
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK 7

29

HOOFDSTUK 7

Misjna 7:7

Een nieuw roos die bewaard
werd in oude olie: men mag
de roos nemen. Een oude in
nieuwe – dan is bioer ver-
plicht. Nieuw johannes-
brood dat in oude wijn be-
waard werd en oude in
nieuwe, daarvoor is men
bioer veplicht. Dit is de al-
gemene regel: Alles wat
smaak geeft, is bioer ver-
plicht [als het een mengsel
is] van een soort met een andere soort. Maar als het een soort met
dezelfde soort is, dan is zelfs de kleinste hoeveelheid verplicht. Het
zevende jaar maakt iedere hoeveelheid verboden als het dezelfde
soort is, maar als het niet van dezelfde soort is, als het smaak geeft.

Verklarende vertaling

Een nieuw roos, d.w.z. van het zevende jaar (RAV), en waarvoor dus de
sjemitta-wetten gelden, en die, om hem goed te houden, bewaard werd in
oude olie van het zesde jaar (RAV), waar de sjemitta-wetten dus niet voor
gelden, die roos mag men uit de olie nemen en wegruimen vóór de datum
van de bioer, en de olie hoeft niet weggeruimd te worden, ondanks dat de
olie nu de geur van de roos geabsorbeerd heeft (Tifèret Jisraël), maar de
olie mag alleen in kedoesja gebruikt worden, want door de absorbtie van de
geur van de zevendejaars roos heeft de olie nu ook in zekere mate kedoesja
sjevi’iet gekregen (Tosafot Rabbi Akiva Eiger). Maar als men een oude roos
uit het zevende jaar (RAV) in nieuwe olie van het achtste jaar bewaard
heeft, en de datum van bioer is al voorbij en de roos was dus niet
weggeruimd (RAV), dan is men verplicht de roos en de olie weg te ruimen,
want de Geleerden hebben producten, die weggeruimd hadden moeten wor-
den en die niet weggeruimd zijn, voor altijd verboden. Tosafot Chadasjiem
verklaart het verschil als volgt: wanneer het zevende jaars product nog niet
voorbij de bioer-datum is, hoeft het niet-sjemitta-product dat de smaak of
geur geabsorbeerd heeft, niet worden weggeruiumd, maar als het sjemitta-
product niet weggeruimd is als de datum van bioer verstreken is, dan moet
het wel weggeruimd worden.

,ֶוֶרד ָחָדׁש ֶׁשְּכָבׁשֹו ְּבֶׁשֶמן ָיָׁשן
ַחָּיב ,ְוָיָׁשן ְּבָחָדׁש.ְיַלֵּקט ֶאת ַהֶּוֶרד

ָחרּוִבים ֲחָדִׁשים ֶׁשְּכָבָׁשן .ַּבִּבעּור
ַחָּיִבין ,ִויָׁשִנים ְּבָחָדׁש,ְּבַיִין ָיָׁשן

ָּכל ֶׁשהּוא ְבנֹוֵתן,ֶזה ַהְּכָלל.ַּבִּבעּור
.ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו,רַחָּיב ְלָבֵע,ַטַעם

ְׁשִביִעית .ָּכל ֶׁשהּוא,ּוִמין ְּבִמינֹו
ְוֶׁשּלֹא ,אֹוֶסֶרת ָּכל ֶׁשהּוא ְּבִמיָנּה

:ְּבנֹוֵתן ַטַעם,ְבִמיָנּה
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Nieuw johannesbrood van het sjemitta-jaar, dat in oude wijn van het
zesde jaar bewaard werd nadat de tijd voor bioer al voorbij is (RAV), en
oud johannesbrood van het zevende jaar dat tot na de bioer-datum bewaard
werd (RAV) in nieuwe wijn van het achtste jaar, daarvoor is men bioer
verplicht.
Dit is de algemene regel: Alles wat smaak geeft, is bioer verplicht [als
het een mengsel is] van een soort met een andere soort. Dat wil zeggen,
wanneer van twee verschillende soorten producten de één in voldoende
hoeveelheid aanwezig is om smaak of geur af te geven aan de ander, dan
zijn ze allebei bioer verplicht. Maar als het een soort met dezelfde soort
is, dan is zelfs de kleinste hoeveelheid verplicht ongeacht of die smaak of
geur afgeeft en beiden zijn dan bioer verplicht. Dit is een algemeen principe
dat ook geldt voor mengsels van een verboden product met een toegestaan
product.
De misjna herhaalt nog eens de laatste regel: Het product van het zevende
jaar dat de datum van bioer gepasseerd is, maakt iedere hoeveelheid
product waarmee het vermengd is verboden als het dezelfde soort is,
maar als het niet van dezelfde soort is, geldt de wet van sjemitta alleen als
het zevendejaarsproduct in voldoende mate aanwezig is zodat het smaak
afgeeft.


