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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 141
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Daf 141a
Waarom een ezel het voer, waar een os van gegeten heeft, niet meer aanraakt
Onze Geleerden hebben verordend dat men zich op Sjabbat niet overbodig moet inspannen. Daarom is het
verboden om voer, waar een os van gegeten heeft, te veroeren, om het voor een ezel te leggen, want die walgt daarvan, want de os
verliest speeksel tijdens het eten, dat zich vermengt met het overgebleven voer, en daar walgt de ezel van. De ezel verliest echter
geen speeksel als hij eet en daarom mag men het voer dat de ezel heeft overgelaten, wel aan een os voeren.

Tiltoel min hatsad – Indirecte verplaatsing van een moektse
Iets dat moektse is, mag men niet verplaatsen. Men mag het moektse echter wel indirect verplaatsen met behulp van een niet-
moektse voorwerp, ten behoeve van dat niet-moektse voorwerp. De Misjna zegt dat men stro [dat moektse is, want het wordt door-
gaans gebruikt om vuur mee aan te steken, hetgeen op Sjabbat verboden is] dat op een bed ligt, met zijn lichaam opzij mag schui-
ven, zodat het gelijkmatig over het bed verspreid ligt, opdat men gemakkelijker op het stro zal liggen. Rasji noemt ook dit tiltoel min
hatsad. Echter hier wordt het moektse stro indirect verplaatst ten behoeve van het moektse zelf en niet met behulp van een toege-
staan voorwerp. De Rosj zegt echter dat het verplaatsen van een moektse voorwerp met zijn lichaam, nog ongewoner en dus meer
indirect is dan het verplaatsen met behulp van een niet-moektse voorwerp met de handen. En dan is het toegestaan het stro te
verplaatsen. Wanneer men echter vóór Sjabbat reeds het stro met een laken of kussensloop bedekt heeft, heeft men daarmee te
kennen gegeven dat men het stro als matras of kussen wil gebruiken, en dan mag men het stro zelfs met zijn hand verplaatsen,
want het is dan niet meer moektse en hetzelfde geldt wanneer men vóór Sjabbat het stro als veevoer bestemd heeft.
Men gebruikte vroeger twee planken, die tegen elkaar gedrukt werden, om kleren tussen te persen. In de vier hoeken van de beide
planken zaten gaten, waardoor stokken werden gestoken, waarin op hun beurt ook gaten zaten en de planken werden op hun plaats
gehouden door pennen te steken door de gaten in de grote stokken. De Misjna leert dat men die pennen er op Sjabbat mag uithalen,
om het kledingstuk dat tussen de planken geperst zat, eruit te halen. Maar men mag de planken niet met de kleding ertussen op
elkaar persen op Sjabbat. Dit geldt alleen voor een huishoudpers, maar de pers die een wasserij gebruikt, mag men niet aanraken
op Sjabbat.

Het fijnwrijven van peper
Wie peper of enig ander kruid fijnwrijft in een vijzel, die is een chataat schuldig wegens overtreding van het Tora-verbod van tocheen
– malen. Maar men mag het wel op Sjabbat fijnmaken zonder een vijzel, bijvoorbeeld als men de pepers op bijvoorbeeld een plank
legt en ze dan met de achterkant van een mes fijn slaat. Volgens R. Jehoeda mag dat alleen als men de pepers één voor één fijn
slaat, maar volgens Rawa is dat laatste niet nodig, en zo is ook de halacha [zie Sj.A. 321:7], mits men het voor de Sjabbat zelf nodig
heeft [M.B. 321:25].

Het vervoer van water op het lichaam
De Geleerden hebben ingesteld, dat wanneer men op Sjabbat in een rivier of zee gebaad heeft, dan mag men, als men uit het water
komt, niet met dat water op zijn lichaam vier passen lopen zonder zich eerst af te drogen, want de rivier of zee en de oever
daaromheen zijn karmeliet en het is verboden daar water te dragen. Echter, er is geen probleem dat men water draagt als het
regent, want die hoeveelheid water die men dan draagt is te klein om verboden te zijn en als het heel hard regent, terwijl men over
karmeliet [of resjoet harabbiem ] loopt, dan is dat overmacht [anoes]. Overigens menen vele poskiem dat men op Sjabbat zelfs niet
in koud water moet baden [zie M.B. 326:21].

Modder op voeten of schoenen
De Gemara vermeldt een discussie over de vraag of men klei, die aan iemands voeten of schoenen gekleefd zit, langs de muur van
een huis of langs de grond mag afschrapen op Sjabbat. Abbajjé zegt: men mag het afschrapen aan de grond maar niet aan een
muur, want dan „bouwt” men aan de muur. Rawa zegt het omgekeerde: wel aan de muur [want zo bouwt men niet] maar niet aan de
grond, want daarmee maakt men de grond gelijk en dat is op Sjabbat verboden. Mar, de zoon van Ravina verbiedt allebei en Rav
Pappa staat het beide toe. [De Sjoelchan Aroech (302:6) staat het toe tegen een muur, maar verbiedt het om de modder aan de
grond af te vegen. De Misjna Beroera (302:26-28) schrijft dat men soepel mag zijn en de mening van Rav Pappa mag volgen, maar
dat het het beste is om zijn schoenen tegen een houten muur of aan een houten balk af te vegen. Men mag geen modder met een
mes van een schoen afschrapen, want daarmee pelt men een laagje van het leer af.

Modder op kleding
Men mag modder op kleding van binnenuit eraf wrijven, maar niet aan de buitenkant. [Dat wil zeggen: men mag het kledingstuk aan
de binnenkant vastpakken, op de plaats waar aan de buitenkant de modder zit en één kant van het kledingstuk tegen het andere
wrijven, totdat de modder er aan de buitenkant afvalt, want deze handeling lijkt niet op de op Sjabbat verboden melacha melabeen
[witmaken = wassen] maar men mag deze handeling niet aan de buitenkant doen, want dan is het wel melabeen.

Daf 141b
Schoenen poetsen
Het is verboden olie op leren schoenen te smeren, want dat is een bewerking van het leerlooien, hetgeen verboden is op Sjabbat.
Het is verboden iedere soort schoenen te poetsen op Sjabbat, o.a. omdat men dan het Tora-verbod op verven overtreedt [zie M.B.
327:16, waar staat dat men zelfs niet gebruik mag maken van schoenen die door een niet-Jood op Sjabbat zijn gepoetst].
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Schoenen
Men mag op Sjabbat niet uitgaan met een te grote maat schoenen, want die kunnen makkelijk uitslippen en dan zou men ze wellicht
in de hand meenemen over resjoet harabbiem, hetgeen verboden is. Maar dat probleem bestaat niet voor een te groot hemd, want
dat valt niet zo makkelijk van het lichaam.
Een vrouw hoort geen chalitsa te doen met een versleten schoen, maar als zij dat toch gedaan heeft, is de chalitsa geldig.
Een vrouw mag niet op Sjabbat uitgaan met nieuwe schoenen die zij nog niet eerder gedragen heeft, maar als zij ze wel reeds
eerder gedragen heeft, mag het wel [dit verbod berust op het feit dat vrouwen geneigd zijn om te kleine schoenen te kopen, om dat
veel vrouwen denken dan een kleine voet eleganter is dan een grote voet. Als de schoen te klein blijkt, en pijn doet, zal zij de
schoenen uitdoen en in de hand verder dragen over resjoet harabbiem. Maar wanneer zij de schoenen reeds vóór Sjabbat heeft
„ingelopen” is er geen probleem].

HOOFDSTUK 21 – NOTEEL

In het algemeen geldt dat een voorwerp, waarop een moektse ligt, als basis voor dat moektse beschouwd wordt en daarmee zelf
ook moektse wordt en dus ook niet verplaatst of bewogen mag worden. Dit hoofdstuk gaat over uitzonderingen op de regel dat men
een moektse niet mag verplaatsen of bewegen.
MISJNA: IEMAND MAG ZIJN ZOONTJE OPTILLEN [op Sjabbat], ZELFS AL HEEFT HIJ EEN STEEN IN ZIJN HAND [en de vader wordt niet
beschouwd alsof hij de moektse steen zelf optilt, hetgeen verboden zou zijn (Rasji)]. HIJ MAG OOK EEN MAND MET EEN STEEN ERIN
OPTILLEN.
[Troema mag uitsluitend door een Kohen gegeten worden, troema dat tamee geworden is, mag zelfs niet door een Kohen gegeten
worden en is alleen nog geschikt om te verbranden, iets dat op Sjabbat verboden is, dus is onreine troema moektse en mag niet
verplaatst of bewogen worden. Echter:] TROEMA DAT TAMEE IS EN [b.v. in een mand ligt] SAMEN MET TROEMA DAT TAHOR IS , OF SAMEN
MET CHOELIEN, DAT MAG VERVOERD WORDEN.
Een andere regeling: Als troema dat vermengd raakt met choelien, mag het mengsel alleen nog door een Kohen worden gegeten.
Eén deel troema dat vermengd raakt met honderd (of meer) delen choelien, wordt door de choelien als het ware geneutraliseerd en
iedereen mag dat eten, maar één honderste deel van dat mengsel moet aan een Kohen gegeven worden. Rabbi Jehoeda zegt dat
men dat ene deel op Sjabbat voor de Kohen mag afscheiden.

De Gemara geeft de reden waarom de vader het kind met de steen mag optillen. Het klind verlangt naar zijn vader en als de vader
het kind niet zou optillen, wordt het kind ziek. En als het kind vervolgens de steen laat vallen, zal de vader de steen niet oprapen,
dus daar hoeven we ook niet bang voor te zijn.


