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HOOFDSTUK 7

Misjna 7:1

Men heeft een belangrijke
algemene regel gegeven voor
het Zevende Jaar: alles wat
menselijk voedsel of dierlijk
voedsel of een kleurstof is,
en dat niet in de aarde blijft,
daarvoor en voor zijn geld-
opbrengst geldt het Zevende
Jaar, daarvoor en voor de
geld opbrengst ervan geldt
bioer. En welke zijn dat? De
bladeren van de wilde loef,
de bladeren van dandana,
chicorei, prei, postelein en
melkplant. En veevoer?
Doorns en distels. En van de
soorten kleurstoffen? Nagewas van wede en meerkrap. Voor hen
geldt het zevende jaar en voor hun geldopbrengst geldt het Zevende
Jaar, en bioer geldt voor hen en voor hun geld opbrengst.

Verklarende vertaling
Men heeft een belangrijke algemene regel gegeven voor producten van
het Zevende Jaar: alles wat als menselijk voedsel of dierlijk voedsel
beschouwd kan worden of dat als een kleurstof gebruikt kan worden, en
dat niet in de aarde kan blijven omdat het dan wegrot, daarvoor en voor
zijn geldopbrengst als men het verkoopt, geldt de wet voor het sjemitta
jaar. En als men het sjemitta-product ruilt voor bijvoorbeeld vlees of vis, of
als men van het geld dat men uit de verkoop van het sjemitta-product
verkreeg iets anders koopt, dan gaat de heiligheid van het sjemitta-product
over op het geld of op het vlees of vis dat men met dat geld gekocht heeft
(RAV). Daarvoor en voor de geld opbrengst ervan geldt bioer. Als het land-
of tuinbouwproduct niet meer op het veld te vinden is en de wilde dieren het dus
niet meer kunnen eten, dan moet men het product uit zijn huis verwijderen en
eigenaarloos verklaren (RAV). Dat heet bioer [lett.: wegruiming]. Dit geldt dus
voor het sjemitta-product zelf, zowel als voor alles waarvoor het geruild is.
En voor welke poducten geldt dat? Voor de eetbare bladeren van de wilde
loef [aronskelk] en hoewel deze bladeren niet bevattelijk zijn voor
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voedselverontreiniging [zie traktaat Oektsien 3:4], worden ze toch
beschouwd als voedsel voor de wetten van sjemitta (RAV). En voorts de
bladeren van dandana [mint volgens RAV], cichorei [witlof of andijvie],
prei, postelein en melkplant, een plant waaruit een melkachtig sap komt
als de takken of stengels ervan worden opengesneden. In een gewoon jaar
groeit cichorei zowel in de tuin als wild in het veld. Wat in het veld groeit,
wordt dan niet als voedsel beschouwd, maar in het sjemitta-jaar, als het niet
in de tuin verbouwd mag worden, wordt datgene wat op het veld groeit wel
als voedsel beschouwd (RAV).
En wat wordt beschouwd als veevoer waarvoor de heiligheid van het
sjemitta-jaar geldt? Doorns en distels. En voor welke van de soorten
planten waarvan kleurstoffen gemaakt worden gelden de wetten van
sjemitta? Het nagewas – dat wil zeggen, dat wat spontaan groeit, zonder te
zijn geplant – van wede [isatis tinctoria, dat een diep-blauwe kleurstof
produceert (RAV)] en meerkrap [een plant die gebruikt wordt om rode
kleurstof te maken]. Voor hen geldt het zevende jaar, d.w.z. ze hebben de
heiligheid van het sjemitta jaar en men mag ze dus niet verloren laten gaan
en er niet mee handelen (RAV). En voor hun geld opbrengst – als ze
verkocht worden – geldt het Zevende Jaar, en bioer geldt voor hen en
voor hun geld opbrengst.


