
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK 4

Misjna 4:2

Een veld dat van distels
ontdaan is, mag in het
achtste jaar bezaaid worden.
Maar een dat verbeterd werd
of was gebruikt als een
veekraal, mag niet in het
achtste jaar bezaaid worden.
Een veld dat verbeterd is,
daarvan zegt Beet Sjammai
dat men de vruchten ervan
niet in het zevende jaar mag
eten, maar Beet Hillel zegt
dat men het wel mag eten. Beet Sjammai zegt: Men mag de vruchten
van het zevende jaar niet eten als een gunst, maar Beet Hillel zegt dat
men het mag eten, of men het nu als een gunst beschouwt of niet.
Rabbi Jehoeda zegt: draai de woorden om: Beet Sjammai is soepel
en Beet Hillel verzwaart.

Verklarende vertaling
Een veld dat in het zevende jaar van distels ontdaan is, ondanks dat dit
verboden is, mag in het achtste jaar bezaaid worden. Zoals we al eerder
geleerd hebben is het verboden om in het zevende jaar een veld voor te
bereiden op het achtste jaar. Echter, als men dat (onwettig) toch gedaan
heeft, en men heeft het veld geschikt gemaakt om te zaaien, door
bijvoorbeel het alvast te beploegen, dan hebben de Geleerden als straf
verboden om het veld in het achtste jaar te bezaaien, maar als men alleen de
distels of stenen van het veld verwijderd heeft, dan geldt deze straf niet.
Maar in tijden van gevaar, als de regering een belasting heeft opgelegd op
de landerijen, en straft wie dat niet betaalt, dan hebben de geleerden het
toegestaan om te ploegen in het zevende jaar, opdat men de belasting aan de
regering kan betalen. Echter, een veld dat verbeterd werd – in het zevende
jaar, door het heel goed om te ploegen, want heel de wereld ploegt één keer,
maar hij heeft twee keer geploegd, of het land was gebruikt als een
veekraal, zodat het vee zijn land bemestte, en hij verzamelde dat niet op
een mesthoop, maar liet het liggen om het land te bemesten, dan hebben de
Rabbijnen hem gestraft, want eenmaal ploegen mag, maar niet tweemaal, en
dan mag het land niet in het achtste jaar bezaaid worden, want we

ִּתָּזַרע ְּבמֹוָצֵאי ,ֶדה ֶׁשִּנְתַקְּוָצהָׂש
לֹא,ֶׁשִּנַּטְּיָבה אֹו ֶׁשִּנַּדְּיָרה.ְׁשִביִעית

ָׂשֶדה .ִתָּזַרע ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית
ֵאין,ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים,ֶׁשִּנַּטָּיָבה

ּוֵבית .אֹוְכִלין ֵּפרֹוֶתיָה ַּבְׁשִביִעית
ֵּבית ַׁשַּמאי .ןאֹוְכִלי,ִהֵּלל אֹוְמִרים

ֵאין אֹוְכִלין ֵּפרֹות ְׁשִביִעית ,אֹוְמִרים
אֹוְכִלין ,ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים.ְּבטֹוָבה

ַרִּבי ְיהּוָדה .ְּבטֹוָבה ְוֶׁשּלֹא ְבטֹוָבה
זֹו ִמֻּקֵּלי ֵבית ,ִחּלּוף ַהְּדָבִרים,אֹוֵמר



straffen hem nu nog zwaarder dan wanneer hij alleen de distels verwijderd
heeft (RAV).
Een veld dat verbeterd is, daarvan zegt Beet Sjammai dat men de
vruchten ervan niet in het zevende jaar mag eten, maar Beet Hillel zegt
dat men het wel mag eten. Het betreft hier boomvruchten, die in het
zevende jaar gegeten mogen worden (Rosj) of sfichiem – dat wat spontaan,
zonder dat het gezaaid is, opkomt, voordat de Geleerden sfichiem verboden
hadden.
Beet Sjammai zegt: Men mag de vruchten van het zevende jaar niet
eten als een gunst, want alle product die in het zevende jaar groeit, is door
Tora tot zonder eigenaar verklaard, en het is niet het recht van de oorspron-
kelijke eigenaar om het als een gunst weg te geven aan iemand, maar Beet
Hillel zegt dat men het mag eten, of men het nu als een gunst beschouwt
of niet – d.w.z., hoewel het product zonder eigenaar is, mag men zijn schuld
betuigen tegenover de eigenaar van het veld, voor het eten van zijn
vruchten. Maar men mag ook het veld van een ander ingaan en de vruchten
eten, zonder iets schudlig te zijn.
Rabbi Jehoeda zegt: draai de woorden om: Beet Sjammai is soepel en
Beet Hillel verzwaart. De halacha is echter niet volgens Rabbi Jehoeda
(RAV).


