
MISJNA SJEVI’IET – HOOFDSTUK NEGEN

Misjna 9:8

Wie product heeft van het
zevende [jaar] en de tijd
voor bioer is aangebroken,
die verdeelt voedsel, vol-
doende voor drie maaltijden
voor iedereen. De armen
eten na de bioer, maar de
rijken niet, aldus Rabbi
Jehoeda. Rabbi Jossei zegt:
zowel de armen als de rijken eten na de bioer.

Verklarende vertaling
Wie in zijn huis product heeft van het zevende jaar en de tijd voor bioe
is aangebroken, die verdeelt voedsel, voldoende voor drie maaltijde
voor iedereen van zijn gezin, en de rest verdeelt hij over zijn vrienden e
buren en wat er dan nog over is legt hij voor zijn voordeur en hij zeg
„Mijn Joodse broeders, ieder die het nodig heeft, laat hem het nemen
(RAV). De uitdeling aan familie,vrienden en buren is niet de uitvoering va
de bioer, dat gebeurt pas als men het voor de deur legt en het te
beschikking van iedereen stelt (Rasji). Alleen de armen mogen het eten n
de bioer, maar de rijken niet, aldus Rabbi Jehoeda, want er staa
geschreven [Sjemot 23:11]: „En de armen van je volk zullen het eten en wa
ervan overblijft is voor de wilde dieren van het veld.” Dat wil zeggen, d
armen van je volk mogen het eten, maar niet de rijken van het volk (RAV
Rabbi Jossei zegt: zowel de armen als de rijken eten na de bioer. Rabb
Jossei leest het vers van Sjemot 23:11 alsof er staat: „De armen en je vol
zullen het eten.” De Halacha is volgens Rabbi Jossei (RAV).

מִי ׁשֶהָיּו לֹו ּפֵרֹות ׁשְבִיעִית וְהִּגִיַע 
מְחַּלֵק מְזֹון ׁשָלֹׁש ,ׁשְעַת הַּבִעּור

וַעֲנִּיִים .סְעּודֹות לְכָל אֶחָד וְאֶחָד
אֲבָללֹא,אֹוכְלִין ַאחַר הַּבִעּור

רַּבִי .ּדִבְרֵי רַּבִי יְהּודָה,עׁשִירִים
ד עֲנִּיִים וְאֶחָדאֶָח,יֹוסֵי אֹומֵר

:עׁשִירִים אֹוכְלִין ַאחַר הַּבִעּור
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