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Abstract: 

Arab culture influenced Jewish intellectual life in all its aspects. It 

affected Hebrew literature, Arabic grammar, modern Hebrew 

poetry and modern Hebrew prose, but the most influential was in 

the field of Jewish philosophical thought. Islamic Spain was 

influenced by various philosophical and religious fields, and 

Islamic thought began to be evident in Jewish philosophical 

thought. 

A number of thinkers appeared in Spain, among them: Ibn Asra, 

Ibn Arabi, and Ibn Rushd, and they were credited with mixing 

philosophy with religion. 

The works of Ibn Rushd and Maimonides are the ideal picture of 

the so-called Arab-Hebrew thought. In the eleventh century, 

Jewish philosophy entered a new phase influenced by Islamic 

philosophical literature and Islamic ideas. 

Maimonides is considered one of the most important 

Jewish thinkers. He was famous in medicine, philosophy 

and astronomy and was influenced by Islamic civilization 

and Islamic thought. Maimonides composed many books in Arabic 

but wrote them in Hebrew letters. 

Search objective: 

Show the impact of Arab culture on the Hebrew culture in the era 

of Andalusia or in the Middle Ages. 

Research Structure 

An introduction that talks about Arab culture in general, the body 

of the research: The impact of Arab culture on Jewish culture, the 

conclusion of the research.. 

Key Words: Islamic Philosophy, Jewish Philosophy, Maimonides, 

Islamic Civilization. 
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 عىل الفلسفة اليهودية اإلسالميةالفلسفة  ثرأ
 أموىس بن ميمون )

 
  (نموذجا

 
 2 مير نايف الهديبفائزة عبد ال 

 

 

 الملخص: 

ي إلحياة إلفكر أ
ي شتى نوإحيها فقد ثرت إلثقافة إلعربية ف 

ي إل أية إليهودية ف 
ي  دب ثرت ف  ي وإلشعر إلعبر ي وإلنحو إلعربر إلعبر

ي إلحديث ولكن إل  إلعبر
 أ حديث وإلنبر

 
إ ها تاثبر

. تكا  كبر ي
ي مجال إلفكر إليهودي إلفلسف 

ي  إإلسالميةثرت إسبانيا أن ف 
ف 

ي إليهودي.  إإلسالمي إلفلسفية وإلدينية وبدأ إلفكر  محتلف إلمجاالت 
ي إلفكر إلفلسف 

  ف 
 
  وإضحا

 
 
ي إسبانيا عددإ

ي وإبن إلرشد وكان :من إلمفكرين منهم لقد ظهر ف  ي مزج إلفلسفة بالدين  إبن عرسة وإبن عربر
إلفضل لهم ف 

 
 
إ ي مؤلفه ) داللة إلحائرين(. أ من وقد جمع إبن ميمون إلفيلسوف إليهودي كثبر

  فكار إبن رشد ف 

ي  وتعتبر مؤلفات إبن رشد وإبن ميمون إلصورة إلمثالية لما يسىم إلفكر  ي إلعربر ي إلقرن إلحادي عرسر دخلت . وإلعبر
ف 

  .بالمؤلفات إلفلسفية إإلسالمية وإلفكار إإلسالمية ة متاثرة إلفلسفة إليهودية مرحلة جديد

ي إلطب وإلفلسفة وإلفلك وقد إش ،هم مفكري إليهود أويعتبر موىس بن ميمون من 
ر بالحضارة إإلسالمية وإلفكر ثأوت تهر ف 

 ، ية من لف موىس بن ميمون إلعديد أإإلسالمي   .إلمؤلفات باللغة إلعربية ولكن كتبها بحروف عبر

  :هدف إلبحث

ي عرص إالندلس ثر إلثقافة إلعربية عىل أظهار ؤ
ية ف  ي إلعصور أإلثقافة إلعبر

  إلوسىط.  و ف 

 هيكلية إلبحث

 . خاتمة إلبحث ،وديةإلثقافة إليه تاثبر إلثقافة إلعربية عىل  :متى  إلبحث ،مقدمة تتحدث عن إلثقافة إلعربية بصورة عامة

 . ية، موىس بن ميمون، إلحضارة إإلسالميةإلفلسفة إليهود إلفلسفة إإلسالمية، :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

ي إليهودي كان بمثابة تقليد للفكر أإإلسالمية و إلفلسفة إليهودية هي إلوليد للفلسفة  يمكننا إعتبار
ن إلفكر إلفلسف 

. وقد كانت إسبانيا  ي أ إإلسالمي
ي إلديت 

ي ظهرت فيها حركة إلفكر إلفلسف 
ي إلفكرإليهودي،  إإلسالمي كبر إلدول إلتى

إلمؤثر ف 

ي إسبانيا عدد من إلمفكرين إلعرب
 أوإلذين  فقد ظهر ف 

 
إ   ثروإ تاثبر

 
ي إليهودي مثل إبن مرسة وإبن  وإضحا

ي إلفكرإلفلسف 
ف 

 إلرشد. 

ي  إإلسالميةن إزدهار إلدولة ؤ
ة إلعصور إلوسىط  ف  ي فبى

إء وإلحياة إل  دىأإالندلس ف  منة إلمستقرة تمتع سكانها بالبر

ي إزدهار إلثقافة إلعربية بمختلف فنونوكان هذإ له إل ،وإلهادئة
دب وإلشعر وإلنحو وإلفلك وإلفلسفة ها إل ثر إلكببر ف 

ي إسبانيا بمختلف ثر إليهود إلذأدى تأهذإ بدوره  .وإلطب
دب وإلفلسفة ومنذ بدإية إلقرن فروع إلعلم وإل ين عاشوإ ف 

ي  ،ندلسؤىل إل  إلعاشر إلميالدي بعد إنتقال مركز إلعلوم إليهودية من بابل
 ظهر بتر  إليهود إلذين يعيشون بتر  إلعرب ف 

 أدب جديد متشعب إلفروع وكان أندلس إل 
 
  دبا

 
ي كافة إلمجاالت من صبح تاثبر إلعربية عأ. و حيا

ية ف  يرس إالمور أىل إلعبر

ية للعربية محض صدفة ساسها ولم يكن أو  ندلس ، لقد آمن يهود إل بدون قصد ولكنه حدث عمد وإضح وأتقليد إلعبر

 ؤ
 
  يمانا

 
ي كل فنون إالدب وإلشعر خاصة. أب رإسخا

 ن إلعرب يتفوقون عىل كل إلشعوب فيما يتعلق ف 

ي 
ة وإلمذإكرةذكر موىس بن عزرإ ف    ن إلشعر ؤ"  : كتابه إلمحار 

 
ي سائر إلملل تطبعا

ي ملة إلعرب طبع وف 
" كذلك   ف 

 .ثبر إلفلسفة إلعربية عىل إلفلسفة إليهودية وإضحأكان ت

ي إل
ي إل ول بتر  إلشقيقتتر  إلساميتتر  ) إلعربييعد إللقاء إلحقيفى

ية( ف  ي إلعصور إلوسىطة وإلعبر
أو ما  ،ندلس ف 

ة ما بتر  ) 
ي للفبى ي إلعديد من إلمجاالت  ،م ( 5511 –م  155يسىم بالعرص إلذهتر

ية بمحاكاة إلعربية ف  حيث بدأت إلعبر

 (Zoba, A. A. D., & Rasheed, A. M,p.295 – 296 ).إلعلمية وإلثقافية إلمتنوعة

 إبن مرسة – 5

ي 
ىلي إلمذهب وكان لولد ف 

ي إلغرب طوإل عدة قرونأفكاره قرطبة وكان معبى 
ي تثر كببر ف 

ثبر عدة كتاب أ، وبفى

ولمثال أبفلسفته  ي وموىس بن عزرإ  ،سلمان بن جببر
ثروإ بابن أدباء إليهود ت، هؤالء إل يوسف بن صديق ،وي  هوذإ هالليف 

ة بالثقافة إلعربية عامة. أفكاره كما تأمرسة و  ي تلك إلفبى
 ثروإ ف 

هم كاتب أم بالمسائل إلفلسفية و  313 – 233إليهودية منذ زمن سعديا بن يوسف إلفيومي  إلفكار وقد إهتمت 

ي 
ي هو موىس بن ميمونف 

ي وجود هللا ووحدإنيته  .هذإ إلمجال إلفلسف 
ي وإبن سينا ف  وهذإ إتخذ منهج إلفارإبر

 ( 523 – 522مثال.)هندإوي، ص 

 

 إبن رشد – 3

ي  نشأ إبن رشد 
ي  إلفكرؤىل  وربا ولهذإ مالأف  ي وإتهم إبن رشد بالزندقة وإعتناق إليهودية ولهذإ أ إالوربر

فى كبر من إلرسر

ي 
ي إلفكر إليهوديأم ولكنه  5933ج قرطبة عامؤىل خار  نف 

ي مؤلفة أمن  خذ إبن ميمون إلكثبر أ. وقد ثر ف 
فكار إبن إلرشد ف 

 )داللة إلحائرين(. 

ي أويمكن إلقول  ي.  –ن مؤلفات إبن إلرشد وإبن ميمون تعتبر إلصورة إلمثالية لما يسىم بالفكر إلعربر  إلعبر

ية معظم تعللقد وإصل إبن ميمون فلسفة إبن إلرشد وحفظت  ي ترجمات عبر
التينية عن  و أيقات إبن إلرشد ف 

ية وقليل منها  ي إلعربية. حإلعبر
 فظ ف 

 

 الفرق اليهودية الدينية

ي إإل 
ي إليهودية عدة فرق متشأ إلحياة كذلك نحي نوإجميع سالم عدة فرق شملت لقد نشأت ف 

ثرة بالفكر أت ف 

ي 
ي إلقرن إلتاسع عرسر ومن هذه إلفرق إليهودية إإلسالمي إلفلسف 

.  – 3 ،إلربانيتر   – 5 :ف   إلقرإئتر 

ي إلكتاب إلمقدس
وح لها قيمة ف  فوإ بالمشنا وإلتلمود كرسر  ما إلربانيون فعىل إلعكس من ذلكأ ،وإلقرإؤون لم يعبى

شكال أإلمتكلمتر  إلمسلمتر   ت فرق إلمتكلمتر  بتر  فالسفة إليهود من إلقرإئتر  وإلربانيتر  وإستعاروإ منأعندما نش

ق  ي إلرسر
 مع سعديا إلفيومي ف 

ي إلقضايا إلدينية وقد إشتهرت فرقة إلمتكلمتر  من إلربانيتر 
من منقاشاتهم وجدإالتهم ف 
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ي إسبانيا
ي إسبانيا يحتر بن يوسف بن فقودة، يوسف بن أومن  .ووصلت غايتها مع موىس بن ميمون ف 

شهر فالسفتها ف 

ي  ،صديق
يوشع بن  ،إلمتكلمتر  من إلقرإئتر  يوسف إلبرصي شهرأما أ برإهام بن دإوود وموىس بن ميمون. إ ،يهودإ هاليف 

 ودإوود بن حيوإن.  ،يهوذإ 

 إإلسالمية.  إلفكارو  إإلسالميةثم بعد ذلك دخلت إلفلسفة إليهودية مرحلة جديدة متاثرة بالفلسفة 

ي 
ية ف  ي إل  إإلسالميةطار إلدولة ؤلقد إزدهرت إللغة إلعبر

حيث عاشت جماعات من إليهود وقد شارك  ،دلسنف 

ي إلحياة إلثقافية إلعربية و إليهود إلع
ية أرب ف  خذوإ يعلمون منهم مختلف إلمعارف إلعربية وقد كانت إلمؤلفات إلعبر

 
 
  إالندلسية إنعكاسا

 
 إإلسالمية. للثقافة إلعربية  وإضحا

 :ساسيتر  أشهد عرص إلنهضة إالوربية هدفتر   وقد 

 غريقية إلقديمة. فلسفة إإل ح إلحياء رو ؤ – 5

ي إل  إإلسالميةإندماج إليهودية مع إلحضارة  – 3
 وقد كان هذإ إالندماج ف 

 
تطور ؤىل  دىأوإلذي  دب وإلفلسفة وإضحا

ي إليهودي حيث كان يجتمع إلمسلمون وإليهود
ي إلديت 

 (.51)حميد،ص.إلفكر إلفلسف 

ي تناولتها إلفلسفة إليهودية فهي أما أ
 :هم إلقضايا إلتى

ي إلفلسفة إليهودية حولؤ –)هللا(  .5
ي دإرت ف 

و حول هللا وكلها تثبت وجود هللا أ)هللا وإلعالم(  ن معظم إلمناقشات إلتى

 أوتصورماهيته ووحدإنيته وصفاته. و 
 
عالقة هللا بالعالم وهذإ يشمل إلخلق وإلتدببر وإالختيار وإلسلوك إلتوعوي  يضا

 (. 513ص  ،وإلثوإب وإلعقاب) هندإوي

( يعتبر  ي إلمدرسة  إلغربيةأ)إسحاق إشإئيىلي
ي مرص منتصف إلقرن إلتاسع إلميالدي  ،ول فيلسوف يهودي ف 

ولد ف 

ي إلطبؤىل  ثم رحل
وإن وعمل ف  ي إلمنطق عدة مقاالتؤسحاق ؤكتب .إلقبر

ي إلفلسفة هو أما أ ،شإئيىلي ف 
هم كتاب ف 

ية عام ؤىل  جمة إبرإهام بن حسدإي( حيث كتبه باللغة إلعربية وتر ספר יסודות)كتاب إلصغائر( )  .5359إلعبر

ي عن نظريةجالينوس وسقرإطأ ،رسطو أقدم إلجزء إالول عن نظرية  ،جزإء أثالثة ؤىل  إلكتاب مقسم
ما أ ،ما إلثاب 

 إلجزء إلثالث خصصه لطبيعة إلعنار وخصائصها. 

 ؤسحاق ؤوكتب 
 
ي ما بعد  شإئيىلي كتابا

ي إلفلسفة عنوإنه )جنان إلحكمة( وهو مقال ف 
خر آإلطبيعة وهناك كتاب  ف 

ي إلروح وإلنفس.)
 (.Encyclopedia sadare, vol12, p. 47 ف 

( وإلذي جمع كل هذه  ي كتاب )إل  إلفكارثم بعد ذلك ظهر سعديا كاؤون )إلفيومي
مانات إلفلسفية ورتبها ف 

سعديا  .وهذإ إلكتاب يعالج خلق إلمادة ووحدإنية هللا .ثر بالمتكلمتر  إلمسلمتر  أعربية وتدإت( وقد دونه باللغة إلوإالعتقا

قؤىل  إلفيومي ينتىمي  ي إلرسر
 
ي إلفلسفة إليهودية ثم بعد ذلك حد .إلمدرسة إلفلسفية إليهودية ف

 
ؤىل  ي إنتقالأثت إنتقالة ف

 أوقد ت إإلسالميةإسبانيا 
 
إ ،وإلفكر  إإلسالميةبالفلسفة  ثرت كثبر ي علوم إلفلسفة ؛ ولم يكن إإإلسالمي

نما ؤليهود مهتمتر  ف 

يعة.   فقط إهتمامهم كان بالرسر

ي إهتمت بالفلسفة بتر  إليهود وإالسبانيتر  هوأومن 
ول ) وإئل إلشخصيات إلتى שלמה בן سليمان بن جببر

ي إلشعرגבירול
ح إلكتاب إلمقدس ( إلذي إشتهر ف   .وإلنحو وإلفلسفة وشر

ي مجال إلفلسفة أ
 ،ستاذ وتلميذهأسفية بتر  فقد إلف كتاب )ينبوع إلحياة( وإحتوى إلكتاب عىل محاورة فلما ف 

ؤىل  لف هذإ إلكتاب باللغة إلعربية ثم ترجم بعد ذلكأوقد  ساس إلوجود ومصدر إلحياة. أفقد إعتبر إلمادة وإلصورة 

 م. 5559إلالتينية عام 

جم إلكتاب كله ية و ؤىل  ولم يبى ي باريس. ولكن ترجم منه نما ترجم جزءإإلعبر
ه مونك ف  ي  إللغةؤىل  نرسر

ية كامل ف  إلعبر

 .فلسطتر  بعد ذلك

ول  ي ول معلم لألأويعتبر سليمان بن جببر
 أوربا كما أفالطونية إلحديثة ف 

 
 ن كتاب )ينبوع إلحياة( يعتبر نصا

 أ
 
  فالطونيا

 
 .حديثا

 أولقد كان ت
 
إ ي إسبانيا ولهذ ثبر إلثقافة إلعربية كثبر

ول بالأإ تعىل إليهود ف  فالطونية إلحديثة حتى كانوإ ثر إبن جببر

 
 
 (.encyclopedia  Britannica ,vol13 , p. 38 سبقه )إبن مرسة() يسمونه )إفالطون إليهودي( وطبعا

 ن كتاب )ينبوع إلحياة( هوفلسفة دينية خالصة. أويمكن إلقول 
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 م( 5919يحتر بن يوسف بن فاقودة ) – 2

ول وإلف كتاب)وإجبات  إلقلوب( )هو فيلسوف عاش مع إبن  ( كتبه باللغةإلعربية ولكن חובות הלבבותجببر

ية ترجمه يهودإ بن تبون. ويتحدث كتاب)وإجبات  إلقلوب( ) إللغةؤىل  ترجم فيما بعد  ( عن وإجبات חובות הלבבותإلعبر

ي 
ة فصول طرح إلكاتب فيها يضم إل .همها )حب هللا(أإلقلب إلتى ي سس إلسلوك وإأكتاب عرسر

ي ف 
همها عبادة ألتدين وإلتى

ي وإلتوإضع وإلخشوع وحب هللا. 
 هللا وإلتفاب 

 أ
 
 أخر)عقيدة إلنفس( آ لف يحتر بن فاقودة كتابا

 
يةؤىل  لفه باللغة إلعربية ثم بعد ذلك ترجمأ يضا ثر أت .إللغة إلعبر

ي كتابه هذإ ب
ثر بفلسفة أ( إلذي تהלבבותחובות ول )وإجبات  إلقلوب( )فالطونية إلحديثة عكس كتاب إلسلوب إلأف 

 (waxman  ,vol1 , p .231 – 225إرسطو)

ي هذإ
ي كتاب )عقيدة إلنفس( طبيعة إلنفس وسلوكها ويوجد ف 

ح ف  حدهما أإلكتاب مخطوطات باللغة إلعربية  وشر

ي باريس وإل 
ي مكتبة بودلتر  باكسفورد. ف 

 خر ف 

ي إلفلسفة إليهودية وإلذي تهناك كاتب 
ي أإخر ف 

  هو إإلسالمي ثر بالفكر إلفلسف 
 
  إبرإهام بن حيا كان عالما

 
 رياضيا

 
 
ية قسمهوفلكيا ي إلفلسفة حيث كتب كتاب)تامل إلنفس( باللغة إلعبر

قسام ثالثة منها أإربعة ؤىل  .كتب عدة كتب ف 

ي إلحياةلسلوك إإل 
 .نسان ف 

 آكاتب 
 
ي قرطبة و م 5929يق )هو يوسف إبن صد إإلسالميةبالفلسفة  خر كتب متاثرإ

 أ( إلذي عاش ف 
 
 لف كتابا

ية )ؤىل  إلعالم إلصغبر باللغة إلعربية ثم ترجم ي جسمه  .(העולם הצעירإلعبر
ي كتابه هذإ يشبه إلعالم إلكببر ف 

إبن صديق ف 

 للعالم وقائمة بمعرفته بنفسه.  معرفة تامةؤىل  ن يصلأن إالنسان يستطيع أوكان يعتقد  ،ونفسه

ي يكون منها كل ش نسان  ويتعرض هذإ إلبحث عن إلمادة وإلصورةيل إإل ول يتحدث عن تحلإلقسم إل
ن ومنها أإلتى

 .(waxman  ,vol1 , p. 33نسان )إإل 

ي إسبانيا شمل كل إلمجاالت إلروحانية إلمختلفة قبلن إزدهار إل أ( דוד יליןذكر إلناقد )
ي ف  ي  ،عام 199دب إلعبر

ف 

ي وإستمر حتى منتصف إلقرن حياء إل عرص إل  سنة وكان هذإ تقدم  199حوإىلي ؤىل  إلعاشر وبعد ذلك إلقرن إلثالث عرسر دبر

ي كافة إلمقاالت وخاصة إلذإتية وتفاسبر إلتورإة عىل يد نحاة إليهود. إ
ة وعىل ر ملموس ف  ي تلك إلفبى

سهم ألذين عاشوإ ف 

يعة إليهودية إبرإهام بن عزرإ وتف ي إسحاق إلفاىسي وكذلأاسبر إلتلمود وإلرسر
ي موىس بن ميمون مثال إلرباب 

ك إلرباب 

إط وحيوج وإبن جناح )دمحم  أ( و  591ص  ،ودوناشتر  لبر
 
 ( 5'עמ، ילין) يضا

 

 موىس بن ميمون

ي ) ية ب "رمبم  5391ديسمبر  52 - 5521مارس  29موىس بن ميمون بن عبدهللا إلقرطتر ي إلعبر
م( يرمز له ف 

ي قرطبة ببالد .وإشتهر عند إلعرب بالرئيس موىسأي )إلحاخام موشيه بن ميمون(. רב משה בן מימון "ם "הרמב
ُولد ف 

ي عرسر إلميالدي، ومن هناك إنتقلت عائلته سنة 
ي إلقرن إلثاب 

مدينة فاس إلمغربية حيث درس ؤىل  5513إلندلس ف 

 ؤىل  5511بجامعة إلقرويتر  و سنة 
 
ي مرص نقيبا

ي مرص آخر إالمر، وهناك عاش حتى وفاته. عمل ف 
، وإستقرت ف  فلسطتر 

ي إلطب وإلعلوم وإلفلسفة  ل
ي وكان بارعا ف  ا لبالط إلوزير إلفاضل أوإلسلطان صالح إلدين إليوبر

لطائفة إليهودية، وطبيب 

ي إلعلوم وله معرفة جيدة بعلم إلفلسفة 
ي صناعة إلطب ومتفت   ف 

.كان أوحد زمانه ف  إستطبه ولده إلملك إلفضل عىلي

ي حارة إليهود بالقاهرة.)
 (https://www.marefa.org يوجد معبد باسمه ف 

ي إلطب وإلعلو 
دإب إلكتاب آم إلرياضية وإلفلسفة و أصبح إبن ميمون من أحبار إليهود إلذإئعي إلصيت، كما برع ف 

 
 
  إلمقدس.لقد إعتبر إلمؤرخون بن ميمون فيلسوفا

 
 ؤىل  عقالنيا

 
  جانب كونه طبيبا

 
ي إو  فلكيا

ي عرصه وتفسبر ف 
ن كانت عبارة ف 

ي عرصه يعود أن سبب إرتفاع شإو  .لمنطقإلفلك وإلفلسفة وإ
 .5391بن ميمون سنة ؤىل  ن إلعلوم إلفلسفية ف 

ي مرإكش بقوله ؤنهم لم يكن يطلب ؤليهم أن يؤدوإ 
برر إبن ميمون تظاهره باإلسالم بتر  إليهود إلمهددين بالخطر ف 

 بل كل ما كان يطلب ؤليهم أن يتلوإ صيغة ال يؤمن
 
وإن إلمسلمتر  أنفسهم يعرفون أنهم  ،ون بها شعائر هذإ إلدين أدإًء عمليا

ي بالط إلسلطان لحماية يهود مرص، ولما فتح صالح إلدين فلسطتر  أقنعه إبن 
غبر مخلصتر  إستخدم إبن ميمون نفوذه ف 

ي عام 
 أو زعيم 5511ميمون بأن يسمح لليهود باإلقامة فيها من جديد. وف 

 
ي إلقاهرةعتر  إبن ميمون نجيدإ

 لليهود ف 
 
 ا

    ( https://www.marefa.org.) 
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ي ذلك إلوقت أفكاره وتأالبن رشد ودرس فلسفته و  كان إبن ميمون معارإ

ثر بها وكانت مؤلفات إبن إلرشد ف 

 موضع درإسة للفالسفة إليهود ومنهم إبن ميمون. 

 
 
إ    لقد تاثر إبن ميمون تاثبر

 
إ وإضحة عىل مؤلفاته ثاره ؤصبحت أحتى  إإلسالمي وإلفكر  إإلسالميةبالحضارة  كببر

ي بيئة عربية. وظهرت وذلك ل 
ي تأنه نشأ ف 

ةأساليبه وصيغه ف    ،ليف ومصنفاته إلكثبر
 
البن إلرشد ودرس  وكان معارإ

ي إل (   وإلتفى بال 19.)عبد إلكريم،ص إلفلسفة وتاثر بارسطو 
خذ أندلس ترك إبن ميمون قرطبة و ساتذة وإلعلماء إلعرب ف 

ي إسبانيا إثت  عرسر 
 (encyclopedia  Britannica ,vol13 , p .12ة سنة)يتجول ف 

ي عام 
 شة بن ميمون بفاس ولكن إبن ميمون لم يقطع صلته بالفالسفة إلمسلمتر  حتى رحلأإستقرت  5519ف 

 ،إلفسطاط حيث كان إليهود يعاملون معاملة حسنة برعاية إلخلفاء إلعلويتر  وبدإ إبن ميمون حياة جديدة مثمرةؤىل 

ي )هندإوي، ص  وذإعت شهرته ي إلفاضل وزير صالح إلدين إاليوبر
ي إلطب فعتر  طبيبا للقاض 

 (511 – 511وخاصة ف 

لةؤىل  وإعتبر إليهود إبن ميمون منارة للعلم وإلثقافة ورفعوه ي ترإثهم )من موىسأعالية وقولهم إلم مب  
ؤىل  ثور ف 

 إلذين جاءوإ بعد موىس)عليه إلسالم( حتى ظهور نبياء وإلرسللغوإ إل أنهم بهذإ أت مثل موىس بن ميمون( وكأموىس لم ي

 موىس بن ميمون. 

ح  إحتفال إليهود بمرور ثمانمائة عام وعند حد علماء إليهود حروف إالختصار )رمبام( باحتمال إنها أعىل مولده شر

ي إي مكان()قنديل
ي )رئيس إلمتحدثتر  ف 

 ( 332ص  ،تعت 

 

 عمال موىس بن ميمونأهم أ

ية وقد عديد من إلمؤلفات باللغة إلعر لف موىس بن ميمون إلأ لف معظم كتبه أبية ولكن كتبها بحروف عبر

. أبالقاهرة  بدإية   عماله كانت رسالتتر 

ي إلمنطقإل
ي حساب إلموإقيت لالعياد إليهودية وإلثانية ف 

ية ف  ي إلمنطق تحتل  .وىل باللغة إلعبر
وهذه إلرسالة ف 

ي إلمنطق كتبه يهوديأ
 ن أحيث ذكر  ،ول محل ف 

 
  إلمنطق اليعد علما

 
بل هو وإسطة لتمرين إلتلميذ عىل  ،بخد ذإته قائما

 تنظيم إلفكر. 

تنظيم إلعقل. وقد قسم ؤىل  وهو للعقل كالقوإعد للغة فكلما يتغبر إلقوإعد عىل فهم إللغة كذلك إلمنطق يؤدي

 أؤىل  هذه إلمقالة
 
ي نهاية كل قسم جملة مصطلحات وجمع فيها مايقا ربعة عرسر قسما
  111رب ف 

 
. ترجمت هذه مصطلحا

ية وإلؤىل  إلرسالة فيما بعد   (encyclopedia  Britannica ,vol11 , p. 151 لمانية وإلالتينية.)إلعبر

ي كتابه تفسبر مفصل عن 
 
 مشنا وإسىم إلكتاب)إلرسإج( كتبه بالعربية ثم بعد ذلك ترجمמשנה  بدأ إبن ميمون ف

يةؤىل   أبعد ذلك  ،إللغة إلعبر
 
ية لف كتابا ية لكن طغت أورغم  ،هو تثنية إلتورإة وقد كتبه باللغة إلعبر نه كتبه بالعبر

ية إلعربية عىلإل  ي ذلك إلكتاب.  ساليب إلنبر
 أعلماء إلمسلمتر  ف 

 
ي وحدإنية هللا   يضا

من مؤلفات موىس بن ميمون مقالة ف 

ي )
 (encyclopedia  Britannica ,vol11 , p .515كتبها باللغة إلعربية وهي ذإت طابع فلسف 

 
 
ي تضمنتها إلتورإة منهجا

حه للقوإنتر  إلتى ي شر
  إتبع إبن ميمون ف 

 
ر إلعقيدة يقوم عىل ربط إلقوإنتر  بجوه فلسفيا

 :ؤىل يمان فقسم إلقوإنتر  سس إإل أو 

ي تنظم إلعالقة بتر  إلخالق وإلمخلوق.  -5
 إلقوإنتر  إلتى

ي تنظم عالقة إللمخلوق مع نفسه.  -3
 إلقوإنتر  إلتى

ي  -2
 وإمر إلخاصة بالهيكل. صة بفلسطتر  ويقصد بها إلطقوس وإلتنظم عالقة خاإلقوإنتر  إلتى

ي تنظم عالقة إإل  -1
ي ذلك إلقوإنتر  إلمدنية نسان إليهودي بمجتمعإلقوإنتر  إلتى

 (312وإلجنائية.)قنديل، صأه سوإء ف 

 أإلتورإة وسبب تسميته هذإ إالسم  هناك كتاب البن ميمون إسماه تثنية
 
 أإلتورإة  ن من يقرإ

ً
كتاب هذإ ال   أ ثم يقر  ول

ي كتب أيحتاج 
. أرى عن تفسبر قوإنتر  إلتورإة حيث خأن يبحث ف   نه سلك منهجتر 

يعي وهدفه ول منهج فقهي إل ي إحتوتها إلتورإةأترسر
يعية إلتى ح وتبسيط إلقوإنتر  إلترسر بقصد إلتخفيف من  ن يقوم برسر

ي إستخرإج إالحكام وإلأإلباحث وتسهيل 
ها وهذمره ف   وإمر وتفسبر

 
ي إل أت إ وإضحا

 ندلس حيث فرسثبر إلمدرسة إلفقهية ف 

 عدة إبوإب. ؤىل  إسحاق إلفاىسي إلتلمود وقسمه
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ي 
حها وإستخدإم إلمصطلحات إلفلسفية إلثاب  ي شر

ي وذلك عن طريق تقسيم نوعية إلقوإنتر  إلتى
ي فلسف 

: منهج منطفى

 
 
ي ترتيب هذه إلقوإنتر  أعن  ومتاثرإ

  حد إلفالسفة وإلمتكلمتر  إلمسلمتر  ف 
 
  ترتيبا

 
خضاع تلك إلقوإنتر  ؤمن خالل  منهجيا

ي يتمثل بعالقة إالنسان بخالقه.)قنديلؤىل  إلصارمة
 (312ص ،تقسيم عقائدي فلسف 

إلفلسفية  من إلمؤلفات إلمهمة لموىس بن ميمون كتاب )داللة إلحائرين( يعتمد هذإ إلكتاب من إلناحية

ي وإلذي توإلمنطقية ذروة 
ي أإلتفكبر إليهودي إلفلسف 

وكان هذإ نتيجة التصال إليهود بالحضارة  إإلسالمي ثر بالفكر إلفلسف 

ي إلعصور إإلسالميةذ كانت إلفلسفة ؤإلفلسفية  إإلسالمية
 إلوسىط متقدمة.  ف 

ية ندلس غلب علماء إليهود بال أذ كان ؤ .كتب موىس بن ميمون كتاب )داللة إلحائرين( باللغة إلعربية بحروف عبر

ي هذإ إلتباللغة إلعر يكتبون 
ة إلعصور إلوسىطأبية ووإضح ف  ي فبى

ي ف  ي كتابه )داللة إلحائرين(  .ثبر إلعربر
إعتمد إبن ميمون ف 

رسطو مع نظريات إلمسلمتر  كما إنتقد ألقد دمج موىس بن ميمون مبادئ  .عىل إلمرإجع إليهودية إلمكتوبة باللغة إلعربية

ي نفس إلوقت
جمات إلعربية درس كتاب إل سطو ر أمن كتب  وقد درس إلكثبر  ،مبادئ إرسطو ف  ي إلبى

خالق وإلذي ترجمه ف 

جمة وح يونانية مبى ي شر
 (.513 – 522إلعربية )هندإوي، ص ؤىل  إسحق بن حنتر  كما تعلم نظرياته ف 

ي كل موإرد إللغة إالنسأفقد كان يعتقد إبن ميمون 
انية بما فيها من ن كتاب داللة إلحائرين قد إستخدم ف 

 ( 119ص  ،ة.) إلقاموس إلمفرس للكتاب إلمقدسدبيأإستعارإت وصور 

ويدخل عن إلعهد إلقديم ؤىل  درإكه ثم يتطرقؤإلحائرين عن ماهية هللا وكيفية  يبحث إلجزء إالول من داللة

 ؤية )نصنع وصاف إلمادية فيفرسوإ إل ادلة عينية للذين يصفون هللا بالكتابه بمج  أ طريق إلفكر وإلعقل ويبد
 
عىل  نسانا

 صورتنا وشبهنا (. 

ي نهاية هذإ إلجزء يشبر إبن ميمون
لة وإل إل إإلسالميةإلفرق ؤىل  وف  شعرية ويذكر ما مختلفة كالمتكلمتر  وإلمعبى 

ي إلتوحيد وفهمه وبعد بينها وبتر  إلمذإهب 
رسطو لمسلمتر  إلذي يرإهم عىل إلفكر إلإلفالسفة إؤىل  ن يشبر أإليهودية ف 

لة وإلؤىل  ويذهب إإلسالميةيناقش فيها إلفرق  تفاصيلؤىل  طاىلي ينتقل ال ؤرسطوطالية ليست ما قاله إلمتكلمون وإلمعبى 

ي ؤثم يناقش ما ذهب  .خوذة من كتب إليونان وإلرسيانأرإء جديدة عىل مقدمات مآ
ربعة أليه إلمتكلمون من نظريات ف 

ي مثل قوله " لو
  فصول ف 

 
  كان هللا جسما

 
  لوو  ،وهذإ صحيح لكان متناهيا

 
معلوم وشكل معلوم ثابت  لكان قدر كان متناهيا

 أوهذإ 
 
 صحيح" يضا

ي من كتاب داللأ
 وألهية وقدم إلعالم لذإت إلثبات إؤ ةلأة إلحائرين يتحدث بن ميمون عن مسما إلجزء إلثاب 

ي كثبر منها حديث إلفالسفة وإلمتكلمتر  إلمسلمتر  كما يتحدث عن إلبؤرة 
 حدوثه وهي من إلمسائل إلتى

 
 وإلموضوع مقسما

 .طبقات ثالثؤىل  ياهمؤ

ي 
ي يحتاج  ولأويذكر إبن ميمون ف 

ي ؤهذإ إلجزء إلمقدمات إلتى
 آثبات وجود ؤليها ف 

 
ين  خر ويعرض خمسا وعرسر

هن وبذلك يثبت إبن ميمون وجود هللا .رسطو وإلفالسفة إلمسلمتر  وكلها برإهتر  ال شك فيهاأستخدمها عن مقدمة إ  ويبر

 أميه عىل وحدإنيته فيس
 
 أول كما فعل إلفالسفة ويسميه بالسبب إل حيانا

 
بالفاعل كما يسميه متكلمو إلمسلمتر   حيانا

. أؤىل  ليخلص ذلك  نه ال فرق بتر  إلمصطلحتر 

ي حركة إإلويتكلم بعد ذل
ي إلمالئكة و ك ف 

يعة إليهودية ويذكر ر ثبات وجإفالك وف  نها أرسطو بأي أوده من إلرسر

ي عن حديثه عىل قدم إلعالم بي إلفأويبتر  ر  ،فالكإلموجودإت وب  ها تتحرك إل وبتر  وإسطة بتر  هللا زلية أن إلسماء أارإبر

 وما دإخلها فاسد. 

ي بقولأون بر وعند كالمه عىل إلعقل إلفعال  يستشهد إبن ميم " ولعل ذلك إلعقل إلفعال عىل  :ي إرسطو وإلفارإبر

ي إلعقل ". ي إرسطو وإتباعه إلذي هو فارق وقد يفعل وقت ال أر 
ي مقالته ف 

 يفعل وقت كما بتر  إبو نرص ف 

 أ
 
ي إشعيا ثم بعد ذلك يتكلم عن ؤ ما إلجزء إلثالث من إلكتاب فيتحدث عن رؤية حزقيال مقارنا ياها برؤية إلنتر

 
ً
ي إلتورإة محاول

ي لها ؤ إلوصايا وإلقوإنتر  إلوإردة ف 
ة تأوهذإ ب ،يجاد تعليل فلسف  ي لكبر مسلمتر  ثره بالعلماء إلأسلوب عربر

 ( 311 – 311ص  ،ندلس عليه.)قنديلوفالسفتهم وتاثبر بيئة إل 

ي هذإ إلجزء يشبر 
ي نظرتهمأؤىل  وف 

يتخيلون إلعدم غبر إلعدم ما إلمتكلمون فال أ"  :إلعدم  فيقولؤىل  ن إلمتكلمتر  ف 

 أإلمطلق 
 
العىم وإلبرص وإلموت ن كل عدم ملكة حكمها حكم إلضدين كأبل يظنون  ما عدم إلملكات فال يظنونها عدما
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دإوإلحياة ف لة إلحر وإلبر  
نما إلفعل هو إلذي يستدعي ؤفاعل ؤىل  ن إلعدم ال يفتقر ألذلك يقولون  .ن ذلك عندهم بمب 

 
ً
 أوال بد  فاعل

 
 بوجه ما ".  ن يكون هذإ صحيحا

ور و  ي حديث إبن ميمون عن إلرسر
ي كتاب إلأسبابها يعرض لر أوف 

ي ؤ"  :لهيات وإلذي قال فيهي إلرإزي ف 
ن إلرسر ف 

من إلخبر و أ إلوجود 
ي مادة رإحته مع ما يصيبه من إلذإ قست بتر  رإحة إالنسان ولذإته ؤنك أكبر

وإلعاهات  وجاعالم وإلف 

 ن وجوده نقمة وشر عظيم ". أوإلنكد وإالحزإن نجد 

ي هذإ إلأية حال يمكن إلقول أوعىل 
ية قد كتاب وهي ثقافن ثقافة بن ميمون ف   أة عربية وعبر

 
إ ي  ثرت كثبر
ه سلوبأف 

ي كتبه إل 
ي داللة إلحائرين وف 

 ؤخرى ف 
 
إ ي إلمصنفات إلعربية  ذ ال يختلف كثبر

ي طريقة عرضه ومناقشاته ف 
 إإلسالميةف 

  ،إلفلسفية وإلفقهية
 
إ  .إلفقهية إإلسالميةمن إلمصطلحات  وقد إستعمل فيه كثبر

ي إلحياة إلعقليةول
ي فقد إحتف  به إليهود  همية هذإ إلكتاب ف 

 ،إليهودية بما فيه من نظريات دينية بمنظور فلسف 

 ؤوكان ظهوره 
 
ي وإبن  ،يقاظ إلحياة إلفكرية إليهودية وإشتغالها بالفلسفةإب يذإنا فذكر إلفالسفة إلمسلمون كالغزإىلي وإلفارإبر

ؤىل  علماء إلدين ودرس نظرياتهم إلفلسفيةجانب ؤىل  فالطونأجانب إلفالسفة إليونان كارسطو و ؤىل  إلرشد وإبن سينا 

ساس أإسات إلدينية إلتالية وبنيت عىل فقد نهضت إلدر  ،ن إبن ميمون وفق بتر  إلفلسفة وإلدينجانب درإسة إلتورإة ل

ي إلدرإسات إلدينية حول أ فكري بعد 
ي ف 

ن كان علماء إليهود بمختلف طوإئفهم يتحرجون من إلنظر إلعقىلي وإلفلسف 

 فسبر إلتلمود. إلتورإة وت
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 :المصادر

( ي إلوسيط3995حميد، دمحم عىلي ي إلشعر إلعبر
 رسالة ماجستبر غبر منشورة.  ،بغدإد  ،(، إالقتباس ف 

ي إالندلس تطوره وإغرإضه (،3993قصي نبيل)،عبد إلكريم
ي ف   رسالة ماجستبر غبر منشورة.  ،بغدإد  ،إلشعر إلعبر

ي إلفكر إليهودي إإلسالمي إالثر  ،(5321عبد إلرزإق)،قنديل
إث ،إلقاهرة ،ف   .دإر إلبى

ي إلقديم وإلوسيط، عمان3951سعاد عبد إلكريم)،دمحم ي إالدب إلعبر
 دإر إمجد.  ،(،إلرثاء ف 

ي إلفكر إليهودي، إلقاهرة ،(5312إبرإهيم موىس)،هندإوي
ي ف   .مطبعة إالنجلو إمريكية ،إالثر إلعربر

وت ،إلقاموس إلمفرس للكتاب إلمقدس  .5329 ،ببر
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