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Overzicht Teroema (Sjemot/Exodus 25:1-27:19)

ashem geeft Mosjé de opdracht om een Misjkan (heiligdom) te bouwen en geeft hem gedetailleerde
instructies. De Israëlieten worden gevraagd hun kostbare metalen en edelstenen te geven voor dat
doel, als mede weefsels, huiden, olie en specerijen. Op de binnenplaats van het Misjkan is een altaar

voor de brandoffers en een wasbekken voor de Kohaniem – priesters – om hun handen en voeten te wassen.
De Tent van de Samenkomst wordt door een gordijn in twee vertrekken verdeeld. Het buitenste vertrek is
alleen toegankelijk voor de Kohaniem, de nakomelingen van Aharon. Hier staat een tafel met toonbroden, de
menora – zevenarmige kandelaar – en het gouden reukwerk altaar. De binnenste kamer, het Heiligste der
Heiligen, mag alleen door de Kohen Gadol – de hoge priester – betreden worden en dan nog alleen maar
eenmaal per jaar, op Jom Kippoer. Hier staat de Ark, waarin de Tien Geboden, ingegraveerd in de twee ste-
nen tabletten, liggen, die Hasjem op de Berg Sinai aan het Joodse Volk gegeven heeft. Al de voorwerpen en
al het vaatwerk, dat in het Misjkan gebruikt moet worden, zowel als de constructie van het Misjkan, worden
uitgebreid en in detail beschreven.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Haftara Teroema (I Koningen 5:26-6:13)

De bouw van de Tempel van Koning Salomo
De Haftara begint met de grote wijsheid van Koning Salomo te vermelden en dat er vrede heerste tussen
Koning Salomo en Chiram, de koning van Tyrus (gelegen in het hedendaagse Libanon). Koning Salomo
recruteerde 30.000 man om in Libanon te werken. Hij rouleerde hen in groepen van 10.000 per keer. Hij
stuurde iedereen voor een maand naar Libanon en dan mochten ze terugkomen en twee maanden
thuisblijven. Er werkten 150.000 mensen aan de Tempel, met 3.300 opzichters. Zij begonnen met het
uithakken en vervoer van reusachtige stenen voor de fundering van de Tempel. 480 jaar na de Exodus uit
Egypte, in het vierde jaar van de regering van Koning Salomo (toen hij 16 jaar was) begon hij met de bouw
van de Tempel. De Tempel was 60 el lang, 20 el breed en 30 el hoog. Verdere informatie wordt gegeven
over de bouw van de Tempel. De Tempel werd gebouwd van hele stenen en het metaal van gereedschap
werd daarbij niet gehoord. De Tempel werd met balken en cederhout afgedekt. De Haftara besluit met de
woorden van Hasjem: „Wat dit huis betreft, dat je bouwt, indien je wandelt volgens Mijn wetten en Mijn
rechtsvoorschriften zult uitvoeren en als je al Mijn geboden zult naleven en die zal volgen, dan zal Ik Mijn
belofte, die Ik je vader David heb gedaan, met jou nakomen, en dan zal Ik daar wonen, te midden van de
Israëlieten en Ik zal Mijn volk Israël nooit verlaten.”

Het verband tussen de parasja en de Haftara
De parasja vertelt ons over de bouw van het Misjkan (letterlijk: de Woning [van Hasjem], de reizende
Tempel), waarin de heilige voorwerpen van het Joodse volk bewaard werden. Het Misjkan bevatte de Aron
Hakodesj [de Heilige Ark] van het Verbond, waarin de Stenen Tafelen met de Tien Geboden lagen, de
Menora [de zevenarmige kandelaar] en het Offer-altaar. In de Haftara lezen wij over de bouw van het Beit
HaMikdasj – de Tempel, dat na 480 jaar de plaats in nam van het Misjkan.

De betekenis van de parasja en de Haftara voor vandaag
Het Misjkan wordt in Tora ook de Tent der Samenkomst genoemd. Daar verzamelde het volk zich om te
horen wat Mosjé Rabbeinoe hen te leren had. In het Beit HaMikdasj kwam het volk bijeen om de zegeningen
van de Kohaniem [de priesters] in ontvangst te nemen.

Vandaag hebben wij, ten gevolge van onze grote zonden, geen Tempel en geen Misjkan meer, maar we
hebben wel een Huis van Samenkomst, een Beit Knesset of Synagoge [lett.: huis van samenkomst of
vergaderplaats] waar we kunnen horen voorlezen uit Tora en gezamelijk kunnen leren. Wanneer wij allen op
Sjabbat samen naar de synagoge komen (en iemand uitnodigen die anders niet zou komen), misschien
krijgen wij dan weer het Grote Huis van Samenkomst terug.
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Inzicht in Parasjat Teroema 5773
„Spreek tot de Israëlieten en laat hen voor Mij een bijdrage nemen. Van ieder persoon, wiens hart
hem daartoe aanspoort, zullen jullie Mijn heffing aannemen” (25:2)

Parasjat Troema wordt vooraf gegaan door Parasjat Jitro en Misjpatiem. Beide afdelingen concentreren zich
op de halachische aspecten van ons leven. Parasjat Jitro behandelt de Openbaring op Har Sinai en de Aseret
Hadibrot, Tien Geboden. Vervolgens komt parasjat Misjpatiem, met veel wetten, waarvan de meeste
betrekking hebben op de relatie van de mens met zijn medemens. Parasjat Teroema volgt met Hasjems gebod
dat iedereen verantwoordelijk is om te dragen aan de bouw van het Misjkan. Een les kan worden afgeleid uit
de volgorde van de parasjiot. Om Tora te overleven, moeten we bereid zijn om het te steunen. Hachzakat ha
Tora, de ondersteuning van personen die Tora studeren, het ondersteunen van de instellingen waarin de Tora
wordt onderwezen en bestudeerd, dat alles verzekert de toekomst van Tora.
De Midrasj vertelt ons dat Klal Jsrael de woorden uitsprak, „Naäsee wenisjma,” – „We zullen doen en wij
zullen luisteren” – als teken van hun overweldigende toewijding aan de Tora. Hasjem antwoordde:
„Wejikchoe Li Teroema” – „en zij zullen voor mij teroema nemen.” Hasjem vertelde hen eenvoudig: als
jullie de garantie willen hebben dat de Tora, die je zojuist hebt aanvaard, een deel van jullie toekomst zal
blijven, dan moet je bereid zijn om teroema te geven, iets op te geven om de Tora te steunen.
Het idee van het doneren aan het Misjkan geeft een dieper perspectief. Zoals de commentatoren vragen: Als
Hasjem wilde vragen om een bijdrage, dan had Tora moeten zeggen, „Wejitnoe,” – „en zij zullen geven.”
Waarom staat er, „Wejikchoe” – „en zij zullen nemen”? HaRav Eliyahu Schlessinger, Sjlita, citeert HaRav
Eliyahu E. Dessler, zl, in Michtav M'Eliyahu, die ons een diepe les leert over het begrip „geven.” Het is
algemeen aanvaard dat om een relatie van affectie te bereiken, men giften van de ander moet ontvangt.
Bijvoorbeeld, kinderen houden van hun ouders wanneer ze geschenken van hen krijgen, mensen ontwikkelen
een genegenheid voor anderen die hen geschenken geven - ongeacht de aard van het geschenk. HaRav
Dessler meent dat dit niet correct is. Het omgekeerde is waar: men ontwikkelt een gevoel van genegenheid
voor iemand die men heeft geholpen of een geschenk heeft gegeven. Wanneer men zijn kracht, inspanning,
bekwaamheid, zijn kostbare tijd - aan iemand wijdt, dan ontwikkelt men een gevoel van nabijheid, een
gevoel van verwantschap, een gevoel van liefde. Nee, het is niet het nemen, maar door te geven, dat dit
niveau in de relatie bereikt wordt.
In de Talmoed Bava Metzia 38a, zeggen Chazal: „Een man heeft liever zijn eigen kav (een kleine maat) dan
negen kaviem van iemand anders.” Rasji legt uit, dat ook al is datgene wat hij heeft heel weinig - het is nog
steeds van hem, hij heeft ervoor gewerkt. We ontwikkelen een relatie met het object van onze eigen
persoonlijke inspanning. In de Talmoed Sjabbat 88b, vertellen Chazal ons dat Hasjem Har Sinai over de
hoofden van Klal Jisraël hield en zei: „Als je de Tora accepteert, dan zal het goed zijn, maar als je dat niet
doet, zal hier je graf zijn.” Volgens de verklaring van Chazal gebeurde de oorspronkelijke aanvaarding van
de Tora onder dwang. Ons wordt geleerd dat Klal Jisrael op Poeriem de Tora vrijwillig en ondubbelzinnig
aanvaardde. Aan een volledige behandeling van dit idee, zouden we een heel artikel kunnen wijden. Het
volstaat te zeggen: de originele acceptatie van de Tora door Klal Jisraël is raadselachtig. Men kan
gedwongen worden om de mitswot te accepteren die actiegericht zijn. Dit is niet het geval met die mitswot
die hart-gericht zijn, die zich richten op de emoties, zoals liefde voor Hasjem en geloof in Hasjem. Hoe kan
men onder druk gezet worden om te handelen op een manier die een reactie is op een spontane emotie?
Ofwel men voelt de emotie of men voelt dat niet.
HaRav Schlessinger legt uit dat dit de onderliggende reden is voor de opdracht om „teroema te nemen voor
het Misjkan.” Door Klal Jsrael in de gelegenheid te stellen iets te geven voor het Misjkan, maakte Hasjem
het hen mogelijk om ahavat Hasjem en ahavat Tora oe'mitswot te ontwikkelen. De liefde zou zich
ontwikkelen als zij iets uit hun zakken en iets van zichzelf zouden geven. Door te geven schept men een
band met de ontvanger. Het Misjkan deed verzoening voor de zonde van het Gouden Kalf. De oorsprong van
de zonde lag in hun gebrek aan liefde voor de Almachtige. Als ze ahavat Hasjem zouden hebben gehad,
zouden ze niet gezondigd hebben.
Alle mitswot die Hasjem ons geeft zijn er om dit doel te vervullen: om onze ahavat Hasjem te ontwikkelen.
Door het uitvoeren van Zijn mitswot, wordt onze liefde voor Hem groter en meer uitgesproken. Dit is
consistent met de beroemde woorden van Chazal: Rabbi Chananja ben Akasjia zegt: „Hasjem wilde aan
Jisraël verdienste geven. Daarom heeft Hij voor hen Tora en mitswot vermeerderd.” Hasjem wilde Zijn volk
in de gelegenheid stellen Tora en mitswot te houden. Om dit te bereiken, gaf Hij hen een veelheid van
mitswot. Hoe meer mitswot men doet, des te groter zal iemands verlangen en liefde voor Hem zijn. Helaas,
het omgekeerde is evenzeer waar.

Uit Peninim on the Torah door Rabbi A. Leib Scheinbaum
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MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:2

יָכֹול לַחֲזֹור ,רַּבִי מֵאִיר אֹומֵר,נֶאֱמָנִין עָלַי ׁשְלׁשָה רֹועֵי בָקָר,נֶאֱמָן עָלַי ָאבִיָך,ָאמַר לֹו נֶאֱמָן עָלַי ַאּבָא
רַּבִי ,אׁשְָךהָיָה חַּיָב לַחֲבֵרֹו ׁשְבּועָה וְָאמַר לֹו ּדֹור לִי בְחַּיֵי ֹר.אֵינֹו יָכֹול לַחֲזֹור ּבֹו,וַחֲכָמִים אֹומְרִים.ּבֹו

:אֵינֹו יָכֹול לַחֲזֹור ּבֹו,וַחֲכָמִים אֹומְרִים.יָכֹול לַחֲזֹור ּבֹו,מֵאִיר אֹומֵר
Als hij tegen hem zegt: „Vader is acceptabel voor mij,” [of] „Je vader is acceptabel voor mij,” [of] drie
veeherders zijn acceptabel voor mij” – daarvan zegt Rabbi Meïer dat hij daarop mag terugkomen, maar de
Geleerden zeggen: hij mag er niet op terugkomen. Als hij aan zijn vriend een eed verplicht was en hij zegt:
„Zweer mij bij het leven van je hoofd” – daarvan zegt Rabbi Meïer dat hij dat mag intrekken, maar de
Geleerden zeggen: dat mag hij niet.

Toelichting
Een familielid van een van de partijen in een rechtszaak is gediskwalificeerd om als rechter in die zaak zitting te nemen
of om als getuige op te treden. Hetzelfde geldt voor mensen die onbetrouwbaar zijn. Als echter een rechtspartij ermee
instemt dat een familielid of een misdadiger als rechter zitting neemt of als getuige optreedt in zijn zaak, dan verschillen
Rabbi Meïer en de Geleerden erover of hij nog kan terugkomen op zijn instemming.
Als hij – één van de rechtspartijen.
Tegen hem zegt – Tegen zijn tegenpartij.
Vader … [of] jouw vader is acceptabel voor mij – D.w.z., ik ga ermee akkoord dat mijn vader of jouw vader als
rechter over onze zaak zal beslissen of als getuige zal optreden, ondanks dat hij naaste familie is en dus ongeschikt is
voor die taak.
[Of] drie veeherders zijn acceptabel voor mij – D.w.z., ik ga er mee akkoord dat de rechtbank die over onze zaak
beslist, bestaat uit drie herders, die geen deskundigen zijn op het gebied van de rechtspraak, want ze hebben nooit
zitting in een rechtbank.
Rabbi Meïer zegt dat hij daarop mag terugkomen – Hij mag, zelfs als de rechtzaak al is afgerond, terug komen op
zijn acceptatie en zeggen dat hij alleen gekwalificeerde rechters of getuigen wil en dat hij de uitspraak van deze
rechtbank niet accepteert.
Maar de Geleerden zeggen: hij mag er niet op terugkomen – wanneer de rechtzaak al is geëindigd.
Als hij een eed verplicht was – D.w.z., er werd van hem geld geëist van iemand die beweert dat aan hem geleend te
hebben, of een werknemer eist zijn salaris, en hij ontkent het schuldig te zijn. Dan legt de rechtbank hem een eed op.
En hij zegt – de andere partij zegt dat.
Zweer bij het leven van je hoofd – Dan zal ik die eed accepteren en dan hoef je niet de eed van de rechtbank te
zweren, waar de Naam van Hasjem in genoemd moet worden. [De mensen waren in het algemeen zeer huiverig die eed
van de rechtbank uit te spreken.]
Rabbi Meïer zei dat hij dat mag intrekken – d.w.z., dat de tegenpartij alsnog mag eisen dat hij de eed van de
rechtbank zweert en dat hij de gedane eed niet accepteert.
Maar de Geleerden zeggen: dat mag hij niet – Als de ene partij de geëiste eed heeft afgelegd mag de tegenpartij niet
meer alsnog een eed van de rechtbank eisen.
De halacha is volgens de Geleerden (RAV).

Chassidisch inzicht in de parasja
Sinai of Heiligdom
Door Rabbi Yossi Goldman

En in het begin was G-d dakloos, en dus vroeg G-d Zijn volk om
voor Hem een woning op te zetten. Waar staat dat? Nou ja, nergens,
eigenlijk. Maar het betekent dat G-d Mozes de opdracht gaf om de
mensen te vertellen: „Zij zullen zorgen voor Mij een Heiligdom te
maken, en Ik zal in hun midden wonen.”
Nu is de vraag, was G-d echt dakloos? Woonde Hij niet al tussen
de mensen? Wel, het was net de vorige week dat we lazen over de
openbaring op Sinai, waar G-d uit de hemel neerdaalde naar de
aarde. Dus waarom opeens de behoefte aan een heiligdom voor
Hem?
Het antwoord is dat er een fundamenteel verschil is tussen Sinai en
het Heiligdom. Sinai was een openbaring van boven aan de mensen opgedrongen. G-d initieerde en activeerde die
ontmoeting. In deze ervaring was het Joodse volk enigszins passief. Alle donder en bliksem, zowel lichamelijk als
geestelijk, kwam op hen neer uit de hoogte.
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Het Heiligdom moest echter door de mensen zelf worden gebouwd. Zij moesten het initiatief nemen. Van de fondsen-
werving campagne voor de grondstoffen die nodig waren voor het heiligdom, tot de bouten en moeren voor de bouw,
was het Misjkan een door de mens gemaakt bouwwerk.
Op Sinaï open de hemel zich voor de grootste klank-en lichtshow op aarde, waardoor een natie gebiologeerd en met
ontzag vervuld werd. Maar zij zelf waren passieve ontvangers van dit unieke, nooit-meer-herhaalde geschenk van
boven.
Om een heiligdom te bouwen was een complete bouwcampagne nodig. Mannen en vrouwen, jong en oud, iedereen
moest de handen uit de mouwen steken. Het duurde weken en maanden van hard werken, zinvolle bijdragen van ieder
individu, planning en programmering, ontwerpen en vervolgens daadwerkelijk bouwen van een heilig huis voor G-d.
We hebben het doen gebeuren. En daarbij, het waren de mensen die G-d naar beneden op aarde brachten.
Blijkbaar was het belangrijk voor de Joden om de waarde, die G-d aan zelfhulp hecht, te appreciëren en om te werken
aan projecten met een spirituele aard. Het is niet goed genoeg om te zitten wachten op de buitengewone openbaringen,
die once-in-a-lifetime hemelse bezoeken die de goede G-d ons schenkt. Het is noodzakelijk voor ons om de
infrastructuur te creëren, om de bouwstenen in onze handen te nemen en „Mij een heiligdom te maken.”
Om het simpel te zeggen, wachten we op G-d, of zit G-d op ons te wachten? Wie doet de volgende stap?
Ik ontmoette niet lang geleden een man en, zoals zo vaak gebeurt met rabbijnen, de discussie ging in de richting van
religie. Hij was er nogal bot over. „Niet voor mij, rabbi,” zei hij. „Als G-d gewild had dat ik religieus zou zijn, dan had
Hij ervoor moeten zorgen dat ik in Bnei Brak geboren was, of ten minste in een religieuze familie hier.” Ik vertelde hem
dat hij me deed denken aan de komiek die een vreselijke angst voor vliegen had, en aanvoerde dat „als G-d de bedoe-
ling had dat de mens zou kunnen vliegen, dan zou Hij hem vleugels hebben gegeven of het in ieder geval gemakkelijker
hebben gemaakt om naar het vliegveld te komen!” Dus hij zei: „Als G-d wilde dat ik een engel zou zijn, dan had Hij me
ook wel vleugels gegeven.”
In feite heeft G-d ons vleugels gegeven. Daar ging het nu juist allemaal over op Sinai. Hij gaf ons een dosis openbaring,
een spirituele shocktherapie die ons heeft verzadigd met de eeuwige capaciteit om hoog te vliegen, om aan het G-dde-
lijke te geraken. Maar dat waren alleen de instrumenten, nu moeten we leren vliegen. We kunnen zijn begiftigd met het
potentieel om onze verbinding met het G-ddelijke te ontwikkelen, maar na Sinaï het is aan ons om het te laten gebeuren
en om onze aangeboren kracht naar de voorgrond te brengen.
Ware openbaring is zeldzaam. Hoewel er zeker van die speciale momenten zijn waarop we getuige zijn van de onmis-
kenbare aanwezigheid van G-d in ons leven, kunnen we niet wachten tot de bliksem inslaat. We moeten onze persoon-
lijke heiligdommen bouwen voor G-d om Hem te omhelzen en Hem in onze huizen en families te brengen.
De Rebbe van Kotzk werd ooit eens door iemand gevraagd: „Waar is G-d?” Hij antwoordde: „Waar jij Hem gelaten hebt.”

Talmoed Bavli Eroevien
De voornaamste onderwerpen van Daf 4

Door Zwi Goldberg, zwigold@netvision.net.il, www.hoor-israel.org

Daf 4a

De lengte van een amma (vervolg)
We hebben op de vorige daf gezien dat volgens Rav Nachman niet alle ammot even lang zijn en dat er een
meningsverschil is tussen Abbajjé en Rava over wat Rav Nachman nu precies gezegd heeft: zijn er ammot van vijf en
ammot van zes tefachiem (volgens Abbajjé’s interpretatie) of zijn alle ammot zes tefachiem lang, maar bij sommige
tefachiem is er wat ruimte tussen de vingers (een „lachende” tefach) en zo’n tefach is dus iets langer, terwijl sommige
ammot gemeten worden met tefachiem waarvan de vingers stijf tegen elkaar liggen als een vuist (een droevige tefach)
(volgens Rava)?
Een Baraita wordt aangehaald als steun voor Rava’s interpretatie: ALLE AMMOT DIE
DE GELEERDEN NOEMEN, ZIJN EEN AMMA VAN ZES TEFACHIEM, MAAR ZE ZIJN NIET
ALLEN AAN ELKAAR GELIJK. RABBAN SJIM’ON BEN GAMLIËL ZEGT: ALLE AMMOT
DIE DE GELEERDEN GEBRUIKTEN VOOR KILAÏM , ZIJN EEN AMMA VAN ZES TEFACHIEM,
MAAR ZE ZIJN NIET ALLEMAAL AAN ELKAAR GELIJK (d.w.z. er zijn „lachende”
ammot en „droevige” ammot).
Het is duidelijk dat de Geleerden van deze Baraita Rava steunen, want Rav
Nachman heeft gezegd dat de halacha altijd volgens de anonieme Tanna Kamma
gaat. Hoe kan dan Abbajjé beweren dat Rav Nachman iets anders gezegd heeft?
ANTWOORD (Abbajjé): Volgens mijn versie van Rav Nachmans uitspraak, volgt
hij Rabban Sjim’on ben Gamliël en niet de Tanna Kamma en is er dus een
meningsverschil tussen de Tannaïem.
ANTWOORD (Rava): R. Sjim’on verklaart alleen dat de ammot van kilaïm
„lachende” ammot zijn.

Het buitenaltaar

Hoorn – קרן

Basis – יסוד

Richel – סובב

1[5]

1 [5]

5 [6]

1 [5]

3 [6]

1 [5]

De getallen tussen haakjes geven aan of
het een amma van 5 of 6 tefachiem is

mailto:zwigold@netvision.net.il
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De maten van het altaar
In Jechezkel (43:13) worden de maten van het Altaar genoemd die gemeten worden in ammot van 5 tefachiem: De
basis, de richel en de hoorns van het altaar zijn één amma van vijf tefachiem. De overige maten van het altaar worden
gemeten in ammot van zes tefachiem (zie tekening).

De maten zijn aan Mosjé Rabbeinoe gegeven op Sinaï
Rav Chia bar Asji heeft gezegd: Rav heeft gezegd dat de wetten betreffende afmetingen [zoals een kezajit e.d.] en
afscheidingen, mondeling door G-d aan Mosjé Rabbeinoe op Sinaï gegeven zijn [Halacha LeMosjé MiSinai] maar ze
staan niet in de geschreven Tora. Er zijn echter wetten die afgeleid zijn uit de tekst van de Tora en die vallen niet onder
deze definitie.

Bijbelse maten
Rav Chanan heeft gezegd: „Het vers [Devariem 8:8] ‘Een land van tarwe en gerst en wijn en vijgen en granaatappelen,
een land van olie-gevende olijven en honing’ werd gezegd met het doel om er maten van af te leiden.”
Tarwe: Wanneer iemand met kleren en schoenen aan een huis binnengaat waar tsara’at heerst, dan wordt hij zelf
onmuiddellijk tamee, maar zijn kleren en schoenen pas nadat de tijd verlopen is die nodig is om een half tarwebrood te
eten.
Gerst: Een stuk bot van een mens, ter grootte van een gerstenkorrel brengt toema over door aanraking of dragen.
Wijn: De hoeveelheid van een reviïet [80 tot 150 ml] wijn is verboden voor een nazier.

Daf 4b
Vijgen: Men is strafbaar wanneer men de hoeveelheid van een gedroogde vijg of meer op Sjabbat naar buiten brengt.
Granaatappelen: Huishoudelijke artikelen verliezen hun toema als er een gat in zit ter grootte van een granaatappel.
Olijven: De meest voorkomende minimum maat is die van een kezajit [olijf-grootte].
[Dadel-] honing: De minimum hoeveelheid voedsel waarvoor men strafbaar is als men dat eet op Jom Kippoer.

De Gemara werpt tegen dat dit vers alleen maar dient als een basis voor de Rabbijnse wetten voor deze maten, maar dat
het vers zelf de maten niet noemt.

Voorschriften betreffende een mikwe
Een vers in Wajjikra 15:15 zegt dat men zijn hele lichaam onder moet dompelen in een mikwe. Een Baraita leert
daarvan dat er zich niets mag bevinden tussen zijn lichaam en het water. De Rabbijnen hebben hieruit geconcludeerd
dat een mikwe de minimum afmeting moet hebben van een amma bij een amma en drie ammot hoog. Dit voorschrift is
dus gebaseerd op Tora.
Het vers zegt: „het hele lichaam,” dus mag er geen deel van het lichaam zijn, dat niet met het water in aanraking komt,
bijvoorbeeld doordat er zich iets bevindt tussen het lichaam en het water. Dus ook het verbod op een afscheiding tussen
het lichaam en het mikwe-water is een Tora-gebod.
Rabba bar Rav Hoena zegt: zelfs een enkele knoop in een haar vormt een afscheiding, want die knoop kan zo strak zijn,
dat het water er niet tussen kan komen. En deze afscheiding kan gevoegd worden bij andere afscheidingen. Echter een
een knoop in drie haren, daarvan is niet duidelijk of die zo strak kan worden aangetrokken, dat het water er niet meer
binnen kan dringen.
R. Jitschak heeft gezegd: Een afscheiding tussen lichaam en water die het grootste deel [van het haar (Rasji)] bedekt en
waar men bezwaar tegen heeft [d.w.z. die men verwijderen wil], vormt volgens Tora een afscheiding die de onderdom-
peling in het mikwe ongeldig maakt. Maar een afscheiding waar men geen bezwaar tegen heeft, vormt geen afscheiding
volgens Tora, zelfs niet wanneeer dat het merendeel van het haar bedekt. Maar de Rabbijnen hebben een afscheiding die
het grootste deel bedekt, verboden, ook als men er geen bezwaar tegen heeft. En ook een afscheiding die slechts een
klein deel bedekt maar waartegen men bezwaar heeft, maakt de onderdompeling ongeldig. [Volgens Tora-wet maakt
een afscheiding de onderdompeling ongeldig wanneer de afscheiding zowel het merendeel bedekt als ongewenst wordt
bevonden. De Rabbijnen hebben daaraan toegevoegd dat als één van deze beperkende factoren aanwezig is, de onder-
dompeling ook ongeldig is.]
De Rabbijnen hebben echter niet een afscheiding verboden die slechts een minderheid bedekt en waartegen men ook
geen bezwaar maakt. Want de ingestelde verordening van de Rabbijnen is gemaakt om te voorkomen dat de mensen een
Tora-verbod zouden overtreden, maar in het algemeen maken de Rabbijnen geen extra verordening om overtreding van
een Rabbijns verbod te voorkomen.

Nogmaals maten: gebaseerd op de schriftelijke Tora of op de Mondeling leer?
De Gemara komt nogmaals terug op de bewering van Rav dat de wetten
voor de maten mondeling door G-d aan Mosjé zijn verteld op Sinaï en
vraagt: De Misjna in traktaat Soeka (4b-5a) zegt dat de minimum hoogte
voor een afscheiding 10 tefachiem is. Dit wordt afgeleid van het vers
[Sjemot 25:10] „en de hoogte van de ark is 1½ amma [1½ × 6] = 9
tefachiem.” De hoogte van het deksel was 1 tefach, dus de totale hoogte
van de afscheiding was 10 tefachiem. Hieraan zien wij dat deze maat
voor de afscheiding berust op de schriftelijke Tora?
Volgens R. Jehoeda waren de afmetingen van de Ark in ammot van 5
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tefachiem, zodat de hoogte van de Ark 1½ × 5 + 1 = 8½ tefach was. En de minimum maat voor de wanden van een soeka
[10 tefachiem] is een wet uit de Mondelinge Leer.
Een andere verklaring: de wetten van legoed en lawoed en de wet van een gebogen soeka-wand zijn afkomstig van de
mondelinge leer.
[De wet van legoed is dat als de wanden van een soeka 10 tefachiem hoog zijn en het schach op een hoogte van 20
amma ligt, boven de wanden, de wanden beschouwd worden alsof zij tot aan het schach doorlopen. Omgekeerd wordt
bijvoorbeeld een hek om een balkon, dat tien tefachiem hoog is, geacht door te lopen tot aan de grond.
De wet van lawoed veronderstelt dat een gat van minder dan drie tefachiem als gesloten kan worden beschouwd.
De wet van een gebogen soeka-wand zegt dat een stuk dakbedekking van een soeka, dat gesloten is en niet geschikt is
als schach, maar dat vast ligt tegen een zijwand van de soeka en dat niet breder is dan 4 ammot, beschouwd wordt als
een deel van de soeka-wand, die naar binnengebogen is (zie tekening).]

Uit de schatkist van Chassidische Verhalen
ZELFS NIET DE BAÄL SJEM TOV

Een Jood, zuchtend onder ernstige problemen, kwam bij de Baäl Sjem Tov, op zoek naar verlichting en
hulp. Hij barstte uit in tranen en smeekte de Baäl Sjem Tov hem te helpen door middel van zijn gebeden.
Ging het om gezondheid? Kinderen? Geld? We weten het niet.
Wat iedereen wel weet is de uitzonderlijke liefde en toewijding die de Baäl Sjam Tov had voor iedere Jood.
Hij voelde zich zo beroerd voor deze lijdende persoon dat hij bereid was alles te doen wat in zijn vermogen
lag om de man zijn ellende te verlichten, maar met zijn geestlijk oog kon hij al zien dat er niets was wat hij
persoonlijk kon doen om hem te helpen.
De Baäl Sjem Tov ging naar zijn boekenkast en haalde er een deel van de Talmoed uit. Het was Traktaat
Bava Batra. Hij bladerde er doorheen tot zijn oog op een zin onderaan blad 15b viel: „‘Iedereen die een munt
van Ijov (Job) kreeg, werd gezegend’ – want Ijov was succesvol met tsedaka (zijn liefdadigheid).”
Hij realiseerde zich dat het feit dat hij naar deze woorden was getrokken, geen toeval was, maar G-ddelijke
voorzienigheid. Op een of andere manier was dit de sleutel waarmee deze Jood geholpen kon worden.
Hij dacht diep na. Wat was hier de boodschap? Ten slotte dacht hij dat hij de Hemelse boodschap begrepen
had. Hij herinnerde zich dat in de stad Brody een Jood woonde, Sjabtai Meïer geheten, die wist wat Tora-
studie was en en die royaal gaf aan waardevolle doeleinden. Dankzij zijn verdienste dat hij altijd altruïstisch
en met een goed hart gaf, had G-d hem gezegend met grote rijkdom. Hij, op zijn beurt, bad tot de Heilige om
„succes bij tsedaka.” En ook dat werd hem gegund. Nooit kwam de tsedaka die hij weg gaf in handen van
wie het niet verdiende [de eerste interpretatie in datzelfde traktaat, folio 9b], en voor ieder die een of andere
bijdrage van hem kreeg, gebeurde er goede dingen. Inderdaad, zijn verzoeken aan G-d werden altijd vervuld.
Niet dat hij ooit iets voor zichzelf vroeg. Hij veranderde zijn persoonlijke levenswijze in het geheel niet en
zijn huis was nog altijd hetzelfde, zoals het voorheen was. Hij gaf alleen nog meer tsedaka.
Toen de Baäl Sjem Tov aan deze speciale figuur dacht, begreep hij onmiddellijk waarom de Hemel de
gedachte in zijn hoofd had gezet om juist dat deel van de Talmoed te grijpen en waarom hij naar die passage
geleid was. Het was opdat hij zo denken aan Sjabtai Meïer uit Brody! De Baäl Sjem Tov was goed op de
hoogte van de Hemelse beslissing dat Sjabtai Meïer succes zou hebben met zijn tsedaka. Misschien kon hij
het instrument zijn voor de redding van deze ongelukkige Jood die zo wanhopig hulp nodig had.
De Baäl Sjem Tov wendde zich tot de man voor hem, die zich intussen een beetje oncomfortabel was gaan
voelen door de lange stilte van de Baäl Sjem Tov. De Baäl Sjem Tov vertelde hem naar Brody te reizen en
daar te zoeken naar een zeker Sjabtai Meïer. „Deze Sjabtai Meïer,” legde de Baäl Sjem Tov uit, „heeft een
grote reputatie van gastvrijheid en hij zal je zeker uitnodigen voor Sjabbat. Dat moet je aannemen en na
Sjabbat vraag je hem jou een zegen te geven voor Hemelse redding op basis van zijn verdienste dankzij zijn
grote prestaties op het gebied van tsedaka.”
De Jood ging natuurlijk naar Brody en bracht de Sjabbat als een van de vele gasten van de Sjabtai Meïer
door. Hij was diep onder de indruk van zijn gastheer, die iedere gast royaal bediende van het beste wat hij
bezat. Zondag, toen hij op het punt stond afscheid te nemen van zijn gastheer, verzocht hij hem om een
zegen, zoals de Baäl Sjem Tov hem geïnstrueerd had.
R. Sjabtai Meïer zegende hem van ganzer harte.
En het werkte.
Zelfs ondanks dat de Baäl Sjem Tov, met al zijn krachten deze Jood niet direct zelf kon helpen, was R.
Sjabtai Meïer in staat hem te redden dankzij de verdienste van zijn vele goede daden.

[Translated-adapted by from Ahavat Yisrael #10 (based on a letter from the sixth Lubavitcher Rebbe, R. Yosef
Yitzchak Schneersohn)- first published in Kfar Chabad Magazine - English).] [Met toestemming in het Nederlands
vertaald door Zwi Goldberg]


