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We beginnen een nieuw Boek: Wajjikra (Leviticus).
INLEIDING TOT HET BOEK WAJJIKRA DOOR RAMBAN

WAJJIKRA – En Hij riep. [Het derde boek van de Tora heeft zijn titel gekregen van de eerste Hebreeuwse
woorden van het boek. De Nederlandse titel Leviticus komt uit de Septuaginta – de eerste Griekse vertaling
van de Bijbel – die het deze naam gaf, omdat een belangrijk deel van het boek gewijd is aan de wetten die
verband houden met de priesters en de Levieten. In de Talmoed en aanverwante literatuur wordt het Torat
Kohaniem (de Leer van de Priesters) genoemd. Dit moet men niet verwarren met een vroeger Rabbijns
commentaar op het boek, bekend als Torat Kohaniem, dat beter bekend staat als Sifra, een halachische
Midrasj op Wajjikra. Wij zullen het boek in het vervolg Wajjikra noemen, bij zijn Hebreeuwse naam.] Dit
boek is de wet voor de priesters en Levieten. Hierin legt G-d zaken uit met betrekking tot al de offers en hoe
de heiligheid van het Misjkan [het Tabernakel] gehandhaafd kan blijven [d.w.z., hoe men kan vermijden dat
het Misjkan en de offers verontreinigd zullen worden]. Want er is een ander boek [Sjemot] dat gewijd is aan
de Egyptische ballingschap en de verlossing daaruit, en Hij ronde dat af met een verslag over de bouw van
de Tent-der-Samenkomst en de Heerlijkheid van G-d die het Misjkan vulde [zie Sjemot 40:34]. Daarom
gebood Hij nu Mosjé omtrent de offers [die daar in het Misjkan moesten worden gebracht] en over het in
stand houden van de heiligheid van het Misjkan, opdat de offers verzoening kunnen doen voor Israël en dat
hun zonden niet tot gevolg zullen hebben dat de G-ddelijke Heerlijkheid Zich van hen verwijdert. Dus Hij
gebood „de priesters die tot Hasjem naderen, dat zij zichzelf heiligen” (Sjemot 19:22) en waarschuwde hen
tegen verontreiniging van het Heiligdom en zijn offers en ook dat zij niet „zouden doorbreken om op te
stijgen tot Hasjem” [zie Sjemot 19:24, waar G-d Mosjé waarschuwt dat de Kohaniem en het volk niet de
versperring rond de Berg Sinai zullen doorbreken en de berg opgaan als G-d daar op neerdaalt], zoals er [hier
verderop 16:2] geschreven staat: „Spreek tegen Aharon, je broer, dat hij niet op ieder moment het Heiligdom,
achter het voorhangsel, mag binnengaan, voor het deksel dat op de Ark ligt, opdat hij niet zal sterven, want
Ik verschijn in een wolk boven het deksel van de Ark.” Dit is soortgelijk aan de waarschuwing die [gegeven
werd bij de openbaring]: „opdat zij niet doorbreken tot Hasjem om Hem te zien, waardoor velen van hen
zouden omkomen” [Sjemot 19:21]. Daarna [in het Boek Bamidbar 5:1-3] worden er grenzen vastgesteld
rondom het Misjkan, zoals de Berg Sinai was afgezet [zie Sjemot 19:12] toen de Heerlijkheid van de G-d van
Israël daar was.

Dus het grootste deel van dit boek handelt over de offers, de wetten voor de offers zelf en voor hen die zich
ermee bezighouden en voor de plaats waar ze gebracht zullen worden. En ook sommige geboden betreffende
onderwerpen die zijdelings met de offers te maken hebben. Want eerst worden de geboden betreffende de
vrijwillige offers besproken [dit zijn offers die door iedereen op ieder tijdstip vrijwillig gebracht kunnen
worden. Hiertoe behoren brandoffers, (hfd. 1), meeloffers (hfd. 2) en vredesoffers (hfd. 3); daarentegen
kunnen zondoffers (hfd. 4) en schuldoffers (hfd. 5:14-26) alleen gebracht worden om boete te doen voor
bepaalde zonden wanneer die onopzettelijk begaan werden; die zijn dus niet vrijwillig] en het verbod op het
eten van hun vet en bloed [van alle kosjere dieren]. Daarna wordt het gebod betreffende offers besproken die
gebracht worden als iemand een zonde begaan heeft [hfd. 4-5] en daarbij worden ook de wetten op verboden
voedsel behandeld (hfd. 11), want die verontreinigen een mens en wie dat eet of aanraakt, mag geen heilige
dingen aanraken, noch het Heiligdom binnengaan en als hij dat toch doet [of heilig voedsel eet, zoals
offervlees] terwijl hij onrein is, dan moet hij een variabel zondoffer brengen, dat al eerder [in hfd. 5: 1-13]
vermeld werd. [Een variabel zondoffer wordt zo genoemd omdat het niet is vastgesteld welk soort offer het
moet zijn, maar het is afhankelijk van de draagkracht van de overtreder.]

Daarna was het nodig dat de wet voor de metsora behandeld wordt [zie hfd. 13-14] en de verordeningen voor
een vrouw in het kraambed [hfd. 12], voor de zav [een man die lijdt aan een vloeiing (zie hfd. 15:1-15)] en
de zava [een vrouw die een vloeiing heeft buiten haar menstruatie om (hfd. 15:25-30)], om te vertellen dat zij
een offer moeten brengen [aan het einde van hun periode van onreinheid], en om [de Israëlieten] te waar-
schuwen [dat ze in die onreine toestand het Heiligdom niet mogen binnengaan en geen heilige dingen mogen
eten of aanraken], zoals er staat geschreven aan het einde van die wetten [15.31]: „Waarschuw de Israëlieten
voor onreinheid, opdat zij niet sterven in hun onreinheid wanneer zij Mijn Woning, die in hun midden is,
verontreinigen.”
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En [Tora] werd er als het ware toe gedwongen om daarna te waarschuwen voor personen met wie het
verboden is seksuele gemeenschap te hebben [hfd. 18], omdat gemeenschap met hen verontreinigt en hun
zonde wordt ‘verontreiniging’ genoemd en heeft de verwijdering van de G-ddelijke Heerlijkheid tot gevolg
en ballingschap [26:33]. Bovendien, ieder die een van deze zonden [van verboden gemeenschap] onop-
zettelijk begaat, die moet het zondoffer brengen dat al eerder genoemd werd: „Als iemand uit het volk van
het land in dwaling mocht zondigen … [dan moet hij een geit als offer brengen]” [4:27-28]. Dit wordt
gevolgd door het noemen van het gebod van de Sjabbat en de vastgestelde feesten van Hasjem [hfd. 23] in
verband met de offers die op die dagen gebracht moeten worden, zoals er gezegd is: „Dit zijn de vastgestelde
feestelijke tijden die jullie moeten uitroepen tot heiliging, om een vuuroffer te brengen voor Hasjem, enz.”
[23:37].

In de meeste afdelingen van dit boek worden de priesters aangesproken, zoals [in 22:18]: „Spreek tot Aharon
en zijn zonen;” of: „Gebied Aharon en zijn zonen” [7:2]. In Parasjat Kedosjien staan weliswaar ook enkele
geboden voor de Israëlieten, maar de meeste daarvan worden genoemd vanwege een of andere connectie met
de offers of wat daarmee verband houdt. Zij zullen ter plaatse, met G-ds hulp, gezegend is Hij, worden
verklaard.

Overzicht Parasjat Wajjikra (Wajjikra 1:1-5:26)
et Boek Wajjikra (Leviticus) waarmee wij deze weken beginnen, is ook bekend onder de naam Torat
Kohaniem — de Wetten van de Priesters. Het gaat hoofdzakelijk over de korbanot (offers) die
gebracht werden in het Misjkan (Tent der Samenkomst). De eerste groep offers wordt korban olá –

brandoffer – genoemd. Het dier wordt naar de ingang van het Misjkan gebracht. Bij vee legt degene die het
offer brengt, zijn handen op het dier. Daarna wordt het geslacht en de kohen sprenkelt het bloed op het altaar.
Het dier wordt gestroopt en in stukken gesneden. De stukken worden gesorteerd, gewassen en op het altaar
verbrand. Een soortgelijk proces wordt beschreven voor de verbranding van andere dieren en gevogelte. De
verschillende meeloffers worden beschreven. Een deel van de meeloffers wordt verbrandt op het altaar, de
rest wordt door de kohaniem opgegeten. Het is verboden om gist of honing te mengen met de offers. De
vredesoffers, die gedeeltelijk op het altaar worden verbrand, en gedeeltelijk worden opgegeten, kunnen
zowel rundvee, schapen als geiten zijn. De Tora verbiedt het eten van bloed of chelev (bepaalde vetten van
de dieren). De offers die verzoenen voor onopzettelijke overtredingen die door de Kohen Ĝadol, door de hele
gemeenschap, door de vorst en door een gewone burger gepleegd worden, worden uitgebreid besproken. De
voorschriften voor schuldoffers worden opgenoemd. De meeloffers voor diegenen die zich geen normaal
schuldoffer kunnen permiteren, de offers die verzoening doen voor misbruik van heiligdommen, de
voorschriften voor „twijfelachtige schuld” en offers voor oneerlijkheid worden in detail besproken.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
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Waarom moeten we offers brengen?
Wajjikra: Maimonides en Korbanot

Waarom gebood G-d dat we korbanot (offers) moeten brengen? Wat is het doel van deze vorm van G-d
dienen?

De verklaring van Maimonides (Rambam)

Er is veel geschreven over de controversele analyse van Maimonides van de Tempeldienst in zijn „Gids voor
de verdwaalde„ (deel III, hfd. 32). Maimonides baseert zijn verklaring op de moeilijkheid van het veranderen
van de menselijke aard. Diep gewortelde gewoonten en overtuigingen kunnen niet in één nacht omver
gehaald worden. Het zou zinloos zijn geweest voor de Tora om de Israëlische slaven te gebieden plotseling
op te houden met alle vormen van afgodendienst waarmee ze vertrouwd waren geworden in Egypte. Stel je
voor dat een geestelijk leider vandaag de dag zou vragen dat we alle uiterlijke vormen van de dienst aan G-d
zouden stoppen: geen vastendagen of feesten meer, geen gebeden en smeekbeden in tijden van
moeilijkheden, alleen maar mentale dienst van G-d door bespiegeling en meditatie, zonder actie of spraak.
Om deze reden stond Tora deze vormen van dienst toe, omdat die in die tijd beoefend werden. Echter, Tora
eiste dat alles gedaan werd voor G-d alleen. Op deze manier zou het volk worden opgevoed en gespeend
worden van afgoderij, zonder dat de methoden, die zij gewend waren om hun geestelijke gevoelens te uiten,
hen werden afgenomen.

H
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„Het is onredelijk te verwachten dat iemand die is opgegroeid als slaaf, en gewend is te werken met cement
en bakstenen, alleen maar zijn handen hoeft te wassen van het vuil en rechtstreeks, zonder voorbereiding de
strijd aan bindt met de reuzen. Daarom bracht G-d het volk niet rechtstreeks naar het Land Israël en leidde
hij hen niet langs „de weg van de Filisjtijnen” (Sjemot 13:18). Zo ook is het onnatuurlijk voor iemand die
vele vormen van dienst en activiteiten gewend is, zodanig ingeprent dat ze als onomstotelijke wetten lijken,
om daarmee opeens op te houden.”

Nachmanides (Ramban) maakt bezwaar

Andere middeleeuwse geleerden verwerpen de benadering van Maimonides zonder meer. Nachmanides (op
Wajjikra 1:9) met name fulmineert fel tegen deze stellingname. [Dat is op zich niets bijzonders, dat doet hij
tegen iedereen, tegen Rasji, Ibn Ezra en anderen met wie hij het niet eens is. Hij is het eigenlijk zelden met
iemand eens en scheldt ze dan uit voor alles wat lelijk is (Zwi)] Hij verwerpt de verklaring van Maimonides
met twee belangrijke argumenten:

1. De Tora schrijft dat korbanot een „aangename geur voor G-d zijn.” Deze woorden suggereren dat deze
vorm van G-ddelijke dienst een intrinsieke positieve waarde heeft en niet alleen maar een middel is om het
volk van zijn valse geloof en gewoonten af te helpen. [Ibn Ezra schrijft: „Het is natuurlijk verboden om te
geloven dat G-d geuren ruikt! Het betekent echter dat Hij het offer accepteerde en dat het hem aangenaam
was dat het offer gebracht werd, zoals iemand die een aangename geur ruikt, en dat prettig vindt. Ook de
Targoem vertaalt: „En Hasjem accepteerde het offer bereidwillig.” Dus hiermee is de intrinsieke waarde van
de offers niet bewezen, zoals Ramban stelt.]
2. Het blijkt dat lang vóór de afgodendienende Egyptenaren Noach reeds offers bracht aan G-d en dat die
werden geaccepteerd – „G-d rook de aangename geur” (Bereisjiet 8:21) [Rambam schrijft (Hilchot Avodat
Kochaviem 1:1) dat de afgodendienst al begon bij Enosj, de kleinzoon van Adam, dus lang voor Noach]. Zo
ook vinden we dat G-d de schaapoffers van Hevel (Abel) accepteerde en dat was, zegt Ramban, lang voor
afgoderij en zijn praktijken zich over de wereld verspreid had. [Enosj, een kleinzoon van Adam, was een
zoon van Seth, die geboren werd nadat Hevel al door zijn broer vermoord was. Dus in de tijd van Hevel was
er nog geen avoda zara, maar waren er wel offers].

Het omvormen van een prins

Het lijkt erop dat er steun te vinden is voor het standpunt van Maimonides in de Midrasj. De Midrasj
verklaart de noodzaak voor korbanot door middel van een parabel.

Dit is als een onbeschaafde prins die ongeslacht vlees eet. De koning zei: „laat hem altijd aan mijn tafel eten,
dan zal hij vanzelf worden omgevormd. Zo ook zei de Heilige, gezegend is Hij: daar de Israëlieten de
afgodendienst van Egypte waren toegewijd, laat hen daarom maar hun offers voor Mij brengen voor altijd”
(Wajjikra Rabba 22:8).

Een zorgvuldige beschouwing van de Midrasj, echter, onthult een benadering die belangrijk verschilt van die
van Maimonides. De parabel heeft het over een prins die al zijn maaltijden eet aan de tafel van de koning.
Het is duidelijk dat dineren aan de tafel van de koning een groot privilege is en een grote eer is, behalve het
secundaire voordeel van de methode om het ruwe gedrag van de prins te hervormen.
Maar de parabel beschrijft een situatie waarin de zoon, ten gevolge van zijn ongepast gedrag, het niet
verdiende om met de koning aan tafel te eten. Dineren met de koning is zeker een grote eer, maar exclusief
aan de koninklijke tafel eten is een speciale maatregel die bestemd is om het gedrag van de prins te verfijnen.
Zo ook is het offeren van korbanot een geestelijke perfectie op een zeer hoog niveau. Door deze dienst
verdienen we een verheven geestelijke verheffing, zoals iemand die dineert met de Koning Zelf, daarmee de
speciale gunst verkrijgend van de Koning van het leven.
De Midrasj gebruikt deze parabel om een tijdelijke verordening te verklaren die alleen van kracht was toen
de Israëlieten in de woestijn waren. Gedurende 40 jaar was het hen verboden vlees te slachten voor hun
persoonlijke consumptie; ze konden alleen maar van sjelamiem (vredesoffers) eten die in het Misjkan
geofferd waren (zie Devariem 12:20). De Midrasj verklaart dat de reden voor dit eenmalige decreet was om
hen de afgodische praktijken te ontwennen en te verzekeren dat zij ook deze praktijken van Egypte niet meer
privé of in hun huis ooit meer zou voortzetten.

De verklaring van Jeremiahoe

Dit is mogelijk de ware verklaring van het vers waarop Maimonides zich baseert: „Want Ik heb niet met
jullie vaders gesproken, noch heb Ik hen omtrent offers geboden toen Ik hen uit Egypte voerde” (Jeremia
7:22).
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Dit vers is zeer problematisch. Hoe kon Jeremiahoe beweren dat Tora ons niet gebiedt om korbanot te
offeren? We vinden vele hoofdstukken in Wajjikra gewijd aan de voorschriften van de offers. En waarom
benadrukt het vers: „Toen Ik hen uit Egypte voerde”?
Het vers kan geen betrekking hebben op die offers die de Tora ons expliciet gebiedt te brengen. Maar het
gaat hier over de speciale situatie die er bestond „toen Ik hen uit Egypte voerde ,” toen vlees alleen
gepermitteerd was wanneer het als sjelamiem in het Misjkan geofferd was. Men zou kunnen denken dat dit
de ideale situatie was en we zouden allen de handelingen van die „generatie van kennis” moeten nastreven.
Jeremiahoe verklaart daarom dat deze plethora van offers niet een doel op zichzelf was, maar alleen maar
een tijdelijk decreet voor die generatie, ten einde hen van de afgodische praktijken, die zij in Egypte
geadopteerd hadden, af te wennen.

(Bewerkt van Midbar Shur, pp. 158-159 van Rabbi Abraham Isaac Hakohen Kook)

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:6

לַחּוץ )אֶת ּכָל הָָאדָם(ּומְַאּיְמִין עֲלֵיהֶן ּומֹוצִיאִין )לַחֶדֶר(הָיּו מַכְנִיסִין אֹותָן ,ּכֵיצַד ּבֹודְקִים אֶת הָעֵדִים
רלִיאִם ָאמַר הּוא ָאַמ.ּומְׁשַּיְרִין אֶת הַּגָדֹול ׁשֶּבָהֶן וְאֹומְרִים לֹו אֶמֹור הֵיַאְך ַאּתָה יֹודֵַע ׁשֶּזֶה חַּיָב לָזֶה

עַד ׁשֶּיֹאמַר ּבְפָנֵינּו הֹודָה לֹו ׁשֶהּוא ,לֹא ָאמַר ּכְלּום,אִיׁש ּפְלֹונִי ָאמַר לִי ׁשֶהּוא חַּיָב לֹו,ׁשֶאֲנִי חַּיָב לֹו
נֹוׂשְאִים ,נִיםאִם נִמְצְאּו דִבְרֵיהֶם מְכָֻּו.וְַאחַר ּכְָך מַכְנִיסִין אֶת הַּׁשֵנִי ּובֹודְקִים אֹותֹו.חַּיָב לֹו מָאתַיִם זּוז

,ׁשְנַיִם אֹומְרִים חַּיָב וְאֶחָד אֹומֵר זַּכַאי.זַּכַאי,ׁשְנַיִם אֹומְרִים זַּכַאי וְאֶחָד אֹומֵר חַּיָב.וְנֹותְנִין בַּדָבָר
,אֶחָד אֹומֵר אֵינִי יֹודֵַעאֶחָד אֹומֵר זַּכַאי וְאֶחָד אֹומֵר חַּיָב וַאֲפִּלּו ׁשְנַיִם מְזַּכִין אֹו ׁשְנַיִם מְחַּיְבִין ְו.חַּיָב

:יֹוסִיפּו הַּדַּיָנִים
Hoe ondervragen we getuigen? Ze worden in een kamer gebracht en men maakt hen bang [d.w.z., hun
worden de consequenties verteld voor wie valse getuigenis aflegt]. Daarna worden ze allemaal naar buiten
gestuurd, behalve de voornaamste onder hen en wij [de rechters] zeggen tegen hem: „Vertel ons, hoe weet je
dat die-en-die [geld] schuldig is aan die ander?” Als hij hun antwoordt: „Hij heeft mij persoonlijk verteld: ‘Ik
ben hem [geld] schuldig’ of [hij zegt]: „Die-en-die heeft mij verteld dat hij hem [geld] schuldig is’, dan is
zijn verklaring waardeloos, totdat hij verklaart: „In onze aanwezigheid heeft hij [de schuldenaar] toegegeven
aan de ander [aan de schuldeiser] dat hij hem tweehonderd zoez schuldig is. Daarna brengt men de tweede
[getuige] binnen en ondervraagt hem. Wanneer hun verklaringen met elkaar overeen komen, bespreken ze
[de rechters] de zaak met elkaar. Wanneer twee [rechters] zeggen: „Hij is onschuldig” en één verklaart hem
schuldig, dan is hij onschuldig. Als twee [rechters] zeggen dat hij schuldig is en één verklaart hem onschul-
dig, dan is hij schuldig. Als één zegt: „onschuldig” en één zegt: „schuldig,” of zelfs als twee hem onschuldig
verklaren of twee verklaren hem schuldig, en de derde zegt: „Ik weet het niet,” dan worden er rechters aan
toegevoegd. [Dit geldt zelfs al hij wel zijn stem had uitgebracht en we gevonnist hadden volgens de meer-
derheid. Zijn onthouding van stemming wordt beschouwd alsof hij in het geheel niet recht gesproken had en
het is dan alsof er maar twee rechters waren geweest en de wet eist dat er drie rechters recht zullen spreken.]

Afgezanten van de hoop
Gedurende de zestiger jaren van de vorige eeuw zond de Rebbe van Chabad aan aantal chassidiem naar Rusland als
toeristen. In sommige steden konden ze clandestiene ontmoetingen hebben met leden van de Chassidische onder-
grondse. In andere plaatsen echter, waren dergelijke ontmoetingen te gevaarlijk. Niettemin gaf de Rebbe zijn afgezanten
de opdracht om die steden te bezoeken en te stoppen bij de synagogen daar en bij de plaatsen waar Joden elkaar ont-
moeten. Jaren later, toen Joden in staat waren om Rusland te verlaten, vertelde één van de leden van de Lubavitcher
gemeenschap hoe belangrijk deze bezoeken waren geweest. „In onze stad,” vertelde hij, „had niemand van ons de
mogelijkheid om te spreken met de afgezanten van de Rebbe. Niettemin had hun berzoek een enorme invloed op ons.
De Russische regering was een campagne begonnen om ons te demoraliseren. Ze vertelden leden van onze gemeen-
schap dat het Jodendom in de wereld uitgestorven raakte. Ze lieten ons koppen zien van Amerikaanse Joodse kranten en
tijdschriften die spraken over assimilatie en gemengde huwelijken. „Jullie geloof sterft uit,” vertelden ze ons. „Waarom
houden jullie je nog steeds zo stijfkoppig vast aan je geloof?”
Hun woorden hadden effect. Niet dat we hun volledig geloofden, maar als je Amerikaanse Jiddische kranten en
tijdschriften leest die het hebben over „verdwijnend Jodendom,” dan werkt dat ontmoedigend. En plotseling zagen we
dat niet alles zo donker was in Amerika. Daar waren die jonge Amerikanen met hun keppeltjes, tsietsiet en volle
baarden. Het sterkte ons vertrouwen in de toekomst.


