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Overzicht Parasjat Wajjera (Bereisjiet-Genesis 18:1-22:24)
rie dagen nadat hij zichzelf besneden heeft, wordt Awraham bezocht door Hasjem. Wanneer drie
engelen in mensengedaante verschijnen, rent Awraham hen tegemoet om hen gastvrijheid te bewijzen
en hen uit te nodigen in zijn tent, dit ondanks dat het de meest pijnlijke dag is na de operatie. Sara

lacht wanneer zij hoort dat de gasten voorspellen dat zij volgend jaar een zoon zal krijgen. Hasjem onthult
aan Awraham dat Hij van plan is Sedom te verwoesten, en Awraham pleit voor Sedom, dat het gespaard zal
worden. Hasjem stemt ermee in dat wanneer er vijftig rechtvaardigen in Sedom zijn, Hij het niet zal
verwoesten. Awraham „onderhandelt” met Hasjem tot dat aantal gedaald is tot tien rechtvaardigen. Maar
zelfs die tien kunnen niet gevonden worden in Sedom. Lot, diens vrouw en twee dochters worden gered,
voordat zwavel en vuur op Sedom en haar zustersteden neerdalen. De vrouw van Lot kijkt om en wordt
veranderd in een zoutpilaar. De dochters van Lot zijn bang, dat ten gevolge van de verwoesting er geen
echtgenoten meer voor hen zijn. Zij besluiten daarom hun vader dronken te voeren en door middel van hem
het menselijke ras te doen voortbestaan. Uit de oudste dochter wordt Moav geboren, uit de jongste Ammon.
Intussen is Awraham verhuisd naar Gerar, waar Avimelech Sara ontvoert. Nadat Hasjem aan Avimelech
verschijnt in een droom, laat hij Sara vrij en sluit vrede met Awraham. Zoals beloofd krijgen Awraham en
Sara een zoon, Jitschak. Op de achtste dag na zijn geboorte besnijdt Awraham hem, zoals G-d geboden heeft.
Op de dag dat Jitschak gespeend wordt, geeft Awraham een feest. Sara zegt tegen Awraham dat hij Hagar en
haar zoon Jismaël moet verbannen omdat zij in hem tekenen van degeneratie ziet. Awraham is zeer ontdaan
over dit voorstel, om zijn zoon weg te sturen. Maar Hasjem zegt hem te doen wat Sara hem opdraagt. Nadat
hij bijna van dorst is omgekomen, wordt Jismaël gered door een engel en Hasjem belooft dat hij de
stamvader zal worden van een machtig groot volk. Avimelech sluit een verdrag met Awraham, wanneer hij
ziet dat Hasjem met Awraham is. In een tiende en laatste test geeft Hasjem Awraham opdracht zijn zoon
Jitschak, die nu 37 jaar is, te offeren. Awraham doet wat Hasjem hem gezegd heeft, ondanks dat hij daarmee
klaarblijkelijk de geboorte van een Joods volk in de kiem smoort, en dit strijdig is met alles wat hij zijn
levenlang gepredikt heeft. Op het laatste moment zendt Hasjem een engel om Awraham tegen te houden.
Wegens Awrahams niet te weerspreken gehoorzaamheid, belooft Hasjem hem, dat zelfs als het Joodse volk
zal zondigen, zij nimmer volledig door hun vijanden zullen worden overheerst. De parasja eindigt met de
geneologie en geboorte van Rivka.
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HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Parasjat Wajjera: II Melachiem 4:1-4:37
(Volgens Portugese ritus leest men tot 4:23)

e afgodendienende Joodse koning Achav is getrouwd met Izèvel [Iesja zèvel, Isabel], de dochter van
de naburige koning van Tsidon. Zij aanbidt de afgod Baäl en vervolgt genadeloos de Profeten van
Hasjem.

Ovadja is hofmeester aan haar hof en hij is een gelovig man. Hij verbergt 100 Profeten van Hasjem in twee
grotten en zorgt persoonlijk en in het geheim voor hun eten en drinken. Dat kost hem zijn hele fortuin. Hij
verkoopt al zijn bezittingen om de Profeten te kunnen onderhouden en leent zelfs een grote som geld van
koning Achav tegen rente (hetgeen verboden is van Tora, maar wat kan hij anders doen?) om de Profeten te
blijven onderhouden. Ten slotte, wanneer Achav om de rente komt en Ovandja dat niet heeft, wordt hij ziek
van ellende en sterft, zijn vrouw, een groot tsadeket, zonder een cent en zonder een stukje brood in huis
achterlatend. Wanneer Achav opnieuw komt om zijn rente te ontvangen en wanneer hij dan beseft dat er
niets te halen valt, dreigt hij de arme weduwe haar beide zoons mee te nemen als slaven, als zij niet betaalt.
In wanhoop wendt de weduwe zich tot de Profeet Elisja en vraagt hem om hulp. „Wat heb je in huis?” vraagt
Elisja. Hij wil graag helpen, maar wil beginnen met iets dat zij zelf bezit. „Het enige wat ik nog over heb is
een kan met een beetje olie,” antwoordt de arme vrouw.
Elisja zegt: „Olie brengt licht en vreugde voor de mensen. Ga naar je buren en leen zoveel mogelijk lege
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oliekannen. Ga naar huis, sluit alle deuren (want het wonder zal niet in het openbaar gebeuren) en vul alle
oliekannen met de olie uit je eigen kan.”
En zo gebeurt het. De vrouw giet de olie uit haar kan in een lege kan en haar zonen zetten de ene lege kan na
de andere onder de uitgietende oliekan. Het houdt niet op. Toen alle kannen gevuld waren, stopte de olie-
stroom.
Goed nieuws bereikte de familie: de prijs van olie was gestegen, en zo konden zij de olie verkopen tegen een
fortuin. Het bracht meer dan genoeg op om de lening terug te betalen en er bleef nog over voor de rest van
haar dagen. En niet slechts dat, maar Elisja zegende haar opdat al haar nakomelingen voor altijd parnassa
zouden hebben.

Inzicht in de parasja
„Kijk, daar zag hij drie mannen tegenover zich staan.” (18:2)

Wanneer twee van de mannen naderhand naar Lot toe gaan, zegt het vers: „En de twee engelen kwamen naar
Sedom in de avond… en toen Lot hen zag stond hij voor hen op, en wierp hij zich voor hen op zijn gezicht op
de grond.” (19:1)

Waarom noemt de Tora hen in verband met Avraham „anasjiem” – gewone mannen – en in verband met Lot
„engelen?”
Avraham was een tsaddiek en zeer sterk in de mitswa van hachnasat orchiem – gastvrijheid. Voor hem
maakte het absoluut geen verschil wie zijn gast was. Ook al was de gast een gewoon mens, dan nodigde
Avraham hem uit in zijn huis, behandelde hem met het grootste respect en gaf hem het beste van alles.
Lot was anders. Wanneer een vooraanstaand persoon naar de stad kwam, dan nodigde Lot hem uit in zijn
huis, want het was een eer voor hem ook belangrijke mensen te ontvangen. Maar als een eenvoudig iemand
naar de stad kwam, van wie hij geen enkel profijt had, dan bemoeide Lot zich in het geheel niet met hem.
Daarom, toen Lot zag dat de bezoekers engelen waren en dat het zou toevoegen aan zijn prestige om zulke
gasten te hebben, toen nodigde hij hen uit bij hem thuis.
Er wordt verteld dat een groot tsaddiek, die zijn identiteit niet wilde onthullen, eens, eenvoudig gekleed, naar
een dorp kwam om daar te overnachten. Toen hij vroeg of hij kon logeren bij het hoofd van de gemeente,
weigerde die dat, want hij gaf alleen aan belangrijke gasten en niet om „gewoon volk.”
Jaren later, toen de identiteit van de tsaddiek openbaar was geworden, bracht hij opnieuw een bezoek aan het
stadje, maar dit keer reed hij in een rijtuig, getrokken door zes paarden. De hele stad liep uit om de tsaddiek
te ontmoeten en het hoofd van de gemeente vertelde de secretaris van de tsaddiek dat hij zeer vereerd zou
zijn als de tsaddiek bij hem zou willen overnachten. De tsaddiek gaf zijn secretaris opdracht: „Breng de zes
paarden naar het hoofd van de gemeente, ik zal eten in het huis waar ik een paar jaar geleden gastvrij
ontvangen werd toen ik dit stadje bezocht.”
Het gemeentehoofd was zeer verbaasd en rende naar de tsaddiek en vroeg hem om een verklaring. De
tsaddiek vertelde hem: „Ik ben dezelfde persoon die hier een paar jaar geleden was en die toen vroeg om in
uw huis te mogen logeren. Ik ben niet veranderd sedertdien. Het enige verschil is dat ik de laatste keer alleen
kwam, en u was niet onder de indruk van mij. Vandaag, nu ik kom met zes paarden, was u wel onder de
indruk. Daarom zend ik u datgene wat indruk op u gemaakt heeft, om bij u te gast te zijn deze Sjabbat.”

„Toen werd ze een zoutpilaar.” (19:26)

Rasji verklaart dat zij een dergelijke vreemde straf kreeg, omdat ze zondigde door middel van zout. Daarom
was de straf een zoutpilaar.
Net als haar mede stadsbewoners in Sedom was ze fel tegen gastvrijheid. Toen Lot de engelen uitnodigde,
vroeg hij zijn vrouw om wat zout aan te geven, waarin de gasten hun brood konden indopen (voor
Hamotsie). Ze reageerde boos: „Zelfs deze slechte gewoonte wil je in deze plaats introduceren?!”
Voordat we Birkat Hamazon [het dankgebed na de maaltijd] uitspreken, wassen we onze vingers. Dit staat
bekend onder de naam van majiem acheroniem [lett.: water achteraf]. Eén van de redenen hiervoor is melach
Sedomiet – het zout van Sedom. Het zout van Sedom [wat nu de Dode zee is] is zeer sterk en kan zeer
gevaarlijk zijn. Het kan, als men met het zout aan zijn vingers aan zijn ogen komt, (G-d verhoede) blindheid
veroorzaken.
Waarom wast men overal op de wereld, ook al woont men duizende kilometers van Sedom, zijn vingers
vanwege het zout van Sedom? (Zie Sjoelchan Aroech Harav 181:18).
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Zout is op zichzelf niet voedzaam, het geeft alleen maar smaak aan het voedsel. De mensen van Sedom
waren slecht en weigerden aan een gast voedsel te geven. Ze weigerden zelfs om een vreemdeling zout te
geven, dat geen voedingswaarde heeft.
„Het zout van Sedom” is een symbool voor de kwaadaardige filosofie van de mensen van Sedom, die
volkomen „blind” waren voor de noden van anderen en die gastvrijheid weigerden.
Iemand die honger heeft, kan sympathie opbrengen voor iemand anders die in nood verkeert. Maar wanneer
hij verzadigd is kan hij ongevoelig worden voor het lijden van de behoeftigen en, net als de mensen van
Sedom, wordt hij dan blind voor de noden van anderen.
Onze Geleerden willen dat wij altijd begaan zullen zijn met de behoeftigen. Daarom hebben zij ons opgedra-
gen dat wij, na het beëindigen van de maaltijd, wanneer we voldaan en verzadigd zijn, dat wij dan onszelf
moeten reinigen, om ons ervan te verzekeren dat de filosofie van Sedom (het zout van Sedom) niet aan ons
kleeft en ons, G-d verhoede, verblindt. We moeten te allen tijde gastvrij zijn en de benarde positie van de
minder gefortuneerden „zien.”

(Uit: Vedibarta Bam)

MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES – Misjna 6

ַאף ,ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים.לֹא ִיְמּכֹר ָאָדם ֶאת ֵזיָתיו ֶאָּלא ְלָחֵבר,ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
:ּוְצנּוֵעי ֵבית ִהֵּלל ָהיּו נֹוֲהִגין ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי.ַלְמַעֵּׂשר

Beit Sjammai zegt: Men zal zijn olijven alleen verkopen1 aan een chaweer.2 Beit Hillel zegt:
Ook aan iemand die vertiendt3. Maar de vromen van de school van Hillel4 handelden volgens de
woorden van Beit Sjammai.5

Aantekeningen bij Misjna 6:6
1. Men zal zijn olijven alleen verkopen – Olijven die van de boom geplukt zijn, maar nog niet ontvankelijk geworden
zijn voor toema, bijvoorbeeld doordat zij nog niet zijn gaan zweten [d.w.z. dat hun olie er nog niet begint uit te lopen],
waardoor zij ontvankelijk zouden worden voor toema (RAV).
2. Alleen aan een chaweer – Iemand die zich aan de regels van tahara houdt en dat hij het niet verkoopt aan een niet-
chaweer, die het [de olijven] misschien uitperst onder onreine omstandigheden (RAV).
3. Ook aan iemand die vertiendt – [Hij mag het ook verkopen] aan iemand die alleen [de verplichting] op zich
genomen heeft om te vertienden, maar die niet op zich genomen heeft om zich aan de regels van tahara te houden. En
Beit Hillel staat het toe om te veronderstellen dat hij de olijven koopt om op te eten en dat hij ze zal eten voordat zij
beginnen te zweten en ontvankelijk worden voor toema door hun eigen vocht, ondanks dat de meeste olijven niet als
voedsel verkocht worden. Beit Hillel beslist hier soepel omdat er een reden te vinden is voor de verkoop.
Rambam geeft een andere verklaring, namelijk dat men volgens Beit Sjammai geen choelien mag laten tamee worden in
Erets Jisraël, terwijl Beit Hillel dit wel toestaat (RAV).
4. De vromen van de school van Hillel – Diegenen van Beit Hillel, die zich nauwkeurig aan de mitswot hielden (RAV).
5. En verkochten hun olijven uitsluitend aan een chaweer.

Misjna 6:7

ֵּׂשר ַהְמַע,ֶאָחד ְמַעֵּׂשר ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמַעֵּׂשר,ְׁשַנִים ֶׁשָּבְצרּו ֶאת ַּכְרֵמיֶהם ְלתֹוְך ַּגת ַאַחת
:ְוֶחְלקֹו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא,ְמַעֵּׂשר ֶאת ֶׁשּלֹו

Wanneer twee [mensen]1 hun wijngaard in één wijnvat oogsten2, en de één vertiendt3 en de ander ver-
tiendt niet4, dan zal de één die wel vertiendt zijn deel vertienden5, en zijn deel bevindt zich waar dan ook6.

Aantekeningen bij Misjna 6:7
1. Twee mensen die samen samen wijngaarden in partnerschap hebben.
2. Zij oogsten hun druiven samen en doen ze samen in één wijnvat.
3. En de één vertiendt – Dat wil zeggen dat hij vertrouwd wordt dat hij vertiendt (RAV).
4. En de ander vertiendt niet – Dat wil zeggen dat hij niet vertrouwd wordt dat hij vertiendt (RAV).
5. Dan zal de één die wel vertiendt zijn deel vertienden – Dan vertiendt degene die vertrouwd wordt, de helft van de
hele gezamelijke oogst van de wijngaard (RAV).
6. En zijn deel bevindt zich waar dan ook – De Jeroesjalmi verklaart, dat het deel van diegene die niet vertrouwd
wordt dat hij vertiendt, zich overal bevindt, en dus demai is. En hier geldt geen berera [d.w.z. wij concluderen niet
retrospectief dat ieder zijn eigen deel verkreeg] maar veronderstellen dat de helft [van het deel van de wijn dat hij
vertiendde] van hem was en dat de andere helft daarvan van zijn college was. Dus ondanks dat de helft van de hele
oogst van de wijngaard reeds vertiend was, moet hij ook de helft van zijn partner als demai vertienden (RAV).
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Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 57

HOOFDSTUK ZES: BAMÈ ISJA

In het eerste hoofdstuk van dit traktaat wordt geleerd dat men geen voorwerpen mag overbrengen van het ene gebied
naar het andere of mag verplaatsen in publiek gebied over een afstand van vier amot of meer. Dat verbod geldt niet voor
kleding of sieraden. Maar niet alles wat een mens draagt wordt als kleding of sieraad beschoud. Daartoe moet het aan
één van vier voorwaarden voldoen: a. Het kledingstuk moet het lichaam bedekken; b. Het moet het lichaam tegen het
weer beschermen; c. Het moet een sieraad zijn; d. Het is een bevestigingsmiddel voor een van de eerste drie [riem,
speld, of i.d.] Dit is Tora-wet.
De Rabbijnen merkten dat mensen vaak voorwerpen, die zij bij zich dragen, afnemen en in de hand verder dragen. Om
te voorkomen dat men door het vervoeren op publiek terrein, Sjabbat zou ontheiligen, hebben de Geleerden bepaalde
dingen verboden om op publiek terrein te dragen op Sjabbat. Hier gaat dit hoofdstuk over.

Sieraden waarmee een vrouw niet mag uitgaan
De Geleerden hebben vrouwen verboden uit te gaan met wollen of linnen snoeren en linten in het haar [volgens Rasji; of
rondom het haar, om het haar vast te binden, volgens anderen]. Ze mag daarmee niet in een mikwe, tenzij ze die dingen
losmaakt. Ze mag niet uitgaan met een totèfet [soort voorhoofdsband] en niet met sarwitien, als zij niet aan haar
haarbedekking zijn bevestigd, niet met een wollen kawoel [een soort versiering], noch met een „gouden stad” [een sieraad
met de afbeelding van Jeruzalem (Rasji); een soort tiara (Tosafot)], noch met een kalta, noch met neusringen, nog met een ring
zonder zegel, noch met een sierspeld; wie er toch mee uitgaat, is geen chataat schuldig.

Gemara: Wat doet het mikwe hier?
De reden dat hier het mikwe genoemd wordt, is dat ook op een werkdag een haarsieraad losgemaakt moet worden
voordat de vrouw in het mikwe gaat, opdat het water overal bij kan. Wanneer ze zulke haarlinten e.d. draagt op Sjabbat
en dan naar het mikwe moet, en ze moet ze dan losmaken, dan zal zij misschien daarna die dingen in haar hand
meenemen en over publiek terrein vervoeren. Maar gewoven kettingen van draden zijn niet verboden, want het water
kan door de openingen in de ketting overal bij, en de ketting hoeft dus niet te worden afgedaan [en vrouwen mogen er
dus op Sjabbat mee uitgaan].
Rav Hoena zegt dat vrouwen wel mogen uitgaan met dergelijke draden om de nek, want een vrouw bindt ze niet zo
stevig vast, dat ze daar in stikt [dus ze vormen geen hindernis voor het mikwe. Zie ook Sj.A. 303:2].

Sjabbat 57b
Een slabbetje
In de tijd van de Talmoed droegen vrouwen een kalta [slabbetje], om hun kleren te beschermen tegen morsen bij het
eten. Dat bonden zij met een breed lint stevig om hun nek, zodat hun hoofd wat naar voren boog en het leek of zij een
onderkin hadden, hetgeen een teken was van welgevuldheid en gezondheid. Dergelijk banden mogen daarom niet
gedragen worden op Sjabbat, want die band moet verwijderd worden als zij in het mikwe gaat [Sj.A. 303:2].

Haarsnoeren, gemaakt van haar, vormen geen scheiding in het mikwe
Een haarsnoer, gemaakt van haar, vormt geen scheiding tussen het mikwe-water en het lichaam, omdat het water er
tussendoor komt [Sj.A.J.D. 138:4]. Ze mag er dus mee uitgaan op Sjabbat. Dit geldt zowel voor haarsnoeren, gemaakt
van haar eigen haar als van ander haar.

Totèfet en sarwitien
De Misjna zegt dat een vrouw niet mag uitgaan met een totèfet. De Gemara verklaart dat dit een metalen
voorhoofdsband is, van oor tot oor, gedragen als sieraad [vermoedelijk zo genoemd omdat ze op dezelfde plaats
gedragen werden, op het voorhoofd, als de tefillien van het hoofd, die de Tora de totafot, noemt]. Wanneer zij zijn
bevestigd aan de haarbedekking, mag de vrouw er op Sjabbat mee over publiek gebied lopen, want die haarbedekking
zal zij niet afnemen, maar als het niet vast zit aan de haarbedekking, mag zij er op Sjabbat niet mee uitgaan.
Sarwitiem waren een soort versiering die de vrouwen aan de zijkant van hun hoofd droegen, en over hun oren hingen,
tot op hun wangen. Er gelden dezelfde regels voor als voor een totèfet.

Een kawoel
Een losjes gewoven kapje, dat onder de hoofdbedekking gedragen werd, en dat daar een beetje onder vandaan kwam en
dat gedragen werd als een sieraad (Rasji). De Geleerden waren bang dat de vrouw het onder haar hoofdbedekking
vandaan zou trekken op publiek terrein en er mee in de hand zou lopen. De kawoel mocht wel op de binnenplaats
gedragen worden, waar niet zoveel mensen kwamen, opdat de vrouw er niet onaantrekkelijk voor haar echtgenoot zou
uitzien.

En een kawoel is ook een kenteken voor slaven.
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Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk zes

Luisteren naar Lasjon Hara
4. Luisteren naar Lasjon Hara wanneer de informatie van belang is

Wanneer negatieve informatie essentiëel is voor een praktische toepassing
(bijvoorbeeld wanneer je een werknemer wilt aanstellen of voor wie een huwe-
lijkscandidaat zoekt), dan is het toegestaan om ernaar te luisteren. Maar zelfs in
dat geval is het verboden de informatie als de absolute waarheid te accepteren. Je
mag het alleen gebruiken om nu voorzichtig te zijn.

Het is ook toegestaan om te luisteren naar een negatief verslag over iemand, als het je bedoeling is om de
persoon waarover gesproken wordt te vermanen over zijn negatief gedrag. Maar nogmaals, accepteer wat je
gehoord hebt niet als de absolute waarheid.

Een voorbeeld:

Mevrouw Davids wil een kamer verhuren aan een student. Bij informatie over de student hoort zij dat
hij niet te vertrouwen is. Mw. Davids mag dit niet als de absolute waarheid accepteren, maar ze mag
wel de student de huur weigeren, om zich te beschermen tegen een eventueel financieel verlies.

5. Een beperking op paragraaf 4

Onder omstandigheden waar het nodig is voor iemand om naar negatieve informatie te luisteren voor een
toegestaan doel, is het alleen geoorloofd wanneer aan één van de volgende twee voorwaarden voldaan is:

1. De spreker heeft goede bedoelingen. Wanneer hij geen goede bedoelingen heeft, is jouw luisteren
naar zijn Lasjon Hara een aanmoediging voor hem om te zondigen.

2. De spreker begon zijn verhaal in aanwezigheid van anderen voordat jij op het toneel verscheen. Daar
jij hem niet hebt aangespoord om Lasjon Hara te spreken, ben je niet verantwoordelijk voor zijn zonde.

6. Wat je moet doen als iemand je negatieve informatie wil vertellen

Daar het luisteren naar Lasjon Hara verboden is, want moet je doen als iemand je iets negatiefs over iemand
anders wil vertellen? Misschien is het van belang dat je kennis neemt van de informatie om jezelf te
beschermen tegen een mogelijk verlies.

Je moet dan de spreker vragen of de informatie die hij je wil geven van belang is voor een praktisch goed
doel (bijvoorbeeld om te voorkomen dat je wordt opgelicht of op een andere manier verlies zou lijden).

Wanneer de ander expliciet antwoordt: „Ja, het is nodig,” dan mag je er naar luisteren. Maar nogmaals, je
mag ook dan de informatie niet als absoluut waar accepteren. Je mag jezelf alleen beschermen op basis van
de verkregen informatie. Maar als duidelijk uit zijn antwoord blijkt dat je uit zijn informatie geen praktisch
voordeel kan halen (zelfs al beweert de spreker dat je dat wel zult hebben), dan is het je verboden om er naar
te luisteren.

In vele gevallen zal de spreker niet zeggen: „Nee, de informatie is nutteloos.” Daarom moet je goed tussen
de regels van zijn antwoord lezen.

7. De schade van het luisteren naar Lasjon Hara

Alleen maar het luisteen naar Lasjon Hara, zelfs zonder het te geloven, is zeer schadelijk omdat het de
spreker stimuleert door te gaan met zijn negatieve verhalen. Wanneer een spreker van Lasjon Hara ziet dat
hij gehoor vindt voor zijn kwalijke woorden, dan zal hij doorgaan met anderen te belasteren. Maar als zijn
Lasjon Hara ontvangen wordt met zoiets als: „Ik wil niet horen wat ik niet zelf gezien heb,” of op zijn minst
een duidelijke blik van afkeuring op het gezicht van de luisteraars, dan zal hij de neiging om de volgende
keer weer Lasjon Hara te spreken misschien weerstaan. Mensen moeten zich realiseren dat het spreken van
Lasjon Hara de spreker zelf te schande maakt.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 11 – INLEIDING TOT DE TEFILLA (deel 3)

De Korbanot

4. Het is wenselijk iedere ochtend de afdeling over de binding van Jitschak te zeggen [1*].15

5. Men behoort de afdeling van het Tamied - het dagelijks offer[2*] - iedere ochtend te zeggen. 16 Deze
afdeling uit Tora is destijds door Chazal - de geleerden, hun aandenken zij tot zegen - ingesteld ter
compensatie van het dagelijks offer dat gebracht werd in de tijd dat de Tempel in Jeruzalem nog bestond. 17

Sommigen zeggen eerst de afdeling van het Koperen Wasbekken[3*], gevolgd door de afdeling van het
Wegruimen van de As[4*], en daarna zeggen zij de afdeling van het Tamied, gevolgd door de afdeling van het
reukwerk-altaar[5*] en tenslotte de afdeling over het Verbranden van het Reukwerk[6*]18

6. De Talmoed19 vraagt waarom Awraham Awienoe aan Hasjem vroeg20: Hoe zal ik weten dat ik dit [i.e. het
land Israël] zal erven? Had Awraham dan geen vertrouwen in Hasjem? Maar Awraham had een rotsvast
vertrouwen dat Hasjem Zijn beloften zou houden. Wat hij vroeg was eigenlijk: „Als het joodse volk zal
zondigen, dan zult U hen zeker straffen, zoals u deed met de generatie van de vloed en de generatie van de
Toren van Babel.”
 Hierop antwoordde Hasjem: Dat zal niet gebeuren.
 Daarop vroeg Awraham: Hoe zal ik dat weten?
 Hasjem antwoordde: Breng een ram …[dat wil zeggen, het offer zal verzoening doen voor hun

zonden (Rasji t.p.).
 Waarop Awraham reageerde en zei: „Dat kan alleen zolang het Beit Hamikdasj zal bestaan, maar

wat gebeurt er wanneer dat is vernietigd?”
 Hasjem antwoordde: „Ik heb hen de geboden omtrent de korbanot - de offers - gegeven. Wanneer

ze die lezen zal Ik hun zonden vergeven alsof zij werkelijk de korbanot gebracht hadden.”
Het is om die reden dat wij dagelijks de orde van de korbanot lezen, want wij zijn in ballingschap, hebben
geen Beit Hamikdasj en kunnen dus geen offers brengen.

7. Het verdient aanbeveling om de afdeling van de korbanot staande te zeggen, zoals men ook stond bij het
brengen van de werkelijke offers. Dit geldt te meer wanneer de men ze gezamelijk in een minjan leest of als
de gazzan ze hardop voorleest. 21

8. Sommigen zeggen ook de afdeling uit de gemara22 dat de volgorde van de diverse handelingen in de
Tempel behandelt en zij zeggen daarna: 'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַאָּתה ִצִּויָתנּו וכו [7*].
Sommigen, die nauwkeurig zijn in het naleven van de mitswot zijn gewend om heen en weer te sjokkelen
wanneer zij Tora lezen, om zo het beven en sidderen na te bootsen dat er was toen Tora aan het joodse volk
gegeven werd. Zij doen dat ook wanneer zij dawwenen, want er staat geschreven23: Al mijn botten zeggen:
‘Hasjem, wie is met U vergelijkbaar’. 24 Anderen menen dat men dit juist niet moet doen; ieder mag doen wat
hij het prettigst vindt. Maar men moet niet met zijn lichaam stil blijven staan en alleen zijn hoofd heen en
weer draaien van links naar rechts, want dat staat arrogant. 25

9. Op Sjabbat moet men de zinnen uit Tora lezen die over het extra offer op Sjabbat gaan[8*], tezamen met de
afdeling over het dagelijks offer. 26 Op Rosj Chodesj zegt men de afdeling[9*] over het extra offer van Rosj
Chodesj. 27

[1*] Beresjiet 22:1-19 (staat niet in de Nederlandse siddoer, wel in de meeste andere siddoeriem)
[2*] Bamidbar 28: 1-8 (blz. 10 in de siddoer van Dasberg)
[3*] Sjemot 30:17-21 (niet in de Nederlandse, wel in de meeste andere siddoeriem).
[4*] Wajjikra 6: 1-6 (niet in de Nederlandse, wel in de meeste andere siddoeriem).
[5*] Sjemot 30: 1-10 (in de meeste andere siddoeriem niet afgedrukt).
[6*] Sjemot 30:34-36 (niet in de Nederlandse, wel in de meeste andere siddoeriem).
[7*] Dit staat niet in de Nederlandse siddoer, wel in de meeste andere siddoeriem.
[8*] Bamidbar 28: 9-10 (blz. 11 siddoer Dasberg)
[9*] Bamidbar 28: 11-15 (blz. 11 siddoer Dasberg)

Bronnen van de halacha

15. Sj.A. 1:5; 16. Rema 48: inleiding; 17. M.B. 48:1; 18. Sj.A. 1:9; 19. Megilla 31b; 20. Beresjiet 15:8; 21. M.B. 48:1; 22. Joma 3a;
23. Tehilliem 35:10; 24. Rema 48: inleiding; 25. M.B. 48:5; 26. Sj.A. 48:1; 27. Rema 48:1.


