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HOOFDSTUK 6

Misjna 6:3

Uien waarop regen gevallen
is en die zijn ontsproten – als
hun bladeren zwart zijn, zijn
ze verboden. Als ze groen
zijn geworden, dan zij ze toe-
gestaan. Rabbi Chanina ben
Antigonus zegt: als ze aan
hun bladeren kunnen worden
losgescheurd, dan zijn ze ver-
boden. Daarentegen, soortge-
lijken in het achtste jaar zijn toegestaan.

Verklarende vertaling
Uien van het zesde jaar die weer geplant werden in het zevende jaar (RAV) of
die in de grond gebleven zijn en in het zevende jaar geplukt werden, en
waarop regen gevallen is en die ontsproten zijn – als hun bladeren zwart
zijn, dan betekent dit dat ze verder in de grond gegroeid zijn en dan wordt het
geheel dus beschouwd als product van het zevende jaar, ondanks dat het
merendeel ervan in het zesde jaar gegroeid is en dus zijn ze verboden, dat wil
zeggen, ze vallen onder de sjemitta-wetten (RAV). Maar als ze groen zijn
geworden, dat wil zeggen gelig en verlept, dan zij ze toegestaan, want dat is
een aanwijzing dat ze niet verder in het sjemitta-jaar in de grond gegroeid zijn
en het spruiten komt uit de ui zelf.
Rabbi Chanina ben Antigonus zegt: als hun bladeren zo sterk zijn dat ze
daaraan kunnen worden losgescheurd van de grond, dan zijn ze verboden,
want dit wijst erop dat ze verder in de grond gegroeid zijn in het zevende jaar,
waardoor hun bladeren sterker geworden zijn, zodat het sjemitta-product
geworden is. Want normaliter laten de bladeren los als men eraan trekt (RAV).
Daarentegen, als soortgelijke uien geplukt werden in het zesde jaar en
herplant werden in het zevende jaar en nadat ze een beetje gegroeid zijn,
werden ze weer uit de grond gehaald, waardoor ze als sjemitta-product
beschouwd zouden moeten worden, maar ze werden opnieuw geplant in het
achtste jaar, waardoor ze verder groeiden en hun bladeren sterker geworden
zijn, en nu zijn ze weer toegestaan, want het grootste deel van hun groei
bereikten ze in het zesde en achtste jaar samen en dat heft de verboden groei
van het zevende jaar op. Maar de halacha is niet volgens R. Chanina ben
Antigonus (RAV).

ּבְצָלִים ׁשֶּיָרְדּו עֲלֵיהֶם ּגְׁשָמִים 
אִם הָיּו הֶעָלִין ׁשֶּלָהֶם ,וְצִּמֵחּו

ּלּוהֲרֵיֵא,הֹורִיקּו.אֲסּורִין,ׁשְחֹורִין
רַּבִי חֲנִינָא בֶן ַאנְטִיגְנֹוס .מֻּתָרִין
אִם יְכֹולִין לְהִּתָלֵׁש ּבֶעָלִין ,אֹומֵר
מֹוצָאֵי ,ּוכְנֶגֶד ּכֵן.אֲסּורִין,ׁשֶּלָהֶן

:מֻּתָרִין,ׁשְבִיעִית


