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Sjevi’iet

Misjna 9:5

Wie drie [groenten] inmaakt
in één vat, Rabbi Eliëzer
zegt: men eet tot de eerste.
Rabbi Jehosjoea zegt: tot de
laatste. Rabban Gamliël
zegt: Alles waarvan dezelf-
de soort op het veld verdwe-
nen is, die soort moet uit het
vat verwijderd worden. De
halacha is volgens zijn
woorden. Rabbi Sjom’on
zegt: alle groenten zijn het-
zelfde voor wat betreft de
bioer. Men eet postelein
totdat de de artisjokken van het veld van Beit Netofa verdwenen zijn.

Verklarende vertaling
Wie drie soorten groenten inmaakt in één vat, Rabbi Eliëzer zegt: Daar
ze aan elkaar smaak afgeven mag men ze eten tot de eerste datum van
bioer, voor één van de drie soorten groente. Zodra één van de drie soorten
van het veld verdwenen is, mogen ze geen van drieën nog worden gegeten
en moeten ze alledrie worden weggeruimd. Rabbi Jehosjoea zegt: het
mengsel mag gegeten worden tot de laatste soort van het veld verdwenen
is, want de andere groenten hebben ook de smaak van deze laatste groente,
die nog op het veld staat, aangenomen. Rabban Gamliël zegt: Het is noch
volgens R. Eliëzer, noch volgens R. Jehosjoea, maar alles waarvan
dezelfde soort van het veld verdwenen is, die soort moet uit het vat
verwijderd worden, en de andere soorten mag men blijven eten, totdat ook
die van het veld verdwenen zijn. De halacha is volgens de woorden van
Rabban Gamliël. Rabbi Sjom’on zegt: alle groenten zijn hetzelfde voor
wat betreft de bioer . Dus zolang er nog één van de groenten op het veld
staat, mag men alles in het vat nog eten. De halacha is niet volgens R.
Sjim’on. Men eet postelein totdat de artisjokken van het veld verdwe-
nen zijn. Postelein bevat veel vocht en heeft daardoor een lang leven. Men
mag het eten, ook al is het niet meer te vinden op een bepaald veld, omdat
men mag aannemen dat het nog beschikbaar is op een ander veld. Het heeft
namelijk de neiging om te groeien op verborgen plaatsen, zodat het niet

הַּכֹובֵׁש ׁשְלֹׁשָה כְבָׁשִים ּבְחָבִית 
אֹוכְלִין ,רַּבִי אֱלִיעֶזֶר אֹומֵר,ַאחַת

,רַּבִי יְהֹוׁשַֻע אֹומֵר.עַל הָרִאׁשֹון
רַּבָן ּגַמְלִיאֵל .ַאף עַל הַָאחֲרֹון

,ּכָל ׁשֶּכָלָה מִינֹו מִן הַּׂשָדֶה,אֹומֵר
וַהַלָכָה,יְבַעֵר מִינֹו מִן הֶחָבִית

ּכָל ,רַּבִי ׁשִמְעֹון אֹומֵר.בָרָיודְִכ
אֹוכְלִין ּבָרְגִילָה .אֶחָד לַּבִעּור,יָרָק

עַד ׁשֶּיִכְלּו סִּגָרִּיֹות מִּבִקְעַת ּבֵית 
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mogelijk is om vast te stellen wanneer het helemaal niet meer beschikbaar is
voor de wilde dieren. De vallei van Beit Netofa was erg vochtig. Wanneer
de artisjokken zelfs daar niet langer meer te vinden zijn, dan mag men
aannemen dat postelein nergens meer groeit.


