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Overzicht Parasjat Misjpatiem (Sjemot 21:1-24:18)

et Joodse Volk krijgt een serie wetten betreffende sociale rechtspraak. De onderwerpen omvatten:
Behoorlijke behandeling van Joodse slaven; de verplichtingen van een echtgenoot ten opzichte van
zijn vrouw; boetes voor het slaan van mensen en voor wie zijn ouders, rechters of de leiders

vervloekt; financiële verantwoordelijkheid voor schade aan mensen of hun eigendommen, hetzij door iemand
zelf of door zijn levende of niet levende bezittingen of ten gevolge van omstandigheden waarvoor men
verantwoordelijk is; terugbetalingen en boetes bij diefstal; het niet teruggeven van een voorwerp waarvoor
men de verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd om erop te passen; het recht tot zelfverdediging van iemand
die beroofd wordt.
Andere onderwerpen die behandeld worden: Het verbod op verleiding, hekserij, bestialiteit en het offeren
aan afgoden. De Tora waarschuwt ons om de bekeerling, de weduwe en de wees met waardigheid te
behandelen en om leugens te vermijden. Rente is verboden en het recht om onderpand aan te nemen op een
lening is beperkt. Verplichte betalingen aan de Tempel mogen niet worden uitgesteld en het Joodse Volk
moet heilig zijn, zelfs met betrekking tot voedsel. De Tora geeft voorschriften voor juist gedrag van rechters
bij rechtsprocedures. De geboden voor Sjabbat en voor het Sjabbat-jaar worden uiteengezet. Driemaal per
jaar – op Pesach, Sjawoe’ot en Soekot – moeten wij naar de Tempel komen. De Tora sluit deze lijst van
wetten af met een kasjroet-wet: vermeng geen melk met vlees.
Hasjem belooft dat Hij het Joodse Volk naar het Land Israël zal brengen, hen zal helpen de inwoners van dat
land te verslaan en vertelt hen dat, wanneer zij Zijn geboden zullen naleven, zij zegen op hun volk zullen
brengen. Het volk belooft te doen en te luisteren naar alles wat Hasjem zegt. Mosjé schrijft het boek van het
Verbond en leest het voor aan het Volk. Mosjé beklimt de berg en verblijft daar 40 dagen, om de twee
Tabletten van het Verbond in ontvangst te nemen.

Haftara Misjpatiem (Jeremiahoe 34:8-22, 33:25-26)

De Haftara beschrijft hoe Koning Tsidkiahoe het volk oproept om hun Hebreeuwse slaven te bevrijden, over-
eenkomstig de voorschriften van Tora. Het volk geeft gehoor aan de oproep en ieder bevrijdt zijn Hebreeuw-
se slaven, maar vervolgens krijgt men spijt en brengt de voormalige slaven en slavinnen met geweld weer
terug in slavernij. Hierover ontbrandt de woede van Hasjem en de Profeet voorspelt al de straffen die Hasjem
op het Joodse volk en op Koning Tsidkiahoe zal loslaten. De Haftara eindigt met de belofte van Hasjem, dat
Hij nimmer het Joodse volk zal verwerpen of in de steek zal laten en dat Hij hun gevangenen weer zal terug-
brengen en zich over hen zal ontfermen.

Het verband tussen de Haftara en de parasja
De eerste wet in parasjat Misjpatiem gaat over de Hebreeuwse slaaf, een onderwerp van fundamenteel
belang. Wanneer een dief datgene wat hij gestolen heeft, niet kan teruggeven aan de rechtmatige eigenaar en
de boete niet kan betalen, dan kan de rechtbank hem tot zes jaar slavernij veroordelen. Ook als iemand zo
arm is geworden, dat hij niet meer in staat is om zichzelf en/of zijn gezin te onderhouden, kan hij zich als
slaaf verkopen. De Bnei Jisraël waren slaven in Egypte en hebben daar zwaar onder geleden, voordat
Hasjem hen bevrijdde. Daarom verwachtte Hasjem van hen dat zij met hun ongelukkige broeders die als
slaven bij hen in dienst waren, zouden meevoelen en hen met erbarmen zouden behandelen. Daarvoor heeft
Hasjem in de Tora regels gegeven hoe men zorgvuldig met zijn slaven moet omgaan en hen nimmer mag
exploiteren en hen na zes jaar vrij moet heenzenden. Het Nederlandse woord ‘slaaf’ geeft een onjuiste
voorstelling van het Hebreeuwse woord Ewed of Sjifcha – slavin. Het doet herinneren aan de manier waarop
de Nederlanders vroeger hun slaven behandelden en aan de slavenhandel, waarbij Nederland zo nauw
betrokken is geweest. De Tora zegt dat de èved de broeder is van zijn meester en hij moet humaan en met
consideratie worden behandeld. De Talmoed zegt, dat wie zich een slaaf aanschaft, die schaft zich een
meester aan, want als bijvoorbeeld de meester maar één bed in huis heeft, dan moet hij dat aan zijn slaaf
geven en zelf moet hij op de grond slapen…! De Haftara schildert een periode af, waarin dit voorschrift
helaas op grote schaal ernstig werd overtreden. Jeremiahoe’s waarschuwingen en vermaningen werden in de
wind geslagen en de vijand veroverde, in opdracht van Hasjem, Jeruzalem en voerde de overgebleven
bevolking weg in slavernij.
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Inzicht in Parasjat Misjpatiem 5773
Door Jacob Solomon

Accapteer geen steekpenning, want steekpenningen verblinden de ogen van hen die zien en corrum-
peren de woorden van de rechtvaardige. Onderdruk geen vreemdeling: je weet hoe een vreemdeling
zich voelt, want je bent zelf een vreemdeling geweest in het land Egypte (23:8-9).

De Talmoed (Ketoebot 105a) bepaalt dat het verbod van het aannemen van een steekpenning zich uitstrekt
tot een situatie waarin een rechter de betaling ontvangt van een belanghebbende partij om de zaak eerlijk te
beslissen - om uit te vinden wie wel aansprakelijk is, en wie moeten worden vrijgesproken. (Het aannemen
van een dergelijke gift om het recht te verdraaien valt onder „verkracht het recht niet” [Deut. 16:19]).
Het voorgaande doet de volgende vragen oprijzen. Ten eerste, wat kan geleerd worden van het feit dat de
Tora afzonderlijk te het nemen van de desbetreffende betalingen verbiedt om een zaak correct te beoor-
delen? Ten tweede, wat is het verband tussen dit verbod en het verbod tegen onderdrukken een vreem-
deling in het volgende vers?
Eén benadering kan worden gevonden door te kijken naar een bekend verhaal hieronder, uit de Talmoed
(Ketoebot 105b):
R. Jisjmaël ben R. Jose had een deelpachter die voor het gebruik van zijn land betaalde door het brengen van
een fruitmand van dat land naar R. Jisjmaël elke vrijdag. Eens had de pachter een rechtszaak in de stad op
donderdag. Op de weg, bracht hij zijn wekelijkse fruitmand aan R. Jisjmaël. R. Jisjmaël, die rechter was, was
bezorgd dat hij zou kunnen worden beïnvloed door het kleine voordeel van het hebben van de vruchten een
dag eerder dan normaal. Hij weigerde om het fruit te accepteren. Hij weigerde de zaak te beoordelen. Hij was
van mening dat zijn oordeel zou kunnen worden belemmerd, omdat het fruit hem een dag eerder dan normaal
was aangeboden om. Dat was genoeg om zichzelf te diskwalificeren als rechter: hij gaf dat geval over aan
andere collega's. Tijdens de hoorzitting gebeurde het dat R. Jisjmaël passeerde buiten de rechtszaal en hij de
argumenten in volle gang hoorde. Hij merkte dat hij in stilte redeneerde ten gunste van de pachter: „als hij
zou deze redenering zou presenteren ...” Hij besefte dat deze gedachten in zijn geest in verband stonden met
de fruitmand. Hij leerde aldus de invloed van de verborgen krachten die werkzaam zijn in de menselijke
geest. Hij riep uit: „Vervloekt zijn de zielen van degenen die steekpenningen aannemen! Als ik, die niets
heeft aangenomen – en als ik het had meegenomen, dan zou ik hebben aangenomen wat van mij is – een
dergelijke ervaring gehad, hoeveel te meer dus voor degenen die daadwerkelijk smeergeld aannemen.”
Dit verhaal laat zien hoe gemakkelijk de kleinste steekpenning inderdaad het recht kan verdraaien. Let op de
persoonlijkheid en de betrokken kwesties. R. Jisjmaël was een Tanna - een rabbijn waarvan de beslissingen
en adviezen werden opgetekend in de Misjna voor het nageslacht. Zijn kwaliteiten waren van de hoogste
integriteit – zoals blijkt uit zijn weigering om zijn eigen vrucht een dag eerder aan te nemen en zijn daarop-
volgende weigering om de zaak te beooirdelen. En na dat alles, vond hij zichzelf in zijn geest argumenten
voor die de man zoeken om zijn zaak te helpen winnen – als gevolg van deze uiterst lichte vooroordeel.
Rabbi Dessler (in Michtav Eliyahu) verwijst dit incident waar hij het beginsel van het aannemen van steek-
penningen aan onze dagelijkse besluitvormende activiteiten uitbreidt. We zijn allemaal rechters. Een persoon
geeft vaak een oordeel over de juistheid van zijn gedrag en zijn opvattingen. Een vooroordeel (de ‘omkoping’),
zelfs het geringste, kan de nauwkeurigheid van een oordeel vervormen. Dit komt door de ingebakken afkeer
om onze ideeën te veranderen, hetgeen vaak het resultaat is van sociale conditionering, luiheid en arrogantie.
Hieruit volgt dat wanneer onze eigen belangen op het spel staan, we nog meer kans hebben om verkeerd te
handelen omwille van te zijn ‘omgekocht’. Het onderstaande voorbeeld - terug te vinden in het volgende vers
over het onderdrukken van de vreemdeling - illustreert dit punt.
Toeristische gidsen ontworpen voor de budget reiziger die vrijwel overal in de wereld gaan, benadrukken
voortdurend het volgende: Wilt u lekker eten in een aangename omgeving, en waar voor je geld te krijgen,
controleer dan waar de lokale bevolking hun goederen en diensten kopen. Met andere woorden, er zijn twee
soorten lokale economie - een die tegemoetkomt aan de bewonersgemeenschap, en de andere, die prominent
en gunstig gelegen is bij de toeristin. Het eerste type - voor de vaste klanten – heeft te lijden van intensieve
concurrentie om herhalingsaankopen en goodwill van de klanten te behouden. De lokale bevolking zal snel
bedriegelijk gedrag herkennen en ze zullen daarop reageren door naar een ander bedrijf te gaan. Het tweede
type is gebaseerd op catering voor mensen die ze waarschijnlijk nooit meer zien - vreemden. Deze vaak
gedesoriënteerd mensen zijn een gemakkelijke prooi voor de bekende, wijdverbreide soorten bedrog van
‘vreemdelingen’ in de populaire toeristenplaatsen. Bekende trucs zijn onder andere het gebruik van minder-
waardige materialen, aangeboden tegen prijzen die ver boven de normale prijs liggen, en de verkeerde
voorstelling van goedkope nep items als echte kunst en kunstnijverheid - in die mate dat geen lokale klant
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ook maar voor een moment misleid zouden worden. De lokale bevolking rechtvaardigen deze ‘onderdruk-
king van de vreemdeling’ door te beweren dat ‘zaken zijn zaken’ en: ‘tegen de tijd dat ze erachter zullen ze
te ver weg zijn om door hen te worden lastig gevallen en te worden aangeklaagd’, of: ‘we zullen ze nooit
meer zien’ of gewoon: ‘ze zullen het nooit te weten komen.’
Als we de motivatie van deze mensen uit het bedrijfsleven nader onderzoeken, kunnen ze best wel geloven in
alle oprechtheid dat ze eerlijk handelaren. Maar, zoals we hebben gezien, ze zijn 'omgekocht'. En deze steek-
penningen zijn niet onbeduidend, zoals de eigen producten die welke R. Jisjmaël een dag te vroeg worden
aangeboden. Ze zijn echt, die het oordeel verdraaien - in dit geval, de sterke wens om geld te verdienen, zelfs
ten koste van de kwetsbare vreemdeling. En zulke mensen zijn bevooroordeeld in die mate dat ze een er een
hekel aan hebben om eraan te worden herinnerd dat ze de wetten van de Tora breken. Inderdaad, de Mechilta
(op 23:8) zegt dat een dergelijke persoon ertoe zal komen om 'de rechtvaardige woorden, gegeven op Sinaï,
te haten.' Voor hun eigenbelang zullen ze ervoor zorgen dat ze gaan haten datgene wat hen in de weg staat -
zelfs als dat de Tora zelf is.
Dus, in het licht van bovenstaande discussie, heeft het verbod op het aannemen van steekpenningen de
bredere betekenis van ervoor te zorgen dat we de juiste beslissingen nemen in ons dagelijks leven door het
vooroordeel te erkennen voor wat het is. Het volgende vers impliceert een manier waarop een persoon vaak
onder invloed is van 'omkoping' in de ruime zin: de 'zaken zijn zaken' ethiek. Hij zal dit vooroordeel gebrui-
ken om de vreemdeling te „onderdrukken,” met inbegrip van de klassieke achterbakse manieren om misbruik
van hem te maken. En de Tora zegt, door de twee verzen samen te voegen: "Denk goed na voordat je zegt
'zaken zijn zaken'. Is de manier waarop je omgaat de vreemdeling in overeenstemming met je plicht tegen-
over hem, zoals vereist door de Halacha? En jullie, Israëlieten, moeten weten als geen ander wat de onpar-
tijdige waarheid is. Je weet wat het is om een vreemdeling te zijn, omdat je jezelf vreemdeling bent geweest
in het land Egypte ... "

Chassidisch inzicht in Parasjat Misjpatiem 5773
Joods worden zonder een offer
Hoe wordt iemand een Jood? De Tora-afdeling van deze week raakt indirect aan deze vraag.
Historisch gezien ging het Joodse volk het verbond van Tora aan door drie handelinge te verrichten: brit mila
(besnijdenis), onderdompeling in een mikwe (ritueel bad) en het brengen van offers, zoals er geschreen staat:
„En zij brachten runderen als brandoffers en vredesoffers aan G-d.”
Sedert de Tora aan het Joodse volk gegeven werd, moest iemand die Joods wilde worden een proces onder-
gaan dat uit deze drie stappen bestond. Nadat de Heilige Temper verwoest was en er geen offers meer
konden gebracht worden, werd iemand een Jood alleen na een brit mila en onderdompeling in een mikwe (en
vrouwen alleen na onderdomepling in een mikwe).
Wanneer Masjiach komt en de offers worden weer ingesteld, zullen bekeerlingen alsnog een offer moeten
brengen in de Heilige Tempel.
De volgende vraag komt op: Als in de afgelopen 2.000 jaar van ballingschap één van de drie vereisten voor
bekering tot het Jodendom afwezig was, hoe kunnen bekeerlingen dan als volledig Joods beschouwd worden?
Het antwoord ligt opgesloten in het fundamentele verschil tussen de brit mila en onderdompeling enersijds
en het brengen van een offer anderzijds. De eerste twee handelingen brengen een essentiële verandering aan
in de persoon in kwestie en transformeren hem tot een Jood. Daarmee wordt voor hem de band met het
verleden doorgesneden en wordt hij bezield met een Joodse heiligheid. Het brengen van een offer, daaren-
tegen versterkt alleen zijn relatie met G-d, in plaats van een essentiële verandering in hem te bewerkstelligen.
En we leren van het Hebreewuse woord voor offer: „korban,” hetgeen „nabijheid” en affiniteit impliceert, dat
een offer een gift aan G-d is, dat de innerlijke band van de Jood met zijn Vader in de Hemel versterkt. Dus in
de tijd van de Tempel bracht een bekeerling zijn offer alleen maar nadat hij al Jood geworden was.
Toen de Heilige Tempel er nog was en de G-ddelijke Aanwezigheid in een fysieke structuur woonde, was de
speciale verhouding tussen G-d en het Joodse volk openlijk zichtbaar. Tijdens de ballingschap echter, zonder
de Tempel, is het veel moeilijker voor een Jood om de ware omvang van zijn band met G-d te ervaren. In een
atmosfeer van verhulling is het daarom mogelijk om zelfs Jood te worden zonder het brengen van een offer.
Het feit dat bekeerlingen alsnog een offer moeten brengen wanneer de Derde Tempel zal zijn gebouwd,
betekent niet dat hun bekering tot dan toe deficiënt was.
De komst van de Masjiach en de bouw van de Derde Tempel zal in geen enkel opzicht de heiligheid van
enige Jood aantasten.
Meer nog zelfs, bekeerlingen zullen in staat zijn deel te nemen aan de offers als iedere andere Jood, zelfs
voordat hun eigen, individuele offers gebracht zijn. (Overgenomen en vertaald uit „Living Jewish.”)
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MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:1

ּדִבְרֵי רַּבִי ,ּוׁשְנֵיהֶן ּבֹורְרִין לָהֶן עֹוד אֶחָד,זֶה ּבֹורֵר לֹו אֶחָד וְזֶה ּבֹורֵר לֹו אֶחָד.ּבִׁשְלׁשָה,ּדִינֵי מָמֹונֹות
סֵל ּדַּיָנֹו ׁשֶל זֶה ּפֹוסֵל ּדַּיָנֹו ׁשֶל זֶה וְזֶה ּפֹו.ׁשְנֵי הַּדַּיָנִים ּבֹורְרִין לָהֶן עֹוד אֶחָד,וַחֲכָמִים אֹומְרִים.מֵאִיר
,ּבִזְמַן ׁשֶּמֵבִיא עֲלֵיהֶן רְָאיָה ׁשֶהֵן קְרֹובִין אֹו פְסּולִין,אֵימָתַי,וַחֲכָמִים אֹומְרִים.ּדִבְרֵי רַּבִי מֵאִיר,זֶה

ּדִבְרֵי ,עֵדָיו ׁשֶל זֶהזֶה ּפֹוסֵל עֵדָיו ׁשֶל זֶה וְזֶה ּפֹוסֵל .אֵינֹו יָכֹול לְפָסְלָן,אֲבָל אִם הָיּו כְׁשֵרִים אֹו מֻמְחִין
אֲבָל.ּבִזְמַן ׁשֶהּוא מֵבִיא עֲלֵיהֶם רְָאיָה ׁשֶהֵן קְרֹובִים אֹו ּפְסּולִים,אֵימָתַי,וַחֲכָמִים אֹומְרִים.רַּבִי מֵאִיר

:אֵינֹו יָכֹול לְפָסְלָן,אִם הָיּו כְׁשֵרִים
[Civiele] geldvorderingen [worden beoordeeld] door drie [rechters]. Elke [partij] kiest een [rechter van zijn
keuze] en de twee gezamenlijk kiezen voor de derde [rechter], dit zijn de woorden van Rabbi Meir. De
Geleerden zeggen: de twee rechters kiezen de derde. Elke partij kan bezwaar maken tegen de door de ander
gekozen rechter [als dat niet een bevoegde rechter is], dit zijn de woorden van Rabbi Meir. Maar de
Geleerden zeggen wanneer is dit zo? Wanneer hij [degene die bezwaar maakt] het bewijs brengt dat hij [de
rechter die de ander koos] familie van hem is of [om een andere reden] niet in aanmerking komt [om te
oordelen], maar als ze geschikt zijn of experts, kan hij hen niet diskwalificeren. Iedere partij mag de getuigen
van de ander verwerpen, aldus Rabbi Meïer, maar de Geleerden zeggen: wanneer is dit zo? Wanneer hij
bewijzen brengt dat ze familie zijn of [op een andere manier] ongeschikt zijn om te getuigen; maar als ze
geschikt zijn, kan hij ze niet diskwalificeren.

Toelichting
[Civiele] geldvorderingen [worden beoordeeld] door drie [rechters] – In dit hoofdstuk worden geldvorderingen behan-
deld. Ze worden berecht door een rechtbank van drie rechters en dat mogen ook lekenrechters zijn.
De Geleerden zeggen: de twee rechters kiezen de derde – De Gemara maakt duidelijk dat ook R. Meïer ermee eens is
dat de beide rechters zelf de derde rechter kiezen, maar dat de strijdende partijen het allebei met die keuze eens moeten
zijn. De halacha is niet volgens R. Meïer.
Elke partij kan bezwaar maken tegen de door de ander gekozen rechter – De Gemara legt uit dat dit alleen kan als
de desbetreffende rechter geen expert is, d.w.z. niet bewezen heeft de wet te kennen, maar die wel gewend was in een
Beit Din te zitten en die ervaring heeft in geldzaken.
Maar de Geleerden zeggen – Als het een ervaren rechter is, die door veel mensen als zodanig erkend wordt, dan kan
een tegenpartij hem niet diskwalificeren.
Wanneer is dit zo – Wanneer kan een partij wel de door zijn tegenpartij gekozen rechter diskwalificeren? Wanneer hij
bewijzen brengt dat die rechter familie is van de tegenpartij of als hij om een andere reden ongeschikt is om recht te
spreken.
Maar als ze geschikt zijn – Als een gekozen rechter wel geschikt is om recht te spreken, d.w.z., als hij geen familie is
en niet ongeschikt is om recht te spreken, dan kan men hem niet diskwalificeren, want dan worden ze als expert
beschouwd.
Iedere partij mag de getuigen van de ander verwerpen – Het gaat hier om het geval dat de ene rechtspartij zegt dat
hij twee stel getuigen kan produceren. De tegenpartij kan dan, samen met een ander een van de eerste getuigen diskwa-
lificeren, volgens Rabbi Meïer. Die tegenpartij wordt nu niet als een geïnteresseerde partij beschouwd voor deze dis-
kwalificatie, want er is nog een stel getuigen.
Maar de Geleerden zeggen – De tegenpartij mag de getuigen niet diskwalificeren, want hoewel de eiser aanvankelijk
gezegd heeft dat hij twee stel getuigen heeft, kan hij van gedachten veranderen en zeggen dat hij maar één stel getuigen
naar voren zal brengen. In dat geval is de tegenpartij erin geïnteresseerd om de getuige te diskwalificeren.
Wanneer is dit zo – Wanneer mag een rechtspartij de getuigen van de tegenpartij wel diskwalificeren? Wanneer hij
bewijzen brengt dat die getuigen familie zijn of om een andere reden ongeschikt zijn om als getuigen op te treden. Maar
als ze geen femilie zijn en niet ongeschikt om te getuigen, dan mag hij hen niet diskwalificeren.

Chassidische wijsheid
„Hasjem zei tegen Mosjé: „Stijg op naar Mij op de berg en blijf daar” (24:12).

HaRav Menachem Mendel van Kotzk placht te zeggen: „Het bestijgen van de berg van geestelijke
prestaties is moeilijk. Daar blijven, dat wil zeggen, je hoger geestelijk niveau behouden, is nog
moeilijker.” Velen van ons spelen het klaar om daarboven te komen, maar hoevelen kunnen hun
prestaties volhouden, kunnen de druk van de omgeving weerstaan.
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Daf 3a

De maximum afmeting van de opening
Op de vorige daf hebben we gezien dat volgens Rav de geleerden de hoogte van de kora [dwarsbalk] boven
de ingang van een mawoi leren van de afmeting van de ingang van de Heichal [het Heiligdom] en verder
hebben we gezien dat de Misjna zegt dat als een kora hoger dan 20 ammot ligt, hij verlaagt moet worden tot
20 ammot. De Gemara verderop zegt dat als de kora een amaltra [soort uitsteeksel, dat verderop verklaard
wordt] heeft, en hoger dan 20 ammot ligt, men hem niet hoeft te verlagen. Waarom is dat? De ingang tot de
Heichal was slechts 20 ammot hoog, ondanks dat het een amaltra had, zoals blijkt uit een Misjna uit Traktaat

Middot (3:7), waar staat dat er boven de ingang van het Voorportaal vijf dwars-
balken [amaltraot] van eikenhout lagen, de één boven de ander, die naar voren
[gedeeltelijk] uit de muur staken. [Zie tekening. Volgens de Misjna daar, was de
onderste dwarsbalk één amma breder aan weerskanten van de ingang en iedere balk
daar boven stak aan weerskanten één amma uit over de balk daaronder.)
De Gemara suggereert een antwoord: er staat in die Misjna in Middot dat die balken
zich bevonden boven de ingang van het Voorportaal, en die was 40 ammot hoog, en
niet boven de ingang van de Heichal.

De functie van de amaltra
Waarom hoeft een kora die hoger ligt dan 20 amma, maar die een amaltra heeft, niet verlaagd te worden?
Omdat de Rabbijnen menen dat de functie van de kora is om de mensen eraan te herinneren dat er een
verschil is tussen een mawoi en resjoet harabbiem [zodat
men niet zal denken dat men in resjoet harabbiem mag
dragen, zoals men ook in een mawoi mag dragen]. En
wanneer de kora hoger dan 20 amma ligt, valt hij niet meer
op, net zoals de schach van een soeka niet hoger mag zijn
dan 20 amma. Maar een amaltra valt op en trekt de aan-
dacht, ook al ligt de kora hoger dan 20 amma.

Wat is een amaltra?
Rav Chamma de zoon van Rabba bar Awoeha zegt: het zijn
[versieringen in de vorm van] vogelnestjes [zie tekening].
Rav Dimi rapporteert dat men in Erets Jisraël zegt dat het
balken van cederhout zijn [waarvan Rasji zegt dat die
balken de kora verbinden met de achtermuur].

Een kora die gedeeltelijk boven de 20 amma uitsteekt
De Misna zegt dat een kora die boven 20 amma ligt, verlaagd moet worden. De Gem
gebeuren moet met een kora die gedeeltelijk boven de 20 amma ligt. D.w.z. als de ond
precies 20 amma boven de grond ligt, dan ligt de rest van deze dwarsbalk dus boven de
kan gevraagd worden voor schach van een soeka, waarvan de onderkant precies 20 a
van de soeka ligt en waarvan dus de rest boven die 20 amma ligt.
Van het antwoord dat Rabba op deze vraag gaf, worden twee versies vermeld.
1e VERSIE: Een kora is dan kosjer, maar een soeka is dan passoel.

VRAAG: waarom is de één kosjer en de ander passoel?
1e ANTWOORD: In zo’n geval zeggen we dat we de kora dunner maken, zoda
20 amma ligt. Dan is hij kosjer. Maar als we dat doen bij schach, dan wordt het
te dun en zal het onvoldoende de zon tegenhouden [er moet meer schaduw dan
En we zijn niet bang dat de kora te dun wordt, zodat hij door de wind wordt w
veronderstellen dat hij van metaal is.
2e ANTWOORD: (Rava uit Parzakia): In de soeka zitten maar enkele mensen of
hij let niet zo erg op het schach als het niet meer kosjer is, wanneer het lagere ge
naar beneden valt en daardoor de soeka niet meer kosjer is. Daarom waren de G
mee. Maar in een mawoi lopen vele mensen en die maken elkaar er wel op attent
de kora en daarom zei Rabba dat die wel kosjer is, als hij wordt uitgedund.
3e ANTWOORD (Rawina): De reden dat Rabba streng was in het geval van
soeka een bijbels voorschrift is en de kora slechts een Rabbijns voorschrift is.

2e VERSIE (verteld door Rav Ada bar Matna): Een kora is dan passoel, maar een soeka
VRAAG: waarom is de één kosjer en de ander passoel? De reden moet zijn dat wij d
ara vraagt nu wat er
erkant van de kora op

20 amma. Hetzelfde
mma boven de vloer

t hij geheel onder de
overblijvende schach
zon in de soeka zijn].
eggewaaid, want we

maar één persoon en
deelte van het schach
eleerden daar streng
als er iets mis is met

een soeka is, dat een

is dan kosjer.
an zeggen dat we het

amaltra’s
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schach dunner maken. Maar dat kunnen we toch ook met de kora doen?
1e ANTWOORD: Dan wordt de kora te dun en waait weg in de wind.
2e ANTWOORD: In de soeka woont maar één persoon en die let wel op of zijn soeka kosjer is, maar
in een mawoi lopen vele mensen en iedereen denkt dat de anderen er wel op zullen letten. Ter
vergelijking: als er twee koks in de keuken staan, wordt de soep noch heet noch koud (ieder vertrouwt
op de ander).
3e ANTWOORD: Een soeka is een voorschrijft van Tora, dus daar zijn de mensen zorgvuldig mee,
maar een mawoi is een voorschrift van de Rabbijnen, daar zijn de mensen niet zorgvuldig mee.

HALACHA: De kora en de schach zijn beide geldig, want het gaat om de ruimte onder de kora en onder de
schach die niet hoger mag zijn dan 20 amma.

Daf 3b
Hoelang is een amma?
Een amma is in de Bijbel soms vijf, en soms zes tefachiem [handbreedtes] lang. Hoe lang is de amma
waarover de Misjna het hier heeft?
Abbajjé zei in naam van Rav Nachman: Voor de voorschriften van een soeka en een mawoi is een amma vijf
tefachiem, maar voor de wetten van kilaïm is een amma zes tefachiem, dus in beide gevallen zijn wij streng.
[Kilaïem is het verbod om in een wijngaard groente of graan te zaaien. De maximum hoogt van een kora of
soeka van 20 amma wordt dus een kleinere maximum, dus een strengheid en de minimum afstand tussen de
zaden die in ammot wordt uitgedruk wordt een groter minimum, dus ook een strengheid.
De Gemara werpt tegen dat volgens Rebbi een soeka minimaal vier ammot diep moet zijn, dus dan is een
amma van vijf tefachiem een soepelheid, want een vereiste van minimaal 4 × 5 tefachiem is minder streng dan
4 × 6!
De Gemara antwoordt dat de andere Geleerden menen dat het voldoende is als de soeka groot genoeg is, als
iemands hoofd, het grootste deel van zijn lichaam en zijn tafel erin passen.
HALACHA: Een soeka moet een oppervlak van minstens 7 × 7 tefachiem hebben [Sj.A.O.Ch. 634:1].

De ruimte die men in een wijngaard moet openlaten, wil men er groente of graan zaaien
Een Misjna in traktaat Kilaïm zegt: DE
RUIMTE DIE MEN KAAL MOET LATEN IN EEN
WIJNGAARD, DAARVAN ZEGT BEIT
SJAMMAI: 24 AMMOT, MAAR BEIT HILLEL
ZEGT: 16 AMMOT. EN DE RUIMTE TUSSEN
DE WIJNGAARD EN DE OMRINGENDE MUUR
MOET VOLGENS BEIT SJAMMAI 16 AMMOT
ZIJN EN VOLGENS BEIT HILLEL 12 AMMOT.
[Wanneer men midden in een wijngaard
groente of graan wil zaaien, moet men een
stuk grond kaal maken. Om de wijngaard te
kunnen bewerken met een wagen met
paarden (of ossen) ervoor, is een ruimte
van 4 ammot nodig aan weerskanten. De minimum ruimte die men dan overhoudt volgens Beit Sjammai is
24 - (2 × 4) = 16 ammot land, waarop men kan zaaien en volgens Beit Hillel 16 - (2 × 4) = 8 ammot.
Wanneer men tussen de wijngaard en de omringende muur graan of groente wil zaaien, heeft men maar
eenmaal werkruimte nodig. Volgens Rasji eist Beit Sjammai 8 ammot werkruimte.

Hoelang is een amma volgens Rawa
Rawa zei in naam van Rav Nachman: Alle amma’s zijn zes tefachiem, maar de soeka en de kora meten wij
met een stijf toegeknepen vuistbreedte en de kilaïm meten wij met de vingers lichtelijk van elkaar gespreid.


