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Overzicht Parasjat Bereisjiet (Genesis 1:1-6:8)

n het begin schiep Hasjem heel het universum uit het niets, met inbegrip van de tijd zelf. Dit scheppings-
proces duurde zes dagen. Op de zevende dag, rustte Hasjem uit, en daarmee liet Hij de Sjabbat ontstaan,
die tot op heden elke zevende dag bij ons terugkomt. Adam en Chawa — de eerste mensen — worden in

de Hof van Eden geplaatst. Chawa wordt verleid door de slang om van de verboden vrucht van de „Boom
der Kennis van Goed en Kwaad” te eten, en zij geeft op haar beurt de vrucht aan Adam. Door te zondigen
kunnen Adam en Chawa niet meer in dit spirituele Paradijs van Eden blijven en zij worden eruit verbannen.
De dood en hard werk (zowel fysiek als geestelijk) doen nu hun intrede in de wereld, te samen met de pijn
die de vrouw lijdt als zij een kind baart. Kaïn en Hevel, de eerste twee kinderen van Adam en Chawa,
brengen offers aan Hasjem. Hevel geeft het fijnste van zijn kleinvee, en zijn offer wordt geaccepteerd. Maar
Kaïn gebruikt inferieure producten van zijn landbouwopbrengst, en zijn offer wordt geweigerd. Kaïn is nu
jaloers op zijn broer Hevel en in de daaropvolgende strijd doodt Kaïn Hevel. Hasjem veroordeelt hem om
over de wereld rond te zwerven. De Tora noemt nu de genealogische afstammelingen van de andere kinderen
van Adam en Chawa en van Kaïn op, tot de geboorte van Noach. Na de dood van Sjet vervalt de mensheid
tot slechtheid, en Hasjem besluit dat Hij de mensheid wil uitroeien in een vloed, die de hele wereld zal
overstromen. Echter één man, Noach, vindt gunst in de ogen van Hasjem.

Haftara: Jesjaja 42:5-43:10
5 Aldus zei G-d, Hasjem, Hij die de hemelen schept en ze uitstrekt, Hij die de aarde, en al wat daaruit voort-
gekomen is, uitspreidt, Hij die een ziel geeft aan het volk erop, en levensgeest aan hen die daarop rondwan-
delen. 6 Ik, Hasjem, heb je geroepen in rechtvaardigheid en heb je bij je hand vastgehouden en je beschermd,
en Ik heb je aangesteld om het volk tot een verbond te brengen, als een licht voor de volken. 7 Om blinde
ogen te openen, om de gevangenen uit de kerkers te bevrijden, om hen, die in het duisternis zitten, uit de
gevangenis [te halen]. 8 Ik ben Hasjem, dat is Mijn naam, en Ik zal de eer [die Mij toekomt] niet aan een
ander gunnen, noch de Mij toekomende lof aan gehouwen beelden. 9 Zie, de vroegere profetieën zijn uitge-
komen en nu zal Ik nieuwe dingen voorspellen; voordat zij gebeuren zal Ik het jullie vertellen. 10 Zing voor
Hasjem een nieuw lied en Zijn lof vanuit het einde der aarde; jullie, die afdalen naar de zee en [naar] al wat
zich daar bevindt, de eilanden en hun bewoners. 11 Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de
dorpen die Kedar bewoont; laat de bewoners van Sela juichen, laat hen schreeuwen van de toppen van de bergen.

RASJI
5. G-d Hasjem – [Hiermee wordt bedoeld] de Heer van de strenge rechtspraak en [met Hasjem wordt bedoeld] de Heer
van de barmhartigheid. Hij die de hemelen schept – eerst [schiep Hij hen] als een soort bundel scheringdraden [van
een weefgetouw], en daarna strekt Hij ze uit. Hij spreidt uit – dezelfde taal als וירקעו – „en zij pletten” (Exodus 39:3)
[uitspreiden]. וצאצאיה – betekent dat wat eruit komt. נשמה [nesjama] – [dat is] de ziel van het leven. en levensgeest – de
Heilige Geest.
6. Ik heb je geroepen – Hij spreekt tegen Jesjaja. En je beschermd – Toen Ik jou geschapen heb, zodat je Mijn volk
zou terugbrengen in Mijn verbond en [de weg] voor hen zou verlichten.
7. Te openen – En dankzij de verdienste van de Tora zullen de gevangenen uit de kerkers komen, ten tijde van de ver-
lossing.
8. Noch Mijn lof – Die zal Ik niet aan gehouwen beelden geven.
9. De vroegere profetieën – De dingen die Ik aan Avraham beloofd heb. Die zijn uitgekomen – Ik houd Mijn woord,
en nu – zal ik nieuwe dingen voorspellen – Aan Mijn volk.
10. Vanuit het einde der aarde – Van al de volken. Jullie, die afdalen naar de zee – Zij die vertrekken per boot. En
al wat zich daar bevidt – Wat permanent in de zee is.
11. Laat de woestijn …zijn stem verheffen – in gezang. De dorpen die Kedar bewoont – De woestijn van Kedar,
waar nu mensen wonen in tenten, zal gevuld worden met permanente steden en dorpen. De bewoners van Sela – De
doden, die weer tot leven zullen komen. Schreeuwen – Vertaald overeenkomstig Rasji.
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Bereisjiet Hoofdstuk 1 (Het hele hoofdstuk is te vinden op
http://www.joodsleven.nl/Tanach/01-Bereisjiet/Bereisjiet-01-met-commentaar.pdf)
6 En G-d zei: „Laat er een uitspansel zijn in het midden van het water en het
zal een scheiding vormen tussen water en water.” 7 En G-d maakte het
uitspansel en scheidde het water dat onder het uitspansel was van het water
dat boven het uitspansel was, en zo gebeurde het. 8 En G-d noemde het uit-
spansel hemel; en het werd avond en het werd ochtend, een tweede dag.
9En G-d zei: Laat het water dat onder de hemel is zich verzamelen op één
plaats, dan zal het droge zichtbaar worden. En zo gebeurde het ook. 10 En G-d
noemde het droge: aarde, en de waterverzameling noemde Hij: zeeën, en G-d
zag dat het goed was.

6. Laat er een uitspansel zijn – Laat het uitspansel sterk zijn, want ofschoon de hemelen reeds op de
eerste dag waren geschapen, waren zij nog vochtig, en stolden zij op de tweede dag, onder de
vermaning van Hasjem, toen Hij zei: Laat er een uitspansel zijn. En dit is de bedoeling van wat men
schrijft [in Job 26:11]: de zuilen van de hemelen wankelden gedurende de hele eerste dag, maar op
de tweede dag stonden zij verstomd ten gevolge van Zijn vermaning, zoals een mens, die verstomd
staat van een vermaning van iemand die hem vrees inboezemt (Rasji).
In het midden van de wateren – Midden tussen de wateren, want er is een scheiding tussen de
bovenste wateren en het uitspansel, zoals er [een scheiding] is tussen het uitspansel en het water op
de aarde. Men leert hier dus dat zij bleven hangen op bevel van de Koning (Rasji).
Dit is een van de mysteries van de Schepping die niet onthuld mogen worden (Ramban).
Een uitspansel – Dat is de dampkring (Sforno, zo ook Ibn Ezra, Hirsch).
7. En G-d maakte het uitspansel – Hij verbeterde het tot zijn blijvende staat; en dit is het „maken”
ervan, zoals in Deut. 21:12 voorkomt: en zij laat haar nagels groeien [d.w.z.: zo laten als zij zijn, er
niets aan doen (Onderwijzer)] (Rasji).
Boven het uitspansel – Er staat niet: op het uitspansel, maar boven het uitspansel, omdat het op
enige afstand zweefde in het luchtruim. En waarom wordt er op de tweede dag niet gezegd dat het
goed was? Omdat de waterwerken niet eerder voltooid waren dan op de derde dag, maar Hij begon
ermee op de tweede dag, en iets dat niet af is, is niet volmaakt en niet in goede staat. Maar op de
derde dag, toen de waterwerken voltooid waren en Hij met ander scheppend werk begon en dat
afmaakte, zei Hij tweemaal dat het goed was, eenmaal voor de voltooiing van het werk van de tweede
dag en eenmaal voor het voltooien van het werk van die derde dag zelf (Rasji).
En G-d maakte – G-d maakter het geschikt voor zijn uiteindelijk doel.
En zo gebeurde het – Onmiddellijk nadat G-d dat geboden had (Ramban).
Het water boven het uitspansel – Dat zijn de regenwolken (Sforno, Hirsch).
8. En G-d noemde het uitspansel hemel – [Het Hebreeuwse woord voor hemel = sjamajiem, dat kan
gelezen worden als sa majiem, hetgeen in het Hebreeuw betekent:] ‘draag water’, [of men kan het
lezen als sjam majiem, en dat betekent in het Hebreeuws:] ‘daar is water’; vuur en water die zich met
elkaar vermengd hebben, en waaruit Hij de hemel geschapen heeft. En een andere verklaring [voor
het woord sjamajiem is dat het is samengesteld uit de woorden eesj en majiem, hetgeen betekent:]
vuur en water, die zich met elkaar vermengd hadden, en waaruit Hij de hemel geschapen heeft (Rasji).
En G-d noemde het uitspansel hemel – Op de tweede dag gaf Hij het deze naam, toen Hij het de
vorm van het uitspansel gaf, want op de eerste dag was de vorm ervan nog niet gereed (Ramban).
9. Laat het water zich verzamelen – Want het was over het oppervlak van heel de aarde verspreid
en Hij verzamelde het in de oceaan, dat is de grootste van alle zeeën (Rasji).
In de diepte was het water vermengd met zand en G-d beval dat het water en het zand zich van elkaar
scheidden en dat het zand naarboven zou komen, tot boven het wateroppervlak en zich zou neerzetten
rondom de watermassa, zodat mens en dier zich daarop zouden kunnen vestigen (Ramban).
Niet door toedoen van de hemellichamen werd de aarde droog, maar op bevel van G-d, opdat aan zee
en land grenzen gesteld werden, die zij niet mochten overtreden (Sforno).
10. En G-d noemde het droge: aarde – De juiste naam ervoor was ‘het droge’, want zand waarvan
de zee zich terugtrekt, wordt droog. Maar G-d noemde het ‘eretez – aarde’, waar de vier elementen,
die op de eerste dag geschapen werden, al bij zijn inbegrepen. En de reden hiervoor is, dat dit alles
geschapen werd opdat de mens erop zou kunnen wonen, want alleen de mens kan zijn Schepper
erkennen (Ramban).
Noemde Hij zeeën – Er is toch maar één zee [alle zeeën lopen in elkaar]. Maar de smaak van de vis
die uit de zee bij Akko gehaald wordt is niet gelijk aan de smaak van de vis die uit de zee bij Spanje
gehaald wordt (Rasji).
Zeeën – jamiem – Het is een samentrekking van jam en majiem – zee en water, zoals er geschreven
staat in Jesjaja 11:9: „De wateren bedekken de zee.” (Ramban)

De tweede dag

De derde dag
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11 En G-d zei: laat de aarde gras doen ontspruiten, kruid dat zaad uitzaait,
vruchtbomen die vruchten met hun eigen soort zaad erin voortbrengen, op de
aarde; en zo gebeurde het. 12 En de aarde bracht gewassen voort, kruid dat
zaad uitzaait naar zijn soort en bomen die vruchten met hun eigen soort zaad
voortbrengen; en G-d zag dat het goed was. 13 En het werd avond en het werd
ochtend, een derde dag.
14 G-d zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, die een scheiding maken
tussen de dag en tussen de nacht, en zij zullen dienen tot tekens en voor de
vastgestelde tijden en voor de dagen en voor de jaren; 15 En zij zullen dienen als
lichten aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten. En zo gebeurde het.

11. Laat de aarde gewassen doen ontspruiten – Dat wil zeggen, laat de aarde zich vullen en bedekt
worden met een kleed van kruiden (Rasji).
Kruid dat zaad draagt – Dat daarin zijn zaad zal groeien, om daarvan op een andere plaats te zaaien
(Rasji).
Vruchtbomen – Dat wil zeggen dat de smaak van het hout van de boom gelijk zal zijn aan de smaak
van de vrucht. Maar dat deed de aarde niet, maar de aarde bracht bomen voort die vruchten
voortbrengen [zie vers 12] en geen bomen als vruchten. Daarom, toen Adam werd gevloekt wegens
zijn misdaad, werd ook de aarde gevloekt (Rasji).
Met hun eigen soort zaad: Dat zijn de pitten van iedere vrucht, waaruit de boom ontspruit, wanneer
men die plant (Rasji).
12. En de aarde bracht gewassen voort – In een agada in traktaat Choelien 60a wordt verklaard dat
de kruiden uit zichzelf besloten zaad naar hun soort voort te brengen, ofschoon hun dat niet geboden
was in het vorige vers, maar omdat zij gehoord hadden dat de bomen deze opdracht hadden gekregen
(Rasji).
Dat het goed was – Dit bevestigde het bestaan van de verschillende soorten voor altijd (Ramban).
14. Laten er lichten zijn – Zij waren reeds geschapen op de eerste dag, maar op de vierde dag
gebood Hij hen zichzelf op te hangen aan het uitspansel (Chagiga 12a). En zo waren eveneens alle
voortbrengselen van hemel en aarde reeds de eerste dag geschapen, maar elk werd zijn plaats gegeven
op de dag dat het hem bevolen werd. Het woord „de hemel” in vers 1 heeft in het Hebreeuws het
woordje et bij zich [ter aaduiding van de vierde naamval, maar] betekent ook ‘met’, om daaraan toe te
voegen zijn voortbrengselen [dus de hemel werd geschapen met zijn voortbrengselen] en zo ook de
aarde met het woordje et betekent dat de aarde met zijn voortbrengselen geschapen werd (Rasji).
Laten er lichten zijn – Het licht was al op de eerste dag geschapen, maar toen op de tweede dag het
uitspansel geschapen werd, hield dat het licht tegen, zodat, toen op de derde dag de aarde geschapen
werd, daar duisternis heerste. En nu, op de vierde dag wilde G-d dat het licht de aarde zou bereiken
en daarom plaatste Hij lichten aan het hemelgewelf (Ramban).
Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf – Het oorspronkelijk licht was te sterk, daarom moest het
gefilterd worden door het hemelgewelf, zodat het minder fel zou zijn (Sforno).
Die een scheiding maken tussen de dag en tussen de nacht – Het aanvankelijk geschapen licht
werd weggeborgen [zie Rasji op vers 4]. Maar gedurende de zeven dagen van de schepping deed het
aanvankelijke licht dienst, samen met de duisternis, zowel bij dag als bij nacht (Rasji).
En zij zullen dienen tot tekens – Wanneer de lichten verduisteren is het een slecht voorteken, zoals
er gezegd is [in Jeremiahoe 10:2]: En voor de lichten van de hemel, wees niet bevreesd voor hen. Dat
wil zeggen: wanneer jullie de wil van de Heilige, gezegend zij Hij, doen, dan hoeven jullie je geen
zorgen te maken voor narigheid [namelijk dat de verduistering een straf is wegens overtredingen]
(Rasji).
En voor de vastgestelde tijden – Met het oog op de toekomst, want in de toekomst zal Israël
geboden worden omtrent de feesten, dat die gerekend zullen worden naar de nieuwe maan (Rasji). Dat
zijn de seizoenen, zoals het zaai- en oogstseizoen, en zomer en winter (Ramban).
En voor de dagen – De zon zal een halve dag dienst doen en de maan zal een halve dag dienst doen,
samen dus een geheel etmaal (Rasji).
En jaren – Aan het eind van 365 dagen zullen zij hun loop door de twaalf sterrenbeelden van de
dierenriem voltooid hebben. Deze sterrenbeelden dienen hen en vormen een jaar en dan herhalen zij
en beginnen opnieuw hun omloop zoals de eerste omloop (Rasji).
15. En zij zullen dienen als lichten. Zij zullen ook dienen om de wereld te verlichten (Rasji).
Om de aarde te verlichten. Het door het hemelgewelf gefilterde licht zal op de aarde schijnen op
een manier die geschikt is voor haar bewoners (Sforno).

De vierde dag
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MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES

Misjna 6:1
1Wanneer iemand een veld krijgt2 van een Jood, van een niet-Jood of van een Koetie, dan
verdeelt hij het [product] in hun aanwezigheid3. Wie een veld pacht4 van een Jood, moet
troema nemen en het hem geven5. Rabbi Jehoeda heeft gezegd6: Wanneer? Wanneer hij hem
van hetzelfde veld geeft en van dezelfde soort; maar wanneer hij hem [de pacht] van een
ander veld geeft of van een ander soort7, dan vertiendt hij en geeft het hem (dan)8.

Aantekeningen bij Misjna 6:1
1. Deze en de volgende Misjna behandelen de vraag of een deelpachter of een pachter ook het
aandeel in de oogst van de landeigenaar moet vertienden. Een aris – deelpachter – bewerkt het land van
de landeigenaar, en mag daarvoor een vooraf bepaald percentage van de oogst houden. Een pachter
betaalt een vast bedrag aan de landeigenaar, ongeacht de omvang van de oogst.
2. Wanneer iemand een veld krijgt – (Om het land te bewerken als deelpachter) Om [aan de
landeigenaar] de helft of een derde of een kwart [van de oogst] te betalen, zoals de gewoonte is bij
arisiem (RAV).
3. Dan verdeelt hij het in hun aanwezigheid – Hij hoeft dan het deel van de landeigenaar niet te
vertienden, maar hij geeft de landeigenaar diens aandeel in de oogst van het land onvertiend, want de
Geleerden hebben de pachter niet verplicht het aandeel van de landeigenaar te vertienden, maar hij
moet hem geven, wat hij met hem is overeengekomen, om te voorkomen dat het land braak zou
komen te liggen en men geen grond zou willen pachten (RAV).
4. Wie een veld pacht – Voor een vaste, van te voren overeengekomen prijs per jaar, onafhankelijk
van de grootte van de oogst (RAV).
5. Moet troema nemen en het hem geven – [Hij moet troema nemen van de hele oogst en hij geeft
de pachtbaas diens deel, nadat hij daar troema van afgescheiden heeft,] maar hij vertiendt het niet
voor hem, want iedereeen pacht een veld op voorwaarde dat hij de eigenaar het product van het veld
geeft, terwijl het nog tewel is. Maar daar men de afscheiding van troema niet mag uitstellen, wanneer
het product eenmaal meroeach heeft ondergaan (als de graanhoop is gladgestreken), want men mag
het product niet van de dorsvloer verwijderen, voordat troema is afgezonderd (RAV).
6. Rabbi Jehoeda heeft gezegd – Wanneer hoeft de pachter alleen maar troema af te scheiden en
geen ma’aser? Wanneer hij hem [de pachtheer] de pacht betaalt van hetzelfde veld [als dat hij van
hem gepacht heeft] en van dezelfde soort [die hij geplant heeft], maar wanneer hij hem van een ander
veld betaalt, zelfs al is het van dezelfde soort, of van een ander soort, maar van hetzelfde veld,
bijvoorbeeld als hij een op deel van het veld een andere soort zaait, voldoende voor de hoeveelheid
van de pacht, dan moet hij het ook vertienden, want pachtheer verpacht zijn land alleen in de
veronderstelling dat hij betaald krijgt in tewel-product van zijn eigen land en van dezelfde soort [want
alleen dan wordt het verondersteld te hebben gegroeit op zijn bezit] (RAV).
7. Zelfs al komt het van hetzelfde veld.
8. Want dan wordt het beschouwd als een schuld die hij [de pachter] betaalt van zijn eigen oogst en
men mag geen schuld betalen met onvertiend product.

Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 54

Vrouwtjes schapen mogen uitgaan als zij gebonden zijn
De Misjna onderaan daf 52 zegt dat vrouwtjesschapen mogen uitgaan als zij vast-
gebonden zijn. Dat wil zeggen, wanneer hun staarten omhoog gebonden zijn, zodat
hun genitaliën open zijn, opdat de rammen hen makkelijker kunnen bespringen.
De schapen mogen volgens die Misjna ook uitgaan als zij kwoelot zijn. Dat wil
zeggen als hun staarten omlaag gebonden zijn, opdat de rammen hen niet kunnen
bespringen [de eigenaar van de schapen zal de ene keer het één willen en de andere
keer het andere]. De Gemara leert dat het woord kwoelot „onproductief” betekent,
en is afgeleid van I Koningen 9:13, waar Koning Chiram van Tsor voor zijn hulp bij
de bouw van de Tempel van Koning Salomo een aantal steden langs de grens met
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Libanon krijgt aangeboden en die steden noemde hij erets kawoel – onproductief
land, want de bewoners waren rijk en daarom niet erg werkzaam. Rav Nachman
geeft een andere verklaring voor het woord kawoel: losse aarde, waar men tot de
kawoel – enkelband – inzakt en men noemde dat „enkeldiep land”, dat onvrucht-
baar is.
Vrouwtjesschapen mogen ook uitgaan volgens de Misjna als zij kewoenot zijn. De
Gemara verklaart, dat dit iets is waar het schaap als het ware is „ingepakt” om de
wol te beschermen. Pasgeboren lammetjes worden door hun moeder schoongelikt,
totdat hun wol sneeuwwit is. Zulke wol is kostbaar. Om die witte wol zo te houden
pakt men de dieren goed in, zodat de wol niet vuil wordt. Die „verpakking” heet
kewoenot.
Dus: Rammen mogen uitgaan als zij lewoeniem – aan elkaar geboden zijn in paren,
met een bescherming voor hun hart tegen aanvallen van wolven en met een
bedekking tegen hun genitaliën om te voorkomen dat zij de vrouwtjesschapen
bespringen. Vrouwtjesschapen mogen uitgaan met hun staarten opgebonden,
opdat de rammen hen makkelijker kunnen bespringen, of met hun staarten omlaag
gebonden, opdat de rammen hen niet kunnen bespringen en met een bescherming
voor de wol. De Tanna Kamma staat het toe omdat het dient als een remming voor
de dieren of als een bescherming. Rabbi Jossi beschouwt ze echter allemaal als een
last, behalve de kewoenot.

Geiten mogen uitgaan met hun uiers opgebonden
Er is een meningsverschil in de Misjna en de Gemara of geiten mogen uitgaan met
hun uiers opgebonden. De Halacha is volgens Rabbi Jehoeda, die zegt dat ze mogen
uitgaan als ze zijn opgebonden om te voorkomen dat de uiers melk lekken en dan
worden zij stevig dichtgebonden, maar niet als zij worden opgebonden om de melk
die eruit druppelt, op te vangen (Sj.A. 305:6).

Misjna
De vorige Misjna leerde waarmee dieren mogen uitgaan, deze Misjna leert
waarmee ze niet mogen uitgaan.
Een kameel mag niet uitgaan met een metoeltelet [een band waarmee de last van het
dier aan zijn staart is vastgebonden, zodat het niet van het dier afglijdt, als hij van
een heuvel afloopt. Volgens Rasji is het een kussentje onder die riem om te
voorkomen dat de riem in de huid van de kameel snijdt. Volgens anderen is het een
dekkleed, zoals van een ezel], want als het losraakt, neemt de begeleider het in zijn
hand mee over publiek terrein. Men mag het dier ook niet met voor- en achterpoten
aan elkaar binden en ook niet één poot opbinden, zodat hij nog maar op drie poten
kan lopen, opdat hij niet wegloopt. Men mag kamelen ook niet als in een karavaan,
de een achter de ander binden en alleen de voorste kameel voorttrekken, want dan
lijkt het erop of men hen naar de markt brengt, maar men moet alle kamelen met
een touw in de hand vasthouden, maar men mag de touwen niet aan elkaar
knopen, want als het ene touw van wol en het andere van linnen is, en men wikkelt
de bundel touwen om zijn hand, dan heeft men een sja’atnez kledingstuk, hetgeen
verboden is.

Daf 54b
Misjna
Deze Misjna gaat verder met het opnoemen van alle dingen waarmee dieren op
Sjabbat niet mee naar publiek gebied mogen uitgaan en de Gemara verklaart de
diverse uitdrukkingen:
Een ezel mag niet uitgaan met een zadel dat niet is vastgebonden, zoals al eerder
geleerd werd.
Een ezel mag niet uitgaan met een bel om zijn nek, ook al kan die niet luiden, want
dat lijkt alsof men hem wil verkopen op de markt.
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Een ezel mag niet uitgaan met een halskraag, om te voorkomen dat hij een wond
aan zijn nek krabt.
Kippen mogen niet uitgaan met gekleurde banden, ter herkenning wie de eigenaar
is, of met een band om hun poten om te voorkomen dat zij voorwerpen kapot
trappen.
Rammen mogen niet uitgaan met een wagentje onder hun staart. De schapen
hadden vroeger hele dikke staarten waar vet in zat. Bij rammen waren die
vetstaarten zo dik en zwaar, dat zij over de grond sleepten en beschadigden. Men
bond er een klein wagentje onder, dat het dier achter zich aan sleepte.
Schapen mogen niet uitgaan met chanoenot – een warme oliecompres (volgens één
mening), houtsplinters van de „chanoen-boom” om wormen uit de neus van
schapen te verwijderen volgens een andere mening. Het woord zou afgeleid zijn
van het woord chanoen – genade: we zijn genadig voor het schaap.
Een kalf mag niet uitgaan met een klein juk, om daar aan te wennen.
Een koe mag niet uitgaan met de huid van een egel om zijn uiers gebonden, om te
voorkomen dat dieren van haar melk drinken.

De koe van Rabbi Elazar ben Azarja
De Misjna leert ook dat een koe op Sjabbat niet mag uitgaan met een sierband om
de hoorns, maar dat de koe van Rabbi Elazar ben Azarja daar wel mee uitging,
tegen de wil van de Geleerden. De Gemara verklaart dat het niet de koe van Rabbi
Elazar ben Azarja kon zijn, want die had niet „een koe” maar hij was zo rijk, dat hij
elk jaar twaalfduizend kalveren vertiende! Het was echter de koe van zijn
buurvrouw maar omdat Rabbi Elazar daar niets van zei [volgens Rasji meende hij
dat het wel mag] wordt het hem aangerekend alsof het zijn eigen koe en dus zijn
eigen overtreding was, want wie ziet dat een ander een overtreding begaat, en
daartegen niet protesteert, als dat mogelijk is, die wordt het aangerekend alsof hij
de overtreding zelf begaan heeft.

Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk vijf (deel 3)

10. Uitlatingen die Lasjon Hara zijn in een bepaald zinsverband

Lasjon Hara is relatief. Een bepaalde opmerking kan complimenteus zijn, wanneer hij
gemaakt wordt over de ene persoon, en toch denigrerend wanneer het gezegd wordt over
iemand anders.
Je kunt Lasjon Hara niet verexcuseren door te zeggen: „Ik zou het niet erg vinden als
iemand dit over mij zei,” of: „Ik zou zelf hetzelfde gedaan hebben.” Wanneer datgene wat je
zegt voor het onderwerp van gesprek denigrerend is, dan is het Lasjon Hara.

Meneer Zilversmid en meneer Goudsmid hebben allebei 300 euro gedoneerd voor de bouw van
een nieuwe sjoel. Meneer Zilversmid is een eenvoudige ambtenaar met een laag inkomen en 300
euro is een bedrag dat hij zich nauwelijks kan veroorloven. Meneer Goudsmid is multimiljonair.
Hij kan zich veel meer veroorloven. Men mag best vertellen dat meneer Zilversmid € 300
gedoneerd heeft, want dat is een compliment. Maar men mag niet tegen anderen vertellen dat
meneer Goudsmid ook € 300 gedoneerd heeft. De luisteraars, die meneer Goudsmid kennen,
zullen dit als denigrerend opvatten.

11. Lasjon Hara over koopwaar

Het is verboden om te praten over de slechte kwaliteit van iemands koopwaar. Het kan dan
wel de algemene gewoonte zijn onder concurrenten, maar het is verboden. Maar als het je
enige bedoeling is om te voorkomen dat iemand afgezet wordt, dan is het toegestaan in
overeenstemming met de voorwaarden genoemd in de Wetten voor Rechiloet.


