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Hermafrodiet (vervolg)
De Gemara vervolgt: De Baraita in Sifra onderaan de vorige Daf, waarin staat dat een hermafrodiet geen Tora vastge-
stelde waarde heeft, is een anonieme Baraita en anonieme Baraitot in Sifra geven doorgaans de mening van Rabbi
Jehoeda weer!
Nog een bewijs dat Rabbi Jehoeda een hermafrodiet in het algemeen niet als mannelijk beschouwt: Rav Nachman bar
Jitschak heeft gezegt: De Misjna [in Para 5:5] leert: Iedereen is geschikt om te heiligen [Om het stof (van de Tempel
vloer) in het ontzondigingswater te doen (Rasji)], behalve een doofstomme dwaas en een minderjarige. Rabbi Jehoeda
staat het een minderjarige toe, maar hij keurt een vrouw en een hermafrodiet af. [Vrouwen, omdat er in Numeri 19:17
staat: „Hij zal het water bij de as voegen.” En geen hermafrodiet, omdat die misschien geen man maar een vrouw is
(Rasji).]
En waarom zegt R. Jehoeda dat een hermafrodiet wel op Sjabbat besneden mag worden? Omdat er geschreven staat
[Genesis 17:10]: „Jullie zullen iedere man besnijden.” Het woordje ‘ieder’ houdt ook een hermafrodiet in.

De Besnijdenis op Sjabbat van een baby die niet acht dagen oud is
Misjna ALS IEMAND BIJ VERGISSING EEN BABY VAN MINDER DAN ACHT DAGEN OP SJABBAT BESNIJDT, IS HIJ EEN
ZONDOFFER SCHULDIG [omdat hij onopzettelijk het Tora-verbod overtreden heeft om een wond te maken op Sjabbat].
WANNEER IEMAND EEN BABY VAN NEGEN DAGEN OUD OP SJABBAT BESNIJDT, DAN VERKLAART RABBI ELIËZER HEM EEN
ZONDOFFER SCHULDIG [want alleen een kind van precies acht dagen mag op Sjabbat besneden worden], MAAR RABBI
JEHOSJOEA SPREEKT HEM VRIJ [omdat hij in ieder geval de mitswa deed van de besnijdenis, maar het kind van minder
dan acht dagen oud moest nog niet besneden worden, dus zijn besnijdenis was geen mitswa].

Gemara Rav Hoena en Rav Jehoeda verklaren, op basis van een Baraita, dat Rabbi Eliëzer en Rabbi Jehosjoea het met
elkaar eens zijn in het eerste geval van de Misjna en alleen in het tweede geval van mening verschillen. En zij baseren
zich daarbij op de voorschriften voor een chataat wegens afgoderij [want dat dient als model voor de voorschriften van
een zondoffer]. Wie onopzettelijk het verbod op afgoderij overtreedt, is een chataat schuldig en Rabbi Eliëzer vergelijkt
de onopzettelijke overtreding van het maken van een wond op Sjabbat daar mee. D.w.z., wie onopzettelijk een Tora-
verbod overtreed, is een chataat schuldig. En R. Jehosjoea maakt onderscheid: bij de afgoderij wordt geen mitswa
gedaan, bij de besnijdenis wel.
Een Baraita geeft een andere versie van de discussie tussen R. Eliëzer en R. Jehosjoea: Rabbi Meïer zegt: Rabbi Eliëzer
en Rabbi Jehosjoea zijn het erover eens dat wie een kind van negen dagen oud op Sjabbat besnijdt, is vrijgesteld [van
een chataat], maar betreffende een kind van zeven dagen oud verplicht R. Eliëzer hem tot een chataat en R. Jehosjoea
spreekt hem vrij [want hoewel de moheel geen mitswa gedaan heeft, had hij in gedachten dat hij een mitswa deed].
Rav Jehoeda verklaart het dispuut: Zoals men voor het onopzettelijk overtreden van het verbod op afgoderij een chataat
schuldig is, zo is men dat ook bij het onopzettelijk toedienen van een wond op Sjabbat, hetgeen verboden is [behalve bij
een baby van precies acht dagen oud, die besneden moet worden op Sjabbat, omdat Tora dat expliciet zo voorschrijft].
Maar R. Jehosjoea maakt onderscheidt: bij afgoderij doet men geen mitswa, maar hier, bij de besnijdenis wel [ten
minste, dat dacht de moheel].
Rabbi Chia vertelt een andere versie van de Baraita: Rabbi Meïer zegt: Rabbi Eliëzer en Rabbi Jehosjoea zijn het erover
eens dat wie een kind van negen dagen oud op Sjabbat besnijdt, schuldig is, maar ze verschillen van mening over een
kind van zeven dagen oud. Rabbi Eliëzer verklaart dat hij een chataat schuldig is en Rabbi Jehosjoea spreekt hem vrij.
De Gemara wijst op het onlogische van deze deze Baraita: als het kind bij zijn besnijdenis zeven dagen oud is, wordt er
geen mitswa gedaan, maar R. Jehosjoea spreekt de moheel vrij. Maar bij een kind van negen dagen oud, wanneer er wel
een mitswa gedaan wordt, veroordeelt hij hem tot een chataat?
De School van Rabbi Jannai verklaart het als volgt: In beide gevallen waren er twee kinderen: in het eerste geval een
kind dat op vrijdag besneden had moeten worden en één dat op Sjabbat besneden had moeten worden en de moheel
heeft ze verwisselt. Daarom is hij strafbaar, want er was geen noodzaak meer om een besnijdenis op Sjabbat te doen, nu
hij dat Sjabbat-kind al op vrijdag besneden had. In het tweede geval had ook het ene kind op Sjabbat besneden moeten
worden, maar het andere op zondag en ook deze twee kinderen heeft hij verwisseld. Daar er nu wel een noodzaak was
om een kind op Sjabbat te besnijden, is de moheel vrijgesteld.

Uitstel van de besnijdenis bij een gezonde baby
Misjna EEN [gezond] KIND WORDT SOMS BESNEDEN OP DE ACHTSTE, NEGENDE, TIENDE, ELFDE OF TWAALFDE DAG,
NIET EERDER EN NIET LATER. NORMALITER WORDT HET OP DE ACHTSTE DAG BESNEDEN, MAAR ALS HIJ GEBOREN WERD
TIJDENS DE SCHEMERING, WORDT HIJ BESNEDEN OP DE NEGENDE DAG. [We weten niet of de schemering tot de vorige of
tot de volgende dag hoort en daar een kind niet besneden mag worden binnen acht dagen, stellen we de besnijdenis uit
tot de negende dag (Rasji).] WANNEER HET KIND TIJDENS DE SCHEMERING OP VRIJDAGAVOND GEBOREN WERD, DAN
WORDT HIJ OP DE TIENDE DAG BESNEDEN [d.w.z. op zondag, want misschien is hij op Sjabbat geboren en dan mogen we
hem niet op vrijdag besnijden, want dat is dan de zevende dag, en we mogen hem niet op Sjabbat besnijden, want
misschien is hij op vrijdag geboren en dan is Sjabbat de negende dag en een uitgestelde besnijdenis mag niet op Sjabbat
gedaan worden (Rasji).] WANNEER [het kind tijdens de schemering op vrijdag avond geboren werd en] JOM TOV VALT
OP ZONDAG, DAN WORDT HIJ BESNEDEN OP DE ELFDE DAG [dus op maandag, want het wordt in ieder geval een
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uitgestelde besnijdenis en die mag ook niet op Jom Tov gedaan worden (Rasji).] EN WANNEER DE TWEE DAGEN ROSJ
HASJANA OP ZONDAG EN MAANDAG VALLEN [en het kind werd geboren tijdens de schemering van vrijdagavond], DAN
WORDT HET BESNEDEN OP DE TWAALFDE DAG [dus op dinsdag].
ALS EEN KIND ZIEK IS, WORDT HIJ NIET EERDER BESNEDEN DAG TOT HIJ BETER IS.

Besnijdenis van een ziek kind
Gemara Sjmoeël heeft gezegd dat we met de besnijdenis zeven dagen wachten nadat het kind hersteld is van een
koorts.
De Gemara vraagt of dat betekent dat men zeven maal 24 uur wacht?
Een Baraita leert: DE DAG VAN ZIJN HERSTEL IS ALS DE DAG VAN ZIJN GEBOORTE. Dat wil zeggen, zoals we bij de
geboorte niet 7 24 uur wachten, zo hoeft dat ook niet bij zijn herstel van een ziekte.
De Gemara verwerpt het bewijs: Bij de geboorte hoeven we niet te wachten, maar bij een kind dat ziek geweest is,
wachten we de volle 24 uur.

Misjna HET VOLGENDE MAAKT DE MILA ONGELDIG: ALS HET VLEES NOG HET GROOTSTE DEEL VAN DE GLANS BEDEKT.
WIE NOG ZULKE VLEES RESTEN HEEFT, MAG GEEN TROEMA ETEN [een Kohen]. WANNEER EEN KIND ZO DIK IS, DAT HET
LIJKT ALSOF HIJ NIET BESNEDEN IS, DAN MOET DAT HERSTELD WORDEN WEGENS HET UITERLIJK.

Sjabbat 137b
WANNEER MEN BESNEDEN HEEFT, MAAR HET MEMBRAAN ONDER DE VOORHUID NIET NAAR ACHTEREN GESCHOVEN HEEFT
[dus er is geen pria gedaan], DAN IS DE MILA ONGELDIG .

Gemara R. Avina heeft gezegd: ook als de huid alleen het grootste deel van de hoogte van de glans bedekt, is de mila
ongeldig.
Sjmoeël heeft gezegd: als bij een dik kind de voorhuid de glans ook nog bedekt als het lid in erectie is, dan moet hij
nogmaals besneden worden, anders niet. Dit wordt bevestigd in een Baraita. [Volgens Tora is hij dan voldoende
besneden, maar de Rabbijnen eisen dat de overtollige huid wordt verwijderd (Rambam, Hil. Mila 2:5).]

De berachot bij de besnijdenis
Een Baraita: DE MOHEEL ZEGT: „[Gezegend bent U, Hasjem, onze G-d, Koning van de wereld,] DIE ONS GEHEILIGD
HEEFT MEN ZIJN GEBODEN EN ONS GEBODEN HEEFT OMTRENT DE BESNIJDENIS.” DE VADER ZEGT [daarna]: „[…] DIE ONS
GEHEILIGD HEEFT MET ZIJN GEBODEN EN ONS GEBODEN HEEFT HEM OP TE NEMEN IN HET VERBOND VAN AVRAHAM
AVINOE.” DE AANWEZIGEN ROEPEN DAN: „ZOALS HIJ IS OPGENOMEN IN HET VERBOND, ZO MOGE HIJ OPGENOMEN
WORDEN IN DE TORA, IN HET HUWELIJK EN IN HET DOEN VAN GOEDE DADEN.” IEMAND VAN DE AANWEZIGEN ZEGT DAN
[over een beker wijn, waarover hij eerst de beracha over wijn maakt]: „GELOOFD BENT U, HASJEM, ONZE G-D, KONING
DER WERELD, DIE ZIJN BEMINDE AVRAHAM VAN DE MOEDERSCHOOT AF HEILIGDE EN DE WET VAN DE BESNIJDENIS AAN
ZIJN LICHAAM HECHTTE. D IE UIT HEM VOORTKWAMEN, MERKTE HIJ MET HET TEKEN VAN HET VERBOND. DAAROM EN ALS
LOON DAARVOOR GEBOOD ONS DE LEVENDE G-D, ONS DEEL EN ONZE ROTS, ONZE GELIEFDE NAKOMELINGSCHAP VAN
VERDERF TE VRIJWAREN, OMDERWILLE VAN Z IJN VERBOND, DAT HIJ AAN ONS LICHAAM GEHECHT HEEFT. GEZEGEND
BENT U, HASJEM, DIE HET VERBOND GESLOTEN HEEFT.”
De Baraita vervolgt met de berachot voor een geer [iemand die tot het Jodendom over gaat] en voor een slaaf.

EINDE HOOFDSTUK NEGENTIEN


HOOFDSTUK TWINTIG – TOLIEN

Een van de toledot van melèchet ‘Bonee’ [bouwen] is het verbod op de bouw van een permanente oheel [tent] op
Sjabbat. Wie een permanente oheel uitspreidt en opzet op Sjabbat, overtreedt dus het Tora-verbod op Bonee – bouwen.
De Geleerden hebben daar het een en ander aan toegevoegd en hebben ook het opzetten van een tijdelijke oheel
verboden op Sjabbat, om te voorkomen dat men de tijdelijk opgezette oheel permanent zou laten staan en zo het Tora-
verbod zou overtreden (Rambam, Hilchot Sjabbat 22:27).
Wanneer men een doek uitspant op pennen, kan men daar wijn of melk door zeven. Maar de uitgespannen doek lijkt op
een tijdelijk opgezette oheel. Dus dat mag men niet doen op Sabbat. Wanneer men een poreuze zak in een kom laat
zakken, en de randen van de zak stevig bevestigt rondom de rand van de kom, dan kan men daar wijn door zeven,
waarbij de droesem van de wijn in de zak achterblijft en de wijn in de kom terecht komt. Het ophangen [tolien] van een
dergelijke zak lijkt op het tijdelijk opzetten van een oheel, een handeling die ook op Jom Tov verboden is.
De Misjna behandelt een discussie over het verschil tussen Sjabbat en Jom Tov in verband met het opzetten van een
oheel.

Misjna RABBI ELIËZER ZEGT DAT MEN EEN ZEEF WEL MAG OPSPANNEN OP JOM TOV, OM DAARMEE WIJN DE ZEVEN, DIE
OP JOM TOV GEBRUIKT GAAT WORDEN, OMDAT HIJ DIT BESCHOUWT ALS EEN ONDERDEEL VAN VOEDSELBEREIDING, MAAR
NIET OP SJABBAT, WANT DAN MAG MEN GEEN VOEDSEL BEREIDEN. MAAR ALS DE ZEEF AL OPGESPANNEN WAS VÓÓR
SJABBAT, DAN STAAT RABBI ELIËZER HET TOE DAT MEN ER DE WIJN DOOR ZEEFT. DIT LIJKT OP BOREER [SELECTEREN],
HETGEEN OP SJABBAT VERBODEN IS. MAAR R. ELIËZER STAAT HET TOE. [Rasji zegt dat dit is omdat R. Eliëzer meent dat
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dit een ongewone manier van filtreren is. Volgens Ritwa is dit toegestaan door Rabbi Eliëzer als de wijn onmiddellijk
na het filtreren gedronken wordt.]
DE GELEERDEN zijn het echter niet met R. Eliëzer eens en VERBIEDEN OOK OP JOM TOV EEN ZEEFDOEK OP TE SPANNEN,
MAAR ALS DE DOEK VÓÓR SJABBAT WAS OPGESPANNEN, MAG MEN ER VOLGENS HEN WEL OP JOM TOV WIJN DOOR
FILTREREN, ALS VOORBEREIDING TOT DE MAALTIJD, MAAR NIET OP SJABBAT. [De Rama (495:1) schrijft dat men in het
algemeen alleen voedsel op Jom Tov mag bereiden, wanneer de bereiding daarvan vóór de Jom Tom nadelig is voor de
smaak en wanneer men het vóór de Jom Tov had kunnen doen, maar niet gedaan heeft, mag men het op Jom Tov wel
doen, maar anders dan normaal.]

Gemara Op Daf 125b leerden wij in een Misjna dat Rabbi Eliëzer wel toestaat om een dakraam te sluiten met een luik
dat reeds aan het huis bevestigd is, maar dat verbiedt als het luik niet vast zit aan het huis, omdat dit dan een tijdelijke
oheel vormt. Hoe kan hij dat dan hier [in onze Misjna] wel toestaan? (De Geleerden staan het sluiten van het dakraam
wel toe, omdat het een tijdelijke constructie is.)
Rabba bar bar Chana geeft het antwoord van R. Jochanan: R. Eliëzer en de Rabbijnen verschillen van mening over een
tijdelijke toevoeging aan een bestaande constructie. Rabbi Eliëzer verbiedt dat, de Geleerden staan het toe.
Vraag: Hoe kan R. Eliëzer dan toestaan om een zeef op te spannen op Jom Tov, hetgeen een tijdelijke oheel is?
Antwoord: Een Baraita leert: Er is geen verschil tussen Jom Tov en Sjabbat, behalve betreffende voedselbereiding
[hetgeen wel op Jom Tov, maar niet op Sjabbat is toegestaan]. Rabbi Jehoeda staat ook de voorbereidende werkzaam-
heden van voedselbereiding op Jom Tov toe (dus volgens de Geleerden mag men alleen die werkzaamheden verrichten
op Jom Tov die direct het voedsel gereed maken voor consumptie, maar voorbereidende werkzaamheden, zoals het
scherpen van een mes, het opspannen van een zeefdoek, e.d. zijn verboden, maar R. Jehoeda staat ook dat toe). Het
uitspannen van een doek als zeef is zo’n voorbereiding en R. Eliëzer, die dit op Jom Tov toestaat, volgt dus kennelijk de
mening van R. Jehoeda. Dus terwijl R. Eliëzer het opzetten van een tijdelijke oheel verbiedt op Jom Tov, staat hij dat
toe wanneer dat dient als voorbereiding tot voedselbereiding. Daarmee is hij toegeeflijker dan R. Jehoeda, want die staat
dat alleen toe, wanneer het niet vóór Jom Tov gedaan had kunnen worden, maar R. Eliëzer staat dit zelfs toe wanneer
het wel vóór Jom Tov al gedaan had kunnen worden.


