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De maten voor mensen die anders zijn

Abbajjé maakt bezwaar tegen de opmerking van Rav Joseef onderaan de vorige daf. Vormen
Perzen dan de meerderheid in de wereld? vraagt hij. De halacha is niet gebaseerd op een min-
derheid. Hij brengt bewijs voor zijn stelling van de volgende Baraita: EEN LAPJE TER GROOTTE VAN
DRIE BIJ DRIE VINGERS BREED KAN VOOR EEN ARME GEBRUIKSWAARDE HEBBEN EN KAN DAAROM
TOEMA AANNEMEN. MAAR VOOR EEN RIJKE HEEFT EEN LAP STOF PAS GEBRUIKSWAARDE ALS HET
MINSTENS DRIE BIJ DRIE TEFACHIEM MEET EN DUS NEEMT HET IN BEZIT VAN EEN RIJKE PAS TOEMA AAN
BIJ DIE AFMETING (of groter).
Het blijft een open probleem.

[Een Misjna in traktaat Ohalot (7:3) leert: Wanneer een dode in een huis ligt, en alle deur- en raam-
openingen van het huis, die minsens vier bij vier tefachiem meten, gesloten zijn, dan is iedere
opening tamee, en maakt tamee wat onder de bovendorpel ervan komt. Wanneer op één na alle
openingen kleiner zijn dan vier bij vier tefachiem, en één is groter, dan is alleen die grootste tamee,
want het lichaam zal daardoor naar buiten gaan.] Een Baraita leert: MAAR EEN REUS ZOALS OG,
KONING VAN BASJAN, HEEFT EEN GROTERE OPENING NODIG. ALS ER ÉÉN ZO’N GROTE OPENING IS, EN
DE ANDERE OPENINGEN ZIJN TE KLEIN VOOR DE REUS, DAN ZIJN DIE TAHOR, ZELFS ALS ZE GROTER ZIJN
DAN VIER BIJ VIER TEFACHIEM. Dus de maat is voor iedereen individueel verschillend.
Abbajjé werpt tegen dat in het geval van de reus er geen andere oplossing mogelijk is, men kan het
lichaam moeilijk in stukjes hakken en door een kleinere opening naar buiten brengen. Maar voor
een eroev geldt de hoeveelheid voedsel voor een gemiddeld persoon.

Voedsel dat door een eed of gelofte verboden is

Rav en Sjmoeël hebben allebei gezegd dat de beracha Borei minei mezonot [de Schepper van allerlei
soorten voedsel] alleen gezegd wordt voor voedsel dat bereid is uit één [of meer] van de vijf
graansoorten. Echter, onze Misjna zegt: WIE ZWEERT DAT HIJ GEEN VOEDSEL TOT ZICH ZAL NEMEN,
MAG WEL WATER DRINKEN EN ZOUT ETEN. Dus volgens de Misjna zijn water en zout geen voedsel,
en al de rest wel. Dus mag men voor al het voedsel de beracha Borei minei mezonot zeggen?
Rav Hoena verklaart hoe de Misjna de uitspraak van Rav en Sjmoeël niet weerlegt: De Misjna gaat
over iemand die zegt: „Alles dat zan [verzadigt] is voor mij verboden.” Dat geldt voor alle voedsel,
behalve water en zout. Maar de beracha Borei minei mezonot is alleen voor de vijf graansoorten –
d.w.z. voor mazon.

Een eroev van brood dat iemand voor zichzelf verboden heeft

Rav Hoena heeft in naam van Rav gezegd: als iemand zweert dat hij een bepaald brood niet zal
eten, dan mag het toch gebruikt worden als eroev. [Hij mag het gebruiken als eroev, want anderen
kunnen het eten.] Maar als hij zweert dat hij geen enkel gebruik mag maken van het brood, mag
het niet voor een eroev gebruikt worden [want dan zou hij er toch gebruik van maken, namelijk als
eroev].
De Gemara weerlegt het standpunt van Rav Hoena met behulp van een Baraita: ALS IEMAND
ZWEERT GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN BROOD, MAG HIJ ER TOCH EEN EROEV MEE MAKEN. [Rasji: Hij
bedoelde natuurlijk alleen maar dat hij het niet zou eten, maar het als eroev gebruiken is niet
verboden.]
Er is steun voor Rav Hoena van een andere Baraita: R. ELIËZER HEEFT GEZEGD: ALS IEMAND ZWEERT:
„IK ZWEER DAT IK DIT BROOD NIET EET,” DAN MAG HET NIETTEMIN ALS EROEV GEBRUIKT WORDEN.
MAAR ALS HIJ ZEGT: „DIT BROOD IS VERBODEN VOOR MIJ,” DAN MAG ER GEEN EROEV MEE GEMAAKT
WORDEN [want de eroev geeft hem de gelegenheid de Sjabbatgrens te overtreden, en daar heeft hij
profijt van.]
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Eroevien 30b
Verklaring van de Misjna

Onze Misjna die het een nazier toestaat een eroev te maken met wijn is niet in overeenstemming
met de mening van Beit Sjammai, die in een Baraita zegt dat men voor een nazier geen eroev met
wijn, of voor een Jisraël een eroev met Troema mag maken. Maar volgens Beit Hillel mag dat alle-
bei wel. Beit Hillel vergelijkt dit met een eroev voor een volwassene op de dag voor Jom Kippoer.
Ondanks dat de volwassene het niet mag eten, is Beit Sjammai het ermee eens dat de eroev geldig
is, omdat kinderen het wel mogen eten. Zo ook kunnen anderen van de wijn drinken of kan een
Kohen van de troema eten.
Beit Sjammai werpt tegen dat de vergelijking mank gaat: de volwassene kan het voedsel vlak voor
Jom Kippoer nog eten, maar de nazier en de Jisraël kunnen hun eroev helemaal niet eten.
Chanaja zegt in een Baraita dat Beit Sjammai een eroev alleen goedkeurt als men zijn bed en eetge-
rei naast de eroev zet.
In onze Misjna gaat Sumchus alleen akkoord met een eroev van choelien [niet geheildigd voedsel]
voor een Jisraël [dus geen troema] maar een eroev van wijn voor een nazier staat hij wel toe. Als hij
van mening is dat de persoon voor wie de eroev gemaakt wordt, zelf het voedsel moet kunnen
consumeren, waarom gaat hij dan wel akkoord met een eroev van wijn voor een nazier?
De Gemara antwoordt dat Sumchus de mening van de Rabbanan volgt, die het verbieden om een
rabbijns verbod te overtreden tijdens bein hasjemasjot (schemering). Daar de eroev in werking
treedt bein hasjemasjot, kan het niet eetbaar worden op die tijd en daarom is het onbruikbaar als
eroev.
De Gemara verklaart een Misjna in traktaat Keliem (17:11) consistent met de mening van Sumchus.
De Misjna leert dat de maten worden vastgesteld in overeenkomst met de lichamelijke afmetingen
van de persoon voor wie ze gelden. Bijvoorbeeld een handvol meel dat nodig is voor een meeloffer
is afhankelijk van de grootte van de hand van de persoon in kwestie. En de hoeveelheid die men
ongestraft mag drinken op Jom Kippoer is een mond vol en ieders mond is anders. Rav Zeira zegt
dat deze Misjna de mening van Sumchus volgt, want Sumchus zegt dat een eroev geschikt moet
zijn voor de persoon voor wie hij bestemd is.
De Gemara haalt vervolgens een Baraita aan, waarin R. Sjimon ben Elazar zegt dat men voor een
zieke of bejaarde een aangepaste eroev mag maken (die dus minder bevat dan normaal), maar dat
men voor een veelvraat een gemiddelde hoeveelheid als eroev maakt. Hoe is dat te verklaren? De
eroev voor een zieke of bejaarde is in overeenstemming met de Misjna, maar de bepaling voor de
veelvraat wijkt daarvan af?
Gemara antwoordt: De afwijking van de Misjna voor een zieke of bejaarde resulteert in een
soepelheid, maar een afwijking van de Misjna voor een veelvraat zou leiden tot een verzwaring.

Een eroev voor een Kohen

Onze Misjna zegt dat men een eroev voor een
Kohen in een beit karpas mag leggen [een terrein
waar ergens de resten van een dode verspreid
begraven ligt en waar een Kohen dus niet mag
komen]. Dit komt overeen met de mening van de
rabbijnen, die het toestaan dat iemand anders de
eroev eet maar niet met die van Sumchus?
De Gemara antwoordt dat de Kohen grote botten
van het lijk makkelijk kan zien liggen en als hij
voor zich uit blaast en zo het stof weg blaast, kan
hij ook de kleine botjes zien liggen. [Stukken bot
die onder het zand liggen, verontreinigen hem
niet. Dit geldt alleen voor een Kohen in een beit karpas.]
Volgens Rabbi Jehoeda mag een eroev voor een Kohen zelfs op een begraafplaats gelegd worden.
De Kohen kan niet zelf de begraafplaats opgaan, maar hij kan in een grote kist de begraafplaats
binnengaan. Daarmee vermijdt hij de toema.


