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▨ Abstract: Rabbi Aharon Epstein (1895 – died in the Holocaust) came to Prague from Romania via 
Carpathian Ukraine in 1930. He was one of the last from a long line of Orthodox scholars of Eastern 
European origin who were since mid -19th century invited to serve the small Orthodox segment of the 
Prague community and to help it survive. Rabbi Epstein pronounced his first Prague sermon on 1 Kislev 
5691 (22 November 1931) in the Old New Synagogue and served as a member of the rabbinic court 
(Rabinatsassessor) and was responsible chiefly for supervision of the local Kosher butchers.
 The present study describes two publications that Rabbi Epstein published in Prague. Chronologically 
first is Epstein’s  most extensive work, namely, collection of responsa Kapei Aharon (Aaron’s  Palms, 
Ex 29:24 and Lv 8:27). The book was published in 1933 and was printed in Mukachevo (Munkácz) in 
Czechoslovak Carpathian Ukraine. It is marked as the first volume, however, the sequel never appeared. 
Many of the texts included in the collection are Prague -related and offer an interesting insight into 
the life of the Orthodox segment of the Prague Jewish community, refering to figures such as Salomon 
Hugo (Tswi) Lieben (one of the co -founders of the Jewish Museum in Prague), the future historian Otto 
(Gavriel) Muneles or to the study group Tiferet bachurim.
 The second publication is a short commentary on the Book of Esther called Besime d’pirje (Besima de ‑purya), 
published in Prague in 1937 (typed and cyclostyled on a thicker pink paper). The book as an artefact is a telling 
manifestation of its author’s identification with Czechoslovak Republic. The selection of the genre – related 
to the miraculous redemption of Jews from a terrible peril, as narrated by the book of Esther – was certainly 
not arbitrary considering the historical context. Epstein writes toward the end of his text: “We, the Jews of 
Czechoslovakia (Yehudim bnei Medinat ha ‑Čechoslovakiyah), must thank God that he placed our share and 
destiny among educated and peaceloving people, to the land of mercy, built on the base of justice and law.”
 The book contains also a Hebrew eulogy of Tomáš Garrigue Masaryk (d. 14 September, 1937) authored 
by Rabbi Epstein. Some of the copies include an inserted sheet of paper (same type as the whole book) 
with a Czech translation of the same eulogy.
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Dějiny Židů v českých zemích a ještě více v Praze v období před druhou světovou vál-
kou jsou v posledních desetiletích předmětem oprávněného zájmu historiků. Výzkum 
se ve svých nejvýznamnějších publikačních výstupech zaměřuje na specifický cha-
rakter českých Židů (Hillel Kieval),1 na určení jejich identity v multilingvním a mul-
tietnickém prostředí (Kateřina Čapková)2 a na český antisemitismus, jakožto mezní, 
avšak rozšířený modus nežidovského vztahování se k Židům (Michal Frankl).3 I když 
naznačené trendy v mnoha ohledech vyplňují důležité mezery v našem poznání dějin 

1 Hillel KIEVAL, Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 
1870–1918, Praha – Litomyšl 2011.

2 Kateřina ČAPKOVÁ, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938, Praha – Litomyšl 2005.
3 Michal FRANKL, Emancipace od Židů. Český antisemitismus konce 19. století, Praha – Litomyšl 2007.
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českých Židů, nutně se soustřeďují na formulaci vůdčích trendů v české židovské spo-
lečnosti jako takové nebo na ty její rysy, jež ji vymezují vzhledem k židovským menši-
nám v  jiných regionech. Z hledáčku obecné historie tak vypadávají některé aspekty 
dějin českých Židů, jež jsou při z pohledu zevnitř i zvenčí marginální, avšak dotvářejí 
obraz jejich kulturních dějin, jenž by bez nich nebyl úplný. Jedním z takovýchto dosud 
nepopsaných témat jsou moderní dějiny ortodoxního judaismu v Čechách. Přítomný 
materiálový příspěvek představuje dva hebrejské texty spojené s předválečnou židov-
skou Prahou a  chce být vybídnutím k  dalšímu výzkumu ortodoxního proudu místní 
židovské obce.4

Pražští ortodoxní rabíni (1840–1940)

Pražští rabíni, kteří se od druhé poloviny 19. století hlásili k ortodoxii, vědomě a pro-
gramově usilovali o vlastní kulturní „pozápadnění“, přestože kořeny měli zpravidla ve 
východní Evropě. Vedle náboženského vzdělání studovali orientalistické obory na evrop-
ských univerzitách a mnohdy se pokoušeli etablovat jako badatelé. Toto směřování bylo 
současně vynuceno prostředím českých židovských obcí v 19. století, transformujících 
se pod vlivem asimilacionistické politiky směrem k reformnímu nebo alespoň kulturně 
pozápadněnému židovství. Omezíme -li se jen na vrchní pražské rabíny, pak již Šelomo 
Jehuda Rapoport (1790–1867), který do Prahy roku 1840 přišel z haličské Tarnopole, patřil 
mezi umírněné židovské osvícence. Jeho nástupce Mordechaj Markus Hirsch (1833–1909) 
pocházel z uherského Tiszabö a získal vynikající tradiční vzdělání, po příchodu do Prahy 
však studoval i na místní univerzitě. Také Nathan Ehrenfeld (1843–1912) pocházel z teh-
dejších Uher a studoval na nejprestižnějších ješivách,5 vystudoval však také vídeňskou 
univerzitu a v Kielu obhájil disertaci o pozdně středověkém filosofickém spise Sefer ha‑
‑‘iḳarim Josefa Albo.6 Nejvýznamnější osobností mezi pražskými ortodoxními rabíny nové 
doby a vlastně posledním učencem světového formátu na postu pražského vrchního ra-
bína byl Ḥajim (Heinrich/Jindřich) Brody (1868–1942), jenž pocházel z Užhorodu, studo-
val v Berlíně (mimo jiné u Moritze Steinschneidera) a přišel do Prahy roku 1905 po svém 
působení v Náchodě. Brody byl předním badatelem v oblasti středověké poezie, jehož 

4 Jediným pokusem o zhodnocení problému je studie Jany KRUŽÍKOVÉ, Židovské náboženské obce 
a ortodoxní Židé v Československé republice ve dvacátých letech 20. století, in: Blanka Soukupová – 
Marie Zahradníková (edd.), Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Sborník před-
nášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 
2003, Praha 2003, s. 98–105. Článek, který vychází z popularizující přednášky, jež si neklade za úkol 
téma pojednat vyčerpávajícím způsobem, se přesto i tak na omezené ploše dopouští jistých zkres-
lení. Nejdůležitějšími příspěvky k tematice ortodoxního judaismu v pražské židovské obci 19. sto-
letí jsou hesla Ivety Cermanové do YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe o Nathanu Ehrenfel-
dovi, Samuelu Freundovi a Alexanderu Kischovi, dostupné i online http://www.yivoencyclopedia.org 
[náhled 15. 9. 2013], jež zároveň podchycují i důležitou související literaturu, a recentní monografie 
Michaela MILLERA Rabbis and Revolution: The Jews of Moravia in the Age of Emancipation, Stanford 
2011, přestože ta klade důraz na období první poloviny 19. století.

5 Tj. vyšších školách (pozn. redakce).
6 Iveta CERMANOVÁ, Ehrenfeld, Nathan, in: YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, dostupné 

online http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Ehrenfeld_Nathan [15. 9. 2013].
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práce, publikované v nejprestižnějších časopisech a nakladatelstvích sice dodnes znají 
všichni judaisté, o jeho pražském působení však zatím víme málo.7

Rabín a rabínský soudce (dajan) Aharon (Arnold) Epstein se narodil 25. prosince 
roku 1895 v Glodu.8 Do Prahy přišel v roce 19319 z Rumunska přes Zakarpatskou Ukra-
jinu a i během svého působení v Praze si zachoval úzké vztahy s ortodoxními učenci 
ze svého rodiště, jak je patrné z aprobací (haskamot) v jeho tiskem vydaných spisech. 
Úzké vztahy měl Epstein zejména s ortodoxními učenci v Užhorodu. V Praze působil 
jako člen rabínského soudu, tedy jako dajan. Jakožto „Rabinatsassessor“ dohlížel na 
provoz košer řeznictví a související záležitosti.

Na pozadí provedeného stručného přehledu pražských ortodoxních rabínů je 
zřejmé, že Aharon Epstein se svým profilem vymykal nejen v kontextu převážně ne-
-ortodoxní pražské obce jako takové, ale – což je významnější – i v kontextu menšino-
vého ortodoxního proudu. Zatímco Epsteinovi předchůdci s ním sdíleli východní původ 
a zcela tradiční zázemí, lišili se současně svým vykročením k modernitě, reprezento-
vané univerzitním studiem, vědeckou činností a nakonec třeba i způsobem oblékání.

Příchod rabi Epsteina spadá do doby po odchodu Ḥajima Brodyho do Berlína (1930), 
po němž umírněně ortodoxní Aladár Deutsch (1871–1949) zastával pouze funkci zastu-
pujícího vrchního rabína, zatímco vrchním rabínem se stal reformovaný Gustav Sicher 
(1880–1960). Došlo tak k institucionálnímu potvrzení desetiletí trvajícího postupného 
příklonu Pražské židovské obce k  ne -ortodoxním proudům judaismu. Okolnosti pří-
chodu Aharona Epsteina do Prahy i  rekonstrukce jeho vztahů s  rabínem Aladárem 
Deutschem a zejména s členy rodiny Liebenů, která představovala páteř ortodoxní sku-
piny v tehdejší Praze, by měly být v budoucnu rekonstruovány na základě archivního 
výzkumu. Rabi Epstein podle údajů památníku Jad vašem zahynul během holocaustu 
a o jeho osudu nejsou známy žádné podrobnosti.

Materiály

Pro studium ortodoxního segmentu Pražské židovské obce ve třicátých letech 20. sto-
letí jsou relevantní dvě Epsteinovy práce, pocházející z doby jeho pražského půso-
bení. Prvním textem je Komentář ke Svitku Ester, vydaný pod názvem Besime d’pirje 

7 Je zřejmé, že se Brody marně pokoušel o obnovení upadajícího židovského školství, zejména se sna-
žil přesvědčit vedení obce o nutnosti poskytnout fondy na výchovu učitelů náboženství. Také se snažil 
pozvednout pražskou náboženskou školu Talmud Thora při pražské židovské obci. Viz Jindřich (Hein-
rich) BRODY, Memorandum slavnému výboru Svazu isr. náboženských obcí v Čechách, Praha b. d. (asi 
brzy po roce 1912, ne později než počátek dvacátých let). Viz Talmud Thora: Religionsschule der isr. Kul‑
tusgemeinde, Bericht über die Schuljahre 1909/10, Praha 1910 a následující pro léta 1910/11 (Praha 1911), 
1911/12 (Praha 1912), 1911/13 (Praha 1913) a 1913/14 (Praha 1914). Výroční zprávy obsahují vždy přehled 
vyučovaných předmětů, zmiňují nadané stipendisty, mezi nimiž figuruje např. Gavri’el (později Otto) 
Muneles. Brody do svazků připojoval vlastní vědecké práce, například popis hebrejských rukopisů 
v knihovně Pražské židovské obce je vzhledem k pozdější ztrátě některých z nich nenahraditelný.

8 V následujícím čerpáme z archivních dokumentů, přítomných ve fondu Židovského muzea v Praze. 
Za jejich dohledání a laskavé zpřístupnění patří dík Danielu Polakovičovi.

9 O šabatu 1. kislevu roku 5691 (21.–22. listopadu 1931) proslovil Epstein ve Staronové synagoze své 
první pražské kázání, jež později otiskl ve sbírce svých respons Kapej Aharon (viz níže).
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Titulní list Komentáře ke svitku Ester. Foto ze soukromé sbírky autora.
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(přesněji Besima de ‑purja) roku 1937, dokládající autorovu identifikaci s Českosloven-
skou republikou.10 Epstein se zde označuje jednoduše jako „sídlící zde ve svaté obci 
Praha“, tedy bez jakéhokoli institucionálního zařazení a  podepisuje se jako „rabín 
A. Epstein“.11

Volba tématu byla nanejvýše aktuální: Svitek Ester vypráví o smrtelném nebezpečí, 
jež hrozilo Židům od zlého Hamana – a Epstein evidentně reagoval svým spisem na 
tehdejší politickou situaci. V závěru komentáře Epstein píše:

„Usilujte o mír města, [do něhož jsem vás vyhnal (higleti), a modlete se za ně k Hos-
podinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch, doplnil autor] (Jr 29,7) a ,modli se 
za blaho vlády, [neboť kdyby nebylo před ní bázně, jeden druhého by za živa pohltil, 
doplnil autor] (Pirḳej avot 2:3).‘12

10 Židovské muzeum Praha (dále jen ŽMP), call number (tj. signatura, dále jen call no.) 26 647. Jedná se 
o cyklostylovaný strojopis na silnějším růžovém papíře.

11 O něco starší aprobace ke spisu Kapej Aharon (viz dále), otištěná ovšem teprve v Komentáři k Ester, 
hovoří o Epsteinovi jako o „soudci a učiteli spravedlnosti“ (dajan ve ‑more ṣedeḳ), což se zdá naznačo-
vat, že snad v Praze nikdy neměl skutečnou rabínskou pozici.

12 Překlad Jr 29,7 podle Bible 21 (online http://www.bible21.cz/online); překlad Pirkej avot Bedřich 
Nosek.

Epsteinova aprobace. Foto ze soukromé sbírky autora.
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A my, českoslovenští Židé (Jehudim bnej Medinat ha ‑Čechoslovakija), musíme děko-
vat Hospodinu, že náš podíl a náš osud umístil do země lidu vzdělaného a mírné-
ho, do země milosrdenství, postavené na základu a podstatě spravedlnosti a práva. 
Nechť Hospodin povznese její slávu a nádheru. Přijdou národy, naučí se správnému 
chování a převezmou dobré způsoby. A země se naplní poznáním Hospodina a na 
Sion přijde vykupitel.“

Součástí svazku je rovněž hebrejsky psaný smuteční projev k úmrtí Tomáše Garrigua 
Masaryka, jehož český text je vložen do jednoho ze dvou výtisků přítomných ve sbír-
kách Židovského muzea v Praze. Epstein mimo jiné píše: „Zvěčnělý náš Pan President 
dosáhl vedení na základě své moudrosti a svého charakteru, neboť nečiní panství pa-
novníka, nýbrž on zakládal to panství.“13

Druhým a pro dějiny pražských Židů na počátku třicátých let 20. století významným 
textem je Epsteinovo nejrozsáhlejší dílo, sbírka respons s názvem Kapej Aharon (Árono‑
vy dlaně, Ex 29,24 a Lv 8,27). Kniha vyšla roku 1933, tedy krátce po Epsteinově příchodu 
do Prahy a byla vytištěna v československém Mukačevu.14 Vydání nese aprobaci vrch-
ního rabína slavné ješivy v Užhorodě.15

Tisk samotný je zajímavým dokladem židovského života v Praze v prvních desetile-
tích 20. století, který, jak jsme uvedli, je jinak tematizován především v jiných než or-
todoxních aspektech. Epsteinovo publikum tvořily osobnosti jako Salomon Hugo (S. wi) 
Lieben (jeden ze spoluzakladatelů pražského židovského muzea), studijní kroužek  
Tif’eret bachurim nebo mladý Otto (Gavri’el) Muneles, za druhé světové války spojený 
s nacistickým projektem židovského muzea a později badatel téže instituce transfor-
mované v tzv. Státní židovské muzeum.16

Témata některých respons se vztahují k Praze a k zvláštním místním zvykům, jako 
například k problému dvojí recitace žalmu 92 během K. abalat šabat ve Staronové synago-
ze (§ 20:1). Dvě responsa (§ 15 a 16) řeší otázku, zda je povoleno vybírat od návštěvníků 
poplatky za vstup do zmíněné synagogy a na Starý židovský hřbitov. Další responsa se 
zabývají současnými halachickými problémy, odrážejícími skutečnost, že v silně asimi-
lovaném prostředí Prahy ani ortodoxní rabínský soudce nemohl zcela ignorovat vlivy 
moderní civilizace. Epstein tak například řeší otázku, jak se zachovat v situaci, kdy ze-
snulý Žid uzavřel vysokou životní pojistku, nežidovská pojišťovna však podmiňuje plnění 
pojistky pitvou, která by prokázala, že zemřelý nesešel ze světa vlastní rukou (§ 6). Tím 
však vzniká nebezpečí, že by tělo zesnulého bylo použito jako prostředek k získání užit-
ku, což židovské právo striktně zakazuje. Jiné responsum (§ 19) se zabývá případem ob-
řízky dvacetiletého muže, jehož matka přistoupila k judaismu před sňatkem s židovským 
otcem, po narození syna však od židovského náboženství zase odpadla.

13 ŽMP, call no. 26 667, volně vložený nečíslovaný list.
14 K dějinám židovského osídlení Mukačeva viz Yeshayahu Andrej JELINEK, The Carpathian Diaspora: 

The Jews of Subcarpathian Rus and Mukachevo, 1848–1948, New York 2007.
15 K dějinám Židů v Užhorodu (Ungvar) viz Jehuda SPIEGEL, Ungvar, in: ‘Arim ve -imahot be -Jiśra’el: 

Maṣevat ḳodeš li -ḳehilot Jiśra’el še -neḥrevu I–VII, Jeruzalém 1945–1960, zde IV, 1949, s. 54–55; TÝŽ, 
Ungvar, Tel Aviv 1993.

16 Viz nejnověji Magda VESELSKÁ, Archa paměti: Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. sto‑
letím, Praha 2013.
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Vydání svazku respons jen dva roky po příchodu do Prahy ukazuje, že Epstein se 
snažil ve svém novém působišti co nejrychleji etablovat. Rejstřík témat spojených 
s  Prahou však současně ukazuje, že rabín Epsteinova typu byl v  meziválečné Praze 
silně izolován. Jedná se totiž převážně o odpovědi na dotazy, jež vycházely zase jen 
z téhož úzkého kroužku rodiny Liebenů, ať už se týkají témat spojených s provozem 
Ḥewry ḳadišy17 nebo s problematikou lékařské praxe, kterou řada členů rodiny Liebe-
nů vykonávala. Uvážíme -li Epsteinovu zřetelnou agilitu, kterou můžeme pozorovat na 
spisech, jež vydal v krátkém rozmezí let 1928–1933, lze se domýšlet, že si v Praze brzy 
uvědomil, že publikační činností more talmudico v Praze širší renomé nemůže získat. 
Druhý svazek, na nějž autor v předmluvě odkazuje, nikdy nevyšel, a tuto skutečnost při 
Epsteinově zběhlosti v rabínském právu, kterou dokládá první svazek, nelze připsat jen 
skutečnosti, že rabi Epstein později zahynul během holocaustu. Sbírka respons Aharo-
na Epsteina, jeho životní příběh i knihy z jeho vlastnictví, jež jsou dnes rozptýleny ve 
sbírce Židovského muzea v Praze, nabízejí autentický a intimní vhled do života orto-
doxního segmentu pražské židovské obce před druhou světovou válkou.

Příloha: Responsum č. 15 (úryvky)

Přítomné responsum je zajímavé podrobnou dedikací, obsahující nejen věnování jedno-
mu z členů rodiny Liebenů, ale také „pražským“ tématem – otázkou, zda je v souladu 
s židovským náboženským právem vybírat vstupné za návštěvu Starého židovského hřbi-
tova. Vzhledem k zaměření přítomné studie vybíráme jen některé části responsa, jejichž 
cílem je ilustrovat tradiční způsob, jakým rabi Epstein dané téma analyzuje. Za povšim-
nutí stojí důraz, který rabi Epstein klade na jiného pražského rabína, s nímž se snadno 
mohl identifikovat, jmenovitě Jeḥezḳ’ela Landaua (1713–1793). Jak jsme ukázali na jiném 
místě, také Landau představuje případ observantního rabína, který pocházel z (téměř) 
dokonale ortodoxní východní Evropy a byl po příchodu do Prahy konfrontován s mno-
hem laxnějším přístupem k náboženské tradici.18 Právě v Landauových responsech, ze 
kterých rabi Epstein cituje, se setkáváme i s vyjádřením jistého pocitu frustrace a součas-
ně rezignace observantního náboženského vůdce vis à vis mnohem laxnější obci.

„K poctě mého přítele a učitele, univerzálního učence, Bohabojného a dokonalého, velké-
ho a zázračného znalce Tóry a vědění, přímého a konajícího milosrdenství, jehož jméno 
svou výborností vzbuzuje úctu, učitele a rabína Šelomo Ṣwi profesora dr. Liebena, nechť 
jej Hospodin ochraňuje a udržuje při životě, představeného a vedoucího Ḥewry ḳadišy, 
konající skutky milosrdenství, zde v Praze, nechť žije spravedlivý a jeho potomci! Tato 
[Ḥewra ḳadiša] byla založena již roku 321 (1560/61) podle malého počtu prostřednic-
tvím velkého učence, vědce a Božího kabalisty, MHRR El‘azara Aškenaziho, budiž jeho 
památka k požehnání, nechť nám jsou štítem jeho zásluhy, jenž zde byl tehdy předsedou 
rabínského soudu. Tak výslovně stojí ve starých předpisech této [Ḥewry ḳadišy].

17 Tj. pohřebního bratrstva (pozn. redakce).
18 Pavel SLÁDEK, Ezekiel Landau (1713–1793) – a Political Rabbi, in: Ivo Cerman – Rita Krueger – Susan 

Reynolds (edd.), The Enlightenment in Bohemia: Religion, Morality, and Multiculturalism, Oxford, 
Oxford University Press – The Voltaire Foundation, 2011, s. 233–251.
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Po zdvořilém pozdravení a vyjádření úcty jak se patří, chci se vyslovit v následující věci: 
Zde i na dalších místech byl zaveden poplatek pro Ḥewru ḳadišu za vstup Židů i Neži-
dů, mužů i žen na starý hřbitov, aby si mohli prohlédnout staré hroby a náhrobky. Je to 
opravdu vhodné? – Není na tom nic problematického, ani obava z překročení zákazů, 
jak s pomocí Boží vysvětlím.

Ḥewra ḳadiša tedy vybírá poplatek za vstup od osob, [které vstupují] kvůli hrobům 
(bi ‑gramat ḳvarot), ve kterých jsou mrtví. Není snad zakázáno mít užitek (hana’a), jak 
je stanoveno v Jore de‘a § 364?19 V žádném případě nemůže být zmíněný poplatek za 
vstup považován za užitek, kterým by došlo k překročení zákazu získat užitek [z mrt-
vého člověka]. Neboť „zakázaný užitek“ vzniká tehdy, dojde -li k zisku přímo z hrobu, 
například kdyby byl hrob k něčemu použit, kdyby byla k nějakému účelu vzata zemina 
z hrobu nebo kdyby byl hrob prodán. Tehdy vzniká užitek z hrobu jako takového. Tím, 
že Ḥewra ḳadiša vybírá poplatek za vstup od lidí, kteří tam přicházejí, aby se dívali 
na hroby, nedochází k získání užitku z hrobu nebo jeho výměnou. Užitku je nabýváno 
prostřednictvím hrobu (bi ‑gramat ha ‑ḳever), což zakládá pouze výdělek, získaný proná-
jmem věci, z níž je zakázáno mít užitek. Existuje velký rozdíl mezi užitkem z věci, z níž 
je zakázáno získat užitek (hana’at isur hana’a), a mezi výdělkem, získaným z pronájmu 
věci, z níž je zakázáno mít užitek (miśtaker be ‑isurej hana’a).20 První z nich je totiž záka-
zem přímo z Tóry a stejně tak prodat věc, z níž je zakázáno mít užitek nebo ji vyměnit 
za jinou věc, je zakázáno z Tóry. […]

Je -li tomu tak, v každém případě podle našeho náhledu vzniká nebezpečí [naplnění 
skutkové podstaty] ‚pronájmu věci, z níž je zakázáno mít užitek‘. Tím, že Ḥewra vybí-
rá vstupné za shlédnutí hrobů, dopouští se pronájmu hrobu, z něhož je zakázáno mít 
užitek. Viz v knize Bina la ‑‘itim k Maimonidovu kodexu Mišne Tora, Hilchot jom ṭov,21 
od rabi Jehonatana [Eybenschütze], autora Kreti u ‑pleti,22 jemuž byla položena otázka 
ve věci chudého muže, jehož žena potratila plod, jehož rysy byly podivné, zda s ním 
smí obcházet po městech a vesnicích a tím si zajišťovat živobytí. A on odvodil, že na 
mrtvého se vztahuje zákaz užitku a do této obecné kategorie mrtvého patří i potracený 
plod […]. Podle této logiky je jeho názorem, že i ‚pronájem‘ je zakázán z titulu užitku 
z mrtvého, a s tímto názorem se ztotožňujeme i my. […]

Podle našeho úsudku je také pevně ustavenou micvou chodit ke hrobům spravedli-
vých (ṣadikim), jak nacházíme v souvislosti s Kalebem synem Jafunovým v traktátu Soṭa, 
strana 23, viz tam.23 Takže pokud Ḥewra umožní vstoupit ke hrobům spravedlivých 

19 Viz Josef ḲARO, Šulḥan ‘aruch, Jore de‘a § 364: 1–7, Žolkva 1856, související komentáře, kodexy a kom-
pendia.

20 Srov. J. ḲARO, Šulḥan ‘aruch, Orach ḥajim § 450: 4: „Žid, který měl pec a Nežid v ní upekl kvašené jídlo 
o Pesachu – [Židovi] je zakázáno si dokonce vzít peníze jako odměnu, neboť je to pro něj pronájem věci, 
z níž je zakázáno mít užitek. Ale pokud si již peníze vzal, může je použít.“ Viz ještě tamtéž, § 450: 5.

21 Jehonatan EYBENSCHUETZ, Bina la ‑‘itim, Jom ṭov, mišna 23, sub we ‑ze (ed. Žolkva 1856, fol. 12a).
22 Kreti u ‑pleti je část novellae (ḥidušim) Jehonatana Eybenschütze k části Šulḥan ‘aruchu Jore de‘a, ed. 

princ. 1765. Spis Bina la ‑‘itim, pokrývající část Maimonidova kodexu Mišne Tora Hilchot jom ṭov, vydal 
autorův žák Hilel ze Stampfen roku 1796 ve Vídni.

23 Babylónský talmud, Soṭa 23b: [Cituje verš Písma a vykládá použití jednotného čísla v druhé části věty, 
kde by byl z kontextu očekáván plurál:] „Když vystoupili do Negevu, vydal se k Hebronu.“ (Nu 13,22) 
Řekl Raba: „Z toho, [že je v druhé části verše použito jednotné číslo] se můžeme poučit, že Kaleb, [na 
kterého se věta vztahuje,] se odklonil od plánu zvědů, šel a poklonil se na hrobech praotců… “
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a tuto micvu uskutečnit, je jim dovoleno vybírat také poplatek za vstup. To je ovšem 
zcela v pořádku, hovoříme -li o vstupu Židů (Jehudim). Avšak co se týče vstupu Nežidů 
(ejn Jehudim), zde se o žádnou micvu nejedná, čímž se ovšem znovu vrací podezření, zda 
[vybíráním poplatků] nedochází k pronájmu věci, z níž je zakázáno mít užitek, jak bylo 
řečeno výše. A musíme říci, že Ḥewra ḳadiša má povoleno vybírat vstupné za to, že smí 
kráčet po zemi – tedy po cestě, vedoucí k hrobům a po zemi, na níž nejsou hroby, u níž 
je užitek povolen. Také je možné říci, že Ḥewra vybírá poplatek za ukázání míst, neboť 
přítomní zřízenci rovněž ukazují, kde jsou jednotlivé hroby lokalizovány, a vyprávějí 
návštěvníkům minulé události a  příběhy. Mimochodem, pokud Ḥewra ḳadiša vydělí 
tyto peníze na podporu chudých, kteří si toho zasluhují, ani pak není považován [vývěr 
vstupného] za nedovolený pronájem věci, ze které je zakázáno mít užitek. […]

Jsem -li již u toho, vyjádřím se k věci, na kterou mne upozornil syn švagra rabiho 
a předsedy soudního dvora v maďarském Verpeletu, nechť žije, […] Ḥajim Singer, nechť 
září jeho světlo, ve věci, o  níž hovoří [Jeḥezkel Landau ve sbírce respons] Noda‘ bi‑
‑Jehuda, druhá recenze, § 210. Byl tázán, zda je povoleno nebo zakázáno rozřezat ne-
mocného, který zemřel, aby se ozřejmila příčina neduhu, na nějž zemřel a tak se z to-
hoto [případu] poučit pro příští, pokud by k téže situaci došlo, aby [lékaři] věděli, jak 
se zachovat nebo zda je to zakázáno z titulu zohavení mrtvého.24 […] A já jsem o tomto 
problému sepsal tři responsa v této knize, viz č. 6, 7 a 8. […]25

24 Dotaz předal Landauovi pražský rabín Jehuda Leib Fischels, jenž jej dostal z londýnské židovské 
obce. Pacient, na němž měla být místní posmrtná operace provedena (nemělo jít o celkovou pitvu), 
zemřel po operaci, během níž mu byl vyňat kámen z močového měchýře. Viz Jeḥezḳ’el LANDAU, 
Noda‘ bi ‑Jehuda, Mahadura tinjana, Jore de‘a § 210, s. 126–127 (63b–64a). 

25 Responsum přeložil z hebrejštiny autor této stati. 


