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Tazria-Metsora Overzicht (Wajjikra 12:1-15:33)
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste
dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara’at (vaak onjuist vertaald als
melaatsheid) – een wonderlijke aandoening welke mensen, kleding, zowel als huizen kan aantasten, om
iemand op te wekken van geestelijk falen. Een Kohen moet geraadpleegd worden om vast te stellen of een
bepaalde plek tsara’at is of niet. De Kohen isoleert de lijder gedurende een week. Wanneer de ziekte na die
week onveranderd is gebleven, dan wordt de patiënt voor een tweede week afgezonderd gehouden. Daarna
beslist de Kohen over de status van de desbetreffende persoon. De Tora beschrijft de verschillende vormen
van tsara’at. Diegene bij wie tsara’at is vast gesteld, moet zijn kleren inscheuren, zijn haar op zijn hoofd
wild laten groeien tot over zijn snor en hij moet om zich heen roepen dat hij onrein is om anderen daarop
opmerkzaam te maken. Hij mag geen normaal contact met anderen hebben. Het verschijnsel tsara’at aan
kleren wordt in detail beschreven.
De Tora beschrijft de procedure voor een metsora (iemand die is aangetast door tsara’at) bij het einde van
zijn isolatie. Dit proces duurt een week en brengt korbanot en onderdompeling in het mikve met zich mee.
Daarna moet een Kohen de metsora rein verklaren. Een metsora met beperkte financiële middelen mag
eenvoudiger offers brengen in plaats van de duurdere dieren. Voordat een Kohen de diagnose vaststelt dat er
in een huis tsara’at heerst, wordt het huisraad uit het huis verwijderd, om te voorkomen dat zij ook ritueel
onrein verklaard worden. De tsara’at wordt verwijderd door het desbetreffende aangetaste deel van het huis
stuk te slaan en opnieuw op te bouwen. Wanneer het nogmaals optreedt, moet het hele huis worden
afgebroken. De Tora bespreekt in detail die lichaamsafscheidingen die iemand ritueel onrein maken,
waardoor het hem verboden wordt heilige voorwerpen aan te raken. De Tora beschrijft hoe men weer ritueel
rein kan worden.

Haftara Metsora (II Melachiem 7:3-20)

Beknopte samenvatting van de haftara
Vier metsora’iem zitten aan de poort van de stad en besluiten naar het Syrische legerkamp te gaan, dat de
stad al dagenlang belegert, in de hoop daar wat voedsel te vinden. Ze ontdekken dat het legerkamp verlaten
is. Dit sensationele nieuws melden zij aan de koning, die dat laat verifiëren. De hongersnood eindigt, maar de
hoge officier profiteert daar niet van, zoals Elisja voorspeld had.

Het verband met de parasja van de week
De Haftara begint met: „Er waren vier metsora’iem bij de ingang tot de poort,” woorden die sterk doen
denken aan het centrale thema van de parasja van deze week, de ziekte tsara’at. Echter, de parasja geeft ons
instructies betreffende de wetten van de reiniging van de lijder, als de Kohen hem „tahor„ verklaard heeft,
terwijl de vier mannen in de Haftara tragisch genoeg aan een chronische, ongeneeslijke tsara’at leden.
Wij weten dat een huis soms getroffen wordt door tsara’at-vlekken, omdat de eigenaar egoïstisch geweigerd
heeft zijn huis en haard te delen met andere, minder gefortuneerden dan hijzelf. Het uitbreken van de tsara’at
is een vroegtijdige waarschuwing aan de huisbewoner: hij zal uiteindelijk zelf door de ziekte getroffen
worden, als hij zijn gedrag niet verandert.
De vier metsora’iem werden gekenmerkt door egoïsme. Ondanks hun lijden weigerden zij hun gedrag te
veranderen.

Achtergrond van de Haftara
De vier tsara’at-lijders waarover de Haftara spreekt, waren niemand anders dan Geichazi, de leerling van
Elisja en zijn drie zonen. In vervolg van de geschiedenis van Na’aman in de Haftara van vorige week, dacht
Geichazi dat het zonde was om Na’amans royale aanbod te weigeren, en dus reed hij achter de vertrekkende
generaal aan en vertelde hem dat Elisja twee onverwachtte gasten had, twee arme student-profeten, en dat
Elisja bereid was het geld en de kleren, die hij aanvankelijk had afgeslagen, aan te nemen ten behoeve van
deze arme studenten. Hij ging zelfs zover om tegen Na’aman te zweren dat dit de waarheid was en het was
ten gevolge van deze valse eed (een van de zeven zonden die met tsara’at gestraft worden (zie laatste regel,
eerste alinea van het Inzicht in de parasja) dat Elisja hem en zijn drie zonen (die medeplichtig blijken te zijn
aan de zonde) veroordeelde tot levenslange tsara’at.
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Inzicht in Hoofdstuk 12 van Parasjat Tazria
12 1Hasjem sprak tot Mosjé als volgt: 2 „Spreek tot de Israëlieten als volgt: Als een vrouw bevalt en
ze baart een jongen, dan zal ze zeven dagen onrein zijn; zoals in de dagen van afzondering wegens

3

2

1-2 En Hasjem sprak tot Mosjé en zei: … Een vrouw die bevalt en baart – Rabbi Simlai zei: Net zoals de schepping
van de mens plaats vond na die van de dieren, beesten en vogels, zo komen ook de wetten betreffen zijn [rituele
onreinheid en reinheid] na die betreffende [de onreinheid en reinheid] van dieren, beesten en vogels. Daarom staat er
geschreven [Wajjikra 11:46-47]: „Dit is de wet van de beesten en van de vogels en van ieder levend wezen… om
onderscheid te maken tussen het onreine en het reine;” en onmiddellijk daarna: „Een vrouw die bevrucht wordt…”
Waarom was de mens het laatst van alle schepsel geschapen? Zodat, wanneer hij niet verdienstelijk is, we zeggen: „Een
mug ging je voor, een slak ging je voor.” (Midrasj Rabba; Rasji)
2. Na de wetten van toema ten gevolge van dode beesten, vervolgt Tora in de parasjiot van Tazria en Metsora de wetten
van toema wetahara – rituele onreinheid en reinheid die uitgaat van mensen. Het eerste onderwerp is dat van een vrouw
die bevalt, want dat is het begin van het leven en daarom de start van het toema-gebeuren (Ibn Ezra).
Als een vrouw bevalt en ze baart een jongen – Als de vrouw het eerst zaad geeft, baart ze een jongen; als de man het
eerst zaad geeft, baart ze een meisje. (Talmoed Nidda 31a)
Om dit idee te begrijpen zoals het van toepassing is op de dienst van G-d:
Het is bekend dat de Gemeente Israël de „vrouw” genoemd wordt en G-d wordt de „man” genoemd, zoals er
geschreven staat: „Op die dag zul je Mij ‘echtgenoot’ noemen” (Hosjea 2:18). Net zo als in het geval van man en
vrouw, wanneer „de vrouw het eerst zaad geeft, dat zij een jongen baart,” zo is het ook in analogie gesteld met de
verhouding tussen de gemeenschap en G-d. Wanneer de „vrouw” – de Gemeente Israël – „het eerst zaad geeft” –
wanneer wij hier beneden een opwekking uitlokken, dat alleen dan een opwekking van Boven opwekt (d.w.z., wanneer
wij onze eigen dienst initiëren, zonder dat een G-ddelijke interventie in ons leven nodig is om ons te motiveren), dan zal
de liefde die uit deze „mannelijke” nakomeling geboren wordt een intense en duurzame liefde zijn. (Torah Ohr)
Een vrouw die bevalt – Er zijn drie partners bij de schepping van de mens: G-d, zijn vader en zijn moeder. Zijn vader
levert het witte zaad, waaruit de beenderen gevormd worden en de zenuwen, de nagels, de hersenen in zijn hoofd en het
wit van zijn ogen. Zijn moeder levert het rode zaad, waaruit zijn huid, vlees, haar, bloed en het zwart van zijn ogen
gevormd wordt. En G-d geeft hem de geest en zijn adem, schoonheid en eigenschappen, gezicht, gehoor en spraak, de
mogelijkheid om te lopen, verstand en onderscheidingsvermogen. Wanneer de tijd komt om afscheid te nemen van deze
wereld, dan neemt G-d Zijn deel weg en laat de delen van zijn vader en zijn moeder bij hem. (Talmoed Nidda 31a)
Zoals in de dagen van afzondering wegens haar ongesteldheid – Als een vrouw bevalt, wordt zij tamee [ritueel
onrein] volgens dezelfde regels als een vrouw die nidda – ongesteld – is. [Het woord nidda betekent letterlijk
‘afgezonderd’.] Ze blijft afgezonderd van huwelijksgemeenschap en ze mag niets aanraken wat in een toestand van
rituele reinheid is, zoals offervlees en troema – de heffing voor de priesters.
De schepping van menselijk leven is het meest sublieme fenomeen in het universum. Door hun schepping worden man
en vrouw partners met G-d, Die een ziel aan hun nakomelingen geeft. Maar dit nieuwe leven begint met toema –
geestelijke onreinheid, om de mensen te tonen dat alleen leven niet voldoende is. Leven moet een instrument zijn voor
de dienst van G-d, anders is het niets waard. Na deze periode van onreinheid begint de nieuwe moeder haar reinigings-
proces, dat eindigt met het brengen van een offer. Voordat ze dat brengt, reinigt zij zichtzelf van de onreinheid, maar ze
mag dan nog niet eten van het offervlees of van de troema, want alleen maar de afwezigheid van verontreiniging is niet
de vervulling van het menselijk doel. Menselijke aspiratie moet hoger reiken dan de eliminatie van het negatieve. Het
moet streven naar iets hogers. Men is niet volledig gereinigd voordat men naar de rustplaat van Hasjem op aarde komt
met een offer dat verzoening doet voor het verleden en toewijding vertegenwoordig voor de toekomst.
Tegenwoordig is het de gewoonte dat zodra als een nieuwe moeder zich goed genoeg voelt om haar huis te verlaten, zij
naar de synagoge gaat en kedoesja hoort of een soortgelijk onderdeel van de dienst. Het is ook de gewoonte om veertig
dagen na de geboorte van een jongen of tachtig dagen na de geboorte van een meisje, wanneer ze in de tijd van de
Tempel een offer had zullen brengen, haar echtgenoot voor de Tora wordt opgeroepen, als symbool voor de offers die in
dit hoofdstuk beschreven staan. Deze offers en rituelen symboliseren dat geboorte het begin inwijdt van het nimmer
ophoudende privilege van het opvoeden van het pasgeboren kind tot een leven van toewijding en heiligheid, zodat G-d
tegen het kind en de ouders kan zeggen: „Je vervult het doel van het hele Scheppingswerk.”
3. Op de achtste dag – Hoewel het gebod van besnijdenis al gegeven was (Bereisjiet 17:10-14), wordt het hier herhaald
vanwege de nieuwe voorschriften die in dit vers gegeven worden. Namelijk dat de besnijdenis – mila – overdag
gebeuren moet, want Tora specificeert: „op de achtste dag” (Sifra). En uit het feit dat Tora specificeert dat de mila op
de achtste dag moet plaats vinden, leren we dat de besnijdenis zelfs moet plaatsvinden als die achtste dag op een
Sjabbat valt (tenzij de gezondheid van het kind eist dat de besnijdenis moet worden uitgesteld).
Jitschak en Jisjmael hadden een meningsverschil. Jisjmael zei tegen Jitschak: „Ik ben meer geliefd door G-d dan jij,
want ik ben besneden toen ik dertien jaar oud was en jij toen je acht dagen oud was en je nog niet in staat was dat te
weigeren. Jitschak antwoordde: „Alles was jij opgegeven hebt is drie druppels bloed. Maar ik ben nu zevenendertig jaar
en als G-d wenst dat ik geslacht wordt, zou ik dat niet weigeren (Midrasj Rabba).

haar ongesteldheid, zo zal zij onrein zijn. Op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid
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besneden worden. 4 Ze zal gedurende drieëndertig dagen in het bloed van haar reinheid blijven: ze
zal niets wat heilig is aanraken, noch in het Heiligdom komen, tot de dagen van haar reinheid
volledig zijn. 5 Als ze van een dochter bevalt, zal ze gedurende twee weken onrein zijn, zoals in haar
ongesteldheid, gevolgd door zesenzestig dagen van „rein bloed.” 6 En wanneer de dagen van haar
reining voor een zoon of voor een dochter voltooid zijn, dan brengt zij een een schaapje in zijn
eerste jaar als een opgaand offer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer naar de ingang van de

7

3

Jodendom is niet een kwestie van historisch bewustzijn, zienswijze, ethica of zelfs gedrag. Het is een toestand van zijn.
Dit is de diepere betekenis van de discussie tussen Jisjmael en Jitschak. Wanneer een Jood wordt besneden op de
achtste dag van zijn leven, dan is hij volkomen onbewust van de betekenis van wat er gebeurt. Maar deze „niet-
ervaring” is precies wat besnijdenis betekent. Met besnijdenis zegt de Jood: ik definieer mijn relatie met G-d niet met
wat ik denk, voel of doe, maar met het feit van mijn Joodszijn – een feit dat gelijk geldt voor een baby van acht dagen
en een geleeerde van tachtig jaar. (De Lubavicher Rebbe)
Een Jood is in essentie „besneden,” zelfs als om wat voor redenen dan ook zijn fysieke voorhuid niet verwijderd is. Dus
het vers zegt: „Op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden” – het vlees moet besneden
worden, maar geestelijk is de Jood altijd „besneden.” (Alshich)
Zei Rabbi Jitschak: De wetten voor mens en dier zijn aan elkaar gelijk. De wet voor de mens is dat „Op de achtste dag
moet hij worden besneden,” en de wet voor het dier is: „Vanaf de achtste dag zal het als vuuroffer voor G-d
geaccepteerd worden” (Wajjikra 22:27) (Midrasj Rabba)
Het getal zeven vertegenwoordigt het natuurlijke en het getal acht vertegenwoordigt het heilige. Daarom heeft
besnijdenis op Sjabbat, de zevende dag, de voorrang (Kli Jakar).
4. Gedurende drieëndertig dagen – Na de eerste zeven dagen gaat ze in het mikwe [ritueel bad] om de nidda-
verontreiniging te verwijderen. Daarna gaat ze de volgende status in: drieëndertig dagen van gedeeltelijke rein-
heid/gedeeltelijke onreinheid. Dus in totaal veertig dagen is ze minstens gedeeltelijk onrein.
Ze zal in het bloed van haar reinheid blijven – Gedurende deze periode kan ze niet de toema van nidda krijgen, zelfs
niet als ze een menstruele bloeding krijgt (Rasji). Het is echter de algemene gewoonte geworden dat een vrouw die
gedurende deze dagen een vloeiing heeft, beschouwd wordt als een nidda (Jore Dea 149:1).
Blijven – Er staat letterlijk: „ze zal zitten” of „wonen,” maar hier betekent dat „blijven” (Rasji). Volgens Ramban
betekent het hier ‘afgezonderd zijn’.
Het bloed van haar reinheid – Het bloed van haar onreinheid is dan reeds verdwenen (Sforno). Het bloed van haar bron
is dan zuiver (Rasjbam). En zelfs als ze een afscheiding heeft, is ze rein (Ibn Ezra).
Niets wat heilig is – Hoewel haar nidda-status verwijderd is, mag ze geen troema of offervlees aanraken gedurende de
hele periode van veertig dagen, maar ze mag wel maäser sjeni – het tweede tiende – aanraken (Rasji) maar niet het
eerste tiende en vredesoffers (Ibn Ezra), maar ze mag huwlijksgemeenschap hebben met haar man (Ramban).
5. Twee weken – De tijd is verdubbeld, vanwege de na-effecten die langer zijn ten gevolge van het verschil in fysieke
gesteldheid van een vrouwelijk kind, vergeleken met een jongen (Ramban, Sforno). Ook voor een jongen had het
eigenlijk twee weken moeten zijn, maar de Tora heeft de onreinheid van de moeder van een jongetje verwijderd na
zeven dagen, zodat zij rein zou zijn bij de viering van de besnijdenis (R. D.Z. Hoffman).
De periode van onreinheid bij bevalling van een dochter is tweemaal zo lang als bij de geboorte van een zoon. En ook
het „bloed van de reinheid” duurt tweemaal zo lang. Waarom?
De lengte van de onreinheid van het bloed en van de [gedeeltelijke] reinheid is afhankelijk van de hoeveelheid bloed bij
de geboorte. De man werd geschapen uit aarde, een substantie die geen bloed bevat. Deze aarde werd omgevormd tot
een mens, na te zijn aangemengd met water. Daarna blies G-d er leven in „en de mens werd een levend wezen”
(Bereisjiet 2:7). Pas daarna werd het water bloed („want het bloed is de ziel” – Devariem 12:23) en de aarde werd vlees.
Als aandenken aan de originele schepping, toen het bloed van de mens afkomstig was van zijn spirituele bron (G-d zelf
had de ziel in hem geblazen), maar niet van zijn materiële bron (aarde en water), vereist de geboorte van een jongen
relatief weinig bloed. De vrouw daarentegen werd geschapen uit het vlees van de man. Haar schepping ging gepaard
met een dubbele portie bloed – zowel van de spirituele als van de materiële bron. Daarom duurt de reiniging van het
bloed bij de geboorte van een dochter tweemaal zo lang als bij de geboorte van een zoon (R. Zalman Sorotzkin).
6. Dan brengt zij – Ze brengt twee offers, een ola en een chataat, een opgaand offer en een zondoffer, want ze heeft
verzoening nodig voor twee soorten zonden: het volledig in brand opgaand offer doet verzoening voor lelijke gedachten
die ze misschien heeft gehad over haar echtgenoot of misschien zelfs tegen haar Schepper tijdens de pijnen van de
bevalling (Ibn Ezra). Het zondoffer doet verzoening voor de mogelijkheid dat ze in haar ondragelijke pijn gezworen
heeft nooit meer met haar echtgenoot gemeenschap te zullen hebben. Tora heeft haar daarom opgedragen een zondoffer
te brengen voor deze valse eed (Nidda 31b).
7. Hij zal het offeren – Het enkelvoud („hij zal het offeren”) wijst erop dat als er één [van de beide offers] ontbreekt, zij
geen enkel offervlees mag eten, want er staat in Tora: „en de priester zal verzoening voor haar doen, dan zal zij rein
zijn.” En dat gebeurt met het zondoffer, dus daarvan hangt haar reiniging af (Rasji).

Tent der Samenkomst, naar de Kohen. Hij zal het offeren voor Hasjem en verzoening voor haar
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doen en ze zal rein zijn van de bron van haar bloed. Dit is de wet voor wie een zoon of dochter baart. 8

Maar als zij zich geen schaap kan veroorloven, dan zal ze twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen, één
4

En ze zal rein zijn – Maar ze wordt pas rein, d.w.z., ze mag pas heilig voedsel aanraken, als het verzoeningsoffer
gebracht is (Ibn Ezra).
8. Maar als ze zich geen schaap kan veroorloven – Waarom interrumpeert Tora het offer van de welvarende moeder
en de arme moeder met de woorden: „Dit is de wet voor wie een zoon of dochter baart”? Waarom staat dit niet achter
vers 8? R. Jehoeda heeft gezegd: opdat de rijke man niet zegt: alles wat mijn vrouw bezit is van mij, dus zij bezit niets
en dus is zij arm, zodat zij alleen maar het offer van een arme moeder hoeft te brengen (Nedariem 35b).
De halacha is volgens R. Jehoeda en we vinden daar een aanwijzing voor in dit vers: „„Dit is de wet voor wie een zoon
of dochter baart.” De wet is dat zij het offer moet brengen van een rijke vrouw. Alleen als zij zich werkelijk geen
schaap kan permiteren (en ook haar echtgenoot niet) mag ze „twee duiven of twee tortelduiven” brengen (R.Sorotzkin).
Eén als opgaand offer en één als zondoffer – Het opgaand of brandoffer wordt hier eerst genoemd, omdat in Tora, in
de afdeling Wajjikra, de wetten voor het opgaand offer ook gelezen wordt vóór de wetten van het zondoffer, maar bij
het offeren zelf wordt altijd eerst het zondoffer gebracht en pas daarna het opgaand offer (Rasji).
En dan zal ze rein zijn – Hieruit volgt dat zij tot nu toe [vóórdat de offers gebracht zijn] onrein genoemd wordt
(Sanhedrin 83b).

Misjna Sanhedrin 3:8

.ּכָל רְָאיֹות ׁשֶּיֶׁש לְָך הָבֵא מִּכָאן עַד ׁשְלׁשִים יֹום,ָאמְרּו לֹו.סֹותֵר אֶת הַּדִין,ּכָל זְמַן ׁשֶּמֵבִיא רְָאיָה)ח(
מַה,גַמְלִיאֵלָאמַר רַּבָן ׁשִמְעֹון ּבֶן .אֵינֹו סֹותֵר,לְַאחַר ׁשְלׁשִים יֹום.סֹותֵר,מָצָא בְתֹוְך ׁשְלׁשִים יֹום

,ָאמְרּו לֹו הָבֵא עֵדִים וְָאמַר אֵין לִי עֵדִים.ּיַעֲׂשֶה זֶה ׁשֶּלֹא מָצָא בְתֹוְך ׁשְלׁשִים ּומָצָא לְַאחַר ׁשְלׁשִים
ָאמַר .םהֲרֵי זֶה אֵינֹו כְלּו,ּולְַאחַר זְמַן הֵבִיא רְָאיָה ּומָצָא עֵדִים,ָאמְרּו הָבֵא רְָאיָה וְָאמַר אֵין לִי רְָאיָה

לֹא הָיָה יֹודֵַע ׁשֶּיֶׁש ,רַּבָן ׁשִמְעֹון ּבֶן ּגַמְלִיאֵל מַה ּיַעֲׂשֶה זֶה ׁשֶּלֹא הָיָה יֹודֵַע ׁשֶּיֶׁש לֹו עֵדִים ּומָצָא עֵדִים
(לֹו רְָאיָה ּומָצָא רְָאיָה רָָאה ,)רְָאיָההָבֵא רְָאיָה וְָאמַר אֵין לִי ,ָאמַר אֵין לִי עֵדִים,ָאמְרּו לֹו הָבֵא עֵדִים.

הֲרֵי זֶה אֵינֹו ,ׁשֶּמִתְחַּיֵב ּבַּדִין וְָאמַר קִרְבּו פְלֹונִי ּופְלֹונִי וְהַעִידּונִי אֹו ׁשֶהֹוצִיא רְָאיָה מִּתֹוְך אֲפֻנְּדָתֹו
:כְלּום

Iedere keer als iemand een bewijs brengt, kan dat het rechtsoordeel ongeldig maken. Wanneer ze [de
rechters] tegen hem zeggen: „Breng al je bewijzen hierheen binnen dertig dagen,” en hij vindt ze binnen
dertig dagen, dan maakt hij [de rechtsuitspraak] ongeldig; na dertig dagen maakt hij niet ongeldig. Rabban
Sjim’on ben Gamliël zei: wat kan iemand doen die geen bewijzen kan vinden binnen dertig dagen, maar wel
pas daarna? Als ze tegen hem zeggen: „Breng getuigen,” en hij zegt: „Ik heb geen getuigen;” als ze tegen
hem zeggen: „Breng een bewijs,” en hij antwoordt: „Ik heb geen bewijs,” en na enige tijd brengt hij een
bewijs of vondt hij getuigen – dan betekent dat niets. Rabban Sjim’on ben Gamliël zei: wat kan iemand doen
die niet weet dat hij getuigen heeft en dan vindt hij getuigen? Ze zeiden tegen hem: „Breng getuigen,” en hij
zei: „Ik heb geen getuigen;” „Breng bewijs,” en hij zei: „Ik heb geen bewijs;” hij zag dat hij de rechtzaak
verloor, dus zei hij: „die-en-die, kom naderbij en getuig voor mij,” of hij bracht een bewijs uit zijn gordel –
dan heeft dat geen betekenis.

Toelichting
Deze Misjna gaat over iemand die verplicht wordt bewijzen te brengen dat de aanklacht tegen hem ongegrond is.
Als iemand een bewijs brengt – nadat de rechtzaak is afgesloten en iemand die veroordeeld is brengt getuigen of
bewijzen dat hij niet schuldig is.
Kan dat het rechtsoordeel ongeldig maken – Het vonnis wordt herzien en de beraadslaging van de rechtbank begint
opnieuw.
Breng al je bewijzen hierheen binnen dertig dagen – De rechtbank heeft uitspraak gedaan, maar hij krijgt dertig
dagen om in beroep te gaan, door nieuwe bewijzen of getuigen te brengen.
Na dertig dagen maakt hij niet ongeldig – Wanneer hij zijn bewijzen of getuigen pas na de gestelde tijdslimiet brengt,
worden ze niet meer geaccpeteerd en zijn recht op beroep is vervallen.
Rabban Sjim’on ben Gamliël zei – Verliest hij dan zijn rechten, alleen omdat hij zijn bewijzen of getujigen na de
gestelde tijdslimiet vond? Ook daarna moet hij nog in beroep kunnen gaan. De halacha is volgens R. Sjim’on ben
Gamliël.
Breng een bewijs – Bijvoorbeeld een leencontract.
En hij zegt: „Ik heb geen bewijs of getuigen,” en na enige tijd brengt hij bewijzen of getuigen – dan verdenken we
hem ervan dat hij valse bewijzen of valse getuigen heeft gebracht. Nu is de halacha niet volgens R. Sjim’on ben Gamliël.

als opgaand offer en één als zondoffer en de Kohen zal verzoening voor haar doen en dan zal ze rein zijn.
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Uit de Babylonische Talmoed – Eroevien
De voornaamste onderwerpen van Daf 10

De zichtbaarheid van de lechi (vervolg)
De Misjna geeft de mening van Rebbi weer, die zegt dat een lechi, die alleen van buitenaf zichtbaar is, geldig is. De
Gemara slaagt er uiteindelijk in te bewijzen met behulp van de Baraita op de vorige Daf, die zegt dat de brede chatseer
één amma breder is dan de smalle chatseer, dat een lechi, die alleen van buiten zichtbaar is, niet
voldoende is.
Rav Josef beweerde dat hij niet bekend was met het feit dat Rav Hoena het toestond om een lechi te
gebruiken die alleen van buiten zichtbaar is. Abbajjé echter herinnerde Rav Josef eraan, dat hij deze
regeling heeft afgeleid van een verklaring van Rav Hoena. Namelijk dat een lechi die het verlengde
lijkt van de muur van de mavoi en wanneer hij korter is dan vier ammot, dan is het een geldige mavoi
[zie tekening 1].
De Gemara bepaalt ten slotte dat een lechi die alleen vanaf de buitenkant zichtbaar is, acceptabel is,
ondanks dat hierboven bewezen werd met behulp van de manier waarop de Baraita de Misjna
verklaart, dat een dergelijke lechi ongeldig is, maar Rav Chia heeft een Baraita geleerd dat een dergelijke lechi wel
geldig kan zijn.

Een mavoi-toegang breder dan tien ammot
Abbajjé citeert een Baraita, waarin Rabbi Jehoeda het niet eens is met de uitspraak van de Misjna en waarin hij een
bredere toegang tot een mavoi dan tien ammot acceptabel vindt.
De Gemara vraagt: Wat is volgens Rabbi Jehoeda de maximaal acceptabele
breedte van een toegang tot een mavoi?
Rav Achai suggereerde dat Rabbi Jehoeda het toestond tot 131/3 amma. Maar de
Gemara verwerpt zijn suggestie. Het probleem blijft onopgelost.

Levi leert een Baraita: ALS DE TOEGANG TOT EEN MAVOI 20 AMMA BREED IS , KAN
MEN DAT AANPASSEN DOOR EEN PAAL IN HET MIDDEN VAN DE TOEGANG TE
ZETTEN EN DAT IS VOLDOENDE. Maar Levi vertelt erbij, dat de halacha niet
volgens deze Baraita is.
Sjmoeël zegt dat Levi een scheidingswand van tien tefachiem hoog en vier
ammot lang opzette in het midden van de toegang tot de mavoi, zodat de mavoi in tweeën gesplitst wordt, elk met een
toegang van minder dan tien ammot [zie tekening 2].
Een andere oplossing voor deze brede toegang wordt voorgesteld door Rav
Jehoeda. Wanneer de toegang 15 ammot breed is, en dus moet worden geredu-
ceerd tot tien ammot, om aanpassing d.m.v. een lechi of kora mogelijk te maken,
dan zet men een plaat van drie ammot breed rechtop in de toegang tot het mavoi,
op een afstand van twee ammot van de zijwand. Daarmee wordt de toegang
gereduceerd tot tien ammot, want de opening van twee ammot links van de plaat,
wordt als gesloten beschouwd, omdat de plaat zelf breder is dan de opening

ernaast [zie tekening 3].
Zoals we al eerder geleerd hebben wordt een
muur als volledig gesloten beschouwd, ook al
zitten er gaten in, zo lang de gezamenlijke lengte van de gesloten delen van de
muur maar groter is dan de gezamenlijke lengte van de openingen in de muur.
De Gemara vraagt of het ook mogelijk is als men een plaat van 1½ amma tegen
de zijmuur zet, en op een afstand van twee ammot een tweede plaat zet van ook
1½ amma, want ook dan is het gesloten deel (1½ + 1½ = 3 ammot) groter dan de
opening daar tussenin van 2 ammot [zie tekening 4]?
De Gemara antwoordt: Aan weerskanten van de mid-
delste plaat zitten nu openingen, die zijn samen groter

dan de plaat en dat mag niet. Maar wat wel mag, dat is dat men bij een mavoi van 20 ammot
breed een plaat van zes ammot kan opstellen op een afstand van 4 ammot van de zijwand [zie
tekening 5].
De Gemara vraagt waarom Rav Jehoeda niet bezorgd is dat de mensen in situatie 3 door de
kleine, linker opening gaan, want dan zou de lechi die rechts naast de grote opening staat, geen waarde meer hebben.
De Gemara antwoordt dat we mogen aannemen dat de mensen niet een brede opening ruilen voor een smalle opening.
Maar wanneer er een opening in de zijwand van de mavoi zit, en dat verkort de toegangsweg tot de mavoi, dan zullen
de mensen die zij-ingang wel gebruiken en dan wordt de lechi in de hoofdingang ongeldig.
Een Baraita in traktaat Keliem leert dat een leren band van een toilet-zitting toema overbrengt van een lijk dat daar
onder ligt, wanneer die leren band een amma [of meer] breed is, ook al zit er een gat in die band.
Rav Dimi zei in naam van Rabbi Jochanan dat de zitting als gesloten beschouwd wordt als er twee vinger breed leer aan
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weerskanten van een gat van één vinger breed zit.
Ravin heeft in naam van Rabbi Jochanan gezegd dat er maar anderhalve vinger leer aan weerskanten van het gat hoeft
te zijn.
Rav Dimi verklaart dat hij met dunnere vingers meet, maar dat zij op geen enkel halachisch punt van mening met elkaar
verschillen.
Abbajjé zei daarop: dat is niet waar, jullie verschillen wel van mening. Rav Dimi meent dat het gat in het midden als
gesloten kan beschouwd worden, wanneer het gesloten deel aan weerskanten van het gat even breed is als het gat breed
is (2 – 2 – 2), terwijl Ravin eist dat een gesloten gedeelte breder is dan het open gedeelte (1½ –1 – 1½). Want als Ravin
inderdaad alleen maar met dikkere vingers zou meten, dan zou hij geëist hebben dat de gesloten gedeelten en het gat in
het midden allemaal 1½ vinger breed zijn.
Rav Dimi verwerpt Abbajjé’s redenering en beweert dat als er een meningsverschil is, dan is dat over de vraag wat de
halacha is wanneer de opening even groot is als het dichte gedeelte. In dat geval meent Rav Dimi dat het gat als
gesloten kan worden beschouwd, maar Ravin meent van niet.

Tsoerat hapètach en iets dat uitsteekt
De Misjna leert: WANNEER EEN BREDE TOEGANG TOT EEN MAVOI EEN TSOERAT HAPÈTACH HEEFT DAN HOEFT MEN DE
TOEGANG NIET KLEINER TE MAKEN, ZELFS AL IS DIE BREDER DAT TIEN AMMOT.
De Gemara concludeert dat een tsoerat hapètach effectief is voor een zeer wijde toegang en dat een amaltra [een soort
uitsteeksel, zie Daf 3a] effectief is als de toegangspoort tot de mavoi hoger is dan 20 amma.

Achtergrond
Zich baserend op het bewijs van een Baraita, komt de Gemara tot de conclusie dat een lechi niet geldig is, wanneer die
alleen van de buitenkant zichtbaar en als zodanig herkenbaar is. Toch gaat de Gemara verder en zegt dat de halacha is
dat zo’n lechi wel geldig is. De Gemara vraagt dan onmiddellijk: maar we hebben net bewezen dat zo’n lechi ongeldig
is en toch is de halacha dat hij geldig is?
De Gemara baseert dan deze eindbeslissing op een andere Baraita, die een dergelijke lechi wel goedkeurt.
Een dergelijk heen en weer trekken tussen „welles – nietes” komt relatief weinig voor in de Gemara, om precies te zijn
vijf keer, namelijk hier, in Ketoebot 41b, in Bava Kamma 15b tweemaal en in Bava Metsia 22b.
Wanneer de Gemara het woord tioevta gebruikt om een mening af te keuren, dan betekent dit dat de halacha niet
volgens die mening is. Maar als er kasjia – dat is een probleem – staat, dan is die mening niet verworpen.


