Toe biSjwat 2017
Antwoorden bij de vragen
Vraag 1 van 10
Welk boompje staat hier in bloei? En wat heeft die bloesem te maken met Toe biSjwat?
Antwoord: de amandelboom, het symbool voor Toe biSjwat. Rond de 15e van de maand
Sjwat (“Toe” dus) bloeit dit boompje meestal.
Vraag 2 van 10
Op de Toe biSjwat seiderschotel liggen verschillende categorieën fruit. Tot welke categorie
behoren de vruchten op de foto?
Antwoord: Deze vruchten hebben allemaal een ondoordringbare, harde pit. We eten het
vruchtvlees dat er omheen zit.
Vraag 3 van 10
Welk type mens symboliseren deze stukken fruit bij de Toe biSjwat seider?
Antwoord: Mensen die gemakkelijk zijn in de omgang maar die je uiteindelijk niet echt leer
kennen omdat ze een ondoordringbare “pit” hebben, net als dit fruit.
Vraag 4 van 10
Welke beroemde rabbijn persoon speelt zowel bij Toe biSjwat als bij Lag beOmer een
belangrijke rol en welke vrucht bij de Toe biSjwat seider heeft daarmee te maken? Zie voor
een tip dit filmpje en de foto van deze grot.
https://www.youtube.com/watch?v=oqWhgMsvj9Q
Antwoord: de Rashbi, ofwel Shim’on Bar Yochai. Hij verschool zich 13 jaar lang voor de
Romeinen, samen met zijn zoon in de grot van de foto die bij het huidige Druzendorpje
Peki’in ligt en ze aten slechts karob ofwel Johannesbrood, omdat er naast de grot alleen een
karobboom stond en nog steeds staat. Karob ligt ook op een traditionele Toe biShwat
seiderschotel.
Vraag 5 van 10
Analoog aan de Pesach seider drinken we tijdens de Toe biSjwat seider ook vier glazen wijn,
met een andere symboliek. Wat symboliseert het glas met 1/3 witte wijn en 2/3 rode wijn?
Antwoord: de lente
Vraag 6 van 10
Wat is de maanstand tijdens Toe biSjwat?
Antwoord: volle maan
Vraag 7 van 10
Wat was volgens discussies in de Talmoed de verboden vrucht in het paradijs?
Antwoord: Rabbi Meir zegt: “De vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad was een
druif…”; Rabbi Nechemia zegt: “Het was een vijg...”; Rabbi Yehuda zegt: “Het was tarwe...”
(Talmud, Brachot 40a). Niemand zegt dus: “Het was een appel.”
Vraag 8 van 10
Welke vruchten moet je tijdens de Toe biSjwat seider in ieder geval eten?

Antwoord: “Een land van tarwe en gerst, en druiven, en vijgen en granaatappelen; een land
van olijven en dadelhoning” (Devariem 8:8).
Vraag 9 van 10
Wat is de verbindende factor tussen Soekot en Toe biSjwat?
Antwoord: Het is traditie op Toe bi’sjwat aan G’d alvast te vragen om een speciaal prachtige
etrog voor Soekot (Benei Yisasschar). Na Soekot bakken we de etrog en eten hem op Toe
bi’sjwat (Likutei Maharich).
Vraag 10 van 10
Toe biSjwat is het nieuwjaar van de bomen. Welke andere drie Joodse nieuwjaren ken je?
Er zijn vier nieuwjaarsdagen in het Jodendom:
1 nisan:
1 eloel:
1 tisjré:
1 sjwat:

Nieuwjaar voor koningen en feestdagen (15 dagen voor Pesach)
Nieuwjaar voor de tienden van de kudde (zomer)
Nieuwjaar van de jaren sjmita jaren en de jubeljaren, voor het planten en de
groenten (Rosh ha’sjana)
Nieuwjaar van de bomen, volgens het leerhuis van Sjamai. Het leerhuis van
Hilel zegt: op de 15e van die maand (Toe bi’sjwat) (Misjna Rosj Hasjana, Hfd.1,
Misjna 1)

