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Misjna 5:9

Een vrouw mag haar vrien-
din, die van sjevi’iet ver-
dacht wordt, een zeefje, een
grote zeef, een handmolen of
een oven uitlenen. Maar ze
mag niet samen met haar
sorteren of malen. De vrouw
van een chaveer mag aan de
vrouw van een am haärets
een zeefje of een grote zeef
uitlenen en ze mag ook met
haar samen sorteren, zeven
of malen. Maar nadat er
water over gegooid is, mag
ze het niet samen met haar
aanraken, want men mag
niet assisteren bij een over-
treding. Dit alles werd alleen maar gezegd vanwege de vrede. Me
mag niet-Joden aanmoedigen in het zevende jaar, maar Joden niet
Men mag hen groeten om wille van de vrede.

Verklarende vertaling
Een vrouw mag aan haar vriendin, die van sjevi’iet verdacht word
zoals het eten van zevende jaars producten na de bioer [het tijdstip waaro
alles moet zijn weggeruimd] (RAV) dingen uitlenen, zoals een keuken
zeefje om meel te zeven, of een grote graan-zeef [een wan], of ee
handmolen of een oven om te bakken, en hoewel al deze voorwerpe
gebruikt kunnen worden voor in het zevende jaar verboden handelingen
nemen we aan dat ze alleen gebruikt zullen worden voor de bereiding va
geoorloofd voedsel. Maar ze mag niet samen met haar sorteren o
malen, want mogelijk zou ze dan assisteren bij de bereiding van in he
zevende jaar verboden voedsel (RAV).
De vrouw van een chaveer – dat is iermand die zeer nauwkeurig is in d
naleving van reinheidswetten – mag aan de vrouw van een am haärets
dat is iemand die niet zorgvuldig is in de naleving van de reinheindswette
– een zeefje of een grote zeef uitlenen, en ze mag ook met haar same
sorteren, zeven of malen en we zijn niet bang dat ze mee helpt bij d
bereiding van onvertiend voedsel, want de meeste amei haärets vertiende
hun producten (RAV). Maar nadat er water over het meel gegooid is, ma

מַׁשְאֶלֶת אִּׁשָה לַחֲבֶרְּתָּה הַחֲׁשּודָה 
וְרֵחַיִם,נָפָה ּוכְבָרָה,עַל הַּׁשְבִיעִית

לֹאתִטְחַןאֲבָל לֹא תָבֹור ְו.וְִתַּנּור
מַׁשְאֶלֶת לְאֵׁשֶת ,אֵׁשֶת חָבֵר.עִּמָּה

ּובֹורֶרֶת ,נָפָה ּוכְבָרָה,עַם הָָארֶץ
אֲבָל.וְטֹוחֶנֶת ּומַרְּקֶדֶת עִּמָּה

,לֹא תִּגַע אֶצְלָּה,מִּׁשֶּתַּטִיל הַּמַיִם
.ׁשאֵין מַחֲזִיקִין יְדֵי עֹובְרֵי עֲבֵרָה

ִנֵידַרְכֵיוְכֻּלָן לֹא ָאמְרּו אֶּלָא מְִּפ
ּומַחֲזִיקִין יְדֵי נָכְרִי .ׁשלֹום

.אֲבָל לֹא יְדֵי יִׂשְרָאֵל,ּבַּׁשְבִיעִית
מִּפְנֵי דַרְכֵי ,וְׁשֹואֲלִין ּבִׁשְלֹומָן
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ze het niet samen met haar aanraken, want nu is het deeg geworden en is
men verplicht er challa [een gift voor de priesters] van af te nemen, en dat is
gewijd voedsel, dat nu ook gevoelig wordt voor rituele verontreiniging,
want men mag niet assisteren bij een overtreding. De am haärets en heel
zijn familie worden namelijk verondersteld ritueel onrein te zijn en dus zal
de vrouw van de am haärets nu de challa verontreinigen, hetgeen verboden
is en daar mag men niet bij assisteren.
Dit alles – over het uitlenen van voorwerpen en het verlenen van assistentie
– werd alleen maar toegestaan om de vrede te bewaren.
Men mag niet-Joden aanmoedigen in het zevende jaar – door hen succes
te wensen, maar Joden niet. Men mag hen – afgodendienaren – groeten
om wille van de vrede.


