
INLEIDING TOT TRAKTAAT EROEVIEN

Traktaat Eroevien is het tweede traktaat in Seder Mo’eed, het tweede boek van de Misjna, dat zich
hoofdzakelijk met de speciale tijden [mo’adiem, meervoud van mo’eed) van het jaar bezighoudt, zoals de
Sjabbat en de feest- en vastendagen. Traktaat Eroevien, dat volgt op traktaat Sjabbat, behandelt de speciale
verboden die gelden voor het vervoer op Sjabbat van voorwerpen, van het ene gebied naar het andere, het
vervoer over publiek gebied en het verbod om op Sjabbat meer dan tweeduizend amma van de uiterste
stadsgrens te lopen.
Het woord eroevien is het meervoud van eroev, dan vermenging, samenvoeging betekent.

De vier gebieden
Eén van de 39 awot melachot, de primaire categorieën van door Tora verboden werkzaamheden op Sjabbat is
de melacha van hotsaä, het overbrengen van privé-gebied naar publiek gebied. Deze verboden en de
middelen waarmee men zich aan deze verboden kan aanpassen en de voorschriften die de Rabbijnen
daarvoor gemaakt hebben, worden in dit traktaat besproken. Die middelen worden een eroev genoemd en
daar gaat dit traktaat over. Zij hebben betrekking op vier soorten gebieden:
1. Resjoet hajachied – privégebied. Dit is de letterlijk vertaling, maar geeft de betekenis niet goed weer.
Resjoet hajachied is een gebied dat omsloten is door een omheining van tenminste tien tefachiem hoog. De
omsloten ruimte moet zelf een minimum oppervlak hebben van vier bij vier tefachiem. Het mogen ook de
wanden van een put of kuil zijn van die diepte en de helling van een hoogvlakte of verhoging boven de grond
van die afmeting. Het hoeft geen privé eigendom te zijn en privé eigendom dat aan alle kanten open is, is
geen resjoet hajachied.
2. Resjoet harabbiem: – publiek gebied. Dit is iedere openbaar gebruikte straat, plein of straatweg, die aan
beide kanten open is, en minstens 16 ammot breed is. Volgens sommigen moet het door minstens 600.000
mensen gebruikt worden. Het moet voldoen aan de vereisten van het kampement van de Israëlieten in de woestijn.
3. Karmeliet: Dit is een gebied dat noch voldoet aan de eisen van een resjoet hajachied, omdat het niet de
vereiste omheining heeft, noch aan dat van resjoet harabbiem, bijvoorbeeld omdat het publiek er geen
toegaan toe heeft of omdat het niet 16 ammot breedt is. Hiertoe horen bijvoorbeeld een open veld en de zee.
Ook een verhoging van de grond in resjoet harabbiem die meer dan drie maar minder dan tien tefachiem
boven de grond uitrijst of een gebied met een oppervlak van minder dan vier bij vier tefachiem.
4. Makom patoer: Een gebied dat aan geen van de gestelde eisen voldoet en een oppervlak heeft van minder
dan vier bij vier tefachiem.

Het Tora-verbod van overbrengen van het ene gebied naar het andere geldt alleen van resjoet hajachied naar
resjoet harabbiem en omgekeerd en daartoe hoort ook het verbod om iets vier ammot of meer over resjoet
harabbiem te vervoeren. Omdat karmeliet hoofdzakelijk lijkt op resjoet harabbiem, hebben de Geleerden de
verboden van resjoet harabbiem ook van toepassing verklaard op karmeliet.

De omheiningen
Onder de omheining rondom een resjoet hajachied wordt een afscheiding verstaan die het
resjoet afscheidt van zijn omgeving en die minstens tien tefachiem hoog of diep is. Een
ingang (pètach) in de omheining van tien ammot breedt of minder, wordt als een
onderdeel van de omheining beschouwd, een bres (pirtsa) in de omheining maakt de
omheining ongeldig. Iedere opening van meer dan tien ammot maakt de omheining
ongeldig. Een tsoerat hapètach is een structuur in de vorm van een deuropening en kan
gebruikt worden als omheining. Het bestaat uit twee verticale palen en daar bovenop een
dwarslat of een draad of koord (zie tekening
hiernaast).

Chatserot en mewoöt
In de tijd van de Misjna, en op sommige
plaatsen ook nu nog, waren de huizen gebouwd
rondom een gemeenschappelijke binnenplaats,
waarbij de voortuin of binnenplaats van ieder
huis uitkwam op die gemeenschappelijke
binnenplaats en een aantal van die
binnenplaaten kwamen dan uit op een
doodlopend steegje, dat aan drie kanten
gesloten was en omgeven was door muren en
huizen en dat aan de vierde kant uitkwam op de
straat, de resjoet harabbiem. Een dergelijk
steegje heet een mawoi [mv. mewoöt]. Volgens
Tora is de mavoi een resjoet hajachied , waar



men mag dragen, maar door zijn gelijkenis met een resjoet harabbiem hebben de geleerden dat verboden. En
ook omdat de mawoi open is naar de resjoet harabbiem, zouden de mensen die daar woonden, er makkelijk
toe komen om hun voorwerpen van de mawoi naar de resjoet harabbiem te dragen. De Geleerden hebben
daarom geëist dat men „iets” zou maken, dat duidelijk zou aangeven dat dit twee gescheiden gebieden zijn.
Dat „iets” mocht een dwarsbalk [kora] boven de toegang tot de straat zijn of een rechtopstaande „deurpost”
[lechi] tegen de muur bij de toegang tot de mawoi.
Zie tekening hiernaast, waar een aantal huizen een voortuin hebben en een aantal van die voortuinen en som-
mige huizen rechtstreeks komen uit op een gemeenschappelijke binnenplaats en een aantal van die gemeen-
schappelijke binnenplaatsen komen uit op de mawoi, die op zijn beurt weer uitkomt op de straat.

Eroev Chatserot
De Geleerden verboden het ook om op de gemeenschappelijke binnenplaats te dragen en om voorwerpen van
een huis of voortuin naar die binnenplaats over te brengen. Om dat probleem op te lossen moest men een
eroev chatserot, bijvoorbeeld een brood, dat het eigendom is van alle bewoners, in één van de huizen aan de
binnenplaats plaatsen, waardoor alle huizen aan die binnenplaats beschouwd worden alsof zij het
gemeenschappelijk eigendom zijn van de bewoners. Hierdoor mag men er dragen.

Sjitoevei mewoöt
Om ook van de gemeenschappelijke binnenplaatsen naar de mawoï te mogen overbrengen, was de plaatsing
van sjitoevei mewoöt nodig, een soortgelijke voorziening als de eroev chatserot, waardoor de mawoï en de
binnenplaatsen het gemeenschappelijk eigendom worden van alle bewoners. Nu er één eigenaar is, mag men
er dragen.

Techoem en Eroevei techoemiem
Een eroev van geheel andere aard is de eroev techoemiem. Het is verboden op Sjabbat zich verder dan 2000
ammot van zijn standplaats te verwijderen. Die grens van 2000 ammot is de techoem. Dit is een Rabbijns
verbod. Iemands standplaats kan in het open veld een stukje grond zijn van vier ammot of als men in een stad
woont, is de hele stad de standplaats en dan mag door de hele stad wandelen, ongeacht hoe groot die is, maar
men mag niet verder wandelen dan 2000 amma van de stadsgrens in alle richtingen. Men kan echter zijn
formele residentie ergens anders kiezen, door op een maximale afstand van 2000 amma van zijn feitelijke
standplaats een eroev techoemiem neer te leggen. Daarmee verlegt hij zijn formele standplaats naar de plaats
van de eroev en hij mag dan van daaruit 2000 amma wandelen in alle richtingen. Zie tekening:

Maten
volgens: tefach = handbreedte amma = el

Chazon Iesj 9,6 cm 58 cm
Igrot Moshe 9,1 cm 54,6 cm
R.A.C. Noeh 8 cm 48 cm


