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Overzicht Tetsawee (Sjemot/Exodus 27:20-30:10)

asjem zegt tegen Mosjé dat hij het Joodse volk de opdracht moet geven om zuivere olijfolie te
bereiden voor de menora in het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij zegt ook tegen Mosjé dat hij
moet zorgen voor de bigdei kehoena (de priesterkleren): een choosjen – borstschild –, een efod –

een soort schort –, een schoudermantel, een onderkleed met ingeweven vakjes, een tulband en een gordel,
een voorhoofdsplaat en een linnen broek. Wanneer dat klaar is moet Mosjé gedurende zeven dagen een
ceremonie uitvoeren om Aharon en zijn zonen in te wijden. Dit houdt in het brengen van offers, de
aankleding van Aharon en diens zonen in hun speciale kleren en de zalving van Aharon met de speciale
zalvingsolie. Hasjem beveelt dat iedere ochtend en middag een schaap geofferd moet worden op het altaar in
het Misjkan. Dit offer moet begeleid worden door een meel-offer en plengoffers met wijn en olie. Hasjem
geeft opdracht dat er een altaar voor de reukoffers gemaakt moet worden van acaciahout, bekleed met goud.
Aharon en zijn nakomelingen moeten iedere dag op dit altaar reukwerk verbranden.

Maftier Parasjat Zachor (Devariem/Deuteronomium 25:17-19)
17 Gedenk wat Amalek je heeft aangedaan op de weg, toen jullie uit Egypte trokken. 18 Hoe hij je achterhoede
afsneed toen je onderweg weg, alle verzwakten achter je, terwijl je afgemat en vermoeid was en hij vreesde
G-d niet. 19 Als Hasjem, je G-d, je in de toekomst in het land dat Hasjem, je G-d, je als erfelijk bezit geeft,
rust zal hebben geschonken van al je vijanden rondom, dan moet je de herinnering aan Amalek onder de
hemel uitwissen. Vergeet dat niet.

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Parasjat Zachor (I Sjmoeël 15:1-34, Asjkenaziem beginnen bij vers 2)

Door Reuben Ebrahimoff

Korte samenvatting van de Haftara

De Profeet Sjmoeël geeft aan Koning Sjaoel een G-ddelijke bevel door om het volk van de Amalekieten uit
te roeien en om al hun bezittingen te vernietigen. Koning Sjaoel voert het gebod maar gedeeltelijk uit. Hij
heeft zijn twijfels en laat de koning van de Amalakieten, Agag, in leven en diens veestapel grotendeels
intact. Hasjem beslist dat voor deze ongehoorzaamheid Sjaoel gestraft zal worden: hij moet sterven. De
Profeet Sjmoeël verwijt Sjaoel diens gedrag en zegt hem dat Hasjem het Koningschap van Sjaoel heeft afge-
nomen en het zal geven aan iemand anders, niet een van zijn eigen nakomelingen. Tot slot doodt Sjmoeël
eigenhandig de Amalekieten-Koning Agag.

Het verband tussen de Haftara en de parasja

Als maftier wordt deze week de afdeling van Amalek gelezen, hoe die Israël aanviel bij hun uittocht uit
Egypte. In de Haftara wordt Amalek daarvoor gestraft.

De moraal van het verhaal

De meeste Joden doen veel mitswot correct, maar bijna iedereen heeft wel een mitswa, waarvan hij zegt:
„Wacht even, ik doe al zoveel goede mitswot, deze mitswa hoef ik niet te doen, die doe ik wel op mijn
manier,” daarmee Hasjems nadrukkelijke opdracht negerend, net zoals Sjaoel dacht: „Ik voer die opdracht
van Hasjem wel op mijn manier uit.” Laat iedereen eens nadenken wat zijn eigen mitswa is die hij op zijn
eigen manier (of helemaal niet) doet: Lasjon Hara – roddel? Kosjer eten buitens huis? Autorijden op
Sjabbat? Taharat misjpacha? Een klein lichtje aansteken op Sjabbat? Laat ieder bij zichzelf nagaan wat hij
kan verbeteren, beetje bij beetje. Hasjem zal de inspanning merken en zeker helpen.
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Inzicht in Parasjat Tetsawee 5773
Liefde en vrees voor G-d
Door Rabbi Zev Leff

„Welnu, of U altstublieft hun zonden wil vergeven! Maar zo niet, wis mij dan maar uit Uw boek dat U
geschreven heeft (Sjemot 32:32).

Mosjé's naam wordt niet expliciet vermeld in Tetsawee. Hij wordt alleen genoemd met het voornaamwoord
„jij”. Na de zonde van het Gouden Kalf, toen Klal Jisrael dreigde te worden vernietigd, smeekte Mosjé
Hasjem om Klal Jisraëls zonden te vergeven en zo niet, om zijn naam uit te wissen uit de Tora. Hoewel
Hasjem hen vergaf, werden Mosjé's woorden toch vervuld en zijn naam werd uitgewist van deze ene sedra in
de Tora.
Het is moeilijk te begrijpen waarom Mosjé moest worden gestraft voor het tonen van mesirat nefesj voor
Klal Jisraël. Bovendien, waarom werd Tetsawee specifiek gekozen als de parasja om zijn naam te
verwijderen?
Toen Hasjem Mosjé eerste keer benaderde bij de brandende braamstruik, twijfelde Mosjé of hij er wel voor
in aanmerking kwam om Klal Yisrael uit Egypte te leiden. Zelfs nadat Hasjem al zijn twijfels had
beantwoord, antwoordde Mosjé nog steeds: „Stuur toch degene die U meestal stuurt” (Sjemot 4:13). Hier
openbaarde Mosjé de echte reden achter zijn onwil om deze opdracht te aanvaarden. Hij was bang zijn
oudere broer Aharon te kleineren, die samen met Bnei Jisraël had geleden en die, tot dan toe, G-ds afgezant
voor hen was geweest. Mosjé was bang dat Aharon zich gekwetst zou voelen als zijn jongere broer werd
verkozen boven hem.
Hasjem reageerde kwaad. Volgens R. Jossi (Zevachiem 102a) werd Mosjé eigenlijk gestraft voor zijn
terughoudendheid. Hij was voorbestemd om de stamvader van de lijn van Kohaniem ter worden en Aharon
zou een gewone Levi zijn. Nu werd deze aanstelling omgekeerd.
Op het eerste gezicht lijkt het onlogisch dat Mosjé zo zwaar moest worden gestraft voor het weigeren van de
opdracht uit gevoeligheid voor de gevoelens van zijn broer. Om de subtiele tekortkoming, die Hasjem gevon-
den had in Mosjé, te begrijpen, moeten we eerst twee uiteenlopende benaderingen van avodat Hasjem [de
dienst voor Hasjem] bespreken.
De eerste benadering wordt weerspiegeld in de woorden van Chazal , „Onze wil is om uw wil te doen.” Dit
houdt in dat onze dienst aan Hasjem begint met onze subjectieve wil. We willen datgene doen wat goed is
voor ons, en we concluderen dat het vervullen van de wil van Hasjem is wat het beste is voor ons in deze
wereld en de volgende. De tweede benadering wordt weerspiegeld in de woorden van Chazal in Pirkei Avot
(2: 4): „Maak Zijn wil als je eigen [wil].” In deze aanpak is Hasjems wil het uitgangspunt en men onderwerpt
zijn eigen persoonlijke wens aan de wil van Hasjem, zonder rekening te houden met subjectieve voorkeuren.
De laatste benadering is gereserveerd voor speciale personen – liefhebbers van Hasjem (zie Ramban op
Sjemot 20:6). Ahava [liefde] is Hasjem dienen zonder gedachte aan persoonlijk beloning; jira [vrees, ontzag]
is Hem dienen met de eigen persoonlijke beloning in het achterhoofd.
We kunnen beter eerst de volgende woorden-uitwisseling tussen Mosje en Hasjem begrijpen. Nadat de eerste
twee van de Tien Geboden werden gegeven, benaderden de mensen Mosjé en zeiden dat ze bang waren dat
als ze nog langer Hasjem direct zouden horen spreken, hun nesjamot hun lichaam voor altijd zou verlaten. Ze
smeekten Mosjé om als intermediair te functioneren tussen hen en Hasjem.
Mosjé was er kapot van dat het volk Hasjem niet uit liefde rechtstreeks wilde horen maar liever Tora indirect
wilde horen. Maar Hasjem gereageerd op Mosjé's teleurstelling dat de mensen goed had gesproken: deze
grote vrees voor Hem en de wens om al Zijn mitswot in acht te nemen moest altijd bij hen en hun kinderen
blijven.
Mosjé was geagiteerd dat de mensen hun eigen welzijn beschouwden en niet onbaatzuchtig waren toegewijd
om direct in verband te staan met Hasjem, zelfs eventueel ten kosten van hun leven. Dat is het niveau van de
onbaatzuchtige liefde. Hun angst om te sterven terwijl ze luisterten naar de woorden van Hasjem
weerspiegelde het ontbreken van volledige onbaatzuchtigheid. Hasjem antwoordde: was het maar waar dat
ze op het niveau van angst voor God zouden blijven, waar de dienst voor Hasjem wordt gemeten door de
persoonlijke begrip dat het doen van Hasjems wil het beste is wat men kan doen. Dit niveau is nog niet die
van onbaatzuchtige liefde, maar het is toch een bewonderenswaardige voor de massa.
Rebbe Zusja werd eens gevraagd of hij graag van plaats zou ruilen met Avraham Avinoe. Hij antwoordde:
„Wat zou Hasjem daarbij winnen - er zou nog steeds één Avraham Avinoe en één Reb Zusja zijn?” Dat is de
houding van ahavat Hasjem waarin iemands persoonlijke beloning absoluut niet relevant is.
Onze Geleerden vertellen ons dat iemand die een ander ten onrechte ergens van verdenkt, in zijn eigen
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lichaam getroffen wordt (Sabbos 97a). Als er geen redenen zijn om een ander te verdenken, dan weerspiegelt
de verdenking degene die verdenkt. Hij weet dat als hij zelf zich in een vergelijkbare positie zou bevinden,
hij waarschijnlijk zou hebben gehandeld zoals hij vermoedt dat zijn vriend zal reageren. Daarom is zijn
verdenking gebaseerd op een persoonlijke smet, en dit is het persoonlijke gebrek waarnaar onze Geleerden
verwijzen als hij lichamelijk getroffen wordt.
Mosjé's vermoeden dat Aharon zich zou gekleineerd voelen was ongegrond. Hasjem vertelde Mosje dat
Aharon niets anders dan vreugde in zijn hart zou hebben bij het horen dat Mosjé was gekozen. Daarom moet
de basis voor Mosjé’s vermoeden in hem zelf gelegen hebben. En het was deze lichte smet waar Hasjem op
gereageerde door Mosjé te straffen.
Een kohen wordt G-ds agent en vertegenwoordiger, en moet daarom een onzelfzuchtige dienaar zijn, die zijn
eigen zelf helemaal teniet doet. Als Mosjé zich niet kon bevrijden van de bezorgdheid voor zichzelf die hij
geprojecteerd had op Aharon, dan werd hij ongeschikt bevonden om de kohen te zijn. Aharon's
onbaatzuchtigheid was buiten kijf - het maakte geen verschil voor hem, die de verlosser was, zolang Hasjems
opdracht werd vervuld - en hij werd daarom geschikt bevonden om de Kohen Gadol te zijn.
Mosjé rectificeerde deze lichte smet van eigenbelang toen hij vroeg dat zijn naam zou worden gewist uit de
Tora als Hasjem het Joodse volk niet kon vergeven. Om Mosjé's rectificatie van zijn oorspronkelijke smet
bekendheid te geven, werd zijn naam verwijderd uit Tetsawee, waarin de installatie van de kohaniem wordt
besproken. Mosjé had jaloers kunnen zijn op de status van Aharon als Kohen Gadol. Om te laten zien dat hij
dat niet was, verwijst de Tora naar zijn eerdere bereidheid om zijn naam volledig uit de Tora te laten
verwijderen. De Tora schrapte daarom zijn naam en verwijst naar hem als „jij.” Het maakte geen verschil
voor Mosje wie de Kohen Gadol zou zijn, zolang er maar een Kohen Gadol zou zijn die G-ds plan voor Klal
Jisraël zou uitvoeren.

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:3

וְסֹוחֲרֵי ,ּומַפְרִיחֵי יֹונִים,יתוְהַּמַלְוֶה בָרִִּב,הַמְׂשַחֵק ּבַּקֻבְיָא,וְאֵּלּו הֵן הַּפְסּולִין
מִּׁשֶרַּבּו .בַּתְחִּלָה הָיּו קֹורִין אֹותָן אֹוסְפֵי ׁשְבִיעִית,ָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון.ׁשְבִיעִית
ּבִזְמַן ׁשֶאֵין ,אֵימָתַי,ָאמַר רַּבִי יְהּודָה.חָזְרּו לִקְרֹותָן סֹוחֲרֵי ׁשְבִיעִית,הַָאּנָסִין

:ּכְׁשֵרִין,אֲבָל יֵׁש לָהֶן אֻּמָנּות ׁשֶּלֹא הִיא,ת אֶּלָא הִיאלָהֶם אֻּמָנּו
De volgenden zijn ongeschikt [om als getuige op te treden]: een dobbelaar, iemand die uitleent [of leent
(RAV)] op rente, duivenmelkers en handelaren in sjemitta-producten [producten van het zevende jaar]. Rabbi
Sjim’on heeft gezegd: in het begin noemde men hen inzamelaars van sjemitta-producten [zij waren
ongeschikt om als getuige of rechter op te treden]. Sedert de onderdrukkers in aantal toenamen [d.w.z. toen
de mensen steeds meer belasting in natura moesten afstaan en zij dus landbouwproducten moesten
binnenhalen] veranderden men hun naam in ‘handelaren in sjemitta-product.’ [D.w.z., dat aanvankelijk ieder
die sjemitta-product binnenhaalde, was uitgesloten van getuige te zijn, maar toen iedereen verplicht werd om
voor de belasting product binnen te halen, werden alleen de handelaren van die producten uitgesloten.] Rabbi
Jehoeda zei [met betrekking tot dobbelaars en duivenmelkers]: Wanneer is dit zo [dat zij zijn uitgesloten als
getuige]? Als ze geen ander beroep hebben, maar als ze ook nog een ander beroep hebben, dan zijn ze
geschikt [als getuige of rechter].

Toelichting
Een dobbelaar – Want hij houdt zich met a-sociale dingen bezig, in plaats van met dingen die nuttig zijn voor de
maatschappij of met Tora of met liefdadigheid of met handel. Dit alles is nuttig voor de maatschappij (RAV). Hem
wordt een lage moraal aangerekend en hij is dus onbetrouwbaar. Bij het dobbelen moet men voortdurend bluffen en dus
is hij gewend te liegen.
Iemand die leent op rente – De Tora verbiedt een Jood om rente aan te nemen op een lening aan een andere Jood.
Daarom is hij ongeschikt als getuige of rechter als hij dat toch doet. Het is ook verboden rente te betalen (RAV).
Duivenmelkers – Sommigen zeggen dat dit geldt voor hen die deelnemen aan duivenwedstrijden om te gokken. Ze
zeggen: als jouw duif eerder thuis komt dan de mijne, zal ik je dit-en-dat geven en als mijn duif eerder thuis komt geef
jij mij dat-en-dit. Dus ze gokken. Anderen menen dat het hier diegenen betreft die duiven trainen om andere duiven uit
de hokken van andere eigenaars te lokken, en dat is een vorm van roof. Het is geen rechte diefstal, want de duiven zijn
vrij komen aanvliegen en zijn dus vrij om weg te vliegen. Ze zijn niet echt het eigendom van de eigenaar van het
duivenhok, maar hij beschouwd ze als zijn eigendom en het veroorzaakt ruzie.
Sjemitta-producten – producten van het Sjabbat-jaar, het zevende jaar.
Handelaren in Sjemitta-producten – De Tora zegt (Wajjikra 28:6): „Het zal een Sjabbat voor het land voor jullie zijn,
om te eten.” Dus de producten van het sjemitta-jaar zijn om te eten en niet om ermee handel te drijven.
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In het begin noemde men hen inzamelaars – Zij sloegen de producten van het sjemitta-jaar op, hetgeen verboden is.
Zij waren om op te eten, niet om te bewaren.
Toen de onderdrukkers in aantal toenamen – toen moesten de mensen belasting betalen in natura, ook in het
sjemitta-jaar en dus moest men ook in dat jaar de oogst binnenhalen om de belasting te kunnen betalen. Vanaf dan
veroordeelde men alleen diegenen die in de sjemitta-producten handel dreef. De Gemara (26a) vermeldt dat de
Rabbijnen gedwongen werden toestemming te geven om het land in het sjabbat-jaar te bezaaien en te oogsten om de
belasting te kunnen betalen, hoewel dat door Tora verboden is, omdat er levensgevaar bestond als men zijn belasting
niet op tijd betaalde. Sommigen menen dat sjemitta-producten toen alleen nog maar door de Reabbijnen verboden was.
Rabbi Jehoeda zei – R. Jehoeda licht toe: ze zijn alleen ongeschikt als ze niets anders doen dan dobbelen, maar als ze
daarnaast nog een gewoon beroep hebben, dan doen ze nog iets nuttigs voor de maatschappij en zijn ze geschikt.

Uit de Babylonische Talmoed – Eroevien
De voornaamste onderwerpen van de Daf 5

Hoe groot moet een drempel onder de kora zijn?
De Misjna zegt dat een kora niet hoger
dan 20 ammot boven de grond mag lig-
gen en als dat wel het geval is, moet
men hem verlagen. Een andere moge-
lijkheid om het probleem op te lossen is
om de grond onder de kora te verhogen,
bijvoorbeeld door er een drempel te leg-
gen of door de grond met zand op te
hogen. De hoogte van de drempel moet
natuurlijk gelijk zijn aan wat de kora te
hoog is, maar hoe diep moet die drem-
pel zijn? De kora zelf moet minstens
één tefach dik [=diep] zijn. Dan moet
de drempel ook minstens één tefach

diep zijn [zie tekening], want we gaan er van uit dat de buitenkant van de kora
de grens van de mawoi met de straat vormt, zodat men nog onder de kora mag dragen en men daar de kora nog kan zien
[zie Sj.A. O.Ch. 363:26].
Wanneer een kora lager dan tien tefachiem boven de grond ligt, is hij ook ongeldig. Men kan dan de kora hoger leggen,
of de grond onder de kora uitgraven. Hoeveel moet deze uitgraving doorlopen tot in de mawoi? Vier ammot in de
richting van de mawoi en dat moet over de hele breedte van de mawoi, want dat is de minimum lengte voor een mawoi.

Een bres in de muur naast de ingang tot de mawoi, met een kora boven de ingang
Wanneer in de zijwand van de mawoi, naast de ingang tot de mawoi vanuit de straat, een bres zit van drie tefachiem

breed of meer maar minder dan 10 ammot breed, dan mag men dankzij de kora nog steeds
dragen in de mawoi, mits er tussen de kora en de bres nog een stuk muur zit van vier tefachiem
breed [Wanneer de bres zich dichter dan vier tefachiem van de kora bevindt, mag men hem
gedeeltelijk dichtmaken met een plank van vier tefachiem]. Wanneer er geen dicht stuk muur
naast de kora is van minstens vier tefachiem breed, dan mag men alleen in de mawoi dragen

als de bres minder dan drie tefachiem breed is. [Zie tekening hiernaast, waar de
bres meer dan drie tefachiem breed maar minder dan 10 ammot breed is, en
waar de muur naast de kora nog 4 tefach breed is, zodat men in deze mawoi
mag dragen.]

De lengte van een mawoi
Het is niet toegestaan om in een mawoi te dragen dankzij een kora of lechi, tenzij de
mawoi minstens vier ammot lang is [d.w.z. van de ingang vanaf de straat tot de achter-
muur], de lengte groter is dan de breedte en er minstens twee huizen en binnenplaatsen
op uitkomen [zie tekening hiernaast, waar de lengte van de mawoi vier ammot is,
terwijl naast de ingang een lechi staat].

Daf 5b
De lengte van een lechi
Wanneer een lechi korter is dan 4 ammot is het een geldige lechi, maar wanneer de
lechi vier ammot lang is of meer, en de mawoi is meer dan acht ammot breed, dan is de lechi een muur van de mawoi en
moet er een andere lechi geplaatst worden aan de andere kant van de ingang [zie tekening links en Sj.A. O.Ch. 363:12].
Maar als de mawoi minder dan acht ammot breed is, sluit een lechi van vier ammot het grootste deel van de opening
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naar de straat af en dan is geen andere lechi nodig [want een opening
in een muur maakt de mawoi niet ongeldig, zolang de opening kleiner
is dan de muur.
Rav Hoena, de zoon van Rav Jehosjoea heeft gezegd: als men de
andere lechi tegen de lechi van vier ammot zet [en
dus niet aan de andere kant van de ingang tot de
mawoi, zoals op de tekening], maar men maakt de
lechi hoger dan de lechi van vier ammot [die dus als
muur telt en niet als lechi], of men maakt hem lager
dan de muur, dan valt hij voldoende op en is het een geldige „andere
lechi” en wordt hij niet beschouwd als een verlenging van de muur

[Rasji: of als de „andere lechi” dikker of dunner is dan de „lechi van 4 ammot”.]

Sjabbat Zachor

Denk aan Amalek
door Paysach Freedman

Amalek had een belang bij het aanvallen van het Joodse volk, waarvan het bestaan het
bewijs was van het bestaan van G-d op deze wereld.

„Denk er steeds aan wat Amalek je heeft aangedaan, toen je op weg was uit Egypte” ... (Deut. 25:17-19)

„Hoe kan men dat doen? De Tora zegt: ‘Denk aan de Sjabbat-dag.’ We kunnen niet aan allebei denken!”
(Midrasj Pirkei D’Rabbi Eliëzer).

Wij zijn intelligente mensen. Kunnen we niet Sjabbat onthouden, terwijl we ons ook Amalek herinneren? En
waarom is Amalek zo belangrijk? Duizenden volken hebben het Joodse volk onderdrukt. Waarom zijn de
Amalekieten alleen uitgekozen?

Het meest voorkomende antwoord is dat zij de eersten waren. Het was hun moed bij het aanvallen van de
Joden, onmiddellijk na de Exodus, die latere vijanden heeft aangemoedigd om tegen ons op te staan.
Dit is echter slechts gedeeltelijk waar. De eerste aanvallers waren eigenlijk de Egyptenaren – die de Joden
achtervolgden tot aan de Rietzee, kort na de Exodus

De unieke prestatie van de Amalekieten was dat ze ons aanvielen toen niemand anders dat durfde. Na de
splitsing van de zee, staat er geschreven: „De volken hoorden ... schrik greep hen aan” (Sjemot 15:14). Zelfs
de meest goddeloze volken waren voldoende onder de indruk van de Tien Plagen en de splitsing van de zee.
Ze wilde misschien wel aanvallen, maar ze waren al bang genoeg voor de G-d van de Joden om dat idee op
te geven!

Amalek, daarentegen, was niet onder de indruk. Wat gaf ze de euvele moed om aan te vallen, op het uur dat
de hele wereld G-ds bescherming van het Joodse volk erkende? Waarom werden ze niet ook bang?
„Sla de spotter, en de naïeveling zal ontwaken” (Spreuken 19:25). De Midrasj legt uit dat dit betekent dat het
Joodse Volk de Amalekieten – de spotters – sloeg, en Jitro, die naïef was, werd wakker en kwam om zich te
bekeren. Rabbi Tzaddok HaKohen biedt een pittig commentaar op deze passage: „Amalek is een spotter die
gelooft in niets, en Jitro is naïef en gelooft alles.” Wat betekent dit?

Vóór de komst van Amalek, waren er twee denkscholen. De volken geloofden dat verschillende machten de
wereld regeerden - afgoden, demonen, engelen, enz. Als alternatief introduceerde Avraham het concept van
het monotheïsme in de wereld – een overtuiging dat God alle gebeurtenissen controleerde. Amalek
introduceerde een derde idee - het geloof in niets! Dit is atheïsme, dat stelt dat er niets bijzonders is dat de
wereld controleert.

Vanuit het perspectief van Amalek is er werkelijk niets om voor te leven. In een atheïstische samenleving is
moraal intrinsiek vloeibaar en aan verandering onderhevig. De natuurlijke doelen van een dergelijke samen-
leving kunnen alleen maar hebzucht, macht en kracht zijn. Het is ‘survival of the fittest.’ Hij die het meeste
heeft, regelt het meeste en wint!

Atheïsme is erger dan afgoderij. Afgoderij is polytheïsme, het geloof in veel machten. Het is mogelijk
vooruit te gaan van vele goden tot geloof in één G-d. Het belangrijkste voorbeeld is Avraham. Oorspron-
kelijk een afgod aanbidder, kwam hij uiteindelijk tot het besef dat er maar één ware macht kan zijn. De weg
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van vele hemelse machten naar één macht is relatief kort, aangezien de individu al in beginsel aanvaard heeft
dat er iets is dat het universum bestuurt

Maar Amalek ontkent dat er een macht is die de wereld regeert. Het is allemaal blind geluk, toeval. Zoals
Rabbi Tzaddok zegt, ze geloven in niets. Vanuit deze positie, is het zeer moeilijk om de Almachtige G-d te
aanvaarden.
Amalek had er belang bij om het Joodse volk aan te vallen, waarvan het bestaan het bewijst was dat G-d de
wereld regeert. Zij bewezen dat geestelijke machten bestaan, en dat er absolute waarden zijn. Amalek moest
de Joden aan vallen, omdat ze een doorslaggevend bewijs waren voor zowel het bestaan van G-d als van een
absolute moraal.

Perfecte timing

Na de splitsing van de zee zei Jitro: „Nu weet ik dat G-d groter is ... Meekol Elohiem.” Meekol Elohiem
wordt in het algemeen vertaald met: „dan alle andere machten.” Het kan echter ook betekenen: „Van alle
andere machten.” Jitro was bekend met alle andere zogenaamde machten. Met andere woorden, hij geloofde
in alles. Hij had al geaccepteerd dat er zoiets als een kracht, of krachten, bestaat, die de hele wereld contro-
leert. Vanuit deze kennis, stemde hij uiteindelijk in met de suprematie van G-d. Hij was getuige van de tal-
loze wonderen van de Exodus, en het bewijs leidde hem om te begrijpen dat er slechts één macht was die de
wereld regeerde.

Daarentegen, Amalek, als atheïst, geloofde dat alle wereldse gebeurtenissen puur toeval waren. Zelfs de
verbazingwekkende, ongelooflijke gebeurtenissen van de Exodus en de Riet Zee werden weggeredeneerd als
spelingen van de natuur. Niets kon hen overtuigen om G-d te vrezen.

Een Russische wetenschapper, Velikovski genaamd hypothyseerde eens dat de Tien Plagen plaatsvonden, de
Riet Zee spleet, en de zon stopte voor Joshua bij Gilgal (Jehoshoea 10:13). Toch bleef Velikovski een
toegewijde atheïst. Hij beweerde dat Mars haar normale baan verlaten had op het moment van deze gebeur-
tenissen, dicht bij de aarde gekomen was, en al deze verschijnselen veroorzaakt had.

Natuurlijk is het denkbaar dat Mars uit haar reguliere baan gegaan was en dat dit leidde tot verbazing-
wekkende gebeurtenissen op Aarde. Echter, denk aan de timing! Toen de Joden aan hun vijanden moesten
ontsnappen, verscheen Mars precies op het juiste moment om de zee te splitsen! Dan, precies op het moment
dat de Egyptenaren hen achtervolgden tot in de zee, beweegt Mars zich weer van de aarde af, waardoor ze in
het water konden verdrinken. Verbazingwekkend! En 40 jaar later, als Jehosjoea hulp nodig had, is Mars er
weer!

HET ZAAD VAN DE TWIJFEL

De Tora zegt: „De hand van Hasjem [is opgeheven om te zweren] bij Zijn troon, dat Hij van geslacht tot
geslacht oorlog zal voeren tegen Amalek” (Sjemot 17:16). De Geleerden verklaren: „G-ds troon is niet
compleet zolang Amalek nog bestaat op deze wereld. Noch is Zijn Naam compleet.”

Het gebruikelijke woord voor troon is kiesee ( אכס – kaf-samech-alef), maar in dit vers, waar Amalek nog
bestaat, wordt een variante vorm gebruikt kees –כס) kaf-samech). Kees betekent ‘bedekt.’ In Amaleks
wereldbeeld bestaat G-d niet. Wanneer een dergelijke ideologie aanwezig is in de wereld, is het moeilijker
voor iedereen, zelfs voor gelovigen, om veilig te zijn in hun geloof, omdat de zekerheid van het bestaan van
G-d verhuld is. Amalek heeft ook dezelfde numerieke waarde (24) als safeek – twijfel. Alleen al het bestaan
van de Amalekieten filosofie veroorzaakt onzekerheid. Kees is kiesee, maar zonder de alef. Het zien van een
koning op zijn troon demonstreert zijn suprematie over zijn koninkrijk. Als de koning ontbreekt aan zijn
troon, is de overheersing van zijn heerschappij in twijfel getrokken. Als de Koning der Koningen -
vertegenwoordigd door de alef, (de Ene G-d) - wordt verwijderd uit Zijn kiesee, komt Zijn superioriteit in het
geding.

In hetzelfde vers dat verwijst naar de oorlog van G-d tegen Amalek, wordt Jah gespeld met Joed-Hee. Het is
een naam van G-d, maar is ook een fragment van de volledige 4-letter Naam – Joed-Hee-Wav-Hee. De
volledige naam geeft aan dat G-d de heerser is over alle facetten van de tijd – verleden, heden en toekomst.
De gefragmenteerde 2-letterige naam geeft alleen verleden en de toekomst aan, maar niet het heden. Met
andere woorden, met Amalek, kunnen we G-ds aanwezigheid waarnemen in het verleden (we kunnen
terugkijken en duidelijke wonderen zien), en we kunnen hopen voor de toekomst. Maar het is moeilijk om
Hem te zien in het heden, want Amalek heeft twijfel in ons hart gezaaid.
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DE HANDEN VAN MOSJÉ

Welke Joodse tekortkoming had Amalek over hen gebracht? Toen de Joden Refidiem bereikt hadden, hadden
ze geen water, en beklaagden ze zich bij Mosjé. Zij stelden dat God niet de mogelijkheid had om hen te
voorzien van water (Sjemot 17:1-3). Dit was een absurde bewering. Ze hadden net gezien hoe God de
grootste wonderen uit de geschiedenis uitgevoerd had. Hoe konden ze twijfelen aan zijn vermogen om hen
van water te voorzien?!

De verklaring is dat ze wisten dat God verbazingwekkende, bovennatuurlijke wonderen kon uitvoeren. Maar
hun bewering was dat Hij niet interfereert met de natuurlijke orde die Hij Zelf heeft opgezet. Hij stapt in als
dat voor een ernstige afwijking van de natuur nodig is, maar op alle andere tijden is Hij passief in de
dagelijkse werking van de wereld. Dit was een knipoog in de richting van de Amalekieten filosofie. De
Joden hadden erkend dat bepaalde aspecten van de wereld worden gecontroleerd door blind toeval. Dit
maakte de Joden gevoelig voor Amalek, waardoor die hen aanviewl bij Refidiem. De Tora vertelt ons dat in
de daarop volgende strijd, de Joden de overhand gekregen als Mosjé zijn handen naar de hemel omhoog hief.
Toen zijn handen vielen, kregen de Amalekieten het voordeel. De Talmoed legt uit dat toen de Joden
Mosjé’s opgeheven handen zagen, zij zich G-d herinnerden, en gesterkt werden.

Oppervlakkig gezien lijkt dit vreemd. Als het idee gewoon was om hen aan God te herinneren, dan had
Mosjé eenvoudig een reclamebord kunnen opgerichten met een advertentie voor G-d erop! Het lijkt dat er
een specifieke reden was voor het vertoon van de handen van Mosjé.

De Midrasj vergelijkt Amalek met een hond. Rabbi Jitschak van Volozhin legt uit dat een hond, als hij
geslagen wordt met een stok, zijn tanden in de stok zet. Het slaagt er niet in om te beseffen dat zijn
werkelijke tegenstander de persoon is die de stok hanteert. Zo was het ook Amalek's fout dat ze alle wereldse
gebeurtenissen bekeken tegen nominale waarde. Ze weigeren de achterliggende krachten waar te nemen die
de oorzaak zijn van alles wat er gebeurt. Ze zien alleen de stok, en niet de meester die hem zwaait. De
handen van Mosjé waren een test voor het Joodse volk. Het was duidelijk dat toen Mosjé’s handen omhoog
gingen, de Joden slaagden, en omgekeerd. Zouden de Joden opnieuw bezwijken aan de ideeën van Amalek?
Zouden de Joden hun overwinning toeschrijven aan de ‘magische handen van Mosjé’? Of zouden ze verder
kijken dan de handen, en ... G-d zien!

DE KRACHT VAN HET GEHEUGEN

Dat brengt ons terug naar onze oorspronkelijke vraag: Waarom zou het moeilijk zijn, zoals de Midrasj zegt,
dat wij ons tegelijkertijd zowel Sjabbat als Amalek herinneren?
Inderdaad, zoals we gezien hebben, hoe meer we worden beïnvloed door Amalek, hoe zwakker is ons geloof
in G-d. Sjabbat, intussen, is een getuigenis dat G-d de wereld schiep. Het getuigt dat Hij is betrokken bij de
wereld. Dus de twee zijn tegenstrijdig – de één is versterking van onze geloof, en de ander een verzwakking.
De oplossing is dat we niet „Sjabbat onthouden” om haar in acht te nemen. We zijn niet bang dat we anders
de naleving van de Sjabbat zouden verwaarlozen, we kunnen de kalender controleren. Het idee is dat door
het noemen van Sjabbat – net zoals wij elke dag van de week doen – we de boodschap van Sjabbat
herinneren, ons de wetenschap inprenten dat G-d de wereld schiep, en dat Hij haar alleen controleert.

Zo ook herinneren we niet alleen maar Amalek. Wij moeten de boodschap van Amalek herinneren. De
Midrasj biedt de volgende gelijkenis:

Er was eens een man die een wijngaard had, en zijn buurman probeerde om wat druiven te stelen. De hond
van de eigenaar beet de dief. Het volgende jaar wilde de eigenaar van de wijngaard ervoor zorgen dat zijn
buurman niet weer de druiven zou stelen. Hij had echter geen zin om de man in verlegenheid te brengen,
door te zeggen: „Steel mijn druiven niet nog een keer!” In plaats daarvan zei hij: „Weet je nog wat mijn
hond je vorig jaar heeft aangedaan!” De buurman begreep de boodschap!

Nee, ons is niet opgedragen om de goddeloze leer van Amalek niet vergeten. Dat zou onze overtuigingen
verzwakken. Maar we zijn bevolen om te onthouden wat Amalek ons heeft aangedaan. God wilde niet de
Joden in verlegenheid brengen door hun tekortkoming in herinnering te brengen. In plaats daarvan gebood
Hij ons te herinneren wat Amalek ons had aangedaan, en zo zouden we ons aan de hele achtergrond
herinneren. En dan zullen we sterker staan in ons geloof, en we zullen in staat zijn om Amalek te weerstaan.

Gebaseerd op een toesprsaak door Rabbi Zev Leff op Aish HaTorah in Jerusalem, 2001.
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