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SJABBAT 148
De Gemara vertelt dat toen Rabba bar Chana, die in Israël woonde, eens Poembedita bezocht [dat in
Babylonië lag], woonde hij niet de lessen bij van Rabbi Jehoeda, de Rosj HaJesjiwa. Rabbi Jehoeda zond
daarop zijn assistent naar Rabba bar Chana, opdat hij de lessen zou bijwonen. Toen Rabba naar het Beit Hamidrasj kwam, hoorde
hij dat Rabbi Jehoeda de Misjna doceerde: „Men mag een gebroken been niet zetten op Sjabbat." Rabba zei daarop tegen hem:
„Sjmoeël heeft geleerd dat men wel een gebroken been mag zetten op Sjabbat" [omdat een bot dat gebroken is en niet direct gezet
wordt, verloren kan gaan (M.B.328:145)]. Hierop antwoordde R. Jehoeda: „Ik had dit nog niet gehoord; wat een geluk dat ik u heb
gevraagd te komen!"

HOOFDSTUK 23 – SJOËEL

Koop en verkoop en leningen op Sjabbat
In het algemeen is handeldrijven verboden op Sjabbat, ook als daar geen geld aan te pas komt. Hiervoor zijn hoofdzakelijk twee
redenen: 1. Er staat geschreven (Jesjajahoe 58:13): „Eer de Sjabbat door niet achter je zaken aan te hollen en te praten over
verboden dingen." 2. Wanneer men handel drijft, zal men gemakkelijk komen tot het opstellen van een koop- en verkoopcontract.
Onder dit verbod valt ook het lenen van geld of voorwerpen, omdat men ook dan geneigd is dat op te schrijven. De Misjna behandelt
enkele uitzonderingen op dit voorschrift:
Misjna: MEN MAG VAN EEN COLLEGA EEN KAN MET WIJN OF OLIE LENEN OP SJABBAT, MITS HIJ DAARBIJ NIET ZEGT: „HALWENI – LEEN MIJ DIT"
[dit wordt nog verklaard]. EN EEN HUISVROUW MAG OOK [bijvoorbeeld] EEN BROOD VAN HAAR BUURVROUW LENEN. EN ALS DE UITLENER
BANG IS DAT HIJ HET GELEENDE NIET TERUGKRIJGT, MAG DEGENE DIE HET GELEENDE VOORWERP MEEKRIJGT, ZIJN JAS ALS ONDERPAND
ACHTERLATEN EN NA SJABBAT MAKEN ZE DE REKENING OP. DIT principe PASTE MEN OOK TOE IN JERUZALEM: ALS DE DAG VOOR PESACH OP
SJABBAT VIEL [en de neerste dag Pesach dus op zondag viel], DAN MOEST HET PESACH-LAM [dat altijd de dag vóór Pesach geofferd
moest worden] OP SJABBAT GEOFFERD WORDEN. [Als iemand vergeten was een Pesach-lam te kopen, of als dat verloren was gegaan,
dan leende hij van iemand een lam, gaf zijn jas als onderpand en na Pesach rekende hij af, want het verbod op handeldrijven geldt
ook voor Jom Tov].

Lenen op Sjabbat
Gemara: [De Misjna zegt dat men niet „halweni"mag zeggen, maar dus kennelijk wel „hasjileni", hetgeen ook „leen mij" betekent.
Het Hebreeuws heeft twee worden voor lenen: sjoëel en lowè. Het woord sjoëel wordt gebruikt voor het lenen van voorwerpen, die
men teruggeeft, zoals huishoudelijke voorwerpen e.d., terwijl het woord lowè gebruikt wordt voor iets dat vervangen of betaald wordt,
zoals het lenen van geld, of als men een ei leent, geeft men een ander ei terug. Van het woord sjoëel – lenen – is het woord hisjiel –
uitlenen – afgeleid en hasjileni betekent „leen mij," en van het woord lowè is van het woord hilwa afgeleid, dat dus ook „uitlenen"
betekent, en daarvan komt „halweni", eveneens „leen mij."]
VRAAG: Waarom mag „hasjileni" wel en „halweni" niet?

ANTWOORD: (Abbajjé) Hasjleni impliceert, dat het voorwerp op korte termijn wordt teruggebracht en de uitlener zal dan niet
geneigd zijn om de transactie op te schrijven in zijn boeken. Maar halweni implceert een lening op langere termijn, die men
makkelijk kan vergeten en dan zal de uitlener dat willen opschrijven.

TEGENWERPING (Rawa bar Rav Chana): Sommige uitleners zullen op werkdagen alles wat zij uitlenen opschrijven, ook in geval
van „sjoëel." Zullen zij dat dan op Sjabbat niet ook doen?

ANTWOORD (Abbajjé): Door de week zal de lener misschien hsjleni zeggen en halweni bedoelen en daarom wil de uitlener dat
opschrijven. Maar omdat de Geleerden verboden hebben dat de lener op Sjabbat „halweni" zegt en hij alleen „hasjleni" mag
zeggen, is het duidelijk dat hij een lening vraagt voor korte termijn en we zijn niet bang dat de uitlener dat zal opschrijven.

Op Jom Tov doet men het anders
[De Geleerden hebben verordend, dat men alles, wat op Jom Tov is toegestaan, op een andere manier moet doen dan dat men het
door de week doet [voorzover mogelijk].
VRAAG (Rawa bar Rav Chana): Waarom mogen vrouwen op Jom Tov op de gewone manier hun emmers met water uit de rivier
vullen en mee naar huis nemen? Waarom moeten zij dat niet met een verandering doen?

ANTWOORD (Abbajjé): Welke verandering wij ook voorschrijven, het blijft altijd een verzwaring van hun last, en dat is geen eer
voor Jom Tov. Wanneer zij bijvoorbeeld kleinere emmers nemen dan normaal, moeten zij vaker heen en weer lopen en als zij
grotere emmers nemen, is dat ook een verzwaring van hun last.

Daf 148b

Beter een onopzettelijke overtreding dan een opzettelijke overtreding
VRAAG (Rawa bar Rav Chana): Een Misjna in Beitsa (36b) verbiedt het klappen in de hand of op de dijen en dansen op Jom Tov,
maar iedereen doet het en we zeggen er niets van?

ANTWOORD (Abbajjé): Wanneer de grote massa zich niet aan een bepaald voorschrift houdt, zal men denken dat datgene wat
zij doen, is toegestaan. Als de Geleerden dat zien, zullen zij de mensen liever niet vermanen, want zij zullen niet luisteren, en
het is beter dat men een overtreding in dwaling begaat, dan dat men dat met opzet doet. En dit geldt niet alleen voor Rabbijnse
voorschriften, maar ook voor Tora-voorschriften.
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De Gemara werpt tegen, dat dit alleen geldt voor Rabbijnse voorschriften, maar dat men in geval van overtreding van Tora-
voorschriften wel degelijk moet vermanen.

HALACHA: De Risjoniem (Rasjba, Rosj, Ran) schrijven dat deze regel van Abbajjé alleen geldt voor Tora-voorschriften die niet
duidelijk in Tora omschreven worden, zoals het door de Gemara genoemde voorbeeld dat mensen op de dag voor Jom Kippoer eten
totdat het donker is, hoewel het een (door de Geleerden afgeleid) Tora-voorschrift is, dat men al vóór zonsondergang moet beginnen
met vasten. Maar voor verboden die wel voor iedereen duidelijk in Tora te lezen zijn, moet men wel vermanen en zo schrijft ook de
Rama (608:2). De Misjna Beroera (608:3) voegt daaraan toe, dat als men vermoedt dat iemand naar een vermaning zal luisteren,
dan moet men hem zelfs vermanen in geval van een Rabbijns verbod.

Het verbod op intrest
De Tora verbiedt van te voren afgesproken intrest op leningen. De Geleerden hebben dit verbod uitgebreid tot allerlei andere vormen
van intrest, waaronder het verbod van „een se'a voor een se'a" [1 se'a = ruim 8 liter]. Dit wil zeggen dat zij het verboden hebben om
een se'a graan te lenen, op voorwaarde dat men een se'a graan teruggeeft. Want misschien stijgt intussen de marktprijs van het
graan en dan is de teruggegeven hoeveelheid graan meer waard dan de uitgeleende hoeveelheid en de uitlener heeft dan „intrest"
ontvangen. Een Misjna (Bawa Metsia 75a) leert dat Hillel dit verbod ook doorvoerde op huisvrouwen die elkaar een brood lenen.
Echter, onze Misjna leert dat een huisvrouw wel een brood van haar buurvrouw mag lenen. De Gemara antwoord, dat Hillel het had
over een situatie, waar de prijzen van brood op en neer kunnen schommelen, en dat onze Misjna het heeft over een situatie waar de
prijs van brood is vastgelegd. [Het verbod van een „se'a voor een se'a" is onderwerp van discussie tussen Hillel en de Geleerden.
De Geleerden menen dat als men kleine hoeveelheden van elkaar leent, zoals huisvrouwen doen, men niet op de waarde van het
geleende goed let en dat het verbod dan niet geldt.

Kan men een lening, gedaan op Sjabbat, voor een rechtbank opeisen?
De Misjna zegt dat wanneer de uitlener bang is dat hij het geleende niet terugkrijgt, de lener zijn jas kan achterlaten als onderpand.
Is dat niet het bewijs dat een dergelijke lening, gedaan op Jom Tov, niet voor een Beit Din kan worden teruggeëist? Want als dat wel
kon, waarom heeft de uitlener dan dat onderpand van een jas nodig? De Gemara antwoordt dat dit niets bewijst, want de uitlener wil
alleen niet al de rompslomp van een rechtzaak en daarom vraagt hij een onderpand.
De Gemara komt met een voorbeeld, dat moet bewijzen dat de lening wel voor een rechtbank te innen is: Een Misjna (Sjewiïet 10:8)
leert dat een lening, aangegaan op de eerste dag Rosj Hasjana na een sjemita-jaar moet worden terugbetaald, als de daaraan
voorafgaande maand Elloel, die dus nog in het sjemita-jaar viel, slechts 29 dagen telde, zodat de eerste dag Rosj Hasjana reeds bij
het nieuw jaar hoorde. Echter, wanneer die maand Elloel 30 dagen telde, dan behoorde die eerste dag Rosj Hasjana nog tot het
vorige jaar, het sjemita-jaar, en in een sjemita-jaar worden alle leningen kwijtgescholden en dus hoeft men dan de lening, die op de
eerste dag Rosj Hasjana is aangegaan, niet terug te betalen. Dus kennelijk is een lening die op Jom Tov is aangegaan,
invorderbaar, want als dat niet het geval was, had deze Misjna niet dit probleem van het sjemita-jaar naar voren hoeven te brengen.
Immers, dan was de lening in geen geval inbaar geweest.
HALACHA: De Sjoelchan Aroech (O.Ch. 605:2) beslist dat het wel voor een Beit Din kan worden opgeëist.

Nog een voorschrift voor het sjemita-jaar
De Tora zegt dat het Sjemita-jaar alle leningen cancelt. De Misjna in Sjewiïet 10:8 leert dat als iemand zijn schuld toch wil
terugbetalen, dan moet de schuldeiser zeggen: „Ik annuleer de schuld." Wanneer de schuldenaar aandringt en zegt dat hij
desondanks zijn schuld wil terugbetalen, dan mag de schuldeiser het aannemen.

Een dier als offer wijden op Sjabbat of Jom Tov
Onze Misjna leert dat iemand op de Sjabbat voor Pesach een lam mag lenen, tegen een onder pand van een jas en na Jom Tov
afrekenen, zodat hij het lam op die Sjabbat kan offeren. Dus kennelijk mag hij dat lam dan ook als offerdier wijden op die Sjabbat.
Maar een andere Misjna zegt dat dit niet mag. Hoe zit dat? Rabbi Jochanan verklaart: in het algemeen is het inderdaad verboden
om op Sjabbat of Jom Tov een dier voor de Tempel te wijden, maar in geval van een verplicht offer, dat aan een bepaalde tijd
gebonden is, zoals het Pesach-offer, is het toegestaan.

Misjna
MEN MAG ZIJN GASTEN [uit het hoofd] TELLEN [om te weten hoeveel brood enz. men voor hen nodig heeft], NAAR NIET VAN EEN
GESCHREVEN GASTENLIJST [de Gemara bespreekt dit op de volgende daf], EN MEN MAG OOK DE DELICATESSEN TELLEN [het aantal porties
dat men nodig heeft voor de gasten (Meïri)]. MEN MAG DE PORTIES VOEDSEL OP TAFEL VERLOTEN ONDER ZIJN HUISGENOTEN, MITS IEDERE
PORTIE EVEN GROOT IS. KOHANIEM MOGEN DE KORBANOT VERLOTEN OP JOM TOV, MAAR PORTIES NIET [dit wordt in de Gemara verklaard].


