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Het mysterie van de mavoi
Een mavoi is een binnenstraatje, aan driekanten ommuurd, waarop een aantal binnenhofjes
uitkomen en aan elk van die binnenhofjes zijn een aantal huizen gelegen. De mavoi komt aan één
kant uit op een grote, doorlopende straat waar veel verkeer door gaat (zie tekening).

Dragen in een mavoi is alleen toegestaan wanneer er een kora (een dwarsbalk boven de ingang) of
een lechi (een zijpost) aan de ingang tot de mavoi vanuit de hoofdstraat geplaatst is, om de

bewoners in de binnenhofjes
hoofdstraat ingaan, hetgeen een

Of deze procedure alleen geldi
uitkomen, was een punt van
iemand, Eivos bar Echi, toest
binnenplaats de enige was die
langs en verwijderde de lechi, to

De Gemara neemt in eerste in
ming met zijn eigen halachisch
slechts één huis met een binnen
de mening van Rav inging, die
nodig zijn opdat een lechi effec

D

A – רֵצָח – chatseer [binn
B – ְמבֹוָמ ׁשָלפּוי – open m
C – ָסבֹוָמ םתּוי – gesloten
D – ָהּוׁשְר יםִּבַרת – resjoe
Woonbuurt in de tijd van de Misjna

enplaats]
avoi [steeg]
mavoi [steeg]

t harabbiem [publiek gebied]
eraan te herinneren dat zij, wanneer zij de mavoi verlaten en de
resjoet harabbiem [publiek terrein] is, zij daar niet mogen dragen.

g is als er ten minste twee hofjes met elk twee huizen op de mavoi
discussie tussen de Geleerden Rav en Sjmoeël. Sjmoeël gaf aan
emming om een lechi op te zetten voor een mavoi, waarin zijn
daarop uitkwam. Nadat Sjmoeël was overleden, kwam Rabbi Anan
t grote verbazing van Eivos, die op Sjmoeël vertrouwd had.

stantie aan dat Sjmoeël de lechi had goedgekeurd in overeenstem-
e overtuiging dat een lechi effectief kan zijn en een mavoi waaraan
plaats en één huis zonder binnenplaats op uit komt. Daar dit tegen
meende dat minstens twee binnenplaatsen met ieder twee huizen

tief is, verwijderde Rabbi Anan de lechi, nadat Sjmoeël er niet meer



was om beledigd te kunnen zijn.

Deze veronderstelling wordt aangevallen door de Gemara en een geheel andere veronderstelling
wordt geboden. Er is een eerder verslag van een Geleerde, die Sjmoeël bestreed, op basis van een
tegenstelling in zijn beslissingen. Men mag aannemen dat Sjmoeël zijn standpunt heeft
ingetrokken en het later met Rav eens was, dat er twee binnenhoven met twee huizen nodig zijn,
opdat een lechi effectief is. Niettemin keurde hij de lechi van Eivos goed, omdat er een synagoge
was, die een binnenplaats had die op dezelfde mavoi uitkwam, en waarin de sjammasj [de bediende
van de synagoge] ’s nachts sliep, hoewel hij zijn maaltijden in zijn huis gebruikte, dat ergens
anders was. Daar Sjmoeël ervan uitging dat de plaats waar men slaapt de bepalende factor is om te
beslissen waar iemands woning is voor wat betreft een eroev, beschouwde hij de synagoge en de
bijbehorende binnenplaats voldoende om te voldoen aan de vereisten die Rav stelde, met wie hij
nu instemde. Na Sjmoeëls overlijden stopte de sjammasj ermee om te slapen in de synagoge en de
binnenplaats ervan kon nu niet meer beschouwd worden als woning, opdat de mavoi voor een lechi
in aanmerking kon komen. Dat was de reden waarom Rabbi Anan de lechi weghaalde.


