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INLEIDING TOT HOOFDSTUK EEN
Mawoi: Het centrale onderwerp van dit eerste hoofdstuk is de mawoi [steegje] en de structurele ele-
menten die vereist zijn opdat men daar op Sjabbat mag dragen. Zoals in de algemene inleiding tot dit
traktaat reeds vermeld werd, woonden de mensen in de tijd van de Misjna in huizen die uitkwamen op een gemeen-
schappelijke binnenplaats [chatseer, mv. chatserot], terwijl verschillenden van deze gemeenschappelijke binnenplaatsen
uitkwamen op een steegje [mawoi, mv. mewoöt], dat naar de straat leidde. [Zie illustratie hieronder.]
Er zijn twee basistypes van mawoöt – een gesloten
mawoi en een open mawoi. Een mawoi satoem is een
steeg die aan drie zijden is ingesloten en aan de vier-
de zijde open is. [De chatserot komen op deze mawoi
uit via één of meer van de drie gesloten zijden]. Een
mawoi mefoelasj – een open mawoi is een steeg die
aan twee tegenover gelegen einden open is en waar-
van slechts twee zijden gesloten zijn.
Volgens Tora is alleen verboden om in resjoet
harabbiem te dragen. In het algemeen zal een mawoi
niet de kenmerken hebben van een resjoet harab-
biem en dus ook niet de status daarvan. Bovendien is
een gesloten mawoi volgens Tora resjoet hajachied,
omdat het aan drie zijden is ingesloten [en dat is
volgens de meeste Geleerden voldoende]. Niettemin
is het door de Rabbijnen verboden om in een mawoi te dragen,
vierde zijde. Deze noodzakelijke aanpassingen zijn het voornaam

Lechi: Een gesloten mawoi kan worden aangepast door middel
zijkant van de ingang tot de mawoi vanuit de straat geplaatst is. D
er is geen minimum voor zijn dikte of breedte. De lechi moet b
plaatst zijn en binnen drie tefachiem van de grond. [Zie illustratie

Kora: Een andere mogelijkheid is een kora – een dwarsbalk –
kora moet minstens een tefach breed zijn en moet reiken van de e
Een terugkerend onderwerp in dit hoofdstuk is de vraag of de
rudimentaire afscheiding of alleen maar dient als een reminder
eisten de Rabbijnen dat de open vierde zijde van de mawoi
afscheiding in de vorm van de deurpost of de dwarsbalk. Volgens
waren de Rabbijnen bezorgd dat men een mawoi zou verwarren
harabbiem. Zij zouden dan gaan denken, dat zoals het is toegesta
resjoet harabbiem. Daarom eisten de Rabbijnen een kora bij de in
zijn tussen de mawoi en het rsjoet harabbiem. [Een andere verk
eraan te herinneren dat zij wel in de mawoi, maar niet in de straat

Tsoerat Hapètach: Dit is een structuur in de vorm van een de
afsluiting dan een lechi of een kora. Het bestaat uit twee deur
constuctie tegenwoordig gebruikt wordt als „eroev” rondom een w

A – רֵצ
B – ׁשָל
C – םתּו
D – יםִּב
Woonbuurt in de tijd van de Misjna

–ָח chatseer [binnenplaats]
פּוי ְמבֹוָמ – open mawoi [steeg]

י ָסבֹוָמ – gesloten mawoi [steeg]
tenzij er een of andere aanpassing gemaakt is aan die
ste onderwerp van dit hoofdstuk.

van een lechi [een deurpost (lett.: wang)], die aan de
e lechi moet minstens tien tefachiem hoog zijn, maar

innen drie tefachiem van de zijkant van de entree ge-
hieronder.]

die boven de entree van de mawoi geplaatst wordt. De
ne zijkant van de mawoi tot de andere. [Zie tekening.]
primaire functie van een lechi of kora dient als een
. Volgens de mening dat het een afscheiding vormt,
ook een afscheiding heeft, zij het een rudimentaire
diegenen die menen dat het slechts dient als reminder,
met een relatief open publiek gebied, met een resjoet
an te dragen in een mawoi, zo is het ook toegestaan in
gang tot de mawoi, zodat er een duidelijk verschil zou

laring is dat de functioe van de kora is om de mensen
mogen dragen.]

uropening en vormt een iets degelijkere vorm van een
posten en een dwarsbalk daar bovenop. [Het is deze
oongebied. Zie tekening hieronder.]

ַרת ָהּוׁשְר – resjoet harabbiem [publiek gebied]
יחִֶל – lechi [deurpost] הרָקֹו – kora [dwarsbalk] חתֶַּפת ַהרַצּו – tsoerat happètach

[vorm van een deuropening]
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