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Een eroev maken door te lopen

Rabba bar Rav Chanan reisde regelmatig van Artivna naar Poembedita. Terwijl hij nog thuis was, zei hij:
„Laat mijn Sjabbat-standplaats zijn in Tsinta [een bepaalde plaats midden tussen Artivna en Poembedita, op
2.000 ama verwijderd van beide. Zo kon hij ook op Sjabbat van Artivna naar Poembedita reizen].
Abbajjé vroeg hem: „Waarop baseert u zich? Volgt u R. Jehoeda [die dit volgens Rav Chisda toestaat, zoals
we geleerd hebben]? Maar Rav Nachman is het niet met Rav Chisda eens [volgens hem staat R. Jehoeda dit
alleen toe voor de plaats waarop men zich bevindt]. En een Baraita steunt hem!
Rabba bar Rav Chanan antwoordde: „Ik zal het niet meer doen.”
Rami bar Chama heeft gezegd: Als men zijn Sjabbat-standplaats heeft vastgesteld door te lopen, heeft men
slechts vier amot. [En hij telt zijn 2.000 amot vanaf de grens van die vier amot, dus men heeft dan 2.004
amot.] Geldt dat ook als men een eroev heeft gemaakt [door brood te leggen buiten zijn huidige standplaats]?
Rava antwoordde: Leer het van onze Misjna, die zegt: 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. Welnu, als iemand zijn eroev met brood maakt en niet
die vier amot erbij zou krijgen, is hij maar beperkt tot 2.000 amot en als hij erheen loopt tot
2.004 amot. Dus het brood beperkt hem?
De Gemara antwoordt: Hoewel hij die vier amot verliest, is het toch makkelijker voor hem.

Wie op vrijdag naar zijn Sjabbat-standplaats wil lopen maar wordt verhinderd

Misjna R. Jehoeda zegt: ALS IEMAND OP VRIJDAG NAAR EEN ANDERE STAD LOOPT, WAARVOOR MEN EEN
EROEV MAAKT [d.w.z. die andere stad ligt op een afstand van 4.000 amot en is dus alleen bereikbaar op
Sjabbat als er een eroev is tussen beide steden], MAAR ZIJN VRIEND OVERTUIGT HEM TERUG TE KEREN [maar
hij verklaart wel dat zijn Sjabbat-standplaats midden tussen beide steden zal zijn], DAN MAG ONZE REIZIGER
OP SJABBAT NAAR DIE ANDERE STAD LOPEN, MAAR DE ANDERE STADSBEWONERS NIET [ook al hebben zij
ook verklaard dat zij hun Sjabbat-standplaats midden tussenbeide steden willen hebben] . R.MEÏER ZEGT:
IEDER DIE EEN EROEV KAN MAKEN met brood MAAR DAT NIET GEDAAN HEEFT, IS ALS EEN EZELDRIJVER.
[Dus hij is beperkt tot het gebied tussen zijn standplaats en de plaats die hij als eroev wilde hebben.]

Gemara Wat is het verschil [in het eerste geval] tussen de reiziger en de rest van de stadsbewoners?
Rav Hoena antwoordt: De reiziger heeft hier een huis en in die andere stad een huis op 4.000 ama. Hij wilde
daarheen gaan, maar werd verhinderd. Hij is nu als een arme reiziger en mag daarom zijn Sjabbat-standplaats
mondeling vaststellen, maar de overige stadbewoners zijn ‘rijk.’
Een Baraita steunt dit: R. JEHOEDA ZEGT: ALS IEMAND HIER EEN HUIS HEEFT EN EEN ANDER HUIS HEEFT IN
EEN ANDERE STAD OP 4.000 AMOT AFSTAND, DAN VERKRIJGT HIJ EEN EROEV ZODRA HIJ DAAR NAAR TOE OP
WEG GAAT [zelfs al zegt hij niets]. EN R. JOSSÉ, DE ZOON VAN R. JEHOEDA ZEI: ZELFS ALS ZIJN VRIEND HEM
OVERTUIGD IN ZIJN STAD TE BLIJVEN, DAN MAG HIJ TOCH DE VOLGENDE DAG, OP SJABBAT, NAAR DIE
ANDERE STAD LOPEN.
Rabba heeft gezegd: Iedereen is het ermee eens dat het gewenst is dat men expliciet verklaart waar men zijn
Sjabbat-standplaats wil hebben. Ze verschillen van mening of hij moet beginnen te lopen. [R. Jossé meent
dat zelfs al had de reiziger alleen maar zijn bedoeling uitgesproken dat hij naar die andere woning wilde gaan
en iemand anders hoort dat en overtuigt hem niet te gaan, dat dit voldoende is om de Sjabbat-standplaats te
vestigen.] Maar Rav Joseef zegt: Iedereen is het ermee eens dat daadwerkelijk op weg gaan noodzakelijk is,
om als reiziger te kunnen worden beschouwd en om dus verbaal een Sjabbat-standplaats te mogen vaststel-
len. Ze verschillen van mening over de noodzaak om ook nog iets nadrukkelijk te verklaren. [R. Jehoeda
zegt: dat is nodig, R. Jossé meent van niet.]
Oela heeft gezegd: Als David [vrijdag] op weg gaat [naar zijn huis in de andere stad] en Jacob stuurt hem
terug [want het weer is nu te slecht], dan is hij ‘teruggekeerd’ en moechzak [beschouwd alsof hij op weg
gegaan is en hij heeft zijn Sjabbat-plaats verkregen].
De Gemara vraagt: Als hij is teruggekeerd [naar zijn oorspronkelijke techoem], waarom wordt hij dan als
moechzak beschouwd? En als hij als moechzak beschouwd wordt, is hij niet teruggekeerd?
De Gemara antwoordt: Het betekent: Hoewel hij is teruggekeerd, wordt hij beschouwd alsof hij op weg is
gegaan. En dus krijgt hij een Sjabbat-standplaats, zonder daadwerkelijke eroev.
Oela volgt de interpretatie van Rav Josseef van de uitspraak van R. Jossé ben Jehoeda.
Rav Jehoeda bar Iesjtasa bracht op vrijdag een mand met fruit naar Rav Natan bar Osjaja [en hun onderlinge
afstand was 4.000 amot, zodat een eroev nodig was]. Toen hij wilde terugkeren wachtte R. Natan tot R.
Jehoeda één tree van de trap van zijn huis was afgegaan en zei toen: „Blijf hier vannacht.” De volgende dag
ging R. Jehoeda terug naar huis.
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De Gemara vraagt: is dit niet volgens Rav Joseefs interpretatie van R. Jossé bar Jehoeda?
De Gemara antwoordt: Misschien is dit volgens Rabba’s interpretatie van R. Jehoeda dat men
zowel op weg moet gaan als zijn wens voor een Sjabbat-standplaats mondeling kenbaar moet
maken. Misschien had Rav Jehoeda bar Iesjtasa wel gezegd waar hij zijn Sjabbat-standplaats wilde
hebben, ook al vermeldt de Gemara dat niet.
Onze Misjna zegt: R.MEÏER ZEGT: IEDER DIE EEN EROEV KAN MAKEN met brood MAAR DAT NIET GEDAAN

HEEFT, IS ALS EEN EZELDRIJVER EN EEN KAMEELDRIJVER.
De Gemara vraagt: dat hebben we toch al geleerd in een Misjna [op daf 35a]?
Rav Sjesjet antwoordt: Zeg niet dat volgens R. Meïer dit alleen geldt voor een twijfelachtige eroev,
want hier heeft hij zeker niets vastgesteld, en hij is toch een ezel- en kameeldrijver [want hij wilde
niet de techoem van zijn eigen stad en hij heeft geen andere techoem verkregen].

Iemand die net buiten de techoem is

Misjna ALS IEMAND ZELFS MAAR ÉÉN AMA BUITEN ZIJN TECHOEM GAAT, MAG HIJ NIET TERUGKEREN.
R. ELIËZER ZEGT: ALS HIJ ER TWEE AMOT BUITEN IS, MAG HIJ TERUGKEEN, BIJ DRIE AMOT NIET.

Gemara R. Chanina heeft gezegd: Als iemand één voet buiten de techoem heeft gezet, mag hij niet
terugkeren, want er staat geschreven [Jesj. 58:13]: „Wanneer je je voet beheerst wegens Sjabbat” [en
binnen de techoem blijft]. „Je voet” is enkelvoud. Dus één voet er buiten is al genoeg.
Echter, een Baraita zegt: ALS SLECHTS ÉÉN VOET BUITEN DE TECHOEM STAAT, MAG HIJ DIE BINNEN-
HALEN.
De Gemara antwoordt: Dit is de mening van ‘anderen’ [R. Meïer], die in een andere Baraita zegt:
IEMAND BEVINDT ZICH WAAR HET MEEST VAN ZIJN LICHAAM ZICH BEVINDT.
Een andere versie van de uitspraak van R. Chanina: Als iemand één voet buiten de techoem heeft
gezet, mag hij terugkeren, wegens wat er staat geschreven [in Jesj. 58:13]. We lezen ‘voeten’ –
meervoud [dus men overtreedt de Sjabbat-grens alleen met twee voeten].
De Gemara werpt tegen: de eerste Baraita zegt dat hij niet mag terugkeren?!
De Gemara antwoordt: R. Chanina gaat volgens de ‘anderen.’

Onze Misjna zegt: R. ELIËZER ZEGT [enz.]. Maar in een Baraita zegt hij: ALS HIJ ÉÉN AMA ERBUITEN IS,
MAG HIJ TERUGKEREN, BIJ TWEE AMA NIET. De uitspraken van R. Eliëzer in de Misjna en in de Baraita
spreken elkaar tegen?!
De Gemara antwoordt: De Baraita heeft het over iemand die de eerste ama verlaten heeft en in de
tweede ama staat, terwijl de Misjna het heeft over iemand die de tweede ama verlaten heeft en in
de derde ama staat.
De Gemara verwerpt dit antwoordt, want er is nog een andere Baraita, waarin R. Eliëzer zegt:
ZELFS ALS HIJ ÉÉN AMA BUITEN ZIJN TECHOEM IS, MAG HIJ NIET TERUGKEREN.
De Gemara antwoordt: Die Baraita heeft het over iemand die [de 2.000 amot van zijn techoem] meet
[omdat hij voor Sjabbat in het open veld gestrand is]. Want we hebben geleerd in een Misjna [op
daf 61a]: WIE DE 2.000 AMOT VAN ZIJN TECHOEM MEET, DIE KRIJGT NIET MEER, ZELFS AL EINDIGEN DIE
2.000 AMOT IN EEN GROT [hij mag niet doorlopen tot het einde van de grot. En zo ook als de 2.000
ama eindigen in een stad, dan mag hij niet de hele stad doorlopen.]

Misjna WIE ZELFS MAAR ÉÉN AMA BUITEN ZIJN TECHOEM OVERVALLEN WERD DOOR DE DUISTERNIS
[op vrijdagmiddag], MAG OP SJABBAT DE TECHOEM NIET BINNENGAAN. R. SJIM’ON ZEGT: ZELFS ALS HIJ
VIJFTIEN AMOT WEG IS, MAG HIJ BINNENGAAN, WANT DE TECHOEM-GRENS IS NIET PRECIES OP 2.000
AMOT [maar dichter bij de stad], VOOR DEGENEN DIE ZICH VERGISSEN.

Gemara Voor hen die zich vergissen bij het meten van hun techoem en er voorbij lopen. [Of de
mensen die de techoem uitzetten vergissen zich. In beide gevallen is de techoem te dicht bij de stad
en wie van buiten komt en zijn techoem eindigt binnen 15 amot van de stadsgrens, mag veronder-
stellen dat hij er al binnen is, volgens R. Sjim’on.]
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