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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 145
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Daf 145a
Een „hechsjer” voor toema
Op de vorige daf hebben we geleerd, dat het is toegestaan om op Sjabbat vruchten boven voedsel uit te
persen, omdat het sap dat bij het uitpersen ontstaat, zich met het voedsel vermengt en daar een onderdeel van wordt en daarom
wordt het niet als een drank beschouwd maar als voedsel.
De Gemara op onze Daf van vandaag zegt, dat dit ook betekenis heeft voor de wetten van toema en tahara.
Zoals bekend kan voedsel, nadat het in aanraking gekomen is met iets dat tamee is, tamee worden. Echter, voedsel is niet
moechsjar [ontvankelijk (letterlijk: geschikt gemaakt)] voor toema, tenzij het eerst in aanraking gekomen is met water of één van de
zes andere „dranken” [wijn, bloed, olijfolie, melk, dauw en bijenhoning]. Daarom maakt iemand die tamee is, en een tros druiven
uitperst, de druiven onrein, want bij het persen komt het vocht dat uit de druiven geperst wordt, in aanraking met de druiven en dat
maakt de druiven ontvankelijk voor toema en de druiven worden daardoor tamee door de aanraking met de handen van de tamee
persoon die ze uitperst. Echter, als het uitpersen van de druiven rechtstreeks in het voedsel gebeurt, wordt het sap, zoals wij
hierboven en op de vorige daf gezien hebben, niet als drank, maar als voedsel beschouwd en dus wordten de druiven daar niet
moechsjar door.

Een drank die geen drank is
Wat is de din van een sap dat wordt uitgeperst, niet om als voedsel te dienen en ook niet om als drank gedronken te worden, maar
om te vernietigen?
Over deze vraag buigt de Daf zich vandaag, en Rav Hoena, de zoon van Rabbi Jehosjoea verdiept zich daar is en constateert dat
Rabbi Jehoeda en de Geleerden hierover van mening verschillen. Want er wordt geleerd in een Baraita: wie olijven kneust om er
achter te komen of ze al rijp zijn voor de oogst, daarvan zegt Rabbi Jehoeda dat zij door de aanraking met het sap [de olijfolie] die uit
de olijven komt, moechsjar worden, maar de Geleerden zeggen dat de olijven hierdoor niet moechsjar worden, omdat deze olie niet
bestemd is om te drinken en dus niet als „drank” beschouwd wordt, want deze olijfolie gaat verloren.

Het uitpersen van van gekookte groente en vis
Ingemaakte of gekookte groente, waar het water in is geabsorbeerd, mag men uitpersen op Sjabbat, om het water eruit te
verwijderen, op voorwaarde dat men het water niet wil gebruiken. Wanneer men het water wel wil gebruiken, mag men de
ingemaakte groente niet uitpersen. De Amoraïem verschillen van mening of dit een verbod van Tora is of van de Rabbijnen. Voor
wat betreft de gekookte groente, hebben de Geleerden een meningsverschil over de vraag of het is toegestaan, of dat het door de
Rabbijnen is verboden, of dat het ook door Tora is verboden.
Voor het uitpersen van het vocht uit een vis gelden dezelfde voorschriften als voor het uitpersen van gekookte groente.

Daf 145b
De voltooiing van voedselbereiding op Sjabbat
Misjna: Wanneer voedsel geweekt (en volledig gekookt] was in heet water [ in een klie risjon] vóór Sjabbat, dan mag men het ook op
Sjabbat in heet water weken. Als het niet vóór Sjabbat in heet water geweekt is, dan mag men er op Sjabbat wel heet water over
gieten [de Rasjbam zegt: uit een klie risjon, Rabbeinoe Tam zegt: alleen uit een klie sjenie], maar dat geldt niet voor oude gezoute
vis of Spaanse makreel [of tonijn], want als men die afspoelt is dat de laatste bewerking, voordat ze gegeten kunnen worden [deze
vis wordt sterk gezouten en kan pas gegeten worden, nadat men het zout er met heet water heeft afgespoeld].
Gemara: Wie deze vis toch met heet water afspoelt op Sjabbat, overtreedt het Tora-verbod om voedsel te bereiden op Sjabbat en is
dus een chataat schuldig.

De verontreiniging van Israël
De Gemara vertelt dat Rabbi Chia en Rav Assi voor hun rebbe Rabbi Jochanan zaten, die zat te slapen, terwijl zijn leerlingen een
aantal onderwerpen onderling bediscusiëerden. En één van de onderwerpen waar zij het over hadden was de vraag waarom afgo-
dendienaren [geestelijk] onrein zijn. Rav Assi antwoordde dat dit zo is omdat zij onreine dieren eten, zoals niet-kosjere dieren,
schelpdieren, zoals oesters e.d., kikkers, slakken en reptielen enz. Hierop ontwaakte Rabbi Jochanan, en vertelde hen dat zij zich
vergisten. De onreinheid van afgodendienaren kwam hieruit voort, dat zij niet aanwezig waren op Har Sinaï, bij de ontvangst van
Tora.
Rabbi Jochanan legde uit, dat G-d de mens in reinheid geschapen had maar dat toen de slang Chawa [Eva] in het Paradijs verleidde
om van de verboden vrucht te eten, de onreindheid in de mens binnendrong. [Als Hasjem aan Chawa in het Paradijs vraagt (Berei-
sjiet 3:13): „Wat heb je gedaan?” antwoordt zij: „De slang heeft mij verleid.” Het woord dat de Tora in het Hebreeuw gebruikt voor
„verleid” is hisjiani, dat dezelfde stam heeft als nisoeïem – trouwen. Dus Chawa zegt dat de slang haar getrouwd heeft, d.w.z. met
haar gecopuleerd had. Daarmee werd zij onrein en die onreinheid heeft zij overgebracht op haar nakomelingen en die onreinheid is
de bron van alle zonde (Rasji, Maharal, Maharsjal]. Die onreinheid verliet Israël toen zij op Sinaï stonden [zoals alle beschadigingen,
zowel fysiek als psychisch genezen werden op het moment van de openbaring. Allen die op Sinaï aanwezig waren, werden bezield
met een heiligheid en reinheid en de lammen en blinden, de doven en de stommen werden er genezen van hun lichamelijke
gebreken (Rasj)].


