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Daf 151a
Voor welk doel mag men het duister afwachten bij de Sjabbat-grens?
In het Traktaat Eroevien, dat wij binnenkort beH zullen beginnen te leren, staat dat men niet buiten
de Techoem-Sjabbat mag gaan op Sjabbat, een grens van 2000 amma buiten de bebouwde kom (waar de exacte grens
precies ligt, zullen we nog leren). De Misjna onderaan de vorige daf leerde onder welke omstandigheden men wel, en
wanneer men niet op Sjabbat naar die grens mag lopen en daar de inval van duisternis [chosjech], en dus het einde van
de Sjabbat afwachten [Lehachsjiech], opdat men onmiddellijk na het uitgaan van Sjabbat op weg kan gaan. De Misjna
zegt dat men wel de duisternis mag afwachten, om snel op weg te kunnen gaan om zijn bezittingen, die buiten de
Techoem-Sjabbat liggen, te bewaken, want op Sjabbat mag men zijn bezittingen bewaken. Abba Sjaoel geeft aan het
eind van de Misjna, een algemene regel, dat alles, waarvoor men instructies mag geven, daarvoor mag men het eind van
de Sjabbat bij de techoem afwachten.
Rav Jehoeda vermeldt een halacha, die door Sjmoeël van deze regel van Abba Sjaoel is afgeleid: Het is toegestaan om
tegen een andere Jood te zeggen: „Bewaak jij mijn producten, die binnen jouw techoem liggen, dan zal ik jouw
producten bewaken die binnen mijn techoem liggen [zie Sj.A. 307:10).
[Tosafot leidt hieruit af, dat een Jood aan een andere Jood mag vragen een melacha te doen, die voor die andere Jood is
toegestaan, maar die voor die eerste Jood is verboden. Bijvoorbeeld, als iemand vervroegd de Sjabbat op zich heeft
genomen, mag hij een andere Jood vragen een melacha te doen, als die ander nog geen Sjabbat geaccepteerd heeft. En
hetzelfde geldt op motsaei Sjabbat voor wie nog geen havdala gemaakt heeft, die mag aan een ander, die dat al wel
gedaan heeft, vragen een melacha te doen (Sj.A.O.Ch. 263:17)].

Een Baraita leert: Men mag niet machsjiech zijn [de duisternis afwachten bij de Techoem-Sjabbat] om zijn dier te halen,
[wanneer het dier niet zelf kan lopen (Sj.A.O.Ch. 306:1), bijvoorbeeld omdat het gewond is, want men mag een dier niet
dragen op Sjabbat] maar men mag het dier roepen zodat het komt [zie Sj.A.O.Ch. 306:2].
Men mag ook machsjiech zijn om voor een bruid of voor een dode te kunnen zorgen [zie Sj.A. 306:3]

Dingen die men aan een niet-Jood mag vragen
De Geleerden hebben het een Jood verboden om aan een niet-Jood te vragen om een melacha voor hem te doen op
Sjabbat en de Geleerden hebben een extra omheining gemaakt om dit verbod, door te verbieden dat een Jood gebruik
maakt van een melacha welke een niet-Jood ongevraagd voor hem op Sjabbat gedaan heeft, maar dat hij daarmee moet
wachten, tot na Sjabbat. Wanneer de melacha die de niet-Jood deed, tijd kost, moet de Jood wachten met het gebruik
daarvan tot die tijd na Sjabbat verstreken is. Dit alles om te voorkomen dat de volgende keer de Jood aan de niet-Jood
expliciet gaat vragen om de melacha voor hem te doen. Zoals het is toegestaan machsjiech te zijn voor een bruid of
voor een dode, zo mag men ook aan een andere Jood [en dus zeker ook aan een niet-Jood] zeggen dat hij hamsjiech
moet zijn en na Sjabbat buiten de techoem bepaalde dingen moet kopen voor de bruid of voor de dode. En hij mag hem
zelfs instructies geven omtrent de prijs, maar hij moet liever geen uiterste prijs noemen zie Sj.A.O.Ch. 306:3].
De Misjna op onze dag leert: WANNEER EEN NIET-JOOD OP SJABBAT BENODIGDHEDEN VOOR EEN BEGRAFENIS BRENGT
VAN BUITEN DE TECHOEM, MAG MEN DAAR OP SJABBAT GEEN GEBRUIK VAN MAKEN [maar men moet wachten totdat het
na Sjabbat gebracht had kunnen worden (Sj.A.O.Ch. 325:15)]. EEN DOODSKIST, DIE DOOR EEN NIET-JOOD OP SJABBAT
NIET SPECIFIEK VOOR EEN JOOD GEMAAKT WERD, DAARIN MAG EEN JOOD [na Sjabbat] BEGRAVEN WORDEN.
Als een niet-Jood benodigheden voor een begrafenis brengt van een veraf gelegen plaats en het is niet bekend wanneer
hij was vertrokken, maar het is mogelijk dat hij vlak voor Sjabbat reeds binnen de techoem was, dan moet men volgens
Rav verzwaren en is het gebruik daarvan verboden, maar volgens Sjmoeël mag men soepel zijn en het gebruiken.

Baden na Sjabbat
In een badhuis, dat voornamelijk voor niet-Joden op Sjabbat verwarmd werd, mag men onmiddellijk na Sjabbat baden,
maar als er in die stad voornamelijk Joden wonen, dan werd het badhuis op Sjabbat voor hen verwarmd en mag men er
pas in baden, nadat de tijd die nodig is, om het na Sjabbat te verwarmen, verstreken is. Ditzelfde geldt als er in die stad
evenveel Joden als niet-Joden wonen. Maar als het mogelijk is dat men het bad na Sjabbat verwarmd heeft, dan mag
men er onmiddellijk in baden.

De verzorging van een dode op Sjabbat
Misjna: WE MOGEN OP SJABBAT ALLES DOEN WAT VOOR DE VERZORGING VAN EEN DODE NODIG IS [d.w.z. alles wat
nodig is om te voorkomen dat het lichaam ontbindt, of het te verwijderen van een oneervolle plaats]. WE MOGEN HEM
OLIEËN EN WASSEN, MITS MEN ZIJN LEDEMATEN NIET BEWEEGT [d.w.z. men mag niet een arm of been e.d. optillen, want
een lijk is moektse]. MEN MAG HET KUSSEN [of de matras], WAAROP DE DODE LIGT, VAN ONDER HEM VANDAAN TREKKEN
[zodat hij op de koele grond komt te liggen], OPDAT HET LICHAAM VOCHTIG BLIJFT [en minder snel ontbindt].

Daf 151b
WE MOGEN DE ONDERKAAK VASTBINDEN, ZODAT DIE NIET VERDER OPENZAKT, [maar als de kaak al iets is opengezakt,
mag men hem niet dichtbinden]. EEN [plafond-] BALK DIE NAAR BENEDEN ZAKT, MAG MEN STEUNEN DOOR ER
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[bijvoorbeeld] EEN BED RECHTOP ONDER TE ZETTEN, OPDAT DE BALK NIET VERDER ZAKT, MAAR MEN MAG HEM DAARMEE
NIET OMHOOG TILLEN.

Gemara: De Misjna [en dat is de mening van Rabbi Meïr, want een anonieme misjna is doorgaans van R. Meïr] zegt
dat men een lijk mag oliën, maar men mag van R. Meïr niet de vloer van een badhuis oliën, want een vuile vloer mag
niet geolied worden, want daarmee maakt men de vloer glad.
De Misjna zegt dat we alles mogen doen voor de dode. De Gemara licht toe: men mag het lichaam koel houden, en de
lichaamsopeningen dichtstoppen.

Misjna: MEN MAG DE OGEN VAN DE DODE NIET SLUITEN [want die zijn moektse, net als zijn armen en benen]. D IT MAG
MEN OOK NIET DOOR DE WEEK DOEN, OP HET MOMENT DAT DE ZIEL HET LICHAAM VERLAAT [want dit verhaast de dood]
EN WIE DIT TOCH DOET, IS EEN MOORDENAAR!

Gemara: Een Baraita leert ons het verschil tussen de zorg voor de levenden en voor de doden: Men mag, om het leven
te redden van een baby van een dag oud, Sjabbat ontheiligen, maar voor Koning David, die dood is, mag dat niet. Want
door één Sjabbat te ontheiligen, zal de baby blijven leven en opgroeien en vele Sjabbatot kunnen houden. Maar een
dode kan geen mitswot meer doen.
Een ander verschil tussen leven en dood: Men hoeft een levende baby van een dag oud niet te bewaken tegen ratten of
muizen, want dieren zijn bang voor levende mensen, maar een dode reus moet men daar tegen beschermen, want dieren
zijn niet bang voor de doden, zoals er geschreven staat [Bereisjiet 9:2]: „En vrees en schrik zal er voor jou zijn, bij alle
dieren.” Dit geldt alleen zolang een mens leeft. Als hij sterft, houdt die vrees op. De Gemara werpt tegen dat een leeuw
wel mensen aanvalt. Rami bar Abba verklaart, dat dit alleen gebeurt als de leeuw die mensen niet als zodanig erkent,
maar denkt dat het dieren zijn [d.w.z. als zij zich als beesten gedragen hebben, dan krijgen zij een Hemelse doodstraf
(Rasji)].

De dagen van de Massjiach
Rabbi Sjim’on ben Elazar spoort ons aan om tsaddaka te geven zolang dat nog kan, want in de dagen van de Massjiach zal
iedereen welvarend zijn en zal niemand nog tsaddaka nodig hebben en zal er dus geen gelegenheid meer zijn om die belangrijke
mitswa te doen. Maar Sjmoeël zegt, dat er geen verschil is tussen deze wereld en de tijd van de Massjiach, behalve dat de Joden
dan onafhankelijk zullen zijn van vreemde heersers, zoals er geschreven staat [Dewariem 15:11]: „Arme mensen zullen niet
ophouden te bestaan in het land.” [Dus volgens Sjmoeël zullen de natuurwetten en de economische omstandigheden niet
veranderen in de Messiaanse tijd].


