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Dat we de Sjabbat-voorschriften mogen overtreden voor een barende vrouw (vervolg)
We leerden op de vorige daf: Rav Jehoeda heeft gezegd: zolang de baarmoeder van de kraamvrouw nog open is, doen
we alles voor haar wat wij denken dat nodig is en overtreden we daarvoor Sjabbat, maar wanneer haar baarmoeder
gesloten is, niet meer. Rav Jehoeda vermeldde dit als een uitspraak van Sjmoeël. Mar Zoetra heeft een andere versie van
Sjmoeëls uitspraak: Zolang de baarmoeder van de kraamvrouw nog open is, doen we alles voor haar wat wij denken dat
nodig is en overtreden we daarvoor Sjabbat, maar als haar baarmoeder eenmaal gesloten is, dan overtreden we alleen
nog Sjabbat voor haar als zij zegt dat zij dat nodig heeft, anders niet.
Mereimar beslist: De halacha is in overeenkomst met de versie van Mar Zoetra, want bij twijfel in situaties die leven en
dood betreffen, zijn we soepel.

Wat is een „open baarmoeder”?
De Gemara geeft drie definities van een „open baarmoeder.”
Abbajjé zegt: Vanaf het moment dat de vrouw op de verlosstoel zit [of op de verlostafel ligt], is haar baarmoeder open.
Rav Hoena, de zoon van R. Jehosjoea zegt: Vanaf het moment dat zij begint te bloeden.
Anderen zeggen: Vanaf het moment dat zij bij het lopen gesteunt moet worden.
[Halacha: Men moet de verloskundige reeds eerder roepen, anders komt zij te laat en men mag daarvoor dus Sjabbat
overtreden wanneer zij de eerste tekenen krijgt dat zij moet bevallen, zelfs als het twijfelachtig is of de bevalling al door
zal zetten (M.B. 230:9).]

De Gemara vraagt: Tot wanneer is de baarmoeder open?
Abbajjé zegt: drie dagen.
Rava zegt in naam van R. Jehoeda: zeven dagen.
Anderen zeggen: dertig dagen.
De Geleeerden van Nehardea zeggen: Gedurende de eerste drie dagen overtreden we voor haar Sjabbat, of de
kraamvrouw zelf denkt dat dit nodig is of niet. Vanaf het eind van de derde dag, tot het eind van de zevende dag
overtreden we Sjabbat niet voor haar, maar laten dat een niet-Jood doen. (En Rav Oela, de zoon van Rav Illai heeft
gezegd: voor een zieke mag men alles wat nodig is door een niet-Jood laten doen op Sjabbat.)
[Halacha: Van de vierde t/m de zevende dag mag men Sjabbat niet overtreden als zij zegt dat dit niet nodig is, maar als
zij niets zegt en wij denken dat het nodig is, dan mag het wel en als een arts of verloskundige opdracht geeft dat er
bepaalde handelingen gedaan moeten worden, waarvoor Sjabbat moet worden overtreden, dan moet men dat doen (M.B.
330:14).]
De Gemara vervolgt: vanaf het eind van de zevende dag tot het eind van de dertigste dag overtreden wij Sjabbat niet
meer voor haar, zelfs als zij zegt dat dit nodig is, want we beschouwen haar niet meer in levensgevaar, maar zij is als
een gewone zieke. Maar een niet-Jood mag dan voor haar Sjabbat overtreden [zie M.B. 330:16].

Rav Jehoeda zei in naam van Sjmoeël: Gedurende de eerste dertig dagen na de bevalling moet een vrouw niet in het
mikwe gaan, omdat zij dan gevoelig is voor kou, tenzij haar echtgenoot thuis is, zodat hij haar kan verwarmen.
Rav Jehoeda zei verder nog: Wanneer een vrouw bevallen is, of als iemand anders ziek is, of ader gelaten heeft, dan
mag men voor haar/hem een groot vuur stoken om haar/hem te verwarmen.

Aderlaten
De Gemara vermeldt hoe in een aantal gevallen Amoraïem zich na aderlaten verwarmden:
Sjmoeël liet een kostbare houten stoel kapot hakken om er een vuur mee te stoken, want er was geen ander hout.
Rabba liet een voetenbankje stukhakken om er een vuur mee te stoken, want dat was beter dan dat zijn gezondheid zou
stuk gaan. Rav Jehoeda zei: Men moet desnoods de balken van zijn huis verkopen, om daar schoenen van te kunnen
kopen, maar men moet desnoods zijn schoenen verkopen om een maaltijd te kunnen bereiden van de verkoopopbrengst
van die schoenen, na een aderlating, want dan heeft men een maaltijd nodig. En voor zo’n maaltijd na aderlating is
volgens Rav vlees nodig en volgens Sjmoeël rode wijn.
De Gemara vertelt hoeveel wijn de diverse Geleerden dronken na een aderlating.
Rav Nachman bar Jitschak vertelde zijn studenten: als jullie adergelaten hebben, vertel dan je vrouw dat Rav Nachman
op bezoek komt [dan zal ze een uitgebreide maaltijd ter zijne ere maken en dan kan haar echtgenoot een goede maaltijd
krijgen. Deze misleiding is in dit geval toegestaan.
De Gemara vermeldt hoe men zich moet gedragen na aderlaten en wat men wel en wat men dan niet moet doen: men
moet niet op de tocht gaan zitten; men moet eerst iets eten voordat men zijn huis verlaat en men moet niet onmiddellijk
opstaan. Dat laatse moet men ook niet doen als men geslapen, gegeten of gedronken heeft of als men gemeenschap met
zijn vrouw gehad heeft.

Sjabbat 129b
De juiste tijd voor aderlating
Sjmoeël heeft gezegd: men moet iedere dertig dagen aderlaten. Na het veertigste levensjaar moet men de frequentie
daarvan verminderen en na het zestigste levensjaar moet men de frequentie ervan nogmaals verminderen [tot eenmaal in
de drie maanden (Rasji)].
Het is het beste om op zondag, woensdag of vrijdag ader te laten, maar niet op maandag of donderdag, want dan houden



de Hemelse en aardse rechtbanken zitting. En ook niet op dinsdag, want dan heeft Mars invloed gedurende de even uren
van de dag. [Rasji verklaart hier en op Eroevien 56a: Op de vierde dag van de schepping werden de zeven bewegende
hemellichamen geschapen: Saturnus, Jupiter, Mars, de Zon, Venus, Mercurius en de Maan. Dit zijn de enige
bewegende hemellichamen – planeten – die met het blote oog zichtbaar zijn. Zij hebben om de beurt, te beginnen
Motsaei Sjabbat – zondagavond – gedurende een uur invloed op het aardse gebeuren, als volgt:

uur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12
Z Me Ma S J Mr Z V Me Ma S J Mr Z V Me Ma S J Mr Z V Me Ma S
M J Mr Z V Me Ma S J Mr Z V Me Ma S J Mr Z V Me Ma S J Mr Z
D V Me Ma S J Mr Z V Me Ma S J Mr Z V Me Ma S J Mr Z V Me Ma

De uren dat Mars (Mr) domineert zijn gearceerd aangegeven. Mars is de planeet die oorlog, ziekten en andere rampen
veroorzaakt. De eerste 12 uren in de bovenste rij zijn nachtelijke uren, de tweede 12 uren zijn de uren overdag van
zonsopgang tot zonsondergang. Elders werd ons al geleerd dat men ’s nachts geen ader mag laten. We zien dat Mars op
zondag in het zevende uur van de dag domineert, op maandag op het vierde en elfde uur van de dag en dinsdag op het
eerste en achtste uur van de dag. Het zijn speciaal de even uren die gevaarlijk zijn. Maandag hebben we al gezien, is om
een andere reden ongeschikt voor aderlaten. Dinsdag blijkt nu ook ongeschikt te zijn, want dan domineert Mars in het
achtste uur, een even uur. Deze cyclus herhaalt zich iedere week.]
Sjmoeël waarschuwde voorts: aderlaten op de volgende dagen is ook gevaarlijk: op de vierde dag van de week [woens-
dag] wanneer dat tevens de 4de, de 14de of de 24ste dag van de maand is, of wanneer er na die woensdag geen vier dagen
van die maand meer overblijven (bijv. als woensdag op de 27ste, 28ste of 29ste dag van de maand valt). Ook op de dag
voor Jom Tov is het gevaarlijk.
Na aderlaten moet men onmiddellijk drinken, maar met eten moet men een korte tijd wachten.

Rav adviseerde dat men pompoenen en dierenkoppen alleen moest kopen wanneer zij extreem goedkoop zijn, want zij
hebben heel weinig voedingswaarde. Maar de lippen van dieren moet men helemaal niet kopen, zij zijn volstrekt
waardeloos.

Over de navelstreng
De Misjna zegt: EN WE BINDEN DE NAVELSTRENG AF. R. JOSSI ZEGT: WE SNIJDEN HEM OOK AF.
Een Baraita leert hetzelfde maar vervolgt: MEN MAG OOK DE PLACENTA INWIKKELEN, ZODAT DE PASGEBORENE WARM
BLIJFT [Dit was een bovennatuurlijke methode die in die tijd toegepast werd (M.B. 330:26).] RABBAN SJIM’ON BEN
GAMLIËL ZEI: KONINKLIJKE DOCHTERS PLAATSTEN DE PLACENTA IN EEN SCHAAL MET OLIE, EN DE RIJKEN WIKKELDEN
HET IN WATTEN, EN DE ARMEN WIKKELDEN HET IN LORREN.
Rav Nachman zei in naam van Rav: de halacha is volgens Rabbi Jossi. De Tanna Kamma staat het afsnijden van de
navelstreng [op Sjabbat] alleen toe bij een tweeling, want die zouden de streng uit elkaar kunnen trekken, hetgeen
gevaarlijk is.
Rav Nachman, in naam van Rav, noemt op basis van Jechezkel 16:4 – waar G-d Israël vergelijkt men een pasgeboren
kind dat in een veld te vondeling werd gelegd – nog enkele handelingen die voor een pasgeboren baby verricht mogen
worden op Sjabbat: men mag zijn navelstreng afknippen, men mag hem wassen en zouten [poederen] en in lappen
wikkelen. [Dit werd gedaan om de ledenmaten, die bij de bevalling ontwricht waren, op hun plaats terug te brengen.]
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