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Sjevi’iet

Misjna 9:4

Men mag eten [op basis
van] wat in de steek gelaten
is, maar niet van wat
bewaakt is. Rabbi Josee
permitteert het, ook van wat
bewaakt is. Men eet op
[basis van] tefichien en op
[basis van] de eerste oogst,
maar niet op [basis van] de tweede oogst. Rabbi Jehoeda staat het toe
zolang ze zijn begonnen te rijpen voor het einde van de zomer.

Verklarende vertaling
Men mag zijn opgeslagen sjemitta-product eten, zolang hetzelfde product
nog beschikbaar is op in de steek gelaten velden, maar niet wanneer het
alleen nog beschikbaar is in bewaakte velden. Dit wordt afgeleid van het
vers [Leviticus 25:6-7]: „En de landbouwopbrenst van de Sjabbat van het
land zal voor jou zijn om te eten… En heel de landbouwopbrengst mag
[ook] gegeten worden door je huisdieren en door de wilden dieren in je
land.” Huisdieren worden hier direct naast wilde dieren genoemd om ons te
leren dat mensen en huisdieren ervan mogen eten zolang ook de wilde
dieren in het veld er nog van kunnen eten. Rabbi Josee permitteert het,
ook wanneer hetzelfde product alleen nog beschikbaar is in bewaakte
velden, zolang het nog vast zit aan de grond, maar als het is losgemaakt en
dan bewaakt is, dan verbiedt ook hij het [Tos.Jom Tov]. Men mag eten
zolang het product nog beschikbaar is in tefichien. RAV verklaart dat dit
aardewerken voorwerpen zijn, die in muren van huizen zijn ingebouwd, en
waar vogels in nestelen en hun voedsel in bewaren, d.w.z., tefichien zijn
vogelnesten. Zolang men daar nog iets in vindt, is het nog beschikbaar voor
de vogels en mogen de mensen en hun huisdieren het ook nog eten (RAV).
Men mag eten op basis van de eerste oogst. Dat is een boom die twee maal
per jaar vruchten geeft. Men mag van de eerste oogst eten, totdat de laatste
vrucht van de eerste oogst van de bomen verdwenen is (RAV). Maar niet
op basis van de tweede oogst, d.w.z., men mag niet eten van de druiven die
in de herfst van het achtste jaar groeien [want dat zijn inferieure vruchten]
(RAV). Rabbi Jehoeda staat dit laatste toe, mits ze zijn begonnen te
rijpen voor het einde van de zomer, want dan zijn het nog zevende jaar
producten, hetgeen betekent dat die vruchten nog in het veld beschikbaar
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waren voor de wilden dieren, en dus mag men zijn opgeslagen producten
nog eten. Maar de halacha is niet volgens Rabbi Jehoeda (RAV).


