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Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Sjabbat 155
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Daf 155a
„Tsedadiem” en „tsedei tsedadiem”
Op de vorige daf hebben we gezien dat volgens sommigen het niet alleen verboden is om de tsedadiem
[zijkanten] van een boom of dier te gebruiken, maar dat het ook verboden is om de tsedadei tsedadiem [de zijkanten
van de zijkanten] te gebruiken. Wanneer men bijvoorbeeld een plank aan de zijkant [tsad] van een boom bevestigt, dan
wordt die plank als de zijkant van die boom beschouwd. Wanneer men dan vervolgens schach legt op de zijkant [tsad]
van die plank, wordt dat beschouwd alsof men het schach op de zijkant van de boom gelegd heeft. Het schach wordt op
zijn beurt beschouwd als de „zijkant van de zijkant” van de boom. De Tannaïem discussiëren in een Baraita of het
gebruik van de zijkanten en van de „zijkanten van de zijkanten” is toegestaan op Sjabbat of Jom Tov.
1e MENING (Sjmoeël): Zowel de Tanna Kamma als R. Meïr zijn het erover eens dat het gebruik van de tsedadiem van
een boom verboden is op Sjabbat en Jom Tov, maar de Tanna Kamma meent dat ook het gebruik van de tsedadei
tsedadiem verboden is, terwijl R. Meïr dat toestaat.
2e MENING (Rawa): Wie de tsedadiem verbiedt, verbiedt ook de tsdedadei tsedadiem en wie het één toestaan, staat
ook het andere toe.
De mening van Rawa wordt verworpen aan de hand van een andere Baraita, als volgt:
[Ter inleiding: Men mag op Sjabbat niet verder lopen dan 2000 ammot (± 1000 m.) van zijn standplaats. Men kan vóór
Sjabbat een eroev (dat is voedsel voor een maaltijd) aan het eind van die 2000 ammot neerleggen en dan wordt dat de
nieuwe standplaats en vandaar mag men dan nog eens 2000 ammot lopen. Dat voedsel van die eroev moet wel te
gebruiken zijn op Sjabbat. Wanneer men die eroev in een mand legt, die een doorsnee heeft van vier tefachiem en die
mand bevindt zich tien tefachiem boven de grond, dan is die mand een resjoet hajachied en wie op resjoet harabbiem
staat, mag zijn eroev dan niet uit die mand halen en hij heeft dan dus geen effectieve eroev. Maar als de mand zich op
minder dan tien tefachiem boven de grond bevind, wordt de mand beschouwd als een onderdeel van de grond en van de
resjoet harabbiem en magmen de eroev er uithalen.]
Baraita: WIE EEN MAND [met zijn eroev erin] AAN EEN SPIJKER IN EEN BOOM HANGT EN DE MAND HANG HOGER DAN TIEN
TEFACHIEM, DAN IS ZIJN EROEV NIET GELDIG [want hij mag de eroev niet uit de mand halen omdat die nu resjoet
hajachied is]. MAAR WANNEER DE MAND ONDER DE TIEN TEFACHIEM HANGT, IS DE EROEV GELDIG. De spijker in de
boom, waaraan de mand hangt, is onderdeel van de „zijkant van de boom,” en de mand, die aan de zijkant van de boom
hangt, is de „zijkant van de zijkant” van de boom. Dit betekent dat de Tanna van deze Baraita geen bezwaar heeft om
van de zijkant van de zijkant van de boom gebruik te maken (wanneer die mand lager dan tien tefachiem hangt). Dus
niet iedereen die het gebruik van de zijkant van een boom verbiedt, verbiedt ook de „zijkant van de zijkant.”
HALACHA: De zijkanten van een boom zijn verboden om te gebruiken op Sjabbat of Jom Tov, maar de „zijkanten van
de zijkanten” zijn toegestaan.
Men mag dus niet op een ladder klimmen die tegen een boom staat.

De bereiding en verbetering van voedsel op Sjabbat
Misjna: MEN MAG BUNDELS [peki’ien] STRO [vertaling volgens Rasji] OP SJABBAT LOSMAKEN VOOR EEN DIER [zodat
het dier het makkelijk kan eten (Rasji)], EN MEN MAG KIPPIEN VOOR HEN UITSPREIDEN, MAAR ZIRIEN NIET [deze woorden
worden in de Gemara verklaard]. MEN MAG GEEN VEEVOER OF JOHANNESBROOD FIJNSNIJDEN VOOR EEN DIER, NOCH
VOOR GROTE [zoals rundvee, paarden, ezels], NOCH VOOR KLEINE DIEREN [schapen en geiten]. RABBI JEHOEDA STAAT
HET KLEIN SNIJDEN VAN JOHANNESBROOD VOOR KLEINE DIEREN TOE.

Gemara: (Rav Hoena): Peki’ien en kippien zijn allenbei bundels stro, piki’ien zijn tweemaal äan de beide uiteinden],
kippien zijn driemaal [ook nog in het midden] vastgebonden. Zirien zijn takken van de cederboom [zolang die vochtig
zijn, zijn ze geschikt als veevoer (Rasji)]. Dus men mag peki’ien en kippien fijnsnijden en uitspreiden voor dieren, want
dat is al voedsel dat geschikt is voor dieren, maar dat mag niet met zirien, want dat is, voordat de bundels zijn losge-
maakt en uitgespreid, niet geschikt als veevoer [maar wordt gebruikt als kachelhout (Rasji)].
EEN ANDERE VERKLARING VAN DE MISJNA (Rav Jehoeda1): Peki’ien en zirien zijn beide bundels stro. Peki’ien

zijn tweemaal, zirien zijn driemaal vastgebonden. Kippien zijn bundels cederhout. Men mag peki’ien en zirien losma-
ken, maar niet uitspreiden voor een dier, maar kippien [bundels cederhout] mag men zowel losmaken als uitspreiden.
Want men mag voedsel bereiden voor dieren, maar men mag zich niet overdreven inspannen voor dieren [de dieren
kunnen het stro ook eten als het niet voor hen is uitgespreid, maar het cederhout niet].
STEUN VOOR RAV JEHOEDA: De Misjna zegt dat men veevoer niet mag kleinsnijden voor dieren. Blijkbaar omdat
dit beschouwd wordt als overdreven inspanning voor dieren, hetgeen op Sjabbat verboden is. En Rabbi Jehoeda staat
het fijnsnijden van veevoeder wel toe voor kleine dieren [omdat die dat anders volgens hem niet kunnen eten en dan is
het dus bereiden van voedsel voor dieren, hetgeen is toegestaan], maar hij verbiedt het voor grote dieren, omdat fijnsnij-
den voor grote dieren ook volgens R. Jehoeda overdreven inspanning op Sjabbat is.
HALACHA: Het is verboden om voedsel, dat voor dieren reeds eetbaar is, zodanig te bewerken, dat het
makkelijker eetbaar is, want dat is een overdreven inspanning op Sjabbat [zie Sj.A. O.Ch. 3024:4].

1 Rabbi Jehoeda was een Tanna, Rav Jehoeda was een Amora.
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Daf 155b
Het VOEREN VAN DIEREN OP SJABBAT
MISJNA: MEN MAG EEN KAMEEL NIET MET KRACHT VOLSTOPPEN [met eten. Het was de gewoonte om kamelen vóór een
reis met geweld vol te stoppen met eten, zodat het dier voldoende had voor een paar dagen]. MEN MAG HET DIER OOK
NIET VOLPROPPEN [met gerst (Rasji)]. MEN MAG KALVEREN NIET MAÄMIRIEN MAAR MEN MAG HET VOEDSEL WEL DOOR
HUN KEEL DUWENEN EN HET IS OOK TOEGESTAAN OM KIPPEN MET GEWELD TE VOEREN. MEN MAG WATER TOEVOEGEN
AAN DE ZEMELEN, MAAR MEN MAG DE ZEMELEN EN HET WATER NIET SAMEN KNEDEN. MEN MAG GEEN WATER
NEERZETTEN VOOR BIJEN OF DUIVEN IN EEN DUIVENTIL, [want zij kunnen hun eigen water vinden] MAAR WEL VOOR
GANZEN, KIPPEN EN [een bepaald soort] HUISDUIVEN [die voor hun water en voedsel afhankelijk zijn van hun houder].

Gemara: Een Baraita zegt dat men een kalf niet mag MAÄMARIEM maar wel het voedsel door zijn keel mag proppen.
Wat wil dat zeggen:
ANTWOORD 1 (Rav Jehoeda): Bij maämariem kan het dier het voedsel niet meer weigeren in te slikken, bij „volprop-
pen” kan dat nog wel.
ANTWOORD 2 (Rav Chisda): In beide gevallen kan het dier het doorslikken niet weigeren, maar maämariem gebeurt
met een lepel [hetgeen verboden is], volproppen gebeurt met de hand [en dat mag].
HALACHA: Men mag een kameel niet zover met de hand volstoppen, totdat zijn maag op een trog lijkt. Men mag het
voedsel ook niet zover in de keel van het dier proppen, waar hij het niet meer kan weigeren om het door te slikken. Men
mag kalveren en kippen wel zodanig volstoppen, dat zij het voedsel nog kunnen weigeren, maar niet zodanig dat zij het
niet meer uit hun keel kunnen uitspugen [Sj.A.O.Ch. 324:9].
Baraita: Men mag voedsel plaatsen voor een hond, want er staat geschreven [Misjlei 29:7]: „De Heilige, geloofd is hij,
kent het lijden van de armen.” Dat wil zeggen, dat Hij weet dat een hond weinig te eten heeft], maar niet voor een
varken [het fokken van varkens is door de Rabbijnen verboden en die beesten voeden behoort dus niet tot de verant-
woordelijkheid van een Jood].

Het verbod op kneden op Sjabbat
VRAAG: De Misjna zegt: MEN MAG WATER TOEVOEGEN AAN DE ZEMELEN, MAAR MEN MAG DE ZEMELEN EN HET WATER
NIET SAMEN KNEDEN. Dus water toevoegen aan zemelen is geen „kneden”?
ANTWOORD: De Misjna geeft de mening van Rabbi José bar Jehoeda weer, want er staat in een Baraita: MEN MAG
GEEN WATER TOEVOEGEN AAN ZEMELEN; DIT ZIJN DE WOORDEN VAN REBBI, MAAR RABBI JOSÉ BAR JEHOEDA ZEGT DAT
HET WEL MAG [want door water toe te voegen aan zemelen wordt dat nog geen deeg-achtige substantie en zo is de
halacha (zie Sj.A.O.Ch 324:3)].


