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HOOFDSTUK 7

Misjna 7:3

De wet van sjeviïet geldt
voor de schillen en bloesems
van de granaatappel en voor
de schillen van noten, voor
hun pitten, en voor het geld
uit hun opbrengst geldt [ook]
sjeviïet. De verver mag voor
zichzelf verven, maar hij
mag niet verven voor loon,
want men mag geen handel
drijven met product uit het
zevende jaar, en ook niet met
eerstgeborenen, met troemot,
niet met lijken en niet met
terefot, niet met reptielen en
niet met kruipend ongedierte. En men mag geen veldgroente
opkopen en die op de markt verkopen, maar iemand mag ze oogsten
en zijn zoon verkoopt ze voor hem. Wanneer hij het voor zichzelf
geplukt heeft, is het toegestaan en wat hij over houdt mag hij
verkopen.

Verklarende vertaling

De wet van sjeviïet geldt voor de schillen en bloesems op de punt van de
granaatappel en voor de schillen van noten, [want die worden allemaal
gebruikt om er kleurstoffen van te maken (RAV)] en voor hun pitten, zoals
de pitten van olijven, waar men olijfolie uit perst, en zoals pitten van dadels,
die geschikt zijn als veevoer (RAV), en voor het geld uit hun opbrengst
geldt [ook] sjeviïet. De verver mag voor zichzelf verven, dat wil zeggen,
dat hij de planten van het zevende jaar mag gebruiken om verfstof te maken
voor eigen gebruik, want er staat geschreven (Wajjikra 25:6): „En de
opbrengst van het Sjabbat-jaar zal voor jullie tot voedsel zijn,” dat wil
zeggen: voor eigen gebruik (RAV), maar hij mag niet verven voor loon,
want men mag geen handel drijven met product uit het zevende jaar,
en ook niet met eerstgeborenen. Eerstgeboren koosjere dieren zijn vanaf
de geboorte heilig en moeten aan de priesters gegeven worden. Als ze
onbeschadigd zijn worden ze geofferd in de Tempel; het vlees wordt dan
gegeten door de priesters. Als het dier een gebrek heeft, waardoor het

ְקִלֵּפי ,ְקִלֵּפי ִרּמֹון ְוַהֵּנץ ֶׁשּלֹו
ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית,ֱאגֹוִזים ְוַהַּגְלִעיִנין

ַהַּצָּבע צֹוֵבַע ,ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית
ֶׁשֵאין ,ְולֹא ִיְצַּבע ְּבָׂשָכר,ְלַעְצמֹו

,עֹוִׂשים ְסחֹוָרה ְּבֵפרֹות ְׁשִביִעית
ַב ,ְולֹא ַבְּתרּומֹות,ְּבכֹורֹותְולֹא

ְולֹא,ְולֹא ַבְּטֵרפֹות,ְולֹא ַבְּנֵבלֹות
ִיְהֶיה.ולֹא ָבְרָמִׂשים,ַבְּׁשָקִצים ולֹא

,לֹוֵקַח ַיְרקֹות ָׂשֶדה ּומֹוֵכר ַּבּׁשּוק
.ֲאָבל הּוא לֵֹקט ּוְבנֹו מֹוֵכר ַעל ָידֹו

:ֻמָּתר ְלָמְכָרן,ָלַקח ְלַעְצמֹו ְוהֹוִתיר
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ongeschikt is als offer, dan verliest het zijn heiligheid, maar blijft dan het
eigendom van de priester. Het mag dan gelost worden voor geld, dat aan de
priester gegeven moet worden, en vervolgens mag iedereen het slachten en
eten. Maar men mag met het beschadigde dier geen werk doen en er ook
geen handel mee drijven.
Men mag ook geen handel drijven met troemot, [dit is door de Rabbijnen
verboden, omdat ze bang waren dat men het zou bewaren tot de prijzen zijn
gestegen en intussen zou men er gebruik van kunnen maken, hetgeen
verboden is, of als er handel mee gedreven zou worden, zou een koper er
misschien van eten, niet wetend dat het heilig is], niet met lijken en niet
met terefot, niet met reptielen en niet met kruipend ongedierte. Al deze
dingen zijn verboden om te eten en volgens de Jeroesjalmi [19a] mag men
er daarom ook geen handel mee drijven.
En men mag geen wild groeiende veldgroente opkopen of inzamelen en
die op de markt verkopen, want dat lijkt op handel drijven met sjemitta-
product, maar iemand mag ze oogsten voor eigen gebruik en hij mag wat
daarvan overblijft zijn zoon voor hem laten verkopen, want dit lijkt niet op
handel drijven met sjemitta-product. Want wanneer hij het voor zichzelf
geplukt heeft, en niet met de bedoeling om ermee handel te drijven, is het
toegestaan en wat hij dan over houdt mag hij verkopen.


