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Overzicht Parasjat Bo (Sjemot/Exodus 10:1-13:16)

asjem vertelt Mosjé dat Hij het hart van Par’o zal verharden zodat door wonderbaarlijke plagen de
wereld voor altijd zal weten dat Hij de enige ware G-d is. Par’o is gewaarschuwd voor de plaag van
de sprinkhanen en er wordt hem verteld hoe ernstig die zal zijn. Par’o stemt erin toe alleen de

mannen te laten gaan, maar Mosjé staat erop dat iedereen moet kunnen gaan. Tijdens de plaag roept Par’o
Mosjé en Aharon bij zich opdat zij de sprinkhanen plaag laten ophouden, en hij geeft toe dat hij gezondigd
heeft. Hasjem doet de plaag ophouden maar verhardt het hart van Par’o en die weigert opnieuw de Joden te
laten gaan. Het land, behalve het Joodse volk, wordt dan in een diepe, voelbare duisternis gehuld. Par’o roept
Mosjé bij zich en zegt hem al de Joden uit Egypte mee te nemen, maar hun vee achter te laten. Mosjé vertelt
hem dat zij niet alleen hun eigen vee zullen meenemen, maar dat Par’o ook zijn vee moet meegeven. Mosjé
vertelt Par’o dat Hasjem nog een plaag over Egypte zal brengen, de dood van de eerstgeborene en dan zullen
de Joden Egypte verlaten. Hasjem verhardt opnieuw het hart van Par’o, en Par’o waarschuwt Mosjé dat
wanneer hij hem nog eens ziet, Mosjé gedood zal worden. Hasjem vertelt Mosjé dat de maand Nissan de
eerste van de maanden zal zijn. Het Joodse volk wordt opgedragen een schaap te nemen op de 10de van de
maand Nissan en daarop te passen tot de 14de. Het schaap moet dan geslacht worden als een Pesach-offer,
zijn bloed moet op de deurposten worden aangebracht, en zijn vlees moet geroosterd worden gegeten. Het
bloed aan de deurposten zal een teken zijn dat hun huizen gepasseerd zullen worden wanneer Hasjem de
eerstgeborenen van Egypte doodt. Het Joodse volk wordt opgedragen deze dag te herinneren als de Uittocht
van Egypte door nooit chameets te eten op Pesach. Mosjé geeft de geboden van Hasjem door aan het Joodse
Volk, dat ze feilloos uitvoert. Hasjem zendt te laatste plaag, de dood van de eerstgeborene, en Par’o stuurt de
Joden weg uit Egypte. Hasjem vertelt Mosjé en Aharon de wetten aangaande het Pesach-offer, pidjon haben
(de lossing van de eerstgeborene zoon) en tefillien.
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Inzicht in Parasjat Bo
Door Rabbi A. Leib Scheinbaum

Er was een ondoordringbare duisternis in heel het land Egypte gedurende drie dagen (10>22)

Rasji stelt een vraag met betrekking tot makkat chosjech, de plaag van de duisternis, iets wat hij niet vraagt
met betrekking tot de andere plagen: waarom bracht Hasjem specifiek de plaag van de duisternis? Hij
antwoordt dat er Joden waren in Egypte die weigerden te vertrekken. Zij prefereerden het leven van
slavernij, lijden en vervolging dat Egypte hen te bieden had, boven het mogelijke risico van de dood in de
woestijn. Gedurende deze drie dagen van duisternis stierven deze Joden en werden ze begraven door hun
broeders. Gedwongen om op de plaats te blijven waar zij zich bevonden voordat de plaag was begonnen,
vanwege „het gewicht” van de duisternis, merkten de Egyptenaren hier niets van. Anders zouden zij de
betekenis van de plaag wellicht genegeerd hebben, als ze gezien hadden dat de plaag ook de Joden trof.
Hiervan leren we dat het voor iedere Jood belangrijk is om een omgeving te zoeken die niets bevat dat
strijdig is met zijn geestelijke ontwikkeling. Een Jood hoort niet thuis in Egypte. Een Jood hoort geen slaaf te
zijn van Egyptenaren. Hij hoort slechts één meester te dienen: Hasjem. We moeten ons zelf afvragen:
Waarom? Waarom wilde zo’n grote groep – volgens Rasji op parasjat Besjalach viervijfde van Klal Jisraël –
blijven? Slechts twintig procent van het Joodse volk wenste de miserabele omstandigheden en de morele
verdorvenheid van Egypte verlaten. Waarom?
HaRav David Shneuer citeert Ibn Ezra in zijn commentaar op de passoek: „Je zult het niet in gedeelten
geroosterd of gekookt in water eten maar alleen geroosterd boven een vuur, met zijn kop, zijn poten en zijn
ingewanden” (12:9). Dit schijnt licht op de psyche van de Joodse slaven. Ibn Ezra suggereert dat men zou
kunnen denken, daar het schaap de Egyptische godheid is, dat we dat niet in het openbaar moeten roosteren.
Misschien alleen maar in gedeelten koken en zorgen dat het zo snel mogelijk voorbij is. De Tora zegt
nadrukkelijk „Nee!” We moeten ophouden bang te zijn voor de Egyptenaren, ze zijn niet langer meer onze
meesters. Wij zijn de overwinnaars en zij zijn de overwonnenen.

8 Tevet 5773Jaargang XII, Nr. 456 Parasjat Bo 18/19 januari 2013

H



2

8 Tevet 5773
18/19 januariJaargang XII, Nr. 456 SJABBAT SJALOM — PARASJAT BO

We leren daarvan hoe diep de Joden gezonken waren. De angst voor de Egyptenaren brak hun wil en
vernietigde hun geest. De slaven-mentaliteit had hen volledig ingepakt. Ze waren als slachtoffers van
mishandeling, maakten zich klein, vol angst en nerveuze spanning. Ze waren bereid te lijden, om wreed te
worden geslagen en te worden afgeranseld, te worden vervolgd en gekweld op de meest gruwelijke manier –
en ze zouden terugkomen voor meer! Moeilijkheden maken met de Egyptenaren, hun onderdrukkers
trotseren, dat was ondenkbaar. Egypte verlaten kwam niet bij hen op! Ze waren daar voor eeuwig. Ze waren
slaven.
Dit wordt „jioesj” genoemd – wanhoop, hopeloosheid – woorden die strijdig zijn met het Joodse geloof. De
Jood heeft altijd hoop. Hij is nooit mejaëesj – hij geeft nooit de hoop op – want hij heeft vertrouwen in
Hasjem. Niemand heeft ooit gezegd dat het leven makkelijk is. Maar zonder Hasjem is het onmogelijk.

  
„Je zult dan zeggen: „Het is een Pesachoffer voor Hasjem, Die de huizen van Bnei Jisra[el in Egypte
voorbij ging toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar Hij spaarde onze huishoudens (12:27).

Stel je voor, meneer A getuigt dat B getracht heeft hem te vermoorden. B wordt schuldig bevonden en gaat
de gevangenis in. Naderhand geeft A een feest als dank aan de Almachtige dat hij niet ook gevangen werd
gezet. Ieder die van dit geval hoort, zal zijn wenkbrouwen ophalen en zich afvragen of A wel helemaal bij
zijn volle verstand is. Maar is dit niet wat de passoek ons vertelt? De Egyptenaren zondigden tegen de Joden.
Ze trachtten hun pasgeboren jongetjes te vermoorden. De Joden getuigden hierover voor Hasjem [„de
Israëlieten … schreeuwden het uit … tot G-d” (2:23)]). Hasjem bevond de Egyptenaren schuldig en strafte
hen zwaar. En vervolgens offerden de Joden hun dank aan Hasjem dat Hij hen niet ook gedood had.
Waarom? Het was de Egyptenaar die de agressor was en de Jood was het slachtoffer. Wat had het straffen
van het hulpeloze slachtoffer kunnen rechtvaardigen?
Siach Jitschak suggereert een pragmatisch antwoord op deze vraag. Er waren individuen in Egypte die niet
wilden vertrekken. Ongeacht de toestand in Egypte, hoe kon men weten wat hen in de woestijn te wachten
stond? Soms is de status-quo, ongeacht de pijn en moeilijkheden die daar mee gepaard gaan, te prefereren
boven een ambitieuse en mogelijk gevaarlijke verandering. Bovendien, de Egyptische levensstijl was beslist
niet zo geestelijk veeleisend als het leven in de woestijn zou zijn. Uit angst dat Hasjem de bevrijding zou
uitstellen in reactie op deze misleidde individuen, smeekte Mosjé Rabbeinoe Hasjem en vroeg: „Worden wij
allemaal hier vastgehouden vanwege die paar individuen die weigeren te vertrekken?” Onmiddellijk liet
Hasjem een wind waaien die de zoete geur van het Korban Pesach – het Pesachoffer – in hun neus blies. Ze
werden zodanig gegrepen door het aroma dat zij ermee instemden Egypte te verlaten. Dit was een grote
goedheid van Hasjem, want anders zou een minderheid de Jetsiat Mitsrajiem – de Uittocht uit Egypte –
belemmerd hebben.
De kracht van een individu is ongelooflijk. We hoeven alleen maar terug te kijken op de afgelopen 67 jaar
om in te zien hoeveel een paar toegewijde Joden voor elkaar kunnen krijgen. Of het nu leken waren die het
belang van Tora begrepen of rabbijnen die het niet toestonden dat de Nazi’s hun wil braken, deze individuen
overkwamen met Siata diSjimaja – met G-ddelijke hulp – alle tegenslagen, bouwden nieuwe Joodse
gemeentes en jesjivot – Joodse Talmoed hogescholen – op en zetten de grote Tora-renaissance in beweging
waarvan wij vandaag de dag getuigen zijn. Maar we moeten helaas ook niet vergeten hoe individuen kunnen
vernietigen wat is opgebouwd. We mogen nimmer een enkele individu over het hoofd zien, want zijn kracht
is enorm.

Haftara Bo (Jeremiahoe 46:13-28)
De Haftara begint met Jeremiahoe’s profetie dat de Koning van Babylon Nevuchadnezzar en zijn leger
Egypte zal vernietigen. Egypte wordt gewaarschuwd dat het zich op een oorlog moet voorbereiden. Slechts
één ding kon hen redden: dat was als de Egyptenaren tsjoewa zouden doen (tot inkeer zouden komen en
berouw zouden tonen). Jeremiahoe voorspelt vervolgens dat Egypte zal worden verslagen en verbannen,
hoe Nevuchadnezzar zal komen en Egypte zal binnenvallen en tenslotte Egypte zal vernietigen. Heel Egypte
zal in ballingschap gezonden worden, dus... laat ieder zich reisvaardig maken, ook de edellieden. Er wordt
verklaard waarom Hasjem Egypte wil straffen. Dat is wegens de hardheid waarmee Egypte de Joden al die
jaren onderdrukt heeft. Het is tijd dat zij terugbetaald worden. Maat voor maat. Na de Egyptische balling-
schap zullen zij terugkeren naar hun land. De Haftara eindigt met een aanmoediging van Hasjem dat als het
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de Egyptenaren zal worden toegestaan om terug te keren naar hun land, de Joden zeker zullen mogen
terugkeren uit de Babylonische ballingschap naar hun thuisland, Erets Jisraël.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja: In de Parasja wordt Egypte gestraft voor de misdaden die
het tegen de Joden begaan heeft. Eén van de straffen is de plaag van de sprinkhanen. Deze Haftara werd
gekozen wegens een referentie aan de sprinkhanen. Een ander verband is dat tegen het einde van de
parasja de Bnei Jisraël op weg gaan naar hun vrijheid, naar het Land Israël. Zo ook eindigt de Haftara met
Israëls bevrijding uit de Babylonische ballingschap.

Wat zijn Chassidiem?
De wereld van de Europese Chassidiem, discipelen van de legendarische Ba'al Sjem Tov, reikte ooit van
Rusland tot aan Scheveningen. Ze verdween grotendeels door de schoorstenen van Auschwitz. De
Chassidiem zijn ultra-orthodoxe Joden, voor wie het leven exclusief draait om de Tora, het woord van de
Eeuwige.
Het Chassidisme was een reactie op de rampzalige opeenvolging van pogroms door de Kozakken in de
zeventiende eeuw en de diepe teleurstelling die volgde op het tijdperk van de 'valse messiassen'. Deze
messiassen waren aanvankelijk zeer populair in het Oost-Europese Jodendom. De bekendste van deze valse
messiassen was ongetwijfeld Sjabbatai Zwi (1626-1676), die zichzelf in 1665 uitriep tot messias en
onderhandelingen met de Ottomaanse sultan startte over het uitroepen van het koninkrijk van de Eeuwige in
Israel, met zichzelf als koning. Zwi veroorzaakte een onbeschrijflijke golf van opwinding en enthousiasme
in de Joodse wereld, maar zorgde voor een al even intense desillusie door zich waarschijnlijk onder dwang
tot de Islam te bekeren om de rest van zijn leven door te brengen als balling in Montenegro. Het Oost
Europese Jodendom was geestelijk beschadigd. Dit maakte de weg vrij voor het Chassidisme van Israël
Ben Eliëzer, beter bekend als de Ba'al Sjem Tov ('Meester van de goede naam'), oftewel de Besjt.
Het Chassidisme was ook een antwoord op de behoefte van de niet geleerde Jood, om meegeteld te worden.
In die tijd was er namelijk een enorme kloof tussen het gewone volk – de am ha'arets – en de geleerde
Joden. Het Chassidisme vertelt de am ha'arets, dat het niet gaat om koele kennis, maar om de emotie die
men in zijn dienst aan Hashem kan leggen. Een goed voorbeeld is hier het verhaal over de arme jongen die
zelfs het alef beit niet kent en die bijna de synagoge wordt uitgezet als hij op Jom Kippoer (de Grote
Verzoendag) op een fluitje blaast. De Ba'al Sjem Tov kan nog net voorkomen dat hij daadwerkelijk de
synagoge wordt uitgezet en verklaart hierbij dat juist het gefluit van de jongen, de poorten van de hemel
heeft geopend.
De Ba'al-Sjem-Tov werd geboren in 1698 in het kleine stadje Okup in het Pools-Russisch grensgebied. De
bewoners van zijn dorp zorgden voor hem en zonden hem naar school. Maar daar hield hij niet van,
zodoende vluchtte hij, indien hij de kans kreeg, de bossen in. Na een tijdje gaven z'n leraren het op en lieten
ze hem alleen. Toen hij ouder was, werd hij bode van de dorpssynagoge. De hele dag luisterde hij naar
geleerde discussies die in de synagoge gevoerd werden. 's Nachts nam hij de heilige boeken, en ging hij in
het geheim zitten studeren op de Kabbala. Dit moest in het geheim, want de rabbijnen hadden de Kabbala
verboden voor het volk. Uiteindelijk trouwde hij, maar al snel stierf zijn vrouw, en werd Israël een
onderwijzer met een goede reputatie. Het duurde niet lang voordat hij als een wijze en heilige werd
aangezien. Hij trouwde opnieuw en vestigde zich met zijn vrouw in de Zuid-Poolse Karpaten. Een tijdlang
dolf hij ongebluste kalk die hij in het nabijgelegen stadje verkocht. Toen werden hij en zijn vrouw
herbergier. Hij was erg geliefd en er ontstonden hele legendes over hem.
In het Chassidisme wordt levensvreugde als een hoger goed gezien dan de onthouding van alle genot, en het
was in die zin een belangrijke ommezwaai in het denken van het Joodse proletariaat in Europa. Het
perspectief verschoof van verlossing naar levenskunst. Voor de Chassidiem bestonden er geen
maatschappelijke ambities. Een Chassidische Rabbi voorzag in zijn bestaan door een simpel leven als
ambachtsman, als schoenmaker of winkelier, om tijd over te hebben voor het echte werk: het bestuderen en
in de praktijk brengen van de Tora, hetgeen geen ander nut diende dan de eigen ontwikkeling. De
Chassidiem konden vaak nauwelijks lezen of schrijven in de taal van het land waar zij verbleven, maar op
het gebied van de Joodse literatuur waren zij vaak verbluffend goed ingevoerd. De kinderen leren
Hebreeuws op hun derde of vierde jaar. Het is geen uitzondering als iemand de hele Bijbel woordelijk uit
zijn hoofd kan citeren, met een respectabel aantal Talmoedische commentaren daarop. De Ba'al-Sjem-Tov
leerde hen dat het doel van de mens is om zijn leven heilig te maken, elk moment van de dag. Hij
verklaarde dat iedereen voor de Eeuwige gelijk is, en dat er geen absoluut kwaad in de wereld is. Zo had hij
bijvoorbeeld veel respect voor vrouwen, iets waar veel tijdgenoten het niet mee eens waren omdat toen nog
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veel mensen vonden dat de vrouw onderdanig is aan de man. Ook geloofde hij (en hiermee haalde hij de
woede van de Rabbijnen op de hals) dat de studie van de Talmoed niet erg belangrijk was, en dat het niet
nodig is om op vaste tijden te bidden, maar door middel van het aandachtige, vreugdevolle en
gemotioneerde gebed kan men tot perfectie komen. Hij leerde zijn volgelingen positief te denken en dat de
Eeuwige overal aanwezig is, in elke handeling en elk gebeuren. Hij geloofde niet in toeval, en geloofde in
een bepaalde vorm van reïncarnatie: de mens wordt steeds herboren totdat hij of zij alle voorschriften van
de Tora heeft vervuld.
De Ba'al Sjem Tov is vooral bekend geworden als de man die het geslagen Joodse volk in een tijd van
oorlogen en vervolgingen, een nieuwe zin in het leven heeft gegeven.
Chassidiem verwachten, dat één van de religieuze leiders, die tevens een afstammeling van koning David is,
zich als verlosser van het Joodse volk bekend zal maken. Op basis van een aantal andere opvattingen ziet
men de vervulling van deze verwachting in onze tijd. Sommige Chassidische groepen doen dan ook moeite
om de Chassidische litteratuur buiten hun eigen gemeenschap te verspreiden. Om dezelfde reden worden de
belangrijkste werken in de moderne talen vertaald en uitgegeven. Op deze wijze hoopt men aan een
spoedige intrede van het nieuwe tijdperk mee te werken.

Na ruim een maand onderbreking gaan we weer verder met de Misjna
MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 2

Misjna 2:3

אִם רֹוצֶה ,רַּבִי יְהּודָה אֹומֵר.רִין ׁשֶּלֹואֵינֹו יֹוצֵא מִּפֶתַח ּפַלְְט,מֵת לֹו מֵת
,ׁשֶּכֵן מָצִינּו בְדָוִד ׁשֶּיָצָא ַאחַר מִּטָתֹו ׁשֶל ַאבְנֵר,יֹוצֵא,לָצֵאת ַאחַר הַּמִּטָה

לֹא הָיָה הַּדָבָר אֶּלָא ,ָאמְרּו לֹו.לְֶך ּדָוִד הֹלְֵך ַאחֲרֵי הַּמִּטָהוְהֶַּמ)שםג(ׁשֶּנֶאֱמַר 
ּכָל הָעָם מְסֻּבִין עַל הָָארֶץ וְהּוא מֵסֵב עַל ,ּוכְׁשֶּמַבְרִין אֹותֹו.סאֶתהָעָםלְפֵַּי

:הַּדַרְּגֵׁש
Wanneer iemand van hem overlijdt, dan mag hij de deur van zijn paleis niet uit. Rabbi Jehoeda zegt: als hij
naar buiten, achter de baar aan wil gaan, dan mag hij gaan, want zo vinden we bij David, die naar buiten
achter de baar van Avner ging, zoals er geschreven staat (Sjmoeël II, 3:31): „En Koning David liep achter de
baar.” Maar zij zeiden tegen hem: dit was alleen maar om het volk gunstig te stemmen. En wanneer men de
rouwmaaltijd voor hem bereidt, dan zitten alle mensen op de grond en hij zit op de sofa.

Toelichting

Iemand van hem – Iemand van de familie van de koning.
Dan mag hij [de koning] de deur van zijn paleis niet uit – Want een koning hoort zijn droefheid niet in het openbaar
te tonen (RAV).
En Koning David liep achter de baar – van Avner nadat hij gedood was door Joav, zoals er geschreven staat: „En
David zei tegen Joav en tegen alle mensen die bij hem waren: ‘Scheur je kleren in en omhul je in zak en as en huil
vanwege Avner’ (II Sjmoeël 3:31).
En Koning David liep achter de baar – Avner was een geleerde en de wet is dat als een Geleerde sterft, iedereen
beschouwd wordt als zijn naaste familie.
Maar zij zeiden tegen hem – De andere Geleerden zeiden tegen hem: dat is geen bewijs, want dat deed hij alleen maar
om het volk gunstig te stemmen, om hen te tonen dat Joav Avner niet op advies van David gedood had. Dit was een
tijdelijke wet voor het welzijn van het koninkrijk. In het algemeen geldt dat als de koning de baar van een familielid wil
volgen, dan luisteren we niet naar hem. De halacha is niet volgens R. Jehoeda (RAV).
De rouwmaaltijd – De eerste maaltijd na de begrafenis – de seoedat havraä – de condoleance- of „herstel-maaltijd.”
Voor hem – Voor de koning, d.w.z. als de koning de rouwende is en men dient hem de eerste maaltijd na de begrafenis
van zijn familielid op.
Dan zitten alle mensen – Die hem komen bezoeken om hem te condoleren.
Op de grond – Om daarmee hun verdriet te tonen en dat met hem te delen.
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RABBIJNSE DISPENSATIE
Voordat hij de Sefardische opperrabbijn van Israël werd, diende Rabbi Mordechai Eliyahu ooit
als rechter in de rabbijnse rechtbank voor het zuiden van Israël, in Beersheva. In die jaren reisde
hij vaak naar de beroemde Kabbalist Baba Sali om die te bezoeken in het nabijgelegen stadje
Netivot. Baba Sali, op zijn beurt, heette hem altijd van harte welkom, en toonde grote
genegenheid voor de grote Tora-geleerde.

In die dagen dat hij in Beersheva was, sliep Rabbi Eliyahu in een gehuurde kamer in het huis van een
plaatselijke familie. Op een avond, terwijl hij was verdiept in het onderzoek naar de complexiteit van een
Joodse wet op basis waarvan hij de volgende dag in de rechtbank zou moeten rechtspreken, werd er op zijn
deur geklopt. Twee jonge mannen kwamen binnen, en kondigde aan dat Babi Sali Rabbi Eliyahu had
uitgenodigd om samen met hem aan een mitswa maaltijd deel te nemen in het huis van de opperrabbijn van
Beersheva. De rabbijn vroeg hen om zijn waardering aan Baba Sali over te brengen voor de uitnodiging,
maar dat hij helaas verplicht was dat beleefd te weigeren, daar hij nog steeds in het jaar van de rouw was
voor zijn moeder zaliger gedachtenis, en dus mocht hij niet deelnemen aan feestelijke aangelegenheden.
Een korte tijd later kwamen de twee jongemannen terug. Ze zeiden dat ze zijn antwoord en beweegredenen
hadden doorgegeven, maar dat Baba Sali zei dat toch moest komen om met hem de maaltijd te gebruiken, en
dat hij op hem wachtte. Rabbi Eliyahu besloot dat hij deze keer geen andere keuze had dan aan de
uitnodiging te gehoorzamen: hoe zou hij iemand van het kaliber van Baba Sali kunnen weigeren?
Toen hij het huis waar de viering plaatsvond binnenkwam, zag hij dat Babi Sali aan het hoofd van de voorste
tafel zat, zijn heilige gezicht straalde licht en zuiverheid uit. Zodra Baba Sali hem zag, gebaarde hij dat er
nog een stoel zou worden gebracht, en dat Rabbi Eliyahu naast hem moest komen zitten. Nadat ze een korte
tijd over een aantal Tora onderwerpen gesproken hadden, smeekte Rabbi Eliyahu om zich te excuseren,
waarbij hij opnieuw verklaarde dat hij echt niet mocht deelnemen aan vreugdevolle vieringen dat jaar, en ook
dat hij meer tijd nodig had om bronnen te bestuderen ter voorbereiding van het geval waarover hij zou
moeten oordelen in het gerechtshof de volgende dag.
Baba Sali deed alsof hij niets gehoord had.
Rabbi Eliyahu zat voor een paar minuten stil, en herhaalde toen zijn verzoek. Baba Sali antwoordde: „Hoe
kan je erover denken om mij hier alleen te laten, wie zal beschikbaar zijn om met mij over Tora te praten?”
Rabbi Eliyahu zat nog eens in stilte, maar nu helemaal verbaasd. Waarom stond Baba Sali erop dat hij bleef,
hij kende de wet toch zeker net zo goed als hij deed?
Terwijl hij nog overwoog wat te doen, ging de deur open en drie politieagenten liep snel de kamer in. Achter
hen kwam de eigenaar van het appartement waarin Rabbi Eliyahu woonde. De Rabbi vroeg zich af wat hij
hier deed en waarom hij was gekomen met de politie.
Terwijl het viertal naar de tafel liep, riep de verhuurder uit: „Dat is hem! Dat is Rabbi Mordechai Eliyahu,
die in mijn appartement woont.”
De agenten wendde zich tot Rabbi Eliyahu. De brede glimlach op hun gezichten gaven aan dat ze dolblij
waren. „Wat een gelukkig man bent u, Rabbi!” riep een van hen.
De verbaasde rabbijn wist niet waar ze het over hadden. Hij vroeg om een verklaring. Baba Sali, onder-
tussen, negeerde het hele gebeuren.
De agenten herinnerden Rabbi Eliyahu eraan dat hij en zijn twee collega-rechters eerder die dag voor de
rabbijnse rechtbank tegen een vader een betwiste vordering van levensonderhoud voor kinderen had
uitgesproken, die door de ex-vrouw was ingediend. De man was bekend in Beersheva en aan de politie voor
zijn gewelddadige neigingen. Het lijkt erop dat hij enkele uren na het vonnis had gezworen om wraak te
nemen op de drie rabbijnen.
De agenten vertelden vervolgens dat de man naar het huis van een van de andere rechters was gegaan en
gevraagd had om binnen te mogen komen. Bij het verkrijgen van toegang, nam hij de zak in zijn hand, die hij
had gevuld met modder en andere vuiligheid, en dumpte het op het hoofd en kleding van de rabbijn. Daarna
haastte hij zich naar het huis van de tweede rechter, waar hij deze keer zich niet tevreden stelde met het
bevuilen en het beschadigen van de kleding van de rabbijn, maar in plaats daarvan hem gewelddadig sloeg in
die mate dat hij medische behandeling nodig had.
Die tweede rechter probeerde snel zijn collega's te waarschuwen. Hij nam contact op met de eerste rechter en
leerde tot zijn ontsteltenis dat hij al was 'gezegend' met een bezoek. De twee mannen hadden vervolgens
onmiddellijk geprobeerd om Rabbi Eliyahu per telefoon te waarschuwen, maar kregen geen antwoord. Zij
belden toen de huisbaas, die hun vertelde dat de rabbijn eerder wel thuis was geweest, verdiept in studie,
maar dat hij er nu niet meer was. Ze werden bang en belden de politie.
De politie haastte zich om Rabbi Eliyahu te zoeken, maar toen ze geen spoor van Rabbi Eliyahu konden
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vinden of iemand die wist waar hij was, vreesden zij dat misschien deze keer de gewelddadige wraak-zoeker
nog iets erger had gedaan, G-d verhoede. Terwijl hun bezorgdheid groeide, vroegen ze de verhuurder om hen
in hun zoektocht te vergezellen. Onderweg herinnerde de laatste zich plotseling dat er sprake was van een
feestelijke maaltijd, georganiseerd door de rabbijn van de stad. In de hoop dat dit de sleutel tot het
verdwijnen was, waren zij gekomen in de politieauto om dat te controleren. „G-d zij dank dat we u levend en
wel gevonden hebben,” concludeerden de politiemannen hun verslag.
Na hen te hebben bedankt voor hun bezorgdheid, wendde Rabbi Eliyahu zich tot Baba Sali en staarde hem
aan. Een spoor van een glimlach danste op het gezicht van de heilige geleerde, alsof hij wilde zeggen: „Nou?
Ben je het er nu mee eens dat het je was toegestaan om hier te blijven? Dit is niet alleen maar een
feestmaaltijd, dit is jouw verplichte Dankmaaltijd dat je aan een levensgevaar bent ontsnapt!”

[Translated (in English) and adapted by Yrachmiel Tilles from Baba Sali. The photo is taken from p. 144 of
that same book.] [Met toestemming in het Nedderlands vertaald door Zwi Goldberg.]

Biografische aantekening:

Rabbi Jisrael Abuhatzira (1890-4 Shvat 1984), of "Baba Sali," zoals hij liefdevol bekend stond in heel de
Joodse wereld, werd geboren in Tafillalt Morokko in een van de meest vermaarde Joodse families. Reeds op
jeugdige leeftijd stond hij bekend als een geleerde, leider, wonderdoener en groot kabbalist. In 1964
verhuisde hij naar Israël, waar hij zich uiteindelijk vestigde in 1970 in het zuidelijke ontwikkelingsstadje,
Netivot.

Rabbi Mordechai Eliyahu (3 augustus1929-8 juni 2010), de vorige Sefardische Opperrabbijn van Israël,
werd geboren in Irak. Als een beroemd geleerde op ieder gebied van Tora, wordt hij tot op vandaag nog
beschouwd als een van de leidende autoriteiten in de Joodse wet in Israël. Zijn zoon, Rabbijn Shmuel
Eliyahu, is momenteel de Sefardische Opperrabbijn van Tsefat (Safed).

Yrachmiel Tilles is co-founder and associate director of Ascent-of-Safed, and editor of Ascent Quarterly and
the AscentOfSafed.com and KabbalaOnline.org websites. He has hundreds of published stories to his credit.

Vorig jaar hebben we hier de wekelijkse samenvatting van Talmoed traktaat
Sjabbat afgesloten. Wij willen hier die draad weer opnemen en iedere week een
samenvatting van een daf (blad) Gemara/Talmoed van traktaat Eroevien leren.

We beginnen met een inleiding tot het traktaat.
INLEIDING TOT TRAKTAAT EROEVIEN

Traktaat Eroevien is het tweede traktaat in Seder Mo’eed, het tweede boek van de Misjna, dat zich
hoofdzakelijk met de speciale tijden [mo’adiem, meervoud van mo’eed) van het jaar bezighoudt, zoals de
Sjabbat en de feest- en vastendagen. Traktaat Eroevien, dat volgt op traktaat Sjabbat, behandelt de speciale
verboden die gelden voor het vervoer op Sjabbat van voorwerpen, van het ene gebied naar het andere, het
vervoer over publiek terrein en het verbod om op Sjabbat meer dan tweeduizend amma van de uiterste
stadsgrens te lopen.
Het woord eroevien is het meervoud van eroev, dan vermenging, samenvoeging betekent.

De vier gebieden
Eén van de 39 avot melachot, de primaire categorieën van door Tora verboden werkzaamheden op Sjabbat is
de melacha van hotsaä, het overbrengen van privé-gebied naar publiek gebied. Deze verboden en de
middelen waarmee men zich aan deze verboden kan aanpassen en de voorschriften die de Rabbijnen
daarvoor gemaakt hebben, worden in dit traktaat besproken. Die middelen worden een eroev genoemd en
daar gaat dit traktaat over. Zij hebben betrekking op vier soorten gebieden:
1. Resjoet hajachied – privégebied. Dit is de letterlijk vertaling, maar geeft de betekenis niet goed weer.
Resjoet hajachied is een gebied dat omsloten is door een omheining van tenminste tien tefachiem (tien
handbreedten) hoog. De omsloten ruimte moet zelf een minimum oppervlak hebben van vier bij vier
tefachiem. Het mogen ook de wanden van een put of kuil zijn van die diepte en de helling van een
hoogvlakte of verhoging boven de grond van die afmeting. Het hoeft geen privé eigendom te zijn en privé
eigendom dat aan alle kanten open is, is geen resjoet hajachied.
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2. Resjoet harabbiem: – publiek gebied. Dit is iedere openbaar gebruikte straat, plein of straatweg, die aan
beide kanten open is, en minstens 16 ammot1 breed is. Volgens sommigen moet het door minstens 600.000
mensen gebruikt worden. Het moet voldoen aan de vereisten van het kampement van de Israëlieten in de woestijn.
3. Karmeliet: Dit is een gebied dat noch voldoet aan de eisen van een resjoet hajachied, omdat het niet de
vereiste omheining heeft, noch aan dat van resjoet harabbiem, bijvoorbeeld omdat het publiek er geen
toegaan toe heeft of omdat het niet 16 ammot breedt is. Hiertoe horen bijvoorbeeld een open veld en de zee.
Ook een verhoging van de grond in resjoet harabbiem die meer dan drie maar minder dan tien tefachiem
boven de grond uitrijst of een gebied met een oppervlak van minder dan vier bij vier tefachiem.
4. Makom patoer: Een gebied dat aan geen van de gestelde eisen voldoet en een oppervlak heeft van minder
dan vier bij vier tefachiem.

Het Tora-verbod van overbrengen van het ene gebied naar het andere geldt alleen van resjoet hajachied naar
resjoet harabbiem en omgekeerd en daartoe hoort ook het verbod om iets vier ammot of meer over resjoet
harabbiem te vervoeren. Omdat karmeliet hoofdzakelijk lijkt op resjoet harabbiem, hebben de Geleerden de
verboden van resjoet harabbiem ook van toepassing verklaard op karmeliet.

De omheiningen
Onder de omheining rondom een resjoet hajachied wordt een afscheiding verstaan die
het resjoet afscheidt van zijn omgeving en die minstens tien tefachiem hoog of diep is.
Een ingang (pètach) in de omheining van tien ammot breedt of minder, wordt als een
onderdeel van de omheining beschouwd, een bres (pirtsa) in de omheining maakt de
omheining ongeldig. Iedere opening van meer dan tien ammot maakt de omheining
ongeldig. Een tsoerat hapètach is een structuur in de vorm van een deuropening en kan
gebruikt worden als omheining. Het bestaat uit twee verticale palen en daar bovenop een
dwarslat of een draad of koord (zie tekening hiernaast).

Chatserot en mewoöt
In de tijd van de Misjna, en op
sommige plaatsen ook nu nog,
waren de huizen gebouwd rondom
een gemeenschappelijke binnen-
plaats, waarbij de voortuin of
binnenplaats van ieder huis uit-
kwam op die gemeenschappelijke
binnenplaats en een aantal van die
binnenplaaten kwamen dan uit op
een doodlopend steegje, dat aan
drie kanten gesloten was en omge-
ven was door muren en huizen en
dat aan de vierde kant uitkwam op
de straat, de resjoet harabbiem.
Een dergelijk steegje heet een
mawoi [mv. mewoöt]. Volgens
Tora is de mavoi een resjoet haja-
chied, waar men mag dragen, maar door zijn gelijkenis met een resjoet harabbiem hebben de geleerden dat
verboden. En ook omdat de mawoi open is naar de resjoet harabbiem, zouden de mensen die daar woonden,
er makkelijk toe komen om hun voorwerpen van de mawoi naar de resjoet harabbiem te dragen. De
Geleerden hebben daarom geëist dat men „iets” zou maken, dat duidelijk zou aangeven dat dit twee geschei-
den gebieden zijn. Dat „iets” mocht een dwarsbalk [kora] boven de toegang tot de straat zijn of een rechtop-
staande „deurpost” [lechi] tegen de muur bij de toegang tot de mawoi.
Zie tekening hiernaast, waar een aantal huizen een voortuin hebben en een aantal van die voortuinen en som-
mige huizen rechtstreeks komen uit op een gemeenschappelijke binnenplaats en die gemeenschappelijke
binnenplaatsen komen uit op de mawoi, die op zijn beurt weer uitkomt op de straat.

Eroev Chatserot
De Geleerden verboden het ook om op de gemeenschappelijke binnenplaats te dragen en om voorwerpen van

1. Een amma (meervoud ammot) is een el, ± 54 cm., maar zie de tabel aan het eind van deze inleiding.
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een huis of voortuin naar die binnenplaats over te brengen. Om dat probleem op te lossen moest men een
eroev chatserot, bijvoorbeeld een brood, dat het eigendom is van alle bewoners, in één van de huizen aan de
binnenplaats plaatsen, waardoor alle huizen aan die binnenplaats beschouwd worden alsof zij het gemeen-
schappelijk eigendom zijn van de bewoners. Hierdoor mag men er dragen.

Sjitoevei mewoöt
Om ook van de gemeenschappelijke binnenplaatsen naar de mawoï te mogen overbrengen, was de plaatsing
van sjitoevei mewoöt nodig, een soortgelijke voorziening als de eroev chatserot, waardoor de mawoï en de
binnenplaatsen het gemeenschappelijk eigendom worden van alle bewoners. Nu er één eigenaar is, mag men
er dragen.

Techoem en Eroevei techoemiem
Een eroev van geheel andere aard is de eroev techoemiem. Het is verboden op Sjabbat zich verder dan 2000
ammot van zijn standplaats te verwijderen. Die grens van 2000 ammot is de techoem. Dit is een Rabbijns
verbod. Iemands standplaats kan in het open veld een stukje grond zijn van vier ammot of als men in een stad
woont, is de hele stad de standplaats en dan mag hij door de hele stad wandelen, ongeacht hoe groot die is,
maar men mag niet verder wandelen dan 2000 amma (± 1 km) van de stadsgrens in alle richtingen. Men kan
echter zijn formele residentie ergens anders kiezen, door op een maximale afstand van 2000 amma van zijn
feitelijke standplaats een eroev techoemiem neer te leggen. Daarmee verlegt hij zijn formele standplaats naar
de plaats van de eroev en hij mag dan van daaruit 2000 amma wandelen in alle richtingen. Zie tekening:

Maten
volgens: tefach = handbreedte amma = el

Chazon Iesj 9,6 cm 58 cm
Igrot Moshe 9,1 cm 54,6 cm
R.A.C. Noeh 8 cm 48 cm


