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De datum van de Misjnajot (vervolg)
Een Misjna (in Keliem 11:4) leert: EEN BOUT MET EEN KNOP AAN HET EIND [een bout van een deur die in de drempel
steekt en de deur op zijn plaats houdt, maar die ook gebruikt kan worden als stamper (Rasji)], DAARVAN ZEGT RABBI
JEHOEDA: MEN MAG HET VAN DE DEUR VERWIJDEREN EN VERSLEPEN EN AAN EEN ANDERE DEUR BEVESTIGEN OP
SJABBAT. [De bout zat met een koord aan de deur vast en men mocht de bout alleen aan het koord over de grond
verslepen, maar niet dragen volgens R. Jehoeda, dus alleen indirect verplaatsen.] R. TARFON ZEGT: HET IS ALS ALLE
ANDERE VOORWERPEN EN MEN MAG HET [op de gewone manier] VERPLAATSEN OP EEN BINNENPLAATS.
De Gemara concludeert: Voor een mortier geldt dat het niet verplaatst mag worden en dus werd die Misjna geleerd vóór
de laatste verandering op het verbod van moektse.
R. Elazars bewering dat de op de vorige daf genoemde Misjnajot werden geleerd voordat alle verboden op het verplaat-
sen van voorwerpen werd opgeheven, wordt aangevallen door Rabba, die gezegd
heeft: De buizen voor de Tafel met de Toonbroden hoefden niet op Sjabbat ver-
vangen te worden, want er was geen gevaar dat de broden door gebrek aan ven-
tilatie zouden bederven. [De broden lagen de rest van de week op buizen, opdat zij
niet op elkaar zouden liggen en door gebrek aan ventilatie zouden bederven.]
En de stokken voor het ophangen van het Pesachlam, dat kon op Sjabbat heelgoed
gedaan worden op de manier zoals R. Elazar beschreef.
En de knop, daarvan heeft R. Jannai gezegd, het betreft hier een binnenplaats waar
geen eroev is gemaakt en waar het dus verboden is om iets van een huis naar de
binnenplaats te brengen. R. Jehoeda meent dat het gat in de drempel, waarin de
bout rust, in het huis is en daarom staat R. Jehoeda alleen slepen over de grond
toe, want dat is indirect verplaatsen. Maar R. Tarfon meent dat het gat in de grond en dus de bout zich buiten het huis
bevindt, op de binnenplaats en dus mag men de bout gewoon verplaatsen.
En wat betreft de mortier, dat is volgens de mening van R. Nechemja, die meent dat iets alleen verplaatst mag worden
ten behoeve van het doel waarvoor het voorwerp normaliter gebruikt wordt.

Misjna ALLE VOORWERPEN MOGEN VERPLAATST WORDEN ALS HET NODIG IS EN OOK ALS HET NIET NODIG IS. [„Alle
voorwerpen” wil zeggen, die gebruikt worden voor een toegestane handeling.] R. NECHEMJA ZEGT: MEN MAG ZE NIET
VERPLAATSEN, ALLEEN ALS HET NODIG IS.

Gemara Wat wordt er bedoeld met „als het nodig is”?
Rabba antwoordt: De Tanna Kamma bedoelt met „Als het nodig is”: als het voorwerp nodig is voor zijn primaire
bestemming en wanneer dat toegestaan werk is. „Als het niet nodig is” wil zeggen dat dit voorwerp ook verplaats mag
worden wanneer men de plaats die het inneemt, nodig heeft. Maar iets dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor op Sjabbat
verboden werk, mag alleen gebruikt worden voor ander, wel toegestaan werk, maar het mag niet verplaatst worden
wegens zijn plaats. En R. Nechemja beweert dat ook een voorwerp dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor toegestaan
werk, alleen gebruikt mag worden voor dat werk, maar het mag niet verplaatst worden wegens zijn plaats.
Rava geeft een ander antwoord: Maar als een voorwerp verplaatst wordt, omdat men de plaats die het inneemt, nodig
heeft, dat is dat toch ook nodig? Echter, de Tanna Kamma bedoelt met „Als het nodig”: Iets dat voornamelijk gebruikt
wordt voor ook op Sjabbat toegestane werkzaamheden, mag verplaatst worden omdat men het voor die werkzaamheden
wil gebruiken of omdat men de plaats die het inneemt, nodig heeft. „Als het niet nodig is” wil zeggen dat dit voorwerp
ook verplaats mag worden om het uit de zon te zetten. Maar iets dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor op Sjabbat
verboden werkzaamheden, dat mag wel verplaatst worden om er een toegestane handeling mee te verrichten of om de
plaats die het inneemt, maar niet om het uit de zon te zetten. En R. Nechemja beweert dat ook een voorwerp dat
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor toegestaan werk, mag alleen verplaatst worden om het te gebruiken, of omdat men de
plaats die het inneemt nodig heeft, maar niet om het uit de zon te zetten [d.w.z. om tegen verlies te beschermen].

R. Safra verklaarde: eetgerei was niet inbegrepen in het originele verbod [genoemd op de vorige daf, dat met uitzon-
dering van drie voorwerpen alles moektse was], omdat vuil eetgerei onaangenaam is en de oneg Sjabbat verstoort.

De Gemara citeert een Misjna die schijnbaar beide meningen, zowel van Rabba als van Rava, tegenspreekt: MEN MAG
EEN POT OF DEUR NIET STEUNEN MET EEN STUK HOUT [op Jom Tov (Rasji)]. Echter, hout mag op Jom Tov gebruikt
worden om een vuur te stoken, om te koken. De Misjna leert dus kennelijk dat een voorwerp dat hoofdzakelijk gebruikt
wordt voor een (op Jom Tov) toegestane handeling, niet voor iets anders gebruikt mag worden. Dit is in strijd met wat
Rabba en Rava beweren, volgens wie dat hierboven wel mag volgens iedereen.
De Gemara antwoordt: Vuur maken is op Sjabbat verboden en dus mag een stuk hout niet op Sjabbat gebruikt
worden. De Geleerden hebben het gebruik daarvan nu ook op Jom Tov verboden, ter bescherming van de Sjabbat. En
dat een voorwerp, dat hoofdzakelijk voor op Sjabbat verboden arbeid gebruikt wordt, ook op Sjabbat verplaatst mag
worden voor een toegestane handeling of voor zijn plaats, dat geldt alleen voor een gebruiksvoorwerp, maar een stuk
hout is geen gebruiksvoorwerp en daarom mag men het in het geheel niet verplaatsen.
[Halacha: Dingen, zoals stenen e.d. die geen gebruiksvoorwerpen zijn, mogen niet verplaatst worden op Sjabbat, zelfs
niet voor een toegestane handeling (zij zijn absoluut moektse) (Sj.A. 308:7).]

De Gemara vraagt: Maar we leerden in een Misjna (Beitsa 35b): WE MOGEN GRAANPRODUCTEN DOOR EEN DAKRAAM



LATEN ZAKKEN OP JOM TOV, MAAR NIET OP SJABBAT. [De graanproducten lagen te drogen op het dak en men vreest dat
het gaat regenen. Hoewel het door een dakraam laten zakken van een grote hoeveelheid graanproducten verboden zware
arbeid is op Sjabbat en Jom Tov, werd dat hier toegestaan op Jom Tov ter voorkoming van een financiëel verlies.] Maar
op Sjabbat blijft het verboden. Dus hier wordt iets niet op Jom Tov verboden ter bescherming van de Sjabbat!?
De Gemara antwoordt: Een Misjna in Beitsa (36b) leert: ER IS GEEN VERSCHIL TUSSEN JOM TOV EN SJABBAT,
BEHALVE VOOR VOEDSEL.

Een Baraita: ALS EEN DIER EN ZIJN JONG OP JOM TOV IN EEN PUT VALLEN [dan mag men het er alleen uithalen als het
dier geschikt is om te slachten die dag. Maar daar een dier en zijn jong niet op één dag geslacht mogen worden, mag
men ze er niet allebei uit halen], DAARVAN ZEGT R. ELIËZER: MEN MAG ÉÉN DIER UIT DE PUT HALEN EN HET SLACHTEN
EN HET ANDERE DIER MAG MEN IN DE PUT VOEREN, ZODAT HET NIET STERFT. MAAR R. JEHOSJOEA ZEGT: HIJ MAG HET
ENE DIER UIT DE PUT HALEN OM HET TE SLACHTEN, MAAR HIJ HOEFT HET NIET TE SLACHTEN [hij mag een smoesje
verzinnen, waarom hij het dier niet slacht, bijvoorbeeld, dat hij het dier niet geschikt vindt om te worden geslacht] EN
DAN MAG HIJ HET TWEEDE DIER UIT DE PUT HALEN EN HIJ MAG KIEZEN WELKE HIJ ZAL SLACHTEN. Dus R. Jehoeda is
soepel en R. Eliëzer is streng. Zo ook staat R. Jehoeda het toe om het graan door het dakraam te laten zakken en R.
Eliëzer zal het verbieden.
De Gemara werpt tegen: Misschien verbiedt R. Eliëzer het tweede dier uit de put te halen, omdat er een financiëel ver-
lies niet onvermijdelijk is, want men kan het dier in de put voeren. En misschien laat hij het toe om het graan door het
dakraam te laten zakken, omdat er hier geen alternatief is en er een zeker verlies zal zijn als het in de regen blijft liggen.
En misschien is R. Jehoeda alleen in het geval met de dieren in de put soepel, omdat men daar een uitvlucht kan beden-
ken, maar misschien is hij met het graan door het zolderraam streng, omdat men daar geen smoesjes kan verzinnen.
Rav Pappa heeft een andere verklaring: De Misjna die de verboden van Sjabbat toepast op Jom Tov, volgt de mening
van Beit Sjammai en de Misjna die het toelaat om het graan door het dakraam te laten zaken, volgt Beit Hillel.

Sjabbat 124b
[De halacha volgt Rava: een gebruiksvoorwerp dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor op Sjabbat toegestaan werk, mag
voor iedere noodzakelijke handeling verplaatst worden, maar niet als het helemaal niet nodig is. En een voorwerp dat
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor op Sjabbat verboden handelingen, mag alleen verplaatst worden voor een toegestane
handeling of omdat men de plaats die het innneemt, nodig heeft, maar niet om het te beschermen tegen verlies (Sj.A.
O.Ch. 308:3-4)].

Gebroken voorwerpen
Misjna VOLGENS DE TANNA KAMMA MAG EEN GEBROKEN VOORWERP GEBRUIKT WORDEN VOOR EEN TOTAAL ANDER
DOEL, MAAR VOLGENS R. JEHOEDA IS HET MOEKTSE ALS HET NIET VOOR EEN SOORTGELIJK DOEL GEBRUIKT KAN WORDEN
ALS TOEN HET NOG HEEL WAS.

Gemara De Gemara verklaart de Misjna: Rav Jehoeda verklaart in naam van Sjmoeël dat de Misjna het heeft over een
voorwerp dat op Sjabbat in stukken brak. Wanneer het gebroken voorwerp dan nog ergens voor bruikbaar is, behoudt
het volgens de Tanna Kamma de niet-moektse-status die het bezat aan het begin van de Sjabbat, maar volgens R. Jehoeda
is het nu een nieuw voorwerp, dus nolad en dus moektse, tenzij het nog dezelfde functie heeft als vóór Sjabbat. Maar als
het voorwerp vóór Sjabbat al gebroken was, dan is iedereen het erover eens, dat het op Sjabbat niet moektse is, zolang
het nog ergens voor gebruikt kan worden..
Een Baraita: MEN MAG ONBESCHADIGDE HOUTEN VOORWERPEN OP JOM TOV IN HET VUUR WERPEN, MAAR NIET GEBRO-
KEN HOUTEN VOORWERPEN [want die zijn moektse].
Een andere Baraita echter leert: MEN MAG ZOWEL BESCHADIGDE ALS ONBESCHADIGDE HOUTEN VOORWERPEN OP JOM
TOV IN HET VUUR GOOIEN.
En een derde Baraita leert: MEN MAG GEEN HOUTEN VOORWERPEN, NOCH GEBROKEN, NOCH HEEL, IN HET VUUR GOOIEN
OP JOM TOV.
De Gemara verklaart de tegenstelling tussen deze drie Baraitot: De eerste volgt Rabbi Jehoeda, de tweede Rabbi
Sjim’on en de derde Rabbi Nechemja.

Aardenwerken scherven
Rav Nachman heeft gezegd: een kleine aardenwerken scherf is op een binnenplaats niet moektse maar op karmeliet wel.
[Op een binnenplaats staan veel potten, die met de scherf bedekt kunnen worden, zodat de scherf zijn status als
gebruiksvoorwerp behoudt. Maar op karmeliet – een gebied, dat door de Geleerden gelijkgesteld werd aan publiek
terrein – zijn geen potten die met die scherf bedekt kunnen worden en daar is die scherf dus een nutteloos voorwerp en
daarom moektse.]
Volgens Rava mag men ze zelfs in een publiek terrein verplaatsen, want daar kan de scherf gebruikt worden om de
modder van iemands schoenen te schrapen.
Een Baraita: EEN DEKSEL VAN EEN GEBROKEN VAT MAG OP SJABBAT VERPLAATST WORDEN, WANT MEN KAN ER EEN
ANDER VAT MEE BEDEKKEN, MAAR ALS MEN HET OP DE VUILNISHOOP GEGOOID HEEFT, IS HET VERBODEN OM HET NOG OP
SJABBAT TE GEBRUIKEN.
Rav Pappa vroeg: Wat maakt het uit of men het op de vuilnishoop gegooid heeft? Maar de Baraita bedoelt: als de deksel
vóór Sjabbat op de vuilnishoop gegooid werd. Dan heeft het zijn status als gebruiksvoorwerp verloren.


