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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 147
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Daf 147a
Het uitschudden van een kledingstuk op Sjabbat
Rav Hoena heeft gezegd: Wie op Sjabbat een nieuw en zwart kledingstuk, waar men zuinig op is, uitschut
[Rasji : wie het stof er afschudt; Tossafot: wie het dauw er afschudt], is een chataat schuldig, want dat staat gelijk aan wassen. In
Poembedita was men daar door de week niet zo precies in, en daarom mochten de Rabbijnen daar wel op Sjabbat hun kleren
uitschudden, want dat was geen significante verbetering voor hen, en dus niet te vergelijken met wassen. [De Sjoelchan Aroech
(302:1) volgt hier Tossafot en verbiedt het afschudden van dauw (en de Beoer Halacha verbiedt ook het ruw afschudden van
sneeuw); de Misjna Beroera (302:1) zegt dat „nieuw” hier betekent, dat het kledingstuk er nog als nieuw uitziet. De Rama schrijft
daar dat het ook goed is om Rasji te volgen en geen stof af te schudden van een nieuw, zwart kledingstuk.]

Uitgaan met een opgevouwen talliet over de schouder
Wie op Sjabbat uitgaat naar resjoet harabbiem met een opgevouwen talliet [als een sjaal] over zijn schouder, is een chataat schuldig
[want dat is niet de manier waarop men een talliet draagt en dus is het een last.] Ook handelaren mogen op Sjabbat hun koopwaar
niet over hun schouder meenemen over resjoet harabbiem en een winkelier [en dit geldt voor iedereen] mag zijn geld niet in een
geldbuidel of in zijn kleren genaaid bij zich dragen. Maar men mag wel met een sjaal om zijn schouders lopen, want HaRattaniem
[boodschappers volgens Tossafot; bewoners van een plaats „Ratan” volgens Rasji] zijn dat gewend zo te doen.

Uitgaan met een opgebonden jas
In de tijd van de Talmoed droeg men lange jassen, die dreigden over de grond te slepen. Men bond daarom de jas op om zijn middel
en maakte hem daar vast met draden of een koord, die daar aan de jas bevestigd was. R. Illai zegt dat het verboden is dit zo vast te
maken op Sjabbat, want dat is het geven van de „laatste klap van de hamer” [volgens de verklaring van Rasji].

Voorschriften voor baden op Sjabbat
Misjna: MEN MAG DE HANDDOEKEN, ZELFS AL ZIJN HET ER TIEN, WAARMEE MEN ZICH NA HET BADEN HEEFT AFGEDROOGD, NIET IN ZIJN HAND
MEE NAAR HUIS NEMEN OP SJABBAT [ook niet als er een eroev is, want de Geleerden waren bang dan men onderweg naar huis de
handdoeken zou uitwringen, hetgeen op Sjabbat verboden is omdat dit een vorm van kiboes – wassen – is, hetgeen een toleda is
van de melacha melabeen – witmaken]. MAAR TIEN MENSEN MOGEN ZICH WEL MET DEZELFDE HANDDOEK AFDROGEN EN ZE MOGEN HEM
GEZAMELIJK MEE NAAR HUIS NEMEN [en we zijn niet bang dat ze de handdoek zullen uitwringen, want zij zullen elkaar eraan herinneren
dat dit verboden is (Rasji)].
MEN MAG OP SJABBAT OLIE MET DE HAND OP HET LICHAAM SMEREN EN DAT ERIN WRIJVEN, MAAR MEN MAG HET LICHAAM NIET ECHT MET
KRACHT MASSEREN [want dat is een werkdag activiteit].

Genezing op Sjabbat
De geleerden hebben verordend dat alle vormen van genezing op Sjabbat verboden zijn, om te voorkomen dat men kruiden zou
fijnmalen, hetgeen verboden is op Sjabbat. Dit geldt voor iedere ziekte of gebrek, waarbij geen levensgevaar is. De Misjna vermeldt
een aantal behandelingen die men om die redenen niet mag verrichten, ook al komen daar geen geneesmiddelen aan te pas, zoals:
MEN MAG OP SJABBAT GEEN BRAAKMIDDEL INNEMEN. MEN MAG EEN GEBROKEN BEEN NIET ZETTEN [wordt verderop verklaard].

Daf 147b
Wassen met koud of warm water op Sjabbat
Gemara: De Gemara concludeert dat de Misjna spreekt over iemand, die het verbod om op Sjabbat in warm water te baden, heeft
overtreden, want alle geleerden zijn het erover eens, dat het verboden is om op Sjabbat het hele lichaam in warm water te baden,
zelfs al is dat vóór Sjabbat verwarmd. Echter, Rabbi Sjim’on staat toe om het hele lichaam te wassen op Sjabbat met warm (of koud)
water. Rabbi Meïr verbiedt het, zelfs met koud water en R. Jehoeda zegt: met warm water is het verboden, met koud water is het
toegestaan.

Het vervoer van handdoeken op Sjabbat
De Gemara leert uit het voorschrift van de misjna, betreffende het vervoer van handdoeken op Sjabbat, dat het niet uitmaakt, of de
handdoeken na gebruik kletsnat zijn [doordat tien mensen er zich mee hebben afgedroogd] of practisch droog zijn [omdat één
persoon tien handdoeken gebruikt heeft], maar één persoon mag ze niet, echter die tien personen mogen ze wel vervoeren, want ze
weerhouden elkaar van een overtreding. Rabbi Jochanan zegt echter dat deze Misjna de mening weergeeft van één enkele geleerde
en dat uit twee Baraitot blijkt, dat zowel Rabbi Sjim’on als Rebbi het toestaan om met de natte handdoek naar huis te wandelen en
het blijkt dat ook Sjmoeël het toestaat, en R. Jochanan concludeert dat zo de halacha is [en zo beslist de Sj.A. 301:48].

Kleren voor soldaten
Wanneer niet-Joodse soldaten in een stad gelegerd waren, werden de burgers vaak gedwongen om hen te bedienen, ook op
Sjabbat, door hen bijvoorbeeld kleren te brengen, ook al moest dat gebeuren over resjoet harabiem. Rawa adviseerde de Joodse
burgers van zijn stad om zulke kleren niet als een bundel op hun rug te dragen, maar over hun hoofd te hangen en de zijkanten van
die kleren langs hun zijde te laten afhangen, alsof zij de kleren droegen, zodat zij het verbod van dragen op Sjabbat niet hoefden te
overtreden.
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De rivier Diomses
De misjna zegt: MAAR MEN MAG HET LICHAAM NIET ECHT MET KRACHT MASSEREN [op Sjabbat]. Daarom, zegt R.Jochanan, mag men op
Sjabbat niet in de modder van de Diomses rivier staan, want dat stimuleert en heeft genezende werking. Dit geldt met name rondom
Sjawoe’ot, wanneer de geneeskrachtige werking van de rivier het sterkst is.
Rav Chelbo zei: de wijn van Proegita [die van uitzonderlijke kwaliteit was (Rasji)] en de rivier de Diomses leidden tot het verlies van
de tien stammen. [Zij werden door de geneugten van die wijn en van die rivier verleid tot een leven zonder Tora en dat leidde tot hun
ballingschap (Rasji).]
Het gebeurde eens dat Rabbi Elazar ben Arach het gebied van Proegita en Diomses bezocht en hij werd daar aangetrokken door de
wereldse geneugten, waardoor hij al zijn Tora-kennis vergat. Toen hij van daar terug kwam en in de Beit Knesset werd opgeroepen
om uit de Tora te lezen, bleek dat hij de letters door elkaar haalde. Zij collega’s smeekten daarop Hasjem om zijn Tora-kennis te
herstellen, en zo gebeurde het ook.
In verband met het gebeurde met Rabbi Elazar ben Arach, vermeldt de Gemara een Misjna uit Awot (4:11): R. NEHORAI ZEGT:
VERBAN JEZELF NAAR EEN PLAATS WAAR TORA GELEERD WORDT, EN VERONDERSTEL NIET DAT DE TORA NAAR JOU TOE KOMT, WANT HET ZIJN
JE COLLEGA’S DIE ERVOOR ZORGEN DAT DE TORA BIJ JOU BLIJFT; VERTROUW NIET UITSLUITEND OP JEZELF .

Men mag op Sjabbat geen braakmiddel innemen.
De Misjna leert dat men op Sjabbat geen braakmiddel mag innemen. Rabba bar bar Channa verklaart dat R. Jochanan gezegd heeft
dat dit alleen slaat op het innemen van kruiden die het braken opwekken, maar men mag wel zijn vingers in zijn keel steken om dat
effect te bereiken. Maar R. Nechemja verbiedt dit laatste zelfs op werkdagen, want dat is verspilling van voedsel [De Romeinen
hadden de gewoonte om na een overvloedige maaltijd, hun vingers in hun keel te steken, om zo hun maag te ledigen, ten einde
verder te kunnen eten. R. Nechemja verbood deze praktijk, omdat men daarmee voedsel verspilt en ook omdat het een afschuwe-
lijke gewoonte is, die een Heilig Volk niet past (Ramban). Maar wie last van zijn maag heeft, mag het wel doen (Sj.A. 328:39)].

Het zetten van een gebroken been op Sjabbat
De Misjna zegt dat men een gebroken been niet mag zetten op Sjabbat. R. Chana uit Baghdad zei in naam van Sjmoeël dat de
halacha is, dat men wel degelijk een gebroken been mag zetten op Sjabbat.


