
EROEVIEN 48

1. Een visnet als afscheiding tussen de techoem Sjabbat gebieden van twee steden

Rabbi Chiya heeft in een Baraita onderwezen dat, indien de techoem gebieden van twee steden
eindigen in het midden van een waterlichaam, zonder overlappingen en een visnet is geplaatst
tussen de twee techoemiem, dan is een ijzeren tussenschot nodig in het waterlichaam om het water
gescheiden te houden en om te voorkomen dat de waters van beide kanten zich met elkaar
vermengen. Als de wateren met elkaar vermengd waren, kunnen de mensen die woonachtig zijn
aan beide zijden van de afscheiding geen water putten, omdat er water is dat de techoem heeft
verlaten en zich vermengd heeft met het water dat ze putten.

2. De Chachamiem waren soepel ten aanzien van een afscheiding in water.

Rabbi Jossee bar Chanina heeft de Baraita afgewezen, die werd onderwezen door Rabbi Chiya
(noot 1) omdat de Chachamiem soepel waren met betrekking tot een afscheiding die dient als
omheining voor een waterlichaam. In het geval dat er water aan beide zijden van de Techoemiem
is, is er geen behoefte aan een ijzeren afscheiding, want er is geen verschil tussen een afscheiding
van riet met vele gaten en een ijzeren afscheiding, omdat iedere afscheiding het water doorlaat.

3. De afmeting van iemands gebied die lag te slapen bij het begin van Sjabbat

We hebben geleerd in de Misjna dat Rabbi Jochanan ben Noeri stelt dat een persoon die lag te
slapen bij het begin van Sjabbat een techoem van tweeduizend Amos in elke richting heeft, terwijl
de Chachamiem volhouden dat hij geen Sjabbat woonplaats verkrijgt, en hij is dus beperkt tot vier
amot. Rabbi Eliëzer zei dat de vier amot worden gemeten met de persoon in het midden, waardoor
hij tot twee amot kan lopen in alle richtingen, en Rabbi Jehoeda stelt dat hij kan lopen in elke
richting die hij wenst. Waarin verschilt R. Jehoeda? Rabbi Jehoeda is het ermee eens dat als hij kiest
voor een bepaalde richting, hij niet kan besluiten om te keren om een andere richting te kiezen.
Hoewel het lijkt dat zowel volgens de Chachamiem en Rabbi Jehoeda de persoon een gebied van
vier ama heeft, is er een verschil in hun respectieve meningen. De Chachamiem geven de persoon
een gebied van acht bij acht amot, [vier amot in iedere richting vanwaar de persoon zich bevindt],
terwijl Rabbi Jehoeda hem alleen een gebied van vier amot bij vier amot toestaat. Dit menings-
verschil heeft alleen betrekking op de vraag tot hoe ver iemand mag lopen die niet tweeduizend
amot mag lopen, maar iedereen is het erover eens dat men slechts vier amot en niet meer kan
vervoeren over een publiek terrein.

4. Waar we de wet van vier amot van leren

Er staat geschreven [Sjemot 16:29]: sjevoe iesj tachtav – „Laat ieder op zijn plaats gaan zitten.” Het
woord tachtav is letterlijk vertaald als ‘onder hem’, en we leren van dit vers dat men beperkt is tot
het gebied dat onder hem is, dat is vier amot. Rabbi Meïer stelt dat als iemand ligt, zijn lichaam
drie amot bedekt. Voeg daarbij een ama voor het uitstrekken van zijn armen en benen, samen vier
amot. Rabbi Jehoeda stelt ook dat iemands lichaam liggend drie amot bedekt, en hij heeft een extra
ama nodig om een voorwerp, dat zich bij zijn voeten bevindt, onder zijn hoofd te leggen. Wat is
het verschil? Rabbi Jehoeda staat een oppervlakte van precies vier amot toe, terwijl Rabbi Meïer
een gebied van iets groter dan vier amot toestaat.

5. De vier ama wordt gemeten met iemands eigen ama

De Chachamiem gaven iemand een vier ama gebied op Sjabbat als hij buiten de techoem was, en
dit gebied wordt gemeten volgens de grootte van het individu. Als we iemand de vier ama geven,
gemeten met de standaard maatlat die werd gebruikt in de Beit Hamikdasj (dat was een meetstok
van zes tefachim), dan zou een reus ter grootte van Og, de koning van Basan, niet in staat zijn om
zich te beperken tot een gebied van vier ama. De reden dat deze uitspraak niet geleerd wordt in de
Misjna [Keliem 17:11], waar een lijst van gevallen genoemd wordt, waarin de ama gemeten wordt
volgens een individuele maat, is omdat de meting hier niet definitief is, aangezien het mogelijk is
dat iemand een gemiddelde lengte heeft, maar relatief kleine ledematen. Een dergelijk persoon zou



niet genoeg ruimte hebben als hij moest meten op basis van zijn persoonlijke ama. Daarom krijgt
hij een vier-ama gebied gemeten volgens de gemiddelde ama.

6. De Chachamiem van de Misjna maken een onderscheid tussen techoem en chatseer

De Misjna heeft verklaard dat als drie mensen zijn beperkt tot een
gebied van vier amot en de gebieden van twee mensen in de
buitenste gebieden overlappen het gebied van de middelste per-
soon, dan mag de middelste persoon voedsel brengen en samen met
de andere twee eten en zij kunnen voedsel brengen en samen met
hem eten. Maar de twee buitenste personen, kunnen niet voedsel
brengen en eten met elkaar, omdat zij niet een voor beide partijen
toegestaan gebied delen. Rabbi Sjimon vergelijkt dit met een geval
waar er drie opeenvolgende binnenplaatsen zijn, die allemaal openstaan voor elkaar. Waarom
mogen de bewoners van de chatserot dan niet naar elkaar vervoeren als ze geen gezamelijke eroev
gemaakt hebben, zoals de drie mensen die zich buiten hun techoem bevinden en beperkt zijn tot
vier amot, die dat wel mogen?
De Chachamiem echter maken een onderscheid tussen de binnenplaatsen die bestaan uit veel
inwoners, en dan is het mogelijk dat een voorwerp zal worden uitgevoerd vanuit een buitenste
binnenplaats naar de midden binnenplaats en vanaf daar naar de andere buitenste binnenplaats.
Om een dergelijke mogelijke overtreding te vermijden, hebben de Chachamiem geoordeeld dat de
twee buitenste mensen niet mogen dragen van hun binnenplaatsen naar de middelste. Met
betrekking tot techoem, waar er niet veel inwoners zijn, waren de Chachamiem niet bezorgd dat er
een schending van de techoem wetten zou zijn.

7. Drie chatserot die met elkaar in verbinding staan en met publiek terrein

Wanneer drie chatserot open staan voor elkaar, en de chatserot zijn open naar het publiek domein
[zie tekening op daf 45b], als de twee buitenste chatserot toegetreden zijn in een eroev met de
middelste chatseer, is het de middelste chatseer toegestaan te vervoeren naar de andere chatserot
en de buitenste chatserot zijn toegestaan naar de middelste chatseer te vervoeren. De twee
buitenste chatserot is het echter verboden naar elkaar te vervoeren, en er zijn twee verklaringen
met betrekking tot de reden voor dit verbod.
a. Rabbi Jehoeda stelt dat dit is, omdat de mensen die woonachtig zijn in de middelste chatseer hun
eroev geplaatst hebben in de twee buitenste chatserot, maar er is geen eroev die de twee buitenste
chatserot samenvoegt.

Eroevien 48b
Rav Sjesjet betoogt dat, zelfs indien de bewoners van de buitenste binnenplaatsen een eroev ge-
plaatst hadden in de middelste binnenplaats, zij nog niet allemaal zouden worden samengevoegd.
Dit komt omdat de eroev werd geplaatst in twee verschillende huizen in de middelste chatseer, en
hoewel de eroevien van de twee buitenste binnenplaatsen in de middelste chatseer liggen, zijn ze
niet samengevoegd omdat de eroevien in twee verschillende huizen liggen.

8. Wanneer de eroev van een chatseer in twee potten bewaard wordt

Indien vijf bewoners van een chatseer hun collectieve eroev in twee voorwerpen plaatsten, dan
stelt Beit Sjammai dat de eroev niet geldig is. Beit Hillel echter is van mening dat de eroev geldig
is. De Gemara legt uit dat zelfs Beit Hillel ermee eens dat de eroev alleen geldig is wanneer de
twee voorwerpen met de eroev erin zich bevinden in één huis, maar wanneer de eroev is verdeeld
en geplaatst in twee huizen, dat dan zelfs Beit Hillel ermee eens dat de eroev niet geldig is.

9. Als één persoon in een chatseer vergeet mee te doen aan de eroev.

Als vijf mensen in een chatseer wonen en één van de bewoners vergat mee te doen met de eroev
met de anderen, dan zijn alle bewoners verboden daar te dragen, want ze zijn allemaal onafhan-
kelijke domeinen in de chatseer.


