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Eroevien 65a
Dronkenschap (vervolg)

De Gemara vervolgt zijn discussie over de gevolgen van dronkenschap.
Rav Sjesjet heeft gezegd in naam van Rabbi Elazar ben Azarja: Ik heb een argument dat alle Joden
kan ontslaan van een toekomstige veroordeling voor hun overtredingen vanaf de tijd van de
Verwoesting tot nu toe. Want er staat geschreven [Jesjaja 51:21]: „Daarom, luister hier naar, arme,
en degene die dronken is, maar niet van wijn.” [Dit vers bestempelt Joden als dronken, niet van
wijn, maar ten gevolge van al hun moeilijkheden van de ballingschap. Daarom kunnen ze niet
verantwoordlijk geacht worden voor hun misdaden.]
De Gemara vraagt: Een Baraita zegt: ALS EEN DRONKAARD KOOPT OF VERKOOPT, DAN IS DAT EEN
GELDIGE KOOP OF VERKOOP. ALS HIJ EEN OVERTREDING BEGAAT, WAAROP DE DOODSTRAF OF GESELING
STAAT, DAN WORDT HIJ GEDOOD OF GEGESELD. DE ALGEMENE REGEL IS: HIJ IS ALS EEN NUCHTER
IEMAND, BEHALVE DAT HIJ IS VRIJGESTELD VAN TEFILLA [want hij kan zich niet naar behoren concen-
treren]. Dus wat bedoelt R. Elazar ben Azarja?
De Gemara antwoordt: Hij bedoelt dat hij is vrijgesteld van schuld voor gebrek aan concentratie
tijdens het davvenen [en niet voor andere overtredingen].

Rabbi Chanina heeft gezegd: De Baraita leert: een dronkaard is als een nuchter persoon, zolang hij
niet zo dronken is als Lot [toen die met zijn dochters sliep], maar als hij wel zo dronken is, is hij
nergens verantwoordelijk voor.
R. Chanina heeft verder gezegd: Voor ieder die het vermijdt te davvenen als hij trots [Rasji:
‘dronken’] is, worden zijn moeilijkheden gesloten en verzegeld tijdens zijn trots [dronkenschap],
want het vers (Ijov 41:7) zegt: „Voor de dronkaard, die de tefilla vermijdt, worden zijn moeilijk-
heden gesloten en verzegeld.”
R. Jochanan heeft een andere verklaring voor het vers van Ijov: Ieder die zich niet in gebeden
uitdrukt wanneer hij dronken is, die wordt door de Hemel beschermd.
Wat is het praktische verschil tussen de verklaring van R. Chanina en R. Jochanan? Het verschil zit
in de praktijk van Rav Sjesjet, want als die dronken was, liet hij zich wekken door zijn bediende als
het tijd wat om te davvenen. [Rasji: dit is overeenkomstig R. Jochanan, want R. Chanina verbiedt
een dronkaard te davvenen totdat hij uit zichzelf wakker wordt uit zijn roes. Maar Tosafot zegt dat
dit is volgens R. Chanina want R. Jochanan zegt: hij moet wakker blijven en wandelen, totdat hij
nuchter is.]

Gebed en het leren vereisen een vaste geest

Rav Chia bar Asji zei in naam van Rav: Ieder wiens geest niet tot rust is gekomen, moet niet dav-
venen [want dan kan hij zich niet behoorlijk concentreren].
R. Chanina davvende niet op een dag als hij boos was.
Mar Oekva sprak geen recht als de zuidenwind waaide [want dat is in Babylon een storm (Rasji)].
Rav Nachman bar Jitschak zei: Om recht te spreken heeft men een heldere dag met noorderwind
nodig.
Abbajjé zei: Als mijn [stief-] moeder mij om koetach vroeg [of elk ander karweitje. Een koetach was
soort dipsaus in Babylonië] dan was ik afgeleid en kon ik niet verder leren.
Rava zei: als ik gebeten was door een luis, was ik afgeleid en kon ik niet verder leren.

Rav Jehoeda heeft gezegd: De nacht is er om te slapen. [Men moet overdag Tora leren, niet slapen.]
Reisj Lakisj zei: Het licht van de maan werd geschapen om erbij de mondelinge Tora te leren.
Mensen vertelden R. Zeira dat zijn lessen zo duidelijk waren. Hij antwoordde hun: dat komt
omdat ik overdag leer.
De dochter van Rav Chisda vroeg Rav Chisda: Wilt u niet een beetje slapen? Hij antwoordde haar:
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In het graf heb ik nog tijd genoeg om te slapen.

Davvenen met volle concentratie

R. Elazar heeft gezegd: Wie terug komt van een reis moet drie dagen niet davvenen [maar dat
geldt nu niet meer in onze tijd (Sj.A.O.Ch.98:2) ] want hij is nog „te vol” van de reis. De vader van
Sjmoeël hield zich hieraan.
Sjmoeël davvende niet in een huis vol bier [want de stank van het bier bedwelmde hem].
Rav Pappa davvende niet in een huis dat stonk naar gebakken vis.

Eigenschappen van wijn

R. Chanina heeft gezegd: wie door wijn ten goede beïnvloed wordt [tot bedaren gebracht wordt]
bezit de eigenschappen van zijn Schepper, want er staat geschreven [Bereisjiet 8:21]: „Hasjem rook
de heerlijke geur en Hasjem zei bij Zichzelf: ‘Ik zal de aarde niet nogmaals vervloeken vanwege de
mens.’” [Dus de woede van Hasjem was tot bedaren gekomen. Zoals het ruiken van bier op
Sjmoeël hetzelfde effect had als het drinken van wijn, zo kan het drinken van wijn hetzelfde effect
hebben als het ruiken van offers door Hasjem.]
R. Chia zei: Ieder wiens geest tot bedaren komt door het drinken van wijn [en daar juist een hel-
dere geest van krijgt], die heeft de eigenschappen van [de] zeventig rechters [van het Sanhedrin].
Het Hebreeuwse woord voor wijn – jajin – heeft als getalswaarde 70, en de getalswaarde van het
Hebreeuwse woord voor geheim – sod – is ook 70. Als de wijn in een man is, komen zijn geheimen
eruit [doordat hij zijn zelfcontrole verliest, of met een variatie op een Nederlands spreekwoord:
„Als de wijn is in de man, zitten zijn geheimen in de kan”].
R. Chanien heeft gezegd: wijn werd geschapen om de rouwenden te troosten en om slechte men-
sen een tijdelijke beloning te geven. [Slechte mensen bedrinken zich en voelen zich dan vrolijk. Dat
is hun beloning in deze wereld.]
R. Chanien bar Pappa zei: Ieder in wiens huis wijn niet vloeit als water, is niet gezegend met de
beracha [Sjemot 23:25]: „Hij zal je brood en je water zegenen.” Net zoals brood gekocht mag
worden met geld van ma’aser sjeni, zo ook water [maar water mag niet gekocht worden met ma’aser
sjeni-geld, dus het vers heeft het over wijn, niet water]. Het vers heeft het over wijn, dat vloeit als
water, dankzij de zegen.

Eroevien 65b
R. Ilaï zei: op drie manieren kan men iemands karakter leren kennen: 1. aan zijn wijn beker [hoe hij
wordt beïnvloed door het drinken van wijn]; 2. aan zijn portefeuille [of hij eerlijk handelt]; 3. aan
zijn boosheid [of hij vaak boos wordt of niet]. En sommigen zeggen: ook aan zijn manier van lachen.

Een niet-Jood die met Joden samen woont in een chatseer

Rav Jehoeda zei in naam van Rav: Als een Jood en een niet-Jood
allebei een huis in een binnen-chatseer hebben, en een enkele Jood
woont in een aangrenzende buiten-chatseer, dan is het voor hem
verboden in zijn chatseer op Sjabbat te dragen.
Rav Sjesjet zei: dit volgt de mening van R. Meïer. Rabba was het
ermee eens.
Rav Joseef werpt tegen: R. Meïer verbiedt ook de Jood in de
achterste chatseer te dragen, want volgens hem verbiedt een niet-
Jood zelfs één enkele Jood in zijn chatseer [volgens R. Eliëzer ben
Jaäkov verbiedt hij alleen twee of meer Joden]. Dus wat doet die
Jood in de buiten-chatseer er toe? Misschien woonde die Jood daar
toevallig?
De Gemara verwerpt deze suggestie: Rav stond het de Jood in de
binnenste chatseer toe om te dragen! Dus Rav paskende volgens R.
Eliëzer ben Jaäkov?
Echter R. Eliëzer verhindert twee Joden in zijn chatseer alleen als zij elkaar verhinderen. En daar
de Jood in de binnen-chatseer alleen is, verbiedt de niet-Jood hem niet en dus verbiedt de Jood in
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de binnen-chatseer ook niet zijn collega in de buiten-chatseer!
De Gemara vraagt: Misschien volgt Rav de mening van R. Akiva, die zegt dat iemand die in zijn
eigen chatseer mag dragen, maar door een andere chatseer moet, om resjoet harabbiem te bereiken,
de bewoners van die buitenste chatseer verbiedt te dragen in hun chatseer [hij wordt beschouwd
als een medebewoner in die buitenste chatseer volgens R. Akiva]?
De Gemara antwoordt: Waartoe dient dan de niet-Jood in dit probleem? Volgens R. Akiva is het
dragen in de buitenste chatseer ook verboden als er geen niet-Jood woont in de binnenste chatseer!
Rav Hoena, de zoon van Rav Jehosjoea antwoordde: Rav volgt R. Eliëzer ben Ja’akov betreffende
een enkele Jood die samen met een niet-Jood in een chatseer woont [en die dus in zijn eigen
chatseer mag dragen], en hij volgt R. Akiva voor wat betreft de buitenste chatseer [en daar mag,
zonder eroev, niet gedragen worden]. Maar hier hebben de twee Joden samen een eroev gemaakt
en nu is het de niet-Jood, die hen het dragen verbiedt.

Als de niet-Jood in de buitenste chatseer woont

R. Elazar vroeg aan Rav: Hoe is de halacha als een Jood samen met een niet-Jood in de buitenste
chatseer woont, en een enkele Jood in de binnenste chatseer?
Het komt vaker voor dat een Jood samen met een niet-Jood in een binnenste chatseer woont, want
als de niet-Jood de Jood vermoordt, weet de Jood in de buitenste chatseer dat de niet-Jood de
moordenaar is, want die kan niet zeggen dat hij weg was, want dan had de Jood in de buitenste
chatseer gezien als hij langs kwam, en dus zal de niet-Jood de Jood niet durven vermoorden. Maar
als de niet-Jood in de buitenste chatseer samen met de Jood woont, kan hij hem vermoorden en
zeggen dat hij op het moment van de moord ergens anders was. Dus hij is niet bang om de Jood te
vermoorden. In het eerste geval is er dus geen reden om het dragen in de binnenste chatseer te
verbieden, om de Jood af te schrikken daar te gaan wonen, maar in het laatste geval wel? [De
Geleerden stelden dit draagverbod in om te voorkomen dat Joden samen met niet-Joden zouden
gaan wonen.] Of misschien is de niet-Jood die in de buitenste chatseer woont ook bang om de Jood
te vermoorden, omdat hij denkt dat de Jood in de binnenste chatseer elk moment kan langskomen
en zien wat er gebeurt [en dus is er reden om ook daar het dragen te verbieden]?
Rav antwoordde: Een wijs man leert het één van het ander [dus ook dat laatste geval verboden is].

Huren van een niet-Jood

Reisj Lakisj en leerlingen van R. Chanina wilden de Sjabbat doorbrengen in een herberg. Ze
maakten onderling een eroev om in de chatseer te kunnen dragen. In de chatseer woonde ook een
niet-Jood, die zijn woning gehuurd had van een andere niet-Jood. De huurder was afwezig, maar
de huiseigenaar was in de buurt.
Vraag: Mag men rechten verkrijgen van de huiseigenaar om in de chatseer te kunnen dragen?
Wanneer de huur nog niet afgelopen is, mag het niet, want de huiseigenaar heeft niet de beschik-
king over zijn huis. Maar, zo antwoordde R. Afees, als hij de huurder zijn huis uit kan zetten, dan
mag het wel.

R. Chanina bar Joseef en R. Chia bar Abba en R. Asi bezochten een herberg. De niet-Joodse
herbergier was afwezig, maar keerde terug op Sjabbat. De vraag was: mochten ze op Sjabbat van
de niet-Jood hun rechten op het huis huren [om te kunnen dragen in de aangrenzende chatseer.
Dan zouden al de aanwezige Joden af moeten zien van hun rechten ten gunste van één gast, zodat
die kan dragen].
Er zitten twee kanten aan deze vraag:
1. Net zoals men een eroev moet maken vóór Sjabbat, zo ook moet men huren vóór Sjabbat.
2. Of misschien is huren gelijk aan het afstand doen van rechten en net zoals een Jood op Sjabbat
afstand mag doen van zijn rechten, zo ook mag men huren op Sjabbat?
R. Chanina bar Joseef zei: we mogen het huren.
Rav Asi zei: we mogen het niet huren.
R. Chia bar Abba zei: laten we vertrouwen op de soepele mening van de oudste [van ons drieën,
dat is R. Chanina], en het huren.
Na Sjabbat vroegen ze het Rabbi Jochanan. Hij zei hen: jullie mogen het van hem huren.


