בס’’ד

5776 Ha'azienoe - Geen sjabbat Sjiera

Twee maal in het jaar lezen we een 'lied', Sjiera, uit de Tora. Eenmaal het lied dat de bné
Jisrael zongen bij de uittocht uit Egypte, Sjierat Hajam, op parasjat Besjalach en eenmaal
Sjierat Ha'azienoe, het lied dat Mosjé zong aan het einde van zijn leven.
We kunnen zien dat het om een Sjiera gaat omdat de vorm van de woorden in de tekst
van de Tora anders is in deze twee gevallen.
In Besjalach staan de woorden als een soort van bouwstenen, in Ha'azienoe in twee
kolommen met een brede lege kolom ertussen. Verder is ook de haftara van die sjabbatot
een Sjiera. In Besjalach het lied van Dewora en vandaag het lied van koning David.
Toch is er een verschil. Terwijl sjabbat Besjalach sjabbat Sjiera genoemd wordt, gebeurt
dat niet met deze sjabbat. Wat is het verschil?
Een eenvoudig antwoord is dat Ha'azienoe vaak op sjabbat Sjoewa, de sjabbat tussen
Rosj Hasjana en Jom Kippoer in, valt. Alleen als, zoals dit jaar, er nòg een sjabbat is
tussen Jom Kippoer en Soekot, krijgt Ha'azienoe zijn eigen week. Anders valt het op een
sjabbat die al een naam heeft: sjabbat Sjoewa.
We kunnen echter nog een ander antwoord geven, meer gericht op de inhoud van de twee
liederen. In tehiliem zegt Koning David: 'en ik heb op Uw liefdadigheid vertrouwd, mijn hart
juicht vanwege Uw hulp, ik zal zingen voor Hasjem als Hij mij het goede heeft gedaan'.
(psalm 13)
De uitleg van deze woorden is als volgt: wij vertrouwen dat Hasjem ons zal helpen,
ondersteunen, redden. Dat vertrouwen alleen al geeft ons vreugde. Wij zijn er helemaal
zeker van dat het eens zal gaan gebeuren. Maar het is nog niet gebeurd. Pas als het in
werkelijk bestaat dan zal ik zingen voor Hasjem.
We zien hieruit dat er een voorwaarde is voor een Sjier een lied. Hasjem moet al werkelijk
geholpen hebben. Bij Sjierat Hajam, na de uittocht was dat het geval. Die sjabbat heet dus
sjabbat Sjiera.
Sjierat Ha'azienoe heeft in zich grote beloftes voor de toekomst. Deze vervullen ons hart
met vreugde, wij vertrouwen erop dat Hasjem ons goed zal doen. Maar gedeeltelijk is dat
nog niet gebeurd. Er moet nog veel meer komen. En pas daarna kunnen we spreken over
nog een sjabbat Sjiera . Moge dat spoedig en in onze dagen gebeuren.
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