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Daf 121a
Het maken van een muur met behulp van potten met water (vervolg)
In onze Misjna verbiedt R. Jossi het indirect blussen van vuur, terwijl in de Baraita op de vorige daf (120b) R. Jossi het
toestaat om indirect de Naam van Hasjem uit te wissen. Het lijkt dus dat er een tegenstrijdigheid zit in de mening van R.
Jossi, of men indirect een overtreding mag begaan, als dat niet de bedoeling is, terwijl dat wel het gevolg is van een op
zich toegestane handeling. De Gemara lost het probleem op: Er zijn hier twee verschillende Rabbi’s Jossi: Rabbi Jossi
ben Jehoeda en Rabbi Jossi ben Chalafta.

Misjna HOEWEL MEN EEN NIET-JOOD NIET MAG VRAGEN OM EEN VUUR OP SJABBAT TE BLUSSEN, HOEFT MEN HEM NIET
TEGEN TE HOUDEN ALS HIJ EEN BRAND KOMT BLUSSEN. ECHTER EEN KIND DAT EEN BRAND KOMT BLUSSEN, MOET MEN
TEGENHOUDEN. DE REDEN IS DAT DE RUST VAN DE NIET-JOOD NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID IS VAN DE JOOD, MAAR
DE SJABBAT-RUST VAN EEN MINDERJ ARIG KIND IS WEL ONZE VERANTWOORDELIJKHEID. [Een Jood moet er voor zorgen
dat een mede-Jood Sjabbat houdt, maar hij hoeft er niet voor te zorgen dat een niet-Jood dat doet, die heeft zijn eigen
verantwoordelijkheid.]

Een niet-Jood mag uit zichzelf een brand blussen
Gemara R. Ami heeft gezegd: Wanneer er een brand woedt, is het toegestaan om tegen niet-Joden te roepen: „Ieder
die de brand blust, zal daar niets bij verliezen.”
Een Baraita vertelt: Het gebeurde eens, dat toen er brand uitbrak op Sjabbat in het huis van Josef ben Simai, de niet-
Joodse functionarissen van de regering in Tsippori zich haastten om de brand te blussen, omdat hij belast was met de
financiën van de koning. Maar hij stond het hen niet toe dit te doen wegens de eer van Sjabbat. Toen gebeurde er een
wonder! Het begon plotseling te regenen en dat bluste het vuur. Toen Sjabbat voorbij was, zond hij een royale beloning
naar elk van de mannen die gekomen waren om de brand te blussen en een overdadige beloning voor hun leider.
Toen de Geleerden hoorden, dat Josef geweigerd had om de niet-Joden de brand te laten blussen, zeiden zij dat hij niet
verplicht was geweest om te verhinderen de brand te laten blussen, ook al was het hem zelf verboden dat te doen. Zij
haalden de Misjna aan, die zegt dat als een niet-Jood komt om een brand op Sjabbat te blussen, dan mag men hem niet
vragen dat te doen, maar men hoeft hem ook niet te zeggen dat hij dat niet mag doen.

Waarom een kind niet een vuur mag blussen
R. Jochanan verklaart dat de Misjna het heeft over een kind dat een brand wil blussen voor zijn vader, maar als het kind
alleen voor zijn eigen interesse een brand wil blussen, hoeven we hem niet tegen te houden.

Misjna HET IS TOEGESTAAN OM EEN KOM OVER EEN [OLIE-] LAMP TE PLAATSEN, OM TE VOORKOMEN DAT DE BALKEN
BOVEN DE LAMP VLAM VATTEN, MITS MEN DAARMEE NIET DE VLAM DOOFT. [Dus men moet zorgen dat de lucht niet
volledig wordt afgesloten.] MEN MAG OOK EEN KOM OVER DE FAECES VAN EEN KIND PLAATSEN , OF OVER EEN
SCHORPIOEN, OPDAT HIJ NIET KAN STEKEN [ondanks dat men daarmee het verbod op het vangen van dieren op Sjabbat
overtreedt, maar om het gevaar af te wenden, is het toegestaan].

De ontlasting van een kind
De Gemara vertelt hoe Rav Chanan bar Rava de Misjna uitlegt: de Misjna heeft het niet over de ontlasting van een kind,
die men met een kom mag bedekken, want die ontlasting van een kind is niet moektse , omdat het te voorzien is dat het
kind op Sjabbat ontlasting zal hebben, zoals het ook te voorzien is dat het water, dat vóór Sjabbat ons huis nog niet
bereikt heeft, op Sjabbat niet moektse is, omdat het te voorzien is dat het ons huis zal bereiken. [In het algemeen geldt
dat iets dat aan het begin van de Sjabbat nog niet aanwezig is of voor gebruik geschikt is, en dat in de loop van Sjabbat
ontstaat of beschikbaar wordt, moektse is.] Echter, de Misjna heeft het over de uitwerpselen van een kip, die wel op
Sjabbat moektse zijn en die bedekt mogen worden, opdat het kind er niet mee gaat spelen en zich bevuilt.

De Gemara werpt tegen dat Rav Asji eens opdracht gaf om een dode muis, die tussen zijn voedselvoorraad was
gevonden, bij zijn staart op te pakken en te verwijderen, hoewel het dode dier in feite moektse was. Dus kennelijk is het
toegestaan om iets zo afschuwelijks als een dode muis, en dus ook de uitwerpselen van een kip met de hand te
verwijderen. Waarom zegt de Misjna dan dat men er [alleen maar] een kom overheen mag plaatsen?
De Gemara antwoordt: De kippen-uitwerpselen lagen op een vuilnishoop en niemand neemt daar aanstoot aan, en
daarom mag men het niet met de hand verwijderen, omdat het moektse is.
De Gemara vraagt: Wat heeft een kind op de vuilnishoop te zoeken [zodat de Misjna zou zeggen dat de uitwerpselen
bedekt mogen worden, opdat een kind er zich niet aan zal bevuilen]?
De Gemara antwoordt: De uitwerpselen liggen op een vuilnishoop op een binnenplaats, waar kinderen rondlopen.
Volwassenen storen zich niet aan de uitwerpselen, omdat ze op de vuilnishoop liggen, en dus mag men het niet met de
hand verwijderen, maar kinderen kunnen er wel mee gaan spelen en daarom mag men het bedekken.

Gevaarlijke dieren
Rabbi Jehosjoea ben Levi heeft gezegd: Ieder gevaarlijk dier mag men op Sjabbat doden.
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Rav Josef bestrijdt deze uitspraak op basis van een Baraita die zegt dat alleen vijf dieren op Sjabbat gedood mogen
worden: DE EGYPTISCHE VLIEG EN DE WESP VAN NINIVEE, DE SCORPIOEN VAN CHADJAV, DE SLANG IN ISRAËL EN EEN
DOLLE HOND. [Dat wil zeggen, dat deze dieren gedood mogen worden op Sjabbat, omdat zij gevaarlijk zijn, ook al
vallen ze niemand op dat moment aan.]
Rabbi Josef antwoordt zelf dat R. Jehoeda ben Levi het heeft over dieren die iemand aanvallen, terwijl de Baraita het
heeft over vijf dieren die gedood mogen worden, ook als ze niemand op dat moment aanvallen.

De Gemara vermeldt een meningsverschil tussen Rav Hoena en diens zoon Rava. Volgens Rava, de zoon van Rav
Hoena is het toegestaan om een slang of scorpioen op Sjabbat te doden, omdat het gevaarlijke dieren zijn, ook al bijten
of steken ze nu niet, bij het minste of geringste doen ze dat wel. Rav Hoena daarentegen had scherpe kritiek op iemand
die een bij op Sjabbat doodde.

Een Baraita: WANNEER SLANGEN OF SCORPIOENEN IEMANDS PAD KRUISEN, EN HIJ DOODT HEN, DAN BETEKENT DIT DAT
G-D DIE DIEREN OP ZIJN PAD GESTUURD HEEFT, OPDAT HIJ ZE ZAL DODEN [want dit zijn gevaarlijke dieren, die gedood
moeten worden en G-d gaf hem de verdienste om dat te doen (Rasji).] EN WANNEER HIJ ZE NIET GEDOOD HEEFT EN HIJ
BLIJFT ONGEDEERD, DAN IS DAT EEN TEKEN DAT G-D EEN WONDER VOOR HEM GEDAAN HEEFT [en dat hij gezondigd heeft
en de doodstraf verdiende, maar dat G-d hem gespaard heeft (Rasji). De persoon in kwestie moet dit als een waar-
schuwing opvatten.]
Rabbi Abba bar Kahana vertelt: Het gebeurde eens dat een slang in het Beit Hamidrasj viel op Sjabbat en een Nabateeër
doodde het dier. Rebbi maakte er een onduidelijke opmerking over, waaruit niet bleek of hij het goed- of afkeurde.
R. Jannai verklaarde dat hij zelfs een wesp op Sjabbat doodde, dus was het zeker toegestaan een giftige slang te doden.
Dus kennelijk had Rebbi zijn goedkeuring geuit.
Rav Sjesjet heeft gezegd: Wanneer een slang op iemands pad ligt, mag hij erop stappen. Rav Ketina heeft gezegd:
hetzelfde geldt voor een scorpioen.
R. Abba bar Kahana vertelde: de kandelaars in het huis van Rebbi mochten verplaatst worden op Sjabbat. [De
kandelaars waren uit één stuk metaal gemaakt en er was daarom geen gevaar dat zij uit elkaar zouden vallen en men ze
weer in elkaar zou willen zetten op Sjabbat en ze hadden ook niet gebrand die Sjabbat en waren niet vuil. Dus ze waren
niet moektse.] R. Abba legde desgevraagd aan Rav Zeira uit dat het hier ging om kleine kandelaars.


