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Een twijfelgeval en een hermafrodiet
Onze Misjna zegt: In geval van twijfel of in geval van een hermafrodiet mogen we de Sjabbat niet overtreden voor
hem, maar Rabbi Jehoeda staat het voor een hermafrodiet toe.
De Gemara citeert een Baraita die concludeert: Men mag alleen de Sjabbat overtreden voor een besnijdenis van een
kind dat zeker besneden moet worden, dus niet van een kind waarvan het geslacht niet duidelijk is. En ook niet van een
kind dat tijdens de schemering voor Sjabbat geboren is [omdat het niet zeker is of de schemering tot de Sjabbat hoort of
niet]. En ook een kind dat besneden geboren werd mag niet op Sjabbat besneden worden, want Beit Sjammai zegt dat
bij zo’n kind toch nog bloed moet worden afgenomen [metsitsa]. Maar Beit Hillel vindt dat niet nodig.
R. Sjim’on ben Elazar zegt: Over een kind dat besneden geboren is, zijn Beit Sjammai en Beit Hillel en het erover eens
dat het nog eens besneden moet worden, maar over iemand die tot het Jodendom bekeert is, terwijl hij al besneden was,
daarvan zegt Beit Sjammai dat men van hem nog bloed moet afnemen, maar Beit Hillel vindt dat niet nodig. [De
halacha is volgens Beit Sjammai en zowel bij een kind dat besneden geboren werd als bij een geer moet het bloed van
het verbond vloeien (Sj.A. J.D. 268:1).]

De Gemara vraagt: Wat is het twijfelgeval waar de Misjna en de Baraita het over hebben?
De Gemara antwoordt: Een baby waarvan het niet duidelijk is of hij in de zevende of in de achtste maand geboren is.
De besnijdenis van een baby die in de achtste maand geboren werd, is namelijk verboden, omdat verondersteld wordt
dat hij het niet zal overleven. Dus in geval van twijfel mag men daarvoor niet Sjabbat overtreden.
Rav heeft gezegd dat hij uit de Baraita begrijpt dat Beit Sjammai en Beit Hillel ook van mening verschillen over een
baby die besneden geboren is, en volgens hem hoeft er dan geen bloed van het verbond te worden afgenomen.
Sjmoeël echter volgt R. Sjim’on ben Elazar's interpretatie van de Baraita, d.w.z. dat Beit Hillel het ermee eens is, dat dit
bij een baby die besneden geboren is, wel moet gebeuren en dat er alleen een verschil van mening is over een
bekeerling die al besneden is.
De Gemara vermeldt het geval van de zoon van R. Ada bar Ahava, die besneden geboren werd. R. Ada bar Ahava vroeg
aan dertien besnijder's het bloed van het verbond af te nemen, maar allen weigerden, omdat het Sjabbat was en ook
omdat Beit Sjammai het dan niet toe stond, wegens twijfel. Daarop deed R. Ada bar Ahava het zelf, en beschadigde de
genitaliën van het kind. Rav Ada beschouwde dit als een straf voor het feit dat hij niet naar Rav had geluisterd en Rav
Nachman beschuldigde hem er ook nog van Sjabbat te hebben overtreden volgens Sjmoeël. Het probleem bij een kind
wat besneden geboren lijkt te zijn, is dat het niet duidelijk is of er een voorhuid is, maar dat die weggedrukt is in het
vlees, of dat er geen voorhuid is.
Rav Ada meende echter dat volgens R. Sjim’on ben Elazar een besneden kind geboren wordt met een voorhuid die in
het vlees gedrukt zit, zodat er wel degelijk een voorhuid aanwezig is, die op tijd besneden moet wordt, volgens Sjmoeël.
R. Ada baseerde zich op de interpretatie van Rav Josef, die zei dat volgens R. Sjim’on ben Elazar bij een dergelijk kind
de voorhuid zeker aanwezig, maar weggedrukt is.

Acht dagen wachten voor de besnijdenis
R. Assi heeft gezegd: Ieder kind, waarvan de moeder tamee wordt ten gevolge van de bevalling, moet op de achtste dag
besneden worden, maar een kind waarvan de moeder niet tamee wordt ten gevolge van de bevalling, wordt op de eerste
dag besneden. [Dit betreft een vrouw die met de keizersnee verlost is of een niet-Joodse vrouw die een kind krijgt en
daarna, samen met haar kind tot het Jodendom toetreedt. Het kind wordt, na de bekering, als een nieuw geboren kind
beschouwd, van een moeder die niet tamee was ten gevolge van zijn geboorte, want de toema van een kraamvrouw
geldt alleen voor Joodse vrouwen (Rasji).]
Abbajjé is het niet eens met R. Assi: Vóór Matan Tora waren er nog geen Joden, en dus waren de vrouwen na de
bevalling niet tamee. Toch werden de kinderen op de achtste dag besneden!
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R. Assi antwoordt: De wet dat een kind alleen op de achtste dag besneden moet worden als zijn moeder tamee is
geworden van de bevalling, ging pas in werking met Matan Tora.
De Gemara citeert een Baraita, waaruit blijkt dat er een meningsverschil is tussen de Tannaïem over het standpunt van
R. Assi: Er is een geval van een Kena’anitische slaaf die in het huis geboren is, en op de eerste dag besneden wordt, en
één die op de achtste dag besneden wordt, en er is een geval van een van slaaf die met geld gekocht is en op de eerste
dag besneden wordt en één die op de achtste dag besneden wordt. Als men een zwangere Kena’anitische slavin koopt,
die vervolgens een zoon baart, dan is dat kind gekocht, maar wordt op de achtste dag besneden. Maar als het kind al
geboren was, wanneer het met de moeder gekocht wordt, dan wordt het op de eerste dag besneden. Wanneer de slavin
gekocht werd en pas zwanger werd in slavernij, dan wordt haar kind op de achtste dag besneden, maar Rav Chama [ook
een Tanna] maakt verschil of de slavin na de aankoop al in het mikwe geweest is, wanneer zij het kind baart. Zo niet,
dan wordt volgens hem het kind op de eerste dag besneden, zo wel, dan op de achtste dag.
De Gemara concludeert dat het voor de Tanna Kamma geen verschil maakt of de slavin al in het mikwe geweest is. In
beide gevallen wordt het kind volgens de Tanna Kamma op de achtste dag besneden. Dit is dus in tegenstelling tot wat
Rav Assi zegt, want als de Kena’anitische slavin nog niet in het mikwe geweest is, wordt zij nog niet tamee door de
bevalling en toch wordt het kind op de achtste dag besneden.
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De Gemara analyseert de vier gevallen van de Baraita:
1. Een slavin werd gekocht, wordt zwanger en bevalt van een kind en later doet haar meester haar in het mikwe. De
vrouw werd niet tamee bij de bevalling en haar kind wordt dus op de eerste dag besneden, hoewel het in huis geboren
werd.
2. Idem, maar de meester deed haar eerst in het mikwe, en pas daarna beviel zij van het kind, dan werd zij dus tamee bij
de bevalling en het kind wordt op de achtste dag besneden. Dit is het geval van het kind dat in huis geboren werd en op
de achtste dag besneden werd.
3. Een slavin werd gekocht, en zij was al zwanger. Dus het kind werd mee gekocht. De meester doet haar in het mikwe
en daarna bevalt zij. De vrouw wordt dus tamee van de bevalling en het kind, dat gekocht is, wordt op de achtste dag
besneden.
4. Een slaaf wordt gekocht en op de eerste dag besneden, ook al is de moeder al in het mikwe geweest, wanneer het nog
ongeboren kind door iemand anders gekocht wordt. Daar de meester van het kind niet ook de eigenaar is van de
moeder, wordt het kind niet beschouwd als te zijn geboren in het huis en dus wordt het op de eerste dag besneden.
[Hetzelfde geldt als een slavin gekocht werd, terwijl zij zwanger was, maar zij bevalt eerst en gaat pas daarna in het
mikwe. Nu werd de vrouw niet tamee door de bevalling en het met de moeder samen gekochte kind wordt dus op de
eerste dag besneden (Rasji)].

Hoe kan een besnijdenis op Sjabbat worden gedaan?
Een Baraita: RABBAN SJIM’ON BEN GAMLIËL HEEFT GEZEGD: EEN KIND DAT DE EERSTE DERTIG DAGEN NA DE GEBOORTE
OVERLEEFT, WORDT NIET MEER VERDACHT NIET LEVENSVATBAAR TE ZIJN. [Een kind dat bij de geboorte een gebrek
heeft, zodat we vrezen dat het niet levensvatbaar is, maar dat dertig dagen in leven blijft, beschouwen we buiten
gevaar.]
De Gemara concludeert: zolang het kind nog geen dertig dagen leeft, is het onzeker of het levensvatbaar is. Hoe kunnen
we dan een kind op Sjabbat besnijden? [Op de achtste dag is het van geen enkel kind zeker dat het levensvatbaar is en in
geval van twijfel mogen we Sjabbat niet overtreden. En toch gebiedt Tora ons een kind op de achtste dag te besnijden!]


