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Vier of vijf dozen (vervolg)
De Gemara geeft een nadere verklaring voor de uitdrukking van de Misjna dat men „vier of vijf” dozen mag opruimen:
het betekent dat men niet de hele opslagplaats op Sjabbat mag leegruimen. Want als iemand dat wel doet, zou de hele
vloer zichtbaar worden en dan zou hij de gaten in de vloer ontdekken en die zal hij dan dicht willen maken met zand,
hetgeen een overtreding is op het verbod van bonee – bouwen. Men kan wel product uit het pakhuis halen, dat niet
eerder gebruikt werd en dat is in overeenstemming met Rabbi Sjim’on, die de algemene regels van moektse niet
onderschrijft.

Men mag een pad maken in een opslagplaats
Volgens Rabbi Jehoeda is het niet toegestaan om product uit een opslagplaats te halen, die niet eerder gebruikt werd,
maar men mag wel een pad met zijn voeten maken bij het binnengaan in het pakhuis en het uitgaan, want men mag
moektse met zijn lichaam verplaatsen op Sjabbat. [R. Jehoeda beschouwd het product in een niet eerder gebruikt
pakhuis moektse. Zie ook SjA., O.Ch. 311:8.]

Graan dat op een hoop gegooid is
Een Baraita leert: WANNEER MEN VAN HET GRAAN EEN HOOP MAAKT, DAN IS DAT EEN TEKEN DAT MEN HET WIL OPSLAAN
EN NIET ONMIDDELLIJK WIL GEBRUIKEN. IN DAT GEVAL MAG MEN HET VOLGENS RABBI SJIM’ON OP SJABBAT ALLEEN
GEBRUIKEN WANNEER MEN ER VÓÓR DE SJABBAT AL GEBRUIK VAN GEMAAKT HEEFT, MAAR ZO NIET, DAN MAG HET NIET.
RABBI ACHA STAAT HET IN IEDER GEVAL TOE.
De Gemara verbaast zich over het strenge standpunt hier van R. Sjim’on, die altijd een soepel standpunt inneemt met
betrekking tot moektse . De Gemara concludeert daarom dat de namen moeten worden omgedraaid: R. Acha eist dat
men al vóór Sjabbat van het graan gebruikt heeft, en R. Sjim’on is de gene die dat niet nodig vindt.

Het is beter minder te lopen op Sjabbat
De Misjna zegt dat men vier of vijf dozen mag opruimen op Sjabbat. De Gemara vraagt of de bedoeling van de Misjna
is dat men vier of vijf grote dozen opruimt, om minder te hoeven lopen of dat men ook een groter aantal kleine dozen
mag opruimen, maar dan moet men vaker heen en weer lopen?
Een oplossing voor deze vraag wordt gezocht in een Baraita die leert: MEN MAG VIER OF VIJF KISTEN MET KRUIKEN MET
OLIE OF WIJN WEGRUIMEN, maar een andere Baraita zegt dat men vier of vijf kratten met kruiken olie of wijn mag
wegruimen in tien of vijftien. Betekent dit dat men die kruiken olie of wijn in tien of vijftien kratten mag opruimen. Zo
ja, dan beperkt de eerste Baraita het aantal wandelingen en de tweede Baraita beperkt de lading van iedere doos of kist.
Dan zou dit een meningsverschil tussen de Tannaïem zijn.
De Gemara verwerpt deze redenering. Iedereen is het erover eens dat het beter is om minder heen en weer te lopen en
dat men maar vier of vijf dozen mag opruimen. En de betekenis van de woorden „tien of vijftien” is dat men niet meer
dan dat aantal kruiken in de dozen mag opruimen. De eerste Baraita heeft het over kruiken die zo groot zijn, dat men
maar één kruik per keer in een grote kist kan verplaatsen, terwijl de tweede Baraita het heeft over middelmatig grote
kruiken, waarvan er twee in een grote doos kunnen. En wat betreft die „vijftien”, dat heeft betrekking om kleine
kruiken, waarvan er drie in een grote doos kunnen.

Het aantal dozen is afhankelijk van het aantal gasten of studenten
Rebbi ging eens naar een plaats om een les te geven aan zijn studenten op Sjabbat. Toen hij zag dat de ruimte te klein
was voor het aantal studenten, ging hij naar buiten naar het veld waar bundels landbouwproducten lagen. Hij ruimde
alle bundels op het hele veld op, zodat zijn studenten voldoende plaats hadden om te zitten. Hetzelfde overkwam R.Chia
en ook hij ruimde het hele veld op om plaats te maken voor zijn studenten. Van deze twee voorvallen leren we dat de
hoeveelheid die men mag wegruimen, afhangt van het aantal studenten of gasten dat men verwacht. Het is echter niet
duidelijk of één pesoon de hele ruimte mag opruimen of dat ieder de ruimte, die hij voor zichzelf nodig heeft, opruimt.
Het feit dat er staat dat Rebbi de bundels opruimde, betekent niet dat hij dat zelf deed, want Rebbi was de Nasi en zal er
ongetwijfeld zijn mensen voor hebben gehad die hij het liet opruimen en ieder ruimde niet meer dan vijf dozen op om
ruimte te maken voor zichzelf.

Het belang van het ontvangen van gasten
Onze Misjna zegt dat men vier of vijf dozen mag opruimen om plaats te maken voor gasten of voor studenten.
R. Jochanan heeft gezegd: Het ontvangen van gasten is even belangrijk als vroeg opstaan om naar het leerhuis te gaan,
want de Misjna stelt die twee aan elkaar gelijk. Echter, Rav Dimi heeft gezegd: het ontvangen van gasten is belangrijker
dan het vroeg opstaan voor het leerhuis, want dat wordt eerst genoemd.
Rav Jehoeda heeft gezegd: De ontvangst van gasten is zelfs belangrijker dan de ontvangst van de Sjechina zoals blijkt
uit het feit dat Avraham Avinoe Hasjem, Die hem kwam bezoeken, nadat hij zich besneden had, verliet om de drie
reizigers, Arabieren naar Avraham dacht, maar in werkelijkheid drie engelen, als gast te ontvangen.

De dingen waarvan men hier de vruchten eet, maar waarvan men de hoofdbeloning in de
Komende Wereld krijgt
De Gemara vermeldt dat R. Jochanan gezegd heeft dat in zes gevallen men de vruchten van het doen van een mitswa in
deze wereld eet, maar dat de hoofdsom van de beloning blijft staan tot de komende wereld, en dit zijn ze: 1. Het
ontvangen van gasten; 2. Ziekenbezoek; 3. Zich concentreren op de tefilla; 4. ’s Ochtends vroeg opstaan om naar de



studiehal te gaan; 5. Zijn kinderen opvoeden met Tora; 6. Zijn naaste gunstig beoordelen [in geval van twijfel].
De Gemara werpt tegen: Een Misjna (Pea 1:1) leert wat anders: DIT ZIJN DE DINGEN WAARVAN, ALS IEMAND ZE DOET,
HIJ DE VRUCHTEN ERVAN IN DEZE WERELD GENIET, TERWIJL DE HOOFDSOM VOOR HEM BEWAARD BLIJFT TOT DE
KOMENDE WERELD: HET EREN VAN VADER EN MOEDER, HET DOEN VAN LIEFDADIGHEID, VREDE STICHTEN TUSSEN DE
MENSEN; EN TORA-STUDIE IS AAN AL DEZE GELIJK. [Dus de Misjna noemt slechts vier dingen op.]
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De Gemara antwoordt: de dingen die R. Jochanan opnoemt, zijn inbegrepen in de opsomming van de Misjna. [Het
ontvangen van gasten, d.w.z. reizigers, die langs komen, en ziekenbezoek vallen onder de liefdadigheid van de Misjna.
En wie zich concentreert op zijn tefilla doet liefdadigheid voor zichzelf. Het vroeg opstaan voor Tora-studie en het
opvoeden van kinderen met Tora is inbegrepen in de Tora-studie van de Misjna, en het gunstig beoordelen van de
naaste is inbegrepen in het vrede brengen tussen de mensen.]

Wie zijn naaste gunstig beoordeelt, zal zelf gunstig beoordeeld worden
De Gemara vermeldt verschillende gevallen, waarbij iemand zijn naaste gunstig beoordeelde en die zelf ook gunstig
beoordeeld werd. Eén zo’n geval betrof een man uit de Galiel die voor iemand anders in het zuiden werkte gedurende
drie jaar. Toen de tijd kwam om hem te betalen, zei de werkgever dat hij niets had om mee te betalen, geen geld en geen
product, geen land en geen vee. Na het Soekot-feest reisde de werkgever naar zijn vroegere werknemer en bracht hem
zijn salaris en zij aten en dronken samen. De werkgever vroeg de arbeider wat hij wel gedacht had toen de werkgever
zei dat hij niets had om hem mee te betalen. De arbeider antwoordde dat hij gedacht had dat de werkgever al zijn
bezittingen had weggegeven of had uitgeleend of aan het Beit HaMikdasj had gewijd. De ex-werkgever verklaarde dat
zijn ex-werknemer inderdaad gelijk had, want dat hij inderdaad al zijn bezittingen aan de Hemel had gewijd, maar dat
de Rabbijnen hem van zijn neder hadden ontslagen en nu de ex-werknemer hem zo gunstig beoordeeld had, wenste hij
dat Hasjem nu de ex-werknemer ook gunstig zou beoordelen.

Een tweede geval: Een vrome man loste eens een meisje uit gevangenschap. Hij nam haar mee naar een herberg en
legde haar te slapen aan zijn voeten. De volgende ochtend ging hij in het mikwe en daarna vroeg hij zijn studenten wat
zij over hem dachten. Zij antwoordden dat zij dachten dat hij het meisje niet aan hen toevertrouwd had en dat hij door
de inspannende reis een zaadlozing had gehad. De Geleerde antwoordde hen, dat het inderdaad zo was, en dat nu zij
hem gunstig beoordeeld hadden, hij hoopte dat Hasjem hen ook gunstig zou beoordelen.

Een derde geval: Rabbi Jehosjoea moest eens een gewichtige zaak bespreken met een Romeinse edelvrouw. Voordat hij
haar huis binnenging, deed hij zijn tefillien af en gaf die aan zijn leerlingen, ging het huis binnen en deed de deur achter
zich dicht. Toen hij weer naar buiten ging, baadde hij zich in het mikwe. Daarna vroeg hij zijn leerlingen wat zij van
hem dachten. Zij antwoordden dat hij zijn tefillien afdeed, omdat hij niet met die heilige voorwerpen een onheilig huis
wilde binnengaan. En dat hij de deur achter zich sloot, zodat hij zich met die vrouw afzonderde, was omdat hij kennelijk
een geheime staatszaak met haar moest bespreken. En dat hij in het mikwe ging na afloop, was misschien omdat van
haar speeksel bij het spreken misschien iets op zijn kleren was gespat. R. Jehosjoea verklaarde dat het inderdaad zo was
en sprak de hoop uit dat zij net zo gunstig beoordeeld zouden worden als zij hem beoordeeld hadden.

Dat men troema, die tahor is, mag wegruimen
De Misjna zegt dat men troema die tahor is, mag wegruimen.
De Gemara verbaast zich over deze uitspraak. Waarom zou het niet mogen, het is toch niet moektse? Het is voedsel
voor de Kohen!
De Gemara antwoordt: De Misjna geeft deze regeling voor het geval dat de troema zich in handen van een Jisraël
[niet-Kohen] bevindt. Hij mag het niet eten en men zou dus kunnen denken dat het nu voor hem moektse is. Daarom
leert de Misjna dat dit niet zo is.

Dat men demai mag wegruimen
De Gemara vraagt: maar demai is toch moektse? [Het mag door niemand gegeten worden voordat er troema en
ma’aser van genomen is.]
De Gemara antwoordt: Wanner de eigenaar al zijn bezittingen hefker verklaart [als hij afstand doet van al zijn
bezittingen] zodat hij een arme man wordt, dan mag hij de demai eten. En daarom, ook al verklaart hij zijn bezittingen
nu niet hefker, is de demai niet moektse voor hem. Want een Misjna in Demai (1:1) zegt dat men armen en reizende
soldaten demai te eten mag geven en een Baraita leert dat er een meningsverschil hierover is tussen Beit Sjammai en
Beit Hillel: BEIT SJAMMAI ZEGT: WE MOGEN ARMEN EN REIZENDE SOLDATEN GEEN DEMAI TE ETEN GEVEN, EN BEIT
HILLEL ZEGT: HET MAG WEL. [En de halacha is volgens Beit Hillel.]

Ma’aser risjon, waarvan troema is afgezonderd
De Misjna zegt dat men ma’aser risjon mag wegruimen, wanneer daar troema van is afgezonderd.
De Gemara vraagt: Waarom zou dat niet mogen? Dat mag toch iedereen eten?
De Gemara antwoordt: Het betreft hier de situatie waar men ma’aser risjon had afgezonderd, terwijl het graan nog in
het veld stond, voordat men troema had afgenomen en er was wel troema ma’aser afgenomen van de ma’aser risjon
[zie voetnoten vorige daf]. Want Reisj Lakisj heeft gezegd: wanneer ma’aser risjon is afgenomen terwijl het graan nog
in de halmen staat, voordat er troema is afgezonderd, dan is het vrijgesteld van troema gedola, want in het vers
[Bamidbar 18:26] zegt Hasjem tegen de Leviet dat hij een tiende van zijn tiende moet afzonderen, maar er staat niet dat
hij ook troema gedola moet afzonderen.


