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Overzicht Wajjigasj (Bereisjiet-Genesis 44:18-47:27)
oor de ontdekking van de wijnbeker in de tas van Binjamin zijn de broers in de war. Jehoeda stapt
alleen naar voren en vraagt Joseef beleefd maar dringend om de vrijlating van Binjamin, en biedt
zichzelf voor hem in de plaats aan. Als gevolg van Jehoeda’s opofferingsgezindheid heeft Joseef nu

onweerlegbaar bewijs gekregen dat de broers die voor hem staan andere mensen zijn dan de broers die hem
destijds in de put gegooid hebben, en hij onthult nu zijn ware identiteit. De broers krimpen ineen van
schaamte, maar Joseef troost hen met te vertellen dat alles het plan van G-d was. Hij zendt hen terug naar
Ja’akov met de boodschap dat zij moeten komen om in het land Gosjen te wonen. Ja’akov gaat met heel zijn
familie en al zijn bezittingen op reis naar Gosjen. Hasjem spreekt tot Ja’akov in een nachtelijk visioen en
vertelt hem dat hij niet hoeft te vrezen om naar Egypte af te dalen met de negatieve spirituele consequenties
daarvan, want daar zal Hasjem van de Kinderen van Israël een groot volk maken, ondanks dat zij zullen
wonen in een land dat overloopt van immoraliteit en corruptie. De Tora noemt Ja’akovs nakomelingen op en
noemt de geboorte van Jochewed, de moeder van Mosjé. Zeventig personen in totaal dalen af naar Egypte,
waar Joseef na 22 jaar van scheiding weer verenigd wordt met zijn vader. Hij omarmt zijn vader, en huilt van
ontroering en vreugde. Joseef zorgt dat zij zich veilig in Gosjen kunnen vestigen. Hij neemt zijn vader en vijf
van de minst bedreigende broers mee om hen aan Par’o voor te stellen en Ja’akov zegent Par’o. Joseef geeft
het volk opdracht dat zij, om in de komende jaren van hongersnood graan te kunnen krijgen, zij nu al hun
bezittingen, inclussief hun eigen lichaam als slaven, aan Par’o moeten geven. Joseef verplaatste het volk over
het hele land, behalve de Egyptische priesters, die op hun grond mochten blijven wonen want die werden
rechtstreeks door Par’o onderhouden. De Israëlieten vestigden zich vast in het land Gosjen, ze waren
vruchtbaar en werden zeer talrijk.

Haftara Wajjigasj (Jechezkel 37:15-28)

De toekomstige vereniging van Bnei Jisraël
Jechezkel [Ezechiël] houdt symbolisch twee stukken hout samen vast. Het ene stuk hout vertegenwoordigt de
noordelijke stammen van Joseef met de noordelijke stammen van Efraïm, terwijl het andere stuk hout de
zuidelijke stammen van Jehoeda (met Binjamin) vertegenwoordigt. Zoals deze twee stukken hout in de
handen van de profeet verenigd worden tot één stuk, zo zal in de toekomst, zegt Hasjem, Israël weer
verenigd worden tot één volk in hun land, waar zij weer zullen geregeerd worden door één Joodse Koning.
Zij zullen er veilig wonen tot in alle eeuwigheid, met de Sjechina in hun midden, geëerbiedigd door de
volken, die Hasjem zullen erkennen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja
Na de dood van Koning Sjlomo werd het Land Israël in tweeën gesplitst: het zuidelijke koninkrijk Jehoeda
(met de stam Binjamin) en het noordelijke koninkrijk Israël, waar de tien stammen woonden, die spoedig
verloren zouden gaan. Daar de eerste koning van het Koninkrijk Israël van de stam Efraïm afkomstig was,
noemt de Profeet dit het Koninkrijk Efraïm. In Parasjat Wajjigasj worden de broeders onder leiding van
Jehoeda weer verenigd met Joseef en zijn zonen (Menasje en Efraïm). Jechezkels profetie voorspelt ons dat
zoals de broeders zich in de parasja verenigden, zo zullen de Joden zich in de toekomst opnieuw, tot een
perfecte eenheid verenigen. De eerste Masjiach die zal komen, zal zijn van de stam van Joseef. De tweede
Masjiach die zal komen, zal zijn van de stam van Jehoeda. Hij zal een afstammeling zijn van Koning David.

De les
Vandaag is het Joodse volk meer dan ooit verdeeld. Tientalle Chassidische groeperingen (ieder met hun
eigen Rebbe), Mitnagdiem, Charediem, Moderne Orthodoxen, Reform, Liberaal, Tradidioneel, Ongelovige
Joden, antisemitische Joden… Het wordt tijd dat wij weer een eenheid vormen. Er bestaat geen groter gevaar
voor het Joodse volk dan het gevaar van binnenuit, dat ontstaat door die verdeeldheid. Op de Seder-avond
leren wij dat alle vier de zonen tot hetzelfde volk behoren. Wanneer wij de rest van het jaar dat ook zo
voelen en die eenheid nastreven, dan zal Hasjem ons daarbij zeker helpen en zegenen met vrede en eenheid.
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Geen tijd om te wenen
Door Yossy Goldman

De wijste van de mannen zei dat er een tijd is om te wenen,
hetgeen impliceert dat er gelegenheden zijn dat huilen
ongepast is. Hoewel Koning Salomo's exacte woorden
waren: er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen,1

natuurlijk zijn er momenten dat andere antwoorden nodig
zijn. Het is duidelijk, het leven bestaat niet alleen uit huilen
of lachen.

Deze week vertelt de sidra het verhaal van Jozef’s drama-
tische hereniging met zijn broers. Hoewel hij ze allemaal
omarmt, behoudt hij zich diepste emoties voor zijn enige
volle broer, Benjamin. Jozef was gescheiden van zijn broers
toen Benjamin nog slechts een kind was, en Benjamin was
de enige die niet betrokken was bij het complot tegen Jozef.
Hun omarming was dus een uitzonderlijke:

En hij (Jozef) viel op zijn broer Benjamin nek en huilde, en
Benjamin huilde op zijn nek (Genesis 45:14).

Rasji, onder vermelding van de Talmud,2 legt uit dat de kreten van beide broers, behalve dat ze de krachtige
gevoelens van het moment uitdrukten, niets minder dan profetisch waren. Jozef weende over de twee
tempels van Jeruzalem, die vernietigd zouden worden, en die in het land zouden liggen dat toegedeeld zou
worden aan de stam van Benjamin. En Benjamin huilde over het heiligdom in Sjilo, gelegen in het land, dat
toegedeeld zou worden aan de stam van Jozef, en dat ook zou worden vernietigd.

De vraag is waarom huilen ze elk over de churban (vernietiging) van de ander? Waarom huilen ze niet over
hun eigen vernietiging?

De Lubavitcher Rebbe legt uit dat als het gaat om iemand anders z’n probleem, dan kunnen wij mogelijk
helpen, maar we kunnen niet andermans problemen oplossen. Zelfs goede vrienden kunnen niets meer doen
dan dat. Wij bieden genereuze hulp, ondersteuning en het beste advies in de wereld, maar de rest is aan hem
of haar. Het maakt niet uit hoe zwaar onze inspanningen zijn, er is geen garantie dat ze succesvol zullen
zijn. Hoe hard we ook ons best doen om te proberen te helpen, ieder mens heeft alleen zelf de sleutel om
zijn of haar eigen situatie op orde te brengen.

Dus als we ervan overtuigd zijn dat we ons uiterste best gedaan hebben voor de andere persoon en we
hebben nog steeds geen bevredigende oplossing gekregen, dan is het enige wat we kunnen doen een traan
laten. We kunnen voor hen bidden, we kunnen sympathie voelen. Maar behalve dat, is er eigenlijk niets
anders wat we kunnen doen. Als we hebben geprobeerd en het is mislukt, dan kunnen we alleen nog maar
huilen.

Maar als het gaat om onze eigen problemen en uitdagingen, onze eigen churban, dan nemen we geen
genoegen met een goede huilbui. We kunnen ons de luxe van het opgeven en huilen niet veroorloven. Als
het ons eigen probleem is, dan is het onze plicht om het opnieuw en opnieuw te confronteren totdat we het

"Kinos" door chassidische kunstenaar Hendriks
Liberman

1. Ecclesiastes 3:4
2. Megilla 16b.

http://www.chabad.org/search/keyword.asp?kid=1351
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recht gezet hebben. Voor anderen kunnen we huilen, maar voor onszelf moeten we handelen.

Zestig jaar geleden telden de grote spirituele leiders van Europa hun verliezen – in de miljoenen! De grote
Chassidische rechtbanken van Polen, de prestigieuze jesjiva’s van Litouwen, ze werden allemaal vernietigd
door de Nazi horden. Wat deden deze rechtvaardige mensen? Gingen ze zitten en huilen? Natuurlijk waren
er tranen en rouw en onbeschrijfelijk verdriet, maar de nadruk werd al snel verlegd naar de wederopbouw.
En vandaag, G-d zij dank, zijn die dezelfde instellingen levend en wel, bloeiend en pulserend met geest en
energie, in Israël en de Verenigde Staten. Het leiderschap richtte zich op de toekomst. En nauwgezet waren
ze na verloop van tijd in staat hun gedecimeerde gemeenschappen nieuw leven in te blazen en te verjongen.

Die leiders huilden bittere tranen voor hun gevallen kameraden, maar voor zichzelf gingen ze niet zitten en
huilen. Zij pakten de taak van de wederopbouw aan – en slaagden daar in op de meest inspirerende en
wonderbaarlijke wijze.

Als we problemen hebben (en wie heeft die niet?) zullen velen van ons gewoon kreunen en zuchten en
slaken we een goede ouderwetse Jiddishe krechtz (Joodse kreun). Hoe vaak hebben we gezucht, Wat kan ik
doen? En wat levert ons dat op? – Meer gekreun en gesteun en niets anders. In de woorden van de vijfde
Chabad Rebbe, Rabbi Sholom DovBer van Lubavitch: Een goede daad is meer waard dan duizend zuchten.

Laat het krechtzen voor anderen. Als het jouw probleem is, confronteer, behandel het, werk eraan. Je zult
verrast worden door de resultaten.

Meer inzicht in Parasjat Wajjigasj
Het geheim van de Joodse overleving
door Rabbi Boruch Leff

Door de eeuwen heen zijn er velen geweest die zich verbaasd hebben over het voortbestaan van de Joodse
natie. Geconfronteerd met een geschiedenis van lijden, verdriet en vervolging zijn Joden tegenslag tegemoet
getreden met sterke veerkracht en moed. Wat is ons geheim? Hoe hebben we ons blijvend weten te
onderscheiden en onze unieke tradities behouden? Wat is de sleutel tot het tegenwerken van assimilatie in de
culturen van de volken? We kunnen een oplossing vinden in een gedachte uit de parasja van deze week.

Misschien wel het meest dramatische verhaal in heel de Tora vindt plaats in onze Parasja. Na te zijn verkocht
door zijn broers en na 22 jaar van zijn familie te zijn gescheiden, openbaart Joseef zich aan zijn broers. De
broers waren zich er niet van bewust dat de heerser die is hen kwelde, hen ervan beschuldigde dat zij spion-
nen waren, Sjimon liet opsluiten en Benjamin als slaaf bij zich wilde houden, eigenlijk Joseef was.

Toen Joseef de woorden „Ik ben Jozeef!” (Genesis 45:3) uitsprak, waren de broers stomverbaasd en sprake-
loos. Joseef troostte hen met een lange monoloog en vertelde hun dat hij hen vergeven had. Hij gaf ook de
broers instructies om Jacob naar Egypte te brengen.

Tegen het einde van deze instructies geeft Joseef de richtlijn: „Raak niet geagiteerd onderweg” (45:24).
Rasji legt deze cryptische verklaring als volgt uit: „Raak niet betrokken bij een kwestie van halacha [de
Joodse wet], (zodat jullie niet verdwalen).”

Stel je voor. De broers zijn zojuist geconfronteerd geworden met de schok van hun leven als zij Joseef terug
zien. Zou de broeders niet nadenken hun noodlottige, onjuiste beslissing om Joseef zoveel jaren geleden te
verkopen? Echter, Joseef is bang dat ze zich te diep in Tora-studie zouden verdiepen en hun weg terug naar
huis zouden kwijtraken! Joseef lijkt te veronderstellen dat de broers van nature zich aan de Tora studie zou-
den zetten tijdens hun reizen.

Hoewel het waar is dat er een mitswa is om de Tora te bestuderen als je op reis gaat, (zie het „Sjema”-gebed,
Deuteronomium 6:7: „Je moet erover spreken [over de Tora] terwijl je thuis zit en terwijl je op de weg
loopt”), wie zou in staat zijn om Tora te studeren in een stressvolle tijd van zelfonderzoek?

Bovendien, hoe zouden ze terug moeten gaan en hun vader, Jaäkov, onder ogen komen, tegen wie zij al die
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jaren gelogen hadden over Joseef. Hoe zouden zij de tegenwoordigheid van geest hebben om Tora te leren in
een dergelijke moeilijke tijd?

Bij het Joodse leren ligt heel vaak het antwoord in de vraag opgesloten. Hoe meer je diep na denkt over een
vraag, hoe meer je de vraag in je geest herhaalt, hoe meer je begint te beseffen dat de vraag zelf direct naar
het antwoord leidt. Hetzelfde geldt hier.

Hoe konden de broers Tora leren tijdens deze moeilijke tijd? Hoe konden ze niet? We hebben allemaal
verschillende manieren van ontspanning als we gestrest zijn. Sommigen van ons kijken of luisteren naar een
balspel, anderen kunnen naar muziek luisteren. Vrome en geleerde Joden ontspannen zich door middel van
de studie van de Tora. Zelfs onder enorme druk. Het was alleen maar natuurlijk voor de broeders om naar
geestelijke rust te zoeken in Tora-studie.

Dit geldt met name gezien het feit dat de Tora G-ds instructie voor het leven is en de broers waren op zoek
naar specifieke G-ddelijke leiding over hoe om te gaan met hun huidige beproevingen. Ze zouden die alleen
vinden in serieuze Tora-studie.

Tora-studie heeft de Joden door de geschiedenis heen verenigd en heeft ons gered van assimilatie. Dit is echt
het geheim van het Joodse overleven door de eeuwen heen. Om Rabbi Saädia Gaon uit de 11e eeuw te
parafraseren: de Joodse natie is slechts een natie en kan slechts een natie zijn op grond van Tora. We zijn
geen volk op basis van een land, taal of cultuur. Als er ooit een tijd zou komen dat de Joden zouden stoppen
met zich bezig te houden met de wijsheid van Tora, dan zouden we niet langer een natie zijn en zouden we
snel verdwijnen door assimilatie.

Verbazingwekkend, Tora zelf voorziet in haar eigen continuïteit. De wereld is pas relatief recent begonnen
om de waarde van onderwijs en geletterdheid voor de massa te erkennen: ongeveer 200 jaar geleden, met het
systeem van gratis openbaar onderwijs. Tot dan werd het onderwijs uitsluitend gezien als iets dat alleen de
elite van de samenleving nastreefde. Veel religies hadden er speciale interesse in de massa ongeschoold te
houden, om vragen over hun geloof te voorkomen.

Joods onderwijs voor de massa, echter, gaat terug tot de Openbaring op de Sinai. 3000 jaar geleden gebood
G-d ons om elke dag van ons leven Tora te studeren. Natuurlijk, om te kunnen leren moest elke Jood kunnen
lezen en schrijven. Op die manier was elementaire massa-onderwijs gegarandeerd. Tora-studie en intellec-
tuele streven was en blijft onze levensader vanaf ons allereerste begin als een natie.

Wij willen opgeleide Joden. Wij zijn niet bang voor, en ontmoedigen geen vragen of discussie over ons
geloof en traditie.

Wij geloven dat een jood alleen een goede Jood kan zijn als hij of zij zich bezig houdt met ernstige en aan-
houdende Tora-studie. Het is alleen dan dat wij, „De mensen van het Boek” onze naam kunnen waarmaken.

Dit artikel kan ook gelezen worden (in het Engels) op: http://www.aish.com/tp/i/ky/48943956.html
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MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZEVEN

Misjna 7:2

ּוְׁשָאר ַמֲעֵׂשר ָסמּוְך ,ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵׂשר,ַמה ֶּׁשֲאִני ָעִתיד ְלַׁשֵּיר ְּבׁשּוֵלי ַהּכֹוס,אֹוֵמר,ָמְזגּו לֹו ֶאת ַהּכֹוס
:ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות,לֹו ֶזה ֶׁשָעִׂשיִתי ַמֲעֵׂשר ָעׂשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ָעָליו ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּבִפיו

Wanneer men1 zijn2 beker3 gevuld heeft4, zegt hij5: „Wat ik zal achterlaten op de bodem van de beker, dat is

Aantekeningen bij Misjna 7:2
1. De gastheer of diens huisgenoten of bediende.
2. De gast van de vorige Misjna, die zorgvuldig is in het naleven van de geboden voor ma’aserot.
3. De beker die de Misjna noemt is de Kiddoesj-beker, die met wijn gevuld wordt bij het begin van de Sjabbat.

http://www.aish.com/tp/i/ky/48943956.html
http://www.aish.com/
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ma’aser, en de rest van de ma’aser bevindt zich ernaast6; dat wat ik ma’aser genoemd heb, zal er troemat
ma’aser voor zijn7; en ma’aser sjeni zal aan de mond [van de beker] zijn en is [gisteren] gelost met geld.

4. Wanneer men zijn beker gevuld heeft – Op Sjabbat (RAV). [Deze Misjna gaat nader in op het onderwerp uit de
vorige Misjna en leert, dat aangezien de gast het voedsel en de drank niet voor zich had staan vóór Sjabbat, toen hij de
verklaring over de afscheiding van ma’aserot maakte, hij nu, als het wel voor hem gezet wordt, zachtjes de formule
voor de afscheiding van ma’aserot moet herhalen, die hij vóór Sjabbat uitgesproken heeft. Het geldt niet alleen voor de
wijn, dat hier slechts als voorbeeld genoemd wordt, maar voor al het voedsel dat men op de Sjabbat zal gebruiken.]
5. Zegt hij – [De gast.] En wat hij verklaard heeft Erev Sjabbat is niet voldoende voor hem, maar hij moet op Sjabbat
herhalen wanneer het eten en drinken voor het gezet wordt, en zeggen: „Wat is zal achterlaten, enz.” En in de Jeroesjal-
mi staat, dat wanneer hij zegt „vanaf nu” zal het troema zijn, dan maakt dat de wijn een mengsel [van troema en
choelien, hetgeen verboden is om te drinken]. Daarom moet hij zeggen: „Wanneer ik het drink, zal het troemat ma’aser
zijn vanaf nu.” En als hij zegt: „Wanneer ik het drink, enz.” dan blijft datgene wat achter blijft op de bodem daar pas
nadat hij gedronken heeft en dan heeft hij tewel gedronken. Maar als hij zegt: „Wanneer ik drink zal het troemat
ma’aser zijn vanaf nu” drinkt hij noch tewel noch een mengsel (RAV).
6. Samen vormt het de ma’aser.
7. Het zal troemat ma’aser zijn voor de ma’aser risjon.

Talmoed DAF-Notities Sjabbat 65a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Boven verdenking
Als iemand op Sjabbat overvallen wordt door een regenbui, of als zijn kleren op een andere manier zijn nat
geworden, mag hij ze dan te drogen hangen?
Volgens de ene mening van de Geleerden mag hij dat doen, zolang de natte kleren maar niet in het openbaar,
voor iedereen zichtbaar zijn. De reden hiervoor is, dat mensen die de natte kleren zien hangen, wellicht
zullen denken dat hij de Sjabbat-voorschriften heeft overtreden, door zijn kleren op Sjabbat te wassen.
Rabbi Elazar en Rabbi Sjim'on echter, menen dat het in ieder geval verboden is om ze te drogen te hangen,
ongeacht waar dat gebeurt. Hun mening is gebaseerd op de veronderstelling, dat als de Rabbijnen iets bij
verordening verboden hebben wegens marit ajin – verdenking van overtreding – de verordening bindend is,
ongeacht de omstandigheden, zelfs wanneer een dergelijke verdenking hoogst onwaarschijnlijk, maar niet
volkomen onmogelijk is.
De Geleerde Rav heeft beslist dat de halacha overeenkomstig de tweede mening is. Zijn uitspraak werd
aangevallen door sommige commentatoren op basis van een Gemara in traktaat Choelien (41a). Daar leren
we dat het verboden is om een dier of vogel te slachten op een zodanige manier, dat het bloed in een kuil
valt, omdat dit de gewoonte was van de heidenen. Dit verbod geldt alleen voor openbaar terrein, niet voor
een privé-gebied, zoals een binnenhof.
Hoewel dit lijkt in te gaan tegen Ravs mening, dat iets wat verboden is op openbaar terrein wegens marit
ajin, ook op privé-terrein verboden is, wijst Tosafot erop dat er hier een verschil is. Zelfs als iemand zou zien
dat op een privé-binnenplaats een dier op deze manier geslacht werd, dan nog zou hij geen verdenking
krijgen dat er een overtreding begaan wordt; hij zal hoogstens denken dat men wil voorkomen dat de hele
binnen-plaats onder het bloed komt te zitten
De mening van Rav vormt de basis voor de wet van de Sjoechchan Aroech (Orach Chaïm 301:45).

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 5)

13. Zo mag ook iemand die zwak is, en het moeilijk vindt te wachten met eten tot nadat de gemeente
gedavvend heeft, zijn tefilla vervroegen en thuis davvenen, zodat hij gelijk daarna kan eten (zoals boven in
hfd 8, § 2 beschreven staat). Met name in zijn eigen huis is het iemand toegestaan zo zijn tefilla te
vervroegen, maar wanneer men eenmaal naar de synagoge gekomen is waar een minjan davvent, dan is het
verboden om vroeger dan de gemeente te davvenen. En zelfs wanneer hij dan de sjoel uit wil gaan om te
davvenen, dan is dat verboden. Maar wanneer hij merkt dat de gemeenschap treuzelt en te laat davvent, dan
davvent hij voor zichzelf, opdat de tijd om te davvenen niet verstrijkt. Zo ook wie ziek is of om andere
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redenen verhinderd is, die is het toegestaan vooruit te davvenen, zelfs in sjoel.

14. Sommigen zeggen dat wanneer een minjan in een beet knesset gedavvend heeft, en daarna komt daar een
ander minjan davvenen, dan mag de tweede gazzan niet op dezelfde plaats van de eerste staan, want dat zou
lijken op gebrek aan respect voor de eerste. Dit geldt alleen zolang het eerste minjan de sjoel nog niet
verlaten heeft. Wanneer het eerste minjan een Sefer-Tora uit de ark heeft gehaald om daaruit te lezen dan
mag het tweede minjan er niet een ander sefer uithalen, om daar in diezelfde sjoel uit te lezen. Maar in veel
synagogen maakt men hier geen groot probleem van, en iedere gemeente handelt volgens zijn eigen minhag
(zie Mageen Awraham, hfd 10, §9).
15. De bewoners van een stad kunnen elkaar dwingen om een Beet Knesset of een Beet Midrasj te bouwen of
om leerboeken te kopen. En daar, waar geen vast minjan is, kan men elkaar met boetes dwingen om naar het
minjan te komen, opdat de dagelijkse dienst niet vervalt. En men kan zelfs de mensen die in de jesjiva leren,
dwingen naar het minjan te komen, zelfs al verliezen zij hierdoor studietijd, want er is een tijd voor Tora-
leren en een tijd voor tefilla.

HOOFDSTUK 13: DE HEILIGHEID VAN DE SYNAGOGE

1. De heiligheid van de synagoge en het leerhuis is zeer groot, en we zijn gewaarschuwd om Hem, die daar
verblijft, gezegend is Hij, te vrezen, want er is geschreven (in Wajjikra 19:30): En Mijn Heiligdom zult gij
vrezen. De synagoge en het leerhuis worden ook heiligdom genoemd, want er is geschreven (in Jechezkel
11:16): Het zal voor hen als een klein heiligdom zijn, en er wordt geleerd (in Megilla 29a) dat dit slaat op de
synagoge en het leerhuis. Daarom is het verboden daar te praten over nutteloze dingen, of om er bereke-
ningen te maken, behalve voor een mitswa, zoals het tellen van tsědaka-geld, of iets dergelijks. [Ook over
zaken praat men niet in Sjoel, en zeker moet men vermijden te praten over dingen die ten alle tijde verboden
zijn, zoals kwaadsprekerij en roddel en geruzie e.d.1] Zulke plaatsen moeten gerespecteerd en perfect schoon
gehouden worden, en men moet er lichten aansteken uit respect2. Men moet er niet zijn kleine kinderen kus-
sen, want er mag op die plaats geen andere liefde getoond worden dan de liefde voor Hasjem, gezegend zij
Zijn naam3.
[De Sjela heeft kritiek op diegenen die kleine kinderen mee naar de synagoge brengen, welke nog niet de
leeftijd hebben bereikt waarop men verplicht is ze in de mitswot te onderrichten. De reden is dat deze
kinderen in de synagoge spelen en dansen en zo de heiligheid van de synagoge ontwijden, en zo ook de
aandacht van de volwassenen afleiden. Bovendien, wanneer zij ouder worden zullen zij ook niet stoppen met
deze slechte gewoonte, waarmee zij werden opgevoed in hun jeugd, namelijk het zich misdragen en het
tonen van gebrek aan respect voor de synagoge. Maar wanneer het [kind] gekomen is op de leeftijd voor
onderwijs, dan moet men het wel meenemen naar de synagoge en hem leren hoe hij zich daar moet gedragen
en dat hij daar in ontzag en vrees moet zitten. Men moet hem dan niet toestaan van zijn plaats te komen4.]

2. Alvorens zo’n heilige plaats binnen te gaan moet men het vuil van zijn voeten vegen en men moet er voor
zorgen dat er geen vuil kleeft aan zijn lichaam, noch aan zijn kleren.

3. Men moet er, als het erg heet is, niet binnen gaan om tegen de hitte te schuilen, noch in de regen om voor
de regen te schuilen. [In zo’n geval helpt het niet als men wat leert, zoals verderop in deze paragraaf staat,
voor wie zijn vriend roept. Men had immers ook elders kunnen schuilen. Maar wie buiten zat te leren en het
begint te regenen (of de zon begint hem te storen), dan mag hij binnen verder leren5.] Indien men er een
vriend moet roepen, moet men eerst enkele Tora-verzen lezen, of iets uit de Misjna leren of één of andere
tefillah zeggen, of luisteren naar wat daar geleerd wordt, of op zijn minst moet men daar een beetje zitten,
want ook alleen het zitten is daar al een mitswa. En daarna mag men zijn vriend roepen.

4. Het is daar verboden te eten, te drinken of te slapen, zelfs maar een kort slaapje. [Maar in een Beit
Hamidrasj is het toegestaan even te slapen, omdat men daar lange tijd vertoeft om te leren, en een Talmid-
chacham die daar leert mag er zelfs een uitgebreide vaste slaap doen6.] En als het voor een mitswa is,
bijvoorbeeld de nacht van Jom Kippoer, dan is het toegestaan er te slapen. Maar men moet wel op afstand
blijven van de Aron Hakodesj. Ook mag men daar een maaltijd houden voor een mitswa, mits dat niet uit-
loopt op dronkenschap of andere lichthoofdigheid. En ook diegenen, die daar regelmatig studeren mogen er
eten en slapen, zelfs een vaste slaap, opdat zij geen studietijd verliezen7.

5. Wanneer er een synagoge wordt gebouwd moet men een geleerde raadplegen, om te weten hoe deze
gebouwd moet worden.

––––––––––––––––––––––
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