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Poznámka překladatele
Všechna hebrejská jména (včetně biblických) a termíny jsou transkribovány podle zásad
transkripce hebrejských konsonantů stanovených Bedřichem Noskem a uveřejněných v publikaci „Pirkej Avot – Výroky otců“ (Sefer 1994). Výjimky, ve kterých byla dána přednost českému
tvaru, jsou následující:
1) Místopisná označení nebo označení, jež jsou jako dnes místopisná primárně užívána
(Jeruzalém, Izrael, Babylon, Libanon, Egypt, judský atd.), kromě jména Cijon, jehož český přepis není jednotný a má řadu variací (Sion, Sión, Sijón), nebo pokud je toto jméno vlastním jménem člověka nebo kmene ( Jehuda namísto českého tvaru Juda, Mo’av namísto Moáb apod.).
2) Jméno Sara (Sára) v jiném pádě než nominativu.
3) Slovo „Tóra“ (místo Tora), jehož český přepis s „ó“ je zažitý a všeobecně akceptovaný.
Výjimkou v této publikaci je hebrejské sousloví Simchat Tora.
Veškeré varianty B-žího Jména (v-u-v-h) jsou přeloženy jako „Hospodin“. Varianty Jména
k-t jsou překládány obecně jako „B-h“.
Některé hebrejské výrazy jsem ponechal jako nesklonné, jiné skloňovány jsou. Při rozlišování, které výrazy skloňovat, a které nikoli, jsem se řídil doporučeními obsaženými v příručce
„Jak zacházet s náboženskými výrazy“ (Academia 2004).
Názvy biblických knih jsou uváděny v originálních hebrejských názvech (např. ),
eventuálně jejich českých přepisech (např. Šemot). V případě zkratek jsem dal přednost všeobecně uznávanému systému zkratek názvů biblických knih, zvláště pak u názvů jednotlivých
knih Tóry – např. „Nu“ z Numeri () – namísto označení „knihy Mojžíšovy“ (4M,
4KM apod). Úplný seznam knih Tanachu včetně jejich českých názvů a zkratek uvádí následující tabulka.
Gn – Genesis – Berešit
– ,hatrc
Ex –	Exodus – Šemot
–
,una
Lv – Leviticus – Va-jikra –
trehu
Nu – Numeri – Ba-midbar –

Dt – Deuteronomium – Devarim – ohrcs
Jz – Jozue – Jehošu’a –
guavh
Sd – Soudců – Šoftim
–
ohypa
1 S – 1. Samuelova – Šmu’el alef – t ktuna
2 S – 2. Samuelova – Šmu’el bet – c ktuna
1 Kr – 1. Královská – Melachim alef – t ohfkn
2 Kr – 2. Královská – Melachim bet – c ohfkn
Iz –	Izajáš – Ješa’ ja –
vhgah
Jr – Jeremjáš – Jirmejahu –
uvhnrh
Ez –	Ezechiel – Jechezk’el –
ktezjh
Oz –	Ozeáš –
Hoše’a –
gauv
Jl –
Joel –
Jo’el
–
ktuh
Am – Amos –
Amos
–
xunt
Abd – Abdijáš – Ovadja – vhscg
Jo – Jonáš –
Jona
–
vbuh

Mi – Micheáš
Na – Nahum
Ab – Abakuk
So – Sofonjáš
Ag – Ageus
Za – Zacharjáš
Mal – Malachiáš
Ž – Žalmy
Př – Přísloví
Job –
Jób
Pís – Píseň písní –
Rut –
Rút
Pl –
Pláč
Kaz – Kazatel
Est –	Ester
Da – Daniel
Ezd –	Ezdráš
Neh – Nehemjáš

– Micha
– Nachum
– Chabakuk
– Cefonja
– Chagaj
– Zacharja
– Mal’achi
– Tehilim
– Mišlej
–
Ijov
Šir ha-širim –
–
Rut
– Ejcha
– Kohelet
–
Ester
– Dani’el
–
Ezra
– Nechemja

1 Pa, 2 Pa – 1. a 2. kronik (paralipomenon) – Divrej ha-jamim alef, bet – c

vfhn
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hdj
vhrfz
hftkn
ohkhv,
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cuht
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,ur
–
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–
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–
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–
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–
–
–
–
–
–
–
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–
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Správné čtení B-žího Jména
Je přísně zakázáno vyslovovat v jakékoli podobě čtyřpísmenné B-ží Jméno (v-u-v-h), místo
kterého říkáme buď , nebo . Pokud je Jméno vokalizováno, je tomu tak jen proto,
abychom věděli, které slovo máme místo něj vyslovit (v žádném případě nečteme vokalizované
hlásky Jména):








vyslovíme jako
vyslovíme jako
vyslovíme jako
vyslovíme jako
vyslovíme jako
vyslovíme jako

 nebo 






Zkratka  se používá především v neliturgických textech, avšak výraz  (dosl. „To Jméno“) můžeme použít kdykoli, ať už při požehnání, modlitbě nebo mimo tyto činnosti, pokud
hovoříme o B-hu. Používání tohoto slova je vhodné, zachovává náležitou úctu a zároveň v žádném případě nehrozí nebezpečí znesvěcení B-žího Jména.
Ještě dnes je možné někdy zaslechnout výraz „Adošem“. Nepoužívejte jej. Jedná se o patvar, který je z jazykového hlediska zcela nesmyslný, chybný a jako takový devalvuje skutečnou hodnotu
B-žího Jména na pouhou karikaturu. Jeho používání během modlitby nebo auj během čtení
z Tóry je naprosto nepřípustné.

Minhag
Při sestavování machzoru Ateret Jisra’el jsme vycházeli z tradičních machzorů, vydávaných
v Praze v 19. století podle minhagu platného pro Čechy, Moravu, Uhersko a Polsko, avšak
museli jsme přihlédnout i k soudobé liturgické praxi.
Původní machzory obsahovaly řadu dalších pijutů, které se recitovaly především během
opakování Amidy na šacharit a musaf a které jsou dnes při bohoslužbě v souladu s obecným
trendem, který směřuje spíše ke zkrácení bohoslužby než k jejímu prodlužování, vynechávány. Tak jsme také postupovali i v případě machzoru Ateret Jisra’el, ovšem vzhledem k tradici
a pro potřeby jednotlivců či komunit, kde se tyto pijutim recitují, jsme je zařadili na závěr
machzoru. Zároveň jsme se v souladu se středoevropskou praxí rozhodli nezařadit do machzoru
Ateret Jisra’el ty modlitby, věty nebo odstavce, které se v českých zemích nerecitovaly vůbec,
i když je s nimi možné se v některých současných modlitebních knihách podle aškenázského
ritu setkat.
Kromě modliteb jsme do machzoru Ateret Jisra’el zařadili i dva traktáty Mišny – traktát Roš
ha-šana a traktát Brachot, které tak poprvé vychází knižně s českým překladem a podrobným
komentářem. Traktát Roš ha-šana jsme zařadili kvůli tematice modlitební knihy, traktát Brachot, který jsme původně plánovali zařadit do siduru Adir ba-marom, jsme se po delší úvaze rozhodli zařadit rovněž. Domníváme se, že ačkoli tento traktát nepopisuje přímo zvyky a zákony
pro Roš ha-šana, vzhledem k tématu traktátu – požehnání, recitace Šema a modlitby – je více
než vhodné, aby byl v modlitební knize uveden.

Přepis a výslovnost hebrejských konsonantů a vokálů:
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chirik katan
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šuruk
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kubuc

u

šva		

e (neznělé nepřepisujeme)

Silné dageš (zdvojení hlásky) nepřepisujeme, neboť zdvojení se v moderní hebrejštině nevyslovuje, stejně
tak nepřepisujeme ani nerozlišujeme mezi třenou a raženou výslovností (slabé dageš) u hlásek gimel, dalet
a tav. Ve staré hebrejštině se také pravděpodobně rozlišovalo mezi tzv. dlouhými vokály (dnes označené
jako kamac, cere, chirik gadol, cholem gadol a šuruk) a krátkými (patach, segol, chirik, cholem a kubuc). Vokály samy pravděpodobně původně neurčovaly kvantitu („délku“) samohlásky (jako je tomu v češtině), ale
přízvuk. V současnosti s ohledem na úzus ve výslovnosti moderní hebrejštiny všechny vokály vyslovujeme
a přepisujeme krátce.

traktát roš ha-šana

vbav atr ,fxn

Traktát Roš ha-šana

  

Kapitola první

iuatr erp

1. Jsou čtyři nové roky.* Prvního nisanu je nový rok pro krále a pro poutní svátky.
Prvního elulu je nový rok pro desátek z dobytka.* Rabi Eli’ezer a rabi Šim’on* říkají:
prvního tišri. Prvního tišri je nový rok roků,* pro roky odpočinku* a jubilejní roky,
pro sázení stromů a zeleninu. Prvního švatu je nový rok stromů – podle Bejt Šamaj.
Bejt Hilel říkají: patnáctého švatu.
2. Během čtyřech období je souzen svět. Na Pesach za úrodu; na Šavu’ot za plody stromů; na Roš ha-šana, kdy vše obyvatelstvo světa přechází před Ním jako ovce,* neboť
je řečeno: „Jenž tvoří srdce každého jednoho, rozumí všem jejich činům“;1 a na Sukot
za vodu.
3. Kvůli [ohlášení] šesti měsíců jsou vysíláni poslové: nisan, kvůli svátku Pesach; av,
kvůli půstu; elul, kvůli Roš ha-šana; tišri, kvůli ustanovení svátků; kislev, kvůli slavnosti Chanuka; a adar, kvůli slavnosti Purim. A když ještě stál Chrám, vycházeli také
[ohlašovat] ijar, kvůli Pesach katan.
4. Kvůli [ohlášení] dvou měsíců je možné znesvětit šabat: Kvůli nisanu a tišri, protože
během nich vycházeli poslové do Sýrie a během nich byly ustanoveny svátky. A když
ještě stál Chrám, bylo [možné] znesvětit [šabat kvůli ohlášení] všech měsíců, kvůli
ustanovení oběti.
5. Ať už byl [nový měsíc] vidět jasně nebo nebyl vidět jasně, [je možné kvůli ohlášení]
znesvětit šabat. Rabi Jose říká: Pokud byl vidět zřetelně a jasně, neznesvěcujeme kvůli
němu šabat.
6. Stalo se, že šlo více než čtyřicet párů [svědčit k bejt din] a rabi Akiva je zdržel v Lodu.*
Raban Gamli’el mu vzkázal: „Pokud zdržuješ veřejnost, odrazuješ je od toho, aby přišli
[svědčit] v budoucnu.“*

*    *   *   
      *       
*  *         
          *
       
             
 *            
          
            
                
        v   
      
             
        
        
           
          
  *         
*          

1

Ž 33:15



brán záměrně, protože většina zvířat se rodí v předcházejícím měsíci – avu.

— Jubilejní roky. Stejně tak prvního tišri začíná
i padesátý rok padesátiletého cyklu, jovel, kdy jsou prominuty
nejen dluhy, ale půda Erec Jisra’el se vrací původním majitelům,
kterým byla přidělena při rozdělení země při obsazení Jehošu’ou.

    — Rabi Eli’ezer a rabi Šim’on říkají:

prvního tišri. Zde je uplatněna analogie mezi desátkem z dobytka a desátkem z ryb (ma’aser dagan), který připadá na prvního tišri. Podle rabiho Eli’ezera a Šim’ona by tak měl i desátek z dobytka
připadnout na prvního tišri, avšak většina učenců odmítá toto řešení stejným zdůvodněním, jako je řečeno v předchozí poznámce,
totiž že většina mláďat se rodí do prvního elulu.

   — Jako ovce. V gemaře spojení bnej maron vykláda-

jí buď jako 1) ovce, které přecházejí před pastýřem, když je počítá,
aby z nich oddělil desátek; nebo 2) jako vojsko před králem (maron
vykládají jako složeninu slov mar a adon – obojí znamená „pán“).

    — A rabi Akiva je zdržel v Lodu. Pod-


  
 
  
 
    — Prvního tišri je nový rok

le některých výkladů byl zrovna šabat a rabi Akiva se rozhodl zdržet
dotyčné svědky, aby neznesvěcovali šabat, neboť považoval za zbytečné, aby čtyřicet párů šlo svědčit ohledně novoluní (když stačí jen
jeden pár) a aby kvůli tomu znesvěcovali šabat.

roků. v gemaře se vykládá, že se jedná o roky, podle nichž počítají svou vládu neizraelští králové. Jiný výklad říká, že se jedná o cykly
slunce a měsíce, tj. že od prvního tišri se počítá letopočet. a třetí výklad říká, že prvního tišri soudí Bůh každého, kdo žije na tomto světě,
za činy, které učinil a spáchal v období od předchozího prvního tišri.

     — Odrazuješ je od toho, aby
přišli [svědčit] v budoucnu. Halacha je v tomto případě podle rabana Gamli’ela, neboť pro každého, kdo uviděl novoluní, je micvou
jít před bejt din a svědčit.

 — Roky odpočinku. Sedmý rok sedmiletého cyklu, šmi-

ta – rok odpočinku – rovněž začíná prvního tišri.

64

   / Traktát Roš ha-šana
Traktát Mišny Roš ha-šana se skládá ze čtyř kapitol. První se týká
ohlašování novoluní (a tím i nového roku), druhá podrobně rozebírá problematiku svědků, kteří jsou nutní k ustanovení novoluní, třetí kapitola rozebírá mj. parametry šofaru a čtvrtá doplňuje
pořadí troubení a týká se rovněž bohslužby na Roš ha-šana.

   — Čtyři nové roky. V Tóře (Lv 23:24) se
píše: „Měsíce sedmého, prvního dne toho měsíce, bude slavnost,
památka troubení, svaté shromáždění.“ a dále (Nu 29:1): „Sedmého měsíce, prvního dne toho měsíce, budete mít svaté shromáždění … den troubení.“ První den sedmého měsíce je v Tóře nazván
„památkou troubení“ a „dnem troubení“. Název Roš ha-šana se objevuje ve verši Ez 40:1, ovšem tam odkazuje na desátý den sedmého
měsíce – podle některých výkladů tak tento výraz označuje obecně „začátek roku“, podle jiných odkazuje na Jom kipur během jubilejního roku (viz dále), kdy se recitují stejné pasáže v Amidě a troubí na šofar jako při Roš ha-šana a proto je zde Jom kipur nazýván
Roš ha-šana. Následující mišna vyjmenovává čtyři různá data, která slouží jako „nový rok“.

  — První nisan je rovněž nazýván „hlavou“ v Ex 12:2:
„Tento měsíc bude prvním (hlavou) měsíců, prvním vám bude z měsíců roku.“ Nisan je tak v Tanachu vždy nazýván „prvním měsícem“, neboť je prvním v pořadí měsíců.
  — Pro krále a pro poutní svátky. První nisan
sloužil jako nový rok pro počítání roků vlády králů Izraele, tzn. že
když byl král zvolen např. v jedenáctém měsíci (švatu), prvního nisanu mu byl automaticky započítán druhý rok jeho vlády. Od prvního nisanu se rovněž počítají svátky během roku – prvním svátkem je tak Pesach, druhým Šavu’ot a třetím Sukot – v tomto pořadí
jsou také svátky vypsány v Dt 16:16.
  — Desátek z dobytka. V Lv 27:32 je psáno:
„Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, bude svatý Hospodinu.“ Avšak není možné počítat do jednoho desátku mláďata narozená ve dvou různých
letech. Tento výklad se rovněž opírá o verš Dt 14:22 „Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli
vyroste.“ Měsíc elul je proto stanoven jako hranice pro odvádění desátku z dobytčat. Gemara vysvětluje, že první elul byl vy-
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ní jitro, když drží k ránu stráž. Doufej Izraeli v Hospodina, neboť s Hospodinem je milost,
s Ním je hojné vykoupení. On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí.

Poloviční kadiš
 Ať je vyvýšeno a posvěceno Jeho veliké Jméno (obec: Amen) ve světě, který stvořil
podle Své vůle. Ať je upevněna Jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života
celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte: Amen.
Obec a chazan: Amen, buď požehnáno Jeho veliké Jméno na věky věků.
Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno Jméno Svatého (obec a chazan: budiž požehnán) zvlášť za každým požehnáním a písní, chválou a útěchou, kterou je možné vyjádřit v tomto světě, a řekněte:
Amen. (obec: Amen)
Chazan se ukloní na „Žehnejte“ a na „Hospodinu“ se narovná.
Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno Jméno
Obec se uklání stejně jako chazan:
Krále, jenž vládne nad králi, Svatého, budiž požehnán. Neboť On
Požehnaný je Hospodin na věky věků.
je první a On je poslední a kromě
Něj není boha. Vyvyšuj Toho, jenž se prohání v nejvyšších nebesích, Jeho Jménem, J–H, a jásej před Ním. Jeho Jméno je
vyvýšeno nad každé požehnání a chválu. Požehnáno budiž jméno Jeho vznešeného království na věky věků. Požehnáno
budiž Jméno Hospodinovo od nynějška až navěky.

Žehnejte Hospodinu požehnanému.

Birchot kri’at Šema
 Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli světla a tmy,
jenž činíš mír a všechno tvoříš. Věčné světlo je pokladem života – nechť zazáří světla
z temnot – tak promluvil a stalo se.
první den


 Králi opásaný silou, převeliké je Tvé Jméno v síle, Tvá je paže přesilná.
Králi, šat pomsty oblékneš v den odvety, Svým nepřátelům to, co sami páchali, oplatíš.
Králi, vznešeností ses oděl, moře necháš vyschnout a pýchu mocných srážíš.
Králi deseti oděvy [ošacen], svatostí se opásal, Bože ctěný a vážený skrze [Své] svaté, ó Svatý!

gna ,thre ,ufrc

vbav atr ohnh hbak 

              
      
 

     ( – obec )    
          
( – obec )   
       – obec a chazan
         
    (U)     
    
( – obec )
Chazan se ukloní na „“, a na „“ se narovná.




    
   
Obec se uklání stejně jako chazan:
    





   
    
              
        

   

gna ,thre ,ufrc

           
          
první den

         
         
       
             

druhý den


 Králi, dodrž Své slovo tomu, jenž byl odedávna před soud postaven,
Tvé jméno nechť je oslaveno ve Tvé obci, jež stojí pevně.
Na věky, Hospodine, jsou upevněna Tvá slova.
gických básních, jako např. v Písni slávy (s. 73). El’azar ha-Kalir
je autorem mnoha dalších pijutů, které se recitují během vysokých
svátků, především během opakování Amidy.
Báseň Šim’ona ha-Gadol je rozdělena do slok podle tematických celků, které představují hlavní symboly Roš ha-šana - sloky
uvedené slovem  představují malchujot,  zichronot a 

šofarot. Báseň sleduje celé biblické dějiny lidstva a Izraee, od prvního hříchu a soudu nad Adamem, přes smlouvu s Avrahamem,
vyvolení Izraele až po mesiášskou dobu, kdy budou shromážděni
exulanti ze všech zemí, do nichž byli ěti Izraeli vyhnány - Asýrie,
Egypt i Evropa, symbolizovaná Francií a Španělskem, které byly
v době Šim’ona ha-Gadol centrem evropské židovské populace.
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druhý den

    
       
 — Králi. Autorem pijutu pro první den je slavný pajtan El’a-

zar ha-Kalir (dle tradice žil ve 6.–7. stol.), pijut pro druhý den je
dílem Šim’ona ha-Gadol z Mainzu (10. stol. Německo). Obě básně zdůrazňují královský majestát Boha, a jeho moc vladařskou
a soudní.

Báseň El’azara ha-Kalira má verše uspořádané podle alef-bet
a týká se jak soudu nad Izraelem, tak i nad jeho nepřáteli, kteří jsou
zároveň nepřáteli Boha. Tyto protivníky symbolizuje Edom, stejně
jako v midraších, se kterými má tento pijut řadu společných znaků.
Podobné alegorie, které používá, je možné najít i v dalších litur-
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Opakování Amidy pro první den Roš ha-šana

vbav atr ka iuatr ouhk ."ak vshng ,rzj

Svatostánek je otevřen.

Svatostánek je otevřen.

Pane, otevři mé rty, aby má ústa hlásala Tvou slávu.

     

 Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Avrahama, Bože
Jicchaka a Bože Ja’akova, Bože veliký, silný a bázeň budící, nejvyšší Bože, jenž činíš
milosrdné skutky a jsi Tvůrcem všeho a pamatuješ na milost otců a přinášíš vykoupení
dětem jejich dětí, pro Své Jméno s láskou.

          
           
         

 Na základě tradice* moudrých a učených, na základě učení, jenž vychází z poznání a porozumění, otevírám svá ústa v modlitbě a prosbách a žádám milost před Králem, Králem králů, Pánem pánů.

         *
       

 Bázní se chvěji, když svá ústa k modlitbě otevírám,
když k modlitbě před Strašlivým a Děsuplným vstávám.
Mé činy jsou nicotné, snad proto se bojím, rozumu se mi nedostává, doufat přestávám.
Dej mi porozumět, Stvořiteli můj, abych Tvé dědictví mohl snést,
dodej mi odvahy a síly, abych zbabělosti nepropadl a strachu mohl čelit.
Má modlitba nechť zalíbení najde jako vůně kadidla a vzácného koření,
nechť mé výroky jsou jako med, kéž sladké jsou a [bez ustání] proudí.
Nechť zalíbení najdu pro svou přímost, ne jako podvodník.
A pro ty, jejichž jsem vyslancem, kéž smíření a omluvu vyprosím.
Mé volání nechť příjemným se stane, ať nezhořkne žalem,
měj soucit s těmi, kdo jsou utlačeni, kdo sebe sama za nízké považují.
Milostivý, jak jsi přísahal [Mošemu] v rozsedlině skalní,*
poslyš můj pláč, když svou modlitbu počínám.
Mé nitro se stahuje, když v mých nejvnitřnějších myšlenkách pátráš,
z hrůzy před soudem má duše omdlévá.
Když nás dle našich zásluh [soudit budeš],
naše srdce změknou strachem. Prameny mých očí jako řeky potečou.
Ve spravedlnost doufám, od Tebe ji čekám,
na mou přímost nechť si vzpomeneš, kéž mě skrze ní posílíš.
V srdci se mi rozlévá žár jak od uhlíků žhavých, když promlouvám.
Burácí v mém nitru v té chvíli, [kdy se modlit] začínám.

        
       
       
       
       
       
    *   
       
       
       
       
Svatostánek je zavřen.

       
       
       
       

Svatostánek je zavřen.

vshng ,rzj / Opakování Amidy

  Přichází třes a chvění ze dne připomnění, [ve kterém jsou všichni] zpytováni;
z něj každého tvora živého hrůza jímá, nechť se probudí a na stráži bdí, jej očekává.
V onom [dni lidé] přistupují a před [Bohem] koleno sklánějí, by myšlení své narovnali jak na hranici oltáře planoucí.
Tvůrce Jediný, celek utváří a ledví zkoumá; [dnes] budou rozum i bláznovství souzeni; boháč i chudák přesnou měrou rozhodce zkoušeni.
Památná slova [Avrahamova]: „Což Soudce veškeré země právo nezjedná?“ a modlitba, kterou předložil, kéž je při procesu spravedlivém v patrnosti vedena.

Opakování Amidy během vysokých svátků tvoří jednu z nejdelších
částí celé bohoslužby. Zatímco ve všedních dnech nebo o jiných
svátcích sloužilo opakování Amidy jako náhrada pro opozdilce
a případně pro ty, kdo neměli sidur a neznali Amidu zpaměti, v případě vysokých svátků bylo opakování rozšířeno o množství pijutů,
vyjadřujících celkovou náladu svátečních dnů - jejich ústředními
tématy jsou bázeň, pokora a pokání, které vrcholí na Jom kipur. Během některých částí je svatostánek zavřen, jindy otevřen. Poznámky v našem machzoru jsou pouze orientační, ohledně přesného okamžiku otevírání a zavírání může každá synagoga následovat vlastní
minhag. Pokaždé, když je svatostánek otevřen, obec stojí (starší či
nemocní lidé, jimž by dlouhé a časté vstávání činilo zdravotní problémy, mohou v tomto případě zůstat sedět).
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 — Na základě tradice. Vkládání pijutů do opakování
Amidy nebylo přijímáno mezi rabíny vždy pozitivně a s nadšením.
Řada halachistů považovala pijuty za svévolné narušení modlitby a porušení pořadí požehnání tak, jak bylo ustanoveno učenci
v gemaře. Proto se před pijuty vkládá do opakování Amidy tento
odstavec, v němž se recitace povoluje na základě tradice a učení
týchž učenců. V aškenázském prostředí je všeobecně přijímán
názor rabiho Moše Isserlise (Rema), který vkládání a recitaci pijutů povoluje a to i v případě prvních tří poženání Amidy (Orach
chajim, 112:2).
  — V rozsedlině skalní. Tento verš odkazuje na
slova Tóry, kdy Bůh říká Mošemu: „Až bude přecházet sláva Má,
postavím tě do skalní rozsedliny a přikryji tě Svou rukou, dokud
nepřejdu“ (Ex 33:22).
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Dříve, než cokoli učinil a pevný tvar dílu [Svému] dal; ve Své mysli již přemítal
o skále, z níž [Izrael] byl vytesán.
Jak minulost i budoucnost jsou v něm vtištěny, [Avraham] je vryt do nitra [všech pokolení]; by na něj [Hospodin] tíhu předurčení jak balvan vložil; v něm každý má podíl.
Přesně v tento den, jeho drahá polovička šlechetná mladistvé síly znovu nabyla,
by potomka jak proutek v devadesáti letech povila.
Ona znamením je odlišena, by i slepec [poznal, co znamená] býti růže, která takto
předstupuje před Tvář [Boží] o Roš ha-šana.
Květy její se dnes bázní chvějí, když stanou před trůnem Děsivého, [Boha] obávaného.
Hlas mluvy jejich se mohutně dnes rozezní, když [srdce svá] vylévají; převelice
rozrušeni, by hřmotně [v šofar] zaduli a nalezli vykoupení.
Na [zásluhy pramatky] se spoléhají, by jak ona byli navštíveni; v houfci se tísní
a vespolek naříkají, když nedočkavě vyhlížejí, zda Brány [budou jim odemčeny].
Popel a tuk beraní z obětiště,* na kterémž [Jicchak] spoután byl, co dar svírají; vždyť
měsíc tišri nastává, v němž je [vyvolená Tvá] do moci Tvé zcela vydána a Tebou vzpomínána.
Obec a chazan:

On vyvýšil se v Soudu a nyní se pozvedá, by troubil k [bitvě], údolí [Hinom]*
a obyvatelé jeho (ve všední den: pouhým šofarem) (na šabat: pouhou připomínkou šofaru)
budou na prach rozdrceni a [vrcholky Edomské] převráceny. Na pospas se Mu dávám,
když [duši] otevírám, kořím se a klečím [před Tváří Jeho] se štítem [praotců], kteří jsou
milovaní; v zahradě Jeho kéž se s Ním spřátelím též.
Chazan:

Zachovej nás pro život, Králi, který toužíš po životě.
A zapiš nás do knihy života, kvůli Sobě Samotnému, Živý Bože.
Králi, Pomocníku, Spasiteli a Štíte. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, štíte Avrahamův!

(Obec: Amen)
 Ty jsi mocný navěky, můj Pane, Ty, jenž oživuješ mrtvé, jsi hojný ve Své spáse.Ty,
který zachováváš živé v milosti, oživuješ mrtvé v hojném milosrdenství, podpíráš kle
sající a uzdravuješ nemocné, uvolňuješ spoutané a zachováváš Svou věrnost těm, kdo
spí v prachu. Kdo je jako Ty, Pane mocných činů, a kdo se vyrovná Tobě, Králi, jenž
usmrcuješ a oživuješ a dáváš vyrůstat spáse.

       
       
       
        
       
       
      * 
       
Obec a chazan:

   *    
      (  – na šabat) 
 
Chazan:

       
  
( – obec )
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Obec a chazan:

       
       
       
       

Obec a chazan:

 Kletbu a ponížení tohoto [lidu], v němž má [Bůh] zalíbení, snímá, jak by ji do
strouhy odhodil; křik jejich žalostný modlitbou řádnou zahalil [Bůh vždy v Izraeli]
působil.
Mluva praotců radostná v ústrety Tomu, kdo jim nápomocen byl, pospíšila; z plna
hrdla volali, jak se nástrahám [osudu] vysmívali.
Spravedlnost jejich ovoce proseb plodila; díla jejich napříč věky zvěstována byla.
Čas přízně a den záchrany nastal, když [beran] rohy uvíznul v hloží a smlouva byla
přísahou stvrzena.

vbav atr ka iuatr ouhk 

  — Popel a tuk beraní z obětiště. Téma Akedy –
– obětování Jicchaka je v pijutech na Roš ha-šana velmi časté;
jednak kvůli své podobě se samotným dnem soudu, neboť Jicchak
uposlechl Božího soudu a pořídil se mu, ale i připomínkou
berana, jenž byl posléze obětován místo něj, a tím i šofaru, na nějž
troubíme (viz Mišna, Roš ha-šana 3:5).


— Údolí [Hinom]. Údolí, jehož jméno není v hebrejském

textu naznačeno, se nazývá celým jménem „ge bnej Hinom“, údolí
synů Hinomových, zkráceně gej Hinom, což bylo později spojeno
v jediné slovo - Gehinom. Na tomto místě stál molochův oltář, na
němž byly obětovány lidské oběti, pozdější tradice někdy jméno
Gehinom ztotožnila s peklem / podsvětím (Še’ol), podle Talmudu
(Eruvin 12b) je údolí Gehinom jedním z míst, kde se nachází vstup
do podsvětí. Jako takové se stalo symbolem místa, kde se odehraje
závěrečný soud nad zlovolnými tohoto světa.
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Kapitola první

t 

1. Od kdy recitujeme Šema* večer? Od chvíle, kdy kohanim vcházejí, aby pojedli ze
své trumy* až do konce první hlídky* – to jsou slova rabího Eli’ezera. A učenci říkají:
Až do půlnoci. Raban Gamli’el říká: Až do rozbřesku.* Stalo se, že jeho synové přišli
z hostince.* Řekli mu: „Nerecitovali jsme Šema.“ Řekl jim: „Pokud se ještě nerozbřesklo, jste povini [jej] recitovat.“ A to se netýká jen tohoto [případu], ale všech [případů
a omezení], o kterých učenci řekli „až do půlnoci“ – [ve skutečnosti tím mysleli, že]
micvu [je možné splnit] až do rozbřesku. Spálení tuků a končetin [obětin]* – tuto
micvu [je možné plnit po celou noc] až do rozbřesku; [taktéž] všechny [oběti], které
mají být snědeny v jeden den* – tuto micvu [je možné plnit po celou noc] až do rozbřesku. [Avšak] pokud je tomu tak, proč tedy učenci řekli „až do půlnoci“? To proto,
aby vzdálili člověka od přestoupení.*
2. Od kdy recitujeme Šema ráno? Od [chvíle, kdy je člověk schopen] rozeznat mezi
barvou tchelet a bílou.* Rabi Eli’ezer říká: „Mezi tchelet a karti.“* A [doba, kdy je možné recitovat ranní Šema] končí až při východu slunce. Rabi Jehošu’a říká: „Až do tří
hodin.* Neboť takový je způsob synů královských, vstávat až o třetí hodině.“* Avšak
ten, kdo recituje [Šema později], od té chvíle a dále, neutrpí [újmu],* [neboť] je jako
člověk, jenž čte z Tóry.
3. Škola Šamajova říká: Večer se [má] každý člověk otočit na bok a recitovat [Šema],
a ráno vstát [a recitovat Šema], neboje řečeno: „ve tvém uléhání a ve tvém vstávání“.1

     *    
    *    *
 *         
         *   
            
          
*         *
           
     
 *         
      *    
   *    *   
   *    
           

1

Dt 6:7

uvádí tento čas? Protože slova „a ve svém uléhání“ chápe jako dobu,
kdy člověk uléhá ke spánku a podle jeho názoru většina lidí chodí
spát během první třetiny noci.


 
    
  — Až do rozbřesku. Mišna používá v případě úsvitu dva termíny – alot amud ha-šachar (dosl. „vystoupení
sloupu úsvitu“), což je doba, kdy se po obloze již rozlévá záře, ale
slunce je ještě skryto za obzorem, v Mišně překládáme jako „rozbřesk“; a nec ha-chama (východ slunce), což je skutečný astronomický východ slunce. Raban Gamli’el tak pro večerní recitaci Šema
na rozdíl od rabiho Eli’ezera vidí jako vhodnou celou noc, neboť
večerní recitace se podle jeho názoru týká celé doby, kdy jsou lidé
zvyklí chodit spát. tj. celou noc, nikoli jen první třetinu noci.

  — Z hostince. Někteří komentátoři zastávají názor, že se jednalo o příbytek, kde se konala hostina, jejíž návštěva je
považována za micvu (tzn. Se’uda u příležitosti svatby atp.)
   — Spálení tuků a končetin [obětin].
V případě tuků a končetin obětí, které byly obětovány a jejichž krev
byla rozstřikována na oltář během dne, je přikázáno spálit je na oltáři ještě ten den a i během následující noci. Ze zápalné (vzestupné)
oběti (ola) byly spáleny všechny končetiny a z ostatních obětí pouze
tuk, jak je specifikováno v paraše Va-jikra.
   — Mají být snědeny v jeden den. To se týká
např. oběti díků, za hřích a za vinu.

 
   
   
  

— Aby vzdálili člověka

od přestoupení. Učenci raději preventivně dobu omezili na polovinu noci, aby lidé nespoléhali na to, že „mají na splnění micvy celou
noc“ a neoddalovali ji, ale splnili ji co nejdříve, neboť se mohlo stát,
že si člověk večer řekl: „Nejprve udělám to, to a to a pak teprve
budu recitovat Šema“ – avšak mezitím na to mohl zapomenout,
usnul a probudil se až ráno.

   — Mezi barvou tchelet a bílou. Tchelet je barva,

kterou má mít jeden z pramenů cicit. Většinou se překládá jako
modrá, případně blankytně modrá nebo purpurová. Od chvíle,
kdy člověk na cicit rozlišil pramen barvy tchelet od ostatních bílých,
mohl recitovat Šema.

 — Karti. Karti je světle zelená, je to podobná barva, jakou
má pórek. Rozlišit tchelet od této barvy je již mnohem obtížnější
a rabi Eli’ezer tak posunuje okamžik, od kterého je možné recitovat
Šema ráno, do doby, kdy je již plné světlo.
   — Až do tří hodin. Hodinou se jako vždy v Mišně
myslí dvanáctina osvětlené části dne.
    — Neboť takový je způsob synů královských, vstávat až o třetí hodině. Rabi Jehošu’a se domnívá, že
se verš „a ve tvém vstávání“ vztahuje na celou dobu, kdy obvykle
lidé vstávají a tudíž by měla být doba recitace Šema prodloužena
až do chvíle, kdy vstanou všichni lidé. Halacha je podle rabiho Jehošu’y ben Chananji.
  — Neutrpí [újmu]. I když nesplnil povinnost recitace
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  / Traktát Brachot
Brachot (Požehnání) je první traktát ze šedesáti tří traktátů Mišny.
Jeho zařazení do sederu Zra’ im, jenž se zaobírá především zemědělskou tematikou, se vysvětluje jednak tím, že traktát Brachot pojednává rovněž o Birkat ha-mazon (Požehnání po jídle) a také tím, že
požehání by měla stát v úvodu celého učení.
První tři kapitoly traktátu Brachot pojednávají o základním pilíři židovské bohoslužby, kri’at Šema, čtení (recitaci) Šema, jeho jednotlivých částech, době kdy se recituje a o případech kdy je člověk
osvobozen od povinnosti je recitovat. Čtvrtá a pátá kapitola pojednávají o druhé nejdůležitější části bohoslužby – Modlitbě osmnácti
požehnání – Šmone Esre / Amidě. Šestá kapitola se týká požehnání
nad různými plodinami, sedmá kapitola pak Birkat ha-mazon.
Osmá rozebírá rozdíly mezi školou Šamajovou a Hilelovou a devátá, závěrečná kapitola, se věnuje požehnáním za divy, zázraky,
za dobré i zlé, obecným zásadám pro požehnání a modlitbu a také
chování na Chrámové hoře.


   
 
 — Od kdy recitujeme Šema. Je přikázáno recitovat Šema dvakrát denně – ráno a večer, neboť je řečeno
(Dt 6:7): „A budeš o nich rozmlouvat když budeš sedět ve svém
domě a když půjdeš cestou a ve tvém uléhání a ve tvém vstávání“,
tedy večer a ráno. Kri’at Šema (čtení Šema) obsahuje tři odstavce:
1) Šema (Dt 6:4–9); 2) Ve-haja im šamoa (Dt 11:13–21); a 3) Parašu
cicit (Nu 15:37–41), která je do čtení zařazena, i když nehovoří přímo
o tom, že si má člověk připomínat „tato slova“ při „svém vstávání
a při svém uléhání“, neboť připomíná vyvedení z Egypta (viz mišna
5.). Základní otázkou je, od kdy a dokdy se večer a ráno má Šema recitovat, což je téma celé první kapitoly. Jelikož podle židovské tradice

začíná den soumrakem a je také řečeno „v tvém uléhání a ve tvém
vstávání“, začíná Mišna rozborem problematiky recitace Šema večer.

 — Truma. Truma byla odevzdávána kněžím, kteří ji
ovšem nemohli jíst, pokud se nacházeli ve stavu rituální nečistoty,
způsobené např. malomocenstvím nebo nečistotou mrtvého, jak
je řečeno: „ze svatostí nebude jíst, dokud se neočistí“ (Lv 22:4).
A podle učenců je těmito svatými věcmi truma. A protože kohanim
nemohli jíst ve stavu nečistoty, museli se ponořit do rituální lázně
a zůstali nečistí „až do večera“, tedy až do soumraku, takže ze
svatých věcí mohli jíst až po západu slunce (viz Lv 2:7 A po západu
slunce bude čistý a poté bude moci jíst ze svatých věcí; dále též
Jevamot 74a a také Rambam, Hilchot trumot 7:2). Tudíž, okamžikem,
od kterého člověk může recitovat Šema večer, je západ slunce
a východ hvězd. A proč mišna neuvádí rovnou „od chvíle, kdy jsou
vidět hvězdy“? Podle jednoho z vysvětlení je to proto, že Tóra nás
informuje, že kohanim mohou jíst ze svatých věcí pouze pokud jsou
čistí a že čistými se stanou po vykonání koupele a až po západu
slunce a zároveň nás text Tóry informuje, že soumrakem končí
„den“ nečistoty“ daného kněze a tudíž začíná den nový; ale nikde
v Tóře nenacházíme zmínku o východu hvězd jako okamžiku, kdy
začíná nový den. A protože soumrak (a tím i začátek nového dne)
se stává pro kohanim okamžikem, kdy mohou plnit micvu pojídání
trumy, použili učenci obrat „od chvíle, kdy kohanim vcházejí, aby
pojedli ze své trumy“ jako stanovení momentu, od kterého měl celý
Izrael plnit svou micvu, totiž recitovat Šema.
   — Až do konce první hlídky. Cel-

kem tři hlídky se střídaly během noci. Konec první hlídky tedy znamená konec první třetiny noci. A proč rabi Eli’ezer (ben Horkenos)
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