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Overzicht Kie Tavo (Devariem / Deuteronomium 26:1 – 29:8)

anneer Bnei Jisraël in het Land Israël woont, moeten de eerste vruchten van het land naar de
Tempel gebracht worden en aan de kohen gegeven worden in een ceremonie die de erkenning
uitdrukt dat het Hasjem is die de Joodse historie door alle eeuwen vaststelt. Deze passage vormt
een van de centrale thema’s van de Haggada, die wij lezen op de Seder-avond van Pesach. Op de

laatste dag van Pesach van het vierde en zevende jaar van de zevenjarige sjemita-cyclus, moet men verklaren
dat werkelijk de tienden verdeeld te hebben onder de daarvoor in aanmerking komende personen en op de
voorgeschreven manier. Met deze mitswa, concludeert Mosjé de geboden die G-d hem gezegd heeft te geven
aan het Joodse Volk. Mosjé vermaant hen te wandelen over de wegen van Hasjem, want zij zijn het
uitverkoren volk van Hasjem. Wanneer Bnei Jisraël de Rivier Jordaan overtrekken, moeten zij zich opnieuw
tot Tora verplichten. Reuzachtige stenen moeten worden opgericht en de Tora moet daarop worden
geschreven in de zeventig talen van de wereld, en zij moeten vervolgens worden overdekt met een dun laagje
pleisterkalk. De helft van de stammen zal gaan staan op de Berg Gerizim en de andere helft op de Berg Eval,
en de Levieten zullen gaan staan in de valei tussen beide bergen in. Daar zullen de Levieten 12 geboden
citeren en heel het volk zal daarop antwoorden met "amein", zowel op de zegeningen als op de
vervloekingen. Mosjé vertelt dan tot in details welke zegeningen op Israël zullen rusten. Deze zegeningen
zijn zowel fysiek als spiritueel. Echter, Mosjé schildert een schril beeld van vernietiging, die het Joodse Volk
zal treffen, wanneer het zich niet aan Tora houdt, en die uiteindelijk zal resulteren in ballingschap en
omzwervingen tussen de volken van de wereld.

Haftara Parasjat Kie Tavo
(Jesjajahoe 60:1-22)

„Sta op en schijn, want je licht is gekomen en de luister van Hasjem schijnt op jou”
(Jesjajahoe 60:1).

„De geringste zal tot duizend worden en de jongste wordt een machtig volk. Ik, G-d, zal
het te zijner tijd verhaasten” (ibid. 22).

De Haftara wordt verlicht door een extreem krachtige en doordringende taal, die bijna van de
bladzijde afspringt. De tekst drukt de Messiaanse climax uit van het zeer lange Boek Jesjajahoe.
Jesjajahoe was een profeet: iemand die persoonlijk het woord van G-d ontving en dat overbracht
naar het volk. Jesjajahoe zelf leefde omstreeks 720 VGJ. Dat was toen de beide koninkrijken
van Israël en Jehoeda door een spirituele en morele afdaling gingen. Als gevolg daarvan
voorzag hij in zijn vroege profetieën –boodschappen direct van G-d – de ballingschap van zowel
het Noordelijke Koninkrijk (welke plaatsvond tijdens zijn leven), als uiteindelijk het Zuidelijke
Koninkrijk van Jehoeda.
De scene ujit het middelste deel van Jesjajahoe speelt zich ongeveer 150 jaar later af, en handelt
over het einde van de Babylonische ballingschap. De tekst noemt Cyrus II, keizer van de Meden
en de Perzen, met name. G-d verklaart dat hij Zijn herder en Zijn gezalfde is (44:28 en 45:1).
Na deze verklaring keren sommigen van de Joden terug, fysiek en spiritueel, om het zwaar
verwoest Heilige Land weer op te bouwen. De laatste elf hoofdstukken van het Boek – waarin
de tekst van deze Haftara voorkomt – handelen over de uiteindelijke verlossing en het einde van
de Diaspora: wanneer „heel Israël zal voortkomen uit de volken van de verstrooiing en zich
zullen herverzamelen op G-ds heilige berg in Jeuzalem” (66:20).
Het boek Jesjajahoe bevat diep inspirerende woorden van aanmoediging, die zowel op de
Israëlieten als op de hele wereld van toepassing zijn. Er wordt, zoals in deze Haftara, herhaling
benadrukt dat de ballingschappen van de Joden en de G-ddelijke straffen tijdelijk zullen zijn en
dat G-d uiteindelijk Zijn volk zal verlossen en hen permanent zal vestigen in Zijn Land, met eer,
in voorspoed en met wereldwijde invloed.
De profeet richt zich in de Haftara tot Jeruzalem en vezekert haar dat er een einde komt aan haar
lijden, zowel in fysiek als spiritueel opzicht.
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Inzicht in de Parasja

Een mand vol zegeningen
Onze Parasja begint met de bespreking van de mitswa van de bikkoeriem, de eerste vruchten die naar de
Tempel gebracht werden als een gebaar van dankbaarheid. Bij die gelegenheid verklaarde de landbouwer
zijn dank aan Hasjem dat Hij het Land Israël aan Zijn volk gegeven heeft. Er is een speciaal tractaat in Seder
Zeraïem dat de wetten voor de bikkoeriem behandeld en waar in details beschreven wordt hoe de Joden uit
verschillende delen van het land zich verzamelden en gezamelijk in een vrolijke optocht verder trokken,
wanneer ze de eerste vruchten van hun land naar de Heilige Tempel in Jeruzalem brachten.

De eerste vruchten werden in een mand gedaan, die aan de Kohen werd gegeven. De Kohen plaatste op zijn
beurt de mand met de eerste vruchten voor het Altaar, waarna een verklaring van dankbaarheid aan Hasjem
werd afgelegd. Deze verklaring bevatte ook een verkorte samenvatting van de Joodse geschiedenis, waarbij
een beschrijving gegeven werd van ons verblijf in Egypte en onze uiteindelijke verlossing daaruit. Wanneer
dit ritueel werd beëindigd, zegt Rasji in zijn commentaar op vers 26:16, dan werd er een bat kol – een
Hemelse echo – gehoord die de brenger van de bikkoeriem als volgt zegende: ַהִרּוּכִבאָתֵבֵה ַלֶנְׁשִּת,םֹוּיים הָנָּׁשה

הָאָּבַה – „Zoals je vandaag de eerste vruchten gebracht heb, zo moge je het verdienen dat je volgend jaar dit
ritueel mag herhalen.”

Onze Geleerden vertellen ons dat een rijk iemand zijn eerste vruchten in een gouden mand bracht, terwijl de
arme ze bracht in een mand van gevlochten takken. De gouden mand werd door de Kohen aan de eigenaar
teruggegeven, maar de meer bescheiden mand, die van riet of stro gevlochten was, werd niet teruggegeven!
Onze Geleerden zeggen daarover dat dit de volksuitdrukking bevestigt dat „de arme achtervolgd wordt door
armoede.” Echter, de vraag komt op waarom deze schijnbaar onbillijke gewoonte was ingesteld. Waarom
kreeg de rijke zijn gouden mand terug, terwijl de eenvoudige mand van de arme niet werd terug gegeven?

Het antwoord ligt opgesloten in de bovengenoemd zegening die gegeven wordt aan de brenger van de
bikkoeriem. Merk op dat de brenger van de bikkoeriem de Hemelse zegen krijgt dat hij nog een jaar zal leven
en dan de verdienste zal hebben om weer bikkoeriem te brengen. We hebben echter geen idee wat zijn
economische en financiële situatie over een jaar zal zijn. Als hij nog steeds arm is, zal hij zijn eerste vruchten
weer in een eenvoudig gevlochten rieten mandje brengen. Maar als hij dan intussen rijk is geworden, zal hij
ze in een gouden mandje brengen en dan heeft hij het rieten mandje van dit jaar niet meer nodig. Dat is
precies de reden waarom de Kohen het rieten mandje niet teruggeeft aan de arme, want dat is een onderdeel
van de zegen. De Kohen zegt daarmee impliciet: „Je hebt dit rieten mandje volgend jaar niet meer nodig,
want dan ben je rijk.” De rijke daartegenover, krijgt zijn gouden mand terug, want dat is een deel van zijn
zegen, dat hij de verdienste zal hebben om rijk te blijven zodat hij ook volgend jaar zijn bikkoeriem in deze
gouden mand kan brengen.

DE ONPOPULAIRE TSADDIEK
Zoals verteld door Yrachmiel Tilles

Rabbi Pinchas van Koretz was een geestelijke reus in zijn generatie. In eerste instantie was zijn grootheid
onbekend onder zijn tijdgenoten, maar hij had er geen spijt van; inderdaad, het beviel hem prima. Hij bracht
zijn dagen en de meeste van zijn nachten door met de Tora-studie, gebed en meditatie. Zelden werd hij
onderbroken.
Maar dan begon het woord zich te verspreiden, misschien via collega leerlingen van de Baal Shem Tov, dat
R. Pinchas heel, heel bijzonder was. Mensen begonnen hem te bezoeken op regelmatige basis, op zoek naar
zijn leiding, met het verzoek zijn steun te vragen voor zijn gebeden, en zijn zegen smekend. Hoe meer hij
hen hielp, des te meer er kwamen. Het druppelen om zijn deur werd een stroom, en de stroom werd een
nacht-en dag dagelijkse stroom van kloppen op zijn deur en de ontboezemingen van persoonlijke verhalen en
verzoeken om hulp.
R. Pinchas was verbijsterd. Hij voelde dat hij niet meer G-d goed kon dienen, omdat hij niet meer voldoende
tijd had om te studeren, te bidden en te mediteren zoals hij zou moeten. Hij wist niet wat te doen. Hij had
meer privacy en minder afleiding nodig, maar hoe kon hij zich afkeren van tientallen en zelfs honderden
mensen die echt het gevoel hadden dat hij hen kon helpen. Hoe kon hij hen overtuigen om elders te zoeken,
naar anderen die meer bereid en gekwalificeerd waren dan hij?
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Toen had hij een idee. Hij zou bidden om hemelse hulp. Laat G-d regelen dat mensen niet worden
aangetrokken om hem op te zoeken! Laat G-d hem verachtelijk maken in de ogen van zijn medemensen!
„Een Tsaddiek beslist en de Hemel stemt toe,” zeggen ze. R. Pinchas bad en zo gebeurde het. Mensen
bezochten hem niet langer. Niet alleen dat, op die momenten dat hij naar de stad ging, kwam men hem
tegemoet met afgewend hoofd en een kille sfeer.
Het deerde R. Pinchas in het geheel niet. Inderdaad, hij was blij, nu had hij al de tijd dat hij zou kunnen ver-
langen voor studie, gebed en meditatie. Het oude patroon werd hersteld - zelden werd hij onderbroken. Er
kwam niemand naar hem om zijn leiding te zoeken, zijn gebeden te vragen, of om zijn zegen te smeken.
Toen gingen de ontzagwekkende dagen - Rosj Hasjana en Jom Kippoer - voorbij, en er bleven slechts vier
korte drukke dagen over voor de voorbereiding van het Soekot feest. Meestal, of liever gezegd, elk jaar tot
nu toe waren er altijd wel een paar jesjiva studenten of de lokale inwoners, die maar al te graag bereid waren
om te helpen bij de vrome rabbijn om zijn soeka-hut te bouwen. Maar deze keer kwam geen enkele ziel.
Niemand hield van hem, dus niemand dacht er zelfs aan om hem te helpen.
Daar de rabbi niet zo handig was in dit soort dingen, wist hij niet wat te doen. Tot slot, daar hij geen keus
had, werd hij gedwongen om een niet-Jood in te huren om zijn soeka te bouwen. Maar de niet-Jood beschikte
niet over het gereedschap dat nodig was, en R. Pinchas kon geen enkele Jood in de buurt ertoe krijgen om
hem het gereedschap te lenen, omdat ze zo’n hekel aan hem hadden. Ten slotte stuurde hij zijn vrouw erop
uit om het te lenen, en zelfs dat was moeilijk te verwezenlijken, ten gevolge van de heersende houding ten
opzichte van haar man. Met slechts een paar uur nog tot het begin van het feest, slaagden ze er eindelijk in
om een minimale soeka in elkaar te zetten.
Toen de zon achter de bomen van het bos verdween en de Rebbetsin de Jom Tov kaarsen aanstak, haatstte R.
Pinchas zich naar schul [de synagoge]. Hij zorgde ervoor altijd op de feesten daar aanwezig te zijn om
gezamelijk de gebeden te zeggen met de gemeenschap. Bovendien wilde hij niet de gelegenheid missen om
een gast aan zijn feestmaal uit te nodigen, iets van essentieel belang op een feestdag.
In die dagen was het in Europa de gewoonte dat mensen die een uitnodiging wilden hebben voor een
maaltijd, achterin schul stonden totdat de dienst was afgelopen. De gezinshoofden nodigden hen dan uit als
zij de schul verlieten, blij dat ze zo makkelijk de mitswa van gastvrijheid konden uitoefenen. Maar R.
Pinchas vond het helaas niet zo makkelijk. Zelfs diegenen die geen plaats hadden gevonden om in een soeka
te eten weerden zonder nadere overweging zijn uitnodiging af. Uiteindelijk was iedereen die een plaats nodig
had en ieder die een gast wilde uitnodigen tevreden gesteld, behalve de tsaddiek, Rabbi Pinchas.
Hij sjokte alleen naar huis, bedroefd en een beetje geschrokken van het besef dat hij misschien nooit een
andere gast zou krijgen, zelfs niet voor de speciale feestelijke maaltijd van de Eerste Nacht van de Soekot.
Helaas, dat was ook een deel van de prijs van zijn vrijheid .... Het was het waard, niet waar?
Terwijl hij net binnen de ingang van zijn soeka stil stond, begon hij de traditionele uitnodiging te zingen voor
de Oesjpizien, de „zeven hemelse gasten” die een bezoek brengen aan elke Joodse Soeka. Hoewel niet velen
het voorrecht hebben om daadwerkelijk deze verheven bezoekers te zien, was R. Pinchas zeker een van de
weinigen die deze verheven ervaring hadden ieder jaar. Dit jaar, hief hij zijn ogen op en zag Aartsvsader
Avraham, de eerste van de Oesjpizien en dus de geëerde gast voor de eerste avond, staande buiten de deur
van de soeka, een veilige afstand handhavend. R. Pinchas riep hem angstig toe: „Vader Avraham! Waarom
komt u mijn Soeka niet binnen? Wat is mijn zonde!?”
De Aartsvader antwoordde: „Ik ben de belichaming van chessed, ik dien G-d door middel van liefdadigheid.
Gastvrijgheid was mijn specialiteit. Ik kom niet aan een feesttafel zitten waar geen gasten zijn.”
De teneergeslagen R. Pinchas herstelde snel zijn prioriteiten. Hij bad dat alles hersteld zou worden zoals het
geweest was, en dat hij genade zou vinden in de ogen van zijn mede-Joden precies zoals voorheen. Opnieuw
werd zijn gebed verhoord. Binnen korte tijd vonden drommen mensen weer hun weg naar zijn deur, op zoek
naar zijn leiding, met het verzoek om zijn steun, met het verzoek om zijn gebeden, en smekend om zijn
zegen. Niet langer kon hij alle of het grootste deel van zijn tijd aan zijn Tora-studie en zijn meditatie
besteden. Maar dankzij zijn heilige Soekot gast, werd dit niet langer gezien als een probleem.

Bron: met toestemming vertaald van http://ascentofsafed.com/.

Yrachmiel Tilles is mede-oprichter en mede-directeur van Ascent-of-Safed, en redacteur van Ascent Quarterly en van
AscentOfSafed.com en KabbalaOnline.org websites. Heeft heeft honderde verhalen gepubliceerd. Hij vraagt:
VERSPREIDT DIT VERHAAL NIET ZONDER EXPLICITE TOESTEMMING.

Biografische aantekening:
Rabbi Pinchas Sjapiro van Koretz (1726 - 10 Eloel 1791) werd beschouwd als een van de twee
meest pre-eminente volgelingen van de Baäl Sjem Tov, de grondlegger van het Chassidisme (samen
met zijn opvolger, Maggid van Mezritch).

http://ascentofsafed.com/
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MISJNA VAN DE WEEK

KILAJIM

HOOFDSTUK 1

Misjna 1:3

,הֹוִסיף ַרִּבי ֲעִקיָבא.ֵאיָנם ִּכְלַאִים ֶזה ָבֶזה,ַהְּתָרִדים ְוַהְּלעּוִנים,ְוַהְּכרּוב ְוַהְּתרֹוְבתֹור,ַהֶּלֶפת ְוַהָּנפּוץ
:ֵאיָנן ִּכְלַאִים ֶזה ָבֶזה,ְוַהֻּתְרמֹוס ְוַהְּפַלְסלֹוס,ַהָּבָצל ְוַהְּבַצְלצּול,ַהּׁשּום ְוַהּׁשּוָמִנית

De knolraap en de radijs1, de kool en de trobator2, biet en alsem3 vormen met elkaar geen kilajim. Rabbi
Akiva voegde daaraan toe: knoflook en wilde knoflook4, ui en wilde ui5 en lupine en wilde lupine6 zijn [ook]
geen kilajim met elkaar.

Aantekeningen bij Misjna 1:3
1. Radijs – De bladen van de radijs lijken op die van de knolraap en daarom zijn zij geen kilajim (RAV).
2. Trobator – Een soort kool met dunne stelen (Rambam).
3. Vertaling volgens het woordenboek Ewen Sjosjan en volgens Klein’s.
4. Wilde knoflook – Een kleinere soort knoflook dan die welke in tuinen groeit (RAV).
5. Wilde ui – Kleiner dan andere uien (RAV).
6. Wilde lupine – Een bittere soort lupine die men wel eet om de eetlust op te wekken vóór de maaltijd (RAV).

Uit de Babylonische Talmoed
Lessen van letters
Sjabbat 104a

De letters van het alfabet van Lasjon Hakodesj – de heilige taal van het Hebreeuws – zijn geen gewone
letters. Er kunnen belangrijke lessen geleerd worden, niet alleen van de woorden die zij vormen, maar ook
van de vorm van iedere letter en zijn relatie tot de letter welke erop volgt in het alfabet.

Dit werd aangetoond door sommige Geleerden, die in onze Gemara worden aangeduid met ‘kinderen’ maar
die in de Jeruzalemse Talmoed geïdentificeerd worden als Rabbi Eliëzer en Rabbi Jehosjoea uit een zelfde
generatie, en die fascinerende interpretaties geven over de namen en vormen van alle letters. Hier volgen een
paar voorbeelden:

Alef en Beet – de twee eerste letters (die ook de basis vormen van het woord
‘alfabet’ – staan voor Alef Bina, hetgeen een gebod is om de bron van de wijsheid,
dat is de Tora, te leren, die gevormd is van al deze letters. Dan komt Gimmel en
Dalet, hetgeen staat voor Gemol Dalim – help de armen. Maar waarom reikt de
voet van de Gimmel uit naar de Dalet? [Zie tekening rechts. Let op: Hebreeuws
leest van rechts naar links!] Om aan de arme te leren dat hij rekening moet houden
met zijn weldoener en dat hij het hem makkelijk moet maken om hem te bereiken. En waarom kijkt de Dalet
de andere kant op? Om de weldoener te leren hoe belangrijk het is om zijn hulp te verlenen in stilte, zonder
de ontvanger te beschamen.

De reden dat dergelijke interpretaties gemaakt kunnen worden, zegt de Maharsja, is dat de letters van Tora in
verschillende permutaties, de G-ddelijke Naam vormen en daarom hebben ze een ingeschapen heiligheid en
brengen ze een verborgen wijsheid over.
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Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 14: PSOEKÉ DEZIMRA

Voorschriften voor wie te laat in sjoel komt.

7. Men moet zorgen dat men op tijd in sjoel komt, zodat men niet de volgorde van de tefillah verstoort en
men met de gemeente alles kan meedawwenen1.

8. Het belangrijkste onderdeel van de tefillah is de Sjemoné ‘Esré en het is belangrijk dat men dat in minjan
dawwent. Daartoe hebben onze geleerden bepaald dat als iemand te laat in sjoel komt, waardoor hij, wanneer
hij alles volgens de volgorde zou dawwenen, niet samen met de gemeente Sjemoné ‘Esré zou kunnen
dawwenen, dat hij dan bepaalde stukken van de tefillah mag overslaan. Die moet hij dan naderhand alsnog
zeggen.

Sommigen zeggen ook wanneer zij te laat in sjoel komen alles in de juiste volgorde. Echter de Chacham Zwi
schreef 2 dat wat er in naam van de Zohar gezegd wordt, namelijk dat men altijd moet proberen om alles in
de juiste volgorde te zeggen, alleen geldt voor wie alleen dawwent. Maar wie met de gemeente dawwent
moet zijn best doen samen met hen de Sjemoné ‘Esré te dawwenen3.

De Sji’oeriem Metsoejamiem BeHalacha schrijft in naam van Esjel Awraham en de Chazon Iesj dat wie geen
kans ziet samen met de gemeente de Sjemoné ‘Esré te zeggen, moet proberen dat te doen samen met de
herhaling van de gazzan.4

9. Wanneer men te laat in sjoel komt moet men in ieder geval eerst zijn talliet omdoen en zij tefillien leggen.
Hij moet altijd de beracha al netilat jadajim en de beracha Elokei nesjama en de berachot over de Tora
zeggen vóór Sjemoné ‘Esré (zoals beschreven in Hoofdstuk 7). En daarom, indien dit niet thuis is gezegd,
moet men het in sjoel zeggen, zelfs als hij daardoor na de gemeente moet dawwenen. Ook Sjema’ met de
berachot voor sjachariet moet men zeggen voor Sjemoné Esré. Dat wil dus zeggen dat men begint met de
beracha jotzer or en dan dawwent men in de juiste volgorde tot na Sjemoné ‘Esré, zonder enige onderbreking
(dit is om [de beracha] geoela [verlossing] met de tefilla te verbinden, dat wil zeggen: de verlossing van
Israël steunt op de tefilla) 5.

Dit is niet de mening van de Misjna Broera. Die schrijft het volgende over Elokei nesjama: Volgens de Prie
Chadasj heeft iemand die het niet gezegd heeft, zijn verplichting ten aanzien hiervan vervuld met Mechajé
hametiem [de tweede beracha van de Sjemoné ‘Esré] en hoeft men dat niet meer te zeggen na de tefilla.
Volgens deze mening hoeft men dus het dawwenen met de gemeente niet voorbij te laten gaan wanneer men
laat in sjoel komt en Elokei nesjama niet gezegd heeft. Maar volgens de Rema, Prie Megadiem en anderen
zou dit niet gelden. Men moet dan, wanneer men de tweede beracha van de Sjemoné ‘esré zegt specifiek in
gedachte hebben dat men daarmee zich niet wil bevrijden van de verplichting om Elokei nesjama te moeten
zeggen en dan mag men volgens iedereen deze beracha na de tefilla zeggen. 6

Betreffende de beracha voor het Tora-lezen schrijft de Misjna Broera, dat wanneer men die beracha niet
gezegd heeft, dan moet men bij het lezen van de beracha ַאֲהָבה  ַרָּבה – ahava rabba, veel liefde, de tweede
beracha voor Sjema’, blz. 38 siddoer Dasberg] nadrukkelijk in gedachte hebben dat men zich met deze
beracha bevrijdt van de verplichting van de beracha voor het Tora-lezen en men moet dan onmiddelijk na de
tefilla een stukje Tora lezen.7

1. M.B. 52:1
2. Chacham Zwi: Responsa, hfd. 36
3. M.B. 52:1
4. Sj.M.beH. 14:6, n. 3
5. KSA 14:6
6. M.B. 52:2 en 9
7. M.B. 21:9


