Paršat Vajelech
5. tišri 5769
4. říjen 2008

Halachické časy
tfilin 6:02 | východ slunce 7:07

začátek šabatu: 18:18 konec šma 8:59 | 1. mincha 13:19
konec šabatu: 19:22 škia 18:34 | hvězdy 19:06

Vajelech v číslech
52. paraša v Tóře (z 54) a 8. v Devarim (z 11)
3 paršiot, 2 otevřené, 1 zavřená
skládá se z 30 vět, 553 slov a 2123 písmen
obsahuje 2 micvot, 2příkazy

Alijot v kostce
Kohen: Moše ve sto dvaceti letech oznamuje lidu, že jej
již déle nepovede a nepřejde s ostatními řeku Jordán.
Levi: Moše připomíná lidu vítězství a ubezpečuje jej, že
se nemusí bát, protože „Bůh je s nimi“.
Šliší: Moše hovoří (před staršími lidu) s Jehošuou a
dodává mu síly. Moše dopisuje Tóru a předává ji
kohenům.
Revií: Příkaz HAKHEL – na sukot těsně po skončení
sedmého roku (ŠMITA) se mají všichni shromáždit v
Chrámu, aby posílili svou oddanost Tóře.
Chamiší: Moše a Jehošua vstupují do Miškanu. Moše se
dozvídá, že po jeho smrti sejde lid Izraele z řádné cesty,
načež Bůh skryje svou tvář. Povinnost sepsat „Píseň“
neboli Tóru.
Šiší: Moše sepsal pro každý kmen jeden svitek Tóry. (S
výjimkou posledních osmi vět, které dopsal Jehošua.)
Švií: Levité mají za povinnost umístit jeden svitek Tóry
do Miškanu. Názory se liší v otázce přesného umístění.
Podle jedněch byl svitek přímo v ARON HAKODEŠ,
podle druhých byl umístěn na polici vedle archy.
Haftara (Hošea 14:2-10, Joel 2:15-27): ŠUVA JISRAEL
AD HAŠEM– navrať se Izraeli k Bohu.

Otázky a odpovědi
Otázka týdne: Poslední příkaz Tóry se týká naší

povinnosti sepsat si Píseň Tóry. Jak lze tento příkaz
naplnit v dnešních dnech? A jak ho může splnit
každý z nás?
Odpověď na otázku minulého týdne: Nám, lidem, byly
svěřeny věci zjevné. Tajemství náleží Bohu. Můžeme si
mnohé myslet, mít vlastní názory, vcítit se, trápit se,
zapomínat, ale nikdy se nedozvíme, proč se špatné věci
dějí i dobrým lidem.
Na druhou stranu, přestože jsou možnosti našeho poznání
limitované, nepropadejme panice. Srovnejme si odpovědi
vědců na stejnou otázku dnes a před padesáti či sto lety. A
jaké budou jejich odpovědi za padesát let?
JOM KIPUR
ZAČÍNÁ VE STŘEDU 8. ŘÍJNA V 18:07

Věděli jste, že...
... RAMBAM, Rabi Moše ben Maimon,
Maimonides (1135–1204) se narodil na
sklonku tzv. „zlaté éry“ v Cordobě.
Fanatičtí muslimové vyhnali jeho rodinu
na křesťanský sever, ale v roce 1160
Rambam opustil Španělsko a usídlil se v
marockém Fezu. Již před svými
dvacátými narozeninami napsal Rambam knihu Výklad
filozofických termínů. Mimoto napsal i astronomická a
matematická pojednání. V té době též začal psát svůj
(arabský) komentář k Mišně. Životním snem
Rambamovým bylo sepsat systematické dílo, které by
shrnovalo celou Mišnu a Gemaru. Zabýval se otázkou
nucené islamizace a ani ne třicetiletý publikoval (opět
arabsky) svou halachickou esej Igeret haŠmad (Dopis o
odpadlictví).
V roce 1165 uprchl s rodinou do Izraele, do Akka, kde v
té době vládli křižáci. Navštívil Jeruzalém a Chevron v
době, kdy v celém Izraeli nežilo více než tisíc
židovských rodin. V roce 1166 opustil Izrael a přesídlil
do Egypta, kde se stal vedoucí rabínskou autoritou.
vybráno z náhodného článku portálu
www.doopravdy.cz/judaismus

Vyzkoušejte se
Najděte kresby související s touto sidrou.

Draša rav Jarona ben Davida
V těchto dnech na počátku roku jsme naplněni zvláštními pocity. Tak jako se děti pokoušejí z obalu
dárku odhadnou, co se skrývá v krabici, tak i my se snažíme představit si, co nás v novém roce
čeká. A není to jen přání, aby nový rok byl sladký a dobrý, plný požehnání, protože letos si ze
starého roku přinášíme ještě jedno dědictví. S koncem sedmého roku (ŠMITA) se, do doby Hilelova
patentu, rušily veškeré dluhy a věřitelé mohli na své peníze v klidu zapomenout.
Na první pohled se může zdát, že JOVEL (padesátý rok) a ŠMITA (sedmý rok) si jsou podobné jako
vejce vejci. Přesto se v důležitém detailu liší. Je sice pravda, že za JOVELU se vracela půda
původním majitelům a otroci byli propouštěni na svobodu, ale to vše bylo od počátku všem jasné.
Kdo si koupil pozemek, věděl, na jak dlouho si ho kupuje a tomu se přizpůsobila cena. Jak se píše v
Tóře (3M 25:16): „Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena, a čím méně let zbývá, tím nižší
bude kupní cena; bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek.“
Odpouštění dluhů však není tentýž případ. Věřitel půjčil peníze, které chtěl dostat zpět. Ale pokud
mu dlužník nezaplatil do konce sedmého roku, věřitel o své peníze jednou pro vždy přišel.
Minimálně z pohledu věřitelů je to velmi nespravedlivé – nejen že nedostali své peníze v
domluvený čas zpět, ale oni je už je ani nikdy v budoucnu nemohli vyžadovat. Na druhou stranu se
mohl dlužník, který se neustále potácel v těžkostech, že ani nemohl splácet svůj dluh, vybabrat z
bídy. Milosrdenství věřitelů tak nastolovalo sociální spravedlnost.
Paršat VAJELECH je zároveň i šabatem pokání. A TŠUVA (pokání) je odpouštění dluhů velmi
podobná. I zde vede milosrdenství odpouštějících ke všeobecné nápravě a spravedlnosti.
Mezi třinácti vlastnostmi Boží milosti si dvě vlastnosti zdánlivě protiřečí. Bůh se v nich označuje
za Boha mnohé milosti (RAV CHESED) a pravdy (EMET). Je odpuštění základním lidským
právem (jak naznačuje slovo pravda) nebo výrazem nenárokovatelné milosti?
Rav Sabato říkával, že sama Boží milost je nezadatelným lidským právem. Když už nás Bůh
obdaroval svobodnou vůli a postavil na svět plný svodů, muselo mu být jasné, že zhřešíme. To je
pak stejné jako sestrojit raketu, nastavit správný úhel odpálení a vyhýbat se odpovědnosti za
vzniklou škodu. Tšuva je pro svět fungování světa nezbytná a Boží milost spočívá pouze v tom, že
nám nápravu usnadňuje.
Odpouštění hříchů, stejně jako promíjení dluhů, se může zdát nemístným požadavkem. Ale obojí je
nezbytné. Tak jako my sami prosíme Boha o nový, čistý list, tak musíme stejnou šanci nabídnout i
našim dlužníkům.
A tak není divu, že se nám obrat „Na konci sedmého roku“ v Tóře objevuje pouze dvakrát. Nejdřív
v souvislosti s promíjením dluhů (5M 15:1-2): „Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení
dluhu. Toto je způsob promíjení dluhu: Každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil.
Nebude na svého bližního, svého bratra, naléhat, protože je vyhlášeno Boží promíjení dluhu.“ A pak
až v souvislosti s příkazem HAKHEL – což bylo všelidové shromáždění se do prostor Chrámu na
Sukot na konci sedmého roku, jak se uvádí (5M 31:10-11): „Každého sedmého roku, v roce
určeném k promíjení dluhu, o slavnosti stánků, až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří tvého
Boha na místě, které vyvolí, budeš předčítat tuto Nauku před celým Izraelem, aby ji slyšeli.“
Ačkoliv platí povinnost putovat do jeruzalémského Chrámu třikrát ročně (na Pesach, na Šavuot a na
Sukot), jen jednou za sedm let mohl přijít celý Izraeli jako jeden muž – bohatí i chudí, protože se
právě prominuly veškeré dluhy, a spravedliví i hříšní, protože všem byly právě odpouštěny hříchy.
A jen v tento čas bylo možné obdarovat Izrael Tórou, protože se lid navrátil do stavu, který panoval
před darování Tóry na Sinaji, o němž je psáno: „A celý Izrael se utábořil (jako jeden muž).“
V dnešní době všichni využívají Hilelova patentu – tzv. prosbulu – díky němuž je možné převést
dluhy i do nového sedmiletí. Přesto si něco z myšlenky promíjení dluhů neseme s sebou a tím je
snaha umenšit veškeré společenské rozdíly, což by mělo být opakovaně zdůrazňováno ve všech
synagogách, které mají být otevřené chudým i bohatým, hříšným i spravedlivým, zbožným i
sekulárním, místním i turistům.
Pokud budeme stát „společně před Bohem“, dosáhneme stavu vyjádřeného u příkazu HEKHEL:
„Aby slyšeli a učili se bát svého Boha a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. Též jejich
synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Boha, po všechny dny, co budete žít v
zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili.“

