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Iedere ouder is zich ervan bewust hoe moeilijk het is om soms de gedachten van een kind te lezen.
Hier is een voorbeeld van hoe de Geleerden dit deden.

Een kind met een gevoelig karakter zit in een afgesloten tuin en vraagt om de aandacht van zijn
vader, aan wie hij zeer is gehecht. Het is duidelijk dat hij gedragen wil worden. Het probleem is
dat hij een steen in zijn hand heeft, die als moektse beschouwd moet worden en die volgens de
rabbijnse wet niet verplaatst mag worden, zelfs niet op privé-terrein. Wanneer de vader zijn kind
optilt en draagt, verplaatst hij tegelijkertijd, zij het indirect, ook de moektse steen. Wanneer hij het
kind niet optilt en draagt, zal het kind vermoedelijk boos en mogelijk volkomen overstuur raken.

De eerste Misjna van ons hoofdstuk voorziet in de oplossing van dit dilemma. Het gevaar voor de
gezondheid van het kind, hoewel geen dodelijk gevaar, was voldoende reden voor de Geleerden
om hun ban op deze indirecte vorm van vervoeren van een moektse voorwerp opzij te schuiven en
de vader mag daarom zijn kind met de steen dragen.

Tosafot werpt een interessante vraag op met betrekking tot deze regeling. Als iemand een mand
met fruit wil dragen, waarin een steen ligt, mag hij dat alleen doen als hij geen mogelijkheid heeft
om de steen te verwijderen door de mand leeg te gooien, zoals in het geval dat de mand druiven of
vijgen bevat, die kneuzen als men ze eruit gooit. Maar in het geval van harde vruchten, zoals
citrusvruchten, die niet kneuzen als ze vallen, moet men de mand leeggooien ten einde de steen
kwijt te raken, waarna men het fruit weer terug in de mand kan doen. Waarom is de vader dan
niet verplicht om de steen uit de hand van het kind te schudden, voordat hij het kind vervoert?

Een antwoord van Tosafot is nog een oefening in kinderpsychologie. Wanneer men op die manier
de steen van het kind afneemt, zal het in razernij uitbarsten, een toestand die wij juist willen
vermijden. En daarom staat ons geen andere weg open om de gezondheid van het kind te
behouden, dan om hem te dragen met de steen in zijn hand.

Hoe zit dat als het kind een munt in zijn hand heeft, in plaats van een steen? Rava wijst erop dat in
dat geval de Geleerden het de vader niet toegestaan hebben om zijn kind te dragen. De vader zal
namelijk geneigd zijn om de munt op te rapen, als het kind die laat vallen, iets wat hij niet zal doen
met een steen, en daarmee begaat hij een ernstiger overtreding door nu rechtstreeks een moektse te
verplaatsen.

Mag de vader met het kind in de tuin wandelen als de vader de ene hand van het kind vasthoudt,
terwijl het kind in de andere hand de munt vasthoudt?

Rasji beweert dat dit verboden is, omdat het kind de munt kan laten vallen en de vader geneigd
zal zijn de munt op te rapen. Rambam maakt echter onderscheid tussen het dragen van een kind
met een munt en met een kind aan de hand wandelen. In het eerste geval zal de vader, onder
invloed van de waarde van de munt, geneigd zijn te denken dat als het voor hem is toegestaan om
de munt indirect te dragen wanneer hij het kind draagt, dat het dan ook voor hem is toegestaan de
gevallen munt direct op te rapen en aan het kind terug te geven. Maar die redenering gaat niet op
in het geval waar hij met het kind met de munt aan de hand meevoert. (Beide gevallen worden
genoemd in de Sjoelchan Aroech, O.Ch. 209:1.)


