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Overzicht Parasjat Bo (Sjemot/Exodus 10:1-13:16)

asjem vertelt Mosjé dat Hij het hart van Par’o zal verharden zodat door wonderbaarlijke plagen de
wereld voor altijd zal weten dat Hij de enige ware G-d is. Par’o is gewaarschuwd voor de plaag van
de sprinkhanen en er wordt hem verteld hoe ernstig die zal zijn. Par’o stemt erin toe alleen de

mannen te laten gaan, maar Mosjé staat erop dat iedereen moet kunnen gaan. Tijdens de plaag roept Par’o
Mosjé en Aharon bij zich opdat zij de sprinkhanen plaag laten ophouden, en hij geeft toe dat hij gezondigd
heeft. Hasjem doet de plaag ophouden maar verhardt het hart van Par’o en die weigert opnieuw de Joden te
laten gaan. Het land, behalve het Joodse volk, wordt dan in een diepe, voelbare duisternis gehuld. Par’o roept
Mosjé bij zich en zegt hem al de Joden uit Egypte mee te nemen, maar hun vee achter te laten. Mosjé vertelt
hem dat zij niet alleen hun eigen vee zullen meenemen, maar dat Par’o ook zijn vee moet meegeven. Mosjé
vertelt Par’o dat Hasjem nog een plaag over Egypte zal brengen, de dood van de eerstgeborene en dan zullen
de Joden Egypte verlaten. Hasjem verhardt opnieuw het hart van Par’o, en Par’o waarschuwt Mosjé dat
wanneer hij hem nog eens ziet, Mosjé gedood zal worden. Hasjem vertelt Mosjé dat de maand Nissan de
eerste van de maanden zal zijn. Het Joodse volk wordt opgedragen een schaap te nemen op de 10de van de
maand Nissan en daarop te passen tot de 14de. Het schaap moet dan geslacht worden als een Pesach-offer,
zijn bloed moet op de deurposten worden aangebracht, en zijn vlees moet geroosterd worden gegeten. Het
bloed aan de deurposten zal een teken zijn dat hun huizen gepasseerd zullen worden wanneer Hasjem de
eerstgeborenen van Egypte doodt. Het Joodse volk wordt opgedragen deze dag te herinneren als de Uittocht
van Egypte door nooit chameets te eten op Pesach. Mosjé geeft de geboden van Hasjem door aan het Joodse
Volk, dat ze feilloos uitvoert. Hasjem zendt te laatste plaag, de dood van de eerstgeborene, en Par’o stuurt de
Joden weg uit Egypte. Hasjem vertelt Mosjé en Aharon de wetten aangaande het Pesach-offer, pidjon haben
(de lossing van de eerstgeborene zoon) en tefillien.
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Haftara Bo (Jeremiahoe 46:13-28)

De Haftara begint met Jeremiahoe’s profetie dat de Koning van Babylon Nevuchadnezzar en zijn leger
Egypte zal vernietigen. Egypte wordt gewaarschuwd dat het zich op een oorlog moet voorbereiden. Slechts
één ding kon hen redden: dat was als de Egyptenaren tsjoewa zouden doen (tot inkeer zouden komen en
berouw zouden tonen). Jeremiahoe voorspelt vervolgens dat Egypte zal worden verslagen en verbannen, hoe
Nevuchadnezzar zal komen en Egypte zal binnenvallen en tenslotte Egypte zal vernietigen. Heel Egypte zal
in ballingschap gezonden worden, dus... laat ieder zich reisvaardig maken, ook de edellieden. Er wordt
verklaard waarom Hasjem Egypte wil straffen. Dat is wegens de hardheid waarmee Egypte de Joden al die
jaren onderdrukt heeft. Het is tijd dat zij terugbetaald worden. Maat voor maat. Na de Egyptische balling-
schap zullen zij terugkeren naar hun land. De Haftara eindigt met een aanmoediging van Hasjem dat als het
de Egyptenaren zal worden toegestaan om terug te keren naar hun land, de Joden zeker zullen mogen terug-
keren uit de Babylonische ballingschap naar hun thuisland, Erets Jisraël.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja: In de Parasja wordt Egypte gestraft voor de misdaden die
het tegen de Joden begaan heeft. Eén van de straffen is de plaag van de sprinkhanen. Deze Haftara werd
gekozen wegens een referentie aan de sprinkhanen. Een ander verband is dat tegen het einde van de parasja
de Bnei Jisraël op weg gaan naar hun vrijheid, naar het Land Israël. Zo ook eindigt de Haftara met Israëls
bevrijding uit de Babylonische ballingschap.
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Deze maand [Nisan] zal voor jullie het hoofd van de maanden zijn. (Sjemot 12:2).

„Voor jullie” lijkt overbodig. Nisan zal altijd een maand van wonderen zijn. Maar door „voor jullie” te
schrijven, benadrukt Tora dat de uiteindelijke verlossing – de komst van Masjiach – afhankelijk is van
jullie, de Torastudie en goede daden van iedere individuele Jood. (Itoerei Tora)
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Inzicht in de parasja

Wie dienen we?
door Rabbi Abba Wagensberg

De Tora van deze week zegt:

Wanneer jullie zonen jullie vragen: ‘Wat betekent deze dienst voor jullie?’ dan moeten jullie antwoorden:
‘Een Pesachoffer is het voor Hasjem.’ (Sjemot 12:26-27).

In de Haggada van Pesach lezen we over vier zonen, en we ontdekken dat het de slechte zoon is die precies
deze vraag stelt.

De commentator Klie Jakar verklaart de ware vraag van dit slechte kind. Hij vraagt: „Wat betekent deze
dienst lachem (voor jullie)?” Met andere woorden, de slechte zoon denkt dat de hele reden waarom we het
Pesachoffer eten is omdat we het zelf zo prettig vinden: het is zo lekker, we hebben er plezier in!
Een bewijs hiervoor vinden we in de opdracht die G-d aan Avraham geeft: „Lech lecha me-artsecha”
(Bereisjiet 12:1), hetgeen betekent: „ga voor jezelf uit dit land.” Gebaseerd op de Midrasj, verklaart Rasji:
„Ga voor je eigen genoegen.” G-d belooft Avraham rijkdom, faam, macht. Het woord lecha betekent „voor
je eigen bestwil en plezier.”
Zo ook betekent het woord lachem (‘voor jullie’ – het meervoud van lecha – ‘voor jou’) hier hetzelfde. De
slechte zoon vraagt: „Wat betekent deze dienst lachem?” Het is voor jullie eigen plezier. Hij zegt: „Stop met
jezelf voor de gek te houden en te denken dat je hiermee G-ds wil doet. Jullie verbergen jezelf alleen maar
achter jullie godsdienstigheid, terwijl jullie alleen maar je eigen verlangens nakomt.” De slechte zoon kan
eenvoudig niet begrijpen hoe het mogelijk is dingen te doen die volledig plezierig zijn om voor de de Hemel
te doen.
Natuurlijk, we willen G-d beter dienen en onszelf verbeteren. Maar hoe kunnen we weten of we datgene wat
we doen werkelijk voor G-d doen, of misschien voor een of ander externe reden? Mischien doen we het
allemaal alleen maar voor onszelf. Mischien denken we ook bij Tora en mitswot alleen maar: „Wat levert het
voor mij op?”
Dit is een ernstige vraag die wij onszelf moeten stellen. Dit is was de slechte zoon dwars zit.

* * *

De lakmoesproef
De Baäl Sjem Tov geeft drie adviezen om ons te helpen verklaren of we werkelijk G-d dienen of onszelf.

1. Verwijder alle plezier.

2. Meditatie.

3. Het licht van G-d.

De verklaring: De Ba’al Sjem Tov adviseert eerst dat we ons voorstellen dat alle plezier van de mitswa ver-
wijderd is. In werkelijkheid is het een goede zaak om plezier te hebben van mitswot, maar voor het doel van
dit zelfonderzoek moeten we ons proberen voor te stellen dat we geen smaakpapillen hebben en dat we geen
enkel plezier hebben van het eten van matsa. Zouden we dan toch nog de tijd, inspanning en het geld
spenderen om deze mitswa te doen? We moeten onszelf deze vraag eerlijk stellen. Als het antwoord ‘ja’ is, is
dat een aanwijzing dat we het inderdaad volledig voor G-d doen.

Het tweede advies van de Ba'al Sjem: We moeten onszelf vragen of datgene wat we op het punt staan te
doen werkelijk een mitswa is. Men moet mediteren en overwegen of misschien niet het tegenovergestelde
van wat je gaat doen de ware wil van G-d is. Het vereist geduld voordat we op de mitswa springen. Doen we
het werkelijk voor G-d of voor onszelf?

Het derde advies van de Ba’al Sjem Tov noemt hij „het licht van G-d.” Soms, nadat we al het plezier hebben
verwijderd, en nadat we er diep over hebben nagedacht, bevinden we onszelf in het donker en kunnen we
niet beslissen wat we zullen doen. Op zo’n moment hebben we het nodig dat G-d Zichzelf onthult en ons pad
voor ons verlicht. G-d verborg Zijn licht in de Tora, en daar hebben we er toegang toe. We moeten ons voor
leiding wenden tot Tora, of tot hen die Tora kennen.

* * *
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Lessen van de plagen

We zouden kunnen suggereren dat de drie adviezen van de Ba’al Sjem Tov corresponderen met de drie
plagen die in de parasja van deze week voorkomen. De getalswaarde van het woord Bo is ook drie. Drie
plagen staan er deze week in de parasja, apart van de andere zeven, omdat zij correponderen met de drie
adviezen:

Eerst kwam de plaag van de sprinkhanen, hetgeen al het plezier verwijderde. Ze aten al het voedsel in het
land op. Daarna kwam de plaag van de duisternis. Dat was de perfecte gelegenheid voor meditatie, om
onszelf af te vragen: „Leef ik zoals ik dat wil of zoals G-d wil dat ik leef?”

Dan komt de laatste plaag, de Dood van de Eerstgeborenen. Die kwam in het midden van de nacht en in de
duisternis openbaarde G-d Zichzelf. Hij passeerde de huizen, waar de Joden het Pesach-lam aten ter wille
van de Hemel. Zij die omkwamen waren diegenen die zichzelf voor de gek hielden en dachten dat zij het
werkelijk voor G-d deden, maar die in werkelijkheid alleen zichzelf dienden. Het licht van G-d maakt de
waarheid duidelijk.

Mogen we allen de helderheid hebben om het ware pad te kennen, zodat we niet voor de gek gehouden
worden door de jetser hara, die soms iets negatiefs tracht af te schilderen als iets spiritueels. En mogen we
de verdienste hebben om het licht in de duisternis te zien, alle dagen van ons leven.

Talmoed DAF-Notities Sjabbat 88a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Impulsief of vertrouwen?
Rava was zo verdiept in zijn Tora-studie dat hij niet merkte dat hij op de vingers van zijn hand zat, waardoor
het bloed naar buiten kwam. Een heidense waarnemer buitte deze gelegenheid uit door de Geleerde te
bespotten:

„Jullie zijn impulsieve mensen,” lachte hij. „Jullie waren impulsief toen jullie je mond vóór jullie oren
plaatste [toen jullie op Sinai eerst verklaarden: „We zullen doen,” voordat jullie zeiden: „We zullen horen”],
en jullie zijn nu impulsief in jullie zelf-negatie. Jullie hadden eerst moeten uitzoeken of de Tora, die jullie
werd aangeboden, niet meer van jullie eiste dan jullie aankonden, en pas daarna hadden jullie het kunnen
accepteren.”

Rav begreep heel goed dat de heiden zijn schijnbare bovenmenselijke concentratie op Tora interpreteerde als
een bewijs dat het Joodse volk meer op zich had genomen dat het kon dragen door de Tora te accepteren,
terwijl die door alle andere, minder impulsieve volken verworpen was als te moeilijk en te veeleisend. Zijn
antwoord was om het verschil te laten zien tussen de niet-Joodse houding van argwaan ten opzichte van
Hasjems aanbod en de Joodse houding van vertrouwen. Dit is hoe Rasji het antwoord van Rava mooi vertaalt:

„Wij hebben in Hasjem volledig vertrouwen, zoals iemand die handelt uit liefde, en we vertrouwen op Hem
dat Hij ons niet belast met iets dat wij niet kunnen dragen of volvoeren.”

Of het nu de acceptatie van Tora was, zonder die te hebben ingezien, of dat het de studie van die Tora is, met
een dergelijke intensiteit dat men ongevoelig wordt voor pijn, de Joden waren nimmer schuldig aan
impulsiviteit. Zij waren veel meer de dragers van het vertrouwen, dat de Schepper uitdaagt, maar ook de
kracht geeft om de uitdaging aan te kunnen.

„…en jullie zullen weten dat Ik Hasjem ben” (Sjemot 10:2).

Daar Tora ons vertelt dat we het verhaal van de Uittocht uit Egypte aan onze kinderen moeten vertellen,
had er moeten staan: „en dan zullen zij weten dat Ik Hasjem ben.” Wanneer ouders hun kinderen over G-
d leren, dan heeft dat een tweeledig effect. Ze zullen de verdienste hebben om kinderen te hebben die
een waar vertrouwen hebben in G-d. En al lerend en pratend met hun kinderen over G-d zal het geloof
en vertrouwen van de ouders ook versterkt worden.

(Itoerei Tora)
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Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk acht (deel 4)

14. Lasjon Hara spreken tegen een niet-Jood

Het is verboden om aan een niet-Jood Lasjon Hara te spreken over een Jood.
Behalve dat je dan schuldig bent aan het spreken van Lasjon Hara, veroorzaak je
bovendien een chiloel Hasjem (een ontheiliging van G-ds Naam) en dat kan de
Jood heel veel schade berokkenen. De niet-Jood zal geneigd zijn de Lasjon Hara
te geloven en te verspreiden en dat kan leiden tot een groot verlies en veel ellende
voor het slachtoffer.

Het is een nog ernstigere misdaad om als malsjien (verklikker) van mede-Joden aan niet-Joden te fungeren.
Een malsjien hoort thuis in dezelfde categorie als een apikores.

Gedurende een bepaalde periode in zijn leven reisde de Gaon van Wilna van stad naar stad in een aan
zichzelf opgelegde ballingschap. Op een dag, toen de Gaon van Wilna reed in een wagen die bestuurd
werd door een Jood, dwaalde het paard van de weg af en belandde in het veld van een niet-Jood. De
kwade boer rende op de Gaon van Wilna af om hem te slaan. De Gaon vertelde later aan zijn leerling
Rabbijn Chajim van Volozhin: „Mijn eerste opwelling was om de wagenvoerder de schuld te geven,
maar ik kon die verleiding weerstaan. Zelfs al zou de wagenvoerder financieel verantwoordelijk geweest
zijn, verdiende hij het zeker niet lichamelijk aangevallen te worden. Als ik gezegd had dat de
wagenvoerder verantwoordelijk was, dan zou ik schuldig zijn geweest aan malsjinoet. Al mijn Tora-
verdiensten en kennis zouden mij niet beschermd hebben tegen de uiterst zware straf daarop.

15. Beledigingen

Het is verboden anderen te beledigen. Sommige mensen proberen een belediging te verhullen in een geestige
opmerking. Dat brengt omstanders aan het lachen, ten koste van het slachtoffer en versterkt enorm zijn
schaamtegevoel. Ieder die de kwaadspreker complimenteert met zijn „grapje” wordt als medeschuldig
beschouwd.

16. Over wie je geen Lasjon Hara mag geloven

Het is verboden te luisteren naar Lasjon Hara over iedere Jood of dat te geloven. De enige uitzonderingen
zijn apikorsiem, verraders en permanente zondaren.

17. Wees een voorbeeld voor anderen

Het is heel belangrijk om je familie te vermanen, als je hoort dat ze Lasjon Hara spreken. Maar je vermaning
moet op een prettige toon gegeven worden, opdat het z’n effect zal hebben. Het is absoluut noodzakelijk dat
jijzelf nooit Lasjon Hara spreekt, zodat je een voorbeeld zult zijn voor je familie. Anders hebben je
vermaningen geen effect.

Hoofdstuk negen
1. Definitie van Avak Lasjon Hara

Iedere uitspraak die zelf geen Lasjon Hara is, maar die er de oorzaak van zal zijn dat er Lasjon Hara zal
worden gesproken, wordt Avak Lasjon Hara (net een bijsmaak van Lasjon Hara) genoemd. Dit niet zo
ernstig als Lasjon Hara, maar het is niettemin verboden. Dit hoofdstuk zal verschillende soorten avak lasjon
hara behandelen.

2. Iets denigrerends impliceren

Suggereren dat iemand iets verkeerds gedaan heeft, zonder te specificeren wat hij/zij precies gedaan heeft, is
avak lasjon hara. Het wekt de nieuwschierigheid van de luisteraar op, met als resutaat dat er Lasjon Hara
gesproken wordt. Bijvoorbeeld:

Wie had kunnen denken dat het zo zou vergaan met Sjimon. Laten we er niet over praten. Ik wil geen
Lasjon Hara vertellen.

Een dergelijke uitspraak wekt nieuwschierigheid op bij de luisteraar, die er meer over wil weten.
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De kennis die aan emoena vooraf gaat
Door Rav Shimshon David Pincus

deel 4

Hoe kunnen we deze emoena ontwikkelen, deze verhouding van liefde met HaKadosj
Baroech Hoe? Het kan niet als we Hem beschouwen als een abstract begrip. De Mesjech
Chochma geeft hiervoor een belangrijk principe. Hij haalt vroege Tora-bronnen aan, die
zeggen:

Net als Hasjems capaciteiten onbeperkt en oneindig zijn, zo kan Hij ook functioneren in een eindige, beperkte
manier.7

Veel mensen, met inbegrip van grote filosofen, hebben foutieve ideeën over dit onderwerp. Het is zó belangrijk,
dat het in feite een van de funderingen is van emoena. Dit schijnbaar eenvoudige idee heldert een heleboel
problemen op en geeft antwoord op vele vragen, omdat het uitlegt hoe onze relatie met G-d is.
Alle schepselen, mensen inbegrepen, bestaan binnen een bepaald raamwerk. We zijn niet oneindig. Onze aard is
gebonden en afgebakend, en de manier waarop wij dingen waarnemen, is door ze te definiëren en ze grenzen toe
te kennen. We kunnen niet iets dat geen definiëerbare eigenschappen heeft, begrijpen.
Dit is zo omdat Bereisjiet bara Elokiem. De Naam Elokiem, zo verklaart Rasji, is middat ha-din. Met andere
woorden, de hele wereld werd geschapen met een G-ddelijke Naam, die de kracht van de begrenzing uitdrukt, en
die geaardheid achterlaat op alles in de wereld. Als iets in het geheel geen begrenzingen heeft, dan kan het niet
„bestaan”! Dit is een diepzinnige zaak waar we nu niet in gaan graven.
Onze goede eigenschappen houden allemaal verband met onze eindige en begrensde aard. Bijvoorbeeld, de mens
heeft de gave van gedachten, van zien en horen. Om deze eigenschappen te hebben, heeft men hersenen nodig, en
ogen en oren.
En Hasjem? Hij staat boven alle menselijk bevattingsvermogen. Hij is onbegrenst, oneindig. Wanneer we over
Hasjem spreken, zeggen we niet dat Hij „ogen” of „oren” of „hersenen” heeft. Wat voor een mens een waardevol
bezit is, heeft Hasjem niet nodig. Natuurlijk niet, voor iedere goede eigenschap die wij hebben, heeft Hasjem dat
meer. Daarom verklaart David HaMelech:

Hij die het oor implanteert, zou Hij niet horen? Als Hij het oog vorm geeft, zou Hij dan niet zien?8

We schrijven aan Hasjem iedere goede eigenschap toe. Hij is „wijs,” Hij „ziet,” enz. Als we geen goede eigen-
schappen aan Hasjem zouden toeschrijven, zouden we Hem niet kunnen omschrijven of met Hem contact kunnen
hebben. Dat komt omdat we alleen maar datgene kunnen begrijpen wat begrenst en definieerbaar is.
Ik sprak eens voor een groep vijfjarige jongens en zei tegen hen dat Hasjem geen lichaam had. Hij heeft geen
ogen, geen oren, enz. Eén jongen sprong op en riep: „Dat is waar! Hij heeft niets!” Ik legde aan het kind uit dat dit
niet waar was. Het is niet zo dat Hasjem niets heeft, Hij heeft alles. Maar Hij heeft geen ogen nodig om te zien en
geen oren om te horen.
Hasjem heeft zeker geen fysieke vorm. Niettemin staan joden met Hasjem in contact alsof Hij een persoon is die
concrete eigenschappen heeft. We beschouwen Hem als zeer dichtbij en reëel. Voor ons is Hasjem niet een
abstract filosofisch object. Hij is een reële persoonlijkheid. Hij hoort ons op dit moment, Hij is hier, bij ons, Hij
ziet ons. Hij houdt zich met onze levens bezig, Hij houdt van ons.
Veel mensen hebben een probleem met dit idee. Zij hebben het gevoel dat als ze Hasjem op deze manier
beschouwen, als ze Hem concrete eigenschappen toeschrijven, dat ze Hem dan minimaliseren. Maar juist het
tegenovergestelde is waar. Zoals ik uitlegde toen ik tegen de kinderen sprak, Hasjem heeft alles. Wij vergroten en
verheerlijken Hem door aan Hem alle goede eigenschappen toe te schrijven die er zijn – de kleine en de grote.
Dit is wat de Mesjech Chochma bedoelde, zoals we hiervoor opmerkten: „Net zoals Hasjems mogelijkheden
onbegrenst en oneindig zijn, zo ook kan Hij functioneren in een eindige en begrensde manier.” Hij kan ons zien en
horen en staat met ons in verband, ondanks onze kleinheid. Het is niet waar dat Hasjems oneindige grootheid Hem
belemmert zich te bemoeien met dat wat klein en eindig is. Dat zou tegen het basis principe van ons geloof zijn.

7. Mesech Chochmah, Bereisjiet 1:1. Rabbijn Meir Simcha of Dvinsk (1843–1926) was een rabbijn en prominent leider van
Orthodox Jodendom in Oost Europa in het begin van de 20e eeuw. Hij was een kohen, en wordt daarom ook vaak Meir Simcha ha-
Kohen genoemd. Hij is bekend om zijn commentaren op de Misjne Tora, getiteld Ohr Someach, en zijn commentaar op de Tora,
Meshech Chochma.
8. Tehilliem 94:9.

Relatie met G-d
als met een con-
creet persoon


