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Misjna 4:10

Vanaf wanneer mag men
bomen niet meer omhakken
in het zevende jaar? Beit
Sjammai zegt: voor alle bo-
men geldt vanaf dat zij
voortbrengen. Beit Hillel
zegt: vanaf dat Johannes-
broodbomen hangen, vanaf
dat de wijnstok zaden vormt,
en vanaf dat de olijfbomen
in bloei staan en alle overige
bomen vanaf dat ze produ-
ceren. En alle bomen mogen
worden omgehakt wanneer
hun seizoen voor het vertien-
den gekomen is. Hoeveel moet een olijfboom produceren zodat hij niet
mag worden omgehakt? Een kwart. Rabban Sjimon ben Gamliël zegt:
het hangt allemaal van de olijfboom af.

Verklarende vertaling

Vanaf wanneer mag men fruit-bomen niet meer omhakken voor hun
hout in het zevende jaar, ondat dit beschouwd wordt als een verspilling
van de vruchten en het zou ook anderen verhinderen van die vruchten te
genieten? Beit Sjammai zegt: voor alle fruit-bomen geldt vanaf dat zij
vruchten voortbrengen [volgens Rasj, maar volgens Rambam vanaf dat zij
bladeren produceren]. Beit Hillel zegt: vanaf dat Johannesbroodbomen
hangen, vanaf dat de wijnstok zaden vormt, en vanaf dat de olijfbomen
in bloei staan en alle overige fruit-bomen vanaf dat ze vruchten [of
bladeren] produceren. En alle bomen mogen worden omgehakt voor hun
hout in het zevende jaar wanneer hun seizoen voor het vertienden geko-
men is. Opgemerkt dient te worden dat er een algemeen verbod bestaat op het
omhakken van fruitbomen, zoals er geschreven staat (Devariem 20:19):
„Want je zult ervan eten en je mag ze niet omhakken.” Maar als het hout meer
waard is dan het fruit, geldt dit verbod niet.
Hoeveel olie moet een olijfboom produceren zodat ook voor hem het
algemene verbod geldt dat hij niet mag worden omgehakt? Een kwart kav
olijven. Deze hoeveelheid voor een olijfboom werd vastgesteld vanwege hun
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superieure kwaliteit. Andere bomen mogen echter pas omhakt worden als ze
geen volle kav meer produceren. Rabban Sjimon ben Gamliël zegt: het
hangt allemaal af van de kwaliteit van de olijfboom. Een boom die een zeer
hoge kwaliteit olijfolie produceert, heeft een ander minimum dan een boom
met inferieure kwaliteit. Volgens RAV heeft dit laatste iet betrekking op het
sjemitta-jaar, maar op het algemene verbod om fruitbomen om te hakken. De
halacha zegt dat als een fruitboom een hoge leeftijd heeft bereikt, waarop hij
niet meer een rendabele productie oplevert, dan mag hij worden geveld
(Rambamm Hil. Melachiem 6:9). De Misjna heeft het hier dus over die
minimale rendabele hoeveelheid.


