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Het gebruik van een hamer om noten te kraken (vervolg)
Abbajjé valt Rabba aan: Een Baraita leert: EEN MORTIER [waarin gewoonlijk knoflook wordt fijn gewreven] DIE
KNOFLOOK BEVAT, MAG MEN VERPLAATSEN OP SJABBAT, MAAR ZO NIET, DAN MAG HET NIET. [Dus kennelijk ook niet
voor een toegestane handeling, bijvoorbeeld om erop te zitten (Rasji). Het is verboden op Sjabbat kruiden e.d. fijn te
stampen en dat is de primaire functie van een mortier.]
[Rabba] antwoordde: De Baraita geeft de mening van Rabbi Nechemja weer, die gezegd heeft dat men een voorwerp op
Sjabbat alleen mag gebruiken voor zijn speciale functie.
Een nieuwe aanval van Abbajjé: Een Baraita leert: BEIT SJAMMAI HEEFT GEZEGD: HET IS NIET TOEGESTAAN OM EEN
STAMPER TE GEBRUIKEN OP JOM TOV OM DAAR VLEES OP TE HAKKEN, MAAR BEIT HILLEL STAAT HET TOE. MAAR BEIDEN
ZIJN HET EROVER EENS DAT ALS MEN ER AL VLEES OP GEHAKT HEEFT [ten behoeve van een feest op Jom Tov (Rasji)],
MEN DE STAMPER NIET MEER MAG VERPLAATSEN [voor een ander doel].
Rabba wilde antwoorden dat ook deze Baraita de mening van R. Nechemja weergeeft. Maar toen hij hoorde dat Rav
Chinana bar Sjelemia gezegd had in naam van Rav dat iedereen het ermee eens is dat spindels, strijkbouten en houten
hamers op een speciale plaats gelegd worden [zodat ze niet op Sjabbat gebruikt kunnen worden voor een ander doel]
daar de eigenaar er zeer zuinig op is, antwoordde hij dat ook hier [in de beide Baraitot] de eigenaar die voorwerpen op
een speciale plaats had weggeborgen.
R. Chia bar Abba heeft gezegd dat Rabbi Jochanan geleerd heeft, dat de hamer van een goudsmid volgens Rav Sjemen
bar Abba niet moektse is en hetzelfde geldt voor de hamer van een spijs-maker [een hamer die gebruikt wordt om
kruiden fijn te slaan (Rasji)].

Het gebruik van een weefspindel of weversriet
[Een spindel is een as, waaromheen de gesponnendraad gewonden wordt. Een weversriet is een pen die gebruikt wordt
om de geweven draden tegen elkaar de duwen.]
Een Baraita: EEN ONRIJPE VIJG DIE IN STRO BEGRAVEN WERD [vóór Sjabbat, zodat hij rijp wordt], EN EEN KOEK DIE [vóór
Sjabbat] ONDER KOLEN BEGRAVEN WERD [om te bakken], DAARVOOR GELDT DAT ALS EEN DEEL VAN DE VIJG OF KOEK
ZICHTBAAR IS, MEN HEM MAG GRIJPEN [en uit de moektse stro of kolen optillen], MAAR ZO NIET, DAN MAG HET NIET. R.
ELAZAR BEN TADDAI ZEGT: MEN MAG HET AAN EEN SPINDEL OF WEVERSRIET PRIKKEN [en zo uit de stro of kolen optil-
len] EN HET STRO OF DE KOLEN VALLEN ER DAN VANZELF AF. [Het stro of de kolen worden dus niet rechtstreeks met de
hand verplaatst, maar wel indirect, als men de vijg of koek eruit trekt, maar dat staat hij dus toe.]
Rav Nachman heeft gezegd dat de Halacha volgens R. Elazar bar Taddai is.
De Gemara werpt tegen: Rav Nachman heeft elders gezegd betreffende een
radijsje dat in de grond begraven was: wanneer het rechtop in de grond staat, mag
men het eruit halen, maar als het onderste boven in de grond ligt, mag het niet.
[Zie afbeelding. Wanneer het radijsje rechtop in de grond zit, en men kan het
vastgrijpen, dan kan men het uit de grond trekken zonder dat men de aarde hoeft
te bewegen. Maar als het ondersteboven in de grond zit, en men trekt het er dan
uit, dan moet men de aarde bewegen, en dat mag niet volgens R. Nachman. Dus
kennelijk verbiedt R. Nachman het indirect verplaatsen van moektse.]
De Gemara antwoordt: Rav Nachman heeft naderhand dit standpunt ingetrokken.

Een gebroken naald
De Misjna zegt dat men met een naald een splinter uit zijn vlees mag halen [hoewel een naald moektse is]. Rava, de
zoon van Rabba vroeg aan Rav Josef of een naald, waarvan de punt of het oog is afgebroken, moektse is. Rav Josef
antwoordde dat men met zo’n afgebroken naald volgens de Misjna een splinter mag uithalen en wat maakt het voor die
splinter uit of het oog is afgebroken? [Dus de afgebroken naald is volgens Rav Josef niet moektse.]
Rava, de zoon van Rabba werpt tegen dat een Misjna in Keliem 13:5 zegt dat een naald, waarvan de punt of het oog is
afgebroken, tahor [ritueel rein] is. [Alleen gebruiksvoorwerpen kunnen tamee worden, iets wat kapot is en dus niet
meer te gebruiken is, kan niet tamee worden. Dus een gebroken naald is volgens die Misjna geen gebruiksvoorwerp
meer en dus is het moektse, in tegenstelling tot wat Rav Josef zei.]
Abbajjé antwoordt dat men de voorschriften voor toema niet kan vergelijken met die voor Sjabbat.
Rava is het niet met Abbajjé eens, maar wel met Rava, de zoon van Rabba: de voorschriften voor toema zijn wel te
vergelijken met die voor Sjabbat volgens hem.

De ledematen van een kind rechttrekken
[De volgende discussie gaat over de ledematen van een baby, die bij de geboorte van hun plaats geraakt zijn en die men
weer terug op hun plaats wil zetten.]
Rav Nachman verbiedt het rechttrekken van de ledematen van een baby [want dat staat volgens hem gelijk aan het
repareren van een voorwerp, hetgeen verboden is op Sjabbat], Rav Sjesjet staat het toe [want dit is volgens hem iets
anders dan het repareren van een voorwerp en daar er geen medicijnen bij te pas komen die op Sjabbat verboden zijn,
staat hij het toe].
Rav Nachman bewijst zijn stelling met een Misjna [verderop, daf 147a]:

Sjabbat 123b
MEN MAG GEEN BRAAKMIDDEL OP SJABBAT INNEMEN [als dat niet voor de gezondheid gebeurt, maar om meer te kunnen
eten, hetgeen vroeger de gewoonte was bij uitgebreide feestmaaltijden. Rav Nachman noemt dit innemen van een
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braakmiddel eveneens „reparatie van het lichaam” en vergelijkt het met het rechttrekken van de ledematen van een
baby].
Rav Sjesjet meent dat die twee dingen niet te vergelijken zijn. Het innemen van een braakmiddel is niet normaal, maar
het rechttrekken van de ledematen van een baby na de geboorte is wel een normale procedure.
Rav Sjesjet tracht zijn gelijk te bewijzen met behulp van onze Misjna: MEN MAG EEN NAALD GEBRUIKEN OM EEN
SPLINTER TE VERWIJDEREN. [Met andere woorden, de „reparatie” van een mens is toegestaan op Sjabbat, als daar geen
medicijnen bij gebruikt hoeven te worden.
Rav Nachman verwerpt het bewijs: Een splinter is geen deel van het lichaam en een splinter verwijderen is dus geen
reparatie van het lichaam, maar het terug in de kom zetten van armen of benen is wel een reparatie van het lichaam en
dus verboden.

Misjna EEN RIET DAT GEBRUIKT WORDT OM OLIJVEN [in een pot] OM TE DRAAIEN, WAAR AAN HET EIND EEN KNOOP IN
ZIT [ZODAT HET BESCHOUWD KAN WORDEN ALS EEN GEBRUIKSVOORWERP], KAN TAMEE WORDEN, MAAR ZO NIET, DAN
NIET. IN BEIDE GEVALLEN MAG MEN HET GEBRUIKEN OP SJABBAT [want het riet is ook zonder knoop erin nog sterk
genoeg om te gebruiken en is dus niet moektse].

Gemara De Gemara vraagt: waarom is een riet met een knoop erin gevoelig voor toema? Een riet is een plat houten
voorwerp, en kan niets bevatten en dergelijke voorwerpen kunnen geen toema aannemen. Waarom dat riet dan wel?
De Gemara antwoordt: met de knoop wordt een soort lepeltje gevormd, waarin bij het omdraaien van de olijven wat olie
achterblijft, die de olijfperser controleert. Zo is het riet met de knoop een gebruiksvoorwerp geworden. [Maar ook
zonder knoop erin kan men met het riet de olijven omdraaien en daarom is het niet moektse op Sjabbat.]

Misjna RABBI JOSSI ZEGT: ALLE GEBRUIKSVOORWERPEN MAG MEN OPNEMEN OP SJABBAT, BEHALVE EEN GROTE ZAAG
EN EEN PLOEGMES. [Een grote zaag om balken door te zagen en een ploegmes (of kouter) is een heel groot soort mes dat
wordt gebruik om in de grond voren te snijden. De eigenaar is bang dat ze beschadigd worden als ze voor iets anders
gebruikt worden en bergt ze daarom voor Sjabbat op (Rasji).]

Gemara De Gemara noemt nog meer voorwerpen op die moektse zijn: een oechla van een wasserij [volgens Rasji een
soort gieter om de kleren mee nat te maken of een plaat met gaten erin, waaronder kruiden verbrand werden, zodat de
geur van de kruiden door de gaten heen in de kleren komt.] Voorts het mes van een leerlooier en een slagersmes en de
hakbijl van een timmerman. Zij zijn te vergelijken met een kouter en zijn dus moektse.

De oorsprong van het begrip moektse
Een Baraita leert: OORSPRONKELIJK MOCHT MEN OP SJABBAT SLECHTS DRIE VOORWERPEN GEBRUIKEN: EEN MES OM EEN
KOEK VAN GEPERSTE VIJGEN TE SNIJDEN, EEN POLLEPEL OM HET SCHUIM VAN EEN POT AF TE HALEN EN EEN KLEIN
TAFELMES. [In de tijd van Nechemja ben Chachalja, in het begin van de Tweede Tempel-periode, waren de mensen laks
met het zich houden aan de Sjabbat-voorschriften en daarom verboden de Geleerden het gebruik van bijna alle
voorwerpen, om te voorkomen dat men daar een verboden handeling mee zou verrichten (Rasji).] LATER WERDEN
STEEDS MEER VOORWERPEN TOEGESTAAN, TOTDAT UITEINDELIJK ALLEEN EEN GROTE ZAAG EN EEN KOUTER VERBODEN
WAREN. [Naarmate het duidelijk werd dat men zorgvuldiger werd met de Sjabbat-voorschriften, werden steeds meer
voorwerpen toegestaan om te gebruiken (Rasji).]
Abbabjjé verklaart dat de Geleerden in vier etappes de wet op moektse verlicht hebben: eerst werden voorwerpen toege-
staan die voornamelijk voor toegestane handelingen gebruikt werden, om voor dat toegestane werk te gebruiken; daarna
stond men het toe om deze voorwerpen te verplaatsen omdat men de plaats, die ze innamen, nodig had voor iets anders.
Daarna stond men het toe om een voorwerp, dat voornamelijk voor verboden werkzaamheden gebruikt werd, op Sjabbat
te gebruiken voor een andere, wel toegestane handeling, maar niet om het te verplaatsen wegens de plaats die het in-
nam. Maar men mocht een voorwerp alleen verplaatsen als het met één hand verplaatst kon worden. Ten slotte mocht
men alle voorwerpen verplaatsen, zelfs als men daar twee handen voor nodig had, behalve een grote zaag en een kouter.

Rava is het niet met Abbajjé’s verklaring eens: wat is het verschil of men een voorwerp wil verplaatsen, omdat men het
nodig heeft voor een toegestane handeling of omdat men de plaats die het inneemt nodig heeft? Echter, eerst werden
voorwerpen toegestaan die hoofdzakelijk voor toegestane arbeid gebruikt werden, om die daarvoor te gebruiken en om
ze te verplaatsen omdat men hun plaats nodig had. Daarna stond men het toe een dergelijk voorwerp uit de zon te
verwijderen, opdat het niet beschadigd wordt. Daarna stond men het ook toe voorwerpen die hoofdzakelijk voor
verboden werkzaamheden gebruikt worden, te gebruiken voor toegestane arbeid of omdat men hun plaats nodig had.
Maar die mocht men niet uit de zon verwijderen. En men mocht alleen maar voorwerpen verplaatsen die één persoon
kon verplaatsen, maar niet als daar twee personen voor nodig waren. Ten slotte mochten alle voorwerpen verplaatst
worden, behalve een grote zaag en een kouter.

Rabbi Chanina dateert de instelling van de wetten op moektse in de tijd van Nechemja ben Chachalja.

R. Elazar heeft gezegd dat de Misjnajot over buizen, stokken, een knop en een mortier geleerd werden voordat het
laatste verbod op moektse werd opgeheven. Een Misjna in Menachot [96a] leert dat de buizen, waarop de Toonbroden
in de Tempel lagen, niet op Sjabbat verplaatst mochten worden. Een Misjna in Pesachiem [64a] leert dat op Pesach,
wanneer er niet voldoende haken in de muren en pilaren van de Tempel-binnenplaats waren om de Pesach-lammetjes,
die geslacht werden, aan op te hangen om te villen, men een stok nam, die op de schouder van twee mannen legde en
daar het lam aan ophing om het te villen. Maar als de veertiende Nisan op Sjabbat viel, mocht men geen stok gebruiken,
maar dan legden twee mannen elkaars armen op elkaars schouder en hingen daaraan het lam om het te villen.


