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Het toestaan van een „davar sjè-eino mitkaween”
Een Baraita leert: DE TORA ZEGT [Leviticus 12:3]: „OP DE ACHTSTE DAG ZAL HET VLEES VAN DE VOORHUID WORDEN
BESNEDEN.” HET SCHIJNBAAR OVERBODIGE WOORD ‘VLEES’ LEERT ONS DAT ZELFS AL ZIT ER EEN BAHÈRET-PLEK OP DE
VOORHUID [die dus onvermijdelijk wordt afgesneden], DE BESNIJDENIS MOET WOR DEN UITGEVOERD. ALDUS RABBI
JOSJIA. MAAR RABBI JONATAN ZEGT: ER IS GEEN VERS NODIG [om deze wet te leren] WANT HET KAN ALS VOLGT
GELEERD WORDEN: DAAR WE VOOR SJABBAT STRENG ZIJN EN MILA NIETTEMIN DE WETTEN VAN SJABBAT OPZIJ ZET, DAN
ZAL MILA ZEKER DE [minder zware] WETTEN VAN TSARA’AT OPZIJ ZETTEN.
Abbajjé verklaart de Baraita: Het vers is nodig volgens R. Jehoeda, die zegt dat een onbedoelde handeling verboden is.
[Wanneer iemand een toegestane handeling verricht op Sjabbat, maar als resultaat daarvan doet hij, onbedoeld, een
verboden handeling, dan is die toegestane handeling inderdaad toegestaan en hij is niet strafbaar voor de overtreding
van het verbod, zelfs niet als hij wist dat die verboden handeling het resultaat zou zijn van zijn toegestane handeling.
Echter Rabbi Jehoeda zegt dat het verboden is.] De Baraita zegt nu dat het vers ons komt leren dat zelfs Rabbi Jehoeda
het toestaat om op Sjabbat een besnijdenis te doen, zelfs als daarbij onbedoeld de tsara’at die zich op de voorhuid
bevindt, wordt weggesneden.

Een volwassene moet proberen het verbod te vermijden bij een toegestane handeling
De Gemara zegt dat zelfs als men de bedoeling heeft om de tsara’at af te snijden bij een volwassen tijdens de besnijde-
nis, dit is toegestaan. Bijvoorbeeld als een volwassene zichzelf wil besnijden en daarbij tevens de bedoeling heeft de
tsara’at weg te snijden, zodat hij tahor is, dan is dat toegestaan. Zo ook als de vader van het kind zegt dat hij de tsara’at
van zijn kind wil wegsnijden, zodat het kind tahor zal zijn. Maar als er iemand anders beschikbaar is behalve de vader
of behalve de volwassene zelf, die de besnijdenis kan doen, zonder de bedoeling te hebben om de tsara’at weg te
nemen, dan moet die andere persoon dat doen, want de algemene regel is dat als er een gebod is, en een verbod komt in
strijd met het gebod, dan heeft het de voorkeur dat men het gebod uitvoert, zonder het verbod te overtreden. Als dat niet
mogelijk is, dan verdringt het gebod het verbod.

Mila verdringt de voorschriften van Jom Tov alleen wanneer het op tijd gebeurt
Een Baraita leert: BESNIJDENIS VERDRINGT DE WETTEN VAN JOM TOV ALLEEN WANNEER HET OP DE JUISTE TIJD
GEBEURT. Hoe weten we dat?
De Gemara antwoordt: Er staat geschreven [Exodus 12:10, betreffende het Pesach-offer]: „Je zult er niets van overlaten
tot de ochtend, en dat wat ervan over is tot de ochtend, zul je verbranden in het vuur.” Dat er een tweede keer „tot de
ochtend” staat, lijkt overbodig. Het komt ons echter leren dat het verbrand moet worden op de tweede ochtend [d.w.z.
de ochtend na Pesach, de eerste dag van Chol Hamo’eed. Het Pesach-offer is een handeling die op een werkdag gebeurt,
namelijk op de dag vóór Pesach. Daarom mag het niet verbrand worden op de feestdag zelf, maar de ochtend erna.
Hetzelfde geldt voor de mila: wanneer dat niet op zijn juiste tijd – de achtste dag – gebeurt, wordt het als een werkdag-
activiteit beschouwd, en mag dan niet op Jom Tov gebeuren.
Abbajjé geeft een andere bron voor dit verbod: Er staat geschreven [in Numeri 28:10 met betrekking tot het moesaf-
offer]: „Het brandoffer voor Sjabbat is op zijn Sjabbat,” hetgeen wil zeggen dat een brandoffer voor Sjabbat op
diezelfde Sjabbat verbrand moet worden, maar een brandoffer voor een werkdag wordt niet verbrand op een Sjabbat,
noch op een Jom Tov. D.w.z. dat de ledematen van het middag-tamied – het dagelijks middag offer – van de dag vóór
Jom Tov, niet die avond verbrand mogen worden, omdat het dan Jom Tov is, maar de avond daarop, terwijl die
ledematen normaliter dezelfde avond op het altaar verbrand worden. Mila dat niet op zijn tijd gebeurt, is te vergelijken
met de verbrandig van de ledematen van een werkdag-offer. Daarom kan met mila, die niet op zijn juiste tijd [de achtste
dag] gedaan wordt, niet op Jom Tov doen.
Nog een derde bron waaruit we leren dat mila, die niet op zijn juiste tijd gedaan wordt, niet op Jom Tov kan gebeuren,
wordt door Rava gebracht: Exodus (12:16) zegt met betrekking tot feestdagen: „Geen werk mag gedaan worden,
behalve dat wat gedaan moet worden voor de voedselbereiding van een mens, alleen dat mag voor jou gedaan worden.”
[De woorden „alleen dat” lijken overbodig. Rava verklaart waarom ze wel nodig zijn:] Het woord ‘dat’ houdt in dat
men geen voorbereidende werkzaamheden mag verrichten, zoals het vervaardigen van een spit of mes of oven om te
koken. En het schijnbaar overbodige woord ‘alleen’ komt ons leren dat men op Sjabbat of Jom Tov geen besnijdenis
mag doen, die niet op zijn tijd gebeurt.

Een gebod kan niet tegelijkertijd een ander gebod èn een verbod verdringen
Rav Asji geeft nog een vierde bron voor het verbod van besnijdenis op Jom Tov, die niet op tijd gebeurt: Leviticus
(23:39), dat spreekt over de twee feestdagen van het Soekot-feest, zegt: „Op de eerste dag is het een rustdag en op de
zevende dag is het een rustdag.” Dit is een gebod, want het betekent dat je moet rusten op die dagen. Daarom is werk op
Jom Tov verboden op grond van een gebod [je moet rusten] en een verbod [je zult generlei arbeid verrichten (vs. 35)].
Welnu, een enkel gebod, zoals de uitgestelde besnijdenis, kan niet zowel een ander gebod èn tegelijk een verbod
verdringen.

Voorbereidende werkzaamheden die vóór Sjabbat gedaan kunnen worden mogen
niet op Sjabbat gedaan worden
Onze Misjna leert dat Rabbi Akiva gezegd heeft dat voorbereiden werkzaamheden, die vóór Sjabbat gedaan kunnen
worden, de Sjabbat-voorschriften niet verdringen, maar dat alleen die voorbereidende werkzaamheden, die niet van te
voren gedaan kunnen worden, op Sjabbat gedaan mogen worden. Hij spreekt hiermee R. Eliëzer tegen. Rav Jehoeda
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zegt vervolgens dat de halacha de mening van R. Akiva volgt.
Rav leerde iets soortgelijks betreffende het korban Pesach uit een Baraita: R. AKIVA HEEFT GEZEGD: ALLE WERK-
ZAAMHEDEN DIE OP VRIJDAG GEDAAN KUNNEN WORDEN, MOGEN NIET OP SJABBAT GEDAAN WORDEN. MAAR HET
SLACHTEN VAN HET PESACH OFFER, DAT NIET OP VRIJDAG GEDAAN KAN WORDEN [wanneer Pesach op zondag valt, maar
dat op de 14e Nisan moet plaatsvinden] VERDRINGT DE SJABBAT VERBODEN. En ook hiervan zegt Rav Jehoeda dat de
halacha R. Akiva volgt.
Het is nodig dat wij in beide gevallen leren dat de halacha volgens Rabbi Akiva is, omdat we zouden kunnen veronder-
stellen dat men alleen voor mila de voorbereidende werkzaamheden niet mag doen op Sjabbat, wanneer die op vrijdag
gedaan hadden kunnen worden. De redenatie hiervoor zou zijn dat als het kind niet wordt besneden op de achtste dag,
noch de vader, noch het kind gestraft worden met kareet [uitroeiing]. Het kind niet, omdat hij nog minderjarig is en de
vader niet, omdat er geen straf op de vader rust voor het niet besnijden van zijn zoon [maar alleen op de volwassene zelf
die niet besneden is]. Maar men zou kunnen denken dat voorbereidende werkzaamheden voor het Pesach-offer die niet
op vrijdag gedaan werden, hoewel dat wel mogelijk was, wel op Sjabbat gedaan mogen worden, omdat wie het Pesach
offer niet brengt, gestraft wordt met kareet. En omgekeerd, wanneer we alleen geleerd hadden dat de halacha volgens R.
Akiva is in geval van het korban Pesach, dan zouden we kunnen veronderstellen dat dit niet zoiets unieks is als mila,
waarmee Hasjem dertien verbonden maakte, en daarom zouden we denken dat de halacha daar niet volgens R. Akiva
zou zijn. Daarom leert de Gemara ons beide gevallen.

Misjna WE MOGEN ALLE NODIGE HANDELINGEN VOOR DE BESNIJDENIS OP SJABBAT DOEN: DE MILA, DE PERIA EN DE
METSITSA EN WE MOGEN EEN VERBAND EN KOMIJNZAAD OP DE WOND LEGGEN. [De besnijdenis bestaat uit drie
handelingen. De glans van de penis wordt door twee lagen bedekt: de huid en daaronder een vlies. De moheel – de
‘besnijder’ – snijdt eerst de huid weg. Dit is de mila of besnijdenis. Daarna trekt hij het vlies naar achteren, zodat de
glans bloot komt te liggen. Dit wordt de peria – de blootlegging – genoemd. Daarna volgt de metsitsa, het onttrekken
van bloed. Deze drie handelingen horen alle drie bij de rituele besnijdenis. Pas daarna wordt de wond met verband en
een medicijn tegen het bloeden bedekt. Het medicijn, het komijnzaad, moet van te voren worden fijngestampt.]
WANNEER HET KOMIJNZAAD NIET OP VRIJDAG AL WAS FIJNGESTAMPT, MAG MEN HET OP DE SJABBAT FIJNKAUWEN EN OP
DE WOND LEGGEN. [Fijnstampen van kruiden is op Sjabbat verboden. Echter voor iemand die dodelijk ziek is, mag het
wel en een kind dat besneden wordt, is in gevaar, als het niet behandeld wordt, dus zou men het komijnzaad op Sjabbat
mogen fijnstampen, maar men doet het zo mogelijk op een ander manier (Rasji).] WANNEER DE WIJN EN OLIE NIET OP
VRIJDAG AL GEMENGD WAREN, DAN DOET MEN ZE OM DE BEURT IN EEN KOM. [Het was in de tijd van de Misjna de
gewoonte om olie met wijn te vermengen en dat als een medicijn op de wond te leggen. Dit mag men niet op Sjabbat
doen. Maar als men eerst de wijn en dan de olie in de kom giet [of andersom] en het daardoor vermengd raakt, dan is
het in orde (Rasji).]
HET IS VERBODEN OM EEN SPECIAAL BESNIJDENIS-VERBAND TE VERVAARDIGEN OP SJABBAT, MAAR MEN MAG ER WEL
EEN [gewoon] VERBAND OMWIKKELEN. [Het was de gewoonte om een speciaal verband te maken in de vorm van een
kokertje, dat voorkwam dat de voorhuid weer terug zou schuiven over de glans (Rasji).] WANNEER MEN ZELFS GEEN
GEWOON VERBAND HEEFT KLAAR GELEGD VÓÓR SJABBAT, MAG MEN DESNOODS VANUIT EEN ANDER BINNENHOF
VERBAND BRENGEN [zelfs als er geen eroev chatserot is], DOOR DAT VERBAND EERST OM ZIJN EIGEN VINGER TE WINDEN.

Gemara De Misjna zegt dat „alle nodige handelingen voor de besnijdenis” op Sjabbat gedaan mogen worden. Maar
gezien het feit dat de Misjna de hele procedure van de besnijdenis opnoemt, wat houden dan „al die nodige
handelingen” dan nog meer in?
De Gemara legt uit aan de hand van een Baraita, dat de misjna bedoelt dat men zelfs achtergebleven stukjes voorhuid
mag verwijderen, ongeacht of die handeling de besnijdenis compleet maakt of niet, zolang men nog met de besnijdenis
bezig is. Maar als men de besnijdenis beëindigd heeft, mag men alleen nog teruggaan en die achtergebleven stukjes
voorhuid verwijderen, die verhinderen dat de besnijdenis compleet is. Echter, men mag op Sjabbat niet teruggaan en die
stukjes voorhuid verwijderen die de besnijdenis niet verhinderen.

Een discussie over het stropen van het korban Pesach wanneer Pesach op zondag valt
Rabbi Jisjmaël, de zoon van Rabbi Jochanan ben Beroka zegt dat als de veertiende Nisan op Sjabbat valt, men de huid
van het korban Pesach mag stropen tot de borst. De Geleerden echter zeggen dat men het hele dier mag stropen. De
[Gemara veronderstelt dat Rabbi Jisjmaël de zoon van Rabbi Jochanan ben Beroka meent, dat wanneer iemand eenmaal
met een bepaalde handeling gestopt is, het beschouwd wordt als een nieuwe handeling als hij teruggaat naar waar hij
gebleven is. Het was namelijk de gewoonte, om, als men de huid tot de borst afgestroopt had, men de buik opensneed
en de ingewanden eruit haalde, waarna men met het afstropen verder ging (Rasji). Dit afstropen van de huid was nodig
opdat er geen haren aan de ingewanden zouden kleven, want die moesten op het altaar geofferd worden. Dus dit stropen
tot de borst werd noodzakelijk op Sjabbat gedaan. De rest van het stropen was niet noodzakelijk, en daarom verbood hij
dat.] De Gemara zegt dat dit niet de beweegreden van R. Jisjmaël is: hij zou gemeend hebben dat dit stropen niet nodig
was om uiting te geven aan het vers (Exodus 15:2): „Dit is mijn G-d en ik zal Hem mooi maken.” [Dat wil zeggen dat
men zich mooi moet maken voor zijn G-d, door de mitswot zo mooi mogelijk uit te voeren (Rasji).]

Hoe men de mitswot van Hasjem op een mooie manier kan doen
Een Baraita leert: ER STAAT GESCHREVEN: „DIT IS MIJN G-D EN IK ZAL HEM MOOI MAKEN.” DAT BETEKENT DAT MEN
ZICH VOOR HEM MOOI MAAKT DOOR ZIJN MITSWOT ZO MOOI MOGELIJK TE DOEN. BIJVOORBEELD DOOR EEN ZO MOOI
MOGELIJKE SOEKA TE BOUWEN, DOOR EEN MOOIE LOELAV DE HEBBEN, DOOR OP EEN MOOIE SJOFAR TE BLAZEN, DOOR
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MOOIE TSIETSIET AAN ZIJN KLEREN TE HANGEN, DOOR MET MOOIE INKT MOOI TE SCHRIJVEN IN EEN SEFER TORA EN DAT TE
LATEN DOEN DOOR EEN DESKUNDIGE SCHRIJVER EN DOOR DE TORA-ROL IN EEN MOOIE MANTEL TE HULLEN. ABBA
SJAOEL ZEGT: HET WOORD ‘WE-ANVEIHOE’ BETEKENT: WEES ALS HEM. [Hij vat dit woord op als een samentrekking van
ani wehoe – ik en Hij – d.w.z. ik maak mijzelf zoals Hij is, door te doen zoals Hij doet en me te gedragen zoals Hij zich
gedraagt (Rasji).] ZOALS G-D GOEDGUNSTIG EN BARMHARTIG IS, ZO MOET JIJ OOK GOEDGUNSTIG EN BARMHARTIG ZIJN
VOOR ANDEREN.

Ontheiliging van de Sjabbat als de nieuwe maan voor iedereen zichtbaar is
Een Baraita: OF DE NIEUWE MAAN VOOR IEDEREEN DUIDELIJK ZICHTBAAR IS OF NIET, DE SJABBAT MAG ER VOOR WORDEN
OVERTREDEN. RABBI JOSSI HEEFT GEZEGD: ALS DE NIEUWE MAAN VOOR IEDEREEN DUIDELIJK ZICHTBAAR IS,
OVERTREDEN WE DE SJABBAT-VERBODEN DAAR NIET VOOR. [Wanneer de nieuwe maan voor iedereen duidelijk zichtbaar
is, is het waarschijnlijk niet nodig dat getuigen de Sjabbat-grens buiten hun stad overtreden om naar Jeruzalem te reizen
om daar te getuigen dat zij de nieuwe maan gezien hebben. De Tanna Kamma heeft daar echter geen bezwaar tegen.]
De Gemara veronderstelt dat het ook Rabbi Jossi is, die het verbiedt om bij een besnijdenis op Sjabbat terug te gaan om
stukjes voorhuid te verwijderen, wanneer die de besnijdenis ongeldig maken.
De Gemara verwerpt dat idee: misschien keurt R. Jossi de overtreding van de Sjabbat-voorschriften af, omdat dit in het
geval van de voor ieder zichtbare nieuwe maan helemaal niet nodig is, maar in het geval van de mila, waar het in de
eerste plaats is toegestaan om de Sjabbat-verboden opzij te zetten voor de mila, gaat hij er wel mee akkoord.

De metsitsa (het bloedzuigen)
Onze Misjna zegt dat men op Sjabbat ook bij de besnijdenis metsitsa mag doen (het bloed uit de wond zuigen). Rav
Pappa heeft gezegd: Een moheel die geen metsitsa doet, wordt ontslagen.
De Gemara werpt tegen: Dat is toch logisch! De reden dat de metsitsa is toegestaan op Sjabbat, is omdat het kind in
levensgevaar is. Wanneer de moheel dat niet doet, brengt hij het kind dus in levensgevaar. Logisch dat we hem dan
ontslaan!
De Gemara antwoordt: We zouden kunnen denken dat de reden dat het bloedzuigen is toegestaan niet is omdat hier
een levensbedreigende toestand heerst.We leren dus hier dat dit wel het geval is. En hetzelfde geldt voor het verbinden
van de wond: als dat niet gedaan wordt, is er levensgevaar.


