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Misjna 4:7

Vanaf wanneer mag men
boomvruchten eten in het
zevende jaar? Onrijpe [vruch-
ten mag men] samen met
zijn brood op het veld eten
vanaf dat ze beginnen te
glimmen. Wanneer ze volle-
dig gerijpt zijn, mag men ze in zijn huis nemen. En zo ook in de
andere jaren van de zevenjarige cyclus is men verplicht ze te ver-
tienden.

Aantekeningen

Er staat geschreven (Wajjikra 25:4-7): „Wat er na de oogst vanzelf opkomt
mag je niet oogsten…maar het is jullie als voedsel toegestaan, voor jou en
voor je slaaf en slavin…en voor je vee en voor de wilde dieren in je land zal
heel de opbrengst zijn.” De productie van het land is dus om te eten, niet om
verloren te laten gaan. Onrijpe vruchten zijn niet eetbaar en worden daarom
beschouwd als ‘verloren.’ De landbouwopbrengst wordt pas eetbaar als het
een zekere mate van rijpheid heeft bereikt. Maar sommige vruchten worden
al eerder gegeten wanneer ze op het veld gegeten worden, zoals wordt
afgeleid van het volgende vers (ib. 25:12): „Van het veld zullen jullie dan
de opbrengst eten.” Dus voor de vruchten die op het veld gegeten worden
gelden andere voorwaarden voor het stadium van rijpheid waarin ze mogen
worden gegeten dan voor vruchten die thuis gegeten mogen worden.
Hierover gaan de volgende drie Misjnajot.

Vanaf wanneer mag men boomvruchten eten in het zevende jaar? – Dit
wordt gevraagd omdat we leren dat ze gegeten mogen worden maar men ze
niet mag verloren doen gaan en dat als men ze eet voordat ze rijp zijn, dat
een verlies is (RAV).
Onrijpe vruchten, d.w.z. onrijpe vijgen (zoals er geschreven staat in Sjier
HaSjiriem 21:13: „De vijgeboom heeft zijn onrijpe vijgen geproduceerd.”),
mag men samen met zijn brood op het veld eten vanaf dat ze beginnen
te glimmen, maar men mag ze niet plukken en mee naar huis nemen,
voordat ze volledig gerijpt zijn. Als ze roodachtig beginnen te worden, is
dat een teken dat ze beginnen te rijpen (RAV). Want op het veld is het de
gewoonte om ze al te eten voordat ze helemaal rijp zijn.

ִאיָלןֵמֵאיָמַתי אֹוְכִלין ֵּפרֹות ָה
,ִמֶּׁשַּיְזִריחּו,ַהַּפִּגים,ַּבְּׁשִביִעית

,ִּבֵחלּו.אֹוֵכל ָּבֶהם ִּפּתֹו ַּבָּׂשֶדה
ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם .ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ֵּביתֹו

:ִּבְׁשָאר ְׁשֵני ָׁשבּוַע ַחָּיב ַּבַּמְעְׂשרֹות



Wanneer ze volledig gerijpt zijn en ze flink gegroeid zijn, zoals er staat in
Zecharja 11:8: ְוַגם ַנְפָׁשם ָּבֲחָלה ִבי – „ze waren te groot voor mij,” [en Rasji
verklaart daar dat het woord ָּבֲחָלה in traktaat Nidda 47a een uitdrukking
voor ‘grootte’ is.] mag men ze in zijn huis nemen. En in de Jeruzalemse
Talmoed leert men het van wat er geschreven staat in Wajjikra 25:4-7 dat
alle landbouwproductie is om te eten, terwijl er daar in ver 12 staat dat men
het op het veld eet. Dat betekent dat Tora daar spreekt over twee soorten
producten, één die thuis, en één die in het veld gegeten mag worden (RAV).


