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HET TYPE SJOTEE DAT IS VRIJGESTELD VAN REÏA (vervolg)

Rav Papa heeft gezegd dat volgens Rav Hoena iemand die alles verliest wat hem gegeven wordt, een sjotee
is.

DE BRON DAT ALLEEN EEN MAN REÏA VERPLICHT IS

Vrouwen zijn vrijgesteld van de mitswa van Alia leRegel – de driejaarlijkse pelgrimstocht naar Jeruzalem.
Dit volgt uit Sjemot 23:17: „Drie maal per jaar zal al wat mannelijk is verschijnen voor je Heer, Hasjem.”
Maar ze zijn wel inbegrepen in de mitswa van Hakhel, de mitswa om eenmaal in de zeven jaar, na het
sjemittai-jaar naar Jeruzalem te komen om daar naar de voorlezing uit de Tora door de koning te luisteren.
Een hermafrodiet [tweeslachtige] en een toemtoem [wiens geslachtdelen niet zichtbaar zijn] zijn vrijgesteld
van de Mitswa van Alia le'Regel vanwege de twijfel wat hun geslacht is.
Onze Geleerden leiden van het vers af dat een hermafrodiet beschouwd moet worden als een apart soort en
daarom is hij vrijgestgeld en een toemtoem is ook vrijgesteld, zelfs al is het duidelijk dat hij een man is.
„Al wat mannelijk is” betekent dat ook jongens vanaf de leeftijd van chinoech, dat is de leeftijd waarop ze
iets kunnen leren, de Mitswa van Alia le'Regel verplicht zijn. Maar kinderen onder de leeftijd van chinoech
zijn vrijgesteld. In feite zijn kinderen alleen mideRabbanan verplicht en het vers in Sjemot 23:17 is alleen
een asmachta [een steun van Tora voor een Rabbijnse beslissing]. „Al wat mannelijk is” houdt in dat ook
mannen die door hun beroep onaangenaam ruiken, zoals leerlooiers en putjesscheppers, vrijgesteld zijn.

DE BRON DAT EEN EVED IS VRIJGESTELD VAN REÏA

Een slaaf is vrijgesteld van Reïa want een slaaf hoeft alleen die mitswot te doen die een vrouw verplicht is en
vrouwen zijn vrijgesteld van Reïa. Ook iemand die half vrij, half slaaf is, is vrijgesteld, want het vers zegt:
„al wat mannelijk is zal voor je Heer, Hasjem, verschijnen.” Dus alleen iemand die één Heer (Hasjem) heeft
en geen slaaf, die nog een andere heer heeft.

ANDERE MENSEN DIE ZIJN VRIJGESTELD

Een zieke, een blinde, een bejaarde of iemand die te zwak is om zonder schoenen te lopen, is vrijgesteld van
de Mitswa van Alia le'Regel. Daar het verboden is om het Tempelplein met schoenen te betreden, is zo
iemand vrijgesteld.
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Rabbi Akiva leidt af van Wajjikra 22:4 dat iemand die onbesneden is, is vrijgesteld van de mitswa van Reïa.
Een ritueel onrein persoon is ook vrijgesteld, want hij mag het Tempelplein niet betreden (Devariem 12:5-6).

VERZEN DIE DE AMORIEM DEDEN HUILEN

Rav Hoena huilde wegens de tegenstelling tussen Hasjems oorspronkelijke wens om te zien op de feesten
(Sjemot 23:17) en Zijn huidige verwerping van ons (Jesjaja 1:12).
Rav Hoena huilde ook wegens de tegenstelling tussen Hasjems oorspronkelijke wens dat wij zouden eten aan
Zijn tafel (Devariem 27:7) en Zijn huidige verwerping van ons (Jesjaja 1:11).
R. Elazar huilde bij de vergelijking tussen de vermaning van zijn broers door Joseef en Hasjems vermaning
van ons.
R. Elazar huilde ook bij de vergelijking tussen de vrees die Sjmoeël haNavie had voor zijn uiteindelijke
rechtspraak (Sjmoeël B 28:15) met de vrees die wij moeten hebben.
Rav Ami huilde bij het vers: „Laat iemand zijn mond in het vuil stoppen, misschien is er nog hoop” (Eicha
3:29). Zoveel lijden en dan alleen maar „hoop?”
Rav Ami huilde ook bij het vers (Tsefanja 2:3): „Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid, misschien vind je
dekking op de dag van Hasjems wraak.” Zoveel moeite en dan nog alleen maar „misschien?”
Rav Asi huilde bij het vers (Amos 5:15): „Haat het slechte, heb het goede lief en zorg voor rechtvaardigheid…,
misschien is Hasjem je gunstig gezind.” Zoveel en dan nog alleen maar „misschien!”
Rav Joseef huilde bij het vers (Misjelee 13:23): „Sommigen worden zonder rechtspraak weggenomen.” Het
gebeurde eens dat een vrouw per vegissing werd weggenomen door de engel des doods. Haar resterende
jaren werden gegeven aan een jonge, vergevingsgezinde Talmied Chacham.


