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Overzicht Parasjat Noach (Bereisjiet 6:9 – 11:32)

et is nu tien generaties later sinds de schepping van de eerste mens. Adams nakomelingen hebben de
wereld gecorrumpeerd met hun immoreel gedrag, afgoderij, roof en geweld. Hasjem besluit het
probleem voor eens en voor altijd op te lossen door een vloed over de wereld te brengen die alle

aardbewoners zal vernietigen, met uitzondering van de rechtvaardige Noach, diens familie en voldoende
dieren om de aarde weer opnieuw te kunnen bevolken. Hasjem geeft Noach instructies om een ark te
bouwen, om aan de vloed te ontsnappen. Na veertig dagen en nachten onafgebroken zware regen, bedekt de
vloed geheel de aarde, zelfs de toppen van de hoogste bergen. Na nog eens 150 dagen begint het water weer
te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand komt de ark tot rust op de Berg Ararat. Noach zendt een raaf uit
en vervolgens een duif om er zeker van te zijn dat het water gezakt is. De raaf komt terug. De duif komt
terug. Een week later, zendt Noach de duif nog eens uit. Deze keer komt de duif pas tegen de avond terug,
met een olijftak in zijn bek. Na nog eens zeven dagen zendt Noach opnieuw de duif uit, maar die komt deze
keer niet meer terug. Hasjem zegt tegen Noach dat hij en zijn familie de ark moeten verlaten. Noach brengt
dankoffers voor Hasjem van de dieren die hij voor dit doel met de ark heeft meegenomen. Hasjem zweert
nimmer meer een vloed te brengen over heel de wereld en zet de regenboog aan het hemelgewelf als teken
van dit verbond. Noach en zijn nakomelingen mogen nu vlees eten, in tegenstelling tot Adam. Hasjem geeft
aan Noach de Zeven Noachidische Wetten die voor de hele mensheid gelden: Het verbod van afgoderij,
ontucht, diefstal, blasfemie, moord, het eten van vlees van een levend dier en de verplichting om een
rechtsstelsel op te zetten. Het klimaat van de wereld wordt vastgesteld, zoals wij dat vandaag kennen. Noach
plant een wijngaard en wordt dronken van zijn eigen producten. Cham, één van de zonen van Noach,
vermaakt zich als hij ziet hoe dronken en naakt zijn vader is. Sjem en Jafet echter, slagen erin hun vader te
bedekken zonder naar diens naaktheid te kijken, door achteruit naar hem toe te lopen. Voor dit incident
wordt Kanaän, de zoon van Cham, gestraft met de vloek van de slavernij. De Tora noemt de nakomelingen
van Noachs drie zonen op, waarvan de zeventig volken van de wereld afstammen. De Tora vermeldt de
geschiedenis van bouw van de Toren van Babel, hetwelk tot resultaat heeft dat Hasjem de taal van de mensen
opdeelt in vele talen, waarna de mensen zich in volksgroepen over de wereld verspreiden. De Parasja eindigt
met de genealogie van Noach tot Avram.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

Haftara Sjabbat Rosj Chodesj (Jesjajahoe 66:1-24)

De Haftara opent met de bittere klacht van Hasjem dat Hij geen behoefte meer heeft aan hun Beit Hamikdasj.
Zijn troon was in de Hemel en Zijn voetenbankje was de aarde. Dat was allemaal in orde zolang als Israël
voor Hem verscheen in nederigheid en met een gebroken geest, maar nu dat zij de eigenaar slaan om zijn os
te stelen die zij als offer willen brengen, had het sjechten van een schaap voor een korban niet méér
betekenis dan het breken van de nek van een hond; hun meeloffers waren als het bloed van een varken en
hun reukwerk werd vergeleken met een gestolen geschenk.
Zij hadden doelbewust gekozen voor dit slechte pad; zij hadden verkozen deze dingen te doen, die G-d als
iets afschuwelijks beschreven had. G-d op Zijn beurt, zich houdend aan het principe dat „men zijn gezicht in
het water ziet weerspiegeld” [Misjlei 27-19] – het soort gezicht dat men aan het water toont, dat is het
gezicht dat G-d terugspiegelt – heeft ervoor gekozen hen te bespotten en al hun angsten te laten waarworden
– want zij hebben geweigerd om te reageren op Zijn oproep tot tesjoewa.
Hasjem verzekert de Charediem – die staan te trillen bij het horen van Zijn woord – dat er een tijd komt dat
zij zich zullen verheugen. Tegen die tijd zullen alle Joden die hen haten en die hen beschimpen, denken dat
door de soort offers die hierboven beschreven werden, zij vergeleken kunnen worden met de charediem en
hun gelijken zullen zijn. Maar zij vergissen zich. Hasjem appriciëert alleen ware avoda, niet dat wat als een
show wordt opgezet in een poging om Hem te vlijen. Bij gevolg zullen die Joden beschaamd gemaakt
worden en de Charediem zullen zich alleen verheugen (Malbiem).
Na een korte vermelding van G-ds wraak op Gog en Magog, bespreekt de Navi de buitengewone vreugde die
zal volgen op de snelle terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem. Het zijn zij die gerouwd hebben over

Rosj Codesj Chesjwan 5771Jaargang X, Nr. 362 Parasjat Noach 8/9 okotober 2010

H



Jaargang IX, Nr. 362 SJABBAT SJALOM — PARASJAT NOACH 8/9 okotober 2010

2

Jeruzalem toen het er verlaten bij lag, die zich dan met haar zullen verheugen.
Jesjajahoe bespreekt dan het buitengewone plezier dat Israël zal ervaren in die tijd en de grote eer die de
volken van de wereld hen zullen bewijzen en hij gaat verder met te beschrijven hoe G-d ten slotte de slechte
volken naar Jeruzalem zal verzamelen om zich aan te sluiten bij het kamp van Gog en Magog. Daar zullen
zij getuigenis afleggen van Zijn glorie voordat Hij hen dood met afschuwelijke plagen. Sommigen zullen
mogen ontsnappen om naar verre landen te reizen, om het de volken te vertellen, die Hasjems glorie niet
aanschouwd hebben. Maar zij zullen gekweld worden, opdat zij de mensen uit de eerste hand kunnen tonen
hoe diegenen die Jeroesjalajiem hebben aangevallen, geleden hebben.
En wanneer de volken van de wereld zullen horen hoe G-d het kamp van Gog en Magog vernietigd heeft,
zullen zij Hem een geschenk brengen naar Jeroesjalajiem in de vorm van de Joden die nog steeds in hun land
waren achter gebleven. Zij zullen hen triomfantelijk op paard en wagen thuisbrengen, begeleid door zang en
dans, terug naar Hasjems heilige stad, Jeroesjalajiem.
Onder die Joden die van verre komen, zullen ook enige Kohaniem en Leviïem zijn. Hasjem zal ook hen
herstellen in de Avoda, om in hun rechtmatige functie te dienen, zelfs al waren zij afgeweken van het rechte
pad (Redak).
De Navi Jesjajahoe besluit zowel zijn profetie als zijn boek met de informatie dat in die tijd maand voor
maand en week voor week de hele mensheid zal komen en zal buigen voor Hasjem. En wanneer zij aankomen
in Jeruzalem zullen zij afdalen naar de vallei van Gei ben Hinom, om daar de lichamen van Gog en Magog en
hun horden te zien, om uit de eerste hand G-ds rechtspraak waar te nemen over diegenen die tegen Hem en
Zijn volk gerebelleerd hebben. En zij zullen het vuur zien dat voortdurend hun lichamen zal verteren en de
wormen die niet aangetast worden door het vuur en die hun vlees eten (Redak – een van de verklaringen).
Dit echter kan alleen gelden voor de eerste zeven maanden, gedurende welke periode Israël diegenen, die in
de strijd tegen Gog en Magog gedood werden, begraven zal (zie Jechezkel 39:12) – daarna zal er geen
lichaam meer te zien zijn.

.ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך נַֹח
Dit zijn de nakomelingen van Noach; Noach was een rechtschapen man, volmaakt onder zijn
tijdgenoten; Noach wandelde met G-d (6:9).

De Tora die Hasjem ons gegeven heeft, is in het algemeen zeer beknopt. Waarom wijdt Tora dan zo uit over
de eigenschappen van Noach?

Onze Geleerden, hun aandenken zij ons tot zegen, verdelen de mitswot in twee categorieën: 1) onze
verplichtingen ten opzichte van G-d, en 2) onze verplichtingen ten opzichte van onze medemens.

Sommige mensen zijn nauwgezet in de naleving van de verplichtingen ten opzichte van Hasjem. Ze bidden
met toewijding, studeren ijverig Tora en nemen heel nauwkeurig de mitswot zoals tsietsiet, tefillien, Sjabbat
en Jom Tov, enz. in acht. Maar hoewel ze hun verplichtingen ten opzichte van Hasjem nauwkeurig nakomen,
kan het zijn dat ze met het respect voor de rechten en eigendommen van hun medemens niet zo nauw nemen.

Anderen kunnen heel nauwkeurig zijn in hun relaties met andere mensen. Ze helpen iedereen die in nood
verkeert en tonen respect voor anderen. Maar ze zijn nalatig in hun verplictingen ten opzichte van Hasjem.
Ze zeggen niet hun gebeden zoals het zou moeten (of ze zeggen ze helemaal niet), ze studeren niet zoveel
Tora als ze zouden kunnen of ze zijn onzorgvuldig in de naleving van de mitswot.

In dit vers vertelt Tora ons dat Noach een rechtvaardig mens was in ieder opzicht: „volmaakt in zijn
generatie” wil zeggen in zijn relaties met andere mensen. En „Noach wandelde met G-d”, d.w.z. dat hij Hem
naar behoren diende.

Een andere verklaring: Sommige mensen houden zich thuis nauwgezet aan de mitswot. Ze heden strikt
kosjer. Maar buitenshuis, als ze onder vrienden zijn, doen ze dingen die een Tora-Jood niet zou moeten doen.
Dan zijn ze bijvoorbeeld niet zo zorgvuldig met hun kasjroet. Anderen zijn juist heel vroom in gezelschap
van hun vrienden, bijvoorbeeld door extra lang over de tefilla te doen als ze in schul zijn, maar als ze thuis
zijn, racen ze door de gebeden heen.

Tora vertelt ons dat Noach een tsaddiek was. „Hij was volmaakt in zijn generatie” als hij onder vrienden
was, en „Noach wandelde met G-d” – dat wil zeggen, als hij alleen met G-d was, als alleen G-d hem kon
zien, ook dan wandelde Noach op de paden van Hasjem.

(Uit: Vedibarta Bam)



Jaargang IX, Nr. 362 SJABBAT SJALOM — PARASJAT NOACH 8/9 okotober 2010

3

Enkele klassieke commentaren op het eerste hoofdstuk van Parasjat Noach

6 9 Dit zijn de nakomelingen van Noach; Noach was een rechtschapen man, volmaakt onder zijn
tijdgenoten; Noach wandelde met G-d.
Rasji 9. Dit zijn de nakomelingen van Noach; Noach was een rechtschapen man – Omdat men hem vermeldt, vertelt men

terloops iets lovends over hem, want er is gezegd [in Spr. 10:7]: De vermelding van de rechtschapene is tot zegen. Een
andere verklaring: Het leert ons dat het voornaamste van hetgeen door de rechtschapenen wordt voortgebracht, hun goede
daden zijn.
Onder zijn tijdgenoten – Sommigen van onze geleerden verklaren het tot zijn lof: Indien hij reeds in dit slechte geslacht
zo rechtschapen was, dan zou hij zeker, wanneer hij geleefd had in een geslacht van rechtschapen mensen, een nog groter
rechtschapen mens zijn geweest. En sommigen verklaren het tot zijn schande: In verhouding tot zijn geslacht was hij een
rechtschapen mens, maar indien hij geleefd had in het geslacht van Awraham, zou hij niets betekend hebben.
Noach wandelde met G-d – En bij Awraham staat er [Gen. 24:40]: „De Eeuwige vóór Wie ik gewandeld heb”; Noach had
de steun van G-d nodig [daarom staat er: hij wandelde met G-d]; Awraham daarentegen was sterk en ging door zijn recht-
schapenheid vanzelf.

Sforno Dit zijn de nakomelingen van Noach – Hier wordt de levensgeschiedenis van Noach mee bedoeld.
Rechtschapen – In daden.
Volmaakt – Intellectueel.
Noach wandelde met G-d – Hij deed goed voor anderen, zoals G-d doet, en hij vermaande zijn tijdgenoten.

Ramban Noach was een rechtschapen man, volmaakt – Hij was een rechtvaardig mens, zonder geweld, iemand die zich niet
pervers gedroeg, zoals de andere mensen van zijn generatie. Hij vreesde G-d alleen en liet zich niet verleiden door sterren-
wichelaars, tovenaars en waarzeggers en zeker niet door afgoderij. Daarom was hij het waard om gered te worden en zijn
gezin met hem.

10 Noach bracht drie zonen voort: Sjem, Cham en Jafet.
Ramban Sjem, Cham en Jafet – Hoewel Jafet de oudste was en Cham de jongste, wordt Sjem eerst genoemd, omdat hij superieur

was boven de anderen. Daarna wordt Cham genoemd, omdat hij na Sjem geboren werd.
Sforno Noach bracht voort – Omdat hij zijn tijdgenoten vermaande, werd hij beloond met kinderen.

11 De aarde nu was verdorven voor God, de aarde was vol van geweld.
Rasji 11. Verdorven – Een uitdrukking voor onzedelijkheid en afgoderij.

En de aarde was vol van geweld – diefstal.

12 God zag de aarde en kijk, hij was verdorven want alle wezens leidden een verdorven levens-
wandel op aarde.
Rasji 12. Want alle wezens leidden een verdorven levenswandel – Al wat leefde, zelfs het vee, wilde dieren en de vogels

hadden samengeleefd met andere soorten dieren [Sanh. 108a].
Ramban Want alle wezens leidden een verdorven levenswandel – Met alle wezens worden hier alleen de mensen bedoeld en niet

ook de dieren, want er staat verderop dat de aarde vol geweld was en dat kan niet op de dieren slaan, tenzij alle dieren
roofdieren waren geworden.

Sforno De aarde was verdorven – Letterlijk: de aarde was vernietigd. D.w.z. door het verdorven, vernietigende gedrag van de
aardbewoners.

13 Toen zei God tegen Noach: „Het einde van alle levende wezens is voor Mij aangekomen, want de aarde is
vol geweld door hen, en zie, Ik verdelg hen van de aarde.

Rasji 13. Het einde van alle levende wezens – Overal waar men ontucht vindt, daar komt een pest over de wereld en worden de
goeden met de kwaden gedood (B.R. 26).
Want heel de aarde is vol geweld – D.w.z., het vonnis was weliswaar reeds uitgesproken wegens hun ontucht, maar het
zou toch niet voltrokken worden voordat het bezegeld was. En hun vonnis werd alleen bezegeld vanwege de diefstal [Sanh.
108a]
Van de aarde – een andere verklaring: Het betekent, d.w.z. het moet vertaald worden als: met de aarde. Want over heel
het aardoppervlak is ook een laag van drie handbreedten diep van de grond vergaan en weggespoeld [B.R. 31].

Ramban Want heel de aarde is vol geweld – Onze Geleerden hebben geleerd (Sanhedrin 108) dat de wereld vernietigd werd
wegens het geweld. Het verbod op geweld is een rationeel gebod. Er is geen profeet nodig om de mensen daartegen te
waarschuwen. Het is de basis van de G-ddelijke wetten.

Sforno Het einde van alle levende wezens – G-d gaf hun nog 120 jaar om tot inkeer te komen.
Ik verdelg hen van de aarde – [Lett.:] Ik verdelg hen met de aarde. Ik zal het klimaat op aarde en de atmosfeer verande-
ren, want na de vloed zal de hoek van de aarde ten opzichte van de zon veranderd zijn. Voorheen waren dag en nacht het
hele jaar gelijk aan elkaar, zoals G-d aan Ijov [in hoofdstuk 38] uitlegt. Het gevolg van deze verandering was dat na de
vloed de mensen korter leefden, want de weersomstandigheden en de vruchten waren niet meer perfect. Daarom werd het
de mens na de vloed toegestaan om vlees te eten.

14 Maak voor jezelf een ark van goferhout; je moet hokken in de ark maken en haar vanbinnen en vanbuiten
met pek bestrijken.
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Rasji 14. Maak je een ark – Hasjem heeft vele middelen om iemand te redden. Waarom heeft Hij hem dan al die moeite van het
bouwen van die ark veroorzaakt? Opdat de mensen van de generatie van de zondvloed hem daarmee bezig zouden zien
gedurende honderdtwintig jaar en hem zouden vragen: „Waar dient dit voor?” En dan zou hij hun antwoorden: „De
Heilige, geprezen zij Hij, zal een vloed over de wereld brengen.” Misschien zouden zij dan tot inkeer komen [Tanchoema
Noach].
Goferhout – Dat was de naam van de houtsoort. En waarom juist deze soort? Als een zinspeling op gafriet – zwavel –
want het was besloten dat zij daardoor verdelgd zouden worden. [Uit de woorden: „En alle bronnen van de afgrond braken
open” (Gen. 7:11), leidt de Gemara in Sanhedrin 108a af dat dit de hete bronnen waren, waarvan er sommige nu nog
bestaan. Bovendien, zegt de Gemara op blz. 108b, was het water van de vloed visceus. Er is ook gesuggereerd dat het
water van de vloed ook vele vulkanen omvatte, dus behalve door water werd de aarde ook overstroomd met hete lava die
uit de diepten omhoog gestoten werd, en gesmolten lava bevat zeker ook zwavel. De mensen zouden dus direct of indirect
(ook) door het zwavel zijn omgekomen.]
Hokken – Verschillende hokken voor alle verschillende soorten dieren.
Met pek – Dit is Aramees. Bij het kistje van Mosjé was het voldoende om het vanbinnen met leem en alleen vanbuiten met
pek in te smeren, omdat het water toen zwak was. En een andere reden waarom het toen niet ook vanbinnen met pek
besmeerd werd, is opdat deze rechtschapene (Mosjé) niet de onaangename geur van het pek zou hoeven te ruiken. Maar
hier bestreek hij het vanbinnen en vanbuiten met pek vanwege de kracht van het water.

15 En zó moet je haar maken: driehonderd el de lengte van de ark, vijftig el haar breedte en dertig el haar
hoogte. 16 Een licht moet je maken in de ark, één el van de bovenkant laat je het ophouden, en de ingang van
de ark plaats je aan de zijkant; een onderste, een tweede en een derde verdieping moet je maken.

Rasji 16. Een licht – Sommigen zeggen: dit is een venster, en sommigen zeggen: het was een edelsteen die licht verschafte (B.R. 31).
Eén el van de bovenkant laat je het ophouden – Het dak van de ark liep schuin omhoog, totdat het vanboven tot op één
meter was ingekort, opdat het water er aan beide kanten kon aflopen.
Plaats je aan de zijkant: Opdat het er niet zou inregenen.
Een onderste, een tweede en een derde – Drie verdiepingen boven elkaar, de bovenste voor de mensen, de middelste voor
de dieren en de onderste voor het afval.

17 En Ik, kijk, Ik zal een watervloed over de aarde brengen om elk wezen waarin een levensgeest is, van
onder de hemel te verdelgen; alles wat op aarde is zal omkomen.

Rasji 17. En Ik, kijk, Ik zal brengen – Zie, Ik ben bereid Mijn goedkeuring te geven aan hen die Mij reeds hebben aangespoord
en tegen Mij gezegd hebben [Ps. 8:5]: „Wat is de mens, dat U hem zou gedenken.”
Een vloed: die alles verteert1, die alles in verwarring brengt2, die alles van boven naar beneden doet storten3. En dit laatste
komt overeen met de uitdrukking van Onkelos, die het vertaalt met: Die alles overstroomd heeft en naar Babel gebracht
heeft, dat laag gelegen is, daarom wordt Babel Sjin'ar genoemd, omdat daar al diegenen, die waren omgekomen in de
vloed, werden uitgestort [Sjin'ar wordt dan als afgeleid gedacht van na'ar – uitstorten] (Sjabb. 113b).

Aanteke- 1. Waarbij het Hebreeuwse woord maBoeL - vloed - gedacht wordt te zijn afgeleid van het woord BaLaH, verteren.
ningen bij 2. Waarbij het Hebreeuwse woord maBoeL - vloed - gedacht wordt te zijn afgeleid van het woord BaLaL - verwarren.
Rasji: 3. Waarbij het Hebreeuwse woord maBoeL - vloed - gedacht wordt te zijn afgeleid van het woord JaWaL - naar beneden storten van

water.

18 Maar Ik sluit Mijn verbond met jou: jij zult in de ark gaan, jij en je zonen en je vrouw en de vrouwen van
je zonen met jou.

Rasji 18. Maar Ik sluit Mijn verbond – Noach had een verbond nodig voor de vruchten, dat die niet zouden rotten en
beschimmelen en dat de booswichten van die generatie hem niet zouden vermoorden (B.R. 31).

Sforno Dit slaat op het verbond dat G-d na de vloed sluit, namelijk de belofte om nooit meer een vloed over de wereld te brengen.
Rasji Jij en je zonen en je vrouw – De mannen afzonderlijk en de vrouwen afzonderlijk. Hieruit volgt dat de echtelijke

samenleving hun verboden was (B.R. 31).

19 En van al wat leeft en van elk wezen, van elk zul je er twee naar de ark brengen om met jou te overleven,
een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn.

Rasji En van al wat leeft – Zelfs boze geesten (Chagiga 16a).
Van elk twee – Van de onreine dieren zul je er twee brengen, een mannetje en een vrouwtje. [Zodat de soort na de vloed
zou blijven bestaan, maar later, in vers 7:2 wordt hem geboden om van het reine vee zeven mannetjes en zeven vrouwtjes
mee te nemen, opdat hij die zou kunnen offeren na de vloed.]

Ramban En van al wat leeft – Er zijn heel veel soorten dieren en sommige daarvan zijn heel groot, zoals olifanten en andere dieren.
Er zijn ook enorm veel kruipende dieren en het aantal vogels is ontelbaar. Tien arken zouden nog niet voldoende zijn om al
die dieren en hun voedsel voor een jaar op te nemen. Hier vond het grote wonder plaats van een kleine ruimte waar veel in
kon. En waarom hoefde Noach dan niet een kleine ark te bouwen? Opdat de ark zou opvallen en de mensen van zijn tijd de
ark zouden zien en er over spreken en tot inkeer zouden komen.

20 Van iedere soort van de vogels en van iedere soort van het vee, van al het kruipend gedierte op de aarde
van iedere soort zullen er twee van elk naar jou toekomen, om in leven te blijven.

Rasji Van iedere soort van de vogels – Alle dieren, zowel de slechte dieren, die met andere soorten geleefd hadden, als de
goede dieren, kwamen vanzelf naar de Ark, maar de Ark nam alleen de goede dieren op, die zich niet onzedelijk hadden
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gedragen [en die dus niet hadden bijgedragen tot de val van de wereld].

21 En jij, neem van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij je en dat zal jou en hun tot voedsel
dienen.

Sforno Neem van al het voedsel – Verschillende soorten voedsel voor de verschillende soorten dieren.

22 En Noach deed alles overeenkomstig wat God hem geboden had, zo deed hij.

Rasji En Noach deed alles – Hiermee wordt alleen bedoeld dat hij de Ark bouwde, precies zoals G-d hem geboden had.

(De rest van parasjat Noach met commentaar staat op de website:

http://www.joodsleven.nl/Tanach/01-Bereisjiet/Inhoudsopgave-Bereisjiet.htm)

MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES

Misjna 6:2
,ַאף ַהְמַקֵּבל ְׂשֵדה ֲאבֹוָתיו ִמן ַהָּנְכִרי,ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר.ְמַעֵּׂשר ְונֹוֵתן לֹו,ַהחֹוֵכר ָׂשֶדה ִמן ַהָּנְכִרי

:ְמַעֵּׂשר ְונֹוֵתן לֹו
Wie een veld pacht van een niet-Jood1, vertiendt [de hele oogst] en geeft het hem.2 Rabbi Jehoeda zegt: Ook
wie een veld van zijn vaderen3 pacht van een niet-jood, vertiendt en geeft het hem.

Aantekeningen bij Misjna 6:2

1. Wie een veld pacht van een niet-Jood – Voor een vaste pachtsom per jaar.
2. [D.w.z de pachter betaalt zijn pacht met het product van de oogst, nadat hij daar troema en ma’aser van afgenomen
heeft. Volgens sommigen is de Joodse pachter bij Tora-wet niet verplicht om troema en ma’aser af te scheiden van een
product dat groeit op het land van een niet-Jood, echter:] De Geleerden hebben de pachter, die van een niet-Jood pacht
een boete op gelegd, namelijk dat hij datgene wat hij de pachtheer moet betalen, eerst moet vertienden, om daarmee te
voorkomen dat geen Jood van een niet-Jood grond zal pachten, zodat zijn grond braak blijft liggen en hij het dus
genoodzaakt zal zijn om het goedkoop te verkopen aan een Jood. Maar de Geleerden hebben de deel-pachter die van
een niet-Jood pacht, niet gestraft, omdat deze laatste de vaste pachtprijs per jaar prefereert (RAV).
3. Een veld van zijn vaderen – Dat wil zeggen, een veld dat voorheen aan de voorvaderen van de Joodse pachter behoor-
de, maar dat de niet-Jood van hen geroofd [of gekocht] heeft en dat de Jood nu pacht. En de Geleerden hebben hem nu
de boete opgelegd, om het te vertienden, opdat hij het land van zijn voorvaderen terugkoopt van de niet-Jood, want uit
liefde voor zijn voorvaderlijk land zal hij willicht geneigd zijn een hogere pacht te betalen aan de pachtheer [die dus
deze situatie uitbuit]. De extra belasting die de Geleerden hem opleggen, zal de pachter ertoe brengen het veld terug te
kopen [of, volgens een andere mening, zal het hem ervan weerhouden het land te pachten en zal het daardoor braak
komen te liggen, waarna de landeigenaar het goedkoop zal terugverkopen aan Jood (Rambam)] (RAV).

Misjna 6:3

ַאף ,ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר.ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוְלִקין ַּבֻחִּלין ָּכְך חֹוְלִקין ַּבְּתרּוָמה,ּכֵֹהן ְוֵלִוי ֶׁשִּקְּבלּו ָׂשֶדה ִמִּיְׂשָרֵאל
:ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ָּבאּו, ֶׁשָּלֶהןַהַּמַעְׂשרֹות

Een Kohen of een Leviet, die gepacht hebben1 van een Jisraël – zoals zij de
choelien verdelen, zo verdelen zij de troema.2 Rabbi Eliëzer zegt: Ook de ma’aserot behoort hen toe3, want
daarvoor kwamen zij4.

Aantekeningen bij Misjna 6:3
1. Die als deelpachter gepacht hebben.
2. Zoals zij de choelien verdelen, zo verdelen zij de troema – De deelpachters geven de landeigenaar zijn overeenge-
komen deel van de oogst, hetzij de helft, hetzij een derde, hetzij een kwart, en de landeigenaar zondert de troema en
ma’aser af en geeft dat aan de Kohen en Leviet die hij wil. En als de deelpachter troema en ma’aser van de hele oogst
heeft afgezonderd, dan krijgt de landeigenaar ook van die troema en ma’aser zijn deel en hij mag dat geven aan iedere
Kohen of Leviet die hij wil (RAV).
3. Ook de ma’aserot behoort hen toe – Als de deelpachter een Kohen is, dan is alle troema voor hem en als de deel-
pachter een Leviet is, is al de ma’aser voor hem (RAV).
4. Want daarvoor kwamen zij – Zij pachtten het veld op voorwaarden dat zij de troema en ma’aser zouden krijgen.
Maar de halacha is niet volgens R. Eliëzer.

http://www.joodsleven.nl/Tanach/01-Bereisjiet/Inhoudsopgave-Bereisjiet.htm
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Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 55a

De verplichting om te vermanen
Op deze daf behandelt de Gemara de verplichting van een ieder om te protesteren en te vermanen als iemand
iets onrechtmatigs doet.
Rav Jehoeda zat eens voor zijn leermeester Sjmoeël, die recht sprak, toen een vrouw de rechtzaal
binnenkwam en klaagde dat haar onrecht gedaan werd, maar Sjmoeël besteedde geen aandacht aan haar. Rav
Jehoeda meende zijn leermeester te moeten vermanen en vroeg hem beleefd of hij het niet eens was met het
vers [Misjlei 21:13]: „Wie zijn oren sluit voor het geschrei van de arme, die zal zelf eens roepen en niet
gehoord worden.” Sjmoeël antwoordde dat hij niet verantwoordelijk was voor de Rabbijnse Rechtbank,
maar Mar Oekwa, de president en dat die daarvoor gestraft zou worden.

De verplichting om te vermanen, ook als er twijfel is of de vermaning geaccepteerd wordt
De verplichting om te vermanen verdwijnt niet als er twijfel bestaat over de vraag of er naar de vermaning
geluisterd zal worden. De Gemara vertelt hoe Rabbi Zera aan Rabbi Sjim’on, zijn leermeester, vroeg waarom
hij de functionarissen uit het huis van de Exilarch, die zich misdroegen, niet vermaande. Rabbi Sjim’on
antwoordde dat zij niet naar zijn vermaningen zouden luisteren. Rabbi Zera antwoordde dat zolang er een
kans bestond, dat zij er wel naar zouden luisteren, de plicht bestond om te vermanen [Men moet mensen niet
vermanen als zij een overtreding begaan, wanneer men zeker weet dat zij niet zullen luisteren, omdat het
beter is als zij een overtreding begaan in onwetendheid, dan dat zij willens en wetens de overtreding begaan
(Sj.A. 608:2) Dit geldt alleen als het absoluut zeker is dat zij niet zullen luisteren, maar wanneer er twijfel
bestaat en er een kans is dat zij het wel zullen accepteren, dan is men verplicht hen te vermanen, zelfs voor
een overtreding van een Rabbijns verbod (Maharsja).B. 608:3). De Rama voegt daaraan toe dat dit geldt
voor alle overtredingen van de Rabbijnen, maar voor overtredingen van Tora moet men altijd blijven
vermanen (zolang dat geen gevaar oplevert)].

De opdracht tot vernieting van Jeruzalem
De Gemara illustreert dit met een verklaring van een visioen van Jechezkel, waarin Hasjem de engel van de
vernietiging opdracht geeft om alle tsaddikiem van de stad een merkteken te geven, zodat zij gespaard zullen
worden voor de vernietiging van de stad. De Midat HaDin [Aanklager, Satan] vroeg: „Heer der Wereld,
waarin verschillen zij met de rest van de wereld?” Hasjem antwoordde: „Zij zijn volledig rechtvaardig en
deze zijn volledig slecht.” „Maar zij hadden toch kunnen protesteren?” wierp de Aanklager tegen. „Ik weet
dat zij niet geluisterd zouden hebben,” antwoordde Hasjem. „Dat weet U, maar wisten zij dat!?” reageerde de
Midat HaDin. [De Midrasj Tanchoema vult aan: de Rechtvaardigen hadden moeten protesteren!]

De verdiensten van de Voorvaderen
De Gemara zegt dat in de loop van de eeuwen de kracht van de verdiensten van de voorvaderen, Avraham,
Jitschak en Ja’akov verminderd is en niet meer het Joodse volk beschermt tegen al het kwaad. Wanneer is dat
proces begonnen?
Rav zegt dat deze verdienste eindigde in de dagen van de Profeet Hosea. Volgens Sjmoeël eindigde het in de
dagen van Chazael, Koning van Aram, die Israël onderdrukte in de tijd van Jehoachaz [II Koningen 13:22].
Rabbi Jehosjoea ben Levi zegt dat deze verdienste al eindigde in de tijd van de Profeet Eliahoe, en volgens
Rabbi Jochanan eindigde het in de dagen van Koning Chizkiahoe. [Rabbeinoe Tam zegt dat vanaf die tijd
wordt het Joodse volk niet meer beschermd door de verdiensten van de Voorvaderen, maar op grond van het
verbond dat Hasjem met de Voorvaderen gesloten heeft om het niet in de steek te laten, en dat zal eeuwig
blijven bestaan. Daarom noemen wij in onze tefilla nog steeds de verdiensten van de Voorvaderen. De
Maharsjal schrijft dat de verdiensten van de Voorvaderen alleen voor de rasja’iem – de booswichten –
beëindigd is, maar voor de tsaddikiem werkt het nog altijd.]

Geen lijden zonder zonde
Rav Ami heeft gezegd: Er is geen dood zonder overtreding en geen lijden zonder zonde. [Rasji: De dood is
het gevolg van (onopzettelijke) overtredingen en lijden komt als straf voor (opzettelijke) zonde].

Sjabbat 55b
De Gemara is het niet eens met de uitspraak van Rav Ami en baseert zich daarbij op een Baraita, die zegt dat
vier mensen stierven, als gevolg van de zonde van de slang [die Adam en Chawa ten valt bracht, waardoor de
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dood in de wereld kwam] en niet ten gevolge van hun zonden: Benjamin, de zoon van Ja’akov, Amram, de
vader van Mosjé, Jisjai, de vader van David en Kilav, de zoon van David [die dus geen van allen ooit
gezondigd hadden, en dus niet stierven ten gevolge van hun eigen zonden.]

De zonde van Re’oeveen
De Tora vertelt [Bereisjiet 35:22] dat Re’oeveen zondigde met Bilha. De Gemara bewijst dat Re’oeveen niet
zondigde [en dat Re’oeveen niet bij haar lag, zoals lijkt uit het Tora-verhaal], want er staat geschreven
[Bereisjiet 35:22, onmiddellijk na de vermelding van het incident] dat Ja’akov twaalf [rechtvaardge] zonen
had. Hij verplaatse alleen zijn vaders bed van Bilha’s tent naast die van Lea]. Maar Tora rekent het hem aan
alsof hij bij haar gelegen heeft. Een Baraita vertelt: Re’oeveen had gezien hoe zijn moeder Lea was ver-
nederd door haar rivale, haar zuster Rachel en hij wilde niet dat zij ook vernederd zou worden door een
bijvrouw. Daarom verwisselde hij de bedden van zijn vader met die van de Sjechina, want in iedere tent had
Ja’akov een bed voor zichzelf en één voor de Sjechina gezet, en die had Re’oeveen verwisselt. Dat is de
betekenis van de woorden „toen beklom Hij mijn bed,” het vers in Bereisjiet 49:4 [zie Rasji daar].

Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk zes

Luisteren naar Lasjon Hara
1. Luisteren naar Lasjon Hara

De Tora verbiedt je om te luisteren naar Lasjon Hara, zelfs al neem je je voor niet
te geloven wat er verteld wordt.

Pas op voor verhalen die beginenn met: „Heb je al gehoord over zus-en-zo.” Naar alle waarschijn-
lijkheid is het Lasjon Hara.

Op latere leeftijd kreeg de Chafeets Chajiem problemen met zijn gehoor. Rabbijn Meïer Schapiro, zt”l,
hoofd van de Lublin Jesjiva, vroeg hem eens: „Waarom raadpleegt u niet eens een dokter? Misschien
kan hij u helpen.”
De Chafeets Chajiem antwoordde: „Met G-ds hulp ben ik in staat geweest om het spreken van Lasjon
Hara te vermijden. Maar luisteren naar Lasjon Hara is afhankelijk van anderen. Als iemand mij iets
belangrijks te vertellen heeft, verheft hij zijn stem wel en schreeuwt hij het wel in mijn oor en dan hoor
ik het wel. Maar niemand zal Lasjon Hara in mijn oren schreeuwen.”

2. Lasjon Hara geloven

Het kan soms gebeuren dat je tegen je zin in Lasjon Hara moet aanhoren. Wanneer dat gebeurt, mag je niet
geloven dat het waar is. Je mentale beeld van de persoon waarover gesproken wordt, mag in het geheel en
niet in het minst veranderen. Wanneer je een denigrerende uitpraak als waar accepteert, overtreedt je het
verbod op het luisteren naar Lasjon Hara, zelfs al heb je niet verklaard dat je ermee instemt.
Wanneer je expliciet met de spreker instemt, bijvoorbeeld door te zeggen dat je wat hij vertelt al eerder
gehoord had, of dat het jou ook al opgevallen was, of iets dergelijks, dan maak je je schuldig aan zowel het
luisteren naar en het spreken van Lasjon Hara. Zelfs al ben je alleen met de spreker en heb je alleen maar je
instemming met hem/haar betuigd, dan ben je niettemin aan beide overtredingen schuldig.

3. De feiten geloven maar de negatieve implicatie niet

Je hoeft niet altijd Lasjon Hara niet te geloven. Wanneer je de Lasjon Hara zodanig kan interpreteren dat de
betekenis ervan niet negatief is, dan mag je de feiten geloven, maar je moet het verhaal positief interpreteren.
Bijvoorbeeld: de omstandigheden noodzaakten de gewraakte handeling. Of het was onvermijdelijk. Of de
persoon in kwestie wist niet dat het verboden was wat hij deed. Of de woorden die hij gezegd heeft worden
nu uit hun verband gerukt.
Wanneer je geen positieve verklaring kunt vinden voor de Lasjon Hara, dan mag je niet geloven dat het waar
is. De spreker heeft zich dan vergist of hij liegt.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 11 – INLEIDING TOT DE TEFILLA

De Rambam schrijft in de Misjna Tora1:
Het is een positief gebod van Tora om iedere dag te bidden, zoals er staat geschreven in Sjemot2 : „Jullie
moeten de Eeuwige, jullie G-d dienen”. In Dewariem3 staat: „En jullie moeten Hem dienen met heel jullie
hart”. Onze traditie leert ons: „Wat is de dienst van het hart? Dat is de tefillah - het gebed.”
Dit gebod verplicht ieder mens om iedere dag te smeken en te bidden en om lofprijzingen te uiten voor
HaKadosj Baroech Hoe - de Heilige, geprezen is Hij. Daarna vraagt men om bevrediging van zijn noden
en wensen en ten slotte looft en dankt men Hasjem, ieder overeenkomstig zijn eigen vermogen, voor al
het goede dat Hij gegeven heeft.

Aan de ene kant noemt de Rambam het gebed een spirituele dienst, aan de andere kant een verzoek, om
materiële behoeften te voorzien. Is dat niet een tegenstrijdigheid?
En waarom, zo zou men kunnen vragen, moeten wij ons tot onze Vader in de Hemel wenden en Hem vragen
om ons dagelijks brood? Tenslotte smeken kinderen toch ook niet hun ouders dagelijks om hen eten te
geven. Weet Hasjem dan niet wat wij nodig hebben. Ouders weten toch hoe zij hun kinderen moeten
verzorgen en beschermen, beter zelfs dan die kinderen het zelf weten!
Het antwoord vinden wij in Moré Hanewoechiem4 - De Gids voor de Verdoolden:

Ons wordt geleerd om te bidden tot G-d, om duidelijk te erkennen dat G-d ons gadeslaat en weet wat wij
doen en laten. En dat Hij onze handelingen kan doen slagen, wanneer wij Hem dienen, of doen mislukken
wanneer wij weerspannig of ongehoorzaam zijn. De erkenning, dat succes en mislukking niet slechts het
resultaat zijn van toeval of kans.

Het zijn die materiële behoeften, die in het algemeen de kern van iemands dagelijke zorgen zijn. Daardoor
ontstaat een gerichtheid op zichzelf en op zijn naaste omgeving. Door zich tot G-d te wenden en Hem hierbij
om hulp te vragen erkent hij zijn eigen relativiteit, klimt hij boven zichzelf uit en vormt hij een band tussen
hemzelf en G-d en daarmee erkent hij Diens Almacht en goedgunstigheid en zo ook Diens rechtspraak.
Daarom ook heet het gebed in het Hebreeuws tefillah, afgeleid van het woord tofeel, dat ‘binden’ betekent.
Maar het is ook afgeleid van het Hebreeuwse woord palleel, dat ‘rechtspreken’ betekent. ‘Bidden’ in het
Hebreeuws is lěhitpalleel, de wederkerige vorm van palleel, en dat betekent ‘zichzelf beoordelen’. Dus
dawwenen - bidden - is een gelegenheid tot zelfonderzoek, zelf- oordeel en geeft ons de gelegenheid ons
eigen gedrag te onderzoeken en dat te verbeteren. En daarmee is er dan een synthese gebracht tussen het
verzoek om bevrediging van materiële behoeften en de sprirituele dienst tot Hasjem.

De Koezari schrijft5:
De tefillah is voor de ziel wat het voedsel is voor het lichaam (….) Zoals het voedsel het lichaam
overeind houdt van de ene maaltijd tot de andere, zo houden de berachot de ziel in stand van de ene
tefillah tot de volgende. Maar naar mate het tijdstip van de vorige tefillah langer verstreken is, wordt de
ziel zwakker doordat hij nadert tot de materiële wereld. Maar tijdens de tefillah reinigt de mens zijn ziel
van al de onzuiverheden die er intussen ingekomen zijn en daarbij bereidt hij de ziel voor op de toekomst
[dat wil zeggen hij sterkt de ziel tot de volgende geestelijke maaltijd, de volgende tefillah].

De tefillah is er niet voor G-d, Hij heeft onze gebeden niet nodig. Wij hebben ze nodig. Het is goed voor
onszelf om onze afhankelijkheid van G-d te erkennen. Om te erkennen dat onze gezondheid, ons dagelijks
brood, ons geluk en ons hele leven van Hem afhankelijk zijn. En dat wij allen voor onze Schepper gelijk zijn.
Dat helpt ons om even goedgunstig te zijn voor onze medeschepselen. Want misschien zijn wij niet altijd
even lief en braaf geweest in ons dagelijks leven en toch vragen wij Hasjem of Hij ons genadig wil zijn en of
Hij ons wil geven datgene waarom wij vragen. Dat helpt ons, om evenzo goedgustig gezind te zijn tegenover
onze medemens.
Tefillah helpt ons op een betere manier te leven, in ieder opzicht. Het helpt ons beter de mitswot na te leven.
Het helpt ons terug te keren tot Hasjem zodat Hij spoedig de Tempel zal herbouwen en wij daar weer de
offers mogen brengen voor Hasjem.

1. Hilchot Tefillah, 1:1-2.
2. Sjemot 23:25.
3. Dewariem 11:13.
4. Moré Newoechiem III:36.
5. Koezari 3:5.


