Parasjat Kie Tetzee - Hek

Een van de vele mitswot van deze week is die van de Ma'akee, het hek om het dak
van het huis. Deze mitswa wordt ingeleid met de woorden: 'als je een nieuw huis zult
bouwen' terwijl de mitswa wel degelijk voor àlle huizen geldt. De Tora geeft dus
ruimte ook de overdrachtelijke betekenis van deze mitswa te begrijpen.
Een mens bouwt zichzelf op. Hij werkt, studeert, leert en groeit. Zo wordt hij groter.
Maar juist dan zegt de Tora: bepaal je grens! Besef dat er regels zijn van Tora en
mitswot en dat je die, ook als je groot wordt niet overschrijdt. Voordat je het weet ben
je diegene die 'valt'.
Maar er is meer. Rasjie schrijft dat iemand die de mitswa van Sjiloe'ach Hakeen
vervult, daarna de mitswa van Ma'akee zal doen.
Wat is die mitswa en wat is het verband?
Sjiloe'ach Hakeen is de mitswa van het wegsturen van de moedervogel van haar nest
voordat je de eieren pakt. Deze moeilijke mitswa staat in de Tora weliswaar vlak voor
de mitswa van Ma'akee maar het verband lijkt duister.
De mitswa van het wegsturen van de moeder van een nest wordt door de Tora alleen
verplicht indien het nest 'plotseling' gevonden wordt. Je loopt wat in de natuur, je ziet
een nest en dan wil je de mitswa doen. Maar als je weet dat daar een nest is dan geldt
de mitswa niet.
Rav Shwab legt nu uit dat hier een verband ligt. Indien men in staat is om op zo een
plotselinge ontmoeting te reageren met een mitswa dan spelen Tora en mitswot
blijkbaar zo een goede rol in je leven dat je in staat wordt gesteld te gaan groeien.
Je mag groter worden en breder in de wereld aanwezig zijn want bij plotselinge
gebeurtenissen gebruik je de Tora als je leidraad. Je valt niet!
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