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Overzicht van Parasjat Besjalach – Sjabbat Sjira (Sjemot 13:17-17:16)

aro stuurt ten slotte de Bné Jisraël Egypte uit. Hasjem leidt hen in de richting van Erets Jisraël, met
een wolk bij dag en een vuurzuil bij nacht, langs een omweg, om een oorlog met de Filisjtijnen te
vermijden. Paro betreurt het verlies van al zijn slaven en jaagt achter de Joden aan met zijn leger. De

Joden zijn enorm bang wanneer de Egyptenaren naderen, maar Hasjem beschermt hen. Mosjé heft zijn staf
op en Hasjem splijt de zee, waardoor de Joden in staat gesteld worden veilig over de droge zeebedding te
ontkomen. Paro, wiens hart door Hasjem verstijfd is, krijgt opdracht om er met zijn leger achteraan te gaan,
waarop de wateren van de zee zich over de Egyptenaren sluiten, die in de zee verdrinken. Mosjé en Miriam
leiden de mannen, respectievelijk de vrouwen in dankliederen. Na drie dagreizen bereiken de Israëlieten
Mara, waar de waterbronnen bitter blijken te zijn. Het volk klaagt. Mosjé doet op aanwijzing van Hasjem een
wonder en het water wordt drinkbaar. In Mara krijgen zij een aantal mitswot. Het volk klaagt tegen Mosjé en
Aharon dat het voedsel in Egypte beter was. Hasjem zorgt voor vlees in de vorm van kwartels en laat het
manna regenen, een soort wonderbrood dat iedere dag uit de hemel neerdaalt, behalve op Sjabbat. Daarom
valt er op vrijdag een dubbele portie om ook in de behoefte van Sjabbat te voorzien. Niemand kan meer dan
zijn dagelijkse portie inzamelen, behalve op vrijdag, wanneer men een dubbele portie kan inzamelen, zodat
de Joden op Sjabbat kunnen rusten. Een beetje manna wordt bewaard als aandenken voor toekomstige
generaties. Wanneer de Joden opnieuw klagen over gebrek aan water, produceert Mosjé op wonderbaarlijke
wijze water uit een rots. Dan vallen de Amalekieten aan. Jehosjoea leidt de Joden in de strijd, terwijl Mosjé
bidt voor hun welzijn.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Haftara Besjalach (Sjoftiem [Richteren] hoofdstuk 4 en 5)

Hoofdstuk 4: Israël zondigt en wordt onderworpen door de Kena’anieten. De Profetes Devora wordt de
leidster van de Joden. Zij zendt aan Barak een profetische boodschap om ten oorlog te trekken tegen de
vijand. De vijand wordt verslagen. Jaël doodt generaal Sisera. Bnei Jisraël doden Koning Javien.
Hoofdstuk 5: Het lied van Devora: Eerst wordt Hasjem geprezen. Er wordt een beschrijving gegeven van
Matan Tora. Daarna wordt Hasjem bedankt voor de recente overwinning. Vervolgens worden de Joden ge-
prezen die aan de strijd hebben meegedaan en een veroordeling van hen die dat hebben nagelaten. De won-
deren van de strijd worden opgenoemd. Meroz wordt vervloekt en Jaël gezegend. Er is valse hoop in het
kamp van Sisera. Conclusie: de gebeurtenissen hebben de macht die Koning Javien over Israël had, verbroken.

Het verband tussen de Haftara en de parasja
In Parasjat Besjalach zingt Mosjé het ‘Lied van de Zee’, nadat Hasjem de Bnei Jisraël gered heeft van het
Egyptische leger. In de Haftara zingt Devora een lied, nadat Hasjem de Joden geholpen heeft om het
Kena’anitische Juk af te werpen.
Een nadere beschouwing toont echter nog meer punten van overeenkomst:
 In de Tora staat dat Hasjem „het Egyptische legerkamp verwarde” (Sjemot 14:24). In de Haftara staat dat
„Hasjem Sisera en al zijn strijdwagens en heel zijn legerkamp verwarde” (Sjoftiem 4:15).
 In de parasja staat dat de Egyptenaren gestraft werden met vuur en water. Een vuurzuil uit de hemel
verhitte de zeebodem, en zij verdronken in de Rietzee. In de Haftara wordt verteld dat de Kena’anitische
wapenrusting verhit werd door de sterren en dat de vijand verdronk in de beek de Kisjon.
 In de parasja staat letterlijk: „Er bleef er niet over tot/dan één” (Sjemot 14:28). Dit dubbelzinnige vers kan
betekenen dat er niet meer dan één overbleef van het Egyptische leger, namelijk Paro zelf. In de Haftara staat
een soortgelijke uitdrukking: „Er bleef er niet over tot/dan één” (Sjoftiem 4:16). En inderdaad, Generaal
Sisera slaagde erin te ontsnappen van het strijdperk.
Verder verklaren onze geleerden dat de beek Kisjon de dode lichamen van de Sisera’s soldaten in de Rietzee
liet stromen. Wat had dat voor nut? De Rietzee was zijn prooi ‘ontnomen’ in de tijd van Paro, want Hasjem
had de Rietzee bevolen dat de dode lichamen van de Egyptrische soldaten voor de ogen van Bnei Jisraël op
het strand van de Rietzee zouden worden geworpen. Hasjem gaf de Rietzee nu de compensatie daarvoor in
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de vorm van de dode lichamen van de Kena’anitische soldaten.
Er lijkt nog een verband te zijn tussen Par’o en Sisera. Beiden vertelden hun onderdanen dat er geen
Opperrechter bestaat om hen te berechten. Hasjem zet voor beiden hemel en aarde in beweging om hun
ongelijk te bewijzen. Beide legers worden op wonderlijk wijze vernietigd en zij blijven beiden alleen over
om de waarheid te erkennen. Hebben zij werkelijk hun leven verbeterd? Volgens sommigen deed Paro
tesjoeva. En de nakomelingen van Sisera bekeerden zich tot het Jodendom [Volgens de Klie Jakar].

Inzicht in Parasjat Besjalach
Door Jacob Salomon

Op die dag redde Hasjem Israël uit de handen van de Egyptenaren, en Israël zag de Egypte-
naren dood op het strand van de zee.… en het volk vreesde Hasjem en zij hadden vertrouwen in
Hasjem en in Mosjé, Zijn dienaar. Toen zong Mosjé met de Israëlieten dit lied voor Hasjem
(14:30-1, 15:1).

Het Lied van Mosjé en de Israëlieten is een lied van dank. De eerste helft ervan prijst G-d als de
Almachtige Verlosser, verhaalt over hoe Hij recht deed met de Egyptenaren. Het tweede deel
bejubelt hoe de omringende volken zullen beven bij het horen van het lot van de Egyptenaren, en
zij zullen daarom G-d en Zijn volk vrezen. Het eindigt met een gebed dat G-d zal doorgaan hen in
de toekomst te begunstigen en te beschermen.
Deze afdeling roept verschillende vragen op:

1. Waarom krijgt deze passage bijzondere aandacht? Het valt op in het Sefer Tora, doordat het als
enige op verschillende lijnen anders geschreven wordt - zoals stenen in verband in een muur.
Bovendien hebben de Asjkenazische gemeenschappen de gewoonte om op te staan, als het wordt
gelezen in het openbaar - zoals ze ook doen voor de Tien Geboden.
2. G-d redde de Israëlieten van de Egyptenaren met vele wonderen. Wat was het bijzondere aan
dit wonder, dat het het enige wonder was waarvan gezegd wordt dat het tot effect had dat de
Israëlieten geloofden in G-d en in Mosjé, Zijn dienaar?
3. Waarom koos Chazal dit Lied als afsluiting van de Psoekei deZimra – de verzen van lofzegging –
in het dagelijks ochtendgebed? De Sjoelchan Aroech schrijft inderdaad dat iemand het waardig is
dat hem zijn zonden worden vergeven als hij deze afdeling bidt met intense vreugde, alsof hij
persoonlijk door G-d gered werd.
4. De Mechilta (op Sjemot 15:2) brengt de traditie dat de nederigste keukenmeid meer van G-d zag
aan de Rietzee dan de Profeet Jechezkel waarnam bij zijn G-ddelijke openbaring. En zelfs een ele-
mentair begrip van het eerste hoofdstuk van Jechezkel maakt deze uitspraak moeilijk te bevatten.

De volgende anecdote is uitgangspunt om het bovenstaande nader te overwegen.

Een vrouw bezocht eens de Belzer Rebbe en vroeg hem voor haar te bidden, zodat G-d haar zou helpen
een ernstig probleem te overwinnen. Hij antwoordde haar: „Heb vertrouwen!” Maar zei ze: „als ik ’s
ochtend bid, zeg ik de woorden: „G-d heeft gered ... en ze hadden vertrouwen in G-d. Als G-d mij helpt,
zal ik vertrouwen hebben." De Rebbe antwoordde: „Niemand heeft mij ooit kunnen verslaan, behalve
deze vrouw ...." (Geciteerd uit Rabbi C. Wischanski: Voor de Sjabbat tabel, blz. 90).

Hieruit volgt dat de gebeurtenissen, beschreven in het Lied, een ongeëvenaarde toename van het geloof ver-
oorzaakten bij de Israëlieten. De Artscroll-Stone Edition van Exodus wijst erop dat in de normale gang van
zaken we vaak G-d niet aan het werk zien. We zien en soms ervaren lijden, onrecht en kwaad, en we vragen
ons dan af hoe G-d dat kan laten gebeuren. Heel zelden, echter, is er een flits van inzicht dat maakt dat men-
sen begrijpen hoe alle stukjes van de puzzel in elkaar passen. In tegenstelling tot het pijnlijke begin van de
ballingschap en stadia op weg naar de uiteindelijke verlossing, zoals gezien door Ezechiël, waren de wonde-
ren van de Rietzee persoonlijk ervaren door alle Israëlieten daar aanwezig. Op zo’n moment bereikten ze het
begrip van hoe elke noot, elk instrument en elke deelnemer in G-ds symfonie van de Schepping zijn respec-
tievelijke rol speelt. Zoals de Or Hachajim erop wijst: „Toen zong Mozes en de Israëlieten” betekent dat
alleen toen, na het wonder van de Rietzee, waren zij in staat om te zingen. Pas toen - nadat ze persoonlijk de
harmonie in de schepping ervaren hadden. Bovendien, zoals R. Moshe Feinstein schrijft, erkenden de Isra-
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elieten een nieuwe dimensie van de grootheid van G-d, toen zij zagen hoe hetzelfde wonder dat de
rechtvaardigen gered had, tegelijk de G-ddelozen strafte.
Het splijten van de Rietzee en de verdrinking van de Egyptenaren veroorzaaakte niet alleen een nieuw niveau
van vertrouwen en geloof bij de Israëlieten. Het bracht hun ook de liefde voor G-d en bracht hen ook nader
tot Hem. De kracht achter het Lied was dankbaarheid: onvoorwaardelijke dank aan de Almachtige. Dit wordt
ontwikkeld in de volgende paragrafen.
Rabbi E.E. Dessler (Michtav Mi-Eliyahu, dl 3) ontwikkelt het idee dat wanneer iemand daadwerkelijk iets
geeft aan iemand anders, hij hem naderbij komt, hij voelt alsof hij een deel van hem wordt. De enige reden
dat een andere persoon een vreemdeling lijkt, is omdat men nog niets aan hem heeft gegeven. Rabbi Dessler
breidt dit idee uit door te zeggen dat wanneer een persoon oprecht bezorgd is met het goede en het welzijn
van iedereen waarmee hij in aanraking komt, hij spoedig zal voelen dat ze allemaal bij elkaar behoren,
allemaal hem dierbaar zijn. Hij legt de woorden: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Lev. 19:18) in de
letterlijke zin uit - door het geven van jezelf, vind je in je ziel dat jij en hij inderdaad één zijn.
Rabbi Dessler breidt dit principe uit door te zeggen dat hetzelfde geldt voor de liefde van G-d. Wanneer een
persoon dankbaarheid voelt voor Hem voor al het goede dat hij elke dag krijgt in zijn leven, zal hij op
natuurlijke wijze zijn dankbaarheid uiten door een offer of door gebed – aangeboden in oprechtheid. Door dit
te doen, wordt iemand een ‘gever’ aan G-d. Dit is de relatie die, zoals hierboven besproken, ervoor zorgt dat
de ‘gever’ de ‘ontvanger’ gaat liefhebben. Rabbi Dessler stelt dat op dit idee wordt gezinspeeld in de eerste
van de Tien Geboden: „Ik ben Hasjem, je G-d, Die je uit het land Egypte heeft gehaald, het huis van de
slavernij” (20:2). De bevrijding uit het huis van de slavernij is bedoeld om in ons gevoelens van dankbaar-
heid aan de Almachtige op te wekken, als een prelude op onze aanvaarding van Zijn Tora. En als men G-d
lief heeft, zal men Hem naar zijn beste vermogen willen dienen.
Daarom was het Lied een uitstorting van echte, onvervalste dankbaarheid, evenals van een hechter geloof.
Het kostte beide kenmerken om de Israëlieten nog dichter bij de Almachtige te brengen. Door zo'n intense
dankbaarheid aan G-d te hebben getoond, klampten ze zich inderdaad vast aan G-d: „En jullie, die zich vast-
klampen aan G-d, leven - jullie allen - vandaag (Dev. 4:4). Inderdaad, Rasji leidt uit de tekst (Sjoftiem 6:1,
Rasji t.p.) af dat de dankbaarheid van het lied van Devora zo oprecht was, dat het effect ervan was dat alle
voorgaande overtredingen van afgoderij door de Israëlieten vergeven waren. Het is die liefde voor G-d dat de
aanhoudende goede relatie tussen mens en G-d verzekert - vertegenwoordigd door de opstelling van het
„baksteen-verband' in alle drie de liederen - het Lied van Mosjé en de Israëlieten, het Lied van Devora
(Sjoftiem 5) en het Lied van David (Sjmoeël II, 22).
Dus als we het lied van Mosjé en de Israëlieten in onze dagelijkse gebeden opnemen, bevestigen we opnieuw
onze liefde voor Hem door middel van onze dankbaarheid voor alles wat we ontvangen. We keren terug naar
de positie van onze voorouders, en drukken het geloof en vertrouwen uit dat uiteindelijk de reden voor het
lijden van de wereld zal worden begrepen – dat de Waarheid zal geopenbaard worden, en dat ware
gerechtigheid zal uitgevoerd worden zoals in de generatie van de Exodus.

Talmoed DAF-Notities Sjabbat 92a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Normaal dragen op Sjabbat

Als men opzettelijk de Sjabbat-wetten overtreedt, na daartegen te zijn gewaarschuwd door twee getuigen, en
als men de handeling gedaan heeft op de normale manier, dan is men de doodstraf schuldig. Als men het
gedaan heeft zonder te weten dat het verboden is, moet men een chata’at – een zondoffer – brengen.
Eén van de verboden van Sjabbat is het dragen van een voorwerp over openbaar terrein of het overbrengen
van een voorwerp van privé-terrein naar openbaar terrein. Normaal dragen is als iemand iets in zijn linker of
rechter hand draagt, of het op zijn schouder of op zijn heup draagt. Eén van de abnormale manieren van
dragen, die de Misjna noemt, is iets in de mond meevoeren.
Tosafot werpt hierover een vraag op, gebaseerd op een andere Gemara (traktaat Keritot 13b), waar staat dat
iemand die verboden voedsel op Sjabbat eet, en dat naar buiten draagt, naar de straat, niet alleen schuldig is
aan het eten van het verboden voedsel, maar ook schuldig is aan het overbrengen van privéterrein naar
publiek terrein. De oplossing die Tosafot voorstelt is dat het normaal is om voedsel, dat men eet, in de mond
te vervoeren, terwijl onze misjna het heeft over dingen die geen voedsel zijn en die men normaliter niet in de
mond vervoert.



Jaargang IX, Nr. 376 SJABBAT SJALOM — PARASJAT BESJALACH 10 Sjevat 5771

4

Een ander voorbeeld van abnormaal dragen dat door de Geleerde Rav genoemd wordt, in naam van Rabbi
Chia, is het dragen van een voorwerp op het hoofd. Zelfs voor de mensen in de stad Chutzal, die gewend
waren om kruiken wijn en water op hun hoofd te dragen, werd een dergelijke manier van dragen op Sjabbat
niet als gewoon beschouwd, omdat het niet normaal is bij internationale standaards.

WWaatt iiss TTooee BBeeSSjjeevvaatt ((2200 jjaannuuaarrii))

Toe BeSjevat, de 15de dag van de Hebreeuwse maand Sjevat, wordt voor de eerste keer genoemd in de eerste
misjna van het Babylonische Talmoed traktaat Rosj Hasjana, als het Nieuw Jaar van de bomen. Dit heeft
halachische implicaties voor de berekening van de drie jaar van orla, gedurende welke periode alle vruchten
van de boom verboden zijn, en voorts voor de vruchten van het Sjabbat-jaar en voor de berekening van de
tienden. Vruchten die een bepaalde staat van ontwikkeling hebben bereikt vóór Toe BeSjevat worden niet
samen vertiend met vruchten die in een later stadium rijp worden. Deze datum bepaalt ook welk soort tiende
van toepassing is: Ma’aser sjenie – het tweede tiende – is van toepassing voor vruchten in het tweede jaar
van de zevenjarige agrarische cyclus, terwijl ma’aser ani – het tiende voor de armen – voor vruchten uit het
derde jaar geldt. (Of Toe BeSjevat het begin aanduidt van het sjemita-jaar voor vruchten is het onderwerp
van een levendig debat tussen de halachische autoriteiten, en wordt geciteerd door de Rasjasj [Rabbi Sjlomo
Straschun] en is te vinden aan het eind van de gemara.) Deze datum werd gekozen omdat dan de bomen
beginnen te ontwaken uit hun winterslaap, zoals te zien is aan de bloesems van de amandelboom (een van de
eerste bomen die begint te bloeien).
Volgens Kabbalistische begrippen heeft deze dag betekenis als de tijd van het jaar, wanneer de winter begint
voorbij te gaan. Licht wordt beschouwd als iets goeds, als een verlossing, terwijl duister beschouwd wordt
als iets slechts, ongeluk. In de winter duurt het licht van de dagen kort en de duister van de nacht is lang. Dat
begint een keer te nemen op Toe BeSjevat, dat beschouwd wordt als het eerste teken van een wedergeboorte
vanuit de duisternis.
De Kabbalistische geleerden maakten een soort „Sederavond” op Toe BeSjevat en dan dronken zij vier
bekers wijn. De eerste bevatte witte wijn, een symbool van de levenloze winterslaap. De tweede beker
bevatte een mengsel van witte en rode wijn, meer wit dan rood, de hernieuwde schepping, voortkomend uit
de winterslaap symboliserend. De derde beker bevatte meer rode dan witte wijn en de vierde was compleet
rood. De witte wijn symboliseert het bleke licht van de maan die gedurende de lange winternachten te zien
is, terwijl de rode wijn het sterke zonlicht symboliseert.
Wanneer wij naar het typische weerpatroon in Israël kijken, dan ontdekken wij dat daar hoofdzakelijk twee
seizoenen zijn, de winter, of het regenseizoen, dat kort na Rosj Hasjana begint, en het droge zomerseizoen.
Daardoor zijn de bewoners van Israël voor hun watervoorziening afhankelijk van de winterregens. Toe
BeSjevat is de datum dat het merendeel van de winterse regens gevallen is. Een boom beschermt zich tegen
de koude winter door in een soort winterslaap te gaan. De winterregens hebben geen positieve invloed op de
ontwikkeling van de toekomstige vruchten van de boom, net zo min als de dorre bladen daarvan profiteren,
maar afvallen. Echter met de komst van Toe BeSjevat begint het weer te veranderen. Het weer begint te
wisselen: de ene dag koud en regenachtig, de volgende dag mooi en zonnig. De lente nadert. De dagen
worden afwisselend warmer en de bomen beginnen hun voedingssappen te circuleren en te transporteren
naar hun bladeren, die beginnen te fotosynthetiseren. De Israëlische amandelboom is de eerste die begint te
bloesemen, kort na Toe BeSjevat, gevolgd door perzikken en abrikozen.
Chanata is de beginfase van de vrucht-ontwikkeling, hetgeen kort nadat de bloesems van de boom zijn
uitgekomen, begint. De Tanaïem verklaren dat wanneer de chanata na Toe BeSjevat optreedt, het grootste
deel van het voeding van de vrucht afkomstig is van de regens van de winter van dit jaar, terwijl de vruchten
die vóór Toe BeSjevat gebloeid hebben (hetgeen heel zelden gebeurt), die gevoed werden van de regens van
het vorige jaar.
Bijna alle volken op de wereld vieren het begin van hun nieuwe jaar en wensen elkaar dan een „Gelukkig
Nieuwjaar.” Joden kunnen dat viermaal per jaar zeggen! Vanaf de 1ste Nissan telt men de regeringsjaren van
een Joodse Koning en het is het begin van de jaarlijkse feestcyclus. De 1ste Eloel is de datum voor het
vertienden van de veestapel. De 1ste Tisjrei is de datum waarop de hele mensheid geoordeeld wordt, waarop
de telling voor de Sjemita- en Joweel-cyclus begint en voor het vertienden van groenten en graan. 15 Sjevat
is het Nieuw Jaar van de bomen voor het vertienden van de boomvruchten.
Het is de gewoonte om op deze dag van al de zeven soorten te eten, waarvoor het Land Israël bekend werd:
tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappelen, olijven en dadels. In Israël planten schoolkinderen op die dag
jonge boompjes.
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Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk negen (deel 2)

3. Iemand prijzen in bijzijn van zijn vijanden

Het wordt beschouwd als avak lasjon hara om iemand te prijzen in aanwezigheid van mensen die een hekel
aan hem hebben. Je lof kan de luisteraars provoceren om lasjon hara over hem te spreken. Zelfs als jouw
woorden geen lof bevatten, moet je zelfs iemands naam niet noemen in aanwezigheid van mensen die een
hekel aan hem hebben. Het gesprek zal vervolgens over hem gaan met de grote kans dat er lasjon hara
gesproken gaat worden.

Meneer Zilversmid en meneer Goudsmit mogen elkaar niet. Meneer van Koper mag niet tegen meneer
Goudsmit zeggen dat hij meneer Zilversmid zo aardig vindt, want daarmee verleidt hij meneer Zilver-
smid ertoe om te zeggen dat hij meneer Goudsmit helemaal niet zo aardig vindt en waarom niet, hetgeen
Lasjon Hara zou zijn.

Mevr. Cohen en mevr. Levi hebben een hekel aan elkaar. Mevr. Israeli mag niet tegen mevr. Cohen
zeggen dat ze een heerlijk recept van mevr. Levi gekregen heeft, want dat kan mevr. Kohen uitlokken om
een negatieve opmerking te maken over bijvoorbeeld de kookkunst van mevr. Levi, hetgeen Lasjon Hara
zou zijn.

4. Overdadige lof

Het is verboden om iemand overdadig te prijzen, zelfs als de luisteraars geen hekel aan hem hebben. Men is
dan geneigd om iets negatiefs aan het eind over de desbetreffende persoon te zeggen. Bovendien kan het
luisteraars er makkelijk toe verleiden om de overdadige lof wat af te zwakken met negatieve voorbeelden
van de fouten van het onderwerp van gesprek.

Joseef is zeer geslaagd in zijn leven. Geen wonder, hij is intelligent, goed bespraakt, geestig, vrijgevig,
maar wel wat arrogant.

Dit is Lasjon Hara.

5. Lof in aanwezigheid van een groep

Het is verboden om iemand te prijzen in aanwezigheid van een groep mensen, zelfs als je hem niet overdadig
prijst en zelfs als het je niet bekend is of er iemand bij aanwezig is die een hekel aan hem heeft. De kans is
namelijk groot dat iemand aan het eind een negatieve opmerking over het onderwerp van gesprek maakt.
Maar als niemand van de luisteraars hem kent, mag men lovend over iemand spreken, want dat zal dan geen
aanleiding vormen tot Lasjon Hara. Maar ook dan moet men niet overdadig prijzen.
Het is verstandig zich afzijdig te houden van groepen die over anderen praten. Het is bijna onvermijdelijk dat
een of andere fout van iemand vermeld wordt.

6. Het prijzen van een rechtvaardig persoon

Het is altijd toegestaan om een volkomen rechtvaardig persoon, die algemeen bekend staat om zijn
rechtschapenheid te prijzen, daar niemand iets negatiefs over hem kan zeggen, want als iemand dat toch doet,
weet iedereen dat hij liegt.

7. Lof dat een gebrek impliceert

Het is verboden iemand te prijzen als de lof tevens een gebrek in zijn karakter impliceert. Bijvoorbeeld:

Hij heeft altijd hele goede ideeën [implicerend: maar het blijft altijd bij ideeën].

8. Lof die kan schaden

Je mag niet iemand prijzen als hij daar uiteindelijk nadeel van ondervindt. Bijvoorbeeld door rond te
vertellen dat iemand altijd veel tsaddaka geeft. Dat kan gewetenloze individuen ertoe aanzetten hem lastig te
vallen.
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De kennis die aan emoena vooraf gaat
Door Rav Shimshon David Pincus

5e en laatste deel

Het leven is anders als Hasjem een realiteit is
De Mesillat Jesjariem schrijft (in hoofdstuk 19) dat als we bidden, we moeten weten dat Hasjem met ons is en ons
hoort. Het is alsof iemand met zijn vriend spreekt.
Iemand moet weten dat Hasjem hem hoort en hem lief heeft, net zoals hij weet dat zijn ouders van hem houden, of dat
hij van zijn kinderen houdt. Het moet net zo helder en duidelijk voor hem zijn. Hasjem is een zeer concrete en reële
persoonlijkheid. Hij is ons nabij en wij houden van hem.
Hasjem bezit iedere mogelijke eigenschap in onbegrenste mate. Hij ziet alles. Hij heeft onbegrenst lief. Iemand die zich
hier niet volledig van bewust is, mist een belangrijk onderdeel van het Jodendom. Joden zijn altijd partners van
HaKadosj Baroech Hoe. Ze hebben een verhouding met Hem en werken met Hem samen. Onze Geleerden zeggen
bijvoorbeeld (Sjabbat 119b):

Ieder die bidt… en „Wajechoeloe” zegt, wordt beschouwd alsof hij een partner van HaKadosj Baroech Hoe in de
schepping van de wereld is.

We noemen Hasjem Avinoe Malkeinoe – onze Vader en onze Koning. Het is moeilijk voor ons om te begrijpen wat een
koning is, want die hebben we nooit ontmoet. Maar ieder weet wat een vader is. In de ogen van een kind is een vader
iemand die er altijd voor hem is. Wanneer een kind gaat slapen en droomt, waakt zijn vader over hem. Hij is een zeer
machtige „vriend” en weldoener.
We moeten met Hasjem converseren als met een levend persoon. Hasjem is heel erg aardig, zeer zorgzaam, reuze sterk.
Hij houdt zich voortdurend met ons bezig en is uitermate in ons geïnteresseerd. We moeten met Hem omgaan zoals we
zouden omgaan met een mens met diezelfde eigenschappen.
Als we ons niet op die manier gedragen, heeft datgene wat we in Sjema zeggen geen enkele betekenis!
We kunnen op geen enkele manier begrijpen wat Hasjem werkelijk is. Daar denken we zelfs niet aan. We weten alleen
dat Hij bestaat en dan beschrijven we hoe Hij voor ons is. We zeggen als het ware: „Ik heb een rijke oom en hij heeft de
controle over het hele systeem. Hij zorgt voor alles wat ik nodig heb. Zijn bronnen zijn onbegrenst. Wie is Hij?
Hasjem!”
Wanneer iemand Sjemonee Esree davvent, spreekt hij rechtstreeks tegen Hasjem Zelf. Hij spreekt tegen een Wezen
waarvan hij de ware aard in het geheel niet kent. Maar zoals Hasjem onbegrenst en raadselachtig is, zo is Hij ook tot
alles in staat. Hij houdt zich met ons bezig, Hij hoort ons, Hij houdt van ons. Er zijn geen grenzen aan dat wat Hij kan
doen.
Misschien krijgen we een huis van onze vader, maar een echtgenoot/te krijgen we van Hasjem (staat er in Misjlei
19:14). Hasjem gaf ons onze ouders, Hij gaf ons het leven en gezondheid. Hij geeft grote geschenken. Of is een goede
gezondheid geen geschenk? En dat men ogen heeft om te zien en oren om te horen? Zijn dat geen geschenken?
Wanneer we op deze manier beginnen te denken, dan zouden we bijna buiten onszelf treden van pure opwinding. We
hadden ons nooit voorgesteld dat we zo’n vriend hebben.
Veel mensen zien de verhouding van Hasjem met ons als een abstract filosofisch begrip, omdat Hasjems ware aard niet
in menselijke terminologie gedefinieerd kan worden. Maar dit is niet de manier. Je moet leren leven met Hasjem.
Rabbijn Uri Zohar, een bekend Israelische komiek die tot Tora is teruggekeerd, vertelt dat toen hij afscheid nam van
zijn vrienden, zij hem vroegen om de laatste mop. Hij vertelde hun het volgende:

Twee godsdienstige jongemannen reden op een motorfiets. Een politieagent zag hen en besloot hen te betrappen bij
het overtreden van een verkeerswet. Ze reden verder en verder, met de agent achter hen aan, maar ze maakten geen
enkele overtreding. Ten slotte hield hij hen staande en vroeg: „Hoe hebben jullie het klaargespeeld om de hele tijd
dat ik achter jullie reed geen enkele verkeersovertreding te maken?”
Ze atwoordden: „Dat is niet zo moeilijk. Hasjem is met ons.”
„Aha!” riep de agent uit, „Nu heb ik jullie, met z’n drieën op een motorfiets!”

Dat is hoe een Jood leeft. Hasjem is voortdurend bij ons. Onze Geleerden zeggen:
Een man en vrouw… als ze lofwaardig zijn, is de Sjechina bij hen (Sota 17a).

Hasjem in zijn oneindige grootheid houdt Zich op alle mogelijke verschillende manieren met ons bezig. Hij kan met ons
communiceren zoals een man met zijn vriend praat. Dit betekent dat Hij verkoos „Zichzelf te verlagen,” zoals er
geschreven staat (Tehilliem 113:6): „Hij kijkt omlaag om in de Hemel en de aarde te kijken.” En tegelijk blijft Hij
Hasjem in al Zijn onbegrensde, raadselachtige grootheid.
Dit is emoena.


