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Bouw van een oheel op Sjabbat
We hebben op de vorige daf geleerd dat het door Tora verboden is een permanente oheel [tent] te bouwen op Sjabbat
en dat de Geleerden daaraan toegevoegd hebben dat ook de bouw van een tijdelijke constructie verboden is. Ook constructies die doen
denken aan een oheel, maar daar toch niet op lijken, zijn door de Geleerden verboden en als voorbeeld noemde de Misjna het opspannen
van een doek op pennen of over een kom, om daar wijn of melk door te zeven.

Andere voorbeelden van een tijdelijke oheel
In de Gemara worden nog enkele voorbeelden genoemd van een tijdelijke oheel: een „Goed”, dat is een leren zak met een wijde mond, die
met veters kon worden dichtgetrokken en die door reizigers werd gebruikt voor het vervoer van wijn of melk, en die zij ’s nachts ophingen,
uitgespreid over stokken, met de mondopening wijd open, zodat de wind er omheen kon
cirkelen, waardoor de inhoud van de zak koel bleef en niet zou bederven. Men mag op
Sjabbat de zak niet op deze manier ophangen, omdat het dan lijkt op het opzetten van een
oheel. Voorts een „Gila”, dat is een baldakijn dat men over een bed hangt en dat aan de
bovenkant in de nok een horizontaal stuk heeft van minder dan een tefach breedt, want als
het een tefach of meer breed zou zijn, is dat een „dak”, hetgeen mid’Oraita verboden is op
Sjabbat, maar minder dan een tefach breed is het mid’Rabbanan verboden. Een derde
voorbeeld dat genoemd wordt is een bed of stoel die uit en in elkaar gezet kan worden. Ook
het opzetten daarvan lijkt op het opzetten van een oheel, en is dus verboden op Sjabbat en
Jom Tov. Een baldakijn dat over vier palen gespannen is, die onderling aan de bovenkant
met elkaar verbonden zijn met een dwarslat of dwarskoord, is zeker mid’Oraita verboden op
Sjabbat of Jom Tov.

Het opzetten van een „gewoon” bed
Een „gewoon” bed, dat reeds vóór Sjabbat in elkaar gezet is, maar dat, om ruimte te besparen, op zijn kant is gezet, mag men op Sjabbat (of
Jom Tov) op zijn poten zetten, ook al lijkt de ruimte onder het bed daardoor op een oheel, omdat men daarmee geen oheel maakt, maar
men zet eenvoudig het bed op zijn plaats. Ook een opklapbed of vouwbed en een opklapstoel mag men op Sjabbat en Jom Top uitklappen
en neerzetten.

Het is toegestaan iets toe te voegen aan een tijdelijke oheel
Het is ook toegestaan om iets toe te voegen aan een tijdelijke oheel. De Gemara noemt hierbij als voorbeeld een „talliet kefoela”, een
opgevouwen kleed, dat is uitgespannen over vier stokken, en waaronder men voor de zon of regen kan schuilen. Dit is op Sjabbat verboden
op te zetten, maar wanneer het er al voor Sjabbat stond en het kleed zat met koorden of iets dergelijks opgevouwen of opgerold
vastgemaakt aan de stokken, dan mag men het kleed op Sjabbat uitvouwen of uitrollen, want dit wordt beschouwd als een toevoeging van
een reeds bestaande oheel.

Het ophangen van een gordijn
Het is toegestaan om een gordijn of parochet voor een deuropening te hangen, want de geleerden hebben alleen het maken van een dak
verboden. Men moet bij het ophangen van het gordijn er wel opletten dat men geen dak vormt van een tefach of meer. Het is echter
verboden om een scherm op te stellen dat halachische gevolgen heeft, zoals een mechitsa in een sjoel om het gedeelte voor de vrouwen af
te scheiden van de mannen.

Daf 138b
Een hoed met een brede rand
Er is een discussie in de Gemara of een hoed met een brede rand (van een tefach of meer) beschouwd moet worden als een oheel (en dan
dus verboden is) of niet. Eén verklaring van de tegenstelling is, dat het verboden is om zo’n hoed te dragen als hij makkelijk door de wind
kan worden weggeblazen, zodat men hem dan in de hand over resjoet harabbiem zou vervoeren (hetgeen verboden is), maar als de hoed
stevig op het hoofd zit, zodat hij niet makkelijk afwaait, is het toegestaan. De Misjna Beroera (301:152) schrijft dat het de gewoonte is om
onze hoeden op Sjabbat te dragen, ook al is de rand een tefach breed, omdat men de mening van Rasji volgt, die meent dat het verbod op
het opzetten van een oheel niet geldt voor een hoed, omdat het een kledingstuk is, althans daar waar dit de gewoonte is. De M.B. schrijft
daar ook dat sommigen hun grote talliet niet op Sjabbat over hun hoed droegen, om te voorkomen dat zij daarmee een oheel zouden
opzetten en zo ontstond de gewoonte om helemaal geen talliet over het hoofd te dragen, ook niet als men alleen een kipa (keppeltje) droeg.
De M.B. voegt daaraan toe dat er geen enkele grond of reden voor deze gewoonte is.

Tora zal niet vergeten worden
De Rabbijnen leerden in een Baraita: TOEN ONZE RABBIJNEN DE WIJNGAARD VAN JAVNE BINNENGINGEN, ZEIDEN ZIJ: DE TORA ZAL UITEINDELIJK
DOOR ISRAËL VERGETEN WORDEN, WANT ER STAAT GESCHREVEN (Amos 8:11,12): ZIE, DE DAGEN ZULLEN KOMEN, ZO ZEGT HASJEM, DAT IK HONGER
ZAL ZENDEN IN HET LAND, NIET EEN HONGER NAAR BROOD EN GEEN DORST NAAR WATER, MAAR OM DE WOORDEN VAN HASJEM TE HOREN. Dit
impliceert dat de woorden van Hasjem vergeten zullen worden. Maar Rabbi Sjim’on bar Jochai zei in een andere Baraita: „CHAS WESJALOM
DAT TORA ZOU WORDEN VERGETEN DOOR ISRAEL, ER IS IMMER S GESCHREVEN (Dewariem 31:21): „WANT HET ZAL NIET WORDEN VERGETEN UIT DE
MOND VAN DE NAKOMELINGEN [van het volk]. WAT BETEKENT DAN DE PROFETIE VAN AMOS? DAT MEN ZAL ZOEKEN NAAR EEN DUIDELIJKE
HALACHISCHE BESLISSING, MAAR DIE NIET ZAL VINDEN. [D.w.z. er zal geen eenstemmige halachische mening zijn, maar er zullen steeds
meningsverschillen zijn en geen duidelijke halachische uitspraken. Dit leidt tot scheiding tussen de Joden.]
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