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Úvodní slovo
Na památku mého zesnulého otce Dr. Jehudy Hofrata
Při vědecké práci je pravidlem prostudovat literaturu před začátkem psaní vědecké
práce. Já jsem pri psaní této práce postupovala obráceně a nejdříve jsem do všech
podrobností prostudovala responsa, abych pochopila jejich význam a ducha a teprve
potom jsem studovala vědeckou literaturu.
Měla jsem štěstí a při své práci jsem se mohla opřít o významnou autoritu profesora
Jakova Katze, který tvrdí, že pouze hluboký halachický rozbor umožní proniknout k
historickému jádru.
Moje poděkování patří vedoucímu práce prof. Noskovi. V nepodlední řadě chci také
poděkovat rabínu Jechielovi školy, a rabínu Dr. Chaimu Borganski, rabínu jišuvu za
pomoc při zkoumání halachických otázek v responzích, Danielu Polakovičovi z
Židovského muzea v Praze,

který mi pomohl prostudovat osudy tazatelů v

responsích.
Bez mého manžela Aviho, který je mi bezmeznou oporou v mé práci, provází a
podporuje mě během celé mé práce a také našim čtyřem dětem, Rotem, Tamar, Omer
a Jehudovi, kteří mě posilovalovali svou láskou, bych nikdy nemohla tuto práci
připravit.
Dokázala jsem dokončit tuto disertační práci v době kdy si připomínáme desáté výročí
úmrtí mého otce. Otce, který mě vedl k optimismu, lásce, tvorbě a bádání. Není
lepšího uctění jeho památky, než tato práce a i skutečnost že ji budu obhajovat na
karlově univerzitě v Praze, rodišti mé matky Hanky v České republice, kde se v
Ostravě narodil můj otec. Je to také země, kde zahynuli mí prarodiče a příbuzní v
hrůzné době šoa.
Pro mě se tím uzavítá kruh potvrzuje se, že lid Izraele žije.
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Seznam zkratek

VÝZNAM – česky
Po té
Jestliže
Jestliže ano
Vykonávat něco pod dozorem
(s dozorem za zády)
Vyplývá že ano
Majitel domu , hospodář
Rabínský soud
Nejvíce , v nejhorším případě
Majitelé dílny, řemeslnící
Odstavec, paragraf
Uvedeno v paragrafu
Podle Šamaje (přísně)
Také
Počátek řeči
Fototisk
Pokud není tak
Jsou přesvědčeni
Na konci paragrafu
Společně, připojím se k vám
Pozdrav (vyřiďte pozdrav)
A dokonce i když ...
Připomenuto výše
To co bylo
Pokud to bylo tak ...
Ověř moje (slova, skutky... )
A toto jsou jeho slova (doslovný
citát)
A tak se mi jeví
Je třeba říci
Svatá sobota
Předvečer svaté soboty
Pokud je ještě den (před
setměním)
Polosvátek
Svátek
Uchová si tvar
Postup, který umožňuje vařit o
svátku pro potřebu šabat
Jak psal

VÝZNAM – hebr.

ZKRATKA

אחר כך
אם כן
אם כך
()אף על גב

אח"כ
א"כ
א"כ
אע"ג

()מכל שכן
()בעל בית
()בית דין
()בלאו הכי
()בעלי מלאכה
()סימן
(')בעזרת ה
()בית שמאי
()גם כן
דיבור המתחיל
דפוס צילום
()דאם לא כך
( שהם סבורים-)דסבירא להו
()של סוף סימן
( ז"א אצטרף אליהם,)בשמחה
דרישת שלום
()ואפילו הכי
()הנזכרות למעלה
)ומה שהיה
()אם כך
( בדוק אותי-)ודייק
()וזה לשונו

מכ"ש
ב"ב
ב "ד
בלא"ה
ב"מ
'בסי
בע"ה
ב"ש
ג"כ
ד"ה
ד"צ
דאל"כ
דס"ל
דס"ס
דרינא בהדייהו
-ד"ש
ואפ"ה
הנ"ל
ומש"ה
וא"כ
ודו"ק
וז"ל

()וכן נראה לי
()וצריך לומר
,()שבת קודש
)ערב שבת קודש
,()מבעוד יום

וכנ"ל
וצ"ל
ש "ק
עש"ק
מבע"י

()חול המועד
()יום טוב
 ישמרהו צורו()עירוב תבשילין

חוה"מ
י"ט
י"ץ
ע"ת

()כמו שכתב

כמ"ש
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Pokud tomu tak není
Z každého místa (pohledu,
názoru)
Podle jeho mínění
Z plození a množení
Neučiníš
Samozřejmě, zřejmě
Magen Avraham viz.
Bibliografie
Vyšší soudní instance jak tomu
bylo zvykem v Praze, že se
jednalo o soud, který měl větší
význam, než obyčejný rabínský
soud
Z čehož vyplývá
Co psal
Toto je můj názor na věc
Malý paragraf (pod paragrafem)
Vystoupilli
To co není takto
Prostřednictvím toho
Až potud citát Bejt Josef viz.
Bibliografie
Až potud citát
Podle
Neuvedeno,(jméno neuvedeno)
A jak řekl
Je zřejmé, jistě pak
Příjmeni Kuttenplan
A dokonce nejvíce
Co není tak
Jak uvedl, řekl
Rabi Jicchak
Náš rabín Tam
Náš učitel a rabín (soudce),
rabín
Titul pro zesnulé velikány,
znalce Tóry
Předseda rabínského soudu
Orach Chaim
Šulchan aruch
po té
Čím se liší
Dary a sliby
Odkud slyšel

()שאם לא כך
)מכל מקום

שאל"כ
(מ"מ

()לפי דעתו
,()מפריה ורביה
()לא תעשה
ו )קל וחומר
()מגן אברהם

לפ"ד
מפ"ו
ל"ת
("ק
מג"א

)מורה שווה( בפראג היו כמה
 ביה"ד מו"ש היה.בתי דין
 כפי שמכנהו הנוב"י,''הגדול
נראה שזו מעין.בסוף התשובה
.דרגה גבוהה יותר של בי"ד
()מכל שכן
()מה שכתב

מו"ש

מכ"ש
מ"ש

()נראה לעניות דעתי
()סעיף קטן
()עלו
()מה שאין כך
() על ידי
()עד כאן לשון הבית יוסף

נלע"ד
ס "ק
סליקו
משא"כ
ע"י
עכ"ל הב"י

()עד כאן לשונו
()על פי
()עין שם
()וכמו שאמר
()קל וחומר
שם משפחה קוטנפלאן
ואפילו הכי
מה שאין כך
כמו שאמר
()רבי יצחק
()רבנו תם
()מורנו ורבנו הרבי רבי

עכ"ל
ע"פ
ע"ש
וכמו"ש
ק "ו
ק"פ
ואפ"ה
משא"כ
וכמו"ש
ר"י
ר"ת
מוהר" ר

נטריה רחמנא וברכיה
()אב בית דין
()אורח חיים
)שולחן ערוך
()אחר כך
(מה שנה-)מאי שנא
()נדבות ונדרים
()מאי שמע
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נר"ו
אב"ד
א"ח
ש "ע
אח"כ
מ"ש
נו"נ
מ"מ

Předseda rabínského soudu
Také tak
Takový je zákon
Až potud
Taz , viz bibliografie
Paragraf
A pokud ano
Uvedeno výše
Pokud ano
Rabíni, budiž jejich památka
požehnána (zesnulí)
Bylo
Co není tak
Jak je napsáno
Pochybnost
A pokud chce říci
A dokonce i v případě, nejvíce
Dobré vzpomínky
Všechna jeho slova
Rabi Moše Iserles
Počátek řeči
Podle Or zarua
A tosafisté
Nesprávný názor
Na konci paragrafu
A ne zcela
A jak uvedl, řekl
Hlava ješivy
Byl zachován tvar
Při našich mnohých hříších
Studovat v ... (tam)
V každém případě
Podle všech názorů
Jak mí být
Noda beJehuda, název díla E.
Landaua
takto
Z toho vyplývá
Co není tak
Vzpomenuto výše
Syn našeho učitele, rabína
Detail
Rabín pán
Znesvědcení Božího jména
Jednání , rozhovory
Modloslužba
Roš Hašaná, Nový rok
Raban Gamaliel

()ראש אב בית דין
)גם כן
()הוא הדין
()עד כאן
)טורי זהב
()סימן
)ואם כך
)הנזכרות למעלה
()דאם כך
()רבינו זכרונם לברכה

ראב"ד
ג"כ
הה"ד
ע"כ
(ט"ז
'סי
וא"כ
(הנ"ל
דא"כ
רז"ל

()היה
)מה שאין כן
()וכמו שכתב
()ספק ספיקא
()ואם תרצה לומר
()ואפילו הכי
()זכור לטוב
()כלו דברי
()רבי משה איסליש
()דיבור המתחיל
()להאור זרוע
()והתוספות
,()סלקא דעתך
()בסוף סימן
()ולאו הכי
וכמו שאמר
()ראש מתיבתא
.()ישמרנו צורו
)בעוונותינו הרבים
()יעוין שם
()על כל פנים
)לכולי עלמא
()דצריך להיות
()נודע ביהודה

'הי
משא"כ
וכמו"ש
ס"ס
ואת"ל
ואפ"ה
ז"ל
כ "ד
רמ"א
ד"ה
להא"ז
'והתוס
ס "ד
בס"ס
ובלא"ה
וכמ"ש
ר"מ
י"ץ
בעו"ה
יעו"ש
עכ"פ
לכ"ע
דצ"ל
נ"ב

()דנפקא מינה
()בכהאי גוונא
()מה שאין כן
()הנזכר לעיל
...בן מורנו הרב ש
,()לפרט קטן
הרב רבי
'חילול ה
()במשא ומתן
()עבודה זרה
(ראש השנה
()רבן גמליאל

דנ"מ
בכה"ג
משא"כ
הנ"ל
במוהר"ש
לפ"ק
הר"ר
חל"ה
במו"מ
בע"ז
ר"ה
ר"ג
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Synopse
Jsou lidé, které známe pod jejich jménem a jsou tací, kteří jsou známmí podle názvu
svých děl . Takovým je i rabín Jechezkel Landau Segal Halevi syn Jehudy Landaua,
který zván podle svého díla, v kterém je obsaženo 850 responzí na otázky, které mu
byly položeny. Také byl zván podle jména svého otce a jeho jméno tedy je Noda b
Jehoda. Jechezkel Landau se narodil roku 1713 (5473) v Polsku. Tam také studoval a
působil jako rabín ve městě Brody a Jampole.
Roku 1755 (5515) byl povolán k funkci rabína v Praze a ve všech obcích Čech a
Moravy jako nástupce rabína Davida Oppenheimera, který zemřel. Jeho působení v
Praze ji učinilo střediskem židovské učennosti a ze všech koutů Evropy proudily k r.
Landauovi halachické otázky. V čele ješivy stál až do roku 1793 , po dobu 38 let, až
do své smrti.
Největší pozornost věnoval Node beJehuda vždy odpovědnému přístupu k halaše v
podmínkách, kdy Židé byli obklopeni nežidovským okolím a žili pod nežidovskou
státní správou a vládou. Cílem Noda b´Jehudy bylo uchránit co největší autonomii v
halachických otázkách a proto spolupracoval s úřady, s vládou, přestože po většinu
doby jeho působení vládla Marie Terezie, charakteristická tvrdou rukou ve vztahu k
poddaným Židům. Uzákonila

vysoké daně a různá omezení, jejímž cílem bylo

omezení židovské přítomnosti v císařství a pokračovala ve familiantském zákoně z
roku 1724, který stanovil, že pouze jeden syn z každé usedlé židovské rodiny se smí
oženit a pokračovat bydlet v místě svých předků.
Cílem této práce je ukázat, že žánr literatury responzí je dokladem o v každodenních
problémech

a životních situacích židů. Otázky byl většinou kladeny rabínům,

soudcům, učencům, kteří se zabývali výlučně Tórou. Tazateli byli zpravidla rabíni
obcí, soukromé osoby anebo naopak představitelé židovských obcí.
Na otázky, bylo třeba dát odpovědi, které by poskytli okamžité praktické řešení
problému podle zákonů Tóry, přestože se takové problémy nevztahovaly k běžně
diskutovaným otázkám v obvyklých pramenech rabínské literatury.
Řešení otázek bylo možné pouze na základě srovnání s podobnými otázkami, které
byly diskutovány v klasické halachické literatuře. Otázky a responsa pojednávané v
této dizertaci se týkají především každodenního života židů v nežidovském okolí a
rozpory které v důsledku toho vznikaly.
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Ve svém výzkumu jsem se zabývala halachickými responsi jako zdrojem historické
informace. Přes určité rozpory v tomto výzkumu, lze téma uzavřít v tom smyslu, že je
možné použít responsa jako zdroj historické informace. Ovšem je třeba zachovat
určitou vědeckou opatrnost. Více než to, responza týkající se každodenního všedního
života komunity (část Orach chaim v Šulchan aruchu) do jisté míry fotografují složité
historické situace ze života židů v nežiskovském okolí. Je ovšem třeba podpořit tyto
situace důkazy z historické vědecké literatury, zabývající se tímto obdobím. Je třeba
sledovat také otázky, které byly kladeny znalcům halachy ve všech historických
obdobích ve srovnání s těmi otázkami, které především byly kladeny Noda b´
Jehudovi, což je téma tohoto výzkumu. Byly nalezeny informace o halachických
problémech s kterými se setkávali židé žijící v nežidovském okolí, informaci o jejich
povoláních, ekonomické problémy a problémy výdělku v různých obcích a vztah k
vládě a k jejím zákonům, které nejednou narušily halachickou autonomii a nutily obce
k chování a reakcím, které v halaše nemají precendenc.
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Úvod
V této dizertaci se budu zabývat pouze literaturou respons a nikoli literaturou
halachickou.
V halachické literatuře je často opomíjena otázka skutečného stavu .
Ve většině případů halachické literatury se halachický rozbor netýká přímo denodenní
situace, ale zabývá se spíše teoretickými situacemi, které by mohly nastat.
Oproti tomu v literatuře respons je zpravidla diskutována skutečná situace, která se
vyskytla v každodenním životě. Dotazovanými jsou zpravidla učenci, rabíni a soudci,
kteří se zabývají výlučně studiem Tóry. Otázky byly kladeny zpravidla soukromými
osobami, rabíny obcí anebo naopak představiteli obcí. Na otázky se očekávala jasná a
prakticky realizovatelná odpověď v souladu s ustanoveními Tóry, přestože tyto
situace nebyly popsányv obvyklých pramenech halachické literatury.
Odpovědi na tyto otázky bylo možné dát pouze na základě srovnání s podobnými
případy, které byly již popsány v klasické halachické literatuře.
V této práci budu zkoumat halachické otázky popsané v díle rabi Ezechiela Landaua
zvaného podle svého otce Hanoda b´Jehuda na které mu byly kladeny ve tématech
týkajících se denního života v části Orach Chaim, zejména denodenního kontaktu
členů židovské obce s nežidovským okolím1 :
Mezi jiným se budu zabývat následujícími otázkami:


Potraviny – chléb pečený nežidovským pekařem, víno nežidovské
produkce , maso.



Obchod – o šabatu, svátku a polosvátku .



Židovský kalendář.



Zboží, koupě a prodej, podvod, koupě domů.

Je třeba zdůraznit, že se v této dizertační práci nebudu zabývat halachickou
kodifikací, ale věcným rozborem zvolených témat., s úmyslem zkoumat na jejich
základě způsob života židů v českých a moravských obcích v 18. století a jejich
vztah k nežidovskému okolí. Aby život židů mohl být dokonale zkoumán je potřeba

1

Srovnání s jinými díly Ezechiela Landaua je předmětem jiného výzkumu.
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hlubokého a pečlivého studia halachických otázek a odpovědí postavených na základě
přesné analýzy odpovědí a dialogu s odpovídajícím jímž je rabín .Ezechiel Landau 2
Pro pochopení a osvětlení tématu jsem napsala historický úvod o dějinách židů v
Čechách a na Moravě ve sledovaném období. Tento úvod obsahuje různá témata z
oblasti ekonnomiky, demografie a postojů vlády Marie Terezie k židům ve
sledovaných lokalitách.
Spojení historického pozadí a halachických otázek a responsí mě v závěru práce
přivedly k racionálním odpovědím na otázky týkající se života židů a jejich vztahu k
nežidovské společnosti ve sledovaném období. Studium historie tímto způsobem je
součást metodiky, kterou uvádí Ja´akov Katz 3 . Sociální historie, jejímž smyslem je
popis událostí k nimž dochází v různých oblastech společnosti a která popisuje jaké
byly zvyklosti .... " naše metodika se opírá o předpoklad, že lidé se chovají nikoli
náhodně, ani podle okamžitého impulzu, který by si každý podle své potřeby
vymyslel". Tato metodika je založená na zkoumání institucí a jejich zákonného
zřízení v jejichž okruhu se předmětné události dějí. Na rozdíl od Katze, který se
zabývá ve svém díle "Masoret v mašber" , které se zabývá společenskými institucemi
se ve svém výzkumi zabývám otázkami a odpověďmi, které popisují dlouhodobé
existenciální situace židů reprezentovanými zástupci různých židovských komunit v
oblasti ekonomické , společenské, náboženské a vztahu k vládě.
Otázky a resposa uvedené v této dizertaci se zabývají popisem života židů v majoritní
nežidovské pospolitosti a lze je rozdělit do dvou hlavních skupin.
V jedné skupině jsou otázky čistě halachické týkající se materiálních vztahů mezi
židy a majortiní společností v oblasti napříkad prodeje kvašeného na Pesach anebo o
kvašeném které zůstalo přes svátek Pesach.
Druhá část dizertační práce se zabývá existenciáními otázkami života židů ve vztahu k
nežidovskému okolí. Krátce také zhodnotím otázky týkající se etických hodnot jako
smír, znesvěcení Božího jména a také otázky a odpovědi týkající se platnosti
nežidovské (majoritní) jurisdikce ve vztahu podle halachy "dina d´malchuta dina".
2

Katz Ja´akov , Goj šel šabat , Jeruazalém, 5754, s.12. Katz ve svém díle upozorňuje na důležitost
porozumění halachické návaznosti v odpovědích , důležitá není pouze četba znění otázky "proto
záležitost nežida, pomocníka o šavatu je třeba vidět v zrcadle dějin halachy a jejiho obsahu, to znamená
sledování řešení problémů spjatých s touto otázkou , které byly navrženy anebo přijaty tvoří dležité
aspekty při osvětlení vývoje halachy. ( v Katz Ja´akov , Goj šel šabat)
3

Katz Ja´akov, Masoret v mašber – hachevra hajhudit bmocej jmej bejnajim, Jeruzalém, 5756, s. 1213, viz článek Katz Jacob, the Concept of Social History and its possible Use in Jewish Historical
Research, Scripta Hierosolzmitana, iii, 1955, s. 292-312, dále Katz, Masoret v mašber).
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Rukopisy 4 :
Prvním rukopisem je rukopis č. 330 (rukopis ....) je souborem respons na vydání
Kama. Responsa v rukopisu jsou uspořádána jinak než je tomu v tištěném vydání a
nejsou

usporádána podle tradičního systému v Šulchan

Aruch. Druhým, velmi

důležitým zdrojem je soubor rukopisů, patřící synovi autora rabi Šmuelovi. Tento
rukopis je označen jako Rukopis Kuf.
Dnes se nalézá v archivu rukopisů chasidského hnutí Karlin-Stolin.
Díla otázek a responzí rabína Ezechiela Landaua nebyla vydána s kritickým
vědeckým aparátem 5 .
Seznam vydání knih – viz tabulka.:
Rok

Tisk

Praha

1776

M.Katz

Praha

1811

P. Sommer

Praha

1811 - 1876

Rusko

1812 ?

M. Katz a
obnoveno M.
Jisrael Leitrlis v
tiskárně Zeracha
Eidlitze
neuvedeno

Berdičev

1812

Šmuel (Segal )

Lvov

1857-1958

M.F. Poremba

Štětín

1861

Lublin

1873

4

Poznámka
Vydání Kama – vydáno autorem,
jeden svazek.
Vydání Tanina – vydáno synem
autora r.Šmuelem Landauem , 35
let po vydání Kama (dva svazky v
jednom. V každém odstavci je
uvedená otázka a ne odpověď.

Datum vydání není uvedeno na
titulní straně knihy, datum bylo
získáno z jiných zdrojů

Úvod k vydání Noda beJehuda , 1990-2008 s. 13-14. v prvním vydání Jeruzalémského institutu
nejsou vytištěny všechny odpovědi uvedené v rukopisu, v druhém vydání z roku 1994 je chybějící
doplněno.
5
Vydání Jeruzalémského institutu obsahuje srovnání všech dosud vytištěných vydání a otázek z
rukopisů s dodatky a uvedením míst, anotací a indexů. Toto vydání je nejblíže vydání kritickému
vědeckému.
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Místo vydání

Rok

Tisk

Sadilkov

1833

Eliezer Segal

Varšava

1880

J. Goldman

Lublin

1873

Varšava

1891

Vilnjus (Vilna)

1899

Vilnjus (Vilna)

1902

Vilnjus (Vilna)

1927

Fez

1947

Herschernhahn a
M.Schneidmesser
E. Frenkel a
B.Kleinberg
Rosenkrantz
Worschriftzetzer
Rosenkrantz
Worschriftzetzer
Rosenkrantz
Worschriftzetzer
M.Sarbit a E.Hazan

New York

1948

Jeruzalém

1960-1961

Vydavatelství
Mišna Brura
Poskim

New York

1966

Otzar Haposkim

New York

1968

neuveden

New York

1973

Otzar Haposkim

Jeruzalém

1974

Peer Hatora

New York

1975

Feidman

Ashdod

1983

New York

1985

Machon Hocaat
Mir
L. Lerman

Jeruzalém

1992

Jeruzalém

1993

neuveden

Jeruzalém

1998

A.Blum

Jeruzalém

1990-2008

Poznámka
CD v projektu Univerzity Bar Ilan,
vycházející z reprintu tohoto
vydání Jeruzalém, 1989.

4 svazky (na konci části Even
Ezer jsou uvedeny responza
autorova syna Šivat Cijon. Velká
část respons se opírá o dílo Noda
b´Jehuda)
Machon Jerušalajim 5 svazků

Responsa uvedené v této práci jsou převzaté z Projektu Responsí Univerzity Bar Ilan .
Rozdělení odstavců je podle vydání Jeruzalémského institutu.
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Za podpory pracovníků Židovského muzea v Praze a především
Mgr. Danielea Polakoviče uvádím informace o tazatelích, kteří se tázali na vztahy s
nežidovským obyvatelstvem.
Dalším cílem mé práce je překlad responsí do všem srozumitelného jazyka, aby se
mohli stát pomocným materiálem pro vědecké bádání v Ústavu judaistických studii
při Husově Bohoslovecké fakultě University Karlovy .
Níže uvádím seznam z části Orach Chaim responsí rabína Ezechiela Landaua , které
se zabývají každodenním životem , modlitbami, šabatem, svátky atd.
Responsa jsem rozdělila na responsa čistě halachická a na otázky, které vzniky v
důsledku změn a historických skutečností, tyto jsem analyzovala z hlediska halachy a
z hlediska historického.
Analýzou obou skupin responsí je možné studovat historii různými způsoby.
Halachické otázky
Vydání Kama
1. Posel, který měl prodat kvašené nežidovi, ale nepředal klíč – paragraf 18 .
2. Rozsvícení svící o Jom Kipur, nežidem pro potřeby modlitby – paragraf 33.
Vydání Tanina
3. Ve věci sýrů od nežidovského výrobce - paragraf 37.
4. Požádání nežida během druhého dne svátku, aby spravil eruv pro potřeby
bezprostředně následujícího šabatu – paragraf 44.
5. Prodej kvašeného nežidovi a tento koupi zrušil paragraf 58.
6. Nežid, který porušil právo žida prodávat likér ve městě – paragraf 59
7. Prodej kvašeného nežidovi v předvečer Pésachu po půlnoci paragraf 63
8. Kvašené, které se v množství 1/60 smísilo s nekvašeným, zda je povinnost jej
prodat nežidovi – paragraf 70.
9. Výroba likéru pro Pésach ze sušeného ovoce koupeného od nežida – paragraf
71.
10. Dlužil nežidovi o Pesachu omyté zrno, zda je možné ho zaměnit penězi,
paragraf 77
11. Likér, který byl dán do úschovy nežidovi na Pésach a po Pésachu se omylem
smíchal (s likérem nežida) paragraf 79.
12. Suka, jejíž střecha byla vytvořena z hustého proutí – paragraf 123.
13. Ve věci ohřevu vody o svátku pro potřeby mytí - paragraf 77
13

Otázky týkající se denních dilemat židů ve vztahu k nežidovskému okolí
Vydání Kama
1. Stavební činnost nežida během šabatu a svátků – paragraf 12
2. Porážka dobytčete patřícího nežidovi o svátku za účelem prodeje židovi –
paragraf 29.
Vydání Tanina
3. Topení v mikvi (rituální lázni) o svátku pro potřebu šabatu – paragraf 25.
4. Křesťan prodávající o šabatu v obchodě náležející Židovi – paragraf 29.
5. Sdělení nežidovi prostřednicvím psané poznámky o šabatu – paragraf 33
6. Práce nežida jako kontraktora o šabatu v továrně– paragraf 38
7. Koupě masa na váhu o svátku od nežida - paragraf 75
8. Stavba synagógy o polosvátku kontraktory, nežidy – paragraf 103
9. Práce nežida o sobotě v obchodě žida – paragraf A – dodatečné odpovědi v
části Orach chaim.
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Dějiny židů Čech a Moravy – historický exkurz 6 .
Během 16 až 18. stol. byly Čechy a Morava součástí Habsburského imperia (1526 –
1780) . V tomto období pražská židovská obec vzkvétala v oblasti ekonomické,
kulturní a demografické.
Roku 1501 ustanovil stavovský sněm, jehož členy byli představitelé šlechty, práva a
povinnosti židů a tím byl položen základ k hospodářskému a demografickému rozvoji
židovského obyvatelstva.
Politika císaře Ferdinanda I. (1526-1564)

ve vztahu k židům, byla nestálá a

proměnlivá., na jedné straně .poskytoval židům ochranu na straně druhé ponechával
prostor pro protižidovskou propagandu v různých částech zemí pod jeho vládou. Císař
podlehl vlivu představitelů měst a rozhodl o vyhnání židů ze všech měst českého
království. Později byla učiněna vyjímka a Praha byla vyňata ze seznamu těchto
měst. Roku 1650 byl vydán zákaz usazování se židů v Čechách a na Moravě. Tento
rok byl rokem, který se vyznačoval antisemitskými postupy ze strany císařství proti
židům, toto se projevilo zejména zvýšením daní a různými omezeními, majícími vliv
na život židů. Roku 1726 bylo vydáno další nařízení, které mělo zcela oddělit
židovské osídlení od křesťanského. V letech 1745 – 1748 byli židé vyhnání z Prahy.
Navíc bylo ustanoveno, že se nesmí usadit v místech, kde do té doby nebyli usazeni,
dále nesměli koupit obytné domy, které by jim do té doby nepatřily. Šlechta, která
měla zájem osídlit své statky židy, nebyla s těmito nařízením spokojena. Proto šlechta
v rozporu s platnými nařízeními přijímala Židy jako nájemce svých statků. Tímto
způsobem vznikla nemalá část židovských obcí v Čechách a na Moravě. Systém
židovské autonomie v Čechách a na Moravě se lišil. V Čechách rozhodující slovo ve
věcech židovských obcí měla Praha. V některých věcech pražská obec zastupovala
veškeré židovstvo a jindy zase docházelo k určité soutěži mezi Prahou a městy
periferie. Přes dvojí vyhnání židů z Prahy v letech 1557 a 1745 pražská židovská
obec vzkvétala a zbytek českých židů se usazoval ve městech a vesnicích na periferii.
V druhém desetiletí 18. stol se podařilo pražskému rabínovi Davidu Oppenheimerovi
se prosadit nositele titulu vrchního pražského rabína jako hlavní náboženskou autoritu
pro židy Čech a Moravy. Na Moravě byli židé vyhnáni do menších měst a nikdy se
6

Tato kapitola vychází z Kieval Hillel Josef "Arcot habejnajiim: jehudej Bohemia, Moravia v Slovakia
ad 1918" z Berger Natalia (redaktorka) Mifgaš tarbujot, hocaat misrad habitachon , Tel Aviv 1990, s.
25-49. (Dále Kieval Hilel – Arcot habejnajim).
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neusadili ve venkovských oblastech, ale nevznikla centrální velká obec jako například
Praha. Moravští Židé vytvořili statuární zastoupení "Vaad kehilot Bohemia" jejichž
hlavní funkcí bylo vybírání daní, zastupování židů před vrchností a zákonodárství
uvnitř židovské komunity. Tato komise zahájila svojí zákonodárnou činnost roku
1651-1652 pod vedení vrchního rabína Menachema Mendela Krochmala a k těmto
ustanovením byla přidávána další až do roku 1748. Marie Terezie si vyžádala dodatky
k těmto ustanovením a celý soubor byl roku 1745 přeložen do němčiny. Toto
koherentní uspořádání židovských obcí na Moravě trvalo až do 19. stol.
Židé nalezli pracovní uplatnění nejenom jako nájemci ale také jako kontraktoři v
průmyslu a v obchodě. Roku 1754 žilo pouze v Čechách téměř 30,000 židů, třetina z
nich v Praze. Na Moravě žilo v té době asi 25,000 židů.
Je třeba zdůraznit 7 , že od počátku 16. stol. se Praha stala duchovním centrem
evropského židovstva, kde se střetávaly různé, často protichůdné, duchovní proudy
židovského myšlení. Jedním z velikánů tohoto období byl rabi Jehuda Lejb ben
Becalel (zvaný Maharal), v jehož osobnosti se setkávala znalost ze všech oblastí
židovského vědění spolu se znalostí přírodních věd a astronomie. Maharal je také
zakladatelem nového pedagogického systému, který se stavěl proti systému pilpulu v
učení talmudu. Jeho následovník rabín Šlomo Efraim z Lunčice (zvaný podle svého
díla Kli Jakar) pokračoval ve svých kázáních v upevňování pedagogické reformy
svého předchůdce. V těchto kázáních také kriticky napadal současné rabíny, kteří
používali metodu pilpulu.
Další výraznou osobností byl rabín David ben Šlomo Gans, v jehož díle "Nechmad
vnaim" nalezneme první zmínku v hebrejštině o Koperníkovi a jeho astronomickém
systému.
Rabín Jom Tov ben Natan Heller se zabýval po vzoru a v pod vlivem svého velkého
učitele Maharala vědou a napsal obsažný komentář k mišně pod názvem "Tosfot Jom
Tov."
Mezi významné rabínské autority patří také rabín Mordechai Joffe, autor díla "Sefer
halevuš" a komentáře k Rambamovi stěžejnímu dílu More Nevuchim, pražským
rabínem byl zvolen roku 1592.
Nelze nepřipomenout též rabína Eliezera Aškenaziho, autora díla Maase Hašem.

7

Bergman S.H. "Kehilat Prag", Machanajim KCH chešvan 5729
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Na počátku 17. stol se v Praze usídlily obce šabataistů, jejichž členové byli pod
vlivem lžimesiáše Šabataje Zvi.
Z úředního sčítání obyvatel roku 1724 vyplývá 8 , že v Čechách žili židé na 800
místech, z nichž 600 byly malé vesnice. Na Moravě žili židé ve 52 obcích střední
velikosti.
Ruth Kestenberg Gladstein 9 uvádí že proběhla již dříve sčítání obyvatel jejichž cílem
bylo snížit počet židů v císařství,. Toto sčítání prokázalo, že 5/6 českých židů žije
mimo Prahu. Tato čísla dokazují, že ve vesnicích žilo čtyřikrát více židů, než ve
městech. Obchod 10 se zemědělskými produkty byl téměř úplně v židovských rukou a
systém obchodu byl originální a vzláštní. Tento nový způsob obchodování byl založen
na cirkulaci a nahradil starý výměnný obchod. Tento nový způsob obchodování vnesli
do společnosti výlučně židé. Židovští obchodníci byli zběhlí v organizaci obchodu a
právě tato jejich vlastnost přispěla k rozvoji obchodu. Přestože židovské obyvatelstvo
žilo rozptýleně na mnoha místech v Čechách, nedošlo k rozkvětu ekonomická situace.
Naopak, tato část země tpěla neustálou krizí a úpadkem a to také vedlo mezi jiným k
ke sčítání židů toku 1724.
S nástupem Karla VI. 11 na trůn roku 1726 vešel v platnost "Familiantský zákon",
který stanovil omezení počtu židovských rodin, které mají povoleno žít v Čechách a
na Moravě. Tento zákon způsobil, že ze 40,000 byl snížen počet židů v Čechách na
8541 a na Moravě 5106. Aby tato čísla nevzrostla, stanovil zákon, že pouze jeden z
rodiny má právo se oženit a založit rodinu. Smyslem tohoto zákona bylo omezit
pohyb židů z místa na místo, zadusit jejich ekonomický růst a zamezit vzniku nového
života. Mladé páry byly nuceny hledat útočiště v malých městech a usedlostech
šlechty, kde zůstali ukryti před přísným okem režimu. "Familianstský zákon" byl
zrušen roku 1848, teprve dlouho po smrti Ezechiela Landaua.
Obchod 12 v židovském osídlení přispěl k oslabení postavení šlechty – majitelů
usedlostí na venkově a k přání vlády , toužící po větší centralizaci.

8

Rotkirchen Livia, Toldot hašoa – Bohemia v Moravia, hamachon habejnleumi lcheker haěoa , Jad
vašem, Jerušalajim, 5765, s. 12 (dále Rotkirchen, Toldot hašoa).
9
Kestenberg Gladstein Ruth, "Mifkad jehudej Bohemia prat lPrag-1724, Cion 9 1944 s.1-26 (dále
Kestenberg, Mifkad).
10
Kestenberg Gladstein Ruth,"Toldot ha kalkala šel Bohemia še michuc lPrag v mea ha-17 vha 18"
Cion, 12 , 3-4, tamuz 1947 s. 160 – 189. (Dále Kestenberg, Toldot ha kalkala
11
Kieval Hlilel, Arcot habejnajim s. 34
12
Kestenberg, Mifkad s. 15-26
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Zaměstnání židů ve sledovaném období bylo následující: 50% - obchodníci, majitelé
obchodů, prodavači látek na trzích a podomní obchodníci, kteří na rozdíl od obchodu
ve středověku prodávali za peníze; 20% řemeslníci – zejména krejčí a ševci; 13%
nájemci vinopalen; 15 % se zabývali činností, která se vztahovala k náboženství –
učitelé, písaři, sluhové v synagógách, zpěváci (chazani). Podle sčítání obyvatel nebyli
mezi židy zemědělci. Mezi ženami jsou uvedeny kojné, kuchařky a švadleny.
Jedním ze ze zdrojů napěti v habsburské monarchii byl postoj Marie Terezie k
obyvatelstvu a k židům zvláště. Vláda přísně sledovala omezení pohybu židů, jejich
rodinný život a a ukládala židům vysoké daně. Marie Terezie

13

byla arcivévodkyní

rakouskou, královnou českou a uherskou v letech 1740 až 1780,

nikdy nebyla

korunována jako císařovna, z důvodu že byla ženou. Její otec Karel VI. neměl syny a
ona byla jeho jedinou dcerou. Nesouhlas s předáním vlády nad habsburskými
državami do rukou ženy ze strany Albrechta Bavorského a Friedricha II vedlo k
vypuknutí války o rakouské dědictví, která trvala až do roku 1748 v níž válčilo
Rakousko spolu se svými spojenci proti Prusku a Bavorsku (podporovanými Francií a
Španělskem). Během války zemřel Albrecht Bavorský a manžel Marie Terezie
František Lotrinký byl korunován roku 1745 císařem jako František I. V této válce se
Marii Terezii podařilo udržet všechny državy , kromě Slezska 14 . Jejím velkým přáním
bylo vrátit Slezko zpět pod rakouskou korunu. O to se pokusila během Sedmileté
války, která začala roku 1756 mezi kolalicí složenou z Rakouska, Francie, Ruska a
Švédska proti Prusku. Na konci války roku 1763 byla Marie Terezie donucena se
vzdát Slezska. Po smrti manžela r. 1765 byl její syn Josef II korunován císařem
Rakouským a vládl společně s Marii Terezii jako spoluvládce. Po dobu 15 let (17651780) vládli společně a v letech 1780-1789 vládl Josef II jako jediný vládce. Vláda
Marie Terezie byla vládou centralistickou, ukládala vysoké daně, posílila armádu a
položila základ pro obecné školy v celém království. Její nenávist k židům se
projevila jejich vyhnáním z mnoha měst, mezi nimi i z Prahy (1744), kam se židé
směli vrátit v důsledku mezinárodního tlaku teprve v roce 1748.

13

Waserman Henri, "Maria Theresia", Encyklopedia haivrit, svazek 24. Jeruzalém 5732 s.429-430
Dnes se většina tehdejšího Slezska nalízá na území Polska a malé části na území České Republiky a
Německa.
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Na počátku 18. stol. byl pražským rabínem rabín David Oppenheimer a rabín Jonatan
Eybešic byl hlavou nevýznamnější rabínské školy ve městě. Duchovním vůdcem
tohoto období byl rabín Ezechiel Landau, který získal své rabínské vzdělání na
ješivách v Polsku. Rabín Ezechiel Landau byl uznávanou rabínskou autoritou i v
Evropském měřítku a díky svým znalostem byl jednou z vůdčích náboženských
autorit své doby. V tomto období se v Praze začala utvářet skupina kolem Jony
Wehleho, která učinila Prahu centrem frankistického , šabataistického hnutí. Proti této
skupině se postavil rabín Eliezer Flekeles, žák Ezechiela Landaua, později se stal také
velkým odpůrcem reformního hnutí, které začalo pronikat do Prahy. V pluralistické
atmosféře pražské židovské obce nalezlo své místo také hnutí Haskala – osvicenství,
které bez konfliktů a politických sporů dosáhlo rozkvětu na konci 18. století. Rabín
Ezechiel Landau sice odmítl německý překlad Tóry Mosese Mendelsona, ale postavil
se za založení školy, kde se vyučovaly také všeobecně vzdělávací předměty 15 .
Chasidské hnutí v Praze nenalezlo půdu a důvodem pro to může být i ostrý odpor,
který k tomuto hnutí dával najevo rabín Ezechiel Landau.
Nástup 16 na trůn císaře Josefa II roku 1780, přinesl nové období do života poddaných.
Nová politika byla formulována v "Tolerančním patentu" z roku 1782. Snažil se o
zrušení omezení a chtěl využít schopností židů k posílení ekonomiky království.
Současně zahájil proces germanizace v rámci kterého museli židé přijmout německá
přijmení a založit školy s německým vyučovacím jazykem. Emancipace v
habsburském imperiu 17 v období mezi lety 1780 – 1870 pod vlivem tolerančního
patentu bezmezně změnila život židů . Cílem císaře Josefa II bylo posílit monarchii
prostřednictvím ekonomické aktivity židů. Odstranil překážky, které stály v cestě
obchodu a podporoval iniciativu židů při zakládání manufaktur a továren. Obrovskou
změnou byla také obnova elementárních škol pro veškeré obyvatelstvo. Židé měli
zakládat školy v nichž se měly učit předměty stejné jako ve všeobecných školách,
jako geografie, matematika, přírodní vědy,

německý jazyk a etika. Bylo možné

zakládat takové školy anebo i soukromé školy podle stejné, moderní orientace, také

15

Moše Izrael Landau 1788 - 1852 vnuk pražského rabína Ezechiela Landaua, byl ve svých názorech
již šlověkem svobodným a byl prvním, kdo byl zvolen do prašského zastupitelstva a později, r. 1850
byl dokonce zvolen do předsednictva pražského magistrátu. Vydal Tanach (Starý zákon) s
komnetářem Moše Mendelsohna. - Rotkirchen, Toldot hašoa, s.16.
16
Tamtéž s. 13
17
Kieval Hillel The Making of Czech Jewry, New York, Oxford, 1988 s. 3-9. Kievalův výzkum je
kulturně sociologický, který je založen na demografických údajích, dokumentechkulturních a
politických
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brány univerzit se otevřely pro židy. Emancipace posílila používání hebrejštiny a jidiš
také v obchodních jednáních. Židovská autonomie ve věcech občanských a právních
skončila roku 1784. Od roku 1786 židé byli povinni předložit povrzení, že se učili v
elementárních školách. Od roku 1788 byli členové židovské pospolitosti povinni
sloužit v císařské armádě. Od roku 1797 byli rabíni obcí povinni předložit potvrzení,
že studovali na univerzitě (toto ustanovení nebylo sledováno). Od roku 1848 bylo
židům povoleno se usadit kdekoli v rámci Čech a Moravy a zákony o ghettu byly
zcela zrušeny. Roku 1859 bylo zcela zrušeno poslední omezení v ekonomické oblasti
a židům bylo povoleno kupovat pozemky, rok 1867 je rokem kdy došlo k definitiní
emancipaci židů.
Založení židovských škol s německým vyučovacím jazykem, moderním systémem
vyučování, změnilo tradiční židovské učení ve školách a přispělo k tomu, aby
maskilim – osvícenci začali formovat nové, dynamické židovství,

založené na

vědeckých základech. Současně principy osvícenectví přispěly k posílení loajality
židů ke vládě a občanům.
Přes určitou rezervovanost rabínů Ezechiela Landaua a jeho žáka Eleazara Flekelese,
svolili k dalekosáhlým změnám v židovských školách které fungovaly pod záštitou
židovských obcí. Většina dětí v Praze, podobně jako v Berlíně a ve Frankfurtu
nenavštěvovala místní školy, ale rodiče dávali přednost najímání soukromých učitelů
pro své potomky. Většina žáků ve veřejných školách pocházela ze sociálně slabých
rodin.
Emancipace přispěla k příklonu k německé kultuře a jazyku. Tato skutečnost měla
během 19. stol. za důledek spory o významu české kultury a českého jazyka. České
obrozenecké hnutí působilo velmi intenzivně v letech 1870-1880, kdy byly zakládány
české školy a německý jazyk a kultura byly potlačovány.
Na konci 18. stol. působila v Praze rodina Jaitelesů, v této rodině byla pěstována
vzdělanost náboženská i světská, tato rodina byla ve velmi dobrých vztazích s
rabínem Ezechielem Landauem. Tato skutečnost může vysvětlovat směřování
pražských židů k ideálnímu spojení náboženské tradice s národním cítěním. Až do
počátku dvacátého století mělo emancipační hnutí jako hlavní myšlenku názorový
pluralizmus a současně odklon od dodržování níboženských tradic a pevné spojení s
českou vlastí.
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Na konci 19. století a počátku 20. stol byly zakládány velké textilní továrny v Praze a
Brně . Účast židů ve vedení velkých bank a peněžních ústavů byla zastavena silnou
stěnou antisemitismu. Výjimkou se stal Bohumil Bondy (1832-1907), průmyslník a
člen městské rady v Praze v letech 1864-1869 a byl zvolen předsedou obchodní
komory v Praze. Bondy byl známým mecenášem a kromě jiného také podpořil vydání
knihy o dějinách židů v Čechách a na Moravě v letech 906 – 1620. Také venkovské
obce vzkvétaly a židé jako vlastníci anebo nájemci statků zaváděli nové technologie
do zemědělství. 18
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Rotkirchen, Toldot hašoa s. 23.
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OSOBNOST RABÍNA EZECHIELA LANDAUA
Někteří učenci jsou známí podle svého jménena a
napsali. Takovým je i rabín Ezechiel Landau Sg"l

20

19

jiní podle názvu knih, které
ben Jehuda Landau, který znám

podle svého díla, souboru 850 respons a to je zváno podle jeho otce Jehuda a celé dílo
se nazývá Ha-noda Bi-Jehuda. "nazval jsem knihu Muj otec je znám, a jméno je Hanoda Be-Jehuda ... protože mé jméno je známé, ne pro moudrost anebo vědu, ale
pouze

díky

Jehudovi.

Jeho

zásluhy

stály

při

mě

při

službě

obci." 21

Ezechiel Landau se narodil rolu 1713 (5403) v Polsku, tam studoval a zastával
rabínský úřad v Brodech a Jampoli.
Roku 1755 byl povolán na místo rabína v Praze a zemského rabína pro Čechy jako
nástupce zemřelého Davida Oppenhaimera. Jeho učiliště v Praze bylo centrem
židovské vzdělanosti a ze všech koutů Evropy se na něj obraceli s halachickými
otázkami. 22 V čele této ješivy stál rabín Ezechiel Landau po dobu 38 let, až do své
smrti roku 1793.
Jeho žák, Eleazar Flekeles v díle "Olat ha-Chodeš" jej charakterizuje jako člověka s
velkým morálním profilem: "Velikánem ve své generaci, a vysoké úrovně, vyšší než
všichni vysocí a jeho malíček (vědění v jeho malíčku) bylo dvojnásobný než malíček
průměrného člověka."
Otcovský dům Otec Ezechiela Landaua byl Jehuda syn rabi Jehudy Hirsche.
Zastával funkci jednoho z parnasů - představitelů města Opatow a členem Rady čtyř
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Údaje jsou převzaty z: Margaliot Mordechai, Encyklopedia ltoldot gdolej hatora, Tel Aviv 1986, s.
826-834 (dále Margaliot, Encyklopedia ltoldot),
Horowitz Jehušua, "Landau Jechezkel", Encyklopedia haivrit, svazek 21; Jerušalajim 1988, s. 941-943.
Weis Josef Menachem, Cion Hamecujenet, Prag 5753, 1983 (dále Weis, Cion Hamecujenet).
Gelman Arje Lejb, HaNoda BeJehuda vmišnato, Jeruzalém 1948, (dále Gelman Hanoda BeJehuda)
Pro další rozšíření – Hes Jisrael, Rabi Jechezkel Landau umekomo btoldot hahalacha, seminární práce
pro získání pedagogické odbornosti, Ramat Gan 5720
Gershon David Humbert (editor) Jews in Eastern Europe VI, The Yivo Encyklopedia Yale University
press, USA 2008, s.966-968 (dále Gershon Jews in Eastern Europe).
Shraga, Derovan David, Samet Moshe, Encyclopedia Judaica (CD 2008) volume 12, p. 459-460
20

Segel Leviim Sg"l = sgan Leviim , zástupce levitů .

21

Z autorova úvodu ke knize Hanoda BeJehuda , vydání Kama, písmeno B , o významu.
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Autorův syn psal v úvodu otcovy knihy, pro vydání Tanina , že se jedná o soubor responsí, která
shromažďoval 34 let.
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zemí 23 . Ezechiel Landau v předmluvě ke svému dílu Noda bi-Jehuda přináší
informace o velikosti a charakteru svého otce slovy: "Můj otec pán a rabín byl stejně
význačnou osobností jako znalcem Tóry. Dobré skutky byly pro něj potřebou a jeho
jméno znali vůkol, v zemích a chválila ho ústa tisíců." Název díla je Noda bi-Jehuda
zvolil na počest svého otce. Po sedmi letech, kdy připravoval k tisku dílo Noda
b´Jehuda, vydal tiskem práci na počest své matky "Památník živé duše ", ve zkratce
Celach (Ciun le nefeš chaja – jméno jeho matky bylo Chaja).
Životní příběh 24
Narodil se ve městě Opatow (Apta), do třinácti let se studoval u rabi Izála Aizika
Haleviho z Ludmiru a u rabína města Moše Jákoba z Krakova. Vě věku čtrnácti let
opustil Opatow a učil se na ješivě v Brodech. Ve věku osmnácti let se oženil s dcerou
rabi Jakobka z Dubna, Libou .Společně s tchánem se usadil ve městě Brody učil se
tam v ješivé zvané "Klausy" . Ve věku dvaceti let byl jmenován dajanem - rabínským
soudcem ve městě Brody. Když dosáhl věku třiceti let byl povolán usednout na místo
rabína města Jampoly, tuto funkci zastával po dobu deseti let. V Jampoli se proslavil
svými sobotními kázáními, které publikoval po názvem "Doreš l´Cion" Kázání pro
Sion.
Rabi Ezechielovi Landauovi a jeho manželce se narodili tři synové a pět dcer 25 :
Rabín Jakobke Segal Landau (1745-1822) – některé z jeho komentářů jsou
obsaženy v dílech jeho otce, byl význačným talmudistou a též úspěšným
obchodníkem v Brodech. Spolupracoval s židovskými osvícenci Haliče.
Rabín Šmuel Segal Landau (1750-1834) – působil v letech 1826-1834 Praze jako
předseda rabínského soudu, sepsal responsa pod názvem Šivat Cion (Návrat do
Cijonu) z nichž bylo přijato do díla Node b´Jehuda 70 respozí. Redigoval vydání
Tanita, které vyšlo po smrti jeho otce roku 1811.
Rabín Jisrael Segal Landau (1758-1829)- byl vydavatelem díla Chok le Jisrael o 613
micvot (povinnostech) – Zákon pro Izrael roku 1797. Byl vydavatelem hebrejské
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Parnas – představitel, vážený ve městě (jeden ze sedmi vážených), zvolený obcí, zastupující obec,
zvolení jako odpovědní i v halachických otázka, aniž by nutně museli být rabíny. Berlin Meir, Šaj
Zivan, Encyklopedia talmudit, "tovej ha ir" svazek 19, Jeruzalém 5707 – 5709.
Vaad
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Weiss , Cion hamcujenet s. 11–15 (kniha nené napsaní jako vědecké dílo, ale reálije jsou přejaty na
základě výzkumu Židovského Muzea, původních dopisů a seznamů židovských obcí).
25
Tamtéž s. 39-40, 51.
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literatury. Byl ovlivněn židovským osvíceneckým hnutím, jeho syn Moše se stal
představitelem osvíceneckého židovstva v Praze.
Jména dcer jsou Frejda, Mirjam, Elak, Mirl a Ja´arit.
Ve věku čtyřiceti let, opustil Rabín Ezechiel Landau Jampol

a stal se vrchním

rabínem v Praze.
Jeho synové, potomci a žáci byli významnými rabíny po celé Evropě.
Osobnost
Jeho velikost 26 se projevolala také tím, že dokázal veřejně a otevřeně přiznat omyl,
kterého se dopustil, tak to učinil v jedné ze svých responsí:
"Řekl Jechezkel, tuto odpověď jsem psal ve svém dětství .... v době, kdy jsem byl
mlád a kdy jsem spíše směřoval k tomu, zpřísnit, než ulehčit , ale dnes kdy jsem
změnil názor a věci, které jsem řekl tehdy jsou omyl, jehož jsem se dopustil." (Even
haEzer , Kama odstavec 28).
Jeho schopnost vcítit se do situace druhého a pochopení potřeb veřejnosti nejsou
evidentní pouze z jeho responsí, ale můžeme je rozeznat i v jeho kázáních. Jeho
odpovědi byly laskavé a podrobily si srdce tazatelů a nikdy nebyly psány ve zlobě
anebo s odporem. Jeho studenti byli káráni, pokud se dopustili neuctivého jednání
vůči svým kolegům. Rabín Ezechiel Landau ve svých kázáních o otázkách víry vždy
vystupoval proti herezi a bezvěrectví, které tehdy začaly pronikat do židovských
kruhů. Netrpěl marnění času a odklon od učení Tóry, snažil se, aby stanovení hranic
bylo vždy jednoznačné, bránil svatost soboty , pomoc chudým, byl proti přepychu a
proti modlitbám v soukromých domech, přičemž podporoval modlitbu jako výraz
prosté víry a nikoli motivovanou mystickými prožitky.
Žáci
Měl mnoho žáků 27 , až byl nucen vyučovat v prostorné dvoraně synagógy, Veškeré
vyučování se odehrávalo vestoje. Každý den byl zvyklý vyučovat čtyři lekce a v
předvečer šabatu vyučoval Pentateuch s komentářem Rašiho. Podle jeho slov byl sám
z rodu Rašiho – "Je známo, že jsem z rodu Rašiho a snažil jsem se pochopit správnost
Rašiho slov (Jore dea, Tanina odstavec 201).
26
27

Gilman, Hanoda beJehuda s.87-94Margaliot, Encyklopedia ltoldot, s.827
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Miloval své žáky jako sebe sama a radoval se z jejich úspěchů ve studiu, toto je
zmíněno i v jedné z jeho respons:
Obdržel jsem tvůj dopis a vzpomněl jsem si že jsi přede mnou stál v obci Jampol a
učil jsem tě Tóře . A nyní když jsem již zešedivěl a jsem učitelem národa Božího, ty
mi píšeš, že jsi mi psal již několikrát a já jsem ti neodpověděl. To není můj způsob, a
ani způsob žádného učence a jistě ne žáku, který rostl a rozšiřoval své obzory, ale ode
dne kdy jsem v této zemi jsem neviděl ...." (Even Haezer Kama, odstavec 56).
Mezi jeho žáky byli známí rabíni jako rabín Abraham Danziger (autor díla Chajej
adam) , David Deutsch (autor díla Ohel David 1756-1831), Abraham Chorin, Efraim
Zalman Margaliot a rabín David Flekeles (autor responzí "Pokání z lásky).Tito o něm
(svém čiteli) říkají že "byl dokonalý z hlediska všech morálních hodnost a veškerého
učení."
Jeho tři nejbližší žáci byli 28 :
1. Jeho zeť , manžel nejstarší dcery Frade , rabín Josef, předseda rabínského
soudu ve městě Poznaň. Byl známý pod přezdívkou Josef Spravedlivý,
zejména pro svojí spravedlivost a skromnost. Svému tchánu posílal složité
otázky, s prosbou, aby souhlasil s jeho rozhodnutími.
2. Rabín Šmuel Landau , druhorozený syn Ezechiela Landaua, zastupoval svého
otce v Praze jako předseda ješivy a předseda rabínského soudu. Byl odpůrcem
změn ve vzdělání a v modlitbách, například nepřijímal překlady modliteb do
němčiny. Viděl v překladech do němčiny nebezpečí pro zachování traidice
židovského národa.
3. Rabín Eleazar Flekeles 29 , byl nadšeným žákem Ezechiela Landaua. Patřil k
potomkům Maharala. Ve věku 17 let se oženil s Ester, dcerou z významné a
zámožné rodiny, proto si mohl dovolit věnovat veškerý svůj čas studiu Tóry.
Byl znám svojí inteligencí a proslavil se jako nadaný kazatel a bojovník na
ochranu Tóry. U Ezechiela Landaua studoval po deset let. Ve věku 24 let byl
jmenován rabínem obce Kojetin na Moravě, po té roku 1783 se po poradě se
svým rabínem odebral do Prahy – svého rodného města. A stal se členem
rabíského soudu a předsedou velké ješivy. Po smrti rabína Ezechiela Landaua
se stal přesedou rabínského kolegia složeného ze tří rabínů, jedním z nich byl
také Samuel Landau. Když roku 1800 přišli do Prahy frankisté, stal se Eleazar
28
29

Gilman, Hanoda beJehuda s. 78-85.
Horowitz Yehoshua, Encyclopedia Judaica (CD 2008) díl 7, s.71.
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Flekeles jejich

velkým odpůrcem, ovšem frankisté dosáhli toho že byl

uvězněn, v důsledku čehož přišel o svůj majetek. Po svém propuštění vydal
brožurku "Azkir Tehilot" . Jeho významným dílem je "Olat chodeš" , ve
čtyřech částech obsahuje halachické a agadické texty, v dalším díle "Olat ha
zibur" se vyjadřuje negativně k Mendelsohnovu překladu

Tanachu do

němčiny. Ahavat David – kázání proti śabataistům a frankistlm. V díle "Tšuva
mi ahava" (1809-21), které obsahuje 450 responzí se zabývá dvěma hlavními
tématy . jednak diskutuje obvinění, kterí židé mají proti ostatním národům a
jednak ostře vystupuje proti modloslužebnictví, v tomto díle přirovnává
modloslužebníky k přívržencům Šabataje Zwi. Napadá Haskalu, židovské
osvícenectví a je proti profánnímu učení. Učení Kabale schvaluje pouze v
případě, že je součástí studia Talmudu. Stejně jako jeho velký učitel vystupuje
proti pilpulu – náboženským disputacím bez jasného výsledku, proti pronášení
formule "jehi racon – napň se (Boží) vůle , která je pronášená před
požehnáním na 4 druhy rostlin o svátku Sukot . Jako příklad přináší situaci,
kdy rabín Ezechiel Landau nedovolil toto říci svému žáku při požehání na jeho
etrog. Povolil ženám pronášet modlitbu Kadiš pouze na dvoře synagógy po
čtení Žalmů a ne uvnitř synagógy a tato tradice se v Praze ujala.
Osobnost Ezechiela Landaua jako decisora 30
V mnoha jeho halachických rozhodnutích je nekompromisní, revoluční, ulehčuje bez
ohledu na autority, které upřenostňují omezení a přísné řešení. Autoritami na jejichž
dílech a rozhodnutích stavěl svůj myšlenkový svět pro něj jsou Harif (r. Jicchak Alfasi
1013-1103), Harambam (Moše ben Maimon, Maimonides 1135-1204) a Roš (Asher
ben Jechiel, zvaný též Ašeri, 1250?59-1327). Díla nejmladší generace učenců –
Acharonim nebral v úvahu.
Ústřední myšlenkou jeho halacických rozhodnutí je snaha o benevolentní přístup.
Opíral se v tomto postoji o rozhodnutí Rambama, který v jednom ze svých respons
říká: "Je žádoucí v rozhodnutích být co nejbenevolentnější v rozhodnutích a
neobtěžovat lidi přílišnou přísností".
Jeho snaha o ulehčení je patrná vždy a nejenom v otázkách ustanovení o agunot –
opuštěných ženách.
30
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Následuje několi příkladů, kdy se přiklání k rozhodnutí kladnému a vyhýbá se zákazu:
Kohen, který žil v konkubinátu s nežidovkou, učinil pokání, zda může udílet poženání
během modlitby (Orach chaim, Tanina, odstavec 10)
V této otázce se Ezechiel Landau přiklonil k názoru Rambama a stanovil, že je
takovému kohenu dovoleno žehnat.
Get – rozvodový list z Cleves (Kleve) – rabín Eezeciel Landau stál na straně rabína,
který povoll get (rozvod) proti rabínu Frankfurtu Abrahámu Avishovi. Jako výraz
nesouhlasu s tímto jeho postojem rozhodli představení obce ve Frankfurtu že rabén
Landau ani jeho potomci nebudou nikdy jmenováni rabíny ve Frakfurtu a také že jim
nikdy nebude dovoleno kázat ve frankfurtských synagógách.
Rabín Ezechiel Landau ve svém kázání na śabat hagadol (šabat před svátkem Pésach)
vyjádřil zcela jednoznačně a doložil to prameny, že paní Lea se může vdát za koho
chce a nikdo nesmí zpochybnit její get a kdokoli by tak učinil je prokletý a bude
potrestán smrtí (vyhnáním ze židovského společenství). (v "Drušej hacalach" odstavec
28). Učenci z ješivy Brodech a autor díla "Ša´agat arje" (Arje Leib 1695-1785)
potvrdili váhou své autority toto rozhodnutí Ezechiela Landaua.
Get z donucení – toto halachické rozhodnutí přineslo snad nejtěžší halachický spor v
životě rabína Landaua. Podle jeho názoru došlo k hrubému přestupku proti halachické
autoritě rabenu Gersoma (960-1028 ? 1040), který zakázal rozvod od manželky z
donucení . Jedním, kdo takový get uznali byl spolutchán Jichak Halevi Horowitz
předseda rabínského soudu měst Altona, Hamburg, Wansberg (Even ha-Ezer, Kama
odstavec 75. 76, 77 / Even ha-Ezer Tanina, odstavec 112) .
Povolení holení o polosvátku
Ezechiel Landau se opírá o autoritu rabenu Tam (Jaakov ben Meir 1100-1171). Mnozí
tomuto halachickému rozhodnutí odporovali.
Rabín Ezechiel Landau se pokoušel urovnat spor mezi rabíny Jaakovem Emdenem a
rabínem Jonatanem Eibeschutzem ve věcí kamejí. Žádal sice jednoznačně, aby
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kameje, psané Jonatamen Eibeschutzem byly zničeny (pohřbeny), ale na druhé
straně usiloval o to, aby byla zachována úcta k osobě rabína 31 .
Jedna z velkých změn v halaše, kterou uplatňoval bylo ustanovení, že pouze zvyky,
které mají svojí podstatu v Talmudu je povinnost dodržovat a agada a midraš spadají
do kategorie etické literatury a nikoli do oblasti halachické. Ovšem zrušit dodržování
nějakého zvyku má právo pouze uznávané rabínská autorita.
Ustanovil také pravidla proti nadměrnému přepychu, který vede pouze k závisti ze
strany okolí a to má za následek zvyšování daní státem. Dokázal také vyjednávat s
představiteli státu – králi, pokud se jednalo o obranu práv židů. Každého, kdo se
protivil státní autoritě uvrhl do kladby, sestavil modlitbu za blaho království pro ranní
a večerní modlitby. To pozvedlo jeho význam v očích královny Marie Terezie.
Když Císař Josef II, vydal edikt o povinném odvodu do armády, který se týkal také
židů, podporoval Ezechiel Landau tuto povinnost a žádal aby se židé tomuto příkazu
vrchnosti neprotivili.
Jeho halachická rozhodnutí byla jasná a srozumitelná, bez zbytečných neplodných
náboženských diskuzí – pilpulů. Pomocí logických úvah a na základě skutečností
vystavěl logickou stavbu halachického rozhodnutí a dovedl je k zákazu anebo k
povolení.
Odporoval změnám v modlitbách, ale neměl námitky k úpravám a recenzím mišny.
Nezabýval se mystikou a to znamená ani kabalou., ale kabalu – Zohar a díla Jicchaka
Lurii (1534 – 1572) přesto studoval sám, bez vědomí rodiny.
Odmítal veškeré sebetrýznění a posty popisované v etické literatuře protože nemají
žádný halachický původ. Nicméně sám se trýznil a postil od 1. dne měsíce elulu až do
Jom Kipur, kromě šabatů. Od 1. do 9. avu jedl pouze suchý chléb.
Byl odpůrcem šabataistů a vedl proti nim boj. Z toho důvodu byl proti pronášení
kabalistických formulí jako "jehi racon" mezi troubeními na šofar a "lšem jichud"
před třesením lulavem. Byl také proti chasidskému hnutí, které podle jeho názoru
neumožňovalo upevnění se v učení Tóře, Talmudu, Míšně, Toseftě a halachickému
učení.
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Učenci jeho doby
Během života rabína Ezechiela Landaua došo k rozkvětu rabínského učení a mnozí
evropští rabíni se zabývali responsy na různé halachické otázky. Mnozí z těchto
rabínů se podřídili autoritě Ezechiela Landaua jako rozhodujícího decisora .
Většina jeho respons byla rozesílána do velkých obcí různých zemí. Počet tazatelů v
jeho knihách je 250, mezi nimi známí učenci té doby jako rabín Jehošua Pick-Berlin,
rabi Natanel Weil, rabín Benjamin Zeev Boskowitz a mnozí další. Také významní
sefardští učenci se obraceli na Ezechiela Landaua , mezi nimi například: rabín Šmuel
Faladži z Hamburku, rabín Navarro z Verony, rabín Jicchak Bachard David a rabín
Chaim Modai oba z osmanské Konstantinopole - Kušty (Istambul). Tazatelé byli z
Německa, Polska, Čech, Moravy, Uher, Švýcarska, Itálie a také ze Svaté země 32 .
Dále jej velmi podporuje a doporučuje autor díla autor díla "Ša´agat arje" (Arje Leib
Ginzburg 1695-1785) a kabalista rabín Chaim Canzer z Brodů s nímž se společně učil
kabalu v Brodech.
Rabín Ezechiel Landau byl jednoznačným odpůrcem způsobu pilpul

které byly

obvyklé v tehdejších ješivách. Ideje Maharala z Prahy ( Rabi Jehuda Liva ben Becalel
1520 – 1609) byly základem pro rabíny, ješiv a chasidské dvory, Období rabína
Ezechiela Landaua bylo těžkým obdobím v židovské historii. Hnutí šabataistů, které
šířilo mesianistické mystické ideje, kterému podlehli mnozí z maskilim (židovských
osvícenců) pražské židovské obce. V té době rabín Ezechiel Landau ostře vystupoval
proti tomuto hnutí 33 .
Praha byla židovským duchovním centrem od 16. do 19. století, tato skutečnost
předpokládá od duchovních vůdců schopnost vyrovnat se s neočekávanými situacemi
a výzvami. V krátkosti si připoměňme několik duchovních vůdců – pilířů
náboženského života té doby ve střední Evropy, jejichž půsovení předcházelo
působení rabi Ezechiela Landaua .
Autor díla "Ša´agat arje" , známý pod názvem svého díla jménem Arje Leib (16951785) z rodiny Walerstein se narodil v Litvě a působil jako rabín v různých ješivách
v Litvě. Roku 1750 byl zvolen rabínem měsra Voložyn, kde také sepsal své stěžejní
dílo "Ša´agat arje" (Řev Lva), toto dílo obsahuje responsa a hlubokomyslné disputace
32
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k halachickým otázkám hlavně pak ve věcech Šulchan Aruch a Orach Chaim. Roku
1765 byl zvolen rabínem francouzského města Metz a předsedou ješivy, kde působil
po dobu dvaceti let, až do své smrti roku 1785.
Největší učenec Prahy všech generaci Rabi Jehuda Liva ben Becalel (MAHARAL )
(1520 – 1609). Narodil se v Poznani v Polsku kolem roku 1520 ve známé rabínské
rodině. Roku 1553 byl jmenován rabínem v Mikulově a zemským moravským
rabínem. Po dvaceti letech, roku 1573 přesídlil do Prahy a založil tam ješivu. Roku
1583 byl jmenován rabínem v rodné Poznani, kde působil čtyři roky. Roku 1588 se
vrátil do Prahy a byl považiván za vůdce obce a velkého znalce židovského učení.. Po
třech letech se opět vrátil do Poznaně a působil tam po pět následujících let jako rabín
a hlava ješivy. Roku 1598 se vrátil potřetí do Prahy a byl jmenován vrchním rabínem
a předsedou ješivy, působil jako decisor, komentátor, pedagog, kabalista a stal se
nesporným duchovním vůdcem . Proslul především díky svým filozofickým dílům.
Maharal byl učitelem, který vychoval mnoho žáků mezi nimi zejména rabín Efraim
Šlomo z Lunczyce autor díla "Klí jakar", který jej následoval ve funkci pražského
rabína. Rabín Jom Tov Lippmann Heller autor díla "Tosfot Jom Tov" , Rabín David
Gans autor díla Tzemach David a Eliahu Baal Šem Loans a další.
S jménem Maharala je spojováno mnoho legend, mezi nimi nejznámější legenda o
Golemovi, podle níž byli jeho prostřednictvím

obyvatelé gheta zachráněni od

pogromu.
Mordechaj Jaffe (1530-1612) byl vynikajícím žákem rabína Moše Isserlese (15201572) zvaného Rama. Působil jako rabín v Praze, Lublinu, Grodnu a Poznani. Byl
jedním z představitelů Sněmu čtyř zemí.

Po vydání díla Šulchan Aruch, považoval

za správné sepsat halachické dílo podle pořádku díla Tur, což byl kompromis mezi
příliš dlouhým dílem "Bejt Josef" a příliš krátkým "Šulchan aruch" Autor díla "Sefer
Halevuš" vysvětluje "Šulchan Aruch". Témata uvedená v díle Klí Hašulchan aruch
jsou často citovaná v jeho díle.
Rabín Šlomo Efraim z Lunczyce (1540 – 1619) se narodil v polském městě
Luncyzce . od roku 1604 působila jako asistent Maharala v úřadu rabína města a
hlavy ješivy. Po smrti svého velkého učitele roku 1609 byl jmenován rabínem města.
Byl známý jako skvělý kazatel . Stal se známým díky souboru kázání "Olelom
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Efrajim" a především díky komentáři k Tóře pod názvem "Klí jakar" v něm kromě
hlubokého rozboru a komentářů je zdůrazněn také etický aspekt. Pod názvem tohoto
díla je také znám. Vychoval mnoho žáků, mezi nimi rabína Jom Tov Lippmann
Hellera (autor Tosfot Jom Tov) a rabín Šabtaj Halevi Horowitze, syna autora "Šnej
luchot habrit" (Ješaja ben Avraham ha-Levi Horowitz (?1565– 1630) a autora díla
"Vavej haamudim".
Rabín Natan Eibenschutz (1690-1764) – narodil se v Krakově a byl zběhlý i ve
vědách obecných.Byl podezřelý z toho, že uvěřil Šabataji Zwi.Rabín Jakov Emden
proto němu ostře vystoupil.
Rabín David Abrahám Oppenheimer (1664 – 1736) 34 narodil se ve Wormsu. Ve
věku dvaceti pěti let byl jmenován rabínem v Mikulově a po dvaceti letech působení
byl povolán na místo vrchního rabína v Praze a Čechách. Byl jedním z významných
rabínů své doby, mimo jiné i pro svě dobré styky s vládci rakouského císařství.
Podporoval Talmudická učiliště ve Svaté zemi a dostalo se mu přívlastku kníže země
Izrael. Byl znám jako nadšený sběratel knih a rukopisů. Je autorem dvaceti knih
pojednávajících o halaše a agadě, kniha je resposí se nazývá "Nišal David".
Rabín Moše Sofer zvaný Chatam (Chidušej Torat Moše) Sofer (1762-1839)
Narodil se ve Frankfurtu a je považován za duchovního otce novodobého uherského
židovstva.Roku 1806 byl jmenován rabínem v Prešburku (Bratislavě) a získal si
pověst velikána své generace. Jeho komentáře ke gemaře, kázání a zejména responsy
je znám a uctíván do současnosti. Tvrdě a úspěšně bojoval proti reformě v judaismu a
podporoval osídlení země Izraele.
Ješajahu Horowitz zvaný podle svého díla "Šla ha kadoš" narodil se roku 1560 v
Praze a zemřel r. 1628 v Tiberiadě. Byl autorem mnoha děl z nichř nejznámější je
"Šnej luchot habrit" . Byl kabalistou. Byl vynikajicím žákem rabína Moše Isserlese
zvaného Rama. Roku 1615

byl jmenovám rabínem v Praze. Roku 1622 se

přestěhoval do Svaté země a byl jmenován vrchním rabínem Jeruzaléma. Tam také
napsal své stěžejní dílo "Šnej luchot habrit" a poslal je svým synům do Prahy, aby je
34
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vydali tiskem. Kniha je psána ve formě závěti rodině, kde rodinu nabádá, aby se
vzdala světských radovánek . Stavěl se záporně k filozofii. Ve funkci rabína
Jeruzaléma trpěl těžké ústrky od muslimského místodržitele a byl i zatčen, po
propuštění se odchází do Zfatu a později do Tiberiady, kde roku 1630 umírá.
David Gans 35 (1541-1613) byl jedním z prvních židovských, aškenázských historiků,
matematik a astronom.Byl žákem rabína Moše Isserlese a rabi Jehudy Liva ben
Becalela a jeho bratra Sinaje. Vedle Talmudu studoval také vědecké discipliny a cizí
jazyky. Hledal cesty ke spojení agadické literatury a vědeckých poznatků. Věřil že v
rabínském učení lze vystopovat

i základy astronomie. Jeho známými díly jsou

kronika "Zemach David" a Nechmad venaim".
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Knihy a díla Ezechiela Landaua :
1. Responsa "Noda beJehuda" (vydání Kama, Praha 1776 / vydání Tanina, Praha
1811.
2. "Cijun lnefeš chaja" , komentáře k Talmudu, Raši, tosafistům a Rambamovi.
3. "Ahavat Cijon" – kázání a kázání při pohřbech (Praha 1826).
4. "Dagul mirevava" – komentáře a vysvětlivky k dílu Šulchan aruch (Praha
1793 / Ungvár (Užhorod) 1863.
5. "Doreš lCion" – kázání a diskuze některých talmudistických témat. Především
z masechet Jebamot. (Praha 1826).
6. "Druš hesped" – smuteční řeč za rakouskou královnu Marii Terezii (1780) 36 .
7. "Druš ševach vhodaa" – kázání u příležitosti vétězství Rakouska ve váoce nad
Tureckem (Praha 1789).
8. "Drušej Hacal"h" – kázání , (Varšava 1783)
9. "Chukej Išut al pí dat Moše v ha Talmud" - napsáno v němčině podle
požadavku císaře Josefa II.
10. Modlitba při příležitosti korunovace Leopolda II roku 1791.
11. "Mar´e Jechezkel" – Komentáře k Talmudu (Praha 1829).
12. Dílo, které nevyšlo tiskem – Derech ec hachaim vpri ec hachaim – práce o
kabalistickém učení chajima Vitala a Izáka Lurii 37
13. "Hagada šel Pesahach, vydal Machon jakar tiferet, 1977.

36
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Druš hesped, kopie z Národní knihovny v Jeruzalémě, Příloha 1
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Vývoj literatury responsí
Charakteristika
Halachická literatura je charakterizována dvěma druhy děl, jednak rabínské
rozhodnutí – decize a jednak responsa 38 . Decise předcházela responsím. Hlavní
charakteristikou decisí je skutečnost, že témata nejsou převzata z běžného života, ale
vycházejí z talmudického zákonodárství. Decise je psána stručně a vychází z
předpokladu že čtenář má předchozí znalosti tématu, což lze nazvat právnickou
dialektikou. Typickými příklady takové literatury je Rambamovo dílo "Mišne Tora"
(12. stol.) anebo dílo Josefa Karo "Šulchan Aruch" (16. stol.).
Oproti tomu responsa se zabývají skutečnou situací z denního života. Učenci a rabíni
zabývající se studiem Tóry a Talmudu odpovídají soukromým osobám anebo
představitelům obcí . Na některé otázky tito učenci nemohli dát odpověď, například
pokud se jednalo o otázky související s vývojem technologie, historické události
anebo změny v ekonomické situaci. Tyto změny nejsou explicitně zmíněny v
halachických pramenech, odpovědi bylo možné nalézt pouze ve srovnání se situacemi
podobnými, které jsou v halachické literatuře popsány.
Specifikum responsí ve srovnání s decisemi.
Podobně jako v literatuře popisující decise je i v literatuře responsí patrná snaha o
dosažení rozhodnutí, stanovení halachické normy a vyhlášení decise, soudu. V
případě decise není podstatná materie, ale způsob jakým bylo výsledku dosaženo, jsou
popsány komentáře, vysvětlení, odkazy na podobné připady atp., čili celá právnická
dialektika a navíc je v literatuře decisí popsána pouze halachická - právnická norma.
Naproti tomu v literatuře responsí zastává centrální postavení skutečná právní situace
pro kterou hledá tazatel řešení a argumenty stran pro její řešení. V halachickém
diskusi nalázáme skryté i zřejmé narážky na pochybnosti, které má učenec při hledání,
právnického řešení, které musí být postaveno na základě halachy, ale musí při
rozhodování vzít v úvahu také potřeby a problémy tazatelů žijících v současné situaci.
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Vymezení
Literatura

responsí je na třetím místě v důležitosti halachické literatury v post

talmudickém období. 39 V tomto druhu halachické literatury jsou včleněny veškeré
decise, které byly dány učenci zabývajícími se halachou a svá responza posílali
písemně tazatelům.
Responsa 40 jsou korespondencí mezi tazatelem, který osobně nezná učence jehož žádá
o halachický rozbor a odpověď na situaci.
Dějiny
Kvantita literatury responsí
Tento druh halachické literatury existuje 1300 let. Existuje předpoklad, že v
současnosti je známo asi třista tisíc responsí, to znamená třista tisích zákonů, které lze
nalézt ve více než 3000 knihách od různých autorů. Toto množství vychází ze
struktury a pochopení židovského zákonodárství které:" dává za povinnost vyhlášení
rozsudku na základě znalosti různých názorů a pohledů na případ, podle specifiky
danného případu, přičemž musí být prozkoumána správnost rozsudku na základě
talmudické halachy , což umožňuje velkou opatrnost při určení stanoviska a
neumožňuje kodifikaci, která by byla vzdálená od talmudického zdroje" 41 .
Učenec, který připravuje responsa plní tuto povinnost tím, že se snaží nalézt odpověď
na základě různých halachických názorů a používá je v souvislosti s talmudickými
zdroji.
Počátek literatury responsí lze datovat do období učenců zvaných amoraim, kteří své
odpovědi začali formulovat písemně.
Přináším příklad z traktátu Gittin, 34 B, kdy byla poslána otázka lidmi, kteří žili v
zámoří a respondentem byl raban Gamliel, předseda sanhedrinu a responsa byla
poslána jemu a on také odpovídal.
"Řekl rav Jehuda, řekl Šmuel poslali (dotaz) lidé žijící za mořem rabanu Gamlielovi:
lidé přicházející odtamtud sem, jak (jakým způsobem) zapuzují (rozvádějí se) s
39

Tato část vychází z knihy Menachem Elon, Hamišpat haivrí, díl 2, část 3, Jeruzalém 1992 (dále Elon,
Hamišpat haivrí). Dva další druhy halachiké literatury jsou zaprvé komentáře a dodatky k mišně,
toseftě, halachickým halachickým midrašům talmudu a druhý je literatura decizí.
40
Ta Šma Jisrael v "Šeelot v tšuvot" , Encyklopedia haivrit svazek 31, Jeruzalém 1978 s. 368-370.
41
Elon, Hamišpat haivrí s. 1221.
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manželkami ....?" Otázka zněla jaké jméno má být napsané v getu (rozvodovém
listu), aby byl platný. V getu je třeba věnovat pozornost každé čárce, aby nebyl
zpochybněn. Odpověď rabana Gamliela Hazaken byla, že je třeba napsat všechna
jména a tak nevzniknou pochybnosti o chybě.
V době amoraim se byla vedena čilá korespondence mezi oběma centry židovské
učenosti, tzn. jednak v zemi Izrael a obcemi v galutu, mezi nimi v Babylonii a mezi
jednotlivými ješivami v samotném Babylonu. Jiné zdroje popisují korespondenci mezi
židovskou obcí v Alexandrii (Egypt) a obcemi v zemi Izrael 42 .
Až do ukončení redakce Talmudu se responsa stala jeho integrální částí, podle témat
jednotlivých traktátů a jejich paragrafů a nejednalo se o oddělený směr halachické
literatury.
Literatura respons existuje 1300 let. Podle předpokladu, máme dnes k dispozici asi
300.000 responsí, které se nalázají v 3000 knihách různých autorů. 43
Počátek literatury responsí jako historický jev začala v období gaónů jako oddělený,
specifický druh halachické literatury, který byl psán odlišným způsobem. Židé, kteří
nerozuměli jazyku Talmudu, se obrátili na gaony v Babylonii s prosbou , aby jim
poslali traktát anebo paragraf s vysvětlujícím komentářem a aby pro ně stanovili
pravidla pro různé halachické otázky. Responsa gaonů byla stručné ale někdy také
velmi obšírná, natolik, že špíše připomínala svým rozsahem knihu. Většina responzí
byla napsána gaonem Šrirou anebo gaonem Rav Hai, jeho synem v letech 750-1050.
Tato responsa byla sebrána představiteli ješiv v různých centrech židovského života a
učenosti ze zemí severní Afriky, zemi Izrael až Jemen na jihu a značné množství
halachického materiálu se uchovalo v Egyptě, který byl v té době křižovatkou
předávání pošty.
Responsa Gaonů se uchovala jako literátní útvary či jako pamfltety. Opisovači kteří
přepisovali responsa do větších celků, měli v té době zvyk neopisovat úvodní věty z
responsí, což do značné míry zkresluje a zamlžuje osobnost původního autora. 44

42

Elon, Hamišpat haivrí s. 1214, pozn. 7.
Tamtéž s. 1221.
44
Katz ve svém díle "Goj šel Šabat" popisuje těžkosti s aplikací halachických zákonů do běžného
života toho kterého historického období a dokazuje to na zákonech týkajících se práce nežida o šabatu
(viz. S. 22) a všeobecně kapitola 2 praktická halacha v období gaonů).
43
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V období rišonim (11.- 15. stol) se obsah responsí stává detailnějším a delším díky
diskuzím k otázkám v Talmudu, opírající se také o responsa gaonů . zejména je tento
jev charakteriskický pro Španělsko a severní Afriku.
V toto obdob se také poprvé setkáváme s výměnou responsí mezi různými rabíny,
žijícími v různých místech, kteří spolu korespondují aby posílili platnost responsí
anebo je vysvětlili.
V literatuře responsí z doby gaonů nevznikaly spory, protože gaoni dbali o to, aby
stejná otázka nebyla kladena dvěma ješivám současně. Přitom ale v responsích gaonů
mnohdy nalezneme rozdílné názory . Toto je jedním z příznaků rozdrobení autority
které nalézáme v tzv. Ústní Tóře , které nastalo na konci období gaonů.
Responsa gaonů byla sebrána do mnoha sborníků, počínaje rabi Chanochem, jeho
syname Mošem aý do generace španělských rabínů, rabi Geršoma zvaného Or haGola
po responsa Rašiho a učenců Francie.
Na rozdíl od výše zmíněných oblastí se responsa učenců severní Afriky nezachovala
jako sborníky. Příkladem k tomu jsou responsa rabi Nisima a rabi Chananela. Soubor
respons rabi Izáka ben Jacob Alfasi ha-Cohena (1013 - 1103) existují jako soubor, ale
pocházejí převážně z období konce jeho života, kdy působil ve Španělsku.
V období rišonim dochází k intenzivnějšímu rozvoji responsí, které se stávají hlavním
nástrojem židovského práva. Od počátku 16. stol. a rozvoje hebrejského tisku se
decisoři a učenci k responsím staví jako k jednomu z hlavních zdrojů rabínské
literatury,
Literatura responsí je zdrojem pro informace některých o hlavních situacích a
událostech v životě žida:


Ustanovení a zvyky, různé právnické dokumenty, cizí zákony, formy
jaké se používaly pro kupní smlouvy, svatební smlouvy, závěti, svědecké
výpovědi.



Komentáře, filozofie, náboženské texty, v některých responsích je
hlavním tématem otázky není pouze záležitost halachická, ale komentář
k zákonu, který je obsažen v mišně anebo v Talmdu.



Historie halachické literatury, během doby se nashromáždily několikeré
verze z různých pramenů z Talmudu a traktáty rabínů, které do té doby
nebyly tištěny.

37



Historický pramen - tazatel a respondent diskutují o skutečnostech, aniž
by byli něakým způsobem ovlivněni, bez postranních úmyslů. 45

V literatuře responzí nalezneme mnoho informací o právním a politickém postavení
židů, jejich funkcích na dvorech vládců a ve veřejném životě, o vyhnání a křivých
nařčeních, místech kde se židovské obce nacházely a o jejich obyvatelích, vztazích
mezi příslušníky židovských komunit a jejich nežidovským okolím v oblasti
ekonomických, společenských uměleckých a intelektuálních vztahů. Získáváme také
informace o situaci v komunitách samých, jejich soudním a daňovém systému,
zařízeních jednotlivých komunit, život rodin, systému vzdělávání, folklóru,
zdravotním stavu obyvatel, rostlinstvu, přírodě, geografii, architektuře, uspořádání
měst, o domech jako takových a jejich dvorech, o materiálech které se používaly v
řemeslné výrobě a o používaných mírách, váhách a platidlech.

45

Talmudický výraz " "מסיח לפי תומוse vztahuje k osobě, která bez postranních úmyslů popíše nějakou
situaci, tak jak ji viděla. Tatový popis bývá věrohodnější, než svědectví. Z Shechter s. 246.

38

Responsa jako zdroj historické informace
Význam responsi jako zdroje historické informace o situaci židů, jaká byla v
minulosti lze stanovit od období gaónů, protože otázky tazatelů ilustrují denní život
a jeho problémy, které obsaženy v responsích.
J"D Eizenstein autor díla "Otzar Jisrael" chtěl již v roce 1920 připravit
encyklopedické dílo shromažďující historické informace, které se nacházejí v dílech
decisorů. "Přáli jsme si, shromáždit veškerá responsa a poskim až do 19. století a
utřídit všechny údaje, které mají vztah k židovské kulturní historii v různých zemích
a vedle toho také také zákonná ustanovení, která mají historický anebo literární
význam 46 ."
První pokus o úplný bibliografický soupis responsí učinil Boaz Cohen 47 Profesor M.
Elon 48 z Ústavu pro hebrejské (židovské) právo připravil kompletní klíč k responsím
učenců Španělska a severní Afriky od období rišonim – od 11.stol. do 15. stol. V
tomto klíči je pojednáno šedesát knih responsí a je zpracován ze tří hledisek:
právního, historického a klíč zdrojů.
Kromě toho byl sepsán také klíč responsí učenců aškenázkých zemí, Francie a Itálie
pod redakcí Brachjahu Lifšice a Eliava Šustermana pro období od roku 1000 do roku
1500. Až do roku 1250 je k dispozici asi tucet souborů, které obsahují několik
desítek krátkých

anebo středně dlouhých responsí – celkem asi 150 responsí.

Důležitost této literatury je především z hlediska židovského práva a halachy. Značný
význam má také uvádění pramenů pro halachu během různých období a historie
židovstva v různých časových periodách a různých centrech židovského života.

46

Menachem Elon (Editor) Klíč k reponzím: responsa r. HARO"Š. 1965, s.10 viz označení
hvězdičkou.
47
Boaz Cohen, Soupis responzí,Budapest 1930.
48
Elon, Hamišpat haivri, s.1278 -1281. Klíč k období gaonů bude připraven později. Pro pomoc při
hledání responsí slouží dílo Otzar hagaonim od Benjamina Menaše Levina, kde jsou responsa utříděna
podle pořádku masechtot.
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Transcendentní význam rozhodnutí v responsích
Židovské zákonodárství klade vzláštní důraz na princip dodržení v praktickém
skutku 49 . Význam skutku je to podstatné, o čemž svědčí i to, že (Raši, Šabat 21,71),
podle tohoto principu se v gemaře nazývá rabínské rozhodnutí "ma´ase rav" (rabínův
skutek – čin).
Podle názoru většiny halachických autorit , dokonce pokud existuje protiklad mezi
otázkou a decisí v jednom díle je třeba dát přednost významu otázky před decizí.
Takto to psal i MAHARI"L "To co jsi psal, že není možné se spolehnout na odpovědi
– to je možné, protože ti kteří rozhodovali nebyli přítomni v hodině činu." 50 (Je
možné se naučit více z odpovědí, více než ze slov decizorů, protože decisoři nepsalí
svá rozhodnutí v době, kdy se problém reálně objevil).
Odpověď jde více do hloubky, v případě, že se decize v určité věci "o to více, v
hodině v níž odpovídáme pronikáme hlouběji k jádru problému, než prostřednictvím
učení, také pomoc z nebes je větší v hodině činu (rozhodnutí)".
Blízkost k Tóře je větší v hodině kdy činíme rozhodnotí více, než názor člověka, ke
kterému dochází prostřednictvím učení. 51
Ten, kdo se učí Talmud, získává hluboké znalosti, ale je izolován od halachy a ten,
kdo se učí decisi k halaše se nezabývá halachickými prameny. Jedinečné v učení
responsí je vztah mezi intenzivním učením a jednoznačnou halachou 52 .
Decisory můžeme považovat za jistý neformální nejvyšší soud židovského
zákonodárství. Plnili funkci nejvyšší soudní autority, která existovala v gaónském
období. Gaoni se považovali za nástupce právní autority sanhedrinu. Až do počátku
emancipace, do konce 18. stol. hlavním tématem které nalezneme v literatuře responsí
jsou 53 otázky týkající se obchodu, hospodářství a společnosti a ne témata ve vztahu k
nábožensému životu (požehnání, svátky, zakázané potraviny, rituální otázky
manželského života, mikve atd).
Od 19.stol se historická situace v Polsku a v aškenázských zemích změnila, zákony
shromážděné v díle "Chošen Hamišpat" se staly hlavními tématy, která byla
49
50

Responsa Maharil, 72. (Rabín Jakov ben Moše Molin 1360-1427 byl vůdčí osobností aškenázských
židů.
51
Responza Odpoověď k tématům, část 1, 24 (Naftali Zwi Jehuda Berlin – HaNECIV 1817-1893).
52
Elon, Menachem Klíč k responzím mudrců Španělska a Severní Afriky , Ústav pro výzkum
židovského zákonodárství 5725 (1965) s.4.
53
Elon, Hamišpat haivri, s.1220
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diskutována učenci a řešení byla přednášena před soudní dvory jednotlivých států. V
Turecku a Severní Africe nedošlo k významným změnám v životě společnosti a židé
pokračovali v zavedené formě soudní autonomie podle židovského práva. 54

54

Elon, Hamišpat haivri, s.1246
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Metodologické problémy – literatura responzí jako zdroj pro zkoumání historie
Počátky výzkumu responsí se datují od počátku období "Židovské vědy"
(Wissenschaft des Judenthums), založené Leopoldem Zunzem

(1794-1886) 55

Zacharia Fraenkel (1801 – 1875, rektor židovského teologického semináře ve
Vratislavi) vedl na toto téma přednásky. 56
Abychom mohli dojít k historickým závěrům, musíme být velice obezřetní : 57


Nalézáme změny ve formulacích a zásahy autocenzury a vnější cenzury.



Je třeba přesného porozumění významu hebrejských slov, jejich význam se v
různých historických obdobích mění 58 .



Je třeba se vyvarovat přílišnému historizujícímu zevšeobecňování skutečností
které se objevuje pouze jednotlivě.



Spisy responsí byly editovány mudrci samotnými nebo jejich syny dlouho po
té, kdy byly decisorem zapsány. Nejednou došlo k změnám v osobě tazatele
anebo v otázce samé, kvůli chybnému přepisu.



Otázky a responsa byly předávány prostřenictvím poslů, doručení responsí
spočívalo v rukou posla. Někdy se stávalo, že posel onemocněl a proto byla
odpověď ve zkrácené formě poslána prostřenictvím jiného posla.



Někdy, například v otázkách kašrutu bylo třeba okamžité odpovědi, proto v
případě, že se její předání zdrželo, pozbyla taková odpověď historického
významu.



Některá responsa byla nesprávně překládána z aramejštiny anebo hebrejštiny a
to způsobilo nesprávnou interpretaci a chybné závěry 59 .

55

Zimmels H.J ,Rabbinowitz J Finestein.I (editors) Essays Presented to Chief Rabbi Israel Brodie
on The occasion of His Seventieth Birthday, Jews College Publications, London, 1967.
"Weinryb.B.D, Responsa As a Source for History", p.402. dále Weinryb.B.D, Responsa As a Source
56
Viz výše s. 403. Mnozí badatelé se zabývali témto tématem mezi nimi Moše Friednman, Josef Perl,
David Kaufman , Abraham Berliner, Simcha Asaf a mnozí dalšíviz. S. 403-404.
57
Elon, Hamišpat haivri, s.1270-1264, 1223
58
Elon, Hamišpat haivri, s. 1264. Elon upozorňuje na responsa ROŠe. Výrazy : Kutim, Gojim,
Jišma´elim byly změněny zásahem cenzury. Viz dále v jedné z responsi Hanod´a bJehuda, vydání
Kama část even ha ezer, 72, bylo vyškrtnuta část na počátku odpovědi, která popisuje skutečnosti, aby
bylo zabráněno identifikaci rodiny, které se responsa týká. S. 1274 (pozn. 222).
59
Tamtéž s. 1264 pozn. 171.
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Počáteční a závěrečná doporučení a titulace, kdy se používají oslovení, která
mohou vést k chybnému historickému zařazení responsí.



Anonymní anebo fiktivní jména stran ve sporu. Muži jsou označováni jedním
ze jmen praotců anebo kmenů (Abrahám, Izák, Ruben, Šim´on) a ženy jmény
pramatek. Tato skutečnost neumožňuje správné zařazení do časového období a
identifikaci osob, které byl aktivní v té době. Podle badatelů má anonimizace
osob dvě příčíny. První je, že podstatný je právnický problém a ne osoba
tazatele anebo strany ve sporu. Druhá příčina je že zveřenění stran ve sporu
může ublížit jejich dobrému jménu.



Anonymní názvy místopisných jmen jako například Zippori, Tiberias, které
byly uváděny namísto skutečných geografických míst v Evropě. Toto se dělo z
obav před zásahy ze strany státu například ve věcer berních.



Responsa ve věcech hypotetických, které byly kladeny pouze z důvodů
akademické diskuze jako například ve věci oběti popela rabínu Jisraelu
Isserleinovi (jeden z významných aškenázských učenců 15. stol.). Je třeba
ovšem zdůraznit, že většina responsí se vztahuje k situacím, tak jak se udály a
nejedná se o otázky hypotetické anbeo teoretické 60 .



Literatura responsí byla určena k právnicým účelům a to je její nedostatek,
protože z nich byla někdy vyjmuta fakta, která mají historický význam, ale pro
učence zabývajícího se halachou jsou bezvýznamné.



V některých případech máme k dispozici důvěryhodný pramen, ale ne vždy
tomu tak je. Část těchto problémů můžeme odstranit prostřednictvím
komparace s literaturou komentářů, decisí, právní a historickou.



Je možné, že mnohá responsa se k nám nedostala a nelze vyloučít, že to byla
právě ta rozhodnutí, která by změnila historický obraz. Navíc vždy musíme
vzít v úvahu pochybnost, že situace popsaná v responsích nebyla běžná a
nepopisuje každodení situace. Protože běžné situace byly natolik všední a
jednoznačné že pro ně nebylo třeba žádat decizi rabínské autority.



Responsa byla zpravidla vydána dříve, než byla vytištěna. Často byla vydána
tiskem teprve po dlouhé době od vzniku původního rukopisu. Toto je

60

Hacohen Aviad,z "Právo a ekonomika v literatuře responsí", v Machanajim , 2, 5752 (1992) s. 62.
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skutečnost, kterou musí mít badatel stále na zřeteli zejména ve chvíli, kdy
rozhoduje, které vydání je nejbližsí k původnímu rukopisu 61 .


Je třeba vzít v úvahu 62 , že ne všechna rabínova responsa byla vytištěna, ať již
z důvodů finančních anebo z různých důvodů redakce, které omezovaly
vydání responsí tiskem. Navíc je pravděpodobné, že pokud byl materiál vydán
tiskem mělo toto vydání význam pro veřejnost a naopak otázky, které do této
kategorie nespadaly, tiskem vydány nebyly. Nemůžeme také vyloučit, že
jednou z příčin vydávání responsí tiskem, bylo vydávat taková resposa, která
přinášejí řešení. Je možné, že responsa neobsahující řešení tiskem vydána
nebyla. Každý decisor se zabýval určitou oblastí v níž byl specialista, a proto
lze předpokládat, že měl zájem vydávat právě taková responsa která se
vztahovala k případům a událostem jež byla pro jeho specializaci přínosem a
ne ty případy z hlediska jeho specializace nedůležité. Z tohoro hlediska je
proto důležité velmi opatrně hodnotit množství responsí vztahující se k určité
tématice.



Je třeba zdůraznit, že literatura responsí zastupuje pouze velmi úzkou a
specializovanou a selektivní oblast z hlediska historické skutečnosti. Nebere v
úvahu všechny směry v komunitě, některé se obracely na soudy a ne na
významnou rabínskou autoritu své doby.

Elon uzavírá toto téma s tím, že vše výše uvedené nemůže ubrat na důležitosti
literatury responsí jako zdroje historické informace: "je třeba značné opatrnosti při
přijímání historických závěrů .... Toto jsou požadavky, jejichž prozkoumání je třeba
dodržet , dříve, než učiníme historický závěr na základě literatury velmi zvláštního
oboru literatury jako historického materiálu jimž literatura responsí nesporně je 63 .
Ja´akov Katz 64 tvrdi, že halachická a homiletická a literatura z doby acharonim (od
16. stol do současnosti) je materiál, který jen těžko může sloužit jako historické
svědectví.Tato literatura nemá utříděnou stavbu a proto je těžké sledovat myšlenový
proces responsí. Každé téma, pojem a soubor faktů, které se dotýkají společenské
situace prostřednictvím popisu faktů a současně jejich přizpůsobení literatuře. Přesto,
61

Soloveitchik Haym, Responsa jako zdroj historické informace, Zalman Shazar, Jeruzalém 5751
(1991), s. 14.
62
Salmon, Mak Tamar , Manželský život polských židů v letech 1650- 1800, doktorská dizertační
práce obor filozofie , 2002 s. 11-12.
63
Elon, Hamišpat haivri, s.1223-1224, pozn.39.
64
Ja´akov Katz "Al halacha vdruš kmakor kistori" v Tarbic, 30, 1960-61 s. 62-63
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že pro pilpul a homiletiku je charakteristické určité vyhrocení poskytují pohled na
téma z úhlu jejich logiky a zákonnosti. V dílech, kde je na věc nahlíženo ze všech
úhlů a z pohledu otázek výlučně halachických není třeba jít do hlouby. Ovšem pokud
se v popisu dotýkají skutečnosti, tehdy je třeba je nechat "promlouvat" jak to
charakterizuje Katz a dohledat v nich historické svědectví. Historické skutečnosti je
třeba chápat z pohledu halachických souvislostí. . Oproti tomu v knize Masoret
vmašber (Tradice a krize) píše v úvodu následující: "Popis, který zde předkládám
vychází zejména ze studia dobových pramenů , soupisy komunit a států, etické
literatury a literatury halachických disputací a podobně. Často jsem používal
halachickou literaturu relevantího období, reponsa v dílech decisorů a jejich
komentátorů více, než je v naší historiografii obvyklé. Nespokojil jsem se pouze s tím
že jsem použil v této literatuře náhodně uchované informace. Halachické autority,
které stanovovaly závazná náboženská pravidla, měli před očima svědectví
současného života a duchovních proudů, ale také jiné stránky života společnosti a
jejích myšlenkového a aktivního života"65 . Také v úvodu své knihy Goj šel šabat Katz
popisuje :"Halachická literatura a zejména literatura responsí, jsou úctyhodným
pramenem pro ekonomickou historii židů během celých generací" 66 .
Abrahám Grossmann ve svém výzkumu Chachamej Aškenaz rišonim (První
aškenázští mudrcové ) přináší rozhodnutí rabejnu Geršoma Meor haGola, který
vyslovil decizi o rituální čistotě Kohena, který byl přinucen ke křtu a vrátil se k
židovství. Informace, která ukazuje, že učenci měli pochopení pro těýkou situaci
násilně pokřtěných a jejich touhu vrátit se zpět k židovsktví. "Nelze v tomto postoji
rabenu Geršoma Meor haGola a jeho následovníků, aškenázských mudrců, vidět
pouze talmudický problém o němž rozhodovali, ale vychází z historické reality té
doby kterou popisuje a z tehdy se vyskytujících situací jak popsáno výše." 67
Chaim ben Sason 68 tvrdí, že žánr responsí není věrohodný pramen a slouží sociálnímu
cíli, totiž povznést jméno mudrce. Decize vychází z autorské žárlivosti a halachická
decise má posloužit pouze získání nových přívrženců.
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Katz, Masoret vmašber, s. 4-5.
Katz, Goj šel šabat, s. 12
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Abraham Grossman, Chachamej Aškenaz rišonim, Jerušalajim, 5741 (1981), s.126, Katz ve své
knizeGoj šel šabat vyzdvihuje ve své knize přání o němž píše i Grossman, snahu, vší silou se snažit
navrátit pokřtěné zpět k židovství. Tato touha navrátit pokřtěné je důvodem k decizi s. 13, pozn. 5.
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Ben Sason, Hillel Chaim, Hagut vhanhaga: Haškafotejhen hachevratiot šel jehudej Polin bšilhej jmej
habejnajim, Mosad Bialik, Jerušalajim, 5719 1959, s. 174-178.
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Weinryb 69 nesouhlasí s tímto postojem protože je podložen pouze třemi případy což
není dostatečně reprezentativní vzorek. Navíc sám Ben Sason 70 používá k popisu
ekonomického života židů v Polsku zdroje z responzí které se vztahují k tomuto
témautu.
Weinryb 71 tvrdí, že responza reprezentují neobvyklou situaci a ne situaci běžnou.
Nelze se učit o životě mlčících (o všeobecném životě) prostřednictvím neobvyklého.
Lze použít responsa jako zdroj historické informace pouze v případě, kdy se nám
podaří ho srovnat s mnoha dalšími údaji (dokumenty, doklady a svědectvím),
abychom mohli potvrdit to co je v responsích řečeno.
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Weinryb B.D., Responsa as a Source p.417
Ben Sason, Hillel Chaim, "Takanot isurej śabat šel Polin v mašmautan ha kalkalit vhachvratit". Zion,
21 (5716) 1956, s. 183-206
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Stav bádání - responsa jako historický pramen
(ne jako pramen pro historii halachy)
Historie je příběh událostí o nichž se můžeme učit a popsat je na základě několika
pramenů: doklady a různé dokumenty, deníky, obrazy, ústně tradované příběhy,
seznamy židovských komunit, tradice a zvyky. Každý z těchto pramenů má své
výhody a nevýhody, není cílem této práce tyto problémy zde specifikovat. Mnozí
badatelé se zabývali tématikou responsí a používali responsa jako pramen historické
informace.
Rabín Kahana Jicchak Zeev v díle – Mechkarim bsifrut hašu"t (Výzkum literatury
responsí), profesor Ta Šem´a, profesor Abraham Grossman v knize Chachamei
Aškenaz haRišonim , prof. Menachem Elon v knize Hamišpat haivri a v založení
bibloigrafie sefardských, severoafrických, aškenázských a francouzských a italských
mudrců.
Nejvýznamnějším badatelem v této oblasti je prof. Ja´akov Katz, ve své knize
Masoret vmašber, Goj šel Šabat, Bejn jehudim vgojim, prof. Haym (Chaim)
Soloveitchik ve svém díle Halacha, kalkalai dimuj acmi – zástavy ve středověku, Ha
šu"t k makor histori, prof. Simcha Asaf, Ben Zion Dinur, Toldot Jisrael, Ben Sason
Hillel Chaim a další.
Od počátku sedmdesátých let vzniklo v Izraeli 13 výzkumů (dizertací a magisterských
prací).
1. Levanon, Dov Avkat ha rochel lmaran Josef Karo, historicko – sociálníekonomický rozbor responsí, Absolventská práce , Univerzita bar Ilan, Ramat
Gan 1970.
2. Hildesheimer, Meir ben Azriel, Jahadut Aškenaz bmea ha-17 al pí sifrut šelot
utšuvot. Absolventská práce , Univerzita bar Ilan, Ramat Gan 1972 (práce se
zabývá studiem Orach Chaim v aškenázských obcích z různých hledisek).
3. Kahana Ma´oz , Jecivut všinuj bšu"t ha Chatam Sofer, Absolventská práce ,
Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 2004.
4. Levi Jechezkel, Klalej paršanut btšuvot haRašb"a, Absolventská práce,
Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 1971.
5. Dan Šaul , Lšeelat hapaar bejn mumar mšumad (mkadeš šem) veanus,
absolventská práce, Univerzita Haifa , Haifa, 1989 (Šaul zkoumal otázku
náboženské konverze a postoj rabínů k ní v 15. a 16. stol.).
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6. Emanuel Simcha, Kvacej tšuvot Mahara"m mi Rotenburg, Absolventská práce
hebrejská univerzita, Jeruzalém, 1987.
7. Nachlon Abrahám, Hakahal vtakanot hakahal btkufa hagaonim lfi tšuvotejhem
vdivrejhem, doktorská dizertační práce Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 1994.
8. Toledano Shlomo, Kovcej tšuvot bRo"š bkitvej jad vebdfusim, absolventská
práce , Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 1995.
9. Havlin Shlomo Zalman, Rabi Abraham Halevi mechaber hasu"t Ginat vradim
vbnej doro, doktorská dizertační práce, Univerzita Bar Ilan , Ramat Gan, 1983
(práce se zabývá historii studia Tóry a židovských učenců v Egyptě a na území
dnešního Izraele v 17. a 18. století.)
10. Schwartz Dror, Šeelot v tšuvot igrot šel rabi Šmuel Erkwaleti, doktorská
dizertační práce, Univerzita Tel Aviv, Tel Aviv 1984.
11. Gutel Neria Moše, Šikulim hilchatiim vmeta hilchatiim bpsikato šel harab
Kuk. doktorská dizertační práce Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 2001.
12. Brody Jerachamiel, Tšuvot hilchatiot šel rav Natronai bar Hilai gaon,
doktorská dizertační práce Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 1981.
13. Salmon Mak Tamar Chajej Nisuin bjahadut Polin 1650 - 1800, (Manželský
život polských židů v letech 1650 - 1800,) doktorská dizertační práce,
Hebrejská univerzita, Jeruzalém, 2003
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Rozbor odpovědí Noda be Jehudy v části Orach chajim,
otázky týkající se existenciálních dilemat v životě žida uprostřed nežidovského
okolí.
Úvod
Vydání kama
1. Stavba nežidovským kontraktorem o šabatu, svátku a polosvátku , paragraf 12.
2. Porážka zvířete, nežidovského majitele, o svátku, pro prodej židovi, paragraf
29.
Vydání kama
3. Ohřev vody v mikvi pro potřeby šabatu, paragraf 25.
4. Prodej nežidovským prodavačem v sobotu, v obchodě náležejícího židovi,
paragraf 29.
5. Předání písemného pokynu nežidovi o šabatu vydání kama, paragraf 33.
6. Práce nežida jako kontraktora paragraf 35.
7. Koupě masa na váhu od nežida o svátku, paragraf 85.
8. Stavba synagógy o polosvátku nežidovským kontraktorem - vydání Tanina
paragraf 103.
9. Práce nežida v obchodě náležejícího židovi – paragraf 1 dodatečná responsa k
části Orach chajim.
Při pohledu na témata responzí dojde pozorovatel k závěru, že téměř všechna
presponsa se týkají šabatu, svátků a polosvátků kdy je pro splnění náboženských
příkazů nutná pomoc nežida. Halacha umožňuje používat služby nežida za velmi
přesně a striktně daných podmínek. Pokyn daný nežidovi o šabatu není výslovným
přestoupením zákonů Tóry, ale je pouze v rozporu s ustanoveními ústní, rabínské
tradice a zákaz je pouze rabínským zákazem. Je zakázano přikázat nežidovi 72 , aby
udělal nějakou práci, přestože nepodléhá zákonům o šabatu. Je třeba, aby pochopil
sám, že přikázání šabatu se ho netýkají a přijde udělat nějakou práci o své vlastní vůli
(Rambam, pravidla šabatu 81, h"a).
Z těchto responsí můžeme dopět k závěrům o způsobu obživy židů v době života
Ezechiela Landaua.

72

Otzar hatalmud, s. 38.
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Zaměstnání nežida 73 ve službě u žida o šabatu byla zásadní otázka mezi dvěma
přístupy – přístupem striktním a přístupm mírným. Byla velká potřeba pro zmírnění
přísnosti příkazu o zákazu práce o šabatu z důvodu hospodářských, sociálních a
morálních. Přetrvávala ovšem obava z Marit a´jin tj. – dojmu napohled, ha´arama pokrytecký postoj k zákonu, akifat ha chok - obcházení zákona, gnevat habriot –
krádež člověka, ovšem obava

z dodržení striktního zákazu narážela na realitu

ekonomického přežití.
Ekonomická rentabilita podmíněna tím, že manufaktura nebude zavřená dva dny v
týdnu. Neděle jako den pracovního volna zaměstnanců a sobota jako den pracovního
volna židovských majitelů. Jednotlivci i komunita se obracejí na rabína, duchovní
autoritu, aby jim ukázal cestu jak se vyrovnat s novou realitou. V některých připadech
se obraceli na rabína ještě před tím, než práci zahájili, ale byly také případy, kdy bylo
třeba reagovat na vzniklou situaci, k níž došlo v důsledku diletantských a
neprofesionálních rozhodnutí v průběhu práce.
Je třeba zmínit "židovský tradiční instinkt", který židovi té doby dbajícímu na tradice
šabatu, nedovolil vykonávat práce ze zakázaných činností o šabatu, jako je dojení
krávy, rozdělání ohně v kamnech anebo počítání peněz které přinese dlužník, ale
tento "instinkt" ho již neochrání před tím, aby takovou práci nenechal udělat nežida,
zejména když takovou práci udělá nežid o šabatu samostaně a z vlastní iniciativy, aniž
by k tomu potřeboval nějaký pokyn 74 . Tento náboženský instinkt mohl vytvořit
rozšířený návyk, ale nemusel nutně znamenat že z hlediska výkladu halachy je
správný. Potřeba vyrovnání se s novými situacemi znamenala znalost a studium
aplikovatelných historických souvislostí.
V 17.- 18. stol. byl rozpor mezi halachickým předpisem a dodržováním předpisů
širokou židovskou veřejností mnohem hlubší než ve středověku. V polovině 18. stol.
se začaly objevovat první trhliny v hradbách náboženského života.
Změny v tradičním společenském uspořádání umožnily ortodoxii se ještě pevněji
přimknout k pramenům halachy, protože model tradičního náboženského života, který
do té doby byl samozřejmý, se začal pomalu drolit a mizet. Tato situace způsobila
rozvoj literatury responsí, pro ty, kteří se rozhodli v náboženské tradici pokračovat a
přijali na sebe jho židovského zákona. Témata se odklonila od linie občanského
života jak jsou pojednána v "Chošen hamišpat" k otázkám obsaženým v částech
73
74

Katz, Goj šel šabat, s. 183-174.
Tamtéž s. 176.
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"Orach Chajim" a "Jore d´ea" , které se zařazují spíše do otázek rituálu a chování
jednotlivce - věřícího žida. Závislost ortodoxního žida na osobě rabína – učence,
který mu pomáhá v překonávání denních situací se stala intenzivnější a zasahovala
hlouběji do života. Dilemata o postojích, které upřednostňovaly přísnější postoj a tím
možnost způsobit odklon žida od náboženské tradice proti ulehčení v otázkách víry,
která vedla k prohloubení již existujících trhlin duchovní hradby, obklopující život
žida dbajícího na dodržení náboženské tradice byla značná.
Jako odpověď na toto dilema nahlédněme do díla rabína Ezechiela Landaua, který s
neobyčejnou tvůrčí invencí a hlubokou znalostí interperetoval zákony halachy tak,
aby učinily život jeho současníků snesitelnějším, zejména v oblasti ekonomické.
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Responsa Ezechiela Landaua , vydání tanina , Orach chajim paragraf 25
Ohřev vody v mikvi pro potřeby šabatu

שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -או"ח סימן כה
חימום מי מקווה ביום לשבת על ידי נכרי
תשובה טו"ב למספר )תשובה  12למספר( .אתן אמרי שפר .למאן דמימר קאמר שפיר .לכבוד אהובי חביבי
וידידי הרב הגדול המופלא החכם השלם ספיר ויהלום כבוד מוה' )מורנו הרב( וואלף נ"י )נרו יאיר( סג"ל )סגן

לויה( באסקוויץ.
מכתבו מן יו"ד למספר )מכתבו מן  10למספר( הגיעני עש"ק )ערב שבת קודש( העבר .ובאמת טרידנא טובא
ובפרט בתחלת הזמן גרמא שכבר התחלנו יום א' העבר בסוגיא דהיו בה מומין בפ' המדיר והתלמידים
סבבוני ,וכעת אנכי שאילנא לכולהו רבנן דבי רב וזמן אסיפה לכל ,ואעפ"כ )ואף על פי כן( לאהבתו פניתי
לדבריו הנחמדי' )הנחמדים(.
וגופא דעובדא שהתיר בי"ט )ביום טוב( שני של פסח להסיק תחת יורה ע"י )על ידי( נכרי לצורך תבשיל של
קאפע שישתה היהודי שבמרחץ מיורה זו ,והשאר יניח לזוב מן היורה למקוה לצורך טבילת נשים בליל
שבת קודש .והנה גוף הטבילה בחמין בליל ש"ק )שבת קודש( ,האמת אגיד שגם פה קהלתנו יש להם מקוה
של חמין ,ותמיד אני מזהיר שבעש"ק )ערב שבת קודש( יזילו החמין עכ"פ )על כל פנים( שתי שעות קודם
הלילה כדי שיהיו פושרין בליל שבת ולא יהיו חמין .ואמנם אני חושש שבעל המרחץ אינו נזהר בזה
ומתחיל להזיל סמוך לבין השמשות ,ואני מעלים עין כי לגוף הדין אין האיסור ברור בטבילה בחמין
בשבת .וכבר נתעורר בזה הרב בעל קרבן נתנאל בפרק במה מדליקין סימן כ"ב )אות ק'( ,שכתב שטבילת
מי המקוה בחמין אינו בכלל גזירת מרחצאות ,ואמנם לא ביאר טעמו ומפליג שביאר טעמו ,ואין עלינו
לקבל דברים שאין אנו רואים הטעם אם הוא טעם לשבח.
ואנא חזינא מעלתו שכתב הטעם דאין לגזור בזה משום זיעה דאדרבה היא מהומה לביתה.
ואני תמה ואטו רחיצה משום זיעה נאסרה ,אדרבה נהפוך הוא הזיעה משום רחיצה נאסרה )שבת מ' ע"א(.
ואמנם כבר נשאלתי בזה פעם אחרת )לעיל סימן כ"ד( אם יש למחות ,והשבתי שאין כח לאסור ,דטעם
רחיצה הוא משום שמא יחם בשבת ובטבילה לא שייך זה ,דהרי לא משכחת לה אלא בתחלת הלילה שהרי
צריך להיות סמוך לחפיפה טבילה ,וממילא לא משכחת בחמין שהוחמו בשבת .ועוד שהרי רש"י כתב במס'
שבת דף ל"ט ע"ב בד"ה )דיבור המתחיל( בכלי ,דהרואה אומר היום הוחמו ומוכחא מלתא דתולדת האור
נינהו ואתי להחם בשבת כגון נותן צונן לתוך חמין ,עכ"ל רש"י ,הרי דדבר זה לגזור שמא יעמיד בשבת
מים אצל האור ודאי לא גזרינן ,רק דגזרינן שיתן צונן לתוך חמין .ואף דבאמת אנן קיי"ל )קיימא לן -ידוע
לנו( לאיסור אפי' )אפילו( בקרקע כמבואר בריש סימן שכ"ו ,אולי דגזרינן בקרקע אטו )מילת שאלה וכי -האם(

בכלי ובטבילה לא משכחת כלל צונן לתוך חמין שאם החמין קודמים במקוה א"כ )אם כך( שאובים נינהו,
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לכן לא שייך גזירה זו ,ופשיטא דלא שייך אטו כלי דטבילה לא שייך בכלי .כל זה כבר השבתי שלא
לאסור הטבילה בחמין בליל שבת.
ועל דבר מה שהתיר להחם ע"י )על ידי( הערמה של שתיית קאפע ,הנה לדעתי אם היתה הטבילה בליל י"ט
)יום טוב( ולא היו חמין מוכנים מבע"י )מבעוד יום( ,אולי הי' )היה( מקום לדון להתיר להחם אף לכתחלה
לצורך טבילה ,דמה שאסורין להחם חמין בי"ט )יום טוב( לרחוץ כל גופו ,כתבו התוס' )תוספות( במסכת
ביצה דף כ"א ע"ב )דיבור המתחיל לא( ,משום שאינו שוה לכל נפש כי אם למעונגין ,והיינו שהרחיצה רק
בשביל התענוג אינה אלא למעונגין ,אבל כשעל כרחה צריכה לבוא כל גופה במים שוב הוא שוה לכל נפש
שלא לרחוץ בצונן .שוב ראיתי שגם מעלתו הרגיש בזה .ואמנם כ"ז )כל זה( אם היתה הטבילה בי"ט )יום

טוב( ,אבל להתיר טבילה בשבת וע"י )ועל ידי( ע"ת )עירובי תבשילין( ,כיון דבי"ט )דביום טוב( עצמו אין היתר
דהרי אינה טובלת לא מהני ע"ת )עירוב תבשילין( ,דלדידן דקי"ל )קיימא לן -ידוע לנו( דמדאורייתא צרכי
שבת אינן נעשין בי"ט )ביום טוב( ועיקר ההיתר משום הואיל ומקלעי אורחין ,כמבואר במג"א )מגן אברהם(

ריש סימן תקכ"ז ,אם כן בחמין לצורך כל הגוף דודאי לא חזי לי' בי"ט )ביום טוב( שהרי אין טבילה ביום
ולא מיקלעי אשה דחזי לה ,ואיך יהיה מותר לצורך שבת .ואולי אמרינן הואיל ומקלעי נשים הרבה,
צריכים כל החמין הללו לרחוץ פניהם ידיהם ורגליהם חזיא להו .אעפ"כ )אף על פי כן( לא הייתי מתיר בזה
למעשה.
ואמנם מעלתו התיר ע"י )על ידי( לשתות מהם קאפע ,ודימה זה למה שהתיר הכל בו )בהלכות יום טוב(

הביאו רמ"א בסי' תקי"א )סעיף ב'( להרבות בשביל תינוק .הנה שם לא מיירי בהערמה אלא כשבאמת צריך
לבשל או להדיח ,וא"כ )ואם כך( אם בעל המרחץ שמה באמת היה רוצה לשתות קאפע אין כאן הערמה,
ויפה כתב מעלתו שקאפע לא שייך לדידן קודם אכילה או אח"כ )אחר כך( וכל שעתא זימנא הוא להרגילים
בו .אבל אם זה האיש לא עלה על דעתו לשתות עתה קאפע אלא שמעלתו הורה לו ,א"כ )אם כך( הערמה
הוא .ואף שכתבתי ששייך כאן הואיל ומקלעי אורחים חזי להו לרחוץ כל אחד פניו כו' ,מ"מ )מכל מקום(

אכתי צריך היתר עירוב תבשילין שאל"כ )שאם לא כך( אכתי )אכתי -עדיין,עכשיו( אסור מדרבנן ,ועירוב
תבשילין לא שייך אלא להתיר מי"ט )מיום טוב( לשבת מה שהותר לו בי"ט )ביום טוב( ,אבל חמין לצורך כל
גופו דאסור בי"ט )ביום טוב( שאין בו טבילה איך נתיר לצורך הלילה ,מ"מ )מכל מקום( בצירוף הקאפע הי'
)היה( מקום לדון בזה.
ועכ"פ )ועל כל פנים( יפה עשה מעלתו בזה שלא הורה להתיר רק ע"י )על ידי( נכרי ושבות דשבות הוא
וצורך גדול שהנשים הרגילות בזה אדוקות מאוד וקשה עליהם הטבילה בצונן ,ואף שיש שם חמין חוץ
לעיר ,ואם מפני חשש טלטול מ"מ )מכל מקום( קשה להתיר שבות דשבות להנצל מחשש איסור שבות ,מ"מ
)מכל מקום( הנשים לא היו יודעות שלא הוכנה מקוה זו ובבואם בלילה במקוה זו היה קשה עליהם ההליכה
חוץ לעיר בלילה והיו נמנעות מלטבול והיו מבטלות מפ"ו )מפריה ורביה( ,ולכן יפה עשה מעלתו מה שעשה,
ובפרט אם הדיח הכלים הצריך לשבת ,ובזה לא שייך הערמה ועיקר זמנה הוא אחר האכילה .ואותם
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שהתרעמו על מעלתו ולא שאלו אותו כלל והרהרו אחריו ,עתידין ליתן את הדין .ולרוב אהבתו לא אחרתי
מלהשיב אפי' )אפילו ( מקצת היום .והיה זה שלום כנפשו ונפש אוהבו הדורש שלומו תמיד.
עוד נראה לפענ"ד )לפי עניות דעתי( דבלא"ה )דבלאו הכי( יפה הורה ,והוא דין פשוט ,דהא ודאי נכון הוא
שבליל שבת קודם הטבילה כיון שהטבילה רחוקה מחפיפה שתחזור ותדיח בית הסתרים במים חמים
כמבואר בי"ד סימן קצ"ט סוף סעיף וי"ו ואפי' )ואפילו( במים שהוחמו בי"ט )ביום טוב( .ועיין בש"ך )שם

סימן קטן י"ב( שם שגם בליל שבת תרחוץ בחמין כל שאינה רוחצת כל גופה .וא"כ )ואם כך( היה מותר
בערב שבת ההוא אף שהוא יו"ט )יום טוב( להחם חמין לצורך ליל שבת לרחוץ בית הסתרים ,ודבר זה ודאי
מותר ע"י )על ידי( עירוב תבשילין שהרי הוא דבר המותר ביום טוב עצמו ,וכיון שצריכא להם חמין ג"כ
)גם כן( הוה כמו קודם אכילה ,ושוב מותר להרבות כשם שמרבין לצורך תינוק ,ויפה הורה מעלתו אף בלי
שתיית קאפע ,ואפריון נמטי ליה מה שהחמיר חומרא יתירה לעשות ע"י נכרי.
כ"ד )כלו דברי( אוהבו.
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Rozbor responzí - vydání tanina , Orach chajim paragraf 25
Ohřev vody v mikvi pro potřeby šabatu nežidem
Otázka
Zdali je povolené ohřívat vodu v mikvi ve svátek před šabatem pro potřebu šabatu
prostřednictvím nežida?
Tazatel:
Rabín Benjamin Zev Boskowitz 75 (1740-1818) se narodil v Boskovicích na Moravě a
podle svého rodiště se i jmenoval. Jeho otcem byl rabín Šmuel ben Natan, autor díla
Machacit hašekel (Komentář k dílu "Magen Abraham" – komentář k Šulchan Aruch,
Orach chaim). Působil jako rabín v několika obcích: v roce 1785 v Aszod (Uhry) v
letech 1786 – 1780 v Prostějově na Moravě, po té se vrátil do do Pešti a od roku 1797
do r. 1802 působil v Ballasagyarmat, po té byl pozván do Kolína v Čechách, kde mu
bylo státnímu úředníky odepřeno povolení k pobytu, v roce 1810 byl jmenován
rabínem v Bonyhadu, kde působil až do své smrti. Jeho komentáře k Babylónskému
Talmudu byly vydány tiskem ve Vídni roku 1830 a od té doby jsou pravidelně
vydávány, vedle toho napsal několik halachických knih a kázání a komentářů k
Tanachu.
Informace o městě
V Budapešti 76 hlavním městě Uherska, bylo dovoleno žít až doby Josefa II (1873)
pouze několika židovským rodinám. Budapešt vznikla spojením dvou samostatných
měst Budy a Pešti teprve v roce 1872. V roce 1840 se teprve otevřely brány města
židům. Většina nových obyvatel Budapešti přišla do města z venkovských obcí. V
první čtvrtině dvacátého století se Budapešť stala druhým největším městem v Evropě
z hlediska počtu židovského obyvatelstva.
Úvod

75

Viktoria Banyai, Ezekiel Landau Pragai Rabbi (1713-1797) Dontvenyeibol Magyarorszagi
adatok, MTA Judaisztikai Kutatokozpont ,Budapest, 2008, s. 85

Cobel, Moše nachum, "Boskovitz Benjamin Zeev", Haencyklopedia haivrit, Hachevra lhocaat
encyklopedia b"m , Jerušalajim 5745, s. 917-918
76
Prizel Avitar, Atlas Karta ltoldot am Jisrael bzman hachadaša, Karta, Jerušalajim s. 36.
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Otázka se vztahuje k zákonům týkajícím se omývnání celého těla v teplé vodě o
šabatu a svátku. Rabín Wolf Boskowitz povolil ohřev vody na druhý den svátku
Pésach prostřednictvím nežida který bude ohřívat vodu pro přípravu kávy pro žida.
Zbytek horké vody se vylije do mikve pro ženy pro jejich rituální koupel v předvečer
soboty. Ptal se rabína Ezechiela Landaua zda je jeho decise správná.
Podle halachy je zakázáno připravovat jídlo a další věci o svátku pro potřeby šabatu
(který bezprostředně po svátku následuje). Způsob který umožňuje vařit o svátku pro
potřeby následujícího šabatu se nazývá e´ruv tavšilin (smíšení vařených pokrmů ). Je
zakázáno připravovat pro šabat o svátku to, co je zakázáno o svátku.
E´ruv tavšilin (smíšení vařených pokrmů) – je symbolické smíšení pokrmů, které
byly připraveny pro svátek s těmi které jsou připravovány pro šabat. O svátku, který
je v předvečer šabatu, nevaříme a nepečeme pro potřeby šabatu. Tento zákaz je
zákazem rabínským, aby nedošlo k tomu, že by se vařilo o svátku pro potřeby
všedního dne. Cílem tohoto zákazu bylo posílit svatost svátků.
Toto smíšení se v hebrejštině nazývá e´ruv tavšilin. Smíšené vařené (pečené) pokrmy
symbolizují společnou přípravu jídel pro sobotu a svátek. Pomocí spojených pokrmů
se spojují i oba procesy příprav (na svátek a v sobotu) a tento je považován za pokrm
pro svátek 77 .
Ha´arama (obejítí zákona) – způsob, jak obejít zákon při použití promyšlených
technik, které mají za cíl vyhnout se dodržení micvy – zákona78 . Ha´arama umožňuje
jednat v určitých aktuálních podmínkách tak, aby nedošlo k porušení micvot, které
jsou jakoby v rozporu s aktuální situací.
Hoíl v javou orchim 79 - a jelikož přidou hosté, znamená, že dojde ke změně, ke které
bude třeba položit otázku. A proto odpověď začíná "a jelikož" , znamená že dojde k
prohlášení, které je odpovědí na otázku způsobenou nějakým subjektem.V našem
případě jsou důvodem k úlevě hosté, kteří přišli na šabat (oslavit šabat).
Gzera merchacaot (tvrdý zákon o koupelích) - rabínská halacha o zákazu mytí celého
těla teplou vodou o šabatu a svátku, dokonce i v případě, že voda byla ohřívaná v
převečer šabatu (v pátek ráno).
Proces odpovědi
77

Podle Rambama, Zákony o přerušení práce o svátku z Schechter, Otzar hatalmud , s.305.
Schechter, Otzar hatalmud , s. 118.
79
Tamtéž s. 108.
78
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Rabín Ezechiel Landau rozhodl ve své obci, že je třeba nalít do mikve teplou vodu
dvě hodiny před počátkem šabatu. To z důvodu, aby voda nebyla teplá, ale vlažná (ve
vlažné vodě je dovoleno si mýt celé tělo).
Obával se ale, že majitel lázně, nežid, nedodrží čas a horkou vodu nalije do mikve
těsně před soumrakem 80 .
Nehledě na tento problém, Ezechiel Landau netrval na zákazu koupele v teplé vodě o
šabatu, protože není výslovný zákaz ponoření do mikve (rituální koupele) s teplou
vodou o šabatu .
Jako důkaz cituje Korban Natanel

81

decisi z kapitoly "Bame madlikim" traktát Šabat,

kde je objasněno, že ponoření do mikve není Gzera merchacaot, ale své tvrzení
nevysvětluje.
Naopak rabín Wolf Boskowitz vysvětluje, že nelze uplatnit na mikve Gzera
merchacaot, protože se nejedná o saunu. Podle názoru Ezechiela Landaua je situace
opačná, protože člověk jde do koupele po použití sauny. Podle jeho názoru se
ponoření do mikve nevztahuje ke Gzera merchacaot, protože koupel před mikví se
uskutečnila ještě za dne, před šabatem a následné ponoření teprve na počátku noci a
není podezření že voda byla ohřátá o šabatu. Ezechiel Landau povoluje ponoření do
mikve s teplou vodou na počátku (v předvečer) šabatu.
Rabín Wolf Boskowitz povolil ponoření do rituální lázně s teplou vodou v předvečer
šabatu kam byla přilita horká voda, která se ohřívala pro přípravu kávy. Ohřev a přilití
zbylé horké vody (po přípravě kávy) do mikve udělá nežidovský sluha.
Rabín Ezechiel Landau přináší následující argument: pokud ponoření do mikve bylo v
předvečer svátku a nebyla teplá voda, pak je možné povolit ohřev vody o svátku, ale v
zásadě je zakázano ohřívat vodu o svátku pro omytí celého těla v sobotu.
Podle tosfot Bejca 21b – je tento zákaz platný pouze pokud se jedná o koupel za
účelem zpříjemnění života, ale pokud se žena má ponořit do mikve (jedná se o úplně
ponoření) v teplé vodě, nemusí se mýt ve studené vodě. To znamená je povoleno se

80

Bejn hašmašot – doba po západu sunce až do doby, kdy jsou vidět na nebi tři hvězdy a je
pochybnost, zda je ještě den, anebo již noc. V okamžiku, kdy jsou na nebi vidět tři hvězdy, je jasné,
že nastoupila noc. Tamtéž s. 61
81
"Korban Natanel" – nové komentáře ke komentářům Roš(e) od Natanela Weila (1687- 1769) –
potomek r. Jákova Weila – Maharila známé aškenázské rabínské autority 15. stol. Studoval v ješívě
rabína Abraháma Brody v Praze. Když tento byl povolán do čela ješivy v Metách, odešel s ním na
tamní ješivu, když se vrátlil do Prahy, byl zvolen předsedou ješívy a rabínem. Když byli řidé vyhnáni
roku 1744 z Prahy odešel do Neměcka a usadil se v Karlsruhe, kde dokončil své dílo "Korban
Natanel" . Z Aminach Noach, Gdolej Jisrael s. 189.
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ponořit do mikve s teplou vodou o svátku, ale ne v sobotu. Potřeby pro sobotu nelze
připravovat o svátku.
Je povoleno ohřívat vodu pokud přijdou hosté a zůstanou i na šabat a budou
potřebovat teplou vodu o svátku. Z důvodu "Jelikož jsou očekáváni hosté" jak je
uvedeno v díle Magen Avot paragraf 527 a o e´ruv tavšilin smísení pokrmů, které je
třeba udělat před počátkem svátku. Toto povolení se vztahuje pouze na náležitosti,
které potřebujeme o svátku jako je mytí nádobí a potravin. Rabín Wolf Boskowitz
povolil ohřeb vody v mikve pouze proto, že povolil ohřev vody na přípravu kávy.
Také decisor Kol Bo, který je citován Ram"a v paragrafu 511 povoluje ohřev vody na
základě "přidat vodu pro potřebu kojence" .V tomto případě se nejedná o har´ama
(protože je třeba vařit a mýt pro potřeby kojence). V otázce příhodnosti času pro pití
kávy píše rabín, že každý čas je příhodný a pití kávy je možné kdykoli. Když řekneme
majiteli lázně, kdy má ohřát vodu jedná se o har´ama.
Závěr
Ohřev vody v mikve, který je povolen prostřednictvím ohřevu vody pro přípravu kávy
nežidem, pro potřebu ponoření žen v mikve. Je také vhodné se nespoléhat pouze na
to, že ohřev vody se provádí prostřednicvím ohřevu vody k přípravě kávy pro žida, ale
navíc se voda má ohřívat i pro potřeby nežida, který pomáhá s dodržováním šabatu.
Rabín Ezechiel Landau vysoce cenil myšlenkový postup a halackou decisi rabína
Wolfa Boskowitze a nazýval ho "afirjon namatiach lšem" - Kočár směřující k Bohu.
Nejedná se o har´ama, protože každý čas je příhodný k pití kávy ale pro mytí nádobí
je stanoven čas, protože to je třeba udělat po jídle a tudíž zakázané. Byli tací, kteří se
vzpěčovali této decisi a tito budou muset dát v budoucnu účet za tento postoj.
Ezechiel Landau dodává: Žena musí umýt zahalené části svého těla v teplé vodě, jak
je uvedeno v Šulchan aruch , Jore Dea , dokonce i kdyby bylo třeba ohřát vodu o
svátku.
(Šach píše, že o šabatu je možné se i mýt v teplé vodě, pokud si nemyje celé tělo
současně) Toto je možné na základě e´ruv tavšilin – to co je povoleno o svátku.
Decise
Je možné ohřívat vodu v mikvi prostřednictvím ohřevu vody pro přípravu kávy.
Historické závěry
1.

Otázka je čistě halachická a zabývá se zákony mytí o šabatu a o svátku.
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2.

Z toho, že rabín Ezechiel Landau souhlasí a chválí decisi rabína Wolfa
Boskowitze a můžeme také dojít k závěru, že souhlasí s tím, aby bylo
použito služeb nežida, který pomůže při plněni zákonů vztahujících se k
šabatu. Toto přestože on sám rozhodl o řešení jednodušším, ohřev vody
prostřednictvím e´ruv tavšilin pro mytí jednotlivých částí těla.

3.

Vzniklá otázka, proč povolil rabín Ezechiel Landau, aby bylo použito
služeb nežida pro plnění zákonů vztahujících se k šabatu, přestože to není
nezbytně nutné. Je třeba si položit otázku, zda to bylo z důvodu úcty k
rabínovi a k jeho znamenité halachické analýze a decisi, kterou předložil,
anebo zda se jednalo o podporu interakce s nežidovským okolím.
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שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא  -או"ח סימן כט
שחיטה ביום טוב
תשובה לתלמידי ידידי הרב הגדול המופלא ומופלג מוהר"ר )מורנו ורבנו הרב רבי( הרב נתן ירושלמי נר"ו
)נטריה רחמנא ופרקיה( אב"ד )אב בית דין( אוטיץ והגליל
על דבר שאלתו אם מותר לשחוט ביום טוב בהמה של נכרי כדי שיוכלו היהודים לקנות בשר מבהמה זו,
כי הגאון בעל שב יעקב בחלק א"ח )אורח חיים( סימן כ"א אוסר ,וכתב הטעם כיון שבשעת שחיטה אכתי
כולה של נכרי ואין לישראל חלק בבהמה זו ,עדיין אסור לשוחטה שהרי אמרה תורה לכם ולא לנכרים.
והביא על זה שתי ראיות ,הא' דדוקא בבהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל )ביצה כ"א ע"א( בעי רב
אויא סבא מרב הונא ופשט להיתרא ,וכן פסק הטור והש"ע )שולחן ערוך אורח חיים סימן תצ"ח סעיף י"א(( וכו',
מטעם שאי אפשר לאכול ממנה אפילו כזית בשר מחלק שלו בלא שחיטה ,משמע דאי הוה כולה של נכרי
אף שרוצה ישראל לאכול ממנו במה שקונין אח"כ )אחר כך( ממנו בשר אסור.
ראית שניה ,מדפריך )מקשה( בש"ס עלה דהך בהמה חציה של נכרי וכו' דמותר ,מ"ש )מכל מקום( מנדרים
ונדבות ,ומסיק דבהמה חציה וכו' אי אפשר לכזית בשר וכו' ,אבל נו"נ )נדרים ונדבות( כהנים כי זכו משלחן
גבוה קא זכו ,ופירש"י )ופירש רש"י( וכו' נמצאת כל השחיטה לשם גבוה.
והשתא )עכשיו( זכינו לדין מה התם )שם( דודאי הכהנים אוכלים חזה ושוק שהיא מצוה לאכול קדשים,
ואפ"ה )ואפילו הכי( הואיל ולא זכו עדיין בשעת שחיטה אסור לשחוט וכו' ,מכ"ש )מכל שכן( הכא דיכול
להיות שאינו מוכר אח"כ )אחר כך( לישראל כלל דיכול להיות שיזדמן לו שר שצריך הרבה בשר ויתן לו
יותר וכו' ,ואף אם הבטיח לישראל בבטחון למכור לו ,מ"מ )מכל מקום( לא עדיף מכהנים ובעלים דאוכלים
ג"כ )גם כן( ודאי מ"מ )מאי שמע( הואיל ואינם זוכים רק אחר שחיטה משלחן גבוה אסור לשחוט הה"ד )הוא

הדין( הכא אף שמוכר להם ודאי ,אינן קונין עד אחר שחיטה ,ובשעת שחיטה עדיין לא זכו ,אסור לשחוט
מטעם לכם ולא לנכרים ,כמו נו"נ )נדרים ונדבות( מטעם לכם ולא לגבוה ע"כ)עד כאן( דברי הגאון בעל שב
יעקב.
ומעלתו השיג ודחה ראיותיו ,ודברי מעלתו נכונים .דראיה ראשונה מדבעי בבהמה חציה וכו' ,כתב מעלתו
דאדרבה בכולה של נכרי ואחר השחיטה נותן ממנה לישראל ודאי מותר ,כמו קימחא דבני חילא שנותנים
לישראל לאפות ,שמבואר בגמ' שם שמותר אם אינם מקפידים ,אע"ג )אף על גב( דבעיסה חציה של ישראל
אסור.
והביא מעלתו וזה לשונו כמו שמחלק הט"ז)טורי זהב( בסי')סימן( תקי"ב ס"ק וי"ו )סימן קטן ו'(.

הנה אף שגוף ראיית בעל שב יעקב באמת אינה ראיה וכמו שנבאר אחר כך ,אבל מה שהביא מעלתו דברי
הט"ז בס"ק וי"ו )סימן קטן ו'( הביא כהאי עורבא שהביא נורא לקיני' ,ואדרבה דברי הט"ז )טורי זהב(

מחזקים דברי השב יעקב ,לפי הבנתו דמעלתו שההיתר של שחיטת הבהמה דומה לעיסה של נכרי שאינו
מקפיד אם נותנים ריפתא לתינוק ,והרי הט"ז)טורי זהב( תמה שם על היתר הזה ומסיק שאין היתר זה
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מועיל אלא במקום שיש קצת אונס ,דהיינו בני החיל דרמו קימחא על בני העיר והמה מוכרחים לעשות,
הא לאו הכי אסור שזה הערמה הוא ,וא"כ )ואם כך( איך יליף מזה להתיר שחיטת בהמות הנ"ל )הנזכרות

למעלה( שאין שם שום אונס והכרח ,ואם יאמר שדוקא אחר אכילה הוא דבעי הט"ז )טורי זהב( אונס אבל
קודם אכילה מותר בלי אונס ,הן אמת שתחלת דברי הט"ז )טורי זהב( מורים כן ,שעיקר קושיא שלו מהך
)מאותו( דסי' )סימן( תק"ג )סעיף א( שאחר אכילה אסור להערים בשביל כזית ,ואמנם סוף דברי טורי זהב
משמע בהך קימחא שמערים בשביל ריפתא חדא לינוקא ,אסור במקום שאין אונס אפילו קודם אכילה,
שהרי לא הזכיר בסוף שום חילוק .והטעם דשם בסי' )סימן( תק"ג טועם מקדירה זו עצמה אבל אפיה כל פת
נאפית בפני עצמה.
ואמנם אין צורך לזה דאפילו לדעת הרי"ף )י' ע"ב מדפי הרי"ף( והרא"ש )פ"ב סימן י"ד( והטור )סימן תקי"ב(

דאסרי בקימחא דבני חילא ,מודים בשחיטה אם הנכרי מניח לישראל ממנה כזית בשר ,מטעם דאי אפשר
לכזית בלא שחיטה ,ומה לי אם יש לישראל חלק בבהמה ומה לי אם הוא כולה של נכרי והישראל יאכל
ממנה כזית.
ואני תמה מאוד על השב יעקב דמחלק בין של ישראל לשל נכרים ,ואטו הדרש לכם ולא לנכרים אתי
למעוטי אם האוכל נפש הוא של נכרים ,דא"כ )דאם כך( כך הוה לרז"ל )רבותינו זכרונם לברכה( למימר לכם
משלכם ולא משל נכרים ואז הי' )היה( חילוק אם הדבר הוא של ישראל או של נכרי ,אבל אז היה מותר אם
הוא של ישראל אפי' עושה לצורך נכרי .ובאמת לא כן הוא ,דקרא )שמות י"ב ,ט"ז( כתיב יעשה לכם,
שהעשיה תהי' לכם ,לא שהדבר ההוא יהיה שלכם ,והדרש הוא לכם בשבילכם תהיה עשיה ולא לנכרי
שלא תהיה עשיה בשביל נכרי ,ואין חילוק אם הדבר ההוא המתבשל או נשחט הוא של ישראל או של
נכרי ,ואין שום סברא לחלק בזה .ורב אויא דבעי בהמה חציה של ישראל וחציה של נכרי ,ג"כ )גם כן( אין
כוונתו שחציה הוא של ישראל ,אלא כוונתו בהמה שחציה היא לצורך ישראל וחציה לצורך נכרי דהיינו
שמבהמה זו יאכלו יהודים ונכרים ,ואורחא דמילתא נקט חציה של ישראל וכו' ,שאז מסתמא הוא חציה
לצורך ישראל וחצי' לצורך נכרים.
ותדע שאי ס"ד )שאם סלקא דעתך( כדעת השב יעקב שמה שהוא של נכרי אפילו עושה לצורך ישראל אסור
והיינו מן התורה ,שהרי זה אצל השב יעקב הטעם של נו"נ )נדבות ונדרים( שאסורים אף שיאכלו הבעלים
והכהנים משום שעדיין אינו שלהם .א"כ )אם כך( קשה הא דקאמר שם בגמרא מעשה בשמעון התימני וכו'
ושחטנו להם עגל והאכלנום וכו' ,ומסיק עגל טריפה הוה ולכך אמר שיצא שכרם בהפסדם שהרי אמרה
תורה לכם ולא לנכרים ,התוספות בד"ה )דיבור המתחיל( חזינן ,וכתב רש"י ופליגא אההיא דרב חסדא וכו',
ואומר ר"י )רבי יצחק( דלא פליגי דשאני עיסה דמצי למיפלגה וכו' ,אבל הכא מיירי שהיה הקמח לבני חילא
וכו' ,הלכך לא היה יכולים ליקח כלל מן הקמח קודם אפיה לאפותו לצורך התינוק ,אבל אחר שאפו אז לא
קפדו ,וכן בעגל דבסמוך לא שייך אפשר למפלגיה שנתנו משלהם ומש"ה )ומשום הכי -משום כך( אם היו
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לוקחים ממנו היו מקפידים אם לא ע"י )על ידי( טורח הבישול כדרך המבשלים שאוכלים מעט מן הבישול
עכ"ל )עד כאן לשון( התוספות.
הרי שעגל זה לא היה של ישראל ,ובשעת שחיטה עדיין לא זכה הישראל בשום חלק ממנו שגם אחר
השחיטה קודם הבישול היו מקפידים ,וכן משמע לשון התוס' )התוספות( שכתבו אם לא ע"י )על ידי( טורח
הבישול ,ועוד שאם הי' )היה( אפשר ליקח ממנו קודם הבישול א"כ )אם כך( איך בישלו? הרי אז יכולין
למפלגיה ,אלא ודאי שאם היו לוקחים קודם הבישול היו מקפידים ,ואפ"ה )ואפילו הכי( אי לאו דעגל
טריפה הוי לא הי' בזה שום איסור ,ולדעת השב יעקב הרי השחיטה באיסור היתה שאז היה של נכרי
לגמרי ,אלא ודאי דגם של נכרים אם עתיד הישראל לאכול ממנו כזית מותר.
ועוד קשה איך אפשר דשל נכרי שאסור אפילו לצורך ישראל ,א"כ )אם כך( מה הקשו התוס' )תוספות( שם
בד"ה )בדיבור המתחיל( הואיל ומקלעי אורחים וכו' ,תימא דבפרק המצניע )שבת צ"ה,ע"א( הרודה חלת דבש
ביו"ט )יום טוב( סופג את הארבעים ,ואמאי לוקה נימא הואיל ומקלעי אורחים וכו' ,עיין שם בתוס'
)תוספות( ,ומאי קושיא ודלמא מיירי בדבש של נכרים ,אלא ודאי אפילו של נכרי אם יזדמנו לו אח"כ )אחר

כך( אורחים ויקנו מהנכרי לא עשה איסור למפרע וחזי לי' לקנותו אח"כ )אחר כך( ומוכח דלא כשב יעקב.
ואין לומר דעיקר כוונת התוס' )התוספות( איך לוקה ,כיון שאין האיסור אלא בשביל שהוא של נכרי הוה
לאו הבא מכלל עשה לכם ולא לנכרים ,וכמו שכתבו התוס')התוספות( בדף י"ג ע"א בד"ה )דיבור

המתחיל(השוחט וכו' ,לענין נו"נ )נדרים ונדבות( וכו' .דהרי דוקא לבית הלל כתבו התוס' כן דאית להו מתוך,
אבל לב"ש )בית שמאי( הרי אמר שם בהדיא דגם שוחט עולת נדבה לוקה ,ומאן שמעת לי' )ליה( שם בפרק
המצניע דף צ"ח ע"א דרודה חלת דבש לוקה ר' אליעזר ור"א )ר' אליעזר( היינו ב"ש)בית שמאי( ,והתוס'
הביאו במס' ביצה דף ל"ד ע"ב בד"ה ואומר מכאן אני נוטל וכו' בירושלמי מחלפא שיטתייהו דב"ש )בית

שמאי( דהא ר"א )רבי אליעזר( שמותי הוא עכ"ל )עד כאן לשונו( התוס' )התוספות( שם בשם הירושלמי .הרי
דרמי ר"א )ר' אליעזר( וב"ש )בית שמאי( אהדדי וא"כ ר"א )ר' אליעזר( היינו ב"ש)בית שמאי( ולב"ש)בית

שמאי( שפיר לוקה בשל נכרים כדרך שלוקה בעולת נדבה וא"כ )ואם כך( איך הקשו התוס' )התוספות( תימא
על הך דחלת דבש אלא על כרחך אפילו בשל נכרי אם חזי אח"כ )אחר כך( לישראל מותר ובנדרים ונדבות
יפה כתב מעלתו ששם עיקר השחיטה בשביל גבוה וכמו שפירש רש"י אבל בישראל השוחט בהמת נכרי
לפי שרוצה לקנות ממנו בשר עיקר השחיטה היא בשביל ישראל.
והחשש השני שחשש בעל שב יעקב שמא יזדמן שר גדול שיקנה כל הבשר אצל הקצב נכרי ולא ימכור
מבהמה זו ליהודי ,זו חששא רחוקה ומלתא דלא שכיחא כלל ,ומכ"ש )ומכל שכן( שבכזית בשר סגי , 82
דלענין שחיטה אין חילוק בין יש לישראל ממנו בשר הרבה או כזית אחד ,ואיך יהיה אפשר שלא יוכל
 82מהרב חזקי' פייבל פלויט /ומכ"ש )ומכל שכן( דכזית בשר סגי ונראה דה"ה אם נוטל השוחט הכרכשתא בעד
השחיטה סגי) .הוספה של אנשי הלכה אחרונים ,מהדורת מכון ירושלים ,עמ' שנז(.
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הקצב למכור ליהודי מכל הבהמה כזית .וק"ו )וקל וחומר( הדברים אם בהמה שנדרסה ברגלים שצריכה
בדיקה מותר לשחטה ביום טוב ולא חיישינן שמא תמצא טריפה ,והוא בעיא בגמרא ביצה דף ל"א ע"א
ואיפשט לקולא כמו שפירש הרא"ש שם)פ"ד סימן ט"ו( ,וכן דעת הרמב"ם בפ"ב מהל' יו"ט)הלכה ד'( אף
דאיתחזק ריעותא .ואין לומר דשאני התם שיש חזקת היתר ,משא"כ )מה שאין כן( בהמה זו מה חזקת היתר
יש לה שנימא חזקה שימכור ממנה לישראל ,הא ליתא דגם בשאר בהמות דעלמא אפילו לא איתילד שום
ריעותא איזה חזקת היתר יש לה ומה דאמרינן בחזקת היתר עומדת ,היינו חזקה דאתי מכח רובא וכמו"ש
)וכמו שכתב( המג"א )מגן אברהם( בסי' )סימן( תצ"ח ס"ק )סימן קטן( ט"ז ,וא"כ )ואם כך( גם כאן יש רוב שהרי
ממש בכל עת מוכר הקצב ליהודים .ואין לומר דבשלמא בשאר בהמות ששוחטין ביום טוב ולא חיישינן
שמא טריפה דסמכינן ארובא ,אבל כאן יש ס"ס )ספק ספיקא( לאיסור ,חדא שמא תמצא טריפה ,ואת"ל )ואם

תמצא לא( כשרה שמא לא ירצה הקצב למכור ממנה לישראל ,זה אינו דהכל ספק אחד שמא יאכל ממנה
ישראל שמא לא יאכל ,ובפרט שחשש שמא לא ימכור אפילו כזית לישראל אינו נכנס בגדר ספק כלל.
ועוד דהרי בביצה דף כ"א גבי בלשת שבאה ושחטנו להם עגל כתבו התוס' )תוספות( שהעגל של הנכרים
היה ,וכבר הוכחתי לעיל שאחר השחיטה היו ג"כ )גם כן( מקפידין אם היה הישראל נוטל מעט רק ע"י )על

ידי ( הבישול אין מקפידין .וא"כ)ואם כך( ג"כ )גם כן( קשה איך הותר השחיטה שמא יחזרו הבלשת ולא יתנו
לבשל לישראל ולא יתנו ממנו מאומה לישראל ונמצא שחט לצורך נכרים ,ואפ"ה )ואפילו הכי( משמע התם
דאי לאו דעגל טריפה הי' לא היה שום איסור בזה ,אלא ודאי דלא חיישינן שיחזור בו הנכרי.
וידעתי שראיה זו יש לדחות דשאני התם שמסרו העגל ליד היהודים משא"כ )מה שאין כך( בקצב נכרי
שהבהמה בידו .מ"מ )מכל מקום( נראה שדי בראיה ראשונה ובפרט שבעל שב יעקב כתב בעצמו שכל
הגאונים שלפניו נהגו היתר בדבר והוא ז"ל המציא חומרא זו מדעתו והמיקל לא הפסיד .ואין חילוק בין
בהמת ישראל ובין בהמת קצב נכרי המוכר לישראל לענין שחיטה ביום טוב כלל .והנלע"ד )והנראה לעניות

דעתי( כתבתי.
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Proces otázky vydání Kama Orach chajim, paragraf 29
porážka o svátku
Porážka zvířete o svátku , jehož majitelem není žid, pro potřeby prodeje masa
židu
Otázka
Zda je možné o svátku uskutečnit rituelní porážku (šchita) zvířete, které je majetkem
nežidovského řezníka, pro potřeby prodeje masa židovi.
Tazatel:
Rabín Natan Jerušalmi, předseda rabínského soudu v Utitz (Votice) a okolních obcích
Informace o tazateli
Rabín Natan Jerušalmi byl žákem rabína Ezechiela Landaua. Bydlel ve Voticích roku
1793 (5453), jak vyplývá z cenzu židů v Čechách, který se uskutečnil toho roku. O
tomto rabínovi nejsou k dispozici žádné další informace kromě těch, obsažených v
responsi.
Informace o městě
Votice (německy Utitz) město jihovýchodně asi 60 km od Prahy.
Úvod
Odpověď se týká halachot pro svátek. Nežidu je zakázáno se zabývat o svátku
činnostmi, které jsou o svátku a sobotě zakázané židovi. Porážka je o svátku
povolená, ovšem protože se jedná o rituální porážku je taková porážka povolena
výlučně židovi 83 .
Každá z 39 činností , které jsou zakázány o šabatu 84 je zakázaná pro nežida i o
svátku, protože činnosti spojené s přípravou jídla (ochel nefeš) o svátku jsou pro
nežida zakázané, ale jsou povolené pro žida, protože je řečeno vám a ne nežidům,
protože vaše pokrmy nejsou jeho.
Otázka na kterou je třeba odpovědět je: zda je povolena rituální porážka dobytčete,
které je majetkem nežida, pro potřeby svátku žida. Autor díla "Šav Ja´akov" 85 to
83

Encyklopedia talmudit, nežid , díl 5, sloupec 617.
Tamtéž sloupec 667
85
Autor Shav Ja´akov – rabín Ja´a kov (syn r. Benjamina) Hacohen Papiriš. Byl jednou z velkých
rabínských autorit počátku 18. stol. V Praze zastával funkci rabínského soudce a po té přijal funkci
rabína v Koblenzi. Od roku 1710 až do své smrti zastával funkci rabína ve Frankfurtu, kde
vydržovalvelkou ješivu. Zemřel r. 1740. Jeho decize vyšly knižně po jeho smrti a byly pojmenovány
84
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zakazuje, protože za podstatné pro decizi považuje otázku, kdo je majitelem dobytčete
a v našem případě je majitelem zvířete nežid. Rabín Ezechiel Landau odpovídá na
tuto otázku z pohledu jiného, totiž podstatné je pro něj, kdo má z masa užitek a to je v
našem případě žid.
Proces decise
1. Autor Shav Ja´akov (r. Ja´akov Cohen) v části Orach chaim odstavec 31 –
protože celé dobytče náleží nežidovi a ne židovi a důkaz je napsán v Tóře (2
M, 12 16) ... Smíte si připravit jen to, co každý /z vás/ potřebuje k jídlu.
První důkaz: Rabi Avia Saba se ptal rabi Huny, zda je možné provádět porážku o
svátku, v případě, že je spolumajitelem žid a nežid. Rabi Huna povoluje. Na
základě tohoto povolení povolili také v halachickém díle Tur a po něm v Šulchan
aruch. Toto rozhodnutí je způsobeno podmínkou, že žid nesí jíst žádnou řást ze
zvířete, pokud by nebylo poraženo podle židovského rituálu. Z toho vyplývá, že
žid má právo na část z masa v hodině porážky.
Z toho důvodu nepovolil autor Shav Ja´akov požití masa zvířete, jehož majitelem
je nežid, protože žid není spolumajitelem zvířete v hodině porážky.
Druhý důkaz: Přirovnání k oběti za slib a oběť dobrovolného daru
Obětní zvíře pro tyto oběti je považováno za výlučné vlastnictví Boží a po porážce
maso mohou jíst kněží (koheni) a izraelité (židé), ovšem maso není považováno
za jejich majetek, ale oni jsou považováni za hosty u Božího stolu. Podobně jako u
obětí za slib a dobrovolného daru v okamžiku porážky zvíře náleží Bohu tak zvíře
náležející židu a společně nežidu, ale dokud nebyla provedena porážka, jakoby
náleželo výlučně nežidu, protože tento může odmítnout dát židu jeho polovinu
například v případě, že se objeví nějaká důležitá osobnost, jako ministr a jeho
doprovod a bude je muset pohostit masem a proto k tomu použije i polovinu která
náleží židu. Aplikace přirovnání mezi obětovaným zvířetem, které je majetkem
Boha a kněží a ani prostí židé nemají právo z něj jíst, umožňuje výklad, že zvíře,
které náleží nežidu není povolené pro žida a o svátku nemůže jíst maso z takového
zvířete.
2. Rabín Ezechiel Landau odmítá důkazy autora Shav Ja´akov, spor mezi nimi se
vztahuje ke slovu "lachem" (vám). Rabín Ezechiel Landau tvrdí, že se jedná o
jako "šev Ja´akov. V margaliot Moedechai, Encykolopedi gdolej ha tora, vydání Javne (Tel Aviv)
1986, s 871.
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toho kdo má užitek z oběti a ne kdo je vlastníkem masa ve chvíli obětování.
(Je třeba uvést, že žid kupuje maso u nežida pouze v případě, že viděl, že
pořážka byla provedena podle zásad kašrutu a zvíře nemělo žádnou vadu ani
nemoc).
Podle názoru Ezechiela Landaua je možné povolit o svátku porážku zvířete
jehož majitelem je nežid na základě uvedeného v Talmudu, traktát Bejca 21,
s.1). V tomto traktátu je diskutovaná otázka kimcha dbnej cheila (mouka
nežidovských vojáků) a popisuje proč je taková mouka povolená na základě
potřeby a ne na základě vlastnictví. Podle uvedeného v popisu tohoto
problému je popsáno, že vojáci kteří sloužili králi nutili o svátku židy péct
chleba pro potřeby vojska.
V diskuzi k této problematice povoluje rav Huna pečení, pokud jsou splněny
dvě podmínky:
a)

Část chleba bude snědena batoletem (ravta ljanuka v jazyce gemary).

b)

Chléb, který je dán batoleti, mu musí být dán s povolením vojáků, není
dovoleno ho pouze vzít a dát ho batoleti bez dovolení vojáků.

Autor Shav Ja´akov přináší argumenty z Hata"z (Turej zahav) (halachy pro
svátek paragraf 512 odstavec 100 3M).
Ezechiel Landau ovšem tvrdí, že informace z Hata"z. (Turej zahav) je v
rozporu s tvrzením autora Shav Ja´akov a nelze ji přijmout.
Hata"z. (Turej zahav) tvrdí, že nelze povolit porážku zvířete v majetku nežida
o svátku na základě povolení pečení chleba nežidů o svátku zvané kimcha
dbnej cheila.
Povolení "kimcha dbnej cheila" je podle Hata"z (Turej zahav) platné pouze v
případě že se jedná o přinucení. Proto podle tohoto decisora není možné obejít
příkaz pouze tím, že chléb bude dán batoleti, ale musí být splněna i podmínka,
že se jedná o místo, kde došlo k zrušení radosti ze svátku (Šulchan aruch 512,
halachy pro svátek).
Rišonim (HaRif, HaRoš a HaTur) zakázali pečení chleba pro nežida o svátku
(kimcha dbnej cheila), ale povolili porážku zvířete v majetku nežid anebo ve
společném vlastnictví žida a nežida o svátku, pod podmínkou, že žid dostane z
masa minimálně část odpovídající velikostí olivy, stejně jako je tomu v
případě chleba ze kterého je třeba dát batoleti.
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Podle systému Ezechiela Landaua, není rozdíl v tom zda zvíře je v majetku
žida anebo celé v majetku nežida a žid z ní bude jíst množství odpovídající
velikostí velikosti olivy, toto je v naprostém rozporu s tvrzením autora Shav
Ja´akov, který tento problém rozděluje na dva halachické problémy a to podle
toho zda zvíře náleží židovi anebo nežidovi.
Podle Ezechiela Landaua se význam slova "vám" v Tóře ve verši 2 M, 12 16
... Smíte si připravit jen to, co každý /z vás/ potřebuje k jídlu. Což znamená
vám, tedy židům a nikoli nežidům.
Pokud by věc byla tak jak ji popisuje autor Shav Ja´akov, potom by žid směl
vařit pro nežida také v případě, že zvíře je v majetku žida a to je v rozporu s
halachou.
Babylónský Talmud (traktát Bejca 21 s.1), když se ptal rabi Avia "Zvíře z
poloviny žida a z poloviny nežida" nebylo jeho úmyslem vyjádřit, že polovina
zvířete náleží židovi a polovina nežidovi, ale že polovina zvířete je určená
jako pokrm na svátek pro žida a polovina jako pokrm pro nežida. To znamená,
že ze zvířete budou jíst oba společně. Výraz "polovina žida a polovina nežida!
Nevyjadřuje vlastnické právo anebo smluvní vztah, ale vyjadřuje potřebu.
V rámci přípravy svátečního jídla o svátku je zakázáno připravovat jídlo pro
nežida.
A.

Ezechiel Landau přináši další argument aby vyvrátil teorii Shav Ja´akova a

říká: "Pokud je tak těžké lze přinést důkaz z Gemary o Šimonu Jemenci"
Rav Huna povoluje péci pro nežida o svátku v případě, že z jednoho bochníku bude
povoleno jíst batoleti. V pokračování tohoto tématu babylónský Talmud (bejca 21 s.
1) ztěžuje situaci rabi Huny a přináší beraitu "Čin Šimona Jemence" - popis případu.
Šimon Jemenec nepřišel o svátku do bejt midraše, protože porazil tele pro vojáky
okupační armády. (O případu je diskuze s rabi Ben Babou, ale není zde místo pro
rozbor jeho argumentů). Landau přináší tento případ po posílení svého rozhodnutí.
Autoři tosaftot říkají že na rozdíl od pečení chleba, kdy nežidé nejsou malicherní a
bez problému dovolí židům dát z chleba batoleti, v případě telete nejsou velkorysí a
situace je opačná, totož nedovolí židovi požít kus masa ze zvířete, které jim náleží.
(Možná z důvodů peněžních). To znamená, že v případě Šimona Jemence tele
náleželo nežidovi, protože tito trvají na to, že žid nemá právo jíst z jejich masa.
Toto je v rozporu postupem autora Ja´akova, který tvrdí, že zvíře v majetku nežida
nesmí být poraženo o svátku. Ovšem podle výše uvedené beraity je patrné, že zvíře v
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majetku nežida, může být poraženo pro potřeby nežida. Ezechiel Landau tvrdí, že
pokud žid může ochutnat v průběhu vaření z poraženého telete (torach ha bišul v
jazyce tosafty), tedy to znamení, že je možné rozdělit zvíře po porážce mezi žida a
nežida. Gemera k tomu říká: "Pokud žid v budoucnosti bude jíst z toho masa množství
odpovídající velikosti olivy 86 , porážka je povolená (stejně jako je povolené pečení
chleba pod podmínkou "rifta ditinoka" v jazyce gemary).
Z toho důvodu je židovi povoleno porazit zvíře v majetku nežida o svátku. Dokonce i
v případě, že zvíře není shledáno pro žida poživatelným z důvodu nějaké vady a žid
z něj tudíž nemůže jíst jak je popsáno v beraitě o Šimonu Jemenci.
B.

Autor Shav Ja´akov tvrdí, že cokoli co patří nežidovi je zakázano židu o

svátku jíst. Ezechiel Landau tomuto odporuje. Tento princip autora Shav Ja´akova
vede do slepé uličky, protože není zřejmé proč by potom tosafiské kladli následující
otázku:
Téma příchodu neočekávaných hostí o svátku v babylónském Talmudu (Bejca 21,
s.1). Tosafisté se ptají proč v babylónském Talmudu (Bejca 21, s.1) říká Raba, ten
kdo peče o svátku pro všední den, nesmí používat, když v části odstřeďování medu
babylónském Talmudu (Šabat 85, s.1). Rabi Eleazar se ptá, kdo odstřeďuje med o
svátku, může ho používat? Proč rabi Eleazar nepoužívá argumentu, je možné
odstřeďovat med o svátku, jelikož možná příjdou hosté o svátku. Stejně jako pečení o
svátku se nepovažuje pečením pro všední den, ale přípravou většího množství jídla,
protože mohou přijít hosté o svátku. Tosafisté tuto otázku řeší, ale není zde místo pro
podrobný pospis. Podstatné je, že rabín Ezechiel Landau k otázce má svojí odpověď.
Je možné, že med náleží nežidovi. Podle Ezechiela Landaua, pokud med patří
nežidovi, ale jíst ho bude žid, pak je povoleno ho odstředit o svátku a není také třeba
argumentu "jelikož mohou přijít hosté", protože je možné přimout od nežida pro
potřeby svátku.
Podle decise autora Shav Ja´akov, pokud byl med v době odstřeďování v majetku
nežida, je zakázáno ho odstřeďovat o svátku.
Podle Ezechiela Landaua v případě, že med náleží nežidovi a jeho odstřeďování bylo
provedeno o svátku pro potřeby žida, neprotiřečí si babylónský Talmud v traktátech
bejca 21 s.1 a šabat 85 s.1.

86

Velikost olivy je objemová míra v halaše. Podle Rava 27 gramů, podle Chazon Iš 50-54 gramů.
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Autor Shav Ja´akov se obává, že nežidovský řezník nebude ochoten prodat židu
množství masa odpovídající objemu olivy (jak výše uvedeno pokud žid požije o
svátku maso z poraženého zvířete ve velikosti olivy, je možné, aby žid uskutečnil
porážku) 87 anebo se může stát, že může přijít důležitý nežidovský ministr a bude
chtít uspořádat velkou slavnost a bude chtít koupit všechno maso. Ezechiel
Landau tvrdí, že taková situacie je velmi vzácná, aby ministr šel nakupovat maso
a chtěl koupit veškeré maso, které je u řezníka k dispozici.V talmudické
terminologii se taková situace nazývá "chezkat hejter".
Příklady pro takové situace jsou například:
Syn uhodí otce – syn může říct, že to není jeho otec anebo u ptáků se nachází 15
druhů zakázů (nečistých), ale nekontrolujeme je, protože v naprosté většině jsou
čisté.
Norma je, že vždy řezník, nežid prodá židovi maso, které je košer a proto je zcela
neobvyklé, že by židovi neprodal košer maso, anebo že by mu nebyl vůbec
ochoten prodat maso.

Závěr odpovědi
1.

Autor Shav Ja´akov zakázal porážku zvířete o svátku, protože celé náleží
nežidovi protože podle 2M 12,16 "... Smíte si připravit jen to, co každý /z
vás/ potřebuje k jídlu " tedy každý z židů a ne z nežidů. Ezechiel Landau
tvrdí, že se jedná o vyjádření o vyjádření užitku a ne vlastnického vztahu.
Proto je povoleno, aby žid měl o svátku užitek pro potřebu svátku tím, že
požije ze zvířete poraženého o svátku.

2.

Autor Shav Ja´akov povolil porážku o svátku pod podmínkou, že žid
požije část masa o velikosti olivy, ale obávál se, že může přijít důležitý
nežidovský ministr a bude chtít koupit všechno maso. Ezechiel Landau
tvrdí, že taková situacie je velmi vzácná, aby ministr šel nakupovat maso a
chtěl koupit veškeré maso, které je u řezníka k dispozici.V talmudické
terminologii se taková situace nazývá "chezkat hejter".

Decise

87

Podle rabína Chezkela Feivla Plojta je toto zákon i když se jedná jenom o "karkešta" což je
nejobyčenější část masa, tak je to uznávané jako objem olivy. (pozdější poznámka Ezechiela Landaua).
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Na základě všech těchto skutečností rozhodl Ezechiel Landau , že není rozdíl mezi
zvířetem které je ve vlastnictví žida anebo nežidovského řezníka, který zvíře prodá
židovi pro potřeby svátku. Autor Shav Ja´akov tvrdí, že všechny autority až do této
doby povolily a podle Ezechiela Landaua Shav Ja´akov vymýšlí zpřísnění (chumra).
Nakonec píše: "Každý, kdo jedná podle lehčího řešení nejedná v neprospěch."
Historické závěry
Responsa popisuje situaci, kdy dochází k interakci mezi židy a nežidy ve velmi citlivé
tématice koupě masa. Jak je známo, podle židovské halachy je pro žida zakázané
poživání masa, které neodpovídá pravidlům kašrutu. Podle response patřilo zvíře
nežidovi. Židé nebyli majiteli statků, byli pouze nájemci anebo námezní pracovní
silou. Nehledě na to byli židé často v čilém obchodním styku s nežidy také v obchodě
s masem. Z toho je patrné, že židé se nezabývali činnostmi spojenými se
zemědělstvím a zvířaty a proto vznikla potřeba v obchodních stycích s nežidovským
okolím.
Je možné, že malá část židů, kteří se zabývali zemědělstvím v důsledku ustanovení
vlády narozdíl od nežidů, kteří se mohli zabývat libovolnou činností, proto zůstal pro
židy jako převážný zdroj obživy obchod. 88
Ezechiel Landau znal hospodářskou situaci židů a proto se vší svou autoritou zasadil o
možnost koupě masa od nežida poraženého o svátku. Nežidovská vláda nepovolovala
židům zabývat se zemědělstvím, což bylo motivováno zejména obavou z toho, aby
židé nevlastnili zemědělskou půdu a toto motivovali také obavou z toho, že by v
případě obležení a válek vlastnili souvislá území – zemědělskou půdu, mohli by
ovlivnit politickou a vojenskou situaci.
Slavnosti v nežidovském okolí byly plánované a bylo neobvyklé, že by nežidovský
ministr nečekaně nakupoval velké množství masa.

88

Viz. Statistická tabulka rozdělení židů podle povolání z Kestenberg s.17.
Také v knize Neuere Geschichte der Juden in den bohmischen Landen. Kestenberg píše, že se židé
zabývali také výkrmem jateční zvěře.
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שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -אורח חיים סימן צה
קניית בשר במשקל מנכרי ביום טוב
בע"ה פראג ח"י אייר תקמ"ז לפ"ק )לפרט קטן(.
תשובה שלום לכבוד אהובי תלמידי התורני המופל' )המופלא( הר"ר )הרב רבי( ליב נ"י )נרו יאיר(.

מכתבך הגיעני .ואשר שאלת שבמקומך הקצבים המה נכרים והשוחט אינו מעלים עין מהבהמה עד אחר
בדיקת הריאה ואח"כ )אחר כך( מניח חותמו והחותם מונח עד עת למכור ,ובאים בני הקהלה יחד וקונים כל
בני הקהלה הבשר כי הקצב אינו רוצה למכור לזה בלא זה וכל אחד קונה חלקו במשקל כנהוג.
ועתה אירע שנשחטה בהמה ובערב ימים טובים אחרונים של פסח הי' )היה( יום חג שלהם ולא רצה הקצב
למכור עד למחרתו שביעי של פסח .והתיר המ"צ )מורה צדק( שלכם לקנות ממנו במשקל שהיהודי אומר
סכום המשקל כמה הוא צריך.
ואתה עוררת ע"ז )על זה( כי מבואר במשנה )ביצה ג' ו'; בבלי כ"ח ע"א( שאין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר,
ובש"ע )שולחן ערוך( סימן ת"ק בהג"ה סעיף א' פסק רמ"א דישראל עם נכרי אפילו בכהאי גוונא )כבמקרה

הזה( אסור ,עיין שם.
דע כי יפה הורה המ"צ )מורה צדק( ,ומה שאסרה המשנה הוא שהישראל לא ישגיח במאזנים ,אבל מה
שהנכרי שוקל לא איכפת לן והישראל אינו אומר שישקול .ומה שהישראל אומר תן לי ליטרא או שתים,
הוא רק להודיע כמה הוא צריך .ומה שאוסר רמ"א בסעיף א' ,היינו שיאמר הריני עמך למחצה לשליש
ולרביע מטעם שאין דרך להשתתף עם הנכרי ,ועיין במג"א )מגן אברהם( ס"ק ג' )סימן קטן ג'( .גם הלבוש )שם
סימן א'( פי' )פירש( האיסור שישראל לא ימכור לנכרי ,וגם גוף איסור זה הוא מהג"א )הגהות אשר"י  - 89ביצה

פ"ג סימן ט'( ,ואינו מוסכם כמו שכתב המג"א )מגן אברהם( שם.
ועוד וכי אין אתה רואה מעשים בכל יום ששולחים בשבת וי"ט לקנות שכר )צריך להיות בשר( ואומרים תן
לי מדה אחת או שתים ,ובישראל מישראל ההיתר הוא שהלוקח כוונתו רק להודיע כמה הוא צריך ואפילו
דמים מותר להזכיר בכה"ג כמבואר בסימן שכ"ג סעיף ד' בהג"ה ,ואפילו המג"א )מגן אברהם( שפקפק
בדמים מודה במדה כמבואר בסק"ד )סימן קטן ד'( .וזה ההיתר ללוקח .וההיתר למוכר הוא שממעט או מוסיף
קצת כמבואר שם סעיף א' ,וכל זה ישראל מישראל אבל נכרי המוכר הרי מצמצם המדה ואעפ"כ )ואף על פי

כן( מעשים בכל יום שקונים שכר)צריך להיות בשר( מנכרי בשבת ויום טוב והישראל מזכיר המדה.
אלא ודאי דמה איכפת לישראל במה שהנכרי מודד ממש .וא"כ )ואם כך( כן הוא במשקל ,הלא ישראל
לישראל רשאי לומר תן לי לטרא בשר דמכוין לומר לו כמה צריך כמבואר בסימן ת"ק במג"א )מגן אברהם(

 89הגהות אשרי -לקט פסקים מאת ראשוני אשכנז )תוספות ,הראבי"ה ,אור זרוע' ,מהרי"ח'  -ר' יחזקיה ממגדינבורג
ועוד( ,המשלימים את דברי הרא"ש -ספר פסקי הרא"ש מסכם את הסוגיות התלמודיות להלכה ומתבסס על פסקי
הריף.
מלקט 'הגהות אשרי' הוא ר' ישראל מקרמז' )אוסטריה ,המאה הי"ד( ,אבי-סבו של ר' ישראל איסרלין בעל 'תרומת
הדשן'.
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ס"ק וי"ו )סימן קטן ו'( ,והקצב יכול לכוין דרך חתיכתו לחתוך ליטרא כמבואר שם בסימן ת"ק סעיף ד'
וא"כ )אם כך( גם בקצב נכרי היהודי אומר תן לי לטרא ,והרי הנכרי יכול לחתוך ולכוין בחתיכתו ,ואם
אח"כ )אחר כך( הנכרי שוקל ממש לא איכפת לישראל ,ואפילו בדבר שהוא פסיק רישא לא איכפת כל כך
באמירה לנכרי כמבואר בסימן רנ"ג במג"א )מגן אברהם( ס"ק מ"א )סימן קטן מ"א(.
ואמנם בזה צדקת ,שהנכרי מוכר באיטלז והקונים נושאים הבשר בפרהסיא יש בזה זלזול יום טוב ,לכך
טוב שיכסו הבשר בנשאם ברחוב .גם מה שכתבת שיש לחוש לחילול השם שהנכרי לא רצה למכור ביום
חגו משום מקח וממכר והיהודי קונה ביום טוב שלנו ודמית זה למ"ש )למה שכתב( המג"א )מגן אברהם(

בסימן רמ"ד סק"ח )סימן ק"ח( .גם בזה לא צדקת ,שאם הנכרי לא היה קונה ביום חגו מה שצריך לו
והיהודי היה קונה ביום טוב הי' הדבר דומה ,אבל מה שלא רצה הנכרי למכור ביום חגו הוא לפי שאינו
לצורך חגו ,והרי הנכרי קונה ביום חגו כל מה שצריך לו ,ובמקום שהקצבים הם יהודים והנכרי בכל יום
חגם באים לקנות בשר מהקצב לצורך חגו ,ואם כן כשהיהודי קונה ביום טוב מה שצריך לו לצורך היום
אינו חילול השם .ותו לא מידי )ועוד לא דבר -ואין עוד לדון בנושא ,שכבר מוצה הדיון בעניין זה( .כ"ד הד"ש )כה

דברי הדורש שלומך(.
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Proces otázky vydání Kama Orach chajim, paragraf 95
Koupě masa o svátku
Otázka
Zda je židu povoleno koupit maso na váhu o svátku od nežidovského řezníka?
Tazatel:
Rabín Lejb (Místo poslání otázky není uvedeno).
Úvod
V místě je řeznictví, kde působí šochet (židovský řezník, který provádí rituální
porážku) a nežidovský řezník. Čas – předvečer sedmého dne Pesachu. Řezník nechce
židovi prodat maso na váhu až o sedmém dni Pésachu, protože nežidovský řezník má
svátek (pravděpodobně Velikonoce). Místní rabín (autorita) povolil koupit na váhu
od řezníka, přičemž žid sdělí váhu masa, jakou požaduje a nežid váží kusy masa podle
toho co mu bylo řečeno. Rabín Lejb, žák Ezechiela Landaua, si stěžoval na decisi
místního rabína. Tvrdil, že o svátku je sice povoleno kupovat od nežida, ale je
zakázáno odměřovat a vážit, na základě zákazu obchodování o šabatu a svátku.
(1) Nekupujeme maso v kusech po porážce s krví přičemž bychom řekli: dej mi do
koše anebo vaku a také mu neřekneme (2) jsem tvým společníkem v tomto koši, (3)
části (4) část vám a rozdělujeme na čtvrtiny jak je zvykem rozdělovat ve městech, ani
rozdělovat na části maso s krví (5) ale přivede dvě zvířata a řekne: (6) z tohoto chci
toto a z toho které zůstane podle toho co odpovídá tomu a tak mu bude odděleno.
Šulchan aruch Orach chaim halachot jom tov paragraf 500 odstavec 1.
Vysvětlení: autor Josef Karo přináší decisi, že při koupi masa je zakázáno hovořit o
peněžní částce ale pouze o váze. Řezník rozdělí maso ze zvířete aniž by stanovil cenu.
Stanovení ceny se provede tak, že žid dostane určitý počet kusů masa, jejichž velikost
odpovídá kusům masa, které zůstanou u řezníka. Násleujícího dne po svátku splatí
půjčku.
Proces decise
Ezechiel Landau přijímá decisi místního rabína. Rabi Lejb přináší mišnu z Masechet
bejca, která tvrdí, že rozhodnutí místního rabína nebylo správné, protože bylo řečeno:
Nepoužíváme váhy o svátku. Ram"a rozhodl, že je povoleno kupovat maso podle toho
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jak je popsáno výše v Šulchan aruchu paragraf 500 odstavec 1, ale žid nesmí koupit
od nežida.
Ezechiel Landau přijímá decisi a ospravedlňuje decisi místního rabína. Je pravda, že
mišna nepovoluje použití vah, ale není věcí žida hodnotit, co udělá nežid, tedy může i
vážit. Přináší decisi Magen Avraham (Paragraf 408, pododstavec 3), který vysvětluje
decisi Ram"a následujícím způsobem: žid nesmí říci nežidovi: "mám s tebou
polovinu, čtvrtinu", protože toto může být vyloženo jakoby žid byl společníkem
nežida ve vlastnictvá masa a to může vypadat jako prodej a koupě o svátku.
Pokud je tomu tak, jakým způsobem lze žádat maso od řezníka? Josef Karo v Šulchan
aruch , Orach chaim , halachot šabat paragraf 323, odstavec 4 říká : je možno říci
prodavači množství jaké chceme, dej mi 4 vejce, ale nelze vyjádřit nic co by se týkalo
peněz, název peníze, částku anebo velikost. Oproti tomu Ram"a povoluje a trvdí, že je
možné zmínit penize, ale ne počítat kolik mám peněz a co mi zbyde po koupi, anebo
dělat účty, zmiňovat rozměry anebo množství. Proto může žid požádat pouze o to , co
potřebuje k sváteční hostině (paragraf 323 , odstavec malá 4) . Na závěr, pokud jsou
kupující i prodávající židé, může kupující vyjádřit váhu masa, ale prodavač musí
rozřezat maso na kusy a z těch kusů vybere a nebude vážit. Pokud je kupující žid a
prodavač nežid, žid požádá o množství masa a nežid ho zváží. Ezechiel Landau tvrdí,
že pokud nežid váží maso, není to věc žida. Dokonce v případě že se jedná o "psik
riša" 90 . To znamená, řekneš nežidovi, aby přinesl maso a víš, že ho bude vážit.
Znamená to, že bylo nežidovi řečeno, což je zákaz, ale jedná se o zákaz lehký, protože
znamená "psik riša i lo ichpat lí " tedy "psik riša, ale není to moje věc".
Ezechiel Landau souhlasí s rabi Lejbem že nákup masa o svátku může vypada jako
znevážení svátku. Proto je třeba zakrýt maso, pokud ho neseme na ulici. Další věc
které se obával rabi Lejb je znevážení Božího jména, jak psal Magen Abrahám v
pragrafu 244 odstavec malá 5 v popisu povolení práce, kterou dělá nežid o šabatu pro
žida. Ovšem věc se takto nemá. Nežidé kupují v židovských obchodech pouze pro
potřeby svých svátku a stejně tak žid kupuje v obchodě nežida pouze pro potřeby
svého svátku.

90

zkratka "psik riša vlo jamut" v překladu (Což má) uťatou hlavu a nezemře? Předpokládaný důsledek,
který vychází z určité akce. Steinsaltz Madrich ltalmud s.206. O šabatu je povoleno říci nežidovi
"psik riša", ale ne židovi.
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Závěr response
Ezechiel Landau potvrzuje decisi místního rabína (more cedek – spravedlivý učitel),
který povolil koupit od nežidovského řezníka košer maso na váhu. Žid má zakázáno
žádat o přesné množství masa a ptát se na cenu, ale jenom sdělik kolik masa
potřebuje. Platba se uskuteční po svátku. Tímto způsobem koupě masa nevypadá jako
koupě a prodej.
Decise
Je povoleno o svátku kupovat košer maso na váhu od nežidovského řezníka.
Historické závěry
Většina židů v Čechách a ma Moravě v té době nebyli majitelé zemědělské půdy a
pastvin, které by jim umožňovaly pěstovat dobytek na maso. Takové obchodní styky
mezi židy a nežidy o židovských svátcích probíhaly tak, aby nevznil dojem, že židé
znevažují své svátky a aby nedocházelo k nesprávnému posuzování jejich jednání a k
tomu, aby vznikl dojem, že se jedná o znesvěcování Božího jména.
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שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא  -או"ח סימן י"ב
בניית בית בחול המועד בקיבולת
שאלה :נשאלתי על דבר בנין הגג על ביתו של הקצין ר' ליב ק"פ )שם משפחה קוטנפלאן( שהוא לפ"ד )לפי

דעתו( נחוץ לו מאד ואם ישבתו הבעלי מלאכה כל ימי חוה"מ )חול המועד  ( 91יישאר הבית זמן רב בלי מחסה
ומסתור מזרם וממטר אח"כ )אחר כך( בימות הגשמים כי אח"כ יילקחו כל הבעלי מלאכה לבנין המבצר ומי
יודע עד כמה לא ישיג לשכור ב"מ )בעלי מלאכה( ,בכן רוצה להתיר לו לבנות בחוה"מ )חול המועד( והוא
בקיבולת . 92
והנה תמול נשאלתי ואסרתי במוחלט ואח"כ )אחר כך( כאשר הגידו לי כל אמתלאות הנ"ל )הנזכרות למעלה(

והצורך והדחק הגדול שבדבר ,רעיונַי על משכבי סליקו )עלו( ומצאתי מקום לכחא דהיתרא  . 93אמנם
בתנאי שיסכימו עמי שנים או שלשה מבית דיני הגדול ב"ד מו"ש )מורה שווה( ואז דרינא בהדייהו )בשמחה,
ז"א אצטרף אליהם( להתיר מטעמים שאברר בע"ה )בעזרת ה'(.

הנה מתחלה נעיין בדין זה בשבת ויו"ט )יום טוב( עצמו מה דינו ומשם יבורר דין חוה"מ )חול המועד( הנה
מקור דין זה בריש )ראש( פרק "מי שהפך" )בבלי,מועד קטן,י"ב,ע"א( ובטור
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או"ח סי' רמ"ד )טור אורח

חיים סימן רמ"ד( .והוא תלוי באשלי רברבי  . 95שר"ת )רבנו תם  ( 96רצה להתיר ולמד ק"ו )קל וחומר( מאריסי
שדה
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שמותר אף שמשביח חלק הישראל בעבודתו בשבת מ"מ )מכל מקום( מותר מטעם נכרי אדעתא

דנפשיה עביד )על דעת עצמו עושה( ק"ו )קל וחומר( בבניין בית בקיבולת שאין שבח לישראל כלל במה שבונה
בשבת .אמנם ר"י )רבי יצחק  ( 98נחלק עליו ואסר וכן הוא הסכמת גדולי הפוסקים ודחו ראיית ר"ת )רבנו תם(

דלא דמי )שאינו דומה( לאריסות דשדה משום דשדה הוא רגילים לעולם לקבל שדה באריסות למחצה

 91ימים של חג למחצה ,הימים שבין יום טוב ראשון ליום טוב אחרון בחג הפסח ובחג הסוכות .בימים אלו
לכתחילה אסור לעשות בהם מלאכה פרט ל"דבר האבד"  -דבר שאם לא יעשהו עתה ,תֹּאבַד ההזדמנות לעשותו,
ולא יוכל לעשותו אחר כך ,ופרט לדבר שהוא בגדר "הפסד מרובה"  -אם לא ייעשה בהם הדבר עתה יגרם הפסד
רב
92
קבלן  -קבלנות  -פועל המקבל שכר בעד עבודה מסוימת שעליו לעשותה ולגמור אותה ,כגון שקיבל על עצמו
לקצור את הקמה .מתוך :שכטר ,אוצר התלמוד,עמ' .336
 93כחא דהיתרא -הכוח להיתר ,היכולת להקל בהלכה.
" 94ארבעה טורים" או ''הטור'' הוא קובץ פסקי הלכה שיטתי ,המסכם את כל ההלכה הנוהגת לאחר החורבן ,אותו
כתב רבי יעקב בן אשר המכונה בעל הטורים ).(1270-1343
ֲשלִים ,גדולים ,במובן אנשים גדולים .כלומר מקורה של ההלכה זו היא באנשים גדולים
 95אשלי רברבי – עצים ,א ָ
– חכמים גדולים הסוברים כך .מתוך :שכטר ,אוצר התלמוד ,עמ' .49
 96רבנו תם  -הרב יעקב בן מאיר ) .(1100-1171נכדו של רש"י .מגדולי בעלי התוספות.
 97אריסי שדה  -קבלת שדה מבעל השדה על מנת לעבוד את השדה ולתת לו חצי או שליש או רבע מתבואת אותו
השדה .מתוך :שכטר ,אוצר התלמוד ,עמ' .46
 98רבי יצחק בר שמואל ,ר"י הזקן .בן אחותם ותלמידם של הרשב"ם ורבנו תם.
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ולשליש ולרביע .אבל בבניין רגילים לשכור מדי יום ביום ואף שזה שכר בקיבולת מ"מ )מכל מקום( הרואה
אינו אומר בקיבולת עביד )עובד( אלא שכירי יום
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נינהו )הם(.

ולפי זה הי' נלע"ד )נראה לעניות דעתי( בקהילתנו שרוב הבנינים שבונים היהודים המה בקיבולת ובפרט
כיסוי הגגים חקרתי ודרשתי היטב והנה לא דווקא רובם אלא כולהו )כל( בני עיר בונין בקיבולת .א"כ )אם

כן( הרי הבית כמו שדה העשויה באריסות ומותר בקיבולת דליכא חשדא כלל )אין חשד כלל( והרי זה דומה
ממש למרחץ ותנור שאסר בסי' רמ"ג )טור( .ומ"מ )מכל מקום( כתב שם סעיף ב' שאפילו מרחץ ותנור אם
דרך רוב אנשי אותו מקום ליתן באריסות מותר .הרי מפורש להדיא )בפירוש( שהולכים בזה אחרי מנהג
המקום.
אלא שנלע"ד )נראה לעניות דעתי( שעדיין אינו דומה לשדה .דבשלמא )בשלום( שדה דכל העולם דרכן
באריסות וא"כ
)אם כך( ליכא )אין( שום חשש אפילו אורחים דמקלעי להתם )אם כך אין חשש אפילו אורחים שיזדמנו שם( .אבל
בית אף שבעיר הזאת דרכם בקיבולת מ"מ )מכל מקום( במקומות אחרים וברוב העולם דרך לבנות בית
בשכירי יום .וא"כ )ואם כן( בשלמא שדה ליכא )אין( חשד כלל לא מבני עיר ולא מאורחים .אבל בית אף
דליכא )שאין( חשדא דבני העיר ,איכא )יש( חשדא דאורחים הבאים לקהילתנו ויראו שבונין בשבת ויאמרו
שכירי יום נינהו )הם( .והא דהתיר )וזו שהתיר( בסי' רמ"ג )טור( במרחץ ותנור אם מנהג רוב אנשי מקום
וכו' ולא חייש )חשש( לאורחים שלא ידעו מנהג המקום?
נלע"ד דשם מיירי )עוסקים( שאין המרחץ עומד ברשות ישראל רק מתוך שרוחצים בו בחול יודעים בו
שהוא של ישראל ויחשדוהו בשבת ששכר את הנכרי וא"כ )ואם כן( אורחים שיבואו לא ידעו כלל שהוא
של ישראל וליכא חשדא כלל מנייהו )ואין חשד כלל מהם( .ועי' במג"א )מגן אברהם( סי' רמ"ג סק"ד )סימן קטן

ד'( ודו"ק)ודייק(.
אמנם נלע"ד )נראה לעניות דעתי( דלפי זה עכ"פ )על כל פנים( יש להתיר בחוה"מ שהרי כתב הב"י )בית

יוסף  ( 100בסי' רמ"ד וז"ל )וזה לשונו( .כתוב בתשובה אשכנזית
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יהודי שהוא דר ביישוב לבדו אסור לו

ליתן לנכרי מעות לשכור וכו' ובשבת וביו"ט )יום טוב( אע"ג )אף על גב( דליכא מתא דמקרבא להתם לתוך
התחום )כאשר אין עיר קרובה לשם בתוך תחום שבת( .והא דשרי תלמודא התם היינו דליכא מתא דמקרבא
להתם לתוך התחום )וזו שהתיר התלמוד הוא כאשר אין עיר קרובה לשם בתחום שבת( אבל הכא הרי עירו מקרבא
 99שכיר יום  -פועל העושה מלאכה בשכר ומקבל לפי אורך הזמן שעובד -כאן משך העבודה הוא יום .מתוך:
שכטר ,אוצר התלמוד ,עמ' .37
 100בית יוסף – ספרו של רבי יוסף קארו ) (1488-1575העוסק בבירור ההלכות ופסקי הלכה .הספר נכתב
כהערות על ספרו של רבי יעקב בן אשר – הטור.
 101זהו ציטוט מהבית יוסף המביא את תשובת המהר"ם מרוטנבורג .רבי מאיר בן ברוך מרוטנברג ) 1293
 .(?1215היה מהחשובים באסכולת בעלי התוספות ,ודעותיו מצוטטות אף בתוך התוספות שלנו.
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להתם וא"כ בני ביתו חשדי ליה ואורחים דמקלעי לגביה חשדי ליה )שיזדמנו אליו חושדים בו( עכ"ל הב"י )עד
כאן לשון הבית יוסף() .אבל כאן הרי עירו קרובה לשם ואם כן ,בני ביתו יחשדו בו ואורחים שיבואו יחשדו בו.

ועפ"י תשובה זו כתב רמ"א

102

בהג"ה בסי' רמ"ד סעיף א' ואפילו אם דר בין אינם יהודים יש לחוש

להאורחים הבאים שם או לבני ביתו שי חשדו אותו עכ"ל )עד כאן לשונו(.

וכתב המג"א
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)מגן אברהם( בס"ק )סימן קטן( ו' עיין פ"ג דשביעית מ"א )משנה א( שכתב התוי"ט
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)תוספות יום טוב( בשם הירושלמי דלא חיישינן )שאין אנו חוששים( לעוברים ושבים מפני מראית עין רק לבני
עירו .וצ"ל )וצריך לומר( דבשביעית הקילו עכ"ל המג"א )עד כאן לשון מגן אברהם(.

והנה ההכרח לומר הטעם שהקילו בשביעית היינו משום דאין איסורו חמיר )חמור( כמו איסור שבת ויו"ט
)יום טוב( .ומעתה אני אומר דחוה"מ )חול המועד( רוב הפוסקים הסכימו שאין איסור מלאכתו כלל
מדאורייתא רק עיקרו מדרבנן וקראי אסמכתא בעלמא נינהו . 105
ואפילו להני פוסקים )לפוסקים ההם ,האלה( דס"ל )דסבירא להו ,שהם סבורים( שמלאכתו מדאורייתא מ"מ )מכל

מקום( רוב הלימודים שמביאים התנאים הוא רק ק"ו )קל וחומר( או ֲע ֵשׂה דחג המצות תשמור רק דעת יחיד
שהביא ל"ת )לא תעשה( דכל מלאכת עבודה לא תעשו וזה ודאי אסמכתא בעלמא .ולא מצינו בשום מקום
שיהיה חייב מלקות על מלאכת חוה"מ )חול המועד( .וא"כ נלע"ד )נראה לעניות דעתי( שאין להחמיר בו יותר
מבשביעית ואם לא חששו בשביעית למראית עין של אורחים רק לבני עירו גם בחוה"מ )חול המועד( .אין
לחוש למראית עין של אורחים .וכיון דלחשש חשד של בני העיר אין חשש בקהלתנו בגגים שהרי כולהו
בקיבולת בונים א"כ )אם כן( מותר לבנות הגג בקיבולת בחוה"מ )חול המועד(.
ועוד אני אומר שע"כ )עד כאן( לא אסר בתשובה אשכנזית
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מחשש אורחים אלא כשהמלאכה היא בביתו

של ישראל שדר בה או סמוך לה ממש באופן שכל הרואה יודע ומכיר שהיא מלאכת ב"ב )בעל בית( הזה
דאז איכא )יש( חשש אורחים שיבואו שמה ויראו שהיא מלאכה של ישראל ויחשדו שהוא עשוי ע"י )על

ידי( שכירי יום.
אבל אם הוא רחוק מביתו מה בכך שיבואו אורחים ומנין ידעו ויבינו הנך אורחים שהיא מלאכת ישראל
כלל רק יסברו שהוא ביתו של נכרי ומלאכת נכרי הוא.
בשלמא )בשלום( מה דאסר בגמרא אפילו אם המלאכה היא חוץ לתחום רק שיש עיר אחרת של ישראל תוך
התחום ,היינו כיון שהעיר ההיא סמוכה שם תוך התחום א"כ )אם כן( בני העיר ההיא בקיאים בדבר ויודעים
שבית זה ומלאכה זו של ישראל הוא ויחשדו שנעשה ע"י שכירי יום .וכן מה שאסרו בחוה"מ )חול המועד(

אפילו חוץ לתחום אין הטעם כמ"ש )כמו שכתב( המג"א )מגן אברהם( בסי' )סימן( תקמ"ג ס"ק )סעיף קטן( ג'
דחיישינן שיבואו שם אנשים ממקומות אחרים.
 102רמ"א -רבי משה איסרליש ) ,(1520-1572פוסק,ראש ישיבה  .גדול פוסקי אשכנז.
 103מגן אברהם) -רבי אברהם גומבינר  (1683-1637מגדולי האחרונים ,מחבר פירוש מגן אברהם על חלק אורח
חיים משולחן ערוך.
 104תוספות יום טוב -רבי יום טוב ליפמן הלר )  (1654-1579מגדולי אשכנז ופולין .בעל פירוש תוספות יום טוב
למשנה .בצעירותו למד אצל המהר"ל מפראג.
 "105וקראי אסמכתא בעלמא - "...כשאנו טוענים שהאיסור הוא מדרבנן למרות שיש לו מקור מן התורה ,אנו
אומרים שהמקור הוא אסמכתא בלבד.
 106זהו ציטוט מהבית יוסף המביא את תשובת המהר"ם מרוטנבורג .רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג )1293
 (?1215היה מהחשובים באסכולת בעלי התוספות ,ודעותיו מצוטטות אף בתוך התוספות שלנו.
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זה אינו דהרי כבר כתבתי דבחוה"מ )חול המועד( בלא"ה )בלאו הכי( ליכא )אין( חשש מראית עין של אורחים
רק החשש דבני עירו מקלעי התם )יזדמנו לשם( דבחוה"מ )חול המועד( מותר לילך חוץ לתחום ובני העיר
בקיאים במעשיו ויודעים שהיא מלאכתו ואינם יודעים שעשוי בקיבולת .אבל לאורחים ממקומות אחרים
אין חשש כלל דאינהו לא ידעי כלל )שהם אינם יודעים כלל( שהיא מלאכת ישראל ומהך טעמא אפילו בשבת
ויו"ט שרי )ומן הטעם ההוא אפילו בשבת ויום טוב מותר( .ובזה אין אנו צריכין למה שכתב המג"א )מגן אברהם(

בסי' )סימן( רמ"ד ס"ק)סימן קטן( ח' במה שהתיר הש"ע )שולחן ערוך( אם הייתה המלאכה חוץ לתחום וגם
אין עיר אחרת של ישראל תוך התחום.
וכתב המג"א )מגן אברהם( דליכא למיחש שיקלעו אורחים לשם דמסתמא אין דרך ישראל לשבות אלא אצל
יהודים עכ"ל) .שאין לחשוש שיזדמנו אורחים לשם ,שמן הסתם אין דרכם של ישראל לעשות שבת אצל
גויים ,אלא אצל יהודים עכ"ל )עד כאן לשונו(.

והוא דוחק גדול .ולדידי בלא"ה )בלאו הכי( ניחא )נוח( דמה בכך שיבואו שם אורחים ממקומות אחרים
אינהו )הם( לא ידעי כלל שהיא מלאכת ישראל ותדע שכן הוא דאל"כ )דאם לא כך( קשה מ"ש )מה שכתב(
ממרחץ ותנור אם מנהג רוב אנשי אותו העיר וכו' וכנ"ל ולא חיישינן לאורחים .ובזה נדחה ג"כ )גם כך(

מ"ש )מה שכתב( הט"ז )טורי זהב( בסי' )סימן( רמ"ד ס"ק )סימן קטן( ג' ע"ש )עין שם( דלדידי )לדעתי( אין כאן
סתירה כלל.
ואני תמה על הט"ז
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)טורי זהב( שהוא היה סבור שהך )שההוא( דסי' רמ"ד סותר רק להך)לההוא( דס"ס

)של סוף סימן( רמ"ג מ"ש )מה שכתב( רמ"א באם אין רוחצין רק אותן שבביתו כנראה מדברי הט"ז סי' רמ"ג
ס"ק ג' .ולכן כתב בסי' רמ"ד ס"ק ג' לדחות הך )ההוא( דסי')סימן( רמ"ג מקמי הך )מפני ההוא( דסי' )סימן(

רמ"ד שהוא להחמיר .אבל באמת אם יש כאן סתירה א"כ )אם כך( הך דסימן )סימן( רמ"ד סותר להך דסי'
)סימן( רמ"ג שכתב הש"ע )שולחן ערוך( עצמו במרחץ ותנור אם השכירו שנה אחר שנה וכו'.
ובזה אם באנו לדחות חדא מקמי חדא )האחד מפני האחד( יש לדחות הך דסימן רמ"ד שנזכר רק בתשובה
אשכנזית מקמי האי )מפני ההוא( דסימן רמ"ג שהוא דברי רבינו האי והרא"ש ומנהג בבבל.
אמנם לדידי הכל על נכון ואין שום סתירה.
סיומא דהך פסקא )לסיכום/למסקנת ְפּסָק זה( כיון שביתו של הקצין ר' ליב ק"פ )קוטנפלאן( עומד על המיצר בין
רחוב יהודים והנכרים וכל סביבותיו בתי נכרים א"כ )אם כן( אורחים הבאים הנה אינם יודעים שהיא
מלאכת ישראל כלל .ואין רק חשדא דבני העיר ואינהו בקיאי במנהג העיר שכל הגגים נעשים בקיבולת.
ולכן ע"פ )על פי( היתרים הנ"ל )הנזכרים למעלה( בצירוף כלם יחד מצורף לזה שעת הדחק הגדול והנחוץ של
הקצין הנ"ל ) הנזכר למעלה( וכנ"ל )וכן נראה לי( ,ואולי יש לומר ג"כ )גם כן( דמיקרי )שנקרא( דבר האבד,
נלע"ד )נראה לעניות דעתי( שיש להתיר בחוה"מ )חול המועד( עכ"פ .אמנם שלא יעמוד שום יהודי ע"ג )על גבי(

הבעלי מלאכה .ואם אי אפשר לו להניח הבנין בלתי משגיח יהודי שישגיח על הבעלי מלאכות שלא יעשו
מלאכתם ברמיה אזי נלע"ד )נראה לעניות דעתי( שיעמיד שם יהודי עני שאין לו מה יאכל בחוה"מ ואז ג"כ

 107טורי זהב )-ט"ז( ספרו של רבי דוד הלוי ) (1586– 1667נקרא בתחילה "מגן דוד" .נכתב על כל חלקי
השו"ע.
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)גם כן( זה מצורף להתיר הבניין בחוה"מ )חול המועד( .כל זה נלע"ד )נראה לעניות דעתי( להתיר באופן
שיסכימו עמי שנים או שלשה מב"ד )מבית דין( הגדול.
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Proces otázky vydání kama Orach chaim, paragraf 12 – Stavba domu o
polosvátku prostřednictvím kontraktora

Otázka
Zda je možné pokračovat ve stavbě domu o polosvátku a dokončit střechu
prostřednictvím nežidovského kontraktora ,
Tazatel:
Rabín Lejb Ka"p – Kuttenplan . podle městečka Kuttenplan (Chodová Planá)
Informace o tazateli
"Kacín" který je zmiňován v otázce je ze známé rodiny. Část jeho potomků jsou
pohřbeni v Praze 108 . On sám patrně není z Prahy. Z response není zřejmé, kde žije a
kde chce stavět střechu o polosvátku. Jediné co je patrné z response je, že jeho dům je
na hranici.
Informace o městě
Chodová Planá (Kuttenplan) je městečko v Čechách jižně od Mariánských Lázní
nedaleko hranice s Německem. Synagóga z poloviny 18. stol. Zbořená po roce 1970.
Ve městě jsou zachovalé dva hřbitovy jeden starý ze 17. stol. a druhý založený r. 1870
zdevastovaný nacisty. 109
Úvod
Responsa se zabývá halachou pro šabat a svátek z hlediska stavby kontraktorem .
Práce kontraktora je práce, kdy dělník dostane zaplaceno za práci kterou udělá
samostatně a musí ji skončit v daném časovém rozmezí.
Na začátku Eliezer Landau zakázal stavbu. Když se ale přesvědčil o potřebě stavbu
dokončit, povolil to a použi k tomu "kocha dhejtera", pod podmínkou, že se k jeho
rozhodnutí připojí dva anebo tři rabínští soudci, kteří v rabínském soudu zasedají.

108
109

Jeho dcera je pohřbená v Praze. Viz. Kopie fota náhrobku dcery kacína, příloha B.
Jiří Fiedler – Židovské památky v Čechách a na Moravě , Sefer Praha 1992, s.103.
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Proces decise
Na počátku Ezechiel Landau shrnuje prameny a významé argumenty decisorů a
zpravidla je celé necituje.
Moed katan 12 s.1
Šmuel říká kontraktorům, nežidovským dělníkům, kteří přijímají materiál pro stavbu
pro žida a chtějí pracovat o dni, který je zakázaný pro práci, ale dělali by ji v rámci
zákazu z důvodu šabatu.
Ovšem mimo rámec zákazu šabatu je to povolené. Rav Papa doplňuje, že mimo oblast
šabatu je povoleno, v případě, že to není v blízkosti města. (V případě, že je město
blízko židě z města se mohou přijít podívat na stavbu).
Rabín Mašršija říká, je možné stavět mimo město a daleko od něj, pokud práci dělají
nežidé, pouze o šabatech a svátcích. O polosvátku je zakázáno stavět v takovém
místě, protože židé navštěvují vzdálenější místa a mohou podezřívat majitele, že on
sám se účastní stavebních prací.
Tur Orach Chajimn paragraf 244 určuje že pokud je stavba domu mimo rámec šabatu
a není tam žádný žid, který by viděl práci o šabatu, pak je to povoleno.
Ha Tur se opírá o o tosfot Avoda zara 22a (ašlej ravrevi), které přinášejí toto
halachické pravidlo. Tosafisté, rabejnu Tam povoluje stavět nežidovskému dělníkovi
pod podmínkou, že dům je mimo rámec šabatu a je vzdálen od města kde žijí židé.
Oproti tomu rabi Jicchak zakazuje stavět, pokud je stavba v rámci šabatu .
Gemara v traktátu Avoda zara 21A vysvětluje rozdíl mezi lázněmi a polem
Žid nepronajme lázně nežidovi, protože lázně jsou pojmenovány podle žida, ale pole
pronajme, protože platí pravidlo "arisa arisota kavid" – pole je možné pronajmout,
protože není známé pod jménem žida a nájemce může s pronajmutým polem naložit
podle své vůle.
Ezechiel Landau tvrdí, že rabejnu Tam vycházel jednoduše z případu pronájmu pole.
Při pronájmu pole se nájemce – nežid zavazuje, že bude pole obdělávat, zatímco při
pronájmu domu se nezavazuje k úpravám a zepšením domu.
Rabi Jicchak zakázal zaměstnávat nežidy při stavbách pro židy z důvodů "marit ´ajin"
– může se vykládat jako na znesvědcení na první pohled. Pronájem pole je něco zcela
obvyklého zatímco pronájem domu je neobvyklý. Pro práci na stavbách jsou lidé
zvyklí přijímat námezní dělníky a ne kontraktory a proto na první pohled žid působí
jako někdo kdo znesvěcuje šabat.
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Ezechiel Landau zkoumal situaci a zjistil, že ve všech městech je obvyklé stavět
pomocí kontraktorů, včetně dokončení střech, proto se ustanovení vztahující se k
polím týkají také staveb a není obava z toho že by žid působil na pohled jako někdo,
kdo znesvěcuje šabat. Opírá se o decisi Tur:
Tur Orach chaim, paragraf 443 - ve věci kamen, které jsou v lázni a je zakázáno, aby
v nich topil nežid, protože nejsou součástí pronájmu. Ovšem pokud je zvykem, v
místě pronajímat lázně na několik let (61 let podle rabína Hai Gaona) je povoleno
přimout platbu i za sobotu a svátek a decise jsou podle místního zvyku.
Ezechiel Landau zpochybňuje podobnost mezi domem za městem a pronájmem pole.
Všichni vědí, co znamená práce na poli a nikdo nepodezřívá pracující na poli, že
pracují o šabatu. Ale hosté, kteří příjdou do města a uvidí, že se staví o šabatu, si
řeknou, že se jedná o námezdní dělníky na jeden den a budou si myslet, že se jedná o
práci o šabatu a ta je zakázaná. Odtud je také argument Turu kdy povoluje v paragrafu
443 používání kamen v lázních a není podezření z nedodržení šabatu ani u hostů, kteří
neznají místní zvyky.
Magen Abraham Orach Chajim paragraf 243 odstavec malé 4 , přináší decizi, že není
vůbec obava o to co si myslí hosté, protože sousedé vědí, že žid pronajal nežidovi a
hosté vůbec nevědí, že lázně jsou v majetku žida.
Ezechiel Landau rozhoduje, že práce kontraktora je povolena o polosvátku, přes to, co
psal Bejt Josef v paragrafu 244.
Bejt Josef Orach Chaim paragraf 244
Žid, který žije sám v nějakém místě, nesmí za peníze pronajmout dělníky pro práci o
šabatu a svátku. Ovšem Rabenu Tam to povolil, na základě učení o práci na poli.
Oproti tomu psali tosafisté, HaRoš a Mordechaj, že rabejnu Tam se nespolíhal na tato
ustanovení, když stavěl dům a pokračuje Bejt Josef, že rabejnu Tam psal, povolil bych
a nepovoluji, což znamená, že zpočátku by povolil, ale pokud on sám je konfrontován
se skutečnou situací, nepovoluje.
Také ha Ram"a ve svém díle Hag"h paragraf 244, odstavec 1, zakazuje "Dokonce,
když nežije mezi židy, je třeba dodržovat a informovat o tom hosty, kteří tam mohou
přijít anebo také členy domácnosti."
Ezechiel Landau viděl že bída obyvatel jeho města je velká. Tato bída byla pro něj
motivem hledat halachické řešení problému, to znamená ulehčit jejich situací tím, že
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pro ně najde řešení v rámci halachy. Provedl srovnání situace popsané v responzi s
halachou o hnojení během sedmého roku.
Mišna šviít kapitola 3, mišna 1 kde je otázka:" Odkdy připravujeme hnojivo?" a
odpověď je: Po té, kdy uběhla doba, kdy je obvyklé hnojit pole pro potřeby toho
(stávajícího) roku, je povoleno shromažďovat hnůj pro potřeby roku následujícího po
roce sedmém (odpočinku pole).
Magen Abraham paragraf 100 odstavec 6 přináší komentář Jom Tov jménem
Jeruzalémského Talmudu, aby nebylo podezření kolemjdoucích o tom, co vídí, odtud
decize Magen Avot, který říká, že v sedmém roce ulehčujeme.
Ezechiel Landau vysvětluje, že zákaz práce o sedmém roce, není tak přísný jako
zákaz práce o šabatu a svátku. Většina decisorů přijímá názor, že zákaz práce o
polosvátku, není zákazem, který vychází z Tóry, ale zákazem ustanoveným rabíny
(nespecifikuje jména rabínů). Také Ezechiel Landau uvádí, že nikde nenalezl trest bití
(rány) za práci o polosvátku.
Proto došel k závěru že není třeba zpřísňovat ustanovení o polosvátku, více, než je
tomu o sedmém roce. Pokud se v sedmém roce neobávali z toho, co uvidí
kolemjdoucí hosté (ale pouze lidí žíjících ve městě), jistě se není třeba obávat se téhož
v případě stavby. Jak bylo uvedeno, protože v jeho městě se není třeba obávat z
pohledu neinformovaných kolemjsoucích a navíc pracují dělníci jako kontraktoři.
Závěr
Na závěr své decize následující body:
1.

Kacínův dům stojí na rozhraní židovské a nežidovské ulice a je obklopen
nežidovskými domy. Z toho plyne, že kolemjdoucí hosté nemohou vědět,
že práce se týká židovského domu.

2.

Občané města znají zvyk ve městě, že střechy jsou stavěny jako projekt
kontaktora s vlastním materiálem.

3.

Jedná se o naléhavou situaci a kacín nutně potřebuje povolení stavby.

4.

Je třeba říci, že se jedná o situaci, kdy hrozí ztráta.

V situaci, kdy Ezechiel Landau došel k závěru, že podle halachy není možné povolit
stavbu, vydal se hledat řešení jinou cestou.
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Srovnání se stavby o polosvátku prostřednictvím kontaktora s přípravou hromady
hnoje během sedmého roku pro hnojení po jeho ukončení, ukazuje na jeho tvůrčí
přístup k řešení otázky. Ani jeden z předchozích decisorů nešel touto cestou.
Decise
Ezechiel Landau povoluje práci nežidovských dělníků o polosvátku.
Podmínka pro toto je že na práci nebude dohlížet židovský dohlížitel, kterého by
delegoval majitel. V případě, že by bylo nutné, aby žid dohlížel na práci, je třeba
využít služby velmi chudého žida, který nemá o polosvátku co jíst.
Toto povolení je podmíněno souhlasem dvou až tří soudců velkého rabínského soudu.
Historické závěry


Židé žili mezi nežidy a ne výlučně v ghetu, jako tomu bylo v Praze, jak je
napsáno ( ... "dům kacína r. Leiba Kapa stojí na rozhraní židovské a
nežidovské ulice a je obklopen nežidovskými domy.")



Z otázky a prosby kacína vyplývá, že bylo velmi obtížné najít dělníky na
stavbu. Je pravděpodobné, že dělníci byli odváděni na práci při stavbě
pevnosti. Neznáme přesný termín response a proto nemůžeme s jistotou
říct, kdo v té době vládl. Dcera kacína je pohřbena v Praze roku 1774.



Rabín Ezechiel Landau byl velmi citlivý k ekonomické situaci židů ve své
obci.
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שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -אורח חיים סימן קג
בניית בית הכנסת בחול המועד בקבלנות ע"י נכרים
בע"ה כ"א אלול תק"מ לפ"ק )לפרט קטן( ,לצילך תשובה היושב על חוג שמים וכו' .לכבוד אהובי תלמידי
התורני המופלא המרומם הר"ר )הרב רבי( איצק צעדיק
מכתבו קבלתי .ועל דבר הבי כנישתא שבעירו שנתפשרו הקהל עם הבנאים בקיבולת והתנו עמם לשבות
בשבת וימים טובים ,אבל חוה"מ לא התנו ,ועתה אם ירצו להשבית האומן ופועליו ממלאכתם בחוה"מ,
יהיו צריכים לשלם לו שכרו .הנה יפה כתבת ,כיון שהמג"א )מגן אברהם( מתיר בשל רבים דליכא חשדא,
ועיין בסימן רמ"ד ס"ק ח' )סעיף קטן ח'( דברבים ליכא חשדא ,רק שהעלה לאיסור משום חילול השם בפני
הנכרים ,בודאי בחוה"מ )בחול המועד( ליכא חל"ה )חילול ה'( כי כל הנכרים רואים היהודים עוסקים בחוה"מ
)בחול המועד( במו"מ )במשא ומתן( ובקצת מלאכות המותרות ,והאומנים יודעים שכל זה אסור אצל היהודים
ביום טוב ,לכן הם סוברים שחוה"מ)בחול המועד( אינו אסור כלל במלאכה.
ואף דבגוף ההיתר של המג"א )מגן אברהם( ,האחרונים אלי' רבה )אליה רבה שם אות ה'( ותוספת שבת
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)שם

סימן קטן ז ד"ה כתב( שדו ביה נרגא ואמרו דדוקא בע"ז)עבודה זרה( הוא דליכא חשדא ברבים ,אבל איסור
שבת ובפרט קיבולת שהחשד הוא שיאמרו שהוא שכיר יום דליכא רק איסור שבות ,אולי גם בשל רבים
איכא חשדא .אומר אני כי נהפוך הוא ,דמפני חומר האיסור חששו יותר לחשדא ,ותדע שהרי במס' ר"ה
)במסכת ראש השנה( דף כ"ד ע"ב בתוס' )תוספות( ד"ה סמי עיני' וכו' ,אלמא אסור להשהות שיחשדוהו
שעשאו ועבר על לאו דלא תעשון ור"ג )רבן גמליאל( נמי ליסתר )ליתסר( ,ומשני כיון דחותמו בולט חיישינן
לחשדא שמא יאמרו ע"ז )עבודה זרה( הוא לו אבל אחשדא דלא תעשון לא חיישינן עכ"ל התוס'.
הרי דלא תעשון שהוא רק איסור לאו לא חששו לחשדא ,ולע"ז )עבודה זרה( שהוא איסור סקילה חששו.
ולפי זה צריך באמת טעם בשבת בקיבולת שהוא חשש שיאמרו שכיר יום והוא רק שבות למה חששו
לחשדא ,וצריך לומר לפי שהיא מלאכת פרהסיא חששו יותר .ולפי זה קשה למה דמסיק שם בסוגיא דר"ה
)ראש השנה( דרגל רבים שכיחי ,וקשה אדרבה כיון דשכיחי רבים ניחוש לחשדא שיאמרו שעשאו ועבר על
לאו דלא תעשון ,וכן בהאי אינדרטא דבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ,תינח דלא חששו לחשדא .דע"ז
)עבודה זרה( כיון שהם רבים לא חשידי ,אבל ניחוש שעברו על לא תעשון כיון שהוא בפרהסיא ,דודאי לא
קיל מחשדא דקיבולת שחששו בפרהסיא לחשדא ,אלא ודאי דאפילו לא תעשון שהוא איסור לאו לא
חיישינן ברבים לחשדא.
ולאמר דלא תעשון אף שאינו בסקילה מ"מ )מכל מקום( הוא איסור תורה לכן לא נחשדו רבים ,אבל
בקיבולת שהוא איסור שבות גם רבים חשידי ,כולי האי לא דייקינן ,שהרי אדרבה חזינן מדברי התוס'
)תוספות( דמחמת חומר האיסור חיישינן יותר לחשדא ,ומעתה קם פסקו של המג"א )מגן אברהם( ויפה פסק.
ולרוב הטרדה אקצר.

 110תוספת שבת  -ביאור על שולחן ערוך של רפאל מייזלש ,פרנקפורט דאודר ,תקכז .1767
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Proces otázky vydání tanina Orach chaim, paragraf 103
Stavba synagógy o polosvátku prostřednictvím nežidovského kontraktora
Otázka
Zda je povoleno pokračovat ve stavbě synagógy o polosvátku prostřednictvím
nežidovských dělníků kteří pracují na základě kontraktu, zda nevznikne podezření ze
znesvěcení Božího jména.
Tazatel:
Izák Cadik, žák Ezechiela Landaua (jméno města není uvedeno).
Úvod
Responsa se zabývá halachou pro šabat a svátek ve věci stavby na základě kontraktu.
Taková práce znamená, že dělník dostane mzdu za určitou práci, kterou musí
dokončit, aniž by bylo určeno, za jaký čas ji dokončí, taková forma je používaní
pouze u nežidů. Oproti tomu námezdní dělník dostane mzdu za počet odpracovaných
hodin. Práce na základě kontraktu je povolená o šabatu, protože v rámci smlouvy není
řečeno, kdy má nežid pracovat. "adata sbapšia kavid" – na základě vlastní vůle. Nežid
provádí práci o své vlastní vůli, aniž by žid říkal, kdy má práci dělat. To je formulace,
která se vztahuje k práci nežida o šabatu.
Představenstvo obce podmínilo práci stavitelů tím, že nebudou pracovat v sobotu a o
svátcích, ale nepodmínili smlouvu tím, že nebudou stavět o polosvátku. Pokud by
chtěli, aby se práce zastavila, museli by zaplatit mzdu dělníkům.
Termíy, které přicházejí v úvahu jsou – znesvěcení Božího jména, narušení Boží
svatosti, znesvěcení na pohled / uvedení v omyl – lidé vidí že někdo porušil příkaz a
aby nevzniklo falešné podezření, proto je toto zakázáno. 111
Ezechiel Landau vycházel ze své decize k Masechet Roš Hašana 24b v toseftě.

111

Znesvědcení na pohled z Steinsaltz, Madrich ltalmud s. 186.

87

Nečiňte – je zakázáno dělat sochu a masku " ... Nezobrazíš si Boha zpodobněním
ničeho, co je nahoře na nebo, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí..." (2M 20,2)
Proces decise
Na počátko response přináši Ezechiel Landau dva důkazy že práce o polosvátku není
znesvěcením Božího jména. Jeden důkaz je v díle Magen Abraham paragraf 244,
odstavec malé h, píše že není podezření ze znesvěcení Božího jména na veřejnosti
"Dbrabim lika hasade", to znamená, že není podezření ze znesvědcení Božího jména,
pokud se jedná o práci na veřejném místě anebo na budově veřejně přístupné, jako je
ulice .
Druhý důkaz je, že nežidé vidí židy vykonávat určité povolené práce o polosvátku a
vědí, že o svátku je práce zakázaná a proto si myslí, že o polosvátku práce není
zakázaná.
Acharonim Elija Raba a Tosefet šabat napadli ("sado bi nerga") v jazyce Talmudu
postoj Magen Abrahama, podle jejich názoru je třeba se obávat na veřejném místě
(znesběcení Božího jména), protože mohou řící že se jedná o práci námezních dělníků
a ne o práci kontraktorů o šabatu a svátku.
"Stopy znesvěcení Božího jména tam vidíme, proto vidíme, že nechtěli povolit na
veřejném místě, protože není takový rabínský zákaz. Elijahu raba 244 odstavec h.
Elijahu raba se to učí z masechet Avodot zara, což je zákaz z Tóry a není zákaz na
veřejném méstě, protože není podezření (ze znesvěcení Božího jména). Zatímco
podezření z toho že řeknou o povolení práce na základě smlouvy o práci kontraktora,
že se jedná o námezní práci a to je zákaz rabínský.
Ezechiel Landau tvrdí opak než co tvrdí acharonim. Tak jak řekli tosafisté o kolik je
zákaz závažnější tak je i obava větší. Důkaz z Tosafot je v masechet Roš hašana
strana 24b a začátek je "sami ejniha ddin" 112 , když hovoří o podezření na pohled z
pohanství. Je zakázáno používat pečetní prsten s figurou, ale je možné s ním pečetit a
prsten s vyrytou figurou je možné nosit ale ne s ním pečetit."
V gemaře masechtě Avoda zara 43a, popisuje velmi detailně jaké formy jsou
povolené např.: obličej, serafové, slunce, měsíc, kvězdy a měsíční znamení, člověk a
forma Chrámu. Byla vznesena otázka, jak je možné, že raban Gamliel měl růzmé
formy měsíce, aby se mohl ptát svědků vě věci požehnání nového měsíce. Gemara
112

sami ejniha ddin – oslep své oči před tím, to znamená, znič tu formu, protože je zakázáno mít v
držení formu člověka.
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vysvětluje problém upřesněním, že formy vyrobili pro r. Gamliela nežidé, proto se
zde jedná o pouze o problém že předměty které mohou být spojovány s pohanství jsou
v jeho držení a nevyrobil je, proto nebyl přestoupen zákaz tvoření symbolů pro
pohanské modloslužby. Toto řekli také tosafisté v masechet Roš hašana, že byl
překročen zákaz již tím, že tyto předměty byly v držení rabana Gamliela ("nemej
lataso").
Dále je v gemaře popisován pečetní prsten rav Jehudy, formu vytvořili jiní. Pečetní
prsten byl velký a forma na něm zobrazená byla plastická. Problém byl spatřován
právě v plasticitě prstenu a proto mohlo vzniknou podezření že o něm řeknou že je
pohan.
Z gemary vyplývá, že jsou dvě formy zákazu :
Zákaz tvoření (vyrábění) symbolů zobrazujících pohanské motivy .
Vlastnictví takových symbolů – je považováno za důkaz přijetí pohanských kultů.
Magen Avraham, který se opírá o tosafisty, kteří říkají, že o kolik je zákaz přísnější,
tak je i podezření větší. To vyplývá z toho, že trest za výrobu symbolů pro pohanské
kulty je trestán ranami zatímco trest za účast na pohanském kultu se trestá smrtí
ukamenováním.
V sobotu je zákaz práce námezního dělníka ("lmaan januach avdecha") ale práce na
smlouvu se vztahuje k přestupu odpočinku podle rabínů – podezření je, že dělník
pracuje jako námezní dělník a nepracuje v rámci kontraktu. V naší responsi se hovoří
o práci o polosvátku, což je lehčí zákaz, než zákaz práce o šabatu a proto není
nebezpečí, že se jedná o zdánlivé (na pohled) přestoupení zákazu.
Decise
Ezechiel Landau rozhodl na základě systému Magen Abrahama, že je povoleno stavět
synagógu v rámci kontraktu, protože se nejedná o zdánlivé – na pohled znesvěcení
Božího jména, protože nežidé neznají specifiku halachy polosvátku, protože když vidí
pracovat židy o polosvátku, myslí si, že zákaz práce se vztahuje pouze na šabat a
svátek.
Historické závěry
Židé byli závislí na práci nežidovských stavebních dělníků, protože mezi nimi nebyli.
Aby stavba mohla probíhat nerušeně bylo třeba s nimi uzavřít smlouvu a uvést do ní,
že práce nesmí být vykonávána o sobotách a svátcích. V tomto případě nebylo do
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smlouvy zaneseno uspořádání týkající se halachot o polosvátku, kdy přerušení práce
které není spojené s velkou ztrátou je zakázané. Židé byli velmi obezřetní v tom, jak
se z psychologického hlediska bude nežid dívat na jejich postoj k dodržování
kalachy. Jinými slovy se židé snažili o to, aby v očích nežidovského okolí jejich
chování nebylo interpretováno jako znesvěcení Božího jména. Tato responsa byla
dána v roce 1780, tedy v roce úmrtí císařovny Marie Terezie.

90

שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -אורח חיים סימן לח
עבודת נכרי בשבת בקבלנות במפעל פאבריק
בע"ה פראג ב' ח"י אדר תקמט"ל.
תשובה בין גאולה לגאולה .שיאו יעלה למעלה .ותמיד יהי' לעילא )יעלה למעלה(  .כבוד אהובי תלמידי
המובהק ידידי וחביבי הרב הגדול המופלג בתורה במעלות ובמדות כש"ת מוה' )מורנו הרב( מרדכי נר"ו
)נטריה רחמנא וברכיה( אב"ד )אב בית דין( ור"מ )ראש מתיבתא( דק"ק )דקהילת קודש( לייפן י"ץ )ישמרנו צורו(.

מכתבו הגיעני על דבר היהודי שיש לו פאבריק )ביח"ר של קארטון( ,וכל כלי מלאכה וכל השייך לזה הוא של
היהודי ,וגם הבית ששם עושים המלאכה הוא של יהודי אבל אין היהודי דר שם ,וגם אינו עומד בין בתי
היהודים רק עומד ברחוב הנכרים ,והפועלים הם נכרים ואמנם אינם שכירי יום רק מקבלים המלאכה
בקבולת .ואמנם בפאבריק כזו יש תמיד צורך למלאכה והפועלים אינם בטילים כלל כי תמיד יש המוכן
למלאכה.
זהו שורש השאלה .ורום מעלתו האריך בפלפולו בונה וסותר בדברי הפוסקים בפלפול רב ועצום .ואני
התמהמתי עד כה כי בעו"ה )בעוונותינו הרבים( כחי כשל כידוע לכבודו והטרדות רבו בפרט בעתים כאלו
בעסקי הציבור ,וגם הגיעוני שאלות הנחוצות באיסור ערווה.
ובגוף הדבר להשיב על דברי שאלתו איננו נחוץ ,אחר שכבר הורה להיתר וכתורה הורה ,לכן הקדמתי
הנחוץ .והנה אתמול פקחתי עיני לשוטט במכתבו.
הנה ראשית דבריו הביא מה שנחלקו הרמב"ם והראב"ד בפ"ו מהל' )מהלכות( שבת הלכה י"ב ,והרמב"ם
מתיר שכירת פועלים היכא דליכא )היכן שאין( חשש מראית עין ,בין בקיבולת הזמן דהיינו שכיר שנה או
חודש ,ובין בקיבולת המלאכה ,והראב"ד אוסר בקיבולת הזמן ואינו מתיר רק בקיבולת המלאכה ,והב"י
)בית יוסף( בש"ע )שולחן ערוך( סימן רמ"ד סעיף ה' הכריע כהרמב"ם.
ואמנם כבר פירש רמ"א )רבי משה איסרליס( שם בהג"ה ,שגם הרמב"ם אינו מתיר כשקרוב הדבר שיצטרך
גם בימי החול למלאכה ,ואינו מתיר אלא בשכרו למלאכה מיוחדת ואינו עושה ,יעו"ש )יעוין שם( בדברי
רמ"א ,והראב"ד אוסר גם בזה .ומזה העלה מעלתו לאסור במלאכת הפאבריק אפילו קיבולת המלאכה,
שהרי עיקר היתרון של קיבולת המלאכה לקיבולת הזמן להראב"ד שאוסר בזה ומתיר בזה הוא ,משום
דקיבולת המלאכה לא איכפת לישראל אימתי יעשה המלאכה ,ומיירי שאינו צריך תמיד למלאכה זו .והרי
גם בקיבולת הזמן שהתיר הרמב"ם ג"כ )גם כן( שאינו מקפיד עליו אימתי שיעשה ,ואפ"ה )ואפילו כך(אוסר
הרמב"ם דעכ"פ )על כל פנים( עכשיו משתרשי ליה להישראל במלאכה זו דאולי גם למחר יצטרך.
וא"כ )ואם כך( קבולת דמלאכה שהתיר הראב"ד היינו שאין הישראל צריך תדיר לאותה מלאכה ,שהרי לא
שכרו לנכרי רק עתה למה שמוסר בידו .ולפי זה בפאבריק שהישראל צריך ודאי תדיר יום יום למלאכה
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זו ,ואם כן מרוויח הישראל במה שהנכרי עושה בשבת ,ואסור להראב"ד אפילו בקבולת דמלאכה .ולא עוד
אלא שגם להרמב"ם אסור ,שהרי גם הרמב"ם שהתיר אפילו בקבולת דזמן ,לפי מה שפירש הרמ"א דעתו
,ג"כ )גם כן( עיקר ההיתר לפי שקרוב הדבר שלא יצטרך הישראל גם למחר לזה ,כמבואר שם במג"א ס"ק
י"ד)מגן אברהם סימן קטן( ,וא"כ )ואם כך( אם ודאי הוא שמרוויח הישראל אסור גם להרמב"ם ולא מהני בה
קיבולת המלאכה .אלו הם דברי מעלתו בתחלת דבריו.
ואני איני מסכים לסברה זו ,ואין איסור במה שיש לישראל ריוח אם שייך לומר נכרי אדעתא דנפשיה
קעביד .אבל ההפרש בין קבולת דזמן לקבולת דמלאכה להראב"ד הוא ,שבקבולת דזמן ששכר סופר
שיכתוב לו כל מה שיצטרך בשנה זו ,או חייט שיתפור לו ,כל מה שיצטרך לו בשנה זו ,אז אין להנכרי
שום ריוח במלאכה שעושה בשבת ,שאף אם לא היה להיהודי שום מלאכה ליתן לו אעפ"כ)אף על פי כן(
היה מחויב לשלם לו כל השכירות של השנה ,ועיין במג"א )מגן אברהם( סימן רמ"ג ס"ק ב' )סימן קטן(

ועיקר הריוח של המלאכה הוא של ישראל ,בזה סובר הראב"ד שאסור .אבל בקבולת המלאכה אם לא היה
לישראל מלאכה ליתן להנכרי היה הנכרי מפסיד שהרי עיקר השכירות הוא ממלאכה זו ,ונמצא הנכרי
מרויח ,ואף אם היה גם הישראל מרויח ,כיון שגם הנכרי מרויח מותר ,ונכרי אדעתא דנפשיה קעביד
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ועושה היום כי הוא מצפה שגם מחר יזדמן לו מלאכה לקבל שכר .ואמנם לפעמים גם בקבולת דמלאכה,
אם היא מלאכה דלא שכיחא כגון נוקב מרגליות ואינו יודע שום מלאכה אחרת ,והוא מצפה מתי תבוא
המלאכה לידו ולאו בכל יום מזדמן ,ואז אם הישראל נותן לאומן הזה מרגליות לנקוב ,בזה היה מקום לומר
לצד איסור ,שהנכרי אין לו ריוח במה שעושה בשבת שאם לא יעשהו היום יעשהו למחר ,וכשעושה היום
שוב אין לו למחר מה לעשות דלא בכל יום יש מרגליות לנקוב ,היה ראוי לאסור ולומר מה שעושה בשבת
הוא עושה לדעת ישראל ,בזה הוצרכנו לומר ההיתר ,שגם הישראל לא איכפת ליה במלאכת שבת שאם
לא יעשה היום יעשה למחר ,וזהו כוונת המג"א)מגן אברהם( בריש סימן רמ"ד .אבל היכא )היכן( שיש
להנכרי תועלת אף שיש גם לישראל תועלת הוא מותר.
ולהרמב"ם גם בקבולת זמן כגון שכיר שנה אף שאין להנכרי תועלת ,כיון שקרוב הדבר שגם לישראל אין
תועלת כיון שהוא למלאכה מיוחדת ואם לא יעשה היום יעשה למחר ,מותר ,ואפילו היכא ששכרו לכל
המלאכות שיצטרך באותו שנה ,ג"כ )גם כן( נסתפק הב"י )בית יוסף סימן רמ"ד( שאפשר הרמב"ם מתיר.
וכבר כתבתי זה שנים רבות בגליון ש"ע )שולחן ערוך( בסימן רמ"ד סעיף ה' )בדגול מרבבה( שסיים רמ"א
בהג"ה שזה לכ"ע )לכולי עלמא -כל העולם .דעת הכל( אסור ,כתבתי ,הב"י )הבית יוסף( לא ברירא ליה הך
מילתא וכתב אפשר שיודה הרמב"ם בזה שאסור ,וגם הבאתי ראיה מדברי המרדכי )שבת פ' כל כתבי בהגהות

רמז תס"ב( ודברי רמ"א )רבי משה איסרליס( שכתב לכ"ע )לכולי עלמא( אסור ,לאו דוקא הוא ,ולזה רמז המג"א
)מגן אברהם( סוף סימן רמ"ז שיש אומרים שזה מקרי קצוב .ונראה הטעם ,שאף שאין להנכרי שום תועלת
בזה שהרי אף אם לא היה עושה יצטרך לשלם ,מ"מ )מכל מקום( גם להישראל אין ודאי תועלת ,דאולי
 113אדעתא דנפשיה קעביד -ביטוי המדבר על עבודת גוי בשבת האומר :על דעת עצמו הוא עובד.
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למחר לא יהיה לו ליתן להנכרי שום מלאכה שהרי לא שכרו אלא למלאכות המצטרכות לו ולצרכו.
ואעפ"כ )ואף על פי כן( יפה כתב המג"א)מגן אברהם( בסימן רמ"ג ס"ק ב' )סימן קטן( ,דבמרחץ אסור מדינא
לשכור נכרי לשנה שיעבוד כל השנה שכאן היהודי מרויח ,לא מיבעיא )אין צריך לומר( אם רוחצין בו בכל
יום ודאי אסור ,שהרי אין תועלת במלאכה זו להנכרי רק להישראל ,אלא אפילו הדרך שכשבאים אנשים
ורוצים לרחוץ מחמין להם המרחץ ,ובאו בשבת ,ג"כ )גם כן( אסור ,דאטו )משום( הואיל ובאו היום ולא
ירחצו יבואו למחר ,ואולי היום הם פנויים ממלאכה ולמחר לא יהיה להם פנאי ,או באשר לא ימצאו כאן
לרחוץ ילכו למרחץ אחר ,וכן ברחיים אם לא יטחנו להם כאן ילכו לטחון במקום אחר ,ולכן אין זה דומה
לשוכר נכרי לשנה שיעשה לו כל המלאכות שיצטרך כל השנה דבדידיה תליא מילתא )הדבר תלוי( ,ואם לא
יעשה הנכרי היום ייתן לו מלאכה למחר או ליומא אוחרא )אחר( לכן אפשר שהתיר הרמב"ם ,אבל מרחץ
ורחים לא בבעל המרחץ ורחים תליא מילתא )הדבר תלוי( ,אלא באלו שבאים לרחוץ ולטחון ,ודאי מדינא
אסור כדברי המג"א )מגן אברהם( .ואם מעלתו רוצה להתיר גם בזה להרמב"ם ,אינני מסכים עמו ,והגם שכל
דקדוקיו של מעלתו בדברי הרמב"ם המה נכונים וישרים וראוים אליו ליושר שכלו ,עם כל זה די אם
נפרש שהרמב"ם מתיר במה שבדידיה תלי' מילתא )בשלו תלוי הדבר( ולא במרחץ ורחים.
ומה שכתב מעלתו ותמה על מה שכתבתי בנוב"ק חלק א"ח )נודע ביהודה קמא חלק אורח חיים( סימן י"ב
)בדיבור המתחיל "הנה"( ,שדקדקתי על השולחן ערוך שהתיר בסימן רמ"ג )סעיף ב'( במרחץ ותנור אם מנהג
רוב אנשי העיר להשכיר וכו' ,למה לא ניחוש לאורחים .ועל זה כתב מעלתו דליכא )שאין( שום חשש בזה,
שהאורחים קודם שיחשדו אותו יתודע להם שבמקום ההוא דרכם להשכיר.
ואני תמה על דבריו ,אורחים הבאים דרך הילוכם ושובתים כאן בשבת ,מנין יודע להם מנהג המקום ,ואם
כוונתו שקודם שיבואו לחשדו מסתמא )סתם( יחקרו מתחילה אחר המנהג כדי שלא יחשדו בכשרים ,א"כ
)אם כך( בטל החשד לגמרי אפילו מבני העיר ,שקודם שיחשדו יחקרו את בעל התנור ורחים ומרחץ ויודיע
להם שהוא בקבולת .ואם יאמר שהבעל דבר עצמו לא יאמינו לו ויחשדו ששקר אומר משא"כ )מה שאין כן(

לשאר בני העיר יאמינו .אם אתה אומר כן ,א"כ)אם כך( יהיה מקום שאין שם שום יהודי רק זה לבדו חמור
ממקום שדרים הרבה יהודים ,שבמקום שדר לבדו אפילו השכירו שנה אחר שנה או שמנהג שם שהכל
נותנים בקבולת ,אעפ"כ )אף על פי כן( יהיה אסור מחשש אורחים ,ואין לסמוך על החקירה ,כי אצל מי
יחקרו ,והבעל דבר לא יהיה נאמן בעיניהם ,ובמקום שדרים הרבה ישראלים יהיה מותר ,אתמהה .ולא
אשכחן )מצאנו( חידוש זה בשום דברי פוסק .ועוד הרי במרחץ יש חילוק בין רוחצים בו רק שכני המרחץ,
כמבואר בס"ס )סוף סימן( רמ"ג ועיי"ש)ועיין שם( במג"א ס"ק ד' )במגן אברהם סימן קטן( ,ומדוע לא נימא
)נאמר( גם אם רוחצים בו הכל יהיה מותר ,שקודם שיחשדו ישאלו את השכנים ויודיעו להם שהשכירו
לנכרי.
ועוד שהרי המג"א )מגן אברהם( בסימן רמ"ד ס"ק ו' )סימן קטן( הביא הירושלמי דלא חייש לעוברים ושבים
וצ"ל )וצריך להבין( דבשביעית הקילו עיין במג"א )מגן אברהם( .והנה זה לשון הירושלמי שם בפ"ג )פרק ג(
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הלכה א' ששנינו שם במשנה ,מאימתי מוציאין משיפסקו עובדי עבודה ,ואמר הירושלמי ,מעתה אפילו
משיפסקו עובדי עבודה יהיה אסור מפני מראית עין שלא יאמרו לתוך שדה בית השלחין הוא מוציא,
יודעין הן בני עירו אם יש לו בית השלחין ואם אין לו ,אמר רב יוסי הדא אמרה לא חשו לעוברין ושבין
מפני מראית עין ,עכ"ל )עד כאן לשון( הירושלמי .ומעתה לפי דברי מעלתו למה כתב המג"א )מגן אברהם(

דצ"ל )דצריך להיות( בשביעית הקילו הלא אף בשבת לא חשו דסמכינן שישאלו לבני העיר .וידעתי שמעלתו
יאמר שגם על המג"א )מגן אברהם( הוא משיג ,שבאמת הפשט בירושלמי דלא חשו לעוברין ושבין הוא
מטעם דסמכינן שישאלו את בני העיר .אבל באמת אין לשון הירושלמי משמע כן ,שאם היה טעם
הירושלמי משום שהאורחים ישאלו הוה ליה למימר הדא אמרה דלית חשש מראית עין בעוברין ושבין,
אבל מדקאמר הירושלמי לא חשו משמע שיש חשש אלא שחכמים לא חשו ,וע"כ )ועל כורחך( הוא מטעם
המג"א )מגן אברהם( שבשביעית הקילו.
ומה שכתב מעלתו על מה שכתבתי בנ"ב )נודע ביהודה( שם ,דהש"ע )שולחן ערוך( שהתיר ולא חייש לאורחין
מיירי )עוסק( שאין המרחץ עומד ברשות ישראל .ועל זה תמה מעלתו שהרי המרדכי כתב זה על מקום
האסור דצריך להיות המרחץ ברשות אחר ולא בבית דירת ישראל ,וגם הב"י )בית יוסף,סוף סימן רמ"ג( בשם
מהרי"א  ) 114ג"כ )גם כן( כתב בפירוש על מקום האסור ,והיינו שאין מנהג המקום להשכיר כו'.
הנה לא יפה כיון בזה .וזה לשון המרדכי )שבת רמז תי"א( פירש ר"ח )רבנו תם( כיון דלא נאסר אלא משום
דנקראת על שמו ,דוקא אסור כשהמרחץ בבית ישראל ,אבל כשהמרחץ הוא ברשות אחר בפ"ע ומכירין
בו שמושכר הוא לו ממש אין לחוש עכ"ל )עד כאן לשונו( .ויש לדקדק ,כיון שמכירין שמושכר הוא לו
א"כ)אם כך( למה הצריך שיהיה ברשות אחר .ויפה כיון שיודעים שהשכירו היינו מקום המותר שהרי עיקר
מעלת מקום המותר הוא שיודעים שהשכירו ,ואפילו במקום שאין מנהג אנשי המקום ההוא להשכיר,
מ"מ)מכל מקום( אם השכירו שנה אחר שנה הוא גם כן מקום המותר ,וכיון דבהך )שבזה( דמרדכי יודעים
שהשכירו ,אם כן הרי הוא ממש כמו מקום המותר ולמה בעי שיהיה ברשות אחר ,או דחייש )וודאי דחייש(

לאורחים הבאים ממקום אחר ,לכך הצריך שלא יעמוד ברשות ישראל ואז אין לחוש לאורחים שלא ידעו
כלל שהוא של ישראל .ואפילו לפי מה שהעתיק הב"ח  115בס"ס )סוף סימן( רמ"ג לשון המרדכי והביאו
המג"א בס"ק ד' )מגן אברהם בסימן קטן( ,ומכירין שכניו שמושכר הוא לנכרי ממש וכו' מ"מ )מכל מקום( עיקר
הטעם ,כיון שאותן דאינם שכנים אין רוחצין בו אינם יודעים בו שהוא של ישראל וג"כ )וגם כן( הוה כמו
מקום המותר שהרי אותן שיודעים שהוא מרחץ של ישראל יודעים שהשכירו לנכרי ,אבל אם עומד

 114ר' ישראל איסרלין )מהרא"י( חי באשכנז במאה החמש עשרה .היה מגדולי הפוסקים וגדול הדור באשכנז .חיבר
את הספר "תרומת הדשן" . 1380-1460
115

רבי יואל סירקיש ) (1640 - 1561מחבר הבית חדש )ב"ח( -פירוש על ארבע טורים הדן בחידושי הלכות
והגהות ומודפס לצד דברי הטור מול פירוש בית יוסף .נחשב לאחד מחשובי האחרונים.
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ברשות ישראל אינו מועיל ידיעת השכנים ,דאותן שאינם שכנים חושדים שלא השכירו והה"ד )והוא הדין(

דחיישי' )דחיישינן( לאורחים אפילו כל בני העיר יודעים שהשכירו.
ודברי הב"י )בית יוסף( בס"ס )בסוף סימן( רמ"ג שכתב על דברי מהרי"א דנ"מ )דנפקא מינה( למקום שאין
נוהגין להשכיר אפ"ה)אפילו הכי( בכה"ג )בכהאי גוונא כגון זה( שרי ,ומזה רצה מעלתו ללמוד דבמקומות
שנוהגין להשכיר לא בעינן כה"ג)כהאי גונא( .אמינא ליה ,לענין שלא יעמוד בבית הידוע שהוא של ישראל,
שוה מקום המותר למקום האסור ,אבל ההפרש ביניהם הוא ,דבמקום המותר אפילו רוחצים בו הכל מותר,
דלבני העיר ליכא )אין( חשש שהרי שם המנהג ידוע שדרכם להשכיר ,ולאורחים סגי )גם( במה שעומד
ברשות אחר ,אבל במקום שאין נוהגין להשכיר אפילו עומד ברשות אחר ,אפ"ה )אפילו הכי( בעינן שלא
ירחצו בו אלא שכניו שהם יודעים שהשכירו ,ושארי בני העיר אינם יודעים שהוא של ישראל כיון שאינם
רוחצים בו כלל .ועל זה רמזתי בנ"ב)נודע ביהודה( במה שכתבתי ועיין במג"א סק"ד )מגן אברהם סימן קטן

ד'( ודוק )ודקדק(  .ומה שכתב מעלתו ,מדלא התנה המחבר והוא שלא יעמוד ברשות ישראל מכלל דבכל
גווני שרי ,אין בדקדוק הזה כדאי לסתור הדין ,ולא הוצרך להזכיר וסמך את עצמו על מה שמבואר בסימן
שאחריו חשש מראית עין של אורחים.
ומעתה עכ"פ )על כל פנים( לדינא בעובדא דא ,כיון שמפורסם הדבר לכל שדרך הפאבריק תמיד הוא
בקבולת ,ועומד ברחוב הנכרים וליכא חשש אורחים ,יפה הורה מעלתו להתיר ,ובפרט שהביטול בעסק זה
הוא הפסד רב ,כי הבעלי מלאכות לא ירצו לבטל מלאכתם ויצטרך היהודי לשלם להם שכרם בחנם ,ולכן
אני מסכים עם מעלתו בהוראתו ,ואמנם יזהיר את היהודי שלא יבוא בשבת שמה לבית ההוא .ולרוב
הטרדה אקצר .דברי רבו אוהבו וחפץ בגדולתו.
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Proces otázky
Práce nežidovského kontraktora o šabatu v továrně na textil
vydání Tanina paragraf 38
Otázka
Zda je možné povolit práci nežida jako kontraktora o šabatu ?
Rabín Mordechaj to povolil a ptá se Ezechiela Landaua zda jeho decise je správná.
Tazatel:
Rabín Mordechaj, předseda rabínského soudu v České Lípě, rabín Mordechaj
Broumov (podle města Broumov na severní Moravě). Vykonával funkci vrchního
rabína v České Lípě do roku 1819. Narodil se na Moravě a byl moravským
familiantem 116 .
Informace o městě
Česká Lípa (v hebrejském přepisu Lejpen) město v severních Čechách. V roce 1744
se ve městě udál protižidovský pogrom, to bylo jestě před tím, než Ezechiel Landau
působil v Praze jako vrchní rabín.
Úvod
Diskuze vychází ze zákazu užitku z práce nežida o šabatu pro žida. Nežid může dostat
odměnu za práci pro žida o šabatu.
Pokyn nežidovi

117

- žid nesmí požádat nežida o vykonání jakékoli práce, která je na

šabat i jemu samému zakázána. Pokud nežid dělá nějakou práci jako poslaný židem,
je to stejná situace, jakoby ji dělal žid sám. Dokonce podle halachy vycházející z
ustanovení rabínů pokyn nežidovi, aby pro žida najmul dělníky je zakázaný, přestože
se jedná pouze o halahu rabínskou.
Dělník může pracovat dvěma způsoby:
Námezní práce na den – dělník, který dělá práci za mzdu a jako jednotka pro placení
je považována doba po kterou musí pracovat, v našem případě den 118 .
Kontraktor, práce na základě smlouvy – dělník dostane zaplaceno za určitou práci,
kterou musí vykonat od počátku do konce, například že se zaváže vztyčit střechu 119 .
Je zakázáno pronajmout nežidovi lázeň na celý rok, protože o šabatu by měl žid
116

Informaci podal Daniel Polakovič z Židovského muzea v Praze.
Encyklopedia Talmudit, heslo nochri (nežid) svazek 2, s.42, sloupec 1,2.
118
Shechter, Otzar hatalmud s. 37.
119
Shechter, Otzar hatalmud s. 336
117
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užitek z práce nežida. Halachické řešení pro pronájem lázní je pronájem na každý
šabat vzlášť.
Proces decise
Rabín Mordechaj, předseda rabínského soudu v Lípě, přednesl svoje halachické
pochybnosti a předložil rozbor svého rozhodnutí podle kterého je možné stavět o
šabatu v rámci kontraktu. Ezechiel Landau poskytuje řešení na základě disputace mezi
Moše ben Maimonem (Ramba"m) a rabínem Abrahamem ben Davidem z Posquières
(1120-1197) zvaným Raba"d ve věci práce nežida.
" Ramba"m ve svém díle Hilchot šabat, paragraf 6, halacha 12:
Žid se rozhodne kácet a nežid také a dělá to pro sebe a přestože to dělá o šabatu, je to
povolené. Ten kdo najme nežida na mnoho dní - je povoleno, přestože dělá (práci) o
šabatu. Pokud nežid dostane zaplaceno na rok anebo na dva, aby pro něj psal anebo
tkal , protože on stejně o šabatu píše anebo tká, protože může a když se s ním
dohodne, aby mu napsal knihu anebo ušil oblek , bude to dělat podle své vůle a stejně
s ním (žid) nebude každý den."
Ramba"m povoluje práci nežida o šabatu i jako námezního dělníka i jako kontraktora.
Jako kontraktor proto, že stanoví cenu a mežid bude kácet tehdy, kdy sám chce,
pokud není podezření ze znesvěcení Božího jména na pohled. V odpovědi Ezechiela
Landaua se tato situace jeví jako dohodnuté množství práce. Při nájmu dělníků se
jedná o "pronájem" nežida na dlouhou dobu a proto je zde řeč o dohodnuté době
(množství času), protože žid neříká nežidovi, aby pracoval o šabatu a také nemá zisk z
jeho práce o šabatu.
Raba"d odporuje a je přesvědčen, že žid má užitek z práce nežida o šabatu , protože
bude potřebovat práci nežida také po šabatu a nežid nemůže dělat dvě činnosti (práce)
současně 120 :
"Jak může být za rok anebo dva. Neříkáme že věc není věrohorná, ale neříkáme, že
kontrakt přestože není zcela přesný a jednoznačný s nežidem, pokud ho (žida)
zastupuje není to podobné jako práce kontraktora."
Raba"d zakazuje práci v rámci dohodnuté doby, ale povoluje práci nežida, pokud se
jedná o práci v rámci kontraktu, povoluje.
120

Abraham ben Davidem z Posquières (1120-1197) zvaným Raba"d rabín a předseda ješvy v
Posquières, které leži v Provance ve Francii, komentátor talmudu a kabalista. Byl také zván Raba"dem
třetím a "ba´al hasagot" k Mišne Tora.
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Ram"a má výhrady a říká, že Ramba"m povoluje v rámci časového úseku pouze v
případě, že se jedná o specielní práci, která je pro žida nutná o všedním dni i o svátku
a ne veškerá práce, kterou žid potřebuje v období pronájmu (pracovní síly).
Výhrady, které přináší Ram"a proti postoji

Rambam"a ve věci časového úseku

přivedla rabína Mordechaje na začátku k rozhodnutí zakázat vedení činnost továrny o
šabatu nežidem. Navíc argument, který přinesli Ramba"m a Raba"d, že žid
nepotřebuje tu práci pravidelně a argument, že není podstatné kdy ji nežid udělá v
tomto případě není na místě. Továrna potřebuje dělníky každý den tedy i o šabatu a v
důsledku toho má žid prospěch z práce nežida také o šabatu.

Ezechiel Landau

nesouhlasí s přístupem k problému kacína. Židovi není zakázáno mít výnos z práce
nežida o šabatu, pokud dělá práci o své vlastní vůli a ne podle pokynů žida. –
"edatejha dnafšija kavid".
Vysvětluje postoj Rabad"a ve věci zákazu práce v rámci časového úseku. V rámci
kontraktu na vykonanou práci má výnos i nežid i žid. Jak bylo uvedeno na počátku
decize, žíd může mít zisk z práce nežida o šabatu, pokud i nežid má zisk, pouze v
případě, že nežid dělá práci podle vlastní vůle - "edatejha dnafšija kavid".
Je pravda, že nežid dělá svoji práci o šabatu, aby dostal další práci i o následujícím
dni, anebo naopak, nežid dělá práci krerá není nezbytná o své vůli o šabatu a žid i
nežid mají užitek, taková situace není v rozporu s halachou.
Ezechiel Landau se snaží najít alternativu k postoji Ram"a ve věci nájmu pracovníka
na základě časového úseku, které povoluje Ramba"m, kter říká: "hovoří se zde o práci
nežida o šabatu, ale pouze o část práce a ne o celém díle. Podle jeho systému se
hovoří o celém díle, tedy ani žid ani nežid nemají užitek z práce nežida o šabatu. Žid
platí nežidovi za práci během celého roku, někdy je práce a někdy není. Opírá se o
autora Bejt Josef Orach Chajim paragraf 247:
"A psal ještě gaon Mahar"i Abuhav z"l ten, kdo pronajme nežidovského pracovníka
na rok anebo více, mu nesmí v předvečer šabatu poslat dopis s pokyny, protože žid
má úplný užitek z práce nežida, který vykonává práci podle jeho pokynů o šabatu a ne
během jiných dnů, kdy vykonává jinou práci. Podle tohoto můžeme dojít k závěru, že
je zakázáno poslat zprávu dokonce i ve středu anebo ve čtvrtek jak to formuloval
Ramba"m v Hilchot šabat halacha 12 paragraf 6. ten kdo najme nežida na dlouhou
dobu, může ho nechat pracovat o šabatu, pokud se jedná o práci dlouhodobou jako je
psaní (opisování) knihy anebo šití oděvu za určitou částku, kterou spotřebuje během
doby pronájmu (pracovní síly) je možné zakázat ...
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Během diskuse odpovídá Ezechiel Landau rabínu Mordechajovi, který v otázce
zmiňuje příklad jiného pronájmu – pronájmu lázní. Není-li to podobné jako když
pronajme nežidovský nájemce lázeň na rok a bude dělat veškerou práci. V tomto
případě to není podobné pronájmu nežidovské pracovní síly která bude dělat veškerou
práci. Oproti tomu v lázni práce závisí od toho, kdy do lázně lidé přijdou. V lázni má
výdělek žid, a nežid z práce nemá žádný užitek. Magen Abraham v paragrafu 244,
pod odstavec 2 :
... " a lázně je zakázáno od samého počátku pronajímat nežidovi na celý rok, protože
žid musí odečíst veškerý výdělek z šabatů, jinak by žid měl užitek z práce nežida o
šabatu...."
Dlouhá diskuze skončila halachickou debatou ve věci lázní. Zda je místním zvykem
pronajmout nežidovi? Zda je lázeň v majetku žida? Je nebezpečí z porušení šabatu "na
pohled" anebo ze znesvěcení Božího jména – sousedé a návštěvnící budou mít
podezření (ze znesvěcení šabatu), že žid pracuje o šabatu a má výdělek z práce nežida
o šabatu.
Decise
Ezechiel Landau souhlasil s decizí rabína Mordechaje, podle níž je povoleno pracovat
v továrně o šabatu na základě kontraktu. Důvody pro to jsou následující:


Je všeobecně známe, že továrna pracuje na základě kontraktu



Továrna stojí v nežidovské čtvrti a není obava, že by mohli k ní přijít hosté
o šabatu.



Zrušení práce o šabatu by vedlo k značným ztrátám, protože pracovníci
nebudou souhlasit s tím, že by nepracovali o sobotách a žid jim bude
muset za šabat zaplatit, přestože by nepracovali.



Je třeba upozornit žida, že o šabatu nesmí vstoupit do továrny.

Historické závěry


Rabín Ezechiel Landau nelitoval námahy při hledání halachického
povolení práce nežidů jako kontraktorů o šabatu. Rozpoznal ekonomický
význam tohoto rozhodnutí. Věděl, že ztráta pro majitele továrny v případě
zákazu by byla fatální.



Továrna stojí v místě, kde nejsou židovské domy.
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Jedním ze zdrojů obživy pro židy byla továrna na kartoun.



Je to příklad, kdy jeden z bohatých židů byl majitelem továrny.

Licence a prodej tabáku
Následují tři odpovědi na otázky, které se tázala jiná rodina, rodina Fraenkel. Tato
rodina 121 figuruje pod různými jmény: Frenkel, Honig, Honigsberg a Kutternplan. V
Chodové Plané byla rodina majitelem licencee na prodej tabíku od roku 1871. Navíc
otec rodiny Lejbl otevřel ve Vídni banku . Lejbl měl tři syny, Izraele, Adama a
Mošeho. Jeden ze synů Adam konvertoval ke křesťanství a zbylí dva synové Izrael a
Moše se zabývali obchodem. Podle jazyka kterým jim Ezechiel Landau odpovída je
zřejmé, že se jednalo o učené židy. Moše Kuttelplan 122 působil jako dajan (soudce) u
rabínského soudu v Mikulově.
1.

Práce nežida o šabatu v obchodě žida – paragraf 1 – dodatečná responsa k
části Orach chaim .

2.

Prodej o šabatu prostřednictvím nežida v obchodě ve vlastnictví žida –
vydání Tanina , paragraf 33.

3.

Sdělení nežidovi prostřednictvím vzkazu o šabatu – vydání Tanina,
paragraf 33.

121

Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte der Juden in den bohmischen Landen, Tubingen, 1969
s.104-105. autorka se podle knhy a dalších jejich prací spoléha na ydroj, kterým jsou obchodní
smlouvy, soupisy obcí, pracovní výkazy, historické dokumenty v archivech, sčítání obyvatel,
korespondence. Ve věci koncese na prodej tabáku nezmiňuje decizi jako zdroj, přestože jí podle její
infomace byla známá díla Ezechiela Landaua. Podle mého názoru je zde potvrzení toho, že
halachockou decizi lze také považovat za historický pramen, protože témata, kterými se Ezechiel
Landau zabývá se nacházejí také v jiných dokumentech a pramenech, proto je možné považovat
halachické decize za zdroj historické informace pro určitou dobu a socio ekonomický obraz
komunity.
Katz Jaakov, Goj šel šabat s. 94-95
122
Tuto informaci jsem obdržela od pana Daniela Polakoviče ze Židovského muzea v Praze.
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תשובות הנוספות לחלק אורח חיים סימן א'
123
מלאכת נכרי בשבת בחנות של ישראל
נשאלנו מאת האלוף התורני הקצין מוהר"ר )מורנו הרב רבי( וואלף במוהר"ש )מורנו הרב שמעון( פרנקיל
זצ"ל )זכר צדיק לברכה( ,עבור הטובאק ששכר הוא חבריו הקצינים,איך להתנהג הן במכירת הטובאק והן
במלאכת הטובאק ,ואם יבטלו ממלאכתם בכל שבתות השנה והפועלים נוגשים לעשות מלאכה ויצטרכו
לשלם לפועלים ויהיה היזק כמה אלפים ,וביותר שאחרי שהתנאי מפורש שבשנים הראשונים הוא להביא
הדבר לידי סדר נכון ואחר ארבעה שנים יהיה חלק להאדונית החסודה הקיסרית יר"ה )ירום הודה( בהרווח,
ועתה ע"י )על ידי( שביתת המלאכה בשבת ימצאו הצד כנגדם חברותא מסוחרים אינם יהודים שרצו ג"כ )גם

כן( לשכור הטובאק להלשין שע"י )על ידי( המחזיקים שהם יהודים מתמעט הרווח ,ויש לחוש לכמה היזקים
שיכול להסתעף מזה ובפרט שיש מחיה בקרב המדינות הללו לכמה מאות בע"ב )בעלי בתים(.
בכן שקלנו הדבר היטב שאין לך צורך שעה יותר מזה .וזאת אשר יצא מאתנו ,שהמה יבטלו הקונטראקט
שעשו עם הבעלי מלאכות ויעשו שכירות מחדש בזה האופן ,המה ישערו לפי אומד כמה יכולים הבעלי
מלאכות לגמור במשך השנה אם לא היו עושי בשבת ומועד ,ויעשו פשרה עם האומן הראשי שהיהודים
השוכרים הנ"ל )הנזכרים לעיל( יתנו להאומן הזה סך קצוב לשנה כפי שנתפשרו עמו ובזה הוא מחויב
להעמיד במשך השנה כל כך סך ככר כפי האומד הנ"ל )הנזכר לעיל( ,וכל הוצאות שיוציא הוא על פועלים
יחזירו לו במיטב ,ואף שהוא ישכור הפועלים שכיר יום ,לא איכפת להו' ,איהו אדעתיה דנפשיה קעביד,
ויעשו עמו שכל מה שיוסיף לעשות בשנה יתר על סך ככר הנ"ל )הנזכר לעיל( יתנו לו מהיתרון דבר קצוב
מכל ככר הן רב הן מעט כפי שיתפשרו עמו' ,ואז אם יעשה בשבת אדעתיה דנפשיה קעביד.
והבית שעושין בו המלאכה ישכירו לאומן הראשי הנ"ל )הנזכר לעיל( בדבר מועט לשנה ,וכיוון שאין גוף
הבית שלהם רק שכור הוא להם והמה משכירים תיכף לאינו יהודי לא נקרא בבית ישראל .ושום אחד
מהשותפים שיש להם חלק בזה לא ידור בבית זה בשבת ומועד שעושין בו מלאכה ,לפי שזה שיש לו חלק
ובידו למחות ,אם יראה את האינו יהודי עושה מלאכה בשבת צריך למחות בידו ,אבל יכולין להושיב שם
משרתיהם שאין להם חלק ,והמשרת הזה יהיה בעת הפשרה עם האומן הראשי כדי שידע שאינו שכיר יום
רק קבלן בקיבולת.
והבהמה שעושה במלאכה זו יהיה של האומן הראשי ,והמה יתפשרו עמו כמה ליתן לו לשנה מן הבהמה או
יתנו בהמה שלהם תיכף במתנה להאומן הזה ,ומזונות הבהמה יכול האומן לחשב והמה ישלמו לו כפי
חשבונו .וגם לא יעשה המלאכה בבית הוא על פני הבית סמוך לרחוב רק יעשה בחדרים הפנימיים
הסמוכים לחצר.

 123מתוך תשובות נוספות לכרך אורח חיים מהדורת מכון ירושלים ,תשנ"ד .תשובות אלו הן מתוך כתב יד ק.
כתב יד ק .הינו מקור שני של אוסף כתבים שהיה שייך לרבי שמואל ונמצא כיום באוצר כתבי היד של כ"ק
האדמו"ר מקרלין סטולין .אוסף זה כולל תשובות חדשות של הנוב" ובנו שמואל ,מכתבים ושאלות של גדולי הדור
אל הנוב"י ,טיוטות והשלמות לתשובות הנדפסות .מתוך :פתח דבר עמ'  14כרך אורח חיים ,מהדורת מכון
ירושלים ,תשנ"ד.
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ועל דבר המכירה בשבת ,ג"כ )גם כן( יעשו שכירות מחדש עם המוכרים ,ומלבד מה שנותנים להם
שכירות השנה דבר קצוב ,יפסקו להם עוד מכל ככר שימכרו דבר קצוב אפילו דבר מועט שיקצבו לו,
אמנם לא יאמרו בפירוש שימכור בשבת ,רק יהיה שכיר חודש או שכיר שנה כפי השכירות ,והדבר
הקצוב שיוסיפו לא מכל ככר נוסף על השכירות שלו מיחשב קיבולת ואז האינו יהודי עושה לטובת עצמו
ועיקר מכירתו בשבת היא בשביל דבר קצוב שיש לו מכל ככר ואדעתיה דנפשיה קעביד להרויח דבר
קצוב ההוא ,ויהודי אינו קובע לו מלאכתו בשבת כלל .כל זה התרנו לצורך שעה עפ"י )על פי( אמתלאות
הנ"ל.
כל הנ"ל יצא ממני בצירוף בית דיני הגדול הרבנים ב"ד מו"ש )בית דין מורה שווה( נרם )יאיר( .היום יום א'
י"ג טבת תקכה"ל ,פה פראג.
הק' יחזקאל סג"ל לנדא
הק' מאיר בהרר"פ בומסלא
יהודה ליב קאסוויץ מפראג
הק' אשר אנשיל במה' ברוך עוזרש ז"ל
הק' שלמה זלמן בהר"ר גומפל עמריך ז"ל
הק' משה גינצבורג שפירא
)שומר ציון הנאמן קובץ ע"ה דף ק"נ ע"ב(
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Dodatečná responsa 124 k části Orach Chaim odstavec A – práce
nežida o šabatu v obchodě který náleží židovi.
Otázka
Jak postupovat při prodeji tabáku v obchodě který náleží židovi a při pracech
spojených se zpracováním tabáku, aby bylo zamezeno značné ekonomické ztrátě?
Ospověď byla dána v neděli dne 13. tevetu 1765 (5425) v Praze.
Tazatel:
Haaluf, hakacín Wolf ben Harav Šimon Frenkel zc"l , podle Rut Kesteberg 125
figuruje tato rodina v knize o rodinné historii pod různými jmény: Frenkel, Honig,
Honigsberg a Kuttenplan. Tato rodina byla první, kdo získal koncesi na prodej tabáku.
Otec rodiny vynalezl nový způsob zpracování tabáku a také zavedl nový pořádek ve
způsobu prodeje tabáku.
Informace o městě
Není uvedena žádná informace o městě.
Úvod
Jená se o bohatou židovskou rodinu Frenkel, která měla monopol na zpracování a
prodej tabáku. Stovky otců rodin nalezli obživu z tohoto podniku.
Existuje několik problémů:
1. Přerušení práce o šabatech způsobí značné ztráty při obživě velkého počtu
českých židů.
2. Dělnící (nežidovští), chtějí pracovat o šabatu a pokud nebudou pracovat,
žádají náhradu mzdy, čímž by došlo k přímé finanční ztrátě v továrně.
124

Tato odpověď nebyla součástí díla Hanod´a be Jehuda, ale je převzata z díla Šomer Cijon Neeman,
což je soubor responzí autora známého podle svého díla Aroch lner.
Vydavatelé z Jeruzalemského institutu shormáždili responza z různých zdrojů: rukopisu syna autora
rabína Šmuela Landaua, z Tšuva miAhava – responsa Eleazara Flekelese, žáka Šomer neeman a
dalších.
V díle Hanod´a be Jehuda je soubor delších a složitějších responsí. Je pravděpodobné, že Ezechiel
Landau nepublikoval ve svém díle responsa o kterých věděl, že je anebo části jeho responsí použijí
autoři jiných halachických děl připravovaných k vydání.
125
Katz Ja´akov, Goj šel šabat s. 94 pozn, 4,2 s. 95 pozn. 6. Katz převzal informaci z knihy
Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte der Juden in den bohmischen Landen, Tubingen, 1969
s.104-105.
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3. Smlouva s císařskou kanceláří zněla na čtyří roky a po čtyřech letech mělo mít
císařství podíl na zisku. Zastavení práce o šabatu by vedlo ke ztrátám a ke
stížnostem ze strany nežidovských zájemců o licenci, což by vedlo k obvinění
židů ze způsobení ekonomických ztrát císařství.
Halachické zásady:
Žid nemůže mít užitek z práce nežida o šabatu. Nežid nesmí vykonávat o šabatu práci,
která je zakázaná (židovi) ve prospěch žida, ale již v Talmudu je stanoveno, že při
splnění určitých podmínek je to možné. To znamená, že plat za práci o šabatu se
nespecifikuje a stane se součástí mzdy za celý týden anebo měsíc a při splnění této
podmínky je práce povolená.
Problém:
Pozastavení práce o šabatu a prodej o šabatu prostřednictvím nežida. Není možné
nalézt dělníky, kteří by nepracovali o sobotách a svátcích při plném pracovním
úvazku.
Řešení:
Zrušení existujícího kontraktu a uzavření nového kontraktu, na základě práce
subkontraktora. Ve smlouvě žid pronajme továrnu subkontraktorovi, který neinvestuje
ze svých peněz do výroby anebo do platu dělníků, ale veškeré výdaje mu nahradí
židovský majitel. Židé budou mít zisk z výroby tabáku během celého roku kromě o
šabatu a svátcích a proto se mohou zavázat k roční výplatě za produkci.
Dělníci mohou pracovat za denní mzdu, protože pracují pro subkontraktora, který
není žid a zaměstnává je podle svého uvážení a ne podle instrukcí majitele továrny.
Ve smlouvě je uvedeno, že o kolik víc vyrobí kotraktor zpracovaného tabáku o tolik
víc dostane procent z výnosu on a také majitel. Není podstatné, jesli se jedná o
produkci ze šabatu anebo všedního dne, protože nežid pracuje podle své vůle. Žid
může mít užitek z práce nežida, pokud tento vykonává práci podle svého uvážení.
Podmínky:
Budova ve které se provádí práce musí být pronajatá a okna místností v nichž se
pracuje musí mít okna do dvora a ne do ulice.
O šabatu se žid nesmí pohybovat v místě, protože pokud by viděl, že se pracuje o
šabatu a žid má z toho prospěl musel by to odsoudit. Je možné nechat v místnostech
104

kde se pracuje dozorce, kteří nejsou židé. Takový dozorce – sluha nesmí vykonávat
námezní práci, ale jeho plat musí být na základě smlouvy.
Zvíře, které je používané pro práci musí být majetkem nežida, ale výdaje spojené se
zvířetem hradí židovský majitel, anebo židovský majitel daruje zvíře nežidovskému
kontraktorovi.
Prodej v obchodě
Obchod musí být pronajatý. Prodavači dostávají stálý plat. Za zboží, které prodají nad
rámec smlouvy dostanou procenta. Z toho plyne, že nežid pracuje o své vůli více a
proto může mít i žid z této jeho práce užitek, protože mu neříká specificky že má
pracovat o šabatu. Sám o své vůli se snaží prodat co nejvíce tabáku a proto platí
pravidlo "Edeteha k avid nafšecha"
Ezechiel Landau sám píše, že tato decize byla učiněna v souvislosti s podmínkami
popsanými výše. Tato decize byla dána v Praze ve velkém rabínském soudu a je pod
ní podepsáno pět vážených učenců a rabínů a jeden představitel obce.
Historické závěry
Vycházeje z této decize, je možné dojít k závěru, že židé v té historické etapě neměli
možnost zabývat se běžnou hospodářskou činností i protože neměli na výběr, museli
se zabývat převážně obchodem.
Navíc vyplývá z této decize, že židé potřebovali povolení pro vykonávání obchodní
činnosti na určitou dobu. Proto, když vznikla potřeba provozovat obchodní činnost i o
šabatu, bylo nutné z halachických důvodů přijmout nežidovského společníka za
podmínek, které jsou uvedené výše. Vztah k nežidovi je v tomto případě vztahem k
prostředníkovi, který umožní židovi neztratit licenci (kvůli absenci práce o šabatu) a
pokračovat ve své obchodní činnosti.
Tato neobvyklá decize otevřela možnost pro ekonomické potřeby komunity, pro
kterou byl rabín Ezechiel Landau vůdčí autoritou. Ostatních pět rabínů, kteří se
podepsali pod decisi byli členové rabínského soudu Ezechiela Landaua, ale decise
sama je bez pochyby jeho dílem 126 .

126

Katz J, Goj šel šabat s. 96
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Decise Ezechiela Landaua připomíná decisi, kterou před ním vydal rabín Menachem
Krochmal, který nesouhlasil s pronájmem nežidovi na šabat, ale povolil pronájem
nežidovi pouze na celý rok.
Katz ve své knize Goj šel šabat 127 přináší příklady, kdy nebyla povolena práce o
šabatu v případě že se jednalo pouze o pronájem nežidovi na šabat. Jako například
práce zvířete o šabatu, tuto otázku řešil rabín Menachem Krochmal, Cemach Cedek
který byl rabínem v Mikulově a rabínem Moravy po dobu 11 let (1650-1661).
Přeprava zboží byl jeden z obvyklých způsobů obživy. Aby tažné zvíře mohlo
pracovat o šabatu řešili situaci prodejem po dobu šabatu anebo "hefkerem" –
prohlášením že zvíře nikomu nenáleží. Podobné halachické řešení v případě mlýna
bylo umožněno vymezením činností, kterými se zabývá židovský nájemce mlýna a
činností, jimiž se zabývá mlynář. Žid investuje své peníze a mlynář své odborné
znalosti. O zisk se dělí. Je třeba pouze zajistit, aby oba byli společníky u v případě
pronájmu mlýna 128

127
128

Katz J, Goj šel šabat s. 73-74.
Tamtéž s. 77-78.
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שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -אורח חיים סימן כט
מכירה בשבת על ידי נכרי בחנות של ישראל
בע"ה פראג ב' כ"ג אלול תקמ"ב לפ"ק )לפרט קטן( תשובה טובים השנים המה הקצינים חורים וסגנים
הגבירים המפורסמים כה"ר )כבוד הרב( ישראל והר"ר )והרב רבי( משה ק"פ )קוטנפלאן( י"ץ )ישמרהו צורו(.

מכתבם הטהור כו' ועל אודות שאלתם במה שנוגע לדינא הנאני מאוד שנותנים לב להנצל מאיסור שבות.
והנה לא רציתי לאחר התשובה כלל ,כי רצוני להקדים להורותם הדרך להצילם מהשגגה שהיה להם עד
הנה ,כי המה באו לשאול על להבא ובאמת גם לשעבר.
אף שהיה החנות ברחוב הנכרים ונכרי יושב בתוכה ,מכל מקום לפי הנראה ממכתבם הנכרי הזה שכיר
הוא מכבודם הרמה והמה נותנים שכר ידוע כך וכך לשבוע או כך וכך לשנה ,וא"כ )ואם כך( אין להנכרי
שום נפקותא אם יזדמן קונה או לא בין כך ובין כך הוא נוטל שכרו ,ודבר זה אסור שא"כ )ואם כך( מה
שמוכר הנכרי בשבת עושה רק לטובת ישראל.
ואף שמקח וממכר גופיה אינו אלא משום שבות ,אפ"ה )אפילו הכי( אסור אפילו על ידי נכרי ,שאין זה דומה
למה שמבואר בסימן רמ"ה סעיף ד' ,יכול ישראל וכו' ,ששם הנכרי שותף וחולק בשכר ואדעתא דנפשיה
עביד .וגם אינו דומה למה שמבואר שם סעיף ה' ,מותר לישראל ליתן סחורה לנכרי אם קצץ לו שכר
ובלבד שלא יאמר מכור בשבת ,דשם אינו קובע החנות וכשימכור קודם השבת לא ימכור בשבת .אבל
המושיבו בחנות מושיבו למכור בכל יום ,ולא שייך לומר דלא איכפת לישראל אם מוכר היום או למחר
דודאי איכפת ליה שימכור היום וגם למחר ,והרי זה דומה ליום השוק הקבוע בשבת שאסור ליתן לנכרי
דבר למכור אפילו לא יאמרו לו למכור בשבת ,דסתמא כפירושו וכמבואר במג"א )מגן אברהם( סימן ש"ז
ס"ק )סעיף קטן( ג' ובט"ז ס"ק )סעיף קטן( ג' .ולדעתי חנות קבועה יותר הוה כאומר לו למכור בכל יום אפי'
)אפילו בשבת( בשבת.
אבל יש כאן דרך סלולה להנצל לגמרי מחשש איסור ,שהם יפסקו עם הנכרי ליתן לו מכל אלף שימכור
דבר קצוב אפילו פרוטה אחת ,רק שדבר קצוב יהיה מכל אלף ואלף שימכור או מכל מאה כפי רצונם או
מכל ככר ,ודבר זה יהיה להנכרי חוץ מהשכירות שנותנים לו ,וא"כ )ואם כך( כיון שיש להנכרי ריוח במה
שנמכר אדעתא דנפשיה קעביד ,וזה הוא היתר קיבולת הנזכר בסימן רמ"ד סעיף ו'.
ואמנם מה שיש לדבר בזה הוא ,מה שחידשו עתה שרוצים שיהיו החנות הזו בביתם שהם דרים בו ,רק
שהחנות פתוחה לרחוב ואין הנכרי צריך לצאת ולבוא דרך חדרים שלהם רק מהרחוב לתוך החנות ,ולפי
נוסח שאלתם ,הממונה הנכרי הזה יושב בה לבדו ,אפי' )אפילו( בימי החול אין שום יהודי יושב עמו.
והרחיבו דברים בשאלתם שאלת חכם שהיא חצי התשובה ,שהשיגו בחסד הקיסר יר"ה )ירום הודו( חיריות
הללו למכור על יד על יד ובתנאי שיוזילו המקח ממה שמוכרים הנכרים ,ויש לחוש שאם יסגר פתח החנות
בשבת לא יהיה לרצון לפני הקיסר ויש לחוש לביטול החיריות שהוא הפסד רב ,וגם עיקר יסוד של חיריות
הללו הוא שנקרא לעהן באנק ,ואי אפשר לנעול דלת בפני הלווין ,ובכל אלה יש לחוש לתקלה והוא הפסד
רב ,זה שורש השאלה.
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דעו שהיה הדבר קשה בעיני להתיר ,כי כל אמתלאות שלהם המה על עיקר החנות ,אבל לא יועיל אמתלא
זו על מה שפותחים החנות הזו בביתם ,והלא בידם להניח כמו עד הנה ברחוב הנכרים .אבל לפי שנראה
בעיני שגם אם החנות הזו יהיה בקצה גבול ווינא בכל מקום שהיא היא נקראת על שם ישראל ,כי הדבר
מפורסם שהם השיגו חיריות הללו ,וא"כ )ואם כך( בכל מקום שהוא יש מקום לאסור ולכן נתתי לבי לעיין
בדבר.
והנה מה שכתבתם כי ליכא ספיקא אצלכם שאמצא היתר במקח וממכר שהוא מצד עצמו דרבנן ,דבר גדול
דברו בזה אבל מתחילה אני אומר מה שפשוט בעיניכם שהנכרי עצמו אינו עושה בזה שום מלאכה של
תורה רק איסור השבות של מקח וממכר ,ואצלי דבר זה עצמו אינו פשוט.
וזה לשון הב"י בסי')סימן( רמ"ד שכאשר הביא שם דברי המרדכי )שבת פ"א רמז רמ"ו( שפסק מהר"ם על
היהודים הקונים המכסים שהתיר מהר"ם לשכור נכרי לשבתות בקיבולת .וכתב מהר"ם ואף שיש לחלק
שהיתר הקיבולת שהתיר הירושלמי )ע"ז פ"א ה"א( באומנים נכרים ,אין הישראל קובע לנכרי לעשות
מלאכתו דוקא בשבת אבל במכס קובע לו רק בשבת ,מ"מ )מכל מקום( נ"ל )נראה לי( ראיה להתיר מפרק מי
שהחשיך )שבת קנ"ג ע"א( שהתירו משום פסידא וכו' ,וכתב הב"י )בית יוסף( ואיכא למידק למה ליה להר"ם
לאהדורי אפרק מי שהחשיך למפרק מה דקשיא ליה וכו' ,לימא דשאני הכא שאין בקבלת המכס איסור
דאורייתא ,יש לומר דסתם מקבלי מכס צריכין לכתוב והא איכא מלאכה דאורייתא ,ועוד י"ל )יש לומר(

דלא שאני לן באמירה לנכרי שלא במקום מצוה בין מלאכה דאורייתא למלאכה דרבנן ,ואם תאמר והא
קבלת המכס פרהסיא הוא וכל כה"ג ליכא מאן דשרי ,ומהאי טעמא אמרינן בירושלמי בתוך ביתו אסור,
ואפשר לומר דהתם בדליכא פסידא אבל היכא דאיכא פסידא כי הכא מודו דשרי עכ"ל הב"י )עד כאן לשון
הבית יוסף(.

הרי מפורש שאף שקבלת המכס מצד עצמו הוא איסור דרבנן ,מ"מ )מכל מקום( ע"י )על ידי( הכתיבה הוא
איסור תורה וה"נ )והכא נמי( בישיבה בחנות שהמוכר צריך לכתוב בפנקס מה שמוכר וא"כ יש כאן מלאכה
דאורייתא.
ובני הרב החריף החכם השלם מוה' )מורנו הרב( שמואל השיב לי דלא דמי לאיסור תורה ,שבשלמא גוף
המכירה אף שלא אמר לו היהודי בפירוש שימכור בשבת ,מ"מ )מכל מקום( כיון שמושיבו בחנות ניחא ליה
שימכור בכל יום ,ומה שהנכרי מוכר הוא לצורך ישראל וניחא ליה לישראל ומתהני במה שמוכר בשבת,
אבל הכתיבה בפינקס מה איכפת להישראל בזה אם כותב בשבת או אם יכתוב בלילה או ביומא אוחרא,
והכתיבה שהנכרי כותב בשבת עושה רק לטובת עצמו שמתירא מן השכחה ,וא"כ )ואם כך( אין הכתיבה
לצורך ישראל.
ואמרתי אם חכם בני ישמח לבי ,ויפה כיון בני ,דבשלמא מכס מקום שדרכם לכתוב ,א"כ )אם כך( זה שנותן
המכס לא יתן בלא כתב שהרי הוא צריך להראות שסילק המכס ,א"כ )אם כך( כשהישראל מושיב הנכרי
לקבל מכס בשבת מושיבו שיכתוב דבלא כתיבה לא יתנו לו ,אבל במושיב בחנות כיון שאפשר למכור בלא
כתיבה א"כ )אם כך( מתחלה למכור מושיבו אבל לא לכתוב.
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ועוד דאנן על הרמ"א סמכינן דסובר דגוף הכתיבה של כתב גלחות אינו אלא שבות ,כמבואר בדבריו
בסימן ש"ו סי"א )סעיף י"א( בהג"ה ואף שהבית שמואל בסימן קכ"ו ס"ק )סעיף קטן( אחד חולק ועיין
במג"א )מגן אברהם( סימן ש"מ ס"ק )סעיף קטן( יו"ד אעפ"כ )אף על פי כן( כדאי רמ"א לסמוך עליו.
ומעתה יש עלינו לדון מה שמבואר בסימן רנ"ב ס"ב )סעיף ב'( שאפילו קיבולת אסור בבית ישראל ,אם הוא
רק במה שנכרי עושה מלאכה גמורה דבזה חיישינן למראית העין שיאמרו שישראל צוהו לעשות בשבת,
אבל לא בשבות .אף שגם בשבות חששו למראית העין כמו בזוג שהוא פקוק דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא
)שבת נ"ד ע"ב( וכדומה לזה ,יש לומר שאני התם שיחשדו את הישראל עצמו שעובר על שבות בשבת ,אבל
בדבר שהנכרי עושה ועשיה זו מצד עצמה אינה אלא שבות ,ואז אף אם יחשדו את ישראל לא יחשדוהו רק
על שבות דשבות ,אולי כולי האי לא חששו לחשדא.
ואף שהב"י )בית יוסף( בסימן רמ"ד הבאתי דבריו לעיל ,כתב על האי דקבלת מכס והקשה על הר"ם שהרי
דבר זה פרהסיא הוא ובכה"ג )ובכהאי גוונא( ליכא מאן דשרי ,וא"כ )ואם כך( חזינן שאפילו בקבלת מכס
שהוא שבות מצד עצמו אפ"ה כתב דליכא מאן דשרי בכה"ג )בכהאי גוונא( בפרהסיא ,הרי שאף בשבות
דשבות חיישינן לחשדא.
נראה לענ"ד )לעניות דעתי( שגם מזה אין ראיה ,שאולי הב"י )בית יוסף( לא הקשה זה אלא לתירוץ הראשון
שגם במכס יש איסור תורה דהיינו הכתיבה ,אבל לתירוץ השני ,אולי יש לומר חילוק בין שבות למלאכה.
ואף שבתירוץ השני כתב הב"י )הבית יוסף( בשפה ברורה שלא חילקו באמירה לנכרי שלא במקום מצוה בין
מלאכה דאורייתא למלאכה דרבנן ,וכמו שהעתקתי לעיל דבריו .נלענ"ד )נראה לעניות דעתי( שלא כתב הב"י
)הבית יוסף( כן אלא מעובדא דמהר"ם שהושיב את הנכרי רק לשבתות ,וא"כ )ואם כך( באמת אמר לו להאי
)לזה( שיקבל המכס בשבת ,בזה לא חילקו באמירה לנכרי בין אומר לו לעשות מלאכה גמורה ובין אומר לו
לעשות שבות ,אבל היכא שהישראל אינו אומר לו בפירוש שיעשה בשבת וגם הוא בקיבולת ,הוא היתר
גמור שהנכרי אדעתא דנפשיה קא עביד ,אלא שכיון שהוא בבית ישראל יש לחוש לחשדא שיחשדו שאינו
בקיבולת ,וחשד זה אף אם יחשדוהו לא יחשדוהו שעבר על שבות רק יחשדו שעבר על שבות דשבות
,אולי כולי האי לא מחמרינן בחשדא.
ומה שהביאני לומר סברא זו הוא לפי שראיתי במשנה למלך  129פ"ו משבת הלכה ט' ,על דבר זה שכתב
הב"י )הבית יוסף(דלא חילקו באמירה לנכרי בין מלאכה דאורייתא לאיסור דרבנן ,כתב המשנה למלך
דלומר בשבת עצמו לנכרי שיעשה שבות הדבר מפורש בהרבה פוסקים שהוא איסור ,אבל בדבר זה
שהמציא הב"י )הבית יוסף( דאפילו לומר לנכרי קודם שבת שיעשה בשבת דבר האסור משום שבות ,לא
שמענו בדברי שאר הפוסקים ,ומסיים המשנה למלך שלאסור בקיבולת אפילו אומר לו מערב שבת
שהמציא הב"י )הבית יוסף( חידוש גמור הוא ,עכ"ל )עד כאן לשון( המשנה למלך.
ומעתה אומר אני כיון שחידוש הוא אין לך בו אלא חידושו ,שהאמירה בעצמה אסורה אבל לחוש גם
משום חשדא שיחשדו שהישראל צוהו לא חיישינן ,דודאי אף שיחשדוהו לא יחשדו אותו שאמר בשבת
 129משנה למלך) ,פירוש משנה תורה( ,ד"צ ורשא תר"מ) ,ר' יהודא רוזאניס .( 1657-1727
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שהרי הנכרי יושב כל ימות השבוע ויחשדוהו שאמר לו בתחילת השנה או בעת שהושיבו ,ולכן לא חיישינן
בזה לחשדא.
זה הנראה לענ"ד )לעניות דעתי( להלכה ולא למעשה רק בדבר הזה לפי דבריהם יש חשש הפסק /הפסד/
החיריות .אני אומר שהחנות שיושיבו בה את הנכרי ישכירו החנות עצמה להנכרי ואז הנכרי כי מעייל
הסחורה לביתו מעייל דשכירות ליומא ממכר הוא ,וגם יעשו עמו שחוץ משכרו יקח מכל אלף או מכל ככר
פרוטה או כפי רצונם ,והנכרי ישב לבדו בחנות ואפילו בימות החול לא ישב שום יהודי עמו לסייע לו
במכירה ואז אני מתיר להם .ולרוב הטרדה קצרתי.
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Decise Ezechiela Landaua – vydání Tanina – Orach Chaim –
odstavec 29, prodej o šabatu v obchodu náležejícího židovi,
prostřednictvím nežidovského prodavače.
Otázka
Může nežid prodávat v obchodě jehož majitelem je žid? ¨
Odpověď byla dána 23. elulu 1782
Tazatel:
Rabín Izrael
Rabín Moše K"P Moše Kuttenplan byl rabínským soudcem v Mikulově.
Informace o městě
Místo, kde se nachází obchod je Vídeň
Vídeň v 18. stol. 130 nebyla příznivě nakloněna židům, , pokud se tam přecejen chtěli
usadit museli k tomu mít vzláštní povolení jako usedlí.
Bohatí židé se mohli usadit ve Vídni po zaplacení velmi vysokého poplatku. Ve Vídni
se soustředili největší židovští dobrodinci, kteří posílali milodiary nejen chudým v
celé monarchii, ale i chudým ve Svaté zemi. Náboženské učení se mohlo šířit pouze
tajně a ilegálně prostřednictvím učenců, kteří projížděli městem anebo rabínů, kteří
byli do města pozváni. Již v tomto období se ve vídeňské židovské společnosti začaly
objevovat první známky asimilace, jevu, který se rozšířil v důsledku reforem Josefa
II.
Úvod
Oba vážení rabíni rabín Izrael a rabín Moše K"P (Kuttenplan) se obávali překročit
zákaz švut (zastavení práce).
Zákaz švut je zákaz ustanovenž rabíny a jedná se o soubor činností, které rabínské
autority zakázaly dělat o sobotách.
Zde žádali o povolení nákupu a prodeje o šabatu prostřednictvím nežida a
argumentem bylo, že nežid nepřekračuje zákaz z Tóry, ale pouze zákaz ustanovený
rabíny.
Umístění obchodu: ulice ve Vídni (dnešní Rakousko), kde bydlí nežidé, dům sám je v
majetku žida.
130

Bato, Jom Tov, Ludvik "Vídeň", Haencyklopedia haivrit, díl 15, Hocaat sifriat poalim s.204.
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Nežidovský prodavač je zaměstnanec a proto nemá z prodeje o šabatu žádný zisk.O
šabatu je v obchodě sám a židovský majitel do obchodu nevstupuje, stejně tak během
týdne.
Proces decise
V Šulchan aruch, paragraf 245 odstacec 4, 5 je řešeno, že prodej a koupě jsou
povoleny o šabatu prostřednictvím nežida pod podmínkou, že nežid je společník a má
podíl na zisku spolu s židovským společníkem anebo, že mu žid staanovi mzdu a
neřekl mu specificky, aby prodával zboží o šabatu.
Nelze stanovit decisi na základě této halachy z Šulchan aruch, protože je třeba neřící
specificky že má prodávat a kupovat o šabatu, ale v našem případě nežidovský
prodavač obdržel mzdu za období a šabaty jsou součástí tohoto období. To znamená,
že není obchodní patrnerství mezi židem a nežidem které by obsahovalo přímé a jasné
sdělení, že žid žádá od nežida, aby se o šabatu zabýval obchodem. Pokud se nežid
zabývá o šabatu prodejem a koupí, činí tak výlučně o své vlastní vůli. Proto tato
halacha není relevantí pro náš případ, protože v naší otázce se jedná o jasnou dohodu
mezi židem a nežidem, že prodejem se bude zabývat nežid. Pokud je v obchodní
dohodě mezi židem a nežidem paragraf, že nežid se bude zabývat prodejem každý
den, je to zakázané, protože je zakázáno židovi říct nežidovi, aby prodával jeho zboží
během tržního dne, kdy je zřejmé, že den trhu je šabat, takto vysvětluje problém
Magen Abraham.
Existuje ale cesta, jak povolit prodej a koupi o šabatu prostřednictvím nežida v
obchodě náležejícího židovi tedy prostřednictvím práce uskutečněné na základě
kontraktu. Toto je vysvětleno v následujícím pramenu:
Šulchan aruch, Orach chaim paragraf 244, odstavec 1
Žid, který si pronajme výběr cla (daně) aby z něj mohl dostat také výnos o šabatu, je
to možné (10), pokud tak učiní v rámci kontraktu (33), tedy řekne, pokud vyděláš sto
dinárů. Náleží ti z nich tolik a tolik. Jedná se o povolení v rámci výkonu – práce podle
výkonu – výdělek je podle množství prodavačem prodaného zboží.
Jádro otázky – proč dva vážení židé chtěli otevřít obchod o šabatu? V tomto našem
případě je element , který mění celý obraz a to je obava z velké finanční ztráty, pokud
obchod nezůstane otevřený o šabatu a to z důvodu císařského povolení, které
umožňuje prodej za podmínek lepších, než jaké mají okolní nežidovské podniky.
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Problém vznikne, pokud by byl obchod uzavřen o šabatu, dojde ke zrušení císařského
privilegia a takové zrušení by mělo za důsledek značnou finanční ztrátu. Uveden
příklad hovoří o bance, která pokud by uzavřela svoje dveře před dlužníky, pak by
přestala existovat. Také v našem případě, pokud by obchod byl uzavřen o šabatu, bylo
by odejmuto císařské povolení, což by znamenalo definitivní uzavření obchodu. Toto
cíařské povolení nás poučuje o skutečnosti, že židé se nesměli zabývat obchodem v
oblastech, kde bydleli nežidé, pokud dostali povolení, museli prodávat během celého
týdne včetně sobot a za nižší cenu. K tomuto se vyjadřuje rabín Ezechiel Landau v
tom smyslu, že je mu zatěžko povolit prodej o šabatu, protože je všeobecně známo, že
se jedná o obchod, který je ve vlastnictví žida. Ovšem zákaz prodeje a koupě je
ustanovením pouze učenců (nevyplývá přímo z Tóry), takže existuje možnost povolit
prodej v obchodě, který je v majetku žida. Ovšem rámci prodeje a koupě je třeba psát
a to už je jedna z 39 zakázaných prací o šabatu uvedených v Tóře. Těchto 39 o šabatu
zakázaných prací se učíme z prací spojených se stavbou přenostného svatostánku v
poušti po východu z Egypta.)
Bejt Josef paragraf 244 – přináší komentář rabína Mordechaje bar Holela Aškenaziho
(dále Mordechaj), podle nějž smí žid pronajmout nežidovskou pracovní sílu, aby pro
něj vybíral peníze, pod podmínkou že odměna je v závislosti na objemu obchodního
případu a to přesto, že se jedná o zdánlivý zákaz vyplývající z Tóry.
Podle Jeruzalemského talmudu, (masechet Avoda zara, kapitola 1, halacha A) ,
umělci, kteří pracovali pro žida v jeho domě – to je zakázáno, ale když pracovali na
uměleckých projektech ve svém vlastním domě spolu s židem, je to povolené. Ovšem
toto povolení se vztahuje pouze na případ kdy se jedná o smlouvu mezi židem a
nežidem o objemu práce, v každém jiném případě platí zákaz. Z toho plyne, že všude
tam, kde se jedná o případ, kdy žid pronajme nežidovi zdroj práce, je povoleno
zaměstnat nežida pouze v případě, že se jedná o dohodu na objem práce. Další důvod
pro povolení byla obava ze značné finanční ztráty, pokud by nežid nepřijímal peníze o
šabatu. Je ovšem zakázáno, aby žid byl přítomen o šabatu v obchodě, spolu s nežidem
v době, kdy se nežid zabývá o šabatu obchodem. Zásadně říká Mordechaj, že v
pracovní smlouvě mezi židem a nežidem není zmíněna práce o šabatu, právě protože
se jedná o všeobecnou smlouvu a proto není uveden šabat jako pracovní den. Také
skutečnost, že nežid bude psát během práce o šabatu není ve smlouvě zmíněna,
protože žid mu specificky neřekl, že má psát a nežid, pokud uzná za nutné psát, bude
to tak činit o své vlastní vůli. Další problém, který by mohl vést k zákazu aby nežid
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přijímal peníze je, že všichni vědí, že se jedná o židovský obchod, ale protože se zde
jedná o obavy ze značné finanční ztráty, je i toto hledisko veřejnosti (podezření z
veřejného porušení šabatu) je i toto hledisko zavrhnuto a je povoleno vybírat peníze
pro žida dokonce i o šabatu. Další omezení, které by vedlo k omezení možnosti
vybírat nežidem clo v obchodě žida je, že žid koupil toto právo za značnou sumu
peněz a pokud by neprodával v sobotu bylo by mu toto právo bez náhrady vzato a tím
by ztratil veškeré peníze, které do koupě práva investoval. Samozřejmě zaměstnání
nežida pouze za účelem výběru cla pro žida není povolena od samého počátku.
Podle syna autora (rabína Samuela Landaua) se v našem případě nejedná o zákaz
vyplývající z Tóry, přestože nežid, který vybírá peníze (clo) musí psát o šabatu, ale
protože se jedná o obvyklý proces a nebyl o to výslovně požádán židem, píše tedy o
své vlastní vůli.
Navíc se syn Ezechiela Landaua opírá o decisi Mošeho Iserlese (ReM"a), který je
přesvědčen, že psaní v jazyce jiném, je než hebrejština není zákazem z Tóry, ale
rabínským zákazem. Některé autority s tímto postojem nesouhlasí, ale jiní a mezi nimi
i Ezechiel Landau jej přijímají.
Posledním problémem který je spojen s touto halachickou otázkou je že nežid uzavírá
obchody a pracuje v židovském domě o šabatu, to znamená, že na pohled situace
vypadá jakoby žid přikazoval nežidovi pracovat o šabatu. Ezechiel Landau zkoumal
otázku ze všech hledisek a dochází k závěru, že veřejná práce nežida v obchodě žida o
šabatu není zákazem, který by vyplýval z Tóry, ale jedná se pouze o zákaz rabínský.
K tomuto závěru došel přes to, že existují decise, které s tímto jeho názorem
nesouhlasí.
Závěr
V závěru zdůrazňuje Ezechiel Landau, že v našem případě se jedná o značnou
finanční ztrátu, pokud by došlo k odnětí císařské koncese na výběr cla (daní). Proto
pokud nebude zaměstnán nežid při výběru daně jako součásti obchodní aktivity žida,
bude mu odňata koncese, proto hledal Ezechiel Landau cestu jak z hlediska halachy
ulehčit a proto ve svém rozhodnutí povolil zaměstnat nežida o šabatu při výběru daní,
pokud se celý obchod bude odehrávat v domě nežida a bude se jednat o smlouvu
výlučně na objem práce.
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Historické závěry
Z této decise docházíme k historickému závěru, že židé té doby se nemohli zabývat
obvyklými profesemi a z nutnosti se zabývali hlavně obchodem. Dále vyplývá z
řečeného, že všichni tito majitelé obchodů museli získat povolení od císařské
kanceláře, aby se obchodem mohli zabývat dlouhodobě. Z tohoto důvodu, pokud
vznikla potřeba, aby obchod byl otevřen i o šabatu, bylo nutné na základě výše
uvedené decise zaměstnat nežida. Vztah k nežidovi v tomto případě je vztahem k
prostředníkovi, který umožňuje židovi neztratit licenci a následně získat prostředky k
trvalé obživě.
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שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -או"ח סימן לג
אמירה לנכרי בכתיבת לע"ז )לועזית( בשבת
תשובה :על דבר אשר שאלני הקצין ר' ישראל העניגסבערג ,אם יש מקום למצוא היתר שיעשה לעצמו
חותם שיוכל לדפוס בו חתימתו ממש כמו שחותם בכתב ידו ,בכדי שבכל יום שבת כשהוא יושב עם
השרים הגדולים באמט ,שיוכל לצוות לנכרי שיקבע דפוס החותם בכתבים שצריך הוא לחתום.
הנה דברי רמ"א בסימן ש"ו סעיף י"א בהג"ה ,דכתב שלהם אינו אסור רק מדרבנן ,וכתב כן בשם אור
זרוע )הלכות שבת מלאכת כותב( והוא מועתק מדברי הגהת מיימ' )הגהות מימוניות( בהל' ס"ת )הלכות ספר תורה

פ"ז אות מ' ובהלכות תפילין פ"א אות ע'( .דברי תימה הם ,ועי' במג"א )מגן אברהם( סימן ש"מ ס"ק יו"ד )סעיף י'(,
שהרבה לתמוה עליהם מדברי הרמב"ם )שבת י"א הלכה י'( ומדברי התוס' )תוספות( במס' גיטין )ח' ע"ב דיבור

המתחיל אע"ג( ובמס' ב"ק )בבא קמא פ',ע"ב,דיבור המתחיל אומר( ,וכן הבית שמואל )אבן העזר( בסימן קכ"ו ס"ק
א' )סעיף קטן א'( תמה על רמ"א והביא דברי תוס' הנ"ל )תוספות הנזכרות לעיל(.
ואני תמה על המג"א )מגן אברהם( והבית שמואל ,למה להם להשיג מדברי הפוסקים הלא היה להם להשיג
מדברי משנה מפורשת בפ' הבונה )שבת ק"ג ע"א( הכותב שתי אותיות כו' בכל לשון חייב .ומאד גדלה
התמיהה על האור זרוע ועל רמ"א שהביאו.
ונראה דס"ל להא"ז )דסלקא דעתך להאור זרוע( ,דבכל לשון היינו לשון לעז אבל הכתב צריך להיות אשורית,
ולפי שהכותב שתי אותיות דחייב אינו חייב אלא א"כ )אלא אם כן( השתי אותיות הללו הם בשום מקום
תיבה אחת ,וע"ז )ועל זה( אמרה המשנה שאפילו אינם תיבה בלשון הקודש אם הם תיבה בשום לשון
וכתבם בכתב אשורית חייב.
ואעפ"כ נלע"ד )נראה לעניות דעתי( הוכחה מדברי הגמרא לדעת הרמב"ם והתוס' שכל כתב הוא מן התורה,
בגיטין ח' ע"ב ובמרובה פ' ע"ב ,הקונה בית בא"י )ארץ ישראל( כותבים עליו אונו בשבת ,ומתמה הגמרא
בשבת ס"ד )סלקא דעתך( ,אלא כדרבא אומר לנכרי ועושה .והנה מדקא מתמה בשבת ס"ד )סלקא דעתך( ,ואי
יש איזה כתב שאינו אסור מן התורה א"כ )אם כן( אין כאן תמיהה כל כך.
ואף שבאמת אפי' )אפילו במקום( במקום מצוה לא הותר לישראל שיעשה בעצמו אף דבר שהוא רק שבות
אם אינו עושה ע"י )על ידי( שינוי ,מ"מ )מכל מקום( אף שהדין הוא כן מ"מ )מכל מקום( לא שייך לתמוה כל
כך על הברייתא המתרת ,א"ו )אלא ודאי( שכל כתב הוא מן התורה ועכ"פ )ועל כל פנים( האור זרוע הוא
יחיד בדעה זו ולא מצינו לו חבר
ואפי' )אפילו( אם נימא כדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק ,אכתי אטו אמירה לנכרי לעשות דבר שהוא
משום שבות מלתא זוטרתא )מילה קטנה( היא ,ובפרט אם האמירה תהיה בשבת ,ועיין במשנה למלך פ"ו
מהל' שבת הל' ט' ,וכן בכל היתרים שבס"ס )סוף סימן( רמ"ד בקבלת מכס ובעשיית מטבע שהתירו משום
פסידא )משום הפסד( ,ששם האמירה קודם שבת ובקיבולת ,אבל זה הנדון של הגביר צריך להיות האמירה
בשבת ,וגם לא שייך כאן קיבולת.
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והמג"א )מגן אברהם( בסימן ש"ז ס"ק ז' )סעיף קטן( לא התיר אפילו שבות ע"י )על ידי( נכרי אלא במקום
הפסד גדול ,וכיון שנדון דידן לרוב הפוסקים הוא מלאכה דאורייתא ,אין להתיר אפילו במקום הפסד גדול.
ובלא"ה )ובלאו הכי ( אין לדמות השבותים זה לזה ,וכמ"ש )וכמו שכתב( הרב המגיד בפ"ו מהל' שבת הל' ט',
שהרי בקונה בית בא"י )ארץ ישראל( התירו שבות ,וגבי מילה שהיא מצות עשה חמורה מאד והיא עצמה
דוחה שבת אעפ"כ )אף על פי כן( לא התירו שבות ,והביאו המג"א )מגן אברהם( בסימן ש"ז ס"ק ז' )סעיף קטן(.
ולכן קשה למצוא היתר להגביר בדבר זה.
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Decise Ezechiela Landaua – vydání Tanina – Orach Chaim –
odstavec 33, sdělení nežidovi prostřednictvím vzkazu napsaného v
jazyce jiném, než hebrejština o šabatu
Otázka
Zda je možné připravit razítko, které by neslo vlastnoruční podpis tazatele, aby mohl
prostřednictvím tohoto razítka podepsat dokumenty, které mu předloží během jednání
důležitými ministry v "kanceláři" (Amt) a požádat nežida, aby razítkem podepsal
dokumety, namísto vlastnoručního podpisu.
Tazatel:
Kacín 131 Izrael Honigsberg se narodil v Chodové Plané a zemřel ve Vídni roku 1808.
Jedná se o význačnou osobnost, která žila také v Praze a zabýval se obchodem s
tabákem.
Úvod
Decise se zabývá termínem "nežid pro šabat" (goj šel šabat). Tazatel žádá povolení
pro použití této halachické možnosti.
Sdělení nežidovi "švut" 132 – o každou práci, která je zakázaná vykonávat židovi o
šabatu, je zakázáná také pro sdělení nežidovi, aby ji pro žida vykonal, přestože se na
něj nevztahují halachické zákazy. Toto je z důvodu, aby si židé neusnadňovali
dodržování šabatu.
Psaní 133 je zakázaná činnost o šabatu a svátku. Psaní je jedna z 39 zakázaných
základních prací, psaní byla jedna z činností, které byly dělány v přenosném
svatostánku, protože přesně popisovali stěny (prkna), aby věděli, které je s kterým v
páru.
Švut 134 - činnosti, které rabíni zakázali o šabatu, aby nedošlo k porušené zákazu
vykonávat základní činnosti. Například zákaz přenášení předmětu "mukce" (předmětu
jehož prostřednictvím se vykonává práce zakázaná o šabatu). Například zákaz
přenášení mukce o šabatu je zákazem "švut". Je zakázano přenášet o šabatu pracovní
131

Titul kacín je titulem důležité osobnosti v komunitě.
Encyklopedia Talmudit, Goj, svazek 2, s. 42, odstavec 1
133
Encyklopedia Talmudit, Kotev, svazek s. 27 odstavec 589
134
Otzar Haralmud s. 360
132
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nástroj a tím rabíni ochránili člověka od toho, aby práci začal i automaticky anebo
nevědomky (podvědomě) dělat. Ezechiel Landau se opírá o rozhodnutí Ram´a .
Proces otázky.
Na počátku diskuse je vedena diskuse o tom, zda zákaz psaní pro židy se vztahuje
výlučně na psaní písmem hebrejským (asyrským) anebo také na psaní v jiných
písmech. Ezechiel Landau se opírá o rozhodnutí Ram´a , který píše v Šulchan aruch,
Orach chaim paragraf 306, odstavec 11:
"Je povoleno koupit dům v erec Jisrael od nežida o šabatu a podpisem stvrdit smlouvu
před autoritami."
Ram´a doplňuje v jejich (smlouvu) v jejich písmu, tzn. že zákaz je pouze podle rabínů
a tozhodli takto pouze kvůli micvě osídlení svaté země. "
V odstavci týkající se základní práce "psaní" je zákaz psát dvě písmena v jakémkoli
jazyce, hebrejštině anebo jiném jazyce. Ram´a se se opírá o rozhodnutí Or zarua který
vychází z toho, že psaní os šabatu v jejich písmu (ne v hebrejštině) je rabínský zákaz a
proto je možné říci nežidovi, aby psal

ve svém jazyce (kromě hebrejštiny).

Komentátor Magen Abraham píše v komentáři k této decizi, že Ramba´m ve svých
Hilachot šabat

" a kdo píše v jakémkoli písmu v jakémkoli jazyce – přestoupil

(šabat) a bude potrestán." Z dodatků k masechet Gitin 5 s.B , kde se píše také v
případě, že nežid vykonává činnost místo žida a tento přesně sleduje jak nežid
postupuje a také Bejt Šmuel 135 Even haezer, paragraf 126, odstavec malé a. .... a
sdělení nežidovi napsat něco dokonce v jejich písmu, nejedná se o odvozený švut, ale
o švut . Je jasně řečeno že žádost o napsání je švut.
Pouze v případě koupě domu ve Svaté zemi je povoleno napsat smlouvu o koupi o
šabatu, pokud se kupuje dům od nežida.
Ezechiel Landau nesouhlasí s názorem Magen abrahama, který se opírá pouze o
komentátory a decisota a ne o mišnu samou v masechet Šabat 12, 3 ke doslovně
napsáno: "ten kdo píše dvě písmena není podstatné jestli v pravou rukou anebo levou
rukou, jestli se jedná o jedno jméno anebo o dvě jména anebo o zkratku, v jakémkoli
jazyce je vinen (přestoupením).
Or Zarua, osamocený ve svém názoru říká: V jejich jazyce (kromě hebrejštiny) je
povoleno. "A nenalezli jsme pro něj druha" , píše Ezechiel Landau. Ovšem všichni
135

Bejt Šmuel (B"Š) Rabín Šmuel syn rabína Uriho Šragy Feibuše z Vidislavy (Polsko) se narodil
kolem r. 1640 a zemřel roku 1698, komentoval Šulchan Aruch Even haezer.
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decisoři jsou stejného názoru a to, že jakékoliv psaní v jakémkoli jazyce je zakázané a
proto, kdo píše o šabatu, ten se provinil.
Ezechiel Landau vysvětluje názor Or Zarua tak, aby nebylo porušeno, co je řečeno v
mišně. Pokud je napsáno v jakémkoli jazyce, přestoupil, znamená to, že pokud psal v
cizím jazyce, ale hebrejským písmem, ale je povoleno psát v cizím jazyce, anebo i
hebrejsky ale cizím písmem.
Ezechiel Landau tvrdí také, že pokud se o šabatu ve věci psaní spolehneme na decizi
Or Zarua, pak je to halachický problém.
Ve všech situacích, kdy se jedná o výběr cla je povoleno psát anebo používat razítka v
případě, že pokyn nežidovi byl dán před šabatem a platba v rámci dohody o výkonu,
bez vymezení času. Ovšem kacín rabín Izrael žádá povolení, aby pokyn mohl být dán
o šabatu.
Magen Abraham ve svém komentáři paragraf 407 Odstavec malé z , nepovoluje švut
prostřednictvím nežida, pouze v případě, že by se jednalo o velkou ztrátu – povoluje.
To znamená, že při malé ztrátě není povoleno.
Decise
Ezechiel Landau nenašel decisi, která by povolovala sdělení nežidovi, aby psal o
šabatu. Pokud je povoleno, pak jen v případě, že sdělení bude řečené před šabatem a
platba je v rámci dohody o výkonu. Tazatel v tomto případě žádal povolení psaní o
šabatu samém.
Historické závěry
Rabín Ezechiel Landau nepovolil kacínovi r. Izraelovi, aby připravil razítko, jehož
prostřednictvím by nežid za něj o šabatu podepisoval. Důvod je, že se jedná o zákaz
vycházející z Tóry, také jako v tomto v případě, že se jedná o velkou ztrátu. Navíc r.
Izrael nezdůraznil, že by se jednalo o značnou ztrátu v případě, že by nedostal žádané
povolení.
Z této decise se učíme, že židé měli obchodní styk se svým nežidovským okolím také
o šabatu.

Účastnili se rozhovorů v jejich kancelářích, ale určitá část se snažila

nepřestoupit zákony šabatu. Toto se učíme z dotazu a z decise, kterou tazatel obdržel.
Ezechiel Landau nezjednodušuje svou decisí situaci tazatele, přestože tento v
důsledku decize patrně utrpí finanční ztrátu. Kdo jsou důležití ministři? Patrně se
jedná o obchodníky.
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Katz 136 se táže, nejen, že záporná odpověď byla dána ve velice mírné formě: "Proto je
obtížné najít možnost povolení v této věci." Současně rabín Landau nekárá tazatele za
to, že se o šabatu zabývá záležitostmi všedního dne. Patrně rabín Landau věděl, až
kam může zajít jako duchovní autorita ve vztahu k příslušníkům bohaté vrstvy
obchodníků, kteří jsou v blízkém kontaktu se státními úřady.
Přesto se mi zdá, že situace mohla být i horší a to v případě, že by se r. Israel vůbec
netázal na halachickou odpověď a sám o své vůli by překročil zákony šabatu.

136

Katz, Goj šel šabat s. 101.
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Zákon království
Rabín Ezechiel Landau se vždy snažil o korektní vztah k vládě a jejím autoritám. V
mnoha případech prohlašoval, že je zakázáno se protivit zákonům vlády. V jeho
decisích nalézáme důležitou informaci a to:
..... Zesnulý autor ve svých kázáních a knihách které sepsal, také v této knize, vydání
Kama a vydání Tanina, vždy nabádal k respektování a dodržování zákonů jejich
výsostí a chraň Bože, aby byl překročen byť i jeden z nich. Zákony království musíme
respektovat a dodržovat jako micvu i v Talmudu a u desicorů je psáno Dina dmalkuta
dina 137 .
V předmluvě na začátku knihy, vydání vydání Kama začíná slovy:
"Řekl autor a bylo publikováno a zveřejěno v místech která jsem navštívil že varuji a
upozorňuji ve všech svých kázáních a veřejných proslovech, aby (židé) byli opatrní a
uctiví k naší současné vládě ve všech zemích císařství a jsme povinni se modlit za
blaho králů a ministrů a za mír císařství a jeho obyvatel... 138
Charakteristika
Jedna z výjimečných halachot v systému židovského práva je "Dina dmalkuta dina" ,
což znamená, že nežidovský zákon má význam jako halacha 139 . Tento názor se
objevuje v nové realitě, kde se národ ocitá v diaspoře. Tento halachický postoj
vymezuje právní situaci která vzniká mezi obyvatelem, komunitou a nežidovskou
vládou. Toto uznání zákona země jako závazného pro žida v rámci židovského
právního řádu nelze vidět jako podrobení se nežidovskému zákonu a zavržení
halachy, ale toto ustanovení naplňuje vákuum, které vznniklo v důsledku nové
historické reality kdy židé žijí pod cizí vládou.
Pokud se v Deutoronomiu (5. kn. Mojžíšova) hovoří o králi Izraele a prorok Samuel
rozšiřuje práva a povinnosti krále na všechny vládce tedy i na nežidovské krále. Pro
uplatnění halachy "Dina dmalkuta dina" platí několik podmínek:
a) Vláda je uznaná a její působení je v rámci zákona.
b) Zákony týkající se vlády vedou k řádnémy systému státní správy.
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Odstavec vydavatele k vydání kama, knihy Jore dea, paragraf 1, Následovat budou ještě další citáty
k tématu.
138
Fotokopie tohoto dopisu o odpuštění autora je z vydání Kama viz. Příloha 3.
139
Rakover Menachem, "Dina dmalkuta dina" igdarav, Sinaj, 79, 5731, s. 1 – 12.
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c) Zákon je platný pro všechny vrstvy obyvatelstva a nediskriminuje žádnou ze
skupin obyvatelstva.
d) Platí zákaz kolektivního trestu. Královský zákon není platný, dostane-li se do
rozporu s halachou. Král nemá právo nutit člověka, aby jednal v rozporu se
svým náboženským vyznáním.
Zákon "Dina dmalkuta dina" je v židovském právním řádu znám jako zákon
mezinárodní, protože je psáno: Král zajistí zemi právem, ale kdo ji vydírá dávkami,
pustoší ji. (Přísloví 29, 4).
V následující části mé práce poukáži na místa, kde ve své knize Ezechiel Landau
cituje pojem "Dina dmalkuta dina" v různých případech jako jsou klatby, daňe,
majetkové právo, smlouvy (zvané výměna psaní) a jejich prostřednictvím budu
dokazovat jednoznačný postoj k dodržování zákona státu aniž by došlo k překročení
zákonů Tóry 140 .
Šest níže uvedených responsí z vydání Kama bylo napsáno a vytištěno během života
Ezechiela Landaua ale responsa z vydání Tanina jím byla napsána, ale byla vytištěna
až po jeho smrti.
Spravedlivý rabín žil před sto lety v Čechách. Tam se všichni členové obcí
chovali podle rabína a představitelů obcí. Vláda se nevměšovala do
náboženských záležitostí. Také byla zmírněna některá těžká ustanovení, která
se dotýkala židovských obcí. Někdy vznikly situace, že členové obcí
vystoupili proti rabínovi a představitelům obcí a obviňovali je z příliš
liberálního postoje k náboženství. Vláda o tom věděla, ale nevměšovala se.
Pouze v době vyhlášení výběru daní a jiných těžkých zákonů žádala aby bylo
troubeno na šófar a rozsvíceny svíčky, což mělo mít odstrašující vliv na členy
obcí. Jak je zvedeno v responsi 67, tehdy byly veškeré záležitosti obcí pod
kontrolou vlády a jejích zákonů. Stejně tak není místo pro kladbu jak je
uvedeno v tomto odstavci a v odstavci 66 a 70 a moudrý čtenář si tyto věci
zapamatuje a bude je střežit ve svém vědomí.

140

Hess ve své práci tvrdí v různých poznámkách, "že je těžko dojít k závěru zda se jedná o jeho
halachické smžšlení, anebo zda se obává vlády z důvodů svého postavení." Z tohoto dlvodu se omezuje
ve své práci pouze na hodnocení jeho responsí a opírá se o další autory. Viz. Hess, Rabbi Jecheskel
Landa s. 243 – 250.
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Tato poznámka je uvedena na mnoha místech a to ve spojení s kladbami a sliby 141 z
pohledu změn, kterí se udály během sta let. Vydavatel který psal tuto poznámku 100
let po Ezechielu Landauovi se patrně obával cenzury, protože v jeho době bylo
zakázáno vydávat někoho do kladby jako trestu, aniž by k tomu byl souhlas
království, zatímco v době Ezechiela Landaua bylo povoleno používat tuto metodu a
vláda dokonce podporovala použití klatby ve věci neplacení daní.
Tato poznámka se neobjevila v prvním vydání, ale teprve ve vydáních pozdějších. V
průzkumu, kerý jsem provedla v různých vydáních se poznámka objevuje ve vydání,
které redigoval syn autora (věc, které nemůže být, pokud vydavatel žil 100 let po
smrti autora) a někdy se poznámka objevuje zcela samostatně. Je pro nás důležité
vědět, kdo ji psal, abychom mohli zjistit v jakém období bylo dovoleno vydávat
klatby. Jak je uvedeno v úvodu, tato poznámka se objevuje v responsích k otázkám
týkajícím se klatby. Otázka zní, zda v době Ezechiel Landaua bylo dovoleno
uvrhnout člověka do klatby anebo ne? Následuje tabulka, která uvádí vydání v nichž
se nalézá výše zmíněná poznámka.
Datum
vydání

Kama
Jore dea
1

Kama
Jore dea
66

Kama
Jore dea
67

Kama
Jore dea
70

není

1811
vydáno
synem
autora
18111876
Rusko
1812

Tanina
Jore dea
5

Není
revize

Není
revize

Tanina
Jore dea
145

Tanina
Chošen
mišpat 51
responsa
syna autora

Posláno k
redigování
synem
autora
Kama Jore
dea 67, 68

Není
revize
Redigováno
synem
autora
Kama Jore
dea 67, 68

141

Kladba – vyloučení člena z židovské obce jako trest anebo jako způsob určitého tlaku. Prokletý není
považován za člena obce, není přijat do minjanu, vyhýbají se mu na vzdálenost 4 amot (192 cm),
nejsou s ním uzavírány žádné obchody anebo jiné záležitosti. Steinsaltz Adin, Madrich ltalmud, Keter,
Jeruzalém 2002, s. 164. (Dále Steinsaltz, Madrich).
Niduj – zavhnutí , je jedním z druhů kladby. Člověk, který se dopistil nějakého řestupku a je potrestán
anebo je na něj tímto způsobem vyvíjen tlak, aby něco učinil. Zavržený má zakázáno si oblékat
koženou obuv a stříhat si vlasy a holit se. Vzdálenost od něj musí být také 4 amot. Ovšem je povoleno s
ním uzavítat obchody a učit se u něj anebo ho učit. Rabíni mohou zhoršit podmínky kladby anebo
zavrhnutí.
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Datum
vydání

Kama
Jore dea
1

Kama
Jore dea
66

Kama
Jore dea
67

Varšava
Goldman
1880

Je revize
ne
synem
autora

Je revize
ne
synem
autora

Je revize
ne
synem
autora

Kama
Jore dea
70

Varšava
Goldman
1882
Štětín
1861

Lublin
1873

Tanina
Jore dea
145

Revize ne
synem
autora k
odstavci
141

Je revize ne
synem
autora
Posláno
zaké k
revizi
synem
autora
vydání
Kama odst.
67, 68

Je revize
ale není
napsáno
zda synem
autora
Není revize

Je revize
ale není
napsáno
zda synem
autora
Je revize
synem
autora
podle Noda
b´e Jehuda
vydání
Kama v
Jore dea
67, 68
Posláno k
revizi synu
autora
Kama
67,68

Není revize

Vilna
1891
Vilna
1899
Vilna
1902

Tanina
Jore dea
5

Revize ne
synem
autora
Revize
ne
synem
autora

Vilna
1927

Revize ne
synem
autora
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Revize ne
synem
autora

Tanina
Chošen
mišpat 51
responsa
syna autora
Je revize
ne synem
autora

Z této tabulky není zřejmé, kdo napsal poznámku a dělal revizi. Víme, že syn autora
dělal mnohé revize v responsích svého otce a byl také nejvhodnější osobou pro tuto
práci 142 . Ve vydání Tanina, které vydal syn autora 35 let po vydání Kama a 18 let po
smrti svého otce píše úvodní poznámky syn autora, rabín Samuel, aby tím skryl
uvalení kleteb před nežidovskou vládou.
Jak známo, za života Ezechiela Landaua a i za života jeho syna používali představitelé
obcí tento nástroj (uvalení klatby) s cílem udržet jednotu židovských komunit.
Vydavatelé

se

rozhodli

publikovat

pouze

poznámku

a

protože

vnímali

problematičnost takové poznámky rozhodli se ji publikovat bez uvedení mého jména
– syna autora.
Níže je uveden seznam míst, kde je možné nalézt poznámku k tématu "Dina dmalkuta
dina":
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Kama – Jore dea odstavec 1
Provedl porážku a nedbal na ustanovení (platné) v obci, že porážka se může konat
pouze v přítomnosti dvou řezníků – šochetů a ne jedním. Rabín Abraham Haelma z
rabínského soudu v obci Emden se táže Ezechiela Landaua zda není vhodné zrušit
kletbu, která byla uvalena na řezníky, protože nedodrželi ustanovení platné v obci.
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Kama – Jore dea odstavec 66
Byl vznesen dotaz spolutchánem rabínem, Izákem Eizikem z obce Elkuš ve věci
odvolání klatby, která byla učiněna pod přísahou.
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Kama – Jore dea odstavec 70
Otázka byla vznesena rabínem Menachemem Neivarim ve věci klatby kterou vynesl
rabín nad těmi, kdo hovořili v synagóze a klatbu nad celou obcí, pokud budou hovořit
v synagoze (při bohoslužbě).
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Jore dea odstavec 5 – šochet (řezník)
z jehož šchity (jím poraženého masa) je zakázáno jíst.
Otázka byla vznesena

rabínem Jicchakem, předsedou rabínského soudu v Péczi

(Petša)
142

Úvod syna autora, Orach chaim, vydání Tanina, Machon Jerušalajim s. 27. Hess tvrdí, že tento úvod
byl napsán synem autora, ale nepřináší žádný důkaz. Hess, Rabi Jecheskel Landa s. 243.
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Šochet jehož šchita (maso) je zakázaná, protože je trefa (ritualně nečistá) , zda je
možné odvolat slib, klatbu?
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Jore dea odstavec 145 – klatba, která
byla vynesena nad členy skupiny.
Otázka byla vznesena rabínem Jákobem předsedou rabínského soudu obce Budšpitz.
Jak postupovat, aby byla zrušena klatba na členy určité skupiny, která byla uvalena
podle názoru mnoha členů obce a nyní jeden anebo více lidé z té skupiny učinili
pokání a litují svých činů.
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina Chošen mišpat odstavec 51 (odpověď
od syna autora)
Otázka byla vznesena mnoha představiteli obce, bez uvedení jména. Jeden boháč
věnoval ve své závěti značnou sumu peněz na bejt midraš (synagogu a rabínské
učiliště), zda mají dědicové právo ihned oslovit představitele obce a žádat o použití
peněz na jiný účel, přestože se zavázali vyplnit žávěť pod přísahou a kletbou.
Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Jore dea odstavec 304 (odpověď od
syna autora)
Nevěsta, která žádá zrušit dohodu o budoucí svatbě z důvodu, že jí chtěl ženich
znásilnit a navíc strana ženicha odkládá svatbu přes dohodnutý termín. Otázka zní,
zda je možné osvobodit nevěstu z platby pokuty a uvalení klatby, jak je uvedeno v
dohodě o podmínkách svatby.
K tomuto poznámka podobná jako poznámka uvedená na počátku textu na první
straně.
"... v této době a zvláště pak v naší zemi není místo pro uplatňování soudů o klatbách
a to na základě "Dina dmalkuta dina".
Záležitosti týkající se daní
1.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina Chošen mišpat odstavec 22 –
placení daní podle počtu duší (lidí) anebo podle majetku?
Bohatý student se ptal Ezechiela Landaua jakým způsobem mají být
vybírány daně pro království. Zda podle počtu duší (progresivní daň)
anebo podle výše majetku. Ezechiel Landau doporučuje vybírat daň tak, že
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50% podle počtu lidí a 50 % podle výše majetku. To je systém přijatý
králem.
Dina dmalkuta dina, ale v této věci která je zmíněná v dopise se její výsost
královna rozhodla pro kompromis podle systému, který je zavedený v
Maďarsku a nyní všichni židé společně budou platit podle výše svého
majetku a podle počtu členů rodiny.
Ve své odpovědi vysvětluje, proč je třeba platit podle počtu členů rodiny.
Daň je vlastně nájem, který platí židé nežidům za to, že je trpí ve své zemi.
A proč je třeba platit z majetku? Protože nežidé jsou povinni platit za to,
že nežidé jsou pro ně zdrojem obživy.
Daň se platí z toho důvodu, že používáme jejich zemi jako byt a proto by
bylo správné platit daň podle počtu členů rodiny, ale protože máme i
výdělek z obchodu s nimi a z dalších činností a proto je žádoucí, aby
platili také podle výše majetku. Platba daně – nájemného je za to, že nás
mezo sebou trpí.
Tato slova jsou důkazem, nakolik byla historické realita pro židovské obce
ve věci daní těžká.
2.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina Chošen mišpat odstavec 40 –
kladba ve věci placení daní židovské obci a ne císaři.
Tazatel je Mordechai Benet, předseda rabínského soudu a hlava ješivy v
Mikulově a rabín Moravy.
Ve věci otázky jsem se zpozdil s odpovědí protože jsem měl v úmyslu se
poradit s vládou a potom budu moci dát plnou odpověď, ale dosud jsem se
nezeptal.
Tímto odpovídám na jádro věci tedy záležitost daní. Ve věci daní je třeba
sledovat zvyky přijaté v té které zemi a každá země má své zvyky a ty
nahrazují halachu. Pokud nejsou zvyky, pak platí zákon Tóry a mohou
použít přísahy jeden vůči druhému ...Přesto jsem se od té doby, kdy jsem
zde vždy zasazoval o to, aby k tomu nedocházalo a nebyla klatba, protože
zkušenost svědčí o tom, že se stalo několikrát v místech, kde vybírají daně
pod klatbou mnoho neštěstí až se změnila věc a stalo se (vybírání daní)
příkazem vlády ..... A v našich obcích nebyla jiná možnost, protože daň
pro jeho výsost císaře je také vybírána, ale v obcích kde daň není vybírána
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pro císaře a věc se týká pouze židů je žádoucí, aby daň platili z vlastní vůle
a aby neuvalili na celou obec kletbu.
Ezechiel Landau jednoznačně říká, že místní zvyk (spíše pravidlo) je
nadřízeno halaše. Doporučuje nepoužívat klatbu jako nástroj k vyběru
daní, pokud situace není natolik vážná, že by vznikla potřeba klatby. Také
ve věci výběru daní v židovské pospolitosti nedoporučuje používat klatbu
jako prostředek k přinucení placení daní, protože toto sebou přináší další
problémy spjaté s životem obce.
Dina dmalkuta dina – ve věci zákon a vláda – když jsou zákony země v rozporu
se zákonem Tóry v peněžních záležitostech.
V halachickém majetkovém právu existují zákony, které jsou zcela v rozporu se
zákony království například daně a městské daně. Přes to, že jsou s tím spojené
halachické těžkosti, doporučuje Ezechiel Landau jednat podle halachy Dina dmalkuta
dina 143 .
1.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina Chošen mišpat odstavec 25 –
vymáhání dluhu od sirotků po zemřelém otci.
Žalobce přinesl seznam zboží, které od něj zemřelý otec převzal a žádal
od rabínského soudu, aby rozhodl, že mu sirotci musí vyplatit za zboží
peníze.
A je žádoucí, aby mezi nimi došlo k vyrovnání a to znamená ve prospěch
sirotků, protože před soudy žalobce získá náhradu, přestože tento případ
není Dina dmalkuta dina neboť některé zákony (halachy) nejsou podle
toho a v takovém případě by byly, chraň Bože, přestoupeny zákony
halachy. A my očekáváme každým dnem, že náš milostivý císař vydá
rozhodnutí, aby soudy mezi židy byly souzeny před židovskými
(rabínskými) soudy.
Nehledě na to, že před světským soudem by rozhodli tak, že by sirotci
museli zaplatit, doporučuje Ezechiel Landau najít kompromis, aby sirotci

143

Hess, Rabbi Jecheskel Landa s. 251. Přináší jeden příklad a následují dva další příklady, které
publikuji.
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nebyli ožebračeni a tato decise nemůže být jednoznačně zařazena do
skupiny halachického ustanovení Dina dmalkuta dina. Ezechiel Landau
žádá v tomto případě rozhodnout podle židovského práva.
2.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Orach chaim odstavec 59 –
nežid, který porušil právo žida na prodej destilátu (ostrého vína) 144 ve
městě. Zdali žid může tento destilát dostat zpět po Pesachu?
Otázku klade spolutchán Ezechiela Landaua rabín Eleazar autor díla "Or
Chadaš".
Žid koupil od vlády výlučné právo na prodej piva. Každý, kdo není
autorizován prodávat pivo a bude ho prodávat, bude potrestán pokutou a
navíc zabavené pivo bude předáno židovskému majiteli výlučného práva
na prodej. Prvního dne polosvátku Pesach oznámil městský soudce židovi,
že bylo přivezeno pivo. Během Pesachu žid nemůže pivo převzít, ale po
Pesachu jej chce převzít. Otázka zní, zda žid může převzít pivo přes které
přešel svátek Pesach (tzn., že nebylo prodáno před Pesachem) . Podle
halachy nelze přijmout dar anebo koupit předmět, který neexistuje v
přítomné době. V halaše se tato situace nazývá "davar še lo ba lolam" 145 ,
ale zvykem místa je příjmout právo.
...." možná že se jedná o zvyk země jedná se o dina dmalkuta dina a v době
kdy žid koupil právo na clo podle dina dmalkuta,, ale to že může toto
právo pronajmout již není dina dmalkuta. "
V tomto případě můžeme jednoznačně prohlásit, že decise Ezechiela
Landaua není decizí podle židovských zákonů o majetku, ale podle zákona
království.

3.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina Chošen mišpat odstavec 41 –
zda je možná prodat právo na pozemek po dobu jedné generace
někomu jinému?
Otázku položil rabín David v Tučapech.

144

Jajin saruf – ostré víno (pálenka) název pro destilované alkoholické nápoje v Evrope většinou
pálenka anebo whisky v tomto případě se jedná o pivo.
145
Věc, která nepříšla na svět – majetek, který dosud neexistuje. Člověk nemůže koupit příteli věc,
která v přítomnosti neexistuje, ani jako předmět obchodu ani jako dar. Shechter s. 92
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Židé byli omezeni různými výnosy 146 . Od roku 1726 platil familiantský
zákon, který omezoval počet usedlých židů v tom kterém místě. Vznikla
otázka, zda je možné prodat místo familianta jinému židu. Halachický
problém spočívá v tom, že nelze prodávat něco co skutečně neexistuje,
protože existuje sice právo, ale dům k prodeji. Jediná možnost je, aby
majitel práva pobytu opustil město a právo na pobyt a pak může právo
může prodat.
Vězte, že podle mého názoru podle židovského práva neexistuje možnost
prodeje, protože není nic, co by se mohlo ve skutečnosti prodat. Základ je,
že vlastně neexistuje právo na pozemek ve městě, dům anebo pole k
prodeji. Ale protože to bylo zvykem, je třeba říci, že opustil město a tím se
zbavil svého práva, získal toto právo někdo jiný podle dina dmalkuta dina
a není zde případ koupě, ale pouze opuštění a i o tom je možné
pochybovat, ale pokud již tak postupovali tak je třeba jednat podle zákonů
království a podle rozhodnutí halachického, že se nejedná o koupi ale
opuštění.
4.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Kama - Chošen mišpat odstavec 10
od syna autora.
Jeden člověk půjčil příteli peníze a napsal o tom dopis, který se nazývá
směnka a ne smlouva. Půjčka se uskutečnila v měsíci nisan, ale na směnce
je napsáno tišrej.
Podle zákonů Tóry je rozdíl mezi směnkou a smlouvou. Směnka je dopis
napsaný vlasrní rukou samotným věřitelem, zatímco smlouva je sepsaná v
přítomnosti svědků a je možné zastavit za něj pozemek, pokud dluh není
splacen včas. Podle zákonů země je právní význam směnky a smlouvy
shodný. V našem případě, kdy je uvedeno datum neodpovídající datu
půjčky rozhodne královský soud, že směnka je neplatná a proto peníze
nebudou vráceny a navíc hrozí nebezpečí, dojde k odsouzení k platbě

146

Židům nebylo dovoleno se usadit v místech, kde se těžilo stříbro např. Kutná Hora a v dalších
místech např. v Brně, Plzni atd.
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pokuty. Zatímco podle zákona Tóry může věřitel řící: "splatil jsem dluh
později" 147 a proto je třeba rozhodnout podle zákona Tóry.
.... ale protože směnka je pozdější darovaná v měsícu tušrej a pozdější
datum je zcela neplatné podle halachy Dina dmalkuta dina a věřitel by jim
(královskému soudu)

musel platit pokutu nebudeme posuzovat tuto

směnku podle Dina dmalkuta, ale podle hlubokého zkoumání zákona Tóry,
protože se jedná o rukou psaný dokument a je důvěryhodné řící splatil
jsem.
Šmuel syn autora rozhodl, podle halachy, že dlužník nemluví pravdu, když
tvrdí "splatil jsem" protože se dosud nenaplnil čas směnky. Žádá potvrzení
decise od Ezechiela Landaua a tento jej potvrzuje a píše:
5.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Kama - Chošen mišpat odstavec 11
... jak mohl říci, splatil jsem, když taková směnka podle dina dmalkuta je
neplatná. Je jednoduché říci, splatil jsem, ale je všeobecně známo, že
člověk nesplácí v době mezi napsáním směnky a datem v ní uvedené.... "
V diskuse k tématu, oba rabíni Ezechiel Landau i jeho syn Šmuel zkoumají
právní situaci podle práva občanského královského ve srovníní s halachou.
V tomto případě však není jednáno o tom, zda je nutné zvolit jeden z
právních řádů, ale je jasné, že případ bude pojeddnán podle halachy.

6.

Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina Jore dea odstavec 154 –
milodar, který jej již v rukou gabaje (zástupce obce), zda je možné
žádát o změnu.
Člověk dal milodar, po té kdy onemocněl, změnil názor na použití
milodaru a žádal použití k jinému účelu. Zdali je to možné?
Responsa
" .... tím, že předal do jeho rukou směnku, aniž by ji podmínil nějakou
podmínkou a to podle dina dmalkuta se jedná o směnku. ... "

147

Dokument datovaný později. Směnka, která má pozdější datum, než bylo datum uskutečněné
transakce. Směnka s takovými datem je platná, zatímco směnka na níž je uvedené datum dřívější, než
je datum transakce je neplatná, protože v takovém případě je možnost, že dojde k překročení zákona.
Shechter s. 221.
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Halachicky směnka není smlouvou, protože nebyla sepsána před svědky,
podle zákona království je třeba vyplati směnku tím způsobem, jak je v ní
uvedeno a napsáno vlastní rukou věřitele a proto není možné změnit účel
darovaného milodaru.
Zákony o manželském soužití
Ve všech responsích ve věci manželského soužití není nikdy uvedeno dina dmalkuta
dina oproti použití v responsích týkajících se otázek majetkových anebo daňových jak
je uvedeno výše. V těchto responsích, které se týkají isur vheter (zakázaného a
povoleného) podle halachy se nepřibližují otázkám, které by mohly být posuzovány
podle práva království jak je uvedeno v Šulchan aruchu 148 .
Momentem, který spojuje všechna tato responsa je skutečnost, že není rozporu mezi
právem královským a halachou.
Halacha umožňuje jednat podle určitého modelu, ale nestanovuje, že je nutné tak
jednat, teprve povolení od královské autority je rozhodující.
1. Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Even ha ezer odstavec 102
Žena byla vdaná a neměla děti a manžel žádal povolení ke zrušení ustanovení
rabenu Geršoma, které zakazuje rozvod proti vůli manželky. Ezechiel Landau
povoluje rozvod, ale klade důraz na popsání následujícího:
" A stáli jsme na straně Tóry a došli jsme k závěru, že se jí netýká ustanovení
rabenu Geršoma, ale pokud existují některé zákony království v té věci o
židech není naší vůlí, nedej Bože, přestoupit zákony

království

a

každý

jednotlivý ve své zemi v které žije musí jednat obezřetně, aby nepostupoval v
rozporu se zákony země a nezpůsobil tak židům škodu v tom království."
2. Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Even ha ezer odstavec 21
Žena, která přivedla svého muže k hříchu tím že s ním vedla manželský život
během stavu nida po dobu půl roku, rozhodl Ezechiel Landau že je povoleno
se s ní rozvést i proti její vůli, ale dodal:
148

Šulchan aruch, chošen mišpat, halachot gzila odstavec 8.
... nepoužíváme dina dmalkuta dina kromě záležitostí daňových a cel, které jsou spojeny s pozemky,
protože král rozhoduje o právu ve své zemi a tím udržuje autoritu, ale v jiných záležitostech ne...."
Odstavec 11 . ."... říkáme dina dmalkuta dina pouze v záležitostech z nichž má užitek král anebo se
jedná o záležitosti lidu země, ale nesmí být souzeno podle pohanských zákonů, protože tím by byly
zrušeny veškeré zákony Izraele."
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Je vhodné jí také nechat přesvědčit od úřední osoby (místodržitele), aby byla
přinucena přijmout get (rozvodový list), protože v těchto zemích nemůžeme
učinit takový zásadní krok proti zvykům v zemi i když to vychází z naší Tóry
aniž bychom dostali povolení od milostivé vlády a také já vám nedávám
povolení tak jednat, aniž by jste dostali povolení od milostivé vlády. "
3. Responsa Noda b´Jehuda, vydání Kama – Jore dea odstavec 79
Bylo zvykem v těchto místech, že v majetkových záležitostech lidé podávali
žaloby k soudům království. Nevěsta, která se zasnoubila s mládencem, žádá
zrušit zasnoubení, protože snoubenec maus eleha 149 . Ženich ji zažaloval a
zastavil její majetek. Ezechiel Landau dává právní expertizu z hlediska
halachy a doufá, že soud přijme jeho právní názor. Nevěsta může zrušit
zasnoubení před nežidovskou soudní instancí anebo před ženichem, vše podle
místního zvyku a tím může být osvobozena z přísahy a klatby.
" Především je mé vyjádření pouze z hlediska učitele – more horaa – a nikoli
decisí a strany v tomto sporu musí vyplnit co jim přikáže instance konsistoře,
budiž vyvýšena.
Konzistoř, budiž vyvýšena, již ví, že tento ženich zažaloval tuto nevěstu a celá
záležitost je jak je napsáno ve svaté Tóře a pokud věci zde uvedené naleznou
milost v očích soudců vysoké instance bude to dobré a pokud ne pak jsou
zanedbatelné a bezvýznamné... 150
Ja pouze stanovuji, aby se tato panna, chraň Bože, nevstoupila pod chupu a
vdala se za jiného člověka, ať je to již kdokoli, dokud nedostane povolení od
vysoké instance " ...
4. Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Even ha ezer odstavec 7
Manžel žádá, aby mu bylo dovoleno se oženit s jinou ženou, protože jeho
manželka zmizela a je nezvěstná a on zůstal agun (opuštěný manželkou).
" Zákaz rabínů je v tomto případě ulehčit a uběhlo jiř mnoho let, je
pravděpodoné, že zemřela v roce hladomoru a proto je můj názor povolit.

149

Řekla, že chce zrušit zasnoubení, protože ženich je jí odporný
Termín istance se v této responsi objevuje pětkrát a vždy v souvislosti s poždadavkem a žádostí o
povolení od autority.

150
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Je však známo, že nelze povolit, aby se znovu oženil, pokud nezíská povolení
k sňatku gubernie, aby dali pokyn rabínům k povolení a následně mu bude
dána odpověď zda bude povoleno anebo zda bude nutné vyslechnout svědka
..."
5. Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina – Even ha ezer odstavec 8
Otázka, zda se jedná o důvěryhodného svědka, aby svědčil pro muže, že jeho
žena zemřela. Po zkoumání halachy odpovídá Ezechiel Landau následovně:
Dle mého skromného mínění jsem napsal, ale vy tam musíte zjistit, zda se
nejedná o pravomoc vznešeného císaře, budíž vyvýšen."
Jak bylo uvedeno na počátku této kapitoly ve věci responsí, která mohou být
hodnocena jako soukromé záležistosti jejichž řešení nenapovídá na možný
rozpor mezi zákonem království a zákonem Tóry . Království nezakazuje
zasnoubené dívce se vdát anebo manželovi se oženit s druhou ženou, předání
rozvodového listu ženě proti její vůli po té kdy po deset let neporodila.
Hess 151 zdůrazňuje, že ve všech otázkách týkajících se manželského života,
pokud zákon království není v rozporu s Tórou je třeba ho přijmout.
Pokud je v rozporu, rozhoduje Ezechiel Landau že zákon království není
platný. Přináší o tom důkazy responsí, které nejsou obsaženy v knize
Ezechiela Landaua Noda bjehuda. Responsa, která byla poslána jeho žáku
Eleazarovi Fleckelesovi, rabínu obce v Kojetíně, kdy se ptá zda je možné
povolit představiteli města přestoupit zákon a zapsat židy v rozporu se
zákonem. V městečku bylo povoleno žít několika židům a byla poslána
otázka, zda je možné nechat zapsat další židy jako duchovní (šochety, sofery),
aby mohli vykonat micvu ploďte se a množte se, protože se zvýšil počet
mladých lidí, kteří jsou ve věku, kdy by měli založit rodinu a také jsou panny
a dívky, kterých se to týká" 152 .
Eleazar Flekeles se radil s Ezechielem Landauem a velice si vážil jeho názoru
v odpovědi:
"Můj názor na tuto věc, že zákon je na straně představeného obce ... je třeba
říci zda člověk má ohrozit sám sebe a přivést se do nebezpečí za splnění micvy
151
152

Hess, Rabbi Jecheskel Landa s. 253-256.
Tšuva mi ahava, 109.
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přítele?" Ptali se jinými slovy, zda lze překročit zákon království, které snižují
možnost micvy pria urvia (plození a množení a dokonce prostřednictvím
podvodu a lsti. Odpověď Ezechiela Landaua je kladná.
6. Responsa Tšuva mi ahava 112
... "Zdá se, že žádný člověk není povinnen ohrozit sám sebe, pro to, aby
umožnil jinému vyplnit micvu, kterou je možné vyplnit v jiném místě, ale
nakolik je možné je třeba se snažit prospět druhu a je třeba ospravedlnit
nakolik je to možné a již bylo řečeno moudrými a opatrnými, že není třeba výt
příliš naplněn obavami a srdce oddané (Tóře) se má obavu (z Boha).
Hess 153 interpretuje responsa Ezechiela Landaua tak, že představený obce má
jednat podle žádosti členů obce a nemusí se obávat autority království, ale
pouze se bát Boha, který vidí jeho skutky. Je třeba pozorně číst počátek
responsa " ... je třeba říci zda člověk má ohrozit sám sebe ... " a pokračuje .."
ale nakolik je možné je třeba se snažit prospět druhu a je třeba ospravedlnit ..."
Já situaci vidím jinak, tzn., že pokud je možné obelstít království a
představený obce nebude přistižen při podvodu. Otázka je také, zda je možné
dojít k závěru na základě jedné odpovědi, která se navíc nezabývá otázkou
povolení a zákazu. Otázka je, zda je možné dojít k závěru, "Pokud zákony
království (státu nejsou v protikladu k zákonům Tóry – je třeba je pešlivě
dodržovat, ale pokud tomu tak není, řešením je takové zákony obejít i za
použití podvodu 154 .
Dovoluji si vážně pochybovat o tomto názoru. V této odpovědi Eleazarovi
Flekelesovi není nic nového, protože odpověď se vztahuje ke specifické
situaci a je možné do určité míry jednat mimo dohled vlády. Je zde uveden
pouze jeden jednotlivý případ, který nelze zevšeobecnit. Ormulace, podle
nichž je třeba dodržovat zákony království, pokud nejsou v rozporu se zákony
Tóry se vine jako červená nit všemi responsy, která zde byla uvedena. Z
drurhé strany, to co je v protikladu k Tóře by Ezechiel Landau nerozhodl
jinak, protože se může opřít o dina dmalkuta dina v halaše Šulchan aruch. Na
druhé straně ani království nemá zájem vystavit židy zbytečným dilematům ve
volbě mezo zákonem království a zákony Tóry. Například se nevměšuje do
153
154

Hess, Rabbi Jechezkel Landau s. 255
Tamtéž, tamtéž
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zákonů manželského života, což prohlásil Josef II a nežádala předložení
akademických titulů od rabínů, jako podmínku zastávání rabínského úřadu.
Závěrem lze prohlásit, že majetkové právo, pokuty jsou z pohledu Ezechiela Landaua
oblastmi práva v nichž podle jeho respons nelze přestoupit zákon království. Časté
opakování tohoto principu Ezechielem Landauem ve vztahu ke království vychází z
toho, že při jeho nástupu do funkce rabína Prahy byli židé 25 let pod vládou Marie
Terezie (1755-1780) a rok po té, kdy byl jmenován rabínem vypukla sedmiletá válka
proti Prusku. Ezechiel Landau složil klatbu a modlitbu za úspěch vojsk královny.
Klatba 155 byla uveřejněna v Praze ve Staronové synagóze při vyndaném svitku Tóry,
při zvuku šófaru a po té byly zhasnuty svíce, v přítomnosti představitelů obce a členů.
Bylo povinností všech se modlit za zdraví královny, číst každý den 10 Žalmů.
Každého dne se postilo deset členů obce až do východu hvězd. Kletba stanovila, že
každý je povinen pomáhat královně a přísný zákaz vyzvědačství ve prospěch nepřítele
anebo dokonce uzavírat obchody s táborem nepřítele. Každý kdo by věděl o někom,
kdo by přestoupil to, co je v klatbě uvedené je povinen informovat vládu. Každý, kdo
by to neučinil, bude vydán soudu a potrestán smrtí. Z toho, že Ezechiel Landau nařídil
že je třeba udat každého kdo by přestoupil tento zákaz , vidíme nakolik vážná byla
tato kletba pro záchranu židů. Každý, kdo by přestoupil varování v klatbě uvedené
bude vyloučen z židovské obce, nebude přijat do minjanu, nebude účasten při
modlitbě, nesmí se oženit, nebude pohřben. Každý člověk, který se bude modlit za
zdraví královny dojde požehnání materiálního i duchovního. Klatba byla předložena
autoritám a stala se určitou ochranou proti možným obviněním o nedostatečné
loajalitě. Královna zakázala v Čechách klatby a proto oznámil Ezechiel Landau, že
bylo na místě zveřejnit klatbu dříve, na počátku války, ale "z důvodu zákazu klatby v
Čechách byla klatba zveřejněna teprve nyní " 156 .
Svědectví o této klatbě nalezneme v responsích vydání Tanina Even haezer, odstavec
88 : "prožili jsme zde nějaké těžkosti v důsledku zvuku válečných polnic (tazatel
patrně žádal o text modlitby) .... "přijmi text modlitby kterou jsme složili pro
ukončení války " (a tázal se ve věci klatby z roku 1756 zda pokračuje u v roce 1757)
... a ve věci klatby bylo připomenuto, že válka trvá i v roce 5517 (1757) a je třeba
155

Kopie letáku klatby z Státní knihovny – příloha 4 . Celý text je uveden v knize Kammelhaar
Jekutiel, Toldot mofet hador, vydavatelství Merkaz ltora vda´at, Machon Hanoda b´Jehuda, 5739, s,
32-35 ( dále Kammelhaar, Toldot).
156
Kammelhaar, Toldot s. 33.
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upozornit každého aby nečinil ve zlém úmyslu srdce nic, co by vedlo k trestu
klatby 157 .
Když královna Marie Terezie onemocněla v roce 5528 (1768) složil Ezechiel Landau
modlitbu za její uzdravení, na jejím počátku četli deset veršů Žalmů a byla vytištěna
brožurka s modlitnou. Když se královna uzrdravila, byla složena vzláštní děkovná
modlitba, který byla pronesena v Maiselově synagoze a ve všech synagogách ve
městě 158 .
Roku 1772 byla včleněna do Rakouska Halič a s ní mnoho židů 159 . Roku 1776
vyhlásila Marie Terezie nový edikt který se nazýval "židovský řád" , smyslem bylo
okleštění židovské autonomie v této oblasti. Podle tohoto ediktu byl zvolen jeden
rabín, odpovědný za celou Halič a jemu bylo podřízeno 12 představitelů a předsedů
obcí. Tento soud měl funkci jakési vlády pro židy zřízené císařskou vládou. Ezechiel
Landau po zvolení do této funkce psal v Responsa Noda b´Jehuda, vydání Tanina –
Orach Chaim odstavec 36 .... A hle v těchto dnech se mé srdce naplnilo radostí,
protože jsem byl blízek myšlenek k pohybu a stěhování, do své vlasti, protože bude
zveřejněno, že jsem byl zvolen do země Halič ovšem loučení odsud je těžké jako
loučení z přinucení a proto moje duše nenalézá klid a každého dne se shromažďují
členové obcí a spolků a prosbou a modlitbou prosí abych se rozhodl s konečnou
platností, ale moje mysl ještě není připravená k takovému rozhodnutí a hledá
správnou cestu.
Podle sdělení členů pražské židovské obce na něj byly vyvíjeny silné tlaky, aby zůstal
v Praze. A tak se také stalo, přes to, že měl silnou touhu se vrátit do svého rodného
Polska a přes to, že se v Praze dočkal mnoha zklamání 160 . Přestože nepřijal funkci
rabína v Haliči jako "rabín z rozhodnutí království" v Polsku Ezechiel Landau byl i
nadále loajální ke královně a

po její smrti pronesl smuteční řeč, v přítomnosti

zástupců císařství a představitelů židovských obcí. V smuteční řeči chválil královnu a
jejího syna a nástupce císaře Josefa II a tato smuteční řeč byla i publikována v tištěné
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Hess, Rabi Jechezkel Landa, s. 245 tvrdí, že se jedná o dodatečnou klatbu. To nemůže být, protože
pokud by se jednalo o dodatečnou klatbu, Ezechiel Landau by ji veřejně vyhlásil stejně jako to učinil v
popsaném případě. Z responsa je patrné, že tazatel se ptá, zda klatba ještě trvá také rok po jeho
vyhlášení roku 1757.
158
Kammelhaar, Toldot, s.77. Fotokopie modlitby úspěch Marie Terezie ze Státní knihovny viz.
Příloha 4.
159
Tamtéž s. 79-81
160
Hess, Rabi Jechezkel Landa, s. 246 , vychází z kázání.
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brožuře 161 . Období vlády Josefa II., který vyhlásil "Toleranční patent" je milníkem
pro emancipaci evropských židů a jejich začlenění do života většinové společnosti.

161

Viz kopie smutečního projevu, kopie ze Statní knihovny, příloha 1.
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Tabulka důležitých událostí v životě Ezechiela Landaua, královny Marie Terezie a
císaře Josefa II.
Marie Terezie

Josef II

narození 1713 - 1793

1717 - 1780

1741 – 1790

1740

Stala se královnou českou
a uherskou, zvýšila daně.
Židé nesouhlasili, odložila
rozhodnutí o pět let.
Vyhnala židy Prahy a
teprve po 3 letech se
směli vrátit.
Návrat židů do Prahy díky
intervenci tureckého
sultána.

Datum

Ezechiel Landau

1745
1748
1755

Jmenován rabínem Prahy

1756

Složil modlitbu za úspěch
královny ve válce a vydal
klatbu
proti
škůdcům
království.
Podporoval vojenskou službu
židů jako pomoc Marii
Terezii 162
Žádal Marii Terezii o pomoc
ve věci návratu Eybeschitze
do Prahy.
Složil modlitbu za mír v
království a varoval před
účastí v nepokojích a před
krádežemi 163 .

1757
1760
1768

1772
1776
1777

Pruský král zahájil
sedmiletou válku.
Marie Terezie přijela do
Prahy v době obléhání.

Marie Terezie
onemocněla.

Halič byla připojena k
Rakousku.
Ustanoven "Židovský
řád" za účelem omezení
židovské autonomie 164 .
Vydání knihy Noda b´Jehuda, Vydání souboru ediktů k
vydání Kama ke čtyřem dílům zavedení Triviální školy
Šulchan aruch.
se všeobecnou školní
povinností.

162

Mofet hador s. 71
Tamtéž s. 35
164
Tamtéž s. 69
163
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Datum

Ezechiel Landau

narození 1713 - 1793
1782

Marie Terezie

Josef II

1717 - 1780

1741 – 1790

Jako odpověď na založení
Triviálních škol se mu
podařilo založit moderní
židovskou školu

Toleranční patent umožnil větší
aktivitu židů v životě
společnosti a hospodářství,
důraz na právo sebeobrany
každého žida a usnadnění
života v mnoha oblastech,
Vedle toho také prohlášení proti
přirozenému přírůstku
obyvatelstva "nadmíru",
likvidace autonomie
židovských obcí a zrušení
znaků. Které oddělovaly židy
od jejich okolí (oděv a jazyk).
V manželském právu byl
zaveden jednotný zákon pro
všechny bez rozdílu vyznání.

1783
1785

Na popud císaře vydává dílo,
v němž srovnává manželské
zákony židovské se zákony
státu.
Dílo
se
nazývá
manželské
právo
podle
zákona Mojžíšova a Talmudu
na přání císaře Josefa II. Od
rabína Ezechiela Landaua
vrchního rabína v Praze.
Židé byli povinni předložit
potvrzením že chodili do
triviální školy,
Poprvé byli židé vyzváni
evropským
panovníkem
k
odvodu do armády.

1786
1788-89
1797

1811

Ezechiel Landau navštěvuje
členy obce a má dlouhé
kázání 165
Rabíni měli předložit doklad,
že studovali na univerzitě
(nebylo praktikováno).

Vydání
Tanina,
synem
Samuelem Landauem – 18 let
po smrti Ezechiela Landaua
Židé se směli usadit v Čechách
a na Marově, kdekoli chtěli.
Zákony o ghetu byly zrušeny.
Naprostá emancipace židů

1848
1867

165

Mofet hador s. 81-83
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Závěr
Můj výzkum se týká otázky respons jako zdroje historické informace. Nehledě na
různost názorů ve vědeckém bádání, které jsem uvedla na začátku mé práce, jsem
během svého bádání dospěla k závěru, že je možné považovat responsa jako zdroj
historické informace, ovšem je třeba jisté opatrnosti a důkladného zkoumání. Více než
to, responsa a to zejména halachické příkazy ve věci všedních halachických záležitostí
denního života dokumentují složité historické situace života židů v nežidovském
okolí. Z tohoto důvodu je třeba srovnávat popisované situace s popisem historických
pramenů a literatury té doby. Druh otázek, které byly kladeny halachickým autoritám
a zejména Ezechielu Landauovi, a které jsou objektem mého výzkumu před námi
rozprostírají obraz halachických problémů, které zaměstnávaly židy žijící v
nežidovském okolí, napovídají o způsobu jejich obživy a těžkostí s tím spjatých v
různých místech a o vztahu k vládě a jejím autoritám, které nejednou změnily
halachickou autonomii a přinutily židovské obyvatelstvo jednat podle modelů do té
doby halachicky nepřijatelných.
Jak jsem uvedla, ve svém výzkumu se zabývám studiem života židů v nežidovském
okolí během 18. stol. v židovských obcích Čech a Moravy a dalších místech, jak je
uvedeno v reponsích rabína Ezechiela Landaua, zvaného podle jeho monumentálního
díla Noda b´Jehuda v části halachy Orach chaim. Po většinu doby, kdy působil jako
vrchní rabín v Praze byla vláda v rukou královny Marie Terezie, vévodkyně
Rakouské, silné vládkyně, která uzákonila mnohé těžké zákony s cílem utlačovat své
židovské poddané.
Povinnost platit vysoké daně a familiantský zákon, který stanovil, že pouze nejstarší
syn se smí oženit a založit v místě rodinu, byly skutečnosti, které drakonicky působily
na rozvoj židovského života. Navíc její vláda byla postavena na neustálé hrozbě a
strachu pro židovské obce a tato situace nutila představitele obcí jednat velmi
obezřetně, aby uchovali alespoň stávající situaci a aby nedocházelo k jejímu zhoršení.
V této napjaté situaci musel Ezechiel Landau velmi opatrně řešit responsa a decise,
aby se je jednat nedotkl vrchnosti a na druhé straně, aby neohrozil tradiční víru
tazatele. To vše tak, aby udržel pevnou linii tradičního judaismu a nebyl obviněn z
příklonu k Haskale. Ekonomický a politický tlak který vyvíjela vrchnost je dobře
rozeznatelný v responsích , která jsem zkoumala a problematičnost rozhodnutí
nevychází z halachických řešení, ale je způsobeno tím, že v některých případech
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neexistuje precedenc ve starší

halachické literatuře. Proto se analýza zde

předložených responsí netýká pouze halachického významu, ale ve své práci jsem
předložila i obšírnou analýzu detailů postupů při přístupu k halaše abych umožnila
pochopení pocitu odpovědnosti a historickou realitu, která tížila bedra Ezechiela
Landaua. Toto je zřejmé z citu pro detailní a přesné vyjádření hloubky myšlenkového
postupu, znalý všech oborů halachy z rabínské doby a dále, vedle toho byl i
neobyčejně kreativním myslitelem, kterž dokázal nalézt a formulovat i neobvyklá
řešení. Vše to při zachování věrnosti principů tradiční halachy, aniž by opomenul
atmosfíru doby a její problematičnost.
Responsa Ezechiela Landaua byla vždy charakterizována věrností k halaše při
zohlednění složitosti života židů pod nežidovskou vládou. Z důvodu zachování
halachické autonomie, nakolik to bylo možné, projevoval loajalitu a spolupracoval s
vládou, přestože po většinu jeho života vládla Marie Terezie tvrdou rukou nad svými
židovskými poddanými. Ezechiel Landau vyzýval k úctě ke království, složil
modlitbu za úspěch Marie Terezie. Ezechiel Landau vyzýval k úctě ke královně a
dokonce hrozil uvalením klatby na každého, kdo by se odvážil vystoupit proti
současné nežidovské vládě.
Z rozboru responsí Ezechiela Landaua je zřejmá jeho snaha nalézt dialog s
nežidovskou majoritní společností, za účelem existenčních a společenských možností
a nikoli převzít její zákony a modely jednání. Používal všechny své intelektuáln
schopnosti, aby nalezl co nejvhodnější cestu pro uplatnění židů ve společenském a
ekonomickém životě aniž by se museli vzdát pro židy povinných pravidel židovské
tradice a zákonů Tóry.
Následuje ukázka historické lekce, která vyplynula z analýzy responsí, kterou jsem se
zabývala ve své práci.
Židé žili v nežidovském okolí i v domech které se nalézaly mimo gheta, která
existovala od 14 – 15 století. Své domy stavěli jako kontraktoři prostřednictvím
nežidovských dělníků. Někdy bylo problematické sehnat stavební dělníky, protože
vrchnost jim zadávala práci podle svých potřeb. Zaměstnání židů byla následující:
majitelé továren na zpracování tabáku, kartounu, palírny. Pro výrobu a distribuci
tabákových výrobku a pálenky měli výhradní licenci od vlády. Během doby se
továrna na tabákové výrobky stala také kanceláří pro sjednávání obchodů a
poskytování půjček. Potraviny byli židé nuceni kupovat od nežidů, protože se nemohli
zabývat zemědělstvím tedy produkcí zeleniny, ovoce, masa a mléka. Museli se také
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zabývat rituální způsobilostí tvarohu a sýra vyrobeného nežidy a také koupi masa od
nežidovského obchodníka (rituální řeznící – šocheti, byli židé) anebo zda je možné
vyrábět pálenku ze sušeného ovoce o svátku Pesach.
Během křesťanských svátků a také během šabatu a židovských svátků neprobíhaly
obchodní kontakty. Nežidé znali pravidla dodržování šabatu a svátků, jak byla
dodržována v židovských obcích, jako například, zákaz používání služeb námezního
dělníka na šabat a halachická pravidla prodeje a koupě o šabatu. Vše toto se můžeme
naučit z obav, které měl Ezechiel Landau ze znesvěcení Božího jména anebo porušení
pravidel na pohled. Židé byli ohroženi finančními ztrátami jako například: při stavbě
domu kacína anebo obava ze ztráty zaměstnání pro mnoho otců rodin v továrně na
tabákové výrobky. Vláda sice dala židům licenci na, ale sledovala jejich příjmy a
podle toho vymáhala daně. Proto vznikla obava z konkurence mezi židovskými a
nežidovskými obchodníky. Židé pracovali s nežidy o šabatu, účastnili se jednání, jak
vyplývá z žádosti rabína Izraele, připravit razítko s jeho vlastnoručním podpisem a
prostřednictvím nežida podepsat o šabatu. V tomto případě ani jinak velmi tvůrčí
Ezechiel Landau nemohl nalézt povolení pro překročení zákona Tóry. Většina otázek
(šest z deseti) se zabývá otázkou prodeje chamecu (kvašeného) nežidovi o svátku
Pesach. Tato skutečnost svědčí o tom, že vztahy mezi židy a nežidy nebyly
nepřátelské, ale jednalo se o sousedské styky, kdy

žid mohl žít podle svých

náboženských tradic a spolehnout se na pomoc nežida, protože prodej chamecu je
skutečná obchodní transakce. Většina responsí se týká obchodního styku s nežidy.
Obchod svědčí o dobrých sousedských vztazích za účelem výdělku pro obě strany a
nikoli nutně harmonické soužití dvou národů. Výjimečné je povolení, které vydal
Ezechiel Landau ve věci užití služeb nežida při ohřevu vody v mikve o svátku,
přestože to není zcela nutné, protože je možné nalézt jiné, jednodušší halachické
řešení. Je třeba si položit otázku zda se v tomto případě jednalo o podporu spolupráce
a interakce s nežidovským okolím. Z výše uvedeného vyplývá, že existoval protiklad
mezi dobrými, každodennímu sousedskými vztahy a obavou z cenzury, uvalení daní
a zákonů ze strany vlády, která byla v mnoha responsích

Ezechiela Landaua

chválena, proto také nevidíme kritiku anebo odpor k nežidovské společnosti, protože
toto nežidovské okolí umožňuje dodržení halachy.
Na závěr pokládáme otázku zda jsou responsa výkučným pramenem pro studium
historie? Má odpověď je složitá. Responsa sice mapují současnou situaci, tak jak byla
v té či oné historické době, když byla kladena otázka a dokonce přináší příklady z
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každodenního života, ale je třeba k ní přiložit relevantní vědecký výzkum z dobové
literatury, seznamy členů obcí, smlouvy, mapy, dokumety, knihy pojednávající o
morálce a kázání, pouze spojením poznatků z těchto zdrojů a z responsí je možné
získat věrohodný historický obraz.
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