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MISJNA: WIE IS VERPLICHT EEN „REÏA” TE BRENGEN

IEDEREEN IS VERPLICHT EEN REÏA TE BRENGEN, MET 12 UITZONDERINGEN: EEN DOOFSTOMME, EEN GEES-
TELIJK GESTOORDE, EEN MINDERJARIGE [zij worden alledrie als geestelijk onvolwaardig beschouwd],
IEMAND VAN ONBEPAALD GESLACHT [dat is iemand wiens genetaliën bedekt zijn met een vlies, zodat zijn
geslacht niet met zekerheid kan worden vastgesteld], EEN HERMAFRODIET [iemand met zowel mannelijke als
vrouwelijke genitaliën], VROUWEN EN SLAVEN DIE NIET BEVRIJD ZIJN, EN LAMME EEN BLINDE, EEN
LICHAMELIJKE ZWAKKE, EEN BEJAARDE EN IEDER DIE NIET IN STAAT IS OM TE VOET VAN JERUZALEM NAAR
HET TEMPELBINNENHOF TE KOMEN [d.w.z. ieder die ongeschikt is om naar de Tempel te komen ten gevolge
van lichamelijke ongschiktheid].
WELKE MINDERJARIGE IS VRIJGESTELD? ALLEEN WIE NIET OP ZIJN VADERS SCHOUDERFS ZITTEND VAN
JERUZALEM NAAR DE TEMPELBERG KAN KOMEN [omdat het kind onwillig is of omdat het slechte weer
schadelijk is voor het kind (Tifèrt Jisraël)]. DIT ZIJN DE WOORDEN VAN BEIT SJMMAI, MAAR BEIT HILLEL
ZEGT: HET BETREFT HIER IEDER DIE NIET ZIJN VADERS HAND KAN VASTHOUDEN EN ZO TE VOET VAN
JERUZALEM NAAR DE TEMPELBERG KAN KOMEN [ook al is hij wel in staat om op zijn vaders schouders te
zitten], WANT ER STAAT GESCHREVEN [Exodus 23:14]: „DRIE PELGRIMSTOCHTEN.”
[Beit Sjamai en Beit Hillel debatteren over wat de minimum waarden van het Korban Reïa het
Korban Chagiga zijn:] Beit Sjammai zegt: minimaal 2 zilveren maöt [2/6 = 1/3 dinar] en een Chagiga
minimaal 1 maä).

2) WAT BEDOELT DE MISJNA MET IEDEREEN?

Vraag: Wat bedoelt de Misjna met het woord „iedereen?”
Antwoord: Daar wordt een aantal mensen mee bedpeld die niet expliciet genoemd worden.
– Daar hoort toe iemand die lam was op de eerste dag van Jom Tov maar die de volgoende dag weer

gezond was.
– Of daartoe behoort iemand die blind is aan één oog (in tegernstelling tot R. Jochanan ben

Dehavai's mening).
– Of daartoe hoort iemand die hhalf slaaf en half vrij is, in overeenstemming met de Misjna

Acharona.
De scholen van Beit Sjamai en van Beit Hillel verschilden van mening of iemand die half slaaf, half
vrij is [dat is iemand die het eigendom was van twee meesters en de ene meester heeft hem bevrijd
maar de ander niet] bevrijd moet wroden door zijn meester of in zijn toestand mag blijven.

2b----------------------------------------2b
De school van Beit Hillel gaf tenslotte toe aan de school van Beit Sjammai, dat iemand die half
slaaf, half vrij is, volledig bevrijd moet worden, zodat hij kan trouwen en kinderen kan krijgen,
overeenkostig de mitswa dat een vrije Jood kinderen moet krijgen..

HET TYPE „CHERESJ” DAT IS VRIJGESTELD VAN REÏA
De Cheresj van de Misjna is iemand die geen verstand heeft, zoals een idioot en een klein kind.
The Mishnah bedoelt dat iemand die gedeeltelijk cheresj is [iemand die kan horen maar niet kan
spreken, of die kan spreken maar doof is) verplicht is tot alle mitswot.
Vraag: Een Beraita zegt dat een gedeeltelijke Cheresj is is vrijgesteld van Reïa!


