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Overzicht Wajjetsee (Genesis 28:10-32:3)

Ja’akov vlucht voor Esav en verlaat Beëer Sjewa, en gaat op reis naar Charan, naar het huis van de familie
van zijn moeder. Na een oponthoud van 14 jaar in het leerhuis van Sjem en Ever hervat hij zijn reis en komt
aan bij de Berg Moria, de plaats waar zijn vader Jitschak geofferd werd, en de toekomstige plaats van het
Beit Hamikdasj. Hij slaap daar en droomt van engelen die een ladder, welke op de aarde staat en tot in de
hemel reikt, op en af gaan. Hasjem belooft hem het Land Israël, dat er een groot volk uit hem zal voortkomen
en dat hij G-ddelijke bescherming zal genieten. Ja’akov ontwaakt en zweert dat hij daar een altaar zal
bouwen en een tiende zal geven van al dat hij krijgt. Daarna reist hij verder naar Charan, waar hij Racheel
ontmoet bij een waterbron. Hij regelt met haar vader, Lawan, om zeven jaar bij hem te werken om met
Racheel te mogen trouwen, maar Lawan houdt Ja’akov voor de gek en geeft hem Racheels oudere zuster,
Lea, in plaats van Racheel. Ja’akov verplicht zichzelf nog eens zeven jaar te werken voor Lawan om ook met
Racheel te mogen trouwen. Lea baart vier zonen – Reoeween, Sjim’on, Levi en Jehoeda – de eerste stammen
van Israël. Racheel is onvruchtbaar en in een poging om Ja’akov toch kinderen te schenken, geeft zij hem
haar dienstmeid Bilha tot vrouw. Bilha baart Dan en Naftali. Daarna geeft Lea ook haar dienstmeid, Zilpa,
aan Ja’akov tot vrouw, en die baart hem Gad en Asjer. Daarna krijgt Lea nog Jissachar en Zewoelon en een
dochter, Dina. Ten slotte zegent Hasjem Racheel met een zoon: Joseef. Ja’akov besluit Lawan te verlaten,
maar Lawan die gezien heeft welk een rijkdom Ja’akov voor hem vergaard heeft, ziet Ja’akov niet gaarne
gaan en sluit een nieuw arbeidscontract met hem af. Lawan probeert zonder succes Ja’akov te beduvelen,
maar Ja’akov wordt buitengewoon rijk. Zes jaar later, wanneer Ja’akov in de gaten krijgt hoe jaloers Lawan
is op zijn rijkdom, besluit hij met zijn familie te vluchten. Lawan gaat hem achterna, maar Hasjem
waarschuwt hem Ja’akov geen kwaad te doen. Ja’akov en Lawan sluiten een overeenkomst en Lawan keert
terug naar huis. Ja’akov vervolgt zijn weg om zijn broer Esav te ontmoeten.
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HOOGTEPUNTEN VAN HAFTARA WAJJETSEE
door: Reuven Gavriel ben Nissim Ebrahimoff

Portugezen: Hosea, 11:7-12:12, Asjkenaziem: id. 11:7-13:5
Korte samenvatting 11:7-12:12
Israël zal nimmer totaal vernietigd worden, zelfs niet als zij dat verdienen. Hosea profeteert over de toekom-
stige terugkeer naar het land Israël. Het noordelijke koninkrijk is zondig, ook de koning zondigt. Ja’akov
wordt ten voorbeeld gesteld toen hij voor de strijd met Esav stond. Meer over de zonde en fraude en afgo-
derij van Israël.

Korte samenvatting 12:13-13:5
Hosea herinnert er ons aan dat ons succes in Hasjems handen ligt en niet in die van onszelf. Het koninkrijk
van de tien stammen wordt beschuldigd van afgoderij. Hasjem herinnert Israël eraan hoe Hij hen liefdevol
door de woestijn geleid heeft.

Het verband tussen de Haftara en de parasja
In de Haftara verwijt de profeet de bewoners van het koninkrijk van de Tien Stammen hun zonden. Hun
gedrag steekt schril af tegen dat van Ja’akov Awinoe, zoals dat in onze parasja beschreven wordt:

 In de parasja zet Ja’akov een steen op als monument voor Hasjem in Beit El, waar hij zweert dat hij een
tiende zal afscheiden voor Hasjem van alles wat hij verdienen zal.
In de dagen van het koninkrijk van de Tien Stammen wordt een kalf aanbeden op diezelfde plaats, Beit
El, dat daar geplaatst was door de eerste koning over de Tien Stammen, Jeravam.

 Ja’akov werd nimmer verleid door afgoderij, zelfs niet in de onzuivere atmosfeer van het huis van Lawan,
waar afgoderij bedreven werd.
De bewoners van het noordelijke koninkrijk faalden jammerlijk in dit opzicht in hun eigen land.
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 Ja’akov diende Lawan trouw, ondanks diens bedriegerijen. Hij getuigde hoe hij werkte in „de hitte van de
dag en de koude van de nacht.” Hij nam nimmer iets van Lawan.
Daarentegen verwijt Hosea het frauduleuze gedrag van de Joden in het noordelijke koninkrijk.

 Hosea wijst op het voorbeeldige gedrag van Ja’akov die al zijn vertrouwen in Hasjem stelde.
De bewoners van het noordelijke koninkrijk stelden hun vertrouwen in hun menselijke collega’s.

 Hosea stelt Ja’akov als voorbeeld als iemand die constant Tora studeerde (Rasji op 12:10).

De Tien Stammen, zowel als alle latere generaties van Joden worden aangemoedigd dat voorbeeld te volgen.
In het tweede deel dat alleen door Asjkenaziem gelezen wordt, wordt verteld hoe Ja’akov vluchtte voor zijn
moordzuchtige broer Esav en naar het huis van Lawan gaat waar hij Lea en Rachel trouwt. De rest van de
Haftara vermaant de Tien Stammen voor afgoderij, een gedrag dat zo scherp afsteekt tegen dat van Ja’akov.
De Haftara is eigenlijk een directe tegenstelling met de parasja van de week. Ja’akov die in een omgeving
van afgoderij sterk blijft in zijn vertrouwen in Hasjem, tegenover de bewoners van het noordelijke koninkrijk
die in hun eigen Heilige Land afgoden dienen.

Inzicht in Parasjat Wajjetsee
Parasjat Wajjetsee is de eerste van de laatste zes parasjiot van het Boek Bereisjiet (Genesis), die allemaal
exclusies zijn gewijd aan het leven van Ja’akov. Zoals we zullen zien was Ja’akov de eerste en enige
aartsvader die met succes al zijn kinderen wist op te voeden tot volledige toewijding aan G-ds wil en opdracht;
het is om deze reden dat hij de eer kreeg om de naamgevende vader te worden van het Joodse volk. Door de
hele Tora heen wordt het Joodse volk bijna uitsluitend Bnee Jisraël genoemd, d.w.z. „de Israëlieten” (of
letterlijk: ‘de nakomelingen van Israël’), waarbij Israël de andere naam is die Ja’akov gekregen had.

Ja’akov is dus de laatste van de aartsvaders. Alleen Avraham, Jitschak en Ja’akov zijn de voorvaders van
heel het Joodse volk; alleen zij belichamen de elementen van G-ddelijk leven dat wij allemaal moeten
trachten na te streven. Daarentegen gaven de kinderen van Ja’akov hun uniek, individueel accent op de
verspreiding van G-ddelijk bewustzijn alleen aan hun eigen respectieve stammen door.

Ja’akov slaagde erin te verzekeren dat al zijn kinderen loyaal zouden blijven aan zijn nalatenschap omdat hij
de synthese was van het beste van Avraham en Jitschak. Zoals we gezien hebben personificeerde Avraham
liefdevolle goedheid (chesed); hij stelde zijn leerlingen bloot aan G-ddelijke begrippen en ervaringen,
ongeacht of zij geschikt waren om die te ontvangen, maar hij deed dit ten koste van het hen geschikt maken
om dit G-ddelijke te absorberen. Jitschak daarentegen personificeerde beheersing (gevoera); hij verhief zijn
leerlingen zodat zij het G-ddelijke konden absorberen; maar daarbij moest hij eraan voorbijgaan om hen de
niveaus van G-ddelijk bewustzijn te doen ervaren, die voorbij gingen aan hun capaciteit om dat op eigen
krachten te bereiken. Ja’akov vertegenwoordige verzoening en harmonie (tifèret); als zodanig was hij in staat
deze twee diametraal tegenovergestelde benaderingen tot één geheel te maken, waardoor hij de hoogste
niveaus van G-ddelijke bewustzijn omlaag kon brengen naar mensen van zelfs maar het laagste spirituele
kaliber, en daarbij tevens verzekerend kon zijn dat zij zich dat eigen maakten.

Ja’akov was in staat om de elkaar wederzijns uitsluitende benaderingen van zijn vader en grootvader te
verenigen, door G-d te benaderen op een meer transcedente manier dan dat zij dat deden. Avrahams verhou-
ding met G-d was gebouwd op logica: hij kwam tot G-ddelijk bewustzijn door logisch redeneren en hij
overtuigde anderen van G-ds bestaan ook door middel van logica. Ook Jitschak baseerde zijn verhouding tot
G-d op logica: hij begreep, dat ten einde realiteit in staat zou kunnen zijn om de G-ddelijke openbaring te
absorberen, het daartoe geschikt moest zijn, en hij baseerde zijn levenswerk op deze veronderstelling.
Ja’akov daarentegen had van begin af aan een minder berekende relatie met G-d, maar meer een naïeve
manier van benadering, waarbij hij voorbij ging aan de grenzen van het rationele denken. Zijn toewijding aan
G-d was daardoor onvoorwaardelijk en onbetwistbaar, zelfs al ging dat tegen alle logica in. Ja’akov bezat
een onbeperkt vertrouwen in G-d en een onwankelbare toewijding aan Hem onder alle onstandigheden.
Ja’akov verliet het Land Israël om in Charan te wonen, een gedegenereerde, afgodische maatschappij. Hij
werd gedwongen te vluchten voor zijn broer, die hem wilde vermoorden, om vervolgens twintig jaar te
moeten leven en werken voor de sluwe Lavan. Hij moest vervolgens tientalle jaren de pijnlijke scheiding van
zijn geliefde zoon Joseef ondergaan, van wie hij dacht dat hij dood was. Hij verloor zijn geliefde vrouw
Rachel, zijn dochter Dina werd verkracht en wegens een hongersnood moest hij afdalen naar het perfide
Egypte. En toch, ondanks al deze beproevingen bleef hij devoot, met een onwankelbaar vertrouwen in
Hasjem. Ja’akov personificeerde dus de onveranderlijke consistente waarheid.
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Daar Ja’akov zelf op deze manier met G-d in verbinding stond, was hij ook in staat zijn kinderen op te
voeden tot vrome, aan G-d gewijde mensen, ondanks hun verschillende karakters en geaardheden en was hij
ook in staat om zijn leerlingen te verheffen tot een niveau van G-ddelijk bewustzijn, dat hun eigen bevat-
tingsvermogen te boven ging, terwijl hij hen tegelijkertijd leerde hoe zij deze hoge niveaus in hun eigen
leven moesten inpassen. Ja’akov is daarom niet alleen de laaste van de drie aartsvaderen, hij is de aartsvader
bij uitstek. Het is zijn leven, meer dan dat van Avraham of Jitschak, dat als model dient, waarnaar wij ons
eigen leven moeten richten.

Nergens blijkt duidelijker uit dat Ja’akov een synthese was van de benaderingen van zijn vader en groot-
vader, dan in het eerste deel van de kronieken van Ja’akovs leven, in parasjat Wajjetsee. In deze parasja zien
we dat Ja’akov trouwt, een familie sticht en rijkdom vergaart, alles in getrouwheid aan zijn vaders
instructies. Maar hij lijkt deze doelen na te streven op manieren die tegenstrijdig lijken aan die waarop
Jitschak ze nastreefde: waar G-d Jitschak niet toestond het Heilige Land te verlaten, staat Hij Ja’akov dat wel
zonder meer toe; waar Jitschak slechts één vrouw huwde, trouwt Ja’akov er met twee – behalve de twee
bijvrouwen!; waar Jitschak de provocaties van zijn belagers vermeed, confronteert Ja’akov ze. In al deze
gevallen emuleert Ja’akov meer Avraham dan Jitschak.

En net zoals Avraham in het geheel niet van streek was dat zijn zoon Jitschak feitelijk zijn tegenpool was, zo
ook wordt Jitschak niet van de wijs gebracht door de manier waarop Ja’akov leeft en denkt. In feite is hij
degene die Ja’akov wegzendt, weg uit de beschermende cocon van zijn huishouding, naar het afgodische
milieu van Padan Aram en in de klauwen van Lavan, de bedrieger. Opnieuw zijn we getuige van Jitschaks
stilzwijgende erkenning dat ten einde zijn zoon waarlijk zal voortgaan in de voetstappen van zijn vader, hij
op eigen benen moet staan en zijn eigen pad moet banen. In Ja’akovs geval begreep Jitschak volledig dat
wegens Ja’akovs transcedente toewijding aan G-d, het niet alleen passend was maar ook strikt noodzakelijk,
dat hij de uitdaging zou aannemen om er op uit te gaan, om de boodschap van G-d zo ver mogelijk onder het
publiek te verspreiden.

Dit is de boodschap die in de naam van deze parasja, Wajjetsee, zit opgesloten. Wajjetsee betekent: ‘hij ging
uit.’ Ten einde dat Ja’akov zijn eigen hoofdstuk kon beginnen in de saga van Genesis, moest hij ‘eruit gaan,’
het materiële en spirituele comfort van thuis verlaten (om het niet te hebben over het imiteren van het
eenvoudige pad van zijn vader). Hij moest de uitdaging van de vijandige buitenwereld confronteren. Alleen
op die manier – door zijn toewijding te testen en zijn latent aanwezige moed wakker te schudden – kon hij
rijpen tot de vader, die de uitverkoren familie kon doen opgroeien, als ook tot de stamvader, die in staat was
om het uitverkoren volk op zijn weg door de geschiedenis te zetten.

Zoals het was met Ja’akov, zo is het met ieder van ons. Wanneer wij eenmaal de culturele erfenis van ons
verleden hebben opgezogen, moeten we de uitdaging van de volwassenheid accepteren, en naar buiten treden
om onze bestemming te volgen en onze unieke bijdrage te levenen aan de wereld, ter vervulling van G-ds
plan. Alleen op die manier kunnen we onze latent aanwezige moed wakker schudden en onze door G-d
gegeven talenten ontplooien en benutten tot hun volle capaciteit.Voorts kunnen we alleen dan verzekeren dat
de kracht die G-d ons gaf om alle facetten van de wereldlijke realiteit te heiligen, zich volledig manifesteert,
zodat ieder hoekje van ons leven Zijn ware tehuis wordt.

(Op basis van Tora Or 17c, Likutei Sichot XV, blz. 240-241; Sefer Hasichot 5751, deel I, blz. 142-143, 174-175.)

MISJNA V AN DE WEEK

PEA – HOOFDSTUK ZEVEN

Misjna 7:2

,ַזִית ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ָסאַתִים.ֵאינֹו ִׁשְכָחה,ַזִית ֶׁשִּנְמָצא עֹוֵמד ֵּבין ָׁשלׁש ׁשּורֹות ֶׁשל ְׁשֵני ַמְלְּבִנים ּוְׁשָכחֹו
ֵזיתֲאִפּלּו ְּכ,ֲאָבל ִאם ִהְתִחיל ּבֹו.ִּבְזַמן ֶׁשּלֹא ִהְתִחיל ּבֹו.ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים.ֵאינֹו ִׁשְכָחה,ּוְׁשָכחֹו

,ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר.ֶיׁש לֹו ְברֹאׁשֹו,ָּכל ְזַמן ֶׁשֶּיׁש לֹו ַתְחָּתיו.ֶיׁש לֹו ִׁשְכָחה,ּוְׁשָכחֹו,ַהְּנטֹוָפה ִּבְׁשָעתֹו
:ִמֶּׁשֵּתֵלְך ַהַּמֲחֵבא

1. Voor een olijfboom die in drie rijen staat van twee rechthoeken1, en vergeten wordt, geldt geen sjichecha2.
Als een olijfboom twee sea bevat en vergeten wordt, is hij geen sjichecha. Waar gaat het hierover?3 Wanneer
hij er nog niet mee is begonnen. Maar wanneer hij ermee is begonnen, zelfs een met Netofa-olijfboom in
zijn tijd en hij is hem vergeten, dan geldt er sjichecha voor. Zolang hij er [nog olijven] onder heeft, heeft hij
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die bij de top4. Rabbi Meïr zegt: vanaf dat de machabe gaat5.

Aantekeningen bij Misjna 7:2

1. Drie rijen van twee rechthoeken – Drie rijen olijf bomen en tussen de eerste rij en de tweede ligt een rechthoekig
groentebed of graanbed zoals geleerd werd in Misjna 3:1. En zo ook tussen rij twee en rij drie. Als hij een boom ver-
geten is in het midden van de middelste rij, dan is dat geen sjichecha, omdat de boom verborgen was, en lijkt op een
schoof die begraven was onder het stro of waar de armen omheen stonden, zoals we hierboven geleerd hebben in
Misjna 5:7 (RAV).
2. Een andere reden dan die welke in noot 1 hiervoor genoemd wordt, dat een dergelijke boom geen sjichecha is, is dat
hij gekenmerkt is door zijn plaats, in het midden van drie rijen en tussen twee rechthoeken. En een boom die door zijn
plaats gekenmerkt is, heeft geen sjichecha volgens de vorige Misjna (Tiferet Jisraël).
3. Waar gaat het hier over? – Over een Netofa in zijn tijd die men vergeten is, dat is geen sjichecha. Wanneer geldt
dit? Wanneer hij er nog niet mee begonnen is, maar wanneer hij er wel mee begonnen is en het dan verder vergeet, dan
is het sjichecha, totdat er twee sea aanzit. (RAV) Met andere woorden, wanneer men nog niet aan een bepaalde olijf-
boom begonnen is, en de boom bevat twee sea of meer, dan is het geen sjichecha, ook al heeft hij geen speciaal ken-
merk. Maar wanneer men met de boom begonnen is en men vergeet het werk af te maken, dan, ook al bevat hij twee sea
of meer, of ook al heeft hij een kenmerk, dan is het sjichecha.
4. Zolang hij er onder heeft, heeft hij die bij de top – Wanneer de eigenaar van de olijfboom zich herinnert dat hij
olijven vergeten is [te plukken] terwijl hij nog olijven onder [aan de boom] heeft [hangen], dan mag hij alsnog de
olijven boven in de boom plukken en die worden niet als sjichecha beschouwd, behalve wanneer hij met de onderkant
van de boom klaar is [en hij realiseert zich dat hij olijven boven in de boom vergeten is, dan zijn die sjichecha] (RAV).
5. Rabbi Meïr zegt: vanaf dat de mechabe gaat – De mechaba is de stok waarmee men tegen de takken
van de olijfboom slaat om tussen de bladeren verborgen olijven eraf te slaan (Rambam). [Of het is degene die
tegen de takken slaat]. Maar zolang hij nog niet alle verborgen plaatsen gecontroleerd heeft, mag de eigenaar
terugkomen en plukken, ook al heeft hij geen olijven onder de boom meer. De halacha is niet volgens Rabbi
Meïr.

Misjna 7:3

ָלָאֶרץ )ִמָּידֹו(ָנַפל,ֻהְסַּבְך ֶּבָעִלים,לָעַקץ ֶאת ָהֶאְׁשּכֹו,ָהָיה בֹוֵצר.ַהּנֹוֵׁשר ִּבְׁשַעת ַהְּבִציָרה.ֵאיֶזהּו ֶפֶרט
ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֵזל ,ַהַּמִּניַח ֶאת ַהַּכְלָּכָלה ַּתַחת ַהֶּגֶפן ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא בֹוֵצר.ֲהֵרי הּוא ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית,ְוִנְפַרט

ֶנֱאַמר,ֶאת ָהֲעִנִּיים ֶזה כב(ַעל :ַאל ַּתֵּסג ְּגבּול עֹוִלים)משלי
Wat is peret1? Wat afvalt2 op de tijd van de wijnoogst. Als men oogst en de druiventros afsnijdt3 en die raakt
verstrengeld tussen de bladeren4, en hij valt uit zijn hand5 op de grond en valt uit elkaar, dan is dat van de
eigenaar6. Wanneer hij de mand onder de wingerd heeft gezet tijdens de oogst7, dan berooft hij de armen8.
Van hem wordt gezegd (Mislei 22:28): „Verplaats niet de grens van hen die opkomen” 9.

Aantekeningen bij Misjna 7:3

1. Wat is peret? – Er staat in Tora (Wajjikra 19:10) „En de peret van je wijngaard zul je niet verzamelen”. (RAV) Rasji
verklaart het woord peret: „Losse druiven die afvallen bij de druivenpluk”.
2. Wat van de tros afvalt.
3. Afsnijdt – Vertaling RAV.
4. En die raakt verstrengeld tussen de bladeren – Het raakt in de knoop en wordt vastgehouden door de bladeren en
daardoor valt de tros, en valt uit elkaar (RAV).
5. Uit zijn hand – Deze woorden komen niet voor in de Jeroesjalmi, noch bij de Rambam.
6. Dat is van de eigenaar – Het viel niet uit elkaar als gevolg van het oogsten. [maar door een externe oorzaak] (RAV).
7. Wanneer hij de mand onder de wingerd heeft gezet tijdens de oogst – Hij heeft een mand onder de druiven gezet,
zodat de druiven daarin vallen (RAV) [En zo valt ook de peret daarin, die hij dan zelf houdt, want hij zegt: alleen wat op
de grond valt, is voor de armen].
8. Dan berooft hij de armen – Want peret die bij het plukken afvalt, komen toe aan de armen, nog voordat ze op de
grond vallen (RAV) [Want er staat geschreven in Wajjikra 19:10]: „En de losse druiven die afvallen bij de druivenpluk
zul je niet verzamelen, je zult ze achter laten voor de armen”].
9. Verplaats niet de grens van hen die opkomen – Zie de toelichting bij Misjna 5:6
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Uit de Babylonische Talmoed
De belangrijkste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 18

Op de vorige daf hebben we geleerd dat men zijn was niet vlak voor Sjabbat aan een niet-Joodse wasvrouw
of wasserij mag geven. De Misjna op deze daf vervolgt daarop:

Daf 18a
Misjna (Vervolg)
Rabban Sjim'on ben Gamliël zei: Het was de gewoonte in het huis van mijn vader dat zij de witte was drie
dagen voor Sjabbat aan de wasserij gaven.

Kneden
Kneden is één van 39 melachot die op Sjabbat mid'oraita verboden zijn.
De Gemara bespreekt een discussie over de vraag of met kneden bedoeld wordt kneden met de hand, of dat de enkele
toevoeging van water aan de substantie ook al kneden genoemd kan worden. Rebbi zegt dat de toevoeging van water al
voldoende is, Rabbi Joseef ben Jehoeda meent dat men het alleen kneden kan noemen als het met de hand gekneed is.
Echter, het wordt niet duidelijk of Rabbi Jossi dit ook meent voor stoffen die niet met de hand gekneed kunnen worden,
zoals inkt-bestanddelen, of waar het kneden met de hand niets toevoegt aan het kneed-proces dat ontstaat door de
toevoeging van water. Kneden wordt dan gedefiniëerd als het ontstaan van één nieuwe massa uit een vaste stof en een
vloeistof. Bijvoorbeeld zand met water wordt een modderbrij na roeren, maar inkt-bestanddelen die in water liggen te
weken worden vanzelf inkt.

Melacha dat uit zichzelf doorgaat op Sjabbat
Wij leren een heel belangrijke grondregel voor Hilchot Sjabbat: Volgens Beit Hillel is het toegestaan om op erev
Sjabbat te beginnen met de uitvoering van een melacha, die uit zichzelf doorwerkt op Sjabbat. De Gemara brengt eeen
Baraita die een aantal voorbeelden geeft:

- Men mag vlak voor Sjabbat een waterkanaal openen om de tuin te besproeien, en die mag de hele Sjabbat
doorsproeien [ondanks dat men op Sjabbat geen planten water mag geven].

-Men mag kruiden onder kleren leggen op vrijdag [om de kleren te parfumeren] en zij mogen de kleren de hele Sjabbat
parfumeren [hetgeen op Sjabbat zelf verboden is te doen].

-Men mag zwavel onder zilveren voorwerpen leggen op vrijdag, zodat het zilver de hele Sjabbat zwart wordt [om
daarmee de inscripties beter te laten uitkomen].

-Men mag op vrijdag namiddag, vlak voor Sjabbat zalf op een oog smeren of een verband op een wond leggen, ook al
geneest daardoor het oog of de wond gedurende de hele Sabbat.

Maar men mag geen werkzaamheden later verrichten door zijn instrumenten en werktuigen, wanneer dat lawaai maakt
of op andere wijze de Sjabbat-rust verstoord, want dat is beschamend voor de eer van Sjabbat. Daarom mag men
bijvoorbeeld geen graan onder de molenstenen leggen, tenzij er voldoende tijd over is dat het voor Sjabbat nog gemalen
is, want het malen maakt lawaai.

Daf 18b
Koken op Sjabbat
Het is verboden om vlak voor Sjabbat voedsel op het vuur te zetten opdat het zal koken gedurende de hele (of een deel
van de) Sjabbat en en gaar zal worden in de loop van Sjabbat of na Sjabbat, omdat de geleerden bang waren dat men de
kolen zou oprakelen, om het voedsel sneller te laten gaar worden. Maar als daar geen enkel gevaar voor bestaat, zoals
wanneer het voedsel al volledig gekookt is, en de extra verhitting door het oprakelen van de kolen het eten zou doen
aanbranden, dan is er geen bezwaar tegen om het op het vuur te laten staan, mits dat is afgedekt.

Zaken doen met een niet-Jood op erev Sjabbat
In de Misjna verbiedt Beit Sjammai om op vrijdag-namiddag vlak voor Sjabbat iets aan een niet-Jood als geschenk te
geven, het aan hem te verkopen of om het hem te lenen, wanneer de niet-Jood er niet voor Sjabbat mee thuis kan
komen, maar dat Hillel het toestaat. De reden van Beit Sjammai is mariet ha’ajin – opdat men niet zal zeggen dat de
Joodse eigenaar van het voorwerp de niet-Jood erop uitgestuurd heeft om het voorwerp voor hem op Sjabbat te
vervoeren [hetgeen verboden is].
Sommige tannaiem zijn het hier niet mee eens. Volgens Beit Hillel is het voldoede als de niet-Jood de eerste huizen
van zijn stad kan bereiken voordat het Sjabbat is. Rabbi Akiwa meent dat het voldoende is als de niet-Jood vóór Sjabbat
het huis van de Jood heeft verlaten. Rabbi José ben Jehoeda zegt dat dit de interpretatie van de woorden van Beit Hillel
is volgens Rabbi Akiwa.

De verkoop van Chameets erev Pesach
Een Baraita vertelt dat men volgens Beit Sjammai vlak voor Pesach geen chameets mag verkopen aan een niet-Jood,
wanneer die niet-Jood het niet voor Pesach kan opeten. Beit Hillel zegt echter, dat men het verkopen mag, zolang men
nog chameets mag eten.
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Praktische Halacha – Deel één: Het gedrag in de ochtend

HOOFDSTUK 5: Een schone plaats voor heilige woorden

1. 1Er staat geschreven [Dewariem 23:14, 15]: „U zult uw uitwerpselen bedekken, want HASJEM, uw G’d, gaat
[is aanwezig] midden in uw legerkamp enz. En uw legerkamp moet heilig zijn, opdat Hij bij u niets
onbetamelijks [= uitwerpselen] zal zien, enz.” Hieruit hebben onze Torageleerden, hun aandenken zij tot
zegen, geleerd, dat overal waar de Eeuwige, onze G'd, bij ons aanwezig is, dat wil zeggen wanneer wij met
een heilige zaak bezig zijn, bijvoorbeeld als wij Sjema’, Tefilla, of Tora en dergelijke lezen, moet ons
legerkamp, dat wil zeggen, onze omgeving heilig zijn. Daar mogen dan geen uitwerpselen bloot liggen.

2. 2Wanneer men, nadat men naar de w.c. geweest is, zich niet goed heeft schoongemaakt, zodat er zich nog
wat ontlasting bevindt op het lichaam, dan, ofschoon dit bedekt is met zijn kleren, is het verboden om bijv.
uit Tora te lezen of een beracha te zeggen. Hetzelfde geldt als men hondenuitwerpselen aan zijn schoenen
heeft3. Maar als het geen echte uitwerpselen zijn, maar gewoon vuil en het is droog en het stinkt niet, dan is
het toegestaan4

3. 5Overal waar twijfel bestaat of daar misschien ontlasting of urine aanwezig is, mag men geen enkel heilig
woord uitspreken alvorens men de plaats onderzocht heeft. Men mag niet in een huis dawwenen als er op de
bovenverdieping een vuile plaats is. Het lijkt logisch dat wanneer men een ruimte onder in een gebouw met
woningen afhuurt voor een synagoge, deze beperking niet geldt, omdat deze ruimte slechts tijdelijk als
synagoge gebruikt wordt.6

4. 7Men moet zich verwijderen van de ontlasting en de urine van een kind [als men wil dawwenen of Tora wil
leren] wanneer het de leeftijd heeft bereikt waarop andere kinderen van dezelfde leeftijd een olijfgrote
hoeveelheid van allerlei graansoorten [gebak] kunnen opeten, ook als het gekookt is, in de tijd dat een volwassene
kdé achilat pras [een half tarwebrood[1*]] kan opeten Dit is volgens de Chatam Sofeer negen minuten (De
Javets zl,[2*] schrijft in zijn boek Migdal, dat men het hier heeft over een kind van minstens één jaar). Het is
eigenlijk beter om ook uit de buurt van ontlasting van een kind van acht dagen oud te blijven. En volgens de
Ba’al HaTanja is het zelfs beter om zich tijdens de tefilla of het zeggen van een beracha of het lezen van
Tora te verwijderen van een baby.8 .

5. 9Men behoort zich verwijderd te houden van ontlasting van een mens, ook wanneer die niet onaangenaam
ruikt. Dit geldt ook betreffende de uitwerpselen van een kat. Van andere ontlasting, bijvoorbeeld van vee,
wilde dieren en gevogelte, die normaal niet stinkt, behoeft men zich niet te verwijderen [wanneer men
bijvoorbeeld wil dawwenen]. Maar als dit wel stinkt en ook van een stinkend kadaver en van alles wat stinkt
door ontbinding en eveneens van een kippenren, moet men zich verwijderen. Dit geldt voor alles wat stinkt.

6. 10Als men een windje heeft gelaten, mag men geen heilig woord uitspreken, totdat de onaangename geur
is verdwenen. En als een ander dat doet moet men ook wachten. Als men echter Tora leert, hoeft men niet te
wachten als een ander een windje laat.

7. 11Men dient zich ten minste 4 ammot [ongeveer 2 m.] te verwijderen van een toilet, ook als dat door een
afscheiding omgeven is en als er geen ontlasting in ligt[3*]. Volgens Rav Moshe Feinstein ztsl. heeft ook een
modern toilet dezelfde din als die bedoeld zijn in de KSA en in de MB, o.a. omdat zij niet altijd alles
wegspoelen.12 Een bank [of stoel], die voorzien is van een opening, waaronder men een po plaatst, zodat men
daarin zijn behoefte kan doen, ofschoon men de po heeft weggenomen en de opening met een deksel heeft
bedekt, geldt als een w.c. Men behoort deze uit het huis te verwijderen of deze volledig te bedekken. Maar
als deze stoel hoofdzakelijk bestemd is om erop te zitten en bedekt is met een kussen om daarop te zitten, en
alleen wanneer het nodig is, verwijdert men het kussen en doet men daar zijn behoefte, waarna men het
kussen weer erop terug legt. Hierbij mag men soepel zijn.

[1*] Een half tarwebrood uit de tijd van de misjna is gelijk aan de hoeveelheid van ongeveer 3 eieren.
[2*] Rabbijn Ja’akov ben Zwi Embden.
[3*] Volgens de Mechabeer mag men wel Sjema’ zeggen tegenover een toilet die rondom is afgescheiden, mits het er

niet stinkt [Sj.A. 83:1]. Volgens de M.B. 87:4 moet de afscheiding tot op de grond rijken of tot minder dan drie
handbreedtes van de vloer, anders is het verboden.
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