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Overzicht Parasjat Wajjakheel-Pekoedei (Sjemot 35:1 –40:38)

osjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal
voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die-
renhuiden en garen, zowel als kruiden en olijfolie voor de menora en voor de zalving. De vorsten

van elk van de twaalf stammen brengen de edelstenen voor de borstplaat en efod van de Kohen Ĝadol.
Hasjem wijst Betsalel en Oholiav aan als meester-vaklieden voor de bouw van het Misjkan en het
bijbehorende vaatwerk. Bnei Jisraël geven zoveel dat Mosjé op zeker moment de giften moet weigeren.
Speciale gordijnen met twee verschillende bedekkingen worden ontworpen om dienst te doen als materiaal
voor het dak en de ingang van het Misjkan. Met goud bedekte panelen op zilveren voetstukken worden met
elkaar verbonden en vormen de muren van het Misjkan. Betsalel maakt de aron hakodesj (de heilige ark),
waarin de Tabletten met de Tien Geboden bewaard worden, van hout, van binnen en van buiten overdekt met
goud. Op de deksel van de ark bevinden zich twee kleine figuurtjes, die met hun gezichten naar elkaar
toegekeerd staan, en die met hun vleugels de ark bedekken. De menora – zevenarmige kandelaar – en de
sjoelchan – de tafel met de toonbroden, worden ook van goud gemaakt. Twee altaars worden er gemaakt: een
klein kruidenaltaar van hout, overtrokken met goud, en een groter altaar voor de offers, gemaakt van hout en
overtrokken met koper.
Het boek Sjemot sluit af met deze parasja. Nadat al de verschillende onderdelen die in het Misjkan – de
Woning – gebruikt worden, zoals het vaatwerk, de kleren enz., gereed zijn, geeft Mosjé een com-plete
afreke-ning en telling van alle bijdragen en van de diverse kleren en voorwerpen die vervaardigd zijn. De
Bnei Jisraël brengen alles naar Mosjé. Hij inspecteert alles en constateert dat alles is ge-maakt overeen-
komstig Hasjems opdracht. Mosjé zegent het volk. Hasjem spreekt tot Mosjé en zegt hem dat het Misjkan op
de eerste dag van de eerste maand, dat is de maand Nissan, moet worden opgezet. Hij vertelt Mosjé ook de
volgorde waarin hij het Misjkan en zijn voorwerpen moet opzetten. Mosjé doet alles op de voorgeschreven
manier. Wanneer het Misjkan eindelijk klaar is met ieder voorwerp op zijn plaats, daalt er een wolk op neer,
hetgeen aanduidt dat de Heerlijkheid van Hasjem daar is komen wonen. Wanneer de wolk van boven het
Misjkan wegtrok, dan volgen de Israëlieten de wolk op al hun tochten. En als de wolk niet optrok, dan trok-
ken ook zij niet op. Want overdag was de wolk van Hasjem boven de Woning en ’s nachts was daar een
vuurzuil.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Sjabbat Hachodesj (Jechezkel 45:16-46:18)

(De Maftier wordt gelezen uit Sjemot 12:1-20)

De Haftara: De Haftara begint met de opdracht dat de Nasi verantwoordelijk zal zijn voor de inwijdingsof-
fers van het Derde Beit Hamikdasj [de Derde Tempel] (Rasji zegt dat met de Nasi hier de Kohen Gadol
[Hoge Priester] bedoeld wordt). De Nasi zal de inwijdingsdienst officiëel leiden. Jechezkel schrijft over de
toekomstige zoenoffers en de offers voor de inwijding van het Derde Beit Hamikdasj en wat de Kohen moet
doen met het bloed van het zondoffer. Een gelijk offer zal plaatsvinden op de 7de van de maand voor diege-
nen die uit dwaling gezondigd hebben. In de toekomst zullen er ook weer offers gebracht worden op Pesach
en Soekot. De poort naar het Binnenhof zal alleen op Sjabbatot en Rosj Chodesj geopend worden. Het
mincha offer wordt besproken en de offers voor Sjabbat en het Nieuwe Maanfeest. De Nasi (of Kohen
Gadol) zal via die poort de hal binnentreden, hij zal bij de deurpost blijven straan en de Kohaniem zullen
hem de offers brengen. Het volk zal Hasjem op Sjabbat en Rosj Chodesj dienen. De offers van de Nasi
worden besproken en verdere bijzonderheden van de offers worden behandeld.

Het verband tussen de Maftier en de Haftara: De Maftier van deze week is Parasjat Hachodesj, waar
Hasjem aan Mosjé vertelt dat Nissan de maand zal zijn van de verlossing van het Joodse volk uit Egypte.
Alle voorschriften voor het Pesachoffer worden aan Mosjé geleerd. De Haftara heeft het over een tijd in de
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toekomst. Er is sprake van de inwijdingsceremonie van de Derde Tempel, hetgeen zal plaatsvinden op Rosj
Chodesj Nissan. Toen de Joden op het punt stonden om Egypte te verlaten, was de maand Nissan voor hen
het symbool van het begin van een nieuw tijdperk. Wanneer de Masjiach komt, zal Nissan opnieuw het begin
zijn van een nieuw tijdperk.

Inzicht in Parasjat Wajjakheel-Pekoedei
Uit „Peninim on the Torah” door Rabbi A. Leib Scheinbaum

„Ieder die een wijs hart heeft moet komen en alles maken wat Hasjem geboden heeft” (35:10).

Waarom heeft Mosje Rabbeinoe niet gewoon gezegd: „Allen die wijs van hart zijn onder u moeten komen
voor de bouw van het Misjkan? Zou het niet juister zijn om hen te vertellen wat ze moesten doen, namelijk
de bouw van het Misjkan, in plaats van alleen te vertellen dat ze Hasjems opdracht moesten uitvoeren?
HaRav Moshe Feinstein, zl, maakt een diepe gevolgtrekking. De mens bouwt alleen de structuur, Hasjem
maakt het eigenlijk in een Misjkan / Mikdasj wanneer Zijn Sjechina er rust. Het enige wat we kunnen doen is
het volgen van Hasjems gebod, door ons vast te houden aan Zijn instructies. Alleen dan kunnen we ernaar
streven dat de Sjechina daar zal rusten, waardoor dit bouwwerk in een Misjkan wordt getransformeerd. Elke
davar sjebikedoesja – heilig streven – wordt ingezegend door Hasjem nadat we er de juiste kavanot –
intenties – in hebben gelegd. Dit geldt voor ieder heilige gebouw. Het gebouw wordt heilig wanneer Hasjem
het heiligt op een niveau dat overeenstemt met ons vermogen om te handelen op de wijze die Hij ons
geboden heeft. Het is een tweerichtingsverkeer, we moeten eerst ons deel doen.

„Zie, Hasjem heeft Betzalel ben Oeri ben Choer uit de stam Jehoeda met name genoemd” (35:30).

Elke keer als de Tora Betzalel’s stamboom opgeeft, gaat het twee generaties terug tot zijn grootvader Choer.
Choer heeft een belangrijke rol gespeeld op de kijk die Betzalel had op het leven. Inderdaad, het was
waarschijnlijk omdat hij afstamde van Choer, dat Betzalel werd uitgekozen om het Misjkan te bouwen.
Slechts een zeer bijzonder individu, wiens toewijding aan Hashem voorbeeldig was, zou deze ongekende
inspanning op zich nemen. Choer was degene die de erev rav – de gemengde menigte die met de Joden uit
Egypte mee kwam – uitdaagde, toen zij in opstand kwamen tegen Hasjem en het Gouden-Kalf wilden
bouwen. Hij werd gedood voor zijn toewijding. Zijn geest van mesirat nefesj – zelfopoffering – bleef levend
in zijn familie. Zijn kleinzoon was bereid om moser nefesj te zijn – zich op te offeren, om het de Misjkan, dat
zou boeten voor de zonde van het Gouden Kalf, te bouwen. Dat incident veroorzaakte zijn grootvaders
dood. Hasjem had behoefte aan een persoon wiens toewijding aan Hem zo groot was, dat hij zelfs zijn eigen
persoonlijke gevoelens zou negeren. Dat was van de zechoet – de verdienste – van Choer; het was zijn
beloning. Zijn kleinzoon zou de architect van het heilige Misjkan zijn.
In Sjemot 34:7 vertelt de Tora ons: „notser chesed l'alafiem,” „(Hasjem) betoont liefde aan duizenden.”
HaRav S.R. Hirsch, zl, merkt op dat het woord "notser" ook „hij creëert” betekent of „hij veroorzaakt te
bloeien.” Zo kan de uitdrukking „notser chesed” een verwijzing zijn naar de welwillendheid van Hasjem. Hij
laat een daad van chesed toe die we uitvoeren om een zaadje van chesed te worden dat ontkiemt, groeit en
bloeit en dat redding voortbrengt op een later tijdstip. Onze goede daden van bestaan niet uit een geïsoleerde
entiteit die eindigt wanneer ze zijn afgerond. Nee, te zijner tijd leiden ze tot ze verlossing en geluk voor de
persoon die de goede daad heeft uitgevoerd. Het gebeurt ook dat de beloning is pas later manifest wordt,
zelfs generaties later, in een nakomeling. Dit is wat er gebeurd is met Choer. Hij handelde. Zijn kleinzoon
deelde in de beloning. Het zaad van mesirat nefesj werd geplant. Het kiemde en bloeide in een kleinzoon die
werd geheiligd met de naam van Hasjem.

Ik hoorde onlangs een intrigerend verhaal van Rabbi Dovid Ordman uit Israel. Ik zal proberen om de essentie
ervan vast te leggen op papier. Een aantal jaren geleden organiseerde de Israëlische regering een luchtbrug
om duizende Falasja Joden uit Ethiopië te halen in een gewaagde reddingsactie, „Operatie Salomo” genaamd.
Op de ene dag waren de Joden nog in Ethiopië, hongerend en levend onder erbarmelijke omstandigheden. De
volgende dag werden ze verwelkomd in Israel - eindelijk vrij. Veel planning en politieke manipulatie was
betrokken bij de uitvoering van deze ongelooflijke reddingsactie. Het gebeurde niet zomaar. Bij de
voorberijdingen achter-de-schermen waren de Verenigde Staten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de
Israëlische regering en de Central Intelligence Agency betrokken. Blijkbaar, voordat de Falasja joden konden
worden bevrijd, was het noodzakelijk voor de Verenigde Staten, die als bemiddelaar fungeerde bij deze red-
ding, om voor twee dingen te zorgen: vijfendertig miljoen dollar en een verontschuldiging, aangeboden door
de president van de Verenigde Staten aan de Ethiopische dictator.
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Het geld leek het minste probleem te zijn geweest. Een verontschuldiging was niet zo eenvoudig te
verkrijgen, noch werd het beschouwd als „diplomatiek correct.” De President belegde een vergadering, die
werd bijgewoond door zijn dertien nauwste adviseurs. Ze werden gevraagd om te stemmen over de kwestie.
Hun stem zou bepalen of deze duizenden Falasja Joden zouden leven of sterven. De stemmen werden
uitgebracht: zes voor en zes tegen. Eén stem moest nog worden uitgebracht, dat van een prominente Afro-
Amerikaan, een vooraanstaand lid van de intelligence community. Iedereen keek naar hem om zijn mening te
horen over deze doorslaggevende stem. Hij stond op en sprak de groep toe: „Heren, ik sta op het punt om
mijn stem uit te brengen, maar voordat ik dat doe, wil ik u een verhaal vertellen dat zich zo'n dertig jaar
geleden heeft afgespeeld en dat sterke weerslag heeft op mijn stemmen.”

„Op een warme, zomeravond in het Harlem van New York, brak een grote brand uit in een woonhuis. Het
vuur laaide op als de mensen alles deden om te ontsnappen. De brandweer deed alles wat in hun macht lag
om de brand bedwingen, maar het was te laat, het vuur was niet onder controle te krijgen. Ze waren in staat
om de huurders te redden - of in ieder geval dat dachten ze, totdat ze naar boven keken en drie jonge
kinderen zagen op de tweede verdieping, schreeuwend uit het raam: „Help Help! Redt ons alsjeblieft!
schreeuwden ze hysterisch. Het hele gebouw stond in vuur en vlam. Niemand zou er nog in kunnen gaan om
hen te redden. Plotseling, als uit het niets, verscheen een jonge man. Alle waarschuwingen van iedereen
negerend, liep hij het gebouw in. Een paar minuten later kwam hij naar buiten met de drie kleine kinderen.
In de tussentijd, keerde de vader van de kinderen, die weg was geweest, terug om de ontzagwekkende
aanblik te zien van zijn drie baby's die uit een brandend gebouw werden gevoerd door een jonge man.
Begrijpelijk, iedereen ging naar de held om hem te prijzen en hem te bedanken voor zijn onzelfzuchtige daad
van heldendom. ‘Het was niets,’ zei hij, ‘ik deed alleen maar een mitswa.’ Dat bleef hij herhalen: ‘Ik deed
alleen maar een mitswa.’ Natuurlijk, niemand begreep wat hij zei.”

„Ik ook,” vervolgde de adviseur, „had tot nu toe niet begrepen wat een mitswa was. Weet u, ik was een van
die drie kinderen, en de jonge man, die ons gered had, was een Ethiopische Jood. Ik weet dat een mitswa een
goede daad is. Ik wil het volk van mijn redder terug betalen, ik wil ook een ‘mitswa’ doen. Ik stem dat
Operatie Salomo in werking worden gesteld.”

Een daad van Chesed, uitgevoerd door een persoon, vele jaren eerder, had een zaadje geplant dat vele jaren
later ontsproot en de redding van duizenden tot stand bracht.

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:5

לֹא,ָאמְרּו לֹו.ּכֹל ׁשֶּלֹא דִּבֶר עִּמֹו ׁשְלׁשָה יָמִים ּבְאֵיבָה,ׂשֹונֵא.זֶה ׁשּוׁשְבִינֹו,אֹוהֵב.הָאֹוהֵב וְהַּׂשֹונֵא
:נֶחְׁשְדּו יִׂשְרָאֵל עַל ּכְָך

Een vriend en een vijand. Een vriend, dat is zijn sjoesjevien; een vijand, dat is iemand die drie dagen niet met
hem gesproken heeft uit vijandschap. Ze zeiden tegen hem: daar is Israël niet van verdacht.

Toelichting
Deze Misjna is het vervolg van de woorden van Rabbi Jehoeda.

Een vriend en een vijand – zijn gediskwalificeerd om als getuige of rechter op te treden.
Sjoesjevien – Iemands beste vriend bij zijn trouwerij, bruidsjonker.
Ze zeiden tegen hem – De andere Geleerden zeiden tegen Rabbi Jehoeda.
Daar is Israël niet van verdacht – Joden worden er niet van verdacht dat zij uit vriendschap of vijandschap valse
getuigenis zouden afleggen. Maar de Geleerden zijn het met Rabbi Jehoeda eens dat een vriend of vijand niet als rechter
in een zaak kan optreden.

Uit de Babylonische Talmoed – Eroevien
De voornaamste onderwerpen van Daf 7

Dat men één poseek moet volgen in zijn strengheid en in zijn soepelheid (vervolg)

Een andere verklaring: beide uitspraken zijn gedaan nadat de Hemelse stem gehoord werd, maar
de uitspraak dat men mag kiezen tussen Beit Sjammai en Beit Hillel is van Rabbi Jehosjoea, die
geen waarde hecht aan Hemelse stemmen.
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En een derde verklaring: er is helemaal geen tegenspraak. Wanneer er een meningsverschil is
tussen Tannaïem of tussen Amoraïem, over een probleem waarvoor niet vaststaat wie men moet
volgen, dan mag men niet de soepele mening van de één en de soepele mening van de ander
volgen, noch de strengheid van de één en de strengheid van de ander, maar men volgt of de één,
of de ander.
Welke verklaring van de Baraita we ook accepteren, het gedrag van de Geleerden van Nehardea
blijft vreemd.
Rav Hoena verklaart: Toen Rav zei dat de halacha de Tanna Kamma volgt en dat er geen deuren
nodig zijn, bedoelde hij dat dit weliswaar de halacha is, maar dat we zo niet in de praktijk
handelen, maar dat we adviseren om deuren aan te brengen, overeenkomstig de mening van R.
Chananja. [D.w.z., dit is de halacha en ieder individu mag zo handelen. Maar dit propageren we
niet in het openbaar, opdat het publiek niet went aan de soepele mening in dit geval en dat ook in
andere gevallen doet (Rasji).]
En een andere verklaring: Het is alleen verboden om twee autoriteiten te volgen, wanneer zij
elkaar tegenspreken. Bijvoorbeeld als in de volgende Baraita: EEN RUGGEGRAAT IS BESCHADIGD EN
DUS NIET TAMEE, ALS ER VOLGENS BEIT SJAMMAI TWEE WERVELS AAN ONTBREKEN, MAAR VOLGENS
BEIT HILLEL ALS ER SLECHTS ÉÉN WERVEL AAN ONTBREEKT. EN EEN SCHEDEL IS NIET COMPLEET, EN
DUS NIET TAMEE, ALS ER EEN GROOT GAT IN ZIT, MAAR BEIT HILLEL ZEGT ALS ER EEN KLEIN GAT IN ZIT.
Dus hier is Beit Sjammai strenger dan Beit Hillel. En Rav Jehoeda zei in naam van Sjmoeël:
hetzelfde geldt in geval van treife: een dier dat één wervel mist, is volgens Beit Hillel treife, maar
volgens Beit Sjammai pas als hij twee wervels mist. Hier is dus Beit Hillel strenger en Beit Sjammai
soepeler. Nu mag men niet voor de toema volgens de Beit Hillel en voor het treife-probleem volgens
Beit Sjammai gaan, maar men moet één Tanna volgen in beide gevallen.
De Gemara werpt tegen: Rabbi Akiva plukte eens etrog’s van de boom op de eerste dag van de
maand Sjewat, en hij scheidde daarvan zowel ma’aser sjeni als ma’aser ani af, en daarbij volgde hij
dus de strengheid van zowel Beit Sjammai als Beit Hillel. [In het eerste, tweede, vierde en vijfde
jaar van de sjemitta-cyclus moet men ma’aser sjeni afscheiden, en in het derde en zesde jaar ma’aser
ani. (De ma’aser sjeni mag de eigenaar zelf houden, maar moet hij opeten in Jeruzalem, ma’aser ani
moet hij aan de armen geven.) Er is een meningsverschil over de vraag wanneer voor bomen het
nieuwe jaar begint: Beit Sjammai zegt op de eerste dag van de maand Sjewat, Beit Hillel zegt op de
vijftiende van de maand Sjewat. Rabbi Akiva plukte op de eerste dag van Sjewat, van volgens Beit
Sjammai het begin van het derde jaar van de sjemitta-cyclus en volgens Beit Sjammai was R. Akiva
dus ma’aser ani schuldig. Volgens Beit Hillel zou het derde jaar pas twee weken later beginnen en
viel die eerste Sjewat dus nog in het tweede jaar en was R. Akiva dus ma’aser sjeni schuldig.] Dus
Rabbi Akiva volgde de strengheid van zowel Beit Sjammai als Beit Hillel!?
De Gemara antwoordt: R. Akiva wilde alleen maar Beit Hillel volgen, maar hij wist niet meer wat
die precies gepaskend had, of het nieuwjaar voor de bomen op Rosj Chodesj Sjewat of op de
vijftiende Sjewat begint. Daarom scheidde hij beide ma’aserot af.

Een mavoi die aan beide uiteinden uitkomt op een resjoet harabbiem

Rav Jehoeda zei in naam van Rav: De discussie tussen de Tanna Kamma en R. Chananja betreft een
mavoi die aan beide kanten op resjoet harabiem uitkomt, alleen dan vereist R. Chananja aan één kant
een deur. Maar als de mavoi aan één of aan beide kanten op een open veld uitkomt, dan is een
tsoerat hapètach aan één kant en een lèchi aan de andere kant
voldoende. [Want een open veld is volgens Tora geen resjoet
harabbiem, maar een door de Rabbijnen ingestelde karmeliet.]
Rav Jehoeda zei verder dat als een mavoi aan één kant uitkomt op
resjoet harabbiem en aan de andere kant uitkomt op een braak stuk
land tussen de huizen, dat aan de andere kant opent naar resjoet
harabbiem [zie tekening], dan is er helemaal geen aanpassing nodig
aan de kant van het braak stuk land, en aan de kant van de resjoet
harabbiem is alleen een lèchi of een kora nodig.
Abbajjé zei: dat wat Rav Jehoeda hier gezegd heeft, heeft hij geleerd
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van zijn leraar Sjmoeël [want Rav Jehoeda was een leerling van zowel Rav als Sjmoeël].

Eroevien 7b
Rav Jeremia bar Abba zei in naam van Rav: Wanneer het braakliggende terrein van de tekening
hiernaast een chatseer zou zijn [waarop deuren van woningen uitkomen, en niet een braakliggend
terrein dat haast niet gebruikt wordt], dan is het toegestaan om in de chatseer te dragen, maar in de
mavoi is het verboden [tenzij daar de nodige aanpassing gemaakt is]. [De openingen van de chatseer
naar het resjoet harabbiem en naar de mavoi zijn smaller dan tien ammot en daarom is de chatseer een
gesloten gebied.]
De Gemara vraagt: En waarom verbiedt Rav het dragen in de mavoi? Wat is het verschil met de
mavoi die eindigt in het braakliggende stuk grond?!
Rav Josef antwoordt: Er was een geval in een schaapherdersdorp, waar een mavoi eindigde in een
stuk braakliggend land en dat had een uitgang naar resjoet harabbiem [zoals in onze tekening]. En
Rav Jehoeda stond het toe daar te dragen in de mavoi. [Omdat de mavoi als het ware aan de kant
van het stuk grond doodliep, omdat dat stuk grond niet gebruikt werd om naar de resjoet harabbiem
te gaan dat erachter lag.] En deze beslissing was in overeenkomst met de mening van Sjmoeël.
Rav Sjesjet echter vertelt, dat hij rechtstreeks van Rav geleerd heeft dat Rav niet in alle gevallen
dragen in de mavoi verbiedt. Het is afhankelijk of de chatseer en de mavoi samen een eroev gemaakt
hebben. [Dus in het ene geval hadden zij wel, in het andere geval hadden zij geen eroev gemaakt.]

HILCHOT PESACH

HOOFDSTUK 5: BEDIKAT CHAMEETS
1. Tora heeft ons verboden chameets in huis te hebben op Pesach. Wie toch chameets in huis heeft,
overtreedt twee verboden, zelfs al eet hij er niet van: er staat geschreven1: er mag geen chameets bij je gezien
worden, noch mag er iets dat gisting kan veroorzaken gezien worden in je hele gebied. En voorts staat er
geschreven2: Zeven dagen mag al wat gisting kan veroorzaken, niet gevonden worden in jullie huizen. Deze
twee verboden staan bekend als het ‘verbod om het te zien’ en ‘het verbod om gevonden te worden’.

2. Voorts heeft Tora ons opgedragen3 om al het chameets weg te ruimen: maar op de eerste dag moeten
jullie alles was gisting kan veroorzaken wegruimen uit jullie huizen. Het kan niet zijn, dat Tora bedoelt dat
wij inderdaad op de eerste dag Pesach het chameets moeten wegruimen, want we hebben al geleerd dat
gedurende zeven dagen er geen chameets gezien of gevonden mag worden. Daarom begrijpt de Talmoed4 dat
dit gebeuren moet op de dag ervoor. En daarom ook staat er in de vertaling van Dr. Dasberg: reeds op de
eerste dag moeten jullie (…) weggeruimd hebben.

3. Onze geleerden hebben vastgesteld, dat de eerste helft van de dag vóór Pesach men chameets mag eten,
maar dat men op de tweede helft van de dag het chameets niet meer in bezit mag hebben. De helft van de dag
is wanneer de zon op het hoogste punt aan de hemel staat, het zesde uur op de dag, noentijd. Omdat men
vroeger geen klokken had en zich makkelijk in de tijd kon vergissen hebben de geleerden de grens twee uur
vervroegd, zodat men nu nog slechts de dag voor Pesach chameets mag eten tot het eind van het vierde uur
op de dag[1*]. Gedurende het vijfde uur op de dag mag men het chameets dat men in zijn bezit heeft, nog
verkopen aan een niet-jood. Daarna hebben de geleerden verboden om het nog in zijn bezit te hebben5.

4. Men moet het huis op chameets doorzoeken op de avond voor Erev Pesach, dat wil zeggen op de
vooravond van de 14de Niesan6.

5. Iedereen moet zijn huis schoonmaken voordat het zoeken begint7. Het is de minhağom de schoonmaak
van het huis te doen op de dag of dagen vóór de 14de Niesan8. Men moet de zakken van kleren binnenste buiten

[1*] Omdat Nederland de Midden-Europese tijd aanhoudt, dat is ongeveer de zonnetijd van Berlijn, en omdat in Berlijn
de zon ongeveer 40 minuten eerder op zijn hoogste punt staat dan in Nederland, valt noen ’s winters om ongeveer 12.40
uur, en ’s zomers om ongeveer 13.40 uur. Het eind van de tijd dat men nog chameets mag eten, is ongeveer twee uur
daarvoor; volgens de wintertijd is dat tot ongeveer 10.40 uur. Voor de exacte tijd, die van jaar tot jaar schommelt,
raadplege men de plaatselijk gepubliceerde tijden.



Jaargang XII, Nr. 463 SJABBAT SJALOM — PARASJAT WAJJAKHEEL-PEKOEDEI 27 Adar 5773

6

halen en nakijken op chameets dat men er misschien onbewust heeft ingestopt, zoals snoepjes voor kinderen
e.d.9

6. Het is een minhağom tien kleine stukjes chameets verspreid door het huis te leggen, voordat men met
het zoeken begint, op plaatsen waar degene die zoekt ze zal vinden. Zo zal men geen nodeloze beracha
zeggen10. Men moet wel oppassen dat het chameets niet kruimelt11. Men kan bijvoorbeeld kleine stukjes
brood of koek in stukjes doorzichtig plastic wikkelen. Indien men echter die stukjes chameets niet heeft
gelegd, maakt men toch de beracha. De reden is, dat de mitswa eigenlijk het zoeken naar het chameets betreft
en men heeft ingedachte het wegruimen dat men de volgende dag doet12.

7. Men moet daarmee onmiddellijk na het uitkomen van de sterren beginnen, zodat men het later op de
avond niet zal vergeten13. Men moet zoeken met behulp van het licht van een kaars en men zoekt in alle
hoeken en gaten waarin chameets gekomen kan zijn. We zoeken ’s avonds omdat dan de kaars meer licht
geeft en omdat dan de meeste mensen thuis zijn14.

8. Het is verboden enig werk te doen of te eten vanaf een half uur voordat men moet gaan zoeken. Het is
ook verboden om in die tijd een bad of douche te nemen15.

9. Het is wel toegestaan om Tora te leren, voordat men zoekt, maar slechts tot de tijd voor het zoeken is
aangebroken16.

10. Iemand die rouwt over een dode, die nog niet begraven is, hoeft niet naar chameets te zoeken maar moet
een ander voor zich laten zoeken17.

10. In het algemeen geldt dat men eerst ma’ariv dawwent en daarna zoekt men naar chameets18.

11. Men moet een niet druipende waskaars gebruiken. Het mag geen gevlochten kaars zijn zoals men
gebruikt bij havdala, want dat zou brand kunnen veroorzaken, ch.w.19 De kaars moet gemaakt zijn van kosjer
materiaal, zodat, wanneer het kaarsvet ergens op druipt, dat niet onbruikbaar wordt20. Het is in principe
toegestaan om te zoeken met behulp van een elektrische zaklantaarn, maar een Jerat Sjamajiem zal een
mitswa, die men maar eenmaal per jaar kan uitvoeren, zo mooi mogelijk willen doen op de manier zoals
onze voorvaders dat deden21.

12. Voordat men begint te zoeken, wast men zijn handen, opdat die schoon zijn22, en dan zegt men de
beracha: Asjèr kiddesjanoe bemitswotav wetsiewanoe ’al bi’oer chameets – die ons geheiligd heeft met Zijn
voorschriften en ons geboden heeft het chameets weg te ruimen. Men praat niet tussen de beracha en het
begin van het zoeken. Het is het beste om in het geheel niet te praten over andere zaken tijdens het hele
zoeken23. Maar wanneer men, nadat men reeds begonnen was met zoeken, toch gepraat heeft, hoeft men niet
meer opnieuw de beracha te maken. Het is tijdens het zoeken toegestaan te spreken over zaken die met het
zoeken te maken hebben; dat is geen onderbreking24.

13. Het is toegestaan dat het hoofd van het gezin de beracha zegt, waar de overige leden van zijn gezin bij
aanwezig zijn en dan gaat ieder vervolgens in zijn eigen kamer zoeken, vertrouwende op die ene beracha, die
het gezinshoofd heeft uitgesproken25. Het is echter beter wanneer een halachisch meerderjarige man zoekt.
Men laat niet zoeken door een niet-joodse bediende26.

14. Men moet in alle kamers en vertrekken zoeken waar chameets gebracht kan zijn. Dit geldt niet alleen
voor die kamers waar men regelmatig eet, want daar is het duidelijk dat men naar chameets moet zoeken.
Maar ook in die vertrekken, waar het niet waarschijnlijk lijkt dat men er is binnen gegaan met brood of koek
of iets dergelijks in zijn hand, maar waar dat toch wel eens kan gebeuren. Ook daar moet men zoeken. Aan
de andere kant: opslagplaatsen waar men zeker nooit met chameets naar binnen gaat, die hoeven niet
onderzocht te worden27. Men moet ook de sjoel doorzoeken op chameets28. Vroeger was het niet zo de
gewoonte als tegenwoordig om met eten in de hand overal rond te lopen. Vooral kleine kinderen worden
vaak allerlei etenswaren in de hand gegeven, waar zij overal mee rondlopen. Het is daarom mijn mening dat
men tegenwoordig overal, waar mensen of kinderen komen, moet zoeken naar chameets. Kinderen kunnen
hun chameets in allerlei onverwachte kleine hoekjes en gaatjes verbergen. Daarom moet in een huis met
kinderen ook daar in die hoekjes en gaatjes gezocht worden29.

15. Het is minhağom bij het zoeken een veer en een lepel te gebruiken om daarmee het chameets dat men
vindt bij elkaar te vegen30.

16. Men moet zoeken in auto’s, kinderwagens, tassen, tussen boeken, in en achter kasten; hier moet overal
worden gecontroleerd op chameets.
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18. Hieronder volgt een (onvolledige) lijst van plaatsen waar men moet zoeken:

Aquarium
Attachékoffertjes
Auto (tussen en onder de zittingen,
handschoenenkastje, asbak, kinderzitje)
Baby- en kinderwagen
Badkamers
Balkon
Bar
Bensj-boekjes
Berghok
Boeken
Boekenplanken
Boodschappentassen
Boodschappenwagentje
Broekomslag
Broodtrommel
Bureauladen
Cosmeticakoffertje
Dameshandtasjes
Dierenvoedsel
Eettafel
Entree van het huis
Garage
Gootsteen
Hondenhok
Juwelenkistje
Kelder

Keukenkastjes
Keukenladen
Kinderkamer
Kinderstoel
Klerenkasten
Kluisje
Koektrommel
Koelkast
Koffers
Medicijnkastje
Oven
Paardenstal
Parfums
Portemonnee
Radiator
Rugzak
Slaapkamers
Speelgoed
Speelkamer
Stoelen (tussen de bekleding)
Stofzuiger
Tallietzak
Toilettafel
Vogelkooi
Vriezer
Zolder

19. Wie ’s avonds vergeten is te zoeken, moet dat onmiddellijk de volgende ochtend doen, zodra hij zich dat
herinnert31.

20. Boeken die niet gebruikt zijn voor Pesach hoeven niet onderzocht te worden maar mogen niet op de tafel
gelegd worden gedurende Pesach32.

21. Op plaatsten waar een kaars gevaar kan opleveren, zoals in kasten met brandbare kleding of iets
dergelijks, mag men een elektrische zaklantaarn gebruiken32.

23. Het is het beste om het elektrische licht aan te laten tijdens het zoeken, want hoe meer licht er is hoe
beter men kan zoeken32.

24. Bensjboekjes moeten met het chameets verkocht worden33.

——————————
Bronnen van de halacha

1. Sjemot 13:7. 2. Sjemot 12:19. 3. Sjemot 12:15. 4. Pesachiem 4-5. 5. Sj.A. 443:1. 6. Sj.A. 431:1. 7. Rema 433:11. 8.
M.B. 433:46. 9. M.B. 433:47-48. 10. Rema 432:2. 11. M.B. 432:12. 12. M.B. 432:13 . 13. M.B. 431:1. 14. Sj.A. 431:1.
15. M.B. 431.5. 16. Sj.A. 431:2, M.B. 431:7. 17. Sj.T. 431:1. 18. M.B. 431:8. 19. M.B. 433:8.. 20. M.B. 433:9. 21.
M.B. 111:4. 22. Beëer Heteev 432:1. 23. Sj.A. 432:1. 24. Sj.A. 432:6. 25. Sj.A. 432:2. 26. M.B. 432:8. 27. Sj.A. 433:3,
M.B. 433:13-17. 28. Sj.A. 433:10. 29. M.B. 433:19. 30. M.B. 433:46. 31. Sj.A. 435:1. 32. R.M.F. 33. R.M.S.


