
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK 8

29

HOOFDSTUK 8

Misjna 8:1

Men heeft een belangrijke
algemene regel ingesteld
met betrekking tot produc-
ten van het sjemitta jaar:
Alles wat bestemd is als
voedsel voor mensen mag
niet gebruikt worden als een
kompres voor iemand en
zeker niet voor vee. Echter,
alles wat niet exclusief voor
menselijke consumptie be-
stemd is, mag gebruikt wor-
den als kompres voor iemand,
maar niet voor vee. En alles
wat niet speciaal bestemd is
voor menselijke of voor dier-
lijke consumptie, maar men
heeft het voor menselijke of dierlijke consumptie bestemd, dan is het
onderhevig aan de gestrengheid die geldt voor mensen en aan de
gestrengheid die geldt voor dieren. Als iemand het bedoeld heeft om
te gebruiken als brandstof, dan is het als hout, zoals bijvoorbeeld
geldt voor bonenkruid, hysop en tijm.

Verklarende vertaling

Men heeft een belangrijke algemene regel ingesteld met betrekking tot
producten van het sjemitta jaar: Alles wat bestemd is als voedsel voor
mensen moet geconsumeerd worden op de gebruikelijke manier en mag
niet gebruikt worden als een kompres voor iemand en zeker niet voor
vee. Dit heeft men afgeleid uit het vers dat zegt: „En de producten van de
Sjabbat van het Land zullen voor jou zijn om te eten” (Lev. 25:6), d.w.z.,
dat wat voedsel is, is „voedsel voor jou om te eten” en mag niet op een
andere manier gebruikt worden. Echter, alles wat niet normaliter uitslui-
tend voor menselijk voedsel gebruikt wordt, mag gebruikt worden als
een kompres voor iemand, maar niet voor het vee. Dit laatste wordt
afgeleid van het vers dat zegt: „En al zijn producten mogen gegeten worden
door je huisdieren en door de wilde dieren die zich op jouw land bevinden.”

ָּכל .ְּכָלל ָּגדֹול ָאְמרּו ַּבְּׁשִביִעית
ֵאין עֹוִׂשין ,ַהְמֻיָחד ְלַמֲאַכל ָאָדם
ָצִריְך,ִמֶּמּנּו ְמלּוְגָמא ָלָאָדם ְוֵאין

ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ְמֻיָחד .לֹוַמר ַלְּבֵהָמה
עֹוִׂשין ִמֶּמּנּו,ְלַמֲאַכל ָאָדם
.ֲאָבל לֹא ַלְּבֵהָמה,ְמלּוְגָמא ָלָאָדם

ָכל ֶׁשֵאינֹו ְמֻיָחד לֹא ְלַמֲאַכל ְו
ִחַּׁשב ,ָאָדם ְולֹא ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה

ָעָליו ְלַמֲאַכל ָאָדם ּוְלַמֲאַכל 
נֹוְתִנין ָעָליו ֻחְמֵרי ָאָדם ,ְּבֵהָמה

ְבֵהָמה ,ִחַּׁשב ָעָליו ְלֵעִצים.ְוֻחְמֵרי
ְּכגֹון ַהִּסיָרא ,ִציםֲהֵרי הּוא ָכֵע
:ִניתְוָהֵאזֹוב ְוַהּקּוְר
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Dus veevoer mag alleen gebruikt worden om te eten, maar niet als een kom-
pres voor dieren. En alles wat niet speciaal bestemd is voor menselijke of
voor dierlijke consumptie – d.w.z., het kan voor beide gebruikt worden –
en dat tijdens de oogst bestemd werd tot voedsel voor zowel mensen als
dieren, dat heeft men het onderhevig gemaakt aan de gestrengheid van
zowel menselijk voedsel (en het mag dan niet gebruikt worden voor medi-
sche doeleinden) als aan de gestrengheid voor dierlijk voedsel en het mag
dan niet gekookt worden als de dieren het rauw kunnen eten. Wanneer het
iemands bedoeling was om het alleen te gebruiken als brandstof, dan is
het als hout en dan gelden daar niet de wetten van sjemitta voor.
Voorbeelden van zulke producten die niet gebruikt worden voor menselijke
of dierlijke consumptie en die dus tot brandstof bestemd kunnen worden,
zijn bonenkruid, hysop en tijm.


