
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK VIJF

Misjna 5:3

Loef, waar het zevende jaar
overheen is gegaan, daarvan
zegt Rabbi Eliëzer: wanneer
de armen de bladeren ervan
genomen hebben, dan zijn
ze ingezameld. En zo niet,
dan moet men afrekenen
met de armen. Rabbi Jeho-
sjoea zegt: als de armen de
bladeren ervan genomen hebben, dan zijn ze ingezameld, en zo nie
dan hebben de armen er geen recht op.

Verklarende vertaling
Er staat geschreven (Wajjikra 25:7): „En al de opbrengst [van het land] za
bestemd zijn voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land zijn.” U
het feit dat hier het vee en de wilde dieren naast elkaar vermeld staan, word
geleerd dat zolang als de wilde dieren nog van een bepaald soort voedsel o
het veld kunnen eten, de landeigenaar dat product mag binnenhalen en ma
opslaan als voer voor zijn vee. Echter, wanneer er op het veld niets mee
van over is, moet men alles wat men ervan in huis heeft, uit zijn huis ver
wijderen en het „eigenaarloos” verklaren. Dit wordt bioer genoemd. Er
een meningsverschil (in misjna 9:8) over de vraag wie van dit produc
nadat het uit huis verwijdert is en „eigenaarloos” verklaard is, gebruik ma
maken. Volgens R. Jehoeda mogen alleen de armen ervan eten; Rabb
Jossee meent dat dan zowel de arme als de rijke, en dus ook de vorig
eigenaar, ervan mag eten.
Loef, dat in het zesde jaar gezaaid was, waarvan de bladeren boven d
grond uitsteken (en meetellen voor bioer) en waarvan de bollen nog onde
de grond zitten, en die daarom niet meetellen voor de bioer , en waar he
zevende jaar overheen is gegaan, daarvan zegt Rabbi Eliëzer: wannee
de armen de bladeren van de loef in het zevende jaar genomen hebben
dan zijn ze ingezameld en de bladeren die er in het achtste jaar aan d
plant zitten vormen geen probleem, ze zijn het product van het achtste jaa
(RAV). En zo niet, dan zijn dat bladeren die zowel in het zevende als in he
achtste jaar gegroeid zijn, en dan moet men afrekenen met de armen
d.w.z., de eigenaar mag alleen datgene voor zichzelf gebruiken, waarvan h
berekent dat het in het achtste jaar gegroeid is en de rest moet hij aan d
armen geven, want wat in het zevende jaar gegroeid is, behoort de arme
toe. Dus Rabbi Eliëzer is het eens met R. Jehoeda in Misjna 9:8, dat in he
zevende jaar alleen de armen ervan mogen eten na de bioer.

רַּבִי ,ׁשְבִיעִיתּוף ׁשֶעָבְרָה עָלָיו
אִם לָקְטּו הָעֲנִּיִים ,אלִיעֶזֶר אֹומֵר

יַעֲׂשֶה ,וְאִםלָאו.לָקָטּו,אֶתעָלָיו
רַּבִי יְהֹוׁשַֻע .םחֶׁשְּבֹון עִם הָעֲנִּיִי

,אִם לָקְטּו הָעֲנִּיִים אֶת עָלָיו,אֹומֵר
אֵין לָעֲנִּיִים עָלָיו ,וְאִםלָאו.ָקָטּו
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Rabbi Jehosjoea, die het eens is met R. Josse, dat iedereen ervan mag eten
na de bioer, zegt: als de armen de bladeren ervan hebben genomen, dan
zijn ze ingezameld, en zo niet, dan hebben de armen er geen recht meer
op, want nu heeft ook de eigenaar er recht op.


