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Paraša: Be-midbar
7 393 písmen
1 823 slov
159 veršů
263 řádek
Žádná micva

ZAPALOVÁNÍ SVÍČEK: 20:22

HAVDALA: 21:42

וַ יְ ַד ֵבר ה׳ ֶאל־מ ֶֹשה ְב ִמ ְד ַבר ִסינַ י ְבא ֶֹהל מֹועֵ ד ְב ֶא ָחד
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ָ ֵלַ ח ֶֹדׁש ַה ֵשנִ י ַב ָשנָ ה ַה ֵשנִ ית לְ צ
לֵ אמֹר׃
Prvého dne druhého měsíce druhého roku po
jejich vyvedení ze země egyptské mluvil Hospodin
v Sinajské poušti ve stanu setkávání k Mošemu:

שמח
חג
  

Sidra pro tento týden: Be-midbar
1. alija (Be-midbar 1:1–19 )

Čtvrtá kniha Tóry začíná sčítáním všech mužů bojeschopného věku (starších dvaceti let). Jsou vyjmenováni náčelníci každého z kmenů.
2. alija (1:20–54)

Oznámení výsledků cenzu. Počty bojeschopných mužů
v jednotlivých kmenech jsou následující: Reuven: 46
500, Šim’on 59 300, Gad 45 650, Jehuda 74 600,
Jissachar 54 400, Zvulun 57 400, Efrajim 40 500,
Menaše 32 200, Binjamin 35 400, Dan 62 700, Ašer
41 500, Naftali 53 400, tedy celkem 603 550 mužů.
Kmen Levi započten není, neboť je přidělen k práci
v miškanu a jeho povinností je stěhovat svatostánek
během putování pouští.
3. alija (2:1–34)

Rozmístění dvanácti kmenů okolo miškanu. Ty jsou
rozděleny do čtyř skupin po třech kmenech. V každé
skupině je jeden kmen určen jako vedoucí. Na východní
straně miškanu jsou Jehuda (vedoucí), Jissachar a Zvulun,
na jihu Reuven (vedoucí), Šim’on a Gad. Na západní
straně jsou Efraim (vedoucí), Menaše a Binjamin, na
severu pak kmeny Dan (vedoucí), Ašer a Naftali.

přisluhovat Aharonovi a jeho potomkům. Kmen Levi má
převzít úlohu původně náležející prvorozeným Izraele.
5. alija (3:14–39)

Součet mužů kmene Levi a jejich rozdělení do
jednotlivých rodů. Třemi původními rody jsou Geršon,
Kehat a Merari. Každému z těchto rodů je vyčleněno
místo k utáboření v okolí miškanu. Celkový počet Levitů je
22 000.
6. alija (3:40–51)

Census všech prvorozených Izraele, kteří mají být
nahrazeni právě Levity. Prvorozených je celkem 22 273,
zbývá tedy 273 prvorozených, kteří mají být vykoupeni.
Proč byli ke službě vybráni provorození a jak o své
vyvolení přišli?
7. alija (4:1–20)

Je stanovena úloha každého z levitských rodů. Kehatovci
mají přenášet, rozebírat a stavět svatostánek, stůl,
menoru, zlatý odář a nádoby, které jsou s používány
v miškanu.
Najdete stůl a chleby v IKEA plánku z paraši
Va‑jakhel–Pekudej?

4. alija (3:1–13)

Haftara (Hošea 2:1–2:22)

Výčet Aharonových synů a vnuků. Ustanovení příslušníků
kmene Levi coby služebníků, kteří budou ve svatyni

Podobně jako sidra začíná haftara pro tento týden
součtem Izraele a obsahuje přirovnání Izraele
k nespočetným zrnkům mořského písku.
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Sidra pro tento týden: Be-midbar
Během posledního šabatu před svátkem Šavu’ot je zvykem studovat poslední kapitolu Pirkej Avot. Šestá kapitola
jakoby do traktátu moc nezapadala a stojí trochu stranou.
Vzhledem k blížícímu se svátku je nazývána Perek kinjan
ha-Tora, tedy doslova kapitola o nabytí Tóry.
Rabi Jehošu’a ben Levi řekl: „Den co den se ozývá z hory
Choreb Boží hlas, oznamuje a říká: běda jim, lidem,
neboť opovrhují Tórou! Protože ten, kdo se nezabývá Tórou, nazývá se vyvržený, neboť je řečeno: ‚Zlatý kroužek
v rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.‘
A Písmo také říká: ‚Ty desky jsou dílo Boží, i písmo vyryté
na deskách je písmo Boží.‘ A nečti charut (vyryté), ale cherut (svoboda), protože jen ten člověk je svobodný, který se
zabývá studiem Tóry.“
Svátek Šavu’ot je svým způsobem vyvrcholením svátku
Pesach a stejně jako Pesach je i Šavu’ot svátkem svobody.
Na rozdíl od Pesachu, kdy si připomínáme svobodu fyzickou, nám Šavu’ot připomíná vysvobození duchovní. Mnozí by mohli o symbióze Tóry a svobody polemizovat. Se

všemi svými zákazy, příkazy a omezeními se Tóra může
jevit přímo v opozici ke svobodě.
Někdy se chováme hůř než malé děti. Když nám někdo
něco zakáže, považujeme to za odepření našeho nezadatelného práva dělat pravý opak, i kdyby ten zákaz byl
v našem nejlepším zájmu. Navíc tyto zákazy už přece
k ničemu nepotřebujeme – hodnoty a nařízení, které Tóra
přináší a vyjmenovává v Desateru, jsou brané jako samozřejmost. Jenže ona to žádná samozřejmost není.
Osvobození z rukou jednoho tyrana ještě negarantuje
svobodu celému společenství. Na lid, který právě opustil
otroctví, čekala mnohá nebezpečí. Od anarchie a konceptu „urvi si, co můžeš“ až po tyranii jednotlivce. Moše měl
vynikající možnost nechat se prohlásit za jediného a nezpochybnitelného vůdce. Nevyužil ji. Místo toho přinesl
svému lidu zákon, který se vyznačoval jedním rysem pro
nás již tak samozřejmým, že jsme jej nejspíš ani nepostřehli. Tóra totiž platí stále a pro všechny stejně bez rozdílu.
V tom spočívá svoboda daná Tórou. Nikoli stav „můžu si
dělat, co chci“, ale rovnost před zákonem je skutečným
základem svobodné společnosti.

Rozestavit kmeny kolem miškanu není jen tak. Ale v malém měřítku se to zvládnout dá. Na parašu Be-midbar
můžete proměnit svůj šabatový stůl v tábor Jisra’ele, kde chaly, svícny a kidušový pohár budou představovat
svatostánek, menoru a náčiní, zatímco kmeny rozestavíte kolem dokola. Místo kmenů použijte cupcaky, mufiny,
cheesecaky, koláče, minichaly – cokoli dle chuti a vkusu. Můžete využít některé z receptů pro nadcházející Šavu’ot.
Můžete udělat každý kmen zvlášť, nebo udělejte čtyři větší skupiny. Každý kmen má samozřejmě svůj prapor a na
něm znak – většinu symbolů kmenů už znáte z židovského dobblu. A že tam nemůžete najít Efrajima a Menašeho?
Symbolem Efrajima je často býk, u Menašeho se uvádí olivová ratolest.
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Výsledky kvízu u příležitosti Dne Jeruzaléma
1. Šestidenní válka začala 5. 6. 1967. Kdy byl
osvobozen Jeruzalém?
Tato odpověď je jasná. Jeruzalém včetně Starého města byl
pevně v izraelských rukách 7. června roku 1967. Je ironické, že
ještě o půlnoci předchozího dne nebylo ani trochu jisté, že se
tak v 10 hodin ráno nakonec stane.
2. Velitelem izraelských jednotek v Jeruzalémě byl
Kdepak Moše Dajan. Mýtus Mošeho Dajana – geniálního velitele, který vyřídil pravým hákem Egypt, levým Sýrii a Jeruzalém
si sezobl jako třešinku z dortu, je jedním z nejčastěji omílaných.

Moše Dajan byl coby ramatkal (náčelník gen. štábu) zodpovědný za izraelské vítězství během operace Kadeš v r. 1956, ale
v r. 1967 byl už „jen“ politikem – konkrétně ministrem obrany.
Tento úřad navíc převzal až pár týdnů před vypuknutím války.
Za akce armády zodpovídal Jicchak Rabin, tehdejší náčelník
gen. štábu (na fotce vpravo) a za centrální okruh a Jeruzalém
Uzi Narkis (na fotce vlevo). Válka tedy rozhodně neprobíhala
stylem, že „generál Dajan udílel rozkazy“ napravo i nalevo.
Spíše to bylo tak, že ministr Dajan určoval, kam až mohou generálové zajít a často měnil názor. Jedno se ale Mošemu Dajanovi
upřít nedá: na tuto výpravu do Starého města několik hodin
po jeho dobytí, kterou podnikl navzdory zákazu ministerského
předsedy, přijel vybaven tím nejdůležitějším – fotografem, který
ho na tomto ikonickém snímku zvěčnil coby dobyvatele Jeruzaléma. Umíte si představit, jak tehdy premiér musel zuřit?
Kromě toho je toto otázka s největším procentem chybných odpovědí – pouze 13 % správně. Celých 50 % bylo pro Mošeho
Dajana. Pokud jste se u této otázky sekli, tak nezoufejte, nejste
ani zdaleka sami, kdo se stal „obětí“ Dajanova promyšleného
triku s fotografem.
3. A když jsme u těch funkcí, kdo tehdy zastával
úřad izraelského premiéra?
Tím premiérem, kterému Dajan připravil svým kontroverzním a nevyzpytatelným jednáním mnoho těžkých chvil, byl zapomenutý
a často přehlížený politik a úředník, díky jehož vedení možná šes-

tidenní válka dopadla tak jak dopadla a neskončila stažením sil
jako v roce 1956 za Ben Guriona, strašlivými ztrátami jako roku
1973 za vlády Goldy Meir, případně mezinárodní blamáží, politickým fiaskem a celonárodním traumatem jako invaze do Libanonu za vlády Menachema Begina. Levi Eškol nebyl obrazem charismatického, rozhodného a autoritativního vůdce, jenže právě tito
lidé malých gest dokáží mnohdy více než velkohubí populisté. Dát
sem fotku 4. vlády namísto Eškolovy třinácté byl trochu podraz,
ale ty základní postavy tam zůstaly (vlády pod taktovkou Mapaj
se až tak neměnily). Levi Eškol stojí na fotce druhý zleva.
4. Jeruzalém byl až do šestidenní války rozdělen
mezi Izrael a Jordánsko, pochopitelně. Žádný stát Palestina
neexistoval a idea Jeruzaléma jako corporis separati byla mrtvá
od okamžiku, kdy arabská reprezentace odmítla přijmout návrh
Valného shromáždění OSN z roku 1947.
5. Ve východním Jeruzalémě existovala izraelská
enkláva. Kde se nacházela?
Izraeli se podařilo během války za nezávislost udržet horu Scopus, tam sídlící nemocnici Hadasa a areál Hebrejské univerzity.
Jeho zásobování ovšem nebylo možné, a proto byl vybudován
nový kampus na Givat Ram.
6. Jaký panoval režim v rozděleném Jeruzalémě?
Ačkoli původní dohoda o příměří počítala s ustanovením smíšené komise a svobodným přístupem ke svatým místům, nikdy
k tomu nedošlo. Židovská čtvrť Starého města byla devastována
a hřbitov na Olivové hoře znesvěcen. Kromě toho byly velmi
časté přestřelky, útoky odstřelovačů apod.

7. Šestidenní válka začala útokem izraelských sil na
Sinaj 5. června. Kdy a za jakých okolností začaly
boje v Jeruzalémě?
Ještě první den bojů začala jordánské dělostřelectvo bombardovat Izrael a západní Jeruzalém.
8. Jaké byly původní plány Izraele ohledně Jeruzaléma těsně před vypuknutím šestidenní války?
Nasnadě by bylo říct, že Izrael žádné plány neměl, ale Izraelci
věděli, že Jordánsko bude chtít dostát smlouvě o vzájemné
pomoci s Egyptem. Počítali s nejhorším, tj. s útokem egyptských
a jordánských jednotek na nejzranitelnější místo Izraele. V takovém případě ale měla izraelská armáda v centrálním úseku
pouze „zatnout zuby“ a vydržet, až jí přijde na pomoc armáda
z jihu, u které se předpokládalo vítězství během několika dnů.
9. Jaká byla první reakce Izraele na ostřelování Jeruzaléma?
Izrael chtěl poslat ráno 5. června nótu přes OSN, která vybízela Jordánsko, aby i přes propuknutí války na jihu zachovalo zdrženlivost a nezapojovalo se do bojů. OSN nótu odmítla předat
a jordánský král i tak věřil, že egyptská armáda právě odrazila

Výsledky kvízu u příležitosti Dne Jeruzaléma

izraelské nálety a nyní postupuje ze Sinaje na Tel Aviv a Jeruzalém. V 10:00 začalo ostřelování západního Jeruzaléma a v
11:30 gen. Bull předal králi izraelskou nótu (či spíše varování).
„Kostky jsou vrženy,“ odpověděl král.
10. Kdo byl v té době hlavou Jordánska?
Králem, který ztratil Jeruzalém a z Jordánska učinil opět Zajordánsko, byl Husajn bin Talál. Abdulláh bin Husajn byl jeho
dědeček, který vládl v době války za nezávislost (a je jím i jeho
syn, který vládne teď). Pro iráckého diktátora Sadáma Husajna
nehlasoval nikdo a zlopověstný Amín al-Husejní, někdejší vrchní
jeruzalémský muftí, tou dobou dlel v Bejrútu.
11. Otázka pro fanoušky bojových operací: kudy
probíhal první izraelský útok na nepřátelské pozice
ve východním Jeruzalémě?
Tato otázka byla těžká a pouze 13 % odpovědí bylo správně.
Sílící ostřelování a obsazení území kolem Armon ha-naciv na jihu
jordánskými vojáky izraelské velení zneklidnilo – ten, kdo obsadí
severní a jižní předměstí Jeruzaléma, získá výhodu a bude moci
protivníka obklíčit. Jordánci se zakopali kolem vládního domu
(sídla OSN) a zároveň odkryli karty, když poněkud předčasně
oznámili obsazení hory Scopus. Ještě první den války proto došlo
k útoku na jordánské pozice v místech, kde dnes vede jeruzalémská promenáda tajelet. Nebyla to procházka růžovou zahradou
jako dnes. Vzpomeňte si na ty, kteří zde tehdy padli, až se půjdete kochat krásným výhledem na Jeruzalém.
12. Nejtěžší boje probíhaly v severním sektoru. Jak
se jmenuje místo, kde se koná hlavní vzpomínková
akce na Den Jeruzaléma?
Tím místem byl opevněný Muniční pahorek, Giv’at ha-tachmošet. Boje zde byly velmi kruté a vyžádaly si mnoho životů na
obou stranách. Dobytí Jeruzaléma rozhodně nebylo zadarmo
a jordánská armáda nebyla z těch, na které by stačilo zadupat.
Jak dosvědčili izraelští veteráni, Jordánci bojovali statečně, tvrdě a odhodlaně.
13. Kudy se dostaly první izraelské jednotky do Starého města?
Do Starého města nakonec izraelské jednotky pronikly Lví branou, která se nachází ve východní hradbě.
14. Kdo ohlásil na velitelství „Har ha-bajit be-jadenu“?
Hlas, který na nahrávce volá Har ha-bajit be-jadenu, patří veliteli výsadkářů Mordechaji Gurovi.
15. Jak se jmenoval rabín, pozdější vrchní rabín
Izraele, který navrhoval ihned srovnat Skalní dóm
a mešitu al-Aksá se zemí?
Šlomo Goren je další z ikonických postav šestidenní války. On
je oním rabínem, který, vyzbrojen svitkem Tóry a šofarem, vchá-

zí do Skalního dómu, troubí u Západní zdi a stihne
dokonce „obsadit“ i Machpelu v Hebronu.
16. Kdo byl prvním starostou sjednoceného Jeruzaléma, který ihned zahájil proces
odstraňování separačních bariér?
Tedy Kollek, legenda Jeruzaléma, který úřad starosty zastával dlouhých 28 let.
17. Kdy se Den Jeruzaléma slavil poprvé
jako svátek?
Den Jeruzaléma byl jako oficiální svátek vyhlášen
hned následující rok.
18. Jak se jmenuje básnířka, skladatelka
a autorka písně „Jerušalajim šel zahav“?
Autorkou neoficiální hymny Izraele z dob šestidenní
války byla samozřejmě první dáma izraelské poezie
Naomi Šemer, která se v melodii nechala inspirovat
baskickou ukolébavkou. K původní tříslokové písni
lamentující nad rozděleným Jeruzalémem připsala po šestidenní válce promptně ještě čtvrtou sloku. (Mimochodem, víte, že
„Jeruzalém ze zlata“ přebásnil v r. 1995 J. Prudil do češtiny?
A fakt dobře.) Ofra Haza dokázala píseň nazpívat nepřekonatelným způsobem (Yerushalayim Shel Zahav - Ofra Haza (Live)), ale
autorkou není. Rivka Tiktiner byla renesanční (jakože opravdu
v renesanci, ne renesanční ve smyslu všuměl) autorka a básnířka
spočívající pár kroků od Mordechaje Maisla. Kolik žen autorek
a nadto umělkyň a básnířek z té doby schválně znáte?
A kdo nezná Netu Barzilaj? To je prostě jen ukázkou toho, že
když přijdete na tak šílenou soutěž jako Eurovize s totálním
úletem, tak máte docela velkou šanci uspět.
19. Ve kterém filmu zazněla neméně slavná píseň
Naomi Šemer „Choršat ha-ekalyptus“?
Toto byla další podpásovka, protože nemá nic společného
se Dnem Jeruzaléma, ale bylo by škoda od Naomi Šemer znát
jen jednu věc. V Nabarveném ptáčeti sice není hudba, ani
se v něm moc nemluví, ale během závěrečné scény a titulků
zpívá Jitka Čvančarová píseň, jejíž text se s tématem filmu
v podstatě v ničem neshoduje a v titulcích se skrývá pod takřka
nerozluštitelným názvem „Horchat Hai Calyptos“.

20. „Základní zákon: Jeruzalém, hlavní město Izraele“, jenž vzbudil ve světě velké kontroverze, byl
Knesetem přijat kdy?
Zatímco Den Jeruzaléma se slaví od r. 1968, základní zákon,
který prohlašoval Jeruzalém za jednotné a sjednocené hlavní
město Izraele, byl přijat až v roce 1980. A ano, tím pánem
kterým na fotce pro zákon hlasuje, je Šimon Peres.

