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Overzicht Parasjat Wajjesjev (Bereisjiet/Genesis 37:1-40:23)

Ja’akov vestigt zich in het land Kena’an. Zijn lievelingszoon Joseef brengt hem onrustbarende berichten over
zijn broers. Ja’akov maakt voor Joseef een mooi kledingstuk met veelkleurige strepen. Joseef wakkert de
haat van zijn broeders nog verder aan door hen te vertellen over zijn profetische dromen – korenschoven die
zich voor zijn schoof buigen, en de zon, de maan en de sterren die voor hem buigen – ze zijn een aanwijzing
dat zijn familie hem tot koning zal benoemen. De broeders beschuldigen Joseef van usurpatie en besluiten
hem te executeren. Wanneer Joseef in Sjechem aankomt, waar zijn broers de kudden weiden, besluiten zij
hem, op aanwijzing van Re’oeween [Ruben], niet te doden maar hem in een put te werpen. Het was
Re’oeweens bedoeling Joseef te redden. Jehoeda overreedt vervolgens de broers om Joseef uit de put te halen
en hem te verkopen aan een karavaan voorbijrijdende Ismaëlieten. Re’oeween komt terug naar de put en
vindt die leeg. Hij verscheurt van verdriet zijn kleren. De broers hebben het kledingstuk van Joseef in het
bloed van een geslacht geitje gedoopt en tonen dat aan Ja’akov, die veronderstelt dat Joseef verscheurd is
door een wild beest. Ja’akov is ontroostbaar. Intussen is Joseef in Egypte verkocht aan Potifar, de
commandant van de lijfwacht van Par’o. Een apart hoofdstuk in de parasja is gewijd aan Jehoeda, wiens
zoon Er voor straf sterft omdat hij weigert zijn vrouw Tamar zwanger te maken. Onan, Jehoeda’s tweede
zoon, trouwt met Tamar in een zwagerhuwelijk. Hij wordt onder vergelijkbare omstandigheden gedood.
Wanneer de vrouw van Jehoeda overlijdt, probeert Tamar kinderen te krijgen van Jehoeda, omdat zij door
middel van profetie weet dat uit haar nakomelingen via de lijn van Jehoeda en de dynastie van David de
masjiach zal voortkomen. Intussen stijgt Joseef in macht in het huis van zijn meester in Egypte. Zijn
buitengewone schoonheid trekt ongewild de aandacht van de vrouw van zijn meester. Woedend als hij haar
avances verwerpt, beschuldigt zij Joseef ervan, dat hij geprobeerd heeft haar te verleiden. Joseef wordt in de
gevangenis gegooid. In de gevangenis voorspelt Joseef met succes de droom van de opperschenker van Par’o
(Farao), die in ere hersteld wordt, en de droom van de chef-kok van Par’o die wordt opgehangen. Ondanks
diens belofte, vergeet de opperschenker Joseef te helpen, en Joseef moet in de gevangenis blijven.
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Inzicht in de parasja
De tweeling van Tamar
Onder de vele evenementen in de Parasja van deze week is het verhaal van de schoondochter van Jehoeda,
Tamar, die bevalt van een tweeling. De Tora geeft aanzienlijke details over deze gebeurtenis (Genesis 38:27-
30).
Als Tamar bevalt, komt de hand van een van de tweeling te voorschijn, en de vroedvrouw bindt er een koord
om, zodat ze weet welk kind het eerst werd geboren. Deze baby trekt dan weer zijn hand terug en zijn broer,
Perets, is geboren. Alleen dan bevalt Tamar van de baby met het koord om zijn hand, die Zerach genoemd
wordt.

Alle details over deze geboorte lijken misschien overbodig, zeker gezien het feit dat de Tora bijna niets
verder over Perets en Zerach vertelt. De Tora beschrijft niet de geboorte van Avraham of van vele andere grote
persoonlijkheden. Wat is de relevantie van de gedetaiieerde beschrijving van de geboorte van deze tweeling?
De Kedoesjat Levi biedt een metaforische inzicht in deze passage, die ons zal helpen een dieper inzicht te
krijgen. De Talmoed (Nidda 30b) leert dat elke ongeboren baby een brandende kaars heeft op zijn hoofd, en
de baby's ziel kan van het ene eind van de wereld zien tot het andere. Wanneer de baby uit de schoot van zijn
moeder komt, tikt een engel hem op de lippen, en de baby vergeet alle in de baarmoeder geleerde Tora.

Volgens de Kedoesjat Levi moet deze tik op de lippen niet worden opgevat als een straf, maar eerder als een
Goddelijk geschenk. Deze wereld is gevuld met verleiding, en kennis wordt soms misbruikt om corrupte
doelen na te streven. Op het moment van de geboorte, neemt G-d al onze kennis af, zodat we deze wereld
binnenkomen in een staat van zuiverheid. De onschuld van de kindertijd stelt ons in staat om het leven te
beginnen met een zuivere, complete verbinding met G-d.
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Als we opgroeien en volwassen worden, schept God een barrière (mechitsa), waardoor het moeilijker voor
ons wordt om de volledige Goddelijke verbinding te bereiken, die zo natuurlijk was voor ons als kinderen.
Toch kunnen we gebruik maken van onze volwassen intelligentie om ons opnieuw te verbinden met G-d - als
we ons realiseren dat deze wereld op zichzelf doelloos is. Onze wijzen stellen dit idee kort en bondig: „Hoe
meer vlees, hoe meer wormen” (Avot 2:7). Zuivere lichamelijkheid, zonder doel, mist iedere betekenis.

Hierop wordt gezinspeeld in de namen Perets en Zerach: We kunnen ervoor kiezen om onze intelligentie te
gebruiken om dit te erkennen, en tot G-d te komen door het doorbreken (paratz) van de barrière die onze
kennis creëert. Zodra deze barrière gebroken is, zal God een heilig licht op ons schijnen (zarach).

EEN SCHIJNEND LICHT

Op een dieper niveau is dit de les die de Tora overdraagt aan ons, door het verhaal van de geboorte van
Tamars tweeling. Het paradigma van de geboorte is van toepassing op ieder van ons, zinspelend op ons
verlangen om onszelf te herscheppen en in positieve richting te groeien. Aan het begin van de passage
waarin de geboorte beschreven wordt, vertelt de Tora ons, „en hij stak zijn hand uit” (Genesis 38:28). Dit
kan worden opgevat als G-d Die zijn hand uit stak – een metaforische interpretatie van de Goddelijke hulp
die we ontvangen bij de geboorte, wanneer onze kennis wordt verwijderd, hetgeen ons in staat stelt om het
leven te beginnen in een staat van zuiverheid, zonder te bezwijken voor de verleiding.

Het volgende vers: „en hij trok zijn hand terug” (Genesis 38:29), kan worden opgevat als G-d Die Zijn hulp
verwijdert als we volwassen worden, omdat de barrière van kennis het moeilijker maakt om verbinding te
maken met het Goddelijke.

Wanneer de Tora zegt: „En zie! Zijn broer komt eruit,” dan hebben we een hint naar de geboorte van een
kind, komende in de wereld met de potentie om dicht bij het Goddelijke te komen en om als het ware een
toestand van „broederschap" te bereiken met G-d.

Als we opgroeien en onze kennis rijpt, kunnen we de keuze maken om de intellectuele barrières te breken
(parats) die ons scheiden van G-d. Dit maakt ons die naam Perets (letterlijk, „breken”) waardig. Wanneer we
deze keuze maken, schijnt (zoreach) G-d een heilig licht op ons, zoals wordt aangegeven door de naam
Zerach (letterlijk, „schijnt").

Het verhaal van deze geboorte verschijnt in zoveel details, omdat het niet alleen betrekking heeft op Perets
en Zerach, maar omdat het veeleer een aanduiding is voor de mogelijkheden die inherent zijn aan elke
geboorte. De Tora leert ons dat we allemaal het potentieel hebben om ons opnieuw te verbinden met God als
we opgroeien en volwassen zijn.

Mogen wij gezegend worden om onze intellectuele capaciteiten te gebruiken om alle barrières te breken en
onze aangeboren onschuld en zuiverheid te herwinnen, zodat God het heilige licht op ons zal doen schijnen.

Hoe verkrijgt men Emoena (Geloof)?
(VIERDE EN LAATSTE DEEL)

Door Rabbijn Shimshon Dovid Pincus

Het effect van Tora kan ook gezien worden aan kiroev-seminars [waar getracht wordt verafstaande Joden
dichter bij het Jodendom te brengen]. Daar gebeuren de meest verbazingwekkende dingen. Sommigen van de
deelnemers zijn volkomen gespeend van iedere vorm van Jodendom. Ze zijn onder gedompeld in iedere
vorm van spirituele onreinheid. En na drie of vier dagen op zo’n kiroev-seminar zijn ze veranderd van het
ene uiterste tot het andere uiterste. Wat is de oorzaak van een dergelijke verbazingwekkende transformatie?
Slechts één ding: de Tora die ze geleerd hebben gedurende die dagen.
Zeker, een kiroev-bijeenkomst heeft goede sprekers nodig, want de deelnemers moeten in het Tora-leren
getrokken worden en hun honger naar Tora moet gestimuleerd worden. Maar in werkelijkheid maakt het
niets uit wat voor verhalen de sprekers vertellen of hoe zij de interesse van hun gehoor weten te prikkelen.
Een paar dagen later is iedereen het vergeten. Het belangrijkste is om hun interesse vast te houden, zodat ze
blijven komen naar de Tora-lessen tot het eind toe. Als de sprekers al de inspirerende introducties zouden
kunnen overslaan en alleen maar een paar dagen sjnajiem ochaziem betalliet [het eerste hoofdstuk van trak-
taat Bava Kama van de Babylonische Talmoed] met hen zouden leren, dan zouden de deelnemers veel meer
tesjoeva doen! En ook zouden de sprekers dichter bij Hasjem komen.
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De reden hiervoor is dat het de kracht van Tora is die het ware effect op de mensen heeft. Als je iemand
neemt en hem een paar dagen Tora voedt, dan breekt zijn hart open en de kedoesja van Tora vult het.
De kracht van Tora kan ook geleerd worden van de seminars die in Amerika voor Tora-Joden georganiseerd
worden. Ik heb gezien hoe mensen door schokkende transformaties gaan. Ik herinner me een stel dat daar
aanwezig bij was en dat alleen maar kan worden omschreven als „vrijzinnige Tora-praktiserende Joden.”
Aan de ene kant waren zij volledige leden van de vrome gemeenschap. Hun dochters zaten op Beet Jaäkov
scholen [scholen voor zeer vrome Joodse meisjes], hun zonen leerden in een jesjiva [talmoed hogeschool].
Maar dit stel deed wat ze wilden. Ze overtraden zonder probleem allerlei Tora-verboden. Aan het eind van de
seminar werden zij wakker voor Tora. De vrouw vertelde me: „Dit is de eerste keer in vijftien jaar dat ik
Sjema Jisraël gezegd heb!”
Een andere deelneemster van zo’n kiroev-seminar was een vrouw wier hele leven draaide rondom haar
cariëre. Niets was verder nog belangrijk voor haar, zeker niet haar geestelijk leven. Een jaar later merkte ze
op dat ze sedert die bijeenkomst nog geen keer de mincha-dienst [middag-dienst] gemist had. Een ander
voorbeeld was een Tora-praktiserende man die met zijn vrouw naar de bijeenkomst kwam en privé met mij
sprak: „Rabbi, mijn vrouw zegt Tehilliem [Psalmen] iedere dag, maar de tijdschiften die zij leest…! Wilt u
dat onderwerp alstublief behandelen!” Na de seminar kwam hij naar me toe om te zeggen: „Bedankt! Alles is
nu in orde.”
Wat heeft deze mensen beïnvloed? Het was niet de kracht van overtuiging – het was de inherente kracht van
Tora zelf. Deze mensen waren opgegroeid in vrome gezinnen en hadden over deze dingen gehoord vanaf hun
geboorte. Ze wisten heel goed wat Tora verbiedt en wat Tora toestaat. Er was geen enkele begaafde spreker
die kwam en hun ogen opende voor dingen die ze nog niet wisten. Dus wat deed hen veranderen? Het is de
kracht van Tora die het hart open maakt.
Tora en zijn kedoesja is de weg om aan emoena te werken. Iemand die er niet aan werkt op een manier van
kedoesja zal geen emoena krijgen. Iemand kan een boek over emoena lezen van begin tot eind, maar hij zegt
geen birkat haTora, dan wint hij niets van deze studie. Het zal hem in feite ertoe leiden dat hij Hasjem zal
ontkennen. Dit is omdat ware Joodse emoena alleen kan verkregen worden door kedoesja.
Emoena is verbonden zijn met Hasjem. Alleen zwoegen in Tora brengt iemand tot emoena en tot nabijheid
van Hasjem. Het is waar, zwoegen in Tora geeft iemand niet de details van emoena; het voorziet niet in
training in emoena. Er zijn vele boeken gewijd aan het onderwerp emoena. Zwoegen in Tora doet echter iets
veel belangrijkers: het veroorzaakt dat emoena doordringt tot een mens zijn hart. „Je zult het vandaag weten
en het ter harte nemen” (Devariem 4:39). Wanneer het eenmaal iemands hart is binnengedrongen, heeft hij
ware emoena.

Woensdagavond 1 december is de eerste avond van Chanoeka

Het levend houden van een herinnering aan een overwinning
Derasja gegeven door Rabbi Eliahoe Dessler op de laatste dag van Chanoeka 5714 (1953) in de Jesjiva Ponevetz, Bnei Brak

De Chasmoneeërs demonsteerden met hun zelfopoffering dat het innerlijke licht van Tora nooit kan worden
gedoofd. Dit geldt voor alle tijden. Iedere generatie in ballingschap representeert een donkere nacht, specifiek
voor henzelf. Tora zegeviert over allen.
Dit wordt gesymboliseerd door het wonder van de olie, dat acht dagen bleef branden, hoewel er in het
kruikje niet meer olie was dan voor één dag. De Rabbijnen kozen dit als symbool van de overwinning van
Chanoeka, want zij wilden dat wij zouden nadenken over de eeuwige betekenis van dit wonder.

HET HELLENISME VERSLAGEN

Israël krijgt klappen wanneer het Tora in de steek laat en zich assimileert met de cultuur van andere volken.
Dit is wat er gebeurde in de Griekse periode, toen vele Joden werden aangetrokken door het Hellenisme en
de regering aanmoedigden een Hellenistische levensstijl aan de bevolking van Erets Jisraël op te leggen. De
ogenschijnlijk hopeloze opstand van de Chasmoneeërs slaagde erin, met G-ds hulp, de vreemde invloeden uit
het land te verbannen en weer de wetten van Tora in te stellen – een waarlijk wonderbaarlijke overwinning.
De tsjoeva [berouw en de inkeer] van die generatie was totaal. De geest van tesjoeva stroomde van individu
naar gemeenschap en weer terug, totdat iedereen werd meegesleurd door de kracht daarvan. De intensiteit
ervan was zo groot, dat het de kern van het wezenlijk bestaan raakte, daar waar alle zielen worden verenigd.
Wanneer dat punt wordt bereikt, kan een bovenzintuigelijk spiritueel contact worden bereikt tussen mensen.
Er zijn vele gevallen bekend van telepathische overbrenging van gedachten en gevoelens tussen mensen die
door sterke emoties met elkaar verbonden zijn, en een dergelijk contact komt niet tot stand via de zintuigen
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maar stijgt uit boven plaats en tijd. En door middel van dit spiritueel contact kan een veel sterkere eenheid
ontstaan, totdat de zielen verenigd worden.
In de generatie van de Chasmoneeërs was de band van een veel diepere aard. De ene ziel sprak tot de andere
op een spiritueel niveau dat geen uitzonderingen veelde. In feite was het contact zo diep dat het uitsteeg
boven tijd en werd doorgegeven aan de generaties erna. De Rabbijnen zeggen: „Iedere mitswa die door Israël
met vreugde werd geaccepteerd, wordt nog steeds, tot op de huidige dag met vreugde uitgevoerd” (Sjabbat
130a). De vreugde van de mitswa was zo compleet en zo enorm dat het alle zielen van Israël verenigde tot de
diepste kern van hun wezen.
Dit is wat er bedoeld wordt met de herinnering aan een wonder die door Chazal [onze Geleerden, hun aan-
denken zij ons tot zegen] voor alle tijden werd vastgelegd. Een vonk van het licht uit die tijd is in feite
aanwezig in al onze harten. Wanneer we dat niet ervaren, komt dat doordat externe factoren te toegang tot
onze harten blokkeren. De mitswot die Chazal ons opdroegen, dienen als een kanaal voor de hemelse
invloed, die onze contact met het wonder kan herstellen – een innerlijke verlichting die nimmer zal ophouden.

Chassidische wijsheid

Men kan de vlam van een kaars doven, maar de essentie van dat licht kan niet gedoofd worden.

Rabbijn Arjé Leib Alter van Ger

Net zoals duisternis vaak verborgen is achter licht, zo veschuilt het licht zich achter duisternis.

Rabbijn Tsadok HaKohen van Lublin


