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Oververzicht Parasjat Jitro (Sjemot/Exodus 18:1-20:23)

Wanneer Jitro, de schoonvader van Mosjé, hoort van al de wonderen die voor Bnei Jisraël verricht zijn, komt
hij met de vrouw van Mosjé en zijn beide zonen, waarmee de familie in de woestijn weer verenigd is. Jitro is
zo onder de indruk van alle bijzonderheden die Mosjé hem vertelt over de uittocht uit Egypte, dat hij besluit
tot het Jodendom toe te treden. Wanneer hij ziet dat Mosjé de enige rechterlijke autoriteit voor heel het volk
is, suggereert Jitro dat er onderrechters worden aangesteld, die de kleine zaken zullen behandelen, zodat
Mosjé alleen aan de grote zaken aandacht hoeft te geven. Mosjé accept het advies. De Bnei Jisraël komen
aan bij de Berg Sinai, waar Hasjem hen de Tora aanbiedt. Nadat zij die bereid zijn te accepteren, geeft
Hasjem Mosjé de opdracht dat het volk zich drie dagen moet voorbereiden. Op de derde dag, te midden van
donder en bliksem, klinkt de stem van Hasjem op uit de met rook omhulde berg en Hij spreekt tot het Joodse
volk en geeft het de Tien Geboden:

1. Ik ben Hasjem.
2. Dien geen afgoden.
3. Spreek de Naam van Hasjem niet nodeloos uit.
4. Neem de Sjabbat in acht.
5. Eer je vader en je moeder.

6. Moord niet.
7. Pleeg geen echtbreuk.
8. Steel niet.
9. Wees geen valse getuige.
10. Begeer niet wat van een ander is.

Na de eerste twee geboden te hebben ontvangen, is het Joodse Volk overweldigd door de G-ddelijke erva-
ring, en het vraagt Mosjé dat hij de woorden van Hasjem aan hen overbrengt. Hasjem geeft Mosjé opdracht
het Joodse Volk te waarschuwen voor hun verantwoordelijkheid om getrouw te zijn aan die Ene G-d die
tegen hen gesproken heeft.
Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel
©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.

Hoogtepunten van Haftara Parasjat Jitro (Jesjajahoe 6:1-13, 7:1-6, 9:5-6)

Het visioen van Jesjajahoe van Hasjem op Zijn troon
Jesjajahoe’s profetie begint met de Ma’asee Merkawa, het visioen van de Hemelse Wagen (die ook door
Jechezkel werd waargenomen). Jesjajahoe heeft ook een visioen van Hasjem op Zijn Hemelse Troon,
omgeven door engelen. De engelen reciteren het bekende „Kadosj, kadosj, kadosj, Hasjem Tsewa’ot melo
chol haärets” [Heilig, heilig, heilig is Hasjem Tsewa’ot, Zijn Glorie vult heel de wereld]. De deurposten van
het Beit HaMikdasj schudden van het lawaai en de Tempel werd gevuld met rook. Dan zegt Jesjajahoe: „Ik
ben het niet waard om deze dingen te aanschouwen, want ik ben een man van onreine lippen, die leeft tussen
mensen met onreine lippen.” Wat Jesjajahoe bedoelde, was: „Ik ben deze opdracht niet waardig want ik heb
lasjon hara gesproken [geroddeld] en het Volk Israël heeft lasjon hara gesproken.” Het visioen van G-ds
troon werd om drie redenen aan Jesjajahoe getoond. Eén daarvan was om Jesjajahoe’s geest te openen, zodat
het ontvankelijk zou zijn voor de oneindige heiligheid van Hasjem. Een andere reden waarom Hasjem wilde
dat Jesjajahoe zou zien hoe de Troon der Heerlijkheid uit het Beit HaMikdasj zou worden weggenomen, was
om een symbolische schaduw vooruit te werpen van de ballingschap die het Joodse volk te wachten zou
staan. Een engel raakt vervolgens Jesjajahoe’s lippen aan met een gloeiend kooltje dat hij van het altaar heeft
genomen en „verwijdert” daarmee de zonde van de lasjon hara van zijn lippen. Dan hoort Jesjajahoe de stem
van Hasjem: „Wie zal Ik zenden en wie zal voor ons uit gaan?” Jesjajahoe antwoordt: „Zend mij.” Dan geeft
Hasjem Jesjajahoe instructies om een boodschap over te brengen aan Koning Achaz van Jehoeda. Hem
wordt verteld dat vijanden zullen trachten tegen hem in opstand te komen, maar zij zullen geen succes
hebben. De Haftara eindigt met de geboorte van de rechtvaardige Koning Chezkiahoe, die de potentie had
om de masjiach te zijn en die het volk van Israël had kunnen verenigen om tesjoeva te doen en om de mes-
siaanse periode in te luiden.

Het verband met de parasja: In de parasja neemt het Volk Israël de Openbaring van Hasjem op Sinaï
waar, in de Haftara heeft de Profeet een visioen van Hasjem op Zijn Troon.
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De Tien Geboden
Toen de Heilige, gezegend is Hij, de Tora aanbood op Sinai, sjirpte er geen vogel, geen vlieg vloog, geen
koe loeide, geen engel steeg op, geen seraf riep ׁשדֹוָק – Heilig. De zee bewoog niet en geen schepsel maakte
enig geluid. Heel het universum was stil en verstomd. Het was toen dat de Stem verklaarde: Ik ben HASJEM,
jullie G-d (Sjemot Rabba 29:9). Toen G-d Zichzelf openbaarde aan Israël, viel de wereld stil, omdat dit het
moment was, waar alles om draaide, niet alleen voor Israël, maar voor heel de schepping: als Israël de Tora
niet geaccepteerd had, had het universum opgehouden te bestaan (zie Sjabbat 88a).

Zoals G-d Mosjé verteld had (19:9), zou de openbaring op Sinai er de oorzaak van zijn dat het volk in hem
zou geloven, zowel als in latere profeten, want zij zouden zien en horen dat G-d tegen de mens spreekt. Ieder
lid van de natie ervoer profetie tijdens deze nog nimmer voorgekomen en ongeëvenaarde gebeurtenis; daar-
om zouden zij nooit meer twijfelen dat profetie een realiteit was, en niet alleen maar een manier van spreken.

Wat precies hoorde het volk van G-d? Aan de ene kant leert Mechilta dat G-d alle Tien Geboden in één keer
gezamelijk uitsprak, hetgeen betekent dat Israël alle tien van G-d Zelf hoorde. Echter, de Geleerden leren ons
dat de nummerieke waarde van het woord הָרֹוּת – Tora – 611 is ת) = 400, ו = 6, ר = 200, ה = 5), omdat Mosjé
611 van de 613 geboden van Tora aan de Joden onderwees. De andere twee – de eerste twee van de Tien
Geboden – hoorden ze direct van G-d (Makkot 24a). Rasji en Ramban verklaren dat het volk inderdaad alle
Tien Geboden tegelijkertijd hoorde van G-d, maar daar alle woorden tegelijk en ineens werden uitgesproken,
konden zij die niet begrijpen. Daarna begon G-d ze woord voor woord te herhalen, zodat het volk ze zou
verstaan. Maar nadat Hij de eerste twee geboden had uitgesproken, smeekte het volk Mosjé dat zij de intense
heiligheid van deze communicatie van G-d niet konden verdragen en vroegen zij Mosjé of hij hun de rest
wilde leren (Devariem 5:22-24). Dus ze hoorden alle tien van G-d, maar ze werden hen door Mosjé geleerd.

Rambam (Moree Nevoechiem/Gids voor de Verdwaalden II:32) verklaart dat ze alleen de eerste twee
geboden van G-d hoorden, maar dat ze, als het ware, alleen het geluid van de G-ddelijke stem konden horen,
en dat ze niet de woorden zelf die Hij zei, konden verstaan. Mosjé echter hoorde en begreep, en leerde
vervolgens de geboden aan Israël. Dus het volk ervoer profetie, want zij hoorden G-ds stem, maar hun
vertrouwen in Mosjé was versterkt, want alleen hij had begrepen wat G-d gezegd had.

Gur Arjee verklaart waarom G-d alle geboden in één enkele uitspraak gaf. Dat was om aan Israël te symbo-
liseren dat de hele Tora één enkele, onscheidbare eenheid is; in plaats van een verzameling van aparte
geboden en verklaringen, is de Tora één verenigd geheel. Dat wil zeggen, dat als men ook maar één enkele
letter uit Tora weglaat of bestrijdt, dat dan heel de rest van Tora daardoor getroffen wordt, en dat zoiets als
een heidense uitspraak beschouwd wordt.

Het eerste Gebod: „Ik ben HASJEM, jullie G-d, Die jullie uit Egypte heeft gehaald…” (20:2).
Hoewel dit gesteld is als een eenvoudig feit in plaats van een opdracht om iets te doen, wordt dit door
bijna alle commentatoren beschouwd als het gebod om te geloven in het bestaan van Hasjem als de enige
G-d. De enige uitzondering is de Baäl Halachot Gedolot, die meent dat dit geen gebod is maar de
verklaring van een feit. Ramban verklaart dat het voor ieder gebod een noodzakelijke voorwaarde is om
te weten dat Hasjem onze G-d is, want wetten kunnen niet worden opgelegd wanneer de autoriteit van de
wetgever niet is vastgesteld. Niemand heeft het recht om een ander de wet voor te schrijven, wanneer hij
daartoe niet de autoriteit voor gekregen heeft.

Het tweede Gebod: „Je zult geen andere goden in mijn aanwezigheid hebben” (20:3).
Dit is het verbod op afgoderij. Dit gebod bevat vier aparte verboden: 1. Het is verboden om in afgoden te
geloven; 2. het is verboden om afgodsbeelden te maken of ze te bezitten; 3. het is verboden om ze te
dienen door middel van één van de vier vormen van G-ddelijke dienst, namelijk: ervoor te buigen, er een
dier voor te slachten, er offers voor te brengen of er wijnoffers (of plengoffers van andere vloeistoffen)
voor op het altaar te brengen; en 4. het is verboden om een afgod te dienen op een manier die uniek is
voor die afgod, zelfs als deze methode van dienen niet gebruikt wordt voor andere afgoden en zelfs als
die dienst als oneerbiedig beschouwd wordt in ieder ander verband. Bijvoorbeeld de afgod Merkulis
(Mercurius) werd gediend door er stenen naar te gooien.

In Mijn aanwezigheid – d.w.z. zolang als Ik besta. En G-d is eeuwig, dus dit verbod is permanent (Rasji).

Het derde Gebod: „Je zult de Naam van HASJEM, je G-d, niet nodeloos gebruiken…” (20:7).
De eenvoudige betekenis van het vers is dat het verboden is om de Naam van G-d zonder een geldige
reden uit te spreken (Ramban). De Geleerden (in traktaat Sjevoe’ot 29a) verklaren echter dat dit gebod het
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gebruik van de Naam verbiedt om de waarheid van nodeloze eden te bevestigen, bijvoorbeeld door te
zweren dat een stuk hout van hout is (dit is een nodeloze eed, want iedereen kan zien wat het is), of te
zweren dat een stuk hout van goud is. Ook hier heeft de eed geen enkel nut.

Het vierde Gebod: „Gedenkt de Sjabbat om die te heiligen” (20:8).
Waren de eerste drie Geboden er om ons te gebieden HASJEM te accepteren als de enige G-d, dit vierde
gebod dient om ons door middel van het in acht nemen van Sjabbat eraan te herinneren dat Hij de
Schepper van de wereld is, want de Sjabbat is een voortdurende herinnering aan het feit dat G-d in zes
dagen de wereld schiep en op de zevende dag rustte. Het gebod bestaat uit twee onderdelen: רכֹוָז – zachor
– herinner, zoals dat in onze passoek voorkomt, en רמֹוָׁש – sjamor – praktiseer, zoals dat geschreven staat
in Devariem 5:12. Het gebod om de Sjabbat te herinneren wordt uitgeoefend door de kiddoesj uit te
spreken, door mooie kleren te dragen en lekker te eten en de dag te wijden aan Tora. Men praktiseert
Sjabbat door zich te onthouden van allerlei verboden werkzaamheden, zoals het ontsteken van vuur, het
doen van creatieve werkzaamheden en het vervoeren van voorwerpen over openbaar terrein.

Het vijfde Gebod: „Heb eerbied voor je vader en je moeder…” (20:12).
De Tien geboden staan geschreven op twee tabletten, vijf op de ene en vijf op de andere. Op de eerste
staan de wetten betreffende de relatie van de mens met G-d, op de twee staan de wetten betreffende de
relatie tussen de mensen onderling. Het feit dat dit gebod om ouders te eren op de eerste tablet staat,
getuigt van het belang dat G-d hecht aan het eerbiedigen van ouders. Wanneer mensen eerbied tonen
voor hun ouders, beschouwt G-d dat alsof Hem eerbied getoond werd, want de Geleerden zeggen: er zijn
drie partners bij de vorming van een mens: G-d, vader en moeder. Als iemand zijn ouders niet eerbiedigt,
dan zegt G-d: „Het is maar goed dat Ik niet bij hen leef, want als Ik wel bij hen was geweest, had hij Mij
ook niet geëerbiedigd” (Kiddoesjien 30b-31a). Men hoort daarom niet alleen respect voor zijn ouders te
tonen uit sentimentele gevoelens, maar het is tevens een verplichting van G-d, dat men zijn ouders moet
eerbiedigen, ook als men die sentimentele gevoelens niet heeft!

Het zesde Gebod: „Je mag niet moorden” (20:13).
Onze Geleerden leren ons dat tot dit verbod ook hoort het verbod om iemand beschaamd te maken, want
iemand die in het openbaar beschaamd gemaakt wordt, zou uit schaamte ter plaatse „in de grond willen
wegzakken.” Hij schaamt zich „dood.” Tot dit verbod hoort ook het onthouden van voedsel en veiligheid
aan wie dat nodig heeft, het onbevoegd rechtspreken en het weigeren van een getuigenis af te leggen van
iets waarvan men wel getuigen geweest is. Dit verbod staat parallel naast het eerste gebod, om Hasjem
als enige G-d te erkennen. Wie G-d als Schepper van de mens erkent, zal Zijn schepselen niet vermoorden.

Het zevende Gebod: „Je zult geen overspel plegen” (id.).
Hiermee wordt per definitie bedoeld het gemeenschap hebben met een vrouw die met een andere man
getrouwd is. Dit is een misdaad waarop de doodstraf staat. Dit verbod staat parallel met het tweede
gebod, het verbod op afgoderij, in beide gevallen is ontrouw in het spel.

Het achtste Gebod: „Je zult niet stelen” (id.).
De Geleerden in de Talmoed (traktaat Sanhedrin 86a) leggen uit dat dit betrekking heeft op het stelen van
een mens: kidnapping. Een kidnapper die zijn medemens steelt en hem in slavernij verkoopt of hem als
slaaf voor zich laat werken. Dit is de enige vorm van diefstal waarop de doodstraf staat. Het verbod op
gewone diefstal is te vinden in Wajjikra 19:17. Volgens Mechilta staat gewone diefstal gelijk aan over-
treding van het derde gebod, want een dief zal zweren dat hij niets gestolen heeft.

Het negende Gebod: „Leg geen valse getuigenis af tegen je naaste” (id.).
Behalve de letterlijke betekenis van een verbod op valse getuigenis, valt hieronder ook het verbod op
roddel en laster (Sforno). De Geleerden vatten dit ook op als een verbod op het afleggen van een
getuigenis, van iets dat men niet zelf daadwerkelijk heeft waargenomen, maar alleen maar heeft horen
zeggen, zelfs al was die ander, die het wel heeft waargenomen en die erover vertelde, een betrouwbare
Tora-geleerde. Mechilta vergelijkt dit gebod met het vierde gebod betreffende Sjabbat: wie liegt voor een
rechtbank zal er ook toe komen het bestaan van G-d als de Schepper te ontkennen.

Het tiende Gebod: „Begeer niet het huis van je naaste. Begeer niet de vrouw van je naaste…” (20:14).
Hoe kan Tora normale menselijke gevoelens, zoals jaloezie, verbieden? Ibn Ezra verklaart: een
eenvoudig boer kan verlangens hebben naar de dochter van zijn buurman, maar naar de koningin zullen
zijn verlangens niet uitgaan, want hij weet dat die voor hem volstrekt onbereikbaar is. Mensen hebben
alleen maar verlangens naar dat wat voor hen bereikbaar is. Zo ook, als iemand zich realiseert dat de
eigendommen van zijn buurman hem door G-d gegeven zijn, dan zal hij daar niet naar verlangen.
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Verbod op Lasjon Hara – Kwaadspreken
Op basis van het Boek Chofets Chajiem

Hoofdstuk negen (deel 3)

9. Als toehoorders je uitlating als Lasjon Hara kunnen opvatten

Afbrekend commentaar op iemand, dat normaliter onder de gegeven omstandig-
heden zou zijn toegestaan (omdat je er positieve, constructieve bedoelingen mee
hebt), zijn verboden als de toehoorders zich vergissen en denken dat je Lasjon
Hara spreekt. Een dergelijk commentaar is dan avak lasjon hara.

Meneer Cohen heeft al enkele malen gezien dat de dertienjarige Sjimon in
een treife cafetaria een broodje at. Hij heeft hem daar al verschillende keren
voor onderhouden. Hij weet dat de ouders van Sjimon strikt kosjer zijn. Als hij weet, dat wanneer hij de
ouders zou vertellen wat Sjimon doet, dat ze dat niet zouden geloven en zouden denken dat hij Lasjon
Hara vertelt over hun zoon, dan mag hij er niet over spreken. Als hij dat toch doet, zou dat avak lasjon
hara zijn.

10. Blijf uit de buurt van mensen die Lasjon Hara spreken

Blijf uit de buurt van mensen die Lasjon Hara spreken! Wanneer je weet dat iemand er een gewoonte van
maakt om Lasjon Hara te spreken, houd je gesprekken met hem/haar dan kort.
Het is zelfs verboden om te wonen naast een gewoonte lasjon-hara-spreker – „Wee de slechte mens, wee zijn
buurman” (Soekot 56b). Zelfs al ben je vastbesloten om zijn Lasjon Hara niet te geloven, luisteren alleen
erna is al verboden.
Wees voorzichtig dat je niet in Sjoel of op je werk zit naast mensen die hun woorden niet in acht nemen.
Behalve dat ze er de oorzaak van zijn dat je naar Lasjon Hara luistert en er aan mee doet, kunnen ze je ook
van je davvenen afhouden.

11. Verandering van onderwerp
Als iemand je Lasjon Hara vertelt en je bent niet in staat om hem te vermanen, dan is er een praktische
oplossing: verander van onderwerp. Stap over op een toegestaan onderwerp.

12. Vermaan kinderen die Lasjon Hara spreken
Ouders horen hun kinderen te vermanen als ze horen dat ze Lasjon Hara spreken over hun vriendjes.
Gewoonte is een van de voornaamste redenen waarom mensen zo onzorgvuldig zijn met Lasjon Hara. Als
ouders hun kinderen van jongs af aan zouden trainen om geen Lasjon Hara te spreken, net zoals ze hen
trainen in het doen van andere mitswot, dan zou het makkelijker voor hen zijn om het spreken van Lasjon
Hara te vermijden als ze groter zijn.

HOOFDSTUK TIEN

1. Vertellen dat iemand een ander schade heeft berokkend
(zeven voorwaarden)

Wanneer je gezien hebt dat iemand een ander bedrogen heeft of hem schade bezorgd heeft, en je bent er
zeker van dat hij het slachtoffer niet heeft schadeloos gesteld, dan mag je dit aan anderen vertellen voor één
van de volgende twee constructieve doeleinden:

A. Je verhaal zal het slachtoffer helpen zijn schade vergoed te krijgen.
B. Je verhaal zal anderen beschermen tegen schade door te tonen dan oneerlijke mensen veracht worden.
Het is ook mogelijk dat degene over wie je spreekt, zijn leven verbetert, wanneer hij merkt dat zijn
wangedrag hem vernedering bezorgt.

Wanneer je het slachtoffer helpt zijn schade vergoed te krijgen (geval A), dan is het toegestaan om de
gebeurtenis te vertellen, ook als het slachtoffer helemaal niet weet dat hij een verlies geleden heeft. Wanneer
het je bedoeling is om anderen tegen schade te beschermen (geval B), dan is het alleen toegestaan als het
slachtoffer er al van op de hoogte is. Wanneer hij nog niet gewaar is dat hij schade heeft geleden en er geen
praktisch voordeel door hem mee behaald wordt, dan is het vertellen van het voorval aan anderen rechiloet
(roddel).
Echter, in beide gevallen moet aan de volgende zeven voorwaarden voldaan zijn:

(Volgende week de zeven voorwaarden, b.e.H. en b.n.)


