
zondag 18 september 2005 ה"ד אלול תשס" ראשון ייום

Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 139

Door Zwi Goldberg, zwigold@netvision.net.il , www.hoor-israel.org

De oorzaak van Joods lijden
Er werd geleerd in een Baraita: R. JOSÉ BEN ELISHA ZEGT: WANNEER JE EEN GENERATIE ZIET DIE DOOR VEEL
ELLENDE GEPLAAGD WORDT, ONDERZOEK DAN DE DADEN VAN DE RECHTERS VAN ISRAEL VAN DIE GENERATIE , want alle ellende komt door de
corruptie van de rechters van Israel, zoals er geschreven staat in Micha 3:11-12: „Hun leiders spreken recht voor geld en de
priesters zijn te huur en de profeten profeteren voor geld. Daarom zal Zion worden omgeploegd als een veld en Jeruzalem zal een
puinhoop worden en de Tempelberg zal als een hoog bos worden.”

De volgorde van de Geoela [verlossing] van Israël
De Gemara leert vervolgens de volgorde van de Geoela [verlossing] van Israël, moge het spoedig komen in onze tijd, uit de verzen
van het eerste hoofdstuk van Jesjajahoe (1:25-26), waar staat dat Hasjem niet zal toestaan dat de Sjechina weer terug zal keren
naar Israël, voordat de corrupte rechters en ambtenaren van Israël zullen zijn verdwenen en de rechtspraak zal hersteld zijn zoals in
het begin [zoals wij in de achtste beracha van de Sjemonee Esree vragen]. De G-ddelijke aanwezigheid is afhankelijk van
rechtvaardige rechters, zoals er staat geschreven in Psalmen 82:1: „G-d staat te midden van de G-ddelijke vergadering” en dat slaat
op de rechtbanken (Maharal)].
De Geleerde Oela heeft gezegd dat Jeruzalem alleen door de verdienste van tsaddaka [liefdadigheid] gered zal worden, zoals er
geschreven staat (Jesjajahoe 1:27): „Zion zal gered worden door [rechtvaardige] rechtspraak en de [bannelingen die] terugkeren
door tsaddaka.”

Verdere gevolgen van corrupte rechtspraak
Reisj Lakisj verklaart de betekenis van Jesjajahoe 59:3: „Jullie handen zijn bevuild met bloed,” dat zijn de corrupte rechters; „en jullie
vingers met onrechtvaardigheid,” dat zijn de rechtbankgriffiers die valse documenten opstellen; „jullie lippen hebben leugens
gesproken,” dat zijn de advocaten, „en jullie tong spreekt slechtheid” dat zijn de rechtspartijen die door hun advocaten getraind
worden om te liegen.

Soepelheid bij een mitswa mid’Rabbanan buiten Israël
Er is een algemene regel dat een mitswa die geldt voor de aarde of voor zijn producten, alleen mid’Oraita van toepassing is voor
Erets Jisraël en niet buiten Israël, hoewel de Rabbijnen het in sommige gevallen ook hebben voorgeschreven buiten Israel. De
Gemara noemt de regel dat wanneer er echter een discussie is tussen de Geleerden of er überhaupt een dergelijke Tora-verplichting
voor het Land Israël bestaat, de soepele mening van die discussie buiten Israël gevolgd wordt. Kilei hakerem [het mengen van
zaden in een wijngaard] is een voorbeeld van een verbod dat mid’Oraita alleen geldt voor Ererts Jisraël, maar dat de Rabbijnen ook
buiten Israël verplicht gesteld hebben. Er is echter een discussie in een Baraita over de vraag of het zaaien van warkruid [cuscuta] in
een wijngaard is toegestaan, R. Tarfon zegt dat het geen kilajim is, de Geleerden zeggen van wel. Het gevolg is dus, dat het binnen
Israël verboden is, maar buiten Israël is het toegestaan, overeenkomstig de soepele mening van R. Tarfon. Echter R. Menasja
besloot dit niet te vertellen aan de bewoners van Basjkar, omdat zij geen Tora-geleerden waren en hij vreesde dat zij deze
soepelheid onterecht ook op andere gebieden zouden toepassen.

Daf 139b
Voorschriften betreffende de begrafenis van een dode op Jom Tov
Het is door de Rabbijnen verboden om aan een niet-Jood te vragen iets op Sjabbat of Jom Tov te doen, dat een Jood niet mag
doen. Verder is het verboden om op Sjabbat of Jom Tov te begraven, omdat men dan in de grond moet graven, hetgeen mid’Oraita
verboden is. De Gemara vermeldt dat R. Jochanan het toestond om op een Jom Tov die op vrijdag of zondag valt, aan niet-Joden te
vragen om een dode te begraven, omdat anders het lijk twee dagen (of meer) onbegraven blijft en zal ontbinden, hetgeen
oneerbiedig is. R. Jochanan stond het in dit geval toe om het hierboven genoemde Rabbijnse verbod terzijde te schuiven, wegens
de menselijke waardigheid.
Rawa leert: als de eerste dag Jom Tov op zondag valt, mag men een niet-Jood met de begrafenis belasten. Wanneer zondag de
tweede dag Jom Tov is (en de eerste dag Jom Tov dus op Sjabbat valt), dan mogen de Joden zelf begraven, want sinds de
invoering van de vaste kalender is de tweede dag Jom Tov mid’Rabbanan en mag, voor wat betreft begraven, beschouwd worden
als een werkdag. [De Rama schrijft echter (526:4) dat wanneer er niet-Joden beschikbaar zijn, men het op de tweede dag Jom Tov
hen moet laten doen, net als op de eerste dag Jom Tov.] Dit alles geldt ook voor de tweede dag Rosj Hasjana.

Het dragen van ongeldige tsietsiet op Sjabbat
Wie een vierhoekig kleed draagt zonder tsietsiet, maakt zich schuldig aan het dragen van een vierhoekig kleed zonder tsietsiet, maar
hij draagt een kledingstuk en op Sjabbat overtreedt hij daarmee dus niet het draagverbod op resjoet harabbiem. Wanneer er echter
onvolledige tsietsiet aan het kledingstuk zitten, bijvoorbeeld als er slechts aan drie van de vier hoeken tsietsiet zitten, hebben die
geen enkel nut, en vormen zijn een last voor de drager en hij overtreedt daarmee het draagverbod op Sjabbat, behalve dat hij ook
het voorschrift van de tsietsiet overtreedt. De Gemara zegt echter dat als iemand op Sjabbat uitgaat naar resjoet harabbiem met een
baldakijn om zijn lichaam gewikkeld, waaraan koorden zitten om het baldakijn mee vast te maken aan het bed, hij niet het
draagverbod overtreedt, omdat de koorden van het baldakijn slechts van ondergeschikte betekenis zijn, maar de tsietsiet aan een
talliet zijn kostbaar en hebben nut, want als de drager ook aan de vierde hoek tsietsiet bevestigt, zijn zij geldige tsietsiet en daarom
vormen de ongeldige tsietsiet een last, waarmee men niet op Sjabbat over resjoet harabbiem mag lopen.
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Een toegestaan gebruik van een zeefdoek op Sjabbat
We hebben gezien dat het verboden is om op Jom Tov een zeefdoek op te spannen en daar wijn door te zeven. Rabba bar Rav
Hoena zegt dat als men de zeefdoek opspant om er granaatappelen in te bewaren, dan mag men er vervolgens ook wijn door
zweven. Rasji verklaart dat dit is toegestaan omdat het verboden is een zeefdoek op te spannen op Sjabbat of Jom Tov omdat dit
een werkdag-handeling is maar wanneer de doek voor een ander doel wordt opgespannen, dan mag men er wijn door filtreren.
Andere Risjoniem menen dat het verbod gebaseerd is op het opzetten van een oheel, en als men een doek ophangt om er
granaatappelen in te bewaren, wordt hij anders opgehangen en lijkt niet meer op een oheel.

Bier brouwen op Chol Hamo’eed
Het is verboden om op Chol Hamo’eed [Soekot] bier te brouwen voor gebruik na de feestdagen, maar het is toegestaan om bier te
brouwen voor onmiddellijk gebuik. Wie nog voldoende bier heeft voor de chol Hamo’eed, maar bier wil brouwen voor na de
feestdagen, mag het brouwverbod omzeilen door nu te brouwen voor onmiddellijk gebruik en het bier dat hij nog bezit, te bewaren
voor na de feestdagen.

Een gat in een wijnvat stoppen met een knoflookteentje
Het is verboden om een gat in een wijnvat te stoppen met bijvoorbeeld een houten plug, want daarmee overtreedt men het Tora-
verbod van tikoen, reparatie van een voorwerp. Wanneer men het gat stopt met een teentje knoflook, overtreedt men een Rabbijns
verbod (geen Tora-verbod want dit is niet de normale manier van een gat stoppen en het is ook geen permanente reparatie, want
men kan het knoflookteentje daar niet laten zitten). Een slimme jonge Tora-student wist dit verbod te omzeilen door te zeggen dat hij
het teentje knoflook daar alleen in de gat van het wijnvat had gelegd om het daar tijdelijk te bewaren.

Misjna
MEN MAG WATER OVER WIJNDROESEM GIETEN, ZODAT DE DROESEM HELDER WORDT. [Men mag water gieten over de in een zeef
achtergebleven droesem van wijn, die daar vóór Sjabbat door gezeefd werd. In die droesem zit nog wijn. Door water over de
droesem te gieten, loopt de wijn er samen met het water uit. Dit is geen selecteren en is dus toegestaan.] EN MEN MAG WIJN DOOR
KLEREN FILTREREN OF DOOR EEN MAND VAN PALMTAKKEN. [Het betreft hier (volgens de meeste Risjoniem) wijn waar de droesem al is
uitgefiltreerd maar waar nog wat ongerechtigheden in zijn achtergebleven. Dat te filtreren door een kledingstuk is ongebruikelijk en
daarom toegestaan op Sjabbat.] EN WE MOGEN EEN EI IN EEN MOSTERDZEEF PLAATSEN. [Het eigeel werd aan de gezeefde mosterd
toegevoegd voor de kleur. Daartoe werd een ei boven een zeef gebroken en het dunnere eigeel gaat dan door de zeef heen en het
dikkere eiwit blijft daarin achter. De Gemara zal verklaren waarom dit niet selecteren is.] WE MOGEN INNUMLIEN [een soort drank]
MAKEN OP SJABBAT. VOLGENS R. JEHOEDA MAG DAT OP SJABBAT [alleen] IN EEN KOP [maar niet meer dan een kopvol, want dat kost te
veel inspanning]. OP JOM TOV MAG HET IN EEN FLES GEMAAKT WORDEN . R. TSADDOK ZEGT: HET IS AFHANKELIJK VAN HET AANTAL GASTEN
[d.w.z. als er veel gasten zijn, mag men op Sjabbat meer dan een kopvol maken of bedoelt hij dat men op de tussendagen van Jom
Tov alleen een flesvol mag maken als er meer gasten zijn?].


