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کاباالالحادیهذهبهایویژگی


2پیشقدم،هحودکاظنکاوه1فاطوههعتضدیاى
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 چکیده

پزداسین. کاتاال یا لثاال تِ هعٌای دریافت کزدى است. عزفاى یَْدی هذّة آى هی ّای ٍیژگیهمالِ ها تِ تزرسی کاتاال ٍ  در ایي

ٍ  است کِ تِ عَر سیٌِ تِ سیٌِ ًمل شدُ است ٍ کاتالیست ّا هدعی ّستٌد کِ کاتاال تَسظ خدا تِ حضزت آدم، ًَح، اتزاّین

ٍ سٌت شفاّی یَْد است. کاتاال تِ سِ شیَُ در تیي یَْدیاى  تاشد هیشدُ است. تفسیزی تز تَرات  ارائِحضزت هَسی 

. اس 3. شَد هیسفیز گفتِ  ّا آىعلوا کِ تِ  ّای ًَشتِ. اس عزیك 2. تِ صَرت شفاّی یا سیٌِ تِ سیٌِ. 1است.  شدُ هٌتمل

در لزٍى ٍسغی تَسعِ تسیار یافت ٍ هکاتة هزکاتا، حسیدیسن، کاتاالی لَریاًیک ٍ عزیك خدا تِ للة علوا یَْد )ٍحی(. کاتاال 

تَدُ است. کِ در ایي تیي اس ّوِ تیشتز کتاب سٍّز در آى تاثیز داشتِ است. اٍج شزٍع فکزی کاتاال تِ لزٍى  هؤثزسٍّز در آى 

هزتَط تِ سفیزٍت ٍ هاتمی آى هزتَط تِ تیست ٍ دٍ . کِ دُ شیَُ آى تاشد هیگزدد. کاتاال دارای سی ٍ دٍ شیَُ ٍسغی تاس هی

هذّثی کاتاال تز ایي سی ٍ دٍ شیَُ تٌا ًْادُ شدُ است کِ تِ تفسیز تاریخ جْاى ٍ رفع  ّای ٍیژگیحزف الفثای عثزی است. 

ی خالف تَرات ٍ پزداسد. تا تَجِ تِ ایٌکِ کاتاال ریشِ در تفکز اًساًی تزگزفتِ اس سٌت ٍ عزفاى یَْد داشتِ ٍلًَالص آى هی

 تَاى کاتاال را هذّثی الْی ًاهید. ًوی شَد هیتلوَد تزای خدا ٍجْی دٍگاًِ ٍ جٌسیت لائل 
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