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Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Het voederen van de vogels
Sjabbat 154b

Wat heeft het voederen van vogels te maken met manna uit de Hemel?

Op Sjabbat parasjat Besjalach lezen we in de Tora over het lied dat de Joden zongen bij de
splitsing van de zee en over het manna dat uit de Hemel viel. In vele Joodse huizen bestaat
de gewoonte om op die Sjabbat graan- of broodkruimels te leggen op een plaats waar vogels
die kunnen eten.

Deze gewoonte heeft vele verklaringen, waarvan de meest populaire, gegeven door het boek
Ta’amei HaMinhagiem , wordt toegeschreven aan de grote leider van de chassidische
beweging, de Chozé van Lublin. Het concentreert zich op de samenzwering van Datan en
Aviram om Mosjé in diskrediet te brengen, die het volk verteld had dat er op Sjabbat geen
manna zou vallen. Op vrijdagavond legden Datan en Aviram iets van hun eigen dubbele
vrijdag-portie manna daar waar het gewoonlijk viel en zij hitsten het volk op om naar Mosjé
te gaan en hem te zeggen dat hij het verkeerd had. Maar hun snode plan mislukte dankzij de
vogels die het manna opaten nog voordat iemand kon komen om het te zien. Uit waardering
voor dit gedrag van de vogels, die daarmee Mosjé’s geloofwaardigheid ophielden, geven wij
hen voedsel op de Sjabbat waarop over het manna gelezen wordt.

Deze gewoonte wordt aangevallen door een van de leidende halachische autoriteiten, de
Magen Avraham (Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 324:7), op basis van onze Gemara. Onze
Gemara zegt dat men zich op Sajabbat niet mag inspannen om de vogels, die ons onderhoud
niet nodig hebben, te voeren of van water te voorzien. Zijn bezwaar is gebaseerd op de
benadering van Rambam en Beit Josef (Orach Chaim324:11), die de conclusie van onze
Gemara interpreteren als zijnde gebaseerd op het enige criterium of de vogels voor hun
voedsel van ons afhankelijk zijn. Volgens deze interpretatie maakt het geen verschil of men
de vogels water geeft of graan.

Andere commentatoren (Rabbeinoe Nissim en Olat Sjabbat) vatten de conclusie van de
Gemara op als een vaststelling van een ander criterium – of de vogels een alternatieve bron
hebben voor hun onderhoud. Dit zou onderscheid maken tussen water, dat makkelijk in de
rivier te vinden is, en voedsel, dat niet altijd beschikbaar is. Deze benadering zou het
rechtvaardigen om de vogels in de winter op Sjabbat kruimels te geven, als de velden kaal
zijn [in Europa, want in Israël is er voor de vogels eerder een probleem om aan water te
komen in de zomer (Zwi)].

Hoewel wij de strengere benadering volgen, dat het verboden is vogels te voeren, zelfs als
geen ander voedsel voor hen beschikbaar is, is er ruimte over voor de rechtvaardiging van
de bovengenoemde mihag. De Aroech Hasjoelchan (324:3) schrijft dat de gewoonte stamt van
de traditie dat de vogels onze voorouders begeleidden bij het zingen van de lof voor Hasjem
bij de splitsing van de zee. Wij tonen onze waardering door hen voedsel te geven op de
Sjabbat wanneer wij over dit zingen leren. Als dat zo is, beweert hij, dan geven wij hen niet
alleen maar voedsel om aan hun behoefte te voldoen, maar ook voor onze eigen behoefte,
namelijk om de ervaring van onze voorouders beter te herleven en het is daarom toegestaan
om deze minhag te blijven volgen.
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