
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK 4

Misjna 4:9

Olijven, vanaf dat ze een
reviïet per sea opbrengen,
mag men ze fijnstampen en
opeten in het veld. Wanneer
ze een halve log opbengen,
mag men ze uitpersen en zich
ermee olieën in het veld.
Wanneer ze een derde heb-
ben bereikt, mag men ze in
het veld uitpersen en mee
naar huis nemen. En zo ook
zijn ze voor de rest van de zevenjarige cyclus verplicht te worde
vertiend. Alle boomvruchten – hun seizoen voor vertienden is oo
hun seizoen voor het zevende jaar.

Verklarende vertaling
Olijven – vanaf dat ze een reviïet [dat is een kwart log1] olie per sea
kunnen opbrengen wanner ze uitgeperst worden, mag men ze fijnstampe
en opeten in het veld. Het was de gewoonte om ze fijn te stampen voorda
men ze at, om ze zachter, en de smaak zoeter te maken. En hoewel het
toegestaan ze dan te eten, mag men ze nog niet uitpersen voor hun olie, om
die te gebruiken om zich er mee te olieën, want dat wordt in dit stadium
beschouwd als verspilling en is dus verboden.
Wanneer ze, na verder gerijpt te zijn, een halve log olie opbengen, ma
men ze uitpersen en zich ermee olieën in het veld, want zulke olijve
produceren olie die geschikt is voor incidentele huidbehandeling in het veld
Wanneer ze een derde van hun normale afmeting hebben bereikt, ma
men ze in het veld uitpersen als het de gewoonte is om al op het veld me
het uitpersen te beginnen en men mag ze ook mee naar huis nemen om z
daar uit te persen. En zo ook zijn ze voor de resterende jaren van d
zevenjarige cyclus, wanneer zij een derde geproduceerd hebben, verplich
te worden vertiend.
Betreffende alle andere boomvruchten geldt dat de tijd dat ze geschik
zijn om vertiend te worden, ook het seizoen is waarin het is toegestaan z
te eten en mee naar huis te nemen in het zevende jaar. Alleen vijgen

1. Een log is ± 400 ml.
2. Een sea = 24 log.

,ִמֶּׁשַּיְכִניסּו ְרִביִעית ַלְּסָאה,ֵזיִתים
ִהְכִניסּו ֲחִצי .ַע ְואֹוֵכל ַּבָּׂשֶדהּפֹוֵצ
ִהְכִניסּו .ּכֹוֵתׁש ְוָסְך ַּבָּׂשֶדה,לֹג

ּכֹוֵתׁש ַּבָּׂשֶדה ְוכֹוֵנס ְלתֹוְך ,ְׁשִליׁש
ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ִּבְׁשָאר ְׁשֵני .ֵּביתֹו

ּוְׁשָאר .ַחָּיִבים ַּבַּמְעְׂשרֹות,ָׁשבּוַע
ָנָתןְּכעֹו,ָּכל ֵּפרֹות ָהִאיָלן

:ָּכְך עֹוָנָתן ַלְּׁשִביִעית,ַּמְעְׂשרֹות
n
k

2

n
t

is

g
n
.
g
t
e
e
t

t
e
,

ַל



druiven en olijven mogen in het veld worden gegeten in het Zevende Jaar
voordat her seizoen vóór hey seizoen van vertiende begint, want die wordn
door de arbeiders al in het veld gegeten nog voordat ze geheel rijp zijn.


