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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 143

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

Daf 143a
Moektse wegens nolad
Een voorwerp is moektse wanneer het op het moment, dat Sjabbat ingaat, niet voor iets dat op Sjabbat [of Jom
Tov] is toegestaan, gebruikt kan worden.
Sommige Tannaiem menen dat een voorwerp, dat bij het begin van de Sjabbat bestemd was voor een bepaald [toegestaan] doel,
maar dat in de Loop van die Sjabbat daar ongeschikt voor werd, moektse is geworden, ook wanneer het daarna weer wel geschikt
wordt voor gebruik. Bijvoorbeeld botjes en schillen die bij de ingang van Sjabbat niet moektse waren, omdat zij een onderdeel
vormden van voedsel voor de mens, voordat het vlees of de vruchten gegeten werden, maar nadat het vlees of de vruchten
opgegeten zijn, hebben die botten of schillen voor de mens geen waarde meer, dan zijn ze volgens hen moektse, ook al zijn die
botten of schillen nog geschikt als veevoer.
Een dergelijke soort moektse wordt „nolad” – geboren – genoemd. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid om het voor iets anders te
gebruiken in de loop van Sjabbat is ontstaan. En omdat dit voorwerp bij de aanvang van Sjabbat daar niet voor geschikt was, wordt
het nu moektse genoemd.
Er zijn andere Tannaiem die het daar niet mee eens zijn en die menen dat zolang het voorwerp bij de aanvang van Sjabbat geschikt
is voor een toegestaan gebruik, het niet moektse is en het maakt niet uit of het doel van het gebruik veranderd is in de loop van
Sjabbat, en zo is de halacha.

Voedselresten
Voedselresten niet verder nergens meer voor gebruikt kunnen worden en die op de tafel achterblijven na de maaltijd, zijn moektse.
Wanneer men de tafel wil opruimen, mag men die voedselresten niet met de hand oppakken, maar men moet de tafel of de brood-
of vleesplank of het tafelkleed wat schuin houden, zodat de voedselresten eraf vallen. Men mag ze er ook afschuiven met een mes
of iets dergelijks [M.B. 308:115].
We hebben reeds eerder gezien dat we verschillende soorten van moektse onderscheiden. De Geleerden hebben het toegestaan
dat sommige soorten van moektse wel op Sjabbat, maar niet op Jom Tov gegeten of gehanteerd mogen worden. De reden hiervoor
is, dat men Sjabbat in het algemeen als iets ernstigs beschouwd en de Geleerden waren niet bang dat men ook andere dingen die
moektse zijn, zou gebruiken op Sjabbat. Echter, Jom Tov wordt in het algemeen als lichter beschouwd, omdat werkzaamheden die
verband houden met de voedselbereiding, toegestaan zijn, terwijl die op Sjabbat verboden zijn. Daarom waren de Geleerden bang
dat als zij het ene moektse zouden toestaan op Jom Tov, men zou denken dat andere moektses ook zijn toegestaan op Jom Tov.
Het gevolg is dat men bijvoorbeeld het gebruik van moektse ten gevolge van nolad wel toestond opSjabbat, maar niet op Jom Tov.
Er zijn ook Poskiem die menen dat dit dan ook op Jom Tov moet worden toegestaan, omdat Jom Tov niet zwaarder weegt dan
Sjabbat, en zo paskent de Rama [495:4]. Maar de Misjna Beroera [495:16-17] paskent niet zo, en schrijft, dat het gebruik en de
consumptie van moektse mechamad nolad op Sjabbat is toegestaan, maar op Jom Tov verboden is. Dus voedselresten mag men op
Sjabbat met de hand van de tafel vegen, maar niet op Jom Tov.

Broodkruimels
Het is toegestaan om broodkruiimels van de tafel te vegen, maar men mag ze niet op de vloer vegen, want dan wordt erop getrapt
en dat is niet passend voor brood. Men moet ze echter meenemen naar een andere plaats, waar men zich er naar behoren van kan
ontdoen.

De verwijdering van iets afschuwelijks
De Geleerdenhebben het toegestaan om iets afschuwelijks, dat dus moektse is, bijvoorbeeld een po of een fles met urine, met de
hand te verwijderen.

Daf 143b
HOOFDSTUK TWEEËNTWINTIG – CHAWIET

Zoals wij reeds op daf 115 geleerd hebben, waren de Geleerden bang, dat wanneer er in iemands huis brand uitbreekt op Sjabbat,
hij in zijn paniek dingen zal doen, die op Sjabbat verboden zijn. Daarom hebben zij hem toegestaan om datgene wat hij voor die
Sjabbat nodig heeft, uit zijn brandend huis te halen. De eerste Misjna van dit nieuwe hoofdstuk Chawiet bepaalt, dat ook in andere
gevallen dan brand, een mens geneigd is overtredingen te begaan, in zijn streven om zijn bezittingen te redden.
Misjna: WANNEER EEN WIJNVAT OP SJABBAT BREEKT, MAG MEN DAARVAN VOLDOENDE WIJN REDDEN VOOR DRIE MAALTIJDEN [of voor het
aantal maaltijden dat men nog op die Sjabbat moet eten. De Geleerden waren bang, dat als zij meer zouden toestaan, men hele
vaten naar buiten zou slepen en over resjoet harabbiem zou vervoeren.] MAAR MEN MAG DE WIJN NIET MET EEN SPONS OPZUIGEN , WANT
DAN KNIJPT MEN DAARNA DE SPONS UIT EN DAT IS VERBODEN OP SJABBAT. MEN MAG [OOK] GEEN VRUCHTEN OP SJABBAT UITPERSEN [Dit valt
onder het Tora-verbod van dasj – dorsen. Dit geldt echter niet voor alle vruchten, sommige vruchten zijn verboden door de
Rabbijnen, andere vruchten mag men wel uitpersen, maar nimmer met behulp van een voorwerp.] OOK SAP DAT VANZELF UIT DE
VRUCHTEN DRUIPT OP SJABBAT, IS VERBODEN [op die Sjabbat door de Rabbijnen], MAAR RABBI JEHOEDA ZEGT, DAT WANNEER MEN DE
VRUCHTEN BESTEMD HAD OM TE ETEN, DAN MAG MEN HET SAP DAT ER VANZELF UITDRUIPT WEL DRINKEN [want dan zal men de vruchten niet
gaan uitpersen].

Werkdagactiviteiten op Sjabbat zijn verboden
De Geleerden hebben activiteiten, die men gewoonlijk op werkdagen doet, verboden op Sjabbat, omdat zij afdoen aan de heiligheid
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van Sjabbat. Zo hebben zij verboden om verspilde olie met de hand terug te doen in het vat, want dat is een activiteit die men op
werkdagen doet. Om dezelfde reden heeft men verboden om vruchten, die van de boom zijn gevallen, op Sjabbat op te rapen en in
een mand te verzamelen, want ook dat is een werkzaamheid voor werkdagen. Maar men mag wel vruchten oprapen om die
onmiddellijk op te eten.

Sap dat vanzelf uit vruchten druipt
De Misjna vermeldt een meningsverschil tussen Rabbi Jehoeda en de andere Rabbijnen, over de vraag of
sap dat uit vruchten druipt, die voor voedsel bewaard worden, gebruikt mag worden. Verschillende Amoraïem
hebben hier verschillende meningen over:

Sap dat vanzelf uit vruchten druipt, die bewaard worden om gegeten te worden
Volgens Amora: De Geleerden Rabbi Jehoeda
Sjmoeël Alle vruchtensap is verboden Alleen sap van druiven en olijven

is verboden1, andere sappen zijn
toegestaan

Oela in naam van Rav Alle vruchtensap is verboden Alle vruchtensap is toegestaan,
zelfs van olijven en druiven2

Rabba Voor andere vruchten dan olijven
en druiven zijn zij het eens met R.
Jehoeda3

Alle sap is verboden

Rav Nachman bar Jitschak Alle vruchtensap is verboden Alleen sap van moerbeien en
granaatappelen zijn toegestaan,
andere sap is verboden.

Rabbi Jochanan zegt: De Halacha is aldus: als sap vanzelf uit vruchten komt, die men bewaart om op te
eten, dan mag men dat sap gebruiken, want wij zijn niet bang dat men de vruchten nu voor hun sap zal
uitpersen en hierin volgt de halacha Rabbi Jehoeda. Maar dit geldt niet voor druiven en olijven. Het sap dat
vanzelf uit druiven en olijven druipt is verboden, want druivenen olijven worden vaak om hun sap bewaard
en men zou nu van gedachten kunnen veranderen en de druiven of olijven gaan uitpersen.

1 Daar druiven en olijven vaak worden uitgeperst, zal men nu van gedachten veranderen en ze uitpersen (hetgeen
verboden is op Sjabbat).
2 We zijn niet bang dat de druiven of olijven, die zijn opgeslagen om ze te eten, nu worden uitgeperst.
3 Wordt verderop verklaard


