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Overzicht Parasjat Re’ee (Devariem/Deuteronomium 11:26-16:17)

door Rabbi Yaakov Asher Sinclair

Mosjé legt aan het volk de zegen voor van een spiritueel georiënteerd leven, en de vloek van een leven dat
losgekoppeld werd van Hasjem. Wanneer het volk Erets Jisraël binnentrekt, moet het de bomen die voor
afgoderij gebruikt werden, verbranden en alle afgodsbeelden vernietigen. Hasjem zal slechts één plaats
kiezen, waar de G-ddelijke Aanwezigheid – de Sjechina – zal wonen. Alleen daar mogen offers gebracht
worden. Mosjé waarschuwt herhaaldelijk tegen het eten van bloed. In de woestijn werd al het vlees in het
Misjkan geslacht, maar in Erets Jisraël mogen dieren voor hun vlees overal geslacht worden. Mosjé stelt een
lijst op van soorten voedsel die uitsluitend in Jeruzalem gegeten mogen worden. Hij waarschuwt het volk dat
zij de volken van het land niet nadoen. Daar de Tora compleet en perfect is, mag daar niets aan toegevoegd
of van afgedaan worden. Wanneer iemand zich voor profeet uitgeeft en het volk vertelt dat zij zich
permanent niet meer aan de wetten van Tora hoeven te houden, of dat zij zich moeten bezighouden met
afgoderij, dan zal hij ter dood moeten worden gebracht. Een stad die afgoden aanbidt, moet vernield worden.
Het is verboden om overdreven tekenen van rouw te tonen, zoals inkervingen maken in de huid of zich kaal
scheren. Mosjé herhaalt de indeling van kosjer en niet-kosjer voedsel en het verbod om vlees met melk
samen te koken. Het tweede tiende van landbouwproducten moet in Jeruzalem worden gegeten en als de
hoeveelheid daarvan te groot is om mee te nemen naar Jeruzalem, mag men het lossen – verwisselen voor
geld – en met dat geld moet men dan voedsel kopen in Jeruzalem en dat daar opeten. In bepaalde jaren wordt
dit tiende aan de armen gegeven. Bnei Jisraël wordt gezegd altijd een open hart te hebben, en in het zevende
jaar worden leningen vrijgescholden – Hasjem zal ieder die zich daaraan houdt, zegenen. Een Joodse slaaf
wordt na zes jaar bevrijd en moet door zijn meester met royale geschenken worden heengezonden. Wanneer
hij weigert om weg te gaan, wordt zijn oor doorboord met een priem tegen de deurpost en hij blijft slaaf tot
het Jubeljaar. De parasja eindigt met een beschrijving van de drie pelgrimfeesten, Pesach, Sjawoe’ot en
Soekkot.

Haftara Parasjat Re’ee (Jesjaja 54:11-55:5)
Door Reuben Ebrahimoff

Het verhaal van deze week – (54:11-14): De Haftara begint met de verklaring van Jesjajahoe dat in de tijd
van de Masjiach Jeruzalem herbouwd zal worden met edelstenen, zoals robijnen en safieren. Dan zullen al je
kinderen leerlingen van Hasjem zijn en zij zullen zich kunnen verheugen in een eeuwige vrede en spirituele
grootheid. De vijanden van Jeruzalem zullen niet in staat zijn haar te veroveren. (54:15-17): De profeet gaat
verder met te zeggen dat de Joden hun vijanden zullen moeten vrezen, als zij Hasjem niet gehoorzamen. Zij
hoeven alleen maar te dorsten naar Tora. Het resultaat zal zijn dat de vijanden van Jeruzalem haar niet zullen
kunnen veroveren. Ieder die de Joden zal proberen te overmeesteren, zal in de handen van de Israëlieten
vallen. Hasjem stond het toe dat alle wapens in de wereld gesmeed werden, maar hij zal niet toestaan dat die
wapens Israël kwaad zullen doen. En ieder die tegen Israël getuigt, zal als kwaadspreker terecht staan.
Luister naar Hasjem, Die een verbond met Israël zal sluiten. (55:1-5) De Haftara sluit af met de uitspraak van
Jesjajahoe, dat in de tijd van de Masjiach de volken van de wereld naar Israël toe zullen komen om hen te
dienen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja – Deze Haftara is de derde in de reeks van zeven troost-
Haftarot die gelezen worden tussen Tisja Be’Av en Rosj Hasjana. Er is geen direct verband tussen de parasja
en de Haftara. De Haftara probeert alleen de stemming na Tisja Be’Av te verheffen met Rosj Hasjana in het
verschiet.

Inzicht in de Parasja
Zie, Ik geef jou vandaag een zegen en een vloek (Devariem 11:26).

De Sforno legt dit vers als volgt uit: Mosjé legt er bij de Israëlieten de nadruk op dat hun lot en hun levens-
omstandigheden verschillen van die van alle andere volken. Hij waarschuwt het Volk Israël dat er voor hen
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geen middenweg is. Ze worden of gezegend of vervloekt, afhankelijk van hoe zij zich houden aan G-ds Tora
en mitswot. Tora accepteert geen compromie, maar eist 100% betrokkenheid. Geen beinoni [middelmatige]
status, zoals bij andere volken, maar alleen zegen of vloek. De keus, zegt Sforno, wordt door Mosjé volledig
aan het volk zelf gegeven.

De Ramban geeft een andere kijk op dit openingsvers. De zegeningen, zegt hij, worden niet als een beloning
voor goede daden gegeven. Ze zijn een middel om een doel te bereiken. Ze dienen als een voorbereiding
voor de mitswot en de uitvoering van G-ds wil. Een mens moet zich realiseren dat als hem een zegen
gegeven wordt, zoals goede gezondheid, welvaart of het leven zelf, dat dit hem gegeven wordt om hem in
staat te stellen om aan G-ds geboden te gehoorzamen. Men is geneigd te zeggen: Ik zal Tora leren en tot
Hasjem bidden dat Hij mij een goede gezondheid, een makkelijk leven en vrede geeft. Ik zal daarom mitswot
doen zodat Hij mij daarmee zegent. Ik zal tsedaka [liefdadigheid] geven, zodat G-d mij rijkdom zal geven.
Maar dat is niet de manier! G-d geeft je kracht en goede gezondheid opdat je mitswot [G-ds geboden] kunt
doen. Hij geeft je rust, makkelijk werk en vrije tijd opdat je Tora kunt leren. Hij geeft je geld zodat je
tsedaka kunt geven. Met andere woorden, de beracha – de zegening – is geen beloning voor je gehoor-
zaamheid, maar het stelt je in de gelegenheid om naar Hasjem te luisteren en Hem te gehoorzamen.
De Ramban haalt deze gedachte uit de woorden van vers 11:27: 'הֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות  – de
zegen dat je zult luisteren naar de geboden van Hasjem. Dat betekent dat de zegeningen jou niet zijn
gegeven op voorwaarde dat je luistert naar Hasjem, maar opdat je in staat zult zijn om naar Hasjem te
luisteren. Om dit te begrijpen, begint onze parasja met het woord ‘Zie,’ d.w.z. je moet het duidelijk inzien
dat Ik je de zegen geef opdat je in staat zult zijn om te luisteren en te gehoorzamen. Daarom staat er in vers
27: ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו – wanneer jullie in staat bent om te luisteren – en niet עּוְמְׁשם ִּתִא – indien je luistert.

De Gaon van Wilna borduurt voort op de zinsbouw van dit vers en ontwikkelt een interessante moessar
[moraal] les. Hij legt uit dat Mosjé, sprekend in naam van de Almachtige, anticipeert op de excuses die de
mensen bedenken om van het pad van Tora af te wijken en om te kunnen vermijden naar het woord van
Hasjem te luisteren. Sommigen zeggen: „Hoe kan ik mijn leven leiden en inrichten op een manier die
verschilt van die van mijn buren en van de gemeenschap waarin ik leef?” Het is om deze reden dat het vers
begint met „Zie,” in het enkelvoud. De Gaon legt uit dat dit met opzet zo gedaan is, om ieder individu aan te
moedigen om zijn eigen keuze te maken en om zich er niet om te bekommeren of hij uit de pas loopt met
ieder ander. Hij schrijft: „Je moet doen wat jouw plicht is,” en geen aandacht besteden aan wat anderen
denken of doen. En hij vervolgt: „Al je misschien wil zeggen: ‘Hoe kan ik de kracht vinden om de publieke
druk te weerstaan, en meer nog, hoe kan ik mijn eigen jetser hara [slechte neiging] weerstaan?’ – dan zegt
Hasjem tegen jou: ‘Ik – Die jou deze les leert – geef jou ook de kracht om te gehoorzamen en om het pad te
volgen dat Ik je getoond heb.’ En inderdaad, onze Geleerden leren ons (in Traktaat Kiddoesjien 30b van de
Talmoed) dat de slechte neiging van een mens zo groot is, dan geen menselijk wezen daar tegenop kan,
zonder dat de Almachtige hem daarbij helpt.”

Ieder woord in dit openingsvers van onze Parasja heeft ons een les te leren:

‘Zie’ spoort ons aan om heel zorgvuldig de keuze te maken waartoe ieder mens in staat is.

En laat niemand zeggen: „Ik heb zoveel gezondigd, nu is het te laat voor mij om nog te veranderen.” Om dat
excuus te weerleggen, luidt het volgende woord van het vers: ‘Ik geef,’ in de tegenwoordige tijd. Dat leert
ons dat G-d ons constant de gelegenheid geeft om de zegen boven de vloek te verkiezen.

En als iemand wil zeggen: „Misschien is het te laat in mijn leven om nog tot inkeer te komen,” dan zegt het
vers ‘vandaag.’ Iedere dag is een nieuwe dag waarop men opnieuw kan beginnen.

Merk op dat deze afdeling van Tora altijd gelezen wordt op de Sjabbat waarop we de nieuwe maand Eloel
zegenen of op Rosj Chodesj [de nieuwe maansdag] Eloel, want de les die wij leren van de openingswoorden
van de Parasja klinken hetzelfde als het thema van deze maand, de maand die ons voorbereidt op Rosj
Hasjana [Joods Nieuwjaar] en Jom Kippoer [Grote Verzoendag], dagen van zelfonderzoek en tesjoeva
[berouw en inkeer].

Degene die vandaag davvent [bidt] alleen maar omdat hij gisteren gedavvend heeft, is erger dan
een zondaar.

Rabbijn Menachem Mendel van Kotsk
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De Mondelinge Tora
De Misjna

TRAKTAAT KILAJIM
INLEIDING

Mijn instellingen zullen jullie in acht nemen; je zult je vee niet kilajim [gemengd] laten paren, je
zult je veld niet met kilajim [een mengsel] bezaaien en een kledingstuk van kilajim [een mengsel]
sjaätnez [wol en linnen] zal niet op je komen.

(Lev. 19:19)

Je zult je wijngaard niet met kilajim bezaaien, opdat niet de hele vruchtopbrengst verspeeld
wordt, het zaad dat je gezaaid hebt en de opbrengst van je wijngaard. Je zult niet ploegen met een
os en een ezel samen. Je zult je niet kleden met sja’atnez [een mengsel] van wol en linnen.

(Deut. 22:9-11)

Om deze verzen uit Tora te begrijpen, hebben we de uitleg van de Mondelinge Leer nodig,
hetwelk we vinden in Misjna traktaat Kilajim.

Bovenstaande verzen bevatten vijf verboden, die betrekking hebben op vier soorten kilajim (een
vermenging van soorten):

1. Kil’ei zeraïm – Een verbod op het mengen van zaden, dat wil zeggen om twee soorten zaden te
zaaien op één veld, zoals tarwe en gerst, of bonen en linzen. Het geldt voor planten die normaal
door mensen of dieren gegeten worden (maar niet voor medicijnen) en het geldt alleen in het Land
Israël. Het geldt niet voor bomen, want die worden niet gezaaid, maar geplant. Het is echter
verboden om verschillende boomsoorten op elkaar te enten en dat geldt zowel in als buiten het
Land Israël.

2. Kil’ei kerem – het verbod om graan of andere zaden in een wijngaard te zaaien. Als dat toch
gebeurd is, zijn de vruchten verboden, zoals hekdeesj [wat van de Tempel is] verboden is. Hoewel
Tora het alleen verbiedt in het Land Israël, hebben de Rabbijnen het ook buiten het Land Israël
verboden (hetgeen niet het geval is met kil’ei zeraïm).

3. Kil’ei behema – het verbod om het verschillende diersoorten met elkaar te kruisen, zoals een
paard met een ezel. Hiertoe hoort ook het verbod om twee verschillende dieren (niet alleen een os
en een ezel) samen voor een ploeg of voor elk ander werktuig, zoals een kar, te spannen. Tora
verbiedt alleen een kosjer dier samen met een niet-kosjer dier, maar de Rabbijnen hebben het
verbod uitgebreid tot alle dieren.

4. Sjaätnez – het verbod op het dragen van een kledingstuk dat gemaakt is van wol en linnen, en
men mag zich daarmee ook niet alleen maar bedekken (bijvoorbeeld met een deken van wol en
linnen). Rasji verklaart het woord sjaätnez als een samentrekking van drie woorden: sjoe’a –
gehekeld; tewie – gesponnen; en noez – twijnen.

Rasji schrijft dat dit voorschriften zijn van de Koning, die wij niet begrijpen en dat daarom de
pasoek in Wajjikra begint met de woorden: „Mijn instellingen zullen jullie in acht nemen.” De
mens zal niet vermengen, wat G-d gescheiden heeft om op die manier de wereldorde, die G-d
geschapen heeft, te verstoren.

Volgende keer beginnen we met Misjna Kilajim en de uitleg en commentaar daarop van מברטנורא עובדיה רבנו
Rabbi Ovadja MiBertinoro, afgekocht RAV, overeenkomstig de Hebreeuwse beginletters van zijn naam: .רעב

Obavadia ben Abraham uit Bertinoro was geboren omstreeks 5200/1440 in de kleine stad Bertinoro
(tussen Cesena en Forli) in Noord-Italië. Hij is het best bekend van zijn commentaar op de Misjna en zijn
bijnaam Bertinoro, naar zijn geboortestad. Hij stierf in Jeruzalem in 5276/1516.

Hij was een leerling van Josef ben Solomon Colon (bekend als de Maharik). Hij was rabbijn in een aantal
plaatsen in Italië, o.a. in Bertinoro en in Castello.
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Zijn wens om het Heilige Land te bezoeken, leidde hem in 1486 naar Jeruzalem, waar hij in 1488 aankwam.
Onderweg bleef hij vaak langere tijd om Tora-les te geven, o.a. in Salermo en Palermo. Zijn komst in
Jeruzalem luidde daar een nieuw tijdperk voor de Joodse gemeenschap in, die in een deplorabele toestand
verkeerde. De meeste bewoners waren straatarm, getiranniseerd door corrupte functionarissen, die de arme
bevolking hoge belastingen oplegden.
Bertinoro’s persoonlijkheid, welsprekendheid en grote reputatie als een geleerde, leidde tot zijn acceptatie als
het spirituele hoofd van de gemeenschap. Hij zag kans om de jonge generatie te interesseren in de Talmoed-
studie en hij hield iedere Sjabbat Tora-toespraken in het Hebreeuws.
Zijn connecties met Italië leverde hem geld op, waarmee hij de armen kon steunen, en hij zag kans een zware
jaarlijkse belasting op te heffen.
Toen de Joden in 1492 uit Spanje verjaagd werden, vestigden vele bannelingen zich in Jeruzalem en voor-
zagen hem in de mogelijkheid om een Jesjiva in Jeruzalem op te richten, de eerste sinds duizend jaar geleden
daar de laatste Talmoed-academie was opgeheven.

Bertinoro is vooral bekend door zijn commentaar op de Misjna en sinds de uitgave daarvan in Venetië in
1549 wordt er geen Misjna meer gedrukt zonder zijn commentaar, dat hij voornamelijk baseerde op de com-
mentaren van Rasji, Maimonides (Rambam) en de Jeruzalemse Talmoed.

Uit de Babylonische Talmoed
Een beetje leunen

Sjabbat 93a

Twee mensen dragen samen een zwaar voorwerp van een privéterrein naar een openbaar terrein op Sjabbat.
Een van hen had het ook alleen kunnen dragen, maar de ander kan dat niet. Dan heeft alleen de eerste
Sjabbat overtreden. De hulp van de tweede wordt als onbelangrijk beschouwd. [Het is verboden op Sjabbat
over openbaar terrein te dragen].

Ter ondersteuning van deze uitspraak citeert Rav Asji een Misjna (Zevachiem 24a), waar het geval
besproken wordt van een kohen in het Beet HaMikdasj, die de offerdienst uitvoert met één voet op de grond,
terwijl hij met zijn andere voet op een voorwerp staat. [Het voorschrift is dat de offerdienst alleen mag
worden uitgeoefend in het Beet HaMikdasj, d.w.z., terwijl de kohen op de vloer van het Beet HaMikdasj
staat.] Wanneer de kohen blijft staan als het voorwerp onder zijn voet wordt weggehaald, dat heeft hij aan de
vereiste voldaan, dat de dienst werd gedaan op de vloer van het Beet HaMikdasj. De steun van het voorwerp
wordt dan als onbelangrijk beschouwd en maakt de dienst niet ongeldig.

Gebed wordt vergeleken met de dienst in het Beet HaMikdasj en men moet daarom staan wanneer men het
hoofdgebed, de Sjemonee Esree zegt (Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 98:4). Wat gebeurt er als iemand
leunt op iets of iemand tijdens de Sjemonee Esree, maar als hij kan blijven staan als de steun wordt
weggehaald?

Het is duidelijk van het bovenstaande dat wanneer de enige bron voor staan in gebed de vergelijking zou zijn
met de offerdienst, er geen probleem zou zijn met een beetje leunen, hetgeen dan als onbelangrijk
beschouwd kan worden. Dit is inderdaad de mening van sommige autoriteiten. Anderen echter menen dat de
reden waarom men moet staan tijdens het gebed, is dat men daarmee zijn ontzag en eerbeid tot uitdrukking
brengt tegenover zijn Schepper, net zoals men moet staan als men Tora leest voor het publiek in de synagoge
(Orach Chaim 141:1). Volgens deze bron is zelfs een klein beetje leunen ongeoorloofd.

De Misjna Beroera (94:22) paskent dat men hierin moet handelen volgens de strenge mening en dat men
iedere vorm van leunen tijden de Sjemonee Esree moet vermijden en dat men alleen in geval van nood op de
soepele mening mag vertrouwen.


Volgende keer (b.n. en B.e.H.) weer een stukje Halacha.


