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הישן יתחדש והחדש יתקדש
...hajasjan jitchadesj wehechadasj jitkadeesj...
…wat oud is wordt vernieuwd en wat nieuw is wordt geheiligd…
Rav Kook, de eerste opperrabbijn van Israel
Igrot Haraya, Igeret 164
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Sjabbat 1 mei / 17 i’jar 5770
Sidra Emor, Wajikra [Leviticus] 21:1-24:23
Tanach blz. 241-250
Haftara: Nechèmja 8:13-9:5
Tanach blz. 1683-1684
Vertaling: Mieke van Praag-de la Parra
Het origineel van dit commentaar ontbreekt op de website van Limmud,
zie www.limmud.org/publications/tasteoflimmud/5769/archive.
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EMOR
Sidra Emor geeft een nauwkeurige omschrijving van de beperkingen waar de kohaniem
[priesters] zich aan moesten houden, evenals de beperkingen met betrekking tot de offers die
konden worden gebracht. Vervolgens worden de voorschriften van Sjabbat, het tellen van de
Omer, en alle feestdagen van het jaar beschreven. Het constant brandende licht (in de
Menora) en het toonbrood van het Misjkan worden beschreven en de sidra sluit af met de
wetten met betrekking tot godslastering.

Emor - Charles Heller
Charles Heller is enkele jaren geleden met pensioen gegaan nadat hij meer dan 30 jaar lang
koordirigent is geweest van de Beth Emeth Synagoge in Toronto, Canada. Hij is mederedacteur van de Journal of Synagogue Music (New York). Zijn meest recente boek is getiteld:
“What to listen for in Jewish Music” (www.ecanthuspress.com).
In het midden van onze sidra lezen we: ”Jullie zullen Mijn heilige naam niet ontwijden, maar
ik zal geheiligd worden te midden van de Israëlieten.”(Wajikra 22:32). Deze tekst is de basis

van de begrippen Kidoesj HaSjeem (het heiligen van Gods Naam) en Chilloel HaSjeem (het
ontwijden van Gods Naam).
Kidoesj HaSjeem krijgt in de Talmoed de betekenis dat men eerder bereid moet zijn het eigen
leven op te geven dan Gods wetten te ontkennen, bijvoorbeeld wanneer men wordt
gedwongen tot meedoen aan afgodendienst. Vandaag de dag wordt de uitdrukking Kidoesj
HaSjeemgebruikt voor Joden, in het bijzonder voor de zes miljoen slachtoffers van de Sjoa,
die simpelweg werden vermoord, enkel en alleen omdat zij Joden waren, zonder te letten op
hun geloofsovertuiging.
De uitdrukking Chilloel HaSjeem wordt gebruikt als Joden zich gedragen op een manier die
hen en de hele Joodse gemeenschap in diskrediet brengt. Opperrabbijn J.H. Hertz (van GrootBrittannië had daar een duidelijke mening over in het commentaar in zijn choemasj uit 1936:
“Elke Jood heeft de eer van zijn geloof en dat van zijn hele Volk in zijn hand. Eén enkele
overtreding van één Jood kan schande brengen over het hele Joodse volk. … Waar Joden zich
ook schuldig maken aan gedrag dat onwaardig is voor hun Geloof, daar zal het wilde beest in
de mens tegen Israel ontketend worden.”
Ik denk dat deze passage afkomstig is uit een ver verleden. De beschaafde toon waarmee hij
schrijft is even vreemd vandaag de dag als de heren en edelen zelf. Wij zijn terechtgekomen
in een tijdperk waarin er geen enkele barrière is voor welke vorm van antisemitisme dan ook,
waardoor de woorden van Hertz geen enkele betekenis meer hebben. Aan alle kanten is
antisemitisme in de mode. Het komt van religieuze leiders, staatsmannen en vooraanstaande
schrijvers. Joden krijgen van alles de schuld, net zoals in de Middeleeuwen: zij hebben de
complete financiële wereld in hun macht (Hugo Chavez), zij hitsen Afghaanse vrouwen op om
te protesteren tegen hun wettelijke status en natuurlijk gebruiken zij Christelijk bloed om te
bakken.
Dit absurde bloedsprookje van rituele moorden is veel levenskrachtiger dan men denkt. Het
wordt regelmatig in de Arabische pers aangehaald, hoofdzakelijk in verband met een notoire,
nog steeds niet opgeloste zaak, de Hilsner affaire. Deze gaat over de moord op een jong
meisje in Bohemen tijdens Pesach in het jaar 1899. Een Jood, die mentaal niet in staat was
zichzelf te verdedigen, Leopold Hilsner, werd tot zondebok uitgeroepen, beschuldigd en ter
dood veroordeeld, ondanks het feit dat hij werd verdedigd door de grote T.G. Masaryk. Na
een indrukwekkend internationaal protest werd Hilsner gevangengezet en later vrijgelaten.
Echter de aanklacht van rituele moord staat nog steeds in het Justitieel Documentatie
Register van Oostenrijk, ondanks voortdurende heldhaftige pogingen van een handjevol
mensen (waaronder vele niet-Joden) om het vonnis vernietigd te krijgen. Onlangs heeft
Oostenrijk toegegeven dat de Hilsner uitspraak een rechterlijke dwaling was, maar dat was
zover als men wilde gaan. En dus gaat de laster nog steeds door….
Antisemitisme is heden ten dage zo in de mode, dat zelfs de Joden eraan mee willen doen. De
gerespecteerde krant The Independent (Engeland) drukte vorig jaar schaamteloos de
volgende racistische uitspraak af van Anthony Lerman: ”[Joods bewustzijn] wordt
gekarakteriseerd door blinde vaderlandsliefde, oorlogvoering, zelfingenomenheid,
ongevoeligheid….”
Rabbijn Aryeh Carmell zl. placht te zeggen dat daden van Kidoesj HaSjeem en Chilloel
HaSjeem niet gedefinieerd worden door de mate waarin zij de mening van niet-Joden over
ons beïnvloeden, maar of het authentieke Joodse waarden zijn. Kidoesj HaSjeem is het doen
van het goede en Chilloel HaSjeem is het doen van het slechte, afgezien van het feit of onze
buren het wel of niet goedkeuren.

Een andere invalshoek– Ruth Margles
Ruth Margles is Limmud Toronto Logistics Team Chair
Het tweede deel van sidra Emor bespreekt de belangrijkste feestdagen van het jaar: Pesach,
Sjavoeot, Rosj Hasjana, Jom Kipoer, Soekot en Sjemini Atseret-Simchat Tora.

In ons altijd drukke leven is het van groot belang dat wij vaste data en tijden hebben voor het
vieren van deze feesten. De sidra geeft de data aan en de speciale mitswot die met iedere
afzonderlijke feestdag verbonden zijn. Net als met Sjabbat zijn dat niet alleen tijden die
gereserveerd zijn voor gebed en spirituele en religieuze handelingen, maar zij maken het ook
mogelijk om de tijd met vrienden en familie door te brengen – te leren, eten, zingen en
sjmoezen. Het houden van Sjabbat en de feestdagen geeft structuur aan ons leven – er is een
tijd voor alledaagse bezigheden en er is een tijd om stil te staan en te reflecteren.
Het ritme van het jaar geeft ons een wonderbaarlijk goed gevoel als wij van de ene naar de
andere Jom Tov gaan. Als de ene Jom Tov eindigt, bereiden wij ons al voor op de volgende.
Wij maken ons huis gereed voor Pesach; we bouwen een Soeka en kopen een loelav en een
etrog voor Soekot enz. enz. Wij beslissen wie wij willen uitnodigen en wat we op tafel zullen
zetten.
Er is vreugde en opwinding in de lucht als de volgende feestdag naderbij komt en elke keer
een gevoel van vreugde en voldoening als we het feest vieren.
Hetzelfde geldt voor Limmoed. Nu wij, in Toronto, net onze derde Limmoed achter de rug
hebben, beginnen wij al te plannen voor met de volgende Limmoed en de opwinding daarover
stijgt naarmate de tijd verstrijkt. Waar en wanneer zal die plaatsvinden? Wie zullen onze
presentatoren zijn en hoe kunnen wij ons programma nog beter maken dan in onze eerdere
successen? Wij kijken uit naar het studeren en leren met bekenden, vrienden en nieuwe
deelnemers als wij ons bereik uitstrekken naar de Joodse gemeenschap van Toronto en
omringende gebieden. Zoals met de feestdagen maken wij plannen en treffen we
voorbereidingen en genieten vervolgens van de vruchten van ons werk als Limmoed
daadwerkelijk plaatsvindt.

