
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK NEGEN

Misjna 9:9

Wanneer iemand vruchten
van het zevende [jaar]
geërfd heeft, of ze waren
hem als geschenk gegeven –
Rabbi Eliëzer zegt: ze moe-
ten worden gegeven aan hen
die ze eten. Maar de Geleer-
den zeggen: een zondaar
mag er niet van profiteren,
echter, ze moeten verkocht
worden aan hen die ze eten
en de geldopbrengst wordt verdeeld over iedereen. Wie eet van ze-
vende jaars deeg voordat challa is afgezonderd is de dood schuldig.

Verklarende vertaling
Wanneer iemand vruchten van het zevende [jaar] geërfd heeft, of ze
waren hem als geschenk gegeven en de vruchten waren op de voorge-
schreven manier geplukt en daarna geërfd of weggegeven – Rabbi Eliëzer
zegt: hij mag ze zelf niet eten, want dan zou hij de schenker dank schuldig
zijn, en R. Eliëzer volgt hierin Beit Sjammai, die meent dat het verboden is
om sjemitta product in dank aan te nemen, want ze zijn hefker, maar ze
moeten worden gegeven aan hen die ze wel mogen eten en dan mag hij
het samen met hen eten en dan heeft hij er niet alleen het profijt van (RAV).
Maar de Geleerden, die het wel aan de ontvanger van de erfenis of gift
toestaan het zevende jaars product te eten, omdat zij Beit Hillel volgen,
zeggen tegen R. Eliëzer: [wanneer volgens u de ontvanger van de gift of
erfenis het niet mag eten en hij zou het toch eten, dan is hij een zondaar en
als hij het dan gedeeltelijk weggeeft en het dan samen met die anderen eet,
is hij een zondaar en heeft de zondaar er toch nog profijt van en een zon-
daar mag er niet van profiteren (RAV), echter, volgens uw redenering is
het veel beter dat ze moeten verkocht worden aan hen die ze eten en de
geldopbrengst wordt verdeeld over iedereen. De halacha is niet volgens
R. Eliëzer (RAV), maar volgens de Geleerden (Rambam, Hil. Sjemitta 6:15).
Wie eet van zevende jaars deeg, d.w.z. deeg gemaakt van zevende jaars
graan, voordat challa is afgezonderd, is de dood schuldig door de
Hemelse Rechtbank, want dat is de straf voor een niet-priester die challa
eet. De Misjna leert dat zevende jaars product, hoewel vrijgesteld van
troema en maäserot, niet is vrijgesteld van challa. Dit wordt afgeleid van
Bamidbar 15:21: „Het eerste van je deeg zul je als challa geven aan Hasjem.”

מִי ׁשֶהָיּו לֹו ּפֵרֹות ׁשְבִיעִית ׁשֶּנָפְלּו 
, ּבִירֻּׁשָה אֹו ׁשֶּנִּתְנּו לֹו ּבְמַּתָנָהלֹו

.יִּנָתְנּו לְאֹוכְלֵיהֶן, אֱלִיעֶזֶר אֹומֵררַּבִי
אֵין הַחֹוטֵא ,וַחֲכָמִים אֹומְרִים

,אֶּלָא יִּמָכְרּו לְאֹוכְלֵיהֶן,נִׂשְּכָר
הָאֹוכֵל. לְכָל ָאדָםּודְמֵיהֶם יִתְחַּלְקּו

הּורְמָה מֵעִסַת ׁשְבִיעִית עַד ׁשֶּלֹא 
:חַּיָב מִיתָה,חַּלָתָּה


