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HOOFDSTUK 8

Misjna 8:4

Wie zegt tegen een arbeider:
hier is voor jou een issar,
pluk voor mij vandaag groen-
te, [dan is] zijn loon toege-
staan. [Als hij zegt:] pluk
hiervoor voor mij vandaag
groente, dan is zijn loon ver-
boden. Als iemand van de
bakker een brood neemt [ter
waarde] van een pondion,
[en hij zegt:] „Wanneer ik
groente van het veld heb
geplukt zal ik je dat
brengen,” [dan is dat]
toegestaan. Wanneer hij het
zomaar meenam, dan mag hij de schuld niet met sjemitta-geld
betalen, want men betaalt geen schuld met sjemitta-geld.

Verklarende vertaling
Wie zegt tegen een arbeider: hier is voor jou een issar, pluk voor mij
vandaag groente, dan is zijn loon toegestaan. Het betreft hier in het wild
groeiende groente, hetwelk is toegestaan om in het zevende jaar te plukken,
hoewel het niet is toegestaan daarmee handel te drijven. Het is hier toege-
staan omdat de issar (een munt) kan beschouwd worden als een gift voor de
arbeider en het werk dat hij doet kan als een gunst worden beschouwd.
Maar als hij zegt: „Pluk voor deze issar voor mij vandaag groente, dan is
zijn loon verboden, want het geld wordt als het ware geruild tegen de
groente en krijgt zo sjemitta-heiligheid. Daar dit erop lijkt dat de arbeider
werk voor hem verricht, wordt dit beschouwd als handel drijven met
sjemitta-product. Als iemand van de bakker een brood neemt zonder
betaling, ter waarde van een pondion, en hij zegt: „Wanneer ik groente
van het veld heb geplukt zal ik je dat brengen,” dan is dat toegestaan,
want dit kan beschouwd worden als het uitwisselen van geschenken: de
bakker geeft hem gratis het brood en hij geeft de bakker gratis groente. Hier
komst geen geld aan te pas. Wanneer hij het echter zomaar meenam,
zonder enige uitleg (dus hij kocht het op krediet), dan mag hij de schuld

ֵהא ָלְך ִאָּסר ֶזה ,ָהאֹוֵמר ַלּפֹוֵעל
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niet met sjemitta-geld betalen (en zeker niet met sjemitta-product), want
men betaalt geen schuld met sjemitta-geld.


