مو�سى بن ميمون
الفيل�سوف اليهودي وطبيب �صالح الدين
د .همدان زيد دماج

يعتبر موسى بن ميمون « »Moses ben Maimonأحد أهم رجال
الدين والفالسفة اليهود في العصور الوسطى .وجاءت شهرته
من محاوالته التوفيق بين المنطق والالهوت اليهودي ،إلى
جانب اجتهاداته الجريئة في توثيق وتجديد الشرائع اليهودية؛
ً
انعكاسا لتأثره بالفلسفة العربية
وهي المحاوالت التي كانت
اإلسالمية التي تربى عليها ،والتي اطلع من خاللها على
الفلسفات األخرى وخاصة الفلسفة اليونانية.

ولد ابن ميمون يف قرطبة ،عام  ،1138وهاجر مع �أ�رسته
�إىل فا�س ثم �إىل م�رص ،التي عا�ش فيها حتى وافته
املنية ،و�أ�صبح طبيب ًا لبالط احلكم ،ثم طبيب ًا خا�ص ًا
ل�صالح الدين الأيوبي ،الذي كان على عالقة وثيقة معه
مكنته من �إقناعه بال�سماح لليهود بالإقامة يف القد�س
بعد حتريرها وابتناء كن�س ومدار�س خا�صة بهم( )1بعد
�أن كان ال�صليبيون �أثناء احتاللهم املدينة قد حظروا
عليهم الإقامة فيها .لي�س هذا فح�سب ،بل �إن بع�ض
امل�صادر التاريخية ت�شري �إىل دوره يف �إقناع �صالح
الدين مبحاربة دولة بني مهدي يف اليمن والق�ضاء
عليها ،بعد �أن علم مبا يقوم به حكامها من ا�ضطهاد
ليهود اليمن و�إجبارهم على اعتناق الإ�سالم.
وعرب م�ؤلفاته العديدة ،التي كتب معظمها باللغة
ر�سخ ابن ميمون من مكانته الرفيعة بني علماء
العربيةَّ ،
وفال�سفة اليهود الذين لعبوا دوراً بارزاً يف تطور الديانة
اليهودية وو�صولها �إىل ما هي عليه اليوم .ويف هذا
ال�صدد ي�شري الدكتور ولفن�سون(� )2إىل �أنه على الرغم مما
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القته �آرا�ؤه من معار�ضة �شديدة �آنذاك� ،إال �أنه ال يوجد
من علماء اليهود وقادتهم يف حقبة ما بعد التلمود من
كان له الأثر الذي كان البن ميمون على جيله والأجيال
التي جاءت بعده ،هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أثري �آرائه الفل�سفية
يف بع�ض املفكرين والفال�سفة امل�سلمني وامل�سيحيني
�أمثال ابن تيمية و�سبينوزا.
تعددت الأ�سماء والفيل�سوف واحد

ُيعرف ابن ميمون ب�أ�سماء عديدة ،فهو �أبو عمران مو�سى
بن ميمون بن عبيداهلل القرطبي يف الكتابات العربية،
وهو احلاخام مو�شيه بن ميمون يف الثقافة اليهودية،
كما ُيعرف بالـ«رامبام» ( )Rambamاخت�صاراً
لـ«الرابي مو�شيه بن ميمون»� .أما ا�سمه الالتيني ال�شهري
فهو ميمونادي�س ( .)Maimondiesومن الأ�سماء
الأخرى التي ُعرف بها« :الرئي�س مو�سى»« ،ل�سان
الذهب» ،و«الن�رس العظيم» .كما كان ُيعرف يف طفولته
�أي�ض ًا بـ«الغالم مو�سى» .وعلى الرغم من تداول هذه
الأ�سماء يف املراجع املختلفة وكتب الرتاث ،وما ميكن

�أن يكون لتعدد الثقافات واللغات التي اهتمت به
وب�إنتاجه الفكري من ت�أثري يف تعدد هذه الأ�سماء؛ �إال
عرف نف�سه با�سمه العربي «مو�سى بن ميمون»،
�أنه كان ُي ّ
كما ورد يف كتاباته ور�سائله املتبادلة مع الآخرين،
مثل ر�سالته ال�شهرية �إىل يهود اليمن ،املعروفة بالر�سالة
اليمنية.
من الأندل�س �إىل م�رص

ُعرفت الفرتة التي ولد فيها ابن ميمون بنهاية الع�رص
الذهبي للثقافة اليهودية يف الأندل�س؛ فقد كانت قرطبة
وقتذاك حافل ًة بالعلماء والفال�سفة اليهود الذين و�صلوا
�إىل �أوج جمدهم ،فكان منهم الوزراء والأطباء والفال�سفة،
وكانوا يتلقون العلوم واملعارف املتعددة يف املعاهد
الإ�سالمية العليا .كان والده «ميمون بن يو�سف» قا�ضي ًا
يف املحكمة ال�رشعية اليهودية يف قرطبة ،وعلى يديه
تلقى مو�سى مبادئ الديانة اليهودية والأدب التلمودي،
كما �أبدى مو�سى يف وقت مبكر اهتمام ًا بالفل�سفة
الإ�سالمية ،واليونانية ،وبالعلوم الطبيعية ،والتي قر�أها
جميع ًا باللغة العربية.
عندما و�صل املوحدون من املغرب العربي وا�ستولوا
على قرطبة عام  1148قاموا ب�إلغاء قانون حماية
احلياة واملمتلكات ،الذي كان معمو ًال به يف الأندل�س
�أثناء حكم املرابطني ،وفر�ضوا على اليهود اعتناق
الإ�سالم �أو النفي ،مما ا�ضطر �أ�رسة ابن ميمون ،على غرار
الكثري من الأ�رس اليهودية �آنذاك� ،إىل الرحيل من قرطبة
واال�ستقرار يف مدينة «املرية» بجنوب الأندل�س ،ل�سنوات
طويلة ،قبل �أن تغادرها وحتط الرحال يف فا�س باملغرب
�سنة  .1160كانت �أ�رسته مكونة من �أبيه «ميمون»،
و�أخيه و�أخته� .أما �أمه فكانت قد توفيت بعد �أ�شهر قليلة
من والدة مو�سى.
خالل �سنوات ال�شتات تلك ا�ستمر مو�سى بن ميمون
يف حت�صيل العلوم الدينية ،بالإ�ضافة �إىل علوم الطب
والفلك واملنطق واحل�ساب والفل�سفة ،وبد�أ بالت�أليف يف
�سن مبكرة ،فكانت باكورة �أعماله ر�سالتني كتبهما يف

�رشح لتعيني الأعياد
«املرية» :الأوىل بالعربية وفيها
ٌ
اليهودية ،والثانية بالعربية كتبها لعلماء اليهود ذوي
الإملام بالأدب العربي لتكون مرجع ًا لهم يف الفل�سفة
واملنطق الإ�سالمي .يف هذه الر�سالة �أو�ضح ابن ميمون
�أن املنطق ال يع ّد علم ًا قائم ًا بذاته ،بل و�سيلة لتمكني
التلميذ واملعلم من البحث وتنظيم التفكري تنظيم ًا
معقوالً ،مبين ًا �أن املنطق للعقل «كالقواعد للغة ،فكما
ني القواع ُد على فهم اللغة ير�ش ُد املنطقُ �إىل م�سالك
ُتع ُ
ال�ضبط وتنظيم العقل»( .)3يف عام � ،1158رشع ابن
ميمون يف ت�أليف م�سودة «�رشح امل�شناة»(*) ،والذي
�سيعرف الحق ًا با�سم «ال�رساج» .كما قام بتف�سري عدد من
ر�سائل التلمود البابلي.
يف فا�س وا�صل ابن ميمون درا�سة الطب والفل�سفة يف
جامعة القرويني ،التي قام بالتدري�س فيها الحقاً ،كما
در َ�س الالهوت اليهودي على يد احلاخام ال�شهري يهودا
َ
بن �شو�شان .عندما ازداد ا�ضطهاد اليهود يف املغرب
بعد اعتالء يو�سف بن عبد امل�ؤمن عر�ش دولة املوحدين،
وبعد مقتل احلاخام �شو�شان ،الذي رف�ض االرتداد
عن الدين اليهودي ،رحلت �أ�رسة ابن ميمون من فا�س
وتوجهت �إىل فل�سطني ،التي كانت حتت حكم ال�صليبيني
�آنذاك .مل يكن ال�صليبيون �أقل عداء لليهود من املوحدين،
فلم ت�ستطع الأ�رسة اال�ستقرار هناك ،وبعد �أ�شهر قليلة
هاجرت الأ�رسة �إىل الإ�سكندرية ،ومنها �إىل «الف�سطاط»
بجنوب القاهرة ،حيث ا�ستقرت فيها عام .1168
هل �أ�سلم ابن ميمون؟

ت�شري معظم امل�صادر �إىل �أن �أ�رسة ابن ميمون ،على غرار
كثري من الأ�رس اليهودية �آنذاك ،اعتنقت الإ�سالم تظاهراً
قبل مغادرتها فا�س ب�سبب التهديدات التي كانت تطال
اليهود وامل�سيحيني ،وهو الأمر الذي �أحدث جد ًال بني
اليهود ،مما جعل ابن ميمون ،و�أباه من قبله ،يقلالن من
�ش�أن هذا الأمر يف عدد من ر�سائلهما لأع�ضاء الطائفة
اليهودية؛ �إذ كتب «ميمون» �إىل بع�ض اليهود املرتدين
ما ُعرف بـ«ر�سالة التعزية» ،م�ؤكداً لهم �أن من ي�ؤدي
�صلواته و�إن ب�أق�رص �صيغة ،ويقوم ب�أعمال �صاحلة،
يظل يهودي ًا حتى و�إن �أعلن غري ذلك� .أما مو�سى فقد كتب
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مربراً �أن املرتدين مل يكن عليهم �أن ي�ؤدوا ال�شعائر
الإ�سالمية ،بل كل ما كان مطلوب ًا منهم هو �أن «يتلوا
�صيغة ال ي�ؤمنون بها ،و�إن امل�سلمني �أنف�سهم يعرفون
�أنهم غري خمل�صني يف النطق بها ،و�إمنا يفعلون ذلك
ليخادعوا جماعة من املتع�صبني»(.)4

لدفع فدية الأ�رسى .وبالفعل مت جمع الأموال و�أر�سلت
مع بع�ض الق�ضاة اليهود الذين �سافروا �إىل فل�سطني
للتفاو�ض مع ال�صليبيني ،ومت يف النهاية الإفراج عن
الأ�رسى اليهود( .)6بعد هذه احلادثة بزغ جنم ابن
ميمون وازدادت �شهرته ،خا�صة يف �أو�ساط الطائفة
اليهودية يف م�رص.

بيته بمدينة فاس

طبيب �صالح الدين وقلب الأ�سد!

عندما ا�ستقر ابن ميمون يف الف�سطاط �أعلن ر�سمي ًا عن
يهوديته مرة �أخرى .وتذكر بع�ض امل�صادر �أن القا�ضي
عبد الرحيم البي�ساين (املعروف بالفا�ضل) ،وزير �صالح
الدين الأيوبي واحلاكم الفعلي مل�رص �أثناء غياب �صالح
الدين ،رف�ض مطالبة بع�ض مناوئي ابن ميمون بتنفيذ
حكم املرتد عليه ،مو�ضح ًا �أن «الرجل الذي �أرغم على
اعتناق الإ�سالم لي�س مب�سلم ،وبالتايل ال ميكن �أن ُيعترب
مرتداً»(.)5
�إنقاذ اليهود وبزوغ جنمه

يف �سنواته الأوىل بالف�سطاط بد�أ ابن ميمون حياته
العلمية ب�إلقاء حما�رضات يف الدين والريا�ضيات
والفل�سفة والفلك ،والتف حوله جمهور وا�سع من ال�شباب،
كان �أغلبهم من مهاجري الأندل�س واملغرب .وانت�رش
ا�سمه يف الديار امل�رصية �أوالً ،ثم يف ال�شام واملغرب
والأندل�س وجنوب فرن�سا ،وبد�أت الر�سائل ت�صله من
جميع البلدان وفيها �أ�سئلة يف الدين والعلم والفل�سفة.
كما لعب يف تلك الفرتة دوراً مهم ًا يف �إنقاذ اليهود
الذين مت �أ�رسهم �أثناء ح�صار امللك ال�صليبي �أمالريك
( ،)Amalricاملعروف بعموري الأول ،ملدينة «بلبي�س»
(�شمال �رشق القاهرة) ،حيث بعث بر�سائل �إىل اجلاليات
اليهودية يف م�رص ال�سفلى وطلب منهم جمع الأموال
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بد�أ ابن ميمون ،بعد تعيينه رئي�س ًا ( )Nagidللطائفة
اليهودية يف م�رص عام  ،1177بالعمل على رفع م�ستوى
اليهود ديني ًا وعلمياًُ ،مبط ًال بع�ض العادات والتعاويذ
املنت�رشة �آنذاك ،خا�صة تلك التي كان يرى فيها نوع ًا
من الوثنية ،فد�أب على تنقية الت�صورات الدينية اليهودية
من ال�سمات اخلرافية و�صبغها ب�صبغة عقالنية ،راف�ض ًا
جمدداً �أن يتقا�ضى �أي مكاف�آت مالية نظري خدماته
يف من�صب الرئا�سة ،م�شرياً �إىل �أن «العمل يف الرئا�سة
باملكاف�أة مكروه وممنوع» .جدير بالذكر �أن من�صب
رئا�سة الطائفة اليهودية مب�رص ظل متوارث ًا بني �أبناء
�أ�رسته حتى نهاية القرن الرابع ع�رش.
�أما �شهرته كطبيب فلم تظهر �إال بعد �أن �أ�صبح طبيب ًا
للبالط امللكي ،وخا�صة لدى الفا�ضل ،الذي قرر البن
ميمون راتب ًا مقابل عمله يف دار ال�سلطان بالقاهرة
حتى �أ�صبح الطبيب اخلا�ص ل�صالح الدين وملن ورثوا
العر�ش من بعده حتى وفاته .ومن الروايات غري
امل�ؤكدة �أن ابن ميمون هو الطبيب الذي �أر�سله �صالح
الدين ملعاجلة ريت�شارد «قلب الأ�سد» ،ملك �إجنلرتا،
ال�صليبية .ويذكر ول ديورانت يف كتاب
�أثناء احلروب
ّ
«ق�صة احل�ضارة» �أن ريت�شارد طلب من ابن ميمون «�أن
يكون طبيبه اخلا�ص» ،لكن ابن ميمون «مل ي�ستطع تلبية
طلبه».
غزارة ت�أليف وان�شغاالت

يف �سنواته الأخرية ان�شغل ابن ميمون كثرياً ،وتعددت
وكر َ�س وقته لقراءة م�ؤلفات الفال�سفة
مهامه وواجباتهّ ،
والعلماء امل�سلمني ،وخا�صة م�ؤلفات الفارابي ،الغزايل،
ابن الأفلح ،ابن ر�شد ،وغريهم ،والتي من خاللها اطلع

على فل�سفات �أر�سطو ،بطليمو�س ،وجالينو�س .هذا �إىل
جانب ان�شغاله بكتاباته الطبية والدينية والفل�سفية،
حتى �إنه ا�ضطر �إىل العمل يوم ال�سبت ليتمكن من القيام
ب�ش�ؤون الطائفة اليهودية وحل م�شاكلها.
عن تلك الفرتة كتب ابن ميمون يف ر�سالة وجهها �إىل
الفيل�سوف �صموئيل بن طيبون قائالً�« :إن واجباتي
حيال ال�سلطان ثقيلة جداً؛ ف�أنا جمرب على زيارته كل
يوم ،باكراً يف ال�صباح .وحني يكون هو �أو �أحد �أوالده� ،أو
�أي من حرميه ،موعكاً ،ال �أجر�ؤ على مغادرة القاهرة ،بل
يجب �أن �أبقى ُج ّل يومي يف الق�رص [ ]...وهكذا يت�ضمن
نظامي اليومي الذهاب �إىل القاهرة يف ال�صباح الباكر
جداً ،حتى لو مل يحدث �أي �شيء ،وال �أعود �إىل م�رص حتى
ما بعد الظهر .وعندها �أكون �شبه ميت من اجلوع ،لأجد
القاعات ممتلئة باليهود والأغراب ،النبالء والعامة،
واحلجاب ،الأ�صدقاء والأعداء؛ خليط من النا�س
الق�ضاة
ّ
يف انتظار عودتي»(.)7
�إنه ملن املده�ش حق ًا كيف ا�ستطاع ابن ميمون يف خ�ضم
ان�شغاالته اليومية تلك �أن ينجز عدداً من �أهم و�أكرب
م�ؤلفاته على الإطالق ،مبا فيها كتاب «امل�شناة توراة»،
الذي ا ُّتهم ابن ميمون ب�سببه مبحاولة ا�ستبدال كل كتب
ال�رشيعة اليهودية ال�سابقة� ،إ�ضافة �إىل كتابه الفل�سفي
الأ�شهر «داللة احلائرين» ،الذي ُيعد ذروة التفكري
اليهودي الفل�سفي يف القرون الو�سطى ،و�أكرث م�ؤلفات
ابن ميمون ت�أثراً بالفل�سفة العربية اال�سالمية �آنذاك.
ٌ
ٌ
وحرف عربي
عربية
لغة
ٌ

كتب ابن ميمون معظم �أعماله باللغة العربية ،م�ستخدم ًا
احلرف العربي ،وهو الأ�سلوب املعروف بـ(Judeo-
 ،)Arabicخا�صة م�ؤلفاته التي كان يكتبها للخا�صة من
الدار�سني ،والتي كان يتوقع �أن تثري جد ًال كبرياً ،حماو ًال
بذلك جتنب الدخول يف معارك مع العامة من اليهود
التقليديني� ،أو املتع�صبني ،والذين كان �أغلبهم يجهلون
اللغة العربية .كما حاول كذلك �أن يتجنب الق ُّراء والعلماء
املتع�صبني من امل�سلمني الذين كانوا يجهلون احلرف

العربي .كان ابن ميمون يف م�ؤلفاته تلك قد �أخ�ضع
الدين اليهودي ملبادئ �أر�سطو وفال�سفة الإ�سالم (كابن
طفيل وابن ر�شد) ،كما انتقد فيها يف الوقت نف�سه �آراء
املتكلمني من املعتزلة والأ�شاعرة ح�سب ما ا�ستلهمه
من تراثه اليهودي ،فتعمد الكتابة بهذه الطريقة ليجعل
اطالع من ال ي�أمن جانبهم على كتاباته بطيئاً ،وبالتايل
ي�ؤجل �أي ثورة قد تثار عليه من الطائفتني(.)8
وجدير بالذكر �أن ابن ميمون كان يف كتاباته العربية قد
ت�أثر كثرياً باللغة العربية ،فجاءت يف �أ�سلوبها �أقرب �إىل
النرث العربي منها �إىل اللغة العربية التقليدية امل�ستخدمة
من قبل جمايليه من فال�سفة وعلماء اليهود.

�أهم م�ؤلفاته

ميكن تق�سيم م�ؤلفات ابن ميمون �إىل ثالثة �أق�سام:
م�ؤلفاته يف الطب ،وم�ؤلفاته يف الت�رشيع اليهودي،
وم�ؤلفاته يف الفل�سفة.

(�أ) يف الطب:
له ع�رشة كتب جميعها باللغة العربية ،وفيها نقل �آراء
�أبقراط ،الرازي ،وابن �سينا .كما كتب عدداً من املقاالت
يف موا�ضيع متعددة مثل تدبري ال�صحة وامل�شاكل
اجلن�سية والأدوية املقوية للباءة� ،إ�ضافة �إىل م�ؤلفات
و�صفية يف ال�سموم والربو والتهاب الكبد وذات الرئة،
وما ين�صح به من العقار .وقد �أظهر يف تو�صيفه للمر�ضى
مفاهيم جديدة عك�ست وعي ًا متقدم ًا باخل�صو�صيات
الثقافية للمري�ض واحرتام ا�ستقالليته .غري �أن �أهم
�إ�سهاماته يف هذا اجلانب كان اخت�صاره للكتب ال�ستة
ع�رش جلالينو�س.
كان لكتابات ابن ميمون تلك ت�أثري كبري على �أجيال من
الأطباء ،حتى �إن هناك ق�سم ًا طبي ًا يعرف بق�سم ميمون،
كان يتلى كبديل عن ق�سم �أبقراط .كما �أن هناك قاعدة
تعرف بقاعدة مو�سى بن ميمون ،والتي من خاللها يتم
حتديد العالقة بني حجم حجرة الدر�س وقدرة الطالب
على التح�صيل.
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َ
وحاول التوفيق بين الدين
كتب بالعربية،
َ
تأثر بالفالسفـة المسلمين،
والمنطقَ .
وكان أحد أهم المجددين فـي الشـريعة
اليهودية عبر العصور...
(ب) يف الت�رشيع اليهودي:
البن ميمون �أعمال كثرية يف الت�رشيع اليهودي� ،أهمها
كتابان :ال�رساج ،وامل�شناة توراة.
ال�رساج :بد�أ ابن ميمون ت�أليفه لهذا الكتاب منذ وقت
مبكر ،وظل منهمك ًا فيه لأكرث من ع�رشة �أعوام حتى
�أجنزه عام  ،1168وقد �سماه «ال�رساج» لأنه كان -ح�سب
و�صفه -مبثابة ال�ضوء الذي �سلطه على املدونات
الغام�ضة لل�رشع اليهودي .ارتفعت مكانة ابن ميمون
الدينية كثرياً بعد �صدور كتابه هذا ،و�أ�صبح �أحد �أ�شهر
مف�رسي التلمود .ت�ضمن الكتاب بحث ًا وافي ًا عن تاريخ
ن�ش�أة الرواية والإ�سناد عند اليهود ،وو�ضع فيه ابن
ميمون طريقة جديدة لدرا�سة امل�شناة ،التي كانت حتى
ذلك الوقت ال تدر�س �إال مبعاونة التلمود .مل يهتم يهود
ال�رشق كثرياً بالكتاب ،على الرغم من كتابته بالعربية؛
�إال �أنه حظي باهتمام كبري من قبل اليهود يف املغرب
الأق�صى والأندل�س وجنوب فرن�سا بعد �أن ُترجم �إىل
العربية .ت�ضمن الكتاب �أي�ض ًا مبادئ الإميان الثالثة
ع�رش ال�شهرية التي و�ضعها ابن ميمون للديانة اليهودية،
والتي على كل يهودي �أن ي�ؤمن بها جميعها ،وهي
العقائد التي كانت نتاج ًا لت�أثره بعلم التوحيد وعلوم
الكالم عند �أئمة امل�سلمني� .أثارت هذه املبادئ عندما
للمرة الأوىل كثرياً من اجلدل لدى اليهود ،قبل �أن
طُ رحت ّ
ت�صبح معتمدة على نطاق وا�سع؛ حتى �إنها ُتعترب اليوم
أرثوذك�سية.
اليهودية ال
�إجبارية لدى
ّ
ّ
امل�شناة توراة :يعترب هذا الكتاب من �أعظم ما كتب ابن
ميمون من م�ؤلفات دينية ،وفيه جمع بدقة وو�ضوح،
وبنظام منطقي و�إيجاز غري م�سبوق ،الت�رشيع اليهودي
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ال�شفهي من جميع م�صادره على مدار التاريخ اليهودي.
يذكر د .ولفن�سون �أن ابن ميمون بلغ بهذا الكتاب ،الذي
�أ ّدى �إىل ثورة اجتماعية يف حياة اليهود الدينية ،مرتبة
مل يبلغها غريه من املفكرين اليهود يف القرون الو�سطى.
كان ابن ميمون معتداً ب�إجنازه هذا الذي �صدر عام
�رشح �أنه قام بت�أليفه «لكيال يكون الإن�سان
 ،1177وفيه َ
م�ضطراً لقراءة �أي كتاب �آخر لتف�سري قوانني التوراة»(.)9
خالف ًا ملعظم كتب ال�رشيعة اليهودية ،التي اهتمت فقط
بال�رشائع املتبعة يف زمن ال�شتات اليهودي ،ت�ضمن هذا
الكتاب كل ال�رشائع التي كانت حتى عهده ،وقد كُ تب
العديد من التحقيقات والدرا�سات وامل�ؤلفات التعليمية
عنه ،حتى �أ�صبح من �أكرث كتب ال�رشيعة اليهودية
حتقيقاً� ،سواء بوا�سطة احلاخامات التقليديني �أو
الباحثني املعا�رصين.
مل ي�سلم الكتاب من النتقادات الوا�سعة من قبل �أحبار
اليهود ،الذين اتهموا ابن ميمون ب�أنه ،وبجر�أة كبرية،
حاول �إحالل كتابه حمل التلمود و�إلغاء كل الت�رشيعات
ال�سابقة ،خا�صة �أنه و�ضع معظم �أحكامه الت�رشيعية دون
ذكر م�صادرها ،كما مل يف�سح جما ًال لنقا�شات �أ�صحاب
املذاهب والآراء املختلفة .هذا �إ�ضافة �إىل قيامه ب�إبطال
بع�ض الأحكام والأعراف املت�أ�صلة يف املجتمعات
اليهودية املختلفة ،والتي كان من ال�صعب التنازل عنها.
وعلى الرغم من هذه االنتقادات �إال �أن الكتاب يعترب من
امل�ساهمات البارزة يف �صياغة الت�رشيع اليهودي عرب
القرون ،ومتت درا�سته على نطاق وا�سع ،لي�صبح بعد
ذلك كتاب ال�رشيعة الأكرث وثوق ًا لدى عدد من اجلاليات
اليهودية يف �إ�سبانيا ،اليمن ،وم�رص.

(ج) يف الفل�سفة :داللة احلائرين

حظره و�إحراق ن�سخه .كما القى الكتاب �أي�ض ًا معار�ضة
من بع�ض علماء امل�سلمني �آنذاك .وعلى الرغم من ذلك
يظل «داللة احلائرين» من روائع نتاجات الفكر اليهودي
يف القرون الو�سطى.

* فـي ال�رشيعة اليهودية ُيعترب «التلمود» الرافد الثاين بعد
التوراة ،وي�ضعه معظم اليهود يف منزلة التوراة ،وقد كتبه عدد
من �أحبار اليهود عرب التاريخ ل�رشح الديانة اليهودية و�آدابها
يف التوراة ،ويتكون التلمود من ق�سمني :الأول :امل�شناة؛ وتعني

و�ضع ابن ميمون معظم �آرائه الفل�سفية يف كتابه ال�شهري
«داللة احلائرين»( ،)10الذي ُيعترب ذرو َة التفكري اليهودي
الفل�سفي يف القرون الو�سطى؛ التفكري الذي -ح�سب قول
د .ولفن�سون« -ال يزال يخ�صب العقلية اليهودية �إىل
يومنا هذا» ،الذي ي�شري �أي�ض ًا �إىل �أنه النموذج الأو�ضح
لت�أثري الفل�سفة العربية الإ�سالمية على التفكري الفل�سفي
اليهودي .توجه ابن ميمون بهذا الكتاب �إىل من �سماهم
«احلائرين» ،وهم العلماء اليهود الذين �أغوتهم الفل�سفة
وت�أثروا بالآراء الفل�سفية الإحلادية يف م�رص وفل�سطني
و�شمال �إفريقيا ،ح�سب و�صفه ،فحاروا بني ما تقرره
الفل�سفة بالعقل وما تقرره ال�رشيعة اليهودية بالنقل.
يف هذا الكتاب حترر ابن ميمون من هيمنة الالهوت
اليهودي ،وتطرق �إىل مفاهيم العدالة الإلهية وعالقة
الدين بالفل�سفة ،وما �أفاده ،وت�أثر به ،من �آراء وكتابات
الفال�سفة املتكلمني امل�سلمني و�أدبائهم ،خا�صة الفارابي
و�أبا بكر بن ال�صائغ و�آخرين ،فحاول التوفيق بني الدين
واملنطق ،و�إثبات ا�ستحالة التناق�ض بني احلقائق التي
يتو�صل �إليها العقل الب�رشي مع تلك التي يوحي بها اهلل.
ا�ستغرق ابن ميمون ع�رش �سنوات يف ت�أليف هذا الكتاب،
وانتهى منه عام  ،1190ومتت ترجمته بعد �سنوات �إىل
العربية ثم �إىل الالتينية .وقد �أحرز الكتاب �شهرة وا�سعة،
و�أثار عا�صفة من �أ�شد العوا�صف الذهنية يف القرن
الثالث ع�رش ،و�أ ّث َر يف العديد من عظماء الفال�سفة من
اليهود وغري اليهود؛ �إال �أنه تعر�ض �أي�ض ًا لالنتقاد يف
الأو�ساط اليهودية� ،إىل احلد الذي مت ،يف �سنوات الحقة،

الكتاب الثاين (�أي بعد التوراة) ،وت�ضم �رشوح ًا وتفا�سري
للتوراة ،وفيه مت جتميع ال�رشائع اليهودية ال�شفوية على يد
احلاخام يهوذا النا�سي يف نهاية القرن الثاين امليالدي.
حوا�ش وتعليقات
�أما الثاين فهو اجليمارا ،وهو عبارة عن
ٍ
ونقا�شات مدونة حول امل�شناة.
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