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Hoe kan een besnijdenis op Sjabbat worden gedaan? (vervolg)
R. Ada bar Ahava antwoordt: De reden dat het is toegestaan om een besnijdenis op Sjabbat te doen, ondanks de
mogelijkheid dat het kind niet levensvatbaar is, is omdat het, wanneer het inderdaad niet levensvatbaar blijkt te zijn,
geen ontheiliging van de Sjabbat zou zijn als het besneden is, want het is dan niet erger dan als men vlees snijdt.
De Gemara werpt tegen: Maar we hebben geleerd in een Baraita dat als het niet duidelijk is of een kind een zeven-
maands kindje of een achtmaands kindje is (dat niet levensvatbaar is), wij er niet de Sjabbat voor ontheiligen. Waarom
dan niet? Als het een achtmaands kindje is en dus niet levensvatbaar blijkt te zijn, dan hebben we alleen maar vlees
gesneden op Sjabbat?
Mar, de zoon van Ravina antwoordde: De Baraita bedoelt dat men in een dergelijk twijfelgeval niet de voorbe-
reidende werkzaamheden voor de besnijdenis op Sjabbat mag doen. De Baraita geeft de mening van R. Eliëzer weer.
R. Ada bar Ahava beschouwde in zijn antwoord hierboven het achtmaands kindje al als dood. Abbajjé zei hierover:
Het is een meningsverschil tussen de Tannaïem in de volgende Baraita, of een niet-levensvatbaar kind reeds als dood
beschouwd wordt: ER STAAT GESCHREVEN [Leviticus 11:39]: „WANNEER VAN HET VEE, DAT JULLIE ETEN MOGEN, IETS
STERFT, DAN ZAL DEGENE DIE HET LIJK AANRAAKT, TAMEE ZIJN TOT DE AVOND.” DIT LEERT ONS DAT EEN JONG DAT NA
ACHT MAANDEN GEBOREN WORDT, NIET TAHOR WORDT DOOR SJECHITA. [Dus het blijft nevela – een dier dat sterf zonder
behoorlijk te zijn geslacht.] MAAR R. JOSSI, DE ZOON VAN R. JEHOEDA EN R. ELAZAR DE ZOON VAN R. SJIM’ON ZEGGEN:
DE SJECHITA MAAKT HET TAHOR. Abbajjé redeneert nu: Betekent dit niet dat de Tanna Kamma meent dat het al nevela is
voordat het sterft, omdat het dan al als ‘dood’ beschouwd wordt en de sjechita maakt het dan niet kosjer, terwijl R. Jossi
en R. Elazar menen dat het nog als een levend wezen beschouwd wordt?
Rava verwerpt de redenering van Abbajjé: Allen zijn het erover eens dat een achtmaands dier halachisch dood en dus
treife is, en de Tanna Kamma [de overige Rabbijnen] meent dat de sjechita het daarom niet kosjer kan maken. En de
reden is dat een achtmaands dier nooit levensvatbaar is. Maar R. Jehoeda en R. Elazar menen dat het wel kan.

De levensvatbaarheid van een pasgeboren dier
In een Baraita zegt Rabban Sjim’on ben Gamliël dat een pasgeboren dier niet levensvatbaar is voordat het acht dagen
oud is [en dus mag het dan nog niet geslacht worden]. De Gemara vraagt zich af of de Rabbanan het in dit opzicht met
hem oneens zijn en wiens mening zij dan wel volgen en volgens wie dan de halacha is:
Een Baraita: EEN KALF DAT OP JOMTOV GEBOREN WERD, MAG OP JOM TOV GESLACHT WORDEN [en is dus niet moektse].
Dus kennelijk zijn de Rabbijnen het niet eens met Rabban Sjim’on ben Gamliël.
De Gemara werpt tegen: De Baraita heeft het over een negenmaands dier en Rabban Sjim’on ben Gamliël is het ermee
eens dat een negenmaands dier wel op de eerste dag geslacht mag worden, want het is levensvatbaar.
De Gemara probeert opnieuw te bewijzen dat de Rabbanan het niet met Rabban Sjim’on ben Gamliël eens zijn:
Een Baraita: Rabbi Jehoeda en Rabbi Sjim’on zijn het erover eens, dat een bechor dat op Jom Tov met een gebrek is
geboren [en dus niet geofferd kan worden], op die Jom Tov onderzocht en geslacht mag worden [voor consumptie door
een Kohen. Een bechor moet aan een Kohen gegeven worden, die het moet offeren, maar als het dier een gebrek heeft,
dat het ongeschikt maakt voor de offer dienst, dan mag de Kohen het voor eigen consumptie slachten. Daartoe moet het
dier onderzocht worden. In een Misjna (Beitsa 25b-26a) verschillen R. Jehoeda en R. Sjim’on van mening of dit
onderzoek op Jom Tov mag plaatsvinden, wanneer het gebrek vóór Jom Tov ontstaan is: R. Jehoeda staat het toe, R.
Sjim’on verbiedt het (Rasji). Hier in de Baraita zijn ze het erover eens, dat als het dier met het gebrek geboren is, het op
Jom Tov onderzocht mag worden].
De Gemara verwerpt het bewijs: Het gaat hier in de Baraita over een negenmaands dier en dan is ook Rabban Sjim’on
ben Gamliël het ermee eens dat het onmiddellijk geslacht mag worden, omdat het levensvatbaar is.
Echter, Sjmoeël heeft gezegd dat de halacha volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël is, en kennelijk was er dus een
meningsverschil tussen hem en de andere Rabbijnen.

De levensvatbaarheid van een pasgeboren baby
Abbajjé verklaart bovenstaande discussie als volgt: Wanneer de baby na zijn geboorte niets anders deed dan gapen en
daarna sterft, d.w.z. dat het geen tekenen van levensvatbaarheid vertoont, dan is iedereen het erover eens dat het niet
levensvatbaar was. Het meningsverschil speelt als het kind door een ongeval sterft, bijvoorbeeld als het van een dak valt
binnen dertig dagen of door een leeuw wordt opgegeten: Rabban Sjim’on ben Gamliël beweert dat we dan veronder-
stellen dat het niet levensvatbaar was, en de Rabbanan zeggen dat we dan veronderstellen dat het wel levensvatbaar
was, omdat er geen reden is om het tegendeel te veronderstellen.
De Gemara verklaart waarom het belangrijk is te weten of het kind levensvatbaar was of niet: Voor jibboem. [Als een
man kinderloos sterft, moet zijn vrouw trouwen – jibboem doen – met zijn broer (of die moet van haar scheiden d.m.v.
chalitsa). Wanneer de vrouw een levensvatbaar kind heeft gebaard, dat door een ongeval is overleden binnen dertig
dagen, dan is zij geen jibboem verplicht, maar is vrij om te trouwen met iedereen. Als het kind niet levensvatbaar was,
wordt de man beschouwd als kinderloos te zijn gestorven en is zij jibboem verplicht.]
De Gemara vertelt twee gevallen, waarin Geleerden rouwden om hun zoon die binnen een maand na de geboorte was
overleden, omdat zij zeker wisten dat zij na de volle negen maanden zwangerschap geboren waren.

Sjabbat 136b
Er is een meningsverschil betreffende Rava’s standpunt in het volgende geval: Een weduwe baart het enige kind van



haar overleden echtgenoot en het kind sterft binnen dertig dagen. Ze denkt dat zij is vrijgesteld van jibboem en
accepteert daarom kiddoesjien.
Ravina verklaart dat volgens hem Rava gezegd heeft, dat als de tweede echtgenoot geen Kohen is, zij chalitsa nodig
heeft [omdat we dan gaan volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël en veronderstellen dat het kind niet levensvatbaar is en
zij dus met de broer van haar overleden echtgenoot moet trouwen. Wanneer die chalitsa met haar doet, kan ze bij haar
huidige man blijven, want die mag met een gescheiden vrouw trouwen]. Maar als haar tweede echtgenoot een Kohen is,
dan heeft zij geen chalitsa nodig [want de Kohen mag niet met een gescheiden vrouw of met een vrouw die chalitsa
heeft gehad, trouwen. In dit geval gaan we volgens de Rabbanan en veronderstellen dat het kind levensvatbaar was,
ondanks dat de wet normaliter volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël is, maar in dit geval gaan we volgens de soepele
meerderheid van de Rabbijnen.]
Rav Sjeravja heeft een andere versie van Rava’s uitspraak: Of haar tweede man een Kohen is of niet, zij moet chalitsa
ondergaan. [Want de halacha is in alle gevallen volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël.]
Ravina verdedigt zijn versie: Rava heeft inderdaad gepaskend zoals Rav Sjeravja rapporteerde, maar hij veranderde
de volgende dag van mening, toen Rav Sjeravja daar niet bij aanwezig was en paskende toen soepeler.
Hierop vervloekte Rav Sjeravja Ravina, omdat Ravina de halacha volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël negeerde.

Een hermafrodiet
Onze Misjna vermeldt dat Rabbi Jehoeda het toestaat om een hermafrodiet op Sjabbat te besnijden.
Rav Sjizvi heeft gezegd in naam van Rav Chisda dat Rabbi Jehoeda een hermafrodiet niet altijd in alle gevallen als een
mannelijk kind beschouwde, want een Baraita in Sifra leert dat als iemand zweert dat hij de erech [door Tora
vastgestelde waarde] van een hermafrodiet aan de Tempel zal schenken, hij niets hoeft te betalen, omdat Tora [in
Leviticus 27:3] het expliciet heeft over de vastgestelde waarde van een man en de vastgestelde waarde van een vrouw.
Dat wil dus zeggen: van wat zeker een man of zeker een vrouw is, en niet van een hermafrodiet.


