PARASHAT WAJEETSEE
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Wajeetsee
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bereesjiet/Genesis 28:10 – 32:3
Haftra: Jesha’jahoe/Jesaja 40:27 - 41:16
Brit Ha-Chadasha: Jochanan/Johannes 1: :35 -51,
Ha Efesi’iem/Efeze 2:19-22,Kefa Alef/1 Petrus 2:4-8
Bereesjiet 28:10-14 is de hoofdgedachte!
WAJEETSEE (en hij ging weg): En Ja’akov verliet Be’er Sjewa en ging naar Charan. En hij bereikte Hamakom (de plaats), waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de
stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. En hij had een Chalom
(droom) en Hienee (zie) een Sjoelam (ladder, trap) opgericht op de grond, en de top van het bereikte naar
sjomaj’iem: en Hienee de malachiem van Elohim stijgende en dalende op. En Hienee, Hasjem stond
bovenaan en zeide: Ik ben Hasjem Elohee Avraham (God van Avraham) uw av (vader) en Elohee Jitschak;
Ha'aretz, waarop jij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zera; En uw zera (zaad) zal zijn als het stof
van Ha'aretz (het land), en gij zult u uitbreiden naar het westen, en naar het oosten, en naar het noorden,
en naar het zuiden; en in u, en in uw Zera zal kol ha-misjpochot ha-adama gezegend worden. -Vertaalt uit
de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Wajeetsee is de 7e parsja in de Tora. Het eerste boek Bereesjiet bevat totaal 12 parsjiot. Wajeetsee telt
146 pesoekiem, verzen, 2021 woorden en 7512 letters en is hiermee de 4e na langste parsja.
Korte samenvatting
Ja’akov gaat op weg naar Charan. Als het donker wordt, droomt hij over een ladder waar engelen op en af
klimmen. G’d belooft hem een uitgestrekt land en een groot nakomelingschap, alsmede Zijn bescherming.
In Charan aangekomen ontmoet hij zijn nicht Rachel, dochter van Lavan. Hij komt in huis bij oom Lavan en
wil zeven jaar werken voor Rachel. Na die 7 jaar schuift Lavan bedriegelijk de zwaar gesluierde Lea onder
de choepa. Na een week huwt hij ook Rachel, voor wie hij nogmaals 7 jaar moet werken. Lea baart vier
zonen: Re’oeween, Sjimon, Levie en Jehoeda. Rachel geeft haar slavin Bilha aan Ja’akov, die Dan en Naftali
baart. Lea geeft ook haar slavin Zilpa en die baart Gad en Asjeer. Lea krijgt dochter Dina.
Tenslotte krijgt Rachel een zoon: Joseef. Ja’akov wil vertrekken maar Lavan maakt een overeenkomst met
hem over welk vee Ja’akov en welk vee Lavan toebehoort. Ja’akov wordt steeds rijker. Na 20 jaar wil
Ja’akov vertrekken met zijn gezin en doet dat als Lavan afwezig is vanwege schaapscheren. Lavan gaat de
stoet achterna maar krijgt te horen dat hij Ja’akov geen kwaad mag doen. Er wordt een steen opgericht als
getuigenis en Lavan gaat naar huis.
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De eeuwige haat van Esav
Ja’akov had de zegen van Jitschak gekregen. Esau (Esav) was vreselijk jaloers op Ja’akovs zegen hoewel hij
het eerstgeboorterecht en de beracha (zegen) verkocht had onder het genot van een bord linzen. Esau was
sindsdien zijn eeuwige vijand. Ja’akov vluchtte naar Lavan, om Esau’s moordlust. Esau was sindsdien zijn
eeuwige vijand. Deze haat droeg Esau over aan zijn zoon Elifaz, die het als een familietraditie verder
doorgaf aan de komende generaties, waar later Amalek, Agag en Haman van afstamden.
Het stopt nooit: antisemitisme heeft altijd en overal bestaan, onafhankelijk van het niveau van aanpassing
aan de heersende cultuur. Soms lijkt het heviger te worden wanneer er minder joden wonen. Een typisch
voorbeeld is Polen. Het eeuwige antisemitisme wordt teruggevoerd op de strijd tussen Esau en Ja’akov.
Rivka werd geprofeteerd dat haar kinderen niet goed samen konden naast elkaar bestaan. Esau ambieerde
het aardse leven, Ja’akov het hemelse. Antisemitisme lijkt onuitroeibaar.
Bittere klacht van Esau: “Die luide en bittere kreet wordt in verband gebracht met de bittere klacht, die
Esau uitte, toen hij merkte, dat Ja’akov er met de beracha (zegen) vandoor was. De Midrasj Rabba stelt:
“Ja’akov liet Esav vreselijk huilen, zoals er geschreven staat: “Toen Esav de woorden van zijn vader hoorde,
huilde hij met vreselijke en luide schreeuw (Bereesjiet 27:34). Ja’akov kreeg dit terug in Sjoesjan, toen zijn
afstammeling Mordechai een bittere en luide kreet liet vanwege de ellende die Haman, een nakomeling
van Amelek, over de Joden bracht. Zie het bijbelboek Esther.” Daarom meld ook Rav Sja’oel ons in
Romeinen 9:11-13 met de volgende woorden: “Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat”
Eenzaamheid
“En Ja’akov verliet Be’er Sjewa en ging naar Charan” (Gen. 28:10). De Sidra (Hebreeuws sâdar = rijen,
ordenen, vergelijk: sèdèr) is een gedeelte van de Tora) begint met de vlucht van Ja’akov voor zijn broer
Esav (Esau), die hem wil doden. Ja’akov gaat naar de familie van zijn moeder in Charan (Haran). Maar toen
Ja’akov Be’er Sjewa (zeven putten, put van de eed) verliet, liet hij Jitschak en Riwka achter, die volledig
begrepen waar Ja‘akov voor stond. Be’er Sjewa ligt in het zuiden van Israël in de Negevwoestijn.
Ja’akov vertrok moederziel alleen naar Charan (Haran).
Charan is een historische stad in de provincie Şanlıurfa in het zuidoosten van Turkije bij de grens met Syrië
ligt, waar Terach en zijn zoon Avram woonden zie Genesis 11:31. In de antieke oudheid wordt de plaats
Charan aangeduid als in het noorden van Mesopotamisch Paddan-Aram. De verhalen rond Charan gaan
bijzonder ver terug; zo wordt er gezegd volgens joodse bronnen dat Adam en Chava (Eva) erheen gingen
nadat zij uit Gan Eden (Paradijs) verbannen waren.
Hoe ging Ja’akov om met zijn eenzaamheid? Er zijn twee soorten eenzaamheid: sociale eenzaamheid en
emotionele eenzaamheid. Van het eerste is sprake als je minder contacten hebt dan door jou gewenst.
Emotionele eenzaamheid kun je voelen als je veel mensen om je heen hebt, maar met niemand een hechte
band voelt. Eenzaamheid is een subjectief (beïnvloed door persoonlijke meningen, belangen of ideeën)
gevoel, geen objectief (gebaseerd op feiten en niet op meningen) gegeven.
Het woord emoena (geloof, vertrouwen in Hasjem) betekent verbonden zijn met G’d. Voor een tsaddiek
(rechtvaardige) als Ja’akov bestond er geen werkelijke eenzaamheid omdat hij altijd innig gehecht bleef
aan zijn G’d. Onze persoonlijke emoena eist dagelijks actie. We moeten doorlopend aan onszelf werken,
door de geest van Masjiach.
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De ladder van Ja’akov
Het boek Genesis gunt ons een verbazingwekkende glimp van de spirituele wereld.
Het begint allemaal met een droom: “Ja’akov vertrok uit Be’er Sjewa en ging naar Charan. En hij bereikte
Ha-makom (de plaats), waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de
stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen.” – Bereesjiet 28:10-11
“Een ladder geplaatst op de aarde, waarvan de top reikte tot in de Hemel” (Gen. 28:12). Rabbenoe Ja’akov
(auteur van de Toeriem) stelt dat Sjoelam (ladder) in getallenwaarde Kol [קול, Kol] (stem) is. De stem van
de Tora en het geluid van Tefilla (gebed) komen van de aarde, maar doorklieven de Hemelen.
Wat is gebed? "Een ladder die staat op de aarde en de top die reikt naar de hemel (Genesis 28:12)"
"Dit is gebed." - Tikoenee Zohar 43, geciteerd op Chabad.org
Verder is Sjoelam (ladder) in getallenwaarde Mammon (geld). Ons gebed en lernen vormen de ladder
waarmee men opstijgt of afdaalt: “De dood en het leven zijn in de hand van de tong” (Spreuken 18:21).
Ook financiën zijn een ladder, om de mens te eren als het ten goede aangewend wordt, ter ondersteuning
van gemeentezaken en Talmoed Tora. Wanneer financiën verkeerd worden gebruikt, kan het zeer nadelig
voor de eigenaar uitpakken. Tora, Tefilla (gebed) en Tsedaka (liefdadigheid) zijn de ladder (Masjiach),
waarmee wij de Hemel kunnen bestormen.

Jesjoea is de is Sjoelam (ladder) de connectie tussen de Helmelen en de aarde.
Jesjoea antwoord naar Natanaël: “Jesjoea antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik
zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zeide tot hem:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemelen open zien en de malachiem Hasjem
(boodschappers, engelen namens God), opstijgen en nederdalen op de ben Adam [ Masjiach, Daniel
7:13:14; Tzefanjah 3:15; Bereesjiet 28:12].” - (Jochanan/Johannes 1:51-52)
Het antwoord luidt: “de malachiem (boodschappers, engelen namens God), stegen op en daalden af ‘Bo’”.
Het Hebreeuwse woord ‘Bo’ kan vertaald worden ‘op hem’ (op de ladder), maar kan ook betekenen ‘door
hem’, dat wil zeggen door Masjiach ook wel Sjoelam Ja’akov (ladder van Ja’akov) genoemd.
Voetnoot:
-

De naam Nathaneel (Hebreeuws: )" נתנאלgeschenk van /is God"
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Poort van de Hemel
Daarnaast heet ook de Tempelberg de ‘Poort van de Hemel’. Vanuit deze plaats ontspruit profetie, door
dit punt gaan alle gebeden naar Boven (Kohelet Rabba 2:7). Toen Ja’akov droomde van de ladder lag hij op
deze plaats. Een ladder met sporten vormt een eenheid in verdeeldheid. De sporten staan in principe los
van elkaar maar worden tot een eenheid in de ladder. Het vormt het symbool van de funderingssteen ook
wel hoeksteen genoemd wordt in het Hebreeuws Rosj Pina genoemd zie Psalm 118:22, dit is waar Ja’akov
op sliep: een punt, waaraan alle spirituele krachten geassocieerd zijn.
Deze Rosj Pina is onze Masjiach:“De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot de Rosj Pina
(hoeksteen) geworden. van Hasjem is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.” - Psalm 118:22
Messias Jesjoea sprak over Zichzelf, wetende dat de profetie uit de Psalmen in vervulling zou
gaan:“Jesjoea zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De Steen, die de bouwlieden verworpen
hebben, deze is geworden tot een Rosj Pina (hoeksteen); van Hasjem is dit geschied, en het is wonderlijk in
onze ogen?” – Matai/Matthéüs 21:42, Zie ook Jesaja 8:14, 28:16, Handelingen 4:11, Romeinen 9:33,
Efeziërs 2:20, 1 Petrus 2:4-8
Hemelse Jeruzalem.
Tegenover dit aardse concentratiepunt (de hoeksteen) ligt de Hemelse ruimte, waar al deze krachten
samenkomen. De Rosj Pina werdt persoonlijk gezalfd door Ja’akov avinoe, omdat hij wist dat dit de plaats
haMakom ook wel mokum genoemd word, wat aanduid word als Jeruzalem. Achter het fysieke (tastbare
wereld ligt het onzichtbare. Onze Wijzen noemen dit het “Hemelse Jeruzalem”, dat parallel ligt aan het
aardse Jeruzalem zie Talmoed (B.T. Ta’aniet 5a). Daar vindt de interactie plaats van al die geestelijke
werelden.
Dit Hemelse Jeruzalem is de naam ‘Sjaleem’ – ‘harmonie’ – waardig omdat alle geestelijke creaties daar
in perfecte eenheid naast elkaar bestaan. G’d als Schepper staat oneindig hoog verheven boven al het
geschapene. Het verschil tussen G’d en Zijn Schepping is oneindig veel groter dan het onderscheid tussen
de hoogste spirituele schepping en de laagste aardse materie.
Dit leidt tot een fundamentele vraag in iedere religie. Hoe is contact mogelijk tussen het eindige en het
Oneindige, een band tussen geschapene en Schepper?
Eindig en oneindig.
Dit is alleen mogelijk omdat G’d dit Zelf zo bepaald heeft. Op veel plaatsen waar in de Tora gesproken
wordt over Jeruzalem en de Tempel wordt de uitdrukking “de plaats, die G’d zal uitkiezen om Zijn Naam te
doen wonen” (Deuteronomium 12:11, 14:23, 16:2 en 26:2) uitgeoefend.
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Het land waar jij op ligt, zal Ik aan jou geven en aan je nakomelingen” (Gen. 28:13). Ja’akov lag daar op de
grond, zonder matras of kussen. Het was armoede troef. Maar daarom zei G’d: “Ik zal jou dit land geven”.
“Maar Loez was de naam van de stad oorspronkelijk” (Gen. 28:19). Waarom staat hier dat Beet Ee-l Loez
werd genoemd?
De Midrasj Rabbah legt uit: "R 'Leazer zei in naam van R. Jose b. Zimra: Deze ladder stond in Be’er Sjewa
en [de top van] de helling was over de tempel. Wat is het bewijs? En Jakob ging uit van Be’er Sjewa, enz. EN HIJ WAS BANG, EN ZEI: HOE ONTZAGWEKKEND IS DEZE PLAATS. R. Judah b. R. Simon zei: Deze
ladder stond op het terrein van de tempel, terwijl [de top van] zijn helling boven Bet-el lag. '- Genesis
Rabba 69: 7, Soncino Press Edition
De term Makom zelf is ook een van de namen van HaSjem:"En hij kwam op de plaats aan:" Waarom heet
God Makom? Omdat Hij de plaats van de wereld is en de wereld niet Zijn plaats is. "- Jalkoet Sjimoni
Vayetze, Remez 117, geciteerd door Aish.com
Het debat over de exacte locatie is in deze passage niet relevant, omdat Jakob in deze passage iets
ervaart dat verder gaat dan tijd en ruimte.
Chazal, onze wijzen van gezegende nagedachtenis, zegt dat het hele land Israël onder Ja’akov was
gecontracteerd:"Het land waarop u gaat liggen, [aan u zal ik het geven en aan uw nageslacht]" (Gen.
28:12). Wat is de grootsheid hiervan? R. Isaac zei: 'Dit leert ons dat de Heilige, gezegend zij hij, het hele
land van Israël oprolt en het onder onze vader Jakob legt, [om aan te geven] dat het heel gemakkelijk
overwonnen zou kunnen worden door zijn nakomelingen.”- Choellin 91b, Soncino Press Edition
Vanaf de plaats van de Tempelberg, of misschien het hele land van Israël, ziet Ja’akov door een raam
naar de spirituele wereld: "En hij droomde, en zie, een ladder opgericht op de aarde, en de top ervan
reikte naar de hemel, en zie de boodschappers namens God opklimmen en neerdalen erop."- Genesis
28:12
Dit werpt een interessante vraag op: sinds engelen vleugels hebben (Jesaja 6, Ezechiël 1) en het
vermogen, om te vliegen, waarom zouden ze een ladder nodig hebben? We zullen hieronder deze
interessante vraag onderzoeken.
Sjoelam = Sinaï = Tempel = Troon van Glorie
Hemel en aarde zijn met elkaar verweven, zoals in de zin: "zo boven, zo beneden" of "op aarde, zoals het in
de hemel is." Maar hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat oneindig Licht verbinding kan maken met
eindige materie? Er moet een een brug, een ladder, een leiding zijn, waar alle gebeden doorheen
opstijgen. Op de berg Sinaï verscheurde Hasjem afzonderlijke uispansels en daalde af op de berg. Op dat
moment waren Hemel en Aarde met elkaar verbonden. Ongelooflijk, de letterwaarde van het woord Sinaï
is gelijk aan het Hebreeuwse woord Sjoelam, Ladder.
Voetnoot:
-

Chazal (Hebreeuws:  )חז"לeen afkorting voor het Hebreeuws "Ḥakhameinu Zikhram Liv'rakha" (זכרונם הלברכ
חכמינו, "Onze wijzen, moge hun herinnering gezegend worden"), verwijst naar alle Joodse wijsgeren van de
Misjna , Tosefta en Talmoed tijdperken, verspreid over de tijden van de laatste 300 jaar van de Tweede
Tempel van Jeruzalem tot de 6e eeuw CE, of ca. 250 BCE - ca. 625 CE.
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De berg Sinaï en de ladder van Jacob zijn nauw met elkaar verbonden: 'De rabbijnen hadden het met de
Sinaï te maken. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht. Dit symboliseert
de Sinaï; zet op de aarde. zoals het zegt, en zij stonden op het onderste deel van de berg (Exodus 19:17);
EN DE BOVENKANT REIKTE TOT DE HEMEL - en de berg brandde met vuur in het hart van de hemel
(Deuteronomium 4:11). EN ZIE DE ENGELEN VAN GOD zinspeelt op Mozes en Aäron. OPGAAND: 'En Mozes
ging op naar God (Exodus 19: 3)'; EN AFDALING - En Mozes ging van de berg af (ib 14). EN ZIE DE HEER
STOND NAAST HEM - En de Heer daalde af op de berg Sinaï (ibm 20). "- Genesis Rabbah 68:12, Soncino
Press Edition
( סלםSjoelam) = ( סיניSinaï) = 130
De Midrasj Rabba gaat verder met het verbinden van de Ladder met de Tempel. De tempel is de plaats
(makom) waar hemel en aarde met elkaar verbinden.
Door de parallellen te noteren volgens het principe van
gezerah shavah, zegt de Midrasj:"Bar Kappara onderwees:
Geen droom is zonder zijn interpretatie. EN ZIE EEN LADDER
symboliseert de trap; ZET OP DE AARDE- Een altaar van
aarde zult gij voor Mij maken (Exodus 20:24); EN DE
BOVENKANT VAN HEM REIKTE TOT DE HEMEL - de offers,
waarvan de geur opsteeg naar de hemel; EN ZIE DE
ENGELEN VAN GOD - de Hogepriesters; HIEROPGAAN EN
DALEN - stijgend en dalend de trap. EN ZIE DE HEER STOND
NAAST HEM (XXVIII, 13) - Ik zag de Heer naast het altaar
staan (Amos 9: 1) " - Genesis Rabba 68:12, Soncino Press
Edition
Baal Ha-Toerim, R 'Ja’akov ben Asher, bouwt hierop voort: "De letterwaarde van Ve-henee Sjoelam (והנה
 )סלםEn zie! Een ladder "komt overeen met de letterwaarde van de uitdrukking  "העולה מזבח זהDit verwijst
naar het altaar van het Olah-offer "; de brieven van מלאכי והנה, "En zie! Malachi (boodschappers, engelen
van God)", kan worden herschikt om  כהניםה אלוte spellen," dit zijn de Kohan’iem ", want zij zijn degenen,
die de opgang van het altaar bestijgen en afdalen. . .- Baal HaTurim op Genesis 28:12, Mesorah Publishers
pag. 251
Interessant is dat het ook verbonden is met de droom van Nebukadnezar en de vier koninkrijken.
Elk koninkrijk zal opstaan en vallen, legt de Midrasj uit, maar Ja’akov-Israël zal opstijgen, maar niet
afdalen: “Baal HaTurim schrijft,"De gematria van ( סלםSjoelam) is gelijk aan die van het vers, הכבוד כסא זה,"
dit verwijst naar de troon van glorie." - Baal HaTurim op Genesis 28:12, Mesorah Publishers pag. 251
Voetnoten:

-

-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
Ja’akov ben Asher, ook bekend als Ba'al ha-Toeriem en Rabbi Ja’akov ben Raasj (Rabbeenu Asher), werd
waarschijnlijk in 1269 geboren in het Heilige Roomse Rijk in Keulen en stierf waarschijnlijk in Toledo, toen in
het koninkrijk Castilië, rond 1343.
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Vanuit daar trok Ja’akov naar het oosten.
“Ja’akov tilde zijn voeten op en ging naar het land van de oosterlingen” (Gen. 29:1). Normaal is het zo dat
de voeten de mens dragen.
Waarom staat hier dan dat Ja’kov zijn voeten ophief? Rabbenoe Avraham, de zoon van Maimonides,
verschaft ons diep inzicht. Ons hoofd staat boven ons hart, ons denken boven onze gevoelens, ons intellect
boven onze emoties. De vraag is, wat overheerst? Resja’iem (de boosaardigen) zijn de prooi van hun
emoties. Emoties sturen hun gedrag. Tsaddikiem (rechtvaardigen) zijn echter de baas over hun gevoelens,
beheersen en sublimeren die (Bereesjiet Rabba 34:10).
Dit is wat de Pasoek (vers) bedoelt met de woorden “Toen tilde Ja’akov zijn voeten op”, hij was meester
over al zijn ledematen, hij beheerste zijn totale lichaam. Hij was de kapitein op het schip. Daarom was de
kus aan Racheel een spirituele symboliek en geen emotionele uitbarsting.
Ontmoeting met Racheel
Aangekomen in Charan rolde Ja’akov de steen van de bron en “kuste hij Racheel, verhief zijn stem en
huilde” (Gen. 29:11).
Waarom huilde Ja’akov? Rabbiner S.R. Hirsch (19de eeuw, Duitsland) verklaart:”Wie weet hoelang hij
heeft gezworven nadat hij zijn ouderlijk huis had verlaten? Eindelijk zag hij een nichtje dat hem deed
denken aan zijn moeder”. De tranen van Ja’akov wijzen op de ingetogenheid van de kus. Racheel wist zich
hiermee waarschijnlijk niet goed raad. Wellicht is dit de reden waarom Ja’akov zijn gedrag uitlegde door
haar zijn familierelatie te vertellen (Gen. 29:12).
Rasjie verklaart het anders:“Ja’akov liet zijn tranen de vrije loop omdat hij huilde omdat hij met lege
handen aankwam: “De dienaar van mijn grootvader Avraham bracht nog ringen, armbanden en allerlei
gaven mee voor Rivka, terwijl ik met lege handen arriveer”.
Rabbi Joseef Salant (20ste eeuw, Israël) wijst ons op de Talmoed (B.T. Megilla 13b). Ja’akov deed
Racheel direct een huwelijksvoorstel!
Omdat hij zich op dat moment op een hoog spiritueel niveau bevond, werd hem direct ook het verloop en
het einde van de relatie geopenbaard. Racheels begrafenis in Betlehem was bedoeld als troost voor de
toekomstige ballingen die op weg naar de Babylonië (586 v.d.g.j.) langs het graf van Racheel zouden
trekken.
Rasjie een een verklaring, die aan het begin van hun relatie zijn tranen als een meer wereldse uitleg zou
verklaren: het gebrek aan middelen om haar ook werkelijk te huwen en te onderhouden. Toch blijft de
vraag of te weinig cadeaus de werkelijke reden was voor de tranen van Ja’akov.
Voetnoten:
-

-

Rasjie, Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse
rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de
belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.
Joseef Zoendel van Salant (1786-1866) (ook bekend als Zundel Salant) was een Ashkenazi rabbijn en de
voornamelijk leraar van Rabbi Jisra’eel Salanter.
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Tot slot
Rasjie voegt aan zijn tweede verklaring toe, dat ‘Een arm mens beschouwd wordt als een dode’. De
Maharal van Praag (16de eeuw) legt uit waarom dit zo is. Alle levensvormen kunnen zichzelf onderhouden
zonder ondersteuning van anderen, behalve de mensen. Als iemand arm is kan hij alleen van de
liefdadigheid van anderen leven. Daar zonder zou hij sterven. Vandaar dat “een arme man beschouwd
moet worden als een dode”. Hij is niet in staat zichzelf in leven te houden. Iemand die geheel van
aalmoezen moet leven, verliest zijn waardigheid en zelfrespect.
Ja’akov stelde Racheel voor om te trouwen, maar op dat moment realiseerde hij zich, dat hij geen
financiële middelen had om een familie te onderhouden. Misschien was dat de ware reden voor Ja’akovs
tranen. Een volledig acceptabele uitleg voor Racheel. Deze gedachte wordt door onze grote moesar
(ethiek) leraren uitgelegd als volgt: ‘Uw geestelijke roeping is om bezig te zijn met het lichamelijke welzijn
van anderen’.
Wie was Lawan?
De naam Lavan betekent "de witte" in het Hebreeuws. Lavan is de vader van Lea en Rachel, de vrouwen
van Ja’akov. Ja’akov is op zijn beurt de zoon van Riwka, de zuster van Lavan. Lavan was een vermogend
man; hij bezat landerijen en vee. Zijn woonplaats lag in Paddan-Aram.
Schijn bedriegt. Was Lavans kus oprecht?
Lavan hoorde dat zijn neef Ja’akov was gearriveerd. Hij rende naar buiten want hij verwachtte dat hij veel
rijkdom mee zou brengen, gelijk Eliëzer, de dienaar van Avraham, had gedaan. Maar Ja’akov was beroofd
door Esaus zoon Elifaz uit wraak voor de beracha. Ja’akov kwam met lege handen aan in Charan. Daarom
omhelsde Lavan Ja’akov in een poging hem te fouilleren. Toen hij niets in zijn kleren vond, dacht hij dat hij
misschien diamanten in zijn mond verborg. Lavan kuste Ja’akov vol overgave, maar ook zijn mond bleek
helemaal leeg. Toch nodigde Lavan Ja’akov uit, om bij hem te komen wonen, hoewel hij teleurgesteld was
over zijn rijkdom.
Ondanks Ja’akovs omzwervingen voor zijn broer Esav wist Ja’akov persoonlijk wie zijn Rosj Pina was. Hij
kende namelijk al het geheim, wat Rav Sja’oel met ons deelt in de Brit Ha-Chasdasha: “Welke
overeenkomst heeft een tempel van G’d met de afgoden? Want jij bent de tempel van de levende G’d.
Zelfs als G’d zei: "Ik zal in hen wonen [Exodus 25:8], en wandelen in hen; en Ik zal hun G’d zijn, en zij zullen
mijn volk zijn [Lev. 26:12; Jer. 32:38; Ezek. 37:27]. " - 2 Korintiërs 6:16
Ja’akovs wist het geheim van Hasjem Hechal:“Zo iemand Hasjem Hechal (Tempel van G’d) schendt, G’d
zal hem vernietigen. Want Hasjem Hechal, en dat zijn jullie, is kadosj heilig!” - 1 Korintiers 3:16
שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
"De stem is de stem van Jacob " - geen gebed is effectief, tenzij het zaad van Jacob er een rol er in heeft.
"De handen zijn de handen van Esau" - geen oorlog is succesvol, tenzij het zaad van Esau er aandeel in
heeft.” - De Babylonische Talmoed: Traktaat Gittin 57B
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