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HOOFDSTUK 6

Misjna 6:2

In Syrië mag men werken
met los [product], maar niet
met [product dat nog aan de
aarde] vast zit. Men mag
dorsen en wannen, trappen
en vastbinden, maar niet oog-
sten, noch mag men druiven
of olijven inzamelen. Rabbi
Akiva heeft een algemene regel gegeven: alles wat toegestaan is in
Israël is toegestaan in Syrië.

Verklarende vertaling
In Syrië [d.w.z. Aram Naharajiem en Aram Zova] dat door Koning David
veroverd werd voordat hij heel Israël veroverd had, en dat daarom volgens
sommige wetten beschouwd wordt als Israël maar volgens andere niet
(RAV), mag men product dat al los van de aarde is, dat wil zeggen dat al
geoogst is, bewerken op de normale manier, zoals dorsen e.d., zelfs als het
komt van een veld dat voor het publiek gedurende de sjemitta-jaar onwettig
voor het publiek geloten was, hetgeen niet het geval was in het Land Israël
zelf, waar zulk product alleen bewerkt mag worden door middel van een
verandering in de normale gang van zaken. Echter, dat mag niet met
product dat nog aan de aarde vast zit. De Rabbijnen hebben dit verboden,
opdat de mensen niet Israël zouden achterlaten en zich in Syrië zouden
vestigen, om zo de voorschriften voor Sjemitta aan hun laars te kunnen
lappen. Maar de Rabbijnen hebben het wel toegestaan om product, dat al los
is van de grond, te bewerken, om de armen in staat te stellen werk te vinden
vlak bij Israël. Men mag het product dorsen en wannen, men mag druiven
trappen en de schoven vastbinden, maar men mag niet oogsten, noch mag
men druiven of olijven inzamelen, want die zitten nog vast aan de boom.
Rabbi Akiva heeft een algemene regel gegeven: alles wat volgens Tora
toegestaan is in Israël om op een normale manier te doen, maar wat door de
Rabbijnen verboden is, tenzij het gedaan wordt op een andere manier dan
normaal, dat is toegestaan om in Syrië op de normale wijze te doen.

אֲבָללֹא,עֹוׂשִין ּבַּתָלּוׁש ּבְסּורְיָא
זֹורִין וְדֹורְכִין ּדָׁשִין ְו.בַּמְחֻּבָר

אֲבָל לֹא קֹוצְרִין ולֹא ,ּומְעַּמְרִין
ּכְלָל ָאמַר רַּבִי.בֹוצְרִין וְלֹא מֹוסְקִין

ּכָל ׁשֶּכַּיֹוצֵא בֹו מֻּתָר ּבְאֶרֶץ,עֲקִיבָא
:עֹוׂשִין אֹותֹו ּבְסּורְיָא,יִׂשְרָאֵל


