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Overzicht Wajjetsee (Bereisjiet/Genesis 28:10-32:3)

Ja’akov vlucht voor Esav en verlaat Beëer Sjewa, en gaat op reis naar Charan, naar het huis van de familie
van zijn moeder. Na een oponthoud van 14 jaar in het leerhuis van Sjem en Ever hervat hij zijn reis en komt
aan bij de Berg Moria, de plaats waar zijn vader Jitschak geofferd werd, en de toekomstige plaats van het
Beit Hamikdasj. Hij slaap daar en droomt van engelen die een ladder, welke op de aarde staat en tot in de
hemel reikt, op en af gaan. Hasjem belooft hem het Land Israël, dat er een groot volk uit hem zal voortkomen
en dat hij G-ddelijke bescherming zal genieten. Ja’akov ontwaakt en zweert dat hij daar een altaar zal
bouwen en een tiende zal geven van al dat hij krijgt. Daarna reist hij verder naar Charan, waar hij Racheel
ontmoet bij een waterbron. Hij regelt met haar vader, Lawan, om zeven jaar bij hem te werken om met
Racheel te mogen trouwen, maar Lawan houdt Ja’akov voor de gek en geeft hem Racheels oudere zuster,
Lea, in plaats van Racheel. Ja’akov verplicht zichzelf nog eens zeven jaar te werken voor Lawan om ook met
Racheel te mogen trouwen. Lea baart vier zonen – Reoeween, Sjim’on, Levi en Jehoeda – de eerste stammen
van Israël. Racheel is onvruchtbaar en in een poging om Ja’akov toch kinderen te schenken, geeft zij hem
haar dienstmeid Bilha tot vrouw. Bilha baart Dan en Naftali. Daarna geeft Lea ook haar dienstmeid, Zilpa,
aan Ja’akov tot vrouw, en die baart hem Gad en Asjer. Daarna krijgt Lea nog Jissachar en Zewoelon en een
dochter, Dina. Ten slotte zegent Hasjem Racheel met een zoon: Joseef. Ja’akov besluit Lawan te verlaten,
maar Lawan die gezien heeft welk een rijkdom Ja’akov voor hem vergaard heeft, ziet Ja’akov niet gaarne
gaan en sluit een nieuw arbeidscontract met hem af. Lawan probeert zonder succes Ja’akov te beduvelen,
maar Ja’akov wordt buitengewoon rijk. Zes jaar later, wanneer Ja’akov in de gaten krijgt hoe jaloers Lawan
is op zijn rijkdom, besluit hij met zijn familie te vluchten. Lawan gaat hem achterna, maar Hasjem
waarschuwt hem Ja’akov geen kwaad te doen. Ja’akov en Lawan sluiten een overeenkomst en Lawan keert
terug naar huis. Ja’akov vervolgt zijn weg om zijn broer Esav te ontmoeten.
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HOOGTEPUNTEN VAN HAFTARA WAJJETSEE
door: Reuven Gavriel ben Nissim Ebrahimoff

Portugezen: Hosea, 11:7-12:12, Asjkenaziem: id. 11:7-13:5
Korte samenvatting 11:7-12:12
Israël zal nimmer totaal vernietigd worden, zelfs niet als zij dat verdienen. Hosea profeteert over de toekom-
stige terugkeer naar het land Israël. Het noordelijke koninkrijk is zondig, ook de koning zondigt. Ja’akov
wordt ten voorbeeld gesteld toen hij voor de strijd met Esav stond. Meer over de zonde en fraude en afgo-
derij van Israël.

Korte samenvatting 12:13-13:5
Hosea herinnert er ons aan dat ons succes in Hasjems handen ligt en niet in die van onszelf. Het koninkrijk
van de tien stammen wordt beschuldigd van afgoderij. Hasjem herinnert Israël eraan hoe Hij hen liefdevol
door de woestijn geleid heeft.

Het verband tussen de Haftara en de parasja
In de Haftara verwijt de profeet de bewoners van het koninkrijk van de Tien Stammen hun zonden. Hun
gedrag steekt schril af tegen dat van Ja’akov Awinoe, zoals dat in onze parasja beschreven wordt:

 In de parasja zet Ja’akov een steen op als monument voor Hasjem in Beit El, waar hij zweert dat hij een
tiende zal afscheiden voor Hasjem van alles wat hij verdienen zal.
In de dagen van het koninkrijk van de Tien Stammen wordt een kalf aanbeden op diezelfde plaats, Beit
El, dat daar geplaatst was door de eerste koning over de Tien Stammen, Jeravam.

 Ja’akov werd nimmer verleid door afgoderij, zelfs niet in de onzuivere atmosfeer van het huis van Lawan,
waar afgoderij bedreven werd.
De bewoners van het noordelijke koninkrijk faalden jammerlijk in dit opzicht in hun eigen land.

 Ja’akov diende Lawan trouw, ondanks diens bedriegerijen. Hij getuigde hoe hij werkte in „de hitte van de
dag en de koude van de nacht.” Hij nam nimmer iets van Lawan.
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Daarentegen verwijt Hosea het frauduleuze gedrag van de Joden in het noordelijke koninkrijk.
 Hosea wijst op het voorbeeldige gedrag van Ja’akov die al zijn vertrouwen in Hasjem stelde.

De bewoners van het noordelijke koninkrijk stelden hun vertrouwen in hun menselijke collega’s.
 Hosea stelt Ja’akov als voorbeeld als iemand die constant Tora studeerde (Rasji op 12:10).

De Tien Stammen, zowel als alle latere generaties van Joden worden aangemoedigd dat voorbeeld te volgen.
In het tweede deel dat alleen door Asjkenaziem gelezen wordt, wordt verteld hoe Ja’akov vluchtte voor zijn
moordzuchtige broer Esav en naar het huis van Lavan gaat waar hij Lea en Rachel trouwt. De rest van de
Haftara vermaant de Tien Stammen voor afgoderij, een gedrag dat zo scherp afsteekt tegen dat van Ja’akov.
De Haftara is eigenlijk een directe tegenstelling met de parasja van de week. Ja’akov die in een omgeving
van afgoderij sterk blijft in zijn vertrouwen in Hasjem, tegenover de bewoners van het noordelijke koninkrijk
die in hun eigen Heilige Land afgoden dienen.

Inzicht in Partasjat Wajjetsee
28 10 Jaäkov vertrok uit Beër Sjeva en ging naar Charan.

Jaäkov vertrok – Omdat de dochters van Kena’an slecht waren in de ogen van zijn vader Jitschak,
was Esav naar Jismaël gegaan. Daarom onderbrak men het onderwerp in de afdeling over Jaäkov en
wordt er geschreven: Toen Esav zag dat Jitschak Jaäkov zegende, enz. [Gen. 28:6]. En nadat het
verhaal over Esav beëindigd is, keert men terug naar het eerste onderwerp (Rasji).
En hij vertok – Men had niet anders hoeven te schrijven dan: Jaäkov ging naar Charan. Waarom
dan wordt zijn vertrek vermeld? Om te vertellen dat het vertrek van een rechtvaardig mens uit een
plaats indruk maakt, want zolang als de rechtvaardige in de stad is, is hij haar sieraad, haar glans,
haar pracht. Gaat hij daar weg, dan verdwijnt haar sieraad, verdwijnt haar glans, verdwijnt haar
pracht (Rasji).
En hij ging naar Charan – Hij vertok om naar Charan te gaan [maar was daar nog niet
aangekomen] (Rasji).
Voordat hij daar aankwam, vonden de hierna vermelde gebeurtenissen plaats (Sforno).

11 Hij kwam aan op de plaats en overnachtte daar, want de zon was ondergegaan; hij nam van de
stenen van de plaats en maakte ze tot hoofdkussen en legde zich op die plaats neer.

Hij kwam aan op de plaats – De Heilige Schrift vermeldt niet op welke plaats, maar bedoeld wordt
de plaats die elders genoemd wordt en dat is de berg Moria, want er staat [in Gen. 22:4]: hij zag de
plaats van verre [zoals de plaats daar de berg Moria was, zo is de plaats ook hier de berg Moria]
(Rasji). Maar Sforno verklaart: Hij kwam aan op een plaats die hij niet gepland had als zijn
bestemming. De plaats duidt op een plaats waar reizigers de nacht konden doorbrengen. Zulke
plaatsen waren in iedere stad te vinden, meestal langs de weg. Zo ook zeiden de engelen tegen Lot:
„We zullen de nacht doorbrengen op de weg” (19:2) en zo ook in de episode van de concubine in
Giva: „Breng de nacht toch niet door op de straat” [waar reizigers doorgaans verblijven] (Sjoftiem
19:20) (Sforno).
Hij kwam aan – Onze geleerden verklaren het in de betekenis van gebed. En het leert ons dat
Jaäkov het avondgebed heeft ingesteld. Nu heeft de H. Schrift de taal veranderd en niet het normale
woord voor bidden - hitpaleel - gebruikt, om u te leren dat het land hem tegemoet snelde, zoals
wordt uiteengezet in Traktaat Choelien blz. 91b en Traktaat Sanhedrin 95b (Rasji).
Want de zon was ondergegaan – Er had geschreven moeten staan: toen de zon onderging, ging hij
daar slapen. De betekenis van „want de zon was ondergegaan” is dat de zon plotseling en
onverwacht was ondergegaan, opdat hij dáár zou gaan slapen.
Hij nam van de stenen van die plaats – Die bestemd waren voor de gasten om op te zitten of aan te
eten (Sforno). [Sforno verklaart hier overeenkomstig zijn opvatting dat Jaäkov in een herberg
overnachtte.]
En maakte ze tot hoofdkussen – Hij maakte ze tot een soort goot rondom zijn hoofd want hij was
bang voor wilde dieren. Die stenen begonnen nu met elkaar ruzie te maken, en elk zei: op mij zal
deze rechtvaardige zijn hoofd te rusten leggen, nee op mij, zei de ander. Onmiddellijk maakte
HaKadosj Baroech Hoe er één steen van. En dat is de betekenis van wat er [in vers 18] gezegd
wordt: Hij nam de steen die hij als hoofdkussen gebruikt had (Rasji).
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Als Jaäkov werkelijk bang was voor het potentiële gevaar, hoe zouden die betrekkelijk kleine stenen
rondom zijn hoofd hem dan daartegen kunnen beschermen? Rav Shloma Margolis (Darkei
Hashleimut) legt uit dat Jaäkov alles deed wat in de gegeven omstandigheden voor hem mogelijk
was om zich te beschermen, en voor de rest vertrouwde hij op de bescherming van Hasjem. Iemand
die waarlijk vertrouwt op Hasjem, zal alles doen wat in zijn vermogen is in een bepaalde situatie en
de uitkomst zal dan verder in handen zijn van G-d.
En hij ging op die plaats liggen – Op die plaats lag hij wel, maar gedurende de 14 jaar die hij
gediend had in het leerhuis van Ever had hij ’s nachts niet gelegen, maar had hij zich bezig gehouden
met Tora (Rasji).

12 En hij droomde, en zie, een ladder was op de aarde geplaatst en de top daarvan reikte tot de
hemel. En kijk, engelen van G-d stegen daarlangs op en daalden er vanaf.

En zie, een ladder – G-d toonde Jaäkov in een profetische droom dat alles wat hier op aarde
gebeurt, gedaan wordt door de engelen, in opdracht van de Allerhoogste. Want de engelen van G-d,
die Hasjem naar de aarde stuurt, doen niets voordat zij zich voor Hasjem gepresenteerd hebben en
dan zeggen ze: „We hebben over heel de aarde gereisd en daar heerst rust en kalmte,” of: „de aarde
is vol geweld en bloedvergieten.” En dan beveelt G-d hen opnieuw af te dalen naar de aarde en daar
te doen wat Hij hen opdraagt. [Dus dit is de betekenis van het afdalen van en opstijgen op de ladder,
in die volgorde: eerst brengen de engelen rapport uit aan G-d over de situatie op aarde en dan zendt
Hij hen terug naar de aarde om daar de opdrachten van Hasjem uit te voeren.] (Ramban).
Gingen omhoog en omlaag – Eerst gingen zij omhoog en daarna omlaag [echter engelen komen uit
de hemel dus men zou verwachten dan zij eerst afdaalden en pas dan weer omhoog gingen]. Maar de
engelen die hem op de weg in het land Kenaän begeleid hadden, gingen het land niet uit, zij gingen
omhoog naar de hemel en nu daalden de engelen voor het buitenland af om hem te begeleiden
(Rasji).

13 En daar stond Hasjem boven hem en zei: „Ik ben Hasjem G-d van Avraham, je vader, en de G-d
van Jitschak. De grond waarop je ligt, zal Ik aan jou geven en aan jouw nakomelingen.

Stond boven hem – Om hem de beschermen (Rasji). [Dus Rasji interpreteert יולָָע als ‘boven
Jaäkov.’] Ramban daarentegen interpreteert het dat Hasjem boven aan de ladder stond.] Hij toonde
hem dat Hij boven de ladder stond en daar Jaäkov verzekerde dat zijn lot niet in handen van de
engelen lag, maar dat hij „het deel van Hasjem” [Devariem 32:9] was, d.w.z. dat G-d hem altijd ter
zijde zou staan, zoals er verderop [v. 15] staat: „Ik ben bij jou en Ik zal over je waken waarheen je
ook gaat.” Want de status van Jaäkov was superieur boven die van andere rechtvaardige mensen,
voor wie G-d zorgt door middel van de engelen, zoals er over hen geschreven staat [Tehilliem
91:11]: „Want Hij zal Zijn engelen gebieden over jou te waken op al je wegen.” [En een andere
verklaring uit de Midrasj:] Volgens Rabbi Eliëzer de Grote was dit visioen gelijk aan het visioen van
Avraham bij het Verbond tussen de Stukken, waar, d.m.v. symbolen, de toekomst van Israël onder
de vier koninkrijken voorspeld werd, zowel hun opkomst als hun val [en dat is de reden waarom de
engelen eerst omhoog gaan en dan omlaag]. G-d verzekerde Jaäkov dat Hij overal, waar hij en zijn
nakomelingen zouden zijn in de vier koninkrijken, G-d met hem en met zijn nakomelingen zou zijn
en hem [hen] uit hun handen zou redden. Hij toonde hem hoe de beschermengel van Babylonië
zeventig laddersporten zou opklimmen en weer zou afdalen [de Babylonische ballingschap duurde
zeventig jaar]; vervolgens toonde Hij hem de beschermengel van Medië [dat is Perzië] die
tweeënvijftig sporten omhoog ging en dan afdaalde [de heerschappij van Medië duurde tweeënvijftig
jaar]; daarna toonde Hij hem de beschermengel van Griekenland, die honderdtachtig sporten omhoog
klom en vervolgens omlaag ging [zolang duurde de Griekse overheersing, volgens traktaat Avoda
Zara 9a]; en ten slotte toonde Hij hem de beschermengel van Edom die omhoog ging en niet meer
naar beneden kwam [Edom is Rome, en die ballingschap is nog niet geëindigd]. Jaäkov zei tegen
hem: „Je zult tot in het graf omlaag gebracht worden” [Jesjaja 14:15]. En de Heilige, gezegend is
Hij, zei tegen Edom: „Zelfs al steig je op als een adelaar, al bouw je je nest tussen de sterren, Ik
breng je vandaar om laag” [Ovadja 1:4] (Ramban).
Engelen van G-d stegen daarlangs op en daalden er vanaf . . . en daar stond Hasjem boven hem
– Dit is een voorbode van de toekomst, wanneer de beschermengelen van de machtige volken van de
wereld hun afdaling beginnen aan het eind van de tijden, maar Hasjem, die boven aan de ladder staat
en zo waakt over Israël, zal het Joodse volk nimmer in de steek laten, zoals we weten van Jeremia
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(46:28): „Want ook als ik een einde maken aan alle volken… jou zal ik niet vernietigen” (Sforno).
De G-d van Jitschak – Hoewel wij nergens in de Schrift vinden dat de Heilige, geloofd zij Hij, Zijn
naam verbindt met rechtvaardigen die nog leven, door te schrijven: de G-d van die-en-die, omdat er
geschreven staat [in Ijov/Job 15:15]: Zie, Zijn heiligen vertrouwt hij niet, daarom verbindt Hij hier
wel Zijn naam met Jitschak, omdat zijn ogen verduisterd waren en hij in huis gevangen zat en hij
was reeds gelijk een dode en hij had al geen slechte neigingen meer [dus hij kon niet meer
struikelen] (Rasji).
De grond waarop je ligt – De Heilige, geloofd zij Hij, vouwde het gehele land Israël onder hem
samen en maakte hem zo duidelijk dat het net zo gemakkelijk was om het veroveren door zijn
kinderen alsof het slechts 4 el groot was, want dat is de plaats die een mens inneemt (Rasji). De
grond waarop je ligt is het centrum van het Land Israël (Sforno).
Aan jou zal Ik het geven – Zodat je net als je vader (26:28) en je grootvader (23:6) als een vorst
beschouwd zal worden door de inwoners van het land (Sforno).

14 Je nakomelingen zullen zijn als het stof van de aarde en jij zult je uitbreiden naar het westen en
naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden en alle geslachten der aarde zullen zich met
jou en je nakomelingen zegenen.

Uitbreiden – En je zult sterk zijn (Rasji).
Je nakomelingen zullen zijn als het stof van de aarde en jij zult je uitbreiden – Nadat je
nakomelingen als het stof van de aarde zijn geworden, zoals er geschreven staat in Jesjaja 51:23:
„Zodat je je rug tot grond gemaakt heb, als een straat voor de voetgangers,” d.w.z., nadat zij de
diepste diepten hebben bereikt [in hun latere ballingschappen], dan zullen zij zich naar alle kanten
uitbreiden [en ongekend machtig worden] (Sforno).
Naar het westen, oosten, noorden en naar het zuiden – Zoals er staat geschreven [Bamidbar
24:17]: „[Een stier komt te voorschijn uit Jaäkov…] en vernielt alle zonen van Sjeet,” want de
redding van G-d komt pas na diepste vernedering van Israël in ballingschap, zoals onze Geleerden
zeggen [Sanhedrin 95b]: „Als je een generatie ziet die zodanige vervolgingen en onderdrukking
heeft moeten doorstaan, dat het lijkt alsof ze door een woedende rivier worden overstroomd, wacht
dan en let op [want dan is de redding nabij], zoals er geschreven staat [Jesjaja 59:19]: „Want de
ellende komt als een rivier,” en onmiddellijk daarna schrijft hij: „En de verlosser komt naar Zion”
(ib. 20) (Sforno).
Alle geslachten der aarde zullen zich met jou zegenen – „Jullie zullen dan priesters van G-d
genoemd worden, de dienaren van onze G-d zullen ze jullie noemen” [Jesjaja 61:6] (Sforno).

15 Want Ik ben bij jou en Ik zal over je waken, waarheen je ook gaat, en Ik zal je terugbrengen naar
deze grond, want Ik zal je niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tegen je gezegd heb.”

Ik ben bij jou – [G-d zei dit] omdat Jaäkov bang was voor Esav en Lavan (Rasji).
Voordat Ik gedaan heb – (zo vertaalt Rasji hier).
Wat Ik tegen je gezegd heb – [Wat Ik] ten behoeve van jou en over jou [gezegd heb], wat Ik aan
Avraham beloofd heb voor zijn nakomelingen, dat heb Ik voor jou bestemd en niet voor Esav, want
Ik heb niet tegen hem [tegen Avraham] gezegd: „want Jitschak zal jouw nakomeling genoemd
worden” maar met Jitschak [Gen. 21:12, = onder Jitschak, een van de afstammelingen van Jitschak,
niet heel Jitschak [niet inclusief Esav]. Want met Jaäkov had Hij vroeger nog niet gesproken [dus het
is niet: wat ik tegen je gezegd heb, maar: wat ik over jou gezegd heb] (Rasji).

16 Daarop ontwaakte Jaäkov uit zijn slaap en zei: „Werkelijk, Hasjem bevindt zich op deze plaats,
en ik wist het niet!”

En ik wist het niet – Want als ik dat geweten had, dan zou ik niet gaan slapen op zo een heilige
plaats (Rasji).

17 En hij werd door vrees bevangen en zei: „Hoe ontzagwekkend is deze plaats, dit is niet anders
dan een huis van G-d, en hier is de poort naar de Hemel.”

En hij werd door vrees bevangen – Vanwege de fout die hij gemaakt had (Sforno).
Dit is niet anders – De plaats die ik in het visioen zag, waar de ladder stond, is niet anders dan....
(Sforno).
Dit is niets anders dan een huis van G-d – Rabbi Elazar heeft gezegd in naam van Rabbi Jossie
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ben Zimra: Deze ladder stond in Beër Sjeva (de plaats vanwaar Jaäkov vertrokken was), het midden
van het schuine (opstaande deel van de ladder) kwam juist over de (latere) Tempel, want Beër Sjeva
bevindt zich ten zuiden van Jehoeda en Jeruzalem in het noorden daarvan, op de grens van Jehoeda
en Benjamin. En Beet El lag ten noorden van het erfdeel van Benjamin, op de grens tussen Benjamin
en de zonen van Josef. Dus de ladder, waarvan de poten in Beër Sjeva stonden en de top in Beet El,
daarvan kwamen de middelste schuine (opstaande zijden) over Jeruzalem. En onze geleerden
zeggen: de Heilige, geloofd zij Hij, zei: deze rechtvaardige is gekomen in Mijn huis van
overnachting en hij zou heengaan zonder te overnachten!?” [daaruit zou dus blijken dat Jaäkov in
Beet El en niet in Jeruzalem op de berg Moria overnacht had]; en voorts zeiden zij, dat Jaäkov
Jeruzalem Beet El noemde. Maar Loez is niet Jeruzalem, dus vanwaar leren zij dat? Daarom zeg ik
dat de berg Moria in Jeruzalem uit de grond gerukt is en naar Beet El gebracht is [zodat nu inderdaad
Jeuzalem = Moria en Beet El en Loez alle drie dezelfde kunnen zijn]. En dit is tevens de verklaring
van wat er staat in Traktaat Choelien (91b), (zie Rasji op vers 11) namelijk dat de Tempel hem
tegemoet snelde naar Beet El. En dat is de betekenis van wat er staat in vers 11, waar letterlijk staat:
En hij ontmoette de plaats [doorgaans en ook hier vertaald met: Hij kwam aan op de plaats]. En
wanneer u wilt zeggen: toen Jaäkov [van Beër Sjeva naar Beet El] aan de Tempel voorbij trok,
waarom hield Hij hem dan daar niet tegen? Het antwoord op die vraag is: hij had er geen erg in om
te bidden op de plaats waar zijn voorvaderen gebeden hadden en zou men hem dan vanuit de Hemel
tegenhouden? [Maar als hij er toch geen belangstelling voor had, waarom kwam de berg hem dan
tegemoet?] Echter hij ging TOT Charan [vers 11], zoals blijkt uit Traktaat Choelien 91b. Toen hij in
Charan aankwam zei hij: „Is het mogelijk dat ik de plaats, waar mijn voorvaderen gebeden hebben,
ben voorbijgekomen, zonder er te bidden?” Nu bedacht zich hij om terug te gaan. En was al terug in
Beet El, toen het land hem tegemoet sprong (Rasji).
Ramban is het helemaal niet eens met Rasji. Volgens Ramban kwam de plaats Jaäkov onmiddellijk
tegemoet toen hij, in Charan aangekomen, bedacht dat hij in Jeruzalem niet gebeden had en hij
daarom terug wilde gaan. Alleen de gedachte om terug te gaan was al voldoende. Ramban baseert
zich hierbij op wat er staat in Traktaat Sanhedrin (95a): „Er zijn drie mensen voor wie de aarde zich
samentrok: Eliëzer – de bediende van Avraham, Jaäkov en Avisjai de zoon van Zeroeja. [Daar de
Gemara ze alledrie in één uitspraak noemt, neemt Ramban aan dat de samentrekking in alle drie
gevallen van dezelfde aard was.] Dus Jäkov ging niet terug naar Beet El en Har Moria sprong niet
naar Beet El om Jaäkov daar te ontmoeten. Het blijkt ook uit Bereisjiet Rabba 68:8, waar staat dat
net zoals Eliëzer in één dag naar Aram Naharajiem reisde, zo reisde Jaäkov in één dag naar Charan:
voor beiden trok de aarde zich op dezelfde wijze samen. Het is ook niet logisch dat de berg Moria
naat Beet El kwam, pas nadat Jaäkov vele dagreizen had afgelegd om van Charan terug te gaan naar
Beet El. En bovendien, wat heeft „het midden van de ladder” die boven Jeruzalem zou zijn, voor
bijzondere betekenis boven ieder ander deel van de ladder! Echter, Rabbi Hosjia zegt in Bereisjiet
Rabba: reeds in vers 28:7 staat dat „Jaäkov zijn vader en moeder gehoorzaamde en naar Paddam
Aram ging.” Waarom herhaalt Tora dan hier dat hij vertrok uit Beëer Sjeva? Jitschak en Rivka
woonden in Chevron en vandaar vertrok Jaäkov naar Paddam-Aram, maar hij ging eerst naar Beëer
Sjeva, want daar had zijn vader Jitschak toestemming gevraagd om het Land Israël te verlaten [maar
niet gekregen] en daar wilde Jaäkov toestemming vragen van Hasjem om het Land te mogen
verlaten. En het was in die plaats waar hij overnachtte en het visioen kreeg van de ladder en daar gaf
G-d hem toestemming om het Land Israël te verlaten. En de ladder stond met zijn poten in Beëer
Sjeva, waar hij lag te slapen, en het einde van de ladder [dus niet het midden, zoals Rasji zegt]
bevond zich boven de plaats waar later de Tempel zou komen te staan. En de top van de ladder stond
in de poortopening van de hemel, waardoor de engelen de hemel in en uit gaan. En de Heerlijkheid
van G-d stond boven de ladder. En de volgende ochtend vertrok Jaäkov van Beëer Sjeva naar Charan
en kwam daar aan in één dag en dat was de contractie van de aarde. Dit is de mening van Rabbi José
ben Zimra in Bereisjiet Rabba.
En voor wat betreft de steen, die hem als hoofdkussen gediend had en die hij oprichtte als een
gedenksteen, die zette hij niet op de plaats waar hij geslapen had, want Bëer Sjeva is niet Beel El,
maar op de plaats die „de woning van G-d” genoemd wordt, de stad die oorspronkelijk Loez heette.
Dus volgens Rabbi José ben Zimra is Loez hetzelfde als Jeruzalem, dat Jaäkov Beet El noemde.
Maar dit is niet het Beet El dat nabij Ai gelegen is, dat genoemd wordt in het Boek Jehosjoea (16:2,
18:3).
Ramban citeert nog een andere, lange Midrasj in Pirkei deRabbi Eliëzer HaGadol die zegt dat
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Jaäkov eveneens van Beër Sjeva naar de Berg Moria reisde, waar hij halverwege de dag aankwam.
Maar de zon ging plotseling onder en Jaäkov besloot daar te overnachten. In de ochtend nam hij de
twaalf stenen, die tot één steen geworden waren, en zette die daar op als een gedenksteen. Hasjem
stampte die steen in de grond en dat werd de Even Sjetia – de „Funderingsteen van de Tempel.”
Ramban cocludeert: dus alle Midrasjiem zijn het er over eens dat de aarde zich samentrok voor
Jaäkov, waardoor hij een afstand van enkele dagreizen in een ogenblik kon afleggen, mogelijk toen
hij reisde van Beëer Sjeva naar Charan, toen hij terug wilde keren naar de Berg Moria en opnieuw
toen hij van daar voor een tweede keer naar Charan ging. Maar geen van deze Midrasjiem zeggen
dat de Berg Moria van zijn plaats sprong, zoals Rasji beweert (Ramban).

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 1

Misjna 1:6

ּומִּנַיִן לַּגְדֹולָה ׁשֶהִיא ׁשֶל .ּוקְטַּנָה ׁשֶל עֶׂשְרִים ּוׁשְלׁשָה,סַנְהֶדְרֵי גְדֹולָה הָיְתָה ׁשֶל ׁשִבְעִים וְאֶחָד
רֵיהֲ,ּומׁשֶה עַל ּגַּבֵיהֶן,אֶסְפָה ּלִי ׁשִבְעִים אִיׁש מִּזִקְנֵי יִׂשְרָאֵל)במדבריא(ׁשֶּנֶאֱמַר ,ׁשִבְעִים וְאֶחָד

)שםלה(ׁשֶּנֶאֱמַר ,ּומִּנַיִן לַּקְטַּנָה ׁשֶהִיא ׁשֶל עֶׂשְרִים ּוׁשְלׁשָה.ׁשִבְעִים,רַּבִי יְהּודָה אֹומֵר.עִיםוְאֶחָדׁשְִב
,היא עֲׂשָָרּומִּנַיִן לָעֵדָה ׁשִֶה.הֲרֵי כָאן עֶׂשְרִים,עֵדָה ׁשֹופֶטֶת וְעֵדָה מַּצֶלֶת,וְׁשָפְטּו הָעֵדָה וְהִּצִילּו הָעֵדָה

מִּמַׁשְמַע ,ּומִּנַיִן לְהָבִיא עֹוד ׁשְלׁשָה.יָצְאּו יְהֹוׁשַֻע וְכָלֵב,עַד מָתַי לָעֵדָה הָרָעָה הַּזֹאת)שםיד(ׁשֶּנֶאֱמַר 
ן לָּמָה אִם ֵּכ,ׁשֹומֵַע אֲנִי ׁשֶאֶהְיֶה עִּמָהֶם לְטֹובָה,לֹא תִהְיֶה ַאחֲרֵי רַּבִים לְרָעֹות)שמותכג(ׁשֶּנֶאֱמַר 

,הַּטָיָתְָך לְטֹובָה עַל ּפִי אֶחָד.לֹא כְהַּטָיָתְָך לְטֹובָה הַּטָיָתְָך לְרָעָה,ַאחֲרֵי רַּבִים לְהַּטֹות)שם(אֱמַרֶנ
.לׁשָההֲרֵי כָאן עֶׂשְרִים ּוְׁש,מֹוסִיפִין עֲלֵיהֶן עֹוד אֶחָד,וְאֵין ּבֵית ּדִין ׁשָקּול,הַטָיָתְָך לְרָעָה עַל ּפִי ׁשְנַיִם

ּכְנֶגֶד ,מָאתַיִם ּוׁשְלׁשִים,רַּבִי נְחֶמְיָה אֹומֵר.מֵָאה וְעֶׂשְרִים,כַּמָה יְהֵא בָעִיר ּותְהֵא רְאּויָה לְסַנְהֶדְרִיןְו
:ׂשָרֵי עֲׂשָרֹות

Het groot Sanhedrin bestond uit eenenzeventig leden en het klein Sanhedrin uit drieëntwintig. Hoe weten we
dat het groot Sanhedrin eenenzeventig leden telde? Want er wordt gezegd „Verzamel Mij zeventig mannen
uit de oudsten van Israël” (Bamidbar/Numeri 11:16) met Mosjé aan het hoofd [zoals er verderop (vers 17)
staat: „en zij zullen de last van de mensen met u dragen”], dat maakt een totaal van eenenzeventig.
Rabbi Jehoeda zegt: [Het bestond slechts uit] zeventig [rechters, want de woorden „met u,” betekenen „zoals
u,” dat wil zeggen: net zo eerlijk als u, die zeventig rechters moeten net zo eerlijk zijn als Mosjé]. [De
halacha is volgens de Tanna Kamma.]
Van waar weten we dat het kleine [Sanhedrin] bestaat uit drieëntwintig [rechters]? [Daar] er staat geschreven
[met betrekking tot onopzettelijke moord] (Bamidbar/Numeri 35:24,25): „Dan zal de Edah [gemeente,
groep] rechtspreken ... en de Edah zal de moordenaar redden.” Eén Edah rechters [veroordeelt als schuldig]
en de andere kan redden [d.w.z., spreekt het „onschuldig” uit], dus we hebben [twee Edah’s of quorums die
aan elkaar gelijk zijn, dat is samen] twintig. [Dus tien rechters verklaren de persoon die terecht staat schuldig
en tien verklaren hem onschuldig.] En hoe weten we dat een groep [Edah] bestaat uit niet minder dan tien?
[Met betrekking tot de spionnen] staat er geschreven „hoe lang zal Ik deze slechte Edah nog verdragen?”
(Bamidbar/Numeri 14:27) Behalve Jehosjoea en Kalev [die niet zich niet verenigden met de anderen in het
kwade gerucht over het land] hebben we tien [spionnen en het vers noemt hen een Edah]. En van waar leiden
we die extra drie [rechters] af’? Door de implicatie van de tekst [want er staat geschreven] „Volg niet de
meerderheid om kwaad te doen.” Ik kan hieruit afleiden dat ik hen wel ten goede mag volgen; zo ja waarom
vindt de Schrift [het dan nodig] om te zeggen: „Het moet worden besloten door de meerderheid?” Om ons te
leren, dat de meerderheid om te beslissen voor het goede [d.w.z. voor een besluit van niet schuldig] niet
hetzelfde is als een beslissing ten kwade [d.w.z. een beslissing van schuldig]. Hoe dat zo? Voor een goede
[beslissing, dus een vrijspraak], is een meerderheid van één voldoende, terwijl voor een slechte [uitspraak,
dat wil zeggen, een beslissing die het „schuldig” uitspreekt] een meerderheid van twee vereist is [en omdat er
staat „en de Edah zal redden,” hetgeen betekent dat tien „niet schuldig” gestemd hebben, maar wij beslissen
zijn schuld op basis van een meerderheid van twee, vandaar zijn er ten minste tweeëntwintig rechters nodig
voor het gerechtshof]. En daar [om een impasse te voorkomen] een gerechtshof niet kan bestaan uit een even
aantal [rechters], moet er dus nog een andere aan worden toegevoegd, wat het totaal op drieëntwintig brengt.
Hoe groot moet de bevolking zijn om het in aanmerking te komen voor een [kleine] Sanhedrin [van
drieëntwintig] zijn? Honderd en twintig. Rabbi Nehemia zegt twee honderddertig, zodat elk lid besist over
[ten minste] tien (zie Sjemot/Exodus, 18:21).


