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HOOFDSTUK 6

Misjna 6:1

Er zijn drie gebieden voor
het zevende jaar: alles wat
de immigranten uit Babylo-
nië bezet hadden van het
Land Israël tot aan Keziev,
mag niet gegeten, noch be-
werkt worden. En alles wat
de immigranten uit Egypte
in bezit namen, van Keziev
tot de rivier, tot Amana,
mag wel gegeten maar niet bewerkt worden. Vanaf de rivier en vanaf
Amana naar binnen toe, dat mag gegeten en bewerkt worden.

Verklarende vertaling
[De wetten voor sjemitta gelden alleen in het land Israël. Dit kan worden
afgeleid van het vers in Leviticus 25:2, dat zegt: „Wanneer jullie komen in
het Land Israël dat Ik jullie geef, dan zal het Land rust houden – een Sjabbat
ter ere van Hasjem.”]
Er zijn drie gebieden in het Land Israël, waarvoor verschillende wetten
gelden met betrekking tot het zevende jaar:
(1) Heel het gebied wat de immigranten, die uit Babylonië kwamen onder
leiding van Ezra, bezet hadden, van het land Israël tot aan Keziev [dit
gebied werd tweemaal veroverd, namelijk eerst door Jehosjoea (Achziev?
zie Jehosjoea 19:29) en daarna nog eens door Ezra, en dit gebied wordt in
alle opzichten beschouwd als het Land Israël, en het product dat daar groeit
en tegen de wet in verbouwd werd] mag niet gegeten worden en het land
mag in het zevende jaar niet bewerkt worden. Keziev ligt volgens RAV in
het noord-oosten van het Land Israël en het zou hier een strook land
betreffen van Akko, dat volgens hem aan de noord-oosthoek van het Land
Israël gelegen is (dus niet tot het huidige Akko dat in het noord-westen van
Israël aan de Middellandse zee ligt) tot Keziev.
(2) En al het land dat de immigranten uit Egypte onder leiding van
Jehosjoea in bezit namen, namelijk van Keziev tot de rivier en tot
Amana [het gebied dat Jehosjoea veroverde was groter dan het gebied dat
door Ezra veroverd werd], daarvan mag de land- en tuinbouwopbrengst wel
gegeten worden zonder dat het product verwijderd wordt na de datum van
de bioer, maar de grond mag niet bewerkt worden. Volgens RAV was er,
behalve de hierboven genoemde landstrook tussen Akko en Keziev nog een

ּכָל .ׁשָלֹׁש אֲרָצֹות לַּׁשְבִיעִית
מֵאֶרֶץ,ׁשֶהֶחֱזִיקּו עֹולֵי בָבֶל

לֹאנֶאֱכָלוְלֹא,יִׂשְרָאֵל וְעַד ּכְזִיב
,וְכָל ׁשֶהֶחֱזִיקּו עֹולֵי מִצְרַיִם.נֶעֱבָד

,מִּכְזִיב וְעַד הַּנָהָר וְעַד אֲמָנָה
מִן הַּנָהָר .אֲבָללֹאנֶעֱבָד,נֶאֱכָל

:נֶאֱכָלוְנֶעֱבָד,ּומֵאֲמָנָה וְלִפְנִים
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tweede landstrook, die zich uitstrekte van Akko naar het oosten, tot de hier
genoemde rivier en beide landstroken werden wel door Jehosjoea, maar niet
door Ezra veroverd. [In zijn boek Erets Chemda concludeert Rabbijn Israeli
(zich baserend op de standpunten van de geografen Brawer en Goldhaar)
dat de misjna het heeft over de rivier Kasmieh.] Deze Tanna meent dat de
heiligheid van het Land is verloren gegaan na de Verwoesting van de Eerste
Tempel. Maar de Rabbijnen hebben bepaald dat, hoewel het niet de
heiligheid van het Land Israël heeft en men daarom zijn producten mag
eten, het land toch niet bewerkt mag worden in het sjemitta-jaar.
(3) Het derde gebied is vanaf de rivier en vanaf Amana naar binnen toe,
en het product van dat gebied mag gegeten en het land mag bewerkt
worden. Amana is de Berg Amana (in het Chermon-gebergte), en wordt in
de Jeroesjalmi Toerei Amnon genoemd. Het is de berg Hor, die genoemd
wordt bij de grenzen van het Land (in Bamidbar/Numeri 34:7) en die ligt in
het noord-westen van Israël bij de Grote zee, en ook dit gebied werd niet
veroverd door de immigranten uit Babylonië en het product van dit gebied
mag dus gegeten worden na de bioer, zelfs als het land bewerkt is, want de
eerste kedoesja (die door Jehosjoea gevestigd was) gold alleen voor die tijd,
en niet voor de toekomst (RAV). [Deze berg Hor is niet dezelfde als die
waarop Aharon gestorven is, want die ligt in het zuiden van Israël.] Voor
wat betreft de uitdrukking: „naar binnen toe,” daarmee moet bedoeld zijn:
vanaf de binnenkant van de rivier die nog aan het Land Israël grenst, naar
buiten toe en vanaf de binnenkant van de berg Amana, die nog aan het Land
Israël grenst, naar buiten toe (RAV).


