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Het fijnstampen van komijn en het mengen van olie en wijn
Een Baraita: HOEWEL HET VERBODEN IS OM KOMIJN FIJN TE STAMPEN EN WIJN MET OLIE TE VERMENGEN VOOR EEN
BESNIJDENIS OP SJABBAT, ZIJN DEZE ACTIVITEITEN TOEGESTAAN OP JOM TOV.
Abbajjé vroeg aan Rav Josef: Wanneer het fijnstampen van komijn op Jom Tov is toegestaan voor een besnijdenis,
omdat het mag worden fijngestampt voor voedselbereiding, waarom mag men dan geen wijn met olie op Sjabbat met
elkaar mengen, want dat mag men op Sjabbat ook voor een zieke doen?
Rav Josef antwoordde: Voor een zieke hoeven die twee ingrediënten niet zo zorgvuldig met elkaar vermengd te worden,
maar voor een besnijdenis moet dat wel.
Abbajjé reageerde: Maar laten we dan een niet zo’n zorgvuldig mengsel toestaan op Sjabbat voor een besnijdenis?
Rav Josef antwoordde: Dat is precies wat de Misjna zegt, namelijk dat men de ingrediënten na elkaar in een kom doet
en als ze daardoor met elkaar vermengd worden, is dat in orde en mag men het gebruiken.
De Gemara vermeldt een verwante Baraita: Men mag niet zorgvuldig wijn en olie voor een zieke op Sjabbat door elkaar
mengen. Maar R. Sjim’on ben Elazar heeft gezegd dat het volgens Rabbi Meïer wel mag. R. Sjim’on ben Elazar
vertelde: „Eens was Rabbi Meïer ziek en de andere Rabbijnen wilden voor hem een zorgvuldig mengsel van wijn en
olie maken, maar R. Meïer stond ons dat niet toe, ondanks dat dit volgens hemzelf wel was toegestaan. Hij zei ter
verklaring echter: ‘Heel mijn leven heb ik nooit de woorden van mijn collega’s overtreden.’ ”

Drie verwante discussies tussen Rav Josef en Abbajjé
Een Baraita: MEN MAG GEEN MOSTERDZAAD ZEVEN OP JOM TOV, NOCH MAG MEN HET ZOET MAKEN MET EEN
BRANDENDE KOOL. [Men begroef een brandende kool in een hoop mosterdzaad, om dat smakelijker te maken. Daarbij
werd het kooltje gedoofd en doven is verboden op Jom Tov (Rasji).]
Abbajjé vroeg aan Rav Josef: Een Misjna [op Daf 139b] zegt dat men wel een rauw ei in een mosterd zeef mag zeven
om de smaak van de mosterd te verbeteren. Waarom mag men volgens onze Baraita dan niet de mosterd zelf door die
zeef zeven?
Rav Josef antwoordde: Wanneer men mosterd zeeft, scheidt men het eetbare van het oneetbare, hetgeen op Sjabbat
verboden is, maar als men een rauw ei door een zeef laat gaan, scheidt men geen eetbare delen van niet-eetbare delen.

Volgens de Baraita mag men het niet zoet maken met een brandend kooltje, maar een andere Baraita zegt: MEN MAG
MOSTERDZAAD ZOET MAKEN MET EEN BRANDENDE KOOL. Dit spreekt elkaar tegen?
De Gemara antwoordt: het is toegestaan met een gloeiende metaal-kool, maar het is verboden met gloeiend houtskool.
[Tora verbiedt om houtvuur te doven, omdat men daarmee houtskool maakt, hetgeen verboden is. Maar van gloeiend
metaal kan men geen houtskool maken en daarom mag het gebruikt worden om het mosterdzaad zoet te maken (Rasji)].
Abbajjé vroeg: Waarom is het dan wel toegestaan om op Jom Tov vlees te roosteren boven houtskool [ondanks dat het
druipende vleesnat ongetwijfeld het kolenvuur dooft]?
Rav Josef antwoordde: Als men het vlees op de dag vóór Jom Tov zou roosteren, zou het minder lekker zijn. Daarom is
het toegestaan om het op Jom Tov zelf te roosteren. Maar men kan het mosterdzaad ook vóór Jom Tov roosteren, en dat
heeft geen invloed op de smaak. Daarom mag men dat niet op Jom Tov zelf doen.

Het derde probleem: Abbajjé vroeg aan Rav Josef: Mag men kaas maken op Jom Tov?
Rav Josef antwoordde: Het is verboden.
Abbajjé vroeg: Waarom is kaas maken verboden en is deeg kneden toegestaan?
Rav Josef antwoordde: Brood, waarvan het deeg gisteren gekneed en gebakken werd, is vandaag niet meer vers en dus
minder lekker, maar kaas dat gisteren gemaakt werd, smaakt vandaag nog hetzelfde.
De Gemara werpt tegen: De Geleerden van Nehardea zeggen dat verse kaas superieur is!
De Gemara antwoordt: In dat opzicht is ook kaas van gisteren nog te beschouwen als verse kaas en smaakt nog even
voortreffelijk.

Het speciale verband
Onze Misjna zegt dat men geen speciaal verband mag maken op Sjabbat voor het besneden lid, maar dat men er wel een
„gewoon verband” mag omheen wikkelen.
Abbajjé vertelt dat hij van zijn (stief-) moeder geleerd heeft dat men de rand van het verband naar buiten moeten
vouwen, zodat de losse draden niet tegen de wond komen. Maar zelf sloeg ze het verband naar binnen dubbel, zodat de
losse draden tussen de beide helften van het verband lagen.
Abbajjé zelf adviseert: gebruik een verband met een zoom en leg de zoom boven [dus niet op] de wond en zorg ervoor
dat eventuele losse draden aan de buitenkant van het verband komen, en beslist niet tegen de wond komen.

Meer adviezen van Abbajjé
Abbajje vertelt dat hij voorts van zijn (stief-) moeder geleerd heeft dat men een baby, waarvan de anus gesloten is, moet
inwrijven met olie en hem in de zon moet leggen en dat men de huid met een gerstekorrel moet opensnijden, op de
plaats waar de huid doorschijnend lijkt. [Een gerstekorrel is scherp.] Maar dat men het niet met een metalen instrument
moet doen, want dat veroorzaakt infectie.
Een ander advies: Als een baby niet kan zuigen, komt dat omdat zijn lippen koud zijn, waardoor hij geen kracht heeft
om te zuigen. Dan moet men brandende kolen op een bord voor zijn mond houden, zodat zijn lippen warm worden, en
dan zal hij gaan zuigen.



Een ander advies: Een baby die niet ademt, moet men lucht toe waaien men een waaier.
Een baby die rood of geel is, mag men niet besnijden voordat het rood of geel is weggetrokken. Daarna mag men hem
besnijden.

Een Baraita: RABBI NATAN VERTELT: „EEN VROUW HAD ZOWEL HAAR EERSTE ALS HAAR TWEEDE ZOON BIJ DE
BESNIJDENIS VERLOREN. NU KWAM ZIJ OM ADVIES MET HAAR DERDE ZOON BIJ MIJ. IK ZAG DAT HET KIND ROOD WAS EN IK
ZEI HAAR TE WACHTEN TOT HET ROOD WEG WAS. DAT DEED ZIJ EN DAARNA BESNEED ZIJ HET KIND EN HET BLEEF IN
LEVEN EN ZIJ VERNOEMDE HEM NAAR MIJ.”
R. Natan vertelt een soortgelijk verhaal over een moeder wier kinderen geen bloed leken te hebben. Ook haar raadde hij
aan te wachten tot haar derde zoon een normale kleur had en ook dat kind werd naar Rabbi Natan vernoemd.

Sjabbat 134b
Misjna MEN MAG DE BABY [op Sjabbat] IN WARM WATER BADEN, ZOWEL VOOR ALS NA DE BESNIJDENIS, EN MEN MAG
WARM WATER MET DE HAND OP HEM SPRENKELEN, MAAR NIET MET EEN INSTRUMENT. [Het was in de tijd van de Misjna
de gewoonte om het kind voor en na de besnijdenis in warm water te baden. Dat nalaten, werd beschouwd als
levensgevaarlijk. Vandaar dat warm baden, dat normaal verboden is op Sjabbat, voor besnijdenis is toegestaan. Warm
water sprenkelen mag alleen op een ongewone manier.] RABBI ELAZAR ZEGT: MEN MAG HET KIND OOK OP DE DERDE
DAG NA DE BESNIJDENIS IN WARM WATER BADEN, ALS DAT OP SJABBAT VALT [de derde dag na de besnijdenis werd als
extra gevaarlijk beschouwd] WANT ER STAAT GESCHREVEN [Genesis 34:25): „EN HET WAS OP DE DERDE DAG, DAT ZIJ
MET PIJN LAGEN” [de inwoners van Sjechem, die op advies van de zonen van Ja’akov besneden waren en die kennelijk
speciaal op de derde dag erge pijn hadden en dus op die derde dag meer gevoelig waren].
IN GEVAL VAN TWIJFEL [als de baby mogelijk in de achtste maand geboren werd (Rasji)] OF IN GEVAL VAN EEN
HERMAFRODIET [een kind met kenmerken van beide geslachten] MOGEN WE DE SJABBAT NIET OVERTREDEN VOOR HEM ,
MAAR RABBI JEHOEDA STAAT HET VOOR EEN HERMAFRODIET TOE.

Gemara De Gemara vraagt waarom de Tanna het wel toestaat om het kind de baden in warm water op de gewone
manier, maar niet om het met warm water op de gewone manier te besprenkelen?
Rav Jehoeda en Rabba bar Avoeha zeiden allebei: De Misjna bedoelt te zeggen dat we het kind niet op de normale
manier mogen baden, maar alleen met de hand met warm water mogen besprenkelen.
Rava werpt tegen: Er staat duidelijk dat men het kind wel mag baden. Er staat niet dat men het kind alleen mag
besprenkelen!
Rava verklaart de Misjna anders: De eerste twee dagen na de besnijdenis mag men het kind op de normale manier
baden. Op de derde dag staat de Tanna Kamma normaal baden niet toe, maar R. Elazar ben Azarja staat dat wel toe. Een
Baraita steunt het antwoord van Rava en er blijkt uit dat de Tanna Kamma en R. Elazar ben Azarja alleen van mening
verschillen over de derde dag. En het aangehaalde vers over de besneden mannen van Sjechem is geen absoluut bewijs,
want het is mogelijk dat het vlees van volwassen mannen minder snel heelt dan dat van een pasgeboren baby.
Een verwante gebeurtenis: Rava paskende eens in een bepaald geval overeenkomstig zijn verklaring van de Misjna, dat
het was toegestaan een baby op de dag van zijn besnijdenis, Sjabbat, op de normale wijze te baden. Vervolgens werd
Rava ziek en hij dacht dat dit een straf was omdat hij misschien verkeerd beslist had en geen rekening had gehouden
met de mening van Rav Jehoeda en Rabba bar Ahoeva. Want hoeveel hij gesteund werd door de Baraita, was die toch
minder gezaghebbend dan een Misjna en in de Misjna zegt de Tanna Kamma niets over de eerste of tweede dag.
Mogelijk bedoelde de Tanna Kamma inderdaad dat men op de eerste dag alleen maar mag sprenkelen en dat R. Elazar
ben Azarja hem corrigeerde en zei dat men zelfs mag baden. Want als de Tanna Kamma bedoelde te zeggen dat men
alleen op de eerste en tweede dag het kind mag baden, maar op de derde dag alleen maar mag besprenkelen, dan had
Rabbi Elazar moeten zeggen: „Ook op de derde dag mag het kind gebaad worden.”
De eindbeslissing is dat de halacha Rabbi Elazar ben Azarja volgt en dat het is toegestaan het water te verwarmen op
Sjabbat om daar het hele kind in te baden, omdat, als men dat niet doet, men het kind in gevaar brengt.

Het gieten van warm water en olie op een wond
Rav zegt dat het is toegestaan om op Sjabbat warm water en olie direct op een wond aan te brengen, maar Sjmoeël zegt
dat men het alleen van buiten de wond op de wond mag laten druppelen of stromen, zodat men het dus indirect
aanbrengt op de wond.
De volgende Baraita is in strijd met Rav: MEN MAG GEEN OLIE EN WARM WATER OP EEN ZACHTE DOEK DOEN EN DIE OP
EEN WOND LEGGEN OP SJABBAT [want men mag geen medicijnen gebruiken op Sjabbat, uit vrees dat men de
ingrediënten zal fijn maken (Rasji)].
De Gemara weerlegt het bezwaar: De Baraita verbiedt dat wegens het verbod op uitwringen. [Men mag geen vochtige
of natte doek op Sjabbat uitwringen.] Dus de Baraita is geen steun voor Sjmoeël.
Een andere Baraita bevestigt echter Sjmoeëls standpunt: Men mag wel een droge doek op een wond leggen, maar geen
droog riet of droge vodden [want die hebben genezende werking (Rasji)].
De Gemara verklaart nader: men mag alleen een oude lappen op een wond leggen, geen nieuwe, want die hebben
genezende werking.


