
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK 4

Misjna 4:1

Aanvankelijk was men ge-
woon om te zeggen: een
mens verzamelt stokken,
stenen en grassen van zijn
eigen [veld], zoals hij [van
het veld] van zijn collega
verzamelt – de hele grote.
Toen er steeds meer over-
treders kwamen, stelde men in dat de één mag verzamelen [op he
veld] van een ander en de ander op het veld van de één, zonder voor
deel, en nodeloos te zeggen dat men hun voedsel inhoudt.

Verklarende vertaling
Aanvankelijk was men gewoon om te zeggen: een mens verzame
stokken, stenen en grassen, dat wil zeggen alleen de hele grote van zij
eigen veld,zoals hij van het veld van zijn collega verzamelt. Door alleen d
grote te verzamelen, maakt hij zijn bedoeling duidelijk, dat hij ze uitsluiten
wil gebruiken om ermee te bouwen en dat er dus geen vrees bestaat dat me
dit zal beschouwen alsof hij zijn veld schoonmaakt om er te zaaien. D
misjna bespreekt de wet voor wie stokken enz. van zijn veld wil verzamele
voor brandhout of voor voer voor dieren. In de Jeroesjalmi wordt verklaar
dat men dit aanvankelijk zonder beperkingen toestond, zowel voor grote a
voor kleine stokken, ook van iemands eigen veld, ondanks dat men daar zij
eigen veld mee verbetert om te zaaien, zoals men het ook toestond om va
zijn buurman zowel dikke als dunne takken te verzamelen. Men verzame
namelijk niet van andermans veld om dat te verbeteren. Iedereen denk da
dat iemand dat doet omdat hij de stokken nodig heeft.
Toen er steeds meer overtreders kwamen die van hun eigen veld zowe
dunne als dikke houten gingen verzamelen, terwijl ze pretendeerden allee
dikke houten te verzamelen (RAV), vaardigden de Rabbijnen een nieuw
verbod uit om deze praktijken te verhinderen.
Men (de Rabbijnen) stelden in dat de één mag verzamelen [op het veld
van een ander, en de ander op het veld van de één, dat wil zeggen da
ieder alleen op het veld van een ander mag verzamelen, maar dat me
helemaal geen hout van zijn eigen veld meer mag verzamelen, noch kleine
noch grote houten (RAV), vooropgesteld dat dit zou gebeuren zonder da
iemand daar voordeel van zou hebben en dat de ander hem daar niet voo
beloont en hem er zelfs niet voor bedankt en men elkaar daarmee ee

ְמַלֵּקט , אֹוְמִריםָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו
ַוֲעָׂשִביםִמּתֹוְך ָאָדם ֵעִצים ַוֲאָבִנים 

 ִמּתֹוְך ְּכֶדֶרְך ֶׁשהּוא ְמַלֵּקט,ֶׁשּלֹו
ִמֶּׁשַרּבּו .ֶאת ַהַּגס ַהַּגס,ֶׁשל ֲחֵברֹו

ִהְתִקינּו ֶׁשְּיֵהא ֶזה ,עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה
ְוֶזה ְמַלֵּקט ,ְמַלֵּקט ִמּתֹוְך ֶׁשל ֶזה

ְוֵאין,ֶׁשּלֹא ְבטֹוָבה,ֶזהמּתֹוְך ֶׁשל
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wederzijdse dienst bewijst, zodat men niet gratis het land van zijn buurman
schoonmaakt (RAV).
En nodeloos te zeggen dat men hun voedsel inhoudt. Het was niet
ongewoon dat men landarbeiders voor hun arbeid beloonde met voedsel.
Maar als het zelfs verboden was om „dank je” te zeggen tegen iemand die je
veld had schoongemaakt, dan was het zeker verboden hem daarvoor voedsel
te geven (RAV).


