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HOOFDSTUK 10

Misjna 10:1

Het zevende annuleert lenin-
gen, of zij zijn vastgelegd in
een document of niet. Het
annuleert niet een schuld
aan een winkel, maar als hij
het heeft omgezet in een
lening, dan wordt het gean-
nuleert. Rabbi Jehoeda zegt:
de eerste wordt geannuleerd.
Het loon van een loonar-
beider wordt niet geannu-
leerd, maar als het is omge-
zet in een lening wordt het
wel geannuleerd. Rabbi Jossei zegt: al het werk dat is gestopt in het
zevende jaar wordt geannuleerd, maar wat niet is onderbroken wordt
niet geannuleerd.

Verklarende vertaling
Het zevende jaar annuleert alle leningen, of zij zijn vastgelegd in een
document of niet. Hieronder valt ook een lening waartegenover op
vastgoed een hypotheek rust. Men zou kunnen denken dat vanwege de
hypotheek de lening reeds als het ware geïnd is, en dus niet meer
geannuleerd wordt. Een lening tegen een onderpand bijvoorbeeld, wordt
niet geannuleerd. De Misjna leert ons echter dat een lening waartegenover
een hypotheek staat, niet geannuleerd wordt (RAV). Een lening die niet is
vastgelegd in een document is een mondelinge overeenkomst. Het zevende
jaar annuleert niet een schuld aan een winkel, want de winkelier heeft
geen lening verschaft, maar verkocht op krediet (RAV), maar als de
winkelier het totaal van zijn vorderingen heeft opgeteld en het met
instemming van de klant heeft omgezet in een lening aan de klant, dan
wordt het wel geannuleerd. Rabbi Jehoeda zegt: als iemand iets koopt op
krediet en dat een tweede keer herhaalt, dan wordt de eerste schuld aan de
winkelier als een lening beschouwd en dus geannuleerd, maar de tweede
niet. Wanneer de klant een derde keer op krediet koopt, wordt ook de
tweede schuld aan de winkelier als een lening beschouwd en geannuleerd
door het zevende jaar, maar de derde niet, enz. De laatste schuld wordt niet
geannuleerd, maar al de voorafgaande vorderingen wel. Want het was beter

מְׁשַּמֶטֶת אֶת הַּמִלְוָה ,ׁשְבִיעִית
הַּקָפַת .ּבִׁשְטָר וְׁשֶּלֹא בִׁשְטָר

וְאִם עֲׂשָָאּה.אֵינָּה מְׁשַּמֶטֶת,הַחֲנּות
רַּבִי יְהּודָה.הֲרֵי זֹו מְׁשַּמֶטֶת,מִלְוָה
.הָרִאׁשֹון הָרִאׁשֹון מְׁשַּמֵט,אֹומֵר

םוְִא. מְׁשַּמֵטאֵינֹו,ׂשְכַר ׂשָכִיר
רַּבִי .הֲרֵי זֶה מְׁשַּמֵט,עֲׂשָאֹו מִלְוָה

ּכָל מְלָאכָה ׁשֶּפֹוסֶקֶת ,יֹוסֵי אֹומֵר
וְׁשֶאֵינָּה .מְׁשַּמֶטֶת,בַּׁשְבִיעִית

:אֵינָּה מְׁשַּמֶטֶת, ּבַּׁשְבִיעִיתּפֹוסֶקֶת
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geweest als de klant eerst iets had afbetaald op de vorige schulden, voordat
hij opnieuw iets op krediet kocht en het feit dat de winkelier het accepteerde
dat de klant dat niet deed, maar opnieuw op krediet kocht, is het bewijs dat
hij de vorige vorderingen heeft omgezet in een lening, die het zevende jaar
annuleert. Maar de halascha is niet volgens R. Jehoeda (RAV). Het loon van
een loonarbeider wordt niet geannuleerd, maar als het is omgezet in een
lening wordt het wel geannuleerd. Rabbi Jossei zegt: de betaling voor al
het werk dat is gestopt in het zevende jaar omdat het voor werk was dat
in het zevende jaar verboden is, zoals ploegen en zaaien. e.d., wordt
beschouwd als te zijn omgezet in een lening, wanneer dat nog niet is
uitbetaald, en wordt dus geannuleerd, maar het loon voor werk dat niet
is afgebroken en dat geoorloofd is in het zevende jaar wordt beschouwd als
elk ander loon en wordt dus niet geannuleerd. De halacha is niet volgens
R. Jossei (RAV). [Tegenwoordig is de opheffing van leningen alleen nog
een gebod van de Rabbijnen en geldt uitsluitend voor werkelijke leningen,
zowel voor geldleningen als voor het lenen van voedsel of voorwerpen,
maar niet op openstaande schulden van aankopen, onbetaald loon, onbe-
taalde huur e.d. Een lening die vóór het einde van het zevende jaar is
aangegaan, mag na afloop van het zevende jaar niet meer geïnd worden. Het
geldt zowel in het Land Israël als daarbuiten.


