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Hoe verkrijgt men Emoena (Geloof)?
(DEEL DRIE)

Door Rabbijn Shimshon Dovid Pincus

Een explosieve handgranaat die tegen een raam woordt gegooid heeft vele meer kracht dan
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Tora breekt

een ander eenvoudig voorwerp. De explosieve kracht van de granaat is onvergelijkbaar
groter dat de kracht waarmee het werd weggeworpen. Dit illustreert het verschil tussen het

kennen van Hasjem vanuit de wereld die Hij geschapen heeft en Hem kennen uit de Tora.
De zon, de maan en al de schepselen getuigen voor ons over de Ene die dat alles geschapen heeft. Zij zijn
een grote kracht voor ons om Hasjem te herkennen: „Hef je ogen op naar de Hemel en zie wie dat geschapen
heeft.”1 Betreffende de Tora echter, behalve de boodschap die het overbrengt, heeft het ook een „explosieve”
kracht. Wanneer iemand Tora leert, bijvoorbeeld door het vers: „In een begin schiep G-d”2 te bestuderen,
explodeert de inherente kedoesja [heiligheid] in hem. Dit heeft een effect dat veel verder gaat dan de
betekenis van de woorden die hij uitspreekt.
Het is waar, men kan Tora leren en toch een ongelovige blijven. De Ramchal 3 zegt dat het mogelijk is om
Tora te ledigen van al zijn spirituele inhoud en het te veranderen in alleen maar een lichaam vol kennis.4

Maar om hierin te slagen moet men wel heel erg hard vechten tegen Hasjem. Slechts heel weinig slaagden
erin Tora te bestuderen en ontkenden desalniettemin Hasjem. Misschien één op de miljoen.
Het leren zelf van Tora brengt iemand tot emoena, zelfs al begrijpt hij het onderwerp dat hij leert verkeerd en
komt hij niet tot de juiste conclusies. Men zou kunnen denken dat iedere fout die men maakt bij het leren van
Tora beschouwd dient te worden als een ontkenning van Hasjem, daar kennis van Tora in feite kennis van
Hasjem is. Echter, Hasjem heeft de Tora zodanig ontworpen, dat „diloego alai ahava – zijn weglatingen zijn
geliefd voor Mij.” Dat wil zeggen, dat zelfs als iemand fouten maakt bij het leren van Tora, en belangrijke
delen „overslaat,” Hasjem nog steeds blij is met zijn leren en hem nog steeds lief heeft.5 Als iemand zich
vergist bij het leren is dat geen ontkenning van Hasjem.
Dit is een van de grote wonderen van Tora. Het is voor ons onbegrijpelijk. Wanneer iemand serieus leert,
met jirat Sjamajiem en ehrlichkeit, dan beschouwt Hasjem zelfs zijn fouten als Tora-studie. Wanneer hij met
kedoesja en tahara [reinheid (van gedachten)] leert, en zijn verstand vertelt hem dat het waar is wat hij leest,
dan wordt dat als Tora beschouwd, zelfs als hij zich vergist in zijn begrip ervan. Als dit beschouwd moest
worden als een perversie van de waarheid en een ontkenning van Hasjem, dan zouden we onze Gemara’s
[Talmoed] wel kunnen sluiten [want die is vaak heel moeilijk te begrijpen].

De moeite en inspanning die iemand zich getroost bij zijn leren is de primaire factor
in het vermogen van Tora om hem emoena bij te brengen. Zwoegen in Tora bewerkt

door
Zwoegen in Tora
brengt emoena in
Uitgave: Zwi Goldberg – P.O.Box 3220 – Netanya 42132 – Israël – zwigold@netvision.net.il – www.joodsleven.nl 1

het hart en „beploegt” het, als het ware. Het breekt door de buitenste laag van het hart.
Wanneer iemand worstelt met een koesjia [probleem in de Talmoed], dan „ploegt”

dat als het ware een groef in zijn hart. Dit eerste stadium begint al met hem emoena te geven en nabijheid tot
Hasjem. Dan breekt het hart open en wat het dichst bij is gaat naar binnen: kedoesja, Hasjems woorden. De
Tora wordt verkregen door kedoesja en tahara – heiligheid en zuiverheid. Maar praktisch gesproken, de
eerste basis-stap om Tora te verkrijgen is om gewoon te gaan zitten en beginnen te leren. We weten dat als
iemand zes uur onafgebroken leert, dat dan zijn Sjemone Esree anders is: zijn hoofd is helder en niets
verstoort zijn gebeden. Zijn emoena en nabijheid tot Hasjem zijn sterk verbeterd.
(Dit derde deel is wat ingekort, en daarom volgende week b.n. het laatste deel.)

1. Jesjajahoe 40:26.
2. Bereisjiet 1:1.
3. Ramchal – Rabbijn Mosjé Chaim Luzzatto (1707-1746 (26 Iyar 5506)), was een vooraanstaand Italiaanse Rabbijn,

kabbalist en filosoof.
4. Zie Derech Hasjem, deel 4, hfd. 2:5-6.
5. Zie Sjier HaSjiriem Rabba 2:15.

het hart
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Overzicht Parasjat Wajjisjlach (Bereisjiet 32:4-36:43)

nderweg, terug naar huis, zendt Ja’akov engelachtige boodschappers vooruit om zich met zijn broer
Esav te verzoenen. De boodschappers keren terug en vertellen dat Esav naar hen onderweg is met een
leger van 400 man. Ja’akov verdeelt zijn kamp strategisch, bidt voor steun van Hasjem en zendt

geschenken naar Esav om hem te vermurwen. Die nacht blijft Ja’akov alleen achter en worstelt met de
beschermengel van Esav. Ja’akov komt als overwinnaar uit de strijd, maar is gewond geraakt aan een zenuw
van zijn heupgewricht (daarom eten de Joden de grote heupzenuw van een kosjer dier niet). De engel vertelt
hem dat hij voortaan Israël zal heten, om aan te duiden dat hij zowel van een mens (Lavan) als van een
bovennatuurlijk wezen (de engel) gewonnen heeft. Ja’akov en Esav ontmoeten elkaar en verzoenen zich met
elkaar, maar Ja’akov, die Esav toch niet helemaal vertrouwt, verwerpt diens aanbod om samen verder te
reizen. Sjechem, een Kena’anitische prins ontvoert Ja’akov’s dochter Dina en neemt haar met geweld. In ruil
voor een huwelijk met Dina stellen de prins en zijn vader voor dat Ja’akov en zijn familie trouwt met de
leden van de Kena’anitische stam en zo de voordelen genieten van hun rijkdom. Ja’akovs zonen leiden
Sjechem en zijn vader om de tuin, door te suggereren dat zij akkoord gaan met het plan – echter, zo stellen
zij, eerst moeten alle mannen van de stad besneden worden. Dina’s broers Levi en Sjim’on gaan vervolgens
de stad binnen en doden alle door de besnijdenis verzwakte mannen. Deze actie wordt gerechtvaardigd
doordat de stad stil gezwegen heeft bij de ontvoering van hun zuster, waardoor iedereen medeplichtig is
geworden. Hasjem geeft Ja’akov opdracht naar Beit-El te gaan en daar een altaar te bouwen. Devora, de
voedster van zijn moeder Rivka, sterft en wordt begraven beneden Beit-El, onder een eik. Hasjem verschijnt
opnieuw aan Ja’akov, zegent hem en verandert zijn naam in Jisraël – Israël. Onderweg moet Rachel bevallen
en baart Benjamin, de 12de van de stammen van Israël. Zij sterft in het kraambed en wordt langs de weg bij
Beit-Lechem begraven. Ja’akov bouwt een graftombe voor haar. Jitschak overlijdt op de leeftijd van 180 jaar
en wordt door zijn beide zonen begraven. De parasja eindigt met de opsomming van Esavs nakomelingen.
Met toestemming vrij vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Een nieuwe vertaling van Wajjisjlach met klassiek commentaar
(vervolg van vorig jaar)

14. Hij overnachtte daar die nacht en hij nam van wat hem in de hand gekomen was een geschenk voor zijn broer
’Esav.
Rasji 14. Van wat hem in de hand gekomen was – Edelstenen en parels, die men in een bundeltje bindt en in zijn

hand meedraagt. En een andere verklaring: wat hij van het ongewijde verkregen had, maar waar hij tienden van
had afgezonderd, daarvan, van wat daarvan over was nam hij geschenken voor ‘Esav.

15. Tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd schapen en twintig rammen.
Rasji Tweehonderd geiten en twintig bokken – Tweehonderd geiten hebben twintig bokken nodig en zo is het met

alle dieren die hier genoemd worden: het aantal mannetjes is volgens de behoeften van de wijfjes. En in
Bereisjiet Rabba (76) leidt men hieruit het volgende af voor de frequentie van de seksuele gemeenschap,
waarvan in Tora sprake is: wie geen enkele lichamelijke inspanning hoeft te doen, moet iedere dag zijn plicht
doen [en zijn vrouw bevredigen], de werklieden tweemaal per week, de ezeldrijvers eenmaal per week, de
kameeldrijvers eenmaal per maand en zeevaarders eenmaal per zes maanden. Ik weet echer niet hoe men dit zo
precies hieruit afleidt, maar het lijkt mij, dat men van hier afleidt, dan de frequentie van de seksuele
gemeenschap niet voor iedeeen gelijk is, maar afhankelijk is van de zwaarte van zijn werk. Wij zien hier
namelijk dat hij aan iedere bok tien geiten gaf en zo ook aan iedere ram, want omdat zij niet hoeven te werken,
zijn zij gewend om meer te bespringen en tien wijfjes te bevruchten. En een dier, dat zwanger is geworden, laat
zich niet meer door een mannetje bespringen. Maar voor stieren, die moeten werken [als ploeg- of trekdier] gaf
hij niet meer dan vier wijfjes, en de ezel, die grote afstanden aflegt, krijgt twee wijfjes en kamelen die een nog
grotere afstand afleggen, krijgen maar één wijfje per mannetje.

Radak Ja’akov Awinoe was herder en wist dus precies hoeveel mannetjes bij hoeveel wijfjes horen van alle dieren.

16. Dertig zogende kamelen met hun jongen, veertig koeien en tien stieren, twintig ezelinnen en tien jonge
ezels.
Rasji Dertig zogende kamelen met hun jongen – Hun jongen zijn hun mannetjes, die voor de jongen zorgen; er

waren dus dertig wijfjes- en dertig mannetjes-kamelen.
En tien jonge ezels – Dat zijn de mannetjes.

17. Hij gaf die aan zijn bedienden in afzonderlijke kudden, en hij zei tegen zijn bedienden: „Ga voor mij uit
en laat een ruimte tussen iedere kudde.”
Rasji In afzonderlijke kudden – Tussen iedere soort.

Ga voor mij uit – Een afstand van een dagreis of minder en ik zal achter jullie aan komen.

O
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Laat een ruimte tussen iedere kudde – De ene kudde voor de andere, zover het oog kan zien, opdat de ogen
van de booswicht verzadigd zullen worden van alle geschenken die hij ziet.

Sforno In afzonderlijke kudden – Zodat ‘Esav goed de verhouding tussen de mannetjes en wijfjes van iedere soort
zou kunnen zien, zodat zij maximaal productief zouden zijn, zodat de zegen [zie Gen. 33:11] zou uitkomen.

Ramban Laat een ruimte tussen iedere kudde – In Bereisjiet Rabba (75:13) staat dat dit een toespeling is op de
toekomst: Ja’akov zei tegen de Heilige, gezegend is Hij: „O Meester van het universum! Wanneer mijn
kinderen in moeilijkheden komen, breng hen dan niet die moeilijkheden de een na de ander, maar geef hen wat
ruimte tussen de beproevingen” [om wat op adem te komen van de vorige beproeving]. Hiermee suggereerden
Geleerden dat er tussen de schattingen en belastingen die de nakomelingen van ‘Esav zouden ontvangen van
Ja’akovs nakomelingen intervallen en pauzes zouden zijn.

18. Hij gebood de eerste als volgt: „Wanneer je mijn broer ’Esav ontmoet en je vraagt: ‘Van wie ben jij en
waar ga je heen en van wie zijn deze daar vóór je?’
Rasji Van wie ben je? – Wie heeft je gezonden?

En van wie zijn deze daar vóór je? – Van wie zijn die dieren die daar voor je staan, wie stuurt die
geschenken?

19. Dan antwoordt je: ‘Van uw dienaar Ja’akov, een geschenk is het, het is gezonden aan mijn heer, aan
’Esav, en hij zelf komt ook achter ons aan.’ ”
Rasji Dan antwoordt je: ‘Van uw dienaar Ja’akov’ – Op de eerste vraag van Esav, geeft je eerst antwoord en op

de tweede vraag geef je het laatst antwoord [en dus niet andersom]. Dus op de vraag: ‘Van wie ben je de
slaaf,” moet hij eerst antwoorden: ‘Ik ben de slaaf van Ja’akov.”

Brisk Het is een Jood verboden om zijn slaaf aan een niet-Jood te verkopen. Daarom moest de bediende eerst zeggen
dat hij van Ja’akov was, om te voorkomen dat ‘Esav zou denken dat de bediende bij de geschenken zou horen.

20. Zo gebood hij ook de tweede en ook de derde en allen die achter de kudden aan gingen, om aldus te
zeggen: „Zoals deze woorden moeten jullie tegen ’Esav spreken wanneer jullie hem vinden. 21. En jullie
moeten zeggen: „Zie, ook uw dienaar Ja’akov komt achter ons aan.” Want hij zei: ik wil hem verzoenen met
de geschenken die voor mij uitgaat en pas daarna wil ik hem onder ogen komen, misschien wordt hij mij dan
gunstig gezind.
Ibn Ezra Want hij zei – Hij dacht bij zichzelf. [Dus dit moest niet door de bedienden tegen ‘Esav gezegd worden.]
Rasji Ik wil hem verzoenen – Ik wil zijn woede tot bedaren brengen.
Ramban Ik wil hem verzoenen – Dit was wel degelijk onderdeel van wat de bedienden tegen ‘Esav moesten zeggen.

22. Het geschenk trok voor hem uit terwijl hij die nacht in het legerkamp overnachtte. 23. Maar ’s nachts
stond hij op en nam zijn twee vrouwen en zijn beide slavinnen en zijn elf kinderen en stak op een
doorwaadbare plaats de Jabok over.
Rasji En zijn elf kinderen – En waar was Dina? Hij had haar in een kist verstopt, opdat ‘Esav haar niet zou zien

(B.R. 76:9). Daarom werd Ja’akov gestraft, omdat hij haar aan zijn broer heeft onthouden, want misschien had
zij hem op het goede pad kunnen brengen. Als straf viel zij nu in handen van Sjechèm

24. Hij nam hen mee en zette hen de beek over en hij bracht ook al wat van hem was naar de overkant.
Rasji Al wat van hem was – Het vee en de roerende goederen. Hij maakte van zichzelf als het ware een brug door
het van de ene oever op te nemen en het op de andere oever neer te zetten (B.R. 76).

25. Ja’akov bleef alleen achter; toen worstelde een man met hem tot het aanbreken van de dageraad.
Rasji Hij bleef alleen achter – Hij had kleine kruikjes vergeten en hij ging terug om ze te halen (B.R. 76).

Toen worstelde [wajjé-aweek] een man met hem – Menachem verklaart dat wajjé-aweek [dat doorgaans met
worstelen vertaald wordt] betekent dat een man zich met stof bevuilde. Awak is ook stof. Dus zij deden het stof
aan hun voeten opstuiven tijdens hun worsteling. En een andere verklaring is dat zij die man zich aan hem
hechtte, door hem met zijn armen te omstrengelen en hem zo te laten vallen.
Onze Geleerden verklaren dat die man de beschermengel van ‘Esav was (B.R. 77:3). [Verondersteld wordt dat
ieder volk en ieder mens een beschermengel heeft. (Zie Sanhedrin 94a en Chagiga 16a.)

Sforno Toen worstelde een man met hem – Dit was zonder twijfel het werk van een engel die door G-d gezonden
was. Het doel van deze ontmoeting was om aan te tonen dat G-d Ja’akov en zijn kinderen zal redden bij alle
confrontaties met ‘Esav. En ook al zal daarbij soms een materiëel verlies geleden worden, uiteindelijk zal er
redding en zegen zijn met heerschappij zowel in de hemel boven als hier beneden op aarde. [Dus deze
worsteling is de symbolische voorstelling van de eeuwige strijd tussen de nakomelingen van Ja’akov/Israël en
de erfgenamen van de filosofieën en levensinstellingen van ‘Esav, die uiteindelijk door Israël zal worden
gewonnen. Tot het aanbreken van de dageraad betekent dan tot de uiteindelijke verlossing.]
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Talmoed DAF-Notities Sjabbat 61a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Wanneer links rechts is

Welke schoen trek je eerst aan, de rechter of de linker?
In een Baraita wordt ons geleerd dat de rechter voor gaat. De basis hiervoor is het Tora-gebod (Sjemot 29:20
en Wajjikra 14:4) betreffende de inauguratie van een kohen en de reiniging van een metsora, waarbij het
offerbloed op de rechterduim en rechter grote teen gesmeerd wordt.
Rabbi Jochanan ziet echter een reden om de linker schoen voorrang te verlenen, op grond van het feit dat
Tora ons laat weten dat we onze tefillien op onze „zwakke arm” moeten leggen (Sjemot 13:16), dat is de
linker arm.
„De man die de Hemel vreest,” zegt Rav Nachman bar Jitschak, „houdt zich aan beide zienswijzen.”
Hij had het over de Geleerde Mar, de zoon van Ravina, die een manier vond om aan beide meningen te
voldoen. Hij trok eerst zijn rechter schoen aan, maar bond de veters daarvan niet vast. Daarna trok hij zijn
linker schoen aan en bond daarvan de veters vast, voordat hij de veters van zijn rechter schoen vastmaakte.
Dit lijkt een perfect compromis, zodat iedere voet op zijn tijd zijn voorrang krijgt. Maar wat moet je doen als
je schoenen draagt die geen veters hebben – welke schoen trek je dan eerst aan?
Tosafot biedt een eenvoudige oplossing voor dit probleem. Rabbi Jochanan had nimmer de bedoeling om de
linkervoet ergens voorrang bij te verlenen, behalve bij het vastbinden van de veters, want alleen bij het
„vastbinden op je arm” geeft de Tora voorrang aan de linker arm om daar de tefillien op te binden. Maar daar
waar geen sprake is van vastbinden, heeft de linker voet geen voorkeurstatus meer en het is de rechter schoen
die men dan eerst aantrekt.
Deze verklaring is de basis waarop de halacha zich baseert in de Sjoelchan Aroech (Orach Chaim 2:4), en zo
is de gewoonte van de meeste praktiserende Joden. Maar als je linkshandig bent en je dus je tefillien op je
rechter arm bindt, vullen de autoriteiten aan, ook dan moet je eerst je rechter schoen aantrekken.
Een interessante uitbreiding van het geven van voorrang aan de rechtervoet is de gewoonte van de chatan
[bruidegom] om bij een huwelijk een glas te breken aan het einde van de choepa, op het hoogtepunt van de
feestvreugde, ter herinnering aan de verwoesting van het Beet HaMikdasj. Hij doet dit met zijn rechtervoet,
want dit is een handeling waarbij geen vastbinden voorkomt, en dit hoort daarom tot het domein van de
rechtervoet.

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

Hoofdstuk zeven
5. Het geloven van Lasjon Hara over een rasja

Het is geoorloofd om Lasjon Hara te geloven over iemand die bekend staat als
een rasja [een slecht mens]. Iemand valt in deze categorie als het bekend is dat
hij constant, willens en wetens die mitswot overtreedt die iedereen kent als
ernstige overtredingen (zoals afgoderij).

6. Het geloven van negatieve informatie, als dat volgens de spreker ook hemzelf betreft

Als iemand negatieve informatie over zichzelf vertelt en over iemand anders, dan mag je alleen geloven wat
hij over zichzelf vertelt. Wat hij over die ander vertelt mag je niet geloven.

7. Het geloven van een betrouwbaar pesoon

Het is verboden om de Lasjon Hara te geloven van zelfs een volkomen betrouwbaar persoon.

8. Een achteloze opmerking (mesiach lefie toemo)

Als iemand onbedoeld Lasjon Hara vertelt als een achteloze opmerking (mesiach lefie toemo), zonder daarbij
in gedachten te hebben het onderwerp van gesprekt te denigreren, mag je het niettemin niet geloven.
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Over twee weken (2 t/m 9 december) is het Chanoeka
We willen dat voorbereiden met drie artikelen over Chanoeka van Rabbi Eliyahu Dessler.

Vorige week verscheen het eerste artikel, hier volgt het tweede.

Dapperheid ten behoeve van heiligheid

Het flesje met olie was genoeg voor acht dagen. Acht is een betekenisvol getal. Als zes de fysieke schepping
symboliseert en zeven het spirituele in het midden van het fysieke (Sjabbat), dan staat acht voor dat wat
volledig buiten de wereld is. Het staat voor de Komende Wereld – de Olam Ha-Ba..
De spirituele wereld van de Olam Ha-Ba is niet direct toegankelijk voor ons in deze wereld. De Maharal6

vertelt ons dat Olam Ha-Ba niet in de Tora beschreven kon worden, omdat de Tora profetie is en profetie kan
alleen maar die dingen overbrengen die direct toegankelijk zijn voor de menselijke ervaring. De profeet
„ziet,” „hoort” en „voelt” zijn profetieën en Olam Ha-Ba is per definitie ontoegankelijk voor de menselijke
zintuigen. Olam Ha-Ba kan echter geapprecieerd worden door het intellect. Dat is de reden waarom de
Rabbijnen, die Tora benaderden door middel van intellect en niet door profetie, in staat waren om ons
(althans door middel van allegorie) sommige aspecten van de Olam Ha-Ba te beschrijven. [In deze zin is
„ha-chacham adief miNavie – de Geleerde is groter dan de profeet” (Bava Batra 12a).]7

Op een soortgelijke manier kunnen de diepste niveaus van ons leven niet direct benaderd worden. Men moet
werken tot de grenzen van zijn mogelijkheden op het lagere, meer naar buiten gerichte niveau. Dan, als de
tijd daarvoor rijp is, zal het ons misschien gegund zijn toegang te verkrijgen tot de diepste bronnen van ons
bestaan, waar liefde en vreugde wonen.

HET ONDERBEWUSTZIJN

Rabbijn Jisrael Salanter benadrukte de kracht van het onderbewustzijn op ons leven. We kunnen besluiten
om op een rationele manier te handelen, maar onderbewuste krachten, waarover we geen controle hebben,
kunnen onze beslissing terzijde schuiven. Ter illustratie van de kracht van het onderbewustzijn vraagt
Rabbijn Jisrael ons zich een Rav voor te stellen, die een uitmuntende leerling heeft, die hem zeer na is en op
wie hij ten zeerste gesteld is. De Rav heeft ook een zoon, wiens vorderingen teleurstellend zijn en wiens
gedrag veel te wensen over laat. Van rationeel standpunt uit bezien is de leerling hem veel nader dan zijn
zoon. Maar als er brand uitbreekt in de Jesjiva midden in de nacht, die de Rab uit zijn slaap wekt, naar wie zal
hij het eerst rennen? Naar zijn zoon! Zijn band met zijn zoon komt uit zijn onderbewustzijn, terwijl zijn band
met zijn leerling berust op rede en intellect. En het onderbewustzijn wint het van het intellect elke dag.
Om een vol Tora-leven te leiden, zowel intern als extern, moeten de Tora-waarden tot het onderbewustzijn
doordringen. Maar er schijnt geen directe manier te bestaan om het onderbewustzijn te beïnvloeden. Ook hier
weer is de enige manier voor iemand om vooruitgang te boeken, dat hij zo goed als hij kan werkt aan de
oppervlakte. De Hemel zal dan te hulp komen om hem in staat te stellen de onderbewuste krachten in de
gewenste richting te beïnvloeden.
Waarom heeft G-d de mens een doel gesteld dat hij onmogelijk alleen, zonder hulp kan bereiken? Om er
zeker van te zijn dat hij al zijn energie en kachten zal inzetten en een niet aflatende strijd zal voeren, in de
wetenschap dat als hij één moment verzwakt, hij zal worden overweldigd door de krachten van het
onderbewustzijn.

WAS HET BETER ALS WE NIET GESCHAPEN WAREN?

„Gedurende twee-en-een-half jaar waren Beet Sjammai en Beet Hillel verwikkeld in een discussie. De ene
school beweerde dat het beter voor de mens was geweest als hij niet geschapen was, terwijl de andere het
tegendeel meende. Uiteindelijk telden zij de stemmen en besloten dat het inderdaad beter was geweest voor
de mens als hij niet geschapen was, maar nu dat hij eenmaal geschapen was, moest hij zijn handelingen met
de grootste zorgvuldigheid onderzoeken” (Eroevien 13b).
Er kan geen twijfel aan zijn, zegt Rabbijn Jisraël Salanter, dat G-d de mens geschapen heeft voor zijn eigen
bestwil. De enige vraag is of de mens dit kan appreciëren en het met zijn eigen verstand kan begrijpen, of dat
hij het in goed vertrouwen moet accepteren.
De vraag in kwestie is een logische. Iedereen is het ermee eens dat de mens voor een ontzagwekkende taak
staat, met een zeer grote kans op mislukking. De vraag is hoe te handelen met de situatie waarin we verkeren.

6. Maharal – Jehoeda Loew [of Löw] ben Betsalel, 1525 – 17 September 1609, was een belangrijk Talmoedgeleerde,
Joodse mysticus en filosoof, die opperrabbijn was van Praag (thans in de Tsjechische Republiek).
7. Zie Maharal, Gevoerot Hasjem, hfd. 57.
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Beet Hillel, die zich baseerde op liefde, bezag het eerst met optimisme. Als we hard werken zal G-d in Zijn
goedheid onze inspanning zegenen met succes. Ons menselijk verstand kan er ook mee instemmen dat het
wel waard was om te worden geschapen. Beet Sjammai, die zich richtte op strikte rechtspraak, overtuigde
zijn tegenstanders dat hun visie te optimistische was. Ten slotte, zo argumenteerden zij, het doel waarvoor
wij geschapen waren was dat wij onze toekomstige glorie zouden kunnen verdienen door onze eigen inspan-
ningen onder strikte gerechtigheid. Wanneer we het einddoel alleen maar zouden kunnen bereiken dankzij
G-ds barmhartigheid, dan zou dat beschouwd moeten worden als een mislukking en niet als een succes. Beet
Sjammai stemde er echter in toe dat er steekhoudende argumenten tegen waren. Wat is dan de oplossing?
„Nu dat we geschapen zijn, moeten we iedere handeling kritisch onderzoeken.” Hoewel we geen rationeel
uitzicht op succes hebben, moeten we vechten tot het bittere einde. Daar er geen alternatief is, moeten we de
strijd aanvaarden. Juist omdat het gevaar van mislukking zo overweldigend groot is, moeten we iedere gram
van onze kracht mobiliseren, heroïsche maatregelen nemen en doorvechten tot de overwinning.

ER IS GEEN UITWEG!

Er schijnt geen vooruitzicht te zijn dat de jetser hara te overwinnen is, maar daar gaat het juist om! De mens
is pervers. Het besef dat er „geen uitweg is” maakt alle reserves en krachten los. Dit is de kracht die – met
behulp van de Hemel – alle obstakels vernietigt. We moeten erop vertrouwen dat als G-d ons een taak geeft
van zulk een immense moeilijkheid, dat dan de sleutel tot het succes in de moeilijkheid zelf te vinden is. Het
gevoel van „er is geen uitweg” is essentiëel voor het slagen in de dienst van G-d.
Onze vader Avram had al, voordat hij door G-d geroepen werd, gevochten tegen een accumulatie van tien
generaties van afgoderij en slechtheid, en hij verheugde zich in het nodige succes door mensen het geloof in
G-d bij te brengen. Nu werd hij geconfronteerd met een grimmige keuze: erken openlijk je dwaling of word
levend verbrand! Zijn verstand moet hem verteld hebben: „Er is geen uitweg.” Als hij nu gedood zou
worden, was al zijn werk voor niets geweest. Toch accepteerde hij de uitdaging en stapte vooruit… het
wonder tegemoet (Jalkoet Sjimoni op Bereisjiet 11.28).
[Stel je voor, Israël aan de Rietzee, met het Egyptische leger dat over een breed front achter hen dichterbij
komt, en de zee vóór hen – ze kunnen nergens heen – er was letterlijk „geen uitweg!” Maar de boodschap die
kwam, luidde: „Waarom jammer je tegen Mij? Zeg tegen de Israëlieten… dat ze vooruit moeten gaan” – in
de zee! (Sjemot 14:15). „Geen uitweg” is een uitdaging om het onmogelijke te proberen. En wanneer de
uitdaging geaccepteerd is… splijt de zee zich!]
Israël is gewaarschuwd dat er op een dag een „profeet” zal opstaan, die zal trachten hen te verleiden om hen
van hun loyaliteit aan G-d en Zijn Tora los te maken. Die „profeet” zal mogelijk zijn woorden kracht bij
zetten met ware wonderen (Devariem 13:2-3). Dat zal zeker een situatie zijn waar „geen uitweg is.” Het is
duidelijk dat hij een machtig man zal zijn. Hoe zouden we de waarachtigheid van zijn woorden kunnen
ontkennen? Maar de Tora vertelt ons geen aandacht aan zijn wonderen te schenken. In tegendeel, we krijgen
de opdracht om hem ter dood te brengen omdat hij ons tot afgoderij wil verleiden. Onze liefde voor G-d moet
sterker zijn dan ieder ogenschijnlijk „bewijs van autoriteit” dat hij mogelijk zal leveren. De „geen uitweg”-
situatie moet worden opengebroken door de kracht van onze liefde voor G-d. Zoals we weten uit de ervaring
van alledag, is liefde immuun voor iedere logische redenering. En wat betreft de wonderen van die man? Die
kracht was hem door G-d gegeven om onze liefde te testen (Sjemot 13:4).

HET GEHEIM VAN CHANOEKA

Dit is het geheim van de overwinning van de Chasmoneeërs. Ieder redelijk mens kon zien dat er geen schijn
van kans was dat een handvol priesters het tegen een machtig leger zou kunnen opnemen. Er was „geen
uitweg.” Maar nu ze geen andere keuze hadden, bonden de Chasmoneeërs de strijd aan. En omdat ze dat
deden, verkregen zij Hemelse steun die boven de grenzen van de natuur uitging.
Het wonder van de olie dat genoeg was voor acht dagen leert ons, dat als we doen wat we moeten doen,
tegen allen kansen in, hulp van een hogere wereld komt – de wereld die gesymboliseerd wordt door „acht.”
Dit geldt voor zowel fysieke als spirituele uitdagingen.
Joden staan bekend om hun onbuigzaamheid: we zijn een „stijfkoppig” volk. We zijn ook de „dappersten van
de volken” (Betsa 25b). Dapperheid ten behoeve van heiligheid is het geheim in de dienst voor G-d.


