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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 153

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

Daf 153a
Voorbereiding voor de Komende Wereld
Rav Jehoeda de zoon van Rav Sjmoeël bar Sjilat zei: Uit iemands grafrede [en het effeect dat het
heeft op de toehoorders] kan worden afgeleid of de overledene de Komende Wereld zal binnentreden. [Als die
toehoorders geroerd zijn door de lovende woorden, dan was de overledene een rechtvaardig mens, die de Komende
Wereld verdiend heeft, maar als de toehoorders niet geroerd worden door de grafrede, verdiende de overledene
kennelijk de mooie woorden niet, was hij geen rechtvaardig mens en komt hij niet in de Komende Wereld].

Wie is bestemd voor de Komende Wereld?
Rav: „Wanneer je achter je rug hoort zeggen: ‘Dit is de weg, volg die, zowel als je links- of rechtsaf slaat.’” [Jesjajahoe
30:21. Dat wil zeggen, dat wanneer de mensen achter je rug (of volgens Rasji op het graf van een rechtvaardig mens)
jouw levenswandel als voorbeeld stellen, dan ben je zeker van een leven in de Komende Wereld].

Kom een dag voor je dood tot inkeer
De Gemara haalt een Misjna uit traktaat Awot (2:10) aan: RABBI ELIËZER HEEFT GEZEGD: „KOM ÉÉN DAG VOOR JE DOOD
TOT INKEER.” HIEROP VROEGEN ZIJN LEERLINGEN HEM: „MAAR WEET EEN MENS DAN WANNEER HIJ DOOD GAAT?”
[Natuurlijk niet, dus hoe kan men R. Eliëzers raad dan opvolgen?] R. ELIËZER ANTWOORDDE: „JUIST DAAROM MOET
EEN MENS IEDERE DAG BESLUITEN OM TOT INKEER TE KOMEN, WANT MISSCHIEN ZAL HIJ DE VOLGENDE DAG STERVEN. EN
ZO ZAL HIJ ZIJN HELE LEVEN DOORBRENGEN IN EEN STAAT VAN TESJOEWA.!”

Ook Sjlomo Hamelech, hij ruste in vrede, zei in zijn wijsheid [Kohellet 9:8]: „Zorg er altijd voor dat je kleren wit zijn
en er nimmer olie mankeert op je hoofd.” [„De kleren” dat is de ziel die men rein moet houden, door dagelijkse berouw
en inkeer en boetedoening (Rasji)]. De „olie” [sjemen] is een referentie naar de tefillien, zoals er geschreven staat
(Dewariem 28:10): „Dan zullen alle volkeren der aarde zien dat G-ds Naam (sjeem) op jou genoemd is” [en dat, zegt
Rabbi Eliëzer de Grote (Berachot 6a) slaat op de tefillien (Rasji)].
Rabbi Jochanan ben Zakkai zei: Dit [wat Koning Salomo schreef] kan worden vergeleken met een koning die zijn
dienaren uitnodigt voor een diner, maar hij stelt geen bepaalde tijd vast. De verstandige onderdanen kleden zich alvast
in hun feestkleren en wachten voor de poort van het paleis, want zij kunnen ieder moment worden binnengeroepen.
Maar de dwazen zeggen: ‘Dat diner moet nog voorbereid worden,’ en zij blijven nog doorwerken in hun werkplunje.
Wanneer de koning zijn dienaren dan onverwachts binnenlaat, is de koning gelukkig als hij de wijze dienaren ziet in
hun feestkleding, maar op de dwazen is hij boos en die mogen toekijken, terwijl de wijzen, die zich op het diner hebben
voorbereid, eten en drinken.
Rabbi Meïr zei: De dwaze dienaren zitten ook aan het diner aan, maar krijgen niets te eten of te drinken, zoals er
geschreven staat in Jesjajahoe (65:13-14): „Mijn dienaren zullen eten, maar jij zal hongerlijden; Mijn dienaren zullen
drinken, maar jij zal dorsten; Mijn dienaren zullen zingen van vreugde, maar jij zal huilen wegens hartezeer.”

HOOFDSTUK 24 – MISJÈHECHSJIECH

Een nochri zijn voorwerpen laten dragen op Sjabbat
Misjna: WIE OP VRIJDAG NAMIDDAG, TEGEN DONKER NOG OP DE WEG IS [en voorziet dat hij niet voor donker thuis is],
MOET ZIJN GELDBEURS AAN EEN NOCHRI [vreemdeling] GEVEN EN WANNEER ER GEEN NOCHRI IS, OM HET AAN TE GEVEN,
LEGT MEN HET OP ZIJN EZEL. [Hoewel beide handelingen normaal door de Rabbijnen verboden zijn, hebben zij in dit
geval daarvoor dispensatie verleend]. ZODRA HIJ DE BUITENWIJK VAN DE STAD BEREIKT HEEFT, LAADT HIJ DE NIET-
MOEKTSE VOORWERPEN VAN DE EZEL AF, MAAR DE MOEKTSE VOORWERPEN mag hij niet afladen, maar HIJ MAAKT DE
TOUWEN, waarmee ze op de ezel zijn gebonden, LOS EN DAN VALT DE ZAK VANZELF OP DE GROND.

Gemara: Normaliter hebben de Rabbijnen het verboden om een niet-Jood op Sjabbat een melacha te laten doen. Maar
de Rabbijnen begrepen dat men niet van iemand kan verwachten dat hij zijn geldbeurs op de weg achterlaat, en anders
zou hij het over publiek terrein vervoeren. Dit geldt niet alleen voor een geldbeurs, maar voor ieder [waardevol]
voorwerp, dat de Jood reeds vóór Sjababt bezat en bij zich droeg.
VRAAG: Waarom moet men eerst een nochri zien te vinden en pas als die er niet is, mag men het op de ezel leggen.
Waarom mag dat niet meteen?
ANTWOORD: Men is geboden zijn dieren te laten rusten, maar zo’n gebod bestaat niet voor niet-Joden.

Wanneer er noch een nochri, noch een ezel beschikbaar is
Wanneer er geen nochri aanwezig is om de geldbeurs aan te geven en wanneer men hem ook niet op een ezel kan
leggen, mag men hem aan een zwakzinnige geven, en wanneer die er ook niet is, mag men hem aan een doofstomme
geven [die in de tijd van de Gemara niets geleerd hadden en niet veel wijzer waren dan een zwakzinnige].

Daf 153b
Wie heeft meer verstand en begrip, een doofstomme of een minderjarige
Hierover is een meningsverschil. Rabbi Jitschak zegt in naam van R. Eliëzer dat de troema die door een doofstomme is
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afgescheiden, behandeld moet worden als troema [want misschien was de troema-afscheiding niet goed gedaan en dan
is het tevel en mag niemand het eten (Rasji)].
De Gemara haalt een Misjna aan uit traktaat Troemot 1:1: VIJF PERSONEN MOGEN GEEN TROEMA AFSCHEIDEN EN ALS ZIJ
DAT TOCH DOEN, IS HET GEEN TROEMA: 1. EEN DOOFSTOMME; 2. EEN ZWAKZINNIGE; 3. EEN MINDERJARIGE; 4. IEMAND DIE
TROEMA AFSCHEIDT VAN PRODUCT DAT NIET VAN HEM IS; 5. EEN NIET-JOOD.

Wanneer men zijn geldbeurs alleen kan afgeven òf aan een doofstomme, òf aan een minderjarige, dan heeft geen van
beide de voorkeur en mag men het geven aan wie men het wil, want sommige doofstommen hebben enig verstand en
begrip en de minderjarige wordt op den duur meerderjarig.
Wanneer men zijn geldbeurs noch aan een nochri kan geven, noch op zijin ezel kan leggen en niemand anders heeft om
het aan te geven, dan mag men het voorwerp zelf steeds iets minder dan vier ammot verplaatsen waarna hij even moet
stoppen. Maar de Geleerden wilden deze oplossing niet bekend maken, want dit was geen methode die G-d eer aandoet.

De zolderkamer van Chananja ben Chizkia
Chananja ben Chizkia had zichzelf geïnstalleerd op een zolderkamer om een commentaar te schrijven op het boek
Jechezkel [Ezechiël]. Op een dag werd hij bezocht door studenten van de jesjiwot van Hilleel, zowel als van Sjammai.
Bij die gelegenheid werden er vele wetten vastgelegd, waaronder die welke hier besproken werd. Er werden vele
„omheiningen” gemaakt zodat men geen Tora-verboden zou overtreden. R. Jehosjoea echter meent dat er teveel van die
„onheiningen” werden gemaakt, meer dan waar het grote publiek zich aan kan houden, waardoor sommigen de
voorschriften overtreden. Volgens R. Jehosjoea zal een Joodse reiziger zijn geldbeurs niet toevertrouwen aan een niet-
Joodse vreemdeling en nu de Geleerden hem niet in eerste instantie hebben toegestaan om zijn geldbeurs steeds iets
minder dan vier ammot te verplaatsen, zal hij de geldbeurs op de normale manier vervoeren, want hij wil hem niet
verliezen en daarmee overtreedt hij het Tora-verbod op vervoer over vier ammot over resjoet harabbiem.

Als men de geldbeurs op de ezel legt
VRAAG: Als men de ezel zijn geldbeurs laat vervoeren, laat men de ezel een melacha doen, hetgeen een Tora-verbod
is. Hoe kunnen de Rabbijnen dat toestaan?
ANTWOORD: Men legt de geldbeurs op de ezel, terwijl die loopt. Zo doet de ezel geen volledige melacha. [Zoals we
eerder geleerd hebben is het alleen door Tora verboden om iets over resjoet harabbiem te vervoeren, wanneer men het
voorwerp opneemt (akira), terwijl het in rust was, het vervoert over een afstand van 4 ammot of meer en vervolgens
weer neerlegt. Daar de ezel loopt, terwijl het voorwerp op hem gelegd is, is er hier geen akira . Dus is er geen melacha
en dus geen Tora-verbod (wel een Rabbijns verbod, dat dus in dit geval wordt opgeheven).

Een andere methode om iets thuis te brengen over resjoet harabbiem
Rav Adda bar Ahava heeft nog een ander manier om het voorwerp op Sjabbat thuis te brengen: Wanneer hij met het
voorwerp vóór Sjabbat begint te rennen en niet stopt totdat hij thuis is, dan heeft hij ook geen akira gedaan en heeft hij
dus ook geen Tora-voorschrift overtreden (wel een Rabbijns voorschrift!) en als hij voor zijn deur stilstaat, gooit hij het
voorwerp over zijn schouder naar binnen, op een afwijkende manier en daarmee overtreedt hij dus ook niet het verbod
op hotsaä.


