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Als een chatseer gelegen is tussen twee mavoi’s en open is naar elke mavoi

Als een chatseer gelegen is tussen twee mavoi’s en
open is naar elke mavoi, en de chatseer heeft een
eroev met elk van de chatserot aan de twee mavoi’s,
dan kunnen de bewoners van die chatseer niet dragen
van hun huis naar één van de beide mavoi’s.
Als de bewoners van de middelste chatseer geen
eroev gemaakt hebben met de bewoners van de ande-
re chatserot, dan mogen de bewoners van de andere
chatserot ook niet vervoeren van hun huis naar een van
de mavoi’s. De reden hiervoor is dat de bewoners van de middelste chatseer recht hebben om
de beide mavoi’s te gebruiken, en omdat ze niet deelnemen aan de eroev met de bewoners
van de andere chatserot, is de eroev van die andere bewoners niet effectief.
Wanneer de bewoners van de middelste chatseer gewend zijn om alleen één mavoi te
gebruiken om naar de straat te gaan en de andere mavoi niet, dan zijn de bewoners van de
andere chatserot verboden te dragen in de mavoi die de middelste bewoners gewend zijn te
gebruiken, maar dan is het de bewoners aan de andere mavoi toegestaan te dragen in de
mavoi die de middelste bewoners niet gewend zijn te gebruiken, want de bewoners van de
middelste chatseer hebben zich van die mavoi gedistantieerd.
Wanneer de bewoners van de middelste chatseer gewend waren slechts één van beide
mavoi’s [bijvoorbeeld de rechter mavoi in de tekening] te gebruiken om naar de straat te
gaan en de andere zelden of niet, en indien de bewoners van de andere chatserot aan die
gebruikte [rechter] mavoi een eroev gemaakt hebben met de mavoi, maar de bewoners van
de middelste chatseer hebben daaraan niet meegedaan, en als de bewoners van de andere
chatserot aan de niet gebruikte mavoi [de bewoners van de linker chatserot aan de linker
mavoi] geen eroev gemaakt hebben, dan zeggen we dat voor die Sjabbat de bewoners van de
middelste chatseer de linker [ongebruikte] mavoi gebruiken moeten om naar de straat te
gaan (maar ze mogen er niet dragen), zodat nu de bewoners aan de rechter mavoi wel mogen
dragen naar hun mavoi.

Als één van de bewoners zijn bijdrage van de eroev zelf wil opeten

Rav Jehoeda heeft gezegd in naam van Sjmoeël, dat als één van de bewoners aan een chatseer
niet wil dat anderen eten van het brood dat hij bijgedragen heeft aan de eroev, dan is de
eroev ongeldig. De reden hiervoor is dat de eroev ‘eroev’ genoemd wordt [en het woord
‘eroev’ betekent ook ‘plezierig, harmonieus’ zodat de eroev een harmonieus samengaan moet
symboliseren en als één bewoner niet meedoet, is er geen harmonieus samengaan]. R.
Chanina is het er niet mee eens en meent dat de eroev wel geldig is, maar de gierige bewoner
wordt een bewoner van Vardina genoemd, mensen die bekend stonden om hun gierigheid.

Als één van de bewoners zijn bijdrage aan de eroev apart zet

R. Jehoeda heeft gezegd in naam van Sjmoeël, dat als één van de bewoners aan een chatseer
zijn bijdrage aan de eroev apart zet van die van de overige bewoners, de eroev ongeldig is.
Hiermee demonstreert hij namelijk dat hij niet wil samenwerken met de andere bewoners .
Een Baraita leert: Als vijf bewoners van een chatseer brood verzamelen voor een eroev en ze
plaatsen dat in twee voorwerpen [twee dozen of twee pannen of iets dergelijks] dan zegt Beit
Sjammai dat de eroev ongeldig is, maar volgens Beit Hillel is hij geldig als ze dat zo deden
omdat het ene voorwerp vol was. Maar als ze het met opzet gescheiden hebben weggezet,
dan is het ook volgens Beit Hillel een ongeldige eroev.

De bewoner van het huis waar de eroev ligt, hoeft niet bij te dragen in de eroev

Sjmoeël heeft gezegd dat de eigenaar/bewoner van het huis waar de eroev neergelegd werd
niet hoeft bij te dragen aan de eroev. Dit geldt zelfs als hij geen ander brood in zijn huis



heeft, omdat het doel van de eroev is dat we alle bewoners van de chatseer beschouwen alsof
ze in het huis wonen waar de eroev lig. En de eigenaar/bewoner van het huis woont er al.

Hoe werkt een eroev chatserot?

Sjmoeël meent dat een eroev functioneert als een kinjan, d.w.z. een financiele verkrijging.
Door brood bij te dragen aan de eroev verkrijgt iedere bewoner een aandeel in het huis ter
waarde van zijn brood-bijdrage. Wanneer alle bewoners van de chatseer gezamelijk
eigendom hebben van het huis, wordt de chatseer beschouwd als te behoren bij dat huis en
dan mogen de bewoners van dat huis in die chatseer dragen. De reden dat men voor dit doel
geen aandeel kan krijgen in het huis met geld, is dat geld niet altijd beschikbaar is vlak voor
Sjabbat. Daarom hebben de Chachamiem het niet toegestaan om een eroev te maken met
geld, want dan zouden de mensen denken dat men altijd een eroev alleen met geld kan
maken en als dat niet beschikbaar is vlak voor Sjabbat, zou men geen eroev kunnen maken,
omdat men er niet aan denkt een eroev met brood te maken. En dan wordt het hele instituut
van eroev chatserot vergeten.
Rabba, echter, meent dat de eroev aan alle bewoners een gemeenschappelijk woning geeft op
de plaats waar het brood ligt, want iemand denkt dat zijn woning is waar zijn brood is.

Wat is het praktische verschil tussen Sjmoeël en Rabba?

a. Wanneer een voorwerp in plaats van brood gebruikt wordt, dan zou Sjmoeël de eroev
geldig verklaren, want een voorwerp kan dienen als kinjan soedar [verkrijging met een
doekje] en iedere bewoner ruilt zijn voorwerp in voor een aandeel in het huis] maar Rabba
zou de eroev niet geldig verklaren, want niemand beschouwd de plaats waar zijn zakdoek
ligt als zijn woning.
b. Een ander praktisch verschil is als de waarde van het bijgedragen brood van één van de
bewoners minder is dan een proeta [een klein koperen muntje in de tijd van de Talmoed].
Volgens Sjmoeël kan men daar niets mee kopen en is de eroev dus niet geldig, ook al was het
brood voldoende voor twee maaltijden. Volgens Rabba, zou het echter een geldige eroev zijn.

Eroevien 49b
c. Een derde praktisch verschil: als een minderjarige gebruikt wordt om de eroev in te
zamelen. Volgens Sjmoeël is de eroev dan ongeldig, want volgens Sjmoeël draagt de
huiseigenaar waar de eroev ligt, een deel van zijn eigendom over aan de andere bewoners en
een minderjarige kan geen rechtsgeldige transacties uitvoeren. Volgens Rabba vindt er geen
wettelijke transactie plaats, en de eroev is dus geldig.

Eén bewoner kan alle andere bewoners vertegenwoordigen om twee chatserot samen
te voegen

Wanneer vijf bewoners van een chatseer hun eroev verzamelen, zodat ze in hun chatseer
mogen dragen en vervolgens besluiten ze samen te gaan met een aangrenzende chatseer,
zodat ze ook daarheen kunnen vervoeren, dan hoeft slechts één van de bewoners zijn brood
in de andere chatseer te leggen in naam van alle andere bewoners en dan zijn de beide
chatserot samengevoegd. De eroev is geldig volgens zowel Sjmoeël als Rabba, omdat die ene
bewoner handelde als vertegenwoordiger en in naam van de andere bewoners en het kan
beschouwd worden alsof alle bewoners een aandeel in de andere chatseer hebben (volgens
Sjmoeël) of het is alsof ze hun residentie gevestigd hebben in de tweede chatseer, volgens de
redenering van Rabba.

Misjna IEMAND DIE VRIJDAG OP REIS IS EN NIET OP TIJD VOOR SJABBAT THUIS KAN ZIJN, EN DAN
VERKLAART DAT ZIJN RESIDENTIE ZICH ZAL
BEVINDEN ONDER EEN BEPAALDE BOOM, DIE ZICH
BINNEN 2.000 AMA VAN HEM EN BINNEN 2.000
AMA VAN ZIJN HUIS BEVINDT, DAN IS ZIJN
VERKLARING NIET EFFECTIEF. [Want iemand die
buiten in het veld door Sjabbat overvallen is, heeft slechts een stuk grond van vier bij vier
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ama tot zijn beschikking en „onder de boom” is meer dan vier bij vier ama.] MAAR ALS HIJ
VERKLAART DAT ZIJN RESIDENTIE BIJ EEN BEPAALDE BOOMSTAM IS [op minder dan 2.000 ama van
hem verwijderd en binnen 2.000 ama van zijn woning], DAN MAG HIJ DE 2.000 AMA NAAR DE
BOOMSTRONK LOPEN EN VAN DAAR NAAR ZIJN HUIS. DUS HIJ MAG 4.000 AMA LOPEN IN ÉÉN
RICHTING.
ALS HIJ GEEN SPECIFIEK PUNT KENT OF DEZE MOGELIJKHEID NIET KENT, WORDT ZIJN STAND-
PLAATS DE PLAATS WAAR HIJ ZICH BIJ HET BEGIN VAN SJABBAT BEVINDT EN VANDAAR MAG HIJ
2.000 AMA LOPEN IN IEDERE RICHTING.
R. CHANINA BEN ANTIGONOS ZEGT DAT ZIJN TECHOEM DE VORM
VAN EEN CIRKEL HEEFT [met een straal van 2.000 ama], MAAR DE
GELEERDEN ZEGGEN: HET IS EEN VIERKANT MET ZIJDEN VAN 4.000
AMA, DUS HIJ WINT DE HOEKEN (zie tekening rechts).
DE GELEERDEN HEBBEN GEZEGD : EEN ARME [ZOALS EEN REIZIGER]
MAG ZIJN EROEV MET ZIJN VOETEN MAKEN [want hij heeft geen
voedsel om een eroev mee te maken]. R. MEÏER ZEGT: DIT GELDT
ALLEEN VOOR EEN ARME MAN. R. JEHOEDA ZEGT: HET GELDT OOK
VOOR EEN RIJKE, MAAR ZIJ [de Geleerden] HEBBEN ALLEEN VOOR
EEN RIJKE GEZEGD DAT HIJ HET MET BROOD MAG MAKEN, OMDAT HET VOOR HEM MAKKELIJKER IS
OM DE EROEV TE MAKEN MET BROOD .

Gemara Wat betekent het dat „zijn verklaring niet effectief is”?
Rav zegt: Hij mag niet naar de boom lopen [want hij heeft verklaard dat hij zijn Sjabbat-
standplaats onder de boom wil, en dus niet op de plaats waar hij zich bevindt, en onder de
boom kan hij zijn standplaats niet vestigen, dus heeft hij geen Sjabbat-standplaats, van
waaruit hij 2.000 ama kan lopen. Hij moet binnen zijn vier ama blijven].
Sjmoeël zegt: Hij mag niet naar zijn huis lopen, maar hij mag wel naar de boom lopen.


