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fl 

Úvodní poznámka 

Středověké židovské hnutí Chaside} Aškenaz čili Němečtí zbožní je dlouho 

opomíjené téma v židovské historii, kterým se až v současné době začali hlouběji 

zabývat myslitelé jako J. Dan, 1. Baer, G. Vajda, E. E. Urbach, 1. Marcus a další. 

Kvalitní základy položil již G. G. Scholem, který svojí trpělivou prací v archívech 

zpřístupnil prameny a tím usnadnil práci pozdějším badatelům. Tato práce má 

přiblížit tento ne zcela bezvýznamný jev českému prostředí. 

Práce je rozdělena tematicky na mysticko-teologickou část a na část etickou. 

Zatímco mystiku pojímám z více úhlů z různé literatury, pro etiku jsem zvolila jako 

výchozí bod Sefer chasidim. K dispozici jsem měla anglický překlad boloňské verze 

od Avrahama Jaakova Finkela i hebrejský originál verze boloňské. V odkazech 

používám číslování podle boloňské verze a pokud odkazuji na parmské vydání, jehož 

číslování odstavců je odlišné, je to v textu poznamenáno. 

lVnl 
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1. Evropa v době vrcholného středověku 

Evropu 12. století tvořila směsice různých kultur a náboženství, což 

představovalo nesmírné intelektuální bohatství. Rozhodně nebyla stoprocentně 

sjednocena pod jedním křesťanským, resp. římským praporem. I v rámci samotného 

křesťanství existovala řada více či méně heretických náboženských skupin 

(nejrozšířenější valdenští a albigenští), které byly sice ze strany papežského 

křesťanství potlačovány, ale zároveň měly těžko smazatelný vliv na myšlení 

okolního světa. Kromě křesťanství vládl v Evropě také islám, jehož baštou bylo 

zejména Španělsko. Islám v podstatě teprve začínal tvořit své duchovní dějiny, poté, 

co si prošel podobnými věroučnými boji (v 8. až 11. století) jako křesťanství mezi 2. 

a 4. stoletím. Podle rakouského kulturního historika Friedricha Heera1 se v této 

návaznosti oživují raně křesťanské boje v západním křesťanstvu mezi ll. až 15. 

stoletím, kdy zaznamenáváme krutá tažení proti jinověrcům. 

S islámem, resp. s islámskou inteligencí, byli velmi spjati Židé, kteří islám 

doprovázeli již od jeho kolébky a následovali jej i na jeho dobyvačných cestách jako 

lékaři, překladatelé, astrologové či kupci. Židé vytvořili spojení helénistického, 

židovského a islámského vědění, které od pozdního 11. století přinášeli jakožto velcí 

cestovatelé do západní Evropy. Zde se usazují v Itálii, Německu, Francii a 

Španělsku, kde se utváří nejen významná židovská aristotelská filosofie, ale na 

základě starověké židovské gnóze se zde formuje i její anti-racionalistický protipól: 

mystická tradice - kabala. A právě její počátky ve formě hnutí, které se objevilo ve 

12. století v Německu okolo řeky Rýn a které se již v té době nazývalo Chasidej 

Aškenai, tvoří náplň této práce. 

1 F. Heer: Evropské duchovní dějiny, Praha, 2000, s. 119 
2 "Aškenaz" byl tradiční hebrejský název pro Německo. Jméno "Aškenaz" se objevuje i v Tóře (Gn 
10,3). 

4 



2. O aškenázském chasidismu obecně 

2.1. Úvod 

Aškenázským chasidismem tedy označujeme jev, který se objevil v Porýní ve 

12. století. Pro nekřesťany to byla krutá doba poznamenaná křižáckými válkami. 

Z tohoto úhlu je také třeba pohlížet na učení aškenázských chasidů a na jeho důrazy. 

Bylo by ovšem chybné domnívat se, že utrpení během křižáckých válek mělo za 

následek vytvoření nové mystické tradice. Německé židovstvo v oblasti Porýní 

začalo vstřebávat prvky mystiky merkavy dlouho předtím, než se mystické tendence, 

které by mohly ovlivnit židovství, objevily v křesťanství. 

Chaside} Aškenaz vytvořili mysticko-etické učení, které bylo daleko méně 

spekulativní než pozdější kabala v Jižní Francii a Španělsku. Všednodenní charakter 

jeho textů oslovoval zejména průměrného člověka. Tam, kde neuspěl španělský 

kabalismus ve 13. století, byl německý chasidismus úspěšný. Chasidismus se spojil 

s celým životem Židů a stal se náboženským zájmem běžného lidu. I když 

aškenázsko-chasidská literatura není v přímém rozporu s halachou, talmudičtí učenci 

ji nechávali nepovšimnutu, jelikož přece jen měli jistou dávku pochybností o 

pravověrnosti knih jako byla Sefer chasidim. Tato byla však naopak hojně čtena 

průměrnými židovskými věřícími. Tak částečně unikl chasidismus tajemnosti 

dřívějších kabalistů, kteří vždy zůstávali spíše malou aristokratickou sektou, jejíž 

myšlenky a hodnoty nikdy nepronikly k obecnému povědomí jejích současníků.3 

Musím však poznamenat, že samotná Sefer chasidim obsahuje skutečné mystiky jen 

velmi málo a setrvává v rovině spíše etické, přičemž mystika tak, jak ji pěstoval např. 

Eleazar z Wormsu, zůstávala stále esoterickou záležitostí. 

Co se týče mystiky, rozhodně se nejedná o mystiku ve smyslu pozdější 

luriánské kabaly. Jsou v ní mnohé prvky z mystiky starověké, jako je mystika trůnu

Maase merkava a texty Hechalot (Hechalot Rabati a Hechalot Zutarti), tedy odezva 

starověké židovské gnóze. Toto pronikání starší tradice se dělo ruku v ruce s migrací 

židovských učenců a obchodníků do Evropy. V 9. století se dostala i k rodině 

Kalonymů do Itálie, kde se mystická literatura rozšířila péčí Árona z Bagdádu. Tato 

rodina ji přinesla do Německa a přetvořila ji v mystické učení chasidské školy. 

3 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s.81 
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Scholem uvádí "Kroniku Achimáze z Orie", dokument z 11. století o životě Židů, 

který byl zázračně zachráněn v katedrále v Toledu, jejíž legendy napovídají leccos o 

rozšíření mystiky merkavy v ltálii4
• Máme k dispozici také náboženskou poesii Židů 

z Jižní Itálie z 10. století - především hymny Amitaje ben Šefatji - na nichž si též 

můžeme uvědomit obrovský vliv mystiky merkavy, ať na stylu nebo obsahu. Že i 

Sefer Jecira byla známa v Itálii v 10. století, dokazuje komentář Šabtaje Donola.5 

Spolu s ním přišla řada podobné literatury, polo-mystické nebo mystické midraše a 

různé dokumenty, o jejichž existenci víme jen z citací roztroušených v chasidských 

textech. 

Vliv této literatury na Židy v Německu byl významný. Jejich odraz můžeme 

nalézt v textech starých synagogálních básníků německé a severofrancouzské školy, 

které zachovávají palestinskou a italskou tradici. Tato poesie je nepochopitelná, 

pokud není čtenář znalý literatury mystiky merkavy. Početné komentáře na množství 

těchto básní, shromážděných Abrahamem ben Azarielem z Čech, se rozsáhle 

zabývaly mystickými idejemi. Texty mnoha talmudistů a tosafistů - označení pro 

talmudickou školu v Německu a Severní Francii ve 12. a 13. století - pokud se 

zabývaly náboženskými tématy, se zaměstnávaly stejným druhem mystického 

smýšlení. Je nepochybné, že inspiraci pro svoji teologii čerpali z mystických 

myšlenek ohledně stvoření, mystiky merkavy a dokonce i ze Šiur koma. 6 

Ke gnostickým spekulacím přidali chasidé mystiku písmen a čísel, daleko 

více rozvinutou, než je tomu v Sefer Jecira. Mystikou božích jmen byl uchvácen 

zejména Eleazar z Wormsu, který rozvíjel magii ve větší míře než rabi Jehuda, který 

širší veřejnosti magické praktiky nedoporučoval , i když v ně věřil, a kladl důraz 

spíše na morální aspekty zbožnosti. Aškenázský chasidismus také rozvinul mystiku 

modlitby, která spočívala, mimo jiné, v přesnosti a dokonalosti odříkávání modliteb. 

Přestože tvůrčí období tohoto hnutí bylo relativně krátké - přibližně od roku 

1150 do roku 1250 - jeho vliv na německé Židy přetrvával a náboženské myšlenky a 

4 Tamtéž, s. 84 
5 Tamtéž, s. 84 
6 Šiur koma (dosl. "míra těla") - antropomorfuí popis Boha v podobě jakéhosi prvotního Člověka 
(Adam kadmon) nesmírné velikosti. Podle mystiky Šiur koma vystupuje mystik v extázi až 
k nebeskému trůnu, kde se mu dostává vidění Boha prostřednictvím symbolu "onoho Člověka", o 
němž se hovoří v knize proroka Ezechiela (1,26). G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, 
s.85 
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hodnoty, které přineslo, žily po staletí. Díky nim se německé židovstvo mohlo 

uchylovat k víře a hledat sílu v dobách, kdy vzrostla nová vlna perzekucí. 

2. 2. Formování hnutí, jeho hlavní představitelé a literatura 

Hnutí Chaside} aškenaz se zformovalo zejména kolem tří osob pocházejících 

z rodiny Kalonymů, která přišla do Německa ze severoitalské Lombardie v 9. století: 

rabiho Samuela ben-Kalonyma, jeho syna rabiho Jehudy ha-Chasida (zemřel r.1217) 

a Jehudova žáka a blízkého příbuzného Eleazara z Wormsu (zemřel kol. r.1225). 

V jejich šlépějích dále pokračovali Jehudův syn Moše, Eleazar ben Moše ha-Daršan, 

Jehudův pravnuk Moše ben Eleazar, Abraham ben Azriel a Jicchak ben Moše 

z Vídně. 

2.2. 1. Jehuda ha-Chasid 

Rabi Jehuda ha-Chasid se narodil kolem roku 1150 ve špýru v Německu, kde 

jeho otec rabi Samuel ben Kalonymus vedl vzkvétající ješivu. Zemřel v Regensburgu 

v roce 1217. Rodina odvozovala svůj původ až k rabimu Mošemu Zakenovi. Své 

vzdělání získal Jehuda od svého otce a studoval také u rabiho Jicchaka z Dampierre 

(cca 1120-1200), předního tosafisty. 

Rabi Jehuda se stal nejdůležitější osobou vaškenázsko-chasidském hnutí. 

Stejně jako později o Izáku Luriovi ze Safedu, i oněm vznikaly legendy, díky nimž 

se stal figurou mýtické velikosti. Těmito legendami byli zcela zastíněni ostatní 

představitelé aškenázského chasidismu. Tyto legendy se zachovaly ve středověké 

jidiš sbírce "Maase Buch". Nepodávají sice přesný reálný obraz tohoto hnutí, spíše 

zobrazují jeho ideální formu, ale jsou cenné pro pochopení motivačních sil, které 

byly v tomto hnutí aktivní. 

Mládí rabiho Jehudy nebylo podle legend nijak zvláštní. Až do osmnácti let 

se zdál být neperspektivním, snad až neschopným mladíkem. Jednoho dne však 

navštívil vyučovací hodinu svého otce a všechny překvapil svou inteligencí a 

důvtipem. Od toho dne zasvětil svůj život studiu Tóry a věčnému odříkání až se z něj 

nakonec stal slavný rabi Jehuda ha-Chasid. 
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Z díla Samuela ha-Chasida se dochovalo málo, zato od jeho syna Jehudy 

spoustu, ovšem převážně až z pera.jeho učedníků. Eleazar z Wormsu, nejzapálenější 

z nich, zanechal celé dílo, které nám zprostředkovává základ raného chasidského 

myšlení. Nejznámější je etická a halachická práce SeJer ha-Rokeach (Fano, 1505). 

Jeho rozsáhlé dílo zůstalo v mnoha případech jen ve formě rukopisů, ale je velmi 

zajímavé pro studium židovské mystiky.7 Z dalších Jehudových žáků lze jmenovat 

rabiho Eliezera ben Joela (Ravja), autora Avi hezri (Krakov, 1882); rabiho Jicchaka 

z Vídně, autora díla Or zarua (Žitomir, 1862); a rabiho Mošeho z Coucy, autora 

SeJer micvot gadol (Soncino, 1489). 

Mnohé z díla Jehudy ha-Chasida zůstalo nepublikováno, jako: SeJer gematriot, 

Taamej ha-micvot, Sod ha-jichud, Sod A lejnu le-šabeach, Šem ajin bet, SeJer ha-ora, 

SeJer ha-kavod a další mu jsou tradičně připisovány. Psal také liturgickou poezii - je 

mu připisován krásný hymnus Šir ha-kavod, též zvaný Anim zmirot, který uzavírá 

šabatovou ranní liturgii. 

2. 2. 2. SeJer- chasidim 

Nejdůležitějším literárním dílem, které poskytuje ucelený vhled do původu a 

jedinečnosti celého hnutí je SeJer chasidim - literární svědectví tří zakladatelů a 

zvláště pak spisů Jehudy ha-Chasida. Tiskem vyšla poprvé roku 1538 v Bologni8
• 

Je to dílo stylem neelegantní, až neohrabané. Parmská verze sestává z 1983 

odstavců, boloňská verze 1172 odstavců, při čemž autor se zabývá třeba několika 

vzájemně nesouvisejícími tématy v jednom odstavci, takže.výsledek občas připomíná 

spíše soubor náhodných poznámek než souvislou literární kompozici. Nicméně 

představuje jeden z nejdůležitějších a nejpozoruhodnějších výtvorů židovské 

literatury. Žádné jiné dílo z tohoto období neposkytuje tak hluboký vhled do 

skutečného života židovské komunity ve všech jeho aspektech. Můžeme zde studovat 

náboženství a theologii neoddělené od reality, ale naopak velmi úzce spojené 

s každodenním životem. Zatímco ostatní autoři líčili dogmatický, halachický či 

idylický závoj místo skutečně žité náboženské zkušenosti, SeJer chasidim zachycuje 

7 Tamtéž, s. 82-83 
8 Sefer Chasidim je rozšířena ve dvou verzích: První kratší, která byla mnohokrát publikována tiskem; 
druhé detailnější vydání z roku 1891, vydaného Wistinetzkim 
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jasnými slovy aktuální ožehavá témata, která určovala náboženský život Židů ve 

středověkém Německu. Skutečný život je zde líčen takřka dogmaticky. 

Sefer chasidim nemůžeme označit za dílo přímo mystické ve smyslu kabaly, 

která se zabývá v první řadě sefirotickým učením. Neobsahuje ani mystiku modlitby, 

která se hojně objevuje v jiných chasidských textech. Sefer chasidim je spíše 

jedinečnou ukázkou toho, co nazýváme "židovskou spiritualitou".9 Jistá spojitost 

s mystikou tu však přece jenom existuje, neboť i mystika se zabývá otázkami jako je 

přirozenost nebeského světa, lidský vliv na jeho utváření a symbolická reflexe 

nebeského světa ve světě Psaného Zákona. V akademických kruzích se židovská 

mystika a zbožnost příliš odděluje. V hodnocení z pohledu křesťanství, které je 

směsicí nejrůznějších forem mystických cest a zkušeností a kde mystika tvoří 

nedílnou součást náboženského myšlení, by nebyl problém klasifikovat Sefer 

chasidim jako knihu mystickou. 

V prvním vydání Sefer chasidim (Bologna, 1538) se titul Sefer chasidim 

objevuje až nad odstavcem 162. Prvních 161 odstavců tvořilo Sefer ha-jira ("Kniha 

posvátné úcty"), kterou Rabi Jehuda zmiňuje v § 153. 

Rabi Jehuda v úvodu ke knize předesílá, pro koho je toto dílo napsáno, 

přičemž hovoří ve třetí osobě jako o "autorovi". Záměrem knihy je prospět 

bohabojným lidem v jejich hledání správné cesty zbožnosti, co dělat a čeho se 

vyvarovat. Zároveň také upozorňuje, že není určena k četbě špatným lidem, stejně 

jako říká Šalamoun v Př. 23,9. Cesta zbožnosti, lidskosti a bohabojnosti ,je 

kamenem úrazu pro špatné lidi, ale pramenem stálosti pro dobré lidi".1o Zároveň je 

však povinností každého člověka upozornit bližního včas na jeho chyby a varovat ho 

před špatným jednáním, jinak se společně podílí na jeho vině, jak je psáno: "Řeknu-li 

o svévolníkovi: ,Svévolníku, zemřeš,' a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho 

cestou, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat 

k odpovědnosti tebe" (Ez. 33, 8).11 

9 I. Gruenwa!d: Socia! and Mystica! Aspeets af Sefer Hasidim, in: Mysticism, Magie and Kabba!ah in 
Ashkenazi Judaism, ed. K. E. Grozinger, J. Dan, Berlin, 1995, s. 115 
10 Sefer chasidim § 1 
II § 153 
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2. 3. Aškenázsko-chasidské pojetí světa 

Svět podle aškenázských chasidů je špatný, ale ne zas tak úplně. Původně 

chtěl Bůh stvořit svět zcela špatný, bez semínka dobra, aby k němu měli lidé těžší 

cestu. Avšak nenašel se ani jeden spravedlivý. Proto zvolil kompromis a svět stvořil 

sice zlý, ale vložil do něj i pár semínek dobra. To mají být ti spravedliví. Přírodní 

zákony jsou kruté a lidským bytostem ztěžují cestu k Bohu, k dobru. I samotná lidská 

duše je tak sestavena, aby inklinovala ke zlu, a pouze ti nejzbožnější překonali její 

chtíče a tím vlastně i svoji přirozenost. 12 

Aškenázští chasidé vytvořili své pojetí přírody a světa, které bylo dosti 

odlišné od pojetí filosofů, ale i teologů. Zákony, které řídí přírodu jsou neměnné a 

věčné, přesto však mohou být narušeny. Takovému porušení říkáme zázrak. Zázraky 

jsou důsledek přímého působení Boží slávy v přírodní sféře za účelem projevu Boží 

dobroty či Božího rozhodnutí. Z toho vyplývá, že v neměnném zákonu přírody se 

normálně Boží dobrota neprojevuje. To se děje pouze ve výjimečných případech, kdy 

je tato neměnnost narušena vyšší mocí, v zázracích. Pouze skrze ně se projevuje Boží 

péče o své služebníky.13 

Rabi Jehuda ha-Chasid pečlivě zkoumal všechny zázraky v Bibli, aby z nich 

poznal podstatu Boží dobroty. Podle něj není zázrak jen událost, která se stane pouze 

jednou; zahrnuje do této skupiny i úkazy, které bychom považovali spíše za přírodní 

zákon, než za zázrak. Rabi Jehuda uvádí příklad: Jak je možné, že Bůh (resp. kavod) 

slyší modlitby všech lidí současně? A odpověď zní: Bůh nám dal znamení, že toto 

dokáže, v zázraku, který je mezi lidmi. Člověk nemůže slyšet mnoho věcí najednou, 

neumí ani zakusit mnoho věcí ve stejném čase, takže to vypadá, že obecně platné 

zákony přisoudili člověku schopnost reagovat na věci pouze následně a nikoli 

zároveň. Avšak Bůh nám dal naším očím schopnost vidět mnoho věcí a mnoho barev 

na jedno mrknutí. To je zázrak; to je úžasný dar, který dal Bůh člověku, aby věřil, že 

Bůh může slyšet a vidět mnoho věcí zároveň, včetně modliteb miliónů lidí v různých 

koutech světa 14. 

Projevy Boží dobroty nelze zkoumat vědeckou analýzou přírodních zákonů, 

ale studiem výjimečných událostí. Věda nepředstavuje cestu k Bohu. Proto také 

12 The Early Kabbalah, ed. J. Dan, New Jersey, 1986 
13 J. Dan: Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Seattle, London, s. 51 
14 Tamtéž, s. 52 
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chasidé nekladli takový důraz na studium moudrosti tohoto světa. V SeJer chasidim 

stojí: "Ten, kdo se snaží získat moudrost a morálku a odmítá život marnosti, dosáhne 

věčného života v budoucím světě. Buďte uvážliví a prozíraví, co se týče vašich 

skutků, a neponořujte se do přírodních věd, protože vaše činy půjdou s vámi do světa 

budoucího, ale vaše znalosti věd zůstanou v tomto světě.'d5 

Přírodní zákony, lidská společnost, historie, struktura lidské duše jsou 

zařízeny tak, aby pouze nejzbožnější pietisté toto překonali, tzv. "překročili 

stvoření". Pro chasidy vychází všechno zlo z Božího plánu a všechna bolest, utrpení 

lidské existence je tvořeno Bohem samým. 

Micvot stojí v protikladu k lidským tužbám. Zde dochází ke konfliktu "co 

mám dělat" a "co bych chtěl dělat". Platí přitom pravidlo: pokud je přítomno 

uspokojení, hřích je blízko. Z toho vyplývá i přísná praxe pokání u Chaside} 

Aškenaz, která se nezastavuje ani před sebezraňujícími praktikami. 

3. Teologie a mystika Chaside} Aškenaz 

Je těžké přesně ohraničit mystiku, která se dá pokládat ještě za aškenázsko

chasidskou a která už ne, a ani badatelé nejsou ve svých názorech zcela jednotní. 

Myšlenky jednotlivých mystických škol jsou různě propletené, takže nakonec 

můžeme hovořit spíše o mystice u jednotlivých osobností, která vychází z toho, 

z jakých pramenů ten který mystik čerpal a na co kladl důraz. 

Mystické učení Aškenázských chasidů se objevuje zejména v díle Rabiho 

Eleazara z Wormsu, žáka Jehudy ha-Chasida a německého současníka Izáka 

Slepého. 

3. 1. Prameny učení 

Prameny mystického učení aškenázských chasidů nejsou zcela zřejmé a stále 

se mezi vědci vedou o tomto diskuze. Je však téměř jisté,že toto učení přišlo do Itálie 

a posléze do Německa a Francie z Orientu, z gaónských učilišť při migraci židovské 

inteligence. 

15 Sefer chasidim § 289 (parmské vydání) 
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Nelze také vyloučit určitý vliv katarů, kteří měli v Provence tehdy velký vliv 

a kteří byli stejně jako Židé pronásledováni církví. 

Přinejmenším dva prameny, ze kterých čerpali všichni první kabalisté 

v Evropě, jsou jasné: jsou to SeJer Jecira a starověká židovská gnóze ve formě textů 

Hechalot a mystiky merkavy. 

3. 1. 1. Maase berešit a Maase merkava 

Jedná se o nejstarší formu židovské mystiky. Zatímco do maase berešit 

("činy stvoření") spadají mystické úvahy o vzniku světa a o Prvotním člověku (Adam 

kadmon), maase merkava je skupina mystických vizí, které se inspirovaly biblickou 

knihou proroka Ezechiela, který v první kapitole líčí svou vizi nebeského vozu 

(merkava) a nebeského Božího trůnu. Židovská mystika přetvořila Ezechielovu vizi 

v mystickou cestu nebesy, při níž mystikova duše proniká v nebeském světelném 

voze nebo na křídlech andělů do vyšších světů a prochází nebeskými paláci až 

k božímu trůnu. Tyto mystické prožitky nalezly svůj výraz v textech, které vznikaly 

na počátku našeho letopočtu a které se souhrnně nazývají Hechalot ("paláce,,).16 

Hechalot zutarti ("Menší Hechalot") popisují cestování Rabiho Akivy skrze sedm 

paláců a Hechalot rabati ("Větší Hechalot") představují podobné zkušenosti Akivova 

současníka Rabiho Jišmaela, učedníka Nechunji ben ha-Kany.17 

3. 1. 2. SeJer jecira 

SeJer jecira, neboli Kniha stvoření, je útlý spis, jehož datace je velmi nejasná. 

Předpokládá se, že byla sepsána někdy mezi 2. a 8. stoletím někde na území 

Středního východu, snad na půdě Babylónie. Nicméně se stala základním pramenem, 

z něhož čerpali jak filosofové, tak kabalisté. Kniha stvoření obsahuje první ucelený 

systém židovské mystiky, který se pokouší vysvětlit vznik a složení světa. 

Představuje třicet dva cest boží moudrosti, jimiž Bůh stvořil svět: deseti sefírami a 

dvaceti dvěma písmeny hebrejské abecedy. Sefíry jsou zároveň netělesnými 

duchovními idejemi, které prýští z Boha, s nímž nejsou sice totožné, ale jsou s ním 

16 V. Sadek: Židovská mystika, Praha, 2003, s. 46-47. Podrobněji o počátcích židovské mystiky viz G. 
Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978. 
17 The Early Kabbalah, ed. J. Dan, New Jersey, 1986 
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úzce spojeny a hlavně jsou neměnné. Různými kombinacemi dvaceti dvou písmen 

hebrejské abecedy a písmen svého Jména, stvořil Bůh jevy našeho světa: hmotné 

prvky, nebesa a zemi, základní jednotky času i samotného člověka. 

První rozsáhlejší komentář k SeJer jecira vytvořil Saadja Gaon v roce 933 a 

do 13. - 14. století jich následovala celá řada. Jedni ji pojímali zcela filosoficky, jiní 

zase nacházeli v teorii jazyka jakýsi základ magie a někteří v ní viděli autentické 

prvky gnóze mystiky merkavy a její kosmogonii. Mystika vzešlá z této knihy stála 

ostře proti filosofickému pojetí židovského náboženského učenÍ. Koncepce SeJer 

jecira byla velmi tvárná. V Evropě byla studována zároveň učenci v Narbonne, 

francouzskými učenci školy tosafistů i aškenázskými chasidy. 

3. 1. 3. Saadja Gaon, novoplatonismus 

Starší extatické vize byly kombinovány s jinými prvky myšlení. Velký vliv 

měl Rav Saadja Gaon, který působil v 1. pol. 10. století. Ve 12. století ještě nebyl 

znám překlad jeho velkého díla, arabsky psané SeJer emunot ve-deot, od Jehudy ibn 

Tibona, ale jen poetická parafráze, v níž byl filosofický ráz díla zastřen. Není tedy 

divu, že Aškenázští chasidé pohlíželi na Saadju jako na mystika, podobně jako v 9. 

století i Aron z Bagdádu, který přinesl Saadjovo učení z Babylónie do Itálie. Mimo 

částečně nepochopených Saadjových myšlenek vzrůstal také vliv Abrahama ibn Ezry 

a Abrahama bar Chiji (12. století), skrze něž novoplatónské myšlenky, včetně těch 

čistě mystického charakteru, přišly do Severní Francie a k chasidům do Německa. 

Novoplatonikové považovali emanaci za mechanický proces, který je od počátku 

neměnný a také dopad těchto emanujících sil ke konstantní a neměnný. Dynamické 

sefíry se poprvé objevují až v SeJer ha-Bahir. K tomuto proudu se přidala směsice 

tradic zahrnujících okultismus, jejíž původ lze těžko vystopovat; často se v chasidské 

literatuře tohoto období objevují nejpodivnější kombinace helénistického okultismu, 

rané židovské magie a starověká germánská víra v démony a čarodějnice. Je 

charakteristické, že Eleazar z W ormsu používá v SeJer chochmat ha-neJeš termín 

"filosof' ve stejném smyslu, v jakém je užíván ve středověkých latinských textech o 

alchymii a okultismu, tj. jako označení pro učence zběhlého v těchto okultních 

vědách. 
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Všechny tyto prvky jsou obsaženy v literatuře aškenázských chasidů, ovšem 

netvoří žádný ucelený systém. Autoři si snad ani nebyli vědomi rozrůzněnosti a 

nekonzistencí mezi různými tradicemi, se kterými operovali se stejnou vážností. 

Kromě pseudepigrafických textů se již neobjevuje touha po anonymitě autorů. Pouze 

několik pseudepigrafických textů je seskupeno kolem postavy Josefa ben Uziela, 

který se poprvé objevuje v "Abecedě ben Siry" (10. stoL), kde je představen jako 

vnuk ben Siry a pravnuk proroka Jeremijáše. Není jisté, zda některé z těchto textů 

jako je právě "Abeceda" nepocházejí z Itálie. Další pseudepigrafické texty vděčí za 

svůj vznik spíše zmatení a neporozumění, než rozvážnému záměru. Tak je tomu 

např. u komentáře k Sefer Jecira z pera žáka Eleazara z Wormsu, avšak 

publikovaným pod jménem Saadjovým. Neboť Saadja byl pro chasidy ten "učený 

v mystériích". 

3. 1. 4. Raza Raba 

Mezi nejdůležitějšími knihami esoterické literatury, které kolovaly meZI 

mystiky merkavy v Orientu, Palestině a v Mezopotámii v 9. a 10. století a z nichž se 

některé dostaly do rukou i chasidům v Německu, zmiňují různí autoři také dílo 

nesoucí název Raza raba, tj. "Velké mystérium". Tak například Daniel AI-Kumisi, 

Karaita, žijící v Jeruzalémě v 9. století, se pohrdavě vyjadřuje o mystických kruzích 

v Izraeli a zmiňuje díla jako: SeJer ha-Jašar, SeJer ha-Razim, SeJer Adam a Raza 

raba. To, že byla tato díla známá i v Orientu na počátku 11. století, dokazuje spis 

zabývající se mystickými praktikami, "takovými, které se nalézají mezi námi ve 

velkém množství", z pera představitele babylónské akademie, Chaji ben-Šeriry, který 

vyjmenovává texty SeJer ha-Jašar, Charba de-Moše a Raza raba. 

Spis Raza raba byl dlouho pokládán za ztracený. Scholem však překládá 

přesvědčivou hypotézu, v níž spojuje toto dílo s jiným dílem Sod ha-gadol, tj. "Velké 

mystérium,,18. Je pravděpodobné, že jde pouze o hebrejský ekvivalent aramejského 

Raza raba. Jelikož nemáme k dispozici aramejský text, nelze hebrejský text porovnat 

s originálem, ovšem fakt, že citace jsou v aramejštině, přispívá k domněnce, že jde o 

jedno a totéž dílo. Dlouhé citace ze Sod ha-gadol se nacházejí v komentáři k Šiur 

koma. Autor tohoto komentáře pocházel z rodiny Kalonymů, prvotních představitelů 

18 G. Scholem: Origins ofthe Kabbalah, Princeton, 1987, s. 108 
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esoterické tradice německého judaismu, kterou si přinesli s sebou ze země svého 

původu, z Itálie. Tímto autorem je pravděpodobně R. Moše ben Eliezer ha-Daršan 

ben Moše ha-Daršan. Jeho děd, Moše ha-Daršan, "kazatel", byl manželem vnučky 

legendárního R. Jehudy ha-Chasida. 

V SeJer ha-Bahir se objevují dlouhé citace právě ze Sod ha-gadol, ovšem 

prvky starověké mystiky merkava bud' zcela vynechává, nebo je transformuje do řeči 

dobové mystické tradice. To podporuje domněnku, že Sod ha-gadol, které měli 

chasidé v Německu k dispozici, bylo jedním z pramenů, ze kterých čerpala později 

SeJer ha-Bahir. 19 

SeJer ha-Bahir se dostala pravděpodobně do Německa z Palestiny a 

z Německa do Provence20
, kde se s ní seznámili podrobněji a sofistikovaněji než 

chasidé v Německu. Podle J. Dana chasidé nepoznali kabalu stejnou měrou, jako 

tomu bylo u provensálských učenců21 . Tento starověký původ mystiky byl součástí i 

chasidské tradice v Německu. I když se objevily jiné názory, např. z pera Meir ben 

Šimona, na původ SeJer ha-Bahir, které jí nepřisuzovaly starověký původ, ale 

pokládaly ji spíše za podvrh, přesto se stala výchozím textem, na němž založili 

španělští kabalisté 13. století své učení a na který se stále odvolávají až do přijetí 

knihy Zohar na konci 13. století. 

3. 2. Chaside} Aškenaz a SeJer ha-Bahir 

Otázka možné spojitosti mezi SeJer ha-Bahir a německými chasidy je 

záležitostí hypotetickou. SeJer ha-Bahir se objevila v Provence někdy mezi lety 1130 

a 1170, kde podstoupila konečnou revizi a redakci do podoby, jak ji známe dnes. 

Vliv učení aškenázských chasidů na ni je diskutabilní a s velkou pravděpodobností 

nebyl příliš velký. Čerpala však z podobných pramenů orientálního původu, které 

poté nově analyzovala, čímž posloužila jako základ pro další vývoj kabaly, který 

později precizněji nasměroval Zohar. 

Vývoj kolem knihy Bahir, jak jej popsal G. Scholem22
, nám ukazuje další 

z množství možných pramenů mystického učení aškenázských chasidů, kromě SeJer 

19 G. Scholem: Origins ofthe Kabbalah, Princeton, 1987, s. 109-123 
20 Tamtéž, s. 41 
21 M. IdeI: Kabala. Nové pohledy. Praha 2004, s. 44 
22 G. Scholem: Origins ofthe Kabbalah, Princeton, 1987 
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jecira a poetické parafráze Saadjovy filosofie. Scholem nalézá různé společné prvky, 

které poukazují na velmi podobné prameny pravděpodobně orientálního původu jak 

Sefer ha-Bahir, tak díla aškenázských chasidů.23 Bahir se stejně jako aškenázští 

chasidé hodně zabývá interpretací tajných Božích jmen. V jednom oddíle uvádí 

Bahir Boží jméno sestávající ze 72 písmen, které vychází ze tří veršů Exodu 14,19-

21, které popisují zázrak rozdělení moře, kde každý verš sestává ze 72 písmen. Toto 

velké jméno bylo známé již literatuře Hechalot. Jinde hovoří o 12-písmennémjménu, 

které je známé již z talmudické tradice24, ovšem mění vokalizaci25 . Odpovídající 

paralelu má tato vokalizace pouze u aškenázských chasidů.26 V jiném oddíle hovoří 

opět o Božím jménu o 72 písmenech, složeného z dvanácti slov, které Bůh "předal 

andělu Masmarijášovi, který stojí před nebeskou záclonou; a on je předal Elijášovi na 

hoře Karmel a tento díky nim vystoupil na nebesa a neokusil smrti, a toto jsou 

drahocenná, jasná a velkolepá jména, kterých je dvanáct, podle počtu kmenů 

v Izraeli." Magická jména, která následují, se objevují v různém kontextu pouze 

v tradici aškenázských chasidů a pocházejí z analogických pramenů. Eleazar 

z Wormsu v Sode Razaja zahrnuje tato jména do mystické modlitby pokání. 

Sekvenci dvanácti jmen také přejala mystická sbírka pocházející z 

chasidského okruhu v Německu, která však nepochybně čerpala z mnohem staršího 

pramene. V tomto seznamu mystických Božích jmen, šemot meforašim, je anděl 

Masmarijáš označován jako "anděl deště". V Scholemem zmiňovanén newyorském 

rukopise Hechalot, pocházejícím z chasidského okruhu a obsahujícím různé magické 

formule datované do raného středověku, nalezneme také odkaz na šemot meforašim, 

která ,jsou vyryta v trůnu slávy a která anděl Malchiel, který vždy stojí před Bohem, 

předal Elijášovi na hoře Karmel a díky nimž vystoupil.,,27 Tato jména jsou však zcela 

odlišná od oněch v Sefer ha-Bahir. Stojí tedy před námi množství tradic, 

zpracovávajících stejné téma, ale zároveň se od sebe velmi lišících, což dokazuje 

příklad jména anděla, které je jednou Masmarijáš a jindy zase Malchiel. 

23 Tamtéž, s. 99 
24 Kidušin 71a - jméno se vztahuje na trojí tetragramaton v kněžském požehnání Numeri 6,24-26: "Ať 
Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin 
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem." 
25 "Jahava Jahove Jihvo ", jako narážka na existenci Boha v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti; 
to je spíše spekulativní než magická tradice 
26 "Jahva Jahove Jahve H, v díle Jesod ha-jesodot od E\chanana ben Jakara z Londýna. In: G. 
Scholem: Origins of the Kabbalah, Princeton, 1987, s. 100 
27 Tamtéž, s. 101; Nebeské jméno o dvanácti písmenech, díky nimž se dostal Elijáš do nebe, uvádí i 
Zohar. 
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Scholem předpokládá, že co se týče těchto textů, vycházeli redaktoři SeJer 

ha-Bahir ze stejných tradic jako aškenázští chasidé, kteří tyto texty museli získat 

z Orientu společně s dalšími talmudickými a gaonskými mystickými texty a je 

možné, že je znali dokonce ještě před konečnou redakcí SeJer ha-Bahir. 28 

Počátky kabaly jako takové se dají zasadit do Španělska mezi třetí generaci 

žáků provensálských kabalistů. Tyto prameny odkazují na zjevení proroka Elijáše 

několika historickým osobnostem, kteří tak přijali nebeská mystéria. Prorok Elijáš je 

pro rabínský judaismus strážce posvátné tradice, který s příchodem Mesiáše uvede 

do souladu všechny diskuze ohledně Tóry. Zbožným lidem se zjevuje už nyní při 

rozmanitých příležitostech na trhu, na ulici nebo doma. Důležité náboženské tradice 

Talmudu i veškerá midrašistická literatura jsou připisovány jeho působení. Myšlenka 

zjevení proroka Elijáše prvním kabalistům se poprvé objevila kolem roku 1300. 

Nalézá se v díle několika žáků Solomona ibn Adreta a reprodukuje kabalistickou 

tradici jeho školy v Barceloně (1270-1310). Ibn Adret byl nejvýznamnějším žákem 

Mosese ben Nachmana, který sám reprezentoval kabalistickou školu v Geroně. 

Tyto prameny uvádějí, že zjevení proroka Elijáše se mělo přihodit třem nebo 

čtyřem vedoucím mužům v Provence: Abrahamu ben Izákovi ( zemřel 1179), 

presidentu rabínského soudu a učitele ve škole v Narbonne; jeho zeti Abrahamu ben 

Davidovi z Posquieres (zemřel 1198); jeho kolegovi Jakobu ha-Nazirovi; 1 synu 

Abrahama ben Davida, který se stal známým jako Izák Slepý. 

3.3. Ha-keruv ha-mejuchad 

Přijetí mystických idejí se odehrávalo ve 12. a 13. století v různých 

esoterických kruzích. Jedním z nich byl i okruh myslitelů, který je označován jako 

kruh "zvláštního cheruba" (ha-keruv ha-mejuchad) podle ústřední symbolické 

postavy jejich teologie. Předmětem zájmu této skupiny byla pseudepigrafická barajta 

připisovaná Josefu ben Uzielovi, v hebrejské literatuře známého jako vnuk Ben Siry 

(Ecclesiasticus), legendárního syna proroka Jeremijáše. Barajta má zejména 

kosmologický charakter a úzce souvisí se SeJer jecira. Jednen z nejstarších 

komentářů k této barajtě je připisován učenci jménem A vigdor ha-Šarfatiho který 

28 Tamtéž, s. 102 
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byl činný ve 2. polovině 12. století. Z této školy pochází také komentář k SeJer 

Jecira, nesprávně připisovaný Saadju Gaonovi. Nejznámějším autorem však je 

Elchanan ben Jakar, který žil v první polovině 13. století v Anglii a Francii a který 

napsaj dva komentáře k SeJer jecira a teologický spis Sad ha-Sadat. 

Dílo této školy zřejmě poprvé explicitně používá koncept i pojem emanace 

v popisu procesu stvoření. Přejali aškenázsko-chasidskou koncepci kavad, ale 

rozšířili ji o samostatnou božskou sílu, jejímž úkolem je zjevovat se prorokům -

"zvláštního cheruba", emanující z božské Slávy. Autoři této školy popisují podrobně 

trůn Slávy, na kterém se zjevuje tento speciální cherub, obklopený všemi anděly a 

nebeskými silami z literatury hechalat a merkava. Scholem předpokládá, že tyto 

představy mají základ ve Filónově učení o stvoření. V něm se hovoří o stvoření skrze 

prostředníka - demiurga. Podle Filóna je tímto prostředníkem Boží Slovo - Logos. 

Pro středověké mystiky anděl sice pozbyl tento stvořitelský charakter, přesto jsou mu 

však připisovány atributy, které z něho činí téměř druhého Boha. I jména, pod 

kterými se Bůh vyskytuje v textech Hechalat, jsou použity k pojmenování cherubů. 

Scholem učení o svatém cherubovi považuje za vlastní aškenázským 

chasidům a uvádí je jako jednu ze základních myšlenek charakterizujících 

chasidskou teosofii. Vychází z toho, že tento cherub figuruje v určitých textech 

mystiky merkavy, které chasidé znali.29 Podle Scholema přešly ideje kavad a cheruba 

na Trůnu Slávy nejprve do Německa, odkud přešly do francouzské Provence spolu 

s jinými starověkými mystickými prameny. Provensálští kabalisté je smísili se 

sefirotickým učením SeJer ha-Bahir a dalšími svými myšlenkami, aby je poslali zase 

zpět k německým chasidům. Tito k tomu přidali učení o cherubovi, které vzniklo 

právě v Německu. Od tohoto okruhu se zachovaly texty o mystickém významu 

modlitby, které jsou stylově blízké jazyku Jakoba Nazíra z Lunelu a Abrahama ben 

Davida z Posquiéres (1120-1198), pouze demiurg je vystřídán cherubem.3o To by 

znamenalo, že chasidé v Německu byli v kontaktu s provensálskými kabalisty. 

Pozdější bádání J. Dana však tuto Scholemovu domněnku vyvrací. Dan 

poukazuje na to, že díla pocházející z okruhu ha-keruv ha-mejuchad mají odlišný 

teologický profil a liší se od chasidských děl v mnoha ohledech. "Zdá se, že tito 

29G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s. 113 
30 G. Scholem: Origins ofthe Kabbalah, Princeton, 1987, s. 215 
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teologové neměli žádné kontakty se školou rabiho Jehudy ha-Chasida a rabiho 

Eleazara z Wormsu, ale sdíleli některé společné prameny a náboženské potřeby." 31 

3. 4. Sefer ha-Chajim 

Tento anonymní SpIS byl napsán na konci 13. stol.32 učencem hluboce 

ovlivněným Abrahamem ibn Ezrou (1089-1164). Taktéž bývá spojován s Chasidej 

Aškenaz, ale podrobnější pohled nám vyjevuje značné odlišnosti. Autor byl mnohem 

vědečtěji zaměřen než jiní židovští teologové ve Střední Evropě. Hojně využívá 

židovské vědecké prameny, zahrnující v prvé řadě Sefer jecira, ale také poznatky 

z astronomie, astrologie a lékařství. Zahrnuje však také mnoho středověkých 

vědeckých konceptů, které se neobjevují v židovských pramenech. Zabývá se 

Bohem, sekundárními božskými silami, zejména kavod (a předpokládá, že je více 

takových sil), andělskými a nebeskými světy, a přírodními úkazy. Většina práce se 

však zaobírá zkoumáním lidské duše a jejího vztahu k božským silám, jejího 

vzestupu a kontaktu s čistou spiritualitou a problémy spojených se zjevením a Boží 

přítomností ve stvoření. Mnoho učení Sefer ha-Chajim bylo použito v pozdějších 

mystických dílech.33 

Jelikož mnoho mystických spisů toho období zůstává anonymních, je velmi 

těžké je nějakým způsobem klasifikovat a jasně určit místo a dobu vzniku. Všechny 

vycházejí z podobných pramenů, ale nejedná se ještě o kabalu ve smyslu, jaký jí 

určili až španělští kabalisté. 

31 J. Dan: The Early Kabbalah, New Jersey, 1986 
32 G. Scholem spis datuje do počátku 13. století; viz. Origins ofthe Kabbalah, Princeton, 1987, s. 181 
33 J. Dan: The Barly Kabbalah, New Jersey, 1986 
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3.5. Teologická a mystická témata 

Rozsah a různorodost chasidské spekulace je mnohem větší než u starší 

mystiky merkavy. Objevuje se zde mnoho nových témat, jako jsou: nová teosofie -

"tajemství Boží jednoty", která jde dále než mystika trůnu a formuje zvláštní obor 

mystického učení; nebo nová mystická psychologie, chápaná jako nástroj této 

teosofie; a rozsáhlé spekulace zabývající se "smyslem Tóry", tj. především pravými 

motivy nařízení, což stará agada i mnoho merkava mystiků rezervovali pro 

mesiášský čas. Zatímco extatické merkava vize nechávaly pouze malý prostor pro 

exegetické spekulace, náboženské myšlení chasidismu je staví na vysoce důležité 

místo (i když jsou často velmi zvláštní). Nejméně polovina literatury aškenázských 

chasidů se zaměřuje na exegezi Písma. 

Kromě sociální filosofie založené na koncepci přirozeného práva a 

pravděpodobně převzaté z křesťanských zdrojů zahrnuje chasidské učení také něco 

jako elementární teologii dějin. Podle Eleazara z Wormsu jsou zde ode dnů Stvoření 

dějinné síly odporu, které Eleazar nazývá "plevelem", a které bojují s božským 

záměrem. Verš Gn 3,18: "Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny" může 

být chápán nejen v přirozeném, ale i historickém smyslu: země značí v tomto 

kontextu místo lidských dějin; "trní a hloží" je interpretováno pomocí číselného 

mysticismu jako představitelé profánní historie, která stojí po všechny generace 

v opozici k vnitřnímu posvátnému historickému procesu. Původ profánních je viděn 

v "Pádu", který je také definován jako důvod moci a sociální nerovnosti mezi lidmi. 

Ale díky Adamovu pádu má člověk kontinuální kontakt s anděly a udržuje neustálý 

vztah s Bohem založený na přímém zjevení. A dokonce i po Pádu může člověk 

zabránit rozdělení na bohaté a chudé, zlo sociální nerovnosti, pokud všichni zůstanou 

obdělávateli půdy. 

Spíše než Bohem samotným se chasidé zabývají vztahem mezi Bohem a 

člověkem, a to na třech úrovních: skrze Boží zjevení, modlitbu a Boží řízení. Dalo by 

se říci, že otázka Božího zjevení v nejširším slova smyslu je hlavním předmětem 
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teologických diskuzí aškenázských chasidů.34 Nejdůležitější roli hrají kavod, šechina 

a mystika božích jmen. 

3.5. 1. Bůh 

Bůh podle před-chasidských mystiků je Svatý Král, který ze svého trůnu 

poslouchá extatické chvalozpěvy svého stvoření. Vztah těchto mystiků k Bohu 

sestával pouze z opěvování některého z božích aspektů, jako je důstojnost, absence 

všeho profánního, jeho nesmírnost a všemocnost. Aškenázští chasidé s použitím 

Saadjovy terminologie vytvořili zcela odlišnou koncepci Boha a připsali mu tak nové 

atributy: čistou duchovnost, nezměrnou nekonečnost a všudypřítomnost, která 

následně získala charakter imanence a která stála poněkud v rozporu s absolutní Boží 

transcendencí.35 Bůh již není pánem světa, jakožto první princip a prvotní hybatel. 

Tuto novou koncepci formuloval Eleazar z Wormsu. V Sefer Raziel píše: "Bůh je 

všudypřítomný a sleduje spravedlivé i svévolníky. Proto, když se modlíte, soustřeďte 

svou mysl, neboť je psáno: Vždy stavím Boba proti sobě (Vždy přede mnou stojí 

Bůh); a proto všechna požehnání začínají slovy ,Požehnaný buď [ty], Hospodine' -

jako když člověk mluví k příteli.,,36 Bůh je zároveň nejblíže i nejdál, nejzjevnější a 

zároveň nejskrytější. Scholem poukazuje na obdobnou myšlenku Augustinovu, často 

citovanou křesťanskými mystiky ve 13. a 14. století, že Bůh je svému stvoření blíž, 

než ono samo. Saadjovu koncepci Boží imanence působivě představuje i chvalozpěv 

sepsaný členem okruhu kolem Jehudy ha-Chasida Šir ha-jichud. Myšlenku Boží 

všudypřítomnosti ostře napadl Jehudův žák Moses Taku, . který vyjádřil obavu, že by 

tato koncepce mohla být použita k ospravedlnění pohanství. Ve španělské kabale se 

panteistické tendence již nevyskytují.37 

Kromě Boha samotného operují chasidé také s pojmy "Boží svatost" a "Boží 

velikost". Boží velikost chasidé nazývají též královstvím a nepovažují ji za atribut 

božství, ale za stvořenou hypostazi slávy. "Svatost" je beztvará sláva, skrytá 

přítomnost Boha ve všech věcech. Stejně jako Talmud přisuzuje šechině umístění na 

západě, tak i svatost má západní polohu. "Svatost" je ztotožňována se "světem 

34 J. Dan: Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Seattle, London, s. 49 
35 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s. 107-108 
36 Tamtéž, s. 108 
37 Tamtéž, s. 110 
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světla", nejvyšším z pěti duchovních světů. Tuto napůl gnostickou a napůl 

novoplatónskou myšlenku si chasidé vypůjčili od Abrahama bar Chiji, následujícího 

právě novoplatónskou školu na severu Španělska na z počátku 12. století. Zatímco 

Boží hlas a Boží slovo vychází z Jeho "svatosti", "svatost" vyzařuje světlo ze západu 

na Jeho "velikost", která má místo na východě. Zatímco "svatost" je nekonečná jako 

Boží podstata samotná, Jeho "velikost" nebo zjevení na trůnu jako Král, je konečná, 

je v podstatě totožná s viditelnou kavod Nekonečný Bůh tedy nemá žádné atributy, 

které by měly co dělat se Slávou v jejích mnoha variantách. 

3.5.2 Kavod 

Vztahem nedosažitelného Boha Stvořitele a jeho zjevením na Trůnu se 

aškenázští chasidé nezabývají. Středem jejich zájmu není tajemství Stvoření, ale 

Zjevení; jakým způsobem se Bůh zjevuje svému stvoření. V tomto ohledu hraje 

klíčovou roli koncepce Prvního Stvoření - kavod ("Sláva"). Mezi ním a Bohem 

panuje nepřeklenutelná propast, což je též dědictví Saadjovo. Jeho učení o božské 

Slávě mělo sloužit jako vysvětlení biblických antropomorfismů a zjevení Boha 

prorokům v jejich viděních. Kavod neboli Boží sláva, je aspekt Boha, který se 

zjevuje lidem. Pro chasidy to není Stvořitel, ale První Stvoření. Tato myšlenka přišla 

od Saadji. Podle Saadji Bůh, který zůstává nekonečný a nepoznatelný i jako 

Stvořitel, vytváří tuto Slávu jako "stvořené světlo, první z celého stvoření". Toto 

prvotní světlo božské slávy se později zjevilo prorokům a mystikům v různých 

formách a modifikacích, ,jednou jednomu, jinak druhému, podle potřeb doby" jak 

praví Eleazar z Wormsu v Šaarej ha-sod ve-ha-jichud.38 Koncepce kavod je přítomna 

již v mystice merkava, ovšem nikoli jako stvořené světlo Slávy. Chasidé sice operují 

se sejirot, ale hlubší souvislost mezi nimi a Saadjovým systémem podrobněji 

neobjasňují.Obecně lze říci, že sefiry jsou situovány pod božskou kavod, někdy jsou 

však s ní propleteny. V díle Rabiho Eleazara nalezneme ztotožnění poslední sefíry se 

šechinou, tedy koncepci, která se objevuje pouze ve starší kabale. Jeho dílo však 

neobsahuje bližší vysvětlení. V Sefer ha-Chochma je šechina nazývána "dcerou 

stvořitele" a je rovněž nazývána desátou sefírou - královstvím (malchut), "protože 

38 Tamtéž, s. 110 
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koruna království je na jeho [Boží] hlavě". Ovšem v jiné své knize, v komentáři 

k SeJer jecira, nezmiňuje kavod jako desátou sefíru, ale ztotožňuje ji se sefírou první 

(keter). Je zjevné, že kolem roku 1217, kdy toto dílo vzniklo, znal Eleazar alespoň 

některé kabalistické symboly, které jsou charakteristické také pro knihu Bahir. Jeho 

užití těchto symbolů je však odlišné.39 Kavod je "velkolepé záření nazývané šechina" 

a je též identické s ruach ha-kodeš, tj. s duchem svatým, ze kterého vychází hlas a 

slovo Boží. Toto prvotní světlo Boží slávy se později zjevovalo prorokům a 

mystikům v různých formách. 

Na tuto koncepci navázali chasidé v Německu. Bůh se sám nezjevuje ani 

přímo nehovoří. Bůh "zachovává své mlčení a udržuje svět", jak říká Eleazar. Pro 

chasidy ale nebyl tak ostrý rozdíl mezi stvořenou a emanující slávou jako pro 

Saadju.4o Pro ně bylo nepřijatelné, aby to, co viděli proroci, byl pouze stvořený 

anděl, síla, kterou Bůh vyslal specielně z důvodu důkazu Božského původu 

proroctví. Role proroka je v aškenázském chasidismu příliš důležitá, aby se spokojili 

s nějakou druhotnou silou. Naopak, detailně popsali Boží sílu, která sice vychází 

z Boha, ale je zároveň jeho integrální součástí zachovávajíc si svoji božskou 

přirozenost. A právě tato síla, nazývajíc se kavod nebo též šechina, se zjevila 

k o 41 proro um. 

Jehuda ha-Chasid vytvořil své vlastní učení o kavod v "SeJer ha-kavoď', z níž 

se zachovalo jen několik citací. Stejně jako jeho žák Eleazar, i Jehuda rozlišoval dva 

druhy kavod: kavod penimi, tvář, která je obrácena k Bohu, a kavod ha-chicon, tj. 

tvář, která se obrací k člověku. 

3. 5. 2. 1. Kavod penimi 

Kavod penimi ("vnitřní sláva") je v podstatě totožná se šechinou a svatým 

duchem. Je absolutně neměnná. Člověk sice nemůže komunikovat přímo s Bohem, 

ale může být ve spojení s jeho Slávou. Jak stojí v Ex 33,20-23: "Dále pravil 

[Hospodin]: ,Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat 

naživu.' Hospodin pravil: ,Hle, u mne je místo; postav se na skálu. Až tudy půjde 

moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. 

39 G. Scholem: Origins ofthe Kabbalah, Princeton, 1987, s. 98 
40 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, s.111-112 
41 J. Dan: Jewish Mysticism and Jewish Ethics, s. 49 
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Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. '" Člověk se podle 

aškenázských chasidů tedy modli nikoli k Bohu samotnému, ale ke kavod, ke zjevené 

Boží slávě.42 Definice Boha se poněkud překrývá s definicí kavod penimi, jako 

například když všudypřítomnost a imanence j sou přisuzovány na jednom místě Bohu 

a na druhém šechině.43 Někdy je kavod penimi ztotožňována s Boží vůlí, z čehož 

vychází i mystika Logu. V rukopise Sefer ha-cha jim, pocházející z roku kol. 1200, je 

kavod zároveň Boží vůle, svatý duch i slovo Boží aje vlastní celému stvoření.44 

3. 5. 2. 2. Kavod ha-chicon 

Zatímco kavod penimi je beztvará a absolutně neměnná,druhý typ slávy, 

kavod ha-chicon, má mnoho tváří a může se neustále proměňovat. Není všude 

zároveň, ale je tam, kde chce a má být. Není na místech znečištěných nebo zlých. 

Z míst, kde je spáchán hřích, ihned odchází. Naopak je přítomna v synagogách a 

všude tam, kde se shromažďují spravedliví. Tato "viditelná sláva" se zjevuje na trůnu 

merkavy a v prorockých vizích a je zároveň cílem a odměnou chasidské askeze.45 

Řídí dějiny, činí zázraky, odměňuje dobré a trestá zlé. Je to Boží přítomnost, která je 

zodpovědná za chod a řízení světa.46 

3.5.3. Mystika božích jmen 

Opakované vyslovování božího jména či božích jmen je obvyklá mystická 

technika i v křesťanství, islámu a hinduismu. Mystik pomocí absolutní soustředěnosti 

na jedno slovo, větu, hlásky apod. odstraňuje smyslové vnímání a dostává se tak do 

stavu extáze. Všechny nežidovské praktiky se však vyznačují jednoduchostí 

pronášených formulí tak, aby je mohl praktikovat i běžný věřící. V židovských 

textech naopak narazíme na detailně propracované kombinace písmen, které se 

skládají ze stovek prvků. Navíc se nestačí naučit množství kombinací a pak je jenom 

opakovat; mystik musí aktivovat svou mysl a tyto kombinace sám spoluvytvářet. Tak 

42 J. Dan: Jewish Mysticism and Jewish Ethics, s. 50 
43 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, s.l12 
44 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, s.l12 
45 Sefer chasidim §979 (parmské vydání) 
46 J. Dan: Jewish Mysticism and Jewish Ethics, s. 51 
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svou mysl zaměří zcela na toto téma a nerozptyluje se. V mystickém vytržení pak 

pracuje užjen odpoutaná mysl, zatímco tělesná schránka jako by neexistovala. 

Dílo r. Eleazara z Wormsu poprvé zaznamenává podrobnou a systematickou 

techniku kombinování písmen Tetragramu. M IdeI představuje souvislost této 

techniky u Aškenázských chasidů s geronským kabalistickým centrem ve 

Španělsku47 . V textech Eleazara z Wormsu nalezneme statě o magii a účinnosti 

Božích skrytých jmen, ale také nejstarší recept na vytvoření golema.48 V Sefer ha

šem pojednává r. Eleazar o kombinaci písmen Tetragramu se všemi jednotlivými 

písmeny abecedy. Tyto kombinace jsou spojeny se dvěma ze šesti samohlásek. 

Eleazar se nikde přímo nezmiňuje, že by šlo o praktické mystické techniky, 

vysvětluje je jen na kosmologické a teologické úrovni, nicméně lze předpokládat, že 

navzdory zamlčování chápal tyto kombinace jako mystickou techniku.49 To 

podporuje i Eleazarův popis stvoření golema, ve kterém píše, že je nutno pronést nad 

každým jeho údem všechna písmena abecedy, vždy ve spojení s jedním písmenem 

Tetragramu a vokalizována podle zmíněných šesti samohlásek.5o V Sefer ha-šem se 

nachází tabulka, která měla sloužit k vyslovování jako součást magických úkonů, 

prováděných za účelem stvoření golema prostřednictvím určitého zaříkávání 

kombinací písmen. To, že tato praxe mohla vyústit v jakousi mystikovu extázi, 

podporuje i tvrzení samotného Eleazara, že se mu prostřednictvím božích jmen 

dostalo zj evení. 51 

Tato kombinační technika nenalezla žádný ohlas v provensálské kabale, 

ovšem objevuje se v kabale španělské v polovině 13. století. Časový odstup zřejmě 

zapříčinila esotemí povaha tématu a rukopisná podoba textů, která znesnadňovala 

jejich rozšíření. Víme, že techniku znali r. Josef ben Šalom Aškenazi, který byl 

Němec původem, a r. David ben ha-Chasid, který v Německu dlouho pobýval, 

kabalisté konce 13. a 14. století. V širší známost ji však uvedla až výrazná osobnost 

Abrahama Abulafii, který se jí podrobně zabýval. 

R. David ben Jehuda ha-Chasid se s Eleazarovou tabulkou pravděpodobně 

seznámil za svého pobytu v Řezně a v třiceti šesti kombinacích písmen a samohlásek 

47 M. Idei: Kabala. Nové pohledy, Praha, 2004, s. 130-136 
48 U aškenázských chasidů vzniklo i pojmenování "golem". 
49 M. Idei: Kabala. Nové pohledy, Praha, 2004, s. 132 
50 "V -j itgadelu bi-tchila alefbet v-achar kach j' galgel b-havarat alef alef alef alef alef alef alef u-I-o lam 
et ha-Šem immahem v-kol alefbet kulo v-chuleh." Cit. tamtéž, s. 357 
51 Tamtéž, s. 133 
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viděl paralelu k třiceti šesti úkonům mávání lulavem. R. Josef Aškenazi, současník r. 

Davida, tabulku rozpracoval v komentáři kBerešit raba a v pojednání o stvoření 

golema. Tito dva kabalisté se však spíše jen zajímali o různé kombinační techniky, 

než jejich praktickým využitím. Je však obtížné zjistit, do jaké míry se touto teorií 

zaobírali. 

U Abrahama Abulafii, staršího současníka obou kabalistů, Sl můžeme 

vytvořit komplexnější představu, neboť měl mnoho věrných žáků, kteří jeho učení 

rozšiřovali a uváděli tak v širší známost. V díle Dr ha-sechel ("Světlo intelektu") se 

nachází podobná, jen lehce upravená tabulka, jako u Eleazara: místo šesti základních 

samohlásek uvádí Abulafia pouze pět; přesto však jeho tabulka zahrnuje dvacet pět 

kombinací souhlásek se samohláskami. Stejně jako Eleazarova tabulka, je i tabulka 

Abulafiova pouhým příkladem recitace kombinací všech dvaceti dvou písmen 

hebrejské abecedy ve spojení se čtyřmi písmeny Tetragramu. Podle tabulky se 

vyslovování Tetragramu pojí s mnoha posvátnými momenty, a každá neopatrnost při 

jeho provádění je nebezpečná. V Dr ha-Sechel Abulafia píše: "Poněvadž je duchovní 

vyslovování spojeno s neobyčejnými věcmi, pokud si člověk nedá pozor, mohou ho 

ohrozit. Proto ho staří zatajili, nicméně v této době se toto tajemství dostalo na světlo 

a utajení dospělo ke svému konci, a konec utajení je počátkem duchovního 

vyslovování. ,,52 

Mystické učení o božích jménech, mající svůj původ u aškenázského chasida 

Eleazara z Wormsu, se díky množství rukopisů SeJer Dr ha-sechel mezi kabalisty do 

značné míry rozšířilo, přičemž jeho stopy se objevují až v Safedu.53 

3. 5. 4. Celem elohim a lmitatio dei 

"Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 

Božím." (Gn 1,27)54 Co však činí člověka celem elohim? Podle Moše ben Maimona 

je to lidský intelekt, co člověka dělá člověkem. Pro Eleazara tuto funkci plní jazyk, 

schopnost mluvení, což dokládá biblickými výroky.55 Ovšem ne jakýkoli jazyk, ale 

52 Tamtéž, s. 357. Abulafia byl přesvědčen o svém prorockém poslání a z některých jeho textů se 
dokonce zdá, že ve své osobě spatřoval mesiáše. 
53 Abulafiovy tabulky nacházející se v Dr ha-sechel se objevují i v Sefer Pardes rimonim safadského 

kabalisty Moše Cordovera. 
54 Hebr.: "Va-jivra elohim et ha-adam be-calmo be-celem elohim bara oto". 
55 Pf 2,6; 16,1; Nu 23,5.12; 22,18; 24,13. 
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pouze hebrejština, jakožto posvátný jazyk, jazyk nadpozemský. Čím víc tedy člověk 

studuje Tóru, tím víc se přibližuje Bohu. Eleazar následuje učení o kavod, když říká, 

že se člověk nemůže stát obrazem samotného Boha, ale pouze jeho zjevené stránky. 

Pro Maimonida je prostředníkem mezi Bohem a stvořením lidský intelekt, který je 

napodobením nebeského intelektu. Pro Eleazara tuto funkci plní hlas. Hlas 

přicházející shůry je rozdělen dle lidských kategorií. Vedle kavod je podle Eleazara 

jazyk jedním z nejvyšších pojítek mezi Bohem a člověkem. Proto je jazyk tím, co 

činí z člověka imago dei. 56 

Jedno však platí vždy: člověk se může stát obrazem Božím pouze skrze 

imitatio dei. Podle Maimonida je to cesta rozvíjení intelektu. Podle Eleazara 

z Wormsu je znakem imitatio dei schopnost používání tvořivého božího jazyka. 

V hebrejských verzích středověké Ma'ase Buch se píše, že Samuel ha-Chasid, otec 

chasidského hnutí, stvořil lidskou bytost. Toto stvoření bylo takřka dokonalým 

člověkem. Mělo pouze jednu vadu - neumělo mluvit.s7 Pouze Bůh má tu moc vložit 

řeč do stvoření, což Eleazar dokládá slovy: "Spojil k sobě [ve výše zmíněném 

hymnu] "řeč" a "vědění", protože člověk má schopnost tvořit nové stvoření podle 

návodu v SeJer }ecira. Ale nemůže ho opatřit řečí ve smyslu šem ha-meJoraš, 

protože pouze Svatý, budiž požehnán, toto dokáže."s8 Používání božího jazyka je 

podstatou samotného lidského bytí. Nejvyšším produktem je stvoření homunkula. 

Jedině tímto stvořitelským činem se podle Eleazara může člověk stát celem elohim. 

Člověk, jakožto stvořená bytost, má však zásadní omezení: nemůže stvořit jiný celem 

elohim. 

Esoterická a neesoterická literatura Chaside} Aškenaz stojí vedle sebe: 

asketický způsob života popsaný v SeJer chasidim není o nic důležitější, než snaha o 

stvoření golema. 

56 K. E. Grozinger: Between Magic and Religion - Ashkenazi Hasidic Piety; Mysticism, Magie and 
Kabbalah in Ashkenazi Judaism. Internatioal symposium, Frankfurt a. M., 1991. 
57 V Ma'ase Buch se praví: "Rabi Šmuel stvořil lidskou bytost a na čelo jí napsal slovo EMeT. Ale 
tento člověk, kterého stvořil, neuměl mluvit, jelikož řeč je znakem Věčného Života (chaj-olamim). A 
všechen čas, kdy r. Šmuel cestoval, byl s ním a sloužil mu, jako sluha slouží svému pánovi." cit. 
tamtéž. 
58 cit. tamtéž 
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3. 5. 5. Modlitba 

3. 5. 5. 1. Mystika modlitby 

Modlitba je jedním ze základních pilířů chasidské existence, a je na ni tudíž 

kladen veliký důraz. Jelikož hraje důležitou roli na cestě k Bohu, respektive Boží 

slávě, má mystický charakter a podle toho je s ní třeba zacházet. Aškenázští chasidé 

rádi používali různé mystické techniky ve svém přístupu k modlitbě, zejména co se 

týče práce se slovy a písmeny a jejich numerickou hodnotou. Sem patří zejména tři 

techniky mystické spekulace:59 

1. Gematrie, pomocí níž se počítá numerická hodnota hebrejských slova hledá 

se spojitost s jinými slovy nebo frázemi stejné numerické hodnoty. 

2. Notarikon - touto metodou se interpretují písmena slova jako zkratky celých 

vět. 

3. Temura, která má za následek výměnu písmen podle určitých systematických 

pravidel. 

Z historického hlediska nemůže být žádná z těchto technik mystické exegeze 

nazývána kabalistickou v přesném slova smyslu. V literatuře klasické kabaly během 

13. a 14. století často hrají pouze málo významnou roli; několik významných 

kabalistů, kteří je častěji využívali, jako Jakob ben Jakob ha-Kohen nebo Abraham 

Abulafia, byli jasně ovlivněni německým chasidismem.6o 

Nejasný zůstává praktický účel mystické numerologie u chasidů. Otázkou je, 

zda byly určité modlitby myšleny pro určité meditace, nebo byl kladen důraz na 

magický vliv modlitby. V tomto kontextu je třeba zmínit termín kavana ("úmysl"), 

který kabala užívá od roku 1200. Je to mystická meditace nad slovy modlitby. 

Věřící svojí modlitbou oslovují Boha jako Krále - viditelné zjevení slávy. 

Ale opravdový úmysl - kavana - podle Eleazara nesměřuje přímo ke zjevení na 

Trůnu ani k Bohu samotnému, který je skrytý (deus absconditus) , ale skutečným 

příjemcem modliteb je skrytá Boží svatost, Jeho nekonečná a beztvará sláva, odkud 

vychází hlas a slovo Boží. "Bůh je nekonečný a je zároveň všechno; proto pokud by 

na sebe nevzal nějakou formu v prorockých vizích a zjevil by se prorokům jako Král 

59 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s. 100 
60 Tamtéž, s.l 00 
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na trůnu, nevěděli by ke komu se modlí.,,61. Příjemcem je podle Eleazara vlastně 

šechina, což se příliš neslučuje s její koncepcí jakožto stvořeného světla. U Samuela 

ben Kalonyma můžeme číst: "stvoření se modlí k šechině, která samotná je stvořena; 

avšak v budoucím světě se budou modlit přímo k Bohu." Jinými slovy, modlitba 

přímo k Bohu je možná pouze v eschatologické perspektivě. Na tomto světě se 

modlíme pouze k šechině, duchu živého Boha, tj. k Jeho svatosti, která je definována 

takřka jako LogoS.62 

3.5.5.2. Modlitba v SeJer chasidim 

Podstatou modlitby je radost.63 Proto také doprovázel David všechny své 

modlitby a chvalozpěvy hrou na harfu, aby naplnil své srdce radostí z Boží lásky. A 

když se člověk modlí, měl by nasměrovat všechny své myšlenky k Bohu, před 

kterým stojí.64 

Před vlastním pronášením modlitby musí být splněno pět podmínek: modlící 

se musí mít čisté ruce, být vhodně oblečen, mít poklidnou mysl a zbožnost v srdci a 

místo, kde se modlí, musí být čisté. Modlitba musí být pronášena při naprosté 

soustředěnosti. Pokud tomu tak není a nějakou modlitbu řekneme, aniž bychom se na 

ni soustředili, musíme ji přednést znovu.65 Pokud je mysl obtížena a srdce sklíčeno, 

měli bychom počkat, až budeme klidní. Po modlitbě by měla následovat chvíle 

ztišení. Neodcházíme tedy ze synagogy hned po skončení bohoslužby, ale ještě chvíli 

posedíme.66 

Na stejném místě nalezneme ještě některé další praktické pokyny k modlitbě, 

například, že nohy mají být spojeny a zrak sklopen k zemi, zatímco pozvedáme své 

srdce; ruce by měly být položeny na srdci, pravá na levé. Neměli bychom příliš 

zvyšovat hlas, abychom nerušili ostatní a měli bychom mluvit pomalu a jasně. 

Modlit bychom se měli nejen za dostatek materiálních potřeb pro sebe, ale za 

obecné blaho a hojnost pro všechny. To znamená přednést celou berachu a v případě 

61 Sodej Razaja; cit. tamtéž, s. 100 
62 Tamtéž, s. 116 
63 Berachot 31 a 
64 SeJer chasidim § 18 
65 Berachot 30b 
66 SeJer chasidim § 18 
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potřeby k ní připojit svůj osobní požadavek. Pokud zvolíme vhodnou melodii 

k přednesu modlitby, která podpoří naše zbožné cítění, je to jen chvályhodné. 67 

Stejně jako u studia Tóry, i v přednesu modliteb platí, že je lepší říci kratší 

modlitbu, ale s naprostým soustředěním, než dlouhou modlitbu, při které soustředěni 

. nejsme. Je také lepší chválit Boha pouze několika verši, které jsou proneseny pomalu 

a uvážlivě než v rychlosti přeříkat spoustu modliteb. Lévité v Bejt ha-mikdaš také 

zpívali chvalozpěvy velmi pomalu. 

Sefer chasidim také připouští přednes modliteb ve vlastním jazyce, protože 

nejdůležitější je rozumět tomu, co říkám. Vždyť i Talmud byl psán aramejsky proto, 

aby mu tehdejší lidé porozuměli. 68 

Jsou samozřejmě případy, kdy naše modlitby neJsou vyslyšeny. Sefer 

chasidim cituje rabiho Saadju Gaona, který ve svém díle Emunot ve-de 'ot uvádí 

sedm důvodů, proč nejsou prosby některých lidí vyslyšeny: 

1) Pokud je již rozhodnutí učiněno, nemůžeme jej změnit. Jako v případě Mojžíše, 

kterému Hospodin určil, že nevstoupí do zaslíbené země a Mojžíšovi tehdy žádné 

prosby nepomohly69. 

2) Pokud se člověk modlí bezmyšlenkovitě a není soustředěný, jeho modlitby 

nebudou přijaty.70 

3) Pokud člověk pohrdá Tórou a nezachovává micvot, jeho modlitby budou 

odmítnuty. 

4) Pokud člověk ignoruje chudého člověka a je hluchý kjeho nářku, jeho modlitby 

zůstanou bez odpovědi. 

5) Ten, kdo utiskuje a okrádá lidi a jí zakázané jídlo, jeho modlitby nebudou přijaty. 

6) Pokud se člověk modlí v nečistém prostředí, jeho modlitby zůstanou bez 

odpovědi. 

7) Pokud je člověk obtěžkaný hříchy a pronáší modlitbu bez náznaku kajícnosti 

(tešuva), jeho modlitby nikdo neslyší. 71 

Je zde také předkládána tehdy všeobecně rozšířená myšlenka, že nemoc je 

zapříčiněna hříchem, že je to trest za hřích.72 

67 § 158 
68 §§ 588, 785 
69 Dt 326 
70 Taa~it 2a 
71 § 612 
72 § 751 
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Než aby člověk vyvolal v synagoze konflikt, má raději ustoupit. Například 

když chce někdo sedět za každou cenu ve předu v domnění, že na místě bližším 

Aranu ha-kadeš bude blíže Bohu, máme mu místo uvolnit a sami si sednout dozadu. 

Naše modlitby budou dříve vyslyšeny nežjeho.73 

Autor také varuje před nošením amuletů ve víře, že nám pomohou, neboť tím 

dáváme najevo, že věříme v tento nesmysl. "Budeš se dokonale držet Hospodina, 

svého Boha" (Dt 18,13) a vyslyšení modliteb máme nechat pouze na Hospodinově 

rozhodnutí. Musíme být věrní a pokorně od něj přijímat dobré i zlé.74 

3.5.6. Andělé a démoni 

Sefer chasidim často varuje před spolčováním se s nadpřirozenými silami. 

"Člověk, který vyvolává anděly nebo démony nebo který vyslovuje magické 

formule, dojde špatného konce. Jeho nebo jeho děti bude provázet neštěstí celý 

život. ,,75 

Stejně tak je špatný i výklad snů, aby se někdo dověděl, co ho v životě čeká, 

koho si například vezme za ženu či co mu přinese štěstí. "Tóra praví: ,Budeš se 

dokonale držet Hospodina, svého Boha' (Dt 18,13) a nikoli věřit v něco jiného".76 

Tento verš a jemu podobné se v knize vyskytuje velmi často a je jakýmsi prvotním 

předpokladem cesty zbožného člověka. Jedná se vlastně o parafrázi prvního 

přikázání Desatera.77 Jehuda varuje, že v závěru tyto okultní praktiky stejně 

nepřinesou kýžený výsledek. Mnoho lidí je zapleteno do takových praktik a mnoho 

jich také vidělo odpověď, ale trest přišel skrze jejich děti, které buď přišly o všechny 

peníze, nebo konvertovaly ke křesťanství (což v té době znamenalo velký morální 

úpadek) nebo skončily jako oběť cholery.78 Nejen, že se člověk sám nemá snažit 

kontaktovat duchy, ale nemá to chtít ani po jiných. "Nejlepší věc, co se dá dělat, je 

modlit se ke Svatému, budiž požehnán.,,79 

73 § 759 
74§1114 
75 § 205 
76 § 205 
77 Ex 20,2 
78 § 205 
79 §205 
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S tímto problémem souvisí i spekulace o příchodu Mesiáše. Opět Jehuda 

varuje před těmito pokusy s tím, že je při tom používáno černé magie či démonologie 

či že dochází ke zneužívání Božího jména. Tímto konáním člověk popuzuje anděly 

proti své osobě, kteří mu na oplátku řeknou zavádějící informace ohledně příchodu 

Mesiáše, které on poté prezentuje před ostatními lidmi. Nakonec, když vyjde najevo 

nepravdivost jeho údajů, je všem pro smích a to je jeho trest.80 

SeJer chasidim hovoří také o zákazu psaní něj akých magických formulí, 

které by měly sloužit někomu jako amulet a opět zdůrazňuje jako špatné, když to po 

někom požadujeme, či dokonce ho k tomu nutíme. Neboť co je nepříjemné nám, 

nemáme činit druhým. "Budeš milovat svého bližního jako sebe samého" (Lv 

19,18).81 

Není dobré, aby byl žák i učitel rozzlobeni ve stejný čas, jelikož se tím 

narušuje rovnováha a zlé síly nabývají větší moci. Pokud je jeden rozzloben, měl by 

se ten druhý snažit ho uklidnit. Tak to funguje i v nebi. Když se Hospodin rozzlobí, 

anděl milosrdenství se ho snaží utišit a vyvolat u něj soucit. Tato teorie nachází obraz 

v barvách duhy: červená znázorňující soud, stojí na jedné straně a bílá, která má 

představovat právě atribut milosrdenství, stojí na straně opačné. Mezi nimi je pak 

barva zelená, která je odděluje. Stejně jako andělé, i tato zelená barva má funkci 

prostředníka, který symbolicky proměňuje Boží hněv v milosrdenství. 82 Této 

koncepci dvou protikladů odpovídá kabalistický systém sefirot, v němž sefíra Chesed 

("milosrdenství") je antitezí sefíry Gevura ("síla",tzn. striktní Zákon). Mezi nimi 

stojí však sefíra Tiferet ("krása"), která tvoří jejich syntézu a funguje jako 

prostředník a Zohar jí přiřkl právě zelenou barvu. 

S magickými praktikami souvisí i vyslovování Božího Jména. Boží Jméno 

skrývá velikou moc, proto je nevyslovitelné, jednoduše řečeno, je tabu. Pokud učitel 

myslí, že použití Jména bude prospěšné, nechť ho použije. Ovšem musí to být už 

opravdu moudrý člověk, který dokáže rozeznat, co je prospěšné. Měl by také dbát 

rad ostatních učenců a od použití Jména upustit, pokud mu to tito doporučují83 . 

Jehuda ha-Chasid sice před anděly a démony varuje, ale zároveň s jejich 

přítomností v životě člověka do jisté míry počítá. Vyjmenovává různé druhy andělů 

80 § 206 
81 § 470 
82 § 484 
83 § 471 
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podle jejich funkce, jako například anděl smrti nebo již zmiňovaný anděl 

milosrdenství. Také předpokládá, že démoni mají předem danou cestu, kudy mají jít 

a běda tomu, kdo by jim ji chtěl uzavřít, či nastražit na ní nějakou překážku. Proto 

nemá člověk úplně utěsňovat okna a dveře, aby jimi mohl případný démon projít.84 

Každý má také svého osobního anděla (mazal) a všechno, co dělá člověk na zemi, 

jeho andělský zástupce napodobuje v nebi. Toto Sefer chasidim dokládá poněkud 

nepřesvědčivou interpretací biblického verše "Rovněž jsem uslyšel sténání Izraelců, 

které si Egypťané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na svou smlouvu" (Ex 

6,5) tak, že slovo "rovněž" značí, že Bůh slyšel i sténání andělů, kteří kopírovali 

všechno, co Izraelité činili. 85 

Pokud je zabit člověk na zemi, musí být nejprve zabit jeho strážný anděl 

v nebi, což se vztahuje na biblický verš "Zničil jsem je od koruny až ke kořenům" 

(Am 2,9). Všechno, co na zemi existuje, má svého strážného anděla, i stéblo trávy.86 

Stejně jako Talmud87, i Sefer chasidim varuje před vyučováním kabaly všem 

žákům bez rozdílu.88 Učitel sám musí posoudit, zda je žák na dostatečné mentální a 

intelektuální úrovni, aby byl schopen přijímat mystické vědy. Když vezmeme 

v úvahu, že Sefer chasidim byla určena široké veřejnosti, tj. průměrně vzdělanému 

člověku, není divu, že Jehuda odrazoval své čtenáře od praktikování jakékoli magie, 

neboť, zjednodušeně řečeno, běžný člověk ztěží rozezná, zda k němu mluví anděl či 

démon, čímž by si nejen mohl přivodit neštěstí, ale hlavně by se dopustil těžkého 

hříchu, pokud by komunikoval s jinými sílami, než s těmi, které vycházejí od Boha. 

Neznamená to však, že sám Jehuda ha-Chasid v tyto praktiky nevěřil. Pouze je 

důrazně nedoporučoval běžnému člověku, který má dbát spíše dodržování Zákona a 

který je vlastně stejně k životu nepotřebuje. To, že mystika byla v aškenázském 

chasidismu živá, dokládají nejen díla Jehudova žáka Eleazara z Wormsu, ale i 

legendy, které se o Jehudovi tradovaly už za jeho života a které mu připisovaly právě 

různé nadpřirozené schopnosti. 

Také poslední odstavec parmského vydání Sefer chasidim, § 1172, se zabývá 

démony. Démoni pouze trápí lidi, kteří je provokují. Démoni například pronásledují 

člověka, který vyrábí amulety, zabývá se černou magií, používá zaklínadla nebo 

84§1146 
85 § 1157 
86 § 1160 
87 Kidušin 71a 
88 § 292 
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vykládá sny. Proto by se člověk neměl takovými věcmi vůbec zabývat, ani kdyby to 

dělal pro druhé v dobré víře, že někomu pomůže. A opět zde zaznívá biblický verš 

"Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha" z Páté knihy Mojžíšovy, 18. 

kapitoly. A poslední odstavec končí slovy: "Jediná věc, kterou bychom měli činit, je 

vroucně se modlit k Bohu za všechny naše potřeby. Nechť nás Bůh ochraňuje, mé 

děti, i všechno, co je naše, od zlého na věky věků. Amen." 

3.5.7. Smrt a posmrtný život 

Po smrti následuje hořký soud v Gehinam a nebo odměna v Gan Eden. 89 

Zde hraje důležitou úlohu postava cadika, neboli "spravedlivého". Ten je u 

aškenázských chasidů na nejvyšším stupni vážnosti a který má tedy místo v ráji -

Gan Eden - zaručeno. 

Ovšem je zde ještě jedna skupina Židů, kteří hrají u chasidů významnou roli, 

a to jsou mučedníci, kteří položili svůj život al kiduš Ha-Šem, tj. za posvěcení 

Božího Jména, což znamená, že raději obětovali svůj život, než aby konvertovali na 

jinou víru, tedy na křesťanství. Ti jsou v očích chasidů na úplně nejvyšší etické 

úrovni a v Gan Eden stojí v hierarchii ještě výše než cadikim. Bůh sice ví, že by 

cadik také obětoval život v nevyhnutelném případě, ale může si užívat života a 

radovat se ze svých dětí, kdežto ten, kdo ztratil život al kiduš Ha-Šem, tuto možnost 

nemá. Proto mu dá Bůh větší odměnu v životě budoucím. 90 

V Sefer chasidim často rozmlouvají živí s mrtvými. Jedná se bud' o rady či 

varování ze strany mrtvých, které když živí nerespektují, vede se jim zle, anebo se 

zjevují mrtví, kteří v životě udělali něco špatně (např. někoho okradli) a nemají klid, 

dokud to za ně někdo nenapraví (to se týká i Žida, který učinil zle ne-Židovi). Na 

toto téma uvádí Sefer chasidim mnoho příkladů agadickou formou krátkých 

příběhů.91 Je jedna noc v roce, kdy duše vstávají z hrobů k modlitbě. Je to noc 

Hašana raba, sedmý den svátku Sukat, kdy jsou definitivně zpečetěnyBoží výnosy 

týkající se osudu člověka, které se vydávají na Jam kipur a kdy se obchází bima se 

svazkem lulavu. 92 

89 § 30 
90 § 222 
91 § 170 
92 § 452 
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Co se týče smrti konvertity nemá ji Žid oplakávat, neboť šlo o člověka, který 

opustil Boží Zákon. Pokud však před smrtí projeví lítost, Židé ho oplakávají. Pokud 

totiž někdo přestoupí ke křesťanství, byť z donucení, je oplakáván, jako kdyby 

zemřel. 93 

Konvertitům ke křesťanství dávali chasidé směšné přezdívky, i když to byl 

cadik, jako tomu bylo v případě Šimona, který byl spravedlivý muž, ale křesťané ho 

učinili svatým a dali mu jméno Petr. I když to byl tedy spravedlivý, dostal od Židů 

přezdívku Petr Chamor, což znamená osel. 94 

V judaismu je velmi významný vztah rodičů a jejich dětí, zejména otce a 

syna. Z tohoto úhlu je také pohlíženo na vzájemnou souvislost skutků rodiče a dítěte. 

Dítě tak může svými skutky "vykoupit" špatné rodiče. 

Podle Sefer chasidim má každý své místo jak v Gan Eden, tak v Gehinom, 

jelikož i největší cadik učinil někdy nějaký hřích95 , a naopak i ten největší hříšník 

učinil v životě nějaký dobrý skutek. Když přijde hříšník do Gehinom, dostane 

přiděleno místo po cadikovi, kterému v životě ublížil a když přijde cadik do Gan 

Eden, dostane místo opět po tomto hříšníkovi. Neboli hříšník zdědí cadikův podíl 

v Gehinom a cadik zdědí hříšníkovo místo v Gan Eden. 96 

Velmi důležitý je zákaz sebevraždy (nevztahuje se na kiduš Ha-Šem), který je 

samozřejmý nejen v judaismu. Sefer chasidim podává ještě upřesňující příklady. 

Základním ponaučením je, že člověk by neměl svůj život zbytečně riskovat, neboť by 

tím mohl ohrozit sám sebe nebo druhé. Neměl by například chodit po ledě v zimě či 

vstupovat do rozpadlého domu a tím riskovat ztrátu svého života v ruinách.97 Nebo 

pokud by díky své nerozvážnosti padl do zajetí (připomeňme, že šlo o dobu 

křižáckých válek), přinesl by potíže celé náboženské obci, která by za něj musela 

zaplatit výkupné. Člověk by neměl riskovat ani pro ušlechtilou věc, např. pro 

studium Tóry. Je sice psáno: "Ti, kdož se vydají na cestu, aby vykonali nějakou 

micvu, se nesetkají se zlem,,98, ale podle chasidů toto neplatí, pokud se jedná o běžně 

se vyskytující z10.99 Sefer chasidim odrazuje i od pomoci druhému člověku, pokud 

93 §§ 190,191 
94 § 191 
95 Kaz 7 20 
96 § 610' 
97 § 675 
98 Pesachim 8b 
99 § 955 
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by mu při ní mohlo být smrtelně ublíženo (např. když je někdo napaden větší 

skupinou). 100 

3.5.8. O odměně a trestu 

Máme na mysli odměnu a trest ve světě budoucím, ve kterém platí, jak bylo 

řečeno, "oko za oko, zub za zub". Pocty tohoto světa pominou, ale pocty světa 

budoucího jsou věčné. Člověk by se tedy neměl zaobírat myšlenkami, jako: "Co 

řeknou lidi", spíše by se měl ptát, co jeho činům řekne Pán Bůh. "Svatý, budiž 

požehnán, odplácí stejnou měrou, odměnu za dobro a trest za ZI0".101 Pokud si 

v tomto světě některé věci odpírá kvůli Bohu, všechny je dostane ve světě 

budoucím. 102 

Dobro a zlo je váženo na Nebeských váhách a podle toho, co převáží, tak 

člověk směřuje do Gan eden nebo Gehinom. Hebrejsky "váha" (respektive "dlaň") se 

řekne hebrejsky kaj V hebrejské abecedě jsou dvě kaj běžné, které se používá na 

začátku a uprostřed slova koncové, které se používá na konci slov. Z toho také 

plynou ony dvě váhy. 103 

Bůh si podle SeJer chasidim také daleko víc cení člověka, který má možnost 

beztrestně hřešit, například když ho nikdo nevidí, ale nehřeší z čisté bohabojnosti. 

Nebo hezký muž, který je pro ženy přitažlivý, dosáhne větší odměny, když 

nepodlehne svodům, než ten, který je ošklivý a téměř žádné překážky nemusí 

překonávat. Stejně tak chudý člověk, který vrátí ukradenou věc, je chvályhodnější, 

než boháč, kterému tím, že věc vrátí, nic neubude. A to platí i ohledně trestu. Boháč, 

pokud ukradenou věc nevrátí, bude přísněji trestán, než chudák. Toto pravidlo platí 

obecně: čím větší překážky, tím větší zásluha. 

Na základě této teorie vykládají Aškenázští chasidé také přítomnost zla ve 

světě. Existence zla je nutná právě proto, aby člověk mohl prokázat svoji morální sílu 

a bohabojnost. Pokud by zlo nebylo, jakou odměnu by dostal?104 

V době, kdy působili chasidé v Porýní, tedy ve 12. století, bylo rozšířeno 

rytířství, které představovalo službu a absolutní odevzdanost a králi. Proto SeJer 

100 § 674 
101 Sota 8b, Nedarim 32a 
102 § 53 
103 § 208 
104 § 155 
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chasidim uvádí rytířství jako vzor pro vztah člověka a Boha. Pokud rytíř v souboji 

neuspěje, zůstane bez královské odměny. O to víc musí člověk bojovat se světem a 

jeho nástrahami, aby se mu dostalo odměny od jeho Pána. 

Nikdy by člověk neměl pochybovat o Boží spravedlnosti. Dokonalý příklad 

nám podává Písmo v osobě zbožného Joba, největšího cadika všech dob. Bůh 

neseslal na Joba neštěstí proto, že by zhřešil, ale pouze proto, aby ho vyzkoušel a 

ověřil jeho víru. 

Jakožto impuls pro správné chování je Bázeň před Bohem pro aškenázské 

chasidy důležitější, než láska k Bohu. Tak vysvětlují i mnohem větší množství 

Hospodinových zlořečení105 než požehnání v Tóře. Je v ní pouze osm požehnání, ale 

zato dvacet dva zlořečení. Neboť lidská přirozenost je taková, že hrozba trestu je pro 

ni silnější motivací než slib odměny. 106 

3. 5. 9. Příchod Mesiáše 

Hrůzy křižáckých tažení a neustále se opakující vlny perzekucí přecházející 

přes Židy v Německu, měly za následek absenci apokalyptických prvků 

v náboženském myšlení německých Židů. Během tohoto období nebyla napsána ani 

jedna apokalypsa a pokud se poukazovalo k eschatologii, jednalo se spíše o důraz na 

požehnaný stav mučedníků a slávu přicházející spásy než na konečné hrůzy a vize 

posledního soudu. 

Jehuda ha-Chasid sám byl radikálně proti spekulacím zabývajících se časem 

Mesiášova příchodu. V zachycení záznamu cesty Patachijáše z Regensburgu, který 

cestoval do Bagdádu a Persie roku 1175, zašel Jehuda tak daleko, že rukopis 

cenzuroval vynecháním mesiášského proroctví astrologa Samuela z Ninive. 

V SeJer chasidim se praví: "Když uvidíš někoho činit proroctví o Mesiášovi, 

měl bys vědět, že zachází s čarodějnictvím a bratří se s démony; nebo je to někdo 

z těch, kdo se snaží čarovat s božími jmény. A jelikož čaruje s anděly nebo duchy a 

tito mu hovoří o Mesiáši a tak ho svádí k odhalení jeho spekulací. A nakonec je 

zklamán, protože vyvolával anděly a démony, a naopak se objevuje neštěstí. Démoni 

105 Tochacha: Lv 26,14-43; Dt 28,14-43 
106 § 767 
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přicházejí a učí ho své kalkulace a apokalyptická tajemství, aby zahanbili jeho i ty, 

kteří mu věří, protože nikdo neví nic o příchodu Mesiáše." 

Přestože se apokalyptických prvků v mesiášské koncepci chasidismu 

objevuje málo, neznamená to, že neměl eschatologický charakter. Samozřejmě se 

lišil od mystiky merkavy a starších vizionářů, ale přesto bylo toto téma studováno a 

ovlivnilo několik kratších midrašů. Ve všech dobách nejasnost eschatologických 

nadějí, jejichž obsah nebyl dogmaticky definován, vzbuzoval zájem u běžných lidí 

více, než jsou někteří významní židovští teologové ochotni připustit. Pro Jehudu ha

Chasida mysticismus představuje něco jako tušení znalostí o mesiášském čase. Jsou 

to tajemství, která se odhalují ve vyšším světě a která jsou tam uchovávána pro "čas, 

který přijde". Pouze mystikové a alegoričtí vykladači tohoto světa "vstřebali něco 

z nádechu těchto tajemství a mystérií". 

4. Etika a sociální učení Chaside} aškenaz 

Etické rady a příkazy čerpá SeJer chasidim z Psaného i Ústního Zákona, 

tedy Bible i Talmudu. Uvádí velmi mnoho citací, na jejichž základě vytváří své 

učenÍ. Zároveň je aktualizuje a připojuje vyhodnocení důsledků jednání, které je 

odrazem doby. Základem všeho však zůstává Boží Zákon. Nelze vyloučit ani 

inspiraci křesťanskými mnišskými kruhy, zejména františkánským řádem, který se 

v té době formoval. 

Etikou Aškenázských chasidů se zabývá především již zmiňovaná kniha SeJer 

chasidim. Etické chování činí člověka člověkem, odlišuje člověka od zvířat, proto je 

tak důležité. Dá se říct, že kniha shrnuje etické učení Tóry, Proroků a Spisů a 

doplňuje ho výroky z Mišny a Gemary, nejčastěji z traktátu Avot. Často nám může 

evokovat Nový zákon, který vlastně, mimo jiné, plní podobnou funkci: promlouvat k 

srdcím neposlušného Božího lidu a snažit se o jeho nápravu, dokud je ještě čas. A 

právě etika Aškenázských chasidů je stále živá a podnětná. Svým důrazem na 

pravdivost a čestnost jednání promlouvá i k nám, kteří žijeme o 700 let později. 

Scholem zmiňuje Baerovo pojednání o nábožensko - sociálním směřování 

Sefer Chasidim 107, ve kterém Bear vyzdvihl otázku souvislosti mezi sociálním 

učením chasidismu a mnišským křesťanským prostředím. Hlavního představitele 

107 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978 
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aškenázského chasidismu, Jehudu ha-Chasida, přirovnává kjeho současníkovi sv. 

Františku z Assisi. Je nepochybné, že některé rozšířené náboženské a sociální 

myšlenky běžné na římsko-katolickém Západě pronikly i do náboženské filosofie 

některých židovských skupin. Podle Baera však toto bylo možné pouze v Německu, 

protože v Itálii a Španělsku rozšířené filosofické osvícenství mezi Židy bud' bránilo 

takovému pronikání, nebo alespoň omezovalo jeho rozšíření vedením neustálého 

boje proti němu. Mystika byla živou silou a její semínka našla úrodnou půdu jak 

mezi Židy, tak mezi křesťany. 

4. 1. Chasid a Chasidut 

"Toto je podstata chasidut: ve všech věcech být shovívavý a nečinit podle 

striktní litery zákona, jak je řečeno: ,[Bůh je] chasid ve všech svých činech' (Ž 

145,17).'.108 

Chasidismus se více než mystika merkava zaměřuje přímo na náboženskou 

existenci člověka. Stanovuje přísný lidský ideál, typ člověka a životní cestu 

k následování a zahrnuje mezi hlavní články své mystické víry, kromě 

charakteristické formy mystické modlitby, ideál chasidut ("zbožnost"), z něhož 

vychází celé etické učení Chaside) Aškenaz, přičemž chasid je prototyp dokonale 

morálně zakotveného člověka. 

Ani učení ani tradice nestojí na prvním místě chasidismu. Více než jakákoli 

jiná myšlenka to, co udalo hnutí jeho význačný charakter, byla nová koncepce 

zbožného člověka - chasida - jako náboženského ideálu, který přesahuje všechny 

hodnoty intelektuální sféry. 

Být chasidem znamená řídit se čistě jen náboženskými normami, všeobecně 

oproštěnými od intelektualismu a učenÍ. Chasidé neoceňovali měřítka hodnot veskrze 

nezávislé na tradiční židovské úctě učených studentů Tóry. Přestože chasidismus 

také upřednostňuje znalosti na prvním místě, není možné, aby chasid neznal více než, 

řekněme, text Písma. Je příznačné, že čtenář Žalmů se stal objektem chasidské 

legendy. Jen díky němu byla komunita schopna odolávat velkým persekucím v letech 

"černé smrti" (1348-1352). Tyto legendy mohly vzkvétat pouze proto, že půda byla 

108 Sefer chasidim § 11 
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připravena novou koncepcí humanitního ideálu. Chasid je "pozoruhodný" nikoli 

skrze nějaké intelektuální normy hodnot, ale pouze v systému chasidut samotném. 

Slovo "chasid" má specifický význam, který se odlišuje od obecného smyslu, 

který používá Talmud. Tři věci charakterizují chasida tak, jak se objevuje v SeJer 

chasidim: asketické odmítání věcí tohoto světa; úplná jasnost mysli; a altruismus 

jako princip vyhnaný do extrému. Je to vlastně středověký mnišský ideál, co nám tu 

předkládají židovští zbožní z Německa, který se dá velmi snadno přirovnat 

k františkánskému mnišství. 

Asketické obrácení mysli je přirozený důsledek temně pesimistického 

přístupu k životu. Toto charakteristické vyjádření můžeme nalézt v interpretaci 

starého midraše od Eleazara z Wormsu. "Midraš o Stvoření dítěte" popisuje, jak 

anděl strážný dává narozenému dítěti zapomenout všechnu nekonečnou moudrost 

nabytou před jeho narozením v nebeských domech učenosti. Ale proč dítě 

zapomene?, táže se Eleazar. "Protože kdyby nezapomnělo, z tohoto světa by se 

zbláznilo, když by na něj nahlíželo ve světle toho, co ví.,d09 Je zřejmé, že tento 

midraš je založen na platónské koncepci poznání jakožto rozvzpomínání se, 

anamnesis. V tomto učení je naděje přítomna pouze v eschatologické perspektivě. 

Eleazar používá poněkud drsné metafory: člověk je lano, jehož dva konce jsou 

taženy Bohem na jedné straně a Satanem na straně druhé. Na konci Bůh zatáhne 

silněji. 

V praxi to znamená, že asketismus se vzdává profánní mluvy, hrátek s dětmi 

či jiných nevinných radostí - "kdo chová ptáky pouze pro okrasu, udělal by lépe, 

kdyby dal peníze chudým". To znamená "opustit cestu země" -" azivat derech 

erec ,,110. To znamená: 

1) chasid musí rezolutně odmítnout a překonat nástrahy života. Asketismus 

nalézá svoji antitezi v eschatologické naději a příslibu. Odmítáním svodů tohoto 

světa se asketa stává hodným budoucího života, ve kterém uzří slávu šechiny na 

vlastní oči a jeho místo bude nad anděly.lll 

2) chasid musí snášet urážky a hanbu bez zachvění. Jelikož snášet hanbu a 

posměch jest základní součástí cesty života pravého "zbožného". I když je urážen a 

bledý hanbou, zůstává hluchý a němý. "Protože jeho tvář je sice nyní bledá, ale 

109 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s. 92 
110 Sefer chasidim §§ 861, 984, 986 (parmské vydání) 
I I I Sefer chasidim § § 978 - 980 (parmské vydání) 
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Izajáš řekl (29,22): ,ani mu nezblednou líce; jeho tvář bude zářit v životě 

budoucím,,,.112 "Když Žalmista říká: ,Pro tvoji vůli jsme zabíjeni každý den' myslí 

ty, kteří snášejí hanbu a potupu a ponížení dodržováním Jeho příkazů".ll3 Chasidský 

ideál má na mysli prorok, když říká (Iz 42,14): "Dlouho jsem si udržoval svůj mír; 

byl jsem tichý a zdrženlivý". Naděje na věčné blaho však nesmí být motivem 

lidského chování. 

3) podstatou chasidut je jednání ve shodě se spravedlností; netrvat ve svůj 

prospěch na písmenku Tóry. Když Žalmista říká: "Hospodin je spravedlivý ve všech 

svých cestách", znamená to, že Bůhje chasid ve všech směrech. 1l4 

Takový altruismus se objevuje i v Pirkej Avat: "Co je moje, to je tvoje a co je 

tvoje, je tvoje - to je cesta chasida".1l5 Raši též několikrát zdůrazňuje, že chasid 

netrvá na liteře Zákona, i kdyby to mělo být v jeho prospěch. 

Pro chasidy platil speciální zákon, tzv. "Mišna chasidů", jejíž příkazy byly 

mnohem přísnější než v běžném právu. Takové tendence se v talmudické literatuře 

objevují málo a nikdy nebyly systematizovány. Měl by to být Din šamajim (nebeský 

soud), který zajistí spravedlnost a rovnost mezi lidmi. Rozdílnost zákona Tóry a 

zákona nebes je základním principem koncepce morálky, předkládané SeJer 

chasidim. Toto vyšší právo stojí v opozici k halaše. U Jehudy ha-Chasida nenajdeme 

jedinou halachu. Ve velkém halachickém díle Dr zarua nepředstavuje jeho autor, 

Jehudův žák Izák ben Moses z Vídně, jedinou halachu svého učitele. Přisuzuje mu 

pouze "zázračné příběhy, exegetické komentáře a originální dedukce a názory", tak, 

jak se objevují ve velkém množství v SeJer chasidim. 

Je trochu paradoxní, když se Eleazar z Wormsu v SeJer rakeach, v níž podává 

přehled náboženského práva, snaží stanovit chasidský ideál v halachických 

termínech. Když srovnáme předmluvu k halachickým dílům dvou učenců -

Maimonida a jeho mladšího současníka Eleazara - shledáme, že první ve své 

předmluvě představuje ideje aristotelismu jakožto základ halachy, zatímco druhý ve 

své předmluvě k právním ustanovením staví na toto místo neintelektuální principy 

112 SeJer chasidim § 975 (parmské vydání) 
113 SeJer chasidim § 976 
114 § 345 
lIS Pirkej Avot, 5 
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chasidut. Taková podobnost je stěží náhodná a vypovídá o různorodosti 

náboženských směrů v judaismu.116 

Chasidut vedou člověka k vrcholu, ke skutečnému strachu a lásce k Bohu. 

Obava z Boha je identická s láskou a oddaností k němu. V tomto mystickém stavu 

zaplaví duši, která je již prosta nízkých a egoistických pocitů, radost. "Duše je plná 

lásky Boží a spoutána láskou, v radosti a osvícení srdce. Není jako ta, která slouží 

svému pánu neochotně, ale dokonce když se někdo snaží mu bránit, sloužící láska 

vzplane v jeho srdci, a on rád naplní vůli svého Stvořitele.( ... ) Protože když duše 

hluboce přemýšlí o bohabojnosti, pak plamen srdečné lásky rozpálí srdce a toto je tak 

naplněno obrovskou vnitřní radostí. ( ... ) A milovník nepřemýšlí nad svým 

prospěchem ve světě, nestará se o blaho své manželky nebo svých synů a dcer, toto 

vše pro něj nic neznamená, nic ho nezajímá kromě toho, že může plnit vůli svého 

Stvořitele, dělat dobro druhým, posvěcovat Boží jméno. ( ... ) A všechno rozjímání 

vzplane ohněm lásky k Němu.'d17 

Je charakteristické pro tuto etapu, že naplnění zbožností přichází čistě v aktu 

lásky. Tak jako v křesťanské milostné poesii, vztah mystika k Bohu je popisován 

v pojmech erotické vášně, častokrát způsobem, který šokuje naši moderní citlivost. 

Užívání takových metafor se vrací zpět k vyčerpávajícímu pojednání na toto téma 

v Saadjově velkém teologickém díle Emunot ve_deot. 118 Pozemská láska, kterou 

detailně popisuje, byla pro rané německé chasidy úplnou alegorií nebeské vášně; tak 

jako v pozdějším období i pro Izraele Baal Šema, zakladatele polského chasidismu, 

který říká: "Co Saadja říká o lásce, je možno vyložit jako odvození spirituální vášně 

ze smyslové přírody. Pokud je síla smyslové lásky tak velká, jak velká pak musí být 

vášeň, kterou člověk miluje Boha." Mystické principy chasidut, které vyvěrají 

v čistou lásku Boží, jsou nezbytné pro pochopení teosofie i mysticismu merkavy. 

Je zřejmé, že tento ideál chasidského zbožného, který je absolutně 

neučenecký, je velmi podobný asketickému ideálu mnicha, zvláště jeho nejstarším 

rysům. Jeho praktické poslání je neodlišitelné od ataraxie, tj. absence vášní, ideál 

kyniků a stoiků, ideál, který přestože původně nevycházel z náboženských motivů, 

silně ovlivnil počáteční asketismus křesťanství a v pozdější době i způsob života, jak 

jej představovala starověká islámská mystika - súfismus. Podle Scholema se jedná o 

116 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s.95 
117 Eleazar z Wormsu: Halachat chasidut; in: tamtéž, s. 95 
118 Takové erotické představy o lásce Izraele k Bohu se objevily již v Talmudu -Jama 54a. 
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jakousi judaizovanou verzi kynicismu. ll9 Tento vliv je zřejmý v ideálu absolutní 

lhostejnosti k modlitbě nebo obviňování, což velmi často v dějinách mystiky figuruje 

jako sine qua non mystického osvícení a ne méně tak v kabalistických textech. Velmi 

podobné ideje vyjevil ve stejnou dobu i německý mystik Mistr Eckhart, který cituje 

"staré", tj. stoiky jako svoji autoritu. 

Další vliv kynické školy se projevuje v tom, že způsob praxe je vyháněn do 

extrému. Mysl se koncentruje na jediný aspekt náboženského života nebo na jednu 

morální kvalitu. Staré parafráze Saadji, díky nimž bylo mnoho náboženských idejí 

převzato těmito chasidskými kruhy, definují chasida jako někoho, "kdo celý svůj 

život zasvětí jednomu určitému náboženskému ustanovení, kterému je oddán, i 

kdyby bylo v rozporu s jiným ustanovením. ( ... ) Ale ten, kdo kolísá den ze dne mezi 

různými ustanoveními, nenazývá se chasidem.,,12o Zde se objevují prvky radikalismu 

a extremismu, které později Maimonides uváděl jako charakteristické pro chasida. 

Ideál ataraxie, který stojí vopozici vůči radikalismu, musel přijít zvenčí, 

pravděpodobně z křesťanského prostředí. Obecně uznávaný a přijímaný morální 

ideál dobové křesťanské společnosti, oslava svatých, populární hlasatelé a 

spisovatelé traktátů - to vše zapustilo kořeny i mezi německým židovstvem 

v atmosféře křižáckých válek. Mnoho drobných příběhů v Sefer chasidim má blízký 

protějšek ve sbírkách takových "příkladů", které měli ve zvyku představovat 

křesťanští kazatelé ve svých kázáních. Příběh zbožného, který snáší zlo zkaženosti a 

žije mezi prostitutkami a hráči, aby je uchránil alespoň od jednoho hříchu, je ve svém 

d o k l't ,121 urazu osmopo 1 m. 

Pro starou mystiku merkava byl zbožný nositelem svatých mystérií. Tato 

koncepce se v chasidismu radikálně mění - ponížení, omezování a sebezapření stojí 

výše než pýcha srdce, která naplňovala vizionáře merkavy v mystické přítomnosti 

Boha. Extatický prorok, jehož mystické nadšení ho přenáší přes všechny překážky a 

obtíže až k nebeskému trůnu, je nahrazen meditativním zbožným pohrouženým do 

pokorné kontemplace všudypřítomné nekonečnosti. Tento ideál však musí být 

chápán ve svém náboženském a sociálním kontextu. Chasid, jehož tvář je obrácena 

k Bohu a odvrácena od světa, funguje jako vůdce a učitel. Vedoucí funkce se velmi 

jasně projevuje ve způsobu, jakým chasidská literatura zdůrazňuje podporu lidské 

\\9 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s. 96 
\20 Tamtéž, s. 97 
\2\ Sefer chasidim § 80 (parmské vydání) 
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slabosti a ukazuje podmínky života komunity. Morální vývody Sefer chasidim, která 

jde dále než starší halachická literatura ve svém k zemi připoutaném realismu, jsou 

dobrým dokladem skutečné humanity. Díky svému morálnímu a náboženskému 

radikalismu co se týče požadavků na zbožnost, neváhá chasidismus odsoudit okázalé 

stavění na odiv těchto hodnot; to, co Talmud nazval "nedbalou" nebo "absurdní" 

zbožností. 

Stejně jako se nemůže stát každý mnichem, tak ne každý je předurčen býti 

chasidem. Jehuda ha-Chasid i jeho otec jsou zobrazováni v legendách jako světci, 

v nichž se harmonicky spojily dva aspekty tohoto způsobu života: radikální, 

antisociální, do sebe zahleděná zbožnost směřující k ideálu a na druhé straně milující 

péče o společenství. 

Všeobecná představa mocného chasida, který ovládá živly, byla živena i 

samotnými chasidy. Jehuda ha-Chasid se ostře stavěl proti jejich praktikování (i když 

o jejich účinku byl prakticky přesvědčen), jelikož jasně vnímal kontrast mezi 

čarodějem, který se pyšní mocí nad živly, a pokorným chasidem, který naopak 

nedychtí po žádné formě moci. Toto jeho varování však nezabránilo magie chtivým 

živlům, aby získaly kontrolu nad Jehudovým morálním ideálem. V legendách se tak 

objevuje jako nositel vší magické moci a atributů, kterých se tolik chtěl vzdát a před 

nimiž varoval. Taková legenda se začala utvářet už za jeho života. Podle ní je chasid 

skutečný vládce magických sil, který může obdržet všechno právě proto, že pro sebe 

nic nechce. 

4.2. Tešuva 

Pokání je vaškenázském chasidismu jedno z nejdůležitějších témat a mezi 

Židy se v takové míře objevuje vůbec poprvé. Celý systém pokání tak, jak jej 

zachytil Rabi Eleazar z Wormsu v několika textech, úzce koresponduje s praxí raně 

středověké církve, jak odkazují "knihy kajícnosti".122 Keltové a později Frankové 

vyvinuli charakteristický systém, který byl dosti blízký tomu, který uvádí Sefer 

chasidim. Pokání je chápáno jako náprava za urážku Boha skrze osobní akt 

navrácení, kdy hříšník slibuje vykonávat přesně definované úkony kajícného 

charakteru. Přestože po Řehořově reformě církve v 11. století Řím vyrazil do boje 

122 G. Scholem: Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1978, s.104 

44 



proti "kajícným knihám", jejich autorita zůstala neotřesena v širokých kruzích během 

celého období křižáckých válek, v době, kdy židovské komunity v Německu byly 

samy pod vlivem nálad přiklánějících se kjejich přijetí. Autorita jim mohla být 

snadno připisována poukázáním na některé analogie ve starší židovské literatuře. 

Tímto způsobem se mohlo ospravedlnit přijetí celého systému pokání, počínaje 

všemi druhy postu a vedoucí skrze různé činy (často velmi bizarního charakteru) až 

k nejvyššímu trestu dobrovolného vyhnanství - kajícnému aktu uváděného již v 

Talmudu123
. Narozdíl od křest'anství však aškenázský chasidismus neobsahuje 

sexuální asketismus. Naopak, největší důraz je kladen v SeJer chasidim na založení 

rodiny a vedení normálního a smysluplného manželského života. Nikde se trest 

nevztahuje na sexuální abstinenci v manželském vztahu. Asketismus typického 

chasida se soustředí pouze na jeho sociální vztahy k ženám, nikoli na sexuální 

stránku jeho manželského života. 

Pokání je jedním z pilířů zbožnosti, se kterým by se mělo začít již v útlém 

věku, aby si je mladý člověk osvojil a také aby mělo smysl, neboť právě v mládí je 

lidský jedinec zkoušen různými pokušeními, které musí překonávat. Ke stáru, kdy je 

člověk nemohoucí a nemocný, tak kolikrát nemůže hřešit ani kdyby chtěl. "Když 

čelíš obtížnému úkolu a překonáš ho přes všechny překážky, tvoje odměna je velmi 

velká." 124 

Na základě Moše ben Maimona, Hi/chat Tešuva, vyjmenovává SeJer 

chasidim dvacet čtyři překážek na cestě k pokání. Patří sem například: šíření pomluv, 

spolčování se s nedobrými lidmi, říkání: "Budu hřešit a pak se budu za hříchy kát", 

nebo: "Budu hřešit a Jom kipur mi obstará pokání", odrazovat přátele od vykonávání 

micvot a nabádat je k hříchu, dát úplatek kvůli falešnému soudu, nalezení předmětu a 

ponechání si ho, aniž bychom se zeptali, čí je, přihlížet hříchu někoho jiného, někoho 

vyčleňovat ze společenství, přestupovat slova moudrých, podezřívat nevinného či se 

vysmívat micvot. Kdo se kaje za tyto hříchy a upřímně jich lituje, je baal tešuva a má 

podíl na světě budoucím. 125 

Tešuva tedy znamená, že člověk tím, že lituje všech svých hříchů a je 

odhodlán už nikdy nečinit zlo, vypuzuje zlé myšlenky ze své mysli: "Svévolník ať 

opustí svou cestu" (lz 55,7). Měl by litovat všech svých dosavadních hříchů a říci: 

123 Berachat 56a; Raš ha-Šana 16b; Sanhedrin 37b 
124 Sefer chasidim §7 
125 §§ 19,20 
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"Provolávám před Tím, který zná všechny skryté' věci, že se nikdy nenavrátím 

k tomuto hříchu, jak je psáno: 'Výrobku svých rukou nebudeme už říkat:'Náš 

Bože! '" (Oz 14,4). A i když někdo hřešil celý život a na smrtelném loži učiní pokání, 

zemře jako kajícník a všechny jeho hříchy mu budou odpuštěny126. 

Sefer chasidim cituje Saadju Gaona, který rozlišuje čtyři kategorie pokání: 127 

1. Tešuva ha-ba: zde prostě kajícník nevyužije druhou příležitost ke spáchání 

stejného hříchu. 

2. Tešuva ha-gader: systém dobrovolných omezení a preventivního vyloučení 

všech příležitostí, které by člověka sváděly ke spáchání stejného hříchu. 

3. Tešuva ha-miškal: kritériem pokání je množství potěšení plynoucí z páchání 

hříchu. 

4. Tešuva ha-katuv: v případě přestupků zakázaných Tórou pod trestem smrti, 

hříšník musí podstoupit "mučení tak ostré jako smrt" - často vystupňované 

do přehnaně bolestivých a ponižujících trestů - za účelem obdržet Boží 

odpuštění a vyloučení "vyhlazení duše", kterým Tóra za určité hříchy hrozí. 

"Velké je pokání, neboť dosahuje až k Trůnu Slávy, jak je řečeno: ,Navrať se, 

Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu' (Oz 14,2)".128 Tešuva je jedna z věcí, které byly 

stvořeny ještě před světem a má stejnou důležitost jako ostatní svátosti. Opravdový 

baal tešu va je i přes svá minulá provinění Stvořitelem vroucně milován, dokonce 

více než cadik, protože v sobě dokázal překonat Z10.129 "Tam, kde stojí kající 

hříšníci, se úplně spravedlivý nedostane". 130 

Aškenázští chasidé měli důmyslně promyšlen systém pokání. Tak například v 

§ 167 se uvádí praxe stát v zimě v zamrzlé vodě ponořený až po nos nebo naopak 

v létě ležet mezi mravenci. 

S pokáním ve formě půstu se to nemá přehánět, aby se člověk nestal díky své 

zesláblosti závislým na ostatních. Půst je výslovně zakázán lidem vykonávajícím 

profesi učitele, písaře či nájemním dělníkům, u nichž by to mohlo ohrozit výkonnost. 

Když se člověk postí, měl by dbát na to, aby nebyl ne rudný a nevyvolával spory se 

sousedy. To ať se raději nepostí vůbec. Jak praví prorok: "Postíte se jenom pro spory 

a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas 

126 Kidušin 40b; § 20 
127 Sefer chasidim §§ 37-53 (parmské vydání) 
128 Jama 86a; § 60 
129 § 60 
130 Berachat 34b, Sanhedrin 99a 
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na výšině." (lz 58,4) Hospodin nežádá přílišný půst. Raději chce, aby se lidé skláněli 

před jeho vůlí. 131 

Přestože aškenázští chasidé předepisují různé kajícné praktiky, při kterých může být 

zdraví silně ohroženo, na jiném místě SeJer chasidim nařizuje v souladu s Talmudem 

starat se o své zdraví, neboť každý hazard se životem je veliký hřích. 132 

4.3. Cadik 

Jako je chasid ("zbožný") ideálem zbožného prostého člověka je postava 

cadika ("spravedlivého") chasidským prototypem moudrého, učeného člověka. 

Cadikem se však nikdo nerodí. Bůh nerozhoduje o tom, zda bude člověk dobrý či 

špatný. V momentě, kdy se člověk narodí, je rozhodnuto, zda bude silný či slabý, 

chudý nebo bohatý, pěkný či škaredý, vysoký nebo malý, ale nikoli to, zda bude 

dobrý či zlý.133 Jen se před ním rozprostírají dvě cesty a on si z nich vybírá. I ten 

největší hříšník se může vrátit na cestu dobra. Tešuva navrací jeho duši do dvou 

světů: do tohoto světa a do světa budoucího. 134 

Cadik má za úkol v tomto světě svojí svatostí napravovat hříchy druhých. 

Proto na něj klade Bůh vyšší nároky a platí pro něj přísnější zákon, tzv. "zákon 

nebes". \35 Už v Talmudu stojí, že cadik na sebe bere hříchy své generace, že trpí za 

hříchy druhých. 136 Jak je psáno: "Dech našeho chřípí, Hospodinův pomazaný, byl 

lapen do jejich jámy" (Pl 4,20). Proto, když se dějí cadikovi zlé věci, neznamená to, 

že sám zhřešil a toto že je odplata za hřích, ale že trpí za hříchy jiných. 137 Skrze 

těžkosti také Bůh demonstruje cadikovu duševní sílu a že Bohu slouží z čisté lásky 

k němu. 138 

131§617 
132 § 127 
133 Nida 16b 
134 § 32 
135 § 102 
136 Arachin 17b 
137 § 113 
138 § 322 

47 



4.4. Bůh a láska 

Sefer chasidim klade velký důraz na majestát Božího jména a na tomu 

přiměřenému přístupu k němu. Zejména je důležité dát si pozor na to, aby nebylo 

nějak, byť bezmyšlenkovitě, znesvěceno. Připomíná, že při čtení z Tóry v synagoze 

v rámci liturgie se Tatragram vyslovuje jako ,,Adonaj" ("můj Pán), zatímco 

v ostatních případech, jakožto i v běžném hovoru se vyslovuje pouze jako "Ha-Šem" 

("Jméno"). Kdykoli vyslovuje člověk Boží jméno, musí k němu přidat požehnání 

"Jitbarach Šemo" ("Nechť je Jeho Jméno požehnáno"), jinak by se jednalo o 

nehodné vyslovení Božího jménaJ39 a ani démoni neberou Jméno Boží nadarmo. 140 

, Stejně uctivě se musí člověk chovat i k napsanému Božímu jménu, to 

znamená k náboženským knihám, které toto Jméno obsahují. 

Láska k Bohu je jeden z nejdůležitějších požadavků na věřícího. 141 

Opravdová láska k Bohu je daleko silnější než jakákoli pozemská vášeň. Je psáno: 

"Jsem nemocna láskou" (Pís. 2,5). Člověk je vděčný za jakýkoli dar od druhého 

člověka. Jak potom tedy musí milovat toho, kdo mu daroval život a vše, co jej 

obklopuje? 142 Pokud člověk rozjímá velikost a úžasnost stvoření, musí jím 

bezpodmínečně procházet absolutní láska ke Stvořiteli. 

Na jiném místě však kniha varuje před přehnanou zbožností, která by mohla 

spíše uškodit, třeba tím, že odradí druhé lidi od snahy jít po cestě zbožnosti. Jako 

příklad uvádí autor velmi zbožného Žida, který se nepoklonil před starším 

člověkem, protože, jak říkal, měl na čele tefilin, s nimiž se klanět nemůže. Tato 

micva vlastně zapříčinila, že si dostatečně nevážil ostatních lidí. Ti, když to viděli, 

zařekli se, že než se takto chovat, to raději na sebe již nikdy tefilin nevezmou. Rabín 

zbožnému muži vyčetl, že takto odrazuje lidi od cesty zbožnosti a upozornil ho, že 

pokud by měl být opravdu důsledný, nesměl by se s tefilin ani vysmrkat (neboť 

smrkání je nedůstojné). Neboť je psáno v Gemaře: "Tóra nebyla dána sloužícím 

andělům".143 Pokud chce plnit nějakou micvu takto dokonale, může, ale nesmí ji 

takto předkládat druhým. 144 

139 § 3 

140 Megila 3a; § 4 
141 Dt 65 
142 § 3 ľ 
143 Berachot 25b 
144 § 362 

48 



Veliký důraz je kladen na to, aby věřící sloužil Bohu nezištně, tedy aby 

nehleděl na svůj prospěch v posmrtném životě, v Gan Eden, ale aby raději sloužili . 

Bohu z čisté lásky k Němu a kvůli tomu, že ho Bůh stvořil a miluje hO. 145 

4.5. Používání Tóry a jiných náboženských knih 

Co se týče důležitosti psaného a ústního Zákona, cenili si aškenázští chasidé 

více Zákona psaného, jelikož ten je jakoby základní surovinou, kdežto ústní Zákon je 

až zpracovaná tato základní surovina. Ústní Zákon by tedy nemohl existovat bez 

Zákona psaného, zatímco naopak to je možné. 146 Proto by se například neměl 

Talmud pokládat na Tóru. 147 

Jelikož v době Jehudy ha-Chasida ještě neexistoval knihtisk a všechno se 

psalo ručně, byly knihy velmi drahé a podle toho se k nim také přistupovalo. Velmi 

dobře bylo oceněno, když nějaký bohatý člen obce věnoval obnos peněz na pořízení 

nového svitku Tóry. Sefer chasidim však upozorňuje, že čin je to chvályhodný pouze 

tehdy, když to udělá tento člen z důvodu láskyplné péče o své spolubratry, aby měli 

lepší přístup k Zákonu a nikoli z důvodů sobeckých, například aby byl v komunitě 

více vážený a ctěný. V tomto smyslu je také uvedeno, že je povinnost každého 

majitele náboženských knih půjčovat je ostatním a na prvním místě chudým členům 

obce, aby se tak rozšiřovala znalost Božího Zákona. 148 Tento požadavek je 

zdůrazňován vícekrát, a to i v povinnosti zapisovat své poznatky či nová zjištění, co 

se týče Zákona. "Když Bůh člověku něco zjeví a on to nezveřejní, v podstatě okrádá 

Toho, kdo mu to zjevil. Bůh mu to zjevil pouze pod podmínkou, že to vydá ve 

známost, jak je řečeno: ,Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost 

jim uvádí svou smlouvu' (Ž 25,14).,,149 

Úsměvný příklad respektu k náboženským knihám je v Sefer chasidim § 

276, který doporučuje, aby jimi učitel netloukl svého žáka a tento aby se jimi před 

útokem nebránil, ani kdyby napadení považoval za životu nebezpečné. 

145 § 63 
146 § 928 
147 § 141 
148 SeJer chasidim §§ 404, 871 
149 § 530 
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4. 5. 1. Studium Tóry 

Nestačí Tóru studovat, neboť je psáno (Ž 111,10): "všichni, kdo tak činí", ne 

"všichni, kdo to studují". Nepřipadá v úvahu, aby se někdo choval špatně k otci a 

zároveň studoval psanou či ústní Tóru. Každý, kdo studuje Tóru z jiných důvodů než 

je její praktické použití, bylo by lepší, kdyby nebyl stvořen. ISO To at' ji raději 

nestuduje vůbec, protože čím více studuje, tím větší je jeho prohřešení. lsl (§ 17) 

Velký důraz klade autor na soustředěnost při studiu. (Koncentrace je vůbec 

jedním z hlavních požadavků při vykonávání jakékoli duchovní činnosti, stejně jako 

u ostatních mystických škol, i nežidovských.) "Když studuješ Tóru, musíš obrátit oči 

a uši k tomu, co držíš v ruce" (§ 17). Jak je psáno (Ez 40,4): "Pozorně se dívej a 

napjatě poslouchej a vezmi si k srdci všechno, co ti ukážu." Student by si měl také 

vyhradit určitou část dne a noci pro studium Tóry, což měl na 'mysli Jozue, když 

říkal: "Rozjímej nad ním [nad Zákonem] ve dne v noci." (Joz 1,8) A co se týče 

množství prostudované látky, zde platí, že raději méně, ale s bázní Boží než velké 

množství studia bez jeho praktického využití. Kdo projevuje úsilí získat moudrost a 

morálku (moudrost jde u Chasidej Aškenaz vždy ruku v ruce s etických chováním) a 

potlačuje při tom tento pomíjivý svět plný marnosti, ten obdrží věčný život ve světě 

budoucím. Vědomosti zůstanou na zemi, ale naše skutky nás doprovázejí do olam 

ha_ba. IS2 

Ještě další důraz na popření vlastního prospěchu se nachází dále: §289 

odsuzuje všechny, kdo slouží Bohu pro svůj vlastní prospěch a ne kvůli Bohu 

samému a §590 uvádí pěkný příklad: Jsou dva lidé. Jeden podněcuje společenství ke 

konání dobra, ale nečiní tak kvůli Bohu. Napíše sice například komentář nebo 

Tosafot ke Gemaře, nebo vytvoří široký studentský okruh, ale sleduje tím čistě 

sobecký prospěch - osobní slávu či uznání. Druhý člověk se ze všech sil snaží sloužit 

Bohu jen kvůli Bohu, avšak nemá takové úspěchy jako ten první. Neshromáždí žádné 

studenty, ani nenapíše žádný komentář či Tosafot, aby posloužil následujícím 

generacím. Který z nich si zaslouží větší milost? Ten, který studuje Tóru se zřetelem 

\50 Taanit 7a 
\5\ § 17 
\52 § 285 
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na Boha. I když se snaží duchovně pozvednout své společenství, prostě to nefunguje. 

Ale Gemara učí: "Svatý, budiž požehnán, soudí podle záměrů srdce". 153 

Na otázku, zda je lepší studovat sám či s partnerem bývá obecná odpověď: 

s partnerem. Ovšem SeJer chasidim, §940 to upřesňuje: pokud je váš partner ve 

studiu arogantní, namyšlený či výbušný anebo pokud není váš učitel dostatečně 

kvalifikovaný, je lépe studovat sám. Neboť vždy musí člověk rozvážit, s kým má tu 

čest (Př 23,1). 

Pokud spolu dva studenti (či učitel a student) diskutují, nemá se jim do 

hovoru třetí student plést, ale trpělivě vyčkat, až tito dva skončí. Ani ty sám bys 

nechtěl, aby ti někdo druhý skákal do řeči. 154 

SeJer chasidim dává také praktické rady, jak postupovat při výběru traktátu ke 

studiu. Nejdříve by si měl student vybrat takovou mesechtu, která souvisí 

s každodenním životem a nikoli se svátky či jinými mimořádnými příležitostmi a už 

v žádném případě traktát Kodašim. Pokud žije ve městě, kde je spousta nepokojů a 

soudních pří v obchodních záležitostech, měl by začít se studiem traktátu Nezikin, 

který se zaobírá právě občanským a trestním právem. 155 

4. 6. Žid a jeho bližní 

V tomto ohledu se chasidé řídí především přikázáním v Lv 19,18: "Miluj 

svého bližního jako sebe samého." Láska k bližnímu je východiskem etického učení 

jak je zachyceno v SeJer chasidim. Povinností člověka je dívat se na věci i očima 

druhého člověka, neboli "obout si jeho boty".156 Z toho vyplývá i odměna, jakou kdo 

dostane ve světě budoucím. Starozákonní pravidlo "oko za oko, zub za zub" můžeme 

chápat v eschatologickém smyslu. To znamená, kdo měl například slitování, tomu 

bude slitování dáno a naopak. 

153 Sanhedrin 106 b 
154 § 962 
155 § 1011 
156 §349 
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4. 6. 1. Cedaka 

V židovství je cedaka ("dobročinnost") jednou z důležitých micvot, která je 

povinna jak pro bohaté, tak pro chudé. Dary se ukládají do speciálního fondu v obci a 

pověřená osoba je rozděluje potřebným. Pomoci chudému člověku se může 

samozřejmě i přímo, třeba tím, že mu dáme práci, či od něj koupíme něco, co jiní 

koupit nechtějí. Naopak pokud chudák nemá žádné peníze, které by mohl dát do 

sbírky, může si svůj dar odpracovat. 157 

Pokud je někdo hodně bohatý a přesto nedá peníze na chudé, je to stejné, 

jakoby je okradl. 158 

Co se týče rozdělování peněz, přednost mívají chudí učenci, kteří svůj život 

zasvětili studiu Tóry. 159 Naopak slitování se nemá projevovat nad těmi, kteří o peníze 

přišli vlastní vinou, například je prohráli v hazardních hrách. 160 Dobročinnost máme 

také dávat najevo tak, abychom obdarovávaného nezahanbili či neuvedli do rozpaků 

nebo abychom mu nevědomky nepoškodili pověst. 161 

Opět je kladen důraz na opravdovost tohoto dobrého skutku, tedy čisté 

svědomí, které musí naše konání vždy provázet a nikoli vize vlastního prospěchu. 

Sefer chasidim uvádí příklad, kdy někdo postavil krásnou synagogu (což je 

hodnoceno v eschatologickém měřítku jako velmi dobrý počin), ale když mu chtělo 

společenství na stavbu přispět, aby také jeho členové měli podíl na této micvě, odmítl 

veškerou pomoc, neboť chtěl, aby byla synagoga jen jeho památkou. Neušel trestu a 

jeho rod zanikl. 162 

A jaká je odměna za tuto micvu? "Když dáte milodar kvůli nebi samotnému, 

Bůh jej zaseje.'d63 To znamená, pokud dá člověk peníze potřebnému, Bůh zaseje 

v Gan Eden tolik semínek, kolik by si jich mohl koupit za ty peníze. Rostlinky z těch 

semínek rostou a jejich plody jsou skladovány, aby se z nich mohl onen dobrák, až 

přijde do Gan Eden, radovat. A tak se úroda ze semínek dobra střádá v ráji. 164 

157 § 61 
158§415 
159§1031 
160 § 1045 
161 § 44 
162 § 503 
163 Suka 49b 
164 § 321 
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Při této příležitosti se SeJer chasidim zmiňuje také o půjčování peněz, a to 

v tom smyslu, že když boháč. půjčí chudému člověku, nejen že ho nemá o to 

upomínat, ale má se dokonce snažit se mu vyhýbat, aby se jeho dlužník necítil 

hloupě. Je zde ovšem předpoklad, že půjčujeme dobrému člověku, který to opravdu 

potřebuje a z toho důvodu mu také důvěřujeme, že jak bude moci, dluh jistě vrátL 165 

SeJer chasidim uděluje rady těm, kdo studují Tóru: měli by se odlišovat od 

ostatních především svým příkladným chováním, střídmostí v jídle a pití a radostí z 

Božích darů. Není to však cesta, po které by měli jít pouze učenci Zákona, ale kterou 

mohou, nebo by měli, následovat všichni zbožní Židé, a tak sloužit Bohu neustále i 

při všední práci, zasvětit Bohu celý svůj život tak, aby naplňovali slova Přísloví 3,6: 

"Poznávej Ho na všech svých cestách". "Je to krátká věta, ale je základem pro 

všechny principy Tóry.,,166 

Tak, jako všichni, ani učenci by neměli požadovat pro sebe přílišné projevy 

úcty. Vždyť přece nestudují Tóru, aby se jim ostatní klaněli, ale kvůli slávě Boží a 

pokud tak činí s upřímným srdcem, odměna v budoucím světě je nemine. 167 

Nicméně obecně jsou učenci velmi respektovaní a z hlediska rodiny někdy dokonce 

více, než otec. 

Kniha zbožných také PopIsuJe vyučovací metody pro talmudická studia: 

bystrého žáka má učitel povzbuzovat k vlastním nápadům a naopak k pomalejšímu 

studentovi má přistupovat s trpělivostí, vše mu postupně vysvětlovat a společně 

s ním hledat řešení v případě nesnadných pasážL 168 

4. 6. 2. Vztah ke konvertitům 

SeJer chasidim v tomto směru často připomíná verše Dt 10,18-19: 

,,[Hospodin] sjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. 

Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi" (v hebrejském originále 

nečteme "host", ale "ger" , což znamená "konvertita"). Bůh miluje konvertitu 

dokonce víc, než rodilého Žida, protože konvertita bývá daleko zbožnější a své děti 

vede k službě Bohu víc, než kdekterý původní Žid. Proto Jehuda ha-Chasid 

165 § 327 
166 Berachot 63a; § 50 
167 § 580 
168 § 984 
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doporučuje vzít si za manželku poctivou, laskavou a mírnou konvertitku, neboť 

z takového svazku vzejdou jistě hodné děti. Je také lepší vzít si za ženu dceru 

takových konvertitů, než dceru nehodných Židů. 169 

Muž se stává Židem, jakmile přijme za své všechny micvot, i když není ještě 

obřezán a nevstoupil do mikve, tudíž nemůže jíst jídlo, které není košer. 170 

4. 6. 3. Obchodní záležitosti 

Jelikož Sefer chasidim chce promlouvat do života obyčejných lidí, nemůže 

vynechat téma, které se takovou měrou podílí na životě celé společnosti, a to jsou 

peníze. Zabývá se zejména nápravou špatných skutků, jako je krádež, podvod či jiné 

nečisté operace. Snaží se pomáhat hlavně chudým, čímž také jistě oslovila spoustu 

tehdejších čtenářů či posluchačů. 

V tomto kontextu dává kniha důraz na následky našich činů. Nestačí mít 

dobrý úmysl, důležitý je výsledek. Musíme nad vším svým konáním přemýšlet a 

rozvažovat je. Nestačí se tedy slepě řídit Zákonem, člověk musí vždy používat 

vlastní rozum, aby nakonec nenatropil více škody než užitku. například co se týče 

peněz, je někdy lepší peníze pouze půjčit, než je přímo darovat, neboť obdarovaný 

(který chtěl peníze jen půjčit) bude mít sice z počátku zajisté radost, ale když bude 

opět potřebovat půjčit, bude mu hloupé oslovit svého dárce, a tak zůstane bez peněz. 

Dobrý skutek bude mít tedy za následek ještě větší bídu chudákovu. 171 

Je třeba mít vždy na paměti slova Přísloví: "Neštvi se za bohatstvím, 

z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není!" 

Cokoli člověk ukradne, musí to vrátit původnímu majiteli, aby mohl učinit 

pokání. Zákon přestupuje také ten, kdo vezme nebo schová něčí věc pouze z legrace, 

aby měl majitel nepříjemnosti, neboť je psáno: "Nebudete krást ani obelhávat a 

podvádět svého bližního." (Lv 19,11)172 Pokud muž nemůže nebo nechce chybu 

napravit, měla by tak učinit jeho žena či jeho děti. 

Uplatňují se tu přísnější pravidla: pokud si někdo půjčí od někoho peníze, měl 

by mu vrátit nejen půjčenou částku, ale k tomu ještě doplatit tolik, kolik mohl těmito 

169§§ 116,377 
170 § 690 
171 § 1034 
172 § 44 
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penězi věřitel vydělat, tedy jakýsi ušlý zisk. To se nicméně v obchodním styku stalo 

pravidlem, jen s tím rozdílem, že úroky jsou vyžadová~y a pevně stanoveny, nikoli 

dobrovolně darovány. Tak je přísnější zákon aplikován i co se týče dočasného 

pomatení mysli, když se praví, že za skutky, které člověk učiní v nepříčetnosti, nese 

posléze stejnou odpovědnost, jako kdyby byl normální. 173 

I ve finančních záležitostech u aškenázských chasidů platí jejich obecná 

teorie chasidut, že pokud bychom měli poškodit někoho jiného, raději ať poškodíme 

sami sebe. Není divu, že Sefer chasidim zasáhla svými etickými postoji hlavně 

chudého, obyčejného člověka, zatímco u bohatých a mocných přílišného úspěchu 

nezaznamenala. 

Ve smyslu obchodních vztahů snad lze zmínit i záležitost, kterou Sefer 

chasidim nazývá hranicí přátelství. Jedná se o zákaz protěž ování svého přítele do 

nějaké funkce za každou cenu, i když víme, že existují lepší adepti. 174 

Člověk je chápán jako mikrokosmos. Co učiní jednomu člověku, jako by 

učinil celému světu. Správný chasid si dává neustále pozor, aby někoho neuvedl do 

trapné situace nebo aby někoho neurazil či nezesměšnil a snaží se takovým situacím 

předcházet. Některá pravidla se nám mohou zdát snad až příliš úzkostná, ale to je 

funkce zákona: neustupovat a nepodřizovat se lidským slabostem, ale představovat 

cestu dokonalosti. 

4. 6. 4. Pokora 

Pokora je snad nejcennější vlastnost člověka. Člověk bez pokory se nikdy 

nemůže stát chasidem, nikdy se nemůže stát služebníkem Božím. "Kdykoli se můžeš 

vzdát své vlastní slávy a ponechat tak ostatním dobrým lidem možnost pobírání poct, 

měl bys tak učinit.,d75 Nikdy by se také neměl člověk chválit sám, neboť je psáno: 

"Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa" (Př 27,2). Pokud bude člověk na tomto světě 

pokorný, slávy dojde ve světě budoucím, kde pokora a skromnost neexistují, tudíž 

nikdo tyto vlastnosti nemůže již použít, aby si třeba vylepšil reputaci. Platí: "oko za 

oko, zub za zub". Nikoli však mezi lidmi, zde by mělo platit spíše novozákonní "ty 

173 §§ 598, 692 
174 § 973 
175 § 15 
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po mně kamenem, já po tobě chlebem", ale právě ve smyslu eschatologickém, kdy 

zlo na zemi bude potrestáno zlem na nebi a naopak dobro bude odměněno dobrem. 

Člověk nemá nosit hlavu a nos příliš vysoko, a to i doslovně. Měl by chodit 

s hlavou skloněnou a mít na paměti, že nad jeho hlavou je šechina, Boží 

Přítomnost. 176 

To platí i pro hovor: "Podstata moudrosti je ticho".177 Nebo: "Záštitou 

moudrosti je ticho.,,178 Neboli: mluviti stříbro, mlčeti zlato. Proto než člověk něco 

řekne, měl by popřemýšlet. "Je čas mlčet i čas mluvit" (Kaz 3,7). Časem k mluvení 

myslí Kazatel čas, kdy se diskutuje o myšlenkách Tóry, tehdy není vhodný čas být 

zticha. 179 Obecně řečeno: místo úst by za člověka měly promlouvat činy. 180 

4. 6. 5. Pravda a lež 

Každé jednání by mělo být opravdové a činěno s dobrým úmyslem. Všechna 

lež ve skutcích, slovech i myšlení dojde svého trestu. Nicméně člověk smí říct malou 

lež, pokud by tím uchránil přítele před potupou či dokonce smrtí. 

"Vaše slovo bud' ,ano, ano - ne, ne'" (Mt 5,37).181 Tento citát z Nového 

zákona si můžeme půjčit i pro vyjádření postoje k přísaze v SeJer chasidim, která 

k tomu dodává, že naše slovo má být také doplněno příslušným tělesným pohybem 

např. hlavy, který toto slovo dotvrzuje. 182 

Touha po pravdě je sice záslužná, ale nic se nemá přehánět. Jako v jiných 

případech, tak i tady razí SeJer chasidim zlatou střední cestu a uvádí příklad: před 

soudem se sejdou dva, jeden dobrý a druhý špatný. Ten špatný je velmi výřečný a 

dokáže předložit soudu spoustu argumentů pro svoji nevinu, zatímco dobrák není 

v řeči tak zdatný a neumí ve své věci dostatečně argumentovat. Pokud soudce ví, že 

ničema je skutečně vinen, měl by spravedlivému pomoct sám, neboť je psáno: 

"Otevři svá ústa za němého" (Př 31,8).183 

176 § 53 
177 § 86 
178 Avot3 17 
179 § 39 ' 
180 § 328 

181 Raši ve svém komentáři ke Genesis 8,21 praví, že opakování se rovná přísaze. Viz též Šavuot 36a. 
182§1058 
183 § 1127 
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4. 6. 6. Nemravné myšlenky 

"Jsou dvě věci, které má muž na mysli ve dne v noci: ženy a peníze. 184 Pro ty 

by obětoval svůj život. ,,185 

Jelikož má kniha promlouvat k člověku takovému, jaký je, musí se zabývat i 

tělesnými záležitostmi, kteréžto stejně čerpá především z Talmudu. Z postavení 

muže a ženy v židovství se logicky zaměřuje pouze na muže ajejich vztah k ženám. 

Judaismus je tělesnějšího rázu než třeba křesťanství a nemá na člověka tak 

striktní požadavky, co se týče jeho sexuálního chování. Opět vyznává zlatou střední 

cestu, tedy ani sexuální uvolněnost, ale ani přílišnou upjatost, která má nakonec za 

následek spíše zlo než dobro. Proto by člověk neměl zavrhovat nic, co nezavrhuje 

přímo Zákon. 186 Sefer chasidim chce vlastně pomoci člověku překonat hříšné 

myšlenky radami, co má pokoušený člověk dělat. 

Přikázání "Nebudeš dychtit po ženě svého bližního" se dá číst i jako 

"Nezapříčiníš, aby po tobě někdo dychtil", neboť spojení 10 tachmod ("nebudeš 

toužit") je psáno bez vav, tudíž by se mohlo číst: 10 techamed ("nezapříčiníš, aby po 

tobě někdo toužil"). Z toho plyne, že by se muž neměl ani snažit zaujmout ženu 

někoho jiného. Jiný výklad se nám nabídne, pokud 10 tachmod přečteme jako 10 

tachamed: nezapříčinit, aby někdo toužil, neboli nečinit něčí ženu přitažlivou pro 

jiného muže, jelikož následky budou připočteny k trestu toho, kdo byl příčinou. 

Žid nesmí vidět cizí ženu nahou187
. To ale neznamená, že pokud žena spadne 

do řeky a hrozí jí utopení, že pro ni muž neskočí! 188 To je další příklad Kazatelova 

varování před přílišnou spravedlností. 

Hříšným myšlenkám je třeba v prvé řadě předcházet. Proto se nemají při 

výuce či jiných aktivitách míchat dohromady chlapci a děvčata. 189 A pokud hříšné 

myšlenky přece jen přijdou, kniha radí přitlačit prsty nohou k zemi. 190 

Sefer chasidim se zabývá dokonce i masturbací. Ta je obecně vzato hříchem, 

ale pokud tak muž překoná svůj chtíč (například v době, kdy je jeho žena rituálně 

184 Bava batra 165a 
185 § 123 

186 Je zajímavé, že v tomto směru neplatí přísnější Zákon. 
187 Sota21b 
188 § 126 
189 § 168 
190 § 175 
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nečistá a sexuální styk je tedy zakázán), může ji praktikovat, ale musí za ni učinit 

pokání: stát v zimě ve studené vodě či se dva nebo tři dny postit v létě. 191 

Z Talmudu (Babylónského i Jeruzalémského) přebírá Sefer chasidim různé 

návody, zejména kulinářské, jak zvýšit potenci. l92 

Ženy mají nad muži velikou moc. To dokazují případy tří biblických hrdinů: 

nejsilnějšího Samsona, nejzbožnějšího Davida a nejmoudřejšího Šalomouna. Všichni 

tři, jak nám o tom vypráví Bible, podlehli ženskému kouzlu. 193 

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz. Pokud je člověk prost nemorálních 

myšlenek, jeho obraz v nebeských sférách září a žádný démon nad ním nemá moc. 

Ale jakmile člověk zhřeší, jeho obraz nad ním vyhasne a andělé zkázy ho 

napadnou. 194 

4. 6. 7. Příroda 

Nejen k bližnímu by se měl člověk chovat hezky, ale i ke zvířatům. Je 

hříchem působit zvířeti bolest, proto se na něj nemá nakládat příliš těžký náklad a 

nemá se krutě bít. Pokud bude člověk milosrdný ke všem živým tvorům, bude 

Hospodin milosrdný k němu. Pokud člověk nemá slitování se zvířetem, je sám jako 

to zvíře, které dokáže být i kruté kjinému zvířeti. Každý, kdo bezdůvodně ubližuje 

zvířeti, dojde stejného trestu. 195 Všechno stvoření má svoji pozitivní a negativní 

stránku života. Tak například kráva má výhodu v tom, že je býložravec a snadno si 

tedy najde potravu, ale na druhou stranu je snadnou kořistí divokých predátorů. 

Hmyz, který si snadno shání potravu, může uvíznout v pavoučí síti a pavouk sice umí 

rychle dělat sítě, ale pak musí čekat, co mu do ní spadne. A stejně vyrovnaný je i 

život člověka, který má velmi mnoho pozitiv, jelikož člověk je pánem tvorstva. Může 

používat různé nebezpečné zbraně, ať ke své obraně nebo k lovení zvěře (či jiných 

lidí), jídlo sbírá ze země či ze stromů, může jíst stravu rostlinnou i živočišnou, 

k dopravě má k dispozici zvířata či vozy. Jeho největší nevýhodou je však to, že aby 

uspokojil všechny své potřeby, musí těžce pracovat. Navíc je stále nespokojený a 

191§176 
192 § 390 
193 § 619 
194 § 1136 
195 §§ 44, 87, 169 
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omezovaný svým svědomím a strachem z Boha, soudného dne a gehinom. 196 A 

všechno má také svůj účel. I97 

4. 6. 8. Rodina 

Rodina je základní kámen, na kterém stojí Tóra. Talmud považuje židovský 

domov za příbytek Boží přítomnosti. V domě přichází ke slovu žena, jejíž roli paní 

domu a matky Tóra velmi vyzvedá. Dobrá žena je pro muže opravdovým 

požehnáním, neboť žena má na muže velký vliv, a může ho tudíž vést k dobrému, ale 

i svádět ke špatnému. 

Sefer chasidim uvádí pravidla týkající se manželství a uvádí příběhy, které 

tato pravidla bud' potvrzují, nebo naopak představují světlé výjimky. Jako například 

v případě svatby starého muže a mladé ženy, která se v žádném případě 

nedoporučuje, ovšem jsou případy, kdy i toto spojení může být šťastné a zanechat 

bohulibé potomky. 

Děti mají samozřejmě ctít svého otce i matku a nesou za ně částečně i 

odpovědnost. Například když otec štípá dříví či jinak těžce pracuje a požádá syna, 

který studuje Tóru, aby mu šel pomoct, syn by měl studium přerušit ajít otci pomoci, 

byt' by to byl nevzdělaný muž. Pokud ale má otec dost volného času po práci, který 

tráví v hříšných radovánkách, má ho syn nechat udělat všechnu práci samotného a 

tak mu znemožnit hřešit proti Bohu. 198 Nebo syn by neměl splnit otcovu poslední 

vůli, pokud se jedná o nějaký neetický požadavek. 199 

Pokud se má otec rozhodnout, který z jeho dvou synů, z nichž jeden je 

bystřejší, ale ne tak zbožný a studovat by chtěl pouze pro svoji slávu, zatímco druhý 

je spíše pomalejší, ale za to velmi bohabojný, má jít studovat do ješivy a který má 

pokračovat v obchodě, měl by se rozhodnout takto: do obchodu by měl poslat toho 

inteligentnějšího a na studia v každém případě toho, který bere svoji víru vážně.200 

Také výběr jména je důležitý a měl by se činit zodpovědně, neboť jméno 

určuje lidský oSUd.201 Proto jsou také nejčastějšími jmény udělovaným židovským 

196 § 530 
197 § 589 
198 § 338 
199 § 586 
200 § 958 
201 Berachot 7b, Joma 83b 
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chlapcům "Avraham", Jicchak, Jaakov" nebo "Moše". Známe případy z Bible, kdy 

Bůh přejmenoval svého služebníka a tím mu určil životní cestu a poslání. Sefer 

chasidim v tomto směru jde proti svým zásadám o zákazu používání amuletů a to 

v tom případě, kdy někomu zemře dítě, on se přestěhuje do jiného města a tam mu 

opět zemřou děti. V takovém případě má použít amulet.202 

Někdy autor Sefer chasidim poněkud zkresluje biblické výpovědi, aby tak 

podpořil svá slova. To se děje i v případě nebezpečí úmrtí jednoho ze sourozenců, 

pokud žijí v jednom městě. Tato hrozba je založena na začátku verše Dt 25,5: "Když 

budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře", který se týká levirátního zákona a 

dále pokračuje: "bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam, za cizího muže. Vejde 

k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství." Tento verš naopak spíše 

popírá tvrzení, že se mají lidé po smrti někoho blízkého přestěhovat jinam, protože 

místo úmrtí se stane jaksi prokletým. Zakládá to také na vyprávění v Jeruzalémském 

Talmudu, traktátu Šabat 6,9, kde rabi Jochanan doporučí obchodníkovi na trhu, 

kterému se nedaří dobře prodávat, aby přestěhoval svůj stánek na jiné místo a, pokud 

možno, si změnil i jméno. Toto však můžeme považovat spíše za praktické 

doporučení než za boj se zlými silami. Kniha také poukazuje na to, že křesťané mají 

ve zvyku pojmenovávat své děti po živých lidech, což podle ní Židé nedělají.203 

Podstata zbožnosti tkví v neustálém překonávání nástrah tohoto světa. Aby 

J1m člověk dokázal čelit, musí být tímto směrem veden již od dětství. Proto je 

rodičovská povinnost vést už nejmenší děti k víře v Boha a k bohabojnosti, jak je 

psáno: "Počátek poznání je bázeň před Hospodinem" (Př 1,7).204 Nelze srovnat 

člověk, který se vzdělává od dětství a člověk, který začal s učením až v pozdním 

věku života?05 Děti by se nejprve měli učit, úcta k Tóře je zároveň úcta k Bohu, že 

Bůh je v nebi a že dává život a stravu. Když dítě povyroste, mělo by zvědět něco o 

Gan Eden a o Gehinom?06 Tak se má u něj pokračovat až do dospělosti. K výuce by 

měl otec raději najmout dobrého a příkladného učitele, pokud na něj má peníze. 

Pokud žák rozumí spíše psané Tóře než Talmudu nebo naopak, měl by to učitel 

respektovat a nenutit ho, aby se učil, co mu z nějakého důvodu nejde. I dítě, které 

202 § 247; zde si autor poněkud protiřečí a připouští účinky amuletů. 
203 V Talmudu však můžeme nalézt případy, kdy otec pojmenuje syna svým jménem. Např. Rabi 
Chanina ben Rabi Chanina (JT, Nazir 84a) 
204 §§ 10, 155 
205 Avot 4:42 
206 § 304 
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není dostatečně bystré a inteligentní na to, aby se stalo učencem, má otec vyučovat 

v psané Tóře, jejímu výkladu a důležitým halachot, které jsou potřebné pro správný a 

bezúhonný život.207 I ženy by se měli vzdělávat v micvot a halachických pravidlech, 

neboť i ony mají v životě rituální povinnosti, které musejí znát. Nesmí je však učit 

jiný muž, než jejich otec nebo manžel, neboť "ženský hlas je sexuálně podbízivý",z°8 

Otec by měl své děti milovat nikoli jen proto, že jsou to jeho děti, ale podle 

toho, na jaké jsou morální úrovni,z°9 

Mnoho kroků v lidském životě je predeterminováno. Podle našich údů 

můžeme poznat, co nás čeká. Tak například, když nás svědí obočí, znamená to, že se 

setkáme s někým, koho jsme dlouho neviděli, nebo když nás svědí ruce, znamená to, 

že přijdeme k penězům a podobně. To všechno řídí Bůh. Jen On ví, kolik kroků 

v životě ten který člověk ujde, kolik lidí potká, kolik věcí udělá, kolik slov v životě 

řekne a tak dále. Nicméně vůle člověka je svobodná, a tak si může vybrat, zda udělá 

to, co je v Božích očích dobré, nebo to, co je špatné. Srdce, jež je sídlem vůle, je 

souzeno za špatné i dobré: "Já Hospodin zpytuji srdce" (Jr 17,10).210 

V Sefer chasidim se také můžeme dočíst, že židovský doktor by neměl léčit 

za peníze. Bohatší rodina mu může něco dát, ale on to nesmí přímo vyžadovat, 

kromě jeho vlastních nákladů např. za léky apod. 

Opět je v této souvislosti zakázaná černá magIe, i když je vydávána za 

nezbytnou k záchraně lidského života. Černá magie nikdy nikoho neuzdraví, naopak 

mu spíše uškodí. 2 I I 

Nejmoudřejší doktor je ten, který poradí případnému pacientovi, jak 

nemocem předcházet, tedy dbá na prevenci. Stejně jako je lepší vůbec nehřešit, než 

zhřešit a potom provádět pokání, což je také v podstatě forma léčby, ovšem nikoli 

těla, ale duše. 

207 § 308 
208 Berachot 24a 
209 § 577 
210 § 162 
211 § 469 
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4.7. Život mezi křesťany - kiduš ha-Šem 

I když se chasidé staví mírumilovně ke každému člověku, tedy i ke 

křesťanovi, hořká zkušenost s krutými křižáckými taženími proti nekřesťanům a 

četné židovské pogromy v Německu, měla za následek přinejmenším nedůvěru ve 

vztahu s křesťany. V těžkých dobách persekucí a násilných konverzí museli Židé 

hledat možnosti přežití, aniž by se zpronevěřili své víře. To byl prioritní požadavek, 

ale někdy velmi těžko naplnitelný. Pokud někdo konvertoval ke křesťanství jen "na 

oko",z vlastního prospěchu, stal se pro Židy snad více nebezpečným, než konvertita 

z přesvědčení. Takovýto navrátilec se jen ztěží navracel zpět do židovského 

společenství, jelikož byl krajně nedůvěryhodný. Od takového člověka hrozilo 

nebezpečí, že vydá náboženskou obec do rukou nepřátel. Pro chasidy bylo jediné 

východisko: než se nechat pokřtít, raději spáchat kiduš ha-Šem ("posvěcení Božího 

Jména"), tzn. nechat se zabít. Taková dobrovolná smrt ve Jménu Božím byla 

projevem nejvyšší úcty a lásky k Bohu každého chasida. "Akt kiduš ha-šem je 

nejúplnější vyjádření zázračného překonání přírodních zákonů a naprostá věrnost 

skrytým přáním Stvořitele. ,,212 

2121. Dan: Jewish Mysticism and Jewish Ethics, 1986, s. 73 
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5. Závěr 

Středověké hnutí Chaside} Aškenaz stojí spolu s jinými mystickými školami 

na počátku nové éry židovské mystiky, kterou představuje SeJer ha-Zoh ar a která je 

jakýmsi shrnutím a zároveň rozvinutím všech závažných témat, jakými se mystika 

zaobírala. Kniha se objevila ve Španělsku koncem 13. století a za jejího autora 

tradice označuje rabi Šimona bar Jochaje, učence z 2. století o. 1. Pravděpodobnější 

však je, že vznikla právě až ke konci 13. století z pera španělského kabalisty Mošeho 

z Leonu. Kniha Zohar se stala mezi kabalisty velmi populární a představovala zlatý 

věk španělského kabalistického centra. Po vypovězení Židů ze Španělska roku 1492 

její učení provázelo mystiky do nových sídel, až v průběhu 16. století nakonec 

zakořenilo v novém kabalistickém centru v palestinském Safedu. Tam mu dali novou 

tvář takové osobnosti, jako byli Moše Cordovero či Izák Luria. To už je ale jiná 

historie ... 
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