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Overzicht Wajechi (Bereisjiet/Genesis-47:28-50:26)

a 17 jaar in Egypte, voelt Ja’akov het einde van zijn dagen naderen en hij ontbiedt Joseef bij zich. Hij
laat Joseef zweren dat hij hem zal begraven in de spelonk Machpela, de begraafplaats van Adam en
Chava, Avraham en Sara, Jitschak en Rivka. Ja’akov wordt ziek en Joseef brengt zijn beide zonen,

Efrajim en Menasje bij hem. Ja’akov verheft Efrajim en Menasje tot de status van zijn eigen zonen, en daar-
mee geeft hij Joseef een dubbele portie van zijn erfenis, en ontneemt hij het eerstgeboorterecht van Reoe-
veen. Daar Ja’akov blind is door ouderdom, brengt Joseef zijn zonen dicht bij hun grootvader. Ja’akov kust
en omhelst hen. Hij had niet gedacht zijn zoon Joseef ooit nog levend terug te zien, laat staan Joseefs kinde-
ren. Ja’akov begint hen te zegenen, en geeft daarbij voorrang aan Efrajim, de jongste van de twee, maar
Joseef onderbreekt hem en beduidt dat Menasje de oudste is. Maar Ja’akov legt uit dat het zijn bedoeling
juist is om Efrajim te zegenen met zijn sterke hand, omdat Jehosjoea uit hem zal voortkomen, en Jehosjoea
zal zowel de veroveraar van Israël zijn als de Tora-leraar van het Joodse Volk. Ja’akov laat ook de rest van
zijn zonen komen, om ook hen te zegenen. Ja’akovs zegen weerspiegelt het unieke karakter en de kwaliteiten
van iedere stam, en geeft hen allen een unieke opdracht in de dienst van Hasjem. Ja’akov verlaat deze
wereld op de leeftijd van 147 jaar. Een enorme begrafenisstoet begeleidt zijn baar van Egypte naar zijn
laatste rustplaats in de Spelonk Machpela in Chevron. Na Ja’akovs heengaan zijn de broers bezorgd dat
Joseef nu op hen wraak zal nemen. Maar Joseef stelt hen gerust, en belooft zelfs hen en hun families te
zullen blijven ondersteunen. Joseef leeft de rest van zijn jaren uit in Egypte, en mag Efrajims achterklein-
kinderen nog aanschouwen. Vóór zijn dood voorspelt Joseef zijn broers dat Hasjem hen uit Egypte zal
verlossen. Hij laat hen zweren dat zij zijn beenderen dan uit Egypte zullen meenemen. Joseef overlijdt op de
leeftijd van 110 jaar en wordt gebalsemd. En daarmee einidigt Sefer Bereisjiet, het eerste van de Vijf Boeken
van de Tora.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

Haftara Wajechi (I Koningen 2: 1-12)

Samenvatting van de Haftara:

Op zijn doodsbed geeft Koning David, die toen 70 jaar was, zijn zoon Sjlomo [Salomo], die toen 12 jaar oud
was, opdracht om zich aan Tora te houden. Vervolgens geeft Koning David Sjlomo opdracht om Joav, de
opperbevelhebber van Davids leger en diens vertrouweling, te doden omdat Joav Koning David verraden
heeft door Davids oudste nog levende zoon Adoniahoe te steunen om de volgende koning te worden. Daarna
geeft David zijn zoon opdracht om de zonen van Barzilai te steunen, die een aanhanger van Koning David
was. Daarna geeft David Sjlomo opdracht om Sjimi ben Gaira te doden, die David gevloekt heeft, nadat
Avsjalom, Davids zoon, hem gedwongen had Jeruzalem te verlaten. Koning David overlijdt en Sjlomo volgt
hem op als koning over Israël. Sjlomo vervult de laatste wensen van zijn vader.

Het verband met de Parasja

In het begin van parasjat Wajechi roept Ja’akov Awinoe zijn zonen bijeen op zijn doodsbed, om hen zijn
laatste instructies te geven. Zo heeft ook de Haftara het over de adviezen die Koning David zijn zoon Sjlomo
geeft voor zijn dood.

Achtergrond

Koning Sjlomo regeerde over Israël in een tijd, waarvan sommigen zeggen dat het de bloeitijd van Israël
was. Het Volk Israël leefde in het Land Israël. Jeruzalem was de hoofdstad. Op de Zionberg stond het Beit
Hamikdasj – de Tempel. Ons volk bestond uit 600.000 volwassen mannen met hun gezinnen. Zij hadden de
kracht van de profetie verworven en konden met zekerheid de toekomst voorspellen. Men hield zich aan alle
613 mitswot, de Kohen Gadol was het hoofd van de dienst in het Heiligdom op de heiligste dag van het jaar,
Jom Kippoer. Joden van heel het Land Israël kwamen met de Sjalosj Regaliem – de drie pelgrimsfeesten,
Pesach, Sjawoe’ot en Soekot – naar Jeruzalem, driemaal per jaar. Er was eenheid onder het volk in de tijd
van Koning Sjlomo.
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Inzicht in parasjat Wajechi 5771
Waarom verloor Re’oeveen zijn eerstgeboorterecht
„Re’oeveen, je bent mijn eerstgeborene, mijn kracht, (verkregen uit) mijn eerste druppel energie. (Jou
kwam het priesterschap en het koningschap toe. (Maar ten gevolge van je) onstuimige haast als (stro-
mend) water, toen je je vaders bed verplaatste, zal je dat voorrecht niet (langer) hebben” (Ber. 49:3-4).

Rasji – Jij had de meerdere van je broers behoren te zijn met het priesterschap en de meerdere door het
koningschap. Maar door je onstuimigheid waarmee je je boosheid toonde, een onstuimigheid als stromend
water, verloor je dit voorrecht van deze superieure posities. En waaruit bestond die onstuimigheid? Je
verplaatste het bed van je vader. Daarmee ontheiligde je de Sjechina, die op mijn bed rustte.

Rasji’s commentaar over hoe Re’oeveen zijn eerstgeboorterecht verspeelde op het priesterschap en koning-
schap, lijkt moeilijk te rijmen met sommige van zijn verklaringen elders.
a) Er wordt hier niet verteld dat Re’oeveen ook zijn eerstgeboorterecht verspeelde als gevolg van het
verplaatsen van zijn vaders bed (35:22, zie Rasji daar) en dat dit aan Joseef gegeven werd. En toch wordt dit
detail door Rasji op meerdere plaatsen vermeld:
Nog slechts een paar verzen eerder, in zijn commentaar op 48:22 („Ik heb je één portie meer gegeven dan je
broers”) schrijft Rasji dat dit „betrekking heeft op het geboorterecht, dat zijn (Joseefs) zonen twee delen
zullen krijgen.” Zo ook schrijft Rasji in parasjat Wajjisjlach dat Re’oeveen de „eerstgeborene was met
betrekking tot de erfenis [van zijn vaders bezittingen], de eerstgeborene voor de priesterdienst en de
eerstgeborene voor de telling van de stammen. Het geboorterecht was alleen aan Joseef gegeven voor wat
betreft de stammen, omdat hij twee stammen had gemaakt [Efrajiem en Menasje, die ieder recht kregen op
een erfdeel in het Land Israël]” (zie Rasji op 35:23).
Hier zien we expliciet dat Re’oeveen ook sommige van de privileges van de eerstgeborene aan Joseef verloor.
Waarom liet Ja’akov dit belangrijke detail dan weg en noemt hij alleen dat „jou het priesterschp en het
koningschap toekwam”?
b. Een nog raadselachtigere vraag komt op wanneer we nagaan wat de reden is dat Jehoeda het voorrecht van
het priesterschap en koningschap verkreeg, dat Re’oeveen verloor [vóór de zonde van het Gouden Kalf werd
het priesterschap door de eerstgeborenen uitgeoefend]. Rasji schrijft in zijn commentaar verderop op vers 9:
„Je hebt je onttrokken en zei: ‘Wat winnen we ermee [als we onze broer vermoorden]?’ ” (37:26). Zo ook in
het geval van de executie van Tamar, bekende hij: ‘Ze is rechtvaardig [ze werd zwanger] van mij” (38:26).
Wel, wanneer dit de twee redenen zijn waarom Jehoeda Re’oeveens voorrechten op het priesterschap en het
koningschap kreeg, dan lijkt dat om twee redenen uiterst oneerlijk.
1) Hoewel Jehoeda zich inderdaad terugtrok van het plan om Joseef te vermoorden, deed hij dat alleen uit
financiële overwegingen. Hij zei: „Hoeveel geld verdienen we ermee als we onze broer doden?” (zie Rasji op
37:26), waarmee hij voorstelde hem als slaaf te verkopen. Re’oeveen daarentegen trachtte Joseef te redden en
hem terug te brengen naar zijn vader (zie Rasji 37:21-22). Het lijkt dus absurd dat Jehoeda hiervoor beloond
werd met voorrechten die van Re’oeveen waren afgenomen.
2) En voorts, wanneer men de tesjoeva van Jehoeda vergelijkt met die van Re’oeveen, dan is die van
Re’oeveen duidelijk superieur. Jehoeda’s redding van Tamar was niet zo indrukwekkend: ten eerste was het
een enkel moment van berouw en inkeer, waarna we daar niets meer over horen. En als Jehoeda niet bekend
had, zou hij de dood van de onschuldige Tamar en haar ongeboren tweeling op zijn geweten hebben gehad.
In dit licht bezien is de bekentenis van Jehoeda nauwelijks een buitengewoon blijk van rechtvaardigheid.
Aan de andere kant zien we Re’oeveen, die nog vele jaren later tesjoeva deed voor zijn „zonde,” wanneer hij
negen jaar later bij de verkoop van Joseef niet aanwezig was, omdat hij „bezig was met zijn „zak en vasten”
(Rasji op 37:29). Zelfs zijn „zonde” van het verplaatsen van het bed van zijn vader was relatief een klein
vergrijp, hetgeen hij bovendien deed uit respect voor zijn moeder.

Dus waarom kreeg Jehoeda de privileges van Re’oeveen?

DE VERKLARING

Het onderscheid tussen de voorrechten van het priesterschap en het koningschap in tegenstelling tot het
geboorterecht, is dat de eerste leidinggevende posities zijn, waarbij men met andere mensen te maken heeft,
terwijl het eerstgeboorterecht een persoonlijk voorrecht is. Een priester is verantwoordelijk voor de zegen
van het volk (Rasji op vers 3), en een koning is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn volk (ibid. v. 9), maar
het geboorterecht is een persoonlijke aangelegenheid, waardoor de eerstgeborene een dubbele portie voor
zichzelf erft.
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Toen Re’oeveen het bed van zijn vader verplaatste, verloor hij al deze voorrechten, omdat hij toonde
incompetent te zijn zowel op het persoonlijke als op het intermenselijke vlak.
Re’oeveens fout op het persoonlijke vlak was zijn arrogantie. Hij veronderstelde ten onrechte dat de
aanwezigheid van Jaäkovs bed in de tent van Bilha een belediging voor zijn moeder Lea was.
Zijn fout op het intermenselijke vlak was de agressieve en vijandige manier waarop hij zijn plan uitvoerde.
Door boos het bed te verplaatsen, beledigde hij zijn vader.
Re’oeveen werd in gelijke mate gestraft voor deze beide fouten. Wegens zijn persoonlijke misrekening en
zijn aanmatigende conclusie betreffende het bed van zijn vader verloor hij zijn geboorterecht, hetgeen een
persoonlijk voorrecht is. Wegens zijn boze en vijandige benadering, die pijn veroorzaakte aan anderen,
verloor hij de privileges van het priesterschap en het koningschap, die, omdat ze leidinggevende posities zijn,
medegevoel voor andere mensen vereisen.
In ons vers noemt Jaäkov alleen deze laatste fout van intermenselijke ongevoeligheid, „(Maar ten gevolge
van je) onstuimige haast als (stromend) water, toen je je vaders bed verplaatste.” Daarom verklaart Rasji dat
om deze reden in het bijzonder, een gebrek aan medemenselijke gevoeligheid, Re’oeveen de voorrechten van
het leiderschap die behoren bij het priesterschap en het koningschap verloor. Zijn verlies van het geboorte-
recht voor zijn persoonlijke arrogantie is een detail dat elders genoemd wordt.
Gebaseerd op het bovenstaande kunnen we ook onze tweede vraag beantwoorden, namelijk waarom Jehoeda
de voorrechten erfde die Re’oeveen verloor:
Hoewel het waar mag zijn dat op een persoonlijk vlak Re’oeveen trachtte Joseef te redden en de intensiteit
van zijn tesjoeva indrukwekkender was dan die van Jehoeda, was niettemin het effect op anderen van
Jehoeda’s handelen verreweg superieur. Want Jehoeda in feite redde het leven van Joseef, terwijl Re’oeveen
hem in een put vol schorpioenen en giftige slangen liet gooien. Zo ook de paar seconden van tesjoeva van
Jehoeda redden Tamars leven, terwijl Re’oeveens negen jaar van tesjoeva voor niemand anders iets
opleverde dan voor hemzelf. In feite kan men zelfs beweren dat als Re’oeveen niet zo druk „bezig was met
zijn zak en vasten,” hij Joseef had kunnen redden terwijl de broers met hun maaltijd bezig waren (37:25).
Het gevolg van dit alles was dat Re’oeveen het voorrecht van het priesterschap en het koningschap ontnomen
werd wegens zijn ongevoeligheid voor anderen en dat voorrecht gegeven werd aan Jehoeda. Want Jehoeda
had meer dan alle anderen aangetoond dat hij andere mensen kon helpen. Daarom verdiende zijn stam het
om de leidersrollen van het priesterschap en koningschap te erven.

(Gebaseerd op Likoetei Sichot dl. 15.)

Talmoed DAF-Notities Sjabbat 67a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Een oproep tot gebed
Wanneer een Jood zich zodanig slecht gedragen heeft, dat hij getroffen wordt door de ziekte tsara'at, dan is
hij niet alleen verplicht zijn kleren te scheuren, zijn haar te laten groeien en zich af te zonderen van zijn
familie en de gemeenschap, maar hij moet ook tegen iedere voorbijganger roepen dat hij tamee (ritueel
onrein) is.
Wat is de reden dat hij zijn onreinheid openbaar bekend moet maken?
Rasji op Wajjikra 13:45 geeft als verklaring, die hij baseert op Torat Kohaniem, dat deze openbare
bekendmaking dient om het publiek te waarschuwen om bij hem uit de buurt te blijven, en zo besmetting
door contact met hem te voorkomen. In onze Gemara echter wordt ons verteld dat het doel van deze
bekendmaking is om anderen op te wekken en te inspireren om voor zijn herstel te bidden. En het wordt
vergeleken met een zieke fruitboom, die men rood geverfd heeft. Wat is het doel van het rood verven? Om
de mensen op te wekken om te bidden voor het herstel van de fruitboom.
Hoewel het begrijpelijk is dat de zieke boom mensen nodig heeft om voor zijn herstel te bidden, is het
moeilijk te begrijpen waarom de metsora niet voor zichzelf kan bidden. Waarom is hij zo afhankellijk van de
gebeden van anderen?
Ijoen Ja'akov citeert de Zohar in parasjat Metsora, waar staat dat het a-sociale gedrag van de metsora hem
ongeschikt gemaakt heeft voor acceptatie van zijn eigen gebed. Daarom is hij volkomen afhankelijk van de
gebeden van anderen. Als steun voor deze benadering citeert hij het voorbeeld van Miriam, die haar broer
Mosjé nodig had om voor haar te bidden toen zij getroffen werd door tsara'at, omdat zij niet in staat was
voor zichzelf te bidden.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 14: PSOEKÉ DEZIMRA1

1. Wij beginnen onze gebeden tot Hasjem met de Psoeké dezimra. De Psoeké dezimra zijn een bloemlezing
van psalmen en verzen uit psalmen en uit andere delen van Tenach. Hun inhoud bestaat alleen uit
lofprijzingen voor Hasjem.

2. 2Het gedeelte vanaf Hodoe tot en met Az jasjier Mosjé [toen zong Mosjé) wordt Psoeké dezimra [verzen
om te zingen] genoemd. Baroech sjèamar [geprezen is Hij Die sprak] is daarvan de voor- beracha en
Jisjtabach [gehuldigd ....] de na-beracha. Sefaradiem en Chassidiem die dawwenen volgens de siddoer van
de Ari z.l. zeggen eerst Hodoe en daarna Baroech sjèamar. Vanaf Baroech sjèamar tot en met het einde van
de tefilla mag men niet met praten onderbreken. Wanneer men praat, zelfs maar een enkel woord, tussen
Baroech sjèamar en Jisjtabach dan moet men Baroech sjèamar over zeggen, en men moet hier ook niet stil,
zonder praten, te lang pauzeren3. Men mag zelfs niet in het Hebreeuws onderbreken (en zo overal waar het
verboden is te onderbreken, is het ook verboden in het Hebreeuws). Wanneer men toch vanwege een of
andere dringende reden iets moet zeggen tijdens het lezen van de Psoeké dezimra tot Wajewarech David, dan
moet men, voordat men begint te praten zeggen: – ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן'ָּברּוְך ד Baroech Hasjem le’olam amein
weamein – en wanneer men is uitgepraat en weer verder gaat met het lezen van de Psoeké dezimra dan zegt
men die pasoek nog eens. Zij zijn als een voor- en een na-beracha4.
Met betrekking tot onderbreking voor een mitswa moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de Psoeké
dezimra met de bijbehorende berachot, en het lezen van Sjema’ met zijn berachot. Wanneer men in de
Psoeké dezimra, zelfs in het midden van Baroech sjèamar en in het midden van Jisjtabach, een beracha
hoort, mag men amein antwoorden. En ook als men de gemeenschap Keriat Sjema’ hoort zeggen, is het
toegestaan met hen het vers Sjema Jisrael enz. te zeggen. En zeker mag men daar onderbreken om met de
gemeenschap Kaddiesj, de Kedoesja en Barechoe te zeggen. Men mag ook bij de herhaling van de Sjemoné
‘Esré door de gazzan Modiem de rabbanan zeggen5. Echter wie reeds begonnen is te zeggen 'וכו'ָּברּוְך ַאָּתה ה
– Baroech ata Hasjem, enz.– maar de beracha nog niet heeft afgemaakt en men hoort de gazan Baroech
sjèamar of Jisjtabach beëindigen, dan zegt men geen amein. En volgens de Chajé Adam zegt men dan ook
geen amein op iedere andere beracha die men hoort6. Maar indien het mogelijk is om het zo in te richten dat
men onderbreekt tussen twee psalmen of ten minste tussen twee versen, dan moet men dat doen. Tijdens de
Psoeké dezimra zegt men niet Baroech Hoe oewaroech Sjemo, [gezegend is Hij en gezegend is Zijn Naam],
zelfs niet op een plaats van onderbreking (omdat Baroech Hoe oewaroech Sjemo niet in de gemara genoemd
wordt). We zeggen dan ook niet jitbareech/ jitbarach wejisjtabach enz. [geprezen en gehuldigd, enz.], dat
men gewoonlijk zegt wanneer de chazzan Barechoe zingt, want dat is slechts een minhag. Maar men mag
iedere beracha zeggen die een dankzegging uitdrukt, zoals Asjèr jatsar die men zegt nadat men naar het toilet
is geweest, en zoals Modiem de rabbanan [blz. 49 van de siddoer Dasberg], dat men zegt terwijl de chazzan
tijdens de herhaling van de Sjemoné ‘Esré Modiem zegt7 (de voorschriften voor het onderbreken in Keriat
Sjema’ en zijn berachot worden in hfd. 16 besproken).

3. 8Men neemt de twee voorste tsietsiet in de hand en zegt staande Baroech sjèamar. Bij de beëindiging met
mehoelal betisjbachot kust men ze en laat ze weer los. En men zegt al de Psoeké dezimra rustig en duidelijk
en niet gehaast. Men is zorgvuldig bij ieder woord, alsof men geld telt, en men denkt aan de betekenis van de
woorden. En speciaal het vers potéach et jadècha enz. moet met grote aandacht worden gelezen, en men
denkt aan de betekenis van deze woorden en in gedachte bidt men voor zijn eigen voedsel en voor het
voedsel van het hele volk Israel. En als men het helemaal zonder aandacht gelezen heeft, dan moet men het
herhalen met aandacht. De Chajei Adam schrijft dat men in dat geval alles moet herhalen vanaf poteach et
jadècha tot het eind van die psalm. Wanneer men zich realiseert dat men het zonder aandacht gezegd heeft,
pas nadat men reeds andere psalmen gezegd heeft, dan herhaalt men poteach et jadècha tot het eind van die
psalm na afloop van de dienst.9 In Hodoe laHasjem tussen de woorden elliliem [afgoden] en vaHasjem
sjamajim asa [Hasjem heeft de hemel gemaakt] moet men even pauzeren, opdat het niet lijkt alsof deze
woorden met elkaar verbonden zijn. En in die zelfde passoek die begint met de woorden ִּכי ָּכל ֱאלֵהי ָהַעִּמים –
Kie col elohei ha’ammiem [Want alle goden der volken zijn afgoden] moet men een beetje pauzeren tussen ִּכי
en ָּכל – kie en kol – en daarom is het col en niet chol. Men pauseert ook even tussen ָהַעִּמים en ֱאִליִלים –
ha’ammiem en eliliem – en tussen ָׁשַמִים en ָעָׂשה – sjamajiem en ‘asa, opdat men de מ – mem – niet inslikt10.
Men moet na ieder woord dat eindigt op een מ – mem, en waarvan het volgende woord met een ע –‘ajin – of
א – alef – begint, even pauseren11.

Bronnen van de halacha

1. KSA hoofdstuk 14. 2. KSA 14:1. 3. M.B. 51:4. 4. M.B. 51:7. 5. Sj.A.HaRav 66:5. 6. M.B. 51:2. 7. M.B.51:8. 8. KSA
14:2. 9. Ch.A. 18:2. 10. Sj.A. HaRav 51:7. 11. M.B. 61:34.
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Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk acht
1. Lasjon Hara over familie

Het is verboden Lasjon Hara te spreken over familie; dit geldt voor ouders,
kinderen, broers, zusters, ooms, tantes en neven en nichten. Het verbod geldt
zelfs als je geen negatieve bedoelingen hebt.

We vinden hiervoor twee precedenten in Tora:

1. Joseef rapporteert de (vermeende) fouten van zijn broers aan Jaäkov, hun
vader, en hij wordt daarvoor gestraft.

2. Miriam klaagde tegen Aharon over het gedrag van Mosjé. Hoewel Mosjé en Aharon haar broers waren,
werd Miriam gestraft voor deze Lasjon Hara.

In beide gevallen was het niet de bedoeling dat de Lasjon Hara schade zou veroorzaken. Niettemin werden
de sprekers verantwoordelijk gesteld voor hun wangedrag, omdat zij zich vergisten in hun veronderstelling
dat het gedrag waarover zij rapporteerden, fout was.

Merk ook op dat Mosjé Rabeinoe het toonbeeld van nederigheid was en zich niet getroffen voelde door de
woorden van Miriam. We zien hieraan dat zelfs als het onderwerp van de Lasjon Hara er niet om geeft, het
toch verboden blijft om Lasjon Hara over hem te spreken.

2. Lasjon Hara over een echtgenoot/ote of schoonfamilie

Het is verboden om Lasjon Hara te spreken over je man, je vrouw of je schoonfamilie.

Sjimon mag niet tegen zijn moeder klagen dat zijn vrouw lui is. Maar als hij dat alleen doet, omdat hij denkt
dat dit een verbetering van de situatie kan brengen, dan is het toegestaan.

Lea mag niet tegen haar vriendinnen over haar schoonmoeder klagen.

3. Lasjon Hara over je kinderen

Het is verboden Lasjon Hara te spreken over jonge kinderen als dat hen schade of verdriet veroorzaakt.

Kleine David wordt opgevoed in een pleeggezin. Als iemand aan Davids pleegouders zou vertellen dat hij
zich soms misdraagt, zou het kunnen zijn dat zij niet langer voor hem willen zorgen. Ieder die iets slechts
over David vertelt, begaat een ernstige overtreding. Als iemand Davids wangedrag wil rapporteren, ten
einde daar verbetering in te brengen, moet hij uiterst voorzichtig zijn, opdat hij daarmee geen schade
veroorzaakt.

4. Lasjon Hara over een Am Haärets

De wetten voor Lasjon Hara gelden ook als het onderwerp van gesrpek een am haärets betreft (iemand die
niets weet).

Re’oeveen mag niet over Levi tegen anderen vertellen dat Levi een domkop is, die niets weet.

5. Lasjon Hara over een Tamied Chacham

Het is een uitermate ernstige overtreding om over een Talmied Chacham kwaad te spreken, of hij daar nu bij
aanwezig is of niet. De Talmoed (Sanhedrin 99b) zegt dat het tot schande maken van een Talmied Chacham
strafbaar is met verlies van de Komende Wereld. De titel ‘Talmied Chacham’ geldt voor iemand die bevoegd
is om halachische beslissingen te nemen en die zich met Tora bezig houdt.

Wanneer de Talmied Chacham de praktiserende rabbijn van een gemeente of een Rosj Jesjiva is, is kleine-
ring een zeer ernstig vergrijp. Lasjon Hara dat tegen hem gericht is kan leiden tot het verlies van zijn invloed
op de gemeenschap of op zijn leerlingen.
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De kennis die aan emoena vooraf gaat

Door Rav Shimshon David Pincus

Hasjem openbaart Zichzelf op Har Sinai
Op de Berg Sinai openbaarde Hasjem Zich aan het Joodse volk. Ieder individu, zonder enige uitzondering,
zag Hasjem met zijn eigen ogen:

Aan jou werden [dingen] getoond, opdat je zult weten dat Hasjem God is; er is niets anders buiten
Hem!1

En werkelijk, het is eenvoudig om in te zien dat Hasjem bestaat. Daar hebben we geen bijzondere
openbaringen voor nodig. Alles in de wereld dat Hij geschapen heeft, schreeuwt het uit: „Hoe veelvuldig zijn
Uw werken, Hasjem!”2 Niettemin, Hasjem wilde ons „ontmoeten:”

Hasjem sprak met jullie op de berg persoonlijk.3

Wanneer we iets met onze eigen ogen persoonlijk zien, dan heeft het geen verder bewijs meer nodig. Maar
dit brengt ons tot een praktisch probleem: Wij, die vandaag leven, herinneren ons niet dat Hasjem
rechtstreeks en persoonlijk met ons sprak. Dus hoe geldt „Aan jou werden [dingen] getoond, opdat je zult
weten” dat voor onze generatie? Hoe heeft Hasjem Zich aan ons getoond? Het antwoord is dat ook wij het
niveau van kennis kunnen bereiken door het gevoel en begrip te gebruiken waarmee de mens geschapen
werd.

Er zijn bepaalde dingen die een fundamenteel onderdeel zijn van de menselijke realiteit. Bijvoorbeeld, er zijn
axioma’s wier waarheid evident en onweerlegbaar zijn. Zo ook zijn er bepaalde fundamentele historische
feiten waarover keer op keer geschreven is en die iedereen als waar accepteert. Is er iemand die eraan twijfelt
of George Washington werkelijk bestaan heeft? Of Napoleon? Hij leefde meer dan tweehonderd jaar
geleden, was koning-keizer van Frankrijk en werd in zijn tijd door talloze mensen gezien. Het is een
geaccepteerd feit dat hij bestaan heeft, hoewel niemand die vandaag leeft, hem ooit gezien heeft.

Hoe zit het met Hasjem, Die Zichzelf op Har Sinai geopenbaard heeft? Wat is de historische status van deze
gebeurtenis? Het werd waargenomen door driemiljoen mensen. We stonden ongeveer tachtig generaties
geleden aan de voet van Har Sinai – dat is vierduizend jaar. De Egyptische pyramides zijn ouder; we hebben
het hier niet over een of andere denkbeeldige periode in een niet bestaand verleden.

Voorts is het Joodse volk dat tot vandaag bestaat, ontstaan op basis van Hasjems openbaring op Har Sinai.
Deze gebeurtenis vormt een intrinsiek onderdeel van Pesach, een feestdag die in onze tijd over de hele
wereld gevierd wordt door miljoenen families, die op de Seder-avond aan tafel zitten en de geschiedenis van
de Exodus vertellen en wat daarop volgde. Daarom moeten we Har Sinai als een vaststaande historische
gebeurtenis beschouwen. In de nacht van Sjavoeot blijft iedereen op omdat ze in die nacht van Har Sinai
sliepen. Nogmaals, het is een geaccepteerd feit.

Er is nog een ander logisch bewijs voor Har Sinai. Het Joodse volk heeft meer dan genoeg herinneringen. In
het verleden vormden de Christenen een ernstige bedreiging. Zij voelden zich genoodzaakt om de Joden uit
te roeien vanwege wat volgens hun geloof de Joden gedaan hadden. Ook de Moslims veroordeelden de Joden
tot de dood op grond van hun geloof. Hoewel deze godsdiensten fel staan tegenover dat waarvoor Jodendom
staat, hebben ze nooit ontkend dat Hasjem Zichzelf op Har Sinai geopenbaard heeft. Zelfs onze vijanden
konden het niet ontkennen. Maar deze godsdiensten verdedigden hun vervolgingen met de bewering dat later
in de geschiedenis er een „profeet” kwam die verkondigd had dat God de Joden verworpen had vanwege hun
vele zonden en hen vervangen had voor een nieuw „uitverkoren volk.”

(Wordt vervolgd)

1. Devariem 4:35.
2. Tehilliem 104:24.
3. Devariem 5:4. Letterlijk: „van gezicht tot gezicht.”


