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Abstract: 

    This article seeks to clarify Maimonides' position on "interpretation," which is regarded as 

a pariah method in Judaism and is used by only a few scholars. This article also discusses the 

four interpretations of the Old Torah, as well as the origins of hermeneutics and its 

development in Jewish thought to the time of Maimonides. Then, despite the opposition of 

most Jewish scholars, Moses Maimonides was compelled to adopt interpretation for internal 

and external reasons. And his arguments, and his foundation of the science of interpretation 

in the Torah and the words of the early ones. And the significance of hermeneutics in 

comprehending the text of the Torah, its divisions of hermeneutics, and the conditions it 

establishes in the interpreter and in interpreted speech. Finally, the position of Jewish 

scholars on Moses Maimonides, as well as its ancient and modern impact on Jewish thought 

in general, is discussed. This paper advocates for researchers to investigate the impact of 

Islam and Islamic thought on Jewish religious thought. 
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 ملخص:

تهدف هذه املقالة إلى بيان موقف موس ى بن ميمون من"التأويل"، والذي يعتبر منهجا منبوذا في اليهودية، لم يأخذ به إال القليل 

ملقالة طرق تفسير التوراة القديمة ألاربعة، وبدايات ظهور علم التأويل وتطوره في الفكر اليهودي كما تناقش هذه ا  من العلماء والفرق. 

إلى زمن موس ى بن ميمون. ثم ألاسباب الذاتية والخارجية التي دعت موس ى بن ميمون إلى ألاخذ بالتأويل، رغم معارضة معظم علماء 

ه علم التأويل من التوراة، وكالم ألاوائل. وأهمية علم التأويل في فهم النص التوراة، اليهود له. وحججه التي اعتمد عليها في ذلك، وتأصيل

وتقسيماته لعلم التأويل، والشروط التي وضعها في املتصدي للتأويل، وفي الكالم املؤول. وتطبيقه لعلم التأويل على ألاسماء والصفات 

وأثره القديم والحديث على الفكر اليهودي بصفة عامة. وتقترح هذه الورقة إلالهية، وأخيرا موقف علماء اليهود من موس ى بن ميمون، 

 تشجيع الباحثين على دراسة أثر إلاسالم والفكر إلاسالمي على الفكر اليهودي الديني.

  الفهم. ،التوراة، ألاسماء والصفات، التأويل، موس ى بن ميمون  :كلمات مفتاحية 
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 مقدمة

موس ى بن ميمون من أعظم الفالسفة والعلماء الذين أنجبتهم الديانة اليهودية، حتى قيل" من موس ى إلى موس ى لم يقم مثل  يعتبر 

جاهدا  الفلسفة. والتي حاول الفقه و  علم أهمهاموس ى بن ميمون في علوم كثيرة  برز وقد . (61، صفحة 6391)ولفنسون،  ".موس ى

ولذلك ألف كتابه  غايتهما واحدة، وإن اختلفا في طريقة الوصول إليها. اعتقد أن ألنه التوفيق بينها وبين التوراة، وإنهاء القطيعة بينهما،

دعوة يوافقه، ولهذا، الدعوة إلى إلغائه هو في حقيقتها الذائع الصيت "داللة الحائرين" ليثبت من خالله أن العقل ال يناقض النص، بل 

 إلى إلغاء النص.

 والسؤال:  

وهل استطاع موس ى بن ميمون أن ينهي الخالف بين  وشروطه؟ما هو مفهوم التأويل في فكر موس ى بن ميمون، وما هي أدلته، 

 .الديني؟الفلسفة والنص 

 الصورة أكثر. ميمون، لتتضحوقبل التفصيل في هذه املسائل، يجب ذكر املناهج التفسيرية املشهورة في عصر موس ى بن 

 املدارس التفسيرية اليهودية القديمة .1

كانت املدرسة التفسيرية اليهودية منقسمة إلى أربعة مناهج أولها املنهج الحرفي القائم على ألاخذ بظاهر النص. وثانيا املنهج  

وهو التفسير الصوفي الذي يعتمد على إلالهام  املدراش ي الذي يلج إلى النص ليكشف ما فيه من املعاني واملقاصد. وثالثا املنهج البارش ي

والعرفان. ورابعا التفسير الرمزي الذي يقوم على الاستعانة بمنظورات ال تكون مشتقة من النص، وال تكون حتى مكونة له في العادة، 

  .(16، صفحة 6162) الرفاعي،  وإنما هي إشارات رمزية،يفهمها أهلها

. مجانبا للصواب، إن كان (11، صفحة 6166)ريكور،  وبهذا يعد قول بول ريكور أن" التأويل يعد مكونا جوهريا لألصل اليهودي."

 يقصد انه قديم قدم اليهودية، أو يعده مصدرا أصيال من مصادر فهم النص التوراتي.

 الفكر اليهودينشأة وتطور التأويل في  .2

والفالح يكمنان فقط في التمسك بحرفية  الهدى، وأن وضالل كفر  أنها من الفلسفة، ويعتقدون  ألاوائل ينفرونكان اليهود  

  .(61، صفحة 6166)ذكري،  التوراة والكتب املقدسة

اليهودي،  وتأخره عن معرفة الحضارة، مقارنة  التفكير إلى بدوية يرجع  من أساب هذا املوقف اليهودي املتشدد ضد الفلسفة، و 

باألمم املجاورة له، يقول غوستاف لوبون :"لم يكن لليهود فنون، وال علوم، وال صناعة، وال أي ش يء تقوم به حضارة. واليهود لم يأتوا 

قط مرحلة ألامم املتوحشة التي ليس لها تاريخ. وإذا ما  قط بأية مساعدة مهما صغرت في شيد املعارف البشرية.واليهود لم يجاوزوا

صارت لليهود مدن في نهاية ألامر.فلما أدت إليه أحوال العيش بين جيران بلغوا درجة رفيعة من التطور، بيد أن اليهود كانوا غاية في 

عهد سليمان إلى الاستعانة بالخارج،  العجز عن أن يقيموا بأنفسهم مدنهم ومعابدهم وقصورهم، فاضطروا في إبان سلطانهم أي في

 .(69، صفحة 6166)لوبون،  فجلبوا منه لذلك الغرض بنائين وعماال ومتفننين لم يكن بين بني إسرائيل قرن لهم."

واطلعوا  وخالطوا ألامم املتحضرة، ويجمع العلماء على أن اليهود بدؤوا في الانفتاح، وتعلم الفلسفة، حينما تشتتوا في العالم،

 على علومهم وثقافاتهم.

هو أول فيلسوف يهودي دعا صراحة إلى إعمال العقل، والتعمق في فهم مقاصد النص الخفية،  -وكان "أرير شابول" املشائي

 السفة إلاغريق قد أخذوا عنهوأسراره الباطنية، بواسطة" التأويل"، زاعما أن موس ى عليه السالم هو أول من قال بالتأويل، وان الف

 .(21، صفحة 6361)بريهييه، 

لكن هذا إلادعاء ال يؤيده التاريخ، ألنه "يعني ضمنيا أن التوراة العبرية قديمة جدا، كما يعني من ناحية أخرى أنها كانت قد 

. وفي الحقيقة أن الذين سبقوا اليونان يقرؤونهاأوالئك الشعراء والفالسفة أن انتقلت قبل هوميروس إلى اللسان اليوناني، حتى استطاع 

 (66، صفحة 6336)النشار،  في العلوم والحكمة، لم يكونوا اليهود، بل كانوا املصريين القدماء، والبابليين القدماء."

ق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فإن املقصود باأليام الستة هو املراحل ومن تأويالته، أن ذكر التوراة "أن هللا خل

 التي تعاقب عليها هذا العالم حتى بلغ مبلغه الحالي من الانتظام الانسجام والتوافق بين أجزائه. وهو ما يعنيه التوراة من قوله أن هللا
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) الحفني،  ".ى على العرش، فالجلوس املقصود هو الاستقرار، والاستواء هو الانتظامقد استراح في اليوم السابع.أو انه قد جلس واستو 

 (12صفحة 

ومن الفرق التي قالت بالتأويل أيضا نجد فرقة" الترابيتين" وقد تأثر بها فيلون السكندري، وقال إن تأويالتها، ال تخضع  

إن شروح الكتاب املقدس تكون بطريقة  التأويل املجازي، والتشريع كله يشبه عند هؤالء الناس الحيوان:  للضوابط والحدود، يقول:"

الجسم هو ألاوامر والنواهي الحرفية، والروح هو املعنى الذي ال يرى، والقائم بالكلمات. بهذا املعنى بدأت الروح في تأمل موضوعاتها 

لألفكار من الجمال الفريد العجيب املختلف الضروب، إنها أوال توسعت في الرموز، وخلصتها  الخاصة،ومن خالل مرآة ألاسماء، رأت ما

جذبت إلى النور الواضح املبين هذه ألافكار للذين يستطيعون مبتدئين من إشارة غير ذات داللة، رؤية ألامور الخافية  بها ثممما يختلط 

 (14، صفحة 6361)بريهييه،  غير املرئية من خالل ألاشياء املرئية."

أيضا استعملت طائفة "ألاسنيين" الصوفية التأويل، يقول فيلون:" إنهم يذهبون في يوم السبت املقدس إلى ألامكنة املقدسة، أي 

لإلصغاء في النظام املقبول، إلى الصوامع والبيع،حيث يجلسون في صفوف حسب ترتيب السن، الناشئة وراء ألاكبر سنا. ويستعدون 

وبعد هذا يتناول أحدهم كتابا يقرؤونه، ثم يأخذون احد املتقدمين في العلم في شرح ما يرى انه غير مفهوم، ومن ثم نرى أنه ال يحصل 

 (23، صفحة 6361)بريهييه،  إال لديهم، تفكير وتأمل في اغلب فقرات الكتاب، بواسطة رموز وأمثال تبعا لتذوق قديم جدا عندهم."

بالفلسفة اليونانية فكان مثال "  متضلعاولكن يعتبر مجيء فيلون السكندري هو البداية الحقيقية ل "علم التأويل". والذي كان 

 (19، صفحة 6361)بريهييه،  يعرف املجازات املشتركة للمدرسة الرواقية في كل تفاصيلها وأساطيرها."

أن الفلسفة اليونانية تتفق مع التوراة "..فإذا كانت التوراة تعبر هي ألاخرى عن الحقيقية،والفلسفة اليونانية  توصل إلىوقد  

كما وجد أيضا أن التوراة بدورها تشير إلى  (31، صفحة 6323) بدوي،  ".كذلك، فال ضير إذن على رجل الدين أن يأخذ بكلتا الثقافتين

 .(31، صفحة 6361)بريهييه،  التأويل، وذلك في قصصها وأساطيرها

. والانسالخ (26)وايريلديورانت، صفحة  هذه ألاسباب إضافة إلى غيرته الدينية، وشدة تدينه حتى لقب ب " الفيلسوف اليهودي"

جعلت فيلون  .(611) الحفني، صفحة  الفكري والعقدي الذي بدا يتسلل إلى العقل اليهودي بين يهود إلاسكندرية على وجه الخصوص

 يسعى إلى هدم الفجوة بين الفلسفة والتوراة في اقرب وقت ممكن.

التأويل على نطاق ضيق في الفكر اليهودي، إلى أن جاء سعديا الفيومي أين عرف قفزة نوعية، متأثرا بالفكر  استخذام واستمر

إلاسالمي وخاصة الفكر املعتزلي، الذي يضع العقل فوق النص، يقول سعديا الفيومي:" فأقول أن ليس وحده الكتاب مادتنا في ديننا، بل 

 (611، صفحة 6341)الفيومي،  ".ا  قبله وهي ينبوع العقل،والثانية بعده وهي معدن النقللنا معه مادتان أخريان إحداهم

 التأويل في فكر موس ى بن ميمون  .3

 :املكانة العلمية ملوس ى بن ميمون . 1.3

موس ى بن ميمون من القامات العليمة اليهودية التي تعد على أصابع اليد في تاريخ اليهود كله، وقد قيل" من موس ى إلى موس ى  يعد

 (61، صفحة 6391)ولفنسون،  لم يقم مثل موس ى."

كتاب داللة الحائرين" على رأس كتبه  املتميزة، ويعتبره اسرائيل   وله مؤلفات كثيرة قيمة، في علوم وفنون مختلفة، ويعد كتابه: "

ولفنسون " ذروة التفكير اليهودي في القرون الوسطى، وهو تفكير ال يزال يخصب العقلية اليهودية إلى يومنا هذا... لذلك أصبح كتابه 

لى التلمود  نفسه على الرغم من النظريات املعادية ألسس داللة الحائرين على مر الزمان الكتاب الذي يتهافت عليه الناس كما يتهافت ع

 (63-64، الصفحات 6391)ولفنسون،  إلايمان التي يشتمل عليها الكتاب."

 :س ى بن ميمون على باألخذ بالتأويلألاسباب التي أجبرت مو . 2.3

 خالل تتبعنا لفكر موس ى بن ميمون نجد أن هناك مجموعة من ألاسباب دفعته إلى القول بالتأويل، وهي: من

  إلاسالميةنشأته العلمية وتأثره بالثقافة: 

عده الشيخ عبد الرزاق في تقديمه لكتاب إسرائيل ولفنسون:" من فالسفة العرب، وفالسفة إلاسالم فقد تأثر بالفارابي وابن  حتى

يه ابن سينا وابن رشد. غير أن الفارابي كان له ألاثر ألاقوى، بدليل أنه أكثر من إلاشارة إليه في كتابه "داللة الحائرين""وكان ينظر إلباجه و 
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ويتضح  أيضا مدى تأثر ابن ميمون بالفارابي في الخطاب الذي كتبه لشموئيل  .(63، صفحة 6169)رودافسكي ،  بوصفه أرسطو الثاني"

بن تيبون "والذي جاء فيه أنه ال توجد حاجة لدراسة أية نصوص عن املنطق سوى تلك التي كتبها الفارابي،حيث " إن كل ما كتبه مليء 

  (63، صفحة 6169)رودافسكي ،  ".بالحكمة

كما تأثر بفالسفة اليونان مثل أفالطون وأرسطو وأفلوطين، وقدامى الشرح اليونان، وكان للطبيب جالينوس أعظم ألاثر في 

حيث قد  كريمير" التي مفادها أن ابن ميمون كان "فيلسوفا باحثا" مؤلفات ابن ميمون الطبية والفلسفية. فهو على حد قول"يوئيل

  (69، صفحة 6169)رودافسكي ،  ".استوعب مثل سقراط ألافكار الفلسفية من مصادر عدة

يقول موس ى . لكن يعتبر أرسطو هو املعلم ألاول ملوس ى بن ميمون، وألاكثر تأثيرا عليه، ولذلك نجده يلقبه ب" رئيس الفالسفة" 

هو صحيح بال ريب. وال يعدل عنه إال إلى مركز ألارض  وكل ما قال ارسطاطاليس في جميع الوجود الذي من لدن فلك القمر بن ميمون:"

  (16، صفحة 6391)ولفنسون،  من لم يفهمه أو من تقدمت له آراء يريد الذب عنها أو تقوده تلك آلاراء إلنكار أمر مشاهد."

يقول في إحدى رسائله إلى شموئيل بن تيبون:" أن كتابات أفالطون معلم أرسطو تأخذ شكل ألامثل والحكايات الرمزية ويصعب و 

فهمها، ومن املمكن أن يستغني عنها املرء ألن كتابات أرسطو تكفي، وال يجب أن نشغل أنفسنا بكتابات ألاولين )من الفالسفة( ويمثل 

ه العقل إذا استثنينا من تلقوا وحيا إلهيا. إن أعمال أرسطو تمثل جذور وأسس جل ألاعمال في عقل أرسطو أقص ى ما يصل إي

  (64، صفحة 6169)رودافسكي ،  العلوم،لكنها ال تفهم إال بواسطة شروح "إلاسكندر أفروديسيس" وثيماستيوس وابن رشد. "

وعد ابن رشد مفتاح فهم فلسفة أرسطو، ولذلك نصح ابن تيبون "أال يقرا أعمال أرسطو دون شروح ألكسندر 

  (91، صفحة 6169)رودافسكي ،  أفرودسياسوثيميستيوس وابن رشد."

 لته الدفاع عن العقيدة اليهوديةومحاو  غيرته الدينية: 

النقد القوي الذي وجه إليها من طرف علماء إلاسالم، وخاصة فيما يخص عقيدة التجسيم، وألاساطير املوجودة في التوراة.  ورد

كما أنه رأى أن املبالغة في ألاخذ بظاهر النص، أوقع التوراة في  بإثبات أن تلك ألاشياء رموزا فقط، وليست حقائق تؤخذ من ظاهرها.

د هللا ورسله، من حيث ال يدري علماء اليهود، يقول إسرائيل ولفنسون: "القراءة الفاحصة لداللة الحائرين التحريف، وأبعدها عن مرا

تكشف لنا عن روح الفيلسوف الذي يعاني عذابا نفسيا أليما من جراء ما يتناول من نصوص دينية على غير ما جاء في تعاليم أحبار 

، 6391)ولفنسون،  ويال،ويأتي بمقدمات يحاول بها أن ييهئ القلوب إلى ما يريد أن يصرح به."اليهود. ولذلك نراه في أحوال شتى يلف لفا ط

  (31صفحة 

فمثال نراه يتهجم على عقيدة التجسيم  تهجما شديدا، وينكرها جملة وتفصيال في عدة مواضع من "داللة الحائرين" يقول:" 

أنك متى اعتقدت تجسيما أو حالة من حاالت الجسم، فإنك تستفز غيرة الرب، وغضبه، وتوقد نار سخطه وان كارهه  فاعلم يا هذا،

مهما تكن  أبداوال يقبل عذر من يقول بهذه العقيدة،  .(41، صفحة 6111)بن ميمون،  وعدوه وخصمه، اشد من عابد الوثن بكثير"

 .(42-41، الصفحات 6111)بن ميمون،  املبررات

 إيمانه العميق: 

) الحفني،  "واحدة.وإن اختلفت الطرق واملسالكإيمانه العميق أنه ال يوجد تناقض بين العقل والدين، الن أصلهما واحد، وغايتهما 

 .(11صفحة 

 :أهمية علم التأويل. 3.3

اعتبر بن ميمون أن علم التأويل هو مفتاح فهم التوراة، وكالم ألانبياء،يقول:" اعلم أن مفتاح فهم جميع ما قالته ألانبياء عليهم  

وعلى السنة  ألانبياء مثلت ألامثال، وعملت قوله:  السالم ومعرفة حقيقته هو فهم ألامثال ومعناها وتأويل ألفاظها، قد علمت قوله تعالى:

  (66، صفحة 6111)بن ميمون،  ألغز لغزا ومثل مثال."

 وهو محق في ذلك، الن ألاخذ بظاهر النص يهدم العقيدة اليهودية، ويجعل النفوس تنفر منها، ملا فيها من التجسيم الفاضح،

يمون وألاساطير املنافية للعقل، وألامور ال تليق أبدا بمقام ألانبياء. فكان اللجوء إلى التأويل هو الطريقة ألافضل وألاذكى من موس ى بن م

 ومن وافقوه لنفي التهمة عن العقيدة اليهودية، وتثبيتها في قلوب اليهود.
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 :الحكمة من وضع ألالغاز في التوراة. 3.3

يجيبنا موس ى بن ميمون أن ألالغاز املبهمة املوجودة في التوراة، مرده  وألالغاز؟ملاذا التوراة تكثر فيها ألامثال  قد يتساءل متسائل،

ولعظيم ألامر وجاللته وكون قدرتنا مقصرة عن إدراك أعظم ألامور  إلى عظم أمر التوراة، وما فيها من الحقائق التي تفوق العقل، يقول "

على ما هو عليه،خوطبنا باألمور الغامضة التي دعت ضرورة الحكمة إلالهية ملخاطبتنافيهاباألمثال وألالغاز بأمور مبهمة جدا،كما قالوا 

تاب يقص لك بغموض : في البدء خلق هللا إلخ.فقد نبهوك عليهم السالم : انه ال يمكن أن يعطى لإلنسان قصة الخلق في البدء، ألن الك

على كون هذه ألاشياء املذكورة غامضة، وقد علمت قول سليمان: وما هو بعيد وعميق جدا، من يجده. وجعل الكالم في جميع ذلك 

)بن  علم على معنى آخر" باألسماء املشتركة ليحملها الجمهور على معنى على قدر فهمهم وضعف تصورهم، ويحملها الكامل الذي قد

 . (61، صفحة 6111ميمون، 

ولذلك كثرت ألالغاز في  كالم ألانبياء، يقول " ...وعلمت أن من كثرة استعمال التبيين ألامثال قال النبي: إنهم يقولون لي أليس إنما 

للمثل وألاحجية لكلمات الحكماء وألغازهم، قيل في املدراش: ملاذا كانت كلمات يتمثل بأمثال، وقد علمت ما افتتح به سليمان: للتفطن 

التوراة متشابهة حتى أن سليمان لم يقف على البئر التي مياهها عميقة وباردة، ولم يوجد إنسان يستطيع أن يشرب منها، ماذا يعمل 

 " .مثل ملثل ومن قول لقول حتى فهم أقوال التوراةشخص فطن ربط حبال بحبل وخيطا بخيط وإخراج وشرب،هكذا كان سليمان من 

 .(66، صفحة 6111)بن ميمون، 

:"وما أرى أن أحدا من السالمي القرائح يتخيل أن أقوال التوراة املشار إليها هنا التي تحيل في فهمها بفهم معاني ألامثال  ثم يقول 

واللوالب وحكم أربعة حراس، بل القصد هنا فهم الغوامض بال شك، وهناك قيل رباننا يقول: هذا مثل رجل قد هي أحكام عمل العريش 

أضاع نقدا أو لؤلوة في بيته، فانه يوقد شمعة ثمنها أيسار، ليجد اللؤلوة كذلك هذا املثل في نفسه ليس هو بش يء،ولكن بواسطته 

ا،فتأمل تصريحهم عليهم السالم: بان بواطن أقوال التوراة هي الجوهرة وظاهر كل مثل تستطيع أن تفهم أقوال التوراة، هذا نصهم أيض

بيس بش ي، وتشبيههم خفي املعنى املمثول في ظاهر املثل بمن سقطت منه لؤلؤة في بيته وهو بيت مظلم كثير الدبش، فتلك اللؤلؤة 

ع وجه النفع بها حتى يسرج السراج كما ذكر الذي نظيره فهم معنى حاصلة لكنه ال يراها وال يعلم بها،فكأنها خارجة عن ملكه إذا امتن

  (69-66، الصفحات 6111)بن ميمون،  املثل.قال الحكيم : الكالم املنطوق به في أوانه،تفاح من ذهب في سالل من فضة،...."

ينقسم إلى خطاب تبسيطي يغلب عليه التجسيم، والتشبيه، غرضه تقريب املعنى،  فخطاب التوراة في فكر موس ى بن ميمون،

وتبسيط الفكرة، لقلة فهمهم، وقصر عقولهم. وخطاب ملغز موجه إلى خاصة الناس، وعلمائهم، ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق 

كر سبب التناقض الذي نجده في كالم هللا تعالى التأويل، وكالم ألانبياء معظمه من هذا القسم، يقول موس ى بن ميمون بعد أن ذ

واملؤلفين، ورده إلى سبعة أساب، وخص السبب الثالث والرابع بالتوراة :" السبب الثالث: كون تلك ألاقاويل ليست كلها على ظاهرها، بل 

ر أمثاال، فإذا حملت على ظواهرها يكون بعضها على ظاهره وبعضها مثال، فيكون له باطن أو تكون  القضيتان جميعا املتناقضات الظاه

 كانت متناقضة أو متضادة. 

والسبب الرابع: أن تكون شريطة ما لم يصرح بها في موضعها لضرورة ما، أو يكون املوضوعات مختلفين، ولم يبين أحدهما في 

وملخص كالمه أن الكالم هللا تعالى امللغز أو  (63-64، الصفحات 6111)بن ميمون،  موضعه فيظهر تناقض في القول، وليس ثم تناقض."

 املبهم، تجعلنا نلتجئ إلى التأويل لفهم مراد هللا تعالى.

 :شروط التأويل. 3.3

 اشترط موس ى بن ميمون ثالثة شروط في الذي يتصدى إلى تفسير كالم هللا تعالى بواسطة التأويل:

 شروط طالب العلم: 

، يقول:" والفهمموس ى بن ميمون جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في املتصدي لتأويل كالم هللا تعالى. وهي الحكمة  وضع

انه حصلت له العلوم التي تتخذ منها مقدمات النظر. والثاني أن يكون فهما فطنا ذكي  أعنىكونه حكيما،  أحدهماالشرطين  .... وبهذين

ويقول:"وال تعطى قصة ألامر لكل  (21، صفحة 6111)بن ميمون،  سر تلويح، وهو معنى قولهم يفهم بنفسه."الطبائع، يشعر باملعنى بأي

  (42، صفحة 6111)بن ميمون،  احد ما لم يكن حكيما، ويفهم بنفسه، فحينئذ تعطى له رؤوس الفواصل."
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o :يقول:"الباطن ال ينكشف إال لذوي الفطر الفائقة، أوالئك الذين صالوا وجالوا في مسالك العلم ودروبه بما لم  العلم الغزير

، 6111)بن ميمون،  يتحقق لغيرهم ممن تمسكوا بالظاهر وركنوا إلى التمثيالت والتشبيهات بوصفها حقائق حرفية."

 .(26-21 الصفحات

o :يقول موس ى بن ميمون"... يكره تعليمه للشباب بل ال يمكنهم قبوله لغالن طبائعهم واشتغال أذهانهم بشعلة  العقل والرزانة

النشوء، حتى تخمد تلك الشعلة املحيرة ويحصل لهم الهدوء والسكون، وتخشع قلوبهم وتخضع من جهة املزاج، وحينئذ 

ة وهي إدراكه تعالى اعني العلم إلالهي املكنى بقصة ألامر. ولذلك قالوا في التلمود  على قولهم: يستنهضون أنفسهم لهذه الدرج

تعطى لهم رؤوس الفواصل، قالوا: ال تعطى رؤوس الفواصل إال لرئيس املحكمة، والذي قلبه مليء باالهتمام، والقصد بذلك 

ال تعطى غوامض التوراة إال لناصح، وماهر في الصناعات  الخشوع والخضوع والورع الزائد مضافا إلى العلم، وهناك قيل:

  (41-23، الصفحات 6111)بن ميمون،  وفاهم بالهمس."

 تلقين العلم إلالهي طريقة: 

وما هو بعيد وعميق جدا من يجده"  البدء بالعلوم الطبيعية قبل العلوم إلالهية، لصعوبتها وتعقيداتها، يقول موس ى بن ميمون: "

وقيل" أما الحكمة فأين توجد" وال ينبغي أن يبتدئ في التعليم باألصعب والغامض فهما. ومن ألامثال املشهورة في ملتنا تشبيه العلم 

،ومن جهل العوم غرق باملاء، وبينوا، عليهم السالم في هذا املثل معاني  من جملتها أن الذي يدرى يعوم يخرج الجواهر من قعر البحر

  (21، صفحة 6111)بن ميمون،  فلذلك ال يعترض للعوم إال من إرتاض في تعلمه."

 وحذر من عدم مراعاتها، والقفز عليها، ألنها في النهاية ستنتج لنا ضالالت وجهاالت. حيث يقول :"أما متى ابتدأ بهذا العلم إلالهي،

فليس يحدث تشويش فقط في الاعتقادات، بل تعطيل محض، وما مثال ذلك عندي إال مثل من يغذي الصبي الرضيع بخبز الحنطة 

واللحم وشرب الخمر، فانه يقتله بال شك، ليس الن هذه أغذية سوء، وغير طبيعية لإلنسان،بل لضعف املتناول لها عن هضمها حتى 

ء الصحيحة ما أخفيت وألغزت وتحيل كل عالم في تعليمها بغير تصريح، بكل وجه من التحيل من يحصل الاستنفاعبها.كذلك هذه آلارا

أجل كونها فيها باطنة سوء، أو من اجل كونها هادة لقواعد الشريعة،كما يظن الجهال الذين زعموا أنهم وصلوا درجة النظر، بل أخفيت 

  (29، صفحة 6111)بن ميمون،  ".الكامل، ولذلك تتسمى أسرار وغوامض التوراة لقصور العقول في الابتداء عن قبولها ولوح بها ليعلمها

 شروط في الكالم املؤول: 

الكالم  اشترط موس ى بن ميمون أن يكون الكالم املؤول باطنه أفضل من ظاهره، واعتبره هو الجوهرة، ونقل قول احد الحكماء:"

.ثم قال:" ...فأرى ما أعجب هذا القول في وصف (69، صفحة 6111)بن ميمون،  املنطوق بع في أوانه تفاح من ذهب في سالل من فضة"

أن يكون ظاهره حسنا كالفضة،وينبغي أن يكون  املثل املحكم.وذلك انه يقول إن الكالم الذي هو ذو وجهين يعني له ظاهر وباطن،ينبغي

  (69، صفحة 6111)بن ميمون،  ".باطنه أحسن من ظاهره حتى يكون باطنه باإلضافة لظاهره كالذهب عند الفضة

يبغي أن يكون في ظاهره ما يدل املتأمل على ما في باطنه مثل هذه التفاحة الذهب التي أكسيت شبكة دقيقة ألاعين  ويقول:"

ا جدا من فضة، فإذا رءيت  على بعد أو بغير تأمل بالغ ،ظن بها أنها تفاحة فضة، فإذا تأملها الحديد البصر تأمال جيدا، بان له ما داخله

  (69، صفحة 6111)بن ميمون،  وعلم أنها ذهب وهكذا "

 كما ذكر بعض الشروط لخصهامحمد يوسف موس ى، في قوله:

o  " .يجب أن يكون في الظاهر ما يرشد املتأمل بعقله إلى املعنى الخفي 

o .أن يكون هذا املعنى الخفي أجمل وأليق من املعنى الذي يدل عليه النص بظاهره 

o  إلى التأويل إذا كانت النصوص حرفيا تؤدي إلى التجسيم أو كل ما يتصل بفئات املخلوقين الذي يستحيل عقال أن أن نصير

 تنسب إليه.

o  أن يصار إلى التأويل إذا كانت النصوص حرفيا تؤدي إلى التجسيم أو كل ما يتصل بفئات املخلوقين الذي يستحيل عقال أن

 تنسب إليه.
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o  قام الدليل العقلي الصحيح على بطالن املعنى الذي يؤخذ من ظاهر النص،ولهذا،تركت النصوص أن يصار إلى التأويل متى

 التي تشهد بظواهرها لحدوث العالم ،مع إمكان تأويلها ،ألنه لم يقم الدليل القاطع على قدمه حتى مع أرسطو.

o  الثاني من عدم تأويل النصوص التي أال نصل بسبب التأويل إلى معنى يهدم أساسا من أسس الشريعة، ولهذا كان السبب

 تشهد بظاهرها لحدوث العالم: أن القول بقدمه يستأصل الدين من أساسه.

o (666-661، الصفحات 6162) موس ى ،  ".أال يذاع من التأويل إال القليل الذي يكفي لفهمه، ويترك الباقي ملن كان مستعدا له 

يقول فيه موس ى بن ميمون قول فيه:"واعلم أن ألامور الطبيعية أيضا ال يمكن التصريح بتعليم بعض  الشرط ألاخير، وهذا

مبادئها على ما هي عليه.وقد علمت قولهم عليهم السالم وال تعطى قصة الخلق الثنين معا، ولو بين أحد تلك ألامور كلها في كتاب لكان 

جاءت تلك املعاني أيضا في كتب النبوة بأمثال،وتكلموا فيها أيضا الحكماء عليهم السالم، بالغاز  قد فسر لآلالف من الناس، ولذلك

، 6111)بن ميمون،  "وهي أسرار من أسرار العلم إلالهيوأمثال اقتفاءا ألثر الكتب،ألنها أمور بينها وبين العلم إلالهي ارتباط عظيم، 

 .(12صفحة 

وهذه ليست بدعة من موس ى بن ميمون وإنما هي سنة قديمة درج عليها  علماء اليهود، يقول فيلون " فالحقيقة ال ينبغي إلافضاء 

بها إال لعدد صغير، وبحذر وحيطة.فإن آذان العامة الجهالء بهذه الناحية ال تقدر على سماعها واحتوائها، ومن ثم ليس للحكيم أن 

 يقية لكل أحد، بل إنه ليعرف كيف يكذب أحيانا في هذا السبيل، مدفوعا بالتقوى والرحمة وحب إلانسانية"يكشف الحجاب عن الحق

 (12، صفحة 6361)بريهييه، 

 :مراتب الناس في علم التأويل. 3.3

ودرجات، على حسب الفتوحات إلالهية على العالم، فهم ألاسرار إلالهية في التوراة، وكشف غوامضها، الناس في ذلك مراتب 

 يقول موس ى بن ميمون: "وال تظن أن تلك ألاسرار العظيمة معلومة إلى غايتها ونهايتها عند احد منا،ال، بل تارة يلوح لنا الحق حتى نظنه

ن كمن يبرق عليه البريق مرة بعد مرة، وهو في نهارا، ثم تخفيه املواد والعادات والعوائق،حتى نعود في ليل مبهم قريب مما كنا أوال، فنكو 

ليلة شديدة الظالم.فمنا من يبرق له البرق املرة بعد املرة حتى كأنه في ضوء دائما ال يبرح، فيصير الليل عنده كالنهار،وهذه هي درجة 

 عظيم النبيين الذي قيل له : وأنت فقف ههنا عندي، وقبل فيه: فان آديم وجهه قد صار مشعا. 

ومنهم من يكون بين البرق والبرق  ومنهم من برق له مرة واحدة في ليلته كلها،وهي درجة من قيل فيهم: تنبأوا إال أنهم لم يستمروا.

فترات كثيرة وقليلة. ومن ثم من ال ينتهي لدرجة يض يء ظالمه ببرق بل بجسم صقيل أو نحوه من الحارة وغيرها التي تض يء في ظلمات 

ذه ألاحوال ضوء اليسير أيضا الذي يشرق علينا، ليس هو دائما، بل يلوح ويخفى كأنه بريق سيف متقلب، وبحسب هالليل، ولو ذلك ال

 .(14-12، الصفحات 6111)بن ميمون،  "تختلف درجات الكاملين

وقال أنه ما يلوح ويظهر على لدى هؤالء العلماء أحيانا ال يستطيعون التعبير عنه، لقوته " واعلم أن متى أراد احد الكاملين 

بحسب درجة كماله أن يذكر شيئا مما فهم من هذه ألاسرار إما بفمه أو بقلمه، فال يستطيع أن يوضح ولو القدر الذي أدركه، إيضاحا 

في أسائر العلوم املشهور تعليمها، بل يدركه في تعليم غيره ما أصابه في تعلمه نفسه، اعني من كون ألامر يبدو  كامال بترتيب كما يفعل

ويلوح،ثم يخفى كان هذا ألامر عظيمة ونزرة، هكذا هي.ولذلك ملا قصد كل حكيم عظيم ذو حقيقية لتعليم ش يء من هذا الفن، لم يتكلم 

ألامثال وجعلوها مختلفة بالنوع بل بالجنس، وجعلوا أكثرها يكون الغرض املقصود تفهيمه في أول املثل  فيه إال باألمثال وألالغاز، وكثروا

أو في وسطه أو في آخره.إذا لم يوجد مثال يطابق ألامر املقصود من أوله إلى آخره، وجعل املعنى الذي يقصد إعالمه ملن يعلمه وإن كان 

 .(13-14، الصفحات 6111)بن ميمون،  ثيرة متباعدة"هو معنى واحد، بعينه مفرقا، في أمثال ك

أما العوام فهم محرومين من كل هذا:" أما الذين لم يروا ضوءا يوما قط، بل هم في ليلتهم يخبطون وهم الذين قيل فيهم: إنهم 

وخفي عنهم الحق جملة مع شدة ظهوره كما قيل فيهم: إنهم ال يرون النور الذي يلمع في  ال يعلمون وال يفهمون، سيكونون في الظلمة،

(. كما جاء في املزمور"" ال يعلمون وال يفهمون في 4السماء، وهم جمهور العامة، فال مدخل لذكرهم هنا في هذه املقالة")مرجع سابق، ص

 (6164س، )الكتاب املقد الظلمة يتمشون."

 :أقسام التأويل. 3.3
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 ألامثال أو ألالغاز في التوراة، تأتي على طريقتين"منها أمثال كل كلمة في ذلك املثل تقتض ي معنى. 

ومنها ما يكون جملة املثل ينبئ عن جملة املعنى املمثول، وتجئ في ذلك املثل كلمات كثيرة جدا،ليس كل كلمة منها تزيد معنى في 

ي املمثول بل هي لتحسين املثل، وترتيب القول فيه أو املبالغة  في إخفاء املعنى املمثول ،فيطرد القول بحسب كل ما يلزم فذلك املعنى 

 .(61، صفحة 6111)بن ميمون،  "ظاهر ذلك املثل، فافهم هذا جدا

) أي يعقوب(، وإذا سلم منصوبة على ألارض، ورأسها يمس السماء، وهو ومثل لألول بقول بما جاء في سفر التكوين:" ورأى حلما

) يدل على معنى ثان، وقوله : ورأسه يصل إلى السماء، يدل على معنى  . "ة عليها، وهو ذا الرب واقف عليهاذا مالئكة هللا صاعدة ونازل

لى معنى خامس، وقوله: وينزلون يدل على معنى سادس، ثالث، وقوله وهؤالء مالئكة الرب،يدل على معنى رابع،وقوله : صاعدون،يدل ع

)بن ميمون،  ".وقوله : هنا الرب واقف عليه، يدل على معنى سابع،فكل لفظة جاءت في هذا املثل هي ملعنى زائدة في الجملة املمثولة

 .(61، صفحة 6111

أما مثال النوع الثاني من ألامثال النبوية فقوله:" فإني أشرقت من كوة بيتي من وراء شباكي فرأيت بين ألاغرار ،وتأملت بين البنين 

لقيته غالما فاقد اللب عابرا في الشارع عند زاويتها ومتمشيا في طريق بيتها في الغسق عند املساء في قلب الليل في الديجور فإذا بامرأة قد 

 يها زانية وقلبها خبيث صخابة طامحة الخ. تارة في الخارج وتارة في الشوارع إلخ.فأمسكتهإلخ.كانت  على ذبائح سالمة إلخ...وز 

فحاصل هذه الجملة هو التحذير من تتبع لذات ألابدان وشهواتها فشبه املادة التي هي سبب هذه الشهوات البدنية كلها بامرأة زانية.وهي 

على هذا املثل بني كتابه كله....فهذه الجملة هي املفهومة من جميع هذا املثل اعني أن ال يكون إلانسان تباعا بهيميته امرأة رجل أيضا. و 

 .(66، صفحة 6111)بن ميمون،  ".اعني مادته إذ مادة إلانسان القريبة هي مادة سائر الحيوان القريبة

 في موس ى بن ميمون  ألالوهية .3

 :التجسيم والتشبيه. 1.3

كان العقيدة اليهودية القديمة غارقة في التشبيه والتجسيم، متأثرة بذلك بأديان الشرق ألاوسط املجسمة، وهذا، يالحظه القارئ 

 واضحة، بالرغم من أنه يجد الكثير من آلايات التي تنهي عن الوثنية، وتدعو إلى التو 
ّ
حيد الخالص. ولكن التحريف للتوراة بصورة جلية

 فعل فعلته، فانقلبت اليهودية السماوية فجأة إلى ديانة وثنية بطابع سماوي.

، 6314)البهي،  وقد مال معظم اليهود إلى هذه العقيدة الوثنية، إال النزر القليل منهم، بقوا محافظين على نقاوة العقيدة ألاولى

وهذا املذهب هو الذي أراد موس ى بن ميمون إحياؤه، وإقناع اليهود بصحته، وأنه هو عقيدة ألانبياء والرسل، يقول:"...ينبغي  .(22صفحة 

أن يربى الصغار، ويعلن في الجمهور على أن هللا ليس بجسم، وال شبه، وال قوة في جسم، هو إلاله، وال يلحقه نحو من أنحاء النقص، 

 .(46، صفحة 6111)بن ميمون،  فعال أصال"ولذلك ليس يلحقه ان

وفي موضع آخر يقول:"... ال وحدانية أصال إال باعتقاد ذات واحدة بسيطة، ال تركيب فيها، وال تكثير معاني، بل معنى واحد من أي 

وبأي الاعتبارات اعتبرته تجده واحدا ال ينقسم ملعنيين بوجه، وال بسبب، وال توجد فيه كثرة ال خارج الذهن، وال في  الجهات لحظته،

  (662، صفحة 6111)بن ميمون،  الذهن."

من جنس وفصل، أو  صورة خارجية تنزيه مطلق، ونفي صريح وشديد للصورة عن هللا تعالى سواء كانت صورة عقلية مركبة 

ما ينبغي أن يقال في نفي الجسمانية،  مركبة من مادة، ولذتك اعتبر أن نفي الجسمانية هو إثبات للعقيدة الحقيقية الصحيحة، يقول:"

وهو محق في ذلك، ألن إثبات   (66، صفحة 6111)بن ميمون،  واثبات الوحدانية الحقيقية التي ال حقيقية لها إال بدفع الجسمانية."

 الصورة هلل تعالى، إثبات لبقية الصفات والحوادث، التي تؤدي  في اعتقاده إلى التجسيم. فهدم ألاصل، لكي يسهل هدم بقية الفروع.

 :الصفات. 2.3

ألن تعدد املفاهيم يوجب تعدد الذات،وهذا  موسىبن ميمون يرى  أن القول بالصفات إلايجابية يؤدي إلى الوقوع في الشرك،

ويمكن تلخيص كالم  محال على هللا تعالى. وألن إثباتها إثبات لقياس صفات هللا تعالى على صفات إلانسان، وهذا قياس غير معقول.

 موس ى بن ميمون كالتالي:

 الصفة من أن تكون: أوال أثبت الصفات هلل تعالى، يقول:"كل موصوف توجب له الصفة... فال تخلو تلك
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o  أن يوصف الش يء بحده.كما يوصف إلانسان بأنه الحيوان الناطق ..وهده الصفة هي التي تدل على ماهية الش يء

 وحقيقتيه..وهذا النحو من الصفة منفي عن هللا عند كل احد...

o  هذا النحو من الصفات منفي يوصف إلانسان بالحيوانية أو النطق، وهذا معناه التزام...و  حده، كماأن يوصف الش يء بجزء

عن هللا سبحانه عند كل أحد. ألنه إن كان له جزء ماهية فتكون ماهيته مركبة. واستحالة هذا القسم في حقه استحالة 

 الذي قبله.

o  أن يوصف الش يء بأمر خارج عن حقيقتيه وذاته...فيكون ذلك ألامر كيفية ما فيه، والكيفية هي الجنس العالي وعرض من

)بن ميمون،  فإن كانت توجد له تعالى صفة من هذا القسم، فيكون تعالى محاال لألعراض. وهي ال توجد له تعالى" ألاعراض،

  (663-664، الصفحات 6111

ان أو ملكان...ولكن عند ثم ذكر الحالة الرابعة:"والقسم الرابع من الصفات هو أن يوصف الش يء بنسبة لغيره مثل أن ينسب لزم

التحقيق وتدقيق النظر، يتبين امتناع ذلك في حقه تعالى، ألن هللا تعالى ال نسبة بينه وبين الزمان واملكان، ألن الزمان عارض ال حق 

 املكان...ذلك ال نسبة بينه وبين الزمان، و للحركة. والحركة من لواحق ألاجسام، وهللا تعالى ليس جسم، فال نسبة بينه وبين 

والقسم الخامس من صفات إلايجاب هو أن يوصف الش يء بفعله...ولذلك يجوز أن يوصف بها هللا تعالى،بعد أن تعلم أن هذه 

ثم يقول:"فيكون  . (666-661، الصفحات 6111)بن ميمون،  ألافعال املختلفة ليس يلزم أن تفعل ملعان مختلفة في ذات الفاعل"

تلخيص  ما في هذا الفصل، أنه تعالى واحد من جميع الجهات ال تكثير فيه، وال معنى زائد على الذات، وإن الصفات املختلفة املعاني 

بحسب املتعددة املوجود في الكتب املدلول بها عليه تعالى هي من جهة كثرة أفعاله ال من أجل كثرة في ذاته. وبعضها للداللة على كماله 

  (666، صفحة 6111)بن ميمون،  ما نظنه كماال كما بينا."

الصفات الذاتية من قبيل" أنه موجود، وحي، وقادر، وعالم، ومريد، أنها ليست تنسب إليه وإلينا بمعنى  ؤكد على أني

أوألاكمل،أوألادوم أو ألاثبت،حتى يكون وجوده اثبت من وجودنا، وحياته واحد.ويكون الاختالف بين تلك الصفات وبين صفاتنا باألعظم،

  (691-699، الصفحات 6111)بن ميمون،  ".أدوم من حياتنا، وقدرته أعظم من قدرتنا،وعلمه أكمل من علمنا، وإرادته اعم من إرادتنا

وهذه الصفات املنسوبة له تعالى ليس أعراضا عند أحد من أهل النظر. والصفات التي كلها أعراض لنا بحسب رأي  ثم يقول:"

املتكلمين، فيا ليت شعري من أين وقع الشبه بين صفات الباري وصفاتنا،حتى يجمعهما حد واحد فتكون هذه الصفات مقولة بالتواطؤ 

وإذا كان ذلك كذلك،فال ينبغي أن تعتقد معاني زائدة على الذات، شبه هذه الصفات التي هي على الباري وعلى إلانسان كما يزعمون... 

  (691، صفحة 6111)بن ميمون،  " .زائدة على ذاتنا، ملا اشتركنا في الاسم

، 6116)الجبيلي،  ا، وهي غير الذات إلالهية البتة"فالصفات إلايجابية على رأي موس ى بن ميمون مجرد "ألفظ فارغة ال طائل تحته

اعلم أن وصف   وإنما التوحيد الحقيقي،والتنزيه املطلق هو وصف هللا تعالى بالصفات السلبية وصفات ألافعال، يقول:" .(13صفحة 

هللا بالسوالب هو الوصف الصحيح الذي ليس فيه أي ش يء من التسامح. وال فيه نقص في حق هللا جملة وال على حال. أما وصفه 

  (692-691، الصفحات 6111)بن ميمون،  باإليجابيات ففيه من الشرك والنقص ما قد بيناه. "

)بن  :"كلما زدت في السلب عنه تعالى، قربت من إلادراك، وكنت اقرب إليه من الذي لم يسلب ما تبرهن لك أنت سلبه."ويقول 

فهكذا تقربك صفات السلب من معرفة هللا تعالى وإدراكه...أما وصفه تعالى باإليجابيات ففيه  ويقول:"  (611، صفحة 6111ميمون، 

 (611، صفحة 6111)بن ميمون،  ".خطر عظيم

 :موقف علماء اليهود من تأويالت موس ى بن ميمون  .3.3

)باروخاسبينوزا ،  فريق ينتقده وبشدة، وهم جمهور علماء اليهود: انقسم الناس في موقفهم من موس ى بن ميمون إلى فريقين

. أي أنه أعلى من قيمة الفلسفة (11) الحفني، صفحة  ويتهمونه بأنه قد"جعل أرسطو في مرتبة املشترع إلاسرائيلي" (961، صفحة 6116

كما اتهموه أيضا أنه قد  وجعلها حاكمة عليه، وموجهة له. مما فتح الباب للتأويالت السخيفة إلى أن تلج العقيدة اليهودية. على النص،

يدة بالغ في التأويل حتى قالوا:" لو قام لديه البرهان عقال على قدم العالم ملا تردد في تأويل الكتاب تعسفا وتفسيره بحيث تبدو هذه العق

  (666، صفحة 6116)باروخاسبينوزا ،  ".منه وكأنها صادرة



JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS  
                                                                                    
                                                                                       ISSN- 2394-5125             VOL 9, ISSUE 05, 2022 
 

200 
 

قال عبد اللطيف البغدادي:" عمل موس ى كتابا لليهود سماه كتاب الداللة، ولعن من يكتبه بغير القلم العبراني، وقفت عليه 

."متأوال نصوص التوراة على غير ما جاء (16) الحفني، صفحة  ".فوجدته كتاب سوء، فصل أصول الشرائع العقائد بما يظن أنه يصلحها

 .(691 ، صفحة6391)ولفنسون،  ولذلك، أقدموا على حرق كتبه،كما حدث في فرنسا  (16) الحفني، صفحة  ".من تعاليم أحبار اليهود

وفريق يبجل موس ى بن ميمون، ويأخذ بأفكاره، يقول إسرائيل ولفنسون:""وال شك فيه أنه ليس هناك كتاب عبري بعد الكتاب 

املقدس، وصحف التلمود قد أثر أثرا عميقا في حياة اليهود مثل كتاب داللة الحائرين، الن أنصار موس ى في حياته وبعد وفاته كانوا 

، 6391)ولفنسون،  ".واصبح عماد الاسترشاد لكل من يدرس كتب الدين وفقه الشريعة، ائس ويدرسونه في املعابد يقرءونه في الكن

. حتى الصوفية الذين كانوا من أشد خصومه، تأثروا به، وأخذوا مع الزمن يدرسونه كتابه، وينقلون منه، في مصنفاتهم (696صفحة 

  (694، صفحة 6391)ولفنسون،  ومواعظهم."

م، الذي أعجب بكتاب "داللة 6122ومن أشهر املتأثرين بموس ى بن ميمون نجد الفيلسوف اليهودي باروخاسبينوزا املتوفي سنة 

م، وهو  6261ونجد أيضا موس ى مندلسون املتوفي سنة ى (693، صفحة 6391)ولفنسون،  الحائرين" وأكثر من النقل عنه في مصنفاته.

-693، الصفحات 6391)ولفنسون،  من أكبر قادة الفكر اليهودي في القرن الثامن عشر، و  الذي ساهم في نشر أفكار موس ى بن ميمون 

611). 

والتطرف، نقول إن نية موس ى بن ميمون كانت صادقة، فقد أراد من خالل الفلسفة والتأويل، أن يزيل وبعيدا عن التشدد 

الكثير من إلاشكاالت الغامضة في العقيدة اليهودية، ويرفع عنها اللبس والتهمة. لكن ما كان بوسعه أن يسلك طريقا مستقيما في زمن 

ن قادرة على الانفصال عنه، من هنا نفهم ملاذا لم تكن غايته من التعاطي مع كانت الفلسفة فيه "تعيش تحت أكناف الدين،ولم تك

مسألة الدين،إخضاع إلايمان لتحليل العقل أي النظر إليه "بحسب ألامر في نفسه" ونشر التصور الناجم عن هذا النظر  بين الناس 

 م.أجمعين،وإنما الدفاع عن إيمان خاص، يعتقد أنه كامل، بجانب إلايمان العا

 الخاتمة. 3

بالتأويل، وأصلوا له، ورأوا فيه أداة من أدوات فهم التوراة. والتي ال  آمنوايعتبر موس ى بن ميمون من العلماء اليهود القالئل الذي 

أوجب إدخال العقل في فهم العقيدة  لذلك، يهدم العقيدة اليهودية، ويضعف إلايمان بها.سيمكن فهمها أو قبولها على ظاهرها، ألن هذا، 

 اليهودية.

أهمها تأثره بالعقيدة إلاسالمية القائمة على التنزيه  وهناك أساب كثيرة جعلت موس ى بن ميمون ينحى هذا املنحي في التفسير،

في دعوته إلى وجوب املطلق، وعدم معارضة العقل للنقل. أيضا كان تأثره بالفلسفة اليونانية وخاصة فكر أرسطو، السبب املباشر 

ولكن تأويل موس ى بن ميمون لم يكن بال ضوابط، بل وضع شروطا لها، تمنع من  التوفيق بين العقل والنقل عن طريق التأويل.

 الانحرافات العقيدة الغير محمودة.

 

 

 املصادر واملراجع

 والترجمة والنشر.(. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 6391إسرائيل ولفنسون. ) .6

 القاهرة: دار الكتاب املقدس. ترجمة دار الكتاب املقدس.(. 6164الكتاب املقدس. ) .6

 آلاراء الدينية والفلسفية ل)فيلون إلاسكندري( ترجمة: محمد يوسف موس ى و عبد الحليم النجار.(. 6361إميل بريهييه. ) .9

 .القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده

 بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع. رسالة في الالهوت والسياسة ترجمة: حسن حنفي.(. 6116باروخاسبينوزا . ) .1

 الدار البيضاء: دار توبقال. الانتقاد والاعتقاد ترجمة: حسن العمراني.(. 6166بول ريكور. ) .6

 القاهرة: آفاق للنشر والتوزيع. .موس ى بن ميمون ترجمة: جمال الرفاعي(. 6169تمار رودافسكي . ) .1

 كاليفورنيا: جامعة كاليفورنيا. ألامانات والاعتقادات ترجمة: صموئيل الندور.(. 6341سعديا الفيومي. ) .2
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