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Kort Overzicht van parasjat Toledot (Bereisjiet/Genesis 25:19-28:9)

a 20 jaar huwelijk worden Jitschaks gebeden verhoord en Rivka wordt zwanger van een tweeling. De
zwangerschap is uiterst pijnlijk. Hasjem onthult aan Rivka dat haar lijden een voorbode in micro-
cosmos is van een wereldwijd conflict dat door alle eeuwen heen zal woeden tussen de beide volken

die afstammen van de tweeling – Rome en Israël. Esav wordt geboren en achter hem aan komt Ja’akov die
de hiel van Esav vasthoudt. Als zij opgroeien wordt Esav een jager, een man van de fysieke wereld, terwijl
Ja’akov in zijn tent zit en werkt aan de ontwikkeling van zijn geest. Op de dag van de begrafenis van hun
grootvader Avraham, bereidt Ja’akov een linzenschotel, het traditionele maal van rouwbedrijvenden. Esav
komt hongerig binnengestormd, van een vermoeiende jacht, en verkoopt zijn eerstgeboorterecht (met de
bijbehorende geestelijke verantwoordelijkheid) voor een bord met linzen, waarmee hij aantoont dat hij de
positie van eerstgeborene niet waardig is. Er breekt een hongersnood uit in Kena’an en Jitschak denkt erover
om naar Egypte uit te wijken. Maar Hasjem zegt hem, dat omdat hij gebonden was geweest als offer, hij
heilig is geworden en in het Heilige land moet blijven. Hij verhuist naar Gerar, het land van de Filisjtiijnen,
waar hij aan iedereen vertelt dat Rivka zijn zuster is, om hen beiden de sparen. De Filisjtijnen worden jaloers
op Jitschak, wanneer zij zien hoe geweldig rijk hij wordt en Avimelech, de koning, vraag hem het land te
verlaten. Jitschak graaft drie waterputten weer op, die door zijn vader gegraven waren, een profetisch
toespeling op de drie toekomstige Tempels. Wanneer Avimelech ziet dat Jitschak door Hasjem gezegend is,
sluit hij een verdrag met hem. Wanneer de nu bijna blinde Jitschak zijn einde voelt naderen, roept hij Esav
bij zich om hem, als zijn eerstgeboren zoon, zijn zegen te geven. Rivka echter, die dat hoort, reageert op een
profetische opdracht, dat de zegen op Ja’akov moet komen. Zij overtuigt Ja’akov ervan zich als Esav te
vermommen, en zo krijgt Ja’akov de zegeningen van Jitschak. Wanneer Esav in zijn frustatie hierover aan
zijn vader vertelt hoe hij zijn eerstgeboorterecht aan Ja’akov verkocht heeft, realiseert Jitschak zich dat
Ja’akov terecht dat eerstgeboorterecht verworven heeft en hij bevestigt de zegeningen die hij aan Ja’akov
gegeven heeft. Esav zweert dat hij Ja’akov zal vermoorden, en daarom stuurt Rivka Ja’akov weg naar haar
broer Lavan, waar hij een passende vrouw voor zich zal vinden.

Inzicht in de parasja

DE WAARHEID
Door Rabbi Reuven Semah

„En Ja’akov zei tegen zijn vader: ‘Ik ben Esav, uw eerstgeborene’” (27:19).

Ja’akov wordt altijd beschreven als de man van de waarheid. En toch zien we hier hoe Ja’akov tegen zijn
vader liegt. Liegt hij werkelijk?

Rabbi Avigdor Miller citeert de Talmoed als hij ons vertelt over het meningsverschil tussen Beit Hillel en
Beit Sjammai, de twee grote leerscholen uit de begin tijd van de Misjna. De vraag was: ‘ketsat merakdiem
lifnei hakala,’ hetgeen betekent: hoe dansen we voor de bruid? Rasji verklaart dat dit betekent: hoe
beschrijven we haar? Beit Sjammai zegt dat een bruid moetg beschreven worden zoals ze is en Beit Hillel
zegt dat je zeggen moet: „Ze is een mooie en bevallige bruid.” Beit Sjammai vraag aan Beit Hillel: „Maar als
ze lam of blind is, is het dan niet tegen de Tora om te zeggen dat ze mooi en bevallig is? Tora verbiedt ons
om te liegen!” Beit Hillel antwoordt: „Als iemand een lelijk product koopt voor zichzelf, en hij vindt het zelf
erg mooi, moeten we dan tegen hem zeggen dat we het lelijk vinden of moeten we zijn keuze prijzen? (De
Talmoed in Ketoebot 17a zegt dat we het moeten prijzen).
Dus we leren dat het kriterium van de waarheid is datgene wat Hasjem wil dat we zullen zeggen. Een man
gelukkig maken met zijn bruid is waarheid, maar hem datgene vertellen wat hem ongelukkig maakt is
valsheid.
De toekomstige natie van G-d redden is de grootste dienst aan Hasjem en Ja’akov deed een zeer rechtvaar-
dige daad toen hij Jitschak verleidde om de zoon te zegenen die het waard was om zo’n volk voort te bren-
gen. Een dergelijke daad is de hoogste vorm van waarheid.
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TOLDOT

26 (Levi) 6 Jitschak woonde in Gerar.
7 Toen de mannen van die plaats naar zijn vrouw informeerden, zei hij: „Zij is mijn zuster”, want
hij vreesde te zeggen: „mijn vrouw,” – „opdat de mannen van die plaats mij niet zullen
vermoorden vanwege Rivka, want zij is zeer mooi om te zien.”

Rasji Omtrent zijn vrouw – Naar. [Er staat letterlijk: ze vroegen aan zijn vrouw, maar er staat niet wat ze vroegen
en zijn vrouw antwoordde hen niet, maar Jitschak antwoordde. Daarom interpeteert Rasji dat de betekenis hier
is dat zij „omtrent zijn vrouw informeerden,” dus naar zijn vrouw informeerden.]

Ramban De Filisjtijnen moeten gedacht hebben dat de twee kinderen niet van Rivka waren.
8 Het gebeurde toen hij daar reeds lange tijd was dat Avimèlech, de koning van de Filisjtijnen uit
het venster keek, en daar zag hij hoe Jitschak met zijn vrouw Rivka speelde.

Rasji Toen hij daar reeds lange tijd was – Hij dacht: vanaf nu heb ik niets meer te vrezen, want tot nu toe hebben
zij geen geweld gebruikt en hij lette er niet op dat hij bewaakt werd.
Toen keek Avimèlech – Hij zag dat hij het bed met haar deelde. Rasjbam verklaart dat de Hebreeuwse
woorden Jitschak]יצחקמצחקאתרבקה metsacheek et Rivka] weliswaar letterlijk betekenen dat „Jitschak
speelde met Rivka” maar toen Potifars vrouw Joseef beschuldigde, gebruikte ze ook dat woord en zei: „die
Hebreeuwse man die je ons gebracht hebt יק ִּבחֶצְַל [letsacheek bie] (verderop 39:17), terwijl ze in vers 14
verklaart wat ze daarmee bedoelt: „om bij me te liggen.”

Mizrachi Hij zag – Hoe zag Avimèlech dat? Het kan toch nauwelijks mogelijk zijn dat Jitschak en Rivka zich in het
openbaar misdroegen? Maar de Zohar zegt dat Jitschak en Rivka zich bescheiden gedroegen en de gordijnen
van hun slaapkamer [overdag] dicht deden. Daaruit leidde Avimèlech af dat zij met elkaar naar bed waren
gegaan.

9 Daarop riep Avimèlech Jitschak en zei tegen hem: „Maar dat is toch uw vrouw, waarom hebt u
gezegd: „Het is mijn zuster”? Hierop zei Jitschak tegen hem: „Opdat ik niet zou sterven wegens
haar.”
10 Avimèlech zei hierop: „Wat hebt u ons aangedaan, bijna had er één van het volk met uw vrouw
gelegen en had u een schuld op ons geladen.”

Rasji Eén van het volk – Die ene speciale uit het volk, de koning.
Mizrachi Met „één uit het volk” kan niet een gewone burger bedoeld zijn, want dat had geen schuld op het hele volk

geladen.
Had u een schuld op ons geladen – Wanneer hij al bij haar gelegen zou hebben, had u een schuld op ons
geladen.

11 Daarop gebood Avimèlech aan heel het volk en zei: „Wie deze man of zijn vrouw aanraakt, die
zal zeker gedood worden.”
12 Jitschak zaaide in dat land en verkreeg dat jaar het honderdvoudige, want de Eeuwige had hem
gezegend.

Rasji In dat land – Hoewel dat niet beschouwd wordt als behorende bij het land Israël zelf, maar het land van de
zeven volken [toch leverde het hem zoveel op].
In dat jaar – Hoewel het geen normaal jaar was, maar een jaar van hongersnood.
In dat jaar in dat land – Waarom tweemaal dat? Om te vertellen dat het een moeilijk land en een moeilijk
jaar was.
Honderdvoudig – Want men had het geschat hoeveel het in staat was op te brengen en nu bracht het honderd
maal zoveel op, als waarop men het geschat had. En onze rabbijnen hebben gezegd dat men het schatte voor de
afzondering van de tienden.

Ibn Ezra [Het betekent:] het honderdvoudige van wat hij gezaaid had.
13 (drie) De man werd groot en hij werd als maar groter, totdat hij zeer groot was.

Rasji Todat hij zeer groot was – Want men zei: ik heb liever de mest van de muilezels van Jitschak dan het zilver
en goud van Avimèlech.

14 En hij bezat kleinvee en rundvee en een grote slavenstoet en de Filisjtijnen benijdden hem.

Rasji En een grote slavenstoet – Veel arbeiders.
15 En alle putten die de knechten van zijn vader gegraven hadden in de dagen van zijn vader
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Avraham, hadden de Filisjtijnen dichtgestopt en met aarde gevuld.

Rasji Hadden ze dichtgestopt – Want zij zeiden: die putten zijn ons tot ongeluk, vanwege de legers die ons komen
overvallen [en die van deze putten gebruik zullen maken, zodat zij nooit gebrek aan water zullen hebben].

16 Toen zei Avimèlech tegen Jitschak: „Ga van ons heen, want je bent ons veel te machtig gewor-
den.

Ramban Veel te machtig – Je hebt zelfs meer bezittingen dan ik heb en het is een schande als iemand rijker is dan de
koning.

Sforno Je rijkdom zou je in staat stellen om tegen mij in opstand te komen.
17 Dus ging Jitschak weg van daar en sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar, en daar woonde hij.

Rasji In het dal van Gerar – Ver van de stad Gerar.
18 En Jitschak groef opnieuw de waterputten op, die gegraven waren in de dagen van Avraham,
zijn vader, en die de Filisjtijnen na de dood van Avraham hadden dichtgegooid. En hij gaf hen
dezelfde namen die zijn vader eraan gegeven had.

Rasjbam Die zijn vader eraan gegeven had – Zodat niemand zou kunnen ontkennen dat ze van hem waren.

Rasji En hij groef opnieuw – de waterputten, die zij gegraven hadden in de dagen van Avraham, zijn vader, en die
de Filisjtijnen hadden dicht gestopt. Voordat Jitschak vertrok uit Gerar liet hij ze weer opgraven.

19 De knechten van Jitschak groeven in het dal en vonden daar een bron met levend water.
20 Nu maakten de herders uit Gerar ruzie met de herders van Jitschak, door te zeggen: „Het water
is van ons”, daarom noemde hij die bron ‘Esek’ - ruzie - omdat zij er met hem ruzie over hadden
gemaakt.

Ramban Maakten ruzie – De enige reden dat Tora dit alles vertelt, is dat het een voorbode is van wat later de Joden
zou overkomen.

Rasji Esek – Betekent protest, opschudding.
21 En zij groeven een andere put en zij maakten ook daar ruzie over, en hij noemde die ‘Sitna.’

Rasji Sitna – Hinder, schade.
Omdat zij er met hem ruzie over hadden gemaakt – Zij hadden er zich met hem over bezig gehouden in
ruzie en protesten [Esek is in het Hebreeuws: een bezigheid, een aangelegenheid].

22 Toen brak hij op vandaar en groef een andere bron en daar maakten zij geen ruzie over en hij
noemde die ‘Rechovot’ - ruimte - „Want,” zo zei hij, „nu heeft Hasjem ons ruimte verschaft zodat
wij ons kunnen uitbreiden in het land.

Rasjbam Daar maakten zij geen ruzie – Want hij was nu ver van hun weidegrond.
Rasji Uitbreiden in het land – Volgens de vertaling van Onkelos: en wij ZULLEN ons vermeerderen in het land.
23 (vier) Van daaruit trok hij op naar Beër Sjeva.

Rasjbam Van daaruit trok hij op – Uit angst, zoals blijkt uit het volgende vers.
Radak Van daaruit trok hij op – Lett.: „Hij ging omhoog.” De reden dat er staat dat hij „omhoog” ging is dat het

Land Israël op een hoger geestelijk niveau ligt dan het deel dat door de Filisjtijnen bezet was.
Al deze verhalen over het graven van waterputten en de namen die daaraan gegeven werden, zijn bedoeld om
ons te vertellen dat in dat deel van het Land Israël, dat traditioneel aan Avraham beloofd was, zijn zoon
Jitschak ongestoord kon graven overeenkomstig zijn rechten. Daar ontmoette hij geen tegenstand bij het
benoemen van de waterputten. En dit is het deel van het Land Israël dat G-d de Israëlieten zou geven in eerste
instantie (onder Jehosjoea), terwijl het gebied waar de Filisjtijnen woonden vele honderde jaren lang de bron
van oorlogen was, die de Filisjtijnen met de Israëlieten voerden en het zou pas veel later aan Israël gegeven
worden [pas in de tijd van de Masjiach].

24 De Eeuwige verscheen aan hem in die nacht en zei: „Ik ben de God van Avraham, je vader. Wees
niet bang, want Ik ben bij je en ik zal je zegenen en je nakomelingen talrijk maken, ter wille van
Mijn dienaar Avraham.

Ramban Wees niet bang – Voor de vijandigheid en jaloezie van Avimèlech en de herders van Gerar. G-d plantte een
idee in het hart van Avimèlech dat hij naar Jitschak zou gaan op een nog respectvollere manier dan hij deed
voor Avraham, door al zijn officieren mee te nemen.

Sforno Wees niet bang – dat zij je erfenis zullen verminderen, door hun voortdurend geruzie met jou.
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25 Hij bouwde daar een altaar en riep de Naam van Hasjem aan, en hij sloeg daar zijn tent op. Daar
groeven de bedienden van Jitschak een put.

Rasjbam Daar groeven de bedienden van Jitschak een put – Jitschak gaf deze put niet eerder een naam voordat zijn
bedienden daarmee klaar waren en pas nadat Avimèlech van Gerar naar hem was toegekomen om vrede met
hem te sluiten en dat verbond was bekrachtigd met een eed. Op dat moment kwamen zijn bedienden hem
vertellen dat ze een nieuwe waterbron hadden gevonden en die noemde hij Sjiva, als een herinnering aan de
eed die Jitschak en Avimèlech daar gezworen hadden.

26 Avimèlech was uit Gerar naar hem toe gekomen, met zijn vriend Achoezat en Piechol, de opper-
bevelhebber van zijn leger.

Sforno Avimèlech was uit Gerar naar hem toe gekomen – Nadat Jitschak de Naam van Hasjem had
aangeroepen.

Rasji Zijn vriend Achoezat – Onkelos vertaalt: een gevolg bestaande uit zijn vrienden.
Achoezat – Een verzameling en een bond, waardoor men bij elkaar gehouden wordt.

27 Jitschak zei tegen hen: „Waarom zijn jullie naar mij toe gekomen, terwijl jullie mij haten en mij
hebben weggezonden?”
28 En zij zeiden: „Wij hadden gezien dat Hasjem met u was, en toen zeiden wij: „Laat er toch een
eed tussen ons zijn, tussen ons en u,” dus laten wij nu een verbond met u sluiten,

Rasji Wij hadden gezien – [Er staat lett.: zij zagen wij hebben gezien, dus tweemaal het woord zien]. Wij hebben
gezien aan uw vader, wij hebben gezien aan u.
Laat er toch een eed tussen ons zijn – Laat de eed, die er was tussen ons in de tijd van uw vader er ook nu
zijn tussen ons en u.

Sforno Wij hadden gezien dat Hasjem met u was – Wij zijn niet bang voor u, maar voor G-d, Die aan uw kant is.
29 dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij ook u niets aangedaan hebben en wij alleen maar
goed voor u geweest zijn, en u in vrede hebben lieten heengaan, u, die nu gezegend is door
Hasjem.”

Ramban Dat u ons geen kwaad zult doen – Ramban interpreteert de zin aldus: „Indien u kwaad met ons wilt doen,
terwijl wij u niet slecht behandeld hebben, nu bent u de gezegende van Hasjem en we hebben geen macht over
u om u kwaad te doen, maar de tijden zullen eens keren als gevolg van het onrecht ons dan aangedaan en dan
zult u moeten terugkeren naar ons land en dan zullen we u terugbetalen voor het onrecht dat u ons heeft
aangedaan. [Wij zijn op drie manieren goed voor u geweest:] We zijn niet bezweken voor de verleiding om uw
vrouw voor onszelf te nemen; we hebben al uw bezittingen beschermd door het volk te gebieden u niet lastig
te vallen (v. 11 hierboven); we hebben niets van uw rijkdom van u afgenomen, maar we hebben u in vrede
weggestuurd met al uw bezittingen.
Waarvoor was de machtige koning van de Filisjtijnen bang? Avraham had met hem een verbond gesloten dat
hij hem en zijn zoon en kleinzoon niet zou aanvallen. Maar hij dacht: wij hebben het verbond met Avraham en
zijn zoon Jitschak verbroken door Jitschak weg te sturen, dus misschien wil hij dat verbond nu ook verbreken
en willen zijn nakomelingen [wanneer die het Land Israël in bezit hebben] ons uit ons land verdrijven. Daarom
wilde hij nu een nieuw verbond sluiten en verontschuldigde hij zich met te zeggen dat hij het eerste verbond
niet verbroken had, want dat hij hem alleen maar goed behandeld had.
Het is ook mogelijk dat Avimèlech een verbond met Avraham had gesloten omdat hij gezien had hoe machtig
die was: hij had een groot en sterk leger van meer dan driehonderd zwaarddragers (14:14) waarmee hij vier
machtige koningen had verdreven. Avimèlech was bang dat Avraham ook hem zou verdrijven en hij zag dat
ook Avrahams zoon, Jitschak zeer sterk was, dus sloot hij ook met hem een verbond.

Rasji Niets aangedaan hebben – Toen wij tegen u zeiden: ga weg van hier.
U – Behandel ons nu ook zo.

30 (vijf) Hij bereidde hun een maaltijd en zij aten en dronken.
31 ’s Ochtends stonden zij vroeg op en legden tegenover elkaar een eed af. Jitschak deed hen
uitgeleide, en zij gingen in vrede van hem heen.
32 Nog diezelfde dag kwamen de knechten van Jitschak en berichtten hem over de put die zij
gegraven hadden, en zij zeiden: „Wij hebben water gevonden.”

Ramban De knechten van Jitschak kwamen en berichtten hem over de put – Dit is dezelfde waterput waarvan
hierboven (v. 25) gezegd werd: „Daar groeven de bedienden van Jitschak een put.” Ze waren al vóór de komst
van Avimèlech begonnen te graven, en nu kwamen ze vertellen dat ze er water in gevonden hadden. Dit is
dezelfde waterput die Avraham gegraven had en die de Filisjtijnen hadden dichtgegooid en die de bedienden
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van Jitschak nu weer hadden opgegraven. En waarom vermeldt Tora dit schijnbaar onbelangrijke evenement?
Het is een zinspeling op het Tabernakel van Sjilo, dat de Filisjtijnen ook als het ware hadden „dichtgestopt”
toen zij de Ark daarvandaan hadden meegenomen. En Jitschak groef hem weer op, dat wil zeggen: de
Filisjtijnen brachten de Ark weer terug met een offer voor G-d [zie Sjmoeël I, 4:11 en 6:11].

33 En hij noemde haar Sjiva - eed - daarom heet die stad Beër Sjeva, tot op de huidige dag.

Rasji Sjiva – Zinspelend op het verbond, waarbij zij beiden zwoeren.
Rasjbam Beër Sjeva – Dit was niet hetzelfde Beër Sjeva als dat waarover wij lezen bij Avraham. Er waren twee

plaatsen met de naam Beër Sjeva, zoals we weten van Melachiem I, 19:3: „Hij kwam naar Beër Sjeva in
Jehoeda.” [Wanneer er niet nog een andere Beër Sjeva had bestaan, zou de toevoeging „in Jehoeda” overbodig
zijn geweest.]

Radak is het niet eens met Rasjbam. Volgens hem is het dezelfde plaats als die van Avraham en de reden waarom hier
een tweede verklaring gegeven wordt voor de naam, is dat de naam die Avraham aan de stad gegeven had [van
wege de zeven schapen en de eed met Avimèlech], niet blijvend was, maar nu er een tweede reden was, werd
de naam permanent. Want als een stad twee historische gebeurtenissen herdenkt, zal dat veel langer herinnerd
worden.

34 Toen Esav veertig jaar was, nam hij Jehoedit, de dochter van Beëri de Chittiet, en Basmat, de
dochter van Eilon, de Chittiet, tot vrouw.

Rasji Veertig jaar – ’Esav werd werd vergeleken met een zwijn, want er wordt gezegd [in Psalm 80:14]: Het zwijn
van het woud [’Esav] vreet het af. Wanneer hij ligt, steekt dit zwijn zijn gespleten hoeven uit, alsof hij daarmee
wil zeggen: „Kijk eens, ik ben rein” [alle andere dieren met gespleten hoeven zijn ook herkauwers en mogen
dan ook gegeten worden, maar het varken is daarop een uitzondering, het heeft wel gespleten hoeven, maar is
geen herkauwer en mag dus niet gegeten worden]. Zo zijn ook deze rovers [’Esav en zijn soortgenoten], zij
plegen geweld maar doen zich wel braaf voor. Al die 40 jaar had Esav jacht gemaakt op getrouwde vrouwen
en hen gemolesteerd. Toen hij 40 jaar werd, zei hij: vader heeft een vrouw gehuwd toen hij veertig was, dat
doe ik ook [alsof hij ook in al het andere het voorbeeld van zijn vader had gevolgd].

Rasjbam Veertig jaar – Toen was Jitschak 100 jaar oud, want hij was 60 jaar toen de tweeling geboren werd. Dus als
Tora [in 27:1] vermeldt dat Jitschak oud was, begrijpen we dat, want hij was al over de honderd.

Radak Veertig jaar – De reden dat Esav wachtte met trouwen totdat hij veertig jaar was, is dat zijn vader pas
trouwde toen hij veeertig was en hij wilde zijn vader nadoen, maar hij leefde niet volgens de levenswandel van
zijn vader Jitschak, die niet had mogen trouwen met een Kenaänitische vrouw.

Sforno Maar Jitschak maakte geen bezwaar tegen de huwelijkskeuze van Esav, zoals zijn vader Avraham wel gedaan
had. Hij had niet gezorgd voor passende vrouwen voor zijn zonen.

35 Zij waren een bitter verdriet voor Jitschak en Rivka.

Rasji Een bitter verdriet – Opstandigheid van geest, weerspannig. Alles wat zij deden was om te tergen en te
ergeren.
Voor Jitschak en Rivka – Want zij dienden afgoden.

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 1

Misjna 1:5

אֶּלָא עַל ּפִי בֵית ּדִין ׁשֶל ׁשִבְעִים ,אֵין ּדָנִין לֹא אֶת הַּׁשֵבֶט וְלֹא אֶת נְבִיא הַּׁשֶקֶר וְלֹא אֶת ּכֹהֵן ּגָדֹול
אֵין מֹוסִיפִין עַל הָעִיר .אֶּלָא עַל ּפִי בֵית ּדִין ׁשֶל ׁשִבְעִים וְאֶחָד,ת הָרְׁשּותוְאֵין מֹוצִיאִין לְמִלְחֶֶמ.וְאֶחָד

אֶּלָא עַל ּפִי בֵית ,אֵין עֹוׂשִין סַנְהֶדְרָיּות לַּׁשְבָטִים.אֶּלָא עַל ּפִי בֵית ּדִין ׁשֶל ׁשִבְעִים וְאֶחָד,וְעַל הָעֲזָרֹות
וְאֵין עֹוׂשִין .אֶּלָא עַל ּפִי בֵית ּדִין ׁשֶל ׁשִבְעִים וְאֶחָד,ין עֹוׂשִין עִיר הַּנִּדַחַתאֵ.ּדִין ׁשֶל ׁשִבְעִים וְאֶחָד

:אֲבָל עֹוׂשִין ַאחַת אֹו ׁשְּתָיִם,וְלֹא ׁשָלׁש,עִיר הַּנִּדַחַת ּבַּסְפָר
[De meerderheid van] een stam [die afgoden dient], een valse profeet en een Hogepriester [die een
halsmisdrijf heeft begaan] kunnen alleen berecht worden door een gerechtshof van eenenzeventig [rechters].
Een milchèmet resjoet [een niet-verplichte oorlog – dat zijn alle oorlogen die gevoerd worden, behalve die
ter verovering van de zeven volken en die tegen Amalek] kan alleen gevoerd worden op instructie van een
gerechtshof van eenenzeventig [rechters]. Men kan niets toevoegen aan de stad Jeruzalem of aan het
Tempelplein zonder het gerechtshof van eenenzeventig. Een „Klein Sanhedrin” [dat is een gerechtshof van
drieëntwintig rechters] voor iedere stam kan alleen aangesteld worden door een gerechtshof van eenen-
zeventig. Geen enkele stad [waarvan de meerderheid afgoden heeft aanbeden] kan een ier hanidachat
[veroordeelde stad] genoemd worden [en volledig vernietigd worden] zonder de uitspraak van het
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gerechtshof van eenenzeventig. Men kan een grensstad geen veroordeelde stad noemen [en die kan dus niet
vernietigd worden], evenmin als drie steden, maar alleen één of twee [steden].

Toelichting

Een stam – Wanneer een hele stam of de meerderheid van een stam opzettelijk afgoderij bedrijft, dan worden zij
berecht door het Groot Sanhedrin.
Een valse profeet – Dit is iemand die iets profeteert in de naam van G-d, wat hij niet in een profetisch visioen van
Hasjem ontvangen heeft. Hij is de doodstraf schuldig door wurging, uitgesproken door het Groot Sanhedrin.
Een Hogepriester – die een misdrijf heeft begaan waarop de doodstraf staat, wordt berecht door het Groot Sanhedrin.
Een milchèmet resjoet – Een vrijwillige oorlog, in tegenstelling tot een verplichte oorlog. De enige verplichte oorlogen
waren de oorlogen die onder Jehosjoea gevoerd werden om het Land Israël te veroveren op de Kena’anitische bevolking
en de oorlog tegen Amalek. Deze oorlogen waren door G-d opgedragen en hadden verder geen toestemming nodig.
Maar alle andere oorlogen hebben de toestemming nodig van het Groot Sanhedrin, voordat het leger erop uit trekt.
Hieronder vallen oorlogen ter uitbreiding van de grenzen, of ter onderwerping van andere volken, e.d.
De stad Jeruzalem of het Tempelplein – De stad Jeruzalem heeft een grotere heiligheid dan de rest van Erets Jisraël
en het Tempelplein heeft nog grotere heiligheid dan de rest van Jeruzalem. Als aan het gebied van Jeruzalem of aan dat
van het Tempelplein iets wordt toegevoegd, dan krijgt die toevoeging dezelfde hogere heiligheid. Alleen het Groot
Sanhedrin kan het gebied van Jeruzalem of het Tempelplein vergroten en zo een nieuwe heiligheid creëren.
Een Klein Sanhedrin – Dat is een gerechtshof van drieëntwintig rechters. Iedere stam had een Klein Sanhedrin, dat
alleen door het Groot Sanhedrin kon worden aangestgeld.
Een ier hanidachat – is een stad waarvan alle inwoners, of een meerderheid daarvan afgoderij hebben gepleegd. Alle
inwoners van die stad en al hun bezittingen en al hun vee moet vernietigd worden. De veroordeling hiertoe kan alleen
plaatsvinden door het Groot Sanhedrin.
Een grensstad – Een stad op de grens van het Land Israël mag niet tot ier nidachat worden uitgeroepen en zo
vernietigd worden, opdat niet vijanden van over de grens over de puinhopen van die vernietigde stad het zo
onbeschermde land kunnen binnenkomen.
En drie steden – Het Sanhedrin kan ook niet drie dicht bij elkaar gelegen steden uitroepen tot ier hanidachat. Wel
mogen twee steden worden uitgeroepen tot ier nidachat, mits de één in Jehoeda en de ander in Galilea ligt, maar niet als
ze allebei in het zelfde gebied liggen. De reden hiervoor is dat als er twee steden die dicht bij elkaar liggen, vernietigd
zouden worden, de volken zouden kunnen aanvallen.

Een Chassidisch verhaal
De ladder
Door Eliëzer Steinman

De grote Chassidische meester Rabbi Israël Ba’al Sjem Tov was gewend iedere
dag vele uren lang te davvenen [bidden]. Zijn leerlingen, die al lang hun eigen
gebeden beëindigd hadden, gingen dan in een circel om hem heen staan om te
luisteren naar de melodieën van zijn gebeden en deden hun ogen de kost aan het
schouwspel van de ziel die omhoog steeg in meditatieve gehechtheid aan zijn maker.
Het was een onderling onuitgesproken regel dat niemand van hen zijn post verliet
totdat hun meester zijn gebeden had beëindigd.
Op een dag werden ze door grote vermoeidheid en honger overvallen en een voor
een slipten zij er tussen uit, naar huis om wat te eten en even te rusten, er zeker van
dat hun leraar zijn gebeden nog enkele uren zou vervolgen. Maar toen ze terug-
keerden, bleek dat hij geëindig was toen zij weg waren.
„Vertel ons, Rebbe,” vroegen ze hem, „hoe komt het dat u vandaag zoveel vroeger
met uw gebeden klaar was?”
De Ba’al Sjem Tov antwoordde hun met een parabel: Een groep mensen maakte
eens een wandeling door een bos. Hun leider, die gezegend was met een goed
gezichtsvermogen, ontdekte een schitterende vogel boven in een hoge boom
gezeten. „Kom,” zei hij tegen zijn metgezellen, ik wil die mooie vogel vangen,
zodat we kunnen genieten van zijn gezang en kijken naar zijn wonderlijke
kleuren.”
„Hoe kunnen we die vogel bereiken,” vroegen ze, „de boom is te hoog en wij
worden gevangen gehouden hier aan de grond.”
„Wanneer jullie op elkaars schouders gaan staan,” legde de leider uit, „dan klim ik op de shcouders van de bovenste
man en dan kan ik die lokkende schat pakken.”
En dat deden ze. Zo vormden ze een ladder die reikte van de aarde tot in de hemel om hun leider naar zijn doel op te
heffen. Maar ze werden al spoedig moe van de inspanning en gingen eten en rusten en de man die de vogel gezien had,
tuimelde op de grond.


