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اأنه ال يوجد  اإال  اآنذاك،  �سديدة  اآراوؤه من معار�سة  القته 

من علماء اليهود وقادتهم يف حقبة ما بعد التلمود من 

كان له االأثر الذي كان البن ميمون على جيله واالأجيال 

التي جاءت بعده، هذا باالإ�سافة اإىل تاأثري اآرائه الفل�سفية 

وامل�سيحيني  امل�سلمني  والفال�سفة  املفكرين  بع�ض  يف 

اأمثال ابن تيمية و�سبينوزا.

تعددت الأ�شماء والفيل�شوف واحد

ُيعرف ابن ميمون باأ�سماء عديدة، فهو اأبو عمران مو�سى 

العربية،  الكتابات  يف  القرطبي  عبيداهلل  بن  ميمون  بن 

اليهودية،  الثقافة  ميمون يف  بن  مو�سيه  احلاخام  وهو 

اخت�ساراً   )Rambam( بالـ»رامبام«  ُيعرف  كما 

لـ»الرابي مو�سيه بن ميمون«. اأما ا�سمه الالتيني ال�سهري 

االأ�سماء  ومن   .)Maimondies( ميمونادي�ض  فهو 

»ل�سان  مو�سى«،  »الرئي�ض  بها:  ُعرف  التي  االأخرى 

ُيعرف يف طفولته  العظيم«. كما كان  الذهب«، و»الن�رض 

هذه  تداول  من  الرغم  وعلى  مو�سى«.  بـ»الغالم  اأي�سًا 

االأ�سماء يف املراجع املختلفة وكتب الرتاث، وما ميكن 

ولد ابن ميمون يف قرطبة، عام 1138، وهاجر مع اأ�رضته 

وافته  حتى  فيها  عا�ض  التي  م�رض،  اإىل  ثم  فا�ض  اإىل 

خا�سًا  طبيبًا  ثم  احلكم،  لبالط  طبيبًا  واأ�سبح  املنية، 

ل�سالح الدين االأيوبي، الذي كان على عالقة وثيقة معه 

اإقناعه بال�سماح لليهود باالإقامة يف القد�ض  مكنته من 

بعد حتريرها وابتناء كن�ض ومدار�ض خا�سة بهم)1( بعد 

حظروا  قد  املدينة  احتاللهم  اأثناء  ال�سليبيون  كان  اأن 

بع�ض  اإن  بل  فح�سب،  هذا  لي�ض  فيها.  االإقامة  عليهم 

�سالح  اإقناع  يف  دوره  اإىل  ت�سري  التاريخية  امل�سادر 

والق�ساء  اليمن  يف  مهدي  بني  دولة  مبحاربة  الدين 

ا�سطهاد  من  حكامها  به  يقوم  مبا  علم  اأن  بعد  عليها، 

ليهود اليمن واإجبارهم على اعتناق االإ�سالم.

باللغة  معظمها  كتب  التي  العديدة،  موؤلفاته  وعرب 

خ ابن ميمون من مكانته الرفيعة بني علماء  العربية، ر�سَّ

وفال�سفة اليهود الذين لعبوا دوراً بارزاً يف تطور الديانة 

هذا  ويف  اليوم.  عليه  هي  ما  اإىل  وو�سولها  اليهودية 

ال�سدد ي�سري الدكتور ولفن�سون)2( اإىل اأنه على الرغم مما 

يعتبر موسى بن ميمون «Moses ben Maimon» أحد أهم رجال 

الدين والفالسفة اليهود في العصور الوسطى. وجاءت شهرته 

إلى  اليهودي،  والالهوت  المنطق  بين  التوفيق  محاوالته  من 

اليهودية؛  الشرائع  وتجديد  توثيق  في  الجريئة  اجتهاداته  جانب 

العربية  بالفلسفة  لتأثره  انعكاسًا  كانت  التي  المحاوالت  وهي 

على  خاللها  من  اطلع  والتي  عليها،  تربى  التي  اإلسالمية 

الفلسفات األخرى وخاصة الفلسفة اليونانية.

مو�شى بن ميمون

الفيل�شوف اليهودي وطبيب �شالح الدين

د. همدان زيد دماج
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االأعياد  لتعيني  �رضٌح  وفيها  بالعربية  االأوىل  »املرية«: 

اليهود ذوي  لعلماء  كتبها  بالعربية  والثانية  اليهودية، 

الفل�سفة  يف  لهم  مرجعًا  لتكون  العربي  باالأدب  االإملام 

واملنطق االإ�سالمي. يف هذه الر�سالة اأو�سح ابن ميمون 

لتمكني  و�سيلة  بل  بذاته،  قائمًا  علمًا  يعّد  ال  املنطق  اأن 

تنظيمًا  التفكري  وتنظيم  البحث  من  واملعلم  التلميذ 

فكما  للغة،  »كالقواعد  للعقل  املنطق  اأن  مبينًا  معقواًل، 

م�سالك  اإىل  املنطُق  ير�سُد  اللغة  فهم  على  القواعُد  ُتعنُي 

ابن  �رضع   ،1158 عام  يف  العقل«)3(.  وتنظيم  ال�سبط 

والذي  امل�سناة«)*(،  »�رضح  م�سودة  تاأليف  يف  ميمون 

�سيعرف الحقًا با�سم »ال�رضاج«. كما قام بتف�سري عدد من 

ر�سائل التلمود البابلي.

يف  والفل�سفة  الطب  درا�سة  ميمون  ابن  وا�سل  فا�ض  يف 

جامعة القرويني، التي قام بالتدري�ض فيها الحقًا، كما 

دَر�َض الالهوت اليهودي على يد احلاخام ال�سهري يهودا 

املغرب  يف  اليهود  ا�سطهاد  ازداد  عندما  �سو�سان.  بن 

بعد اعتالء يو�سف بن عبد املوؤمن عر�ض دولة املوحدين، 

االرتداد  رف�ض  الذي  �سو�سان،  احلاخام  مقتل  وبعد 

فا�ض  من  ميمون  ابن  اأ�رضة  رحلت  اليهودي،  الدين  عن 

وتوجهت اإىل فل�سطني، التي كانت حتت حكم ال�سليبيني 

اآنذاك. مل يكن ال�سليبيون اأقل عداء لليهود من املوحدين، 

قليلة  اأ�سهر  وبعد  هناك،  اال�ستقرار  االأ�رضة  ت�ستطع  فلم 

هاجرت االأ�رضة اإىل االإ�سكندرية، ومنها اإىل »الف�سطاط« 

بجنوب القاهرة، حيث ا�ستقرت فيها عام 1168. 

هل اأ�شلم ابن ميمون؟

ت�سري معظم امل�سادر اإىل اأن اأ�رضة ابن ميمون، على غرار 

كثري من االأ�رض اليهودية اآنذاك، اعتنقت االإ�سالم تظاهراً 

قبل مغادرتها فا�ض ب�سبب التهديدات التي كانت تطال 

بني  جداًل  اأحدث  الذي  االأمر  وهو  وامل�سيحيني،  اليهود 

اليهود، مما جعل ابن ميمون، واأباه من قبله، يقلالن من 

الطائفة  االأمر يف عدد من ر�سائلهما الأع�ساء  �ساأن هذا 

اليهود املرتدين  اإىل بع�ض  اإذ كتب »ميمون«  اليهودية؛ 

يوؤدي  من  اأن  لهم  موؤكداً  التعزية«،  بـ»ر�سالة  ُعرف  ما 

�ساحلة،  باأعمال  ويقوم  �سيغة،  باأق�رض  واإن  �سلواته 

يظل يهوديًا حتى واإن اأعلن غري ذلك. اأما مو�سى فقد كتب 

به  اهتمت  التي  واللغات  الثقافات  لتعدد  يكون  اأن 

اإال  االأ�سماء؛  هذه  تعدد  يف  تاأثري  من  الفكري  وباإنتاجه 

ف نف�سه با�سمه العربي »مو�سى بن ميمون«، 
ّ
اأنه كان ُيعر

االآخرين،  مع  املتبادلة  ور�سائله  كتاباته  يف  ورد  كما 

مثل ر�سالته ال�سهرية اإىل يهود اليمن، املعروفة بالر�سالة 

اليمنية.

من الأندل�س اإىل م�رص

الع�رض  بنهاية  ابن ميمون  فيها  ولد  التي  الفرتة  ُعرفت 

الذهبي للثقافة اليهودية يف االأندل�ض؛ فقد كانت قرطبة 

وقتذاك حافلًة بالعلماء والفال�سفة اليهود الذين و�سلوا 

اإىل اأوج جمدهم، فكان منهم الوزراء واالأطباء والفال�سفة، 

املعاهد  يف  املتعددة  واملعارف  العلوم  يتلقون  وكانوا 

االإ�سالمية العليا. كان والده »ميمون بن يو�سف« قا�سيًا 

يديه  وعلى  قرطبة،  يف  اليهودية  ال�رضعية  املحكمة  يف 

تلقى مو�سى مبادئ الديانة اليهودية واالأدب التلمودي، 

بالفل�سفة  اهتمامًا  مبكر  وقت  يف  مو�سى  اأبدى  كما 

االإ�سالمية، واليونانية، وبالعلوم الطبيعية، والتي قراأها 

جميعًا باللغة العربية.

وا�ستولوا  العربي  املغرب  من  املوحدون  و�سل  عندما 

حماية  قانون  باإلغاء  قاموا   1148 عام  قرطبة  على 

االأندل�ض  يف  به  معمواًل  كان  الذي  واملمتلكات،  احلياة 

اعتناق  اليهود  على  وفر�سوا  املرابطني،  حكم  اأثناء 

االإ�سالم اأو النفي، مما ا�سطر اأ�رضة ابن ميمون، على غرار 

الكثري من االأ�رض اليهودية اآنذاك، اإىل الرحيل من قرطبة 

واال�ستقرار يف مدينة »املرية« بجنوب االأندل�ض، ل�سنوات 

طويلة، قبل اأن تغادرها وحتط الرحال يف فا�ض باملغرب 

»ميمون«،  اأبيه  من  مكونة  اأ�رضته  كانت   .1160 �سنة 

واأخيه واأخته. اأما اأمه فكانت قد توفيت بعد اأ�سهر قليلة 

من والدة مو�سى.

ميمون  بن  مو�سى  ا�ستمر  تلك  ال�ستات  �سنوات  خالل 

الطب  علوم  اإىل  باالإ�سافة  الدينية،  العلوم  حت�سيل  يف 

والفلك واملنطق واحل�ساب والفل�سفة، وبداأ بالتاأليف يف 

�سن مبكرة، فكانت باكورة اأعماله ر�سالتني كتبهما يف 
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واأر�سلت  االأموال  جمع  مت  وبالفعل  االأ�رضى.  فدية  لدفع 

فل�سطني  اإىل  �سافروا  الذين  اليهود  الق�ساة  بع�ض  مع 

عن  االإفراج  النهاية  يف  ومت  ال�سليبيني،  مع  للتفاو�ض 

ابن  جنم  بزغ  احلادثة  هذه  بعد  اليهود)6(.  االأ�رضى 

الطائفة  اأو�ساط  يف  خا�سة  �سهرته،  وازدادت  ميمون 

اليهودية يف م�رض.

طبيب �شالح الدين وقلب الأ�شد!

للطائفة   )Nagid( رئي�سًا  تعيينه  بعد  ميمون،  ابن  بداأ 

اليهودية يف م�رض عام 1177، بالعمل على رفع م�ستوى 

والتعاويذ  العادات  بع�ض  ُمبطاًل  وعلميًا،  دينيًا  اليهود 

نوعًا  فيها  يرى  كان  التي  تلك  اآنذاك، خا�سة  املنت�رضة 

من الوثنية، فداأب على تنقية الت�سورات الدينية اليهودية 

من ال�سمات اخلرافية و�سبغها ب�سبغة عقالنية، راف�سًا 

خدماته  نظري  مالية  مكافاآت  اأي  يتقا�سى  اأن  جمدداً 

الرئا�سة  يف  »العمل  اأن  اإىل  م�سرياً  الرئا�سة،  من�سب  يف 

من�سب  اأن  بالذكر  جدير  وممنوع«.  مكروه  باملكافاأة 

اأبناء  بني  متوارثًا  ظل  مب�رض  اليهودية  الطائفة  رئا�سة 

اأ�رضته حتى نهاية القرن الرابع ع�رض. 

طبيبًا  اأ�سبح  اأن  بعد  اإال  تظهر  فلم  كطبيب  �سهرته  اأما 

البن  قرر  الذي  الفا�سل،  لدى  وخا�سة  امللكي،  للبالط 

بالقاهرة  ال�سلطان  دار  يف  عمله  مقابل  راتبًا  ميمون 

الدين وملن ورثوا  ل�سالح  الطبيب اخلا�ض  اأ�سبح  حتى 

غري  الروايات  ومن  وفاته.  حتى  بعده  من  العر�ض 

�سالح  اأر�سله  الذي  الطبيب  هو  ميمون  ابن  اأن  املوؤكدة 

اإجنلرتا،  ملك  االأ�سد«،  »قلب  ريت�سارد  ملعاجلة  الدين 

كتاب  يف  ديورانت  ول  ويذكر  ال�سليبّية.  احلروب  اأثناء 

»ق�سة احل�سارة« اأن ريت�سارد طلب من ابن ميمون »اأن 

يكون طبيبه اخلا�ض«، لكن ابن ميمون »مل ي�ستطع تلبية 

طلبه«.

غزارة تاأليف وان�شغالت

وتعددت  كثرياً،  ميمون  ابن  ان�سغل  االأخرية  �سنواته  يف 

�َض وقته لقراءة موؤلفات الفال�سفة 
ّ
مهامه وواجباته، وكر

والعلماء امل�سلمني، وخا�سة موؤلفات الفارابي، الغزايل، 

اطلع  والتي من خاللها  ر�سد، وغريهم،  ابن  االأفلح،  ابن 

 

ال�سعائر  يوؤدوا  اأن  عليهم  يكن  مل  املرتدين  اأن  مربراً 

»يتلوا  اأن  هو  منهم  مطلوبًا  كان  ما  كل  بل  االإ�سالمية، 

يعرفون  اأنف�سهم  امل�سلمني  واإن  بها،  يوؤمنون  ال  �سيغة 

ذلك  يفعلون  واإمنا  بها،  النطق  يف  خمل�سني  غري  اأنهم 

ليخادعوا جماعة من املتع�سبني«)4(. 

اأعلن ر�سميًا عن  الف�سطاط  ا�ستقر ابن ميمون يف  عندما 

يهوديته مرة اأخرى. وتذكر بع�ض امل�سادر اأن القا�سي 

عبد الرحيم البي�ساين )املعروف بالفا�سل(، وزير �سالح 

الدين االأيوبي واحلاكم الفعلي مل�رض اأثناء غياب �سالح 

الدين، رف�ض مطالبة بع�ض مناوئي ابن ميمون بتنفيذ 

على  اأرغم  الذي  »الرجل  اأن  مو�سحًا  عليه،  املرتد  حكم 

اعتناق االإ�سالم لي�ض مب�سلم، وبالتايل ال ميكن اأن ُيعترب 

مرتداً«)5(.

اإنقاذ اليهود وبزوغ جنمه

حياته  ميمون  ابن  بداأ  بالف�سطاط  االأوىل  �سنواته  يف 

والريا�سيات  الدين  يف  حما�رضات  باإلقاء  العلمية 

والفل�سفة والفلك، والتف حوله جمهور وا�سع من ال�سباب، 

وانت�رض  واملغرب.  االأندل�ض  مهاجري  من  اأغلبهم  كان 

واملغرب  ال�سام  يف  ثم  اأواًل،  امل�رضية  الديار  يف  ا�سمه 

من  ت�سله  الر�سائل  وبداأت  فرن�سا،  وجنوب  واالأندل�ض 

والفل�سفة.  والعلم  الدين  يف  اأ�سئلة  وفيها  البلدان  جميع 

اليهود  اإنقاذ  يف  مهمًا  دوراً  الفرتة  تلك  يف  لعب  كما 

اأمالريك  ال�سليبي  امللك  ح�سار  اأثناء  اأ�رضهم  مت  الذين 

»بلبي�ض«  االأول، ملدينة  بعموري  املعروف   ،)Amalric(

)�سمال �رضق القاهرة(، حيث بعث بر�سائل اإىل اجلاليات 

االأموال  جمع  منهم  وطلب  ال�سفلى  م�رض  يف  اليهودية 

فاس بمدينة  بيته 
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اأخ�سع  قد  تلك  موؤلفاته  يف  ميمون  ابن  كان  العربي. 

اأر�سطو وفال�سفة االإ�سالم )كابن  الدين اليهودي ملبادئ 

اآراء  نف�سه  الوقت  فيها يف  انتقد  كما  ر�سد(،  وابن  طفيل 

ا�ستلهمه  ما  ح�سب  واالأ�ساعرة  املعتزلة  من  املتكلمني 

من تراثه اليهودي، فتعمد الكتابة بهذه الطريقة ليجعل 

اطالع من ال ياأمن جانبهم على كتاباته بطيئًا، وبالتايل 

يوؤجل اأي ثورة قد تثار عليه من الطائفتني)8(.

وجدير بالذكر اأن ابن ميمون كان يف كتاباته العربية قد 

تاأثر كثرياً باللغة العربية، فجاءت يف اأ�سلوبها اأقرب اإىل 

النرث العربي منها اإىل اللغة العربية التقليدية امل�ستخدمة 

من قبل جمايليه من فال�سفة وعلماء اليهود.

اأهم موؤلفاته

اأق�سام:  ثالثة  اإىل  ميمون  ابن  موؤلفات  تق�سيم  ميكن 

اليهودي،  الت�رضيع  يف  وموؤلفاته  الطب،  يف  موؤلفاته 

وموؤلفاته يف الفل�سفة.

)اأ( ف الطب:

اآراء  نقل  العربية، وفيها  باللغة  له ع�رضة كتب جميعها 

اأبقراط، الرازي، وابن �سينا. كما كتب عدداً من املقاالت 

وامل�ساكل  ال�سحة  تدبري  مثل  متعددة  موا�سيع  يف 

موؤلفات  اإىل  اإ�سافة  للباءة،  املقوية  واالأدوية  اجلن�سية 

الرئة،  وذات  الكبد  والتهاب  والربو  ال�سموم  يف  و�سفية 

وما ين�سح به من العقار. وقد اأظهر يف تو�سيفه للمر�سى 

باخل�سو�سيات  متقدمًا  وعيًا  عك�ست  جديدة  مفاهيم 

اأهم  اأن  غري  ا�ستقالليته.  واحرتام  للمري�ض  الثقافية 

ال�ستة  للكتب  اخت�ساره  كان  اجلانب  هذا  يف  اإ�سهاماته 

ع�رض جلالينو�ض. 

كان لكتابات ابن ميمون  تلك تاأثري كبري على اأجيال من 

االأطباء، حتى اإن هناك ق�سمًا طبيًا يعرف بق�سم ميمون، 

اأن هناك قاعدة  اأبقراط. كما  كان يتلى كبديل عن ق�سم 

تعرف بقاعدة مو�سى بن ميمون، والتي من خاللها يتم 

الطالب  وقدرة  الدر�ض  حجرة  حجم  بني  العالقة  حتديد 

على التح�سيل.

اإىل  هذا  وجالينو�ض.  بطليمو�ض،  اأر�سطو،  فل�سفات  على 

والفل�سفية،  والدينية  الطبية  بكتاباته  ان�سغاله  جانب 

حتى اإنه ا�سطر اإىل العمل يوم ال�سبت ليتمكن من القيام 

ب�سوؤون الطائفة اليهودية وحل م�ساكلها.

اإىل  وجهها  ر�سالة  يف  ميمون  ابن  كتب  الفرتة  تلك  عن 

واجباتي  »اإن  قائاًل:  طيبون  بن  �سموئيل  الفيل�سوف 

كل  زيارته  على  جمرب  فاأنا  جداً؛  ثقيلة  ال�سلطان  حيال 

يوم، باكراً يف ال�سباح. وحني يكون هو اأو اأحد اأوالده، اأو 

اأي من حرميه، موعكًا، ال اأجروؤ على مغادرة القاهرة، بل 

يجب اأن اأبقى ُجّل يومي يف الق�رض ]...[ وهكذا يت�سمن 

الباكر  ال�سباح  القاهرة يف  اإىل  الذهاب  اليومي  نظامي 

جداً، حتى لو مل يحدث اأي �سيء، وال اأعود اإىل م�رض حتى 

ما بعد الظهر. وعندها اأكون �سبه ميت من اجلوع، الأجد 

والعامة،  النبالء  واالأغراب،  باليهود  ممتلئة  القاعات 

الق�ساة واحلّجاب، االأ�سدقاء واالأعداء؛ خليط من النا�ض 

يف انتظار عودتي«)7(.

اإنه ملن املده�ض حقًا كيف ا�ستطاع ابن ميمون يف خ�سم 

واأكرب  اأهم  من  عدداً  ينجز  اأن  تلك  اليومية  ان�سغاالته 

موؤلفاته على االإطالق، مبا فيها كتاب »امل�سناة توراة«، 

هم ابن ميمون ب�سببه مبحاولة ا�ستبدال كل كتب  الذي اتُّ

الفل�سفي  كتابه  اإىل  اإ�سافة  ال�سابقة،  اليهودية  ال�رضيعة 

التفكري  ذروة  ُيعد  الذي  احلائرين«،  »داللة  االأ�سهر 

موؤلفات  واأكرث  الو�سطى،  القرون  يف  الفل�سفي  اليهودي 

ابن ميمون تاأثراً بالفل�سفة العربية اال�سالمية اآنذاك.

لغٌة عربيٌة وحرٌف عربي

كتب ابن ميمون معظم اأعماله باللغة العربية، م�ستخدمًا 

Judeo-(بـ املعروف  االأ�سلوب  وهو  العربي،  احلرف 

Arabic(، خا�سة موؤلفاته التي كان يكتبها للخا�سة من 

الدار�سني، والتي كان يتوقع اأن تثري جداًل كبرياً، حماواًل 

اليهود  من  العامة  مع  معارك  يف  الدخول  جتنب  بذلك 

التقليديني، اأو املتع�سبني، والذين كان اأغلبهم يجهلون 

اء والعلماء 
ّ
اللغة العربية. كما حاول كذلك اأن يتجنب الُقر

احلرف  يجهلون  كانوا  الذين  امل�سلمني  من  املتع�سبني 
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ال�سفهي من جميع م�سادره على مدار التاريخ اليهودي. 

يذكر د. ولفن�سون اأن ابن ميمون بلغ بهذا الكتاب، الذي 

اأّدى اإىل ثورة اجتماعية يف حياة اليهود الدينية، مرتبة 

مل يبلغها غريه من املفكرين اليهود يف القرون الو�سطى. 

عام  �سدر  الذي  هذا  باإجنازه  معتداً  ميمون  ابن  كان 

1177، وفيه �رضَح اأنه قام بتاأليفه »لكيال يكون االإن�سان 

م�سطراً لقراءة اأي كتاب اآخر لتف�سري قوانني التوراة«)9(.

خالفًا ملعظم كتب ال�رضيعة اليهودية، التي اهتمت فقط 

بال�رضائع املتبعة يف زمن ال�ستات اليهودي، ت�سمن هذا 

ُكتب  وقد  عهده،  حتى  كانت  التي  ال�رضائع  كل  الكتاب 

التعليمية  واملوؤلفات  والدرا�سات  التحقيقات  من  العديد 

اليهودية  ال�رضيعة  كتب  اأكرث  من  اأ�سبح  حتى  عنه، 

اأو  التقليديني  احلاخامات  بوا�سطة  �سواء  حتقيقًا، 

الباحثني املعا�رضين.

اأحبار  قبل  من  الوا�سعة  النتقادات  من  الكتاب  ي�سلم  مل 

كبرية،  وبجراأة  باأنه،  ميمون  ابن  اتهموا  الذين  اليهود، 

حاول اإحالل كتابه حمل التلمود واإلغاء كل الت�رضيعات 

ال�سابقة، خا�سة اأنه و�سع معظم اأحكامه الت�رضيعية دون 

اأ�سحاب  ذكر م�سادرها، كما مل يف�سح جمااًل لنقا�سات 

املذاهب واالآراء املختلفة. هذا اإ�سافة اإىل قيامه باإبطال 

املجتمعات  يف  املتاأ�سلة  واالأعراف  االأحكام  بع�ض 

اليهودية املختلفة، والتي كان من ال�سعب التنازل عنها. 

وعلى الرغم من هذه االنتقادات اإال اأن الكتاب يعترب من 

عرب  اليهودي  الت�رضيع  �سياغة  يف  البارزة  امل�ساهمات 

بعد  لي�سبح  وا�سع،  نطاق  على  درا�سته  ومتت  القرون، 

ذلك كتاب ال�رضيعة االأكرث وثوقًا لدى عدد من اجلاليات 

اليهودية يف اإ�سبانيا، اليمن، وم�رض.

)ب( ف الت�شيع اليهودي:

اأهمها  البن ميمون اأعمال كثرية يف الت�رضيع اليهودي، 

كتابان: ال�رضاج، وامل�سناة توراة.

وقت  منذ  الكتاب  لهذا  تاأليفه  ميمون  ابن  بداأ  ال�رضاج: 

حتى  اأعوام  ع�رضة  من  الأكرث  فيه  منهمكًا  وظل  مبكر، 

اأجنزه عام 1168، وقد �سماه »ال�رضاج« الأنه كان -ح�سب 

املدونات  على  �سلطه  الذي  ال�سوء  مبثابة  و�سفه- 

ميمون  ابن  مكانة  ارتفعت  اليهودي.  لل�رضع  الغام�سة 

اأ�سهر  اأحد  واأ�سبح  بعد �سدور كتابه هذا،  الدينية كثرياً 

تاريخ  عن  وافيًا  بحثًا  الكتاب  ت�سمن  التلمود.  مف�رضي 

ابن  فيه  وو�سع  اليهود،  عند  واالإ�سناد  الرواية  ن�ساأة 

ميمون طريقة جديدة لدرا�سة امل�سناة، التي كانت حتى 

اإال مبعاونة التلمود. مل يهتم يهود  ذلك الوقت ال تدر�ض 

ال�رضق كثرياً بالكتاب، على الرغم من كتابته بالعربية؛ 

اليهود يف املغرب  اأنه حظي باهتمام كبري من قبل  اإال 

اإىل  ُترجم   اأن  بعد  فرن�سا  وجنوب  واالأندل�ض  االأق�سى 

الثالثة  االإميان  مبادئ  اأي�سًا  الكتاب  ت�سمن  العربية. 

ع�رض ال�سهرية التي و�سعها ابن ميمون للديانة اليهودية، 

وهي  جميعها،  بها  يوؤمن  اأن  يهودي  كل  على  والتي 

وعلوم  التوحيد  بعلم  لتاأثره  نتاجًا  كانت  التي  العقائد 

عندما  املبادئ  هذه  اأثارت  امل�سلمني.  اأئمة  عند  الكالم 

ة االأوىل كثرياً من اجلدل لدى اليهود، قبل اأن 
ّ
ُطرحت للمر

ت�سبح معتمدة على نطاق وا�سع؛ حتى اإنها ُتعترب اليوم 

اإجبارية لدى اليهودّية االأرثوذك�سّية.

امل�سناة توراة: يعترب هذا الكتاب من اأعظم ما كتب ابن 

وو�سوح،  بدقة  جمع  وفيه  دينية،  موؤلفات  من  ميمون 

اليهودي  الت�رضيع  وبنظام منطقي واإيجاز غري م�سبوق، 

كتَب بالعربية، وحاوَل التوفيق بين الدين 

والمنطق. تأثَر بالفالسفـة المسلمين، 

وكان أحد أهم المجددين فـي الشـريعة 

اليهودية عبر العصور...
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حظره واإحراق ن�سخه. كما القى الكتاب اأي�سًا معار�سة 

ذلك  الرغم من  وعلى  اآنذاك.  امل�سلمني  علماء  بع�ض  من 

يظل »داللة احلائرين« من روائع نتاجات الفكر اليهودي 

يف القرون الو�سطى.

بعد  الثاين  الرافد  »التلمود«  ُيعترب  اليهودية  ال�رضيعة  فـي   *
التوراة، وي�سعه معظم اليهود يف منزلة التوراة، وقد كتبه عدد 

من اأحبار اليهود عرب التاريخ ل�رضح الديانة اليهودية واآدابها 

يف التوراة، ويتكون التلمود من ق�سمني: االأول: امل�سناة؛ وتعني 

وتفا�سري  �رضوحًا  وت�سم  التوراة(،  بعد  )اأي  الثاين  الكتاب 

يد  على  ال�سفوية  اليهودية  ال�رضائع  جتميع  مت  وفيه  للتوراة، 

امليالدي.  الثاين  القرن  نهاية  يف  النا�سي  يهوذا  احلاخام 

وتعليقات  حوا�ٍض  عن  عبارة  وهو  اجليمارا،  فهو  الثاين  اأما 

ونقا�سات مدونة حول امل�سناة.

)1( جورج طرابي�سي: معجم الفال�سفة، دار الطليعة، 2006.

)2( اإ�رضائيل ولفن�سون: مو�سى بن ميمون: حياته وم�سنفاته، 

جلنة التاأليف والرتجمة والن�رض، القاهرة، 1936.
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احل�سارة  االإميان،  )ع�رض  احل�سارة  ق�سة  ديورانت:  ويل   )4(

اليهودية، عقل اليهودي وقلبه، ابن ميمون(.

)5( امل�سدر نف�سه.

)6( Cohen, Mark R. «Poverty and Charity in 
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)7( Mircea Eliade, «Encyclopedia of Religion», 

Macmillan, 1966.

ميمون،  بن  مو�سى  عمران  اأبو  الكوثري:  زاهد  حممد   )8(

املقدمات اخلم�ض والع�رضون يف اإثبات وجود اهلل ووحدانيته، 

املكتبة االأزهرية للرتاث، 1993.

)9( ويل ديورانت، م�سدر �سابق.

)10( مو�سى بن ميمون القرطبي: داللة احلائرين، ترجمة: د. 

ح�سني اآتاي، مكتبة الثقافة الدينية، 2002.

)ج( ف الفل�سفة: دللة الائرين

و�سع ابن ميمون معظم اآرائه الفل�سفية يف كتابه ال�سهري 

»داللة احلائرين«)10(، الذي ُيعترب ذروَة التفكري اليهودي 

الفل�سفي يف القرون الو�سطى؛ التفكري الذي -ح�سب قول 

اإىل  اليهودية  العقلية  يخ�سب  يزال  »ال  ولفن�سون-  د. 

االأو�سح  النموذج  اأنه  اإىل  اأي�سًا  الذي ي�سري  يومنا هذا«، 

لتاأثري الفل�سفة العربية االإ�سالمية على التفكري الفل�سفي 

اليهودي. توجه ابن ميمون بهذا الكتاب اإىل من �سماهم 

الفل�سفة  اأغوتهم  الذين  اليهود  العلماء  »احلائرين«، وهم 

االإحلادية يف م�رض وفل�سطني  الفل�سفية  وتاأثروا باالآراء 

تقرره  ما  بني  فحاروا  و�سفه،  ح�سب  اإفريقيا،  و�سمال 

الفل�سفة بالعقل وما تقرره ال�رضيعة اليهودية بالنقل.

الالهوت  هيمنة  من  ميمون  ابن  حترر  الكتاب  هذا  يف 

وعالقة  االإلهية  العدالة  مفاهيم  اإىل  وتطرق  اليهودي، 

الدين بالفل�سفة، وما اأفاده، وتاأثر به، من اآراء وكتابات 

الفال�سفة املتكلمني امل�سلمني واأدبائهم، خا�سة الفارابي 

واأبا بكر بن ال�سائغ واآخرين، فحاول التوفيق بني الدين 

التي  التناق�ض بني احلقائق  ا�ستحالة  واملنطق، واإثبات 

يتو�سل اإليها العقل الب�رضي مع تلك التي يوحي بها اهلل.

ا�ستغرق ابن ميمون ع�رض �سنوات يف تاأليف هذا الكتاب، 

1190، ومتت ترجمته بعد �سنوات اإىل  وانتهى منه عام 

العربية ثم اإىل الالتينية. وقد اأحرز الكتاب �سهرة وا�سعة، 

القرن  يف  الذهنية  العوا�سف  اأ�سد  من  عا�سفة  واأثار 

من  الفال�سفة  عظماء  من  العديد  يف  واأّثَر  ع�رض،  الثالث 

يف  لالنتقاد  اأي�سًا  تعر�ض  اأنه  اإال  اليهود؛  وغري  اليهود 

االأو�ساط اليهودية، اإىل احلد الذي مت، يف �سنوات الحقة، 

المصـادر


