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Misjna 4:4

Wanneer men olijfbomen
uitdunt, dan snijdt men ze
volgens Beet Sjammai af tot
aan de wortels, maar Beet
Hillel zegt: hij mag ze ont-
wortelen. Maar ze [de
School van Hillel] geven toe
dat als men [zijn veld] wil egaliseren, men alleen tot aan de wortels
mag verwijderen. Wat is uitdunnen? Eén of twee. Gelijk maken?
Drie, de één naast de ander. Waar gaat het hier over? In zijn eigen
[veld], maar in dat van iemand anders mag hij ontwortelen, zelfs als
hij wil egaliseren.

Verklarende vertaling
Wanneer men olijfbomen uitdunt in het zevende jaar, omdat ze te dicht
op elkaar staan, en men verwijdert sommige bomen, opdat de rest meer
groeiruimte heeft (RAV) [volgens Rambam doet hij dat niet omdat hij hun
groei wil bevorderen, maar omdat hij het hout nodig heeft], dan snijdt men
ze volgens Beet Sjammai af tot aan de wortels, maar hij mag de bomen
niet compleet ontwortelen, want dat zou erop lijken alsof hij de grond
bewerkt (RAV), maar Beet Hillel zegt: hij mag ze zelfs ontwortelen. Maar
de School van Hillel geeft toe, dat als men zijn veld wil egaliseren, men
alleen tot aan de wortels mag verwijderen, en men mag dan niet de wortels
uitgraven, want dan lijkt het inderdaad alsof hij zijn veld wil voorbereiden
om te zaaien (RAV).
Wat is uitdunnen? Wanneer geeft de School van Hillel toestemming om
volledig te ontwortelen?
Eén of twee bomen.
En wat wordt verstaan onder Gelijk maken?
Als men drie bomen die naast elkaar staan, wil verwijderen.
Waar gaat het hier over? – Wanneer verbiedt ook Beet Hillel te ontwortelen
als de bomen geveld worden om de grond te egaliseren?
Als hij dat doet in zijn eigen veld, Maar als hij dat doet in het veld van
iemand anders, dan mag hij ontwortelen. Zelfs drie bomen die naast
elkaar staan, want het is dan duidelijk dat hij dat doet omdat hij het hout
nodig heeft, want men gaat het veld van een ander niet egaliseren.

,ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַּבֵּזיִתיםַהֵּמֵדל
.ְיָׁשֵרׁש,ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים.ָיגֹום

ֵאיֶזה.ּומֹוִדים ַּבַּמֲחִליק ַעד ֶׁשָּיגֹום
.ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים,הּוא ַהֵּמֵדל

ֶזה,ְׁשלָֹׁשה,ַהַּמֲחִליק ְבַצד ַּבֶּמה .ֶזה


