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R. Eliëzers wet
R. Eliëzer heeft niet gezegd dat alle voorbereidende werkzaamheden voor een mitswa de Sjabbat-voorschriften opzij
zetten. R. Eliëzer leert dat de voorbereidende werkzaamheden voor de mitswa van het offer van de twee broden op
Sjawoe’ot de Sjabbat-voorschriften opzij zetten, van een gezera sjava, een methode van Bijbel verklaring, waarbij twee
woorden genomen worden op verschillende plaatsen in Tora, waar dezelfde wet op wordt toegepast. Zo staat er bij de
wet op de Omer het woord ‘brengen’ en dat woord ‘brengen’ staat ook vermeld bij het voorschrift van de twee broden.
Zoals bij de Omer de voorbereidende werkzaamheden de Sjabbat-voorschriften opzij zetten, zo is dat ook het geval bij
de voorbereidende werkzaamheden voor de twee broden op Sjawoe’ot

Andere voorbereidingen die volgens R. Eliëzer de Sjabbat-voorschriften opzij zetten
De voorbereidingen die nodig zijn voor de loelav, soeka, matsa en sjofar zetten allen volgens R. Eliëzer de Sjabbat-
voorschriften opzij. De voorbereiding voor de loelav is het afsnijden van de palmtak van de boom. De voorbereiding
voor de soeka is het bouwen van een soeka. De voorbereiding van de matsa is het zeven van het meel, het kneden en
bakken van de matsa. De voorbereiding voor een sjofar is de vervaardiging van de sjofar.

Men kan geen voorbereidingen maken voor tsietsiet en mezoezot op Sjabbat
Hoewel R. Eliëzer meent dat de voorbereidingen voor de meeste mitswot op Sjabbat gedaan mogen worden, is zelfs R.
Eliëzer het ermee eens dat men geen tsietsiet aan zijn kleren mag bevestigen op Sjabbat en dat men op Sjabbat ook geen
mezoeza mag schrijven of die aan de deurpost bevestigen. De Gemara suggereert dat de reden voor deze uitzonderingen
is, dat de mitswot van tsietsiet en mezoeza niet tijdgebonden zijn. Daarom is er geen urgentie om toe te staan dat men
ervoor de Sjabbat-voorschriften zou overtreden.
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Abbajjé maakt bezwaar tegen deze veronderstelling, want het feit dat deze mitswot niet tijd-gebonden zijn is juist een
reden dat het wel is toegestaan ze te doen op Sjabbat, want men is dan ieder moment verplicht tsietsiet aan zijn kleren
en een mezoeza aan zijn deur te bevestigen.
De Gemara antwoordt: Men kan op Sjabbat afstand doen van zijn kledingstuk of huis, zodat men dan niet meer de ver-
plichting heeft om de tsietsiet of mezoeza te bevestigen. En daarom mag men die handelingen niet op Sjabbat verrich-
ten.

De discussie over het woord bajom
In Leviticus 23:40 staat met betrekking tot de loelav: „Je zult voor jezelf nemen bajom harisjon – op de eerste dag.” Dat
wil zeggen: op de eerste dag van het Soekot-feest. Maar waarom staat er „op de dag” en niet alleen „op de eerste”?
Volgens R. Eliëzer betekent dit schijnbaar overbodige woord bajom dat men de loelav zelfs van de boom mag afhakken
als de eerste dag op Sjabbat valt. Maar volgens de Geleerden betekent het dat men de mitswa van loelav alleen overdag
doet, en niet ’s nachts.
En waarvan leert R. Eliëzer dan dat men de mitswa van loelav alleen overdag doet en niet ’s nachts?
Hij leert dat van het eind van dat vers, dat zegt: „En je zult je voor Hasjem, je G-d zeven dagen verheugen.” Dat wil
zeggen dat men zich met de loelav overdag verheugt, en niet ’s nachts. Maar de Geleerden leren dat niet van dat deel
van het vers, want als men dat wel zou doen, zou men een vergelijking maken tussen het wonen in de soeka en de
mitswa van loelav en dat zou betekenen dat zoals men zeven dagen en nachten in de soeka woont tijdens het Soekot-
feest, men zo ook zeven dagen en nachten de mitswa van de loelav zou moeten doen. Daarom leren zij het van het
eerste deel van het vers.

Om de mitswa van loelav te vervullen moet men alle vier soorten samen nemen
De Gemara vraagt waarom Tora het nodig vond om ons te leren dat zowel de mitswot van loelav als die van de Omer en
van de twee broden voor Sjawoe’ot de Sjabbat-voorschriften opzij zetten? Waarom kunnen we dat niet afleiden van
alleen de loelav?
De Gemara antwoordt dat de loelav uniek is, omdat hij uit vier verschillende soorten bestaat die men samen moet
opnemen, om de mitswa te doen, terwijl dit niet het geval is bij de mitswot van de Omer en de twee broden voor
Sjawoe’ot.

Vrouwen zijn net als mannen op Pesach verplicht matsa te eten
Rabbi Eliëzer beweert dat de mitswa van het eten van matsa en de voorbereidingen daarvoor de Sjabbat-voorschriften
opzij zetten. Hij leidt dit af met behulp van een gezera sjava van Soekot. Over Soekot wordt gezegd „Op de vijftiende
dag,” en ook over Pesach wordt gezegd: „Op de vijftiende dag.” Net zoals bij Soekot de mitswa en zijn voorbereidingen
de Sjabbat-voorschriften opzij zetten, zo zouden ook op Pesach de voorbereidingen van het matsa bakken de Sjabbat-
voorschriften opzij zetten. De reden dat wij dit niet zo leren is omdat de mitswa van matsa uniek is, namelijk dat
vrouwen ook verplicht zijn matsa te eten en dat geldt niet voor de mitswa van loelav en Soeka.

De voorbereidingen voor de sjofar
R. Eliëzer zegt dat men de voorbereidingen voor de mitswa van het blazen op de sjofar op Sjabbat mag doen. Hij leidt
dit af van een vers in Bamidbar (29:1): „Het zal voor jou een dag van sjofar-blazen zijn.” Dat wil zeggen: je zult op de



dag van Rosj Hasjana op de sjofar blazen. Maar er is geen noodzaak om te vermelden dat dit ook mag als Rosj Hasjana
op Sjabbat valt, want in de jesjiwa van Sjmoeël werd geleerd dat het blazen op de sjofar en het uit de oven halen van
brood geen melacha [creatief werk) is, maar een kunst. [Het is alleen door de Rabbijnen verboden.] Dus de reden dat
Tora dit noemt, is om ons te leren dat de voorbereidende werkzaamheden op Sjabbat gedaan mogen worden.
De Rabbijnen zijn het echter niet met R. Eliëzer eens. Het woord ‘dag’ wordt vermeld om ons te leren dat men alleen
overdag en niet ’s nachts op de sjofar blaast.
De Gemara vraagt: En waarvan leert R. Eliëzer dat men alleen overdag blaast en niet ’s nachts?
De Gemara antwoordt: Hij leert dat van een ander vers [Wajjikra 25:9]: „Je zult een gebroken toon op de sjofar blazen
in de zevende maand… op de Dag van de Verzoening [Jom Kippoer] zul je de sjofar laten horen in heel het Land
Israël.” [Het betreft hier het sjofar-blazen voor het Joveel-jaar.] Wel nu, de Tora heeft ons al eerder geleerd dat Jom
Kippoer in de zevende maand valt, dus er was een andere noodzaak om dat hier nogmaals te vermelden, namelijk om
ons te leren dat voor alle feestdagen die in de zevende maand vallen, dezelfde wetten gelden. Dus ook dat zoals met op
Jom Kippoer alleen overdag op de sjofar blaast, zo ook op Rosj Hasjana.
Maar de Geleerden zijn het niet eens met R. Eliëzer. Het is niet mogelijk om de wet van de voorbereidingen af te leiden
van het voorschrift voor het sjofar-blazen op Rosj Hasjana, want het blazen op Rosj Hasjana is iets heel bijzonders: het
brengt het Joodse volk dichter bij hun Vader in de Hemel. En het is ook onmogelijk om de wetten van het sjofar-blazen
op Rosj Hasjana af te leiden van de voorschriften voor Jom Kippoer, want R. Jisjmaël, de zoon van R. Jochanan ben
Beroka heeft gezegd in traktaat Rosj Hasjana (8b): „Wanneer de leden van ieder Beit Din op de sjofar geblazen hebben
[aan het begin van het Joveel-jaar], dan worden alle slaven bevrijd en mogen terug keren naar hun huizen en de velden
keren terug naar hun oorspronkelijke eigenaars.” En deze bevrijding van slaven en terugkeer van de grond gebeurt niet
op Rosj Hasjana van het Joveel-jaar, maar het is afhankelijk van het sjofar-blazen op Jom Kippoer, hetgeen dus iets
unieks is. [Het kan daarom niet als bron dienen voor een lering dat de voorbereiding van andere mitswot ook op Sjabbat
mogen gebeuren (Rasji).]

De voorbereidingen voor de mila [besnijdenis]
Rabbi Eliëzer zegt dat de voorbereidingen voor de mila op Sjabbat mogen gedaan worden.
Een Baraita leert: DE MITSWA VAN MILA EN AL ZIJN VOORBEREIDINGEN ZETTEN DE VOORSCHRIFTEN VAN SJABBAT OPZIJ,
ALDUS R. ELIËZER.
De Gemara vraagt: Van waar leidt R. Eliëzer dit af? Het kan niet zijn dat hij het afleidt van één van de andere gevallen
die hiervoor genoemd zijn, want elk daarvan heeft iets unieks.


