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דיני שמיטת כספים  ·  "שמוט כל בעל משה ידו" — מהות החיוב 

דיני שמיטת כספים
ה  ֶ ַיּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָידֹו  ה  ֵ ַמּשׁ ַעל  ּבַ ל  ּכָ מֹוט  ׁשָ ה  ִמּטָ ְ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ְוֶזה  ה׃  ִמּטָ ׁשְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ץ  ִמּקֵ
ר ִיְהֶיה ְלָך  ּגֹׂש ַוֲאׁשֶ ְכִרי ּתִ ה ַלה'׃ ֶאת ַהּנָ ִמּטָ י ָקָרא ׁשְ ֵרֵעהּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ּכִ ּבְ
ַנת  ׁשְ ָקְרָבה  ֵלאמֹר  ְבִלַּיַעל  ְלָבְבָך  ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ן  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ ִהּשׁ  … ָיֶדָך׃  ֵמט  ׁשְ ּתַ ָאִחיָך  ֶאת 
ן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך  ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתּתֵ ה ְוָרָעה ֵעיְנָך ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ַבע ׁשְ ֶ ַהּשׁ
ָכל  ָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ה' ֱא-לֶֹקיָך ּבְ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ָך לֹו ּכִ ִתּתְ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ ֵחְטא׃ ָנתֹון ּתִ

ַלח ָיֶדָך׃ ָך ּוְבכֹל ִמׁשְ ַמֲעׂשֶ
(דברים טו, א-י)

"שמוט כל בעל משה ידו" — מהות החיוב
 בפרשת ראה מצווה התורה על שמיטת הכספים. הפסוקים כוללים שלושה ציוויים: 

מצוות עשה להשמיט את כל החובות — "שמוט כל בעל משה ידו". א. 
מצוות לא תעשה, שאין לתבוע את החובות מן הלווה — "לא יגוש את רעהו".ב. 
מצוות לא תעשה, לא להימנע מלהלוות לפני השמיטה, מחשש לכך שהחוב ג. 

ישמט.

טעמי המצווה, כפי שהם מופיעים בדברי הראשונים והאחרונים, דומים לאלו 
שניתנו למצוות השמיטה בכללה: הרמב"ם מסביר (מורה נבוכים ג, לט) שגם כאן 
המטרה היא העזרה לעניים; החינוך מדגיש (מצוה תעז) את ענייני הנדיבות והבטחון 
בה', ומוסיף שמצווה זו מציבה "גדר חזק ומחיצה של ברזל להתרחק מאד מן הגזל 
ומן החמדה בכל אשר לרענו"; והרב קוק (הקדמה לשבת הארץ) רואה בכך חלק 
מן השביתה הכללית של האומה, שמטרתּה להוציא אל הפועל את האור האלוקי 

השוכן בתוכה:

נוגש  באין  ושלווה,  שקט  שנת  ולארץ!  לאומה  היא  מוכרחת  שבתון  שנת 
ורודה, "לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה׳״. שנת שוויון ומרגוע, 
אין  בחסד.  חיים  המכלכל  הא-לקי  היֹשר  אל  בהרחבתה  הנשמה  התפשטות 
רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית, ושלום א-לקי שורר על כל אשר נשמה 

באפו.

בדומה לשמיטת קרקעות, גם שמיטת כספים נוהגת כיום מדרבנן בלבד (ראה 
לעיל עמ' קקק). עם זאת, בשונה משמיטת קרקעות, הנוהגת בארץ ישראל בלבד, 

ההההההההה ֶ ֶׁ ֶׁ ֶׁ ֶׁ ֶׁ יייַיַיַיַַישּשּשששּשּשּשּשּשּּשֶֶׁ רררררר ֶ ֶׁ ֶׁ ֶׁ ֶשׁ ששֲ שֲ אאאֲאשֲ ָידֹו ה  ֵ ַמּשׁ ַעל  ּבַ ל  ּכלָ מֹוט  ׁשָ ההההה ָ ָּ ָּ ָּ ָּ ָטּ טטטִ טִ טִ טִ מטִ מְ מְ מְ ממְ מממְ ּׁ ּׁ ּׁׁ ּשׁ ששַ ששַ שַ ההההההההַהששששַ ר רַ רַ רַ ַברַ בְ בבבְ דדּּדְ ווְְוֶֶזֶֶזההה ה׃׃׃׃׃ הָ ההָ ההָ מממִִמטטּּטָ ְ ְׁ ְׁ ששששׁשׁׁ ה הֶ ההֶ עֲעֲעששׂשׂשׂׂשהֶ תתתתּתַַּ םיםיםים נִנִנִִנ ָ ָׁ ששששׁשׁ ע ַבעַ בֶ בֶ בֶ בבֶ שׁשׁשׁשׁשׁׁשֶ ץץץץץץ ֵּ ֵּּ ֵקֵּ קִ קִ קקִ קקִ מממממממִמקִ
ָךָָָָָ ךְ ךְ ךךְ ךךךְ ךְ ללללללללךךְ ה הֶ ההֶ ההֶ ֶיהֶ יְ יְ יייְ הְהְ הִ הִ הִ יייייִיההִ ר רֶ רֶ רֶ רֶ וַווַואֲאאאֲאששׁששׁׁשֶ גּגּּגשֹשֹשֹׂשׂ תתּתִִּ י יִ ִריִ רְ רְ כרְ כָ כָ הַההַַהנּנּנּּנכָ אאֶאֶֶאתתתתת לַלַלַַלההה''ה'׃׃ הההההה ָ ָּ ָּ ָּ ָטָּ טִ טִ טִ טִ טטִ מטטִ מְ מְ ממְ מְ מממְ שׁשׁשׁשׁששׁׁשְְ ָקקקקָָקררָרררָררָָראאאאאא יי ככ כ ִכִּ וויויו אָאאָאָאָָאחחחִחִחִִח ררֵרֵרֵרֵֵרעעֵעֵעֵעֵֵעהההההוהּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו ווְְואֶאֶאתתתתתתת ְְּּ ְּ בבבבבְבְּ

נַנַנננַנַנתתתתתתתת ְ ְׁ ְׁ ששששְשׁׁ ה ההָ הָ ָבהָ בְ בְ בְ ְרבְ רָ רָ רָ קקקקקָקרָ ממאמאמאמרֹרֹֹר לֵלֵל ְבִלַּיַעל  ְלָבְבָך  ִעם  דָדָבר  ה יהֶ ִיהיְ ן  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ ִהּשׁ …… ָייייָידדֶדֶדךָךָָך׃׃׃ מֵממֵֵמטטטט ְ ְׁ ְשׁ שַ ששַ תתּּתשַ אאָאאָאָאָאָָאחִחחִחִחִִחיךיךיךיךָךָָ ֶֶאֶאֶאאאֶאאֶאֶאֶֶאתתתתתתת
ָךָָָָ ךְ ךְ ךְ ךךְ בבבבבבךְ ה הָ הָ הָ הָ יהָ יָ יָ יָ ָהיָ הְ ההְ וווְוהְ ה'ה'ה'ה'ה' אֶאאֶאֶאֶאֶאֶאֶאללללל ךיךיךיךיךיךיךיָךָָָָ עָעָעָעָעעעָָעֶלֶלֶלֶללֶלֶלללל וְוְוְוְְוקָקָקָקָקָקקָָרָרָרָררראאאאאאא ל ללל ל לֹוֹוֹוֹו ן ןֵ ןןֵ ןֵ תתתִִתתתתּתּתּתןֵ ווְווְולֹֹלֹלֹלֹאא ֹויֹויֹויֹויֹוןןןןן הָהָהָָהאֶאֶאֶאֶאבְבְבבְְב אָאָָאחִחִחִחיךיךיָךָָ בבּבְ יְנְנְְנךָךךָךָךָָך יֵ עע ע ֵעֵ ה הָ הָ עהָ עָ עָ ָרעָ רְ רְ ווורְ ה הָ הָ הָ ממִמִמִִמטּטּטּּטָָ ְ ְׁ ההההַַהששששּשּּשׁׁׁ ַנַנַנתתתת ְ ְׁ שש ש ש שש ְשְְְׁ ע עַ עַ עַ עַ עַ עַ ַבַ בֶ בֶ בֶ בֶ בֶ בֶ ֶ ּׁ ּׁ ּשׁׁ שַ שַ שַ שַ ההההההההההשששַ

ככָככָכָכָָכלללללללל ְְּּ ב בבבבב ב ּבְ יָךךָךָךָָך יֶ יֶ יֶ לל-ל-ל-ל-ל-ל-לקֹקֹקֹקֹקֶֹקיֶ אֱאֱאאאאֱאֱֱא הההההההה''' ְְיייייְְיָבָבָבבָָבֶרֶררֶררֶֶרכְכככְכְכְְכךָךָךָךָךךךָָך ההַהַהַהַַהֶּזֶּזּזֶּזּזֶּזּזֶּזההההההה ָבבבָבָבָָברררר ָּ ּדָ דדדַ הההההדַ ל לַ ַללַ לְ ְגלְ גגִ בבּבּּבִ ייי כככִכִִּּ ֹולֹולֹולֹו ָךָ ךְ תתתִִתתּתּתּּתךךְ בבְבְּ לְלְלְלבָבָבבָָבבבבְְבךךָך ֵיֵיֵירַררַַרעעעע וְוְְולֹלֹלֹלֹאאאא ללל ל לֹוֹוֹוֹו ן ןֵ ןֵֵ תתּּתֵ תתתתִתִִִּּּּ תֹוןֹוןֹוןֹוןֹון תָ תָ תתָ תָ תתָ נננננָנָָ חחֵחחחֵחֵחחֵחֵחֵֵחטטטְטְטְטְטְטְטְְטאאאאאאאאא׃אאא׃א׃א׃א׃
׃ ׃׃ָ ָך׃ָ ךֶ ֶדךךֶ דדָ יייָידָ ח חחַ חַ ַלחַ לְ לְ מִמִממִמשששׁשׁשׁׁשללְ וּוווּוּוּוּּובבְבבְבְבְבְְבככֹכֹכֹכֹכֹללללל ָךָָ ךֶ ךֶ ךֶ ךֶ ךֶ ךֶ ךֶ ַמַמַממַמַמממַממַַמעֲעֲעֲעֲעֲעֲֲעששששששׂשׂשׂׂשֶ

אאא-א-א-א-י)י)י)י)י) טוטוטוטוטו,,,, (((((דבדבדבדבדברייריריריםםםםם
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שמיטת כספים 

הקרקע  חובת  ולא  הגוף  חובת  שזו  כיוון  לארץ,  בחוץ  גם  נוהגת  כספים  שמיטת 
(שו"ע חו"מ סז, א; ועי"ש ברמ"א).1

השמטת האדם או אפקעתא דמלכא
פסוקי התורה מטילים על המלווה חובה מעשית: "שמוט כל בעל משה ידו". גם 

המשנה (י, ח-ט) מדגישה עניין זה:

המחזיר חוב בשביעית, יאמר לו: משמט אני. אמר לו: אף על פי כן — יקבל 
ממנו… המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנו.

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול נמצאים בשו"ע בחלק חושן משפט סימן סז. בפרקנו, סתם   1
הפניה לשו"ע ולנושאי כליו מתייחסת לסימן זה.

על הספר 'שבת הארץ'
הספר "שבת הארץ" נכתב על ידי מרן הרב קוק זצ"ל. 
הספר נכתב לפי סדר הלכות שמיטה ויובל ברמב"ם. 

בספר סוקר הרב קוק את הדעות, אך מוסיף בקצרה עומק 
וחידוד רב להסבר השיטות ולפסיקת ההלכה למעשה. 

הרב זווין כתב על הספר שבת הארץ (אישים ושיטות, עמ' 
228): "בספרו שבת הארץ, העמיק־הרחיב הרב בכללותיה 
ופרטותיה של ההלכה, ולא הניח דבר גדול ודבר קטן מדיני 

השמיטה שלא ברר לאשורו".  
בספר זה מתברר שהרב קוק איננו מקל בהלכות שמיטה. 

אדרבה, הרב קוק מחמיר גדול בהלכות שמיטה, יותר מהחזו"א ומרוב הפוסקים. 
אמנם, הרב חיזק את היתר המכירה, שהיה נהוג עוד לפניו, ובכך נדון בהמשך.

הספר "שבת הארץ" יצא שוב בשנת תשנ"ג, במהדורה חדשה, על ידי מכון התורה 
והארץ, בתוספת הערות ומקורות המוסיפים רבות ללימודו של הספר. 

הרב הקדים מבוא מחשבתי חשוב לשבת הארץ, ובו הוא מבאר את משמעותה 
השמיטה, ומתייחס בסופו גם להיתר המכירה מבחינה מחשבתית. כידוע, לשונו של 

הרב קוק בספרי המחשבה שלו — קשה ומיוחדת. אולם, בספרי ההלכה טרח הרב קוק 
לכתוב בלשון ברורה, וכך כתב עליו הרב זווין (שם):

"הספר [שבת הארץ] הוא פנינה יקרה בספרות ההלכה בכלל, ובספרות השמיטה 
ביחוד... ולא הרי סגנונו של הרב ב'שבת הארץ'... כהרי סגנונו במחשבה. בדברי 

המחשבה סיגל לו הרב סגנון ספרותי נהדר ועז־הביטוי, אבל לא קל להבנה. ואילו 
בהלכה — סגנונו בהיר ושוטף, ואופן ההרצאה נוח ומוסבר יפה יפה".
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דיני שמיטת כספים  ·  "שמוט כל בעל משה ידו" — מהות החיוב 

לומר  החובה  במשמעות  נחלקו  הראשונים  כח).  (ט,  הרמב"ם  גם  פסק  וכך 
אלו  מילים  לומר  צריך  שהמלווה  העובדה  (קסד),  היראים  לדעת  אני":  "משמט 
חובות,  שמיטת  של  מעשה  לעשות  מהאדם  דורשת  שמצוות "שמוט"  מלמדת 
והאמירה היא ששומטת למעשה את חוב. ללא אמירה זו, החוב אינו נשמט, והלווה 

עדיין צריך להשיבו, אם כי המלווה עובר בלאו ובעשה.2
תלויה  אינה  כספים  ששמיטת  וכותב  היראים  על  חולק  קח)  (ד,  זרוע  האור 

במעשה האדם, אלא התורה השמיטה את החובות:

אפילו הוא תובעו בב"ד לפרוע ואומר איני משמט, לא יחוש הלווה על דבריו, 
היינו  אני',  'משמט  המלווה  למימר  דבעי  והא  השמיטתו…  שהתורה  מפני 
היכא שהביא הלווה את חובו צריך המלווה לקיים המצווה ולומר 'משמט אני'.

אם כן, המשנה אינה מתארת את אופן השמטת החוב, אלא מציאות שנוצרת 
לאחר מכן, כאשר הלווה בא לפרוע את חובו; עצם השמטת החוב נעשית ללא 
מעשה האדם אלא על ידי הפקעת התורה.3 בדומה, גם הרמב"ן כותב (הובא בתשובת 
הרא"ש כלל עז, ד) כי "שביעית משמטת המלווה ומפקעת שעבודה לגמרי, ואפילו 

בא המלווה לעבור על דברי תורה ולתבוע חובו לאחר שביעית, הלווה פטור", וכתב 
המנחת חינוך (שם) שזו דעת רוב הראשונים.4 לפי זה, אם המלווה בכל זאת יגבה 
את חובו מכוח היותו בעל חוב, הרי שבנוסף לאיסורי השמיטה הוא יעבור גם על 

איסור גזל.5
(כדעת  החוב  על  לוותר  מעצמו  יצטרך  שהאדם  בכך  הגיון  ישנו  אחד,  מצד 

אולם, הלווה יכול לקבול על כך בפני בי"ד, ובית הדין יכפה את המלוה לקיים את המצווה, שכן   2
במצוות עשה "מכין אותו עד שתצא נפשו".

לפי זה, משמעות הציווי "שמוט כל בעל משה ידו" היא שעל האדם להניח את החוב מושמט   3
מבלי לתבוע אותו (אך עיין בדברי ר' אביגדור הכהן (מרדכי גיטין, שפ), מהם יתכן שעולה הגדרה 

מעט שונה).
מחלוקת זו מזכירה את מחלוקת המבי"ט והבית יוסף לגבי הפקרת פירות שביעית, האם היא   4
תלויה בהפקרת האדם או שמא הקב"ה הוא שמפקיר את השדות (ראה לעיל עמ' קקק). אולם, 
אין קשר הכרחי בין המחלוקות, ואף הסוברים שהפקרת הפירות נעשית בידי אדם, יכולים לסבור 

ששמיטת כספים נעשית מכוח אפקעתא דמלכא, ולהפך.
נפקא מינות נוספות: א. מי שגבה הלוואה בניגוד לציווי התורה, ומת — לדעת רוב הראשונים,   5
גובים את החוב מן היורשים, כדין גזל, ולדעת היראים אי אפשר לגבותו, שכן הכסף באמת שייך 
ליורשים (שהרי אביהם לא שמט את החוב), ולא ניתן לכפות את היורשים לקיים את המצווה 
המוטלת על אביהם (כמובן, ראוי שיוותרו על החוב); ב. במקרה של ספק האם חוב מסוים צריך 
להישמט, לפי רוב הראשונים הכסף יישאר אצל הלווה, שכן המוציא מחברו עליו הראיה, ואילו 
לפי היראים, המלווה הוא המוחזק והכסף בודאי שלו, ויש רק ספק לגבי המצווה, ואם כן במצב 
שבו שמיטת כספים תהיה מדרבנן בלבד (ראה להלן), יש לנקוט לקולא (וכן כתב בשער משפט, 
חו"מ סז, א). אולם, יתכן שכל הראשונים יסכימו שיש לנקוט לקולא במקרה זה, כיוון שהספק 

היסודי הוא בדין דרבנן (ובזה נוקטים לקולא), והדין הממוני הוא רק נגזרת שלו. ואכמ"ל.
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היראים): התורה מחנכת את האדם, שיבוא מעצמו וישמט את החוב. אך נראה 
הוא  היסוד  החוב;  על  וויתור  איננו  שמיטה  של  שהיסוד  הבינו,  הראשונים  שרוב 
בכך שהמלווה מגלה שלא הוא הבעלים על הכסף אלא הקב"ה — ולכן החוב פוקע 
מעצמו.6 דבר זה קשור בודאי לטעם היסודי ביותר של השמיטה — "כי לי הארץ" 

(ראה לעיל עמ' קקק), וכך כתב הרש"ר הירש (דברים טו, א):

זו תמצית המצווה: כל שנה שביעית היא שנת שבת המכריזה שה' הוא אדון 
הארץ ובעליה. במשך אותה שנה האדם משבית את שלטונו על האדמה… כאן 
מוסקת עוד מסקנה אחרונה מזכות בעלותו של ה' על אדמתנו: ברגע ששנת 
השבת מסתלקת, עלינו להבין ולהודות שה' הוא גם אדון על כל רכושנו; וזו 
החובה המוטלת עלינו בשם ה' שכל גבעול בארץ הכריז על שלטונו במשך 
שנה תמימה: למען ה' עלינו לשמט כל חוב שאנו זכאים לו אם כבר הגיע זמן 
פרעונו אלא שעדיין לא נפרע… רשאים אנחנו לומר ששמיטת כספים איננה 

אלא מסקנה של שמיטת קרקע.7

כאמור, אם המלווה שמט את חובו, ובכל זאת הלווה עומד על כך שהוא יחזיר 
את החוב, רשאי המלווה לקבל את פרעון החוב, ועל כך אמרו חז"ל: "המחזיר חוב 

בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו".

"וזה דבר השמיטה" — פרטי הדינים
 זמן ההשמטה

התורה אומרת (דברים טו, א) "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה". פסוק דומה מצאנו 
לעניין מצוות הקֵהל: "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות" (דברים 

אף  על  כי  מופיע,  התלמודים  בשני  והירושלמי.  הבבלי  בין  מעניינת  מחלוקת  יש  זה,  בהקשר   6
שהמלווה חייב לשמוט את חובו, הוא יכול "ללחוץ" על הלווה לשלם את החוב. עם זאת, יש הבדל 
באופן שבו "רומז" המלווה על רצונו: הירושלמי כותב (י, ג), שכאשר המלווה אומר "משמט אני", 
הוא יכול לעשות זאת "בשפה רפה והימין פשוטה לקבל". לעומת זאת, הבבלי כותב (גיטין לז:) 
שהמלווה יכול לתלות את הלווה על עץ, עד שיחזיר לו את חובו (כך פירש רש"י שם). מסתבר, 
לפי  מעשי:  ביטוי  לידי  לבוא  הקב"ה  של  בבעלותו  ההכרה  צריכה  כמה  עד  היא  שהמחלוקת 
הירושלמי, האדם צריך בפועל להכיר בכך שאינו יכול לגבות את חובו, ולכן הוא יכול רק לרמוז 
למצווה על רצונו; ולעומת זאת לפי הבבלי, די בכך שהאדם יודע שאין זו זכותו לגבות את החוב 
כרגיל בכדי להכיר בכך שהקב"ה הוא הבעלים, ולכן יש לו זכות לגרום לגביית החוב אפילו בצורה 
אלימה (אולם, הרא"ש (גיטין ד, יט) פירש את דברי הבבלי בדומה לירושלמי. ועיין מנחת אשר 

שביעית טו, ה, ואכמ"ל).
להלן (עמ' קקק) נעמיק בהבנת משמעותה של שמיטת כספים.  7
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לא, י). הגמרא (ערכין כח:) לומדת מכאן ששמיטת כספים נוהגת בסופה של שנת 
השמיטה, וכך פסק הרמב"ם (ט, ד).8

אולם הרא"ש (גיטין ד, יח-כ) מצטט את דברי התוספתא (ח, י), שממנה עולה 
ששביעית משמטת בתחילתה: "אימתי כותבים פרוזבול? ערב ר"ה של שביעית".9 
של "לא  הלאו  אך  בסופה,  אלא  משמטת  השביעית  אין  שאמנם  הרא"ש,  וביאר 
יגוש" מתחיל כבר בתחילת השביעית. לכן, כבר מתחילת השביעית אסור לדרוש 

את החוב, אך אם נתן לו הלווה מעצמו — אינו צריך לומר "משמט אני".10
רוב הראשונים כתבו למעשה כפשט הגמרא, וכך פסק להלכה השו"ע (סעיף 
ל), ששביעית משמטת בסופה. לכן, מותר לגבות כל חוב בשנת השמיטה, גם אם 
נוצר בשנת השמיטה, אבל אסור לגבות חוב לאחר השמיטה, בין אם החוב נוצר 
בסוף  הפרוזבול11  את  לעשות  יש  זאת,  לאור  לכן.  קודם  נוצר  אם  ובין  בשמיטה 
חודש אלול של השמיטה. יש הנוהגים לחוש לדעת הרא"ש ולעשות פרוזבול גם 

לפני השמיטה (שו"ע הרב הלכות הלוואה, לו).12

החובות הנשמטים — עקרונות
הגמרא (מכות ג:) מביאה מחלוקת בשאלה האם שביעית משמטת הלוואה שמועד 
הפירעון שלה חל רק לאחר שנת השמיטה ("המלווה את חבירו לעשר שנים"), ולא 

והטעים הרד"צ הופמן (דברים טו, א-ג), "ששמיטת כספים צריכה להיות דווקא בסוף השנה…   8
שכן העני שלא קצר השנה, אין ביכולתו לשלם את חובותיו, ונימוק זה אין כוחו יפה אלא בסוף 
השנה, מה שאין כן בתחילתה, אשר זה עתה קצרו את הקציר השנה הששית ואין כל נימוק 

לשמט חובות".
מוצאי  של  ר"ה  היא "ערב  צח)  לרמב"ן,  (מיוחסות  והרשב"א  שם)  (בתוספתא  הגר"א  גירסת   9

שביעית", ואם כן התוספתא תואמת לדברי הגמרא.
אלא  משמטת  שביעית  דאין  ילפינן  דקרא  הפסוקים: "מפשטיה  מן  זו  חלוקה  מדייק  הרא"ש   10
בסוף  אלא  שאינו  השמיטה" —  דבר  וזה  שמיטה,  תעשה  שנים  שבע  "מקץ  כדכתיב  בסופה, 
השבע — "שמוט כל בעל משה ידו"; אבל מיד כשהתחילה שנת השמיטה אין בית דין בודקין 
לגבות שום חוב, וגם המלווה בעצמו אין לו ליגוש הלווה, דכתיב "לא יגוש את אחיו ואת רעהו 
כי קרא שמטה לה'" — מיד שנכנסה השמיטה לא יגוש, אבל אם יפרע הלווה מעצמו אין צריך 
לומר משמט אני". גם לדעת האבן עזרא (דברים טו, א), פירוש הביטוי "מקץ שבע שנים" הוא 

בתחילת השנה השביעית.
שטר המונע את השמטת החובות — ראה להלן עמ' קקק.  11

כן נוהג מו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א, וכן נהג הגרי"ש אלישיב (שבות יצחק פרוזבול עמ' יב).   12
אולם, עיין בשו"ת חת"ס (חו"מ נ), שתלמיד אחד רצה להחמיר ולעשות פרוזבול בסוף השנה 
השישית, והחת"ס ענה לו שמורו הרב נתן אדלר לא נהג כן (אך עיין שו"ת חת"ס או"ח טו (בסופו), 
ובציץ אליעזר ט, כט אות א, ואכמ"ל), וכמו כן כתב הרב קנייבסקי (דרך אמונה על הרמב"ם 
שם, ציון ההלכה סקמ"ד) שהחזון איש לא נהג לעשות פרוזבול בערב השמיטה, וכן דעת הרב 
עובדיה יוסף (חזון עובדיה פרוזבול עמ' ז). כמובן, גם מי שכתב פרוזבול לפני השמיטה, צריך 
לעשות פרוזבול נוסף לפני סוף השמיטה, עבור החובות שניתנו בשביעית עצמה לאחר כתיבת 

הפרוזבול.
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מכריעה. לדעת ריב"א ור' אליהו הזקן (הובאו ברא"ש מכות א, ג), להלכה שביעית 
נשמטת  אינה  כזו  הלוואה  שם),  (תוס'  ר"ת  לדעת  אולם  זה,  חוב  גם  משמטת 

בשביעית. זו גם דעת הרמב"ם (ט, ט) ורוב הראשונים, וכך פסק השו"ע (סעיף י).
טעם הדבר מבואר בגמרא: "אף על גב דאתי לידי לא יגוש, השתא מיהא לא 
קרינן ביה לא יגוש". כלומר: האיסור "לא יגוש" מונע ממי שבידו היכולת לגבות את 
חובו, לעשות זאת. בהלוואה שמועד פרעונה עוד לא הגיע, כיוון שבסוף השמיטה 
לא יכול המלווה לתבוע את חובו, ממילא לא שייך לגביו האיסור "לא יגוש"; ומכיוון 

שלא מתקיים בו האיסור של "לא יגוש", לא מתקיים בו העשה של שמיטה.
מדוע נשמטים רק חובות שזמן פירעונם חל בשמיטה? ניתן להבין, שהתורה 
ביטלה רק את החזרת החוב, אך לא ביטלה חובות בצורה סתמית. לכן, רק אם 
בסוף השמיטה הגיע זמן הפירעון, נוצרת מציאות של "החזרת חוב" וממילא דבר 

זה מתבטל. 
אולם, ניתן להוסיף הסבר על דבר זה: מחד, בשמיטת הכספים יש מגמה של 
עזרה לחלשים, של הזדמנות להתחלה חדשה עבור אלה שנפלו. מאידך, ההלכה 
קובעת שכאשר אדם יכול להחזיר את ההלוואה — כך יעשה, וששמיטת כספים לא 
תחנך אותו חלילה לחוסר אחריות. לכן, כל עוד לא הגיע זמן הפירעון, אין שום 
סיבה שהחוב יתבטל, שהרי אנו מקווים ומצפים שהלווה יחזיר את הלוואתו. רק 
לאחר שהגיע זמן הפירעון, והלווה לא הצליח להחזיר את החוב, מגיעה המצווה 
המיוחדת של שמיטת כספים, המבטלת את החוב, ובכך מאפשרת לו להתחיל 

חיים חדשים, מאפשרת לו לעמוד על רגליו.

במשנה (י, א) מופיע מקרה נוסף שבו השביעית אינה משמטת:

הקפת החנות אינה משמטת, ואם עשאה מלווה הרי זה משמט.

שמא  או  הקודם,  הכלל  של  יישום  מהווה  זו  משנה  האם  נחלקו,  המפרשים 
מתחדש בה כלל נוסף. הרמב"ם מפרש (פירוש המשניות שם), שהקפת החנות אינה 
משמטת "לפי שאינו כדרך החובות, שלא מכר בעל החנות מה שמכר כדי שיהא 
חוב". כלומר, רק חוב שנובע מהלוואה נשמט בשביעית, ולא חוב שהוא תוצאה 
של עיסקת מכירה.13 כך מבואר גם בספרי (דברים קיב), המביא סוגים שונים של 

חובות ומדגיש שרק חוב שנוצר כתוצאה מהלוואה, נשמט:

אולם, "אם עשאה מלווה", דהיינו הצדדים הסכימו שהחוב יחשב כהלוואה, שוב נשמט החוב   13
בשביעית. לדעת הרא"ש (גיטין ד, יז), "זקיפת מלווה" היינו כאשר בעל החנות קובע זמן ספציפי 
לפירעון, ולדעת המרדכי (שבועות תשפ), גם סיכום החובות בפנקס נחשב כ"זקיפת מלווה". 

הרמ"א (סעיף יד) הביא את שתי הדעות ולא הכריע.
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יכול אף בגזילה ובפיקדון? תלמוד לומר 'משה ידו'… יכול שכר שכיר והקפת 
החנות? תלמוד לומר 'אשר ישה ברעהו'.

כך פירשו גם הב"ח (אות יט), הלבוש (סעיף יד), התומים (סקט"ו) ופאת השולחן 
(כט, סק"ל),14 וכן דעת הרב עובדיה יוסף (חזון עובדיה פרוזבול עמ' לה-לו).

הכסף משנה (ט, יא; ובבית יוסף סעיף יט) חולק על הסבר זה וכותב שכל חוב 
נשמט, בין בדרך הלוואה ובין בדרך מכר. לדעתו, הקפת החנות אינה נשמטת מפני 
שזהו חוב שרגילים שלא לפרוע עד שנה או שנתיים, וכיוון שכן, זמן הפירעון אינו 
חל בשביעית וממילא אין השביעית משמטת אותו.15 לפי זה, אין כאן עקרון חדש, 
אלא יישום של העקרון הקודם, הקובע כי חוב שאי אפשר לתבוע בסוף השמיטה, 
איננו מתבטל. התוס' יו"ט (שביעית י, ב), הסמ"ע (סקכ"ו) ושו"ע הרב (הל' הלוואה, 
לט) הסכימו לדברי הבית יוסף. וכיוון שכן, הלכה למעשה, יש לעשות פרוזבול גם 

עבור חוב לחנות שזמן פרעונו חל לפני סוף השמיטה.

החובות הנשמטים — מקרים שונים
העקרונות  ביטוי  לידי  באים  שבהם  מעשיים  מקרים  מספר  בקצרה  כעת  נסקור 

שציינו לעיל, ושיקולים נוספים:

משכורת: המשנה מוסיפה (שביעית שם), שבדומה להקפת החנות, גם "שכר א. 
שכיר אינו משמט, ואם עשאו מלווה הרי זה משמט", וכך פסק השו"ע (סעיף 

לדעתם, זו גם דעת השו"ע (סעיף ד), שכתב "שאין שביעית משמטת אלא מלווה". אמנם, יתכן   14
שכוונתו היא שהשביעית אינה משמטת פקדון, אך חוב כספי נשמט בכל מקרה, אפילו אם לא 
נוצר כתוצאה מהלוואה. וכפי שנראה בסמוך, הבית יוסף סבור ששביעית משמטת גם חובות 

שאינם תוצאה של הלוואה, ואם כן יש יתרון לפירוש השני.
גם אם בפועל ההרגל הוא לשלם בתקופות קצרות יותר, כיוון שהתקופה הרשמית לפירעון איננה   15
קצרה, הרי זה כאילו המוכר קבע לו זמן לאחר השמיטה ואין החוב נשמט (אולם לפי זה, כאשר 

תקופת הפירעון קצרה ומוגדרת, החוב יישמט).

ר' ישראל משקלוב (פאת השלחן)
נולד בערך בשנת ה'תק"ל [1770]. נחשב מתלמידי הגר"א (למרות 

שלמד אצלו רק בשנתו האחרונה של הגר"א). עלה לארץ בשנת 
ה'תקס"ט [1809], בראש תלמידי הגר"א. ספרו "פאת השלחן" על 

מצוות התלויות בארץ, נחשב כאחד הספרים החשובים בנושאים 
אלו. תשומת לב מיוחדת נתן לנושא השמיטה שמבואר בעמקות 

בספר זה. נפטר בשנת ה'תקצ"ט [1839].
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(שזמן  הראשון  העקרון  מן  נובע  הדבר  האם  הפוסקים,  נחלקו  כאן  גם  טו). 
הפרעון הוא לאחר השמיטה) או מן העקרון השני (שלא מדובר בחוב שהוא 

תוצאה של הלוואה).
כיום, במציאות רגילה ניתנת משכורת בכל חודש, ואם כן משכורת שהגיע 
זמן נתינתה לפני סוף השמיטה וטרם שולמה, לפי הבית יוסף והסמ"ע תישמט, 
פרוזבול  לעשות  יש  לכתחילה  לכן,  תישמט.  לא  והתומים  הב"ח  לפי  ואילו 

במקרים כאלו. 

צדקה: הרשב"א כותב (ב"ק לו: ד"ה מהא), שמי שחייב מעות לקופת הצדקה, ב. 
על  המופקד  הוא  הדין  שבית  היא  לכך  הסיבה  בשביעית.  נשמט  אינו  חובו 
קופות הצדקה, כך שחובות לקופת הצדקה הם כחובות המסורים לבית דין, 
שאינם נשמטים (שו"ע סעיף כח, וסמ"ע סק"נ). ויש להטעים, שלגבי אדם פרטי 
אולם  הכסף;  על  בעלים  הוא  שאין  להראות  כדי  החובות  בשמיטת  צורך  יש 
כאשר מדובר על כספי צדקה, הממונים עליהם אינם הבעלים, ולכן אין צורך 

בשמיטת החובות.
קופות גמ"ח — בשו"ת יחוה דעת (ד, סד) נטה הגר"ע יוסף לומר שדין קופות 
גמ"ח כדין קופות צדקה, ולכן מעיקר הדין אין צורך בכתיבת פרוזבול על חובות 
אלו, אך סיכם ש"מכל מקום נכון לממונה על קופות גמילות חסדים שיכלול 

קופות אלו בשטר פרוזבול של הלואותיו הפרטיות".

חסכונות בנק: במצב הלכתי תקין, חסכונות בבנק אמורים להיות תחת "היתר ג. 
עיסקה". בדרך כלל, משמעותו של היתר עיסקה היא שחצי מהחסכון המופקד 
בבנק נחשב כהלוואה, וחצי כפקדון.16 השו"ע פוסק (סעיף ג) שבהיתר עיסקה, 
החצי הנחשב כמלווה נשמט בשביעית, אולם הרדב"ז סבור (ד, ריד) שהיתר 

עיסקה כלל אינו נשמט:

מסתברא דאין השביעית משמטת העיסקא כלל, דקושטא דמלתא לאו 
מלווה היא, אלא דרבנן עשאוה פלגא מלווה ופלגא פיקדון דטבא לתרוייהו, 

אבל לא לעניין דתשמטנו שביעית.

לכתוב  צריך  (ולפיכך  נשמטים  שבבנק  החסכונות  האם  השאלה  לכאורה, 
עליהם פרוזבול) תלויה במחלוקת זו — לפי השו"ע צריך פרוזבול, ולפי הרדב"ז 

לא צריך.
אולם, יתכן שיש טעם אחר מדוע החסכונות אינם נשמטים. בעלי הבנקים 

העסקה נעשית באופן זה, כדי שאם הכסף הופסד באונס, שבו שומר פטור, הלווה יהיה חייב   16
להחזיר את הכסף מדין הלוואה.
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אינם אחראים באופן אישי על החובות של הבנק (שהרי בנק הוא חברה בע"מ), 
כך שהחוב אינו מוטל על אדם מסוים אלא על חברה מסחרית — הבנק. יתכן 
שחובות כאלו, שאינם כלפי אדם פרטי, אינם כלולים בציווי התורה, שכן התורה 
מצווה: "את אחיך תשמט ידך" — ולא ישות עצמאית של חברה. כך עולה מדברי 

הרוגוצ'ובר (שו"ת צפנת פענח, קפד):

והנה בגדר הבנק, לא נקרא דבר מסוים רק דבר של צורה ולא חומר, כי גם 
מי שיש להם בנק הם אינם משועבדים בעצמם.

וכן דעת הרב אלישיב (הובא ב"שמיטת כספים כהלכתה", י, הערה א), שמטעם 
זה חובות הבנק אל הלקוחות אינם נשמטים. ניתן להרחיב טיעון זה ולומר, שאף 
חובותיו של האדם אל הבנק אינם נשמטים, שכן אין זו הלוואה שניתנה על ידי 
"אחיך" אלא ע"י ישות עצמאית, שלא חלה עליה מצוות שמיטת החובות. על אף 
האמור, רבים סבורים שבנק אינו נחשב כישות עצמאית אלא כשותפות, ואם 
כן מצוות השמיטה חלות עליו כמו על כל אדם אחר (יחוה דעת שם; מנחת יצחק 
ג, א).17 למעשה, בודאי ראוי לכתחילה לעשות פרוזבול גם עבור החסכונות בבנק.

צ'קים: צ'ק דחוי, שזמן פרעונו חל לאחר שנת השמיטה, אינו נשמט, שכן הלווה ד. 
איננו יכול לפורעו בסוף השמיטה (עיין שו"ת אג"מ, חו"מ ב, טו ד"ה והנה אם). צ'ק 
שהגיע זמן פרעונו לפני סיום השמיטה (ולא נפרע) — הדבר תלוי בהבנת מעמדו 

ההלכתי של צ'ק,18 ולמעשה יש לעשות פרוזבול גם עבור צ'ק זה.

ישנם שיקולים נוספים מדוע חסכונות בבנקים לא ישמטו. כפי שכתבנו לעיל, חובות שזמן הפרעון   17
חל לאחר השביעית אינם נשמטים, שכן אי־אפשר לתבוע אותם בסוף השמיטה. לכן, חסכונות 
שזמן הפדיון שלהם לאחר השביעית, לכאורה אינם נשמטים. אולם, עדיין יש לדון בדבר, שכן 
בכל עת יש אפשרות לשבור את החסכון (תמורת קנס מסוים), ויתכן שהדבר נחשב כחוב שניתן 

לגבותו בסוף השמיטה.
שיקול נוסף, הבנוי על עקרון דומה, הוא שבערב ראש השנה הבנק סגור ואי אפשר לתבוע 
את החוב, ויתכן שהדבר דומה לחוב שלא ניתן לתבוע בסוף השביעית. ברם, נראה שנימוק זה 
איננו מספיק, כי חוסר האפשרות הוא טכני בלבד ולא מהותי (ועיין שו"ת משנה הלכות ז, רס, 
שהביא סברא זו בשם הרב נויבירט, ודחה אותה). בנוסף, סברא זו אינה מועילה ביחס לחשבון 
"עובר ושב", שכן ניתן להוציא את הכסף בכרטיס אשראי גם בערב ראש השנה, וממילא כספים 

הנמצאים בעובר ושב יישמטו.
[יש עוד מקום להאריך בעניינים אלו — עיין משנת השמיטה ב, עמ' 624, במאמרו של הרב יובל 
שרלו, שדן בשיקולים השונים שהעלנו והסיק לחומרא; ובשמיטת כספים כהלכתה (שביבי אש 

לב), שנוטה להקל ולומר שאין השביעית משמטת חסכונות אלו].
האחרונים נחלקו כיצד להגדיר את מעמדו ההלכתי של הצ'ק (עיין בספר "הצ'ק בהלכה"): לדעת   18
המנחת יצחק (ה, קיט-קכ), צ'ק הוא התחייבות לנתינת כסף. לפי זה, צ'ק שקול לשטר חוב שזמן 
פרעונו חל לפני סיום השמיטה, ולכן הוא נשמט; ולדעת הרב פיינשטיין (אג"מ חו"מ ב, טו) והרב 
אלישיב (פסקי דין רבניים ירושלים ח, עמ' לז), צ'ק נחשב ככסף מזומן שניתן לבעל חוב, ואם 
כן נתינתו נחשבת כפריעת החוב וממילא שמיטת כספים אינה רלוונטית לגביו, ומטעם זה נטו 
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הפן המחשבתי של שמיטת כספים
מדוע שמיטת כספים קיימת דווקא בהלוואה? 

מהו ההגיון בדעות הסבורות שרק הלוואה נשמטת, ואילו חוב שהוא תוצאה של 
כלל,  בדרך  השונים.  החובות  בין  מהותי  הבדל  יש  כי  נראה  נשמט?  אינו  עיסקה 
כאשר אדם נותן כסף לאחרים, הדבר נעשה במסגרת עיסקה דו־צדדית — האדם 
נותן כסף, ומקבל תמורתו משהו אחר. כאשר אדם נותן כסף ללא תמורה, בדרך 

כלל מדובר בנתינת צדקה. 
גם כאשר אדם מלווה את כספו לאחרים, זו נתינה ללא קבלת תמורה. מטרת 
הנתינה היא עזרה בלבד, ולא רווח כספי (כאשר ההלוואה ניתנת ללא ריבית, כפי 
שציוותה התורה). לכן התורה רואה בנתינת הלוואה חלק ממצוות הצדקה (רמב"ם 

מתנות עניים י, ז): 

שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה 
המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או 

ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול.

לכן, דווקא נתינת כסף במסגרת של הלוואה יוצרת מציאות של מעמדות שונים, 
ומדגישה מיהו בעל הממון ומיהו הנזקק. דווקא מציאות של הלוואה, שמכפיפה 
את ראשו של האחד כלפי חברו עד כדי פשיטת יד, היא זו שעלולה להגביה את לבו 
של המלווה ולדכא עד עפר את נפשו של הלווה, ומשום כך באה התורה וקבעה 

כי דווקא חוב שנוצר במסגרת של הלוואה הוא זה שיופקע.19
בהקשר זה, אין כל הבדל בין עני לעשיר — כל הפושט יד ונזקק לחסדיו של 
האחר הופך להיות "עבד לווה לאיש מלווה" (משלי כב, ז), ולכן קבעה התורה שחובות 
הנוצרים מהלוואה, יישמטו אחת לשבע שנים. וכך כתב הרב קוק (עין איה ברכות 

ב, שביעית יב):

התכלית העקרית של שמיטת החוב בשביעית הוא מפני כי קרא שמיטה לד', 
להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שליטת העשירים על העניים, 

להקל הגרש"ז (הובאו דבריו בשמיטת כספים כהלכתה, שביבי אש יג) והרב ואזנר (שבט הלוי ט, 
רצא). למעשה, רבים מן הפוסקים, בהם הגר"ע יוסף (חזון עובדיה עמ' יא) ור' אשר וייס (הובא 
בקונטרס "דרכי הוראה — תמצית הלכות שמיטת כספים ושטר פרוזבול", ב, הערה יב) כתבו 

שיש להחמיר בדבר, וכך כתבנו למעשה.
עצם  אינה  העניות  של  ביותר  הגדולה  שהצרה  ה)  פאה  ב,  ברכות  איה  מדגיש (עין  קוק  הרב   19
העובדה שהאדם חייב כסף למישהו אחר, אלא "צרת הירידה הנפשית של קבלת עזרת אדם 
והיות למשא וסבל על כלל החברה האנושית או יחידה". צרה זו קיימת בוודאי רק בחוב הנוצר 

מהלוואה ולא בחוב הנוצר מעיסקה.
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מפני שהוצרכו להם איזה פעם להלוואה, שהכניעה והעבדות תהי' מוטבעת 
בלב מי שירגיש על עצמו חוב לחבירו "עבד לווה לאיש מלווה", והשעבוד הזה 
עלול להכניע את ישרי לב לפני עשירים תקיפים שיהיו המה המלווים. על כן 

תבוא השמיטה ותתיר אלה החרצובות.

נדגיש, כי הבעיה ב"עבד לווה לאיש מלווה" אינה רק בין האדם לחברו, אלא גם 
בין האדם למקום. התורה קבעה כי "עבדי הם — ולא עבדים לעבדים" (ב"מ י.), כלומר: 
אדם יכול להיות אדון על חפצים ולא על בני אדם. כאשר אדם משעבד את חברו 
והופך למעין "אדון", הרי שהוא מציב את עצמו מעל חברו, ויש בכך סתירה מסוימת 
למלכות שמים ולהכרה באדנותו של הקב"ה. לכן באה שמיטת כספים ומבהירה 

לאדם שאין הוא אדון בצורה מוחלטת, והלווה פטור מלהחזיר לו את חובותיו.
חיזוק לגישה זו ניתן לראות מדברי חז"ל במשנה בשביעית, אותם הזכרנו לעיל. 
בניגוד לפשט הפסוקים המדבר על ביטול מוחלט של החובות, חז"ל אומרים שאם 
ממנו.20  לקבל  המלווה  רשאי  השמיטה,  למרות  החוב  את  להחזיר  מעוניין  הלווה 
יתירה מזאת: המשנה אומרת ש"המחזיר חוב לחבירו בשביעית — רוח חכמים נוחה 
הימנו". כלומר, יש אפילו המלצה ללווים להחזיר את החובות. דין זה לא קיים למשל 
בהלכות ריבית: גם אם הלווה מאוד מעוניין לשלם את הריבית, אסור לו לעשות כך. 

מדוע אם כן מותר (ואף מומלץ) לקבל את ההלוואה בחזרה? 
נראה שבקביעה זו באים חז"ל ואומרים, שאין כוונת התורה בשמיטת כספים 
ורק  אך  היא  התורה  כוונת  פרטי.  רכוש  יהיה  שלא  הם  והמוסר  שהיושר  לומר 
לבטל את יחסי עבד־אדון שנוצרו כתוצאה מההלוואה. לכן, בד בבד עם השמטת 
החובות, באה הקריאה ללווה להחזיר את חובותיו ובכך לחזור לשורת הדין הכלכלית 

והמוסרית.21
אם כן, קיום מלא של שמיטת כספים, מצד שני הצדדים, דורש מהמלווה אך 
ורק שלא לדרוש את חובו, ולהצהיר "משמט אני". הצהרה זו, המשחררת את הלווה 
מלהחזיר את חובו, מסלקת באחת את יחסי העבד והאדון שהיו קיימם בין המלווה 
והלווה, ומעמידה אותם זה מול זה כשווים. כעת, גם אם הלווה יחליט להחזיר את 
חובו, לא יהיה זה מפני שהוא משועבד בגופו ובממונו למלווה, אלא מתוך הכרה 
שהיושר והמוסר מחייבים אותו להחזיר את חובו. בכך נשמרת המסגרת הכלכלית 

מחד, ומאידך מתבטל יחס האדנות של המלווה כלפי הלווה.

ועיין לעיל הערה 6, שלפי הירושלמי מותר למלווה לרמוז על כך בצורה ברורה בזמן השמטת   20
החוב, ולפי הבבלי אף מותר לו להפעיל אמצעי כפייה כלפי הלווה על מנת שיחזיר את החוב 

שנשמט.
עיין בדברי הרב קוק (שם, שביעית יד).  21
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שמיטת כספים — עזרה לעניים
על אף האמור, אין ספק שבשמיטת כספים ישנו פן נוסף הקשור לעזרה לעניים, כפי 
שכתב הרמב"ם (מורה נבוכים ג, לט). עניין זה עולה בבירור מן הפסוקים, המזכירים 
שוב ושוב ביטויים של עזרה וחסד ("…אשר ישה ברעהו, לא יגש את רעהו ואת 
אחיו… ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך"), מבלי לציין עקרון כדוגמת "כי לי 
הארץ", המופיע בשמיטת קרקעות.22 זאת בנוסף למיקומה של הפרשה בתוך סדרת 

פרשיות שעניינן הוא נתינת כספים לעניים (מעשרות; הלוואה; הענקה לעבד). 
מכאן, ששמיטת כספים אינה נוגעת רק להכרה באדנותו של הקב"ה, אלא היא 
ה'  באדנות  ההכרה  בעוד  אולם  השמיטה.  של  החברתי־סוציאלי  בפן  גם  עוסקת 
התייחסה לכל ההלוואות, ללא קשר לזהות המלווה והלווה, מסתבר שהפן החברתי 

בא לידי ביטוי דווקא בסוג מסוים של הלוואות.
באופן כללי ניתן לציין שני סוגי הלוואות: יש אדם הלווה כספים כדי לשרוד, 
מפאת עניותו או מחמת משבר כלכלי פתאומי שאליו הוא נקלע; ויש מי שאינו 
כאשר  רווחים.  ולייצר  להשקיע  מנת  על  הלוואה  לוקח  והוא  כלכלית,  במצוקה 
אדם נמצא במצוקה כלכלית, התורה רוצה לאפשר לו להתחיל מחדש. מחיקת 

ההלוואות מאפשרת מהיום לעמוד על הרגליים.
ככלל, התורה איננה סוציאליסטית כי אם קפיטליסטית: היא מאפשרת מסחר 
חופשי, ללא הגבלות, כך שככל שאדם מצליח יותר בעבודתו כך הוא ירוויח יותר. 
יחד עם זאת, התורה אינה "מפקירה" את העניים והחלשים, ובמצוות רבות מחייבת 
את החברה לדאוג להם, הן ברמה האישית והן ברמה הכלכלית, ולכן יש בה מצוות 
רבות של עזרה וחסד: צדקה, הלוואה, מעשר עני, מתנות עניים ועוד. מצוות אלו 
באות לתקן את העוול שעלול להיווצר בשיטת כלכלה קפיטליסטית, כך שהאיזונים 

שמציבה התורה מייצרים חברה צודקת ומתוקנת.23 
במובן זה, שמיטת כספים היא חלק ממעגל העזרה שהתורה מחייבת אותנו 
להושיט. העזרה הראשונית באה לידי ביטוי בחובת ההלוואה — "אם כסף תלווה את 
עמי", ובמקרה שבו הלווה אינו מצליח להחזיר את חובותיו, מחייבת אותנו התורה 
להושיט עזרה נוספת, ופעם בשבע שנים לשמוט את החובות. באופן זה יתאפשר 

מעניין לציין, שהשורש "שמט" מופיע בשמיטת קרקעות רק בהקשר של הדאגה לעניים ולזולת.   22
בפסוקים המתייחסים להכרת אדנותו של הקב"ה, השנה השביעית מכונה "שבת לה'".

יוכל  אדם  מכך:  יותר  לומר  אף  ניתן  ואולי  ל"צדק".  שבין "צדקה"  הקשר  רומז  שלכך  מסתבר   23
להרוויח כמה שרוצה, בתנאי שיידע לעזור לנזקקים. אם אדם איננו עוזר, הרי שגם הכסף שיש 
לו איננו בצדק. וכבר פירש אור החיים (שמות כב, כד) את הפסוק "אם כסף תלווה״ — אם יש לך 
כסף יותר מכפי צרכיך עד שאתה יכול גם להלוות, דע כי "את העני עמך" — את חלקו של העני 

אתה מחזיק.
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לחייבים להתחיל מחדש, להיות בלתי תלויים באחרים, ולאפשר להם ולחברה חיים 
תקינים ובריאים יותר.

לפי הבנה זו מסתבר, שכאשר אדם נמצא במצב שבו הוא יכול להחזיר את 
הכסף, ובמיוחד בהלוואה שניתנה לקניית ציוד נוסף (מכונית וכדומה) — אין סיבה 
לקחת  ויידע  אחראי,  יהיה  שהאדם  עניין  יש  אדרבה,  הכסף.  את  יחזיר  לא  שהוא 
אחריות על מעשיו. במקרה זה, אמנם ההלוואה עשויה להימחק, אבל בהחלט יש 
עניין להחזיר את ההלוואה, ואף המלווה רשאי לרמוז לכך — "והימין פשוטה לקבל" 

(ירושלמי י, ג). 

הסבר זה מאיר באור חדש גם את תקנת הפרוזבול (בה נדון להלן). כיוון שהלווה 
איננו יודע האם המלווה יעשה פרוזבול אם לאו, הוא יתאמץ מאוד להשיג את הכסף 
על מנת לפרוע את חובו. באופן זה יצר הלל מתח ואיזון נכונים ביחס לשמיטת 
כספים. מחד, חוסר הידיעה אם יהיה פרוזבול יגרום לכך שהלווה יעשה מאמץ 
להחזיר את חובו, ומאידך, אם באמת לא תהיה לו אפשרות להחזיר, אנו מקווים 

שהמלווה אכן לא יעשה פרוזבול ויוותר על החוב.24
במציאות שלנו, טוב היה ליצור קרן הלוואות המסייעת בעיקר לאנשים שעשויים 
בהנחיה  גם  אלא  כסף,  במתן  רק  לא  המסייעת  קרן  שנפלו;  לאלו  אולי  או  ליפול 
לכלכלה נכונה מהיום והלאה (כדוגמת "פעמונים" וכדומה); קרן שמלמדת מצד 
אחד כיצד להחזיר את ההלוואה (ואף עומדת על כך), אך מצד שני, בסיום השמיטה, 
יודעת גם לשמוט את החובות שבהם הלווים באמת ובתמים לא הצליחו להשיב, 

ובכך מאפשרת להם להתחיל חיים חדשים. 

שמעתי מבתי רבקה הי"ו, לאור לימוד משותף של נושא זה.  24
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פרוזבול
 מהו הפרוזבול?

התוצאה הטבעית של מצוות שמיטת כספים עלולה להיות מניעת הלוואות לפני 
השמיטה. על כן שבה והזהירה התורה (דברים טו, ט-י):

השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר, קרבה שנת השבע שנת השמטה 
ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא: נתון 
בכל  א-לקיך  ה'  יברכך  הזה  הדבר  בגלל  כי  לו,  בתתך  לבבך  ירע  ולא  לו  תתן 

מעשך ובכל משלח ידך:

על אף אזהרה זו, המשנה מספרת (י, ג) שהעשירים נמנעו מלהלוות, מחשש 
שחובותיהם ישמטו בשביעית וכספם יאבד לבלי שוב. מצב זה הביא כמובן להרעת 

תנאי חייהם של העניים, ועל כן תיקן הלל תקנה:

פרוזבול אינו משמט, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן: כשראה שנמנעו 
העם מלהלוות זה את זה, ועוברין על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן יהיה 

דבר עם לבבך בליעל וגו'", התקין הלל לפרוזבול.25

הגמרא תוהה (גיטין לו.) כיצד עקר הלל דין דאורייתא,26 ומביאה שני תירוצים: 
לדעת רבא, יש בכוח חכמים לעקור דיני תורה הנוגעים לדיני ממונות, וזאת ע"י 
הכלל "הפקר בית דין הפקר"; ולדעת אביי, תקנה זו התאפשרה מפני ששביעית 

בזמן הזה דרבנן, אך בעת ששמיטת כספים דאורייתא, לא ניתן לעשות פרוזבול.
בדרך כלל פוסקים כרבא במחלוקתו עם אביי (פרט ליע"ל קג"ם), ובכל זאת 
מדרבנן.27  שהשמיטה  בזמן  אלא  מועיל  פרוזבול  שאין  טז)  (ט,  הרמב"ם  פסק 

הגמרא מסבירה (גיטין לו:) מהו פרוזבול: "מאי פרוסבול? אמר רב חסדא: פרוס בולי ובוטי, בולי —   25
אלו עשירים… בוטי — אלו העניים", כלומר: תקנה (פרוס) לטובת העשירים והעניים, "עשירים 

שלא יפסידו ועניים שלא ינעלו דלת בפניהם" (לשון רש"י שם).
בנוגע לבעיה ה"מוסרית" של ההערמה שבפרוזבול, עיין להלן בנספח "האם היתר מכירה איננו   26
השימוש  את  לאפשר  כוונתה  בחוק",  מותירה "פרצות  התורה  שכאשר  קקק),  רמאות" (עמ' 
בהן בשעת הדחק (עי"ש). ועוד אפשר להוסיף, שכיוון שאחד הטעמים לשמיטת כספים הוא 
הדאגה לעניים (וכמו שכתב הרמב"ם במורה נבוכים, לעיל), הרי שבמציאות שנוצרה, ההקפדה 
על שמיטת החובות תפגע בעניים, בעוד תקנת הפרוזבול תסייע להם, ואם כך יש כאן מימוש 
מסוים של מטרת השמיטה (אם כי, כמובן, זהו מימוש חלקי בלבד). ועיין עוד בחזון עובדיה (עמ' 

מז הערה ג), ובמה שהתבאר לעיל, "הפן המחשבתי של שמיטת כספים".
הכסף משנה מסביר (שם) שהרמב"ם מפרש את הסוגיה כפירוש התוס' (לו. ד"ה מי), הסבורים   27
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הראב"ד (שם) חולק על הרמב"ם וסובר שפרוזבול מועיל גם כאשר שמיטת כספים 
דאורייתא.28

כיצד פועל הפרוזבול?
המשנה מתארת (י, ד) כיצד נעשה הפרוזבול:

זהו גופו של פרוזבול: מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, 
שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. והדיינים חותמין למטה או העדים.

זאת,  שבתקנתו.  והחידוש  הפרוזבול  של  תוכנו  בביאור  התחבטו  הראשונים 
לאור העובדה שמספר משניות קודם לכן, מציינת המשנה (י, ב) מקרה דומה:

כל מעשה בית דין אין משמטין. המלווה על המשכון והמוסר שטרותיו לבית 
דין אינן משמטין.

בשני המקרים נראה, שבעל החוב מוסר את חובו לבית הדין,29 ובכך מונע את 
שמיטתו. מדוע מסירת החובות לבית הדין מועילה? הספרי (דברים קיג) והירושלמי 
(י, א) לומדים זאת מן הפסוקים: "את אחיך תשמט ידך — ולא המוסר שטרותיו 

לבית דין". טעם הדבר מובן: כפי שבארנו, עיקר עניינה של שמיטת כספים נובע 
אינו  האיסור  הדין  לבית  ששייך  בדבר  לכן,  הממון.  על  בעלות  להראות  מהאיסור 

קיים, שכן הדיינים אינם בעלים על החפץ אלא נציגי הציבור.30

כי רבא בא להסביר מדוע לדעת אביי יש לחכמים כח לקבוע שמיטת כספים בזמן הזה, אף 
שמדאורייתא החובות אינם נשמטים, ואין כוונתו לתת טעם אחר לכך שפרוזבול מועיל. אולם, 
כשיטת  מפורש  רבא)  ד"ה  הרי"ף  בדפי  והר"ן (יט.  רבא)  ד"ה  הרשב"א (לו:  רש"י (שם),  בדברי 
כאשר  גם  נוהג  הוא  ולכן  הפקר",  דין  בית  על "הפקר  מבוסס  הפרוזבול  רבא  שע"פ  הראב"ד, 

שמיטת כספים דאורייתא.
ייתכן שמחלוקת זו תלויה בשאלה מהו כוחם של חכמים בהפקר בי"ד — האם הפקר בי"ד מועיל   28
רק להפקיע חובות (ואם כן אין בכוחו לחייב את הלווה לשלם את חובו למלווה, וכדעת הרמב"ם), 
או שמא הפקר בי"ד מועיל גם כדי להקנות ממון לאדם אחר (ואם כן יש בכוח חכמים לחייב את 
הלווה לשלם למלווה, וכדעת הראב"ד). יתכן שחלוקה זו קשורה לשאלה מהו מקור דין "הפקר 
בית דין הפקר" (עיין שו"ת דבר אברהם א, א, ובמנחת אשר גיטין ס-סא). עוד יתכן, שלכו"ע יש 
בכוחם של בי"ד להקנות ממון לאדם אחר, אלא שנחלקו באילו מקומות הפעילו חכמים סמכות 
להשתמש  חכמים  יכולים  המצווה,  של  מוחלט  לביטול  מביא  הדבר  כאשר  האם  לדוגמא:  זו, 

ביכולת זו. ועיין יד רמ"ה (גיטין שם) ומנחת אשר שביעית (טז), ואכמ"ל.
ניתן לנסח את הדברים בשתי צורות: יתכן שהמלווה מוסר את חובו לבית הדין, וכעת בית הדין   29
הוא בעל החוב; ויתכן שהמלווה ממשיך להיות בעל החוב, אלא שהוא ממנה את בית הדין להיות 

שליחיו לצורך תביעת החוב (ועיין שו"ת שבט הלוי ד, קצג אות ב).
ועיין בדברינו לעיל בנוגע לשמיטת חובות לקופת הצדקה ולשמיטת חובות הבנקים, ובהסבר   30

דומה בעניין אוצר בית דין (עמ' קקק).
לא  מועילה  שטרות  שמסירת  נראה  ובמוסר)  ד"ה  ג:  הריטב"א (מכות  שמלשון  להעיר,  [יש 
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אם אכן מסירת שטרות לבית הדין מועילה מדאורייתא, מדוע נצרך הלל לתקנה 
הראשונים  רוב  התורה?  דין  על  בה  הוסיף  הוא  ומה  הפרוזבול,  בעשיית  מיוחדת 

הסבירו שאכן יש קשר בין הדינים, וניסחו זאת בשלוש דרכים:

שכתיבת א.  ועוד),  לב:  גיטין  פט.,  כתובות  ג:,  (מכות  מקומות  בכמה  כותב  רש"י 
הפרוזבול היא־היא מסירת שטרות לבית הדין, ויש זהות מוחלטת בין הדינים. 
מסירת  שגם  שהסביר  איכא),  ומי  ד"ה  לו.  (גיטין  הרמב"ן  גם  נקט  זו  עמדה 
שטרות לבית הדין מועילה מדרבנן בלבד, והפסוקים שהובאו בספרי ובירושלמי 
הלל  של  מתקנתו  משמיטין —  אין  שטרות  מוסר  וכשאמרו  היא,  "אסמכתא 

אמרו".31
תוס' מסבירים (גיטין לו. ד"ה מי), שמבחינה פורמלית הלל לא חידש שום הלכה, ב. 

ומסירת שטרות היתה מועילה גם קודם לתקנתו, מדאורייתא. חידושו של הלל 
היה בכך שהוא ִמיֶסד את מסירת השטרות והפך זאת לנוהל מקובל. עד ימי 
הלל לא היתה מסירת שטרות דרך מקובלת בפועל, ובתי הדין לא היו מוכנים 
לקבל את השטרות (כדי שהחובות ישמטו, כרצון התורה). הלל הפך דרך זו 
למקובלת ופרסם את התקנה, כדי שאנשים ימסרו בפועל את השטרות לבית 

דין, ולא יימנעו מלהלוות.32
לפי הריטב"א (מכות ג: ד"ה ובמוסר), הפרוזבול אכן מבוסס על מסירת שטרות ג. 

לבי"ד, אך הלל תיקן "שלא יהא צריך למסור שטרותיו" בפועל, אלא די במסירת 
מודעה על כך שמוסר שטרותיו לבית דין. שיטה זו נקטו ראשונים רבים, בהם 

מפני שבית הדין הופך להיות בעל החוב, אלא מפני שאנו רואים את החוב כאילו הוא כבר גבוי, 
וכך כתב גם המאירי (גיטין לה: ד"ה והלל): "ומשמסר (שטרותיו) יצאו מכלל לא תגוש, שהרי כל 
שבא במעמד בית דין נגוש ועומד הוא". הביטוי "נגוש ועומד" מוזכר בראשונים ביחס להלוואה 
שיש עליה משכון, לגביה ביארו הראשונים שאינה משמטת מפני שהחזקת המשכון ע"י המלווה 
נחשבת כפרעון מסוים של ההלוואה (עיין רשב"א גיטין לז. ד"ה והא). כאמור, הריטב"א והמאירי 

כותבים שזהו הטעם גם במסירת שטרות לבית הדין. ועיין מנחת אשר שביעית יז, ג].
שו"ת שבט הלוי הסביר (שם אות א), שלדעת רש"י לא יתכן שמסירת החוב לבית הדין תועיל   31
מדאורייתא: "וטעמו פשוט, דכיוון דבי"ד נוגשים עבור המלווה אין לך לא יגוש רעהו גדול מזה… 
ולא סבירא ליה לרש"י דכיון דמסר שטרותיו לבי"ד כבר נגוש ועומד הוא… דסו"ס בפועל עדיין 
עליהם לנגוש. וגם אין לומר כמש"כ מקצת מהראשונים משום דמוסר שטרותיו לבי"ד העמיד 
המציאות  זה  דאין  כיוון  בזה,  מיאנו  ודעמי'  דרש"י  מחובו,  הוא  נסתלק  כאלו  במקומו  הבי"ד 

האמיתית, דסו"ס בי"ד עבור המלווה נוגשים ותובעים".
לפי זה, דיון הגמרא לעיל, כיצד יתכן שהלל עקר את דין התורה, אינו דיון בשאלה הפורמלית   32
כיצד ניתן להפקיע את דין התורה, אלא נסיון להבין כיצד העז הלל ליצור נוהל המביא לביטול 
השמיטה. הקושי בפירוש זה הוא שהגמ' בהמשך (לו:) דנה בשאלה האם תקנת הפרוזבול היא 
תקנה לדורות ומתי ניתן לבטל אותה, ואם אכן נפרש כתוס', שמבחינה פורמלית אין כל בעיה 

בעשיית פרוזבול, דיון זה קשה להבנה.
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בעל התרומות (מה, יא), הר"ן (גיטין יט. בדפי הרי"ף) ורבינו קרשקש (גיטין שם).33 
לפי זה, פרוזבול אכן מבוסס על העקרון של דין מסירת שטרות, אך למעשה 

מסירת שטרות אינה משמטת מדאורייתא, ואילו פרוזבול מועיל רק מדרבנן.

דרך שונה משתמעת מדברי כמה ראשונים, שכתבו שאין כל קשר בין מסירת 
שטרות ובין פרוזבול, ומדובר בתקנת חכמים נפרדת ובעלת תוקף עצמאי.34 כך 
נינהו",  מילי  ש"תרי  המדגישים  המוסר),  ד"ה  ג:  התוס' (מכות  מדברי  נראה  למשל 
אם כי אינם מפרטים כיצד פועל הפרוזבול.35 אם נדייק בלשון המשנה נראה כי 

לכאורה, בין השיטות השונות יש הבדל גדול: אם אכן פרוזבול זהה למסירת שטרות (כדעת רש"י   33
ותוס'), הרי שפרוזבול דורש מהמלווה למסור בפועל את שטרותיו לבית הדין, ולא די בהצהרה. כמו 
כן, לפי שיטה זו פרוזבול לא יועיל למנוע מהלוואות שנעשו בעל־פה ואין עליהן שטר, להישמט. 
לעומת זאת, לפי שיטת בעל התרומות וסיעתו, תקנת הלל קבעה שאין צורך במסירת השטר 
אלא רק במסירת הודעה, ולכן אין צורך שהמלווה ימסור בפועל את שטרותיו לבית הדין, ובנוסף, 

פרוזבול מונע מהלוואות שנעשו בעל פה להישמט.
אולם, שבט הלוי הוכיח (שם) שלדעת רש"י אפשר לומר שהדין הבסיסי של מסירת שטרות 
אינו דורש את מסירתם בפועל (וממילא גם פרוזבול אינו דורש זאת), ובנוסף, כיוון שהדין כולו 
מבוסס על כך שהפקר בי"ד הפקר, הרי שאין לחלק בין מלווה בשטר למלווה ע"פ, והפרוזבול 

מונע את שתיהן מלהישמט.
אפשר שההבדל בין הסיעות עולה ממקורות שונים בדברי חז"ל: מחד, במשנה מופיעים שני   34
הדינים בנפרד, וכבר העיר בעל התרומות (מה, יא) כי "המוסר שטרו לב"ד אינו כעניין הפרוזבול… 
וראיה לדבר, ששניהם נשנו במשנה במסכת שביעית, מוסר שטרות לב"ד ופרוזבול לבד". מאידך, 
בספרי נראה (דברים קיג) שפרוזבול הוא יישום של דין מסירת שטרות: "את אחיך תשמט ידך — 

ולא המוסר שטרותיו לבית דין; מיכן אמרו התקין הלל פרוסבול…".
יתכן שכוונתם לשיטת הריטב"א לעיל, אך נראה מדבריהם שמדובר בחלוקה עקרונית, והדבר   35

מוביל לשיטת הרמב"ם, וכדלהלן.

רבי יום טוב אשבילי (ריטב"א)
נולד בערך בשנת ה'י' [1250] בסרגוסה בספרד, וחי בעיקר 

בעיר סביליה (ומכאן שמו: "אשבילי"). הריטב"א היה תלמידם 
של הרשב"א והרא"ה, שהיו תלמידיו של הרמב"ן. הריטב"א 

חיבר חידושים לתלמוד. חידושים אלו יונקים מתורתו של 
הרמב"ן בפרט ותורת חכמי ספרד בכלל, משלבים בתוכם גם 
את חידושי בעלי התוס' וראשוני אשכנז, וכתובים בצורה נוחה 

ויפה.
הריטב"א העריך מאוד את חיבוריו הפילוסופיים של הרמב"ם 
וכתב ספר זיכרון, שבו הוא מגן על הרמב"ם מהשגותיו של הרמב"ן על "מורה נבוכים". 

נפטר בשנת ה'צ' [1330].
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בתיאור "גופו של פרוזבול" לא נזכרת מסירת שטרות, אלא מסירת מודעה: "מוסר 
אני לכם… שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה".36 כלומר: עצם העובדה 
שהאדם מודיע שהוא אינו מעוניין שחובותיו ישמטו, מונעת מהם להישמט. וכך 

אכן פירש הרמב"ם (פירוש המשניות שם):

'מוסר אני לכם' עניינו — מעיד אני אתכם בכך וכך.37

לסיכום, העלנו שלוש שיטות בהבנת אופן פעולת הפרוזבול: א. מסירת השטרות 
לבית הדין (רש"י, תוס'); ב. הודעה על מסירת השטרות, ללא צורך בהעברתם בפועל 

(ריטב"א, ר"ן); ג. הודעה על הרצון לגבות את החוב (רמב"ם).

למעשה, אין אנו מעבירים בפועל את השטרות לבית הדין, אלא רק מודיעים על 
כך בשטר הפרוזבול (כדרך ב' או ג'), והפרוזבול מונע גם שמיטת הלוואות שנעשו 
שבעל פה (רמ"א סעיף יט). אין צורך לפרט את החובות, ודי לעשות פרוזבול אחד 

שבו כותבים שמוסרים את כל החובות (שו"ע סעיף כו).

אופן עשיית הפרוזבול
זמן כתיבת הפרוזבול

לכאורה  השמיטה.38  שנת  סוף  של  באלול  כותבים  הפרוזבול  שאת  לעיל,  ראינו 
השמטת  את  גם  ימנע  שהוא  כדי  אלול,  של  האחרון  ביום  פרוזבול  לעשות  צריך 
ההלוואות שניתנו לאחר כתיבת הפרוזבול, אולם אחרונים רבים מקלים לעשות 
פרוזבול כבר מתחילת אלול, כיוון שסתם הלוואה היא לשלושים יום, ואם כן, כל 
ההלוואות של אלול אינן נשמטות שכן זמן הפירעון שלהן חל לאחר ראש השנה, 

ודינן כהלוואה לעשר שנים, כדלעיל.39

הנוסח "שכל חוב שיש לי…" הוא נוסח הרמב"ם (הן במשנה והן בהלכותיו), ולפי זה אכן מסתבר   36
שהמסירה לדיינים היא מסירת מודעה בלבד; אך רבים מן הראשונים (ראה למשל תוס' גיטין 
לג. ד"ה לא) סוברים שבעל החוב מוסר לבית הדין "כל חוב שיש לי", משמע, שהמסירה אינה 

מודעה בלבד, אלא מסירה של החוב עצמו.
אולם, בפסיקת ההלכה הרמב"ם אינו כותב לשון זו במפורש, ורק חוזר על הגירסה "שכל חוב   37
שיש לי…". על כן, יש שפירשו את שיטת הרמב"ם להלכה בדומה לשיטת הריטב"א לעיל (ראה 

למשל מהר"י קורקוס על הלכה טו).
ודאי לא ניתן לכתוב פרוזבול לאחר ראש השנה, כי החוב כבר נשמט.  38

לדעת הב"ח (אות יג), אמנם הלוואה שפירעונה לאחר השמיטה אינה נשמטת, אך כל זה הוא רק   39
בהלוואה שנקבע לה זמן לאחר השמיטה, ואילו סתם הלוואה — שביעית משמטת (גם אם היתה 
בתוך אלול). אולם המנחת חינוך (מצווה תעז) והרש"ש (מכות ג:) כותבים שגם הלוואה כזו אינה 
נשמטת. ובשו"ת דבר אברהם (א, לב) דן בכך וכתב שבחידושי הר"ן (שבת קמח:) מפורש שגם 
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ברם, במציאות שלנו, נראה שיש להשתדל מאוד לעשות את הפרוזבול סמוך 
פרוזבול,  עושים  שכולנו  המרכזיות  הסיבות  אחת  שכתבנו,  כפי  השנה.  לראש 
היא הכספים שיש לנו בבנק. חשבון העובר ושב הוא הלוואה (שהרי הבנק יכול 
להשתמש בכסף מתי שרוצה), שניתן להוציא אותה בכל רגע. לכן, אם ייכנס כסף 
לחשבון עובר ושב לפני ראש השנה (לאחר כתיבת הפרוזבול), הבנק לא יצטרך 
לתת לנו את הכסף לאחר ראש השנה, כיוון שאנו יכולים בכל רגע לתבוע את הכסף 
בחזרה,40 וכיוון שיכול להתקיים "לא יגוש" ממילא תתקיים גם מצוות העשה של 
שמיטת הכסף וביטול ההלוואה. ואמנם ישנן שיטות הסוברות שהכסף שבבנק אינו 
נשמט (ראה לעיל), אולם כדי לצאת ידי כל השיטות, ראוי לעשות את הפרוזבול 

בזמן שבו אנו יודעים שאחריו לא ייכנס כסף לחשבון עד ראש השנה.41 
מבחינה פרקטית, נראה להציע לעשות פרוזבול ביחד עם התרת נדרים, וכך 

ייכללו בתוך הפרוזבול כל כספינו בבנק, לכל הדעות.

מסירה לבית הדין
פשוט,  באופן  העדים".  או  "הדיינים  הם  הפרוזבול  על  שחותם  מי  שראינו,  כפי 
משמעות הדבר היא שהמלווה צריך לבוא לבית הדין ולכתוב את הפרוזבול, והאישור 
על מסירת החובות יכול להתבצע ידי הדיינים או על ידי עדים. לדעת ר' יחיאל מפריז 
(הובא במרדכי גיטין, שפ), יש ללמוד מכאן שהמלווה חייב להופיע לפני בית הדין 

אליו הוא מוסר את הפרוזבול. אולם הירושלמי (י, ב) כותב על המשנה זו "ואפילו 
נתונים ברומי", ופירש המרדכי (שם):

אפילו נתונים ברומי — פירוש: הדיינים, כלומר יכול לומר מוסרני לפלוני ופלוני 
בפניו  שאינם  פי  על  אף  הרבה,  ממנו  רחוקין  אפילו  פלוני  שבמקום  הדיינין 

שפיר דמי.

מכאן, שהמלווה אינו צריך להופיע לפני בית הדין, ודי במסירת מודעה בפני 
עדים שבה הוא יציין מיהו בית הדין שאליו נמסרו החובות, וכך כתב ספר התרומות 

(מה, יז) בשם ר"י ברצלוני.

ראשונים אחרים (כדוגמת הרמב"ן (גיטין לו.) והר"ן (גיטין שם)) פירשו ש"אפילו 
נתונים ברומי" מתייחס לשטרי החוב של המלווה, שאע"פ שאינם ברשות המלווה 

הלוואה כזו אינה נשמטת. וכן כתב בשו"ת יחוה דעת (ד, סב (בסופו)), והביא מקורות נוספים 
להקל בכך.

עיין לעיל הערה 17.  40
אדם החושש שמא ישכח וכדומה, יכול לעשות פרוזבול בשלב מוקדם יותר, ואם יתאפשר לו,   41
יעשה פרוזבול נוסף על הכספים שנתן כהלוואה או שנכנסו לחשבונו לאחר הפרוזבול הראשון.
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כעת, ניתן לעשות עליהם פרוזבול (וכשיטת הריטב"א וסיעתו, לעיל). יתכן שהם 
הדיינים,  במעמד  להעשות  חייב  שהפרוזבול  מפריז,  יחיאל  ר'  לשיטת  מסכימים 
אך יתכן שמבחינה הלכתית הם מסכימים לדעת המרדכי, וחולקים רק בפרשנות 

הירושלמי (וכ"כ מהר"י קורקוס על הרמב"ם ט, יז).
להלכה פסק הרמ"א (סעיף כ) במפורש כדעת המרדכי, וכך מדויק גם מפסיקת 
השו"ע (סעיף כא). אולם, התומים (סקכ"א) חולק על הרמ"א ופוסק כדעת ר' יחיאל, 

וכן כתב בפאת השולחן (כט, סקע"ה).

 טיב בית הדין
הגמרא אומרת (גיטין לו:):

דינא  בבי  אי  דסורא,  דינא  בבי  אי  אלא  פרוסבול  כתבינן  לא  שמואל:  אמר 
דנהרדעא.

מכאן עולה שצריך בית דין של גדולי החכמים עבור פרוזבול. דבר זה הביא את 
ר"ת (הובא ברא"ש גיטין ד, יג) לטעון שבימינו אי אפשר לכתוב פרוזבול, כיוון שאין 
בדורנו חכמים כמו שהיו בזמן הגמרא. בשלב שני, חזר בו ר"ת ופסק שאין צורך 
דווקא בחכמי הגמרא, אולם צריך שבית הדין יהיה "חשוב שבדור", ואף עשה מעשה 

"וכתב הוא בעצמו פרוזבול". נראה, שזו גם פסיקת הרמב"ם (ט, יז):42

אין כותבין פרוזבול אלא בית דין חכמים גדולים ביותר, כבית דינו של רבי אמי 
ורבי אסי שהן ראויין להפקיע ממון בני אדם. אבל שאר בתי דינין — אין כותבין.

אולם, הרמב"ן (ספר הזכות גיטין יח: בדפי הרי"ף), הרשב"א (גיטין לז:) והרא"ש 
כשמואל,  הלכה  אין  לדעתם,  דין.  בית  בכל  פרוזבול  לכתוב  שניתן  סבורים  (שם) 

שכן בהמשך הסוגיה נראה ששמואל אמר את דבריו כי מגמתו היתה לבטל את 
כי  וקבעו  עליו  חלקו  האמוראים  שאר  אבטליניה".  חילי  איישר  "אי  הפרוזבול — 
"אי איישר חיילי אקיימנה", והלכה כמותם. ראיה נוספת שהביאו הראשונים היא, 
שבהמשך הגמרא מבואר שעשיית פרוזבול היא דבר קל (ולכן מלווה נאמן לומר 
שעשה פרוזבול ואיבד אותו), ומכאן שהדבר אינו דורש הליכה לבית דין מומחה 

ומיוחד.
דהיינו  חשוב,  דין  "בבית  רק  פרוזבול  לכתוב  שניתן  יח)  (סעיף  פוסק  השו"ע 

עיין שם בכס"מ שדייק, שהרמב"ם כתב "חכמים גדולים ביותר", ולא סתם וכתב "אין כותבין   42
פרוזבול אלא בב"ד של רבי אמי ורבי אסי" כלישנא דגמרא, ועוד שכתב שהם ראויים להפקיע 
ממון, וכיוון דכל ב"ד חשוב שבדור ראוי להפקיע ממון ממילא משמע דכל ב"ד חשוב שבדור הוי 

כב"ד של רבי אמי ורבי אסי".
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שלושה בקיאים בדין ובעניין פרוזבול ויודעים עניין שמיטה, והמחום רבים עליהם 
באותה העיר". הגדרה זו קרובה אמנם לשיטת ר"ת והרמב"ם, אך מעט יותר רחבה. 
הרמב"ן  כדעת  דין,  בית  בכל  פרוזבול  לכתוב  שניתן  וסובר  חולק  (שם)  הרמ"א 

והרא"ש, ובפרט בזמן הזה ששמיטת כספים דרבנן.

האם עדיף בית דין של דיינים מומחים, אך חתימת הפרוזבול שלא במעמדם, או 
שמא עדיף בית דין רגיל וחתימה במעמד הדיינים? לפי השו"ע עדיף בית דין של 
מומחים, שהרי הוא פוסק שצריך דיינים מומחים, ושאין צורך בנוכחות הדיינים. 
כך  הדברים,  בשני  מיקל  הוא  כי  עדיף (אם  מה  להסתפק  מקום  יש  הרמ"א  לפי 
שהשאלה היא מהו ההידור העדיף בפרוזבול), וכן לפי האחרונים שהחמירו בשאלת 

נוכחות הדיינים.
מו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א נוהג לעשות את שני הדברים: דהיינו, בפרוזבול 
רשומים שמות בי"ד מומחים, אך במקום שיחתמו שני עדים, חותמים בו שלושה, 
ובפרוזבול ישנו תנאי, שאם אין הוא מועיל אלא בפני הדיינים, הרי שהחובות יימסרו 
לשלושת החתומים (בי"ד רגיל), וזו גם דעת הרב אלישיב (הובא בשמיטת כספים 

כהלכתה, שביבי אש יח, עמ' רמא).43

הרב דייכובסקי (בהערתו למהדורה הראשונה של ספרי "שיעורי שביעית") העיר, שיתכן שדרך   43
זו אינה טובה, שכן למעשה אף אחד מבתי הדין לא יוכל לגבות את החוב (שהרי יתכן שהחוב 
נמסר לבית הדין האחר). ויש להשיב, שלפי דעת הרמב"ם, שהפרוזבול הוא רק מסירת הודעה על 
הרצון לגבות את החוב, אין בעיה בכך שהדבר נעשה לשני בתי דינים; ואף לדעת רוב הראשונים, 
שפרוזבול הוא מסירת חוב, יכולים בתי הדין לבוא יחד אל הלווה ולגבות את החוב, או לכתוב 
הרשאה מאחד לשני (ואמר לי מו"ח הרב בלומנצויג שליט"א, שאין צורך לכתוב הרשאה זו בתוך 

רבי משה בן ישראל איסרליש (הרמ"א)
נולד בשנת ה'רפ"ה [1525] בקראקא (פולניה). חיבורו 

החשוב הוא הגהותיו על השו"ע — הגהות אלו התקבלו על 
ידי כל האשכנזים כספר פסיקה מחייב. מחיבוריו הנוספים: 
דרכי משה על הטור; תורת חטאת על ענייני איסור והיתר. 

הוא החל לכתוב את ספרו כשלפתע התברר לו על כתיבת 
השולחן ערוך. במקום לכתוב ספר הלכה אחר, החליט 

הרמ"א לשתף את כל ישראל בספר אחד. לשם כך הוא 
כתב הגהות על השלחן ערוך לפי פסקי האשכנזים, כך 

שכמעט כל ישראל יכולים ללמוד בספר זהה. הרמ"א פותח 
בדרך כלל את הגהותיו במלה "הגה", שפירושה הגהה. נפטר בשנת ה'של"ב [1572].
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 קרקע
הגמרא אומרת (גיטין לז.) שאין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללווה קרקע ממנה ניתן 
לגבות את החוב, וכך נפסק בשו"ע (סעיף כב). מהו טעם הדבר? רש"י כותב (שם) 
שלא שכיח שלא יהיה ללווה קרקע, ולא תיקנו פרוזבול במילתא דלא שכיחא.44 
גישה אחרת עולה מדברי ר"ש (י, ו), ולפיה כאשר יש ללווה קרקע המשועבדת 

לחוב, ניתן לומר שהחוב כבר גבוי, וממילא אין בו איסור של "לא יגוש".45
הגמרא מדגישה שאין צורך בד' אמות, ודי בקרקע כל שהוא, וכך פסק השו"ע 
(שם). כמו כן, אין צורך שהקרקע תהיה בבעלותו של הלווה, ודי בכך שהיא תהיה 

מושאלת או מושכרת (שו"ע סעיף כג), ולכן למעשה ניתן לכתוב פרוזבול כמעט 
לכל אדם, שכן לכל אחד יש מקום שבו הוא גר (חכמת אדם, שערי צדק כא, ח).46

אף על פי כן, יש שנהגו לכתוב בפרוזבול שאם אין ללווה קרקע, אזי המלווה 
מקנה לו קרקע.47 ובכל מקרה, אין צורך שתהיה קרקע למלווה.

כתיבת פרוזבול לנשים
מצוות שמיטת כספים היא מצוות עשה שהזמן גרמא, ולכן היה מקום לומר שנשים 

נוסח הפרוזבול, כיוון שבפרוזבול עצמו כתוב שאם בית הדין לא יגבה, יכול המלווה לעשות זאת, 
ואם כך יש כבר בפרוזבול אפשרות מעשית לגביית החוב גם ללא הרשאה. ועוד הוסיף, שתנאי 

זה טוב בהרבה מתנאים אחרים שאנו רגילים לעשות, כמו תנאים במצוות). 
ענין נוסף: הפוסקים הקלו שניתן שהדיינים יהיו קרובים זה לזה (יביע אומר ג, חו"מ ו; מנחת 
יצחק י, קמא; הרב ואזנר, הובאו דבריו בשמיטת כספים כהלכתה, שביבי אש כב; ציץ אליעזר 
ו, לט יא). יש המקפידים שלא תהיה קרבה בין המלווה לדיינים, אולם בפרוזבול שערך הגרש"ז 
בכתב ידו (מובא בסוף הספר דיני שביעית), כולם קרובים (בעל הפרוזבול הוא נכדו של הגרש"ז, 

ובבית הדין ישבו הגרש"ז וחתנו).
לאור טעם זה כתב החת"ס (חו"מ נ) שבזמנינו אין להחמיר בדין זה, שכן "עיקר הונו של אדם   44
הוא עתה במטלטלין יותר מבקרקע, וכן אנו רואים באמת דאחד מאלף שיבוא לידי גבייה קרקע, 

אם כן שכיחא ושכיחא הוא… [ו]עכ"פ אין צריך להחמיר כל כך".
גישה זו תואמת את גישת הריטב"א במכות (הובאו דבריו לעיל הערה 30) בהבנת פרוזבול.  45

החת"ס (שם) כותב שלמעשה, לא ניתן לכתוב פרוזבול רק על אדם המתאכסן אצל אחרים,   46
ובעלי הבית יכולים לסלקו בכל שעה. בחורים הסמוכים על שולחן אביהם נחשבים כמי שיש להם 
קרקע (שו"ת דבר אברהם ב, יז); בחורי ישיבה הגרים בפנימיה, נחשבת להם הפנימייה כקרקע 
שאולה (גרש"ז, דיני שביעית השלם לא, ח), ועיין בקונטרס דרכי הוראה על שמיטת כספים (ה, 

הערה י). פרטים נוספים בעניין זה ראה בשמיטת כספים כהלכתה, כ.
בנוסח הפרוזבול של ר"ת (ספר הישר קלח) נכתב שמזכים קרקע ללווה, וכן הוא בעוד נוסחים   47
(אם כי מסתבר שהדבר נעשה מפני שבתקופת הראשונים באמת לא היתה קרקע לכל אחד).

מו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א כתב נוסח פרוזבול אחד עבור מי שיש לו קרקע, שבו הוא מקנה 
קרקע ללווה (אם משתמשים בנוסח זה, הדיינים יתנו למלווה סודר שיגביהו אותו כקניין), ונוסח 
אחר למי שאין בבעלותו קרקע, שאין בו הקנאת קרקע ללווה (שהרי אם למלווה אין קרקע ויש 
לו בעצמו רק קרקע מושכרת או מושאלת, אין טעם [ואולי גם אין יכולת — עיין שו"ת הרשב"א 

א, אלף קמה, ומחנה אפרים שכירות יב] שיקנה ללווה קרקע). וראה להלן הערה 53.
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פטורות ממנה. אך כיוון שהציווי על שמיטת כספים כולל גם מצות לא תעשה ("לא 
יגוש"), ובה הנשים בודאי חייבות, הרי שגם במצוות העשה הן חייבות (ספר החינוך 

מצוה תעז),48 וממילא גם עליהן מוטל לכתוב פרוזבול.

השו"ע פוסק (סעיף כה) שבעל יכול לכתוב פרוזבול על נכסי אשתו, והטעם, 
שנכסים אלו שייכים גם לבעל (הגרי"י קנייבסקי, הובא בשמיטת כספים כהלכתה כא, 
הערה יא). אולם, אם יש לאשה חשבון נפרד, הורו הגרש"ז (שמיטת כספים כהלכתה 

שם) והרב אלישיב (שמיטת כספים כהלכתה, שביבי אש יב, ט) שעליה לעשות פרוזבול. 

לצורך כך, היא יכולה למנות את בעלּה לשליח (והוא יכתוב בפרוזבול שהוא מוסר 
שליחות,  במינוי  צורך  אין  הגרש"ז,  לדעת  אשתו).  חובות  את  והן  חובותיו  את  הן 

והבעל יכול לעשות עבורן פרוזבול מדין זכייה.49 

 נוסח הפרוזבול למעשה
כפי שציטטנו לעיל, עיקר נוסח הפרוזבול כפי שהוא מופיע במשנה הוא: "מוסר 
אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי שאגבנו כל 
זמן שארצה", וכך פסק השו"ע (סעיף יט). בנוסח זה יש למלא את שמות הדיינים 

להם נמסר הפרוזבול, ולאחר מכן העדים או הדיינים חותמים.50 
שהוא  נוסח  יש  הפרוזבול:  נחתם  שבו  המעמד  לפי  מעט  משתנה  זה  נוסח 
לשון עדים, דהיינו שהם מעידים על מסירה לבית דין אחר (ובו משתמשים כאשר 
הפרוזבול אינו נחתם בפני בית הדין), ויש נוסח שהוא לשון דיינים, דהיינו שהדיינים 
עצמם אומרים שהם מקבלים את החובות (ובו משתמשים כאשר הפרוזבול נחתם 
בפני בית הדין). כאמור לעיל, לדעת מו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א, יש לעשות 

בנוסח משולב, וזהו הנוסח שנביא להלן.

יש שנתנו טעם אחר, לפיו כיוון שמדובר במצוות עשה של "שב ואל תעשה", נשים חייבות בה   48
אע"פ שהזמן גרמא (שו"ת רעק"א החדשות, פ; כתב סופר או"ח סימן נו; חזון עובדיה עמ' לח 
הערה כ). ועיין לעיל בדיני הפקרת הפירות (עמ' קקק הערות 62-63), שם הזכרנו טעמים נוספים 

לחיוב נשים במצוות השמיטה.
שאלת מינוי שליחות בפרוזבול היא שאלה ארוכה ורחבה, עיין חזון עובדיה (עמ' סה-עה) שהאריך   49
בדבר ובמנחת אשר (שביעית יז), ובתמצות בקונטרס דרכי הוראה על שמיטת כספים (ה, הערות 

יד-טו), ואכמ"ל.
יוסף (בתחילת  עובדיה  הרב  יט),  א,  חו"מ  פיינשטיין (אג"מ  הרב  למעשה  שכתבו  הנוסח  זהו   50
הספר חזון עובדיה) ור' אשר וייס (בתחילת קונטרס דרכי הוראה על שמיטת כספים). יש נוסחים 
המפרטים מעט יותר: "הן שנה זו היא שנת השביעית ויש לי חובות בשטר ובעל פה על איזה 
אנשים ו/או חברות והריני מוסר בפניכם פרוזבול", אך אין זו תוספת מהותית (אם כי הוספנו 

אותה בנוסח דלהלן).
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שמיטת כספים 

אין צורך לפרט בפרוזבול את שמות הלווים, אלא כותבים שהמלווה מוסר את 
כל החובות שחייבים לו.

(הנמצא  הנוסח  את  אומר  המלווה  הפרוזבול:  לכתיבת  מעשית  הנחיה 
במרכאות בנוסח המצ"ב) בפני בית הדין,51 ובין הדין חותם וממלא שמות, תאריך 
ומקום הכתיבה.52 יש הנוהגים לאחר כתיבת הפרוזבול להלוות מעט כסף, כדי שיהיה 

ניתן לקיים גם מצוות השמטת כספים כהלכתה (בן איש חי, כי תבוא שנה ראשונה).

האמירה היא עיקר מסירת החוב (סמ"ע סקל"ח; חת"ס חו"מ קיג); כתיבת הפרוזבול בפועל היא   51
רק כעין "אישור" של הדיינים או העדים על מסירת הפרוזבול.

אין צורך בקניין סודר (כך הורה לי מו"ר הרב ליכטנשטיין שליט"א).  52
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פרוזבול  ·  נוסח הפרוזבול למעשה 

פרוזבול 53

במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא, ובא לפנינו     ואמר לנו: 

איזה  על  ובעל־פה  בשטר  חובות  לי  ויש  השביעית  שנת  היא  זו  שנה  "הן 
אנשים ו/או חברות והריני מוסר בפניכם פרוזבול ומצהיר כי אם נכון להלכה 
ולמעשה כי אפשר לסדר פרוזבול גם שלא בפני הדיינים אליהם הוא נמסר, 
שבירושלים,  הגדול  הדין  לבית  לי  שיש  חוב  וכל  זה  פרוזבול  מוסר  הנני 
והריני מרשה אותם לגבות כל חוב שיש לי, ומעתה יהיו הם דיינים ויגבוהו 
בשבילי; ואם לא יגבוהו הם, מעתה כיון שמסרתי פרוזבול זה, אגבה אני כל 
חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה. ובאם נכון כי פרוזבול 
מועיל רק אם נמסר בפני הדיינים, הריני מוסר את הפרוזבול ואת החובות 
שיש לי, לכם הדיינים בפניהם אני מצהיר, במקום לחברי בית הדין הגדול, 

ויהיה תוקף הפרוזבול, הכל כמבואר לעיל, לגביכם ועל ידיכם".

ואנו, בית דין החתומים מטה, כיון שראינו דבריו נכונים, והואיל ומסר לפנינו 
חובותיו  שביעית  תשמט  שלא  קבענו  וחז"ל,  הלל  כתקנת  פרוזבול  דברי 

ויוכל לגבותם כל עת שירצה.

ובאנו על החתום, יום   לחודש אלול שנת ה'תש  , פה          .

. נאם:  

. נאם:  

. נאם:  

ע"פ נוסח הרב ליכטנשטיין שליט"א

זהו הנוסח הרגיל של פרוזבול. בנוסח זה המלווה איננו מקנה ללווה קרקע, כי ממילא גם למלווה   53
שיש  מי  כולם.  להשתמש  יכולים  זה  בנוסח  לעיל.  עיין  מושאלת —  או  מושכרת  קרקע  רק  יש 
בבעלותו קרקע, יכול להדר בכתיבת הפרוזבול ולהוסיף בראשו את הקטע הבא, שבו הוא מקנה 

קרקע כלשהי לכל אחד מן הלווים: 

במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא, ובא לפנינו                                    ואמר לנו: "קנו ממני 
בקנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה איך שאני מזכה על ידיכם קרקע כלשהוא מן 
קרקע".  להם  שאין  לי,  שחייבים  החובות  מבעלי  אחד  לכל  ליום,  במתנה  לי  שיש  הקרקע 

וקנינו מיד הנ"ל בקניין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה.

ימשיך "ואמר  מכן  לאחר  כקניין.  מהדיינים)  (שקיבל  סודר  ומגביה  זה,  קטע  קורא  המלווה 
לנו:…", והדיינים יחתמו כנ"ל.






