
EROEVIEN 50a

Verklaring van het meningsverschil tussen Rav en Sjmoeël

Waarop baseert Rav zich? Rabba antwoordt: De reiziger heeft niet een bepaald gebied van vier
amot als zijn Sjabbat-standplaats aangewezen. [Volgens Rav moet men zijn Sjabbat-standplaats ex-
pliciet en nauwkeurig vaststellen, en zonder dat heeft men er geen.] En een andere verklaring: Rav
meent dat als men tracht tegelijkertijd twee dingen te doen, waarvan de één niet na de ander kan
plaatsvinden, geen van beide geldig is. [Hij probeerde meerdere gebieden van vier ama onder de
boom als zijn standplaats vast te stellen, want onder de boom is veel meer grond dan vier bij vier
ama, maar men kan maar één Sjabbat-standplaats vaststellen, en als dat eenmaal is vastgesteld,
kan men niet nog een andere vaststellen. Dan kan men volgens Rabba ook niet meerdere gebieden
van vier ama tegelijk als standplaats vaststellen]
Het praktische verschil tussen beide verklaringen is wanneer hij zegt: „Ik wil vier amot van de acht
amot die onder die boom zijn.” Volgens de eerste verklaring is zijn standplaats niet geldig, want
hij heeft zijn standplaats niet nauwkeurig vastgesteld, maar volgens de tweede verklaring is het
wel geldig, want hij heeft maar één gebied vastgesteld als standplaats.
De Gemara probeert het principe van Rabba, dat wat niet na elkaar kan worden vastgesteld, ook
niet tegelijkertijd kan worden vastgesteld, te weerleggen met een aantal voorbeelden.

Als men meer dan 10% ma’aser afscheidt

Als men meer dan 10% [bijv. 15%] ma’aser afscheidt [men moet precies 10% afscheiden], dan is de
rest van het product [dus de overige 85%] vertiend en mag gegeten worden, maar dat wat meer
dan 10% is afgescheiden [de overige 5%], is tevel, want dat is geen ma’aser en er is geen tiende van
afgenomen, dus het is verboden. Daar we niet weten welk deel van het afgescheidene dat is, is
alles wat afgescheiden is, verboden, want we kunnen niet twee keer achter elkaar vertienden.
[Bijvoorbeeld, van 50 vruchten moet 10%=5 vruchten afgescheiden worden, maar iemand scheidt
er tien af. De resterende 40 zijn nu vertiend maar de tien vruchten zijn verboden.] Volgens Rabba’s
principe zou alles [dus ook die 40] tevel zijn, maar we rekenen het alsof hij halve vruchten vertiend
heeft.

Als twee dieren tegelijkertijd als ‘tiende’ worden aangewezen

Wanneer negen dieren achter elkaar uit hun hok komen en daarna komen er twee tegelijk uit, en
de eigenaar bestemd ze allebei als ‘tiende’, dan is één ervan ma’aser en de ander is een vredesoffer.
Volgens Rabba’s principe zouden ze allebei choelien zijn, want men kan niet twee keer vertienden.
Maar volgens een Misjna worden in zo’n geval alle dieren die als ‘tiende’ bestempeld werden,
heilig verklaard.

Eroevien 50b
Wat is een gespecificeerde plaats?

Abbajjé heeft gezegd dat de uitspraak van Rav [namelijk dat een reiziger
geen Sjabbat-standplaats heeft als hij zijn standplaats onder een grote
boom verklaart] alleen geldt als er onder de boom een gebied van twaalf
amot [of meer] is, maar bij een kleiner gebied is de standplaats gede-

finieerd. Bijvoorbeeld bij een gebied van 11
amot moet er altijd een deel van de vier amot in
het midden liggen. [Zie tekening rechts: waar
onder de boom zijn Sjabbat-standplaats van 4
ama ook komt te liggen, links of rechts of in het
midden, een deel ervan zal altijd in de middel-
ste 4 ama komen te liggen.]
Rav Hoena, de zoon van Rav Jehosjoea meent dat het alleen geldt voor
een boom, waaronder minder dan acht ama grond is. Want alleen dan
weten we zeker waar althans een deel van zijn standplaats zal zijn, name-
lijk ergens in het midden [zie tekening links].



Dus Rav verklaart een gebied van acht ama of meer ongeldig als Sjabbat-standplaats, maar volgens
Sjmoeël is het wel geldig.
Een Baraita: Een reiziger mag alleen een Sjabbat-standplaats vaststellen die zowel binnen 2.000
ama van hemzelf als van zijn huis verwijdert is, en vandaar in alle richtingen 2.000 ama verder
lopen ALS HIJ ZEGT: „LAAT MIJN SJABBAT-STANDPLAATS OP DIE-EN-DIE PLAATS ZIJN” ALS HIJ DAARMEE
EEN SPECIFIEKE PLAATS BINNEN 2.000 AMA VASTSTELT die duidelijk te onderscheiden is van de
omgeving, ZOALS WANNEER HIJ ZIJN STANDPLAATS VASTSTELT OP EEN HEUVEL VAN TEN MINSTE TIEN
TEFACHIEM HOOG EN MET EEN OPPERVLAK VAN TUSSEN DE VIER AMOT EN TWEE BEIT SEA, OF EEN
VALLEI MINSTENS TIEN TEFACHIEM DIEP MET HETZELFDE OPPERVLAK. EN ANDERS HEEFT HIJ ALLEEN
VIER AMOT.
De laatste zin van deze Baraita steunt Rav en
spreekt Sjmoeël tegen?
Echter Sjmoeël antwoordt: De Baraita spreekt
over een situatie waar de 2.000 ama gemeten
zijn tot aan de stam van de boom, en als hij wil
dat zijn Sjabbat-standplaats aan de andere kant
van de boom zal zijn, dan is het ongeldig. Maar
als hij aan deze kant van de boom wil zitten, of
als heel de boom binnen de 2.000 ama staat, dan
is zijn verklaring geldig. (Zie tekening rechts)

Wie bij vergissing twee eroeviem als Sjabbat-standplaats vaststelt
Een Baraita: WIE BIJ VERGISSING TWEE EROEVIEN ALS SJABBAT-STANDPLAATS VASTSTELT, ÉÉN TEN
WESTEN VAN WAAR HIJ ZICH BEVINDT EN ÉÉN TEN OOSTEN, DIE MAG ALLEEN IN HET ELKAAR
OVERLAPPENDE GEBIED VAN DE BEIDE EROEVIEN LOPEN, EN ALS ZE ELKAAR NIET OVERLAPPEN, HEEFT
HIJ SLECHTS VIER AMOT (zie tekening hieronder).

[Als de eroevien bijvoorbeeld op een afstand van 1.000 ama van hem liggen, mag hij alleen lopen
in het gebeid tussen de beide eroevien, wanneer hun techoemiem elkaar overlappen. Dus op de
tekening heeft hij alleen 1.000 ama naar iedere kant. Als de eroevien op een afstand van 2.000 ama
van hem liggen (of meer) dan overlappen ze elkaar niet en heeft hij dus geen loopgebied.]


