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Overzicht Parasjat Nitsaviem
Op de laatste dag van zijn leven verzamelt Mosjé heel het volk voor een laatste inwijding. Het verbond
omvat niet alleen de aanwezigen maar ook alle nog niet geboren generaties. Mosjé spoort de mensen aan om
uitermate alert te zijn tegen afgoderij, want ondanks dat zij de afschuwelijke afgodendienst in Egypte gezien
hebben, zal er altijd de verleiding zijn van de vreemde filosofieën als een excuus voor immoreel gedrag.
Mosjé beschrijft hoe het Land Israël verlaten en uitgestorven zal worden wanneer het Joodse Volk zich niet
aan de mitswot zal houden. Hun afstammelingen, zowel als vreemde volken zullen niet in staat zijn het land
te bewerken en er iets doen groeien. De conclusie zal duidelijk zijn voor iedereen: het Joodse Volk heeft
Hasjem verlaten. Mosjé belooft hen echter dat het volk uiteindelijk tot inkeer zal komen. Hoe zeer zij ook
geassimileerd zullen raken, tenslotte zal Hasjem hen terugbrengen naar Erets Jisraël. Mosjé vertelt het volk
te bedenken dat Tora niet iets is dat ver verwijderd is, maar de vervulling ervan ligt binnen het bereik van
iedere Jood. De parasja sluit af met een dramatisch keuze tussen leven en dood. Mosjé spoort het volk aan
om te kiezen voor het leven.

Overzicht parasjat Wajelech
Op de laatse dag van zijn leven gaat Mosjé van tent tot tent om vaarwel te zeggen aan zijn geliefd volk,
terwijl hij hen aanmoedigt sterk en krachtig te blijven in het geloof. Mosjé vertelt hen dat Hasjem hen steeds
zal vergezellen, ook als hijzelf, Mosjé, niet meer onder hen is. Hij ontbiedt Jehosjoea bij zich en spoort hem
aan om sterk en moedig te zijn. Mosjé leert het volk de mistwa van hakheel: Iedere zeven jaar, op Soekot,
moet het volk zich verzamelen bij de Tempel om te horen hoe de koning voorleest uit het Boek Dewariem
[Deuteronomium]. Hasjem vertelt Mosjé dat zijn einde nadert en dat hij Jehosjoea moet ontbieden om naast
hem te staan in het Misjkan waar Hasjem Jehosjoea zal onderrichten. Hasjem vertelt Jehosjoea dat nadat zij
het Land zijn binnengetrokken, het volk ontrouw zal worden en andere goden zal aanbidden. Hasjem zal dan
Zijn „gezicht verbergen” zodat het erop zal lijken dat het Joodse Volk aan zijn lot is over gelaten. Hasjem
vertelt Mosjé en Jehosjoea om Haäzinoe op te schrijven, hetgeen als „getuige” zal dienen tegen de Joden
wanneer zij zondigen. Mosjé schrijft dit lied op en leert het aan Bnei Jisraël. Mosjé voltooit zijn afschrift van
de Tora en geeft de Levieten opdracht die in de Aron (de Heilige Ark) te leggen, zodat niemand ooit een
nieuwe Sefer Tora zal schrijven dat verschilt van de originele, omdat er altijd een originele zal zijn waaraan
men kan refereren.

De Haftara voor Parasjat Nitsaviem-Wajelech (Jesjajahoe 61:10 – 63:9)

Door: Jacob Salomon

Jesjajahoe zegt over de toekomst van Jeroesjalajiem:

„Zoals een jonge man, die trouwt met een jong meisje, zo zullen je zonen zich met jou verbonden voelen.
Je G-d zal zich over jou verblijden zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid.” (Jes. 62:5)

Deze haftara vervolgt met hetzelfde thema als de haftara van de vorige parasja, en gaat verder met de
Messiaanse climax tot uitdrukking te brengen, hetgeen het hoofdthema is van het hele Boek Jesjajahoe.

De profeet wendt zich tot Jeroesjalajiem: haar jaren van ballingschap lopen ten einde en de extatische tijd
van de uiteindelijke verlossing staat voor de deur. Tsion zal gekleed gaan in ‘kleren van de redding’ en ‘als
een bruid die zichzelf tooit met haar sieraden’ (61:10). En inderdaad, een bezoek aan Jeroesjalajiem vandaag
toont hoe mooi haar bouwers haar hebben ‘opgemaakt.’ De stad straalt werkelijk de bezoeker tegemoet.

G-d vervolgt via de Profeet (Rasji, Radak): „Ter wille van Tsion kan ik niet zwijgen en ter wille van
Jeroesjalajiem wil ik niet stil blijven, totdat haar rechtvaardigheid stralend tot uiting komt en haar bevrijding
laait als een fakkel” (62:1). G-d zal niet rusten totdat Jeroesjalajiem fysiek en spiritueel hersteld is tot zijn ware
rol van de Schepping – een stad van vrede, met de G-ddelijke aanwezigheid daar blijvend gevestigd. Hij zal dit
doen omdat „Hijzelf gepijnigd werd door hun lijden” (63:9) – de Joden mogen dan hebben gezondigd, maar zij
hebben niet valselijk gehandeld” (63:8). Dit kan heel goed betekenen dat zij accepteerden dat zij Zijn volk zijn,
zelfs al zijn zij afgeweken van Zijn idealen. Zij bleven Zijn kinderen – zelfs in de donkerste tijden. G-d lijdt
met Israël, zoals een vader de pijn van zijn kinderen voelt.… (Malbiem).
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Inzicht in de parasja

Actie inspireert en motiveert
In deze parasja drukt Mosjé het Joodse volk op het hart dat Tora toegankelijk goed is, en zelfs als men denkt
dat de diepere kennis van Tora buiten menselijk bereik ligt, dan is dat in werkelijkheid niet zo. In schitteren-
de, poëtische taal vertelt Mosjé aan Israël dat de Tora niet buiten hun bereik ligt, wanneer zij een serieuze
poging doen om haar te begrijpen. De Tora werd aan mensen gegeven, niet aan engelen en de mitswot
werden gegeven om te worden uitgevoerd hier op aarde en niet in de hemel. „Het is niet in de hemel, zodat
men zou zeggen: wie zal naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen, zodat we ernaar kunnen luisteren
en het kunnen uitvoeren” (30:12). Moshé sluit deze vermaning af met het volgende vers: Maar deze geboden
zijn zeer nabij – in je mond en in je hart – om het te doen (30:14).

De volgorde van dit vers is zeer ongewoon. Is het niet zo dat het hart eerst denkt en voelt en motiveert, waar-
na men articuleert en spreekt? Maar de volgorde in het vers is eerst „in je mond,” gevolgd door „en in je hart
om het te doen.”

Om de boodschap van het vers te begrijpen moet men zich realiseren dat er tijden in het leven van een mens
zijn wanneer hij zich niet kan concentreren op Tora of tefilla, maar verleid wordt om tegen zichzelf te zeg-
gen: „Laat me wachten totdat ik in de stemming ben, totdat ik er klaar voor ben.” Maar zo is het niet de
bedoeling, zegt Mosjé. Laat iemand eerst bidden en Tora leren met zijn mond, dat zal z’n hart doen
ontwaken en opwekken en dan zal hij doen wat G-d hem geboden heeft. Het articuleren zal dienen als een
bron voor de motivatie. Sefer HaChinoech schrijft: „Het hart volgt de activiteiten van de mens.” En dat geldt
ook voor de woorden die de mond uitspreekt, die moitiveren het hart, het verlangen en de wil, hetgeen leidt
tot actie.

Idealiter zou het hart moeten leiden, maar er zijn tijden dat de mond de wil en de geest moet opstarten. Dit
verklaart waarom je mond vóór in je hart genoemd wordt, want er zijn tijden dat dit de enige manier is dat
iemand geactiveerd kan worden om het te doen en de mitswot uit te voeren.

Zo vinden we ook in Keriat Sjema de uitdrukking ךָׁשְפְלנַכָבְ ּוךָבְָבלְלכְָּב – bechol levavecha oevechol nafsjecha
– „met heel je hart en met heel je ziel (Devariem 6:5). Onze Geleerden intepreteren deze laatste zin: „Zelfs
als G-d je ziel wegneemt,” hetgeen betekent dat men de Almachtige moet liefhebben, zelfs als dit betekent
dat men daarvoor zijn leven moet opofferen. De Gerrer Rebbe merkte eens op dat wat waar is voor de nèfesj,
ook waar is voor het hart. Net als de uitdrukking ךָׁשְפְלַנכְָּב – bechol nafsjecha – met heel je ziel – betekent:
zelfs als je ziel van je wordt weggenomen, zo ook, zegt hij, betekent ךָבְָבללְכְָּב – bechol levavacha – met heel
je hart – dat zelfs als Hij a stick hartz – een stuk van je hart – wegneemt! Wat hij bedoelt is, dat zelfs als
iemand een mitswa doet of Tora studeert op een half-hartige manier, laat hem daardoor dan niet worden
afgeschrikt. Door onder alle omstandigheden mitswot te doen, zal hij dat uitdeindelijk doen met heel zijn
hart.

Donderdag en vrijdag 29 en 30 september is het Rosj Hasjana
(het Joodse Nieuw Jaar) 5772

ROSJ HASJANA IN HET KORT

Rosj Hasjana is het Joodse Nieuwjaar, dat de schepping van Adam en Chava (Eva) gedenkt. Op Rosj
Hasjana wordt het Boek van Leven en Dood geopend op de hemelse tafel. Op deze „Dag van de Recht-
spraak” staat iedereen voor G-d en bepleiten we onze zaak naar beste kunnen om „opnieuw te worden
geschapen” – d.w.z. dat ons nog een jaar van leven geschonken wordt.
De essentiële mitswa van Rosj Hasjana is het luisteren naar de sjofar. De tonen van de sjofar symboliseren
drie verschillende thema’s van de dag:

1. Het is het geluid van de kroning van de Koning;
2. Het is het snikkende geluid van een Joods hart;
3. Het is een alarmklok, die ons wekt uit onze spirituele sluimer.

Het is de gewoonte elkaar te groeten met de woorden: „Lesjana Tova – Ketiva Tova wiChatima Tova.” Dat
betekent: „Dat je mag worden ingeschreven in het goede boek (het Boek van het Leven).”
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Dieper inzicht in Rosj Hasjana
Door Rabbi Raphel Pelcovitz

De Innerlijke stem
Op Rosj Hasjana verzamelen de Joden zich in Schul om het geluid van de sjofar te horen. Echter, wat de
luisteraar werkelijk zou moeten doen is zijn eigen persoonlijke sjofar op wekken om zichzelf te doen ont-
waken uit zijn geestelijke sluimer, zodat hij ontvankelijk wordt en gewaar wordt van zijn eigen potentiëel.
Men moet de kol penimi – de innelijke stem, die iedereen bezit – wakker schudden, de jetser tov, de neiging
om goed te doen, die iedereen bezit, de pintele Jid, waar alle Joden van afstammen, sinds Israël gekozen
werd tot G-ds volk. De Talmoed leert ons: „ אצָאָיעֹלַמי ָׁשוִניֹצלִחם קֹואִאוְצָעָיַמי ָׁשימִנִל ְּפם קֹורִאפָֹו ׁשךְתֹור ְּבפָֹון ׁשתַָנ ,
„Wanneer men een sjofar binnen een andere sjofar plaatst en blaast, wanneer de binnenste te horen is,
vervult men de mitswa, maar als de buitenste te horen is, dan heeft men de mitswa niet gedaan” (Rosj
Hasjana 27b).
Ieder mens wordt bestuurd door twee kwachten, die vaak met elkaar in conflict zijn. Hij wordt aangetrokken
door macht, rijkdom, status, comfort, luxe, met andere woorden, tot de materiële, fysieke en wereldlijke
genoegens. Maar er is vaak ook binnenin hem een gevoel van frustratie, van ongenoegen en droefheid, want
zijn ziel hongert naar het esthetische, het intellectuele en het geestelijke. Dit is de innerlijke stem, die
onbewust kan zijn, maar dat is de „ware ik,” waar de moderne mens zo wanhopig naar lijkt te zoeken. Het is
de kol penimi die in ons moet worden opgewekt op Rosj Hasjana wanneer we jotsee willen zijn, d.w.z.,
wanneer we aan onze verplichtingen willen voldoen. Deze innerlijke stem wordt bij ieder van ons op
bepaalde momenten in ons leven gehoord. Wanneer een Jood een Jahzeit gedenkt of Jizkor zegt, wanneer
men de noden van een Joodse instituut beantwoordt, wanneer we Israël verdedigen tegen de – politieke of
militaire – aanvallen – hoe minimaal dit allemaal ook mag zijn, dan luisteren we naar de kol penimi. Wat
heeft zoveel Joden terug gebracht tot Tora-Jodendom, zoals de vele baälei tesjoeva getuigen, als het niet de
innerlijke stem is die in iedere Jood gevonden wordt?
De kracht en oppermacht van de onbewuste penimioet – het onbewuste innerlijk – in tegenstelling tot zijn
bewuste keuze en rationele rangorde van prioriteiten, de chitsonioet, werd op een fascinerende manier
beschreven door de grondlegger van de moessar-beweging, Reb Jisraël Salanter. Er was eens een man met
een onhandelbare zoon, wiens slecht gedrag zijn vader veel verdriet veroorzaakte. Deze man had ook een
leerling die in zijn huis woonde en die een bron van groot genoegen voor hem was – hij was aardig, leerde
graag en was eerbiedig – en hij was heel erg op hem gesteld. De jongens sliepen in dezelfde kamer. Op een
nacht werd de vader gewekt door de stank van rook – er was brand uitgebroken in het huis. Hij rende naar de
kamer waar de jongens sliepen. Wie van de twee zou hij het eerst redden? Reb Jisraël was ervan overtuigd
dat de vader instinctief het eerst naar zijn eigen zoon zou rennen om die te redden! Want onbewust –
bepenimioet – hield hij heel erg veel van hem.
En zo ook in het binnenste van iedere Jood, al was het slechts onbewust, heeft hij het Jodendom lief en is hij
trouw aan zijn erfenis van zijn volk. Het is deze kol penimi waarnaar we op deze dag moeten luisteren, de
stem die ons vertelt om onze prioriteiten te registreren, onze waarden te heronderzoeken en onze
verantwoordelijkheden als Joden te erkennen.
De Talmoed, in Rosj Hasjana maakt op de bovengenoemde daf een zeer rake en diepzinnige opmerking.
Daar staat dat hoewel mormaliter „twee stemmen niet te gelijk gehoord kunnen worden,” daar een
uitzondering op is: „Als het geliefd en dierbaar is, dan concentreert hij zich en hoort.” De moderne mens is
constant onderhevig aan twee „stemmen”: de roep van de buitenwereld, die seculier, werelds, materia-
listische en hedonistisch is, en de stem van het Jodendom, die geestelijk, idealistisch en gedisciplineerd is.
De eerste roep is sterk, schril en opeisend, de tweede rustig, serieus en zwijgend. Maar als hij gekoesterd en
geliefd wordt kan en zal hij gehoord worden. De innerlijke stem kan de uitwendige roep overstemmen, wat
hij is uiteindelijk sterker, zoals Reb Jisraël Slanter bewees met zijn parabel.
Een diepzinnige schrijver beelde zijn indruk van een ijsberg als volgt uit – wind, getij en ijsschotsen gaan
allemaal in één richting, en tegen deze krachten in beweegt zich majesteitelijk een ijsberg! Hoe is die in staat
dat te doen? We stellen deze vraag alleen maar omdat we slechts een klein deel van de ijsberg zien. Diep
onder water, aan de basis van de ijsberg zijn krachtigere stromingen aan het werk die de controle uitvoeren.
Mannen en vrouwen die zich gewijd hebben aan Tora-Jodendom zijn als die ijsberg. Sterk van karakter, een
moedige geest en toewijding aan Tora – dit zijn de krachtige stromen die ons in de juiste richting blijven
sturen, tegen de krachten van de samenleving in, die zo vreemd zijn aan ons geloof. Luister naar de kol
penimi binnen in je, naar de innerlijke sjofar, dan zul je het geluid van ons glorieuze verleden horen, de echo
van onze rijke erfenis; en door de leiding daarvan te accepteren zul je een betere toekomst voor jezelf vormen.
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MISJNA VAN DE WEEK – ROSJ HASJANA
Misjna 1:2

De wereld wordt op vier tijdstippen [van het jaar]
berecht: Met Pesach [het Joodse Paasfeest] betref-
fende het graan [G-d zegt: „Breng Mij de Omer
zodat Ik het graan kan zegenen” (zie Leviticus
23:10)]; op Sjavoe’ot [het Wekenfeest] betreffende
de boomvruchten [G-d zegt: „Breng Mij Stei
haLechem – de Twee Broden, zodat Ik de vruchten
kan zegenen (zie Leviticus 23:17)]. Op het Nieuwjaarsfeest [de eerste Tisjri] gaan allen die op de wereld zijn
gekomen aan Hem voorbij, als jonge lammeren [een voor een], zoals er gezegd is: „Hij die het hart van hen
allen vormt, Die acht slaat op al hun daden” (Psalmen 33:15). En Op Soekot [het Loofhuttenfeest] wordt
recht gesproken betreffende de regen [G-d zegt: „Giet water uit op het Altaar op Soekot, zodat Ik, als
verdienste voor de „Wateruitstorting” de jaarlijkse regelval zal zegenen (zie Soekot 4:9)].

Uit de Babylonische Talmoed
Rosj Hasjana 16a

Gebed voor en na

Is er een verschil tussen een gebed waarin men vraagt te worden gespaard van ziekte en een gebed voor
herstel?
Deze vraag komt op met betrekking tot de doeltreffendheid van onze gebeden voor de gezondheid van Tora-
Geleerden. Rabbi Joséf suggereert dat zulke gebeden alleen zinvol zijn volgens de mening van Rabbi Jossi,
die zegt dat de mens iedere dag berecht wordt. Maar volgens de andere Geleerden wordt de mens alleen op
Rosj Hasjana en Jom Kippoer berecht. Wat is dan volgens hen het nut van dergelijke gebeden gedurende de
rest van het jaar?
Het probleem met deze benadering is dat die andere Geleerden er zeker mee instemmen dat wij in onze
dagelijkse gebeden de tefilla voor refaénoe [de 8ste beracha van Sjemonee Esree] opnemen, waarin wij
Hasjem vragen om herstel voor alle Joden van hun ziektes. Wat heeft dat voor zin als alles reeds aan het
begin van het jaar beslist is?
Tosafot citeert een oplossing van Rabbeinoe Tam, die onderscheid maakt tussen gebeden ter voorkoming van
ziekten en gebeden voor herstel. Op Rosj Hasjana zal inderdaad beslist worden of iemand ziek zal worden
gedurende dat jaar, maar er is dan nog geen beslissing genomen of men daarvan zal herstellen. Dus het gebed
voor herstel heeft wel degelijk zin.
Dit is de betekenis van de verklaring van de Gemara van de gebeden die Rabbi Joséf noemt. Deze gebeden
„voor de zieken en zwakken” zijn bedoeld voor het herstel van de zieke en voor een blijvende goede
gezondheid van de Tora-Geleerden, die verzwakt worden door hun intensieve Tora-studie. Terwijl het gebed
om gezond te blijven alleen volgens Rabbi Jossi effectief lijkt te zijn, volgens wie er tweemaal per dag
rechtspraak is, zijn de gebeden voor herstel – zoals in refaénoe of in gebeden voor een zieke – effectief
volgens iedereen.

Praktische Halacha – Hilchot Rosj Hasjana
DE GEBEDEN EN GEDRAG OP ROSJ HASJANA EN GEDURENDE DE 10 DAGEN VAN INKEER

1. In iedere kaddisj die men zegt vanaf Rosj Hasjanah tot Jom HaKippoeriem herhaalt men het woord leëla -
dus we zeggen leëla leëla (en niet: leëla oeleëla!). Echter in verscheidene gemeentes zegt men wèl leëla
oeleëla, en in sommige gemeentes zegt men deze herhaling alleen tijdens de Neïla dienst op Jom Kippoer, en
zo is ook de minhag volgens ChaBaD1.
Aangezien in het kaddisj-gebed 28 woorden moeten zitten, zegt men nu leëla oeleëla mikol birchata in plaats
van leëla min kol birchata.2

2. Sommigen hebben de minhag om op Rosj Hasjana en op Jom Hakippoeriem de hele tefillah Sjemone
Esree te dawenen in gebogen houding en met gebogen hoofd. Sommigen buigen als zij de woorden
zochreinoe lechajiem en mie chamocha, enz. zeggen. Echter, aangezien men moet buigen bij het begin en

ּבַּפֶסַח עַל ,ּבְַארְּבָעָה פְרָקִים הָעֹולָם נִּדֹון
רֹאׁש הַּׁשָנָה ּבְ,ּבָעֲצֶרֶת עַל ּפֵרֹות הָאִילָן,הַּתְבּוָאה

ׁשֶּנֶאֱמַר ,ּכָל ּבָאֵי הָעֹולָם עֹובְרִין לְפָנָיו ּכִבְנֵי מָרֹון
הַּמֵבִין אֶל ּכָל ,הַּיֹוצֵר יַחַד לִּבָם)תהליםלג(

:ּובֶחָג נִּדֹונִין עַל הַּמָיִם.מַעֲׂשֵהֶם
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einde van de beracha Mageen Awraham en bij Modiem, moet men, voordat men aan die berachot begint
rechtop gaan staan, opdat men naar behoren kan buigen, zoals onze geleerden, hun aandenken zij tot zegen,
hebben voorgeschreven. Dat wil zeggen, zij moeten bij de eerste beracha van de Sjemonèh ’Esréh al bij de
laatste woorden van de zin voor Baroech rechtop gaan staan. Het is voorts verboden om te buigen bij het
begin en einde van de overige berachot. Daarom moet men zorgen dat men rechtop staat als men de begin-
en slotberacha zegt van die overige berachot3. Het is beter om met gestrekte ledematen te dawenen, maar met
een hart gebogen in deemoed en in tranen4.

3. Het is een verkeerde gewoonte van sommigen om hardop te dawenen en dat moeten zij niet doen, want
men hoort zachtjes te dawenen, zoals gedurende de rest van het jaar. Maar sommigen staan het toe dat men
zijn stem een klein beetje verheft, maar niet te veel. Het is van belang dat men de woorden van de tefillah
goed uitspreekt en dat men de klanken niet verandert. Het is het beste als men uit een siddoer of machzor
dawent, want daar staat de tekst van alle gebeden precies in5.

4. Gedurende het gehele jaar zegt men in de derde beracha HaKeel Hakadosj en in de 11de beracha zegt men
Mèlech oheev tsedaka oemisjpat. Vanaf Rosj Hasjanah tot Jom Hakippoeriem echter zegt men Hammèlech
Hakkadosj, resp. Hammèlech hammisjpat, omdat op deze dagen HaKaddosj Baroech Hoe optreedt in Zijn
hoedanigheid van Koning, om de wereld te berechten6.

5. Wanneer iemand zich vergist heeft en de derde beracha met HaKeel Hakkadosj geëindigd heeft, en hij
herinnert zich dat onmiddellijk, binnen de tijd dat men drie woorden kan zeggen, dan zegt hij als nog
Hammèlech Hakkadosj en hij mag dan verder dawenen7. Maar wanneer men langer gewacht heeft dan het
duurt om drie woorden te zeggen (of wanneer men al begonnen is met de volgende beracha8), dan moet men
terug gaan naar het begin van de tefillah en opnieuw beginnen. Want de eerste drie berachot worden als één
geheel beschouwd. Het zelfde geldt wanneer iemand twijfelt en niet meer zeker weet wat hij gezegd heeft9.

Ook als de gazan zich vergist heeft, moet hij teruggaan naar het begin van de tefillah, en moet hij overnieuw
beginnen en men zegt voor de tweede maal de Kedoesja10.

6. Wanneer men zich in de 11de beracha vergist heeft en Mèlech oheev tsedaka oemisjpat gezegd heeft in
plaats van Hammèlech hammisjpat, en men herinnert zich dat onmiddellijk, dan verbetert men dat alsnog,
maar wanner men het zich pas later herinnert, hoeft men niet over te dawenen, want ook in de zin Mèlech
oheev tsedaka oemisjpat wordt G-d Koning genoemd11. De Ba’al HaTanja zegt echter dat men in zo’n geval
beter vrijwillig kan overdawenen12.

7. Wie de rest van het jaar HaKeel Hammisjpat of Hammèlech hammisjpat gezegd heeft in plaats van Mèlech
oheev tsedaka oemisjpat, die heeft zijn plicht vervuld13. Het zelfde geldt voor wie de rest van het jaar
Hammèlech Hakkadosj gezegd heeft in plaats van HaKeel Hakkadosj14.

8. Tijdens het avondgebed op Erev Sjabbat, wanneer de gazan Mağeen Awot zegt in plaats van een
herhaling van de Sjemone Esree, zegt men eveneens in plaats van HaKeel Hakkadosj Hammèlech
Hakkadosj. Wanneer de gazan zich vergist heeft en hij merkt dat onmiddellijk, dan herhaalt hij alsnog vanaf
Hammèlech Hakkadosj.15 Wanneer het later ontdekt wordt, herhaalt hij het niet16.

10. De Geoniem hebben vier extra zinnen ingelast voor de tien dagen van inkeer:
In de eerste beracha: Zochreinoe lechajjiem
In de tweede beracha: Mie Chamocha Av Harachamiem
In de de voorlaatste beracha: Oechtov lechajjiem
In de laatste beracha: Oebasefer chajjiem

Wanneer iemand één daarvan heeft weg gelaten en hij herinnert zich dat pas nadat hij al de woorden Baroech
Atta Ado-nai heeft gezegd, dan gaat hij verder met de Sjemone Esree en herhaalt niets, omdat hij de Naam
van Hasjem in de afsluitende beracha al heeft uitgesproken17. Maar wanneer men de Naam van Hasjem in de
afsluitende beracha nog niet heeft uitgesproken, gaat men terug en zegt de vergeten passage alsnog en eindigt
de beracha, ondanks dat men dan misschien de Naam van Hasjem nogmaals op andere plaatsen uitpreekt18.

10. Bij de afsluiting van de Sjemone Esree zeggen sommigen Osee hasjalom in plaats van het gebruikelijke
Osee sjalom, anderen veranderen hier niet. In de Kaddisj zegt men echter wel Osee hasjalom in plaats van
het gebruikelijke Osee sjalom. 19

11. Wanneer Rosj Hasjanah op Sjabbat valt, dan beginnen sommigen Kabbalat Sjabbat met Lechoe
nerannenah, zoals op andere Sjabbatot, terwijl anderen beginnen met Mizmor leDavid en weer anderen
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beginnen met Mizmor sjier lejom haSjabbat. Ieder doet overeenkomstig zijn minhağ.20

12. Na Arawiet van de eerste avond Rosj Hasjanah zegt men tegen elkaar: Lesjanah towah tikateev we
techateem [Moge u worden ingeschreven en bezegeld in een goed jaar]. Tegen een vrouw zegt men:
Tikatewie we téchatemie. Overdag zegt men dat niet meer, want de inschrijving is al voor de middag
gebeurd. Sommigen zeggen het echter ook de tweede avond omdat men soms pas op de tweede dag berecht
wordt21.
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