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En waarom worden er drie
gebieden genoemd? Zodat
men in elk daarvan kan eten
totdat het van het laatste van
die [drie districten] is ver-
dwenen. Rabbi Sjim’on
zegt: Men heeft alleen maar
drie gebieden in Jehoeda ge-
noemd, maar de overige ge-
bieden worden beschouwd als het Koningsgebergte. En heel het land
is gelijk voor wat betreft olijven en dadels.

Verklarende vertaling
En waarom worden er drie gebieden genoemd? Daar ieder gebied ver-
deeld is in drie districten, zodat er totaal negen districten zijn, waarom heb-
ben de Geleerden ze dan in drie groepen verdeeld? (RAV) Zodat men in elk
daarvan kan eten totdat het van het laatste van die drie districen is ver-
dwenen. Elk gebied, bestaande uit drie districten, wordt als één gebied be-
schouwd voor de wet op de bioer. Dat wil zeggen, dat zolang het product in
één van de districten van bijvoorbeeld Galilea, nog op het veld staat en be-
schikbaar is voor de wilde dieren, zolang mag het ook nog gegeten worden
in de andere districten van dat gebied, dus in heel Galilea. Maar zodra een
bepaald product in alle drie de districten van één gebied verdwenen is van
de velden, mag het in dat hele gebied niet meer gegeten worden. Echter dit
heeft geen invloed op de andere gebieden. Dus wanneer het product in één
van de drie gebieden, bijvoorbeeld Galilea nog op het veld staat, maar in
een ander gebied, bijvoorbeeld Jehoeda, is het verdwenen, dan mag men het
in Galilea nog wel, maar in Jehoeda niet meer eten (Tosefot Jom Tov). De
reden hiervoor is dat de Geleerden hebben vastgesteld dat wilde dieren wel
rondzwerven op zoek naar voedsel van het ene district naar het andere bin-
nen één gebied, maar dat ze niet gaan van het ene gebied naar het andere.
Rabbi Sjim’on zegt: Men heeft alleen maar drie districten in Jehoeda
genoemd, maar de overige gebieden in Israël worden beschouwd als het
Koningsgebergte, dat wil zeggen, men mag in het hele gebied buiten
Jehoeda nog eten, zolang het product nog in het Koningsgebergte op het
veld staat. Het Koningsgebergte was het meest vruchtbare gebied van heel
Israël en de producten stonden daar het langst nog op het veld. En heel het
land is gelijk voor wat betreft olijven en dadels. Dat wil zeggen dat olij-
ven en dadels in het hele Land Israël gegeten mogen worden zolang ze nog
ergens in het hele land beschikbaar zijn. Maar de halacha is niet volgens R.
Sjim’on (RAV).

ֶׁשִּיְהיּו .ְוָלָּמה ָאְמרּו ָׁשלֹׁש ֲאָרצֹות
ַעד ֶׁשִּיְכֶלה,אֹוְכִלין ְּבָכל ַאַחת ְוַאַחת

,ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר.ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּבּה
צֹות ֶאָּלא לֹא ָאְמרּו ָׁשלֹׁש ֲאָר

ְּכַהר ,ּוְׁשָאר ָּכל ָהֲאָרצֹות.ִביהּוָדה
ַאַחת ְּכ,ְוָכל ָהֲאָרצֹות.ַהֶּמֶלְך

:ַלֵּזיִתים ְוַלְּתָמִרים


