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Lees de samenvatting van parsjat Pinchas. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
 
 
1. In parsjat Pinchas staat dat het Joodse volk door de Eeuwige wordt gestraft en dat er 

al 24.000 mannen zijn gestorven. Kun jij uitleggen wat deze mannen hebben misdaan 
om zo’n zware straf te verdienen? 

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
  
2. Waarom wordt Pinchas volgens jou door God beloond voor het doden van een Joodse 

man en een Moabitische vrouw? En wat krijgt hij als beloning? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
3. Met welke vraag komen de dochters van Tselofchad bij Mosje en Elazar? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
4. Waarom benadrukken de vijf zussen dat hun vader niet is gestorven tijdens de 

opstand van Korach? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
5. Wie wordt door de Eeuwige als opvolger van Mosje aangewezen? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

 
De vijf dochters van Tselofchad – Machla, Noa, Chogla, Milka en 
Tirtsa – uit de stam Menasje komen met een vraag bij Mosje en 
Elazar. Aangezien hun vader in de woestijn is overleden en er 
geen zonen zijn, willen zij namelijk net als alle mannelijke 
erfgenamen een stuk grond in het Beloofde Land. De Eeuwige 
stelt hen in het gelijk. Kun jij uitleggen waarom Mosje daarover 
moet overleggen met de Eeuwige? 
 
 
 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

In de Talmoed (Bava Batra 119b) worden de dochters van Tselofchad wijs, geleerd en 
verstandig genoemd. Zij zijn wijs omdat zij op het juiste moment een opmerking maken. 
Ze zijn geleerd omdat zij de wetten van het erfrecht kennen. Zij handelen verstandig 
omdat zij op verzoek van Mosje met mannen uit hun eigen stam trouwen, zodat hun land 
voor de stam Menasje behouden blijft. 
 

Het was de bedoeling dat Mosje de erfrechtwetten eerst niet precies kent, aldus 
Targoem Jeroesjalmi. Nu moet hij de Eeuwige om raad vragen en kunnen de dochters 
van Tselofchad worden beloond. Hieruit kunnen rechters en rabbijnen leren dat het geen 
schande is om toe te geven dat zij iets niet weten en het moeten navragen of uitzoeken. 
 

?
 
 

Van de week 

En in de zevende maand moet het, op de eerste van de maand, een oproep tot 
bijzondere wijding voor jullie zijn, geen enkel inspannende arbeid mogen jullie doen; een 
dag van bazuingeschal is het voor jullie. Bemidbar 29:2 
 

Het getal zeven is een bijzonder getal. Om een paar voorbeelden te 
noemen. Op de eerste dag van de zevende maand is het Rosj Hasjana. 
Sjabbat is de zevende dag van de week. De Menora heeft zeven armen. 
Wij tellen zeven weken tussen Pesach en Sjawoe’ot. Bij een choepa 
worden zeven zegeningen uitgesproken over het bruidspaar. 
Wat bedoelen mensen volgens jou als zij zeggen dat zij ‘de zeven 
wereldzeeën’ hebben bevaren? Waarom zeggen mensen als ze gelukkig 
zijn, dat zij zich in ‘de zevende hemel’ voelen?  
Kun jij nog meer voorbeelden noemen? Wat is jouw favoriete getal? 
 

Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parsjat Matot. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 

 

Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord.
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Midrasj 
 
De vijf dochters van Tselofchad hebben van Mosje gehoord dat het 
Beloofde Land zal worden verdeeld over alle mannelijke erfgenamen. 
‘Omdat we geen broer hebben zou onze familie dus geen recht op een 
deel van de grond hebben. Kunnen dochters in het geval dat er geen 
zoon is ook een erfdeel opeisen, zodat de naam van onze vader niet 
zal worden vergeten?’ Zij leggen hun vraag voor aan verschillende 
rechters, die hen steeds doorverwijzen naar belangrijkere rechters. 
Uiteindelijk mogen zij hun vraag stellen aan Mosje. 
   
 
 

1. Waarom wil geen van de lagere rechters volgens jou antwoord geven op de vraag van 
de vijf dochters?   

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
De vijf zussen komen bij Mosje, die samen met Elazar en zeventig wijze mannen Tora 
aan het leren is. Ze wachten met het stellen van hun vraag totdat Mosje de wetten van 
jiboem uitlegt (= zwagerhuwelijk, waarbij een weduwe die geen kinderen heeft trouwt 
met een broer van haar overleden man). 
De oudste dochter begint: ‘Onze vader is in de woestijn overleden.’ 
De tweede dochter vervolgt: ‘Hij heeft niet meegedaan aan de opstand van Korach.’ 
De derde dochter: ‘Hij heeft anderen niet tot zonden gebracht en hij is door zijn eigen 
zonde gestorven.’ 
De vierde dochter: ‘Waarom moet de naam van onze vader vergeten worden, omdat hij 
geen zoon heeft? Laat ons, zijn dochters, zijn deel in het Beloofde Land erven.’ 
Mosje antwoordt: ‘Jullie hebben geen recht op de erfenis van jullie vader.’ 
‘Waarom niet?’, vragen de dochters. 
‘Vrouwen worden volgens de wetten van de Tora niet beschouwd als erfgenamen’, aldus 
Mosje. 
De dochters vragen verder: ‘Als vrouwen geen erfgenamen kunnen zijn, dan moet onze 
moeder trouwen met een broer van mijn vader volgens de wetten van jiboem. Misschien 
krijgt zij dan een zoon, die wèl een erfdeel kan krijgen.’ 
Mosje reageert: ‘Als er al dochters zijn, kan er geen jiboem meer plaatsvinden.’ 
‘Wat is dat nou voor een antwoord, Mosje Rabeenoe,’ zegt de vijfde dochter. ‘Als onze 
status bij jiboem dezelfde is als die van zonen, zou dat dan niet ook zo bij erfrecht 
moeten zijn?’ 
Mosje beantwoordt deze vraag niet meteen, maar vraagt eerst de Eeuwige om raad. Die 
bevestigt: ‘De dochters van Tselofchad hebben gelijk. Zij hebben recht op een dubbel 
erfdeel.’ 
  
 
2. Waarom wachten de zussen totdat Mosje de wetten van jiboem uitlegt? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

gronddeel achoeza 
dochter (s) bat (banot) 
lot, loting goral 
nakomelingen zèra 
dienstplichtige jotsee tsava 
priesterschap kehoena 
sterfte magefa 
erfdeel nachala 
eeuwigheid olam 
speer romach 


Schuif de letters van rechts naar links. Kun jij alle woorden vinden? 
Schrijf het woord ernaast in het Hebreeuws en het Nederlands. 
 

voorbeeld 
   ←  ochtend 

 
 

      ← ____________________ 
         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

         

      ←  
____________________ 

      ←  
____________________ 

 

 4


