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De bron voor de permissie om de voorbereidingen voor de mila op Sjabbat te doen
De Gemara noemt de bron voor R. Eliëzers reden dat de voorbereidingen voor de mila op Sjabbat gedaan mogen
worden [Leviticus 12:13]: „Op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.” Dat wil zeggen: je zult
de mila op de achtste dag doen, ook als die op Sjabbat valt.
De Gemara vraagt waarom we daarvan niet kunnen afleiden dat ook alle andere voorbereidingen op Sjabbat gedaan
mogen worden.
De Gemara antwoordt: Mila is uniek, want daar is dertien maal een verbond mee gemaakt [in de afdeling waar
Avraham de opdracht van de besnijdenis krijgt, wordt dertien maal het woord ‘verbond’ genoemd. Dit duidt op het
grote belang van deze mitswa (Rasji).], en dat geldt niet voor andere mitswot.

Een kal wachomer kan niet van een mondelinge wet geleerd worden
De Rabbijnen zijn het alleen niet met R. Eliëzer eens betreffende de voorbereidingen voor de mila op Sjabbat, maar dat
de mila op Sjabbat mag gebeuren, daar is iedereen het over eens. Waarvandaan weten ze dat?
Oela zegt: het is een wet die mondeling aan Mosjé op Sinai verteld werd. Het probleem hiermee is, dat er een Baraita is
die leert: Rabbi Elazar ben Azarja zegt: het wordt afgeleid van de volgende kal wachomer redenering: zoals besnijdenis,
dat een ingreep is in slechts één van de ledematen van een mens, de Sjabbat opzij zet, hoeveel te meer dat het redden
van een mensenleven Sjabbat opzij zet.
Welnu, als de wet dat mila Sjabbat opzij zet, wordt afgeleid van een Halacha leMosjé mi Sinai, dan is er een probleem,
want we leren elders dat een kal wachomer, die één van de dertien methoden is van interpretatie van de wet, niet van
toepassing is op een mondelinge wet. De wet dat mila de Sjabbat opzij zet, kan niet geleerd worden van een Halacha
leMosjé mi Sinai.

Een bron voor het opzij zetten van Sjabbat door mila
De Gemara suggereert een andere bron voor de wet dat mila Sjabbat opzij zet: R. Elazar heeft gezegd: Het wordt
afgeleid van een gezera sjava van het woord ot [teken], dat zowel gezegd wordt betreffende mila [Gen. 17:11: „Het zal
een teken van het verbond zijn”] als betreffende Sjabbat [Ex. 31:13]: „Het is een teken.” Zoals het woord ot – teken –
op Sjabbat wijst, zo ook bij de mila.
De Gemara werpt tegen: Dan zou men ook tefillien mogen leggen op Sjabbat [hetgeen niet het geval is] want ook
daarover [Deut. 6:8 en 11:18] staat dat als een ot genoemd.
De Gemara suggereert een andere bron: De wet kan worden afgeleid van de gezera sjava van het woord brit –
verbond, want dat wordt vermeld met betrekking tot zowel Sjabbat als met betrekking tot de besnijdenis.
De Gemara werpt tegen: Dat woord brit staat ook bij de besnijdenis van een volwassene, en dat zet Sjabbat niet opzij!
De Gemara suggereert een andere bron: De wet kan worden afgeleid van de gezera sjava van het woord dorot –
geslachten.
De Gemara werpt tegen: Dat staat ook vermeld bij het voorschrift over tsietsiet, en die zetten Sjabbat niet opzij.
De Gemara concludeert: De wet, dat mila de Sjabbat-voorschriften opzij zet kan worden afgeleid van de gezera sjava
van de woorden ot, brit en dorot [teken, verbond en geslachten] die zowel bij de voorschriften van Sjabbat als bij de
voorschriften van de besnijdenis genoemd worden, maar bij de voorschriften voor tefillien wordt alleen het woord ot
genoemd, bij de voorschriften voor de besnijdenis van een volwassen staat alleen het woord brit vermeld en bij tsietsiet
alleen dorot.
Nog een andere bron: R. Jochanan heeft gezegd: we leren het ook van het vers [Leviticus 14:10] dat zegt: „Op de
achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.” De achtste, ongeacht of die dag op Sjabbat valt of niet.

Mila zet het verbod op het verwijderen van tsara’at opzij
Iemand die tamee is, zoals een metsora, die moet op de achtste dag van zijn/haar reiniging offers brengen om weer
volledig tahor te zijn. Reisj Lakisj werpt nu tegen, dat als de woorden: „de achtste dag” betekenen dat mila Sjabbat
opzij zet, dat dan ook geldt voor de opheffing van deze onreinheden. En dat is niet zo.
Een Baraita: Tora zegt: „Op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden,” dus zelfs als de achtste
dag op Sjabbat valt. Maar een ander vers [Ex. 31:14] zegt: „Sjabbat-overtreders zullen ter dood gebracht worden.”
Spreken die twee verzen elkaar niet tegen? Nee, want het woord ‘dag’ betekent dat het Sjabbat opzij zet.

Wat is de reden? Het is een kal wachomer: Tsara’at heeft een strengheid dat een Kohen geen tsara’at plek op zijn huid
mag wegsnijden om een Pesach-offer te kunnen brengen, zelfs al is er geen andere Kohen die de dienst kan doen. De
offer dienst heeft een strengheid dat het de Sjabbat-verboden opzij zet, want de dagelijkse offers en de moesaf-offers en
andere gemeenschap offers hebben een vastgestelde tijd waarop ze gebracht moeten worden op Sjabbat. Niettemin kan
men de tsara’at op de voorhuid afsnijden als men de besnijdenis uitvoert.
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Dus nu blijkt dat de besnijdenis het verbod op het wegsnijden van tsara’at opzij zet, dan kan de besnijdenis dat zeker de
Sjabbat-voorschriften opzij zetten.
Mila zet het verbod op het verwijderen van tsara’at van het lichaam opzij als de mila op de achtste dag of zelfs op een
andere dag gebeurt. Deze wet wordt afgeleid van het vers [Lev. 12:3]: „Het vlees van de voorhuid moet besneden
worden.” Dat betekent: zelfs als er tsara’at op de voorhuid zit. Het verbod op het verwijderen van tsara’at geldt alleen



voor andere delen van het lichaam, behalve de plaats van de besnijdenis.

Een gebod heeft voorrang boven een verbod
De Gemara biedt een alternatieve reden waarom mila het verbod op de verwijdering van tsara’at opzij schuift. Het is
gebaseerd op het principe dat Asee dochee lo ta’asee – een gebod om iets te doen schuift een verbod om iets te doen
opzij. In dit geval schuift het gebod om te besnijden het verbod om de tsara’at weg te snijden opzij. Men zou kunnen
denken dat deze wet hier niet van toepassing is omdat mila een positief gebod is terwijl het verbod op het wegsnijden
van tsara’at een gebod en een verbod inhoudt, en men kan het vers dat zegt: „Het vlees van de voorhuid zal worden
besneden” opvatten als een geval waar geen tsara’at aanwezig is op de voorhuid. Het woord basar – vlees – sluit deze
gedachten uit en leert ons dat zelfs al is er tsara’at op de voorhuid, dat door de besnijdenis weggesneden zal worden, de
besnijdenis toch kan worden uitgevoerd.

Zelfs de tsara’at van een kind na de acht dagen mag bij de mila worden weggesneden
De Gemara zegt dat mila het verbod op het verwijderen van tsara’at opzij schuift bij een volwassene die nog niet
besneden was en ook bij een baby van acht dagen oud, omdat voor beide categorieën het woord basar – vlees – ons
leert dat mila de tsara’at opzij schuift. Maar voor een minderjarig kind dat na de achtste dag besneden wordt, moeten
we echter anders redeneren: het voorschrift voor dit kind kan niet geleerd worden van de besnijdenis-voorschriften van
een volwassene, want een volwassene die sterft zonder te zijn besneden is kareet –uitroeiing – schuldig. Dit geldt niet
voor een minderjarig kind dat na acht dagen nog niet besneden is. Maar de wet voor dit kind kan ook niet worden
afgeleid van de wet voor een baby van acht dagen oud, want een dergelijk kind wordt op de juiste tijd besneden ,
namelijk de achtste dag. We moeten daarom zoeken naar een gemeenschappelijke factor, die ons kan leren dat omdat zij
allebei worden besneden, bij allebei daarom de besnijdenis de tsara’at opzij zet. Dus hetzelfde geldt voor iedereen die
besneden wordt, met inbegrip van een minderjarig kind dat na de achtste dag besneden wordt: voor allen geld dat de
mila de tsara’at opzij zet.

Voorwaarde voor het opzij zetten van een verbod door een gebod
Rav Asji heeft gezegd dat we alleen zeggen dat assee dochee lo ta’asee – een gebod verdringt een verbod – wanneer
tegelijkertijd dat het verbod wordt overtreden, een gebod wordt uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zij wanneer men de
mila doet en er bevindt zich tsara’at op de voorhuid, die er dan met de besnijdenis wordt afgesneden. Of wanneer men
een draad techelet – een hemelsblauwe wollen draad – voegt bij de tsietsiet aan een linnen kledingstuk. En normaliter is
het verboden om wol met linnen te combineren, wegens het verbod op sja’atnez – het verbod op vermenging van wol en
linnen.
Met betrekking tot een Kohen die tsara’at op zijn lichaam heeft, die mag de tsara’at niet afsnijden, want als hij het
verbod op het afsnijden van de tsara’at overschrijdt, voert hij niet het gebod van het brengen van een offer uit, want het
afsnijden van de tsara’at is alleen maar een voorafgaande handeling aan de offer dienst.


