
Niegodziwość faryzeuszów nr 4
Tradycje ludzkie

Czwartą winą rabinów jest uświęcenie tradycji lub zwyczajów ludowych. Rabini uważają,
że jeśli cała społeczność żydowska robi coś przez dłuższy czas, to wówczas zwyczaj ten, zwany
minhag, staje się dla niej obowiązujący. Zasada ta jest zapisana w rabinicznej maksymie  minhag
yisrael torah hi „Obyczaj Izraela jest prawem”. Właściwie literalnie mówi: „Obyczaj Izraela jest
Torą”!1 Klasycznym tego przykładem jest noszenie kippah lub jarmułki. Ta praktyka była nieznana
w czasach talmudycznych2.  W średniowieczu rozwinął się zwyczaj zakrywania głowy, który po
kilkuset  latach  stał  się  obowiązujący.  Obecnie  jednym  z  najbardziej  podstawowych  praw
rabinicznych jest to, że człowiek nie może przejść więcej niż cztery łokcie (około 2 metry) bez
nakrytej głowy ani błogosławić (nawet siedząc) bez nakrytej głowy3. Uświęcone zwyczaje, takie jak
te, stanowią bezpośrednie naruszenie Tory, która nakazuje nam:

Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście 
przestrzegali przykazań Jahwe, waszego Boga, które ja wam nakazuję.
(Powtórzonego Prawa 4: 2)

Ta sama zasada jest powtórzona w Powtórzonego Prawa 12:32.

Cokolwiek wam nakazuję, pilnie wypełniajcie. Nic do tego nie dodasz ani od tego nie 
ujmiesz.

Naucza nas tego również Księga Przysłów:

Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą. 
(Przysłów 30: 6)

Wprowadzanie zwyczajów do Prawa, bez względu na to, jak starożytny jest to zwyczaj, jest
pogwałceniem Tory i czyni kłamcami tych, którzy to robią.

tłumaczył – Bogusław Kluz

Rozważanie to oparte jest o książkę pt. „Hebrajski Jaszua kontra grecki Jezus”, napisaną przez Nehemia Gordona.

1 Chidushei Ramban, Pesachim 7b [Lub Olam ed. p. 8a]; Beit Yoseph, Orach Chayim 128:6 [vol. 1 p. 111b]; Mishnah
Berurah 125:8 [vol. 1 p. 300].

2 Talmud podaje rzeczowo:
„Mężczyźni czasami zakrywają głowy, a czasami nie; ale włosy kobiet są zawsze zakryte, a dzieci zawsze mają 
odkryte głowy”. (Talmud Babiloński, Nedarim 30b).

3 Shulchan Aruch, Orach Hayyim 2:6 [vol. 1 pp. 11-12]; Bi'ur Halachah, 91 [vol. 1 p. 248].


