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Sjabbat Zachor

Overzicht Parasjat Tsav (Wajjikra/Leviticus 6:1-8:36)

e Tora richt zich tot Aharon en zijn zonen om hen nog meer lessen te leren, die betrekking
hebben op hun dienst. De as van het korban olah – het offer dat de hele nacht op het altaar
brandt – moet daar door de kohen worden weggehaald, nadat hij zijn speciale linnen
kleren heeft uitgedaan. Het olah wordt gebracht door iemand die vergeten is een positief

gebod van Tora te doen. De kohen mag de huid houden. Het vuur op het altaar moet constant
brandend gehouden worden. Het korban mincha is een meel offer dat bestaat uit fijn meel, olie en
specerijen. Een handvol ervan wordt op het altaar verbrand en een kohen eet de rest op voordat het
gaat gisten. De parasja beschrijft de speciale korbanot die iedere dag door de kohen ĝadol geofferd
worden, en door de zonen van Aharon en hun toekomstige afstammelingen, op de dag van hun
inauguratie. Het korban chataat – het schuldoffer dat gebracht wordt na een onopzettelijke
overtreding, wordt beschreven, evenals de wetten voor het slachten en het sprenkelen van het
bloed van het korban asjam – het schuldoffer. De details van korbanot sjelamiem – verschillende
vredeoffers – worden beschreven, waaronder het verbod om het korban todah – het dankoffer –
ongegeten tot de ochtend achter te laten. Alle offers moeten verbrand worden, wanneer de tijd dat
zij gegeten mogen worden is verstreken. Een offerdier mag niet geslacht worden met de bedoeling
om het na de toegestane tijd te eten. Wanneer korbanot onrein zijn geworden, mogen zij niet meer
worden gegeten, maar moeten verbrand worden. Men mag een ritueel onrein korban niet eten.
Bloed en chelev – de verboden dierlijke vetdelen – mag men niet eten. Aharon en zijn zonen mogen
van ieder korban sjelamiem het borststuk en de schenkel hebben. De inauguratie ceremonie voor
Aharon, zijn zonen, het Misjkan en alle bijbehorende gebruiksvoorwerpen wordt beschreven.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Parasjat Zachor (I Sjmoeël 15:1-34, Asjkenaziem beginnen bij vers 2)

Door Reuben Ebrahimoff

Korte samenvatting van de Haftara

De Profeet Sjmoeël geeft aan Koning Sjaoel een G-ddelijke bevel door om het volk van de Amale-
kieten uit te roeien en om al hun bezittingen te vernietigen. Koning Sjaoel voert het gebod maar
gedeeltelijk uit. Hij heeft zijn twijfels en laat de koning van de Amalakieten, Agag, in leven en
diens veestapel grotendeels intact. Hasjem beslist dat voor deze ongehoorzaamheid Sjaoel gestraft
zal worden: hij moet sterven. De Profeet Sjmoeël verwijt Sjaoel diens gedrag en zegt hem dat
Hasjem het Koningschap van Sjaoel heeft afgenomen en het zal geven aan iemand anders, niet een
van zijn eigen nakomelingen. Tot slot doodt Sjmoeël eigenhandig de Amalekieten-Koning Agag.

Het verband tussen de Haftara en de parasja

Als maftier wordt deze week de afdeling van Amalek gelezen, hoe die Israël aanviel bij hun
uittocht uit Egypte. In de Haftara wordt Amalek daarvoor gestraft.

De moraal van het verhaal

De meeste Joden doen veel mitswot correct, maar bijna iedereen heeft wel een mitswa, waarvan hij
zegt: „Wacht even, ik doe al zoveel goede mitswot, deze mitswa hoef ik niet te doen, die doe ik wel
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op mijn manier,” daarmee Hasjems nadrukkelijke opdracht negerend, net zoals Sjaoel dacht: „Ik
voer die opdracht van Hasjem wel op mijn manier uit.” Laat iedereen eens nadenken wat zijn
eigen mitswa is die hij op zijn eigen manier (of helemaal niet) doet: Lasjon Hara – roddel? Kosjer
eten buitens huis? Autorijden op Sjabbat? Taharat misjpacha? Een klein lichtje aansteken op Sjabbat?
Laat ieder bij zichzelf nagaan wat hij kan verbeteren, beetje bij beetje. Hasjem zal de inspanning
merken en zeker helpen.

Maftier Parasja voor Parasjat Zachor (Devariem/Deuteronomium 25:17-19)

25 17 Denk aan wat Amalek je heeft aangedaan onderweg, toen jullie uit Egypte trokken. 18 Toen
hij jullie tegenkwam onderweg en jullie achterhoede aanviel, allen die verzwakt waren en
achteraan kwamen, toen je zwak en moe was en hij G-d niet vreesde. 19 En het zal zijn, dat als
Hasjem, je G-d, je van al je vijanden rondom rust gegeven zal hebben in het land dat Hasjem, je
G-d je geeft als een erfelijk bezit, dan moet je de herinnering aan Amalek uitwissen van onder de
hemel – vergeet dat niet!

17. Denk aan wat Amalek je heeft aangedaan – Wanneer je onbetrouwbaar bent geweest met
betrekking tot maten en gewichten, pas dan op voor provocatie door de vijand, zoals er geschre-
ven staat (Misjlei/Spreuken 11:1-2): „Oneerlijke weegschalen zijn iets afschuwlijks voor Hasjem,” en
daarna staat er geschreven: „Onrechtvaardigheid komt en vernedering komt.” (Rasji). Wie met
maten en gewichten knoeit en dus oneerlijk is, daagt de vijand, zoals Amalek, uit om hem te
vernederen. Of meer in het algemeen: Joden die zich niet strikt eerlijk gedragen, dagen antise-
mitisme uit.
De herinnering aan Amalek – Het is een gebod om de herinnering aan Amalek uit te wissen, zoals
er staat geschreven in vers 19. En het is tegelijkertijd een gebod om hun verradelijke aanval vanuit
een hinderlaag niet te vergeten, opdat je de haat tegen Amalek – tegen het kwaad in de wereld –
zult blijven voelen. Onze Geleerden hebben ons gezegd dat we dit ons mondeling moeten
herinneren, opdat we hun haat tegen het Jodendom niet zullen vergeten (Rambam, Hil. Melachiem 5:5).
18. Toen hij jullie tegenkwam onderweg – Het woord ָךְרָק (korcha) drukt toeval uit [van het woord

הֶרְקִמ – mikrè – toeval, dus Amalek kwam de Joden bij toeval in de woestijn tegen]. Maar een andere
betekenis ervan is dat het verband houdt met onreinheid [en dan houdt het verband met het
woord יִרֶק – kerrie – de onreinheid van een zaadlozing], want Amalek verontreinigde Israël door
homoseksuele relaties. En nog een andere betekenis: het woord ָךְרָק (korcha) houdt verband met het
woord רקֹו – kor – kou: Amalek koelde jullie af, want de volken waren [na alle wonderen bij de
uittocht uit Egypte] bang om met Israël oorlog te voeren. En toen kwam Amalek, die onbevreesd
de oorlog met Israël begon. Daarmee koelde hij de angst van de andere volken af om ook de oorlog
te beginnen (Rasji).
Allen die verzwakt waren – Dit slaat op degenen die verzwakt waren door hun zonden, want de
de Wolk had hen uitgeworpen van de bescherming van het kamp van de Israëlieten en daarom
liepen zij achteraan (Rasji).
Hij vreesde G-d niet – Hij viel laf de verzwakte en uitgeputte Joden in de achterhoede aan, omdat
hij G-d niet vreesde, maar de mensen vreesde. Wie moedig is en op G-d vertrouwt, valt van voren
aan (RAV). Jotschak Zev Soloveitchik).
19. De herinnering – In het Hebreeuws moet dit woord volgens sommige autoriteiten worden
uitgesproken als zéger, en volgens anderen als zègger. Daarom moet de voorlezer dit deel van vers
19 op Parasjat Zachor (de Sjabbar vóór Poeriem) twee maal lezen, d.w.z. op beide manieren.
Dan moet je de herinnering aan Amalek uitwissen – Tot de laatste man en het laatste dier, zodat
niemand kan zeggen: „Dit dier was van Amalek” (Rasji).
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Inzicht in Parasjat Tsav
DANKBAARHEID VOOR GRENZEN
Een soort korban (offerande) gebracht in de Tempel was het dankoffer (Toda):

„Dit is de wet aangaande het vredesoffer (Sjelamiem) ... Indien de offerande dient als een dankoffer
dan wordt het gebracht samen met ongezuurde broden ...” (Lev. 7/11-12).

Wie bracht deze offerande? De Talmoed noemt verscheidene voorbeelden:

„Vier categorieën van mensen dienen dankoffers te brengen: 1. zij die de zeeën bevaren, 2. zij die
door de woestijn trekken, 3. de genezen zieken en 4. gevangenen die weer vrij kwamen” (Berachot 54).
Waarom kozen de Wijzen precies deze vier categorieën als voorbeeld van mensen die G'd dienen
te danken in het openbaar (in een kehilla/gemeente van minstens 10 volwassen mannen)?
Het ligt niet in onze natuur om dankbaarheid te tonen. De menselijke ziel is geprogrammeerd om
altijd meer te willen. „De ziel is nimmer tevreden” (Klaagliederen 6/7). Mensen kijken naar de
toekomst, niet naar wat achter hen ligt. We proberen gedurig ons lot te verbeteren, te
experimenteren en nieuwe einders te ontdekken. Het is natuurlijker voor ons om dingen als
vanzelfsprekend te beschouwen dan om een balans op te maken. Ware erkenning en dankbaarheid
voor wat we hebben komt via tegenstellingen: enkel wanneer we iets niet meer hebben of wanneer
we horen dat anderen gebrek lijden beginnen wij werkelijk dankbaar te zijn.
Een ander slecht gevolg van de menselijke karaktertrek om alsmaar te streven naar meer is onze
neiging om tegen algemeen aanvaarde regels in opstand te komen.. Dit uitdagen van grenzen is
bijzonder uitgesproken in de overgangsperioden (twee-jarigen in hun verandering van babies naar
kinderen, teenagers in hun overgang van kinderen naar volwassenen). Waar deze uitdaging
noodzakelijk is voor individuele en gemeenschappelijke groei, kan men bepaalde beperkingen
enkel ten koste van groot gevaar negeren. Over het algemeen gesproken, zijn er vier soorten
grenzen die mensen in hun drang naar vrijheid en onafhankelijkheid doorgaans negeren. Zij lijden
onder de resultaten van dit rebelleren tegen natuurlijke of morele grenzen en kunnen dienen als
een les voor anderen.
De eerste groep bestaat uit hen die trachten om de grondwetten van de natuur, die mensen
regeren, te trotseren. Een voorbeeld hiervan is iemand die het land verlaat en zijn leven op het spel
zet door de zeeën te bevaren. Buiten zijn natuurlijke habitat, zal deze persoon zeker leren
dankbaar te zijn voor de veiligheid en het normale van leven op het vaste land.
De tweede groep behelst diegenen die rebelleren tegen de wetten van de staat. Rationele, eerlijke
staatsregels helpen het gemeenschapsleven te regelen. Zij die door wetten geregelde
samenlevingen opgeven door uit te wijken naar de woestijn of de grens zullen snel leren hoe
belangrijk wetten en ordening toch zijn.
De derde groep bestaat uit diegenen die de wetten van persoonlijke zorg negeren. Hun interessen
en verlangens zijn belangrijker dan de noodzaak te zorgen voor hun lichamelijke behoeften. Eerst
wanneer zij ziek worden krijgen zij begrip voor het belang van de gezondheids- en hygiënische
regels.
De laatste groep bestaat uit hen die in hun gulzigheid naar ongebrijdelde vrijheid ethische en
morele normen en regels der maatschappij verwerpen. Hun acties zijn een bedreiging voor
anderen in de gemeenschap, in het bijzonder de zwakken. Zij dienen gevangen worden gezet ten
einde het kwaad dat zij kunnen doen binnen de perken te houden. Hopelijk zullen ze dan tot het
inzicht komen dat het zoveel beter is om genoegen te nemen met een begrensde vrijheid buiten de
muren van de gevangenis dan met een totaal ontbreken van vrijheid.
Deze vier categorieen dienen hun dank te betuigen – indien zij hun dwaasheid overleven! — en
dienen als een voorbeeld voor anderen om toch waardering te hebben voor de natuurlijke, fysische
en ethische grenzen die het leven leefbaar maken.

(vertaald uit Ein Eyah II, blz. 252 door Wiesje de Lange)

Copyright © 2006 by Chanan Morrison
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De Haftara voor Sjabbat Zachor uit Sjmoeël I/Isamuel 15:1-35
(Uit de nieuwe Tanach/Bijbel-vertaling door Zwi Goldberg)

15. 1 Op een keer zei Sjmoeël tegen Sjaoel: „Hasjem heeft mij gezonden om u tot koning over Zijn
volk, over Israël te zalven, daarom, luister nu naar de woorden van Hasjem. 2 Dit heeft Hasjem
Tsevaot gezegd: ‘Ik herinner Me wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij [een hinderlaag] legde
op de weg, toen Hij optrok uit Egypte. 3 Ga nu en versla Amalek en vernietig alles wat hij heeft.
Heb geen medelijden met hem, maar dood alles en iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en
zuigelingen tot de bejaarden, runderen en schapen, tot de kamelen en ezels toe.’
4 Sjaoel riep nu het volk samen en monsterde hen door middel van lammeren: tweehonderduizend
man voetvolk en tienduizend man van Jehoeda. 5 Sjaoel kwam tot aan de stad van Amalek en hij
vocht [met hen] in de vallei. 6 Sjaoel zei tegen Kenieten: „Ga weg, trek je terug van de Amalekieten,
voordat ik jullie met hen vernietig, want jullie zijn goed geweest voor al de Israëlieten toen die uit
Egypte trokken.” Daarop trokken de Kenieten zich terug uit Amalek. 7 En Sjaoel versloeg Amalek,
van Chavila tot waar men naar Sjoer gaat, dat vlak voor Egypte ligt. 8 Hij nam Agag, de koning
van Amalek, levend gevangen, maar heel het volk roeide hij uit met het zwaard. 9 Sjaoel en het
volk spaarden Agag echter en samen met het beste van de schapen, de runderen, de vette stieren,
de vette schapen en alles wat waarde had en zij waren niet bereid dat te vernietigen; maar alles
wat weinig waarde had of wat verachtelijk was, dat vernietigden ze.
10 Toen kwam het woord van Hasjem tot Sjmoeël en zei: 11„Ik heb spijt dat Ik Sjaoel tot koning heb
aangesteld want hij heeft zich van Mij afgewend en hij heeft zich niet aan mijn woorden
gehouden.” Dit maakte Sjmoeël erg verdrietig en hij schreeuwde het de hele nacht uit tegen
Hasjem. 12 Vroeg in de ochtend stond Sjmoeël op, om naar Sjaoel te gaan. Er was tegen Sjmoeël
verteld: „Sjaoel is naar Karmel gegaan en heeft daar een monument voor zichzelf gemaakt,
[waarna] hij is teruggekeerd en is afgedaald naar Gilgal.” 13 Sjmoeël kwam bij Sjaoel en Sjaoel zei
tegen hem: „Wees gezegend door Hasjem; ik heb gedaan wat Hasjem gezegd heeft. 14 Maar Sjmoeël

15. 1. Luister nu – De vorige keer heeft u dwaas gehandeld, luister nu goed (Rasji).
2. Ik herinner Me wat Amalek Israël heeft aangedaan – En dat wil Ik nu wreken (Radak).
3. Tot de kamelen en ezels toe – Want als er iets van de buit overblijft, zal niet voldaan zijn aan het gebod om de herinnering aan
Amalek uit te wissen (Dewariem 25:19) (Radak). Rasji verklaart: Zij waren tovenaars en zij konden zichzelf veranderen, zodat zij op
dieren leken.
4. Door middel van lammeren – [Lett.: te Telaïem.] Dit is de naam van een plaats (Radak). Maar Rasji verklaart: Hij gaf opdracht
dat iedereen een lam zou nemen van de kudde van de koning, omdat het verboden is Joden te tellen, want er staat geschreven
(Bereisjiet 32:132): „Dat niet geteld zal kunnen worden.” [Dus Sjaoel telde hen door de lammeren te tellen.]
5. En hij vocht in de vallei – Onze Rabbijnen zeggen: hij vocht met zichzelf in de vallei en redeneerde: wanneer wegens één enkele
dode de Tora gebiedt dat een kalf in de vallei onthoofd moet worden (Dewariem 21), hoeveel te meer dan voor al die doden.
Wanneer de mensen gezondigd hebben, wat hebben de dieren dan misdaan? (Rasji) En wat hebben de kinderen misdaan? Toen werd
een stem uit de Hemel gehoord die zei: „Probeer niet rechtvaardiger te zijn dan je Schepper” (Joma 22b). Sjaoel maakte zich zorgen
over al die mensenlevens die hij moest doden, terwijl Tora gebiedt een kalf te doden als er één enkele dode gevonden wordt, dus de
waarde van een mensenleven is zeer groot. Abarbanel zegt dat het Satan was, die Sjaoel deze gedachten ingaf, want als Amalek
gedood en uitgeroeid zou worden, zou Satan machteloos worden.
6. De Kenieten – De afstammelingen van Jitro, die woonden in de woestijn Jehoeda, ten zuiden van Arad. Zij waren naar Javets
gegaan om daar Tora te leren. Arad, dat is Amalek. De Kenaänitische koning van Arad was Amalek, want er staat geschreven
(Bamidbar 21:1): „Die in het zuiden woont” en Amalek woonde in het zuiden (zie daar 13:29).
Al de Israëlieten – Want Mosjé en Aharon en al de oudsten van Israël namen deel [aan de maaltijd met Jitro. Zie Sjemot 18:12]. Het
is daarom alsof hij goed was voor alle Israëlieten (Rasji). Doordat Jitro Mosjé advies gaf betreffende zijn rechtszittingen (Sjemot
18:14-23), had heel Israël daar voordeel van (Radak).
7. Tot waar men naar Sjoer gaat – Tot de weg naar Sjoer (Metsoedat David).
11. Hij schreeuwde het uit – Hij bad tot Hasjem voor Sjaoel (Mahari Kara).
12. Hij heeft daar een monument opgericht – Hij bouwt een altaar voor zichzelf. Dat is het altaar waarover gesproken wordt [in
I Melachiem 18:30] betreffende Eliahoe: „En hij repareerde het altaar van Hasjem, dat verwoest was.” Maar Jonatan vertaalt: Hij
bereidt daar een plaats voor zichzelf, om de buit te verdelen.” (Rasji). Het was een monument (Mahari Kara).
Hij is teruggekeerd naar Gilgal – Om daar offers te brengen voor Hasjem, voor al het goeds dat Hij voor Zijn volk gedaan had,
want daar, in Gilgal, had voor het eerst het Misjkan gestaan (Radak).
13. Wees gezegend door Hasjem – Moge Hasjem u zegenen, want ik heb gedaan wat Hasjem gezegd heeft, zoals u mij heeft
opgedragen. Daarom verdient u Zijn zegen (Metsoedat David). [Sjaoel meende oprecht dat hij gedaan had wat Hasjem hem had
opgedragen.]
14. Wat is dat geblaat van de schapen – Als u gedaan had wat Hasjem u had opgedragen, hadden we geen geblaat van schapen
kunnen horen (Metsoedat David).
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antwoordde: „Wat is dan het geblaat van de schapen in mijn oren en wat is dat geloei van de
runderen dat ik hoor?
15 Sjaoel zei: „Die hebben ze van de Amalekieten meegenomen, want het volk wilde de beste
schapen en runderen sparen, om ze te offeren voor Hasjem, uw G-d, maar de rest hebben we
vernietigd.”
16 Maar Sjmoeël zei tegen Sjaoel: „Stop! Dan zal ik u vertellen wat Hasjem vannacht tegen mij
gezegd heeft.” „Spreek!” antwoordde hij. 17 Sjmoeël zei nu: „Hoewel u klein bent in uw eigen ogen,
bent u het hoofd van de stammen van Israël en Hasjem heeft u tot koning over Israël gezalfd. 18 En
Hasjem heeft u op weg gestuurd en gezegd: „Ga de zondaars vernietigen, de Amalakieten, voer
oorlog tegen hen totdat zij vernietigd zijn.” 19 Waarom heeft u niet geluisterd naar wat Hasjem
gezegd heeft, maar wierp u zich op de buit en deed u wat slecht was in de ogen van Hasjem?”
20 En Sjaoel antwoordde Sjmoeël: „Maar ik heb wel naar de stem van Hasjem geluisterd. Ik ben
gegaan waarheen Hasjem mij gezonden heeft en ik heb Amalek [hier] gebracht en de [rest van de]
Amalekieten heb ik gedood. 21 En het volk heeft van de verboden buit alleen de beste schapen en
runderen genomen om voor Hasjem, uw G-d te offeren te Gilgal.”
22 Maar Sjmoeël zei: „Zou Hasjem meer prijs stellen op brand- en vredesoffers dan in gehoor-
zaamheid aan het woord van Hasjem? Gehoorzaamheid is beter dan de mooiste offers, luisteren [is
beter] dan het vet van de rammen. 23 Want weerspannigheid is als de zonde van toverij,
eigenzinnigheid is slecht, als afgoderij. U heeft het woord van Hasjem verworpen, [daarom] heeft
Hasjem u van het koningschap verworpen.”
24 Sjaoel antwoordde Sjmoeël: „Ik heb gezondigd want ik ben ongehoorzaam geweest aan het

15. Die hebben ze van de Amalekieten meegenomen – Sjaoel bevestigde dat die inderdaad van de Amalekieten afkomstig waren,
maar dat het volk die niet had meegenomen om voor zichzelf te houden maar om voor Hasjem te offeren uit dank wat Hij voor hen
gedaan had, iets wat Sjaoel toch moeilijk kon verhinderen? (Metsoedat David).
Hasjem, uw G-d – Dit zei hij uit eerbied voor Sjmoeël (Radak).
Maar de rest hebben we vernietigd – Wat niet geschikt was om te offeren (Metsoedat David).
16. Stop –Sjaoel toonde geen berouw over wat hij verkeerd gedaan had maar verdedigde zich. Dat maakte zijn overtreding nog erger
en daarom onderbrak Sjmoeël hem (Malbiem). Rasji vertaalt: „Wacht even!” Abarbanel vat het op als een verzoek om te mogen
spreken.
Spreek, zei hij – Er staat letterlijk: „Zeiden zij.” Het waren de Oudsten die spraken (Radak).
17. Hoewel u klein bent in uw eigen ogen – Naar aanleiding van Sjaoels verklaring dat het volk de beste schapen en runderen wilde
sparen, dat wil zeggen, het volk, niet hij, en hij wilde hun dat niet beletten, daarom wees Sjmoeël hem erop dat hij het hoofd was van
het volk en dat Hasjem hem tot koning gezalfd had om het volk te leiden en van overtreding te weerhouden. Nu hij hen niet van
overtreding weerhouden had, was het alsof hij ermee had ingestemd (Radak).
U bent het hoofd van de stammen – Jonatan vertaalt: De stam Binjamin ging als eerste van heel het volk de (Riet-) zee in, zoals er
geschreven staat [Tehilliem 68:28]: „Binjamin, de jongste, regeert over hen” (Rasji). In de Talmoed, traktaat Sota [36b-37a] staat dat
Rabbi Meïr zei: toen al de stammen met elkaar twistten wie het eerst de zee in zou gaan, naam Binjamin het initiatief en ging als
eerste. Daarmee haalde hij zich, de jongste van allen, de woede van de andere stammen op de hals, maar daar trok hij zich niets van
aan. Dat is de betekenis van wat er geschreven staat in Tehilliem 68:28. Daarom verdiende de stam Binjamin dat het Heiligdom op
zijn grondgebied zou komen te staan.” Jonatan verklaart dat daarom de eerste koning uit de stam Binjamin werd gekozen. Echter
Sjaoel miste deze eigenschap van zijn voorvaderen en durfde niet tegen de wens van het volk in te gaan.
18. Totdat zij vernietigd zijn – Het volk zal hen vernietigen (Rasji).
19. Waarom heeft u niet geluisterd – En hen volledig uitgeroeid? (Metsoedat David).
Maar wierp u zich op de buit – Hij vloog erop af, zoals een vogel op zijn prooi (Rasji). Omdat u zich er niet tegen verzette, is het
alsof u dat zelf deed (Metsoedat David).
20. En Sjaoel antwoordde Sjmoeël – Hij viel hem in de rede, voordat Sjmoeël hem over de profetie kon vertellen (Radak).
En ik heb Amalek hier gebracht – Ik heb hem weliswaar niet gedood, maar hier is hij, tot uw beschikking (Metsoedat David). Ik
heb hem gevangen genomen (Radak).
21. Het volk heeft genomen – Niet ik, ik ben onschuldig (Metsoedat David).
22. Gehoorzaamheid is beter dan offers – Volgens vertaling Mahari Kara. Offers dienen om verzoening te verkrijgen voor begane
zonden. Het is beter geen zonden te begaan, dan hoeven er ook geen offers gebracht te worden (Ralbag).
23. Weerspannigheid is als toverij en afgoderij – En de straf is daarom ook hetzelfde (Rasji). Radak verklaart: Wie op toverij
vertrouwt, begaat een ernstige overtreding, want hij vertrouwt niet meer op Hasjem, maar op afgoden. De zonde van weerspan-
nigheid is even groot, want wie zich tegen Hasjem verzet, voert niet Zijn geboden uit omdat hij meent dat het goede en het slechte
niet van Hasjem afkomstig zijn en daarom is hij niet bang om van G-ds geboden af te wijken. Hij ontkent dus, net als een
afgodendienaar, G-ds heerschappij over het universum (Radak). Sjmoeël legde Sjaoel uit dat hoe meer hij zijn onschuld volhield, des
te groter zijn zonde werd: de oorspronkelijke zonde was te vergelijken met toverij, dat hij zijn onschuld volhield, stond gelijk aan
afgoderij (Meam Loëez).
24. Ik was bang voor het volk – Rasji verklaart: Sjaoel was bang voor Doëg, het hoofd van het Sanhedrin, die in hoog aanzien stond
bij het volk. Volgens Midrasj Sjaoel verbood Doëg de Edomiet dat Agag gedood zou worden (Meam Loëez).
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gebod van Hasjem en uw woorden, want ik was bang voor het volk en ik luisterde naar hen. 25 Maar
vergeef nu toch mijn zonde, keer met mij terug, dan zal ik mij voor Hasjem neerwerpen. 26 Maar
Sjmoeël antwoordde Sjaoel: „Ik zal niet met u terugkeren, want u heeft het woord van Hasjem
verworpen en Hasjem heeft u verworpen als koning over Israël.” 27 Hierop draaide Sjmoeël zich
om, om weg te gaan, maar hij greep hem bij de hoek van zijn jas, zodat die scheurde. 28 En Sjmoeël
zei tegen hem: „Hasjem heeft vandaag het koningschap over Israël van u afgescheurd; Hij heeft
het aan iemand anders gegeven, die waardiger is dan u. 29 En ook spreekt de Glorie van Israël
nimmer onwaarheid en heeft nooit spijt, want Hij is niet als een mens, die berouw heeft.” 30 Hij
[Sjaoel] zei: „Ik heb gezondigd. Bewijs mij nu eer in aanwezigheid van de Oudsten van mijn volk
en in aanwezigheid van Israël en keer met mij terug, dan zal ik mij voor Hasjem , uw G-d,
neerwerpen.” 31 Toen ging Sjmoeël met Sjaoel mee terug en Sjaoel wierp zich neer voor Hasjem.
32 Daarop zei Sjmoeël: „Breng Agag, de koning van de Amalekieten bij mij.” En Agag ging
hooghartig naar hem toe en Agag zei: „De bitterheid van de dood is geweken.” 33 Maar Sjmoeël
zei: „Zoals uw zwaard vrouwen kinderloos gemaakt heeft, zo zal uw moeder kinderloos zijn
tussen de vrouwen.” Hierop hakte Sjmoeël Agag in stukken voor Hasjem in Gilgal.
34 Sjmoeël ging nu naar Rama en Sjaoel ging naar zijn huis in Givat-Sjaoel. 35 Nooit zag Sjmoeël
Sjaoel weer tot de dag van zijn dood, want Sjmoeël treurde om Sjaoel, en Hasjem had spijt dat Hij
Sjaoel tot koning over Israël had aangesteld.

25. Dan zal ik mij voor Hasjem neerwerpen – Sjaoel wilde dat Sjmoeël aanwezig was als hij Hasjem om vergeving zou vragen,
want daarmee zou hij meer kans hebben op vergiffenis (Malbiem).
27. Maar hij greep hem bij de hoek van zijn jas, zodat die scheurde – Volgens de eenvoudige verklaring greep Sjaoel de jas van
Sjmoeël, die weg wilde gaan, om hem tegen te houden, opdat hij met Sjaoel zou meegaan, wanneer hij zich voor Hasjem zou
neerwerpen. Maar in de Midrasj [Ruth Rabba 7:12] is hierover een meningsverschil Volgens sommigen was het inderdaad Sjaoel die
de jas van Sjmoeël scheurde, maar volgens anderen was het Sjmoeël, die de jas van Sjaoel inscheurde, waarmee hij hem een teken
gaf, dat degene die de hoek van zijn jas zou afsnijden, in zijn plaats zou regeren. En dat was de betekenis van wat Sjaoel zei
[verderop, (24:21) tegen David, toen die een stuk van zijn jas had afgesneden: „Ik weet dat jij zult regeren” (Rasji). Radak citeert de
mening in die Midsrasj, dat Sjmoeël zijn eigen jas inscheurde, zoals de rechtvaardigen zich inscheuren wanneer hun plannen niet
uitkomen [het was Sjmoeël die Sjaoel tot koning zalfde].
28. Hasjem heeft vandaag het koningschap van u afgescheurd – Nachmanides zegt dat een slecht besluit van Hasjem kan worden
teruggedraaid, als men berouw toont en tot inkeer komt, maar als een besluit gepaard gaat met een teken van een profeet, dan is het
onherroepelijk (Malbiem). Hierboven (13:14) had Sjmoeël al aangekondigd dat Hasjem het koningschap van Sjaoel zou afnemen,
maar dat besluit was nog niet definitief, want het kon nog worden teruggedraaid door goede daden en berouw. Nu dat Sjaoel voor de
tweede maal een ernstige fout gemaakt had, zou het koningschap spoedig van hem worden afgetrokken (Radak).
Iemand anders – David (Metsoedat David).
29. De Glorie van Israël spreekt nimmer onwaarheid – Wanneer Hij iets goeds belooft aan iemand, die het verdient (Rasji).
Hasjem heeft het volk van Israël een koning beloofd, en daar komt Hij niet van terug (Radak).
Want Hij is niet als een mens die berouw heeft – Want een mens kan berouw hebben van het goede dat hij iemand beloofd heeft,
omdat hij nu kwaad op hem is. Maar Hasjem is niet zo, Hij verandert niet van stemming. Daarom komt Hij niet terug op Zijn belofte
aan Israël, maar Sjaoel had Hij niets beloofd, die kreeg het koningschap slechts voor zolang hij dat waard zou zijn (Radak).
30. Bewijs mij nu eer in aanwezigheid van de oudsten en het volk – Opdat zij mij niet gaan minachten, terwijl ik nog in leven ben
(Mahari Kara).
31. Toen ging Sjmoeël met Sjaoel mee terug – Om hem niet beschaamd te maken voor het volk (Ralbag).
32. Hooghartig – [In het Hebreeuws: ma’adanot]. Jonatan vertaalt: „verwend, hooghartig,” trots als een koning (Rasji). Hij was zijn
hele leven verwend (Mahari Kara). Hij was verheugd dat hij zou sterven, want hij verkoos de dood boven gevangenschap en
vernedering (Radak). Een alternatieve vertaling door de meeste commentatoren: In ketenen.
De bitterheid van de dood is geweken – Aldus de vertaling van Ralbag. Toen Agag de heilige en zachtaardige verschijning van
Sjmoeël zag, dacht hij: deze man zal mij niet doden. Maar Rasji en Radak vertalen: „De bitterheid van de dood keert zich naar mij,”
d.w.z. de dood nadert.
33. Hierop hakte Sjmoeël Agag in stukken – In vier stukken (Rasji). Amalek werd gestraft voor zijn eigen wreedheid. Hij was de
enige die Israël aanviel, toen het uit Egypte trok en vele slachtoffers maakte onder de Israëlieten, waarbij hij vrouwen weduwe en
moeders kinderloos maakte. Amalek is de personificatie van de redeloze haat tegen Joden. Onze Geleerden vertellen dat in de nacht
voor zijn dood Amalek gemeenschap had met een slavin, waaruit later Haman zou voortkomen. Dat zou voor hem de troost zijn dat
de bitterheid van eeuwige dood, namelijk te sterven zonder nakomelingen, van hem was afgeweken, maar Sjmoeël liet hem weten dat
zijn nakomelingen later door Ester zouden worden vernietigd (Meam Loëez)..
35. Nooit zag Sjmoeël Sjaoel weer – Sjmoeël ging nooit meer naar Sjaoel, maar Sjaoel ging nog wel een keer naar Sjmoeël [v.
19:24] (Meam Loëez).
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Haman, erfgenaam van Amalek
Door Rabbi Shraga Simmons, Jesjiwa Aish HaTorah

Amalek, het volk dat het kwaad personificeerde, beweerde dat G-d niet aanwezig is in deze wereld en
dat alles slechts bij toeval gebeurt

„Denk eraan wat Amalek je heeft aangedaan toen je op weg was bij je vertrek uit Egypte. Hoe hij je
getroffen heeft en de zwakken in je achterhoede aanviel, terwijl jij afgemat en vermoeid was en G-d niet
vreesde” (Dewariem 25:17-18).

Hasjem zei tegen Mosjé: „Schrijf dit ter herinnering in een boek…, dat Ik de naam van ‘Amalek onder de
hemel volkomen zal uitroeien.”

Ja’akov en ‘Esav

Geen enkele keer per jaar is de Synagoge zo wild als bij het lezen van Megillat Esther: iedere keer wanneer
de naam van Haman gelezen wordt, barst de gemeente uit in een oorverdovend lawaai van ratels, klapper-
pistooltjes en sirenes. Sommigen schrijven Hamans naam op de zolen van hun schoenen en vegen dat uit,
anderen schrijven zijn naam in was en smelten dat!

Wie was Haman en vanwaar die obsessie om zijn naam uit te wissen?

Om dat te begrijpen moeten wij teruggaan naar de tijd van Ja’akov onze voorvader. Ja’akov had een twee-
lingbroer Esav, die een levenslange rivaal was – zo erg, dat Esav zijn hele leven getracht heeft om Ja’akov te
doden (zie Bereisjiet 27:41).

De Midrasj zegt dat toen Esav oud was geworden, hij zijn kleinzoon Amalek bij zich riep en zei: „Ik ben er
niet in geslaagd om Ja’akov te doden. Nu vertrouw ik aan jouw en je nakomelingen de belangrijke opdracht
toe om Ja’akovs nakomelingen, het Joodse volk te doden. Voer deze opdracht voor mij uit. Wees medogen-
loos en toon geen genade.”

Trouw aan zijn missie heeft Amalek de hele geschiedenis door getracht de Joden te vernietigen. Bijvoorbeeld
in Sjemot 17:6 viel Amalek de Joden aan uit pure haat – Amalek leefde in een veraf gelegen land en werd
niet door de Joden bedreigd.

Maar wat heeft Amalek te maken met Poeriem? De Rol van Esther (3:1) identificeert Haman als een afstam-
meling van Agag, de koning van Amalek, die door koning Sjaoel in leven werd gelaten. Hamans behoefte
om het Joodse volk uit te roeien was een uitdrukking van een lang bestaande nationale traditie.

Toeval tegenover plan

Het conflict ligt echter veel dieper dan alleen maar een „broedertwist.” Filosofisch gezien staan Amalek en
het Joodse volk diametraal tegenover elkaar aan weerskanten van het spectrum.

De Talmoed vraagt: Wat is de betekenis van „hoe hij [Amalek] je getroffen (karcha) heeft…” (Dew. 25:18)?
Het Hebreeuwse woord karcha betekent letterlijk ‘toeval’. De hele filosofie van Amalek is dat er geen G-dde-
lijk plan of voorzienigheid bestaat in de wereld. Alles gebeurt bij toeval, gedicteerd door kans, geluk en lot.
Daarom eindigt het vers met „… en G-d niet vreesde” Amalek erkende G-d niet.

Aan de andere kant, Ja’akov en zijn nakomelingen de Joden vertegenwoordigen geweten en moraal. De
wereld heeft een doel en betekenis en ieder individu is geschapen naar het evenbeeld van G-d. Vanuit deze
basis hebben de Joden in de wereld het begrip monotheïsme geïntroduceerd, gelijkheid voor alle mensen en
universele opvoeding. Dit is de essentie van wat de profeet beschrijft als „een licht te zijn voor de volken”
(Jesjajahoe 42:6).

Terwijl Ja’akov gelooft dat de wereld geleid en bestuurd wordt door G-d en dat er een absolute standaard van
moraal is, gelooft Esav dat het leven een kansspel is en dat moraal daarom subjectief is. Esav’s haat voor de
boodschap van moraal vormt in feite de basis van het antisemitisme. Net zoals de Joden staan voor het
principe van zorg voor de kwetsbaren en zwakken, zo is Amalek het tegenovergestelde – „…hoe hij de
zwakken in je achterhoede aanviel, terwijl jij afgemat en vermoeid was…” (ibid).

Het effect van de vijand

De Talmoed vertelt nog een andere benadering van het woord karcha in bovengenoemd vers. Het Hebreeuw-
se woord karcha is ook verwand met het word kar, dat ‘koud’ betekent. Dat wil zeggen: Amalek koelde de
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Joden af. Toen de Joden uit Egypte kwamen, na de tien plagen en de spitsing van de Rietzee, waren alle
volken dodelijk bevreesd voor de G-d van de Joden en niemand durfde hen aan te vallen. Maar de
Amalekieten kwamen, voerden strijd en, hoewel zij militair werden verslagen, plaveiden zij niettemin de
weg voor anderen.
Ter vergelijking: alsof het Joodse volk een kokend bad was, waar niemand in durfte. Dan komt er een
vreemdeling langs en die springt erin. Hoewel hij zich lelijk verbrandt, koelt hij het bad af (kar) voor
anderen om hem in het bad te volgen.
Waarom dan moeten wij Haman ‘wegratelen’ en ‘wegknallen’? Omdat wij onze vijanden moeten herkennen
en tegen hen blijven vechten. Niet omdat wij zo van oorlog houden, maar omdat het onder andere tot de taak
van een „goed mens” behoort om het kwaad te bestrijden.
Er zijn kwaadaardige mensen die actief bezig zijn om G-d bewust uit deze wereld te verwijderen. Ken je
vijand en vecht ertegen. „Wis de herinnering aan Amalek uit vanonder de hemel” (Sjemot17:14).

Rabbi Shimon Apisdorf schrijft:

De ratel in de hand van een kind op Poeriem herinnert ons eraan hoe wij op het kwaad moeten reageren.
Het moet, net als Amalek, worden uitgewist. Niet door er een etiket „ziek” op te plakken en het psycho-
analitisch naar de vergetelheid te verbannen, maar door het te noemen wat het is – slecht – en het even
medogenloos te behandelen als het ons zou behandelen.

Amalek vandaag

In onze tijd kunnen wij de draagwijdte van Amaleks eroderende invloed afmeten aan ons eigen niveau van
ons geloof in G-d. Amaleks filosofie van toeval is zover gekomen dat vele Joden twijfels hebben gekregen
over het bestaan van G-d. Zijn filosofie is een deel van ons geworden. Eén van Amaleks strijd-taktieken is
twijfel te zaaien over G-ds aanwezigheid, in een poging om het Joodse volk te verwarren en uiteindelijk te
vernietigen. De numerieke waarde van het woord Amalek in het Hebreeuws is 240, dezelfde als die van het
Hebreeuwse woord voor ‘twijfel’ – safek.
Maar wat is er eigenlijk zo verraderlijk aan een wereld zonder G-d?
Dat is eenvoudig, zegt de Talmoed: wanneer Tora, de bron van de universele waarheid, zou worden uitge-
wist, dan zou de wereld terugkeren tot de leegte van de Schepping. Want de mensheid kan eenvoudig niet
overleven zonder duidelijke morele richtlijnen. De moraal houdt de beschaving overeind; de afwezigheid
daarvan leidt tot chaos.
Jodendom ontkent niet het bestaan van individuen met de meest extreme afwijkingen, maar het is ervan
overtuigd dat men niet „ziek” hoeft te zijn om de meest brutale en afgrijselijke misdaden te begaan. Adolf
Hitler, Adolf Eichman en de duizende artsen, professoren, boeren, onderwijzers, kappers, receptionisten,
handelaren, technici, ondernemers en secretaressen die zeep, lampekappen en stoffering voor jassen
maakten, waren niet ziek! Zij waren alleen maar gewoon slecht. Door moraal naast zich neer te leggen
werden zij in staat om genocide als „edel en goed” te rationaliseren. Het is daarom niet te verbazen dat de
Talmoed (Megilla 6b) een volk dat het „Germania” noemt, als de afstammelingen van Amalek identificeerd!

De wortels van het antisemitisme

De Tora zegt: „Amalek bestreed Israël in [een plaats genaamd] Refidiem” (Sjemot 17:8). De Midrasj ver-
klaart dat de naam ‘Refidiem’ een samentrekking is van Hebreeuwse woorden die betekenen: ‘zij hebben
hun greep op Tora verloren.’ Zolang de Joden zich vlijtig bezighielden met Tora-studie, had Amalek geen
vat op hen. Maar zodra de Joden laks werden in hun Joodse studies, werd Amalek een gevaar.
Bij de beschrijving van de strijd met Amalek, zegt Tora: „Als Mosjé zijn handen ophief, was Israël sterker.
En als Mosjé zijn handen liet zakken, dan was Amalek sterker” (Sjemot 17:11). Het opheffen van Mosjé’s
handen symboliseert het opheffen van de ogen van Israël hemelwaarts, zich verplichtend tot G-d en Tora.
„Als Mosjé zijn handen liet zakken…” dat wil zeggen, wanneer het Joodse volk een seculiere levenshouding
aanneemt, dan verliezen wij. Zich afwenden van G-d betekent automatisch dat Amalek omhoog komt, en
omgekeerd.
De enige manier om Amaleks invloed tegen te gaan is eenvoudig: versterken van Tora. We kunnen niet
nonchalant worden. Want zoals het vers zegt: „De strijd tegen Amalek is in iedere generatie” (Sjemot 17:16).
G-ds aanwezigheid zal niet compleet zijn in deze wereld totdat de naam van Amalek volledig is uitgewist.

Dus dit jaar met Poeriem, wanner je de naam van Haman hoort, laat je ratel horen, huil als een wolf – en
verplicht jezelf om Tora te leren, als een manier om de afschuwelijke Amalekieten therorie te bestrijden.
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