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Aan de orde van de dag
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 150
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Daf 150a

Kedoesjat Sjabbat
De Geleerden hebben op grond van het vers in Jesjajahoe 58:13 („Wanneer je je voeten op Sjabbat ervan weerhoudt om
achter je zaken aan te rennen op Mijn heilige dag, …en je de Sjabbat een genoegen noemt, door niet over wereldse
onderwerpen te praten") ingesteld dat de heiligheid van Sjabbat duidelijk herkenbaar moet zijn in het gedrag en de
gespreksonderwerpen van een mens. Daarom moet men zich op Sjabbat weerhouden van handelingen, die, hoewel niet
volgens de halacha verboden zijn, in strijd zijn met de heiligheid van Sjabbat. Dus men mag niet over wereldse dingen
praten op Sjabbat, noch werkzaamheden voor na Sjabbat plannen, zelfs niet werkzaamheden die alleen door de
Geleerden zijn verboden te doen op Sjabbat.:

Misjna: MEN MAG GEEN ARBEIDERS HUREN OP SJABBAT [want daarmee behartigt men zijn zaken. Het is ook verboden
werknemers te huren op Sjabbat voor werk dat na Sjabbat gedaan moet worden (Sj.A.O.Ch. 307:2)]. MEN MAG OOK
NIET AAN EEN ANDER OP SJABBAT VRAGEN OF HIJ ARBEIDERS WIL HUREN. MEN MAG OOK NIET BIJ DE TECHOEM SJABBAT
[uiterste grens tot waar men op Sjabbat mag lopen] GAAN STAAN, [in afwachting tot Sjabbat voorbij is], OM NA SJABBAT
ARBEIDERS TE HUREN OF PRODUCTEN NA SJABBAT TE BRENGEN. MEN MAG BIJ DE TECHOEM SJABBAT GAAN STAAN OM
[sneller] NA SJABBAT ZIJN BEZITTINGEN TE KUNNEN BEWAKEN, EN ALS HIJ DAN DAARVAN TERUGKOMT [na Sjabbat] MAG
HIJ WAT VAN DE PRODUCTEN [van zijn veld of boomgaard] IN DE HAND MEENEMEN [want hij stond niet bij de techoem te
wachten om producten binnen te halen]. EN DE ALGEMENE REGEL IS DAT ALLES WAARTOE MEN [AAN EEN ANDERE JOOD
OF AAN EEN NIET-JOOD] MAG OPDRACHT GEVEN OM TE DOEN NA SJABBAT, DAARVOOR MAG MEN AFWACHTEN BIJ DE
TECHOEM.

Praten over wereldse onderwerpen
De Gemara vraagt waarom de Misjna zegt dat men ook niet aan iemand anders mag vragen arbeiders te huren voor ná
Sjabbat. Dat weten wij toch al? Wat men zelf niet mag, mag men ook een andere Jood niet vragen te doen, want dat is
het leggen van een struikelblok voor een blinde. En we hebben eerder [daf 121a] al geleerd, dat men een niet-Jood niet
op Sjabbat mag vragen iets te doen, wat een Jood niet mag doen.
ANTWOORD (Rabbi Jehosjoea ben Korcha): Uit de hierboven aangehaalde passoek van Jesjajahoe leiden we af, dat
alleen praten over wereldse zaken verboden is, maar het is wel toegestaan om op Sjabbat over wereldse zaken na te
denken [hoewel dit niet het doel van deze heilige dagen is]. Daarom mag men wel indirect aan een niet-Jood vragen om
arbeiders te huren, mits men dat maar niet expliciet zegt, maar die wens alleen maar laat doorschemeren, door
bijvoorbeeld te zeggen: „Tot ziens vanavond bij mij op het werk." En zo is de halacha [Rama O.Ch. 307:22].

Denken en praten over Tora
De heiligheid van de Tora gebiedt, dat het verboden is om over Tora na te denken op plaatsen die niet schoon zijn, zoals
in een badhuis, badkamer of toilet, want er staat geschreven [Dewariem 23:15]: „Je legerkamp zal heilig zijn," en een
bakamer of toilet is geen heilige plaats. En het vers [ibid.] vervolgt: „Opdat er geen schaamtevol ding [dawar] bij je te
zien zal zijn. [Het woord dawar heeft twee betekenissen: „een ding of zaak" en „een woord." Rab Jehoeda verklaart dat
dit vers ons leert dat het verboden is om Sjema of andere heilige woorden, zoals gebeden te zeggen tegenover iemand
wiens naaktheid men kan zien. En Rav Jehoeda leidt dit af van het vers [Bereisjiet 9:23]: „En zij keken niet naar de
naaktheid van hun vader." [Toen Noach te veel wijn gedronken had, en naakt zijn roes lag uit ter slapen, namen zijn
twee zonen Sem en Jafet een kledingstuk om hem te bedekken, er voor zorgdragend, dat zij zijn naaktheid niet zagen.]

Praten over en zich bezighouden met een mitswa
Het is op Sjabbat toegestaan om te praten over een mitswa en de uitvoering daarvan te plannen, ook al betreft dat
werkzaamheden die op Sjabbat verboden zijn. Daarom is het toegestaan om op Sjabbat mensen te vragen om [na
Sjabbat] geld te geven voor tsaddaka , en mag men zelfs daartoe mensen bijeen roepen op een vergadering om dat te
bespreken. Zo ook is het toegestaan zich met de belangen van de gemeenschap bezig te houden, want ook dat wordt als
een mitswa beschouwd. Bijvoorbeeld, men mag op Sjabbat met de [niet-Joodse] autoriteiten praten over belangen van
de Joodse Gemeenschap [Tos.Rid] en daartoe in openbare gebouwen vergaderingen bijwonen. Men mag ook een
sjidoech organiseren voor een meisje [een huwelijkskandidaat vinden] en men mag een jongen een vak leren, want dat
zijn allemaal mitswot. Een vader [of moeder] mag ook op Sjabbat een leraar huren om hun zoon Tora te leren, maar
daarbij mag niet over het salaris gesproken worden.

Het maken van berekeningen in het algemeen
Het is verboden om op Sjabbat berekeningen te maken die financiële consequenties hebben, zoals het berekenen van de
kosten van een huis dat men gebouwd heeft of wil bouwen. Maar het maken van berekeningen die geen fianciële
consequenties hebben, is toegestaan. Bijvoorbeeld mag men een ander naar de prijs vragen van iets dat die ander al
gekocht heeft, als men niet zelf de bedoeling heeft dat te kopen. Men mag bijvoorbeeld ook praten over de uitgaven die
men al gedaan heeft, maar niet over die welke men nog moet doen.
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Men hoort niet aan verboden werkzaamheden te denken op Sjabbat
Een zeer vroom mens vernam eens dat de omheining van zijn veld gebroken was. Hij besloot op Sjabbat dat te repare-
ren [hij was even vergeten dat het Sjabbat was]. Daarop realiseerde hij zich dat het Sjabbat was en dat hij dus aan een
verboden werkzaamheid gedacht had. Als straf legde hij zich op nimmer de omheining te repareren, opdat hij niet zou
profiteren van zijn verboden gedachten. Als beloning groeide er op de plaats van de doorbraak een kaperstruik [waarvan
zowel de vruchten als de bladeren als de bloemen eetbaar zijn (Rasji)].

Wachten bij de Sjabbat-grens
Men mag praten over verboden handelingen die men na Sjabbat wil doen, wanneer die handelingen onder bepaalde
omstandigheden ook op Sjabbat zijn toegestaan. Men mag bijvoorbeeld aan zijn vriend vertellen dat men na Sjabbat
naar een andere plaats gaat, want soms zijn andere plaatsen met onze woonplaats verbonden, doordat er huizen tussen
beide plaatsen staan, zodat men ook op Sjabbat naar zo'n plaats mag lopen. Maar men mag niet bij de Sjabbat-grens
staan om het einde van de Sjabbat af te wachten, om na Sjabbat iets te doen dat men doorgaans ook op Sjabbat mag
doen, maar wat onder bepaalde omstandigheden verboden is. Zo is het bijvoorbeeld verboden om bij de stadsgrens te
wachten totdat Sjabbat afgelopen is, om daarna stro binnen te brengen, want onder het woord „stro" vallen ook de
graanstoppelen, die nog op het veld staan, nadat het graan gemaaid is en die stoppelen mag men nimmer rooien op
Sjabbat.

Melacha op motsaei Sjabbat vóór hafdala
Het is verboden om op motsaei Sjabbat werk te verrichten voordat men hafdala gemaakt heeft, hetzij dat men in de
tefilla de beracha Atta chonantanoe gezegd heeft, of dat men de hafdala over een beker wijn gezegd heeft [zie
Sj.A.O.Ch. 299:1,10]. [De Hafdala is een beracha waarmee men de Sjabbat [of feestdag] afsluit en de werkdag begint,
ongeveer zoals de kiddoesj de Sjabbat inluidt en wijdt.] Wie werk moet verrichten, voordat hafdala is gemaakt of
voordat hij hafdala kan maken, die moet voordat hij die werkzaamheden verricht, zeggen: „Hamavdiel beinkodesj
lechol.


