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Overzicht parasjat Lech lecha (Genesis 12:1-17:27)

ien generaties zijn voorbij gegaan sedert Noach. De mensheid is opnieuw geestelijk omlaag
gezakt. In het jaar 1948 na de schepping wordt Avram geboren. Wanneer hij de wereld om
zich heen waarneemt, komt Avram tot de onweerlegbare Waarheid van Hasjems bestaan en

zo verdient hij het dat Hasjem aan hem verschijnt. Aan het begin van deze parasja zegt Hasjem
tegen Avram dat hij zijn land moet verlaten, zijn familie en het huis van zijn vader, en dat hij naar
een onbekend land moet reizen, waar Hasjem hem tot een groot volk zal maken. Avram vertrekt
en neemt zijn vrouw Sarai, zijn neef Lot, hun bedienden en diegenen die hij tot het geloof in
Hasjem heeft bekeerd, mee. Wanneer zij aankomen in het land Kenaän, verschijnt Hasjem aan
Avram en vertelt hem dat dit het land is dat Hij aan zijn nakomelingen zal geven. Een hongersnood
breekt uit en dwingt Avram naar Egypte uit te wijken om daar voedsel te vinden. Zich realiserend
dat de schoonheid van zijn vrouw wel eens zijn dood kan betekenen door de Egyptenaren, vraagt
Avram haar te zeggen dat zij zijn zuster is. Sarai wordt naar de Farao gebracht, maar Hasjem
bezorgt de Farao en diens hofhouding ernstige plagen, en zij wordt ongedeerd vrijgelaten. Avram
keert weer terug naar Erets Jisraël (Kenaän) met veel rijkdommen die de Egyptenaren hem
gegeven hebben. Tijdens een ruzie tussen de schaapherders over de graasrechten, besluit Avram
dat zijn en Lots wegen zich moeten scheiden. Lot verkiest te wonen in de rijke maar corrupte stad
Sedom, gelegen in de vruchtbaren Jordaanvlakte. Een oorlog breekt uit tussen de koningen van
die streek en Sedom wordt verslagen. Lot wordt krijgsgevangene gemaakt. Samen met een
handjevol van zijn bekeerlingen, redt Avram Lot, als hij op wonderbaarlijke wijze een geweldige
overmacht overmeestert, maar hij weigert iets van de oorlogsbuit voor zich aan te nemen. In een
profetisch verbond onthult Hasjem aan Avram dat zijn nakomelingen verbannen zullen worden
naar een vreemd land, waar zij gedurende 400 jaar zullen worden onderdrukt, waarna zij daar met
grote rijkdommen uit zullen wegtrekken en terugkeren naar Erets Jisraël, hun onherroepelijke
erfenis. Sarai is onvruchtbaar en geeft Hagar, haar Egyptische dienstmeid, aan Avram, in de hoop
dat zij hem een kind zal schenken. Hagar wordt arrogant wanneer zij ontdekt dat zij zwanger is.
Sarai behandelt haar met hardheid en Hagar vlucht. Op instructie van een engel keert Hagar weer
terug naar Avram en baart Jismaël. De parasja eindigt met het bevel van Hasjem aan Avram om
zichzelf en zijn nakomelingen, tot in alle generaties, te besnijden als een teken van een verbond
met Hasjem en zijn nazaad. Hasjem verandert Avrams naam in Awraham en Sarais naam in Sara.
Hasjem belooft Awraham een zoon, Jitschak, ondanks dat Awraham al 99 jaar is, en Sara 90 jaar.
Op die dag besnijdt Awraham zichzelf, Jismaël en heel zijn huishouding.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

De Haftara voor Parasjat Lech lecha
De Haftara van deze week wordt gelezen uit het Boek Jesjajahoe 40:27-41:16

Het verband met de Parasja: De Profeet Jesjajahoe herinnert ons eraan dat het Hasjem was die
Awraham motiveerde om zijn vaderland te verlaten om op reis te gaan naar Israël en het is daar dat hij
de rest van de wereld leert dat er maar één G-d is.

Samenvatting van de Haftara: De Profeet troost het volk Israël door hun te verzekeren dat zij het
lijden van de ballingschap zullen overleven. Wij worden getroost met de gedachte dat Hasjem een
wijze plannenmaker is. Hasjem zal een rechtzaak voor alle volken opzetten en Hasjem zal de rechter
zijn. Jesjajahoe verklaart ons de les van de geschiedenis met Awraham. Dat sedert Awraham alle
volken van de wereld Hasjem zouden moeten kennen. Maar dat doen zij niet maar aanbidden afgoden.
De Haftara eindigt met de belofte dat Israël zijn vijanden zal overleven.
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Inzicht in Parasjat Lech Lecha 5771
PARASJAT LECH LECHA

12. 1Hasjem zei tegen Avram: „Ga voor jezelf weg uit je land, uit je geboorteplaats en uit je vaders
huis, naar een land dat Ik je zal tonen.

Hasjem zei tegen Avram – Het feit, dat G-d tegen Avram sprak voordat Hij aan hem verscheen, kan op twee
manieren verklaard worden. Ten eerste spande Avram zich enorm in om zijn Schepper te herkennen, iets wat nog
nooit eerder gebeurd was. Op de leeftijd van vijf jaar (volgens anderen drie jaar) herkende hij al zijn Schepper
dankzij zijn wijsheid. Om die reden sprak G-d reeds met Avram, zonder zich eerst te openbaren, omdat Avram Zijn
bestaan reeds erkende. Ten tweede, Avram was de eerste man met heiligheid in tien generaties. Niemand in de
voorafgaande tien generaties had G-d herkend en G-d sprak dan ook met niemand. Dat is de reden waarom G-d in
deze volgorde handelde, en Hij Zijn aanwezigheid niet aan Avram openbaarde, totdat Hij hem getest had, om er
zeker van te zijn dat hij Zijn opdrachten zou uitvoeren. Pas nadat hij Zijn gebod had uitgevoerd en zijn land, enz.
had verlaten, openbaarde G-d Zich aan hem, zoals er geschreven staat (in vs. 7): „Toen verscheen Hasjem aan
Avram.” De mensen die na Avram leefden, waren reeds doordrongen van zijn geloof en reeds geworteld in
heiligheid. Daarom openbaarde G-d zich aan hen voordat Hij tegen hen sprak. Dit kan gezien worden in het geval
van de aartsvaderen en Mosjé Rabbeinoe, aan wie Hij verscheen in de brandende doornstruik.
Dit komt overeen met de Rabbijnse interpretatie (Ber. Rabba 39:1) van Tehilliem 45:11: „Luister, dochter en zie,”
dat dit betrekking heeft op Avraham Avinoe. Het woord ‘luister’ wordt eerst in de Psalm genoemd, parallel aan:
„En Hasjem zei tegen Avram, enz.” En pas later verscheen Hij aan hem, zoals er verderop geschreven staat in vers
7: „ Toen verscheen Hasjem aan Avram, enz.” Daarom vervolgt de Psalmist het vers met „en zie.” Het horen en
zien vond echter niet gelijktijdig plaats, maar er was een interval tussen hen in, hetgeen wordt weergegeven met het
woord „biti – mijn dochter,” tussen „luister” en „zie.” (Orach Chajiem)
Ga voor jezelf – [Lett.: Lech – Ga – lecha – voor jou, d.w.z. in je eigen belang.] In je eigen voordeel en tot je eigen
welzijn. Daar zal Ik je tot een groot volk maken, maar hier zul je niet de verdienste hebben om kinderen te krijgen.
Bovendien zal Ik je karakter in de wereld bekend maken (Rasji, uit Rosj Hasjana 16b, Tanch.)
Ramban schrijft dat het niet nodig is om het woord lecha – voor jou – te verklaren met „in je eigen belang” zoals
Rasji doet, omdat lech lecha gewoon een idiomatische uitdrukking in het Hebreeuws is, hetgeen „ga” of „ga heen”
betekent.
Siftei Chachamiem verklaart dat het goed zou zijn voor Avram, omdat hij kinderen zou krijgen, en zijn voordeel
was dat hij over de hele wereld beroemd zou worden. Hij is het met Rasji eens, dat lech lecha een ongewone
uitdrukking is, die een verklaring eist.
Bereisjiet Rabba (39:1) verklaart de openbaring van G-d aan Avram als volgt: Rabbi Jitschak heeft gezegd: Dit kan
worden vergeleken met een man die reist van de ene plaats naar de andere en dan ziet hij een gebouw in brand
staan. „Is het mogelijk dat dit gebouw geen eigenaar heeft, die er naar omkijkt?” vraagt hij verbaasd. De eigenaar
van het gebouw kijkt naar buiten en zegt: „Ik ben de eigenaar van het gebouw.” (Het gebouw dat in brand staat,
symboliseert de wereld, welke uitermate corrupt was in die tijd.) Zo ook zei Avraham Avinoe: „Is het logisch dat de
wereld geen leider heeft?” De Heilige, geloofd zij Hij, keek naar buiten en zei tegen hem: „Ik ben de leider, de
heerser van het heelal.”
Uit je land – Maar was hij dan niet al met zijn vader uit zijn land vertrokken en in Charan aangekomen? Maar dit is
wat Hij tegen hem zei: verwijder je nog meer van je land, vertrek zelfs uit het huis van je vader (Rasji). Volgens
Rasji was Avraham geboren in Oer, zoals hij nadrukkelijk zegt in zijn commentaar op ver 24:7, en dat is ook de
mening van Ibn Ezra. Echter Ramban meent dat hij geboren was in Charan, het land van Terach en diens
voorvaderen.
Uit je land, uit je geboorteplaats en uit je vaders huis – Het is moeilijk om je land te verlaten, waar men al zijn
vrienden en kennissen heeft. Het is nog moeilijker om je geboorteplaats te verlaten en nog moeilijker om je vaders
huis te verlaten. Tora benadrukt dat Avraham ze alledrie verliet, om aan te tonen hoe groot zijin liefde voor G-d
was (Ramban).
Dat Ik je zal tonen – Hij toonde hem niet onmiddellijk het land, opdat het land, dat hij ging verlaten, lieflijk zou
zijn in zijn ogen, omdat hij nog niet wist waar hij naar toe zou gaan en bovendien om hem te belonen voor iedere
opdracht apart (Rasji). Het was een grotere verdienste van Avraham om zijn land te verlaten en op weg te gaan naar
een onbekende bestemming (Mizrachi).
Naar het land dat Ik je zal tonen – Naar een bepaalde plaats in dat land, welke Ik je in een visioen zal tonen.
Daarom doorkruisde Avram het land, maar zette hij zijn tent niet op, totdat hij was aangekomen op een plaats, waar
G-d aan hem verscheen, zoals er in vers 6-7 beschreven wordt (Sforno).

2Ik zal je tot een groot volk maken en Ik zal je zegenen en je naam groot maken en je zult een zegen
zijn.

Ik zal je tot een groot volk maken – Omdat reizen nadelige gevolgen heeft, namelijk 1. het vermindert de
vruchtbaarheid, 2. het vermindert het vermogen dat men bezit en 3. het vermindert iemands goede naam, daarom
had hij deze drie zegeningen nodig, namelijk dat Hij hem zegende met kinderen, met geld en met een goede naam.
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En een andere verklaring is dat dit de basis is, dat men bij de eerste beracha van de Sjemonee Esree moet zeggen:
„G-d van Avraham.” (Rasji)
Ik zal je zegenen – Met geld. En dit is de basis voor dat men zegt: „G-d van Jitschak.”(Rasji).
En Ik zal je naam groot maken – Dit is de basis voor: „de G-d van Ja’akov.” Men zou kunnen denken dat deze
eerste beracha van de Sjemonee Esree ook zou moeten worden afgesloten met de vermelding van al deze drie
namen, maar daarom sluit dit vers af met de woorden: „En je zult een zegen zijn,” om te vertellen dat men met
Avraham afsluit, en niet met hen [d.w.z. dat men de beracha afsluit met: „Schild van Avraham,” en niet met:
„Schild van Avraham, Jitschak en Ja’akov”] (Rasji, op basis van Pesachiem 117b).
En je zult een zegen zijn – De zegeningen zijn aan jou gegeven. Tot nu toe waren ze in Mijn hand; Ik zegende
Adam en Noach. Vanaf nu mag jij zegenen wie je wilt (Rasji, op basis van Ber. Rabba).
De zegen van G-d is dat Hij zich verheugt in Zijn schepping, zoals onze Geleerden vermelden in traktaat Berachot
7a, waar Rabbi Jisjmaël vertelt: „G-d zei tegen mij: Jisjmaël, Mijn zoon, zegen Mij.” En ik antwoordde: „Moge het
Uw wil zijn… dat Uw barmhartigheid mag heersen over Uw andere eigenschappen.” Daarom zei G-d: „Wordt een
zegen voor Mij door een diep begrip, zodat je perfectie bereikt en je kennis van G-d aan de mensen leert” (Sforno).
En je zult een zegen zijn – De mensen zullen zeggen: Moge G-d je maken zoals Avraham (Ramban).
Ik zal je tot een groot volk maken en Ik zal je zegenen en je naam groot maken – Deze zin bevat drie
zegeningen, overeenkomstig de drie zegeningen van de birkat kohaniem – de priesterzegen.

3Ik zal zegenen die jou zullen zegenen en degene die jou vervloekt zal Ik vervloeken; met jou
zullen alle families op aarde zich zegenen.”

Ik zal zegenen – Ik zal de priesters, zegenen, die de verhoging [voor de Heilige Ark] opgaan, en die hun handen in
gebed uitspreiden en Israël zullen zegenen. En Bil’am, die Israël vervloekt heeft, zal Ik vervloeken en Ik zal hem
verslaan met het zwaard (Targoem Jonatan).
Ik zal zegenen die jou zullen zegenen – De gematria van deze woorden is gelijk aan die van de woorden: „De
kohaniem zullen je nakomelingen zegenen.”
Zij zullen zich met jou zegenen – Er zijn hierover veel aggadot, maar dit is de eenvoudige betekenis ervan: Een
man zegt tegen zijn zoon: „Moge je worden zoals Avraham.” En dat is overal in de Bijbel de betekenis van de
woorden: „Zal met jou gezegend worden.” En de volgende tekst bewijst het: „Met jou zal Israël zegenen: moge G-d
je maken als Efrajiem en Menasje.” (Rasji)
Ramban verklaart het verschil tussen het meervoud van die jou zegenen en het enkelvoud van die jou vervloekt. Het
enkelvoud slaat op Bil’am. Volgens Rabbeinoe Bechaja slaat dat op Nimrod, en wanneer de koning vervloekt is, is
heel zijn volk vervloekt.

4Zo ging Avram, zoals Hasjem tegen hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Avram was
vijfenzeventig jaar toen hij uit Charan vertrok. 5Avram nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van
zijn broer, mee en al hun bezittingen die zij verkregen hadden en de personen die zij gemaakt
hadden in Charan; en zij vertrokken om naar het land Kena'an te gaan, en zij kwamen aan in het
land Kena'an.

Die zij gemaakt hadden in Charan – Die hij gebracht had onder de vleugels van de Sjechina. Avraham bekeerde
de mannen en Sara de vrouwen. De Heilige Schrift schrijft aan hen de verdienste toe, alsof zij hen gemaakt hadden.
En de eenvoudige betekenis van het vers is: de slaven en de slavinnen die zij zich verkregen hadden, zoals er
verderop [in vers 31:1] staat: „Hij verkeeg [lett.: maakte] al deze rijkdom” en in: „En Israël verwerft [lett.: maakt]
zich macht.” In al deze gevallen betekent het woord ‘maken’ ook ‘verkrijgen’ (Rasji).
En zij vertrokken om naar het land Kena’an te gaan – Dat algemeen bekend was als een land dat bevordelijk
was voor een diep begrip van G-d en Zijn dienst (Sforno).
En zij kwamen aan in het land Kena’an – In tegenstelling tot Terach, die ook op reis ging naar het land Kena’an,
maar die bleef steken in Charan (Sforno).

6Avram trok nu door het land tot aan de plaats Sjechem, tot het bos Moree, maar de Kena'anieten
waren toen nog in het land.

Avram trok nu door het land – Hij trok het binnen (Rasji).
Het hele verhaal over de aartsvaderen loopt vooruit op dat wat later hun nakomelingen zal overkomen. Dat geeft
betekenis aan wat er in hun leven gebeurd is, zoals het graven van de diverse waterbronnen op hun verschillende
reizen, gebeurtenissen die anders te onbelangrijk zouden zijn om te worden vermeld. Zo was Avrahams eerste
halteplaats Sjechem, een aanwijzing dat dit de eerste plaats zou zijn die door zijn nakomelingen zou worden
veroverd, nog voor de tijd zou komen dat zij het hele Land Israël zouden veroveren. Dat is de reden dat er staat dat
de kena’anieten nog in het land waren, hetgeen betekent dat de tijd nog niet rijp was om hen uit het land te
verdrijven. Het waren Ja’akovs zonen die Sjechem veroverden. Vandaar trok Avraham verder en zette zijn tent op
tussen Beit-El en Ai. Ai was de eerste stad die Jehosjoea later zou veroveren (Ramban).
Tot aan de plaats Sjechèm – Om te bidden voor de zonen van Ja’akov, wanneer zij naar Sjechem zouden komen
om daarmee oorlog te voeren (Rasji).
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Tot het bos Moree – Dit is Sjechem. Hij toonde hem de berg Geriziem en de berg Eval, waar Israël zou zweren
[dat zij Tora zouden volgen].
De Kena’anieten waren toen nog in het land – De Kena’anieten waren toen bezig het Land Israël te veroveren op
de nakomelingen van Sjem, want toen Noach de aarde verdeelde onder zijn zonen, kreeg Sjem dit stuk land, zoals
er gezegd is [verderop 14:18]: „En Malkitsèdek, de koning van Sjalem” [en Sjalem is Jeruzalem]. Daarom zei
Hasjem tegen Avram [zie volgend vers]: „Aan jouw nakomelingen zal Ik dit land geven.” Het is Mijn bedoeling om
het weer aan jouw kinderen terug te geven, want dat zijn de nakomlingen van Sjem. [Uit Sifra, eind Kedosjiem.]
[Zowel in Bereisjiet 1:1 als in Bamidbar 13:22 suggereert Rasji dat Hasjem het land Kena’an aan de zonen van
Cham, de Ken’anieten gegeven heeft, terwijl hij hier zegt dat Hasjem het aan de nakomelingen van Sjem heeft
beloofd. Deze tegenstrijdigheid is ook terug te vinden in de Midrasj. Echter, rasji bedoelt dat het land
oorspronkelijk aan Sjem was beloofd, maar dat de Kena’anieten het hadden veroverd en „toen nog” in het land
waren.]

7Toen verscheen Hasjem aan Avram en zei: „Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.” En hij
bouwde daar een altaar voor Hasjem, Die aan hem verschenen was.

Hij bouwde daar een altaar – [Uit dank] wegens het goede bericht, dat zijn nakomelingen het Land Israël zouden
verkrijgen [uit Ber. Rabba 39:15-16].
Toen Avraham voor het eerst het land binnenkwam, was hij bang om zijn nieuwe geloof openlijk te verkondigen,
want „de Kena’anieten waren toen nog in het land.” Maar toen G-d aan hem verscheen, wist hij dat hij niets meer
te vrezen had (Ramban).

8Hij brak vandaar op [en trok verder] naar het gebergte ten oosten van Beit-El, waar hij zijn tent
opsloeg, met Beit-El ten westen en ‘Ai in het oosten; en daar bouwde hij een altaar voor Hasjem, en
hij riep de Naam van Hasjem aan.

Hij brak op – Hij brak zijn tent op (Rasji).
Ten oosten van Beit-El – [mikèdem Beit-El – volgens vertaling Rasji:] Zijn tent stond ten oosten van Beit-El, zodat
Beit-El ten westen van zijn tent stond. Dat is de betekenis van: „met Beit-El ten westen” (Rasji).
Tussen twee grote steden, zodat veel mensen zouden komen luisteren als hij de Naam van Hasjem zou aanroepen
(Sforno).
Zijn tent – Het wordt in het Hebreeuws altijd uitgesproken als Ohalo – zijn tent – maar er staat geschreven Ohala –
haar tent, want eerst sloeg hij de tent van zijn vrouw op, en pas daarna zijn eigen tent [Ber. Rabba 39:15].
En daar bouwde hij een altaar – Hij voorzag in profetie dat daar zijn nakomelingen zouden struikelen door de
misdaad van Achan. Daarom bad hij daar voor hen [zie Jehosjoea 7:1; uit Ber. Rabba 39:16].

9Daarna reisde Avram verder, als maar verder reizend naar het zuiden.

Als maar verder reizend – [Lett.: hij ging en hij reisde.] Hij reisde met tussenpozen: dan bleef hij hier een maand
of langer, en dan reisde hij weer verder en zette hij zijn tent ergens anders op. Maar al zijn reizen waren naar het
zuiden gericht, om naar het zuiden van het Land Israël te gaan, in de richting van Jeruzalem, (hetgeen ligt in het
gebied van Jehoeda, die dit gekregen had [als erfdeel] in het zuiden van het Land Israël), naar de berg Moria, welke
zijn erfdeel zou zijn.
Naar het zuiden – en niet naar het oosten of westen, waar Beit-El en Ai lagen, want een aantal van de inwoners
waren al begonnen Avraham te volgen in zijn ware geloof (Sforno).
Hirsch heeft een totaal andere benadering dan Sforno. Hij meent dat Avraham de grote steden en de dicht bevolkte
gebieden juist meed, om eerst voor zich zelf een geestelijke plaats te vestigen in de onbewoonde woestijn. Hij
vergelijkt dit met het feit dat de Tora op Sinai gegeven werd, een altaar op de berg Eval werd opgericht, waarbij
ook eerst een geestelijke ondergrond voor het volk werd opgezet, voordat zij de bewoonde wereld konden
binnentrekken. Het succes van Tora ligt niet in het materiële, maar in het spirituele.

10Er brak een hongersnood uit in het land, en Avram daalde af naar Egypte, om daar tijdelijk te
gaan wonen, want de hongersnood was zwaar in het land.

Een hongersnood in het land – Alleen in dat land was er hongersnood, om hem op de proef te stellen, of hij over
de woorden van Hasjem zou nadenken, Die hem geboden had naar het Land Kena’an te gaan, terwijl hij nu
gedwongen was dat te verlaten [uit Pirkei d’Rabbi Eliëzer] (Rasji).
Om daar te gaan wonen – Tijdelijk, niet voor permanent (Sforno).
Ramban schrijft: Avraham daalde af naar Egypte wegens de hongersnood, om zich daar tijdens de periode van
grote droogte in leven te houden. Maar de Egyptenaren behandelden hem slecht, zonder enige aanleiding, door hem
zijn vrouw af te nemen. Hasjem nam daarop wraak voor hem met „grote plagen” [zie vs. 17] en Hasjem voerde hem
uit Egypte met „vee, zilver en goud” [zie vs. 13:2]. Ook stelde Par’o mannen aan om Avraham weg te sturen [vs.
20]. [Ramban interpreteert dat Par’o zijn mannen opdracht gaf om Avraham weg te sturen, terwijl Rasji en anderen
het opvatten als dat die mannen Avraham moesten uitgeleide doen.] Dit alles is een aanwijzing voor wat zijn
nakomelingen zou overkomen, die ook naar Egypte zouden afdalen wegens een hongersnood, om daar tijdelijk te
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verblijven, totdat de droogte voorbij was. En ook hen mishandelden de Egyptenaren en ook zij namen hun vrouwen
af, want er staat [Sjemot 1:22]: „Maar iedere dochter zal leven.” [D.w.z. om er ontucht mee te bedrijven.] En de
Heilige, geloofd is Hij, naam wraak op de Egyptenaren en strafte hen met grote plagen en hij voerde hen uit met
zilver en goud [Sjemot 12:35]. Alles wat onze voorvader overkwam, gebeurde ook met zijn nakomelingen.
Ramban vervolgt en zegt dat Avraham ernstig gezondigd had door naar Egypte te gaan, want hij bracht zijn
rechtvaardige vrouw in gevaar, door haar bloot te stellen aan de mogelijkheid dat zij ontucht zou moeten plegen om
te voorkomen dat hij door de Egyptenaren zou worden gedood. Hij had moeten vertrouwen op Hasjem, die hem
overal zou redden, ook uit de hongersnood, zoals er staat geschreen in Ijov 5:20. Het was om deze reden dat zijn
nakomelingen de ballingschap van Egypte kregen opgelegd.

De rest van de parasja is te vinden op onze website:

http://www.joodsleven.nl/Tanach/01-Bereisjiet/Bereisjiet-12-met-commentaar.pdf

MISJNA VAN DE WEEK

DEMAI – HOOFDSTUK ZES

Misjna 6:4

ַהַּקְרָּתִני ֶׁשִּקֵּבל ָׂשֶדה ,ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר.ַהַּמַעְׂשרֹות ַלְּבָעִלים,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּקֵּבל ִמּכֵֹהן ּוִמֵּלִוי
ָיכֹול הּוא ַהַּקְרָּתִני ַלֲעלֹות ּוְלָאְכלֹו ,ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים.ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשל ְירּוַׁשְלִמי,ִמירּוַׁשְלִמי

:ָׁשָלִיםִבירּו
Wanneer een Israëliet van een priester of van een Leviet [een veld in deelpacht] krijgt, dan zijn de ma’aserot
voor de landeigenaars1. Rabbi Jismaël zegt: als een provinciaal2 pacht van een bewoner van Jeruzalem3, dan
is de ma’aser sjeni4 voor de Jeruzalemmer5, maar de Geleeerden zeggen: de provinciaal kan naar Jeruzalem
optrekken6 en het daar eten.

Aantekeningen
1. Dan zijn de ma’aserot voor de landeigenaars – [Als de eigenaar een Kohen is, krijgt hij de troema en als hij een
Leviet is, krijgt hij de ma’aser.] Hier zijn de Geleerden, die het [in de vorige Misjna] niet eens waren met Rabbi Eliëzer,
het erover eens, dat aangezien het veld van de eigenaars is, zij dit [verpacht hebben op voorwaarde dat zij de troema
en/of ma’aseer] krijgen (RAV).
2. Een provinciaal – Dat wil zeggen, iemand die in een klein plaatsje [dus buiten Jeruzalem] woont (RAV).
3. Want het is de gewoonte van dorpsbewoners om velden te pachten van de stadsbewoners (RAV).
4. Ma’aser sjeni moet men in Jeruzalem eten.
5. En het wordt dan niet verdeeld, zoals in de vorige Misjna. We veronderstellen dat hij het veld verpacht heeft op voor-
waarde dat hij de ma’ser sjeni krijgt, omdat hij in Jeruzalem woont.
6. Hij kan naar Jeruzalem optrekken – Dus ieder krijgt zijn deel van de ma’aser sjeni [zoals in het pachtcontract is
overeengekomen] en zo is de halacha (RAV).

Misjna 6:5

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּקֵּבל,ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר.ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוְלִקין ַּבֻחִּלין ָּכְך חֹוְלִקין ַּבְּתרּוָמה,ַהְמַקֵּבל ֵזיִתים ַלֶּׁשֶמן
:ַהַּמַעְׂשרֹות ַלְּבָעִלים,ִמּכֵֹהן ּוִמֶּלִוי ֵזיִתים ַלֶּׁשֶמן ְלַמֲחִצית ָׂשָכר

Als iemand olijfbomen pacht voor de olie1 – zoals men de choelien verdeelt, zo verdeelt men de troema.2

Rabbi Jehoeda zegt, dat als een Israëliet van een priester of Leviet olijfbomen pacht voor de olie voor de
halve opbrengst3, dan zijn de ma’aserot voor de eigenaars4.

Aantekeningen bij Misjna 6:5

1. Als iemand olijfbomen pacht voor de olie – Een Israëliet die olijfbomen pacht van een Kohen of Leviet (RAV) [of
omgekeerd, een Leviet die van een Israëliet pacht (Ikar T.J.T.)].
2. Zoals men de choelien verdeelt, zo verdeelt men de troema [en de ma’aser] – En hoewel hierboven [in Misjna 4]
gezegd werd dat het [in een dergelijk geval] voor de eigenaars is, is het hier anders, want hij heeft geen grond gepacht
maar bomen en de Rabbijnen hebben bomen niet gelijkgesteld aan grond (RAV). [Want de pachter moet zich extra
inspannen om de olie te produceren, hetgeen een duur product is en daarom heeft hij recht op zijn aandeel in de ma’aserot
(Rambam).]
3. Voor de halve opbrengst – Dat wil zeggen dat hij de oogst verkoopt en de opbrengst daarvan in tweeën deelt (RAV).
4. Dan zijn de ma’aserot voor de eigenaars – Want Rabbi Jehoeda stelt olijfbomen gelijk aan grond, maar de halacha
is niet volgens R. Jehoeda (RAV).

http://www.joodsleven.nl/Tanach/01-Bereisjiet/Bereisjiet-12-met-commentaar.pdf
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Uit de Babylonische Talmoed
De voornaamste onderwerpen van Traktaat Sjabbat 56

De Leiders van het volk

We hebben gezien dat de Misjna de overtreding van de buurvrouw van R. Elazar ben Azarja
hemzelf aanrekent, alsof hijzelf de koe met de versiering op Sjabbat buiten had laten lopen, tegen
de wens van de Geleerden in. De Gemara noemt nog een aantal van dat soort gevallen op.

De zonen van Sjmoeël: Er staat geschreven [I Sjmoeël 8:1 en 3]: „En het gebeurde toen Sjmoeël
oud was geworden..... volgden zijn zonen niet zijn wegen... maar gingen achter geldelijk gewin
aan.” De Gemara zegt: denk niet dat zij zondigden, zij bereikten alleen niet de hoogte van hun
vader, maar zij zondigden niet. Sjmoeël reisde heel Israël af en sprak recht in de plaatsen van de
rechtspartijen, om te voorkomen dat zij naar hem hoefden te reizen, maar zijn zonen zaten in hun
eigen woonplaats en spraken daar recht en lieten de rechtspartijen naar zich toekomen, en
betaalden hun assistenten en griffiers om de mensen op te roepen naar hun Beit Din te komen. Zo
hielden zij meer tijd over voor hun eigen zaken.

Koning David: De Gemara zegt: Ieder die zegt dat Koning David gezondigd heeft [met Batsjewa
en Oeri de Chitiet die hij liet doden], vergist zich, want er staat geschreven [I Sjmoeël 18:14] dat
„David succesvol was in al zijn wegen, en Hasjem was met hem.” Hasjem is niet met de zondaars.
David vergoot geen onschuldig bloed. Rebbi, een rechtstreekse nakomeling van Koning David,
verdedigt zijn voorvader en verklaart de woorden van de profeet Natan als volgt: Oeria was in
opstand gekomen tegen Koning David en daarvoor had hij terecht moeten staan. Maar David
veroordeelde hem ter dood zonder rechtspraak. Dat was het verwijt van de Profeet Natan. En voor
wat betreft Batsjewa: er staat niet geschreven, zoals elders in Tenach vele malen staat geschreven:
„Hij deed wat slecht was.” Hier [II Sjmoeël 12:9] echter staat geschreven: „Waarom heeft u het
gebod van Hasjem genegeerd om kwaad te doen?” vraagt de profeet. Om te doen, hij wilde het
doen [Batsjewa tot vrouw nemen voordat zij gescheiden was] maar hij had het niet gedaan. Maar
zijn bedoelingen werden hem aangerekend alsof hij het gedaan had. De Gemara verklaart: dat het
in die tijd de gewoonte was, dat soldaten die naar het front gestuurd werden, hun vrouw een
[voorwaardelijke] get [echtscheidingsakte] gaven, voordat zij vertrokken, zodat, wanneer zij niet
uit de strijd zouden terugkomen, hun vrouw geen agoena zou zijn [zie Gittin 72a]. Wanneer hij
gezond terugkwam, trouwde hij haar opnieuw. Oeri de Chitiet had die get nog niet verstuurd toen
David Batsjewa tot vrouw wilde nemen, maar toen hij haar tot vrouw nam, was de get verstuurd
en was zij al gescheiden [soms stuurden de soldaten de get pas naar hun vrouw nadat zij
vertrokken waren (Rasji)].

David beschuldigd van het luisteren naar lasjon hara

Rav beschuldigt Koning David dat hij een valse beschuldiging over Mefibosjet, de zoon van
Jonatan, accepteerde van Tziwa, de slaaf van Mefiboset. En nadat hij ontdekt had, dat Tziwa
gelogen had over Mefiboset, geloofde hij nog een tweede keer Tziwa, toen die zei dat Mefiboset
Avsjalom gesteund had in diens opstand tegen diens vader Koning David, waarna David de
bezittingen van Mefibosjet verdeelde onder hem en de slaaf. Rav Jehoeda vertelt daarop dat
daarom Rachav’am en Jarav’am [zijn slaaf] het koningkrijk van David na de dood van Koning
Sjlomo verdeelden. [In I Melachiem 14:8 vertelt de profeet aan Jerocham: „Ik heb het koningschap
weggenomen van David en jou gegeven, maar je hebt niet de Mitswot gehouden zoals David deed
– asjèr halach acharai bechol levavwo le’asot.” De laatste letters van deze Hebreeuwse woorden r-ch-i-
l-oe-t vormen het woord rechiloet , waarvan David beschuldigd werd dat hij dat ten onrechte
geloofd had. Rav Mordechai Aran wijst erop dat het woord rechiloet als sofei tevot (de laatste letters
van opeenvolgende woorden) slechts tweemaal in de hele Tora voorkomt, hier en in Bereisjiet 3:11,
waar Adam rechiloet over zijn vrouw Chawa vertelde, maar nergens als resjei tevot.]

Sjmoeël is het echter niet eens met Rav en zegt dat David de slaaf niet geloofde, maar hij zag in het



Jaargang IX, Nr. 363 SJABBAT SJALOM — PARASJAT LECH LECHA 8 Chesjwan 5771

7

gedrag van Mefibosjet wel aanwijzingen daarvoor, die zich niet had mooi gemaakt toen Koning
David terugkeerde naar Jeruzalem, nadat hij dat heroverd had op Avsjalon. Maar Mefibosjet
verdedigde zich, dat hij lam was en zich niet kon aankleden en dat zijn slaaf hem bedrogen had.

Sjabbat 56b
De zonde van Koning Sjlomo: „Ieder die zegt dat Koning Sjlomo zondigde, vergist zich. Er staat
geschreven [I Koningen 11:6] dat „Sjlomo slecht deed in de ogen van Hasjem.” En er staat
geschreven [I Koningen 11:4]: „Zijn hart was niet perfect met Hasjem, zoals het hart van zijn vader
David.” En er staat geschreven [ibid.] dat toen hij oud werd, zijn vrouwen zijn hart afwendden
naar andere goden. Maar dit alles moeten wij als volgt interpreteren: Sjlomo was niet zo perfect als
zijn vader David, maar hij zondigde niet. En omdat hij zijn vrouwen liet offeren voor afgoden en
daar niet tegen protesteerde, wordt het hem aangerekend alsof hij dat zelf deed, maar dat deed hij
niet: Sjlomo zondigde niet.

Rome werd niet in één dag gebouwd

Toen Koning Sjlomo de dochter van de Farao trouwde, bracht zij duizend muziekinstrumenten
mee, en liet aan Sjlomo zien hoe men daarmee muziek maakt voor afgoden. En Sjlomo protes-
teerde niet.

Rav Jehoeda vertelt in naam van Sjmoeël dat toen Sjlomo met de dochter van Farao trouwde, de
aartsengel Gabriël omlaag kwam en een rietstengel in de zee wierp, waaromheen zich een
zandbank vormde, waarop de stad Rome gebouwd werd. [Sjlomo’s huwelijk met de dochter van
Farao was het begin van afgoderij in Jeruzalem en daarmee zette hij het begin van de val van de
Tempel in beweging, waarop Hasjem Gabriël opdracht gaf de basis te leggen voor de bouw van
Rome, dat later de tweede Tempel zou vernietigen (Maharsja].

Koning Josjiahoe: Ieder die zegt dat Koning Josjiahoe zondigde, vergist zich, want er staat
geschreven [II Koningen 23:25]: „Hij deed wat goed was in de ogen van Hasjem.” Maar dat er
geschreven staat [ib. 23:25] dat hij „terugkeerde tot Hasjem met heel zijn hart” betekent niet dat hij
daarvoor gezondigd had. Hij werd koning toen hij acht jaar was en sprak vanaf die tijd recht. En
toen hij achttien was, betaalde hij uit zijn eigen zak iedereen die voor zijn rechtbank verschenen
was en veroordeeld was om te betalen, voor het geval dat hij niet goed recht over hen gesproken
had.

Luisteren naar Lasjon Hara en de Choerban

De Gemara citeert Rav die zegt dat Davids acceptatie van de Lasjon Hara over Mefibosjet leidde tot de
beëindiging van het Koninkrijk Beit David, hetgeen uiteindelijk leidde tot de ballingschap van Bnei Jisraël
uit Erets Jisraël.
De Jeruzalemse Talmoed in Taäniet (4:5) verklaart hoe Bar Kochba, die een opstand tegen de Romeinen
voerde, en die door Rabbi Akiva als de Masjiach werd beschouwd, en die aanvankelijk de Romeinen uit
Jeruzalem verdreven had naar Caesarea, uiteindelijk ten gevolge van het luisteren naar Lasjon Hara
verslagen en gedood werd.
Drie-en-vijftig jaar na de verwoesting van de Tweede Tempel leidde Sjimon Bar Kochba de opstand tegen de
Romeinen en aanvankelijk was hij daar zeer succesvol in. Twee-en-een-half jaar was er een Joodse staat,
geleid door Bar Kochba.
Rabbi Elazar, een oom van Bar Kochba, was een groot Talmied Chacham en een tsaddiek. Hij bad iedere
ochtend tot Hasjem dat Die Israël gunstig gezind zou zijn. Een Romeinse spion vertelde een lasterlijk verhaal
aan Bar Kochba, dat Rabbi Elazar een plan smeedde om de stad over te leveren aan de Romeinen. Bar
Kochba geloofde deze Lasjon Hara en in een vlaag van woede doodde hij Rabbi Elazar. Onmiddellijk klonk
er een stem uit de hemel die zei: „Omdat je Rabbi Elazar, de rechter arm en het rechter oog van Israël hebt
gedood, zal jouw rechter arm en rechter oog verdorren.” De Romeinen slaagden erin Bar Kochba te verslaan
en doodde hem, samen met duizenden Joden die met hem in Beitar waren, ten gevolge van zijn luisteren naar
Lasjon Hara.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 11 – INLEIDING TOT DE TEFILLA (deel 2)

Indeling van het dagelijks gebed

1. Zoals in de inleiding tot dit deel over het dagelijks gebed reeds werd uiteengezet, vindt men de oorsprong
van het dagelijks gebed in Tora. Echter het aantal gebeden dat men zeggen moet staat niet voorgeschreven in
Tora, en ook staat daar niet wat men precies zeggen moet, of wanneer6.

Iemand die welsprekend was kon vele gebeden offeren en verzoeken indienen; maar iemand die slecht
van de tongriem was gesneden kon niet meer dan zijn best doen, wanneer dat nodig was. Zo ook was het
aantal gebeden dat iemand zei afhankelijk van zijn capaciteit: de één dawwende eenmaal per dag, de ander
vele malen7.

Toen Israël door Neboechadnetsar in ballingschap werd gevoerd, kwamen zij te wonen tussen andere
volken met andere talen en daar werden ook hun kinderen geboren, die daardoor de joodse taal niet meer
kenden. Zij spraken alle talen door elkaar en niemand kon zich behoorlijk in één taal uitdrukken, zoals er
staat geschreven8: Hun kinderen spraken half asjdodiet, enz. en kenden niet meer de joodse taal, slechts de
taal van de andere volken kenden zij. Het gevolg was, dat als iemand wilde bidden, hij beperkt was in zijn
woorden en hij niet wist hoe hij Hasjem moest prijzen in het Hebreeuws. Toen ’Ezra en zijn Beit Din dat
zagen, stelden zij hier verbeteringen in aan - zij maakten een tikkoen - en stelden het Sjemoné ’Esré-gebed in.
( … ) Nu kon iedereen dat zeggen en makkelijk leren.9

Zij stelden ook het aantal dagelijkse gebeden vast, in overeenstemming met het aantal dagelijkse offers:
iedere dag twee gebeden tegenover de dagelijkse twee temidiem - dagelijkse offers. En op iedere dag waarop
een moesaf-offer gebracht werd, zou voortaan een derde gebed gezegd worden. Het ochtendgebed noemden
zij tefillat sjacharit, het middaggebed noemden zij tefillat mincha en het derde gebed dat in de plaats kwam
van het moesaf-offer noemden zij tefillat moesaf - het toegevoegde gebed10.

Zij stelden ook een tefillah samen voor de avond, want de lichaamsdelen van het offerdier dat ’s
middags gebracht werd, kon de hele avond en nacht nog op het altaar doorbranden, zoals er staat
geschreven11: Dit is de leer van het brandoffer: het zal in de vuurhaard op het altaar blijven gedurende de
gehele nacht tot de ochtend en het vuur van het altaar zal [al die tijd] blijven branden. En de Psalm12 zegt: ’s
Avonds, ’s ochtends en ’s middags zal ik spreken en lawaai maken en Hij zal mijn stem horen.13

2. Behalve de in de vorige paragraaf genoemde drie dagelijkse tefillot hebben de geleerden nog een vierde
tefillah ingesteld, het nachtgebed, dat men zegt voordat men ’s avonds gaat slapen14.
De indeling van Sjacharit
3. De Tefillat Sjacharit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Birkat HaSjachar - de ochtendberachot (besproken in hoofdstuk 7.
2. De Korbanot.
3. Pesoekei dezimra.
4. Keriat Sjema’.
5. Sjemoné ’Esré (’Amida) en zijn herhaling door de gazzan wanneer men dawwent in minjan.
6. Tachanoen - de smeekgebeden.
7. Keriat HaTora - het Tora lezen op maandag, donderdag en andere speciale dagen.
8. Asjrei Oewaletsion met de Kedoesja desidra.

De afsluiting.

–––––––––––––––––––
6. Volgens Rambam, Hilchot Tefillah 1:1
7. Id. 1:2
8. Nechemja 13:24
9. Rambam, Hilchot Tefillah 1:4
10. Id. 1:5
11. Wajjikra 6:2
12. Tehilliem 55:18
13 Rambam, Hilchot Tefillah 1:6
14 Sj.A. en Rema 239


