
Aan de orde van de daf
De voornaamste onderwerpen van de Daf HaJomi – Eroevien 46

De techoem van regen (vervolg)

De Gemara vervolgt zijn discussie over de techoem van de regen en concludeert, dat daar de regen
zich in dampvorm in de wolken bevindt, die voortdurend in beweging zijn, de regen geen eigen
techoem heeft. En hetzelfde geld voor het water in de oceaan, ook dat is voortdurend in beweging
en heeft daarom dus ook geen techoem.

Verkrijgt iemand die slaapt een techoem?

R. Ja’akov bar Idi beslist in naam van R. Jehosjoea ben Levi, net als R. Jochanan ben Noeri, dat
iemand die slaapt, zijn plaats als zijn Sjabbat-standplaats verkrijgt.
R. Zeira vraagt of dit ergens expliciet gezegd werd door R. Jehosjoea ben Levi, en R. Ja’akov bar Idi
bevestigt dat hij het van hem gehoord heeft.
De Gemara verklaart waarom het noodzakelijk is om expliciet te verklaren dat de halacha volgens
R. Jochanan ben Noeri is in dit geval, wanneer R. Jehosjoea ben Levi in het algemeen al gezegd
heeft dat de halacha de soepele mening volgt in Hilchot Eroevien. De soepele mening van R.
Jochanan ben Noeri is namelijk een minderheidsstandpunt en men zou kunnen denken dat in dat
geval de algemene regel van R. Jehosjoea, dat men altijd bij eroevien de soepele mening volgt, niet
opgaat.
Rava betwijfelt de noodzaak van een expliciete soepele regeling, zoals die van R. Jochanan ben
Noeri, omdat de basis van Hilchot Eroevien mideRabbanan is, in welk geval we altijd de soepele
mening volgen, ook als dat een minderheidsstandpunt is.
R. Pappa en R. Mesjarsjea tonen vervolgens aan dat zelfs in Rabbijnse aangelegenheden de halacha
de meerderheid volgt tegen een soepele minderheidsstandpunt in, zoals blijkt uit een Misjna in
traktaat Nidda 7b, waarin vermeld wordt dat Rebbi eens het minderheidsstandpunt van Rabbi
Elazar volgde, dat tegen de mening van de meerderheid van de rabbijnen inging, alleen omdat het
een noodtoestand was, maar anders had hij het strenge standpunt van de meerderheid gevolgd.
Er wordt nog een ander bewijs aangevoerd, waaruit blijkt dat het nodig was vast te stellen dat de
halacha volgens R. Jochanan ben Noeri gaat, ondanks dat we een algemeen principe hebben dat
we in Hilchot Eroevien volgens de soepele mening gaan, op basis van de volgende Baraita:

De duur van de rouwperiode bij een vertraagd rouwbericht

[Voor de zeven personen, genoemd in Wajjikra 21:2-3 (vader, moeder, zoon, dochter,
echtgenoot/ote, broer of zuster) gelden twee perioden van rouw, van afnemende strengheid:
zevendagen (sjiva) en dertig dagen (sjelosjiem).]
Baraita: BIJ EEN TIJDIG BERICHT [over de dood van een naast familielid] GELDEN DE ROUWPERIODEN
VAN ZEVEN EN DERTIG DAGEN, VOOR EEN VERLAAT BERICHT SLECHTS ÉÉN DAG, VOLGENS R. AKIVA,
MAAR DE GELEERDEN ZEGGEN: IN BEIDE GEVALLEN IS DE ROUWPERIODE ZEVEN, RESP. DERTIG DAGEN.
En de halacha is volgens de soepele minderheidsmening van R. Akiva. Maar dat geldt alleen voor
Hilchot Aveloet [wetten voor de rouw] maar in alle andere gevallen gaan we volgens de
meerdeerheid, ook bij Rabbijnse voorschriften.

Eroeviem 46b
Rav Pappa suggereert nog een andere reden waarom het nodig was expliciet te verklaren dat de
halacha volgens R. Jochanan ben Noeri is, ondanks dat er een algemeen principe is dat de halacha
bij Hilchot Eroevien volgens de soepele mening gaat: men zou gedacht kunnen hebben dat die
algemene regel alleen geldt in gevallen betreffende eroevei chatserot, maar niet in gevallen betref-
fende eroevei techoemiem. En wat is hun verschil? Men mag een eroev chatserot maken zonder de
toestemming van één van de bewoners van een chatseer [binnenhof], want dat is uitsluitend in zijn
voordeel. Maar een eroev techoemiem mag men alleen voor iemand maken met zijn toestemming,
want het heeft namelijk ook nadelen voor hem. Wanneer de eroev aan één kant van de stad gelegd



wordt, kan hij niet meer naar de andere kant van de stad. Dus de wetten voor eroevei techoemiem en
eroevei chatserot verschillen van elkaar.

Algemene regels voor de halacha

R. Ja’akov en R. Zeira hebben gezegd: De halacha volgt R. Akiva tegen één collega van hem, en het
volgt R. Jossé ook tegen meer collega’s. En het volgt Rebbi tegen één collega.
Over de betekenis hiervan is meningsverschil:
– R. Assi heeft gezegd: deze regels zijn halacha.
– R. Chia bar Abba heeft gezegd: we neigen ertoe deze regels te volgen, maar het zijn geen

algemeen geaccepteerde regels.
– R. Jossé, de zoon van R. Chanina heeft gezegd: deze regels zijn een hulpmiddel, maar ze mogen

niet alléén gebruikt worden om de halacha vast te stellen.

R. Ja’akov bar Idi geeft in naam van R. Jochanan nog aanvullende regels:
Bij een meningsverschil tussen R. Meïer en R. Jehoeda is de halacha volgens R. Jehoeda.
Bij een meningsverschil tussen R. Jehoeda en R. Jossé is de halacha volgens R. Jossé. En dus geldt:
Bij een meningsverschil tussen R. Meïer en R. Jossé is de halacha volgens R. Jossé.

Rav Assi heeft gezegd: bij een meningsverschil tussen R. Jossé en R. Sjim’on is de halacha volgens
R. Jossé, R. Abba heeft gezegd in naam van R. Jochanan: bij een meningsverschil tussen R. Jehoeda
en R. Sjim’on is de halacha volgens R. Jehoeda.

R. Mesjarsjia verwerpt al bovengenoemde regels en meent dat ieder geval apart bekeken moet
worden.
De Gemara zoekt steun voor het standpunt van R. Mesjarsjia in een aantal Misjnajot:
De eerste Misjna is geval d) van daf 45b, waar R. Sjim’on de bewoners van de beide buitenste
chatserot verbiedt om hun spullen naar elkaars chatseer te brengen, maar wel naar de middelste
chatseer, terwijl elders een Baraita zegt dat de Geleerden het niet met hem eens zijn. Rav Chama
bar Goeria zegt in naam van Rav dat de halacha volgens R. Sjim’ons minderheidsstandpunt is. De
Gemara beweert dat de „Geleerden” die het niet met R. Sjim’on in deze Misjna eens zijn, R.
Jehoeda is, en toch is hier de halacha niet volgens R. Jehoeda, zoals we zouden mogen verwachten
volgens de uitspraak van R. Jochanan. Dus de bovengenoemde regels gelden niet?
De Gemara antwoordt: nee, dit is een uitzondering, en daarom wordt hier expliciet gezegd dat de
halacha R. Sjim’on volgt. Maar in het algemeen geldt dat niet.
De tweede Misjna: ALS EEN PRIVÉ-STAD [dat is een stad die privé-eigendom is, of volgens Rasji, die
minder dan 600.000 inwoners telt] EEN OPENBARE STAD WORDT [met volgens Rasji meer dan 600.000
inwoners], DAN MAG MEN OM DE STAD EEN EROEV MAKEN [zodat men daar mag dragen]. MAAR ALS
EEN OPENBARE STAD PRIVÉ WORDT, MAG DAT NIET, DAN MOET MEN DE STAD OPDELEN IN KLEINERE
WIJKEN MET IEDER ZIJN EIGEN EROEV. DIT IS DE MENING VAN R. JEHOEDA.


