בס''ד
29. duben 2017 | 3. ijar 5777

תזריע מצורע
5777
TAZRIA-MECORA

před 19:58

po 21:14

Shrnutí paraši – 8směrK
Zkuste, nejlépe s dětmi, vysvětlit, jak s parašou tohoto týdne souvisí níže uvedená slova, která jsme
ukryli do osmisměrky: BAJIT, CARAAT, BEGADIM, SEAR, MITAHER, KOHEN, MECORA,
MIMO STAN, OLEJ, BRIT MILA, JOLEDET, MACHANE.

Třináctero výchovných principů
Rav Sacks publikoval v těchto dnech třináctero krátkých zamyšlení na téma úspěšné (židovské)
výchovy dětí. Již jsme poznali čtyři principy („Dejme dětem prostor, aby nás inspirovaly a ony
budou.“ „Ukažte svým dětem, jak vy sami Bohu sloužíte radostně a upřímně.“ „Ukažte dětem na
vlastním příkladu morální principy, kterých se mají v životě držet.“ a „Nesnažte se zavírat děti
před okolním světem za vysoké hradby ghetta.“) Dnes se budeme věnovat pátému principu.

Rav Avraham Šapira kdysi vyprávěl zajímavý příběh o dvou velikánech světa Tóry, kteří žili
v devatenáctém století. Děti jednoho z nich zůstali věrní tradici a děti druhého z nich se od judaismu
vzdálili. Podle rav Šapiry to mělo co do činění s průběhem třetí šabatové hostiny. Jeden rabín při
třetí hostině vykládal nesmírně zajímavý dvar Tora, druhý při ní zpíval. Tipněte si, čí děti zůstaly
tradici věrné. Není to těžké. Samozřejmě děti toho, který při hostině zpíval.
Nikdy se nemylte, že judaismus je jen o rozumu. Je i o emocích a hudba je jazykem emocí. Když
Židé přešli přes Rákosové moře, nesedli si ke stolu, aby nastudovali novou mišnu nebo se přeli o
komplikovanou talmudickou otázku. Zpívali. Král David sepsal knihu písní (Žalmů). Šalomoun
sepsal Píseň písní. I Moše na závěr svého života shromáždil syny Izraele a pověřil je posledním
příkazem – sepište tuto píseň. Po generace máme každý povinnost podílet se na psaní Tóry, protože
Moše věděl, že nestačí, že Tóru sepsali naši rodiče. Proč ale nazýval Moše Tóru písní? Protože
zatímco je řeč doménou rozumu, píseň je jazykem duše. Naplňte své domovy písněmi, vřelostí a
emocemi.
Páté pravidlo tedy zní: „Nechte své židovství zpívat a vaše děti ho budou zpívat také.“

Pavel Král: Nakažlivá slova
Paraši Tazria (3M 12:1-13:59) a Mecora (3M 14:1-15:33) se zdají být psychologicky nezajímavé.
Možná, že epidemiologa nebo infektologa by nemoci, nákazy, izolace, dispenzarizace, desinfekce a
hygiena mohly oslovit víc. Případně bychom mohli obdivovat, jak moc se shoduje text Tóry s tím,
co o věci víme dnes. Přesto se nabízí několik otázek. Proč se má nákazou malomocenstvím zabývat
kněz? Proč kohen, který má jinak samé „svaté“ povinnosti, se má zabývat tím, kdo je a kdo není
malomocný? Klíč k pochopení této otázky nám dává situace, kdy Miriam s Aharonem pomlouvají
svého bratra Mošeho. Jako trest je Miriam stižena malomocenstvím a musí sedm dní strávit mimo
tábor. Malomocenství se tak objevuje jako trest za pomluvu. Naši moudří pomocí této analogie
vykládají i tuto kapitolu a slovo „mecora“, malomocný, chápou jako „moci šem ra“, ten, kdo vynáší
zlé jméno. Malomocenství je tedy chápáno jako trest za pomlouvání. Je také možné, že celá kapitola
hovoří hlavně o pomluvách. Ten, kdo pomlouvá ostatní a rozleptává tak společnost, si zaslouží
strávit nějaký čas v izolaci. Tam totiž nemůže škodit. Protože pomluva je, stejně jako nakažlivá
choroba, něco, čemu se nelze bránit. Když se člověk nakazí malomocenstvím, je nemocný a i poté,
co se vyléčí, pravděpodobně bude mít jizvy. Když je pomluven, už nikdy se nemůže zcela očistit.
Protože i když je pomluva nepravdivá, už byla jednou vyslovena a z lidské paměti už nevymizí.
Proto ten, kdo může ostatní nakazit, je stejně nebezpečný jako ten, kdo pomlouvá. A je dobré ho
izolovat, dokud pobyt v jeho přítomnosti nepřestane být nebezpečný.

Porodnictví očima Tóry
Státoprávní ohrazení: Následující text se věnuje vybraným halachickým aspektům těhotenství a
porodu a jeho čtením není možné nahradit pravidelné odborné konzultace gynekologa-porodníka.
(Ani v případě samoživitelek.)
Během těhotenství by měla žena obzvláště dbát na pravidla kašrutu, protože její strava formuje i
budoucího novorozence.
První tři měsíce těhotenství by neměli manželé o těhotenství s nikým hovořit, ani v rámci úzké
rodiny. (Žena samozřejmě musí o svém stavu informovat svého lékaře atp.) V průběhu čtvrtého
měsíce těhotenství bývá zvykem informovat nejužší rodinu a od té chvíle (sic!) již není stav

považován za tajemství.
Manžel by měl v průběhu těhotenství odříkávat pravidelně večer Žalm 20 (a na jeho konci
zopakovat jeho druhou větu). Bývá zvykem dávat více peněz na cedaku.
Těhotná žena se nemusí na veřejné půsty postit – s výjimkou Tiša beav a Jom kipuru. Na Tiša beav
by se měla žena pokusit o půst, pokud jí to nezakáže lékař. Před Jom kipur je vhodné konzultovat
lékaře i rabína.
S výjimkou lékařsky nezbytných situací není správné předčasně vyvolávat porod, protože za A) Bůh
jistě ví lépe než my, kdy je nejvhodnější doba k porodu, a za B) protože porod je vždy život
ohrožující stav a máme zakázáno vystavovat sebe a blízké zbytečnému riziku předčasně.
Protože, jak již bylo uvedeno, je při porodu na životě ohrožena matka i plod, smí se kvůli porodu
porušit šabat. Rozumná žena ví, že porod může nastat i o šabatu a měla by se na takovou variantu
připravit. (Zajistit si dopravu...)
V čase porodu je zvykem, aby muž odříkával vybrané žalmy – nejčastěji 1-4, 20-24, 33, 47, 72, 86,
90-93, 104, 112-150.
Rodí-li žena přirozenou cestou, stává se od počátku porodu nida. V tomto stavu zůstává sedm dní
po porodu chlapce a dva týdny po porodu děvčete. Do mikve se ale obvykle chodí výrazně později.
(Při porodu tzv. císařským řezem se žena nida nestává.)
Muž by neměl být u porodu přímo přítomný, pokud není jiného zbytí. Po narození chlapce by měl
požehnat Hatov vehametiv. Po narození děvčete Šehechejanu. Tato požehnání může pronést i matka.
Osmý den po narození chlapce by měla proběhnout obřízka. Prvorozený syn se musí vykoupit 5
stříbnými šekely (Pidjon haben). Matka později v synagoze odříká požehnání Hagomel. (Téma
židovských jmen si nechme na jindy.)

Zlepšete Daf
Na stránce https://goo.gl/forms/oqg5aDw58knCi2ow1 můžete vyplnit dotazník. Fakt důležité. :)
Tento Daf byl sepsán jako soukromá aktivita s pomocí různých dostupných zdrojů, z nichž je možné jmenovat drašot
rav Ben Davida, internetové stránky chabad.org, Portal Daf-Yomi a texty programu TalAm. Za případné chybi a
překlepky se omlouvám.

