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Misjna 9:2

Er zijn drie gebieden voor
bioer: Jehoeda, Trans-Jorda-
nië en Galilea, en ieder
bestaat uit drie districten:
Boven-Galilea, Neder-Galilea
en de vallei. Vanaf Kfar
Chananja en hoger, waar
geen moerbeivijgenboom
groeit, dat is Boven-Galilea.
Vanaf Kfar Chananja naar
beneden, waar de moerbei-
vijgenboom groeit, dat is
Neder-Galilea. En het ge-
bied van Tiberias is de valei.
En Jehoeda: het gebergte, de
vlakte en de valei. De vlakte
van Lod is als de vlakte van het zuiden en zijn gebergte is als het
Koningsgebergte. Van Beit Choron tot de zee is één provincie.

Verklarende vertaling
Er zijn in Erets Jisraël drie verschillende gebieden met betrekking tot de
wet voor bioer. Sjemitta-producten mogen gegeten worden zolang als soort-
gelijke producten nog op het veld groeien en beschikbaar zijn voor de wilde
dieren. Wanneer het voor hen niet meer op het veld beschikbaar is, moet al
het soortgelijk product dat geoogst is, uit huis verwijderd worden en
„zonder eigenaar” verklaard worden [Leviticus 25:7]. Dit proces heet bioer.
De drie gebieden zijn: Jehoeda, Trans-Jordanië [dit is de vertaling van de
meeste commentatoren, zoals Rosj, Rasj, Rabbeinoe Tam e.a., maar
Rambam en RAV menen dat het een gebied is ten westen van de Jordaan,
ergens tussen Galilea] en Galilea, en ieder van deze drie gebieden bestaat
uit drie districten: Boven-Galilea, Neder-Galilea en de vallei. Vanaf
Kfar Chananja [volgens Tevoeöt Haärets is dat het hedendaagse Kfar
Anan] en hoger, waar geen moerbeivijgenboom groeit, want die groeit
alleen in laagvlakten, dat is Boven-Galilea. Vanaf Kfar Chananja naar
beneden, waar de moerbeivijgenboom groeit, dat is Neder-Galilea. En
het gebied rondom Tiberias is de valei. En de drie districten van Jehoeda
zijn: het gebergte tussen de Vlakte van Jezreël [Emek Jezreël] en
Jeruzalem, de vlakte tussen het gebergte en de kust en de valei, dat is het
gedeelte van de Jordaanvallei tussen Ein Gedi en Jericho. Het derde gebied,

ְוֵעֶבר,ְיהּוָדה,ָׁשלֹׁש ֲאָרצֹות ַלִּבעּור
ְוָׁשלֹׁש ָׁשלֹׁש ֲאָרצֹות.ָּגִלילְוַה,ַהַּיְרֵּדן

,ָּגִליל ָהֶעְליֹון.ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת
ִמְּכַפר .ְוָהֵעֶמק,ְוָגִליל ַהַּתְחּתֹון
ָּכל ֶׁשֵאינֹו ְמַגֵּדל ,ֲחַנְנָיה ּוְלַמְעָלן

ּוִמְּכַפר ֲחַנְנָיה,ָּגִליל ָהֶעְליֹון,ִׁשְקִמין
ָּכל ֶׁשהּוא ְמַגֵּדל ִׁשְקִמין ,ּוְלַמָּטן

,ּוְתחּום ְטֶבְרָיא.ָגִליל ַהַּתְחּתֹון
ָהָהר ְוַהְּׁשֵפָלה ,ּוִביהּוָדה.ָהֵעֶמק
ּוְׁשֵפַלת לּוד ִּכְׁשֵפַלת .ְוָהֵעֶמק
.ְוָהָהר ֶׁשָּלּה ְּכַהר ַהֶּמֶלְך,ַהָּדרֹום

:ִמֵּבית חֹורֹון ְוַעד ַהָּים ְמִדיָנה ֶאָחת
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dat ligt tussen Galilea en Jehoeda is verdeeld in: De vlakte van Lod, die is
als de vlakte van het zuiden en zijn gebergte, dat is het gebergte rondom
Lot, dat is als het Koningsgebergte. Van Beit Choron tot de zee is één
provincie.


