
נושא י
שמיטה פרוזבול  

והקהל
שובלאלאסף



תלמיד יקר לפני שאנחנו צוללים לעולמם של התנאים  
!ביצועי הבנה שלפניך6הקפד על ניתוח המשנה לפי 

יסודות  
ע"תושב

אוצר  
מילים

מושגי  
תוכן

מבנה

פרשנות  
והיסק

תורת  
חיים

לשון חכמים  
תרגם את המילים  

במשנה בלשונך

מושגים
זהה מושגים והסבר 

אותם בלשונך

ק"חא–מבנה 
זהה את מרכיבי 

ט"כאמד:המשנה

פרשנות והיסק
ביצועי הבנה 

במשנה

תורת חיים
זהה ערך משמעותי  

במשנה שנוגע לחיים  
שלך

?איך נלמד נכון

ע"יסודות תושב
נלמד על מהותה  

ומאפייני תורה שבעל  
פה



!                                                                 תלמידים יקרים

מסכתמתוך',זרעיםסדר'מבמשניותנעסוקשלפנינובנושא
(ט-ח,ד-אמשניותיפרק,י,ג-במשניותחפרק)שביעית

סדר'מובמשנה.פרוזבולותקנתשמיטהבמצוותהעוסקות
במצוותהעוסקת(חמשנהזפרק)סוטהמסכתמתוך'נשים
.הקהל

הלימודאתשנתחיללפני
?המשנהבלימודמרגישאתהאיך✓
?המשנהבלימודאוהבהכיאתהמה✓
?עליךהאהובההלימודדרךמה✓
.בלמידהכליםארגזלבנותאותךמזמין✓



בשנת השמיטה  
-אנו מצויים במספר מצוות 

'  נושא א
שנלמד

' נושא ג
שנלמד

'  נושא ב
שנלמד



מצוות שמיטה בתורה שבכתב

מהם המלאכות  
האסורות  

?מהתורה

מה דין הפירות 
הגדלים בשנת  

השמיטה

ר אֹמרִסיַניְבַהרֹמֶשהֶאל'הַוְיַדבֵּ ר:לֵּ לְבנֵּיֶאלַדבֵּ ֶהםְוָאַמְרתִָָּיְשָראֵּ ֲאלֵּ

ןֲאִניֲאֶשרָהָאֶרץֶאלָתֹבאּוִכי ש:ַליהָוהַשָבתָהָאֶרץְוָשְבָתהָלֶכםֹנתֵּ שֵּ

שָשֶדָךִתְזַרעָשִנים נָּׁה:ְתבּוָאָתּהֶאתְוָאַסְפתַָָּכְרֶמָךִתְזֹמרָשִניםְושֵּ ּוַבשָּׁ

ִביִעת תֹוןַשַבתַהשְּׁ ֶיהַשבָּׁ ֶרץִיהְּׁ אָּׁ תלָּׁ עלֹאָשְדָך'ַלהַשבָּׁ רָּׁ ְוַכְרְמָךִתזְּׁ

ֹמרלֹא ת:ִתזְּׁ צֹורלֹאְקִציְרָךְסִפיחַָּאֵּ יְוֶאתִתקְּׁ ֹצרלֹאְנִזיֶרָךִעְנבֵּ ִתבְּׁ

ה:ָלָאֶרץִיְהֶיהַשָבתוןְשַנת תָּׁ יְּׁ הָּׁ ֶרץַשַבתוְּׁ אָּׁ ֶכםהָּׁ הלָּׁ לָּׁ כְּׁ אָּׁ ּוְלַעְבְדָךְלָךלְּׁ

ֲאֶשרְוַלַחָיהְוִלְבֶהְמְתָך:ִעָמְךַהָגִריםּוְלתוָשְבָךְוִלְשִכיְרָךְוַלֲאָמֶתָך

ֶיהְבַאְרֶצָך לִתהְּׁ ּהכָּׁ תָּׁ בּואָּׁ :ֶלֱאֹכלתְּׁ

ז-ויקרא כה א

ִביִעת ַהשְּׁ ֶטנָּׁה וְּׁ מְּׁ ּהִתשְּׁ תָּׁ ַטשְּׁ יְוָאְכלּוָּּונְּׁ ַעֶמָךְָּוִיְתָרםָּתֹאַכלַָּחַיתֶָָּּאְבֹינֵּ

ןַָּתֲעֶשהְָּלַכְרְמָךְָּלזֵּיֶתָך :ַהָשֶדהָּכֵּ

יא,כגשמות 

מצוות               
לא תעשה

מצוות עשה



:בשנת השמיטהמהתורההמלאכות האסורות 
בכרםמלאכות 2-ובשדהמלאכות 2

זמירה

בצירהקצירה

זריעה

:                     הרחבה
הארץגבולותמהם 

?  לעניין שמיטה
חרישתמה עם 

?השדה



קדושת פירות שביעית

פירות שביעית

לעניין  
סחורה

א,סבעבודהָּזרהָּ'ָּגמ

ת הָ ְוָהְיָתה ב ַׁ ַׁ ָאֶרץ  ש 
ָלֶכם ְלָאְכָלה                      

ולא לסחורה

אסור

לעניין אכילה

ו,כהויקראָּ

ת הָ ְוָהְיָתה ב ַׁ ַׁ ָאֶרץ  ש 
ְלָאְכָלהָלֶכם 

מותר
ן שיש מצווה  "דעת הרמב

לאכול



['בבנושאנעסוקאנחנו]?למדנומה

–ובצירהקצירה,זמירה,זריעה:חקלאיותממלאכותשביתה-'אמצווה

שמיטהלענייןהארץגבולות.(ד-דכהויקרא)"לארץיהיהשבתוןשנת"

.[נעסוקלאזהבנושא]ישראלעםשלההתיישבותבפריסתתלויים

בשנתשגדלוהפירותאתלאכולמותר:שביעיתפירותקדושת-'במצווה

להיזהרישאך,(באכילתןייחודיתמצווהיששאףכתבן"הרמב)השמיטה

בלתישימושעושיםשאיןבכךביטוילידיבאההקדושה.הפירותבקדשות

.המקובלתבדרךבהםסוחריםואין,מקובל

סיכום ביניים



ג  -מסכת שביעית פרק ח משניות ב

ָנה  ִביִעית ִנתְׁ ִתָיהַלֲאִכיָלהשְׁ ִלִסיָכהִלשְׁ ,וְׁ

ּכֹו ֶלֶאכֹול רְׁ ,ֶלֶאכֹולָדָבר ֶשדַּ

ּכֹו ָלסּוְך רְׁ ָלסּוְך ָדָבר ֶשדַּ (מעבר למשנה אחרת)... וְׁ

ִריןֵאין  ִביִעיתמֹוכְׁ ,ֵפרֹות שְׁ

ִמָדהלֹא  ָקל, בַּ ִמשְׁ לֹא בַּ לֹא , וְׁ ָיןוְׁ ִמנְׁ ;בַּ

ֵאִנים  לֹא תְׁ ָיןוְׁ ִמנְׁ ָקל, בַּ ִמשְׁ לֹא ָיָרק בַּ .וְׁ

שימוש וסחורה–קדושת שביעית בפירות 

'נושא א

'נושא ב

?מהם שני העניינים שעוסקת בהם במשנה



ט"כאמדנארגן את המשנה בטבלת 

טעםדיןמקרהאומרכותרת
האם יש  

כותרת  
?למשנה

כמה חלקים  
לפי  ? במשנה

מה קבעת את  
?תשובתך

האם מובאת  
דעה של תנא  

?במשנה

כמה מקרים  
?  במשנה

כיצד מנוסחת  )
המשנה בתיאור  
(מקרה או הלכה

האם מובא  
?במשנה' כלל'

כמה דינים 
?במשנה

האם מובא  
?טעם במשנה

ִביִעית ָנהשְׁ ֲאִכיָלהִנתְׁ ִתָיהלַּ ִלִסיָכהִלשְׁ ל,וְׁ ּכֹוָדָברלֹאכַּ רְׁ ֶשדַּ
ל ָלסּוְך,לֹאכַּ ּכֹוָדָברוְׁ רְׁ ִריןֵאין.....ָלסּוְךֶשדַּ ִביִעיתֵפרֹותמֹוכְׁ ,שְׁ

ִמָדהלֹא לֹא,בַּ ָקלוְׁ ִמשְׁ לֹא,בַּ ָיןוְׁ ִמנְׁ ֵאִניםלֹאוְׁ ;בַּ ָיןתְׁ ִמנְׁ ,בַּ
לֹא ָקלָיָרקוְׁ ִמשְׁ .בַּ

משימת  
מבנה



ג  -מסכת שביעית פרק ח משניות ב

ִביִעית ָנהשְׁ ִתָיהַלֲאִכיָלהשביעיתבפירותלהשתמשמותרִנתְׁ ִסיָכהְּולִלשְׁ
,תשמישוכדרךדברכל–

ּכֹוָדָברֶלֶאכֹול וכן,מבושל–מבושלואם,חי–חילאכולדרכואםֶלֶאכֹולֶשַדרְׁ

ָלסּוְך,וכן,לאכלוחייבאינושנתקלקלאוכל:כגון,לאכלודרךאיןאם ָדָברוְׁ
ּכֹו .ָלסּוְךֶשַדרְׁ

ִריןֵאין רֹותמֹוכְׁ ִביִעיתפֵּ לקטאםכגון,למכורשהתירובמקוםאפילו–שְׁ

לֹא,ַבִמָדהֹאל-והותירלאכילתושביעיתפירות ָקלוְׁ לֹא,ַבִמשְׁ ָיןוְׁ אלאַבִמנְׁ

לֹא;באומד ִניםימכורוְׁ אֵּ ָיןאפילו,במשקללהימכרשדרכןתְׁ אפילוהיינו–ַבִמנְׁ

לֹא,אסורהמכירהמדרךשינהאם ָקלימכורָיָרקוְׁ כדיהואוהטעםַבִמשְׁ

.שביעיתקדושתבהםלנהוגשצריךהיכרשיהאוכדי,בזולשיימכרו

שימוש וסחורה–קדושת שביעית בפירות 

ביאור המשנה

הסבר את  
הכלל והוסף  

דוגמאות

מה החידוש  
?בקטע זה

?מה הטעם

פתיחה

?מה הנושא



קהתיהרב פנחס 
מסכת שביעית פרק ח משנה ב

שמותרָּלמכורָָּּבכגוןאףָּ–פירות שביעית מוכריןאין 

(כגוןָּמיָּשליקטָּפירותָּלאכילתוָּוהותיר)

כדיָָּּבאומדאלאָּ–ולא במשקל ולא במניין , לא במידה

שצריך לנהוג בהם  היכר לדבר ושיהא ,ָּשיימכרוָּבזול

.קדושת שביעית

מסביר מדוע אין מוכרים פירות שיש בהם קדושת  קהתיהרב פנחס 
.שביעית לא במידה ולא במשקל לא במניין

באיזה מקרה ואופן  
מותר למכור פירות  

?שביעית

מה הטעם שאסור  
למכור פירות  

שביעית במידה  
?ובמשקל ובמניין



?למדנומה

מעלתםשמיטהבשנת.מיוחדתמעלהישראלבארץהגדליםולירקותלפירות.א

פירותלאכולמותר–"לאוכלהלכםהארץשבתוהיתה".עודיותרגדלה

לאכולייחודיתמצווהשישסובראףשםלתורהבפירושון"הרמב)שביעית

כלבמשךהמקובלתבדרךורקאךהמאכליםאתלהכיןישאך,(שביעיתפירות

,שזיפיםהאשעללצלותאואבטיחלבשלמקובללאכללבדרך:למשל.השנים

.כןלעשותאסורהמשיטהבשנתכןועל

הפירותאתמוכריםאין.מכירתםבדרךגםביטוילידיבאההפירותקדושת.ב

לכםהארץשבתוהיתה'":השניםכלבמשךהמקובלותבדרכיםהללו

,בהבלעהקונים.(ב"עסבזרהעבודה,גמרא)"לסחורהולא–'לאכלה

שיהיהמנתעלזאתכל.ועוד,אשראיבכרטיס,בשיק,בהקפה,מראשבתשלום

.ייחודיתקדושהלהםבפירותשעוסקיםהיכר

...נסכם 

מה  מותר 
?   ומה אסור

?ומדוע

מה  מותר 
?   ומה אסור

?ומדוע



:ופרוזבולכספיםשמיטתבענייןנעסוקזהבחלק

נשמטהחוב.השמיטהשנתבמוצאיחובותלהשמיטאותנומצווההתורה

בעקבותשבאחובעללוותרהמלווהעל.השמיניתהשנהשלהשנהבראש

שנוצרחובעלחלהאיננהכספיםשמיטתמצוות.ללווהנתןשהואהלוואה

.ועודבהקפהשנמכרהסחורה,שכירשכר:כמו,אחרתבדרך

תקנתאתותיקן,לענייםלהלוותנמנעיםשהעשיריםהללראהשניביתבסוף

דיןלביתתביעהתעודתשפירושהיווניתמילההיאפרוזבול.הפרוזבול

לגבותהיכולתאתמוסרשהמלווההואפרוזבולשלהעיקרון.החובאתלגבות

.חובלשמטמצווהלאהדיןבית.הדיןביתלידיחובותיואת

'נושא ג

המצווה

התקנה



ב-מסכת שביעית פרק ג משנה א 

ִביִעית  ַשֶמֶטתשְׁ ָוהֶאת מְׁ ָטרַהִמלְׁ ֶשלֹא ִבשְׁ ָטר וְׁ .ִבשְׁ

ֶמֶטתֵאיָנּה , ַהָקַפת ַהֲחנּות שַּ .מְׁ

ִאם  ָוהֲעָשָאּהוְׁ ֵמט-ִמלְׁ שַּ . ֲהֵרי ֶזה מְׁ

ַכר ָשִכיר ֵמט, שְׁ שַּ .ֵאינֹו מְׁ

ִאם  ָוהֲעָשאֹווְׁ ֵמט -ִמלְׁ שַּ ...  ֲהֵרי ֶזה מְׁ

ָכל  ית ִדין וְׁ ה בֵּ ִטיןֵאין -ַמֲעשֵּ מְׁ שַּ .  מְׁ

ֶוה ּכֹוןַהַמלְׁ ית ִדין , ַעל ַהַמשְׁ בֵּ ָטרֹוָתיו לְׁ ר שְׁ ַהמֹוסֵּ –וְׁ

ִטיןֵאיָנן  מְׁ שַּ מְׁ

הלוואה ומעשה בית דין–שמיטת כספים 

מה ביאור  
המילה  

?"משמטת"

אילו סוגי 
חובות מובאים 

?במשנה

1

2

4

5

3

6



ב-מסכת שביעית פרק ג משנה א 

ִביִעית ַשֶמֶטתשְׁ ָוהֶאת מבטלתמְׁ ,ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאתָּהלוואהַהִמלְׁ

ָטרביןָּשניתנהָּההלוואהָּ ָטרביןָּשניתנהָּוְׁ ִבשְׁ . ֶשלֹא ִבשְׁ

יָנּהבהקפהמצרכיםקניית–ַהֲחנּותַהָקַפת ַשֶמֶטתאֵּ .הלוואהזושאיןמְׁ
ִאם ָוהֲעָשָאּהוְׁ אותוורשםההקפהסכוםאתהקונהעםהחנוונישסיכם–ִמלְׁ

יכחוב ֶטתזוֲהרֵּ ַשמֵּ .מְׁ

ַכר ינֹופועלשכרָשִכירשְׁ טאֵּ ַשמֵּ ָוהֲעָשאֹוְִׁאםו.מְׁ הפועלשחישב–ִמלְׁ

יחובבתורתהשכראתעליווזקףהביתבעלעם טֶזהֲהרֵּ ַשמֵּ .מְׁ

ָכל הוְׁ יתַמֲעשֵּ יָנן-לפלונילשלםחייבשפלונישכתבו,דיןביתפסק–ִדיןבֵּ אֵּ
ִטין ַשמְׁ .לידוהגיעוכאילוכגבויהואהרי,הממוןעלדיןביתשפסקושכיווןמְׁ

ֶוה ּכֹוןַעלַהַמלְׁ ר,ַהַמשְׁ ַהמֹוסֵּ ָטרֹוָתיווְׁ יתשְׁ בֵּ ,חובואתשיגבו–ִדיןלְׁ

יָנן-הלווהאתתובעאינווהוא ִטיןאֵּ ַשמְׁ .בשביעיתחובותיהםאתמְׁ

ביאור המשנה

לוותר  = לשמט
לא לתבוע/ 

איזה חוב  
שביעית לא 

ואיזה  משמטת
?לא

1

2

4

5

3

6



פוכתובות)"מצווהחובבעלחובפריעת":הלוואהבעקבותחובלהחזירמצווה

אתלתבועולא,לוותר–לשמטהמלווהאתהתורהצוותהשביעיתבמוצאיאך.(א"ע

"אחיוואתרעהואתיגושלא...ברעהוישהאשרידומשהבעלכלשמוט":החוב

אתלתבועלא,יגוששלא–תעשהלאומצוות,לשמטעשהמצוות.(ב,טודרים)

,ם"רמב)"החובאבדשביעיתמוצאישלהשנהראשבליליחמהוכשתשקע".החוב

.(ד,יויובלשמיטההלכות

...נסכם 

מצוות 
שמיטת  

:  כספים
עשה ולא  

תעשה



שתאריךמצבשישהידיעהבשלמלהלוותלהימנעשלאחריפהבלשוןהזהירהאףהתורה

לךהשמר":יחזירלאשהלווהויתכן,השמיניתהשנהשלהשנהראשלפניהואהחובפריעת

ולאהאביוןבאחיךעינךורעההשמיטהשנתהשבעשנתקרבהלאמרבליעלהדבריהיהפן

הדברבגללכילובתתךלבבךירעולאלותתןנתון.חטאבךוהיה'האלעליךוקראלותתן

(י-ט,טודברים)"ידךמשלחובכלמעשךבכלאלוקיך'היברכךהזה

,חובואתמשמטתאיננהוהשביעיתלחבורכסףחייבאדםבהםאחריםמצביםישנםאמנם

פעולותלאאך,נשמטכהלוואהשמוגדרמהרקהמשנהפיעל.להחזירועליוויהיה

.(שלמדנומהמשנהדוגמאותהוסף).אנשיםשביןאחרותכלכליות

המשך סיכום  

מה  
הזהירה  

?התורה

איזה חוב 
שביעית  
משמטת
?ואיזה לא



מסכת שביעית פרק י משנה ג

בּול רֹוזְׁ ֵמט, פְׁ שַּ .  ֵאינֹו מְׁ

ָבִרים  דְׁ ןֶזה ֶאָחד ִמן הַּ ל ַהָזקֵּ ִקין ִהלֵּ ,  ֶשִהתְׁ

וֹות ֶזה ֶאת ֶזה לְׁ הַּ עּו ָהָעם ִמלְׁ נְׁ ֶשָרָאה ֶשִנמְׁ ּכְׁ

ִרין עֹובְׁ תֹוָרה וְׁ ה ֶשָּכתּוב בַּ ל מַּ :(  דברים טו)עַּ

ָך " ָבבְׁ ֶיה ָדָבר ִעם לְׁ ָך ֶפן ִיהְׁ לִהָשֶמר לְׁ ִליַּעַּ גֹו" בְׁ ',  וְׁ

בּול רֹוזְׁ פְׁ ִקין ִהֵלל לַּ .ִהתְׁ

התקנה-פרוזבול 

התקנה

מה טעם  
?התקנה

ובאיזו ? מי תיקן
?תקופה חי



?מהו פרוזבול
פרוזבול

מילה ביוונית

.'בוטיפרוסָָּּבוליָּ'–פרוזבולָּ

תקנה–'ָּפרוס'

עשירים–'ָּבולי'

עניים–'ָּבוטי'

.ָָּּתעודתָּתביעהָּלביתָּדיןָּלגבותָּאתָּהחוב

י"עוחתוםכתובשטרהואהפרוזבול

הדיןלביתאישורמעניקהואבוהמלווה

.חובותיואתלגבות

מוסרשהמלווההואפרוזבולשלהעיקרון

ביתלידיחובותיואתלגבותהיכולתאת

.חובלשמטמצווהלאהדיןבית.הדין

1

2

3



מסכת שביעית פרק י משנה ג

בּולאםָּנכתבָּ רֹוזְׁ תעודתָּתביעהָּלביתָּהדיןָּלגבייתָּהיינוָּ,ָּעלָּההלוואהפְׁ

ט החובָּ,ָּהחוב ַשמֵּ ינֹו מְׁ .ָּוחייבָּלהחזירָּחובוָּאףָּלאחרָּהשמיטהאֵּ

ןהפרוזבולָּ-ֶזה ל ַהָזקֵּ ִקין ִהלֵּ ָבִרים ֶשִהתְׁ ,  ֶאָחד ִמן ַהדְׁ

וֹות ֶזה ֶאת ֶזה  ַהלְׁ עּו ָהָעם ִמלְׁ נְׁ ֶשָרָאה ֶשִנמְׁ כיווןָּשהשמיטהּכְׁ

ִריןמבטלתָּאתָּחובותָּהלוויםָּלמלוויםָּ עֹובְׁ ַעל ַמה ֶשָּכתּוב ַבתֹוָרהוְׁ

ָך(: "ט,טודברים ) ָבבְׁ ֶיה ָדָבר ִעם לְׁ ָך ֶפן ִיהְׁ ִהָשֶמר לְׁ

ִלַיַעל גֹו" בְׁ בּול ', וְׁ רֹוזְׁ ל ַלפְׁ ִקין ִהלֵּ שכלָּמלווהָּהכותב–ִהתְׁ

.אתָּחובומשמטתאיןָּשביעיתָּ,ָּפרוזבול

ביאור המשנה

התקנה

הללחידשמה
והריבתקנההזקן

במשנהלמדנו
המוסר":הקודמת
דיןלביתשטרותיו

?"משמטיןאינן-



הסנהדריןנשיאשהיההזקןוהלל.לזהזהמלהלוותאנשיםנמנעושניביתתקופת,בשלהי

כמו.(ג,דגיטיןמשנה)"העולםתיקוןמפניפרוזבולתקןהלל".'פרוזבול'תקנתאתתיקן

.הדיןלביתחובותיואתלגבותהיכולתאתמוסרשהמלווההואפרוזבולשלהעיקרוןשלמנו

:סיבותמשתיהמלוויםחובותאתלגבותרשאיםהדיןבית

–(ג,טודברים)"ידךתשמטאחיךאת":לושחייביםחובלשמטמצווהאיןהדיןביתעל1.

.(א,ישביעיתירושלמי)"דיןלביתשטרותיוהמוסרולא

ישאםממוןלהפקיעהיכולתלויש,כספיםשמיטתמצוותהדיןביתעלחלהאםגם2.

.תקנהבשלאובדברצורך

קצת על התקנה

זמן 
התקנה

מהם שתי
הסיבות 

שבית דין 
רשאים  

לגבות חובות  
?בשמיטה



בוטי+(עשירים)בולי+(תקנה)פרוס=פרוזבול]ולעשיריםלענייםסייעההללשלתקנתו

לגבותאפשרותביכולתםשישביודעם,להלוותלהמשיךהעשיריםלמלוויםאפשרההיא.([עניים)

.הלוואותולקבללהמשיךלענייםהועילהוגם,בכךירצואםהחובאת

לביתשטרותיוהמוסר":במשנהבמפורששנינוכברהריבתקנההללחדשמה:השאלהונשאלת

נוהגתששביעיתבזמןאףקיימתדיןלביתהגביהיכולתאתלמסורהאפשרות?"משמטיןאינן,דין

?מהתורה

.גורףבאופןכךיעשהשההמוןלכךבפועלגרמההללתקנת:תשובה

מהתורהשביעיתמצוותלקיוםוהתנאיהואיל,בלבדמדרבנןנוהגתשביעיתראשוןביתימימסוף

אינוישראלעםרובזמננועדהראשוןהביתימימסוףובפועל,בארץהיהישראלעםשרובהוא

.בארץנמצא

קצת על התקנה

למי הייתה  
?תקנה

מה חידש  
הלל  
?בתקנה

כיצד  
התאפשרה  

?התקנה
עיין גם 

שקופית הבאה



מברטנוראהרב עובדיה 
מסכת שביעית פרק י משנה ג

ומשום...דרבנןהזהבזמןכספיםהשמטת

פרוזבוללתקןהללבידׄחכהיההכי

שמיטתואיןהואילהשמיטהדיןלהפקיע

.סופריםמדבריאלאהזהבזמןכספים

?מברטנוראמהָּהשאלהָּשעוסקָּבהָּהרבָּעובדיהָּ.ָּא

?וכיצדָּהיאָּמשיבָּעליה.ָּב

?מדועָּשביעיתָּבזמןָּהזהָּמדרבנן.ָּג

?מהָּהתחדשָּלךָּשלאָּידעת.ָּד



הרב משה אביגדור עמיאל
דרכה של תורה

מצווהולומרלבקרהיבואוחומרקרוציאדםשבניאפשראי,השמיםמןשהיאהזוהתורה

אלפיםכמהלפניהמדברלדורמשובחתהייתההזוהתורהואם.נאהאינהזוומצווהנאהזו

.כעתהיאשמשובחתשכןמכלהנה,שנה

[כרצונםבתורה'תיקונים'עשושחכמיםשטוענים]='הדתמתקני'בעליהםרגילים

תיקוןכמו,לעשותהראשוניםשנהגובדתתיקוניםעל(נגדלטעון,להצביע)להראות

.וכדומה,[בריביתכסףלהלוותהמאפשרהיתר]=עסקאהיתר,פרוזבול

ורקאךאלא,בדתתיקוניםהיולאאלוכי.להביןלהםתבונה(ואין)ואלדעתלאאבל

-עלמעטנשתנוהחייםורק,מאומהבזהנשתנתהלאהתורהדתכי.בחייםתיקונים

.זהידי

אינודיןלביתשטרותיוהמוסר"כיתמידהיההתורהדיןהלא-'פרוזבול':למשל

.דיןלביתשטרותיואתהחובבעלימסורשתמיד,בחייםהמנהגהיהשלאאלא."משמט

.בחייםזאתונהגהללובא

".תיקוני דת"הרב משה עמיאל מסביר מדוע אין לראות בתקנת הפרוזבול של הלל 

מה טוענים  
מתקני  '

'?הדת

דחיית הטענה

דוגמא

עונה  גם  
לשאלה מה  

?חידש הלל



מסכת שביעית פרק י משנה ד

בּול רֹוזְׁ :ֶזהּו גּופֹו ֶשל פְׁ

לֹוִני  " לֹוִני ּופְׁ ר ֲאִני ָלֶכם ִאיש פְׁ מֹוסֵּ

לֹוִני ָמקֹום פְׁ ,  ַהַדָיִנים ֶשבְׁ

ֶצה, ֶשָּכל חֹוב ֶשֶיש ִלי ַמן ֶשֶארְׁ ֶבנּו ָּכל זְׁ ".  ֶשֶאגְׁ

ָיִנים  דַּ הַּ ִמיןוְׁ ָטהחֹותְׁ מַּ .אֹו ָהֵעִדים, לְׁ

נוסח השטר–פרוזבול 

1

2

נוסח השטר

המלוהשטר כתוב וחתום על ידי –פרוזבול הוא מסמך ! זוכרים
.בו הוא מעניק אישור לבית הדין לגבות את חובותיו 



מסכת שביעית פרק י משנה ד

בּולהֶשלושורשועיקרו–ֶזהּו גּופֹו  רֹוזְׁ :נוסחָּזהפְׁ

לֹוִני ַהַדָיִנים  " לֹוִני ּופְׁ ר ֲאִני ָלֶכם ִאיש פְׁ מֹוסֵּ
לֹוִני ָמקֹום פְׁ ֶבנּו ָּכל, ֶשָּכל חֹוב ֶשֶיש ִלי, ֶשבְׁ ֶשֶאגְׁ

ֶצה ַמן ֶשֶארְׁ שהמלווהָּמוסרָּלביתָּדיןָּאתָּהזכותָּלגבותָּ–" זְׁ

(.ָָּּ'משנהָּב)ולכןָּדינוָּכמוסרָּשטרותיוָּלביתָּדיןָּ,ָּכלָּחובותיו

ַהַדָיִנים  ִמיןוְׁ ַמָטהחֹותְׁ ִדים, לְׁ .אֹו ָהעֵּ

נוסח השטר–פרוזבול 

?  מה הוא מוסר
?ומדוע

?מי מוסר ולמי

מימה מורכב 
?שטר הפרוזבול



בּול רֹוזְׁ השווה בין  גּופֹו ֶשל פְׁ
שתי השטרות



שולחן ערוך
יחסעיף סזחושן משפט סימן 

ינו,ְפרוְזבּול טאֵּ ינו.ְמַשמֵּ ֵביתֶאָלאִנְכָתבְואֵּ שּובִדיןבְּׁ ְדַהְינּו,חָּׁ

,ְשִמָטהִעְנַיןְויוְדִעים,ְפרוְזבּולּוְבִעְנַיןְבִדיןְבִקיִאיםְשֹלָשה

יֶהםַרִביםְוִהְמחּום .ָהִעירְבאוָתּהֲעלֵּ

לְפרוְזבּולְדכוְתִביןאוְמִריםְויֵּש:א"רמ כָּׁ ֶאה,ִדיןֵביתבְּׁ ִנרְּׁ ִליוְּׁ

ֵיש ֵקלדְּׁ הָּׁ ַמןלְּׁ :ַהֶזהַבזְּׁ

מסבירים בפני  ( איסרלישהרב משה בן ישראל )א"והרמהשולחן ערוך 

.איזה בית דין כותבים פרוזבול

מה דעת  
השולחן  

?ערוך

בוחובותלגבייתפרוזבולשטרהראשיתהרבנותמפרסמתהאחרונותבשמיטות
הסמכותאתלושישהדיןביתוהם,הגדולדיןמביתנוסףודייןהרבניםחברים
מפרסמיםנוספיםדיןבתיאמנם.העדיםרקחותמיםזהשטרעל,החובאתלגבות

.פרוזבולשטריהםאף



ט-מסכת שביעית פרק י משנה ח

ִביִעית ַהַמֲחִזיר שְׁ ר לֹו-חֹוב בַּ ֵמט ָאִני: "יֹאמַּ שַּ ".מְׁ

ל ִפי ֵכן ף עַּ ר לֹו אַּ ֵבל ִמֶמנּו, ָאמַּ קַּ ר , יְׁ (:  דברים טו)ֶשֶנֱאמַּ

ִמָטה" שְׁ ר הַּ בַּ ֶזה דְׁ ..." וְׁ

ִביִעיתַהַמֲחִזיר שְׁ ,  חֹוב בַּ

.רּוחַּ ֲחָכִמים נֹוָחה ִמֶמנּו

המחזיר חוב שנשמט

1

2

מי הנושא
?בכל קטע

, כיצד עליו לנהוג, במקרה שהמלווה לא עשה פרוזבול ולא תבע את החוב
?האם הוא רשאי לקבל את כספו בחזרה

?והאם התנהלות כזו של הלווה היא כן נכונה וראויה



ט-מסכת שביעית פרק י משנה ח

ִביִעית ַהַמֲחִזירלווה -חֹוב ַבשְׁ

ט ָאִני": המלווהָּללווהיֹאַמר לֹו  ַשמֵּ ". מְׁ

ן המלווהָאַמר לֹו  ל  , -ברצוניָּלהחזירָּאתָּהחובַָּאף ַעל ִפי כֵּ ַקבֵּ יְׁ

ִמָטה"(: דברים טו)ֶשֶנֱאַמר , ִמֶמנּו ַבר ַהשְׁ ֶזה דְׁ דיָָּּ:ָּודרשו" וְׁ

.ואינוָּצריךָּלחזורָּעליו,ָּ"משמטָּאני"למלווהָּבדיבורָּאחדָּשאומרָּ

ִביִעית ַהַמֲחִזירלווה –כפיָּששנינוָּבמשנהָּהקודמתָּחֹוב ַבשְׁ

.לפיָּשאינוָּרוצהָּליהנותָּממוןָּאחריםרּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ִמֶמנּו 

ביאור המשנה

הסבר את המקרה 
בלשונך

הסבר את המקרה 
בלשונך

הסבר את המקרה 
?ומה הטעם



קוקה"הראי
314-313עמוד ', חלק ב, ברכות, עין איה

דבריםָָּּ"ָּ)'ָּכי קרא שמיטה לה:ָּ"היאָּמפני,ָּבשביעיתשמיטת החוב התכליתָּהעיקריתָּשלָּ

מפניָָּּ,ָּלהסירָּאתָּהעולָּהיותרָּכבדָּשמתקבץָּלרגליָּשליטתָּהעשיריםָּעלָּהעניים(.ָּב,ָּטו

שלאָּ,ָּההשמטהָּשלָּהשביעיתָּצריכהָּעםָּזהָּשמירה...ָּשהוצרכוָּלהםָּאיזוָּפעםָּלהלוואה

עלָּכןָּדיָּלוָּליסודָּתכליתָּהשביעיתָָּּ.ָּתחלישָּאתָּהרגשָּהיושרָּוהצדקָּמנגועָּברכושָּרעהו

אמנםָָּּ.ָּלמלווה[ָּמהלווה]=שבזהָּיסורָּהסבלָּועולָּהעבדותָּמלווהָּ" משמט אני":ָּבדיבור

יאתהכיָּבעלָּנפשָּטהורהָּכאשרָּ,ָּמקוםָּהניחהָּהתורהָּלרגשָּהיושרָּהטהורָּשילךָּעלָּפיָּדרכו

לאָּיאבהָּלהיותָּנהנהָּמיגיעָָּּ',ָּלאישָּהישראליָּהמודרךָּעלָּפיָּחוקיָּה[ָּמתאים,ָּנאה,ָּראוי]

.יקבלָּממנו, "אף על פי כן":ָּעלָּכןָּבאמרו.ָּרעהו

?אילו עניינים מסביר הרב בפסקה זו, קראו את דברי הרב



קוקה"הראי
314-313עמוד ', חלק ב, ברכות, עין איה

,ָָּּדבריםָּטו"ָּ)'ָּכי קרא שמיטה לה:ָּ"היאָּמפני,ָּבשביעיתשמיטת החוב התכליתָּהעיקריתָּשלָּ

מפניָָּּ, להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שליטת העשירים על העניים(.ָּב

...ָָּּשהוצרכוָּלהםָּאיזוָּפעםָּלהלוואה

שלאָּתחלישָּאתָּהרגשָּהיושרָּוהצדקָּמנגועָּ, צריכה עם זה שמירהההשמטהָּשלָּהשביעיתָּ

יסור הסבל  שבזהָּ" משמט אני":ָּעלָּכןָּדיָּלוָּליסודָּתכליתָּהשביעיתָּבדיבור.ָּברכושָּרעהו

.  למלווה[ מהלווה]=ועול העבדות מלווה 

כיָּבעלָּנפשָּטהורהָּכאשרָּ,ָּאמנםָּמקוםָּהניחהָּהתורהָּלרגשָּהיושרָּהטהורָּשילךָּעלָּפיָּדרכו

לא יאבה להיות נהנה מיגיע  ',ָּלאישָּהישראליָּהמודרךָּעלָּפיָּחוקיָּה[ָּמתאים,ָּנאה,ָּראוי]יאתה

.יקבלָּממנו, "אף על פי כן:ָּ"עלָּכןָּבאמרו.רעהו

לקבלָּאתָּלסרבָּמדועָּעלָּהמלווה,ָּהחובתשמטבכךָּששביעיתָּהמטרההרבָּמסבירָּמהָּ

גםָּעלָּהלווהָּשמחזירָּהחובָּלמרותָָּּ.ָּבכלָּזאתלקבלהפירעוןָּועםָּזאתָּמדועָּעלָּהמלווהָּ

.שהואָּנשמטָּנאמרָּשרוחָּחכמיםָּנוחהָּהימנו

מהי מטרת 
שמיטת החוב

מה משמעות  
אף על "המילים 
?"פי כן

מה מטרת 
המילים  

"משמט אני"

מה הכוונה  
במילה  

?"שמירה"



נסכם

בערבנשמטהחוב,החובתבעולאפרוזבולעשהלאכשהמלווה•

בכללהחזירהמעונייןלווהזאתעם.השמיניתהשנהשלהשנהראש

,ממעשהונוחהחכמיםרוח–לקבלבמלווהומפצירהחובאתזאת

,אחריםשלמכספםליהנותרוצהשאיננומבטאהואשבכךמאחר

המשנהלימודלאחראז.ההלוואהאתלהםלהשיבביכולתוישאם

:סכמו–הרחבהומקורות

?לנהוגהמלווהעלכיצד•

?כספואתבחזרהלקבלרשאיהואהאם•

?וראויהנכונהאכןהיאהלווהשלכזוהתנהלותוהאם•



:                                                               מצוות הקהלנעסוק בעניין זה בחלק 

–ישראלָּהתורהָּשכלאותנומצווה,סוכותשלהראשוןהחגבמוצאיהשמיטהבמוצאיָּשנת

:יתכנסוָּבמקדשָּלשמועָּקריאהָּבתורה–הטףָּוהגריםָּ,ָּהאנשיםָּהנשים

הייתההמטרה.דבריםמחומשפרשיותלקרואועליו,בראשעומדשהמלךקבעוחכמים

.חדשותשניםשבעלקראת,השמיטהושנתהשניםשבעמעגלסיוםעםהעםאתלחזק

וקריאההעםכלשלנוכחות:סיניהרמעמדשלושחזורחידושהואהמעמדשלאופיו

אתמובילוכך,התורהבשמירתעצמואתמחייבהעםבראשהעומדהמלך.בהמוןבתורה

.והמצוותהתצורהלשמירתבהתחייבותהעם

'דנושא 

המצווה  
בתורה

סכמו מה  
המטרה  

ואופיו של  
?המעמד

המצווה בתורה
ל  " ָראֵּ בֹוא ָכל ִישְׁ ּכֹות בְׁ ַחג ַהסֻּ ִמָטה בְׁ ַנת ַהשְׁ ד שְׁ ֹמעֵּ ץ ֶשַבע ָשִנים בְׁ ִמקֵּ

ַהַטף ... ַהָנִשים וְׁ ל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִשים וְׁ הֵּ ָךַהקְׁ רְׁ גֵּ ַמַען  וְׁ ָעֶריָך לְׁ  ֲאֶשר ִבשְׁ
דּו  מְׁ ַמַען ִילְׁ עּו ּולְׁ מְׁ (יב-י, דברים לא..." )ִישְׁ
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חמשנה ז פרק סוטה מסכת 
מצוות הקהל

1

יַצד  ?היאָּנקראתָפָרַשת ַהֶמֶלְך ּכֵּ

,  הסוכותמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראשֹון ֶשל ָחג 

ִמיִני  שְׁ ִביִעיתבשנהָּהשמיניתָּבַּ מֹוָצֵאי שְׁ ,  בְׁ

הּוא יֹוֵשב ָעֶליהָ , לֹו ִביָמה ֶשל ֵעץ ָבֲעָזָרהעֹוִשין ,  וְׁ

ר  גֹו(: "י, דברים לא)ֶשֶנֱאמַּ ֹמֵעד וְׁ ע ָשִנים בְׁ . 'ִמֵקץ ֶשבַּ

ֶנֶסת  ּכְׁ ן הַּ זַּ ֶנֶסתהשמשחַּ ּכְׁ רֹאש הַּ ָנּה לְׁ נֹותְׁ ,  נֹוֵטל ֵסֶפר תֹוָרה וְׁ

ָגן סְׁ ָנּה לַּ ֶנֶסת נֹותְׁ ּכְׁ רֹאש הַּ ֹכֵהן ָגדֹול, וְׁ ָנּה לְׁ ָגן נֹותְׁ סְׁ הַּ , וְׁ

ֶמֶלְך  ָנּה לַּ ֹכֵהן ָגדֹול נֹותְׁ ֶמֶלְך עֹוֵמד , משוםָּכבודוָּשלָּהמלךוְׁ הַּ וְׁ

קֹוֵרא יֹוֵשב  ֵבל וְׁ קַּ . ּומְׁ

מי הנושא
?בכל קטע

2



חמשנה ז פרק סוטה מסכת 
המשך המשנה–מצוות הקהל 

3

4

הנושאמה 
?בכל קטע

ָקָרא עֹוֵמד  ִקֵבל וְׁ ד וְׁ ֶמֶלְך ָעמַּ ִריָפס הַּ גְׁ חּוהּו  , ולאָּבישיבהאַּ ִשבְׁ וְׁ

ֶשִהִגיעַּ . ֲחָכִמים ל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיש ְׁלֹא"לּוכְׁ ִריתּוכַּ דברים  " ))ָנכְׁ

ָמעֹות-( טו,יז גּו ֵעיָניו דְׁ . ָזלְׁ

רּו לֹו ל : "ָאמְׁ ָיֵראאַּ ִריָפס, ִתתְׁ גְׁ , ָאִחינּו ָאָתה, ָאִחינּו ָאָתה, אַּ

". ָאִחינּו ָאָתה

קֹוֵרא  תהמלךוְׁ ִחלַּ ָבִרים"ִמתְׁ דְׁ ד " ֵאֶלה הַּ ע"עַּ מַּ ע"ּו, "שְׁ מַּ ,  "שְׁ

ָהָיה ִאם ָשֹמעַּ " ֵשר", "וְׁ עַּ ֵשר תְׁ ֵשר", "עַּ עְׁ ֶלה לַּ כַּ ת  , "ִּכי תְׁ ּוָפָרשַּ

ֶמֶלְך ָללֹות, הַּ ָרכֹות ּוקְׁ ָפָרָשה, ּובְׁ ד ֶשגֹוֵמר ָּכל הַּ .  עַּ

ָבֵרְך אֹוָתן  ָרכֹות ֶשֹּכֵהן ָגדֹול מְׁ ָבֵרְך אֹוָתן-ביוםָּהכיפוריםָּבְׁ ֶמֶלְך מְׁ , הַּ

ָגִלים ברכהֶאָלא ֶשנֹוֵתן  ת "ָּאתהָּבחרתנו"ֶשל רְׁ חַּ ת במקוםָּברכתָָּּתַּ ִחילַּ מְׁ

:שביוםָּהכיפוריםֶהָעֹון

5



הִמְצַות.א• לָכלְלַהְקִהילֲעשֵּ ְבָכלְוַטףְוָנִשיםֲאָנִשיםִיְשָראֵּ

י ַהתוָרהִמןְבָאְזנֵּיֶהםְוִלְקרותָלֶרֶגלַבֲעלוָתםְשִמָטהמוָצאֵּ

ןָפָרִשיות זֹותֶשהֵּ זָּׁרְּׁ קֹותְבִמְצותאוָתןמְּׁ ַחזְּׁ יֶהםּומְּׁ ְבַדתְידֵּ

.ָהֱאֶמת

ַתי.ג• יּוֵאימָּׁ י?קֹוִריןהָּׁ ַחגֶשלָהִראשוןטוביוםְבמוָצאֵּ

כות יְתִחַלתֶשהּואַהסֻּ לוְימֵּ דֶשלחֻּ .ְשִמיִניתָשָנהֶשלמועֵּ

.ְבָאְזנֵּיֶהםֶשִיְקָראהּואְוַהֶמֶלְך

ם"רמב
ג, חגיגה פרק ג הלכות אהלכות

סכם בלשונך מה 
הפרטים שמוסיף  

?ם"הרמב



רֹותתוְקִעין?קֹוֵראהּואֵכיַצד.ד• יְירּוָשַלִיםְבָכלַבֲחצֹוצְּׁ ְכדֵּ

הּוְמִביִאין.ָהָעםֶאתְלַהְקִהיל הִבימָּׁ דֹולָּׁ הֵעץְוֶשלגְּׁ תָּׁ יְּׁ הָּׁ

ַצעאוָתּהּוַמֲעִמיִדין ֶאמְּׁ ַרתבְּׁ בעוֶלהְוַהֶמֶלְךנִָּׁשיםֶעזְּׁ ְויושֵּ

יָעֶליהָָּ לְוָכלְקִריָאתוֶשִיְשְמעּוְכדֵּ ָלֹחגָהעוִליםִיְשָראֵּ

לַהְכֶנֶסתְוַחַזן.ְסִביָביוִמְתַקְבִצין ֶפרנוטֵּ ְונוְתנותוָרהסֵּ

ןּוְסָגןַלְסָגןנוְתנוַהְכֶנֶסתְורֹאשַהְכֶנֶסתְלרֹאש ָגדולְלֹכהֵּ

ן יַלֶמֶלְךָגדולְוֹכהֵּ ְמַקְבלוְוַהֶמֶלְך.ָאָדםְבנֵּיְבֹרבְלַהְדרוְכדֵּ

דְכֶשהּוא בָרָצהְוִאםעומֵּ יֵּשֵּ

ם"רמב
חגיגה פרק ג הלכה ד  הלכות

סכם בלשונך מה 
הפרטים שמוסיף  

?ם"הרמב



ֵגִרים.ו• יָנןוְּׁ ָאְזָנםּוְלַהְקִשיבִלָבםְלָהִכיןַחָיִביןַמִכיִריןֶשאֵּ

יָמהִלְשֹמעַָּ .ְבִסיַניבוֶשִנְתָנהְכיוםִבְרָעָדהְוִגיָלהְוִיְרָאהְבאֵּ

ִמיםֲאִפּלּו דֹוִליםֲחכָּׁ ַחָיִביןכָֻּלּהַהתוָרהָכלֶשיוְדִעיםגְּׁ

ָרהְגדוָלהְבַכָּוָנהִלְשֹמעַָּ ֹמעַ יָּׁכֹולֶשֵאינֹוּוִמי.ְיתֵּ ןִלשְּׁ ְמַכּוֵּ

ָהֱאֶמתַדתְלַחזֵּקֶאָלאַהָכתּובְקָבָעּהֶשלֹאזוִלְקִריָאהִלבו

ֶאה ִירְּׁ מֹווְּׁ ִאּלּוַעצְּׁ הכְּׁ הַעתָּׁ ַטּוָּׁ ּהִנצְּׁ .שוְמָעּהַהְגבּוָרהּוִמִפיבָּׁ

ִליחַ ֶשַהֶמֶלְך יְלַהְשִמיעַָּהּואשָּׁ לִדְברֵּ :ָהאֵּ

ם"רמב
חגיגה פרק ג הלכה ו  הלכות

סכם בלשונך מה 
הפרטים שמוסיף  

?ם"הרמב


