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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 140
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Daf 140a
De melacha boreer [selecteren]
De Misjna leert dat men een ei mag zeven, zodat het eigeel zich met de mosterd mengt. Waarom is dat geen boreer – selecteren?
De melacha boreer wordt gedefiniëerd als het scheiden van voedsel van afval. In het geval van het ei wordt met „afval” geen „vuilnis”
bedoeld, maar het scheiden van het ene soort voedsel dat men prefereert boven het andere en dat wat men prefereert noemt met
„voedsel” en dat wat men niet wil eten als „afval”, in vergelijking met het gewenste voedsel.
Wanneer men twee soorten voedsel voor zich heeft, die men van elkaar wil scheiden om slechts één van beide voedselsoorten te
koken, dan is dat geen scheiden van „voedsel” van „afval” en dat is toegestaan. Dus het scheiden van de eierdooier van het eiwit is
geen boreer, want beide ei-onderdelen zijn voedsel. In de Misjna wordt het eigeel alleen gescheiden voor de kleur, en dat is geen
boreer. Maar wanneer men ze van elkaar zou scheiden om het een wel en het ander niet te eten, dan zou dat wel boreer zijn.

Lasj – Kneden
De Gemara vermeldt een meningsverschil over het kneden van mosterd op Sjabbat. De melacha lasj – kneden – bestaat uit het
mengen van een vaste stof met een vloeistof, totdat een deeg ontstaat. Dit is verboden op Sjabbat. Maar wanneer het reeds vóór
Sjabbat vermengd was, in hoeverre mag men dan op Sjabbat water of wijn aan het mengsel toevoegen?
Rav zegt dat men de vloeistof mag toevoegen en door het deeg mengen met een voorwerp, maar niet met de hand, want kneden
met de hand levert een beter resultaat op dan met een voorwerp en dat laatste is daarom toegestaan.
Sjmoeël is het er niet mee eens, want hoewel kneden met de hand weliswaar beter resultaat oplevert, doet men dat alleen voor
veevoer, maar voor voedsel dat voor menselijke consumptie betemd is, kneedt men met een voorwerp en dus is juist dat volgens
hem verboden op Sjabbat, maar met de hand is het toegestaan, want dat is niet de normale manier van kneden.
Mar Zoetra vermeldt de halacha:

1. Aan mosterd dat vóór Sjabbat gekneed was, mag men vloeistof toevoegen en dat er met de hand of met een voorwerp
doorheen mengen en men mag er ook honing aan toevoegen.

2. Men mag het mengsel niet slaan (zoals men gewoonlijk doet bij kneden) maar alleen door elkaar mengen.
3. Wanneer waterkers vóór Sjabbat klein gehakt is, mag men er op Sjabbat olie, wijn en amisa [mint] aan toevoegen, maar men

mag het niet slaan, alleen mengen.

Misjna
MEN MAG GEEN CHILTIET [een plant (assa foetida volgens Ernst Kleins Ethymological Dictionary), waarvan de bladen als kruiden en
geweekt als medicijn gebruikt worden] NIET IN WARM WATER WEKEN [op Sjabbat], MAAR MEN MAG HET WEL IN AZIJN DOPEN (want dan
wordt het ook door gezonde mensen gegeten].
MEN MAG WIKKE [een soort bonen, gebruikt als veevoer] NIET IN WATER LATEN WEKEN [op Sjabbat] WANT DAN KOMT HET VUIL
BOVENDRIJVEN en dat is boreer. MEN MAG DE WIKKE OOK NIET MET DE HAND SCHOONWRIJVEN [want dat is ook boreer (Rasji)]. MAAR MEN
MAG DE BONEN WEL IN EEN ZEEF OF VERGIET BEWAREN [en wanneer daardoor wat vuil door de gaten van de zeef of het vergiet vallen, is
dat geen boreer; echter met opzet het vuil in de zeef of vergiet zeven, is verboden].
MEN MAG STRO NIET ZEVEN MET EEN ZEEF EN HET OOK NIET OP EEN HOGE PLAATS LEGGEN ZODAT HET KAF ERAF WAA IT, MAAR MEN MAG HET
WEL VERVOEREN IN EEN ZEEF.

Witwrijven van een shirt
Een linnen kledingstuk wordt stijf door het wassen. Men mag een linnen onderhemd op Sjabbat met de hand soepel wrijvel, ondanks
dat het daardoor ook wat witter wordt, want dat laatste is niet de bedoeling van het wrijven. Maar een linnen hoofddoek [of
overhemd] mag men niet op Sjabbat zo wrijven, want het witter worden door het wrijven is dan tevens een neven- [of hoofd-] doel en
malbeen – witmaken is verboden op Sjabbat.

Daf 140b
Het verwijderen van een vers gewassen overhemd van zijn hangertje
[In de tijd van de Talmoed was het de gewoonte om een gewassen overhemd bij wijze van hangertje op een stok te hangen die door
de beide mouwen werd gestoken. Hiervoor gebruikte men een stok die voor brandhout bestemd was en die ook na gebruik als
hanger, verbrand werd. De stok is dus moektse mechamat goefo – inherent moektse en mag dus niet verplaatst worden, maar
wanneer men de plaats die de stok inneemt, nodig heeft, mag men hem indirect verplaatsen. Daarom geldt:] Men mag wel het
overhemd van de stok afhalen [ook al beweegt men daarbij de stok], maar men mag de stok niet uit de mouwen trekken [Rasji].

Nog meer moektse-regels
Een koord, waaraan rauw vlees geregen zit, is niet moektse maar een koord waaraan rauwe vis hangt, is wel moektse [want het
koord waaraan het vlees hangt, kan weer opnieuw gebruikt worden, als het vlees verwijderd is, en dat is dus een voorwerp, maar het
koord waaraan de rauwe vis gehangen heeft, stinkt en zal men weggooien en is dus geen bruikbaar voorwerp, dus moektse (Tosfot)].

Enkele praktische en morele adviezen voor een Tora-student en voor iedereen
Wie midden in een bed staat, wekt gedachten op aan seksuele relaties met een vrouw.
Een Tora-student die een samengebonden bundel groente koopt, moet hij er een kopen waar ook langere groentestengels aan zitten.
Hetzelfde geldt voor de aankoop van een bundel rietstengels.
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Wie weinig geldt heeft om brood te kopen, moet geen kruiden eten die de eetlust opwekken.
Een Tora-student die weinig brood heeft om te eten, moet dat niet verdelen over kleine maaltijden maar hij moet het verzamelen tot
één verzadigende maaltijd.
[Wanneer een aantal gasten gezamelijk eten, hoort de meest aanzienlijke Tora-geleerde onder hen de beracha hamotsie te maken
en het brood onder de aanwezigen eerlijk te verdelen.] Wanneer die Tora-geleerde erg arm is, moet hij het brood niet verdelen, want
hij zou in de verleiding komen het brood niet eerlijk te verdelen.
Wie gerstebrood kan eten, moet zijn geld niet verspillen aan het duurdere tarwebrood en wie bier kan drinken, moet zijn geld niet
verspillen aan de duurdere wijn. De Gemara werpt tegen dat tarwebrood en wijn gezonder zijn dan gerstebrood en bier en dus is het
geld daaraan besteed geen verspilling.
Een arme Tora-student moet vlees van de nek kopen want dat lijkt op zowel vet als mager vlees en op de pezen van de nek. [Zo
zorgt G-d dat zelfs de armen kunnen proeven van meer luxe soorten voedsel (Maharal)].
Een Tora-student moet zijn kleren niet laten wassen door zijn hospita, want misschien vindt zij daarop sporen van een nachtelijke
zaadlozing en wordt hij afschuwelijk in haar ogen en dat is geen eer voor Tora.

Adviezen van Rav Chisda aan zijn dochters
Eet niet te veel in aanwezigheid van je echtgenoot [want dat maakt je afschuwelijk in zijn ogen].
Kauw ’s avonds niet op kruiden die een slechte adem veroorzaken en drink ’s avonds geen bier [want dat veroorzaakt diaree en windjes].
Bij het voorspel tot de intieme relatie zal haar echtgenoot haar borsten en haar geslachtorgaan willen strelen. Dan mag zij haar borsten
aanbieden, maar met haar geslachtorgaan moet zij wat terughoudend zijn, om de lust op te voeren.

Misjna
RABBI DOSA ZEGT: MEN MAG DE VOEDERTROG VAN EEN OS, DIE VOOR DE SLACHT VETGEME ST WORDT, OP SJABBAT SCHOONMAKEN [opdat het
veevoer niet vermengd wordt met vuil, hetgeen de os niet zal eten]. OVERTOLLIG VOER MAG OPZIJ GESCHOVEN WORDEN [opdat het dier
er niet op gaat staan en het vermengt met zijn afval]. MAAR DE GELEERDEN VERBIEDEN HET [allebei]. VERDER MAG MEN VOEDSEL VAN HET
ENE DIER NEMEN EN DAT AAN EEN ANDER DIER GEVEN.
De Gemara licht toe dat het dispuut een houten trog betreft, maar als de trog een kuil in de grond is, is iedereen het erover eens dat
het verboden is die schoon te maken, want dan zou men de grond daarbij gelijk maken, en dat is verboden.
In het algemeen is veevoer dat overblijft, moektse, want het is nergens meer voor te gebruiken. Echter het voedsel dat een ezel
overlaat, mag men wel aan een os geven, maar niet omgekeerd.


