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Sjabbat Weekblad voor Nederland

Overzicht Parasjat Sjemot (Exodus 1:1-6:1)

et de dood van Joseef is het Boek Bereisjiet (Genesis) tot een eind gekomen. Het Boek Sjemot
(Exodus) verhaalt het ontstaan van het Volk Israël uit de nakomelingen van Ja’akov. De parasja van
deze week begint met een Par’o (Farao) die zijn angst tot uitdrukking brengt over de bevolkings-

explosie van het Volk Israël, hetgeen hem er toe brengt opdracht te geven de Joden tot zijn slaven te maken.
Wanneer hun geboortecijfer echter blijft stijgen, geeft hij de Joodse vroedvrouwen de opdracht alle pasge-
boren jongetjes te doden. Jochewed krijgt een baby en verbergt hem in het riet van de Nijl. Par’o’s dochter
vindt hem en adopteert hem, hoewel zij weet dat hij vermoedelijk een Hebreeuws kind is, en noemt hem
Mosjé. Miriam, de zuster van Mosjé, biedt aan een voedster voor Mosjé te zoeken en ze zorgt ervoor dat
Jochewed zijn voedster wordt. Jaren later is Mosjé er getuige van dat een Egyptenaar een Hebreeër slaat en
Mosjé doodt daarop de Egyptenaar. Wanneer Mosjé door ander Hebreeërs verraden wordt, realiseert hij zich
dat zijn leven in gevaar is en vlucht hij naar Midjan, waar hij Tsippora, de dochter van Jitro redt van boze
herders, waarna hij trouwt met Tsippora. Op Chorev (De Berg Sinai) is Mosjé getuige van een brandende
doornstruik, van waaruit Hasjem Mosjé opdracht geeft om het Joodse Volk Egypte uit te leiden, naar Erets
Jisraël, het aan hun voorvaderen beloofde land. Mosjé protesteert dat het Joodse Volk zal twijfelen of hij
werkelijk door Hasjem gezonden is, waarna Hasjem hem een drietal wonderlijke transformaties leert, waar-
mee hij zichzelf in de ogen van het volk kan waarmaken: zijn staf verandert in een slang, zijn gezonde hand
krijgt de ziekte tsara’at en water verandert in bloed. Wanneer Mosjé dan verklaart dat hij geen goede rede-
naar is, vertelt G-d hem dat zijn broer Aharon zijn woordvoerder zal zijn. Bij zijn terugkeer in Egypte komt
Aharon hem tegemoet en begroet hem hartelijk, waarna zij hun verzoek bij Par’o indienen om de Joden vrij
te laten. Maar Par’o reageert door de Joden nog zwaardere arbeid op te leggen en zegt dat zij dezelfde hoe-
veelheid tichelstenen moeten produceren als voorheen maar dan zonder de benodigde voorraad grondstoffen.
De geest van het volk wordt gedood door uitputting, maar Hasjem verzekert Mosjé dat Hij Par’o zal dwingen
de Joden te laten gaan.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Sjemot (voor Asjkenaziem) (Jesjajahoe 27:6 tot 28:13 en 29:22-23)

Hasjem bekritiseert de Joden omdat zij zich overgeven aan fysiek plezier

Samenvatting van de Haftara: 27:6-8 Hasjem toont zijn liefde voor de Joden, als zij nog in Egypte zijn. Hij
zegent hen met veel kinderen en een overvloed aan eten. Hasjem toont ons zelfs genade als Hij ons straft. Als Hij
andere volken straft, is Zijn straf veel zwaarder. 27:9 Jesjajahoe gebiedt de bewoners van het koninkrijk van de
Tien Stammen hun afgodsbeelden te vernietigen. Hasjem wil ons zegenen en als wij tesjoewa doen, stelt dat
Hasjem in de gelegenheid het Joodse volk hun zonden uit het verleden te vergeven. 27:10-12 Als de Joden
tesjoewa doen, zullen zij verlost worden. 28:1-4 Het koninkrijk van de Tien Stammen gaat zich te buiten aan de
genoegens van hun tijd, hetgeen straf tot gevolg zal hebben. Onze vijanden zullen het koninkrijk van de Tien
Stammen vernietigen. 28:5-6 De overgebleven tsaddikiem die niet verbannen werden, zullen de les leren dat
Hasjem hen beschermt in deze moeilijke tijden. De Joden zullen een ware glorie ervaren, want zij zullen niet
langer zichzelf hoeven te beschermen, Hasjem zal dat dan doen. 28:7-8 Het koninkrijk Jehoeda zondigt ook door
overmatig gebruik van voedsel en drank. 28:9-13 De Joden zullen gestraft worden omdat zij de vermaningen van
de profeet genegeerd hebben. De profeet klaagt dat het volk te druk bezig is met zich te overeten, om naar hem te
luisteren. 29: 22, 23 Ja’akov zal trots zijn op zijn nakomelingen. Uiteindelijk zal het Joodse volk zich gedragen
zoals het hoort.

Het verband tussen de parasja van de week en de Haftara: De haftara van deze week opent met te vertellen
hoe Hasjem ervoor zorgt dat de familie van Ja’akov zich ontwikkelt en vermenigvuldigt in Israel. Dat zelfde
thema komt in de parasja voor, dat ons ook vertelt dat Hasjem de nakomelingen van Ja’akov versterkt door hen te

18 Tevet 5771Jaargang X, Nr. 373 Parasjat Sjemot 24/25 december 2010

M



Jaargang IX, Nr. 373 SJABBAT SJALOM — PARASJAT SJEMOT 18 Tevet 5771

2

vermenigvuldigen in Egypte.

Voorts maakte de Bnei Jisraël zich in Egypte schuldig aan afgoderij. Jesjajahoe bekritiseert de Joden voor
dezelfde zonde in zijn tijd.

De Jesjajahoe vermaant de Joden dat zij achter hun fysieke genoegens aan rennen. Dat was niet de reden waarom
zij uit Egypte verlost werden. De bedoeling daarvan was dat zij op een hoger geestelijk niveau zouden komen, los
van hun lichamelijke slavernij, en niet verslaafd zouden worden aan hun passies.

Haftara Sjemot (voor Sefardiem) (Uit het Boek Jeremia 1:1–2:3)

Samenvatting van de Haftara van deze week

De Haftara begint met de benoeming van Jeremia als een profeet. Hasjem vertelde Jeremia van zijn toekomst
als een profeet, nog voordat hij geboren werd, terwijl hij nog in de maag van zijn moeder was. Je zou kunnen
zeggen dat hij geen keuze in de zaak had. Jeremia accepteerde het met tegenzin. Hasjem stelde Jeremia
gerust dat, ongeacht zijn sombere omstandigheden Hasjem er altijd voor hem zou zijn. De Haftara wendt
zich tot de eerste twee profetieën van Jeremia. De 1e profetie is het visioen van een amandelboom waar de
eerste tak uit groeit. In de lente is het de amandelboom die het vroegste en snelste bloeit. Het duurt precies
21 dagen voor de amandelboom om te bloeien. Deze profetie was een waarschuwing aan de Israëlieten dat
„het ontkiemen” van Jeruzalem snel en kort zal zijn. In feite duurde het precies 21 dagen vanaf de dag dat
Nebukadnetsar de muren van Jeruzalem doorbrak op Sjiva-Assar beTamoez (de 17e van de maand
Tammoez) tot de vernietiging van het Beit Hamikdasj, op Tisja Be'Av (de 9e van de maand Av).

Het tweede visioen is van een kokende pot met zijn opening naar het Noorden. De betekenis van dit visioen
is dat de „kokende pot” het volk van Babylonië symboliseert, dat in het noorden gelegen was, en dat overliep
op de Joden in het Land Israël. Jeremia waarschuwt Israël om hun slechte gewoontes te veranderen of om
anders verbannen te worden. Hasjem moedigt Jeremia aan niet bang te zijn voor de antwoorden die hij zal
krijgen van de mensen van Israël. De Haftara sluit af met de eerste boodschap van Jeremia aan het Joodse
volk. De geruststellende woorden zijn dat het volk en het land Israël dierbaar zijn voor Hasjem en dat het
kwaad zal vallen op een ieder die Israël zal aanvallen.

Het verband tussen de Parasja en Haftara

Waarom lezen we deze Haftara? In de parasja van Sjemot is Mosjé Rabbeinoe aangesteld tot profeet en lei-
der. Deze Haftara werd gekozen omdat op dezelfde wijze als Mosjé, Jeremiahoe wordt opgeroepen door
Hasjem om zijn boodschappen door te geven aan de Joden. Ze hebben allebei het verzoek van Hasjem be-
scheiden afgewezen. Beiden beweerden dat zij niet de nodige spraakvaardigheid bezaten om het volk van
Israël te overtuigen hun gedrag te veranderen. Beiden profeteerden gedurende 40 jaar.

Grote Verwachtingen
Door Yossy Goldman

We weten nooit echt waarom dingen gebeuren. Verdienen we altijd alles wat het leven ons toe werpt, goed
of slecht? Sta mij toe een gedachte met u te delen over een boodschap in de sidra van deze week, dat een
beetje licht kan werpen op de mysteries van het leven en onze hogere bestemming.
Dit is de sidra die het begin van de slavernij beschrijft van het Joodse volk in Egypte en Mosjé’s ervaringen
bij zijn eerste officiële G-ddelijke openbaring bij het brandende braambos. Daar wordt hij belast met de
formidabele opdracht om Paro te confronteren en te eisen: „Laat mijn volk gaan.” Mosjé zit vol vragen en
zoekt herhaaldelijk G-d’s garanties.

In het gesprek bij de Braamstruik vraagt Mosjé: Wie ben ik dat ik naar Paro moet gaan en dat ik de kinderen
van Israël uit Egypte moet halen? Rasji interpreteert het eerste deel van de vraag als een twijfel van Mosjé
aan zijn eigen kwalificaties om een rol te spelen aan het hof van de koning. Op zijn typisch nederige manier
zag Mosjé zichzelf niet waardig voor de machtige vorst van Egypte. Het tweede deel van het vers wordt door
Rasji opgevat als een vraag naar de waardigheid van het Joodse volk. Wat hebben ze eigenlijk gedaan om
een dergelijke wonderbaarlijke verlossing te verdienen?
Waarop de Almachtige op de eerste vraag antwoord: heb geen angst en twijfel er niet aan, Ik zal met je zijn.
En op de tweede: dit is je teken dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte haalt, zal je G-d op deze
berg dienen.
Nu is het erg leuk om te weten dat het deze berg was, in feite, de berg Sinai en dat de ontmoeting bij het
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Brandende Braambos plaats vond op diezelfde berg. Maar waarin ligt G-ds antwoord op de tweede vraag van
Mosjé? Hij vroeg: „wie ben ik?” dus G-d antwoordde to the point en zei: maak je geen zorgen: „Ik zal met je
zijn.” Maar op de vraag ‘waarmee heeft Israël de verlossing verdiend’ zien we geen antwoord. Dat ze „G-d
zullen dienen op deze berg” lijkt niet relevant voor de discussie.
Hier is dat we tot een fascinerend inzicht komen in de intrigerende oneindige wegen van de Voorzienigheid.
G-d zei dat het niet per se was voor wat ze gedaan hadden in het verleden dat Hij klaar stond om het Joodse
volk te verlossen, maar voor wat Hij van hen verwachtte in de toekomst. Op deze zelfde berg zouden zij Zijn
Tora ontvangen, zouden ze worden gekozen om Zijn boodschappers te worden om tot een licht voor de
heidenen te worden; ze zouden de morele vaandeldragers voor de hele wereld worden. Never mind wat ze
wel of niet in het verleden gedaan hadden. G-d had grootse plannen voor dit volk en dat zou al beginnen met
de naderende Exodus.
Wat een krachtige boodschap voor ons allemaal. Soms is de goedheid die G-d voor ons doet niet omwille
van wat we al waren, maar waartoe het ons in staat stelt te worden. Het is niet voor wat we al gedaan
hebben, maar voor wat we nog zullen doen.
Ik ken een man die in de kracht van zijn leven een bijna fataal hartinfarct kreeg. Gelukkig werd zijn leven
gered door de snelle medische interventie van de paramedici en chirurgen. Toen ik hem bezocht in het
ziekenhuis werd hij overweldigd door een idee: zijn schuld aan G-d, de Genezer van alle vlees. „Rabbi,” zei
hij, „Ik was er bijna geweest. Wat heb ik gedaan om dit geschenk van het leven te verdienen?”
Dus deelde ik hem de bovengenoemde Rasji mee en vertelde hem dat het misschien niet iets was wat hij had
gedaan in het verleden, maar iets wat hij nog zou doen in de toekomst. Misschien gaf G-d hem een nieuw
leven voor een bepaalde reden. Niet alleen om meer jaren met zijn gezin te genieten, maar om iets
belangrijks voor G-d, voor Zijn volk, voor de wereld te doen.
Het vertrouwen van de Almachtige bleek terecht. De man ging zijn persoonlijke geestelijke verplichtingen
verdiepen en ook een zinvolle bijdrage leveren aan het Joodse gemeenschapsleven.
Dus als een van ons de begunstigde wordt van een bijzondere zegen van Boven, in plaats van onszelf op de
rug te kloppen en te concluderen dat we iets prachtigs moeten hebben gedaan om zo beloond te worden, laten
we ons dan liever afvragen wat God van ons kan verwachten dat we in de toekomst moeten doen met deze
bijzondere zegen. Hoe kunnen we het gebruiken om Zijn werk op aarde te bevorderen? Speciale zegeningen
dragen speciale verantwoordelijkheden met zich mee.
Moge ieder van ons met succes al het potentiële ontwikkelen dat G-d in ons ziet en het gebruiken voor onze
eigen morele ontwikkeling en op een of andere manier de wereld om ons heen te verbeteren.

Talmoed DAF-Notities Sjabbat 77b
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Wie heeft er muggen nodig?
Alles wat Hasjem geschapen heeft in deze wereld, verklaart Rabbi Jehoeda, werd geschapen met een doel.
Niets is overbodig.
Deze opmerking was gericht op diegenen die insecten en reptielen als iets nutteloos of zelfs als schadelijk
beschouwen.
Rabbi Jehoeda in onze Gemara wijst erop hoe sommige van deze schadelijke dieren gebruikt kunnen worden
om wonden of ziekten te genezen die door andere dieren veroorzaakt werden. Maharasja geeft een ander
antwoord: soms kunnen deze schadelijke dieren dienen als straf voor misdadigers.
Het klassieke voorbeeld is het geval van de Romeinse Keizer Titus, die het Beit HaMikdasj in Jeruzalem
verontreinigde en verwoestte en die naar Rome terugkeerde op een schip vol met de uit de Tempel geroofde
schatten. De Gemara (Gittin 56b) vermeldt dat toen G-d een reusachtige golf zond, om het schip ten onder te
laten gaan, Titus de Schepper brutaal uitdaagde om met hem op het droge te strijden, in plaats van op zee,
waar hij Par’o en Sisera verslagen had.
Hasjems antwoord was dat hij het nietigste diertje zou sturen om met Titus op het land te strijden. Toen Titus
in Rome aankwam, vloog er een mug in zijn neus en die kroop door tot in zijn hersenen. Daar bleef het zeven
jaar zitten, en at intussen de hersenen weg van deze hooghartige zondaar, hetgeen hem ondragelijke pijn
veroorzaakte al die jaren. Eén van de Geleerden, Rabbi Pinchas ben Aroeva vertelde dat hij aanwezig was
toen de Romeinen autopsi uitvoerden op het lichaam van Titus na zijn dood. In zijn schedel ontdekten zij dat
het nietige mugje was uitgegroeid tot de grootte van een behoorlijke vogel – een klassiek voorbeeld van hoe
een schijnbaar overbodig schepsel een G-ddelijke opdracht kan uitvoeren.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 14: PSOEKÉ DEZIMRA

4. 12Tijdens het uitspreken van de Psoeké dezimra moet men oppassen niet enig deel van het lichaam of
hoofd aan te raken dat in het algemeen bedekt is, en ook niet tijdens de daarop volgende gebeden. Zo is het
ook verboden zijn neusvuil of de smeer van zijn oren aan te raken, behalve met een zakdoek, maar de Gra en
ook de Sja’arei Tesjoea zijn hier soepel in13. En als men het toch aangeraakt heeft, moet men zijn handen
wassen. Als men net in het midden van de tefilla is, zodat men niet naar water kan gaan zoeken, is het
voldoende de hand schoon te maken aan een steen, of men wrijft zijn hand langs de muur of iets dergelijks.

5. De psalm Mizmor letoda (een dankpsalm) zegt men staande en met vreugde, want het komt in de plaats
van een dankoffer. Ook de Sjiera [Az jasjier Moshé (toen zong Mosjé)] wordt staande gezegd, met aandacht
en met vreugde.14 En ook vanaf Vajewarech David.... [en David zegende] tot Ata Hoe Hasjem HaElokiem
[U bent de Eeuwige G’d] zegt men staande. En ook staat men bij Jisjtabach [gehuldigd].15 Maar Sefarediem
hoeven niet te staan bij Jisjtabach16.

6. De psalm Mizmor letoda wordt niet op sjabbat of feestdagen gezegd. Men zegt het namelijk in plaats van
een vrijwillig dankoffer. En op sjabbat of Jom Tov bracht men geen vrijwillige offers. Men zegt dit ook niet
op Chol hamoeed Pesach, omdat men dan ook geen dankoffer kon brengen. De reden is dat voor een
dankoffer tien gerezen broden moeten worden geofferd. En ook niet op de dag voor Pesach, want misschien
zou er niet voldoende tijd zijn om het op te eten voor dat het verboden werd chameetz te eten, en daarna zou
men het moeten verbranden. En ook niet de dag voor Jom Kippoer, omdat er dan weinig tijd is om het brood
op te eten, waardoor heilige offers onbruikbaar zouden worden17.

Voorschriften voor wie te laat in sjoel komt.

7. Men moet zorgen dat men op tijd in sjoel komt, zodat men niet de volgorde van de tefillah verstoort en
men met de gemeente alles kan meedawwenen18.

8. Het belangrijkste onderdeel van de tefillah is de Sjemoné ‘Esré en het is belangrijk dat men dat in minjan
dawwent. Daartoe hebben onze geleerden bepaald dat als iemand te laat in sjoel komt, waardoor hij, wanneer
hij alles volgens de volgorde zou dawwenen, niet samen met de gemeente Sjemoné ‘Esré zou kunnen
dawwenen, dat hij dan bepaalde stukken van de tefillah mag overslaan. Die moet hij dan naderhand alsnog
zeggen.

Sommigen zeggen ook wanneer zij te laat in sjoel komen alles in de juiste volgorde. Echter de Chacham Zwi
schreef19 dat wat er in naam van de Zohar gezegd wordt, namelijk dat men altijd moet proberen om alles in
de juiste volgorde te zeggen, alleen geldt voor wie alleen dawwent. Maar wie met de gemeente dawwent
moet zijn best doen samen met hen de Sjemoné ‘Esré te dawwenen20.

De Sji’oeriem Metsoejamiem BeHalacha schrijft in naam van Esjel Awraham en de Chazon Iesj dat wie geen
kans ziet samen met de gemeente de Sjemoné ‘Esré te zeggen, moet proberen dat te doen samen met de
herhaling van de gazzan.21

9. Wanneer men te laat in sjoel komt moet men in ieder geval eerst zijn talliet omdoen en zij tefillien leggen.
Hij moet altijd de beracha al netilat jadajim en de beracha Elokei nesjama en de berachot over de Tora
zeggen vóór Sjemoné ‘Esré (zoals beschreven in Hoofdstuk 7). En daarom, indien dit niet thuis is gezegd,
moet men het in sjoel zeggen, zelfs als hij daardoor na de gemeente moet dawwenen. Ook Sjema’ met de
berachot voor sjachariet moet men zeggen voor Sjemoné Esré. Dat wil dus zeggen dat men begint met de
beracha jotzer or en dan dawwent men in de juiste volgorde tot na Sjemoné ‘Esré, zonder enige onderbreking
(dit is om [de beracha] geoela [verlossing] met de tefilla te verbinden, dat wil zeggen: de verlossing van
Israël steunt op de tefilla)22.

–––––––––––––––––––––––––

Bronnen van de Halacha

12. KSA 14:3. 13. M.B. 92:30. 14. KSA 14:4. 15. M.B. 51:7. 16. Kaf Hachaïem 51:42. 17. KSA 14:5. 18. M.B. 52:1.
19. Chacham Zwi: Responsa, hfd. 36. 20. M.B. 52:1. 21. Sj.M.beH. 14:6, n. 3. 22. KSA 14:6.
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Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk acht (deel 2)

6. Lasjon Hara over een apikores

Het verbod op Lasjon Hara geldt niet als het een apikores betreft. Een apikores is
iemand die de heiligheid van Tora ontkent, de geschreven of de mondelinge Tora,
geheel of gedeeltelijk. Het is in feite een mitswa om een apikores te bespotten en
te schande te zetten in zijn aanwezigheid of afwezigheid.
Het is verplicht om degenen die anderen aanzetten tot het overtreden van Tora te
haten, zoals Koning David gezegd heeft in de Tehilliem (139:21-22): „G-d, haat
ik niet diegenen die er de oorzaak van zijn dat anderen U haten? Ik twist niet met hen die tegen U in opstand
komen. Ik haat hen met een volkomen haat; ik beschouw hen als mijn vijanden.”

(Avot DeRabbi Natan 16)

Het bovenstaande geldt alleen als je persoonlijk gehoord hebt dat iemand apikoorse uitlatingen heeft gedaan.
Maar als je het alleen maar van anderen gehoord hebt, dan is het verboden hem te kleineren. In zo’n geval
mag je alleen op je hoede voor hem zijn. Je mag datgene wat je gehoord hebt niet als de absolute waarheid
acceperen. Maar je mag wel privé anderen waarschuwen om voor hem op te passen. Als het is vastgesteld
dat iemand een apikores is, dan is het alsof je daar persoonlijk kennis van genomen hebt en dan mag je
Lasjon Hara over hem spreken.

7. Lasjon Hara over een welbekende overtreder

Zelfs als iemand geen apikores is, maar het is een algemeen bekend feit dat hij willens en wetens
overtredingen begaat, waarvan iedereen weet dat het ernstige overtredingen zijn (bijvoorbeeld afgoderij), dan
is het toegestaan hem te schande te maken, ook al heb je zijn misdaad niet zelf waargenomen. Maar je enige
bedoeling moet zijn om anderen te weerhouden om hem na te doen in zijn kwaad. Het is verboden om een
zondaar te schande te maken voor je eigen belang (bijvoorbeeld om te tonen hoe vroom jij zelf bent), of
omdat je hem persoonlijk niet mag (bijvoorbeeld als hij geweigerd heeft je een gunst te doen).
Deze categorie personen betreffen uitsluitend diegenen waarvan het is vastgesteld dat zij constant en zonder
twijfel zondigen. Wanneer er alleen maar over iemand een gerucht de ronde doet dat hij zondigt, dan is het
verboden om hem te schande te maken. Men moet zeer zorgvuldig zijn om niet iemand overhaast in deze
categorie te plaatsen. In alle onduidelijke zaken moet men een bevoegde autoriteit raadplegen.

8. Een formule voor Lasjon Hara-problemen

Het kan gebeuren dat iemand zich voor een lastig pakket gesteld ziet: is de sitiatie in kwestie één van de
uitzonderingen, waar het niet alleen is toegestaan, maar zelfs verplicht is om te vertellen wat normaliter als
Lasjon Hara beschouwd wordt? Er bestaat een eenvoudige formule die twijfelgevallen oplost.
Wanneer je wordt opgeroepen voor de Hemelse Rechtbank, zullen de twijfelgevallen worden behandeld. Als
de Rechtbank beslist dat je had moeten spreken, in plaats van stil zwijgen, dan kun je jezelf makkelijk
vrijpleiten. Maar als de Rechtbank beslist dat je je mond had moeten houden, terwijl je gesproken hebt, dan
zul je jezelf in een zeer moeilijke situatie vinden. De formule? In geval van twijfel is zwijgen het beste.

9. Lasjon Hara over aanstichters van meningsverschillen

Het is toegestaan om te spreken over baälei machloket – mensen die, in strijd met Tora, de oorzaak zijn van
een twistgesprek – wanneer je woorden het twistgesprek doen eindigen. Het kritiekloos kwaadspreken over
dergelijke mensen is definitief verboden.
Aan drie voorwaarden moet worden voldaan voordat je over baälei machloket mag spreken:

1. Je moet er persoonlijk van kennis genomen hebben dat iemand het initiatief nam tot een twistgesprek.
Wanneer je het alleen maar van anderen hebt gehoord, zou de bekendmaking ervan Lasjon Hara zijn.
2. Je moet goede bedoelingen hebben. Het is verboden om iets nadeligs over iemand te vertellen op basis
van persoonlijke animositeit.
3. Wanneer het mogelijk is om het twistgesprek op een andere manier te beëindigen, dan ben je verplicht
dat te doen. Bijvoorbeeld door de persoon die verantwoordelijk is voor het twistgesprek te vermanen.
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De kennis die aan emoena vooraf gaat

Door Rav Shimshon David Pincus

deel 2

Dus we zien dat Har Sinai niet een kwestie van geloven is. Het is iets dat we kennen als een feit. Als iemand
je zou vragen: „Hoe weet je dat Hasjem bestaat?” dan zou het juiste antwoord zijn: „We hebben Hem op de
Berg Sinai ontmoet!” Wanneer onze vragensteller zou doordouwen en zeggen: „Vertel me dan eens hoe Hij
eruit ziet,” dan zou het juiste antwoord zijn: „Het was zo een verheven gebeurtenis, dat het eenvoudig met
geen woorden te beschrijven is.”
Hasjem bestaat, en wij hebben Hem gezien. Het doet er niet toe dat we Hem niet in gewone woorden kunnen
beschrijven. Als een blinde zou vragen: „Wat is rood? Is het heet of koud?” dan zouden we kunnen antwoor-
den: „Rood is niet te beschrijven in termen van temperatuur. Het is een kleur.” En als hij hardnekkig blijft
door vragen, zou hij kunnen antwoorden: „Het spijt me, maar als je niet instaat bent om rood te omschrijven
in termen van mijn ervaring, dan kan ik niet accepteren dat het bestaat.” Zijn onvermogen om te begrijpen
wat ‘rood’ is, maakt in het geheel geen verschil. Rood is een kleur en iedereen weet dat het bestaat.
Driemiljoen mensen die beweren dat ze Hasjem gezien hebben, liegen niet. Ze aten gedurende veertig jaar
’s ochtends en ’s avonds het manna. Het viel iedere dag uit de hemel. Met dit geloof liepen we door water en
vuur alle duizende jaren. Joden zijn intelligente mensen; je kunt ze geen onzin verkopen. Zouden Joden hun
leven en het leven van hun kinderen door alle generaties heen opgeven voor een sprookje?
Wanneer we een beracha uitspreken, zeggen we: „Baroech Ata Hasjem.” Wij spreken rechtstreeks tot
Hasjem, in de tweede persoon, zoals we zouden doen tegen iemand die recht voor ons staat. Dat is omdat Hij
hier is. We zien Hem niet met onze ogen en we nemen Hem niet waar met onze zintuigen. Maar als we
heldere denkers en realistisch zijn, dan beschouwen we Hem als een absolute realiteit. Zijn bestaan is een
geaccepteerd feit, dat door niemand ontkend werd tot ongeveer honderd jaar geleden.
Wat gebeurde er toen? Waarom begonnen de mensen plotseling hun geloof in Hasjem te verliezen? Omdat
vandaag de dag de mensen opgehouden zijn mensen te zijn. De moderne mens leeft een leven van losge-
slagenheid. De familiestructuur valt uiteen. Waarden verdwijnen. Meer en meer mensen verloochenen de
basiselementen van menselijkheid. Maar zolang iemand toegewijd blijft aan wat recht en waar is, ziet hij
Hasjem als een realiteit.
We hebben dus vastgesteld dat Hasjem bestaat. Hoe weten we dat Hij ons de mitswot gegeven heeft? Hier
vertrouwen we op de veronderstelling dat Hasjem ons niet in het donker heeft laten zitten. Daar Hij ons
geschapen heeft is het logisch te veronderstellen dat Hij ons duidelijk gemaakt heeft wat Hij van ons
verwacht. Het is niet logisch om te beweren dat G-d de wereld geschapen heeft en daarna zei: „Doe maar
waar je zin in hebt.” Echter, Hij gaf ons een handleiding, waarin Hij ons instructies gaf hoe we moeten leven
en hoe we met Hem in contact kunnen blijven.
Alles wat we tot nu toe gezegd hebben, geldt voor de hele mensheid. Hasjem heeft niet alleen het Joodse
volk geschapen. Hij schiep al de volken van de wereld en gaf ook hun instructies hoe ze zouden moeten
leven. G-d bestaat niet alleen voor Joden.
Als dat zo is, wat is er dan zo speciaal aan Jodendom? In hoeverre zijn Joden anders dan ieder ander?

Hier komen we bij iets wat emoena genoemd wordt. Joden verbinden zich met HaKadosj
Emoena komt
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Baroech Hoe niet alleen door middel van hun kennis dat Hij bestaat. Zij beschouwen Hem niet
alleen als de Schepper van de wereld. Echter, zij hebben een liefdesverhouding met Hem. Wij

zijn als het ware met Hem „getrouwd.” „U verkoos ons vanuit alle volken; U had ons lief en vond ons
bekoorlijk.” 4 We hebben een unieke liefdesverhouding met HaKadosaj Baroech Hoe. Inderdaad, Joden
voelen zich speciaal en uniek, zelfs als zij niet begrijpen waarom. Er zijn Joden die zelfs niet op Jom
Kippoer vasten. Maar ze voelen heel sterk dat ze Joods zijn. Als ze zouden horen dat hun dochter met een
niet-Jood zou willen trouwen, zouden ze ontzet zijn. Waarom? Wat kan daar verkeerd aan zijn?
Laten we eens de vinger leggen op datgene wat de Joden anders maakt. Zijn Joden de „beste” mensen op de
wereld? Zijn ze het meest rechtschapen? Wat is er zo speciaal aan ons? De volgende allegorie wijst op een
antwoord. (Volgende week het derde deel.)

4. Siddoer, Amida van Sjelosj Regaliem.

na kennis


