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Daf 156a
Het verbod op kneden op Sjabbat (vervolg)
We hebben op de vorige daf gezien dat Rabbi José bar Jehoeda toestaat om water toe te voegen aan
zemelen, omdat dit volgens hem geen „kneden” is. Een Baraita leert dat de Rabbijnen zeggen dat men geroosterd
graanmeel niet mag kneden, maar Rabbi José bar Jehoeda staat ook dat toe, mits men dat doet op een afwijkende
manier, d.w.z. met kleine beetjes tegelijk. [Het betreft hier een soort meel, gemaakt van vochtig graan dat in de oven
gedroogd is. Vermengd met olie, water en zout vormt dat een voedsel dat sjetita of sjatiet genoemd wordt. Dit wordt
gebruikt als veevoer.] Rav Jeimar bar Sjelamja zegt dat men het dan alleen kruisgewijs mag roeren [d.w.z. eenmaal in
de lengte en eenmaal in de breedte] en als dat niet voldoende is om te kneden, mag men het volgens Rav Jehoeda
overgieten in een andere schaal of kom, waardoor het een beetje door elkaar gemengd wordt.

„Mazal” van de weekdagen
Er stond geschreven in het notitieboek van R. Jehosjoea ben Levi:
Wie geboren werd op zondag is of helemaal goed, zonder slechte trekken, of helemaal slecht, zonder goede trekken,
want op zondag [de eerste dag van de schepping] werd het het licht en de duisternis geschapen.
Wie geboren is op maandag is een driftkop, iemand die snel kaad wordt, want op maandag werden de wateren
gescheiden [Bereisjiet 1:6-7; zo is er ook een scheiding tussen hem en de andere mensen (Rasji)].
Wie geboren is op dinsdag zal rijk worden en zal met vele vrouwen relaties hebben, want op dinsdag werden de
gewassen geschapen [zoals er geschreven staat in Bereisjiet 1:11: „Laat de aarde gewassen voortbrengen.” En daar
staat niet bij dat ieder gewas zaad voort zou brengen naar zijn soort. Daardoor vermengden de zaden van de gewassen
zich met elkaar en zo ook zullen de zaden van die mens die op dinsdag geboren is, zich vermengen met die van de
vrouwen van andere mannen (Rasji)].
Wie geboren is op woensdag zal een wijs en stralend [luisterrijk] mens worden, want op woensdag werden de
hemellichamen geschapen [Bereisjiet 1:16-17; en in Misjlei 6:23 staat: „Tora is licht.”]
Wie geboren is op donderdag zal iemand zijn die veel aan liefdadigheid doet, want op donderdag werden de vissen en
de vogels geschapen [Bereisjiet 1:21; vogels en vissen hoeven niet veel moeite te doen voor hun voedsel, maar zij
worden gevoed door de goedheid van Hasjem (Rasji)].
Wie geboren is op vrijdag zal een volhardend mens zijn. R. Nachman verklaart: volhardend in het nastreven van
mitswot [want op vrijdag moet men veel tijd besteden aan de voorbereiding van de Sjabbat]
Wie geboren is op Sjabbat is bestemd om ook te sterven op Sjabbat, omdat Sjabbat voor hem bij zijn geboorte
ontheiligd moest worden [wanneer een kind op Sjabbat geboren wordt, moeten er handelingen gedaan worden die de
Sjabbat ontheiligen.] Rawa bar Rav Sjila voegt daaraan toe dat hij een groot en heilig man zal worden [zoals er
geschreven staat (Sjemot 20:11): „Daarom zegende G-d de zevende dag en heiligde hem” (Rasji)].

De Mazal van de uren
R. Chanina was het niet eens met de verklaring dat het karakter en de toekomst van een mens bepaald worden door de
dag van zijn geboorte. Volgens hem wordt dat bepaald door de stand van de hemellichamen: de zon, de maan,
Mercurius, Venus, Mars, Saturnus en Jupiter. Hun invloed wordt bepaald door het uur van de dag in een eindeloze
cyclus:
Wie geboren is in het uur van de zon zal iemand met een stralend uiterlijk worden. Hij zal zijn eigen voedsel eten en
zijn eigen drank drinken en hij heeft geen geheimen voor anderen en als hij bijvoorbeeld zal proberen te stelen, zal dat
ontdekt worden [zoals de zon voor iedereen te zien is (Rasji)].
Wie geboren is in het uur van Venus zal welvarend zijn en met vele vrouwen relaties hebben, want het vuur van de
passie smeult in hem [de planeet Venus wordt geassocieerd met lust en vuur dat brandt in het hart (Rasji)].
Wie is geboren tijdens het uur van Mercurius zal een stralen en wijs mens zijn, want Mercurius is de secretaris van de
zon [omdat Mercurius het dichtst bij de zon staat van alle planeten, is hij ook aan de hemel alti jd vlak bij de zon te zien,
d.w.z. ’s ochtends vlak voor zons opkomst of ’s avonds vlak na zonsondergang].
Wie geboren is tijdens het uur van de maan zal lijden aan allerlei aandoeningen. Hij zal bouwen en afbreken, bouwen
en afbreken. Hij zal voedsel eten en drank drinken dat niet van hem is, maar zijn geheimen blijven onontdekt en als hij
steelt, zal dat niet ontdekt worden.
Wie geboren is onder Saturnus, diens plannen zullen niet uitkomen, maar volgens anderen zijn het de snode plannen
die anderen tegen hem smeden, die niet uitkomen.
Wie geboren is onder Jupiter zal een rechtschapen mens zijn, hij zal liefdadig en barmhartig zijn.
Wie geboren is onder [de rode planeet] Mars zal bloed vergieten. Dat wil zeggen, hij wordt of een struikrover, of een
sjocheet [ritueel slachter] of een moheel [besnijder].

Astrologie heeft geen vat op Israël
R. Jochanan heeft gezegd: Astrologie heeft geen vat op Israël, maar tefilla en goede daden bepalen het lot van Israël,
zoals er geschreven staat [Jeremiahoe 10:2]: „Aldus sprak Hasjem: ‘Neem de manieren van de volken niet over en
vrees de tekens van de hemel [-lichamen] niet want de volken vrezen daarvoor” maar Israël hoeft dat niet te vrezen. En
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het blijkt ook het antwoord dat G-d aan Awraham gaf in Bereisjiet 15:5: „En Hij voerde hem [Awraham] naar buiten”
[om de sterren te zien] maar dat betekent dat Hij tegen Awraham zei: „Verlaat het idee van je sterrenwichelarij, dat je
geen zoon kunt krijgen. Ik verander je naam en zet je boven de sterren en dan zul je wel een zoon krijgen.”

Daf 156b
De Gemara noemt nog enkele gebeurtenissen, waaruit blijkt dat astrologie geen vat heeft op Israël:
Een [niet-Joodse] astroloog voorspelde aan Sjmoeël dat een zekere man, die zij de moerassen in zagen gaan, door een
slang zou worden gebeten en gedood. Toen de man ongedeerd uit het moeras terugkwam, bleek er een in stukken
gesneden slang tussen zijn riet te liggen. Sjmoeël vroeg hem wat hij gedaan waaraan hij dat verdiend had. Het bleek dat
de man behoorde tot een groep rietsnijders, die altijd hun brood samen deelden. Die dag had één van de mannen geen
brood en door de astroloog „ter dood veroordeelde” had zijn eigen brood met die ander gedeeld, zodat niemand het zou
merken. Zijn liefdadigheid had het „gewonnen” van de sterren!

Een andere gebeurtenis: De astrologen hadden voorspeld dat de dochter van Rabbi Akiwa op de dag van haar bruiloft
door een slang zou worden gebeten en gedood zou worden. Zij overleefde die dag maar doodde de slang, zonder het te
weten. Haar verdienste: zij had haar portie van het bruilotsdiner aan een hongerende bedelaar gegeven. Haar liefdadig-
heid had het „gewonnen” van de sterren.
Rabbi Akiwa concludeert: Liefdadigheid redt iemand van een ontijdige dood en wanneer het iemand zijn tijd is om te
sterven, redt het hem van een ongewone dood.

Het voederen van dieren op Sjabbat
[Zoals we al eerder gezien hebben, hadden Rabbi Jehoeda en Rabbi Sjim’on een verschil van mening over moektse.
Volgens R. Jehoeda is ieder voorwerp, dat opzij gezet is op Sjabbat omdat de voornaamste werkzaamheid waarvoor het
gebruikt wordt, verboden is op Sjabbat, moektse. Rabbi Sjim’on daarentegen meent dat zolang als het voorwerp ergens
voor gebruikt kan worden op Sjabbat, het niet moektse is. In de volgende Misjna discussiëren R. Jehoeda en R. Sjim’on
erover of een voorwerp moet zijn „voorbereid” vóór Sjabbat om te mogen worden gebruikt op Sjabbat.]
Misjna: We mogen pompoenen kleinsnijden voor een dier op Sjabbat en we mogen een dierenlijk kleinsnijden voor
hondenvoer. [Pompoen is voedsel bestemd voor mensen en niet voor dieren. Wanneer men het toch aan dieren mag
geven, is dat kennelijk de mening van R. Sjim’on]. R. Jehoeda zegt: als het dier niet dood was vóór Sjabbat, mogen wij
het niet kleinsnijden voor een hond, want het was niet als hondenvoer bestemd [als het dier bestemd was om te worden
geslacht, was dat voor voedsel voor mensen, niet voor hondenvoer. Wanneer na de sjechita blijkt dat het dier treife of
nevela was, mag het niet voor iets anders gebruikt worden. De Tanna kamma van de Misjna staat het wel toe. Kennelijk
volgt hij de mening van R. Sjim’on].

Gemara: Drie Amoraïem volgen de mening van R. Jehoeda en drie Amoraïem volgen de mening van R. Sjim’on:
Oela, Rav en Levi menen dat de halacha R. Jehoeda volgt. Sjmoeël, Zeiri en R. Jochanan volgen R. Sjim’on.


