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Portie Wajisjlach Genesis 32:4-36:43

Na de ontmoeting van Jacob met zijn broer Ezau tijdens zijn terugkeer naar het land Kanaän, trok Jacob verder naar Soekkot en
vervolgens naar Sichem. In Sichem werd Dina de dochter van Lea
en Jacob door Sichem de zoon van Chamor verkracht. Toen het
gebeurde de zonen van Jacob ter ore kwam, namen Simeon en
Levi het zwaard op en doodden al de mannelijke inwoners van
Sichem en namen Dina met hun mee naar huis.
'…..Simeon en Levi, de broers van Dina, elke man nam zijn zwaard
op....'(Genesis 34:25).
Simeon en Levi waren beiden dertien jaar oud en hieruit kan
worden afgeleid dat een jongen van dertien jaar oud, bar mitswa,
als een volwassene beschouwd kan worden en alle mitswot
(geboden) heeft na te komen.
Op welke leeftijd is een Noachiet verplicht om de Noachitische
geboden na te leven? Hiervoor kan evenals bij Simeon en Levi de
leeftijd van dertien jaar gelden evenals. Dit geldt niet alleen voor
mannen maar ook voor vrouwen. Voor een vrouw kan dan de
leeftijd van bat mitswa, twaalf jaar worden aangenomen.
Een andere opinie is dat vanaf het moment dat een Noachiet
tekenen van begrip en verantwoordelijkheid toont, hij of zij verplicht is om de Noachitische geboden na te komen.
Een interessant inzicht waarom Simeon en Levi er zeker van waren
dat zij in hun missie zouden slagen (Genesis 34:25): Sichem wilde
zeer graag met Dina trouwen en was tot alles toe bereid. Zo
ondergingen alle mannen de besnijdenis om als joden te zijn.
Simeon en Levi wisten heel goed dat wanneer zij niet-joden
zouden aanvallen, alle inwoners van de omringende dorpen
zouden opstaan om Sichem tot hulp te komen. Vanaf het moment
dat de inwoners van Sichem besneden waren, beschouwde de
hele wereld hen als joden en keken zij de andere kant op toen
joden werden gedood. Deze trieste waarheid was de bron voor de
zekerheid van succes van Simeon en Levi. (uit Q and A, parasha Vayish-

Profetenlezing Obadja 1:1-21

De profetenlezing komt uit de profeet Obadja. Obadja behoort tot
de twaalf kleine profeten en is met zijn eenentwintig verzen het
kleinste boek van de TaNaCH. Obadja was uitgekozen om over
Edom te profeteren omdat hij een bekeerling uit Edom was. Het is
welbekend dat Edom met Ezau wordt geïdentificeerd. Obadja heeft
geen enkele andere profetie geprofeteerd.
De Heilige, gezegend zij Hij zei: 'Van hun en in hun zal Ik over hun
brengen. Laat Obadja die tussen twee slechte mensen, Achab en
Izebel, leefde en niet van hun daden leerde, komen en vergelding
afdwingen van Ezau die tussen twee rechtvaardige mensen, Isaac
en Rebecca, leefde en niet van daden leerde. (Rasji)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.1.10
Indien een verloochenaar, een spotter of een verloochenaar van de
Tora over de waarheid van de Tora is onderwezen maar in zijn
gewoonte of in zijn vals geloof blijft volharden, zonder berouw te
tonen dan zal hij geen deel in de komende wereld ontvangen. In
plaats daarvan zal hij naar de laagste van de wereld terugkeren
zoals staat geschreven: 'de slechterik zal naar de laagste wereld
terugkeren, alle volkeren die G-d hebben vergeten.' (Psalm 9:18)
Dezen zijn diegenen die opzettelijk de ware G-d afwijzen zoals de
verloochenaars en de spotters die, ook al bedrijven zij geen
afgodendienst, opzettelijk de basisfundamenten van het geloof
afwijzen. Zij kunnen weliswaar niet voor deze overtreding voor de
rechtbank worden gebracht, omdat de rechtbank alleen een vonnis
kan vellen over een verboden handeling en niet over een gedachte
of een geloof.
Echter G-d alleen oordeelt een persoon aangaande zijn gedachten.

lach, M. Bogomilsky, Chabad.org)

Een andere opmerking die hierbij geplaatst kan worden is dat
Sichem bij het onrechtmatig nemen van Dina zich niet aan de
Noachitische geboden heeft gehouden. De Noachitische geboden
zijn een noodzakelijk en essentieel instrument voor de volkeren
van de wereld om de aarde die G-d heeft geschapen bewoonbaar
te maken en te houden. (Jesaja 45:18) Sichem ontving voor zijn
ongewenst gedrag de doodstraf. (uit Otsar Liqoetee Sichot, Parasha

Wajisjlach a)

Bij de bevalling van Benjamin vreesde Rachel zeer vanwege de
hevige pijnen. De vroedvrouw stelde haar gerust en zei haar dat
het weer een zoon was. (Genesis 35:17) Volgens het
Talmoedtractaat Nidah 31a zijn de pijnen bij het baren van een
dochter heviger dan bij het baren van een zoon. Rachel vreesde
dat zij vanwege haar pijnen een dochter zou baren. Zij wist dat
Jacob vader van twaalf zonen (stammen) zou zijn en zij had de
hoop om hem twee zonen te baren. De vroedvrouw stelde Rachel
gerust en zei tegen haar dat haar interpretatie van de hevige pijn
onjuist was. Rachel was zich er niet van bewust dat de hevige pijn
een teken was dat zij tijdens de geboorte zou komen te sterven.
(uit Q and A, parasha Vayishlach, M. Bogomilsky, Chabad.org)

1.1.11
Elke referentie naar straf 'door de hand van de Hemel' of aansprakelijkheid voor straf door een rechtbank is enkel en alleen bedoeld om
de schuld van een persoon en de aansprakelijkheid van zijn ziel aan
te geven.
Toestemming voor een aards gericht gebaseerd op Torawetten
heeft alleen betrekking op een bevoegde en een gemachtigde
rechtbank die op de Tora is gebaseerd overeenkomstig het Noachitische gebod om rechtbanken op te richten die op de Tora zijn
gebaseerd.
Alleen een geautoriseerde rechtbank die op de Tora is gebaseerd
heeft toestemming om elk detail van de Noachitische geboden aan
te wenden om een schuldvonnis over een persoon uit te vaardigen.
(The Divine Code, Rabbi M. Weiner,2017)

[De rechtbank moet geduldig zijn en mag niet snel zijn om haar
oordeel te vellen en de rechtbank moet de persoon de tijd geven
om berouw te kunnen tonen om alsnog de zeven Noachitische
geboden op zich te nemen]
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