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Overzicht Sjemini (Leviticus 9:1-11:47)

p de achtste dag van de inwijding van het Misjkan brengen Aharon, zijn zonen en heel het volk
verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk.
Hasjem staat het volk toe om Zijn aanwezigheid waar te nemen, nadat zij het Misjkan hebben

afgemaakt en dichter bij Hem te komen door middel van hun mitswot. Nadav en Avihoe, twee zonen van
Aharon bedenken en brengen een nieuw soort offer, dat Hasjem niet gevraagd had. Een vuur gaat uit van
Hasjem en verteert hen, waarmee duidelijk wordt dat alleen die geboden mogen worden uitgevoerd die
Mosjé heeft opgedragen. Mosjé troost Aharon, die in stilte treurt. Mosjé geeft de Kohaniem instructies hoe
zij zich moeten gedragen tijdens hun rouwperiode, en waarschuwt hen dat zij geen sterke drank mogen
drinken voordat zij in het Misjkan dienst gaan doen. De Tora geeft de twee kenmerken van een kosjer dier:
het heeft gespleten hoeven; het kauwt zijn voedsel, geeft het weer op en herkauwt het nog eens. De Tora
specificeert de namen van niet-kosjere dieren die slechts één van beide kenmerken hebben. Een kosjere vis
heeft vinnen en makkelijk te verwijderen schubben. Alle vogels die niet voorkomen op de lijst van verboden
families zijn toegestaan. De Tora verbiedt alle soorten insecten, met uitzondering van vier soorten
sprinkhanen. Er worden details gegeven van het reinigingsproces nadat men in contact is gekomen met
ritueel onreine dieren. Het Joodse volk wordt opgedragen zich af te scheiden en heilig te zijn - zoals Hasjem.
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Inzicht in Parasjat Sjemini 5773

Instructie of Vermaning – wat is effectiever?
Door Rabbi Raphael Pelcovitz

In de parasja van deze week wordt ons verteld hoe de viering van de inwijding van het Misjkan verstoord
werd door een grote tragedie. De zonen van Aharon, Nadav en Avihoe, werden verteerd door een vuur dat uit
de Hemel kwam toen zij de dienst verrichtten en „zij stierven in de aanwezigheid van Hasjem” (10:2).
Reagerend op dit afschuwelijke verlies, sprak Moisjé tegen zijn broer Aharon:

,ם אֶּכָבֵד לֵאמֹר ּבִקְרֹבַי אֶּקָדֵׁש וְעַל ּפְנֵי כָל הָָע'ההּוא אֲׁשֶר ּדִּבֶר 
„Dit is wat Hasjem gezegd heeft: ‘Door diegenen die Mij nabij zijn zal Ik geheiligd worden en in
aanwezigheid van heel het volk zal Ik vereerd worden’” (10:3). Deze raadselachtige opmerking van Mosjé
wordt door Rasji als volgt verklaard: Mosjé zei tegen Aharon: „Ik wist dat het heiligdom geheiligd zou wor-
den םקֹולָמיו ֶׁשעָּדָיֻמְִּב – door middel van hen die speciaal uitverkoren zijn. Echter, ik dacht dat dit betekende
door mij of door jou; nu zie ik dat zij groter zijn dan ik of jij.”
Deze verklaring van Rasji voegt nieuwe problemen toe in plaats van opheldering te geven over deze obscure
pasoek, want het moet zeker niet letterlijk worden opgevat dat Nadav en Avihoe groter waren dan Mosjé en
Aharon! We moeten ook nog begrijpen hoe het Heiligdom geheiligd werd door deze tragedie.
Er zijn twee Hebreeuwse woorden die oppervlakkig gezien synoniemen lijken. Het ene woord is רסָמּו –
moesar – dat vertaald kan worden met tuchtiging of verwijt, maar wat ook instructie kan beteken. Het andere
woord is החָכָֹוּת – tochecha – hetgeen berisping en straf betekent. Inderdaad, die afdelingen van de Tora die
handelen over de G-ddelijke vloeken en straffen die Israël zal ondergaan als zij Hasjem niet gehoorzamen,
worden „De Tochacha” genoemd (Wajjikra 26 en Devariem 28). Wanneer men die twee woorden nader
bekijkt, realiseert men zich dat het woord רסָמּו – moesar – van de zelfde stam komt als יםרִּוּסִי – jesoeriem –
lijden. Aan de andere kant is het woord החָכָֹוּת – tochecha – verwant met het woord חַּוּכִו , hetgeen discussie of
debat betekent. Er zijn twee manieren waarop de Almachtige Zijn volk aanpakt wanneer zij van de rechte
weg afdwalen, ten einde hen aan te sporen om te luisteren naar woorden van vermaning zodat zij hun
eigenzinnig gedrag corrigeren. De ene manier is door יםרִּוּסִי , door hun straf op te leggen. Door hun lijden
worden ze tot berouw en inkeer gebracht. De andere manier is door boodschappers naar het volk te sturen,
met name profeten, die tegen hen spreken, hen kastijden en hen leren hoe zij hun fouten kunnen herstellen.
De eerste manier wordt moesar genoemd, de tweede tochecha. In de meeste gevallen tracht G-d Zijn volk te
bereiken door middel van discussie en debat: 'רהאַמהֹיחָכְּוָנִאוְנָכּוְל – „Kom, laten we samen verstandig praten,
zegt Hasjem” (Jesjaja 1:18). Echter, veel te vaak is deze benadering zonder resultaat en dan is de Almachtige
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als het ware gedwongen om יםרִּוּסִי over Israël te brengen, opdat zij tesjoeva zullen doen. De Geleerden van
de Talmoed zinspelen op de gebeurtenissen van Poeriem, als zij ons leren dat toen Koning Achasjveros zijn
koninklijke ring van zijn vinger af deed en die aan Haman gaf, om daarmee het lot van de Joden te bezegelen,
dit veel meer indruk maakte op de Joden dan alle woorden van de profeten (Megilla 14a). De woorden die
Mordechai sprak waren niet in staat om de Joden te doen ontwaken en hen te doen terugkeren van hun
slechte pad, maar het kwaadaardige decreet dat Haman uitvaardigde bracht hen tot serieuze inkeer.
Toen het Misjkan voltooid was, hadden de Joden verheven moeten worden tot het hoogste geestelijke niveau.
Een geest van eerbeid en ontzag, opgewekt door de appreciatie van de aanwezigheid van de Sjechina in hun
midden had het resultaat moeten zijn. Mosjé had gehoopt dat hij en zijn broer in staat zouden zijn om het
Joodse volk te leren wat hun opdracht in het leven is en om hen te inspireren met hun woorden van instructie
en inspiratie.
Mosjé zei tegen Aharon: „Ik dacht dat jij of ik in staat zouden zijn om het volk Israël te heiligen en hen te
reinigen van de neerslag van de Egyptische slavernij, maar dat bleek niet zo te zijn, want zij waren nog niet
klaar voor logische, redelijke en overtuigende lessen die hen zouden verfijnen en die hen zouden brengen tot
het hoogste geestelijk niveau.” De schok van de dood van Nadav en Avihoe echter, die verteerd werden door
een G-ddelijk vuur omdat zij een eesj zara – een „vreemd vuur” – hadden gebracht, dat hen niet geboden
was, had een enorme invloed op het volk en deed hen zich realiseren hoe veeleisend de dienst van Hasjem
zou zijn in het Misjkan en later in de Tempel. De catastrofe slaagde erin om hun een angstwekkende schok te
bezorgen en hun gedrag en tekortkomingen onder ogen te zien.
Dit was wat Mosjé bedoelde, toen hij zei: „Zij zijn groter dan ik of jij,” hetgeen niet betekent dat zij grotere
mannen waren, maar dat hetgene wat met hen gebeurd was, een diepere indruk had gemaakt op het volk dan
de instructies en de invloed van Mosjé en Aharon. Ook hier zien wij dat jesoeriem kan bereiken, waar
tochacha niet toe in staat is. Deze verklaring van Rasji doet een nieuw licht schijnen op de laatste woorden
van het vers, waar ons verteld wordt: ןרֲֹהם ַאּדֹּיִַו – „En Aharon zweeg,” toen hij de verklaring van zijn broer
hoorde. Dat Aharon in staat was het G-ddelijke decreet te accepteren, was zo een grote prestatie, dat hij
beloond werd voor zijn zwijgen. Echter, de beloning was niet alleen voor zijn zwijgen en zijn stoïcijnse
acceptatie van G-ds decreet, maar ook voor zijn begrip voor de bijdrage die de dood van zijn beide zonen
had op het geloof en het geestelijk niveau van het volk. De zonen van Aharon worden daarom יבַרְֹק – kerovai
– zij die Mij nabij zijn – genoemd, en, zoals Rasji uitlegt: יירַחְִּב – bechirai – Mijn uitverkorenen. Hun
verdienste was dat door hun dood zij het volk nader tot Hasjem brachten en Zijn Naam heiligden.

MISJNA SANHEDRIN – HOOFDSTUK 3

Misjna 3:7

אִיׁש ּפְלֹונִי ,אִיׁש ּפְלֹונִי ַאּתָה זַּכַאי,הַּגָדֹול ׁשֶּבַּדַּיָנִים אֹומֵר.הָיּוה מַכְנִיסִין אֹותָן,ּגָמְרּו אֶת הַּדָבָר)ז(
 מְחַיְיבִין אֲבָל מָה אֶעֱׂשֶה  מִן הַּדַּיָנִים לֹא יֹאמַר אֲנִי מְזַּכֶה וַחֲבֵרַיּומִּנַיִן לִכְׁשֶּיֵצֵא אֶחָד.ַאּתָה חַּיָב

(וְאֹומֵר,לֹא תֵלְֵך רָכִיל ּבְעַּמֶיָך)ויקראיט[(עַלזֶהנֶאֱמַר,ׁשֶחֲבֵרַי רַּבּו עָלַי הֹולְֵך רָכִיל )משלייא]
:מְגַּלֶה ּסֹוד

Wanneer ze de zaak hadden beëindigd, brachten ze hen binnen. De oudste van de rechters zegt: „Meneer X,
u bent niet schuldig,” [of] „Meneer X, u bent schuldig.” En wanneer een van de rechters weg gaat, dan mag
hij niet zeggen: „Ik vind [hem] niet schuldig, maar mijn collega’s vinden hem schuldig, dus wat kan ik doen,
mijn collega’s zijn in de meerderheid.” Hierover wordt gezegd (Wajjikra 19:16): „Je zult niet als roddelaar
rondgaan te midden van je volk,” en er is ook gezegd (Misjlee 11:13): „Wie rond loopt als roddelaar, onthult
geheimen.”

Toelichting
Wanneer ze de zaak hadden beëindigd – D.w.z. wanneer de beraadslagingen tussen de rechters beëindigd was en de
uitspraak was bereikt.
Brachten ze hen binnen – De rechtspartijen, die naar buiten werden gezonden tijdens de beraadslagingen, opdat de
uitspraak van de individuele rechters geheim zou blijven.
Meneer X – De beklaagde.
U bent onschuldig – U bent onschuldig of schuldig bevonden, al naar gelang de uitspraak.
Wie rond loopt als roddelaar, onthult geheimen – De beraadslagingen van de rechters zijn geheim en niemand mag
aanwezig zijn als de rechters beraadslagen, opdat de rechtspartijen niet zullen weten wie hen heeft veroordeeld en wie
hen heeft vrijgesproken, opdat de rechters niet gehaat worden. De rechter die uit de raadzaal klapt, overtreedt het verbod
om te roddelen en lastertaal rond te strooien.
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Uit de Babylonische Talmoed – Eroevien
De voornaamste onderwerpen van Daf 9

Daf 9a

Een kora die niet rust op de muren van de mavoi
Een kora die niet op de muren van de mavoi rust, maar op pennen die in de buitenmuur van de mavoi zitten, is geen
geldige kora, ook al ligt de kora tegen de muren van de mavoi aan, dan nog is hij niet geldig [Sj.A. 363:14. Zie ook
tekening A].
Wanneer de kora te kort is voor de breedte van de toegang tot de
mavoi en rust op pennen die in de binnenkant van muren van de
mavoi steken, dan is dat een geldige kora, mits er aan weerskanten
tussen de kora en de mavoi minder dan drie [volgens Rabban
Sjim’on ben Gamliël vier] tefachiem open ruimte is. Men mag de
kora ook in het midden op een paal laten steunen, in plaats van
pennen die uit de muur steken [zie tekening B]. De reden dat er een
tussenruimte van minder dan drie tefachiem mag zijn tussen de
muur en de kora is vanwege het principe van lavoed, dat zegt dat
een gat van minder dan drie [volgens R.Sj.b.G. 4) tefachiem als
gesloten kan worden beschouwd [onder bepaalde omstandigheden].
Een kora die rust op twee L - vormige pennen die boven de muren uitsteken is een geldige
kora, mits de afstand tussen de muur en de bocht van de pen minder is dan drie tefachiem
en de afstand tussen de bocht van de pen en de kora ook minder is dan drie tefachiem [zie
tekening C].

Een makom patoer
Een gebied van minder dan 4 × 4 tefachiem en hoger dan drie tefachiem is een makom
patoer [mits duidelijk van de omgeving gescheiden. Men mag dan zowel van resjoet hajachied
als van resjoet harabbiem daar iets naartoe brengen. Maar men mag niet een voorwerp van
resjoet hajachied naar een makom patoer brengen om het vervolgens van daar naar resjoet
harabbiem over te brengen (of omgekeerd).

Het gebied naast een lechi
De Gemara vermeldt een discussie over de vraag of het is toegestaan om te dragen in het gebied
tussen de lechi en de tegenoverliggende muur. Rava zegt: het gebied naast een lechi is minder dan
4 × 4 tefachiem en dus makom patoer. Daarom staat Rabbi Jochanan het toe om daar te dragen,
maar Abbajjé zegt dat Rabbi Jochanan het verbiedt. Rab Rabbi Jochanan staat het alleen toe om
naar een makom patoer iets over te brengen als dat drie tefachiem [of meer] boven de grond ligt, zodat het duidelijk
herkenbaar is als een apart gebied [zie tekening D]. Maar iedereen geeft toe dat men in het gebied naast de lechi niet
mag dragen, wanneer de mavoi opent in een karmeliet. Want de ruimt naast de lechi lijkt op karmeliet en smelt dan
samen met het gebied buiten de mavoi, dat karmeliet is en dat werkt verwarrend. Maar als hij opent in een resjoet
harabbiem is het toegestaan [zie ook Sj.A. 363:4].

Een mavoi met een aantal lechi’s naast elkaar aan één kant
In een mavoi waar men aan één kant een aantal lechi’s naast elkaar geplaatst heeft, op een
onderlinge afstand van minder dan vier tefachiem, daarover verschillen Rabban Sjim’on ben
Gamliël en de andere Geleerden van mening. R.Sj.b.G. meent dat lavoed geldt voor ruimtes
van minder dan vier tefachiem. Hij beschouwt daarom de lechi’s als één lange lechi,
waarnaast men niet mag dragen, d.w.z. vanaf de binnenkant van de binnenste lechi.
Maar de Geleerden menen dat het principe van lavoed geldt voor een ruimte van minder dan
drie tefachiem en de ruimte tussen de lechi’s is meer dan drie [maar minder dan vier]
tefachiem, dus zij beschouwen alleen de buitenste lechi als de geldige lechi en volgens hen
mag men dus tot daar dragen. Maar niet naast de lechi [zie tekening hiernaast, tot hier.

Daf 9b

De zichtbaarheid van een lechi
De Gemara vermeldt een discussie tussen R.Chia en R. Sjim’on de zoon van
Rebbi, over de vereisten voor zichtbaarheid van een lechi. Moet een lechi vanaf de
straat zichtbaar zijn (mavoi A) of vanuit de mavoi (mavoi B)? R. Chia zegt in een
Baraita, dat wanneer een lechi wel zichtbaar is vanaf de mavoi maar niet vanuit de
straat, en ook wanneer een lechi zichtbaar is vanuit de straat, maar niet vanuit de
mavoi, dat in beide gevallen de lechi geldig is. R. Sjim’on ben Rebbi is het daar
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niet mee eens en meent dat hij niet geldig is als hij alleen vanuit de straat zichtbaar is. [De Sj.A. (O.Ch. 363:9) beslist
overeenkomstig R. Chia.]

De bovenstaande conclusie lijkt te worden tegengesproken door de volgende Misjna [92a]:
WANNEER [DE MUUR VAN] EEN KLEINE CHATSEER VOLLEDIG OPENT IN EEN GROTERE CHATSEER
[en in beide chatserot hebben de bewoners een eroev gemaakt om er te mogen dragen maar de
twee chatserot hebben geen gezamelijke eroev gemaakt], DAN MAG MEN IN DE GROTE CHATSEER
DRAGEN MAAR IN DE KLEINE CHATSEER IS DAT VERBODEN.
De bovenstaande conclusie lijkt te worden tegengesproken door de volgende Misjna [92a]:
WANNEER [DE MUUR VAN] EEN KLEINE CHATSEER VOLLEDIG OPENT IN EEN GROTERE CHATSEER
[en in beide chatserot hebben de bewoners een eroev gemaakt om er te mogen dragen maar de
twee chatserot hebben geen gezamelijke eroev gemaakt], DAN MAG MEN IN DE GROTE CHATSEER
DRAGEN MAAR IN DE KLEINE CHATSEER IS DAT VERBODEN.
1e ANTWOORD: De zijmuren van de kleine mavoi lopen door tot in de grote mavoi;

BEZWAAR: Als de ruimte tussen de zijmuren van de grote mavoi en het stuk doorlopende
muur van de kleine mavoi minder dan drie tefachiem is, mag men die ruimte als gesloten beschouwen op grond van
het principe van lavoed. Dus Antwoord 1 kan de reden niet zijn dat men in de kleine
mavoi niet mag dragen.

2e ANTWOORD: De zijmuren van de kleine mavoi lopen door tot in de grote mavoi maar
de hierboven genoemde afstand is drie tefachiem of meer.
BEZWAAR: Een Baraita geeft nadere toelichting op de bovengenoemde Baraita: DE
KLEINE CHATSEER IS 10 AMMOT BREED, DE GROTE CHATSEER IS ELF AMMOT BREED.
Aannemende dat de kleine chatseer aan het midden van de grote chatseer grenst, blijft
er aan weerskanten een halve amma [= 3 techachiem] over. Daar de muur zelf ook dikte
heeft, is de ruimte tussen de zijmuren van de grote chatseer en de uitstekende muur van de
kleine chatseer minder dan drie ammot en dus werkt lawoed en dus zou men in de kleine
chatseer mogen dragen, maar R. Chia zegt dat het niet mag?

3e ANTWOORD: De kleine chatseer grenst niet in het midden aan de grote chatseer, maar de
uitstekende muren van de kleine chatseer bevinden zich aan de ene kant op 2 tefachiem
van de zijmuur van de grote chatseer en op 4 tefachiem van de andere zijmuur.


