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Het vaststellen van de Sjabbat-standplaats onderweg

Onze Misjna [op daf 49b] leert dat een reiziger mag verklaren dat zijn Sjabbat-standplaats zich zal
bevinden op een bepaald herkenbaar punt in het landschap, op een afstand van 2.000 ama en dat
hij vandaar uit nog eens 2.000 ama mag lopen.
Rava heeft gezegd dat dit alleen geldt als hij nog voor donker de boomstam al rennend kan berei-
ken.
Abbajjé werpt tegen: de Misjna zegt dat zijn verklaring geldig is als het te snel donker voor hem
wordt. [D.w.z. dat zijn Sjabbat-plaats ook geldig is als hij die niet voor donker kan bereiken.]
Rava antwoordt: als het te snel donker wordt om nog zijn huis te kunnen bereiken, maar dat hij
nog wel de boomstam kan bereiken voordat het donker wordt als hij rent.
Een andere versie van het antwoord van Rava: als het te snel donker wordt om „gewoon lopend” de
boom te kunnen bereiken voordat het donker wordt, maar als hij zou rennen kan hij het nog halen.

Het gebeurde eens dat Rabba en Rav Joseef op reis waren, laat vrijdagmiddag. Rabba bepaalde
hun gezamelijke Sjabbat-standplaats onder een bepaalde dadelpalmboom, die alleen hij kende,
maar Rav Joseef niet en Rav Joseef bepaalde zijn Sjabbat-standplaats op die van Rabba. Dit deden
ze in navolging van een Baraita in R. Jossee’s naam.

De bron voor de techoem van 2.000 ama.

Onze Misjna leert: ALS HIJ GEEN SPECIFIEK PUNT KENT …, mag hij van de plaats waar hij zich
bevindt 2.000 ama lopen in iedere richting.
De Gemara vraagt: Waar staan die 2.000 ama geschreven in Tora? [Waar vinden we steun in
Tora voor dit Rabbijnse voorschrift?]
De Gemara antwoordt: [Sjemot 16:29]: „Laat ieder gaan zitten op zijn plaats” [lett.: „op de
plaats onder hem.” Dat zijn de vier amot die iemand bezet als hij ligt. [Zie daf 48a.] En het
vers gaat verder: „Laat niemand zijn plaats verlaten.” Dit betreft de 2.000 ama-grens, waar-
buiten niemand mag gaan op Sjabbat. [De vier amot waren voor degenen die op Sjabbat in de
woestijn hun tent uitgingen, op zoek naar manna. Zij moesten op hun plaats blijven zitten.
De 2.000 ama waren voor al de anderen die in hun tent waren gebleven.]
De Gemara vraagt: Hoe weten we dat het 2.000 ama is?
Rav Chisda antwoordde: Er staat in ons vers het woord ‘plaats’ en we leren ‘plaats’ van het
woord ‘plaats’ in Sjemot 21:13 waarin ook het woord ‘vluchten’ voorkomt.
En het woord ‘vluchten’ leren we van het woord ‘vluchten’ in Bamidbar 35:26, waarin ook
het woord ‘grens’ voorkomt.
En het woord ‘grens’ leren we van Bamidbar 35:27, waarin ook het woord ‘buiten’ voorkomt.
En het woord ‘buiten’ leren we van Bamidbar 35:5, waarin het ook voorkomt en waarin ook
sprake is van 2.000 ama: „En je zult meten van buiten de stad aan de oostkant, tweeduizend
amot.” Dus de techoem Sjabbat is 2.000 ama.

De vorm van de techoem

Onze Misjna leert: 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.
De Gemara toont aan dat het standpunt van R. Chanina in strijd is met het vers over de
vluchtsteden, want daar is expliciet sprake van ‘hoeken’. Er staat daar namelijk letterlijk:
„van de oosthoek 2.000 amot.”
De Gemara antwoordt: R. Chanina leidt de 2.000 ama van hetzelfde vers af, maar hij accepteert
niet de gezera sjava: volgens hem gelden de ‘hoeken’ wel voor de gebieden rondom de
vluchtsteden van de Levieten, maar niet voor de techoem Sjabbat.
Echter, een Baraita leert: RAV CHANANJA ZEGT: ALLE MATEN VOOR SJABBAT ZIJN ALS DIT, d.w.z.
vierkant, zoals het gebied rondom de Levieten-steden.
In overeenstemming hiermee is de uitspraak van R. Acha bar Ja’akov: „Wie een voorwerp in
reshoet harabbiem vervoert, is alleen strafbaar als hij dat buiten een vierkant van vier bij vier
amot vervoert.”
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En ook in overeenstemming met Rav Chananya is de uitspraak van Rav Pappa in naam van
Rava: een paal, tien tefachiem hoog en vier bij vier tefachiem breed, die op resjoet harabbiem
staat, is resjoet hajachied.

Wie mag een eroev maken met zijn voeten

Onze Misjna leert: DE GELEERDEN HEBBEN GEZEGD: EEN ARME MAG ZIJN EROEV MET ZIJN VOETEN
MAKEN. R. MEÏER ZEGT: DIT GELDT ALLEEN VOOR EEN ARME. MAAR R. Jehoeda zegt: het geldt
ook voor een rijke.
Rav Nachman heeft gezegd: De discussie betreft iemand die zegt: „De plaats waar ik nu ben,
is mijn Sjabbat-standplaats , want R. Meïer zegt dat men normaliter zijn Sjabbat-standplaats
met brood maakt, maar dit hier is een uitzondering, want een arme heeft geen voedsel.
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En R. Jehoeda meent dat men normaliter zijn Sjabbat-standplaats vestigt waar men zich
bevindt en voor een rijke heeft men een uitzondering gemaakt, zodat hij het met brood kan
vestigen voor zijn gemak. Maar als hij zegt: mijn Sjabbat-standplaats is op die plaats daar,
dan is iedereen het ermee eens dat dit alleen geldt voor een arme.

Wiens woorden geeft de Misjna weer?

Onze Misjna zegt: DE GELEERDEN HEBBEN GEZEGD: EEN ARME MAG ZIJN EROEV MET ZIJN VOETEN
MAKEN. Wiens woorden zijn dit? R. Meïer! En het geldt voor wie geen bepaald punt in het
landschap kent of de wet niet kent. [En hij zegt dat zijn Sjabbat-standplaats de plaats is waar
hij zich op dat moment bevindt. Dit is het tweede deel van de Misjna. Het eerste deel van de
Misjna gaat over iemand die wel een bepaald punt in het landschap kent en die de wet wel
kent, en die dat punt als zijn Sjabbat-standplaats bestempeld.] En R. Jehoeda meent dat
alleen een rijke zijn eroev met brood mag maken. [Een rijke is iemand die een huis en brood
heeft.]

Een andere verklaring van de Misjna

Rav Chisda: Zowel R. Meïer als R. Jehoeda hebben het over iemand die zijn Sjabbat-stand-
plaats vaststelt op een op 2.000 ama afstand gelegen bekend punt in het landschap, zonder
daar naar toe te gaan of er brood neer te leggen. Volgens R. Meïer mag alleen een arme
reiziger dat doen, maar een rijke niet. En R. Jehoeda meent dat beiden dat mogen doen en
volgens hem is iedereen, dus ook R. Meïer het erover eens dat als iemand zegt dat de plaats
waar hij zich bevindt, zijn Sjabbat-standplaats is, dan geldt dat voor zowel een arme als een
rijke, want de primaire eroev is waar iemand zich bevindt. En het eerste deel van de Misjna
is van R. Meïer. Het is niet de normale procedure maar een speciale soepelheid voor een
arme reiziger. En de tweede uitspraak van de Misjna: 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, wie heeft dat gezegd? Allebei (R. Meïer
en R. Jehoeda.)

Steun voor Rav Nachman

Een Baraita: IEDEREEN MAG EEN EROEV MAKEN MET BROOD. EEN RIJKE MAG DE TECHOEM [d.w.z.
zijn huidige standplaats, die, als hij niets zegt, ook zijn Sjabbat-standplaats zal zijn] NIET
VERLATEN EN [zonder brood] ZEGGEN: „DIT IS MIJN SJABBAT-STANDPLAATS”, WANT DE
GELEERDEN HEBBEN ALLEEN EEN REIZIGER TOEGESTAAN EEN EROEV TE MAKEN ZONDER BROOD.
DIT ZIJN DE WOORDEN VAN R. MEÏER. R. JEHOEDA ZEGT: ZOWEL EEN ARME ALS EEN RIJKE MOGE
EEN EROEV MAKEN DOOR AANWEZIG TE ZIJN OP DE PLAATS. DUS OOK EEN RIJKE MAG ZIJN EROEV
[op vrijdagmiddag] VERLATEN EN OP EEN AFSTAND VAN 2.000 AMA ZIJN SJABBAT-STANDPLAATS
VASTSTELLEN. EN DIT IS DE ESSENTIE VAN DE EROEV. MAAR DE GELEERDEN HEBBEN EEN RIJKE
VOOR ZIJN GEMAK IN STAAT GESTELD OM BROOD MEE TE GEVEN AAN EEN SLAAF, ZOON OF AGENT
OM DAARMEE EEN EROEV TE MAKEN.
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R. JEHOEDA VERTELT: HET GEBEURDE EENS DAT IN [de stad] AROMA VOEDSEL WERD UITGEDEELD
VOOR DE ARMEN. EN DE ARMEN VAN DE OP 4.000 AMA AFSTAND GELEGEN DORPEN SJIECHIEN EN
CHANANJA KWAMEN NAAR DE GRENS TUSSEN AROMA EN HUN STAD [bij het begin van Sjabbat,
om er hun Sjabbat-standplaats te vestigen] EN DE VOLGENDE OCHTEND KWAMEN ZE DAAR HUN
VOEDSEL HALEN. [Dus ze vestigden hun Sjabbat-standplaats zonder voedsel. R. Meïer zou dit
niet hebben toegestaan.]

Nog een steun voor R. Nachmans verklaring:
Rav Asji heeft gezegd dat een Misjna [op daf 52a] R. Nachman steunt: ALS IEMAND [op
vrijdagmiddag] OP WEG GAAT NAAR EEN ANDERE STAD , WAARVOOR EEN EROEV NODIG IS [d.w.z.
die andere stad ligt binnen 4.000 ama en men moet dus een eroev maken om die stad op
Sjabbat te kunnen bereiken], MAAR ZIJN VRIEND STUURT HEM TERUG [bijv., het is te koud of te
warm om zover te lopen, en hij keert terug naar zijn plaats], DAN MAG HIJ OP SJABBAT REIZEN
[naar die andere stad]. MAAR DE ANDERE STADSBEWONERS MOGEN DAAR NIET HEEN . ALDUS R.
JEHOEDA . [De reiziger en de andere bewoners hebben halverwege verbaal hun Sjabbat-stand-
plaats vastgesteld (Rasji).]
De Gemara vraagt: Wat is het verschil tussen onze reiziger en de rest van de stadsbewoners?
Rav Hoena antwoordt: De reiziger in de Misjna heeft twee huizen, één in elke stad, op een
afstand van 4.000 amot. Daar hij op reis is gegaan naar de andere stad, wordt hij beschouwd
als een arme reiziger [en dus mag hij zijn Sjabbat-standplaats verbaal vestigen]. Maar de
overige stadsbewoners worden als ‘rijk’ beschouwd [want zij gingen niet op reis , maar waren
thuis]. Zij mogen niet verbaal hun Sjabbat-standplaats ergens anders vestigen.
Dit bewijst dat een arme zijn Sjabbat-standplaats verbaal ergens anders kan vestigen, maar
een rijke niet.
Rav zei tegen zijn leerlingen: de halacha is volgens Rav Jehoeda. [Volgens de verklaring van
Rav Nachman.]


