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237 řádek

A vyslal Ja’akov posly před sebou k svému

1 micva

bratru Esavovi do země Seir na Edomovo pole.

Sidra pro tento týden: Va-jišlach
1. alija (Be-rešit 32:4–13)

5. alija (34:1–35:11)

Ja’akov posílá vyslance k Esavovi, aby mu vzkázali, že se
vrací domů a nabízí Esavovi smír. Poslové se vrátí se zprávou, že se blíží Esav a s ním zhruba 400 mužů. Ja’akov
z obavy před možným konfliktem rozdělí svůj tábor na dvě
části a modlí se k Bohu, aby ho z této situace zachránil.

Ja’akov se utáboří před Šechemem, kde zakoupí půdu
pro své ležení. Ja’akovova dcera Dina se jde podívat do
Šechemu, kde ji unese a znásilní Šechem, syn místního
vládce Chamora. Šechem se ale do Diny zamiluje a chce
si ji vzít za manželku. Chamor hovoří s Ja’akovem a jeho
syny a žádá o Dinu pro svého syna. Nabízí Ja’akovovi
spojenectví a řadu výhod, které plynou ze spojení obou
rodů. Ja’akovovi synové jsou ale pobouřeni Šechemovým chováním a naplánují pomstu. Řeknu Chamorovi, že
spojení obou rodů přichází v úvahu pouze tehdy, pokud
se všichni muži ze Šechemu nechají obřezat. Chamor
a Šechem souhlasí a všichni muži města jsou obřezáni.
Třetího dne, když jsou v největších bolestech, Šimon
a Levi zaútočí na město a celou mužskou populaci, která
se nemůže bránit, vyvraždí. Dinu odvedou zpátky do
tábora a město vyrabují. Ja’akov s počínáním svých nesouhlasí, obviňuje je, že se kvůli masakru proti němu spojí
okolní národy, avšak synové si za svým počínáním stojí
a prohlašují, že s jejich sestrou nemá nikdo právo takto
nakládat. Bůh se Ja’akovovi zjeví a nařídí mu jít do Bejt
Elu, kde má postavit oltář – jedná se o stejné místo, kde
Ja’akov kdysi nocoval na útěku před Esavem. Bůh rovněž
potvrdí změnu Ja’akovova jména na Jisra’el. Zároveň na
okolní národy padne hrůza a neodváží se proti Ja’akovovi vystoupit.

2. alija (32:14–30)
Ja’akov ze svých stád vybere dary pro Esava. Večer
Ja’akovova rodina překročí potok Jabok a on zůstane
sám. Zápasí až do úsvitu s neznámým mužem. Onen muž
Ja’akova sice nepřemůže, ale poraní jeho kyčel. Ja’akov
muže odmítne propustit, dokud od něj nedostane požehnání. Muž se nejprve zeptá na jméno. Když se neznámému Ja’akov představí, dozví se, že odteď nebude Ja’akovem, tedy „úskočným“, ale Jisra’elem, protože zápasil
s Bohem i lidmi a obstál. Poté mu požehná.
MICVA: Kvůli Ja’akovovu zranění ischiatického nervu je zakázáno jíst tuto část těla i z košer zvířat (gid naše).

3. alija (32:31–33:5)
Esav se přiblíží k Ja’akovovu táboru. Ja’akov vyjde svému
bratru vstříc a sedmkrát se mu ukloní. Zároveň rozestaví
své syny a ženy podle pořadí, kdy nejprve jdou synové
obou služebnic Zilpy a Bilhy, poté jdou synové Ley a nakonec jde Rachel s Josefem. Esav Ja’akova obejme, políbí a
bratři se usmíří.
4. alija (33:6–33:20)
Jako představuje svou rodinu Esavovi. Esav nejprve odmítá
Ja’akovův dar, neboť má všeho dostatek, ale nakonec jej
přijímá. Esav navrhuje, aby s Jákobem šli společně, ale
Ja’akov odmítá – protože žije s rodinou a stády, Esavovi
by nestačil. Esav poté odchází do Seiru a Ja’akov se vydává na místo zvané Sukot a odtud do Šechemu.
Jak byste na základě textu Tóry popsali setkání a atmosféru
mezi Esavem a Ja’akovem? Co se jim asi tak honilo hlavou,
když si povídali?

Jak byste reagovali, kdybyste byli Ja’akovem, nebo jeho syny?
Čí jednání považujete za smysluplnější a pochopitelnější?

6. alija (35:12-36:19)

Země okolo Bejt El je přislíbena Ja’akovovi a jeho
potomkům. Ja’akov odchází z Bejt El po efratské cestě
a Rachel umírá při těžkém porodu u Bejt Lechem. Svého
syna nazve Ben Oni (syn bolesti), avšak Ja’akov změní
jeho jméno na Binjamin (syn pravice). Reuvenova aféra
s Bilhou (doslova se uvádí, že „s Bilhou ležel“, podle
některých komentátorů ale protestoval proti tomu, že se
Ja’akov přestěhoval do stanu Bilhy). Po narození Binjamina
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přichází výčet všech Ja’akovových synů a jejich matek.
Ja’akov přichází do Hebronu k Jicchakovi, který umírá
ve věku 180 let. Esav a Ja’akov ho pohřbí v Machpele.
Následuje výčet Esavových potomků a náčelníků Edomu.
Kolik lidí je už tou dobou pochováno v Machpele?

7. alija (36:20-36:43)

Zde nacházíme druhou část výčtu Esavových potomků,
náčelníků jednoztlivých Esavových kmenů a králů Edomu,
kteří byli králi a vládli Seiru a Edomu dávno předtím, než
měl své krále i Izrael.

Haftara (Ve většině aškenázských obcích Hošea
12:13–14:10, Jo’el 2:26–27, v Praze, ve Frankfurtu
aj. Ovadja 1:1–21)

Haftara z knihy Hoše’a odkazuje na různé události
v Ja’akovově životě, zejména jeho útěk do Aramu. Haftara z knihy proroka Ovadji hovoří o Edomu a Esavovi –
Esavovi/Edomu jsou připomínány všechny věci, kterých
se proti Ja’akovovi dopustil, a trest, který ho čeká. Izrael
a jeho potomci nakonec zdědí nejen Sion, ale i Esavovu
zemi.

Tentokrát o haftaře
V dafu k paraši Toldot jsme jen letmo zmínili, že Esav jednou
bude ztotožněn s Římem, potažmo se všemi nepřáteli Židů.
Jak se to vůbec stalo, že se Esav stal zosobněním všeho
zla? Vždyť když v této paraše čteme vyprávění o setkání
obou bratrů, nic tomuto pozdějšímu vývoji nenasvědčuje –
oba bratři se přivítají, obejmou, pláčou dojetím a Esav
dokonce tvrdí: „Nic nechci, bratře, všeho mám dostatek.“
Jako by se nic nestalo – vůbec nevadí, že táta požehnal
jako prvorozenému tobě, já mám dost. Esav se seznámí
s Ja’akovovou rodinou a vše se zdá krásné, jako kdyby staré
rány byly zaceleny.
Jenže i tak je v celém setkání přítomen duch nervozity.
Esav nepřichází k Ja’akovovi sám, ani se svou rodinou, se
svými ženami nebo se svými stády, nýbrž s ozbrojeným
doprovodem o síle 400 mužů. To byla na tehdejší poměry
velmi slušná bojová síla, která by byla schopna Ja’akovův
tábor zmasakrovat a ještě u toho hrát karty. Ja’akov o sobě
mluví jako o Esavově otroku, zatímco Esava nazývá svým
pánem.

Edomské hory a Wádí Rúm ( Jordánsko)

Ja’akov se skutečně bojí o život své rodiny a pragmaticky
svůj tábor rozdělí s vědomím, že pokud jedna část jeho lidu
padne Esavovým mužům za oběť, druhá se může zachránit.
Dokonce i když Esav ja’akova vyzve, aby jej doprovodil do
Seiru, Ja’akov zdrženlivě odmítá:
– „Jdi napřed, bratře, mám tu stáda, ženy, děti, nestačil bych
ti. Přijdu za tebou do Seiru, ale později.“
– „Nechám ti tu tedy doprovod.“
– „A k čemu? Je snad ozbrojený doprovod nutný, když jsme
se usmířili? Co by mi hrozilo?“
Toto dvojí odmítnutí jakékoli formy Esavovy přítomnosti
ukazuje, že Ja’akov svému bratru stále nevěří a nechce s ním
být déle než je nezbytně nutné. To se potvrdí, jakmile se Esav
i se svými ozbrojenci vzdálí – Ja’akov se nevydá do Seiru, ale
k Šechemu, do rodného Kenaanu. Tóra pak zmiňuje pouze
setkání Ja’akova a Esava při pohřbu Jicchaka – víc nic.
Dobrá, Ja’akov a Esav byli rivalové, ale z textu Tóry
rozhodně nevyplývá, že by měl být Esav smrtelným
nepřítelem Ja’akova, jeho nemesis. Tento obraz se objevuje
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až v pozdější biblické a pobiblické literatuře a jeho kořeny
spočívají historické zkušenosti, kterou Židé učinili s Edomci,
obyvateli země Edom, tedy země Esavovy.
Edomci žili podél Aravy, jižně od Mrtvého moře, na území
dnešního jižního Jordánska a Negevu. Při putování pouští
Izrael žádal Edom o svolení k průchodu jeho zemí, což Edom
odmítl. Během dobývání Judska a Jeruzaléma Babylóňany
se Edomci připojili k Babylóňanům a podíleli se na zničení
Jeruzaléma a prvního chrámu. Z pohledu Judejců/Židů se
tím Edomci dopustili odporné zrady. Je to právě toto jednání
Edomu během války o Jeruzalém, které ve svém proroctví
připomíná prorok Ovadja, jehož knihu čteme jako haftaru
o tomto šabatu. „Za násilí na tvém bratru Ja’akovovi budeš
navěky vykořeněn! ... Neměl ses jim posmívat v den zkázy
Jeruzaléma, neměl jsi nečinně přihlížet, když je stihl zlý osud,
neměl jsi pobíjet judské uprchlíky a vydávat nepříteli ty, kdo
vyvázli.“ Edomci se z vítězství nad svým sousedem dlouho
netěšili a na své spojenectví z Babylóňany doplatili rovněž –
jejich království, které v dobách největšího rozkvětu sahalo od
judských hor přes celou Negev až k Ejlatu, bylo vyvráceno
a těžiště edomské populace se přesunulo k Hebronu. Tam v
dobách druhého chrámu ležela helenizovaná Idumea a její
obyvatelé – Idumejci – se v průběhu času asimilovali v judské
populaci, což završila vynucená konverze Idumejců za
hasmonejské vlády ve 2. stol. př. o. l. Jedním z nejproslulejších

Idumejců, tedy potomků Esavových, byl král Herodes, ten,
který tak zvelebil chrám. Edomci jako národ a pokrevní
potomci Esava tak v podstatě zmizeli z dějin, ale jejich
negativní obraz zrádců, spojovaný s divokým a krvelačným
Ja’akovovým bratrem přetrval a přesunul se na Řím, který
se právě v té době stával světovou velmocí. Kniha proroka
Ovadji se v těch časech stala poměrně populární, neboť hněv
nad chováním Esava korespondoval s odporem Židů proti
římském útlaku. Zrada Edomu neměla být nikdy zapomenuta.
Avšak rabínští učenci zaujali odlišný postoj. Namísto živení
hněvu vůči Římu vyjádřili spíše své obavy z toho, že by se
utlačovaný – v tomto případě Izrael – mohl naučit nepěkné
metody svého utlačovatele. Nebyli přitom daleko od
pravdy – otrok má vždy metody otrokáře, neboť se domnívá,
že jeho metody vedou k úspěchu. A tak vyložili verš z knihy
Přísloví 3:31 „Jen nezáviď mužům násilí a nechoď po jejich
stezkách“ následovně: „Jen nezáviď Esavovi ten jeho mír –
Pax romana – kterého užívá, protože ho ostatním vnutil silou
svých zbraní; a nechoď po jeho stezkách – nechovej se jako
on.“ Proč? Podívej se, jak Esav dopadne. Jednou přijde den,
kdy Esav bude skládat účty. I když se tváří jako mocný muž,
nesmí to pro nás znamenat, že cesta, kterou se vydal, byla
lepší než naše, a ať už nad námi povstane protivním jakkoli
hrozný a mocný, nesmí to být pro nás nikdy důvod k tomu,
abychom se chovali jako on.
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