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Overzicht Parasjat Waëra (Sjemot/Exodus 6:2-9:35)

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.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

De Haftara voor Parasjat Waëra (Jechezkel 28:25-29:21)

De straf van Egypte
Samenvatting van de Haftara:
28:25-26: Hasjem belooft het Joodse volk terug te brengen naar hun land en de vijanden van het Joodse volk
te straffen. 29:1-5: De profeet voorspelt de verovering van Egypte door Newoechadnetsar van Babylon. De
volgende verzen verklaren dat dit de straf van Egypte was voor wat het het volk Israël heeft aangedaan. Het
zal leeg en verlaten zijn gedurende veertig jaar. Egypte zal nimmer het machtige land zijn als voorheen. Tot
slot wordt verklaard waaraan Nevoechadnetsar het verdiend heeft dat hij Egypte mocht veroveren en
vernietigen.

Het verband met de parasja
Zowel de parasja als de Haftara hebben het over de straf van Egypte. De parasja vertelt over de straf in de
tijd van Mosjé, de Haftara voorspelt de straf in de tijd van Par’o Chofra, duizend jaar later:

 Beide koningen, zowel die van de parasja als die van de Haftara waren slechte mensen.
 Net als de Par’o van de parasja schepte ook Par’o Chofra op dat hij een godheid was en dat de

vruchtbaarheid van het land, die door de Nijl kwam, aan hem te danken was in plaats van aan Hasjem.
 In de parasja werpt Aharon zijn staf op de grond en die verandert dan in een tannien – slang, het symbool

van Par’o, die daarmee vaak wordt afgebeeld. In de Haftara noemt de profeet Par’o een ‘groot monster’
en gebruikt daarvoor hetzelfde woord tannien.

Wat is het doel van al deze straffen?

Zowel in de parasja als in de Haftara wordt herhaald: „Hiermee zal bekend worden dat Ik Hasjem ben.”
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En Ik verscheen aan Avraham, aan Jitschak en aan Jaäkov… Ik heb ook het gekreun gehoord van de Israëlieten
(Sjemot 6:3-5)

Mosjé was bang dat na 210 jaar van slavernij de Joden te veel gewend geraakt waren aan de ballingschap om de
boodschap van de verlossing te absorberen. Daarom antwoordde G-d over de aardsvaderen, om hem te verzekeren
dat zijn zorgen ongegrond waren, want de nakomelingen van Avraham, Jitschak en Jaäkov zouden nooit gewend
kunnen raken aan ballingschap, want dat is voor hen een natuurlijke toestand. Iedere dag die voorbij gaat is even bitter
als de eerste. Hetzelfde geldt voor ons. Ondanks dat de huidige ballingschap al meer dan 1.900 jaar duurt, is het
Joodse volk meer dan bereid om de boodschap van de Uiteindelijke Verlossing te accepteren.

(De Lubavitcher Rebbe)
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Klassiek commentaar op hoofdstuk 8 van Parasjat Waëra
8. 1. En hierop zei Hasjem tegen Mosjé: ,,Zeg tegen Aharon: Strek je hand met de staf uit over de stromen,
over de rivieren en over de meren, en laat de kikvorsen opkomen over het land Egypte. 2. En Aharon strekte
zijn hand uit over de wateren van Egypte en de kikvors steeg op en bedekte het land Egypte. 3. Maar de
beeldschriftkundigen deden hetzelfde met hun toverkunsten, zij lieten de kikvorsen opkomen over het land
Egypte. 4. Daarop ontbood Paro Mosjé en Aharon en zei tegen hen: ,,Bid tot Hasjem dat Hij de kikvorsen
van mij en van mijn volk verwijdert, dan zal ik het volk laten gaan opdat zij voor Hasjem kunnen offeren. 5.
En Mosjé antwoordde Paro: ,,Houd de eer aan u zelf door te bepalen voor wanneer ik voor u zal bidden en

8. Patronen in de reacties van Paro op de plagen
In reactie op de bloedplaag negeerde Paro koppig Mosjé en Aharon, in het geval van de kikvorsen – zelfs nadat de
beeldschiftkundigen de plaag nadeden, zoals ze dat ook met het bloed gedaan hadden – smeekte Paro dat Mosjé de
plaag weg nam. Toen de andere plagen hem troffen, bood hij soms aan om zich neer te leggen bij G-ds wil, maar andere
keren niet. Was er enig patroon te herkennen in Paro’s reacties op de plagen?
Or Hachajiem verklaart dat de bepalende factor in Paro’s reactie niet was of hij al dan niet in G-d geloofde, maar of hij
meende dat zijn leven in gevaar was. Wanneer hij vreesde voor zijn leven bood hij aan toe te geven. Anders bleef hij
onvermurwbaar. Dus we zien het volgende:
1. Bloed – De plaag was niet levensbedreigend, want de Egyptenaren konden water kopen van de Joden, of ze konden
zelf water vinden door nieuwe bronnen te graven.
2. Kikvorsen – Behalve het ondragelijke lawaai van de dag en nacht kwakende kikkers, kropen ze ook in de ingewanden
van de Egyptenaren en bedreigden dus hun levens.
3. Luizen – Hoewel de beeldschriftkundigen van Paro uiteindelijk toegaven dat de plaag alleen veroorzaakt kon zijn
door G-d, boog Paro niet, want de plaag was hinderlijk maar niet levensbedreigend.
4. Wilde beesten – Iedereen zou voor zijn leven gevreesd hebben als hij door de wilde beesten omringd was. Paro
capituleerde voor de eerste keer voor al Mosjé’s eisen.
5. Epedemie – Alleen de dieren stierven, de mensen niet.
6. Builen – Opnieuw veroorzaakte de plaag veel ongemak, maar hij doodde niemand. Bovendien, zoals lijkt te worden
gesuggereerd in vers 9:11 werden alleen zijn onderdanen erdoor getroffen, maar Paro zelf niet.
7. Hagel – De harde donder en de vlammen uit de hemel brachten ieder de doodstrrik op het lijf, waardoor ze dachten
dat ze net als Sedom en Amora, in de tijd van Avraham, vernietigd zouden worden.
8. Sprinkhanen – Paro zei expliciet: verwijder deze dood van mij (10:17).
9. Duisternis – Paro vroeg Mosjé niet om voor hem te bidden. Gedurende de eerste drie dagen van deze plaag konden de
Egyptenaren lantarens gebruiken; daarna konden ze zich niet meer bewegen. Zodra de plaag geëindigd was, bood hij
aan om het volk te laten gaan, maar voegde daar een onacceptabele voorwaarde aan vast.
10. De dood van de eerstgeborenen – Paro’s weerstand brak volkomen, want hij was zelf een eerstgeborene.
1. Strek je hand uit – In alle richtingen van de hemel, dan zul je zien hoe de kikvorsen uit de kanalen, rivieren en
meren omhoog komen, maar niet uit andere watermassa’s [zoals waterbronnen en waterreservoirs] (Ibn Ezra). Midrasj
Lekach Tov zegt: dit is vergelijkbaar met de plaag van het bloed, waarbij G-d zei: „…en strek je hand uit over de
wateren van Egypte” (Sjemot 7:19). Maar strekte Aharon werkelijk zijn hand uit over alle rivieren en meren en water-
massa’s? Echter, hij had de bedoeling om alle rivieren, kanalen, meren en andere watermassa’s van Egypte te treffen
[zodat ze allemaal in bloed zouden veranderen]. Zo was ook zijn bedoeling met de kikvorsen.
2. En Aharon strekte zijn hand uit – Maar hij sloeg de Nijl niet, zoals hij daarvoor gedaan had. Hij wees alleen maar
met zijn staf, en de kikvorsen waren in staat op te stijgen vanaf het moment dat hij zijn hand uitstrekte (Ibn Ezra).
En de kikvors steeg op: Eén kikvors was het en die sloegen zij, en zo werd hij tot zwermen geplitst. Aldus de midrasj
[Sanhedrin 67b, Sjemot Rabba 10]. En als eenvoudige verklaring kan men zeggen dat men een gewemel van kikvorsen
in het enkelvoud aanduidt, zoals: het ongedierte (Rasji). Ibn Ezra zegt dat met het woord „kikvors” in het enkelvoud de
soort kikvors bedoeld wordt. Midrasj Lekach Tov verklaart dat Tora soms het enkelvoud gebruikt, als het meervoud
bedoeld wordt, zoals in Bereisjiet 32:6: „Ik heb ossen ( רֹוׁש ) en ezels ( רמֹוֲחְו ) verworven.”
3. Maar de beeldschiftkundigen deden hetzelfde – met kleine hoeveelheden water. [Ze namen een emmer vol water
met kikvors-eieren en met hun toverkunsten lieten ze de eitjes snel uitkomen. Het gevolg was dat Paro zich het verschil
realiseerde tussen wat zij deden en wat Aharon deed; hij zag dat de beeldschriftkundigen de plaag konden verergeren,
maar ze konden hem niet wegnemen. Daarom liet hij Mosjé roepen (Ibn Ezra).
5. Houd de eer aan u zelf – [Letterlijk: zich beroemen] Zoals in Jesajahoe 10:15: Zou de bijl zichzelf hoger roemen dan
de hakker, d.w.z. zichzelf prijzen door te zeggen: ik ben groter dan jij. Zo ook hier: Prijs uzelf dat u zo wijs was door
iets moeilijks te vragen om dan te zeggen dat ik dat niet kan doen (Rasji). Met andere woorden, als u kans ziet mij te
vragen iets te doen, dat ik niet kàn doen, dan kunt u opscheppen dat mij getoond werd dat ik minder ben, omdat ik dat
niet kon doen (Siftei Chachamiem).
Ibn Ezra verklaart: Houd de eer aan uzelf via mij. Ik zal u eer bewijzen door G-d te smeken dat de plaag zal stoppen op
de dag die u vraagt.
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voor uw dienaren en voor uw volk om de kikvorsen uit u en uit uw huizen uit te roeien zodat ze nog slechts
in de rivier overblijven. 6. Hij zei: ,,Voor morgen”, waarop hij antwoordde: ,,Zoals u zegt, opdat u zult weten
dat er geen is zoals Hasjem onze G-d. 7. Dan zullen de kikvorsen verdwijnen van u en uit uw huizen en van
uw dienaren en van uw volk, alleen in de rivier zullen zij blijven. 8. Hierop gingen Mosjé en Aharon weg
van Paro en Mosjé riep tegen Hasjem over de kikvorsen, die Hij Paro had gezonden. 9. En Hasjem deed
overeenkomstig de woorden van Mosjé en de kikvorsen stierven weg uit de huizen, uit de voorhoven en uit
de velden. 10. Men stapelde hen op in hopen, zodat het land stonk. 11. Toen Paro zag dat er weer
ademruimte was verhardde zijn hart weer en luisterde niet naar hen, zoals Hasjem gesproken had. 12. Hierop
zei Hasjem tegen Mosjé: „Zeg tegen Aharon: ‘Strek je staf uit, en sla het stof van de aarde, dan zal het in

Midrasj Sechel Tov voegt daaraan toe: dit kan worden vergeleken met iemand die over een vorst zegt: „Alles wat ik
hem vraag, doet hij voor mij en ik voel me daar zeer door vereerd.” Zo ook zei Mosjé tegen Paro: „Dit zal een grote eer
voor u zijn, dat ik gehoor zal geven aan uw verzoek om de kikvorsen te laten verdwijnen wanneer u dat wenst.”
Voor wanneer zal ik voor u bidden: Wanneer ik vandaag voor u bidden zal om de kikvorsen te verwijderen, wanneer
wilt u dan dat ze worden uitgeroeid? Dan zult u zien of ik mijn woord gestand zal doen op de tijd die u voor mij bepaald
heeft. Als er gestaan had: ,,wanneer zal ik bidden” [in plaats van „Voor wanneer zal ik bidden”], dan was de bedoeling
geweest: wanneer zal ik bidden. Nu dat er staat Voor wanneer, is de betekenis: ik zal vandaag bidden, en u mag het
tijdstip vast te stellen wanneer de kikvorsen zullen worden uitgeroeid. Zeg mij op welke dag wil u dat ze worden
uitgeroeid.] Mosjé redeneerde dat als hij zou bidden dat de plaag onmiddellijk zou ophouden, dat dan Paro de
Israëlieten onmiddellijk zou moeten laten gaan en dat Paro dat moeilijk zou vinden. Hij wist daarom niet waaraan Paro
de voorkeur zou geven: dat de plaag onmiddellijk zou stoppen en hij de Israëlieten onmiddellijk zou moeten laten
vrijlaten of dat hij de Israëlieten, en dus ook de kikvorsen, nog wat langer wilde houden (Siftei Chachamiem).
Ramban is het niet eens met de bewering van Rasji dat Paro Mosjé vroeg om onmiddellijk te bidden dat de kikvorsen op
een later tijdstip zouden verdwijnen. Hij meent dat zodra Mosé bad, de kikkers stierven. Mosjé vroeg dus Paro wanneer
hij G-d zou vragen de plaag weg te nemen.
6. En hij zei: voor morgen: Bid vandaag opdat zij morgen zullen worden uitgeroeid (Rasji). Volgens Ramban moest
Mosjé de volgende dag bidden voor een onmiddellijke beëindiging van de kikvorsplaag; volgens Rasjbam moest Mosjé
onmiddellijk bidden dat de kikvorsen de volgende dag zouden verdwijnen.
Het is onlogisch dat Paro de verwijdering van de kikvorsen wilde uitstellen tot de volgende dag en dat hij niet zou
vragen dat ze onmiddellijk zouden verdwijnen. Ibn Ezra en Ramban citeren Rav Sjmoeël ben Chofni Gaon, die uitlegt
dat Paro geloofde dat sterren in de hemel erop wezen dat de kikvorsen nog voor diezelfde dag bestemd waren om te
verdwijnen en dat Mosjé daarom die dag uitkoos, om te bewijzen dat ze alleen zouden dood gaan op zijn bevel. Daarom
vroeg Paro dat de kikvorsen pas de volgende dag zouden verdwijnen, om aan te tonen dat de plaag een natuurlijk
verschijnsel was. Ramban veronderstelt dat Paro dacht dat Mosjé om meer tijd vroeg om een einde te brengen aan de
plaag. Daarom vroeg Paro dat de plaag de volgende dag zou ophouden.
7. Dan zullen de kikvorsen verdwijnen – Als deze kikvorsen dood zijn, zullen geen andere hun plaats innemen. Ze
zullen volledig verdwijnen (Ramban).
Alleen in de rivier zullen ze blijven – Onkelos en Jonatan vertalen: „Alleen die in de Nijl zullen blijven.” Deze
interpretatie wordt gevolgd door Ravasj en andere Tosafisten, die schrijven: alleen die kikkers die oorspronkelijk in de
Nijl leefden, zullen niet dood gaan maar zullen daar blijven.
Ramban citeert Rabbeinoe Chananel, die meent dat יםִעְּדְרַפְצ [tsefardeïem] geen kikvorsen maar krokodillen waren, en
dat ze in de Nijl zouden blijven tot op deze dag.
8. Hierop gingen – Zij gingen, en onmiddelijk daarop riep hij dat zij de volgende dag zouden uitgeroeid worden
(Rasji).
Mosjé riep – Bij de andere plagen staat er: „Mosjé bad tot Hasjem.” Waarom „riep” hij hier? Het antwoord is dat wie
bidt, moet zelf horen wat hij zegt, maar de kikvorsen kwaakten zo hard, dat Mosjé zijn stem moest verheffen om
zichzelf te horen (Siftei Chachamiem).
10. In hopen – zo is ook de vertaling van Onkelos. (Rasji).
11. Zoals Hasjem gesproken had – En waar had Hij gesproken? [in Sjemot 7: 4, waar Hij zei:] „en Paro zal niet naar
jou luisteren” (Rasji).
12. Zeg tegen Aharon – Het stof verdiende het niet om door Mosjé geslagen te worden, daar het hem beschermd had,
toen hij de Egyptenaar had omgebracht en hem verborgen had in het zand. Daarom werd het door Aharon geslagen.
(Rasji op basis van Tanchoema, Sjemot Rabba 10).
Ibn Ezra merkt op dat de eerste drie plagen te weeg gebracht werden door Aharon. Twee hadden te maken met water,
namelijk bloed en kikvorsen, en één had te maken met het stof van de aarde, namelijk de luizenplaag. De plagen die
Mosjé te weeg bracht met zijn staf raakten de hogere sferen [hoger dan de schepselen die bij de plagen van Aharon
betrokken waren]. Dit weerspiegelde dat Mosjé op een hoger niveau stond dan Aharon. Mosjé veroorzaakte de plagen
van de sprinkhanen en de hagel, die door de wind gebracht werden, en de duisternis, die in de lucht was. Drie plagen
werden te weeg gebracht zonder staf, namelijk de plaag van de wilde beesten, de pest en de dood van de eerstgeborenen
[want hiermee was geen aarde, water of lucht gemoeid]. Bij één plaag, namelijk die van de builen, werkten Mosjé en
Aharon samen.
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ongedierte veranderen in het gehele land Egypte. 13. En zo deden zij: Aharon strekte zijn hand met zijn staf
uit en sloeg het stof van de aarde en het ongedierte kwam op mens en vee; al het stof van het land werd
ongedierte in heel Egypte. 14. De beeldschriftkundigen deden net zo met hun geheime kunsten, om
ongedierte voort te brengen, maar zij konden het niet; en het ongedierte was op mens en vee. 15. Toen zeiden
de beeldschriftkundigen tegen Paro: „Een vinger van G-d is het”, maar het hart van Paro bleef verstokt en hij
luisterde niet naar hen, zoals Hasjem gezegd had. 16. Hierop zei Hasjem tegen Mosjé: „Sta vroeg op in de
ochtend en ga voor Paro staan, want kijk, dan gaat hij uit naar het water, en dan zul je tegen hem zeggen: „Zo

Dan zal het in ongedierte veranderen – Het zal erop lijken alsof de aarde, die Aharon zal slaan, luizen zal
voortbrengen (Ibn Ezra).
13. En zo deden zij – Daar Mosjé Aharon opdracht gaf om de aarde te slaan, was het alsof hij zelf deel nam aan de
plaag. Dit is vergelijkbaar met wat G-d tegen Mosjé zei: „En de staf, waarmee je de Nijl sloeg, zul je in je hand nemen
en ga” (Sjemot 17:5). [En Mosjé had in feite niet zelf de Nijl geslagen, maar had alleen Aharon opdracht gegeven dat te
doen.] (Ibn Ezra).
En het ongedierte kwam – Aldus de vertaling van Rasji. [Dit verklaart het enkelvoud.]
14. De beeldschriftkundigen deden net zo – Ook zij sloegen het stof van de aarde met hun staf (Ibn Ezra). Ramban
suggereert dat de beeldschriftkundigen de juiste toverformules uitspraken en de demonen bezworen om luizen voort te
brengen, maar ze hadden geen succes, hoewel ze hier ervaring mee hadden, omdat Hasjem hen dat nu verhinderde.
Om het ongedierte voort te brengen – om het te creëren of om het van een andere plaats te brengen, maar zij konden
het niet, want een kwade geest heeft geen macht over een schepsel dat kleiner is dan een gerstenkorrel (Sanhedrin 76b,
Tanchoema, Sjemot Rabba 10) (Rasji). Gur Arjé legt uit dat aangezien de minimale afmeting van een bot van een
menselijk lijk, dat rituele onreinheid kan overbrengen, de grootte van een gerstekorrel is [d.w.z., als iemand in
aanraking komt met die hoeveelheid van een menselijk bot, dan wordt hij als onrein beschouwd en kan hij geen
geheiligd voedsel eten, zoals offervlees en troema, en dan mag hij ook niet het Tempelplein betreden], en de demonen,
die de veroorzakers zijn van deze onreinheid, hebben daarom geen macht over een schepsel dat kleiner is dan een
gerstekorrel.
15. De beeldschriftkundigen – In de verzen 3 en 14 staat het woord יםִּמֻטְרַח [chartoemiem – beeldschriftkundigen]
geschreven met een י [Jod], maar hier staat het geschreven zonder Jod: םִּמֻטְרַח , omdat ze niet in staat waren de luizen
voort te brengen. Tora drukt hun gebrek aan wijsheid uit door de Jod weg te laten (Rabbeinoe Bechaja).
Een vinger van G-d is het: De plaag is niet veroorzaakt door tovenarij, van de Alomtegenwoordige is het afkomstig
(Rasji). Ze bedoelden niet de G-d van Israël, want dan zouden ze gezegd hebben: „de vinger van Hasjem,” of: „de
vinger van de G-d van Israël,” want dan zou Mosjé hen gewaarschuwd hebben en de plaag kwam zonder waar-
schuwing. Daarom dachten ze dat de plaag afkomstig was van een van de Egyptische goden. Daarom was Paro er niet
bang voor (Ibn Ezra). Volgens Ramban bedoelden de Egyptische tovenaars wel degelijk dat het de vinger van de G-d
van Israël was en dat zij daar dus niets tegen konden doen, en daarom liet Paro hen later niet meer komen. En ze zeiden
„het is de vinger van G-d” in plaats van „het is de hand van G-d” om de zaak te kleineren. En ze zeiden niet: „het is de
vinger van Hasjem,” want die Naam werd door Paro en zijn dienaren niet uitgesproken. En de reden dat de beeld-
schriftkundigen wel in staat waren de plagen van het bloed en de kikvorsen te copiëren, maar niet die van de luizen, is
dat bij die eerste twee plagen er niets nieuws geschapen werd. Het water veranderde in bloed en de kikvorsen kwamen
uit de rivier omhoog. Maar de luizen werden nieuw geschapen, daarom zegt G-d in vers 12: „dan zal het stof … in
ongedierte veranderen.” En daarom staat er in vers 14 dat de beeldschriftkundigen geen luizen konden „voortbrengen.”
Dit is analoog met wat er staat in Bereisjiet 1:14: „Laat de aarde levende wezens voortbrengen.” En dit kan alleen de
Schepper, verheven is Zijn Naam. En de reden dat Mosjé Egypte voor deze plaag niet gewaarschuwd had, was dat
Hasjem hen alleen waraschuwde wanneer een plaag dodelijk voor de mens was, en dat was de luizenplaag niet. En dat
Hij wel waarschuwde voor de plaag van de pest, die alleen de dieren trof, dat was omdat die plaag ook mogelijk de
mensen had kunnen treffen, want de pest is ook voor mensen dodelijk (Ramban).
Ramban gaat over op een ander onderwerp: Waarom zei G-d tegen Mosjé in drie gevallen [in 7:15 voor de plaag van
het bloed, in 8:16 voor de plaag van de wilde beesten en in 9:13 voor de plaag van de hagel], dat hij vroeg in de ochtend
moest opstaan en naar Paro gaan, als die naar de rivier ging? Bij de eerste plaag, die van het bloed, moest Mosjé aan
Paro persoonlijk tonen dat hij niet bang voor hem was. Bij de andere twee plagen was het de bedoeling dat al de
mensen, die Paro naar de rivier zouden vergezellen, Mosjé’s waarschuwing zouden horen en Paro zouden proberen te
overtuigen dat hij naar Mosjé moest luisteren en de Israëlieten moest laten gaan. Want als hij dat niet deed, zouden ook
zij gestraft worden. Maar in geval van de andere plagen was een waarschuwing aan de koning alleen voldoende. En dat
was de reden dat in drie gevallen Hasjem Mosjé opdracht gaf „Ga naar Paro” [in 7:26 in geval van de plaag van de
kikvorsen, in 9:1 voor de plaag van de pest en in 10:1 voor de plaag van de sprinkhanen]. Maar dat staat niet voor de
plaag van de luizen en de builen, want Aharon moest het stof van de aarde slaan om luizen voort te brengen, en in het
paleis van Para was geen stof. En Mosjé moest het roet in de lucht omhoog gooien om builen te produceren en roet was
er ook niet in het paleis. Daarom werden die plagen ergens anders opgeroepen, bijvoorbeeld op de binnenplaats van het paleis
(Ramban).
Maar het hart van Paro bleef verstokt – Want hoewel de vorige plagen de „hand van G-d” waren, was dit „slechts”
de „vinger G-ds”, iets niet zo serieus (Tosafot Hasjaleem).
Zoals Hasjem gezegd had – [in Sjemot 7: 4] en Paro zal niet naar je luisteren (Rasji).
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heeft Hasjem gesproken: ‘Laat Mijn volk gaan om Mij te dienen. 17. Want als u niet Mijn volk laat gaan, dan
laat Ik op u en op uw dienaren en op uw volk en op uw huizen allerlei wildgedierte los, en dan zullen de
Egyptische huizen vol van allerlei wilde dieren zijn, en ook de grond waarop zij slapen. 18. Maar Ik zal een
onderscheid maken op die dag voor het land Gosjen, waar Mijn volk zich bevindt, door daar geen wilde
dieren te laten komen, opdat u zult weten dat Ik Hasjem ben, te midden van het land. 19. Zo zal Ik een
onderscheid maken tussen Mijn volk en uw volk; morgen zal dit teken plaatsvinden’ ”. 20. En dat deed
Hasjem, en een grote menigte wilde dieren kwam in het huis van Paro en in het huis van zijn dienaren, en in
geheel het land Egypte werd het land vernield door de wilde dieren. 21. Daarop ontbood Paro Mosjé en
Aharon, en zei: „Ga en offer voor jullie G-d, in het land.” 22. Maar Mosjé antwoordde: „Het zou niet juist
zijn om dat te doen, want iets dat voor Egypte gruwelijk is gaan wij voor Hasjem onze G-d offeren; zouden
wij dan de gruwel van Egypte voor hun ogen offeren, zonder dat zij ons stenigen?! 23. Drie dagreizen willen
wij de woestijn intrekken en dan zullen wij Hasjem, onze G-d, offeren zoals Hij ons zal vertellen”. 24. En
Paro zei: „Ik zal jullie laten gaan en jullie Hasjem, jullie G-d, laten offeren in de woestijn, maar jullie zult
niet ver weg gaan; bidt voor mij.” 25. En Mosjé zei: „Zie, ik ga van u weg en ik zal voor u tot Hasjem bidden
en de dieren zullen morgen van Paro, van zijn dienaren en van zijn volk weggaan, maar laat Paro niet
opnieuw teleurstellen door het volk niet te laten gaan om voor Hasjem te offeren.” 26. Mosjé verliet Paro en
bad tot Hasjem. 27. En Hasjem deed zoals Mosjé gezegd had en Hij verwijderde de dieren van Paro en van
zijn dienaren en van zijn volk, er bleef er niet één over. 28. En het hart van Paro verstijfde weer en hij liet het
volk niet gaan.

17. Allerlei wilde dieren – Alle soorten wilde dieren en slangen en schorpioenen door elkaar, en zij brachten vernieling
onder hen. En de agada geeft voor elke plaag de reden, waarom juist deze plaag komt en waarom die. Volgens de
taktiek van de oorlogen van de vorsten kwamen zij in een bepaalde volgorde tegen hen. Wanneer een regering een stad
belegert, dan vernielt zij eerst de bomen, daarna blaast men tegen hen in en schalt op bazuinen, om hun angst en vrees
aan te jagen. Zo ook kwaakten de kikvorsen enz., zoals voorkomt in de midrasj van R. Tanchoema (Rasji).
Dan laat ik… op u los – Ophitsen (Rasji).
18. Maar Ik zal een onderscheid maken – Ik zal afzonderen (Rasji).
Maar Ik zal een onderscheid maken op die dag voor het land Gosjen – Daar de eerste drie plagen stationair waren,
was het geen wonder dat ze alleen Egypte troffen en Gosjen niet. Maar dit was een plaag die zich verplaatste en als de
wilde dieren uit hun holen kwamen en Egypte vernietigden, dan was het alleen maar logisch dat ze ook Gosjen zouden
aanvallen. Daarom was een speciale belofte nodig dat de Israëlieten voor deze plaag gespaard zouden blijven (Ramban).
Opdat u zult weten – dat, ofschoon Mijn Sjechina in de hemel is, mijn beslissing hier beneden uitgevoerd wordt
(Rasji). Dit in tegenstelling tot het geloof van vele heidenen, die menen dat G-d alleen in de hemel is en dat Hij geen
controle heeft over de lagere werelden (Ramban).
19. Zo zal Ik een onderscheid maken – Ik zal een verlossing brengen, die een onderscheid maakt tussen Mijn volk en
uw volk (Rasji). Ik zal Mijn volk verlossen, maar op uw volk breng ik de dood (Onkelos). Niet alleen zouden de wilde
dieren buiten Gosjen blijven, maar zelfs als er zich Israëlieten tussen de Egyptenaren zouden bevinden, zouden de wilde
beesten de Israëlieten met rust laten, maar alleen de Egyptenaren aanvallen (Or HaChajiem).
20. Werd het land vernield – [ ָהֵחָּׁשִת ץֶרָאת betekent] het land werd vernield. Zo vertaalt Onkelos het [in de verleden
tijd] (Rasji). Het staat in het Hebreeuws namelijk in de toekomstige tijd, maar Onkelos toont aan dat dit ook de verleden
tijd kan betekenen (Siftei Chachamiem).
21. Offer voor jullie G-d in het land – In jullie [woon-]plaatsen en ga niet naar de woestijn. (Rasji)
22. Iets gruwelijks voor Egypte – De gevreesde [afgod] van Egypte, maar Israël noemt dat een gruwel. En de gruwel
van Egypte kan nog een andere betekenis hebben, het offer, dat wij brengen is [n.l.] een gehate zaak voor Egypte, want
wij offeren hun gevreesde [afgod] (Rasji). Mosjé noemde het een gruwel toen hij tegen Israël sprak, maar niet toen hij
tegen Egypte sprak (Siftei Chachamiem). Ibn Ezra verklaart waarom het offeren van een lam iets afschuwelijks was
voor de Egyptenaren: zij aanbaden het sterrenbeeld Ram als afgod, dus de Israëlieten wilden hun afgod slachten en dat
was in hun ogen iets afschuwelijks. En een andere verklaring: volgens Ibn Ezra hielden de Egyptenaren in de tijd van
Mosjé het geloof van de Indiërs aan, die allen nakomelingen van Cham waren, en die eten geen vlees en gebruiken geen
bloed, melk, eieren of wat dan ook afkomstig van levende dieren, tot op deze dag. Daarom kijken ze neer op ieder die
dierlijk voedsel eet. Daarom ook was het hoeden van schapen een afschuwelijke bezigheid voor hen, zoals er
geschreven staat (Bereisjiet 46:34): „Want alle schaapherders zijn afschuwelijk voor Egyptenaren” (Ibn Ezra).
Zonder dat ze ons stenigen? – Dit is een vraag (Rasji).
26. En bad tot Hasjem – Hij spande zich in bij het gebed, en men zou het ook kunnen vertalen met: hij bad veel, maar
hier betekent het dat hij zich inspande. (Rasji).
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Talmoed DAF-Notities Sjabbat 79a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Beoordeling van kredietwaardigheid
Sjabbat 79a

Hoewel het op Sjabbat verboden is om enig voorwerp van privégebied over te brengen naar openbaar terrein,
d.w.z. van huis naar de straat, is iemand die dat toch doet, niet de doodstraf schuldig (noch een zondoffer als
hij dat onopzettelijk deed), tenzij het voorwerp dat hij vervoert een minimum waarde heeft. Bijna het hele
achtste hoofdstuk van Masèchet Sjabbat is gewijd aan de uitleg van wat als een minimale waarde wordt
beschouwd voor ieder ding, van wijn en olie tot touw en papier.

Met betrekking tot papier vinden we een zeer interessante discussie tussen R. Jehoeda en één van zijn
collega’s. Wanneer op het papier in kwestie een schuldbekentenis is geschreven, dan zijn ze het er over eens
dat het voldoende waarde heeft, zodat, wanneer het op Sjabbat vervoert wordt, het een ernstige overtreding
van Sjabbat is. Maar hoe zit dat wanneer de schuld al is afgelost en de schuldbekentenis is aan de
schuldenaar teruggegeven en hij neemt het mee naar buiten, op straat?

Rabbi Jehoeda beslist dat hij schuldig is aan een ernstige overtreding van Sjabbat en de bovengenoemde
straffen verdient, dit in tegenstelling tot zijn collega’s, die menen dat het papier geen waarde meer heeft.

De vraag is: welke waarde kan een dergelijk stuk papier nog hebben voor de (voormalige) schuldenaar?
Hoewel we zien dat zo’n papier soms gebruikt kan worden als stop voor een fles, is het nauwleijks denkbaar
dat hij het papier daarvoor zal gebruiken, omdat hij zal vrezen dat het document in de handen van de
(voormalige) schuldeiser zal vallen, wanneer hij het niet vernietigt. En die zou dan uit inhaligheid of ten
gevolge van vergeetachtigheid opnieuw betaling van de schuld kunnen eisen. Waar zou de geldlener het
document anders voor kunnen gebruiken, dat hij het zou willen bewaren?

Rav Asji komt ons te hulp met een briljante interpretatie van Rabbi Jehoeda’s opinie. De afbetaalde schuld-
bekentenis heeft waarde voor de geldlener, omdat hij het aan potentiële geldschieters kan tonen als bewijs
dat hij zijn schulden terug betaalt, en dat hij dus kredietwaardig is.

Inzicht in de parasja
WARMTE EN PASSIE VOOR G-D

De eerste plaag die Egypte trof, zoals verteld wordt in de parasja van deze week, was de plaag van het bloed.
Niet alleen het water van de Nijl, maasr iedere druppel water in het land was veranderd in bloed. De enige
uitzondering was het water dat de Joden gebruikten.
Water is van nature koud, precies het tegenovergestelde van heiligheid. Heiligheid is vibrant en warm,
bezielt alles waarmee het in contact komt met levendigheid.
De eerste hindernis een Jood moeten overwinnen in zijn dagelijks leven is het veroveren van deze kou – de
apathie en onverschilligheid ten aanzien van heiligheid, die de bron is van alle kwaad – en die te vervangen
door een warmte en passie voor G-d en voor Jiddischkeit.
Het is om deze reden dat de plaag van het bloed de eerste stap was in het verlossings proces van het Joodse
volk uit Egypte.
De tweede plaag was die van de kikvorsen. Deze koudbloedige dieren verlieten hun natuurlijke
habitat en zwermden uit over heel Egypte, vulden de huizen van de Egyptenaren en kropen in hun
ovens.
Het enthousiasme van een Jood en zijn warmte wordt verondersteld te worden gereserveerd voor
heiligheid, in tegenstelling tot de geneugten van de fysieke wereld.

De koudbloedige schepseltjes
Toen de kikkers hun natuurlijke neiging voor vochtigheid en koude overwonnen hadden, en massaal in de
ovens van Paro sprongen, toonden zij de noodzaak voor ons aan om te werken aan onszelf, om de lusten en
begeerten voor fysieke verwennerij te overwinnen.
Dus de eerste twee plagen vertegenwoordigen onze tweeledige benadering in de richting van de dienst van
G-d: „datgene vermijden dat kwaad is” en „het goede doen.”
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De gebruikelijke volgorde van dienst is om eerst datgene wat slecht is te vermijden te doen, en om er daarna
naar te streven om positieve daden te verrichten.
Een analogie kan worden gevonden in de voorbereiding van een geschikte woning voor een koning: De eer-
ste stap is het grondig reinigen van het huis en ervoor zorgen dat het vrij is van vuil („het kwaad vermijden”),
waarna de woonruimte kan worden ingericht en gevuld met mooie meubels, zoals dat past bij de koning
(„doe goed„).
Als het huis niet spic en span schoon geschrobd is, zullen de mooie meubels niet op hun plaats lijken en zul-
len ze weinig doen om de onderliggende onzindelijkheid te verhullen.
Soms, echter, is de juiste volgorde omgekeerd, zoals uitgedrukt wordt in het gezegde van de vierde Luba-
vitcher Rebbe, Rabbi Sjmoeël: „De wereld zegt, dat wanneer men niet onder een obstakel kan door gaan, de
juiste manier van handelen is om er overheen te springen.
En ik zeg, men moet altijd springen.” Want wanneer een Jood warmte en heiligheid in zijn omgeving brengt,
wordt automatisch de kou en apathie weggenomen.

Uit „Living Jewish”

Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk acht (deel 3)

10. Een dode te schande maken

Het is verboden kwaad te spreken over iemand die dood is. Wanneer het onderwerp van gesprek een Talmid
Chacham was, dan is het een nog grotere overtreding.

Terugkerend van de begrafenis van dhr. Rosenblum, zei meneer Goudsmid: „Rosenblum heeft een hoop
mensen tijdens zijn leven opgelicht. Daar is hij dan nu eindelijk mee gestopt.”

Meneer Goudsmid had dit niet mogen zeggen.

11. Iemands Tora-gedachten belachelijk maken

Net zoals het veboden is om een Talmid Chacham belachelijk te maken vanwege zijn persoonlijke
eigenschappen, zo ook is het verboden om zijn Tora-gedachten belachelijk te maken.
De scherpe taal die soms gebruikt wordt in halachische werken is hier niet mee in tegenspraak. De Geleerden
die dergelijke sterke taal gebruikten, hadden nimmer de bedoeling hun collega’s belachelijk te maken. Zij
gebruikten zulke harde taal alleen maar om te voorkomen dat er onjuiste halachische beslissingen zouden
worden geaccepteerd. Overigens is het belachelijk maken van iemand Lasjon Hara en verboden.

12. Lasjon Hara vertellen aan familie

Het is zelfs verboden Lasjon Hara te vertellen aan je naaste familie: ouders, broers,zusters, ooms, tantes,
neven en nichten.
Het is een echtgenoot verboden Lasjon Hara te vertellen aan zijn vrouw en voor een vrouw aan haar
echtgenoot. Het is heel gebruikelijk dat man en vrouw de gebeurtenissen van de afgelopen dag met elkaar
bespreken. Zij moeten daarbij heel erg voorzichtig zijn en oppassen elkaar geen slechte dingen over andere
mensen te vertellen.
Het is toegestaan dat een man zijn vrouw waarschuwt dat bepaalde mensen oneerlijk zijn, om een verlies te
voorkomen. Ook als hij deze informatie alleen maar van anderen heeft gehoord, mag hij dat aan zijn vrouw
vertellen. Maar hij moet eraan toevoegen: „Ik heb dit en dat gehoord, daarom moet je voorzichtig zijn.”

13. Lasjon Hara vertellen aan iemand over zijn familie

Het is verboden tegen iemand Lasjon Hara te vertellen over zijn ouders, broers, zusters, kinderen of welke
andere familieleden dan ook. Dit geldt zelfs als het je enige bedoeling is dat de luisteraar het desbetreffende
familielid vermaant. Maar als je zelf reeds de desbetreffende persoon vermaand hebt, en je pogingen om hem
te verbeteren hebben gefaald, of als je niet in staat bent om hem zelf te vermanen, dan geldt deze beperking
niet.
We hebben hier een voorbeeld van in Tora. Joseef vertelde lelijke dingen over zijn broers aan hun vader
Jaäkov, opdat Jaäkov hen zou vermanen (Bereisjiet 37). Niettemin werd Joseef gestraft. Voordat hij met zijn
vader over zijn broers sprak, had hij hen eerst zelf moeten vermanen.



Jaargang IX, Nr. 374 SJABBAT SJALOM — PARASJAT WAËRA 25 Tevet 5771

8

De kennis die aan emoena vooraf gaat
Door Rav Shimshon David Pincus

deel 3

Laten we eens de vinger leggen op datgene wat de Joden anders maakt. Zijn Joden de „beste” mensen op de
wereld? Zijn ze het meest rechtschapen? Wat is er zo speciaal aan ons? De volgende allegorie wijst op een
antwoord:
Een rijke en succesvolle zakenman boekt een vlucht van Amerika naar Europa. Hij en zijn vrouw zullen eerste
klas reizen. Stel je eens voor dat we tegen hem zeggen: „Het is begrijpelijk dat u eerste klas reist. U ben zeer rijk,
u heeft internationale zakenrelaties; het past u om eerste klas te reizen. Maar waarom moet uw vrouw ook eerste
klas reizen? Is zij een vooraanstaande zakenvrouw? Is ze een beroemde schrijfster? Ik begrijp niet wat er zo
speciaal aan haar is.” De zakenman zou antwoorden: „Dat is heel eenvoudig. Ze is mijn vrouw!”
Zo is het met het Joodse volk. Het kan zijn dat we ons niet altijd meer voorbeeldig gedragen dan ieder ander, maar
we hebben een liefdesverhouding met HaKadosj Baroech Hoe. Voordat een man trouwt, controleert hij zorg-
vuldig of zijn potentiële echtgenoot wel voldoet aan de verwachtingen die hij heeft voor zijn toekomstige bruid.
Maar na hun huwelijk, nadat hun relatie al is vastgelegd, gaat hij niet door met „controleren.” Ze horen bij elkaar
en dat is het. Hij accepteert haar zoals ze is.
Het huwelijk is een verbond dat man en vrouw wederzijdse verplichtingen oplegt. Zo ook beloofde Hasjem ons
dat hij ons lief heeft, ongeacht onze relatieve verdiensten. In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid verkoos hij met ons
een eeuwigdurende liefdesrelatie te sluiten, en vice versa.
Dit is de ware betekenis van de pijn die wij voelen op Tisja BeAv. We missen niet werkelijk iets. We hebben
huizen, kinderen, enz. Maar Hasjem mist iets en wij voelen Zijn pijn, als het ware. Zijn kinderen zijn verspreid
over heel de wereld. Miljoenen daarvan zijn zelfs zover vervreemd dat ze zelfs niet meer weten dat Hij hun Vader
is. Zoveel pijn! Op Tisja BeAv voelen we de pijn van HaKadosj Baroech Hoe.
Dit verklaart ook waarom Sjabbat zo’n belangrijke mitswa is. Sjabbat is een klein beetje zoiets als „witte-
broodsweken.” Het is onze privé-tijd dat we met HaKadosj Baroech Hoe samen zijn. Stel je voor, een man en
vrouw die allebei hele dagen werken. De hele week is ieder van hen druk bezig in zijn eigen veld. Maar één keer
per week gaan ze samen naar een hotel. Dit is de enige tijd dat ze in elkaars gezelschap zijn. Op een dag, als ze net
in het hotel gearriveerd zijn, begint te mobiele telefoon van de man te rinkelen. Zijn vrouw wendt zich tot hem en
zegt: „Kun je alsjeblieft je telefoon afzetten? We zijn hier om samen te zijn. Nu bestaat er niets anders, geen
zakengesprekken, niets! Alleen jij en ik.” Op Sjabbat moeten we de dagelijkse beslommeringen uit ons hoofd
zetten en ons erop concentreren dat we de tijd doorbrengen met HaKadosj Baroech Hoe.
Deze liefdesverhouding is alles waar Sjabbat om draait en waar Jodendom om draait. Laten we eens zeggen dat je
vrouw je een kop koffie of thee brengt. Wat zeg je dan? „Dank je, lieverd!” Zo ook als we een kop koffie of thee
van Hasjem krijgen, zeggen we Baroech Ata Hasjem. Wanneer iemand na een operatie weer bij bewustzijn komt,
zegt hij tegen de chirurg: „Dank u, dokter, u heeft mijn leven gered!” Zo ook als we ’s ochtends wakker worden,
zeggen we: Modè ani lefanècha [Ik dank U].
Dit is het verschil tussen Joden en anderen. De volken van de wereld weten dat G-d bestaat. Het is de aard van de
mens om te geloven. Maar Joden gaan verder dat dit basis-niveau van geloof en hebben een liefdesverhouding met
Hasjem. Waarom koos Hij ons uit voor deze relatie? Toen Hasjem de Tora wilde geven, benaderde hij alle volken,
maar alleen de Joden wilden hem accepteren.5 Laten we eens nagaan wat dit betekent. In een liefdesverhouding is
het belangrijkste dat het wederkerig is. De man wil door zijn vrouw worden lief gehad en de vrouw wil dat haar
man haar begeert. De hele relatie is afhankelijk van deze wederkerigheid.
De eerste mens die Hasjem zocht, was Avraham Avinoe. Niemand anders in de wereld gaf daar wat om, maar
Avraham wel. Hij zocht Hasjem. En Hasjem zei tegen hem, als het ware: „Daar Ik begerenswaardig voor jou ben,
ben jij begerenswaardig voor Mij.” Het Joodse volk deed hetzelfde toen het zei: Na’asee wenisjma [we zullen
doen en luisteren]. Ze verklaarden elkaar wederzijds lief te hebben. Ze gingen een verhouding met Hasjem aan,
die bezegeld werd met bloed. Zij vertrouwden Hasjem en volgden Hem uit Egypte naar de woestijn. Een
dergelijke relatie kan niet verbroken worden. Die is eeuwig, zoals de relatie tussen een ouder en een kind. Terwijl
een echtpaar kan scheiden, kan niemand de relatie tussen ouder en kind verbreken. Dat is de reden waarom de
eerste boodschap van Hasjem aan Paro [Farao] was: „Israël is Mijn eerstgeboren zoon.”6

5.Avoda Zara 2b
6. Sjemot 4:22


