فلسفة يهودية مسيحية وسيطية
ملخص:
هذا املقياس موجه إىل طلبة السنة الثانية فلسفة عامة وهو مقياس سداسي إذ من خالله نعرف
على الفلسفة اليهودية مصادرها وقضاايها الفكفية وأبفز روادها "إىل جانب سياقاهتا العارخيية والثقافية،
واحلديث عن أمهيعها وألجل ذلك حددان مواضيع أساسية ملرففة كيف ترامل رجال الفكف الفلسفي
اليهودي مع القضااي املعرلقة ابلدين وكيف توصلوا إىل العوفيق بني الرقل و النقل ونقصد بذلك الفلسفة
و الدين؟
هذه املواضيع املعمثلة يف:
- 1مدخل اترخيي حول الفلسفة اليهودية.
- 2مصادر الفلسفة اليهودية .
-5أعالم الفلسفة اليهودية .
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احملاضرة األوىل
مدخل:
اخعلفت آراء املفكـ ـ ـفين ح ـ ـ ـ ــول إمكانيـ ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ــود فلسفة يهودي ــة ،حيث يؤكد برض الدارسني
على أنه ال توجد فلسفة يهودية يف حني يفجح البرض اآلخف إىل نظفة مفادها أبن الفلسفة اليهودية ما
ه ـ ـ ـ ــي إال إمع ـ ـ ــداد للفلسفة اليوانن ـ ـ ـ ــي والفلسفة اإلسالمية.
فنجد املرفضني بوجود فلسفة يهودية مرعمدين على حجة أن اليهود يسرون منذ القدمي للحفاظ
على داينعهم وذلك ابلرمل على تدوين وتفسري العوراة فجمروا تلك األعمال يف كعاب أطلقوا عليه
اسم " العلموذ " ،وابلعايل فإن جهدهم فكفي كان دينيا (يف خدمة الدين)..." ،وعليه يعترب – التلموذ
– املرجع األساسي الذي يتمثل فيه الفكر اليهودي أصب هذا التلموذ حيتل املرتبة األوىل اليت
كانت حتتلها التوراة لدى كثري من اليهود ، 1ويبدو من هذا املوقف أتكد أن الفكف الذي ساد لد
اليهود قبل الرصور الوسطى هو فكف ديين حمض  ،بل ذهب إىل القول أن الفرتة املمعدة من ظهور فيلون
وإىل غاية بداية تواجد اليهود يف بالد اإلسالم  ،وهي فرتة سادها تفكري ديين يهودي وعليه مل ينعج
اليهود يف هذه الفرتة فلسفة خاصة هبم بل تفكز إهعمامهم ومسراهم يف احلفاظ على ما تبقى من الداينة
اليهودية خصوصا مع إنعشار الفلسفة اليواننية وظهور الدينة املسيحية كل تلك الظفو دفرة ببرض
اليهود إىل إعادة النظف يف هذه الداينة لكي تصبح اكثف جاذبية .وهذا مقام به فيلون هو إلباس الداينة
اليهودية لباس الفلسفة اليواننية"...مل ختلف لنا هذه الفرتة اليت كان منطلقها فيلون ومنتهاها بداية
عهد اليهودية يف بالد اإلسالم إراث فكراي عقليا حمضا وتلخصت جتاربه الفكرية يف عملني اثنني

 -1أحمد شحالن ،إبن رشد والفكر العبري الوسيطي ( فعل الثقافة العربية اإلسالمية في الفكر العبري اليهودي – الجزء
األول  ،ط ، 1المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش  ، 1999 ،ص.25
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أوهلما كتاب اخللق ال ـ ـ ــذي ظهر مـ ــا بني القرن الثان ـ ـ ــي والقرن السادس امليالدي ،وكتاب مقاييس
الذات العظمى الذي يعتقد أنه ظهر يف القرن السابع».2
يبدو ان برض املؤرخون اليهود جيدون أن الففق الدينية اليهودية اليت ظهفت قبل ظهور فيلون،
هي ففق منعجة لفكف فلسفي "،إال أن الرديد من املفكفين يفجحوا عدم وجود فكف فلسفي يهودي يف
الفرتة قبل فيلون ،أما الفرتة اليت تواجد فيها اليهود يف بالد املسلمني فإهن ـ ـ ـ ــا فرتة تشهد على ظهـ ـ ــور
فالسفة يهود ق ـ ــد أتث ـ ــفوا ابلثقافة اإلسالمية.
ولكن هناك من قدم حكما هنائيا ان ـ ــه ال توجد فلسفة يهودية  ،فقد أكد إبن العربي واملؤرخ
اليهودي مونك أن اليهود عففوا ابلعفكري املنحصف يف اجملال الرقائدي الديين وليس لديهم فكف فلسفي
ابملفهوم اليوانين لقد " حفموا ترلم احلكمة مقعصفين على علوم الشفائع وسري األنبياء» ،3يقول
مونك...":مل يوجد يف كتبهم – أي كتب اليهود – أي أثر هلذه التأمالت امليتافيزيقية اليت دجدها
لدى اليهود  ،أو اليوانن  ،ومل يكن هلم فلسفة ابملعىن الذي نطلقه على هذه الكلمة  ،إن املوسوية
يف جانبها النظري ال تقدم لنا رأي الهوت عامل ،وال رأي أي مذهب فلسفي  ،ولكنها تقدم لنا
مذهبا دينيا يقرر الوحي كأساس له ( ، )...وقد انبثق لدى العربانيني القدامى بعض اللمحات
الفلسفية يف صورة شعرية  ،تعاجل بعض مسائل الوجود املطلق يف عالقاته مع اإلنسان ،ومن أمثلة
هذه املسائل وجود الشر يف عامل فاض عن اإلله ،اخلري املطلق "  .4يرين ذلك أن الكعاابت اليهودية
بريدة عن العفكري امليعافيزيقي وأنه ال يوجد فكف فلسفي يهودي حمض ،وإمنا يوجد فكف ديين ،أي فكف
يسعمد تصوراته مـ ــن الدين ،ولو أن " مونك " قد نوه يف هناية مقولعه إىل وجود حملات فلسفية يف صورة
 -2أحمد شحالن ،إبن رشد والفكر العبري الوسيطي ( فعل الثقافة العربية اإلسالمية في الفكر العبري اليهودي  ،ص.26
 -3مسعود كراتي ،اليهود في المغرب اإلسالمي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين  ،دار هومة للنشر والتوزيع  ،الجزائر
( د  ،ن )  ،ص.202
 -4علي سامي الدشار ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم  ،الجزء األول  ،الطبعة التاسعة  ،الناشر  :دار المعارف 1119
 ،كورنيش النيل  ،القاهرة (د،ن)،ص.72
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شرفية  ،وهي كما ذكف  ،أشرار تراجل مواضيع  ،وقضااي هلا عالقة ابلوجود واإلنسان وقد ذكف لنا مثاال
 ،وهو تفسريهم لوجود الشف ،وهو أحد من املواضيع اليت تناوهلا فالسفة اليوانن  ،والفالسفة املسلمني
حيث قدموا تصورات معباينة حول أصل ومصدر الشف  ،يف حني جند احلكماء املوسويني ينكفون خلق
الشف  ،بل يفدونه إىل إعمال الرقل .
وجند سامي النشار فقد أكد أن الرهد القدمي ال يعضمن أي نسق فلسفي" فالعهد القدمي ال
حيوي نسق فلسفي بل يرى أن حوادث الكون كلها خاضعة لقوة قهرية مادية تسيطر ،وال يستطيع
العقل أن يدركها ،أما اإلسالم فإنه ربط الظواهر الكونية يف وحدة فلسفية منسقة ،وحدد ميتافيزيقيا
حتديدا كامال".5
ونعيجة ملا سبق ذكفه وإن كانت جل اآلراء ذهبت إىل القول ،أبنه ليس لليهود فلسفة خالصة،
فإن البرض من املفكفين أكدوا على أن الداينة اليهودية كانت مفجرية فكفية اسعند عليها مرظم
الفالسفة اليهود يف تصوراهتم الفلسفية.

-5علي سامي النشار ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم  ،ص.76
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احملاضرة الثانية
مصادر الفلسفة اليهودية
يرعمد الفكف الديين اليهودي يف بنائه على عدة مصادر وأصول متعد جذورها عميقا يف العاريخ
اليهودي ،و أهم هذه املصادر اليت يضفي اليهود عليها القداسة و يسعمدون منها العوجيه هي :العوراة
و العلمود ،و أما بقية املصادر فقد خفجت منهما أو أتثفت هبما ،حيث إن مرظم الكعاب اليهود
القدامى منهم و احملدثني قد أتثفوا ابلعوراة و العلمود ،فهما املنبع واملصدر الفئيس للفكف اليهودي.
تعمثَّل أهم مصادر الفكف اليهودي يف اآليت:
أوالً :الكعاب املقدس (الرهد القدمي):
يرف الكعاب املقدس الرهد القدمي ابلرربية ابلـ" اتانخ" ،والذي يشمل :األسفار اخلمسة توراة،
سففا ،مرظمها ابلرربية ،ومع ذلك فإن أجزاء كبرية
األنبياء ،والكعب َّ
املدونة ،ويشمل ً
أيضا تسرة عشف ً
املدونة وردت ابآلرامية ،وقد مت أتليفها خالل مئات السنني؛ منذ الفرتة اليت سبقت دخول
من الكعب َّ
بين إسفائيل ألرض فلسطني.
أوال :التوراة.
ترفيف العوراة لغة واصطالحا :العوراة كلمة أعجمية عفبية ،مشعقة من الفرل" يوريه" مبرىن يرلم
ويوجه ،فمرىن العوراة هو العرليم والعوجيه واإلرشاد ،أو القانون والشفيرة.
العوراة اصطالحا :يف اصطالح املسلمني :العوراة هي الكعاب الذي أنزله هللا على موسى ،نورا
وهد لبين إسفائيل ،وألقاه إليه مكعواب يف األلواح .يف اصطالح النصار  :العوراة هي األسفار اخلمسة
املنسوبة إىل موسى عليه السامل والكعب امللحقة هبا ،وتسمى الرهد القدمي.
أما يف اصطالح اليهود :هي األسفار اخلمسة اليت كعبها موسى بيده وتعضمن جمموعة القوانني
والعشفيرات واألوامف والوصااي اليت أعطاها الفب لبين إسفائيل ،ويسمي اليهود هذه األسفار "البنتاتوك "
""pentateuchنسبة إىل "بنعا" وهي كلمة يواننية ترين :مخسة ،وتوك :ترني الدرج أو اللفيفة.
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قد تسعخدم كلمة العوراة ويفاد هبا الرهد القدمي كله ،كما قد تسعرمل ويفاد هبا القانون أو الشفيرة
أي كل األوامف والنواهي اليت تلقاه موسى مكعوبة أو اليت نقلها عنه األنبياء مث احلاخامات شفواي ،كما
قد تسعرمل كلمة العوراة لإلشارة إىل الرتاث الديين اليهودي كله.
« ...إن التوراة كتبت بعد إبراهيم أبلف وثالث مائة عـ ـ ـ ـ ـ ــام  ،وبعد موسى أبكثر من سبعة
قرون وقد أكد ذلك لودس يف كتابه إسرائيل ( ص  ) 359بقوله إننا ال نستطيع أن نؤيد صحة
رجوع أي اتريخ أي قسم من األسفار اخلمسة وحىت الوصااي العشر إىل عصر موسى ألن ما ورد
من رواايت يف هذه األسفار قد تعرض أكثر من بقية أسفار التوراة إىل تكرار إعادة التصنيف وإىل
تغيري وتوسيع مستمرين على مر العصور ».6
والرهد القدمي مصطلح أطلقه النصار على األسفار اليهودية لعمييزها عن أسفارهم املقدسة
اليت أطلقوا عليها اسم الرهد اجلديد وهو اإلجنيل األربرة و أعمال الفسل و رسائلهم ،أما اليهود فريفضون
هذه العسمية ويسمون أسفارهم اليت يؤمنون هبا العناخ ،أو العوراة ،أو املقفأ وترني النص املقفوء يف
صلواهتم.
و الرهد القدمي عبارة عن جمموعة األسفار اليت مجرها رجال اجملمع األكرب ،و يعكون الرهد
القدمي عند اليهود من اثلثة أقسام هي :العوراة ،وأسفار األنبياء ،و الكعب و الصحف و لذلك مسي
بـ "تناخ" أخذا من احلف

األول لكل قسم :العوراة  ،Torahو األنبياء im-Nabee

والكعب Ketubimأما عند النصار الكاثوليك و األرثوذوكس فيضم قسما رابرا يرف ابسم
املنحوالت  Apocryphaوهي كلمة يواننية ترني :املخفية أو املسعورة  ،وهي أسفار مشكوك يف
صحعها غري مرعمدة عند اليهود والنصار الربوتسعانت .وجمموع أسفار الرهد القدمي  39سففا يف
النسخة الرفبية اليت يرعمدها اليهود والنصار الربوتسعانت ،أما الكاثوليك واألرثوذوكس فيرعمدون
النسخة اليواننية اليت تزيد على الرفبية بسبرة أسفار.

-6حودت السعد ،الشخصية اليهودية عبر التاريخ  ،ط  ، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت ، 1988 ،
ص.37
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هي :

يعكون الرهد القدمي كما سبق وان اشفان من تسرة وثالثني كعااب ( سففا ) تقسم إىل أربع جمموعات

أ -/العوراة ويقصد هبا اليهود األسفار اخلمسة املنسوبة إىل موسى عليه السالم وتسمى البنعاتيك
 Pentatenchوهي كما يلي :
« -/01سفف العكوين  genesisويسمى أيضا سفف اخلليفة .
 -/02سفف اخلفوج exodus.
 -/03سفف األحبار ويسمى أيضا سفف الالويني .leviticus
 -/04سفف الرددnumbers.
 -/05سفف العثنية » deuteronmy

7

ويطلق على هذا القسم األول من الرهد القدمي " حوميش موشيه أي أسفار موسى اخلمسة أو
شفيرة موسى ،ويقال أن العوراة ترين العرليم والشفيرة ،وحتعوي العوراة على الشفائع والقوانني والشرائف
والوصااي الرشف اليت أوصى اإلله هبا موسى كما تضم أخبارا عن مجاعة إيسفائيل.8
لذلك يرعرب العوراة السلطة الرليا يف الداينة اليهودية اليت ال ميكن العشكيك فيها ،وهي املفجع
األول يف احلياة الدينية ،والعوراة مقدسة بكاملها ولكن األسفار اخلمسة أكثف قداسة ألهنا متثل الوحي
اإلهلي املباشف.

 -7محمد عبد هللا الشرقاوي ،بحوث في مقارنة األديان ( دراسات في األديان ) – دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،
القاهرة 2003 ،م  ،ص.120
 -8سعد الدين السيد صالح ،العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية  ،ط ، 2دار الصف للطباعة والنشر  ،القاهرة ،
 ، 1990ص .198
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احملاضرة الثالثة
التلمود:
تعريفه لغة و اصطالحا لغة :العلمود مأخوذ من الكلمة الرفبية ) المود)  -lamudاليت ترين
املرففة أو العرليم .
اصطاحلا :هو جمموعة الشفائع اليهودية املفوية األلسنة ،ويسمى ابلشفيرة الشفوية يف مقابل
الشفيرة املكعوبة وهي العوراة- .يف مقابل مصطلح السنة عند املسلمني-
العلمود دراسة الشفيرة" ،ويرود كل من كلمة" تلمود "الرربية وكلمة" تلميذ "الرفبية إىل أصل
سامي واحد ،ولفظ التلمود يرين العرليم أو الشفيرة الشفوية ،ومل يكن" الشَُّّفاح "يُطلقون هذا اللفظ

معا ،واملشناه .
على املشناه ،أما اآلن فأصبح العلمود يرين املشناه واجلماراه ً
أقسامه :يعكون العلمود من قسمين أساسيني مها:
-1
-2

مشنا) :) Mishnahوهو األصل أو املنت
مجارا) :) Gemaraوهو شفح املشنا.

"يرعرب التلموذ أهم الكعب الدينية املقدسة لد اليهود بل هو أقدس من العوراة إنه (العناح)
األساسي للشفيرة الشفوية أي تفسري احلاخامات للشفيرة ،ويعألف كعاب التلموذ من قسمني رئيسني،
املشناه واجلمارا ،أما األوىل فهي أول جمموعة مكعوبة جمموعة من الشفيرة الشفوية للداينة اليهودية،
والثانية هي نقاش حول املشناه ".

9

يرين ذلك أن العلمود هو الثمفة األساسية للشفيرة الشفوية؛ أي :تفسري احلاخامات للشفيرة
املكعوبة العوراة ،ابععبار أن الشفيرة الشفوية مساوية يف املنزلة للشفيرة املكعوبة ،والعلمود مصنَّف لألحكام
الشفعية أو جمموعة القوانني الفقهية اليهودية ،وسجل للمناقشات اليت دارت يف احللقات العلمودية
 -9أحمد إيبش ،التلموذ كتاب اليهود المقدس ( تاريخه  ،تعاليمه ومقتطفات من نصوصه )  ،تق  :سهيل زكار  ،دار
قتيبة  ،د/ط  ،د/ت  ،ص.25

11

الفقهية اليهودية حول املواضيع القانونية ،و الوعظية  ،وقد أصبح العلمود مفادفًا للعرليم القائم على
أساس الشفيرة الشفوية" السماعية".
يرد العلمود املصدر الثاين للعشفيع اليهودي ،واملصدر األول للسياسة ِّ
ُّ
الص ْهيَونية ،وللعلمود أمهية
كبرية؛ فال إميان لليهودي بدون مرففة أحكام العلمود ،على أساس أن هذا الكعاب حيوي أهم العراليم
اليت َحيرتمها اليهود ،أو جيدون فيها خالصهم.
وميكن القول يف أن العلمود مبرناه الواسع والشامل ُّ
يدل على األعمال واآلاثر اليت أنعجعها املدارس
الدينية اليهودية يف فلسطني واببل خالل الفرتة املمعدة من القفن الثاين إىل القفن اخلامس للميالد.
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احملاضرة الرابعة
الفيلسوف اليهودي فيلون السكندري : philon
يرعرب أكرب ممثل للفكف اليهودي يف عصفه ،وهناك تضارب يف الفأي حول مولده " حيث يف
كويلسعون أنه ولد يف حوايل  25ق.م  ،ومات يف وقت الحق عام  40م  ،بينما يؤكد إمييل برييه
أنه عاش فيما بني عامي 40ق.م و 40برد امليالد" .10
ولقد أشار موسى حممد يوسف" إىل أن فيلون ولد ابإلسكندرية حنو  20إىل  30قبل امليالد
 ،ومات عام  54من القفن األول للميالد يف زمن احلواريني "

11

ويؤكد مصطفى النشار " أنه رغم

تضارب آراء املؤرخني حول سنة ميالد " فيلون " إال أن املؤكد هو أنه عاش بني منعصف القفن األول
قبل امليالد ومنعصف القفن األول امليالدي " .12
وكان فيلون كثري االععزاز ابليهودية آمن بكل كعبها واععربها صادرة عن اإلله  ،وسرى إىل أتويل
الكعاب املقدس ابللغة اليواننية لريد على الفلسفة اهليلينية اليت سخفت من الداينة اليهودية واععربهتا جمفد
أساطري  ،خالية من أي نسق فلسفي وهذا ما سنرفضه يف حماولعه العوفيق بني الفلسفة والدين.
كيف استطاع التوفيق بني الفلسفة والدين؟
حيدثنا إميل بفيهيه عن ارتباط فيلون ابلداينة اليهودية وموقفه من الفلسفة فيقول":كان فيلون
يهوداي حار اإلميان حيافظ يف تقوى كل الشعائر والتقاليد الدينية لشعبه وكان نشاطه الفلسفي وقفا

 -10أميل بريبه ،تاريخ الفلسفة ،الجزء الثاني ،تر  :جورج طرابيشي  ،ط ، 1دار الطليعة للنشر  ،بيروت (دت) ،ص.226
 -11مصطفى النشار ،مدرسة اإلسكندرية الفلسفية من التراث الشرقي والفلسفي اليوناني ،ط ،1دار المعارف،1995 ،

ص.57

 -12مصطفى النشار ،مدرسة اإلسكندرية الفلسفية من التراث الشرقي والفلسفي اليوناني.
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على شرح الشريعة املوسوية ،وقد كانت ألفكاره قيمة عاملية يف ذاهتا جتاوز هبا جنسيتها
اليهودية".13
مبرىن أن فيلون مل يفصل بني الدين والفلسفة  ،بل جرل من هذه األخرية وسيلة لشرح
الشريعة فكان ":يقارب برض أقوال الفالسفة وبرض أقوال األنبياء ويشفح العوراة شفحا رمزاي على غفار
شفح الفيثاغوريني واألفالطونيني والفواقيني لقصص امليثولوجيا  ،وقد شفح العوراة ابليواننية ليبني للمفكفين
ابليواننية أن يف كعاب اليهود فلسفة أقدم من فلسفعهم " ،14وقد اععمد فيلون يف دفاعه عن الداينة
اليهودية ورده عن الفلسفة اهليلينية أتويل النص العورايت ابسعخدام املنهج الفمزي ليجرل من النصوص
العوراتية  ،نصوصا تعالءم ومنط احلياة آنذاك ليبني أهنا داينة صحيحة  ،ومن جهة أخف ليؤكد أن
األسفار اليت تضمنت جتسيدا لإلله وتشبيهه ابإلنسان إمنا جاء العربري من قبيل اجملاز فقط  ،كم ــا أكـ ـ ـ ــد
أن الفلسفة اليواننية قد أخذت واقعبست مـ ـ ــن الداينة اليهودية  ،وابلعايل فالفلسفة ظهفت يف الداينة
اليهودية قبل أن يرففها اليواننيون  ،ويشري الدكعور عبد الفمحان بدوي إىل تصور فيلون لوجود نسق
فلسفي يف الداينة اليهودية قائال ...":مذهب هرياقليطس يف األضداد قد أخذ عن سفر التكوين ،
كما أن الصورة اليت أعطيت عن احلكيم اليوانين هي نفس الصورة اليت دجدها عن قصة أيوب "
15

 ،كما اععرب أن مجيع احلقائق موجودة يف الداينة اليهودية وأن الفلسفة هي األداة اليت توصلنا إىل

تلك احلقائق وهكذا وفق بني الفلسفة اليواننية والداينة اليهودية .
جيب العأكيد إذا كان البد من احلديث عن الفكف الفلسفي اليهودي يف هناية حضارة اليواننية،
فال يوجد أعظم من فيلون االسكندري ،فيمكن اععبار فكر فيلون احللقة املهمة اليت حاولت الفبط
بني الوحي االهلي يف اليهودية والفلسفة امليعافيزيقية لد اليوانن .حيث يقال إن فلسفعه تفكت اثفا كبريا
-13مصطفى النشار  :مدرسة اإلسكندرية الفلسفية  ،مرجع سابق  ،ص.58
 -14عبد المنعم الحفني  :موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية  ،مرجع سابق  ،ص.165
 -15عبد الرحمان بدوي  :خريف الفكر اليوناني  ،مرجع سابق  ،ص.90
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من انحية نقل الفكف اليهودي من الوحي وقصص االنبياء اىل الفكف الفلسفي .لقد وصفه الكاتب
اليهودي هرونيموس) بلقب افالطون اليهود.
وبقي أن نشري إىل أنه ورغم اجلهد الذي بذله فيلون ألجل التوفيق بني الداينة اليهودية
والفلسفة اليواننية  ،ورغم ما قدمه من تفسري للداينة اليهودية  ،وما جاء من تصورات فلسفية حول
اللوغوس واملرففة واألخالق كما أشفان يف الدروس السابق إال أن " ما قام به من جهد مل حيقق الكثري
من القبول من طف احلاخامات اليهود الذين اععربوا أن ما قدمه ال خيفج عن كونه حتفيفا يف حق
الداينة اليهودية واععربوا فيلون ال يرف الداينة اليهودية حق مرففة  ،كما أهنم رفضوا العفسريات اجملازية
للكعاب املقدس ودعوا إىل ضفورة االلعزام حبففية النص "

16

 ،وقد كان لفلسفعه أتثري أقو على

الفالسفة املسيحيني خاصة يف فكفة اللوغوس وهذا ما سنرفضه يف درس الرالقة بني الفلسفة اليهودية
والفلسفة املسيحية .
إال أن امهية فيلون االسكندري تكمن يف نظف املؤرخني والفالسفة يف حماولعه للتوفيق بني حمتوى
كتاب التوراة املبين على الوحي االهلي واالميان ابهلل خالق الذي يهتم ابإلنسان من جهة والفلسفة
امليتافيزيقية (مثل نظرية الُمثل ألفالطون) من جهة اخرى ،كذلك يرعرب أحد املصادر املهمة يف تفسري
الالهويت الداينة اليهودية واملسيحية يف القفون االوىل من املسيحية حيث كان له انعاجا غزيفا قارب 57
مؤلف .ومجيرها ابليواننية ،أمهها «يف خلق العامل» ،وأتويل سفف العكوين .وانطلق من مقدمة منهجية
كرب  ،وهي وحدة احلقيقة الفلسفية ،كما تبينت عند أفالطون ،واحلقيقة الدينية الواردة يف العوراة يف
نظف فيلون .إال أنه كان يقف يف أتويله لإلهليات عند حدود الشفيرة ال يعرداها ،ولذلك أقبل فالسفة
املسيحية على كعبه بوصفها تقومياً دينياً للفلسفة اليواننية ،وحماولة جديفة وصفحية ابحملاكاة لعأويل
األانجيل أتويالً فلسفياً.

-16موسى معيرش ،قضايا الفلسفة العامة  ،ط ، 1دار بهاء الدين للنشر والتوزيع  ، 2011 ،ص( 106بالتصرف).
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احملاضرة اخلامسة
أعالم الفكر اليهودي واملسبحي
أوال _ موسى ابن ميمون(1135م_1204م)  :ولد موسى بن ميمون ،الذي يرف عند
الرفب أبيب عمفان عبيد هللا يف الثالثني من شهف مارس سنة 1135م مبدينة قفطبة ابألندلس ،وكانت
والدته قبل عيد الفصح  ،وكان ميمون بن يوسف من أسفة ععيقة وعفيقة ترود إىل يهودا مؤرخ األسفار
املشنا يف القفن الثاين امليالدي.
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وكان ميمون ممن درسوا على أيدي الراملني ،يوسف بن ميجاش ،وإسحاق الفاسي ومها اللذان
خفجا عددا كبريا من املثقفني واجملعهدين اليهود وقادة الفأي يف القفن الثاين عشف امليالدي ،وقد اشعغل
قاضيا يف قفطبة ،مل يكن ميموان مثقفا يف الرلوم الدينية فحسب ،بل كان ممن مارسوا الرلوم الطبيرية
والفلسفة ،وقد أثفت هذه الثقافة الشاسرة على ابنه موسى

18

كانت قفطبة آنذاك املفكز الرلمي الكبري يف األندلس ،نظفا السعقفار البالد ،وتطور احلفكة الرلمية
واتساعها ،واالنفعاح الذي كان سائدا بني الطوائف الدينية السائدة يف عهد موسى ،وهبا كانوا ملوك
بين أمية ومردن الفضالء ،ومنبع النبالء.

19

توىف موسى بن ميمون ،عام 1204م ،وقد محلت جثعه إىل طربية بفلسطني ودفن هناك بني
قبور عظماء بين إسفائيل ،وقد ارتفع الرويل يف مجيع املناطق اليت يعواجد فيها لطوائف اليهودية ،وقيل
فيل راثء(من موسى إىل موسى مل يقم مثل موسى)

20

- 17إسرائيل لوفنسون ،موسى بن ميمون (حياته ومصنفاته) ،لجنة التأليف والترجمة ،القاهرة ،مصر العربية ،ط1936 ،1م
ص01،02
 -18المرجع نفسه ،ص03
 -19إسرائيل لوفنسون ،موسى بن ميمون (حياته ومصنفاته) ،ص03
 -20إسرائيل لوفنسون ،موسى بن ميمون (حياته ومصنفاته) ،ص25
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أهم مؤلفاته :يف ما خيص الشفيرة اليهودية؛ فسنذكف الكعب العالية وتكون مبثابة الشفح الرقدي
ّ

والفكفي ملوسى بن ميمون:
-

كتاابه السراج واملشناه توراة :وقد تضمن (كعاب السفاج) أُجنز سنة 1168

حبثًا وافيًا عن اتريخ نشأة الفواية واإلسناد عند اليهود ،ووضع فيه طفيقةً جديدة لدراسة املشناه،
درس إال مبراونة العلمود.
وقد كانت  -حىت ذلك الوقت  -ال تُ َّ

أيضا ،مبادئ اإلميان الثالثة عشف الشهرية اليت وضرها ابن ميمون للداينة
تضمن الكعابً ،
مجيرا ،وهي:
اليهودية ،واليت ابت لز ًاما على كل يهودي أن يؤمن هبا ً
 .1هللا موجود ،وهو املدبف للمخلوقات كلها ،والصانع لكل شيء يف ما مضى واآلن ويف ما
سيأيت.
 .2ال يشبه هللا يف وحدانيعه شيء ،وهو وحده اإلله منذ األزل وإىل األبد
جسما ،وال شبيه له على اإلطالق
 .3هللا روح وليس ً
 .4هللا أزيل ،فهو األول واآلخف
 .5هللا وحده من ينبغي أن يُربد ،وال جديف ابلربادة غريه.
 .6الوحي ال أييت إال عرب أنبياء هللا ،وكالمهم كله حق.
ومن جاء برده.
 .7نبوة موسى حق ،وهو أبو األنبياء ً
مجيرا ،من جاء منهم قبلهَ ،
 .8العوراة اليت بني أيدينا اليوم هي اليت أوحى هللا هبا إىل موسى.
 .9العوراة اليت جاء هبا موسى ال ميكن اسعبداهلا وال تغيريها ،سواء كان ذلك ابإلضافة أو احلذ .
.10مرففة هللا أبفكار البشف وأفراهلم.
17

 .11جيزي هللا احلافظني لوصاايه ،ويراقب خمالفيها.
 .12جميء املسيح اليهودي (املشيح) مهما طال انعظاره.
 .13قيامة املوتى إبرادة هللا.
ِّ
وتبني هذه الرقائد بوضوح أتثف ابن ميمون برلم العوحيد ،وعلوم الكالم ،واملعصوفة املسلمني.
-

21

مؤلفه داللة احلائرين :وقد جاء مفصال يف الرقيدة والشفيرة اليهودية وأمور

الفقه اليهودي يف املرامالت والزواج واملرامالت وأمور الطلسمات وحلفو والسحف ،واشعمل
على النبوة ابععبارها أساس الرقيدة اليهودية  ،حيث علق عليها مبا يلي :أن مراين العأويالت
للنبوة وظواهفها ابلنسبة للجمهور ترود إىل فهم الفابنيني وأتويالهتم وان نظفها ظاهف من وجهني:
األول ،إما أن حيملها على ظاهفها ،فقد يكون قد أساء الظنة ابلغائب واسعجهله وليس يف
ذلك هد لالععقاد ،الثاين ،يف ان جيرل هلا ابطنا فقد ختلص وأحسن اععقاد.22
وكان غفضه من أتليف كعاب داللة احلائفين يظهف من قوله" :ما كان الغرض نقل كتب الفالسفة
...وما كان قصدي أن أؤلف شيئا يف علم الطبيعة أو أن أخلص معاين العامل اإلهلي على املذاهب
أو الربهان على ما يربهن عليه منها ،وما كان قصدي أن أخلص أو أقتبص هبيئة األفالك وال أن
أخرب بعددها بل إمنا أقصد لذكر ما يبني مشكلة من مشكالت الشريعة فأفهمها وأحل عقدا كثرية
مبعرفة ذلك املعىن".

- 21حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلسرائيلي(أطواره ومذاهبه) ،معهد البحوث والدراسات العربية1971،م،ص.160، 159
- 22موسى بن ميمون ،داللة الحائرين ،ص11

18

-

رسالته يف الطب وجاء فيها :إن سكت الطبيب عن وصف حالة ،كل ما ينفع

حفاما أو حالال ،فقد غش ومل يبذل النصيحة ،وقد علم أن الشفع أيمف ميا ينفع وينهى عما
يضف والطبيب أيمفان مبا ينفع اجلسم وينهاان عما يضف.

23

كثري من اليهود اععنقوا أفكار وآراء املعكلمني املسلمني الذين قفأوا فلسفة أفالطون مما مهد
لظهور األفالطونية احملدثة اليت وجدت هلا مؤيدين كانوا أغلبهم من اليهود األندلس ،لذلك جيب
العأكيد أن الفالسفة اليهود صبو واجنذبوا كثريا برتمجات وقفأت مؤلفات الرفب من املسلمني لفلسفة
أرسطو ،ساهم ذلك إىل توجه اليهود للعمسك ابلفلسفة األرسطية ويظهف ذلك الـعأثف واضحا من خالل
كعاب االعتقاد إلبراهيم بن داود يف سنة  ،1161الذي أدمج فيه مبادئ أرسطو ابآلراء الدينية
اليهودية فمهد بذلك الطفيق للعوفيق بني فلسفة أرسطو والدين اليهودي لكنه مل يفلح يف ذلك .
وإذا عدان البن ميمون لوجدنه فاق مراصفيه ومن سبقه من علماء اليهود حيث أصبح كعابه
مصدر الدراسة املنطقية للعوحيد اليهودي.
ومما ال شك فيه أنه لو نشف بن ميمون كعاب داللة احلائرين قبل أن ينشف كعابيه عن تفسري
املشنا والتشريع اليهودي ملا كان له تلك الشهفة بني اليهود ،وملا كان لنظفايته اليت أدخلها عن العفكري
الديين أدىن أثف ،ويذكف انه لوال كعاب داللة احلائرين لكان أمفه يف طي النسيان.
وجيدر اإلشارة هنا أن ابن ميمون يف أثناء أتليف كعبه إععمد على مصادر ابللغة الرربية والرفبية
(ويشار يف كثري من الدراسات أنه عف الفلسفة اليواننية من الرتاجم الرفبية شأنه يف ذلك شأن غريه
من الفالسفة يف البلدان اإلسالمية ،ويرعرب موس ابن ميمون أرسطو رئيس الفالسفة نظفا لعأثفه الشديد
به ومل تعوقف إهعمامعه ابلفلسفة اليواننية فقط بل جنده قد درس املذاهب اإلسالمية دراسة وافية حيث
ورد له كعاب يف منزلة املرعزلة واألشرفية.
- 23إسرائيل لوفنسون ،موسى بن ميمون (حياته ومصنفاته)  ،ص 156
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ارتفرت مسرة موسى ابن ميمون يف األوساط اليهودية الدينية والرلمية واالجعماعية والسياسية
ليصبح املصدر األساسي يف الفكر اليهودي ،ويصبح من أكرب األعالم اليهودية الذي أسست عليه
اليهودية اترخيها وثقافعها .وذلك من خالل سريه للعوفيق بني الفلسفة والدين.
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