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HOOFDSTUK 7

Misjna 7:2

Nog een andere algemene
regel heeft men gegeven:
alles wat geen menselijk of
dierlijk voedsel of een soort
kleurstof is en dat in de grond
kan blijven – daarvoor en
voor hun geld geldt het
Zevende Jaar, maar bioer
geldt er niet voor en ook
niet voor hun geld. En
welke zijn dat? De wortels
van de wilde loef en de
wortels van de dandana, de
akrevanien, de vogelmelk
en de boechria. En van de
soort kleurstoffen? De meer-
krap, de reseda, voor hen
geldt sjevi’iet en voor hun
geld geldt sjevi’iet, maar ze
hebben geen bioer en hun geld heeft ook geen bioer. Rabbi Meïer
zegt: hun geld moet worden opgeruimd vóór Rosj Hasjana. Men zei
tegen hem: ze hebben zelf geen bioer, dus hun geld zeker niet.

Verklarende vertaling
Nog een andere algemene regel heeft men gegeven: alles wat niet als
menselijk of dierlijk voedsel te beschouwen is, maar wat een ander gebrui-
kers doel heeft, zoals planten die gebruikt worden voor hun geneeskrachtige
eigenschappen, en dat niet voor een of andere soort kleurstof te gebruiken
is, en alles, met inbegrip van planten die voor voedsel of kleurstof gebruikt
kunnen worden, en wat in de grond kan blijven en niet rot als het niet
geplukt wordt vóór de winter, daarvoor en voor het geld dat men ervoor
krijgt als men het verkoopt, geldt de wet van het Zevende Jaar, maar de
de wet van bioer [het wegruimen] geldt er niet voor en ook niet voor het
geld uit de verkoopopbrengst ervan, want zolang het in de grond zit, is het
bechikbaar voor de dieren en iets hoeft pas uit het huis weggeruimd worden
als het op het veld niet meer voor de dieren beschikbaar is. En welke zijn
dat die in de grond kunnen blijven zitten? De wortels van de wilde loef

ָּכל ֶׁשֵאינֹו ,ְועֹוד ְּכָלל ַאֵחר ָאָמרּו
ּוִמִּמין ,ַמֲאַכל ָאָדם ּוַמֲאַכל ְּבֵהָמה

ֶיׁש לֹו ,ּוִמְתַקֵּים ָּבָאֶרץ,ַהּצֹוְבִעין
ל,ְׁשִביִעית ּוְלָדָמיו ְׁשִביִעית ֹו ֵאין
.ֵאי ֶזהּו.ִּבעּור ְוֵאין ְלָדָמיו ִּבעּור

,ְוִעַּקר ַהַּדְנַּדָּנה,ִעַּקר ַהּלּוף ַהּׁשֹוֶטה
.ְוַהּבּוְכְרָיה,ְוִַהַחְלִּביִצין,ְוָהַעְקְרָבִנין

,ַהּפּוָאה ְוָהַרְכָּפא,ּוִמִּמין ַהּצֹוְבִעין
ְוִלְדֵמיֶהן,ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית

ֵאין ָלֶהם ִּבעּור ְולֹא ,ְׁשִביִעית
,ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר.ִלְדֵמיֶהן ִּבעּור

.ְּדֵמיֶהם ִמְתַּבֲעִרין ַעד רֹאׁש ַהָּׁשָנה
ַקל,ָלֶהן ֵאין ִּבעּור,ָאְמרּו לֹו
ִל :ְדֵמיֶהןָוחֶֹמר
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[dat is de aronskelk], en de wortels van de dandana [mint volgens RAV],
de akrevanien [een kruid dat volgens de Geleerden op een palmboom
groeit, maar volgens wat ik gehoord heb heeft het bladeren die op een schor-
pioen lijken (RAV); volgens Kleins Etymological Dictionary: streepvaren],
de vogelmelk en de boechria [de tongvaren volgens de Engelse vertaling
van Kehati en volgens de Engels vertaling van Judaica Press].
En voor welke van de soort kleurstoffen geldt dit? De meerkrap en de
reseda [de wortels ervan kookt men en het sap ervan drinkt men tegen
wormen (RAV)], voor hen geldt sjevi’iet en voor het geld uit hun
verkoopopbrengst geldt sjevi’iet, maar de wet van bioer geldt niet voor
hen en ook niet voor hun geld uit de verkoopopbrengst ervan.
Rabbi Meïer zegt: hun geld uit verkoopopbrenst ervan moet worden
opgeruimd, d.w.z. moet gebruikt zijn vóór Rosj Hasjana want de wet van
bieoer geldt ervoor. Maar de andere Geleerden zeiden tegen hem: voor de
planten zelf geldt geen bioer, dus voor hun geld uit verkoopopbrengst
zeker niet. Maar Rabbi Meïer is strenger voor hun geld dan voor de planten
zelf, want de planten zijn makkelijk te herkennen en zullen niet verhandeld
worden, maar het geld dan men verkrijgt uit de verkoop van de planten is
niet herkenbaar en daarom eist R. Meïer daarvoor als voorzorgsmaatregel
bioer. De halacha is niet volgens R. Meïer (RAV).


