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Tazria  
Vajikra12: 1 tot 13: 59 

 
Parasjat Tazria 
 
Tazria-Metsora is één van de 7 parsjiot, die afhankelijk van het aantal Sjabbatot in een jaar als 2 
aparte wekelijkse gedeeltes gelezen kunnen worden, of samen worden gevoegd om er zeker van te 
zijn dat alle parsjiot in een jaar worden gelezen.  
 
In deze hoofdstukken van Vajikra krijgen we een belangrijk inzicht in de geneeskunde en de 
gebruiken in de Oudheid. Tazria beschrijft de reinigingsrituelen voor een vrouw na de bevalling. 
Ook de methoden om verschillende huidaandoeningen vast te stellen en te behandelen worden in 
deze parasja gegeven. De kohaniem functioneren hierbij als arts.  Als zij vaststelden dat iemand  
geïnfecteerd is met een ernstige huidziekte ‘Tsaraät’,( o.a. eczeem, psoriasis of lepra) dan verklaren 
zij die persoon ‘tamé’, onrein. De persoon die onrein verklaard was, werd geïsoleerd van de 
gemeenschap, hij/zij moest gescheurde kleren dragen en mocht niets op zijn hoofd hebben. 
Wanneer zo’n persoon in het openbaar verscheen, moest hij ‘onrein’ roepen, zodat niemand 
geïnfecteerd zou worden. Als men genezen was en weer in de gemeenschap terug kon komen waren 
er reinigingsrituelen en moest er een offer gebracht worden.  
 
Eenzelfde onderzoek en regels golden ook voor de ontdekking van schimmel op kleding en in een 
huis of tent. 
 
In de Oudheid werden deze mensen beschouwd als ‘vervloekt’. De kohaniem schreven geen 
geneeswijze of medicijnen voor. Zij bepaalden alleen de periode van quarantaine als een 
voorzorgsmaatregel zodat de gemeenschap niet besmet raakte. 
De medisch-rituele procedures die de kohaniem moesten toepassen, dienden de gemeenschap niet 
alleen een basisgevoel van veiligheid op het gebied van gezondheid te verschaffen, maar, en dat is 
van meer belang, de gemeenschap te behoeden voor een verspreiding van wat zij zagen als een vloek 
door de Eeuwige. 
 
 
Commentaar   
  
Veel verklaarders stellen de vraag: ’Door welk vergrijp of zonde werd een dergelijke ernstige infectie 
veroorzaakt, zodat quarantaine als noodmaatregel noodzakelijk werd’. Er wordt gekeken naar 
bijbelse personen die aan ‘tsaraät’ leden. 
Rasji wijst er bijvoorbeeld op, dat Mosje aan een ernstige huidaandoening leed nadat hij bij de 
Eeuwige had geklaagd, dat het volk Israel niet naar hem wilde luisteren en dat zij weigerden de 
mitswot na te leven. In de Tora staat: ‘Zijn hand was sneeuwwit, bedekt met uitslag’(Sjemot 4: 1-6).   
              
Vraag: Welk familielid van Mosje werd er nog meer gestraft met een ernstige huidziekte en waarom 
(Bemidbar 12: 1-13) 
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Maimonides, de beroemde arts en Toraverklaarder stelt dat ‘Tsaraät’ een teken en wonder voor het 
volk Israel is om hen tegen ‘lesjon hara’ te waarschuwen. ‘Lesjon hara’ wordt gezien als: laster, 
roddel, kwaadspreken en alle andere vormen van schade aan een individu of de maatschappij die 
worden veroorzaakt door WOORDEN.  
Maimonides (Misjne Tora) zegt: laster beschadigt 3 personen: degene die het zegt, degene die ernaar 
luistert en degene waar het over gaat. Degene die luistert wordt meer beschadigt dan degene die het 
vertelt. 
 
Vraag:  Waarom wordt degene die luistert meer beschadigt denk je? 
 
Vraag:  Kun je een voorbeeld geven uit het dagelijks leven? 
 
Rabbi Sjemoeël bar Nachmeni voert aan en citeert daarbij rabbi Jochanan, dat de ernstige 
huidinfecties het gevolg zijn van 7 vormen van overtredingen: kwaadspreken, bloedvergieten, 
meineed, overspel, arrogantie, verduistering en gemeenheid. Je kunt hierover op een aantal plaatsen 
in de Tanach lezen.  
 
Vraag:  Zoek onderstaande gedeeltes op en vertel waar ze over gaan. 
II Sjemoeël 3-29, II Melachiem 5:23, Beresjit 12: 17, II Kronieken (divree hajamiem) 26:16 
 


