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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 142

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

Daf 142a
Het optillen van moektse
De Misjna op de vorige daf leerde dat het is toegestaan om een klein kind op te tillen, ook als het een steen in
zijn hand heeft. Waarom, vraag te Gemara op onze daf, noemt de Misjna een „steen”? Omdat de vader het kind niet mag optillen als
het een dinar in zijn hand heeft, want als het kind die zou laten vallen, zal de vader die oprapen en dat mag niet op Sjabbat, maar de
steen is voor hem waardeloos en zal hij dus niet oprapen. Zo is het ook verboden om het handje van het kind op Sjabbat vast te
houden, terwijl hij loopt en in zijn andere hand een munt vasthoudt. Want ook het indirect verplaatsen of bewegen van een moektse
voorwerp is verboden op Sjabbat, en het verdriet van het kind is niet zo groot dat hij dat daar zo ziek van wordt dat zijn leven in
gevaar komt.
Al dit geldt voor resjoet hajachied, waar het toegestaan is een kind te dragen, maar op resjoet harabbiem is het verboden om een
klein kind te dragen, met ongeacht wat het in zijn hand heeft, want daar is het verboden om wat dan ook te dragen.

Dragen in resjoet harabbiem
Rawa zegt: men mag wel kleren en schoenen over resjoet harabbiem dragen, die men aan heeft, maar wanneer men ze
opgevouwen over zijn schouders draagt of in zijn hand houdt, is het verboden.
Wie een een persoon draagt is vrijgesteld, want Rawa volgt de mening van R. Natan, dat een mens zichzelf draagt. Maar wanneer
die persoon die gedragen wordt, zijn kleren opgevouwen over zijn schouders draagt of in zijn hand draagt, dan is degene die hem
draagt, schuldig aan het dragen over resjoet harabbiem.

Een steen in een mand met vruchten
Het is toegestaan een mand met vruchten e.d. te dragen op Sjabbat [over resjoet hajachied], zelfs als daar ook een steen in ligt,
want de mand wordt beschouwd als een middel om de vruchten e.d. te vervoeren en de steen is bijzaak. De algemene regel is dat
als iets de basis is voor zowel iets wat toegestaan is, als voor een moektse voorwerp en als het toegestane belangrijker is dan het
moektse, dan is het moektse ondergeschikt geworden en het geheel mag verplaatst of bewogen worden.

Een kussen waar geld op ligt
Een kussen waar geld op ligt, is moektse op Sjabbat en mag niet verplaatst worden. Maar, zegt Rabba bar bar Chana, als men het
kussen wil gebruiken, mag men het kussen schudden, zodat het geld eraf valt, maar wanneer men de plaats, die het kussen
inneemt, nodig heeft, mag men het kussen met het geld erop verplaatsen. Onze Misjna op de vorige daf zegt, dat men troema dat
tamee is, verplaatsen mag, samen met de troema die tahor is en waarmee het vermengd is. Rav Chisda zegt dat ook hier geldt dat
dit alleen mag als de troema die tamee is bovenop ligt, net zoals het geld op het kussen, maar als de troema die tamee is, onderop
ligt, moet men de troema die tahor en die bovenop ligt, eruit halen.

Een mengsel dat in een mengsel valt
Als een sea troema in minder dan honderd sea choelien valt, dan is dat mengsel verboden [voor niet-kohaniem, maar wanneer het
valt in honder sea choelien (of meer) dan mag de niet-kohen er een willekeurig honderste deel uit afscheiden en dat aan een kohen
geven (ter garandering van diens aandeel) en de rest mag hijzelf eten]. Wanneer een deel van dat verboden mengsel vervolgens
weer in minder dan honderd maal zoveel choelien valt, dan beschouwt R. Eliëzer dat nieuwe mengsel verboden, alsof heel het
eerste mengsel zeker troema is, maar de Geleerden zeggen: dat is afhankelijk van de verhouding van de totale hoeveelheid
choelien en de hoeveelheid oorspronkelijke troema in het mengsel. [Dus bijvoorbeeld, als één sea troema in 59 sea choelien valt, is
het zo ontstane mengsel verboden. Eén sea van dit mengsel bevat dan 1/60-ste sea troema. Wanneer één sea van dat mengsel dan
vervolgens valt in een hoeveelheid choelien, en dit nieuwe mengsel bevat minder dan 100/60-ste sea choelien, dan is het verboden,
maar wanneer het meer dan dat bevat, dan is het volgens de rabbijnen toegestaan. Maar volgens R. Eliëzer is het nieuwe mengsel
pas toegestaan als het meer dan honderd sea choelien bevat.

Daf 142b
Het indirect verplaatsen van een moektse
Misjna: ALS DE OPENING VAN EEN VAT MET EEN STEEN IS DICHTGEDEKT, MAG MEN HET VAT SCHUIN HOUDEN, ZODAT DE STEEN ERAF VALT [dit
mag alleen als men de wijn nodig heeft]. WANNEER DE STEEN BIJ HET VALLEN IETS ANDERS ZOU KUNNEN BREKEN, MAG MEN HET VAT MET
DE STEEN NAAR EEN VEILIGE PLAATS VERVOEREN EN DAAR DE STEEN ERAF LATEN VALLEN .
WANNEER ER GELD OP EEN KUSSEN LIGT, MAG MEN HET KUSSEN SCHUDDEN, ZODAT HET GELD ERAF VALT [zie hierboven. De Gemara op
deze bladzijde vult aan: dit mag alleen als men het geld vergeten was, maar wanneer men het er met opzet heeft laten liggen, is het
kussen verboden].
VUIL DAT OP EEN KUSSEN LIGT, MAG MEN ER OP SJABBAT MET EEN DROGE DOEK AFVEGEN, MAAR NIET MET WATER [want dat is wassen]. [Het
voorgaande geldt voor een kussen van stof], MAAR EEN KUSSEN VAN LEER MAG MEN MET WATER AFSPOELEN [want het verbod op wassen
geldt alleen voor water absorberende stof en niet voor leer, maar men mag het leer niet schrobben of schoonwrijven].

Het van elkaar scheiden van groente en vuil
Wanneer men op Jom Tov groente en vuil [aarde e.d.] van elkaar wil scheiden, dan moet men volgens Beit Sjammai de groente
eruit halen en direct opeten [net als op Sjabbat, en dan nog alleen als hij het met de hand eruit haalt. Maar men mag volgens Beit
Sjammai niet het vuil eruit halen, ook niet op Jom Tov en niet voor later gebruikt]. Maar Beit Hillel zegt dat men op Jom Tov de
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ongerechtheid uit het voedsel mag weghalen [want dat is een onderdeel van de voedselbereiding]. Rabban Sjim’on ben Gamliël zegt
dat dit alleen volgens Hillel alleen mag als er minder vuil dan voedsel is [het vuil is moektse], maar als er meer vuil dan groente is,
dan moet men het voedsel van tussen het vuil uithalen en het vuil achterlaten [en in dat geval moet men dus het moektse niet
aanraken. Dus volgens Rabban Sjimon ben Gamliël heeft het volgens Hillel alleen de voorkeur om het moektse vuil eruit te halen als
dat minder inspanning kost]. Het geval van de Misjna, waar onder bepaalde omstandigheden het toegestaan wordt om het vat met
de steen naar een andere plaats te vervoeren, om daar de steen te laten vallen, is analoog met het groente en het vuil. De moektse
steen belemmert het gebruik van de wijn in het vat. Volgens Hillel mag men de steen er dan met hand afhalen, want dat is
makkelijker dan het hele vat te verplaatsen, voordat men de steen eraf laat vallen. Volgens Rabban Sjim’on ben Gamliël moet men
echter het vat, dat niet moektse is, verplaatsen. De Misjna weerspiegelt dus de mening van Rabban Sjim’on ben Gamliël.

Wanneer men een geldbeurs buiten heeft laten liggen
Wie zijn geldbeurs in zijn voortuin heeft laten liggen [op Sjabbat, en die ligt daar onbeschermd], dan mag men daar een brood of een
kind opzetten en die samen met de beurs verplaatsen en zijn huis binnenbrengen.
Wie zijn geldbeurs op publiek terrein heeft laten liggen, mag hetzelfde doen als hierboven, maar hij mag dan de geldbeurs met het
brood of het kind erop slechts minder dan vier amot per keer verplaatsen of men maakt een muur van mensen om het voorwerp
heen, zodat op die manier een resjoet hajachied gevormd wordt. Dit alles is normaliter verboden, maar omdat mensen nu eenmaal
hun geldbeurs niet graag laten liggen op openbaar terrein en de Geleerden een overtreding van Tora wilden voorkomen, hebben zij
in dit speciale geval dispensatie verleend.


