
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK VIJF

Misjna 5:4

Loef van het zesde jaar dat
tot het zevende jaar overbleef,
en ook zomeruien en ook
meekrap van de beste grond,
daarvan zegt Beit Sjammai:
men ontwortelt ze met hou-
ten harken. Maar Beit Hillel
zegt: met metalen bijlen. En
ze stemmen ermee in dat
men meekrap op rotsgrond
met metalen bijlen ontwortelt.

Verklarende vertaling
Loef dat in het zesde jaar volledig volgroeid is, en dat dus geen sjemitta-
product is, en dat overbleef tot het zevende jaar, en ook zomeruien [een
soort uien die in de vroege zomer geplant worden en aan het eind van de
zomer rijp zijn, maar nog niet zijn uitgegraven aan het eind van het zesde
jaar], en ook meekrap van de beste grond [de wortels van deze plant
werden gebruikt om er een rode verfstof uit te verkrijgen (RAV)], daarvan
zegt Beit Sjammai: als men ze gewoon opgraaft, lijkt het erop alsof men
het land bewerkt en voorbereidt om het te bezaaien. Daarom ontwortelt
men ze alleen met houten harken, want dat is niet de normale manier om
het land te bewerken. Maar Beit Hillel zegt: het mag zelfs met metalen
bijlen [of met een metalen spade of houweel volgens andere vertalingen],
want dat is niet het gereedschap dat men normaliter gebruikt om het land
mee te bewerken. En beiden, Beit Sjammai en Beit Hillel, stemmen ermee
in dat men meekrap die op rotsgrond groeit [dit is de vertaling volgens
RAV; een andere vertaling: meekrap dat op de zijkant van het veld groeit]
met metalen bijlen [of spaden of houwelen] ontwortelt, want op rotsgrond
of op de zijkanten van een veld wordt in het algemeen niet gezaaid.

ׁשֶנִכְנַס ,לּוף ׁשֶל עֶרֶב ׁשְבִיעִית
,וְכֵן ּבְצָלִים הַּקֵיצֹונִים,לַּׁשְבִיעִית

יּבֵית ׁשַּמַא,וְכֵן ּפּוָאה ׁשֶל עִּדִית
עֹוקְרִין אֹותָן ּבְמַאֲרּופֹות ,אֹומְרִים

,ּובֵית הִּלֵל אֹומְרִים.ׁשֶל עֵץ
ּומֹודִים .ּבְקַרְּדֻּמֹות ׁשֶל מַּתֶכֶת

ׁשֶעֹוקְרִין ,ּבְפּוָאה ׁשֶל צְלָעֹות
:אֹותָה ּבְקַרְּדֻּמֹות ׁשֶל מַּתֶכֶת


