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Overzicht Waëtchanan (Dewariem 3:23-7:11)

Hoewel Mosjé tevreden is dat Jehosjoea het volk voortaan zal leiden, vraagt hij nu toch aan Hasjem of hij het
Land Israël mag binnengaan, om zo de speciale mitswot van het land te kunnen uitvoeren. Echter, Hasjem
weigert zijn verzoek. Mosjé herinnert de Bnei Jisraël [de Israëlieten] er aan dat tijdens de bijeenkomst op
Sinaï – toen zij de Tora kregen – zij geen enkele visuele waarneming van de G-dheid te zien hadden
gekregen, er waren alleen maar woorden. Mosjé benadrukt nog eens op Bnei Jisraël dat de openbaring op
Sinaï plaatsvond voor het hele volk, niet alleen voor een selecte elite, maar voor alle Israëlieten en dat alleen
het Joodse volk te allen tijde in staat zal zijn te zeggen dat Hasjem tegen heel het volk Israël gesproken heeft.
Mosjé spoort Bnei Jisraël nadrukkelijk aan om dit gebeuren van die ontmoeting met Hasjem op Sinaï „door
te geven” aan hun kinderen, door alle generaties heen.
Mosjé voorspelt heel accuraat dat wanneer Bnei Jisraël in het Land Israël woont, het zal zondigen, verban-
nen zal worden uit het Land en verstrooid zal worden onder de volken. Zij zullen met weinigen overblijven,
maar tenslotte zullen zij terugkeren tot Hasjem. Mosjé wijst drie „vluchtsteden” aan, waarheen mensen die
iemand per ongeluk gedood hebben, naar toe kunnen vluchten om de wraak van de familie te ontlopen.
Mosjé herhaalt de Tien Geboden en leert het volk het Sjema, de centrale geloofsbelijdenis van het Jodendom
dat er slechts één G-d bestaat. Vervolgens waarschuwt Mosjé het volk niet toe te geven aan de verleiding van
het materialisme en daardoor hun spirituele bestemming als volk te vergeten. De parasja eindigt met de
vermaning van Mosjé aan het Volk Israël om vooral geen gemengde huwelijken aan te gaan, omdat zij geen
uitverkoren en heilig volk kunnen zijn wanneer zij trouwen met leden van andere volken, want dan zullen zij
niet meer te onderscheiden zijn van de andere volken.

Haftara Waëtchanan (Jesjajahoe 40:1-26)
Door: Reuben Ebrahimoff

Deze Haftara wordt altijd gelezen op de Sjabbat na Tisj’a BeAv. Deze Haftara bevat een profetie die het volk
in ballingschap troost biedt en hoop voor de wederopbouw van de Eerste Tempel. Daarom wordt deze
Sjabbat ‘Sjabbat Nachamoe’ genoemd, de Sjabbat van de troost, en natuurlijk ook omdat de eerste woorden
ervan ‘Nachamoe, Nachamoe ‘ami’ – Troost, troost mijn volk’ – zijn. De Profeet voorspelt dat het lijden van
Jeruzalem spoedig over zal zijn en dat de ballingen spoedig zullen terugkeren naar Zion.

Inzicht in parasjat Waëtchanan
:ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר לֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם

Ik zei in die tijd tegen jullie als volgt: „Ik kan jullie niet alleen dragen” (1:9).

Rasji verklaart het woord ֵלאמֹר (dat wij hier vertaald hebben met „als volgt,” maar dat letterlijk „om te
zeggen” betekent) ons vertelt dat Mosjé niet zei dat hij niet in staat was om het volk alleen te
dragen, maar dat Hasjem hem gezegd had dat hij de last niet alleen op zijn schouders moest nemen.
Als dat zo is, dan moeten we verklaren wat Mosjé precies bedoelde met de woorden „ik kan niet.”
Uit Rasji’s commentaar lijkt op te maken dat Mosjé wel degelijk in staat was om het volk te dragen,
maar dat het hem eenvoudig niet was toegestaan. Echter, Tora gebruikt deze uitdrukking soms om
aan te duiden dat iets technisch wel mogelijk, maar niettemin verboden is. (Zie ook Rasji op
Devariem 12:17.) Wanneer men oprecht en serieus gelooft dat Hasjem de wereld regeert, dan is het
praktisch onmogelijk om iets te doen dat Hasjem verboden heeft, net zoals het onmogelijk is voor
een rationeel iemand om zich in de zee of in een vuur te werpen, omdat hij weet dat het resultaat
een zekere dood zal zijn.

Wanneer we echter de gevoelens van Mosjé over dit onderwerp ter zijde laten liggen, dan blijven
we toch nog zitten met de vraag waarom, volgens Rasji, Hasjem niet wilde dat Mosjé de last van het
berechten van het volk alleen zou dragen.
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Deze vraag, zo geloven wij, kan beantwoord worden door middel van een principe dat we al eens
eerder gebruikten in ons commentaar op het begin van Parasjat Ki Tisa (Sjemot 30:12). Daar
zeiden we dat de Tora een uitdrukking van verheffing gebruikt om een volkstelling te beschrijven,
[Daar, in Sjemot 30:12] begint de parasja met de woorden: „Wanneer je het aantal Israëlieten
opneemt/lett.: „opheft”] ten einde iedere en elke Jood te vertellen dat net zoals hij geteld wordt,
zoals Mosjé in de volkstelling geteld wordt, zo heeft hij ook de verplichting om alles te doen wat hij
kan om zichzelf tot net zo een groot persoon te maken als Mosjé. Als men zich dit realiseert, dan
kan dat alleen maar ons aanmoedigen om ons best te doen en niet te vervallen in de negatieve
mentaliteit dat het geen zin heeft om Tora te leren, omdat we nimmer kunnen hopen zo groot als
Mosjé te worden, hoe we ook ons best doen.

Dit is de reden waarom Mosjé, die de kroon van Tora droeg, werd inbegrepen bij de volkstelling,
terwijl Aharon daar werd buiten gelaten en niet werd meegeteld. Alleen Aharon en zijn
nakomelingen waren uitverkoren om de kroon van het priesterschap te dragen, terwijl dit voor
anderen, hoe groot hun verdiensten en prestaties ook zijn, niet haalbaar is.

Om terug te keren naar onze oorspronkelijk vraag, kunnen we stellen dat als Hasjem Mosjé had
laten doorgaan om alleen zelf het volk te berechten, dan zou dat de rest van het volk een gevoel van
wanhoop hebben gegeven, dat ze nimmer een dergelijk hoog niveau zouden kunnen bereiken. Dat is
de reden waarom Hasjem opdracht gaf om rechters aan te stellen op ieder niveau, om zo een doel
voor iedereen te maken; zelfs iemand die niet de capaciteiten van Mosjé heeft, kan er toch naar
streven om rechter te worden over duizend of over honderd of over tenminste vijftig of een tiental.
Welk niveau iemand ook bereikt, hoe groot of nederig ook, het kan gebruikt worden als een
opstapje waarvan men naar een steeds hoger niveau kan streven.

Naar een derasja van Rav Mosjé Feinstein


