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 ةفسلفلل دروفناتس ةعوسوم •

 ترجمة: سارة اللحيدان
 
 
 
 

جم لد.  (. ننوه موسوعة ستانفورد للفلسفة، والمنشور عىل )نو ميم نبا لو ح، ي   كسيس ثينيك  مقدمة: هذا نص متر

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابطبأن التر

 عن ، والتر
ا

للمقالة،  النسخة الدارجةقد تختلف قليًل

ا، نخّص  جمة. وختاما ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة والنشر عىل مجلة بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 حكمة. 

 

 

                                                           
1 Seeskin, Kenneth, "Maimonides", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/maimonides/>. 

http://www.philosophy.northwestern.edu/people/continuing-faculty/seeskin-kenneth.html
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/maimonides/
https://plato.stanford.edu/entries/maimonides/
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إلجنليزية ابسم للناطقني اب )يعرف ،، هو أعظم فيلسوف يهودي يف العصور الوسطىموسى بن ميمون
يُقرأ  (، وال يزال حىت يومنا هذا1204عام وتويف  1138م/ ولد عام مبر سم اب وملتحدثي العربيةدس، يميموان

، وهو عبارة عن أربعة عشر (The Mishneh Torah -التوراة )مشناه على نطاق واسع. وضعه عمله
 دليلأما حتفته الرائعة )أو رمبا يف على مر الزمان.  زمانه،جملدا يف الشريعة اليهودية، كأبرز سلطة حاخامية يف 

للفكر اليهودي واملمارسة اليت تسعى  اثبتافتعّد عالجا  (The Guide of the Perplexed-احلائرين
إىل حّل الصراع بني علوم الدين والعلوم العلمانية. ابلرغم من أتثره الشديد ابألرسطية األفالطونية اجلديدة اليت 

، عرب التأكيد على حدود للفكر األرسطي  أنه احنرف عن النسق السائدكان هلا جذور يف األوساط الدينية، إال
واألسس املريبة لألجزاء العلمية لعلم الفلك وامليتافيزيقا. اكتسب موسى بن ميمون شهرة أخرى  املعرفة البشرية

عّلقت أجيال من الفالسفة  أيضا، لكونه طبيبا، فقد كتب مقاالت طبية يف جمموعة من األمراض وعالجها.
 .ونيوتنا، لينيز، التابعني له على أعماله اليت أثرت على املفكرين بشىت أنواعهم، أكويناس، سبينوز 

 

 هلامعأو  هتايح -1
 يساسألا ههجو ت -2
 ايجلو ثيم الب نيد -3
 ةيبلسلا ةطاسو و  هلإلا -4
 قلخلا -5
 ةيملعلا ةفسلفلا -6
 تاينطابلا -7
 ةصالخلا -8

 ةيميداكأ تاو دأ •
 تنت نإلا ىلع ىر خأ رداصم •
 ةلص تاذ تالاقم •
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 حياته وأعماله-1

[. كانت مدينة قرطبة يف تلك الفتة 1] 1138سبانيا" عام رزة يف قرطبة "إُولد موسى بن ميمون ألسرة اب
مسقط رأس كانت تلك املدينة  املراكز الفكرية يف العامل.  حتت احلكم اإلسالمي، واُعتربت كواحدة من أعظم

عرضوا و ، 1148بعدما غزاها املوّحدون عام  لكن األمور اختذت جمرًى سيئاابن رشد، إىل جانب ابن ميمون. 
عليهم بعد ذلك خيار ترك دينهم، نفيهم من البالد، أو املوت. ُأجربت عائلة موسى بن ميمون على الرحيل 

. أول أعماله امللحوظة 1160لتصل إىل مدينة فاس "املغرب" عام  اإلسباينمن قرطبة وسافرت عرب اجلنوب 
. بدأ يف ذلك الوقت ابلعمل على (Treatise on the Art of Logic -يف فن املنطق مقالة)كانت 

. 1168اها عام ، واليت أهن(Commentary on the Meshnah -أول حتفة دينية له )شرح املشناه
املميزات،  ية، واليت عىن هبا التفاصيل،و على التوراة الشفقد ركز موسى بن ميمون ُلوحظ يف هذه التحفة أن 

 والتفسريات املستمدة من التوراة املكتوبة، اليت أُوحي هبا إىل موسى يف سيناء.

 فصل العاشر ملقالة مشناهية "السنهدرين". بينما يناقش االدعاءعلى الابن ميمون  تعليقذكره أيضا،  من اجلدير
ثالثة عشر مبدأ اعتربها مبادئ ُملزمة لكل  أيضا بنّي قادمة يف العامل،  أبن لكل بين إسرائيل حصة القائل

خلود اإلله، وحدة اإلله ليكون معبودا، تواصل اإلله املطلقة لإلله، ال مادية اإلله، يهودي: وجود اإلله، الوحدة 
لتبديل، هناك عقاب وجزاء إهلي، مع األنبياء، موسى أعظم األنبياء، التوراة جاءت من اإلله، وأهنا غري قابلة ل

احملاوالت إلدخال مقاالت للدين اليهودي،  [ تلك كانت أوىل2]إلحياء املوتى من جديد. بعث سيح امل وأن
 (.Kellner 1986, 1999لينطلق منها جدل واسع ال يزال مستمرا حىت يومنا هذا )

، واستقر أخريا يف الفسطاط، مدينة تعترب جزءا من القاهرة. مع 1966وصل موسى بن ميمون إىل مصر عام 
ر )مشناه التوراة( كان قد وضع لنفسه امسا كمفكر لكافة العصور. مل يصنف هذا العمل كافة وصااي التوراة نش

 أنه ليس هناك شيء مينحة خيدم غرضا منطقيا، و فقط، بل حاول أن يُظهر أن كل جزء من الشريعة اليهودي
 جملرد الطاعة. 

، والذي (The Book of Knowledge -ةمن الكتب اليت جيدر ذكرها، الكتاب األول )كتاب املعرف
يستعرض األسس الفلسفية للمعتقد اليهودي، نظرية للسمات أو القواعد األخالقية، احلاجة لدراسة التوراة، 

-الشرائع املتعلقة ابلوثنية، وأمهية الندم والتوبة. ومما هو جدير ابلذكر أيضا، الكتاب الرابع عشر )القضاة
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Judges) إسرائيل، وينشر السالم مع الشعوب بين الزعم بقدوم املسيح، واستعادة السيادة ل، والذي خيلص إىل
مما يقال، فاملسيح لن جيعل الناس أغنياء، أو يبدل  عكسعلى الو دراسة العلم والفلسفة. ، ويقود العامل لاألخرى

 يف التوراة، أو يطلب منه إثبات املعجزات. 

احتوى على أكثر النقاشات الفلسفية مشوال ملوسى بن ميمون. ، و 1190احلائرين( عام  دليلاكتمل كتاب )
تبت من طالب متقدم يف العلم، مل يستطع أن يقرر ما إذا كان يريد كُ   عبارة عن مقالة الكتابكان ظاهراي،  

شرح للمصطلحات التوراتية اليت يظهر أهنا فيها أكثر من ذلك يف الواقع،  لكنهاسة الفلسفة أو تعاليم دينه، درا
وعالج منهجي نقد موسع للكالم، ت السليب، نسب صفاات جسدية إىل اإلله، وهي دفاع متصلب لالهو ت

  يف فلسفة التشريع. هي نظريةو للخلق والتدبري، 

األول يف كل حالة الروح. صالح اجلسد و  ريعة اليهودية هتدف ألمرين: صالحوفقا ملوسى بن ميمون، فإن الش
كلما و بكل ما يستطيع اإلنسان اإلملام به.  ابكتساب اآلراء السليمة والعلمح هو وسيلة لآلخر. تصلح الرو 

( وحب اإلله. إن 6.5)سفر التثنية  على حتقيق االلتزاماكتسبت الروح مزيدا من املعرفة، كلما كانت أقدر 
ابلتايل،  ه بشكل حريف.بتفسري  ان أبن اإلخالص للكتاب املقدس ال يكون إالأكرب ُمعيق حلب اإلله هو اإلمي

 التفسري احلريف مفهوم مادي لإلله، والذي يعادل، من منظور ابن ميمون، الوثنية. ينتج عن هذا

يف، رفض التفسري احلر عند فيف بعض األوساط احلاخامية. احلائرين( عمال جدليا، وُحظر  دليللطاملا اُعترب )
سيثري تساؤال ما إذا كانت قراءة موسى بن ميمون للتوراة تتطابق مع ما فهمه األنبياء، أم أهنا تقدم إعادة 

حول تشكيل فلسفي يعود ألرسطو والفارايب أكثر من كونه عائدا على النيب موسى. وتُثري تساؤال آخر أيضا، 
امة العّباد، ولذا جيب قصره على قلة من املتعلمني. ما إذا كان املعىن احلقيقي للتوراة معقدا للغاية لكي يّدرس لع

 بكل اختصار، هو تساؤل عن إاثرة مسألة الباطنية.

(، والذي Treatise on Resurrection -)مقاالت حول البعثملوسى بن ميمون كاان،  نآخر عمال
[ 3] .1195(، ُنشرت عام Letter on Astrology -يف علم التنجيم مقالة، و )1191نشر عام 

أبنه حينما آمن ببعث اجلسد، مل يكن مؤمنا به يف احلقيقة. مل تكن هتمة هتمة ب الكتاب األول رّدا على ُكت
هو مفهوم فكري خالص، وأن طبيعته جعلته موسى بن ميمون لدى  اآلخرة مفهومأن عبثية، إذا نظران إىل 

األهم ليست يف حدوث البعث أو عدمه، بل  إن املسألةمشككا يف أمر املعجزات. لقد دافع عن نفسه بقوله 
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فيما إذا كان هناك إمكانية حلدوثه. اخلالصة، عندما يقبل الفرد اإلميان ابخللق، فإن اإلميان ابلبعث يتبعه على 
يف علم التنجيم( فقد ُكتب يف وقت آمن فيه العديد من الناس أن  مقالةفور. أما ابلنسبة للكتاب اآلخر )ال

شرية. مع ذلك، زعم موسى بن ميمون أنه ما من أسس علمية هلذا ة أتثري على احلوادث البلألجرام السماوي
 االعتقاد، وعلى هذا األساس جيب تركه حىت لو ُوجدت له دعائم يف الكتب املقدسة.

من أجل االرتقاء حلجم املطالبات املتزايدة، جاهد موسى بن ميمون وأرهق نفسه يف العمل حىت تويف يف 
 . ومثلما قيل يف األثر، من موسى إىل موسى، مل يكن هنالك مثل موسى.1204عام الفسطاط 

 

 توجهه األساسي-2

مُيثل موسى بن ميمون حتداي للقارئ احلديث، ألن وجهة نظره للحقيقة ال تتفق مع وقائع التاريخ. وقد رأينا 
ن كافة هذه الوصااي مبثابة وسائل ، وزعم أوصية أصلية 613ام بتقدمي ن موّجها ابحلاجة إىل التنظيم. قكم كا

[ تشكل هذه الوصااي جمتمعة ما نسميه 4] ، ورفض الوثنية.اإللهأول وصيتني، ومها اإلميان بوجود لتحقيق 
قتصر على اإلميان إبله واحد. وألجل يال مما رى أن هناك الكثري يف الوحدانية ابلتوحيد. وهو على أي حال، ي

وال متغري، وأنه الواحد األعظم ليس له شبيه أو  من إبله خالد، غري ماديأن يؤ الوفاء ابلوصيتني، على املرء 
اإلله، سيكون وثنيا مهما حقق عددا من الوصااي األخرى،  تيف إدراك هذ ومن يفشلذا الكون. مثيل يف ه

أو مهما كان متحمسا لتحقيقها. بكل بساطة، حينما تعبد اإلله حتت وصف كاذب، فذلك ال يعّد عبادة 
أن كلم بدء اخلليقة يوم ليس ألن ابن ميمون يراها كذلك، بل ألهنا كذلك منذ  ،على اإلطالق. هذه حقيقة

 آدم.هللا 

يف بداية دليله، يزعم موسى أن آدم قد ُصّور على أنه ميتلك أمّت املعرفة امليتافيزيقية اليت ميكن لإلنسان أن يصل 
حىت  ابلضرورة اإلميان إبله خالد، غري مادي وال متغري. قبل طرده من جنات عدن. وهذا يتضمنإليها وذلك 

 MT 14 Kings)يعتقد لو أن النص التورايت مل يعرّج على ذكر الهوتية آدم، إال أن موسى بن ميمون 
and Wars, 9.1من املستحيل ألحد أن يكون هبذا القرب من اإلله ويكتم سوء فهم هبذا العمق.  ( أن

 ,MT 1لسوء احلظ، ضاع العلم آبدم خالل زمن أينوش وكان لزاما أن يعاد اكتشافه عرب إبراهيم )
Idolatry, 1.1–2; GP 3.29 إن إبراهيم(. مرة أخرى، يعتقد موسى بن ميمون أن من السائغ قول 
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قد سكتت عن هذه ه كيان وال قوة متجسدة، رغم أن التوراة ل الئل على وجود اإلله الذي ليسقد اكتشف الد
املسائل. وقد كان من املفتض أن مترر هذه الدالئل إىل إسحاق ويعقوب لكنها ضاعت خالل زمن العبودية 

 يف مصر، عندما اختذ بين إسرائيل األواثن آهلة هلم مثلما كان عليه أسيادهم.

كان جّل ما فعله هو تقدمي   اته مشكلة عظيمة. إذههر موسى ليعتق الناس من هذه العبودية، واجعندما ظ
عوضا عن تقدمي الدالئل لوحدها، قام بتقدمي قبلها. ما فإن الناس سينسوهنا مثلما نسوا  ،الدالئل الفلسفية

 قام عليها. وهلذا السبب أن يساعد الناس على تذكر اترخيهم واملبادئ اليتخمطط لنظام اجتماعي من شأنه 
وصية إضافة إىل أول وصيتني، كلها هتدف إىل خلق بيئة جيد فيها الناس الوقت الالزم  611كان هناك 

 (.GP3.27–28والتسهيالت الصحية والنفسية لفهم التوحيد )

وأرسطو قد ( أن أفالطون GP 1.71اليهودية إذن، مبنية على فلسفة معينة. يعين بذلك موسى بن ميمون )
قدموا العلوم لبين إسرائيل قبل أن يقدموها إىل اإلغريق. وملن يسأل عن عدم وجود دليل دامغ لفلسفتهم، 

عرضوا لالضطهاد. فاجلواب لدى ابن ميمون هو أن سجالت هذه التعاليم قد دمرت حينما نُفي بنو إسرائيل وت
 ن التقليد الوحيد الذي جيب احلفاظ عليه هو احلقيقة.إال أنه رأى أانقسام بني أثينا والقدس، وابلرغم من ظهور 

قام بشرح هذه النقطة يف دليله، إذ يقول أن التقليد اليهودي املدروس حتت غطاء تفسري بدء اخلليقة 
ma’aseh bereishit)فيزايء. بينما املدروس حتت غطاء تفسري علم ال( هو ما درسه املفكرون اليواننيون ك

هو ما درسه اليوانن كعلم امليتافيزيقا. بصورة خمتصرة، لطاملا كان ( ma’aseh merkavahمركبة حزقيال )
التقليد اليهودي فلسفيا. لكن املشكلة أن هذه املواضيع عسرية على فهم العامة من العّباد، كي تُفهم ويعرّب 

بعضهم البعض عنها كاستعارات أو رموز يفسرها قلة من املتعلمني على مستوى واحد، ويفسرها العامة ل
(Stern 2013 .) 

الذي بدأ عند بين إسرائيل قد ضاع مرة  يتقليد التعليمالابلنظر لوضعه الشخصي، انتهى ابن ميمون إىل أن 
فاستدعت احلاجة  إىل إله متجسد، ويربرون أفعاهلم على أساس تفسري حريف. أصبح الناس يصلونأخرى. 

يدهم اخلاصة. مبعىن أدق أن هذه احلقائق يهودية فقط ألن اليهود رجال ليغري هذا احلال ويعيد اليهود إىل تقال
 ، أهنا مل تكن يهودية أبكثر مما كانت نظرية فيثاغورس يواننية.أثنيةأول من اكتشفها. من وجهة نظر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رب إتقان العلوم اعت هكل ذلك يشري إىل أن موسى بن ميمون مل يتصور التقدم مثلما تصورانه حنن. ابلرغم من أن
 أرضأساسية من الكمال البشري، إال أنه ال يراها على أهنا تراكمية. فبدال من أن أيخذان إىل والفلسفة كأجزاء 

كان هدفه أن يعيد تعريفنا ابألرض اليت خرج منها موسى وقومه. إن احلقائق اهلامة ال تتغري. حيث ،  ةجديد
هموا به. ومن أجل ذلك كانت املهمة األساس للمسيح أن يعّلم يقاس التقدم البشري ابلقدر الذي ُعرفوا وف

 هذه احلقائق، ويساعد يف خلق ظروف يستطيع أن يتماشى معها معظم الناس.

 

 دين بال ميثولوجيا  -3

كان من الواضح أن الدين الذي حيمله موسى بن ميمون يف تصوره، مل يكن من النوع العادي. وقد أدرك أن 
اليومية ألول مرة سوف حيتاج لوصف متجسد  وطقوس الصالةاملرء عندما يتعرض لقصص الكتاب القدس 

ة العامة من الناس. وإال ملا ووعود بثواب مادي منه. كما أشار لذلك مرارا وتكرارا، فالتوراة تتحدث بلغ لإلله
بن ميمون استمر مصرّا على أن الغرض من الدين هو الوصول لنقطة م. لكن موسى لقيت هذه اجلاذبية بينه

 تكون فيها تلك األشياء أقل أمهية وميكن التغلب عليها.

"يف حالة واحدة أكرب لنأخذ القليل من األمثلة، على سبيل املثال، يشري الكتاب املقدس غالبا إىل أن النيب أو 
–e.g., Exodus 24:10, Numbers 12:8, Isaiah 6:1شيوخ بين إسرائيل" قد رأى اإلله )

3, Ezekiel 1:26–29 بصرية، متاما من كانت ذهنية بدال   إن الرؤية(. يواصل موسى بن ميمون بقوله
صف اإلله أبنه قريب أو مثلما يرى املرء طريقه للخروج من مشكلة عويصة. وعلى هذا القياس، عندما يو 

قتبون كما يقول العلماء عندما ي  -األقرب فإن الكتاب املقدس ال يتحدث عن قرب مادي بل إدراك ذهين
اإلله تكلم (. العديد من املواضع اليت تشري التوراة فيها إىل أن GP 1.18معني )من اكتشاف عالج ملرض 

 GPات، بل أن النيب قد توصل لفهم ما يريده اإلله )أنه ميلك حباال صوتية خترج صو  للنيب، ال تلمح إىل
(. بطريقة أكثر تعقيدا، يشري حلم يعقوب إىل اهليكل اهلرمي للعامل املادي، ويقدم الطريق الذي يسلكه 1.65

 (.GP 1.65يط والوعي بوجود اإلله )الفيلسوف من معرفة العامل الكوين إىل معرفة احمل

دين األنبياء أم دين معقم فلسفيا اختعه مفكر قرن أوسطي حتت أتثري مرة أخرى يتساءل املرء، هل هذا 
العقل ليس هنالك من فرق. إن أعلى إجناز بشري هو كمال  هأرسطو؟ يرد موسى بن ميمون على ذلك أبن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(GP 3.27 وهو مستحيل دون السعي للحقيقة. التوراة مصدر للحقيقة كوثيقة مقدسة. بينما احلقائق ،)
نحن نعلم من حيث املبدأ أهنا موجودة إذا فالكتاب املقدس رمبا ال تكون ظاهرة على الدوام، اليت وردت يف 

يتتب على ذلك، أن املرء حينما ينسب للكتاب املقدس مذهبا  سعى املرء إىل البحث عنها بشكل عميق.
على مهما بدا مباشرا وبسيطا. هل  غاية يف الزيف والكذب، مثل االدعاء بتجسد اإلله، فالتفسري خاطئ

لن يكون لنا خيار إال العودة للكتاب املقدس حينها كانت تفتقر هلا،   رباهنيب وأتيتة اإلنسانية أن تتقدم املعرف
 فكراي. ادق، ماعدا ذلك لن يكون ص(GP 3.27) تغيري تفسريان لنضعها يف احلسبانو 

يصف موسى بن ميمون الشخص الذي دخل حني (. GP 3.51حكاية القصر( )أين أيخذان ذلك؟ إىل )
 السكن الداخلي للملك كالتايل:

ي شيء قابل ألن يشرح: وهو من حتقق يف املسائل اإلهلية إىل درجة ن أهو... من حقق الربهان إىل درجة أ
 سواه...أن جعل أي شيء ميكن التحقق منه، وهو من اقتب إىل اليقني يف تلك املسائل اليت ال يقتب منها 

وهذا ليس إبجناز فكري يف رأي ابن ميمون، بل وإجناز روحي أيضا. وهو اهلدف الذي أشارت إليه مجيع وصااي 
برضا احلاجات املادية أو "النشوة"  هنا ، لكن ال شأن لهذلكهنالك شعور رضا ميكن أن يلحق التوراة. ليس 

 كما يفهم عادة.

 

 ووساطة السلبيةاإلله -4

بدال من ف(. GP 2.1ون عدة أدلة على وجود اإلله، وكلها نسخ من احلجة الكونية )عرض موسى بن ميم
العامل كما نعرفه، حماوال إظهار أن وحماولة بيان أن ماهيته تفضي إىل وجوده، بدأ بوصف  لهالبدء بتعريف اإل

يف احلركة  نفتض أن األجرام السماوية منخرطةفقا لواحدة من حججه، حنن ذلك ينطوي على وجود إله. و 
األبدية. مث ندرك بعدها أن من املستحيل أن يكون هناك جرم أبدي أو رقم الهنائي ألجرام أبدية. لذا، كل 

، وميكن أن يفسر احلركة على شيء مادي وحمدود. وإذا كان حمدودا، فإنه حيتوي على قدر حمدود من القوة
واألمر الوحيد الذي ميكن أن يفسر تلك احلركة هو  فتة زمنية حمدودة. ألن األجرام السماوية يف حركة دائمة،

القوة الالهنائية. ألن القوة الالهنائية ال ميكن أن تكون مضمنة يف شيء حمدود، وال ميكن أن تكون مادية. وإذا 
 والتغيري. إذا رأينا أن قوهتا ال هنائية، فال ميكن أن تستمد قوهتا من شيء مل تكن مادية فإهنا ال ختضع للتقسيم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آخر. ابلتايل، فإن الطريقة الوحيدة لتفسري حركة األجرام السماوية هو وضع وجود الكائن الذي ليس جبرم أو 
 قوة داخل جرم.

أسسا رغم أن موسى بن ميمون يعتقد أن هذه احلجة تقدم لنا أسسا كافية بوجود إله، إال أهنا ال تقدم لنا 
اإلله واحد ال مثيل له: شخص واحد، رقم واحد، فكرة  حول ماهيته. وملعرفة سبب ذلك، علينا أن ندرك أن

 :1.51واحدة. وفقا للدليل 

ليس هنالك وحدانية إطالقا ابستثناء اإلميان أبن هناك جوهر واحد بسيط، ليس فيه تعقيد أو تعدد للمفاهيم،  
طريقة كانت  بل مفهوم واحد، لذلك، من أي زاوية أو وجهة نظر تراها، سوف جتد أنه واحد، ال ينقسم أبي

 إىل مفهومني. 

األساسية  ى، والقواعد األخالقية، أو الصفاتإذا كان موسى بن ميمون على حق، فليس هناك تعدد للقو 
حىت القول أبن اإلله ميلك املعرفة، اخلري، القوة املطلقة هو مبثابة إضفاء تعددية عليه، إذا كانت لدى اإلله. 

مركب من مادة  إن اإللههذه املزااي صفات منفصلة. هذا يطابق قولنا الوحدانية هكذا فعلى هذا النحو تكون 
 وشكل، له نوع وفرق حمدد، أو جوهر وحادث. كلها مبثابة إدخال تعددية ال ميكن التسامح معها.

إلله بغض النظر عن االعتبارات الدينية، تُرفض التعددية ألهنا ال تقبل التسوية مع منطقية األولوية. إذا كان ا
مركب من ف و ج، جيب أن توجد بعض األسباب لتفسر مجعهم وإبقائهم مع بعضهم. ابختصار، إذا كان 

(. GP 2. Intro., premise 21اإلله مركب جيب أن يكون سبب سابق لإلله، وهو مناف للعقل )
. (GP 1.52لنفس السبب، ال ميكن أن يصنف اإلله حتت فئة، كما يصنف اإلنسان حتت فئة احليواانت )

عندما يدخل اإلله حتت نوع من اجلنس، فإن ذلك يعين وجود سابق له أو أكثر مشوال منه، وكال هذين القولني 
ينافيان العقل. من دون نوع جلنسه أو أدىن تشكيل لتكيبته، فال يوجد إمكانية لتعريفه، وابلتايل ليس هناك 

هو أحكم أو أقوى ما  دة، فالقول أبنه اإللهإمكانية يف معرفة ماهيته. حىت صيغ التفضيل ال تقدم أي مساع
 يبقى تصنيفا له حتت وصف أوسع.  يف الوجود

األسوأ من ذلك، أن القول أبنه أحكم وأقوى ميكن أن يكون فيه موازاة للقوة واحلكمة اليت نتمتع هبا. وهذا ما 
حمدودة، وميكن (. القوة اليت تتجسد يف متجسد هي قوة GP 1.56–57ينكره ابن ميمون بشكل مطلق )

قياسها بواسطة قدم/ابوند. مهما كانت قوهتا، فباإلمكان أن نتخيل بسهولة أن هناك أقوى منها. وما هو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أقوى، إذا كنا نتحدث عن قوة متجسدة، فمن املنطقي أن نسأل من أين تستمد قوهتا، أو كيف ترتبط قوهتا 
على اإلله. ابلتايل، خيلص ابن ميمون إىل أن  بشيء آخر، على سبيل املثال جودهتا. وال شيء من هذا ينطبق

(GP1.56 القول أبن قوة اإلله أعظم من قوتنا غري صحيح، وأن حياة اإلله مستمرة أبدية أكثر منا، وأن )
أن أرادة هللا أمشل من إرادتنا، إذا كان ذلك يعين أن اإلله ميكن أن يوضع يف سلم  معرفة هللا أوسع منا، أو

 مقارنة مع شيء آخر
ُ
 ،أنش، أنه األكرب، األقوى، النسخة األفضل يف النظام امل

هل يعين ذلك أن عبارات مثل "حياة اإلله" أو "قوة اإلله" غري منطقية؟ اإلجابة نعم، إذا أصر اإلنسان على 
 هم إذا حاول املرء أن حيللها على أهنا نفي مقّنع. أي أنفوى ذاتية عادية. لكنها ميكن أن تتفسريها على أنه ق

"قوة اإلله" جيب أن تؤخذ على أنه "غري مفتقر إىل القوة". ُيساء غالبا فهم موسى بن ميمون يف ميله للنفي 
(GP 1.58 ألن النفي املزدوج يف احلديث العامي يلمح دائما إىل إثبات. فلو قلت ،)ما ال يفتقر  إن كلبا

 ةرتبطملسبب بسيط وهو أن قوة البصر  يرىسيكون من السائغ أن ختلص إىل أنه يستطيع أن إىل قوة البصر، 
يف طبيعة الكالب. وما كان يف ذهن ابن ميمون هو أبلغ من النفي. ابلتايل، "اإلله قوي" تعين "أن اإلله ال 

ن حيرك شيئا مثل كتاب على هل ميكن لإلله أ "جيعلها مماثلة لشيء آخر.يفتقر إىل القوة، وميتلكها على حنو 
، إىل درجة أن اإلله ليس مرغما على حتريك عضلة، أو والاإلله ال يفتقر إىل القوة، عم، إىل درجة أن نالرف؟ 

جمرد استجماع طاقة، أو احلصول على إمداد من غذاء أو وقود. قوته يف خلق كون أبكمله هي أبعد بكثري من 
 هذه املقارانت من شأهنا املساعدة يف التضليل فقط ال أكثر. حتريك كتاب على رف، و 

جوهر اإلله. ميزة ول ول إذا أملح أننا منلك بصرية حهة نظر معرفية، فإن بياان مثل "قوة اإلله" غري مقبمن وج
هذه الصيغة السلبية أهنا ال تلمح إىل شيء من هذا القبيل. فالقول أبن اإلله ال يفتقر إىل القوة أو ميتلكها 

ا. وابملثل يف حياة اإلله، حكمته، وحدته، أو بطريقة تضاهي اآلخرين، هو مبثابة القول أبن قوته فوق إدراكن
لوصف اإلله مبهمة متاما، مثلما الذي بيننا وبينه. من مّث، إرادته. ابلتايل، معظم املصطلحات اليت نستخدمها 

ال يوجد سبب يدعوان للتفكري أبن يف كل مرة منجّد اإلله، فنحن حندد جزءا منفصال من الشخصية اإلهلية، 
 خر.ونقارهنا بشيء آ

 لكنأن النفي كان مفضال لإلثبات،  ، إال أهنا مل تكن كافية. رغممتينةر ما كانت حجة موسى بن ميمون بقد
لعمل إذن؟ كان ا النفي املزدوج يقبل االعتاض إىل درجة أنه يفضي إىل التعقيد: فاإلله ليس هبذا أو ذاك. ما

تفسري  من تقدمي( إىل أنه يف النهاية ستخذلنا كافة التعبريات اللفظية. فبدال GP 1.58جواب ابن ميمون )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هو الكشف: أي "يقود العقل إىل أقصى ما ميكن ميتافيزيقي دقيق لطبيعة اإلله، فإن غرض اخلطاب الالهويت 
اإلله. مامل يتحدث  أن يدركه الفرد". لغة الالهوت مهمة إىل درجة أهنا تلغي اخلطأ وتبني لنا الطريق إلدراك مسو

سيتبني لنا أمر واحد،  املرء بشأن اإلله، فمن املمكن أن يسقط يف فخ االعتقاد مبادية اإلله. لكن يف النهاية،
 (GP 1.59اإلله فوق كل شيء. ابلتايل )وهو أن 

ثبته شيء ت نه من انحيتني: األوىل أن كلكون أبعد عتصدر إثباات يسند شيئا آخر له، ستحينما  طعلم أنا 
 هو الكمال، مع إشارة لنا. أما الثانية فإنه ال ميلك شيئا غري جوهره...

( أن الدين املبين أبكمله على انعكاس صامت لن ينجح، ويصّر على GP 3.32ميمون )يعلم موسى بن 
ة للصالة إما نفي أو (. كان رأيه أبن امليزات املذكور MT 2, Prayer, 1.1أن الصالة اليومية إلزامية )

عرفة مباهيته. إليضاح هذه النقطة، يسألنا أن النشاط اإلهلي، وال تقدم أبي حال من األحوال م وصاف آلاثرأ
نعترب يف أثر النار على عدة أشياء ميكن أن تكون قبله. ميكن أن يلنّي الشمع، جيعل الطني صلبا، يسّود السكر، 

سية، أو تسّود وتبّيض معا، بل إن هلا هذه التأثريات ويبّيض العديد من األشياء. هذا ال يعين أن النار لينة، قا
 على عدة أشياء. 

الذي خلقه رحيم إىل درجة أن نظام الطبيعة ) إن اإللهحينما نُطّبق هذا التشابه على اإلله، ميكننا أن نقول 
هذه األشياء اليت ال ترعى نفسها بشكل الئق.  حنوة والغضب إىل درجة أنه يقسو اإلله( حيمل مسات الرمح

النقطة ال تعين أن اإلله ميلك مشاعرا تشابه مشاعران، لكن أثر أفعاله يشابه أثران. يشري موسى بن ميمون إىل 
. يف هذا النص، يرفض 33هذه امليزات كصفات للفعل ويطابقها مع اخلري الذي كشفه اإلله ملوسى يف اخلروج 

والذي حيدده ابن ميمون على أنه جوهري(، لكنه أاتح له أن ينظر موسى على الوجه السماوي )يُطلع  اإلله أن
له من اخللف )واليت حددها ابن ميمون مع عواقب أو آاثر خرجت من اإلله(. ابلتايل، ميكن أن نثين على 

 غري معلوم.اإلله طاملا أننا ندرك أن مثل هذا الثناء غري مباشر، ويتك جوهر اإلله غري موصوف و 

 

 اخللق  -5

علم الكالم، موسى، أفالطون، أرسطو. : وهي يُدرج موسى بن ميمون يف ثنااي الدليل أربعة تفسريات للخلق
أي دليل يدّل على أن الكون ال بد وأن يكون  ( بناء علىGP 1.71–73يرفض تفسري علم الكالم )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، يؤمن توماس أكويناس عليه كانمثلما  أن له خالقا.  خملوقا، مث األسباب اليت تقول إن كان خملوقا فمن احملّتم
ر بواسطة العبارات املنطقية لوحدها أن الكون خملوقا أو أبداي. رغم موسى بن ميمون أبن من املستحيل أن ُتظه  

أن املرء ال يسعه إال أن يقّلب املوازين يف هذا االجتاه. كما  ابخللق، إال أنه يعتف إنه يؤمنأن موسى يقول 
لكن لألسف، أوصاف  أفالطون، وأرسطو. موسى،( فقد كان حيصر نقاشه لنظرايت 2.13جاء يف الدليل )

(. يكفي القول Seeskin 2005موسى بن ميمون هلذه البدائل ليست دقيقة وال حتمل دقة اترخيية أيضا )
 انت موضوعية بشكل أساسي، وابختصار هي: أبن معاجلته هلم ك

 موسى: العامل قد خلق من البدء من الالشيء متاما.

 أفالطون: العامل قد خلق من البدء من أساس مادي موجود مسبقا.

 حقائق أبدية للمادة.مبثابة أرسطو: العامل أبدي وأفضل فهم لوجوده أن يكون 

 مون نظرية موسى لكنه أيذن للمرء أبن يتمسك بنظرية أفالطونبناء على إشاراته الصرحية، يفّضل موسى بن مي
 Harveyكان هناك مدرسة فكرية متمسكة أبنه كان ملتزما بنظرية أرسطو )ألهنا البديل املنطقي. لكن  

(. وجهة نظري تتفق مع أولئك الذين يزعمون أبن مالحظاته الصرحية هي تفسري دقيق ملنظوره وأن 1981
 ,Davidson 1979, Feldman 1990كل النقاشات اليت يستعرضها تشري حنو هذا االجتاه 

Hyman 1988, Wolfson 1973.) 

 On Generationري ]ضرو زعم أرسطو التارخيي ابلفعل أن العامل أبدي، وأن كل ما هو أبدي هو 
and Corruption 338a1–4, Physics 203b 29, Metaphysics 1050b8–15 .]

أخذ أتباعه خالل القرون الوسطى هذا املعىن إىل معىن آخر يعين أنه حينما يعتمد العامل يف وجوده على اإلله، 
ميكن أن نقول، أنه ُوجد  فلم يكن هناك حلظة لوجوده، وعلى هذا ال يدين بوجوده إىل قرار للخلق. مثلما

ليس بسبب شيء فعله اإلله، بل بسبب ماهية اإلله بكل بساطة. وفقا هلذا املوقف، فإن طبيعة اإلله ال تتغري، 
اإلله ال ميارس حرية االختيار، هذا الرأي، هو أن  ذا العامل. أهم تبعاتوال يتغري الوجود أو األساس البنائي هل

 و أن العامل حمكوم ابلضرورة. واليت تعين وفقا للبديل أرسط

أتخذ احلجج املعتادة هلذا املوقف اجتاهني اثنني، إما أن ُتظهر أن هناك شيء كامن يف طبيعة العامل والذي جيعل 
مثاال على ما سبق، هو أن التغيري اخللق مستحيال، أو أن هناك شيء كامن يف طبيعة اإلله املتصرف. لنعطي 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يبدأ دائما من شيء إىل شيء آخر، مثلما خترج الدجاجة من البيضة، أو عندما تنمو شجرة بلوط إىل شجرة 
إذا كان هذا صحيحا، فإن من املستحيل لشيء أن أييت من )العدم(. مثال على ذلك، أنه إذا كان مكتملة. 

 د أبنه ميكن أن يقوم أبي شيء جديد مثل أن خيلق العامل للوجود.اإلله كامال، فليس من املنطقي أن نعتق

(، أبنه ابلنظر للعامل كما نعرفه، فالتغيري يبدأ من GP 2.17) جييب موسى بن ميمون على احلجة األوىل
شيء إىل شيء آخر. لكن، ملاذا نفتض أن العامل جيب أن يتبع نفس هذا النمط؟ تفسري اخللق يشابه نظرية 

غيري يشبه نظرية التطور أو التغيري، كيف وكيف أتت األشياء ابتداء. على النقيض من ذلك، تفسري الت النشوء،
 يربز من الوجود وجود آخر. 

كل ما نعلمه، أن منشأ الشيء رمبا يكون خمتلفا متاما عن تطوره الالحق. ابلتايل، من العجرفة أن نفتض أبننا 
احلجة  نكما هي يف الوقت احلايل إىل حلظة خلقه. ينطوي على ذلك أنستطيع االستقراء من جتربتنا للعامل  

 .األوىل ضد اخللق ليست قطعية، مما يعين أن اخللق يبقى احتمالية

الرغبة يف شيء جديد يف الوجود الكامل ال  ( أنGP 2.18أما احلجة الثانية، فيجيب موسى بن ميمون، )
يف رحلة غدا، وتتداخل األحداث لتفسد خططي، فرمبا اضطر  إذا رغبت ابلذهاب مثال، توحي حباجة للتغيري.

لتغيري رأيي، لكن االفتاض أبن هناك أمر مشابه حيدث لإلله هو حمض عبث. لنفتض أنين رغبت بعمل شيء 
غدا مبعزل عن الظروف اخلارجية، للتفكري يف اخلصائص العددية. ولنفتض أنه حينما أييت الغد، أفعل مثلما 

قول ضلال السيكون منما شرعت يف شيء جديد، إىل درجة أنين نويت القيام به إىل األبد، خططت له. بي
 نين خضعت لتغيري. قطعا مل يكن تغيريا يف رأيي.أب

ابلظروف اخلارجية لريغب بشيء أيخذ موسى بن ميمون هذا إىل ما معناه أن من املمكن أال يتأثر الوجود 
وهذا أمر يعرب عنه ابلقول إن تغيري رغبة املرء ال يشابه الرغبة يف جديد طاملا أنه جزء من مقصده األصل. 

 التغيري. لذلك مرة أخرى، احلجة القائمة ضد اخللق مل تكن قطعية.

يدرك موسى بن ميمون أن كافة حججه قائمة على إمكانية اخللق، ال على حقيقته. ليمضي إىل أبعد من 
ن كل شيء أبدي هو ضروري. إذا أمكننا أن نثبت أن هناك ذلك، انقش حقيقة اخللق وعاد إىل االدعاء أب

مسات غري ضرورية للعامل، سينطوي على ذلك حتمية خلق العامل. هنا يتحدى موسى بن ميمون أرسطو وأتباعه 
 من جانب عامل الفلك. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  14

 

بثق من اإلله ال يؤمن أتباع أرسطو مبا هو آت. أن اإلله يفكر وله وعي ذايت. ألن اإلله واحد وبسيط، وما ين
. وفقا السماوي كون اإلله هو املنتج األول للفهمأيضا. على هذا األساس، يبد أن يكون واحد وبسيط 

الثاين، واألبعاد  سماويال ه، وقادر على توليد شيئني: الفهمدرك ألمرين: ذاته واإللاألول مُ  للفارايب، الفهم
لإلله وللثنائية حبد ذاهتا،  دركاألول م نا أبن الفهممن ذلك، متسك ابن سياخلارجية للكون. على النقيض 

وهذا يولد ثالثة أشياء. ال يتوجب علينا القلق من االختالف القائم هنا. فالنقطة اهلامة هي أن إنتاج اإلله 
لعملية األول. تستمر هذه ا رجية للكون كان بشكل غري مباشر؛ والسبب املباشر هو نشاط الفهملألبعاد اخلا
واألبعاد األساسية التسع اليت شّكلت الصورة النموذجية لعلم الكونيات يف  العشرة فهامإىل األ حىت نصل

 العصور الوسطى.

 سبيل إذن لوجود ينتقد موسى هذا التفسري من جهتني: إذا كان املنشئ هلذا التسلسل السبيب واحد وبسيط فال
(. حىت لو كان التسلسل GP 2.22)بع تسلسال يفتض أن يكون واحدا وبسيطا تعقيد، وكل شيء يت

ي يتكب من مادة وشكل. عندما نذهب ، والذحيتوي على آالف األفراد، لن يستطيع تفسري اجملال السماوي
ليس ألن هناك جمال بذاته بل ألن هناك جنوم وكواكب تسبح  ،للمجاالت الداخلية، حنتاج ألن نفسر أكثر

 ؟بدأان من متوحد جذرايا تعقيد إذا فيه. كيف ميكن أن يكون لدين

الثاين أن هناك مسات لألجرام السماوية اليت تتحدى التفسري العلمي، وابلتايل تظهر ألن تكون مشروطة مبعىن 
احلركة  (. إذا كانت اجملاالت اخلارجية تنقلGP 2.19–24أهنا اُختريت بدال من أن تكون ضرورة )

أ كلما اقتبنا من األرض. لكن هذا جزء بسيط من سوف نتوقع حركة كروية تتباطفللمجاالت الداخلية، 
حنن نرى أنه يف بعض اجملاالت تكون خفة احلركة فوق  (:GP 2.19املسألة كما أوضح ذلك ابن ميمون )

يف حالة أخرى، تكون حركة اجملاالت  يتكررفوق خفتها، وهذا البطء، ويف احلاالت األخرى بطء احلركة 
 فهذه هامنظور  من ختذتخرى خطرية إذا افوق أخرى. هناك أيضا مسائل أمتساوية السرعة مع وجود واحدة 

 كم الضرورة.  حب تظهر على ما هي عليه موراأل

بعض النجوم والكواكب  ثو ملاذا تبعأ إذا مل يكن هناك تفسري حول سبب تصرف هذه اجملاالت هبذه الطريقة،
ال يوجد سبب لالعتقاد فرغة، أقوى من األخرايت، أو ملاذا تزدحم أجزاء من السماء وتبقى أجزاء كبرية فا ضوء

أبن الظواهر املسؤولة تبدو على ما هي عليه حبكم الضرورة. إذا مل يكن هناك ضرورة، فال وجود ألسس األبدية. 
 امل كنتيجة حلرية اإلرادة وصممه بطريقة معينة. والبديل هو القول أبن هللا خلق الع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  15

 

. إلن العلم ال يستطيع شرح شيء إثباتأهنا  على ؤخذأن حجته ال ت (GP 2.24يدرك موسى بن ميمون )
اآلن، فهذا ال يعين أنه لن يشرح على اإلطالق. كما يعتف بنفسه أن العلم إبمكانه أن حيقق التقدم. لكن يف 

ألهنا أبعد من أن تالحظ عن قرب، ومرتفعة جدا  األجرام السماوية فالتقدم مستبعد جدا.هذه احلالة، حالة 
يف رتبتها، نستطيع فقط أن نتكئ على االستدالالت فقط بناء على حجم امليزات العرضية، السرعة، االجتاه. 

ت القائلة ابلضرورة. مادام أن ذلك صحيحا، لن نعرف أبدا طبيعتها األساسية، ولن نستطيع أبدا دعم االدعاءا
 مادام أن ذلك صحيحا، فإن عدم ثبوت اخللق سيكون دوما يف صاحل األبدية.

( أيضا سببا عمليا لإلميان ابخللق: كيف ميكن إلله بال إرادة حرة أن GP 2.25يعرض موسى بن ميمون )
قدس مقارنة يصدر األوامر؟ فوق ذلك يوجد سبب نصي: االعتقاد يف اخللق يسيء بشكل أقل للكتاب امل
خلق العامل أن ابإلميان ابألبدية. وينتهي إىل أن نظرية موسى تقدم أفضل بديل، بينما متسك أفالطون بفكرة 

وسى، مبإتيانه حبجج قوية فيما خيص  من البدء تعد مقبولة. رغم أن البعض عاب على موسى بن ميمون عدم
هذه هي أقوى حجة ميكن أن نتوقعها. رغم أنه يُرى على نه كان يرد أبنه ابلنظر حلدود املعرفة لدينا فإن إال أ

أنه ينتمي يف الغالب إىل تقليد أرسطي، ويثين كثريا على أرسطو، إال أن تفسريه للخلق يلمح إىل أنه مستعد 
 لالنفصال عن أرسطو عندما يعتقد أبن احلجج تقوده لذلك االجتاه.

 

 الفلسفة العملية -6

القاضي ابلتحقق من املسائل  األعلى لدى موسى بن ميمون هو الكمال الفكريلقد علمنا اآلن أن الكمال 
هو  ان من أجل الفرد أو ألجل اجملتمعاإلهلية يف كل شيء ميكن التحقق فيه. معرفة السلوك السليم، وما إذا ك

اية (. على مستوى سياسي، يعين أن الدولة جيب أن تفعل أكثر من جمرد محGP 3.27وسيلة هلذه الغاية )
األفراد واملمتلكات، كأن تقّر حق تعليم املسائل الدينية لكافة مواطنيها، ويكون هناك عدد قليل يصلون إلتقان 

بل هي وسيلة (. على املستوى الشخصي يعين أن األخالق ليست غاية حبد ذاهتا، GP 2.40هذه املسائل )
(. يف حني أن الكمال GP 3.8دخله )للتحكم ابلعواطف لتخلق فضاء ميكن للعلم والفلسفة أن يزدهرا ب

ويهدف إىل اإلثبات، يتوّجه الكمال األخالقي إىل احلسن والسيء،  لفكري موّجه إىل احلقيقة والكذب،ا
 ويتعلق آبراء مقبولة بني العامة.
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دم بناء على ذلك، بُورك آدم ابملعرفة امليتافيزيقية التامة يف جنة عدن، لكنه مع ذلك مل يعلم أن من اخلطأ ع
. ، وما إذا كانت اعتباطيةعلميةالدقة لاب م أننا ال ميكن أن نعرف هذه املعرفةتغطية املرء ألعضائه التناسلية. رغ

من بني األعراف األساسية اليت ميكن للمرء أن يتصورها. يشرح موسى بن ميمون هذه ت العكس متاما، كانبل 
رى أنه ليس من الطبيعي، اخلوض فيما هو طبيعي." أ مع( بذكر هذا القانون الظاهر "GP 2.40النقطة )

شعور ، و لسياق اجتماعي مسبقا فتاض القانون، وأنه ااحلقيقة العلمية أن ما يعنيه هنا، هو أنه خمتلف عن
االقتباس هذا حباجة ملزيد من الدراسة بشكل تفصيلي. هلذا ال يزال  ابلعار. ويرى ابن ميمون، أن هذا األمر

 من احلكمة اإلهلية املختصة ببقاء األنواع". حيا: "إنه جزء

لتعليقه حول مقدمة  (Eight Chapters-مثانية فصولبـ )لسفة العلمية عند موسى بن ميمون تبدأ الف
ق مع أفالطون وأرسطو، فتواب [5] تعليقه على املشناه. وجزء من( Pirkei Avot-)بريكي أفوت مقالة

، ميكن أن تكون مريضة وصحيحة. ومثلما ينشد املرضى جسداي أن الروح مثل اجلسديتمسك موسى بفكرة 
طبيبا للجسد، فإن عليلّي األرواح حيتاجون للسعي خلف حكمة احلاكمني، الذين يقومون مقام طبيب 
األجساد. فإذن، ليس من املستغرب أن أجزاء رئيسية من أعماله حاولت إظهار أن الشريعة اليهودية قائمة 

للروح والشروط الالزمة لسالمتها الكاملة. من بني أهم هذه الشروط حتقيق املتوسط على فهم شامل وعميق 
للروح، وقواعد اثبتة يف املتوسط  حاالتفضائل مبثابة إن المن بني األعلى. يف الفصول الثمانية، كتب قائال: "

ب األول من مشناه بني حالتني سيئتني، واحدة منها سيئة بشكل ابلغ، واألخرى ضعيفة." الحقا، ويف الكتا
(، يستدرك بقوله: "أن الطريق الصحيح هو املتوسط يف كل مسة Character Traits, 1.4, 1التوراة )

 من مسات الفرد الشخصية"

، أبن هناك اختالفات من شخص آلخر، وأن الشخص يتخطى أدرك موسى بن ميمون، كما فعل أرسطو
 ,Eight Chapters 4 andMT 1, Character Traitsأحياان املتوسط ألسباب عالجية )

(. أيضا كما فعل أرسطو، أصّر موسى على أن الفضيلة عادة ال ميكن أن تتطور إال ابملمارسة. وابلتايل، 2.2
يذهب فإن احلاكم احلكيم سيوّجه على إثر ذلك ابتباع تصرفات وعادات أخالقية تتكرر بشكل واجب إىل أن 

تجاوز للحد، على احلاكم كان الفرد يطور عادات خاطئة بشكل م  عبئها وتصبح جزءا من مسات الفرد. إذا
 (.Eight Chapters” 4)“عاجل به مريض البدن، أال وهو إعادة التوازن" ي"اتباع املسار نفسه الذي 
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مور يزعم موسى بن ميمون أن نظريته متينة يف حد ذاهتا، وقد تكون نتاج أقوال األنبياء والعلماء. يعرض لنا مز 
جعل احلكمة يف البساطة"( ن كان الربهان الرابين الراسخ أب  لقدالروح؛ لتجدد  إن شريعة الرب كاملة)" 9:18

صحة ومرض النفس اإلنسانية. كما أنه يربط االلتزام ابلغاية مع ى أن الكتاب املقدس يعتف بفكرة كدليل عل
اإلله هي األكمل، فيما يتعلق أعمال (: "GP 2.28أن ) ، ابالحتجاج إىل(imitatio Deiتقليد اإلله )

ابإلفراط والتقصري". ومبا أن اإلله حيكم الطبيعة، لذلك يعتقد موسى بن ميمون أن احلاكم احلكيم سيميل ألن 
 حيكم اجملتمع.

هذا صحيح، مثلما ذكر ذلك عدة مرات، الشريعة اليهودية ال تطلب من الناس أن يعيشوا مثل النّساك، 
ا، أو يعرضون صحتهم للخطر. رغم أهنا تسمح لفئة من املتطرفني يف قوانني ختتص جيوعون أنفسهم، ويضربوهن

(. Eight Chapters” 4“)ابلشك مع النذيرية  إهنا تتعاملابلنذيرية، كان موسى على حق حينما قال 
كل ما شرحه موسى بن ميمون من خالل و  -الصفات املهمة حقا، هي احلكم السليم، الرمحة، التعاطفإن 
دة إىل عقيدة املتوسط. يؤمر الناس ابلتربع، بر الوالدين، اإلحجام عن بعض العالقات اجلنسية، نبذ الكراهية العو 

واالنتقام، وعدم تناول أطعمة معينة ألجل ترسيخ موقف معتدل. على هذا القول، رُتبت األعياد حبيث يكون 
. وال تتطلب الشريعة يف أي حال من بعضها مبهجا بينما ينطوي آخر على صور معتدلة من اإلنكار الذايت

 األحوال الطاعة مبفردها.

يشري موسى بن ميمون إىل أن هناك حاالت ينهار فيها التماثل بني اجلسد والروح، حتديدا يف مسألة أن السبب 
 املنطقي خمتلف عن السبب الطيب. فهذا الطبيب ال يعاجل مفهوم اإلنسانية بل اإلنسان احملدد الذي قدم إليه.

ابال لألمر  (، احلال العام وال تلقيGP 3.34لكن هذا ال ينطبق على الشريعة، اليت تعاجل يف نظر موسى )
ال تتكئ الشريعة على زمان ومكان، بل حتاول بناء معيار قياسي مطلق وعاملي. لنأخذ مثاال  النادر. وهلذا

دون شك أن هناك اختالفات بني أثناء قيادة السيارة. من حديثا، ينص القانون على حد معني للكحول 
سمح لكمية معينة من الكحول أن تكون خطرة على فرد دون آخر. لكن ليس من شأن ي ، األمر الذياألفراد

 القانون أن يضع هذه االختالفات يف احلسبان. كل ما ميكنه القيام به، هو وضع القانون وتطبيقه بشكل عادل.

ن مسألة األخذ ابملتوسط من الصعب أن تتفق مع جوانب أي شخص مطّلع على موسى بن ميمون سريى أ
فكره األخرى. فعندما يصف اإلله أبنه حاكم الكون يوازن بني العدل والرمحة، فهنا عقيدة املتوسط منطقية، 
وعندما يصف اإلله على أنه مفتقر للعواطف، وال يضاهيه أي خملوق آخر، فال يبدو ذلك منطقيا. وابملثل، 
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؛ إذا يفشل عندما يصفهم بياء على أهنم حاملني لواء الشريعة فإن املتوسط هو املعيار املناسبعندما يصف األن
على أهنم بشر حمسودون على وقتهم الذي يقضونه مع الناس ويفضلون التفكر يف اإلله لوحدهم يف أتمل 

 (. GP 3.51صامت )

 Foxاحلقيقية )ى بن ميمون أي من هذه املقارابت متثل وجهة نظر موسوقد كتب الكثري عن ذلك، ف
1990, Davidson 1987, Schwarzschild 1990 حلسن احلظ، لسنا حباجة إلجراء مسح .)

 ,MT 1, Character Traitsعلى كامل املؤلفات، ألن املشكلة تظهر يف جزء من مشناه التوراة 
كان لغرض عالجي، هذه (، بعكس "الفصول الثمانية" حيث أن املربر الوحيد لإلفراط يف املتوسط  (6–1.4
أن كما صاغها ابن ميمون، وهي  عيار عال. أبن هناك أوقات يكون االحنراف عن املتوسط مبثابة مالفقرة تقّر 

(، بينما الفرد الذي يتجاوز املتوسط Hakamحكيم ) هالفرد الذي يتمتع بتوازن يف مساته الشخصية يقال عن
 (:Hasid-عندما تتطلب الظروف يعرف ابلتقّي )حاسيد

يسمى تقيا؛ وهذا هو أي فرد ينبذ القلب املتحجر لنقيض أكثر تطرفا، حبيث تتواضع روحه بشكل مفرط 
مقياس التقوى. أما إذا اجته الفرد حنو املتوسط وكان متواضعا، فيمسى حكيما؛ وهذا هو مقياس احلكمة. وهذا 

ه مساته الشخصية من الطريق املتوسط حنو ت الشخصية. اعتاد التقي يف القدم أن يوجّ اينطبق على بقية السم
اثنتني بشكل مفرط؛ توجّه واحدة إىل أقصى درجة من التطرف، واألخرى إىل عتبة التطرف، وهذا هو معىن 

 .الشريعة["داخل خط الشريعة" ]أي تتخطى ما نّصت عليه 

شهد موسى بن ميمون يستوفيما يتعلق بذلك، فالتقوى إذن، تنطوي على جتاوز املتوسط إىل معيار أعلى. 
 ، واليت ال تقول أبن موسى كان حليما، بل غاية يف احللم.Numbers 12:3 12:3ابألرقام 

 Nicomacheanابلنسبة ألرسطو ]تنطبق مالحظات مشاهبة على "حتليل الغضب" البن ميمون. 
Ethics1125b31–1126a8 جيب أن نثين على الشخص الذي يغضب على من يستحق، ابألسلوب ]

شعور، الصحيح والوقت السليم. من يسمح ابإلساءة إليه ويتلقى اإلهاانت دون أن يغضب فإنه مفتقر لل
من اخلطأ طلب املزيد، فمن اخلطأ طلب  مثلما أنفأن تكّرم.  تستحق الفضيلة إنويتصرف على حنو وضيع. 

 القليل أيضا.
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 ,MT 1, Character Traits) ابلنسبة إىل الغضب، ال يتفق موسى بن ميمون مع ذلك، زاعما أبنه
ى عنها لتوّجه آخر، ويعّلم نفسه (، "مسة شخصية سيئة للغاية" وعلى ذلك، "من الالئق للفرد أن يتنح2.3

احللم . ابلنسبة ألرسطو، ف(Frank 1990عدم الغضب، حىت إذا كان ما يغضبه أمر يستحق الغضب" )
ون احللم ليس فضيلة بل فضيلة ابمتياز. من خالل وصفه ابلنسبة البن ميمأما يشري إىل فقدان الثقة ابلنفس؛ 

 ملوسى أملح إىل أهنا أعلى مستوى ميكن للفرد أن يصل إليه.

( عندما انقش ابن ميمون احلاجة إىل 4:12املبادئ األساسية،  -1)كان هناك رأي مشابه يف مشناه التوراة 
 الذين يتمتعون بروح متواضعة:دراسة الفيزايء وامليتافيزيقا. ختمها ابلثناء على أولئك 

األفالك إىل و بدءا من املالئكة ابلنظر إىل كل ما هو حي عندما يعكس الفرد هذه السمات، فإن ذلك حيول 
يدرك احلكمة اإلهلية الظاهرة يف اجلميع، سيزيد حبه لإلله، وتتوق روحه، وحينّ . بعدما ذلك وما إىلالبشر 

والرعدة، حينما يدرك أنه شخص ضعيف، فقري، وغري مهم مقارنة ابألجرام جسده حلب اإلله. سيمتلئ ابخلوف 
العظيمة؛ ويتعاظم ذلك عندما يقارن نفسه أبي روح من األرواح النقية روحيا، اليت مل ترتبط أبدا أبي شيء 

 مادي. يدرك بعد ذلك أنه جمرد إانء ينضح ابلعار واخلزي، ويلوم فراغه ونقصه.

النقص، لكن يبدو أن ما يقوله هو و ن ميمون قد نبذ فكرة أن الطبيعة تتجنب الفرط ال يعين هذا أن موسى ب
أن املستوى األعلى لإلنسان يتطلب التطرف. ولذلك، أمضى موسى أربعني يوما وليلة دون ماء، عندما كان 

قدرات وحيدا يف اجلبال وحقق هذا املستوى األعلى من التكيز الذي يف رأي موسى بن ميمون "جعل كل ال
الوظيفية يف اجلسد تكف عن العمل" على ضوء ذلك، فاهلدف األمسى ليس احلكمة العملية يف منطق أرسطو، 

 بل التواضع، واخلشية واخلزي يف حضرة اإلله.

يناقش موسى بن ميمون يف مواضع أخرى، أن هدفنا ال جيب أن يكون االعتدال يف العاطفة بل االعتالء فوق 
 ةاملثالي أن احلالةن بتحويل هذا إىل معىن رأينا أن اإلله ال خيضع للعاطفة. قام ابن ميمو فلقد هذا االعتدال. 

. عاطفةلجوء إىل الالجدارهتا دون و  األمور أبحقيتهامتاما ليقرر  خالية من العاطفةنما يتصرف الفرد بطريقة حي
شخصية أو قاعدة ينبع يف حني أن هذا الشخص مطالب إبصدار حكم الئق، إال أنه لن يكون هناك مسة 

 1:45يل وفقا للدل منها هذا احلكم.
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حريٌّ حباكم املدينة، إن كان نبيا، أن يكتسب ما يشابه هذه الصفات )الغرية، الكراهية، الغضب( حىت تصدر  
ليس بسبب عاطفته الالحقة. عليه أال و هواء الناس املتأثرين هبا، ألتلك األفعال منه وفقا لتدابري حمددة ووفقا 

بل يسمح لزمام الغضب أبن ينحلّ وال يسمح أيضا بسيطرة العاطفة عليه، ألن كل العواطف يف أصلها شر؛ 
مادامت من صميم استطاعة اإلنسان. يف بعض األحيان، جيب أن يكون  أمامها على النقيض جيب أن حيتس

 عاطف والشفقة، بل وفقا ملا هو مناسب هلم.ألجل الت رحيما وكرميا مع بعض الناس، ال

بعض الغضب، لكنه  فيها أوقات على اإلنسان أن يظهرات الشخصية، يعتف أن هناك يف مقالته حول السم
يصّر على أن يكون هادائ يف داخله. أين ذهب التوازن ومفهوم الصحة النفسية؟ اجلواب، مادامت متاحة يف 

ذاهتا. من خالل أعماله احلاخامية والفلسفية، يصّر موسى بن ميمون على الوقت الراهن، فليست غاايت حبد 
(MT 1, Character Traits, 3.1 أن من املستحيل أن حتب اإلله وتصل للمستوى األعلى إذا )

كنت مريضا، غري منضبط، أو أنك تعيش يف خوف من األذى اجلسدي. لكن يف النهاية، الكمال األخالقي 
 ال الفكري. شرط ضروري فقط للكم

يزعم يف الفصل األخري من الدليل أن إذ مثل أفالطون، يؤمن موسى بن ميمون يف التأثري العالجي للفلسفة. 
الفلسفة تعلمنا أن معظم األمور اليت يكرس الناس حياهتم هلا هي "ليست إال جهد يتطلع إىل شيء أنقى يف 

احتامه، أصبحت األشياء اليت كانت يوما موضع تقديره و إىل أن  أيوب إىل شيء غري دائم". مثلما انتهىخميلته، 
 على التخلي عن هوسنا ابملال، الكسوة، واألرض، وتركز االهتمام على األبدية.حتّضنا لفلسفة فا غري مهمة،

الفضيلة األخالقية والفكرية هي أكثر تعقيدا مما عرضه موسى ألول مرة. ليس  بني إن العالقةيف النهاية، نقول 
فقط ألن األول غاية لألخري، لكن ألنه بعد حتقق األخري، وبعدما يصل املرء للقناعة أبن املتاع الدنيوي عابر 

يتخلى سالدنيا،  على قدر معتدل من متعبدال من أن يتوّجه للحصول فوزائل يف النهاية، سيشهد سلوكه حتوال؛ 
 ويقضي وقته بني خوف وتبجيل لإلله، حينها ينهار التمييز بني الكمال األخالقي والفكري.عنها 

 

 الباطنيات -7

: هل أيخذون كالم موسى بن ميمون على أساس قيمته منذ نشر الدليل عاىن الباحثون من قضية شائكة
 ,Ravitzky 1981, 1990ي وأكثر عمقا )اإلمسية، ام على أهنا إشارات ودالئل تشري إىل معىن خف



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

 

2005; Strauss 1952) لعب على وتر أمهية املعجزات، كان على و  التفسري احلريفموسى رفض . حينما
من مناقشة املسائل  دراية أبنه يتخذ موقفا جدليا. مثلما أملح يف مقدمة الدليل، أبن الشريعة اليهودية متنع الفرد

اخللق، أو تفسري املركبة بني العامة. الغرض من ذلك هو أن تلك املسائل جيب أن تناقش تفسري بداية كالباطنية  
 ور على احلقيقة لوحده. يرى موسى بن ميمون أن الشروح احلاخاميةثقط مع طالب علم متقدم يستطيع العف

خيتلف عن املعىن  ابطنيان، مبعىن أن املعىن احلقيقي غالبا الكتاب املقدس كالمهااليت نشأ عليها إىل جانب 
وما مرّد ذلك إال اختالف الناس يف مستوايت إدراكهم عند القراءة. يذهب موسى إىل  السطحي أو الواضح.

 نفسه يف بعض احلاالت. أبن للمؤلف احلق يف مناقضة أبعد من ذلك حينما يقول

ألول وهو ن جانبني. ا، يقول ابن ميمون أنه سينتفع من نفسه ماألسباب السبعة الستخدام التناقضمن بني 
أن تقول املعلمة شيئا لطالهبا لتنزل إىل مستواهم الفكري،  أحياان من الضروري وهو أنغري ُمشكل نسبيا: 

يف املسائل الغامضة أنه أكثر:  يزعجوتقول شيئا خمتلفا عندما يصبح الطالب يف سن متقدمة. أما الثاين وهو ما 
نقاش آخر يقوم على  جُيرىفتاض واحد، مث يف وقت الحق وفق ا جدا، من الضروري االستهالل بنقاش يتطور

ابلتايل يلجأ املؤلف  ؛مدركا للتناقض عاميّ هذه احلاالت جيب أال يكون الافتاض آخر. مث يضيف، "يف مثل 
 الستخدام حيل إلخفائه بكل الوسائل"

إذا كان قد فعل،  -2 املزعجة؟هل يوظف موسى بن ميمون تناقضات التنوع  -1وهذا يثري عدة مسائل. 
أيهما الذي ميثل وجهة نظره؟ زعم ليو ستاوش يف و من نقاشني اثنني متناقضني، أكانت -3ففي أي موضع؟ 

القرن الواحد والعشرين، أبن التناقضات مركزية لفهم الدليل، وكلما قدم ابن ميمون دليال على رأي معني كلما 
(. هناك اتفاق مجاعي على أن ما كتبه موسى بن ميمون ابطين Strauss 1952قّلت احتمالية متسكه به )

إىل درجة أنه يتناول موضوعات صعبة وال يضع كل ما يقوله يف أي موضوع معني يف أي مكان. السؤال هنا 
رى على سبيل املثال أنه ينتقد أرسطو على فكرة خلود العامل. هل ن. هو هل هلذه الباطنية معىن أعمق من ذلك

يكون مؤمنا ابألبدية؟ مثلما حيدث يف الغالب، جنرد ظاهر هذا املعىن حينما ك أنه يؤمن ابخللق، أم أننا يعين ذل
سؤال واحد سيجّر آخر: هل نسّوي املسألة من خالل فحص قوة حججه أو من خالل البحث عن دالئل 

 Davidson 2005, Ivryخفية؟ على أي حال، خسرت القراءة الباطنية بريقها يف اآلونة األخرية )
1991, Manekin 2005, Ravitzky 2005, Seeskin 2000.) 
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 اخلالصة -8

، يعتمد تقييم املرء لفلسفة موسى بن ميمون على فلسفة املرء الشخصية. ابلنسبة للمؤمن التقليدي مثل أكويناس
أن حتل  نال ميكهو حمّق حينما يقول أبن هناك العديد من املسائل، على سبيل املثال: مسألة اخللق، واليت 

ذهب ا مبرفضه التجسيد، لر باإلله مضللة. املشكلة هي أنه  ابلربهنة واإلصرار على أن كل حماوالت جتسيد
ذا كانت مصطلحات مثل احلكمة، القوة، أو بعيدا. إذا كان اإلله ال مياثل أي شيء يف هذا النظام املنشأ، وإ

للغاية ليقّدره ضعيف هوم األلوهية الذي ولدان به مففإن أن احلياة غامضة جدا حينما نطبقها علينا وعلى اإلله، 
 العابد العادي.

ل واللجوء إىل املفاهيم القدمية مث ابلنسبة لطبيعي مثل سبينوزا، فإن موسى بن ميمون كان مستعدا لنبذ العلم
مع و اخللق واإلرادة اإلهلية. من املعلوم أن علم الفلك يف العصور الوسطى مل يتوصل لتفسري حركة الكواكب. 

إذا بقي موسى خملصا ملا قاله، فعلى األقل يف رأي سبينوزا.  -حلول الثورة العلمية، كان هناك تفسري واحد
أن يبين علما جديدا، خلود د كان إبمكانه قسبينوزا، ف قولاألقوى مهما أدت إليه، على حد واكتسب احلجة 

توجب عليه أن يتخلى عن فكرة أن يذلك، أن يقوم بمن أجل  كل حدث أيخذ حيزا فيه.  وضرورة أنالعامل، 
يطلع عليه فقط على ضوء ما خيص الكيفية اليت يعيش هبا احلقيقة الفلسفية والعلمية، و الكتاب املقدس حيمل 

وقرأ هذه اخلطوة  لو اختذحىت  ظر موسى بن ميمون.سيكون كارثة يف ن إن ذلكين عن القول املرء حياته. غ
املقدس حملتواه األخالقي، لن يلغي هذا األمر املشاكل املوجودة. كان موسى بن ميمون خنبواي، قاس  الكتاب

استهم بسبب در  القرب اإلهلي بكمية املعرفة اليت ميلكها املرء، والنتيجة أن األشخاص الذين حرموا من إكمال
ه يسيء حمبني لإلله أو قريبني منه. وإن كان ذلك التفسري صحيح أو خاطئ، إال أنالظروف لن يكونوا 

 ميقراطية. الد ابلغة للتفسريات احلديثة

يف عندما تقوم بتنحية حمتوى التجسد وأخريا، ابلنسبة مللحد، فإن فلسفة موسى بن ميمون ُتظهر لنا ما حيدث 
جوهر اإلله غري  سوى يبقى لك يف النهايةوما فإنك تنّحي احملتوى أبكمله من أي نوع. : مفهومك عن اإلله

 املعلوم وغري املوصوف. وألي قيمة ممكنة يصبح هذا املفهوم فلسفيا أو دينيا؟ 

حكمة يف أثينا أن يزعم اجلهل يف األشخاص ألكثر قبل امليالد، كيف  339عام سئل سقراط يف حماكمته 
عكس اآلخرين، يدرك (، أبنه حكيم ألنه، على Apology 23a-bيسعى إليها. كان جوابه )املعرفة اليت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  23

 

احلكمة اإلهلية، فاحلكمة البشرية ضئيلة وليس هلا قيمة. رغم أنه ال يوجد ضمان على أنه  مقابل إذا قيستأنه 
لحفاظ عليها. ذلك رية اليت سعى موسى بن ميمون لهناك شك أبن هذه هي البصإال أن قرأ ما كتبه سقراط، 

بصرية فهم. تفسر هذه الدرك ويُ حضرة من هو أعظم من أن يُ  وتواضع يفمن ينكص برهبة  احلكيمالشخص 
، رغم جهوده املضنية عدم عثور ابن ميمون على براهني للعديد من رؤاه حول اإلله، اخللق، والتجلي سبب

أو يف تقدميه تقييما صادقا للمشكلة. يف عمل  ظهر يف الغالب راضيا على موازنته للمقاييس يف اجتاه واحدو 
( على أن موسى بن ميمون بنفسه هو أحد احلائرين الذي كتب 4, 2016حديث، يؤكد ألفريد إيفري )

 الدليل هلم. 

قلة من الناس سريضون به. رغم أنه لن يتفق هناك أن  معرفةخنبوية موسى بن ميمون من  تنبعودي، من منظور 
وجهة نظر موسى بن ميمون هلا اتريخ فلسفي طويل أن على  ، إال أنه ما من شكلفلسفةيخ ايف اتر  اجلميع

 وال تزال بديال قواي. 
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