
Eroevien 47a

1. Er is een meningsverschil betreffende iemand die zijn huis heeft verlaten en
naar een andere stad is gegaan, en dus niet heeft bijgedragen aan de eroevei
chatserot.

Rabbi Meïer meent dat wanneer een Jood of niet-Jood zijn huis vóór Sjabbat verlaat, om de
Sjabbat in een andere stad door te brengen, de bewoners van zijn chatseer niet kunnen dragen van
hun woning naar de chatseer. Door niet bij te dragen aan de eroev, maakt de afwezige
persoon de eroev ongeldig. Rabbi Jossee is het er echter niet mee eens en meent dat alleen
een niet-Jood de bewoners van de chatseer verhindert om te dragen, want de niet-Jood kan
terugkeren op Sjabbat om weer te wonen in de chatseer, maar een Jood zal naar alle waar-
schijnlijkheid niet terugkeren op Sjabbat. Rabbi Sjimon meent dat zelfs als de Jood zijn huis
verlaten heeft en de Sjabbat in dezelfde stad doorbrengt bij zijn dochter, de bewoners van de
chatseer van hun huis naar de chatseer kunnen dragen, want hij zal niet de bedoeling hebben
om terug te keren. De halacha is volgens Rabbi Sjimon. [Maar als hij in dezelfde stad bij zijn
zoon logeert, kan het zijn dat hij ruzie krijgt met zijn schoondochter en terugkomt. (86a)]

2. Er is een meningsverschil betreffende wie een eroev met zijn lichaam kan maken,
zonder brood.

De Tanna Kama meent dat een arme man een eroev kan maken zonder brood. Rabbijn Meir is
van mening dat alleen een arme man, dat wil zeggen, een die rondzwerft, een eroev kan maken
zonder brood. Rabbi Jehoeda, beweert echter dat zelfs een rijke man een eroev kan maken zonder
brood, omdat de Chachamiem alleen het maken van een eroev met brood ingesteld hebben om het
gemakkelijker te maken voor de rijke man. De rijke man is het toegestaan om een bode te sturen
naar het brood op de plaats waar hij wenst zijn Sjabbat standplaats te vestigen, maar dat doet niets
af aan de mogelijkheid om zelf te gaan naar die plaats en de eroev met zijn aanwezigheid te
maken. De halacha volgt Rabbi Jehoeda.

3. Er is een meningsverschil over welke vrouwen zijn toegestaan om te trouwen zonder
drie maanden te wachten na eerder gehuwd te zijn.

De Tanna Kama stelt dat een vrouw wier man stierf, en haar zonder kinderen naliet, geen chalitza
kan hebben (de broer van de dode weigert te trouwen met haar, en ze verwijdert zijn schoen en
spuugt voor hem, en verklaart dat hij het huwelijk van zijn broer niet wil bestendigen), noch kan
haar de broer van haar overleden echtgenoot jiboem uitvoeren (leviraathuwelijk, de bijbelse instel-
ling, waarbij een man moet trouwen met de weduwe van zijn kinderloos overleden broer, om de
de lijn van de broer in stand te houden) voordat drie maanden zijn verstreken sedert de dood van
haar man. Deze wet geldt ook voor andere vrouwen. Alle vrouwen, ongeacht of zij maagden
waren, niet-maagden, weduwen en gescheiden vrouwen, ongeacht of zij al eerder verloofd of
getrouwd waren, moeten drie maanden wachten vanaf het moment dat hun vorige huwelijk
eindigde voordat ze mogen hertrouwen. Deze wachttijd is zo ingesteld dat als de vrouw bevalt
tijdens haar tweede huwelijk, kan worden vastgesteld of het kind werd verwekt door de eerste
echtgenoot of door de tweede man. Rabbi Jehoeda stelt dat vrouwen die volledig getrouwd waren
zich kunnen verloven, en vrouwen die alleen verloofd waren, maar niet getrouwd, mogen trouwen
zonder drie maanden te wachten. De enige uitzondering op deze regel volgens Rabbi Jehoeda, zijn
vrouwen in Jehoeda, die bekend waren dat zij een nauwe relatie met de bruidegom hadden, dus
het is mogelijk dat zelfs tijdens de verlovings periode de vrouw zwanger kon geworden, dus voor
hen is een een wachttijd van drie maanden noodzakelijk. Rabbi Jossee stelt dat alle vrouwen zich
binnen drie maanden kunnen verloven, behalve voor een weduwe die dertig dagen na de dood
van haar man moeten wachten, want ze is in een toestand van rouw.

4. Er is een meningsverschil over een vrouw die niet in staat was om kinderen te
krijgen, of ze ook drie maanden moet wachten nadat haar eerste huwelijk eindigde.

Rabbi Meïer meent dat een getrouwde vrouw die enige tijd in het huis van haar vader doorge-



bracht heeft in een andere stad, of als ze op gespannen voet met haar man was gedurende de drie
maanden voordat hij stierf, of als haar man niet in staat was om gemeenschap te hebben met haar,
want hij was oud of ziek, of als ze ziek was, kaal, te oud of te jong, of als ze een ailonit was, (een
volwassen vrouw die nooit fysieke volwassenheid bereikt heeft, en zij wordt geacht onvruchtbaar
te zijn), of als ze een medicijn nam dat voorkomt dat ze zwanger zou worden, of als haar man in de
gevangenis was gedurende de drie maanden voordat het huwelijk beëindigd werd, of als ze een
miskraam na de dood van haar man had, al deze vrouwen moeten toch drie maanden wachten
voordat ze mogen hertrouwen. Rabbi Jossee is het hiermee oneens en stelt dat deze vrouwen
onmiddellijk kunnen hertrouwen nadat hun eerste huwelijk eindigde, want ze kunnen niet
zwanger zijn.

5. De halacha volgt Rabbi Meïer.

We hebben geleerd in zowel een Misjna als in een Baraisa dat Rabbi Meïer alle vrouwen verbiedt te
hertrouwen onmiddellijk nadat hun eerste huwelijk eindigde en ze moeten drie maanden vooraf-
gaand aan hun tweede huwelijk wachten. Rabbi Meïer verbiedt zelfs vrouwen die niet zwanger
kunnen zijn na de beëindiging van hun eerste huwelijk om te hertrouwen, want Rabbi Meiër was
streng in deze zaak, zodat mensen niet verward zouden worden en zouden denken dat het moge-
lijk is dat vrouwen, die wel zwanger kunnen zijn, ook binnen drie maanden van hun vorig huwe-
lijk mogen hertrouwen. Rav Nachman zei in de naam van Sjmoeël dat de halacha Rabbi Meïer
volgt, toen hij deze strenge decreten instelde. Rabbijn Jochanan echter is het er niet mee eens, en
stelt dat in deze gevallen de halacha Rabbi Jossee volgt en deze vrouwen kunnen hertrouwen,
onmiddellijk nadat hun eerste huwelijk was beëindigd

6. Een Jood mag voorwerpen kopen van een niet-Jood op een markt die plaatsvindt
tijdens een heidens feest.

Normaal gesproken kan een Jood niet iets kopen van een niet-Jood als de niet-Jood een heidense
feestdag viert, want we zijn bezorgd dat de Jood de aanleiding zal zijn dat de niet-Jood zijn
heidense godheid zal loven omdat die hem succes in zijn bedrijf heeft bezorgd. Toch is het een
Jood toegestaan om vee, slaven, en onroerend goed te kopen van een niet-Jood op de heidense
markt. Dit werd toegestaan omdat de dieren, die nu het eigendom zijn van een Jood, naar een
hoger niveau van heiligheid gevoerd worden, en een heidense slaaf is verplicht om zich aan het
merendeel van de Tora-geboden te houden. Bij aankoop van onroerend goed van een niet-Jood,
kan de Jood zelfs de transactie door een niet-Joodse rechtbank laten registreren, om te voorkomen
dat de heiden zijn afspraken niet zal nakomen.

7. Er is een meningsverschil over de vraag of het een Kohen is toegestaan om zich te
verontreinigen buiten Erets Jisraël als hij wil trouwen of om Tora te studeren.

Een Kohen mag zichzelf tamee [onrein] maken door Erets Jisraël te verlaten om daar een
rechtsgeschil met een heiden te voeren. Een Kohen mag ook door een Beit Haperas lopen (een
terrein waarop een graf is omgeploegd, en we bezorgd zijn dat er botfragmenten verspreid over
het veld liggen) en zichzelf daarmee tamee maken. Een Kohen mag door een Beit Haperas gaan,
door het zeven van de grond vóór hem (om ervoor te zorgen dat hij niet loopt op botfragmenten)
om zijn rechten te behouden in een transactie met een heiden. Een Kohen mag tamee worden door
het verlaten van Erets Jisraël of door te lopen door een Beit Haperas om te trouwen of om Tora te
studeren. Rabbi Jehoeda stelt dat een Kohen alleen mag tamee worden voor Tora-studie, indien hij
geen leraar kan vinden om bij te studeren in zijn huidige locatie. Als hij een leraar om te studeren
kan vinden, mag hij zichzelf niet tamee maken. Rabbi Jossee, echter meent, dat zelfs als hij een
leraar heeft in zijn huidige locatie, hij zich tamee mag maken, omdat niet iedereen kan leren van
dezelfde leraar.

Eroevien 47b
Joseef de Kohen verliet Erets Jisraël om Tora te studeren, ook al waren er leraren in Erets Jisraël.
De Halacha volgt Rabbi Jossee.



8. De halacha volgt Rabbi Jossee in een meningsverschil met Rabbi Jehoeda,
zowel in een Misjna als in een Baraita.

We hebben geleerd dat met betrekking tot een meningsverschil tussen Rabbi Jehoeda en Rabbi
Jossee, de halacha Rabbi Jossee volgt. Niettemin, met betrekking tot het bovengenoemde menings-
verschil (7) oordeelde Rabbi Jochanan juist dat de halacha Rabbi Jossee volgt. Als Rabbi Jochanan
het eens is met de regel dat de halacha altijd Rabbi Jossee volgt in een meningsverschil met Rabbi
Jehoeda, lijkt het overbodig om te vermelden dat de halacha Rabbi Jossee volgt. De Gemara legt uit
dat men zou gedacht kunnen hebben dat de regel, dat de halacha Rabbi Jossee volgt, alleen werd
gezegd met betrekking tot een Misjna, maar als er een meningsverschil is tussen Rabbi Jehoeda en
Rabbi Jossee in een Baraita, misschien dat dan de halacha ook Rabbi Jehoeda kan volgen, omdat
Baraitot niet precies onderwezen werden, en de namen van Rabbi Jehoeda en Rabbi Jossee kunnen
zijn verwisseld zijn. Daarom was het noodzakelijk voor Rabbi Jochanan om te zeggen dat de
halacha Rabbi Jossee volgt, zelfs in een Baraisa.

9. Er is een meningsverschil of het voorwerp van een niet-Jood een Sjabbat-
standplaats kan verkrijgen.

Rav Jehoeda zegt in de naam van Sjmoeël dat de voorwerpen van een heiden geen Sjabbat verblijf
kunnen verwerven, en dat dus niet-Joodse voorwerpen meer dan tweeduizend amot van hun
oorspronkelijke plaats kunnen worden verplaatst. De Gemara concludeert dat Rabbi Jochanan ben
Noeri terecht zou kunnen stellen dat de voorwerpen van een niet-Jood een Sjabbat verblijf kunnen
verwerven, en Sjmoeël zei dit volgens de Chachamiem. De Chachamiem menen dat eigenaarloze
voorwerpen geen Sjabbat-verblijf nodig hebben, dus de Chachamiem zullen zeker menen dat de
voorwerpen van een niet-Jood geen Sjabbat-verblijf kunnen verkrijgen, omdat een niet-Jood niet
onderworpen is aan de wetten van de Sjabbat en de wetten van Techoemiem. Toch zou men
kunnen denken dat zelfs de voorwerpen van een niet-Jood een Sjabbat-verblijf kunnen verkrijgen,
om te voorkomen dat men zou aannemen dat de wetten van Techoemiem zelfs niet gelden voor
voorwerpen die eigendom zijn van Joden. Om deze reden zei Sjmoeël dat niet-Joodse voorwerpen
geen Sjabbat-verblijf nodig hebben. Rav Chia bar Avin zei echter in de naam van Rabbi Jochanan,
dat de voorwerpen van een heiden een Sjabbat-verblijf doen verwerven, want er is een decreet op
voorwerpen van niet-Joden op grond van voorwerpen die eigendom zijn van joden.

10. Rava stond het de mensen van Mechoeza toe om rammen te kopen die op Jom
Tov door niet-Joden naar de stad gebracht waren.

Heidenen bracht rammen naar de stad Mavcharta op Jom Tov van een afstand van meer dan
tweeduizend amot. Rav besliste dat inwoners van Mechoeza de rammen konden kopen op Jom
Tov en ze met zich mee terug konden brengen naar de stad Mechoeza. De mensen die woonachtig
waren in Mechoeza hadden een Eroevei Techoemiem die het hen toestond om te reizen naar
Mavcharta, en Mechoeuza was binnen vierduizend amot van Mavcharta. Toen Rava werd
meegedeeld dat de halacha is dat niet-Joodse voorwerpen een Sjabbat-woonplaats verkrijgen,
omdat een decreet werd ingesteld op grond van voorwerpen die aan een Jood toe behoren,
besliste Rava dat alleen de bewoners van Mavcharta de rammen konden kopen, aangezien de hele
stad Mavcharta werd beschouwd als een gebied van vier ama.


