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Hoe verkrijgt men Emoena (Geloof)?
Door Rabbijn Shimshon Dovid Pincus

Wat is emoena? Hoe krijgen we dat? Wat heeft het voor een effect op ons
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leven? De Rambam (Maimonides) telt emoena in zijn Sefer HaMitswot als de
eerste mitswa:

„De eerste mitswa die ons geboden werd is te geloven in G-d. Dit betekent te geloven dat er een
Oorsprong en een Oorzaak is die alles doet bestaan. Dat is de betekenis van wat er geschreven staat
(Sjemot 20:2): „Ik ben Hasjem je G-d.”

Sommige Risjoniem (vroege commentatoren) maakten bezwaar tegen het rekenen van emoena als een van de
mitswot. Zij beweerden dat emoena zo iets fundamenteels is, dat het geen mitswa genoemd kan worden. Om
een mitswa te doen moet men eerst geloven. Er bestaat immers geen gebod zonder Hem Die het gebiedt. En
als we eenmaal geloven in het bestaan van Hem Die gebiedt, dan hebben we al emoena! Dus het in zinloos
om emoena een mitswa te noemen.

In deze zelfde gedachtengang haalt Ramban (Nachmanides) de volgende lering aan van onze Geleerden
[Mechilta, Jitro, hfd. 6]:

„Je zult geen andere goden naast Mij hebben” [Sjemot 20:2]. Waarom staat dat daar? Omdat vlak
daarvoor er gezegd is: „Ik ben Hasjem, je G-d.” Dit kan worden vergeleken met een koning van vlees en
bloed die een stad binnentrekt en zijn ministers zeggen tegen hem: „Geeft u bevelen aan het volk.” De
koning antwoordt: „Nee. Wanneer zij mijn koningschap accepteren, kan ik hun bevelen geven, maar als
zij mijn koningschap niet accepteren, accepteren ze ook mijn bevelen niet.”
En zo zei Hasjem tegen het Joodse volk: „Ik ben Hasjem, je G-d… Je zult geen andere goden naast Mij
hebben.” Hasjem zei als het ware: „Ben Ik Diegene Wiens Koningschap jullie hebben geaccepteerd in
Egypte?” Het Joodse volk antwoordde: „Ja!” Daarop zei Hij: „Daar jullie Mijn Koningschap hebben
geaccepteerd, accepteer dan ook Mijn geboden.”

Dit toont aan dat de acceptatie van Hasjems Koningschap een noodzakelijke voorwaarde is voor alle
mitswot. Eerst moeten wij geloven in G-d. Pas dan kunnen we Zijn andere mitswot accepteren.
Er is nog een ander bezwaar tegen het tellen van emoena als een van de mitswot. Het is niet iets wat men
iemand kan bevelen te doen. Als iemand niet in G-d gelooft, hoe kun je hem dan „gebieden” te geloven?
Ditzelfde bezwaar wordt ook genoemd tegen de mitswa van ahavat Hasjem [liefde voor Hasjem] dat
Rambam als derde mitswa noemt. Het klinkt niet zinvol iemand te „gebieden” dat hij iemand moet
liefhebben. Stel dat er een bepaald soort snoep is waar ik niet van houd. Wat helpt het dan om mij te
gebieden dat ik ervan moet houden? Hetzelfde geldt voor de mitswa van jirat Hasjem [vrees, ontzag voor
Hasjem], dat de Rambam als vierde mitswa noemt. Hoe kun je gebieden iemand te vrezen?

Het antwoord betreffende ahavat Hasjem is wel bekend. Er is zulk een zoetheid en aangenaamheid, zo’n
schoonheid en schittering rondom Hasjem, dat iemand van nature geïnspireerd raakt om Hem lief te hebben.
Het is in feite onmogelijk om dat niet te hebben. Wie Hem kent, houdt van hem. En als iemand Hem niet lief
heeft, is dat omdat hij geen contact met Hem heeft. Dus wat is de mitswa van ahavat Hasjem? In
werkelijkheid is de mitswa meer technisch dan emotioneel. Het impliceert handelingen, waardoor „liefde
noodzakelijkerwijs moet volgen,” zoals de Rambam zegt in mitswa 3. Met andere woorden, de mitswa is niet
om Hasjem lief te hebben, want dat komt automatisch. De mitswa is om dingen te doen die ons ertoe brengen
om Hem lief te hebben.
Hoe zit dat met jirat Hasjem? Het maakt geen verschil of we het hebben over de angst voor straf of ontzag
voor Hasjems grootheid. Hasjem is zo ontzagwekkend dat het onmogelijk is om geen jirat Hasjem te hebben.
Ieder die Hem kent, heeft jira. Dus wat is de mitswa? Het is die handelingen te verrichten, waardoor jira
automatisch volgt.

Hasjem te geloven
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Hetzelfde geldt voor emoena. Als iemand gewoon contact met Hasjem zou hebben, zou hij in Hem geloven.
Dus wat houdt de mitswa van emoena in? Het betekent dat men handelingen moet verrichten, waardoor
emoena automatisch volgt. Emoena begint met de eenvoudige, hoewel zwakke, wetenschap dat er een G-d
bestaat. Hoewel men met deze kennis niet de mitswa van emoena vervult, erkent men ten minste Hasjem.
Hoe is niet werkelijk van belang hoe iemand aan deze initiële bewustwording komt, want de mitswa is niet te
geloven in een theorie; echter, de verplichting bestaat hieruit dat men dingen moet doen die ons tot ware
emoena brengt. Zoals de mitswa van ahavat Hasjem niet is om „lief te hebben,” maar om handelingen te
verrichten die gevoelens van liefde tot stand brengen, zo ook is de bedoeling van de mitswa van emoena dat
men handelingen moet verrichten. Het geloof in Hasjem is dan een automatisch gevolg van deze
handelingen.
Dit is hoe de Acharoniem [de latere commentatoren] verklaarden waarom Rambam emoena tot een van de
mitswot rekende. Het geloof in G-d dat een noodzakelijke voorwaarde is om mitswot te doen is een zwak
geloof. Het is niet meer dan de erkenning dat er een G-d bestaat. Maar dat is nog geen emoena! De mitswa
van „Ik ben Hasjem, je G-d” draagt ons op dingen te doen die ons brengen tot een volledige emoena.

Laten we deze zaak eens wat nader bekijken. Ahavat Hasjem is een bepaald
soort betrekking tot, relatie met Hasjem. Het vertegenwoordigt een bepaalde
Iedere mitswa is een
niveau van verbinding
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madrega – niveau. En hetzelfde geldt voor Jirat Hasjem. De Brisker Rav zei
dat er vandaag de dag geen jira meer is. Sommige mensen zijn zorgvuldiger

in de naleving van mitswot dan anderen, maar ware jira bestaat niet meer.
Wat is ware jira? Er wordt het volgende verteld over de Brisker Rav, die eens in Zwiterland was in de maand
Eloel [in de zomer]. De persoon die hem begeleidde, merkte op dat de Rav plotseling begon te beven. Hij
vroeg hem: „Wat scheelt eraan?” De Rav antwoordde: „Er wordt gezegd [eerste dag selichot]: ‘Wij staan in
angst en beven voor de dag van Uw komst.’!” Voor de Brisker Rav was datgene wat het gebed zegt een
realiteit. Als er staat: „Wij staan in angst en beven,” dan beefde hij! Dit is jirat Hasjem.
Iedere mitswa in Tora is een ander niveau van verbinding met Hasjem. Neem bijvoorbeeld de mitswa van het
dragen van tefillien. Wij ervaren geen moeite met het omdoen van tefillien. Voor andere mensen echter is het
leggen van tefillien zo moeilijk als een heel uur leren zonder onderbreking voor ons. Ze spelen het gewoon
niet klaar.
Kasjroet houden is ook een niveau van verbinding met Hasjem. Ik ken iemand, een praktiserende Jood, die
zowel rabbijn als professor is. Hij beschouwt zichzelf als een groot Tora-geleerde en een even groot pro-
fessor. Tijdens ons gesprek vertelde hij mij over een aantal voedselproducten die een ernstig kasjroet-pro-
bleem hebben, ondanks het feit dat ze onder een bepaald rabbinaal toezicht staan. Hij ging in details over de
problemen van deze producten. Maar toen ik hem thuis bezocht, wat zag ik? Diezelfde producten waarover
hij had gesproken! Toen realiseerde ik mij wat er aan de hand was: hij was nog niet op de madrega [niveau]
om af te zien van deze producten. Hij wist dat ze problematisch waren, maar kon zichzelf er niet toe brengen
ze op te geven. Dit is omdat kasjroet houden een bepaalde madrega is van verbinding met Hasjem.
Sjabbat houden is ook een niveau van verbinding met Hasjem. Wij hebben, baroech Hasjem, dat niveau van
verbinding; we zijn op de madrega van het houden van Sjabbat, en daarom is het niet moeilijk voor ons om
ons aan de halachot te houden. Maar laten we eens een niet praktiserende Jood nemen, die interesse toont in
Tora en die wil beginnen met Sjabbat te houden. Hij zal deze stap zeer moeilijk vinden. Het is zo moeilijk
voor hem Sjabbat te houden! Dit is omdat Tora en Hasjem één zijn; ze zijn onafscheidelijk. Iedere mitswa in
Tora is een bepaald niveau van verbinding met Hasjem. We voelen niet dat het zich op basis-niveau houden
aan de mitswot een torenhoge uitdaging is, omdat we al op dat niveau van verbinding met Hasjem zijn.
Emoena is ook geen madrega die we verkrijgen door kennis te vergaren of door ons intellectueel in
te spannen. Emoena is een bepaald niveau van verbinding met Hasjem. Hoe dichter we naderen tot
Hasjem en hoe meer wij met Hem verbonden zijn, des te meer zullen we waarlijk in Hem geloven.
Van een intellectueel gezichtspunt uit bekeken zal ieder helder-denkend mens zich realiseren dat
emoena een uiterst fundamenteel begrip is. In feite is het een groot wonder dat iemand in staat is
Hasjem te ontkennen. Wanneer we erover nadenken, zullen we ons realiseren dat dit het grootste
wonder van de wereld is!
Wanneer iemand een tafel ziet, zal hij begrijpen dat die door een vakman gemaakt werd. Laten we
zeggen dat iemand een menselijk oog ziet. Deze geperfectioneerde ‘camera’ is gewoon verbazing-
wekkend. Het heeft een automatische focus, onderscheidt de meest subtiele kleurnuances, en heeft
een levensduur van zeventig of tachtig jaar. Het wast zijn eigen lens. Wanneer er iets ernstigers
mee gebeurt, blijft het vanzelf gesloten en herstelt zichzelf! Waarom zou iemand denken dat het
zomaar uit zichzelf is ontstaan? (Volgende week tweede deel)

met Hasjem
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Kort Overzicht van parasjat Toledot (Bereisjiet/Genesis 25:19-28:9)

a 20 jaar huwelijk worden Jitschaks gebeden verhoord en Rivka wordt zwanger van een tweeling. De
zwangerschap is uiterst pijnlijk. Hasjem onthult aan Rivka dat haar lijden een voorbode in micro-
cosmos is van een wereldwijd conflict dat door alle eeuwen heen zal woeden tussen de beide volken

die afstammen van de tweeling – Rome en Israël. Esav wordt geboren en achter hem aan komt Ja’akov die
de hiel van Esav vasthoudt. Als zij opgroeien wordt Esav een jager, een man van de fysieke wereld, terwijl
Ja’akov in zijn tent zit en werkt aan de ontwikkeling van zijn geest. Op de dag van de begrafenis van hun
grootvader Avraham, bereidt Ja’akov een linzenschotel, het traditionele maal van rouwbedrijvenden. Esav
komt hongerig binnengestormd, van een vermoeiende jacht, en verkoopt zijn eerstgeboorterecht (met de
bijbehorende geestelijke verantwoordelijkheid) voor een bord met linzen, waarmee hij aantoont dat hij de
positie van eerstgeborene niet waardig is. Er breekt een hongersnood uit in Kena’an en Jitschak denkt erover
om naar Egypte uit te wijken. Maar Hasjem zegt hem, dat omdat hij gebonden was geweest als offer, hij
heilig is geworden en in het Heilige land moet blijven. Hij verhuist naar Gerar, het land van de Filisjtiijnen,
waar hij aan iedereen vertelt dat Rivka zijn zuster is, om hen beiden de sparen. De Filisjtijnen worden jaloers
op Jitschak, wanneer zij zien hoe geweldig rijk hij wordt en Avimelech, de koning, vraag hem het land te
verlaten. Jitschak graaft drie waterputten weer op, die door zijn vader gegraven waren, een profetisch
toespeling op de drie toekomstige Tempels. Wanneer Avimelech ziet dat Jitschak door Hasjem gezegend is,
sluit hij een verdrag met hem. Wanneer de nu bijna blinde Jitschak zijn einde voelt naderen, roept hij Esav
bij zich om hem, als zijn eerstgeboren zoon, zijn zegen te geven. Rivka echter, die dat hoort, reageert op een
profetische opdracht, dat de zegen op Ja’akov moet komen. Zij overtuigt Ja’akov ervan zich als Esav te
vermommen, en zo krijgt Ja’akov de zegeningen van Jitschak. Wanneer Esav in zijn frustatie hierover aan
zijn vader vertelt hoe hij zijn eerstgeboorterecht aan Ja’akov verkocht heeft, realiseert Jitschak zich dat
Ja’akov terecht dat eerstgeboorterecht verworven heeft en hij bevestigt de zegeningen die hij aan Ja’akov
gegeven heeft. Esav zweert dat hij Ja’akov zal vermoorden, en daarom stuurt Rivka Ja’akov weg naar haar
broer Lavan, waar hij een passende vrouw voor zich zal vinden.

Haftara Erev Rosj Chodesj ( I Sjmoeël 20:18-42)

Korte inhoud van de Haftara
29: 18-23 – Jonatan en David spreken een teken af dat zij elkaar met behulp van pijlen zullen informeren
betreffende Koning Sjaoels gevoelens met betrekking tot David. 24-34 – Wanneer tijdens de feestelijke
maaltijd ter gelegenheid van Rosj Chodesj Davids stoel onbezet blijft, reageert Sjaoel agressief op Davids
verdwijning. 35-42 – Jonatan geeft deze informatie via de afgesproken signalen door aan David en adviseert
hem te vluchten.

Het verband tussen de Haftara en Erev Rosj Chodesj
Het eeste vers van de Haftara: „Morgen zal het Rosj Chodesj zijn,” dient als een herinnering voor de
gemeente dat het deze Sjabbat erev Rosj Chodesj is. Uit de Haftara blijkt dat het in die tijd de gewoonte was
om op Rosj Chodesj een feestelijke maaltijd te houden. Daarom zeggen sommige Risjoniem dat het een
goede gewoonte is om een speciale maaltijd te houden op Rosj Chodesj.
De regering van Koning David wordt vergeleken met het wassen en afnemen van de maan. Zoals de maan in
15 dagen van Nieuwe Maan tot Volle Maan groeit en vervolgens in 15 dagen weer afneemt, zo groeide het
koningschap van Davi in 15 generaties van Avraham Avinoe tot Sjlomo HaMelech, waarna de glorie van het
koningschap van Israël weer in 15 generaties afnam tot de laatste koning, Tsidkiahoe (Jalkoet Sjimoni,
Parasjat Bo).
Rosj Chodesj wordt daarom ook gezien als een symbool voor het herstel van de Dynastie van David in de
toekomst en daarom zeggen wij (niet in Nedeland) bij het bensjen van de nieuwe maan: „David, Melech
Jisraël, chai wekajam – David, koning van Israël, leeft en bestaat.”

N

G-d roept ieder mens overeenkomstig zijn aard. Sommigen roept Hij fluisterend, en
anderen schreeuwt Hij toe.
Het hangt er allemaal van af hoever ze verwijderd zijn van hun Schepper.

Rabbi Nachman van Bratzlav
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Inzicht in parasjat Toledot
„De kinderen worstelden in, en ze zei: „In dat geval, waarom ben ik zo?”

Met deze woorden maakte Rivka het duidelijk dat ze spijt had dat ze zwanger was geworden, vanwege de
worsteling van de twee ongeboren kinderen. Waarom was dat?
De Talmoed (Berachot 10a) vertelt een verhaal over Koning Chizkiahoe en de Profeet Jesjajahoe.
Chizkiahoe had al vele jaren geen kinderen voortgebracht en Jesjajahoe kwam hem vermanen dathij het
Tora-gebod om „wees vruchtbaar vermenigvuldig je” niet was nagekomen. Koning Chizkia verdedigde zich
tegen de profeet met te verklaren dat hij door profetie had vernomen dat hij bestemd was om slechte
nakomelingen te krijgen, en hij wilde dit ongeluk vermijden door dan maar helemaal geen kinderen te krij-
gen. Jesjajahoe vermaande hem dat hij op deze manier „voor G-d speelde” en zei: „Waarom bemoeit u zich
met G-ds zaken? U moet doen wat u geboden is en wat G-d wil doen zal Hij doen!”
Inderdaad werd de zoon van Chizkiahoe de beruchte Koning Menasje en zijn kleinzoon was Koning Amon –
twee van de slechtste koningen die het koninkrijk Jehoeda ooit gekend had, en die de uiteindelijke oorzaak
waren van de val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel. Maar desondanks was het onjuist van
Chizkiahoe om dit lot te trachten te omzeilen, wanneer dat betekende dat hij daarmee een verbod van Tora
zou negeren.
Jesjajahoe zei niet tegen Chizkia dat zijn overwegingen onjuist waren; hij ontkende niet het feit dat het
misschien beter zou zijn geweest voor het Joodse volk als Chizkia niet Menasje en Amos had voortgebracht.
Hij weer er alleen op dat het onjuist was om te handelen overeenkomstig dergelijke overwegingen, omdat dit
betekende dat hij dan een Tora-gebod moedwillig negeerde.
We moeten, tussen twee haakjes, niet vergeten dat er tussen de nakomelingen van Koning Chizkiahoe ook
enkele opmerkelijk heilige mannen waren, zoals de rechtvaardige Koning Josjiahoe, Koning Tsidkianoe,
Zeroebavel, e.a. Maar niettemin, alles in overweging genomen, was Chizkiahoe’s redenering, dat het beter
zou zijn om geen kinderen te hebben, technisch gezien juist.
Rasji vertelt ons hier dat Rivka aanvoelde dat er iets verkeerds was, omdat wanneer ze langs een tempel van
afgoderij ging, ze voelde dat één van de foetussen eruit wilde, en dat, wanneer ze langs een huis liwep waar
Tora geleerd werd, de ander eruit wilde. Ze wist dat ze zou bevallen van twee volkomen verschillende
kinderen – één uiterst rechtvaardig en de ander vreselijk slecht. Net als Chizkiahoe bedacht ze dat het beter
zou zijn geweest om geen kinderen te krijgen, dan rechtvaardige en slechte nakomelingen te krijgen. Maar in
tegenstelling tot Chizkiahoe had Rivka niet de verplichting van het Tora-gebod „wees vruchtbaar en
vermenigvuldig je,” want deze mitwa geldt niet voor vrouwen (Jevamot 65b). Daarom was het inderdaad ge-
rechtvaardigd van haar om te denken dat het beter zou zijn geweest als ze niet zwanger was geworden.

– De Brisker Rav

MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES

Misjna 6:10

ַאָּתה ַיִין ַוֲאִני ,טֹל ַאָּתה ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוֲאִני ָמעֹות,ָיכֹול הּוא לֹוַמר,ֵּגר ְוָנְכִרי ֶׁשָּיְרׁשּו ֶאת ֲאִביֶהם ָנְכִרי
:ָאסּור,ְוִאם ִמֶּׁשָּבאּו ִלְרׁשּות ַהֵּגר.ֵפרֹות

Wanneer een proseliet en een niet-Jood van hun vader erven1, die een niet-Jood was2, kan hij3 zeggen4: Neem
jij de afgodsbeelden, dan neem ik het geld5, jij neemt de wijn en ik de producten. Maar wanneer zij6 eenmaal

Aantekeningen bij Misjna 6:10

1. De ene zoon was Jood geworden, de ander niet. Een Jood mag geen gebruik maken van afgodsbeelden en ook niet van wijn
van een niet-Jood, uit vrees dat die bestemd was als plengoffer voor afgoden. De Misjna leert dat ruil van deze producten
met een niet-Jood tegen producten, welke de Jood wel mag gebruiken, niet verboden is.
2. En zij willen de erfenis verdelen.
3. De proseliet.
4. Tegen zijn niet-Joodse mede erfgenaam.
5. Neem jij de afgodsbeelden, dan neem ik het geld – Ondanks het feit dat handel in en profijt van voorwerpen en
wijn van afgodendienst verboden is, is het hier toegestaan, zolang het nog niet in zijn bezit is gekomen, omdat de prose-
liet volgens Tora niet van zijn vader erft [want zij zijn door de scheiding van hun godsdiensten geen familie meer van
elkaar (I.T.J.)], maar alleen volgens de wetten van de Rabbijnen [die dit hebben ingesteld, om te voorkomen dat de pro-
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in het bezit van de proseliet zijn gekomen, is dat verboden7.

seliet terug zou gaan naar zijn vroeger geloof, ten einde van zijn vader te kunnen erven (I.T.J. in naam van de
Rambam)] Echter, dit geldt niet voor een chaveer en een am haärets die van hun vader erven, die ook een am haärets is,
want nu is het [de chaveer] zelfs voordat het in zijn bezit komt, verboden om te zeggen tegen zijn am haärets-broer:
neem jij de tarwe, dan neem ik de gerst, want nu erven zij volgens Tora, en is het alsof het al in hun bezit is gekomen
(RAV). [Direkt bij het overlijden van hun vader kwam het automatisch in hun bezit.]
6. De voorwerpen, waarvan het verboden is profijt te hebben.
7. Want dan is het alsof hij handelt in voorwerpen waarvan hij geen profijt mag hebben.

Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 59

Een voorwerp dat niet meer voor zijn oorspronkel doel gebruikt kan worden

We hebben op de vorige daf geleerd dat iets alleen tamee kan worden wanneer het voorwerp ergens voor
gebruikt kan worden. In dat verband leerden we dat een bel zonder klepel geen nut heeft en dus geen toema
kan aannemen, maar als hij dient als sieraad, kan hij wel toema aannemen zonder klepel.

Rava heeft nog een andere verklaring voor een bel zonder klepel die toch tamee kan blijven: men kan met de
bel tegen een aardewerken voorwerp slaan en dan geeft hij nog steeds geluid.

En R. Jochanan geeft nog een derde verklaring: een bel zonder klepel kan gebruikt worden als beker, als je
hem omkeert. Dus houdt hij zijn toema.

Een vat wordt niet tamee als men er op zit

Een Baraita leert: Wanneer een zav gat zitten op een omgekeerde ton of vat, dan wordt dat niet tamee want
dat voorwerp is niet bestemd om erop te zitten, en hij kan er ook niet op blijven zitten, want we zeggen tegen
hem: „Sta op en laat ons ons werk doen [en het vat vullen].” Dit wordt geleerd van het feit dat het vers
[Leviticus 15:4]: „En een voorwerp waarop hij zal zitten” in de toemomstige wijs staat: „Hij zal zitten,”
d.w.z. waarop hij van plan is te gaan zitten, het is de bedoeling van het voorwerp dat er op gezeten wordt.
Alleen dan is het vatbaar voor toema [zie ook Rambam Hil. Misjkav wemosjav 7:8].

We moeten hier onderscheid maken tussen twee soorten toema: toemat midras – onreinheid die ontstaat
doordat een zav of zo iemand ergens op gaat zitten of liggen, en toemat meet – onreinheid door aanraking
met een dode.

Het principe: „Sta op en laat ons ons werk doen” heeft [volgens Rasji] twee toepassingen: a. Het voorwerp
kan alleen toemat midras aannemen als het voor zitten of liggen bestemd is, en b. Wanneer het voorwerp zijn
functie verliest, verliest het ook de toema die het reeds had aangetrokken.

R. Elazar zegt: Die tweede toepassing geldt alleen voor toemat midras en niet voor toemat meet, maar R.
Jochanan zegt: het geldt ook voor toemat meet, d.w.z. wanneer een voorwerp toemat meet heeft
aangetrokken en het verliest zijn functie [doordat het breekt of anderszins onklaar wordt], dan verliest het
ook zijn toema. Echter, Rabbi Jochanan heeft eerder gezegd [zie hierboven] dat een bel die zijn klepel, en
dus zijn fuctie [om lawaai te maken] verliest, wel tamee blijft. Dat is tegenstrijdig. Dus een van de twee
verklaringen van R. Jochanen klopt niet.

Een metalen schoen van een dier

Men deed vroeger sommige dieren een metalen „schoen” aan, om te voorkomen dat hun poten beschadigden
bij het lopen over stenen [¨zoals een hoefijzer voor paarden]. Dit wordt niet als een kledingstuk voor het dier
beschouwd en zoals we eerder geleerd hebben, kan een voorwerp, dat geen voedsel is, alleen toema
aannemen wanneer het een kledingstuk of een gebruiksvoorwerp is. Deze schoen is geen gebruiksvoorwerp
voor een mens en geen kledingstuk. Als het verder geen enkele andere functie heeft voor een mens, kan het
geen toema aannemen.

Het blijkt dat de metalen schoen van het dier wel nog andere functies heeft: men kan er o.a. uit drinken in
oorlogstijd. Maar R. Jochanan verwerpt dit en zegt dat de reden waarom de schoen toch toema kan aannemen
volgens een Baraita, is omdat men de schoen zelf als schoen kan gebruiken om ermee van het slagveld weg
te vluchten. En dus kan, volgens R. Jochanan de schoen alleen toema aannemen zolang de oorsponkelijke
functie ervan niet gewijzigd wordt.
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Ook deze verklaring van R. Jochanan is in strijd met zijn eerdere verklaring dat een bel zonder klepel tamee
blijft, omdat men eruit kan drinken.

De Gemara concludeert: de verklaringen van Rava en R. Jochanan bovenaan de daf moeten
worden omgekeerd: het was R. Jochanan die zei dat de bel, die zijn klepel verliest, tamee blijft,
omdat men er mee tegen een aardewerk voorwerp kan slaan [een soortgelijke functie als de
klepel], terwijl Rava zei: de bel is zelfs te gebruiken voor een totaal andere fuctie, zoals een
drinkbeker endaarom blijft hij tamee.

Het dragen van sieraden op het hoofd op Sjabbat

De Misjna op daf 57a zegt dat een vrouw niet mag uitgaan met een „Gouden stad.” Wat is dat? De
Gemara verklaart: een sieraad, een [soort voorhoofdsplaat (Rasji)], waarin een afbeelding van de
stad Jeruzalem is gegraveerd, zoals R. Akiva maakte voor zijn vrouw.

Rabbi Meïr zegt dat het een Tora-verbod is om ermee uit te gaan op Sjabbat, omdat het een last
is. De Geleerden zeggen dat het een verbod van de Rabbijnen is, omdat het een sieraad is maar
ze wil het misschien afnemen en aan haar vriendin laten zien en er vervolgens mee lopen over
publiek gebied. En R. Eliëzer zegt dat het helemaal niet verboden is, want zo’n „Gouden stad”
wordt alleen gedragen door rijke dames en die nemen hun sieraden niet af om te laten zien aan
hun vriendin.

Een tiara: Rav verbiedt het, Sjmoeël staat het toe om ermee uit te gaan op Sjabbat. Een grote,
hinkende man, Levi genaamd, kwam uit Erets Jisraël en verklaarde dat men daar gepaskend heeft
dat het toegestaan is om met een tiara op Sjabbat uit te gaan [De Sj.A. (O.Ch. 303:5) volgt
Sjmoeël].

De opvolger van Rebbi

[Rebbi was het hoofd van de Jesjiva in Erets Jisraël. Toen hij op sterven lag, zei hij: „R. Chanina zal na mij
aan het hoofd staan [van de Jesjiva]”. Maar R. Afees was een paar jaar ouder en minstens zo wijs als R.
Chanina en deze laatste wilde daarom niet die functie aannemen, opdat R. Afees niet onder iemand hoefde te
dienen die jonger was dan hij en dus volgde R. Afees Rebbi op. Rabbi Chanina ging buiten de Jesjiwa leren
en omdat hij daar geen studiepartner had, ging R. Levi met hem leren (Rasji)]. Uit het feit dat R. Levi nu
naar Babylon kwam, leidde Rav af dat R. Afees overleden was en R. Chanina hem had opgevolgd en dat
daarom R. Levi geen studiepartner meer had en naar Babylon was gekomen. Want over de rechtvaardigen is
gezegd [Ijovi 22:8]: „En jij maakt een plan en dat zal uitkomen.” Rebbi had gezegd: „R. Chanina zal na mij
het hoofd van de Jesjiva zijn.” Dus moest dat nu gebeurd zijn.

Het dragen van een riem op Sjabbat

Sjmoeël zegt: men mag een kamra [een soort met goud en edelstenen versierde riem] dragen op Sjabbat.
Men neemt dat niet af [want de riem houdt de kleren op hun plaats (Rasji) en mannen nemen hun sieraden
niet af om aan anderen te tonen (Rabbeinoe Tam)]. Maar wanneer de riem uitsluitend als sieraad gedragen
wordt, over een gewone riem, is het verboden ermee uit te gaan op Sjabbat.

Het dragen van een kalta

De Misjna leerde dat het verboden is uit te gaan met een kalta. Een kalta is een versierd soort slab [of schort?]
om de nek gebonden, om de kleren niet te bevuilen bij het eten.

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

Hoofdstuk zes – Luisteren naar Lasjon Hara (deel 4)

13. Wanneer je gedwongen wordt Lasjon Hara aan te horen

Wanneer je in een situatie verkeert waarin het onmogelijk is om weg te lopen van
een groep die Lasjon Hara praat en je vindt het moeilijk om je oren dicht te stop-
pen, wanhoop dan niet, er is nog hoop. Er is een formule van drie punten die je redt
van overtreding van het verbod tegen het luisteren en geloven van Lasjon Hara:
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1. Neem je vast voor om niet te geloven wat je hoort.
2. Voel je onaangenaam omdat je moet luisteren naar Lasjon Hara.
3. Toon geen enkele instemming met de sprekers.

En als het mogelijk is, uit dan vocaal, of op zijn minst met je gezichtsuitdrukking dat je geïrriteerd bent door
wat ze zeggen.

14. Vrijwillig luisteren naar Lasjon Hara

Wanneer je in staat bent te vermijden om te luisteren naar Lasjon Hara, door je niet te mengen in een groep
die Lasjon Hara spreekt, of als je ervan kan weglopen, en je doet dat niet, dan heb je gezondigd tegen het
gebod van de Rabbijnen om je afzijdig te houden van onbehoorlijke praatjes. Dit geldt zelfs als je niet gelooft
wat er gezegd wordt, je niets toevoegt aan de conversatie en je je onprettig voelt bij het aanhoren ervan.
Zelfs als een groep nog niet begonnen is met het spreken van Lasjon Hara,maar het is je bekend dat de leden
ervan voortdurend kleinerend spreken over anderen, dan is het je verboden je met hen te associëren.

15. Wanneer je de feiten kent maar niet de nadelige implicaties

Wanneer je bepaalde feiten weet over een bepaald persoon en op basis daarvan is het mogelijk om hem
gunstig te beoordelen, en je hoort deze feiten van iemand anders, die ze ongunstig uitlegt, tot zijn nadeel, en
je accepteert de interpretatie van de spreker, dan heb je het gebod „betsèdek tisjpot amitècha – je zult je
naaste rechtvaardig beoordelen” overtreden en je hebt geluisterd naar Lasjon Hara.

16. Als je Lasjon Hara gelooft over een G-dvrezend mens

Het bovenstaande geldt zelfs als de persoon over wie gesproken werd een middelmatig praktiserende Jood is.
Maar als hij een G-dvrezend mens is, dan is de misdaad die begaan wordt door hem niet het voordeel van de
twijfel te gunnen, nog groter.

17. Een algemene regel voor het horen en geloven van Lasjon Hara

Alles wat verboden is om over te praten omdat het als Lasjon Hara kan worden aangemerkt, is verboden om
naar te luisteren en (als men het toch gehoord heeft) om te geloven. Hieronder valt ook luisteren naar en
geloven in verhalen over verkeerd gedrag, slechte karaktereigenschappen, gebrek aan intelligentie of het
misgedrag van iemands familie.

De manier waarop de Lasjon Hara jou werd meegedeeld (in geschreven vorm, door suggesties of gebaren)
maakt geen enkel verschil uit en verandert niets aan de ernst van de overtreding.

18. Voorzichtig zijn

Hoewel het verboden is om Lasjon Hara te geloven, mag je wel voorzichtig zijn op basis van wat je gehoord
hebt, om jezelf tegen eventuele schade te behoeden.

Je bent verboden de zaak als een safeek (een positieve twijfel) te beschouwen. Dit is zo omdat de persoon
over wie gesproken werd, een chezkat kasjroet heeft, d.w.z., hij is onschuldig totdat het tegendeel bewezen
is. Je mag alleen in je omgang met die persoon voorzichtig zijn om jezelf tegen een eventueel verlies te
beschermen. Je achting voor die persoon mag niet ten gevolge van wat je gehoord hebt, verminderen. En
natuurlijk is het je verboden hem beschaamd te maken of schade te berokkenen.

19. Geloven dat iemand in het geheel geen mitswot meer doet

Wanneer je hoort dat iemand volledig Tora verlaten heeft, dan mag je dat niet geloven. Totdat je de zaak
geverifieerd hebt moet je doorgaan met hem alle diensten te verlenen die je ten opzichte van je naaste
verplicht bent, zoals het teruggeven van verloren voorwerpen of het geven van tsadaka.

20. Wanneer je verteld wordt dat een ontvanger van liefdadigheid niet behoeftig is

Wanneer je verteld wordt dat een ontvanger van liefdadigheid niet werkelijk behoeftig is, ben je verplicht
door te gaan met hem tsadaka te geven, tot de zaak zorgvuldig is uitgezocht.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 12: De voorbereiding van het lichaam op de tefillah en de plaatsen die geschikt
zijn om er te davvenen (deel 2)

2. Het is een goede gewoonte om tsadaka-geld te geven voor men begint te dawwenen, zoals er geschreven
staat [Tehilliem 17:15]: In rechtvaardigheid sta ik voor U. [In veel plaatsen is het een gewoonte geworden
om tsadaka-geld te geven als men gekomen is tot het vers weha’osjer we hakkawod millefanécha, we atta
mosjeel baccol [Rijkdom en eer komen van U, U regeert over alles8,9. Sja’ariem Metsoeiamiem Behalacha
schrijft in naam van de Ari z.l. en van andere Acheroniem, dat men ‘s avonds voor de tefillah geen tsadaka
moet geven, maar alleen voor sjacharit en mincha. Maar als er iemand langs komt en vraagt om tsadaka, G’d
behoede hem, wanneer hij niet zou geven op ieder tijdstip van de dag.10] Ook moet men trachten voor iedere
tefillah het gebod: Heb je naaste lief zoals jezelf 11 te volbrengen. Men moet daarbij in gedachte hebben dat
men iedere jood liefheeft zoals men zichzelf liefheeft. De Admor Hazakeen uit Liady schrijft in zijn siddoer
ook dat het goed is dit te zeggen. Want wanneer men dit zegt en serieus probeert in de praktijk te brengen,
heeft men er recht op dat zijn teffila door Hasjem wordt verhoord. En volgens de noesach van de Ari z.l. zegt
men deze passoek bij het binnentreden van de sjoel, voor Ma-towoe [hoe goed zijn uw tenten (siddoer vert.
Dasberg, blz.1)]. Want als er, G’d beware, verdeeldheid is in de harten van de joden hier beneden, dan is er
ook geen eenheid in de wereld hier boven. Daarentegen eenheid van lichaam hier beneden veroorzaakt
eenheid en saamhorigheid van hun zielen in de wereld hierboven. Dit brengt ook een vereniging van hun
gebeden. En doordat hun gebeden dan één geheel vormen, worden ze beter geaccepteerd door Hem, wiens
Naam is gezegend.

3. Er staat geschreven [Kohellet 4:17]: Let op je benen wanneer je naar het huis van G’d gaat. Onze
rabbijnen z.l. verklaarden12: „Je benen, daarmee worden hier de lichaamsopeningen bedoeld, die zich dicht
bij de benen bevinden”. Daarom moet men zichzelf vóór het dawwenen onderzoeken, of men niet eerst zijn
behoeften moet doen. En wanneer men, zelfs slechts een klein beetje aandrang voelt, dan mag men niet gaan
dawwenen. Zolang zijn lichaam in een derglijke staat verkeert mag men zelfs niet over Tora praten, totdat
men zich gereinigd heeft. Dit zelfde geldt voor het lezen van Sjema’, maar als hij het wel gedaan heeft, hoeft
hij het niet over te lezen13. Als men reeds gedawwend heeft, terwijl men aandrang voelde, maar indien men
vermoedt dat men het nog lang kan inhouden, dan is zijn tefillah geldig. Maar zo niet, zelfs al heeft hij
gedawwend, dan heeft hij iets afschuwelijks gedaan en moet hij over dawwenen. [Maar wanneer men moet
plassen, dan hoeft men niet over te dawwenen14.]

4. Volgens de samensteller van de Kitsoer Sjoelchan Aroech15 geldt, dat voor wie het duidelijk is dat hij zijn
windjes niet kan inhouden tot na Sjema’ en Tefillah, die doet er beter aan de tijd voor het lezen van Sjema’
voorbij te laten gaan, dan dat hij met een onrein lichaam dawwent. Maar volgens de Misjna Broera en
anderen moet men op tijd Sjema’ zeggen, desnoods zonder tefillien16.

5. Men moet volgens Rambam zijn handen met water wassen tot aan de polsen voor de tefillah. [Volgens de
Rambam is de tefillah, ook achteraf, niet geldig, wanneer men niet zo zijn handen gewassen heeft, maar in de
Béoer Halacha wordt uitgelegd dat men dan toch niet over dawwent17.] Daarom, ook al heeft men ‘s och-
tends zijn handen al gewassen (zoals in hfd. 2 beschreven), dan moet men nogmaals zijn handen wassen,
wanneer hij met zijn handen één van de vuile plaatsen heeft aangeraakt, d.w.z. de doorgaans, bedekte, trans-
pirerende lichaamsdelen, of wanneer hij op z’n hoofd heeft gekrabd [maar als men alleen zijn haren heeft
aangeraakt hoeft hij niet zijn handen te wassen18], of wanneer men ’s ochtends zich niet tot aan de polsen
heeft gewassen. [Hetzelfde geldt ook voor mincha en ma’ariv19.] Wanneer men geen water heeft, dan veegt
men zijn handen af aan een aardkluit of aan stof of aan iets anders dat schoonmaakt, en dan dawwent men.
Want er staat geschreven [Tehilliem 26:6]: Ik was mijn handen schoon, enz. Ik was, d.w.z.: met water, indien
mogelijk, maar zo niet, dan maak ik ze schoon met iets anders. [Het afdrogen is hier niet zo belangrijk, zoals
voor de maaltijd20.]

–––––––––––––––––––––––––––

Bronnen van de halacha

8. M.B. 92:36; 9. Zie siddoer vert. Dasberg blz.33; 10. Sj.M.B. 12:2, n. 1; 11. Wajjikra 19:18; 12. Berachot 23a; 13. M.B. 92:6 ;
14. M.B.92:2, Sj.A. HaRav 92:2; 15. KSA 12:4; 16. M.B. 80:3 en Sj.A.HaRav 80:3; 17. M.B. 92:13; 18. M.B. 164:10; 19. M.B.

92:13; 20. M.B. 92:14.


