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Overzicht Parasjat Waëra
asjem vertelt Mosjé dat hij het Joodse Volk moet informeren dat Hij hen uit Egypte zal halen, maar
het Joodse volk luistert niet. Hasjem geeft Mosjé opdracht naar Par’o te gaan en hem te vragen het
Joodse Volk vrij te laten. Hoewel Aharon aan Par’o een teken laat zien door een staf in een slang te

veranderen, blijft Par’o het verzoek weigeren. Hasjem straft de Egyptenaren en zendt plagen van bloed en
kikkers, maar de magiërs copiëren die wonderen op kleinere schaal, hetgeen de obstinaatheid van Par’o
sterkt en opnieuw weigert hij het Joodse Volk te laten gaan. Na de luizenplaag geven de magiërs van Par’o
toe dat alleen G-d zulke wonderen kan verrichten. Uitsluitend de Egyptenaren, en niet de Joden in Gosjen
leiden onder de plagen. De plagen duren voort, met wilde dieren, de pest, huidontsteking en zware
hagelstenen met vuur uit de hemel. Echter ondanks Mosjé’s aanbod een eind te maken aan de plagen, als
Par’o het Joodse Volk vrij laat, blijft Par’o volharden in zijn weigering.
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Inzicht in Parasjat Waëra 5773
Voor jullie eigen bestwil
Toen Mosjé, op aandringen van de Almachtige de Israëlieten het goede nieuws vertelde dat Hasjem voor-
bereidingen trof om hen uit het land Egypte te halen, om hen naar het Beloofde Land te brengen, weigerden
ze te luisteren –מִּקֹצֶר רּוַח ּומֵעֲבֹדָה קָׁשָה „ten gevolge kortademigheid en zware arbeid” (6:9). De woorden
–ּקֹצֶר רּוַח kotser roeach – „kortademigheid” wordt ook wel vertaald met onvoldoende „spirit”, waarbij het
woord roeach de betekenis krijgt van „moreel .” De Tora vertelt ons dan dat de Israëlieten niet luisterden naar
Mosjé om twee redenen: ze waren ongeduldig vanwege het ongewone harde werk en bovendien was hun
geloof verzwakt door vermoeidheid en uitputting.
Echter, als dit de interpretatie van het vers is, dan is het moeilijk om het argument van Mosjé te begrijpen dat
hij in vers 12 naar voren brengt als hij tegen de Almachtige zegt: „Ziehier, de Israëlieten luisteren niet naar
mij, dus hoe zou Farao naar mij willen luisteren?” Wanneer dit bedoeld is als een kal wachomer [hoe veel te
meer], dan lijkt dat een nogal zwak argument te zijn. Immers, Farao was niet ongeduldig ten gevolge van het
harde werk, zoals de Israëlieten, noch toonde hij een te kort aan morele kracht ten gevolge van lichamelijke
uitputting.
We kunnen de woorden „zij luisterden niet” echter ook anders opvatten, namelijk niet als een weigering om
te luisteren naar G-ds boodschap, zoals Mosjé die overbracht, maar als een weigering om te luisteren naar
zijn argument. Mosjé trachtte uit te leggen waarom zijn boodschap geresulteerd had in zulke wrede en
onverdraagbare gevolgen: het volk werd niet langer nog stro gegeven voor de productie van de bakstenen,
terwijl ze nog steeds dezelfde hoeveelheid bakstenen moesten fabriceren. Het was deze ongewone straf en de
verhevigde pijn en het toegenomen lijden van de Israëlieten die zij zo moeilijk vonden om te bevatten. Zij
konden niet begrijpen waarom Mosjé’s boodschap geresulteerd had in een zwaardere kwelling in plaats van
een vermindering van hun lijden.
Mosjé trachtte hun uit te leggen dat daar twee redenen voor waren. Het oorsponkelijke Hemelse decreet was
dat ze 400 jaar in slavernij zouden zijn. Nu werd hun verteld dat de straf met 190 jaar verminderd was en dat
de verlossing nabij was. Maar de enige manier waarop dit kon gebeuren, zo legde Mosjé uit, was door de
slavenarbeid te intensiferen en het werk en het lijden op te voeren, zodat 400 jaar arbeid en kwelling werd
samengeperst tot 210 jaar intensievere arbeid en lijden. Dit was één reden, zo vertelde Mosjé hun, waarom
hun lot zoveel zwaarder was geworden. Het was voor hun bestwil dat het gebeurde. Dit was het argument
dat lag opgesloten in de woorden „zware arbeid,” maar dat was een argument waarnaar zij weigerden te
luisteren.
De tweede reden voor de verslechtering van hun situatie is te vinden in de woorden kotser roeach, de erosie
van hun geloof. De Bijbelcommentatoren wijzen erop dat na 200 jaar wonen in Egypte veel van de
Israëlieten hun achtergrond hadden vergeten en het geloof van hun vaderen verlaten hadden. Hun identiteit
zelf was in gevaar om verloren te gaan als zij de volle 400 jaar in Egypte zouden blijven: dan zouden er geen
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Joden meer over zijn om te verlossen. Dit is wat Mosjé verklaarde aan het volk met de paar woorden kotser
roeach. Hoewel de 400 jaar verre van compleet waren, moest de verlossing snel gebeuren, voordat het volk
volledig zou zijn verloren.
Echter, zij weigerden dit argument te accepteren, net zoals ze het argument van de avoda kasja – de zware
arbeid – geweigerd hadden te accepteren, ondanks dat het voor hun bestwil was. Dus, redeneerde Mosjé
terecht, als de Israëlieten al weigerden naar hem te luisteren, hoeveel te meer zou Farao weigeren, want het
wegzenden van de Israëlieten zou tot zijn nadeel zijn en zou hem een groot economisch verlies veroorzaken.
Dit is inderdaad een goede kal wachomer.
De laatste passoek in de vorige parasja (6:1) kan nu ook beter worden begrepen. Daar staat geschreven dat
Hasjem tegen Mosjé zegt: „Nu zul je zien wat ik met Farao zal doen.” Onze Rabbijnen interpreteren dit als
dat G-d Mosjé vermaande omdat hij geklaagd had en dat Hij hem vertelde dat hij het zou verdienen om de
straf van Farao te zien, maar niet wat er met de 31 koningen van het land Kenaäan zou gebeuren wanneer de
Joden het Land zouden veroveren.
De Chafeets Chajiem vraagt: „Was het terecht dat Hasjem antwoordde op Mosjé’s noodkreet – „Waarom
heeft U dit Uw volk aangedaan?” – met hem te vertellen dat hij het niet zou beleven om zijn volk in het
Beloofde Land te brengen? Ten slotte kwam Mosjé’s noodkreet uit een gebroken hart en uit oprechte
begaanheid met zijn volk. De Chafeets Chajiem veronderstelt daarom dat de woorden die Hasjem tegen
Mosjé spreekt – „Nu zul je zien” – niet moeten worden opgevat als een vermaning, maar als een troost. In
plaats van de nadruk te leggen op het woord „nu” – hetgeen inhoudt dan hij alleen maar nu de straf van Farao
zou zien en de verlossing van de Joden, maar niet later – zouden we de nadruk moeten leggen op het woord
„zien”: je zult de gelegenheid krijgen om de Exodus te zien en de vruchten van je arbeid. Wat G-d hiermee
zei is gelijk aan wat we gezegd hebben over Mosjé’s poging om de verzwaring van de arbeid van het volk te
verklaren en te rechtvaardigen, om hen daarmee te troosten. Door de intensivering van hun lijden werd hun
bevrijding verhaast. En dit is hetzelfde argument dat G-d aan Mosjé voorlegde. Jij vraagt waarom Ik het volk
iets slechts aan doe en waarom Ik jou heb uitgezonden. De reden is om het bevrijdingsproces te versnellen en
te verhaasten, zodat ook jij kan zien wat er met Farao gaat gebeuren en hoe de Joden uit Egypte gevoerd
zullen worden. Als de bevrijding nog 190 jaar had moeten wachten, dan was je niet meer in leven tegen die
tijd, en dan zou je geen getuige kunnen geweest zijn van deze grote geoela. G-d troostte Mosjé en zei tegen
hem: „Nu zul je zien,” nu dat de arbeid verzwaard is en het bevrijdingsproces in de versnelling is gekomen,
zul je de verdienste hebben dit allemaal te zien. De Chafeets Chajiem wijst erop dat in de Joodse
geschiedenis gebeurtenissen die tragisch en destructief lijken, uiteindelijk als positief gezien en
geapprecieerd worden.
De laatste passoek in parasjat Sjemot en het hierboven aangehaalde vers uit onze parasja sluiten nu op elkaar
aan. G-ds woorden van troost tot Mosjé, „je zult zien” echoën bij hem zijn woorden tot de Israëlieten. Helaas
waren zij niet in staat ze de appreciëren en het is heel goed mogelijk dat ook Mosjé niet apprecieerde wat
G-d tegen hem zei op het moment van zijn grote bezorgdheid. Echter, naar mate de tijd verstrijkt, realiseert
de mens dat de handelingen van de Almachtige rechtvaardig en genadig zijn, zoals we zien aan G-ds
antwoord op Mosjé’s klacht in de sedra van vorige week en aan Mosjé’s verklaring aan zijn volk in de
parasja van deze week.

JOUW EER

„Ga naar Farao in de ochtend. Hij gaat dan naar de rivier en jij gaat daar dan bij hem staan om hem te
groeten, daar aan de oever van de Nijl” (Sjemot 7:15).
Rasji verklaart dat Farao iedere ochtend vroeg naar de rivier ging om zich te ontlasten. Hij beweerde tegen
zijn volk dat hij een god was en dat hij geen normale lichamelijke noden had.
Rabbi Chayim Shmuelevitz gaf hierop als commentaar dat we hieraan kunnen zien hoe mensen die eer
nastreven, dat zelfs doen als dat leidt tot irrationeel en zelfs ongezond gedrag. Men kan zich voorstellen hoe-
veel ongemak Farao leed om deze facade bij het volk op te houden dat hij een god was. Iedere dag leed hij
daar fysiek onder. En wat won hij daar mee? Uiterst weinig. Hij was een absoluut heerser met onbeperkte
macht. Het maakte geen werkelijk praktisch verschil uit of het publiek hem zag als een mens met absolute
mach wiens enkel woord de dood kon betekenen voor een ongehoorzaam onderdaan of dat ze hem zouden
beschouwen als een goddelijk wezen. Het enige wat hij ervoor kreeg was een klein beetje meer eer. Maar
tegen welke prijs! Wanneer men lijdt is het veel moeilijker om de goede dingen in het leven te waarderen.
Wanneer we naar Farao kijken kunnen we zien hoe belachtelijk het is om onszelf zoveel pijn te veroorzaken
voor zulk een illusoire winst als een beetje meer waardering. (Uit „Growth through Torah”)


