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Misjna 4:5

Als men hout van een olijf-
boom afbreekt, mag men
hem niet met aarde bedek-
ken, maar men mag hem
men stenen of stro bedek-
ken. Wie balken afhakt van
een moerbeiboom, mag hem
niet met aarde bedekken,
maar men mag hem bedek-
ken met stenen of stro.
Wanneer men een moerbei-
boom omhakt, mag men die
[ook] niet met aarde bedekken, maar men mag hem wel met stenen
of stro bedekken. Men mag geen maagdelijke moerbeiboom in het
zevende jaar omhakken, want dat wordt beschouwd als arbeid. Rabbi
Jehoeda zegt: op de gewonen manier is het verboden, tenzij hij het
doet tien handbreedtes of hij hakt hem om tot op de wortels.

Verklarende vertaling
Als men hout van een olijfboom afbreekt, dat wil zeggen als men stukken
hout van een levende olijfboom afhakt in het zevende jaar [bijvoorbeeld om
als brandhout te gebruiken], mag men hem niet met aarde bedekken –
d.w.z. de overgebleven stronk of de de plaats waar het hout is afgehakt, de
„wond” mag men niet met aarde bedekken, want dat komt ten goede aan de
boom en verbetert de boom in het Sjemitajaar en stimuleert de groei (RAV).
Maar men mag hem wel men stenen of stro bedekken, om hem te be-
schermen tegen uitdrogen (RAV).
Zo ook wie balken afhakt van een moerbeiboom, mag de plaats van de
snee niet met aarde bedekken, maar men mag het bedekken met stenen
of stro.
Men mag ook geen maagdelijke moerbeiboom in het zevende jaar
omhakken, want dat wordt beschouwd als arbeid. Een „maagdelijke
boom” is een boom die nog nooit gesnoeid is (RAV). Dit snoeien bevordert de
groei van de takken, die gebruikt worden als balken voor de bouw.
Rabbi Jehoeda zegt: als de boom op de gewonen manier omgehakt wordt,
d.w.z. binnen tien handbreedtes van de grond, dan is het verboden, want
daarmee stimuleert men de groei, tenzij hij hem omhakt tot op tien hand-
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breedtes boven de grond, of hij hakt hem om tot op de wortels. Dan is het
toegestaan in het sjemitajaar, want niemand hakt een boom om tot op de
grond om de takken dikker te laten worden. De halacha is volgens Rabbi
Jehoeda (RAV).


