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Paraša: Naso

ZAPALOVÁNÍ SVÍČEK: 20:52

HAVDALA: 22:20

וַ יְ ַד ֵֵּבר ה׳ ֶאל־מ ֶֶֹׁשה ֵּלֵ אמֹר׃ נָ ֹׂשֹא ֶאת־רֹאׁש ְְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון
ם־הם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְְׁש ְְּפח ָֹתם׃
ֵ ַַּג

8 632 písmen
2 264 slov
176 veršů

Hospodin mluvil k Mošemu řka: Zjisti také počet

311 řádek

synů Geršonových podle jejich otcovských domů

18 micvot

a po jejich rodinách.

Sidra pro tento týden: Naso
1. alija (Be-midbar 4:21–37)
Naso navazuje na předchozí sidru Be-midbar. Úkolem Geršonova rodu je přenášet koberce a závěsy ze stanu setkávání.
Dohled má vykonávat Aharonův syn, kněz Itamar. Merariho
rod má na starost dřevěnou konstrukci svatostánku. Sčítání
Levitů ve věku od třiceti do padesáti let. Kehatův rod čítá 2750
mužů.
2. alija (4:38–49)
Geršonův rod čítá 2630 a Merariho rod 3200 mužů.

chlebů, placky zadělané olejem a ke každé oběti má přinést
také oběť moučnou a úlitbu. Oholí si hlavu a vlasy spálí na
oltáři dobrovolné oběti. Poté se nazir na znamení skončení
období svého zasvěcení napije vína. 378. micva Instrukce
Aharonovi, jak má žehnat Jisra’eli. Ustanovení kněžského
požehnání.
Co podle bás má kněžské požehnání člověku přinést?
Na co myslíte, když ho říkáte? (A kdy ho vlastně říkáte?)
5. alija (7:1–41)
379. micva Na Roš chodeš nisan, při zasvěcení svatostánku,

3. alija (5:1-10)
Děj se nyní vrací (podle Rašiho) zpět do doby zasvěcení
miškanu, jak již bylo rozebráno v paraše Šemini. 362. micva
Bůh nařizuje, aby byli malomocní a rituálně nečistí vyvedeni
ven z hlavního tábora. 363. micva Nečistým je zakázáno
vstoupit do svatyně. 364. micva Pokud se ke spáchání hříchu
přizná ten, jenž jej křivou přísahou dříve zatajil, je povinen
přinést oběť, zaplatit hodnotu ukradené věci a přidat pětinu
navrch jako odškodné poškozenému.
4. alija (5:11–6:27)
365.–367. micva Zákony ohledně cizoložnice: Žena, která

se dopustí nevěry, je označena jako sota. Musí přinést do
chrámu ječmennou oběť a kněz jí dá napít hořké vody. Pokud
cizoložnice po požití vody i s cizoložníkem zemře, prokáže se
její vina. Pokud je nevinna, bude očištěna.
368.–377. micva Zákony ohledně nazira: Pokud se někdo

chce oddělit od ostatních slibem odříkání a zcela zasvětit
Bohu, může se stát nazirem. Nazir je povinen vyvarovat
se konzumace vína a všech produktů z něj. Nesmí se holit
ani si stříhat vlasy, nesmí přijít do kontaktu s mrtvolou, a to
i v případě, že by se jednalo o blízkého příbuzného. Pokud
tato pravidla poruší, musí přinést oběť za hřích, ostříhat si vlasy
a být znovu zasvěcen. Na konci nezirutu přináší nazir oběť
celopal, oběť za hřích, oběť dobrovolnou, košík nekynutých

přivádí náčelníci všech kmenů šest vozů a dvanáct kusů
dobytka, které měly sloužit levitům při přenášení miškanu.
Náčelníci kmenů přináší během prvních dvanácti dnů, kdy
je miškan zasvěcen, dobrovolné oběti. Náčelník kmene
Jehuda přinese stříbrný tác a stříbrnou pánvičku, naplněnou
nejjemnější moukou a olejem pro moučné oběti, zlatou mísu
plnou kadidla, býka, berana a ovci jako oběti vzestupné, kozla
jako oběť za hřích, dvě jehňata, pět beranů, pět koz a pět
ovcí jako smírčí oběť. Tóra vyjmenovává stejné oběti ostatních
jedenácti náčelníků, počínaje kmeny Jissachar, Zvulun, Re’uven
a Šim’on.
6. alija (7:42–71)
Jsou vyjmenovány oběti náčelníku kmenů Gad, Efraim,
Menaše, Binjamin a Dan.
7. alija (7:72–89)
Jsou vyjmenovány oběti náčelníku kmenů Ašer a Naftali.
Seznam všech obětí a věcí, které mají být vneseny do
svatostánku.
Haftara (Šoftim 13:2–13:25)
Jelikož paraša Naso rozebírá detailně zákony týkající se
nazira, haftara vypráví příběh pravděpodobně nejslavnějšího,
celoživotního nazira, Šimšona (Samsona) a ohlášení jeho
narození.

Nejdelší paraša Naso má 176 veršů. Věděli jste, že 176 veršů má i nejdelší žalm (119)? A že 176 dafů,
tedy listů, má i nejdelší traktát Talmudu Bava batra? A že 176 je tak akorát větší polovina z 351, což je
numerická hodnota slova
? Že ne? Aha... Že měříte 176 cm a že to neznamená vůbec nic?
Že vás tyhle hlouposti nezajímají? No dobře, tak my už dáme pokoj.

נָ ֹׂשֹא
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Kdy je třeba ustoupit
Té ženě se zjevil Hospodinův posel a řekl jí: „Dávej pozor, ač jsi neplodná a nerodíš, otěhotníš
a porodíš syna.“ (13:3)
Tanach je plný příběhů o neplodných ženách, které
po Božím zásahu zázračně porodily – vždyť ze všech
pramatek Jisra’ele neměla s těhotenstvím problém pouze Lea.
Nemožnost mít děti byla ještě v dobách nedávno minulých
zásadním společenským i ekonomickým handicapem (kdo
vám bude pomáhat v domácnosti a kdo se o vás postará
ve stáří?), o to více pak v dobách biblických. Neplodnost
je zákeřná – na první pohled se nijak neprojevuje, nelze ji
preventivně odhalit a o to těžší je její náprava – často se
i dnes lékaři odvolávají na zázrak. Biblické příběhy využívají
tyto příběhy k ilustraci Božího milosrdenství a prozřetelnosti,
ale často také ke zkoumání vzájemného vztahu zúčastněných
osob – vždyť neplodnost je pro každý pár velkou zkouškou
psychické odolnosti.
Příběh zvěstování o Šimšonově narození v sobě nese prvky
takového traumatu: „Byl jeden muž z Cory, z Danova rodu,
a jeho jméno bylo Manoach, jeho žena byla neplodná
a nerodila. Té ženě se zjevil Hospodinův posel a řekl jí:
‚Dávej pozor, ač jsi neplodná a nerodíš, otěhotníš a porodíš
syna.‘“ (13,2–3) Anděl tu sice oznamuje radostnou novinu,
zároveň ale klade odpovědnost na bedra Manoachovy
anonymní ženy. Tento rozpor neunikl midrašům. Na celé
situaci je totiž zvláštní, že anděl hovoří právě pouze k oné
ženě a když se Manoach o pár veršů později modlí, aby je
anděl oba naučil, jak mají svého syna – budoucího nazira –
vychovávat, Bůh ho sice vyslyší, ale anděl navštíví nejprve
jeho ženu, když je sama na poli, a teprve poté se setká
s Manoachem osobně. Proč?

Verš „jeho žena byla neplodná a nerodila“ nás učí, že mezi
Manoachem a jeho ženou došlo k hádkám, kdy on o ní tvrdil,
že je neplodná a proto nerodí, a ona naopak tvrdila, že on
je impotentní a to je důvodem, proč jsou bezdětní. Manoach
ale neplodný nebyl, jak vyplývá z verše „Té ženě se zjevil
Hospodinův posel.“ Z toho se zároveň učíš, že Manoachova
žena byla spravedlivá (cadeket), neboť si zasloužila mluvit
s andělem a vnést do svého vztahu s manželem mír tím, že takto
přijala odpovědnost za svou neplodnost a že problém byl u ní
a ne u jejího manžela.
(dle Be-midbar Raba 10,5)
Na první pohled se zdá, že se midraš jednoduše snaží svalit
veškerou odpovědnost na ženu a tak uchránit Manoachovu
„mužskou čest“, která by potvrzením impotence jistě utrpěla.
Pozornější čtenář si ale všimne, že nikoli Manoach, ale jeho
žena je nazývána cadeket, tedy ženským ekvivalentem
cadika, spravedlivého, ovšem ve smyslu, že tuto spravedlnost
pomáhá šířit kolem sebe.
Prorocký dar, přesněji schopnost uslyšet a přijmout slovo od
Božího posla, je v tomto příběhu dán někomu, kdo na sebe
dobrovolně vezme břemeno usmíření ve zvláště obtížné
situaci. Skutečným hrdinou (v tomto případě hrdinkou) tedy
není Manoach, ale jeho žena, která prokázala osobní
sílu a odvahu tím, že na sebe vzala břímě zodpovědnosti
a zabránila nejen pokračování hádek mezi ní a manželem,
ale v konečném důsledku se díky tomu i dočkala vytouženého
potomka.

