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Paršat Behar
12. ijar 5768
začátek šabatu: 20:25
konec šabatu: 21:46
27. den omeru

168 / 10080

tfilin 3:45 | východ slunce 5:12 | šma 7:19 | první mincha 13:37 | škia 20:44 | hvězdy 21:24

Alijot v kostce

Behar v číslech
32. paraša v Tóře (z 54) a 9. v knize Vajikra (z 10)
obsahuje 7 „paršiot“, 1 otevřenou, 6 zavřených
skládá se z 57 vět, 737 slov a 2817 písmen
obsahuje 24 micvot, 7 příkazů a 17 zákazů

Šmita
Protože Tora nikde neuvádí důvody příkazu šmita sedmého roku, kdy všechna pole leží ladem, snaží se
komentáři odkrýt tajemství této micvy. Ramban a
Avarvanel hledají řešení v připomínce stvoření světa.
Víme, že všední dny týdne a šabat připomínají dny
stvoření a odpočinek sedmého dne. Podle Avarvanela
čeká svět po každé šestici tisíciletí částečný kolaps, po
sedmkrát sedmi tisíci let (jovel) se vše vrátí ke svým
kořenům, tak jak je o jubilejním roce psáno, že "každý
se vrátí ke svému údělu".
Sefer haChinuch souhlasí s náznaky, které se dotýkají
tajemství stvoření světa, dodává však na prostší úrovni i
výchovný smysl šmity spočívající v tom, že člověka učí
důvěřovat v osud, odnaučuje hamižnosti a vštěpuje
ochotu pomáhat potřebným. Z tohoto příkazu se učíme
o Boží svrchovanosti nad světem - Bůh přikazuje práci,
Bůh přikazuje odpočinek.
Hezký komentář uvádí Akedat Jicchak, když píše, že
příkazy šmita a jovel jsou okna, které osvětlují výhled
zaslepeným. Člověk se musí naučit, že cílem lidské
existence je dosažení "úplnosti" a ne námaha sama o
sobě, proto mu Tora předepisuje jednou za sedm let
zasvětit čas studiu a výchově, aby nepropadl
materiálním věcem více než je zdrávo.
Rabejnu Bechaje vidí podobný důvod. Člověk se musí
naučit, že nevládne "ani svému vlastnímu poli". Z toho
důvodu se jednou za sedm let zřekne "své" úrody a
chová se "na svém" jako host.
Skutečný "chiduš" - novinku - zaznamenal ve svém díle
Mešech chochma. Podle něj šest let šmity odpovídá
šesti dnům stvoření. Třetí a šestý den je dvakrát řečeno
"a bylo to dobré", proto třetí a šestý rok dáváme
desátek chudým (a učíme se být lepšími). Sedmý den a
šmita jsou pak "šabatem Bohu".

Kohen: Příkaz šmita – sedmého roku, kdy se ponechá půda
ladem. Významný Rašiho komentář o pevnosti rabínské
tradice. Jovel – návrat všech Izraelitů ke svým údělům a
všech polností původním majitelům.
Levi: Zákaz zneužívat výhodnějšího postavení při nákupu
půdy.
Šliší: Příslib hojnosti úrody při dodržování příkazů o šmita.
Revií: Vykoupení prodaného nemovitého majetku.
Chamiší: Prodej a vykoupení domu v opevněném,
neopevněném a v levitském městě. Zákaz úročení.
Šiší: Zákony o tom, kdo sám sebe prodá do otroctví. Jak
nakládat s židovským otrokem?
Švií: Povinnost vykoupit příbuzné z otroctví.
Maftir: Zákaz výroby model.
Haftara (Jirmejahu 32:6-27): Prorok Jirmejahu posiluje
víru v obnovu Izraele koupí pozemku.

Vyzkoušejte se
Klíčové pojmy z této paraši jsou začarovány do obrázků.
Vaším úkolem je rozkrýt jednotlivá slova.

Dvar Tora
Komunismus nebo kapitalismus?
V dnešní paraše nám Tóra představuje společenský model, který kombinuje výhody obou „světonázorů“. Šest let se
člověk může namáhat a jeho námaha má smysl, protože jak píše Tóra: Budete jíst plody své práce, ale sedmý rok je
rok, kdy půda leží ladem a veškerá úroda je skutečně všech. Tento rok padají první sociální rozdíly. Všichni mají
stejnou stravu. Nejen to, všechny dluhy jsou sedmý rok smazány. A při Jovelu - padesátý rok - se veškerá půda vrací
zpět původním majitelům či jejich dědicům. Padesát let „volné soutěže“ střídá jeden rok skutečné rovnosti. Člověku
je dána možnost aktivně ovlivňovat svou finanční a společenskou situaci, přesto je zachována pojistka, která
zabraňuje povýšit peníze na cíl veškerého chování. Stále si musíme připomínat, že existují hodnoty, které se nedají
vyčíslit jejich „tržní cenou“. (Rav Jaron Ben David)

Rav Sacks: The Dignity of Difference
When the world out there is changing
faster than the world in here.
Whatever our view of the nature and prehistory of
mankind, we are not made for constant change at
this ever-accelerating pace. Maimonides points out
that ‘man, according to his nature, is not capable of
abandoning suddenly all to which he was
accustomed’. That, he argues, is why the generation
Moses led out of slavery were, with two exceptions,
not destined to cross the Jordan and enter the
Promised Land. That was left to their children, born
in freedom (as the Jewish folk-saying puts it: It took
one day to lead the Israelites out of Egypt, but forty
years to take Egypt out of the Israelites). What
distinguishes homo sapiens from other species is
the degree to which our behaviour is passed on
across the generations not by genes but by culture,
allowing for much more rapid and conscious
adaptation to environmental and other kinds of
change. We are, par excellence, the learning animal.
Even so, the spiritual and moral history of mankind
(the abolition of slavery, the recognition of human
rights, the abandonment of prejudice) has been
painfully slow. Adaptive we may be, but we are not
made for constant, relentless alterations in our
living conditions.
That is what we now face at ever-increasing speed.
It took thirty-eight years for radio to reach fifty
million users in the United States. In the case of
computers it took sixteen years. The Internet
reached fifty million users in four years. Computer
power doubles every eighteen months and shows no
sign of slackening. The Internet doubles every year.
The number of DNA sequences we can analyze
doubles every two years. A huge gap has opened up
between the transformations happening around us
and our ability to respond. Early in the twentieth
century William Ogburn coined the concept of
‘cultural lag’ – a state, like now, in which material
culture, such as technology, is being transformed
faster than non-material culture such as modes of

governance and social norms. When the world out
there is changing faster than the world in here – in
our mental and emotional responses – our
environment becomes bewildering and threatening.
Societies take time to change. So do people.
In 1994 I was making a television documentary
about the family. During the course of my research I
came across a woman who had developed a
pioneering approach to the cure of stammering
among young children. She was using the family as
a therapeutic unit. Her view was that dysfunctional
behaviour was often reinforced by family
relationships, and that if she was to cure the
children she had to work with the parents as well.
As part of her programme she asked the parents to
think of the most precious object they owned. For
some it was a wedding ring, for others a family
heirloom, but for all of them it was an item invested
with deep emotional attachment. Then she told
them to imagine losing it, and asked them to
describe their responses. They varied from panic
and shock to deep sadness and bereavement. Then
she said: ‘Now you know what it will feel like for
your child to lose its stammer.’
It was a moment of utter bewilderment. Until then
the parents had all assumed that their child wanted
to be able to speak normally. Their stammer
impeded their social life. It made things difficult for
them at school or among friends. It was, in short, a
dysfunction. What the therapist wanted the parents
to understand is that a dysfunction can sometimes
be less fearful than change itself. We get used to our
disabilities and build them into our relationships.
They become familiar, part of our world, integral to
our self-image, and the hardest thing can be to let
go. Change, even change for the better, can be
disorienting, threatening, traumatic. That is why the
twenty-first
century,
with
its
non-stop
transformations, will be deeply unsettling.

