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Overzicht Parasjat Kie Tetsee
De Tora beschrijft de enige toegestane manier waarop een vrouw, die in een oorlog is buitgemaakt, getrouwd mag
worden. Wanneer een man twee vrouwen huwt, en degene van wie hij het minst houdt, baart een
eerstgeboren zoon, dan wordt het recht van deze zoon om de dubbele portie van eerstgeborene te verkrijgen,
beschermd tegen de wens van de vader om de zoon van zijn lievelingsvrouw te bevoordelen. De straf voor
een opstandige zoon, die uiteindelihjk zal degenereren in een monsterlijk crimineel, is steniging. Een lichaam
mag niet overnacht aan de galg blijven hangen, want het heeft een heilige ziel gehuisvest. Verloren
voorwerpen moeten worden teruggegeven. Mannen mogen geen vrouwenkleren dragen en omgekeerd. Men
mag een moedervogel niet samen met haar eieren van het nest nemen. Men moet een omheining om een dak
van een huis maken. Het is vermoden om een mengsel van zaden te zaaien, om te ploegen met een os en een
ezel samen of om wol en linnen te combineren in een kledingstuk. Een vierhoekig kledingstuk moet tsietsiet
– ineengevlochten draden – aan zijn vier hoeken hebben. Wetten met betrekking tot ontuchtige relaties
worden gegeven. Wanneer Israël ten oorlog trekt, moet het kamp geregeerd worden door regels van
geestelijke reinheid. Een ontsnapte slaaf mag niet naar zijn meester worden teruggebracht. Het is verboden
van een Jood rente op een lening aan te nemen. Bnei Jisraël mogen niet zweren. De arbeider mag van het
fruit dat hij oogst, eten. Echtscheiding en huwelijk worden wettelijk geregeld. Tijdens het eerste jaar van zijn
huwelijk is een echtgenoot vrijgesteld van militaire dienst en mag hij thuisbljven om zijn vrouw te verheu-
gen. Men mag geen werktuigen aannemen als onderpand, want anders zou de schuldenaar niet in zijn
levensonderhoud kunnen voorzien. Op kidnapping voor winst staat de doodstraf. Het is verboden om de
tekenen van de ziekte tsara’at te verwijderen. Zelfs voor een lening die overtijd is moet de schuldeiser zijn
onderpand dagelijks teruggeven wanneer de schuldenaar dat nodig heeft. Men mag de betaling van het loon
van een arbeider niet uitstellen. Men mag een onschuldig familielid van een schuldige niet straffen. Wegens
hun kwetsbaarheid genieten bekeerlingen tot het Jodendom en wezen speciale bescherming. De armen
krijgen een deel van de oogst. Een gerechtshof mag geseling als straf opleggen. Een os mag niet gemuilkorfd
worden bij het dorsen. Het is een mitswa voor een man om de vrouw van zijn kinderloos overleden broer te
huwen. Gewichten en maten moeten nauwkeurig zijn en eerlijk gebruikt worden. De parasja eindigt met de
mitswa om de naam van Amalek uit te wissen, want ondanks dat hij van de Uittocht uit Egypte op de hoogte
was, viel hij het Joodse Volk in een hinderlaag aan.

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

De Haftara voor Parasjat Kie Tetsee

Haftara Parasjat Kie Tetsee
(Jesjajahoe 54:1-10)

De Profeet richt zich tot Jeruzalem, de stad in rouw, die tweemaal beroofd werd van haar
kinderen, als een onvruchtbare vrouw die kijkt naar haar buurvrouwen, die het ene kind na het
andere krijgen, terwijl er voor haarzelf alleen de wanhoop is dat zij nooit de vreugde van de
schepping en de groei zal mogen ervaren. Tot Moeder Jeruzalem, die geneigd is weg te zinken
in haar eenzaamheid, zegt G-d dat zij haar huizen en grenzen meer en meer moet uitbreiden,
want ze zullen te klein zijn om de menigte kinderen te bevatten, die zich in haar zullen
verzamelen, om haar onverwachte troost en voldoening te brengen. Ze zal zijn als een vrouw,
die tijdelijk is weggestuurd, alleen om weer teruggeroepen te worden door haar liefhebbende
echtgenoot. Het verdriet was pijnlijk, toen het heerste, maar achteraf gezien zal het lijken op een
kort en voorbijgaand moment van ongemak, dat uitmond in een lang en vruchtbaar leven. G-ds
liefde lijkt verhuld, verklaart de profeet, maar het is standvastiger en blijft langer bestaan dan de
heuvels en de bergen.
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Inzicht in Parasjat Kie Tetsee
Chodesj of Jerach?
Ieder rechtsgeldig document moet, ongeacht de cultuur en de samenleving waarin het geschreven
is en uitgevoerd wordt, gedateerd zijn. Het is in dit verband interessant om op te merken dat in
een ketoeba – een huwelijkscontract – de datum wordt aangeduidt met: „op die-en-die dag van de
week, op die-en-die dag van de maand van…,” waarbij het Hebreeuwse woord ׁשֶדחֹ – chodesj –
voor ‘maand’ gebruikt wordt, terwijl in een get – een echtscheidingsakte – in plaats van ׁשֶדחֹ –
chodesj – het woord חַרֶי – jèrach, eveneens ‘maand’ – gebruikt wordt. Waarom deze verandering
van terminologie?
We vinden het antwoord in een vers van de parasja van deze week (24:5): ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה –
Kie jikach iesj iesja chadasja – „Als een man een nieuwe vrouw neemt. ” Het woord ֲחָדָׁשה – chadasja,
nieuw – dat hier gebruikt wordt in de contekst van een huwelijk, is van dezelfde stam als het
woord ׁשֶדחֹ – chodesj, maand. Dus gebruiken we in een ketoeba – het huwelijkscontract – het woord
ׁשֶדחֹ – chodesj – om het woord maand aan te duiden. Daarentegen staat er in Parasjat Wezot

Haberacha [33:14]: ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים – oemimmèged gèresj jerachiem – „en van het heerlijkste van de
opbrengst van de maand.” Het woord ֶּגֶרׁש – gèresj – landbouwopbrengst – wordt met dezelfde
letters geschreven als het woord ׁשֵרֵּג – gereesj – scheiden, en houdt dus verband met יןִׁשרּוֵג –
geroesjien – echtscheiding, en het wordt gevolgd door het woord ְיָרִחים – jerachiem – maanden –
hetgeen erop wijst dat men in een get het woord ְיָרִחים – jerachiem – moet gebruiken en niet ׁשֶדחֹ –
chodesj.

De wet voor de jefat toar – de schone krijgsgevangene, die door een Joodse soldaat zich in de strijd
tot vrouw neemt, wordt ons aan het begin van de parasja verteld. Een paar verzen verderop leert
Tora ons de wet voor de eerstgeboren zoon, wiens moeder wordt aangeduid met een senoea – een
gehate [vrouw].
Onze Geleerden vertellen ons dat de Tora voorspelt dat deze vrouw, die in de hitte en passie van
de oorlog tot vrouw genomen werd, uiteindelijk gehaat en verworpen zal worden door haar
echtgenoot, die van haar vervolgens zal scheiden. Dus de eerste paar verzen van onze parasja
spreken over zowel het huwelijk als de echtscheiding. Een nader onderzoek naar de bewoording
die in de openingsverzen van onze parasja gebruikt worden, duidt op de snelle verandering in de
relatie tussen de Joodse soldaat en de vreemde, gevangen vrouw. Vers 21:11 zegt: ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה
– welakachta lecha leisja – „en je wil haar voor jezelf tot vrouw nemen.” In vers 13 staat er: „Ze zal
een volle maand om haar vader en moeder huilen.” Hier is het Hebreeuws woord voor maand חַרֶי
– jèrach – en niet ׁשֶדחֹ – chodesj! De Tora insinueert dat, hoewel hij een nieuwe vrouw heeft geno-
men, de ׁשֶדחֹ – chodesj – spoedig zal omslaan in een חַרֶי – jèrach. Zoals onze Geleerden ons leren, is
de dispensatie die hier aan de Joodse soldaat gegeven wordt om deze vrouw te nemen, slechts met
de grootste aarzeling gegeven en dat het slechts een concessie is aan de jetser haraa – zijn „slechte
neiging.” Het is daarom een relatie die gebouwd is op een uiterst dunne fundering en Tora wijst
erop dat het niet lang zal standhouden.

Chassidische wijsheid
De Slechte Neiging belooft onmiddellijke bevrediging.
Dat geldt niet voor de Goede neiging, die langzamer werkt, zoals de Talmoed (in traktaat
Eroevien 22a) zegt: „De goede daad vandaag, zijn beloning morgen.”

Dat is de reden waarom mensen zo worden aangetrokken door hun Slechte Neiging: hij
rekent onmiddellijk af.

Rabbijn Mordechai van Chernobyl
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MISJNA VAN DE WEEK

KILAJIM

HOOFDSTUK 1

Misjna 1:2

ֻעְלִׁשין,ַּגִּליםַוֲחֶזֶרתֲחֶזֶרת.ִּכְלָאִים,אֹוֵמרְיהּוָדהַרִּבי.ָבֶזהֶזהִּכְלַאִיםֵאיָנם,ְוַהְּמָלְפפֹוןַהִּקּׁשּות
ַהִּמְצִריתּוְדַלַעת,ִמְצִריְוַחְרָּדלַחְרָּדל,ָׂשֶדהְוֻכְסַּברֻּכְסָּבר,ָׂשֶדהּוְכֵריֵׁשיְּכֵריִׁשים,ָׂשֶדהְוֻעְלֵׁשי

:ָבֶזהֶזהִּכְלַאִיםֵאיָנם,ְוֶהָחרּובַהִּמְצִריּופֹול,ְוָהְרמּוָצה
Misjna 1:2

Komkommers1 en meloenen1 zijn met elkaar geen kilajim. Rabbi Jehoeda zegt: [Het is wel] kilajim2.
Chazèret en chazèret galliem3, andijvie en wilde andijvie, prei en wilde prei4, koriander5 en wilde
koriander, mosterd en Egyptische mosterd, of Egyptische pompoen en harmoetsa6, of Egyptische
bonen7 en johannesbrood, zijn geen kilajim met elkaar8.

Aantekeningen bij Misjna 1:2
1. Overeenkomstig de vertaling van de RAV.
2. Rabbi Jehoeda zegt: kilajim – Maar de halacha is niet volgens Rabbi Jehoeda (RAV).
3. Chazèret en chazèret galliem – Tuinsla en veldsla (RAV).
4. Prei en wilde prei – Prei uit de tuin en prei van het veld (RAV).
5. Koriander – Dat wat volgens de Jeroesjalmi in de Tora [Numeri 11:5] gad genoemd wordt, het manna en in
het Aramees heet dat koesjbar (RAV).
6. Harmoetsa – Een bittere pompoen die men zoet maakt door hem te behandelen met hete as (RAV).
7. Een soort peulvrucht die op johannesbrood lijkt.
8. Al de genoemde soorten zijn, als ze twee aan twee samen gezaaid worden, geen kilajim.

Uit de Babylonische Talmoed
Een wonder binnen een wonder

Sjabbat 97a

Toen Mosjé door G-d gestuurd werd om Farao opdracht te geven de Israëlieten uit Egypte te
sturen, werd hij vergezeld door zijn broer Aharon, die een belangrijke rol bij deze opdracht zou
vervullen. Als de Egyptische heerser hem zou uitdagen om wat wondertekens te verrichten als
bewijs dat zij inderdaad door de Godheid gezonden waren, was het Aharons taak om de staf voor
Farao te gooien, waar die staf in een slang zou veranderen.
Dit gebeurde inderdaad zo, maar het kon Farao niet overtuigen en die riep zijn tovenaars, om met
hun zwarte magie hetzelfde kunstje te doen. Daar slaagden zij in, maar de Tora vertelt: „De staf
van Aharon verslond al hun staven” (Sjemot 7:12).
„Dit,” zegt Rabbi Elazar, „was een wonder binnen een wonder.”
Rasji legt uit dat het dubbele wonder gebaseed is op de beschrijving door Tora van de staf die al de
andere staven verslond, in plaats van de slang die de andere slangen verslond. Niet alleen was
daar het wonder van het verslinden, maar ook dat dit plaats vond nadat de slangen weer waren
teruggekeerd tot staven, die normaal gesproken niet in staat zijn om iets te verslinden.
Maharsja biedt echter een andere verklaring, gebaseerd op een Midrasj. Het was nodig dat de
slang weer veranderde in een staf, want anders had Farao kunnen zeggen dat het heel normaal is
dat de ene slang andere slangen opeet. Maar als één staf alle andere staven opeet, moet die ene staf
wel erg dik worden. Niet alleen dat een levenloos ding als de staf van Aharon kon eten, er was
geen zichtbare verandering aan zijn staf waar te nemen, was letterlijk een „wonder in een wonder.”
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Uit de Schatkamer van Chassidische Verhalen
TER WILLE VAN DE VREDE

„Wanneer een man een vrouw neemt” (Deut. 22:13).

Het bruiloftsfeest was klaar om te beginnen, de choeppa [het huwelijksbaldakijn] stond klaar en op
zijn plaats, maar de geachte gasten moesten wachten, want de vader van de bruid, Reb Jaäkov
Jitschak van Lublin (de Chozee van Lublin – ziener) deed veel langere tijd dan gewoonlijk over zijn
middaggebed. Niemand durfde naar de reden ervan te vragen, maar tijdens het bruiloftsdiner
bracht de Chozee het onderwerp zelf ter tafel.
„Jullie zijn natuurlijk allemaal verbaasd dat ik zolang deed over het middaggebed vandaag,”
begon hij. „Wel, dit is de reden. Zoals jullie allemaal wel weten leert de Talmoed dat ‘veertig
dagen vóór dat een kind gevormd wordt, een hemelse stem uitroept: De dochter van zo-en-zo is
bestemd om te trouwen met die-en-die – en tegelijkertijd wordt aangekondigd in welk jaar het
huwelijk zal plaatsvinden, in welke week, welke dag en op welk uur. Wanneer nu de ouders van
het jonge stel in hun enthousiasme om een mitswa te doen, de huwelijksceremonie vóór de
aangekondigde tijd willen houden, dan ontstaat er een of andere discussie, bijvoorbeeld over de
voorwaarden van de ketoeba [het huwelijkscontract], opdat de chattoena [de huwelijksvoltrekking]
plaats vindt op de vereiste tijd. Zoals onze Geleerden zeggen: ‘Er is geen ketoeba waar geen
discussie over is.’
Welnu, daar ik wist dat het tijdstip dat in de Hemel voor het huwelijk werd vastgesteld nog niet
was aangebroken, heb ik met opzet extra lang over mijn middaggebed gedaan, om ons te sparen
voor die andere methode om die laatste minuten voor de choeppa te vullen.

Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 14: PSOEKÉ DEZIMRA

4. 11Tijdens het uitspreken van de Psoeké dezimra moet men oppassen niet enig deel van het lichaam of
hoofd aan te raken dat in het algemeen bedekt is, en ook niet tijdens de daarop volgende gebeden. Zo is het
ook verboden zijn neusvuil of de smeer van zijn oren aan te raken, behalve met een zakdoek, maar de Gra en
ook de Sja’arei Tesjoea zijn hier soepel in.12 En als men het toch aangeraakt heeft, moet men zijn handen
wassen. Als men net in het midden van de tefilla is, zodat men niet naar water kan gaan zoeken, is het
voldoende de hand schoon te maken aan een steen, of men wrijft zijn hand langs de muur of iets dergelijks.

5. De psalm Mizmor letoda (een dankpsalm) zegt men staande en met vreugde, want het komt in de plaats
van een dankoffer. Ook de Sjiera [Az jasjier Moshé (toen zong Mosjé)] wordt staande gezegd, met aandacht
en met vreugde.13 En ook vanaf Vajewarech David.... [en David zegende] tot Ata Hoe Hasjem HaElokiem
[U bent de Eeuwige G’d] zegt men staande. En ook staat men bij Jisjtabach [gehuldigd].14 Maar Sefarediem
hoeven niet te staan bij Jisjtabach. 15

6. De psalm Mizmor letoda wordt niet op sjabbat of feestdagen gezegd. Men zegt het namelijk in plaats van
een vrijwillig dankoffer. En op sjabbat of Jom Tov bracht men geen vrijwillige offers. Men zegt dit ook niet
op Chol hamoeed Pesach, omdat men dan ook geen dankoffer kon brengen. De reden is dat voor een
dankoffer tien gerezen broden moeten worden geofferd. En ook niet op de dag voor Pesach, want misschien
zou er niet voldoende tijd zijn om het op te eten voor dat het verboden werd chameetz te eten, en daarna zou
men het moeten verbranden. En ook niet de dag voor Jom Kippoer, omdat er dan weinig tijd is om het brood
op te eten, waardoor heilige offers onbruikbaar zouden worden.16

11. KSA 14:3
12. M.B. 92:30
13. KSA 14:4
14. M.B. 51:7
15. Kaf Hachaïem 51:42
16. KSA 14:5


