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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 149

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

Daf 149a
Het lezen van zakelijke lectuur op Sjabbat
VRAAG: De Misjna zegt dat men het aantal gasten niet van een geschreven gastenlijst mag tellen, maar men
mag ze wel uit het hoofd tellen. Waarom is dat?
ANTWOORD 1 (Rab Biwi): Misschien zal hij [de gastheer] namen uitwissen [bijvoorbeeld omdat hij ziet dat hij niet genoeg voedsel
heeft voor alle gasten en wil daarom hij ze niet allemaal uitnodigen (Rasji)].
ANTWOORD 2 (Abbajjé): Misschien zal hij ertoe komen ook zakelijke lectuur te gaan lezen, zoals handelscontracten e.d. Als dit de
reden is, mag men het ook niet lezen als het hoog boven zijn hoofd op de muur geschreven is, waar men het niet kan uitwissen.

Algemene lectuur
Het lezen van algemene lectuur valt ook onder het begrip „het zich met zijn zaken bezighouden”. Hiertoe behoort het lezen van
koop- en verkoopcontracten, schuldbrieven, bankafschriften e.d. De Geleerden hebben verboden ook dit op Sjabbat te lezen.
Volgens de Rosj, om te voorkomen dat men zich met zijn zaken gaat bezighouden. Want van het lezen van algemene lectuur en
sociale brieven komt men tot het lezen van de krant en van de business-pagina, enz.

Kijken in een spiegel op Sjabbat
In de tijd van de Misjna gebruikte men spiegels van metaal, die scherpe randen handen. Een Baraita zegt daarover dat men op
Sjabbat niet in zo’n spiegel mag kijken, als hij niet is vastgemaakt aan de muur, want dan zal men geneigd zijn, om zijn haar met de
zijkant van de spiegel af te snijden. Maar als de spiegel vast zit aan de muur, mag men er wel in kijken, want dan kan men met de
spiegel zijn haar niet afsnijden.

Onderschriften bij afbeeldingen
Onder schilderijen of afbeeldingen van dieren of mensen staat vaak een onderschrift. Een Baraita leert: HET IS VERBODEN DIE OP
SJABBAT TE LEZEN [opdat men er niet toe komt om ook zakelijke lectuur te lezen (Rasji)]. NAAR DE AFBEELDINGEN ZELF MAG MEN ZELFS
OP WERKDAGEN NIET KIJKEN, WANT ER STAAT GESCHREVEN [Wajjikra 19:4]: „WENDT JE NIET TOT AFGODEN .” [Door te kijken naar die
afbeeldingen kan men erdoor worden aangetrokken en op slechte gedachten worden gebracht. Volgens sommige Risjoniem geldt dit
verbod alleen voor afbeeldingen van afgoden.]

Verdeling van goederen onder een groep mensen
Men mag op Sjabbat geen goederen onder een groep mensen verdelen en men mag ook niet op Sjabbat iets met iemand anders
ruilen. De Misjna zegt dat een huisvader tijdens de maaltijd wel de porties door middel van loten onder zijn kinderen en huisgenoten
mag verdelen. De Gemara leidt hieruit af, dat dit dus verboden is te doen voor anderen. Waarom dat verschil?
ANTWOORD 1 (Sjmoeël): Leden van een gezin zullen niet elke portie tegen elkaar afwegen, maar in een gezelschap, dat elkaar niet
kent, zal iedereen er voor willen zorgen dat hij het deel krijgt waar hij meent recht op te hebben en men zal de porties met elkaar
vergelijken, meten en schatten, hetgeen op Sjabbat verboden is.

Daf 149b
ANTWOORD 2 (Volgens Hillel): Leden van een groep die elkaar niet goed kennen zullen het verbod op intrest overtreden [Wanneer
zij van elkaar iets lenen, zullen zij erop letten dat zij precies hetzelfde terugkrijgen en als dan intussen de prijs gestegen is,
verheugen zij zich in de aldus verkregen intrest. Echter leden van een gezin of vrienden letten niet op die kleine verschillen, als men
van elkaar bijvoorbeeld een brood leent.

Men mag aan zijn kinderen op intrest lenen!
Er bestaat een algemeen Tora-verbod om te lenen op intrest. De Gemara zegt echter dat men aan zijn kinderen en aan de leden
van zijn huisgezin wel een lening mag verstrekken op intrest, opdat zij zullen leren hoe bitter het smaakt om intrest te betalen. [Het
betreft hier kinderen en gezinsleden, die voor hun onderhoud afhankelijk zijn van het gezinshoofd en de afbetaling van de lening en
de intrest komen dan allebei uiteindelijk uit de zak van het gezinshoofd. Dus er is niet echt sprake van intrest. Maar als de vader zijn
kinderen op deze manier een lening met intrest geeft, leren zij, welke een zware belasting die intrest voor de lener is, en waarom
Hasjem daar zo’n zware straf op heeft gelegd. [De Gemara in Bawa Metsia (7a) komt echter tot de conclusie dat men ook aan zijn
kinderen geen lening op intrest moet geven, opdat zij daar niet aan gewend zullen raken en later ook aan anderen op intrest zullen
uitlenen.]

Verdeling van porties aan tafel
De Misjna zegt dat men de porties aan tafel door miiddel van verloting mag verdelen onder zijn kinderen, mits de porties allen even
groot zijn. Maar als het halachisch is toegestaan om zijn kinderen op intrest te lenen, dan zou er ook geen probleem zijn om die
porties via loting te verdeling als ze niet even groot zijn? De Gemara antwoordt dat dit inderdaad is toegestaan, maar dat het niet is
toegestaan om porties van gelijke grootte onder de leden van een gezelschap door middel van loting te verdelen, omdat zij de
afmetingen onderling zullen vergelijken en meten en wegen en het is ook verboden om ongelijke porties onder hen te verloten, want
daarmee overtreedt men het gokverbod. [Sommige Risjoniem menen dat om dezelfde reden als dat men kinderen niet moet wennen
aan leningen op intrest, men ze ook niet moet wennen aan gokken en men dus ook door de week geen porties moet verdelen door
middel van loten. Rambam echter zegt dat het verbod op lenen tegen intrest een Tora-verbod is en daarom moet men er kinderen
niet aan wennen, maar gokken is alleen door de Rabbijen verboden, en daarom mag men dat met zijn kinderen wel doen].
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Mattanot Kohaniem
De Tora geeft Kohaniem, die dienst deden in het Beit HaMikdasj, het recht om bepaalde delen van bepaalde offers te eten. Welke
Kohaniem hiervoor in aanmerking kwamen, werd bepaald door het lot. We hebben geleerd dat het trekken van loten voor de
verdeling van porties verboden is op Sjabbat en Jom Tov. Desondanks mochten de Kohaniem wel om hun deel van de korbanot
loten, om ruzie en gevechten te voorkomen, en volgens onze Misjna mocht dat zelfs op Jom Tov, om het eten van de mattanot
Kohaniem op Jom Tov mogelijk te maken, en dat niet hoefde te worden uitgesteld tot na Jom Tov, hetgeen geen eerbetoon voor de
mitswa zou bewijzen.
VRAAG: De Misjna zegt ook dat deze toestemming niet geldt voor „porties.” Wat wordt daarmee bedoeld?
ANTWOORD (Rabbi Ja’akov): De Kohaniem mogen niet loten om porties vlees van korbanot die op de voorafgaande werkdag
werden geofferd [want zij hadden de vorige werkdag kunnen loten].

Straf voor wie verantwoordelijk is voor het lijden van een ander
Als iemand gestraft wordt door de Hemel, en iemand anders heeft om die straf gevraagd, dan wordt diegene die om die straf
gevraagd heeft, ook gestraft en uit de nabijheid van G-d verbannen. Men hoort om strafvermindering voor een ander te bidden, niet
om straf verzwaring! I Koningen, hoofdstuk 21 vertelt dat Navot een wijngaard bezat, die grensde aan het huis van de slechte
Koning Achab. Achab wilde die wijngaard kopen, maar Navot weigerde hem te verkopen. Achabs vrouw, Jezebel huurde vervolgens
valse getuigen, die beweerden dat Navot G-d en de Koning vervloekt had, waarop de doodstraf en verbeurd verklaring van zijn
bezittingen stond. Navot werd daarop inderdaad ter dood gebracht. In I Koningen 22:20-22 staat geschreven: „En Hasjem vroeg:
‘Wie zal Acham verleiden, zodat hij zal optrekken naar Ramot Gil’ad en daar zal sneuvelen?’ … Een geest kwam naar voren en zei:
‘Ik zal hem verleiden.’” G-d zond hem inderdaad uit om Acham te verleiden, maar joeg de geest weg uit Zijn nabijheid. Rabbi
Jochanan zei: Dat was de geest van Navot. Hij werd gestraft omdat hij wraak wilde nemen op Achab.


