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Confrontatie met de strijd tussen deze wereld en de
volgende

door Rabbijn Benjamin Blech

Toen de 33 mannen, gevangen in een Chileense mijn, boven kwa-
men na maanden onder de grond, riep één van hen uit: „Ik was bij
God en ik was met de duivel. Ze vochten en God heeft gewonnen.”

Maandenlang keek en wachtte de wereld. De spanning was angst-
aanjagend. En nu eindelijk is er gelukkig een happy ending. De mijnwerkers zijn veilig, na het doorstaan van
68 dagen opgesloten te zijn geweest, 600 m. onder de aarde, een record voor de langste tijd ondergronds
doorgebracht door arbeiders na een mijnongeluk.

De reddingswerkzaamheden werden intens gevolgd door miljarden mensen over de hele wereld. En wat dit
verhaal zo universeel fascinerend maakte is, dat ieder van ons begreep dat het veel meer vertegenwoordigde
dan het gevaar van de dood voor 33 ongelukkige slachtoffers van een ondergrondse mijninstorting.

Symbolisch was dit een moreel verhaal over een ieder die met de dood geconfronteerd wordt. Begraven
worden is het lot van de hele mensheid, wij komen uit het stof van de aarde en tot aarde zullen wij weder-
keren. Niemand van ons kan ontsnappen aan ons uiteindelijke einde. Het is een sombere waarheid. Net als de
mijnwerkers, zullen we worden begraven.

Maar in dit ene geval werd de dood verslagen. Terwijl ze nog adem in zich hadden, waren zij zich bewust
van de strijd tussen deze wereld en de andere, tussen het hier en het hiernamaals. En op miraculeuze wijze
won het leven. Ze hadden het niet alleen overleefd. Zoals ieder van hen het uitdrukte: ze voelden zich nu
ervan overtuigd dat ze herboren waren.

Om terug te keren uit het graf naar een nieuw leven is een bijzondere ontroerende ervaring die spreekt tot
onze zielen. Carl Jung, samen met Freud een van de toonaangevende pioniers op het gebied van de psycho-
logie, populariseerde het begrip van de archetypen. Hij ontwikkelde het idee dat er een collectief onderbe-
wustzijn is met een diepe en primitieve oorsprong, die dwars door werelddelen en culturen heen snijdt. Het
ziet de wereld symbolisch, in een eigen taal.

En het houdt zich bezig met de laatste vragen van het leven, van het doel van het leven, en van een mogelijk
voortbestaan na de dood.

De gebeurtenissen van ons leven worden getransformeerd door onze psyche in
hun symbolische inhoud. Op het meest fundamentele niveau wordt gekeken hoe
ze antwoord geven op de vraag of ons bestaan verder reikt dan ons vluchtig ver-
blijf op deze aarde. Zijn we slechts geboren om te sterven, met het graf als onze
uiteindelijke bestemming? Of durven we hopen dat we een of andere manier

weer opstaan om te worden begroet door al die geliefden van wie we moesten gescheiden worden?

Het wonder van de mijnwerkers als archetype biedt een krachtige illustratie van het leven na de dood, van de
wedergeboorte na het graf - en in een boodschap, onbewust begrepen door alle mensen die meeleefden met
de gebeurtenissen, een visie van hoop voor de universele bestemming van de sterfelijke mensheid.

In de baarmoeder

Toen de mijnwerkers hun redding vergeleken met een geboorte, verbonden ze zich onbewust met een
opmerkelijke parabel die zijn bron heeft in de Joodse traditie. Het is een verhaal dat ons op fantastische wijze
toe laat om ons geloof te uiten in een hiernamaals, in weerwil van ons onvermogen om ons enige vorm van
bestaan voor te stellen dat sterk verschilt van wat wij kennen als onze eigen werkelijkheid.

Met een grillige sprong in de verbeelding, vertelt de parabel ons over een tweeling vóór de geboorte, vredig
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rustend in de baarmoeder van hun moeder. Hun monden gesloten, gevoed zonder inspanning van hun kant
door de buis in hun navels, verwarmd door de vloeistoffen van de embryonale zak, voelen ze zich helemaal
tevrede en veilig. Ze kunnen zich onmogelijk voorstellen dat er een comfortabeler of andere manier van
leven bestaat.

Gun ze nu, zo u wilt, de gave van het bewustzijn. Veronderstel dat zij zich bewust zijn van hun omgeving, en
ze beginnen over hun toekomst te denken. Zij merken veranderingen die plaatsvinden om hen heen, voelen
zich afdalen, en beginnen te debatteren over wat er gaat gebeuren.
De broers hebben ieder sterk tegengestelde ideeën. De ene is van nature een optimist, de ander een pessimist.
De eerste is een gelovige, de tweede een scepticus. De gelovige is zeker dat een ander leven op hen wacht

nadat ze zijn verdreven uit hun huidige huis. „Ik kan niet geloven,” zegt hij met
zekerheid, „dat God ons hier zou willen hebben voor negen maanden, voor ons
gezorgd en gekoesterd heeft, ons toeliet om te groeien en te ontwikkelen, zonder
Het is onmogelijk dat
we alleen maar zou-
den kunnen uitkijken
2

enig doel. Er moet een groter plan zijn, dat we nog steeds niet kennen. Onze aan-
wezigheid hier kan alleen de voorbereiding zijn voor een heerlijk leven dat volgt. Het is onmogelijk om te
denken dat het enige waar we naar uit kunnen kijken, de totale vergetelheid is.”

Zijn broer, is echter veel meer een realist. Hij veracht ‘wishful thinking’ en ongegronde verwachtingen. Voor
hem is geloof - zoals Marx zou zeggen - niet meer dan ‘opium voor het volk,’ zegt hij minachtend tegen zijn
tweelingbroer: „Je verwart hoop met waarheid. Het duidelijke feit is dat alles wat ons leven geeft - de baar-
moeder waarin wij leven, het snoer van waaruit we worden gevoed, de veiligheid van onze zak - alleen hier
is. Zodra we deze plek verlaten, moeten wij sterven.”

De gelovige broer probeert opnieuw zijn zaak te verdedigen. Hij suggereert dat eenmaal uit de baarmoeder,
zij in staat zullen zijn om zich vrijer te bewegen. Hij praat over de mogelijkheid van andere manieren om
voedsel te krijgen. Hij vertelt van zijn droom over een soort van onafhankelijkheid die verder gaat dan hun
huidige verbeelding. Maar helaas kan hij het niet in woorden uitdrukken. Door het ontbreken van elk contact
nog met het leven zoals het op aarde geleefd wordt, wordt hij tegengewerkt door zijn broer, wanneer die zijn
standpunt als ‘onmogelijk’ verklaart en hem vraagt om zijn ideeën te verdedigen met concrete voorbeelden.

Dus de tweeling komt steeds dichter bij hun voorbestemde ontmoeting met de geboorte, gescheiden door een
drastische verschil van mening over hun lot. De gelovige is ervan van overtuigd dat hij niet alleen zal over-
leven, maar dat hij nu nog beter af zal dan hij voorheen was. De scepticus wacht somber de ineenstorting van
zijn wereld af als het gordijn voor goed valt.

Plotseling barst het water in de baarmoeder. Er is een duwen en beuken. De tweeling beseft dat ze uit hun
huis worden gedwongen. Het traumatische moment is aangebroken. De gelovige is de eerste die door de
muur gaat. Zijn tweelingbroer, nog steeds binnen, luistert aandachtig naar eventuele aanwijzingen van de
andere kant. Met een gepijnigd hart neemt hij kennis van een doordringende schreeuw van zijn broer.
„Dus ik had ten slotte toch gelijk,” vertelt hij zichzelf. „Ik hoorde de dood-schreeuw van mijn arme broer.”
En op dat moment, feliciteren een vrolijke moeder en vader elkaar met de geboorte van hun eerste kind, die
net zijn aanwezigheid bekend heeft gemaakt met zijn kreten van het leven.

Wat lijkt als de dood, gezien vanaf de andere kant, is slechts een hogere vorm van leven. Dood en wederge-
boorte zijn synoniem. Het één leidt tot het ander.

Elizabeth Kubler Ross heeft het mooi verwoord toen ze zei: „De dood is het doorbreken van een cocon en
ontpopt zich als een vlinder.” Of zoals de dichter Tagore het uitdrukte: „De dood is het uitdoen van de lamp,
omdat de dageraad is gekomen.”

En dit is naar mijn mening de reden waarom ieder van ons zo'n grote affiniteit met het verhaal van de mijn-
werkers voelde, die bijna letterlijk uit het graf getrokken werden, om opnieuw te beginnen het leven te voelen.

Hun verhaal is in zekere zin ons verhaal. Onze zielen herkennen er het verhaal in dat we opnieuw spelen
nadat het laatste gordijn neerdaalt aan het eind van onze dagen, gevolgd door onze begrafenis. Net als de
mijnwerkers, zullen we de felle strijd „tussen God en de duivel” voelen. Ook wij zullen komen naar een
groot licht, zo krachtig dat we tijd nodig zullen hebben om te wennen aan zijn glans. Op ons zullen al onze
geliefden wachten, van wie we vreesden dat we ze misschien nooit meer zouden zien, ons omarmend met
tranen van vreugde en ons omringend met onuitsprekelijke liefde.

En net als de mijnwerkers in Chili, die weten dat ze herboren zijn, zullen ook wij overweldigd worden door
de terugkeer naar ons hemelse thuis, en triomfantelijk verkondigen: „God heeft gewonnen.”

naar vergetelheid.
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Overzicht parasjat Chajjei Sara (Genesis 23:1-25:18)

ara, de moeder van het Joodse volk, overlijdt op de leeftijd van 127 jaar. Na om haar te hebben
gerouwd wil Avraham haar begraven in de Spelonk van Machpela. Daar dit de begraafplaats is van
Adam en Chava, betaalt Avraham aan de eigenaar van de grond, Efron de Chittiet, daar een exorbitant

bedrag voor. Avraham zendt zijn trouwe dienaar Eliëzer erop uit om een geschikte vrouw te zoeken voor zijn
zoon Jitschak, en hij laat hem zweren dat hij een vrouw kiest uit de familie van Avraham. Eliëzer reist naar
Aram Naharajim en bidt om een teken. Prompt verschijnt Rivka. Eliëzer vraagt haar om water. Zij geeft niet
alleen hem water, maar schept zelfs water voor alle tien zijn dorstige kamelen. Deze extreme goedheid
kenmerkt haar als de juiste vrouw voor Jitschak en een geschikte moeder voor het Joodse volk. Onder-
handelingen met Rivka’s vader en haar broer Lavan leveren als resultaat op dat Rivka met Eliëzer meegaat
en die brengt haar naar zijn meester Jitschak. Jitschak brengt haar naar de tent van zijn moeder Sara, trouwt
haar en heeft haar lief. Daarmee wordt hij getroost met het verlies van zijn moeder. Avraham trouwt opnieuw
met Hagar, die een nieuwe naam heeft gekregen: Ketoera, om aan te tonen dat zij haar leven gebeterd heeft.
Zes kinderen krijgen zij samen. Nadat Awraham hen geschenken gegeven heeft, zendt hij hen naar het
Oosten. Awraham overlijdt op de leeftijd van 175 jaar en wordt begraven naast Sara in de Spelonk van
Machpela.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Hoogtepunten van Haftara Parasjat Chajjei Sara: I Melachiem 1:1-31
Koning David wijst Sjlomo aan als zijn opvolger
Het verhaal: Ten gevolge van het feit dat hij een hoek van de jas van Koning Sjaoel heeft afgesneden, voelt
Koning David altijd de koude in zijn botten. De Haftara begint met het verhaal dat een knap jong meisje,
Awisjag genaamd, bij Koning David gebracht wordt, om hem te verwarmen, wanneer hij oud is. Hij was al
getrouwd met het maximum aantal vrouwen dat hij kon hebben, achttien, dus Awisjag diende alleen maar
om hem te verwarmen, en niet om zijn vrouw te worden. Eén van de zonen van Koning David, Adoniahoe
roept zichzelf tot koning uit, en probeert de troon te grijpen. Echter, Sjlomo, Adoniahoe's jongere broer
moest de nieuwe koning worden. Eén van de vrouwen van Koning David, Koningin Batsjewa en de Profeet
Nathan, bespreken de poging van Adoniahoe om koning te worden. Zij besluiten dat Batsjewa het onder de
aandacht van Koning David zal brengen. Dat doet Batsjewa en herinnert Koning David eraan dat hij haar
beloofd heeft dat haar zoon Sjlomo de troonopvolger zal zijn. Na Batsjewa komt de Profeet Nathan bij de
koning en bevestigt haar woorden. Koning David neemt maatregelen en installeert Sjlomo als de volgende
Koning van Israël.

Het verband tussen de Haftara en de parasja

In de parasja van deze week lezen wij over de hoge leeftijd van Awraham, en zijn zorg voor zijn geestelijke
troonopvolger, zijn zoon Jitschak. De Haftara spreekt over de hoge leeftijd van Koning David en diens zorg
voor zijn geestelijke (en daadwerkelijke) troonopvolging door zijn zoon Sjlomo.

Les van de week van de Haftara

Betreffende geestelijke aangelegenheden moet iemand niet afhankelijk zijn van de verdiensten van zijn
ouders om hem/haar door het leven te leiden. Iedereen moet zich bewust zijn van het feit dat hij/zij een eigen
verantwoordelijkheid heeft, waarvoor hij rekening en verantwoording zal moeten afleggen. Daarom moet
iedereen leven alsof hij zijn eigen „geestelijke bankrekening” heeft, waar hij zijn „stortingen” doet, wanneer
hij een goede geestelijk daad verricht.

Periode: Deze gebeurtenis vond plaats in het Joodse jaar 2924 (866 vGJ), in Jeruzalem.

S

De essentie van geloof ligt in de kracht van de verbeelding.

Want dat wat de geest kan bevatten kan niet langer meer het onderwerp van geloof zijn.

Rabbi Nachman van Bratzlav
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In zicht in parasjat Chajjei Sara 5771
„En Sara leefde… En Sara stierf.” (23:1-2)

e parasja begint met het overlijden van Sara en haar begrafenis. Waarom wordt de parasja dan Chajjei
Sara – ‘het leven van Sara’ – genoemd en niet Mitat Sara – ‘de dood van Sara’?
De veel voorkomende gedachte dat de naam van de parasja het eerste belangrijke woord is, is

onnauwkeurig. De naam van de tweede parasja van Tora bijvoorbeeld is ‘Noach’ en de zesde parasja wordt
‘Toledot’ genoemd. Parasjat Noach begint met de woorden נוח תולדות אלה – Ele toledot Noach – „Dit zijn de
nakomelingen van Noach.” Parasjat Toledot begint met de woorden: אברהם בן יצחק תולדות ואלה – We-ele
toledot Jitschak ben Avraham – „En dit zijn de nakomelingen van Jitschak, de zoon van Avraham.” Wanneer
de theorie juist zou zijn, dan had de tweede parasja van de Choemasj ‘Toledot’ moeten heten1 en de zesde
‘Jitschak.’
De Lubavitcher Rebbe legt uit dat de naam van de parasja niet willekeurig gekozen is, maar een beschrijving
in één woord is van de essentie en de primaire inhoud van de parasja. Dus hoewel in de tweede parasja
‘Noach’ het derde woord is, is dat toch de naam van de parasja, omdat de hele parasja hoofdzakelijk over het
leven van Noach gaat. De zesde parasja wordt ‘Toledot’ genoemd, want de hele parasja gaat over Ja’akov en
Esav, die de ‘Toledot’ – nakomelingen – waren van Jitschak, de zoon van Avraham.
Chajjei Sara – „het leven van Sara” was gericht op één groot doel en ideaal, namelijk dat Jitschak spirituele
grootheid zou bereiken. Onze parasja behandelt het leven van Jitschak, die de realisatie was van Sara’s
spirituele droom. Hoewel we in deze parasja lezen over haar overlijden en begrafenis, werden haar idealen
door Jitschak vervuld. Hoewel Sara fysiek hier niet langer aanwezig was, leefde ze verder door haar zoon
Jitschak. In feite was Chajjei Sara het rechtvaardige leven van Jitschak.

(Uit: Vedibarta Bam)
De Lubavitcher Rebbe schrijft het volgende over de naam van onze parasja:

Onze Geleerden vertellen ons dat Sara stierf toen ze hoorde dat haar zoon bijna geslacht werd bij de Akeida
(zie Rasji op 23:22). Hoe komt het dat Sara niet in staat was het bericht van de Akeida te verdragen, terwijl
Avraham dat wel kon?
Het antwoord is dat dit het verschil in karakter weergeeft tussen Avraham en Sara. Avraham was bereid om
zijn zoon te slachten en hij deed dat met vreugde, omdat hij wist dat hij daarmee G-ds wil uitvoerde. Hij was
tevreden met een geestelijke instelling die van iemand eist dat hij de wereld negeert en de normale werke-
lijkheid ontvlucht.
Sara daarentegen kon met dat idee niet leven, omdat haar doel was G-d te dienen in deze wereld. Voor zover
het Jitschak betrof, was het Sara’s doel dat Jitschaks ziel in zijn lichaam zou blijven, zodat hij van de wereld
een betere, heiligere plaats zou kunnen maken.
Dus Sara’s doel in haar leven werd heel toepasselijk uitgedrukt door de gebeurtenissen in deze parasja, als
voor de eerste keer in de wereld de basis gelegd wordt voor twee fundamentele elementen van het Joodse volk:
a) Het Joodse volk. Jitschak – de eerste persoon die als Jood geboren werd – trouwt met Rivka, die van
hetzelfde ethische en spirituele kaliber was, en een passende vervanging van Sara als moeder van Israël.
b) Het Joodse land. In onze parasja lezen we hoe Avraham het eerste stuk land koopt in Erets Jisraël,
hetgeen nu openlijk en onweerlegbaar Joods eigendom werd. Dit was het eerste bewijs voor de wereld van
het Joodse recht op het Land Israël.
Dus ondanks dat de parasja de gebeurtenissen rondom Sara’s dood beschrijft, wordt hij toch „Het leven van
Sara” genoemd, want we lezen erin hoe Sara’s werkelijke doel in het leven vervuld begon te worden: het
begin van het Joodse volk en hun Land, hier in deze fysieke wereld.

(Gebaseerd op Sichat Sjabbat Parasjat Chajjei Sara 5748)

Een andere verklaring: Toen Sara hoorde dat het offeren van Jitschak niet was doorgegaan, dacht ze dat de
oorzaak daarvan een onvolkomenheid in Jitschak was. Sara vreesde dat haar opvoeding gefaald had. Deze
gedachte kon haar ziel niet verdragen en daarom ontvluchtte die haar.
–––––––––––––––––––––––

1. Rambam noemt deze parasja inderdaad ‘Ele Toledot’ (Misjne Tora, Hil. Tefilla 13:1) en parasja Lech Lecha noemt
hij Wajomer Ado-nai el Avram. Kennelijk werden in zijn tijd deze parasjiot zo genoemd. De vraag is dan wanneer de
huidige benamingen werden ingevoerd.
2. Daar schrijft Rasji: Het verhaal van Sara’s dood volgt onmiddellijk op het verhaal van de binding van Jitschak op het
offeraltaar, en door het bericht over die binding, dat haar zoon bestemd was om geslacht te worden en hij nog net niet
geslacht werd, ontsnapte haar ziel in haar en overleed zij.

D
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MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES

Misjna 6:8

טֹל ַאָּתה ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ,ָיכֹול הּוא לֹוַמר,אֹו ֶׁשָּיְרׁשּו אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתְּתפּו,ַנִים ֶׁשִּקְּבלּו ָׂשֶדה ַבֲאִריסּותְׁש
יֹאַמר.ַאָּתה ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ַוֲאִני ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני,ְּפלֹוִני ַוֲאִני ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני לֹא ֲאָבל

:ָׁשֶמן)ֶאּטֹל(טֹל ַאָּתה ַיִין ַוֲאִני ,טֹל ַאָּתה ִחִּטים ַוֲאִני ְׂשעֹוִרים,לֹו
Wanneer twee personen1 een veld in deelpacht huren2, of erven en partners worden, dan kan hij3 zeggen: Jij4

neemt de tarwe dat zich op die-en-die plaats bevindt5 en ik neem de tarwe dat zich daar bevindt; jij neemt de
wijn daar en ik neem de wijn hier. Maar hij kan niet zeggen: Jij neemt de tarwe en ik neem de gerst6, jij
neemt de wijn en ik neem de olie.

Toelichting op Misjna 6:8

1. Waarvan de één vertrouwd wordt dat hij vertiendt en de ander niet.
2. D.w.z. zij pachten het samen om het samen te bewerken.
3. Degene die vertrouwd wordt dat hij vertiendt.
4. Degene die niet vertrouwd wordt dat hij vertiendt.
5. Jij neemt de tarwe dat zich op die-en-die plaats bevindt – Het gaat over een situatie waar men het veld verdeelt,
terwijl het graan er nog op staat of de druiven nog aan de wingerd zitten, zodat er berera is, en dan kunnen wij zeggen
dat dit zijn deel is en dat vertiendt hij. En hierboven [in de vorige Misjna] ging het over product dat al geoogst was en
dan is er geen berera, want iedere graanhalm is dan van het compagnonschap en dan moet hij [degene die vertrouwd
wordt] ook het deel van zijn compagnon vertienden als demai (RAV).
6. Maar hij kan niet zeggen: Jij neemt de tarwe en ik neem de gerst – Want dan kan men niet meer zeggen welk
deel van wie is, maar dan is het alsof zij het onderling geruild hebben en dat is te vergelijken met iemand die vertiendt,
maar het onvertiend verkoopt aan iemand die niet vertiendt (RAV). [Als de betrouwbare alleen zijn eigen helft vertiend
heeft, en hij ruilt dat men product van de onbetrouwbare, dan is een deel van wat hij zijn collega geeft, onvertiend, want
die collega heeft daar ook een gelijk aandeel in en dan „verkoopt” hij hem tevel, hetgeen verboden is.]

Misjna 6:9

טֹל ַאָּתה ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ,ָיכֹול הּוא לֹוַמר לֹו,ִביֶהם ַעם ָהָאֶרץָחֵבר ְוַעם ָהָאֶרץ ֶׁשָּיְרׁשּו ֶאת ֲא
טֹל,ֲאָבל לֹא יֹאַמר לֹו.ַאָּתה ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ַוֲאִני ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני,ַוֲאִני ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני

:ַהָּיֵבׁש)ֶאּטֹל ֶאת(טֹל ַאָּתה ַהַּלח ַוֲאִני ,ִריםַאָּתה ִחִּטים ַוֲאִני ְׂשעֹו
Wanneer een chaweer1 en een am haärets2 van hun vader erven, die een am haärets was3, kan hij4 tegen
hem5 zeggen: Jij neemt de tarwe op deze plaats en ik neem de tarwe op die plaats6; [of] jij neemt de wijn van
hier en ik neem de wijn van daar7. Maar hij mag niet tegen hem zeggen: Jij neemt de tarwe en ik neem de
gerst8, jij neemt wat vochtig is9 en ik neem wat droog is10.

Toelichting op Misjna 6:9

1. Een chaweer – Die wordt vertrouwd voor taharot, en dus zeker ook voor ma’aserot (RAV).
2. Een am ha’arets – Die niet wordt vertrouwd voor ma’aserot en dus zeker niet voor tahara.
3. Van hun vader erven, die een am haärets was – En de producten die hij naliet waren demai en waarschijnlijk tamee
(RAV).
4. De chaweer.
5. De am ha’arets.
6. Ik neem de tarwe op die plaats – Zolang die nog aan de grond vastzit, zodat het nog niet ontvankelijk is voor toema
(I.T.J.).
7. Jij neemt de wijn van hier en ik neem de wijn van daar – In dit geval neemt ieder zijn eigen wijn en de chaweer
heeft zijn eigen aandeel niet verhandeld tegen dat van zijn broer, want het is allebei van dezelfde soort (zie vorige
Misjna).
8. Maar hij mag niet tegen hem zeggen: Jij neemt de tarwe en ik neem de gerst – Want beide broers zijn ergenaam
in de totale oogst en dan is het alsof de chaweer zijn aandeel in de gerst ruilt voor zijn broers aandeel in de tarwe en
ruil staat gelijk aan koop en verkoop, en een chaweer mag geen demai verkopen aan een am ha’arets.
9. Jij neemt wat vochtig is – En dat dus ontvankelijk is geworden voor toema (RAV).
10. En ik neem wat droog is – Dat nog niet ontvankelijk is voor toema, omdat het een chaweer verboden is om aan
een am haärets vochtig en droog product te verkopen, zoals in Misjna 2:3 werd geleerd (RAV).
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Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 58

De „Kavla” van slaven

De Gemara op de vorige daf verklaarde dat een kaboel een wollen kapje was, dat als sieraad diende.
Sjmoeël bestrijdt dit en zegt dat de Misjna het heeft over een kavla van slaven [een embleem waaraan de
slaaf als zodanig herkenbaar was en dat het hoofdkapje niet verboden is om mee uit te gaan]. Wanneer het
embleem los om de nek van de slaaf hangt, zal hij het afnemen en in zijn hand dragen [over publiek gebied],
omdat hij wil verbergen dat hij een slaaf is en als het op zijn jas genaaid is door zijn meester, zal hij zijn jas
misschien uitdoen en opvouwen en op zijn schouder dragen, om dezelfde reden.
Het bovenstaande wordt geïllustreerd met de volgende verklaring van Sjmoeël, dat de rabbijnen van het huis
van de Exilarch niet op Sjabbat naar publiek gebied mochten uitgaan met het embleem van de Exilarch op
hun jas, voor het geval dat dit embleem eraf zou vallen en zij zich daarvoor zouden schamen en de jas
opgevouwen over hun schouder zouden dragen. [De Rabbijnen van het huis van de Exilarch moesten net als
slaven, een embleem dragen (Rasji).] Een andere verklaring: het embleem diende om te tonen dat zij
vrijgesteld waren van belasting (Ritva)]. Alleen Rav Chanina bar Sjila mocht uitgaan ook zonder embleem
[de Exilarch vertrouwde Rav Chanina; of hij was zo bekend, dat de belastinginners hem ook zonder embleem
herkenden] en hij hoefde zich daarom niet te schamen als het embleem zou afvallen en hij zou de jas dus in
dat geval ook niet uittrekken en over zijn schouder dragen. Daarom mocht hij wel met het embleem uitgaan.
Sjmoeël zegt dat een slaaf mag uitgaan met een embleem om zijn nek, maar niet met een embleem op zijn
kleding. Rav Nachman verklaart: een slaaf mag niet uitgaan met iets waar zijn meester zuinig op is [dat het
niet verloren gaat, en als het breekt, zal de slaaf het in zijn hand meenemen]. Maar hij mag wel uitgaan met
iets waar zijn meester niet om geeft. Wat hij om zijn nek heeft, is iets waar de meester geen waarde aan
hecht, bijvoorbeeld een embleem van klei. Als het breekt is het waardeloos. Maar als het iets van waarde is,
maakt de meester het vast aan de jas.

Een embleem neemt geen toema aan

Een Baraita zegt dat noch een embleem dat een slaaf in zijn hand houdt, noch dat op zijn kleding bevestigd
is, toema kan aannemen. [Iets wat geen voedsel is, kan alleen toema aannemen wanneer het een
gebruiksvoorwerp, een kledingstuk of een sieraad is. Een embleem van een slaaf is geen van drieën. Het is
geen gebruiksvoorwerp, geen leiding en een sierad is het ook niet, want het is een slaven teken. Het kan
daarom geen toema aannemen (Rasji)]

Het dragen van een bel op Sjabbat

Een Baraita leert, dat een slaaf niet mag uitgaan met een bel om zijn nek, maar wel met een bel aan zijn
kleren [Dat laatste is een sieraad (Rasji)]. De bellen zijn ontvankelijk voor toema [want zij zijn een sieraad
(Rasji)].

De Gemara verklaart dat als de bel om de nek van de slaaf hangt, hij makkelijk daarvan kan afvallen en dan
zal de slaaf er in zijn hand mee lopen over publiek gebied. Maar als het op zijn kleding zit, zit het daarin
geweven en alles wat geweven is, is toegestaan want daar zijn we niet zo bang voor dat het zal loslaten. Een
embleem op een kledingstuk genaaid van een slaaf is echter anders, want die draagt men niet op alle kleren,
want het is een slaventeken en wanneer het toegestaan zou zijn om ze, op kleding genaaid, buiten te dragen,
zal men wellicht ook met een embleem uitgaan in de hand.

Daf 58b

Een deurbel is tahor. De deurbel zit vast aan de deur en wordt daarmee als één geheel beschouwd. Een deur
zit vast aan de grond en alles wat aan de grond vastzit, kan niet tamee worden. Dus dat geldt ook voor de
deurbel.

Wanneer een deurbel op een dier gehangen wordt, wordt hij tamee, maar als een bel van een dier aan de deur
gehangen wordt, zelfs al wordt hij eraan gespijkerd, dan blijft hij tamee. De reden is dat een tahor voorwerp
door verandering van bestemming tamee kan worden, maar een voorwerp dat tamee is, kan niet alleen door
een verandering van bestemming tahor worden, daarvoor moet er een fysieke handeling mee gepleegd
worden [dat wil zeggen de vroegere functie van het voorwerp kan er niet meer mee worden uitgeoefend,
bijvoorbeeld doordat het gebroken of doorboord wordt].
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Een bel met een klepel is een klie, want Bamidbar 31:23 zegt: „Ieder davar [voorwerp, woord=geluid] dat
met vuur in aanraking geweest is, moet door het vuur gaan [om gereinigd te worden].” Een davar kan zowel
„voorwerp” als „woord, geluid” betekenen. Dus iets dat geluid maakt is een klie en dus ook een bel met een
klepel en die kan dus toema aannemen. Maar een bel zonder klepel niet.

Een andere Baraita zegt dat een bel bevestigd aan een mortier en stamper, een bel aan een babywieg,
belletjes aan Tora-mantels en bellen die om de hals van kinderen gehangen worden, alleen toema kunnen
aannemen als zij een klepel hebben, maar wanneer zij nimmer een klepel hadden, zijn zij tahor. Echter
bovenstaande Baraita [onderaan de vorige amoed] zegt dat alle bellen die een slaaf draagt, ontvankelijk voor
toema zijn. De Gemara verklaart deze schijnbare tegenstelling: De bellen in de tweede Baraita worden
gedragen of bevestigd om geluid te maken. De Gemara in Kereitot 6b zegt dat geluid bij het fijnstampen van
de ketoret [de kruiden voor het kruidenaltaar] de aroma ervan verbetert. De belletjes aan de wieg sussen de
baby in slaap en de belltjes aan het Tora-manteltje waarschuwt dat de Tora eraan komt. Dus zonder klepel
hebben deze bellen geen nut en zijn het geen klie en kunnen ze dus geen toema aannemen. Maar een bel op
de kleren van een slaaf is alleen maar een versiering, ook zonder klepel en dus een klie, dat toema kan
aannemen.

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

Hoofdstuk zes – Luisteren naar Lasjon Hara (deel 3)

8. Het onderwerp van de Lasjon Hara verontschuldigen

Wanneer je in staat bent om de persoon, over wie Lasjon Hara gesproken wordt,
te verdedigen, dan doe je een mitswa door te luisteren naar iemand die een ander
kleineert. Door het hele verhaal aan te horen ben je in staat om datgene wat
gezegd is, te weerleggen en een of ander zechoet (verdienste) voor het onderwerp
van de Lasjon Hara te vinden.
Dit is trouwens ook de beste reactie als je geluisterd hebt naar Lasjon Hara, terwijl je dat beter niet had
kunnen doen. Tracht de persoon over wie het gaat te verdedigen. Een waarschuwend woord is hier op zijn
plaats. Als de spreker van de Lasjon Hara iemand is die zijn schadelijke woorden nog zal versterken in
reactie op je verdediging, dan doe je er verstandiger aan te zwijgen. Als andere mensen aanwezig zijn, ver-
dedig dan het onderwerp van de Lasjon Hara als de spreker weg is.

9. De spreker kalmeren

Er is een andere situatie waarin het een mitswa is om te luisteren naar Lasjon Hara. Wanneer je het gevoel
hebt dat de spreker alleen maar op het moment geagiteerd is, door wat er onlangs gebeurd is, en dat als hij je
nu de Lasjon Hara vertelt, hij zal kalmeren en het niet aan anderen zal vertellen, die het zouden geloven, dan
moet je luisteren. Maar hoewel het nu toegestaan is om te luisteren naar de Lasjon Hara, mag je het niet geloven.

10. De spreker van Lasjon Hara vermanen

Wanneer je in gezelschap bent van mensen die Lasjon Hara spreken, dan is het je plicht om hen te vermanen.
Wanneer je dan stil blijft en niets zegt, ben je mede verantwoordelijk voor hun zonde.

11. Wanneer vermaning vruchteloos is

Wanneer je het gevoel hebt dat de mensen die Lasjon Hara spreken, niet naar je vermaning luisteren, ben je
toch verplicht hen te waarschuwen dat ze zich schuldig maken aan een ernstige overtreding. Wanneer je niets
zegt zal dat ongetwijfeld worden opgevat als een instemming. Daarom moet je proberen het slachtoffer van
de Lasjon Hara te verdedigen, ook al heb je het gevoel dat je inspanning vruchteloos is.
Hoewel er een algemeen principe is dat het beter is als iemand in onwetendheid een overtreding begaat dan
te zondigen terwijl hij weet dat hij fout is, geldt dat hier niet. Dat principe geldt alleen voor een overtreding
van een verbod/gebod van de Geleerden, maar Lasjon Hara is expliciet door Tora verboden en dan geldt dat
principe niet.

12. Loop weg!

Wanneer de spreker van de Lasjon Hara alleen maar wordt aangemoedigd door je vermaningen, stop dan je
vingers in je oren, of beter nog, loop weg!
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 11 – INLEIDING TOT DE TEFILLA (deel 4)

10. Daarna [10*] zegt men Anna bekoach - ook wel bekend onder de naam ‘Het gebed van Rabbi Nechoenja’,
een Tanna [leraar uit de tijd van de Misjna] die leefde tijdens de verwoesting van het Beit-Hamikdasj. Zijn
leringen en uitspraken kan men in diverse delen van de Talmoed vinden en de Talmoed spreekt over de
wonderlijke krachten van zijn gebeden. Er bestaat echter twijfel over, of hij werkelijk de autheur van dit
gedicht is. Hoe dan ook, volgens de Kabbalah en de Ari zl. is dit een zeer heilig gebed met diepe mystieke
betekenis.

11. De geleerden hebben ingesteld dat men daarna de misjnajot Ezehoe mekoeman zegt en de Beraita van
Rabbi Jisjmaël, zodat ieder elke dag de verdienste heeft om Tora, Misjna en Gemara te leren. De Beraita van
Rabbi Jisjmaël wordt hier als Gemara beschouwd, omdat het een verklaring op de Gemara is.28 Eén van de
redenen waarom juist deze afdeling uit de Misjna gekozen is, is dat het geen meningsverschillen bevat.29

[10*] Volgens de Nederlandse siddoer zegt men dat op Sjabbat en Rosj Chodesj vóór de zinnen uit Tora van die dag

Bronnen van de halacha

28. Sj.A. 50:1
29. M.B. 50:2

HOOFDSTUK 12: De voorbereiding van het lichaam op de tefillah en de plaatsen die geschikt
zijn om er te davvenen.

1. Er staat geschreven [Amos 4:12]: „Maak u gereed om uw G’d te ontmoeten, Israël”. Dat wil zeggen, dat
men zich moet voorbereiden, alvorens men voor Hasjem zal staan. Dat men zich netjes moet aankleden wan-
neer men gaat davvenen, zoals iemand die een belangrijke hoogwaardigheidsbekleder zal ontmoeten. En
zelfs wie alleen thuis davvent kleedt zich netjes aan. En daar waar het de gewoonte is een gordel te dragen, is
het verboden te davvenen zonder gordel [maar als men zonder gordel gedavvend heeft, heeft men zijn plicht
gedaan1].
[De Sjoelchan Aroech vereist een gordel voor het davvenen, behalve de broekriem die men draagt, als teke-
nen van voorbereiding. De geleerden leren dat van Amos 4:12; „Bereid je voor op de ontmoeting met je G’d,
Israël”.2 Sommige autoriteiten zeggen dat men alleen moet davvenen met een extra gordel om als men daar
de hele dag mee loopt, maar dat het in ieder geval toch verdienstelijk is het wèl te doen.3]
[Men moet niet davvenen met zijn geldbuidel omgord [en het lijkt mij toe dat ditzelfde geldt voor een
schoudertas of polstasje] en niet met blote voeten, indien men ter plaatse niet zo voor aanzienlijke personen
verschijnt. Maar indien het wel gebruikelijk is blootsvoets voor de aanzienlijken te verschijnen, dan mag
men ook barrevoets davvenen. En dat zelfde geldt voor sandalen.4]
[Wie gewend is met een hoed op over straat te gaan, moet ook z’n hoed opzetten als hij davvent, en niet
alleen met een kiepa op. Evenmin davvent men met open sandalen aan of met handschoenen. De Rema
verbood ook het dragen van laarzen. [Vermoedelijk bedoelde hij de nauw om de kuiten sluitende laarzen die
door sommige politie- en legerkorpsen gedragen werden en worden, om ontzag af te dwingen]. Maar als het
ter plaatse wel gebruikelijk is die te dragen dan mag dat. Maar Laat geen trotse voet tot mij komen [Tehilliem
36:12]5. Betreffende de hoofdbedekking schrijft Rav Moshe Feinstein dat in principe hoofdbedekking ter
grootte van een hand voldoende is, al het extra is een daad van vroomheid6. Rav Sjlomo Avineer haalt in zijn
responsa hedendaagse poskiem aan die schrijven dat een kleine kiepa, mits van alle kanten zichtbaar,
voldoende is. Betreffende de overige kleding schrijft hij, dat waar het in een kibboets gebruikelijk is dat men
ook het regeringshoofd in korte broek en sandalen tegemoet gaat, daar mag men ook zo davvenen. Maar
iemand, die zich in een dergelijke omgeving wel extra netjes aankleedt wanneer hij uitgaat, hoort zich ook zo
te kleden voor de tefilla7.]

1. M.B. 91:4
2. De Sj.A. 91:2
3. M.B.91: 4 e.v
4. Sj.A. HaRav 91:5
5. M.B. 91:12
6. Igrot Mosjé 1:1
7. Am kelavie I:2


