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Minhag Jisrael Dien. De gewoonte van het Joodse volk is als een voorschrift. Vandaar dat we dingen
die we 'nu eenmaal zo doen' niet zo maar mogen veranderen ook als we niet begrijpen waarom we het
doen.
Bijvoorbeeld het zwaaien met de loelav tijdens Halleel. Dit is een belangrijk onderdeel van de mitzwa
van Loelav. Wij zwaaien naar zes richtingen, oost, zuid, west, noord, naar boven en naar beneden. Zo
doen we dat acht keer, 4 maal rond de woorden Hodoe La'HAsjeem kie tov, de eerste keer, 2 maal bij
diezelfde woorden aan het einde van
Halleel, en 2 maal bij de woorden Anna Hasjeem Hosjie'a Na.
Bij de woorden Anna Hasjeem Hatzliecha Na zwaaien we echter niet, hoogstens schudden we de
loelaw een beetje.
Dit alles is u bekend. Maar waarom schudden we niet bij Hatzliecha Na? Wat is de reden voor die
minhag?
Anna Hasjeem Hosjie'a Na betekent: 'Ach, G'd, help toch'.
Anna Hasjeem Hatzliecha Na betekent: 'Ach, G'd, laat toch succesvol zijn'.
We smeken Hasjeem om ons te helpen en succesvol te laten zijn. De ene keer zwaaien we naar zes
windstreken en naar de hemel en aarde en roepen: 'Help toch', de andere roepen we: 'Geef ons
succes' en houden we de loelav praktisch stil. Wat is de uitleg van die Minhag?
Ieder mens komt in situaties waarin hij hulp nodig heeft van Hasjeem. Dat zijn momenten dat je het zelf
niet kan oplossen. Dat kunnen ogenblikken van ziekten zijn. Of van gebrek aan veiligheid. Je kan
zonder werk komen te zitten. Noem het maar op. Uit zulke situaties kan je jezelf niet alleen redden. Je
vraagt Hasjeem om hulp en het maakt je niet uit waar die hulp vandaag komt. Die kan van iedere
windstreek komen. Voor je gezondheid, werk of je veiligheid is een mens bereid om hulp van iedere
hoek uit deze wereld te accepteren. Als we maar geholpen worden, door Hasjeem.
Succes begint met onze daden. Als wij er alles aan doen om succesvol te zijn dan mogen we Hasjeem
vragen dat te ondersteunen. Maar als je zelf niets doet, wat moet er dan succesvol zijn? Als iemand
een winkel begint en er dag en nacht aan werkt - dan vraagt hij terecht aan Hasjeem om
ondersteuning. Als hij een winkel opent en er niets aan doet - waar moet Hasjeem dan Zijn beracha op
laten rusten?
Hatzlacha begint bij jezelf. Er is geen reden om naar alle kanten te zwaaien om het succes als het ware
daar te zoeken, houd die loelaw stil en besef; als ik niet begin en er alles aan doe - wat moet Hasjeem
dan succesvol maken?
Zo kwam er een man bij zijn Rebbe, in het Russische dorpje. De man deed in zaken en kon daar goed
van leven. Hij kwam afscheid nemen van zijn geliefde rebbe. Hij ging naar Amerika, de goldene
mediene, het gouden land - want daar zou hij pas echt rijk worden.
De rebbe zegende hem en zei tot: 'Als je in Amerika bent groet G'd dan van mij'.
De man snapte dit niet: 'G'd groeten kan ik hier toch ook?'
'Precies', antwoordde de rebbe, 'en dus hoef je niet naar de andere kant van de wereld te gaan om
rijker te worden, hatzalacha - succes - kan G'd je hier ook geven'.
Moeten we vluchten? Is het onveilig voor je - dan zoek je je hulp waar je die maar kan krijgen. maar
gaat het om meer, beter, rijker? G'd zegent jouw daden waar je ze ook doet. Als je ze maar doet.
Dit is een uitleg waarom we bij de woorden 'Help toch' naar alle kanten zwaaien en bij de woorden
'Maak toch succesvol' de loelav stil houden en alleen maar een beetje schudden.
Moge Hasjeem al onze inspanningen welwillend bezien en ondersteunen.
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