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Sjabbat Weekblad voor Nederland

Sjabbat Chanoeka: Men steekt de Chanoeka-lichtjes aan voordat men de
Sjabbat-kaarsen aansteekt. De Chanoeka-kaarsen moeten groot genoeg, of de olie
moet voldoende zijn, zodat de lichtjes nog minstens een halfuur na het uitkomen
van de sterren branden. Bij het aansteken zegt men de twee berachot en direct
daarna steekt men de Sjabbat-kaarsen aan. Mincha, Kabbalat Sjabbat en Ma’ariv
zoals iedere Sjabbat, maar in de Tefilla zegt men ‘Al Hanissiem’ en ook in de Birkat
HaMazon.

Sjacharit: Na de Tefilla zegt met Heel Halleel. Er worden twee Torarollen uitgehaald,
uit de eerste wordt voor zeven opgeroepenen gelezen uit Parasjat Mikeets:

Overzicht Mikeets (Bereisjiet / Genesis 41:1-44:17)
et is twee jaar later. Para’o heeft gedroomd. Hij is ontevreden met de pogingen van zijn raadgevers
om de dromen te verklaren. De opperschenker van Par’o herinnert zich hoe Joséf zijn droom nauw-
keurig verklaard heeft in de gevangenis en vertelt dat aan Par’o. Joséf wordt uit de gevangenis ge-

haald en voor Par’o geleid. Hij verklaart dat er spoedig zeven jaren van overvloed zullen komen, gevolgd
door zeven jaren van hongersnood. Hij raadt Par’o aan een wijs man aan te stellen die het graan in de jaren
van overvloed zal opslaan, ter voorbereiding van de hongersnood. Par’o stelt Joséf aan als onderkoning om
op de uitvoering van dit project toe te zien. Par’a geeft Joséf een Egyptische naam, Tsafnat Paneach, en geeft
hem Osnat, de dochter van zijn voormalige meester tot vrouw. Egypte wordt het graanpakhuis van de
wereld. Joséf krijgt twee zonen, Menasje en Efraïm. Ja’akov zendt zijn zonen naar Egypte om voedsel te
kopen,want ook in Kena’an is hongersnood. De broers worden naar Joséf gebracht en zij buigen voor hem.
Joséf herkent hen, maar zij herkennen hem niet. Denkend aan zijn dromen speelt Joséf de rol van een
Egyptische heerser en reageert hard, en beschuldigt hen van spionage. Joséf verkoopt hen voedsel, maar
houdt Sjim’on gegijzeld, totdat zijn broers Benjamin gebracht hebben als bewijs van hun eerlijkheid. Joséf
geeft zijn dienaren de opdracht het aankoopgeld voor het voedsel terug te doen in hun tassen. Op de
terugweg ontdekken zij het geld en hun hart zinkt in hun schoenen. Zij keren terug naar Ja’akov en vertellen
hem alles. Ja’akov weigert Benjamin naar Egyptete te laten gaan, maar wanneer de hongersnood ondragelijk
wordt, stemt hij toe. Jehoeda garandeert Benjamins veiligheid en de broers gaan naar Egypte. Joséf
verwelkomt de broers uitgebreid als belangrijke gasten. Wanneer hij Benjamin terugziet, rent hij de kamer
uit en huilt. Joséf geeft zijn dienaren de opdracht het aankoopgeld voor het voedsel weer terug te doen in de
zakken en de wijnbeker, waaruit hij gedronken heeft, in de zak van Benjamin te doen. Wanneer de wijnbeker
ontdekt wordt, eist Joséf dat Benjamin voor straf zijn slaaf wordt. Jehoeda tracht tussenbeide te komen en
biedt zichzelf aan in plaats van Benjamin, maar Joséf weigert.

Uit het tweede sefer leest men voor de Maftier uit Parasjat Naso ‘Bejom Hasjlisjie –
Op de derde dag’ (Bamidbar 7:24-30). De Haftara leest men uit Zecharja:

Haftara Parasjat Sjabbat Chanoeka (Zecharja 2 - 4:7)

De Haftara bestaat uit drie delen. Het begin geeft de toekomstige verlossing weer. Sefer Gewoel Binjamin
legt uit dat de Haftara hiermee begint om uit te leggen waarom de overwinning van de Chasjmoneeërs
slechts tijdelijk was. Hij werd gebracht door menselijke inspanning, en daarom volgde er later nieuwe onder-
drukking. Maar de toekomstige verlossing, voorspelt de profeet, zal eeuwig duren, want die zal door de
Almachtige Zelf gebracht worden.

Het middelste deel gaat over Zecharja’s visioen van de „vuile kleren” van Jehosjoea, de Kohen Gadol, die hij
draagt als hij staat voor het Hemelse gerecht. Abarbanel vindt ook hier een aanknopingspunt met Chanoeka.
De Chasjmoneeërs waren van de stam Levi, nakomelingen van de Hoge Priester Jehosjoea. Zij zondigden
door zichzelf tot koning uit te roepen, want de mantel van het koningschap is het prerogatief van de stam
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Jehoeda en geen andere stam mag dat usurperen. De Kohen Gadol Jehosjoea droeg „vuile kleren” omdat het
Hemelse Gerechtshof hem verantwoordelijk stelde voor de zonde van zijn nakomelingen, die illegaal de
troon veroverden. Uiteindelijk zou de hele familie van Chasjmoneeërs hiervoor worden uitgeroeid.

Het laatste deel heeft heel duidelijk verband met Chanoeka. De Profeet Zecharja profeteeert over de gouden
menora van het Beit Hamikdasj. Dat was dezelfde menora van het wonder van Chanoeka, toen een kleine
hoeveelheid olie voldoende was om het licht acht dagen brandend te houden. Zecharja ziet de olie op
wonderbaarlijke wijze uit zichzelf in de menora vloeien. Hem wordt de betekenis daarvan verteld: het succes
dat het Joodse volk heeft komt „niet door macht, noch door kracht, maar door Mijn geest, zegt Hasjem
Tsewaot.” De heldhaftige strijd van de Chasjmoneeërs was voor de overleving van Tora. Zij werden door de
Hemel geholpen, zodat de „sterken werden overgeleverd in de handen van de zwakken.”

Het kruikje van de wijsheid
Uit: Sjeem MiSjemoeël

Bij de beschrijving van de historische achtergrond van het wonder van Chanoeka, vertelt de Gemara ons:
Toen de Grieken de tempel binnen traden verontreinigden zij er alle olie. Toen het huis van de Chasjmo-
neeërs controle kreeg en de overhand had, zochten ze, maar konden slechts één kruikje zuivere olie vinden
met het zegel van de Kohen Gadol.

(Sjabbat 21a)

Nu is het algemeen bekend dat wijn ongeschikt is voor Joods gebruik als het behandeld is door een afgoden-
dienaar. Wij zijn ons er echter niet van bewust dat een soortgelijke halacha van toepassing is op olie. In
welke context dan bedoelt Chazal dat de Grieken de olie verontreinigd hadden in de tempel?

Drie Grote Geschenken

Drie geschenken werden geschapen in de wereld, wijsheid, kracht en rijkdom. Iedereen die een van hen
verdient, heeft een van de kostbaarste dingen in de wereld verkregen.

(Bemidbar Rabbah 22:6)

Van deze drie geschenken, is rijkdom het meest extern voor iemand, want het is niet echt een deel van hem,
maar een aanhangsel en dus het meest zichtbaar voor anderen. Sterkte is in iets minder extern, want het is
niet mogelijk om iemands kracht te bepalen met een oppervlakkige blik. Inderdaad, er zijn kleine, zwak
uitziende mensen die in feite zeer sterk zijn. Sterkte manifesteert zich niettemin buiten de persoon. Van de
drie, is wijsheid de meest persoonlijke en het meest verborgen. Het verstand zit in de diepste uithoeken van
de persoon en is volledig verduisterd voor anderen.

De drie vroege ballingschappen waaraan de Joden werden onderworpen komen overeen met deze drie geschen-
ken. In elk was de onderdrukkende natie in staat om een bepaald aspect van de Joodse identiteit te onder-
werpen. Bavel werd gekenmerkt door kracht en macht. Perzië en Medië stonden bekend om hun rijkdom. In
feite zien we aan het begin van het Poerim verhaal dat de Perzische koning Achasjverosj „hen de glorieuze
rijkdom van zijn koninkrijk en de majesteit van zijn koninklijke grootheid toonde” (Esther 1:4).

De Grieken stonden bekend om hun opmerkelijke wijsheid; hun filosofen en hun ideeën zijn enorm invloed-
rijk geweest. Dus, toen zij Jisrael onderdrukten, waren ze zelfs in staat om de wijsheid van de Tora te berei-
ken en het tot slaaf te maken van hun eigen doeleinden. Olie in de Tora drukt wijsheid uit (de Menora in het
Beet Hamikdasj vertegenwoordigt het licht van Tora, dat uitstraalt naar alle uithoeken van het bestaan). Dus
wanneer Chazal, in ons oorspronkelijk citaat, zegt dat de Grieken de olie verontreinigd hadden, bedoelen ze
dat ze slim genoeg waren om het hart van de natie te onderwerpen - om hun Tora wijsheid, de olie van de
Joden te verontreinigen, en om dat te bevuilen met Hellenisme. In deze zin, hadden de Grieken „alle olie in
de Tempel” vervuild, dat wil zeggen hun verdraaide vorm van wijsheid had bezit genomen van alle gebieden
van de Tora wijsheid.

De Grootheid van Nederigheid

Er zijn echter geheimen van de Tora wijsheid waarover de Grieken nooit enige controle konden hebben. Dit
zijn de meest persoonlijke, geïnternaliseerde openbaringen van de Tora die er bestaan. In wat voor soort
persoon vinden we deze grote wijsheid? Ijov (Job) vraagt:

En wijsheid, waar [me'ajin] kan het gevonden worden? Waar is de plaats van begrip?
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(Ijov 28:12)

Het eerste deel van dit vers kan een beetje anders gelezen worden:

En wijsheid, uit niets [me'ajin] kan het gevonden worden.

Nederigheid, de erkenning van de waardeloosheid van zichzelf in vergelijking met de suprematie van God, is
een voorwaarde voor het ontvangen van de diepste en meest geïnternaliseerd wijsheid. Inderdaad, G-d open-
baarde de reden voor de Para Adoema1, evenals vele andere geheimen van de Tora, alleen aan Mosje
Rabbeinoe, de nederigste mens die ooit op aarde gelopen heeft.

We vinden ook dat in het merendeel van de geschillen tussen Beet Hillel en Beet Sjammai dat de halachah
werd besloten in het voordeel van Beet Hillel, die bekend stonden om hun nederigheid.2

Als dat zo is, kunnen we nog steeds meer betekenis lezen in het „kruikje olie met het zegel van de Kohen
Gadol.” Aharon HaKohen, van wie alle priesters afstammen, was ook een man van enorme zelfwegcijfering,
zoals we leren:

Mosjé en Aharon zeiden tegen het hele Joodse volk: „Hij [G-d] heeft jullie gemor tegen God gehoord. Wat
zijn wij, tegen wie je moet morren?”

(Sjemot 16:6-7)

... en Aharon, wie is hij dat jullie moeten morren tegen hem?

(Bemidbar 16:11)

Het ‘zegel’ van Aharon was zijn grote nederigheid, alleen iemand met zo'n zelfwegcijfering kan het
verdienen om de grootste geheimen van Tora te krijgen.

De Grieken, hoewel ze waren doordrenkt van wijsheid, stonden bekend om hun arrogantie. In feite, verkon-
digde Aristoteles dat alles wat hij niet kon begrijpen per definitie onwaar was! Het is zeker moeilijk een
brutalere verklaring voor te stellen. Omdat we hebben gezien dat nederigheid een voorwaarde is voor het
begrijpen van de grootste diepten van de Tora, konden de Grieken niet de heiligste Geleerden en hun wijs-
heid verontreinigen. Dus Chazal vertelt ons dat de Grieken alle olie in de Tempel vervuilden, met uitzon-
dering van één kruikje, dat werd verzegeld door de Kohen Gadol. Dit betekent dat de invloed van het Helle-
nisme zich uitstrekte tot elke soort van wijsheid die de Joden bezaten, behalve de diepste en dus heiligste. Dit
type van doordringend inzicht was buiten hun arrogante bereik, zoals het was verzegeld – dat is, in bezit van
– alleen de Kohen Gadol, het symbool van de ware Tora-jood, die opmerkelijk wijs, maar toch het paradig-
ma van de nederigheid was.

–––––––––––––––––––––––––

1. Zie het begin van Parasjat Choekkat.
2. Sjabbat 30b

Inzicht in de Parasja
„…Kijk, zeven korenaren kwamen omhoog uit één halm, gezond en mooi. En daar botten zeven dunne
korenaren, verschroeid door de oostenwind, na hen uit.” (Bereisjiet 41:5-6)

Waarom zaten alleen de zeven mooie korenaren aan één halm?
Joseef begreep dat de droom betekende dat er zeven jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood
zouden zijn. Toen Ja’akov naar Egypte kwam, waren de zeven jaren van overvloed voorbij en eindigden
zojuist twee jaren van hongersnood.
Toen Ja’akov voor Paro stond, zegende hij hem, en op dat moment steeg de Nijl en bevloeide de velden en
de hongersnood stopte. Maar de vijf jaar van hongersnood werden alleen maar uitgesteld, totdat Ja’akov
overleed (Tosefta, Sota 10:3). Zeventien jaar later, toen Ja’akov overleden was, waren er nog vijf jaren van
hongersnood.
De zeven gezonde aren aan één halm zinspelen op de zeven aaneengesloten jaren van overvloed. Maar de
zeven jaren van hongersnood waren niet opeenvolgend. Daarom zaten de dunne aren niet aan één halm.

(Uit: Vedibarta Bam)
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MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZEVEN

Misjna 7:1

Het eerste deel van dit laatste hoofdstuk, met uitzondering van Misjna 3, gaat over een procedure voor de afscheiding
van ma’aserot, die ontwikkeld is door de Geleerden, in het geval dat iemand vóór Sjabbat wil vertienden van wat hij op
Sjabbat zal eten, maar die dat om een of andere reden niet in het openbaar kan doen. Het leert hoe men het Rabbijnse
verbod om te vertienden op Sjabbatot en feestdagen kan omzeilen. De procedure verschilt van geval tot geval, maar alle
gevallen hebben met elkaar gemeen, dat men vóór de Sjabbat de vereiste formule voor het vertienden zegt. Het gaat hier
om demai.

ַמה ֶּׁשֲאִני ,אֹוֵמר ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת,ְוהּוא ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו ַעל ַהַּמַעְׂשרֹות,ַהַּמְזִמין ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו
ּוְׁשָאר ַמֲעֵׂשר ָסמּוְך לֹו ֶזה ֶׁשָעִׂשיִתי ַמֲעֵׂשר ָעׂשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר,ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵׂשר,ָעִתיד ְלַהְפִריׁש ָמָחר

:ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות,ָעָליו ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִּבְצפֹונֹו אֹו ִבְדרֹומֹו
Als men1 een vriend2 uitnodigt3 om bij hem te eten4, en hij5 vertrouwt hem6 niet voor ma’aserot,7 dan ver-
klaart hij vóór Sjabbat: „Wat ik morgen opzij zal leggen8, dat is ma’aser9, en wat ernaast ligt10 is de rest van
de ma’aser; dat wat ik [aanvankelijk] ma’aser genoemd heb11, is er troemat ma’aser voor12; en ma’aser sjeni
ligt in het noorden of het zuiden ervan en wordt gelost met geld13.”

Aantekeningen bij Misjna 7:1
1. Als een am haärets iemand uitnodigt.
2. De uitgenodigde vriend is iemand die zich zorgvuldig houdt aan het gebod van troema en ma’aser.
3. Als men een vriend uitnodigt vóór Sjabbat. Het is verboden om op Sjabbat of feestdagen troema en ma’aser af te
scheiden, want dat staat gelijk aan iets herstellen dat ongeschikt was voor gebruik. Echter, in geval van nood mag men
vóór Sjabbat vaststellen, dat hetgeen men op Sjabbat opzij zal zetten, troema en ma’aser zal zijn.
4. Het gaat hier kennelijk niet om iemand die voor de eerste Sjabbat na een huwelijk wordt uitgenodigd, want, zoals in
hoofdstuk 4, Misjna 2 werd gezegd, dan mag men de demai eten, zonder te vertienden.
5. De gast.
6. De gastheer.
7. Maar hij accepteert desalniettemin de uitnodiging, om de gastheer niet te beledigen. Maar hij kan geen onvertiende
dingen eten en hij kan vóór Sjabbat nog niet weten wat hem op Sjabbat zal worden voorgezet.
8. Een honderdste van wat ik zal eten en drinken.
9. Dat is ma’aser – Men hoeft geen troema af te scheiden, want de am haärets is niet verdacht voor troema, zoals in het
eerste hoofdstuk reeds werd uiteengezet. En hij zegt van een honderdste dat hij morgen opzij zal zetten dat het een deel
van de ma’aser risjon is (RAV).
10. Dat wil zeggen 9/100, dat samen met de 1/100 de ma’aser risjon compleet maakt (RAV).
11. Dat honderdste deel.
12. Dat is een tiende van de ma’aser risjon.
13. Ma’aser sjeni – Dit wordt gelost met geld en daarmee verliest het zijn heiligheid en mag dan gegeten worden door
iedereen. Hierdoor hoeft de gast de volgende dag, op Sjabbat alleen een honderdste van het voedsel opzij te zetten
(namelijk de troemat ma’aser), een hoeveelheid die niet opvalt en de rest mag hij gewoon opeten (RAV). [Dat hon-
derdste moet hij wel verkruimelen, zodat niemand het kan eten en het beste is om dat zodanig te doen, dat de gastheer
daar niets van merkt, om hem niet te beledigen.]

HET AANSTEKEN VAN DE CHANOEKA KAARSJES

(Kitsoer Sjoelchan Aroech, Hoofdstuk 139:11)

De volgorde voor het aansteken van de lichtjes is als volgt:
Men steekt de eerste avond het meest rechtse kaarsje aan, ook als de menora voor het raam staat, gezien van
binnen uit (zie diagam 1). De tweede avond plaatst men eerst het meest rechtse kaarsje, en daarna links
daarvan het nieuwe kaarsje (zie diagram 2), en zo verder iedere avond. Men begint het aansteken links (nadat
de sjamasj is aangestoken en vervolgt naar rechts (zie diagram 3).


