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Motsai Sjabbat (zaterdagavond) is de eerste avond van Chanoeka

Overzicht Parasjat Wajjesjev
Ja’akov vestigt zich in het land Kena’an. Zijn lievelingszoon Joseef brengt hem onrustbarende berichten over
zijn broers. Ja’akov maakt voor Joseef een mooi kledingstuk met veelkleurige strepen. Joseef wakkert de
haat van zijn broeders nog verder aan door hen te vertellen over zijn profetische dromen – korenschoven die
zich voor zijn schoof buigen, en de zon, de maan en de sterren die voor hem buigen – ze zijn een aanwijzing
dat zijn familie hem tot koning zal benoemen. De broeders beschuldigen Joseef van usurpatie en besluiten
hem te executeren. Wanneer Joseef in Sjechem aankomt, waar zijn broers de kudden weiden, besluiten zij
hem, op aanwijzing van Re’oeween [Ruben], niet te doden maar hem in een put te werpen. Het was
Re’oeweens bedoeling Joseef te redden. Jehoeda overreedt vervolgens de broers om Joseef uit de put te halen
en hem te verkopen aan een karavaan voorbijrijdende Ismaëlieten. Re’oeween komt terug naar de put en
vindt die leeg. Hij verscheurt van verdriet zijn kleren. De broers hebben het kledingstuk van Joseef in het
bloed van een geslacht geitje gedoopt en tonen dat aan Ja’akov, die veronderstelt dat Joseef verscheurd is
door een wild beest. Ja’akov is ontroostbaar. Intussen is Joseef in Egypte verkocht aan Potifar, de
commandant van de lijfwacht van Par’o. Een apart hoofdstuk in de parasja is gewijd aan Jehoeda, wiens
zoon Er voor straf sterft omdat hij weigert zijn vrouw Tamar zwanger te maken. Onan, Jehoeda’s tweede
zoon, trouwt met Tamar in een zwagerhuwelijk. Hij wordt onder vergelijkbare omstandigheden gedood.
Wanneer de vrouw van Jehoeda overlijdt, probeert Tamar kinderen te krijgen van Jehoeda, omdat zij door
middel van profetie weet dat uit haar nakomelingen via de lijn van Jehoeda en de dynastie van David de
masjiach zal voortkomen. Intussen stijgt Joseef in macht in het huis van zijn meester in Egypte. Zijn
buitengewone schoonheid trekt ongewild de aandacht van de vrouw van zijn meester. Woedend als hij haar
avances verwerpt, beschuldigt zij Joseef ervan, dat hij geprobeerd heeft haar te verleiden. Joseef wordt in de
gevangenis gegooid. In de gevangenis voorspelt Joseef met succes de droom van de opperschenker van Par’o
(Farao), die in ere hersteld wordt, en de droom van de chef-kok van Par’o die wordt opgehangen. Ondanks
diens belofte, vergeet de opperschenker Joseef te helpen, en Joseef moet in de gevangenis blijven.
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Haftara Wajjesjev (Amos 2:6-3:8)

De voorspelling van de val van Edom
Door Reuben Ebrahimoff

De Haftara opent met woorden over de zonden van de Tien Stammen. Zij hadden vier zonden begaan
waarmee Hasjem buitengewoon ongelukkig was: 1. afgoderij, 2. immoreel gedrag, 3. bloedvergieten en 4. de
Israëlitische rechters waren omkoopbaar. De eerste drie was Hasjem bereid te vergeven maar tot vergiffenis
van de vierde was Hasjem niet bereid. Een eerlijk mens heeft recht op een eerlijk rechtsoordeel en wanneer
mensen voor „G-d gaan spelen” met de levens van anderen, dan kunnen zij beter eerlijk zijn. De Haftara
vervolgt met de feiten dat de Joden heilig moeten zijn, want zo niet, dan worden zij gestraft en zullen er zich
tragedies aan hen voordoen. Hasjem heeft ons de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Wij hebben de keuze
om het Jodendom te gebruiken als een levenswijze of niet. Maken wij gebruik van deze mogelijkheid? Of
beschouwen wij het Jood-zijn als een last? In dat geval krijgen wij een lesje van de Profeet Amos. Wij leren
over het verleden van het Emoritische volk. Ondanks dat zij de sterkste waren van de zeven volken die
Israëls vijanden vormden, vernietigde Hasjem hen met gemak wegens hun afschuwelijk gedrag. Wij moeten
ons altijd realiseren en niet vergeten dat Hasjem ons voortdurend gadeslaat en Hij is steeds bereid ons te
belonen of te straffen. De Haftara bespreekt waarom Hasjem zo streng is voor de Joden. Dat is omdat Hij
zoveel van hen houdt. Dat stelt ons in staat ons zelf te beschouwen en tesjoewa te doen en onszelf te
verbeteren zoveel als mogelijk is.
De Joden worden aangespoord om de woorden van de Profeet serieus te nemen want deze woorden geven de
toekomstplannen van Hasjem weer en eens zullen zij bewaarheid worden. Het zijn niet slechts gedachten van
de Profeet, maar het zijn woorden die de Profeet door Hasjem in de mond gelegd zijn. Amos gaat verder en
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vertelt ons dat de Profeten een geheime kennis hebben. Hasjem doet niets zonder eerst zijn plannen aan zijn
dienaren te onthullen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja
In de openingsverzen van de Haftara van deze week beschuldigt Amos bepaalde Joden ervan de Tsaddiek
(een rechtvaardig iemand) voor geld te hebben verkocht en de arme voor schoenen. In de Parasja verkopen
de zonen van Ja’akov Joseef, de tsaddiek in slavernij en van het geld dat zij voor hem krijgen kopen zij
schoenen voor zichzelf.

De moraal van de Haftara
Het ligt in de menselijke natuur om zijn eigen zonden te bagatelliseren. Een beetje Lasjon hara is toch niet
zo erg. „Ik heb de Sjabbatwetten niet zo goed bestudeerd, dat is toch niet zo erg.” Ik heb geen beracha
gemaakt voor het voedsel dat ik gegeten heb. Het was trouwens niet zo kosjer. Wat kan mij overkomen.”
Goed? Fout! Alleen omdat Hasjem ons niet bij iedere overtreding een „bekeuring geeft voor te hard rijden”
iedere keer dat wij langs Zijn radarscherm zoemen, betekent dat nog niet dat Hij onze overtreding niet heeft
opgeschreven. Voordat je de keuze maakt om een mitswa te doen, dan wel een awera [overtreding], vraag
jezelf dan eens af of het de moeite waard is. Je zonden negeren wist hen nog niet uit.

Inzicht in Parasjat Wajjesjev 5773
Rabbi Sjmoeël bar Nachman verklaarde het vers [Jeremiahoe 29:11]: „Want Ik ken de gedachten die
Ik denk over jou, zegt Hasjem, gedachten van vrede en niet van slechtheid, ten einde je toekomst en
hoop te geven.” De stammen[de broers] hielden zich bezig met de verkoop van Joseef; Joseef hield zich
bezig met zijn zak en vasten [uit angst en verdriet over zijn slavernij]; Reoeween was bezig met zijn
zak en vasten [als boete omdat hij het bed van zijn vader verplaatst had]; Ja’akov was bezig met zijn
zak en vasten [in verdriet over Joseef]; Jehoeda hield zich bezig met het vinden van een vrouw en
HaKadosj Baroech Hoe hield Zich bezig met de schepping van het licht van Masjiach.

(Bereisjiet Rabba 85:1)

38 1 Het gebeurde in die tijd dat Jehoeda wegtrok van zijn broers en zich aansloot bij een man uit
Adoellam, wiens naam Chiera was,

Het gebeurde in de tijd dat Jehoeda weg trok – Er staat letterlijk: „in de tijd dat Jehoeda afdaalde.” Zijn
afdaling was figuurlijk, in de zin dat zijn broers hem uit zijn positie als leider gezet hadden. Deze vertelling
interuppeert het verhaal over Joseef om ons te leren hoe Jehoeda’s broers hem verlaagden in aanzien ten
gevolge van de gebeurtenis met Joseef, want toen zij hun vaders verdriet zagen, gaven zij daar Jehoeda de
schuld van. „Jij adviseerde ons om hem te verkopen,” verweten ze hem. „Als je ons gezegd had hem terug te
sturen naar zijn vader, dan hadden we naar je geluisterd!” Als gevolg van deze ontwikkeling besloot Jehoeda
weg te gaan van zijn familie en zich te vestigen in Adoelam, waar hij de zakenpartner werd van Chiera (Rasji).
Vanwege Jehoeda’s verantwoordelijkheid voor Ja’akovs lijden werd hij terugbetaald met het verlies van zijn
twee oudste zonen, zodat hij het verdriet zou ervaren dat hij zijn vader had aangedaan (Sforno). Inderdaad
citeert de Midrasj Rabbi Jochanan dat Jehoeda met gelijke munt betaald werd. De broers, geleid door Jehoeda,
verwondden Ja’akov door hem het kledingstuk van Joseef te laten zien, gedompeld in het bloed van een
geslachte geit, en tegen hem zeiden: „Herkent u dit?” En Jehoeda werd geconfronteerd met een vernedering in
het openbaar toen Tamar hem in precies dezelfde woorden vertelde om het bewijs van hun rendez-vous te
identificeren (verderop in vers 25).

2 dat Jehoeda daar een dochter van een Kanaänitische man zag, wiens naam Sjoea was en hij nam
haar en kwam bij haar.

Een Kanaänitische man – Een koopman (Rasji, op basis van Traktaat Pesachiem 50a). De meeste
commentatoren vertalen Kanaänitisch hier met „koopman,” want het lijkt toch onwaarschijnlijk dat Avraham
Jitschak en Jitschak Ja’akov aanspoorde om geen Kenaänitische vrouw te nemen en dat Jehoeda dat wel zou
doen? Alschich verklaart dat de Tora hier de ongebruikelijke uitdrukking ‘Kenaänitisch’ gebruikt in de
betekenis van koopman, omdat zijn familie woonde tussen de vervloekte Kenaäniten, hetgeen hen ongunstig
beïnvloedde (Alschich). Dat zou de verklaring zijn voor het zondige gedrag van Jehoeda’s twee oudste zonen,
zoals hierna beschreven staat. Joodse traditie heeft altijd de nadruk gelegd op het belang van de invloed van
een omgeving op de mensen en Joden waren altijd bereid om zich opofferingen te getroosten om hun kinderen
op te voeden in kringen van mensen met een hoge moraal.

3 Zij werd vervolgens zwanger en kreeg een zoon, die hij Er noemde. 4 Daarop werd zij nogmaals
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zwanger en kreeg een zoon en zij noemde hem Onan. 5 En zij kreeg nogmaals een zoon en zij
noemde hem Sjela en hij was in Cheziev toen zij hem baarde.

Jehoeda en de dochter van Sjoea kregen snel achter elkaar drie zonen. Jehoeda noemde de eerste Er, hetgeen
letterlijk betekent: Ontwaak! De dochter van Sjoea noemde haar tweede zoon Onan. Het woord Onan heeft de
bijbetekenis van klagen en verdriet (Ramban) [Een oneen is iemand die rouwt om een naast familielid voordat
die begraven is]. Volgens de Midrasj heeft de naam Er de bijbetekenis van vroegtijdige dood of kinderloosheid
en de naam Onan verwijst naar het verdriet dat hij zichzelf en zijn ouders zou veroorzaken.
Rasji vindt het moeilijk dat Tora zonder duidelijke reden vertelt waar de derde zoon werd geboren. Hij
suggereert daarom dat de plaats genoemd wordt vanwege het ongeluk dat haar daar overkwam, want nadat zij
van Sjela bevallen was, kon zijn geen kinderen meer krijgen. Hierop wordt gezinspeeld met het woord
Cheziev, dat is afgeleid vanכזב– ChaZaV – ophouden, falen of valsheid (Rasji).
Dat zoveel uitspraken van de Aartsvaderen en hun nakomelingen profetische toespelingen bevatten, waarvan
de sprekers zich niet bewust waren, wijst erop dat zij zodanig begiftigd waren met profetische geest dat zij
voortdurend aan het profeteren waren (Sechel Tov).

6 Toen nam Jehoeda een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene en haar naam was Tamar. 7 Maar Er, de
eerstgeborene van Jehoeda was slecht in de ogen van Hasjem en Hasjem liet hem sterven. 8 Daarop
zei Jehoeda tegen Onan: „Kom bij de vrouw van je broer en voltrek een zwagerhuwelijk met haar
en verwek nakomelingen voor je broer.”

Jehoeda’s zonen trouwen Tamar, maar sterven ten gevolge van hun zonde.
Tamar werd de moeder van Jehoeda’s kinderen (zie hierna), en de voorouder van de Dynastie van David.
Volgens de Midrasj was zij de dochter van Noachs zoon Sjem (Bereisjiet Rabba 85:10). Daar zij zo’n
belangrijke rol zou spelen in de dynasty van Israël, is het onvoorstelbaar dat zij van Kenaänitische afkomst
was. Het is duidelijk dat zij de dochter moet geweest zijn van een vreemdeling die in Kenaäan woonde.
Er was nog zeer jong toen hij trouwde, want alle gebeurtenissen die verhaald worden in dit hoofdstuk, speelden
zich af in de tweeëntwintig jaar tussen de verkoop van Joseef en Ja’akovs afdaling naar Egypte (Seder Olam).
De Tora vermeldt dat Er en Onan stierven vanwege hun zonde en de aard van hun zonde wordt vermeld in vers
9. Tamar was een beeldschone vrouw en Er en Onan wilden haar schoonheid niet bederven door een
zwangerschap en daarom verspilden zij hun zaad. Wegens deze zonde – die G-d hen extra zwaar aanrekende
omdat zij de kleinzonen waren van Ja’akov, moesten zij vroegtijdig sterven. (Rasji).
En voltrek een zwagerhuwelijk – Voor de details van een zwagerhuwelijk, zie Devariem 25:5-6. In het kort: als
een man sterft zonder nakomelingen, verplicht de Tora zijn broer met de weduwe te trouwen en de zoon die uit
dit huwelijkgeboren wordt, wordt verondersteld de geestelijke zoon te zijn van de overledene. Wie weigert een
dergelijk zwagerhuwelijk – jibboem – te sluiten, moet het ritueel van chalitsa ondergaan, dat beschreven staat in
Devariem 25:7. [Tegenwoordig wordt alleen nog het ritueel van chalitsa uitgevoerd.] Ramban beschrijft het
proces van jibboem [waarbij de ziel van de dode broer, als het ware, een nieuw leven verkrijgt] als een van de
mysteries van Tora. Reeds voordat de Tora was gegeven wist men al van de geestelijke voordelen van jibboem,
maar in die oude tijden kon deze verplichting ook door andere familieleden dan de broers worden uitgevoerd,
zoals Jehoeda [zij het zonder te weten] deed, zoals later vermeld wordt.

9 Nu wist Onan dat zo’n kind niet voor hem zou zijn en wanneer hij nu bij de vrouw van zijn
broer kwam, liet hij het [zaad] verloren gaan in de aarde, zonder zaad te geven voor zijn broer.

Dat zo’n kind niet voor hem zou zijn – Onan was op de hoogte van de mystieke betekenis van jibboem en
zodoende wist hij dat een kind, geboren uit zijn huwelijk met Tamar, een reïncarnatie zou zijn van de ziel van
Er en hij was te egoïstisch om hieraan mee te werken (Ramban).

10 Maar het was slecht in de ogen van Hasjem, wat hij gedaan had en Hij liet ook hem sterven.
11 Toen zei Jehoeda tegen zijn schoondochter Tamar: „Blijf als weduwe zitten in het huis van je
vader, totdat mijn zoon Sjela opgegroeid is.” Want hij dacht: „Opdat hij niet ook zal sterven, zoals
zijn broers.” En zo ging Tamar wonen in het huis van haar vader.

In plaats van dat hij Sjela de gelegenheid gaf om jibboem te doen met Tamar, wees hij haar af onder het
voorwendsel dat hij wilde dat Sjela eerst zou opgroeien, maar het vers informeert ons dat zijn ware bedoeling
was dat hij Tamar ervan verdacht dat zij het soort vrouw was wier echtgenoten stierven om wat voor reden dan
ook (Rasji).
Ramban is het daar niet mee eens, want Jehoeda moet hebben geweten dat Er en Onan waren gestorven ten
gevolge van hun eigen zonden. Echter, Jehoeda bedoelde precies wat hij zei. Hij was bang dat Sjela nog niet
rijp was en dat hij in dezelfde val zou tuimelen als zijn broers. Wanneer hij ouder en wijzer zou zijn, zou hij
zich realiseren dat hij hun voorbeeld niet moest volgen.

12 Na verloop van lange tijd stierf de dochter van Sjoea, de vrouw van Jehoeda en toen Jehoeda
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getroost was trok hij op naar de scheerders van zijn kleinvee, hij en Chiera, zijn collega, de Adoel-
lamiet, naar Timna.

Hij trok op naar de scheerders van zijn kleinvee – Om toezicht te houden op het scheren (Rasji).
13 En aan Tamar werd als volgt bericht: „Zie, uw schoonvader trekt op naar Timna om zijn
kleinvee te scheren.”

Trekt op naar Timna – Maar bij Sjimsjon zegt men: „nu daalde Sjimsjon af naar Timna” (Sjoftiem 14:1). Het
was namelijk gelegen op de helling van de berg; men steeg daarnaar op van de ene kant [van de voet van de
berg] en men daalde ernaar af vanaf de top van de berg (Rasji).

14 Toen legde zij haar weduwekleed af, bedekte zich met een sluier en omhulde zich en ging zitten
aan de ingang van Enajim, dat lag aan de weg naar Timna, want zij had gezien dat Sjela was
opgegroeid maar zij was hem niet tot vrouw gegeven.

Bedekte zich met een sluier – Opdat hij haar niet zou herkennen (Rasji).
Aan de ingang van Enajim – [Enajim – –עינים ogen] Onze Geleerden verklaren (in Sota 10a) dat zij ging
zitten aan de ingang van de woning van onze Aartsvader Avraham, die de ogen van de mensen opende (Rasji).
Maar zij was hem niet tot vrouw gegeven – Dit verklaart waarom Tamar een dergelijk onachtenswaardig iets
deed. Ze was vast besloten kinderen van Jehoeda te krijgen (Rasji). Daar ze die niet kon krijgen van Sjela, had
ze geen andere keus dan dat ze die van Jehoeda zelf zou krijgen (Gur Arjé). Dit was een onderdeel van G-ds
plan, want Hij wilde dat de dynastie van de Masjiach zou voortkomen uit Tamar en Jehoeda, die rechtvaardiger
was dan Sjela (Sforno).

15 Jehoeda zag haar en dacht dat zij een publieke vrouw was, want zij had haar gezicht bedekt.
16 Hij wendde zich tot haar op de weg en zei: „Kom, ik wil bij je komen,” want hij wist niet dat het
zijn schoondochter was. En zij zei: „Wat geeft u mij als u bij mij komt?” 17 En hij zei: „Ik zal je een
geitenbokje van mijn kleinvee zenden.” Waarop zij zei: „Als u mij een onderpand geeft tot u het
gestuurd heeft.” 18 En hij zei: „Wat voor een onderpand zal ik je geven?” en zij zei: „Uw zegelring
en uw snoer en de staf die u in uw hand heeft.” Hij gaf haar dat en kwam bij haar en zij werd
zwanger van hem.

Wat geeft u mij – Tamar verlangde geen geld en zou het geweigerd hebben als hij haar dat had aangeboden.
Zij wilde iets dat zij later kon gebruiken om te bewijzen dat Jehoeda haar partner was geweest, zodat haar
zwangerschap zou worden erkend als het resultaat van een jibboem [zwagerhuwelijk] (Sforno). Zo groot was
de passie die in hem brandde ten gevolge van de G-ddelijke interventie (Abarbanel) dat Jehoeda haar drie
waardevolle voorwerpen gaf als onderpand voor één enkele geit (Ibn Ezra), voorwerpen die hem definitief
zouden indentificeren.
De morele basis voor de vereniging van Tamar en Jehoeda – De geschiedenis van de mensheid is het
verhaal van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. In tijden wanneer er een enorm potentieel is voor een
doorbraak van het goede, vechten de krachten van het kwade met enorme felheid terug, net als een leger, dat
met zijn rug tegen de barricades staat, uit alle kracht terugslaat. Tamar was een grote en rechtvaardige vrouw,
die door G-d was aangesteld om de stammoeder te worden van de dynastie van David en ze wilde met alle
geweld die opdracht vervullen. En zo, op het moment dat zaad van David en de Masjiach kon ontstaan door het
huwelijk van Tamar met een zoon van Jehoeda, ontstond er een norme weerstand van de Satan, die het kwaad
vertegenwoordigt, zodat Er en Onan werden verleid om de zonden te begaan, die buiten proporties waren van
de normale menselijke lusten.
De twee oudste zonen van Jehoeda waren onwaardig en Jehoeda scheepte haar ook af. Onder normale
omstandigheden zou ze dus niemand uit de familie van Jehoeda kunnen trouwen, waardoor het haar
onmogelijk zou worden gemaakt om haar spirituele opdracht uit te voeren. Om de vereniging tussen haar en
Jehoeda toch tot stand te brengen zocht Tamar haar toevlucht tot onconventionele – zelfs afschuwelijke –
middelen, door te poseren als hoer en zo Jehoeda te verleiden. Maar zelfs deze list zou niet geslaagd zijn onder
normale omstandigheden, want de rechtvaardige Jehoeda zou zich nooit verlaagd hebben tot een dergelijk
immoreel gedrag. Zoals de Midrasj het formuleert:

R. Jochanan zei: Jehoeda trachtte Tamar te passeren. De Heilige, gezegend is Hij, zond de engel van
de lust op hem af om hem in de val te lokken. De engel zei tegen Jehoeda: „Waar ga je heen? Waaruit
komen koningen uit voort? Waar komen grote mannen uit voort?” [Pas toen] week hij van zijn weg
af. Hij werd gedwongen, tegen zijn wil (Bereisjiet Rabba 85:8).

In de terminologie van de Kabbala: „De vonken van goedheid zijn verspreid over de Schepping,” en het is de
taak van Israël om ze bijeen te garen. Er was een vonk in Kenaäan en die logeerde in Tamar. Uit zijn eigen
vrije wil zou Jehoeda zich nimmer met haar hebben verenigd, daarom moest een engel hem dwingen de
schepping van de dynstie van David te beginnen.
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Halachisch perspectief van Jehoeda’s handelen – Het gedrag van Jehoeda moet gezien worden tegen de
achtergrond van de tijd waarin hij leefde.Zoals Rambam schrijft (Hilchot Iesjoet 1:4), was hoererij in die tijd
toegestaan – zoals ook niet-koosjer voedsel niet verboden was – voordat Tora was gegeven. Hoewel de
Aartsvaderen – en vermoedelijk hun familie – zich hielden aan Tora voordat die werd gegeven, deden ze dat
vrijwillig, zodat het acceptabel was dat zij, indien nodig, zich gedroegen naar de wetten die verplicht waren in
hun tijd. Dus als het G-ddelijk plan het vereiste dat Jehoeda gemeenschap zou hebben met een „hoer,” dan was
hem dat toegestaan. [Zoals het ook Ja’akov was toegestaan om twee zusters te trouwen, iets wat pas later door
Tora absoluut verboden werd.]

Er waren vele spelers in dit verhaal. Ieder hield zich bezig met zijn eigen zaken, mogelijk met weinig besef
van zijn eigen rol in het geheel. Maar Hasjem dirigeerde al deze activiteiten van boven tot een harmonieus
geheel, weefde de draden tot het tapijt dat Hij gepland had. Onbewust werd ieder geleid op het pad dat hij
gaan moest, om het licht van de Masjiach te bereiken.
Hetzelfde geldt voor hun nakomelingen, het Joodse volk door de generaties heen. Ieder mens heeft de vrije
keus om zijn leven te leiden zoals het hem het beste lijkt. Hij kan een leven van verdienste voeren, of, chas
wesjalom, het tegenovergestelde. Hasjem beloont de rechtvaardigen voor hun mitswot en straft de slechte
individuen voor hun zonden. Maar in tegenstelling tot wat we denken te kunnen bereiken door ons eigen
handelen, heeft Hasjem Zijn eigen plannen met ons. Hij staat Boven, elke beweging van ons besturend, in
perfecte choreografie, om Zijn eigen plan te volvoeren: „Gedachten van vrede en niet van slechtheid, om ons
een toekomst en hoop te geven.” We zien niet altijd de bestemming waarheen onze handelingen ons brengen,
maar Hasjem brengt ons niettemin naar die bestemming.

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 2

Misjna 2:1

אֲבָל הּוא ,מְיַּבְמִין אֶת אִׁשְּתֹוּו,חֹולֵץ וְחֹולְצִין לְאִׁשְּתֹו,מֵעִיד ּומְעִידִין אֹותֹו,ּכֹהֵן ּגָדֹול ּדָן וְדָנִין אֹותֹו
אֶּלָא הֵן נִכְסִין וְהּוא ,אֵינֹו יֹוצֵא ַאחַר הַּמִּטָה,מֵת לֹו מֵת.מִּפְנֵי ׁשֶהּוא ָאסּור ּבַָאלְמָנָה,אֵינֹו מְיַּבֵם

,רַּבִי יְהּודָה אֹומֵר. רַּבִי מֵאִירּדִבְרֵי,הָעִיר]ׁשַעַר[וְיֹוצֵא עִּמָהֵן עַד ּפֶתַח ,הֵן נִגְלִין וְהּוא נִכְסֶה,נִגְלֶה
ּדֶרְֶך ּכָל ,ּוכְׁשֶהּוא מְנַחֵם אֲחֵרִים.ּומִן הַּמִקְּדָׁש לֹא יֵצֵא)ויקראכא(ׁשֶּנֶאֱמַר ,אֵינֹו יֹוצֵא מִן הַּמִקְּדָׁש

ּכָל הָעָם ,אמִתְנַחֵםמֵאֲחֵרִיםּוכְׁשֶהּו.הָעָם עֹובְרִין ּבְזֶה ַאחַר זֶה וְהַמְמֻּנֶה מְמַּצְעֹו ּבֵינֹו לְבֵין הָעָם
ּכָל הָעָם מְסֻּבִין עַל ,ּוכְׁשֶּמַבְרִין אֹותֹו.וְהּוא אֹומֵר לָהֶן הִתְּבָרְכּו מִן הַּׁשָמַיִם,אֹומְרִין לֹו ָאנּו ּכַּפָרָתְָך

:הָָארֶץ וְהּוא מֵסֵב עַל הַּסַפְסָל
De Hogepriester mag rechtspreken en mag berecht worden. Hij mag getuigen en men mag over hem
getuigen, hij mag chalitsa doen en men mag chalitsa voor zijn weduwe doen. Men mag een zwagerhuwelijk
met zijn vrouw doen, maar hij mag geen zwagerhuwelijk doen, want een weduwe is hem verboden. Als
iemand van [zijn familie] sterft, mag hij niet de baar volgen, maar wanneer zij zijn verborgen mag hij zich
vertonen, en als zij zijn onthuld, dan is hij verborgen. En hij gaat met hen naar buiten tot de ingang [van de
poort] van de stad, aldus Rabbi Meïer. Rabbi Jehoeda zegt: hij verlaat het Heiligdom niet, zoals er gezegd is
(Wajjikra 21:12): „En het Heiligdom zal hij niet uitgaan.” Wanneer hij anderen troost, dan is het de
gewoonte van alle mensen dat de een na de ander passeert, terwijl de aangestelde zichzelf plaatst tussen hem
en het volk. Wanneer hij getroost wordt door anderen, dan zegt iedereen tegen hem: „Mogen wij uw verzoe-
ning zijn,” en hij antwoordt hen: „Wees gezegend vanuit de Hemel.” Wanneer men voor hem de
begrafenismaaltijd bereidt, zit heel het volk op de grond, maar hij zit op een stoel.

Toelichting

We hebben in de vorige Misjna geleerd dat de Hogepriester alleen door het Groot Sanhedrin berecht kan worden, gezien
zijn hoge en heilige functie. Deze Misjna geeft meer details met betrekking tot deze hoge en heilige functie van de
Hogepriester.
De Hogepriester mag rechtspreken – over anderen, d.w.z., hij mag rechter zijn en lid zijn van een gerechtshof en de
andere rechters hoeven niet bang te zijn voor zijn eer, waardoor zij zouden worden afgeschrikt om het niet met hem
eens te zijn.
en hij mag berecht worden – over een aanklacht tegen hem of over een misdaad die hij begaan heeft. In geval van een
halsmisdrijf wordt hij berecht door het Groot Sanhedrin, in geval van financiële aangelegenheden wordt hij berecht door
een rechtbank van drie leden, zoals iedereen.
Hij mag getuigen – voor een rechtbank, maar alleen in een zaak betreffende de zoon van de koning. Volgens de
Gemara mag hij niet getuigen in een zaak van de koning, want „De koning mag niet getuigen en men mag niet tegen
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hem getuigen.” En het is ook niet in overeenstemming met de eer van de Hogepriester dat hij voor anderen voor de
rechtbank moet verschijnen als getuige.
Men mag over hem getuigen – Iedereen mag in een rechtzaak voor of tegen hem getuigen.
Hij mag chalitsa doen – Als zijn broer kinderloos sterft, mag hij chalitsa doen voor de weduwe van zijn broer en
hoewel zij voor hem spuugt, zijn we niet bang dat zij daarbij zijn eer aantast.
en men mag chalitsa voor zijn weduwe doen – Als de Hogepriester overlijdt, mag zijn broer chalitsa doen met zijn
weduwe.
Men mag een zwagerhuwelijk met zijn vrouw doen – Als de Hogepriester kinderloos overlijdt, mag een van zijn
broers een zwagerhuwelijk (jibboem) aangaan met zijn weduwe, want zijn broer is een gewone priester en die mag met
een weduwe trouwen.
Maar hij mag, als één van zijn broers kinderloos overlijdt, geen zwagerhuwelijk doen met de weduwe, want een
Hogepriester mag niet met een weduwe trouwen.
Als iemand van [zijn familie] sterft, mag hij niet de baar volgen – zelfs niet als dat zijn vader of moeder is, want we
zijn bang dat hij zich in zijn verdriet verontreinigt aan de dode en er staat geschreven (Wajjikra/Leviticus 21:11): „En
hij [de Hogepriester] zal bij geen overledene in de buurt komen; aan zijn vader of moeder zal hij zich niet
verontreinigen.”
maar wanneer zij zijn verborgen mag hij zich vertonen – Wanneer de dragers van de baar uit het gezicht zijn, d.w.z.,
als ze de straat uit zijn, mag hij zich vertonen – d.w.z., dan mag hij zich op de straat vertonen die de dragers van de
baar verlaten hebben, maar als zij, d.w.z., zolang de baardragers nog op straat zichtbaar zijn, dan is hij verborgen,
d.w.z., dan mag hij zich op die straat nog niet laten zien, maar moet hij zich voor hen verborgen houden.
en hij gaat op de hiervoor beschreven manier met hen naar buiten, de baar begeleidend van een afstand, tot de
ingang van de stadspoort, want binnen de stadspoorten kan hij zich verbergen, zodat hij niet samen met de baardragers
in dezelfde straat gezien wordt, maar buiten de stad is dat onmogelijk.
aldus Rabbi Meïer – Want Rabbi Meïer meent dat de passoek „En het Heiligdom zal hij niet uitgaan” (Wajjikra 21:12)
betekent dat de Hogepriester wel zijn dode mag begeleiden, als hij zich maar verdekt opstelt en zich niet mengt met de
begrafenisstoet.
Rabbi Jehoeda zegt: hij verlaat het Heiligdom niet, zoals er gezegd is: „En het Heiligdom zal hij niet uitgaan” –
hetgeen Rabbi Jehoeda letterlijk opvat. De halacha is volgens Rabbi Jehoeda (RAV).
Wanneer hij anderen troost – Wanneer mensen terugkomen van een begrafenis en in een rij staan om de rouwenden
te condoleren, dan is het de gewoonte van alle mensen dat de een na de ander passeert – d.w.z., dat men een voor
een langs de rouwenden loopt en hen condoleert, terwijl de aangestelde plaatsvervangende Hogepriester, die wordt
aangesteld om de Hogepriester op Jom Kippoer te vervangen wanneer die ongeschikt wordt, zichzelf plaatst tussen
hem – de Hogepriester – en het volk , zodat de plaatsvervanger rechts naast de Hogepriester loopt en het volk links van
hem en de Hogepriester dus niet aan alle kanten omringd is door het volk.
Wanneer hij getroost wordt door anderen – omdat hij, de Hogepriester, zelf in de rouw is vanwege het verlies van
een naast familielid,
dan zegt iedereen tegen hem: „Mogen wij uw verzoening zijn” – doe verzoening door ons en wij zullen in uw plaats
zijn voor alles wat op u zou komen (Rasji).
En hij antwoordt hen – de Hogepriester antwoordt hen met de zegen: „Wees gezegend vanuit de Hemel.”
Wanneer men voor hem de begrafenismaaltijd bereidt – de se’oedat hahavraä (de troostmaaltijd), die gegeven
wordt aan de rouwenden na de begrafenis, want de wet verbiedt dat de rouwenden bij de eerste maaltijd na de
begrafenis hun eigen voedsel eten, dus moeten anderen hem de maaltijd verzorgen.
dan zit heel het volk op de grond – Iedereen deelt in zijn rouw.
Maar hij zit op een stoel – overeenkomstig zijn hoge waardigheid, maar volgens Rambam zit hij op een lage stoel.


