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` `sE ¹q lFņ Ádäẍ£r«Ä x ¿̈A §c ¦O ©A o®¥C §x©I ©d x¤a¥r §A l ½¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈Îl ¤̀  Æd ¤WŸn x³¤A ¦C x ¤̧W£̀  mi À¦xä §C ©d d¤N´¥̀  
:a«d̈f̈ i ¬¦c §e zŸ x ¥v£g«©e o¬äl̈ §e l ¤tŸ²YÎoi ¥aE o¯ẍ`R̈Îoi ¥A

11 Dit zijn de woorden die Mosjé gesproken heeft tot geheel Israël aan de overzijde van de
Jordaan, in de woestijn, in de steppe tegenover Soef, tussen Paran en Tofel, en Lavan en Chatserot
en Di-Zahav.

1. Dit zijn de woorden: Omdat het woorden van vermaning zijn en men hier al de plaatsen opsomt, waar zij de
Alomtegenwoordige hebben boos gemaakt, daarom noemt men de gepleegde misdrijven niet, maar vermeldt men
ze slechts door erop te zinspelen, voor de eer van Israël.
Tot heel Israël: Wanneer hij een deel van hen bestraft had, dan zouden zij, die op straat waren [de afwezigen]
gezegd hebben: „Jullie hebben het van de zoon van Amram gehoord en jullie hebben hem met geen woord
antwoord gegeven, noch dit, noch dat. Indien wij daar geweest waren, zouden wij hem geantwoord hebben”.
Daarom verzamelde hij hen allen en zei tegen hen: zie, jullie zijn allemaal hier, ieder die een antwoord heeft, laat
hem antwoorden!
In de woestijn: Zij waren niet in de woestijn, maar in de steppen van Moav; wat betekent dus in de woestijn? Het
betekent dat zij Hem kwaad gemaakt hadden in de woestijn, toen zij zeiden:  waren wij maar gestorven enz. (Sjemot
16: 3).
In de steppe: Vanwege de steppe waarin zij gezondigd hadden met Baäl-Peör, in Sjittiem, in de steppen van Moav.
Tegenover Soef: Vanwege hun weerspannigheid aan de Jam-Soef [de Rietzee], want toen zij aan de Rietzee
gekomen waren, zeiden zij: omdat er geen graven in Egypte waren [Sjemot 14:11]; en ook toen zij door de zee
trokken, want er is gezegd [in Tehilliem 106: 7]: En zij waren opstandig aan de Rietzee, zoals voorkomt in
[traktaat] Arachien. 
Tussen Paran en Tofel: R. Jochanan zegt: wij zijn de hele bijbel nagegaan maar wij hebben geen plaats gevonden
met de naam Tofel of Lavan. Maar hij bestrafte hen naar aanleiding van de woorden die zij gelasterd [ltz tafal]
hadden betreffende het Man, dat wit [oal, Lavan] was, toen zij zeiden:  en wij hebben een afkeer van dit
afschuwelijke eten, en naar aanleiding van wat zij gedaan hadden in de woestijn Paran door toedoen van de
verspieders.
Chatserot: Bij het oproer van Korach dat in Chatserot plaats vond. 
Di-Zahav: Hij bestrafte hen naar aanleiding van het kalf, dat zij gemaakt hedden van het vele goud [ad̈f̈ i ©C, dai
zahav] dat zij hadden, want er is gezegd [in Hosea 2:10]: en Ik heb haar veel zilver en goud geschonken, dat zij tot
een afgod maakten.

a: ©r«¥p §x ©A W¬¥cẅ c©r xi®¦r ¥UÎx ©d K ¤x¤C a ½¥xŸg«¥n ÆmFi x¬Ür̈ c ©̧g ©̀  
2 Elf dagreizen van Choreev, via het Seïer-gebergte tot Kadesj-Barnéa.

2. Elf dagreizen van Choreev: Mosjé zei tegen hen: „Zie wat jullie veroorzaakt hebben, er is geen weg zo kort
van Choreev naar Kadesj-Barnéa dan de weg over het Seïer-gebergte, maar ook dit is toch nog een tocht van elf
dagen, maar jullie deden er drie dagen over”; want zie, op de twintigste Ijar vertrokken zij van Choreev, want er is
gezegd [in Bamidbar 10:11]: En het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de twintigste van de
maand enz. En op de 29ste Siewan zonden zij de verspieders vanuit Kadesj-Barnéa. Trek daarvan af dertig dagen
die zij doorbrachten in Kivrot-Hattaäwa [één dag voor de tocht van Choreev naar Kivrot-Hattaäwa en 29 dagen
daar ter plaatse (Ond.)], waar zij een volle maand vlees aten, en zeven dagen die zij doorbrachten in Chatserot, om
daar Miriam op te sluiten [en één dag voor hun tocht van Chatserot naar Kadesj-Barnéa (Ond.)], dan blijkt dat zij
over die hele weg drie dagen gedaan hebben. Zoveel moeite heeft de Sjechina voor jullie gedaan om jullie komst
naar het land te bespoedigen. Maar omdat julle het bedorven hebben, liet Hij jullie in veertig jaar het gebergte Séïer
rondtrekken.

bx ¤̧W£̀  lŸ Âk §ÂM l ½¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎl ¤̀  Æd ¤WŸn x³¤A ¦C W ¤cŸ®g©l c´g̈ ¤̀ §A W ¤cŸ g x¬Ür̈Îi«¥Y §W©r §A d ½̈pẄ mi´¦rÄ §x ©̀ §A Æi ¦d §i«©e 
:m«¤d¥l£̀  F zŸ̀  dedi d¯Ë ¦v

3 En het gebeurde in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste van de maand, dat Mosjé
tot de Israëlieten sprak, geheel overeenkomstig naar wat Hasjem hem voor hen geboden had.

3. En het gebeurde in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste van de maand: Het leert ons, dat hij
hen niet eerder vermaande dan kort voor zijn dood. Van wie had hij dat geleerd? Van Jaäkov, die zijn zonen niet
eerder vermaande dan kort voor zijn dood, toe hij zei: Reoeveen, mijn zoon, ik zal je zeggen waarom ik je al die
jaren niet berispt heb; opdat je mij niet zou achterlaten en zo heengaan en je hechten aan mijn broer Esav. En om
vier redenen berispt men iemand niet dan kort voor zijn dood: [1] Opdat men hem niet bij herhaling zal berispen
[omdat de eerste vermaning geen goed resultaat zou opleveren, zoals ook door Jaäkov gevreesd werd (Ond.)], en
[2] opdat zijn naaste [die berispt werd] zich niet zou schamen wanneer hij hem [de berisper] zou tegenkomen, zoals
voorkomt in Sifré. Ook Jehosjoea heeft Israël pas kort voor zijn dood vermaand. En ook Sjmoeël, want er is
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gezegd: Hier ben ik, getuig tegen mij; en zo ook heeft David zijn zoon Sjlomo [niet eerder vermaand dan kort voor
zijn dood (Melachiem I, 2).

ca¬¥WFiÎx ¤W£̀  o ½̈WÄ ©d K¤l´¤n bF µr z À¥̀ §e oF ®A §W ¤g §A a¥WFi x¬¤W£̀  i ½ ¦xŸn¡̀ «d̈ K¤l´¤n ÆoŸgi ¦q z¥µ̀ F ÀzŸM ©d i ´¥x£g«©̀  
:i ¦r «¤x §c ¤̀ §A zŸ xŸ §W©r §A

4 Nadat hij Siechon, koning der Emorieten, die in Chesjbon woonde, en Og, koning van Basjan, die
in Asjterot  en in Edreï woonde, verslagen had.

4. Nadat hij verslagen had: Mosjé zei: indien ik hen berisp voordat zij een deel van het land zijn binnen
getrokken, dan zullen zij zeggen: „Wat heeft hij tegen ons, wat heeft hij ons voor goeds gedaan? Hij komt ons
alleen maar plagen en om een voorwendsel te zoeken, omdat hij geen macht heeft om ons in het land te brengen”.
Daarom wachtte hij, totdat hij Siechon en Og voor hen had verslagen en hun land in bezit had genomen, en daarna
berispte hij hen.
Siechon, … die in Chesjbon woonde: Als Siechon niet zo moeilijk te overwinnen was geweest, maar gewoond
had in Chesjbon, dan was hij toch moeilijk geweest, want het was een moeilijk land. En wanneer het een andere
stad was geweest waar Siechon gewoond had, dan was het ook moeilijk geweest, want Siechon was een moeilijke
koning. Hoeveel te meer was de strijd voor Israël dus moeilijk nu zowel de koning als het land moeilijk was.
Die in Asjterot woonde: De koning was moeilijk en het land was moeilijk te overwinnen.
Asjterot: Dit is een uitdrukking voor: rotsen en iets hards. En van hen allen werd alleen Og gered en dit is wat er
gezegd is [in Bereisjiet 14:13]: nu kwam de vluchteling. En er is gezegd: want alleen Og, de koning van Basjan,
was overgebleven van de overige Refaïem. 
Edreï: De naam van de residentie.

d:xŸ «n`¥l z Ÿ̀G ©d d¬ẍFY ©dÎz ¤̀  x²¥̀ ¥A d ½¤WŸn li´¦̀ Fd a®῭ Fn u ¤x´¤̀ §A o¥C §x©I ©d x¤a¬¥r §A 
5 Aan de overzijde van de Jordaan in het land Moav begon Mosjé de Leer-van-Tora als volgt te
verklaren:

5. Verklaren: In zeventig talen verklaarde hij haar hun.

e:d«¤G ©d x¬d̈Ä z¤a¤W m¬¤kl̈Îa ©x xŸ®n`¥l a´¥xŸg §A Epi¥l ¥̀  x¬¤A ¦C Epi²¥dŸl¡̀  dedi 
6 Hasjem, onze G-d sprak tot ons bij Choreev als volgt: Jullie verblijf bij deze berg heeft lang
genoeg geduurd.

6. Lang genoeg: Dit is vertaald overeenkomstig de eenvoudige betekenis ervan. Maar er is ook een aggadische
verklaring: Hij heeft jullie veel grootheid en beloning geschonken voor jullie verblijf op deze berg; jullie hebben er
een Misjkan [woning], een Menora [luchter] en [andere gewijde] voorwerpen gemaakt; jullie hebben er de Tora
ontvangen en jullie hebben een Sanhedrin aangesteld, oversten over duidenden en oversten over honderden.

fm®Ï ©d sFǵ §aE a¤b¤P ©aE d¬l̈ ¥t §X ©aE x²d̈ä d¬äẍ£r«Ä ¼eip̈ ¥k §WÎlM̈Îl ¤̀ §e »i ¦xŸn¡̀ «d̈ x¬©d E Ÿ̀a̧E m À¤kl̈ Eŕ §qE | Eṕ §R 
:z «ẍ §RÎx ©d §p lŸ cB̈ ©d x¬d̈P̈ ©dÎc©r oF ½pä §N ©d §e Æi ¦p£r«©p §M«©d u ¤x³¤̀

7 Draaien jullie om en trek op en ga naar het gebergte  van de Emorieten en naar al hun buren in de
steppe, op het gebergte en in de vlakte en in het zuiden aan het strand van de zee, in het land van
de Kenaänieten en van de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.

7.  Draaien jullie je om en trek op: Dit is de weg langs Arad en Chorma [vergelijk Bamidbar 21:1-3].
 En ga naar het gebergte  van de Emorieten: Naar de gewone betekenis ervan.
 En naar al hun buren: Amon en Moav en het gebergte Séïer. 
 In de steppe: Dit is de bosvlakte. 
 Het gebergte: Dit is het Koningsgebergte.
 In de vlakte: Dit is de laagvlakte in het zuiden.
 En in het zuiden aan het strand van de zee: Asjkelon en Azza en Caesarea enz., zoals voorkomt in Sifré.
 Tot aan de grote rivier: Omdat hij vermeld wordt bij het land Israël, noemt men hem: groot; een algemeen
gezegde luidt: de dienaar van een koning is een koning; hecht u aan de heerser, en men zal zich voor u neerwerpen;
nader tot een gezalfde en wees gezalfd [Traktaat Sjewoe’ot 47b].

gm ¸̈dẍ §a ©̀ §l m ¹¤ki ¥zŸa̧£̀ «©l dedi r´©A §W ¦p x´¤W£̀  u ¤x ½̀̈ d̈Îz ¤̀  EẂ §xE E Ÿ̀ µA u ¤x®῭ d̈Îz ¤̀  m¤ki¥p §t ¦l i ¦Y¬©zp̈ d²¥̀ §x 
:m«¤di ¥x£g«©̀  mr̈ §x©f §lE m ½¤dl̈ z´¥zl̈ ÆaŸw£r«©i §l «E w³g̈ §v ¦i §l
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8 Zie, Ik heb dit land aan jullie gegeven; kom en neem het land in bezit, dat Hasjem aan jullie
voorouders, Awraham, Jitschak en Jaäkov gezworen heeft om aan hen en aan hun nakomelingen
te geven.

8.  Zie, ik heb gegeven: Jullie zien het met eigen ogen, ik zeg het jullie niet op grond van horen zeggen of een
vermoeden. 
 Kom en neem in bezit: Niemand zal zich tegen deze zaak verzetten en jullie hoeven geen oorlog te voeren. Indien
zij geen verspieders gezonden hadden [maar op de G-ddelijke belofte vertrouwd hadden, dan] zouden zij geen
wapens nodig gehad hebben.
 Aan jullie voorouders: Waarom noemt hij hen nog eens allemaal apart op: Avraham, Jitschak en Jaäkov? Om ons
te vertellen dat Avraham alleen reeds voldoende was, dat Jitschak alleen reeds voldoende was, dat Jaäkov alleen
reeds voldoende was.

h:m«¤k §z ¤̀  z¬¥̀ §U i ¦C ©a §l l¬©kE`Î` «Ÿl xŸ®n`¥l `e¦d ©d z¬¥rÄ m ½¤k¥l£̀  x´©nŸ̀ «ë 
9 In die tijd heb ik tegen jullie gezegd: Ik kan jullie niet alleen dragen.

9.  In die tijd heb ik jullie als volgt gezegd: Wat betekent hier: „als volgt”? Mosjé zei tegen hen: niet uit mijzelf
spreek ik tegen jullie, maar uit naam van de Heilige, geloofd zij Hij.
 Ik kan niet alleen: Zou het mogelijk zijn dat Mosjé niet alleen kon rechtspreken over Israël? Iemand die hen uit
Egypte had gevoerd, die voor hen de zee had gespleten, hen het Man had doen neerdalen en de kwartels had doen
vliegen, die kon niet over hen rechtspreken? Maar aldus sprak hij tegen hen: Hasjem, jullie G-d heeft jullie
vermeerderd, Hij heeft jullie groter en hoger gemaakt dan jullie rechters. En zo ook zei Sjlomo: Wie kan over dit,
Uw moeilijk volk rechtspreken? [I Kon. 3:9]. Is het mogelijk, dat hij, over wie geschreven wordt [in I Kon. 5:11]
hij was wijzer dan alle mensen, zegt: wie kan rechtspreken? Maar Sjlomo sprak als volgt: De rechters van dit volk
zijn niet als de rechters van andere volken, want als één van hun rechters recht spreekt en iemand doodt of geselt of
wurgt en daarbij het recht verdraait en steelt, dan hindert dat hem niet. Maar ik, indien ik iemand ten onrechte tot
geldbetaling veroordeel, dan wordt mijn leven opgeëist, want er is gezegd: en hij berooft hun rovers van het leven
[Misjlei 22:23, Sifré, Traktaat Sanhedrin 7a].

i:aŸ «xl̈ m ¦i©nẌ ©d i¬¥a §kF «k §M mF ½I ©d m´¤k §P ¦d §e m®¤k §z ¤̀  d´Ä §x ¦d m¤ki ¥d «Ÿl¡̀  dedi 
10 Hasjem, jullie G-d heeft jullie vermeerderd, en zie, jullie zijn nu zo talrijk als de sterren aan de
hemel.

10. En zie, jullie zijn nu zo talrijk als de sterren aan de hemel: Maar waren zij dan zo talrijk als de sterren aan
de hemel op die dag? Zij waren immers slechts met zeshonderd duizend? Wat is dan de betekenins van jullie zijn
nu? Jullie zijn vergelijkbaar als de dag, eeuwig bestaand, zoals de zon, de maan en de sterren.

`i [ipy]:m«¤kl̈ x¬¤A ¦C x¤W£̀ «©M m ½¤k §z ¤̀  K ´¥xäi «¦e mi®¦nr̈ §R s¤l´¤̀  m¤kM̈ m²¤ki¥l£r s¯¥qŸi m À¤k ¥zF «a£̀  i´¥dŸl¡̀  dedi 
11 Moge Hasjem, de G-d van jullie voorvaderen, aan jullie een duizendvoud toevoegen van wat
jullie nu zijn, en moge Hij jullie zegenen, zoals hij jullie heeft toegezegd.

11. Moge Hasjem aan jullie een duizendvoud toevoegen – Wat is het doel van de herhaling in het vers: „En
moge Hij jullie zegenen, zoals Hij jullie heeft toegezegd?” Maar de Israëlieten zeiden tegen hem: „Mosjé, u stelt
een grens aan onze zegen [door te stellen dat we slechts duizendvoudig zullen vermeerderen]. De Heilige, geloofd
is Hij, heeft al aan Avraham beloofd [in Bereisjiet 13:16]: „Zodat als iemand het stof van de aarde kan tellen, dan
zullen ook je nakomelingen geteld kunnen worden.’ ” Mosjé antwoordde hen: „Deze [duizendvoudige] zegen is
van mij, maar Hij zal jullie zegenen zoals Hij jullie beloofd heeft.”

ai:m«¤k §ai «¦x §e m¤k£̀ «©V«©nE m¬¤k£g §xḧ i®¦C ©a §l `V̈ ¤̀  d¬k̈i ¥̀  
12 Hoe kan ik alleen jullie last, jullie problemen en jullie geruzie dragen?

12. Hoe kan ik alleen dragen – Zelfs al zou ik zeggen: ‘Ik zal dat doen, ten einde daarvoor ene beloning te
krijgen,’ dan nog zou ik het niet kunnen. Dit is wat ik al tegen jullie gezegd heb: „Ik spreek niet uit mijzelf tegen
jullie, dat ik jullie problemen niet alleen kan dragen, maar op bevel van de Heilige, geloofd is Hij.”
Jullie last – Dit leert ons dat de Israëlieten een lastig volk was. Wanneer iemand zag dat zijn tegenstander aan de
winnende hand was, dan was hij gewoon om te zeggen: „Ik kan nog andere getuigen brengen, meer
bewijsmateriaal overleggen, en ik zal gebruik maken van mijn recht om meer rechters toe te voegen aan jouw
tribunaal.”
Jullie problemen – Dit leert ons dat de Israëlieten heidenen waren: wanneer Mosjé vroeg zijn tent uit kwam,
zeiden ze: „Waarom gaat de zoon van Amram zo vroeg weg? Misschien heeft hij het niet naar zijn zin thuis?” En
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als hij laat zijn tent uit ging, danzeiden ze: „Waarom gaat de zoon van Amram niet weg? Wat denk je?
Waarschijnlijk zit hij boze plannen uit te denken tegen jou en heeft hij iets lelijks tegen je van plan.”
En jullie geruzie – Dit leert ons dat zij twistziek waren. [Sifré]

bi:m«¤ki ¥W` «ẍ §A m¥ni ¦U£̀ «©e m®¤ki ¥h §a ¦W §l mi¦r ªci «¦e mi²¦pŸa §pE mi¯¦nk̈£g mi ¦̧Wp̈£̀  m Â¤k¨Âl Eád̈ 
13 Wijzen jullie voor jezelf uit jullie stammen wijze, verstandige en bij jullie stammen goed bekend
staande mannen aan, dan zal ik hen tot hoofd over jullie aanstellen.

13. Wijzen jullie voor jezelf – Bereiden jullie je op deze zaak voor.
Mannen – Zou het bij je kunen opkomen dat daar vrouwen voor zouden worden uitgekozen? Waarom staat er dan
nadrukkelijk ‘mannen’? Het betekent dat zij rechtvaardige, acceptabele mannen moesten uitkiezen. [Sifré]
Wijze en verstandige mannen – Dat zijn mannen die begrip hebben en het één uit het andere afleiden. Dit is wat
Arius aan Rabbi Jossé vroeg: wat is het verschil tussen wijze en verstandige mannen? Rabbi Jossi antwoordde
hem: Een wijze lijkt op een rijke geldwisselaar: wanneer men hem dinaren brengt om te zien wat ze waard zijn,
dan zal hij ze bekijken, maar als men hem niets brengt, zit hij stil en voert hij niets uit. Een verstandig mens
daarentegen lijkt op een geldwisselaar die tevens handelaar is: wannee rmen hem geld brengt om te onderzoeken,
dan bekijkt hij dat, en wanneer men hem niets brengt, dan gaat hij er op uit en brengt zijn eigen geld [d.w.z., hij
wacht niet totdat de mensen naar hem toe komen, maar hij gaat naar de mensen toe]. [Arius was een Christelijke
geleerde uit de vierde eeuw van de Gewone Jaartelling, en wiens volgelingen Ariërs genoemd worden.]
Bij jullie stammen goed bekend staande mannen – Die aan jullie bekend zijn, want indien hij voor mij
verschijnt, gehuld in zijn talliet, dan weet ik niet wie hij is en van welke stam hij is, en of hij geschikt is. Maar
jullie kennen hem, want bij jullie is hij groot geworden. Daarom staat er: „Bij jullie stammen goed bekend staand.”
[Sifré]
Dan zal ik hen tot hoofd over jullie aanstellen – Als hoofden en tot respectabele personen over jullie, d.w.z. dat
jullie te tegenover hen respectvol  en eerbiedig moet gedragen.
Dan zal ik hen aanstellen – [Hebr.: Asjimeem.] In de Tora-rol van Rasji mistte er kennelijk de letter i in het woord
Asjimeem, zodat hij schrijft:] Asjameem – zonder i [zoals van de stam Asjam – schuld]. Dit leert ons dat de
overtredingen  van Israël boven de hoofden van de rechters hangen, want de rechters hadden hen van die
overtredingen moeten weerhouden en hen het goede pad moeten wijzen. [Sifré]

ci:zF «U£r«©l Ÿ §x©A ¦CÎx ¤W£̀  x¬äC̈ ©dÎaFh E ½x §n Ÿ̀Ý ©e i®¦zŸ̀  E p£r«©Y«©e 
14 En jullie antwoordden mij en zeiden: „Dat wat u gezegd heeft is goed voor ons om te doen.”

14. En jullie antwoordden mij  – Jullie hebben de zaak in jullie eigen voordeel beslist. Jullie hadden moeten
antwoorden: „Mosjé, onze leraar, van wie is het beter om te leren, van u of van uw leerling? Is het niet beter van u,
die er zich zoveel moeite voor getroost heeft?” Maar ik kende jullie gedachten, jullie zeiden tegen jezelf: „Nu
zullen er vele rechters over ons worden aangesteld, en indien één daarvan ons niet kent [en niet ten gunste van ons
beslist], dan geven we hem een geschenk, zodat hij ons gustig gezind zal zijn.” [Sifré]
Om te doen – Wanneer ik wat traag was, zeiden jullie: „Doe het snel.” [Sifré]

ehmi ¹¦tl̈£̀  i ¸¥xÜ m®¤ki¥l£r mi¦W`ẍ m²z̈F` o¬¥Y ¤̀ «ë mi ½¦r ªci «¦e Æmi ¦nk̈£g mi³¦Wp̈£̀  m À¤ki ¥h §a ¦W i´¥W`ẍÎz ¤̀  gº©T ¤̀ «ë 
:m«¤ki ¥h §a ¦W §l mi ¦x §hŸ «W §e zŸ½xÜ£r i ´¥xÜ §e Æmi ¦X ¦n£g i³¥xÜ §e zF À̀ ¥n i ´¥xÜ §e

15 Toen nam ik de hoofden van jullie stammen, wijze en bekende mannen, die ik als hoofden over
jullie aanstelde: leiders over duizendtallen, leiders over honderdtallen, leiders over vijftigtallen en
leiders over tientallen, en ambtenaren over jullie stammen.

15. Toen nam ik de hoofden van jullie stammen – Ik trok hen aan met woorden door te zeggen: Hoe fortuinlijk
zijn jullie! Over wie zijn jullie aangesteld? Over de zonen van Avraham, Jitschak en Ja’akov, over mensen die
broeders en vrienden, G-ds deel en erfenis en met iedere andere koosnaam genoemd worden. [Sifré]
Wijze en bekende mannen – Maar verstandige mannen heb ik niet gevonden (Nedariem 20b). Deze eigenschap
van „verstandig” is één van de zeven eigenschappen waarover Jitschak tot Mosjé sprak, namelijk de vier die in
Sjemot 18:21 genoemd worden en de drie hier genoemde eigenschappen, wijs, verstandig en goed bekend staand.
Echter mOsjé vond er slechts drie van: rechtvaardige, wijze en goed bekend staande mannen. [Sifré]
Die ik als hoofden over jullie aanstelde – Jullie moeten hen met eerbied behandelen, zoals hoofden van inkoop,
hoofden van verkoop en hoofden van handel, die het laatst [de synagoge] binnenkomen en het eerst weer weggaan
[zodat iedereen voor hen opstaat uit respect]. [Sifré]
Leiders over duizendtallen – Eén leider over een groep van duizend man.
Leiders over honderdtallen – Eén leider over een groep van honderd man.
En ambtenaren – heb ik over jullie aangesteld.
Over jullie stammen – Dit zijn de gerechtsdienaren die op uitspraak van de rechter de veroordeelden vastbinden
en met een riem slaan [Sifré].
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fhWi¬¦̀ Îoi ¥A w ¤c ½¤v m´¤Y §h ©t §WE Æm ¤ki ¥g£̀ Îoi ¥A ©rŸ³nẄ xŸ®n`¥l `e¦d ©d z¬¥rÄ m ½¤ki ¥h §tŸẂÎz ¤̀  Æd ¤E ©v£̀ «ë 
:F «x¥B oi¬¥aE ei¦g ῭ Îoi ¥aE

16 Ik instrueerde jullie rechters toen als volgt: „Luister naar jullie broeders en spreek rechtvaardig
recht tussen een man en zijn broeder of zijn tegenstander.”

16. Ik instrueerde jullie rechters – Ik zei tegen hen: „Wees gematigd als jullie rechtspreken. Wanneer een zaak
één-, twee- of driemaal voor jullie komt, zeg dan niet: ‘de zaak is al verscheidene malen bij mij voorgekomen,’
maar overleg nog eens zorgvuldig. [Sifré]
Ik instrueerde jullie rechters toen – Toen ik hen aanstelde zei ik tegen hen: het heden is niet als het verleden. In
het verleden waren jullie zelfstandig, nu zijn jullie in dienst van de gemeenschap [Sifré].
Luister – ©rŸnÿ – sjamoa – tegenwoordige tijd, odant in het oud-frans, d.w.z., luister steeds, zoals in xŸekf̈ – zachor –
gedenk – en xŸenÿ – sjamor – bewaak.
Of zijn tegenstander – [Ÿex¥b – geroo – lett.: zijn vreemdeling.] Dit is zijn tegenstander in de rechtzaak die
argumenten tegen hem verzameld [van het werkwoord xb` – agar – verzamelen. En volgens een andere verklaring
is het woord Ÿex¥b – geroo afgeleid van het woord xeb – goer – wonen – in de betekenis van: rechtzaken over een
woning, bij de verdeling [van een erfenis] tussen broers, zelfs als het geschil gaat over een zo iets kleins als een
oven of een fornuis [Sifré, Sanhedrin 7b].

fimi´¦dŸl «̀¥l hR̈ §W ¦O ©d i¬¦M Wi ½¦̀ Îi¥p §R ¦n ÆExEb̧z̈ `³Ÿl oE ½rn̈ §W ¦Y ÆlŸcB̈ ©M oŸ³hT̈ ©M h À̈R §W ¦O ©A mi ¹¦pẗ Exi ¦̧M ©zÎ` «Ÿl 
:ei «¦Y §r ©n §WE i©l ¥̀  oE¬a ¦x §w ©Y m ½¤M ¦n d´¤W §w ¦i x´¤W£̀  ÆxäC̈ ©d §e `E ®d

17 Je mag niemand in het recht bevoordelen, maar luister zowel naar de kleine al de grote; vrees
niemand, want de rechtspraak is van G-d; en de zaak die te moeilijk voor jullie is, brengen jullie bij
mij voor, dan zal ik hem aanhoren.

17. Je mag niemand in het recht bevoordelen – Dit doelt op diegene die belast is met de aanstelling van redhters,
dat hij niet zeggen zal: „Die-en-die is knap [van uiterlijk] of sterk, hem zal ik als rechter aanstellen.” Of:
„Die-en-die is familie van mij, laat ik hem als rechter in de stad aanstellen,” terwijl hij niet deskundig in de wet is,
met het gevolg dat hij de onschuldige veroordeelt en de schuldige vrijspreekt. [G-d zal dan zeggen:] „Ik zal het
degene die hem heeft aangesteld aanrekenen, alsof hij zelf partijdig in de rechtspraak was [Sifré].
Luister naar zowel de kleine als de grote – Een zaak die draait om iets kleins als een proeta [het kleinste muntje]
hoort even belanrijk te zijn als een zaak om honder manee [een groot bedrag], zodat als die eerste [die kleine] zaak
bij u eerst vóórkomt, stel die dan niet uit tot het laatst [Sanhedrin 8a]. En een andere verklaring, zoals de Targoem
het verklaart: U mag niet zeggen: „Dit is een arme en zijn tegenstander is rijk, en het is eebnitswa om die arme te
steunen, Laat ik daarom die arme bevoordelen, zodat hij zich op een nette wijze kan onderhouden [zodat hij geen
steun uit de liefdadigheidskas hoeft te vragen].” Nog een andere verklaring: Zeg niet: „Hoe kan ik de eer van deze
rijke man beledigen voor één dinar? Ik zal hem nu bevoordelen, maar als hij naar buiten gaat [de rechtzaal verlaat],
dan zal ik tegen hem zeggen: „Geef het aan die arme, want in werkelijkheid ben je hem dat schuldig!” [Sifré]
Vrees niemand – Heb.: exebz̈ Ÿ̀l – lo tagoeroe. Een andere verklaring: Je zult je woorden niet intrekken voor wie
dan ook, zoals in u ¦i ©w ©a x¥bŸ̀  – ogeer bakajits – „zamel in gedurende de zomer” (Misjlei 10:5)  [Sifré].

gi:oE «U£r«©Y x¬¤W£̀  mi ¦xä §C ©dÎlM̈ z¬¥̀  `e®¦d ©d ź¥rÄ m¤k §z ¤̀  d¬¤E ©v£̀ «ë 
18 Ik gebood jullie destijds alle dingen die jullie moeten doen.

18. Alle dingen die jullie moeten doen – Dit zijn de tien dingen waarin geldkwesties en wetten voor lijfstraffen
van elkaar verschillen [zie Sanhedrin 4:1 voor deze tien verschillen][Sifré].

hix¬¤W£̀ «©M i ½ ¦xŸn¡̀ «d̈ x´©d K ¤x¤µC m À¤zi ¦̀ §x x´¤W£̀  `E ¹d ©d ` ¸̈xFP ©d §e ÁlFcB̈ ©d x´Ä §c ¦O ©dÎlM̈ z´¥̀  K¤l¿¥P ©e a À¥xŸg«¥n r´©Q ¦P ©e 
: ©r«¥p §x ©A W¬¥cẅ c©r Ÿ̀¾aP̈ ©e Ep®z̈Ÿ̀  Epi¥dŸl¡̀  dedi d²Ë ¦v

19 We reisden vanaf Choreev en gingen door heel die grote en ontzagwekkende woestijn, die jullie
gezien hebben, via het bergland van de Emorieten, zoals Hasjem, onze G-d, ons geboden had, en
we kwamen aan bij Kadeesj Barnea.

19. Die grote en ontzagwekkende woestijn – Waarin slangen waren, zo dik als balken, en schorpioenen [zo groot]
als bogen. [Ze ‘zagen’ dat de woestijn ontzagwekkend was, want ze zagen de lijken van de slangen en schorpioenen]
[Sifré].

k:Ep«l̈ o¬¥zŸp Epi¥dŸl¡̀  dediÎx ¤W£̀  i ½ ¦xŸn¡̀ «d̈ x´©dÎc©r Æm ¤z`Ä m®¤k¥l£̀  x©nŸ̀ «ë 
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20 Daar zei ik tegen jullie: „Jullie zijn aangekomen bij het Amorieten-gebergte, dat Hasjem, onze
G-d, ons geeft.

`kK ½̈l ÆLi ¤̧zŸa£̀  i³¥dŸl¡̀  dedi x ¤̧A ¦C Áx ¤W£̀ «©M W À¥x d́¥l£r u ¤x®῭ d̈Îz ¤̀  Li¤pẗ §l Li²¤dŸl¡̀  dedi o ©̧zp̈ d Â¥̀ §Âx 
:z«g̈ ¥YÎl ©̀ §e `ẍi ¦YÎl ©̀

21 Zie, Hasjem, jullie G-d, heeft het land voor jullie uitgespreid; trek op, verover het, zoals Hasjem,
de G-d van jullie voorvaderen jullie heeft toegezegd. Vrees niet en geef de moed niet op.

21. Trek op – Heb.: d¥l£r – alee – ga omhoog, het Emorieten-gebergte op.

ak [iyily]Ea³¦Wï §e u ¤x®῭ d̈Îz ¤̀  Epl̈ÎEx §R §g©i §e Epi ½¥pẗ §l Æmi ¦Wp̈£̀  d³g̈ §l §W ¦p E Àx §n Ÿ̀ «Y ©e ¼m ¤k §N ªM »i ©l ¥̀  oEá §x §w ¦Y ©e 
:o«¤di¥l£̀  Ÿ̀ap̈ x¬¤W£̀  mi ½¦xr̈«¤d Æz ¥̀ §e D ½̈AÎd¤l£r«©p x´¤W£̀  ÆK ¤x ¤̧C ©dÎz ¤̀  x ½̈aC̈ ÆEp ¸̈zŸ̀

22 Toen zijn jullie allemaal naar mij toe gekomen zeiden: „Laten we mannen voor ons uit zenden
om voor ons het land te verkennen, en die voor ons rapport uit brengen over de weg die wij
moeten nemen en over de steden waarheen we zullen komen.

22. Toen zijn jullie allemaal naar mij toe gekomen – In wanorde. Maar verderop (in Devariem 5:20-21) staat er:
„Jullie kwamen naar mij toen, alle stamhoofden en jullie oudsten, en jullie zeiden: zie Hasjem, onze G-d heeft Zijn
heerlijkheid en Zijn grootheid op ons laten schijnen.” Dat was een correcte benadering: jonge mensen, die de
oudsten respecteerden en die zij vooruit zonden. Hier echter kwamen jullie allemaal in wanorde naar mij toe,
terwijl de jongeren de ouderen opzij duwden, en de ouderen hun leiders opzij duwden.
Die voor ons rapport uitbrengen – Dat wil zeggen dat zij ons rapporteren welke taal de Kenaänieten spreken
[want de taal van een land weerspiegelt het karakter en de gedachten van de inwoners (Goer Arjee).
Over de weg die wij moeten nemen – Er is geen weg waarin zich niet oneffenheden bevinden.
De steden waarheen we zullen komen – Welke steden die we het eerst moeten veroveren [Sifré].

bk:h¤a «Ẍ ©l cg̈ ¤̀  Wi¬¦̀  mi ½¦Wp̈£̀  x´Ür̈ mí¥p §W Æm ¤M ¦n g³©T ¤̀ «ë x®äC̈ ©d i©pi¥r §A a¬©hi ¦I ©e 
23 En de zaak was goed in mijn ogen, en dus koos ik twaalf mannen van jullie, een man van iedere
stam.

23. De zaak was goed in mijn ogen – „Het leek me een goed voorstel, maar het was niet goed in de ogen van de
Alomtegenwoordige.” Het leek Mosjé een goed idee.  Maar waarom vertelt hij hun dat in zijn vermaning? [Het
lijkt erop of Mosjé het volk nu looft voor hun goede idee, terwijl hij in werkelijkheid hen berispt. Wat was echter
de bedoeling van zijn woorden?] Dit kan worden vergeleken met een man die tegen iemand zegt: „Verkoop mij je
ezel.” En de ander antwoordt: „Dat is goed.” Vraagt de koper: „Mag ik hem eerst testen?” En de ander antwoordt:
„Ja, dat is goed.” En de koper weer: „Mag ik hem in de bergen en heuvels testen?” En het antwoord is opnieuw:
„Ja, dat is goed.” Wanneer hij ziet dat de verkoper niets voor hem achterhoudt, denkt de koper bij zichzelf: „Die
man is er zeker van dat ik geen enkel mankement aan zijn ezel zal vinden,” en hij zegt onmiddellijk: „Hier, neem je
geld, ik hoef hem niet te testen.” Zo dacht ik ook ove rjullie woorden, in de veronderstelling dat jullie misschien je
verzoek opnieuw zouden overwegen, toen jullie zagen dat ik niets voor jullie achterhield. Maar jullie trokken je
verzoek niet in [Dus ook het feit dat het voorstel om verspieders uit te sturen, gunst vond in de ogen van Mosjé was
een vermaning, want ze hadden hun vorostel moeten intrekken.] [Sifré].
Dus ik koos uit jullie – Van de besten van jullie, de fijnsten onder jullie [Sifré].
Twaalf mannen, een man van iedere stam – Dit vertelt ons dat er niemand bij was van de stam Levi [Sifré].

ck:D«z̈Ÿ̀  E l §B ©x §i«©e lŸ®M §W ¤̀  l ©ǵ©pÎc©r E Ÿ̀aÏ ©e dẍ ½̈dd̈ Eĺ£r«©I ©e ÆEp §t ¦I ©e 
24 En zij draaiden zich om en bestegen de berg, en ze kwamen aan in het Esjkol-dal en ze
bespioneerden het.

24. En ze kwamen in het Esjkol-dal – Dit vertelt ons dat het vernoemd was na een latere gebeurtenis [namelijk
dat de spionnen vandaar een esjkol – tros – druiven zouden meenemen.
En ze bespioneerden het – Dit leert ons dat het langs zijn vier lijnen doortrokken, in de lengte en in de breedte
[Sifré]. [Volgens Mizrachi wil dat zeggen dat zij het land grondig doorkruisten. Volgens HaNetsiev trokken zij er
aan vier zijden omheen.]

dkdediÎx ¤W£̀  u ¤x ½̀̈ d̈ d´äFh E ½x §n Ÿ̀́I ©e Æxäc̈ Ep³z̈Ÿ̀  Ea ¦̧WÏ ©e Epi®¥l ¥̀  Ec ¦xFI ©e u ¤x ½̀̈ d̈ i ´¦x §R ¦n Æmc̈ï §a E ³g §w ¦I ©e 
:Ep«l̈ o¬¥zŸp Epi¥dŸl¡̀
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25 Zij namen van vruchten van het land mee in hun handen, en brachten die naar beneden bij ons.
En ze brachten aan ons verslag uit en zeiden: „Het land, dat Hasjem, onze G-d, ons geeft, is goed.” 

25. En ze brachten die naar beneden bij ons – Dit vertelt ons dat het land Israël hoger is dan alle andere landen
[Sifré]. 
En ze zeiden: „Het land is goed” – Wie waren zij die er goed over spraken? Jehosjoea  en Kalev [Sifré].

ek:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  dedi i¬¦RÎz ¤̀  E ¾x §n ©Y ©e z®Ÿl£r«©l m¤zi ¦a£̀  `¬Ÿl §e 
26 Maar jullie waren niet bereid op te trekken, en kwamen in opstand tegen het gebod van Hasjem,
jullie G-d.

26. En kwamen in opstand – [ex §n ©z §e – wetamroe – jullie kwamen in opstand.] Dit is een uitdrukking van verzet:
jullie verzetten zich tegen Zijn woorden.

fkc¬©i §A Ep²z̈Ÿ̀  z¬¥zl̈ m ¦i®ẍ §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n Ep῭ i ¦vF «d Ep ½̈zŸ̀  dedi z³©̀ §p ¦U §A E ½x §n Ÿ̀Ý ©e Æm ¤ki¥l¢d«῭ §a E³p §b «ẍ ¥Y ©e 
:Ep «¥ci ¦n §W ©d §l i ¦xŸn¡̀ «d̈

27 Jullie morden in jullie tenten en zeiden: „Omdat Hasjem ons haat. Hij heeft ons uit Egypte
gevoerd om ons over te leveren in de handen van de Emorieten, om ons te vernietigen.” 

27. Jullie morden – [Heb.: ep §bẍ ¥z ©e – watteragnoe – jullie morden.] Kwaadsprekerij. Zo komt ook voor in [Misjlei
18:8]: „Divrei nirgan [ob̈ §x ¦p]” – lasterpraat.
Omdat Hasjem ons haat – Hij houdt van jullie, maar jullie haten Hem. Een bekende parabel zegt: „Wat jij in je
hart over je vriend denkt, zo stel je je voor dat hij over jou denkt [Sifré].
Omdat Hasjem ons haat. Hij heeft ons uit Egypte gevoerd – Hij heeft ons wegens Zijn haat uit Egypte gevoerd
[beweerden zij]. Dit kan worden vergeleken met een sterfelijke koning die twee zonen had en twee velden, één
goed geirrigeerd, de ander afhankelijk van de regen. Zij geliefde zoon geeft hij het geïrrigeerde veld, en de zoon
die hij haat geeft hij het veld dat afhankelijk is van de regen. Het land Egypte is een goed geïrrigeerd land, want de
Nijl rijst op [buiten zijn oevers] en bevloeit het land. Maar het land Kenaän is afhankelijk van de regen. Hij haalde
ons weg uit het geïrrigeerde land Egypte, om ons het droge land Kenaän te geven (Bemidbar Rabba 17).

gkzŸ xEv §aE z¬ŸlŸc §B mi ²¦xr̈ EP ½¤O ¦n Æmẍë lF ³cB̈ ḿ ©r xŸÀn`¥l Ep ¹¥aä §lÎz ¤̀  EQ ©̧n ¥d ÁEpiÁ¥g ©̀  mi À¦lŸr Ep §ǵ©p£̀  | d́p̈ ῭  
:m «Ẅ Epi¬¦̀ ẍ mi ¦wp̈£r i¬¥p §AÎm©b §e m ¦i®n̈Ẍ ©A

28 Waarheen trekken we op? Onze broeders hebben onze harten doen smelten, toen ze zeiden: „Een
volk, groter en langer dan wij, grote steden, versterkt tot aan de hemel, en we hebben er zelfs
zonen van Anakieten – reuzen – gezien.”

28. Hebben onze harten doen smelten – Hebben ons ontmoedigd.
Grote steden, versterkt tot in de hemel – De Schrift gebruikt hier overdreven beeldspraak [Choelien 90b].

hk:m«¤d ¥n oE ̀ §xi «¦zÎ Ÿ̀l §«e oE¬v §x©r«©zÎ Ÿ̀l m®¤k¥l£̀  x©nŸ̀ «ë 
29 Ik zei toen tegen jullie: „Wees niet bang, vrees hen niet.”

29. Wees niet bang – In de betekenis van ‘gebroken,’ zoals de Targoem het weergeeft: [Wees niet gebroken], en
zo ook in [Ijov 30:6]: „Wonen in de breuken van de valleiën.”

l:m«¤ki¥pi«¥r §l m ¦i©x §v ¦n §A m²¤k §Y ¦̀  d¯Ür̈ x ¤̧W£̀  lŸ Âk §ÂM m®¤kl̈ m´¥gN̈ ¦i `E d m ½¤ki¥p §t ¦l Ḱ ¥lŸd«©d Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀  dedi 
30 Hasjem, jullie G-d, Die voor jullie uitgaat, zal voor jullie strijden, zoals al datgene wat Hij voor
jullie gedaan heeft in Egypte voor jullie eigen ogen 

30. Zal voor jullie strijden – Ter wille van jullie.

`lx´¤W£̀  ÆK ¤x ¤̧C ©dÎlk̈ §A F®p §AÎz ¤̀  Wi¦̀ Î`V̈ ¦i x¬¤W£̀ «©M Li ½¤dŸl¡̀  dedi ÆL£̀ «Ü §p x³¤W£̀  z̈i ½¦̀ ẍ x´¤W£̀  ÆxÄ §c ¦O ©aE 
:d«¤G ©d mF ¬wÖ ©dÎc©r m¤k£̀Ÿ«AÎc©r m ½¤Y §k©l£d

31 en in de woestijn, zoals je gezien hebt, waar Hasjem, je G-d, je gedragen heeft zoals een man zijn
zoon draagt; op de gehele weg die je gegaan bent, totdat jullie tot deze plaats gekomen bent.

31. En in de woestijn, zoals je gezien hebt – Dit slaat terug op het voorafgaande vers: „zoals al datgene wat Hij
voor jullie gedaan heeft in Egypte,” en wat Hij ook gedaan heeft „in de woestijn, zoals je gezien hebt.”
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al:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  dedi«©A m ½¦pi ¦n£̀ «©n Æm ¤k §pi«¥̀  d®¤G ©d xäC̈ ©aE 
32 Desondanks vertrouwden jullie niet op Hasjem, jullie G-d,

Desondanks – [Lett.: „En bij deze zaak.”] die Hij jullie beloofd heeft om jullie naar het land te brengen,
„vertrouwden jullie Hem niet.”

blD ½̈aÎEk §l«¥Y x´¤W£̀  ÆK ¤x ¤̧C ©A Æm ¤k §zŸ «̀ §x ©l dl̈ §i À©l | W´¥̀ Ä m®¤k §zŸ«p£g«©l mF wn̈ m²¤kl̈ xE ¬zl̈ K ¤x À¤C ©A m ¹¤ki¥p §t ¦l K¥̧lŸd«©d 
:m«n̈Fi op̈r̈«¤aE

33 Die voor jullie uit gaat op de weg om voor jullie een plaats te zoeken waar jullie je kamp kan
opslaan, met een vuur bij nacht om jullie de weg te wijzen die jullie moeten gaan en met een wolk
overdag.

33. Te wijzen – [Lett.: „Om jullie te zien.”] Te laten zien.

cl:xŸ «n`¥l r¬©aẌ ¦I ©e sŸv §w ¦I ©e m®¤ki ¥x §a ¦C lFẃÎz ¤̀  dedi r¬©n §W¦I ©e 
34 Hasjem hoorde het geluid van jullie woorden en Zijn woede laaide op en Hij zwoer en zei:

dlz¥zl̈ i ¦Y §r ½©A §W ¦p x´¤W£̀  d ½̈aFH ©d u ¤x´῭ d̈ z ¥µ̀ d®¤G ©d rẍd̈ xF ¬C ©d d¤N ½¥̀ d̈ mi´¦Wp̈£̀ «Ä ÆWi ¦̀  d¬¤̀ §x ¦iÎm ¦̀  
:m«¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l

35 „Niemand van deze mensen, van deze verdorven generatie, zal het goede land zien dat Ik jullie
voorouders gezworen heb te zullen geven,

el̀¥N ¦n x¬¤W£̀  o ©r¾©i ei®p̈ä §lE DÄÎK ©x «C̈ x¬¤W£̀  u ¤x²῭ d̈Îz ¤̀  o¯¥Y ¤̀ ÎF «l §e dP̈ ½¤̀ §x ¦i `Ed́ Æd¤P ªt §iÎo ¤A a³¥lM̈ i º¦zl̈E «f 
:dedi i¬¥x£g«©̀

36 behalve Kalev, de zoon van Jefoenè, hij zal het zien en hem en aan zijn zonen zal Ik het land
geven dat hij betreden heeft, omdat hij Hasjem van ganser harte gevolgd heeft.

36. Dat hij betreden heeft  – Dat is Chevron [Hebron], want er is gezegd [in Bamidbar 13:22]: „En hij kwam aan
in Chevron.”

 fl:m «Ẅ Ÿ̀¬az̈Î` «Ÿl dŸ ©̀ Îm©B xŸ®n`¥l m¤k §l©l §b ¦A dedi ś ©P ©̀ §z ¦d Æi ¦AÎm©B
37 Ook op mij werd Hasjem kwaad wegens jullie, toen Hij zei: „Ook jij zult daar niet komen.”

37. Werd kwaad – s©p ©̀ §z ¦d – hitanaf – Hij werd gevuld met woede. [Het Hebreeuwse woord is een wederkerig
werkwoord en zou dus gelezen kunnen worden als dat Hasjem op Zichzelf kwaad werd. Daarom verklaart Rasji dat
het ook als een lijdende vorm van het werkwoord kan gebruikt worden.]

gl:l«¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀  dP̈¬¤l ¦g §p©i `E dÎi ¦M w½¥G ©g FźŸ̀  dÖ®Ẅ Ÿ̀áï `E d Li ½¤pẗ §l c´¥nŸr«d̈ ÆoEpÎo ¦A ©r³ªWFd §i 
38 Jehosjoea, de zoon van Noen, die voor jullie staat, die zal daar komen; steun hem, want hij zal
ervoor zorgen dat Israël het zal erven.

hl [iriax]E Ÿ̀́aï dÖ¥d r ½ẍë aFh́ ÆmFI ©d E ³r §c«ïÎ Ÿ̀l x ¤̧W£̀  m Â¤ki¥p §a ÂE dÀ¤i §d«¦i f́ ©al̈ m ¹¤Y §x ©n£̀  x ¤̧W£̀  Ám ¤k §R ©h §e 
:d̈E «Wẍi«¦i m¥d §e dP̈ ½¤p §Y ¤̀  m´¤dl̈ §e dÖ®Ẅ

39  En jullie kleine kinderen, waarvan jullie gezegd hebben dat zij oorlogsbuit zouden worden en
jullie zonen, die vandaag nog niet het verschil weten tussen goed en kwaad, zij zullen daar komen
en hun zal Ik het geven en zij zullen het in bezit nemen.

n:sE «qÎm©i K ¤x¬¤C dẍÄ §c ¦O ©d E¬r §qE m®¤kl̈ Eṕ §R m¤Y ©̀ §e 
40 Maar jullie, keer om en trek de woestijn weer in, op weg naar de Rietzee.

40. Keer om – Ik had [bij Mijzelf] gezegd [d.w.z., het was Mijn bedoeling] dat jullie door de breedte van het land
Edom zouden trekken in de richting van het noorden, om zo het land binnen te trekken, maar jullie hebt het
verknoeid en  dat veroorzaakte oponthoud.
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Keer om – Ga terug en ga weer naar de woestijn, in de richting van de Rietzee, want de woestijn waardoor zij
getrokken waren, ten zuiden van de berg Séïer, lag tussen de Rietzee en de berg Séïer. En nu, ga in de richting van
de zee en trek om de hele zuidkant van de berg Séïer heen, van het westen naar het oosten.

`nEpi®¥dŸl¡̀  dedi EpË ¦vÎx ¤W£̀  lŸ¬k §M Ep §n ½©g §l ¦p §e Æd¤l£r«©p Ep §g³©p£̀  dedi«©l ¼Ep` »̈hg̈ i À©l ¥̀  Ex́ §n Ÿ̀ «Y ©e | Eṕ£r«©Y«©e 
:dẍ«d̈d̈ z¬Ÿl£r«©l Epi¦dŸ ©e F ½Y §n ©g §l ¦n í ¥l §MÎz ¤̀  Wi ¦µ̀ E Àx §B §g ©Y«©e

41 Maar jullie antwoordden en zeiden tegen mij: „We hebben gezondigd tegen Hasjem, we zullen
optrekken en oorlog voeren, overeenkomstig alles wat Hasjem, onze G-d, ons geboden heeft; en
ieder omgordde zich met zijn wapens en jullie bereidden je voor om de bergen te beklimmen.

41. En jullie bereidden je voor – [Heb.: epi ¦dz̈ ©e – wattahinoe] Dit woord is familie van het woord ep¤p ¦d – hinnennoe,
zoals in [Bamidbar 14:40]: „We zijn gereed en we zullen optrekken naar de plaats.” Dit zijn de woorden die jullie
gebruikt hebben. Het drukt instemming uit, alsof men wil zeggen: jullie bereidden jezelf voor.

ani¥p §t ¦l E ½t §b«P̈ ¦Y Æ̀ Ÿl §e m®¤k §A §x ¦w §A i¦P¤pi ¥̀  i¬¦M E ½n£g«N̈ «¦z `´Ÿl §e ÆEl£r«©z `³Ÿl Æm ¤dl̈ xŸ³n¡̀  i À©l ¥̀  dedi x ¤n Ÿ̀I̧ ©e 
:m«¤ki ¥a §iŸ «̀

42 Toen zei Hasjem tegen mij: „Zeg tegen hen dat zij niet moeten omhoog gaan en geen oorlog
moeten voeren, want Ik ben niet in hun midden; opdat jullie niet door jullie vijanden verslagen
zullen worden.

42. Dat zij niet omhoog moeten gaan – Het zal geen opgang voor jullie zijn, maar een neergang. [G-d bedoelde te
zeggen: „Voer geen oorlog.” Waarom staat er: „Ga niet omhoog”? Rasji verklaart daarom dat G-d hen
waarschuwde dat het een afgang zou worden.]

bn:dẍ«d̈d̈ E¬l£r«©Y ©e Ec¦fŸ ©e dedi i´¦RÎz ¤̀  ÆEx §n ©Y ©e m®¤Y §r ©n §W `´Ÿl §e m¤ki¥l£̀  x¬¥A ©c£̀ «ë 
43 Ik zei dit tegen jullie, maar jullie luisterden niet en jullie verzetten je tegen de woorden van
Hasjem en vol overmoed beklommen jullie de bergen.

cnE ¬z §M©I ©e mi®¦xŸa §C ©d dp̈i¤U£r«©Y x¬¤W£̀ «©M m ½¤k §z ¤̀  Et́ §C §x ¦I ©e m ½¤k §z` ©x §w ¦l Æ̀ Ed ©d x³d̈Ä a ¥̧WI ©d i ¹¦xŸn¡̀ «d̈ ` ¥̧v¥I ©e 
:d«n̈ §xg̈Îc©r xi¦r ¥U §A m²¤k §z ¤̀

44 Daarop trokken de Emorieten, die in die bergen wonen, tegen jullie op en zij achtervolgden jullie
zoals de bijen doen en zij versloegen jullie bij Séïer tot aan Chorma.

44. Zoals de bijen doen – Zoals een bij die een mens steekt, onmiddellijk sterft, zo [zullen] ook zij [de Emorieten,
sterven] wanneer zij jullie aanraken, dan zullen zij onmiddellijk sterven.

 dn:m«¤ki¥l£̀  oi¦f¡̀ «¤d `¬Ÿl §e m ½¤k §lŸẃ §A dedi r³©nẄÎ` «Ÿl §e dedi í¥p §t ¦l E M §a ¦Y ©e Ea¬ªWŸ ©e
45 Toen jullie terug kwamen, jammerden jullie tegen Hasjem, maar Hasjem luisterde niet naar jullie
stem en schonk jullie geen gehoor.

45. Maar Hasjem luisterde niet naar jullie stem – Jullie hebben als het ware Zijn eigenschap van genade
verandert in wreedheid. [Zelfs Hasjem, de eigenschap van genade, luisterde niet naar jullie.]

en:m«¤Y §a ©W §i x¬¤W£̀  mi¦nÏ ©M mi®¦A ©x mi´¦nï W¥cẅ §a E¬a §W«¥Y ©e 
46 Jullie zijn toen lange tijd in Kadesj gebleven, even lang als jullie [in alle andere plaatsen in de
woestijn bij elkaar] gebleven waren.

46. Jullie zijn toen lange tijd in Kadesj gebleven – [Lett.: „vele dagen.”] Negentien jaar, evenveel dagen dat
jullie verbleven tijdens de andere tochten en die waren [bij elkaar] 38 jaar; 19 jaar daarvan verbleven zij in Kadesj
en 19 jaar zwierven zij rond en keerden weer terug naar Kadesj, zoals er geschreven staat [in Bamidbar 32:13]:
„Hij liet hen rondzwerven in de woestijn.” Dit vond ik in Seder Olam [8]. 

a ` :mi «¦A ©x mi¬¦nï xi¦r ¥UÎx ©dÎz ¤̀  aq̈¬P̈ ©e i®l̈ ¥̀  dedi x¬¤A ¦C x²¤W£̀ «©M sE ½qÎm©i K ¤x´¤C Ædẍ ¸̈A §c ¦O ©d r³©Q ¦P ©e o ¤t¹¥P ©e 

2 1 We keerden terug en reisden naar de woestijn, in de richting van de Rietzee, zoals Hasjem
tegen mij gezegd had en we trokken gedurende vele dagen om het gebergte Seïer heen. 
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2.1. We keerden terug en reisden naar de woestijn – Als ze niet gezondigd hadden, dan zouden ze via get Seïer-gebergte het
Land vanuit het zuiden zijn binnengetrokken naar het noorden, maar omdat zij wel zondigden, moesten ze omdraaien in de
richting van de woestijn, die gelegen was tussen de Rietzee en het zuiden van het Seïer-gebergte. En zo trokken zei langs het
zuiden daarvan, van west naar oost, de weg van de Rietzee, de weg van de Uittocht uit Egypte, die ligt langs de zuid-oostelijke
hoek. Vandaar reisden zei naar het oosten.
En we trokken om het Seïer-gebergte – Langs de hele zuidzijde, tot het land Moav.


