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Misjna 10:2

ִאם ָהָיה ַהחֶֹדׁש ,ַהּׁשֹוֵחט ֶאת ַהָּפָרה ְוִחְּלָקּה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה
ָלאו.ְמַׁשֵּמט,ְמֻעָּבר ,ְוַהְמַפֶּתה,ָהאֹוֵנס.ֵאינֹו ְמַׁשֵּמט,ְוִאם

ֶוהַהַּמְל.ֵאיָנן ְמַׁשְּמִטין,ְוָכל ַמֲעֵׂשה ֵבית ִּדין,ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ָרע
:ֵאיָנן ְמַׁשְּמִטין,ַהּמֹוֵסר ְׁשָטרֹוָתיו ְלֵבית ִּדיןִו,ַעל ַהַּמְׁשּכֹון

Wie een koe slacht en hem verdeelt op Rosj Hasjana, als de maand
vol was, is het vervallen. Zo niet, dan is het niet vervallen. [Voor]
een verkrachter, een verleider en een lasteraar en elke vonnis van een
rechtbank vervalt het niet. Wie uitleent tegen een onderpand en wie
de schuldbrief overhandigt aan een rechtbank, dat vervalt niet.

Verklarende vertaling
Wie een koe slacht in het zevende jaar (RAV) en hem verdeelt op Rosj
Hasjana van het achtste jaar onder degenen die ermee hebben ingestemd
om de koe gezamelijk van de slachter te kopen, zodat zij aan de slachter
geld schuldig zijn en, dan geldt dat als de maand Eloel vol was [in de tijd
van de Misjna kon dat nog gebeuren], dan was de eerste dag van Rosj
Hasjana de laatste dag van Eloel en dat was dan tevens de laatste dag van
het zevende jaar, en er staat geschreven (Deut. 15:1): „Aan het eind van
zeven jaar is er kwijtschelding [van schulden], dus de schuld was ontstaan
op de laatste dag van het zevende jaar (RAV) en dus is hij vervallen
wanneer hij nog niet voor het eind van die dag betaald is. Zo niet, d.w.z.
als het Sanhedrin Eloel op 29 dagen had vastgesteld, dan was de eerste dag
Rosj Hasjana tevens de eerste dag van Tisjrei en van het achtste jaar en dan
is het niet vervallen. De straf van vijftig sjekels voor een verkrachter van
een jong meisje van onder de twaalf-en-een-half jaar, voor een verleider
van een meisje boven de twaalf-en-een-half jaar, en voor een lasteraar, dat
is een echtgenoot die zijn nieuwe bruid er ten onrechte van beschuldigt dat
ze tijdens hun verlovingsperiode hem ontrouw is geweest en die daarvoor
een boete van honderd sjekel moet betalen, en zo ook elke vonnis, d.w.z.
een opgelegde boete van een rechtbank, vervallen niet, want deze boetes
worden niet als een lening beschouwd. Wie uitleent tegen een onderpand
en wie de schuldbrief overhandigt aan een rechtbank, diens lening
vervalt niet door het sjemitta-jaar. Er staat namelijk geschreven (Deut.
15:3): „…maar van dat wat je bij je broeder hebt, dat zal je hand kwijt-
schelden.” Sifri concludeert hieruit dat geld dat de [uit-]lener al „in zijn
hand heeft” is uitgesloten van de wet van de kwijtschelding van leningen
(RAV) en een leningsacte „in handen van” een rechtbank valt hier dus ook
buiten en die schuld vervalt dus niet.


