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týdenní daf

דף השבוע

ŠABAT HA-CHODEŠ / VA-JAKHEL–PEKUDEJ 29. ADAR 5781 / 13. BŘEZNA 2021 ZAPALOVÁNÍ SVÍČEK: 17:44

Paraša: Va-jakhel
6 181 písmen
1 558 slov
122 veršů
211 řádek
1 micva

Paraša: Pekudej
4 432 písmen
1 182 slov
92 veršů
159 řádek
žádná micva

HAVDALA: 18:52

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ וַ יַ ְק ֵהל מ ֶֹשה ֶאת־כָ ל־עֲ ַדת ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וַ י
ֵאלֶ ה ַה ְד ָב ִרים ֲא ֶשר־צִ וָ ה יְ הוָ ה לַ עֲ שֹת א ָֹתם׃
Moše shromáždil celou obec synů Jisra’ele a řekl
jim: „To jsou slova Hospodina, která Hospodin
přikázal, aby byla konána.“

ל־פי
ִ ַקּודי ַה ִמ ְשכָ ן ִמ ְשכַ ן ָהעֵ ֻדת ֲא ֶשר ֻפ ַקד ע
ֵ ֵאלֶ ה ְפ
ן־א ֲהרֹן ַהכ ֵֹהן׃
ַ מ ֶֹשה עֲ ב ַֹדת ַהלְ וִ יִ ם ְביַ ד ִא ָית ָמר ֶב
Toto je registr příbytku, příbytku svědectví,
registrovaný na příkaz Mošeho, služba Levitů
pod vedením Itamara, syna kněze Aharona.

Sidra pro tento týden: Va-jakhel–Pekudej
1. alija (Šemot 35:1–29)
Paraša Va-jakhel začíná shromážděním lidu a oznámením
Hospodinových slov. Nařízení o šestidenním pracovním týdnu
a sedmém dni odpočinku. Zopakování výstrahy pro toho, kdo
by o šabatu pracoval, bude usmrcen. Zákaz rozdělávání ohně
o šabatu. Moše opakuje Jisra’eli instrukce, které obdržel pro
zhotovení miškanu, veškerého náčiní k němu příslušejícímu
a kněžských oděvů. Jisra’el odevzdává příspěvek na svatostánek, lidé přináší vlnu, len, zlato, stříbro, měď, dřevo i drahokamy.
2. alija (35:30–37:16)
Moše povolává Becalela a Aholiava coby zručné řemeslníky,
kteří budou dohlížet a zpracovávat přinesené dary na
svatostánek. Becalel a Aholiav zahájí práci na svatyni. Lidé
dokonce přináší víc, než je potřeba, a Moše musí sbírku zastavit.
Jsou utkány koberce a opony pro stan setkávání, Becalel
zhotoví dřevěnou konstrukci svatostánku, vyrobí archu úmluvy
z akáciového dřeva potaženého zlatem a též stůl na předkladné
chleby.
3. alija (37:17–29)
Výroba menory z jednoho kusu ryzího zlata, oltáře na kadidlo,
oleje na pomazání svatyně a smíchání vonných bylin do kadidla.
4. alija (38:1–39:1)
Výroba měděného (hlavního) oltáře, měděného umyvadla
a vytyčení nádvoří. Příbytek je zhotoven přesně podle slov,
které Hospodin přikázal Mošemu. Výčet spotřebovaného
materiálu.
5. alija (39:2–21)
Becalel a Aholiav zhotoví kněžské oděvy – efod a štít
s dvanácti kameny.
6. alija (39:22–43)
Výroba kabátce pro velekněze, košilí pro Aharona a jeho syny,

lněného turbanu pro velekněze, vysokých turbanů pro ostatní
kněží a spodků z jemného lnu. Dokončen je i pásek a zlatý
štítek, který bude velekněz nosit na čele. Tím je dokončena
práce na miškanu. Veškeré součásti a náčiní Becalel
a Aholilav přinesou před Mošeho. Když Moše vidí celé dílo,
potvrzuje, že je zhotoveno přesně podle Božích instrukcí,
a žehná všem, kdo se na tomto díle podíleli.
7. alija (40:1–38)
Bůh předává Mošemu instrukce pro vztyčení stanu setkávání.
Je stanoveno na první den novoluní prvního měsíce. Tehdy
bude do stanu setkávání vnesena schrána, stůl, menora a na
zlatý oltář položeno kadidlo. Před vchod do stanu je umístěn
oltář na oběti, mezi stan a oltář pak umyvadlo. Poté má Moše
pomazat olejem příbytek i vše, co se v něm nachází a tímto jej
posvětit. Rovněž přivede Aharona a jeho syny, kteří se nejprve
rituálně omyjí, poté si obléknou kněžské oděvy, a nakonec
budou pomazáni olejem, a tak uvedeni do kněžského úřadu.
Když Moše dokončí celé dílo tím, že napne závěs do brány
nádvoří, zahalí stan mračno a celý příbytek je naplněn Božím
majestátem. Dokud tento majestát příbytek naplňuje, Moše
nemůže do stanu setkání vstoupit. Když se mračno zvedne, je
to pro Jisra’el signál, že se má vydat na další cestu.
Maftir (12:1–20)
Zvláštní maftir pro Šabat chodeš (poslední šabat před
1. nisanem) nás vrací zpět do paraši Bo, konkrétně k ohlášení
měsíce nisanu coby prvního měsíce roku. Čteme pasáž, která
hovoří o pesachové oběti. Nařízení o konzumaci nekynutých
chlebů a odstranění všeho kynutého (chamecu) z domovů
Jisra’ele. Tato část nás má upozornit na blížící se svátek
Pesach, do kterého zbývají už jen dva týdny.
Haftara (Jechezkel 45:16–46:18)
V haftaře pro Šabat ha-chodeš prorok popisuje zasvěcení
obnovené svatyně – třetího chrámu.

Sidra pro tento týden: Va-jakhel–Pekudej

40 bez jedné
Druhá kniha Tóry – Šemot – se loučí pro tento rok ve velkém
zde ve 3. verši 35. kapitoly. A to je všechno. Nic víc. Však také
stylu – spojenými parašami Va-jakhel a Pekudej. Obě paraši
v traktátu Chagiga (1:8) naši učenci říkají: „Zákony ohledně
patří mezi ty kratší, proto bývají spojené poměrně často (jen
Šabatu jsou jako hory visící na vlásku – mají sotva nějaký základ
v letech 2021 až 2031 k tomu dojde šestkrát). Obě paraši si jsou v Písmu, ale týká se jich mnoho halachot.“
blízké rovněž tematicky, neboť popisují z velké části výstavbu
V dávné minulosti existovaly skupiny, které zákaz práce nebo
a zasvěcení svatostánku – miškanu, jehož plány a instrukce pro
jakékoli činnosti během dne odpočinku interpretovaly velmi
jeho postavení Moše obdržel už v parašách Truma a Tecave.
rigidně, dokonce až do takové míry, že člověk měl podle jejich
Při četbě paraši nás asi okamžitě napadne – proč Tóra opakuje
učení raději zemřít, než aby porušil odpočinek o šabatu. To
to, co bylo už jednou řečeno? V celých dvou parašách Bůh
bylo pochopitelně neúnosné. Rabínští učenci (chachamim)
přikazuje, instruuje a informuje, co všechno se má udělat, a teď
zaujali k šabatu a práci jiný přístup a šli na to takříkajíc od lesa.
to máme číst znovu? Nestačilo by říct: „A Moše jim to řekl a oni
Zakazuje-li Tóra práci o šabatu, veškerou avodu i melachu, jak
to tak všechno udělali.“ Konec, tečka, chazak, chazak, chazak...
máme vědět, co to ta avoda a melacha vlastně je? Tóra sama
Samozřejmě, že ne. Tímto zdánlivě prostým opakováním Tóra
nabízí odpověď. Nejprve Bůh instruuje Mošeho a poté Moše
naznačuje, že mezi přikázáním vybudovat miškan a jeho
Jisra’elce: „Budete dělat svatostánek, ale o šabatu pracovat
skutečnou realizací musí být nějaký zásadní rozdíl. V minulém
nebudete.“ Ani stavba svatostánku tedy neměla přednost
dafu jsme narazili na midraš, který
popisoval Mošeho obtíže správně
Základních prací je čtyřicet bez jedné: sázení; orání; sklízení; vázání
instruovat ostatní k výrobě menory.
snopů; mlácení obilí; přebírání; vybírání, mletí, prosévání, hnětení
Onen midraš byl sice založen na
a pečení; stříhání vlny, bělení vlny, vochlování, barvení, předení, tkaní,
výkladu nadbytečných slov ve verši
zhotovení dvou oček, utkání dvou vláken, rozpárání dvou vláken,
Šemot 25:31, ale možná naráží i na to,
uvázání a rozvázání uzlu, ušití dvou stehů, vypárání za účelem ušití
že to, co Moše viděl na vrcholu hory
a co mu bylo ukázáno v jeho krásné,
dvou stehů; chytání jelena, porážka, stažení, nasolení, naložení
vznešené a ideální formě, nejde zcela
kůže, oškrabání srsti, nařezání, napsání dvou písmen, vymazání za
přesně reprodukovat v pozemském světě.
účelem napsání dvou písmen; stavění, strhávání, zhášení, zapalování,
Zjevení, kterého se dostalo Mošemu na
poslední úder kladivem; a přenášení z jednoho prostoru do druhého.
Sinaji, bylo zázračné, nadpozemské,
Toto je čtyřicet základních prací bez jedné.
všepřesahující. Miškan, zbudovaný
Becalelem a Aholiavem, byl skrz naskrz
Mišna, Šabat, 7:2
fyzický, hmotný, pozemský. I proto Tóra
v závěru paraši Pekudej několikrát (a opět
zdánlivě nadbytečně) opakuje, že Jisra’elci dokončili práci tak,
před šabatem, i stavba miškanu byla prací, ačkoli se jednalo
jak Bůh instruoval Mošeho, aby nikdo nebyl na pochybách, že
o splnění micvy. A proč Tóra vyjmenovává všechny ty pracovní
ačkoli byla jejich práce materiální a fyzická, udělali vše, co bylo
úkony, které Jisra’elci udělali? Jednoduše proto, že nás tím učí,
v jejich silách, aby co nejvěrněji splnili Boží instrukce, i když se
které druhy činností se počítají jako avoda a melacha, které
nejednalo o zjevení, nýbrž o avoda a melacha, práci a dílo.
jsou zakázané o šabatu, a kterých by se měl člověk vyvarovat.
Jedním z bodů, které se v dvojparaše pro tento týden opakují
Právě ze stavby miškanu naši učenci nakonec odvodili třicet
a byly zmíněny už v minulé paraše, je zákaz jakékoli práce
devět avot melachot, základních prací, které jsou o šabatu
o šabatu. Kdokoli by v tento den pracoval, nebude se jen
zakázané (je to o jednu méně, než je počet kapitol knihy
ochuzovat o volný den, ale páchá strašlivý hřích a musí zemřít.
Šemot). Každá z těchto třiceti devíti prací má i své potomky –
V paraše Va-jakhel je tento zákaz ještě doplněn zákazem
toldot. Těch je mnohem více a jedná se o činnosti, které jsou
zapalování ohně o šabatu.
ze základních prací odvozené. Určit, která z činností patří
V minulém dafu byla v přehledu alijot položena otázka
mezi toldot, je už prací rabínů – poskim, kteří při stanovování
k zamyšlení – jaký má smysl zrovna na tomto místě připomínat
halachy vědí a mají na paměti, kde spočívají kořeny omezení té
den odpočinku? Na první pohled je tam toto nařízení
či oné činnosti.
nadbytečné, stejně jako zde. Nebyl snad už den odpočinku
Jedno známé halachické pravidlo praví: pikuach nefeš doche et
nařízen několikrát? Nebylo snad už řečeno desatero, kde má
ha-šabat, záchrana života odsouvá šabat. Toto pravidlo vzniklo
šabat své čestné místo jako čtvrté přikázání? Opakování tohoto
právě v reakci na extrémní pojetí šabatu, kdy se někteří lidé
přikázání v souvislosti s budováním svatostánku tedy není jen
nechali raději zabít, než aby odpočinek o šabatu porušili.
matkou moudrosti, ale jeho význam tkví jinde.
V posledních sidrách knihy Šemot nám Tóra připomíná, že
O šabatu máme zakázáno pracovat. Je pravda, že Tóra nikde
záchrana života sice odsouvá šabat, ale šabat odsouvá vše
nespecifikuje, co tou prací vlastně míní. Ve skutečnosti Tóra
ostatní. Ani stavba krásného chrámu nemá přednost před
výslovně zmiňuje pouze čtyři činnosti, které je zakázáno konat
připomínkou dne stvoření. Už jen proto, že i miškan stejně jako
o šabatu: je to sbírání dřeva v Ba-midbar 15:32, orání a sklízení
vše pozemské podléhá neúprosnému zubu času, zatímco náš
v minulé paraše (Šemot 34: 21) a konečně zapalování ohně
šabat nikoli.
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