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Hoe verkrijgt men Emoena (Geloof)?
(DEEL TWEE)

Door Rabbijn Shimshon Dovid Pincus

Hoe kan iemand het bestaan van Hasjem ontkennen? Dat kan alleen maar door iemands afstand
tot Hasjem. Afstand van Hem maakt het mogelijk om Hem te ontkennen. Emoena is nodig om
dichter bij Hem te komen.

Hoe komt het dat iemand zover weg van Hasjem groeit dat hij in staat is Hem te
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ontkennen? Laten we nog eens mitswot in het algemeen bekijken. Net zoals het doen
van mitswot iemand doet omwikkelen met een geest van reinheid, zo veroorzaken

averot [overtredingen] dat iemand wordt omwikkeld met een geest van onreinheid. Laten we
bijvoorbeeld eens kijken naar het verbod van jichoed. Een man en een vrouw die niet met elkaar
getrouwd zijn, mogen zich niet samen in één vertrek afzonderen, zelfs niet voor een relatief korte
tijd. Maar iemand die toch in jichoed [afzondering] is, overtreedt een Rabbijns verbod. Bovendien is
hij dichtbij overtreding van een Tora-verbod, en hij wordt getroffen door de krachtige geest van
onreinheid. Deze onreinheid hecht zich aan hem en het resultaat daarvan is dat hij naar diepten
kan afglijden, die hij anders niet zou hebben bereikt.

Er is een verhaal over een tsaddiek die zichzelf alleen vond in een kamer met een vrouw van
vijfentachtig jaar oud. Hij sprong onmiddellijk uit het raam. Toen hem gevraagd werd of hij bang
voor haar was, antwoordde hij: „Ik ben niet bang voor haar, ik ben bang voor de Sjoelchan Aroech!”
Het is verboden, dus er is een goede reden om bevreesd te zijn. In een andere versie van dit
verhaal antwoordt hij: „De jetser hara maakt van een oude vrouw een jonge vrouw en van een
onaantrekkelijke vrouw een schoonheid.” De jetser hara heeft deze capaciteit, en gebruikt die
speciaal bij iemand die het verbod van jichoed overtreedt.

Terugkerend tot ons onderwerp: wanneer iemands emoena [geloof] een kleine deuk heeft, dan is
er een kleine breuk is zijn fundering. Maar er is meer dan dat. Een dergelijke situatie berengt op
hem een geest van onreinheid, waarvan het effect meer en meer verraderlijk en destructief is. De
geest van onreinheid voedt zichzelf constant en versterkt zich. Net zoals emoena een mens tot
ahavat Hasjem en tot jirat Hasjem brengt, zo brengt een gebrek aan emoena iemand tot geestelijke
inzinking.

Op dezelfde manier waren er goede, G-dvrezende Joden die begonnen hun geloof in Tora te
verliezen, nadat ze met een ongelovige gesproken hadden. Hoe komt dat? Was het omdat ze al van
begin af aan spiritueel zwak waren, en hun innerlijke neiging naar buiten kwam? Dat is niet de
verklaring – het is vanwege de geest van onreinheid die op ieder woord van de ongelovige rust.
Een woord dat Hasjem ontkent is als een woord dat onzedelijkheid en obsceniteit overbengt. Eén
ongepast grap kan de reinheid van iemands gedachten ruïneren. Het infecteert zijn gedachten met
een geest van onreinheid, zelfs al is hij een rechtvaardig en bijzonder persoon.

Iemand die hoort dat de mensen om hem heen Hasjem ontkennen, is daar niet immuun voor,
alleen maar omdat hij weet dat wat zij zeggen nonsens is. Dit soort praatjes bevatten de ergste
graad van onreinheid en vuiligheid die er bestaat. De krachtige, destructieve invloed ervan gaat
ver buiten het onderwerp dat hier besproken wordt.

cirkel
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De Chassidiem hebben een gezegde: „‘Ik geloofde, want ik heb gesproken’ 1 – iemand krijgt emoena
door er als maar over te spreken.” Emoena krijgt men niet zonder er inspanning voor te doen. Het
is niet genoeg om alleen maar te weten. Het is iets waaraan men moet werken, zoals men werkt
aan kedoesja en tahara [reinheid]. We moeten davvenen voor siatta deSjemaja – hulp van de Hemel –
en we moeten ver weg blijven van elementen die destructief zijn voor emoena.
Dit is de ‘mitswa’ van emoena.

De ware kracht achter onze emoena is Tora. Sefer Nefesj HaChaim leert ons dat ons
contact met Hasjem hoofdzakelijk komt door Tora leren. Het is belangrijk te
Tora leren
2

weten dat ook ons emoena-contact met Hasjem komt dankzij de inherente
heiligheid van Tora.

Wanneer we ons spiritueel verheven voelen wanneer we over Tora spreken, dan komt dat alleen
dankzij de kracht van Tora. Het is de kracht van Tora, samen met de kedoesja en de relatie met
Hasjem die dat produceert, die ons de emoena geeft. Het leren van Gemara-onderwerpen, zoals
sjnajiem ochaziem betalliet [het eerste hoofdstuk van traktaat Bava Metsia] geeft ons emoena. Zonder
dat leren kunnen we geen emoena krijgen. Evenmin kunnen we ahava of jira verkrijgen.

Hoe zit het wanneer we het gevoel hebben dat onze emoena beter versterkt wordt door een goede
lezing over emoena dan door het leren van sjnajiem ochaziem betalliet? Dit is omdat ieder gebied van
Tora een speciale kracht heeft om ons op zijn unieke wijze te beïvloeden. Net zoals het leren van
hilchot Sjabbat de speciale kracht heeft om onze Sjabbat beter te beleven, zo heeft het leren van
hilchot emoena de speciale kracht om onze emoena te versterken.

Maar in werkelijkheid is het niet een verbeterde kennis die iemand tot emoena brengt. Het is de
kedoesjat haTora die dat doet. Alleen kedoesjat haTora en het verbonden zijn met Hasjem kan iemand
tot emoena, ahava en jira brengen. „Ik heb de jetser hara [de slechte neigingen in de mens] gescha-
pen, en Ik schiep de Tora als de remedie daarvoor2.” Het enige ding dat de jetser hara kan doden is
Tora. Zich inspannen om Tora te leren geeft emoena. Het is niet een manier om emoena te
verkrijgen – het is de enige manier!

Kennis over Hasjem betekent zich met Hasjem verbinden. We werken aan emoena door Tora te
leren en de kedoesjat haTora veroorzaakt dat we verbonden worden met Hasjem. Zo eenvoudig is
dat. Iemand met emoena is verbonden met Hasjem.

Zoals we al zeiden: de „mitswa” van emoena is om onszelf met emoena bezig te houden. „Je zult
het je vandaag realiseren en het je ter harte nemen.”3 Het is een mitswa die praktisch vervuld moet
worden, niet intellectueel. Emoena is niet iets dat we met ons verstand kunnen krijgen: te weten
dat Hasjem overal is, enzovoort. Iemand kan zich bewust zijn van Hasjem en Hem toch ontkennen.
Iemand die de wetten voor eigendom van traktaat Bava Batra bestudeert, vervult de mitswa van
emoena, want op deze manier brengt hij zichzelf dichter bij Hasjem. Hij raakt verbonden met
Hasjem en zo verkrijgt hij emoena.
(Volgende week b.n. het laatste deel)

1. Tehilliem 116:10.
2. Kiddoesjien 30b.
3. Devariem 4:39.

geeft emoena

Als men gelooft in de liefdevolle goedgunstigheid van de Schepper – dan zijn er
geen vragen.

En als men niet gelooft – dan zijn er geen antwoorden.

Rabbi Ja’akov van Radzimin
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Jews Without Shoes (Joden zonder schoenen)
Door Aron Moss

Vraag:

Mijn grootmoeder zei mij altijd niet in huis rond te lopen op kousevoeten.
Zit daar ergens iets in of is dat alleen maar „ouwe vrouwen praat”?

Antwoord:

Er is geen wet die je verbiedt om op je sokken rond te lopen. Maar onze
geleerden leren ons nooit de gezegden van onze grootmoeders te negeren,
want er zit altijd wel enige wijsheid in. En inderdaad, je grootmoeders
aversie tegen het lopen zonder schoenen heeft een basis.
De Joodse wet zegt dat iemand die rouwt om het verlies van een geliefde,
zijn schoenen moet uittrekken. Dus rondlopen op je sokken maakt dat je
lijkt op iemand die in de rouw is. Dit is een onderdeel van een algemene
Joodse houding ten opzichte van de dood. We houden er niet van. We doen
alles wat we kunnen om er ver van verwijderd te blijven.
Er zijn vele Joodse gewoonten die hun oorsprong vinden in de wens om ver
verwijderd te blijven van enige associatie met de dood. Sommige mensen slapen niet met hun voeten naar de
deur, omdat een dode zo ligt vóór z’n begrafenis. We spreken niet over dat wat er zal gebeuren als iemand
overlijdt, maar over wat er zal gebeuren „over 120 jaar.” We wassen onze handen als we een begraafplaats
verlaten, om ons te ontdoen van de onreinheid van de begraafplaats.
Deze afkeer van de dood is niet zozeer een bijgeloof dan een allergie. Onze traditie traint ons om het leven
lief te hebben en om allergisch te zijn voor de dood. In tegenstelling tot sommige andere godsdiensten, die de
dood als een ideaal vereren en het leven beschouwen als een betreurenswaardige vloek, koestert de Joodse
traditie het leven als een zegen. Door middel van gewoonten, die ons op een afstand houden van de dood en
zijn praalvertoon, heeft het Joodse volk een wereldbeschouwing ontwikkeld die het leven omarmt en op deze
wereld geconcentreerd is.
Je grootmoeder zei niet zo maar iets. De dood is een deel van het leven. Maar we hoeven het niet meer
ruimte te geven dan nodig is. Houd je schoenen aan.

Overzicht Parasjat Wajjetsee (Bereisjiet/Genesis 28:10 – 32:3)
a’akov vlucht voor Esav en verlaat Beëer Sjewa, en gaat op reis naar Charan, naar het huis van de familie
van zijn moeder. Na een oponthoud van 14 jaar in het leerhuis van Sjem en Ever hervat hij zijn reis en

komt aan bij de Berg Moria, de plaats waar zijn vader Jitschak geofferd werd, en de toekomstige plaats van
het Beit Hamikdasj. Hij slaap daar en droomt van engelen die een ladder, welke op de aarde staat en tot in de
hemel reikt, op en af gaan. Hasjem belooft hem het Land Israël, dat er een groot volk uit hem zal voortkomen
en dat hij G-ddelijke bescherming zal genieten. Ja’akov ontwaakt en zweert dat hij daar een altaar zal
bouwen en een tiende zal geven van al dat hij krijgt. Daarna reist hij verder naar Charan, waar hij Racheel
ontmoet bij een waterbron. Hij regelt met haar vader, Lawan, om zeven jaar bij hem te werken om met
Racheel te mogen trouwen, maar Lawan houdt Ja’akov voor de gek en geeft hem Racheels oudere zuster,
Lea, in plaats van Racheel. Ja’akov verplicht zichzelf nog eens zeven jaar te werken voor Lawan om ook met
Racheel te mogen trouwen. Lea baart vier zonen – Reoeween, Sjim’on, Levi en Jehoeda – de eerste stammen
van Israël. Racheel is onvruchtbaar en in een poging om Ja’akov toch kinderen te schenken, geeft zij hem
haar dienstmeid Bilha tot vrouw. Bilha baart Dan en Naftali. Daarna geeft Lea ook haar dienstmeid, Zilpa,
aan Ja’akov tot vrouw, en die baart hem Gad en Asjer. Daarna krijgt Lea nog Jissachar en Zewoelon en een
dochter, Dina. Ten slotte zegent Hasjem Racheel met een zoon: Joseef. Ja’akov besluit Lawan te verlaten,
maar Lawan die gezien heeft welk een rijkdom Ja’akov voor hem vergaard heeft, ziet Ja’akov niet gaarne
gaan en sluit een nieuw arbeidscontract met hem af. Lawan probeert zonder succes Ja’akov te beduvelen,
maar Ja’akov wordt buitengewoon rijk. Zes jaar later, wanneer Ja’akov in de gaten krijgt hoe jaloers Lawan
is op zijn rijkdom, besluit hij met zijn familie te vluchten. Lawan gaat hem achterna, maar Hasjem
waarschuwt hem Ja’akov geen kwaad te doen. Ja’akov en Lawan sluiten een overeenkomst en Lawan keert
terug naar huis. Ja’akov vervolgt zijn weg om zijn broer Esav te ontmoeten.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International – All rights reserved.
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HOOGTEPUNTEN VAN HAFTARA WAJJETSEE
door: Reuven Gavriel ben Nissim Ebrahimoff

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

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

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

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

 Ja’akov werd nimmer verleid door afgoderij, zelfs niet in de onzuivere atmosfeer van het huis van Lawan,
waar afgoderij bedreven werd.
De bewoners van het noordelijke koninkrijk faalden jammerlijk in dit opzicht in hun eigen land.

 Ja’akov diende Lawan trouw, ondanks diens bedriegerijen. Hij getuigde hoe hij werkte in „de hitte van de
dag en de koude van de nacht.” Hij nam nimmer iets van Lawan.
Daarentegen verwijt Hosea het frauduleuze gedrag van de Joden in het noordelijke koninkrijk.

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

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

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

Over drie weken (2 t/m 9 december) is het Chanoeka
We willen dat voorbereiden met drie artikelen over Chanoeka van Rabbi Eliyahu Dessler

De lampen van Chanoeka

Iemand voelt zich in het algemeen gelukkig als hij geld krijgt. Wanneer hij meer geld krijgt de volgende dag
is hij nog gelukkiger. En zo voort – hoe meer hij krijgt, hoe gelukkiger hij is. Wanneer we horen dat een
vriend geld heeft gekregen, zijn we blij. Maar als we horen dat hij meer geld gekregen heeft, groeit onze
blijdschap niet in dezelfde verhouding en zijn eventueel verder succes laat ons koud. Vanwaar het verschil?
Wanneer wij erbij betrokken zijn, raken we niet gauw gewend aan succes en onze vreugde groeit iedere keer.
Aan de andere kant, wanneer het om het succes van anderen gaat, wordt onze vreugde niet in dezelfde mate
opgewekt, daar de zaak extern voor ons is.

Wanneer wij onszelf zorgvuldig observeren, zullen we zien dat wanneer een Jom Tom komt, we de vreugde
van de Jom Tov ervaren, ieder oveeenkomstig zijn madrega [niveau]. Maar als de dagen voorbij gaan, dan
neemt de vreugde af, in plaats van dat die toeneemt. Dit is een teken dat we het feest niet ervaren als een
feest van onszelf. Het is „extern” voor ons. We zien echter dat de Groten in Tora en in de dienst van G-d een
Jom Tov anders ervaren. Hun vreugde is „intern.” Zij hebben de Jom Tov zich eigen gemaakt door diep na te
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denken over de betekenis ervan. Hun vreugde groeit iedere dag, want iedere dag voegt iets toe aan hun
begrip van het feest en zijn wetten en hun appreciatie van de G-ddelijke gift die het vertegenwoordigt. Ik
herinner me nog heel goed het gezicht van mijn heilige rebbe, Rabbijn Zwi Hirsch Broide, gezegend is zijn
aandenken, op een Jom Tov. Wanneer de Jom Tov naderde was zijn gezicht wonderlijk om te zien. Men zag
in hem de ware vreugde van een hogere wereld. De heilige vreugde op zijn gezicht en zijn hele houding
groeiden iedere dag die voorbij ging met engelachtige intensiteit.

OPGANG EN NEERGANG

De wijze van dienen varieert met de madrega van persoon tot persoon. In het algemeen zijn er drie manieren,
die corresponderen met de drie aspecten van de ziel: nefesj, roeach en nesjama. Van hen wier dienst extern
is, ingegeven door gewoonte en opvoeding, kan gezegd worden dat zij G-d dienen met hun nefesj. Als er
enige emotie bij betrokken is, kan men dit de dienst van de roeach noemen. Dit is nog steeds extern, en de
emoties zullen achteruit gaan tot het punt waarop hij eraan gewend is.
Van diegenen wier dienst van binnen uit komt en die trachten ieder goed idee dat ze tegen komen, eigen te
maken, mag gezegd worden dat zij dienen met hun nesjama. Zij zijn degenen wier vreugde toeneemt als de
tijd voorbij gaat. Rabbijn Simcha Zissel merkte op dat iedere keer dat men een les ter harte neemt, het effect
bovenop het effect van de vorige indrukken komt en dat ze elkaar versterken. Dit is de oorzaak van de
voortdurende vooruitgang die men waarneemt in hen wier dienst van deze aard is.

De zeventig stieren die geofferd werden als onderdeel van de Moessaf dienst op Soekot ten behoeve van de
volken van de wereld, zijn gerangschikt in afdalende series, van dertien op de eerste dag tot zeven op de
zevende dag (Bamidbar 29:12-34). Dit kan begrepen worden wanneer we ons realiseren dat de dienst van de
volken – voor zover zij G-d dienen – waarschijnlijk van een extern karakter is; het in onwaarschijnlijk dat zij
een zodanig niveau bereiken, dat zij de woorden [Devariem 4:39]: „Je zult het ter harte nemen” zich eigen
maken. Deze werden in eerste instantie gericht tot Israël. Hun offers weerspiegelen dit in hun afnemende
volgorde.

Dit verklaart de welbekende discussie tussen Beit Sjammai en Beit Hillel (Sjabbat 21b) betreffende het
aantal Chanoeka-lichtjes dat iedere dag moet worden aangestoken – namelijk of in de loop van de acht dagen
steeds meer – van één op de eerste dag tot acht op de laatste dag – (Beit Hillel) of steeds minder lichtjes –
van acht tot één – (Beit Sjammai) moeten worden aangestoken. Waar het om ging is of de Geleerden
verordend hadden dat de mitswa het mooiste wordt uitgevoerd in overeenstemming met de innerlijke bele-
ving, die elke dag toeneemt in vreugde (ma’alien b’kodesj – stijgen in heiligheid), of in overeenstemming
met de dienst van de gemiddelde Jood, wiens emoties op een hogepunt zijn op de eeste dag, en die dan dalen
naarmate de dagen van het feest voorbijgaan. Dit komt ook overeen met de volgorde van de stieren op
Soekot, zoals hierboven is uitgelegd.

TWEE MOGELIJKHEDEN

De discussie kan licht werpen op een praktisch probleem. Stel dat iemand het niveau van zijn dienst voor
G-d wil verbeteren. Dan staan er twee mogelijkheden voor hem open. Hij kan proberen de externe manier
van zijn dienst te modelleren naar het voorbeeld van het gedrag van de grote en heilige mensen, ondanks dat
zijn innerlijke betrokkenheid daar geenszins mee te vergelijken is. Of hij kan trachten zijn uiterlijk gedrag
constant in gelijke tred te houden met het ware niveau van zijn hart.

Beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadeel. Wanneer hij de eerste mogelijkheid accepteert, loopt hij
het gevaar zichzelf voor de gek te houden door zich in te beelden dat hij al het niveau van die groten, die hij
probeert te kopiëren, bereikt heeft. Aan de andere kant, wanneer hij het nalaat om zijn standaard van de
uitvoering van de mitswot te verhogen, kan het gebeuren dat hij de vaart in de vooruitgang verliest en neigt
naar de kleinste gemene deler. Dit kan leiden tot verslapping en gebrek aan initiatief.

Aan de andere kant is misschien de andere mogelijkheid te prefereren. Want wat heeft het voor zin om jezelf
voor de gek te houden? In tegendeel, men moet zich bewust zijn van zijn lage status en ernaar streven
zichzelf te perfectioneren in de waarden van serieusheid en oprechte gevoelens.

De discussie tussen Beit Sjammai en Beit Hillel heeft betrekking op diegene die de mitswa op de mooiste
manier wil uitvoeren – „la-mehadrin min ha-mehadrin.” Dit wijst naar diegene die zichzelf in alle aspecten
van Tora wil vervolmaken. Beit Sjammai meent dat men de tweede mogelijkheid moet kiezen, dat men zijn
nederigheid moet erkennen, de nadruk op het uiterlijk moet verminderen en dat men zich moet concentreren
op de vergroting van het innerlijk en de oprechtheid. [De afdaling van acht naar één kan ook gezien worden
als een progressieve vermindering van leeg uiterlijk vertoon en een streven naar oprechtheid en innerlijkheid,
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gesymboliseer door „één” – Sefat Emet.]

Maar Beit Hillel meent dat men inderdaad de uiterlijke gedragingen van de tsdaddikiem moet overnemen,
daarbij zichzelf steeds eraan herinnerend dat men innerlijk moet groeien, en „licht” moet toevoegen aan
„licht” naarmate de tijd voortgaat. Ten einde onoprechtheid te vermijden moet men intensief moessar leren
en voortdurend denken aan de afstand die men nog moet afleggen. Maar men mag het niet toestaan dat deze
gedachten de positieve uitvoering van mitswot op de best mogelijke manier verhinderen. We moeten het
negatieve vermijden en ons concentreren op het positieve. Wanneer we geestelijke groei voor ogen houden,
kan positief handelen dienen om ons naar een hoger niveau te trekken.

Inzicht in Parasjat Wajjetsee
Ja’akov vertelde Racheel dat hij haar vaders broer was en de zoon van Rivka (29:12)

Rasji haalt een Midrasj aan, die verklaart wat Ja’akov bedoelde met deze twee toelichting op zijn identiteit:
„Als hij mij wil proberen te bedriegen, kan ik ook zijn broeder zijn in het bedrog. Maar als hij eerlijk is, dan
ben ik ook de zoon van Rivka, zijn eerbiedwaardige zuster.”
Deze verklaring lijkt echter wat moeilijk. Lavan was de klassieke oplichter en Ja’akov was het archetype van
de „simpele, argeloze man, die in tenten woont” (Bereisjiet 25:27). Hoe kon Ja’akov beweren dat hij Lavans
gelijke was in bedrog? En nog een andere vraag: Waarom zei Ja’akov, waar het ging om bedrog, dat hij
„Lavans broeder” was, terwijl hij alleen maar zegt: „Ik ben de zoon van Rivka” als het gaat om eerlijkheid en
oprechtheid? Het zou logischer zijn als hij gezegd had: „Als hij bedriegt, dan ben ik zijn broeder in het
bedrog; als hij eerlijk is, ben ik zijn broeder in eerlijkheid.”
De Talmoed (Bava Batra 123a) vraagt: „Is het toegestaan dat een rechtvaardig pesoon bedriegt?” En het
antwoord is: „Ja, [zoals er staat geschreven met betrekking tot G-d]: ‘Voor de oprechte bent U oprecht, voor
de hardnekkigen verdraaid.’ (Sjmoeël II, 22:27).
Alhoewel de Talmoed verklaart dat het is toegestaan om bedriegelijk te handelen met iemand zelf oneerlijk
is, is het toch moeilijk voor te stellen hoe Ja’akov, met zijn simpele, zuiver karakter het mogelijk achtte om
zich op deze manier te gedragen. Maar de waarheid is dat nu de Talmoed vertelt dat het een eigenschap van
G-d Zelf is om op de mens te reageren overeenkomstig zijn eigen gedrag, dit alles binnen het raamwerk valt
van de vereiste om „G-ds wegen te volgen” (Devariem 28:9), d.w.z. trachten Zijn eigenschappen te evenaren
(Sota 14a). Zoals G-d op bedrog op dezelfde manier reageert, zo moeten wij dat; het is een mitswa dat te
doen. Wanneer het de uitvoering van een mitswa betreft, dan kan zelfs Ja’akov bedriegelijk handelen, hoe
tegengesteld aan zijn karakter dat ook lijkt.
De verplichting om met misleiding te reageren op misleiding, strekt zich echter slechts uit tot in dezelfde
mate waarin de eerste persoon bedrogen heeft. Men mag de mate van bedrog van de eerste persoon niet
overschrijden.
Dit verklaart waarom Ja’akov zei dat hij bereid was om „Lavans broeder” (gelijke) te zijn in bedrog, maar hij
was niet bereid hem meer te bedriegen dat Lavan hem zou bedriegen. Maar als Lavan eerlijk zou zijn, dan
had Ja’akov er geen probleem mee om Lavan te overtreffen in rechtvaardigheid, en dus beperkte hij zich niet
tot Lavans broeder in dit opzicht.

Brisker Rav

MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES

Misjna 11

ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר ,ֶנֱאָמן,ְמֻעָּׂשִרין ֵהן,ַחָּיב ְלַעֵּׂשר,ְוָאַמר ִמֶּׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהן,ַהּמֹוֵכר ֵּפרֹות ְּבסּוְרָיא
ְוִאם.ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר,ֶנֱאָמן,ְמֻעָּׂשִרין ֵהן,ַחָּיב ְלַעֵּׂשר, ִמֶּׁשִּלי ֵהן.הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר

:ַחָּיב ְלַעֵּׂשר,ָידּוַע ֶׁשֶּיׁש לֹו ָׂשֶדה ַאַחת ְּבסּוְרָיא
Als iemand producten in Syrië1 verkoopt en zegt: „Zij komen uit het Land Israël,” dan moet hij2 vertienden.

1. Syrië – Hiermee worden de [Arameese] landen bedoeld, die David veroverde en die hij bij Erets Jisraël inlijfde [zie
II Sam. 10; I Kron. 19], zoals Aram Neharajiem en Aram Tsova. Hun status was niet gelijk aan die van Erets Jisraël,
want omdat hij nog niet heel Erets Jisraël zelf veroverd had [hij had nog niet de Jebusieten verdreven, die in de
omgeving van Jeruzalem woonden], verkreeg het niet de kedoesja van het Land Israël. Daardoor wordt Syrië
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[Als de verkoper zegt]: „Zij zijn vertiend,” dan wordt hij geloofd, want de mond die verbiedt3 is de mond die
het toestaat. Als de verkoper zegt:] „Het is van mij4,” dan moet hij5 het vertienden. [Als hij zegt:] „Het is
vertiend,” wordt hij geloofd, want de mond die verbiedt is de mond die het toestaat. Wanneer bekend is dat
hij een veld in Syrië heeft6, is hij verplicht te vertienden.

gedeeltelijk beschouwd als Erets Jisraël en gedeeltelijk als buitenland. Wie vruchten koopt in Syrië, hoeft daar geen
troema en ma’aser van af te scheiden als demai, omdat de meeste vruchten die in Syrië verkocht worden, uit het
buitenland afkomstig zijn. Daarom, wanneer de verkoper zegt dat zijn producten vertiend zijn, wordt hij geloofd, daar
hij ook had kunnen zeggen dat zij uit het buitenland afkomstig waren en dan had men hem ook geloofd. Dus nu hij zegt
dat zijn producten uit Erets Jisraël komen, maar reeds vertiend zijn, wordt hij ook geloofd (RAV).
2. De koper.
3. Mond die verbiedt – Toen hij zei: „Ze komen uit het Land Israël en zij moeten vertiend worden,” dat is de mond die
verbiedt, en toen hij zei: „Ik heb ze vertiend, dan geloven wij hem,” want toen hij het verbood door te zeggen dat het uit
het Land Israël kwam, geloofden wij hem, zo ook geloven wij hem als hij het toestaat en zegt dat hij het vertiend heeft
(RAV). [Want hij had zijn mond kunnen houden en niets zeggen, en dan had men niet hoeven te vertienden. Deze
manier van redenering heet in de Talmoed een migo.]
4. Het is van mij – Het komt van een veld dat ik bezit hier in Syrië, dan is de koper verplicht het te vertienden, want
betreffende de producten uit Syrië werd verordend dat die als demai vertiend moeten worden, wanneer bekend is dat zij
daar verbouwd werden (RAV).
5. De koper.
6. Wanneer bekend is dat hij een veld in Syrië heeft – Hier geldt niet dat de „de mond die verbiedt is de mond die
toestaat,” omdat bekend is dat hij een veld in Syrië heeft [en dan zou men in ieder geval het product moeten vertienden]
en nu wordt hij niet geloofd als hij zegt dat het uit het buitenland komt en als hij zegt dat hij het vertiend heeft, wordt hij
ook niet geloofd, want hij heeft geen migo.

Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 60

Het dragen van ringen op Sjabbat

De Misjna zegt dat een vrouw niet mag uitgaan met een ring zonder zegel. Dus als zij zou uitgaan met een
ring met een zegel zou zij een chata’at schuldig zijn. Dus een ring zonder zegel is voor een vrouw geen
sieraad, maar een last, hetgeen door Tora verboden is om op publiek gebied op Sjabbat te dragen. Een ring
zonder zegel is een sieraad. Dit is door de Rabbijnen verboden te dragen, omdat zij vrezen dat zij de ring af
zal nemen om aan haar vriendin te laten zien en hem verder in haar hand zal dragen.
De Gemara wijst op een schijnbare tegenstelling tussen onze Misjna en een andere Misjna [Keliem 11:8],
waar staat dat sieraden van een vrouw, waaronder een ring, ontvankelijk zijn voor toema, en dat dit geldt
zowel voor een ring met als zonder zegel. Deze Misjna lijkt te zeggen dat ook een ring met een zegel een
sieraad voor een vrouw is. Er worden drie pogingen gedaan om het raadsel van de schijnbare tegenstrijdig-
heid op te lossen.
De eerste oplossing zegt dat onze Misjna de mening van Rabbi Nechemja volgt, die zegt dat het primaire
deel van een voorwerp dat deel van het voorwerp is, dat gebruikt wordt.
Rabbi Nechemja heeft gezegd: Om te bepalen of een zegelring bevattelijk is voor toema, is de zegel
bepalend; bij een juk zijn de pennen [waarmee de latten aan elkaar bevstigd zijn] bepalend en bij een uitstal-
stellage [waar verkopers hun waren aanhangen] zijn de spijkers [waar die waren aan hangen] bepalend. Bij
een balans zijn de kettingen [waar de schalen aan hangen] bepalend. Maar de Rabbijnen zeggen dat in al
deze gevallen het gedeelte dat de steun verleent, bepalend is [dus de ring bij de zegelring, de dwarsboom van
het juk, de horizontale draagbalk van de balans, waar de schalen aan hangen, enz.]. Dus een zegelring is een
sieraad volgens de Rabbijnen en een last volgens R. Nechemja. En onze Misjna volgt Rabbi Nechemja en de
Misjna uit Keliem volgt de Rabbijnen.
De tweede oplossing zegt dat het verschil hierin zit, dat een ring met een zegel een sieraad voor een man is
(en dus toema kan aannemen) terwijl dat voor een vrouw een last is en daarom mag zij er niet mee uitgaan op
Sjabbat volgens Tora, maar een ring zonder zegel is een sieraad voor een vrouw, hetgeen Tora niet verbiedt
om mee uit te gaan op Sjabbat, maar de Rabbijnen hebben dat verboden.
Een derde poging: Rav Nachman bar Jitschak zegt: Er is een verschil tussen de wetten van toema en de
wetten voor het dragen op Sjabbat. Iets kan alleen tamee worden als het een klie ma’asè is [een gevormd,
gemaakt voorwerp]. Een ring met of zonder zegel is een klie en dus vatbaar voor toema. Het uitgaansverbod
op Sjabbat is afhankelijk of het voorwerp een last is of niet voor een vrouw. Zo niet, dan is het een sieraad.



Jaargang IX, Nr. 367 SJABBAT SJALOM — PARASJAT 12/13 november 2010

8

Uitgaan met een naald

De Misjna zegt: Ze mag niet uitgaan met een naald zonder oog [speld]. Wanneer zij die gebruikt om haar
haren, die onder haar hoofdbedekking uitkomen, in bedwang te houden [of om haar hoofdbedekking op zijn
plaats te houden (Rasji, Tosafot)] dan is het geen sieraad, en zou zij er mee mogen uitgaan [want het is
onfatsoenlijk om zo’n speld af te nemen (Rasjii)] en het is te vergelijken met een kousenband, die ook geen
sieraad is [en waar een vrouw ook mee mag uitgaan op Sjabbat (Misjna op daf 63a)].
De Gemara verklaart: de naald heeft een gouden verdikking aan één kant en dient daarom als sieraad, die zij
op haar hoed speldt. Daarom is het verboden die te dragen op Sjabbat.

Het verbod op het dragen van sandalen met
spijkers op Sjabbat

Misjna EEN MAN MAG OP SJABBAT NIET UITGAAN MET
SANDALEN MET SCHOENSPIJKERS [die dwars door de
zool steken (Rasji)]; MET [iedere] ENKELE SANDAAL,
WANNEER HIJ GEEN WOND AAN ZIJN VOET HEEFT; NIET
MET TEFILLIEN EN NIET MET EEN AMULET DIE NIET
AFKOMSTIG IS VAN EEN EXPERT. NIET MET EEN
PANTSER, HELM, SCHEENBESCHERMERS. WANNEER HIJ
ER WEL MEE UITGAAT, IS HIJ GEEN CHATAAT SCHULDIG
[dus het is niet door Tora verboden en het is dus geen
last, maar het is door de Rabbijnen verboden. De
Gemara bespreekt de redenen].

Gemara Waarom is een sandaal met spijkers verboden?
1e antwoord: Er was een anti-Joods decreet [Dit woord
is afkomstig van de censuur. Er stond oorspronkelijk
Sjmad, hetgeen de godsdienstige ondragelijke vervol-
ging aanduidt van de Romeinse Keizer Hadrianus, na de
mislukte opstand van Bar Kochba] en de Joden waren
gevlucht in grotten [bij de dode zee]. Men verbood elkaar de grot te verlaten uit angst
maar stond het wel toe om de grot binnen te gaan [want men kon zien of men gevolgd
sandalen, waar men van twee kanten in kon, maar die wel de normale vorm van een sanda
zo’n sandaal achterste voren aantrok, leek de andere kant uit te gaan. De sandaal va
verkeerd om toen hij de grot binnenging, zodat het leek alsof hij de grot was uit gegaan.
dit de vijand zou aantrekken en er ontstond ruzie en men sloeg en schopte elkaar met dez
spiijkers aan de onderkant uitstaken en er werden vele mensen bij gedood.
2e antwoord: Toen zij in de grot waren, hoorden zij iemand met die sandalen lopen, en r
daarbij kwamen vele mensen om het leven.
3e antwoord: Idem, maar zij waren in een synagoge toen het gebeurde.
Hoe dan ook, het gebeurde op een Sjabbat. Daarom verboden de Geleerden deze sandal
uit angst voor een herhaling, maar om niet op Sjabbat aan deze trieste gebeurtenis te
(Rasji)].

Sjabbat 60b
Een Misjna in Beitsa 14b leert dat men deze sandalen ook niet aan elkaar cadeau mag geve
want men mag ze niet dragen. De reden dat de Geleerden deze sandalen ook op Jom Tov v
omdat een Misjna [in Megilla 7b] zegt dat er geen verschil is tussen een Jom Tov en Sja
de bereiding van voedsel.

Een gespijkerde sandaal die niet verboden is

Wanneer een schoenmaker een oude schoen [waarvan het leer zacht geworden is] op de
men ermee uitgaan, want de sandaal is nu een schoen geworden en die hebben de Geleer
Ook als de zool of schoen vast gespijkerd is, is het niet verboden. Ook wanneer er zovee
zodat de houten zool niet slijt, is het niet verboden.
Een gespijkerde sandaal mag wel gebruikt worden om bijvoorbeeld onder een poot van ee
Sjabbat], en we zijn niet bang, zoals Rabbi Elazar ben Rabbi Sjim’on, dat men dan ook d
dragen.
Tekening met toestem-
ming overgenomen en
vertaald van Kollel
ontdekt te worden,
werd]. Ze droegen
al hadden. Dus wie
n één van hen zat
Men was bang dat
e sandalen waar de

aakten in paniek en

en op Sjabbat [niet
worden herinnerd

n op een Jom Tov,
erboden hebben, is
bbat, behalve voor

sandaal naait, mag
den niet verboden.
l spijkers in zitten,

n bed te zetten [op
e sandaal zal gaan

Iyun HaDaf



Jaargang IX, Nr. 367 SJABBAT SJALOM — PARASJAT 12/13 november 2010

9

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

Hoofdstuk zes – Luisteren naar Lasjon Hara (deel 5)

21. Tesjoeva voor het geloven van Lasjon Hara

Wanneer je Lasjon Hara gehoord en geloofd hebt, en je wilt deze fout weer
rechtzetten, wat is dan de juiste procedure?

Zolang als je de Lasjon Hara niet verder verteld hebt aan iemand anders is er geen
noodzaak om het onderwerp van de Lasjon Hara om vergeving te vragen. Maar
om boete te doen voor het geloven van de Lasjon Hara moet je:

A) Vast besloten zijn niet te geloven wat je al gehoord hebt.
B) Jezelf voornemen nooit meer te luisteren naar Lasjon Hara of dat te geloven.
C) Je zonde bekennen aan Hasjem Jitbarach.

Wanneer je de Lasjon Hara al aan anderen hebt doorgegeven, dan moet je trachten hen ervan te overtuigen
dat je je vergist hebt. Als dat niet mogelijk is, moet je het onderwerp van de Lasjon Hara om vergeving
vragen.

Hoofdstuk zeven
1. Lasjon Hara verteld in aanwezigheid van veel mensen

Zelfs als iemand Lasjon Hara vertelt in aanwezigheid van een groot aantal mensen, is het je verboden het als
waar te accepteren.

Denk niet dat als iemand iets over een ander vertelt voor een groot aantal mensen, dat er iets van waar
moet zijn, omdat hij het anders niet zo brutaal in het openbaar zou durven vertellen. Ja, dat durft hij wel.
Geloof hem niet en denk niet: ‘Waar rook is, is vuur,’ want dat is een misleidend gezegde!

2. Lasjon Hara verteld in aanwezigheid van de persoon over wie het gaat

Ook wanneer Lasjon Hara verteld wordt in aanwezigheid van de persoon over wie het gaat, dan is het je
verboden om het te geloven. Dit geldt ook wanneer die persoon blijft zwijgen en de beschuldigingen niet
ontkent, terwijl hij gewoonlijk protesteert als er slecht over hem gesproken wordt. Zijn zwijgen betekent niet
dat de negatieve informatie waar is, omdat het mogelijk is dat hij besloten heeft te zwijgen om een discussie
te vermijden.
Hieruit volgt logisch dat je zeker niet het recht hebt Lasjon Hara te geloven wanneer de persoon in questie er
niet bij aanwezig is, maar als de spreker eraan toevoegt: „Ik zou dit ook gezegd hebben als hij/zij hier aan-
wezig was geweest.”

3. Lasjon Hara verteld door twee of meer mensen

Twee of meer mensen die Lasjon Hara vertellen moet men ook niet geloven. De status van twee of meer
mensen als betrouwbare getuigen geldt alleen wanneer zij getuigen voor een Beit Din.
Zelfs als hun verklaring jou pesoonlijk erbij betrekt, mag je het niet als de absolute waarheid accepteren. Je
mag alleen voorzichtig zijn, net zoals je dat mag als één persoon je die informatie had gegeven.

Als drie verschillende mensen onafhankelijk van elkaar je slechte informatie geven over bijvoorbeeld een
loodgieter of een advocaat, dan mag je ze niet geloven, hoewel het misschien moeilijk is hun informatie
volkomen te negeren. Maar je mag wel voor de zekerheid een andere loodgieter of advocaat, enz. zoeken.

4. Algemeen bekende Lasjon Hara niet geloven

Het is verboden om een algemeen verspreid gerucht (kol) te geloven dat iemand iets onbehoorlijks gedaan
heeft.

Meneer Rosenblum heeft in de krant gelezen dat de burgemeester van zijn stad beschuldigd wordt van
het aannemen van steekpenningen. Hoewel iedereen hiervan kennis kan nemen, mag meneer Rosenblum
dit niet geloven, zolang een rechter de burgermeester niet veroordeeld heeft en hij mag het kranten-
artikel ook niet aan anderen laten lezen.
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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 3)

6. Wanneer iemand zijn handen ’s ochtends op de voorgeschreven wijze gewassen heeft, en hij weet niet
meer of hij daarna zijn handen ergens aan vuil gemaakt heeft, dan moet hij in ieder geval zijn handen weer
wassen, want hij heeft niet meer op zijn handen gelet in die tussentijd, zelfs al heeft hij alleen maar geleerd.
Indien hij geen water bij de hand heeft dan veegt hij zijn handen af aan alles wat kan schoonmaken en dan
davvent hij met de gemeenschap21. [Dit alles geldt alleen voor de tefilla, niet voor andere berachot, Tora-
leren, of Sjema, hoewel de Prie Megadiem schrijft dat het ook voor Sjema nodig is22. Volgens de Rav hoeft
men in geen geval zijn handen opnieuw te wassen, want, zolang men niets heeft aangeraakt of niet weet dat
men iets heeft aangeraakt dat vuil is, worden de handen verondersteld schoon te zijn.23]

7. Men moet alle mogelijke moeite doen om samen met de gemeenschap te davvenen. [Wie ergens woont op
een afstand van minder dan een kilometer van een minjan, hoort daar iedere dag sjacherit en mincha te
davvenen24.] Er staat immers geschreven [Tehilliem 69:14]: „Maar ik, ik bid tot U, Hasjem, op een gunstig
tijdstip.” En wat is een gunstig tijdstip? Dat is het tijdstip dat de gemeente davvent [Berachot 7b], want er
staat geschreven [Jesjaja 48:8]: „Aldus heeft G-d gezegd: Op het juiste tijdstip zal ik antwoorden.” En G-d
verwerpt niet het gebed van de gemeenschap, zelfs niet wanneer daar zondaren tussen zijn, want er staat
geschreven [Ijov 36:5]: „Zie, G-d is machtig en veracht niemand.” En ook is er geschreven [Tehilliem
55:19]: „Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij omdat velen met mij zijn.”

8. Wie op reis is en aankomt op de plaats waar hij wil overnachten, dan, wanneer er vier kilometer [op de
weg] voor hem uit een plaats is waar een gemeenschap davvent, en hij kan daar komen terwijl het nog dag is,
zodat hij niet alleen ’s nachts over de weg hoeft te gaan, dan moet hij vier kilometer verder gaan om dáár met
de gemeenschap te davvenen. Of hij moet één mijl terug reizen, om met de gemeenschap te davvenen. En
men moet natuurlijk een plaats waar een gemeenschap davvent, niet verlaten, wanneer hij zijn plaats van
bestemming niet kan bereiken als het nog dag is.

––––––––––––––––––––––

Bronnen van de halacha

21. Beëer Hétiev 233:107; 22. M.B. 92:25; 23. Sj.A. HaRav 92:5; 24. M.B. 90:52.

De Chofets Chajiem was eens op reis met een andere geachte rabbijn, toen zij stopten om de maaltijd te
gebruiken in een herberg langs de weg. De herbergier sloofde zich enorm uit om zijn geëerde gasten zo goed
mogelijk te bedienen. Toen het desert werd opgediend vroeg de herbergier of alles naar het zin van zijn gasten
was. De Chofets Chajiem had alleen maar woorden van lof, maar zijn compagnon merkte terloops op dat de
soep wat flauw was.
De Chofets Chajiem werd zichtbaar bleek. „Mijn hele leven ben ik erin geslaagd te vermijden om naar Lasjon
Hara te luisteren,” zei hij tegen zijn collega, „en u heeft Lasjon Hara gesproken die ik moest aanhoren!”
„Wat was er zo verschrikkelijk aan wat ik gezegd heb?” vroeg de compagnon sceptisch.
„De kok is hoogst waarschijnlijk een arme weduwe met een gezin dat ze moet onderhouden. De kans is groot
dat de herbergier haar nu verwijten staat te maken over haar nalatigheid en misschien ontslaat hij haar zelfs,
omdat ze niet genoeg zout in de soep gedaan heeft. En niet alleen dat, maar uw commentaar heeft
waarschijnlijk geleid tot zes averot. 1) U heeft Lasjon Hara gesproken. 2) U heeft anderen Lasjon Hara doen
aanhoren. 3). U bent er de oorzaak van dat de herbergier de kok vertelt wat u gezegd heeft en dat is rechiloet
[roddel]. 4) Er bestaat een goede kans dat u er de oorzaak van bent dat de kok zal liegen en zal zeggen dat zij er
genoeg zout in gedaan heeft, om haar gezicht te redden. 5) De herbergier heeft waarschijnlijk een weduwe pijn
veroorzaakt. En ten slotte heeft u bijna zeker een woordenwisseling veroorzaakt.”
De andere Rav was nog steeds sceptisch. „Dat hele scenario lijkt me wat overdreven,” protesteerde hij.
„Kom mee, dan zullen we eens zien,” stelde de Chofets Chajiem voor.
Ze gingen naar de keuken, waar inderdaad de herbergier de kok een fikse uitbrander gaf. Toen hij zich reali-
seerde hoezeer de Chofets Chajiem gelijk had gehad, stapte zijn compagnon de keuken in en smeekte de
herbergier om de woorden die hij gezegd had te vergeten. Hij verzekerde de herbergier dat de maaltijd
voortreffelijk was en dat hij in het vervolg, wanneer hij weer langs kwam, daar zeker weer zou komen eten, als
de kok maar zou mogen blijven.


