَكاَباال عاكيفا وا 
 َثالثة َعشرَة َسنًة . 
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ح َراز الَعالِم وَبعَد َثالثة َعشَرة َسنة َظَهروا وفي َحوَزِتهم ِكتَاُب الُزوهار وَنظريٌَّة واِضَحٌة في ِدَراَسِة ِعلِم ِحكَمة الَكاَباال وا 
الُروحي وَمعرفة األُمورالُروِحّية . لَقد َوَصَل الَراشبي إلى أَعلى َدَرَجاِت الَعالم الُروحي والتي ِمن الُممكن لإلنَسان 

ة َكَما َوَضَعها الوُصول إليها ُمَتَخطيَّاً  َكافَة َدَرَجات الُسلم الِمَئَة والَخمُس والِعشرون َدَرَجة ِبَحسِب َترتيِب الَعواِلم الُروحيَّ 
اَباال الَراشبي الَخالُق والتي بإمَكان اإلنَسان إحَراَزها أثَناء أَيام َحَياِتِه في َهذا الَعالم . ُيعِلُمونا كتاُب الُزوهار أنَّ َعاِلم الكَ 

بنُه َعاِلم الَكاَباال إليَعازر وَصلوا إلى َدَرَجٍة َرفيَعِة الُمستوى في الَعالم الُروحي  ى َدَرَجِة " إيليا النبي " أي أنَّ وتُدعَ  وا 
 النبي إيليا عليه السالم نفَسُه َكاَن ُيلِقَن الِعلَم بُكِل تََفاِصيلِه لكليُهما. 

 
دًة تي َكانت َسائِ لَقد ُكِتَب ِكتَاُب الُزوهار في ِصيَغة َرمزيٍَّة وهي ِصيَغٌة َفريدٌة ِمْن َنوَعها وُقِدَم باللَغِة اآلَراميَّة وهي اللُغةُ ال

 الَتعبيُر " في ذاك الَعصر . ُيخبُرنا ِكتَاُب الُزوهار بأنَّ الُلَغَة اآلَراميَّة هي " الَوجِه الُمعاِكِس لُلَغِة الِعبريَّة " أو إذا َصحَّ 
 الِجَهِة الَخفيَّة لُلَغِة الِعبريَّة ".

  
ِسه ولكنَّه َشَرَح لنا الِحكَمة وَطريَقَة إحَرازها بِنظاٍم وأسلوٍب اّي كَتاَب الُزوهار بَنفاِلُم الَكاَباال َشمعون بن ُيوخلْم َيكُتْب عَ 

ميعُ ُمنتِظم وثابٍت وأمال هذه الِحكَمة بقواِعِدها وَقوانيَنها وأَساِسها على َعاِلِم الَكاَباال آبا . آبا هو الذي َكَتَب ُمدوناً  جَ 
اّي في أسُلوٍب ُمنقٍح وَخفيٍّ وللذين َيبَحثوَن َعن الِحكَمة بالفعل وخاِلم الَكاَباال َشمعون بن يُ الَمعلوَماِت التي تلقاها ِمن عَ 

 وبُكِل قلَبهم هم الوِحيديَن الذين َيسَتِحقوَن َفهَم ُمحتوَياِت ِكتَاِب الُزوهار . 
 

من ِخاللَها َتُمُر الَنفُس لُزوهار َشارَحاً  أنَّ َمراِحَل َتطّور اإلنَسانّية ُمقَسمٌة على َمدار ِست آآلِف سنٍة ُيَفِسُر كتَاُب ا
ِنهاَيُة  البشريُة بَمراِحٍل َعديَدٍة ِمن الُنمو والَتطوِر في ُكِل جبٍل . ِفي الِنهاَيِة َتِصُل هذه الُنفوِس إلى َمرَحلٍة ُيقاُل لَها "

 َبَشرّية الُوُصوُل إليها . َمراِحِل الَتصِحيح " وِهي الَمرَحلُة األَعلى في الَكَماِل والُروِحيَّة والتي ُيمكُن للَنفِس ال
 

اّي ِمن أَعَظَم ُعلَماِء الَكاَباال في َعصِرِه وِجيِلِه الذي َعاَش فيِه , َفقْد َكَتَب َمقاالٍت اِلم الَكاَباال َشمعون بن ُيوخَكاَن عَ 
قد َنَشَرَجميع َهذه الُشروَحاِت بَكاِمَلَها وُكلَها َكثيرٍة كَاَن فيَها َيشَرُح ُمفِسراً  أعَماَل ُعلَماِء الَكاَباال اللذين أتوا َقبَلُه وَكاَن 

ى هذا الِكتَاُب الَيوم َمعُروَفٌة وَمحُفوَظٌة لَدينا إلى َيوِمَنا َهذا . وأَما بالِنسَبة إلى األمر الُمتَعِلِق بِكتَاِب الُزوهار , فقد إخَتفَ 
راِت وِدَراَساِت ُنُصوِصِه وِكتَاَباِته في الِخفّيِة ِمن ِقَبِل َمجُموَعٍة عن ُمتَناَوِل الَعاَمَة َبعَد تَأليِفِه إذ َكاَنت تُلَقى ُمَحاضَ 

في الَقرِن  َصِغيَرٍة ِمن ُعلَماِء الَكاَباال . وَكاَن َعاِلُم الَكاَباال ُموسى بن ليون هو الذي َنَشَر أوُل ُنسَخٍة ِمْن ِكتَاِب الُزوهار
 الَثالِث َعشْر في إسبانيا .

 
نتَشار ِعلِم الَكاَباال َكانت َذاَت أهِميٍَّة َخاَصٍة بالِنسَبِة للِعلم َنفِسه وبالِنسَبِة لِجيلَنا نَ  أَما الِحقَبةَ  حُن , الَثانَية ِمن َنشَأِت وا 

َح " اآلري ", َعاِلم الَكاَباال الَشهير إسَحاق لوريا والملقب " اآلري " هو الذي َوَضَع وَشرَ  َهذه الِحقَبة ِهي ِحقَبُة َتاريِخ 
َباال الَنقيَّة َذاَت أسُلوَب الَتحويِل َبيَن الَنَظريتَيِن اللَتيِن َكانتا تُتََبعا في ِدَراَسة ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال َفقد َظَهَرت ُلَغُة الَكا

َجديدٍة ِحيَن َفَتَح الَمَجاَل أَماَم  األسُلوِب الَرفيِع والُمتَقِن في ِكتَاَباِت اآلري , َفهو الذي َأعَلَن وأظَهَر ِبَداَيِة ُحقَبٍة َتاريخيَّةٍ 
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داً  ِمن الَعاَمة ِمن الَناِس لِدَراَسِة ِعلِم الَكاَباال والذي َكاَن َمحُصوراً  َقبالً  في ضمِن الَبعِض ِمن الَمجُموَعاِت الَقليلِة جِ 
 يِق . َهؤالِء اللذيَن َيسَتِطيعوَن الِدَراَسة والَبحِث في َهذا الَعلِم الَواِسِع والَعم

 
, ُتوِفيَّ َواِلُدُه وهو َما َزاَل ِطفاًل َصِغيراً  فأَخَذتُه أُمُه ٠۸۳٠لَقد ُوِلَد َعاِلم الَكاَباال إسحاق لوريا في َمديَنَة أوَرَشلِيم في َعاِم 

َس إلى ِمصر َحيُث َتَرعَرَع وَشبَّ َتحَت ِرَعاَيِة َعِمه ُهَناَك . َكاَن َمكَسُب ِرزِقِه في ِمصر ِمن َعمَ  لِه في الِتَجارة وَلكنَّه َكرَّ
َلٍة َعلى َجزَيرة ُمعَظَم َوقِتِه في ِدَراَسِة ِعلِم الَكاَباال , فَكما ُأخِبر وِقيَل َعنُه بَأَنه َقد َقَضى َسبَع ِسنيٍن ِمن َحَياِتِه ِفي ُعز 

تَاَباِت ُعلَماِء الَكاَباال األولين وِكتَاَباِت َعاِلم الَروَضِة التي تَقُع َعلى َنهر الِنيِل َحيُث َكاِن َيدُرُس ِكتَاَب الُزوهار وكِ 
 الَكاَباال ُموسى كوردافارو الُملَقَب " بالَراَماك " والذي َكاَن ِمن ُعلَماِء الَكاَباال الالِمعِيَن ِفي ِجيِلِه وفي َعصِرِه. 

في ريَعاِن َشَباِبِه َكاَن  غِر ِسنِِّه وَهو َبعُد َعاَد اآلري إلى َمِديَنة َصَفد في إسراِئيل . بالَرغِم ِمن صُ  ۱۸۵۱في َسَنِة 
بَقرَيِتِه وِحكَمُتُه ُيّدِرُس وُيلّقُن ِعلَم الَكاَباال . ِفي ُمدٍة َقِصيرٍة أدَرَك الَناُس اللذيَن َكانوا َيَتلّقوَن الِعلَم َعلى َيدِه ُمسَتوى عَ 

اِضيَع وُشُروَحاِت ِعلِم الَكاَباال فُدِعَي بَلَقِب الَرُجِل الَحكيِم ِمن َصَفد إْذ َكاَن ذو ِبَكاَفِة َموَ  وِحَدَة َذَكاِئِه وُقدَرَته على اإللَماِم 
ُس َيأتوَن إلّيِه ّطالبيّن َمعرَفٍة َواِسَعٍة وَعميَقٍة في ُعلوِم الِحكَمِة الَخفيَِّة والتي ُأَخَذت َتظَهُر َمعرَفَتها أَماَم الَعاَمِة , َفأَخَذ الَنا

ُن َجمالِعلَم وا يَع لَمعرَفَة وَهكذا َذاَعْت ُشهَرتُُه في الَعالِم . وَعلى َمدار الَعام وِنصِف الَعام َكاَن ِتلِميُذُه َحاييم فيتال ُيَدوِّ
ُن أجوَبَتَها َكَما أَجاَب َعليها اآلري َحرفياً .  األسِئلِة التي َكاَنت ُتطَرُح َعلى اآلري وَكاَن ُيَدوِّ

 
الَكاَباال اآلري الِنَظاَم األَساسيَّ في الَبحِث والدراَسِة في ِعلِم الَكاَباال والذي َما ِزلَنا َنسَتْخِدُمُه َنحُن اآلَن  قد َتَرَك لَنا َعاِلمُ 

"  -ايا " " َمداِخَل الَنو  -ِكتَاُب "َشَجرة الَحياة "  التي َتَرَكها لنا  في َيوِمَنا هذا. فِمْن َبعِض ِكَتاَباِتِه وُمَدَوَناِتِه الَشهيرَة 
في سنِة  َمَراِحَل َدوَرِة الَنفِس " والكثيُر أيَضاً  ِمن الُنُصوِص والِكَتاَباِت األخرى . قد َرَحَل َعاِلُم الَكاَباال الَشهيُر اآلري

َجميُع ُمؤلَفاِتِه وُمَدَوَناِتِه وَكاَن ما َيزاُل في أَوجِّ َشَباِبِه َعن ُعمٍر ُيَناِهُز الثَاِمنَة والَثالثيَن من الُعمِر . َقد ُسِجَلْت  ۱۸۵۱ 
 َحسَب َرغَبِتِه وَطَلِبِه في الُمحاَفظِة َعليها وَعدِم إظَهاِرَها للَعاَمة قبل ُحلول الَوقِت الُمناِسِب لَنشِرَها .

 
ِة تََفاِصيلَها وَبراَعِة إتَقاِن أسُلوِبَها ُعظَماُء ُعلَماِء الَكاَباال َنظريًَّة َخاَصًة للدراَسة والَبحِث وقاُموا على َتعليَمها بَكافَ لقد َقدََّم 

ِة وَفهِم َمدى ولِكَنهم َعلُموا بأنَّ أجَياَلهم َلْم َتكْن َعلى ُمستوى الَوعي الَكاِفي والَناِضِج لَتقِديِر ِقيَمِة َهذِه الَمعرَفِة الَثمينَ 
ن الَعامِة وفي أَحياٍن َكثيرٍة لَجئوا إلى إتالِف الَكثيِر ِمن َفَعالَيَتها وُقَوَتها وِلهذا الَسبب َكاُنوا َيلَجُؤَن إلى إخَفاِئها ع

ن ُمؤلَفاِته إْذ أنَّه الُمَدَوَناِت والُنصوِص أيَضاً , فإَننا َنعلُم أنَّ َعاِلُم الَكاَباال َصاِحُب الُسلَِّم أْحَرَق وأَتَلَف الِقسَم الَكبيَر مِ 
أنَّ الَمعرَفَة ُدوَنْت َعلى الَوَرِق وِمن َثمَّ ُأتِلَفْت, والَسَبُب في ذلَك هو أنَّه ُكلَما  َيكُمُن في َواقعّيةِ  ُيوَجُد ُهناَك ِسٌر هاٌم 

اِر َهذِه الِحكَمَة ُأظِهَر ِمن الِحكَمِة لَهذا الَعالِم الَمادي َيكوُن ذو تَأثيرًا قاِسيًا وبالغًا َعليِه وَعلى ُمستَقَبلِه وأنَّه ِفي َحاِل إظهَ 
ٍن آخٍرَعَمٌل ُيَخِفُف ِمن ِحَدِة وَبالَغة تَأثيَرها الَسلبي َعلى َعالِمنا َهذا . فإنَّ َعاِلُم الَكاَباال حاييم فيتال أَمَر ثانيًة في َزَما

الُمَدَوَناِت َهذه  بإخَفاِء وَدفِن ُجزٍء َكبيٍر ِمن ُمَدَوَناِت وِكَتاَباِت اآلري , وقد ُأوِثَق ُجزٌء ِمنَها ِلَيِد إبِنِه والذي أَعاَد َترِتيبَ 
ٍة ِمن َتالِميذِه الَمشُهوَرِة َتحَت ِعنواِن " الَبواَبات الَثمانيَّة ", وَبعَدَها ِبَفترٍة َطويلٍة َنَقَب َحفيُد حاييم فيتال ِبُصحَبِة َمجُموعَ 

 ُجزٌء آخٌر ِمن ِكتَاَباِت وُمَدَوَناِت اآلري التي َكانت َمدُفوَنًة َسابقاً . 
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نَتَشَرت َشاَعت ِدَراَسة ِكتَ  زَدَهَرت وا  اِب الُزوهار ِضمَن الَمجُموَعاِت الَصغيرِة ِبَشكٍل َمفُتوٍح في أَياَم َعاِلم الَكاَباال اآلري وا 
وحَتى  ۱۵۸۱ الَمعرَفة لُمَدة ِمئَتي َعام بعد َرِحيَلِه . الُحقَبُة الَتاريِخيَُّة الَعظيَمة لِدراَسة َمنُشوَراِت الُزوهار َكانت ِمن َعام 

بولَندا وُروسيا هاَية الَقرِن الَتاِسع َعَشَر َحيُث ُوِجَد الَكثيُر ِمن الَباحِثيَن والُمَعلِميَن لِعلِم الَكاَباال ِفي الَعالم وَخاَصُة ِفي نِ 
َأ إهِتَماُم الَناِس والَمغرِب والِعراق والَيَمن والَعديِد ِمن الُبلَدان في الَعاِلم , ولَكَن َبعَد ذلَك وفي ِبداَية الَقرِن الِعشرين بد

 َيتَضاءُل للَمعرَفِة َحتى َتالَشى َهذا اإلهِتمَاُم تماماً . 
 

ري إْذ َكاَنت َقد أَما الَمرَحلة الَثالثِة لُنمِوِعلِم الَكاَباال َكاَنت َقد إحَتَوت على َنَظريٍة إَضاِفيٍَّة على َنظريِة وأسُلوِب َتعاليِم اآل
لِكتَاِب الُزوهار ولَتعاليِم  ِقَبِل عاِلم الَكاَباال َيهودا اَشالغ والَذي ألََّف ِكتَاب الَشرح الُسلَّمّي ُكِتَبت في َعصِرَنا َنحُن ِمن 

َتواِجَدِة في ِجيلِنا اآلري , فالَنَظريَّة التي َوَضَعها َكاَنت ِبَأجَزاَئها وتَفاِصيَلها الَدقيَقة الُمَناِسَبة والُمَتَماِشيَّة َمع الُنفوِس المُ 
لَتأليفه ِكتَاُب " الَشرِح الُسلَّمّي لِكتَاِب الُزوهار"  حُن . ِوِلَد َعاِلم الَكاَباال َيهودا أشالغ والَمعُروف ِبَلَقِب َصاِحِب الُسلَّم نَ 

ِتِه ِفي ُمماَرَسِة وَدَرَس في ُكليَِّة الُحقوق وأبَدَع في ِمهنَ  ِفي َمديَنة لوتز في ُبولندا , وَتلَقى َمعرَفة الَقاُنوِن ُمنُذ َشَباِبِه 
َهاَجَر ِمن   ۱٩۱۱الُمَحاَماِة وِمن ثُم َتاَبَع َطريَقُه ِفي الِدَراَسِة والَعَمِل إلى أْن أصَبَح َقاِضيَّاً  ِفي َمديَنَة َوارسو . ِفي َعاِم 

َباِحثاً  ِفي ِعلِم الَكاَباال وفي ِكَتاَباِت وارسو إلى إسراِئيل َمع َعاِئلتِه وبالَرغِم ِمن َعَمِلِه ِفي َمَجاِل الَقاُنوِن َكاَن َيدُرُس 
َبِة ُشروَحاِت ِكَتاِب َعاِلم الَكاَباال اآلري وَكاَن ُمنَكبَّاً  َعلى ِكتَاَبِة َمباِدَئ وتَفِسيراِت َمواِضيِع الَكاَباال َقبَل أْن َبدَأ ِفي ِكَتا

تَوفَي   ۱۹۸٩ ِمن الِكتَاَبِة لُشُروَحاِت ِكَتاِب الُزوهارفي َعاِم  وَبعَد َسَنٍة َواِحدٍة ِمن إنتَهاِئهِ   ۱٩٠٩ الُزوهار ِفي َعاِم 
 َصاِحُب الُسلَِّم وُدِفَن ِفي َمديَنَة أورَشليم . 

 
ميَع َراَباش جَ َأَتى َبعَدُه َعاِلُم الَكاَباال َباروخ َشالوم أشالغ والُملَقَب " بالَراَباش " وهو اإلبُن الِبكُر لَصاِحِب الُسلم . َكَتَب ال

لُمعلوَماِت ُمسَتخِدَماً  َمَقاالِتِه وُكتُِبِه َتواُفقاً  َمع َتعليَماِت وَتوِجيَهاِت َصاِحِب الُسلَِّم وَذِلَك ِلَهَدِف الُمَحاَفَظِة َعلى أَصاَلِة ا
ِت َصاِحِب الُسلَِّم ُمقِدَماً  أسلوَباً  َباِرَعاً  أسُلوباً  َراقيَّا   وتَفِصيلي َباِذالً َغاَية الُجهِد ِفي الَشرِح والَتوِسيِع الُمَفَصِل لِكتَاَبا

ِحُب الُسلَِّم ِمن َناِحَيِة َسالَسِة اأُلسلوِب لُمَساَعدِة الَقارئ َعلى َفهِم الَمَقاالِت وُشُروَحاِت َكاَفِة الَمواِضيِع التي َكتََبها َصا
ُصوِص التي ُكِتَبْت بالَتحِديِد ِبُلَغٍة وأسلوٍب ُمتَناِسٍب َمع ُمستوى الَوعي ُمحاِفظاً  َعلى َنَقاَوِة الُلَغِة وَطَهاَرِة الَمَعاني ِفي النُ 

حَراُزُه .   الُموُجوِد ِفي ِجيلنا َنحُن لَفهِم الَعالِم الُروِحي وا 
 

َمجُموَعِة التي َكاَنت تَتَألُف ِمن وَبعَدَما َتزَوَج َقِبُلُه َواِلُدُه َوَضمَُّه إلى ال ۱۹۱٧لَقد ِوِلَد الَراَباش ِفي َمديَنَة وارسو ِفي َعاِم 
الِب الُجدِد اللذيَن َكانوا َعَدٍد َقليٍل ِمَن الَطلَبِة الُمنَتَخبيَن ِبِعناَيٍة لِدراَسِة ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال وِمْن ثُمَّ ُسِمَح َله بَتدرّيِس الطُ 

والَطريَقَة التي  اأُلسلوِب َنفُسه  َعاِتِقِه َتعلِيَم ِعلِم الَكاَباال َعلى َنَمِط َيرَغُبوَن في َتَعلُِّم الَكاَباال. َبعَد َوفاِة أبيِه أَخَذ على  
ِع إْذ َكاَن قْد ُعِرَض َتلَقَنَها هو بَنفِسِه, وَكواِلِدِه ِمن َقبِلِه وعلى الَرغِم ِمن إْنَجاَزاِتِه الَعظيَمِة وَتعليِمِه وَمَكانِتِه ِفي الُمجَتمَ 

إاّل أَنه َأَصرَّ َعلى َعَدِم الَسعي َوَراَء َشَهواِت الَعالِم الَفارَغِة وَعلى الَعيِش َحَياًة َبسيَطًة وُمَتواِضَعًة  لَفًة َعليِه َمَناِصَب ُمختَ 
َنُه . َففي َحَيِاِته َعِمَل في ِمهَنِة الِبَناء وَكَكاتب َعدٍل أيضاً , ففي الَظاِهِر قد َعاَش الَراَباش كأّي إنَساٍن َعادٍي وَلكِ 

 .  ٠۹۹٠َخّصَص وَكّرَس َحياُته لِدَراَسة وَتعليِم ِعلُم اِلحكَمِة. ُتوفّي الَراَباُش في َعام 
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" َصاِحُب الُسلَِّم " َمعُروَفاً  ِبَجداَرِتِه وِبُقدَرِتِه والتي َجَعلتُه َيرَتقي الَمرَكَز األول ِفي َتعليِم  َكاَن َعاِلُم الَكاَباال َيهودا أشالغ 
تَاَبة وحيَِّة وكُمَعلٍم أوٍل ِفي ِجيلَنا َنحُن َكاَن اإلنَساَن الوِحيَد الذي ُمِنَح الُقدَرة والَفهم والِحكَمة ِفي َهذا الِجيِل لكِ األُموِر الرُ 

وِكَتاَباِت ُشروَحاِت ِكتَاِب الُزوهار في ُأسلوٍب واِضٍح وَجليٍّ َجاِمعًا َكاَفَة الَمعلوماِت التي إحَتَوَتها الُمَجلداِت والَمَقاالِت 
الذي  اآلري . َفَهذه الُكُتُب وباإلضَافِة إلى َمَقاالِت َعاِلِم الَكاَباال َباروخ َشالوم أشالغ " الَراَباش " َهي الَمَصدِر الَوحيدِ 

الِت هي في َأَهميََّتها وَمضُموَنها ُيمِكنَنا إسِتخَداَمُه واإلعِتماَد َعليه َفي إقِتِناِء الِمعرِفِة الِحقَِّة. فإَن ِدِراَسَة َهذه الُكُتِب والَمقا
ِم  ُمعاِدَلٌة لِدَراَسة ِكتَاِب الُزوهار وِكِتاَباِت اآلري ِفي ُأسلوٍب ُمَبَسٍط وجليٍّ لُمستوانا الِفكرّي ولَطبيَعة إدَراِكنا في َعصِر التََقدُّ

الَخمُسون َسَنٍة الَماِضيٍة ( . َفهَي ُتعدُّ َحَجَر  والَتكنولوجَيا الُمتطوَرِة الذي َنعيُش فيه, َفقد ُكِتبت َهذه الُشروحاِت ) في
قاالٍت َقديَمٍة ُكِتَبْت ُمنُذ األَساِس ِفي َمعرَفِة ِعلِم الَكاَباال لجيلَنا إْذ أَنَها تَُقِدُم لَنا الُفرَصَة َفاِتَحًةً  الَمَجاَل أَماَمنا لِدَراَسِة مَ 

سِتخَداِم َهذِه الَمعلوَماِت َكُنقَطَة ِإنَطالٍق ِفي ألَفيَّ َسَنٍة َمَضْت بُأسلوٍب َنَتَمّكَن ِمن  َفهِمَها َوَكَأَنها ُكِتَبْت بُلَغِة َعصِرَنا وا 
 الَبحِث وَمعرَفِة الَعالِم الُروحي . 

 
نَّ َترتيَب الَدَرَجاِت والُمسَتوَياِت لِ  َهدِف ِإْحَراِز الَعالِم الُروحي ِإَن َطريَقَة َصاِحِب الُسلَِّم ِفي الِدَراَسِة ُمالِئَمًة ِلُكِل إنَساٍن وا 

ال إسِتثَناِء وِمْن ُدوِن أيِّ الذي َوَضَعُه لَنا وَشَرَحُه ِفي ِكَتاَباِتِه ُيؤِكُد وِبُوُضوٍح َأَنُه بِإسِتَطاَعِة ُكِل ِمَنا ِدَراَسَة ِعلِم الَكاَباال بِ 
نَّه ِفي ُغُضوِن َثالث إلى َخْمِس َسَنواٍت َيُكوُن ِبِإمَكاِنِه ِإحَرَز الَعالِم فِإنَّ ُكَل إنَساٍن َيدُرُس ِعلَم الَكاَباال فإِ  َقَلٍق أو َخوٍف 

ِم ِفي ِدَراَساِتنا َنسَتطيُع الُروِحي واإلرِتقاَء بَفهِمِه إلى ُمسَتوى إدَراِك الَواِقِع الَشاِمِل بَأْكَمِلِه. فِبِإسِتْخَداِمَنا ِلُكُتِب َصاِحِب الُسلَّ 
ِحِب يَِّة َمعرَفِة َتصِحيِح " األََنا " َلَديَنا ِفي َكاَفِة َمَراِحِل َتَطوِرَها وِبَشكٍل َكاِمٍل . فِإنَّ أسُلوَب وَطريَقَة َصاأْن َنِصَل إلى َكيفِ 

األعلى , َفقد َمَنحَنا الُسلَِّم َمبِنيًَّة َعلى أَساٍس َيِتُم ِمن ِخالِلِه إِيَقاِظ ُقدَرَة اإلدَراِك لَدى اإلنَساِن وَرغَبُتُه ِفي َفهِم الَعالِم 
يَجاِد اإلكِتَفاِء الَخالُق َرغَبًة َعِظيَمًة لَمعرَفِة ُجُذوِر الَنفِس الَبَشريَِّة والَعوَدِة لَها لَمعرَفِة َهَدِف َحَياِتَنا ِفي َهذا الَعال ِم وا 

 والَسَعاَدِة الَحقيقيَِّة. 
 

اي "الراشبي" وَعاِلُم الَكاَباال إسَحاق لوريا ُم الَكاَباال َشمعون بن ُيوخَ الِ َكاَن ُظُهوَر َكِل ِمن ُعلَماِء الَكاَباال الَثالث عَ 
" َصاِحُب الُسلَِّم " ِفي أجَياِلِهم ِفي الَوقِت الُمَناِسِب للَبَشريَِّة . َفِبُظُهوِر ُكٍل ِمنُهم ِفي  "اآلري" وَعاِلُم الَكاَباال َيهودا أشالغ 

لى ِإسِتحَقاِقيَِّة ُظُهوِر َهذِه الَمعِرَفِة والِحكَمِة ألبَناِء َهذا الِجيِل لَذِلَك ُأرِسَلْت َهذه الَنفُس لَتّعليِم الِجيِل الُمعيَّن إَنَما ُيِشيُر إ
إسِتحَقاٍق  لى َدَرَجةِ الَنَظريَِّة الُمناِسَبِة للَتصِحيِح للِجيِل التي َعاَشْت ِفِيِه. فاألجَياُل تََتوالى الَواِحُد ِتلَو اآلَخَر وُكٌل ِمَنها عَ 

اِلُم الَكاَباال َشمعون بن َأكَثَر ِمن الِجيِل الذي َسَبَقُه إلِكِتَشاِف الَمعرَفِة التي َيحَتوي َعلِيَها ِكتَاُب الُزوهار, فِإنَّ ِكتَاَبات عَ 
اآلري والذين أَخذوا ِفي َتفسيِر  اّي َقد إختََفت لَفتَرًة ِمَن الَزَمِن ِإلى َمجيِء َعاِلم الَكاَباال ُموَسى بن ليُون وِمْن َبعِدهِ ُيوخ

َباِت ُحِفَظْت ُلَغُة الَكاَباال التي إسُتخِدَمْت آَنَذاَك ِفي الكَتاَبة ِإلى ُأسلوبٍ  وُلَغٍة َأكَثَرَسالَسٍة وبوُضوٍح َكاٍف  وَهذه الِكتَا
ى ِعنَدَما َكاَن الَوقُت ُمَناِسَباً  لقُبوِلَها وَتعليَمَها للَعاَمة أيَضاً  َبِعيداً  َعن ُمَتَناَوِل الَعاَمِة وُأعيَد ُظُهور ِجزٍء ِمنَها َمرًة ُأخر 

يِرالُفرَصِة لِدَراَسة ِعلِم ِفي الِجيِل التي َظَهَرْت ِفيِه. لقد ُمِنَح ِجيَلَنا َنحُن الُفرَصَة الِمَثاليََّة بِإعَطاِءَنا َكاَفِة الَوَساِئَل ِفي َتوفِ 
َنَظِريَِّة واأُلسُلوِب الذي َوَضَعُه َصاِحُب الُسلَِّم للِدَراَسِة والَبحِث والذي ِبَدوِرِه َيفَتُح الَمَجاَل أَماَم ِحكَمِة الَكاَباال ِمن ِخالِل ال

 أي إنَساٍن َيرَغُب ِفي أْن َيَتَعلََّم الَكاَباال وَيقوُم بَتصِحيِح َنفِسِه. 
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ٍل َظَهَرت َله َهذِه الَمعرَفِة. َففي ُكِل ِجيٍل َنِجُد َأنَّ إظَهاَر الَوحي َكاَن َعلى َنحُن َنرَى َأنَّ ِكتَاَب الُزوهار َيتَكلَم ُلَغُة ُكِل ِجي
َقُه, فُكُل ِجيٍل َيفَتُح ُمسَتوى َدَرَجٍة ُمَعَيَنٍة َوَواِضَحٍة وَسهلَة الَمَناِل والَفهِم ُمَقاَرَنةً  بُمَستوى إظَهاِر الَمعرَفِة للِجيِل الذي َسبَ 

 الَنفِس وَينُشر َمعرَفُتُه َعلى الَعاَمِة بَطِريَقٍة َفريَدٍة ِمْن َنوِعَها وُمتََناِسَبٍة َمع َدَرَجِة الَوِعي الَساِئِد وَمع ُجُذورِ ِكتَاَب الُزوهار 
ِت وُمَدَوَناِت ِعلِم الَبَشريَِّة لَذِلَك الِجيِل . وَلِكَن وَعلى َنفِس ُمسَتوى األَهِمّيِة َجَرت الُمَحاَولُة ِفي إخَفاِء ِكتَاَباِت وَمَقاال

كِتَشاِفَها الَكاَباال لغرِض َفتِح الَمَجاَل أَماِم َهؤالِء مَمن ُوِجَدْت لديِهم الَرغَبَة ِفي َتَعلُِّم الِحكَمِة بالَبحِث َعن َهذِه الكِ  َتاَباِت وا 
 بَأنُفِسهم . 

 
وَمدى  غييِر تََتَطلُب َشرَطيِن أَساِسييِن وُهَما : الَزَماُن الُمَناِسِب ِمَن الَجليِّ َأنَّ ُعلَماِء الَكاَباال َيعَلُموَن بَأنَّ َمراِحَل التَ 

عي َوتَقُدٍم َملُحوٍظ ُنُضوِج الَنفِس وُقَدَرةَ إدَراِكها واآلَن ِفي َزَماِنَنا َهذا َنحُن َنشَهدوا أَهمَّ أحَداِث اإلنَساِنيَِّة ُمَتَمثلًة ِفي وَ 
 اَسة ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال. ِدرَ  ُمشيراً إلى َعصٍر َجديٍد في َمَجالِ 
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 َمْن َيسَتطَيُع ِدرَاَسِة الَكابَ اال

 
 

ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال َنِجُد َأنَّ َبعَض الِعَباَراِت الَشاِئَعِة والتي َليَس لَها أيُّ أَساٍس َواِقِعيٍّ  ِفي أيِّ َمَجاٍل ُيطَرُح ِفيِه َموُضوعُ 
تََتَرُد َغالَباً  وِبَشكٍل َشاِئٍع َسُنِشيُر إلى َبعضٍ ِمنَها ُهنا َعلى َسِبيِل الِمَثاِل. فِإَنَنا َنِجُد  ِعلِم أو َمنِطقيٍّ ِفي َموُضوِع ال

ِئِع أو َعن الَقوِل الَشا الَكِثيَر َيَتَسَألوَن َعنَما ِإذا َكاَن ِمَن الُممِكِن إَصاَبِة اإِلنَساَن بالُجُنوِن أو الَصرِع إذا َدَرَس الَكاَباال 
لُعمِر, أو َأنَّه َيجُب ِفي أنَّه َيُكوُن ِمَن األفَضِل واألكَثِر َأَمنًا إذا َدَرَس اإلنَساُن ِعلَم الَكاَباال َبعَد َتجَاوِز ِسَن األرَبعيَن ِمَن ا

ِم َأْن َيكوَن الَرُجُل ُمَتَزوَجاً  وَمَعه َعلى األقِل َثالثة أطفاٍل َحتى َيكوُن ِمَن الَمسُموِح له بِدرَ  اَسِة الَكاَباال أو َأنَّه ِمن الُمحرَّ
لى آخرِه ِمْن ًهذِه الَشاِئَعاِت .   َعلى الِنَساِء ِدَراَسِة ِعلِم الَكاَباال , وا 

 

أَلنا " أي " ُحِب  " اِعلُم الَكاَباال ِعلٌم َمفُتوٌح أَماَم الَجميِع وهو ِفي َمَناِل ُكِل َمْن َتوَفَرت لَديِه الَرغَبَة الَحقيِقيََّة َأي َتصِحيحَ 
سِتبَدالَها بَمَحَبِة اآلخريَن وُحِب الَعَطاِء وإلحَراِز الَعالم الُروِحي . ِإنَّ الَحاَجَة لِعلِم الَكاَبا ال َنابَعٌة ِمْن ِإلَحاِح الَذات " لَديِه وا 

اُس َيكوُن ِبَمثَاَبِة الِمقياِس الذي َيستِطيُع ِمْن َنفِس اإلنَسان ِفيِه وَحثَّها َله ّعلى ّتصِحيِح ّطبيَعِتِه األَنانيَِّة . َفَهذا اإلحسَ 
َة ِفي َتصِحيِح َذاِتِه . ِخالِلِه َأْن ُيَحِدَد إذا َكاَن ُيوَجُد َلَديِه بالِفعِل اإلسِتعِداد لِدَراَسة ِعلِم الَكاَباال ولَديِه الَرغَبَة الَحقيَقيَّ 

ن ِلذاِتِه َصاِدَقًة وِمْن ُدون أيِّ ُضُغوٍط َخاِرِجيٍَّة بَما أنَّ اإلنَساَن َوحَدُه هو َفَيِجُب َأْن َتكوُن الَرغَبَة ِفي َتصِحيِح اإلنَسا
 الذي بِإمَكاِنِه إكتَشاف وَمعرَفة َرغَبتِه الَحقيِقيََّة. 

 
لَكاَباال َمفُتوحًاً  أَماَم الَجميع , َأَشاَر َعاِلُم الَكاَباال الَشهير اآلري َأنَّه َمع ِبداَيَة َهذا الِجيِل أي ِجيلَنا َنحُن َسَيكوُن ِعلُم ا

َد َأَنه  أَماَم الِرَجاِل والِنَساِء واألطفَاِل وُكُل َمْن ُيِحُب الَمعرَفَة والَبحَث ِفيِه وَسَيكوَن بِإسِتَطاَعِة الَجميِع ِدَراَسةَ  الَكاَباال َبل َأكَّ
لَكاَباال َيهودا أشالغ " َصاِحُب الُسلَّم " وهو َأعَظَم ُعلَماِء الَكاَباال ِفي ِمَن الُمسَتوِجِب َعلى الَجميِع ِدَراَسة الَكاَباال. َعاِلُم ا

الَتَطوِر ِفي َعصِرَنا َعصِرِه َقد َوَضَع لَنا َنظريًَّة وَطريَقًة َجديَدًة َدِقيَقًة وَشاِملًة لِدَراَسة الَكاَباال تََتَماَشى َمع ُمسَتوى الَوعي و 
 َهذا . 

 
ُيوَجَد ريَقًه إلى ِدَراَسة الَكاَباال ِعندَما ال َيعوُد َيِجُد أيَّ َنوٍع ِمَن الَسَعاَدِة واإلكِتَفاِء ِفي ِرغَباِتِه ِفي ُكِل َما فاإلنَساُن َيِجُد طَ 

َعلى الَتَساؤالِت الَعديَدِة  ِفي الَعالِم الَماِدّي وَيكوُن َأَمُلُه الوِحيَد ِمَن الُلُجوِء إلى ِدَراَسِة ِعلِم الِكاِباال هو ِفي َأْن َيِجَد َأجِوَبةً 
َمجَراه ِفي التي ُتشِغُلُه لَعَلُه َيحَصُل َعلى تَفسيٍر وَفهمٍ  َمنِطّقٍي وواِضٍح لألُموِر واألحدَاِث التي تََقُع ِبِه وُكُل َما َيأُخُذ 

لألسِئلِة الُمهَمِة  َهذا الَعالِم الَمادّي وال َأجوَبًة َيِجُد ِمَن الُحلُوِل ِفي  ُمِحيِطِه وِفي الَعالِم الذي َيعيُش ِفيِه. َفهَو َلْم َيُعد 
 التي َتَتَعلُق ِفي أُموِر ُوُجوِدِه وَكَياِنِه ِفي َهذا الَكون . 

 
ِمْن  َعالم ؟األسِئَلِة التي ُتراِوُد أي َشخصٍ  َعلى َهذا الَحاِل َأسِئَلةٌ  َعن َمعَنى الُوُجود : َمْن َأَنا ؟ ِلَماذا ُولدُت ِفي َهذا ال
لى َأيَن َأَنا َذاهٌب ِفي الَنهاَية؟ ِلَماذا ُوِجدُت ِفي َهذا الَعالِم ِمْن األصِل , وِلَماذا ُيوَجُد الَكثيرَ   ِمَن الُمَعاَناِة أيَن أتَيُت ؟ وا 
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عاَدِة الَحقيِقيَِّة والَكَماليَِّة واألَلِم ِفي َهذِه الَحياة ؟ وَهل باإلمَكاِن َتفادي َهذه الُمَعاَناِة ؟ وَهل بِإمَكاني الُوُصوُل ِإلى السَ 
َفقط ِفي َما  واإلحَساِس باألْمِن والَسالِم ؟ فاإلنَساُن َيشُعُر ِفي َعقِلِه الَباطنّي بَأنَّ األجِوَبةَ َعلى ُكِل َهذِه األسِئَلِة تُوَجدُ 

 َوَراَء الَعالِم الذي َيعيُش ِفيِه . 
 

ُيوَجُد ِفي َمعرَفة الَعالِم الُروِحي واإلحَساَس ِبِه , والَطريَقُة الَوِحيَدُة للُوُصوِل ِإلى َهذِه   الَجواُب الَوِحيُد ِلًكِل َهذه األسِئَلةِ 
َأَحاسيَسُه ِإلى الَمعرَفِة َتُكوُن َعن َطريِق ِدَراَسِة ِعلِم الَكاَباال. َفِمن ِخالِل ِعلِم الَكاَباال َيسَتِطيُع اإلنَساَن الُدُخوِل بُكِل 

ى َحيَاِتِه ُروِحي الَمكاُن الَوِحيُد الذي َسَيِجُد ِفيِه َمعَنى لُوُجوِدِه وَكَياِنِه ِفي َهذا الَعالِم وَكيَف َيسَتِطيُع أْن َيسوَد َعلالَعالِم ال
 وَيِجُد الُهُدوَء والُطَمأِنيَنًةَ  والَسَعاَدَة والَكَمال ُهنا ِفي َحَياِتِه َعلى األرِض . 

 
ِفي ِدَراَسِة الَسفيَراِت الَعشْر " َمكُتوٌب : " إذا َوَضعَنا ِفي َقلِبَنا الِنيََّة ِفي ُمحاَوَلِة اإلَجاَبِة َعلى ُسؤاٍل  ِفي َمَقاِل " الُمَقِدَمةِ 

ِدَراَسِة  وُكُل الُشكُوِك تََتالَشى ِمَن األُفِق من ناحيِة َضروَرةِ  َواِحٍد َفقط َأَنا ُمتَأّكٌد بأَنُه ال َيُعوُد ُيوَجُد أي َمَكاٍن ِللَظِن 
 اإلنَسان ِلِعلِم الَكاَباال , والُسؤاُل هو : َما هو َهدُف َحَياتي ؟ 

 
وُهم ِفي  اَع الِشفَاِء الَبَشُر َداِئماً  َيلَجؤَن ِإلى ُمَحاَوَلِة ِإيَجاِد ُحلوٍل َسرِيَعٍة إذ َيسَعوَن َوراَء ُمَماَرَسة الِسحَر والتََأُمل وأَنو 

ِبُبنَيِة الَعالِم الُروِحي وال ِفي َمعرَفِة َقواِنيِن إحَراِزالَعالِم الُروِحي . ِإنَّ ُمسَتوى َوَنوعيََّة إهِتَماَمهم َهذا  الَحقيَقِة َغيَر ُمهَتمينَ 
يَجاِد أّي َمنَفَعٍة ِفي ِعلِم الَكاَباال ِبَسَبِب َعَدِم ُوُجوِد الَرغَبَة ا ِدَقَة والَداِفِع الَصِحيِح لَصاَيُحوُل َبيَنُهم وَبيَن َتحقِيِق أّي تََقُدٍم وا 

 لِدَراَسِة الَكاَباال . 
 

 ِفي الَبحِث ُمفِتشاً  ِعنَدَما َيُكوُن الَوقُت ُمَناِسباً  ِفي َحَياِة اإلنَساِن وِعنَدما تََتواَجُد الَحاَجَة الَحقيقيََّة ِعنَدَها َيبَدُأ الَشخُص 
َجاِدِه. َفِإنَّ ُكَل َشيٍء ُيَساِعُد َعلى َتأِهيِل اإلنَساِن َوُوُصوِلِه ِإلى َهذِه الَمرَحَلِة َعْن الَطريِق الَصحيِح َباِذالً  ُكَل ُجهِدِه ِفي ِإي

 ِفي تَُقوَدهُ التي  َيعَتِمُد َعلى ُجذوِر َنفِس اإلنَساِن وَعلى الُنقَطِة ِفي الَقلِب , َفالَرغَبُة الَصاِدَقُة ِفي َقلِبِه للَعالِم الُروِحي ِهي
الَكابَ  َطرِيق     اال.َِ
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 طَريقَةُ وأُسُلوُب ِدرَاَسِة ِعلُم الَكابَ اال

 
 

ت وَمواِضيع ُمنُذ ِعَدِة ُقروٍن َكاَن ِمَن الَصعِب َبل ِمَن الُمسَتِحيِل ِإيَجاِد ُكُتٍب ُمَتَخِصصٍة بِعلِم الَكاَباال إَذ َكاَنِت َمَقاال
َعاً  ِإَياُه َوبِثقٍة َجِميَع الَمقاالِت َمع َكاَفِة َنتَاِئِج الُبُحوِث التي ُأوِدَعْت ِفي الَكاَباال تَنتَِقل ِمن َعالِم َكاَباال ِإلى آَخَر ُمسَتودِ 

َل ِإليَها ِلَهَدِف الُمَحاَفَظِة على َأصلَيَتها وِلَهذا  لَسبِب َلْم َتُكْن ِفي ُمتَناَوِل َأَحٍد وَلْم َيسَتحوُذ َعليَها َأيُّ اَيِدِه وِتلَك التي َتَوصَّ
ة علم الَكاَباال َعاديٍّ .َأَما ِفي َيوِمَنا َهذا َفَقد ِإخَتَلَف األمُر َعنَما َكاَن َعليِه ِفي الَسابق, فِإنَّ الَرغَبَة ُموُجوَدة ِلَمعِرفَ  إنَسانٍ 

اَرَكِة ِفي الِدَراَسِة. فبِدَراَسِة َمواِضيِع وَتَداِوِل َمواِضيِع وَنَتاِئِج ُبُحوِثها َكَما وَأنَّ الَدعَوَة ُمَتوِفَرًة وَمفُتوَحًة َأَماَم الَجمِيِع للُمشَ 
ي ُيؤِثُر على َأوالِئَك وَمقاالِت ِعلِم الِكاِباال تََتزايُد الَرغَبَة للَعاِلم الُروِحي والَرغَبَة ِبَدوِرَها َتجُذُب الُنوَر " ُنوُر الَخاِلق " الذ

ِب ِمن الَخاِلق ُكلَما َتَعمََّق اإلنَساُن ِفي الِدَراَسِة . ِلَذِلَك  الذين َيرَغبوَن ِفي التَقّرِب ِمنُه وَهَكذا فِإنَّ الَرغَبةَ  تََتَزاَيُد ِفي الَتقرُّ
َما وَكاُنوا َكاَن ُعلَماُء الَكاَباال َشديديَّ الِحرِص وَعِملوا َعلى تَقِديِم الَطريَقِة الَصحيَحِة لِدَراَسِة ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال كَ 

 ِتَخاِبهم لَتالِميِذِهم َواِضعيَن ُشروطًا ُمَحَددًة لَهؤالِء اللذين َيوُدوَن ِدَراَسِة الَكاَباال ِبَرغَبٍة َصاِدَقٍة . َحريِصيَن ِجدًا ِفي إن
 

َهِذِه الُشروِط  كَنا َأنَّ َوَصَف َصاِحُب الُسلَِّم ِفي ِبَداَيِة َمَقاِلِه " الُمَقِدَمة ِفي ِدَراَسِة الَسفيَراِت الَعْشر وَقاَل : " ولِكَن ِإذا َأدرَ 
 َنَرى بَأنَّ وَهذا الَنوِع ِمْن الِحرِص هو ِمْن َأجِل الَتَوُصِل ِإلى َمعِرَفِة ِعلِم الَكاَباال ِبَطريَقٍة َصحيَحٍة ِعنَدها َنسَتطيُع َأنْ 

ِدَراَسة ". فالذي َتغّيَر ِفي الَهَدَف ِمنَها هو الِحرُص َعلى الَطلَبِة ِمَن اإلنِحراِف َعن الَطرِيِق والَمنَهِج الَصحيِح ِفي ال
الَكاَباال ألنَّ الُنفوَس  َزَماِننا َنحُن آِخِذيَن ِبَعيِن اإلعِتَباِرَعاِمَل الُلغِة هو َأَنُه لَديَنا ُظُروٌف َأفَضَل وَتصِميٌم َأقَوى َنحَو َمعرَفةِ 

اال َصاِحُب الُسلَِّم َكَتَب ُشُروَحاِته ِفي ُأسُلوٍب َيسَمُح لَنا بِدَراَسِة ِفي َهذا الِجيِل َتشُعُر بالَحاَجِة ِلَمعرَفِة الَكاَباال َوَعاِلُم الَكابَ 
ها ِفي ُمتَناَوِل الَجميِع. الَكاَباال ِمْن ُدوِن َأخَطاٍء. َفُكُل َشخٍص بِإمَكاِنِه َأْن َيَتَعلََّم الَكاَباال ِمن ِخالِل ُكتُِبِه التي َكتََبها وَجَعلَ 

لَنا ُهنا ِبُخُصوِص ِدَراَسة الَكاَباال بَشكٍل َصِحيٍح هو ِفي الَترِكيِز ِفي الَبحِث ِفي ِكتَاَباِت وِدَراَسِة الَنِصيَحُة الُمعَطاِة 
لَكاَباال. فِإنَّ َمقاالِت ُعلَماِء الَكاَباال اآلري وَصاِحِب الُسلَِّم وَباروخ َأشالغ " الراباش " والتي ِهي الَمَصاِدُر اأَلصِليَِّة ِلِعلِم ا

والَطرِيَقُة الَصِحيَحُة هي الَشّيُء الَوِحيِد الَمطُلوِب ِفي َهِذِه  َهَدَف الَرِئيسيَّ ِلِعلِم الَكاَباال هو ِفي إحَراِز الَعالِم الُروِحي ال
وِن َأيِّ ُضُغوٍط ِإْذ ال ُيوَجُد الَحالِة , فِإذا َكاَن الَشخُص َيدُرُس ِعلَم الَكاَباال ِبالَطرِيَقِة الَصِحيَحِة َفُهو َسُيحِرُز تََقُدَماً  ِمن دُ 

حَراِزالَعالِم الُروِحي .   َأيِّ َنوٍع ِمْن اإلجَباِر َأو اإلكَراِه ِفي ِدَراَسة واِ 
 

الَمعرَفِة ُكُتُب ِمن ِإنَّ الَهَدَف ِمن الِدَراَسة هو ِفي َأْن َيكَتِشُف اإلنَساِن َنوِعيََّة اإلرِتَباِط َبيَن َنفِسِه وَبيَن َما َتَتَضَمُنُه ال
َن ُعلَماُء الَكاَباال َتَجاُرِبِهم واإلحَرازَ  َصلوا إليها وَيِجُب َأْن َيكوَن َهذا الَفكُر ِفي َقلِبِه َداِئَماً  . وِلَهذا الَسبِب َدوَّ اِت التي َتوَّ

لُمِحيِط ِبَنا وَكيِفيَِّة َعَمِل َقواِنينِن َهذا الَواِقِع لِكَن َليَس ِلَهَدِف الُحُصوِل َعلى الَمعرَفِة الُمَجَرَدِة َعن َكيِفيَِّة ِبيَئِة الِواِقِع ا
وِص ِعلِم الَكاَباال ِهي ِفي وتََفاُعِلها وتَأِثيَرها َعليَنا َوَكَأَن ِعلُم الَكاَباال َكَأيِّ ِعلٍم ِمن الُعلُوِم اأُلخرى, ِإَنَما الِنيََّة َوَراَء ُنصُ 

 َواِقِع الذي َنِعيُش ِفيِه وَحقيَقَتُه الُروِحيََّة . ِإيَجاِد الَفهِم والَوِعي واإلسِتَعاِب لل
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 الُنوِر وُتَساِعُدُه ِفي َفِعنَد ِإقِتَراِب اإلنَساُن ِمن َهِذِه الُنُصوِص ِبِنيَِّة إحَراِز التََقُدِم الُروِحي َفَتكوُن َلُه َهِذِه الُنُضوِص َمصَدرَ 
الُحُصوِل َعلى الَفهِم لُيصِبَح َحِكيَمًا َفلْن َتُكْن لَهو ِإالَّ ِبَمثَاَبِة َمعرَفٍة ُمَجَرَدٍة ال َغير َتصِحيِح َذاِتِه َوَلِكَن ِإذا إقتربها لَهَدِف 

ِة ِفي ِداِخِلِه أَلنَّ َهذا َما ُيَحِدُد ِنسَبَة ُقَوِتِه ِفي الحُ  َما ُصوِل َعلى الَمعرَفِة كَ . َفاأَلمُر ُكَلُه ُمَتَعِلٌق ِبِمقَداِر الَرغَبِة الُملحَّ
ي ِدَراَسِة ِعلِم وُيَحِدُد أيَضاً  ِمقَداَر الَتصِحيُح الذي َسَيحَصل َعليِه. َوَهذا َمعَناُه ِإذا ِإتََبَع اإلنَساُن الَطريَقَة الَصِحيَحَة فِ 

َكَما وَيسَتِطيُع ُدُخوَل َمَجاَل ِإظَهاِر  الَكاَباال َفِإَنُه َيسَتِطيُع َتَجاِوَز الَحاجَز الُموُجوَد َبيَن َعالِمَنا الَماِديِّ والَعاَلِم الُروِحي,
َكَعالَمٍة. َهذه الَوحي الَداِخلّي َأي َأَنه َسَيحَصَل على َمعِرَفِة الِحكَمِة ِفي َقلِبِه وَيشُعُر باإلقتَراِب ِمَن الُنوِر, َهذه َتكوُن َله 

ذا لَ  هي  ْم ُينِجز َأو َيِصْل اإلنَساُن ِإلى َهذه الَعالَمةِ َفَهذا َمعَناُه َأنَّه َنِتيَجَة ِإتَباِع الَطريَقِة الَصِحيَحِة ِفي الِدَراَسِة واِ 
ٌر ِإَما ِفي َنوِعيَِّة َأو َكميَِّة الُجهِد الذي َيبُذَلُه ِفي الِدَراَسِة  َأي َأنَّه َلْم َيبُذَل الُجهَد الَكافي للُوُصوِل ِإلى َهذه الَمرَحلة  ُمقصِّ

ِرَها. َليَس األمُر هو ِفي َكميَِّة الَمواِضيِع التي َقَرأَها أو َحَتى ِفي ُقدَرِتِه على اإِللَماِم بَمواِد لُتِضيَء َلُه الِحكَمَة بُنو 
وعلى َما َينُقَصُه وَمواِضيِع الُنُصوِص الُمخَتِلَفِة ِإنَما هو في َمَدى َترِكيِز ِفكِرِه على ُوُجوِد الِنيَِّة الَصاِفيَِّة ِخالَل الِدَراَسِة 

َهذا الَنوِع ِمَن الَرغَبِة ِفي َداِخِل َقلِبِه وِفي  َذا َكاَن بِإسِتَطاَعِتِه َخلقِ ى َيِصَل ِإلى َهذه الُنقَطِة َأي اإِلحَساِس بالُنوِر. فإِ َحتَ 
َسَماَء َأَماَمُه َساِمَحةً  َلُه ِفي ِإرِتَقاِء ِإَراَدِتِه لَتصِحيِح َذاِتِه ِعنَدَها َسَيَتَمكََّن ِمْن ِإحَراِز الَعالَم الُروِحي . ِعنَدَها َفَقط تَنَفِتُح ال

ذِه الَمرَحلِة َعْن َعاَلٍم آخر َوَواِقٍع آخر ُذو َأبَعاٍد َفوَق ُقدَرِة ِإدَراِك اإِلنَساِن الَمحُدوَدِة , وبالَتالي َيسَتِطيُع الُوُصوَل ِإلى هَ 
 َطرِيِق ِإتَباِع اأُلسُلوِب الَصحِيِح ِفي الِدَراَسِة . 

 
عِتَناِق الَكاَباال َلْن َيُكوَن َعن َطريِق َتَفاِدي وِحرَماِن الَشخِص ِلَنفِسِه ِمن ُأُموِر الَحَياِة وَحاَجاِتهااإِل  وُمَتطلَباِتَها  قَباِل واِ 

ض َراِم َرغَبِتِه ِتَجاَهَها , ال , َفِإنَّ واإِلسِتمتاَع ِبَما في الَعالِم ِمْن أشيَّاٍء َماِديٍَّة على َكاَفِة َأنواِعَها ِلَسَبِب الَخوِف ِمن ِإيَقاِظ واِ 
ِإحَراِز اإلنَسان للَعاَلَم الَتصِحيَح ال َيحُدُث َعْن َطرِيِق ُمَعاَقَبِة الَذاِت ِإَنَما هو َكَثَمَرٍة وَكَنِتيَجِة الَعَمِل واإِلنَجاِز الُروِحي. َفبِ 

 َغَباِتِه األَنَاِنيَِّة َأي " األَنا " ِفيِه. الُروِحي َيظَهُر الُنوُر وَيأُخُذ ِبَتصِحيِحِه أي َتصِحيِح رَ 
 

 ُمَجَرَد ِإِدَعاٍء َوَرَياٍء َهِذِه هي الَطرِيَقةُ  الَوِحيَدَة التي َيَتغيَُّر اإِلنَساُن ِمن ِخاللَها , وَأيُّ ُأسُلوٍب َأو َطرِيَقٍة ُأخَرى َليَسْت ِإالَّ 
َمظَهِرِه ِفي َأَنه ِإنَساٌن َجِيٌد َوَوِرٌع َيسَتِطيُع َأْن ُيحِرَز الَعاَلَم الُروِحي َفُهَو َيخَدُع  َوَكِذٍب . فِإن َظنَّ اإِلنَساَن َأَنه ِمْن ِخاللِ 

َز تَفِكيَره َنفَسه. َفِإنَّ الَهَدَف ِمَن الِدَراَسِة هو َدعَوَة الُنوِر لَتصِحيِح َذاِت اإِلنَساِن لَذِلَك َيِجُب على الَشخِص َأن ُيَركِ 
 ِتَجاِه َهذا الَهَدِف بالَتحدِيِد . وُجهوَده في إِ 

 
َتطِبيَقُه ِللُوُصوِل ِإلى َما ِإذا ُوِجَد ُهَناَك َأيُّ ُضُغوٍط َخاِرِجيٍَّة َأو َقواِنينٍ  إِلزاِميٍَّة َأوَجبِريٍَّة َأو ِنَظاٍم َمفُروضٍ على اإِلنَساِن 

ْن َدلَّ على شَ  يٍء فِإنَّه َيُدُل على َأنَّ َهذا الَعَمَل ِمْن ُصنِع اإِلنَساِن وَليَس َناِشٌئ َعن َيَتَعلَُّق ِباأُلُموِر الُروِحيَِّة َفَهذا وا 
دَراِك اإِلنَساِن   للَعاَلِم الُروِحي , وَأيَضا ً الَعاَلِم الُروِحي َأو َحَتى ُمَتَعِلٌق باأُلُموِر الُروِحيَِّة ألََنه ال ُيوَجُد ِإجَباٌر ِفي ِإحَراِز واِ 

لِم الُروِحي َولِكَن َهذا ِإنَّ َتواُجَد اإِلحَساِس الَداِخلّي بالُطَمأِنيَنِة واإِلنِسَجاِم , فِبالِرغِم َأَنه ليَس بَشرٍط َأَساِسٍي في ِإحَراِز الَعا
َيِجُب َعلى اإِلنَساِن َمعِرَفُتُه هو  اإِلحَساُس َيَتَوَلُد َنتِيَجَة الَتصِحيِح الذي َيخَضُع ِإليِه اإِلنَساَن , والَشّيُء اأَلسَاِسيُّ الذي

َباال َيرُفُض أنَّ َأيٌّ ُمستوى ِمَن الَتصِحيِح ال َيَأُخُذ َمجَراُه ِمْن ُدوِن َبذِل اإِلنَساِن الُجهَد الَمطُلوب. ِإن ِعلُم ِحكَمِة الَكا
حِث . ِفِإنَّ َهذا الَنوُع ِمَن الِحكَمِة الِبَداِئيَِّة َيمَنُح اإِلنَساَن وِبَشكٍل َقاِطٍع َأيُّ َنوٍع ِمَن اإِلجَباِر واإِلكَراِه ِفي الِدَراَسِة والبَ 
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َما َيِصُل اإِلنَساُن ِإلى َمعرَفًة َطِفيَفًة وَسطِحيًَّة للَعاَلِم الُروِحي ُمعِطَيةً  ِإَياُه ِحَس الَتميِز َبيَنَها وَبيَن اأُلُموِرالَماِديَِّة ِعندَ 
وكَأَن الَتمييَز َبيَن َرغَباِتِه , وِبَحَسِب ُقدَرِتِه الَماِديَِّة على الَتمييِز َيأُخُذ باإلرِتَداِد َعن اأَلشَياِء الَماِديَِّة َمرَحَلٍة َيسَتِطيُع فيَها 

 َجرَيه َوَراَئها َوَحاَجُتُه لَها َتَتالَشى.
  

َمع الَنواَيا الَصاِلَحة تُبِعُد الَشخَص َعن الَعالِم الُروِحي  ِدَراَسَة ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال باألسلُوِب الَغيِر َصحِيٍح َحتى َوَلو َكانَ 
اال ِلَهؤالِء اللِذيَن َفَهذا اأُلسُلوِب ِفي َطَلِب َهِذِه الَمعرَفِة تكوُن ِنَهاَيَتُه الَفَشل بالتَأِكِيد . الِدَراَسة والَبحِث ِفي ُكُتِب الَكابَ 

الَصِحيِح ِلهِذه الُنُصوِص . َفالُمصَطلَحاِت الُمسَتخَدَمِة ِفي َهِذِه الُنُصوِص ال َتسَتخِدُم َيَوُدوَن الَتَعُلِم َيِصلوَن ِإلى الَفهِم 
الَعالقِة الُمتََباَدلِة َأسَماًء ِمن َهذا الَعالم ولكَنها َتحَتوي َعلى َمَعاِني ُمَباَشرة َتُدُل َعلى َأَساِليٍب ُروِحيٍَّة وُقَواٍت ُروِحيٍَّة وعلى 

  َبيَنُهما .
 

وِه لَذِلَك ُلَغُة الُمصَطَلَحاِت َهِذِه ِهي األَنَسَب لإِلسِتخَداِم ِمن ِقَبِل الَشخِص الذي َيعَمُل على َتصِحيح َذاِتِه وعلى ُنمُ 
رِتَباٍك وَتشويٍش في الُروِحي , فِإنَّ ِفي ِدَراَسِة ِكتَاَباِت َصاِحِب الُسلَِّم ال ُيوَجُد َأيُّ َخَطٍر ِمْن َتواُجِد اإِلنَساِن ِفي َحالِة إِ 

 ُمَحاَولِتِه اإِلسِتقاَء ِمْن َهِذِه الِحكَمِة. 
 

َأّي الُكُتُب التي َألََّفَها  ِإنَّ ِإحَراَز َدَرَجِة الَعالِم الُروِحي ُممِكَنٌة ِمن ِخالِل ِدَراَسِة الِكتَاَباِت اأَلصليَِّة والَموُثوِق ِبِصَحَتها 
, َفَهذه الُكُتُب التي َكتََبها ُعلَماُء الَكاَباال الَواِحد ِإلى اآلخِر ِلَغَرِض تََباُدِل اأَلفَكار َمع َبعِضِهم ُعلَماُء الَكاَباال اأَلصِليّيَن 

َأنَّ َهذِه  الَبعض ِلُمَساعَدِتهم ِفي ُبُحوِثهم وَتعلِيِمهم , فِإنَّ الَشخَص الذي َبَلَغ َمرَحلةً  ُمَعيََّنةً  ِمَن الُنمو الُروِحي َيعي
 َيطَأُه ِمْن َقبل ُتُب هي َمصَدرًا َغنّياً  في ِإَعاَنِتِه في ُمتَاَبَعِة تََقُدِمِه ِفي الَطريِق الَصحيِح , َكالَساِئِح ِفي َبَلٍد َغرِيٍب َلمْ الكُ 

ي في َحوَزِتِه والذي ُيقِدُم َلُة وَليَس ِفي َمَناِلِه َأيِّ َنوٍع ِمَن الَمعرَفِة َعن َهذا الَبلِد ِإال َما ُيوَجُد ِفي الَدليِل الِسَياِحي الذ
اِرَحاً  تَاريَخها والَمطاِعم الَمعُلوَماَت التي َيحَتاُجها لَيكوَن ِبُقدَرِتِه الَتَجّوَل في الَبلِد وِزَياَرِة الَمَعاِلِم واأَلَماِكِن الِسَياِحيَِّة شَ 

ُدُه في َتَنُقالِتِه وَتزويِدِه بَمعُلوَماِت الَمَصاِدِر في َحاِل َحاَجِتِه أَليِّ َنوٍع الَجيَِّدِة وَدليَلُه لوِسيَلِة الُمواَصالِت الُمَناِسَبِة لُتَساعِ 
ِدُمها َكذِلَك آَخَر ِمَن الُمَساَعدِة . َكالَدلِيِل الذي ُيَساِعُد الَشخَص في ِإكِتَشاِفِه لَبلٍد َجديٍد ِمْن ِخالِل الَمعُلوَماِت التي ُيقَ 

ِإلى ُكُتِب ِعلِم الَكاَباال َفهي َدليُل اإِلنَساِن في ِإقِتَناِء الَمعرَفِة لَيَتَمّكَن ِمَن الُوُصوِل ِإلى َهَدِف  الَحاُل َأيَضاً  بالِنسَبةِ 
 الَخِليَقِة الذي َوَضُعُه الَخالُق َلُه وَأْن َيِجُد الُمتَعَة ِفي ِتجَواِلِه ِفي الَعالِم الُروِحي . 

 
َكُكُتِب َعلَماِء  َن الُكُتِب التي تََتالَئم َمع ُأسُلوِب وِفكِر وُجُذوِر الُنُفوِس الَتي َتعيُش ِفي ِجِيلَنا َنحُن ِبَحاَجٍة ِإلى َمجُموَعٍة مِ 

ظَهاَر َطرِيَقٍة الَكاَباال الَلِذيَن َعاُشوا ِفي ِجيلَنا وِفي الِجيِل الذي َسَلَفُه, فبِإخِتالِف ُمسَتوى الُنُفوِس ِفي ُكِل ِجيٍل َيَتوَجُب إِ 
 تََناَسب َمَعه لَشرِح الِعلِم بِصيَغٍة وُلَغٍة تََتَماشى َمع ُمسَتوى ِإدَراِكِه َوَوعِيِه . تَ 
 

ِيَجاِد ُمَعِلمٍ  َلُه. فاإِلنَساُن الذي َيبَحُث َعن ُمَعِلمٍ  َلُه َعن ُأُموِر الِحكَمِة َيِجُب َعليِه ِبَأْن َيُكوَن َشديَد الِحرِص ِفي ِإخِتَياِر  واِ 
الَصواِب . َفعلى  الَكِثيريَن ِمَن اللِذيَن َيدَُّعوَن بَأَنُهم َعلَماٌء ِفي الَكاَباال ُمَعلِميَن الُجُموَع َنظرَياٍت وَتَعاِليٍم َبعيَدٍة َعنَفهَُناَك 

َباال َهذا َيدل َعلى َجَسِد َسبيِل الِمَثاِل َنِجُدُهم َيُقولوَن ِبَأنَّ ِفي َأيِّ َوقٍت َيقرُأ الَشخَص َكِلَمِة "الَجَسد " ِفي ُنُصوِص الَكا
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لى ُكٍل ِمن َهِذِه اإِلنَساِن الَطبيعّي " الَبَدِن " وَأنَّ الَيَد الُيمَنى ُتِشيُر ِإلى الَصَدَقِة وَأَما الُيسَرى َفُتِشيُر ِإلى الَشَجاَعِة و  اِ 
ِة والتي ُكَلَها َليَست ِإالَّ ِإبِتَداَعاٍت ِمْن ِفكِر اأُلُموِر التي ال َمعَنى لَها َأو ِإثَباٍت صحيٍح َيَتَماَشى َمع َقواِنيِن الَطبِيعَ 

ُتَحِذُر الَكاَباال اأَلصِليَِّة َعن َهِذِه اأُلُموِر بالَذاِت ُماِنَعةً  وِبَنهٍي َشديٍد ِمَن  اإِلنَساِن ِمْن ُدوِن َأيِّ َأَساٍس ِمَن الِصَحِة . 
ّياً  َمع َما تَُنصُّ َعليِه الَوَصاَيا الَسَماويََّة ِإذ تَُقول: " ال َتصَنَع َلَك ِتمثَااًلً  التداُخِل ِفيها وباإِلبِتَعاِد َعنها وَذِلَك َتَماشِ 

 َمنُحوتاً  وال ُصورًة َما ". 
 

على َفهِم  أُلموَر على هذا الَنحو ؟ َقبَل ُكِل َشيٍء ُهم َأنُفَسهم غيُر َقاِدرِينَ لَماذا ُيوَجُد هؤالِء اللِذيَن ُيعّلُموَن وُيَفِسُروَن ا
ُلَغُة الُفروِع( فِإذا ُوِجَد ُهَناَك َعالَقٌة ُمَباَشرٌة  -ُلَغِة الُفروِع الُمسَتخَدَمِة ِفي ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال )ُأنُظر َفصَل ُعلَماِء الَكاَباال 
لَنَجاَح في الَحَياِة وِشَفاَء الَجَسِد ِمن ِخالِل َبيَن القواِت الُروِحيَِّة واأَلجَساِد الَطبيعيَِّة لَكاَن ِمَن الُممِكِن َتعليِم الَناِس ا

 الَوَساِئِل الَماِديَِّة على َأَنها ُروِحيٌَّة . 
 

اِت ُعلَماِء َأَنه ِمَن الُمهِم ِجداً  بَأْن تَنَتمي ِإلى الَمجُموَعِة الَصحيَحِة والتي ِفيها َتسَتِطيع َأْن َتكَتِشُف َباِحثاً  في ِكتَابَ 
اَجها في صِلييَن وَهذا َيِجُب َأن َيُكوَن َتحَت ِإرَشاِد َعاِلِم َكاَباال َأصِلّي. ُتَوِفُر الَمجُموَعُة لإِلنَساِن الُقوَة التي َيحتَ الَكاَباال األَ 

وِر الُروحيَِّة , َفالَطريَقُة الِدَراَسِة , َفِإنَّ ُكٌل ِمَنا َلدّيِه على األَقِل َرغَبٌة َصغيَرٌة ِفي اأَلشَياِء الَماِديَِّة وَرغَبٍة َأصَغَر في األمُ 
نِضَماِم الَرغَباِت َمَعا ً  الَوِحيَدُة  وَهذا  لزَياَدِة َرغَبَة اإلنَساِن ِفي الُروحيَِّة وفي الَعالَم الُروِحي َتُكوُن ِمْن ِخالِل َتجِميِع واِ 

الَتوِحيَد ِفي الَرغَباِت والَنواَيا هو الذي ُينبُِّه " آور  َطبعاً  َيكُوُن ُممكنًا ِعنَد َتواُجِد اإِلنَساَن ِفي ِضمِن الَمجُموَعِة. فِإنَّ 
الُروِحي أَلنَّ َمِكيف " أي الُنوِر الُمِحيِط , َفالَجسُد َأو الَمَكاُن الذي َيَتواَجُد ِفيِه اإِلنَساَن ليَس َله َأي َتأِثيٍر ِفي الَمَجاِل 

يَن الَجميِع وفي َكوِن َتَواُجِد َهِذِه الِنَقاِط َمَعاً  ِمَما ُيَؤدِي ِإلى الُشُعوِر ِبالُقوِة الُنقَطِة التي ِفي الَقلِب ِهي الَعاِمُل الُمشَترِك بَ 
 ِفي َنفِس اإِلنَساِن . 

 
يوَحاي َشَكلَّ معون بن َفَعبَر الَتاِريِخ وِمَن الُمَتعاَرِف َعليِه َأنَّ ُعلَماِء الَكاَباال َدَرَسوا َمَعاً  ِفي َمجُموَعاٍت. َعاِلم الَكاَباال شَ 

نَها  ُتَشِكُل َوسيَلًة َحوَلُه َمجُموَعًة وَكذِلَك َعاِلُم الَكاَباال اآلري. َفالَمجُموَعة ُمِهَمٌة ِجداً  ِلُنَمو الَشخِص الُروِحي, َكَما َواِ 
 وَعِة . َأَساسيًَّة ِفي ِعلِم الَكاَباال ِلقَياِس ُمَساَهَمِة وَمدى تَأِثير ُكِل َفرٍد علىَ َهِذِه الَمجمُ 

 
اِلم َكاَباال أصِليٍّ ِمَن الُمهِم ِجداً  والَضروِرّى َأيَضاً  َأن َنَتَلقَّى الِعلَم َمن َعاِلَم َكاَباال ُهو َنفُسُه َتحَت ِإَداَرِة َوَتوِجيِه عَ 

جُموَعِة ال ُيلِغي َعن الَحاَجِة ِإلى َضُروَرِة ُوُجوِد ُمتََفِهمًا لِعلِم الِحكَمِة َوَقد تََتلَمَذ َعلى َيِد َعاِلِم َكاَباال َأصِلَي . َفَتَواُجَد المَ 
اال لَكي ُيشِرَف َعاِلِم الَكاَباال َبْل على ِخالِف اأَلمِر فِإنَّ َتَواُجَد الَمجَموَعِة َيُكوُن ُمسَتِحياًل ِمن ُدوِن ُوُجوِد َعاِلِم الَكابَ 

 َعليها وُيَوِجَهَها . 
 

وَتَوفُّرِ  الُنُصوِص والُكُتِب هوالذي ُيَساِعُد الَشخَص ِفي ِإتَباِع الَطريِق الَصِحيِح ِفي الَبحِث ِإنَّ ُوُجوَد َعاِلُم الَكاَباال 
َمجُموَعِة ُمسَتواُه الُروِحي والِدَراَسِة وَعدِم اإِلنِحَراِف َعنُه. فاإِلنَساُن َيُقوُم بالَعَمِل ِفي َداِخِل َنفِسِه وال َيعَلُم َأَحٌد ِمْن َأفَراِد ال

الُقَوَة واإِلَراَدَة ِفي الذي َتوَصَل ِإلّيِه أَلنَّ ليَس َهذا هو الَغَرُض ِمْن َتواُجِد اإِلنَساِن ِفي الَمجُموَعِة َبْل َتَواُجَدُه ِفيَها ُيعِطيِه 
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اِة الَباِحِث هو ِبَبَساطٍة ُمَساَعَدِتِه ِفي َتصِحيِح " األَنا " ِفي َداِخِلِه. ِإذاً  ِإنَّ َهَدَف الُكُتِب والَمجُموَعَة وَعاِلِم الَكاَباال ِفي َحيَ 
ِت الَجسِد وُأُمورٍ  الُمثاَبَرِة على الَطريِق الَصِحيِح والَعَمُل َعلى تَقوَيِة َرغَبِتِه للَعاَلِم الُروِحي َبَدالً  ِمَن الَسعّي َوَراَء َشَهوا

 ُأخَرى ال ِقيَمَة لَها . 
 

ِعلِم الَكاَباال َقد َعِملَنا َعلى َتوِفيِر َأسِئَلٍة َوَأجِوَبٍة ِفي الَفصِل اأَلِخيِر ِمن َهذا الِكتَاِب والتي لَغَرِض ُمَساَعَدِة الَباِحثيَن ِفي 
 اإِلنِتَباُه َتحَتوي على الَكِثيِر ِمن الَمعلوَماِت الُمِفيَدِة والُمِهَمِة, َكَما وَأَنه ِمَن الُمجِدي ِفي ِحيِن اإِلسِتَماِع إلى الُدروسِ 

 .  َترِكيُز على الَحِقيَقِة الُروِحيَِّة وليَس على ِمقَداِر ُعمِق الَفهِم الذي ُيريُد اإِلنَساُن الُحُصوَل َعليِه ِمَن الَنِصوصِ وال
 
 

 ِمْن الَصواِب َأنَّ َفِمَن الَضُروريَّ ُهَنا َأن َيِحُث الَباِحَث َنفَسه َنحَو الُنُمِو الُروِحي وليَس َنحَو تََقُدِمِه الِفكرّي َفَحسْب . فِإَنهُ 
َجاالِت الَحَياِة , الَكثيَر ِمَن الَناِس ُمنَجذِبيَن َنحَو ِعلِم الَكاَباال ِمن ُمنَطَلِق َأَنُهم َيأَملوَن َأن ُيصِبحوا ِمَن الَناجِحيَن ِفي مَ 

للَذاِت , َفَهذا هو َجوَهَرَنا , وَلِكَن بالُمتَاَبَعِة والَعَمِل فِإَنَنا َجميَعَنا َقْد ُخِلقَنا َوفيَنا " األنا " ُحِب األخِذ والَرغَبَة ِفي التََنُعِم 
ِة وأما البعُض ُمسَتخِدِميَن الَوَساِئَل الَسليَمَة والَصِحيَحَة ِفي الَبحِث َيَتَمَكُن الَبعِض منا ِمن ِإحَراز العالِم الُروِحي واألََبديَّ 

ي الِدَراَسِة َيعيُشوَن ِفي َوهٍم ِفي َأَنُهم َقد َأحَرزوا َشيَئاً  ُروِحيًَّاً  َولِكَن ِفي الَواِقِع اآلخَر ِفي َعَدِم ِإتَباِع اأُلسُلوِب الَصِحيِح فِ 
 َأَنُهم َيفُقُدوَن ُفرَصَتُهم ِفي َحَياِتهم إلِحَراِز الَعالِم الُروِحي .
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 الرُوِحيَّةُ وِعلُم الَكابَ اال
 

ُجهٍد ِتلَقاَء أّي َشّيٍء َما لْم َيكْن ُهَناَك أّي َنوٍع ِمَن الَكْسِب الذي َيعوُد َعليِه . إليجَاِد ِمَن الَصعِب َعلى الَمرِء َبذَل أّي 
 والِربُح الُمَتوَقِع الَداِفِع ِتَجاه الِقَياِم َبأّي َعَمٍل َيجُب َعلى اإلنَساِن أَوالً  بأن َيَرى َما َسَيجِنيِه َنتَيَجَة هذا الَعَمِل . الَكسبُ 

َباَشرًا َأو ِفي ذي َيخُدُم َكَداِفٍع لإلنَساِن وُيَساِعُدُه َعلى الِقَيام ِبَهذا الَعَمِل. َفالَداِفُع ِإما َأْن َيكوَن الِربُح َأو الَكسُب مُ ُهو ال
ُعوُد َعليِه ُمَقاِبَل الُجهِد الذي الُمستَقَبَل الَقريِب َكَما َيَتَصوَرُه ُهو . َفِإْن َشَعَر الَشخُص ِبَعَدِم َتوُفِر َأّي َعاِئٍد َأو ِربٍح َما يَ 

ْن ُدوِن اإلحَساِس َأَنه َيبُذُلُه َفِللوقِت َيَتَوَقُف وَيمتَِنُع َتماَماً  َعن َبذِل أّي ُجهٍد وَهذا ِلَسبِب َأنَّ اإلنَساَن ال َيستِطيُع الَعيَش مِ 
َحاً  َماِديَّاً  َأو َمعَنويَّاً , َفَهِذِه ِهي ِصَفُة وَميَزُة " اإلَراَدة ِفي اآلخِذ " َسَيجِني َأي ِربحٍ  َما ُمَقاِبَل أّي َعَمٍل َيُقوُم ِبِه َأَكاَن ِرب

 َأو "ُحِب الذاِت " والتي ِهي َجوَهَر اإلنَساِن . 
 

الُروِحُي َيِجُب َعلى اإلنَسان َبأْن  ٌيرِشُد ِعلُم الَكاَباال اإلنَساَن ُمَعلَماً  ِإَياُه َكيِفيََّة اآلخِذ والتََقُبِل . َفِمْن َأجِل ِإحراِز الَعالمَ 
ِإمِتالَك الُقدَرِة على ُيوّسُع َرغَبُتُه َأي "اإلَراَدة ِفي التََقُبل وِفي األخِذ " لَديِه َكَما وَيَتوَجَب َعليِه َأْن َيَتعلََّم َكيَف َيسَتطِيُع 

ه َهذا هو الَهدُف الذي ُخِلَق اإلنَساُن أَلجِلِه . َفِإَنه لَيَس ِمَن إسِتحَواِذ الَعواِلِم بَأجَمِعها وِمْن ِضمِنَها َعالِمَنا َهذا , ألنَ 
لَعكِس فِإنَّ ِعلُم الَكاَباال الَضروريَّ َبَأْن ُيصِبُح اإلنَساَن َناِسَكاً  ُمَتَعِبداً  َأو ُمَتَديِّاً  َأو َأْن ُيَغيَِّر َمجَرى َحَياِتِه , َبْل على ا

َتَزَوَج وُينِجُب األبَناَء وَيعَمل ِفي َمَجاِل ِإخِتَصاِصِه وَيعِيُش َحَياَتُه بِسَعٍة َكاِمَلٍة . ال ُيوَجُد أيُّ ُيجِبُر اإلنَساَن على َأْن يَ  
على  ُمَعّيٍن وَيِجبُ َشّيٍء ِفي الَعالِم ِمَما َيِجُب على اإلنَساِن َهجَرُه َأو اإِلنِتهاَء َعنُه فِإنَّ ُكَل َشّيٍء ِفي الَعالِم ُوِجَد ِلَهَدٍف 

 اإلنَساِن بَأن ال َيصِرَف َنَظَرُه وَيبَتِعَد َعن الَحياِة َبل ًأْن َيعيَش َحياَتُه ِإلى الِملِء . 
 

حَساٍس باألُموِر ِفي الِبَداَيِة وِعنَدَما َيبدُأ اإلنَساَن ِفي ِدَراَسِة ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال ِمَن الُممِكِن َأْن ال َيكوَن لَديِه َأّي إ
لِة َتحِليِل وَفهِم األُموِر يَِّة ِلذا َفهو ُيَباِشُرَعَمَلُه ِفي الِدَراَسِة والَبحِث ُمعَتِمداً  َعلى ُقدَرِتِه الَعقليَِّة ِبّشكلٍ  تَامٍ  ِفي ُمَحاوَ الُروحِ 

الِم الُروِحي , َفِمْن ِخالِل ُنُمِو َهذِه الُروِحيَِّة. ّفِمَن الُمَتَوِحِب ِإسِتخَداِم ُقدَرِتنا الَعقِليِة ِفي َفتِح ُقلوِبَنا لإلحَساِس بالعَ 
بَشكٍل َواِضٍح وُيصبُح َقاِدرًا على الَتْمِييِز َبيَن الَصواِب  األَحاِسيِس ِفي الَقلِب َيسَتطيُع اإلنَسان َمعرَفَة وَفهَم األُموِر 

الَطبيعيََّة ِفي الَسعّي ِفي َمَجاِل ِإتَخاِذ الَقراِر  والَخَطاِء وبالتَالي تَفاِدي األَخطَاِء , وَهَكذا ُيصِبُح لَدى اإلنَسان الُقدَرةَ 
 الَصحِيِح والَتَصّرِف بالُسلوِك الَحَسِن والَرِفيِع . 

 
وُهم ِفي دِد َحَتى ُيَساِعدَيبدُأ ُعلَماُء الَكاَباال بَتعِليِم الَمواِضيِع واأُلُموِر الُروِحيَِّة ِبَشكٍل َمبَدِئيٍّ وِبِمقَداٍر َصغيٍر للَطَلَبِة الجُ 

اإلدَراِك ِعنَد  َتوِسيِع ُقُدراِتِهم َعلى تَقُبِل الُنور ولَرفِع ُمسَتوى اإلدَراِك َلَدّيهم واإلحَساِس بالَعالِم الُروَحي . َفِإنَّ ِزَياَدةَ 
على الَدَرَجاِت الَمسُموِح لإلنَساِن الَشخِص َتجلُب َمَعها ُقدَرُة الَتَعُمِق ِفي الِدَراَسِة والَفهِم . وَهَكذا َيسَتطيُع اإلنَساَن إحَراز َأ

     وَحتى ِإلى ُمسَتوى ُجُذوِر الَنفِس اإلنَسانيَِّة .  إدَراَكَها والوُصوِل إلى َأعَلى ُمسَتوى ِفي الَعالِم الُروِحي 
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 ُلَغةُ الفُروعِ 

 الُلَغةُ الُمستَخَدَمة ِمْن ِقبَ ِل عُلَماءِ الَكابَ اال

 
 

َشيٍء َما وَنشُعُر ِبِه وَنَتمنَّى َأن ُنوِصَل َهذا الِفكَر وَهذا الُشُعوَر لَشخٍص آَخٍر حتى َيَتَمكََّن َهذا  ِعنَدَما َنفَتِكُر في َأيّ 
َيِة ِلَنا . َفِمن َناحِ الَشخَص ِمْن اإِلحَساِس ِبَما َنشُعُر ِبِه َفِإَنَنا َنسَتخِدُم الَكِلَماِت والُمصَطّلَحاِت للَتعبيِر َعنَما َيُدوُر ِفي َداخِ 

َهِذِه الِعَباَراِت الُمخَتلَفِة  ِإسِتخَداِم الِعَباَراِت والُمصَطَلَحاِت الُمعيََّنِة ُهَناَك ِإجَماٌع ِبَشكِل َعاٍم ِمَن الَناِس ِفي ِإسِتخَداِم 
ِبَوصِفِه َأَنُه َشيٌء ُحلُو الَمَذاِق للَتعِبير َعن اأَلشَياِء التي ُنرِيُد الَتَكلَُّم َعنَها . ِفِعنَدَما ُنطِلُق َعلى َشيٍء َما الَتعِبير 

َما هو الَمقُصوُد ِمْن ِإسِتخَداِم هذا الُمصَطَلِح ِبَما َأَنه َيسَتطيُع َفهَم َما ُهو الَمَذاَق الُحلَو  فاإِلنَساُن اآلخُر َيفَهُم ُمَباَشرًة 
َن اإِلدَراِك والَفهِم الَحقيِقّي ِلَمعَنى َهِذِه الَكِلَمة وَكْم ُهو َقرِيٌب للَطَعاِم . َولِكن َكْم ُهو ِإسِتخَداُم وَفهُم َهذا الُمصَطَلِح َقريٌب مِ 

ُه َيخَتِلُف ِمْن ِإنَساٍن ِلَما َنَتَصَورُه في ِفكَرَنا وَأَحاِسيَسنا ِمْن َمفُهوٍم لَهَذا الُمصَطَلِح في َطِبيَعِتِه وُمسَتوى ُقوَة َتعِبيرِه ِإذ َأنَ 
ريَقةُ  الُمَفَضلةُ  ِفي َنقِل َأحاِسيَسنا لآلَخرِيَن ُمسَتخِدِميَن الَكلَماِت َذاَت الَمعَنى الَمحُدوِد والتي َفَما ِهي الطَ  ِإلى آخَر. 

 َتخَتِلُف ِبقَوِة الَتعِبيِر ِمْن َشخٍص ِإلى َشخٍص آخٍر ؟ 
 

تَقي َعن َمفُهوَمَنا الُمَتعارَف َعليِه ِفي َفهِم وَتحليِل ِإنَّ ُمسَتوى اإِلحَساِس ِعنَد َعاِلِم الَكاَباال َرِفيٌع ِجَداً  وِفي َمضُموِنِه َير 
َمعرَفَتَها ِإال َّ َعن  اأَلَحاِسيِس والَمَشاِعِر. وِبَما َأَنُهم َيرَغُبوَن ِفي َنقِل َرَواِئِع الَعالَم الُروِحي الذي ال ُيْمِكُن لإِلنَساِن العادي

َلَجَأ الُعلًماُء إلى ِإسِتخَداِم َكِلَماٍت وُمصَطَلَحاٍت ِمْن َعالِمَنا لَوصِف الَعاَلَم الُروِحي  َطرِيِق اأَلَحاِسيِس , َفلَيَتَمَكنوا ِمْن َذلكَ 
َر َعنُه َأو َشرَحُه وَأحَياناً  َلَجأوا ِإلى ِإسِتخَداِم الَعالَماِت الُموِسيقيَِّة َأيَضاً  للَتعِبيِر َعنَما ال َتسَتِطيُع الَكِلَماَت الَتعِبي

 َرُه .َأوتَفِسي
 

حَراِزهم الَعالَم ُيَدّوُن ُعلًماِء الَكاَباال ِخبَرَتهم وَأَحاِسيَسُهم على َكاَفِة ُمسَتوَياِت الَدرَجاِت الُمخَتِلَفِة ِفي َمراِحِل ُبُحوِثهِ  م واِ 
ُنوَن َمعُلوَماٍت َعن َتَجاِرِبِهم الُروِحي , َفُهم َيكتُُبوَن َعن الُقواِت الُعلَيا وَعن ُوُجوِدَها َوَفَعالَيَتها ِفي الَعالِم َكَما  وُيَدوَّ

دَراِك َمراِحِل الُنُمو الُمخَتِلَفِة َكَما وَيَتَشارُكوَن  ِفيَما َبيَنُهم ِفي ُكِل الَشخصيَِّة على ُكِل ُمسَتوى ِلَهَدِف ُمَساَعَدِتَنا ِفي َفهِم واِ 
َصُلوا ِإليَها بَأنُفِسِهم  لَكاَباال ِمن َقبِلهم ِبَما َأنَّ تََباُدَل األَفَكاِر ِفي الِدَراَسِة لَيَس َفقط ُمِهٌم َبل وُعلَماِء ا الَمعُلوَماِت التي َتوَّ

َم الُروِحي َضُرورٌي ِجداً  وُمثِمٌر, َكَما وَيَضعوَن َأعَماُلهم وَنَتاِئَج ُبحوِثهم ِفي ُمتََناَوِل اللذين َيبَحثوَن ِفي َمعرَفِة الَعال
يَجاِد الِحكَمِة .   واِ 

 
َصَل إِ لِ  ليِه ُعلَماُء الَكاَباال َعَدِم ُوُجوِد الَكِلَمات والُمصَطَللَحاِت في الَعالِم الُروِحي بَما َأَنه َعالم ُقواٍت َفقط , َفللَتعبيِرَعنَما َتوَّ

وَهذا َما ُيطَلُق َعليِه " ُلَغةُ ِمن ِإكِتَشاِف وَمعرَفِة الَعالِم اأَلعلى , َقد ِإسَتخَدموا ُمصَطَلَحاٍت ُمَتَعاَرٌف َعليها ِمن الَعاَمِة 
بالَذاِت؟ َكالَشَجَرِة فِإنَّ ُجُذوَرَنا َنحُن الَبَشر َأي ُجُذوُر االَنفِس اإِلنَساِنيَِّة  -الُفُروِع  -الُفُروِع " . لَماذا ِإسِتخَداِم ُمصَطَلِح 

اًء على َهذا ُدِعَيْت ُلَغُة الَكاَباال ِبُلَغِة الُفُروِع إِلسِتخَداِمَها ِهي ِفي الَعالِم الُروِحي وَأغَصاَنَها َتَتَجلى ُهنا ِفي َعالِمَنا, وِبنَ 
َتِطيُع اإِلنَساَن الَتَعاِبيِر والُمصَطَلَحاِت التي َنسَتعِمُلها َنحُن ُهنا ِفي َهذا الَعالِم للَتعِبيِر َعن َأشَياٍء وَمَشاِعٍر وَأحاِسيٍس َيس
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ِإليِه, لَذِلَك الُلَغُة التي ِإسَتخَدَمَها ُعلَماُء الَكاَباال ِفي ِكتَاَباِتهم ِهي ُلَغُة الُفُروِع وَذلك َكي  ِإدَراَكَها ِمَن الَمعَنى التي ُتوِحي
 والَمقُصوِد ِفي َيَتَمكنوا ِمْن تَفِسيِر َوَشرِح ُمَواَصَفاِت الَعالِم الُروِحي ِبُلَغٍة َيسَتِطيُع ُكَل ِإنَساٍن ِإدَراَك الَمعنى الَمَجازيَّ 

 ِإسِتخَداِم َهذا َأو َذاَك الُمصَطَلِح بالَذاِت . 
 

َعليَها َبيَن الَعاَمِة  ِإذاً  وِبَبَساَطٍة ُلَغُة الُفُروِع ِهي ُلَغٌة َيسَتِعيُر َعاِلُم الَكاَباال ِمَن ُمفَرَداِتها وُمصَطَلَحاِتها الُمَتَعاَرفِ 
سِتخَداِم َهِذِه الَتَعاِبيِر ِلَشرِح اأُلُموِر الرُ  وِحيَِّة . ِبَما َأنَّ ُكَل َشيٍء ُموُجوٌد ِفي الَعالِم الُروِحي َله َما ُيَساِوِيِه َأو َما هو واِ 

وبالَتاِلي الُغصُن  ُمَتَكاِفٌئ َمَعه ِمن َناِحَيِة اأَلصِل والَشكِل ِفي َعالِمَنا الَماِديِّ فِإنَّ ُكَل َجذٍر ِفي الَعالِم الُروِحّي َله اسَمهُ 
ا َهذا الَجذِر والُمَتَدِلي ِمنه َله اسَمُه الَخاَص ِبِه َأيَضاً . ُرَبَما َأَنَنا ال َنعِرُف َأو ال َنسَتِطيُع َوصَف ُشُعوِرنَ  الَناِشُئ ِمنْ 

ِلَك َنحُن َنسَتخِدُم ُكُل َأنَواِع ِلذَ وَأَحاِسيَسَنا ِبِدَقٍة وال َنعَلُم َكيِفيَِّة ِقَياِسها َأو ُمَقاَرَنِتها َحتى َيُكوَن بِإمَكاِنَنا ِإظَهاَرَها َكَما ِهي , 
َمقُدوِر اإِلنَساِن َفهَمَها أالفَعاِل في الُلَغِة الُمَساِعَدة َواْسِتْخَداِم والَتَعاِبيِر إِلعَطاِء َنوٍع ِمَن الَتجِسيِد الَمعَنوّي ِلَكي َيُكوَن ِفي 

 . 
 

ي َمَقاِلِه " ِدَراَسة الَسِفيَراِت الَعشر " الُجزُء اأَلوِل ِما َيلي : " َيخَتاُر َعالُم لَقد َوَرَد ِفي ِكتَاَباِت َعاِلُم الَكاَباال َيهودا َأشالغ فِ 
ال ُيوَجُد َحَدٌث َيأُخُذ َمجَراُه ِفي َهذا الَعالِم َما َلْم َتُكْن َأسَباُبُه   -ِبُلَغِة الُفُروِع  -الَكاَباال ُلَغٌة َخاَصٌة والتي ُينَسُب ِإليَها 

ِمن الَعالِم  ُجُذوِرِه ِفي الَعالم الُروِحي . ِبِخالِف الَمعرَفِة الُمَتداَوَلِة وَما َنفَتِكرُه َفِإنَّ ُكَل َشيٍئ ِفي َعاَلِمَنا َينَشأُ  َناِبَعٌة ِمن
لُفُروِع ُمتََناِسَبةً  َمع َهَدِفهم ِفي َنقِل الُروِحي وِمْن ثُمَّ َيَتَجلَّى َحَدُثُه ُهَنا ِفي َهذا الَعاَلِم . َفقْد َوَجَد ُعلَماُء الَكاَباال َأنَّ ُلَغةَ  ا

َأيَضاً . َفقد ِإقتََبسوا  َمعِرَفِتهم وَتَجاِرِبهم ِفيَما َبيَنهم َأَكاَن بَشكٍل َشَفهيٍّ َأو ِكتاِبيٍّ على ّحٍد َسواء ألَنُفِسهم ولأَلجيَاِل اآلِتَيةِ 
وِع وُكُل ُمصَطَلٍح ِإسَتخَدُموُه ِفي َهِذِه الُلَغِة تَفِسيَرُه َواِضٌح وُمَباٌن للَمعَنى ِمْن ُمصَطَلَحاِت َعالِمَنا َهذا ُمرِكبِيَن ُلَغَة الُفرُ 

 الَمقُصوِد والَداِل على َجذِر َهذا الُمصَطَلِح َأو َهذا الَتعِبير ِفي ِنَظاِم الَعالِم اأَلعلى" . 
 

َجذٌر َلَها ِفي الَعالِم الُروِحي . َفِإنَّ ُكَل ُقَوٍة ِفي الَعالِم الُروِحي ُمرتَِبَطٌة إذاً  ِلُكِل ُقَوٍة ُموُجوَدٍة ِفي َهذا الَعالِم ُيوَجُد ُهَناَك 
َية َهِذِه الَعالَقِة وُمَتالِزَمٌة َمع ُقَوٍة َواِحَدٍة َفقط وَمع الُفُروِع الَناِتَجِة َعنَها ِفي َعالِمَنا الَماِديِّ َهذا . َقد ُكِتَب ِمن َناحِ 

ُه َعلى يَن الَجذِر والُفُرِع َما َيلي : " َأَنُه ال َيوَجد َشيٌء َينَشُأ وَينُبُت ِفي الَعالِم ِإْن َلْم َيُكْن ُهَناَك َمالٌك َيِحثُ الُمَتَراِبَطِة بَ 
لِم الُروِحي . وِبَسَبِب َهِذِه الُنُمِو ". وَهذا َيعني ِبَأَنُه ال ُيوَجَد َأيُّ َشيٍء ِفي َعالِمَنا ليَس َله َأيِّ ُقَوٍة ُمَتَماِثَلٍة َمَعُه ِفي الَعا

ُدوِن " ِغَطاٍء  الَعالَقِة الُمتَباَدَلِة والُمَباَشَرِة وِبَسَبِب َأنَّ الُروحيَّاِت ال َتحَتوي على َأسَماٍء َبل على َأَحاِسيٍس وُقواٍت ِمنْ 
َفِة الَفرعيَِّة ِلُلَغِة ِفي َهذا َمحُسوٍس " َأي َماَدٍة َساِتَرٍة َلَها َذاَت ِصَفٍة َما ِلَذِلَك َلَجَأ ُعلَماُء ا لَكاَباال إِلسِتخَداِم َأسَماٍء َذاَت الصِّ

حَاً :" َمع ِإسِتخَداِم الَعالِم ِبَهَدِف ِإعَطاِء ِصَفٍة وَتعرِيٍف ُمعيٍَّن لُجُذوِرُها الُروِحيَِّة. وَأَضاَف َصاِحُب الُسلَِّم ِفي َمَقاِلِه َشارِ 
ِرُك َأنَّ َما َيظَهُر ِفي َبعِض اأَلحَياِن ِفي ُكُتِب الَكاَباال على َأَنَها َنظَرٌة ُمخَتِلَفٌة ِلُمصَطَلٍح َأو ُكِل الُشُروَحاِت َأنَت َستُد

 ِب َعالمِ اً  ِفي ِكتَاِب الُزوَهار َوُكتلَكلَمِة الُروِح اإِلنسَانيَِّة وَخاَصًة ِفي ُكُتِب الَكاَباال اأَلَساسيَّة للَدارِسيَن الُجُدِد وَأيضَ 
لَذاِت للَتعِبيِر َعن الَكاَباال الَشهيراآلري . والُسَؤاُل الَواِرُد ُهنا هو لَماذا ِإسَتخَدَم ِعلُم الَكاَباال َهذا الَنوعَ ِمَن الُمصَطَلَحاِت با

ِفي الَعالم ِمن الُممِكِن ِإستخَداَمَها  التَفِسيُر لَهذا هو َأَنه ال ُيوَجُد َأيُّ ُلَغةٍ و َأفَكاٍر َرِفيَعٍة وَنبيَلٍة وَساِمَيٍة ِفي َمضُموِنَها ؟ 
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اِهٌر ِفي َعالِمَنا الَماديَّ ِبَشكٍل َمنِطِقيٍّ ِإالَّ ُلَغُة الُفُروِع الَفرِيَدَة ِمْن َنوِعَها ألََنَها تََتطاَبُق َمَع الُجذوِر الُعلية لُكِل َما هو ظَ 
 ُهنا . 

 
ِض الَتَعاِبير الَغريَبِة ِبَما َأنَّه وِبَطِبيَعِة الُلَغِة ال ُيوَجُد ُهَنا َمَجاُل ِإخِتَياٍر َواِسٍع , َليَس ِمَن الُمَفاجِئ ِإذا َوَرَد ِإسِتخَداُم َبع

ُس َأيَضاً  َأي" الَماَدة " الَجيَدِة ال ُيمِكْن َأْن َتُحلُّ َمَكاَن الَمسَأَلِة الَرَديَئِة َأو الَسيَِّئِة والَعك َفِمن َناِحَيٍة ِعلِميٍَّة َأنَّ الَمسَألَة 
َهذا الَحدَث َصِحيٌح . َيِجُب َعليَنا َداِئَماً  َنسَب الَفرِع َأو الَحَدِث الذي َيظَهُر ِفي َعالِمَنا ِإلى الَجذِر الَصِحيِح الذي َنَشَأ 

ٍع وَيقيٍن ِإلى َأن َنِصَل ِإلى الَشرَح والتَفِصيَل ِبَشكٍل َواسِ  ِمنه وِبَشكٍل َدِقيٍق وَكَما تَُنُص َعليَنا الَضُروَرَة , َيِجُب َعليَنا 
 الَتعبِير َأو الَتعرِيِف الَدقِيِق ِلَما َنراُه ". 

ُر َمراٍت َعديَدٍة وِفي ِعَدِة َمَقاال ٍت وَهِذِه ُيوَجُد الَكِثيُر ِمَن الُمصَطَلَحاِت الُمسَتخَدَمِة ِفي ِعلِم الَكاَباال والتي تََتكرَّ
 َطَلَحاِت الَرئيِسيَِّة ِفي الَكاَباال, َكِلَماٍت وِعَباَراٍت ِمثَل: الَمصَطَلَحاِت ُتعتََبر ِمْن الَمص

لخ ... تََترَدُد َهِذِه الُمصَطَلَحاِت  -ِعَناٌق  -ُقبَلةٌ    -َأعَضاُء الَجَسِد  -َجَسٌد  -َنقٌص  -َحَرَكٌة  -َزَماٌن  -" َمَكاٌن  وا 
ي َيِصَل الَطاِلُب ِإلى ُنقَطٍة َيَتَمَكَن ِمَن الُشُعوِر بالَمعَنى الَكاَباليَّ الَصِحيِح ِلَهذا َمَرًة ِتلَو اأُلخرى وِفي َمواِضِيٍع ُمخَتِلَفٍة َحتَ 

 الُمصَطَلِح ِبُكِل َدَرَجاِت ِصيَغِتِه وُطُرِق ِإسِتخَداِمِه وَمعَنى الُمصطلِح الَصِحيِح ِفي َأّي َمَقاٍل َيبَحُث ِفيِه.
 

َم ُكُل َباِحٍث وَداِرٍس ِلَهذا الِعلِم بَأنَّ ِمَن الَكِثيريِن اللِذيَن َيدَُّعوَن ِبَأَنُهم ِمْن ُمَعِلمّي ِحكَمِة َكِلَمٍة َأخيَرٍة : َيِجُب َأْن َيعلَ 
ِحكَمِة الَكاَباال  نَّ ُعلَماءِ الَكاَباال واللِذيَن ُيحاِوُلوَن تَفِسيَر ِعلِم الَكاَباال ألَتَباِعِهم ِبَشكٍل َخاِطئٍ . والَخَطاُء َناِبٌع ِمَن الَواِقِع َأ

اِت التي َيسَتخِدُمَها الَحقيِقيَِّن َدَونوا َمعِرَفَتهم ُمسَتخِدِميَن ُلَغَة الُفُروِع والتي ِبَطِبيَعَتَها َتسَتِعيُر ِمَن الَتعاِبير والُمصَطَلحَ 
لَتعاِبير للَتَكلُِّم َعن َأفَكاٍر وُأُموٍر ُروِحيٍَّة. وَلِكَن الَعاَمةَ ِمَن الَناِس وَلِكن ِبِخالِف الَعاَمِة ِإسَتخَدَم ُعلَماُء الَكاَباال َهِذِه ا

ُهم ُيعلُِّموَن َأنَّه ُيوَجُد ُهَناَك َأوالِئَك اللِذيَن َيدَُّعوَن َمعرَفَة الَكاَباال ال َيفَهُموَن وال ُيدِرُكوَن اإِلسِتخَداَم الَصِحيَح ِلَهِذِه الُلَغِة . فَ 
َن اإِلَناِء الُروِحي , على َسبيِل الِمثاِل َيقوُلوَن َأنَّه ِمْن ِخالِل َأفَعاِل اإِلنَساِن الَجَسديَِّة َوَكأنَّه َيعَمُل َعالَقٌة َبيَن الَجَسِد وَبي

 َشيئاً  ُيعدُّ َأو ُيعتََبُرَعَمالً  ُروِحيَّاً .
 

ِتخَداِمَها بالَشكِل واأُلسُلوِب الَصِحيِح التي ُوِضَعْت ِمْن ُلَغُة الُفُروِع ِهي ُجزٌء تَاٌم وُمَتَكاِمٌل ِفي ِعلِم الَكاَباال وِفي َعَدم ِإس
                             َأجِلِه ال َيسَتِطيُع اإِلنَساُن َتَعلَُّم ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال اأَلصّلي . 
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 ِإدرَاُك الوَاِقع الَكاِمل ِمن ِخاللِ 
 ِعلِم الَكابَ اال

 

ا ِفي َهذا الَعاَلم ِمْن َمعرَفٍة َعن َعالِمَنا َهذا الذي َنِعيُش ِفيِه هو َنتِيَجَة ِدَراَسِة اإِلنَساِن لُمِحيِطِه . ُكُل َما هو ُمَتَوِفٌر لَدينَ 
َة َنتَاِئِج َأبَحاِثهم َفَة َوكَافَ َفِإنَّ ُكَل ِجيٍل ِمَن اأَلجَياِل َدَرَس َظَواِهَر الَعالِم ِفي الَمرَحلِة الَتاِريِخيََّة التي َعاَش ِفيَها وَنَقلوا الَمعر 

وَها َنَقُلوَها للِجيِل الذي تَِبَعُهم , َوَهذا َما َساَعَد ُكَل ِجيٍل ِمْن ر التي َألَّمُوا ِبها ِمْن ُمخَتلِف الَتَجاُرِب واإلخِتَباَراِت التي َأجْ 
ا َوَوضَعُه بالِنسَبِة لِعالَقِتِه َمع اأَلجَياِل اأُلخَرى التي اأَلجَياِل الَماِضَيِة على َفهِم ِإَطاِر َنوِعيَِّة الَحَياِة التي كاَن َيعِيُش ِفيهَ 

ِسيَلٍة للُوُصوِل ِإلى َسَبَقتُه وتلَك التي َجاَءْت َبعَده . ِفي ُكِل ِحقَبٍة ِمَن الَزَمِن ِإسَتخَدَم الَبَشُر الَعاَلِم الذي َيعِيُشوَن ِفيِه َكوَ 
 ا ِزلَنا َنتَِبُع الَطريَق َنفُسه . الَتَطوِر والَمعِرَفِة وَحتى َيوِمنا َهذا مَ 

 
ي الَتَعرُِّف على الَعاَلِم بالِنسَبِة ِإلى اأُلُموِر الُروِحيَِّة َنحُن َنتَِبُع الَمراِحِل َنفَسها ِفي َربِط اأُلُموِر واإِلكِتَشاَفاِت والَمعِرَفِة فِ 

لى ِجيلَنا الَحاليَّ َجِميُعُهم َدَرَسوا الُروِحي . َفِإنَّ ُكَل ِجيٍل ِمن ُعلَماِء الَكاَباال إبتداًء مِ  ْن َسيُدنا ِإبَراِهيم َعليِه الَسالِم واِ 
ْن الُعُلوِم اأُلخَرى , َوَبَحثُوا ِفي الَعواِلَم الُروِحيَِّة . وَكالُعلَماِء والَباِحثِين ِفي الُعلوِم اأُلَخرى ِمْن ِعلوِم الَطِبيَعِة وَغيَرَها مِ 

ُلوا ِإلّيها َمع َكاَفِة الَتَجاُرِب والَبراِهيَن الُمسَتخَدَمِة ِإلى اأَلجَياِل التي َأَتْت َبعَدُهم. َجِميُعُهم َنَقلوا الَمع  ِرَفَة التي َتوصَّ

 
قَُّبل َأو اأَلخذ في التَ  ِفي َهذا الَعاَلِم ُيوَجُد لَديَنا َما ُيَسَمى بَجوَهِر الَماَدِة األَساِسيَّة لإلنَسان والتي تُدَعى الَرغَبَة َأو اإِلَراَدة

ِللَذاِت والتي َتحَتوي على األعَضاِء الِحسيَِّة ِمَن " الَسمع , الَبَصر, الَلمس , الَشم , والَذوق " َأي َحواِس اإِلنَساِن 
ِهي َما ُيقاُل لَها الَذاِت " َيحَصُل على َحاَسٍة ِإَضاِفيٍَّة و  -الَخمَسَة . ِعنَدَما َيخَضُع اإِلنَساَن لَعَمِلَيِة َتصِحيِح " األَنا 

ُتَمِكُن اإِلنَساَن ِمَن الُشُعوِر ِبالَواِقِع  الَحاَسةُ  الَساِدَسةُ  وِهي الَحاَسُة الُروِحيَِّة ِعنَد اإِلنَساِن . ِبَما َأنَّ َهِذِه الَحاَسُة 
ِة ِفي َطِبيَعِتها ِلَدى اإِلنَساِن وليَست على َنفِس الُروِحي ِمَن الَعالِم َفهي ُمنَفِرَدٌة َعن َباِقي الَحواِس الَخمَسِة اأُلخَرى الَماِديَّ 

الَعالِم , فِإنَّ َأي َأَداٍة  الُمسَتوى . فِإنَّ الُعلَماء والَباِحِثيَن َيسَتخِدُموَن َحَواِسِهم الَماِديَّة َفَقط ِفي ِإجراِء ُبُحوِثِهم َعن ُأُموِر َهذا
ًة , ُمَتَطوَرًة َأو ِميَكاِنيِكيًَّة َأو َذاَت َأي ِصَفٍة ُأخَرى َفهي ُتعتََبُر َشيئًا َموُضوعيًا َأي َأو َوِسيَلٍة َمهَما َكاَنت َدِقيَقًة َوَصِحيحَ 

الَماِدي ال َغير  ُمدَركًا ِبَواِسَطِة الَحَواِس الَخمَسِة . وَلِكن َهِذه اأَلَدَواِت والوَساِئِل َتعَمُل َفقط على َتوِسيِع ُحُدوِد ِإدَراِكَنا
 َها . َمَكن ِمْن َأن َنسَمَع وَنرى وَنشَتم وَنَتَذَوق وَنِجَس ِبَشكٍل َأكَثَر َترِكيٍز اأَلشَياِء التي ِمَن الَصعِب َفهَمَها وَحلَّ َحتى َنتَ 

 
ُص وُيقيُِّم اأُلُموَر ُمَحِدداً  َأهِميََّة َنتَاِئِج الَبحِث ِمنْ  ِخالِل َحواِسِه الَخمَسِة .  وَلِكَن ِفي الِنهاَية فِإنَّ اإِلنَساَن هو الذي َيَتَفحَّ

َفَكَما َنعلُم   ِمَن الَواِضِح َأَنه ال َيسَتِطيُع اإِلنَساُن ِإعَطاَء َجواَباً  ُمَحَدداً  وَموُضوِعي لَما َحَصَل عليه ِمن َنَتاِئِج الَبحثِ 
لَية ِمَما ُيؤِدي ِإلى َتغيير الَنتَاِئِج ُكلَما َحَصَل الِعلُم على َأنَّ ُكَل َنتَاِئِج َتحِليِل الِعلِم َخاِضَعةً  بِإسِتمَراٍر ِإلى َتَجاُرٍب ُمتَتَا

ُم الُفرَصَة وَساِئٍل َأَكَثَر َتَطُوٍر وِدَقٍة ِفي الَبحِث . ِعلُم الَكاَباال والذي هو َمصَدُر الِحكَمِة هو الِعلُم الَوِحيُد الذي ُيَقدِ 
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ِإلى َنَتاِئٍج َثاِبَتٍة وتََتَماَشى َمع ُنُصوِص وَفَعاليَّة َقواِنين الَطبِيعة والَرِسم الَبَياِنّي لإِلنَساِن فاِسحاً  الَمَجاَل َأَماَمُه ِللوُصوِل 
 ِللَكوِن ِبَأكَمِلِه. 

 
دَراكِ  و َوَراَء َما َنسَتِطيعُ َما ه ِعنَدَما َنبدَأ ِفي ِدَراَسِة الَواِقِع الُمِحيِط ِبنا َنكَتِشُف َسرِيَعاً  ِبأَنَنا َغيَر َقاِدِريَن َعلى َمعرَفِة واِ 

ؤَيِتِه واإِلحَساِس ِبه ِإدَراِكِه ِبواِسَطِة َحواِسَنا الَخمَسِة بَما َأَنه َواِقٌع ُمستَِتٌر وَغيُر َمعُروٍف ِعنَدَنا . فِإذا َلم َنَتَمَكَن ِمن رُ 
َهَذا الشيء حقيقٌي وموجوٌد. ُعلَماُء الَكاَباال هم الوِحيدين وَتذّوِق ِصَفاِتِه َنحُن َداِئَماً  ِفي َأمٍر َكَهذا َنَتَسَأُل َعنَما ِإذا َكاَن 

دَراِكَنا الَماِدي للَواِقِع , وِلَذلِ  َك ُهم اللذين َأحَرزوا درجًة عاليًة من النور األعلى والذي ُمسَتواه َفوَق ُمسَتوى َحواِسَنا واِ 
 َقاِدرِيَن َعلى َفهِم ُأُموِر الَواِقِع بَشكِلِه الَكاِمِل . 

 
ِه وَيقولوَن بَأنَّ ُيخِبُرنا ُعلَماُء الَكاَباال َعن الَواِقِع الَموُجوِد ِفي َما َوراَء ُقدَرِة َحواِسَنا الخمَسِة على ِإدَراِكِه واإِلحَساِس بِ 

الَبحِر ِفي ِمجاِل ُنوٍر َساِطٍع على وَهذا الُنوَر َما ُيدَعى الَخاِلُق . فِإذا َحاَولَنا َأن َنَتَخيََّل َأنُفَسنا ِفي َوَسِط  ُهَناَك ُنوٌر َفقط 
حَساَسنا الِمَياِه فِإَنَنا َنسَتِطيُع ا َوِجهِ  إِلحَساَس بُكِل َأنَواَع اأَلَحاِسيِس والتي ُكَلَها تَبُدو لَنا وَكأَنها ُمنَدِمَجٌة َمع َهذا الُنوِر واِ 

َنعي ما َيُدوُر ِفي َأي َمكاٍن آَخٍر ِبَجاِنِب ما َنسَتطِيع اإِلحسَاِس َطبَعاً  َسَيُكوُن ِبَحسِب ُقدَرتََنا َعلى اإِلدَراِك , َفَنحُن ال 
ه َطبَلَة األُذِن َعن ِبَها ِمْن ِخالِل َحواِسَنا الَماِديَِّة. فِإنَّ الذي َندُعوُه بالَسَمِع هو ِببَساَطٍة َما َنحَصُل َعليِه َكَرِد ِفعٍل ُتصِدرُ 

َركِة َأو الَضجيِج ِمْن َحوِلَنا , َنحُن ال َنعيَّ بالتحديِد الذي َأدى ِإلى الَحَدِث الَواِقِع َحولَنا الَتفَاُعِل الَناِتِج َعن َأنواِع الحَ 
ُه ُم َهذا التََفاُعَل ونتقبلوَلِكن َنعَلُم ِبَأنَّ َطبَلَة األُذِن لَديَنا ُتحِدُث َرَدَة ِفعٍل ِفي َداِخِلَنا ِللذي َيحُدُث ِمن َحوِلَنا وِمن ثَُم ُنقيِّ 

دِث الَواِقِع من َعلى َأَنه َحَدٌث َخارِجيٌّ , َنحُن ال َنعَلَم َما َيحُدُث َخاِرَج ِإَطاِر الَذاِت وَلِكن َنفَهَم َتَفاُعَل َحواِسَنا َمع الحَ 
 حولنا َفَقط . 

 
والَشم " وَهذا َيعِني بَأَنُه ِمَن  -الَلمس -الَذوقْ  -كالِمثَاِل الذي َطَرحَناُه َكَذِلَك الَحاُل ِفيَما َيَتَعَلَق ِبَحواِسَنا اأُلخَرى " الَبَصر

ُه َيحُدُث ِمْن َحوِلَنا الُمسَتِحيِل ِبالِنسَبِة لَنا ِإمِتالِك الُقدَرِة َعلى الُخُروِج ِمَن ُحُدوِد ُصنُدوِق الَذاْت . فِإنَّ ُكُل َما َنُقوُل بَأنَ 
الَتي َرَسمَناَها ِفي َداِخِلَنا َحسَب َتحِليَلَنا لأُلُموِر واأَلحَداِث الجارية في  هو ليَس ِفي الَحِقيَقِة إالَّ ِعَباَرٍة َعن الُصوَرةِ 

 ال ُيمِكْن لإلنسَان َتَجاوَز ُحُدوِدِه َعلى اإِلطالِق .  ُمِحيِطَنا . فبِإطاَر الَذاِت هذا أي " َذاَت اإِلنَساِن " 

 
ُدَنا ِفي َتوِسيِع ُحُدوِد َحواِسَنا الَطبِيِعيَِّة وِعلى ِإكِتَساِب الَحاَسِة الَساِدَسِة التي ِمْن َتسَتِطيُع ِدَراَستَنا ِلِعلِم الَكاَباال َأْن ُتَساعِ 

والَشاِمَل وَهذا هو  ِخاللَها ُنصِبُح َقاِدرِيَن َعلى َمعرَفِة الَواِقِع ِمن َحوِلَنا والذي ِفي َداِخِلَنا َأيضاً  , َفَهذا هو الَواِقُع الَكاِملَ 
لَظواِهَر الَحِقيقيُّ . ِمْن ِخالِل الَواِقِع الَشاِمِل َسَيُكوُن بِإسِتَطاعِتَنا ِإخِتَباَر وَمعِرَفةَ  َمدى تََفاُعِل َحواِسَنا َمع ا الَواِقعُ 

ِقيقي ِبَكاِمِلِه , فِإنَّ ُكَل َما الَخاِرِجيَِّة . َفِإذا َوّجهَنا َجِميَع َحواِسَنا َمَعاً  ِبَشكٍل َصِحيٍح فِإَنَنا َقاِدرِيَن َعلى ُرؤَيِة الَواِقع الحَ 
 َنحَتاُج ِإليِه هو الَتحِليِل الَذاِتّي لَميَزاِت وَخَصاِئِص الَعالِم الُروِحي ال َغير. 

 

ذَياِع وِبَتوِجِيِه الَهواِئي في المِ َكالِمذَياِع ِفي ُقدَرِتِه َعلى ِإلِتَقاِط الَذبَذَباِت الَصوِتيَِّة فِإنَّ َهِذِه الَذبَذَباِت الَصوِتيَِّة ُتوَجُد َخاِرَج 
الَموَجاِت الَصوِتيَِّة . اإلِتَجاِه الَصِحيِح لَموَجاِت األَثيِر َيسَتِطيُع َهذا الِجَهاُز اإِلسِتَجاَبِة ِفي َمدى َفَعاِليَِّتِه ِفي ِإلِتَقاِط َهذه 



 
33 

 

سيكون للنور تأثيرًا عليه  خِص لِلُنوِر ولو َكاَن ِفي ِمقَداٍر َبِسيٍط َهذا الِمثَاَل َينَطِبُق َعليَنا َنحُن َأيَضاً  , َفِعنَد ِإخِتَباِر الشَ 
 وَسَيبَدُأ َيشُعُر ِبه ِفي َداِخلِه . 

 
ع تقدمه ُروِحيَِّة َأكَثَر مِمْن ِخالِل َمَراِحِل الُنُمِو الُمَتَعاِقَبِة َيحَصُل َعاِلَم الَكاَباال ِبَشكٍل ُمَتَزايٍد َعلى ِمقَداٍر ِمَن الَميَزاِت ال

ِبُكِل الُمَمِيَزاِت لُكِل َدَرَجٍة ِمن َدَرَجاِت الَتطوِر وعلى َكاَفِة  في البحث وعلى َحَسِب ُنُموِه الُروِحي وُقدَرِتِه على اإِلرِتَباِط 
ن على ُمسَتوى َأعَمَق في ُمسَتوَياِت الَعاَلِم الُروِحي والتي بأَجمِعَها ُمَؤَسَسٌة َعلى الَمبَداِء َنفِسِه من َناِحَيِة الَترتيِب ولكِ 
دَراِك وتَقيَّيِم الَواِقِع والَعَمِل  واَلتَفاُعِل َمع الَواِقع ِبَكاِمِلِه اإِلحَراِز. فِعنَدَما َيبَحُث اإِلنَساُن ِفي ِعلِم الَكاَباال َيبَدُأ ِفي َمعِرَفِة واِ 

الَكاَباال َيسَتِطيُع َأْن َيِصَل في ُمسَتوى ِإدَراِكِه وَمعِرَفِتِه ِإلى الَعاَلم  الَماِدّي والُروِحي َمعًا وِمْن ُدوِن الَفصِل َبيَنُهَما . َفَعاِلمُ 
ي َواِقٍع َواِحٍد . َفِإَنه الُروِحي ِبالَرغِم ِمْن َتَواُجِدِه َجَسديًا ِفي َهذا الَعاَلم وَأيضاً  َأْن َيشُعَر ِبوُجوِد الَعاَلَميِن َوكأَنُه َيعِيُش فِ 

ي الَشخِص َعلى ِإخِتَباِر الَواِقِع الَحقيقّي َأي الَواِقِع الِشاِمِل َيسَتِطيُع َأن َيرى اأَلسَباَب لُكِل َما َيحُدُث َمَعه فِ  وِبَحَسِب ُقدَرةِ 
ِه َيبدُأ ِفي الَعيِش والُشُعوِر اتِ َحَياِتِه , وَيسَتِطيُع َفهم َنتَاِئِج َأفَعاِلِه وِعنَدَها َيبدُأ َأْن َيُكوَن َعَمليَّاً  وَأيضاً  وأَلَوِل َمَرٍة ِفي َحيَ 

َف ِتَجاَه َنفِسِه وِبُأُموِر َحَياِتِه. لِكْن وَقبَل َهذه الَمرَحلِة أي الوصول  إلى مرحلة إدراك ِبكِل َواِقِعِه وَيعِرُف َكيِفيََّة الَتَصرُّ
الَعاَلِم , َمْن هو وَما ِهي َنتَاِئَج ُسُلوِكِه وَتَصُرَفاِتِه الوقع الشامل, َلم َتُكن َلَديِه الُقدَرَة َعلى َمعرَفِة َسَبَب ُوُجوِدِه ِفي َهذا 

ِر ُحدُوِد َهذا الَعالم ِتَجاَه َنفِسِه وِتَجاَه اآلَخرِيَن ِفي ُمِحيِطِه أَلنَّ ُكَل َشيٍء كان ُمغَلقًا َأَماَمُه وِبالتَالي كاَن َمحُدودًا ِفي ِإطا
 َساُن ِمْن ُدوِن َشيٍء َهكذا َيخُرُج ِمنُه.الَماِدّي العالم الذي َكَما َيدُخَلُه اإِلن

 

ِحَدٍة ِمَن ِفي الَوقِت الَحاِضِر َنحُن َجِميَعاً  َعلى َدَرَجٍة أو ُمسَتوى ُيدعى " َهذا الَعاَلم " وَحواُسنا الَخمَسَة َعلى َدَرَجٍة َوا
ُه ِمن َمعرُفٍة وُقدَرٍة على اإِلدَراِك الَواِسِع ولَذِلَك َنحُن اإِلدَراِك الِحسّي ِفي ِإمَكاِنَياِتها المحُدوَدِة ِفي َتوِفير َما َنحَتاجُ 

تساٍو لكل بِإسَتطاَعِتَنا َفقط الُوصوَل ِإلى َنفِس الُمسَتوى ِمْن الَمعرَفِة الُمحّدَدِة وُرؤيََّة اأَلشَياِء ِمن خالل َمنظوٍر َضيٍق وم
 َصاِحَب الُسَلِم َقائاًل: " ِإنَّ َجِميَع الَعواِلِم ِبَأكَمِلَها َموُجوَدٌة ِفي َداِخِل األمور التي نحاول تفسيرها. لقد َكَتَب َعاِلُم الَكاَباال

 ِبواِقِعِه الَكاِمَل اإِلنَساِن ". َهذه هي ُخالَصُة الَموُضوِع ِبَأكَمِلِه لَكِل َمْن هو ُمهَتٌم بَمعِرَفِة ِحكَمِة الَكاَباال وَيعيُش ِفي الَعالمِ 
هو ُجزٌء ِمَن  زٍء َصِغيٍر ِمنُه. َفِإنَّ الَواِقَع ِمن َحوِلَنا والذي َيَتَضَمنَّ الَعاَلَم اأَلعلى وَعالَمَنا َأيَضًا وليَس َفَقط ِفي جُ 

ولكَن  يُش ِفِيِه للَعاَلِم الذي َنعِ  اإِلنَساِن. واآلَن َنحُن َندِرُك ُمِحيطَنا ِمْن َناِحَيِة الَفهِم الَتحِليليَّ لأَلشَياِء والَعَناِصِر الَماِديَِّة 
حِليِل الَواِقِع ِفي ِحيِن ِيسَتِطيُع اإِلنَساَن ِمْن ِخالِل الِدراَسِة بَأْن َيحَصَل َعلى َفهِم َعَناِصرٍ  َعديَدٍة ُأخَرى لُتَساِعُدُه ِفي تَ 

دَراِكِه لأُلُموِر الَتي َلم َيُكْن ِمن َحوِلِه ِبَشكٍل َأعَمٍق وَأكَثَر ُشُمواًل لُتَساِعُدُه ِفي ِإكِتَشاِف ُعمقٍ  َجديدٍ  لُمستَ  وى َفهِمِه واِ 
دَراَكَها ِمْن َقبٍل .   ِبِإسِتَطاَعِتِه َرؤَيَتَها واِ 

 
وِن َدَرَجاِت ُبنَيِة الكَ   فِإنَّ الَدَرَجَة اأُلوَلى والتي ِهي الُمسَتوى الِبَداِئيِّ للُوُجوِد ِإْذ َأنَّ الَعاَلَم َقد وِجَد َعلى َأدَنى ُمسَتوى ِمنْ 

َهِة الُمَعاِكَسِة ِمْن ِمْن َناِحَيِة َترِتيِب الَعواِلِم ِإْذ َنحُن َموُجودوَن ِفي الَمَكاِن الُمَقاِبِل أو المتناقض لَمَكاِن الَخاِلِق َأي ِفي الجِ 
بالَتحِديِد ِهي ُنقَطُة الِبَداَيِة ِفي َمَكاِن وُجوِدِه َتَماَماً  والتناقض أيضًا َيشُمُل ِسَماَت الطَرفيِن َكَذِلَك َولِكن َهِذِه الُنقَطِة 

َها َرَغَباٍت تََتَحلى ِبِصَفِة اإِلرِتَقاِء َنحَو الَعاَلِم اأَلعَلى َعن َطرِيِق َتصِحيِح ِسماِتنا وَرَغَباِتَنا ِمْن َكوِنَها َرَغَباٍت َأَناِنيٍَّة ِلَجعلِ 
والِذي َعليِه ُبِنيَّ  َقاُنوِن اإِلنِسَجاِم َمع الَطِبيَعِة " َأِحَب َقرِيَبَك َكَنفِسَك "  الَمَحَبِة الَطاِهَرة َأي َمَحَبِة اآلَخرِيَن ِبَناًء على 
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ييُر َعَمَلُه َليَس ِفي الَكوُن ِبَكاِمِلِه. ِعنَدَها َفَقط َنسَتِطيُع ِإكِتَشاَف َواِقٍع آَخٍر ُمِحيٌط ِبَنا َلْم َنُكْن َنِعيِه ِمْن َقبل , َفالَتغ
َنَما ِفي َداِخِل َأنُفِسَنا, َفَبعَد الَتغييِر َنبَدُأ بِإدَراِك َعواِمٌل ُأخَرةٌ  َكِثيَرةٌ  ُمِحيَطةٌ  ِبَنا. وبَ ُمِحيِطَنا الخَ  عَد َذِلَك َأي ِفي ارِجّي واِ 

َصلَنا ِإلّيِه هو تََتالَشى َكاَفَة الَعواِمِل الَماِديَِّة ِمن حَ  َمرَحَلٍة ُمتََقِدَمٍة ِمَن الِدَراَسِة واإِلحَراِز الُروِحي  وِلنا وَنِعي ِبَأنَّ ُكَل َما َتوَّ
 واِلم.ِبَفضِل رحَمِة الَخاِلِق الَعِظيِم . الَعواِمُل التي َنبَدُأ آِخِذيَن ِبِإكِتَشاِفَها ِبَشكٍل َتدِريِجيٍّ هذا َما ُيدَعى العَ 

 

ل َيِجُب اإلحَساَس ِبِه. َفالَخَياُل َبِعيٌد َعن اإِلدَراِك وِمَن الُمسَتِحيِل َيِجُب َعليَنا َأْن ال َنَتَصور الَعاَلَم الُروِحي ِفي ُمَخيَلَتَنا بَ 
واِسهْم الَخمَسِة ِفي ِإمِتالِكه والُحُصوُل َعليِه , َفَقد َأدَرَك ُعلَماُء الَكاَباال الَعالَم اأَلعَلى على الَنحِو َنفِسِه ِفي ِإسِتخَداِمِهم ِلحَ 

 يَّ وَليَس َعن َطِريِق الَخَياِل. ِإدَراِكِهم الَعاَلَم الَمادِ 
 

َوارٍ  َعَنا , َوَكَما َكَتَب َعاِلُم َفِإنَّ الَعواِلَم الُعلَيا ِهي الَموُجوَدُة َكَفاِصٍل َبيَنَنا وَبيَن الَخاِلِق ِلَذِلَك َنحُن َنشُعُر ِبِه َوَكَأنُِّه ُمتَ 
َيا وَكَأَنَها ِبَمثَاَبِة َسَتاِئِر ِإْذ َيحِجُب َكٌل ِمنَها ِمقَدارًا ُمَعيَّناً  ِمَن الُنوِر , َفِإنَّ ُكَل الَكاَباال َصاِحُب الُسلَِّم َواِصَفاً  الَعَواِلَم الُعل

الَواِقِع الَشاِمِل  َنسَتِطيُع ُرؤَيةَ  َدَرَجٍة ِمنَها تُنِقُص ِإحَساَسَنا ِفي ُقرِب الَخاِلِق ِمَنا. ِبِإدَراِكَنا َوَفهِمَنا ِلُبنَيِة َأَساِس الَكوِن ِبَكاِمِلهِ 
اَك َأيِّ َشيٍء َيفِصُل الُمِحيُط ِبَنا ِمْن َمنُظوٍر ُمخَتِلٍف. وِفي َمرَحَلٍة ُمتََقِدَمٍة من التصحيح َنِجُد ِبَأَنُه ِفي الَواِقِع ال َيوَجُد ُهنَ 

 َبيَنَنا وَبيَن الَخاِلِق.
 

الَعواِلِم التي تَفِصُل َبيَنَنا وَبيَن الَخاِلِق ِهي التي ُتشِعُرَنا ِبَتواِري الَخاِلِق َفِإنَّ ُكَل الُصُعوَباِت التي ُنواِجُهَها ِفي الَحَياِة و 
وى َجوَهِرِه َعَنا, وكالِقَناِع على الَوجِه قد ُوِضَعت َهِذِه على َحواِسَنا الَخمَسِة , ِلَهَذا الَسبِب َنحُن ال َنِعي الَخاِلَق على ُمستَ 

 َبِسيٍط ِجَداً  ِمْن ُمِحيُطَنا َفَقط . َفِإنَّ َكِلَمِة َعاَلٍم ِفي َأصِلَها الَجذِريِّ ُمشتََقًة ِمْن َكِلَمِة " َعالَمة ", الَحِقيِقيِّ وَلِكن ِفي ُجزءٍ 
لَعاَلِم  لَفإنَّ ُكَل َما هو َمخِفيٌّ َوَمحُجوٌب َلُه َعالَمًة َتُدُل َعلى َكَياِنِه ومكان وجوده وَهَكَذا هو اأَلمُر َأيَضاً  بالِنسَبةِ 

َنا, الُروِحي إذ أننا نحصل على ِمقَداٍر َصِغيٍر ِجداً  ِمَن الُنوِر وَأَما الُنوُر اأَلصلَُّي َفهو ُمنَحِجٌب وَمخِفيٌّ َعن ِإدَراكِ 
َنا ِإلى اأَلسَفِل َيقلُّ الُنوَر في َفِبَحَسِب َتَدرُِّج الَعواِلِم َهَكَذا َأيَضاً  ُقوَة ُظُهوِر الُنوِر. ُمبَتِدِئيَن ِمَن اأَلعَلى وُكَلَما ِإنَحَدر 

ي َأدَنى َدَرَجاِت مستوى قوته وِبالَتدِرِيِج َيخَتِفي َقدرًا آَخرًا ِمنُه, وَهَكَذا الَحاُل ِإلى َأْن َنِصَل ِإلى َعاَلِمَنا َهذا والذي ُخِلَق فِ 
 َداً  َبل َمعُدوٌم ِعنَد الَبعِض ِفي َكِثيٍر ِمَن اأَلحَياِن . الُوُجوِد ِلَذِلَك اإِلحَساِس بالَخاِلِق ِمْن ِقَبِل الَمخُلوِق َضِئيٌل جِ 

 
َيِجُب َأْن َيُكوَن ُمَتَماِثالً  إنَّ ُخَبراَء َهذا الَعاَلِم ُيعُطوَن ُصوَرًة ُمخَتِلَفًة َعن َواِقِعنا ِإذ َأنَّ الَمنِطَق ُيمِلي آِمراً  ِبَأنَّ الَواِقَع 

وَمع َذِلَك َفِإَنَنا َنِجُد ِبأنَّ ُكَل ِإنَساٍن َيَتمّيُز في َناِحَيِة ُرؤَيِة شيٍئ ما أو َسَماِع الَشّيِء َنفَسه َعن  ِلُكِل َفرٍد في َهذا الَعاَلِم ,
َمنُظوٍر اإِلنسَاِن اآلَخِر تبعًا لقدرة كٌل منهما على تحليل األمور , َناِظرِين ِإلى الُصوَرة َنفِسها ولِكَن ُكَل ِإنَساٍن َيراَها ِمن 

 َشاِرَحًا: خَتِلٍف َعن اآلَخِر. ُيَوِضُح َعاِلِم الَكاَباال َصاِحِب الُسلَِّم َهِذه الَظاِهَرِة ُمسَتخِدَماً  ِمثَاَل الَطاَقِة وَيُقولُ مُ 
ِبَشكِلَها الَتجِريِديِّ والتي  " َكَطاَقِة الَكهَرَباِء الَموُجوَدِة ِفي َمَقاِبيِس ِحيَطاِن الَمنِزِل والتي َتحَتوي َعلى الَطاَقِة الَكهَرَباِئيَّةِ  

ِت الَمنِزليَِّة وَهذا َطبَعاً  َتظَهُر ِبأنَواٍع ُمخَتِلَفٍة ِبَحَسِب ُطُرِق ِإسِتخَداِمها َكالتَبرِيِد والَتدِفَئِة َأو ِمن ِخالِل َتشِغيِل ِإَحدى األَدَوا
األَداِة على ِإسِتخَداِم الَطاَقِة الَكهرَباِئيَِّة. َفإنَّ الَطاَقِة ِبَحِد َذاِتَها ال  اأَلدَاِة الُمسَتخَدَمِة وُقدَرِة َهذه ُكَلُه َيعَتِمُد على َنوِع 

 َة للَطاَقِة الَكهَرَباِئيَِّة. َشكَل لَها وتَبَقى ِبَشكِلها الُمَجَرَد والَغيِر الَمرِئّي وَلِكن اأَلَداةَ  الُمسَتخِدَمَة هي التي ُتظِهُر الُقوَة الَكاِمنَ 
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ةٌ  له َنسَتِطيُع َنسَب الَمعَنى َنفَسه ِلَما َيَتَعلُق بالُنور اأَلعَلى والَعاَلِم الُروحي. فالَخاِلُق هو َجوَهٌر ال َشكَل َأو َهيئَ وَهكذا 

َن كُل ِإنَساٍن َيشُعُر ِبِه ِبَشكٍل ُمخَتِلٍف َعن اآلِخر وَذِلَك ِبَحَسِب ُمسَتوى َتصِحيِح َهذا اإِلنَساِن لَنفِسِه ولِ  َرغَباِتِه الَذاِتيَِّة . واِ 
َما وَيكُوَن َغيَر َقاِدٍر َفِعنَدَما َيبَدُأ الَشخَص بالِدَراَسِة والَبحِث َيسَتِطيُع أواًل ِإدَراَك الَواِقِع الَذي َحوَلُه فقط كَأّي ِإنَساٍن آَخٍر كَ 

الَواِقَع الَشاِمَل ِمْن َحوِلِه ِمْن ِخالِل َحواِسه الَخمَسِة ,  َيبدُأ َيكتِشفُ  على اإِلحَساِس بالُقَوِة الُعليا. ولِكَن وِبَشكٍل َتدريِجيٍّ 
ي الَتقّرِب ِمنُه ِطبقاً  وِفي َمرَحلٍة ُمتَقِدَمٍة وِعنَدما َيقوُم اإِلنَساُن بَتصِحيِح َذاِتِه َفِإَنُه َيرَتقي ِبِإدَراِكِه ِفي َمعرَفِة الَخاِلق وفِ 

تَبّني اإِلنَسان ِمْن ِسمَاِت الَخاِلِق َعليِه ِمن َمَحَبٍة وَعطاٍء ُمطَلٍق وَهكذا وِمْن ِخالِل الَتصِحيِح لَقاُنوِن الَتَماُثِل أو الَتَواُزِن ب
معَناَها الَحِقيِقّي. َيسَتِطيُع اإِلنَساَن اإِلحَساَس بُوُجوِد الَخاِلِق , ِفي َهِذِه الَمرَحلِة ُيحِرُز اإِلنَساَن َدَرَجِة التَقَوى والَصالِح بِ 

 لصالِح والتَقوى ُهَما َأعَلى الَدَرَجاِت الُروِحيَِّة التي ُيمِكُن لإلِنسَاِن الُوُصوُل ِإليَها. فا
 

ى َفهَم َما َيشَرُحُه َكيَف َيَتَمَكُن اإِلنَساَن الُمبَتِدىَء ِمَن اإِللمَامِ بِعلِم الَكاَباال ِفي ِحيِن أنه َيِجُد ُصُعوبًة إذ أنه غيَر قادٍر عل
ى الَماِدّي ِبَشكٍل َجيٍد َودقيٍق ؟ الَجواُب َبِسيٌط ِجداً  وَيكُمُن ِفي ُقَدَرِة اإِلنَساِن ِفي اإِلرِتقَاِء ِبَرغَباِتِه َفوَق الُمسَتو الُمَعِلم 

      لَعالِمَنا َهذا وِفي الَتوَقاِن والَسعيِّ َوَراَء الَعالمِ الُروِحي وُأُموِرِه , َهذا هو ُمفتَاُح الَعالمِ اأَلعَلى . 
 الُموِسيقى في ِعلِم الَكاَباال 

 

َعبََّر َعن َأَحاِسيِسِه  َعاِلُم الَكاَباال َيُهودا َأشالغ " َصاِحُب الُسلَّم " ُمَؤِلُف ِكتَاُب الَتفِسيِر والَشرِح الُسلَِّمي ِلِكتَاِب الُزوَهاِر "
ِل ُمسَتوَياِتِه ِمْن ِخالِل ِكَتاَباِتِه وَمَقاالِتِه والُمَجَلَداِت الَعدِيَدِة التي َقاَم ِفي ِإحَراِز الَعاَلِم الُروِحي ُمرتَِقياً  َدَرَجاِت الُسلَِّم ِبكُ 

  ُمسَتوى .ِبَنشِرَها , وِمْن ِضمِنَها َمَقاالٌت َكَتَب ِفيَها َأَغاِني وَأَلفَّ َألَحانًا ِللَتعِبيِرَعن َأَحاِسيِسِه وُشعوِرِه على ُكلِ 
 

اال َقاِئٌم على َنوِعيَِّة ُشعوِر اإِلنَساِن وَأَحاِسيِسِه ِفي الَعاَلِم الُروِحي . اأَلمُر الذي ُيَمّيُز ُموِسيقى َأَساُس ُموِسيقى الَكابَ 
َنفِس الُمسَتوى الَكاَباال ِمن ُدوِنَها هو َأَنُه بِإمَكاِن كِل ِإنَساٍن َفهَمها واإِلحَساُس ِبَها َحتى َلو َلْم َيُكْن َهذا اإِلنَساِن َعلى 

َصاِحُب الُسلَِّم والتي َنَقَلَها لَنا َعاِلُم الَكاَباال َباُروخ َأشالغ  الُروِحي للُمَؤِلِف . ِفي اإِلسِتَماِع لُموِسيَقى الَكاَباال التي َكتََبَها 
 اَباال . " الَراَباش " َلَديَنا الُفرَصةُ  ِفي ِإخِتَباِر اإِلحَساِس َنفِسِه الذي ِإختََبَرُه َأشَهَر ُعلَماِء الكَ 

 
الُنوِر ِفي الَعاَلِم الُروِحي وتََتَمثُل َهاتَيِن الَحاَلَتيِن ِمْن ِخالِل  لَقد َوَصَل ُعلَماِء الَكاَباال ِإلى َتعرِيِف َنوَعيِن ِمْن َحالِة 

َما اإلحَساُس بِ  اإِلحَساِس ِإَما باألَلِم الُمَبرِِّح  َبهَجٍة ال َمِثيَل لَها ِفي ِإقِتَراِب اإِلنَساِن ِفي َحاِل اإِلبِتَعاِد َعن ُنوِر الَخاِلِق, واِ 
ا َأَدى ِإلى ِإنِعكاِس َهذ ِمَن الُنوِر الَعِظيِم واإِلحَساِس ِبِدفِء َمَحَبِة الَخاِلِق الَطاِهرِة . َفِإنَّ َحاَلَة اإِلبِتَعاِد َعن ُنوِر الَخاِلقِ 

ُر َعنَها َعن َطرِيِق الَتَضُرَعاِت ِفي الَصالِة وُطلَبِة اإِلنَساِن وَتَوَقاِنِه ِفي الُشُعوِر ِمْن ِخالِل الُموِسيقى الَحزيَنِة والتي ُيَعبَّ 
َمثَُّل ِبِصَفِة الَعَطاِء اإِلقِتَراِب ِمَن الَخاِلِق وِمْن ُنوِرِه . َأَما َحاَلَة اإِلقِتَراِب ِمْن ُنوِر الَخاِلِق واإِلحَساِس بَمَحَبِتِه والتي تَتَ 

 ُجوِد اإِلنَساِن ِفي َحضَرِة َعَظَمِتِه َأَدى ِإلى ِإنِعَكاِس َهَذا الُشُعوِر ِمْن ِخالِل الُموِسيَقى التي َتصَخُب ِبَنَغَماِت الُمطَلِق ِفي وُ 
 الَفَرِح والَبهَجِة والَتي ُيَعبَُّر َعنَها َعن َطرِيِق تََقِديِم َصلَواِت الُشكِر . 
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الُموِسيَقى َوَكَأَنُه َيسَتِجُم ِبالُنوِر الَعجِيِب والَراِئِع . ال ُيوَجُد ُهَناَك الَحاَجَة ِللَمعِرَفِة َيشُعُر اإلنساُن في إستماعِه ِإلى َهِذِه 
لى َهِذِه الَنَغَماُت ِبَما َأنهَ  وَمع َهذا ا َليَست َعالِميٍَّة , والثََقاَفِة الُموِسيِقيَِّة لَيسَتِطيَع اإِلنَساِن َأْن َيسَتِمَع إلى َهِذِه األَلحَاِن واِ 

َصًة وَرفِيَعًة َيَتَذَوُق َفِإنَّ َتأِثيَرَها َعلى َقلِب الَشخِص ُمَباَشٌر وَسرِيٌع واإِلسِتَماُع لَها َمرًة َبعَد َمرٍة ُيَعدُّ ُفرَصًة وَتجُرَبًة َخا
 اإِلنَساُن َحالَوَتَها وَنَقاُءَها َشاِعراً  ِبِدفِء الُحِب الَطاِهِر . 

 
َرَة ِبِعَناَيٍة الَماِت ُموِسيَقى الَكاَباال ِبَناًء وَتواُفَقاً  َمع َقواِنيِن ِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال , َفِإنَّ َهذِه الَنَغَماِت الُمختَاُكِتَبْت وُأِلَفْت عَ 

َتخَتِرُق َأَحاِسيَسُه ُمَتَغلِغَلةً  ِفي  وُمَتَطاِبَقٍة بِإنِسَجاٍم تَاٍم َمع َمَراِحِل ُبنيَِّة َنفِس اإِلنَساِن والُمسَتِمِع َيشُعُر ِبَهِذِه الَنَغَماتِ 
َن ُجُذوِر وُبنَيِة َهِذِه َأعَماِق َنفِسِه ِبَسالَسٍة وِمْن ُدوِن َأيِّ َعاِئٍق , واأَلمُر َهَكَذا ِبَسَبِب اإِلرِتَباِط الُمَباَشر َبيَن َنفِسَنا وَبي

 الَنَغَماِت التي ال َمِثيَل لَها . 
 

ُسِجَلْت َثالُث ِإسِطَواَناٍت ِمْن ُموِسيَقى َصاِحِب الُسلَِّم وُموِسيَقى  ٠١١١ وعام  ٠٩٩١عام و  - ٠٩٩٦ِفي اأَلعَواِم 
يل آليتَمان ِمْن ُمَعِلِمِه الَراَباِش وُنِشَرت ِفي َذِلَك الَوقِت . َهِذِه اأَللَحاِن ُقدَِّمت َلَنا َكَما َسِمَعها َعاِلُم الَكاَباال الُدكُتور ِميَخائِ 

 ش والذي ِبَدوِرِه َسِمَعَها وَنَقَلَها ِمْن ُمَعِلِمِه َصاِحُب الُسلِّم .الَراَبا
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 أَسئِلَةٌ ُمتَنَوَِعةٌ َعن ِعلِم الَكابَ اال
 

 

َطرِح اأَلسِئلِة ِمَيٍة هو َتعِليُم ِعلِم الَكاَباال َيِتُم َعن َطرِيقِ اإِلسِتمَاعِ والِقَراَءةِ وِدَراَسةِ الُنُصوِص َمع الَمجُموَعِة , واأَلكَثر َأهَ 
يَجاِد اأَلجِوَبِة َذاَت الَمعَنى والِقيَمِة لُمَساَعَدِة اإِلنَساِن . ِفي َما َيلي َسُنَقِدُم َمجُموَعًة ِمَن اأَلسِئَلةِ  التي ُتطَرُح َكِثيراً  ِمْن ِقَبِل  واِ 

  ِع َباِحِثيَن ِفي ِعلِم الَكاَباال.الَلِذيَن ُيتَاِبُعوَنا ِمْن ِخالِل الُدُروِس الَيوِميَِّة وِمْن ِخالِل الَموقِ 
 

 
وَلسُت أَعَلُم ِإذا َكاَن ِعلُم الَكابَ اال هو    :ُسَؤال أَنَ ا أَسأَُل َنفِسي َعن َوضِعي وَمَكاِني ِفي َهذَا الَعاَلم ِ

لفَ اِئَدة التي  َما أَحتَ اُجُه لُمَساَعَدِتي ِفي إِيَجاِد َمعَنى َوَسَبب ِلَحيَ اِتي . َما هو ِعلُم الَكابَ اال وَما ا
 َسَتُعوُد َعليَّ ِمَن الَبحِث ِفيِه ؟

 

اإِلنَساِن ِفي َهَذا ُيَقِدُم ِعلُم الَكاَباال َأجِوبةً  على َأسِئَلٍة َعاَمٍة, على َسِبيِل الِمَثاِل: َما هو َجوَهُر وَمعَنى الَحَياِة َوُوُجوِد 
ُثوَن َعن َأجِوَبٍة لَسَبِب ُوُجوِدِهم ِفي َهَذا الَعالِم, َهؤالِء ُهم الَلِذيَن َيسَتِطُعوَن ِعلُم الَكاَباال هو أَلوَلِئَك الَلِذِيَن َيبحَ  الَكوِن. 

 ِف الَحَياِة.الَبحِث ِفي ِعلِم الَكاَباال واإِلسِتَفاَدِة ِمنُه أَلنَّ ِعلمُ الَكاَباال ُيرِشُد اإِلنَساَن للَمصَدِر وِبالَتاِلي ِإلى َهدَ 
 

َوَهل ُكُل َشخٍص ِمنَ ا يَمِلُك أَوَلَديِه َهِذِه   َلِح " اُلنقطَُة ِفي الق َلِب "؟ى الُمصط َ َما هو َمعنَ  :ُسَؤال
  الُنقطَِة ؟

 

ُمعَيٍن   ِإلى َمرَحلٍة َأو َموِقفٍ ُكُل ِإنَساٍن َلَديِه ُنقَطٌة ِفي َقلِبِه وَلِكنَّ الَكثِيُر ِمَنا ال َيشُعُر ِبَها . ِفي َدوَرِة الَحَياِة َيَأِتي اإِلنَسانُ 
. وَلِكْن ِإذا َكاَن  َيِعي ُوُجوَد الُنقَطِة ِفي َقلِبِه وِعنَدها َيبدُأ الَشخُص بالُشُعوِر ِبَرغَبٍة ِتَجاَه الَعاَلِم الُروِحي والُقوِة الُعلَيا

ِمَن اإِلكَراِه الُمَحاَوَلة ِفي ِإيَقاِظ َهِذِه  الَشخُص ال ُيظِهُر َأيُّ ِإهِتَماٍم بالَعاَلِم الُروِحي َفُهو ِإذاً  َغيُر ُمسَتِعٍد َلُه , وَيُكونُ 
لَشخِص ِإحَساٌس ِبالَحاَجِة لَمعِرَفِة الَعالَم اأَلعلى ِعنَدَها َيِجُب َعليَنا ُمَساَعَدِة َهذا ى اَضاً . َولِكنَّ ِإذا ِكاَن َلدَ الَرغَبَة َفرَ 

كَراِه واإِلجَباِر بالُقَوِة. َيُقوُل ُعلَماُء الَكاَباال ِبَأنَّ الَشخَص الَذي ال الَشخُص . ِفي ِكال الَحالتَِيِن ليَس ُهَناَك َمَكاٌن لإلِ 
ِفي الَبحِث َيسَتِطيُع اإِلسِتمَراَر ِفي الَعيِش وَلو ِلَيوٍم َواِحٍد ِمْن ُدوِن ِحكَمِة الَكاَباال هو الَشخُص الذي َيبُذُل ُكَل ُجهِدِه 

 والِدَراَسِة.
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فَِة َهَدِفي ِفي َهذَا الَعاَلِم . وَلِكنَّ الَكثِيُر َيّدُعوَن َتقِديُم  َمعرِ ُلُك الرَغَبَة ِفي  أَنا أمهل   :ُسَؤال
الَحِقيقََة وِإرشَاِد الخَلِق, ِلذا أَوُد أَْن أَعرَِف َما قَد ُيَميِّزُُكم َعن َغيرُِكم ِمَن الُمدِعين ب ِإرشَاِد  

أَُنُه ِمن الُمِهِم ِجدًا َمعرِفََة َمصَدِر َهذا الِعلُم الذي ِمْن    النَ اِس لَهَدِف الَحيَ اِة ُثم أَنَني أَعَتِقدُ 
هم َهؤالء ؟ لقَد    فََمن هو أَو َمن الُمنَتظَر أَْن ُيهِديني . فََهل َمصَدرُُه َبَشريٌّ؟ وِإْن َكاَن َهكذا  

ِعلُم الَكابَ اال َيُعوُد زََماُنُه ألَياِم  على َموِقُعُكم , وفيه ق َالَ ِ الُمَحاِضُر أَنَّ   َتعلِيِميُّ  شَاَهدُت الِفيلُم ال
 النَبيِّ ِإبراِهيم َعليِه الَسالُم , فََهل هو ُمَؤِسِسُه؟ وَهل أََسَسُه ِمْن ِعلِمِه الذَاِتيَّ ُثم ِمْن وَحي الخَاِلِق ؟  
 

علوَماِت والُبُحوِث والِدَراَساِت ُكلَها ُمدَوَنٌة وَأَماَم بعًا َيِجُب الَتحُقَق ِمْن ُكِل َشيٍء َقبَل َتصِديِقِه وَتجُرَبِتِه , لَذِلَك ُكُل المَ طَ 
ا َأخَطَئ آَدَم َسَقَط ِمن الَجِميِع . في الِبَداَيِة ِعنَدَما َخَلَق الَخاِلُق َأبونا آَدَم َعليِه الَسالُم َخَلَقُه َكاِماًل وعلى ُصوَرِتِه , وِعنَدمَ 

نِة َعدن, وَبَدَأ َيعَمُل اأَلرَض ِخالِل الَعواِلَم الُروِحيَِّة إلى َعالِمنَ  ََ ا هذا , في ُسُقوِطِه تََبعَثَرت َنفَسه ِإلى َأجزاٍء, وُطِرَد ِمن ِج
الُروِحيَّة  التي ُأِخَذ ِمنها بَمعَنى َأَنُه َأَخَذ ُيَحاِوُل َتصِحيِح َخطأِه . َأُبونا آَدَم َتَرَك لنا ُخطوطًا وُرُسوَمات عن الَعواِلمَ 

رِتيَبها والِكتَاُب َموُجوٌد ولكن ُلَغُتُه ُتعتََبُر َبعيَدًة َعن ُأسُلوِبَنا اليوم . وبقي الوضع على هذا الَحال إلى َوقِت وَدَرَجاِتَها وتَ 
َمنا َوَجَعَل َق َأَماَسيُدنا ِإبراِهيم , فَكاَن َأُبونا ِإبراِهيُم َعليِه الَسالم اإِلنَساُن اأَلوُل الذي َأَتَم َمراِحَل الَتصِحيِح وَفَتَح الطري
َق الَرُب آَدَم على َتصِحيَح األَنا ِفيَنا ُممِكنًا بُمَساَعَدِة الُقَوِة اإِللهيَِّة والَعوَدَة إلى ما َكاَن اأَلمُرعليِه ِعنَدَما قاَل : "َوَخلَ 

لِم ِحكَمِة الَكاَباال َمبنيٌّ على َمبدأ " َأِحَب ُصوَرِتِه َخلَقُه". فالَخاِلُق هو ُصوَرَة الَمَحَبِة الَكاِمَلِة والَعَطاِء الُمطَلِق وَمبدُأ عِ 
َدِف ِإبَقاِء الَجَسِد َقريَبَك َكنفِسَك ". َكالَخالَيا في الَجَسِد الَواِحِد والتي َتعَمُل َسويًَّا في ِإنِسَجاٍم ُمهتَمًة الَواِحَدَة باأُلخَرى لهَ 

التي َتِسيُر على الَمبدأ َنفِسِه , وَكذِلَك َنحُن َأيَضاً , فالَراِبُط الذي َيجَمُع على َقيِد الَحَياِة , َكَذِلَك الطِبيَعَة ِمْن َحوِلَنا و 
  َأجَزاَء الَنفِس الُمَبعَثرِة هو " َأِحَب َقريَبك َكَنفِسَك " . 

 
اأَلِدلُة    َما هي اأَلِدلُة على وُُجوِد الخَاِلِق؟ وَكذَِلَك َما هي  ِمن وِجَهِة َنظَِر الَكابَ اال  ِإسِتفَسارٌ  :ُسؤال

على وُُجوِد َحيَ اٍة أُخرى َبعَد الَموت ؟ َهل ُهنَ اَك أَِدَلٌة ِعلِميَّةٌ ُتثِبُت ذَِلَك وَما هو َتفِسيرََكم لإللَحاَد  
 ؟ 

 
َعن َمعنى الَحَياة  ِمْن َمنُظوِر ِعلِم الَكاَباال َهذِه ِهي الُخطَوُة اأَلَساِسيَُّة في الَطرِيِق الَصحيِح ِعنَدَما َيبدُأ اإلنَساُن بالتَساؤلِ 

ذا َكاَن ُهناَك َخاِلٌق فَأيَن هو  , َما َهَدَفُه فيَها وِلَماذا ُوِجَد في َهذا الَعالِم ؟  ذا َكاَن هو الَمخلوُق فَأيَن الَخاِلُق ؟ وا  وا 
ِم الَكاَباال والَنتَاِئَج ُكَلَها َمبِنيٌَّة على هذه الَمواِضيَع ِهي ِمحَوُر َبحِث ِعل َفُكل وِلَماذا هو ُمتواٍر وال َأَراُه َأو َأشُعر ِبوُجوِدِه ؟

لَكاَباال هو الِعلُم الَوِحيُد ُبُحوٍث ُمَتواَرَثٍة ُمنُذ آآلِف الِسنيِن ِبأدلٍة وَبراِهيٍن َثاِبَتٍة. َفِمن آَدَم ِإلى ِإبَراِهيُم ِإلى وقِتَنا هذا ِعلُم ا
 ِليَقَة , واإِلنَساَن وَهَدَفُه في َهذا الُوُجوِد , ِمْن َأيَن َأتى وَأيَن هي ِنَهاَيَة الَمطاِف؟الذي َيشَرُح بالَتفِصيِل َنطريََّة الُوُجوِد والخَ 

نَّ  فالَكُوُن بَترِكيَبِتِه الُمَعَقَدِة وَأنِظَمِتِه الَدِقيَقِة وَقواِنيِنِه الُمَحَدَدِة ال َتعَمُل ِمْن ِتلَقاِء َذاِتَها وال ُكَل الَتطُوِر  ِبَطريَقٍة َعشَواِئيٍَّة, واِ 
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َبَشريُّ في ِإكِتَشاِف الذي َحَصَلْت َعليِه اإِلنَساِنيََّة على َمداِرالُعُصوِر والَحَضاَراِت الَسابَقِة وُكُل التََقُدِم الذي َأْحَرَزُه الَعقُل ال
 ٪ ِمَن الَواِقِع الَشاِمِل الذي ُيحِيُط ِبَنا .  ۱۱الَكوِن ال ُيَشِكُل وال حتى 

 
ا َيتَمَكُن سَبِة َعن ُسَؤاِلَك عن اإِللَحاِد , َفِمن َمنُظوِر ِعلِم الَكاَباال هو ُفقَداُن الَوِسيَلِة ِلَدى اإِلنَساِن التي ِمن ِخالِلهَ َأَما بالنِ 

الَكاَباال َسَتِجُد َأجِوَبةً   في ِعلمِ . وِبَبحِثَك ِمن ِإدَراِك ما َوَراَء َعاَلِمِه الذي َيعِيُش ِفيِه َأي ِإدَراِك الُوُجوِد ِبَواِقِعِه الَشاِمِل 
فِكيِرالَعِميِق على ُكِل اأَلسِئلِة التي َطرحَتَها وَتختَِبُر الَبَراِهيَن ِبَنفِسَك َليَس على َدَرَجِة اإِلحَساِس َفقط َبل على الُمسَتوى التَ 

   َكاِمِل والذي َيَتَضَمُن الَخاِلَق واإِلنَساَن . ِبتَفِسيٍر َشاِمٍل وليَس ُجزِئي  للُوُجوِد ال والِعلِم الَتحِليِلّي الُمرتَِبُط 
َهل الَكابَ اال ِديَ اَنٌة ؟ وَما هو الذي ُيَميزََها َعن اأَلديَ اِن األُخرى وِمَن الَمنَ اِهِج والطُقُوِس   :ُسؤال  

 االُخرى ؟
 

لَنا عن  ِة للَواِقِع َكُكل . الَكاَباال هي ِحكَمٌة َتكِشُف الَكاَباال هي ِعلُم َترِكيِب َمجُموَعِة الَعَملَياِت والَظَواِهِر الِفيزَياِئيَ  ،ال
يِّ ِديٍن آَخٍر َأو َمفُهوِم الَواِقِع الذي هو بالَطِبيَعِة َأمٌر َمخِفيٌّ عن َحواِسَنا الخمَسة. ال ُيوَجُد ِعالَقٍة َبيَن ِحكَمِة الَكاَباال وَأ

ُق وال تََتَعاَمُل َمع َأيِّ َأنَواِع الَتأُمالِت َأو الَمناِهِج الَساِئَدِة في َأَداِء الُطُقوِس الُمخَتِلَفِة ِإعِتَقاٍد ما . ِإنَّ ِحكَمَة الَكاَباال ال تَتَفِ 
َداَرِة هذا الِنَظامِ ِحكَمُة الَكاَباال هي ِعلُم ِنَظاِم الَخِليَقِة وَبراَعِة تَ  َأو ُكِل ما َيَتَعلَُّق في َهذه اأُلُمور.  ِحكَمُة  . ُتَعلِّمُ دِبيِر واِ 

 الَكاَباال َكيَف َيكون بإسِتَطاَعِة َأيِّ َشخٍص ِإدَراَك َوحي ِنَظاِم الَخِليَقِة . 
 

َن ِفي ِكَتاِبِه "ِسف  ُر الَخِليَقِة" تَفِسيَر الَعواِلمِ َأُبوَنا ِإبَراِهيُم َعليِه الَسالُم َكاَن اإِلنَساَن اأَلوَل الذي َأكَمَل َعَمِليََّة الَتصِحيِح وَدوَّ
َن ُموسى َعليِه الَسالُم َجِميُع الَوَساِئِل الت ي َيحَتاَجها اإِلنَساُن الُروِحيَِّة ِبُكِل ُمسَتوَياِتها وَدَرَجاِتَها وَعناِصَرَها , وَبعَدُه َدوَّ

ِفّيَة َتصِحيِح الَنفِس الَبَشريَِّة م وُمَفِسراً  َكيالتي َسَقَط ِمنَها َأُبوَنا آدَ  للَتصِحيِح ُمسَتخِدماً  ُلَغُة َعالِمَنا َشاِرَحاً الَعواِلَم الُروِحيَّةِ 
ًة ِكتَاُب الُزوَهار والذي ُيعَتَبُر الِكتَاُب اأَلَساِسيُّ في ِدراَسِة ِعلِم الَكاَباال والذي َيحَتوي على ُشُروَحاٍت َتفِسيريَّ  . وِمْن ثَُم 

 عن كيفيَِّة ِإحَراِز الَعالِم الُروِحي . 
 

الَكابَ اال    -يٌر ِمَن النَ اِس َنسَمُع عن َمشَاِهيِر وُمَمثِليَن َيعتَِنقُوَن الَمذَهَب الَيُهوِديَّ  أَنا وَكثِ  :ُسؤال
وَيرَتُدوَن الربَ اَط األَحَمَر على الِمعَصِم؟ َهل ب ِإمَكاِنَك َتفِسيُر الربَ اِط األَحَمِر أي َمصَدرَُه وما   -

 ِعالقَتُه بالَكابَ اال؟
 

َأو  ُم ِحكَمِة الَكاَباال اأَلصِليَِّة , َفِعلُم الَكاَباال َلْم َيُكْن في الَماِضي وَلْن َيُكْن في الُمستَقَبِل ِدَياَنة ً ما َيعتَنُقوَن ليَس ِعل
الَشرِقيَِّة ولِكن ُأَؤِكُد للَمذاِهِب والُمعتََقَداِت والتََقاِليِد  . َفُهم َيعتَِنُقوَن َما َيّدعي أَنه َكاَباالَ مذَهٌب ُمَشاِبٌه َمذَهبًا لَيعتَِنُقُه أحدٌ 

ا . فُكُل ِتلَك هي ِمْن لَك وِبُكِل اأَلِدلِة والَبراِهيِن َأنَها ليَست ِعلُم ِحكَمِة الَكاَباال اأَلصِليَِّة التي َنَتَعلَمها وُندَِّرُسها َنحُن ُهن 
ْن َحوِلِه عن َطرِيِق التََأُمِل الالَعقالني وَهذا ُمَخاِلٌف َتَماَماً  ِإبِتَداَعاِت الَبَشريَِّة في ُمَحاَولِة اإِلنَساِن الَسيَطَرِة على َعالِمِه مِ 

 لَما ُيَعِلُمه ِعلُم ِحكَمِة الَكاَباال.
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وَليَسْت َمذهٌب أو إعِتقاٌد , الَكاَباال َتبَحُث فَقط في َكيِفَيِة  فليَس ُكُل ما َيِطُن َذَهٌب َكَما َيُقول الَمثُل , الَكاَباال هي ِعلٌم 

نَّ َهَدَف الَخليَقِة َخاٌص وُمَتَعِلٌق َفَقط بالَخاِلِق وال ُيوَجُد َأيِّ َعالقَة له َبتَاتاً  إِ  ال بالتََأُمِل وال حَراِز َهَدِف الَخِليَقِة واِ 
َع َتعِليِم الَكاَباال الَصِحيِح , بالتََقُشِف وال بِإبَعاِد اإِلنَساِن َنفُسه عن ُمِحيِطِه إِليَجاِد الَسالِم الَباِطنيِّ , فُكُل هذا َيتَناَقُض مَ 

 الَماِديَِّة وهي َطِريَقًة والَخيُط اأَلحَمُر والَماُء الُمقَدَسَة وَأيُّ َوَساِئٍل ُأخَرى ليَسْت ِإالَّ ُمبَتَدَعاٌت ِتَجاِريٌَّة إِلكِتَساِب الَمراِبحِ 
 اال الَحِقيِقيَِّة واأَلصِليَِّة وليَس لَها َأيُّ َعالَقٍة بِعلِم ِحكَمِة الَكاَباال.َشاَعْت في الِعشرِيَن َسَنٍة اأَلِخيَرٍة وَهذه ُكلَها ليَست الَكابَ 

 
 هل ُيوَجُد طالِسم ِسحريٍَّة ُمفيَدٍة في الَكابَ اال؟ :سؤال

 
َشيٍء ِمَما َيَتداَوَلُه الَناُس ِفيَما  ال ُيوَجُد ُهَناَك َأيُّ َعالَقٍة لِحكَمِة الَكاَباال َمع الِسحِر َأو التَبِصيِر َأو الَترِقيَّة َأو َأيَّ ، ال

 هي ِعلٌم ُيَنمي ُقدَرَة اإِلنَساِن َبيَنُهم لَتزِويُدُهم بَأشَياٍء ُمزيََّفٍة َيدََّعوَن ِبُقدَرِتَها َعلى الِحَماَيِة ِمْن َخَفاَيا الَقَدِر. ِحكَمُة الَكاَباال
دًا على ِقطَعِة َوَرٍق َأو َتعويَذٍة َأو َترِقيٍة. فِإنَّ َعاِلُم الَكاَباال الَشهيِر والُملَقَب على ُمراَقَبَة َقَضاِئِه وُقدَرُه وال َيكوَن ُمعَتمِ 

َم َماِنعًا ِإسِتعَماَل الَتعويذاِت في ِكتَاَباِتِه ألَنها ال تُقِدُم إاّل ُمَجرَد َدعٍم َنفِسيٍّ للَشخِص ال َغير  . باآلري َحرَّ

 
َما بَ أَنَّه ال َيُجوُز الَتَعاُملَ َمع أَطبَ اٍء  َما هو رَأُيكُم في العِ : ُسؤال الِج بالطَاقَِة؟ "ألني قَرأَُت على َموِقع ٍ

 كهؤالء ألنَّ لُهم إتَصالٌ َمع الَجان ".

 
غَناِطيِسيَِّة والَحَراَرِة الَطاَقُة هي ُعنُصٌر َهاٌم ِمْن َعَناِصِر الَطبيَعِة َكالَطاَقِة الَشمِسيَِّة والَطاَقِة الَكهَرَباِئيَِّة والَطاَقِة المَ 

  والُبُروَدِة وَغيَرَها.
وِن الَحَدُث والَعاِقَبُة الِطُب ِعلٌم وَكَأيِّ ِعلٍم آخِر َخاِضٌع لَقواِنيُن الَطِبيَعِة التي َوَضَعَها الَخاِلُق. َفُكُل َشيٍء َيعَمُل ِتبَعاً  لَقانُ 

ذا َقلَّة ِنسَبُة الَمَناَعِة ِفي الَجَسِد َأصَبَح الَجَسُد َأكَثَر ِعرَضةً  للُمَقاَوَمِة الَجَراِثيِم َأَكاَن في الَطِبيَعِة َأو ِفي ِجسِم اإِلنَساِن. فإَ 
  الَخالَيا الِدَماِغيَّةِ , ِإذا ُوِجَد َأيُّ َخَلٍل َما ِفي َكِميَِّة الَترِكيَباِت الَحمِضيَِّة والُبروِتيَناِت ِفي الَجَسِد ُيَؤدي ِإلى َدَماِر َبعضِ 

ذا َلْم َيَتَعَرَض الَشخُص ِإلى َأِشَعِة الَشمِس َينَخِفُض ِمقَداَر الِفيَتاِميِن )د( ِفي َجَسِدِه ِمَما  ُيَؤِدي ِإلى لَدى اإِلنَساِن, واِ 
َثَر ِبُكِل َأنَواِع الَطاَقِة ِمن َهَشاَشِة الِعَظاِم وَأمَراٍض َقلِبيٍَّة وَأمَراِض َضغِط الَدِم والخ. فالَجَسُد َطاَقٌة وُمفَعٌم بالَحَيويَِّة وَيَتَأ

ذا َكاَن الَقلُب َفرَحاَناً  َحوِلِه َأَكاَنِت َسلِبيٌَّة َأو ِإيَجاِبيٌَّة. واألَحاِسيُس والَمَشاِعُر َتلَعُب َدوَراً  َكِبيراً  ِفي ِصَحِة اإِلنَساِن فإِ 
لُم الَكاَباال َيَتَعاَمُل َمع َنفِس اإِلنَساِن وليَس َمع الَجَسِد. الَجَسُد هو َكاَن الَجَسُد َصِحيَحاً  وَكَأَبُة الَقلِب َتنُخُر الِعَظاُم. عِ 

طَعاِمِه َمسَكُن الَنفِس ِفي هذا الَعاَلِم ال َأكَثَر وال َأقل, َنعٌم َيِجُب على اإِلنَساِن اإِلهِتمَاُم بَحاَجِة الَجَسِد في تَنِظيفِ  ِه واِ 
َمِل َعلى تَنِمَيِة َنفِسِه والُوُصوِل ِإلى َهَدِفِه الذي َخَلَقُه الَخاِلُق ِمْن َأجِلِه ِفي َهذه الَحَياِة. َيدُرُس وَراَحِتِه حَتى َيَتَمكََّن ِمن العَ 

 ِعلُم الَكاَباال َقواِنيَن الَطِبيَعِة والَعاَلَم الُروِحّي وَكيِفيَِّة َتصِحيِح اإِلنَساِن ِلَنفِسِه.
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ال هي واِحَدٌة ِمْن أَعقَِد الفَ لَسف اِت الِديِنيَِّة وأََنها تََتَعمَُّق ِبرُُموٍز  لقَد َسِمعُت أَنَّ الَكابَ ا: ُسؤال
َصحيٌح فَما   غَاِمَضٍة وبَ اِطِنيٍَّة َعن الطَبِيَعِة اإلِلهيَِّة والَكون , هل َهذا َصِحيٌح ؟ وإذا َكان هذا ليَس ِ

 َموُضوِع َبحِث ِعلِم الَكابَ اال ؟ هو إذاً  
 

. ُيَعالُج ِعلُم الَكاَباال َموُضوَع الَخليَقِة َفَقط, فالَشيُء َأنواِع الفلَسَفِة في َجوَهِرهِ َبِعيٌد ُكَل الُبعِد عن َأيِّ َنوٍع ِمْن ِعلُم الَكاَباال 
َباال. ُيَجِزُء الَوِحيُد الَموُجوُد ِإلى َجاِنِب الَخاِلِق هو" َنفُس اإِلنَساِن "َأو " األنا " والتي هي َموُضوُع الَبحِث في ِعلِم الَكا

 هذا الِعلُم الَنفُس البشريُة َأو "األَنا" ِإلى َأجَزاٍء َشارحًا ُبنَيَة وُمَكوَنات ُكِل ُجزٍء بُمفَرِدِه وَهَدَف وُجوِدِه.
 

ليَس ِمْن ِإبَداِع اإِلنَساِن َطبَعًا ِإنَّ لُكِل ِعلٍم ُغُموَضُه وَتعِقيَداِتِه وَهذا ِإذا َدلَّ على َشيٍء ِإَنَما َيُدُل على َأنَّ َهذا الِعلَم 
 ُكلَها ُمثبَّتٌة على وبالَتالي َيجُدُرَعليَنا الَبحَث ِفيِه. ُمَدَوَناُت وُبُحوُث ِعلِم الَكاَباال ُحِفَظْت َعبَر التَاِرِيِخ َكَما َأنَّ الُبُحوتُ 

َشِجُع ُكَل َشخٍص على الِقراَءِة والَبحِث لَيختَِبَر بَنفِسِه ِمَصداِقيََّة َقَواِنيٍن َجذِرَيٍة َثاِبَتٍة َكَقواِنيِن الَطِبيَعِة ِمْن َحوِلَنا. وَنحُن نُ 
فاإِلنَساُن هو َعَمُل َيدي الَخاِلِق "على ُصوَرِتِه َخَلَقُه  ِعلِم الَكاَباال َمع ِإحِتراِمَنا الَفاِئِق للَجِميِع ِبَعَدِم َفرِض آَراِئنا على َأحٍد 

لَيِجَد ِإكِتَفاًء في َأعَماِقِه , وِجيلَنا َهذا هو  ِن َصاِحَيًة َفهو َسَيشَرُع بالَبحِث عن َمعَنى ُوُجوِدِه " فِإذا َكاَنت َنفُس اإِلنَسا
ا اَوِل الَشخِص َأيَنمَ َأكَثُر اأَلجَياِل ذو الُفرَصِة الُمَتاَحِة َأَماَمُه للَبحِث, فِإنَّ الَحَضاَرَة والَتكُنولوِجَيا َجَعلت ُكَل َشيٍء في ُمتَنَ 

 .َكاَن لُمَساَعَدِتِه َأْن َيبَحَث في َأيِّ َمَجاٍل وَعن َأيِّ ِعلٍم في َأيِّ ِحقَبٍة ِمَن الَزَمِن وفي َأيِّ ُلَغٍة ُيريدُ 
 

 للِنَساِء ِدرَاَسةَ ِحكَمِة الَكابَ اال ؟  أَِمَن الَمسُموح: ُسؤال
 

ا َكاَنت ِلَدى َأيِّ ِإنَساٍن ِمَنا َرغَبًة فِإَنُه َيسَتِطيُع َأن َيدُرَس ِحكَمَة َقاَل َعاِلُم الَكاَباال الَشهيُر اآلري الَطاِهُر ِإذ الجواُب:
عِيُش , وَما هو الَكاَباال . الَرغَبُة ِهي ِعنَدَما َيشُعُر الَشخُص ِبَحاَجٍة ِفي َداِخِلِه إِليَجاِد َجواٍب على َهذا الُسَؤاِل: " ِلَماذا َأ

لم" . ِإذا َكاَنت َرغَبٌة كَهِذِه ُتَراوُدَنا وُتَسِبُب الَقلَق لَنا فِإَذاً  َيَتوَجُب َعليَنا ِدَراَسَة ِحكَمِة َسَبُب وُجوِدي ُهَنا في هذا العا
اَسَة َمْن َيسَتِطيُع ِدرَ  الَكاَباال . َفقد ُوِجَدْت ِحكَمُة الَكاَباال ِلَهذا الَسَبِب بالَتحِديِد . لَقد ُسِؤَل َعاِلُم الَكاَباال ُكووك َمَرةً  :

َهذا َأَجاَب ِبَبَساَطٍة وَقاَل: " ُكُل ِإنَساٍن ُتوَجُد َلَديِه الَرغَبَة ". فِإذا َكاَنت ُهَناَك َرغَبًة َحقيِقيًَّة َسَيلَجاُء  ِحكَمِة الَكاَباال ؟ 
  ًة َأْن َيُقوَم ِبَتصِحيِح " اأَلَنا " فيه. ِإمرأ َأَكاَن َرُجالً  أوالَشخُص ِلِدَراَسِة ِحكَمِة الَكاَباال ألَنَّه َيَتوَجَب على ُكِل َنفٍس 

 

ِفي الَتَعُمِق ِفي ِدراَسِة الَكابَ اال, َهل ِمَن الُمَتوََجِب َعليَّ   :ُسؤال أَْن أَحَصَل َعلى   أَنا ُمَهتٌم ِجدا ً
  بدأَ َعلى الفَوِر؟َثق َافٍَة ِدينِيٍَّة أَوال ً قَبلَ أَن أَبدأَ ِبدرَاَسِة الَكابَ اال, أَو َهل ب ِإمَكاِني أَْن أَ 

 
والَرغَبِة  الِع ال ُيوَجُد ُهَناَك َأيِّ َمطَلٍب َأَساِسٍي َأو َحالٍة َشرِطيٍَّة ِلِدراَسِة الَكاَباال. ُكُل َما هو َمطُلوٌب هو ُحُب اإِلسِتط 

 الِصَفاِت الُمَتَماِثَلِة بالَعاَلِم الُروِحي بَأعَماِلِه وَأفَكاِرهِ ِفي الَتَعلُّمِ . ِمن ِخالِل ِدَراَسِة ِعلِم الَكاَباال َيَتَعلُم اإِلنَساُن َكيَف َينُمو بِ 
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