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Overzicht van parasjat Besjalach (Sjemot-Exodus 13:17-17:16)

ar’o stuurt ten slotte de Bné Jisraël Egypte uit. Hasjem leidt hen in de richting van Erets Jisraël, met
een wolk bij dag en een vuurzuil bij nacht, langs een omweg, om een oorlog met de Filistijnen te
vermijden. Par’o betreurt het verlies van al zijn slaven en jaagt achter de Joden aan met zijn leger. De

Joden zijn enorm bang wanneer de Egyptenaren naderen, maar Hasjem beschermt hen. Mosjé heft zijn staf
op en Hasjem splijt de zee, waardoor de Joden in staat gesteld worden veilig over de droge zeebedding te
ontkomen. Par’o, wiens hart door Hasjem verstijfd is, krijgt opdracht om er met zijn leger achteraan te gaan,
waarop de wateren van de zee zich over de Egyptenaren sluiten, die in de zee verdrinken. Mosjé en Miriam
leiden de mannen, respectievelijk de vrouwen in dankliederen. Na drie dagreizen bereiken de Israëlieten
Mara, waar de waterbronnen bitter blijken te zijn. Het volk klaagt. Mosjé doet op aanwijzing van Hasjem een
wonder en het water wordt drinkbaar. In Mara krijgen zij een aantal mitswot. Het volk klaagt tegen Mosjé en
Aharon dat het voedsel in Egypte beter was. Hasjem zorgt voor vlees in de vorm van kwartels en laat het
manna regenen, een soort wonderbrood dat iedere dag uit de hemel neerdaalt, behalve op Sjabbat. Daarom
valt er op vrijdag een dubbele portie om ook in de behoefte van Sjabbat te voorzien. Niemand kan meer dan
zijn dagelijkse portie inzamelen, behalve op vrijdag, wanneer men een dubbele portie kan inzamelen, zodat
de Joden op Sjabbat kunnen rusten. Een beetje manna wordt bewaard als aandenken voor toekomstige
generaties. Wanneer de Joden opnieuw klagen over gebrek aan water, produceert Mosjé op wonderbaarlijke
wijze water uit een rots. Dan vallen de Amalekieten aan. Jehosjoea leidt de Joden in de strijd, terwijl Mosjé
bidt voor hun welzijn.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Haftara Besjalach (Sjoftiem [Richteren] hoofdstuk 4 en 5)

Hoofdstuk 4: Israël zondigt en wordt onderworpen door de Kena’anieten. De Profetes Devora wordt de
leidster van de Joden. Zij zendt aan Barak een profetische boodschap om ten oorlog te trekken tegen de
vijand. De vijand wordt verslagen. Jaël doodt generaal Sisera. Bnei Jisraël doden Koning Javien.
Hoofdstuk 5: Het lied van Devora: Eerst wordt Hasjem geprezen. Er wordt een beschrijving gegeven van
Matan Tora. Daarna wordt Hasjem bedankt voor de recente overwinning. Vervolgens worden de Joden ge-
prezen die aan de strijd hebben meegedaan en een veroordeling van hen die dat hebben nagelaten. De won-
deren van de strijd worden opgenoemd. Meroz wordt vervloekt en Jaël gezegend. Er is valse hoop in het
kamp van Sisera. Conclusie: de gebeurtenissen hebben de macht die Koning Javien over Israël had, verbroken.

Het verband tussen de Haftara en de parasja
In Parasjat Besjalach zingt Mosjé het ‘Lied van de Zee’, nadat Hasjem de Bnei Jisraël gered heeft van het
Egyptische leger. In de Haftara zingt Devora een lied, nadat Hasjem de Joden geholpen heeft om het
Kena’anitische Juk af te werpen.
Een nadere beschouwing toont echter nog meer punten van overeenkomst:

 In de Tora staat dat Hasjem „het Egyptische legerkamp verwarde” (Sjemot 14:24). In de Haftara staat dat
„Hasjem Sisera en al zijn strijdwagens en heel zijn legerkamp verwarde” (Sjoftiem 4:15).

 In de parasja staat dat de Egyptenaren gestraft werden met vuur en water. Een vuurzuil uit de hemel
verhitte de zeebodem, en zij verdronken in de Rietzee. In de Haftara wordt verteld dat de Kena’anitische
wapenrusting verhit werd door de sterren en dat de vijand verdronk in de beek Kisjon.
 In de parasja staat letterlijk: „Er bleef er niet over tot/dan één” (Sjemot 14:28). Dit dubbelzinnige vers kan
betekenen dat er niet meer dan één overbleef van het Egyptische leger, namelijk Paro zelf. In de Haftara staat
een soortgelijke uitdrukking: „Er bleef er niet over tot/dan één” (Sjoftiem 4:16). En inderdaad, Generaal
Sisera slaagde erin te ontsnappen van het strijdperk.

Verder verklaren onze geleerden dat de beek Kisjon de dode lichamen van de Sisera’s soldaten in de Rietzee
liet stromen. Wat had dat voor nut? De Rietzee was zijn prooi ‘ontnomen’ in de tijd van Paro, want Hasjem
had de Rietzee bevolen dat de dode lichamen van de Egyptische soldaten voor de ogen van Bnei Jisraël op
het strand van de Rietzee zouden worden geworpen. Hasjem gaf de Rietzee nu de compensatie daarvoor in
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de vorm van de dode lichamen van de Kena’anitische soldaten.
Er lijkt nog een verband te zijn tussen Par’o en Sisera. Beiden vertelden hun onderdanen dat er geen
Opperrechter bestaat om hen te berechten. Hasjem zet voor beiden hemel en aarde in beweging om hun
ongelijk te bewijzen. Beide legers worden op wonderlijk wijze vernietigd en zij blijven beiden alleen over
om de waarheid te erkennen. Hebben zij werkelijk hun leven verbeterd? Volgens sommigen deed Paro
tesjoeva. En de nakomelingen van Sisera bekeerden zich tot het Jodendom [Volgens de Klie Jakar].

Inzicht in Parasjat Besjalach 5773

De Boodschap in een kruikje
In de parasja van deze week wordt het verhaal van het Manna verteld, het voedsel dat de Almachtige aan het
Joodse volk in de woestijn gaf. De Tora beschrijft in details hoe dit voedsel eruit zag, de hoeveelheid die
iedere familie mocht hebben, hoe het ingezameld werd en de unieke relatie tussen Sjabbat en dit Hemelse
voedsel. De beschrijving van het manna is echter niet alleen te vinden in deze parasja, maar ook in het boek
Bamidbar (11), waar nog wat extra bijzonderheden erover worden gegeven.

Wanneer in onze parasja het manna voor het eerst wordt geïntroduceerd (16:4) wordt ons verteld hoe het
manna op het oppervlak van de woestijn lag, tot grote verbazing van de Israëlieten, die door Mosjé geboden
werden om een bepaalde hoeveelheid te vergaren in overeenstemming met hun dagelijkse behoeften. Het
was hun verboden om iets extra van het manna mee te nemen en dat over te laten tot de volgende dag,
behalve op de zesde dag van de week. Op vrijdag mochten ze een dubbele portie inzamelen ter voorbereiding
van de Sjabbat.

Wanneer we dit hoofdstuk nauwkeuriger bekijken, dan valt ons op dat de beschrijving hoe het manna er uit
zag pas aan het eind van het hoofdstuk gegeven wordt. Daar wordt ons verteld in vers 31: „Het was als
corianderzaad, het was wit en het smaakte als een cake, gebakken in honing.” De vraag komt op waarom
Tora deze beschrijving niet samen met de overige details aan het begin van het hoofdstuk geeft, wanneer we
geïntroduceerd worden tot dit grote wonder.

Een van de grote Bijbelcommentatoren van de laatste jaren, Rabbijn Yehoshua Leib Diskin, vraagt waarom
het nodig was om zowel hier als in Sefer Bamidbar een beschrijving te geven van hoe het manna er uit zag.
Hij legt uit dat de reden hiervoor gevonden kan worden in de richtlijnen die Mosjé gaf aan Aharon (vers 33),
dat hij een kruikje moest nemen en daar manna in moest doen en dat opzij moest zetten en bewaren voor alle
latere generaties. Rasji verklaart aangaande deze instructie van Mosjé dat in de dagen van de Profeet Jere-
miahoe, toen hij het Joodse volk vermaande dat zij de Tora-studie verwaarloosden, zij hem antwoordden dat
zij hun werk niet in de steek konden laten om zich met Tora bezig te houden, omdat zij dan geen bron van
levensonderhoud zouden hebben. Jeremiahoe weerlegde hun argument met hun het ןָּמתַהנֶצֶנְִצ – het kruikje
manna – te tonen met de woorden: „Kijk goed naar dit kruikje manna, want dit is hoe jullie voorouders wer-
den onderhouden tijden hun trek door de woestijn.” En hij vervolgde: „G-d heeft vele wegen om diegenen
die Hem vrezen, van voedsel te voorzien.

We zien aan deze gebeurtenis dat het kruikje manna ertoe diende om de Joden aan het wonder, dat toen
gebeurde, te doen herinneren en om hen te verzekeren dat zij voedsel zouden hebben, net zoals hun
voorouders dat hadden in de woestijn, mits zij het geloof zouden behouden en op Hasjem zouden blijven
vertrouwen. De vraag is echter, hoe konden de Joden er zeker van zijn dat dit kruikje een monster was van
het originele manna? Hoe konden de Joden weten dat dit het authentieke manna was? Het antwoord moet
zijn dat het voldeed aan de beschrijving die Tora van het manna geeft. Het manna leek op corianderzaad en
dat is normaliter zwart, maar dit was wit en het scheen als kristallen kralen. De uniekheid van hoe het er uit
zag waarborgde de authenticiteit van de inhoud van het kruikje, dat het inderdaad een monster was van het
wonderbaarlijke Hemelse voedsel dat onze voorouders in de woestrijn in leven had gehouden. Het was om
deze reden dat Tora een dergelijk nauwkeurige beschrijving van het manna geeft, niet aan het begin van het
hoofdstuk, maar aan het eind ervan. De Tora wilde de beschrijving van het manna verbinden met het kruikje
dat opzij gezet werd als getuigenis van G-ds bezorgdheid voor Zijn volk en Zijn bereidheid om hen te
voeden. Deze bereidheid zou zich herhalen in alle tijden, speciaal voor hen die bereid zouden zijn zich te
wijden aan de studie van de Tora van Hasjem.
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Wat is Chassidisme (Chassidische filosofie)?
door Rabbi Yitzchok Ginsburgh

Chassidisme (ook wel Chassidoet of, Chassidus) is de innerlijke dimensie van Tora bestudeerd en onder-
wezen door de Chassidische meesters. Chassidisme leert je hoe je de ziel van iets moet zien in plaats van zijn
lichaam; de innerlijke essentie in plaats van de uiterlijke manifestatie ervan.

Chassidisme is een beweging binnen het Jodendom, waarvan Rabbi Jisrael Ba’al Sjeem Tov (5458-5520
[1698-1760 GJ]) de grondslag legde. Het doel ervan is om het Joodse volk te doen ontwaken tot zijn eigen
innerlijke zelf door de studie van de innerlijke dimensie van de Tora, die de innerlijke dimensies van de
Schepping en Schepper bestudeert, om zo de weg voor de komst van de Masjiach te bereiden.

Chassidisme is inwendig gebaseerd op de oude traditie van Kabbala. Uitwendig geeft het nieuwe nadruk op
de eenvoudige en blijde dienst van G-d, met name door gebed en liefdadigheid. In de Chassidische gedachte
worden de abstracte en vaak ondoordringbare formules van het klassieke Kabbalisme omgesmolten tot de
psychologische terminologie van de menselijke ervaring, waardoor het beter begrijpelijk en toegankelijk
wordt voor de gemiddelde mens.

Door gebruik te maken van de eigen innerlijke ervaring van het individu als een allegorisch model voor het
begrijpen van de diepste mysteries van het universum, verheft het Chassidisme zowel het bewustzijn van de
gewone Jood als dat het het conceptuele terrein van het Kabbalistische denken uitbreidt. Inderdaad, de
klassieke traditie van de Kabbala wordt oppervlakkig beschouwd ten opzichte van dat van Chassidisme .
Door zich te richten op de onmiddellijke ervaring, identificeert het Chassidisme aspecten van Goddelijk-
heid die het zeer formele en abstracte systeem van Kabbalistische inductie onontgonnen laat.

Een andere manier om het verschil tussen Kabbala en Chassidisme te zien is te
zeggen dat Kabbala zich concentreert op de „voorwerpen” (keliem) van de
Schepping, terwijl het Chassidisme zich bezig houdt met de „lichten” (orot) die
deze voorwerpen vullen. Dit verschil is ook duidelijk in de namen die gegeven
worden aan deze twee mystieke tradities: het woord Kabbala is Hebreeuws en is
afgeleid van het stamwoord kabal, dat ‘ontvangen’ betekent, „ontvangen in een
kom of schaal,” terwijl het Hebreeuwse woord Chassidoet een vorm is van het
stamwoord chesed, dat ‘goedgunstigheid, goedertierenheid, liefde’ betekent, een
eigenschap die vaak symbolisch met het daglicht wordt aangeduid.

De Ba’al Sjem Tov bracht de Kabbalistische gedachte tot zijn historische apex, zowel in termen van zijn
conceptuele verfijning als in zijn mate van invloed op het leven van de Joodse bevolking. Er is wel gezegd
dat als Kabbala de „ziel van Tora” is, Chassidisme „de ziel binnen de ziel” is. Het lichaam van Tora
(Talmoed, Halacha, enz.) leert ons het hoe en wat van het Jodendom, de ziel van (en speciaal de ziel van de
ziel van) Tora verlicht het waarom en waarvoor.

Als Chassidisme zo belangrijk is, waarom was het dan tot voor 300 jaar nog niet beschikbaar?
door Rabbi Shlomo Chein

Om een antwoord te geven op de vraag waarom (de gemiddelde) Joden het vroeger niet hadden, zullen we
een analogie geven van de vorige Rebbe van Chabad:
Zoals hierboven al werd verklaard, geeft chassidisme leven en betekenis aan het Jodendom. Het blaast
passie, warmte en licht in de Joden en het Jodendom.
In de zomer doe je de kachel niet aan en overdag doe je het licht niet aan. Echter, wanneer het winter en
koud wordt, of als het nacht en donker wordt, dat steekt men de kachel aan en maakt men licht. Het is
duidelijk dat niemand zegt: „Ik had het fijn in de zomer zonder kachel, dus is het duidelijk dat ik het ook nu
zonder kachel kan stellen.”
In vroeger tijden, toen we dichter bij de openbaring op Sinai en de Heilige Tempel periode stonden, was het
Jodendom in een status van zomer en daglicht. Naar mate we verder van dit glorieuze tijdperk verwijderd
raakten en onze vijanden ons het leven steeds moeilijker en bitterder maakten, is het Jodendom in een staat
van diepe duisternis en koude winternacht vervallen. Het is dus van cruciaal belang dat op dit punt in de tijd
de warmte, het leven en licht dat chassidisme in het Jodendom onthult, geïntroduceerd wordt.

http://www.askmoses.com/en/scholars.html?at=Rabbi&afn=Shlomo&aln=Chein
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Chassidisch inzicht in de parasja

Wat heeft G-d ermee te maken?
Door Yossy Goldman

Is het mogelijk om spiritueel te zijn en tegelijkertijd egoïstisch? Laten we eens kijken naar de woorden van Tora
die een belangrijk licht doen schijnen op deze vraag.
Wajasa Mosjé et haäm – „Mosjé deed Israël optrekken van de zee” (Exodus 15:22). Het grote wonder was
gebeurd. De zee was gespleten en het Egyptische leger bestond niet meer. Het woord wajasa – „hij deed [hen]
optrekken” – houdt in dat Mosjé het volk moest dwingen om verder te trekken. Maar waarom was dat nodig?
Waarom gingen ze niet uit zichzelf?
Volgens Rasji was de vijand zo verzekerd van de overwinning op de Israëlieten dat zij hun paarden en strijd-
wagens bedekten met goud en zilver en edelstenen. Deze schatten spoelden nu aan op het strand en de Joden
verzamelden de rijkdommen. Dus ze hadden helemaal geen behoefte om verder te trekken. Maar Mosjé zei dat ze
een afspraak hadden met G-d op de berg Sinai. Als leider van het volk moest hij hen dwingen om verder te
trekken.
De Zohar (deel II, 60a) geeft een meer spirituele verklaring. Ons wordt geleerd dat de G-ddelijke openbaring bij
de splijting van de de Zee een nogal buitengewone ervaring was. In de woorden van onze Geleerden: „Wat een
eenvoudige dienstmeid zag aan de zee, hadden zelfs de grote profeten niet het voorrecht te zien.” (Rasji op
Exoduis 15:2). Volgens deze mystieke kijk was het niet de materiële rijkdom die hen zo obsedeerde, maar de
ongelooflijke spirituele verrukking die zij ervoeren. Hoe dan ook, het was aan Mosjé om hen mee te voeren naar
hun afspraak met hun bestemming. En de vraag is deze: als het goud en zilver was dat hun tocht naar Sinai
vertraagde, dan kunnen we wel begrijpen waarom Mosjé hen tot haast moest aanzetten. Maar als het de spirituele
ervaring van de inspirerende openbaring was, waarom moesten ze dan verder gaan? Waarom niet zolang mogelijk
blijven? Hoe meer G-ddelijke inspiratie, des te beter toch?
Het antwoord was dat G-d riep. Sinai wenkte. Het hele doel van de Exodus en al de wonderen in Egypte en aan de
Zee was niet anders dan de ontvangst van Tora op Sinai. Dat was de openbaring die het Joodse Volk zijn unieke
levenswijze zou geven en zijn raison d’etre. Sinai vertegenwoordigt onze missie, ons mandaat. Sinai maakte ons
G-ds boodschappers op aarde. Hoe we ook het begrip van een Uitverkoren Volk mogen opvatten, het was de
ervaring op Sinai die ons dat maakte. En iedere omweg of afwijking van de reis naar Sinai was dan ook uit den
boze – ongeacht hoe verheven of spiritueel die mogen zijn. Het komt niet als een grote schok als we leren dat
goud en zilver niet zo belangrijk zijn als Sinai. Maar dat ook spiritualiteit op de tweede plaats komt na Sinai, dat is
inderdaad groot nieuws. En wat is precies Sinai? Tora. En wat is Tora? De wil van G-d. Met andere woorden, de
bottom line is: wat wil G-d? Wat wil Hij dat wij doen, hoe ons leven te leven? Dus het grote nieuws is hier dat
zelfs de meest verbazingwekkende spirituele ervaring, de meest buitengewone openbaring, niet zo belangrijk is als
te doen wat G-d van ons wil.
Het is een heel belangrijke boodschap die voortkomt uit dit een woord: wajasa. Het is niet datgene wat wij willen,
dat telt, maar dat wat G-d wil. Als wij geld en diamanten willen en Hij wil ons Zijn Tora geven, dan laten we de
buit voor wat hij is en we gaan naar Sinai. En zelfs als we een geestelijke ervaring zoeken en G-d zegt: Ga naar
Sinai, dan gaan we naar Sinai en we laten de geestelijke inspiratie voor een andere keer.
Het volgende is een waar verhaal. Het gebeurde eens in het oude Europa dat laat op een avond een wagenvoerder
een jesjiva (Talmoedhogeschool) binnen rende en tegen de studenten schreeuwde dat ze met hem mee naar buiten
moesten komen om hem te helpen. Het was dringend, zei hij. Zij wagen was omgekanteld en zijn paard zat vast in
de modder van een greppel en was in levensgevaar. Hij had hulp nodig om de wagen weer recht te krijgen en het
paard uit de greppel. Het was al laat in de avond en er was niemand tot wie hij zich kon wenden en dus deed hij
een beroep op de studenten om hem te komen helpen.
Op dat moment kwam de Talmoed-training van de studenten boven in een lang halachisch debat. Was het juist
om hun Tora-studie in de steek te laten voor een paard? Ten slotte, staat Tora-studie niet gelijk aan alle andere
mitswot samen? Aan de andere kant, het paard voorzag in het levensonderhoud van deze Jood. Wat had voorrang?
Het debat ging maar door, met Tora-argumenten over en weer – en toen zij uiteindelijk besloten de arme man te
gaan helpen, was het te laat. Het paard was gestorven.
Soms kunnen we zo verstrikt raken in onze eigen spiritualiteit dat we behoorlijk egoïstisch worden. Spiritueel
egoïstisch weliswaar, maar niettemin egoïstisch. Per slot van rekening gaat het er niet om of we materia listisch of
monotheïstisch of methafysisch zijn. De uiteindelijke vraag – en in feite, de enige vraag – is: wat wil G-d van mij
op dit moment? Waar moet ik zijn en wat moet in nu, op dit moment doen?

Dus als je je in een moeilijke situatie bevindt of je staat voor een moeilijk dilemma, stel dan jezelf deze zeer
moeilijke vraag: Wat wil G-d van mij? Ja, soms kan dat zijn dat je een paard uit de modder moet helpen trekken.
Maar als dat de roep van het uur is, dan zij het zo. Mogelijk is het niet erg spiritueeel, maar het is het juiste wat je
doen moet. En als dat het juiste is om te doen, dan is het zeer G-ddelijk.
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MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 2

Misjna 2:4

וְאֵיןמְמַחִין,ּופֹורֵץ לַעֲׂשֹות לֹו דֶרְֶך.ּומֹוצִיא לְמִלְחֶמֶת הָרְׁשּות עַל ּפִי בֵית ּדִין ׁשֶל ׁשִבְעִים וְאֶחָד
לֹא יַרְּבֶה ּלֹו ,וְהּוא נֹוטֵל חֵלֶק ּבָרֹאׁש,ןלְפָנָיווְכָל הָעָם ּבֹוזְזִין וְנֹותְנִי.ּדֶרְֶך הַּמֶלְֶך אֵין לֹו ׁשִעּור.ּבְיָדֹו
רַּבִי .מַרְּבֶה הּוא לֹו ּובִלְבַד ׁשֶּלֹא יְהּו מְסִירֹות אֶת לִּבֹו,רַּבִי יְהּודָה אֹומֵר.אֶּלָא ׁשְמֹונֶה עֶׂשְרֵה,נָׁשִים

וְלֹא)דבריםיז(אִם ּכֵן לָּמָה נֶאֱמַר . לֹא יִּׂשָאֶּנָההֲרֵיזֶה,אֲפִּלּו ַאחַת ּומְסִירָה אֶת לִּבֹו,ׁשִמְעֹון אֹומֵר
(אֲפִּלּו כַאֲבִיגָיִל,יַרְּבֶה ּלֹו נָׁשִים (אֶּלָא כְדֵי מֶרְּכַבְּתֹו,לֹא יַרְּבֶה ּלֹו סּוסִים)שם. וְכֶסֶףוְזָהָבלֹא)שם.
.מֹוצִיָאּה עִּמֹו,יֹוצֵא לַּמִלְחָמָה. סֵפֶר ּתֹורָה לִׁשְמֹווְכֹותֵב לֹו.אֶּלָא כְדֵי לִּתֵן ַאפְסַנְיָא,יַרְּבֶה ּלֹו מְאֹד

וְהָיְתָה עִּמֹו וְקָרָא בֹו ּכָל )שם(ׁשֶּנֶאֱמַר ,הִיא כְנֶגְּדֹו,מֵסֵב.הִיא עִּמֹו,יֹוׁשֵב ּבַּדִין.מַכְנִיסָּה עִּמֹו,נִכְנָס
:יְמֵי חַּיָיו

Hij trekt [met zijn leger] uit naar een milchèmet resjoet [na overleg] met het Gerechtshof van eenenzeventig.
En hij mag voor zichzelf een weg banen en niemand mag hem dat verhinderen. Er is geen maat voor de weg
van de koning. Al de buit die het volk verovert, leggen ze voor hem [de koning] en hij neemt de eerste portie.
„Hij mag niet veel vrouwen nemen,” slechts achttien. Rabbi Jehoeda zegt: hij mag er veel nemen, op voor-
waarde dat zij zijn hart niet doen afwijken. Rabbi Sjimon zegt: zelfs één is verboden als zij zijn hart doet
afwijken. Als dat zo is, waarom staat er dan geschreven (Devariem 17:17): „Hij zal ook niet veel vrouwen
nemen”? – zelfs zoals Abigail. „Hij zal niet te veel paarden nemen voor zichzelf” (ib. v. 16), alleen genoeg
voor zijn wagen. „Hij zal ook niet te veel goud en zilver verzamelen” (ib. v.17), alleen genoeg om aspanja te
geven. En hij moet voor zichzelf een Tora-rol schrijven; als hij ten oorlog uittrekt, dan neemt hij dat met zich
mee. Wanneer hij terug komt, neemt hij het met zich mee. Als hij recht spreekt, heeft hij het bij zich. Als hij
zit, is het vóór hem, zoals er gezegd is (ib. v. 19): „Het zal bij hem zijn en hij zal er alle dagen van zijn leven
in lezen.”

Toelichting
Hij, de koning, trekt met zijn leger uit naar een milchèmet resjoet – een vrijwillige oorlog. Dit is een oorlog om het
gebied van Israël uit te breiden (anders dan een oorlog tegen Amalek of de Kenaänieten) of om zijn dapperheid te
bewijzen.
Na overleg met het Gerechtshof van eenenzeventig rechters – Hij moet hiervoor toestemming hebben van het Groot
Sanhedrin (zie Misjna 1:5 en de toelichting daar).
En hij mag voorzichzelf een weg banen – door privé velden en hij mag de omheiningen om die velden openbreken.
Er is geen maat voor de weg van de koning – Hij mag, als hij door de velden van anderen gaat, zich een weg banen zo
breed als hij nodig acht.
Al de buit die het volk verovert – in een oorlog.
Hij mag zich niet veel vrouwen nemen, slechts achttien – De Gemara verklaart: Koning David had zes vrouwen (II
Sjmoeël 3:2-5) en de Profeet Natan zei tegen hem (ib. 12:8): „Als dit te weinig is dan zal ik daaraan voor u als deze en
als deze toevoegen. ‘Als deze’ betekent als deze zes vrouwen die hij al had. Zes plus ‘als deze’ plus ‘als deze’ is
achttien.
Rabbi Jehoeda zegt: hij mag zoveel vrouwen nemen als hij wil, zelfs meer dan achttien, op voorwaarde dat zij zijn
hart niet doen afwijken – op voorwaarde dat zij hem niet van de geboden van Tora doen afwijken, zoals er geschreven
staat (Devariem 17:17): „Hij mag niet veel vrouwen voor zichzelf nemen opdat zijn hart zich niet afkeert.” Met andere
woorden, iedere vrouw meer dan achttien moet een rechtvaardige vrouw zijn.
Rabbi Sjimon zegt: zelfs één vrouw is verboden als zij zijn hart doet afwijken – Volgens R. Sjimon is het
vanzelfsprekend dat Tora bedoelt dat ook die achttien vrouwen geen van allen het hart van de koning doen afwijken van
Tora.
Als dat zo is, waarom staat er dan geschreven: „Hij zal ook niet veel vrouwen nemen” – Dat betekent dat hij zelfs
niet meer vrouwen mag nemen als ze zo wijs en rechtvaardig zijn zoals Abigail.
Hij zal niet te veel paarden nemen voor zichzelf – voor zijn eigen plezier, alleen wat hij nodig heeft voor zijn
wagens en ruiters om oorlog te voeren tegen zijn vijanden.
Alleen genoeg om aspanja te geven – Om het loon van zijn soldaten te betalen. De koning mag zich niet verrijken om
zijn prestige te vergroten, hij mag alleen goud en zilver verzamelen om zijn leger in stand te houden of te vergroten.
En hij moet voor zichzelf een Tora-rol schrijven – Een extra rol, want iedere Jood is verplicht een Tora-rol te
schrijven, maar de koning moet er een extra Tora-rol schrijven, die hij altijd bij zich draagt.
Als hij recht spreekt – dat wil zeggen, als hij een koning is uit de dynastie van David – want alleen die mogen recht
spreken (zie commentaar op Misjna 2:2) – heeft hij het (de Tora-rol) bij zich – opdat hij rechtvaardig zal rechtspreken.
Hij zal er alle dagen van zijn leven uit lezen – opdat hij zal leren G-d te vrezen zodat hij zich aan alle woorden van
Tora zal houden en zijn wetten zal uitvoeren.
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Uit de Babylonische Talmoed – Eroevien
INLEIDING TOT HOOFDSTUK EEN

Mawoi: Het centrale onderwerp van dit eerste hoofdstuk is de mawoi [steegje] en de structurele elementen die vereist
zijn opdat men daar op Sjabbat mag dragen. Zoals in de algemene inleiding tot dit traktaat al vermeld werd, woonden de
mensen in de tijd van de Misjna in huizen die uitkwamen op een gemeenschappelijke binnenplaats [chatseer, mv.
chatserot], terwijl verschillenden van deze gemeenschappelijke binnenplaatsen uitkwamen op een steegje [mawoi, mv.
mewoöt], dat naar de straat leidde. [Zie illustratie hieronder.]
Er zijn twee basistypes van mawoöt – een gesloten mawoi en een open mawoi. Een mawoi satoem is een steeg die aan
drie zijden is ingesloten en aan de vierde zijde open is. [De chatserot komen op deze mawoi uit via één of meer van de
drie gesloten zijden]. Een mawoi mefoelasj – een open mawoi is een steeg die aan twee tegenover gelegen einden open
is en waarvan slechts twee zijden gesloten zijn.
Volgens Tora is het alleen verboden om in resjoet
harabbiem te dragen. In het algemeen zal een mawoi
niet de kenmerken hebben van een resjoet harabbiem
en dus ook niet de status daarvan. Bovendien is een
gesloten mawoi volgens Tora resjoet hajachied,
omdat het aan drie zijden is ingesloten [en dat is
volgens de meeste Geleerden voldoende]. Niettemin
is het door de Rabbijnen verboden om in een mawoi
te dragen, tenzij er een of andere aanpassing gemaakt
is aan die vierde zijde. Deze noodzakelijke aanpas-
singen zijn het voornaamste onderwerp van dit
hoofdstuk.

Lechi: Een gesloten mawoi kan worden aangepast
door middel van een lechi [een deurpost (lett: wang)], die aan d
geplaatst is. De lechi moet minstens tien tefachiem hoog zijn, ma
lechi moet binnen drie tefachiem van de zijkant van de entree gep
illustratie hieronder.]

Kora: Een andere mogelijkheid is een kora – een dwarsbalk – d
kora moet minstens een tefach breed zijn en moet reiken van de e
Een terugkerend onderwerp in dit hoofdstuk is de vraag of de
rudimentaire afscheiding of alleen maar dient als een reminder
eisten de Rabbijnen dat de open vierde zijde van de mawoi
afscheiding in de vorm van de deurpost of de dwarsbalk. Volgens
waren de Rabbijnen bezorgd dat men een mawoi zou verwarren
harabbiem. Zij zouden dan gaan denken, dat zoals het is toegesta
resjoet harabbiem. Daarom eisten de Rabbijnen een kora bij de in
zijn tussen de mawoi en het resjoet harabbiem. [Een andere verk
eraan te herinneren dat zij wel in de mawoi, maar niet in de straat

Tsoerat Hapètach: Dit is een structuur in de vorm van een de
afsluiting dan een lechi of een kora. Het bestaat uit twee deur
constructie die tegenwoordig gebruikt wordt als „eroev” rondom e

A – רצֵָח
B – ׁשלָּו
C – םתּו
D – יםִּב

יחִֶל – lechi [deurpost] הרָקֹו – kora [d
Woonbuurt in de tijd van de Misjna

– chatseer [binnenplaats]
פיְמבֹוָמ – open mawoi [steeg]
יָסבֹוָמ – gesloten mawoi [steeg]
e zijkant van de ingang tot de mawoi vanuit de straat
ar er is geen minimum voor zijn dikte of breedte. De
laatst zijn en binnen drie tefachiem van de grond. [Zie

ie boven de entree van de mawoi geplaatst wordt. De
ne zijkant van de mawoi tot de andere. [Zie tekening.]
primaire functie van een lechi of kora dient als een
. Volgens de mening dat het een afscheiding vormt,
ook een afscheiding heeft, zij het een rudimentaire
diegenen die menen dat het slechts dient als reminder,
met een relatief open publiek gebied, met een resjoet
an te dragen in een mawoi, zo is het ook toegestaan in
gang tot de mawoi, zodat er een duidelijk verschil zou
laring is dat de functie van de kora is om de mensen

mogen dragen.]

uropening en vormt een iets degelijkere vorm van een
posten en een dwarsbalk daar bovenop. [Het is deze
en woongebied. Zie tekening hieronder.]

ַרתָהּוׁשְר – resjoet harabbiem [publiek gebied]
warsbalk] חתֶַּפתַהרַצּו – tsoerat happètach



Jaargang XII, Nr. 457 SJABBAT SJALOM — PARASJAT BESJALACH Toe Bisjwat 5773

7

DDeezzee SSjjaabbbbaatt iiss hheett TTooee BBiissjjeewwaatt
Het Nieuw Jaar voor Bomen
Tu BiSjewat, de 15e van Sjewat op de Joodse kalender – dit jaar
gevierd op Sjabbat, 26 januari 2013 – is de dag die het begin van
een „nieuw jaar” voor bomen markeert. Dit is het seizoen waarin
de vroegst bloeiende boemen in het Land Israël uit hun
winterslaap ontwaken en een nieuwe vruchtdragende cyclus
beginnen.

Volgens de Halacha (de Joodse wet) heeft het „nieuw jaar” voor
de bomen betrekking op de verschillende tienden die moeten
worden afgescheiden van producten die in het Heilige Land
groeien; het moment waarop het ontkiemende fruit beschouwd
wordt als te behoren tot het volgende jaar van de cyclus is de
125e Sjewat.

Wij vieren de dag van Toe Bisjewat met het eten van fruit, met name die soorten die door Tora genoemd
worden in zijn lof voor de overvloed van het Heilige Land: druiven, vijgen, granaatappelen, olijven en
dadels. Op deze manier herinneren we ons dat „een mens een boom van het veld is” (Devariem 20:19).

Toe biSjevat – Opklimmen naar perfectie
door Rabbi Reuven Lauffer, Ohr Sameach

31 Januari 2004 / 8 Sjevat 5764

Een tijdje geleden vertelde een goede vriend een fantastisch verhaal dat hij gelezen had in het boek Prie
Tsadiek van Rav Tsadok HaKohen. Het ging over hoe elk van de Tien Plagen correleerde met een andere
maand van het jaar. Ik was zo geïntrigeerd, dat ik net zolang rond zocht, totdat ik het gevonden had. De
maand Sjewat – die twee maanden voor Nissan valt – correspondeert met de Plaag van de sprinkhanen. Maar
wat is het verband?

Rav Tsadok legt uit dat voordat wij, het Joodse Volk, in staat waren ons voor te bereiden op de uittocht uit
Egypte, wij ons moesten losmaken van alle misleidende fysieke wensen en verlangens. In de maand Tewet
zond G-d de plaag van de hagelstenen. Dat was zo verwoestend, dat met uitzondering van de tarwe- en gerst-
oogst, de hele voedseloogst van Egypte vernietigd was. Volgens onze Geleerden waren de Egyptenaren
ervan overtuigd dat zij gingen sterven. Echter, nadat zij gezien hadden dat sommige groen-scheuten de
verwoesting overleefd hadden, begonnen zij weer te geloven dat alles in orde zou komen. Ik herinner mij van
autobiagrafiën van overlevenden van de Holocaust, dat een van de eerste reacties van de gevangenen die het
overleefd hadden en die lange tijd onder de grond hadden verborgen gezeten, was om gras aan te raken. Zij
konden niet geloven dat te midden van dood en vernietiging er nog een potentiëel bestond voor iets om te
groeien. Dat kleine beetje kennis was een bron voor grote troost voor velen van hen. Zo waren ook voor de
Egyptenaren de kleine opkomende spruiten het symbool van de hoop voor de toekomst. Het feit dat er iets
kon groeien, te midden van al die verwoesting, gaf hun een gevoel van optimisme.

En toen zond G-d de sprinkhanenplaag.

Terwijl de Egyptenaren toekeken hoe de laatste voedselsporen verdwenen, opgevreten door de zwermen
sprinkhanen, die het land bedekten, verdween ook daarmee hun hoop voor de toekomst. Terwijl het Joodse
Volk toekeek, realiseerde het zich dat alles in de wereld, zowel geestelijk als materiëel, aan G-d toebehoort.
En dat, schrijft Rav Tsadok, is het begin van de heiliging van het fysieke waarbij wij meer spiritueel worden.

Rav Tsadok legt uit dat het op deze manier begrijpen van de betekenis van Sjewat een vereiste is om te be-
grijpen waarom de maand Adar – het symbool voor de uitroeiing van Amalek – op Sjewat volgt. Adar kan
alleen maar een betekenisvol vervolg zijn wanneer men begrijpt dat Sjewat ons gegeven is als een middel om
ons van onze fysieke wensen te reinigen en die te verheffen tot op een geestelijk niveau.

Er is een beroemd verhaal van een Chassied die zijn Rebbe ging opzoeken. Terwijl zij zaten te praten, vroeg

http://del.icio.us/post?url=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&title=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://digg.com/submit?phase=2&url=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&title=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://www.stumbleupon.com/submit?url=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&title=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://www.facebook.com/sharer.php?u=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&t=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://www.furl.net/storeIt.jsp?t=Tu+B%e2%80%99Shevat&u=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264
http://reddit.com/submit?url=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&title=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&title=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264&Title=Tu+B%e2%80%99Shevat
http://twitter.com/share?text=%22Tu+B%e2%80%99Shevat%22&url=DOMAIN_NAME/3264&via=chabad
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=Tu+B%e2%80%99Shevat&u=DOMAIN_NAME/library/article.asp?aid=3264
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de Rebbe hem een moment te wachten, terwijl hij een beracha maakte voor een stuk fruit. Terwijl de Rebbe
dat deed en zijn eerste hap nam, begon de Chassied bij zichzelf te denken: „Weet je, ik eet fruit net zoals de
Rebbe. Ik vraag mij af of er werkelijk enig verschil tussen ons is. Ten slotte is hij net als ik een menselijk
wezen. Misschien verknoei ik mijn tijd hier. Wat heeft hij mij te bieden dat ik niet ook ergens anders kan
krijgen?” De Rebbe keek naar zijn Chassied (die geen woord gersproken had) en zei tegen hem: „Wil je
weten wat het werkelijk verschil is tussen ons? Ik eet om een beracha te kunnen maken – jij maakt een
beracha om te kunnen eten!”

De schoonheid en de diepte van dit verhaal zijn duidelijk. In tegenstelling tot de Chassied was de Rebbe erin
geslaagd het wereldse te verheffen tot iets zeer speciaals. Het eten van een stukje fruit was een intense
sprituele en “voedende” ervaring. En dat, zegt Rav Tsadok, is de betekenis van Toe BiSjewat. Op het eerste
gezich is Sjewat een tamelijk kleurloze maand. Het valt in de winter, is koud en nat, de dagen zijn kort en de
nachten zijn lang maar het is ook de tijd van een ongelofelijk potentiëel. Onder het oppervlak beginnen
dingen te bewegen. Met de komst van het voorjaar begint alles te ontspruiten en te bloeien en wordt de
wonderschone natuur onthuld aan ieder die er naar wil kijken. Al die schoonheid, al dat schitterende, wordt
gevoed vanaf de maand Sjewat. Toe BiSjewat is de tijd om het fruit van zijn fysieke eigenschappen te
verheffen tot iets intens spititueels.

In de Misjna heeft Toe BiSjewat dezelfde classificatie als Rosj Hasjana. Het is het „Nieuw Jaar voor de
Bomen.” Op dezelfde manier als dat Rosj Hasjana de tijd is voor „voorraadinspectie”, een moment om stil te
staan en onze relatie met Hasjem te evalueren, zo ook biedt Toe BiSjewat ons een unieke gelegenheid om
even stil te staan bij de wonderen van G-ds Schepping en te overdenken of wij werkelijk de ongelofelijke
geschenken die G-d ons gegeven heeft, door middel van Zijn „natuurlijke” wereld, benutten om nader tot
Hem te komen.

En wanneer wij dat doen, dan zijn wij bestemd voor een waarlijk speciaal jaar.

De Boom
Talmud, Taanit 5b

Een man reisde eens door de woestijn, hongerig, dorstig en
vermoeid, tot hij bnij een boom kwam die heerlijke vruchten droeg,
ruim schaduw gaf en waraonder een waterbron ontsprong. Hij at
van de vruchten, dronk van het water en rustte in de schaduw onder
de boom.

Toen hij op het punt stond om verder te trekken, wendde hij zich tot
de boom en zei: „Boom, o boom, waarmee kan ik jou zegenen?

Zou ik je zegenen dat je vruchten zoet zullen zijn? Maar je vruchten
zijn al heerlijk zoet.

Zal ik je zegenen dat je overvloedige schaduw geeft? Maar je geeft
al zoveel schaduw. Dat er een waterbron onder je zal ontspringen?
Maar er stroomt al water onder je.

Er is maar één ding waarmee ik je kan zegenen: moge het G-ds wil
zijn dat alle bomen die van jouw zaad geplant worden als jou zullen
zijn . . .”
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