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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 146
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Daf 146a
Waarom zijn bekeerlingen niet onrein?
Op de vorige daf kwam de vraag aan de orde, waarom afgodendienaren [geestelijk] onrein zijn. Het antwoord
van R. Jochanan was dat dit komt omdat zij niet op Har Sinaï gestaan hebben. Op onze daf van vandaag vraagt de Gemara waarom
bekeerlingen tot het Jodendom [geriem] dan niet ook onrein zijn. De Gemara geeft hier twee antwoorden op:
1e antwoord: Rav Asji antwoordt, dat hoewel zijzelf niet op Har Sinaï stonden, hun mazzal, [ d.i. hun persoonlijke beschermengel,
die hun zaak voor het Hemelse Gerechtshof bepleit (Rasji )] wel op Sinaï aanwezig was, zoals er geschreven staat (Dewariem
29:14): „Zij die hier vandaag bij ons voor Hasjem staan en zij die hier niet vandaag aanwezig zijn.” [Dit leert dat zelfs diegenen die
pas later tot het Joodse volk zouden toetreden, op een of andere vorm op Sinaï aanwezig waren en die aanwezigheid zorgde ervoor
dat hun onreinheid verdwijnt, op het moment dat zij tot het Joodse volk toetreden.
2e antwoord: Rav Abba bar Kahana is het niet eens met Rav Asji. Volgens hem verliet de onreinheid de Joden reeds lang voor
Sinaï. Awraham bezat nog die onreinheid, en daarom bracht hij Jismaël voort. Ook Jitschak bezat nog die onreinheid en daarom
bracht hij Esav voort. Maar Ja’akov bracht 12 reine zonen voort, de twaalf stamvaders, waar geen onreinheid meer in voorkwam,
dus bij hem verdween de onreinheid. [Volgens Rabbi Tsaddok HaKohen zijn deze antwoorden niet met elkaar in tegenspraak, maar
zijn het twee stadia van hetzelfde proces.]

Het openen van een vat op Sjabbat
Een vat of een doos of andere verpakking, die afgesloten is, mag men niet openmaken op Sjabbat, wanneer men dat op een
dusdanige manier doet, dat men daarmee een voorwerp „maakt”. Dat wil zeggen, wanneer men een zodanig nette opening gemaakt
heeft, dat men daarna de verpakking opnieuw kan gebruiken om er iets anders in te bewaren, want dan heeft men een voorraad-
doos of voorraadbus of iets dergelijks gemaakt op Sjabbat en daarmee overtreedt men het verbod op „de laatste klap met de hamer”
of het verbod op „bouwen.” Dit verbod op het openmaken van een verpakking is een rabbijns verbod.
Misjna: MEN MAG EEN VAT OP SJABBAT OPENMAKEN [met een mes of zwaard (Rasji)] OM DE GEDROOGDE VIJGEN, DIE ERIN ZITTEN, OP TE
ETEN, ZOLANG MEN MAAR NIET DAARMEE DE BEDOELING HEEFT OM EEN KLIE TE MAKEN [d.w.z. dat men niet mag properen een nette
opening te maken (Rasji)]. RABBI JEHOEDA ZEGT DAT MEN NIET DE STOP VAN EEN VAT MAG PERFOREREN, MAAR DE GELEERDEN STAAN HET
TOE. [De stop is een afsluiting van klei in de hals van het vat. Door daar een gat in te maken, maakt men een nette opening, aldus R.
Jehoeda, en daarmee geeft men de „laatste klap met de hamer” in de vervaardiging van een klie, maar de Geleerden menen dat dit
niet te gebruikelijke manier is waarop een vat geopend wordt, en dus is het niet verboden.]
MEN MAG GEEN GAT AAN DE ZIJKANT MAKEN [wordt verderop verklaard].
Een bestaand gat in een vat mag men niet op Sjabbat met was dichtmaken, want daarmee strijkt hij de was glad [en dat is verboden
op Sjabbat, want gladstrijken is een onderdeel van huiden bewerken]. Rabbi Jehoeda vertelt dat Raban Jochanan ben Zakkai dacht,
dat iemand die dat toch had gedaan, een chataat zou moeten brengen.

Gemara: [Er bestaat een meningsverschil tussen de Geleerden en R. Nechemja. Volgens de Geleerden mag men bijvoorbeeld een
hamer, die voornamelijk gebruikt wordt voor de bouw, op Sjabbat voor een ander doel gebruiken, bijvoorbeeld om er noten mee te
kraken en een mes, dat bedoeld is om voedsel mee te snijden, mag ook gebruikt worden om er een verpakking mee open te maken.
Rabbi Nechemja echter meent dat een voorwerp op Sjabbat alleen gebruikt mag worden voor het doel, waarvoor het in hoofdzaak
bestemd is. Dus volgens hem mag men met een hamer geen noten kraken en met een mes geen vat openen.]
R. Osaja denkt dat de Misjna de mening van R.Nechemja verkondigt, en dat men een vat met vijgen alleen mag openmaken met
een zwaard of mes, als daar geperste vijgen in zitten, die in ieder geval met een mes moeten worden aangesneden, maar wanneer
er losse vijgen in zitten, is dat verboden. R. Osaja komt tot die conclusie omdat de Misjna het speciaal heeft over een vat met vijgen.
Wanneer het de mening van de Geleerden zou weergeven, zouden er niet speciaal vijgen genoemd hoeven te worden, want een
Baraita maakt duidelijk dat volgens de Geleerden een vat met ongeacht welk product op Sjabbat mag worden opengemaakt met een
mes of zwaard.

Het perforeren van een kurk op Sjabbat
De Misjna zegt dat R. Jehoeda het niet toestaat om een gat in de stop van een vat te maken, maar dat de Geleerden het toestaan
en dat men geen gat in de zijkant mag maken. Wat wordt daarmee bedoeld?
Rav Hoena zegt: zij hebben alleen een verschil van mening over een gat door de top van de stop, maar een gat in de zijkant van de
kurk, daarover zijn zij het eens, dat dit verboden is [want dat is een verbetering (Rasji)].
Een Baraita leert: Men mag geen nieuw gat maken in een klie op Sjabbat, maar men mag wel een bestaand gat verwijden. Echter
sommigen verbieden dat. Rabba verklaart dit verbod als volgt: zoals men door het maken van een nieuw gat in een klie, dat klie
verbetert, zo verbetert men ook de klie als men een bestaand gat verwijdt. Dus waarom staat de Tanna Kamma het dan toe? Omdat
volgens Tora het maken van een opening in een klie op Sjabbat pas verboden is, als die gemaakt wordt om de inhoud uit de klie te
halen en om er iets in te stoppen. De Geleerden hebben ook verboden om een gat te maken voor één richting, omdat, als men een
gat in een kippenhok maakt, de lucht erin en eruit gaat. Maar iedereen staat het toe dat men een bestaand gat mag openmaken. En
de Tanna Kamma staat het toe om een bestaand gat te verwijden, want men zal een bestaand gat in een kippenhok niet verwijden,
uit vrees dat er dan ratten e.d. inkomen.
Rav Nachman zegt: de halacha is dat men een bestaand gat niet mag verwijden.
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Daf 146b
Het heropenen van een afgesloten gat in een wijnvat
Het is toegestaan om een stop uit een gat in een wijnvat te halen, wanneer die stop daar is bevestigd, om de
aroma van de wijn te bewaren. Maar wanneer die stop daar geplaatst is om te voorkomen dat de wijn uit het
gat stroomt (en dan zit die stop stevig verzegeld), dan is het verboden die stop eruit te halen, want dan is het
alsof men een nieuw gat maakt.
Abbajjé vergelijkt een dergelijk verzegeld gat met een verzegelde deuropening in een huis. Zolang de deur-
posten nog in de deuropening zitten, hoort vier amot van een gemeenschappelijke chatseer [binnenplaats]
vóór die deur bij het huis, ook al is de deur dicht en op slot. Maar zodra de deurposten zijn weggehaald en
de deuropening is dichtgemetseld, heeft het huis geen recht meer op die vier amot, want er is dan geen
deuropening meer. Zo ook een huis waarin een dode ligt. Zolang de deur en de deurposten er nog in zitten,
wordt iemand die buiten staat, niet tamee. Maar wanneer de deurposten verwijderd zijn en de deuropening is
dichtgemetseld, dat heeft het huis met de dode erin het karakter van een doodskist [of een graf] en ieder die
daar op een afstand van vier amot of minder staat, wordt tamee. Dus zodra een opening is dichtgemetseld of
verzegeld, is het geen „opening” meer en wie dat open maakt, maakt een nieuwe opening.

Een riet als schenktuit voor een wijnkruik
Een Baraita leert, dat men zelfs op Jom Tov niet een buisje of riet op maat mag snijden om dat in een gat van een wijnkruik te
steken als schenktuit. Maar wanneer het reeds op maat gesneden was vóór Sjabbat of Jom Tov, mag men het er wel in steken.
Wanneer het buisje wel al vóór Sjabbat was gesneden om als schenktuit te dienen, maar nog niet precies op maat, dan verbieden
de Geleerden om het als schenktuit in het gat te steken, uit vrees dat men het alsnog op maat zal snijden, maar Rabbi Josjia staat
het toe en Rabbi Jochanan zegt dat de halacha R. Josjia volgt.

Choemra’s van Rav
Rav verbiedt om een gat dicht te smeren met dikke olie, want dat lijkt op was (hetgeen verboden is volgens onze Misjna). Sjmoeël
staat het toe.
De Gemara vertelt: Rav verbiedt het om zich met een vilten lap stop te omhullen en zo over resjoet harabbiem te lopen, wanneer dat
vilt te hard is om als kleding te kunnen worden beschouwd. Sjmoeël staat het toe. Het gebeurde eens dat Rav naar een bepaalde
plaats kwam, waar niet voldoende ruimte was voor iedereen en daarom ging hij naar buiten, naar karmeliet, en ging daar op de
grond zitten. Studenten brachten hem een vilten deken om op te zitten, maar hij weigerde dat. Hieruit leidde men af dat Rav van
mening was dat men geen vilten deken over resjoet harabbiem mag vervoeren op Sjabbat [en dus ook niet over karmeliet]. Maar de
ware reden dat hij de deken weigerde, was omdat er nog andere rabbijnen zaten die ook op de grond zaten en uit respect voor hen
weigerde hij de deken. In werkelijkheid heeft Rav verklaard dat men wel een vilten deken als kleding over resjoet harabbiem mag
dragen op Sjabbat.

Dingen die wij niet verbieden op Sjabbat
Misjna: Het is toegestaan om een pan met gekookt voedsel op Sjabbat op een koele plaats tegen bederf te bewaren.
Men mag op Sjabbat een [klie ] met drinkbaar water in ondrinkbaar water zetten, om het drinkwater koel te houden.
Men mag een klie met koud water in de zon zetten, opdat het verwarmd wordt.
Een reiziger, wiens kleren zijn nat geworden, mag daarmee doorlopen en we zijn niet bang dat men denkt dat hij zijn kleren op
Sjabbat gewassen heeft of dat hij ze zal uitwringen [en hoewel het verboden is om met een natte handdoek te lopen, uit vrees dat hij
die zal uitwringen, verbieden wij dat hier niet, wegens de menselijke waardigheid]. Hij mag ze in de eerste de beste binnenplaats die
hij tegenkomt, in de zon te drogen leggen, maar niet in het openbaar.


