
3a CHAGIGA – HOOFSTUK EEN – HAKOL CHAJAVIEM

1) HET TYPE „CHEREESJ” DAT IS VRIJGESTELD VAN REÏA (vervolg)

Antwoord (Ravina of Rava): Een gededeeltelijke Chereesj is vrijgesteld van Reïa, zoals is afgeleid uit
Hakhel, maar hij is tot Simcha en alle andere mitswot verplicht.
De verzen met betrekking tot Hakhel houden in dat men in staat moet zijn om een ander iets te leren ten
einde verplicht te zijn, en iemand die niet kan spreken kan een ander niets leren.
Echter, iemand die niet kan spreken kan wel zelf leren, zoals werd aangetoond door de twee doofstommen
die de hele Tora bleken te kennen.
(R. Tanchum): Een Chereesj aan één oor is vrijgesteld van Reïa, zoals kan worden afgeleid van Hakhel.
R. Tanchum): Een Chigeer (lamme) aan één been is vrijgesteld van Reïa, zoals valt af te leiden van het
woord „regaliem” [benen].
Iemand met een houten poot is vrijgesteld, zoals vsalt af te leiden van het woord „pe'amiem,” want
„pe'amiem” betekent „voeten”, zoals het vers [Jesjaja 26:6) zegt: „De voeten zullen het vertrappen, de voeten
(pe’amiem) van de behoeftige, de voetzolen van de arme,” waar het vers de schoonheid van Israëls voeten
beschrijft die op de drie Pelgrimsfeesten naar Jeruzalem gaan.
(Nog een andere les van R. Tanchum): „De put was leeg, er was geen water in” (Genesis 37:24), dat leert
ons dat er wel slangen en schorpioenen in de put waren, waarin Joseef gegooid werd door zijn broers.

DE „DERASJOT” VAN R. ELAZAR BEN AZARJA

R. Jehosjoea vroeg R. Jochanan ben Beroka and R. Elazar Chasma om hem te vertellen welke derasja [les]
R. Elazar ben Azarja gegeven had.
Zij weigerden, totdat hij hen uiteindelijk overtuigd had het hem te vertellen.
De Tora vereist dat kinderen gebracht worden om te luisteren naar de voorlezing van Hakheel ten einde
degenen die hen brengen te belonen.
Hasjem zei tegen het Joodse volk: „Jullie erkennen dat ik uniek in de wereld ben, en dus zal ik jullie
erkennen als uniek in de wereld."
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Tora-woorden worden (in Kohelet 12) vergeleken met verschillende soorten voorwerpen:
1. Ze lijken op een juk dat dieren leidt, want ze leiden iemand van het pad van de dood naar het pad van het
leven.
2. Ze zijn als nagels, die groeien en toch permanent op hun plaats blijven [constant zijn, niet veranderen].
3. Ze zijn als planten, die vruchten voortbrengen.

Alle worden van Tora werden gegeven door de Ene G-d aan één leider (Mosjé); maak je oren als een
trechter, verkrijg een hart dat alle meningen hoort en onderscheidt.

Zij wilden hem aanvankelijk de derasjot niet vertellen vanwege iets dat gebeurd was.
R. Josi ben Durmaskis werd gestraft omdat hij een derasja door verteld had aan R. Elazar die daarom
gevraagd had, omdat hij de derasja toeschreef aan de persoon van wie hij hem gehoord had, terwijl het in
werkelijkheid een veel oudere en bekende derasja was, namelijk dat de landen Amon en Moav maäser ani in
het Zevende jaar moesten afscheiden. Deze landen waren namelijk niet geheiligd door de Olei Bavel [de
immigranten die terug keerden uit de Babylonische ballingschap], zodat de armen een bron van onderhoud
zouden hebben [doordat het land daar verbouwd zou mogen worden].

HET TYPE „SJOTEE” DAT IS VRIJGESTELD VAN REÏA

Een Beraita: Er zijn drie soorten Sjotee [geestelijk gestoorden]:
1. Iemand die ’s nachts alleen uitgaat [naar een onbewoonde plaats].
2. Iemand die [’s nachts] op een begraafplaats slaapt.
3. Iemand die zijn kleren verscheurd.
R. Jochanan and R. Hoena argumenteren of men alle drie moet doen of dat één genoeg is om een sjotee
genoemd te worden.


