
HOOFDSTUK 9

Misjna 9:1

De Wijnruit, wilde asperges,
postelein, berg-coriander,
rivier-selderij en veld-bes-
sen zijn vrijgesteld van ver-
tienden en mogen gekocht
worden van iedereen in het
zevende jaar, want zoiets is
niet beschermd. Rabbi
Jehoeda zegt: nagroei van
mosterd is toegestaan want
overteders worden hiervan
niet verdacht te overtreden.
Rabbi Sjim’on zegt: alle
nagroei is toegestaan, behal-
ve nagroei van kool, want er
is niet iets dergelijks bij de
veldgroente. Maar de Geleerden zeggen: alle nagroei is verboden.

Verklarende vertaling
De Wijnruit [een soort plant], wilde asperges [volgens de vertaling va
Rav, maar Rosj en Rasji op Soeka 39b menen dat het een ongeïdentificeerd
plant is], postelein, berg-coriander [maar niet de tuin-variëteit], rivier
selderij [volgens Rav] en veld-bessen zijn vrijgesteld van vertienden i
het eerste tot en met het zesde jaar van de sjemitta-cyclus. Alleen produc
dat het eigendom van iemand is, moet vertiend worden, maar voornoemd
producten groeien in het wild en zijn dus het eigendom van niemand e
hoeven dus niet vertiend te worden. Dit wordt afgeleid van Deuteronomium
14:29: „En de Leviet zal komen [voor zijn tiende] omdat hij geen aandeel i
de erfenis met jou heeft.” Hieruit volgt dat de Leviet alleen recht heeft o
een tiende van product waar hij geen erfrecht op heeft, maar product da
zonder eigenaar is, en dat iedereen dus mag nemen, hoeft niet vertiend t
worden. Ze mogen dus gekocht worden van iedereen in het zevend
jaar, zelfs van diegenen die ervan verdacht worden te handelen in sjemitta
product, want zulk product is niet beschermd, want het groeit of in he
wild of de eigenaar hecht er geen waarde aan en verklaart het zonde
eigenaar, dat wil zeggen, hij gooit het weg. Maar deze dispensatie geld
alleen voor de aankoop van kleine hoeveelheden van zulk product van ee

,ְוַהַּיְרּבּוִזין ַהּׁשֹוִטים,ַהֵּפיָגם
,ֻּכְסָּבר ֶׁשֶּבָהִרים,ְוַהֲחַלְגלֹוגֹות

ְוַהַּגְרֵּגר ֶׁשל ,ְוַהַּכְרַּפס ֶׁשַּבְּנָהרֹות
,ן ַהַּמְעְׂשרֹותְּפטּוִרין ִמ,ֲאַפר

,ְוִנְלָקִחים ִמָּכל ָאָדם ַּבְּׁשִביִעית
יַרִּב.רֶׁשֵאין ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ִנְׁשָמ

,ֻמָּתִרין,ְסִפיֵחי ַחְרָּדל, אֹוֵמרְיהּוָדה
.ֶׁשּלֹא ֶנְחְׁשדּו ֲעֵליֶהן עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה

,ָּכל ַהְּסִפיִחים,ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר
ֶׁשֵאין ,חּוץ ִמְּסִפיֵחי ְכרּוב,ֻמָּתִרים

ַוֲחָכִמים.ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ְּבַיְרקֹות ָׂשֶדה
:יִחים ֲאסּוִריםַהְּסִפָּכל ,אֹוְמִרים
n
e
-
n
t
e
n

n
p
t
e
e
-
t
r
t
n



Am Haärets, tot de waarde van drie maaltijden. Hoewel de producten die
hier genoemd worden van iedereen gekocht mogen worden, zijn ze niette-
min sjemitta-producten en als zodanig gelden voor hun alle sjemita-wetten.
En dus is handel erin verboden en het geld dat uit de verkoop ervan
verkregen wordt, moet aan voedsel besteed worden (zie hoofdstuk 8). Maar
als de hoeveelheid product die te koop wordt aangeboden meer is dan drie
maaltijden, zal de verkoper het geld uit de verkoop niet gebruiken voor
alleen drie maaltijden voor die dag, maar hij zal er mogelijk handel mee
gaan drijven. Daarom hebben de Geleerden een beperking op gelegd tot drie
maaltijden.
Rabbi Jehoeda zegt: nagroei [dat is wat vanzelf is opgekomen uit de
zaden die bij de oogst in het zesde jaar op de grond zijn gevallen] van
mosterd is toegestaan want overteders worden er niet van verdacht
hiermee het verbod op handel te overtreden want mosterd is goedkoop en
daarom niet de moeite waard om er handel in te drijven. Rabbi Sjim’on
zegt: alle nagroei is toegestaan, behalve nagroei van kool, want er is niet
iets dergelijks bij de veldgroente, en als het te koop wordt aangeboden, is
het dus kennelijk door de eigenaar ten onrechte bewaakt en men mag het
product dat in het zevende jaar op zijn land groeit niet bewaken, want
iedereen mag het plukken. Maar de Geleerden zeggen: alle nagroei is
verboden als een voorzorgmaatregel tegen overtreders, die in het geheim
toch in het zevende jaar zaaien en dan zeggen dat hetgeen is opgekomen, uit
zichzelf als nagroei is opgekomen.


