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Výklad sidry Behar (Leviticus 25,1 – 26,2)
Paraša začíná micvou šmity- příkazem nechat zemi
ležet ladem každý sedmý r ok; vedle svého
zemědělského významu nám tato micva také
připomíná, že pravým vlastníkem země je B -h. Po
sedmi cyklech šmity (7 x 7 let) je každý padesátý
rok jovel- rok jubilejní, kdy se půda vrací zpět
původním kmenovým držitelům a dává se svoboda
otrokům. Tak jako svátek Šavuot je 50. den po
sedmi týdnech počítání omeru a představuje
přechod ze světa přírodního do nadpřirozeného, tak
i jovel je příležitostí k duchovnímu pozvednutí.
Dnes není Chrám a micvot šmity a jovelu se
nezachovávají úplně stej ně jako v době Chrámu,
ale přesto většina pěstitelů tyto micvot dodržují.
Raši říká, že micva šmity nás spojuje s Erec jisrael.
Jak důležitá je micva šmity, to nám říká její
přiřazení k příkazu pomoci bližnímu Židu, když se
octne v nouzi. Talmud k tomu říká: ten, kdo
obdělává půdu v roce šmity, utrpí ztrátu a bude
nucen prodat svůj movitý majetek, potom nemovitý
(půdu či dům), pak svou dceru za služku, potom si
vypůjčí na úrok a nakonec sám sebe prodá nežidovi,
který uctívá modly, takže i on bude nucen st át se
modlářem.
B-h stvořil svět v sedmi dnech a číslo 7 tedy
symbolizuje svět, v oněch sedmi dnech stvořený.
Číslo 8 -spojené s Chanukou a brit milapředstavuje, podobně jako číslo 50,
přechod
z přírodního, materiálního světa do světa
duchovního. Šmita i šabat jsou práh vyšší
skutečnosti- skutečnosti osmého dne či roku. Lze
totiž počítat dvěma způsoby: po týdnech a po
dnech. Počítáme- li po týdnech, je každý další týden
opakováním téhož cyklu, počítáme - li po dnech,
pak každý další den míří výš, k vyššímu cíli. Jinak
řečeno, neděle je první den nového týdne, ale je i
osmým dnem týdne předchozího: každý další den
můžeme o něco vystoupit výš.
Podle židovského přesvědčení existuje jediný B -h,
který prostupuje oba světy; v nadpřirozeném světě
je Jeho ruka zjevná, ve světě pozemském je skryta
rouškou přírodních zákonů. Podstatou modlářství
je, že fyzickému, přírodnímu světu se přisuzují síly,
které nemá- jakoby v něm byla samostatná božstva,
jež tento svět řídí. Rok šmity, stejně jako šabat nás
udržuje na správné cestě- anebo nás na ni zpět
postrčí. Když totiž člověk šest dní v týdnu pracuje

ve fyzickém světě, přestane vzhlížet k nebi, protože
záležitosti každodenního života ho nutí upírat oči stále
dolů. Jeden den v týdnu- o šabatu- vykročíme
z fyzického světa do vyššího a znovu zvedáme oči k Bhu. Totéž platí i pro šest let obdělávání půdy a sedmý
rok šmity. Jestliže člověk nedbá na šabat či šmitu a dívá
se stále k zemi, postupem času může nabýt dojmu, že si
své živobytí obstará docela dobře sám, bez spojení s Bhem. To je však tragický omyl, neboť účelem šabatu a
šmity není ztížit nám život ani podrobit zkoušce naši
důvěru v B-ží slib, ale udržet nás „v kontaktu“ s Bhem.
Jsme na B-hu zcela závislí, nemáme jinou možnost než
se k Němu modlit a žádat o to, co potřebujeme, a- co je
důležitější- děkovat Mu za to dobré, co jsme dostali.
Micvot jsou způsob, jak zůstat s B-hem ve spojení; je to
náš lístek do budoucího světa.
Když někdo nedbá na zákony šmity, ztratí spojení s Bhem; je ale v přirozenosti člověka v něco věřit- bez
toho by neměl důvod zvednout se ráno z postele- a
nebude-li věřit v jednoho pravého věčného B -ha, začne
věřit v něco jiného: bude uctívat modlu.
Paraša se dále zabývá půjčováním peněz bližnímu a
úrokem z půjčky. Ačkoliv halacha ponecháv á v této
věci „zadní vrátka“, jejichž pomocí lze nechat naše
peníze, aby pro nás „pracovaly“, základem micvy je dát
možnost bližnímu Židovi, aby se postavil na vlastní
nohy. Úrok škodí- „kouše“- proto se také často nazývá
nešech= kousnutí. Tóra nám vlastn ě říká: i když
peníze, které máš, jsi získal svou vlastní prací, patří
stále Mně a ty jsi spíše pokladník než vkladatel. Dal
jsem ti je, abys je uchoval pro Mne. Užívej je
s rozumem, užívej je pro micvot. Tak prokážeš svou
věrohodnost a budeš odměněn v tomto světě i v příštím.
Paraša začíná „B-h promluvil k Mošemu na hoře
Sinaj“. Nejsou to zbytečná slova? Vždyť B -h většinu
toho řekl Mošemu na hoře Sinaj. Raši však odpovídá:
tak jako byla na hoře Sinaj dána micva šmity obecně i
s konkrétními detaily, tak b yly dány všechny micvot,
třebaže u nich Tóra detaily neuvádí. Např. Tóra říká, že
si máme navlékat tefilin, ale neudává přesně, jak. Také
říká, že zvířata košer druhů se mají zabít rituálně čistou
porážkou, ale neříká, co je šchita - podrobnosti a
vysvětlení jsou předmětem Ústního zákona a najdeme
je v Mišně, Talmudu, Šulchan aruchu.
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Raši důrazně říká: nemyslete si, že když Tóra
neuvádí detaily všech micvot, B -h je Mošemu
nesdělil. Naopak, tak jako mu B -h řekl micvu šmity
se všemi podrobnostmi, tak mu do v šech detailů
sdělil i ostatní micvot. Někdo se zeptá - ale proč
právě tuto micvu, a ne některou jinou z 613, a proč
na hoře Sinaj?
Rav Chisda a Raba, syn rava Huny, shodně tvrdí:
Proč Sinaj? Protože z této hory přišla sina= nenávist
národů světa k Židům (za to, že Tóru nedostaly
ony, dodává Raši). Podle Rašiho se zdá, že to
nebyla ani tak nenávist, jako žárlivost. Ale co to má
společného s micvou šmity?
Nenávist a žárlivost jsou příbuzné, to lze jasně vidět
v příběhu Josefa a jeho bratří, když Josef ještě
vyhrotil nesoulad vyprávěním snů o vlastním
úspěchu. Tóra před prvním snem říká: „Když bratři
viděli, že ho otec miluje nade všecky bratry, začali
ho nenávidět“ (Gn 37:4) Ale po vyprávění dvou snů
říká Tóra: „Bratři na něho žárlili“. Někde tedy došlo
k proměně nenávisti v žárlivost. Jak a proč?
Nenávist může být i bezdůvodná - často se
přistihneme, že máme negativní city k úplně cizímu
člověku, o němž nevíme zhola nic; někdy má ten
druhý něco, o čem se domníváme, že to má
nezaslouženě a i když my sami o to n estojíme,
máme sklon ho za to nenávidět. Naproti tomu
žárlivost je negativní cit, který obvykle důvod
mívá; dokazujeme sami sobě, že druhý si
nezaslouží to, co má a jsme nešťastní, že to my
nemáme také. Často člověk bojuje s žárlivostí
v sobě ne zrovna nejlepším způsobem, vnitřní tlak
ho nutí snažit se, aby nezůstal v ničem pozadu za
druhými.
Bratři zpočátku Josefa nenáviděli, protože v něm
viděli otravného spratka, nezaslouženě, leč
bezmezně milovaného svým otcem: „Co vidí
v Josefovi, který mluví lašon hara a zajímá se víc o
svůj vzhled než o duchovní věci?Ale copak
Avraham nemiloval Jišmaela a Jicchak Esava - není
to nějaká naše rodinná vada, že otcové chybně
hodnotí své syny?“ Avšak když bratři vyslechli
Josefovy sny, pochopili, že Josef má i B -ží přízeň, a
to byl pro ně otřes, jímž se nenávist změnila
v žárlivost. Raši vysvětluje, že něco podobného
platí i pro vztah národů světa k Židům: nežidé se
domnívali, že potomci Avrahama nejsou nic
zvláštního, zejména když za pobytu v Egyptě klesli
až na předposlední stupeň duchovní nečistoty. Ale
har Sinaj je svědectvím, že B -h si vybral židovský
národ za svůj lid, přes jeho předchozí pokles; a tím
se nenávist národů změnila v žárlivost.
Micva jovelu- jubilejního roku nás znovu přivádí
k číslu 50 z minulé paraši. Tam se mluvilo o 49
dnech počítání omeru, po nichž následuje 50. den
svátek Šavuot- oslava darování Tóry. Nyní se
zmiňuje sedm cyklů šmity= 7 x 7 let, po nichž
následuje 50. rok- jubilejní.

„Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu
všem jejím obyvatelům. Každý se vrátí ke svému
vlastnictví a každý ke svému rodu“. Je zajímavé, že
jovel nebyl vyhlašován o Roš hašana= první den
židovského roku, jak se vyhlašoval rok šmity, ale o Jom
kipur. Jom kipur je den obnovy, dokončení procesu,
který začal o Roš hašana a pokračuje dalších osm dní.
Zachovává-li člověk Jom kipur náležitě, má možnost
stát se „novým stvořením- brija chadaša“.
Kabalisté spojují Jom kipur se sefirou Bina (poznání) odtud těch slavných „padesát bran poznání“ zdroje,
z něhož všechny naše duše emanují. Když člověk hřeší,
oslabuje se vztah mezi jeho duší a tělem; tšuva
(obrácení, pokání) je proces opětovného návratu k Bině
a získání „nové duše“- smíření s B-hem dává člověku
nový život.
Totéž je i jovel- jubilejní rok. Pražský Maharal uvád í,
že číslo 50 odkazuje k něčemu, co je „nivdal“ (mimo
fyzický svět) a k možnosti stát se novou bytostí. Proto
jsou lidé i půda vráceni k svému počátku, protože
jubilejní rok představuje konec jednoho cyklu a začátek
jiného, zcela nového.
Verš říká „vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím
obyvatelům“. Ale proč „všem“, když jen někteří byli
otroky, jejich páni a zaměstnavatelé přece nebyli
otroky?
Tóra tu však říká důležitou věc: kdo
zaměstnává druhé, má k nim také závazky. Vedle
mzdy je odpovědný za jejich p racovní podmínky, dobrý
pocit, blaho. Je povinen poskytovat jim bezpečné
prostředí, vhodné zaopatření a především lidskost.
Když přijde jovel a jeho pracovníci a služebníci
dostanou svobodu a vrátí se domů, nejsou to jen oni,
kdo jsou volní- břemeno spadne i z ramenou jejich pána
a zaměstnavatele. Svoboda je tedy skutečně pro
všechny.
Verš dále říká „Člověk nesmí poškodit svého bližního,
ale budeš se bát svého B -ha“. Tóra tu zakazuje
poškozovat druhé slovy, ať už obtěžováním druhých,
nebo špatnými radami, které přinesou prospěch jen
samotnému rádci. Raši říká: Verš končí „budeš se bát
B-ha“, aby si nikdo nemyslel, že před B -hem skryje své
pravé úmysly. B-h ví, co je v lidském srdci (i když to
ani sám člověk neví)- je řečeno: „Můžeš si dělat
nějakou dobu blázny z lidí, ale z B-ha si nemůžeš dělat
blázna nikdy“.
Talmud uvádí příklady, co je škodit druhému slovy,
např. říkat někomu, kdo se nedávno vrátil
k zachovávání Tóry „pamatuješ, co jsi dělal dřív?“ nebo
říkat synovi konvertity „vzpomínáš, co tvoji
předkové..?“ Talmud také napomíná: Nešilhej po cizím
majetku, když nemáš peníze na jeho zaplacení.
Připomíná rovněž, co řekl král David, když byl
obviněn, že si vzal Batševu, ještě když byla Uriášovou
manželkou: „Pane světa!“, řekl David, „Ty víš, že
kdyby rvali mé tělo, netekla by krev. Když mluví o
zákazech negaim a ohalot (dva oddíly z Mišny,
pojednávající o čistotě) a posmívají se mi ´David
cizoložník, jaký trest pro něho?´, odpovídám: Má být
oběšen, ale i přesto bude mít podíl v budoucím světě,
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zatímco ten, kdo uvede druhého do rozpaků na
veřejnosti, nebude mít podíl v budoucím světě!“
Nikdy nikdo nevíme, jak se B -h dívá na toho, kým
my pohrdáme a jakou roli má ten druhý v plánu
dějin. Davidovi nepřátelé dnes patří minulosti,
kdežto David stále žije pro střednictvím všech
pokolení po něm, a
bude nakonec žít i
prostřednictvím mesiáše.
Micvot šmity a jovelu sdělil Moše národu, když se
chystali vstoupit do země zaslíbené: „Až přijdete do
země, kterou vám dávám, země bude zachovávat
šabatový odpočinek, odp očinek Hospodinův…“.
Sforno vysvětluje, že kvůli hříchu zvědů (kteří zemi
pomluvili) se vstup do země protáhl o dalších 38
let, takže celkem národ strávil v poušti 40 let. Ale
proč jim to Moše musel sdělit před vstupem do
země, je-li šabatový rok až sedmý, měl celých šest
let na to, aby národ o zákonech šmity poučil? Je to
proto- pokračuje Sforno- že právo Židů setrvat
v zemi záviselo na
tom, zda budou zákony
zachovávat; kdyby micvu šmity nezachovávali, byli
by ze země vyhnáni. Podle chazal bylo příčinou
babylonského exilu- který trval 70 let- to, že Židé
nedodrželi 70 šabatových roků.
Je i další důvod. Po celých 40 let v poušti B-h
poskytoval národu vše potřebné - manu, pramen
vody, oblaky slávy k ochraně. Za dobu strávenou
v poušti si židovský národ uvě domil, že „nejen
chlebem živ je člověk“. Z Egypta vyšli s velkým
bohatstvím, ale toto bohatství nemělo jinou cenu,
než jako materiál k vybudování miškanu; hmotný
majetek je jen prostředek, jímž se projevuje
požehnání. Úspěch a blahobyt se dostaví, pokud j e
to vůle B-ží- to se Židé naučili v poušti. Po vstupu
do země zaslíbené každý jedinec dostal svůj vlastní
díl půdy. Bylo možné, že lidé pak zapomenou, co se
naučili v poušti a začnou si myslet, že sami jsou
strůjci svého blahobytu. A proto jim Moše sdělu je
micvu šmity, aby právo obsadit zemi dal do
patřičných proporcí. Národ je totiž de facto
v postavení nájemců půdy: musí dbát pravidel
smlouvy, tj. zachovávat šabatový rok.
Gemara (traktát Roš hašana) cituje verš „B -h
přehlédne Erec jisrael od začátku rok u až do jeho
konce“ a vysvětluje, že Erec jisrael se liší od všech
jiných území v tom, že nevydá své bohatství bez
přímého zásahu B-žího: B.-h dal židovskému
národu takové fyzické prostředí, v němž Jeho
přítomnost a Jeho zásahy jsou jasně zřejmé - dává
Židům všemožná znamení, aby pochopili a uznali,
že On jim požehná hojností, když se budou řídit
Tórou.
Pražský Maharal říká, že každý ze sedmdesáti
původních národů světa obdržel místo na světě,
které odpovídalo jeho duchovní úrovni. Erec jisrael
je svatá země, proto je určena židovskému národu,
který má být svatý.

Všechna ostatní Blízkovýchodní území poskytují své
bohatství bez ohledu na to, kdo na nich sídlí. Proč tedy
požehnání Erec jisrael závisí na hodnotě jejích
obyvatel? Gemara říká, že B -h dává Židům řešení
problému před samotným problémem. Ježto požehnání
země závisí na zásluhách národa, úspěch či neúspěch
Židům jasně naznačuje, zda žijí podle toho, co
přikazuje Tóra, takže mohou udělat patřičnou nápravu.
Problém, který na člověka dopadne, ho upozor ní, že
nejde cestou Tóry; je to varovné znamení, a tedy
vlastně požehnání, protože není - li si člověk vědom
toho, co dělá špatně, bude v tom pokračovat a ještě
zhorší své pochybení. Všimněme si, že v traktátu
Brachot se říká, že máme stejně žehnat za dobr é i za
zlé, co nás potká. Verš Ž říká „Nebe patří B -hu, ale
zemi dal B-h lidstvu“ a gemara vysvětluje, že to platí
jen tehdy, když člověk uzná, že B -h je Tvůrce světa.
Uznáváme to i tím, že říkáme požehnání - abychom si
neustále uvědomovali, že jen užíváme B-ží laskavosti.
O šabatovém roce není dovoleno obdělávat půdu a
provádět zemědělské práce (vyjma nejnutnější
udržovací), a veškerá úroda se nechává, jakoby neměla
majitele, kdokoli smí jít na pole či vinici a vzít si
z úrody. Midraš Tanchuma cituje v erš Ž „Chvalte
Hospodina, andělé mocní silou (giborej koach)…“ a
vysvětluje, že giborej koach je narážka na ty, kdo
zachovávají micvu šmity. Proč? Protože nechat svou
úrodu na poli, aby si kdokoli z ní mohl vzít, to
vyžaduje velkou vnitřní sílu udržet se , neuplatnit své
vlastnické právo a nebránit druhým, aby si brali. Jak se
říká v Pirkej avot: „Kdo je silný? Ten, kdo zvládne svůj
sklon k zlému“. B-h říká o Erec jisrael „Má je celá
země“, tj. B-h je jejím jediným vlastníkem, člověku ji
jen svěřil. Člověk si musí osvojit pokoru, a to je
obtížné. B-h dal micvu šmity, aby i prostý rolník měl
kdy pracovat na svém duchovním růstu - šest let pracuje
na poli, ale sedmý rok se má věnovat studiu Tóry a
duchovním věcem.
Tóra říká o šabatovém roce: „Snad si řekneš v srdci:
Co budu jíst sedmý rok, když nebudu sít ani sklízet? Já
(Hospodin) sešlu požehnání šestý rok, takže země vydá
úrodu na tři roky. Zasejete osmý rok, ale jíst budete ze
staré úrody až do devátého roku, než bude svezena
nová úroda“. B-h tedy jasně říká, že národu poskytne
vše potřebné, bude-li zachovávat šmitu. Proč ji
nezachovávali? Kvůli nezvládnutí vlastnického pudu.
Člověk sám sebe poměřuje tím, čeho dosáhl vlastním
úsilím, proto je pro něj velmi těžké sledovat, jak mu to
někdo druhý bere. Jen lidé „mocní silou“ se dokáží
ovládnout.
Tóra dále uvádí: „Jestli tvůj bratr zchudne a prodá část
svého podílu, jeho příbuzný jako vykupitel přijde
k němu a vykoupí, co bratr prodal“. Je to příkaz - micva
ase, že nejbližší příbuzný musí vykoupit, co byl chu dý
nucen prodat. Nemá-li člověk takového vykupitele, měl
by se sám vykoupit, až později získá prostředky a není li schopen to udělat, zůstane půda v držení kupce do
jubilejního roku.
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Podle Or haChajim má verš širší smysl - když se
židovský národ nezabývá Tórou a micvot, přestává
být hoden a B-h zadrží své požehnání: „Všechno,
co přichází z nebes, je ovlivněno tím, co se ozývá
zdola. Protože židovský národ zchudl (v micvot),
musel prodat svůj podíl (bejt hamikdaš)“.
Vykupitel, národu nejbližší, napraví situa ci. Kdo je
vykupitel? B-h říká v Tóře: „Těmi, kdo jsou mi
nejbližší, se posvětím“- to je odkaz na cadikim
v židovském národě. Cadik přivodí vykoupení tím,

že povzbuzuje bližní, aby dělali tšuvu, vybízí
k duchovnímu růstu. Ti, kdo mají schopnost působit na
druhé, ale nedělají to, budou za to souzeni, ponesou
vinu za nepřízeň B-ží.
Tóra říká „Já jsem Hospodin, váš B -h, který vás
vysvobodil z Egypta, aby vám (lachem- mn.č.) dal zemi
Kenaan“. Užití plurálu „lachem -vám“ naznačuje podle
Sforna, že Tóru nelze nále žitě zachovávat bez vzájemné
součinnosti. Proto je tolik micvot, týkajících se vztahu
mezi lidmi, aby se ustavilo řádné společenství.

Chasidismus - pokračování
Základní ideje chasidismu:
Je pravda, že mnoho ze zásadních myšlenek
chasidismu má původ ve starších židovských
zdrojích a chasidismus na ně jen položil důraz. Až
na několik málo výjimek nejsou myšlenky
chasidismu
představovány
systematicky
v chasidských spisech, zkoumání těchto spisů však
odhalí určité rysy, běžné u všech chasidských
mistrů. Středem chasidského myšlení
je
rozpracování myšlenky luriánské kabaly, že B -h „se
stáhl ze sebe do sebe“, aby uvolnil „prázdný
prostor“, v němž dlouhým procesem emanací
vznikne pozemský svět. Podle chabadského a do
značné míry i obecně chasidského myšle ní se toto
„stažení- cimcum“ neuskuteční fakticky, jen se tak
jeví. Nekonečné božské světlo je postupně stíněno,
aby nezaplavilo všechno svou ohromnou slávou a
stvoření mohla vést samostatnou existenci. Celý
vesmír je pouhým „oděvem“ B -ha, vznikl z Něho,
tak „jako hlemýžď a jeho ulita“.
V podobenství připisovaném Baal Šem Tovu sedí
mocný král na trůnu, stojícím uprostřed ohromného
paláce s mnoha síněmi, plnými zlata, stříbra a
drahokamů. Ti královi služebníci, kteří se zajímají
více o tyto poklady než o to, aby viděli královský
majestát, stráví celou dobu, kdy jsou v paláci, ve
vnějších síních, zabývajíce se poklady v nich a
jsouce jimi tak zaujati, že krále nikdy nespatří. Ale
moudří služebníci se nerozptylují poklady v síních
a jdou dál, až přijdou ke králi, trůnícímu uprostřed
paláce. A k jejich úžasu, jakmile tam dojdou, zjistí,
že celý palác i se všemi síněmi a poklady v nich
byla pouhá iluze, vytvořená královou magickou
mocí. Stejným způsobem se B.h skrývá v „oděvu“ a
„bariérách“ vesmíru a „horní ch světů“. Když člověk
uzná, že je to tak a uvědomí si, že vše je stvořeno
z B-ží podstaty a že ve skutečnosti mezi člověkem
a jeho B-hem nejsou žádné bariéry, jsou všichni
„dělníci zla“ rozprášeni. V této souvislosti odkazuje
podobenství k modlitbě. Člověk má tvrdošíjně lpět
na své oddanosti a nedat se rozptýlit vedlejšími
povrchními myšlenkami. Jasně z toho vyplývá, že
všechno je B-h. Verš Dt 4:39 „Proto poznej dnes a
vezmi si k srdci, že Hospodin je B-h nahoře na

nebesích i dole na zemi, žádný jiný není “ se čte jako
„nic jiného není“, tj. ve skutečnosti není nic jiného než
B-h, protože jinak by svět byl oddělen od B -ha a z toho
by vyplývalo Jeho omezení.
Chasidský mistr Menachem Mendel z Lubaviče si
všiml, že žáci Baal Šem Tova dali myšlence B -ží
jedinosti „velmi hluboký“ obrat: znamená nejen to, že
B-h je jediný a jedinečný, jak říkají středověcí
myslitelé, ale že B-h je vše, co existuje: „Že stvořené
věci nejsou skutečnost, tj. všechna stvoření doopravdy
nejsou v kategorii „ješ-něco“ či „davar-věc“, jak to
vidíme svýma očima. Neboť my naším viděním pouze
nevnímáme božskou životodárnost. Ale z pohledu
božské životodárné síly, jež nás vyživuje, neexistuj eme
a jsme v kategorii naprosté nicoty, jako paprsky slunce
ve slunci…Z toho plyne, že není žádná existence
čehokoli vně Jeho existence. To je pravé sjednocení,
jak říká výrok „Ty jsi byl dřív, než byl svět stvořen i
nyní, kdy je stvořen“. Jako nebylo nic mimo Něj
předtím, než byl stvořen svět, tak není ani teď“.
Důsledek chasidského pantheismu je chápání pojmu
božské prozřetelnosti v jeho nejkrajnější podobě.
Středověcí myslitelé vymezili prozřetelnost zvlášť
lidskému druhu a jen povšechnou prozřetel nost pro
zbytek světa. Je čirá náhoda, že právě tento pavouk
chytí právě tuto mouchu nebo že právě tento býk
přežije a druhý zahyne. Pro chasidim neexistuje žádná
náhoda ve světě, který je B -žím „oděvem“. Ani kámen
neleží tam, kde leží, ani list nespadne ze stromu, pokud
to není stanoveno B-ží prozřetelností.
Člověk se musí pokoušet - zejména v modlitbě, ale i
jinou činností- překonat omezení svého konečného bytí,
aby viděl božské světlo, do něhož (z pohledu nejvyšší
skutečnosti) on i celý vesmír jsou absorbováni. Tato
transcendence „já“ se v chasidském myšlení nazývá
bitul haješ- zrušení sobectví“. Pokora pro chasidy
neznamená, že člověk má o sobě nízké mínění, ale že
nemá žádné mínění. Jen skrze pokoru může být člověk
příjemcem B-ží milosti= musí se vyprázdnit, aby mohl
být naplněn B-žími dary.
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Optimismus, radost, hitlahavut:
Chasidský optimismus a radost - simcha rovněž
vycházejí z tvrzení, že všechno je B-h. Jestliže svět
a jeho trápení nemají pravou existenci a vše
prostupuje božské světlo a životodárná síla, jaký
důvod pak je k zoufalství či sklíčenosti? Když se
člověk raduje, že byl vyvolen, aby sloužil B -hu,
pohne B-ží radostí nahoře a požehnání protéká
celým světem. Sklíčená mysl je pro chasidství
ohavnost a vytváří jen překážky mezi čl ověkem a
jeho Tvůrcem. Ani nad svými hříchy by se člověk
neměl rmoutit přespříliš: „Někdy zlý sklon dovede
člověka k domněnce, že spáchal závažný hřích,
ačkoliv ve skutečnosti to byl malý hřích či vůbec
žádný; účelem je přivést člověka
do stavu
sklíčenosti (azvut). Ale sklíčenost je na překážku B ží službě. I když člověk klopýtl a zhřešil, neměl by
být příliš smutný, protože to mu zabrání sloužit B hu“. Někteří chasidští mistři však rozlišují mezi
merirut-hořkostí člověka kvůli svému vzdálení se
od B-ha a mezi „smutkem“; to první je
chvályhodné, ježto je živé a pronikavé, kdežto to
druhé je lhostejnost a prázdnota duše. Další
základní pojem chasidské filosofie je„hitlahavut planoucí nadšení“, jímž duše hoří pro
všudypřítomného B-ha. Mysl člověka může
přilnout k B-hu a vidět božské světlo; tento stav
přilnutí-devekut je pravým cílem veškerého
uctívání B-ha.
Láska a bázeň:
Studium Tóry, modlitba a další náboženské
povinnosti musí být konány s láskou a bázní. Holý
skutek bez lásky a bázně před B -hem je jako pták
bez křídel. Chasidský příběh říká, že Baal Šem Tov
nedokázal vejít do jisté synagogy, protože byla
plná mrtvých modliteb, jež - nemajíce křídla lásky a
bázně- nemohly se vznést k B-hu. Chasidim jako
zbožní Židé nepopírali hodnotu skutku, a le učili, že
skutek je jen tehdy pozvednut, je -li vykonán
s oddaností. Chajim z Czernowiec píše. „Člověk,
jehož láska k B-hu je silná a upřímná, vykonává
každou
micvu
s nejvyšší
dokonalostí
a
obdivuhodnou schopností, čekaje toužebně, aby
mohl vykonat micvu a jeho duše touhou umírá.
Neboť -ve shodě se stupněm své duchovnosti - jeho
srdce a duše znají hodnotu micvot i nádheru jejich
slávy a krásy, nekonečně vyšší než všechny
hodnoty. A oč víc dopadá na člověka hrůza a bázeň,
strach a chvění, když vykonává m icvu, věda
s jistotou, že stojí před jménem Svatého, budiž
požehnán, před velkým a strašlivým králem, před
nímž jsou všichni obyvatelé země jako nic; a On
vidí jeho skutky, neboť Jeho sláva naplňuje svět.
Takový člověk je stále ve stavu studu a pokory t ak
silné, že ji svět nemůže pojmout, zejména, když
koná micvot. A micvot takového člověka vzlétají
vzhůru v radosti a stahují dolů všemožné požehnání
a milost do všech světů.“

To se týká všech skutků člověka, nejen
náboženských povinností. Ve všech vě cech jsou „svaté
jiskry- nicocot“, jež čekají, až budou vysvobozeny a
vykoupeny svatostí člověka, jenž využívá svých
choutek ke službě B-hu. Slovy luriánské kabaly: „jiskry
svatosti“ vysvobozené člověkem poskytují šechíně
„ženské vody“, jež způsobují tok „mužských vod“ a
tak napomáhají sjednocení Svatého, budiž požehnán a
Jeho šechíny“, aby se vytvořila vesmírná harmonie.
Význam, jejž chasidé přikládali úloze člověka v tomto
sjednocení, je vyjádřen kabalistickou formulí, kterou
chasidé říkali před vykonání m každého dobrého skutku:
„Kvůli sjednocení Svatého, budiž požehnán a Jeho
šechíny“(lešem jichud). Za to byli tvrdě napadáni
pražským rb.Ezechielem Landauem.
(Vysvobození „svatých jisker“ bylo i jedním
z důvodů chasidské obliby tabáku. Kouřením se
uvolňovaly nepatrné jiskřičky, jinak nedostupné).
Kavana, cadik:
Je cesta rozjímání, přilnutí a nejhlubší oddanosti B hu skutečně možná pro všechny? Chasidská odpověď
obecně je negativní. Právě proto má v chasidství takový
význam pojem cadika. Svatý muž, jenž je myslí
neustále u B-ha, pozvedá modlitby svých přívrženců i
všechny jejich myšlenky a činy. V komplexním díle
rb.Elimelecha z Liženska Noam Elimelech je cadik
něco jako duchovní superman, se schopností konat
zázraky. Je spojnicí, jíž proudí B -ží milost do světa, je
ten, jemuž B-h dal kontrolu nad světem prostřednictvím
jeho modliteb. Cadik má dvojí úkol: přivádí lidi blíž
k B-hu a naopak stahuje dolů B -ží požehnání. Cadik
musí být podporován svými přívrženci; tato finanční
podpora není kvůli cadikovi, ale kvůli těm, kdo mají
privilegium pomáhat mu. Podporováním cadika a
svými dobrými skutky budou s ním spojeni skrze jeho
závislost na nich, kterou cadik přijímá z lásky k nim.
Jejich blaho tedy bude jeho blahem a jeho modlitby za
ně mohou být rychleji splněny. Cadik má moc nad
životem a smrtí; B-h stanoví, že osoba má zemřít, ale
cadikovy modlitby mohou ustanovení zrušit, neboť
cadikova duše je tak čistá a tak vyvýšená, že dosáhne
až do světů, kde žádná ustanovení nemohou být
ohlášena, neboť v nich vládne jen slitovnost.
Jestliže ale byla taková moc upřena největším
postavám minulosti, jak ji může mít cadik? Odpověď
najdeme v podobenství, jež bývá připisováno Magidu
z Meziriče: Když král je na cestách, je ochoten vejít i
do neubožejšího příbytku, aby si odpočinul, ale je -li
král ve svém domě, odmítá vyjít z paláce, leda by byl
pozván šlechticem, který ví, jak mu plně vzdát
vladařské pocty. V dřívějších generacích Židů jen ti
největší mohli dosáhnout svatého ducha. Ale nyní, kdy
je šechína v exilu, je B-h ochotný přebývat v každé
duši, zbavené hříchu.
Nelze pominout sociální důsledky chasidského
myšlení. Žalostné životní podmínky Židů v zemích, kde

5

chasidismus vznikl, chasidští mistři jasně vnímali a
pokládali za svou nejvyšší povinnost zmírnit jejich
soužení. U chasidských dvorů se učilo, aby bohatí
pomáhali chudobnějším a učení neshlíželi spatra na
své neučené bližní. Zdůrazňovala se jednota
židovského národa a nutnost podílet se na radosti i
bolesti druhých. Baal Šem Tov a jeho následo vníci
si brali na paškál kazatele, kteří jakoby se
zvrácenou radostí neúnavně odhalovali židovské
hříchy. Cadik byl stále připraven prosit za
odpuštění prohřešků Židů Levi Jicchak
z Berdičeva je příkladem cadika, který prosí B -ha,
ať prokáže milosrdenství Svému lidu.
Z četných protichasidských polemik poznáváme,
která z myšlenek chasidismu byla odpůrcům
obzvlášť nepříjemná: myšlenka, že vše je B -h. To
bylo pokládáno za čiré rouhání - svádí to (jak se
uvádělo) „myslet na Tóru na nečistých místech“,
tj. stírá se tím rozlišování mezi čistým a nečistým,
dovoleným a zakázaným. Také
domnělá
nestoudnost nároků na cadika byla předmětem
nevraživosti. Chasidské vyzvedání kontemplativní
modlitby nad všechny ostatní náboženské
povinnosti, zvláště nad studium Tóry, jakoby zcela
převracelo stupnici hodnot.
Bitul haješ bylo
chápáno jako vedoucí k morální nezodpovědnosti.
Bizarní zvyk dělat kotrmelce při modlitbě, což
praktikovali první chasidé jako výraz sebepopření,
byl pokládán za směšný, stejně jako chasidsk é
holdování stimulantům- tabáku a alkoholu. Také
chasidský zvyk modlit se ve štiblechu, jejich přijetí
luriánské modlitební knihy, povzbuzování mladých
mužů, aby na dlouhou dobu opouštěli rodiny a
zůstávali u dvora cadika- to vše se mitnagdim jevilo
jako ohavnost a revolta proti stanovenému řádu.
Počátky chasidského učení:
Učení chasidismu je pozoruhodné svým
neobyčejným obsahem i barvitou literární formou,
jíž je podáno. Jeho základ je zřetelně odvozen
z kabalistické literatury a ze safedskýc h děl musaru.
První generace chasidských mistrů obvykle
vtělovala své učení do hutných aforismů, jež také
odrážejí vliv výše zmíněné literatury. První důkazy
šíření chasidského učení se objevují po r. 1750 a
nacházejí se v protichasidských polemických
spisech mitnagdim. Autentické chasidské učení se
v tištěné podobě objevuje až po r. 1780; v těchto
spisech není ani zmínky o doktrínách, jež chasidům
připisovali jejich mitnagdičtí odpůrci. Naskýtá se
pro to dvojí možné vysvětlení - buď se mitnagdim
při svém nevraživém popisu chasidského učení
provinili křivením a přeháněním, nebo původní
chasidské učení bylo v letech před publikováním
umírněno vnitřní kritikou. Obojí je stejně
pravděpodobné. To však neznamená, že učení Baal
Šem Tova, zapsané jeho žáky, máme pokládat za
cenzurované a pochybovat o jeho autenticitě. Míní
se jen to, že do klasického chasidismu nebyly

začleněny rozporné a anarchistické doktríny,
vyučované v jistých kroužcích. I když nejsou důkazy o
specifické povaze těchto učení, není pochyb, že t akové
skupiny existovaly.
Učení nejstarších chasidských skupin bylo předáváno
ve jménu Baal Šem Tova, Judy Leiba Piestaněra,
Nachmana z Kosova, Nachmana z Horodenky a
dalších. To byla skupina rozhodujícího duchovního
vlivu, jež také vytvořila specifi cký způsob života ve
společenství, jenž nebyl postaven na rodině, jako spíše
na setkáváních v rámci modlitebních kroužků. Tento
model pak sloužil jako základ k dalšímu vývoji
klasické chasidské komunity.
Lze říci, že v chasidském myšlení jsou poprvé
v dějinách židovské mystiky vyjádřeny určité sociální
zájmy. Je tu přítomen střet s typickými společenskými
fenomény a jejich transformace do problémů mystiky
jako takové. To je vyjádřeno nejen ustavením
specifických liturgických norem či formulí, ale i
myšlenkou sloužit B-hu všemi tělesnými akty, nebo
ideou „vysvobozování jisker“. V učení Baal šem Tova
a jeho skupiny tyto myšlenky dostaly
význam
sociálního poslání.
Avoda be-gašmijut:
Jednou z nejvíce rozšířených myšlenek chasidství je
od samého začátku doktrína sloužit B -hu svými
tělesnými akty, tj. fyzická dimenze člověka je
pokládána za oblast náboženského jednání i hodnoty.
Z tohoto předpokladu se odvíjí různé náboženské
projevy, mimořádný důraz se klade zejména na hodnotu
takové služby a snahu vymezit ji jako přijatelnou jen
pro duchovně vynikající jedince. V učení Baal Šem
Tova je tato doktrína rozvíjena bez omezení a vrcholí
názorem, že člověk musí B -hu sloužit jak dobrým, tak i
zlým ze své povahy.
Ideové pozadí služby B -hu skrze tělesné projevy
(např. jezení, pití, sexuální styk) je naznačeno veršem
Př 3:6 „poznávej Ho na všech svých cestách“ - neboť
má-li člověk uctívat B-ha všemi svými přirozenými
projevy a transformovat je tím v dobro, pak je nutno
zapojit oblast, v níž se tyto projevy vyskytují, tj.
konkrétní
materiální svět. Navíc z toho, co je
nevyřčeně naznačeno v učení Baal Šem Tova jasně
plyne, že toto tělesné uctívání (avoda begašmijut)
chrání člověka před nebezpečím přehnaného
spiritualismu a odloučení od reálného světa. Vyjádřil to
Jakob Joseph z Polnoj, žák Baal Šem Tova, jménem
svého učitele: „Slyšel jsem od svého učitele, že duše,
byvši odseknuta od svého svatého zdroje, i když
dychtivě touží po místě svého původu, musí být
obklopena hmotou, aby nezahynula v důsledku své
touhy, takže má vykonávat také materiální akty, jako
jezení, pití, práci a podobně, aby byla ustavičně
vznícena uctíváním Svatého, budiž požehnán, skrze
nápravu (tikun) i zachování těla i duše“.
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Teologicky vychází uctívání tělesnými projevy z
dialektického vztahu hmoty a ducha. Aby člověk
dosáhl svého duchovního cíle, musí projít
materiálním obdobím, neboť duchovní je pouze
vyšší rovina materiálního. K tomu odkazuje
podobenství Baal Šem Tova o ztraceném synu: Syn,
který je v cizím zajetí, vejde se svými vězniteli do
místní hospody a po celou dobu střeží v sobě skryté
tajemství. Zatímco jeho věznitelé pijí jen kvůli pití,
on pije, aby zakryl své štěstí z „otcova dopisu“ - to
je jeho tajemství- který ho zpravuje o
nadcházejícím vysvobození ze zajetí. Jinými slovynení jiné cesty, jak být vysvobozen ze zajetí
hmotného, než s ním naoko spolupracovat. Tento
obojaký vztah k realitě je nejvyšší náboženský
imperativ.
Dialektické pnutí mezi hmotou a duchem čili
mezi formou a látkou (obvyklá chasidská
formulace) má význam sociální a termíny označují
vztah mezi cadikem a jeho společenstvím. Protiklad
ducha a hmoty je chápán tak, jakoby tvořil zdánlivé
napětí mezi vnitřním obsahem mystického aktu a
formami sociální aktivity. Uvnitř komunity však je
tohoto mystického aktu dosaženo skrytým
způsobem. Ti, kdo obklopují cadika, nejsou schopni
individuálně rozpoznat okamžik, kdy dochází k
transformaci
profánního
ve
svaté tato
nerozpoznatelná transformace může být zakoušena
pouze ve společném prožitku. Proto chas idská
komunita je nezbytnou podmínkou individuálního
mystického prožitku. Je příkazem chasidismu žít ve
společenství a současně přesahovat jeho hranice.
Sociální a psychologické podmínky nezbytné
k naplnění „tělesného uctívání“ nejsou zakotveny
v rozdílnosti látky a formy, tj. mezi masami a
cadikem, ale v niterném duchovním spojení obou.
Pouze
přítomnost
základního
společného
jmenovatele umožňuje zjevení mystické osobnosti,
vyrůstající dialekticky z jinak nesourodých prvků.
Cadik představuje „zvláštní v obecném“. Chybí-li
tento integrující faktor, chybí přítomnost
duchovního prvku.
V učení Baal Šem Tova se klade jen malý důraz
na učení luriánské kabaly o „vysvobozování jisker“;
tyto teorie však později sloužily jako zdůvodnění
avoda begašmijut. Chasi dská interpretace luriánské
teorie tvrdí, že skrze kontakt s konkrétním
materiálním světem prostřednictvím devekut
(spojení s B-hem) a kavany (zbožného úmyslu)
člověk osvobodí jiskry uvězněné v hmotě. V tomto
kontextu má pojem avoda begašmijut zřetelně
polemický význam, ježto potvrzuje, že to platí
obzvlášť ve sféře sociálního života. Hlavní
náboženská hodnota se tedy projevuje vytvořením
nového systému sociálních vztahů. To je
ilustrováno v učení Baal Šem Tova např. dovolením
přestat s devekut během modlitby, když je nutno
reagovat na nějakou sociální potřebu - pokud

k člověku během jeho devekut přistoupí osoba, která
s ním chce mluvit nebo potřebuje jeho pomoc, člověk
smí přerušit modlení, neboť v tomto aktu (= namíření
pozornosti od modlitby k bližnímu) „je přítomen B-h“..
Dočasné přerušení studia Tóry (bitul tora) a devekut se
zdůvodňuje tím, že tento styk s bližním také tvoří
součást duchovní zkušenosti „duchovně dokonalého
člověka“. Význam náboženské „dokonalosti“ je tedy
určován novým systémem hodno t.
V učení Baal Šem Tovových žáků Dova Baera a
Magida z Meziriče tyto motivy chybí. Myšlení nabývá
zcela duchovní povahu. Avoda begašmijut je chápána
jako nevyhnutná nutnost, i když je skrytě zpochybněno,
zda ji smí aplikovat každý člověk. Žák jednoho
z Magidových žáků, Mešulam Feivuš ze Zbaraže
uvádí, že Magidovým záměrem nebylo vyhlásit avoda
begašmijut za běžnou praxi, ale za způsob vyhrazený
těm nejlepším, kteří odolají nebezpečí vulgarizace.
Jeden z nejvýznamnějších Magidových žáků, Sneur
Zalman z Ljady, zmiňuje tuto praktiku poněkud
posměšně. V literatuře chasidismu však zaujala ústřední
místo. Smysl a vymezení pojmu se staly hlavním
bodem pokračujícího sporu mezi zastánci hnutí.
Étos chasidismu:
Od okamžiku, kdy se- díky důrazu, který na ni kladl
Baal Šem Tov- vžila formule „jerida lezorech alija sestup ve prospěch vystoupení“, hrozilo jisté rozrušení
tradičního židovského systému etických hodnot.
Třebaže přesné vymezení sestupu do říše zla bylo stále
předmětem diskuse, přijetí podstat y- že člověk může
„transformovat“ zlo na dobro prostřednictvím střetu se
zlem v jeho vlastní doméně, byla myšlenka zcela
nežádoucí v jakémkoli institualizovaném náboženství.
Klasický příklad, jak se s tímto problémem vypořádalo
učení Baal Šem Tova v oblasti lidských pudů: „Muž má
toužit po ženě tak intenzívně, že silou své touhy
zušlechtí svou tělesnou existenci“. Důležitost tohoto
tvrzení je v tom, že svoluje vyčerpat základní pudy bez
faktického uskutečnění- nikoli fyzickým naplněním
tělesných žádostí, ale jejich transformací. Toto pojetí je
velmi důležité k pochopení střetu se zlem, ježto
odkazuje na zvláštní vnitřní logiku, skrytou v myšlence
avoda begašmijut.
Do „sestupu-jerida“ (pojmu, nad nímž chasidismus
dlouho váhal) lze vřadit myšlenku „ses tupu“ cadika
k hříšníkovi, aby jej pozvedl. Tento sestup má výrazně
etické aspekty, neboť zdůvodňuje sestup do říše zla a
vyžaduje následný „výstup“ odtud. Je ovšem reálná
možnost morálního nebezpečí - že člověk sestoupí a pak
nedokáže zpět vystoupat. Opě t tedy střet se zlem
vyžaduje samostatné hodnocení. Z učení Baal Šem
Tova vyplývá zásadní imperativ obrátit se
k materiálnímu a k nižší profánní sféře; i když jen
v morálním
ohledu, vyrůstá tento požadavek ze
základního eticko-náboženského tvrzení, že č lověk se
nemůže svobodně vyhnout úkolu povýšit hmotný svět
prostřednictvím dobra.
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Učení Magida z Meziriče odhaluje na jedné
straně umírněnější doktrínu, na druhé zvnitřnění
duchovních problémů, jak dokládá větší míra
introspekce a niternost, příznačná pro mystiku.
Tendence k rostoucí spiritualizaci je provázena
větší morální zdrženlivostí. U Magidových
následovníků se však vývoj otočil různými směry.
Na dvorech několika cadikim byl patrný vliv Baal
Šem Tova, jak plynulo z jimi šířeného učení, jež
zdůrazňovalo sociální odpovědnost a pospolitý
mysticismus. Tato centra se rozvinula zejména
v Haliči, na Ukrajině a také v Polsku na dvoře
rabiho z Lublinu; tato škola dosáhla krizového bodu
v období nástupců- v Kocku, Izbici, Przysuše, kdy

se začaly formulovat pochyby o většině přijatých
chasidských doktrín, zejména o jejich morálním
významu. V téže době se chabadský chasidismus
v Bělorusku
rozvíjel
směrem
k racionalizaci
náboženského života uchováváním pre -chasidských
morálních trendů a vyhýbal se myst ickému avanturismu
Baal Šem Tova a dokonce i Magidovi z Meziriče, jehož
snaha o zniternění skutečnosti byla předkládána jako
nezbytná podmínka střetu se zlem. Avšak v osobě Dov
Baera, syna Sneura Zalmana z Ljady (zakladatele
chabadu) lze rozpoznat myslitel e se sklonem k ryzímu a
aristokratickému mysticismu, a tím blízkost názorům
Magida z Meziriče, i když jen v mezích tohoto
aristokratismu.

Šabat tento týden začíná v pátek v 20´ 15, a končí v sobotu v 21´36 .
Délka dne je 15 hod 20 min; délka skutečné hodiny činí 77 minut, východ jitřenky 2´53;
doporučený čas ranní modlitby (talit a tfilin) v 3´43 hod; východ slunce v 5´0 6; polovina dne
12´47; čas odpolední modlitby (mincha gedola) ve 13´17 , (mincha ktana 17´14, plag mincha
18´50) západ slunce (škia) 20´26; východ hvězd v 21´04
podle Holešova (jihovýchodní Morava);
Čechy + 10 minut;podle kalendáře Kaluach
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