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Maimonides (Cordoba 1135 – Kairo 1204)
Rambam, Mussa ibn Maimon
Maïmonide, Moses Maimonides

Keskiajan suuri teologi, filosofi ja lääkäri  
Maimonides symboloi muslimien ja juutalaistenMaimonides symboloi muslimien ja juutalaisten 
pitkää yhteiseloa Välimeren maissa. Hän kirjoitti 
uskonnolliset teoksensa hepreaksi ja medisiiniset 
oppaansa arabiaksi. Hän tuomitsi kaiken 
fanatismin ja teki eron tieteen ja uskon välillä.

Maimonides oli Egyptin sulttaani Saladdinin 
henkilääkäri aikana, jolloin tämä vapautti 
ristiretkeläisten valtaaman Jerusalemin.
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ristiretkeläisten valtaaman Jerusalemin. 
Juutalaiset ja muslimit saivat palata pyhään 
kaupunkiinsa.  

Lääkärinä Maimonides piti ruumista ja sielua 
yhdenveroisina. Rikkaat ja köyhät, uskovat ja 
pakanat saivat saman kohtelun. 

Maimonides – Ruumiin ja sielun pohdintoja 12. vuosisadalta
Martti Hyvönen Lääketieteen filosofian seurassa 4.11.2008

1. Maimonideen elämä, matkat ja teokset
2. Tooran tulkitsija
3. Looginen rationalisti Opas hämmentyneille
4. Juutalaisyhteisöjen neuvontaja
5. Sulttaanin ja kansan lääkäri
6. Terveysneuvoja ja psykosomaatikko
7. Mitä 12. vuosisadan lääkäri näkisi 21. vuosisadalla?

Miksi Maimonides? 
Juutalaiset ja arabilääkärit vaikuttivat opinahjoni, Montpellierin lääkärikoulun, 
perustamiseen. 1500 –luvulle asti opetuksesta puolet oli kreikkalaisia ja puolet 
arabiklassikkoja. Olin utelias tietämään tunsiko Renessanssin upea François
Rabelais Maimonideen tekstejä? Molemmat olivat rohkeita pragmaatikkoja ja 
puolustivat Tietoa fanatismin ja uskomusten sijaan.
martti.hyvonen@fimnet.fi
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Ashkénaze = alsacien

Cordoba ¤ 1135Cordoba ¤ 1135

Fez 1160

Exile 1150‐60

Séfarade = espagnol
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Egypte 1165

Fostat † 1204Fostat † 1204

Traité de Logique
Epitres

Michné Torah 1177
Guide des Egarés 1185

Médecin 1173› 1187›
Livre des conseils pour la santé
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Maimonides Tooran tulkitsija
• Selvitti järjestelmällisesti Talmudin, rabbien välittämän juutalaisen lain 

kommenttien alkuperää ja tarkoitusta Jerusalemin ja Babylonian versioista: 
Michné Torah (Répétition de la Loi, kirjoitti hepreaksi), joka jäi juutalaisille 
jälkipolville merkittävimmäksi omaksumisen ja myös kiistelyn kohteeksi.

• ”Jumalan käskyjen (mitzva) luku on 613”. Ne ovat Maimonideen mukaan 
syntyneet a) poliittisista syistä uskonyhteisön koheesion takia ja b) 
toimimaan uskon näkyvinä tekoina, mutta ilman yliluonnollisia taustoja.

• Esim. ”Älä sekoita pellavaa ja villaa” (kuten nabatealaiset). ”Älä keitä 
karitsaa äitinsä maidossa” (kuten kaanaalaiset). ”Pyhiinvaellukset, haudan 
palvonta, astrologia, mysteerit, enkelit ovat taikauskoa, siis ihmisten 
typeryyttä”. Sapatin vietto. 
T ikk M i id i t t t tiik t i t t i iiki t jTosikko Maimonides ei perustanut estetiikasta, runoista tai musiikista, ja 
hän piti naisen asemaa alisteisena (muslimien tapaan).
Controverse: Jo 1200 –luvulla Espanjan juutalaisen esoterismin perustaja 
Aboulafia väitti Maimonidesta piilokabbalistiksi, ja että hänen teostensa 
järjestelmällisyys todistaisi niiden perustaksi Kabbalan numeromystiikan.  
Osa rabbeista kielsi kirjan lukemisen ja jopa poltatti sitä roviolla.
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Toora
”laki” sisältää raamatun 5  ensimmäistä 

(Mooseksen) kirjaa hepreaksi,

Talmud
”opetus” on Tooran ja profeettojen 

kirjoitusten kokoelma,

Mishna
on kuusiosainen edellisten selitysteos, 

Gemara
ki li iä i h k tt jon arameankielisiä mishnan kommentteja
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Maimonides rationalisti

• Tutki Aristotelesta arabian käännöksistä: Traité de Logique, joka kuvaa 
ihmisen sisäistä kykyä järkiperäiseen ajatteluun ja sen ulkoista esittämistä. 
Määrittää 175 logiikan, metafysiikan ja etiikan termiä. Skolastiikan edeltäjä.

• Kokosi (filosofina vai teologina?) oppaan harhautuneille tai hämmentyneille: 
Guide des Egarés, jossa on kätkettynä ajan juutalaisille uskomuksille 
kumouksellisia ajatuksia. ”Totuus pysyy totuutena vaikka sen esittäisi 
pakana” (Vrt. Averroës).  Usko on erotettava tiedosta, ”astrologia on tyhjää 
täynnä”, on opiskeltava logiikkaa, matematiikkaa, fysiikkaa. Historia ei 
määritä tulevaa. ”Opeta kielesi sanomaan "en tiedä", ja edistyt.”

• Aristoteleelle maailma on ikuinen, joten ei ole tapahtunut Luomista. 
Genesiksen mukaan Jumala loi maailman ex nihilo. Raamattu ei ole kirja 
tieteestä vaan uskosta.

• Ihmisellä on Maimonideen mukaan vapaa tahto uskoa tai olla uskomatta 
Jumalaan. Ei ole Hyvän ja Pahan dualismia; paha on hyvän poissaoloa 
kuten pimeä on valon poissaoloa.
Vaikutteita ja kritiikkiä: juutalainen Spinoza; katoliset skolastikot Tuomas 
Akvinolainen, Mestari Eckhardt; renessanssin Rabelais?; Leibnitz, Newton, 
Kant; nyky-Israelin Leibowitz.
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Juutalaisten neuvonantaja
• Maimonideen isä oli tärkeä sefardijuutalaisten johtaja Cordobassa, pakolais-

vaelluksella ja Fezissä. He laativat yhdessä lohdutuskirjeen Epitre de la 
consolation sorretuille juutalaisyhteisöille: ”Henkensä säilyttämiseksi on 
sallittua kääntyä islaminuskoon, kunhan toteuttaa juutalaiset rukoukset ja 
hyvät teot vaikka lyhyestikin ja vaikka salassa” Perhe muuttikin Feziin jokahyvät teot, vaikka lyhyestikin ja vaikka salassa . Perhe muuttikin Feziin, joka 
oli vainoojien eli ääri-islamilaisten almohadien pääkaupunki. 

• Kirjeessä vainoamisesta Epitre sur la persécution Maimonides toistaa ohjeen 
näennäiskääntymyksestä, jolla on ollut suuri vaikutus paitsi maurien, myös 
inkvisition ja myöhemmissäkin juutalaisvainoissa. ”Parempi on olla elävä 
koira kuin kuollut leijona.”

• Kairon juutalaisyhteisön neuvonantajana ja tuomarina, lääkärintyönsä 
rinnalla, Maimonides kantoi huolta huono-osaisimpien kohtalosta. Hän 
kieltäytyi rikastumasta sulttaanin hovissa ja esitti että rabbien toimeentulonkieltäytyi rikastumasta sulttaanin hovissa ja esitti, että rabbien toimeentulon 
tulee perustua konkreettiseen työhön suutarina, hiilenpolttajana tai lääkärinä 
eikä kymmenysten keräämiseen (kuten ortodoksijuutalaisten Collel tekee).

• Lakien (mitzvot) noudattamisella on uskon osoittamisen ohella tärkeä rooli 
juutalaisyhteisöjen säilymisessä. Maimonideksen mukaan eliitti sai pohtia 
opinkappaleita, mutta Guide des Egarés ei ollut tarkoitettu massoille.
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Sulttaanin ja kansan lääkäri 

• Maimonides tutki Hippokratesta ja Galenosta sekä Rhazesia ja Al Farabia, 
hän oli Avicennan ja Averroèsin aikalainen, Les aphorismes de Moïse. Hän 
kuvasi keuhkoverenkiertoa, arterioleja, kohtua (oli tehnyt juutalaisilta  
kiellettyjä dissektioita?). Opiskeli Cordobassa, Toledossa ja Fezissä.

• Jalokivikauppiasveljensä kuoltua Maimonides ryhtyi elannon hankkimiseksi 
lääkäriksi Kairossa. Maine vei hänet sulttaani Saladdinin ja poikansa hoviin. 
Hoiti mm. haavoittunutta ja vangiksi jäänyttä Rikhard Leijonamieltä. Aamut 
konsultoi hovissa, kansa tuli kotivastaanotolle myöhään yöhön, teki töitä 
uupumukseen asti. Maimonides vaipui välillä melankoliaan.

• Kirjoitti yli 10 tekstiä mm. myrkyistä ja vastamyrkyistä, peräpukamista, 
seksistä, epilepsiasta, astmasta ja oppaan terveenä pysymisestä. Tuomitsi 
purgatiivit, lavemangit ja suoneniskut. Arabiankieliset artikkelit käännettiin 
nopeasti hepreaksi ja latinaksi. ”Cordoban lääkärin” maine levisi länteen.

• Astmaoppaassa on neuvona kuntoilla päivittäin (rabbien mukaan moinen 
kreikkalainen tapa on ajanhukkaa), välttää lihomista ja liikoja 
haaremikäyntejä. Kalaa tulee suosia rasvaisen lihan sijaan. Puhdas ja kuiva 
ilma auttaa kohtauksissa. ”Vahinko, Sulttaani, ettette uskontonne takia voi 
nauttia vanhaa viiniä lasia tai kahta, se olisi erinomaista terveydellenne!”
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Eloigne moi 
de l´idée que
je sais et je
peux tout. 
(18éme siècle)(18éme siècle)

"Ars longa, 
vita brevis, 
occasio
praeceps, 

i
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experimentum
periculosum, 
iudicium
difficile.“
Hippocrates
460‐370 aD
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Ensimmäinen psykosomaatikko

• Maimonideen mukaan psyyke koostuu luonteenpiirteistä (mida), jotka ovat 
samalla jatkumolla tai kehällä. Esim. saituus ja anteliaisuus, julmuus ja 
lempeys, rakkaus ja viha (Vrt. Freud), juoppous ja raittius. Vastakkaisia 
tunteita voi kokea samanaikaisesti samaan kohteeseen.tunteita voi kokea samanaikaisesti samaan kohteeseen.

• Maimonides antoi paradoksaalisia hoitoneuvoja: ”Lisätköön juomista kunnes 
haluaa palata keskitielle”. 

• Astma ei ole vain ruumiin vaan myös sielun sairaus. On syytä välttää 
yletöntä mielipahaa ja myös liiallista nautintoa. 

”Teidän Korkeutenne tulisi luopua liioitellusta kuolemanpelosta” ja käydä 
keskusteluja filosofien kanssa ”nähdäksenne maailman toisin silmin ja 
ymmärtääksenne ettei pysyvää onnea tai onnettomuutta ole ne väistyvätymmärtääksenne, ettei pysyvää onnea tai onnettomuutta ole, ne väistyvät 
kuin yö päivän tieltä”.
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Mitä 12. vuosisadan Maimonides näkisi 21. vuosisadalla?

• Pragmaatikkoa hämmästyttää, että osapuolten häviöksi jo etukäteen nähdyt 
konfliktit päästetään kehittymään pitkälle. Kapitalismi on syrjäyttänyt 
poliittisen totalitarismin, mutta uskonnollinen fundamentalismi ei  ole 
väistymässä. Muslimit, juutalaiset ja kristityt (”demokratian puolustajat ”) 
etääntyvät toisistaan.

• Tiede on edistänyt tekniikkaa ja elinkeinoja, vaan ei näytä järki olevan 
vallalla: mystiikka rehottaa itämaiden, muinaisuuden ja jopa Kabbalan 
ihannointina. Järki on pääasiassa rahan järkeä. ”Totuus pysyy totuutena 
vaikka sen esittäisi pakana” on silti vallitseva toimintamalli, vai onko?

• Lääkärintyön julkilausuttuna perustana on yhä Hippokrateen (ja 
Maimonideen) vala. Lääketieteen kehittämiä keinoja käytetään periaatteessa 
niin kansan kuin eliitinkin hoitamisessa. Mutta myös uskomushoidot y
kukoistavat nyt kuten tuolloin. 

• Ruumis ja sielu nähdään toisiinsa liittyneinä ja toisiinsa vaikuttavina. Ajatus, 
että ”tunteiden ja halujen tulee olla järjen kontrollissa” periytyi Maimonideeltä 
Freudille asti. Liekö näin enää postmodernissa elämysyhteiskunnassa? 
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