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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 154
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Daf 154a
Is men een korban schuldig als men op Sjabbat een ezel drijft?
Rav Zewied zei in naam van Rami bar Chama: „Wie onopzettelijk een [beladen] ezel drijft op
Sjabbat, is geen chataat schuldig [hiermee accepteert Rami bar Chama dat men alleen een chataat schuldig is als men
zelf de verboden handeling begaat, maar als men het de ezel laat doen (het vervoer van de geldbeurs op Sjabbat), hoeft
men geen chataat te brengen], maar als men dat opzettelijk doet, is men de dood door steniging schuldig.
TEGENWERPING (Rawa): De Misjna [Sanhedrin 66a] zegt dat men de dood door steniging schuldig is als men
Sjabbat met opzet overtreedt, wanneer met een chataat moet brengen als men Sjabbat onopzettelijk overtreedt. Dus als
men geen chataat hoeft te brengen voor het onopzettelijk drijven van een beladen ezel, dan is men toch niet de dood
schuldig door steniging als men dat wel opzettelijk doet?
ANTWOORD: De Misjna zegt niet expliciet dat men de dood alleen schuldig is als men bij onopzettelijke overtreding
een chataat schuldig is. De Misjna zegt dat als men voor een onopzettelijke overtreding een chataat schuldig is, men
altijd de dood schuldig is door steniging als die overtreding opzettelijk wordt begaan, maar die doodstraf is men bij
sommige opzettelijke overtredingen ook schuldig, terwijl als men die overtreding onopzettelijke gedaan heeft, men
daarvoor niet gestraft wordt met een chataat. En dat is het geval bij het drijven van een beladen dier op Sjabbat.
Rawa, de broer van Rav Mari de zoon Rachel zei in naam van R. Jochanan: Iemand die zijn beladen dier op Sjabbat
voortdrijft is altijd patoer [vrijgesteld] zowel van een chataat als hij dat onopzettelijk doet en hij is niet de dood door
steniging schuldig als hij het opzettelijk deed, want wie geen chataat schuldig is bij onopzettelijke overtreding, is ook
niet de doodstraf schuldig bij opzettelijke overteding. En hij is zelfs geen geseling schuldig. En de reden is, dat iedere
overtreding van een Tora-verbod, waarvoor men een chataat moet brengen, moet analoog zijn aan afgoderij.

Daf 154b
Het afladen van zakken van een dier
De Misjna aan het begin van dit hoofdstuk zei dat wanneer de reiziger de buitenwijk van de stad bereikt heeft, hij zijn
dier moet ontladen maar de moektse voorwerpen mag hij niet aanraken, maar moet hij op de grond laten vallen.
Rav Hoena voegt daaraan toe dat als de zakken breekbare waar bevatten, bijvoorbeeld glaswaar, hij eerst kussens e.d.
onder het dier mag leggen, zodat de zakken daarop vallen.
BEZWAAR: Maar dan kunnen die kussens niet meer die Sjabbat gebruikt worden, want zij zijn een basis geworden
voor een moektse en het is verboden om iets dat bruikbaar is, op Sjabbat onbruikbaar te maken [bitoel klie mehechano].
ANTWOORD: Het zijn kleine zakjes en men kan dan de kussens onder de zakjes vandaan trekken, zodat de zakjes dan
zachtjes op de grond vallen. Maar wanneer de lading zo zwaar is, dat men de kussens er niet onder vandaan kan
trekken, nadat de lading daarop is gevallen, dan mag men de lading niet op de kussens laten vallen, want dan is dat
bitoel klie mehechano. Men moet dan voorzichtig afladen, zodat het niet breekt, maar men mag de lading niet de hele
Sjabbat op het dier laten liggen, want dat veroorzaakt lijden voor het dier, hetgeen verboden is [zie Sj.A.O.Ch. 266:9].

Het afladen van tewel
Tewel is onvertiend product, dan niemand mag eten en dat nergens voor gebruikt mag worden en dat dus moektse is op
Sjabbat.
Een Baraita leert: WANNEER EEN DIER BELADEN IS MET EEN ZAK TEWEL, DAN MAG MEN DE ZAK MET ZIJN HOOFD
OPTILLEN EN OVER DE ANDERE KANT GOOIEN ZODAT DE ZAK ER VANZELF AFVALT.

Het gebruik van de zijkanten van een dier op Sjabbat
Abbajjé zag eens hoe Rabba zijn zoon van de rug van een ezel liet afglijden op Sjabbat.
VRAAG (Abbajjé): Mag men van een dier gebruik maken op Sjabbat?
ANTWOORD (Rabba): Ik gebruik alleen de zijkant van het dier en dat is niet verboden. Want we leren in
onze Misjna: HIJ MAAKT DE TOUWEN LOS EN DAN VALT DE ZAK VANZELF OP DE GROND. Welnu, om die
touwen los te maken, moet men tegen de zijkant van het dier leunen en kennelijk mag dat, dus mag men van
die zijkanten van het dier gebruik maken. [Het betreft hier twee zakken die aan weerskanten van de ezel
hangen en die met elkaar via touwen verbonden zijn.]
1e BEZWAAR: De Misjna heeft het over zakken die met een gesp aan elkaar vast zitten en men hoeft, om
die gesp los te maken, helemaal niet tegen de zijkant van de ezel leunen, dus deze Misjna bewijst niet dat wat
Rabba met zijn zoon deed, was toegestaan.
2e BEZWAAR (Abbajjé): De Misjna (in Traktaat Soeka 22b) zegt: WANNEER ÉÉN VAN DE ZIJWANDEN VAN EEN SOEKA
DE ZIJKANT VAN EEN BOOM IS, MAG MEN NIET DE SOEKA BINNENGAAN OP JOM TOV [want men maakt dan gebruik van de
(zijkant van) de boom. Dus mag men ook niet gebruik maken van de zijkant van de ezel!
BEZWAAR VERWORPEN: Het is alleen verboden wanneer de soeka zou instorten als de boom verwijderd wordt,
maar als de soeka blijft staan en het schach dus niet op de boom rust, maar op de drie andere zijwanden van de soeka,
dan mag men de zijkant van de boom als vierde zijwand van de soeka gebruiken. (zie ook Sj.A. O.Ch. 628:3).


