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OVERVERZICHT PARASJAT JITRO
Wanneer Jitro, de schoonvader van Mosjé, hoort van al de wonderen die voor Bnei Jisraël verricht zijn, komt
hij met de vrouw van Mosjé en zijn beide zonen, waarmee de familie in de woestijn weer verenigd is. Jitro is
zo onder de indruk van alle bijzonderheden die Mosjé hem vertelt over de uittocht uit Egypte, dat hij besluit
tot het Jodendom toe te treden. Wanneer hij ziet dat Mosjé de enige rechterlijke autoriteit voor heel het volk
is, suggereert Jitro dat er onderrechters worden aangesteld, die de kleine zaken zullen behandelen, zodat
Mosjé alleen aan de grote zaken aandacht hoeft te geven. Mosjé accept het advies. De Bnei Jisraël komen
aan bij de Berg Sinai, waar Hasjem hen de Tora aanbiedt. Nadat zij die bereid zijn te accepteren, geeft
Hasjem Mosjé de opdracht dat het volk zich drie dagen moet voorbereiden. Op de derde dag, te midden van
donder en bliksem, klinkt de stem van Hasjem op uit de met rook omhulde berg en Hij spreekt tot het Joodse
volk en geeft het de Tien Geboden:

1. Ik ben Hasjem.
2. Dien geen afgoden.
3. Spreek de Naam van Hasjem niet

nodeloos uit.
4. Neem de Sjabbat in acht.
5. Eer je vader en je moeder.

6. Moord niet.
7. Pleeg geen echtbreuk.
8. Steel niet.
9. Wees geen valse getuige.
10. Begeer niet wat van een ander is.

Na de eerste twee geboden te hebben ontvangen, is het Joodse Volk overweldigd door de G-ddelijke erva-
ring, en het vraagt Mosjé dat hij de woorden van Hasjem aan hen overbrengt. Hasjem geeft Mosjé opdracht
het Joodse Volk te waarschuwen voor hun verantwoordelijkheid om getrouw te zijn aan die Ene G-d die
tegen hen gesproken heeft.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Hoogtepunten van Haftara Parasjat Jitro (Jesjajahoe 6:1-13, 7:1-6, 9:5-6)

Het visioen van Jesjajahoe van Hasjem op Zijn troon
Jesjajahoe’s profetie begint met de Ma’asee Merkawa, het visioen van de Hemelse Wagen (die ook door
Jechezkel werd waargenomen). Jesjajahoe heeft ook een visioen van Hasjem op Zijn Hemelse Troon,
omgeven door engelen. De engelen reciteren het bekende „Kadosj, kadosj, kadosj, Hasjem Tsewa’ot melo
chol haärets” [Heilig, heilig, heilig is Hasjem Tsewa’ot, Zijn Glorie vult heel de wereld]. De deurposten van
het Beit HaMikdasj schudden van het lawaai en de Tempel werd gevuld met rook. Dan zegt Jesjajahoe: „Ik
ben het niet waard om deze dingen te aanschouwen, want ik ben een man van onreine lippen, die leeft tussen
mensen met onreine lippen.” Wat Jesjajahoe bedoelde, was: „Ik ben deze opdracht niet waardig want ik heb
lasjon hara gesproken [geroddeld] en het Volk Israël heeft lasjon hara gesproken.” Het visioen van G-ds
troon werd om drie redenen aan Jesjajahoe getoond. Eén daarvan was om Jesjajahoe’s geest te openen, zodat
het ontvankelijk zou zijn voor de oneindige heiligheid van Hasjem. Een andere reden waarom Hasjem wilde
dat Jesjajahoe zou zien hoe de Troon der Heerlijkheid uit het Beit HaMikdasj zou worden weggenomen, was
om een symbolische schaduw vooruit te werpen van de ballingschap die het Joodse volk te wachten zou
staan. Een engel raakt vervolgens Jesjajahoe’s lippen aan met een gloeiend kooltje dat hij van het altaar heeft
genomen en „verwijdert” daarmee de zonde van de lasjon hara van zijn lippen. Dan hoort Jesjajahoe de stem
van Hasjem: „Wie zal Ik zenden en wie zal voor ons uit gaan?” Jesjajahoe antwoordt: „Zend mij.” Dan geeft
Hasjem Jesjajahoe instructies om een boodschap over te brengen aan Koning Achaz van Jehoeda. Hem
wordt verteld dat vijanden zullen trachten tegen hem in opstand te komen, maar zij zullen geen succes
hebben. De Haftara eindigt met de geboorte van de rechtvaardige Koning Chezkiahoe, die de potentie had
om de masjiach te zijn en die het volk van Israël had kunnen verenigen om tesjoeva te doen en om de mes-
siaanse periode in te luiden.

Het verband met de parasja: In de parasja neemt het Volk Israël de Openbaring van Hasjem op Sinaï
waar, in de Haftara heeft de Profeet een visioen van Hasjem op Zijn Troon.
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Inzicht in Parasjat Jitro 5773
Een Volk Verenigd
Door Rabbi Mordecai Kornfeld

n het gehele volk antwoordde gezamelijk en zei: ‘Al wat Hasjem heeft gesproken zullen wij doen
[naäsé]’ ” (Sjemot 19:8).
„Toen kwam Mosjé en vertelde aan het volk al de woorden van Hasjem en al de
rechtsvoorschriften en het gehele volk antwoordde eenstemmig en zei: ‘Al de woorden die Hasjem

gesproken heeft, zullen we doen [naäsé]’ ” (Sjemot 24:3).
„Daarop nam [Mosjé] het Boek van het Verbond en las ten aanhore van het volk en ze zeiden: ‘Al wat
Hasjem gesproken heeft zullen we doen en wij zullen luisteren [naäsé wenisjmaa]’ ” [ibid. 24:7].

De drie pesoekiem die hierboven geciteerd werden beschrijven de acceptatie van de Tora door de Bnei
Jisraël in verschillende stadia van het drama van Kabbalat ha Tora op Sinai. Wanneer we echter deze

woorden wat nader bekijken, zien we dat er enkele interessante verschillen tussen de
diverse stadia zijn. Een ding wat ons dan opvalt is dat in de eerste twee verzen de
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„saamhorigheid,” waarmee het volk hun bereidheid tot acceptatie van Hasjems woorden
drukte, benadrukt wordt, een feit dat niet genoemd wordt in de beschrijving van het derde staium. En
rder, de eerste twee keer vermelden de Bnei Jisraël alleen hun bereidheid om te doen, dat wil zeggen, te
ndelen naar Hasjems geboden, terwijl zij in het derde vers zeggen dat zij zullen doen „en luisteren” naar
sjem geboden. Wat is de reden voor deze variaties in woorden die het volk gebruikt om hun
reidwilligheid om de Tora te accepteren aan te tonen?



n interpretatie van deze verzen werd gegeven door mijn schoonvader, haGaon Rav Gedalya Aharon
binowitz, de Monastrishtcher Rebbe, die met inzicht de discrepanties in de uitdrukkingen van de drie

verzen verklaart in zijn werk Nevee Tsaddikiem op de Pesach Haggada.
Rabbijn Rabinowitz verklaart dat er twee kanten zitten aan de acceptatie van de Tora:
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(1) de acceptatie om de 613 mitswot van de Tora in hun geheel uit te voeren en te
en, en (2) de acceptatie om deze mitswot te bestuderen ten einde beter te begrijpen wat Hasjem

l dat we zullen bereiken door ze uit te voeren. Het eerste facet van de acceptatie van Tora is wat de
ël bedoelen met het doen van de geboden van Hasjem, of naäsé. Het tweede facet is wat zij
f het luisteren naar de mitswot van Hasjem noemen – met de bijbetekenis van begrijpen wat er
s. Het werkwoord sjema, dat gewoonlijk vertaald word met ‘luisteren’ of ‘horen’, kan ook
’ betekenen, zoals in het vers: „Zij realiseerden zich niet dat Joseef hen ‘begreep’ [sjomea]” –
42:23).
n van het eerste aspect van de uitvoering van de Tora-geboden zijn alle Joden gelijk. Ieder lid van
nte Israël is verplicht de mitswot die voor hem/haar gelden gelijkelijk te doen. (Er kunnen

e meningen zijn over specifieke details van een bepaalde mitswa, maar allen zijn het met elkaar
de algemene verplichtingen die gelden voor het zich houden aan elk van de mitswot.)
het echter om het tweede aspect gaat, is deze eenheid niet zo evident. Daar Hasjem geen twee
et hetzelfde verstand geschapen heeft, zullen er altijd verschillen zijn tussen de ene mens en een
r wat betreft het begrip en betekenis van de mitswot. Het is duidelijk dat dit allemaal deel
van Hasjems wil bij het Geven van Tora. Deze verschillen van begrip komen tot uitdrukking in de
de standpunten die Torageleerden hebben met betrekking tot de uitvoering van de mitswot.
Torageleerden zullen een grenzeloze liefde voor hun Schepper tonen wanneer zij de mitswot
terwijl anderen meer ontzag zullen tonen voor Hasjem. Sommige Torageleerden benaderen het
meer van de intellectuele kant, terwijl anderen meer emotioneel geneigd zijn. Sommigen zullen

zen om zich te „specialiseren” in een bepaalde mitswa, door daarop meer de nadruk te leggen dan
hun dagelijks leven, omdat zij het gevoel hebben dat die mitswa voor hun een speciale boodschap
hen leiding kan geven in hun leven, hetgeen hen uiteindelijk dichter bij Hasjem brengt. Geen twee

jn exact gelijk voor wat betreft de nisjma van de Tora.
t de Monastrishtcher Rebbe uit, is het verschil tussen de uitdrukkingen die in bovenstaande verzen
orden. Toen Mosjé voor de eerste keer naar de Bnei Jisraël ging, vóór het Geven van Tora,

ij hun „de woorden van Hasjem en al de rechtsvoorschriften” (Sjemot 24:3), hetgeen, zoals Rasji
een referentie is naar de zeven Noachidische wetten en de mitswot die bij Mara gegeven werden
:25). Toen antwoordde het volk „eenstemmig” dat zij deze mitswot zouden doen. Voor zover het

entair zijn
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de uitvoering van de mitswot betreft, accepteerde de Bnei Jisraël de Tora „eenstemmig.” Zo ook had het in
Sjemot 19:8 alleen betrekking op de uitvoering van de mitswot, dat het volk gezamelijk antwoordde.
Maar toen Mosjé „het Boek van het verbond nam (Rasji verklaart dat dit het deel van Tora was vanaf
Bereisjiet tot de gebeurtenissen van Matan Tora) en dat las ten aanhore van het volk,” toen zag het volk dat
de Tora meer was dan een opsomming van geboden en verplichtingen, maar dat het een hele Sefer Tora was,
die bestudeerd, geanalyseerd en begrepen moest worden. Hierop riepen zij uit: naäsé wenisjmaa – we zullen
doen en we willen het begrijpen.”
Nu riepen ze niet „gezamelijk” of „eenstemmig”. Nisjmaa zou noodzakelijkerwijs een persoonlijke ervaring
zijn, variërend van de ene individu met de ander. Ieder zou zijn eigen unieke benadering hebben in de dienst
van Hasjem en het begrijpen van de bedoeling van de mitswot. Daarom antwoordden zij, toen zij niet alleen
het ”doen” maar ook het „begrijpen” van Tora accepteerden, als individuen: „Wij zullen doen en wij zullen
het begrijpen.” [Haggada sjel Pesach Nevee Tsaddikiem, tegen het einde, op het vers „legozeer jam soef
ligzariem”].



Een gelijksoortig idee wordt gebracht door haGaon Rabbi Akiva Eiger (ca. 1800 G.J.). Aan het eind van
Traktaat Taäniet zegt de Gemara dat in de toekomst alle tsaddikiem in een cirkel zullen dansen en dat

Hasjem dan in het midden van de cirkel zal zitten in Gan Eden. Elk van de tsaddikiem zal
dan naar Hasjem wijzen en zeggen: „Dit is onze G-d, dit is Hasjem, naar Wie wij al zo lang
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verlangd hebben om Hem te zien.”
at is de symboliek achter een dans speciaal in een cirkel rond Hasjem? Rav Akiva Eiger legt de les van de

ans van de tsaddikiem als volgt uit:
n deze wereld heeft iedere tsaddiek een unieke, individuele benadering om Hasjem te dienen. Oppervlakkig
ezien lijkt het erop dat ieder van hen in een volkomen andere richting gaat. De waarheid is echter dat dit
iet het geval is. Al de verschillende tsaddikiem zijn verenigd in een gemeenschappelijk doel – om nader te
omen tot Hasjem en Zijn wil uit te voeren op de best mogelijke manier. In de Komende Wereld zal dit voor
edereen duidelijk worden. De tsaddikiem zullen in een cirkel rond Hasjem dansen. In een cirkel richt
edereen zich enigzins in een andere richting – en toch draaien ze allemaal om hetzelfde middelpunt.
oewel de tsaddikiem allemaal een andere benadering hebben, trachten ze allemaal hetzelfde doel te
ereiken. Hun levens draaien rond hetzelfde punt: het punt waar „Hasjem zit.” In de Komende Wereld zal
edere tsaddiek naar Hasjem wijzen en aan iedereen verkondigen dat Dit hun G-d is tot Wie zij hun hele
even gestreefd hebben om nader te komen en te dienen! [Rabbi Akiva Eiger, geciteerd in Choet
amesjoelasj en Torat Emet].

hassidisch inzicht in Parasjat Jitro 5773
e Jitro in ons allen
e naam van de Tora-afdeling van deze week is Jitro, ondanks het feit dat slechts een klein gedeelte van de
arasja daadwerkelijk aan Jitro, de schoonvader van Mosjé, gewijd is. Het merendeel van de parasja gaat
ver de voorbereiding tot en het geven van de Tora op de Berg Sinai, hetgeen plaatsvond zeven weken nadat
e Israëlieten Egypte verlaten hadden.
et Geven van Tora is ongetwijfeld veel belangrijker dan het verhaal over Jitro, „de priester van Midjan”die

hoorde wat G-d voor Mosjé en voor Israël gedaan had” en die vervolgens besloot om Joods te worden.
atan Tora [het Geven van Tora] is in werkelijkheid de centrale, meest definitieve gebeurtenis in het

odendom. De afdeling van deze week bevat vele verschillende vertellingen en bevat de Tien Geboden.
iettemin is de naam van deze afdeling Jitro.
it kan begrepen worden in het licht van de verklaring van de Zohar (de oude mystieke tekst, samengesteld
oor Rabbi Sjimon Bar Jochai), dat Jitro’s uitkomen naar het Jodendom en zijn verklaring: „Nu weet ik dat
asjem de grootste is van alle goden,” het mogelijk maakte voor de Tora om te worden gegeven aan het

oodse volk.
olgens die verklaring is heel de Tora-afdeling (met inbegrip van die hoofdstukken die gaan over het Geven
an Tora) naar Jitro genoemd vanwege de centrale rol die hij speelde bij het Geven van Tora. Hiervan leren
e een schitterende les die van toepassing is op onze dagelijkse dienst aan Hasjem:

itro is het symbool van het lichaam en de dierlijke ziel, wiens enige wens is om fysieke genoegens na te
treven. In iedere Jood zit deze „Jitro;” hij streeft er voortdurend naar om zijn interesse voor materiële
ingen op te wekken. Wanneer een Jood besluit om zijn „Jitro” voor heilige en spirituele doeleinden te

vaardigen
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gebruiken (zoals de originele Jitro deed), dan is het veel makkelijker voor hem om Tora te leren en mitswot
te doen, want dan helpt de dierlijke ziel hem, in plaats van hem tegen te werken.
Dit ligt binnen het bereik van iedere Jood, zoals blijkt uit het feit dat Tora aan iedereen gegeven werd, zonder
uitzondering. Iedere Jood kan daadwerkelijk zijn dierlijke ziel ertoe aanzetten om hetzelfde te willen als zijn
G-ddelijke ziel wil: namelijk een leven te leven met Joodse inhoud en betekenis, door mitswot te doen en
Tora te leren.
Voorts geldt, dat wanneer een Jood erin slaagt zijn dierlijke ziel effectief op deze manier te beïnvloeden, dan
zal hij in alles wat hij onderneemt succes hebben.
Bewerkt van de Lubavitcher Rebbe. Overgenomen envertaald van www.livingjewish.net.il

Een Chassidisch verhaal
Een Gast voor de Vis
„Wow! Wat een buitengewoon enorme vis! Die moet ik kopen ter ere van de Sajabbat,” riep te Joodse dame
opgewonden tegen haar dienstmeid die haar begeleidde. „Wat een geluk dat we deze vrijdag zo vroeg naar de markt
kwamen.”
Omdat de vis zo groot was, was hij ook erg duur, maar dat kon ze zich wel permitteren. Haar echtgenoot was een
bekend geleerde en de leider van de gemeente en was ook behoorlijk welvarend.
Zijzelf was een buitengewone vrouw. Als de dochter van Rabbi Meïer van Constantine en de kleindochter van de
beroemde Rabbijn Jaäkov Emden wist ze het genot en het belang van een Tora-atmosfeer op Sjabbat te appreciëren.
Blij dankte ze G-d dat Hij haar in staat gesteld had haar Sjabbat-tafel te versieren op zulk een koninklijke manier en ze
bad: „Ribono Sjel Olam [Heer der Wereld] U heeft mij deze buitengewone vis gegund ter ere van Uw heilige Sjabbat.
Alstublieft, gun mij ook een passende vrome en geleerde gast die morgenavond van deze vis kan genieten.”
Die middag kwam een koets voorrijden en hield stil voor hun voordeur en een voornaam uitziende Jood stapte uit.
Niemand wist wie hij was maar het was duidelijk van hoe hij er uit zag dat het een ware Tora-persoonlijkheid was. Haar
echtgenoot verwelkomde hem hartelijk en met respect en nodigde hem uit om hun gast te zijn voor de Sjabbat.
De gast, die verkoos zich niet bekend te maken, was niemand minder dat de heilige Rabbi Jitschak van Drohovitch.
Terwijl R. Jitschak zich beslist verheugde in de Sjabbat met zijn geleerde gastheer in deze luxieuze omgeving, knaagde
de hele tijd aan hem de vraag wat de reden kon zijn dat hij zo ver van huis geleid was naar deze plaats om hier de
Sjabbat door te brengen. Het was vast niet alleen maar om een plezierige Sjabbat te hebben. Wat was hij verondersteld
hier te doen?
Na de Derde Maaltijd trok de heilige Rabbi zich terug naar zijn kamer om een beetje te rusten, maar het gevoel van een
onvervulde missie gaf hem geen rust. Hij besloot een vraag in zijn dromen te stellen. Voordat hij ging liggen
concentreerde hij zich zorgvuldig op zijn dilemma: „Moge de Hemel mij informeren waarom ik naar deze stad ben
gezonden. Waar zijn de verborgen vonken van heiligheid die ik verondersteld wordt te verheffen? Wat moet ik voor
elkaar brengen?”
Toen hij ontwaakte wist hij het antwoord. In zijn slaap was hem meegedeeld: „Er is geen speciale taak voor u hier
weggelegd, noch hoeft u iets recht te zetten. Maar op vrijdagochtend heeft uw gastvrouw een grote vis gekocht ter ere
van Sjabbat en op haar weg naar huis heeft ze gebeden voor een speciale, waardevolle gast voor de speciale maaltijd. Ze
is een ware tsadkaniet [een buitengewoon rechtvaardige vrouw] op basis van haar eigen verdiensten en ook een
nakomeling van vele generaties buitengewone Torageleerden, dus haar verzoek werd ingewilligd. En daar niemand in
deze generatie het meer waardig is dan u, werd u op vrijdag geïnstrueerd vanuit de Hemel om hier de Sjabbat door te
brengen.”
Na Havdala en de Melava Malka-maaltijd maakte Rabbi Jitschak zich gereed voor vertrek. De gastheer en zijn zoon
deden hem uitgeleide naar zijn koets. Tot hun grote verbazing en tegen de geaccepteerde gewoonte verzocht hun
geëerde gast of zij de gastvrouw wilden roepen om afscheid te nemen.
Toen ze naar buiten kwam zei hij tegen haar: „Alstublieft, Rebbetsin, wees in het vervolg zurgvuldig met uw gebeden.
Ik bevond me op een grote afstand van hier, maar vanwege uw gebeden was ik gedwongen dit hele eind te reizen en met
uw familie de Sjabbat door te brengen. Het was mij een groot genoegen en ik ben zeer vereerd u te hebben ontmoet,
maar alstublieft, doet u het niet nog een keer!”
~~~~~~~~~~~~~~~~
Naar een verhaal van Yerachmiël Tilles en met toestemming overgenomen en vertaald van Sipurei Chassidim – #173.

Biografische noot:
Rabbijn Meïer van Constantine – hoofd van het Rabbijnse Gerechtshof in Constantine, Rusland: zoon van R. Jaäkov Emden.

Rabbijn Jaäkov Emden (de ‘Reivetz’, 1697-1776) een leidend Rabbijnse autoriteit, zoon van Rabbijn Zwi Hirsch Askenazi (de
Chacham Zwi) en de samensteller van de Beit Jaäkov siddoer.

Rabbijn Jitschak van Drohovitch – een vooraanstaand kabbalist in zijn generatie en de vader van R. Jechiël Michel Zlotchov
(1731-1786), een vooraanstaand leerling van de Baäl Sjem Tov, die voor het eerst als jongen met zijn vader naar de Besjt ging.

http://www.livingjewish.net.il/
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MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 2

Misjna 2:5

וְאֵין,וְאֵין מִׁשְּתַּמְׁשִין ּבְׁשַרְבִיטֹו,וְאֵין יֹוׁשְבִין עַל ּכִסְאֹו,אֵין רֹוכְבִין עַל סּוסֹו
ׁשֶּנֶאֱמַר ,ּוא מִסְּתַּפֵר וְלֹא כְׁשֶהּוא עָרֹום וְלֹא בְבֵית הַמֶרְחָץרֹואִין אֹותֹו ּכְׁשֶה

:ׁשֶּתְהֵא אֵימָתֹו עָלֶיָך,ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָך מֶלְֶך)שם(
Men mag niet op zijn paard rijden en men gaat niet op zijn troon zitten en men mag zijn scepter niet
gebruiken. Men kijkt niet naar hem als hij geknipt wordt en ook niet als hij ontkleed is en niet als hij in het
badhuis is, want er staat geschreven: „Stel beslist een koning over u aan,” (Devariem 17:15) – opdat zijn
vrees op u zal zijn.”

Toelichting
Men mag niet op zijn paard rijden – Het paard van de koning.
Al deze dingen verminderen de eer voor de koning in de ogen van hen die hem zien en het is een plicht om de koning
met respect te behandelen en ontzag voor hem te hebben.

Uit de Midrasj
Erkenning van G-ds bestaan
„Jitro hoorde” (18:1). Koning Sjlomo zei in Misjlei (Spreuken) 15:4: „Een helende tong is een boom des
levens.” De tong kan een zieke ziel genezen. Overtredingen zijn een ziejkte van de ziel, met name wanneer
men niet ten volle in G-d gelooft. De tong echter, kan de ziekte genezen, door te bevestigen dat G-d de enige
ware G-d is, Die de rechtvaardige beloont met wat hem toekomt.
Onze Geleerden vertellen ons dat er om de nek van Avraham Avinoe een zeldzame edelsteen hing. Wanneer
iemand daar naar keek, genas hij. Toen Avraham stierf hing G-d de edelsteen om de zon.
Hiermee duidden onze Geleerden erop dat Avraham wijze woorden sprak, waarmee hij de mensen over-
tuigde om de ware G-d te dienen. Na zijn dood was er niemand over om de mensheid ervan te overtuigen dat
zij de ware G-d moesten dienen en daarom hing G-d die zledzame edelsteen om de zon. Dit is een aanwij-
zing voor het feit dat een bewijs van G-ds bestaan gevonden kan worden in de zon, die iedere dag opkomt in
het oosten en ondergaat in het westen. Er moet wel een G-d bestaan Die een dergelijk geordende wereld
regelt.
Zo ook erkende Jitro het bestaan van de ware G-d door de woorden van Mosjé, toen hij over de wonderen
vertelde die G-d gedaan had. Het vers vertelt ons dat „Jitro hoorde alles wat G-d gedaan had voor ;Mosjé en
Israël” (18:1) en het resultaat daarvan was dat hij het bestaan van G-d erkende.

Amalek
De afdeling over Jitro volgt direct op de afdeling over de oorlog met Amalek, om ons te tonen dat Amalek,
die familie van ons was (hij was een nakomeling van Esav) ons kwaad berokkende, terwijl Jitro, een vreem-
deling voor ons volk, bevriend met ons was en ons waardevol advies gaf.
De Tora zegt dat we de naam van Amalek moeten uitwissen. Niemand durfde te vechten met de Joden, met
uitzondering van Amalek. En net zoals in die oorlog de hoofdpersonen waren Mosjé, van de stam van Levi
en Jehosjoea, van de stam van Efrajim, zo ook zullen in de dagen van de laaste oorlog de hoofdpersonen zijn
de profeet Eliahoe, van de stam Levi en Masjiach, de zoon van Joseef, van de stam van Efrajim.

Heb eerbied voor je vader en moeder (Sjemot 20:12)

Zo zijn de mensen nu eenmaal: Ouders zijn altijd bezorgd om de problemen
van hun kinderen, maar de kinderen hebben nooit aandacht voor de zorgen
van hun ouders.
Zo ook is G-d bezorgd om onze problemen, maar wij denken nooit aan de
zorgen van onze Vader in de Hemel.

Rabbi Menachem Mendel van Kotzk
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De Babylonische Talmoed – Traktaat Eroevien

Een samenvatting van de voornaamste onderwerpen van Daf 2
Door Zwi Goldberg

HOOFDSTUK EEN
Daf 2a

Tikoen van een Mawoi
Misjna: WANNEER DE KORA [dwarsbalk] BOVEN DE INGANG TOT EEN [gesloten] MAWOI HOGER DAN TWINTIG AMMOT
[mv. van amma] BOVEN DE GROND LIGT , [dan hebben de Geleerden verboden dat men er draagt en] DAN MOET MEN DE
KORA VERLAGEN [tot onder de twintig ammot]. RABBI JEHOEDA ZEGT DAT HIJ NIET VERLAAGD HOEFT TE WORDEN.
WANNEER DE TOEGANG TOT DE MAWOI BREDER IS DAN TIEN AMMOT, MOET MEN [die toegang] KLEINER MAKEN [door de
rest af te zetten of dicht te maken]. MAAR WANNEER DEZE BREDE TOEGANG EEN TSOERAT HAPPÈTACH HEEFT, DAN HOEFT
MEN DE TOEGANG NIET SMALLER TE MAKEN.

Gemara: De Gemara vergelijkt de hoogte van de kora met de hoogte van het schach [dakbedekking] van een soeka,
waarvan een Misjna [de eerste uit traktaat Soekot] zegt dat als die hoger ligt dan twintig ammot , de soeka ongeldig is.

De oorsprong van het getal van twintig ammot
Rav leert dat de Geleerden hun beslissing, dat de maximum hoogte van een kora twintig amma is, hebben afgeleid van
de hoogte van de ingang van het Heiligdom [het hoofdgebouw van de Tempel], die 20 amma hoog was, en de R.
Jehoeda leidt de hoogte af van de toegang tot de Voorhal [tot het Heiligdom], die hoger was [volgens Rav maakt de
kora van de opening een toegangspoort en die heeft volgens de Geleerden een maximum hoogte], want een Misjna in
traktaat Middot [3:7] zegt dat de toegasng tot het Heiligdom twintig amma hoog en tien amma breed was en dat de
toegang tot de voorhal veertig amma hoog en twintig amma breed was.
Er staat geschreven [Wajjikra 3:2]: „Men zal het slachten aan de ingang van de tent der samenkomst.” Dit betreft het
Misjkan in de woestijn. De Geleerden zeggen dat deze „ingang van de tent der samenkomst” correspondeert men de
ingang van het Heiligdom in Jeruzalem en die was twintig amma hoog [want in het Misjkan was geen voorportaal].
Maar R. Jehoeda meent dat het Voorportaal en het Heiligdom één geheel vormen en dat de „ingang van de tent der
samenkomst” correspondeert met de toegang tot het Voorportaal.
VRAAG: Hoe weten wij dat het voorschrift voor het Misjkan ook geldt voor het Beit Hamikdasj?
ANTWOORD: Omdat de Bijbel soms het Misjkan „Mikdasj” noemt, en soms het Mikdasj „Misjkan„ noemt.

De breedte van een ingang
De Misjna zegt: WANNEER DE TOEGANG TOT DE MAWOI BREDER IS DAN TIEN AMMOT, MOET MEN DIE TOEGANG NAUWER
MAKEN. Maar de ingang van de Binnenplaats van het Misjkan was breder dan tien amma, zoals blijkt uit de de verzen
Sjemot 27:18: „…en de breedte [van de Binnenplaats] is vijftig ammot” en vers 38:15, waar staat dat aan weerszijde van
de toegang tot de binnenplaats er gordijnen hingen over een breedte van 15 ammot . Dus bleef er een opening over van
twintig ammot, te ingang tot de Binnenplaats. Waarom wordt die ingang niet als maatstaf gebruikt voor de breedte van
de ingang van een mawoi?
ANTWOORD: Het wordt de „ingang van de Binnenplaats” genoemd, niet „een ingang” zonder meer.
TEGENWERPING: Misschien waren de gordijnen niet 15 ammot breed, maar 15 ammot hoog?
ANTWOORD: Er staat geschreven [Sjemot 27:18] dat de gordijnen vijf ammot hoog waren, dat wil zeggen dat zij vijf
ammot boven het altaar uitkwamen, dat tien ammot hoog was, dus de totale hoogte van de gordijnen was inderdaad 15
ammot en we weten dus niets van hun lengte en dus ook niet van de breedte van de ingang van de Binnenplaats van het
Misjkan.

Rav heeft hierboven gezegd, dat R. Jehoeda de maten van de mawoi relateert aan de maten van de ingang tot het Voor-
portaal. Maar de ingang van het Voorportaal was twintig ammot breed. Waarom protesteert R. Jehoeda dan niet tegen
de uitspraak van de Tanna Kamma dat WANNEER DE TOEGANG TOT DE MAWOI BREDER IS DAN TIEN AMMOT, MOET MEN
DIE TOEGANG NAUWER MAKEN?
De Gemara antwoordt: Er is inderdaad een Beraita, waar staat, dat R. Jehoeda zegt dat het niet nodig is om een ingang
van een mawoi smaller te maken als die breder is dan tien ammot .

De hoogte van de ingang
Een Baraita leert: „RABBI JEHOEDA ZEGT: DE HOOGTE VAN EEN TOEGANG TOT EEN MAWOI MAG VEERTIG OF VIJFTIG
AMMOT ZIJN.” De hoogte van de toegang tot het voorportaal was veertig ammot . Waarop baseert R. Jehoeda een hoogte
van vijftig ammot? Het kan dus niet waar zijn, dat R. Jehoeda zich baseert op de afmetingen van de toegang tot het
Voorportaal. Deze veronderstelling van Rav, hierboven genoemd, is dus onjuist. De Geleerden baseren zich op de
afmetingen van de toegang tot het Heiligdom en daarom dacht Rav dat R. Jehoeda zich baseerde op de afmetingen van
de toegang van het Voorportaal. Echter, in werkelijkheid baseert R. Jehoeda zich op de afmetingen van de toegangs-
poorten tot een koninklijk paleis!


