Týdenní DAF pražského rabinátu

Šmílův DAF
2. elul 5769
22. srpen 2009

začátek šabatu: 19:51

konec šabatu: 21:00

Šoftim
Časy z Kaluach.net
východ slunce 6:02 | šma jisrael do 8:21
mincha od 13:40
západ slunce 20:07 | tři hvězdy 20:42

Sidra v číslech
48. paraša v Tóře (z 54) , 5. v knize Devarim (z 11), 18 „paršiot“, 3 otevřené, 15 zavřených, 97 vět,
1523 slov a 5590 písmen, 41 micvot, 14 příkazů a 27 zákazů.

Alijot v kostce
Kohen: Je třeba soudců a vykonavatelů rozsudků. Spravedlivé soudy jsou zárukou rozkvětu
Izraele. Obrat CEDEK CEDEK TIFDOF (Snaž se o spravedlnost), ve kterém se slove
spravedlnost opakuje, naznačuje, že se nemáme snažit jen o spravedlnost samu, ale i cesta
vedoucí k jejímu dosažení by měla být „košer“. Zákaz obětovat zvířata s vadou. Modloslužba
je nejtěžší z hříchů. Tóra vedle sebe staví nespravedlivý soud a modloslužbu, protože obojí
vede ke ztrátě Zaslíbené země. Dva svědci jsou nezbytní pro důvěryhodnost výpovědi. Povinnost poslouchat
rozhodnutí Sanhedrinu, který je nejvyšší halachickou autoritou.
Levi: Židovský král musí být Žid rodem, nesmí mít příliš mnoho koní, žen a majetku. Musí mít svou vlastní
Tóru, věrnou kopii Tóry uložené v Chrámu.
Šliší: Kmen Levi je vyňat z dělby země. Speciální dary pro koheny.
Revií: Varování před modloslužbou. Zákaz modloslužebných praktik (například protahování dětí ohněm,
věštění budoucnosti nebo nekromancie).
Chamiší: Sinajská smlouva. Útočná města (AREJ MIKLAT), kam se má utéct ten, kdo neúmyslně zabil.
Příkaz trestat věrolomné vrahy. Raši má zajímavý komentář k větě: „Nesmiluješ se nad vrahem,“ kde uvádí:
„Mohl by sis říct, že žádný trest již zavražděnému život nevrátí, tak proč ničit další život. Proto nám Tóra
zdůrazňuje: „Nesmiluješ se nad vrahem.“ Proti trestu smrti existuje mnoho argumentů, přesto má své místo.
Šiší: Posvátnost hranic pozemků. Mezi povinnosti chránit cizí majetek spadá i zákaz nečestného
konkurenčního boje. Lživí svědci budou potrestání tak, jak by byl potrestán ten, na koho se smluvili. Pokud
mohl kvůli jejich svědectví někdo přijít o život, budou sami o hlavu kratší. Soupis těch, kdo se mohou před
bitvou vrátit z vojenského ležení domů.
Švií: Ve válce musí útoku předcházet nabídka míru. (To platí i pro Amaleka!) Zákaz ničit ovocné stromy
(BAL TAŠCHIT), který vedl rabíny k celé sérii nařízení týkajících se zbytečného plýtvání. EGLA ARUFA –
najde-li se mrtvola, o níž se neví, kdo ji zabil, změří se vzdálenosti do nejbližšího města, jehož představitelé
ze sebe musí smýt svou teoretickou vinu.
Haftara (Ješajahu 51:12-52:12): Věčnost Boží smlouvy a konec zlých časů, neboli „Není třeba se bát.“

Fotografie týdne
Židovský kontroverzní komik Sacha Noam Baron Cohen zesílil svou ochranu poté,
co mu palestinská teroristická organizace Mučedníků od Al Aksa pohrozila smrtí za své
zesměšnění ve filmu Bruno.
Sacha Cohen má izraelskou matku a oba jeho rodiče jsou praktikující Židé. Sachova
snoubenka kvůli němu přestoupila na judaismus. Sacha se proslavil zejména svými
převtěleními na rappera Ali G, kazašského primitiva Borata a rakouského ambiciózního
gaye Bruna. Sacha žil čas v kibucu Roš haNikra a mluví plyně hebrejský,
což využívá i ve svých filmech (většinou v antisemitských momentech).

Soutěž: Velikáni
Prohlédněte si velikána na fotografii a na doopravdy.cz/judaismus/index.php/Kategorie:Velikáni si
zkontrolujte, zda jste hádali správně. Text na webu můžete upravit a vylepšit.
(Nápověda 1: Sefard) (Nápověda 2: Sionista)

Děti se učí Tóru s Mibereshit.org

Moše nařídil synům Izraele,
aby si vybrali soud-- a pol---sty,
kteří budou spravedlivý a nebou
brát ú-----y

Král si musí n----t SEFER
TORA a mít ho neustále s
sebou, aby si mohl číst d--m i
n--í a řídit se Božími zákony.

Každý má povinnost řídit se
z----y Tóry.

Až se usídlíte, ustanovte si k---e
podle Boží vůle. Ať nemá moc
k--í, žen a z---a.

Tóra zakazuje čarodějnictví a
Než začneš bojovat, nabídni
předpovídání budoucnosti.
nepříteli ---. Pokud ho nepřítel
Místo toho nám Bůh posílá své nepřijme, Bůh ti pomůže dobít
p-----y.
jeho města. Ani ve válce nenič
o----é s----y.

Rav Jaron Ben David: Budoucnost je nejasná
Vždy, ve všech generacích, se lidé snažili
poodhalit závoj budoucnosti. To, co dnes nazýváme
horoskopem, prognostikou, astrologií či vědou,
označuje Tóra za vrhačství losů, vykladačství,
hadačství a čarodějnictví, zaklínačství a vyvolávání
přízraků, vyvolávání duchů a nekromantství.
Ano, tolik cest a tolik technik vede k poznávání
budoucnosti. Každopádně si s námi dávné generace
nezadají a kdo ví, zda posedlost průzkumy veřejného
mínění nepramení někde zde.
Proč lidé tolik stojí o poznání budoucího?
Chtějí snad budoucnost změnit? Nezdá se. Když se
král Šaul ptal nekromantky na svůj osud v nastávající
bitvě, dozvěděl se, že zemře. Přesto do bitvy šel a také
v ní skutečně nalezl smrt. Tak proč se vůbec ptal?
Zdá se, že na světě existuje jedna věc, která je
ještě horší, než ta nejhorší věc na světě – a tou je
nejistota. Dokonce ani Tóře v paršat Ki tavo nestačí
vyjmenovat devadesát osm kleteb, ještě musí dodat:„A
dokud tě nezhubí, vytáhne na tebe Hospodin i nemoci
a epidemie, které v knize této nauky ani psány nejsou.“
V okamžiku, kdy člověk ví, co ho čeká, i kdyby to
měla být ta nejhorší věc na světě, se tragédie nezdá tak
hrozná jako věčná nejistota.
Návštěva věštce nemusí nezbytně znamenat
pokus změnit realitu. Může jít o touhu být prostě na
nadcházející dobře připraven. Jiným důvodem může
být snaha vyvléci se z obtížného dilematu. Když se

člověk rozhoduje, musí zvažovat tolik různých
argumentů... A ne vždy člověk zná veškerá dostupná
fakta. I proto se člověk může ve svém rozhodnutí
snadno zmýlit. Toto vědomí ho může dohnat až k
nadpřirozeným silám, které vše rozhodnout. Jde v
podstatě o přenesení odpovědnosti, o zvláštní formu
alibismu.
Co si o tom všem myslí Tóra? Přirozeně
zakazuje veškeré „vrhačství losů“. Ale důvod zákazu
není zřejmý. Podle Rambama jsou všechny věštecké
praktiky podvodné a lživé. A ten, kdo jim věří je
naivka, hlupák a blázen. Naproti tomu Ramban
nevnímá věštby jako nesmyly. Uznává, že fungují.
Přesto je Tóra zakazuje. Proč? Protože židovský národ
má ve svém středu proroka, jehož úroveň poznání
zvysoka převyšuje úroveň věštců.
Domnívám
se, že smysl Rambanových slov je tento: Úkolem
proroků není poodhalovat budoucnost, ale vést lid v
Božích cestách. K tomuto účelu může prorok občas
prozradit, co nás čeká, aby nás přiměl k nápravě.
Jinými slovy, rozdíl mezi věštcem a prorokem není v
technice, ale v podstatě věcí. V důvodem, proč
budoucnost odkrývá. Proto se domnívám se, že hřešit
může i ten, kdo v profánních záležitostech svěřuje
rozhodování do rukou rabína či „kabalisty“. Prorok
(rabín, kabalista) mají posilovat víru lidí v Boha, ne
řešit otázku výherních kombinací loterie. Proroci nám
sdělují Boží vůli, ne budoucnost.

