
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: jistsr.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية 

 م 2020، 4، العدد 6المجلد 

e-ISSN: 2289-9065 

 

 الفلسفة اإلسالمية وأثرها يف فالسفة اليهود 
 )موسى بن ميمون إمنوذجاً( 

ISLAMIC PHILOSOPHY AND ITS IMPACT ON JEWISH PHILOSOPHERS 

(MUSA BIN MAMMON AS A MODEL) 
 

 رشيد  صابر كفاح .م.ا
 كلية العلوم اإلسالمية ت العراق   -جامعة تكريت  

kifah.j7@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م  2020  -هـ    1441

 

 

 

 

 

mailto:kifah.j7@gmail.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 2 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Islamic philosophy has a profound impact on Jewish scholars and others، but that is what Arab or 

non-Arab studies have not shown، and here lies the problem of research، which aims to track that 

effect and its application to the famous philosopher Musa bin Maimon. According to a Jewish 

scholar، some results will emerge، the most important of which are: Maimon bin Musa was 

influenced by Islamic philosophy، and his claim to convert to Islam is false. 

Keywords: impact، philosophy، Islamic، Jews، Musa bin Memon 

 ملخص البحث 
للفلسفة اإلسالمية األثر البالغ على علماء اليهود وغريهم، ولكن ذلك الذي مل تظهره الدراسات العربية أو غري العربية، 
وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يهدف إىل تتبع ذلك األثر وتطبيقه على الفيلسوف الشهري موسى بن ميمون، وقد 

روع الفلسفة عند أحد علماء اليهود لتظهر بعض النتائج واليت من قام البحث على املنهج التحليلي، والذي تتبع مش 
 أتثر ميمون بن موسى ابلفلسفة اإلسالمية، وأن ادعاء اعتناقه لإلسالم غري صحيح.أمهها:  

 . : أثر، الفلسفة، اإلسالمية، اليهود، موسى بن ميمون الكلمات املفتاحية
 
 
 

 املقدمة 
احلمد هلل على عظيم فضله وامتنانه، محدا يليق جبالل وجهه الكرمي وعظيم سلطانه، وصلى هللا على نبينا حممد خامت   

 (1) انبيائه، وعلى اله وصحبه وسلم، القائل "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" 
 وبعد: 

النعم، النقم، على ما مُن به وتكرم، وتفضل واعطى وت  فالشكر لواهب  رحم، فأجزل املنن،فله احلمد والشكر ومبيد 
والشكر حلبيبنا الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الذي دعاان للعلم وحُث عليه فكل من اقتدى به سار  والثناء احلسن.

 اليه.
به لقد اهتم اإلسالم ابلعقل اإلنساين اهتماماً كبرياً وهيأ له الظروف املناسبة، وعندما خياطب اإلسالم العقل فإنه خياط   

بكل ملكاته وخصائصه، فهو خياطب العقل الذي يعصم الضمري، ويدرك احلقائق، ومييز بني األمور، ويوازن بني األضداد، 
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ويتأمل ويعترب، فإذا أدرك العقل مجيع هذه األمور، فإنه تزول من طريقه العقبات حىت يستطيع ممارسة دوره كامالً يف 
 .(2) هذا الوجود  

ومن هنا رفض اإلسالم التقليد األعمى، وقضى على اخلرافات واألوهام، وغرس العزة يف نفس املؤمن وحرره من عقدة    
اخلوف من أي كائن خملوق، وقرر املسئولية الفردية، وقد كان ذلك كله مبثابة متهيد الطريق أمام العقل اإلنساين ليمارس 

 .(3) وظيفته اليت خلق من أجلها
مبدأي التوحيد وختم النبوة يُ َعدَّان مبثابة رفع الوصاية عن العقل اإلنساين، فليس هناك مكان ألحد بعد ذلك ونرى أن     

الدعاء االتصال ابهلل وفرض تعاليم على الناس ابسم الدين، فإن الدين قد اكتمل، والعقل قد نضج، فال جمال لزعزعة 
 الدين، وال التشويش على العقل.

كرمي على النظر والتفكر، والتأمل يف هذا الكون، ودفع العقل دفعاً للقيام بوظيفته اليت خلق من وقد حث القرآن ال   
أجلها وهي التفكر الذي يعد حقاً طبيعياً لإلنسان، وغريزة فطرية مثل حقه يف احلياة، ومن هنا كان احلفاظ على العقل 

مسة للشريعة اإلسالمية، مثل احلفاظ على احلياة نفسها، حىت يستطيع القيام أبداء وظائفه املشروعة من بني املقاصد اخل
وإن اإلنسان دون تفكري ليس إنساانً على احلقيقة، بل هو كائن تنازل عن إنسانيته وارتضى لنفسه أن يكون يف مرتبة 

 .(4) أدىن من مرتبة احليوان األعجم
تخدمون عقوهلم، بل يصمون حواسهم وعقوهلم ومن هنا عاب القرآن الكرمي على هؤالء الذين ال يفكرون، أي ال يس   

عن طلب املعرفة أو الفهم، وبذلك يعطلون وسائل املعرفة لديهم من حس وعقل عن أداء وظائفها اليت أرادها هللا تعاىل، 
ََهنََّم َكثجريًا مجَن اِلْجن ج َواإْلجْنسج هَلُْم    ويف هذا الصدد يقول القرآن الكرمي:) َا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل َولََقْد َذَرْأاَن ِلج قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن ِبج

َا أُولَئجَك َكاأْلَنْ َعامج َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَئجَك ُهُم اْلَغافجلُ  َا َوهَلُْم َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِبج ُروَن ِبج  .(5)  وَن(يُ ْبصج
ولقد حاول ابن رشد برباعة، أن يثبت أن الشريعة )أو الدين( توجب التفلسف، وكان هذا أول مبدأ من املبادئ اليت    

اعتمد عليها ابن رشد، حىت يتم التوفيق بني الدين والفلسفة،أو النقل والعقل، واثبت ذلك مستداًل ابآلايت اليت تدل 
اواًل شرعياً، وأن الدين اإلسالمي يدعو إىل أتمل الكون، والقرآن الكرمي على ذلك، خصوصاً وأنه يتناول هذا التوفيق تن

إال  ما هي  الكرمي  القرآن  املذكورة يف  احلكمة  والتفكر واحلكمة، وكلمة  العقل  اعمال  إىل  تدعوا  اليت  مليء ابآلايت 
عرفتها به فذلك بني يف غري ما ، يقول ابن رشد: "فأما أن الشرع دعا إىل اعتبار املوجودات ابلعقل وتطلب م(6) الفلسفة

وَّلج احلَْْشرج َما آية من كتاب هللا تبارك وتعإىل مثل قوله: )ُهَو الَّذجي َأْخرََج الَّذجيَن َكَفُروا مجْن أَْهلج اْلكجَتابج مجْن دجاَيرجهجْم ألجَ 
ُْم َمانجَعتُ ُهْم ُحُصوَُّنُْم مجَن اّللَّج  ُتْم َأْن خَيُْرُجوا َوظَنُّوا َأَّنَّ ُبوا َوَقَذَف يفج قُ ُلوِبججُم الرُّْعَب خُيْرجبُوَن ظَنَ ن ْ ُ مجْن َحْيُث ملَْ ََيَْتسج  فََأََتُهُم اّللَّ

ُوا اَي أُوِلج اأْلَْبَصارج ( َْيدجيهجْم َوأَْيدجي اْلُمْؤمجنجنَي فَاْعَتربج اتج َواأْلَْرضج ، وقوله تعاىل: )أََوملَْ يَ ْنظُُروا يفج َمَلُكوتج السََّماوَ (7) بُ ُيوََتُْم أبج
ُ مجْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقدج اْقََتََب َأَجُلُهْم فَبجَأي ج َحدجيٍث بَ ْعَدُه يُ ْؤمجُنوَن(   ، وهذا نص َيث على (8) َوَما َخَلَق اّللَّ

 .(9) النظر يف مجيع املوجودات " 
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الفكرية دعوة ص   ملكاته  لإلنسان الستخدام  القرآن  اإلسالم وهلذا كانت دعوة  التأويل، وهكذا جيعل  تقبل  رَية ال 
وفريضة إسالمية مقرراً  الفلسفة (10) التفكري واجباً  ، وابملقابل فان حبثنا هذا هوليس يف سياق الدخول يف اساسيات 

ومنهم سعداي  بشكل خاص،  اليهود  وفالسفة  عام  بشكل  اليهودية  على  أثرها  يف  وأمنا  وامهيتها فحسب  اإلسالمية 
وقد وجدت الكثري من الشروحات   يلون االسكندري، وسبينوزا من العصر احلديث، وموسى بن ميمون،الفيومي، وف

اإلسالمية وفالسفتها، أمثال ابن رشد والفارايب والكندي وابن   واالقتباسات للكثري من النصوص املتأثرة ابلفلسفة العربيىة
أابن   ولقد اخَتان من اكثر الفالسفة اليهود البارزين الذين أتثروا ابلفلسفة اإلسالمية هو )موسى بن ميمون (،  سينا،

راجع املتعلقة ابلفلسفة مع ذلك فهناك العديد من املأتثر اليهود مبختلف العلوم العربية من الفنون العلمية واالدبية، و 
العربية واإلسالمية يف العصر الوسيط قد مت اجيادها من قبل بعض البحاثة املعاصرين لدى العديدين من املؤلفني اليهود 

أشهرهم يعقوب القرقزاين واسحق االسرائيلي وسليمان بن غابريول وابهيا   1500  - 900الذين نشطوا يف الفَتة ما بني  
م بن هيا ويوسف بن صديق وصاموئيل بن تيبون وشيم طوب بن فاالقويرا والوي بن غريشوم وموسى بن فاقودا وابراها

 . انربوين وحاسداي كريسكاس
 وعالوة على ماتقدم فأن من أهم اسباب اختياري لكتابة هذا البحث: 

 املؤلفني اليهود، ما عدا نتائج حىت ولو مؤقتة حول املدى احلقيقي هلذا التأثري وكذلك طرق انتشاره بنيإىل  الوصول    -1
 بعض احلاالت اخلاصة املتعلقة ابملنطق اليهودي، كمثل تلك املصادر العربية اليت تعود إىل القرن الرابع عشر.

ن اصطالح "أثر" يف حد ذاته جيب ان يقتصر على حاالت يتم فيها استخدام البحاثة اليهود اثباَتت مباشرة ان إ  -2
ية )مثال من املعروف جيدا ان موسى بن ميمون سالمثوقة فيما يتعلق ابملصادر العربية واإلمل تكن صرَية ابلضرورة ومو 

نه ويف حاالت عديدة أكان على علم مباشر بل واستخدم العديد من املصادر الفلسفية العربية، كذلك جيب االعَتاف  
مباشر ولكن من خالل كتاابت   كان البحاثة يف العصور الوسطى على علم بل واستخدموا تلك املصادر ليس بشكل

 . موسى بن ميمون 
 الفلسفة اإلسالمية تعترب االساس لكل الفلسفات والدايانت االخرى.   - 3
ن فحصأ َترخييا هلذا االثر جيب اال يتم بناء على اخلطوط الرئيسة للتاريخ والفلسفة اليهوديني، وإمنا بناء على ا  - 4

الذين قرأ الفالسفة اليهود مؤلفاَتم سواء يف نسخها االصلية أو من سجل منظم لفالسفة إسالميني وعرب متنوعني،  
 . خالل ترمجاَتا العربية يف العصر الوسيط. أو يف بعض احلاالت حىت من خالل الَتمجات الالتينية يف العصور الوسطى

حد املؤلفني قد مت ترمجته إىل العربية يتم االستشهاد به حرفيا النصوص( أل أو  ن يف حاالت عندما يكون النص )أ   - 5
 .صوله العربيةأيف  
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 ثر(املطلب االول: التعريف مبصطلحات البحث )الفلسفة، العقل، األ
 تعريف الفلسفة لغة واصطالحا  -أوال:

 . الفلسفة يف اللغةً   -أ  
الفلسفة يف اللغة: من فلسف الشيء أي فسره تفسرياً، وتفلسف: سلك طريق الفالسفة يف حبوثه وتكلف طريقتهم    

، (12) والفلسفة كلمة يواننية مركبة يف االصل من مقطعني: )فيلو( أي احملبة، و)سوفيا( احلكمة"   .(11) دون أن َيسنها
 .( 13) فيكون معناها" حمبة احلكمة"

ث يف فروع الفلسفة    ، وتَ َفْلَسَف أي تعاطى الفلسفة، وحتكََّم أي أتنَّق (14) والَفْيلسوف: هو )حمب احلكمة( والعاملج الباحج
وتفنَّن يف املسائل العلمية. فالفلسفة هي احلكمة والتفنن يف علم األشياء، ودراسة املبادئ األوىل وتَ ْفسري املعرفة تفسرياً 

مياً تشمل العلوم مجيعاً، لكنها اقتصرت يف هذا العصر على املنطق واألخالق وعلم اِلمال وما . وكانت قد (15) عقلياً 
 . (16) وراء الطبيعة، الفلسفة

 الفلسفة يف االصطالح.  - ب  
 ذكر العلماء عدة تعريفات ملصطلح الفلسفة منها:     
 .(18) ة البشرية لتحصيل السعادة األبدية (بقوله:) هي التشبه ابإلله حبسب الطاق  -رمحه هللا   -(17) عرفها اِلرجاين-1
: )أبَّنا البحث عن علل األشياء ومبادئها األوىل أو هي العلم الذي يبحث يف الوجود من حيث (19) وعرفها أرسطو  - 2

 .(20) هو وجود(
 . (22): ) أبَّنا النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على الصانع ((21) وعرفها ابن رشد -3
هي: )استكمال النفس اإلنسانية بتصور األمور والتصديق ابحلقائق النظرية والعملية   (23) والفلسفة عند ابن سينا  -4

 .(24) على قدر الطاقة اإلنسانية (
 . (26) : ) هي العلم ابملوجودات مبا هي موجودة ((25) وعرفها الفارايب بقوله  -5
 .(28) حبقائقها الكلي ة (  : ) هي علم األشياء (27) والفلسفة عند الكندي    - 6

 اثنياً: تعريف الَعقل لغًة واصطالحاً. 
 . (29) مبعىن احلججر والُنهى(    "مصدر"  اسم  )  :العقل لغةً   -ا
مطرد، يدل ُعْظمه على ُحْبسة يف الشيء أو   : "العني والقاف والالم اصل واحد منقاسُ -رمحه هللا -(30) قال ابن فارس    

ما يقارب احلُْبسة، من ذلك العقل، وهو احلابس عن ذميم القول والفعل، فالعقل: نقيض اِلهل، يقال عقل يعقل عقالً 
ل . وقيل: العاقل الذي َيبس نفسه ويردها. . . . والعق(31) إذا َعَرَف ما كان جَيهُلُه قبْل، أو أنزجر عما كان يفعله"

االمور وأنه أييت مبعىن (32) الثبت يف  واالمساك،  والنهي،  احلبس، واحلجر،  منها:  معاٍن عدة  للعقل  أن  لنا  ويتضح   .
 . "املصدر" من الفعل"عقل"
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 العقل يف االصطالح:   -ب
 أورد العلماء عدة تعريفات اصطالحية للعقل منها: 

يهيأ ِبا لدرك العلوم النظرية، وقيل العقل هو نور يقذف )العقل غريزة    :(33) -رمحه هللا-قال ابن زكراي األنصاري -1
 . (34) يف القلب(

بقوله: )العقل اسم صريح وليس صفة. .. والصحيح أنه جوهر جمرد يدرك الفانيات -رمحه هللا –وعرَّفه اِلرجاين   -2
 . (35) ابلوسائط واحملسوسات ابملشاهدة(

الكفوي   -3 البقاء  أبو  هللا-وقال  هو  (36) - رمحه  )العقل  وكماهلا :  وقبحها،  حسنها  من  االشياء  بصفات  العلم 
   .(38) ، فالعقل مصدر " يدل على معىن جمرد من احلدث فليس له جثة وال يشغل حيزاً من الفراغ( (37) ونقصاَّنا " 

 تعريف األثر يف اللغة واالصطالح. -اثلثا:  
 . (40) أثراً يقال: أث ََّر فيه أتثرياً، ترك فيه  ،  (39) العالمة األثر يف اللغة:    -أ  

 الربيق واللمعان.   - 2العالمة والرسم الباقي.   -1وقيل: األثر يدور يف عدةج معاٍن:  
 .(41) التفضيل والتقدمي -3
ُكلَّ َشْيٍء ، من قول                     ه تعال             ى:) إجانَّ ََنُْن َُنْيجي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآََثَرُهْم َو (42) يت األثر: مبعىن اخلرب وأي   -4  

َناُه يفج إجَماٍم ُمبجنٍي(   ، أي نكتب ما أسلفوا من أعماهلم، ونكتب آَثرهم، وروي عن الرسول قوله: )من سنًَّة (43) أْحَصي ْ
 .  (44) آَثره   نًة حسنًة كتب له ثواِبا، ومن سنَّ سنًة سيئًة كتب عليه عقاِبا(، وسنن النب س
 األثر يف االصطالح.   -ب
: األول: مبعىن النتيجة، وهو احلاصل من الشيء، والثاين: العالمة، والثالث:     عرفه اِلرجاين بقوله:" األثر له ثالثة معانج

 هذا البحث هو النتيجة.   ، والذي يهمنا يف (45) مبعىن اخلرب"
 الفيلسوف موسى بن ميمون )حياته ونشأته، علميته ومؤلفاته(   - املطلب الثاين:

 حياته   -أوال:   
( املشهور يف الغرب ابسم )ميمونيدس ( واشتهر  1135-مارس 20ابو عمران موسى بن ميمون بن عبيد هللا القرطب )  

عند العرب بلقب الرئيس موسى وعند االسرائيليني ب)هارامبام(.كان فيلسوفا يهوداي سفارداي، وكان حفيدا للحاخام 
بح ابن ميمون من اكثر علماء التوراة اجتهادا ونفوذا يف العصور اليهودي )يهوذا هاانانس( الذي مجع املشناه ودوَّنا.واص

 (.46الوسطى ) 
ولد ابن ميمون يف قرطبة ببالد االندلس يف القرن الثاين عشر امليالدي، وهو من عائلة مشال افريقية تعرف بعائلة الباز 

ربية، حيث درس يف جامعة القرويني،مث إىل مدينة فاس املغ  1159وهي عائلة يهودية كبرية ومن هناك انتقلت عائلته سنة
 . 1165انتقلت إىل فلسطني سنة  
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عمل يف مصر نقيبا للطائفة اليهودية،وطبيبا لبالط السلطان صالح الدين االيويب،كان اوحد يف زمانه يف الطب ومتفننا 
وجد معبد لليهود مسي ابمسه يف القاهرة يف العلوم وقد اتقن اللغة اليواننية والسراينية اضافة للغة العربية والعريية وإىل االن ي

 (47) يف منطقة العباسية.
والفلسفة  اليهودية  الداينة  لتعليم  الفسطاط  يهود مصر يف  انشأها  اليت  املدرسة  استاذا يف  اصبح  سبع سنوات  وبعد 

 م(. 1204والرايضيات والطب،وقد تويف ابن ميمون يف القاهرة عام)

 علميته   -اثنيا:

عاش ابن ميمون يف احمليط العريب اإلسالمي، ك فقد أكد الباحثون انه تلقى العلم على يد ثالثة من العلماء املسلمني، 
، وتلقى من ابن رشد بشكل غري مباشر حني (49) ومن أحد تالميذابن الصائغ (.48) حيث تلقى مباشرة من ابن االفلح  

 مؤلفات ابن رشد طيلة ثالثة عشر سنة. على دراسة    - كما يذكر ابن ميمون نفسه  -عكف

حيث كتب ،  (1205-1139ن يكمل شرح املشناه بعد بلوغه الثالثني من العمر)أ قامته يف مصر  إ  ثناءأوقد استطاع  
( 1168مت عمله َنو سنة ) أ هذا التفسري لفظا وتعبريا ابللغة العربية الدارجة يف مصر وجعل كتابته ابحلرف العربي وقد 

 ومساه السراج.

ولتأثر ابن ميمون ابلفكر والثقافة اإلسالمية عده بعض الباحثني املسلمني فيلسوفا إسالميا كالشيخ مصطفى عبد الرزاق 
جيب أن يعترب موسى بن ميمون من الفالسفة املسلمني( وسرد الذي كتب مقدمة لكتاب اسرائيل ولفنسون اذ قال

دلة على ذلك ويرى البعض من املفكرين املسلمني ان ابن ميمون وان مل يكن مسلما آمن ابإلسالم، فهو فيلسوف األ
إسالمي ابملعىن الثقايف واحلضاري فحسب بل هو فيلسوف إسالمي من انحية الشكل واملضمون، ألنه نشأ يف مناخ 

اقشاته لنصوص التوراة إمنا يصدر عن فكر وثقافة فكري إسالمي، ساهم فيه وأضاف اليه،بقدر ما أخذ عنه،وهو يف من
إسالمية وينتقد املتكلمني املسلمني أبسلوب لنَي، ويدافع عن اليهودية بنفس االسلوب اليت جاءت به الفلسفة اإلسالمية 

 (50ومتكلموها.) 

 مؤلفاته:   -اثلثا

يعة اليهودية واملؤلفات الفلسفية مث املؤلفات قسام هي املؤلفات اخلاصة ابلشر أبن ميمون مؤلفات كثرية تقسم إىل ثالثة  ال
 الطبية ومن أبرز تلك املؤلفات:

مقالة يف صناعة املنطق: وهو كتاب مكتوب ابللغة العربية، وقد ترمجه ابن طبون إىل اللغة العربية، وترمجه مباهات   - 1
 تورك إىل اللغة الَتكية. 
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م( يف كتاب امساه) كورَت ۱۹۵۵هذا الكتاب ع ام )" فصوال من  Rocko ekكتاب السراج: وقد نشر "ركوك - 2
{ االسم الثالثة عشر لالميان اليهودي   Holzerم( نشر هولتزر  ۱۹۰۱ترجم إىل عدة لغات. ويف عام )   موسيس و

 ( 51) اليت وضعها موس بن ميمون كمقدمة للباب االول من التلمود وكتبها ابللغة العربية ولك حبروف عيوية.  

أي تثنية التوراة: وهو صنف ابلعربية ويعرف ايضا اب اليد القوية ( ) يدهحزاقا (   Mishne Torahمشته توره  -3
 ميمون عشر سنوات   ابننسبة إىل اسفسار البالغة اربعة عشر سفرا وقد صرف  

يعده البعض اعظم م( يف اعداد هذا املصنف و َيث فيه األحكام، والقوانني، واملعامالت التشريعية و   ۱۱۸.  -۱1۷۰)
ًمدون انتجته القرائح اليهودية بعد تدوين التلمود. وقد اعتمد يف أتليفه هذا املصنف على التلمود البابلي مع االستعانة 
ابلتلمود الفلسطيين كلما دعت احلاجة إىل ذلك. وقد قضي على مجيع العوائد الشعبية اليت كانت مبنزلة الشريعة، وما 

 ة لدى اليهود.هي اال اَنرافات شائع

 رسالة إىل اليمن: وقد كتبها ابلعربية إىل يهود اليمن وترمجها ابن طبون اِل العربية   - 4

 م(. ۱۹۵۲نيويورك عام )   - مقالة عن البعث: وقد كتبها ابللغة العربية وابحلروف العربية، ُنشرت ألول مرة يف  -5

املصادر العربية والعربية هذا الكتاب حيث وضعه   واعتمد   م (1190-1186ني عامي )بداللة احلائرين، وقد كتبه  -6
احلياة، اما العربية استعماهلا حَد   شؤونابللغة العربية لفظا وتعبريا، اما إىل وذلك الن العربية كانت لسان التخاطب يف  

ء جلدته مل ن يقول البناأ االعتبارات الدينية ويقتصر على طبقة علماء اليهود دون غريهم. وهو يف منهجه هذا استطاع 
 . (52) يشأ قوله للقارىء العريب أو للمسلمني والنصاری  

 املطلب الثالث: أثر العلماء املسلمني يف موسى بن ميمون 

تالميذ ايب بكر الصائغ، وأبن   فأخذ من احد   يؤكد الباحثون أبن موسى بن ميمون أخذ من ثالثة عن العلماء املسلمني،
االفلح وأبن رشد. إال انه يف مؤلفاته اليشري إىل أنه أخذ عن ابن رشد، بل كان يَصرح أبنه حصل على مجيع مؤلفات 

)احلس واحملسوس( ويؤكد كثري من الباحثني   هذا الفيلسوف اإلسالمي اِلليل واستطاع االطالع عليها وقراءَتا خالل
 كتب ابن رشد وأخذ منها.   رجوع ابن ميمون إىل

 ابن رشد. -

وابن رشد الفيلسوف املسلم وأثره يف أبن ميمون اليهودي. هذه الشهادة وردت يف أكثر من مرجع، منها كتاب ابن   
رشد والرشدية، للفيلسوف الفرنسي إرنست رينان، يف سياق حديثه عن التأثري القوي لفلسفة ابن رشد على أفكار 
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ن، والفالسفة اليهود عموماً. هناك من قال إن ابن ميمون كان تلميذاً مباشراً البن رشد، مثل وفلسفة موسى بن ميمو 
، لكنهما عاشا يف إطار 1بروكر، وليون اإلفريقي )احلسن بن حممد الوزان(، إال أن أغلب املصادر تؤكد أَّنما مل يتقابال  

(، وعاش أبو عمران، 1198  -1126الثاين عشر ) مكاين وزماين متقارب. عاش أبو الوليد حممد بن رشد يف القرن  
، لكن األخري ترك األندلس بعد دخول املوحدين واستقر يف مصر، إال 1204و   1135موسى بن ميمون، بني عامي  

وهو موضوع  أن أوجه التشابه بني روح الفيلسوفني واجملال الفكري لكل منهما مثرية ألَّنا تصل إىل التطابق أحياانً،
ألستاذ الفلسفة دراسة  ألستاذ  ميمون"،  ابن  "دراسات  ضمن كتاب  وردت  سَتومسا،  سارة  العربية،  الدراسات  ة 

أواًل  العاملني:  التوافق بني  الدراسة إىل جوانب هامة من هذا  اليهودية، آرثر هيمن. تشري  الدراسات  واملتخصص يف 
عضهما، وعن املسيحية السائدة يف أورواب من خارج النطاق املسيحي األورويب، وكالمها من دينني خمتلفني عن ب أَّنما

وقتها، ولكنهما، كما تبحث الكاتبة، يتشاِبان أبَّنما كاان ملتزمني بتقدمي تفسريات جديدة للدين، ويشَتكان كذلك 
 ابلتأثري الذي تركاه على أوراب. 

فقد كان العقل ابلنسبة لذاع صيت ابن رشد كفيلسوف عقالين، جتاوز أثره حدود السياق الثقايف والديين اإلسالمي،  
له طريقاً وحيداً للحكم على األشياء، إذ إن أفكار ابن رشد، أو ما اصطلح عليها ب "الرشدية"، مل تكن ذات أثر كبري 
يف الثقافة العربية اإلسالمية خالل حياته، بينما كان هلا أثٌر ابلٌغ يف الفلسفة اليهودية واملسيحية خالل القرون الوسطى. 

امتازت ابالندماج والتعايش بني خمتلف مكو انَتا؛ فباستثناء   "كان ابن ميمون نتاج جمتمع وحضارة وثقافة  يف املقابل 
املراحل اليت شهدت عدم استقرار وأعمال عنف مرتبطة ابلنزاع على السلطة وتغيري احلك ام وانتفاضات القصور، كانت 

  والسلم".السمة الغالبة هي العمل املشَتك والتعايش يف كنف األمن  

 -الفارايب:  -
تبني إن ابن ميمون إىل جانب مسامهاته يف جمال الدين والفلسفة والتأويل العقالين للتقاليد والطقوس اليهودية، فهو 
طبيب وعامل فلك، تتلمذ على يد كثري من العلماء العرب اضافة إىل ابن رشد ابن ابجة، وكان الفارايب ملهمه الثاين بعد 

  ( 54)قوانني طبيعية، ميكن معرفتها من خالل البحث العلمي والتجريبأرسطو، من جهة إميانه أبن العامل حتكمه  
كان هدف ابن ميمون من األصول الثالثة عشر هو أن َيصل على إمجاع كل الناس عليها على اختالف مراتبهم يف 
التصديق: الربهانيون واِلدليون واخلطابيون. ذلك ألن هذه األصول تتنوع بني األصول الفلسفية الربهانية اخلالصة: وجود 

صول اِلدلية: أنه األحق ابلعبادة، وعلم هللا أبفعال البشر؛ واألصول هللا، ووحدانيته، ونفي اِلسمية عنه، وقجَدمه؛ واأل
اخلطابية الشعرية: علو نبوة موسى، وأايم املسيح، ونفي نسخ التوراة. إن هذه األصول ِبذا الَتتيب وبنوعية كل أصل 

ب إىل أن االجتماع البشري منها هي حتقيق ملشروع الفارايب يف اِلمع بني الفلسفة والدين، إذ قد سبق للفارايب أن ذه 
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ال يستقيم إال ابعتناق اِلمع آلراء صادقة حول طبيعة الوجود وطبيعة املبدأ األول وما يصدر عنه من مباديء ثوان 
 ( 55.(وموجودات، وبتمثيل كل هذه املباديء للجمهور بطريقة خيالية شعرية تسهل عليهم تقبلها واالعتقاد فيه

شرح الذي قدمه ابن ميمون عليها تقف دليالً على أنه كان يتعامل مع الَتاث الفلسفي إن هذه األصول وابلصياغة وال 
اإلسالمي ابلطريقة التوفيقية والتلفيقية، وهي نفس الطريقة اليت ظهرت واضحة يف "داللة احلائرين". فهو جيمع أفكاراً 

ارض رأيناه هو أنه يصل بعدد األصول فارابية مع أفكار رشدية ميكن أن تكون متعارضة مع بعضها البعض. وأكرب تع
اإلميانية إىل ثالثة عشر يف مقابل األصول الثالثة لدى ابن رشد. لكن نظراً لرغبته يف معاملة املعتقدات اخلاصة ابليهودية 

بني إىل أصول إميانية فقد زاد هذا العدد، يف حني أن أصول ابن رشد الثالثة مل تكن سوى نقاط االلتقاء العامة والكلية  
 .الشريعة واحلكمة

هلذا تعاطى الطب كثريا يف صفوف نبالء مصر أايم صالح الدين، حيث ال جيد الوقت الكايف للكتابة والقراءة، ويف 
الوقت نفسه، يتبىن العقالنية يف بعض جتلياَتا، وسارع إىل شجب اخلرافة والتفكري الغيب، معتربا أن فهم العامل جيب أن 

 ( 56.(بيعي يرتكز على العامل الط

يبقى أن جهد ابن ميمون الفلسفي والديين والعلمي َيتاج إىل اهتمام الباحثني الستشراف عالقته اببن رشد وسبينوزا 
والفارايب وأرسطو. ففي الوقت الذي انل فيه هؤالء ما استحقوه من عناية، يبقى فيلسوفنا العقالين مهمشا، على الرغم 

 .تقوم ِبا بعض املؤسسات األكادميية يف هذا املضمارمن احملاوالت املتواضعة اليت  
 اخلامتة:

رحلة ابن ميمون وَتثره ابلعلوم العربية واإلسالمية، الفلسفية والفقهية والطبية ورحلته بني الغرب والشرق الزال البحث   
سالمية على اليهود رغم عنها غري مكتمل اذ مل نرى من الباحثني العرب اال قليل ممن هم حبثوا يف أتثري احلضارة اإل

ثني لذا جيب البحث والتقصي عن أثر ابن رشد يف ابن ميمون كقول: بعض الباح  أعَتاف اليهود والغرب أبثرها عليهم،
يف كتابه »إخبار العلماء أبخبار احلكماء«، فقال إن »ابن ميمون اعتنق   وكتب عنه القفطي  انه قرأ كتب ابن رشد كلها 

اإلسالم عالنية، وإنه عاش مثل املسلمني؛ فكان يرتل القرآن الكرمي ويقيم الصلوات اإلسالمية، حىت استتبت له األمور. 
هذا اخلرب مشكوك يف صحته،   مث ترك األندلس مع عائلته، مرحتاًل إىل مصر اليت كشف فيها هويته اليهودية«. غري أن

ألن فَتة استقراره بفاس، ال تتجاوز مخس سنوات، وكتب فيها »رسالة عمن يُكرهون على تغيري عقيدَتم«، ردا على 
احلاخامات بشأن أن الشهادة أفضل من تغيري العقيدة، إىل جانب رسالته الشهرية إىل يهود اليمن املضطهدين، الذين 

كان شائعا، آنذاك، نداء اليهود مبسايرة واقع اإلكراه الديين، عن طريق التمسك سرًا ابلعقيدة،   رفضوا تغيري دينهم. ومما
إذ ترك أحكاما شرعية وقرارات وفتاوى غري هينة، ال يزال أثرها .  واالستمرار يف الصلوات، والتمسك ابألوامر والنواهي

أظهرته من قدرته على تنظيم الشأن األخالقي والسياسي    جليا يف التقاليد اليهودية ويف تراثهم املكتوب والشفوي، ملا
ملعضلة االضطهاد الديين والعرقي. فرسائله يف قضااي اإلكراه واإللزام على التعايش مع أداين خمتلفة، تصدح بنربة عقلية 
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علي من شأن ال لبس فيها، وما حتمله من قيم إنسانية كونية، ال تنتصر للتعصب أو اإلقصاء، بل تنادي ابلتسامح وت
وهذا ماملسه ابن ميمون يف ظل تعايشه مع العرب املسلمني واحتكاكه بفئات الشعوب من الفقراء إىل ،   العيش املشَتك
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