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Losgelaten rieten van een rieten mat mogen op Sjabbat verplaatst worden
Een mat kan gebruikt worden om uitwerpselen te bedekken, of om te voorkomen dat het stof of zand van de vloer
opstuift. Het is daarom een gebruiksvoorwerp dat verplaatst mag worden op Sjabbat. Zo ook kunnen de losse rieten van
een rietmat gebruikt worden, zolang zij voor hun originele doel gebruikt kunnen worden, zoals het bedekken van vuil en
dan zijn zij niet moektse.

Kleine stukjes die over zijn van een kapotte talliet
Men mag stukjes die over zijn van een talliet niet verplaatsen op Sjabbat, wanneer ze kleiner zijn dan drie vinger-
breedtes. Dergelijke stukjes zijn moektse, omdat noch een arme noch een rijke ze zal gebruiken. Zelfs een arme zal een
dergelijk klein stukje stof nergens voor kunnen gebruiken, als het niet minstens drie vingerbreedtes groot is.

Een discussie over de scherven van een oude oven
Een Baraita leert: RABBI MEÏER MEENT DAT DE SCHERVEN VAN EEN OUDE OVEN VERGELIJKBAAR ZIJN MET ALLE ANDERE
VOORWERPEN EN DAAROM VERPLAATST MOGEN WORDEN OP EEN BINNENPLAATS OP SJABBAT. RABBI JEHOEDA ECHTER
MEENT DAT ZE NIET VERPLAATST MOGEN WORDEN.
De Gemara concludeert dat Rabbi Meïer meent dat ze verplaastt mogen worden, zolang ze nog enige functie hebben. R.
Jehoeda echter meent dat de scherven alleen verplaatst mogen worden, wanneer zij nog hun originele functie hebben
gehouden. R. Jehoeda zou het met R. Meïer eens kunenn zijn met betrekking tot ovenscherven, want daar kan men nog
brood mee bakken. Echter, R. Jehoeda wijst erop dat er een verschil is met een complete oven en zijn scherven. De oven
werd vanbinnen uit verhit, terwijl de scherven alleen vanbuiten uit kunnen worden verhit. En voorts, in de oven werd
het deeg rechtop tegen de wanden van de oven geplakt, terwijl bij gebruik van de scherven, het deeg op de scherven
ligt. Daarom worden de scherven niet op dezelfde manier gebruik als hun oorspronkelijke functie volgens R. Jehoeda.

De deksel van een oude oven
Rabbi Jossi getuigde in naam van Rabbi Eliëzer ben Ja’akov dat men de scherven van een oude oven op Sjabbat mag
verplaatsen en dat men de deksel van de oven op Sjabbat ook mag verplaatsen, zelfs als daar geen handvat aan zit. In de
stad Mechasja hadden ovendeksels geen handvat en men volgde daar de uitspraak van Rabbi Eliëzer ben Ja’akov.

Water putten met de schil van een kalebas met een steen erin
Vroeger werden de harde schillen van kalebassen wel gebruikt als emmer.
Misjna WANNEER ER EEN STEEN LIGT IN DE KALEBASSCHIL EN MEN KAN ER WATER MEE PUTTEN [met de kalebasschil]
ZONDER DAT DE STEEN ERUIT VALT, DAN IS DAT TOEGESTAAN OP SJABBAT. [De kalebasschil is te licht om in het water te
zinken, maar blijft op het water drijven. Daarom doet men er een steen in om hem te verzwaren, maar alleen als die
steen aan de kalebas vastzit, zodat hij er niet uit kan vallen bij het putten, mag men de kalebasschil zo gebruiken op
Sjabbat (Rasji).] MAAR ZO NIET, DAN MAG HET NIET. [Wanneer hij goed vast zit aan de schil, wordt de steen beschouwd
als een onderdeel van de schil, maar zo niet, dan is hij moektse (Rasji). En als de steen moektse is, is de kalebasschil de
basis van een moektse voorwerp en wordt daarmee automatisch zelf ook moektse .]
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EEN WIJNSTOK DIE VAST ZIT AAN EEN AARDEN KRUIK, DAARMEE MAG MEN WATER PUTTEN OP SJABBAT. [Wordt in de
Gemara verklaart.]
EEN RAAMLUIK, DAARVAN ZEGT RABBI ELIËZER: WANNEER HET MET EEN KOORD VASTZIT AAN HET HUIS EN HET KOORD
IS ZO KORT, DAT HET LUIK OOK BLIJFT HANGEN ALS HET NIET VOOR HET RAAM HANGT, DAN MAG MEN ER HET RAAM MEE
SLUITEN, MAAR ZO NIET, DAN MAG HET NIET. [Als het luik niet in geopende staat blijft hangen aan het huis, mag men er
niet mee het raam afsluiten.] MAAR DE GELEERDEN ZEGGEN: IN BEIDE GEVALLEN IS HET TOEGESTAAN HET RAAM ERMEE
TE SLUITEN.

Gemara
Een steen bovenop een vat
Een Misjna (op daf 142b) leert: WANNEER ER EEN STEEN BOVENOP EEN VAT LIGT, MAG MEN HET VAT SCHUIN HOUDEN ,
ZODAT DE STEEN ERAF VALT. WANNEER HET VAT NAAST ANDERE VATEN STAAT, DIE DOOR DIE VALLENDE STEEN
BESCHADIGD KUNNEN WORDEN, DAN MAG MEN HET VAT NAAR EEN VEILIGE PLAATS BRENGEN EN DAAR DE STEEN ERAF
LATEN VALLEN. [De steen is moektse en mag daarom niet met de hand verwijderd worden, als men de wijn in het vat
nodig heeft (Rasji).] Rabba zei in naam van Rabbi Ami dat R.Jochanan gezegd heeft, dat als iemand de steen onopzet-
telijk op het vat heeft laten liggen, men het vat schuin mag houden, om de steen eraf te laten vallen, maar als iemand de
steen daar met opzet heeft laten liggen, dan is het vat een basis voor de steen en is daarmee ook moektse en mag niet
verplaatst worden. Maar Rav Josef heeft gezegd in naam van Rav Assi dat Rabbi Jochanan gezegd heeft dat de Misjna
het inderdaad heeft over een geval waar de steen daar onopzettelijk is achtergelaten, maar als de steen er met opzet op
gelegd is, dient hij kennelijk als deksel voor het vat en is hij een gewoon gebruiksvoorwerp dat gewoon met de hand
verwijderd mag worden. De Gemara concludeert dat Rabba in de naam van Rav Ami in naam van Rabbi Jochanan
meent dat men een fysieke verandering aan de steen moet maken, om hem als gebruiksvoorwerp te kunnen
classificeren, terwijl Rav Josef meent dat dit volgens R. Jochanan niet nodig is.



Mag men op Sjabbat op een steen in het park gaan zitten?
Rabbi Chanina vertelt dat Rebbi eens naar een bepaalde plaats ging vóór Sjabbat en daar een hoop stenen zag liggen
[die bestemd waren voor de bouw en die dus moektse waren (Rasji)]. Rebbi vertelde zijn studenten dat zij in gedachten
moesten hebben dat zij die stenen op Sjabbat zouden willen gebruiken om erop te zitten, opdat zij dit op Sjabbat
inderdaad zouden mogen doen.
Volgens deze versie vereiste Rebbi alleen maar dat men de stenen als zitplaats zou bestemmen, ten einde ze als
gebruiksvoorwerp te kunnen bestempelen. Rabbi Jochanan echter meent dat Rebbi van zijn studenten eiste dat zij met
de stenen iets moesten doen om ze als gebruiksvoorwerp te kunnen beschouwen. Rav Ami zei dat Rebbi zijn studenten
opdracht gaf de stenen op een bepaalde manier neer te leggen en dat dit voldoende was om ze nu op Sjabbat te mogen
gebruiken. Rav Assi meende dat Rebbi opdracht gaf om de stenen af te stoffen en schoon te maken.
Halacha: De Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 308:21 verbiedt het op stenen te gaan zitten op Sjabbat, zelfs als men
vóór Sjabbat die stenen daar al in gedachte voor bestemd had, tenzij men de stenen vóór Sjabbat al daarvoor heeft klaar
gelegd. De Misjna Beroera (308:87-89) licht toe: het is niet voldoende dat men de stenen alleen in gedachten bestemd
om op te zitten, men moet er een handeling mee verrichten en wel zodanig, dat men ze op Sjabbat niet meer hoeft aan te
raken om erop te gaan zitten. Echter, als de stenen al zodanig liggen dat ze niet verplaatst hoeven te worden om erop te
gaan zitten [bijvoorbeeld als het een grote steen is die niet te verplaatsen is], dan is er geen probleem om erop te gaan
zitten. De M.B. volgt hier de Mageen Avraham. Het probleem op Sjabbat is dat men de steen, door erop te gaan zitten,
of om erop te kunnen zitten, beweegt, want dat blijft verboden, want de steen blijft moektse.

De kruik waaraan een wijnstok bevestigd is
Er zijn twee benaderingen in de Gemara waarom men de wijnstok aan de kruik moet vastmaken om met de kruik op
Sjabbat water te kunnen putten. Volgens één mening is de wijnstok nog bevestigd aan de plant en zelfs Rabbam
Sjim’on ben Gamliël, die gewoonlijk eist dat men alleen maar de bedoeling hoeft te hebben om iets als een voorwerp te
willen gebruiken op Sjabbat, gaat ermee akkoord dat in ons geval de wijnstok aan de kruik bevestigd moet zijn om de
wijnstok een gebruiksvoorwerp te kunnen noemen. [Een wijnstok die nog aan de grond vastzit, is geen gebruiks-
voorwerp (en dus moektse), want daar kan men niets mee doen, maar nu hij vastgebonden zit aan de kruik, is het een
onderdeel van de kruik geworden en is hij dus niet meer moektse.] Volgens deze mening moet de wijnstok heel kort
zijn, korter dan drie tefachiem van de grond, zodat de wijnstok als de grond beschouwd kan worden, en de wijnstok
wordt dan gelijkgesteld aan de grond [anders zou het een probleem zijn om iets te gebruiken dat nog vast zit aan de
grond, hetgeen verboden is op Sjabbat, want men zou er makkelijk toe komen om de tak af te breken.]
De tweede mening beweert dat de Misjna een geval bespreekt waarbij de wijnstok los staat van de grond, maar Rabban
Sjim’on ben Gamliël zal het er toch mee eens zijn, dat de wijnstok vóór Sjabbat aan de kruik bevestigd moet zijn, omdat
we bang zijn dat iemand denkt dat de wijnstok te lang is en dat hij hem op maat zal afsnijden. Dat zou op Sjabbat een
overtreding zijn van maké bepatiesj – aan een voorwerp de laatste klap geven, de finishing touch. Maar wanneer men
verplicht is de wijnstok vóór Sjabbat aan de kruik te bevestigen, dan zal men ervoor zorgen dat hij de juiste lengte heeft.

Palmtakken om op te zitten
Hard geworden takken van een palmboom, die bestemd waren als houtvuur, zijn moektse. Wanneer men van gedachten
verandert en besluit erop te gaan zitten, dan zeggen de Geleerden dat men ze eerst vóór Sjabbat samen moet binden, om
ze als gebruiksvoorwerp te kunnen beschouwen op Sjabbat. De bedoeling alleen om ze als zitplaats te gebruiken is
onvoldoende. Maar Rabban Sjim’on ben Gamliël zegt dat men de takken niet hoeft samen te binden, alleen de bedoe-
ling om er op te willen zitten is al voldoende.

Kan men op Sjabbat tijdelijk iets toevoegen aan een gebouw?
De Misjna zegt dat men volgens Rabbi Eliëzer een raamluik, dat met een touw aan het gebouw vastzit, voor het raam
mag zetten, zolang het luik niet op de grond staat, maar aan het gebouw hangt. Maar als het touw zo lang is, dat het luik
op de grond staat, dan lijkt het erop alsof men iets aan het gebouw toevoegt, en dat hebben de Geleerden verboden,
want dat staat gelijk aan „bouwen”. Maar de Geleerden zeggen dat zelfs al staat het luik op de grond, men het voor het
raam mag zetten. Beiden, Rabbi Eliëzer en de Geleerden, zijn het erover eens dat men niet een tijdelijk bouwwerk op
Jom Tov mag opzetten en dus zeker niet op Sjabbat. Zij hebben een meningsverschil over een tijdelijke toevoeging aan
een bestaand bouwwerk. Rabbi Eliëzer meent dat men niet tijdelijk iets aan een bestaand bouwwerk mag toevoegen op
Jom Tov en dus zeker niet op Sjabbat. De Geleerden echter menen dat men op Sjabbat wel tijdelijk iets mag toevoegen
aan een bestaand bouwwerk, en dat dit dus zeker ook op Jom Tov mag. Dezelfde redenering geldt voor onze Misjna.
Volgens R. Eliëzer is het voor het raam zetten van een luik een toevoeging aan een bestaand bouwwerk, en dat is
verboden. Daarom mag het luik alleen gesloten worden als het aan het huis hangt. Maar de Geleerden menen dat een
tijdelijke toevoeging is toegestaan en dus mag men volgens hen het luik in alle gevallen voor het raam zetten.


