
vrijdag 23 september 2005 ה"ט אלול תשס" שישי ייום

Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 144

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

Daf 144a
Het uitpersen van vruchten
De melacha „dasj” [dorsen] houdt de verwijdering in van het afval van het graan. Een definitie van de melacha
is: de verwijdering van voedsel uit „iets anders” dat daaraan vast zit [Minchat Chinoech]. Daarom is het uitpersen van drank uit voedsel
inbegrepen in de melacha „dasj ”, want eten en drinken zijn twee verschillende dingen.

Het uitpersen van olijven en druiven
Op de volgende daf [145] zegt de Gemara dat volgens Tora het uitpersen van druiven en olijven is inbegrepen in de melacha dasj.
Echter het uitpersen van andere vruchten is toegestaan, omdat olijven en druiven de enige vruchten zijn, waarvan het gebruikelijk is
dat zij gebruikt worden om uit te persen. Daarom worden de olie en de wijn als drank beschouwd. Echter, datgene wat uit andere
vruchten geperst wordt, wordt niet als „drank” beschouwd, omdat die vruchten in het algemeen gebruikt worden om ze op te eten en
het sap dat eruit komt, wordt niet als „drank” beschouwd maar als transpiratie van de vrucht.

Het uitpersen van moerbeien en granaatappelen
De Geleerden hebben bepaald, dat men geen moerbeien en granaatappelen mag uitpersen op Sjabbat, omdat het op enkele
plaatsen de gewoonte is ze te gebruiken voor drank en omdat ze dan lijken op druiven en olijven, vreesden de Geleeerden dat,
wanneer zij het zouden toestaan om moerbeien en granaatappelen uit te persen op Sjabbat, de mensen dan ook druiven en olijven
zouden uitpersen op Sjabbat [Rambam].

Het uitpersen van overige vruchten
Alle overige vruchten, die men niet gewoon is uit te persen, mag men wel uitpersen op Sjabbat. De Rama [Sjoelchan Aroech
O.Ch.320:1] voegt daaraan toe, dat voor plaatsen, waar men gewoon is bepaalde andere vruchten uit te persen, voor die vruchten
dezelfde voorschriften gelden als voor moerbeien en granaatappelen. [Daar het tegenwoordig de gewoonte is om allerlei soorten
vruchtensappen te drinken, is het verboden om welke vrucht dan ook op Sjabbat of Jom Tov uit te persen boven een leeg glas of boven een
vloeistof (Sjmirat Sjabbat Kehilchata 5:2)].

Het uitpersen van druiven boven voedsel
Het is toegestaan om vruchten, zelfs druiven of olijven uit te persen boven voedsel [maar alleen met de hand en niet met behulp van
een vruchtenpers of ander voorwerp (Sj.Sj.K. 5:3)], omdat het sap dat boven het voedsel wordt uitgeperst, een onderdeel van het
voedsel wordt en dus ook als „voedsel” gedefiniëerd kan worden en niet als „drank.” [Sjmirat Sjabbat Kehilchata 5:4 schrijft dat het
gewenst is dat men op Sjabbat geen druiven boven voedsel uitperst.]

Vocht dat vanzelf uit druiven of olijven druipt
De Geleerden hebben bepaald, dat men op Sjabbat geen gebruik mag maken van het sap of de olie die vanzelf uit de vruchten
druipt, want wellicht zal men er dan toe komen de vruchten uit te persen.

Daf 144b
Het verbod op killajiem
Er staat geschreven [Dewariem 22:9]: „Je zult je wijgaard niet met verschillende soorten zaden bezaaien, opdat de volheid van je
zaad dat je zult zaaien en het product van je wijngaard, niet verboden zullen zijn.” Wie dus wel verschillende soorten planten in zijn
wijngaard zaait, diens druiven en wijn zijn dus verboden. Uit de woorden „dat je zult zaaien” leiden de Geleerden af, dat dit verbod
alleen geldt voor planten die men gewoon is te zaaien. En wanneer die zaden vanzelf in een wijngaard opkomen, maken zij de
producten van die wijngaard ook ongeldig. De Gemara brengt een Misjna uit traktaat Killajiem, waarin de Tannaïem van mening
verschillen over de vraag of distels die vanzelf in een wijngaard opkomen, de druiven en de wijn verboden maken. De Geleerden
menen, dat aangezien de meeste mensen op de wereld geen distels zaaien, distels niet als „zaad” beschouwd moeten worden in dit
verband en dus maken zij de wijngaard niet verboden. Rabbi Eliëzer (of volgens sommige Risjoniem R. Elazar) is het hier niet mee
eens en meent dat hiertoe ook distels gerekend kunnen worden, ondanks dat men niet gewoon is om distels te zaaien, omdat men
in Arabië distels zaait als kamelenvoer.

Wat maakt een mikwe pasoel?
De Gemara vermeldt een meningsverschil tussen de Amoraïem over de vraag of een mikwe alleen ongeldig kan worden wanneer er
een drank in terecht komt of ook als de kleur van het mikwe verandert door een vloeistof die niet als drank beschouwd kan worden.
Rav Chisda zegt: uit het feit dat het vocht dat men uit bieten perst, een mikwe verkleurt en daardoor ongeldig maakt, blijkt dat het
bietensap een drank is, want alleen dranken kunnen een mikwe ongeldig maken. En hoewel het niet gebruikelijk is om bieten uit te
persen om hun sap te drinken, is het feit dat iemand dat doet, het bewijs dat het bietensap voor hem belangrijk is, en dus is het een
drank. Rav Pappa is het er niet mee eens, en zegt dat alles wat het aanzien en de kleur van een mikwe verandert, het mikwe pasoel
maakt, of het een drank is of niet. Een mikwe mag alleen uit water bestaan en de geringste hoeveelheid van welke andere stof dan
ook, die de kleur van het mikwe verandert, maakt het mikwe ongeldig [dit in tegenstelling tot water uit een kraan, dat het mikwe pas
ongeldig maakt wanneer er meer is dan drie loggiem aan wordt toegevoegd].


