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PREDGOVOR
Izbira magistrskega dela je temeljilo na dejstvu, da se je že moje diplomsko delo
navezovalo na predstavitev Mojzesa Majmonida kot najpomembnejšega filozofa 12.
stoletja. Ker me je že pri pisanju diplomskega dela Majmonidova filozofija pritegnila,
sem želel svoje znanje o vodilnem filozofu srednjega veka še poglobiti in zato sem se
odločil, da za magistrsko delo izberem njegovo najpomembnejšo knjigo, Vodnik za
zmedene, ter jo podrobneje predstavim slovenski javnosti. Pri pisanju diplomskega dela
sem se predvsem osredotočil na predstavitev samega lika Mojzesa Majmonida,
njegovega življenja, okoliščin, v katerih je živel, ter s kakšnimi ljudmi se je srečeval in
kako so določene okoliščine oblikovale in spremenile njegovo življenje. S svojim
magistrskim delom pa želim slovenske bralce seznaniti z najpomembnejšim delom
Mojzesa Majmonida, Vodnikom za zmedene. Ker je samo delo precej obsežno,
Majmonidov filozofski jezik pa težak in težko razumljiv, sem se odločil predelati le
prvo knjigo od treh knjig, ki jih obsega Vodnik za zmedene. Gradivo, ki sem ga imel na
razpolago, je skoraj v celoti zapisano v tujem jeziku, zato sem si moral besedilo tudi
sam prevajati in ga povzemati. V slovenskem jeziku sem zasledil le krajši povzetek
Majmonidovega življenja na štirih straneh, ki mi ni kaj dosti koristil, saj sem sam
celotno predstavitev bistveno bolj razširil. Vodnik za zmedene je knjiga, ki je postala
velika uspešnica čez noč, saj odpira in predstavlja težka teološko-filozofska vprašanja v
čisto novi luči. Knjiga, kot že sam naslov pove, naj bi služila kot vodnik za tiste, ki so se
na poti študija zmedli ter sedaj tavajo v temi. Majmonidov namen je tem zmedenim
ljudem pomagati na njihovi poti ter jim razjasniti nekatera pomembna teološkofilozofska vprašanja, ki jih zaradi njihove zahtevnosti niso mogli dobro razumeti ali pa
so bili narobe podučeni in zavedeni od drugih.

VII

UVOD
Naše magistrsko delo je sestavljeno iz šestih sklopov. V prvem sklopu bralcu
predstavljamo kratek življenjepis Mojzesa Majmonida. V tem delu se bo bralec seznanil
z likom Mojzesa Majmonida, spoznal bo njegova pomembnejša dela, njegovo
poslanstvo, njegovo družino, okoliščine in razmere, v katerih je živel, in s čim vse se je
ukvarjal. V drugem sklopu se bo bralec seznanil s trinajstimi judovskimi koreninami
vere, po katerih je Majmonid najbolj poznan. Prebral si bo lahko različna mnenja o tem,
ali se je Majmonid spreobrnil v islam ali ne, se seznanil z Majmonidovim filozofskim
názorjem, si prebral o poteh za vernega človeka, ki jih navaja Majmonid, ter spoznal
božje atribute, ki jih delimo na bistvene in naključne, se seznanil s tem, kako Majmonid
vidi stvarjenje, ter si prebral našo misel. V tretjem sklopu bomo bralcu predstavili naš
ter Majmonidov uvod v njegovo delo Vodnik za zmedene in mu predstavili cilje, ki jih
želi Majmonid doseči z Vodnikom. Bralcu bomo predstavili izraza »Ma'ase Bereshit« in
»Ma'aseh Mercabah«, stopnje preroškega videnja, ki jih navaja Majmonid, primere
dobre prispodobe, ki jih predstavi Majmonid, Majmonidove napotke, ki jih daje svojim
bralcem glede branja njegovega dela ter sedem vzrokov doslednosti in protislovja, ki jih
razlaga Majmonid.

V četrtem in petem sklopu, ki ju smatramo kot osrednja dela magistrskega dela, nam
avtor magistrskega dela predstavlja svoje kritično mišljenje o predelani prvi knjigi
Vodnika. V samem magistrskem delu bomo naslov Majmonidovega dela pogosto
krajšali z besedo Vodnik. Naslove knjig in del bomo zaradi večje jasnosti pisali v
poševnem tisku. Avtor magistrskega dela se je v svojem kritičnem mišljenju lotil
izbranih tem, ki so se mu zdele najpomembnejše. Bralec bo lahko tako v osrednjem delu
magistrskega dela bral o prepletenosti treh monoteizmov, o priznani avtoriteti, o besedi
zelem, o antropomorfizmu pri Majmonidu, o občutkih, ki jih ljudje pripisujemo Bogu, o
prozelitu Onkelosu, o angelih, o lastnostih Boga, o znanju o Bogu ter o tem, kako to
znanje dojema Majmonid, o imenih Boga, o govoru Boga, o božjem počitku, o tem ali
je Bog »prvi vzrok« ali »agens«, o najvišji sferi nebes, o kalamu ter o vzporednicah med
1

vesoljem in človekom. V šestem ali zadnjem sklopu bomo predstavili tri različne
filozofske pristope k branju Vodnika. Predstavili bomo Straussov, Foxov in Leamanov
pogled ter na koncu še dodali McCallumov zaključek, iz čigar dela Approaches to
Maimonides' Guide smo se tudi seznanili s temi tremi pogledi. Po vsakem
obravnavanem pogledu bomo dodali tudi svoje kritično mišljenje. V prilogah si bralec
lahko prebere prevod oziroma zapiske avtorja magistrskega dela, ki si jih je avtor sproti
prevajal, ko je predeloval prvo knjigo Vodnika za zmedene. Avtor magistrskega dela si
je pri tem pomagal z angleškim prevodom, ki je bil preveden iz hebrejskega jezika.
Originalno besedilo naj bi bilo zapisano v arabskem jeziku, ki se v angleškem jeziku
glasi The editio princeps. To besedilo naj bi bila edina izdaja originalnega besedila
Vodnika. Ko naj bi evropski Judje slišali za Majmonidovo delo, naj bi se takoj lotili
prevajanja. Več o tem si lahko bralec prebere v angleškem prevodu (Maimonides,
Moses. 2007. The Guide for the Perplexed. Kalifornija: BN publishing na straneh
xxvii-xxviii).
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1. Delo in življenje Mojzesa Majmonida
1.1 Mojzes Majmonid
Mojzes Majmonid je slovel kot največja avtoriteta Izraela. Bil je strog, a zelo cenjen
učitelj med ljudmi, deloval je predvsem med Judi in Egipčani. Pri svojem pisanju je
želel težke stvari poenostaviti in jih narediti razumljive množicam. Rodil se je leta 1135
oziroma 1138 v Kordovi in umrl leta 1204, nekje med Egiptom in Tiberijo. Spada med
največje judovske filozofe srednjega veka. Najbolj poznan je po tem, da je zapisal in
obrazložil trinajst judovskih verskih resnic. Ukvarjal se je z veliko področji, od teologije
in filozofije do astronomije, medicine, itd. Zaradi svojega znanja iz medicine in
velikega sočutja do bolnikov je postal najbolj cenjen zdravilec 12. stoletja. Napisal je
veliko razprav in traktatov s področja filozofije, medicine in teologije. Veliko
izobražencev še danes posega po njegovih delih.

1.2 Imena in nazivi
V različnih družbenih okoljih so Majmonida različno naslavljali. Tako je imel drugačno
ime med prijatelji, med znanci, med Judi in med muslimani. Hebrejsko je Majmonid
samega sebe poimenoval »Mosheh ben Maimon ha-Sefaradi1«, kar pomeni »Mojzes sin
Majmonida sefardskega«. Njegov patronimičen2 vzdevek Majmonid, ki pomeni
blagoslovljen ali srečen, je Majmonidu določil usodo. Judje so mu nadeli akronim
»RaMBam – Rabbenu«, kar pomeni »naš gospodar«. Med znanci pa je imel kar tri
različne nazive. Klicali so ga »ha-Moreh«, kar pomeni »učitelj ali vodnik«, potem »ha-

1

Sefardi so (iz hebr. Sěparadi, španski Jud, Sefard; Španec'; mn. sěpardim) potomci Judov, ki so od
srednjega veka živeli v Španiji in na Portugalskem ter so se po izgonu s Pirenejskega polotoka (15. stol.)
razkropili po svetu; izgnanih je bilo 250 000. Nekateri se še danes sporazumevajo v prilagojeni španščini
(LADINO). Versko in liturgično izročilo Sefardov temelji na bab. obredju; z visoko omiko so ustvarjali
znanstvena, filozofsko-religiozna, kabalistična, književna (zlasti pesniška) dela, obogatena s slovarji in
slovnicami (Splošni religijski leksikon, 1. izd., s.v. »sefardi«).
2

»Patronimik (patronimičen lat. patronimicus iz gr. pater; oče in onyma; ime) je poočeteno ime, ime,
izpeljano po očetovem imenu« (Wikipedija, Patronimik, 2013).
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Raw ha-Moreh«, kar izvira iz besedne zveze »Moreh ha-nevukhim«, kar pomeni
»vodnik za zmedene«, pogosto pa so ga klicali tudi »Moreh Sedeq«, kar pomeni »učitelj
pravičnosti« in kar se je smatralo za mesijansko ime (Kraemer, 2008, 11-13).

Najpopolnejša oblika Majmonidovega imena, ki jo zasledimo v arabskih virih, je »alRa'is Abu 'Imbran Musa ibn Maymun Ibn 'Abdallah ('Ubaydallah) al-Qurtubi alAndalusi al-Isra'ili« (Kraemer, 2008, 11). V arabskem okolju ima ime pomembno
vlogo, zato bomo Majmonidovo arabsko ime razčlenili in skušali predstaviti njegov
pomen. Na začetku imena je naslov »al-Ra'is«, ki mu sledi njegov častni vzdevek »Abu
Imbran«, za katerim pride na vrsto njegovo osebno ime »Musa«. Njegovemu osebnemu
imenu sledi patronimičen naziv, »Maymun«, temu pa sledi ime prednikov po očetovi
strani, »'Abdallah ali 'Ubaydallah«. Zatem sledita njegovi krajevni imeni, »al-Qurtubi
(the Cordoban)« in »al-Andalusi (the Andalusian)«, in nazadnje tisto, ki se nanaša na
njegovo poreklo, »al-Isra'ili (Izraelec)« (Kraemer, 2008, 11–13).

1.3 Razumevanje časa in vpliva islama v času Majmonida
Majmonid je živel v zelo burnem času. Med civilizacijami so se odvijali spopadi, ki so
ustvarjali vojno napetost med ljudmi. Na eni strani je divjala bitka med krščanstvom in
islamom, na drugi strani pa borba med Španijo in Sveto deželo (Palestino), kjer so se
morali Judje sprijazniti, da so žrtve okoliščin. Oba konflikta sta zaznamovala
Majmonidovo življenje. Ko je imel Majmonid deset let, to je bilo okoli leta 1145
oziroma 1148, je v Kordovi oblast prevzela fundamentalistična dinastija Almohadov, ki
je ljudem, ki se niso deklarirali kot muslimani, ponudila le tri možne izbire: 1. ali se
spreobrnejo v islam, 2. ali zapustijo mesto, 3. ali pa bodo usmrčeni. Majmonidova
družina se je odločila, da zapusti mesto in je tako potovala skozi Španijo, severno
Afriko in Sveto deželo (Palestino) ter na koncu prispela do novega pristanišča v Egiptu.
Majmonid je bil vse svoje življenje pod vplivom islamske civilizacije. V
Majmonidovem času je večina Judov živela na teritoriju muslimanov, ki se je raztezal
od Španije in severozahodne Afrike preko oddaljenega Vzhoda ter vse do centralne
Azije in podsaharske Afrike. Na tem ozemlju so živeli ljudje različnih kultur, porekel in
4

verovanj, ker pa je dominantno vlogo imela islamska religija, se je to odražalo tudi v
arhitekturi, literaturi, umetnosti in nasploh v samem načinu življenja. Za islam religija
pomeni tudi etično in nacionalno raven, ni omejena le na duhovno raven. Zato bodo
muslimani nevernika (ne-muslimana) vedno smatrali kot tujca, ki ne spada v to družbo
in zato moramo Majmonidove spise in njegovo razmišljanje razumeti kot prepletanje
dveh različnih svetov, judovstva in islama. Potrebno je poznati obe kulturi in čas ter
okoliščine tistega časa, da lahko razumemo določene stvari (Kraemer, 2008, 2).

1.4 Človek morja
Majmonid je vedno živel nekje v neposredni bližini morja. V tistem času je morje
namreč predstavljalo ključno vlogo prenašalca informacij, ki je ljudi združevalo in jim
omogočalo potovanje po različnih celinah. Morje je bilo most, preko katerega so se
lahko srečevali ljudje različnih narodnosti, kultur ter jezikov in tako širili ter
izmenjavali različne izkušnje, trgovali med seboj ter si pripovedovali o dogodkih, ki so
se odvijali širom po svetu. Majmonid je preko morja potoval do Evrope, Azije ter
Afrike. V svojem življenju se je nasploh veliko selil. Dvajset let je tako preživel na
območju Španije. Iz nje se je za pet let preselil v Fez (Maroko), iz Feza pa se je usmeril
proti vzhodu in eno leto preživel v državi Acre. Iz Acre je nato odšel v Egipt, kjer je
preživel osemintrideset let. Iz Egipta si je Majmonid dopisoval s celotnim
Sredozemljem in tudi preko njegovih meja (Kraemer, 2008, 5-6).

1.5 Navezanost na brata
Kmalu po tem, ko se je Majmonidova družina preselila v Egipt, je Majmonidov brat
David odšel na poslovno potovanje, to je bilo leta 1170. David je najprej odšel v mesto
Qus ob reki Nil, iz mesta Qus v pristanišče 'Aydhab (danes Sudan) ter iz njega končno
prispel v Indijo. David je odplul iz pristanišča Fustat (v tistem času glavno mesto
Egipta), ki se je nahajalo v bližini slavne mošeje Amr na severu mesteca Musasa, kjer je
živela Majmonidova družina. Mošejo so obdajale trgovine, kjer so prodajali sadje in
zelenjavo. Pristanišče Fustat je bilo polno egipčanskih in tujih ladij, s katerimi so
5

prihajali trgovci in popotniki iz muslimanskih in krščanskih ozemelj. Nabrežje je bilo
obloženo z blagom za izvoz, večinoma so izvažali papir in lončene, steklene, kovinske
ter usnjene izdelke. V tistem času so se morali potniki sami oskrbeti z zalogo hrane za
čas, ki so ga preživeli na ladji. Tudi orodja in posteljnino so si morali sami priskrbeti.
Poleg tega je moral David kot trgovec s sabo vzeti tudi blago, ki ga je nameraval
prodajati. Da je vse to prinesel v pristanišče in naložil na ladjo, je potreboval pomoč
nekoga, zato smo skoraj gotovi, da je Majmonid brata pospremil do ladje in mu
pomagal natovoriti blago. Potovanje po morju pa je bilo nevarno, še posebej po reki Nil,
ki je bila nevarna tudi zaradi nepričakovanih sunkov in sprememb v strugi. Plovila so
tako velikokrat nasedla in čolnarji so morali skočiti v vodo, da so potisnili plovilo iz
blata. Čolni so bili velikokrat prenatrpani s potniki in prtljago. Zato so bili potniki
pogosta tarča piratov, ogrožali pa so jih celo tatinski sopotniki in posadka. Govori se
tudi, da naj bi se na reki Nil zgodili umori s strani posadke (Kraemer 2008, 253–254).

V pismu, ki ga je David poslal Mojzesu, je zapisano, da v 'Aydhabu razen indiga ni
našel nič pametnega za nakup ter da se bo zato podal proti Indiji. Ladja, na katero se je
David vkrcal in je potovala proti Indiji, je na poti doživela brodolom. O samem
brodolomu ni nobenih zapisov, pisali pa so o grozi in obupu drugih brodolomov, ki so
se zgodili v tistem času (Kraemer, 2008, 243-253). »Nebo se je stemnilo. Veter in dež
sta divjala. Valovi so premetavali ladjo in pljuskali na palubo. Ladjo je premetavalo, kot
da se bo ravnokar zlomila. Kot pijani so se mornarji oprijemali svojih veščin, ki niso nič
koristile. Bali so se smrti. Potniki so jokali in molili Boga, vsak v svojem jeziku. Valovi
pa se niso umirili. Molitve so postajale vedno bolj histerične, ljudje so kričali. Zgroženi
so čakali na smrt. Pred njihovimi očmi so umirali njihovi sorodniki in prijatelji.
Slabotno plovilo se je raztreščilo in se izpraznilo. Kmalu so bili vsi mrtvi in nevihta in
šepet sta ponehala« (Kraemer 2008, 253–254).

1.6 Objokovanje bratove smrti
Po bratovi smrti je Majmonid zapadel v strašno depresijo, ki se je vlekla dolga leta.
Bolečina ga je dušila in uničevala. V marsičem se je spremenil njegov pogled na
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življenje, kar se je odražalo tudi v njegovem pisanju. Postal je veliko bolj boječ in si ni
več upal tvegati. Njegova velika navezanost in ljubezen do brata in bolečina, ki jo je ob
tem doživljal, je vidna v pismu, ki ga je pisal prijatelju Japheth ben Elijahu, s katerim so
Mojzes, David in njun oče prijateljevali, ko so bivali v mestu Akra. V pismu je Mojzes
zelo ljubeč in spoštljiv do Japhetha. Pismo je napisano v hebrejščini, z lepim pozdravom
ter v prozni poeziji. Majmonid Japhethu izpoveduje svojo veliko bolečino, ga naslavlja
z raznimi spoštljivimi nazivi ter pravi, da si želi, da bi ga spet videl. Vendar pa odgovor,
ki ga je Majmonid dobil od Japhetha, ni bil tako ljubeč in prijazen, kot je Majmonid
pričakoval. Japheth je namreč v svojem pismu Majmonidu zelo žaljiv in poln očitkov ter
zamer, ki jih je gojil do Majmonida. Med drugim mu očita, da mu Majmonid ni poslal
nobenega pisma, da bi ga povprašal, kako se mu kaj godi, potem ko so z družino
zapustili Sveto deželo (Palestino). Japheth je verjetno menil, da mora Majmonid kot
njegov gost, ki je odpotoval, prvi prevzeti pobudo in napisati pismo. Majmonida je
Japhethovo pismo zelo prizadelo. Zato mu je nazaj poslal novo pismo, v katerem je tudi
sam navedel očitke in zamere, ki jih je gojil do njega (Kraemer, 2008, 254-255). V
nadaljevanju prilagamo eno izmed Majmonidovih pisem Japhethu:

»Nekaj mesecev po tistem, ko smo odšli [iz dežele Palestine], sta umrla moj oče in moj

mojster [abba mari] (naj bo blagoslovljen njun spomin). Pisma sožalja so prihajala iz
najbolj oddaljenega zahoda ter iz dežele Edom, v razmiku nekaj mesecev, ti pa si nas
zanemaril. Še več, v Egiptu sem pretrpel mnogo dobro poznanih katastrof, vključno z
boleznimi, finančnimi izgubami ter poskusom atentata ovaduhov, ki so me skušali ubiti.
Najhujša nesreča, ki me je doletela nazadnje, huje kot kar koli drugega, kar sem kdaj
koli doživel od trenutka, ko sem bil rojen, pa do današnjega dne, je bila smrt
pokončnega človeka (naj bo blagoslovljen njegov spomin), ki je utonil v Indijskem
oceanu. Pri sebi je imel veliko denarja, ki je pripadal meni, njemu ter drugim. V moji
oskrbi je za seboj pustil mlado hči in vdovo. Po približno enem letu od nesrečnega dne
me je doseglo grozovito sporočilo. Bil sem popolnoma na tleh, v postelji z mnogimi
vnetji, vročino, duševno zmeden in agonijo ponoči. Od takrat pa do danes (to je
približno osem let), sem bil v stanju neutoložljivega žalovanja. Kako bi se sploh lahko
potolažil? Bil je moj sin, odrastel je na mojih kolenih, bil je moj brat, moj učenec. On je
bil tisti, ki je sklepal posle na trgih in služil za preživetje, medtem ko sem jaz varno
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živel. Pripravil je razlago Talmuda in odlično je obvladal slovnico. Moj edini užitek je
bil, da sem ga videl. Odšel je v večno življenje in me pustil prestrašenega v tuji deželi.
Kadarkoli vidim njegovo pisanje ali katero izmed njegovih knjig, moje srce vzkipi in
spet se mi vrne bolečina. »Vzdignili so se vsi njegovi sinovi in vse njegove hčere, da bi
ga tolažili, pa se ni dal potolažiti. Rekel je: 'Zares, žalujoč pojdem k sinu pod zemljo.'
Tako ga je oče objokoval« (1 Mz 37,35). In če ne zaradi Tore, ki je moje veselje, in če
ne zaradi znanstvenih zadev, ki mi pomagajo, da pozabim svojo bolečino, bom umrl v
svoji žalosti. V tej jezi, ko se ne pritožujem čez nobenega modreca, učenca, prijatelja ali
znanca, bi se moral jeziti na tebe, veliko bolj kot na vse druge. Jaz, on (David), moj oče
(naj bo blagoslovljen njegov spomin) in ti – vsi mi štirje – smo skupaj hodili po Božji
hiši v strahu in zaskrbljenosti. Vendar ti nisi iskal ali povpraševal. Upravičeno mi sedaj
ne bi bilo potrebno odgovarjati na tvoje pismo, ki je prispelo, in se nanaša na
pooblastila. Ne bom pozabil najinega skupnega tavanja po pustih pokrajinah in
gozdovih in zaradi tega ti ne očitam greha in napake. Bog ve, kako močno sem izčrpan
zaradi hudih časov, ki si jih omenil. Celotna zadeva me žalosti do smrti. Če bi bil tukaj
ob meni, bi skrbel zate tebi primerno, te počastil in ti ustregel po svojih najboljših
zmožnostih. Z velikim veseljem se zahvaljujem za tistega sina, ki ti ga je dal Gospod –
Rabi Elija. Slišal sem, da študira Toro, in da je pameten fant, ki hodi po pravi poti.
»Namesto tvojih očetov bodo tvoji sinovi, postavil jih boš za kneze po vsej deželi.
Tvojega imena se bom spominjal v vseh rodovih, zato te bodo ljudstva hvalila na vekov
veke« (Ps 45, 17). Naj bo to Božja volja. Shevat3 14964 (januar 1185)« (Kraemer 2008,
255–256).
Kako zelo je Davidova smrt spremenila Mojzesovo življenje, je razvidno tudi v
Majmonidovem pisanju. Bolečino, ki jo je nosil zaradi bratove smrti, še najbolj nazorno
opiše Majmonid sam, kar smo lahko začutili v pismu Japhethu. Bolečina, ki jo je

3

Ševat (hebr. šěbāt) je v hebr. koledarju 11. lunarni mesec od NISANA, mesec Izhoda, ali 5.
mesec po ROŠ HAŠONI; tudi šebat. Ima 30 dni, navadno se začne v 2. pol. januarja (Splošni
religijski leksikon, 1. izd., s.v. »ševat«).
4

Možno je, da leto označuje štetje selevkidskega cesarstva oziroma t.i. “grško leto”, mesec in
letnica v oklepaju pa verjetno označujeta letnico po gregorjanskem koledarju (Wikipedija, 1185,
Seleucid era, 2016).
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Majmonid čutil ob izgubi, ga je dušila in uničevala, počutil se je, kot da bi bilo konec
njegovega življenja. Bolečina ga je paralizirala v stanje neprestane bolečine, ki jo je
čutil še dolga leta, kar se je odražalo tudi v seriji depresij, ki jih je Majmonid doživljal.
Ob Davidovi smrti je Majmonidova družina doživela tudi finančni zlom, kar je
Majmonid tudi zapisal v pismu Japhethu (Kraemer, 2008, 257): »Pri sebi je imel veliko
denarja, ki je pripadal meni, njemu ter drugim« (Kraemer, 2008, 255). Iz tega pisma, ki
ga je Majmonid poslal Japhethu, dobimo občutek, da je Majmonid do Davida gojil
zamero in da ni odobraval njegovega nespametnega dejanja; da je s tem, ko je David
utonil, oškodoval svojo družino in tiste, ki so vlagali vanj. Zdi se, kot da je Majmonid
bratu očital nekaj, na kar sam ni mogel vplivati. Finančni zlom je drastično prizadel
Majmonidovo družino ter zamajal njihovo finančno varnost. David je imel namreč s
seboj blago, s prodajo katerega so bili finančno preskrbljeni. Mojzes je imel ob
Davidovi smrti že 32 let, kar je bilo za tisti čas veliko, saj so ljudje takrat zaradi lakote
in kuge umirali že relativno zgodaj. Življenjska doba je bila običajno okoli 40 let.
Majmonid je bil tudi pretirano občutljiv na stvari, ki so se dogajale, bil je nervozen in je
velikokrat pri marsičem pretiraval. Po Davidovi smrti je moral Majmonid prevzeti tudi
njegovo vlogo ter poskrbeti še za Davidovo ženo in hčer, kar pomeni, da so se finančni
stroški še povečali. Vse te okoliščine so poslabšale Majmonidovo počutje. Zaradi tega
se je moral tudi odreči službi učenjaka ter se uradno zaposliti kot zdravnik. Medicino je
Majmonid študiral v severni Afriki že pred Davidovo smrtjo ter dosegel velik sloves kot
zdravnik, tudi sam poklic je že opravljal, vendar pa se je moral po Davidovi smrti še
bolj posvetiti zdravstvu. Poleg tega je Majmonid učil znanost in filozofijo ter deloval
kot »sedeži« trgovec. Po Davidovi smrti se je Majmonidu povrnilo tudi zanimanje za
študij religije in znanosti, preko katerih je prišel do dognanja, da ne moremo ignorirati
nepredvidljivosti morja ter da je bolje živeti premišljeno in umirjeno in se s tem izogniti
tveganju (Kraemer, 2008, 257-258).

1.7 Poroka s hčerjo Abu 'l–Masin Mishael ben Isaiah ha-Levija
Majmonid se je poročil kmalu po tem, ko je prišel v Egipt, vendar je bilo to že po smrti
očeta in brata. Ko se je poročil, je imel že nekaj čez trideset let, kar je bilo za tisti čas
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veliko, saj so ljudje zaradi nalezljivih bolezni zelo hitro umirali. Poročil se je predvsem
zaradi sprejetosti in ekonomske varnosti znotraj judovske skupnosti, ki si jo je moral
pridobiti kot novi prišlek v Egiptu. Naklonjenost skupnosti pa je bilo najlažje pridobiti s
poroko z žensko iz ugledne družine. V tistih časih si za uspeh v določeni stroki, politiki
in da si imel v družbi veljavo, potreboval imenitno družino, ki je v družbi uživala velik
ugled in imela vpliv in veze na različnih področjih. Majmonid si je vse to pridobil s
poroko s hčerjo Abu 'l–Masin Mishael ben Isaiah ha-Levija, ki je bil državni uslužbenec
in zdravnik. Njihova družina je pokrivala področja učenjakov, zdravnikov in javnih
zadev. Hkrati pa se je tudi brat Majmonidove neveste (ime ni znano), poročil z
Majmonidovo sestro ter tako postal Majmonidov dvojni svak. Tako so se vezi še bolj
okrepile in povezale (Kraemer, 2008, 230-231).

1.8 Majmonid kot zdravnik
Majmonid je imel obširno znanje s področja medicine, hkrati pa je bil tudi zelo čuteč in
razumevajoč do bolnikov, ki so prihajali k njemu, zaradi česar se je povpraševanje po
njem razširilo po mnogih kontinentih. A kljub temu, da je dolge dneve posvečal svojim
bolnikom, je ob poznih večerih vedno našel čas za pisanje medicinskih in filozofskih
traktatov. Majmonidova medicinska dela zajemajo vsa področja klinične medicine. V
svojem pisanju odraža zelo jasno razmišljanje in razumevanje povezave med duhom in
telesom. S svojim načinom razmišljanja in pisanja je povzročil revolucijo v judovskem
načinu razmišljanja, kar ga je naredilo izjemnega zdravnika 12. stoletja. Doba, v kateri
je Majmonid živel, je bila surova in trda, razsajalo je veliko nalezljivih bolezni, npr.
kuga, zaradi pomanjkanja hrane pa je prihajalo tudi do podhranjenosti. Več kot polovica
takratne populacije je zaradi bolezni in podhranjenosti umrla že pred desetim letom
starosti. Tisti, ki so doživeli odraslo dobo, pa tudi niso živeli ravno dolgo. Če si v tistem
času doživel šestdeset let, si se lahko štel za srečneža. O Majmonidu se govori, da je
zdravil modro in spretno in da je bil zelo čuteč, zaradi česarje glas o njem prišel tudi do
kralja Riharda Levjesrčnega, ki je takrat bojeval križarske vojne. Majmonidu je ponudil
službo njegovega osebnega zdravnika, vendar ga je Majmonid zavrnil. Leta 1174 pa je
vezir Al Fahdil, egiptovski regent in namestnik sultana (v odsotnosti Saladina Velikega)
v Majmonidu odkril nadarjenega zdravnika ter ga postavil za dvornega zdravnika na
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dvoru v Kairu. Iz pisma, ki ga je Majmonid poslal svojemu prijatelju rabinu Samuelu
ibn Tibbonu, izvemo, kako so potekali njegovi dnevi na dvoru (Simon, 2000, 33-34):
»Moje dolžnosti do sultana so velike. Obiskati ga moram vsak dan, zgodaj zjutraj, in
takrat, ko se on ali kateri izmed njegovih otrok ali priležnic slabo počuti. Kaira ne
morem zapustiti, temveč moram večino dneva ostati v palači. Pogosto se zgodi, da zboli
en častnik ali dva, in potem moram skrbeti za njuno zdravljenje. Tako moram, kot po
pravilu, vsak dan zgodaj zjutraj v Kairo, pa četudi se ne zgodi nič nenavadnega, se ne
vrnem v Fustat, kjer imam dom, pred popoldnevom. Takrat sem sestradan, vendar
najdem svoje prednje prostore (sprejemnico) polne ljudi, tako Judov, kot drugih,
plemenitašev in navadnih ljudi, sodnikov in stražnikov, prijateljev in sovražnikov –
mešano množico, ki plačuje moj povratek. Sestopim s svoje živali, operem si roke,
stopim do bolnikov in jih poprosim, naj mi oprostijo, da si postrežem z lahkim
prigrizkom, edinim obrokom, ki ga pojem v štiriindvajsetih urah. Nato se posvetim
svojim bolnikom, pišem recepte in navodila zoper njihove težave. Bolniki se menjujejo
do noči, in včasih, kot je Tora moja vera, celo do dve uri v noč. Pogovarjam se z njimi
in jim svetujem, še celo ko izčrpan obležim. Ko pade noč, sem tako utrujen, da ne
morem niti govoriti. Tako preživljam dneve. Podal sem ti le del tega, kar bi videl, ko bi
me obiskal« (Simon 2000, 34–35). V nadaljevanju navajamo nekaj izmed bolj poznanih
Majmonidovih del s področja medicine:
1. Galenovi povzetki (iz več kot petsto Galenovih del)
2. Komentar Hipokratovemu učenju
3. Medicinski aforizmi (sestavljeni iz petindvajsetih poglavij)
4. Traktat o hemoroidih
5. Traktat o spolnem odnosu
6. Traktat o astmi
7. Traktat o strupih in protistrupih
8. Režim zdravja
9. Slovar imen zdravil
(Simon 2000, 35–36).
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1.9 Majmonidova tri najpomembnejša dela
Komentar k Mišni5 je Majmonid objavil leta 1168. V njem je tudi formuliral in razložil
trinajst verskih resnic. V tem delu Majmonid komentira Mišno, zbirko zakonov, ki so
prehajali iz generacije v generacijo preko ustnega izročila, v skupno besedilo pa so jih
zbrali v 14. stoletju. Majmonid je bil prvi, ki je sestavil sistemski komentar in povzetek
celotnega besedila. Napisal je tudi obširen uvod v besedilo. Poenostavil je zapletene
izraze ter jih naredil razumljive za običajne ljudi, da bi ti znali razumeti in ceniti Toro
ter z njo povezane zakone in nauke. Njegovo pisanje vsebuje ustne zakone, a ne samo
pravne zakone, temveč tudi zakone, ki se dotikajo moralnih in etičnih osnov za
človekov obstoj. Logiko in znanost je razumsko vnesel v prastare zakone, jih
poenostavil in jih s tem naredil razumljive množicam (Simon, 2000, 36). Mišna Tore je
drugo Majmonidovo delo (imenovano tudi Majmonidov zakonik). Majmonid je v tem
delu sestavil popoln zapis vseh judovskih zakonov. Sistematično je uredil biblične in
rabinske zakone. Prizadeval si je odpraviti zmedo Talmuda in vanj vnesti jasnost in
smisel (Simon, 2000, 36). Tretje delo, Vodnik za zmedene, je delo, ki je Majmonidu
prineslo sloves in spoštovanje, zaradi katerega je postal največji učenjak tiste dobe.
Osem stoletij so učenjaki izražali spoštovanje Majmonidu, ki si je v dobi vraževernosti
in iracionalnosti drznil razglasiti prevlado razuma ter trdil, da je razum tisto, kar
povezuje človeka z Bogom. Vodnik za zmedene spada med najpogosteje prevajana in
najbolj komentirana dela vseh časov. Duh knjige je vpet v srednjeveško-krščansko
mišljenje (Simon, 2000, 36-37). V nadaljevanju bomo navedli še nekaj od
Majmonidovih mnogih del, ki smo jih razdelili na rabinska in filozofska dela, ki jih
povzemamo po Davidsonu:

5

Mišna (hebr. mišnah 'ponovitev, nauk') je v judovstvu najstarejše ohranjeno delo, zbornik
verskih predpisov iz ustnega izročila, ki so nastali na podlagi razlag, dopolnitev in prilagoditev
Mojzesove napisane Postave (Tore); prvi del Talmuda. Gradivo iz Mišne se je prenašalo ustno,
tudi na akademijah, zapisovati pa se je začelo v obdobju tanaitov (Splošni religijski leksikon, 1.
izd., s.v. »mišna«).
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RABINSKA DELA:
1. Talmudski komentarji
2. Knjiga zapovedi
3. Sprejem Mišne Tore
4. Pravni odgovori
5. Razprava o koledarju
6. Kazalo interpretacije Midraša SP
(Davidson, 2005, IX).

FILOZOFSKA DELA:
1. Razprava o logiki
2. Eksegetsko stališče v 'Vodniku za zmedene'
3. Filozofsko stališče v 'Vodniku za zmedene'
4. Razumsko in poduhovljeno stališče v 'Vodniku za zmedene'
(Davidson, 2005, IX).
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2. Trinajst judovskih korenin vere
V enajstem stoletju so se zgodili mnogi premiki v filozofski miselnosti. Aristotelovi
spisi so postajali vedno bolj pomembni. Ker pa Aristotelova znanost ni puščala
nobenega prostora za verovanje, so se mnogi učenjaki začeli ukvarjati z vprašanjem, ali
se ta filozofija sploh lahko uskladi s svetopisemsko vero. Tukaj je nastopil Majmonid,
ki se je v svojem delu Vodnik za zmedene ukvarjal ravno s to težavo, ki jo je
Aristotelova filozofija povzročala verujočim. Ker je Majmonid v nasprotju z ostalimi
judovskimi učenjaki »pravi veri« predpisoval zelo velik pomen, je tudi zasnoval in
obrazložil trinajst judovskih korenin vere oziroma trinajst judovskih verskih resnic, ki
jih je zapisal v svojem delu Komentar k Mišni. Resnice, ki jih je Majmonid zagovarjal,
so sledeče :
1. Vera v bivanje Boga in Previdnost
2. Vera v božjo edinost
3. Vera v božjo netelesnost
4. Vera v božjo večnost
5. Vera, da je le Boga treba častiti
6. Vera v besede prerokov
7. Vera, da je bil Mojzes največji izmed prerokov
8. Vera, da je bila Tora razodeta Mojzesu na Sinaju
9. Vera v nespremenljivost razodete Tore
10. Vera, da je Bog vseveden
11. Vera v povračilo na tem in na onem svetu
12. Vera v Mesijev prihod
13. Vera v vstajenje mrtvih (Velika verstva sveta, 1987, 300-303).

2.1 Obrazložitev pomena trinajstih judovskih korenin vere
V nadaljevanju bomo podali razlago trinajstih judovskih korenin vere oziroma trinajstih
judovskih verskih resnic, ki jih je Majmonid razložil v svojem delu Komentarji k Mišni.
Navajamo jih po angleškem prevodu (prev. Marmelstein):
1) Vera v bivanje Boga in Previdnost (vedeti za obstoj Boga): Verovanje v obstoj
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Stvarnika in v to, da je Stvarnik dovršen v vseh načinih obstoja. On je vzrok celotnega
obstoja. On je vzrok za naš obstoj in mi obstajamo samo zaradi Njega. In če bi si
zamislili primer za Njegov neobstoj, potem bi vse stvari prenehale obstajati in ne bi
ostalo nič. In če bi si zamislili primer, v katerem bi vse stvari, razen Stvarnika, nehale
obstajati, On ne bi nehal obstajati. In on ne bi izgubil ničesar; in edinost in kraljevanje je
samo Njegovo. Hašem6 (HaShem) moči je Njegovo ime, ker je zadosten s svojim
lastnim obstojem. Zadostnost je On sam in ne potrebuje drugih. In obstoj angelov in
nebeških teles in vse, kar je v njih, in to, kar je pod njimi …Vse to ga potrebuje za
njihov lastni obstoj. In to je prvi steber in se potrdi z verzom: »Jaz sem Hašem, vaš
Bog.« (Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism)

2) Vera v božjo enost (edinost Boga): Pomen besede sprejeti je tipična ideja edinosti. To
ni edinost, mišljena kot en par čevljev ali pa kot ena določena vrsta. In ne kot človek, ki
ima mnogo posameznikov (članov) in ne kot telo, ki se razdeli na veliko različnih delov
brez konca (vsak del je ločljiv). To je edinost, da je Bog samo eden in da ni nikogar
drugega, ki je tako edinstven, kot je On. To je drugi princip in uči to, kar pravi:
»Poslušaj Izrael, Hašem je naš Bog, Hašem je eden« (Mermelstein, The 13 Foundations
of Judaism).

3) Vera v božjo netelesnost: zanikanje telesnosti v povezavi z Bogom. Tukaj je potrebno
sprejeti, da edinost, ki smo jo omenili v drugem principu, ni telo in nima moči v telesu,
nima oblike ali podobe ali zveze s telesom ter z njegovimi deli. Zato so modreci
častitega spomina v zvezi z Nebesi rekli, da tam ni sedenja, niti stoje, niti budnosti, niti
utrujenosti. Vse, kar se da povedati, je, da On ni deležen nobenega telesnega delovanja
ali človeških lastnosti. Če pa bi bil telo, potem bi bil kakor vsako drugo telo in ne bi bil
Bog. In vse to, kar je zapisano v svetih knjigah v zvezi z opisi Boga, vse to je
antropomorfizem. Naš veliki rabin častitega spomina je rekel takole: »Tora govori
človeški jezik« (uporablja človeške izraze, da ponudi nekaj razumevanja). In rabini so
že začeli na široko govorili o tem vprašanju. To je tretji steber in se zaključi z verzom:
6

Hašem (hebr. ha-šem 'ime') je v judovstvu izraz, ki se iz strahospoštovanja uporablja namesto
besede Bog. Splošni religijski leksikon, 1. izd., s.v. »hašem«).
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»Za vas, ki niste videli nobene podobe.« Ta verz sporoča, da niste videli nobene podobe
in nobene oblike, ko ste stali na gori Sinaj, ker, kot smo že povedali, On nima telesa, kot
tudi ne moči telesa (Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism).

4) Vera v božjo večnost (Bog je starodaven): Ta resnica nam sporoča, da je Bog obstajal
že pred vsemi drugimi in da bo obstajal tudi po vseh drugih. To je tudi že večkrat
dokazal skozi svete spise in potrdil z verzom: »Meuna Elokei kedem« (Mermelstein,
The 13 Foundations of Judaism).

5) Vera, da je le Boga treba častiti (Bog, ki naj bo blagoslovljen, je vreden, da mu
služimo, da ga slavimo, da oznanjamo Njegovo veličino in da izpolnimo, kar On ukaže):
Vendar ne tistim, ki so pod Njim v Stvarstvu. Ne angelom ali zvezdam, ne planetom ali
čemurkoli drugemu, kajti ustvarjene stvari v naravi in njihovo delovanje nimajo nobene
izbire ali sodbe, razen od Boga samega. Niti ni primerno, da bi jim služili kot
posrednikom od Boga. Samo Bogu lahko naklonimo svoje misli in dejanja. To je peti
princip, ki nas svari pred malikovanjem, o čemer govori tudi večina Tore (Mermelstein,
The 13 Foundations of Judaism).

6) Vera v besede prerokov (prerokovanje): Znano je, da je človek, ki je prerok, tip
človeka, ki je ustvarjen z imenitno postavo in s popolnostjo značajskih lastnosti. Preroki
so imeli ogromno znanja, dokler jih ni prevzela drugačna inteligenca. Kadar se
inteligenca osebe oklepa inteligence Boga, počiva na Njem. In to so preroki; in to je
prerokba; in ideja o tem. Njena razlaga je zelo dolga in ni naš namen, da bi iskali
znamenje za vsak temelj in ga razlagali, da bi zajeli celotno znanje (tj. Božje znanje),
ampak je omenjeno za nas v obliki zgodbe in to vse potrjuje Tora (Mermelstein, The 13
Foundations of Judaism).

7) Vera, da je bil Mojzes največji izmed prerokov (preroški poklic Mojzesa našega
učitelja, naj počiva v miru): Potrebno je sprejeti, da je bil Mojzes oče vseh prerokov, ki
so bili pred njim in tudi vseh tistih, ki bodo za njim. Po kvaliteti je bil drugačen od vseh
drugih. On je bil izbran izmed vseh ostalih ljudi pred njim in za njim, da je bil deležen
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spoznanja Boga; zato je bil največji med preroki. In on (naj počiva v miru), je dosegel
nivo angelov. Bil je obdarjen z znanjem z vseh področij in njegove preroške in telesne
zmožnosti se niso zmanjšale. Njegovo znanje je bilo drugačno s to razliko, da je govoril
z Bogom brez posrednika ali angela. Moj namen je bil razložiti ta težko razrešljiv
koncept in odpreti zapečatena področja v Tori glede verzov, kot so »iz oči v oči« ter
drugimi podobnimi metaforami. Vendar pa bi bila dolžina tega koncepta ogromna in bi
zahtevala številne dokaze iz Tore in drugih virov ter bi zajemala številna druga
področja. Tudi če bi skušal napisati najkrajši koncept med najkrajšimi, bi ta še vedno
obsegal najmanj 100 strani, zato bom o tem raje pisal v kakšni drugi knjigi. Sedaj se
bomo osredotočili na sedmi temelj, da je bila prerokba Mojzesa, našega učitelja (naj
počiva v miru), drugačna od vseh drugih, tako da bom izpostavil štiri razlike med
Mojzesom in ostalimi preroki:
a) Z drugimi preroki je Bog govoril preko posrednikov, medtem ko je z Mojzesom
govoril Bog neposredno sam. Kot je povedano: »Iz oči v oči sem govoril z njim.«
b) Drugi preroki so prejeli svoje prerokbe ponoči, medtem ko so spali, v obliki sanj,
kot je rečeno, »v sanjah noči«, ali podnevi, vendar samo po globokem spancu, v
stanju, ko so prenehali delovati vsi njihovi čuti, razen njihovih misli. Pri Mojzesu je
bilo drugače. Mojzes je lahko prejel prerokbo kadarkoli je stal med dvema figurama
na oboku, kot je izpričal Bog: »In tam ti bom dal vedeti« in »ne kot moj služabnik
Mojzes. Iz oči v oči sem govoril z njim.«
c) Če bi kakšen drug prerok prejel prerokbo, ne bi bil zmožen prenesti intenzivnega
učinka ter bi se tresel in ne bi mogel stati, kar se navezuje na Danielovo srečanje z
angelom Gabrielom. Tukaj avtor magistrskega dela dodaja citat iz Danielove knjige:
»Ko je govoril z menoj, sem omamljen ležal pred njim z obrazom na tleh« (Dan
8,18). Mojzes pa ni trpel zaradi tega. Kot je povedano: »Iz oči v oči govorim z njim,
kot človek govori s svojim prijateljem.« Kljub temu, da je to najvišja možna
povezanost z Bogom, Mojzes zaradi tega ni trpel.
d) Vsi drugi preroki niso mogli prejeti prerokbe, ko so želeli, ampak samo takrat, ko
je Bog želel, da jo prejmejo. Nekateri so bili dneve ali celo mesece brez prerokbe.,
tudi če so si je želeli ali nekaj potrebovali. Včasih je trajalo dneve, mesece ali leta, da
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so prejeli prerokbo, včasih pa jim prerokba sploh ni bila nikoli razodeta. Nekateri
ljudje so celo igrali glasbo, da bi spravili preroke v dobro voljo, kot na primer
preroka Elizeja. Mojzes (naj počiva v miru), pa je lahko prejel prerokbo kadarkoli je
želel. Kot je zapisano: »Stoj tukaj in poslušaj in Bog ti bo povedal, kaj storiti« in
»Bog je rekel Mojzesu, povej Aronu svojemu bratu, da ne sme priti v shodni šotor
kadarkoli želi.« Naši rabini so povedali: »Aronu je bilo prepovedano vstopiti [v
shodni šotor], kadarkoli je želel, Mojzes pa je lahko vstopil, kadarkoli je želel«
(Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism).

8) Vera, da je bila Tora razodeta Mojzesu na Sinaju (da je Tora iz Nebes, dana od
Boga): Osmi steber nam sporoča, da je potrebno verovati, da je bila vsa Tora dana
Mojzesu, našemu učitelju (naj počiva v miru) iz Božjih ust. To pomeni, da jo je v celoti
prejel od Boga. Ni znano, kako je Mojzes sprejel, kar je dobil, to ve le Mojzes sam (naj
počiva v miru). Mojzes naj bi bil kakor stenograf, ki mu bereš, on pa si zapiše čisto vse,
kar mu poveš: vse dogodke in datume, vse zgodbe in vse zapovedi. Nobene razlike ni
med besedami »in Hamovi sinovi so bili Kuš, Micrajim in njegova žena je bila Mehatbe
in Timna je bila njegova priležnica« in »Jaz sem Hašem, vaš Bog« in »poslušaj, Izrael
(Hašem je tvoj Bog, Hašem je eden)«, ker je bilo vse dano od Boga. In Hašem je
popolna Tora; čist, svet in resničen. In kdor poreče, da si je te verze in zgodbe Mojzes
izmislil, ta je popoln tajivec naših modrecev in prerokov, hujši od vseh drugih tipov
tajivcev [oblika heretika]. Ker on misli, da je bila Tora napisana iz človekovega
pokvarjenega srca in vprašanja in izjave ter datumi in zgodbe nimajo nobene vrednosti
in veljave, ker so napisane od rabina Mojzesa (naj počiva v miru). Na tem mestu on
[tajivec] verjame, da Tora ni iz Nebes. Na to so naši modreci častitega spomina
odgovorili: »Tisti, ki verjame, da je Tora iz Nebes, razen verza, da je ni izpovedal Bog,
ampak kar Mojzes sam (ta je tajivec celotne Tore). In to, da je Bog rekel to in to, in da
je vsaka posamezna izjava v Tori od Boga v popolni modrosti (vsaka izjava) ta, ki to
razume, ta ima vso prednost (pred tajivcem). In globina znanja je večja od vse zemlje in
širša kot vsa morja in oseba gre lahko le po poti Davida maziljenega od Boga Jakoba, ki
je molil in rekel: »Odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje postave« (Ps 119). In
podobna razlaga Tore je bila prejeta tudi od Boga. In to danes uporabljamo za
prepoznavanje videza in strukture sukka, lulava, shofarja, tzitzisa in tefillina in njihovo
18

uporabo. In vse to je Bog povedal Mojzesu, Mojzes pa je povedal nam. In on [Mojzes]
je vreden zaupanja v svoji vlogi sporočevalca in verz, ki nas uči o tem temelju, govori:
»In Mojzes je rekel, in tako boste vedeli, da me je Hašem poslal, da naredim vsa ta
dejanja [čudeže], ki niso iz mojega srca« (Mermelstein, The 13 Foundations of
Judaism).

9) Vera v nespremenljivost razodete Tore (popolnost Tore): To pomeni, da je Tora
nespremenljiva, da ne moreš dodajati ali odvzemati stvari, ki so v Tori. Ne pri zapisani
Tori, kot tudi ne pri ustni Tori. Kot je povedano: »Ne dodajaj in ne odvzemaj iz nje«
(Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism).

10) Vera, da je Bog vseveden (Bog pozna človekova dejanja in ne odmika oči od njih):
Njegovo vedenje ni kot od nekoga, ki pravi, da je Bog zapustil svojo deželo, ampak raje
tako, kot pravi Jeremija: »Velik v nasvetu, bogat v dejanju. Tvoje oči bedijo nad potmi
vseh ljudi, da daš vsakemu po njegovih potih in po sadu njegovih dejanj« (Jer 32,19).
»Gospod pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija, in da je vse mišljenje in
hotenje njegovega srca ves dan le hudobno« (1 Mz 6,5). In povedano je: »Gnus Sodome
in Gomore je velik.« In to nakazuje deseti princip (Mermelstein, The 13 Foundations of
Judaism).

11) Vera v povračilo na tem in na onem svetu (da Bog nagrajuje tistega, ki izpolnjuje
Toro, in kaznuje tistega, ki je prekršil in prekoračil opozorila): In velika nagrada je
življenje sveta, ki pride. Kazen pa je rezanje duše (v svetu, ki pride). In verz, ki
izpričuje ta princip, je v Eksodusu: »Vendar zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh! Če pa
ne, izbriši, prosim, mene iz svoje knjige, ki si jo napisal!« (2Mz 32,32) In Bog je
odgovoril: »Kdor je grešil zoper mene, ga bom izbrisal iz svoje knjige« (2Mz 32,33). To
je dokaz, da Bog pozna grešnika in ima določene kriterije, da podeli nekomu nagrado ali
nekoga drugega kaznuje (je izvrševalec) (Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism).

12) Vera v Mesijev prihod (doba Mesije): To je vera v resnico, da bo [Mesija] ponovno
prišel in da ga moramo pričakovati, čeprav on odlaša s svojim prihodom. Ne smemo
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preračunavati, kdaj bo Mesija prišel, ali gledati verze iz Tanaka, da bi videli, kdaj bi
lahko prišel. Modreci pravijo: »Modrost tistih, ki preračunavajo čas, kdaj bo Mesija
prišel, je majhna. Potrebno je verovati, da bo [Mesija] večji in bolj spoštovan kot vsi
kralji Izraela, od začetka časa, kot so prerokovali preroki od Mojzesa, našega učitelja
(naj počiva v miru) pa vse do Malahija (naj počiva v miru). In tisti, ki dvomi ali
zmanjšuje veličino Mesije, je tajivec celotne Tore. In del tega principa je, da ni
nobenega kralja Izraela, razen iz Davidove hiše in iz semena Salomona samega. In kdor
si upa razpravljati in se prepirati glede te družine, je tajivec Boga in vseh besed, ki so jih
izrekli preroki« (Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism).

13) Vera v vstajenje mrtvih: Če bo človek veroval v te temelje in bo njegova vera čista,
potem bo vstopil v narod Izraela in micva (mitzva) ga bo ljubila in imela milost nad
njim in delovala nanj na vse načine, ki jih je zapovedal Bog glede ljubezni do bližnjega.
In tudi če nekdo zagreši vse grehe v Tori zaradi poželenja čustev in svojih telesnih
vidikov, bo kaznovan za svoje grehe, vendar bo še vedno imel svoj delež in bo v svetu,
ki pride, in to bo med grešniki Izraela. Če pa zavrne kakšnega izmed teh temeljev,
potem zapusti narod in je tajivec temeljev in je označen kot heretik, tajivec in z drugimi
sorodnimi izrazi. In micva ga sovraži in ga želi uničiti (finančno, ne telesno; ne da bi ga
ubila, in tudi ne kot ukrasti ga). Glede tega Psalm 139 pravi: »Gospod, mar tvojih
sovražnikov ne sovražim, se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper tebe?« (Ps 139, 21)
(Mermelstein, The 13 Foundations of Judaism).

»Stvari sem razložil na dolgo in široko, ker sem videl, da se je potrebno ukvarjati s
temelji vere, zato sem zbral skupaj veliko različnih in razprostrtih področij. Poznam jih
in razumem, saj sem jih večkrat pregledal in jih zato tudi dobro poznam (ne gre samo
zato, da si jih zapomnimo, ampak da jih v celoti razumemo, da jih znamo podpreti in
poznamo dokaze zanje). Če greš skozi njih enkrat ali desetkrat in misliš, da jih razumeš,
Bog ve, da si v zmoti (krivi veri). Zato jih ne beri hitro, ker jih nisem pisal, kot da bi mi
iznenada prišle na misel, ampak šele po poglobljenem in skrbnem študiju celotnega
področja. In šele potem sem videl veliko jasnih in resničnih idej. Potem sem videl, kaj
od tega je primerno verovati (kot na primer temelji). In potem sem za to predložil
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dokaze in logično dokazal vsakega posebej od njih. Morala je biti Božja volja, da sem
imel prav in On mi je pomagal skozi to področje dobre poti« (Mermelstein, The 13
Foundations of Judaism).

2.2 Večno vprašanje glede spreobrnitve v islam
Ali se je Majmonid spreobrnil v islam ali ne, ostaja večno vprašanje. Nekateri trdijo, da
se je, spet drugi, da se ni. V nadaljevanju bomo navedli tako tiste, ki njegovo
spreobrnitev zagovarjajo, kot tudi tiste, ki jo zavračajo. Joseph Ben Judah Ibn ʻAqnin: V
svoji Epistoli prisilne spreobrnitve (Epistole on Forced Conversion) Majmonid samega
sebe vključi med tiste, ki so bili prisilno spreobrnjeni v islam in morajo sedaj iskati
Božje odpuščanje. Judah Ibn ʻAqnin, s katerim se je Majmonid spoznal v Fezu, opisuje
obdobje prisilne spreobrnitve, kako je živel kot musliman z občutkom krivde in kako je
na skrivaj skupaj z Mojzesom držal zapovedi in študiral Toro. Čeprav Judah Ibn ʻAqnin
ni nikjer izjavil, da je bil Majmonid med tistimi Judi, ki so javno živeli kot muslimani,
njegov opis okoliščin in skrivnega preučevanja Tore nekako vseeno sugerira, da je
Majmonid izpolnjeval zapovedi na skrivaj skupaj s preostalimi (Kraemer 2008, 116–
117).

Abu ʼAl ʻArabin Ibn Muʻisha je bil mož iz Feza (Maroko), ki je obiskal Kairo (Egipt) in
naletel na Majmonida, ki ga je spoznal že v Fezu, in to kot muslimana. Njegov
(Majmonidov) videz, ki je bil bolj judovski, je namigoval, da je zapustil islam (zločin,
ki se po islamskem zakonu kaznuje s smrtjo). Obstajajo različna mnenja, kaj se je
dejansko zgodilo, večina zgodovinarjev pa si je enotna, da se je ta dogodek zgodil proti
koncu Majmonidovega življenja, okoli leta 1190. Vprašanje je, kje naj bi potekala
Majmonidova spreobrnitev v islam. Ena izmed možnosti je, da je do spreobrnitve prišlo
v Fezu, okoli leta 1160. Druga tudi verjetna razlaga pa je, da je bil Majmonid
spreobrnjen v Andaluziji (skupaj s svojim učencem Joseph Judah Ibn ʻAqnin-om) pred
emigracijo v Fez (Kraemer 2008, 117–118).
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Ibn Al-Qifti: Najpomembnejši vir glede Majmonidove spreobrnitve je delo avtorja AlQiftija, Zgodovina modrecev. Al-Qifti je bil Majmonidov sodobnik in dober prijatelj
njegovega (Majmonidovega) učenca Joseph ben Judaha. V nadaljevanju navajamo, kaj
je Al-Qifti zapisal o prisilnem spreobračanju: Ko je prišel ukaz za spreobrnitev, so tisti,
ki so imeli majhno premoženje, odšli, tisti pa, ki so imeli veliko premoženja, so ostali,
saj se niso mogli ločiti od družine in premoženja. Odkrito so izpovedovali islam,
medtem ko so skrivali nevero. Musa ibn Maymun (Majmonid) je bil eden izmed tistih,
ki je ostal v svoji deželi (Maroko). V času, ko je hlinil značilne znake islama, je tudi
upošteval specifično določene obrede, vključno s preučevanjem Korana in molitvijo.
Proti koncu svojega življenja je bil [Moses ibn Maimon] nadlegovan s strani moža iz
Andaluzije. To je bil pravnik Abu ʼl-ʻArab ibn Muʻisha, ki je prišel iz Fustata, srečal
Majmonida in ga obtožil, da se je v Andaluziji spreobrnil v islam. Obrekoval ga je, da bi
mu povzročil škodo (tako, da bi ga usmrtili). ʻAbd al-Rahim ibn ʻAli al-Fadil je to
predvidel in se skliceval (in s tem branil Majmonida) na to, da prisilna spreobrnitev v
islam ni legitimna (Kraemer 2008, 118).

Ibn Abi Usaybiʻa je o Majmonidovi spreobrnitvi povedal: »Častiti Musa [Majmonid]
naj bi se spreobrnil v islam na Magrebu, se učil na pamet Koran in preučeval sodno
medicino. Ko pa je prišel v Egipt in se naselil v Fustatu, je zavrgel islamsko vero«
(Kraemer 2008, 121). Kako je Ibn Abi Usaybiʻa prišel do teh dognanj? Možna razlaga
je, da je neposredno izvedel od Abrahama (Majmonidov sin), s katerim je delal skupaj v
bolnici v Kairu. Ibn Abi Usaybiʻa je poznal pripoved Ibn al-Qiftija o tem dogodku in je
lahko o tem razpravljal z Abrahamom, ki je lahko zgodbo tudi ovrgel (Kraemer 2008,
121).

2.3 Majmonidov filozofski názor
Čeprav je bil Majmonid pod močnim vplivom aristotelizma, se je v svojih spisih
poskušal odmakniti od prevladujočih tipov aristotelske misli ter poudarjal predvsem
meje človeškega znanja ter vprašljive temelje pomembnih delov astronomije in
metafizike. Bil je velik poznavalec človeške anatomije ter vodilen in cenjen zdravilec
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tistega časa. Napisal je veliko medicinskih razprav o številnih boleznih ter o tem, kako
jih zdraviti (Maimonides, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, 2014). To so
bila npr. naslednja dela: Galenovi povzetki (izbranih več kot petsto del), Traktat o
spolnem odnosu, Traktat o strupih in protistrupih, Režim zdravja, Slovar imen zdravil,
Traktat o hemoroidih, Traktat o astmi (Simon, 2000, 35–36). Na generacije filozofov,
ki so prišle za njim, kot so Tomaž Akvinski, Gottfried Leibniz ter Isaac Newton, je
Majmonid tako zelo vplival, da so o njegovih delih pisali obširne komentarje
(Maimonides, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, 2014).

2.4 Obstoj Boga
Za svojo prvo filozofsko temo Majmonid vzame pojem Boga. V skladu s svojim
eksegetskim načrtom začne Majmonid razlagati težko doumljive svetopisemske izraze.
Njegova eksegeza se odraža v hebrejskem izrazu »Zelem Elohim«, kar pomeni »podoba
Boga«. Ta izraz najdemo v prvem poglavju Geneze. »Bog je rekel: 'Naredimo človeka
po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini
in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!' Bog je ustvaril človeka po svoji
podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril« (1 Mz 1,26-27).
Ali pa »To je knjiga Adamovega rodovnika. Na dan, ko je Bog ustvaril človeka, ga je
naredil sebi podobnega. Ustvaril ju je moškega in žensko, ju blagoslovil in ju imenoval
človeka, na dan, ko ju je ustvaril. Adam je živel sto trideset let in rodil se mu je sin po
njegovi podobnosti, kot njegova podoba. Imenoval ga je Set« (1 Mz 5,1-3). In pa »Če
kdo prelije človeško kri, bo človek prelil njegovo kri. Zakaj po svoji podobi je Bog
naredil človeka« (1 Mz 9,6). Zaradi izraza »Zelem Elohim« so se ljudje začeli sklicevati
na argument, da ima zaradi tega, ker je človek ustvarjen po božji podobi, tudi Bog telo,
tako kakor ga ima človek, ki je odraz božje podobe. Majmonid to trditev ovrže tako, da
izraz »zelem«, kar pomeni »podoba«, predstavi kot nekaj, kar se vedno nanaša na bistvo
duhovnih kvalitet. Majmonid to trditev še podkrepi z besedami, da ne gre za fizično
podobnost človeka Bogu, temveč da je človek Bogu podoben po človeškem bistvu
(Encyclopaedia Judaica, 1972, 771).
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2.5 Božji atributi; bistveni in naključni
Sveto pismo Bogu pripisuje veliko atributov oziroma lastnosti, a hkrati tudi trdi, da je
Bog le eden. Tu se nam postavlja vprašanje, če je Bog res samo eden, kako ima lahko
potem mnogoterost atributov? Srednjeveški filozofi so to vprašanje reševali tako, da so
božje atribute razdelili v dve kategoriji, na bistvene in na naključne atribute. Bistveni
atributi so tisti, ki so tesno povezani z bistvom. To sta na primer obstoj ali življenje.
Naključni atributi pa so tisti, ki so neodvisni od bistva in se lahko spreminjajo, ne da bi
to vplivalo na samo bistvo. Pod naključne atribute štejemo na primer jezo ali sočutje.
Glede naključnih atributov so se srednjeveški logiki na splošno strinjali, da ti atributi
predstavljajo mnogoterost tistega, kar opisujejo. Glede bistvenih atributov pa so bila
mnenja različna. Medtem ko so nekateri trdili, da so bistveni atributi implicitno
vsebovani v bistvu in da zato ne morejo predstavljati mnogoterosti, so drugi trdili, da
bistveni atributi priskrbijo nove informacije in tako priskrbijo tudi mnogoterost. Znani
islamski filozof Avicena (*980-1037Ϯ, iz Perzije) je bil zagovornik slednjega nauka, da
bistveni atributi priskrbijo informacije. Majmonid je to njegovo trditev podpiral, glede
naključnih atributov pa je Majmonid izpeljal svoj lastni zaključek in prišel do tega, da
se naključni atributi, ki se uporabljajo za Boga, interpretirajo kot lastnosti dejanj. Zato
trditev »Bog je usmiljen« dejansko pomeni, da Bog deluje usmiljeno, medtem ko je
bistvene atribute vedno potrebno interpretirati kot negacijo: Če Bog reče, da obstaja, to
pomeni, da On ni neobstoječ (Encyclopaedia Judaica, 1972, 771).

2.6 Poti za vernega človeka
Majmonid je sicer podal številne dokaze za bivanje Boga, vendar so vsi ti dokazi samo
en kozmološki dokaz oziroma dokazi za Božje bivanje. Dokazov sicer ni, vendar v
angleškem prevodu uporabljajo besedo proof, nam pa je jasno, da to niso dokazi,
temveč poti za vernega človeka. Namesto, da bi Majmonid začel s samo definicijo Boga
ter poskušal dokazati, da Božje bistvo že samo po sebi pomeni obstoj, začenja s samim
opisom sveta kot ga poznamo danes, ta opis pa ima za zadosten dokaz za obstoj Boga.
Glede na Majmonidov argument lahko predpostavljamo, da nebesna telesa delujejo v
večnem gibanju. Vendar moramo potem priznati, da ni mogoče, da bi obstajalo
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neskončno telo ali neskončno število teles. Glede na povedano bi to pomenilo, da je
vsaka telesna stvar končna, če pa je končna, potem lahko vsebuje le končno količino
moči. Če pa vsebuje le končno količino moči, potem lahko razloži le gibanje časovno
omejenega obdobja. Ker pa so nebesna telesa vedno v gibanju, je edina stvar, ki lahko
razloži to gibanje, neskončna moč. Vendar, ker neskončna moč ne more biti vsebovana
v končni stvari, to pomeni, da ne more biti telesna. Če pa nekaj ni telesno, potem to ni
predmet delitev in sprememb. Ker je njegova moč neskončna, ta moč ne more biti iz
nečesa drugega. Edini način, da bi lahko glede na povedano pojasnili gibanje nebesnih
teles, je, da predpostavljamo obstoj bitja, ki ni niti telo niti sila v telesu. Ker Majmonid
misli, da je to zadosten dokaz za obstoj Boga, se niti ne potrudi dodatno razlagati, kaj
Bog je. Da uvidimo, zakaj ne, moramo spoznati, da Bog ni eden na način, da bi bil
lahko primerljiv s čimer koli drugim: ena oseba, ena številka, ena ideja. Majmonid
pove, da ni nobene edinosti, razen v prepričanju, da obstaja le eno preprosto bistvo, v
katerem ni nobene kompleksnosti in mnogoterosti pojmov, ampak ena sama predstava.
Zato boste, ne glede na to, iz katerega zornega kota boste pogledali, ugotovili, da je
samo eden, ki ni na noben način razdeljen ter ni v dveh pojmih. Če Majmonidova
trditev drži, potem ni pluralnih sposobnosti, moralnih nagnjenj ali bistvenih atributov v
Bogu. Četudi rečemo, da je Bog vseveden, vsemogoč in velikodušen, je to zato, da
predstavimo pluralnost, če je to eden izmed načinov, da so te kvalitete ločeni atributi
(Maimonides, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, 2014).

2.7 Stvarjenje
Majmonid je v svoji razpravi o stvarjenju navedel tri možne teorije o izvoru sveta. Za
prvo teorijo je navedel teorijo, ki je zapisana v Tori, da je Bog ustvaril svet iz niča. Pri
drugi teoriji se je Majmonid skliceval na Platona (427-347 pr. Kr.) in na njegove
somišljenike, ki so trdili, da je Bog svet ustvaril iz predhodno obstoječe snovi. Za tretjo
teorijo pa je Majmonid vzel Aristotelovo (384-322 pr. Kr.) teorijo, po kateri je svet
večen. V sami razpravi je Majmonid največ pozornosti posvetil Aristotelovi teoriji o
večnosti sveta, za katero pa opozori, da Aristotel sploh ni navedel dokazov. Majmonid
zato preko analize Aristotelovih besedil skuša dokazati, da Aristotel še sam ni dobro
premislil svojih lastnih argumentov ter jih ni prepričljivo utemeljil, temveč se mu je
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ideja o večnosti sveta verjetno zdela veliko bolj verjetna kot pa ideja o svarjenju sveta.
Majmonid se s tem ne strinja in zagovarja stališče, da je mogoče podati verodostojne
argumente za stvarjenje sveta prav tako, kot jih je mogoče navesti tudi glede večnosti
sveta. Človek lahko zato preko svojega razumevanja najde tako prepričljive dokaze o
stvarjenju sveta kot tudi o večnosti sveta. Vendar pa se je pri raziskovanju med tema
dvema alternativama izkazalo, da so bili argumenti o stvarjenju veliko bolj prepričljivi
kot argumenti o večnosti. Zaradi tega je Majmonid sprejel doktrino o svarjenju ex
nihilo7 za svojo lastno teorijo ter jo podkrepil z razlago, da tudi Sveto pismo govori in
uči o stvarjenju. Za Majmonida je princip stvarjenja najpomembnejši, takoj za božjo
edinostjo, ker pojasni možnost čudežev in podobnih dogodkov. V obzir pa je potrebno
vzeti tudi mnenje nekaterih razlagalcev, ki Majmonidovo ezoterično učenje razumejo
kot predlagano teorijo o večnosti sveta. Postavlja se nam vprašanje, da če je bil svet
ustvarjen, ali bo potem prišlo tudi do konca sveta? Majmonid na to vprašanje odgovori
negativno ter nadaljuje, da nas o neuničljivi prihodnosti uči že samo Sveto pismo.
Majmonid svojo diskusijo zaključi z razlago prvih poglavji Geneze, ki govorijo o
stvarjenju, in z diskusijo o Šabatu, ki je deloma tudi spomin na stvarjenje
(Encyclopaedia Judaica, 1972, 772-773).

2.8 Zaključna misel drugega dela
V drugem delu te razprave smo v strnjeni obliki predstavili lik judovskega filozofa
srednjega veka, Mojzesa Majmonida. Omenili in predstavili smo njegova najbolj
pomembna dela, njegov filozofski názor ter pogled na Boga, ki utemeljuje njegov obstoj
ter pojasnjuje stvarjenje. Na podlagi napisane razprave bi si drznili trditi, da je bil
Mojzes Majmonid dober poznavalec Svetega pisma. Sveto pismo Majmonid namreč
tudi veliko omenja. Govori o tem, kaj nas Sveto pismo uči in da ga moraš najprej dobro
poznati, da lahko govoriš o učenju Svetega pisma. Svojo tezo bi podprli s knjigo Joela
L. Kraemerja Maimonides: The Life and World of One of Civilization's Greatest
Minds, kjer Judah Ibn ʿAqnin opisuje svojo prisilno spreobrnitev v islam ter kako je na
skrivaj ponoči z Majmonidom še vedno študiral Toro ter se držal judovskih zapovedi.
7

Ex nihilo je latinska besedna zveza, ki pomeni iz niča (oxford living dictionaries).
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Tudi sam Majmonid v svojem delu Vodnik za zmedene govori o tem, da je za
poznavanje resnice potrebno poznavanje Boga. Za poznavanje Boga pa je po našem
mnenju potrebno poznavanje Svetega pisma, preko katerega se nam Bog razodeva.
Majmonid namreč tudi ob koncu razlage trinajstih judovskih verskih resnic omeni, da je
te resnice napisal po skrbnem in poglobljenem študiju, in da je morala biti prisotna
Božja volja, da jih je napisal prav. Ta dejstva še dodatno potrjujejo našo tezo, da je bil
Majmonid dober poznavalec Svetega pisma.
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3. Uvod v Majmonidov uvod Vodnika za zmedene
Naše mnenje je, da je Majmonidov uvod k njegovemu delu Vodnik za zmedene veliko
bolj podoben striktnemu navodilu, kako se mora bralec lotiti branja knjige, kot pa
kakšnemu klasičnemu literarnemu uvodu, ki ga pisci oziroma njihovi stanovski kolegi
običajno napišejo kot nekakšno obliko predstavitve knjige. Pri Majmonidu se zdi, da v
uvodu svojim bralcem podaja nekakšna navodila, ki so zelo podobna tistim navodilom,
ki jih dobimo zraven kupljene stvari. Na primer, kako sestaviti omaro, kako priklopiti
televizor, kako ravnati z določenim čistilom, itd. Predvsem se zdi, da želi takoj na
začetku knjige razčistiti, komu točno je namenil to knjigo. V prvi vrsti jo je seveda
namenil svojemu učencu Ibn Aqninu, kar lahko razberemo že iz Majmonidovegaa
pisma Ibn Aqninu. Šele za njim pridejo na vrsto tudi drugi, ki se prav tako sprašujejo o
teh težkih tematikah, ter preostali intelektualci. Predvsem je jasno, da želi Majmonid to
snov podajati vernim in izobraženim ljudem, ki že nekaj vejo o teh stvareh, vendar pa si
ne znajo odgovoriti na nekatera vprašanja. Menimo, da Majmonid predvsem noče, da bi
njegovo delo prebirali neverniki, ki sploh ne verjamejo v Boga ter zaradi tega ne bi
mogli razumeti njegove razprave.

Majmonid v svojem uvodu tudi pojasni nekatere besede in stopnje ter poda svoje
mnenje, kdaj se mu zdi primerno, da bi bilo nekaj pojasnjeno ter ali je ta stvar lahko
pojasnjena večjemu številu učencev ali pa mora biti neka stvar pojasnjena vsakemu
učencu posebej. Majmonid pojasni tudi so stopnje preroškega videnja ter kako je včasih
to videnje kristalno jasno, včasih pa je temno kot noč. Nato predstavi primere dobrih
prispodob, kjer govori o besedah, ki imajo dvojni pomen, dobesedni ter preneseni.
Majmonid meni, da je dobesedni pomen sicer zelo dragocen, vendar pa da ima
preneseni pomen vseeno veliko večjo vrednost ter da je enako s prispodobami, ki jih
uporabljajo preroki. Majmonid namreč meni, da šele takrat, ko odkriješ tisto pravo
bistvo, ki ga sporoča prispodoba, spoznaš, kako dragoceno je sporočilo, ki ti ga podaja.
Tako lahko vidimo, da Majmonid ne le podaja svoj uvod na čisto drugačen način, kot to
počne večina piscev, temveč začenja da začne že v samem uvodu svojim učencem
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oziroma bralcem podajati učno snov. Takšnega uvoda pa skorajda ni mogoče najti niti v
današnjih šolskih učbenikih. Pisci teh učbenikov običajno v uvodu predstavijo učno
snov, ki jo učbenik zajema; po alinejah nekako nakažejo, o čem se bodo učili v tem ali
onem šolskem letu, nikakor pa ne začnejo že takoj podajati učne snovi. To je posebnost,
ki smo jo do sedaj zasledili le pri Majmonidu. Majmonid v uvodu med drugim podaja
tudi napotke, kako naj se bralec loti branja. Majmonid želi, da bralec knjigo bere počasi
in pozorno, ne površno, saj tako od nje ne bi imel koristi. Zanimiva je Majmonidova
prošnja vsakemu bralcu posebej, s katero Majmonid ne želi, da bi bralci v njegovo
knjigo dodajali lastne razlage, temveč jih naproša, naj pustijo vse tako, kot je. Še bolj
kot to dejstvo pa je zanimivo to, da Majmonid ni želel, da bi bralci, ki so prebrali
njegovo knjigo in se od nje česa naučili, to znanje predajali naprej drugim, saj jih še
posebej naproša, naj tega ne počnejo. To se nam zdi zelo zanimivo, saj si običajno vsak
avtor želi, da bi se njegovo znanje, ki ga je zapisal, prenašalo med ljudmi. Na koncu
podajanja napotkov se nam zdi, kot da bi Majmonid želel v bralcu prebuditi slabo vest v
smislu, da če ne bo bral njegove knjige počasi in pozorno, kot mu je to naročil, mu bo le
škodilo, medtem ko se je on zelo trudil, da bi mu lahko pomagal in mu pojasnil težavne
pojme.

Zaključek njegovega uvoda pa se ponovno konča s poučevanjem, s katerim pojasni
sedem vzrokov nedoslednosti in protislovja, ki jih najdemo v literarnih delih. Vseh
sedem vzrokov na kratko predstavi ter opozori, da bo kakršno koli protislovje, na
katerega bo bralec zasledil v njegovem delu, le plod sedmega vzroka. Če na koncu
podamo našo zaključno misel o Majmonidovem očitno povsem drugačnem uvodu, se
nam zdi, da bi njegov uvod brez težav spremenili v prvo poglavje njegove knjige, saj je
v njem bistveno več poučevanja, kot pa klasične predstavitve knjige, kjer avtor pove,
zakaj je to knjigo napisal ter o čem bo govorila.

3.1 Majmonidov uvod v njegovo delo Vodnik za zmedene
V naslednjem poglavju bomo predstavili Majmonidov uvod, ki ga je napisal v svojem
najbolj popularnem delu, v Vodniku za zmedene. V njem Majmonid pojasni, zakaj se je
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sploh odločil napisati Vodnik za zmedene, razloži nekatere težke pojme ter poda
napotke, kako naj se bralec loti prebiranja njegovega dela. Za začetek prilagamo
Majmonidovo pismo njegovemu učencu R. Josephu Ibn Akninu, ki je bil tudi eden
izmed poglavitnih razlogov, da se je

Majmonid sploh odločil napisati Vodnik za

zmedene.

Majmonidovo pismo R. Josephu Ibn Aqninu:
»V imenu Očeta, Gospodarja vesolja, za R. Josepha (naj ga Bog varuje!), sina R.
Jehudaha (naj počiva v raju!): - »Moj dragi učenec, vse odkar si se trdno odločil, da
prideš k meni iz oddaljene dežele, da bi študiral pod mojim vodstvom, sem imel glede
tebe zelo visoka pričakovanja ter sem zelo cenil tvojo željo po znanju in tvojo ljubezen
do udejstvovanja v teh vedah, ki je zelo izrazito v tvojih pesmih. Nanašam se na čas, ko
sem prejel tvoja pisma v prozi in v verzih iz Aleksandrije. Takrat še nisem mogel
preizkusiti tvojih sposobnosti razumevanja in sem se bal, da bi lahko tvoje hrepenenje
presegalo tvoje zmožnosti. Vendar, ko si šel z menoj skozi študij astronomije, po tem,
ko si že zaključil [ostale] osnovne študije, ki so nujno potrebne za razumevanje
znanosti, sem bil še toliko bolj zadovoljen s tvojo zavzetostjo in hitrostjo dojemanja
stvari. Ko sem videl tvojo veliko ljubezen do matematike, sem ti dovolil, da jo študiraš
bolj poglobljeno, saj sem bil prepričan v tvoj končni uspeh. Kasneje, ko sva šla skozi
študij logike, sem videl, da si potrdil moja velika pričakovanja do tebe. Zato sem menil,
da si sposoben, da ti podam razlago ezoteričnih8 idej, ki jih vsebujejo preroške knjige,
da bi jih lahko razumel, kot jih razumejo kultivirani ljudje. Ko sem ti pričel dajati
namige, sem opazil, da želiš še dodatno razlago in si me začel nagovarjati, da ti
raztolmačim nekatere metafizične probleme. Želel si, da te naučim sistema
Mutakallemim9; da razjasnim, če njihovi argumenti temeljijo na logičnih dokazih in če
ne, kakšna je bila njihova metoda. Dojel sem, da si si pridobil védenje o teh zadevah od
8

Ezoteričen pomeni nekaj, kar je le za ozek, zaprt krog ljudi (SSKJ).

9

Mutakallemim so filozofi Kalama – Kalam – (arab. Kalām »govor«) Islam. Je izraz za
teologijo. V islamu je poudarjena Božja transcendenca, zato je pomembnejši Božji zakon
(ŠERIAT) kot pa racionalne razprave o Božjih lastnostih in božanskem bitju (Splošni religijski
leksikon).
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drugih, in da si bil zmeden in zaprepaden ter si želel poiskati rešitev za nesoglasja glede
teh vprašanj. Pozval sem te, da se prenehaš ukvarjati s tem ter ti ukazal, da nadaljuješ
svoj študij sistematično. Moj cilj je bil, da se ti resnica sama razodene v določenem
vrstnem redu, ne pa da nanjo naletiš čisto po naključju. Ko si študiral z menoj, ti nikoli
nisem odklonil razlage težje razumljivih vrstic v Svetem pismu ali odlomkov, na katere
sva naletela v rabinski literaturi. Ko so se po Božji volji najine poti ločile in si ti odšel
svojo pot, so se v meni prebudile najine razprave in našel sem odgovor, ki je dolgo spal
znotraj mene. Tvoja odsotnost me je spodbudila k temu, da sem napisal to razpravo zate
in za tiste, ki so kot ti. Razpravo sem razdelil na poglavja, ki ti jih bom poslal takoj, ko
bodo dokončana. Zbogom!« (Maimonides, 2007, 1).

3.2 Cilji, ki jih želi Majmonid doseči z Vodnikom za zmedene
Majmonid si kot cilj, ki ga želi doseči z Vodnikom za zmedene, zada, da bo poskušal
razložiti nekatere težko doumljive besede, ki se pojavljajo v preroških knjigah. Kot
pove, so nekatere besede homonimne10, nekatere besede so napačno izbrane, nekatere
besede pa so mišljene v prenesem pomenu, pa jih nekateri ljudje v zmoti razumevajo v
njihovem primarnem pomenu. Vendar Majmonid že takoj pove, da njegov namen ni
razlagati te besede čistim začetnikom, ampak jih želi razložiti religioznemu človeku, ki
je bil vzgojen, da verjame v resnice judovskega svetega zakona in je bil uspešen pri
študiju filozofije in same besede že pozna, vendar jih zaradi zapletenosti morda ne
razume pravilno.

Hkrati pa želi Majmonid z Vodnikom za zmedene razložiti tudi določene nejasne
metafore, ki jih uporabljajo preroki in ki niso dovolj nazorno opisane, da bi jih lahko
vsakdo razumel. Majmonid ima tukaj v mislih predvsem površne bralce, ki te metafore
razumejo v dobesednem pomenu, ne v prenesem, kot je mišljeno. Majmonid poudari, da
je tudi intelektualec šokiran, če razume te metafore v dobesednem pomenu, vendar si
popolnoma oddahne, ko mu je pojasnjeno, da je to mišljeno v prenesenem pomenu.
10

Homonim je beseda, ki ima enako zvočno ali pisno podobo kot druga beseda, a drugačen
pomen, enakozvočnica (SSKJ).
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Majmonid poudari, da se zaveda, da njegovo pisanje ne bo odpravilo vseh dvomov tistih
bralcev, ki bodo njegove razlage razumeli, vendar se nadeja, da jim bo s tem vsaj malo
pomagal, da bodo razumeli vsaj večji del težavnosti določenega odlomka (Maimonides,
2007, 2-3).

3.3 Izraz »Ma'ase Bereshit« in »Ma'aseh Mercabah«
V nadaljevanju Majmonid spregovori o izrazih »Ma'ase Bereshit«, kar pomeni pripoved
o stvarjenju ter o »Ma'aseh Mercabah«, kar pomeni pripoved o vozu. Izraza je
Majmonid razlagal že v svojem delu Mišna Tore. »Ma'ase Bereshit« se nanaša na
naravno znanost, medtem ko je »Ma'aseh Mercabah« metafizična pripoved. Majmonid
pojasni tudi pomen rabinskega izreka, ki govori o tem, da naj se »Ma'aseh Mercabah«
ne razlaga niti takrat, ko je prisoten samo en učenec, razen v primeru, če je le-ta dovolj
doumljiv, da bo dojel to pripoved, pa še takrat naj se ga samo seznani z različnimi
naslovi različnih delov te pripovedi. Majmonid zato pove, da tudi od njega ne morejo
pričakovati več kot nekaj naslovov ter da tudi ti niso sistematično urejeni, temveč so
vrinjeni in razpršeni po celi knjigi. Majmonid želi, da njegovi bralci sprejmejo njegovo
načelo, da mora biti resnica včasih očitna, včasih pa jo je potrebno zakriti. Svoje načelo
utemelji s tem, da je za poznavanje resnice potrebno poznavanje Boga ter da so zato
nekatere resnice prikrite množicam. Kot pravi tudi 25. psalm: »Gospodovo zaupanje je
za tiste, ki se ga bojijo, njegova zaveza, da jim jo da spoznati« (Ps 25,14). Kajti tudi v
naravni znanosti so stvari, ki se jih ne da popolnoma pojasniti. Od tukaj tudi pravilo
judovskih učenjakov naj se »Ma'aseh Mercabah« ne razlaga v prisotnosti dveh učencev,
kajti če bi pisec želel razložiti ta načela vsem bralcem, bi lahko ta načela zapisal v svoji
knjigi in jih tako razložil vsem, ki bi njegovo knjigo prebrali. Preroki so zato dostikrat
uporabljali prispodobe, saj so tako nekatere stvari lažje razložili. Po njih so se
zgledovali tudi judovski učenjaki, ki so v Bibliji uporabljali metafore in alegorije
(Maimonides, 2007, 2-3).
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3.4 Stopnje preroškega videnja
Majmonid v nadaljevanju pove, da težke stvari niso nikomur popolnoma razumljive.
Včasih se resnica blešči kot beli dan, včasih pa je zavita v popolno temo. Določene
posameznike svetloba hitro doseže in njihove noči so svetle kot dan in ravno to trajno
luč Majmonid označi za stopnjo preroške odličnosti, ki jo je dosegel Mojzes, največji
izmed prerokov. Majmonid obrazloži, da imajo nekateri preroške prebliske v daljših
intervalih; to je stopnja, ki jo doseže večina prerokov. Spet drugi pa imajo prebliske
svetlobe le enkrat v celi noči (Maimonides, 2007, 2-3). Nekaterim prerokom so se
prebliski svetlobe pojavljali v izmeničnih intervalih, spet drugim pa v obliki nekega
kristala, ki je imel moč bleščanja ponoči. Pri slednjih tudi majhna količina svetlobe ni
bila dolgotrajna, temveč se je bleščala in potem spet izginila. Stopnje izpolnjevanja ljudi
se delijo na dve skupini ljudi: na tiste, ki niso nikoli ugledali luči niti za en sam dan in
so neprestano v temi. Kljub močni sončni svetlobi blodijo v temi in ne morejo spoznati
resnice. Majmonid pravi, da je to skupina navadnih ljudi in jih zato ni potrebno omenjati
v tej razpravi. Druga skupina ljudi so osebe, ki so dosegle določeno stopnjo popolnosti
ter želijo svoje znanje predajati naprej, naj si bo to v pisni ali ustni obliki. Ker pa je
človeški um omejen, se bo ta oseba, ki bo nek določen predmet raziskovala, srečala z
istimi težavami tako med lastnim raziskovanjem kot med predajanjem znanja drugim..
Kajti v določenem trenutku se ti zdi razlaga popolnoma jasna, spet drugič pa je
popolnoma zamegljena. Zato so veliki teološki učenjaki dali navodila, naj se te stvari
predstavlja s pomočjo metafor in alegorij ter naj se predstavi le njihovo bistvo.
(Maimonides, 2007, 2-4).

3.5 Primeri dobre prispodobe
Vsaka beseda, ki ima dvojen pomen, ima dobeseden pomen in prenesen pomen.
Dobesedni pomen je dragocen kot srebro, vendar pa ima preneseni pomen še toliko
večjo vrednost. Pomembno je, da se posreduje dobesedni pomen le tistim, ki ga
razumejo. Če na primer od daleč vidimo zlato jabolko, ki je prekrito s srebrno plastjo,
ga lahko hitro zamešamo s srebrnim jabolkom, a ko stopimo bližje, lahko vidimo, da je
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pravzaprav zlato. Enako je tudi s prispodobami, ki jih uporabljajo preroki. Če izraz
razumemo dobesedno, ta lahko v sebi vsebuje modrost, vendar pa je njihov skriti pomen
še globlja modrost, ki nas pripelje do pravih resnic. Prispodobe, ki so jih uporabljali
preroki, delimo v dve skupini. Vsaka beseda v prvi skupini v svoji prispodobi
predstavlja določeno idejo. V drugi skupini pa prispodoba kot celota predstavlja splošno
idejo, ki ima več točk, ki nimajo nobene povezave z idejo. Zato je potrebno prispodobo
postaviti v pravo obliko ali, kar je še bolje, zamolčati idejo. Dober primer preroške
prispodobe lahko najdemo v 1 Mz 28,12-13, kjer je govora o lestvi, ki je segala do neba.
Po tej lestvi so gor in dol hodili angeli. Beseda »lestev« se nanaša na prvo idejo, torej
lestev, ki je bila ustvarjena na zemlji, ter prehaja v drugo idejo, ki svoj vrh doseže v
nebesih, kjer preide v tretjo idejo, ki predstavlja štiri angele, iz tretje ideje pa preide še v
četrto idejo, iz četrte v peto idejo, iz pete v šesto idejo, ki govori o Gospodu, ki je stal
zgoraj, in iz šeste v sedmo idejo. Vsaka beseda v tej prispodobi prinaša svež element v
idejo, ki rojeva prispodobo. Drugi primer preroške prispodobe pa lahko najdemo v
knjigi Pregovorov (Prg 7,6-26), ki govori o zapeljivi poročeni vlačugi, ki zapeljuje
mladeniča. Glavno sporočilo te prispodobe je, da človeka ne sme voditi le živalski
nagon, ker je materialna snov človeka enaka živalski. Majmonid svojim bralcem
svetuje, naj bo njihov cilj odkriti najgloblji pomen prispodobe, ki jo je avtor želel
izraziti (Maimonides, 2007, 6-8).

3.6 Napotki, ki jih je Majmonid podal za študij Vodnika za zmedene
Majmonid v svojih napotkih za branje Vodnika za zmedene pove, da če želi bralec
razumeti vse, kar je zapisal, naj upošteva poglavja, ki so povezana v določenem vrstnem
redu. Bralec naj ne povezuje celotne vsebine z naslovom poglavja, temveč naj bo
pozoren na vsako uporabljeno besedo, saj je njegovo pisanje delo poglobljenega študija.
Vse, kar je vprašljivo, bo tekom knjige pojasnjeno. Vse stvari so na pravem mestu in
bodo pojasnjene v ustreznem poglavju. Majmonid od bralcev želi, da njegovega pisanja
ne berejo površno, ker od tega ne bodo imeli nobene koristi, temveč pozorno in
temeljito in naj stvari neprestano ponavljajo, saj bodo tako sčasoma našli odgovore na
določena vprašanja vere, ki si jih zastavljajo. Vse bralce posebej naproša, naj ne
dodajajo nobene lastne razlage k njegovi knjigi ter naj ne učijo drugih tega, česar so se
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naučili iz njegovih knjig, in naj bodo zelo pozorni, da ne bi njegovih besed razumeli
narobe. S površnostjo in neupoštevanjem Majmonidovih navodil bi mu bralec storil le
škodo, medtem ko bi mu Majmonid rad pomagal. Zato naj bo srečen, kdor bo našel v
njegovi knjigi kaj, kar bo vsaj v nekem pogledu odpravilo njegov dvom. Če pa kdo od
njegove knjige ničesar ne odnese, naj se smatra, kot da knjige ni nikoli prebral. Če pa
kdo v knjigi najde kaj, s čimer se ne strinja, naj poskuša poiskati svojo razlago, četudi je
ta za lase privlečena (Maimonides, 2007, 8-9).

3.7 Sedem vzrokov nedoslednosti in protislovja
Preden Majmonid prične s prvim poglavjem Vodnika za zmedene, poda še nekaj
uvodnih opomb glede metode. Pove, da obstaja sedem vzrokov nedoslednosti in
protislovja, ki jih srečujemo v literarnih delih. Prvi vzrok nedoslednosti in protislovja je,
da avtor zbira mnenja različnih avtorjev, ki se med seboj razlikujejo, vendar pa ne
omenja imen teh avtorjev. Drugi vzrok je to, da ima avtor na začetku svojega dela
določeno mnenje, ki ga skozi pisanje izpodbija. Zato je potrebno ohraniti tako prvotno
mnenje kot tudi vse spremenjene poglede. Tretji vzrok za nedoslednost in protislovje je,
da ne smemo vseh vprašanj v odlomku vzeti dobesedno. Nekatera vprašanja je sicer
potrebno razumeti le v dobesednem pomenu, vendar so lahko nekatera vprašanja
postavljena v metafizičnem oziru in imajo poleg dobesednega še prenesen pomen.
Lahko pa gre tudi za neskladni odlomek, ki je postavljen v prenesen pomen in bi, če bi
ga vzeli dobesedno, postal popolnoma neskladen in protisloven. Četrti vzrok je dejstvo,
da predpostavke niso enake v obeh izjavah ter da iz določenih vzrokov niso zapisane v
celoti. V odlomku se lahko pojavita tudi dve različni ugotovitvi, ki imata različen
predmet, vendar ju avtor izraža z istim izrazom, ne da bi poudaril njuno razliko v
smislu. V takem primeru je protislovje pravzaprav le navidezno, v resnici pa ni prisotno.

Peti vzrok za nedoslednost in protislovje govori o metodi učenja, pri kateri je včasih
potrebno izpostaviti nek težko razumljiv pojem in ga obravnavati, kot da je poznan.
Učitelj mora zato učencem čim bolje razložiti določene izreke. Vsebino mora podajati
na splošno, čeravno zato govori nekoliko netočno. Snov mora podajati v sedanjosti in
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glede na zmožnosti učencev. Ko pride pravi čas, predmet obdelajo v celoti. Šesti vzrok
nedoslednosti in protislovja je, da nasprotje ni očitno in da postane razvidno šele s serijo
predpostavk. Več kot je predpostavk, bolj je potrebno dokazovanje protislovja med
dvema sklepoma in večja je verjetnost, da tudi avtor ne bo opazil lastne nedoslednosti.
To se dogaja tudi najboljšim pisateljem. Če se avtor medtem, ko piše drugo misel, ne
spomni svoje prvotne misli, s tem razkriva svojo pomanjkljivost in njegove besede si
zato ne zaslužijo pozornosti. Sedmi vzrok za nedoslednost in protislovje pa je dejstvo,
da je včasih potrebno vpeljati kakšno metafizično idejo, ki jo delno lahko razkrijemo,
medtem ko mora preostali del še vedno ostati skrit. Včasih lahko avtor določeno stvar
obravnava kot metafizično rešen problem, ob kakšni drugi priložnosti pa se lahko stvar
obravnava kot metafizično nerešen problem. Avtor mora bralcu preprečiti, da bi zaznal
protislovje. Na koncu Majmonid zaključi, da je kakršno koli neskladje, ki se bo našlo v
Vodniku za zmedene, posledica sedmega vzroka (Maimonides, 2007, 9-11).

V tem delu razprave smo obravnavali Majmonidov uvod v njegovo delo Vodnik za
zmedene. Podali smo odgovore na vprašanje, zakaj se je Majmonid sploh odločil
napisati to delo ter kaj je želel z njim doseči. Navedli smo nekatere njegove napotke,
kako naj se bralec loti branja Vodnika za zmedene ter predstavili sedem vzrokov za
nastajanje protislovja in nedoslednosti. Kot lahko razberemo skozi besedilo, je
Majmonidovo delo namenjeno predvsem dobro izobraženim bralcem, ki se bodo branja
lotili resno in ki bodo pozorni na vsako zapisano besedo ter besedila ne bodo prebrali
površno, temveč ga bodo poglobljeno študirali in o njem razmišljali.
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4. Kritično mišljenje o Vodniku za zmedene
V magistrskem delu se lotevamo obravnave prve knjige (v sklopu treh knjig) najbolj
branega dela Mojzesa Majmonida, Vodnika za zmedene. Delo judovskega filozofa 12.
stoletja je čez noč postalo prava uspešnica in pomagalo mnogim. Majmonid je želel s
tem delom predvsem poučiti svojega učenca R. Josepha Ibn ‘Aqnina in njemu podobne.
Majmonid je Ibn ‘Aqnina globoko cenil in je občudoval njegovo željo po znanju.
Pisanja Vodnika za zmedene pa se je Majmonid lotil šele po tem ko sta se z Ibn
‘Aqninom že ločila in odšla vsak svojo pot. Takrat so v Majmonidu začeli dozorevati
odgovori na nekatera vprašanja, na katera do takrat ni znal odgovoriti in to novo znanje
je želel deliti s svojim ljubim učencem in z drugimi, ki so se ubadali s težavnimi
teološkimi vprašanji in bili zaradi njih dostikrat zmedeni. Majmonid si zato kot glavni
cilj zada, da bo razložil določene besede v preroških knjigah, kot so homonimi, besede,
ki so mišljene v prenesenem pomenu ali pa so narobe interpretirane. Majmonid skuša
pojasniti težke metafore, ki jih le malo kdo razume. Svoje bralce opominja, da je delo
pisal počasi in po premisleku in zato tudi naproša vse bralce, naj njegovo delo berejo
počasi; naj najprej poskušajo doumeti eno poglavje in šele nato naj preidejo na drugo. Iz
povedanega lahko vidimo kako zelo si je Majmonid želel in prizadeval, da bi svojim
bralcem resnično pomagal najti odgovore na težka teološka in filozofska vprašanja, da
bi napredovali kot intelektualci in se tako približali božjemu kraljestvu.

V prvem delu Vodnika za zmedene, ki ga obravnava naše magistrsko delo, se Majmonid
tako loteva tem, kot so: Homonimi v SP, študij metafizike, antropomorfizem v SP,
občutki, ki jih ljudje pripisujemo Bogu, atributi oziroma lastnosti Boga, imena Boga,
posredovanje božjega razodetja, Bog je počival, intellectus, intelligens in intelligibile,
prvi vzrok, jahati na Arabot, Kalam in vzporednice med vesoljem in človekom. V
našem kritičnem razmišljanju o tem pomembnem delu bomo skušali zaobjeti nekatere
od teh naslovov in podati naše mnenje, zakaj je bilo pomembno, da se je Majmonid lotil
teh tem, zakaj je bila pomembna tako nadzorna predstavitev, kaj je vplivalo nanj , da je
nekatere stvari prikazal in opisal bolj skrivnostno ali zakaj je imel določen pogled nanje
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in kako se nanje gleda sedaj. Nato bomo skušali predstaviti še tri pomembnejše
filozofske vidike tega, kako naj pristopimo k branju dela Vodnika za zmedene, ki so jih
podali naslednji filozofi: Strauss, Leaman in Fox.

4.1 Prepletenost treh monoteizmov
Na Majmonidov pogled na religijo in na njegov način pisanja so prav gotovo vplivali
okolje in ljudje, s katerimi se je srečeval. Že ko je bil zelo mlad, je v Kordovi prišla na
oblast dinastija Almohadov in Majmonidova družina je bila prisiljena zapustiti mesto.
Od takrat naprej je Majmonid veliko potoval in se selil iz kraja v kraj. Posledično se je
srečeval z različnimi ljudmi, z različnimi običaji, z različnimi pogledi na življenje, itd.
To se vsekakor odraža tudi v njegovih razpravah in knjigah, ki jih je napisal. Kajti preko
njegovega pisanja lahko čutimo, da je bil zelo pravoveren Jud, ki si je prizadeval, da bi
tudi drugi Judje znali razumeti in ceniti judovske svete spise, kot je to potrebno. Hkrati
pa lahko čutimo tudi, da je bil vsakodnevno vpet v dogajanje okrog sebe in da se je
gibal predvsem po ozemljih, kjer je imel dominantno vlogo islam. Zato so se morali
Judje, ki so bili v manjšini, prilagajati in živeti po pravilih večine. Majmonid kot velika
avtoriteta pa je moral še toliko bolj paziti, kaj je rekel ali zapisal. Tako je moral verjetno
marsikatero stvar, ki bi jo sicer povedal na glas, zamolčati ali prikriti, da ga ne bi
preganjali. Paziti je moral na svoj sloves, saj so se vedno našli ljudje, ki so skušali
nasprotovati njegovim idejam in so ga zaradi njih tudi javno blatili. Kraemer je v svoji
knjigi Maimonides: The Life and World of One of Civilization’s Greatest Minds zapisal,
da je Majmonida preganjal mož iz Andaluzije, ki je trdil, da se je Majmonid med
bivanjem v Andaluziji spreobrnil v islam (Kraemer, 2008, 118). Ta mož je želel le
škodovati Majmonidu, da mu bi odvzel ugled in da bi ga zaradi tega ubili, saj sedaj
islama ni več prakticiral. Po šeriatskem pravu se namreč človeka, ki se spreobrne v
islam ter ga potem zataji, kaznuje s smrtjo. Majmonid se je moral tako neprestano
braniti napadov iz vseh strani. Motivov za napad na Majmonida je moralo biti še več,
nekateri izmed njih so po našem mnenju zagotovo povezani z Majmonidovim ugledom,
ki ga je imel v družbi. Če vzamemo v obzir, da se je na Majmonida po nasvete obračalo
veliko ljudi, da si je dopisoval z različnimi ljudmi z različnih kontinentov, da je zdravil
ljudi, bil z njimi ljubeč in pisal razne traktate, nekatere tudi na željo, na primer za
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sultana in njegovega nečaka, je vse to pomenilo, da je moral biti med ljudmi vsesplošno
priljubljen in spoštovan. To posledično pomeni, da so na njegovo besedo in nasvete
veliko dali, kar pa za vplivne ljudi na oblasti in za pomembneže ni dobro, kadar se niso
strinjali z njegovimi idejami oziroma kadar so bile le-te v navzkrižju z njihovimi
interesi. Zaradi tega ne bi bilo nič čudnega, če bi se hoteli Majmonida znebiti in ga
oblatiti v javnosti. Obtožba, da se je Majmonid, ki je bil velika avtoriteta judovstva in si
je na vse moči prizadeval, da bi judovstvu povrnil veljavo in mu dal njegove prave
korenine, spreobrnil v islam, bi ga lahko iz pozitivnega lika čez noč obrnila v negativni
lik med Judi in vse njegovo delo bi bilo pozabljeno in brez veljave.

Poleg tega se je potrebno zavedati, da so v tistem času potekale bitke med muslimani in
kristjani, ki so vsi skušali uveljaviti svojo religijo in jo narediti dominatno v svetu. Judje
kot najmanj številčni in brez zemlje so bili tako vedno ujeti nekje na sredini, brez
pravega glasu, in so se zato morali prilagajati ozemlju in religiji, ki je imela v oblasti to
ozemlje. Glede na to, da so jih preganjali zaradi njihove vere in da so jim grozili s
smrtjo, si lahko predstavljamo, da je bilo življenje Judov v tistem času zelo težko.
Kraemer v svoji knjigi pove, da je Majmonidov učenec Ibn ‘Aqnin v svojem delu
Epistola prisilne spreobrnitve zapisal, kako je v tem času, ko je bil prisiljen živeti kot
musliman, skupaj s svojim učiteljem Majmonidom na skrivaj študiral Toro in se držal
zapovedi (Kraemer, 2008, 116-117). Iz povedanega lahko sklepamo, da v tistem času,
ko so divjale vojne in so jim grozili s smrtjo, če se ne spreobrnejo, Judje niso bili varni
niti v svojih domovih. Kar bi lahko pomenilo, da so morali svoje svete spise skrivati in
se zatekati v skrite kotičke, kjer jih ne bi nihče našel in videl, kako so izpovedali vero, v
katero so dejansko verjeli. Vendar pa prisilna spreobrnitev ni pomenila pristne vere. Če
nekoga prisilimo v neko stvar, ne moremo pričakovati, da bo to stvar tako goreče
opravljal kot mi sami. Majmonid in Ibn ‘Aqnin sta se zaradi te spreobrnitve počutila kot
velika grešnika, ki lahko le upata, da jima bo njun Bog odpustil. Kajti moder pregovor,
ki velja med ljudmi, pravi, da ti lahko vzamejo vse, le vere ti ne morejo odvzeti. Kajti
nihče ne more vedeti, kaj se dogaja v človekovih mislih. Misli vsakega posameznika so
le njegove, dokler jih ne deli z drugim človekom. Tako je nemogoče vedeti ali se je
Majmonid dejansko spreobrnil v islam ali ne. Kajti samo izgovarjanje besed te še ne
naredi pravovernega muslimana. Vera pa, ki jo je Majmonid negoval znotraj sebe in o
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njej pisal, ga naredi pravega vernika. Kajti sama beseda islam pomeni pokorščino Bogu,
Majmonid pa je bil, kot lahko razberemo iz njegovega pisanja, zelo pokoren Bogu.
Vprašanje je le, ali je bil pokoren po načelih islamske vere ali po načelih judovske vere.
Kajti če se zanesemo na besede njegovega učenca Ibn ‘Aqnina, ki ga je verjetno poznal
najbolje od vseh, potem je Majmonid le hlinil, da je musliman, da je lahko preživel,
nikoli pa ni dejansko veroval v načela in resnice islama.

4.2 Priznana avtoriteta
Majmonid je bil med ljudmi priznan in cenjen učitelj, ki je v družbi užival velik ugled;
že pri triintridesetih letih so ga ljudje klicali veliki rabin. Majmonid je zaradi tega
verjetno še toliko bolj čutil potrebo po tem, da je ljudi učil in jih pomagal razumeti
težke teološke izraze, ki jih sami niso znali doumeti. Njegova volja po pisanju in
ozaveščanju ljudi, kaj je prav in kaj narobe, mu je verjetno tudi pomagala, da je lažje
prenašal težave zasebnega življenja. Kajti izguba brata ga je močno zaznamovala in
oslabila. Potreboval je kar nekaj let, da se je osvobodil mučne agonije, kar je izpovedal
tudi v pismu prijatelju Japhethu. Ker je bil Majmonid na mlajšega brata Davida zelo
navezan in ga je tudi učil, je morda po njegovi smrti še toliko bolj potreboval in si želel
nekomu predajati svoje znanje. Poleg tega je Davidova smrt za Majmonida pomenila
veliko finančno stisko, saj je moral Majmonid po Davidovi smrti preživljati tudi
njegovo ženo in hčer, poleg tega pa je imel David ob utopitvi pri sebi veliko denarja, ki
je pripadal tudi Majmonidu. Zato je bil Majmonid prisiljen opravljati razna dela, ki mu
jih prej ni bilo potrebno. Poučevanje in pisanje sta bili morda le dve izmed opravil, s
katerima je lahko Majmonid tudi kaj zaslužil.

A kakor koli obrnemo, skozi mnoga Majmonidova pisanja je čutiti, da je bil Majmonid
ljubeč in skrben učitelj, ki je svojim učencem želel le najboljše in se je trudil, da bi jim
nudil čim boljšo oporo pri pridobivanju znanja. Njegova odločnost in strogost, ki ju
lahko čutimo v njegovih razpravah, nam samo govorita, kako pomembne so se mu zdele
nekatere stvari in je zato tudi zahteval, da se do teh stvari pristopa počasi,

z

razmislekom in šele takrat, ko imamo nekatere pojme, ki jih je potrebno osvojiti, da
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lahko preidemo na težje stvari, že razjasnjene. Majmonidu je bilo pomembno, da je
pojasnjeval težko razumljive izraze, in jih poenostavljal za ljudi, ki niso bili tako učeni
kot on. S svojim pisanjem je poskušal ustvariti bolj razumljiv jezik, ki bi ga lahko dojeli
tudi manj izobraženi ljudje in se tako sami poučili o nekaterih pomembnih stvareh.
Majmonid je skušal predvsem sistematično urediti besedila in jim tako dati večjo
veljavo, da bi jih ljudje znali bolj ceniti. Pri delu Komentar k mišni, ki vsebuje tudi
trinajst judovskih korenin vere oziroma trinajst judovskih verskih resnic, je poenostavil
zapletene zapise ter podal sistematičen komentar in povzetek besedila, da bi bila Tora za
ljudi bolj dojemljiva. Ker je v primerjavi z drugimi judovskimi učenjaki Majmonid
pripisoval velik pomen “pravi veri”, se mu je zdelo pomembno zapisati, katere so tiste
temeljne korenine vere, ki jih zagovarjajo Judje, in jih tudi obrazložiti. Ker je za
formulacijo teh resnic potreboval kar nekaj časa, jim pripisujemo zelo velik pomen in so
pomembna dediščina, ki jo je Majmonid pustil za seboj.

4.3 Zelem
Na začetku svoje prve od treh knjig Vodnika za zmedene želi Majmonid bralce najprej
seznaniti z različnimi homonimi, ki se pojavljajo v SP ter jim pojasniti njihov judovski
izvor ter ponazoriti, v kakšnih primerih se pojavljajo. V prvem poglavju prve knjige želi
Majmonid najprej razčistiti pomen judovske besede Zelem Elohim. To besedo, ki
pomeni podobnost Bogu, so nekateri interpretirali kot človekovo fizično podobnost
Bogu ter posledično sklepali, da ima tudi Bog fizično telo. Kajti če bi citat v SP, ki
pravi: »Bog je rekel: 'Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se
plazi po zemlji!' Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.« (1Mz 1,26-27), vzeli dobesedno, potem bi lahko tudi
izpostavili tezo, da ima Bog fizično telo in ga je zato dal tudi človeku. A če bi sklepali
na tak način, potem bilahko tudi vrstico, ki pravi: »Gospoduje naj ribam morja in pticam
neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!«, razumeli kot dejstvo,
da Bog človeka nekako postavlja za človeškega boga na zemlji, ki ima na zemlji vso
oblast. Citat tudi sporoča, da je Bog ustvaril moškega in žensko, kar bi lahko nekateri
razumeli, da je Bog tako moški kot ženska. In nenazadnje, citat se začne z mislijo: »Bog
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je rekel: 'Naredimo človeka po svoji podobi'«, kar lahko dobesedno razumemo tako, kot
da obstaja več bogov in ne samo Eden. Majmonid tukaj zato povsem obrne miselnost o
telesnosti Boga in pove, da smo ljudje Bogu podobni na intelektualni ravni ter da je
Bog netelesno bitje. Netelesnosti, ki jo Majmonid pripisuje Bogu, angelom ter drugim
nebesnim telesom, daje Majmonid velik pomen into tezo zato razvija in zagovarja skozi
celotno knjigo.

Zdi se, da je Majmonidu pomembno, da bi njegovi bralci razumeli, da je Bog
pravzaprav čisto drugačen od vseh naših predstav, ki jih imamo o Njem. Lahko bi rekli,
da naše predstave pravzaprav niso kaj dosti vredne, saj si večinoma predstavljamo tisto,
kar se zdi nam samim idealno in popolno. Medtem ko je lahko tisto, kar je za Boga
idealno in popolno, v čistem nasprotju z našimi predstavami o Njem. Lahko bi
domnevali, da je Majmonid s takim načinom mišljenja in pisanja v tisti čas prinesel svež
veter in popolnoma zamajal neka že dolgo ustaljena prepričanja, ki so do takrat verjetno
temeljila večinoma na dobesednem razumevanju SP. S takim mišljenjem pa se je
verjetno zameril marsikateremu veljaku na oblasti. Ti so posledično seveda želeli
narediti marsikaj, da bi Majmonida očrnili in mu vzeli veljavo. A Majmonid se je kljub
vsem zaprekam in oviram, ki so mu jih nastavljali njegovi nasprotniki, skušal ostati
pokončen in pisati tisto, kar je verjel, da je prav. Verjel je, da mu je do teh spoznanj
uspelo priti, ker ga je pri tem vodila božja modrost in pomoč Boga.

Majmonid se kot pravoverni Jud v svojih razpravah neprestano sklicuje na Toro in
navaja citate iz nje, pogosto uporabi predvsem citate iz prve in druge Mojzesove knjige.
Morda je pogosta raba teh dveh knjig povezana tudi s tem, da se je Majmonid zelo rad
primerjal s svetopisemskim Mojzesom in iskal podobnosti med njima. Pri svojem
pisanju Majmonid neprestano uporablja razne prispodobe in metafore, s katerimi želi
bralcu približati celotno obravnavano tematiko in jo narediti bolj domačo. Velikokrat
stvari opisuje zelo natančno in podrobno. Nekateri izmed teh opisov bi se morda zdeli
sodobnemu bralcu celo nepotrebni, saj bi mu bili morda že samoumevni iz krajšega
opisa. Vendar pa so bila taka dodatna pojasnila v srednjem veku očitno potrebna.
Majmonid na primer 56. poglavje začne s stavkom, ki pravi: »da podobnost temelji na
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določenem odnosu med dvema stvarema, če med tema dvema stvarema ne najdemo
nobenega odnosa, potem med njima ne more biti nobene podobnosti” (Maimonides,
2007, 79-80). Drugi del stavka morda za sodobnega bralca sploh ne bi bil več potreben,
saj bi lahko bralec že sam logično sklepal, da če med dvema stvarema ni odnosa, potem
tudi podobnosti ne more biti. Vprašanje, ki se nam tu postavlja, je, ali je bilo morda v
tistem obdobju stvari potrebno pojasnjevati na tak način ali pa je imel Majmonid pač tak
način pisanja, kajti v svoji razpravi je marsikatero stvar morda prikazal veliko bolj
nazorno, kot bi bilo potrebno; vsaj za današnji čas.

4.4 Antropomorfizem pri Majmonidu
Majmonid se loti tudi razlaganja antropomorfizmov, ki se uporabljajo v SP. Najprej
navede primer kralja in prikaže, kako ga lahko na različne načine predstavimo različnim
ljudem, ki ne vedo, kdo je kralj. Potem pove, da je potrebno tudi Stvarnika, kadar ga
predstavljamo običajnim ljudem, predstaviti na podoben način. Spregovorili smo že o
tem, da si je Majmonid prizadeval, da bi približal težko dojemljive stvari ter jih napravil
bolj razumljive za tiste, ki niso bili tako dobro poučeni in izobraženi o teh stvareh.
Vendar pa je potrebno vedeti, da Vodnika Majmonid ni napisal za običajne ljudi
oziroma za manj izobražene. Vodnik za zmedene, torej sklop razprav, ki obsega tri
knjige, je Majmonid pisal počasi in premišljeno in jih bralcu ni poslal vseh naenkrat, ko
so bile napisane in izdane, temveč jih je pošiljal postopoma po poglavjih, ko je predelal
določeno poglavje. Kot smo rekli, je Majmonid Vodnik napisal predvsem za svojega
učenca ‘Aqnina in njemu podobne, ki so sicer že imeli neke temelje znanja o teh
stvareh, vendar pa jim nekatere težje stvari niso bile povsem jasne in so zanje
potrebovali dodatno pojasnilo. Tako bi lahko razumeli Vodnik tudi kot nekakšen
učbenik za učenjake oziroma za ljudi, ki so želeli iti po podobni poti kot Majmonid.
Kajti ti ljudje so po kriterijih Majmonida že morali poznati neke osnove in so že imeli
izdelano neko podobo o stvareh, o katerih je govoril Majmonid. O nekaterih stvareh so
bili bolje podučeni, o drugih spet manj. Verjetno so se tudi veliko družili z drugimi
učenjaki in si med seboj izmenjavali poglede na različne stvari, imeli med seboj različne
diskusije in tako bogatili svoje znanje, vendar če so o teh stvareh želeli nekoč tudi sami
poučevati druge ljudi, potem so morali te stvari do potankosti poznati in razčistiti stvari,
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ki so jih begale. Morali so vedeti, kako se jim približati in kako te stvari pojasniti
različnim ljudem, ki so manj izobraženi kot oni. Zato pa so potrebovali znanje in
izkušnje nekoga, ki je bil starejši in bolj izkušenj od njih ter je vedel, kako se k tem
stvarem pristopa ter kako jih podati ljudem različnega predznanja. Zato se nam zdi, da
bi Majmonidov Vodnik za zmedene lahko bil nekakšen učbenik, katerega namen je bil
naučiti izobražene Jude, kako naj poučujejo in pomagajo drugim ljudem, ki niso tako
izobraženi kot oni. Majmonid tako v 46. poglavju prve knjige Vodnika pove, da je
potrebno Stvarnika navadnim ljudem predstaviti s pomočjo prispodob, ki jih vzamemo
iz fizičnih teles. Kajti, če postavimo trditev, da si je intelektualec zmožen predstavljati
Boga na več različnih načinov in ima odprte predstave o Njem, ga lahko dojema kot
troedinega Boga, ki ga sestavljajo tri osebe, Oče, Sin in Sveti Duh, lahko pa ga dojema
kot silo, kot naravo itd. ter si ga je zmožen predstavljati kot netelesnega. A običajni
ljudje si tega niso zmožni predstavljati. Običajni ljudje namreč stvari povezujejo s
tistim, kar jim je poznano in domače in se na to opirajo. Oni namreč verjamejo, da le
fizično telo resnično obstaja, saj so ga videli in se ga lahko dotaknejo. Tisti, ki je brez
telesa, s katerim bi se lahko premikal iz kraja v kraj, po njihovem mnenju v sebi nima
nobenega življenja in ga tudi ne more imeti. Ker večina ljudi stvari dojema na tak način
in si najlaže predstavljajo stvari preko podob, ki so jim poznane, predvsem s pomočjo
vida in sluha, so preroki zato Boga predstavili na telesen način z večinoma pozitivnimi
človeškimi lastnostmi, kot so dobrota, milost, odpuščanje, prijateljstvo, zvestoba in
podobno. Rekli so tudi, da je Bog delujoč, ker si večina ljudi težko predstavlja, da bi
kakšna stvar nastala iz popolnega niča, brez neposrednega dotika. Kot na primer: »videl
sem, da je tudi to iz Božje roke« (Prd 2,24).

Ker imamo ljudje dušo, so jo preroki pripisali tudi Bogu, kajti po človeškem dojemanju
mora imeti vsako živo bitje za svoj obstoj dušo. Bogu se pripisuje tudi dejanje in
zmožnost govora, vendar pa ti dve lastnosti uporabljamo v prenesenem pomenu, ker
želimo s tem ljudem prikazati in približati Njegovo moč in vpliv. Kot na primer: »Bog
je rekel: 'Bodi svetloba!' In nastala je svetloba.« (1 Mz 1,3) ali pa: »Bog je rekel: 'Vode
pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se kopno!' Zgodilo se je tako.« (1Mz
1,9) in pa: »Bog je rekel: 'Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah: živino, laznino
in zveri zemlje po njihovih vrstah!' Zgodilo se je tako.« (1 Mz 1,24). Vsi ti citati
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dokazujejo, kako močan vpliv in oblast ima Bog. Govor tukaj služi kot sila, ki ustvarja
na Božji ukaz, kajti običajni ljudje si težko predstavljajo, da bi nekaj nastalo iz niča,
brez da bi bilo potrebno izvesti kakšen gib. V predstavi običajnega človeka je potrebno
vsaj pomežikniti, da se nekaj premakne ali zgodi. Da pa bi se nekaj zgodilo brez
uporabe udov, govora, oči ali nečesa, kar nam je domače in poznano, pa si običajni
ljudje skoraj ne morejo predstavljati. V primerjavi z večino zunanjih človeških lastnosti,
ki jih po večini pripisujemo tudi Bogu, pa na primer notranjih organov skorajda ne
pripisujemo Bogu, z izjemo srca, ki se ga označuje tudi za homonim, ki predstavlja
intelekt. Srce je za ljudi zelo pomembno, saj poganja naše telo, prav tako pa z njim v
prenesenem pomenu dostikrat izražamo nekaj, kar gre preko razuma. To so na primer
fraze, kot so: »para se mi srce«, »prizadel si me v dno srca«, »iz vsega srca ti želim
srečo« in podobno. Bogu srce pripisujemo predvsem zato, da bi s tem izrazili, da je Bog
usmiljen, milosten, ljubeč, topel, da odpušča ter da ljubi svoje otroke itd. Kajti ko
uporabljamo izraz srce, želimo s tem izraziti svoja najbolj globoka čustva, svojo
ljubezen do nekoga ali pa svojo bolečino. Boga

se predstavlja kot lik ljubečega

Nebeškega Očeta, ki ima rad svoje ljudstvo in ga sprejema z vsemi njegovimi napakami
ter mu odpušča grehe. Ker je srce, kot vidimo, izjemnega pomena za ljudi in ga
velikokrat radi uporabljajo tudi v prenesenem pomenu, so preroki zato tudi Bogu
pripisali srce, da bi se tako približali ljudem. Vendar pa Bogu ljudje nikoli ne
pripisujemo npr., da je, pije, da ima želodec ali da mora opravljati naravne potrebe, saj
je to v očeh ljudi nespoštljivo in nepopolno. Običajni ljudje namreč po svoje dojemajo
to, kaj pomeni Božja popolnost. Ljudje pod Božjo popolnostjo namreč razumejo
popolnost, kakršna je po človeških kriterijih. In ker Boga smatramo kot popolno Bitje,
mu ne moremo pripisovati stvari, ki po človeških kriterijih pomenijo nepopolnost in jih
smatramo kot nedopustne pri Boga. Vendar pa nikakor ni nujno, da so človeški kriteriji
popolnosti enaki tudi kriterijem, ki jih ima Bog. Majmonid ima namreč o Bogu povsem
drugačno percepcijo, kot jo imajo običajni ljudje. Majmonid namreč zagovarja teorijo,
da Bog nima nobenih organov, niti zunanjih, niti notranjih, saj jih ne potrebuje za svoj
obstoj. Po njegovem mnenju je Bog netelesno bitje, ki za razliko od ljudi ne potrebuje
organov za svoje delovanje, saj le tega izvršuje s svojim bistvom. Majmonid sicer tudi
zagovarja, da se Bog sploh ne vmešava v svet in nima stika z ljudmi, vendar bomo o
tem spregovorili kasneje.
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4.5 Občutki, ki jih ljudje pripisujemo Bogu
Prikazali smo, kako zelo sta pomembna sluh in vid v človeškem svetu. Zaradi tega jih
pripisujemo tudi Bogu, da bi se običajnim ljudem tako približalo podobo Stvarnika.
Preroške knjige namreč nikoli ne pripisujejo lastnosti, ki bi se lahko običajnim ljudem
zdele neprimerne in nepopolne za opis Boga. Kajti, kot smo že omenili, ljudje imajo
človeške kriterije glede tega, kaj se jim zdi popolno in kaj nepopolno. Te kriterije potem
preslikavajo na vse ostale stvari, posledično tudi na podobo Boga, ki so si jo ustvarili o
Njem v svoji glavi. Če se jim nekaj zdi nedopustno in nepopolno, to dojemajo kot
kriterij, ki ga morajo upoštevati in spoštovati tudi vsi preostali ljudje. Zaradi tega je
potrebno vsako lastnost, ki jo pripisujemo Bogu, dojemati in jemati kot popolne. Ne bi
bilo namreč modro Bogu pripisovati lastnosti, ki bi jih navadni ljudje lahko dojemali kot
nepopolne in nedopustne. Majmonid nam, glede na povedano v 47. poglavju, začne
pojasnjevati, zakaj se sluh, vid in vonj smatrajo za Božje lastnosti, medtem ko se okus
in dotik ne omenjata kot Božje lastnosti. Majmonidovo stališče je namreč takšno, da
lahko vseh pet lastnosti obravnavamo kot popolne lastnosti Boga ali pa vse kot
nepopolne. Po njegovem mnenju je Bog enako povzdignjen nad vseh pet lastnosti,
zatorej lahko vzamemo vseh pet lastnosti kot nepopolne lastnosti Boga, lahko pa tudi
vzamemo vseh pet lastnosti kot pozitivne lastnosti Boga. Vse te lastnosti so namreč del
telesnosti, ki je lastna človeku. Te lastnosti so tako kot preostali deli telesa tarča
trpljenja in imajo svoj konec.

Majmonid zato pojasni, da ideja, da Bog vidi, pomeni, da Bog dojema vizualne stvari.
Če rečemo, da sliši, s tem mislimo, da dojema zvočne stvari, če pa rečemo, da Bog
vonja, s tem mislimo, da lahko dojema stvari, ki imajo vonj. Zato lahko tudi lastnosti,
kot so okus in dotik, ki sicer nista pripisana Bogu v svetih spisih, sprejmemo in rečemo,
da Bog dojema tudi stvari, ki jih ljudje dojemamo z dotikom in okusom. Zato je
Majmonid mnenja, da če Bogu pripišemo eno izmed petih lastnosti, mu moramo
pripisati tudi vse preostale štiri in če eno izmed lastnosti zanikamo, moramo zanikati
tudi vse ostale. To Majmonidovo stališče podpiramo, saj se nam zdi njegova teorija o
tem, da je lahko Bog pravzaprav popolnoma drugačen od podobe, ki si jo ustvarja
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človek o Njem, popolnoma sprejemljiva in morda celo bolj verjetna kot različne
človeške interpretacije in podobe Boga v poplavi katerih ne veš več, katera je pravilna
in katera napačna. Dejstvo, da se dotik in okus ne pojavljata v SP, Majmonid opraviči s
pojasnilom, da se okus in dotik pravzaprav odražata preko stvari, ki se jih lahko vonja,
vidi in sliši in da je Bog v tistem trenutku najbližje tisti stvari. Tudi to Majmonidovo
stališče podpiramo, saj nam je všeč Majmonidovo drugačno mišljenje, ki se ne podreja
množicam, temveč dopušča raznolikost in postavlja stvari, ki se zdijo že zelo močno
zasidrane, pod vprašaj; na primer vprašanje glede tega, kaj je popolnost po Božjih
kriterijih. Kajti Majmonid je tako ali tako mnenja, da Bogu ne moremo pripisovati
lastnosti in da mu jih pripisujemo le zaradi lažje predstavitve običajnim ljudem. Zatorej
bi lahko tudi trdili, da je čisto vseeno ali vzamemo vseh pet lastnosti kot so vid, sluh,
vonj, okus in dotik ter jih smatramo kot popolne lastnosti Boga ali pa jih smatramo kot
nepopolne lastnosti, ki jih ne moremo pripisati Bogu, saj po Majmonidovem mnenju
lastnosti Boga sploh ne obstajajo.

4.6 Onkelos
Majmonid nato predstavi, kako je prozelit Onkelos (okoli 35 - 120) preoblikoval izraze,
kot so npr. slišati, videti itd. v pentatevhu in kako jih je priredil na način, kot je on
menil, da je prav. Onkelos na primer izraz »Bog je slišal« preoblikuje v »bil je slišan od
Boga« in »On je sprejel«. Glagol »videti« pa je Onkelos, kadar se je navezoval na nekaj,
kar je ranjenega, nasilnega ali na nekaj, kar ni bilo prav, preoblikoval v »Pojavilo se je
pred Bogom« in tako naprej za druge izraze. Majmonid v svoji knjigi velikokrat omenja
Onkelosa, nekatera poglavja so celo posvečena njemu in govorijo o pogledih, ki jih je
imel Onkelos na nekatere stvari. Zaradi tega se zdi, da je Majmonid zelo spoštoval in
cenil Onkelosove poglede na nekatere stvari in jih je zato tudi želel predstavil svojim
bralcem. Kar se nam zdi zanimivo, je dejstvo, da je bil Onkelos pravzaprav rimski
plemič, ki naj bi bil celo nečak rimskega cesarja Tita Flavija, in da se je spreobrnil v
judovstvo ter ga začel goreče zagovarjati. Vendar pa med Judi nekako velja, da prozeliti
nikoli niso bili zares pravi Judje. Kajti pravi Jud je tisti, ki je Jud po materi. Tudi če je
nekdo Jud po očetu, po materi pa ni Jud, to med Judi pomeni, da ni čisto pravi Jud.
Prozeliti zato nikoli niso čisto enakopravno sprejeti v judovstvu kot tisti, katerih mati je
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Judinja. Zato se nam zdi še toliko bolj zanimivo, da je Majmonid tako zelo cenil
prozelita Onkelosa. Iz tega bi lahko sklepali, da je Majmonid cenil vsakogar, ki se je
odločil slediti judovstvu ter predajanju študija judovskih svetih knjig.

4.7 Angeli
Majmonid v 49. poglavju prve knjige Vodnika predstavi svojo predstavo o angelih.
Majmonid je mnenja, da so angeli prav tako kot Bog tudi netelesna bitja. Gre za bitja
intelekta, ki sicer za svoj obstoj ne potrebujejo fizičnega telesa, a so vseeno tudi oni
samo bitja, ki so bila ustvarjena od Boga. Svojo trditev, da so angeli netelesna bitja,
Majmonid podkrepi s trditvijo, da so angeli spreminjajočih se oblik, enkrat v obliki
ženske, drugič v obliki moškega, enkrat kot duh in včasih kot angel. Posledično se zdi
Majmonidu povsem samoumevno, da so angeli netelesna bitja, ki obstajajo le v
preroških vizijah in so pogojeni s stopnjo domišljijske predstave, ki jo ima oseba, kateri
se angel prikaže.

Dejstvo, da se angeli enkrat pojavijo v obliki ženske, drugič pa v obliki moškega, je po
našem mnenju verjetno vzrok tega, da si človek zelo težko predstavlja nekaj, kar ni
telesno. Kot smo že zapisali, si navadni ljudje sploh ne znajo predstavljati nečesa, kar ne
bi bilo telesno. Zaradi tega se angeli kot višja bitja očitno prilagajajo intelektu človeka, s
katerim stopajo v kontakt. Tudi Majmonid sam pove, da lahko človek do tega, da je
pripravljen sprejemati netelesnost, pride šele po zelo dolgem treningu intelekta. Vendar
pa je pot do tega spoznanja zelo težka, kar še posebej velja za vse tiste, ki težko ločijo
med stvarmi intelekta ter stvarmi domišljije. Ti ljudje se večinoma opirajo na tiste
stvari, ki so si jih sposobni oni sami zamisliti; tistega, kar pa si sami niso sposobni
zamisliti, pa po njihovem mnenju ne obstaja. Zaradi tega Majmonid pove, da imajo
preroške knjige v sebi izraze, ki jih skozi dobesedno razumevanje lahko interpretiramo
kot dejstvo, da so angeli fizična bitja, ki delajo po navodilih Boga. Ti izrazi so tja
postavljeni z namenom, da bi ljudje lažje sprejeli in verjeli v angele. Kajti če bi ljudje
spoznali pravo naravo angelov, bi jih ta morda zmedla in bi angelom pripisovali enako
raven kot Bogu. Zaradi tega se je uvedla hierarhija, kjer obstajajo tudi bitja, ki so nižja
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od angelov, da je običajni človek lahko razumel, da je Bog najvišje bitje, da so angeli
šele pod njim in da je tudi človek bolj pomemben od drugih bitij na Zemlji. Angeli zato
tudi nimajo nikakršnih človeških lastnosti, jim pa pripisujemo krila. Kajti o angelih
govorimo, kot da lahko letijo. Letenje je namreč nek ideal popolnosti. Težko pa si je
zamisliti sposobnost letenja brez kril. Sposobnost letenja v človeku prebudi neko
veličino, neko popolnost, ki bi si je želel tudi sam doseči. In ker se po našem mnenju
ljudje veliko lažje poistovetimo z angeli, kot z Bogom, saj je Bog Stvarnik vsega in je
popoln v vseh ozirih, so angeli v primerjavi z nami sicer višja bitja, a so še vedno le
delo Stvarnikovih rok. Lastnost kril in sposobnost letenja v človeku tako prebudi željo,
da bi bil tudi sam tako popoln kot angeli in da bi bil sposoben poleteti, saj to ni lastnost,
ki bi bila dana človeku. Zato bi lahko to željo razumeli tudi kot hrepenenje po
popolnosti.
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5. Lastnosti Boga
Majmonid v 50. poglavju prve knjige bralce opozori, da vero izražamo tako z usti, kot
tudi s tistim, kar imamo v duši. Majmonid pove, da samo z izrekanjem domnevnih
resnic, brez da bi skušali dojeti njihovo bistvo, od tega ne bomo imeli kaj dosti. Če pa
imamo resnično željo verjeti, da je Bog Eden, potem moramo po Majmonidovem
mnenju razumeti, da Bog nima nikakršnih ključnih lastnosti ter da že sama zavrnitev
telesnosti pomeni zavrnitev ključnih lastnosti. Majmonid vidi problem zlasti v tem, da je
veliko nevednih ljudi, ki samo izrekajo resnice, brez da bi jih skušali tudi doumeti v
njihovem bistvu. Sporna se mu zdi predvsem doktrina kristjanov o Troedinem Bogu.
Pravi namreč, da kristjani govorijo, da je Bog Eden in da so hkrati trije Bogovi. Enako
trdijo po njegovem mnenju tisti, ki pravijo, da je Bog Eden, da pa ima mnogo lastnosti,
četudi zavračajo Njegovo telesnost in potrjujejo Njegovo svobodo. Ker Majmonid
zaključi stavek, »čeravno oni zavračajo Njegovo telesnost«, medtem ko pri kristjanih
telesnosti ali netelesnosti sploh ne omeni, dobimo občutek, da je Majmonid s tem mislil,
da kristjani Bogu pripisujejo telesnost. Domnevamo, da bi se lahko to navezovalo na
Jezusa Kristusa (JK), ki ga kristjani dojemajo kot učlovečenega Boga.

Če so naše domneve pravilne, potem moramo Majmonidu na tem mestu oporekati. Sicer
je res, da kristjani JK dojemajo kot učlovečenega Boga, vendar se je JK učlovečil le
zato, da bi se približal človeku. Prestal je vse človeško trpljenje, skozi katerega gredo
ljudje, da bi ga ljudje lažje razumeli in se poistovetili z njim ter da bi nam tako približal
podobo ljubečega Boga, ki mu ni vseeno za ljudi in ki se je pripravljen žrtvovati ter
prevzeti vse grehe človeštva nase. Kajti ko JK zapusti svoje telo in zemljo ter se pridruži
Očetu na desnici, ponovno postane netelesen. Njegova telesnost je zatorej samo začasne
narave, ki jo potrebuje za čas bivanja na Zemlji. Njegovo učlovečenje bi zatorej lahko
enačili s pripisovanjem Božjih lastnosti Bogu v preroških knjigah, katerih namen je le
približati podobo Boga običajnim ljudem, da bi ti lažje razumeli Boga. Z učlovečenjem
se Bog približa človeku in mu pomaga razumeti ga na enak način, kot veli Majmonid
glede tega, kako naj se predstavlja Boga običajnim ljudem.
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V 53. poglavju Majmonid razloži, kaj je bil vzrok, da so nekateri začeli verovati v
božanske lastnosti ali v Njegovo telesnost. Vzroka pri obojih naj bi si bila zelo podobna:
oboji naj bi določene vrstice v SP, ki se navezujejo na lastnosti oziroma božje lastnosti,
vzeli dobesedno, namesto, da bi jih razumeli v prenesenem pomenu. Poglejmo si najprej
primer glede lastnosti. »Molil je h Gospodu in rekel: 'Oh, Gospod mar ni bil to moj
razlog, ko sem bil še v svoji deželi? Zato sem pohitel, da bi zbežal v Taršíš; kajti vedel
sem, da si milostljiv in usmiljen Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in se kesaš
hudega'« (Jon 4,2) ali pa: »Gospod je počasen v jezi in poln dobrote; odpušča krivdo in
upornost…« (4 Mz 14,18). Glede telesnosti pa bi lahko izpostavili tale citat: »Če kdo
prelije človeško kri, bo človek prelil njegovo kri. Zakaj po svoji podobi je Bog naredil
človeka« (1 Mz 9,6) ter ga primerjali z: »Sem, kar sem ali bom, kar bom; oziroma jaz
sem bivajoči« (2 Mz 3,14). Če vzamemo citat iz prve Mojzesove knjige dobesedno, ga
lahko razumemo kot dejstvo, da ima tudi Bog telo, ker ga ima človek. Ker si večina
ljudi težko predstavlja življenje brez telesa, si tako Boga marsikdo lažje predstavlja v
telesni obliki kot netelesni. Ker je bil Majmonid zelo dobro izobražen in je poznal tudi
doktrine in prepričanja drugih verstev, bi lahko sumili, da je njegovo navezovanje na
telesnost vključevalo tudi kristjane in njihovo predstavo o JK kot učlovečenem Bogu. V
svoji razpravi sicer vedno zagovarja stališče, da njihov namen ni napadati in kritizirati
tujih verstev, ampak le predstaviti njihove doktrine, a vseeno lahko dobimo občutek, da
med vrsticami Majmonid dojema kristjane in njim podobne kot nevedneže, ki si niso
vzeli časa, da bi se poglobili v bistvo svojih doktrin. Če povemo z Majmonidovimi
besedami: »Resnice le izrekajo, ne skušajo pa jih tudi razumeti.«

Majmonid zagovarja idejo, da so kvalitete božjih lastnosti zelo podobne tistim, ki jih
imajo tudi živa bitja. Naše mnenje je, da bi v povedanem lahko ponovno razumeli način,
kako človek sam vidi popolnost ter zato to popolnost preslikava tudi na Boga, saj si tako
lažje ustvarja podobo o Njem in ga lažje razume. Majmonid pove, da »Tora govori jezik
ljudi« ter da je namen vseh teh lastnosti, kvalitet in drugih opisov le prikazati, kako je
Bog najbolj popolno bitje, ne pa ga prikazati kot nekoga, ki poseduje lastnosti, kakršna
imajo tudi živa bitja ter jih zato dojemajo kot popolna. Majmonid božje lastnosti
primerja z ognjem, ki ima sposobnost, da včasih topi, včasih segreva, enkrat pobeli,
drugič počrni, enkrat opeče, vre in gori itd. Na enak način Majmonid predstavi Boga, ki
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je včasih moder, včasih milosten, včasih vseveden itd., brez da bi te lastnosti tudi
dejansko posedoval. Bog ima v sebi le en element, ki se potem občasno izrazi kot
modrost ali kot usmiljenje, kot milost, kot vsevednost itd. Enako kot ogenj, ki oddaja
svojo toploto, ki se potem glede na stvar drugače odziva. Če sedaj upoštevamo svoje
védenje o Majmonidu, bi lahko domnevali, da je Majmonid Boga razumel kot nekakšno
silo, ki vsakemu daje tisto, kar si zasluži glede na svoj odnos do sveta, zlasti če
vzamemo v obzir, da je bil Majmonid mnenja, da se Bog ni vmešaval v svet in je puščal
ljudi prepuščene same sebi.

V 55. poglavju se Majmonid ponovno naveže na idejo, ki je zanj zelo pomembna, in
sicer, da Bogu ne moremo pripisovati telesnosti in pasivnosti. Vzrok za to Majmonid
vidi v tem, da na Boga ne more noben vplivati in da nihče ne more povzročiti, da bi se v
Njem kar koli spremenilo. Če bi eno stvar razumeli, kot da je enkrat prisotna pri Bogu,
spet drugič pa je ta stvar odsotna, potem bi bil Bog le potencialno popoln, kar pa je
popolnoma nedopustno, saj potencialnost vedno govori o nečem, kar še ne obstaja, zato
je nikakor ne smemo pripisovati Bogu. Tudi božji posrednik, ki ga pošilja Bog, mora
biti zagotovo drugačne narave kot stvar, ki jo nagovarja, kajti naše mnenje je, da če bi
bil na primer angel, ki bi se prikazal določenemu človeku, hkrati tudi telesen na način,
kot je telesen tudi človek, verjetno od človeka ne bi bil obravnavan tako resno in
učinkovito kot takrat, ko bi se pred človekom pojavilo netelesno bitje. Kajti netelesna
podoba je za človeka tako drugačna in nepredstavljiva, da že sama podoba vzbudi
pozornost pri človeku in ga nagovori. Zato je človek verjetno tudi besede, ki mu jih je
izreklo netelesno bitje, vzel veliko bolj resno, kot bi jih vzel, če mu bi jih izrekel drugi
človek, ki je prav tako kot on iz mesa in krvi. Če pa človek kljub temu ni veroval
besedam božjih glasnikov, ga je doživela božja kazen: »Pojdi zdaj, vôdi ljudstvo tja,
kamor sem ti rekel! Glej, moj angel pojde pred teboj; a na dan svojega obiskanja jih
bom kaznoval za njihov greh« (2 Mz 32,34). Spet v nekaterih drugačnih primerih pa
ljudje sploh niso kaznovani: »Pa je rekel: 'Čez leto dni se bom vrnil k tebi in glej, tvoja
žena Sara bo imela sina.' Sara pa je poslušala za vhodom v šotor, ki je bil za njim.
Abraham in Sara sta bila stara, že zelo v letih; Sari se je nehalo dogajati, kakor se
dogaja ženskam, pa se je sama pri sebi zasmejala in rekla: 'Mar naj zdaj, ko sem uvela,
še občutim slast? Tudi moj gospod je star.' Gospod pa je rekel Abrahamu: 'Zakaj se je
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Sara zasmejala in rekla: ›Ali bom res rodila, ko sem že ostarela?‹ Ali je za Gospoda kaj
pretežko? Ko bom čez leto dni v tem času spet prišel k tebi, bo Sara imela sina'« (1 Mz
18,10-14). Zanimivo je, kako lahko v SP sledimo različnim zgodbam in pri tem
opazimo, da se Bog v nekaterim primerih odloči nekoga kaznovati zaradi njegovega
dvoma, koga drugega pa ne. V navedenih citatih je bil vzrok za to morda dejstvo, da je
bil Zaharija osebno nagovorjen, kaj se mu bo zgodilo in je bila tu izpostavljena njegova
vera, medtem ko je bil v drugem primeru nagovorjen Abraham in ne Sara. Abraham pa
je bil pred Bogom pravičen mož, ki je imel močno vero. Veliko bolj močno kot Zaharija
in Sara. Zato je Bog morda zaradi naklonjenosti do Abrahama spregledal Sarin dvom in
smeh.

Boga tudi ne moremo primerjati z nobenim drugim bitjem, saj gre za Bitje, ki je
obstajalo pred obstojem sveta in je vsa bitja, ki bivajo in se plazijo po svetu, tudi
ustvarilo. Zaradi tega je naše mnenje, da bi bilo nepravično, da bi kogar koli od teh bitij
poskušali primerjati z Vsemogočnim. Vendar pa Boga prav tako ne moremo primerjati z
angeli ali s katerimi drugimi netelesnimi bitji, saj so tudi oni Njegova stvaritev. Prav
tako Bog ni nikoli v pasivnem stanju, temveč je vedno aktiven. Kajti pasivno stanje je
stanje brezdelja, stanje, ko se nič ne ustvarja. Pasivno stanje nima v sebi nobene
produktivnosti in ne ustvarja ničesar novega, temveč počiva na starem, na nečem, kar je
že ustvarjeno. Bog pa je vedno v aktivnem stanju, vedno ustvarja nekaj novega in zaradi
tega bi bilo nedopustno reči, da Bog deluje tudi v pasivnem stanju. To, da Bog ni nikoli
pasiven, še toliko bolj podkrepi Majmonidova ideja o tem, da sedmi dan Bog ni počival
na enak način kot počiva človek, temveč, da On sedmi dan pušča v stanju, v katerem se
to nadaljuje.

Majmonidovo mnenje, ki ga izrazi v 56. poglavju, je, da moramo, ker smo zanikali
podobnost med Bogom in človekom ter med Bogom in drugimi bitji, posledično
zanikati tudi podobnost med človekom in drugimi bitji. Kar je po našem mnenju
povsem samoumevno, saj ne moremo enačiti božjih posrednikov, kot so angeli, s
človekom; kot tudi ne moremo enačiti človeka s preostalimi živimi bitji na Zemlji, ki jih
je Bog zaupal človeku. »Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji
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ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« (1 Mz 1,26). Angeli pa veljajo za božje
odposlance, ki izvršujejo božje ukaze in prinašajo človeku božja oznanila, naj si bodo
slaba ali dobra. V vsakem primeru človek preko angela vidi božjo moč in veličino, ki pa
se odraža preko angela, ki ga je Bog poslal človeku, da mu oznani določeno novico.
Zato bi bilo nenavadno, če bi bila človek in angel med seboj enakovredna, saj potem
človek ne bi mogel čutiti božje veličine preko angela, ker je ta ne bi mogel oddajati.
Tudi če bi jo lahko, v tem primeru, da je človeku enak, ne bi mogla priti toliko do
izraza. Če pa jo človeku kaže nekdo, ki je že po svoji naravi drugačen od njega, potem
se že zaradi tega človek počuti bolj poslušnega in je pozoren nato, kaj mu je sporočeno.
Majmonid ima teorijo, da ko sta dve stvari iste vrste in imata enake bistvene lastnosti,
medtem ko se razlikujeta po veličini in majhnosti, po moči in šibkosti itd., obstaja
vendarle ena temeljna razlika med njima, ki jo bomo prikazali v odnosu bistvenih
lastnosti med Bogom in človekom. Majmonid pove, da če Bogu pripisujemo bistvene
lastnosti, kot so modrost, moč življenja, vedenje, volja (lastnosti, ki si jih poseduje tudi
človek), moramo gledati na te lastnosti v popolnoma drugi luči, kadar jih pripisujemo
Bogu in kadar jih pripisujemo človeku. Njegovo mnenje je, da teh lastnosti ne moremo
primerjati le preko veličine ali večje popolnosti itd., temveč da lastnosti, ki jih
pripisujemo Bogu, sploh ne smemo primerjati z lastnostmi drugih bitij, ker gre
pravzaprav za homonime in zato ne smemo primerjati Boga z drugimi bitji.

Majmonid tako navaja, da med Božjimi in človeškimi lastnostmi ni nikakršne
podobnosti. Ker so ti argumenti zelo kompleksni in težko dojemljivi, na tem mestu
poudarjamo, da je Majmonidov Vodnik resnično potrebno prebirati zelo počasi in
pazljivo ter o vsaki stvari dobro razmisliti oziroma, kot je rekel Majmonid, lahko
nekatere težje stvari dojamemo šele po zelo dolgem treningu in študiju intelekta. Kajti
stvari, o katerih govori Majmonid, so zelo zahtevne za razumevanje in verovanje. Kot
smo že povedali, se je Majmonid pisanja Vodnika lotil z namenom, da bi pojasnil težka
filozofska in teološka vprašanja. Odgovorov na težka filozofska in teološka vprašanja pa
ne more doumeti vsakdo. Kajti če izpostavimo nenapisano pravilo, da na neumno
vprašanje dobiš neumen odgovor, potem bi iz tega lahko potegnili, da na težko
vprašanje dobiš težak odgovor. S tem ne mislimo, da je Majmonid želel napraviti
odgovore težavne za svoje bralce in jim s tem vzbujati nejevoljo, temveč da so bila ta
54

vprašanja resnično tako zelo težka, da na njih ni mogel odgovoriti drugače kot z
različnimi prispodobami, preko katerih si lahko človek najlaže ustvari neko sliko, pa še
te prispodobe so bile tako zelo drugačne v načinu razmišljanja, da so jih le redki lahko
resnično razumeli. Kajti stvari je velikokrat lažje razumeti, če jih vzamemo dobesedno,
npr. stvari, za katere Majmonid poudarja, da jih je potrebno razumeti v prenesenem
pomenu oziroma da so nekatere stvari Bogu dodane (kot na primer lastnosti) le zato, da
jih lahko razumejo tudi običajni ljudje. Kajti Majmonid s svojim drugačnim mišljenjem,
da je nekatere izraze potrebno včasih razumeti dobesedno ali da so nekatere stvari
dodane le zaradi lažje predstave za ljudi, prekinja nekakšno tradicionalno prepričanje,
da je potrebno stvari v svetih spisih dojemati le dobesedno in slediti vsaki zapovedani
besedi. Majmonid od bralca tako rekoč zahteva, da razmišlja, da naj neprestano
premišljuje o Bogu, se ukvarja s težkimi vprašanji in išče možne odgovore nanje. To pa
je veliko težje, kot če samo rečemo, da je Bog veliko bolj mogočen in bistveno bolj
moder od človeka. Kajti ljudje že samo podobnost človeka Bogu pogosto dojemamo kot
nek blagoslov, češ da smo zaradi te podobnosti mi najbližje Bogu. Pogosto mu zaradi
tega pripisujemo tudi telo, saj se verjetno počutimo veliko bolj varne ob misli, da vemo,
kako približno bomo izgledali po smrti, saj nam je misel o nevednosti grozna.

5.1 Negativne lastnosti
Nad tematiko, ki jo Majmonid načenja v 58. poglavju, je skoraj vsakdo presenečen,
morda so nekateri celo zgroženi. Majmonid namreč spregovori o negativnih lastnostih
Boga. Trdi, da so to edine resnične lastnosti, ki jih lahko pripisujemo Bogu. Vendar pa
se je potrebno zavedati, da ta vrsta “negativnih” lastnosti nima nikakršne zveze s
slabšalnimi pomeni, kot bi bilo na primer naštevanje slabih karakteristik nekoga, ki
preveč popiva, je zanemarjen, brezčuten itd. Negativne lastnosti Boga so lastnosti, ki
stvar ali pojem ne opisujejo tako precizno, kot to počnejo pozitivne lastnosti. Primer
pozitivnih lastnosti so lahko navodila, kako sestaviti omaro. V njih izvemo točne mere
pohištva, kako naj povežemo skupaj različne dele, na katera mesta naj zvrtamo luknje,
kam naj nekaj pritrdimo itd. Neposredno nam sporočajo točno tisto, kar želimo in kar
pričakujemo, da bomo izvedeli. Nasprotno pa nam negativne lastnosti stvari ali pojma
ne predstavljajo na neposreden način, temveč posredno in nam zato ne povejo točno
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tistega, kar si želimo vedeti, temveč nas po ovinkih pripeljejo do spoznanja o pomenu
stvari ali pojma, s katerim se želimo seznaniti. Z drugimi besedami, negativne lastnosti
ne dajejo tako očitnih informacij, kot jih podajajo pozitivne lastnosti. Če skušamo Boga
torej predstaviti z negativnimi lastnosti, ga bomo predstavili na sledeč način: Bog je
bitje, ki ni hitre jeze, je bitje, ki ne goji sovraštva, je bitje, ki nima telesa, ni pasivnega
značaja in je bitje, ki ni smrtno. S takim opisom na posreden način nekomu
predstavimo, da se Bog stežka razjezi, da je bitje ljubezni, da je netelesno bitje, da je
aktivnega značaja in da je nesmrten. Slaba stran pozitivnih lastnosti je ta, da stvar s
precizno definicijo omejijo do te mere, da ne dopuščajo možnosti, da bi šlo še za katero
drugo stvar. Negativne lastnosti pa, nasprotno, utemeljujejo neko določeno stvar, a
obenem lahko odražajo še kakšno drugo. Če nas nekdo vpraša, kdo prebiva v nebesih, in
mu mi odgovorimo, da v nebesih prebiva nekdo, ki nima telesa in ne pozna smrti, smo
tako dobili informacije, da ta nekdo nikakor ne more biti nobeno živo bitje, ki ima telo,
kar posledično pomeni, da je to bitje netelesno in da gre, ker ne pozna smrti, verjetno za
nesmrtno bitje.

Osebno se nam zdi način podajanja stvari skozi negativne lastnosti zabaven, saj gre za
neko vrsto miselne igre, kjer stvar ni reprezentirana očitno, temveč posredno s
posameznimi koraki, med katerimi si moraš sam pojasnjevati, da če ni to, potem je
lahko le tisto itd. Vendar pa sami ne vidimo nobene potrebe, da bi morali Boga
predstavljati na omenjen način, kot je to potrebo videl Majmonid, še zlasti ne v
današnjih časih. V nasprotju z Majmonidom se nam zdijo pozitivne lastnosti za opis
Boga povsem dopustne, saj če rečemo, da je Bog netelesen, ne vidimo razloga, da bi
bilo potrebno to obrniti in reči, da Bog nima telesa. Popolnoma logično se zdi, da
netelesnost pomeni nekaj, kar nima telesa. Morda pa je bilo v Majmonidovem času
stvari veliko težje pojasniti, saj ljudje tistega časa stvari niso znali tako dobro povezati
med seboj in si jih sami razčleniti. Zaradi tega je morda Majmonid menil, da je veliko
bolje, če se tisto, kar se nanaša na Boga, predstavi z negativnimi lastnostmi. Vzeti
moramo v obzir, da je bilo takrat veliko herezij, s katerimi je vsakdo skušal teologijo,
torej vedo o Bogu oz. poznavanje Boga, predstaviti na svoj način. Zato je morda želel
Majmonid stvari predstaviti z negativnimi lastnostmi, ki stvar predstavljajo posredno in
ne tako zelo jasno, saj iz takšnih stavkov veliko težje nastane herezija, kot pa iz npr.
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trditve, da je Bog tak kot človek ter ima zato tudi on telo. Kajti s teorijo, da Bog ni
telesen oziroma da je netelesno bitje, si je Majmonid pomagal tudi pri utemeljevanju
človekove podobnosti Bogu. Kajti če Bog nima telesa, brez katerega si večina ljudi ne
zmore predstavljati obstoja kakršnega koli živega bitja, potem to pomeni, da človek
Bogu ni podoben na telesen način, temveč na nek drug način. Posledično je Majmonid
veliko lažje uveljavil idejo, da smo ljudje Bogu podobni po intelektu, da nam je Bog
torej dal sposobnost razmišljanja, ki jo imamo po Njem ter je druga živa bitja nimajo.

Lahko bi rekli, da je imel podobno metodo, kot je Majmonidova ideja o negativnih
lastnostih, tudi Sokrat s svojo metodo babištva, s katero je skušal vsakega posameznega
človeka pripeljati do tega, da je sam “porodil” odgovor, da je sam prišel do njegove
ugotovitve. Sokrat pa mu je seveda pomagal s podvprašanji. Vzemimo za primer
vprašanje »Kdo je človek?«, na katerega nekdo odgovori, da je človek razumno bitje. V
tem primeru bi Sokrat vprašal, zakaj je človek razumno bitje? Nekdo bi spet odgovoril,
da zato, ker zna razmišljati. Sokrat bi nato vprašal, zakaj zna človek razmišljati in tako
naprej, dokler ne bi prišli do nekega zadovoljivega odgovora, kdo je človek. Sokratova
metoda in Majmonidova metoda opisovanja Boga z negativnimi lastnostmi sta si
podobni predvsem v tem, da stvari ne opisujeta na neposreden način, kot je na primer
podajanje navodil, temveč na posreden način. Vsakdo bo namreč človeka opisal na malo
drugačen način, kot ga vidi sam. Nikoli se ne bosta dva odgovora popolnoma ujemala.
Nasprotno pa je težko biti izviren pri podajanju navodil, kako sestaviti omaro, saj je za
ta navodila potreben strokoven in jedrnat jezik, nas pa zanima le to, kateri del omare se
dotika drugega in kam pritrditi kateri vijak.

5.2 Znanje o Bogu
V 59. poglavju Majmonid poudari, da ne moremo povsem doseči znanja o resničnem
bistvu Boga ter da mora človek verovati, da Bog obstaja, kot tudi to, da so pozitivne
lastnosti pri Bogu nedopustne. Majmonid se nato vpraša, ali ne bi moralo biti znanje, ki
sta si ga pridobila Mojzes in Salomon, ekvivalentno znanju učencev, ki so jih učili
najmanj učeni filozofi? Naše mnenje je, da to znanje ne more biti enako, kajti Mojzes in
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Salomon sta bila božja izbranca, katerima je Bog naklonil še malo več modrosti in
učenosti kot preostalemu ljudstvu. Njun namen je bil namreč voditi in vladati drugim z
božjo pomočjo. Da pa sta lahko dobro vodila in vladala ljudstvu, sta morala imeti nekaj,
zaradi česar ju je bilo ljudstvo pripravljeno poslušati in jima slediti. Zato se jima je Bog
razkril v veliko večjem obsegu, kot se je želel razkriti drugim vernikom. Po drugi strani
pa sta bila Mojzes in Salomon tudi čustveno in intelektualno bolj stabilni osebi, bila sta
sposobna sprejeti in doumeti božja videnja in navodila. Kajti nekomu, ki čustveno in
intelektualno ne bi bil tako močan, kot sta bila močna Mojzes in Salomon, bi se lahko
tudi zmešalo, ker ne bi bil sposoben doumeti veličine in pomembnosti božjega
sporočila. V SP je zapisano, da je Mojzesu obraz žarel po pogovoru z Bogom: “Aron in
vsi Izraelovi sinovi so videli Mojzesa in glej, koža njegovega obraza je žarela; in bali so
se mu približati.” (2 Mz 34,30). Vprašanje, ki si ga na tem mestu zastavljamo, je, kaj bi
se zgodilo, če bi nekdo drug izmed ljudstva, ki ne bi bil tako moder kot Mojzes, ugledal
božje obličje ali pa celo govoril z Njim? Ali bi tudi njegov obraz žarel ali bi zaradi
prevelike veličine, ki je ne bi mogel doumeti, pozabil govoriti? Zaradi tega bi lahko
rekli, da ima znanje, ki sta si ga o Bogu pridobila Mojzes in Salomon, večjo veljavo, saj
sta onadva zaradi svojega znanja o Njem posledično tudi božja posrednika in voditelja
med ljudmi in jih lahko naučita tistega, česar sami o Njem ne razumejo. Po drugi strani
pa, kot pravi tudi Majmonid, je med filozofi splošno sprejeto, da se znanje o Bogu
razlikuje od posameznika do posameznika. Naše mnenje je, da vsak posameznik oz.
vsak vernik poskuša in želi zaobjeti in doseči svoje znanje o Bogu na najboljši možen
način, kolikor le lahko. Vsak posameznik pa ima seveda svoje meje in zmožnosti
dojemanja. Vsakdo bi si verjetno želel doseči enako modrost in učenost kot ju je
dosegel Mojzes, vendar pa niso vsi tako močni, da bi lahko prišli do te stopnje, mnogi
pa tudi niso tako vztrajni, da se ne bi prej vdali. Hkrati pa smo v življenju vsi nekomu
učitelj in nekomu učenec, neprestano se učimo in razvijamo. Zaradi tega se nam zdi, da
je veliko bolj pomemben trud in vztrajnost posameznika pri spoznavanju Boga po
lastnih zmožnostih, kot pa primerjanje, kdo Boga bolj pozna.

5.3 Imena Boga
V 61. poglavju začne Majmonid pojasnjevati božja imena. Po njegovem mnenju je
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edino pravo ime Boga sestavljeno iz štirih črk JHWH, ki ga s tujko imenujemo tudi
Tetragram, saj so vsa druga božja imena izpeljana iz božjih ukrepov. Ime, ki ga
velikokrat uporabimo namesto pravega božjega imena, je Adonay, kar pomeni Gospod,
vendar pa se ime Adonay pogosto uporablja tudi za angele. Preostala imena, ki so
izpeljana iz božjih ukrepov, pa so imena oziroma nazivi kot so sodnik, Vsemogočni,
milostljivi, vseusmiljeni in podobno. Majmonid pove, da je edino pravo ime Boga sveto
ime, ki se ga sicer ni izgovarjalo. Božje ime oziroma tujko Tetragram so izgovarjali le
imenovani duhovniki v svetišču, ko so dajali blagoslov, ter veliki duhovnik, ki je božje
ime izgovarjal na najpomembnejši judovski praznik Yom Kipur, dan sprave. To ime je
celo tako zelo pomembno, da se ga, ko je enkrat zapisano, ne sme več izbrisati. Zato ga
Judje zelo redko zapišejo na papir, zapisano pa je v hebrejski Bibliji. Ker se to sveto
ime, ki je po Majmonidovem mnenju tudi edino pravo ime Boga, izgovarja in zapisuje
tako zelo poredko, se nam postavlja vprašanje, kako dobro je to ime sploh poznano med
ljudmi? Ljudje si namreč stvari najbolje zapomnimo z neprestanim ponavljanjem in
obnavljanjem že osvojenega. Da si stvari lažje vtisnemo v spomin, jih pogosto
zapišemo, da lahko potem te zapiske pogledamo in v njih preverimo, ko nismo čisto
prepričani o nečem. Nekateri celo pravijo, da naj bi si zapisano besedo zapomnili šele
takrat, ko jo sedemkrat pogledamo. Stvari, ki jih ljudje ne uporabljamo pogosto, hitro
pozabimo in potem moramo kasneje obnoviti znanje o teh stvareh. Zaradi tega menimo,
da to besedo poznajo le zelo verni Judje ter učenjaki, medtem ko je preostali ljudje
sploh ne poznajo ali pa jo poznajo le bežno.

Problem glede edinega pravega božjega imena, ki ga Majmonid izpostavi v 62. poglavju
je tudi ta, da je bilo glede imena naročeno, naj se ga pri božjih blagoslovih izgovarja
tako, kot je zapisano. Težava pa je bila v tem, da vsi duhovniki niso vedeli, kako se ime
pravilno izgovori in naglasi, zaradi česar so imeli pri izgovarjanju imena verjetno precej
sitnosti, saj če sam ne znaš pravilno izgovoriti določene besede, kako boš potem to
besedo prenašal drugim? Zato se nam zdi povsem verjetno, da so duhovniki, ki besede
Tetragram niso znali izgovoriti pravilno, le-to zamenjali z besedo Adonay, ki največkrat
nadomešča besedo Tetragram. Zdi se nam, da velik del krivde za slabo poznavanje
besede načina, kako se jo izgovori, nosi tudi dejstvo, da naj bi modri možje besedo
Tetragram naučili le svoje otroke in učence. Zaupali naj bi jim tudi to, kako se beseda
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izgovori ter pomen besede, kot pove Majmonid v 62. poglavju. Menimo torej, da če je
bila le peščica ljudi seznanjena z besedo, z načinom, kako se jo pravilno izgovori in z
njenim pravim pomenom, potem ni nenavadno, da so imeli tudi duhovniki velike težave
z izgovarjanjem te besede. Kajti znanstveno je dokazano, da smo nekateri ljudje bolj
vizualni tip za pomnjenje, nekateri bolj avditivni tip ter nekateri bolj kinestetični tip
človeka. Ker vemo, da Judje zelo neradi zapišejo besedo Tetragram, saj je potem ne
smejo več izbrisati, ker je po njihovem prepričanju ta beseda tako zelo sveta, potem
verjamemo, da so imeli veliko težav s tem, kako jo izgovoriti. Kajti nekomu je dovolj,
če besedo le sliši, da si jo lahko zapomni. Vendar pa je treba upoštevati tudi vizualni tip
ljudi, ki morajo besedo naprej videti in zapisati, da si jo lahko vtisnejo v spomin, kaj
šele, da jo znajo pravilno izgovoriti. Obstaja pa tudi kinestetični tip ljudi, ki si stvari
najbolje zapomni z dotikanjem. Pri branju si na primer pomagajo s prstom itd. Sicer pa
je naše prepričanje takšno, da si večina ljudi besedo lažje zapomni, če jo vidijo tudi
zapisano ali pa da si pri branju pomagajo s prstom in podobno, kot če besedo le slišijo.
Zanimivo je dejstvo, zakaj so modri ljudje tako zapečatili besedo Tetragram ter jo
zaupali res samo tistim, ki so se jim zdeli vredni zaupanja. Vzroka, ki ju navede
Majmonid, naj bi bila nemoralnost in pokvarjenost ljudi, ki naj bi škodovali veri. Naše
mnenje glede tega je, da je beseda sveta toliko, kolikor jo človek naredi sveto. Kajti če
bo nekdo izgovarjal neko besedo z vsem spoštovanjem in ljubeznijo, ki ju premore, bo
že to naredilo besedo sveto. Če pa bo nekdo to isto besedo izgovarjal z gnusom in s
sovraštvom, jo bo nedvomno razvrednotil. Pa vendar; ali zato tak človek res škodi veri
ali pa samemu sebi? Kajti kaj je močnejše: moč ljubezni ali moč sovraštva? Problem
sovraštva je, da se bo oseba, ki sovraži, zaradi lastne zaslepljenosti na koncu sesula
sama vase, saj ne bo zmogla več. Ljubezen pa se nasprotno širi med druge ljudi in
postaja močnejša. Zato tudi če deset ljudi zaničuje in blati določeno besedo, v danem
primeru je to beseda Tetragram, ne bodo tako močni, kot bo močan en sam, ki bo to
besedo izgovarjal z vso vero in z vso ljubeznijo, ki ju premore.

5.4 Posredovanje božjega razodetja
V 65. poglavju Majmonid ponovno spregovori o božjih lastnostih in zdi se, da meni, da
mu sedaj ni več potrebno razlagati, da so le-ta pri Bogu nedopustna. Zato želi v tem
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poglavju dokazati, da Bog nima lastnosti govora, temveč da sta besedi »govoriti« in
»reči« le sinonima, ki se pravzaprav izražata preko božjih posrednikov, kot na primer:
»Mojzes je govoril…« (2Mz 19,19) ali pa se odražata kot »volja«: »Gospodu je bilo po
volji, da ga stre z bridkostjo: če dá svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in
bo podaljšal svoje dni, Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki« (Iz 53,10).
Majmonidu se zdi tudi nedopustno, da bi Bogu pripisovali glas, zvok ali dušo, saj so vse
te stvari tako kot preostale lastnosti nedopustne. A ker si je težko predstavljati, da je
nekaj izvedeno brez volje, se v svetih spisih v prenesenem pomenu uporablja izraz
»ukaz« kot božja volja, ki jo je potrebno izpolniti.
Naše mnenje glede te teme je, da si ljudje zelo težko predstavljamo nekaj, kar bi
delovalo brez kakršne koli pomoči, ki jo mi poznamo, o tem je govoril že Majmonid v
prejšnjih poglavjih in mi se glede tega stališča z njim popolnoma strinjamo. Vendar pa
se je potrebno zavedati, da je človeški razum omejen in da ima svoje meje, kjer se vsa
domišljija ustavi. Tudi po stopnji dojemanja stvari se ljudje razlikujemo. Nekomu je na
primer dano, da ima široko znanje o neki stvari in jo pozna do potankosti, medtem ko jo
nekdo komajda pozna in razume le neke osnove te stvari, spet tretji pa sploh ne ve, kaj
ta stvar je in kaj predstavlja. Vendar pa to ne pomeni, da je nekdo izredno pameten in da
je nekdo, ki nima tega znanja, zelo neumen, temveč gre le zato, da imata drugačne
danosti, drugačne kvalitete ter drugačen pogled na življenje. Nekdo na primer nima
obširnega znanja o neki stvari, vendar pa ima zato zelo razvito empatijo do soljudi in je
do njih zelo ljubeč. Pri nekom, ki ima obširno znanje o neki stvari, pa se na primer
lahko zgodi, da povsem izgubi empatijo do drugih. Znanje, ki ga pridobivamo, je
koristno in z njim lahko naredimo marsikaj dobrega. S svojim znanjem lahko na primer
pomagamo tistim, ki o tej stvari nič ne vedo. Vendar pa se je pogosto zgodilo, da je
človek zaradi vedno večjega znanja, ki ga je imel o neki stvari, postal pohlepen in
samovšečen ter tega znanja ni želel deliti z drugimi. Tako je ta človek izgubil vse
razumevanje in spoštovanje do tistih, ki o tej stvari ne vedo nič. Tak človek je pozabil,
da tudi on sam nekoč o tej stvari ni vedel ničesar, temveč da mu je bila kasneje dana
priložnost, da se je o tej stvari podučil in je postal vešč. Naše mnenje glede tega je, da
tudi če ima nekdo obširno znanje, vendar ga ne zna deliti in ob tem še vedno ohranjati
spoštovanje do tistih, ki o tem ne vedo veliko, s tem zavrže svoj dar učenosti, ki mu je
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bil podarjen od Boga in obenem tudi izgubi spoštovanje do Boga. Kajti če ne spoštuješ
drugih, posledično tudi Boga ne spoštuješ. Zato ima po našem mnenju nekdo, ki o neki
stvari nima veliko znanja, vendar je pripravljen prisluhniti nekomu, ki je o tem podučen,
veliko več ljubezni do Boga, kot nekdo, ki ima veliko znanja, vendar ga ne zna pravilno
uporabiti. Zato je potrebno vedeti, da pravo znanje ni le znanje, ki se ga naučimo iz
knjig in potem na pamet vemo nekaj, kar so napisali drugi ljudje, temveč je potrebno na
znanje in njegovo širino gledati širše: kaj o neki stvari vemo, kakšen odnos imamo do
nje, kako se obnašamo do drugih, ki o tem ne vedo nič, ali smo pripravljeni prisluhniti
drugim, ki o neki stvari ne vedo toliko kot mi, temveč se vseeno od njih lahko naučimo
kakšne druge stvari in podobno. Z Majmonidovo tezo, da je Bogu nedopustno
pripisovati lastnosti, se sicer strinjamo, saj nam je všeč tudi Majmonidova teza, da ne
smemo misliti, da je človek podoben Bogu po fizični podobi, temveč po intelektu, ki mu
je podarjena od Boga Zato se strinjamo tudi z Majmonidovim stališčem, da je Bog
netelesen.

Malo manj pa smo naklonjeni Majmonidovi tezi, da Bog ne posega v svet in se vanj ne
vključuje. Naše mnenje o tem namreč je, da si lahko Boga predstavljamo kot neko
netelesno silo, ki deluje v vesolju. Ta sila se potem odraža glede na to, kako ljudje sami
delujemo na svetu. Če bomo na primer škodovali drugim ljudem, hkrati pa od njih
zahtevali ljubezen in spoštovanje, tega prav gotovo ne bomo prejeli od njih, vsaj ne
iskreno. Zagotovo pa se bo naše škodovanje nekomu nekoč obrnilo proti nam in bomo
tudi sami občutili, da nam nekdo škoduje ter nam s tem zadaja bolečino. Če pa bo nekdo
delal dobra dela, se trudil in pomagal drugim ljudem z vsem srcem, bo tak človek
zagotovo deležen iskrene ljubezni in hvaležnosti drugih ljudi. Kajti kakršen odnos
imamo do drugih, tako se bo tudi nam vračalo. Če nekdo želi biti spoštovan, naj
spoštuje druge in tudi sam bo spoštovan. Nikakor pa ne moremo pričakovati, da bodo
drugi o nas govorili lepo in nas spoštovali, če bomo mi o vseh drugih govorili slabo. Po
našem mnenju je sila v vesolju, ki nam vrača dobro ali slabo (odvisno od našega odnosa
do sveta in drugih) Bog, ki nam s tem daje vedeti, kaj si zaslužimo glede na to, kako
ravnamo z drugimi. Naše mnenje je, da je moder nekdo, ki ima veliko znanja, a je
obenem še vedno ponižen in spoštuje vse ljudi, kar posledično pomeni, da spoštuje tudi
Boga ter svet, ki ga je On ustvaril. Glede desetih božjih zapovedi Majmonid v 66.
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poglavju zagovarja tezo, da je to delo, ki je bilo ustvarjeno od Boga. Svojo tezo
zagovarja z dejstvom, da je vse, kar je naravno, delo Boga. Naše mnenje, ki ga
razvijamo iz njegove teze, s katero se sicer strinjamo, je, da je vsa umetnost na zemlji
ustvarjena od človeka, vendar pa je bil človeku dan božji navdih, ko je ustvarjal ali še
ustvarja svojo umetnost, medtem ko naravne stvaritve ne potrebujejo nobenega navdiha,
saj je Bog že sam po sebi veličasten umetnik. Majmonid svojo tezo o tem, zakaj sta
plošči z desetimi zapovedmi ustvarjeni od Boga, utemelji tudi z naslednjimi besedami:
»V Mišni je zapisano, da je bilo ustvarjenih deset stvari v petek v mraku večera in da je
ena izmed teh desetih stvari 'pisanje'« (Maimonides, 2007, 99).

5.5 »Božji počitek«
Majmonid je prepričan, da se beseda počitek, ko se ta nanaša na Boga, uporablja v
prenesenem pomenu in sicer naj bi bil s tem mišljen šabat (sedmi dan). Kajti zapisano
je: »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega
dela, ki ga je storil. In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival
od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal” (1 Mz 2, 1-3). Majmonid dopušča,
da beseda »va-yanah« morda izhaja iz besede»yanah« ali »nahah« ter tako pomeni
sledeče: »On upravlja vesolje, glede na lastnosti, ki jih ima sedmi dan. Medtem ko so se
v šestih dneh vsak dan zgodili dogodki po naravnem zakonu, sedaj (Bog) deluje skozi
sedmi dan in pušča (vesolje, op. prev.) v stanju, v katerem le-to nadaljuje svoj obstoj«
(Maimonides, 2007, 99-100). Naše mnenje je, da obstaja velika verjetnost, da je bil
Majmonid naklonjen omenjeni tezi, saj je tudi zagovarjal tezo, da se Bog ne vmešava
več v vesolje temveč ga pušča samega ter da so ljudje tako prepuščeni sami sebi, saj se
Bog ne vmešava več v njihova življenja, temveč jih pušča same. Po našem mnenju ta
Majmonidova teza ne drži povsem, kajti menimo, da Bog še vedno posega v svet ter na
tak ali drugačen način pomaga ljudem, vendar pa tega ne počne več na tako neposreden
način, kot je opisano v Svetem pismu.
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5.6 Bog kot »prvi vzrok« ali »agens«
Pod to tematiko Majmonid začne razpravo o tem, kako filozofi Boga imenujejo »prvi
vzrok«, medtem ko kalamisti temu nasprotujejo ter ga imenujejo »agens«, kar pomeni
oblika in konec. Svoje imenovanje opravičujejo z argumentom, da če Boga
poimenujemo »prvi vzrok«, potem moramo tudi upoštevati vzrok, ki je narejen od
vzroka, kajti po mnenju mohamedanskih teologov bi morali potemtakem tudi verjeti, da
je Bog neločljiv od vesolja. Majmonid glede njihovega argumenta pove, da je takšno
mišljenje oseb, ki ne ločujejo med dejanskim in potencialnim ter da je čisto vseeno ali
Boga imenujemo »prvi vzrok« ali pa »agens«. Svoj argument utemelji na primeru
zidarja, ko pove, da je vsak zidar na začetku le potencialni zidar, dokler ne zgradi prve
hiše in šele ko zgradi prvo hišo, postane dejanski zidar. Naše mnenje glede tega ali je
bolj pravilno Boga imenovati »prvi vzrok« ali »agens« je enako Majmonidovemu,
menimo torej, da ni pomembno, katerega izmed nazivov uporabimo, kajti tudi v SP se
Bog sam predstavi Mojzesu kot: “Sem, kar sem ali bom, kar bom” (2 Mz 3,14). Z
drugimi besedami, zdi se da Bogu samemu ni pomembno, kako ga nazivamo oziroma
kakšno ime mu nadenemo, temveč se zdi, da mu je bistveno bolj pomembno, kako
živimo v odnosu do Njega; da gojimo spoštovanje do Njega ter posledično tudi do vseh
živih bitij, ki jih je On ustvaril, da ga ljubimo ter živimo po Njegovi volji, da se trudimo
in delamo dobra dela ter da z vsemi ravnamo pošteno in ljubeče oziroma da se trudimo
tako živeti vsaj večino časa. Kajti vsaka beseda je lahko sveta, če jo tako uporabimo in
jo negujemo, lahko pa je tudi prekleta, če do nje gojimo sovražen in prezirljiv pogled.
Vse je torej odvisno od našega odnosa do Boga ter do ostalih živih bitij: kako jih
dojemamo, kako ravnamo z njimi in podobno. Bogu je namreč veliko bolj pomembno,
da bi ljudje med seboj živeli v sožitju in ljubezni, tako med seboj kot v odnosu do
Njega, kot pa to, kakšna imena mu dodeljujemo. Pa naj bo to ime potem »prvi vzrok«,
»agens«, Adonay ali pa Tetragram. Kakor koli ga že nazivamo, pomembno je, da ga
nazivamo s spoštovanjem in ljubeznijo ter da skušamo živeti po Njegovem zgledu, torej
po zgledu, kakor je živel Jezus Kristus. Kajti on je podoba Očeta, preko katere se nam je
Bog razodel in nam z njo skušal dati zgled, kako bi ljudje morali živeti in se ljubiti med
seboj.
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5.7 Najvišja sfera nebes
Majmonid v 70. poglavju prve knjige pove, da beseda arabot pomeni najvišjo sfero
nebes. Po besedah judovskih modrecev naj bi obstajalo sedem nebes oziroma sfer in
sfera arabot naj bi bila najvišja izmed njih. Majmonid ne želi ugovarjati številu sedem,
ker so to število določili judovski modreci, do katerih Majmonid goji veliko
spoštovanje, vendar pa on sam meni, da je nebes več, saj znotraj enih nebes obstaja tudi
po več krogov, ki pa štejejo kot ena celota. Majmonid pove, da se beseda arabot
uporablja tudi kot besedna zveza: »voziti se po nebu« in je zato mnenja, da sta izraza
arabot in nebesa identična. Majmonid je tudi mnenja, da je potrebno razlikovati izraza
»bivati nad njimi« ter »bivati v njih« in ju pazljivo interpretirati, kajti zadnji izraz bi se
dalo razumeti tako, kot da Bog prebiva v sferah ter ni neodvisen od njih, da ima svojo
moč znotraj njih, medtem ko Majmonid zagovarja prvi izraz, torej prepričanje, da Bog
biva nad sferami in je neodvisen od njih ter da Njegova prava moč izvira iz Njega
samega. Naše mnenje glede omenjenih dveh izrazov je podobno Majmonidovemu
stališču, saj se nam zdi, da lahko s tem še podkrepimo argument, da je Bog »prvi
vzrok«. Kajti že apostolska veroizpoved takoj na začetku pravi: »Verujem v Boga
Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje« (Apostolska veroizpoved, vatican.va,
2005). Če pa se nekoga priznava za stvarnika nečesa, ta nekdo ne more biti ujetnik in
nezmožen bivati stran od tistega, kar je ustvaril.
Če ponovno uporabimo Majmonidovo prispodobo zidarja, lahko torej trdimo, da je
zidar s svojimi veščinami in znanjem sezidal hišo. Če povemo z malo drugačnimi
besedami, je zidar na nek način ustvaril hišo. Sedaj, ko je hiša sezidana in opremljena z
vsem potrebnim za bivanje, ima zidar dve možnosti. Prvič, lahko se v to hišo naseli ter
sam biva v njej, in drugič, lahko hišo proda nekomu drugemu, ki sam nima znanja o
tem, kako postaviti hišo, zidar sam pa odide naprej ter začne zidati novo hišo. Na enak
način lahko po našem mnenju deluje tudi Bog. Kot stvarnik nebes in zemlje lahko torej
prebiva tako na zemlji kot v nebesih, lahko pa tudi nikjer ne prebiva. Nebesa in zemlja
sta metaforično gledano le dve hiši, ki ju je Bog postavil in lahko zato v njima tudi
prebiva, lahko pa tudi kadar koli odide. Bog lahko tudi kadar koli pride ter prebiva
znotraj ene izmed svojih sfer ali v več njih. Vendar pa ga te sfere ne utesnjujejo in si ga
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ne prilaščajo, saj jih lahko Bog kadar koli zapusti ter ponovno biva nad njimi. Kajti tako
kot jih je Bog ustvaril, tako jih lahko tudi uniči. Zato se nam zdi, da bi bilo nespametno
govoriti, da Bog biva le znotraj določene sfere in da brez nje ne more bivati.

5.8 Kalam
Majmonid v 71. poglavju razpravlja o tem, da so se mnoga znanja o rešitvah določenih
problemov, ki so jih poznali njihovi predniki, izgubila, saj znanja o določenih študijah
niso bila dostopna vsem, temveč le izbrani eliti bistrih učencev, ki so jim njihovi učitelji
zaupali in za katere so vedeli, da ne bodo zlorabili njihovega zaupanja. Poleg tega
ustnega izročila niso zapisali, saj niso želeli, da bi prišlo v roke napačnih ljudi, ki bi
lahko škodovali judovski veri. Zato se je judovsko ustno izročilo o teh pomembnih
disciplinah sčasoma izgubilo tudi med samimi Judi. Ko so muslimani sprejeli teorijo
kalama za svojo, sta med njimi nastali dve sekti, ki sta se med seboj razlikovali v
pogledih na religijo. Ti dve sekti sta bili sekta Ashaʼariyah in sekta Muʼtazilah
(separisti). Od slednje so judovski učenjaki prevzeli nekatere stvari. Majmonid je
nekoliko raziskoval spise in razprave praktikantov mutakallemim (danes se uporablja
izraz kalamisti, v Majmonidovem času pa tega izraza niso poznali, temveč so
uporabljali izraz mutakallemim). Zdi se mu bolj verjetno, da so njihove teorije in
razprave le plod domišljije, kot da bi bile resnične. Meni tudi, da se niti zgodnji kristjani
niti muslimani niso dovolj potrudili, da bi poiskali resnične lastnosti določenih stvari, ko
so branili svojo vero. V tej luči se nam zdi Majmonid tak kot večina judovskih
filozofov. Povsem razumno se nam zdi, da je kot zavedni Jud zagovarjal stališča lastne
vere, v kateri je bil vzgojen, in iskal pomanjkljivosti in nepravilnosti v drugih verah,
zlasti v krščanstvu in islamu, ker se ta tri monoteistična verstva pač že od nekdaj borijo
za prevlado.

Potrebno pa je seveda tudi poudariti čas in okoliščine, v katerih je Majmonid živel. Kajti
v Majmonidovem času so se dogajale velike bitke med muslimani in kristjani, Judje pa
so bili ujeti nekje med njimi, bili so brez lastne dežele in večinoma bivali na ozemljih,
na katerih so bili muslimani v prevladi. Tako so se vedno počutili kot izgnano ljudstvo,
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ki se je moralo zaradi svoje vere skrivati in ki je bilo primorano svoje obrede opravljati
na skrivaj. Zato nas niti ne čudi, da je skušal Majmonid v svojih razpravah očrniti teze
kristjanov in muslimanov. Tekom svoje razprave sicer pogosto zatrjuje, da njegov
namen ni iskati napake in nepravilnosti pri tujih verstvih, vendar pa nas te njegove
trditve niso prepričale. Težko verjamemo, da je Majmonid čutil kakršno koli
naklonjenost do kristjanov ali muslimanov, še posebno zaradi dejstva, da je moral kot
Jud pred njimi neprestano bežati in se skrivati. Težko verjamemo, da do nekoga, od
kogar si neprestano zaničevan, čutiš kakršno koli naklonjenost, kaj šele spoštovanje.

5.9 Vzporednice med vesoljem in človekom
Menimo, da je v tem poglavju moč opaziti, kako velik spekter dojemanja in znanja je
imel Majmonid o različnih stvareh. Tukaj je namreč očitno, da se je zanimal in podučil
o raznih področjih, od teologije, filozofije, matematike, fizike, do astrologije, medicine
itd. Kajti če zanemarimo teologijo, filozofijo ter medicino, ki so bila njegova primarna
področja in s katerimi se je ukvarjal tudi poklicno in si tako služil kruh, še vedno
ostanejo tri ali štiri področja, za katera se je zanimal iz lastne radovednosti ter zaradi
želje po znanju. Zato se nam zdi, da lahko Majmonida resnično uvrstimo med zelo
pomembne osebe 12. stoletja, ki so nam dale znanje, s katerim si pomagamo še danes. V
tem poglavju Majmonid razpravlja o tem, kako deluje vesolje ter stvari v njem. Zanj ni
vesolje nič drugega kot eno individualno bitje, kot ga poimenuje on. Njegovo mnenje je,
da tako kot je človek sestavljen iz krvi in mesa, tako je tudi vesolje sestavljeno iz
nebeških teles, štirih glavnih modalnosti, ki so voda, zemlja, zrak ter ogenj, ter iz
njihovih kombinacij. Po Majmonidovi teoriji naj bi se stvari v vesolju medsebojno
prepletale na sledeč način: zemlja je obdana z vodo, vodo obdaja zrak, zrak zajema
ogenj, ogenj pa spet zajema peto substanco, ki je po Majmonidovem mnenju bistvo. Te
substance tvorijo svoje sfere in zato med njimi ni prostora oziroma vakuuma, saj vsako
substanco obdaja druga substanca. Po tej teoriji vse sfere nimajo istega središča,
nekatere se namreč gibljejo od vzhoda do zahoda, ostale spet od zahoda do vzhoda itd.
V tem celostnem procesu naj bi se elementi odzivali drug na drugega, mešali naj bi se
med seboj in tako naj bi iz njih enkrat izhajali hlapi, drugič minerali in podobno.
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Majmonidova teorija o delovanju vesolja je skratka obsežna in tukaj smo jo le na kratko
opisali. Kdor koli od bralcev, ki se želi z njo bolj podrobno seznaniti, si lahko o njej
prebere v prvi knjigi Vodnika v 72. poglavju.

Mi bi na tem mestu samo še poudarili, da Majmonid v tej razpravi pove tudi to, da
imajo vsa prehodna bitja, med katera spadamo tudi ljudje, svoj izvor v elementih in da
se vanje tudi povrnejo, ko se njihov obstoj v vesolju zaključi. Kot je zapisano v SP:
»...dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz nje si bil vzet. Zares, prah si in v prah se
povrneš« (1 Mz 3,19). Človek je družabno bitje, ki brez soobstajanja preostalih živih
bitij ne bi mogel živeti in bi prenehal obstajati. S to Majmonidovo tezo se popolnoma
strinjamo, saj smo ljudje ustvarjeni za skupno življenje, ustvarjeni, da lahko drug
drugemu pomagamo in si izmenjujemo svoja znanja ter da se drug od drugega učimo.
Dokaz zato najdemo tudi v SP, saj Adam ni bil popoln, dokler Bog ni ustvaril še Eve, ki
mu je bila po zgradbi telesa in intelektu enaka. Človek namreč nujno potrebuje nekoga,
s komer lahko govori. Kot pripoveduje SP: »Tako je človek dal imena vsej živini in
vsem pticam na nebu in vsem živalim na polju, za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi
bila njemu primerna. Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in
je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom« (1 Mz 2, 20-21).
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6. Različni pogledi na Majmonidovo delo Vodnik za zmedene
V nadaljevanju bomo pogledali, kako omenjeni priročnik Vodnik za zmedene, ki ga
uvrščamo med Majmonidova najpomembnejša dela in je čez noč postal klasična
uspešnica, sprejemajo in dojemajo različni filozofi. Izpostavili bomo tri različne
pristope treh različnih filozofov ter opisali njihova mnenja o tem, kako je potrebno
pristopiti k branju Vodnika ter kako ga je potrebno razumeti. Te tri vidike nam bodo
predstavili naslednji razlagalci Vodnika: Strauss, Leaman in Fox.

6.1 Straussov pogled
Vodnik za zmedene je delo, ki je bilo napisano leta 1185. Gre za nenavadno knjigo, ki jo
je težko razumeti. To je ena izmed splošnih oznak, s katero se strinja večina razlagalcev
knjige. Strinjamo se, da tak opis ni nič neobičajnega, v kolikor to zadeva filozofska
dela. Številna velika filozofska dela, ki jih lahko ohlapno opredelimo pod zahodno
tradicijo, so bila izpostavljena različnim in pogosto nezdružljivim razlagam učenjakov.
Kakorkoli že, razlike med načini, na katere lahko beremo Majmonidov Vodnik za
zmedene, gredo preko tega. Pravzaprav sploh ni splošno sprejeto, da naj bi bil Vodnik za
zmedene filozofsko besedilo. Leo Strauss11, ki je želel v 20. stoletju ponovno prebuditi
zanimanje za Majmonida, je zapisal, da Vodnik za zmedene pod nobenimi pogoji ne
more biti filozofsko besedilo. V svojem uvodnem eseju k prevodu Vodnika za zmedene
(ki ga je iz hebrejščine v angleščino prevedel Shlomo Pines, op. avt. mag. dela), je
Strauss podal izjavo, da Vodnik ni filozofska knjiga – knjiga napisana od filozofa za
filozofe, temveč judovska knjiga – knjiga napisana od Juda za Jude. Kam bi lahko
uvrstili Vodnik za zmedene, ni le preprosto teoretično vprašanje. Način pristopa k
Vodniku je tesno povezano tudi s tem, s kakšnim namenom se nekdo loti branja Vodnika
in kaj upa, da bo našel v njem. Kljub Straussevi pomembnosti in uveljavljenosti v
družbi njegov argument ni bil vsesplošno sprejet. Nekateri učenjaki so temu

11

Leo Strauss je bil nemško-ameriški filozof judovskega rodu, ki je živel med letoma 1899 in
1973 (Wikipedija, Leo Strauss, 2013).
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nasprotovali in nasprotno trdili, da Vodnik ni nič drugega kot filozofsko besedilo, četudi
se odvija v judovskem okolju. Tretja skupina učenjakov je vzela v obzir oba prejšnja
vidika, medtem ko so sami ponudili kar nekaj zanimivih pogledov na delo. V tej
razpravi bomo predstavili pristope treh že prej omenjenih filozofov k Majmonidovi
knjigi in predstavili težave, ki ob tem nastanejo (McCallum, 2004, 19).

Zanimivo se nam zdi, kako Strauss z gotovostjo trdi, da gre pri Vodniku za judovsko
knjigo, ki je napisana za Jude, ter da to nikakor ni filozofsko besedilo; zlasti, če
vzamemo v obzir, da je Strauss tudi sam judovskega porekla in da je tudi sam filozof.
Po našem mnenju je Vodnik namreč popolnoma filozofska knjiga. Sicer je res, da
Majmonid prvih šestdeset strani knjige pojasnjuje razne judovske homonime in se zato
morda na prvi pogled zdi, da gre za judovsko knjigo, ki je zapisana le za Jude, vendar pa
je v njej tudi ogromno filozofskih vprašanj ter težkih filozofskih odgovorov. Poleg tega
že sam Majmonid na začetku pove, da je njegov namen razložiti nekatere težko
dojemljive homonime, ki begajo ljudi. Za razlago homonimov si Majmonid vzame
veliko časa ter vsakega podrobno predstavi. Ta pojasnila vsebujejo tudi veliko
prispodob, s katerimi želi Majmonid bralcu stvar približati. Način, kako se Majmonid
loti pojasnjevanja homonimov, se nam zdi popolnoma filozofski način. Poleg tega lahko
iz knjige razberemo, da je bil Majmonid naklonjen tudi prozelitom, torej tistim, ki v
osnovi niso judovskega rodu, vendar pa so se spreobrnili v judovstvo. Kajti Majmonid
kar nekaj poglavij nameni prozelitu Onkelosu, katerega mišljenje očitno zelo spoštuje.
Če pa nekdo ni že od rojstva Jud, temveč se kasneje želi spreobrniti v judovstvo, to
pomeni, da doslej po vsej verjetnosti ni bil deležen judovske vzgoje ter judovskega
načina življenja. Zato mu bo razlaga določenih težavnih homonimov samo koristila pri
spoznavanju z judovsko kulturo.

Dodaten argument k temu, zakaj menimo, da je Vodnik filozofska knjiga, pa je
Majmonidova vsesplošna uveljavljenost v družbi. Kot smo že omenili, si je Majmonid
veliko dopisoval z ljudmi s skoraj vseh kontinentov. Ti ljudje so ga cenili zaradi
njegovega obširnega znanja ter so se nanj obračali po pomoč. Judje niso ravno številen
narod in zato vsi dopisovalci niso bili nujno pristaši Majmonidovih teorij. Če vzamemo
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v obzir, da so bile stvari, o katerih je Majmonid pisal, popolnoma nove za dobo, v kateri
je živel, in so prinašale nove poglede, s katerimi se niso vsi strinjali, potem lahko
upravičeno dvomimo, da je bilo njegovo pisanje namenjeno zgolj Judom. Poleg tega je
bilo že povedano, da je Vodnik čez noč postal uspešnica. Ker v srednjem veku
založništvo še ni bilo tako dobro razvito kot danes, so ljudje nove razprave ter pisma
velikokrat brali v manjših ali večjih skupinah ter si jih verjetno tudi sposojali med seboj.
Zato sklepamo, da so to Majmonidovo delo prebirali tako Judje kot Nejudje. Kajti
Majmonidov namen je bil pomagati ljudem in jim težavne stvari predstaviti na bolj
preprost način, nikjer pa ne zasledimo trditve, da je to delo namenjeno samo Judom ali
samo Nejudom. V nadaljevanju bomo razpravo razdelili na tri dele, pri katerih bomo
obravnavali sledeče:
1. Straussov vidik, da je Vodnik napisan samo za Jude in ni filozofska knjiga,
2. vidik, da Vodnik vsekakor spada med filozofske knjige,
3. vidik, ki sugerira, da ni nujno, da se omenjeni perspektivi izključujeta, temveč
se lahko uporabljata v kombinaciji, da bi omogočili bralcu, da to težavno delo prebere z
veseljem in ima od njega tudi neko korist (McCallum, 2004, 19).

Bistvo Straussovega argumenta je, da naj bi Majmonid Vodnik napisal na izbrani način
zato, da bi tako predstavil različne ravni doktrine. Vodnik naj bi bil namenjen predvsem
tistim Judom, ki so dovolj dobro izobraženi, da bodo lahko razrešili in razumeli globlji
pomen, ki se skriva v učenju Tore. Elitni krog Judov je intelektualno zmožen dekodirati
to besedilo in iz njega izbrskati skrivnost poučevanja, ki je zapisana med vrsticami, kar
ima Strauss še posebej rad. Ta metafora namerava pokazati slog pisanja, ki predstavlja
avtorjeve resnične poglede na posreden način, ker se je Majmonid s tem želel izogniti
neželeni pozornosti verskih in političnih avtoritet, da ga ne bi preganjali zaradi javnega
poučevanja in da ga ne bi obtožili krivoverstva. Ta razlika med odkritim in prekritim
načinom pisanja v Majmonidovi knjigi ne obstaja le zato, da bi se Majmonid tako
zavaroval pred preganjanjem – situacija je zapletena zaradi dejstva samega. Majmonid
je očitno mislil, da je z znanjem, ki ga podaja v svoji knjigi, prekoračil dovoljeno.
Čeravno je imel dobre namene, tega po rabinskih odredbah ne bi smel storiti. Zato je
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stvari povedal med vrsticami, na tak način, da bi jih lahko razumeli le tisti bralci, ki so
jih bili intelektualno sposobni doumeti. Vendar pa je Majmonid skušal ostati znotraj te
odredbe in jo čim manjkrat prekoračiti. Če je Straussova razlaga sprejemljiva, potem se
bralec Vodnika za zmedene zanima za iskanje pravega pomena besedila, kar pa je zelo
zastrašujoča naloga. Strauss meni, da je dejstvo, da je Vodnik posebna razlaga Tore. Za
Toro pa je Majmonid tudi sam verjel, da je posebno besedilo. Kakor koli že, gre za
dejstvo, da je Vodnik posebna razlaga zelo posebnega teksta – to pa je ključ za
dekodiranje le-tega. Ta nekoliko paradoksalni predlog je zagovarjal Strauss v sledečem
argumentu: lahko bi rekli, da nam je po zaslugi Majmonida skrivnost poučevanja
dostopna v dveh različnih verzijah – v prvotni biblijski verziji ter v sekundarni verziji,
ki jo predstavlja Vodnik. Vsaka verzija je morda sama po sebi popolnoma nerazumljiva:
Vendar smo obe verziji lahko sposobni dekodirati s svetlobo, ki jo odsevata druga na
drugo (McCallum, 2004, 20).

S Straussovo trditvijo, da naj bi Majmonid Vodnik hkrati zapisal na odkrit in zakrit
način, se popolnoma strinjamo. Kajti to Majmonidovo delo je dejansko prinašalo neko
novo svežino in je bilo popolnoma drugačno od drugih. Ker je bil Majmonid med
ljudmi zelo spoštovana avtoriteta, na katero se je obračalo veliko ljudi, ki so bili v
dvomih, se zdi to popolnoma razumljivo in človeško. Kajti ljudje, ki so bili na oblasti,
niso želeli sprememb. Majmonid pa je ponujal prav to: drugačen pogled, drugačno
miselnost, drugačen pristop k stvarem, predvsem pa je želel stvari približati običajnim
ljudem. Sicer je res, da v Vodniku Majmonid bolj cilja na že izobražene bralce, vendar
pa tudi v svojem uvodu v knjigo pove, da njegov namen ni homonime pojasnjevati
začetnikom, temveč religioznemu človeku. Menimo, da tukaj Majmonid misli predvsem
nevernike, ki dvomijo v obstoj Boga ali pa ga zanikajo. Kajti religiozen človek je tisti,
ki verjame v Boga ter se želi o Njem učiti ter ga spoznavati. Majmonid po našem
mnenju torej želi poučevati tiste, ki trdijo, da Bog obstaja, vendar pa jim želi nekatere
stvari predstaviti v drugi luči, ker so bili morda zaradi težavnosti tematik v dvomih
glede nekaterih vprašanj. In prav zato jim želi Majmonid pomagati pri odkrivanju
pravega odgovora. Dejstvo, da želi nekdo pomagati tistim, ki begajo v temi in jim
osvetliti določene stvari, pa seveda jezi tiste ljudi, ki imajo moč in oblast, zlasti če jim
nekdo poskuša predstaviti stvari na popolnoma nov način, kot ga še niso poznali.
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Ljudje, ki vladajo, imajo namreč veliko rajši nevedne in manj izobražene ljudi kot pa
izobražene ljudi, ki se spoznajo na marsikatero stvar. Kajti če nekdo o neki stvari ni
dobro podučen, daje to vladajoči eliti veliko več manevrskega prostora za manipulacijo
in ustrahovanje z raznimi kaznimi in predpisi tem nevednim ljudem. Ko pa se pojavi
nekdo, kot je bil Mojzes Majmonid, in začne ljudem oznanjati pravila t. i. korenine
prave vere, pa se oblasti seveda prestrašijo in začnejo boriti proti temu človeku. Kajti
tisti, ki vladajo, ne marajo sprememb, saj so bili sami tisti, ki so uvedli spremembe takoj
po tem, ko so prišli na oblast. Te spremembe pa so seveda prilagodili tako, da v prvi
vrsti koristijo njim, njihovim bližnjim ter njihovim prijateljem. Vsaka sprememba, ki je
ne uvedejo oni in z njo niso na tekočem, jih plaši ter jim zbija tla pod nogami. Vsako
tako najmanjšo spremembo zatorej doživljajo kot osebni napad nanje. Ko pa je človek
napaden, bo storil vse, da bo preživel, zato je popolnoma razumljivo, da je moral biti
Majmonid pri uvajanju teh sprememb izredno previden, saj bi bilo lahko zaradi
njegovega radikalnega poučevanja ogroženo tudi njegovo lastno življenje, tako tveganje
pa je pripravljena sprejeti le peščica izjemnih ljudi, med katere mi uvrščamo tudi
Majmonida.

Majmonid bi brez premisleka zavrnil predlog mnenja, ki ga je podala sodobna biblična
študija, da so prekrški ali nedoslednosti v svetem besedilu posledica tega, da je bil
končni izdelek združitev različnih materialov redaktorja ali redaktorjev, ki so imeli
različne vire, ki so prihajali od različnih avtorjev, pri čemer je imel vsak avtor drugačen
namen pri pripravi teh materialov. Za Majmonida bi se zdele tako očitne
pomanjkljivosti namenoma vstavljene v besedilo, da bi služile kot kažipot do resničnega
skrivnostnega smisla, ki je bil skrit znotraj besedila ter je bil prvotno Božanskega
izvora. Da bi lahko Majmonid pripeljal svoje bralce do tega spoznanja, bi moral
posnemati te »pomanjkljivosti« v svojem lastnem besedilu. Če pogledamo, kako
Majmonid sam predstavlja način, na katerega je bila zasnovana njegova knjiga, se zdi,
da opravičuje Straussovo stališče. V uvodu prvega dela Vodnika Majmonid navaja
sedem vzrokov, zakaj lahko vsaka knjiga ali kompilacija vsebuje izjave, ki so
protislovne ali nasprotujoče. Kot peti vzrok Majmonid navede namen, da bi poenostavil
proces učenja, tam kjer je obravnavana tema nejasna oziroma jo je težko razumeti, kar
omogoča učitelju, da začne s tistim, kar je lažje. Sedmi vzrok se nanaša na to, da je med
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razpravljanjem o določenih temah potrebno včasih nekatere dele zamolčati, druge pa
razkriti. V zadnjem primeru to pomeni, da protislovje ne sme biti jasno vsem bralcem.
V takih primerih se preprosti ljudje nikakor ne smejo zavedati protislovja, torej mora
avtor uporabiti določena sredstva, da to protislovje prikrije preprostim ljudem
(McCallum, 2004, 20 - 21). Zanimivo se nam zdi, kako McCallum v svoji razpravi
Pristopi k Vodniku predstavi sledeče: odločno pove, da bi Majmonid brez pomisleka
zavrnil argument, da so prekrški in nedoslednosti v svetem besedilu posledica tega, da
so na koncu združili besedilo večjih redaktorjev, kot ga je podala sodobna biblična
študija. Po našem mnenju ni mogoče vedeti, kaj točno bi o neki stvari rekla neka oseba.
Četudi je nekdo to osebo poznal do potankosti, je skoraj nemogoče vedeti, kako bi ta
oseba ravnala ali kaj bi rekla v dani situaciji, saj se razmere v različnih dobah
spreminjajo, kot se lahko spreminjamo tudi ljudje, zato se nam zdi, da je nemogoče
vedeti, kako bi ravnal ali kaj bi rekel Majmonid, če bi živel in deloval v današnji dobi,
kajti novi časi prinesejo nove spremembe in nove izzive.
Zanimiva je tudi McCallumova trditev, da bi Majmonid take očitne nepravilnosti
razumel kot kažipot do resničnega pomena. Slednja trditev se nam zdi nekoliko bolj
verjetna, ker je Majmonid take stvari že večkrat nakazal v svojih razpravah, pa vendar
ne moremo zagotovo vedeti ali bi jih res tako razumel. Zanimiva je tudi predstavitev
sedmih Majmonidovih vzrokov protislovij in nasprotij, ki jih opiše v uvodu v Vodnik.
Sedmi vzrok namreč govori o tem, da je potrebno nekatere stvari zamolčati, druge pa
razkriti, hkrati pa tudi pove, da v nekaterih primerih protislovja ne smejo biti jasna vsem
bralcem ter da mora pisatelj nekatera protislovja podati tako, da jih običajni ljudje
nikakor ne bodo doumeli. Slednje se nam zdi nekoliko pretirano, kajti če se t. i. manj
izobraženi človek loti branja take knjige, mu bo ta knjiga kljub njegovemu pomanjkanju
znanja dala neko vrednost ter ga po svoje obogatila. Ali bo znal to znanje uporabiti ali
ne, je seveda druga stvar. Morda bo zaradi nerazumevanja besedila knjigo zavrgel ter se
lotil nečesa lahkotnejšega. Lahko pa se tudi zgodi, da bo pri branju knjige opazil svoje
pomanjkanje znanja in ga bo ravno to gnalo, da se bo začel bolj podrobno seznanjati s
stvarmi, ki jih ne razume in ne pozna in mu bo knjiga tako dala zagon, da se bo seznanil
s stvarmi, ki bi jih moral poznati, da bi lahko dodobra razumel knjigo. Majmonid je
precej jasen v tem, da se ta dva primera, ki pojasnjujeta protislovje, nahajata tudi v
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njegovi lastni knjigi. Razlike, ki jih je mogoče najti v tej razpravi, so nastale zaradi
petega in sedmega vzroka. Nepotrebno je poudarjati, da Strauss utemeljuje svoj pristop
na več kot le nekaj komentarjih, ki jih je podal avtor Vodnika. Strauss je pristopil k
branju te knjige z obsežnim poznavanjem filozofske in rabinske tradicije, v kateri se je
pojavil Majmonid in drugi antični in srednjeveški misleci, ki so čutili potrebo, da pišejo
na tak način, da bo njihov resnični pogled na stvari spretno prikrit pod prepričljivo
krinko spoštovanja verskih in političnih pravil običajnega dne. Na podlagi tega motiva v
ozadju, da izpostavi skrbne besedilne analize in omenjeni uvodni esej k Pinesovemu
prevodu Vodnika v angleščino, nam iz tega poda tudi nekaj dobrih primerov. Kakšni, če
sploh, so problemi s tem vidikom? Ena težava je popolnoma jasna. Kljub temu, da je
Strauss delal na tem, ni nujno, da bo bralec zaradi tega kaj bolje razumel Vodnik in to
sploh ni naključje. Kot pravi Strauss: upravičeno lahko rečemo, da razlagalec, ki ne čuti
tesnobe vesti, ko poskuša pojasniti skrivnostno poučevanje in morda, ko začne prvič
zaznavati Njegov obstoj in pomanjkanje znanja, je bliže predmetu, kar je nujno
potrebno za resnično dojemanje katere koli knjige. Zato opisuje nalogo odkrivanja
skrivnosti učenja kot prvotno moralno vprašanje. In zato moramo spoštovati
Majmonidove pomisleke, ki so opisani v uvodu prvega dela Vodnika.

Glede posredovanja zadostnega razumevanje drugim pri pazljivem branju njegove
knjige se je izkazalo, da ne dobimo nič več pomoči od Straussa, kot jo dobijo
Majmonidovi bralci od Majmonida. Dobimo torej le nasvete in namige. Eden izmed
sodobnih razlagalcev Vodnika, Marvin Fox, četudi opisuje Straussa kot tistega, ki nam
je dal enega izmed najbolj pomembnih sodobnih prispevkov za študij Majmonida,
poudarja, da je Strauss »omejil pomoč« svojim bralcem in da je njegov uvodni esej k
Vodniku ustvaril prav toliko težav, kot jih je tudi rešil. Stauss bi nedvomno in povsem
opravičeno opozoril, da je njegov esej naslovljen »Kako začeti študirati Vodnik za
zmedene«, kot poudari McCallum. On se ne pretvarja, da bi rad predal naprej ključ, ki bi
omogočil lažje dekodiranje Vodnika na bolj enostaven način. Fox dejansko priznava in
poudarja, da so njegove pripombe k Straussovim razpravam Vodnika veliko bolj opisne
kot pa kritične. Zdi se nam, da sta tako Majmonid kot Strauss veliko bolj pisala za
elitnega, kot pa za povprečnega bralca (McCallum, 2004, 21-22). Zdi se nam, da Strauss
goji veliko spoštovanje do Majmonida ter njegovega pisanja, a hkrati je razvidno, da je
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Majmonid filozof 12. stoletja, medtem ko je Leo Strauss živel in deloval v 20. stoletju.
Prvi je torej človek srednjega veka, medtem ko je drugi človek moderne dobe. Njuni
življenji sta si zato popolnoma različni. Res je, da je bil Strauss zelo razgledan in
izobražen človek, ki je zelo dobro poznal srednjeveške filozofe in njihove doktrine ter je
iz tega lahko zelo dobro sklepal, zakaj so se nekatere stvari odvijale ali zgodile na tak
ali drugačen način, pa vendar je lahko to le prebral iz starih zapisov in knjig. Njegov
pogled je zato le plod njegovega subjektivnega mišljenja; sam si je torej ustvaril sliko o
tem, kakšno je bilo življenje takrat. Dejanskega izkustva ni imel, zato se nam zdi, da bi
težko govoril z nekim neomajnim prepričanjem, da je Majmonid to ali ono naredil
zaradi takšnega ali drugačnega vzroka. Vse njegove trditve, v kolikor jih ni izrekel
Majmonid sam, so zatorej le predvidevanja, ki so lahko teoretično možna. Vsekakor pa
se na trenutke zdi, da tako Majmonid kot Strauss svojo snov podajata na precej težaven
način ter od svojih bralcev pričakujeta že določeno predznanje za razumevanje njunega
pisanja. Morda je vzrok za to, da oba snov podajata na precej težaven način, skrit tudi v
tem, da sta oba filozofa, tako Majmonid kot Strauss sta namreč imela zelo velik spekter
znanja. In ko si enkrat tako učen, kot sta bila učena ona, pa morda nekoliko težje
predstaviš neko stvar na popolnoma preprost način. Tukaj ne gre zato, da si tega morda
ne bi želela, temveč za to, da ko enkrat dosežeš tako visoko raven znanja, so zate stvari,
ki se marsikomu zdijo zelo težavne, čisto preproste in se zato zelo težko približaš
nekomu, ki nima niti najosnovnejšega znanja o teh stvareh, saj tvoji možgani vidijo že
pet nivojev naprej.
Zato bi se na tem mestu pridružili stališču McCalluma, da niti Majmonid niti Strauss ne
omogočita svojim bralcem lažjega razumevanja, kot tudi stališču Marvina Foxa, ki trdi,
»da je njegov [Straussov] uvodni esej k Vodniku ustvaril prav toliko težav, kot jih je tudi
rešil« (McCallum, 2004, 21-22). Zdi se, da želi Strauss reševati ter pojasnjevati
Majmonidovo težavno delo in jezik, a je hkrati tudi njegov jezik precej znanstven, zato
se zelo težko približa manj izobraženim in svojo snov zato raje želi podajati bolj
izobraženim, ki ga bodo lažje razumeli.
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6.2. Foxov pogled
Tudi Fox nam ponuja precej zanimivo branje Vodnika. Svoje poglede na knjigo
predstavi kot zelo pomembno delo v filozofiji zahodne tradicije. Čeprav Fox poudarja
pomanjkanje jasnih smernic, ki jih ponuja Strauss, vseeno ne zavrne tega učenjaškega
pristopa. Fox priznava težave, ki se pojavljajo pri jasnem razumevanju, vendar pa
verjame, da bi bilo potrebno protislovja, za katere Strauss meni, da so osi in metode, s
katerimi bi se dalo razložiti Vodnik, bolj natančno obravnavati, kot pa tisto, kar on
imenuje »razlike«. Meni, da to ni le stvar logike, ampak tudi domena prerazporeditve
funkcije samega besedila, ki bi nam na tak način omogočilo bolj prilagodljiv in lažji
pristop za razumevanje njegovega bistva. Po Foxovem mnenju teh »razlik« Majmonid
ni namerno vstavil v svoje besedilo, ampak so posledica dejstva, da je narava tematike,
s katero se je Majmonid ukvarjal v Vodniku, zelo težavna. Čeprav smo po naših
intelektualnih zmožnostih podobni Bogu, je naš razum omejen in ni sposoben v celoti
razumeti vseh tematik, ki jih obravnavamo. Zato je Majmonid v svojih razpravah o
temah, kot sta npr. narava božanske vzročnosti ter pravilen način, kako moliti k Bogu,
velikokrat končal s predlaganimi stališči o določenih temah, ki jih je bilo težko
usklajevati, hkrati pa so imele skrbno naravnano ravnovesje. Fox pravi, da je Majmonid
raje sprejel stališče »tako/in« kot pa »ali/ali«. Primer je tema božanske vzročnosti –
kako Bog povzroča dogodke v svetu – ko Majmonid izpostavi tri stališča, ki jih je težko
medsebojno uskladiti. Prvi dve stališči sta filozofski in imata svoj izvor pri Aristotelu
(384 pr. Kr. – 322 pr. Kr.), tretje stališče pa ima bolj splošni verski pogled. Aristotelova
stališča med seboj niso v celoti združljiva. Aristotel obravnava Boga bodisi kot fizični
ali metafizični prvi vzrok bodisi kot prvotnega gibalca celotne verige vzrokov in
vplivov v vesolju. Vendar pa se v obeh primerih ta vzročna povezava odvija na nujen in
nespremenljiv način ter ni posledica Božje odločitve, da se vesolje razvija na tak način,
kot se. Seveda bi bil za Aristotela celoten pojem Božje »izbire« bistroumni nesmisel ali,
s tujko, oksimóron. Tretje stališče, ki je bolj podobno tistemu v Tori, gleda na vesolje
kot na svobodno Božjo izbiro ter neomejeno ustvarjalno dejavnost. Tretje stališče je še
veliko težje uskladiti z dvema aristotelskima stališčema, kot pa je uskladiti ti dve
filozofski stališči med seboj. Nobeno izmed teh stališč ni popolnoma zadovoljivo,
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vendar pa je vsako izmed njih podprto z dobrimi argumenti in ker vsako izmed njih
zagotavlja vsaj delno razlago vesolja, kot jo lahko najdemo v njih, jih ne moremo kar
zavreči.

Kako se Majmonid spopade s to brezizhodnostjo? Fox pove, da se Majmonid izogne tej
skušnjavi na tak način, da izbere eno izmed stališč in ostali dve zavrže. V tem primeru
je Majmonid izbral, tako kot mnogi drugi, veliko težjo pot življenja, ki je bila razpeta
med filozofsko-znanstvenim stališčem na eni strani ter med Toro oz. verskim stališčem
na drugi strani. Vsak ima svoja prepričljiva stališča in vsak ima svoje omejitve.
Majmonid nas poduči, da je cena, ki jo mora nekdo plačati za odločitev, da bo tako
filozof kot tudi Jud, takšna, da mora ta nekdo potrditi obe tezi v njuni polnosti in
napetosti nasprotovanja med njima. Fox je nepopustljiv, ko pravi, da je intelektualno
dejanje, ki ga je bil Majmonid prisiljen opravljati, uravnovesil ter povedal, da to ni bila
posledica njegove neodločnosti in šibkosti uma, ampak da je, ravno nasprotno, to znak
njegove velike poštenosti in integritete, ki jo vzame nase kot težko nalogo in hkrati
ohranja nezdružljive poglede. Katero izmed teh dveh ali več nasprotnih si stališč je
poudaril, je bilo odvisno od konteksta, v katerem je razprava potekala. To zadnjo točko
je dobro predstavil še en razlagalec Vodnika, Howard Kreisel, ki je navedel podobno
teorijo glede napetosti v Vodniku, ker pa ga je sam omejil le na področje etike, mu zato
daje tudi veliko manj pomena v svoji obravnavi besedila (McCallum, 2004, 22-23).

Očitno Fox ni le uveljavil svoje teorije, da je Majmonid sprejel to, kar bi bilo lahko
mišljeno kot neobičajni pristop za obravnavanje nasprotnih si stališč, kjer je vsako
izmed njih podprto z dobrimi argumenti. V svojem delu Razlaganje Majmonida skrbno
obravnava svojo teorijo tako na logični kot tudi na zgodovinski osnovi. Vendar pa,
zaradi vzrokov, ki tukaj ne morejo biti pravilno raziskani, so ti vzroki vprašljivi, saj so
navsezadnje odvisni od tega, kako Majmonid obravnava posamezne primere – predlogi,
ki podajajo izjavo o določenem predmetu, če so ti predmeti označeni s pravilnim
imenom, kot na primer Mojzes ali Sokrat. Fox je želel dokazati, da je Majmonid verjel,
da v njegovem času individualni pogoji ne bi smeli biti obravnavani kot običajna logika.
To je izviralo od Aristotela in tako dobimo nasprotne predloge, v katerih je predmet
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individualni izraz – veliko teh nasprotij v Vodniku vsebuje besedo Bog kot njihov
predmet – ker pa nimamo nobenega logičnega mehanizma, kako ravnati z njimi, jih ni
mogoče opisati kot protislovna. Kakorkoli že, v Vodniku obstaja veliko odlomkov, v
katerih Majmonid uporablja individualne izraze, da bi tako izpostavil metafizično
bistvo, ter se ne ozira na to, da zato uporabi standardno Aristotelovo logiko. V vsakem
primeru je malo verjetno, da bi Fox verjel v nekaj primerov, ki so navajali, da je bil
Mojzes prerok, hkrati pa so obstajali tudi nasprotni primeri, ki so zagovarjali, da to ni
res, niso bili dovolj odkriti in popustljivi kot taki. Ni potrebno posebej izpostavljati, da
je Foxova teorija veliko bolj domiselna in kompleksna kot zgoraj omenjeni primeri.
Kakorkoli že, te razlage imajo namen nakazati na določeno področje, na katerem se
utrjuje občutljivost na kritične preiskave (McCallum, 2004, 23-24).

Čeprav se zdi Strauss zelo znanstven in strokoven v svojih pogledih, so nam njegova
stališča in nazori vseeno veliko bliže, kot pa stališča, ki jih zastopa Marvin Fox. Fox je
namreč mnenja, da Majmonid določenih t. i. »Razlik« ni namerno vstavil v svoje delo,
temveč da so le posledica težavnosti tematike, ki jo je Majmonid pojasnjeval. Mi
menimo, da je Majmonid točno vedel, kaj počne, ter je vse stvari, ki se nahajajo v
besedilu, vstavil namenoma. Tudi sam večkrat pove, da je besedilo pisal počasi in s
premislekom ter da zato tudi od bralca pričakuje oz. ga prosi, naj besedilo bere počasi
ter naj nadaljuje z branjem šele, ko bo predelal in razumel posamezno snov oziroma
poglavje. Zdi se nam tudi, da Fox ne podaja tako jasnih misli, kot to počne Strauss. Fox
podobno kot Strauss predvideva, kako bi se izrazil Majmonid ter kaj bi raje izbral. »Fox
pravi, da je Majmonid raje sprejel stališče 'tako/in' kot pa 'ali/ali'« (McCallum, 2004, 2223). Kot smo povedali že prej, je naše stališče sledeče: da je nemogoče vedeti, kaj bi
druga oseba naredila v tem ali v onem primeru, zato vse to razumemo kot subjektivne
domneve določenega posameznika. Po Foxovem mnenju je bil Majmonid prisiljen
opravljati intelektualno delo. »Fox je nepopustljiv, da je intelektualno dejanje, ki ga je
bil Majmonid prisiljen opravljati …« (McCallum, 2004, 22-23). Mi pa menimo, da je
Majmonid z veseljem opravljal intelektualno delo, saj tudi iz njegovega pisma lahko
razberemo, da je bil njegov glavni namen pomagati ljudem. Seveda se s tem tudi mi
spuščamo v subjektivno predvidevanje, vendar pa nam je ta teorija veliko bolj blizu, kot
teorija, da je bil dejansko prisiljen. Majmonidove razprave so namreč precej obsežne in
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poglobljene. Če bi nekdo res moral pisati pod prisilo, bi pričakovali, da bodo njegove
razprave kratke, ohlapne, površne in brez neke močne vsebine. Majmonidove razprave
pa so čisto nasprotje. Pri vsaki njegovi razpravi je videti, da si je zanjo vzel čas, da se je
vanjo poglobil, da je pisal počasi in pozorno, večina razprav je tudi zelo obsežnih, vse
pa so nabite z neko globoko vsebino. Skratka, to, kar lahko vidimo pri Majmonidovem
pisanju, nas nikakor ne spominja na delo nekoga, ki bi bil prisiljen nekaj napisati.
Zaradi vseh naštetih opomb bi se veliko raje opredelili za Straussov pogled kot za
Foxov.

6.3 Leamanov pristop
Niti Fox niti Kreisel nista želela zavreči Straussovega pristopa k Vodniku za zmedene, ki
razume besedilo kot zaupno doktrino, ki vsebuje skrivnostni poduk in je namenjena le
elitnemu občinstvu. Kakor koli že, ena izmed zadnjih knjig o Majmonidu, ki se
osredotoča na Vodnik, popolnoma jasno zavrača teorijo o zaupni doktrini. Avtor
omenjene knjige, Oliver Leaman, označi stališče, da je s pisanjem Vodnika Majmonid
zavestno kršil rabinsko odredbo, kot »smešno«. Četudi so bili njegovi nameni dobri,
rabinska odredba ne sme razkriti določenih resnic. Leaman izpostavi dejstvo, da je za
filozofijo dejstvo, da je avtor Vodnika za zmedene Jud, prav toliko pomembno ali
nepomembno, kot je pomembno dejstvo, da je bil Sveti Tomaž Akvinski (1225–1274),
avtor dela Summa Theologica, kristjan. Ob takih klasičnih delih Leaman izpostavi
sledečo trditev: potrebno je upoštevati kulturni kontekst, v katerem so ta besedila
nastala. Vendar pa jih zaradi tega ne smemo obravnavati nič drugače, kot pa resna
filozofska besedila. Svoje primere ta besedila črpajo zlasti iz religije ter obravnavajo
težave, ki se pojavljajo znotraj določene teološke tradicije, vendar pa zaradi tega še ne
smejo biti označena kot posebna verska besedila. Glede na njegovo mnenje glede
Vodnika bi lahko Leamanovo knjigo opisali kot analizo glavnih filozofskih tem. V njej
med drugim razpravlja tudi o začetku sveta, o uporabi verskega jezika, o našem znanju
glede Boga, kaj se zgodi z nami po smrti in o moralnosti. Po namigovanjih, ki nam jih
podaja Strauss, Leaman prinese neko novo svežino z zagovarjanjem stališča, da spada
Majmonidov Vodnik v filozofska dela.
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Namesto tega, da bi bil Vodnik le judovska knjiga, torej knjiga, napisana od Juda za
Jude, kot pravi Strauss, je to po Leamanovem mnenju knjiga, ki je pomemben prispevek
za klasične filozofske razprave, ki so pomembne in zanimive za vse tiste, ki se ukvarjajo
s kočljivimi vprašanji, pa naj bo to Jud ali pogan. Leamanovo mnenje o obravnavanju
metafizičnih in etičnih vprašanj v Vodniku je podkrepljeno z njegovim stališčem, da je
Majmonid izpostavil teorijo o pomenu lingvistike na splošno in zlasti o verskem jeziku,
ki se ukvarja s podajanjem ustreznega mnenja glede dejstva, da čeprav o Bogu vemo
zelo malo, še vedno lahko uporabimo verski jezik v smiselnem načinu diskurza o
božanstvu in o Njegovemu delovanju na svetu. V Vodniku Majmonid vse od 50. pa do
60. poglavja obravnava problematiko božanskih lastnosti. In čeravno se morda zdi
terminologija, na kateri je Majmonidova razprava zasnovana in urejena, nekoliko
dolgočasna, bi bilo zelo narobe, če bi jo imeli za nepomembno v sodobnih razpravah o
verskem jeziku. Pravzaprav sploh ne moremo reči, da gre za zastarelo tematiko, ki bi
imela zgolj zgodovinski pomen. Omenjena poglavja Vodnika predstavljajo radikalno
doktrino, kaj je res in kaj lahko zanesljivo povemo o Bogu: govoriti o bistvu Boga – kaj
je Bog? Iz tega lahko izpeljemo le negativne trditve, ki strogo zatrjujejo, kaj Bog ni, in
postavimo le pozitivne trditve o Božjih dejanjih. Če začnemo diskurz, ki bo prekoračil
te stroge omejitve, potem obstaja velika možnost tveganja, da bomo obsojeni kot
heretiki ali odpadniki od vere. Majmonid pravi takole: vsaka lastnost, ki jo pripišemo
Njemu, je lastnost dejavnosti ali pa je lastnost, namenjena za razumevanje Njegovega
bistva in ne njegovih dejanj, kar pomeni zanikanje pomanjkanja vprašanj o lastnostih
(McCallum, 2004, 24-25).

Na kratko povedano, ko na primer trdimo, da je Bog večen, to tudi dejansko mislimo.
Bog nima nobenega razloga, da bi opravičeval svoj lastni obstoj. Kar pa se tiče
»lastnosti ukrepanja« so to lastnosti, ki jih uporabljamo v prenesenem pomenu. To so
lastnosti, ki so po analogiji12 tako zelo podobne Božjim lastnostim, da sprožajo naša
dejanja. Ko na primer izjavimo, da je Bog milostljiv, hočemo s tem povedati, da se
obnaša na analogen način, na katerega bi tudi mi sami delovali v dejanju milosti, ki jo
12

Analogija je pojav, ki zaradi sorodnih, vzporednih vzrokov postane (skoraj) enak drugemu
pojavu (SSKJ).
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imamo drug do drugega. Pomembno se je zavedati, da Bog ni dobesedno usmiljen,
temveč se trditev o Njegovem usmiljenju nanaša le na Njegova dejanja in ne tudi na
Njegovo bistvo. Leaman nam pokaže, kako pomen te radikalne teorije verskega jezika
omogoča Majmonidu upoštevati dejstvo, da lahko Tora nagovarja ljudi na različne
načine, vernike z različnimi stopnjami intelektualnih sposobnosti in z različnimi
stopnjami izobrazbe. Različni tipi verskega diskurza so naslovljeni na različne tipe ljudi
in sicer s tistim, ki je ustrezen glede na sposobnosti njihovega intelekta. Ti diskurzi
morajo ostati ločeni, drugače bo prišlo do logičnega nesmisla in metafizične zmede.
Vendar pa to ne pomeni, da je znotraj Vodnika zakodirana kakšna skrita doktrina.
Leaman trdno vztraja, da mora biti vsak predlog v celoti prepričljiv, in da želi
Majmonid jasno in odločno predstaviti argumente v prid svojim tezam. Potem pojasni v
vseh možnih podrobnostih, ki jih je možno navesti v tako relativno kratki knjigi, kaj
točno ti argumenti so (McCallum, 2004, 25-26).

Čeprav je Leamanov pristop zelo osvežujoč, je iz njegove knjige težko razbrati, zakaj je
Straussova teorija o zaupni doktrini, ki je skrita v Vodniku »popolnoma diskontirana«,
kljub nejasnim pripombam v Majmonidovem uvodu, ki se nagibajo k temu, da bi jo
podprle. Poleg tega lahko Vodnik navajamo tudi kot knjigo, ki ni ustvarjena kot kakršen
koli izvirni prispevek k filozofski razpravi. Majmonid pravi: moj namen v tej razpravi
ni, da sestavim nekaj naravoslovnega ali da naredim povzetek pojmov, ki se nanašajo na
božansko znanost po določenih doktrinah, ali pa demonstrirati, kaj se da dokazati v njih
... za knjige, ki zajemajo te zadeve, je primerna. Če pa se bo izkazalo, da ni primerna
glede na določen predmet, potem to, kar bom povedal v zvezi s to temo, ne bo nič boljše
od vsega ostalega, kar je že bilo povedano o tem. Ker prej nismo nasprotovali Foxovim
teorijam, ki smo jih navedli, bi bilo sedaj nepravično in nepraktično, da bi nasprotovali
Leamanovemu pristopu. (McCallum, 2004, 25-26).

Če smo prej govorili o tem, da nismo najbolj naklonjeni Foxovemu pogledu, pa se nam
zdi Leamanov pogled zanimiv. Leaman namreč že takoj na začetku »označi stališče, da
je s pisanjem Vodnika Majmonid zavestno kršil rabinsko odredbo, kot 'smešno'. Četudi
so bili njegovi nameni dobri, rabinska odredba ne sme razkriti določenih resnic. Kot je
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bilo omenjeno že prej, je Leaman izpostavi dejstvo, da je za filozofijo to, da je bil avtor
Vodnika za zmedene Jud, prav toliko pomembno ali nepomembno, kot je pomembno
dejstvo, da je bil Sveti Tomaž Akvinski (1225–1274), avtor dela Summa Theologica,
kristjan« (McCallum, 2004, 24-25). Čeprav se nam zdi teza, ki jo postavi Leaman,
zanimiva, se nam zdi, da preveč poenostavlja. Strinjamo se z njim glede dejstva, da je
nepomembno, če je pisec Vodnika Jud ter da je pisec dela Summa Theologica kristjan.
Vendar pa smo mnenja, da je to dejstvo sprejemljivo v današnji dobi, medtem ko se
nam poraja vprašanje, ali je bilo to dejstvo sprejemljivo tudi tudi v dobi Mojzesa
Majmonida in Tomaža Akvinskega. Vprašanje je tudi, ali je Leaman pomislil na dobo, v
kateri sta živela ta dva velika filozofa, ali pa je le pogledal s svojega zornega kota
današnje dobe, ko skušajo biti religije in ljudje veliko bolj razumljivi in strpni drug do
drugega.

Zanimivo se nam zdi, da Leaman v nadaljevanju sicer trdi, da je potrebno upoštevati
kulturni kontekst, v katerem so besedila nastala. Vidimo lahko torej, da se je Leaman
sicer vprašal o njuni dobi, v kateri sta živela Majmonid ter Akvinski, vendar pa meni, da
moramo njuni deli dojemati kot zelo resna filozofska besedila. Glede tega se z njim
popolnoma strinjamo, pa vendar menimo, da je bilo to glede na položaj zelo težko.
Evropa se je v 19. stoletju zelo sekularizirala in ločila religijo v zasebno sfero ter
posvetne stvari v javno sfero. Zato morda sedaj Evropejci nekoliko težje razumemo, da
sta ponekod po svetu religija in javna sfera prepleteni med seboj in da delujeta z roko v
roki. Primer za to je na primer šeriatsko pravo, ki deluje kot državna zakonodaja, hkrati
pa predpisuje tudi pravila glede religije. Dejstvo, da izven meja Evrope o religiji in
Bogu govorijo tudi na ulicah, je za večino Evropejcev težko dojemljivo, saj so tako zelo
vpeti v sekularizirano Evropo, kjer je o religiji in Bogu dopustno govoriti le ob
domačem ognjišču. Morda se je tudi Leaman preveč vpel v o prepričanje in zato ni
mogel videti, da je za Juda zelo pomembno, da je nekaj pripravljeno košer, kot je za
muslimane pomembno, da je nekaj pripravljeno halal. Njihovo verovanje je zelo močno
prepleteno z javno sfero, svojo vero izražajo ter širijo namreč tudi v javnosti. Zato je
lahko za nekoga izrednega pomena, ali je knjigo napisal Jud ali kristjan. Morda to v
današnji dobi razumevanja ter dopuščanja drugačnosti ni tako zelo opazno, v dobi
srednjega veka pa je bila to prav zagotovo velika stvar. Vendar se zelo strinjamo z
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Leamanovim stališčem, da je Vodnik filozofsko delo. Leamanov pristop se nam zdi zelo
zanimiv in zabaven. Z njim se v marsikateri stvari strinjamo. Z nekaterimi stvarmi se
strinjamo le delno, nedvomno ga podpiramo veliko bolj kot Foxa. Pa vendar se nam zdi,
da nam je Straussov pogled nekako najbliže in v marsikateri stvari najbolj sprejemljiv.

6.4 McCallumov zaključek
Poraja se nam vprašanje, kako lahko v vsej tej zmedi različnih pristopov k Vodniku za
zmedene sploh nadaljujemo? Vprašanje je še posebej pereče, ker trije omenjeni pristopi,
o katerih smo razpravljali, še zdaleč niso edini mogoči. Trije omenjeni razlagalci niso
bili izbrani, ker skupaj izčrpajo vse dane možnosti, ampak ker so ravno oni v glavnem
nekakšni splošni predstavniki vseh mogočih pristopov. Strauss in Leama na čisto
nasprotnih si straneh spektra ter Fox nekje vmes (McCallum, 2004, 26).

Pomembno je poudariti, da nihče ne sme predpostavljati, da obstaja »točno določen
način«, kako je potrebno brati Vodnik, in da bi bili posledično vsi ostali načini napačni.
Glede na to, da obstajajo različni načini branja Vodnika – že zgoraj smo omenili tri
različne načine, ki jih mnogi priporočajo – je popolnoma razumljivo, da je to, kako
nekdo pristopi do besedila, popolnoma odvisno od posameznikove motivacije in od
tega, s kakšnim namenom se loti branja Vodnika. Povedano drugače: ne obstaja noben
objektivni odgovor na vprašanje, kako bi moral nekdo pristopiti k branju Vodnika.
Vendar pa se elementu subjektivnosti ni mogoče izogniti. Kako se bo nekdo lotil branja
Majmonidovega besedila, bi se dalo določiti glede na njegovo stopnjo izobrazbe ter
glede na interese, ki jih ima. Vendar pa je potrebno dodati, da kljub njihovim
raznolikostim, ki so omenjene zgoraj, medsebojne perspektive niso nujno izključujoče.
Na prvi pogled se to morda zdi presenetljiva trditev. A če se ozremo nazaj, nam
Straussov pogled (skupaj z Leamanom in Foxom) pokaže, da lahko nekdo uživa v
branju Vodnika kot besedila v klasični aristotelski zahodni tradiciji, brez nepotrebnega
zavračanja Straussevih stališč, in da se v njem skriva zaupna doktrina, ki je bila skrbno
zakodirana od njegovega avtorja (McCallum, 2004, 26–27). Težko se je izogniti sklepu,
da obstaja nekaj krožnega v Straussovem stališču. Ne le, da obstaja moralna obveza
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proti razkrivanju kakršnih koli dodatnih stvari o skrivnostnem poučevanju, ki jih Vodnik
za zmedene domnevno vsebuje poleg tistih, za katere se je avtor sam odločil, da jih
razkrije. Če nekdo ne prepozna pravega obstoja doktrine te knjige v globini, potem ne
moremo reči, da jo je resnično doumel. Če trditev podamo z drugimi besedami:
skrivnostno poučevanje, ki je predstavljeno v Vodniku, je skrito v zaupni doktrini, ki je
»resnično srce« knjige. Če se razlagalec ne strinja s tem, da zaupna doktrina obstaja,
potem po definiciji on/a ni razumel/a knjige. Vendar pa je nemogoče dokazati obstoj
takega poduka skeptiku in sicer zaradi moralne odredbe, ki predpostavlja obstoj zaupne
doktrine ter prepoveduje, da bi se razkrilo več, kot je bil Majmonid pripravljen razkriti.
Tukaj je nemogoče raziskovati naprej to krožnost. Za Straussa je pomembno, da vsak
bralec, ki zanika obstoj zaupne doktrine, dokaže, da ima on/a pomanjkanje bližine do te
zadeve, ki je nujno potrebna, za resnično razumevanje vseh knjig. Zato lahko Strauss
nagovarja le tiste, ki verjamejo v njegovo doktrino, v obstoj, ki poučuje njegov način
branja Vodnika ter glede na filozofsko trditev univerzalnosti njegovega branja, ki ni
strogo rečeno filozofsko. To Strauss predstavlja kot posebno kulturno perspektivo
skritega poduka, ki je dosegljiva in jo lahko prejmejo le določeni izbranci.
Glede na omenjene predpostavke ni nepričakovno, da Strauss na Majmonidovo besedilo
gleda kot na nefilozofsko besedilo. Zaradi tega Straussevo stališče ni le nedokazano,
ampak tudi nedokazljivo in agnostično stališče, sprejeto s spoštovanjem do njegovih
zaključkov. Nekdo je morda naklonjen zanimivi trditvi, da morebiti dejansko obstaja
skrivnostno poučevanje znotraj Vodnika, vendar, če postavimo ob stran to svojevrstno
judovsko vprašanje, še vedno cenimo te sijajne prispevke k filozofiji srednjeveške
aristotelske tradicije, ki nam je dosegljiva na površini besedila. Na to formo se
sklicujeta Leaman in Fox. Še več filozofskih odlomkov Vodnika vsebuje veliko ostrih in
dojemljivih razlag glede Aristotela in njegovih razlag v islamskem izročilu, vsebuje pa
tudi očitno jasnost in ostrino, kot tudi dostopnost, ki je bila zelo redka v tem obdobju
filozofije. Tudi osnovno poznavanje besednega zaklada filozofskih besed pri Aristotelu
bo pomagalo bralcu Vodnika za zmedene, da bo znal ceniti Majmonidova pojasnila o
vprašanjih, kot so začetek sveta, omejitev človeškega znanja, narava prerokbe ter Božja
previdnost (McCallum, 2004, 27–28).
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Blizu nam je McCallumova misel, da ne obstaja točno določen način, kako naj beremo
Majmonidovo delo. Kajti tudi sami smo mnenja, da lahko le vsak posameznik najde
svoj način razumevanja določenega dela. Omenjeni avtorji mu lahko pri tem nudijo
pomoč, vendar pa bo vsak posameznik vsako delo razumel malo drugače od drugega ter
si o njem ustvaril lastne predstave. Strinjamo se z McCallumom tudi v tem, da je
razumevanje odvisno od vzroka, zakaj se je nekdo lotil branja Vodnika. Ali se branja
loti resno ter upošteva Majmonidova navodila in prošnje, ali pa se zanje sploh ne zmeni
in njegovo delo bere bolj površno in nezavzeto. Odvisno je od tega, kakšen je človek, ki
se loti branja – ali je dobro izobražen ali manj izobražen. Morda delno že pozna stvari, o
katerih razlaga Majmonid, ali pa se mu niti ne sanja, o čem govori. Odvisno je tudi od
tega, ali so mu Majmonidove ideje blizu ter bo zato z veseljem še bolj zavzeto bral, ali
pa bo Majmonidovo mišljenje popolnoma preziral in bo knjigo odvrgel že po nekaj
prebranih straneh. Vsak filozof, ki se po svojih močeh trudi razložiti in osvetliti
Majmonidovo težko filozofsko delo, nam na svoj način približa knjigo. Z vsakim se
lahko o nekaterih stvareh strinjamo, pri drugih stvareh pa mu nasprotujemo. Pa vendar,
vsak filozof knjigo predstavi na svoj subjektiven način, tako, kot je on razumel
Majmonidovo knjigo. Nekatere trditve lahko držijo, nekatere pa so lahko popolnoma
zgrešene. Nemogoče je vedeti, kaj je prav in kaj narobe, saj vsakdo najprej pogleda iz
svojega zornega kota. Naše mnenje zato je, da bo vsak posameznik največ odnesel, če
sam prebere Majmonidov Vodnik za zmedene. Dodatne kritične razlage različnih
filozofov mu lahko pri tem tako koristijo kot škodijo. Vsakdo si mora namreč sam
oblikovati mnenje, kaj si misli o prebranem ter katera stvar ga je prepričala in katera ga
ni. Zato je naše prepričanje takšno, da mora vsakdo razčistiti pri sebi, zakaj se želi lotiti
branja Vodnika ter kakšne odgovore išče znotraj njega. Dodatna kritična mnenja ga
lahko sicer obogatijo, vendar pa ga lahko udi oropajo njegovega lastnega mišljenja.
Vsakdo naj zatorej poskuša Vodnik brati z določenim kritičnim mišljenjem in naj sam
presodi, kaj se mu zdi prav in kaj narobe.
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SKLEP
V magistrskem delu smo predstavili lik Mojzesa Majmonida ter njegovo
najpomembnejše delo, Vodnik za zmedene. V osrednjem delu magistrskega dela smo
podali naše kritično mišljenje ter tako predstavili naše videnje in razumevanje
Majmonidovega dela ter dodali različne poglede na Majmonidovo delo treh različnih
filozofov; Straussa, Foxa in Leamana ter na koncu dodali še naše zapiske prevedenega
dela. Kot smo izpostavili že v predgovoru, je bil naš cilj slovenskega bralca seznaniti z
Majmonidovim najpomembnejšim delom, Vodnikom za zmedene, ki do sedaj še ni bilo
prevedeno v slovenski jezik. Ob zaključku našega magistrskega dela ugotavljamo, da je
Vodnik za zmedene knjiga, v kateri bralec lahko najde veliko koristnih nasvetov in
razlag težje razumljivih tematik. Nekatere Majmonidove teorije o Bogu so nam blizu,
nekatere druge malo manj. Vsekakor pa menimo, da se od Majmonida lahko marsičesa
naučimo. Tudi kot človeški karakter je imel Majmonid veliko pozitivnih lastnosti, po
katerih se lahko zgledujemo. Zato upamo, da smo z našim magistrskim delom vsaj
malo približali to veličastno delo slovenskemu občinstvu.
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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava velikega srednjeveškega filozofa Mojzesa Majmonida, ki je
živel in deloval v 12. stoletju. V prvem sklopu magistrskega dela smo na kratko podali
Majmonidov življenjepis, da je bralec dobil neko okvirno sliko, kdo je Mojzes
Majmonid sploh bil. V nadaljevanju drugega sklopa smo nato predstavili trinajst
judovskih korenin vere, po katerih je Majmonid najbolj prepoznaven, predstavili smo
različna mnenja o tem, ali se je Majmonid spreobrnil v islam ali ne, ter predstavili
njegov filozofski názor. V tretjem sklopu se je bralec lahko seznanil z Majmonidovim
uvodom v njegovo delo, ki smo ga zaradi njegove obsežnosti nekoliko skrčili. Z
Majmonidovimi cilji, ki jih je želel doseči s pisanjem Vodnika, smo bralcu obrazložili
težavne izraze, mu predstavili stopnje preroškega videnja, ki jih ponuja Majmonid, mu
podali primere dobre prispodobe kot jih vidi Majmonid, mu predstavili napotke za
branje njegovega dela, ki jih Majmonid sam podaja svojim bralcem, ter mu predstavili
sedem vzrokov nedoslednosti in protislovja, ki jih navaja Majmonid. V četrtem in petem
sklopu, ki smo ju zastavili kot osrednji del magistrskega dela, smo podali kritično
mišljenje avtorja magistrskega dela in predstavili nekatere izbrane teme, ki so se avtorju
zdela pomembnejša od drugih. V šestem oziroma zaključnem sklopu smo nato podali še
tri različne filozofske poglede na razumevanje Vodnika, ki so jih kritično predstavili
naslednji filozofi: Strauss, Fox in Leaman, na koncu pa smo dodali še McCallumov
zaključek. V priloge smo priložili prevod oziroma zapiske avtorja magistrskega dela, ki
si jih je avtor ustvaril med predelovanjem angleške različice Vodnika za zmedene.

KLJUČNE BESEDE: Mojzes Majmonid, Jud, judovstvo, islam, Vodnik za zmedene,
netelesnost, intelekt.
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ABSTRACT
The focus of this Master’s dissertation is a great medieval philosopher Moses
Maimonides, who lived and worked in the 12th century. The first part of the dissertation
consists of Moses Maimonides’s brief biography, the purpose of which is to introduce
the reader with this great philosopher. In the second part, the thirteen Jewish principles
of faith are presented, which Maimonides is mostly known for. As it follows, various
views on whether Maimonides converted into Islam, as well as his philosophical beliefs,
are presented. The third part comprises Maimonides’s introduction into his work,
volume of which was slightly reduced, as it was too comprehensive. Maimonides’s
writing aims from The Guide were used to explain the complex expressions and the
degree of his prophetic vision to the reader. Also, examples of good metaphors as seen
by Maimonides are added, and so are instructions for reading the prophet’s work. At
last, the reader is introduced to the seven causes of inconsistencies and contradictions by
Maimonides himself. The fourth and the fifth part are the central part of the dissertation.
In it the reader shall find the critical thinking of the dissertation’s author, as well as his
in-depth presentation of some of the crucial themes. The final part includes three diverse
philosophical views of The Guide, presented by the following philosophers: Strauss,
Fox, Leaman, and McCallumov at the very end. Find enclosed translation and notes on
The Guide for the Perplexed, by the author of this master’s dissertation.

KEY WORDS: Moses Maimonides, Jew, Judaism, Islam, The Guide for the Perplexed,
incorporeal, intellect
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Priloga 1: Zapiski avtorja magistrskega dela
V nadaljevanju prilagamo prevod oziroma zapiske avtorja magistrskega dela, ki si jih je
avtor ustvaril medtem, ko se je poglabljal v študij prve Majmonidove knjige Vodnika za
zmedene. Ker je Majmonidovo delo polno starih filozofskih in teoloških izrazov, med
katerimi je veliko takšnih, ki so morda v današnji dobi težje razumljivi, pri študiju
Vodnika pa avtor magistrskega dela na razpolago ni imel nobenih slovenskih prevodov
in si je moral sam prevajati in razlagati nekatere težje razumljive izraze, se bralcu zato
že vnaprej opravičuje, če bodo nekateri deli zapiskov morda težje dojemljivi. Morda se
bo marsikomu zdelo tudi čudno, da se nekateri naslovi ponekod ponovijo, vendar pa
smo v prilogi vse naslove zapisali in zastavili tako, kot jih je zapisal Majmonid in
zatorej ne gre za pomoto.

Prva knjiga : Vodnik za zmedene/Moreh Nevukhim
Homonimi13
1. poglavje
Majmonid obravnava problematiko hebrejskih besed »zelem«, »toär« in »demut«.
Majmonid pojasni, da so nekateri ljudje besedo »zelem«, kar pomeni podobnost,
napačno razumeli in so zato sklepali, da če je človek podoben Bogu, ima zato tudi Bog
fizično telo. Majmonid pojasni, da ljudje Bogu nismo podobni na telesni ravni, temveč
na duhovni. Pojasni hebrejsko besedo za obliko stvari, »toär«, ter poda svetopisemski
primer » …Jožef pa je bil lepe postave in zalega obraza« (1 Mz 39,6). Na koncu pa
razloži še hebrejsko besedo »demut«, ki ima svoj koren v glagolu »damah«, kar pomeni
»on je kot« ter poda svetopisemski primer »Podoben sem kavki v puščavi…« (Ps
102,7). Majmonid pove, da se avtor ne primerja s kavko po fizičnem izgledu, temveč z
vidika žalosti (Maimonides, 2007, 13-14).

13

Homonim je »beseda, ki ima enako zvočno ali pisno podobo kot druga beseda, a drugačen
pomen, enakozvočnica« (SSKJ).
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2. poglavje
Majmonid obravnava svetopisemsko zgodbo o grehu Adama in Eve, v katerega ju je
zapeljala kača. Izpostavlja vrstico 1 Mz 3,5: »…in bi postala kakor Bog…«. Majmonid
pove, da vsak Jud ve, da je izraz »Elohim« homonim, ki označuje Boga, angele, sodnike
in vladarje. Majmonid pojasni, da Adam v stanju nedolžnosti in medtem, ko je bil voden
izključno od odseva in tega, da je bil narejen malo nižji od angelov (kot pravi psalm
8,6), še ni mogel doumeti očitne resnice. Šele ko se je pregrešil in je bil kaznovan tako,
da je izgubil del intelektualne sposobnosti, ki ga je pred tem imel, se je zavedel, kaj je
primerno in kaj neprimerno. Šele takrat se je popolnoma zavedel, kakšno veličino je
izgubil s tem, ko se je pregrešil in bil zaradi tega izgnan iz raja. Majmonid navede citat
iz Svetega pisma »…spačiš mu obraz in ga preženeš« (Job 14,20) in pove, da je bil
Adam zaradi spremembe svojega prvotnega cilja poslan stran ter nadaljuje, da hebrejska
beseda »panim«, ki pomeni obraz, izvira iz glagola »panah«, kar pomeni tako »on se je
obrnil« kot tudi »namen«, ker moški običajno obrnejo svoj obraz proti stvarem, ki si jih
želijo (Maimonides, 2007, 14-16).

3. poglavje
Majmonid opozori na razliko med hebrejskima besedama »tabnit« in »temunah.«
Beseda »tabnit« ima svoj koren v glagolu »banah«, kar pomeni »on je zgradil« in
označuje gradnjo stvari. »Tabit« pomeni vzorec ali obliko, ki se nanaša na določeno
stvar. Kot na primer: »Naredijo naj natančno po tem, kakor ti bom pokazal na vzorcu
prebivališča in na vzorcu njegove opreme!« (2 Mz 25,9). Ali pa: »Podobe kakršne koli
živali na Zemlji, podobe kakršne koli krilate ptice, ki leta pod nebom« (5 Mz 4,17). Ker
se v vseh teh primerih beseda »tabnit« nanaša na obliko določenih stvari, jo Judje nikoli
ne uporabijo, kadar govorijo o kvalitetah Vsemogočnega. Medtem pa ima beseda
»temunah« kar tri različne pomene. Prvič, opisuje lahko stvari, ki so nam blizu po
našem telesnem smislu, kot na primer: »Ne spridite se in si ne delajte rezane podobe v
obliki kakršnega koli kipa, podobe moškega ali ženske« (5 Mz 4,16). Drugič, pomeni
lahko oblike, ki so plod naše domišljije. »Pri igri misli v nočnih sanjah…« (Job 4,13) in:
»obstal je, pa ga nisem spoznal, prikazen je bila pred mojimi očmi« (Job 4,16). Gre za
oblike, ki jih navadno srečamo v sanjah. Tretjič, »temunah« lahko pomeni resnično
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obliko stvari, ki jo dojame le razum. V tem tretjem pomenu se izraz nanaša na Boga:
»…in Gospodovo podobo sme gledati« (4 Mz 12,8) in pomeni: »On bo razumel
resnično bistvo Gospoda« (Maimonides, 2007, 16-17).

4. poglavje
Majmonid pove, da se naslednji trije glagoli: »raah«, ki pomeni »videti«, »hibbit«, ki
pomeni »On je videl« (tukaj je mišljeno, da je videl z očmi) in »hazah«, ki označuje
videnje z očmi, označujejo s pomenom, da je »on zaznaval z očmi« in da se ti glagoli
uporabljajo tudi v prenesenem smislu intelektualnega dojemanja. Najprej navede
primere dobesednega dojemanja: »Pogledal je in zagledal vodnjak na polju…« (1 Mz
29,2). Pri tem citatu gre za vidno dojemanje, medtem ko gre pri citatu iz prvega
poglavja Pridigarja: »… moje srce se je naučilo veliko modrosti in znanja« (Prd 1,16) za
intelektualno dojemanje. Če pa se glagol nanaša na Boga, ga je potrebno razumeti v
prenesenem pomenu. Kot na primer: »Videl sem Gospoda …« (1 Kr 22,19) ali pa »Bog
je videl, da je dobro« (1 Mz 1,10) ali pa »In videli so Izraelovega Boga …« (2 Mz
24,10). Vsi ti primeri prenesenega pomena se sklicujejo na intelektualno dojemanje in
jih zato nikakor ne smemo razumeti dobesedno. Kajti kot bo kasneje razloženo, Bog
stvari ne zaznava s telesom (Maimonides, 2007, 17-18).

5. poglavje
Majmonid spregovori o Aristotelu: kako je Aristotel, kadar je želel poizvedeti o
nekaterih zelo temeljnih stvareh ter podpreti svojo teorijo z dokazi, začel svojo razpravo
z opravičilom ter naprosil bralce, naj mu ne očitajo, da je nečimrn ter da govori o
stvareh, o katerih nič ne ve, temveč naj njegovo poizvedovanje pripisujejo njegovi
gorečnosti, da bi odkril resnično doktrino do te mere, kolikor je v človekovi moči.
Majmonid pove, da oni zavzemajo enako stališče (Majmonid govori v množini in avtor
magistrskega dela sklepa, da ni raziskoval in pisal sam, temveč da je imel svojo ekipo
ljudi, s katerimi je delal in preučeval) in sicer stališče, da ko človek začne špekulirati,
določene stvari ne bi smel obravnavati takoj naenkrat in v celoti, temveč naj naprej
študira različne veje znanosti, izboljša svoj moralni značaj ter umiri svoje strasti in šele
nato bo pripravljen za raziskovanje določene stvari. Nikakor pa se ne sme zadovoljiti s
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prvo idejo, ki se mu porodi pri določenem vprašanju, temveč naj do odgovora pride
počasi in premišljeno (Maimonides, 2007, 18-19).

6. poglavje
Majmonid omeni dva hebrejska samostalnika »ish« in »ishshah«, ki sta bila sprva
namenjena človeku in sta označevala »moškega in žensko«, kasneje pa so ju začeli
označevati kot živali, torej kot za »samca in samico«, kakor lahko beremo v prvi
Mojzesovi knjigi: »Od vseh čistih živali vzemi s seboj po sedem parov, samce in samice
…«(1 Mz 7,2). V istem oziru torej kot »ish ve-ishshah« oziroma kot »samec in samica«.
Zato bo preprosto opaziti, da je hebrejski ekvivalent »brat in sestra« prav tako
homonim, ki se uporablja v prenesenem pomenu kot »ish« in »ishshah« (Maimonides,
2007, 19).

7. poglavje
Majmonid pove, da hebrejski glagol »yalad« pomeni »nositi«. Za primer navede
svetopisemski citat »… pa mu rodita (»ve-yaledu«) sinove« (5 Mz 21,15) in pove, da se
glagol uporablja tudi v prenesenem pomenu in sicer za različne predmete, ki jih
najdemo v naravi, kot na primer »Preden so bile rojene gore …« (Ps 90,2). Beseda se v
prenesenem pomenu uporablja tudi kadar gre za oblikovanje misli in idej ali mnenj, ki
izhajajo iz njih. Kot primer navede: »… pomešani so z otroki tujcev« (Iz 2,6)
(Maimonides, 2007, 19-20).

8. poglavje
Majmonid govori o kraju. Majmonid pove, da se izvorno hebrejski izraz »makom«, kar
pomeni »kraj«, nanaša tako na določeno mesto, kot tudi na kraj na splošno. Kasneje je
ta izraz dobil širši pomen in tako pomeni tudi »položaj« ali »stopnjo«, kar zahteva
popolnost človeka v določenih stvareh. Na primer: ta človek zavzema nek določen kraj,
glede na ta in ta predmet. V tem smislu avtorji pogosto uporabljajo ta izraz za primer:
on zapolnjuje mesto (makom) svojih prednikov z vidika modrosti in pobožnosti. Vendar
pa spor še vedno ostaja na svojem mestu (makom) v obstoječem stanju. V verzu iz
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Svetega pisma lahko preberemo sledeče: »… Slavljeno Gospodovo veličastvo s svojega
kraja!« (Ezk 3,12). Ker je izraz makom v tem primeru mišljen v prenesenem pomenu, bi
lahko verz parafrazirali v: »Hvaljen bodi Gospod glede na vzvišeno naravo Njegovega
obstoja.« Kjer koli se izraz makom uporablja za Boga, odraža isto idejo in sicer to, da
moramo razlikovati položaj Njegovega obstoja, kateremu ni noben enak ali primerljiv z
njim (Maimonides, 2007, 20-21).

9. poglavje
Majmonid razloži izvorni pomen hebrejske besede »kisse«, kar pomeni »prestol«.
Možje veličine, na primer kralji, so prestol uporabljali kot sedež. Prestol predstavlja čin,
dostojanstvo in položaj osebe, za katero je narejen. Prerok Jeremija pravi glede prestola
sledeče: »Prestol veličastva, vzvišen od začetka, je kraj našega svetišča« (Jer 17,12).
Prerok Izaija pa pove sledeče: »Tako govori Gospod: nebo je moj prestol in zemlja
podnožje mojih nog …« (Iz 66,1). To je enako, kot če bi rekli: »Oni pričajo o mojem
obstoju, moji resničnosti in o moji veličini, kot prestol priča o veličini tistega, ki prestol
zaseda«. Kar smo povedali sedaj, bi moralo resničnega vernika zabavati, zato ker je Bog
netelesen in za svoj obstoj ne potrebuje materialnih stvari. Majmonid pove, moramo z
namenom, da ne bi prihajalo do zmede in herezij, božji prestol razumeti kot nekaj, kar
ni mogoče ločiti od Boga. Beseda prestol označuje božjo veličino in eksistenco, ki pa
sta od Njega neločljivi (Maimonides, 2007, 21-22).

10. poglavje
Majmonid obravnava hebrejski besedi »alah«, kar pomeni »šel je gor« in »yarad«, kar
pomeni »šel je dol.« Izraza se uporabljata v smislu dvigovanja in spuščanja. Ko se telo
premakne z višjega na nižji položaj, uporabljamo izraz »yarad«, ko pa se dvigne z
nižjega na višji položaj, uporabljamo izraz »alah«. Te dve besedi imata svojo veličino.
Ko na primer človek pade z visokega položaja, rečemo, da »je prišel dol«, ko pa se
povzpne na višje mesto, rečemo, da »je šel gor«. V peti Mojzesovi knjigi je zapisano:
»Tujec, ki je v tvoji sredi, bo stopal nadte više in više, ti pa se boš pogrezal niže in niže«
(5 Mz 28,43). Ko Vsemogočni želi, lahko človeku podari določeno stopnjo modrosti ali
preroški navdih. Komunikacijo med prerokom in božansko prisotnostjo imenujemo
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»yeridah«, kar pomeni »spuščanje«, medtem ko prenehanje preroške komunikacije
oziroma odhod božanske slave imenujemo »aliyah«, kar pomeni »naraščanje«. Izraza
»gre gor« in »gre dol« je potrebno vedno razumeti v tem smislu, kadar se nanašata na
Boga (Maimonides, 2007, 22-23).

11. poglavje
Majmonid razloži termin hebrejske besede »yashab«, kar pomeni »on se je usedel«. Kot
je zapisano: »…duhovnik Éli pa je sedèl (yashab) na stolu …« (1 Sam 1,9). A
Majmonid pove, da se je ta izraz, ker je oseba lahko najbolj negibna in mirna takrat, ko
sedi, začel uporabljati za vse, kar je stalno in nespremenljivo. Od tod tudi obljuba, da
mora Jeruzalem ostati v stalnem vzvišenem stanju. Kot je tudi zapisano: »Nerodovitni
ženi daje bivati v hiši kot veseli materi otrok …« (Ps 113,9) (v angleščini je izbor
besede bolj jasen: »sit« oziroma sedeti, saj označuje pravilnejši termin hebrejske besede
yashab, op. avt. magistrskega dela). On jo trajno ohranja srečno (Maimonides, 2007, 2324).

12. poglavje
Majmonid razlaga izraz »kam«, kar pomeni: »on je vstal«. V enem izmed pomenov
oziroma oznak tega izraza je temu nasproten izraz »sedeti« prikazan kot: »… ki ni vstal
(kam) in se pred njim ni zganil …« (Est 5,9). V nadaljevanju izraz označuje potrditev in
preverjanje stvari. To je kot sledeči citat: »Gospod bo potrdil (yakem) Svojo obljubo« (1
Sam 1,23) ali pa: »Tako je prešlo Efrónovo polje … Abrahamu v last …« (1 Mz 23,1718) ter: »… in da se bo Izraelovo kraljestvo utrdilo (ve-kamah) v tvoji roki (1 Sam
24,21). Kadar se ta glagol nanaša na Vsemogočnega, vedno pomeni: »… se bom zdaj
vzdignil (akum), govori Gospod …« (Ps 12,6). Kar je isto, kot če bi rekel: »Sedaj bom
potrdil moje besede in dal svojo odvezo za dobro in zlo.« Oseba, ki se odloči razrešiti
neko stvar, vedno spremlja svoje razreševanje stvari z naraščanjem, zato se glagol
ukvarja z »reševanjem« določenih stvari, kot na primer: »… da je moj sin povzdignil
mojega hlapca proti meni, da ta dan preži name« (1 Sam 22,8). Besede v tem
prenesenem pomenu označijo izvršitev božjih odlokov proti ljudem, ki so obsojeni, da
bodo pokončani. Kot je zapisano: »… z mečem se bom vzdignil nad Jerobeámovo hišo«
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(Am 7,9). Obstaja veliko citatov, ki jih je mogoče razlagati na takšen način, vendar jih
ne smemo razumeti na način, da On vstaja ali sedi. Naši modreci so to izrazili s sledečo
formulo: v svetu tam zgoraj ni niti sedenja niti stanja (amidah). Dva glagola »amad« in
»kam« sta sinonima in kar se reče za prvega, velja tudi za drugega (Maimonides, 2007,
24).

13. poglavje
Majmonid razlaga izraz »amad«, ki lahko pomeni »on je stal«, primarno pa pomeni
»stati pokončno« kot na primer v citatu: »Ko je Jožef stopil (be-'omdo) pred
egiptovskega kralja faraona …« (1Mz 41,46) ali pa: »… Tudi če bi Mojzes in Samuel
stopila (ya'amod) …« (Jer 15,1) ali pa v: »stal je pri njih« (1Mz 18,8). Nadalje izraz
lahko označuje prenehanje ali prekinitev, kot na primer: »… ko stojijo ('amedu) in več
ne odgovarjajo« (Job 32,16). Naslednji pomen se nanaša na trajnost, na primer: »… da
se dolgo ohranita (Jer 32,14) ali pa: »… zato mu je ostal njegov okus in njegov vonj se
ni spremenil (Jer 48,11). Kadar se ta glagol nanaša na Boga, ga je potrebno razumeti po
zgledu sledečega stavka: »Njegove noge stopijo (ve-'amedu) tisti dan na Oljsko goro …
(Zah 14,4). Dogodki, v katerih je On vzrok, bodo ostali učinkoviti (Maimonides, 2007,
25).

14. poglavje
Majmonid razloži homonim »adam«, ki primarno pomeni ime prvega človeka, ki se
pojavi v Svetem pismu in je bil ustvarjen iz »adamah«, kar pomeni zemlja. Drugotni
pomen besede je »človeštvo« kot je zapisano v citatu: »Moj dih ne bo ostal v človeku
…(1Mz 6,3) ali pa v: »človek (adam) nima prednosti pred živino« (Prd 3,19). Adam
pomeni tudi »množico«, ki je v nižjem rangu in se upira v nasprotju z drugimi, tako
nizko (bene adam) kot visoko (bene ish), kot je na primer zapisano v: »tako človeški
sinovi, tako sinovi moža, skupaj bogati in ubogi« (Ps 49,3). Tretji pomen besede adam
pa je sledeč: »… in Božji sinovi (Elohim) so videli, da so človeške hčere lepe« (1Mz
6,2) (tudi tukaj je v angleščini izbor besede bolj jasen - »the daughters of lower order« -,
saj nam bolj izrazito pove, da so bili božji sinovi več od ljudi, op. avt. magistrskega
dela). Primer je tudi: »toda kakor človek (adam) morate umreti« (Ps 82,7) (Maimonides,
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2007, 25).

15. poglavje
Majmonid pove, da imata korena »nazab« in »yazab«, čeprav se med seboj razlikujeta,
v vseh svojih oblikah isti pomen. V nekaterih primerih označujeta »stati« ali »postaviti
se«, kot je zapisano v: »Njegova sestra pa se je postavila (va-tetazzab) nekoliko proč
…« (2Mz 2,4) ali pa v: »Kralji zemlje so se dvignili…« (Ps 2,2). V drugih primerih se
glagol prevede kot trajnost: »Gospod, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v
nebesih«. Kadar pa se izraz nanaša na Boga, ga je potrebno razumeti glede na naslednji
stavek: »In glej, Gospod je stal (nizzab) zgoraj …« (1Mz 28,13). Pojavlja se kot nekaj,
kar je večno. Fraza »stal je zgoraj« označuje trajnost in stalnost Boga in ne pomeni tega,
da je Bog v fizičnem položaju (Maimonides, 2007, 25-26).

16. poglavje
Majmonid razloži, da beseda »zur« prvotno pomeni »skala«, kot je zapisano v: »udari
po skali (zur) …« (1Mz 17,6). Drugi pomen pa je »trd kamen«, kot je kremen oziroma
»noži iz kamna (zurim) …« (Joz 5,2). »Zur« se uporablja tudi za kamnolom, iz katerega
so kamni izklesani, kot je zapisano v: »Glejte na skalo (zur), iz katere ste izklesani …«
(Iz 51,1). Iz slednjega pomena izraza se je kasneje razvil še en prenesen pomen, »koren
in izvor« vseh stvari. Po besedah »Glejte na skalo (zur), iz katere ste izklesani …« (Iz
51,1) prerok nadaljuje: »Glejte na Abrahama, svojega očeta …« (Iz 51,2). Iz besed
»Abrahama, svojega očeta«, lahko očitno sklepamo, da služijo za razlago (Iz 51,1) ter
da prerok želi reči: »Hodi po njegovih poteh, imej vero v njegove napotke ter živi v
skladu s pravili življenja! Lastnosti, ki se nahajajo v kamnolomu, bi morali ponovno
poiskati v stvareh, ki so oblikovane, ter jih izklesati ven.« V slednjem pomenu je
Vsemogočni imenovan »skala«. On je izvor in vzrok vseh stvari okrog Njega. Kot je
zapisano: »… ni je Skale, kakor je naš Bog« (1Sam 2,2) (Maimonides, 2007, 26).

17. poglavje
Majmonid pove, da ne smemo misliti, da je potrebno le metafiziko učiti s pridržanostjo
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do običajnih in nepoučenih ljudi, temveč da enako velja tudi za večji del naravoslovja.
Majmonid pove, da so zato na tem mestu večkrat uporabili izraz judovskih modrecev:
»Ne razlagajte poglavja o Stvarjenju vpričo dveh«. Majmonid pove, da je bilo to pravilo
med njihovimi modreci svojsko. Tudi antični filozofi in učenjaki drugih narodov so
uporabljali prenesen pomen, ko so razpravljali o takih stvareh. Platon in njegovi
predhodniki so snov poimenovali »ženska«, obliko pa »moški«. Majmonid nadaljuje: »ti
se zavedaš« (tukaj je verjetno mišljen bralec njegove knjige), da so načela vseh
obstoječih prehodnih stvari tri: 1. snov, 2. oblika ter 3. odsotnost posebne oblike. To
tretje načelo je vedno neločljivo povezano s snovjo, kajti sicer snov ne bi mogla
spreminjati svoje oblike. A kakor hitro snov prejme določeno obliko, pride do odvzema
in to od tistega, ki je pravkar prejel. Pride do prenehanja in zamenjave ter do odvzema
druge oblike in tako naprej. Majmonid poglavje zaključi z mislijo, da če se antični
filozofi niso bali razpravljati o teh stvareh, pa so jih iz navade še vedno razlagali v
metaforah, kako zelo bi morali šele mi imeti interes za te stvari, ki imamo vero v srcu
(Maimonides, 2007, 27-28).

18. poglavje
Majmonid spregovori o treh besedah: »karab«, ki pomeni »priti blizu«; »naga«, kar
pomeni »dotakniti se«; ter »nagash«, kar pomeni »pristopiti«. Včasih te besede označuje
kot »kontakt« ali bližino v prostoru, včasih pa kot pristop človeškega znanja k stvari, ki
je podoben fizičnemu pristopu k drugemu telesu. Besedo »karab« lahko v prvotnem
pomenu najbolje izrazimo s sledečimi vrsticami: »ko se je približal taboru …« (2Mz
32,19) ali pa: »ko se je faraon bližal …« (2Mz 14,10). Beseda »naga« v prvotnem
pomenu odraža »kontakt dveh teles«, ki ga lahko zasledimo v vrsticah: »Dotaknil se je
mojih ustnic …« (Iz 6,7). Beseda »nagash« pa v prvotnem pomenu izraža »pristop k
drugi osebi«, kot je zapisano v: »Tedaj je Juda stopil k njemu …« (1Mz 44,18). K
drugemu pomenu teh besed pristopamo s pomočjo znanja ali razumevanja, ne glede na
prostor. Za besedo »naga« lahko najdemo njen drugi pomen v teh vrsticah: »… kajti do
neba sega njegova sodba« (Jer 51,9). Beseda »karab« ima svoj drugi pomen v vrsticah:
»… zadevo pa, ki je za vas pretežka, predložite meni, da jo slišim!« (5Mz 1,17). Beseda
»karab« nam v tem oziru daje informacijo o tej zadevi. Beseda »nagash« pa je v
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drugem primeru uporabljena v prenesenem pomenu, kar zasledimo tudi v vrsticah:
»Abraham je pristopil in rekel …« (1Mz 18,23). To zavzema svoj prostor v preroških
vizijah v transu, o katerih bomo spregovorili kasneje. Kadarkoli beseda označuje
preroško pisanje, ki opisuje določen odnos med Vsemogočnim ter ustvarjenim bitjem,
moramo to razumeti v kontekstu, v katerem je Vrhovno bitje netelesno in se zato ne
približuje stvarem, niti se mu ne more nihče približati ali se ga dotakniti. Ker je On
netelesen, ne more zasesti prostora. Zato pri spoštovanju vrstice: »Gospod je blizu
vsem, ki ga kličejo« (Ps 145,18) ne sme biti nobenega dvoma (Maimonides, 2007, 2728).19.

19. poglavje
Majmonid pove, da je izraz »male« homonim, ki pomeni, da ena substanca vstopa v
drugo ter jo napolni, kot je zapisano: »Stopila je k studencu, napolnila vrč …« (1Mz
24,16). V drugem pomenu označuje potek ali konec določenega obdobja: »Ko so se
dopolnili (va-yimleu) dnevi, da bi rodila …« (1Mz 25,24). V nadaljevanju označuje
najvišjo doseženo stopnjo odličnosti, kot je zapisano: »poln Gospodovega blagoslova«
(5Mz 33,23) ali pa naslednje: »Gospodovo veličastvo je napolnilo prebivališče« (2Mz
40,34). Vsako uporabo besede Bog moramo razumeti na tak na način ter nikakor ne na
način, da On s telesom zavzema prostor. Če pa vi po drugi strani menite, da je vrstica
»Gospodovo veličastvo« ustvarila luč z namenom, da bi bila razumljena ter da ta luč
vedno izraža »veličino«, ta »luč« pa vedno »napolni prebivališče«, nimamo mi na to
nobenega ugovora (Maimonides, 2007, 28-29).
20. poglavje
Majmonid pove, da beseda »ram« pomeni »visoko« in da označuje povzdigovanje
prostora v dostojanstvu, kot so veličina, čast in moč. Svoj prvotni pomen ima beseda v
vrsticah: »vode so narasle in vzdignile ladjo, da je splavala nad zemljo« (1Mz 7,17),
kasnejši pomen pa v vrsticah: »iz ljudstva sem povzdignil izvoljenca« (Ps 89,20). Kadar
se izraz nanaša na Boga, ga je potrebno razumeti na sledeč način: »Vzdigni se nad
nebesa, o Bog, nad vso zemljo tvoja slava!« (Ps 57,12). Na enak način koren »nasa«,
kar pomeni »dvigniti«, označuje oboje, povzdigovanje v prostoru ter povzdigovanje v
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činu in dostojanstvu. V mnogih primerih se glagol navezuje na »nošenje« ali »premik« z
enega mesta na drugo mesto. Kot je zapisano: »Naložili so žito na osle in odšli« (1Mz
42,26). To označuje povzdigovanje v prostoru. V drugem oziru pa imamo primer: »…
njegovo kraljestvo se bo vzdignilo« (4Mz 24,7). Kadar se glagol za Boga uporablja v
takšnem primeru, ga je potrebno razumeti v sledečem smislu: »Vzdigni se, sodnik
zemlje« (Ps 94,2) ter v: »… kajti tako govori Visoki in Vzvišeni« (Iz 57,15) in to
označuje povzdignjenost v činu, kvaliteti in moči, ne pa tudi povzdignjenosti v prostoru.
Majmonid pove, da bodo nekateri morda presenečeni, ker se ukvarja z izrazom
»povzdignjenosti v činu, kvaliteti in moči« ter se bodo spraševali, kako lahko več
različnih izrazov pomeni isto stvar. Tisti, ki imajo resnično védenje o Bogu, ne menijo
nujno, da ima On veliko atributov, temveč verjamejo, da so ti mnogi atributi, ki
opisujejo Njegovo mogočnost, veličino, moč in popolnost, identični Njegovemu Bistvu;
a Majmonid pove, da bo o tem spregovoril kasneje ter da bo božjim imenom in
atributom posvetil prav posebno poglavje (Maimonides, 2007, 29-30).

21. poglavje
Majmonid spregovori o hebrejski besedi »abar«, ki prvotno pomeni »iti mimo« in se
navezuje na gibanje telesa v prostoru, predvsem na živa bitja, ki se gibljejo na neki
določeni razdalji v ravni liniji. Kot je zapisano v: »Sam je šel ('abar) pred njimi …«
(1Mz 33,3) ter v: »Pojdi ('abar) pred ljudstvom« (2Mz 17,5). Glagol se nanaša tudi na
vrstice, ki govorijo o gibanju zvoka skozi zrak, kot je zapisano v: »… in raznesli so glas
po taboru« (2Mz 36,6). V prenesenem pomenu beseda »abar« označuje prisotnost luči
ter božansko prisotnost, ki so jo prejeli preroki v svojih preroških vizijah, kot je rečeno:
»… lonec za ogenj, iz katerega se je kadilo, in plameneča bakla sta se premikala ('abar)
med kosi živali« (1Mz 15,17). Spet drugič se beseda uporablja, ko gre oseba predaleč,
ko prekorači dovoljeno mejo. Kot govori prerok Jeremija: »Kakor pijan človek sem
postal… kakor mož, ki ga je premagalo vino« (Jer 23,9). Beseda se uporablja tudi v
prenesenem pomenu, ko povemo, da opustimo en cilj ter se obrnemo k drugemu cilju,
kot je zapisano v: »… je on izstrelil puščico, da ga je preletela« (1Sam 20,36)
(Maimonides, 2007, 30-32).
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22. poglavje
Majmonid pove, da v hebrejščini glagol »bo« označuje »priti« in da se uporablja za živa
bitja v primerih, ko gre za prihod na določen kraj ali pristop k določeni osebi, kot je
zapisano: »Tvoj brat je prišel (ba) s prevaro …« (1Mz 27,35). Nadalje beseda označuje
»vstop« v določen prostor (tudi to se navezuje na živa bitja), kot je zapisano v: »Ko je
Jožef prišel (va-yabo) v hišo …« (1Mz 43,26) in: »Ko pridete (ta-boü) v deželo …«
(2Mz 12,25). Izraz se je uporabljal tudi v metafizičnem smislu besede »priti«, ki se je
nanašal na določen dogodek, ki je govoril o netelesnih stvareh. Ker se beseda v tem
primeru nanaša na netelesne stvari, se posledično nanaša tudi na Boga, na izpolnitev
Njegovih besed ali na manifestacijo Njegove prisotnosti t. i. Shechinah. V tem
prenesenem pomenu je rečeno: »… Glej, pridem (ba) k tebi v gostem oblaku« (2Mz
19,9) in: »… ker je šel (ba) skoznje Gospod, Izraelov Bog …« (Ezk 44,2). V vseh teh
ter podobnih vrsticah je prihod Shechinah mišljen tako, kot je zapisano v: »Tedaj bo
prišel Gospod« (Zah 14,5), to pa je enako, kot če bi rekli: »Njegova beseda bo prišla« in
vse obljube, ki jih je dal prerokom, bodo izpolnjene. Zato Sveto pismo tudi dodaja: »in
vsi sveti bodo s teboj« (Zah 14,5) (Maimonides, 2007, 32).

23. poglavje
Majmonid pove, da je hebrejska beseda »yaza«, ki pomeni »prišel je ven«, nasprotje
besede »ba«, ki pomeni »prišel je noter«. Beseda »yaza« se nanaša na gibanje telesa sz
kraja, kjer je pred tem počivala, na drug kraj (pa naj bo telo živega bitja ali ne). Kot na
primer: »šli so iz (yazeü) mesta …« (1Mz 44,4) in »kadar nastane ogenj…« (2Mz 22,5).
To je bilo uporabljeno v prenesenem smislu, da označimo pojav nečesa netelesnega, kot
je zapisano: »… Komaj je prišla beseda iz kraljevih ust …« (Est 7,8). V prenesenem
pomenu moramo razumeti vsak izraz, ki se nanaša na Vsemogočnega, tako, kot je
zapisano: »Kajti glej, Gospod prihaja s svojega mesta …« (Iz 26,21). Kot bi rekli:
»Beseda Boga, ki je bila do sedaj skrita, bo prišla na dan in postala očitna«; prišlo bo
nekaj, kar prej ni obstajalo. Vse, kar pa na novo izhaja iz Boga, se pripisuje Njegovi
Besedi. Kot je zapisano v stavku: »Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, z
dihom njegovih ust vsa njihova vojska« (Ps 33,6). Ta prispodoba je vzeta za ravnanje
kraljev, ki besedo uporabljajo kot sredstvo za doseganje svojih ciljev. Bog pa v
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primerjavi z njimi ne potrebuje nobenih instrumentov za doseganje ciljev. Njegov
učinek se uresničuje izključno preko Njegove volje same. Glagol »priti ven« se zato
ukvarja z imenovanjem prikazovanja določenih božjih del, kot smo prikazali z navedbo
vrstice »Kajti glej, Gospod prihaja s svojega mesta …« (Iz 26,21). Na podoben način se
v prenesenem pomenu uporablja izraz »shub«, ki pomeni »vrniti se«, in s katerim
želimo označiti prekinitev določenega akta po božji volji, kot je zapisano v: »Odšel bom
in se vrnil na svoje mesto …« (Oz 5,15). Shechinah, ki je bila v naši sredini, oddaljena
od nas, je posledica tega, da med nami ni bilo božje zaščite. Ko prerok napoveduje
nesrečo, pravi: »Zapustil jih bom in skril svoje obličje pred njimi …« (5Mz 31,17). Ko
pa je človek prikrajšan za božjo zaščito, je izpostavljen vsem nevarnostim in postane
tarča vseh naključnih okoliščin. Njegova sreča in nesreča sta odvisni od naključja. To je
strašno, a to je ideja naslednje vrstice: »Odšel bom in se vrnil na svoje mesto …« (Oz
5,15) (Maimonides, 2007, 32-33).

24. poglavje
Majmonid pove, da je izraz »halak« prav tako ena izmed besed, ki označuje gibanje
živih bitij. Kot je zapisano v: »Jakob se je odpravil po svoji poti …« (1Mz 32,2). Glagol
»iti« pa opisuje gibanje predmetov, ki so manj trdni od teles živih bitij. Kot je zapisano
v: »Zaslišala sta glas Gospoda Boga, ki je ob dnevnem vetriču hodil po vrtu …« (1Mz
3,8) ter: »Ogenj se je spuščal na zemljo …« (2Mz 9,23). Glagol odraža tudi razširitve in
prikazovanja nečesa netelesnega, kot je zapisano v: 1Mz 3,8, kjer je »glas« usposobljen
s »hojo«. Ko se beseda »iti« nanaša na Boga, jo je vedno potrebno razumeti v prenesem
pomenu, kar velja tudi za netelesne stvari, ki označujejo pojavnost nečesa netelesnega
ali pa umik božje zaščite. Ta akt ustreza neživim bitjem kot odstranitev stvari v živih
bitjih, kot izhod iz življenja s »hojo«. Odmik božje zaščite Sveto pismo poimenuje kot
»skrivanje božjega obličja«, kakor je zapisano v 5Mz 31,18. Na istih temeljih se
zastavlja tudi izraz »iti stran« oziroma »odmakniti se od neke stvari«, kot je zapisano v:
»Odšel bom in se vrnil na svoje mesto …« (Oz 5,15). V vrstici: »In Gospodova jeza se
je vnela proti njima in je odšel« (4Mz 12,9) pa imamo dva kombinirana izraza: prvi je
odmik božje zaščite, ki se odraža v »je odšel«, drugi izraz pa je viden v razodetju: »In
Gospodova jeza se je vnela proti njima in je odšel« (4Mz 12,9). Posledica je, da je
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Mirjam postala gobova in bela kot sneg. Nasprotno pa se izraz »hoditi« uporablja samo
za vodenje, ki se nanaša na notranje življenje, ki ne potrebuje telesnega gibanja, kakor
pravi Izaija: »… pridite, hodímo v Gospodovi luči (Iz 2,5) (Maimonides, 2007, 33-34).

25. poglavje
Majmonid pove, da je hebrejska beseda »shakan« dobro poznana in da pomeni
»prebivati«, kot je zapisano v: »… ta se je naselil pri hrastih Amoréjca Mamreja« (1Mz
14,13). To je najbolj pogost pomen besede. Vendar pa »živeti v kraju« pomeni prebivati
tam za določen ali stalen čas. Ko živa oseba dolgo prebiva na nekem kraju, pravimo, da
ostaja na tem kraju, čeprav se nedvomno premika po njem. Spet drugič se izraz
uporablja metaforično za nežive stvari, kot na primer: predmet, na katerem so stvari
ustaljene, ni prostor in stvar sama po sebi ni živo bitje. Kot na primer: »naj visi nad njim
oblak: naj ga preganjajo kakor tisti, ki imajo dan žalovanja!« (Job 3,5) V tem primeru ni
dvoma, da oblak ni živo bitje in da dan ni telesna stvar, temveč dejanje prihodnosti. V
tem oziru, kadar se izraz nanaša na Boga, moramo reči, da označuje nadaljevanje
Njegove božanske prisotnosti ali Njegove Previdnosti na mestu, kjer se božja prisotnost
stalno pojavlja, ali pa označuje stvar, ki je stalno zaščitena z Njegovo Previdnostjo, kot
je zapisano v: »Prebival bom sredi Izraelovih sinov …« (2Mz 29,45). Zato je treba
izraz, kadar se ga uporablja za Vsemogočnega, razumeti kot prisotnost Shechinah v
določenem prostoru ali kot da Njegova Previdnost trajno varuje neko določeno stvar
(Maimonides, 2007, 34).
26. poglavje
Majmonid navede, da bralec nedvomno pozna talmudski rek, ki vsebuje vse možne
vrste interpretacije, ki so povezane z njihovim predmetom. Glasi se tako: »Tora govori
glede na jezik človeka«, torej lahko zlahka razumemo, da se vse to nanaša na Stvarnika.
Zato se opisovanje Boga z atributi nanaša na telesnost, da lažje razumemo Njegov
obstoj, ker si večina ljudi težko zamisli nek obstoj, ki ni povezan s telesnostjo. Zato
tisto, kar nima telesa, za njih ne obstaja. Kar koli vidimo kot popolnost, je atribut Boga,
zato ker je On popoln v vsakem pogledu in na Njem ni nepopolnosti. Vendar pa se Boga
nikoli ne opisuje kot nekaj, kar ljudje vidijo kot pomanjkljivost ali željo. Nikoli se ga ne
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opisuje, da je, pije, spi, da je bolan, nasilen ali kaj podobnega, po drugi strani pa se to
pogosto razume kot stanje popolnosti, ki ga ljudje dojemamo kot božji atribut, vendar je
to stanje popolnosti v odnosu do nas samih. Tisto, kar mi menimo, da je božja
popolnost, pa je v resnici največja nepopolnost. Vendar, če bi ljudje predpostavljali, da
Bog nima popolnosti, ki si jo človek sam pripisuje, bi ga imeli za nepopolnega.
Majmonid nadaljuje, da bralci verjetno vedo, da je premikanje eno od odlikovanj živih
bitij, ki je nujno za njihovo napredovanje k popolnosti. Živa bitja potrebujejo hrano in
pijačo za svoje življenjske potrebe in zato potrebujejo tudi gibanje, da bi prišli do tega,
kar je v skladu z njihovo naravo, in da bi se izognili tistemu, kar je za njih škodljivo.

Pravzaprav ni nobene razlike, če tudi Bogu pripišemo hrano in pijačo ter premikanje, a
glede na človeško izražanje sta hrana in pijača za Boga nepopolna, medtem ko
premikanje ni, čeprav tudi za slednje potrebuješ neko željo. Kot je bilo že večkrat
povedano, je Bog netelesen in se ne premika ter ne potrebuje počitka, saj počitek
potrebujejo le tisti, ki se premikajo. Čeprav se gibanje nanaša predvsem na živa bitja, si
je vseeno možno zamisliti netelesnost kot spuščanje, dviganje, hoja, stati, kraj, obdajati,
sedeti, prebivati, oditi, vstopiti, iti mimo, itd. Vendar ta tema ni za množico ljudi, ki so
navajeni tovrstnih idej, temveč je bila pojasnjena tistim, ki so si želeli pridobiti
popolnost, da bi lahko odstranili te pojme, s katerimi so odraščali v mladosti
(Maimonides, 2007, 34-35).

27. poglavje
Majmonid pove, da se je Onkelos prozelit, ki je bil temeljito seznanjen s hebrejskim in
kaldejskim jezikom, močno boril proti prepričanju, da je Bog telesen. Za vsak izraz v
pentatevhu, ki se sklicuje na Boga in na kakršen koli možni način namiguje na Njegovo
telesnost, je parafraziral v neskladje znotraj konteksta. V vseh izrazih, ki označujejo
kakršnokoli gibanje, Onkelos zato razlaga z Njim in sicer v kontekstu pojavljanja
določene luči, ki je bila ustvarjena z razlogom kot Shechinah. Te izraze Onkelos
parafrazira. Vrstico »bo Gospod stopil pred« (2Mz 19,11) parafrazira v: »Gospod se bo
pojavil« ali pa: »Stopil bom dol, da vidim« (1Mz 18,21) v: »sedaj se bom pojavil in
videl«. S tovrstnim parafraziranjem Onkelos opravičuje glagol »yarad«. Ko se Onkelos
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nanaša na Boga, ga predstavlja na takšen način, razen v vrstici: »S teboj pojdem v
Egipt« (1Mz 46,4), ki jo interpretira dobesedno. Preko vrstice: »Bog je rekel Izraelu v
nočnih prikaznih: 'Jakob, Jakob!' In ta je rekel: 'Tukaj sem.' Rekel je: 'Jaz sem Bog, Bog
tvojega očeta. Ne boj se iti v Egipt, kajti tam bom iz tebe naredil velik narod'« (1Mz
46,2-3) nam Onkelos razkriva pomemben vidik, ki zadeva to prerokbo.

Čeprav je celotna pripoved predstavljena kot vizija, ki se zgodi ponoči, Onkelos ni
omahoval in nočnim vizijam, ki se nanašajo na Jakoba, ni pripisal zanesljivosti
dogodka. S tem ko je Onkelos glagol »yarad« parafraziral v »On se je pojavil«, ga je
popolnoma ločil od ideje o gibanju. Pripovedi o tem, kaj se je dogajalo v glavi človeka
oziroma kaj mu je bilo povedano, pa ni spreminjal. Majmonid nadalje pove, da obstaja
velika razlika med komunikacijo preko sanj in vizijo, ki se zgodi ponoči. Vizijo lahko
predstavimo kot: »In Gospod mi je govoril«. Majmonid je bil mnenja, da je Onkelos
besedo »Elohim«, ki se pojavlja v tej vrstici, razumel, kot da označuje »angela« ter zato
ni omahoval pri prevajanju »šel bom s teboj v Egipt«. In pravzaprav ne bi bilo nič
nenavadnega, če bi Onkelos menil, da »Elohim« označuje »angela«, ker se je tudi
prerokom razodeval angel, ki je bil božji glasnik in je govoril namesto Njega, čeprav je
pravzaprav Bog govoril z njimi. Tudi Jakob bi lahko zato govoril z angelom, čeprav je
jasno, da je prisegel pred Bogom (Maimonides, 2007, 35-37).

28. poglavje
Majmonid pove, da je izraz »regel« homonim, ki v prvotnem pomenu označuje »nogo«
živih bitij. Nadalje označuje predmet, ki sledi drugemu, kot je zapisano v: »Potem bodo
prišli vsi ti tvoji služabniki k meni …« (2Mz 11,8). Dobesedno bi lahko rekli: s svojimi
nogami bodo prišli. Potem označuje besedo »vzrok« kot v sledečem primeru: »Gospod
te je blagoslovil za vsak moj korak …« (1Mz 30,30), ko zaradi nekoga drugega
občutimo končni vzrok. Takšnih primerov, ko občutimo nekaj zaradi nekoga drugega, je
nešteto. Primer je tudi vrstica: »… jaz pa bom šel počasi, kakor bo hodila živina, ki je
pred menoj, in kakor bodo hodili otroci« (1Mz 33,14). Vrstico: »pod njegovimi nogami
je bil nekakšen tlak iz safirja, tako čist, kakor sámo nebo« (2Mz 24,10) je Onkelos
parafraziral ter besedo »raglav«, ki pomeni »njegove noge« postavil v prenesen pomen
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in ga označil s »prestolom«. Vrstico »pod Njegovimi nogami« je parafraziral v: »pod
prestolom Njegove slave«. Če dobro premislite o povedanem, boste videli, kako se je
Onkelos izognil ideji o telesnosti Boga. Onkelos namreč ne reče: »pod Njegovim
prestolom«, temveč: »pod prestolom Njegove slave«, ki se navezuje na Shechinah, ki je
luč, ustvarjena z določenim namenom. S tem se Onkelos izogne k temu, da bi Bog za
svoje bivanje potreboval materialni objekt. Majmonid nadaljuje, da glede na njihovo
mnenje »pod Njegovimi nogami« oziroma »raglav« označuje »pod tistim, za kar je On
vzrok« oziroma »tisto, kar obstaja skozi Njega«. Zato lahko plemeniti otroci Izraela
resnično razumejo naravo prvotne stvari, ki jo izraža On in za katero obstoj je On edini
vzrok (Maimonides, 2007, 37-38).

29. poglavje
Majmonid spregovori o izrazu »'ezeb«, ki prvotno pomeni »bolečino in tresenje«, kot je na
primer v: »… in v bolečinah (be-'ezeb) boš rojevala otroke« (1Mz 3,16). Drugotni pomen pa je
»jeza«, kot na primer v: »Oče ga nikoli v življenju ni hotel pokarati (ne'ezab)…« (1Kr 1,6).
Tretji pomen izraza pa je tudi provokacija. Kot na primer v: »Oni pa so se upirali in žalili
('izzebu) njegovega svetega duha …« (Iz 63,10). V 1Mz 6,6: »Gospodu je bilo žal, da je naredil
človeka na Zemlji, in bil je žalosten v svojem srcu«, je mišljen ali drugi ali tretji pomen. Na
prvem primeru hebrejske »va-yit'azzeb el libbo« oziroma »Bog je bil jezen nanje zaradi njihovih
hudih dejanj« kot tudi na primeru besede »v svojem srcu«, ki sta obe uporabljeni tukaj in sta
tudi v zgodovini Noeta, Majmonid naznani svojo razlago, kaj mislijo s tem. Glede na človekovo
izražanje »on je rekel samemu sebi« ali »v svojem srcu si je rekel« se izraz uporablja, ko se
človek ne nanaša na nobeno drugo osebo. Podobno je tudi pri Bogu: »Bog si je rekel v svojem
srcu«. To se nanaša na dejanje Boga, ko se to ni nanašalo na nobenega drugega preroka. Podoba
take vrste je dopustna, ker: »Tora govori glede na jezik človeka«. Vendar v pentatevhu ni
razločno omenjeno, kakšno je sporočilo hudobni generaciji s poplavami, svarjenjem ali z
grožnjami s smrtjo. Zato pravimo, da je bil Bog jezen nanje »v svojem srcu«; tudi ko je rekel, da
poplave ne bo več ponovil, preroku ni naročil, naj to pove še drugim, zaradi tega se dodaja
besede »v svojem srcu«. Tretji pomen glagola smo razložili z vrstico »in ljudje so se uprli božji
volji«. Izraz »leb«, ki označuje »srce«, hkrati označuje tudi »voljo«, kar bomo razložili, ko
bomo razlagali homonim »leb« oziroma »srce« (Maimonides, 2007, 39).
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30. poglavje
Majmonid pove, da je izraz »akal«, ki pomeni »jesti«, prvotno uporabljen kot
»sprejemati hrano od živali«. Izraz »jesti« naj bi namreč vključeval dva vidika: prvi
vidik je izguba hrane kot »uničenje« njene oblike, drugi vidik pa rast živali, ohranjanje
njihove trdnosti, njihov obstoj ter podpora vseh sil v njihovih telesih, ki jo povzroča
hrana, ki jo prejemamo. Prvi vidik nas vodi tudi do prenesenega pomena besede v
smislu »potrošnje« ali »uničenja« substance. Zato ta vidik vključuje vse načine
odvzema stvarem svoje oblike. Kot na primer: »dežela vaših sovražnikov vas bo požrla«
(3Mz 26,38). Glede na drugi pomen vidika »jesti« je glagol »jesti« uporabljen v
prenesenem pomenu in odraža »pridobivanje modrosti« ter »učenje« za vse
intelektualne zaznave. To neprestano ohranja človeški intelekt na najboljši možni način,
kot hrana ohranja telo v formi. Kot je zapisano v: »Jej med, sin moj, ker je dober, čisto
strd, ki je sladka tvojemu grlu. Tako je modrost prijetna tvoji duši …(Prg 24,13-14). Ta
preneseni pomen glagola »jesti« v smislu »pridobivanja znanja« je pogosto mogoče
zaslediti tudi v Talmudu, na primer v: »Pridi in jej mastno meso pri rabinu« (Baba
Bathra 22a). Vsi izrazi »hranjenja« in »pitja«, ki jih najdemo v knjigi Pregovorov, se
nanašajo na modrost, ali kot pravi nek drug vir, na »zakon«. Modrost je pogosto
izražena tudi kot »voda«, kot imamo zapisano v: »O, vsi, ki ste žejni, pridite k vodi« (Iz
55,1). Prevladuje neko splošno mnenje, da ta izraz v prenesenem pomenu prvotno
označuje »lakoto« in »žejo« v smislu pomanjkanja modrosti in intelekta. Kot imamo
zapisano v: »Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu …« (Ps 42,3) (Maimonides,
2007, 39-40).

Študij metafizike
31. poglavje
Majmonid pove, da morajo bralci vedeti, da po eni strani za človeški razum obstajajo
določeni predmeti zaznav, ki so v okviru njihove zmogljivosti, po drugi strani pa so med
stvarmi, ki dejansko obstajajo, določeni predmeti, ki jih razum nikakor ne more dojeti in
ki so jim vrata zaznav zaprta. Majmonid nadalje pove, da obstajajo stvari, ki jih razum
dojame le delno, kajti če je človek sposoben dojeti nekatere stvari, to še ne pomeni, da
jih je sposoben dojeti v celoti. Majmonid meni, da je splošno znano, kako lahko
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pripadniki iste vrste tekmujejo med seboj v telesnih sposobnostih in premagujejo drug
drugega, vendar pa ima vsakdo izmed njih svoje meje, ki jih ne more prekoračiti za
vsako ceno. Vse to se nanaša na intelektualne zmožnosti človeka. Tako obstaja med eno
in drugo osebo velika razlika glede na omejene zmožnosti. Medtem ko je en človek
sposoben določeno stvar dojeti sam od sebe, jo drugi nikoli ne bo mogel razumeti,
četudi bi v to vložil veliko truda in se jo zato poskuša naučiti na vse mogoče načine, a
njegov razum je vseeno ne more dojeti. Obstajajo namreč neke določene meje, onkraj
katerih človekovo razumevanje ne more iti in zato mu je spoznanje nedostopno. Človek
sam pogosto tudi ne kaže nobene želje, da bi presegel te meje, saj se zaveda, da je to
znanje nemogoče doseči. Na primer: ne vemo, koliko zvezd je na nebu, in jih ne
moremo prešteti. Ali pa: ne vemo, koliko živali, mineralov ali rastlin obstaja. Obstaja še
veliko drugih stvari, ki bi jih ljudje radi vedeli in s katerimi so se ukvarjali misleci vseh
časov. O teh stvar se pogosto niso strinjali in o njih neprestano razpravljajo, saj želijo
razumeti stvari, ki jim še niso poznane. Vsakdo izmed njih verjame, da je odkril tisto
pravo znanje o tej stvari, četudi je človeški razum popolnoma nezmožen dokazati takšno
stvar s prepričljivimi dokazi – kajti predlog, ki je lahko potrjen s prepričljivimi dokazi,
ne more biti predmet nesporazuma, zanikanja ali zavrnitve in nihče, razen nevedneža,
ne bi ugovarjal temu dejstvu in temu rekel zanikanje ali demonstracija dokaza. Tako
lahko najdete ljudi, ki bodo trdili, da Zemlja ni okrogla in podobno. Majmonid pove, da
takih ljudi ni vključil v razpravo. Nato pove, da ta zmeda prevladuje predvsem v
metafizičnih predmetih, bistveno manj pa je prisotna v problemih, ki se dotikajo fizike
ter je celo popolnoma odsotna v eksaktnih znanostih. Aleksander Aphrodisius je rekel,
da obstajajo trije vzroki, ki človeku preprečujejo, da bi odkril natančno resnico: prvi
vzrok je po njegovem aroganca, drugi vzrok sta globina in težavnost predmeta, tretji
vzrok pa je nevednost oz. želja, zmožnost dojeti stvar. Majmonid omeni še četrti vzrok,
ki pa ni bil omenjen od Aleksandra. Ta vzrok je navada. Po Majmonidovem mnenju je
jasno, da imamo radi tisto, na kar smo navajeni in za to navede primer vaščanov. Četudi
živijo skromno in se malo umivajo, ne marajo mesta in njegovih užitkov. Raje še naprej
živijo slabše, tako, kot so navajeni, kot da bi okusili dobre stvari mesta, ki so jim tuje.
To velja tudi za stvari, ki jih je človek vajen iz mladosti; ima jih rad in jih brani. To je
tudi eden izmed vzrokov, da človek ne more najti resnice in da se oklepa ustaljenega
prepričanja, kot je na primer trditev, da je Bog telesen. To je posledica tega, da je stvari
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dolgo dojemal na takšen način. Vajen je nekaterih svetopisemskih odlomkov, do katerih
goji spoštovanje, jih dojema dobesedno in jih ima za resnične, iz česar potem pridemo
tudi do tega, da je Bog telesen. Vendar Majmonid pove, da so bile te besede mišljene v
prenesenem pomenu, za lažjo predstavo (Maimonides, 2007, 40-42).

32. poglavje
Majmonid bralce opozori, da morajo premisliti, ko naj berejo to razpravo; da je
mentalno dojemanje, zato ker je povezano z zadevo, pogoj predmeta, kar je podobno
tistemu, kjer je fizično dojemanje predmet. Navede primer očesa. Če vaše oči gledajo
naokoli, lahko zaznavajo vse, kar je znotraj dometa vašega vidnega polja. Ko začnete
oko preobremenjevati, da bi videlo predmet, ki je od očesa preveč oddaljen ali
poskušate brati pisavo, ki je premajhna za vaše oko, boste oko s prisilo oslabili, ne samo
za ta določen predmet, temveč bo posledično postalo šibkejše in ne bo zmoglo več
zaznavati tistih stvari, ki jih je prej lahko dobro videlo. Podobno velja tudi za zmožnosti
tistih, ki se pretirano predajajo študiju določene znanosti. S pretiravanjem bo oseba
izčrpala svoje moči ter postala zmedena in ne bo razumela niti tistega, kar je prej
razumela. Tudi sposobnosti telesa in mentalne sposobnosti so enake v tem oziru. Zato
lahko rečemo, da če boste priznali dvom o neki stvari in se ne boste skušali več
ukvarjati z njo ali se skušali prepričati, da obstajajo dokazi za stvari, ki jih ni mogoče
demonstrirati oz. da ne boste več na vsak način skušali zanikati stvari, ki so zunaj vaših
meja, potem boste dosegli najvišjo stopnjo človeške popolnosti in boste kot R. Akibha,
ki je v miru vstopil v problematiko teoloških vprašanj in tudi v miru izstopil iz njih. Če
pa boste skušali preseči meje svoje intelektualne moči (ki jih je nemogoče preseči
oziroma če jih že lahko, so njihove zmožnosti zelo malo verjetne), potem boste kot
Elisha Aber. V tem primeru vam ne bo samo spodletelo, da bi postali popolni, temveč
boste postali silno nepopolni. Ideje, ki so zgolj plod domišljije, bodo prevladovale nad
vami. Nagibali se boste k napakam ter zanemarjali navade na račun zmede, ki bo
vznemirjala vaš um. Kot je zapisano v vrstici: »Če si našel med, ga jej zmerno, da se ga
ne boš prenajedel in ga izbruhal« (Prg 25,16). Majmonidu se zdi primerjava hrane in
znanja čudovita, ker je med čudovit, dober in odličen, če pa z njim pretiravamo, nam
lahko škoduje. Kot so rekli tudi judovski modreci: »Ne sprašuj se po stvareh, ki so
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pretežke zate, ne išči tistega, kar je tebi skrito. Študiraj tisto, kar ti je dovoljeno in se ne
obremenjuj s skrivnostmi.« S tem so judovski modreci želeli povedati, naj se človek
ukvarja le s stvarmi, ki so znotraj človekovih zaznav, saj so stvari, ki so zunaj njegovega
dosega, zanj lahko zelo škodljive, kot smo že pojasnili. Obstaja še veliko takšnih in
podobnih prispodob. Vendar namen prerokov in judovskih modrecev ni bil z
omenjenimi razlagami zaprti vsa vrata v celoti in preprečiti umu, da bi dojel, kaj je v
dosegu njegovih zmožnosti in kaj ni, kot si predstavljajo nevedni ljudje, temveč je bil
njihov namen pojasniti, da ima človeški razum svoje meje, kjer se mora ustaviti
(Maimonides, 2007, 42-43).

33. poglavje
Po Majmonidovem mnenju je potrebno vedeti, da je zelo škodljivo začeti z vejo
filozofov, torej metafiziko, oziroma najprej razložiti smisel korporacije, ki se pojavlja v
prerokbah in razlaga metafore, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi poročili, kakršna se v
velikem številu pojavljajo v spisih prerokov. Ravno nasprotno. Potrebno je začeti z
mladimi in manj izobraženimi, glede na njihove zmožnosti. Torej s tistimi, za katere se
zdi, da kažejo talent in imajo zmožnosti za višjo raven študija. To je razvidno na podlagi
dokazanega in na resničnem logičnem argumentu. Preko tega se postoma napreduje k
popolnosti, ali s poučevanjem ali pa s samo-poučevanjem. Tisti, ki bo najprej začel z
metafiziko, ne bo le postal zmeden v zadevah vere, temveč bo tudi zapadel v popolno
nevero. Majmonid to primerja z dojenčkom, ki ga hranijo s pšeničnim kruhom, mesom
in vinom: ta dojenček bo zagotovo umrl, vendar ne zato, ker je ta hrana neprimerna za
človeško telo, temveč zaradi šibkosti otroka, ki te hrane ne zmore prebaviti in zato od
nje nima koristi. Enako velja za resnične principe znanosti. Predstavljene so v enigmah,
oblečene v uganke in razlagane od modrih ljudi na najbolj skrivnosten način. Ne zato,
ker bi vsebovale kakšno prekrito zlo, temveč zaradi nezmožnosti človeka, da bi jih dojel
takoj na začetku svojega študija. Dali so jim le rahlo aluzijo14, ki bo koristila kot vodnik
tistim, ki bi jih bili sposobni dojeti. Zato jih znanost imenuje skrivnosti (sodoth) in
skrivnosti zakona (sitre torah), kar je tudi vzrok, da »Tora govori glede na jezik
14

Aluzija je prikrito merjenje na kaj, namigovanje (SSKJ).
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človeka«. Kot smo že pojasnili, Tora služi poučevanju mladih, žensk in običajnih ljudi.
Ker so slednji nezmožni dojeti resnični smisel besed, je tradiciji zadoščalo, da jim
prenese vse resnice, ki so bile vzpostavljene. Glede na ideal so bile ustvarjene
pripombe, ki naj bi jih vodile k poznavanju njihovega obstoja, čeprav s tem še ne
razumejo njihovega pravega bistva.

Ko človek enkrat pride do spoznanja »skrivnosti zakona«, bodisi s pomočjo učitelja
bodisi s samostojnim učenjem, takrat pripada tistim, ki verjamejo v resnične principe,
bodisi zaradi jasnega dokaza, kjer je dokaz mogoč, bodisi zaradi prisilnega argumenta,
kjer je to dopustno. Takrat bo ta človek imel vse prave predstave o tem, kar je že prej
spoznal v metaforah in bo sedaj tudi popolnoma razumel njihov pravi smisel. Kot smo
že pogosto omenjali v tej razpravi, se naj Ma'aseh Mercabah, ne razlaga, niti v
prisotnosti enega samega učenca, razen če je ta zelo inteligenten, pa še takrat naj se mu
predstavi le naslove poglavij. Majmonid pove, da morajo zato tudi oni začeti s
poučevanjem teh predmetov glede na zmožnosti učencev in pod dvema pogojema: prvi
pogoj je, da bo učenec moder in bo uspešno šel skozi pripravljen študij, drugi pogoj pa
je, da bo inteligenten, talentiran in z jasno presojo, da bo hitro dojemal in imel tudi svoj
lasten razum (Maimonides, 2007, 43-44).

34. poglavje
Majmonid navede pet argumentov, zakaj se navodila ne smejo začeti z metafiziko,
temveč naj se sprva omejijo in ustrezajo kot zaznamek, s katerim se lahko poenoti
množica. Prvi argument: predmet obravnave je težaven, občutljiv in ima svojo globino,
zaradi česar se navodila ne bi smela začeti z nejasnimi in pretežavnimi predmeti.
Judovski modreci zato na tem mestu podajo eno izmed mnogih prispodob: tisti, ki zna
plavati, lahko prinese bisere iz globine morja, tisti, ki pa ne zna plavati, bo utonil. Zato
naj se tveganju izpostavljajo le tiste osebe, ki so dobile prava navodila.

Drugi argument: inteligenca človeka na začetku še ni zadostna, ker človek takrat še ni
obdarjen s popolnostjo, temveč ima le potencialno popolnost, nima pa je tudi v resnici.
In če ima človek nekatere potencialne zmožnosti, to še ne pomeni, da se bodo v njem
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tudi uresničile. Morda mu še vedno primanjkuje nečesa, bodisi zaradi nekaterih ovir
bodisi zaradi pomanjkanja urjenja v praksi, kar bi mu omogočilo, da bi te zmožnosti
postale resnične. Vendar pa obstaja veliko stvari, ki človeka ovirajo na poti k
popolnosti, kar Majmonid utemelji z besedami judovskih modrecev, ki so opazili, da je
le malo takšnih, ki se povzpnejo na najvišjo stopnjo popolnosti.

Tretji argument: pripravljalne študije trajajo dolgo časa. Človek si seveda želi prispeti
na cilj, vendar se v dolgotrajnem procesu pogosto začne dolgočasiti in si ne želi več
nadaljevati. Majmonid pove, da naj bodo bralci prepričani, da če bi človek lahko
dosegel cilj brez pripravljalnega študija, bi bil ta študij zelo težaven in naporen. Nato
navede primer: če bi vprašali kogar koli, ali si želi vedeti stvari kot na primer kaj so
nebesa, kdo so angeli, kako je nastal svet in podobno, bi vsakdo brez dvoma rekel, da si
želi in bi nato želel, da mu na kratko predstavite omenjene stvari, da bi potešil svojo
radovednost. A če bi mu rekli, naj odloži vse druge stvari, četudi samo za en teden, da
bi se lahko izobrazil o teh stvareh, tega ne bi želel storiti. Zadovoljil bi se z domišljijo in
z zavajajočimi pojmi in ne bi želel slišati, da je za take stvari potreben pripravljalni
študij in vztrajno raziskovanje. Majmonid nadaljuje z mnenjem, da bralec seveda ve, da
so ti predmeti povezani med seboj. Majmonid pravi, da v obstoju ni ničesar razen Boga
in Njegovih del. Njegova dela pa vključujejo vse obstoječe stvari, razen Boga in mi
lahko pridobimo znanje o Njem le preko Njegovih del. Njegova dela pričajo o
Njegovem obstoju in nam govorijo, kaj je potrebno domnevati v povezavi z Njim in kaj
mu je potrebno pripisovati. Tisti, ki si želi doseči človeško popolnost, se mora naprej
lotiti študija logike in poleg tega študirati še različne veje matematike, v ustreznem
vrstnem redu. Nato naj se loti fizike in šele na koncu metafizike. Majmonid pove, da so
ugotovili, da marsikdo, ki se loti študija teh disciplin, obupa in odneha. Tisti, ki pa so
obdarjeni z zadostno zmogljivostjo, ne prekinejo svojega študija vse do svoje smrti, ko
jih ta preseneti, medtem ko se še vedno ukvarjajo s pripravljalnimi lekcijami.
Poleg tega obstaja še en nujen razlog za to, da se lotimo študija predhodnih disciplin.
Med študijem se nam namreč odpre veliko dvomov in vprašanj, ki jih sicer hitro
razumemo, po drugi strani pa je nemogoče dokazati neko trditev oziroma odstraniti
dvom, brez da bi se zatekli k večjim predlogom, ki so vzeti iz tega predhodnega študija.
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Majmonid zato pravi, da je človek, ki se loti študija metafizike brez pravih priprav, kot
popotnik, ki potuje in na poti pade v globok jarek, iz katerega se ne more rešiti sam.

Četrti argument je vzet iz telesne konstrukcije človeka. Dokazano je namreč, da je
moralno ravnanje priprava na intelektualni napredek in da lahko samo moralen in
neomajen človek doseže intelektualno popolnost, ker je samo takšen človek pridobil
pravilne predstave. Večina ljudi si zato misli, da popolnosti ni mogoče doseči.
Majmonid nadalje navede, da nemirne osebe, ki so preveč strastne, silovite, pretirano
navdušene in podobno, ne bodo mogle nikoli doseči popolnosti. Nesmiselno je, da bi se
takšna oseba ukvarjala s predmetom, kot je metafizika, saj je ta znanost bistveno
drugačna od mnogih drugih znanosti in je ne more doumeti vsaka oseba. Zato tudi ni
modro, da bi mlade ljudi učili metafizike. Zanje je namreč nemogoče, da bi jo dojeli,
ker imajo preveč nemirno kri, njihov plamen mladosti jim megli um. Šele ko se bo
njihovo srce umirilo in bodo postali ponižni in zmerni v temperamentu, šele takrat bodo
sposobni dojeti najvišjo stopnjo popolnosti Boga.

Peti argument: človek se ne more neprestano ukvarjati le z intelektualnostjo, saj mora
zadovoljiti tudi svojo potrebo po materialnih dobrinah, ki jih potrebuje za telo. Zlasti še,
če mora preživljati še ženo in otroke. Vendar lahko postane tudi zelo nevarno, če te
stvari počne po nepotrebnem in slabih navad. Tudi ni dobro, če je popoln človek preveč
zaposlen z nujnimi stvarmi, še toliko manj, če se preveč ukvarja z nepotrebnimi stvarmi.
Če ima preveliko željo po njih, lahko posledično zaradi tega oslabi ali popolnoma izgubi
voljo do študija. Tak človek ne bo dosegel tistega, kar bi lahko s svojimi sposobnostmi
oziroma bo njegovo znanje nepopolno, zmedeno in bo imel napačne ideje. Zato je študij
metafizike primeren le za izbran krog ljudi in ne za vsakogar (Maimonides, 2007, 4449).

35. poglavje
Majmonid pove, da morajo vsi ljudje in otroci vedeti in verjeti, da je Bog Eden in da je
On edini, ki ga lahko častimo. Vsi morajo biti tudi podučeni o tem, da je Bog netelesen
in da nima nikakršne podobnosti z bitji, ki jih je ustvaril. Njegovo življenje je
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popolnoma drugačno od vseh ostalih življenj in Njegova modrost je večja od najbolj
modrega človeka. Božje in naše modrosti ne moremo primerjati na kvantitativni
oziroma kvalitativni način. Kajti če primerjamo dva človeka, med katerima je eden
močan in drugi šibak, ju lahko primerjamo samo, če spadata v isti kategorični razred;
vse, kar se nanaša na Boga, pa je popolnoma drugačno od naših lastnosti. Povedano je
dovolj za usmerjanje otrok in običajnih ljudi, ki morajo verovati, da obstaja bitje, ki je
popolnoma netelesno in je neločljivo povezano s telesom kot nekakšna sila v njem. To
je Bog, ki presega vse. Vendar pa obstajajo stvari, kot so Njegova imena, Njegovi
atributi, Njegovo stvarjenje, Njegovo znanje o vsem in podobno, ki so zelo težka
vprašanja, in te stvari naj se zato razlaga samo ljudem, ki so dovolj inteligentni, da jih
razumejo. Stvari pa, kot na primer to, da je Bog netelesen, da ga ne moremo primerjati z
nobenim drugim bitjem ter da On ni predmet zunanjih vplivov, so nasprotno stvari, ki
morajo biti pojasnjene vsakomur in sicer glede na njegove zmožnosti dojemanja.
Razloži naj se jih tako otrokom in ženskam kot neumnim in nevednim. Brez netelesnosti
ni enotnosti, kajti telesnost je že po sami definiciji sestavljena iz dveh delov materije in
oblike (Maimonides, 2007, 49-50).
36. poglavje
Majmonid pove, da pri preučevanju zakona in preroških knjig ne bomo zasledili
izrazov, kot so: »goreča jeza«, »provokacija« ali »ljubosumje«, ki bi se nanašali na
Boga, razen v primerih malikovanja, kajti malikovalec je sovražnik Boga. Kot je
zapisano v citatu: »Varujte se, da se vaše srce ne da zapeljati, da bi skrenili s poti in
služili drugim bogovom in se jim priklanjali. Sicer bi se proti vam vnela Gospodova
jeza« (5Mz 11,16-17). Podobnih citatov, ki se navezujejo na malikovanje, je ogromno in
če preučite vse takšne primere, ki jih zasledite v svetih spisih, boste videli, da potrjujejo
naše stališče. Preroki so zato v svojih spisih temu posvečali posebno pozornost, saj je
malikovanje napačno predstavljanje Boga. Kajti če nekdo verjame, da Gospod stoji,
medtem ko v resnici sedi, da angeli jedo in pijejo ali da se lahko poleg Boga časti še
koga drugega, potem ta ne izhaja iz resnice. Majmonid pravi, da je to nevednost nekoga,
ki se dotika zelo pomembnih stvari v vesolju, pomembnejših od drugih stvari. Če nekdo
ne ve, da je sonce sferične oblike, je to manj pomembno, kot če nekdo ne ve ali obstaja
Bog in ali svet lahko obstaja brez Boga. In če nekdo domneva, da je sonce krog, to še ni
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tako škodljivo, kot če verjame, da obstaja več bogov. Malikovalci pri svojem verovanju
ne zanikajo, da poleg njihovih bogov obstaja še kakšen Bog in noben malikovalec ne
domneva, da je kakršna koli podoba iz kovine, kamna ali lesa ustvarila zemljo in nebo
in ju tudi upravlja. Malikovanje namreč temelji na prepričanju, da določena oblika
predstavlja posrednika med Bogom in Njegovim stvarstvom. Čeprav malikovalci
verjamejo v Boga, s čaščenjem malikov napadajo pravico, ki gre izključno Bogu. Ta
pravica je, da je le Njega treba častiti in mu služiti, kar je bilo zapovedano z namenom,
da bi se verovanje ljudi v obstoj Boga utrdilo, kot je zapisano: »Služi pa Gospodu,
svojemu Bogu …« (2Mz 23,25). Prenos te pravice na druga bitja so povzročili ljudje, ki
so opazili le obrede, brez da bi razumeli njihov pravi pomen oziroma resnični značaj
obstoja, ki je čaščenje, in se s tem odpovedali verovanju v obstoj Boga. Zaradi tega so
bili kaznovani s smrtjo. Kot je zapisano: »… ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha«
(5Mz 20,16). Namen te zapovedi je bil iztrebiti lažno mnenje, da to ne bi škodovalo še
drugim ljudem. Malikovalci so, kot uči Sveto pismo, sovražniki Boga, saj s svojim
čaščenjem malikov prebujajo jezo Boga. Majmonid nadalje pove, da pa je še veliko
hujša od malikovalca tista oseba, ki ima napačno predstavo o Bogu. Oseba, ki verjame,
da Bog ne obstaja ali ki verjame, da je Bog zgrajen iz dveh elementov (oblika in forma,
op. prev.), da je Bog telesen ali da je predmet zunanjih vplivov, taka oseba je veliko
hujša od malikovalca. Povezovanje Boga s telesnostjo namreč prebuja srd Boga, zaradi
česar postanemo največji Božji sovražniki (Maimonides, 2007, 50-52).

Homonimi v Svetem pismu
37. poglavje
Majmonid razloži, da je izraz »panim«, kar pomeni »obraz«, homonim, ki se v večini
primerov uporablja v prenesenem pomenu. Izraz primarno označuje »obraz živega
bitja«, kot je zapisano v: »zakaj so vsi obrazi prebledeli« (Jer 30,6). Drugi pomen
besede »panim« pa odraža »jezo«. Ta drugi pomen se pogosto nanaša na Boga, kot je
zapisano: »Jaz pa bom obrnil svoje obličje zoper tega človeka« (3Mz 20,3). Tretji
pomen besede je »predstavitev obstoja osebe«, kot je zapisano: »pred vsem ljudstvom
razodevam svojo slavo« (3Mz 10,3). V istem kontekstu se beseda uporablja tudi za
sledeči primer: »Gospod pa je govoril z Mojzesom iz obličja v obličje« (2Mz 33,11), ko
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med Mojzesom in Bogom ni nobenih posrednikov. Ali pa v primeru: »In Gospod vam je
govoril iz srede ognja; slišali ste zvok besed, niste pa videli nobene podobe, le glas ste
slišali« (5Mz 4,12). Takšen primer, kjer slišimo božji glas, ne vidimo pa podobe
oziroma vmes ni posrednika, kot je angel, imenujemo »iz obličja v obličje«. Beseda
»panim« označuje tudi »pozornost in upoštevanje«, kot je zapisano v: »Če kdo spolno
občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite« (3Mz 20,15) ali pa kot blagoslov:
»Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv« (4Mz 6,25)
(Maimonides, 2007, 52-53).

38. poglavje
Majmonid predstavi hebrejski izraz »abor«, ki pomeni »zadaj«, kot je zapisano v: »Od
odvečnega previsa pri preprogah šotora naj visi polovica preproge čez zadnjo (abare)
stran prebivališča« (2Mz 26,12). V drugem primeru beseda pomeni »po«, kot jer
zapisano v: »tudi za njim ni vstal nobeden, ki bi mu bil enak.« (2Kr 23,25). Izraz
vključuje tudi ideje z moralnimi načeli: »Za Gospodom, svojim Bogom, hôdite« (5Mz
13,5) in sicer v smislu, naj ljudje sledijo božji volji, naj hodijo po Njegovih poteh in naj
posnemajo Njegove kreposti (Maimonides, 2007, 53-54).

39. poglavje
Majmonid predstavi hebrejski homonim »leb«, ki pomeni »srce«. Gre za organ, ki je vir
življenja vseh, ki ga posedujejo. »… in vzel je v pest tri sulice in jih zasadil Absalomu v
srce« (2Mz 18,14). »Leb« se opisuje kot organ, ki je osrednji del telesa in se v
prenesenem pomenu uporablja tudi kot izraz »sredinski del stvari«, kot je zapisano v:
»do srede (leb) neba« (5Mz 4,11). Nadalje beseda lahko pomeni tudi »misel«, kot je
rečeno: »Mar nisem bil v duhu ali srcu poleg« (2Kr 5,26), kar bi lahko povedali tudi kot:
»bil sem s teboj v mislih, ko se je zgodil določen dogodek«. Beseda označuje tudi
»posvet«, kot je na primer 1Kr 12,39: »Ves Izrael je bil enega srca (leb), da postavijo
Davida za kralja.« Beseda »leb« označuje tudi »voljo«, kot lahko beremo v: »Dal vam
bom pastirjev po svojem srcu ali volji« (Jer 3,15). V tem oziru se beseda nanaša na
Boga v prenesenem pomenu. Beseda se uporablja tudi v smislu »razumevanja« kot
lahko beremo: »srce modrega je v njegovi desnici« (Prd 10,2). Njegovo razumevanje
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ima prave misli tudi pri največjih težavah. Beseda »leb« se večinoma uporablja v
prenesenem pomenu, kadar se nanaša na Boga, izjemoma pa se nanaša tudi na »voljo«,
zato mora biti vsaka vrstica razložena glede na kontekst (Maimonides, 2007, 54-55).

40. poglavje
Majmonid predstavi homonim »ruah«, ki v prvem pomenu izraža »zrak« in je eden
izmed štirih elementov. Kot je zapisano v: »…in duh Božji je vel nad vodami« (1Mz
1,2). V drugem pomenu beseda »ruah« pomeni »veter«, kot piše v: »…in Gospod je
gnal vzhodni veter (ruah) v deželo ves tisti dan in vso noč« (2Mz 10,13). V tretjem
pomenu beseda označuje »dih«, kot piše: »…v katerem je dih (ruah) življenja…« (1Mz
7,15). V četrtem pomenu beseda »ruah« označuje tisto, kar ostane od človeka po
njegovi smrti, kot je zapisano: »…duh (ruah) pa se vrne k Bogu, ki ga je dal« (Prd
12,7). V petem pomenu pa beseda »ruah« označuje »božansko inspiracijo prerokov, pri
čemer oni prerokujejo. Kot je zapisano: »…vzel bom od duha (ruah), ki je nad teboj in
ga dal nadnje…« (4Mz 11,17). Tudi pomen namena »volja« je prisoten v besedi »ruah«,
kot piše v: »Duh (ruah) Egipčanov se bo zmedel v njihovi notranjosti, pogoltnil bom
njihov nasvet« (Iz 19,3). Kot smo opazili ima beseda »ruah« pet oznak, ki se na splošno
nanašajo na Boga, zaradi tega je potrebno vsak primer obravnavati individualno glede
na kontekst (Maimonides, 2007, 55).

41. poglavje
Majmonid razloži, da hebrejska beseda »nefesh«, ki pomeni »duša«, označuje vitalnost,
ki je skupna vsem živim in čutečim bitjem. Kot je zapisano: »vsemu, kar se giblje po
Zemlji in ima v sebi življenje/živo dušo (nefesh) …« (1Mz 1,30). Beseda označuje tudi
kri: »… kajti kri (nefesh) je življenje in ne smeš jesti življenja z mesom vred« (5Mz
12,23). Drugi pomen besede je »razlog«, ki je prepoznavna lastnost človeka: »…kakor
živi gospod, ki nam je dal to življenje/dušo…(Jer 38,16). Tretji pomen besede označuje
tisto, kar ostane od človeka po njegovi smrti: »naj bo duša (nefesh) mojega gospoda
povezana v svežnju živih pri Gospodu« (1Sam 25,29). Četrti pomen besede pa označuje
»voljo«, na primer v: »ne izročaj ga pohlepu/volji (be-nefesh) njegovih sovražnikov«
(Ps 41,3). Kadar se »nefesh« nanaša na Boga, se vedno nanaša na četrti pomen besede
xxviii

(Maimonides, 2007, 56).

42. poglavje
Majmonid pove, da beseda »hai«, ki pomeni »živeti«, označuje čuteč organizem.
Dobesedno beseda pomeni »rasti« in »imeti senzacijo«, na primer v stavku: »Vse, kar se
giblje in živi« (1Mz 9,3). Drugi pomen besede je okrevanje od številnih bolezni: »… ko
je bil bolan in je spet ozdravel (va-yehi)« (Iz 38,9). Beseda »mavet« pa označuje »smrt«
in »hude bolezni«, na primer: »Tedaj mu je omrtvelo (va-yamot) srce v njegovem
telesu, bil je kakor kamen« (1Sam 25,37). V tretjem pomenu pa se beseda »hai« nanaša
na pridobitev modrosti: »Kajti kdor me najde, najde življenje« (Prg 8,35). Glede na to
metaforo so resnična načela poimenovana »življenje«, škodljiva načela pa »smrt«. Kot
je rekel Vsemogočni: »Glej, danes sem položil predte življenje in srečo/dobro, smrt in
nesrečo/zlo« (5Mz 30,15), s čimer želi pokazati, da so »življenje« in »dobro« ter »smrt«
in »zlo« identični pojmi (Maimonides, 2007, 56-57).

43. poglavje
Majmonid razloži, da je hebrejska beseda »kanaf« homonim, ki se v večini primerov
uporablja metaforično. Prvotno naj bi beseda označevala »krilo letečih bitij«, na primer
v: »podobe kakršne koli krilate (kanaf) ptice, ki leta pod nebom« (5Mz 4,17). V drugem
primeru se beseda uporablja v prenesenem pomenu za krila ali za robove oblačil:
»Narêdi si čopke na štirih vogalih (kanfoth) ogrinjala, s katerim se ogrinjaš« (5Mz
12,12). V tretjem primeru pa beseda označuje končni del naseljenih območij zemlje in
vogale, ki so najbolj oddaljeni od našega bivanja, na primer: »da prime za robove
(kanfoth) zemlje« (Job 38,13) in: »s konca (kenaf) sveta slišimo petje« (Iz 24,16). Ibn
Ganah v svoji knjigi Hebrejske korenine pravi, da se beseda »kenaf« uporablja v smislu
»prikrivanja« v analogiji z arabsko besedo »kanaftu alshaian«, kot kaže primer: »… se
tvoj Učitelj ne bo več skrival, temveč bodo tvoje oči gledale tvojega Učitelja« (Iz
30,20). Majmonid meni, da je to dobra razlaga in da ima beseda kenaf enak pomen tudi
v: »… naj ne odgrinja (kenaf) odeje svojega očeta« (5Mz 23,1) in v: »… razgrni
(kenafeka) krajec svojega plašča čez svojo deklo« (Rut 3,9). Majmonidovo mnenje je,
da se v tem oziru beseda uporablja v prenesem pomenu in se nanaša na Boga in na
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angele. Po Majmonidovem prepričanju so tudi angeli netelesna bitja. Zato moramo
besedo, kadar se nanaša na angele, razumeti kot »prikrivanje« (Maimonides, 2007, 5758).

44. poglavje
Majmonid pove, da je beseda »'ayin« homonim, ki prvotno označuje »vodnjak«:
»Gospodov angel jo je našel pri studencu/vodnjaku ('en)« (1Mz 16,7). V drugem
primeru pomeni »oko«: »oko ('ayin) za oko ('ayin)« (2Mz 21,24). V tretjem primeru se
beseda nanaša na »zaščito«: »Pojdi ponj, glej nanj« (Jer 39,12). Ko se beseda nanaša na
Boga, jo je potrebno razumeti v prenesenem pomenu: »moje oči in moje srce bodo tam
vse dni« (1Kr 9,3). Njegova zaščita, ki jo lahko opazimo v prej omenjeni vrstici, je nad
vsem, kar je na Zemlji. Ko je beseda »oko« uporabljena v povezavi z glagolom »videti«
(raah ali hazah), kar lahko vidimo v: »Odpri, Gospod, oči in poglej …« (2Kr 19,16), to
vedno označuje dojemanje uma in ne čutov. Kajti čuti so vedno v pasivnem stanju, Bog
pa je vedno v aktivnem stanju (Maimonides, 2007, 58).

45. poglavje
Majmonid nam pojasni, da beseda »shama'« pomeni »slišati« in »ubogati«. Prvi pomen
besede lahko zasledimo v: »naj jih tvoja usta ne izgovarjajo/slišijo« (2Mz 23,13). Drugi
pomen besede pa lahko zasledimo v: »… toda zaradi malodušnosti in zaradi trdega dela
niso poslušali (shame'u) Mojzesa« (2Mz 6,9). Glagol pomeni tudi »vedeti« oziroma
»razumeti«: »… narod, katerega jezika ne razumeš (tishma')« (5Mz 28,49). Ko se glagol
»shema« nanaša na Boga, ga je potrebno razumeti v smislu zaznavanja, ki je del tretjega
pomena besede in ko je v vrstici prisotna dobesedna raba besede, ji pripisujemo prvotni
pomen: »… ker je slišal vaše godrnjanje« (2Mz 16,7). V vseh takih primerih je mišljeno
mentalno zaznavanje. Ko pa ima ne glede na dobesedni pomen glagol še drugi pomen,
to namiguje na to, da se je Bog odzval na molitve človeka in izpolnil njegove želje ali
pa se nanje ni odzval: »Napni, Gospod, uho in prisluhni« (2Kr 19,16) ali pa: »… a
Gospod ni hotel slišati vašega glasu, ni vam prisluhnil« (5Mz 1,45) (Maimonides, 2007,
58-59).
xxx

Antropomorfizem v Svetem pismu
46. poglavje
Majmonid pove, da obstaja velika razlika med pogledom na obstoj neke stvari in med
dokazovanjem resničnega obstoja te stvari. Druge na primer lahko vodimo, da opazijo
obstoj neke stvari, s kazanjem na stvar z njenimi postranskimi lastnostmi, z ukrepi ali pa
celo z najbolj oddaljenimi odnosi preko drugih stvari. Če želimo na primer nekomu
opisati kralja, lahko to storimo na več načinov: kralja lahko predstavimo kot moža, ki je
visok, ima lepo polt in sive lase, lahko pa rečemo, da je to mož, okoli katerega se zbira
velika množica ljudi, od konjenikov, vojakov in množice ljudi, ki hodi za njim. Lahko
rečemo, da je to mož, ki živi v palači na določenem območju v določeni državi in
podobno. Vendar v vseh teh predstavitvah nismo omenili kraljevih pravih karakteristik
in njegovih bistvenih lastnosti, zaradi katerih je kralj. Enako velja tudi takrat, ko želimo
Stvarnika predstaviti običajnim ljudem. Običajne ljudi je namreč nujno potrebno
podučiti, da Bog obstaja in da je najbolj popolno bitje, da poseduje življenje ter da ima
modrost in moč, da je aktiven in podobno. Običajnim ljudem je namreč potrebno Boga
prikazati s pomočjo prispodob, ki jih vzamemo iz fizičnih teles, ker oni dojemajo, da je
le fizično telo resnično in da brez dvoma obstaja. Tisti, ki nima telesa, vendar je
povezan s telesom in verjame, da obstaja, ima po njihovem mnenju nižjo stopnjo
obstoja in sicer zaradi pomanjkanja organa, ki je potreben za obstoj. Tisto, kar se ne
more premikati s kraja na kraj, po prepričanju ljudi v sebi nima življenja. Ker ljudje
stvari dojemamo na slišni in vidni način, so nam tudi preroki Boga predstavili na ta
način, da bi ga lažje doumeli. Bog je predstavljen tudi kot delujoč, ker si ljudje ne
znamo zamisliti nobenega drugega načina za izdelovanje stvari, kakor samo z
neposrednim dotikom. Tudi duša se pripisuje Bogu in sicer zato, ker ima po človeškem
dojemanju vsako živo bitje dušo. Dejanja in govor pripisujemo Bogu v prenesenem
pomenu, ker želimo s tem izraziti določen vpliv, ki ga ima On. Fizični organi, ki se jih
pripisuje Bogu v spisih prerokov, so bodisi organi gibanja, potrebni za življenje, bodisi
organi govora, ki kažejo božansko inspiracijo prerokov. Od notranjih organov v
prenesenem pomenu Bogu pripisujemo samo »srce«, ker je »srce« tudi homonim za
»intelekt«. Od zunanjih organov pa Bogu nikoli ne pripisujemo »rame«, ker se ta organ
uporablja za prenašanje stvari. Tudi organov za prehranjevanje Bogu ne pripisujemo,
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ker jih razumemo kot nepopolne. Majmonid pove, da Bog nima nobenih organov in da
ni telesen. Za svoje delovanje ne potrebuje telesnih organov, saj jih izvršuje s Svojim
bistvom (Maimonides, 2007, 59-63).

Občutki, ki jih pripisujemo Bogu
47. poglavje
Majmonid pove, da preroške knjige Bogu nikoli ne pripisujejo lastnosti, ki bi jih lahko
običajni ljudje dojeli kot nepopolne. Vsako lastnost, ki jo pripisujemo Bogu, je namreč
potrebno dojeti kot popolno. V skladu s povedanim začne Majmonid predstavljati, zakaj
se sluh, vid in vonj predstavljajo kot božje lastnosti, medtem ko se okus in dotik ne. Bog
je namreč enako povzdignjen nad vseh pet lastnosti. Kar zadeva dojemanje, je namreč
vseh pet lastnosti nepopolnih, saj so vse pasivne pri sprejemanju stvari in so prav tako
kot ostali deli telesa predmet prekinitve in trpljenja. Zato, ko rečemo, da Bog vidi, s tem
mislimo, da On dojema vizualne stvari. Če rečemo, da sliši, s tem mislimo, da On
dojema zvočne stvari. Enako lahko zato rečemo tudi pri okusu in dotiku, in sicer, da On
dojema stvari, ki jih človek dojema z okušanjem in dotikanjem. Če torej zanikamo eno
izmed teh petih lastnosti pri Bogu, moramo zanikati tudi vse ostale štiri in če mu
pripišemo eno izmed omenjenih lastnosti, mu moramo pripisati tudi vse ostale štiri. V
Svetem pismu imamo vrstice, ki navajajo, da Bog vidi, sliši, vonja, ne zasledimo pa
tudi, da okuša in da se dotika. Majmonid meni, da je vzrok za to v tem, da Bog ne
prihaja v stik s telesom na enak način kot prihaja telo v stik z drugim telesom, temveč se
okus in dotik udejanjata, ko je Bog čisto blizu neke stvari, ki se vidi, sliši in vonja. Tako
lahko On dojema tudi zelo oddaljene stvari. Majmonid meni, da bralci vedo, da je stanje
vseh petih lastnosti enako, ter da se lahko argument, ki govori proti okusu in dotiku pri
Bogu, prav tako obrne in uporabi proti vidu, sluhu in vonju. To je namreč le materialno
dojemanje, ki se bo spremenilo. Razlika je le v tem, da se okus in dotik enkrat dojemata
kot nepopolni sposobnosti, medtem ko se ostale dojemajo kot popolne. Človek namreč
Bogu pripisuje ali ne pripisuje lastnosti, ki jih on dojema kot popolne oziroma
nepopolne. V resnici pa ljudje Bogu sploh ne moremo pripisovati lastnosti
(Maimonides, 2007, 63-64).
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48. poglavje
Majmonid spregovori o tem, da vedno ko se v pentatevhu za Boga pojavi izraz »slišati«,
ga je Onkelos prozelit preoblikoval in se izrazil zgolj s tem, da je Boga dosegel nek
govor, kot na primer: da ga je On zaznal, sprejel ali zavrnil, ko se je to nanašalo na
prošnje in molitve. Vrstice, kot so: »Bog je slišal«, je tako Onkelos preoblikoval v »bil
je slišan pred Gospodom« ali pa »On je sprejel«. Kar pa zadeva glagol »videti« (raah),
ga Onkelos uporablja zelo raznoliko. Ponekod ga prevede dobesedno, drugje pa ga
preoblikuje v »bilo je razkrito pred Bogom«. Fraza, ki jo uporablja Onkelos, »va-haza
adonai«, je zadosten dokaz, da ta fraza v Kaldeji (v ang. Chaldee) pomeni homonim in
da pomeni tako mentalno dojemanje kot tudi vid. Majmonid nadalje pove, da je Onkelos
glagol »videti«, ko se je ta nanašal na nekaj, kar je narobe, ranjeno ali nasilno,
preoblikoval v »pojavilo se je pred Gospodom«. Majmonid zato meni, da ni dvoma, da
izraz »haza« v Kaldeji označuje popolno dojemanje in sprejemanje predmeta v stanju, v
kakršnem je bil dojet (Maimonides, 2007, 64-65).

49. poglavje
Majmonid pojasni, da so tudi angeli netelesna bitja. So inteligence, ki za svoj obstoj ne
potrebujejo telesa, vendar pa so tudi oni samo bitja, ki so bila ustvarjena od Boga. V
Bereshith Rabbah glede vrstice 1Mz 1,24 zasledimo opombo judovskih modrecev, da je
angel imenovan »plamen meča, ki šviga sem in tja« in je v skladu z vrstico: »svoje
služabnike (angele, op. prev.) za žareč ogenj« (Ps 104,4). Angeli so spreminjajočih se
oblik; enkrat se pojavijo v obliki moškega, drugič v obliki ženske, spet tretjič kot duh ali
kot angel. Iz povedanega je očitno, da so angeli netelesna bitja ter da obstajajo izključno
v preroških vizijah in so odvisni od delovanja fantazijske predstave. Kot je bilo
omenjeno, se angeli včasih pojavljajo v obliki ženske: »glej, dve ženski sta odhajali in
veter je bil v njunih perutnicah« (Zah 5,9). Človek si namreč težko predstavlja nekaj,
kar je nematerialno in ni niti malo povezano s telesom. Do takega spoznanja pa lahko
človek pride le po dolgem treningu intelekta. To je še posebej težko za tiste, ki ne
razlikujejo med stvarmi intelekta in med stvarmi domišljije in se večinoma zanašajo
zgolj na fantazijske predstave. Ti ljudje verjamejo le v tisto, kar si lahko zamislijo, tisto,
česar si ne morejo zamisliti, pa po njihovem mnenju ne obstaja. Taka oseba ne zmore
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doseči resnične rešitve nobenega vprašanja. Zato preroške knjige vsebujejo izraze, ki v
dobesednem razumevanju pomenijo, da so angeli telesna bitja, da sprejemajo in
izpolnjujejo ukaze Boga. Vendar pa vsi ti namigi služijo le temu, da ljudje verjamejo v
obstoj angelov. Če bi ljudje razumeli pravo naravo angelov, bi lahko pomotoma mislili,
da so angeli enaki Bogu, zato je bilo potrebno pri opisovanju angelov navesti bitja, ki so
nižja od angelov. S tem se je dalo ljudem vedeti, da je Bog bolj popoln od angelov in da
je tudi človek bolj popoln od drugih živih bitij na Zemlji. Angelom se zato ne pripisuje
nobena lastnost živih bitij, razen kril, saj si je letenje brez kril težko predstavljati.
Sposobnost angelov, da lahko letijo, je bilo izbrano kot simbol angelov, ki predstavlja
to, da imajo angeli življenje. Letenje je namreč tako popolno, da si celo človek želi, da
bi lahko letel. Vendar pa se lastnost letenja nikoli ni pripisovala Bogu. Krila odražajo
obstoj angelov, ne pa tudi njihovega pravega bistva. S krili se da tudi zelo hitro
premagovati razdalje, zato lahko z njimi izrazimo tudi veliko hitrost gibanja
(Maimonides, 2007, 65-67).

Lastnosti Boga
50. poglavje
Majmonid pove, da naj imajo bralci, ko berejo Vodnik, v mislih dejstvo, da z »vero« ne
razumemo zgolj tistega, kar izrazimo z usti, temveč tudi tisto, kar je zajeto z dušo. To
prepričanje pomeni, da je predmet verovanja točno tak, kot ga razumemo. Če se
zadovoljimo samo z izrekanjem resničnih ali domnevnih resnic, brez da bi jih skušali
dojeti oziroma verjeti vanje, potem boste imeli zelo lahko nalogo. Najdete lahko veliko
nevednih ljudi, ki na tak način izpovedujejo vero naukom (ang. Articles of faith), brez,
da bi jo poskušali poglobljeno spoznati. Če pa imate željo, da bi dosegli višje stanje in
bi resnično verjeli, da je Bog le eden in da poseduje resnično edinost, potem morate
razumeti, da Bog nima bistvenih lastnostih v nobeni obliki in da zavrnitev telesnosti
pomeni tudi zavrnitev bistvenih lastnosti. Tisti, ki pa verjamejo, da je Bog eden in da
ima mnogo lastnosti, oznanjajo Njegovo enotnost z usti in domnevajo, da je Bog
pluralen. Tako doktrino imajo na primer kristjani, ki pravijo, da je Bog eden in da je
hkrati troedini Bog. Enako je tudi pri tistih, ki oznanjajo, da je Bog eden in da ima
veliko lastnosti, vendar pa oni zavračajo Njegovo telesnost in potrjujejo Njegovo
svobodo. Vendar je verovanje možno šele takrat, ko dojamemo neko stvar
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(Maimonides, 2007, 67-68).

51. poglavje
Majmonid pojasni, da obstajajo mnoge stvari, katerih obstoj je očiten. Nekatere od njih
so prirojeni pojmi, druge stvari so predmeti občutka. Za te stvari ne bi potrebovali
nobenih dokazov, če bi človek ostal v svojem prvotnem stanju. Stvari kot so obstoj
gibanja, človeška svobodna volja, faza nastanjanja in razkroja ter naravne danosti, na
primer vročina ognja ali hladnost vode, ne bi potrebovale nobenega dokazovanja, če
ljudje ne bi delali napak in razvijali teorije, ki je v nasprotju z resnično naravo neke
stvari in zanika obstoj teh stvari, ter razširjali napačnih pojmov o teh stvareh. Zato so
filozofi začeli dokazovati stvari, ki so samoumevne in zavračati stvari, ki zgolj plod
človeške domišljije. Ker je bil obstoj gibanja zanikan, je moral Aristotel zato podati
dokaz o obstoju gibanja. Enako velja tudi za zavrnitev bistvenih lastnosti Boga, ker je
samoumevna resnica, da lastnost ni neločljivo povezana s predmetom, ki se mu jo
pripisuje, temveč je dodana k njegovemu bistvu in je zato zaključna. Če lastnost
označuje bistvo predmeta, je to zgolj tavtologija15 ali razlaga imena. Ko Boga
opisujemo z lastnostmi življenja in govora, to torej ni nič drugega kot razlaga imena.
Majmonid pove, da morajo biti to lastnosti ali lastnosti bistva predmeta, ki se ga
opisuje; v tem primeru gre zgolj za razlago imena ali pa gre za lastnosti nečesa drugega,
kjer ima opisani predmet nek tuj dodani element. V tem primeru bi bila lastnost
zaključna in tisti, ki zgolj zavrne označbo »zaključna«, kadar se ta nanaša na lastnost
Boga, s tem ne spreminja njenega značaja. Kajti vse, kar se doda bistvu predmeta, se
pridruži brez del, brez njegovih bistvenih lastnosti in to pomeni naključje. Če temu
dodamo logične posledice priznavanja mnogih lastnosti, kot na primer obstoj mnogih
večnih bitij, potem ne moremo verjeti, da je Bog v edinosti, razen s priznavanjem, da je
On preprosta substanca, brez kakršne koli pluralnosti. Nekateri misleci so šli celo tako
daleč, da so rekli, da lastnosti Boga niso niti Njegovo bistvo niti nič zunanjega, kar je
dodano Njegovemu bistvu (Maimonides, 2007, 68-69).

15

Tavtologija je opisovanje nečesa z različnimi besedami istega pomena, istorečje (SSKJ).
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52. poglavje
Majmonid razloži, da je potrebno vsak opis predmeta s priznavanjem lastnosti, ki
vključuje trditev predmeta določene vrste, sprejeti na enega od naslednjih petih načinov:
1. Predmet je opisan z definicijo, kot na primer: »Človek je bitje, ki živi in ima svoj
vzrok«. Tak opis vsebuje bistvo predmeta, ki mu pravimo »razlaga imena«, kot smo že
omenili. Vsi se strinjajo, da se Boga tako ne more opisovati, ker ni podanih nobenih
prejšnjih vzrokov Njegovega obstoja, preko katerih bi ga lahko definirali. In noben
filozof, ki natančno podaja svoje izjave, ne bo rekel, da se Boga ne da definirati.
2. Predmet, ki je opisan, je le del definicije. Človeka lahko na primer opišemo kot živo
bitje ali kot razumno bitje. Ta način vključuje nujno povezavo dveh idej, zato iz trditve,
da je človek razumno bitje, sledi, da so vsi ljudje razumna bitja. Vsi se strinjajo, da je
tak opis Boga neprimeren, kajti če bi govorili o enem delu Njegova bistva, bi morali
razmisliti o Njegovem bistvu kot o spojini.
3. Predmet je opisan kot nekaj drugačnega od tega, kar je resnično bistvo predmeta; kot
nekaj, kar ne dopolnjuje ali vzpostavlja bistva predmeta. Opis se zato nanaša na lastnost,
lastnost pa je najbolj splošni občutek pri naključju. Če bi Boga opisali na ta način, bi bil
opis nadomestek naključja, kar je zadosten razlog, da ovržemo, da On poseduje
lastnosti, ker se le to razhaja z resnično zasnovo Njegovega bistva. Majmonid pove, da
obstajajo štiri kategorije lastnosti in da bo pri v vsaki s primerom pokazal, zakaj se ne
morejo nanašati na Boga. (a) Človek je opisan s kakšno izmed njegovih intelektualnih
ali moralnih lastnosti. Nekdo je na primer lahko bolan ali grešnik in nobene razlike ni,
če je to tesar, modrec ali zdravnik. To predstavlja le določene telesne dispozicije
človeka. (b) Stvar je opisana s fizičnimi lastnostmi, ki jih ima ali nima. Ni pomembno,
ali je nekaj mehko ali trdo, šibko ali močno, v obeh primerih opisujemo fizično stanje
stvari. (c) Človek je opisan s pasivnimi lastnostmi ali čustvi. Nekdo je na primer
strasten, razdražljiv, plašen ali milosten, vendar to stanje človeka ni trajno. V to skupino
spadajo tudi opisi stvari, kot so barve, okus, vročina, mraz, suhost, vlaga. (d) Stvar je
opisana z eno od odlik, ki izhajajo iz lastnosti same: to so stvari, ki jih opredeljujemo
kot kratke, dolge, ukrivljene, ravne. Če vse to premislite, boste dognali, da se te lastnosti
ne morejo nanašati na Boga. Bog namreč ni predmet fizičnega stanja, zato tudi ne more
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imeti lastnosti, kot je ravnost ali katere druge lastnosti.
4. Stvar je opisana v odnosu do druge stvari, v času, kraju … Zaid16 je na primer oče
osebi A in partner osebe B ali pa je nekdo, ki prebiva v določenem kraju, živi v
določenem času. Lastnost take vrste ne pomeni nujno spremembe v bistvu opisanega
predmeta. Tako kot je Zaid oče Becru in partner Amru in učitelj Khalidu, tako tudi
prebiva v določeni hiši in je bil rojen določenega leta. Sprva se morda zdi, da bi se
lahko tako opisalo tudi Boga, a ko dobro premisliš, prideš do spoznanja, da bi bilo to
nedopustno. Popolnoma jasno je namreč, da med Bogom, časom in krajem ni nobene
povezave. Čas je namreč naključje, ki je povezano z gibanjem. Ker pa je gibanje eno od
stanj, v katerega so vpletena le fizična telesa, Bog pa je netelesen, posledično ne more
biti povezave med časom in Bogom. Vendar nas zanima, ali obstaja kakšen resnični
odnos med Bogom in kakšno izmed Njegovih substanc, preko katerih bi ga lahko
opisali? Majmonid nadalje pove, da se preprosto vidi, da med Bogom in Njegovimi
ustvarjenimi bitji ni nobene korelacije, kajti za karakteristiko dveh predmetov, ki sta v
korelaciji drug z drugim, je potrebna enakost v njuni medsebojni povezavi. In ker ima
Bog absolutni obstoj, medtem ko imajo ostala bitja le možni obstoj, posledično med
njimi ne more biti nobene korelacije. Majmonid se potem vpraša, kako si lahko
zamislimo odnos med Bogom in Njegovimi bitji in na to odgovori z mislijo, da med
njimi ni odnosa. Ko namreč govorimo o odnosu dveh stvari, ti dve stvari pripadata isti
vrsti, ko pa dve stvari pripadata dvema različnima vrstama, med njima ni odnosa.
5. Stvar je opisana kot način ukrepanja, kot na primer: Zaid je naredil ta vrata, zgradil ta
zid, stkal ta oblačila. Ker je ta vrsta lastnosti ločena od bistva stvari, ki se jo opisuje, je
primerna, da z njo opisujemo Stvarnika. Še posebej zato, ker vemo, da ti drugačni
ukrepi ne pomenijo, da morajo biti drugačni elementi v substanci posrednika, ki ima
drugačne ukrepe. Nasprotno: vsi ukrepi Boga izvirajo iz Njegovega bistva in ne iz
katere koli tuje stvari, ki je dodana Njegovemu bistvu (Maimonides, 2007, 69-72).

16

Zaid je egipčansko ime, ki pomeni: on bo dodal.
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53. poglavje
Majmonid razloži, da so okoliščine, ki so povzročile, da so nekateri ljudje začeli verjeti
v božanske lastnosti, podobne tistim okoliščinam, ki so povzročile, da so drugi začeli
verjeti v Njegovo telesnost. Slednji niso začeli verovati v Njegovo telesnost zaradi
špekulacije, temveč zato, ker so določene vrstice v Svetem pismu razumeli dobesedno.
Enako je tudi z božjimi lastnostmi. Vrstice v preroških knjigah in v Zakonu, kjer je Bog
opisan z lastnostmi, so vzeli dobesedno in zato verjeli, da Bog poseduje te lastnosti kot
da bi bil povzdignjen nad telesnost in ne nad stvari, ki so povezane s telesnostjo, na
primer fizične dispozicije, ki so lastnosti, povezane s telesnostjo. Za vsako lastnost, za
katero privrženci te doktrine domnevajo, da je bistvena Stvarniku, boste videli, da izraža
kvaliteto, ki je podobna tistim, ki se običajno pojavljajo v telesih živih bitij. Za vse te
vrstice Majmonid uporablja princip: »Tora govori jezik ljudi«. Predmet vseh teh izrazov
je opisati Boga kot najbolj popolno bitje in ne kot nekoga, ki poseduje kvalitete, ki so
popolne le v odnosu do ustvarjenih živih bitij. Veliko teh lastnosti izraža različne ukrepe
Boga, vendar ta razlika ne zahteva nobene razlike glede Njega, ki te ukrepe nadaljuje.
Če povemo z drugimi besedami: iz enega zastopništva (ang. agency) se lahko odražajo
drugačni učinki, če zastopništvo nima svobodne volje, še toliko bolj pa je opazno, če
ima svobodno voljo. Majmonid to prikaže s sledečim primerom: ogenj topi določene
stvari, nekatere pa naredi trde, vre in gori, pobeli in počrni. Nekdo, ki ne pozna narave
ognja, si bo mislil, da ogenj vključuje šest različnih elementov. Tisti pa, ki pozna naravo
ognja, ve, da ogenj vse to proizvaja s toploto. Če zatorej v Bogu zaznavamo odnose
različnih vrst (modrost v nas je drugačna od moči in moč je drugačna od volje), to še ne
pomeni, da so ti različni elementi res v Njem; da On vsebuje en element, s katerim ima
vedenje, drugega, s katerim izvršuje svojo moč in tretjega, s katerim izvršuje svojo
voljo. Nekateri izmed njih so izraženi jasno in naštevajo lastnosti kot elemente, ki so
dodani k bistvu. Drugi so glede tega bolj zadržani, sicer povedo svoje mnenje, vendar
ga ne izrazijo z razumljivimi besedami. Nekateri izmed njih so na primer rekli: »Bog je
Vsemogočen v svojem bistvu, moder v svojem bistvu, živi v svojem bistvu in je
obdarjen z voljo njegovega bistva«. Majmonid nato pove, da bo omenil človekov vzrok,
ki je ena od zmožnosti, in ne implicira nobene pluralnosti ter mu omogoča, da pozna
veliko znanosti in umetnosti. S to isto zmožnostjo je človek sposoben sejati, mizariti,
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tkati, graditi, pridobivati znanje o geometriji, študirati … Ti različni ukrepi, ki so
rezultat preproste zmožnosti, ki ne vključuje pluralnosti, so številni. Njihovo število, ki
je obenem število ukrepov z izvorom v človekovem vzroku, je skoraj neskončno. Zato
je razumljivo, se med našim sklicevanjem na Boga lahko zgodijo ti različni ukrepi, ki
jih povzroči preprosta substanca, ki ne vključuje nobene pluralnosti ali kakšnega
dodatnega elementa. Lastnosti, ki jih najdemo v SP, so zato kvalifikacije Njegovih
dejanj, brez sklicevanja na Njegovo bistvo, ali pa naznanjajo absolutno popolnost,
vendar ne namigujejo, da je bistvo Boga spojina različnih elementov. Tisti, ki trdijo, da
obstajajo božje lastnosti, svojega mnenja ne povezujejo z različnimi ukrepi Boga. Oni
pravijo, da je ena substanca lahko vir različnih učinkov, vendar pa Njegove bistvene
lastnosti ne morejo biti kvalifikacije Njegovih ukrepov, ker si je nemogoče zamisliti, da
bi Stvarnik ustvaril samega sebe. Ti ljudje verjamejo, da so življenje, moč, modrost in
volja štiri stvari, ki so tako popolne, da ne morejo biti odsotne od Stvarnika, vendar pa
to nikakor niso kvalifikacije (ang. qualifications ) Njegovih ukrepov (Maimonides,
2007, 72-74).

54. poglavje
Majmonid pove, da je Mojzes Boga prosil dve stvari: 1. da mu Bog razkrije Njegovo
pravo bistvo in 2. da mu razkrije Njegove lastnosti. Bog mu je obljubil, da mu bo razkril
vse Svoje lastnosti in da te niso nič drugega kot Njegovi ukrepi. Povedal mu je tudi, da
Njegovo resnično bistvo ne more biti dojeto in poudarjeno z metodo, s katero bi si lahko
človek pridobil najbolj obširno vedenje o Bogu. Znanja, ki pa si ga je pridobil Mojzes,
ni imel noben človek, niti pred njim, niti za njim. Mojzesovo prošnjo, da bi spoznal
božje lastnosti, najdemo v: »Če sem torej res našel milost v tvojih očeh, mi pokaži,
prosim, svoje poti, da te spoznam in tako najdem milost v tvojih očeh« (2Mz 33,13). V
teh vrsticah spoznamo, da je Bog poznan po svojih lastnostih. Besede »milost v tvojih
očeh« namigujejo, da tisti, ki pozna Boga, pri Njem najde milost. Mojzes pa ne prosi le
zase, temveč prosi, da bi Bog oprostil tudi ljudem, ki so Njegovo ljudstvo. Bog je
Mojzesu pokazal celotno stvarstvo od začetka do konca. Majmonid nakazuje, da mu je
Bog s tem dal razumevanje vseh stvari; kako delujejo med seboj in kako jim vlada Bog.
Poznavanje božjih del pa je posledično tudi poznavanje božjih lastnosti. Način, na
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kakršnega je Mojzes želel spoznati Boga, in tako se mu je Bog tudi razkril, je preko
ukrepov, ki izhajajo iz Boga. Judovski modreci so jim rekli »middot«, kar pomeni
»kvalitete« in so govorili o trinajstih lastnostih (middoth) Boga (Talm. B. Rosh hashanah). Tudi pri človeku so uporabljali isti izraz: »Obstajajo štirje različne lastnosti
(middoth) med tistimi, ki gredo v hišo znanja, in štiri različne lastnosti med tistimi, ki
dajo miloščino« (Mišna, Abot, v. 13,14). Judovski modreci s tem niso mislili, da Bog
dejansko poseduje middot, temveč da so Njegovi ukrepi podobni človeškim fizičnim
dispozicijam. Čeprav je Bog Mojzesu pokazal vsa Njegova dela, Talmud Rosh
HaShanah omenja le trinajst lastnosti, ker te vključujejo ukrepe Boga, ki se navezujejo
na Stvarstvo in vladanje človeštvu. Ko nas doseže kakšen izmed božjih ukrepov, mu
(Bogu) ljudje takoj pripišemo čustvo, ki bi ga sami doživljali v taki situaciji. Podobno je
tudi pri usmiljenju: ker smo sami usmiljeni, tudi Bogu pripisujemo usmiljenje. Vendar
pa božji ukrepi glede človeštva vključujejo tudi velike katastrofe, ki prinašajo smrt in
nesrečo posameznikom, celotni družini ali celotni regiji. Naravne katastrofe, kot so
poplave, potresi in uničujoče strele, ali pa vojne enega naroda proti drugemu izvirajo iz
ljubosumja ali želje po uničenju. Zaradi teh ukrepov je Bog imenovan »ljubosumni« in
»maščevalni«. Njegovi ukrepi so podobni človeškim, ki izhajajo iz fizičnih dispozicij v
ljubosumju, maščevanju ali jezi. Ti ukrepi so v skladu s krivdo tistih, ki morajo biti
kaznovani in niso rezultat čustev. Glavni namen tega poglavja je bil prikazati, da so
lastnosti, ki so pripisane Bogu, lastnosti Njegovih ukrepov in ne namigujejo, da ima
Bog kakršnekoli kvalitete (Maimonides, 2007, 74-78).

55. poglavje
Majmonid opozori, da je že nekajkrat omenil v tej razpravi, da kar koli namiguje na
telesnost ali pasivnost, ne moremo pripisati Bogu. In prav tako je tudi božji posrednik
nedvomno drugačen od predmeta, na katerega vpliva. Če bi na Boga lahko kar koli
vplivalo, bi drugo bitje poleg Njega, delovalo na Nanj in povzročilo spremembo v
Njem. Zato moramo zavrniti tudi vse vrste neobstoja, kadar se sklicujemo na Boga.
Nobene popolnosti ne moremo dojemati tako, kot da je enkrat prisotna pri Bogu, spet
drugič pa odsotna. Kajti potem bi bil Bog le potencialno popoln in še to le v določenem
času. Potencialnost pa vedno namiguje na neobstoj. Da lahko nekaj iz potencialnega
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preide v realnost, je potrebna še ena stvar, ki obstaja v realnosti, da se zgodi ta prehod.
Zato nobena popolnost ne more biti zgolj potencialna pri sklicevanju na Boga, temveč
morajo vse popolnosti tudi resnično obstajati v Bogu. Boga tudi ne moremo primerjati z
nobenim drugim bitjem, kar je sicer na splošno sprejeto in potrjeno v preroških knjigah,
kot na primer v: »'Komu me torej hočete primerjati, da bi mu bil enak?' govori Sveti«
(Iz 40,25). Potrebno je dokazati, da stvari, kot so telesnost, čustva, sprememba ali
neobstoj, ne moremo pripisati Bogu. Kot na primer to, da bi bilo nekaj enkrat
potencialno, spet drugič pa resnično. Nevedni človek namreč ne bo razumel hibe, ki se
navezuje na čustva ali pa razlike med potencialnostjo in realnostjo. Nekomu pa so te
stvari jasne, vendar zanje nima dokaza, zato ne pozna podrobnosti, ki so logični rezultat
teh splošnih izjav in ne more dokazati, da so štiri omenjene stvari nedopustne pri
sklicevanju na Boga (Maimonides, 2007, 78-79).
56. poglavje
Majmonid razloži, da podobnost temelji na določenem odnosu med dvema stvarema. Če
med tema dvema stvarema ne najdemo nobenega odnosa, potem med njima ne more biti
nobene podobnosti. Vendar Majmonid takoj opozori, da ne bodo podajali trditev, da je
vročina podobna neki barvi ali pa da je nek glas takšen, kot bi bil sladek, kajti to je
očitno. Namesto tega pove, da ker smo zanikali obstoj odnosa med Bogom in človekom
ter med Bogom in drugimi bitji, moramo posledično zanikati tudi podobnost med
Bogom in človekom ter drugimi bitji. Dve stvari iste vrste, ki imata iste bistvene
lastnosti in se razlikujeta po veličini in majhnosti, po moči in šibkosti, sta si nujno
podobni, vendar pa se misel v enem pogledu razlikuje. Na primer: vročina voska, ki ga
je stopilo sonce, in vročina elementa, ki ga je stopil ogenj, sta si enaki, kar zadeva
vročino, vendar pa je vročina v prvem primeru ekstremno visoka, medtem ko je v
drugem primeru ekstremno nizka, a vseeno imamo v obeh primerih prisotno lastnost
vročine. Majmonid nadaljuje, da bi morali zato tisti, ki verjamejo, da so v Bogu prisotne
bistvene lastnosti, kot so obstoj, življenje, moč, modrost in volja, vedeti, da te lastnosti,
kadar se nanašajo na Boga, nimajo enakega pomena, kot takrat, ko se nanašajo na
človeka in da se ta drugačnost ne razlikuje le po veličastnosti ali stopnji popolnosti,
stabilnosti in vzdržljivosti. Kajti ne moremo reči – kar nekateri verjamejo – da je
Njegov obstoj le bolj stabilen ali pa, da je Njegovo življenje le bolj trajno, Njegova moč
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večja, ali pa Njegova volja le bolj popolna ter da enaka definicija velja tako za nas kot
Zanj. To je za Majmonida nedopustno. Zato pove, da t.i. bistvenih lastnosti, ki jih
pripisujemo Bogu, ne bi smeli primerjati z nobenimi drugimi bitji. Tisti, ki poznajo
pomen podobnosti, vedo, da je izraz »obstoj«, kadar se nanaša na Boga in druga bitja,
preprosto le homonim, kar velja tudi za izraze, kot so modrost, moč in volja in življenje,
kadar se ti nanašajo na Boga in druga bitja. Pri vseh omenjenih izrazih gre torej za
homonime, ki ne dopuščajo nobene primerjave. Vendar pa te lastnosti tudi niso hibridni
pojmi, kajti hibridni pojmi so tisti, kjer sta si dve stvari podobni med seboj glede na
lastnost, ki je pri obeh naključna in ni bistveni element. Lastnosti Boga pa niso
naključne, medtem ko lastnosti človeka so, kot pravijo kalamisti. Majmonidu zato ni
jasno, kako lahko nekateri vidijo podobnosti med lastnostmi Boga in človeka in meni,
da je to odločilni dokaz, da med Božjimi in človeškimi lastnostmi ni nobene podobnosti
(Maimonides, 2007, 79-80).

57. poglavje
Majmonid spregovori glede lastnosti, katerih opombe so še bolj nerazumljive kot
prejšnje. Pove, da je poznano, da je obstoj naključje, ki se nanaša na vse stvari in je zato
element, ki se ga dodaja k bistvu stvarem. To mora veljati kot očitno, kar zadeva vse,
katerih obstoj ima nekatere vzroke: njihov obstoj je element, ki je dodan k svojemu
bistvu. Bitje, katerega obstoja pa ni zaradi katerega koli vzroka, je Bog. On sam je bitje
lastnega obstoja, On je absoluten, obstoj in bistvo pa sta popolnoma identična. On ni
substanca, ki bi se ji obstoj pridružil po naključju kot dodatni element. Njegov obstoj je
vedno absoluten in ni nikoli nov element ali naključje v Njem. Posledično Bog obstaja,
brez da bi posedoval lastnosti obstoja, ter živi, brez da bi posedoval lastnosti življenja.
Ima védenje, brez da bi posedoval lastnosti znanja, je Vsemogočen, brez da bi
posedoval lastnosti vsemogočnosti, in je moder, brez da bi posedoval lastnosti modrosti.
On ima vse to v eni in isti osebi. V Njem ni nobene pluralnosti. Zato Majmonid pove, da
je potrebno premisliti o enotnosti in pluralnosti kot o naključju, ki se pojavlja v odnosu
do predmeta, ki je sestavljen iz enega ali več elementov, kar je v celoti razloženo v
knjigi Metafizika. Enako kot številka ni substanca stvari, ki so oštevilčene, tako tudi
enotnost ni substanca stvari, ki imajo lastnosti enotnosti. Enotnost in pluralnost sta
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naključji, ki pripadata kategoriji diskretne kvalitete, in se pojavljata pri takšnih
predmetih, ki so ju sposobni sprejeti. Zato je bitje resnično preprosto absolutni obstoj in
pri kateri je nepredstavljiva kompozicija naključje enotnosti in je nedopustna kot
naključje pluralnosti. Potrebno je povedati, da božja enotnost ni dodani element, vendar
je On eden, ki ne poseduje lastnosti enotnosti. Preiskava tega predmeta, ki je skoraj
preveč subtilen za naše razumevanje, ne sme temeljiti na trenutnih izrazih, ki se
uporabljajo za opisovanje, saj bi tako prišli do velikih napak. Majmonid pove, da bi v
kateremkoli jeziku zelo težko našli ustrezno besedo za ta predmet. Po njihovem
prizadevanju, da bi dokazali, da Bog ne vsebuje pluralnosti, lahko samo rečejo: »On je
Eden«, ker pa sta »eden« in »mnogi« izraza, ki služita za razlikovanje kakovosti, je
potrebno predmet prikazati bolj jasno in sicer tako, da rečemo: »On je Eden in ne
poseduje nobenih lastnosti«. Podobno je, ko izjavimo: Bog je prvi (Kadmon) – s tem
izrazimo, da On ni bil ustvarjen. Izraz prvi je povsem netočen, saj se lahko resnično
nanaša le na bitje, ki je predmet v odnosu do časa, slednji pa je naključje gibanja, ki je
povezano s telesom. Poleg tega je lastnost »prvi« relativni izraz, povezan s časom, tako
kot sta izraza »dolg« in »kratek« povezana z dolžino. Oba izraza, »prvi« in »ustvarjen«,
sta enako nedopustna pri sklicevanju na katero koli bitje, pri katerem se lastnost časa ne
uporablja. Tako kot tudi ne uporabljamo izrazov »krivo« ali »ravno«, ko želimo izraziti
okus, in ne uporabljamo izrazov »soljeno« ali »neokusno« pri sklicevanju na glas. Ti
predmeti niso nepoznani tistim, ki so vajeni iskati resnično razumevanje stvari in niso
zavedeni z netočnostjo uporabljenih besed. Vse lastnosti, tako »prvi« ali »zadnji« kot
tudi »uho« ali »oko«, ki se nanašajo na Boga in se pojavljajo v S, so metaforični izrazi.
Ti izrazi preprosto označujejo, da Bog ni predmet nobene spremembe ali inovacije. Ti
izrazi ne namigujejo, da je mogoče Boga opisati s časom ali da ga lahko primerjamo s
katerim koli bitjem, kar zadeva čas, ter da je On imenovan »prvi« in »zadnji«. Vsi
podobni izrazi so sposojeni iz jezika, ki se običajno uporablja med ljudmi. Tako
uporabljamo izraz »Eden« pri sklicevanju na Boga, da izrazimo to, da Njemu ni nič
podobno, vendar pa s tem ne želimo reči, da je lastnost »enotnosti« dodana k
Njegovemu bistvu (Maimonides, 2007, 80-81).
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58. poglavje
Majmonid pove, da je to poglavje še bolj nerazumljivo kot prejšnje. Pove, da morajo
bralci vedeti, da so negativne lastnosti Boga Njegove resnične lastnosti. Te lastnosti ne
vsebujejo nobenih netočnih pojmov pri sklicevanju na Boga, medtem ko pozitivne
lastnosti vsebujejo politeizem in so zato neustrezne. Majmonid pove, da je sedaj
potrebno razložiti, kako so lahko negativni izrazi v določenem smislu uporabljeni kot
lastnosti in kako se razlikujejo od pozitivnih lastnosti. Kasneje bo Majmonid prikazal,
da lahko Stvarnika opišemo le z negativnimi lastnostmi. Ni nujno, da lastnosti pripadajo
izključno predmetu, s katerim so povezane. Medtem ko kvalificirajo eno stvar, lahko
hkrati kvalificirajo še druge stvari. Če na primer vidite predmet v daljavi in ne veste, kaj
je, potem pa izveste, da gre za živo bitje, ste se zagotovo naučili, kakšne so lastnosti
živega bitja. In čeravno lastnosti ne pripadajo izključno predmetu, ki ga zaznavate,
veste, da ne gre za rastlino ali mineral. Ali pa naslednji primer, ko je v določeni hiši
človek, vi pa veste, da nekaj je v hiši, vendar ne veste kaj. Ko vprašate, kaj je v hiši,
vam povedo, da ni rastlina ali mineral. Tako ste si pridobili neko posebno znanje o tem,
kar je v hiši. Naučili ste se, da gre za živo bitje, četudi ne veste, za kakšno vrsto živega
bitja gre. Negativne lastnosti imajo to podobnost s pozitivnimi lastnostmi, da omejujejo
predmet do nekega obsega, čeprav takšno omejevanje sestoji le ob izključitvi tistega,
kar sicer ne bi bilo izključeno. V sledečem stališču se negativne lastnosti razlikujejo od
pozitivnih lastnosti: pozitivne lastnosti, čeprav niso značilne za neko stvar, opisujejo del
tistega, kar mi želimo vedeti, medtem ko nam negativne lastnosti ne povedo tega, kar
želimo vedeti, razen morda posredno. Kot je bilo že prikazano, je božji obstoj absoluten
in se ga ne da z ničemer primerjati. Dojeli smo, da On obstaja, nismo pa dojeli tudi
Njegovega bistva. Posledično bi bilo napačno sklepati, da ima on kakršne koli pozitivne
lastnosti. Bogu moramo zato pripisovati negativne lastnosti, saj te Bogu ne pripisujejo
pluralnosti in človeku dajejo najvišje možno znanje o Bogu. Bilo je dokazano, da mora
obstajati bitje, ki lahko dojema s čutili ali z umom. Z izjavo, da to bitje obstaja,
mislimo, da je neobstoj tega bitja nemogoč. Ko dojamemo, da to bitje ni kot štirje
elementi, ki so neživi, temveč je živo, potem izrazimo, da ni mrtvo. To bitje je
nematerialno in je drugačno tudi po intelektu. Četudi je nematerialno in živo, dolguje
svoj obstoj nekemu vzroku, On pa ne obstaja zaradi katerega koli vzroka. Obstoj, ki je
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bistvo tega bitja, ni omejen na lasten obstoj. Iz njega izhaja mnogo eksistenc. Njegov
vpliv ni kot ogenj, ki oddaja vročino ali kot sonce, ki oddaja svetlobo, temveč jim (tem
eksistencam) z dobro uveljavljenimi pravili stalno daje stabilnost in red. On ima moč,
modrost in voljo, torej ni slaboten, neveden ali prenagljen in ne zapusti svojih bitij. Ko
rečemo, da ni slaboten, s tem mislimo, da je Njegov obstoj sposoben omogočati obstoj
mnogim stvarem. Ko rečemo, da ni neveden, s tem mislimo, da dojema ali živi za vse, v
katerih živijo zaznave. Ko rečemo, da ni prenagljen in da ne zapusti svojih bitij, s tem
mislimo, da jih ohranja v določenem redu in da niso prepuščena sama sebi. Kot je bilo
že prikazano, vsaka božja lastnost bodisi označuje kakovost ukrepa bodisi želi izraziti
neko idejo samega božjega bitja in ne Njegovih ukrepov. Tudi te negativne lastnosti ne
smejo biti uporabljene za Boga, razen na način, na katerega se lastnost negativno
sklicuje na stvar, čeprav lastnost morda ni nikoli uporabljena s to stvarjo v istem oziru.
Če rečemo: »Ta zid ne vidi«. Tisti, ki so prebrali to delo, vedo, da kljub naporom uma
ne poznamo bistva nebes, čeprav vemo, da bi morala biti sestavljena iz materije in
oblike, vendar pa ta materija ni enaka zemeljski. Nebesa lahko opišemo le z negativnimi
lastnostmi. Zato pravimo, da nebesa niso lahka, niso težka, niso pasivna in ne
posedujejo občutka za okus in vonj. Vse to navajamo, ker ne poznamo substance nebes
(Maimonides, 2007, 81-83).

59. poglavje
Majmonid pove, da se poraja novo vprašanje, ker ni mogoče doseči znanja o resničnem
bistvu Boga in ker je bilo dokazano, da je edina stvar, ki jo človek lahko razume, ta, da
Bog obstaja in da so vse pozitivne lastnosti nedopustne. Vprašanje, ki se poraja, je
sledeče: kakšna je torej razlika med tistimi, ki so si pridobili znanje o Bogu? Ali ne bi
smelo biti znanje naših dveh učiteljev, Mojzesa in Salomona, enako tistemu, ki ga
pridobimo od najnižjega razreda filozofov, saj temu znanju ni mogoče ničesar dodati?
Vendar pa je po drugi strani splošno sprejeto med teologi in filozofi, da obstaja velika
razlika med dvema osebama in njunim znanjem o Bogu. Znanje, ki so si ga posamezniki
pridobili o Bogu, se zelo razlikuje od posameznika do posameznika in sicer na enak
način, kot je z vsako dodatno lastnostjo predmet bolj določen in je bliže resničnemu
razumevanju opazovalca. Tako boste tudi z vsako dodatno negativno lastnostjo bolj
xlv

napredovali k spoznavanju Boga in ste veliko bolj blizu kot tisti, ki se pri sklicevanju na
Boga ne ozirajo na negativne lastnosti. Zato morajo biti lastnosti, o katerih ste
prepričani in jih lahko dokažete, negativne lastnosti. Tako lahko nek človek, ki je veliko
let posvetil študiju neke znanosti ter resničnemu razumevanju njenih načel, na koncu
pride do edinega možnega rezultata te študije: prepričanje, da je potrebno neko lastnost,
ki se sklicuje na Boga, razumeti negativno, ter zmožnost dokazovanja, da je nemogoče
to lastnost uporabljati Zanj. Dvomljivci se bodo spraševali, ali ta stvar obstaja v
Stvarniku ali ne. Tisti, ki so prikrajšani za pogled, bodo to lastnost pripisali Bogu, četudi
je bilo jasno prikazano, da On te lastnosti ne poseduje. Majmonid pove, da medtem, ko
je on dokazal, da je Bog nematerialen, nekateri dvomijo in niso prepričani ali je telesen
ali netelesen, nekateri pa celo razglasijo, da je Bog telesen. Majmonid razloži, kako
velika je razlika med temi tremi skupinami. Tisti, ki verjamejo v netelesnost Boga, so
najbliže Bogu, drugi, ki dvomijo, so oddaljeni od Njega, vendar pa je tretja skupina, ki
razglaša, da je Bog telesen, še veliko bolj oddaljena od Boga. Če bi obstajala še četrta
skupina, ki bi dokazala, da je nemogoče, da bi imel Bog čustva, bi bila ta skupina
najbližja Bogu. Zato vsakič, ko Bogu nekaj pripišemo in to dokažemo kot negacijo
stvari v odnosu do Boga, postanemo bolj popolni. Nasprotno pa se s pozitivnimi
trditvami o Bogu vedno bolj oddaljujemo od resničnega vedenja o Bogu. Le na tak
način bomo prišli do spoznanja, kaj je nedopustno pri sklicevanju na Boga. V mislih je
potrebno imeti predvsem dve stvari: Prvič, kar koli pripisujemo Bogu, je samo
popolnost v odnosu do nas samih, in drugič, božjemu bistvu ni nič dodanega
(Maimonides, 2007, 83-87).

60. poglavje
Majmonid pove, da bo podal nekaj ponazoritev, da bodo bralci bolje razumeli toliko
negativnih lastnosti, kot je le mogoče, ter da je neprimerno Bogu pripisovati pozitivne
lastnosti. Prva ilustracija, ki jo navede, je »ladja«. Človek z gotovostjo ve, da ta predmet
obstaja, vendar pa morda ne ve, kakšen je predmet, ki mu je to ime dano. Nekdo bi
rekel, da ladja ni naključje, spet drugi, da ni mineral, tretji, da ni rastlina, četrti, da ni
telo, peti, da ladja niso vrata, šesti, da ni sfera, sedmi, da ni trdna. Zadnja oseba bi se z
navedbo negativne lastnosti najbolj približala pravilnemu pojmu ladje. V tej ilustraciji
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»ladje« vidimo, da je vsaka oseba bolj oddaljena od njenega pravega pomena. Prva
oseba jo pozna zgolj po imenu. Z navedbo negativnih lastnosti bomo tako na enak način
prišli vedno bližje pojmu Bog. Vendar Majmonid opozori, da je potrebno biti negativen
že pri navajanju dokazov in ne smemo ostati le pri besedah. Vsakič, ko najdemo
določeno stvar, za katero verjamemo, da obstaja v Stvarniku, jo moramo izraziti
negativno. V tem oziru se nekateri Bogu zelo približajo, spet drugi pa ostanejo zelo
oddaljeni od Njega. In to ni mišljeno kot oddaljenost nekoga, ki je prikrajšan za vizijo in
verjame, da Bog fizično zaseda prostor, v katerega lahko človek fizično vstopi ali pa se
iz njega umakne. Nevarno pa se je na Boga sklicevati s pozitivnimi lastnostmi.
Prikazano je že bilo, da vsaka popolnost, ki si jo predstavljamo ljudje, tudi tista glede
Boga, ni iste vrste, kot si jo mi domišljamo. Ta popolnost bi lahko imela le isto ime, v
bistvu pa bi bila negacija. Če rečemo, da ima On znanje in da to znanje ne dopušča
nobenih sprememb in pluralnosti ter da zajema veliko spreminjajočih se stvari, potem
Njegovo znanje ostaja nespremenjeno, medtem ko se nove stvari neprestano
preoblikujejo. Njegovo znanje o stvareh, pa ostaja enako in brez najmanjših sprememb,
še preden je obstajalo, medtem ko obstaja in ko bo prenehalo obstajati. Rečemo lahko,
da Njegovo znanje ni kot naše, tako kot tudi Njegov obstoj ni enak našemu. Tako nujno
pridete do neke negacije, brez da bi pridobili resnični koncept bistvenih lastnosti.
Nasprotno zato domnevate, da je v Bogu pluralnost ter verjamete, da ima več
nepoznanih lastnosti, kajti če nameravate te lastnosti pripisati Bogu, jih ne morete
primerjati z našimi, ker niso iste vrste. Z verovanjem tako rekoč preidete v realnost
lastnosti in rečete, da je Bog predmet, na katerem temelji več stvari. Čeprav ta predmet
ni kot običajni predmeti, kot tudi niso te stvari, ki temeljijo na Njem, običajne. Takšno
verovanje bi nas posledično vodilo, da bi povezali druge stvari z Bogom in ne bi verjeli,
da je On Eden. Za vsak predmet je lahko namreč določena stvar nedvomno predvidena
in čeprav so v realnosti predmeti in predikati kombinirani v eno stvar z dejansko
definicijo, so sestavljeni iz dveh elementov. Pojem, ki je zato vsebovan v predmetu, ni
isti kot tisti, ki je v predikatu. Majmonid bo zato dokazal, da Bog ni spojina, temveč je
popolnoma preprost. Zato je mnenja, da so tisti, ki priznavajo lastnosti Bogu, nezavedno
izgubili vero Vanj. Kajti tisti, ki ima znanje o stvari, z njim ni zadovoljen, razume le en
del, preostalih delov pa ne razume. Majmonid zato pove, da pri sklicevanju na Boga in
na Njegov resnični obstoj ni nobene pluralnosti, kajti nemogoče je, da bi bila ena stvar
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poznana, druga pa ne. Tisti, ki si zamisli napačen pojem predmeta, mora nujno imeti
vsaj pravo idejo predmeta do nekega obsega. Po Majmonidovem mnenju tisti, ki reče,
da okus spada v kategorijo kvalitet, nima napačnega pojma o okusu, vendar pa je
popolnoma neveden glede narave okusa, ker ne ve, na kateri predmet se izraz nanaša. Iz
te razlage bodo bralci te razprave razumeli, da imajo tisti, ki pri sklicevanju na Boga ne
prepoznajo negacije stvari, pomanjkanje o védenju Boga in ga ne morejo dojeti. Glede
božjih lastnosti, ki jih zasledimo v pentatevhu in v preroških knjigah, moramo
domnevati, da so tam zato, da nam prikažejo neke pojme popolnosti Stvarnika ali da
izrazijo lastnosti ukrepov, ki izhajajo iz Njega (Maimonides, 2007, 87-89).

Imena Boga
61. poglavje
Majmonid pove, da vsa imena Boga, ki se pojavljajo v SP, izhajajo iz Njegovih
ukrepov, razen ime JHWH oziroma tujka Tetragram, ki je sestavljeno iz štirih črk (yod,
hé, vau in hé). To ime se nanaša izključno na Boga, ki se zato imenuje »shem hameforash«. To je nomen proprium oziroma pravo ime Boga. Ostala božja imena so
samostalniki, ki izhajajo iz Njegovih ukrepov. Celo ime »Adonay«, ki pomeni
»Gospod« in nadomešča besedo Tetragram, izhaja iz apelativne17 rabe besede
»Gospod«. Kot navaja primer: »Mož, ki je gospodar (adone) dežele, je trdo govoril z
nami« (1Mz 42,30). Tudi angela se naslavlja z Adonay. Majmonid je svojo razlago
omejil na besedo Adonay, ker se to ime bolj pogosto uporablja za Boga kot katero koli
drugo ime Zanj, ki jih sicer tudi pogosto uporabljamo, na primer besede: »dayyan«
(sodnik), »shadday« (Vsemogočni), »zaddik« (pravični), »hannun« (milostljiv),
»rahum« (usmiljeni) in »Elohim« (poglavar). Izpeljava imena, ki jo sestavljajo yod, hé,
vau in hé, ni pozitivno znana, saj namreč nima nobenih dodatnih pomenov. To sveto
ime, ki ni bilo izrečeno, razen v svetišču od imenovanih duhovnikov, kadar so dajali
duhovniški blagoslov in od velikega duhovnika na dan pokore, nedvoumno označuje
nekaj, kar je značilno za Boga in česar ne najdemo v nobenem drugem bitju. Veličastvo
imena in velika groza izgovoriti ga sta povezana z dejstvom, ki označuje Boga samega,
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Apelativ označuje ime vrste ali skupine predmetov, obče ime (SSKJ).
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brez da bi bil vanj vključen kakršen koli drug pomen imena stvari, ki jih je On ustvaril.
Ostala božja imena se nanašajo na kvalitete ter označujejo substanco z lastnostmi, iz
katere izhajajo. Na tej podlagi temelji verovanje, da namigujejo na prisotnost pluralnosti
v Bogu oziroma prisotnost lastnosti, ki je kot nek tuj element dodan božjemu bistvu.
Tak je pomen vseh izpeljanih imen. Bilo pa je dokazano, da Bog ni nadomestek, za
katerega bi bile primerne lastnosti, vendar Majmonid pove, da je prepričan, da so to
apelativi, ki se uporabljajo kot ime Boga in samo kažejo odnos določenih ukrepov Boga
ali pa nam kažejo nek pojem Njegove popolnosti. Vsako drugo ime Boga je izpeljano, le
Tetragram je nomen proprium in ga ne smemo razumeti na noben drug način. Majmonid
pove, da se morajo bralci paziti napak tistih, ki pišejo amulete (kameot). Kar koli slišijo
ali preberejo od njih, še posebej pri sklicevanju na imena, ki so oblikovana s
kombiniranjem, je popolnoma nesmiselno. Te kombinacije imenujejo shemot (imena) in
verjamejo, da njihova izgovorjava zahteva blagoslov in očiščenje in da njihova uporaba
dela čudeže. Razumna oseba ne bi smela poslušati takih ljudi in ne verjeti njihovim
trditvam. Ime JHWH oziroma tujka Tetragram je edino ime, ki ne kaže nič drugega, kot
božje bistvo (Maimonides, 2007, 89-91).

62. poglavje
Majmonid pove, da nam je bilo ukazano, da pri duhovniških blagoslovih božje ime
izgovarjamo kot je zapisano v obliki Tetragram, torej shem ha-meforash. Vendar pa vsi
niso vedeli, kako naj se ime izgovarja. Modri možje so uspešno predali pravilno
izgovorjavo imena. Majmonid pove, da so modri možje posredovali Tetragram le
svojim otrokom in učencem enkrat v sedmih letih ter doda, da se to ne nanaša le na
izgovorjavo, temveč tudi na pomen, zaradi katerega je Tetragram postal nomen
proprium Boga in vključuje določene metafizične principe. Poleg tega so judovski
modreci vedeli za ime Boga, ki je imelo dvanajst črk18 in je bilo podrejeno Tetragramu.
Majmonid je bil prepričan, da to ime ni bilo sestavljeno le iz enega samostalnika,
temveč je bilo sestavljeno iz dveh ali treh besed, njihov seštevek pa je bilo dvanajst črk.
Ni dvoma, da je bilo to ime bolj izrazito, kot ime Adonay. Nikoli namreč ni bilo
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Božjega imena, ki je imelo dvanajst črk, Majmonid ni zapisal, zato se nam postavlja
vprašanje, ali ga tudi sam ni poznal ali pa se mu ni zdelo primerno, da ga pove.
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pridržano nobenemu učencu, kdor se ga je želel naučiti, je imel prosto pot brez
pridržkov (učiteljev op. prev.), vendar pa enako ni veljalo za besedo Tetragram.
Problem se je pojavil, ko so nenačelni ljudje izvedeli za to ime, saj je zaradi njih postalo
poškodovano v veri, zaradi česar so ga judovski modreci zapečatili ter ga posredovali le
še najbolj spoštovanim duhovnikom, da bi ga lahko ti uporabljali pri blagoslavljanju
ljudi v temelju, saj se Tetragram takrat v svetišču ni več izgovarjal zaradi pokvarjenosti
ljudi. Obstajalo je tudi ime iz dvainštiridesetih črk, vendar pa vsaka inteligentna oseba
ve, da je beseda iz toliko črk nemogoča. To je bila fraza iz več besed, ki so skupaj štele
dvainštirideset besed. Majmonid pove, da je imela beseda brez dvoma tak namen, da bi
posredovala pravi pojem bistva Boga, s katero so želeli bolj jasno izraziti idejo, ki jo
predstavlja. Judovski modreci so povedali, da je beseda iz dvainštiridesetih črk več kot
sveta, da se jo sme zaupati le nekomu, ki je skromen, srednjih let, ki ni hitre jeze,
temveč nežen in prijazen do drugih (Maimonides, 2007, 91-93).

63. poglavje
Majmonid poglavje začne s citatom iz SP: »… pa mi rečejo: 'Kako mu je ime?' – kaj naj
jim odgovorim?« (2Mz 3,13). Majmonid se sprašuje, koliko je bilo to vprašanje
pričakovano od Mojzesa, koliko je bilo primerno in koliko je bil Mojzes upravičen do
tega, da je imel pripravljen odgovor? Majmonid pove, da je imel Mojzes prav, ko je
razglasil: »Glej, ne bodo mi verjeli in me ne bodo poslušali, ampak bodo rekli: 'Gospod
se ti ni prikazal'« (2Mz 4,1). Za preroka se namreč pričakuje, da se bo srečeval s
takšnimi stvarmi, vse dokler se ne bo izkazalo, da je pravi za to nalogo. Če je Mojzesa
zanimalo le ime, ki se ga izgovarja, pridemo do sledeče dileme: ali so Izraelci poznali
ime ali pa ga niso nikoli slišali. Če so ga poznali, potem ne bi ugovarjali Mojzesovi
nalogi, njegovemu znanju in njihovemu znanju o božjem imenu. Po drugi strani pa, če
niso poznali imena in če je bilo poznavanje Božjega imena Mojzesova misija, kako naj
bi vedeli, da gre res za božje ime? Tudi ko je Bog Mojzesu razkril svoje ime in ga
poslal, naj zbere Izraelce skupaj, je Mojzes izrazil dvom, da mu ne bodo verjeli, da ga je
On poslal. Bog ga je nato vprašal, kaj ima v roki, in je odgovoril, da ima palico.
Majmonid pove, da je potrebno za razrešitev dileme razumeti sledeče: v tistih dneh je
bilo mnenje prebivalcev Sabe zelo razširjeno. Večina ljudi, razen nekaterih
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posameznikov, je častila malike. Verjeli so v duhove in v človeško moč, da neposredno
vpliva na nebeška telesa in v moč talismanov. Kdorkoli je takrat trdil o obstoju neke
avtoritete, o kateri je bil prepričan z razumom in dokazom, je govoril o bitju, ki vlada
vesolju, ali da se mu je prikazalo neko duhovno bitje, kot je zvezda, angel ali nek drug
božji posrednik, nihče pa vse do Mojzesa ni trdil, da je Bog govoril z njim. Majmonid
opozori, da ne smemo biti zavedeni, da je Bog govoril s patriarhi ali da se jim je
prikazal, ker to ni omenjeno v prerokbi. Abraham, Izak in Jakob na drugi strani pa o
tem, da so govorili z Bogom, niso povedali drugim. Celotno ljudstvo, razen nekaterih
posameznikov, ni verjelo v obstoj Boga, niso se namreč znali osvoboditi senzacije in še
niso dosegli intelektualne popolnosti. Bog je zato Mojzesa naučil, kako naj jih nauči
verjeti v Njega z besedami: Ehyeh asher Ehyeh oziroma »Jaz sem, ki sem bil, in bom,
kar bom«. To je izraz, ki dokazuje obstoj Boga. Bog Mojzesu naroči, naj zbere
starešine, ker bodo oni prej razumeli, kaj želi Bog pokazati. V dokaz, da ga je res On
poslal, je dal Bog Mojzesu znamenje, ki jo predstavlja palica (Maimonides, 2007, 9395).

64. poglavje
Majmonid pove, da v nekaterih primerih izraz »božje ime« ne pomeni nič drugega, kot
le razumevanje imena. Kot na primer: »Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda,
svojega Boga« (2Mz 20,7) ali pa: »… in kdor sramoti Gospodovo ime, naj bo usmrčen«
(3Mz 24,16). V drugih primerih pomeni božje bistvo in realnost Boga samega, kot na
primer: »… pa mi rečejo: 'Kako mu je ime?'« (2Mz 3,13). Včasih se Njegovo ime
uporablja kot »beseda Boga«, tako da lahko razumemo »beseda Boga«, »ime Boga« in
»ukaz Boga« kot identični izraz. Kot bi rekli: »To je moja beseda, ali moj ukaz je v
njem«. Ali pa kot: »on je orodje moje želje in volje«. Enako velja tudi za izraz »veličina
Gospoda«. Včasih ta izraz označuje »fizično svetlobo«, ki jo Bog ponese na določeno
mesto z namenom, da bi pokazal na posebnost tega kraja, kot na primer: »Gospodovo
veličastvo se je spustilo na Sinajsko goro in oblak jo je pokrival šest dni« (2Mz 24,16).
Včasih pa je bistvo Boga mišljeno z besedami, ki jih je izrekel Mojzes: »Pokaži mi,
prosim, svoje veličastvo!« (2Mz 33,18), na katere mu je Bog odgovoril z: »Mojega
obličja ne moreš videti; kajti noben človek me ne more videti in ostati živ« (2Mz
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33,20). To nam nakazuje, da je v tem primeru »veličastvo Boga« enako Njemu samemu
in da je »veličastvo« nadomestilo »Zanj« kot poklon Njemu. Resnično poveličanje
Gospoda pa je sestavljeno iz razumevanja Njegove veličine ter vseh, ki razumejo
Njegovo veličino in popolnost in ga poveličujejo glede na svoje sposobnosti. A s to
razliko, da človek poveličuje Boga z besedami, ki jih ima v mislih, in tako, kot si želi
komunicirati z drugimi. Stvari, ki niso obdarjene z razumevanjem, kot na primer
mineral, tudi lahko smatramo za poveličevanje Gospoda, saj zaradi svojih naravnih
lastnosti pričajo o vsemogočnosti in modrosti Stvarnika (Maimonides, 2007, 95-96).

Bog je spregovoril
65. poglavje
Majmonid misli, da mu sedaj bralcem, ki že razumejo, da Bog ne potrebuje lastnosti za
obstoj ter da je On eden, brez da bi imel lastnosti edinosti, ni potrebno razlagati kako je
nedopustno, da bi Njemu pripisovali lastnosti govora; še zlasti zato, ker velja
prepričanje, da je zakon, torej tista beseda, ki jo pripisujemo Njemu, bila ustvarjena.
Govor je lastnost Boga prav toliko, kot so bile besede, ki jih je Mojzes slišal, izrečene in
dane v obstoj od Boga. Govor je lastnost Boga na enak način kot vsi ostali božji ukrepi,
ki so podobni našim. To, da je Bog naslavljal preroke in govoril z njimi, moramo
razumeti zgolj kot idejo, da je bilo to neko božansko znanje, ki so ga preroki dosegli.
Namen tega poglavja pa je dokazati, da sta besedi »govoriti« in »reči« sinonima, ki
označujeta: a) Govor kot na primer: »Mojzes je govoril« (2Mz 19,19) ter »… in še je
faraon rekel« (2Mz 5,5); ali b) »misel«, ki se rodi v glavi, ne da bi bila izrečena z
besedami, na primer: »Tedaj sem rekel v svojem srcu« (Prd 2,15); in c) kot »volja«, na
primer: »Ali me hočeš ubiti, kakor si ubil Egipčana?« (2Mz 2,14). Ta dva izraza, ki se
nanašata na Boga, lahko označujeta le voljo in željo. Ne smemo domnevati, da je v
govoru Boga uporabljen glas ali zvok ali da ima On dušo, v kateri prebivajo misli, ki so
dodane k Njegovemu bistvu, temveč mu misli pripisujemo na enak način kot mu
pripisujemo katero koli drugo lastnost. Vendar ne moremo na prvi pogled videti, kako
bi lahko bilo nekaj proizvedeno zgolj z voljo, zatorej mora tisti, ki želi proizvesti neko
stvar, najprej izvesti neko dejanje oziroma nekomu ukazati, da to izvede. Zato je ukaz v
prenesenem pomenu pripisan Bogu, ko je Njegova želja, da se nekaj zgodi. Vse to ima
lii

svoj izvor v našem primerjanju božjih ukrepov z našimi ukrepi. Izraz »In On je rekel«
se pojavlja v stvarjenju in označuje »On si želi«. Izraz »Bog je rekel« v Genezi moramo
zato razumeti v prenesenem pomenu »On je hotel«, kot na primer: »Z Gospodovo
besedo so bila narejena nebesa, z dihom njegovih ust vsa njihova vojska« (Ps 33,6).
Njegova usta in dih sta nedvomno mišljena v prenesenem pomenu, enako pa velja tudi
za Njegovo besedo in govor. Nebesa in Njegova vojska obstajata preko Njegove volje in
želje (Maimonides, 2007, 96-98).

66. poglavje
Majmonid pove, da sta bili plošči z desetimi zapovedmi božje delo, kot je zapisano v
2Mz 32,16. Bili sta izdelani iz narave in nista bili umetnost. Kajti vse naravne stvari
imenujemo »Gospodovo delo«. Presenetljiv je odnos med Bogom in Njegovimi bitji,
kot je zapisano v Ps 104,16. Libanonski cedri so delo narave, zato jim pripisujemo, da
jih je posadil Bog. Podobno govori vrstica: »… in pisava je bila Božja pisava« (2Mz
32,16), za katero je bilo povedano, da jo je popisal božji prst (2Mz 31,18). Tudi glede
nebes je bilo rečeno, da so bila ustvarjena z božjo besedo (Ps 33,6). V SP je Stvarjenje
stvari mišljeno v prenesenem pomenu, z izrazi, ki jih označujejo »beseda« in »govor«,
enako pa velja tudi za »prst Boga« v: »kamniti plošči, ki ju je popisal Božji prst« (2Mz
31,18). Zadnji izraz je identičen frazi »napisano z božjo besedo«, ki bi, če bi bil tak
izraz res v uporabi, enak izrazu »napisano z voljo in željo Boga«. Majmonid zaključi, da
je v Mišni zapisano, da je bilo ustvarjenih deset stvari v petek v mraku večera in da je
ena izmed teh desetih stvari »pisanje«. Zaradi tega so judovski predniki na splošno
razumeli, da so plošče narejene na enak način kot preostanek Stvarstva (Maimonides,
2007, 98-99).

Bog je počival
67. poglavje
Majmonid pove, da je bil izraz »reči« uporabljen v prenesenem pomenu kot volja
Stvarnika. Izraz »On je rekel« je bil ponavljajoče se uporabljen pri vseh stvareh, ki so
bile ustvarjene »v šestih dneh začetka«. Prav tako pa je tudi izraz »počivati« izražen v
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prenesenem pomenu, kadar se uporablja za Boga in se nanaša na Šabat oziroma sobotni
dan, ko ni bilo nobenega stvarjenja. Zato je rečeno: »Sedmi dan je Bog dokončal delo,
ki ga je naredil, in počival (va-yishbot) je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil« (1Mz
2,2). Izraz »nuah« je v hebrejščini uporabljen tudi kot: »… povedali v Davidovem
imenu Nabálu vse te besede in čakali« (1Sam 25,9). Majmonid je mnenja, da to pomeni,
da so nehali govoriti in so čakali na odgovor. Judovski modreci pa so izraz »nuah«
razumeli v njegovem prvotnem pomenu »počivati«, vendar to le v prehodni obliki, ki
razlaga vrstico 1Mz 2,2 tako, kot da na ta dan ni bilo nič ustvarjeno. Majmonidu se zdi
mogoče, da beseda »va-yanah« izhaja iz »yanah« ali »nahah«, kar bi pomenilo sledeče:
»On upravlja vesolje glede na lastnosti, ki jih ima sedmi dan«. Medtem ko so se v šestih
dneh vsak dan zgodili dogodki po naravnem zakonu, sedaj (Bog) deluje skozi sedmi dan
in pušča (vesolje, op. prev.) v stanju, v katerem le-to nadaljuje svoj obstoj (Maimonides,
2007, 99-100).

Intellectus, Intelligens in Intelligigible
68. poglavje
Majmonid razloži, da je načelo filozofov, da je Bog »intellectus«, »ens intelligens« in
»ens intelligibile« vse v enem. Vse tri stvari so v Bogu in so enake in na noben način ne
vključujejo nobene pluralnosti. Ne obstaja nobena večna stvar, razen Boga. Zato rečemo
»hai Adonay« oziroma »kakor živi Gospod« (Rut 3,13) in ne »he Adonay« oziroma
»življenje Gospoda«, kajti Njegovo življenje ni stvar, ki bi bila oddaljena od Njegovega
bistva. Nekdo, ki nima nobenega znanja o Njegovem bistvu, bo zelo težko razumel in
sprejel omenjena načela. Celo med tistimi, ki se smatrajo za modre, se najdejo taki, ki
tega ne morejo sprejeti. Majmonid nato razloži, kar je bilo dokazano: preden človek
dojame stvar, jo mora biti najprej sposoben dojeti. Ko jo dojame, ko na primer odmisli
abstraktno obliko določenega drevesa, ki mu je prikazana, od njegove substance in
povzame abstraktno obliko, dojame drevo v resnici in intelekt, ki ga je pridobil v
realnosti, je abstraktna oblika drevesa v njegovih mislih. V tem primeru intelekt ni stvar,
ki je oddaljena od dojete stvari. Intelekt in abstraktna oblika drevesa nista dve ločeni
stvari, kajti intelekt v dejanju ni nič drugega kot dojeta stvar. Posrednik, preko katerega
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je bila oblika drevesa obrnjena v intelektualni in abstraktni predmet, ki se ga dojema, pa
je intelekt v dejanju. Intelekt v dejanju pa ni stvar, ki bi bila drugačna od dejanja, kajti
narava intelekta je razumevanje. Zatorej intelekt v dejanju ni ločen od razumevanja.
Posledično je ta stvar, s katero je bilo opisano drevo, abstraktna in inteligentna. Zato
mora biti sedaj jasno, da ko je intelekt v dejanju, sta intelekt in stvar razumevanja ista
stvar, kot je jasno tudi to, da je funkcija intelekta, namrče dejanje razumevanja, njegovo
bistvo. Zato sta intelekt, ki razume, in tisto, kar je razumljeno, enaka. Kadar pa
govorimo o moči razumevanja, moramo nujno razlikovati dve stvari: 1. sámo moč
razumevanja in 2. stvar, ki jo skušamo razumeti. Na primer: stvar intelekta Zaida je moč
razumevanja in da je drevo na takšen način stvar, ki jo lahko dojamemo. To sta
nedvomno dve različni stvari. Bilo je dokazano, da je Bog intelekt, ki je vedno v
delovanju in v Njem ni nič potencialno, temveč je On neprestano v dojemanju.
Posledično so On in stvari, ki se jih dojema, ena in ista stvar in dejanje razumevanja je
intelekt sam (Maimonides, 2007, 100-102).

Prvi vzrok
69. poglavje
Majmonid pove, da filozofi Boga imenujejo »prvi vzrok«. Temu imenu pa kalamisti
nasprotujejo in ga sami imenujejo »agens« (oblika in konec), ker verjamejo, da je velika
razlika v tem, ali Boga imenujemo »prvi vzrok« ali »agens«. Svoj argument
opravičujejo s tem, da če bi bil Bog vzrok, potem bi s tem nujno namigovali tudi na
vzrok, ki je bil narejen od vzroka, kar bi pomenilo verovanje v to, da je Bog neločljiv od
vesolja. Majmonid pove, da tako misli oseba, ki ne razlikuje med dejanskim in
potencialnim, njegovi bralci pa naj vedo, da v tem primeru ni nobene razlike med
»vzrokom« ali »agens«. Kajti če uporabite »vzrok« zgolj potencialno, je ta pred
učinkom, če pa mislite »vzrok v dejanju«, potem mora učinek nujno soobstajati z
vzrokom v dejanju, enako pa velja tudi za »agens«. Kajti tudi zidar, dokler ne zgradi
hiše, še ni resnični zidar, ima sicer sposobnosti graditi, vendar šele ko zgradi hišo,
postane resnični zidar. Majmonid želi zato prikazati, da sta omenjena izraza enaka na
enak način kot Boga imenujemo »agens«, čeprav Njegovo delo še ne obstaja in ker ni
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nobenih ovir, ki bi Njemu preprečevale, da bi delal, kar želi, ga smemo imenovati tudi
»vzrok«, čeprav morda učinek še ne obstaja. V fiziki je bilo dokazano, da vse, razen
prvotnega vzroka, dolguje svoj obstoj štirim vzrokom: substanci, obliki, agens in
končnemu vzroku. Včasih so to posredni, včasih pa neposredni vzroki, vsak zase pa se
imenuje vzrok. Majmonid pove, da se strinja s filozofi, ki verjamejo, da je Bog sam
»agens«, oblika in konec. Zato ga imenujejo »vzrok«, da s tem izrazijo misel, da On
združuje tri vzroke. Majmonid pove, da je njegov namen v tem poglavju prikazati, da je
Bog vzrok vsakega dogodka, ki se zgodi na svetu. Pove, da moramo za vsako stvar najti
omenjene štiri vzroke, ki so stična točka te stvari. Ko jih najdemo, za te vzroke
poiščemo njihove vzroke in za njihove vzroke spet druge vzroke, vse dokler ne pridemo
do prvotnega vzroka. Vsaka fizična in prehodna oblika mora nastati iz druge oblike, ki
je prav tako fizična in prehodna in s katero je bila vgrajena substanca, da prejme
naslednjo obliko. Prejšnja oblika ponovno nastane od druge oblike, tako da pridemo do
dolžine te oblike, ki je nujna za obstoj vseh vmesnih oblik, ki so vzroki sedanje oblike.
To obliko, ki je oblika za oblike vseh obstoječih stvari, zasledimo pri Bogu. Ko Boga
imenujemo prvotna oblika vesolja, to mislimo na sledeči način: vse, kar obstaja in je
obdarjeno z obliko, je oblika. Ko je oblika uničena, se njen celoten obstoj zaključi in
izbriše. Enako velja tudi glede Boga in vseh oddaljenih vzrokov živih bitij. Vse stvari
namreč obstajajo skozi obstoj Boga – On je tisti, ki ohranja njihov obstoj s procesom, ki
mu pravimo emanacija19. Če bi domnevali, da Bog ne obstaja (recimo, da je to mogoče),
potem tudi vesolje ne bi obstajalo in potem bi bilo konec obstoja oddaljenih vzrokov,
končnih učinkov in vmesnih vzrokov. Posledično Bog ohranja enak odnos do sveta, kot
ga ima oblika do stvari, ki so obdarjene z obliko. Skozi obliko je, kar je in od nje je
odvisna realnost in bistvo stvari. V tem smislu lahko rečemo, da je Bog prvotna oblika
in da je oblika vseh oblik ter da je obstoj in nadaljevanje le-teh odvisno od Njega.
Zaradi tega Bogu v svetem jeziku pravijo tudi »življenje vesolja«. Majmonid na tem
mestu pove, da je že razložil, zakaj Boga imenujemo »agens« in to je vzrok, zakaj
filozofi Boga ne imenujejo le Stvarnik, temveč tudi »vzrok«. Nekateri učenjaki, ki so
pripadali veji Mutakallemūm, so šli v svoji norosti predaleč in so trdili, da neobstoj
Boga, če bi bil ta možen, ne bi nujno namigoval na prenehanje obstoja stvari, ki jih je
19

Emanacija pomeni razširjanje, izžarevanje ( SSKJ).
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Stvarnik ustvaril, kot na primer vesolje. Kajti za izdelke ni nujno, da prenehajo
obstajati, če je izdelovalec, potem ko jih je že ustvaril, prenehal obstajati. Imeli bi prav,
če bi bil Bog le Stvarnik vesolja in če obstoj vesolja ne bi bil odvisen od Njega. Vendar
pa je Bog sam oblika vesolja in On je tisti, ki povzroča njegov obstoj in nadaljevanje,
zato je narobe trditi, da lahko stvari obstajajo, po tem ko Njihov Stvarnik preneha
obstajati (Maimonides, 2007, 102-105).

Jahati na Arabot
70. poglavje
Majmonid pove, da je izraz »rakab« oziroma »jahati« sinonim, ki prvotno označuje
človeka, ki jaha žival. Drugi pomen izraza se uporablja v prenesenem pomenu in
označuje »vladanje nad stvarmi« kot v primeru: ker jezdec upravlja žival, lahko tudi
jaha na njej - »vpregel bom Efrajima« (Oz 10,11). Judovski modreci so večkrat
povedali, da obstaja sedem »rekiʽim« oziroma »nebes« ter da se najvišja izmed njih
imenujejo »arabot«. Majmonid pove, naj ne ugovarjamo številki sedem, ki so jo dali
judovski modreci, četudi obstaja več nebes, ker obstajajo sfere, ki vsebujejo več krogov
in štejejo kot ena. Majmonid želi tukaj le prikazati, da so judovski misleci vedno
domnevali, da je »arabot« najvišja sfera. »Arabot« se nanaša tudi na sledeče besede:
»po nebu se vozi tebi v pomoč« (5Mz 33,26). Majmonid pove, da je to dokaz, da sta
izraza »arabot« in »nebesa« identična, pri čemer se enkrat uporablja izraz »vozi se po
arabot«, enkrat pa »ki se vozi po nebu«. Iz tega je razvidno, da se obe vrstici nanašata
na isto sfero. Potrebno je dobro premisliti izraz »bivati nad njimi«, ki ga uporabljajo, in
ne izraz »bivati v njih«. Slednji izraz bi namreč namigoval, da Bog okupira prostor, ali
pa da je moč v sferi, kot so verjeli prebivalci Sabe, ki so verjeli, da je Bog duša sfere.
Izraz »bivati nad njimi« nam sporoča, da je Bog ločen od sfere in ni moč v njej. Izraz
»voziti se po nebu« je za Boga uporabljen tudi v prenesenem pomenu, da bi prikazali
naslednjo odlično primerjavo. Jezdec je namreč boljši od živali, na kateri jezdi, kajti
jezdec in žival nista na isti ravni, saj jezdec vodi žival tako, kot sam želi. Jezdec je ločen
od živali, neodvisen od nje in ni povezan z njo. Na takšen način je najvišja sfera (po
načelu rotacije, po kateri je vse gibljivo), postavljena v gibanje, ki jo upravlja Bog, ki je
ločen od nje in ni moč v njej. Judovski modreci so rekli: »On prebiva v svojem svetu,
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svet ni njegovo prebivališče«. Ta razlaga ima sledečo opombo: »Konj je sekundaren
glede na jezdeca, jezdec ni hlapec konja«. Judovski modreci pravijo, da se v določenih
nebesih nahajajo določene stvari. S tem ne mislijo, da so v nebesih prisotne kakšne tuje
stvari, temveč to, da iz določenih nebes izžareva sila, ki je potrebna za proizvajanje
določenih stvari in njihovo nadaljevanje. Premisliti je potrebno tudi o izrazu »v kateri«,
ki pomeni »v arabotu« - kot če bi rekli, da so vse stvari, ki obstajajo v vesolju, izpeljane
iz moči, ki izhaja iz »arabot«, ki jo je Bog naredil, da bi bila izvor in prostor teh moči.
Tukaj so omenjene duše pravičnih, kot tudi duše tistih, ki se še bodo rodili. Kajti duša,
ki ostane po smrti človeka, ni ista kot tista duša, ki živi v človeku, ko se rodi. Slednja je
zgolj zmožnost, medtem ko je ta, ki ima ločen obstoj po smrti, resnična (Maimonides,
2007, 105-107).

Kalam
71. poglavje
Majmonid pove, da so bile mnoge panoge znanosti, povezane s pravilno rešitvijo teh
problemov, nekoč negovane od njihovih praočetov, vendar so bile v teku časa
zanemarjenje zaradi tiranije, ki so jo barbarski narodi izvajali nad njimi. Poleg tega
spekulativne študije niso bile dosegljive za vse. Da bi preprečili škodljive vplive,
ustnega izročila niso zapisali, temveč so ga posredovali le najbolj sposobnim ljudem,
posledično pa je judovski narod izgubil znanje o teh pomembnih disciplinah. V času, ko
so muslimani sprejeli metodo kalama, je med njimi nastala sekta, imenovana muʼtazilah
oziroma separatisti. Judovski učenjaki so v določenih stvareh sledili teoriji te sekte.
Pozneje je med muslimani nastala še ena sekta, imenovana ashaʼariyah, ki je imela čisto
svoj pogled, njihovih teorij pa judovski misleci niso vključili v svoje pisanje. Učeni
grški in sirski kristjani tiste dobe so videli, da so bile krščanske dogme izpostavljene
napadom obstoječih filozofskih sistemov, zato so postavili temelje za znanost
dogmatike. V ospredje so dajali takšne predloge, ki so podprli njihove doktrine in s
katerimi bi lahko ovrgli nasprotna stališča, ki bi napadala načela krščanske vere.
Majmonid nadalje pove, da zgodnji teologi, tako kristjani kot muslimani, niso poiskali
resničnih lastnosti stvari, ko so podajali predloge. Majmonid je preučil dela kalamistov
in meni, da so bili ti teologi v večini primerov pod vplivom svoje domišljije, pri tem pa
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menili, da jih vodi intelekt. Majmonid pove, da so bili filozofi v zadnjih 3000 letih
(Vodnik je bil napisan okoli 1190) razdeljeni glede tega predmeta, kot je razvidno iz
njihovih del. Glede na naravo te teorije se Majmonid vpraša, kako lahko uporabimo
aksiom in ga uveljavimo pri obstoju Stvarnika, saj bi bil v tem primeru Njegov obstoj
negotov. Tako bi vprašanje o Bogu ostalo odprto, kar se zdi Majmonidu nedopustno.
Resnična metoda, ki po njegovem mnenju temelji na logičnem in nedvoumnem dokazu,
je sestavljena iz dokazovanja obstoja Boga, Njegove edinosti in Njegove netelesnosti.
To želi Majmonid dokazati s takimi filozofskimi argumenti, kot jih najdemo v teoriji o
večnosti vesolja. Vendar Majmonid ne predlaga te metode zato, ker bi verjel v večnost
vesolja, temveč zato, ker so v njej uporabljeni trije zgoraj omenjeni principi.
Majmonidovo mnenje pa je: ali je vesolje večno ali pa ima svoj začetek. Kajti stvari, ki
so se začele, ne morejo nastati same od sebe, temveč jih mora nekdo ustvariti. Zato je
Bog ustvaril vesolje. Če pa je po drugi strani vesolje večno, bi bilo lahko na različne
načine dokazano, da poleg stvari, ki so v vesolju, obstaja bitje, ki ni telesno in niti ni sila
v telesu. To bitje je eno in ni posledica nobenega vzroka in je nespremenljivo. To bitje
je Bog. Majmonid na koncu poglavja pove, da ne obstaja nič razen Boga in tega vesolja,
in da ne obstajajo nobeni drugi dokazi za Njegov obstoj, kot le to vesolje v svoji celoti
in v svojih številnih delih (Maimonides, 2007, 107-113).

Vzporednice med vesoljem in človekom
72. poglavje
Majmonid pove, da vesolje v vsej svoji celoti ni nič drugega, kot eno individualno bitje.
Potrebno pa je povedati, da je oddaljena nebeška sfera skupaj z vsem, kar je v njej in kar
zadeva individualnost, nedvomno eno samo bitje, kot je eno samo bitje Said. Vrsta te
substance (substanca te sfere in vseh njenih delov) je kot vrsta substance človeškega
bitja. Tako kot je Said sestavljen iz kosti, mesa in tkiv, tako je tudi sfera sestavljena iz
nebeških teles, štirih elementov in njihovih kombinacij. Vakuuma ni kar tam, temveč je
celoten prostor, napolnjen s snovjo. Njegovo središče je obdano z zemljo, zemlja je
obdana z vodo, vodo zajema zrak, ogenj obdaja zrak, ta pa spet obdaja peto substanco,
ki je kvintesenca oziroma bistvo. Te substance tvorijo številne sfere, vsaka je zaprta
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znotraj druge, tako da med njimi ni praznega prostora. Vse sfere se vrtijo s konstantno
hitrostjo, brez pospeševanja ali zaostajanja. Nekatere sfere se premikajo hitreje, druge
počasneje. Sfera, ki je najbolj oddaljena od vseobsegajočega, se vrti najhitreje. Svojo
rotacijo konča v enem dnevu in povzroči, da vse sodeluje v njenem gibanju, kot se pri
človeku premika vsak delček telesa, kadar je celotno telo v gibanju. Te sfere nimajo
skupnega središča. Nekatere sfere imajo identično središče z vesoljem, medtem ko
imajo preostale sfere drugačna središča.

Gibanje nekaterih sfer je neodvisno od celotnega vesolja. Neprestano se vrtijo od
vzhoda do zahoda, medtem ko se preostale sfere gibljejo od zahoda proti vzhodu.
Zvezde, ki so del teh sfer, so del njihovih orbit. Te zvezde so fiksne v sferah in nimajo
lastnega gibanja, temveč sodelujejo v gibanju sfere, del katere so. Število sfer, ki
obsegajo vesolje, ne more biti manjše od osemnajst, morda je število celo večje. Odprto
je vprašanje ali imajo sfere, ki se ne premikajo okoli središča vesolja, kljub temu krožno
gibanje? Znotraj sfere, ki je nam najbliže, je vsebovana substanca, ki je drugačna od
substance petega elementa. Ta sfera najprej prejme štiri osnovne oblike, nato pa v teh
štirih oblikah nastanejo štiri vrste materije: zemlja, voda, zrak in ogenj. Vsak od štirih
elementov zavzema določeno pozicijo, ki mu je dana od narave. Te substance ni
mogoče najti na drugem mestu, dokler njena lastna sila ne deluje na njo. To je mrtvo
telo, brez življenja v sebi, brez zaznave, nima spontanega gibanja ter ostaja na svojem
naravnem prostoru. Ko je premaknjena s svojega prostora od neke zunanje sile, se nanj
vrne, kakor hitro zunanja sila preneha delovati. Elementi imajo namreč sposobnost
premikanja nazaj v ravni liniji, nimajo pa sposobnosti, da bi ostali tam, kjer so, ali da bi
se premikali drugače kot v ravni liniji. Premočrtno gibanje teh štirih elementov, ko se
vračajo na svoj izvirni prostor, delimo na dve vrsti: 1. centrifugalno gibanje, npr.
gibanje zraka in ognja, in 2. centripetalno gibanje, npr. gibanje zemlje in vode. Ko
elementi dosežejo svoj izvirni prostor, ostanejo v mirovanju. Sferična telesa pa imajo po
drugi strani življenje, posedujejo dušo, zaradi katere se gibljejo spontano. Nimajo
lastnosti, zaradi katerih bi lahko kadar koli prišli v stanje mirovanja. V svoji
neprekinjeni rotaciji se ne spreminjajo, razen v položaju. Skozi neprestano rotacijo
petega elementa z vsem, kar je vsebovano v njem, so se štirje elementi prisiljeni
premakniti in spremeniti svoj ustrezni položaj, tako da ogenj in zrak prideta v vodo in
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potem ti trije elementi skupaj vstopijo globoko v zemljo. Ko se elementi, ki se zmešajo
skupaj, vrnejo na svoj ustrezni položaj, se tisti deli zemlje, ki prenehajo biti v svojih
prostorih, združijo skupaj z vodo, zrakom in ognjem. V tem celostnem procesu elementi
delujejo in se drug na drugega odzivajo. Zmešani elementi so potem kombinirani in
oblikovani najprej v različne vrste hlapov, kasneje v več vrst mineralov, vse vrste rastlin
in veliko vrst živih bitij, vse glede na relativni delež sestavnih delov. Vsa prehodna bitja
imajo svoj izvor v teh elementih, v katere se povrnejo, ko se njihov obstoj zaključi. Tudi
elementi sami so predmet, ki se preoblikuje iz enega v drugega, kajti čeprav je ena
substanca skupna vsem, substanca brez oblike v realnosti ni mogoča, kot tudi fizična
oblika pri prehodnih bitjih ne more obstajati brez substance. Preoblikovanje in
prenehanje elementov, skupaj s stvarmi, ki so v njih, sledijo drug drugemu v rotaciji.
Tako kot je človeško telo, ki je sestavljeno iz glavnih organov in drugih stvari, na katere
se zanaša in brez njih ne more obstajati, tako je tudi vesolje sestavljeno iz dveh glavnih
delov: iz kvintesence oziroma bistva, ki zajema štiri elemente, ter iz drugih delov, ki so
podrejeni in potrebujejo voditelja, ki so v tem primeru štirje elementi skupaj s stvarmi,
ki jih vsebujejo. Glavni del v človeškem telesu, ki je srce, je v neprestanem gibanju in je
vir vsega gibanja v telesu. Podobno deluje tudi najbolj oddaljena sfera do vseh
preostalih delov v vesolju, ki jim priskrbi njihove posebne lastnosti. Sile, ki glede na
povedano komunicirajo s sferami v tem svetu, so štiri: a) sila, ki vpliva na zmes in
sestavo elementov, b) sila, ki vsaki rastoči stvari priskrbi njene vegetativne funkcije, c)
sila, ki vsakemu živemu bitju daje njegovo vitalnost ter d) sila, ki razumska bitja
obdarja z intelektom.

V človeku je določena sila, ki združuje vse delčke telesa, jih nadzoruje in jim daje tisto,
kar potrebujejo. Zdravniki ji pravijo vodilna sila v telesu. Tudi vesolje poseduje silo, ki
združuje številne dele, ki drug drugega ščitijo pred uničenjem, vzdržujejo posameznike
vseh vrst tako dolgo, kot jih lahko, in obdarjajo nekatera posamezna bitja s trajnim
obstojem. Ista sila, ki deluje pri rojstvu in časovnem obstoju človeka, deluje tudi pri
njegovem uničenju in smrti. Majmonid nadalje pove, da nam kljub vsem primerjavam
med vesoljem in človekom, ki so navedene v tem poglavju, nič ne zagotavlja, da je
človek mikrokozmos. Kajti kljub temu, da Majmonid vesolje in človeka primerja v vseh
njihovih delcih, še noben starodavni avtor ni poimenoval rit ali konja mikrokozmos. Ta
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lastnost je bila dana človeku samemu, zaradi njegove zmožnosti mišljenja z intelektom,
ki ga razen njega nima nobeno drugo živo bitje. Žival ima le potrebo zadovoljiti svoje
živalske potrebe, medtem ko je pri človeku drugače. Če bi bil človek brez vodnika in bi
bil v obstoju sam, ne bi preživel niti enega dneva in bi hitro izginil, razen če ne bi našel
nečesa, zaradi česar bi živel. Kajti pri človeku že sama priprava hrane zahteva veliko
miselnega dela in planiranja. Zaradi tega mora ena oseba organizirati delo v kuhinji in
vsakemu posamezniku dodeliti, kaj bo vsak izmed njih počel, da bodo lahko tako
najbolje sodelovali med seboj in pomagali drug drugemu pri pripravi hrane. Zaradi takih
stvari človek potrebuje intelekt. Enako tudi v vesolju obstaja sila, ki vse nadzoruje, ki
sproži gibanje glavnih delov in jim daje energijo za delovanje. Brez te sile glavni in
stranski deli ne bi mogli delovati. To je izvir obstoja vesolja v vseh njegovih delih in ta
sila je Bog. Zaradi njega lahko človeka imenujemo mikrokozmos. Vse vzporednice, ki
so navedene v tem poglavju med človekom in vesoljem, so v vseh točkah v harmoniji,
razen v treh neskladjih, ki jih bomo omenili sedaj: 1. Glavni organ kakršnega koli bitja,
ki je srce, izhaja kot korist iz organov, ki so pod nadzorom srca. Kar pa ni enako pri
konstituciji vesolja. Ta del, ki podarja avtoriteto od stvari, ki so pod njegovim
nadzorom, ne prejme nič. Kar koli podari, podari kot radodarni dobrotnik. 2. Srce živih
bitij je znotraj njihovega telesa in je obdano z organi, ki telo upravljajo. Ti organi
branijo in varujejo srce pred zunanjimi poškodbami. Nasprotno se dogaja v primeru
vesolja: boljši deli obsegajo slabše dele in jih branijo. 3. Zmožnost mišljenja je sila, ki je
prirojena v telesu in ni ločena od njega. V primeru vesolja pa je Bog ločen od vesolja in
ni prirojen v njem (Maimonides, 2007, 113-119).

Kalam
73. poglavje
Majmonid pove, da obstaja dvanajst trditev, ki so skupne vsem kalamistom, medtem ko
so lahko njihova posamezna mnenja in metode glede nekaterih tem drugačna. Kalamisti
te trditve potrebujejo, da lahko oblikujejo svoja mnenja o štirih principih. V
nadaljevanju bomo navedli vseh dvanajst trditev in jih pojasnili:
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1. Vse stvari so sestavljene iz atomov.
2. Obstaja vakuum.
3. Čas je sestavljen iz časovnih atomov.
4. Substanca ne more obstajati brez številnih naključij.
5. Vsak atom je popolnoma opremljen z naključji (Majmonid jih bo opisal) in ne
more obstajati brez njih.
6. Naključja se ne nadaljujejo v obstoju med dvema časovnima atomoma.
7. Tako pozitivne kot negativne lastnosti resnično obstajajo in so naključja, ki
imajo svoj lasten obstoj v nekaterih učinkovitih vzrokih.
8. Vse obstoječe stvari, kot so na primer živa bitja, so sestavljena iz substance in
naključij. Fizična oblika stvari pa je prav tako naključje.
9. Nobeno naključje ne more biti podlaga drugemu naključju.
10. Test za zmožnost imaginacije predmeta ni sestavljen v skladu z veljavnimi
zakoni narave.
11. Ideja o neskončnosti je nedopustna, pa naj bo ta dejanska, potencialna ali
naključna. Ni razlik v tem, ali neskončnost tvorimo s številnimi so-obstoječimi
stvarmi ali z nizom stvari, kjer bi en del pričel obstajati in zato drugi del
prenehati, kar bi v tem primeru imenovali neskončno naključje. V obeh primerih
kalamisti zavračajo neskončnost.
12. Čutila zavajajo in so v večini primerov neučinkovita. Njihovo zaznavanje zato
ne more biti podlaga kakršnemu koli zakonu ali dokazu.
Razlaga prve trditve: vesolje in vse, kar je v njem, je sestavljeno iz zelo majhnih delcev,
atomov, ki so zaradi svoje majhnosti nevidni. Atom ni velik, a ko se združi več atomov
skupaj, je vsota velikost in to tvori telo. Nekateri kalamisti so celo razvili teorijo, da če
se dva atoma združita, bi postala telo in bi zato tvorila dve telesi. Vsi atomi so
popolnoma enaki in med njimi ni nobene razlike. Kalamisti tudi trdijo, da je nemogoče
najti telo, ki ni sestavljeno iz enakih atomov, postavljenih drug ob drugem. Glede na tak
pogled sta uničenje in razgradnja enaka. Kalamisti ne uporabljajo izraza »uničenje«, ker
trdijo, da je geneza zgrajena iz sestave in razgradnje, gibanja in počitka. Ti atomi po
njihovem mnenju niso številčno stalni, kakor so domnevali Epikur in drugi atomisti.
Kalamisti nasprotno verjamejo, da so novi atomi ustvarjeni, ko si Stvarnik to želi.
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Njihovo uničenje zato ni mogoče (Maimonides, 2007, 120-121).

Razlaga druge trditve glede vakuuma: prvotni kalamisti so verjeli, da obstaja vakuum.
Vakuum so en ali več prostorov, ki nič ne vsebujejo, ki jih nič ne obdaja in ki so brez
vseh substanc. Ta trditev je zanje nujno potrebna za nadaljevanje prve trditve. Kajti če
bi bilo vesolje polno atomov, kako bi se lahko sploh premikali? Kajti nemogoče si je
predstavljati, da se en atom premakne v drugega. A vseeno tako na sestavo kot na
razgradnjo stvari lahko vplivamo le z gibanjem atomov. Zato so kalamisti prisiljeni
domnevati, da je vakuum tam zato, da se atomi lahko združijo, ločujejo in premikajo v
tem vakuumu, ki ne vsebuje nobenih stvari ali atomov.

Razlaga tretje trditve: čas je sestavljen iz časovnih atomov, iz več delov, ki zaradi
svojega kratkega trajanja ne morejo biti razdeljeni. Ta trditev je tudi logična posledica
prve. Kalamisti so nedvomno videli, kako je Aristotel dokazal, da so čas, prostor in
gibanje iste narave, da so lahko razdeljeni v dele, ki stojijo v enakem razmerju drug do
drugega. Če je eden izmed njih razdeljen, so tudi drugi atomi razdeljeni v istem
razmerju. Zato so domnevali, da če je čas prekinjen in deljiv, potem je tudi atom časa
nujno deljiv. Podobno so domnevali, da če je prostor neprekinjen, potem bi nujno
sledilo, da so časovni elementi tudi deljivi. To je dokazal Aristotel v svoji tezi Acroasis.
Zato so zaključili, da prostor ni neprekinjen, temveč je sestavljen iz elementov, ki ne
morejo biti razdeljeni, in da se zato lahko tudi čas zreducira na časovne elemente, ki so
nevidni. Vendar niso vsi kalamisti razumeli narave časa. Veliko filozofom pa postane
nerodno, če preiskujejo naravo časa in nekateri izmed njih niti niso sposobni dojeti, kaj
čas dejansko je. Kalamisti so sprejeli tri trditve in jih označili kot resnične.
Trdili so, da je gibanje sestavljeno iz vsakega atoma telesa od ene do druge točke.
Potemtakem hitrost enega telesa v gibanju ne more biti večja od drugega telesa. A kljub
temu: ko opazujemo dve telesi pri premikanju v istem času skozi dva različna prostora,
vzroka za to ne gre pripisati dejstvu, da ima telo, ki se premika na večji razdalji, večjo
hitrost, temveč okoliščinam, da je bilo gibanje, ki ga na splošno imenujemo počasnost,
prekinjeno z več trenutki počitka, medtem ko je bilo tisto, kar na splošno imenujemo
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hitrost, prekinjeno z manj trenutki počitka. Če se izkaže, da je gibanje puščice v
nasprotju z njihovo teorijo, potem kalamisti rečejo, da je tudi v tem primeru gibanje
prekinjeno s trenutki počitka.
Kalamisti verjamejo, da so za prepričanje, da se puščica prekinjeno premika, kriva
človekova čutila, kajti obstaja veliko stvari, ki jih ne moremo dojeti z občutki, kar so
tudi zapisali v dvanajsti trditvi. Nato jih mi vprašamo: »Ste opazovali vrtenje mlinskega
kamna?« Vsaka točka na skrajnem obodu kamna opisuje velik krog v istem času, v
katerem točka, ki je najbližja središču, opisuje majhen krog. Hitrost zunanjega kroga je
zato večja kot hitrost notranjega kroga. Zato ne morete reči, da je gibanje slednjega
prekinjeno z več trenutki počitka, kajti celo premikajoče se telo, torej mlinski kamen, je
skladno telo. Kalamisti na to odgovorijo: »Med krožnim gibanjem se deli mlinskega
kamna ločijo med seboj in trenutkov počitka, ki prekinejo gibanje delov, ki so bližje
središču, je več kot tistih, ki prekinejo gibanje zunanjih delov.« Nato mi ponovno
vprašamo: »Kako to, da se mlinski kamen, ki ga dojemamo kot eno telo in ga ni lahko
zlomiti, razdeli v atome, ko se premika, in ponovno postane skladno telo takoj, ko se
vrne v svoje prejšnje stanje, medtem pa noben ne opazi, da se kamen lomi?« Pri tem se
kalamisti ponovno sklicujejo na dvanajsto trditev, ki govori, da ne moremo zaupati
občutkom in da je zato dopusten le dokaz intelekta (Maimonides, 2007, 121-122).

Razlaga četrte trditve: »Naključja stvari dejansko obstajajo. To so elementi, ki so dodani
substanci sami. Nobena materialna stvar ne more biti brez substance.« Če bi kalamisti to
trditev pustili v taki prvotni obliki, bi bila pravilna. Vendar so šli še dlje in trdili, da
mora substanca, ki nima nobene lastnosti življenja, nujno imeti vsaj lastnost smrti, saj
morajo vedno imeti eno od dveh kontrastnih lastnosti. Po njihovem mnenju je barvo,
okus, gibanje ali počitek, kombiniranje ali ločevanje itd. mogoče predvidevati pri vseh
substancah. In če ima substanca lastnost življenja, mora istočasno posedovati tudi druge
vrste naključji, kot so modrost, norost, svobodna volja, moč ali šibkost. Krajše
povedano, substanca mora imeti eno ali drugo od vseh korelacijskih naključij, ki
pripadajo živemu bitju.
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Razlaga pete trditve: »Atom je popolnoma priskrbljen z vsemi zgoraj omenjenimi
naključji in ne more obstajati, četudi bi želel«. Pomen ter trditve je sledeč: kalamisti
pravijo, da mora imeti vsak atom, ki je ustvarjen od Boga, naključje, kot je barva, vonj,
gibanje ali počitek, razen naključja kvantitete. Po njihovem mnenju atom namreč nima
velikosti, zato kvantitete ne označujejo kot naključje. V skladu s to trditvijo ne povedo,
kdaj je naključje opaženo v telesu, ki je značilno za telo kot takšno, temveč obstaja v
vsakem atomu, ki tvori sestavni element tega telesa. Če vzamemo na primer kup snega:
belina ne obstaja na tem kupu snega kot celoti, temveč je vsak atom snega bel in zato je
tudi celota tega kupa videti bela. Enako velja tudi za telo: ko naj bi se to premikalo, se
premikajo tudi vsi atomi, zato pravijo, da je celotno telo v gibanju. Glede duše si niso
bili vsi enotni. Pogled, ki je glede tega najbolj prevladujoč med njimi, je sledeč: duša je
naključje, ki obstaja v enem izmed atomov, iz katerih je sestavljen človek. Združeno ga
imenujemo bitje, ki je obdarjeno z dušo. Drugi so mnenja, da je duša sestavljena iz
lahkih atomov, ki imajo svojevrstno sposobnost, s katero predstavljajo dušo, in da so ti
atomi pomešani z atomi telesa. Iz tega sklepajo, da je duša naključje. Glede intelekta se
vsi strinjajo, da je naključje, pridruženo nekaterim izmed atomov, ki predstavljajo
celotno intelektualno bitje. Vendar pa so zmedeni glede znanja. Niso prepričani, ali je
znanje naključje vsakega od atomov, ki oblikuje celotno védenje, ali pa pripada le
enemu atomu. Oba pogleda lahko zavržemo z reductio ad absurdum – z redukcijo
absurdnosti, ko navedemo sledeča dejstva: na splošno imajo kovine in kamni značilno
barvo, ki je zelo izrazita, vendar pa ta izgine, ko so kovine in kamni v prahu. Vitriol, ki
je intenzivno zelen, postane bel prah, ko tolčemo po njem. To dokazuje, da to naključje
obstaja le v celoti in ne v atomih. Ko so deli živega bitja odsekani stran od njegove
celote, prenehajo obstajati, kar je dokaz, da naključje življenja pripada celoti živega
bitja in ne vsakemu atomu posebej (Maimonides, 2007, 123-124).

Razlaga šeste trditve: »Naključje ne obstaja med dvema časovnima atomoma.«
Kalamisti s to trditvijo verjamejo, da Bog ustvarja substanco, ki je hkrati njeno
naključje. Kajti po njihovem mnenju Stvarnik ne more ustvariti substance brez
naključja, ker to ni mogoče. Kajti bistvena karakteristika naključja je njegova
nezmožnost trajnosti za dve obdobji, torej za dva časovna atoma. Takoj po njegovi
stvaritvi je naključje popolnoma uničeno in ustvarjeno je drugo naključje iste vrste, ki
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zasede njegovo mesto. To je ponovno uničeno in ustvarjeno je tretje naključje iste vrste
in tako naprej. To traja tako dolgo, kot Bog želi ohranjati to substanco v tej vrsti
naključja. Vendar lahko Bog, če želi, ustvari v isti substanci naključje drugačne vrste. In
če bi se On odločil, da preneha ustvarjati in ne bi več ustvaril novega naključja, bi ta
substanca takoj prenehala obstajati. To je eno izmed mnenj kalamistov, ki ga je sprejela
večina in se zato imenuje »Teorija o ustvarjanju naključij«. Nekateri izmed njih, ki
pripadajo sekti Muʼtazilah, pravijo, da obstajajo naključja, ki trajajo nek določen čas, ter
druga naključja, ki ne trajajo niti dveh atomov časa. Oni nimajo fiksnega načela pri
odločanju, katera skupina naključij ima in katera nima določenega trajanja. Namen te
trditve je nasprotovati teoriji, ki pravi, da obstaja naravna sila, od katere vsako telo
izhaja iz njegovih značilnih lastnosti. Oni domnevajo, da Bog sam ustvarja te lastnosti,
brez posredovanja neke naravne sile ali drugih posrednikov. To je teorija, ki namiguje,
da nobeno naključje nima trajanja. Če domnevamo, da bi lahko določena naključja
trajala določeno obdobje in potem prenehala obstajati, bi se pojavilo vprašanje, kaj je
vzrok za neobstoj? Ljudje ne bi bili zadovoljni le z odgovorom, da se je Bog odločil za
ta neobstoj, ali pa da vsi neobstoji ne potrebujejo posrednika, kajti kakor hitro posrednik
preneha delovati, preneha delovati tudi produkt, na katerega posrednik deluje. To drži
do neke mere. Zaradi navedene teorije, ki pravi, da ne obstaja nobena naravna sila, od
katere so odvisne obstoječe in neobstoječe stvari, so bili prisiljeni domnevati, da so
lastnosti stvari zaporedoma obnovljene. Nekateri kalamisti pravijo, da kadar Bog želi
stvarem odvzeti njen obstoj, prekine stvarjenje njenega naključja in telo preneha
obstajati. Drugi pa pravijo, da če bi Vsemogočni želel uničiti svet, bi ustvaril naključje
uničenja, ki ne bi imelo nobenega nadomestka. Uničenje vesolja bi bilo korelacijsko
naključje tega obstoja. Glede na to šesto trditev pravijo, da tkanina, ki je po našem
prepričanju obarvana rdeče, sploh ni bila pobarvana rdeče iz naše strani, temveč je Bog
ustvaril to barvo v tkanini, ko je ta prišla v stik z rdečim pigmentom. Pravijo, da se Bog
na splošno obnaša na tak način. Na primer: črna barva ni ustvarjena, razen če tkanina
pride v stik z indigo. Vendar ta črnina, ki jo je Bog ustvaril v trenutku, ko se tkanina
dotakne črnega pigmenta, je brez trajanja in njeno mesto zasede druga stvaritev črne
barve. Nadalje tudi pravijo, da ko črnina izgine, Bog ne ustvari rdeče ali zelene barve,
temveč ponovno ustvari črno barvo. Glede na to načelo znanje, ki ga imamo danes o
določenih stvareh, ni enako tistemu, ki smo ga imeli včeraj. Tistega znanja ni več, na
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njegovem mestu pa je bilo ustvarjeno novo znanje. Zato verjamejo, da je tudi znanje
naključje.
Glede na tiste, ki trdijo, da je duša naključje, bi iz tega sledilo, da se duša obnovi vsak
trenutek v vsakem organskem bitju približno sto tisočkrat. Kot je bilo že povedano, je
čas sestavljen iz atomov časa in glede na to trditev kalamisti trdijo, da ko človek
premakne pero, pravzaprav ni on tisti, ki ga premakne. Gibanje peresa je naključje, ki ga
je Bog ustvaril v peresu. Očitni premik roke, ki premakne pero, je prav tako naključje,
ki ga je Bog ustvaril v roki. Ustvarjalno dejanje Boga pa je izvedeno na tak način, da
gibanje roke in gibanje peresa tesno sledita drug drugemu. Vendar pa roka ne deluje in
ni vzrok gibanja peresa, kajti naključje se ne more prenašati z ene stvari na drugo.
Nekateri kalamisti v skladu s tem zatrjujejo, da bela tkanina, ki se obarva, ko je
položena v posodo, napolnjeno z indigo, ni postala črna od indiga, kajti lastnosti indiga
se ne prenesejo z enega predmeta na drugega. Ne obstaja nobena stvar, ki bi ji lahko
pripisali to dejanje. Resnični posrednik je Bog, ki v tem primeru ustvarja črnino v
substanci tkanine, ko ta pride v stik z indigo, kajti to je metoda, sprejeta od Njega.
Večina kalamistov trdi, da se nikoli ne sme trditi, da je ena stvar vzrok druge. Nekateri
izmed njih verjamejo, da je za to kriva vzročnost. Po njihovem mnenju so človekova
dejanja razdeljena. Večina od njih, še posebej sekta ashaʼariyah, domnevajo, da kadar je
pero nastavljeno v gibanje, Bog ustvari štiri naključja, kjer nobeno izmed njih ni vzrok
počitka, temveč so v času njihovega soobstoja le sorodni drug drugemu, drugače pa
nimajo nobene zveze drug z drugim. Prvo naključje je človekova volja, da premakne
pero, drugo naključje je človekova sposobnost, da to stori, tretje naključje je telesno
gibanje sámo, v tem primeru torej gibanje roke, četrto naključje pa je gibanje peresa. Ti
kalamisti verjamejo, da je za človeka, ki ima voljo nekaj storiti in v to verjame,
ustvarjena volja. Potem pride moč, ki potrdi to voljo in nazadnje sledi dejanje sámo.
Vendar dejanje ni izvršeno od moči, ki je v človeku, kajti dejansko nobeno dejanje ne
more biti pripisano tej moči. Pripadniki muʼtazilah trdijo, da človek deluje na podlagi
moči, ki je bila ustvarjena v njem. Nekateri od sekte ashaʼariyah trdijo, da moč, ki je
bila ustvarjena v človeku, sodeluje pri dejanju in se poveže z njim, vendar pa je bila ta
trditev zavržena od večine pripadnikov omenjene sekte. Nekateri kalamisti sočasno
verjamejo, da sta volja in moč, ki sta ustvarjeni v človeku skupaj z dejanjem, ki je
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ustvarjeno v njem, naključji brez trajanja. V primeru peresa Bog nenehno ustvarja eno
gibanje za drugim in to tako dolgo, dokler je pero v gibanju. Pero se preneha gibati šele,
ko Bog ustvari naključje počitka. In tako dolgo kot je pero v stanju počitka, Bog
obnavlja to naključje. Posledično v vseh teh trenutkih časovnih atomov Bog ustvarja
neko naključje v vsakem obstoječem posamezniku, v angelih, v sferah in v drugih
stvareh. To stvarjenje poteka nenehno, brez prekinitev. To je njihova prava razlaga vere,
da je Bog učinkovit vzrok. Vendar pa Majmonid z večino razumnih ljudi meni, da je to
le posmehovanje Bogu (Maimonides, 2007, 124-126).

Razlaga sedme trditve: »Odsotnost lastnosti je sama lastnost, ki obstaja v telesu. Je
nekaj, kar je dodano njeni substanci, je dejansko naključje, ki se nenehno obnavlja in
kakor hitro je uničeno, se reproducira.« Vzrok, zakaj so takega prepričanja, je sledeč:
Oni ne razumejo, da je počitek odsotnost gibanja, da je smrt odsotnost življenja, da je
slepota odsotnost vida in da so vse podobne negativne lastnosti odsotnost pozitivnih
korelacij. Razmerje med gibanjem in počitkom je po njihovi teoriji isto kot razmerje
med vročino in mrazom, pri čemer sta vročina in mraz dve naključji, najdeni v dveh
predmetih, ki imata lastnosti vročine in mraza. Tako je gibanje pravzaprav naključje,
ustvarjeno v stvari, ki se giblje, in počitek je naključje, ustvarjeno v stvari, ki počiva, in
ne ostane v obstoju med dvema zaporednima časovnima atomoma. Ko telo počiva, Bog
ustvarja počitek v vsakem atomu telesa in vse dokler telo počiva, Bog nenehno obnavlja
to lastnost. Njihovo mišljenje je, da je enako tudi s človekovo modrostjo in nevednostjo.
Slednje je zanje dejansko naključje, ki je predmet nenehnih sprememb uničenja in
stvarjenja, ki traja tako dolgo, kot je tam stvar, o kateri je človek neveden. Smrt in
življenje sta prav tako naključji in kot poudarjajo kalamisti, je življenje neprestano
uničeno in obnovljeno med celotnim obstojem živega bitja. Ko Bog odredi njegovo
smrt, ustvari v njem naključje smrti, ki sledi po naključju življenja, ki se ne nadaljuje
med dvema časovnima atomoma in zato preneha obstajati. Logična posledica te trditve
je, da naključje smrti, ki ga ustvari Bog, takoj preneha obstajati in je zamenjano z drugo
smrtjo, ki jo ponovno ustvari Bog, kajti drugače se smrt ne bi nadaljevala. Smrt je zato
neprestano ustvarjena na enak način, kot je življenje obnovljeno vsak trenutek.
Majmonid se sprašuje, kako dolgo Bog ohranja smrt v mrtvem telesu, kajti vsak od
atomov telesa je naključje smrti, ki ga Bog ustvarja in reproducira. V nadaljevanju pove,
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da so našli zobe osebe, ki je umrla pred tisoč leti. Majmonid pove, da je bilo opazno, da
ti zobje niso bili odvzeti od obstoja in da je bilo zato naključje smrti vseh tisoč let
obnavljano. Prevladujoča teorija zato pravi, da je bila smrt nenehno nadomeščena s
smrtjo. Nekateri kalamisti verjamejo, da obstajajo vzroki, v katerih odsotnost fizičnih
lastnosti ni resnična lastnost: da je utrujenost odsotnost moči ali da je nevednost
odsotnost védenja. Vendar pa to ne more biti res v vseh primerih negativnih lastnosti.
Kajti ne moremo reči, da je tema zgolj odsotnost svetlobe ali da je počitek odsotnost
gibanja. Nekatere negativne lastnosti obravnavajo, kot da imajo resnični obstoj, medtem
ko druge dojemajo tako, kot da imajo neobstoj, nekako tako, kot ustreza njihovemu
prepričanju (Maimonides, 2007, 126-127).

Razlaga osme trditve: »Ne obstaja nič, razen substance in naključja in fizična oblika
stvari spada v skupino naključji.« Cilj te trditve je prikazati, da so vsa telesa sestavljena
iz podobnih atomov, kot je tudi pojasnjeno v prvi trditvi. Da so si telesa različna med
seboj, je vzrok naključja in nič drugega. Živalskost, človeškost, rahločutnost in govor
označujejo naključja, kot so naključja tudi črnina, belina, grenkoba ali sladkoba in
razlika med dvema posameznikoma dveh skupin je ista kot drugačnost med dvema
posameznikoma iste skupine. Telesa nebes, angelov, telo božanskega prestola in telo
rastlin imajo eno in isto substanco. Razlikujejo se le v posebnosti naključja in v ničemer
drugem. Substanca vseh stvari je narejena iz enakih atomov.

Razlaga devete trditve: »Nobeno naključje ni nadomestek drugega naključja. Ne
moremo reči, da je to naključje stvari, ki je sama naključje substance. Vsa naključja so
neposredno povezana s substanco.« Kalamisti zanikajo posredno zvezo med naključjem
in substanco, kajti če bi takšno razmerje obstajalo, bi iz tega sledilo, da bi lahko to
drugo naključje obstajalo v substanci samo, če bi bilo drugo naključje pred njim. Tej
trditvi bi kalamisti nasprotovali celo za nekatera posebna naključja. Oni želijo dokazati,
da ta naključja lahko obstajajo v vsaki možni substanci, čeprav takšna substanca ni
določena od nobenega drugega naključja. Verjamejo namreč, da vsa naključja skupaj
določajo stvar. V podporo tej trditvi celo predlagajo dodatni dokaz, ki govori, da bi
moral nadomestek, ki je nosilec določene lastnosti, še naprej obstajati nek določen čas.
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Kako bi lahko potem naključje, ki po njihovem prepričanju ne ostaja v obstoju dveh
trenutkov, ostalo nadomestek nečesa drugega? (Maimonides, 2007, 127).

Razlaga desete trditve: Ta trditev zadeva teorijo »dopustnosti«, ki jo omenjajo kalamisti
in tvori načelo njihove doktrine, katere vsebina je sledeča: ugotavljajo, da je vse, kar je
zasnovano z domišljijo, dopustno iz strani intelekta in razumljeno kot mogoče. Na
primer: zemeljska sfera bi lahko postala vseobsegajoča sfera in obratno. Ali pa da bi se
ognjena sfera premaknila proti središču in sfera Zemlje proti obodu. Vse to je za intelekt
razumno in dopustno. Kajti človeški intelekt nima razloga, da bi moralo biti telo v
določenem prostoru in ne v drugem. Na enak način razum dopušča možnost, da bi bilo
obstoječe bitje večje ali manjše, kot dejansko je, ali pa da bi bilo drugačne oblike, da bi
bil človek lahko višji od gore ali pa da bi lahko imel več glav hkrati in bi lahko letel po
zraku. Ali pa da bi bil lahko slon majhen kot insekt in insekt velik kakor slon. Ta
metoda dopušča možnosti in se nanaša na celotno vesolje. Kar koli je umeščeno v to
skupino dopustnih stvari, ima lahko takšno obliko, kot jo ima, lahko pa bi imelo tudi
drugačno obliko. Kalamisti pravijo, da stvar, ki obstaja v določeni trajni obliki,
dimenziji in lastnosti, le sledi smeri svoje navade. Kot kralj, ki običajno jaha na konju
skozi ulice mesta in ni ločen od te navade. Razumu je jasno, da bi lahko kralj tudi hodil
po ulicah mesta, saj ni dvoma, da je tega sposoben. Podobno se Zemlja premika proti
središču, podobno se ogenj odmika od središča, povzroči vročino in voda povzroči
mraz. Vendar pa je logično, da ni mogoče, da bi ogenj povzročil mraz ali voda vročino.
Na tem temelju je zgrajen ves njihov sistem.

Vendar vseeno priznavajo, da je nemogoče, da bi dve nasprotni si lastnosti soobstajali
istočasno v eni substanci, ker tudi razum ne bi dopustil te možnosti. Razum ne dopušča
možnosti, da bi substanca obstajala brez naključja ali da bi naključje obstajalo brez
substance. Nemogoče je tudi, da bi substanca postala naključje ali pa naključje
substanca ali pa da bi ena substanca prodrla v drugo. Filozofi glede te metode pravijo
sledeče: vi pravite, da je stvar nemogoča, ker si je ne morete predstavljati, in da je neka
stvar mogoča, ker si jo lahko predstavljate. In zato imate za mogoče tisto, kar je mogoče
dojeti z domišljijo in ne tisto, kar dojamemo z intelektom. Posledično določate, da je
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stvar nujno mogoča ali nemogoča v nekaterih primerih s pomočjo domišljije in ne s
pomočjo intelekta, kot je povedal Abu Nasr, ko je govoril o tistem, kar kalamisti pravijo
intelekt. Ta trditev je lahko ugotovljena le z devetimi omenjenimi trditvami, za katere ni
dvoma, da so bile potrebne izključno za podporo te teorije. Nekateri pomembni deli te
teorije bodo sedaj predstavljeni v obliki dialoga med kalamisti in filozofi. Kalamisti
vprašajo filozofe: kaj je vzrok, da je substanca železa izjemno trdna in močna in črne
barve, medtem ko je substanca kreme izjemno mehka in bela? Filozofi na to odgovorijo:
vsa fizična telesa imajo dve vrsti naključij. Tista, ki zadevajo njihovo substanco, kot je
na primer zdravje ali bolezen človeka, in tiste, ki zadevajo njihovo obliko, kot je na
primer osuplost ali smeh človeka. Substance spojine telesa se zelo razlikujejo v njihovi
končni obliki glede na razliko od oblik, ki so značilne za vsako komponento substance.
Zato bo substanca železa postala v svoji lastnosti nasprotna substanci kreme. Ta razlika
se predstavlja v razliki naključja. Zato opazite trdnost v eni in mehkobo v drugi
substanci. Kalamisti to zavračajo in pravijo: ne obstaja oblika, ki bi spreminjala
substanco in s tem povzročila, da bi bile substance različne med seboj. Ta razlika je
izključna posledica naključij, po teoriji kalâma v razlagi osmih trditev. Nadalje pravijo:
ni razlike med substanco železa in substanco kreme, vse stvari so sestavljene iz iste
vrste atomov.

Ko so kalamisti vzpostavili vse, kar so želeli sklepati iz teh trditev, so prišli do
zaključka, da so vse komponente atomov kreme in železa enake. Razmerje od vsakega
atoma do vsakega naključja je enako. En atom ni bolj prilagodljiv od drugega atoma, da
lahko prejme določeno naključje. Tako kot noben atom ni bolj ali manj ustrezen, da
prejme naključje počitka ali gibanja, tako tudi noben atom ni bolj primeren ali manj
primeren od drugega, da prejme naključje življenja, razuma ali občutka. Ni pomembno,
ali stvar vsebuje večjo ali manjšo kvaliteto atoma, saj, kot pravijo kalamisti in kot smo
razložili v peti trditvi, vsako naključje stvari obstaja v vsakem od njegovih stvari.
Majmonid pove, da če poznamo naravo duše in njene lastnosti, lahko opazimo, da
večina živali poseduje domišljijo. Majmonid na koncu zaključi, da je bilo jasno
dokazano, da človek obstaja v določeni zmožnosti, ki je popolnoma oddaljena od
domišljije, s katero se mogoče in nemogoče razlikujeta med seboj (Maimonides, 2007,
127-131).
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Razlaga enajste trditve: »Obstoj neskončnosti je v vseh pogledih nemogoč.« Razlaga
tega je sledeča: nezmožnost obstoja neskončnega telesa je bila jasno dokazana in isto bi
lahko rekli za neskončno število teles, čeprav je vsako izmed njih končno, če so ta bitja
neskončna v številu in obstajajo istočasno. Enako nemogoč je obstoj neskončne serije
vzrokov, v kateri bi morala biti določena stvar poleg sebe še vzrok druge stvari, ki je
ponovno rezultat ponovnega vzroka in tako naprej v neskončnost. Nemogoče je tudi, da
bi morale biti stvari v neskončni seriji teles v dejanskem obstoju in v vzročnih odnosih
med seboj. Pri tem vzročnem odnosu, ki je bistveni red narave, kot je bilo dokazano, je
neskončnost nemogoča. Kar zadeva dejanskost in naključje obstoja neskončnosti, je bilo
mnenje vzpostavljeno v istem primeru. Bilo je dokazano, da je lahko telo dejansko
razdeljeno ad infinitum oziroma neskončno, kot je lahko v ad infinitum razdeljen tudi
čas. Tisti, ki trdijo, da so dokazali večnost vesolja, trdijo tudi, da je čas neskončen. Ta
trditev ni nujno napačna. Kajti šele ko en atom preneha obstajati, sledi naslednji. Niti ni
absolutno narobe, če trdijo, da si naključja substance sledijo drugo drugemu v
neskončnem nizu, kajti ta naključja nimajo soobstoja, temveč si sledijo drugo za
drugim, zato je nemožnost neskončnosti v tem primeru dokazana. Kalamisti ne delajo
nobene razlike med obstojem neskončnega telesa in med deljivostjo telesa ali časa v
neskončnosti ali med soobstojem neskončnega števila stvari. Posamezen človek, ki
trenutno obstaja, in neskončno število bitij lahko obstajajo zaporedoma. Primer: Ruben
je sin Jakoba, Jakob je sin Izaka, Izak je sin Abrahama in tako naprej v neskončnost.
Dani primer je za kalamiste enako nedopusten kot prvi. Oni verjamejo, da so te štiri
oblike neskončnosti enake. Nekateri izmed kalamistov si prizadevajo vzpostaviti lastno
trditev v zvezi z zadnjo obliko neskončnosti. Drugi trdijo, da je »to nemogoče«, da je
očiten aksiom, ki ne zahteva dodatnih dokazov. A če bi bilo nedvomno narobe
domnevati, da neskončno število stvari lahko obstaja zaporedoma, čeprav je ta vez
nizov, ki obstajajo v tem času, končna, bi tudi neskončnost vesolja bila enako dovolj
očitna in prav tako ne bi zahtevala nobenih dodatnih dokazov (Maimonides, 2007, 131132).
Razlaga dvanajste trditve: »Občutki niso vedno resnični.« Kalamisti se iz dveh vzrokov
ne strinjajo z zaznavanjem občutkov. Prva skupina občutkov je izključena iz zaznavanja
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več predmetov bodisi zaradi majhnosti predmetov, kot so na primer atomi, bodisi zaradi
oddaljenosti predmetov od osebe, ki jih želi zaznati. Ne moremo na primer videti, slišati
ali vohati v razdalji več kilometrov. Druga skupina čutil pa narobe razume predmete
njihovega dojemanja; večji predmeti se na primer od daleč zdijo manjši. Manjši
predmeti, ko jih potopimo v vodo, pa delujejo večji. Krive stvari delujejo ravne, ko jih
delno potopimo v vodo, del njih pa ostane zunaj nje. Tisti, ki bolehajo za zlatenico,
stvari vidijo v rumeni barvi in podobno. Zato pravijo, da ne moremo zaupati našim
čutilom, ker nam ta ne dajejo nobenega dokaza njihovega zaznavanja. Ne smemo
misliti, da kalamisti niso imeli namena dogovoriti se o tej trditvi ali, kot menijo kasnejši
privrženci te šole, da prvi kalamisti niso imeli skritega predmeta, ko so si prizadevali
dokazati obstoj atomov. Ravno nasprotno, vsaka trditev, ki je omenjena tu, je
nepogrešljiva in če bi bila katera koli zavrnjena, bi se celotna teorija sesula. Zadnja
omenjena trditev pa je še posebej pomembna.

Kalamisti pravijo, da ko naši čuti zaznajo stvari, ki jih katera koli od navedenih trditev
izpodbija, ne bi smeli upoštevati nobenega pojma zaznave čutil in sicer tako dolgo,
kolikor trditev podpira pričevanje intelekta. Zato pravijo, da je neprekinjeno gibanje
prekinjeno s trenutki počitka; da je mlinski kamen v svojem gibanju prelomljen; da bela
barva oblačila preneha obstajati in na njeno mesto pride druga bela barva. Vse te teorije
so v nasprotju s tem, kar zaznava oko in številni sklepi so sestavljeni iz domneve o
vakuumu, ki pa so vsi v nasprotju s čutili. Kalamisti se ubadajo s temi ugovori z
besedami, da je zaznavanje teh stvari umaknjeno občutkom. V drugih primerih pa trdijo,
da protislovje izvira iz zavajajoče narave čutil. Ta teorija je starodavna in je bila ponos
sofistov, ki so celo trdili, da so oni avtorji te teorije. To je zapisal že Galen v njegovi
razpravi o Naravnih silah (Maimonides, 2007, 132-133).

74. poglavje

V tem poglavju Majmonid prikaže oris dokazov, s katerimi so kalamisti poskušali
dokazati, da vesolje ni večno. Majmonid pove, da nima namena citirati njihovih
obsežnih argumentov verbatim oziroma »beseda za besedo«, temveč da bo vsak dokaz
le kratko povzel, da bo lahko prikazal, na kakšen način to pomaga pri vzpostavljanju
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teorije creatio ex nihilo ali za izpodbijanje večnosti vesolja in pa kratek zaznamek o
trditvi, ki jo uporabljajo za podporo njihovi teoriji. Pri prebiranju njihovih obsežnih
spisov ne boste odkrili nobenega argumenta, s katerim podpirajo svoj pogled
neopaženega v tem orisu, lahko pa boste našli bogat nabor besed, kombiniranih z več
milosti in elegance. Pogosto uporabljajo rime, ritem in poetiko ter včasih skrivnostne
fraze, ki imajo morda namen osebe dražiti, poslušati njihove diskurze in odvračati tiste,
ki bi jih drugače kritizirali. Našli boste tudi veliko ponovitev, opredeljena vprašanja in,
kot oni verjamejo, tudi odgovore ter pogoste napade na tiste, ki so drugačnega mnenja
(Maimonides, 2007, 133).

Prvi argument: Nekateri kalamisti so menili, da bodo z dokazovanjem stvarjenja stvari s
teorijo creatio ex nihilo dokazali celotno vesolje. Primer: Zaid, ki je bil iz majhne
molekule postoma prinesen v stanje dojemanja, na to spremembo nedvomno ni mogel
vplivati sam, temveč je to povzročil zunanji posrednik. Zatorej je jasno, da je za takšno
postopno pretvorbo potreben posrednik. Kalamisti trdijo, da je pri teh primerih celotno
vesolje analogno.

Drugi argument: Tudi ta argument temelji na prepričanju, da za dokaz, ki utemeljuje
stvarjenje stvari, lahko uporabimo teorijo creatio ex nihilo kot utemeljitev stvarjenja
celotnega vesolja. Primer: določen posameznik, ki mu je ime Zaid, nekoč še ni obstajal,
kasneje pa je začel obstajati. In če domnevamo, da je bil vzrok njegovega obstoja
njegov oče Amr, je moral tudi Amr enako preiti iz neobstoja v obstoj. Če domnevamo,
da je Zaidov oče svoj obstoj dolgoval Khaledu, Zaidovemu dedu, bi prišli do zaključka,
da Khaled sam ni obstajal od vedno. Vendar je takšna neskončna vrsta bitij nedopustna
za kalamiste, kot je bilo dokazano v enajsti trditvi. Na tak način stopnjevanja pridete do
človeka, ki ni imel staršev, torej Adama. Nato boste seveda vprašali: od kod je prišel ta
človek? Odgovor na to je, da je bil narejen iz zemlje, a nato se postavi vprašanje, od kod
prihaja zemlja? Odgovor je, da prihaja iz vode. In spet vprašanje: od kod prihaja voda?
Takšno izpraševanje bi tako trajalo ali neskončno, kar nima nikakršnega smisla, ali pa
vse dokler ne bi prišli do nečesa, kar je prišlo v obstoj in do popolnega neobstoja. Šele
takrat boste prišli do prave resnice, kjer se niz izvpraševanja konča. Ta rezultat vprašanj
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po mnenju kalamistov dokazuje, da je celotno vesolje prišlo v obstoj iz absolutnega
neobstoja.

Tretji argument: Atomi stvari so nujno združeni skupaj ali pa ločeni in celo isti atomi so
lahko enkrat združeni in drugič razdruženi. Zato je očitno, da narava atomov ne zahteva
niti njihovega združenja niti njihove ločitve. Kajti, če so ločeni zaradi njihove narave,
potem se ne bi mogli nikoli združiti in če so združeni zaradi svoje narave, potem se ne
bi mogli nikoli več ločiti. Zato ni razloga, zakaj bi morali biti atomi prej kombinirani
kot ločeni ali pa prej ločeni kot kombinirani. Sedaj, ko vemo, da so nekateri atomi
združeni in drugi ločeni ter da so nekateri predmeti sprememb enkrat kombinirani in
drugič ločeni, lahko to razumemo kot dokaz, da atomi ne morejo biti združeni ali ločeni
brez posrednika. Za kalamiste je ta argument dovolj, da vzpostavijo teorijo, da je bilo
vesolje ustvarjeno iz niča. Tisti, ki zagovarjajo ta argument, se nanašajo na prvo trditev
(Maimonides, 2007, 133-134).

Četrti argument: Celotno vesolje je sestavljeno iz substanc in naključij. Vsaka substanca
mora posedovati eno ali več naključij in ker naključja niso večna, tudi substance, ki so
temelj naključij, ne morejo biti večne. Kajti tisto, kar je pridruženo prehodnim stvarem
in ne more obstajati brez njih, je tudi samo prehodno. Zato je imelo tudi celotno vesolje
svoj začetek. Na ugovor, da je za substanco mogoče, da je večna, medtem ko so
naključja prehodna, pa se vseeno nadaljuje v nizu zaporednih neskončnih naključij,
kalamisti odgovorijo, da v tem primeru neskončno število prehodnih stvari, ki so v
obstoju, sčasoma ni več mogoče. Ta argument je med njimi večinoma sprejet za
najboljšega in najbolj varnega in ga imajo za močan dokaz. Njegovo sprejetje pomeni
dopustnost sledečih treh trditev, predmet katerih je dobro razumljen med filozofi: 1.
neskončni niz stvari, v katerem ena stvar nasledi drugo, ko ta preneha obstajati, je
nemogoč. 2. Vsa naključja imajo začetek – naši nasprotniki, ki zagovarjajo teorijo
večnosti vesolja, lahko ovržejo to teorijo tako, da pokažejo na neko posebno naključje
in sicer krožno gibanje sfere. Kajti Aristotel je trdil, da je krožno gibanje večno in zato
so po njegovem tudi sfere, ki predstavljajo gibanje, prav tako večne. Nobenega smisla
nima dokazovati, da imajo vsa druga naključja začetek, kajti naši nasprotniki tega ne
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zanikajo. Aristotel pravi, da se lahko naključja nenadoma pojavijo v predmetu, ki
obstaja večno in si lahko sledijo v rotaciji. On se zadovolji s trditvijo, da je posebno
naključje, torej krožno gibanje nebeške sfere, večno in da ne spada v skupino prehodnih
naključij. Zato je potrebno preiskati to naključje sámo in dokazati, da ni večno. 3. Vsak
materialni predmet je sestavljen iz substance in naključij, to pomeni iz atomov in
naključij v kontekstu, v katerem kalamisti uporabljajo ta izraz. A naši nasprotniki trdijo,
da če bi bili materialni predmeti sestavljeni iz vsebine in oblike, potem bi bilo nujno
dokazati, da sta primarna vsebina in primarna oblika prehodni in šele takrat bi bil dokaz
creatio ex nihilo popoln (Maimonides, 2007, 135).

Peti argument: Ta argument zagovarja večina kalamistov in temelji na teoriji odločnosti.
Ta teorija je enaka teoriji, ki je pojasnjena v deseti trditvi in sicer: ko obravnavajo bodisi
vesolje na splošno bodisi kakšnega izmed njegovih delov, domnevajo, da ima takšne
lastnosti in takšne dimenzije, kot jih dejansko ima. Da lahko vesolje prejme takšna
naključja, kot jih tudi v resničnosti opazimo pri njem, ter da lahko obstaja v takšnem
prostoru in takšnem času, kot v resnici obstaja. Vendar pa je lahko večje ali manjše,
lahko prejme druge lastnosti in naključja ter pride v obstoj prej ali pozneje ali v drugem
prostoru. Posledično je stvar določena po svoji sestavi, velikosti, prostoru, naključju in
času. Dejstvo, da je sprememba v vseh teh točkah mogoča, je dokaz, da bitje obstaja s
svobodno izbiro in odločnostjo. In dejstvo, da vesolje ali njegov del zahteva, da je bitje
sposobno narediti to izbiro, dokazuje, da je vesolje ustvarjeno iz niča. Kajti ni razlike v
tem, katerega od sledečih izrazov uporabimo: odločnost, narediti, ustvariti, pridelati,
izvirati ali nameravati. Ti glagoli imajo vsi isti pomen. Kalamisti so podali veliko
pomembnih primerov, tako splošnega kot tudi posebnega značaja. Menijo, da ni bolj
naravno za zemljo, da je pod vodo, kot da je nad vodo. Kaj potem določa njeno
dejansko pozicijo? Menijo tudi, da ni nič manj naravno, da je sonce okroglo in da bi
lahko bilo tudi kvadratno ali trikotno, kajti vse kvalitete imajo enak odnos do telesa, ki
jih je sposobno posedovati. Na podoben način obravnavajo vsako individualno bitje, kot
na primer: ko opazijo cvetlico, ki je drugačne barve, niso sposobni pojasniti tega pojava
in to vzamejo kot močan dokaz v prid njihovi teoriji. Zato pravijo: zemlja je povsod
enaka, voda je enaka, zakaj je potem ta roža rdeča in ta rumena? Neko bitje mora
določati barvo vseh stvari in to bitje je Bog. Bitje, ki vse določa, mora zato obstajati
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tako za celotno vesolje kot tudi za vsak posamezni del. Vse to je logična posledica
desete trditve. Teorijo odločnosti sprejemajo tudi nekateri ljudje, ki verjamejo v večnost
vesolja (Maimonides, 2007, 135-136).

Šesti argument: En izmed modernih kalamistov je menil, da je našel zelo dober
argument, ki bo boljši od vseh argumentov doslej. Ta argument je temeljil na
zmagoslavju obstoja nad neobstojem. Trdil je, da je glede na splošno prepričanje obstoj
vesolja samo verjeten. Kajti če bi bil obstoj vesolja nujen, bi bil Bog vesolje. Vendar je
očitno pozabil, da smo na vprašanje tistih, ki medtem, ko verjamejo v obstoj Boga,
hkrati verjamejo še v večnost vesolja, že odgovorili, da izraz »stvar je mogoča«
označuje, da stvar lahko obstaja, lahko pa tudi ne obstaja in da ni več takšnih razlogov,
zakaj bi morala obstajati, kot tudi ni več takšnih razlogov, zakaj ne bi smela obstajati.
Dejstvo, da stvar, za katero domnevamo, da mogoče obstaja, tudi dejansko obstaja,
četudi ima enak odnos do stanja obstoja kot ga ima do neobstoja, je dokaz, da obstaja
Bitje, ki daje prednost obstoju nad neobstojem. Ta argument je zelo tehten. Je
spremenjena oblika navedenega argumenta, ki temelji na teoriji odločnosti. Ta kalamist
je izbral samo izraz »prednost« namesto izraza »odločnost« in namesto, da bi ga
uporabljal za lastnosti obstoječega bitja, ga je uporabljal za »obstoj bitja samega«. Imel
je torej namen zavajati ali pa je narobe razumel trditev, da je obstoj vesolja možen.
Mnenje naših nasprotnikov, ki domnevajo, da se za večnost vesolja uporablja izraz
»verjetno« ter zato pravijo, da je »obstoj vesolja verjeten«, se na nek način razlikujejo
od mnenja, ki ga imajo kalamisti in bo pojasnjeno. Ne glede na zaključek lahko
dvomimo o tem, ali vesolje dolguje svoj izvor bitju, ki je zmožno dati prednost obstoju
nad neobstoj. Kajti izraza »prednost« in »odločnost« lahko uporabimo za vse, kar je
sposobno sprejeti eno od dveh lastnosti, ki sta si v nasprotju. In ko ugotovimo, da stvar
dejansko poseduje eno lastnost in ne druge, smo lahko prepričani, da obstaja določen
posrednik. Na primer: kos bakra je lahko uporabljen tako za izdelavo kotla kot tudi za
izdelavo svetilke. In ko vidimo, kaj je iz tega kosa bakra nastalo, bodisi kotel bodisi
svetilka, vemo, za katero izmed dveh možnih izbir se je odločil posrednik. Kajti jasno
je, da je substanca bakra obstajala in da preden je postala ena od dveh omenjenih stvari,
ni posedovala možnosti nobene izmed njiju. A ko gre za vprašanje, ali je določen
obstoječ predmet večen ali pa je prešel iz neobstoja v obstoj, je ta argument nedopusten.
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Kajti ni se mogoče vprašati, kdo odloča v prid obstoječemu bitju in zavrača njegov
neobstoj, razen, če je bilo sprejeto, da je ta stvar prešla iz neobstoja v obstoj. Če
vzamemo obstoj in neobstoj stvari zgolj kot predmeta domišljije, potem se moramo
nasloniti na deseto trditev, ki poudarja domišljijo in fikcijo in ignorira stvari, ki
obstajajo v resničnosti ali pa so dojete od intelekta. Naši nasprotniki, ki verjamejo v
večnost vesolja, pa bodo trdili, da si lahko predstavljamo neobstoj vesolja prav tako, kot
si lahko predstavljajo katero koli nezmožnost. Majmonid pove, da njegov namen ni
zavreči njihove doktrine o stvarjenju in o niču, temveč da želi le prikazati nepravilnost
njihovega verovanja in da se ta argument razlikuje od prejšnjega (Maimonides, 2007,
136-137).

Sedmi argument: Nek drug moderni kalamist je rekel, da je sposoben dokazati stvarjenje
vesolja iz teorije, ki so jo izpostavili filozofi v zvezi z nesmrtnostjo duše. On trdi
sledeče: če bi bil svet večen, bi bilo število mrtvih nujno neskončno in posledično bi
soobstajalo neskončno število duš, vendar pa je bilo že zdavnaj dokazano, da soobstoj
neskončnih števil stvari ni mogoč. To je seveda čuden argument. Ena dilema je
pojasnjena z drugo, ki je še veliko večja. Tukaj bi lahko uporabili dobro poznan
pregovor med Aramejci, ki se glasi: »Tvoja garancija sama hoče garancijo.« On se je
opiral na svoj argument o nesmrtnosti duše, ker je mislil, da razumemo to nesmrtnost, v
katere vidiku je duša nesmrtna ali kakšna je stvar, v kateri je nesmrtnost. Tudi če je želel
samo zanikati mnenje nasprotnikov, ki verjamejo tako v večnost vesolja kot tudi v
nesmrtnost duše, je dosegel svoj cilj, da so nasprotniki priznali pravilnost ideje, ki so jo
kalamisti oblikovali iz mnenja filozofov o nesmrtnosti duše. Nekateri poznejši filozofi
so to dilemo pojasnili sledeče: nesmrtne duše niso substance, ki bi okupirale mesto ali
prostor, zato njihov obstoj v neskončnih številkah ni mogoč. Zato morate vedeti, da ta
abstraktna bitja niso niti telesa, niti sile, ki prebivajo v telesih, ki so v bistvu ideali, in
ker so vsi skupaj nesposobni biti zastopani kot pluralnost, razen če so nekateri ideali
vzrok obstoja drugih in se lahko razlikujejo drug od drugega s specifično razliko, da so
zato nekateri učinkovit vzrok in drugi učinek. Vendar tisto, kar ostane od Zaida po
njegovi smrti, ni niti vzrok, niti učinek od tistega, kar je ostalo za Amrjem, in zato je od
vseh duš vseh mrtvih teles samo eno bitje, tako kot je bilo razloženo od Ibn Al-zaig in
drugih, ki so si drznili govoriti o teh globokih temah. Take zapletene discipline, ki jih
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naš um komaj dojame, ne morejo predložiti nobenega načela za razlago drugih
predmetov. Kdorkoli si prizadeva dokazati ali ovreči večnost vesolja s temi argumenti
kalamistov, se mora nujno zanašati na eno ali drugo sledečo trditev ali na obe: na primer
na deseto trditev, ki pravi, da je dejanska oblika stvari le ena izmed mnogih kvalitet
možnih oblik, in ki zatrjuje, da mora obstajati bitje, ki je sposobno sprejemati posebni
izbor. Ali pa se mora zanašati na enajsto trditev, ki zavrača obstoj neskončnih nizov
stvari, ki bi si zaporedno sledile v svoj obstoj. Enajsta trditev je dokazana na različne
načine, na primer: govori o skupini prehodnih posameznikov in določenih posebnih
datumih. Iz teorije, ki trdi, da je vesolje večno, bi sledilo, da bi bili posamezniki te
skupine ustvarjeni na ta določen datum in da bi bili neskončni v številu. Po tisoč letih bi
bili posamezniki te skupine prav tako neskončni v številu. Zadnje število mora presegati
prejšnje, in sicer s številom posameznikov, rojenih v teh tisoč letih in posledično bi bilo
eno neskončno število večje od drugega. Isti argument je uporabljen za vrtenje nebeških
sfer in na isti način je prikazano, da bi bilo eno neskončno število vrtljajev večje od
drugega. Isti rezultat dosežemo, ko vrtenje sfer primerjamo s tistimi drugimi, ki se
premikajo počasneje. Vrtenje obeh sfer (čeprav neenakih) bi bilo neskončno v številu.
Enako se obnašajo tudi pri vseh naključjih, ki so predmet uničenja in izdelovanja.
Posamezna naključja, ki so prešla v neobstoj, so prešteta in predstavljena tako, kot če bi
bila še vedno v obstoju in kot da so stvari z določenim začetkom. To namišljeno število
je potem bodisi povečano bodisi pomanjšano. Vse te stvari nimajo nobene resničnosti in
so zgolj fikcija. To so glavni argumenti kalamistov pri vzpostavljanju teorije creatio ex
nihilo. Potem, ko so dokazali, da vesolje ni večno, so iz tega nujno sklepali, da mora biti
posrednik, ki je ustvarjen v njem, z Njegovim namenom, željo in voljo. Iz tega so
nadaljevali z dokazovanjem o enosti posrednika, kar bomo videli v naslednjem
poglavju. (Maimonides, 2007, 137-138).

75. poglavje
V tem poglavju Majmonid razlaga, kako so kalamisti dokazali enotnost Boga. Trdili so,
da je Ustvarjalec in Stvarnik vesolja, o obstoju katerega priča narava, Eden. Pri
dokazovanju tega so uporabili dve trditvi: dve ali več božanstev bi nevtralizirali drug
drugega in če bi obstajalo več božanstev, bi se razlikovali drug od drugega po
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specifičnih razlikah. Prvi argument govori o skupni nevtralizaciji in jo zagovarja večina
kalamistov. Zagovarja sledeče: če bi vesolje imelo dva Boga, bi se moralo nujno
zgoditi, da bi atom, ki je predmet združenja z eno ali dvema nasprotnima kvalitetama,
ostal zunaj enega izmed njiju (kar je nemogoče), ali pa bi bil samo en atom, ki bi imel
obe kvaliteti hkrati, kar je prav tako nemogoče. Na primer: medtem ko bi eno božanstvo
določilo, da mora biti en atom topel, bi drugo božanstvo določilo, da mora biti isti atom
hladen. Posledica skupne nevtralizacije dveh božanstev bi bila, da atomi ne bi bili niti
topli niti hladni. Naključja ali slučaji (ang. contingency) niso mogoča, ker bi morala vsa
telesa biti združena z eno izmed dveh nasprotnih lastnosti ali pa bi morala biti hkrati
topla in vroča. Podobno bi se lahko zgodilo, da bi medtem, ko bi eno božanstvo želelo,
da je telo v gibanju, drugo želelo, da počiva. Telo bi bilo potem ali brez gibanja in
počitka ali pa bi se premikalo in počivalo hkrati. Dokaze te vrste lahko najdemo v teoriji
o atomih v prvi trditvi kalamistov. Ta trditev se nanaša na stvarjenje naključij ter na
trditev, da so negativne lastnosti tiste, ki dejansko obstajajo in zahtevajo za svoje
izdelovanje posrednika. Kajti, če bi se domnevalo, da je substanca tega sveta, ki je po
trditvah filozofov predmet zaporednega proizvajanja in uničevanja, drugačna od
substance sveta, ki je nad tem svetom in sicer iz substance sfer, kot trdijo dualisti, bi
obstajali dve božanstvi: eno bi vladalo temu svetu brez vmešavanja v sfero, medtem ko
bi drugo vladalo svetu, ki je nad tem svetom in se ne bi vmešavalo v zemeljski svet.
Vendar takšna teorija ne bi vključevala skupne nevtralizacije dveh božanstev. Če bi
temu ugovarjali, bi bili obe božanstvi nujno nepopolni, vse dokler bi bilo eno božanstvo
nesposobno vplivati na drugo. Na ta ugovor bi se odgovorilo, da mora biti ta
nezmožnost obravnavana kot napaka pri obeh. Kajti to, kar ni vključeno v sferi dejanja
bitja, ne more biti izvedeno od tega bitja in posrednik ni pomanjkanje v sili, če ni
sposoben izvesti tistega, kar je resnično nemogoče. Zato monoteisti tega, da Bog nima
združenih dveh nasprotij v enem predmetu, ne razumemo kot napako v Bogu, niti Ga ne
izzivamo s kakšnim drugim prav tako nemogočim predmetom (Maimonides, 2007, 138139).

Drugi argument: če bi obstajala dva Boga, bi moral nujno obstajati še nek element, ki bi
bil skupen obema, medtem ko bi bili nekateri elementi, ki bi bili v enem, odsotni v
drugem, kar bi predstavljalo specifično razliko med njima. To je filozofski argument za
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tiste, ki so ga sposobni preiskati in ga dojeti v vseh njegovih premisah. Vendar pa ta
argument ne more biti sprejet od tistih, ki zagovarjajo obstoj božjih lastnosti, kajti po
njihovem mnenju, glavni vzrok vključuje veliko različnih elementov. Oni predstavljajo
Njegovo modrost in Njegovo Vsemogočnost kot dve različni stvari in dojemajo
Vsemogočnost kot drugačno od volje. Posledično ne bi bilo mogoče, da bi katero koli
od dveh božanstev posedovalo več lastnosti, med katerimi bi bile nekatere skupne
obema, nekatere pa bi imelo le eno božanstvo od obeh.

Tretji argument: tudi ta argument temelji na trditvah Kalama. Kajti nekateri kalamisti, ki
so pripadali »stari šoli«, so domnevali, da ko si Stvarnik želi neke stvari, volja ni
element, ki bi bil dodan njegovemu bistvu, temveč naj bi bila volja brez substrata. Glede
na to trditev so rekli, da ena volja, ki je neodvisna od kakršnega koli substrata, ne more
biti pripisana dvema bitjema. Kajti trdili so, da en vzrok ne more biti vir dveh zakonov
in dveh bistev. To je metoda razlaganja ene težave s pomenom druge, ki je večja. Saj,
kot pravijo, je Volja nepredstavljiva in zato so jo nekateri obravnavali zgolj kot
neobstoj. Tisti, ki pa priznavajo njen obstoj, se srečujejo z mnogimi nepremostljivimi
ovirami. A kljub temu kalamisti na njenem obstoju vzpostavljajo enega izmed dokazov
o enotnosti Boga.

Četrti argument: obstoj dejanj je nujno pozitiven dokaz o obstoju posrednika, vendar pa
ne dokazuje obstoja več kot enega posrednika. Ni razlike, ali domnevamo v obstoj
enega, dveh, treh ali dvanajstih Bogov. Vendar pa argument ne dokazuje neobstoja
množice božanstev, temveč samo pokaže, da je njihovo število neznano. Božanstvo je
lahko eno samo bitje, lahko pa vključuje tudi več božanskih bitij. Zato so dodali dodatek
argumentu: verjetnost je neuporabna za obstoj Boga, ki je absoluten. Verjetnost obstoja
več Bogov mora biti zato zavržena. To je celotno bistvo dokaza in njegova zmota je
očitna. A čeprav pojem o verjetnosti ne more biti uporabljen za obstoj Boga, ga lahko
uporabimo za naše znanje o Bogu. Kajti alternativa v našem znanju o stvareh ne
vključuje alternative v dejanskem obstoju stvari in morda ni niti trojnega božanstva, kot
verjamejo kristjani, niti nedeljive edinosti, kot verjamejo Judje (Maimonides, 2007,
139-140).
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Peti argument: eden izmed modernih kalamistov je menil, da je našel dokaz o edinosti
Boga v ideji nepogrešljivosti. Če domnevamo, da obstajata dve božanski bitji in je eno
od njiju sposobno ustvariti vesolje, bi bil drugi Bog odveč in ne bi bilo potrebe po
Njegovem obstoju. Ali pa: če celotno vesolje ne bi moglo biti ustvarjeno ali vodeno,
razen iz strani obeh, bi bila oba nepopolna in bi to zahtevalo soupravljanje in bi bila
njuna moč omejena. Ta argument je dejansko samo variacija skupne nevtralizacije dveh
božanstev. Težava takšnih dokazov je, da je določena stopnja nepopolnosti, pripisana
Bitju, ki ne izvrši dejanja izven Njegove sfere. Mi ne trdimo, da je oseba šibka, ker ne
more dvigniti teže tisočih kilogramov in ne trdimo, da je Bog nepopoln, ker se ne more
utelesiti v telo ali ker ne more ustvariti še enega bitja, kot je On, in tako naprej. Tako
tudi ne bi smeli smatrati, da je Bog nepopoln, če ne bi bil edini Stvarnik in če bi bilo
absolutno nujno, da obstajata dva Stvarnika. In to ne zaradi tega, ker bi en Bog
potreboval asistenco drugega, temveč zato, ker bi bil obstoj obeh enako pomemben in
ker ne bi bilo mogoče, da bi bilo drugače. Zato tudi ne rečemo, da je Vsemogočni
nepopoln, ker, kot pravijo kalamisti, ne proizvaja telesa, razen z ustvarjanjem atomov in
njihovega kombiniranja z naključji, ki so ustvarjeni v njih. Te nezmožnosti ne
imenujemo želja ali nepopolnost, ker je drug proces nemogoč. Na enak način bi lahko
dualisti tudi rekli, da ni mogoče, da bi eno Bitje delovalo samo in da te okoliščine ne
predstavljajo nobene nepopolnosti v nobenem od božanstev, kajti absoluten obstoj
enega božanstva nujno zahteva soobstoj drugega božanstva. Nekateri kalamisti, ki so
bili utrujeni od teh argumentov, so razglasili, da mora biti edinost Boga doktrina, ki jo
morajo sprejeti kot stvar vere, vendar pa je večina njih zavrnila to teorijo in kritizirala
njene avtorje. Majmonid je mnenja, da imajo tisti, ki sprejemajo to teorijo, prav, ko ne
sprejemajo napačnega mnenja. Kadar ne najdejo tehtnih argumentov in kadar vidijo, da
so dokazi te doktrine sumljivi, raje domnevajo, da lahko Boga razumemo le kot stvar
vere. Kajti kalamisti ne trdijo, da ima vesolje kakršne koli opredeljene lastnosti, na
katerih bi lahko našli resnični dokaz ali da je človeški intelekt obdarjen s kakršno koli
sposobnostjo, ki bi mu omogočala, da bi oblikoval pravilne zaključke. Vendar niso brez
vzroka oblikovali te teorije, želeli so sklepati o taki obliki vesolja, ki bi lahko bila
uporabljena za podporo doktrini, za katero drugače ne bi mogli najti nobenega dokaza in
zaradi katere bi zanemarili preiskavo, s katero bi to dejansko lahko dokazali
(Maimonides, 2007, 140-141).
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76. poglavje
Razlogi in argumenti kalamistov, s katerimi so dokazovali netelesnost Boga, so zelo
šibki in slabši od njihovih argumentov o edinosti Boga. Doktrino o netelesnosti Boga so
obravnavali kot logično posledico božje edinosti in so zato rekli, da lastnost »enega« ne
more biti uporabljena za telesne predmete. Tisti, ki trdijo, da je Bog netelesen, ker so
telesni predmeti sestavljeni iz substance in oblike (kombinacija, ki je nemogoča pri
božanskem Bitju), po Majmonidovem mnenju niso kalamisti in takega argumenta tudi
ni moč najti na straneh Kalâma. Nasprotno je dokaz, ki temelji na teoriji substance in
oblike, logičen in je prava zasnova njihovih lastnosti. V tem poglavju bomo obravnavali
argumente kalamistov, s katerimi želijo dokazati netelesnost Boga glede na njihove
trditve in metode (Maimonides, 2007, 141-142).

Prvi argument: če bi bil Bog telesen, bi njegovo resnično bistvo nujno obstajalo ali v
celoti v vsakem delcu telesa, torej v vsakem od Njegovih atomov, ali pa bi bil omejen le
na enega izmed atomov. Če bi bil omejen le na en atom, bi bili preostali atomi
nepotrebni in obstoj telesnega bitja (z izjemo enega atoma) ne bi imel nobenega
namena. Če pa bi vsi atomi v celoti zastopali božansko Bitje, celotno telo ne bi bilo eno
božanstvo, temveč kompleks božanstev, kar bi bilo v nasprotju z doktrino Kalâma, da je
Bog eden. Preučitev tega argumenta nam pokaže, da temelji na prvi in peti trditvi.
Vendar pa temu lahko ugovarjamo: Bog ni sestavljen iz atomov oziroma ni, kot trdijo
oni, sestavljen iz številnih elementov, ki jih je Sam ustvaril, temveč je neprekinjeno in
nevidno telo, razen v človeški domišljiji, ki ne ponudi nobenega preizkusa, kajti
človeška domišljija, substanca nebes, je lahko raztrgana ali razdeljena. Filozofi trdijo,
da je takšna možnost rezultat iz domnevanja podobnosti in analogije med vidnim, torej
med telesi, ki obstajajo med nami, in nevidnim (Maimonides, 2007, 142).

Drugi argument je za kalamiste zelo pomemben. Njegova glavna teza je, da je
nemogoče primerjati Boga z njegovimi bitji, ki jih je ustvaril in da bi ga lahko primerjali
z drugimi telesnimi predmeti le, če bi bil tudi On telesen. V ta argument so vložili
veliko napora in so rekli: »Če bi se trdilo, da je Bog telesen, a da je njegova substanca
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drugačna od preostalih telesnih bitij, bi bilo to kontradiktorno, kajti vsa telesa so enaka
glede na njihovo substanco in se razlikujejo med seboj po drugih stvareh, kot so na
primer naključja.« Trdili so tudi, da če bi bil Bog telesen, bi iz tega sledilo, da je On
ustvaril še eno bitje, kot je On sam. Ta argument je ovržen iz dveh vidikov. Prvič, tisti,
ki ugovarja, ne priznava nezmožnosti primerjave, ter sprašuje, kako je lahko dokazano,
da Boga ne moremo primerjati z nobenim od Njegovih bitij. V podporo temu
argumentu, da je primerjava med Vsemogočnim in drugimi bitji nedopustna, bi morali
kalamisti navajati besede prerokov in bi zato morali sprejeti to doktrino v skladu s
tradicijo in ne zaradi razuma. Argument, da bi Bog ustvaril bitja, kot je On sam, če bi
bil Bog primerljiv s katerimkoli od Njegovih bitij, je zavrnjen na sledeč način:
»Ustvarjene stvari niso kot Bog v vseh pogledih: jaz ne zanikam, da ima Bog mnogo
lastnosti in posebnosti, kajti tisti, ki trdi, da je Bog telesen, ne zanika obstoja lastnosti v
božanskem Bitju. Še en bolj tehten argument je: Vsi, ki so študirali filozofijo in so
spoznali filozofske teorije, predpostavljajo, da je dokazano dejstvo, da prvič, je izraz
substanca, kadar se nanaša na sfere nad Zemljo in na telesne predmete na Zemlji,
popoln homonim, da substanca enega ni substanca drugega; ter drugič, da je oblika
stvari na Zemlji drugačna od oblike v sferah. Izraza substanca in oblika, kadar se
nanašata na stvari spodaj in na sfere nad, sta homonima, čeprav ni dvoma, da imajo
sfere, tako kot stvari spodaj, tri dimenzije. So telesna, ker so sestavljena iz substance in
oblike in ne zato, ker imajo dimenzije. Če je ta razlaga s sklicevanjem na sfere sprejeta,
toliko bolj upravičeno tisti, ki verjame, da je Bog telesen, pravi, da je Bog telesno bitje z
dimenzijami, vendar je po svoji substanci, svoji naravi in svojih lastnostih zelo drugačen
od drugih ustvarjenih teles in da se izraz »substanca« uporablja Zanj in Njegova bitja
homonimno. Na enak način tudi pravi verniki, ki imajo pravilno koncepcijo božanske
ideje, uporabljajo izraz »obstoj« homonimno Zanj in za Njegova bitja. »Telesneži« ne
priznavajo, da je telo sestavljeno iz podobnih atomov. Oni verjamejo, da je Bog ustvaril
vse stvari in da se te razlikujejo tako po svojih substancah kot tudi po sestavnih
lastnostih. In tako kot je substanca gnoja drugačna od substance sonca, tako je po
njihovi teoriji tudi substanca sfer in zvezd drugačna od substance Shechinah in da je
nadalje substanca Shechinah drugačna od substance Najvišjega. Kajti substanca
Slednjega je vzvišena, popolna, stalna in nespremenljiva. Njegov absolutni obstoj ostaja
vedno enak in On ustvarja vse stvari glede na Svojo voljo in željo (Maimonides, 2007,
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142-143).

Tretji argument, da če bi bil Bog telesen, bi bil končen in tako naprej, je pravilen. Če bi
bil končen, bi imel določene dimenzije in določene oblike, kar je tudi res, a nato
kalamisti dodajo še lastnosti Boga, kakršne koli velikosti ali oblike. On bi bil lahko
večji ali manjši ali pa bi bil drugačne oblike. Dejstvo, da ima posebno velikost ali
posebno obliko, predpostavlja obstoj določenih posrednikov. Kalamisti naj bi
pripisovali velik pomen temu argumentu, v resnici pa je to eden njihovih najbolj šibkih
argumentov, ki so tu navedeni. Nanaša se na deseto trditev, slabost katere je ignoriranje
dejanskih lastnosti stvari. Ni razlike med tem argumentom in njihovo trditvijo, da je
dejstvo o obstoju vesolja bolj verjetno od njegovega neobstoja, kar dokazuje obstoj
posrednika, ki raje izbere obstoj vesolja kot pa njegov neobstoj medtem, ko je oboje
enako verjetno. Če bi jih vprašali, zakaj se ta argument ne bi smel nanašati na Boga, (da
Njegov sam obstoj dokazuje obstoj posrednika, ki določa Njegov obstoj in zavrača
Njegov neobstoj), bi nedvomno odgovorili, da bi to sprejetje vodilo v ponovitev istega
argumenta, dokler ne bi prišli do bitja, katerega obstoj ni le potencialen, temveč nujen in
to bitje ne bi zahtevalo causa efficiens oziroma vzroka učinkovitosti. Vendar pa je ta isti
odgovor lahko uporabljen tudi za dimenzije in oblike. To lahko rečemo le pri
sklicevanju na vse druge oblike in velikosti, katerih obstoj je verjeten in ki pridejo v
obstoj po stanju neobstoja, da so lahko večje ali manjše, kot so dejansko, ali da so lahko
drugačne oblike kot jo dejansko posedujejo in zaradi česar potrebujejo nekega
določenega posrednika. Vendar pa »Telesneži« pravijo, da oblike in dimenzije Boga
niso prišle v obstoj po stanju neobstoja in da zaradi tega ni potreben nek določen
posrednik. Njegova substanca, Njegove dimenzije in oblike so nujno obstajali in noben
posrednik ni bil potreben, da določi Njegov obstoj ali da zavrne Njegov neobstoj, saj je
neobstoj nedopusten v Bogu. Na takšen način ni bilo sile, ki bi zahtevala določitev
Njegove velikosti in oblike, temveč sta obe absolutno neločljivi od Njegovega obstoja.
Majmonid prvi del Vodnika zaključi s tem, da pove, da so bili kalamisti daleč od tega,
da bi dokazali teorijo creatio ex nihilo in da so oslabili argumente o obstoju, edinosti in
netelesnosti Boga. Kajti argumenti za vse te doktrine morajo temeljiti na dobrem
poznavanju narave obstoječih stvari in morajo biti dojete tako s čuti kot tudi z
intelektom (Maimonides, 2007, 143-144).
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