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 מצוות השמטת כספים
 

וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא . מקץ שבע שנים תעשה שמטה"
לשון המקרא מורה שַהשמטה זו יש ). ב-א, טו' דב" ('יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה

ת משמטת ובהתאם לכך נפסק להלכה ששביעי, בסוף השנה השביעית', שבע שניםמקץ 'לעשות 
ה "בשקיעת החמה של ליל ר, שהיא שנת שמיטה) א"שנת תשס( בסוף שנה זו 1.בסופהכספים 
שש שנים תזרע שדך : "בה כתבה התורה' שבת הארץ'בשונה מ, תחול שמיטת כספים, ב"תשס

, ויק כה" (ובשנה השביִעת שבת שבתון יהיה לארץ. תבואתה-ושש שנים תזמֹר כרמך ואספת את
ה "החל מר, כלומר (2נוהגת החל מראש השנה של השנה השביעית'  הארץשבת'לכן ). ד-ג

  3).ב"ה תשס"עד ר(ה של השנה השמינית "ועד ר) א"תשס
ומצוות לא , "שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו "4:השמטת כספים היא מצוות עשה

א אלא בזמן  נוהגת מדאוריית6אמנם אין שמיטת כספים". לא יגֹש את רעהו ואת אחיו "5:תעשה
  אבל 7.גם שמיטת כספים אינה נוהגת מדאורייתא, שאין יובל נוהג, על כן בזמן הזה, שיובל נוהג

                                                           
; ד"ט משמיטה ה"ם פ"פ רמב"וכ; א"ע, סנהדרין לב; ב"ע, בבלי ערכין כח;  ברייתא בספרי ראה אות קכב 1

) מ שם סעיף לב"חו(והטור ) פרק השולח סימן יח, בגיטין(ש "אמנם דעת הרא. ז סעיף ל"מ סימן ס"ע חו"שו
ודה שאין החוב נשמט ממש אך גם הוא מ, ד"שכבר מתחילת שנה שביעית אין המלוה יכול לגבות חובו בב

 .ע ונושאי כלים שם"ובסמ, סעיף לא, ע שם"עיין בשו, ה של מוצאי שביעית"אלא מער
ו בשבט  "שבפירות האילן נוהגת קדושת שביעית מט, ה בשער האותיות סוף הלכות התלויות בארץ"  דעת השל2

בבית ישראל אות יד דחה , סימן כב סעיף ט, אך בפאת השולחן. ו בשבט של שמינית"של שביעית עד ט
' תשרי של שביעית עד א' וכן הסכמת כל הפוסקים שגם לגבי פירות האילן קדושת שביעית היא מא, דבריו

 .תשרי של שמינית
נחשבת מבחינת ,  אמנם חלק מהתוצרת החקלאית המגיעה אלינו בחודשים הראשונים של השנה השמינית3

ין להזהר בה לגבי ההלכות הקשורות בקדושת פירות שביעית ולכן יש עדי, ההלכה כתוצרת של שנה השביעית
 . ובאיסור ספיחין

 .מצווה תמח) שעוועל' מהד(חינוך ; ם עשה קמא" רמב 4
 .חינוך מצווה תפא; ל"ת ר"ם ל"  רמב5
בית , ש סימן כג סעיף ט"פאה' ע,  לרוב הפוסקים גם שמיטת קרקעות אינה נוהגת בזמן הזה אלא מדרבנן6

 .ל"ה קוק זצ" לגראישבת הארץוראה במבוא ל; גישראל אות כ
' ם הל"רמב; ]ג, לט[ג "ה, י"ירושלמי שביעית פ; ב"ע, ק ב"מו; ב"ע, קידושין לח; א"ע,  בבלי גיטין לו7

 .מ שם סעיף א"חו; ב"ה, ט"שביעית פ
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 8".כדי שלא תשכח תורת שמיטת כספים מישראל", מדרבנן שמיטת כספים נוהגת גם בזמן הזה
 .ז עובר באיסור דרבנן"בזה, מי שאינו משמיט כספים ותובע חוב שעברה עליו שמיטה, על כן

השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל "מצווה נוספת הקשורה להשמטת כספים היא הלאו 
והיה בך ' וקרא עליך אל ה,  שנת השִמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו…לאמר קרבה

   9).ט, שם" (חטא
, כלומר". שלא ימנע מלהלוות קודם שמיטה כדי שלא יאבד ממונו: " ביאר מצווה זו10ם"הרמב

וזאת בכדי שלא תחול , יש חשש שאנשים ימנעו מלהלוות כספים בתקופה הסמוכה לשמיטה
והיא תיהפך ללא מעשית , בכך תסוכל כוונת התורה במצווה זו. עליהם מצוות השמטת כספים

, מסיבה זו אסרה התורה להימנע מלהלוות לפני השמיטה. כיון שלא יהיו הלוואות שישמטו
  11.ובכך חסמה את הפרצה

כל אדם מקבל על עצמו רמה ". פן יהיה עם לבבך בליעל"שר גם לומר ביאור אחר בלאו של אפ
בהחלטה : כגון, הן בפעילות שהיא כלכלית מעיקרה והן בתחומים אחרים; מסוימת של סיכונים

האדם .  עם מי להתחתן– ואולי בעיקר –ואפילו , אם לקבל עבודה מסוימת או לא, היכן לגור
כל זה .  בכדי להגיע לרווח ולהצלחה) לפי רמת הסיכון המתאימה לאופיו(ן הסביר מוכן להסתכ

, נכונותו של אדם להסתכן עבור הזולת היא. כאשר הסיכוי  לרווח ולהצלחה הוא עבור עצמו
שונאי 'מובהקים הם ' אוהבי סיכון'גם . נמוכה בהרבה מאשר נכונותו להסתכן עבור עצמו, לרוב
פן יהיה עם לבבך 'הלאו של , לפיכך. ון הוא שלהם והרווח לזולתושמרניים כאשר הסיכ' סיכון
.  שמא חברו לא ישלםחשש מוגזםבא למנוע תופעה של הימנעות מהלוואה לזולת עקב ' בליעל

. כאילו היה מדובר בעסקה מסחרית, התורה דורשת מאתנו לשקול את ההלוואה בסמוך לשמיטה
הריהו מצווה גם לתת , יים לפני השמיטהאם אדם היה נכנס לעסקה מתוך הנחה שהיא תסת

רק כאשר רמת הסיכון של השמיטה הייתה . לפני השמיטה, הלוואה בהנחה שהיא תשולם בזמן
רק אז הוא רשאי להימנע , לעשות עסקה שרווח בצידה) לפי רמת הסיכון של אופיו(מונעת ממנו 

 .מהלוואה לחברו מחשש השמטת חובו
התורה אסרה על האדם , לפי הביאור השני.  השלכות מעשיותלביאורים השונים במצווה זו יש

או אפילו , אולם באם מדובר בהפסד וודאי. להמנע מלעשות חסד לחברו עקב חשש מופרז
 במקרה כזה רשאי יהיה אדם גם –בסיכון כזה שאדם לא היה נכנס אליו בעסקה מסחרית אישית 

ם להימנע מלהלוות לחברו כשיש התורה לא אסרה על אד, כלומר. להימנע מלהלוות לחברו
התורה אסרה להימנע . ולא בהלוואה,  כיון שאז מדובר במתנה12,וודאות ששמיטה תשמט

                                                           
ש שנהגו בזמן הזה שלא "ראה בטור שם שהביא תשובת הרא. ע שם"ה בשו"וכ; ג"ם שם ה" לשון הרמב8

א "והביאם הרמ, אך ראשונים אחרים יישבו המנהג. ש תמה ומחה כנגד מנהג זה"והרא, להשמיט כספים
וכן הוא ,  פירוש בחוץ לארץ–בזמן הזה : "כתב' אמנם בבאר הגולה אות ד. כ"בנו' וע, ז"במפה ריש סימן ס

ל "י לחו"ן אמשמע שאף ששמיטת כספים היא חובת הגוף ואין הבדל בי, ]"בספר התרומות[מפורש שם 
ובימינו . י לא שייך מנהג זה"מ בא"מ, ]ובחמדת ישראל כבר תמה עליו, ת רל"ם ל"השווה ספר המצוות לרמב[
 קול תורהירחון , ל"ג נתן צבי פרידמן זצ"ראה הרה. ל המנהג להחמיר לכתוב פרוזבול"ה פשט גם בחו"ב

 .ו סוף סעיף ו, מ"חו, ג" חיביע אומר; סימן טו) ב(מ " חואגרות משה; ט"אלול תשי
 .חינוך מצווה תפג; ת רלא"ם ל"  רמב9
שהזהירנו "כתב ) ת רלא"ל(ובספר המצוות . ם להלכות שמיטה ויובל" ברשימת המצוות שבהקדמת הרמב10

 ".מהמנע להלוות קצתנו לקצתנו מפני השמיטה כדי שלא ישמט החוב שהכתוב הזהיר מזה הענין
או , )1954 –ד "תשי,  לחוק עבודת נשים9סעיף (ר אישה בהריון בדומה לכך אסר המחוקק הישראלי לפט  11

חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל [חוק הגנה על עובדים (לפטר עובד שהתריע על שחיתות 
או החקיקה , כדי למנוע סיכול מטרות החקיקה הסוציאלית בעניין נשים בהריון, זאת). 1977 -ז "תשנ, ]תקין

  .ם להתריע על שחיתותהמעודדת עובדי
ולכן ימשוך את , ובלווה שידוע שתמיד אינו משלם בזמן, ה של שמינית" כגון בהלוואה שזמן פירעונה בער12

שהמלווה את חברו לעשר שנים ) ב"ע, מכות ג(י אמר שמואל "כמו כן ללישנא קמא דר. ה"הפירעון עד אחר ר
אמנם הלכה . שמינית ודאי ששמיטה תשמטה של "בכל הלוואה שזמן פירעונה אחר ר, שמיטה משמטת
ה של "שאין שמיטה משמטת חוב שטרם הגיע זמן הפירעון לפני ר, שם, י אמר שמואל"כלישנא בתרא דר

אך בהלוואה שניתנה בחודש אלול . י"ס, מ סימן סז"ע חו"טושו; ט"ט משביעית ה"ם פ"ראה רמב, שמינית
, ה של שמינית"א לתבוע אותה עד אחר ר"וא, )א"ס,  עגמ סימן"חו(וסתם הלוואה לשלושים יום , של שמיטה

; ד"סק, ח שם"קצה; ק טז"ס, תומים שם; ב"סי, ג"מ ס"ח חו"ב(להרבה פוסקים שביעית משמטת בודאי 
י "א בירושלמי ריש פ"ו שכתב כן שכן פירש הגר"בבית ישראל אות מ, סעיף יז, פאת השולחן סימן כט

ה "שזמן פירעונה חל אחר ר, שגם בסתם הלוואה לשלושים יום, כתבואמנם הרבה פוסקים ). דשביעית ועוד
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רק שהמלווה חושש , והלווה רגיל לשלם בזמן, מלהלוות כאשר זמן הפירעון הוא לפני שביעית
התורה אפשר להבין ש, אבל לפי הביאור הראשון בלאו זה.  חשש מוגזם שמא יאבד את ממונו

אסרה על אדם להימנע מלהלוות את חברו למרות שמדובר במקרה שידוע בוודאות ששמיטה 
 13.כיון שכל מטרת הלאו היא למנוע עקיפת וסיכול מצוות השמטת כספים, תשמט

אף ללא , פשט הפסוק מורה שעצם המחשבה להמנע מלהלוות לאביון עקב קרבת שנת השמיטה
כי אדם הנמנע , פירוש זה עולה רק לפי הביאור השני. 'ליעלדבר עם לבבך ב'היא , איסור התורה

אבל אדם . ואת זה אסרה התורה', דבר בליעל'מלגמול חסד עם חברו עקב חשש מוגזם עושה 
וההלוואה תהפך , הנמנע מלתת הלוואה כאשר ידוע לו בוודאות ששמיטה תשמט את החוב

 .ה אסרה זאת בכל מקרה לפי הביאור הראשון התור14.'דבר בליעל' זה לא –למתנה 
 :  כתוב15בספר החינוך

 
, בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות) 'פן יהיה דבר עם לבבך בליעל'(ונוהג איסור זה 

מכל מקום אנו , שאף בזמן הזה שאין שִמטת כספים נוהגת מן התורה אלא מדרבנן
, מוזהרים גם כן שלא נמנע מלהלוות אל הצריך מפני פחד שנת השמטה שמשמטת

ועובר על זה ונמנע מהלוות אל הצריך מפני זה . מדרבנן בזמן הזה ומן התורה בזמן הבית
 . אבל אין בו מלקות לפי שאין בו מעשה, עבר על לאו

  
הנמנע מלהלוות מחשש , שכל מצוות השמטת כספים היא רק מדרבנן, גם בזמן הזה, כלומר

, לה לכאורה כמו הביאור השנימהלכה זו עו.  עובר בלא תעשה דאורייתא–שמיטה דרבנן 
גם אם השמיטה היא , לביאור זה. שאסור לאדם להימנע מלהלוות לחברו עקב חשש מוגזם

 אולם לפי 16.אפשר להבין שהנמנע מחשש מוגזם להלוות לחברו עובר בלאו דאורייתא, דרבנן
, טהשכוונת התורה באיסור זה למנוע סיכול ועקיפת מצוות התורה של שמי, הביאור הראשון

אין גם לא תעשה דאורייתא למי שנמנע , מסתבר שכאשר אין בכלל מצוות שמיטה מהתורה
   17.מלהלוות לחברו

אדם הנמנע מלגמול חסד עם . ששיטת בעל ספר החינוך היא כמו הביאור השני, על כן נראה
עושה , )חשש אליו היה נכנס בעיסקה הטומנת סיכוי של רווח לעצמו(חברו עקב חשש מוגזם 

ואין הדבר משנה אם מדובר בחשש משמיטה , ת"זה אסרה התורה בל' דבר בליעל'. 'בר בליעלד'
אולם אדם הנמנע מלהלוות כאשר יודע שיש וודאות . דאורייתא או בחשש משמיטת דרבנן

ולא אסרתו , אין דבר זה בליעל, ולא מתנה או צדקה, ששמיטה תשמט והוא מוכן לתת הלוואה
כיון , ם שכנראה ביאר לאו זה אפילו כשוודאי תשמט שמיטה"טת הרמבזאת בניגוד לשי.  התורה

שלדעתו התורה אמרה שמי שינסה לעקוף ולסכל את מצוות שמיטה של התורה עובר בלא 
 .ולכן הוא עושה דבר בליעל, תעשה

 
 

 :לפי דברים אלו יובנו המשך דברי החינוך במצווה זו
                                                                                                                                                                      

'; ז אות ח"מצוה תע) מכון ירושלים' מהד(ח "מנ; ב סימן כז"ז ח"ראה או. של שמינית אין שביעית משמטת
 .ב ועוד"ע, ש מכות ג"רש; ב, ן שבת קמח"א סימן לב אות ד שדייק כן מר"דבר אברהם ח

ם בספר "אמנם לשון הרמב. אות א, סימן מז, ל"ז אוירבאך זצ" הגרשר" למומנחת שלמהכ ב" ראה מש13
ובטקסט הסמוך להערה זו מורה שעוברים בלאו זה גם כששמיטה ודאי ) 10הערה (המצוות שציטטתי לעיל 

שכן , )ועוד] 12הערה [ שם בפאת השולחןהובא , א"הגר(ובמנחת שלמה שם הביא שיש מפרשים . תשמט
 .הוא פירוש הירושלמי

ואני תמה הלוא יש לכל אחד כסף מיועד : "כתב) פז' סוף עמ(להרב משה שטרנבוך , שמיטה כהלכתה בספר 14
מפני ששביעית משמטת , ואם נמנע בסוף שביעית כשאין תקנת פרוזבול להלוות, לצדקה וכן להלוואה דווקא

יסור ולא עשה בזה שום הלוא אין בזה שום א,  אבל מוכן עוד להלוות…ויפסיד כספו ואינו מוכן לתת צדקה 
 ". כ מה כוונת הלאו כאן"וא, עוול

 . מצווה תפג15
 ).13הערה ( שם מנחת שלמה כן כתב גם ב16
: ל"י דיסקין זצ"כתב בשם הגאון מוהרי) 1א הערה "ס' עמ(ל "מ טוקצינסקי זצ"להגריספר השמיטה  ב17

ת אם "ז דרבנן מדוע יעבור בל"ע בזה"ל שמטת כספים לכו"מ דקי"ע טרם זכיתי להבין עצם הדין לפי"ולע"
".  ז"ת גם בזה"ל דאיכא ל"ומנ, ד"ת רק מדין הפקר בי"ד ממונו שלא מה"אינו חפץ להלות כדי שלא יפקירו ב

 .א דבזמן הזה באמת אינו עובר בלאו דאורייתא, לגיטין לו' ס בחי"ראה חת
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ימנע אדם מהלואה לעולם מפני זה ולמה נכתב על ואיך ,       ואולי יעלה במחשבתך בני לאמר

והלא בידו להתנות עמו על מנת שלא תשמיטנו בשביעית וכדרך שאנו עושין תמיד , זה לאו
אל יבהילך דבר זה כי התורה תזהירנו בדברים ואף על פי שאפשר בתקנות , בשטרותינו

 . ותנאים
 

לכן רשאי אדם . מיטת כספיםי ש"התורה לא אסרה על אדם להבטיח שכספו לא יאבד לו ע
אין המלווה חייב , אם הלווה לא מוכן לתנאי זה. להתנות עם הלווה שלא ישמטנו בשביעית

התורה רק אסרה על . כמו שאינו חייב לתת הלוואה כאשר יש וודאות ששמיטה תשמט, להלוותו
ת לאו אך לפי ההסבר שכוונ. אדם להימנע מלהלוות לחברו עקב חששות מוגזמים שמא יפסיד

אפשר שיהיה גם אסור להתנות מתן , זה הוא לאסור על עקיפת המצווה של שמיטת כספים
 18".תשמיטני בשביעית"הלוואה בכך שלא 

שנויים במחלוקת , שכנראה שני הביאורים שאמרנו בכוונת האיסור הזה, מסקנת הדברים היא
 לכן אסרה בלאו ,ם התורה רצתה למנוע סיכול מצוות שמיטת כספים"לדעת רמב. ראשונים

לשיטה . 'דבר בליעל'והגדירה זאת כ, הימנעות מהלוואה אפילו כשיש וודאות ששמיטה תשמט
י שיתנה שלא "כגון ע, זו אפשר שמי שמנסה לעקוף את מצוות השמטת כספים בדרך אחרת

 אבל בזמן הזה ששמיטה דרבנן לא שייך 19.גם כן עובר בלאו זה, ישמטנו הלווה בשביעית
לא אסרה התורה להימנע מלתת הלוואה , ואילו לדעת ספר החינוך. או דאורייתאלעבור על ל

לכן גם לא . כיון שהתורה ציוותה לתת הלוואה ולא מתנה, כאשר ודאי הוא ששביעית תשמט
לא תשמטני "י תנאי ש"כגון ע, מנעה התורה מאדם לעקוף את השמטת הכספים בדרכים אחרות

אדם מעלה , שכאשר מגיע לעשות חסד עם חברו', לדבר עם לבבך בליע'אבל ". בשביעית
, ולכן אפילו בזמן הזה. זה אסרה התורה בלאו' דבר בליעל, 'חששות רחוקים ומוגזמים

 .עובר בלאו זה, אדם הנמנע מלהלוות, כששמיטה דרבנן
 : כתב) שער ג אות סז(בספר שערי תשובה לרבינו יונה 

 
 פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה השמר לך. ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון'

למדנו ).  ט-ז , טו' דב(' שנת השבע שנת השמטה ורעה עיניך באחיך האביון ולא תתן לו
ואם לעת אשר קרבה ". השמר פן"כי הנמנע מהלוות לעני עובר בשני לאוין שהם , מזה

יפסיד אף כי בזמן שלא , שנת השבע הוזהרנו שלא נחדול מלהלוות מיראת דבר השמטה
ועל גודל העון קרא הכתוב מחשבת צר העין , כי יגדל חטא הקופץ ידו מלהלוות, חובו

 ". דבר בליעל"מלהלוות 
 

נראה מדבריו שהאיסור להימנע מלהלוות הוא אף כאשר יש וודאות ששמיטה תשמט ויפסיד 
נע ו שאסור להימ"אך רבינו יונה למד מכך שק. ם ללאו"כמו פירוש הרמב, המלווה את כספו

רבינו , אם כן. כשיטת החינוך, מלגמול חסד עם חברו כאשר יש רק חשש וספק שמא יפסיד כספו
באופן .  הלאו כולל את שני הביאורים גם יחד, לדעתו. יונה הוא שיטה שלישית בהסבר לאו זה

מיוחד אוסרת התורה להימנע מלהלוות עקב החשש ששמיטה תשמט ובכך לסכל ולעקוף את 
אך מכך אנו למדים שהתורה אסרה להימנע מלעשות חסד עם חברו , פיםמצוות השמטת כס

ו שאסור לאדם להימנע מכך עקב חששות "ק; אפילו היכן שמחמת ההלכה יפסיד את ממונו
 .שמא יפסיד את ממונו

 . הפרוזבול–על רקע דברים אלה נבחן את תקנתו של הלל הזקן 
                                                           

ומפני , דאם הלֹווה לא מסכים לתנאיכתב , ב"ע, בחידושיו למכות ג) בסוף ספר תבואות שור( בספר בכור שור 18
מ "חו, ס"החת.  'פן יהיה דבר עם לבבך בליעל'עובר המלווה על הלאו של , כך המלווה נמנע מלהלוות לו

הדבר מתאים לשיטת . עובר המלווה בלאו, תשובה קיג כתב דאף אם הלווה מסכים לתנאי וההלוואה מתבצעת
ס דבזמן הזה ששמיטת כספים "ולכן סובר החת, מיטת כספיםס דכוונת הלאו לאסור לעקוף את מצוות ש"החת
י פערלא בחידושיו לספר המצות "הגר; ב"מ סימן סז סק"ראה פתחי תשובה חו. אין לאו דאורייתא, דרבנן
 .'והנה'ה "ב ד, א דף קסח"ג ח"לרס

ט "ראה פ, ם פרוזבול לא תקף בזמן ששמיטה דאורייתא" שמא אין הדבר נועז מדי להציע שלכן לשיטת רמב19
ורק מוסר .  'דבר עם לבבך בליעל'כיון שעצם עשיית הפרוזבול הוא לא תעשה של , ז"שמיטה ויובל הט' מהל

 .כבר הוא כגבוי לפני שביעית ולכן אין בו לאו, טו' שם הל, ד"שטרותיו לב
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עם מלהלוות זה לזה ועוברים על כשראה הלל הזקן שנמנעים ה "20:שנינו במסכת שביעית
פרוז  "21י"ופירש". עמד והתקין לכתוב פרוזבול... השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל  '

ל שעשה תקנה לעשירים שלא יעברו על מה "ור, "ובול הוא לשון עשירים, הוא לשון תקנה
 .ט"ה הבעל"ני רכל אדם שחייבים לו כסף צריך להקפיד לכתוב פרוזבול לפ, לכן. שכתוב בתורה

הנוהגים לפי פסיקת מרן בעל , יוצאי עדות המזרח. להלן מובאות נוסחאות שונות של פרוזבול
, שהוא שלשה בקיאים בדין ובעניין פרוזבול, ד חשוב"מקפידים לעשות פרוזבול בפני ב, ע"השו

', ול בעל כן עדיף שיעשו נוסח פרוזב. יודעים עניין שמיטה ורבים סומכים עליהם באותה עיר
 .ל"ד חשוב כנ"ויציינו ב, בפני עדים

 
 

 )א(סדר פרוזבול 
דיינים בני תורה דווקא ויאמר ' ילך המלוה לפני ג, או איזה ימים מקודם, בסוף שנת השמטה

והדיינים יחתמו עצמם על הפרוזבול ויתנו לידו להיות לו לראיה נגד , לפניהם נוסח הפרוזבול
 .הלוה

 :]דייניםה' וכך יאמר המלוה בפני ג[
' והרב ר'  ________________ הרב ר' _________, מוסר אני לכם אתם דיינים הרב ר

הן מלוה , את כל חוב שיש לי לגבות מישראל______________ מעיר ____________ 
 .שאגבנו כל זמן שארצה, והן מלוה שבעל פה, שבשטר

 ]על זה חותמים הדיינים[
ואמר לנא __________ מעיר _____________  ר "א בי דינא מוהבמותב תלתא כחדא הוינא ואתא קדמנ

.  שיגבנו כל זמן שירצה, והן שבעל פה, הן שבשטר, שהוא מוסר ברשותנו כל חוב שיש לו לגבות מישראל
 ____________א ליצירה פה עיר "אלפים תשס' לחודש אלול דשנת ה_____ ולראיה באנו על החתום יום

 נאם
 נאם
 נאם

 .יקח המלווה וישמור בין ניירותיו, שעליו חתמו הדיינים, וןהחלק האחר
 
 

 )ב(סדר פרוזבול 
וכן , דיינים בני תורה' או שאין לו ג, אם יש להמלוה איזו מניעה שאינו יכול ללכת לפני בית דין

יכול לעשות , ד חשוב"ע להקפיד על ב"יוצאי עדות המזרח הנוהגים כפסקי מרן בעל השו
 : עדים כזההפרוזבול בפני שני

 :]וכך יאמר המלוה בפני שני עדים[
איך , שתהיו עלי עדים___________ מעיר' _______________ ור' ___________ מבקש אני מכם ר

' _____________  והרב ר' ____________ הרב ר' ____________, שאני מוסר להבית דין הרב ר
שאגבנו , והן מלוה שבעל פה, הן מלוה שבשטר, אלאת כל חוב שיש לי לגבות מישר____________ מעיר 

 .כל זמן שארצה
 ]על זה חותמים העדים[
ואמר לנו להיות עליו _________ מעיר ' __________ בפנינו עדים החתומים מטה בא ר

' והרב ר' ________ הרב ר' ___________, אך שהוא מוסר להבית דין הרב ר, עדים
והן שבעל , הן שבשטר, ל חוב שיש לו לגבות מישראלאת כ________ מעיר _________ 

' לחודש אלול דשנת ה______ ולראיה באנו על החתום יום .  שיגבנו כל זמן שירצה, פה
 .______פה עיר , א ליצירה"אלפים תשס

                                                           
 .ג"י מ" פ 20
,  אלו עשירים-בולי , טיפרוס בולי ובו: אמר רב חסדא? מאי פרוסבול: "ושם. א"ע,  לז–ב "ע,  גיטין לו21

: דכתיב,  אלו העניים-בוטי ; אלו בולאות שביהודה: ותני רב יוסף, ושברתי את גאון עוזכם) כו' ויק: (דכתיב
עשירים שלא יפסידו .  עשירים ועניים- תקנה  בולי ובוטי –פרוז : "י"ופרש". 'העבט תעביטנו') טו' דב(

בהשמטת עניים [ה "וכ".  ומי הן הלווים עניים-העבט .  שירים ע-בולאות .  ועניים שלא ינעלו דלת בפניהם
בן , ג יכין אות יז"י מ"ובתפארת ישראל למשנה שביעית פ, מ סז ריש סעיף יח"ע חו"בסמ] עקב השמטת בוטי

 .אנשי שם שם' א ותוס"שנות אליהו לגר' וע).  4לעיל הערה (חי -איש
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 _____________נאם   ________נאם    
 .יקח המלוה וישמור בין ניירותיו, שעליו חתמו העדים, החלק האחרון

 
 

 )ג(סדר פרוזבול 
דיינים בני תורה ויאמר ' יכול המלווה לבוא לפני ג, אם יש שעת הדחק המונעת כתיבת הפרוזבול

.  של עדים) ב(או שיאמר לפני שני עדים נוסח הפרוזבול . של דיינים) א(בפניהם נוסח הפרוזבול 
אמירת , ע"ואמנם ליוצאי עדות המזרח הנוהגים כפסיקת מרן בעל הש. ודי בזה בלא כתיבה

מפני שהם יודעים ששמיטת כספים , פ מהני רק לתלמידי חכמים שהלוו זה את זה"פרוזבול בע
 .ולכן נדחית בדברים בלבד, ז מדרבנן"בזה

 מאיר-                                                                                                            הרב יהושע בן
 רושליםי

 


