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Misjna 5:8

De school van Sjammai
zegt: men mag hem geen
ploegende koe verkopen in
het zevende jaar, maar de
school van Hillel staat het
toe, omdat hij het kan
slachten. Men mag hem
vruchten verkopen in de
zaaitijd en men mag hem
zijn sea-maatbeker lenen,
ook al is het bekend dat hij
een dorsvloer heeft. Men mag voor hem ook geld wisselen, ook al is
het bekend dat hij arbeiders heeft. Maar voor alles geldt dat het
nadrukkelijk verboden is.

Verklarende vertaling
De school van Sjammai zegt: men mag aan iemand die voor de sjemitta-
wetten verdacht wordt geen ploegende koe [dat is een koe die geen melk
produceert] verkopen in het zevende jaar, want waarschijnlijk zal de
koper en mee gaan ploegen, en dat is verboden en men mag iemand niet
helpen met een overtreding; maar de school van Hillel staat het toe,
omdat hij het dier kan slachten voor consumptie. Maar de school van
Sjammai meent dat het zeer ongewoon is om een koe, die geschikt is om
ermee te ploegen, te slachten [want zo’n dier is kostbaar] (RAV).
Men mag hem vruchten verkopen in de zaaitijd en we verdenken hem er
niet van dat hij die zal zaaien, maar we veronderstellen dat hij ze zal opeten
(RAV). Men mag hem ook zijn sea-maatbeker lenen, ook al is het
bekend dat hij een dorsvloer heeft, en we zijn niet bang dat hij die
maatbeker zal gebruiken om producten die voor de opslag bestemd zijn, te
meten, maar we veronderstellen dat hij een kleine hoeveelheid wil afmeten
om het te malen.
Men mag voor hem ook geld wisselen, ook al is het bekend dat hij
arbeiders heeft en we zijn niet bang dat hij dat geld zal gebruiken om zijn
arbeiders te betalen, in welk geval we hem zouden helpen bij een
overtreding, maar we veronderstellen dat hij het geld nodig heeft voor zijn
eigen behoeften. Maar voor alles geldt dat als hij nadrukkelijk erbij
vermeldt dat hij het nodig heeft voor verboden werkzaamheden, dat het dan
verboden is.

לֹא יִמְּכֹר לֹו ,ּבֵית ׁשַּמַאי אֹומְרִים
ּובֵית הִּלֵל.ת ּבַּׁשְבִיעִיתפָרָה חֹורֶֶׁש

.מִּפְנֵי ׁשֶהּוא יָכֹול לְׁשָחֳטָּה.מַּתִירִין
,מֹוכֵר לֹו ּפֵרֹות ּבְׁשָעַת הַּזֶרַע
ּומַׁשְאִיל לֹו סְָאתֹו ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא

ּופֹורֵט לֹו מָעֹות,יֹודֵַע ׁשֶּיֶׁש לֹו ּגֹרֶן
ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא יֹודֵַע ׁשֶּיֶׁש לֹו

:אֲסּורִין,ּבְפֵרּוׁש,וְכֻּלָן.ּפֹועֲלִים


