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Een grendel van een deur
Een Misjna (Eroevien 102a) leert: EEN DEURGRENDEL DIE OVER DE GROND SLEEPT, DAAR MAG MEN EEN DEUR VAN HET
BEIT HAMIKDASJ MEE SLUITEN, MAAR NIET ERGENS ANDERS IN HET LAND [d.w.z. buiten het Beit HaMikdasj]. [De
grendel die aan de deur vastzit met een lang touw of lange ketting, maar die over de grond sleept, was al een deel van
het gebouw vóór het begin van de Sjabbat. Tora staat het daarom toe om het te gebruiken, maar de Geleerden hebben
het verboden te gebruiken op Sjabbat, omdat het lijkt op bouwen. In het Beit HaMikdasj gelden echter de meeste
Rabbijnse voorschriften niet. En daar mag men dus de grendel wel gebruiken, zelfs als sleept hij over de grond.] MAAR
EEN GRENDEL DIE NIET AAN DE DEUR VASTZIT, MAAR OP DE GROND [of ergens anders] LIGT, DAARMEE MAG MEN OOK IN
HET BEIT HAMIKDASJ GEEN DEUR AFSLUITEN. RABBI JEHOEDA MEENT ECHTER DAT MEN MET EEN GRENDEL, DIE OP DE
GROND RUST [en die niet vastzit aan de deur of muur] WEL IN HET BEIT HAMIKDASJ EEN DEUR MAG AFSLUITEN, EN MEN
MAG MET EEN GRENDEL DIE VAST ZIT MET EEN KOORD OF KABEL AAN DE DEUR, MAAR DIE OVER DE GROND SLEEPT, ZELFS
BUITEN HET BEIT HAMIKDASJ EEN DEUR AFSLUITEN. [R.Jehoeda meent dat als een grendel vóór Sjabbat reeds bestemd
was om op Sjabbat een deur mee te vergrendelen, dat het gebruik ervan dan geen „bouwen” is volgens Tora, zelfs al is
de grendel niet verbonden aan de deur of muur, en dus mag men daarmee een deur in het Beit HaMikdasj vergrendelen
(Rasji). Maar buiten het Beit HaMikdasj is het verboden die grendel te gebruiken, omdat het lijkt op bouwen. Wanneer
de grendel vastzit aan het huis, zelfs met een koord of kabel die zo lang is dat de grendel op de grond ligt, dan is er
volgens R. Jehoeda zelfs geen Rabbijns verbod om het te gebruiken.]

Een balk die bedoeld is om een deur mee af te sluiten
Een Baraita: EEN BALK DIE BESTEMD IS OM ER EEN DEUR OP SJABBAT MEE AF TE SLUITEN [de balk rust op twee gaten in
de muur aan weerskanten van de deur en sluit zo de deur af], WANNEER HIJ VAST ZIT AAN HET GEBOUW EN IN DE
DEUROPENING HANGT, MAG MEN ER DE DEUR MEE OPENEN EN AFSLUITEN, MAAR ALS HIJ NIET VASTZIT, MAG MEN DE
BALK NIET GEBRUIKEN. RABBAN SJIM’ON BEN GAMLIËL ZEGT: ALS DE BALK VOOR DIT GEBRUIK BESTEMD WAS, MAG MEN
HEM GEBRUIKEN, OOK ALS HIJ NIET AAN HET GEBOUW VAST ZIT.
Rav Jehoeda bar Sjilas heeft gezegd in naam van R. Jochanan: de halacha is volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël.

Sjabbat 126b
Luiken voor een raam, meten en knopen op Sjabbat
Een Misjna (op daf 157a) leert: Rabbi Tsadoks vader en Abba Sjaoel ben Bitnit waren bezorgd over de verspreiding van
toema van een lijk via een raam. Daartoe sloten zij op Sjabbat het raam af met een aardenwerken kruik, om te
voorkomen dat de toema zich door het raam zou verspreiden van het ene huis naar het andere. Zij bonden ook een riet
met een tijdelijke knoop aan een kop van een tefach breed, om zo een gat in het plafond te meten of dat groot genoeg
was om toema door te laten. Onze Gemara leert hiervan dat men op Sjabbat een raam mag afsluiten met een voorwerp
dat niet aan het gebouw bevestigd is, dat men iets mag opmeten en dat men een tijdelijke knoop mag leggen op Sjabbat.

De praktijk is een sterker bewijs dan een halachische uitspraak
R. Jitschak Nafcha verklaarde dat de halacha R. Eliëzer volgt [die in onze Misjna zegt dat een luik alleen op Sjabbat
gebruikt mag worden wanneer het vastzit aan het gebouw]. Echter, we zien hierboven dat Rabbi Tsadoks vader en Abba
Sjaoel een raam afsloten met een voorwerp dat niet aan het gebouw vastzat. Dit is in tegenstelling tot wat R. Eliëzer
zegt in de Misjna en R. Jitschak zegt dat de halacha volgens R. Eliëzer gaat. De Gemara concludeert echter dat we gaan
volgens de regel ma’asei rav, de praktische handelingen van Tora-geleerden, die zeker niet tegen de halacha in gaan.
Wat zij doen of deden weegt zwaarder dan een halachische uitspraak die tijdens de studie mondeling werd overgele-
verd. Als iemand zich herinnerd dat hij gezien heeft dat Geleerden een bepaalde handeling verrichtten, dan is dat door-
slaggevend en dan is zo de halacha.

Het verplaatsen van deksels met een handvat op Sjabbat
Misjna ALLE DEKSELS VAN VOORWERPEN MET EEN HANDVAT MAG MEN OP SJABBAT OPNEMEN. RABBI JOSSI HEEFT
GEZEGD: WAAR GAAT HET HIER OVER? OVER DEKSELS OP GATEN IN DE GROND [bijvoorbeeld een deksel over een een put
of mangat]. MAAR DEKSELS VAN VOORWERPEN MAG MEN OPNEMEN, OF ZIJ EEN HANDVAT HEBBEN OF NIET.

Gemara De Tanna Kamma en R. Jossi zijn het erover eens dat als men een deksel zonder handvat op een gat in de
grond legt, dit gelijk staat aan bouwen en als men een dergelijke deksel verwijdert, staat dat gelijk aan afbreken van een
bouwwerk en beide handelingen zijn verboden op Sjabbat. Het handvat aan de deksel is een teken dat de deksel bedoeld
is om er iets mee te bedekken of het open te dekken. Waar de Tanna Kamma en R. Jossi over van mening verschillen is
deksels van voorwerpen die aan de grond vastzitten. Die voorwerpen lijken op een gat in de grond. De Tanna Kamma
meent dat de Geleerden een deksel zonder handvat van een dergelijk voorwerp verboden hebben te gebruiken op
Sjabbat, wegens de gelijkenis ervan met het bedekken van een gat in de grond, hetgeen gelijk staat aan bouwen, terwijl
R. Jossi meent dat de Geleerden dit niet verboden hebben.
En een andere variatie van deze verklaring: Zij verschillen van mening over de deksel van een oven [die aan de grond
vast zit]. De Tanna Kamma vergelijkt de oven met een gat in de grond en R. Jossi vergelijkt de oven met een gebruiks-
voorwerp.



HOOFDSTUK ACHTTIEN – MEFANIEN
(Men mag opruimen)

Inspannende werkzaamheden zijn niet in overeenstemming met de Sjabbat-sfeer en zijn daarom in het algemeen door
de Rabbijnen verboden. De komende Misjnajot behandelen uitzonderingen op dit verbod ten behoeve van zieken,
mitswot of dieren.
Misjna MEN MAG OP SJABBAT VIER OF VIJF DOZEN MET STRO OF GRAAN OPRUIMEN TEN BEHOEVE VAN GASTEN OF OM
PLAATS TE MAKEN IN HET LEERHUIS [voor studenten die komen luisteren naar een les van hun leraar]. MAAR MEN MAG
GEEN OPSLAGPLAATS LEEGRUIMEN.
MEN MAG TROEMA1 DIE TAHOR IS WEGRUIMEN [maar geen troema die tamee is, want die is moektse), EN OOK DEMAI2 EN
MA’ASER RISJON WAARVAN TROEMA IS AFGEZONDERD

3
EN MA’ASER SJENI

4
OF HEKDEESJ

5
DAT GELOST IS EN GEDROOGDE

LUPINE, WANT DAT IS VOER VOOR GEITEN. MAAR MEN MAG GEEN TEVEL
6

OPRUIMEN, NOCH MA’ASER RISJON , WAARVAN
NOG GEEN TROEMA IS AFGEZONDERD, NOCH MA’ASER SJENI OF HEKDEESJ DAT NIET GELOST IS, NOCH LOEF

7 , NOCH
MOSTERD8 . RABBAN SJIM’ON BEN GAMLIËL STAAT HET TOE OM LOEF OP TE RUIMEN OMDAT HET VOEDSEL VOOR RAVEN
IS [rijke mensen hielden raven als statussymbool (Rasji)]. BETREFFENDE BUNDELS HOOISTOPPELS EN BUNDELS TWIJGEN
EN BUNDELS RIET, DAARVOOR GELDT DAT ALS MEN ZE OPZIJ GEZET HEEFT OM TE GEBRUIKEN ALS VOEDSEL VOOR DIEREN,
DAN MAG MEN ZE VERPLAATSEN, EN ZO NIET DAN MAG HET NIET.

Gemara
De Gemara vraagt: De Misjna zegt dat men vier of vijf dozen mag opruimen; als men vijf dozen mag opruimen,
waarom is het dan nog nodig om te zeggen dat men ook vier dozen mag opruimen?
Rav Chisda antwoordde: De Misjna bedoelt dat wanneer er ergens vijf dozen staan opgeslagen, men er vier mag
opruimen [en de vijfde moet men laten staan om te voorkomen dat men de gaten in de vloer daaronder zou zien en die
gaat opvullen (Rasji).]
Anderen verklaren: Uit een kleine opslagruimte mag men vier dozen opruimen, uit een grote opslagruimte maximaal
vijf dozen. [Meer dan vijf dozen opruimen vergt te veel inspanning op Sjabbat en dat is niet in overeenstemming met de
sfeer van Sjabbat.]
De Gemara vraagt: Wat betekenen dan de woorden: MAAR MEN MAG GEEN OPSLAGRUIMTE LEEGRUIMEN?
De Gemara antwoordt: Het betekent dat men geen stro of graan uit een opslagplaats mag wegruimen, wanneer dat stro
of graan nooit eerder voor consumptie gebruikt was, zodat het niet vóór Sjabbat tot consumptie bestemd was. En
daarom is het moektse . Dit is de mening van R. Jehoeda die een brede interpretatie aan moektse geeft.

1. Troema – 1/50 van de oogst die de boer aan een Kohen moet geven.
2. Demai – Het product van een ongeletterde landman, waarvan het niet duidelijk is of de voorgeschreven heffingen ervan afgezon-
derd zijn. Men moet daar eerst troema en ma’aser van afscheiden, voordat men het mag eten. Dat mag men echter niet op Sjabbat
doen.
3. Ma’aser risjon – Het tiende dat de boer voor de Leviet moet afscheiden van zijn product, nadat hij er troema van heeft afgezonderd.
4. Ma’aser sjeni – In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de sjemitta-cyclus zondert de boer, nadat hij troema en ma’aser
risjon heeft afgescheiden, een tweede tiende af, dat hij mee naar Jeruzalem neemt, en het daar opeet, of hij ruilt (lost) het in voor
geld, en dat geld neemt hij mee naar Jeruzalem, waar hij er voedsel van koopt dat hij daar opeet.
5. Hekdeesj – Product dat voor de Tempel bestemd werd.
6. Tevel – Product waar geen troema en ma’aser van is afgescheiden. Dit mag door niemand gegeten worden.
7. Loef – Een soort rauwe bonen.
8. Mosterd – Rauwe mosterdzaden zijn oneetbaar. Ze moeten fijngemalen worden, hetgeen op Sjabbat verboden is.


