נושא י

שמיטה פרוזבול
והקהל
אלאסף שובל

איך נלמד נכון?
תלמיד יקר לפני שאנחנו צוללים לעולמם של התנאים
הקפד על ניתוח המשנה לפי  6ביצועי הבנה שלפניך!
יסודות תושב"ע
נלמד על מהותה
ומאפייני תורה שבעל
פה

לשון חכמים

תורת חיים

יסודות
תושב"ע

זהה ערך משמעותי
במשנה שנוגע לחיים
שלך

תורת
חיים

אוצר
מילים

תרגם את המילים
במשנה בלשונך

מושגים
זהה מושגים והסבר
אותם בלשונך

פרשנות והיסק
ביצועי הבנה
במשנה

פרשנות
והיסק

מושגי
תוכן
מבנה

מבנה –חא"ק
זהה את מרכיבי
המשנה :כאמד"ט

תלמידים יקרים!
בנושא שלפנינו נעסוק במשניות מ'סדר זרעים' ,מתוך מסכת
שביעית (פרק ח משניות ב-ג ,י ,פרק י משניות א-ד ,ח-ט)
העוסקות במצוות שמיטה ותקנת פרוזבול .ובמשנה מ'סדר
נשים' מתוך מסכת סוטה (פרק ז משנה ח) העוסקת במצוות
הקהל.

לפני שנתחיל את הלימוד
✓ איך אתה מרגיש בלימוד המשנה?
✓ מה אתה הכי אוהב בלימוד המשנה?
✓ מה דרך הלימוד האהובה עליך?
✓ מזמין אותך לבנות ארגז כלים בלמידה.

בשנת השמיטה
אנו מצויים במספר מצוות -
נושא א'
שנלמד

נושא ב'
שנלמד

נושא ג'
שנלמד

מצוות שמיטה בתורה שבכתב

מצוות עשה

מצוות
לא תעשה

וַיְ דַ בֵּ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה בְ הַ ר ִסינַי לֵּאמֹ ר :דַ בֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וְ אָ מַ ְר ָָּת ֲאלֵּהֶ ם
כִ י תָ בֹ אּו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲשֶ ר אֲנִ י נֹ תֵּ ן ָלכֶם וְ שָ בְ תָ ה הָ אָ ֶרץ שַ בָ ת לַיהוָה :שֵּ ש
שָ נִים ִתז ְַרע שָ דֶ ָך וְ שֵּ ש שָ נִים ִתזְמֹ ר כ ְַרמֶ ָך וְ אָ סַ פְ ָָּת אֶ ת ְתבּואָ תָ ּהּ :ובַ שָּׁ נָּׁה
הַ ְּׁש ִביעִ ת שַ בַ ת שַ בָּׁ תֹון יִ ְּׁהיֶה לָּׁאָּׁ ֶרץ שַ בָּׁ ת לַה' שָ ְדָך ל ֹא ִתז ְָּּׁׁרע וְ כ ְַר ְמָך
ִירָך ל ֹא ִת ְּׁבצֹ ר
יח קְ צִ ְירָך ל ֹא ִתקְּׁ צֹור וְ אֶ ת עִ נְ בֵּ י נְ ז ֶ
ל ֹא ִתזְּׁמֹ ר :אֵּ ת ְספִ ַָּ
ְשנַת שַ בָ תון יִ הְ יֶה לָאָ ֶרץ :וְּׁ הָּׁ יְּׁ תָּׁ ה שַ בַ ת הָּׁ אָּׁ ֶרץ ָּׁלכֶם לְּׁ אָּׁ כְּׁ לָּׁה לְ ָך ּולְ עַבְ ְדָך
וְ ַלאֲמָ תֶ ָך וְ לִ ְשכִ ְירָך ּולְ תושָ בְ ָך הַ ג ִָרים עִ מָ ְך :וְ לִ בְ הֶ ְמ ְתָך וְ לַחַ יָה אֲשֶ ר
בְ אַ ְרצֶ ָך ִת ְּׁהיֶה כָּׁל ְּׁתבּואָּׁ תָּׁ ּה לֶאֱ כֹ ל:
ויקרא כה א-ז
וְּׁ הַ ְּׁש ִביעִ ת ִת ְּׁש ְּׁמטֶ נָּׁה ּונְּׁ טַ ְּׁשתָּׁ ּה וְ אָ כְ לּוָּאֶ בְ יֹ נֵּי עַמֶ ָךָּוְ יִ ְת ָרםָּת ֹאכַלָּחַ יַתָָּּ
הַ שָ דֶ הָּכֵּןָּתַ עֲשֶ הָּלְ כ ְַר ְמָךָּלְ זֵּיתֶ ָך:
שמות כג ,יא

מהם המלאכות
האסורות
מהתורה?

מה דין הפירות
הגדלים בשנת
השמיטה

המלאכות האסורות מהתורה בשנת השמיטה:
 2מלאכות בשדה ו 2-מלאכות בכרם

זמירה

זריעה

קצירה

בצירה

הרחבה:
מהם גבולות הארץ
לעניין שמיטה?
מה עם חרישת
השדה?

קדושת פירות שביעית
פירות שביעית

לעניין אכילה

לעניין
סחורה

ויקראָּכה,ו
וְ ָהיְ ָתה ַׁש ַׁבת ָה ָא ֶרץ
לָ ֶכם לְ ָא ְכלָ ה

גמ'ָּעבודהָּזרהָּסב,א
וְ ָהיְ ָתה ַׁש ַׁבת ָה ָא ֶרץ
לָ ֶכם ְל ָא ְכלָ ה
ולא לסחורה

מותר
דעת הרמב"ן שיש מצווה
לאכול

אסור

מהָּנלמדָּבחלקָּהראשוןָּבנושאָּשמיטה?
למדנוָּשתיָּמצוות:
מצווה א'  -שביתה ממלאכות חקלאיות :זריעה ,זמירה ,קצירה ובצירה –

"שנת שבתון יהיה לארץ" (ויקרא כה ד-ד) .גבולות הארץ לעניין שמיטה
תלויים בפריסת ההתיישבות של עם ישראל [בנושא זה לא נעסוק].

מצווה ב'  -קדושת פירות שביעית :מותר לאכול את הפירות שגדלו בשנת
השמיטה (הרמב"ן כתב שאף יש מצווה ייחודית באכילתן) ,אך יש להיזהר

בקדשות הפירות .הקדושה באה לידי ביטוי בכך שאין עושים שימוש בלתי
מקובל ,ואין סוחרים בהם בדרך המקובלת.

אנחנו נעסוק בנושא ב'

מסכת שביעית פרק ח משניות ב-ג
קדושת שביעית בפירות – שימוש וסחורה
מהם שני העניינים שעוסקת בהם במשנה?

ִש ִתיָה וְׁ ל ִִסיכָה,
ְׁשבִ יעִ ית נ ְִׁתנָה לַאֲ כִ ילָה ל ְׁ
נושא א'

ל ֶֶאכוֹל דָ בָ ר שֶ דַּ ְׁרּכוֹ ל ֶֶאכוֹל,
וְׁ לָסּוְך דָ בָ ר שֶ דַּ ְׁרּכוֹ לָסּוְך...

(מעבר למשנה אחרת)

ֵאין מֹוכְׁ ִרין פֵרוֹת ְׁשבִ יעִ ית,
נושא ב'

ל ֹא בַּ ִמדָ ה ,וְׁ ל ֹא בַּ ִמ ְׁש ָקל ,וְׁ ל ֹא בַּ ִמ ְׁניָן;
וְׁ ל ֹא ְׁת ֵאנִים בַּ ִמ ְׁניָן ,וְׁ ל ֹא י ָָרק בַּ ִמ ְׁש ָקל.

נארגן את המשנה בטבלת כאמד"ט
משימת
מבנה

ְׁשבִ יעִ ית נ ְִׁתנָה לַּאֲ כִ ילָה ל ְִׁש ִתיָה וְׁ ל ִִסיכָה ,ל ֹא ַּכל דָ בָ ר שֶ דַּ ְׁרּכוֹ
ל ֹאכַּל ,וְׁ לָסּוְך דָ בָ ר שֶ דַּ ְׁרּכוֹ לָסּוְךֵ .....אין מוֹכְׁ ִרין פֵרוֹת ְׁשבִ יעִ ית,
ל ֹא בַּ ִמדָ ה ,וְׁ ל ֹא בַּ ִמ ְׁש ָקל ,וְׁ ל ֹא בַּ ִמ ְׁניָן; וְׁ ל ֹא ְׁת ֵא ִנים בַּ ִמ ְׁניָן,
וְׁ ל ֹא י ָָרק בַּ ִמ ְׁש ָקל.

כותרת
האם יש
כותרת
למשנה?
כמה חלקים
במשנה? לפי
מה קבעת את
תשובתך?

אומר
האם מובאת
דעה של תנא
במשנה?

מקרה

דין

כמה מקרים
במשנה?

כמה דינים
במשנה?

(כיצד מנוסחת
המשנה בתיאור
מקרה או הלכה)

האם מובא
'כלל' במשנה?

טעם
האם מובא
טעם במשנה?

מסכת שביעית פרק ח משניות ב-ג
קדושת שביעית בפירות – שימוש וסחורה

ביאור המשנה

פתיחה
הסבר את
הכלל והוסף
דוגמאות
מה הנושא?
מה החידוש
בקטע זה?
מה הטעם?

וּל ִסיכָה
ִש ִתיָה ְ
ְׁשבִ יעִ ית נ ְִׁתנָה מותר להשתמש בפירות שביעית לַאֲ כִ ילָה ל ְׁ
– כל דבר כדרך תשמישו,
ֶאכֹול אם דרכו לאכול חי – חי ,ואם מבושל – מבושל ,וכן
ל ֶֶאכֹול דָ בָ ר שֶ דַ ְׁרּכֹו ל ֶ
אם אין דרך לאכלו ,כגון :אוכל שנתקלקל אינו חייב לאכלו ,וכן ,וְׁ לָסוְּך דָ בָ ר

שֶ דַ ְׁרּכֹו לָסוְּך.
שבִ יעִ ית – אפילו במקום שהתירו למכור ,כגון אם לקט
ֵאין מֹוכְׁ ִרין פֵּרֹות ְׁ
ש ָקל ,וְׁ ל ֹא בַ ִמ ְׁניָן אלא
פירות שביעית לאכילתו והותיר  -לֹא בַ ִמדָ ה ,וְׁ ל ֹא בַ ִמ ְׁ
באומד; וְׁ ל ֹא ימכור ְׁת ֵּאנִים שדרכן להימכר במשקל ,אפילו בַ ִמ ְׁניָן – היינו אפילו
ש ָקל והטעם הוא כדי
אם שינה מדרך המכירה אסור ,וְׁ ל ֹא י ָָרק ימכור בַ ִמ ְׁ
שיימכרו בזול ,וכדי שיהא היכר שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית.

הרב פנחס קהתי
מסכת שביעית פרק ח משנה ב
הרב פנחס קהתי מסביר מדוע אין מוכרים פירות שיש בהם קדושת
שביעית לא במידה ולא במשקל לא במניין.
באיזה מקרה ואופן
מותר למכור פירות
שביעית?

מה הטעם שאסור
למכור פירות
שביעית במידה
ובמשקל ובמניין?

אין מוכרין פירות שביעית – אףָּבכגון שמותרָּלמכורָָּּ
(כגוןָּמיָּשליקטָּפירותָּלאכילתוָּוהותיר)

לא במידה ,ולא במשקל ולא במניין – אלאָּבאומד כדיָָּּ
שיימכרוָּבזולָּ,ושיהא היכר לדבר שצריך לנהוג בהם
קדושת שביעית.

נסכם ...
מה למדנו?
מה מותר
ומה אסור?
ומדוע?

מה מותר
ומה אסור?
ומדוע?

א .לפירות ולירקות הגדלים בארץ ישראל מעלה מיוחדת .בשנת שמיטה מעלתם
גדלה יותר עוד" .והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה" – מותר לאכול פירות
שביעית (הרמב"ן בפירושו לתורה שם אף סובר שיש מצווה ייחודית לאכול פירות
שביעית) ,אך יש להכין את המאכלים אך ורק בדרך המקובלת במשך כל השנים.
למשל :בדרך כלל לא מקובל לבשל אבטיח או לצלות על האש שזיפים ,ועל כן
בשנת המשיטה אסור לעשות כן.
ב .קדושת הפירות באה לידי ביטוי גם בדרך מכירתם ,איסור סחורה .אין
מוכרים את הפירות הללו בדרכים המקובלות במשך כל השנים' " :והיתה שבת
הארץ לכם לאכלה' – ולא לסחורה" (גמרא ,עבודה זרה סב ע"ב) .קונים
בהבלעה ,בתשלום מראש ,בהקפה ,בשיק ,בכרטיס אשראי ,ועוד .כל זאת על
מנת שיהיה היכר שעוסקים בפירות להם קדושה ייחודית.

נושא ג'  -מבוא

בחלק זה נעסוק בשני עניינים שמיטת כספים ופרוזבול:
התורה מצווה אותנו להשמיט חובות במוצאי שנת השמיטה .החוב נשמט
המצווה

בראש השנה של השנה השמינית .על המלווה לוותר על חוב שבא בעקבות
הלוואה שהוא נתן ללווה .מצוות שמיטת כספים חלה על הלוואה ולא על חוב
שנוצר בדרך אחרת ,כמו :שכר שכיר ,סחורה שנמכרה בהקפה ועוד.
בסוף בית שני ראה הלל שהעשירים נמנעים להלוות לעניים ,ותיקן את תקנת

התקנה

הפרוזבול .פרוזבול היא מילה יוונית שפירושה תעודת תביעה לבית דין
לגבות את החוב .העיקרון של פרוזבול הוא שהמלווה מוסר את היכולת לגבות

את חובותיו לידי בית הדין .בית הדין לא מצווה לשמט חוב.

נושא ג' – המשך מבוא
שמיטת כספים

המצווה בתורה

האזהרה

חומש דברים פרק טו,ב

חומש דברים פרק טו ,ט-י

מוט ָכל
וְ זֶה ְד ַׁבר ַׁה ְש ִמ ָטה ָש ֹ
ַׁשה
ָדו אֲ ֶשר י ֶ
ַׁב ַׁעל ַׁמ ֵשה י ֹ
ְב ֵר ֵעהו לֹא יִ ֹגש ֶאת ֵר ֵעהו וְ ֶאת
ָא ִחיו ִכי ָק ָרא ְש ִמ ָטה לַׁ ה'
מהי 'מצוות העשה' בפסוקים? באר בלשונך.
מהי 'מצוות לא תעשה'? באר בלשונך.
על מי נאמרה המצווה? עיין בפסוקים!
על מי  /על מה לא נאמרה המצווה?

ִה ָש ֶמר ְל ָך ֶפן יִ ְהיֶה ָד ָבר ִעם לְ ָב ְב ָך ְב ִלי ַַׁׁעל
לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ְשנַׁ ת ַׁה ֶש ַׁבע ְשנַׁ ת ַׁה ְש ִמ ָטה וְ ָר ָעה
לו וְ ָק ָרא ָעלֶ ָ
ֵעינְ ָך ְב ָא ִח ָ
יך ֶאל
יך ָה ֶא ְב ֹיון וְ לֹא ִת ֵתן ֹ
לו וְ לֹא ֵי ַׁרע לְ ָב ְב ָך
תון ִת ֵתן ֹ
ה' וְ ָהיָה ְב ָך ֵח ְטא :נָ ֹ
לו ִכי ִבגְ לַׁ ל ַׁה ָד ָבר ַׁה ֶזה יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' אֱ ל ֶֹה ָ
יך
ְב ִת ְת ָך ֹ
ְב ָכל ַׁמעֲ ֶש ָך ו ְבכֹל ִמ ְשלַׁ ח י ֶָד ָך:

מה מזהירה התורה בפסוקים אילו?
ומדוע התורה משתמשת בלשון חריפה
"השמר לך פן?"...
מה ההבטחה של התורה?

הנושאים שנלמד במשניות:
משנה ד

משניות א-ב
מצוות שמיטת כספים:
אילו חובות שנת
שמיטה מבטלת?
ואילו חובות אינה
מבטלת?

הלוואה

משנה ג
תקנת הפרוזבול:
מי תיקן ומדוע?
מהיכן הסמכות להלל
לתקן תקנה שלכאורה
מבטלת מצווה מהתורה?
נמנעו
מלהלוות

גופו של הפרוזבול
מהו הנוסח של
הפרוזבול?
מי חתום עליו?

משניות ח-ט
האם המלווה רשאי
לקבל את החוב
כשהלווה מפציר בו?
ומה עליו לעשות?
אע"פ כן

משמט
אני

מסכת שביעית פרק ג משנה א -ב
שמיטת כספים – הלוואה ומעשה בית דין
מה ביאור
המילה
"משמטת"?

1

ְׁשבִ יעִ ית ְׁמשַ מֶ טֶ ת ֶאת הַ ִמ ְׁלוָה בִ ְׁשטָ ר וְׁ שֶ ל ֹא בִ ְׁשטָ ר.

2

הַ ָקפַת הַ חֲ נוּתֵ ,אינָּה ְׁמשַּ מֶ טֶ ת.

אילו סוגי
חובות מובאים
במשנה?

3

וְׁ ִאם עֲשָ ָאּה ִמ ְׁלוָה  -הֲ ֵרי זֶה ְׁמשַּ מֵ ט.

ְׁשכַר שָ כִ ירֵ ,אינוֹ ְׁמשַּ מֵ ט.
וְׁ ִאם עֲשָ אוֹ ִמ ְׁלוָה  -הֲ ֵרי זֶה ְׁמשַּ מֵ ט ...

6

4

וְׁ כָל מַ עֲשֵּ ה בֵּ ית ִדין ֵ -אין ְׁמשַּ ְׁמ ִטין.

5

רֹותיו לְׁבֵּ ית ִדין –
הַ מַ ְׁלוֶה עַ ל הַ מַ ְׁשּכֹון ,וְׁ הַ מֹוסֵּ ר ְׁשטָ ָ

ֵאינָן ְׁמשַּ ְׁמ ִטין

מסכת שביעית פרק ג משנה א -ב
ביאור המשנה
1
שמיטה = מבטלת
לשמט = לוותר /
לא לתבוע

ביןָּשניתנהָּההלוואהָּבִ ְׁשטָ ר וְׁ ביןָּשניתנהָּשֶ ל ֹא בִ ְׁשטָ ר.
2

איזה חוב
שביעית לא
משמטת ואיזה
לא?

3

4
6

שבִ יעִ ית ְׁמשַ מֶ טֶ ת מבטלת ֶאת הַ ִמ ְׁלוָה אתָּהלוואהָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ,
ְׁ

5

הַ ָקפַת הַ חֲ נוּת –
וְׁ ִאם עֲשָ ָאּה ִמ ְׁלוָה –
כחוב הֲ ֵּרי זו ְׁמשַ מֵּ טֶ ת.

קניית מצרכים בהקפה

ֵּאינָּה ְׁמשַ מֶ טֶ ת שאין זו הלוואה.

שסיכם החנווני עם הקונה את סכום ההקפה ורשם אותו

ְׁשכַר שָ כִ יר שכר פועל ֵּאינֹו ְׁמשַ מֵּ ט .ו ְִׁאם עֲשָ אֹו ִמ ְׁלוָה –
עם בעל הבית וזקף עליו את השכר בתורת חוב הֲ ֵּרי זֶה ְׁמשַ מֵּ ט.

שחישב הפועל

וְׁ כָל מַ עֲשֵּ ה בֵּ ית ִדין – פסק בית דין ,שכתבו שפלוני חייב לשלם לפלוני ֵּ -אינָן
ְׁמשַ ְׁמ ִטין שכיוון שפסקו בית דין על הממון ,הרי הוא כגבוי וכאילו הגיע לידו.
רֹותיו לְׁבֵּ ית ִדין – שיגבו את חובו,
הַ מַ לְׁ וֶ ה עַ ל הַ מַ ְׁשּכֹון ,וְׁ הַ מֹוסֵּ ר ְׁשטָ ָ
והוא אינו תובע את הלווה ֵּ -אינָן ְׁמשַ ְׁמ ִטין את חובותיהם בשביעית.

נסכם ...
א .מצווה להחזיר חוב בעקבות הלוואה" :פריעת בעל חוב מצווה" (כתובות פו ע"א).
ב .אבל ,במוצאי שביעית צוותה התורה את המלווה במצוות עשה ומצוות לא תעשה:
שמיטת
כספים:
מצוות
עשה ולא
תעשה

לשמט – לוותר ,ולא לתבוע את החוב ,שנאמר (דברים טו,ב) :
"שמוט כל בעל משה ידו אשר
ישה ברעהו  ." ...מצוות עשה
לשמט את החובות..

" ...לא יגוש את רעהו ואת אחיו".
מצוות לא תעשה – שלא ליגוש,
שפירושו :לא לתבוע את החוב.

ג .ממתי החוב נשמט [מבוטל]? "וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של מוצאי
זמן

שביעית אבד החוב" (רמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל י,ד).

המשך סיכום
ד .התורה אף הזהירה בלשון חריפה שלא להימנע מלהלוות בשל הידיעה שיש מצב
מה
הזהירה
התורה
בעקבות
שמיטת
כספים?
ומה היא
מבטיחה?

שתאריך פריעת החוב הוא לפני ראש השנה של השנה השמינית ,ויתכן שהלווה לא
יחזיר" :השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת
השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא .נתון
תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשך ובכל
משלח ידך" (דברים טו ,ט-י)

איזה חוב
שביעית
משמטת
ואיזה לא?

ה .על פי המשנה רק מה שמוגדר כהלוואה נשמט ,אך לא פעולות כלכליות אחרות
שבין אנשים( .הוסף דוגמאות מהמשנה שלמדנו).

תקנת הפרוזבול
בשלהי ,תקופת בית שני נמנעו אנשים מלהלוות זה לזה .הלל הזקן
שהיה נשיא הסנהדרין תיקן את תקנת 'פרוזבול'" .הלל תקן פרוזבול
מפני תיקון העולם" (משנה גיטין ד ,ג) .העיקרון של פרוזבול הוא
שהמלווה מוסר את היכולת לגבות את חובותיו לבית הדין.
מהו פרוזבול?

מה סיבת
התקנה?

מה חידש הלל
בתקנה?

מסכת שביעית פרק י משנה ג
פרוזבול  -התקנה
התקנה
מי תיקן? ובאיזו
תקופה חי?

פְׁ רוֹזְׁ בּולֵ ,אינוֹ ְׁמשַּ מֵ ט.

זֶה ֶאחָ ד ִמן הַּ ְׁדבָ ִרים שֶ ִה ְׁת ִקין ִהלֵּל הַ ז ֵָּקן,
ּכְׁ שֶ ָר ָאה שֶ נ ְִׁמנְׁעּו הָ עָ ם ִמלְׁהַּ לְׁווֹת זֶה ֶאת זֶה

מה טעם
התקנה?

תוֹרה (דברים טו):
וְׁ עוֹבְׁ ִרין עַּ ל מַּ ה שֶ ּכָתּוב בַּ ָ
" ִהשָ מֶ ר לְָׁך פֶן י ְִׁהיֶה דָ בָ ר עִ ם לְׁבָ בְׁ ָך בְׁ ִליַּעַּ ל" וְׁ גוֹ',
ִה ְׁת ִקין ִהלֵל לַּפְׁ רוֹזְׁ בּול.

מהו פרוזבול?
פרוזבול
מילה ביוונית
1

2

3

פרוזבולָּ– 'פרוסָָּּבוליָּבוטי'.
'פרוס'ָּ– תקנה
'בולי'ָּ– עשירים
'בוטי'ָּ– עניים
תעודתָּתביעהָּלביתָּדיןָּלגבותָּאתָּהחוב ָָּּ.
הפרוזבול הוא שטר כתוב וחתום ע"י
המלווה בו הוא מעניק אישור לבית הדין
לגבות את חובותיו.

העיקרון של פרוזבול הוא שהמלווה מוסר
את היכולת לגבות את חובותיו לידי בית
הדין .בית הדין לא מצווה לשמט חוב.

מסכת שביעית פרק י משנה ג
ביאור המשנה
התקנה

אםָּנכתבָּפְׁ רֹוזְׁ בוּל עלָּההלוואהָּ,היינוָּתעודתָּתביעהָּלביתָּהדיןָּלגבייתָּ
החובָּ,החובָּ ֵּאינֹו ְׁמשַ מֵּ ט וחייבָּלהחזירָּחובוָּאףָּלאחרָּהשמיטהָּ.

זֶה  -הפרוזבולָּ ֶאחָ ד ִמן הַ ְׁדבָ ִרים שֶ ִה ְׁת ִקין ִהלֵּל הַ ז ֵָּקן,
ִמ ְׁנעוּ הָ עָ ם ִמלְׁהַ ְׁלוֹות זֶה ֶאת זֶה כיווןָּשהשמיטה
ּכְׁ שֶ ָר ָאה שֶ נ ְׁ
מה חידש הלל
הזקן בתקנה והרי
במשנה
למדנו
הקודמת" :המוסר
שטרותיו לבית דין
 -אינן משמטין"?

תֹורה
מבטלתָּאתָּחובותָּהלוויםָּלמלוויםָּוְׁ עֹובְׁ ִרין עַ ל מַ ה שֶ ּכָתוּב בַ ָ
(דברים טו,ט)ִ " :השָ מֶ ר לְָׁך פֶן י ְִׁהיֶה דָ בָ ר עִ ם לְׁבָ בְׁ ָך
בְׁ ִליַעַ ל" וְׁ גֹו'ִ ,ה ְׁת ִקין ִהלֵּל לַפְׁ רֹוזְׁ בוּל – שכלָּמלווהָּהכותב
פרוזבולָּ,איןָּשביעיתָּמשמטת אתָּחובו.

קצת על התקנה
כפי שלמדנו ,בשלהי ,תקופת בית שני נמנעו אנשים מלהלוות זה לזה .והלל הזקן שהיה נשיא
זמן
התקנה

הסנהדרין תיקן את תקנת 'פרוזבול'" .הלל תקן פרוזבול מפני תיקון העולם" (משנה גיטין ד,
ג) .העיקרון של פרוזבול הוא שהמלווה מוסר את היכולת לגבות את חובותיו לבית הדין.
בית הדין רשאים לגבות את חובות המלווים משתי סיבות:

מהם שתי
הסיבות
שבית דין
רשאים
לגבות חובות
בשמיטה?

.1

על בית הדין אין מצווה לשמט חוב שחייבים לו" :את אחיך תשמט ידך" (דברים טו,ג) –
ולא המוסר שטרותיו לבית דין" (ירושלמי שביעית י,א).

.2

גם אם חלה על בית הדין מצוות שמיטת כספים ,יש לו היכולת להפקיע ממון אם יש

צורך בדבר או בשל תקנה.

קצת על התקנה
תקנתו של הלל סייעה לעניים ולעשירים [פרוזבול = פרוס(תקנה)  +בולי (עשירים)  +בוטי
למי הייתה
תקנה?

(עניים)] .היא אפשרה למלווים העשירים להמשיך להלוות ,ביודעם שיש ביכולתם אפשרות לגבות
את החוב אם ירצו בכך ,וגם הועילה לעניים להמשיך ולקבל הלוואות.
ונשאלת השאלה :מה חדש הלל בתקנה הרי כבר שנינו במפורש במשנה" :המוסר שטרותיו לבית
דין ,אינן משמטין"? האפשרות למסור את יכולת הגביה לבית דין קיימת אף בזמן ששביעית נוהגת

מה חידש
הלל
בתקנה?

כיצד
התאפשרה
התקנה?
עיין גם
שקופית הבאה

מהתורה?
תשובה :תקנת הלל גרמה בפועל לכך שההמון יעשה כך באופן גורף.

מסוף ימי בית ראשון שביעית נוהגת מדרבנן בלבד ,הואיל והתנאי לקיום מצוות שביעית מהתורה
הוא שרוב עם ישראל היה בארץ ,ובפועל מסוף ימי הבית הראשון עד זמננו רוב עם ישראל אינו
נמצא בארץ.

הרב עובדיה מברטנורא
מסכת שביעית פרק י משנה ג

אָּ.מהָּהשאלהָּשעוסקָּבהָּהרבָּעובדיהָּמברטנורא?
בָּ.וכיצדָּהיאָּמשיבָּעליה?
גָּ.מדועָּשביעיתָּבזמןָּהזהָּמדרבנן?

השמטת כספים בזמן הזה דרבנן ...ומשום
הכי היה ׄכח ביד הלל לתקן פרוזבול
להפקיע דין השמיטה הואיל ואין שמיטת
כספים בזמן הזה אלא מדברי סופרים.
דָּ.מהָּהתחדשָּלךָּשלאָּידעת?

הרב משה אביגדור עמיאל
דרכה של תורה
הרב משה עמיאל מסביר מדוע אין לראות בתקנת הפרוזבול של הלל "תיקוני דת".
התורה הזו שהיא מן השמים ,אי אפשר שבני אדם קרוצי חומר יבואו לבקרה ולומר מצווה
זו נאה ומצווה זו אינה נאה .ואם התורה הזו הייתה משובחת לדור המדבר לפני כמה אלפים
שנה ,הנה מכל שכן שמשובחת היא כעת.
מה טוענים
'מתקני
הדת'?

רגילים הם בעלי 'מתקני הדת' [=שטוענים שחכמים עשו 'תיקונים' בתורה כרצונם]
להראות (להצביע ,לטעון נגד) על תיקונים בדת שנהגו הראשונים לעשות ,כמו תיקון
פרוזבול ,היתר עסקא [=היתר המאפשר להלוות כסף בריבית] ,וכדומה.

דחיית הטענה אבל לא דעת ואל (ואין) תבונה להם להבין .כי אלו לא היו תיקונים בדת ,אלא אך ורק
תיקונים בחיים .כי דת התורה לא נשתנתה בזה מאומה ,ורק החיים נשתנו מעט על -
ידי זה.
דוגמא

למשל' :פרוזבול'  -הלא דין התורה היה תמיד כי "המוסר שטרותיו לבית דין אינו
משמט" .אלא שלא היה המנהג בחיים ,שתמיד ימסור בעל החוב את שטרותיו לבית דין.
ובא הלל ונהג זאת בחיים.

עונה גם
לשאלה מה
חידש הלל?

מסכת שביעית פרק י משנה ד
פרוזבול – נוסח השטר
זוכרים! פרוזבול הוא מסמך – שטר כתוב וחתום על ידי המלוה
בו הוא מעניק אישור לבית הדין לגבות את חובותיו .
1

זֶהּו גּופוֹ שֶ ל פְׁ רוֹזְׁ בּול:
"מֹוסֵּ ר אֲ נִי ָלכֶם ִאיש פְׁ לֹונִי וּפְׁ לֹונִי
הַ דַ ָינִים שֶ בְׁ מָ קֹום פְׁ לֹונִי,

נוסח השטר

שֶ ּכָל חֹוב שֶ יֶש לִי ,שֶ ֶאגְׁ בֶ נוּ ּכָל זְׁ מַ ן שֶ ֶא ְׁרצֶ ה".
2

חוֹת ִמין לְׁמַּ טָ ה ,אוֹ הָ עֵ ִדים.
וְׁ הַּ דַּ ָינִים ְׁ

מסכת שביעית פרק י משנה ד
פרוזבול – נוסח השטר
מימה מורכב
שטר הפרוזבול?
מי מוסר ולמי?

מה הוא מוסר?
ומדוע?

זֶהוּ גוּפֹו – עיקרו ושורשו שֶ ל הפְׁ רֹוזְׁ בוּל נוסחָּזה:
"מֹוסֵּ ר אֲ נִי ָלכֶם ִאיש פְׁ לֹונִי וּפְׁ לֹונִי הַ דַ ָינִים
שֶ בְׁ מָ קֹום פְׁ לֹונִי ,שֶ ּכָל חֹוב שֶ יֶש לִי ,שֶ ֶאגְׁ בֶ נוּ ּכָל
זְׁ מַ ן שֶ ֶא ְׁרצֶ ה" – שהמלווהָּמוסרָּלביתָּדיןָּאתָּהזכותָּלגבותָּ
כלָּחובותיוָּ,ולכןָּדינוָּכמוסרָּשטרותיוָּלביתָּדיןָּ(משנהָּב')ָָּּ.

חֹות ִמין לְׁמַ טָ ה ,אֹו הָ עֵּ ִדים.
וְׁ הַ דַ ָינִים ְׁ

גוּפֹו שֶ ל פְׁ רֹוזְׁ בוּל

השווה בין
שתי השטרות

שולחן ערוך
חושן משפט סימן סז סעיף יח
השולחן ערוך והרמ"א (הרב משה בן ישראל איסרליש) מסבירים בפני
איזה בית דין כותבים פרוזבול.
מה דעת
השולחן
ערוך?

פְ רוזְבּול ,אֵּ ינו ְמשַ מֵּ ט .וְ אֵּ ינו נִ כְ תָ ב אֶ לָא ְּׁבבֵ ית ִדין חָּׁ שּובְ ,דהַ יְ נּו
יודעִ ים עִ נְ יַן ְש ִמטָ ה,
יאים בְ ִדין ּובְ עִ נְ יַן פְ רוזְבּול ,וְ ְ
ְשֹלשָ ה ְבקִ ִ
וְ הִ ְמחּום ַרבִ ים ֲעלֵּיהֶ ם בְ אותָ ּה הָ עִ יר.
כותבִ ין פְ רוזְבּול ְּׁב ָּׁכל בֵ ית ִדין ,וְּׁ נִ ְּׁראֶ ה לִ י
אומ ִרים ְד ְ
רמ"א :וְ יֵּש ְ
ְּׁדיֵש לְּׁ הָּׁ קֵ ל בַ זְּׁ מַ ן הַ זֶה:
בשמיטות האחרונות מפרסמת הרבנות הראשית שטר פרוזבול לגביית חובות בו
חברים הרבנים ודיין נוסף מבית דין הגדול ,והם בית הדין שיש לו את הסמכות
לגבות את החוב ,על שטר זה חותמים רק העדים .אמנם בתי דין נוספים מפרסמים
אף הם שטרי פרוזבול.

מסכת שביעית פרק י משנה ח-ט
המחזיר חוב שנשמט
במקרה שהמלווה לא עשה פרוזבול ולא תבע את החוב ,כיצד עליו לנהוג,
האם הוא רשאי לקבל את כספו בחזרה?
והאם התנהלות כזו של הלווה היא כן נכונה וראויה?
1
מי הנושא
בכל קטע?

הַ מַ חֲ זִ יר חוֹב בַּ ְׁשבִ יעִ ית  -י ֹאמַּ ר לוְֹׁ " :משַּ מֵ ט ָאנִי".
ָאמַּ ר לוֹ ַּאף עַּ ל פִ י כֵן ,י ְַּׁקבֵ ל ִממֶ נּו ,שֶ נֶאֱ מַּ ר (דברים טו):
"וְׁ זֶה ְׁדבַּ ר הַּ ְׁש ִמטָ ה" ...

2

הַ מַ חֲ זִ יר חוֹב בַּ ְׁשבִ יעִ ית,
רּוחַּ חֲ כ ִָמים נוֹחָ ה ִממֶ נּו.

נארגן את המשנה בטבלת כאמד"ט
משימת
מבנה

הַ מַ חֲ זִ יר חוֹב בַּ ְׁשבִ יעִ ית  -י ֹאמַּ ר לוְֹׁ " :משַּ מֵ ט ָאנִי"ָ .אמַּ ר לוֹ ַּאף
עַּ ל פִ י כֵן ,י ְַּׁקבֵ ל ִממֶ נּו ,שֶ נֶאֱ מַּ ר (דברים טו)" :וְׁ ֶזה ְׁדבַּ ר
הַּ ְׁש ִמטָ ה"  ...הַ מַ חֲ זִ יר חוֹב בַּ ְׁשבִ יעִ ית ,רּוחַּ חֲ כ ִָמים נוֹחָ ה ִממֶ נּו.

כותרת
האם יש
כותרת
למשנה?

אומר
האם מובאת
דעה של תנא
במשנה?

מקרה
כמה חלקים
במשנה? לפי
מה קבעת את
תשובתך?
כמה מקרים
במשנה? מהם
המקרים?

דין
כמה דינים
במשנה?

טעם
האם מובא
טעם במשנה?

מסכת שביעית פרק י משנה ח-ט
ביאור המשנה
הסבר את המקרה
בלשונך

הסבר את המקרה
בלשונך

לווה הַ מַ חֲ זִ יר חֹוב בַ ְׁשבִ יעִ ית -
י ֹאמַ ר לֹו המלווהָּללווהְׁ " :משַ מֵּ ט ָאנִי".
ָאמַ ר לֹו המלווה ַאף עַ ל פִ י כֵּן ברצוניָּלהחזירָּאתָּהחובָּ , -י ְַׁקבֵּ ל
דיָּ
ש ִמטָ ה" ודרשוָּ ָּ:
ִממֶ נוּ ,שֶ נֶאֱ מַ ר (דברים טו)" :וְׁ זֶה ְׁדבַ ר הַ ְׁ
למלווהָּבדיבורָּאחדָּשאומרָּ"משמטָּאני"ָּ,ואינוָּצריךָּלחזורָּעליו.

הסבר את המקרה
ומה הטעם?

שבִ יעִ ית כפיָּששנינוָּבמשנהָּהקודמתָּ–
חֹוב בַ ְׁ

לווה הַ מַ חֲ זִ יר
ָמים נֹוחָ ה ִממֶ נוּ לפיָּשאינוָּרוצהָּליהנותָּממוןָּאחרים.
רוּחַ חֲ כ ִ

הראי"ה קוק
עין איה ,ברכות ,חלק ב' ,עמוד 314-313
קראו את דברי הרב ,אילו עניינים מסביר הרב בפסקה זו?

דבריםָּ
ָּ
התכליתָּהעיקריתָּשלָּשמיטת החוב בשביעיתָּ,היאָּמפני"ָּ:כי קרא שמיטה לה'ָּ"ָּ(
טוָּ,ב)ָּ.להסירָּאתָּהעולָּהיותרָּכבדָּשמתקבץָּלרגליָּשליטתָּהעשיריםָּעלָּהענייםָּ,מפניָָּּ
שהוצרכוָּלהםָּאיזוָּפעםָּלהלוואהָּ...ההשמטהָּשלָּהשביעיתָּצריכהָּעםָּזהָּשמירהָּ,שלאָּ
עלָּכןָּדיָּלוָּליסודָּתכליתָּהשביעיתָּ
ָּ
תחלישָּאתָּהרגשָּהיושרָּוהצדקָּמנגועָּברכושָּרעהוָּ.
בדיבור"ָּ:משמט אני" שבזהָּיסורָּהסבלָּועולָּהעבדותָּמלווהָּ[=מהלווה]ָּלמלווהָּ.אמנםָָּּ
מקוםָּהניחהָּהתורהָּלרגשָּהיושרָּהטהורָּשילךָּעלָּפיָּדרכוָּ,כיָּבעלָּנפשָּטהורהָּכאשרָּיאתה
לאָּיאבהָּלהיותָּנהנהָּמיגיעָּ
ָּ
[ראויָּ,נאהָּ,מתאים]ָּלאישָּהישראליָּהמודרךָּעלָּפיָּחוקיָּה'ָּ,

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

הראי"ה קוק
עין איה ,ברכות ,חלק ב' ,עמוד 314-313
הרבָּמסבירָּמהָּהמטרה בכךָּששביעיתָּתשמט החובָּ,מדועָּעלָּהמלווה לסרבָּלקבלָּאתָּ
גםָּעלָּהלווהָּשמחזירָּהחובָּלמרותָּ
ָּ
הפירעוןָּועםָּזאתָּמדועָּעלָּהמלווהָּלקבל בכלָּזאתָּ.
שהואָּנשמטָּנאמרָּשרוחָּחכמיםָּנוחהָּהימנו.
מהי מטרת
שמיטת החוב
מה הכוונה
במילה
"שמירה"?

התכליתָּהעיקריתָּשלָּשמיטת החוב בשביעיתָּ,היאָּמפני"ָּ:כי קרא שמיטה לה'ָּ"ָּ(דבריםָּטו ָָּּ,

מפניָּ
ָּ
ב)ָּ.להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שליטת העשירים על העניים,
ָּ...
שהוצרכוָּלהםָּאיזוָּפעםָּלהלוואה ָּ
ההשמטהָּשלָּהשביעיתָּצריכה עם זה שמירה ,שלאָּתחלישָּאתָּהרגשָּהיושרָּוהצדקָּמנגועָּ
ברכושָּרעהוָּ.עלָּכןָּדיָּלוָּליסודָּתכליתָּהשביעיתָּבדיבור"ָּ:משמט אני" שבזהָּיסור הסבל
ועול העבדות מלווה [=מהלווה] למלווה.

מה משמעות
המילים "אף על
פי כן"?

אמנםָּמקוםָּהניחהָּהתורהָּלרגשָּהיושרָּהטהורָּשילךָּעלָּפיָּדרכוָּ,כיָּבעלָּנפשָּטהורהָּכאשרָּ
יאתה [ראויָּ,נאהָּ,מתאים]ָּלאישָּהישראליָּהמודרךָּעלָּפיָּחוקיָּה'ָּ,לא יאבה להיות נהנה מיגיע
רעהו .עלָּכןָּבאמרו"ָּ:אף על פי כן" ,יקבלָּממנו.

מה מטרת
המילים
"משמט אני"

נסכם
• כשהמלווה לא עשה פרוזבול ולא תבע החוב ,החוב נשמט בערב
ראש השנה של השנה השמינית .עם זאת לווה המעוניין להחזיר בכל
זאת את החוב ומפציר במלווה לקבל – רוח חכמים נוחה ממעשהו,
מאחר שבכך הוא מבטא שאיננו רוצה ליהנות מכספם של אחרים,
אם יש ביכולתו להשיב להם את ההלוואה .אז לאחר לימוד המשנה
ומקורות הרחבה – סכמו:

•
• האם הוא רשאי לקבל בחזרה את כספו?
• והאם התנהלות כזו של הלווה היא אכן נכונה וראויה?
כיצד על המלווה לנהוג?

נושא ד'
בחלק זה נעסוק בעניין מצוות הקהל:
המצווה
בתורה

במוצאיָּשנתָּהשמיטהָּבמוצאיָּהחגָּהראשוןָּשלָּסוכותָּ,מצווהָּאותנוָּהתורהָּשכלָּישראלָּ–
האנשיםָּהנשיםָּ,הטףָּוהגריםָּ– יתכנסוָּבמקדשָּלשמועָּקריאהָּבתורה:
המצווה בתורה
" ִמ ֵּקץ שֶ בַ ע שָ נִים בְׁ מֹעֵּ ד ְׁשנַת הַ ְׁש ִמטָ ה בְׁ חַ ג הַ סֻּ ּכֹות בְׁ בֹוא כָל יִ ְׁש ָר ֵּאל
ָשים וְׁ הַ טַ ף וְׁ ג ְֵּׁרָך אֲ שֶ ר בִ ְׁשעָ ֶריָך לְׁמַ עַ ן
ָשים וְׁ הַ נ ִ
 ...הַ ְׁקהֵּ ל ֶאת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִ
ִש ְׁמעוּ וּלְׁמַ עַ ן ִיל ְְׁׁמדוּ ( "...דברים לא ,י-יב)
י ְׁ

חכמים קבעו שהמלך עומד בראש ,ועליו לקרוא פרשיות מחומש דברים .המטרה הייתה
סכמו מה
המטרה
ואופיו של
המעמד?

לחזק את העם עם סיום מעגל שבע השנים ושנת השמיטה ,לקראת שבע שנים חדשות.
1

2

אופיו של המעמד הוא חידוש ושחזור של מעמד הר סיני :נוכחות של כל העם וקריאה
בתורה בהמון .המלך העומד בראש העם מחייב את עצמו בשמירת התורה ,וכך מוביל את
העם בהתחייבות לשמירת התצורה והמצוות.

מסכת סוטה פרק ז משנה ח
מצוות הקהל

מי הנושא
בכל קטע?

ָפ ָרשַ ת הַ מֶ ֶלְך ּכֵּיצַ ד היאָּנקראת?
1

מוֹצָ ֵאי יוֹם טוֹב הָ ִראשוֹן שֶ ל חָ ג הסוכות,
בַּ ְׁש ִמינִי בשנהָּהשמיניתָּבְׁ מוֹצָ ֵאי ְׁשבִ יעִ ית,

2

עוֹשין לוֹ בִ ימָ ה שֶ ל עֵ ץ בָ ֲעז ָָרה ,וְׁ הּוא יוֹשֵ ב עָ לֶיהָ ,
ִ

שֶ נֶאֱ מַּ ר (דברים לא ,י)ִ " :מ ֵקץ שֶ בַּ ע שָ נִים בְׁ מֹעֵ ד וְׁ גוֹ'.
נוֹתנָּה לְׁר ֹאש הַּ ּכְׁ נֶסֶ ת,
תוֹרה וְׁ ְׁ
חַּ ַּזן הַּ ּכְׁ נֶסֶ ת השמש נוֹטֵ ל סֵ פֶר ָ

נוֹתנָּה ְׁלכֹהֵ ן גָדוֹל,
נוֹתנָּה ל ְַּׁסגָן ,וְׁ הַּ ְׁסגָן ְׁ
וְׁ ר ֹאש הַּ ּכְׁ נֶסֶ ת ְׁ
נוֹתנָּה לַּמֶ ֶלְך משוםָּכבודוָּשלָּהמלך ,וְׁ הַּ מֶ לְֶך עוֹמֵ ד
וְׁ כֹהֵ ן גָדוֹל ְׁ
קוֹרא יוֹשֵ ב .
ּומ ַּקבֵ ל וְׁ ֵ
ְׁ

מסכת סוטה פרק ז משנה ח

מה הנושא
בכל קטע?

מצוות הקהל – המשך המשנה
3

ַּאגְׁ ִריפָס הַּ מֶ לְֶך עָ מַּ ד וְׁ ִקבֵ ל וְׁ ָק ָרא עוֹמֵ ד ולאָּבישיבה ,וְׁ ִשבְׁ חּוהּו
לָתת עָ לֶיָך ִאיש נָכְׁ ִרי" ((דברים
חֲ כ ִָמיםּ .וכְׁ שֶ ִהגִ יעַּ ל"ְׁל ֹא תּוכַּל ֵ
יז,טו) ָ -זלְׁגּו עֵ ינָיו ְׁדמָ עוֹת.
ָא ְׁמרּו לוַֹּ " :אל ִת ְׁתי ֵָראַּ ,אגְׁ ִריפָסָ ,א ִחינּו ָא ָתהָ ,א ִחינּו ָא ָתה,
ָא ִחינּו ָא ָתה".
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קוֹרא המלך ִמ ְׁת ִחלַּת " ֵא ֶלה הַּ ְׁדבָ ִרים" עַּ ד " ְׁשמַּ ע"ּ ,ו" ְׁשמַּ ע",
וְׁ ֵ
"וְׁ הָ יָה ִאם שָ מֹעַּ "" ,עַּ שֵ ר ְׁתעַּ שֵ ר"ּ" ,כִ י ְׁת ַּכ ֶלה ַּלעְׁ שֵ ר"ּ ,ופ ָָרשַּ ת
פָרשָ ה.
ּוק ָללוֹת ,עַּ ד שֶ גוֹמֵ ר ּכָל הַּ ָ
הַּ מֶ לְֶךּ ,ובְׁ ָרכוֹת ְׁ
אוֹתן,
אוֹתן ביוםָּהכיפוריםָּ -הַּ מֶ ֶלְך ְׁמבָ ֵרְך ָ
בְׁ ָרכוֹת שֶ ּכֹהֵ ן גָדוֹל ְׁמבָ ֵרְך ָ
נוֹתן ברכה שֶ ל ְׁר ָג ִלים "אתהָּבחרתנו"ָּ ַּתחַּ ת במקוםָּברכתָָּּ ְׁמ ִחילַּת
ֶאלָא שֶ ֵ
הֶ עָ וֹן שביוםָּהכיפורים:

רמב"ם
סכם בלשונך מה
הפרטים שמוסיף
הרמב"ם?

הלכות חגיגה פרק ג הלכות א ,ג
• אִ .מצְ וַת עֲשֵּ ה לְ הַ קְ הִ יל כָל יִ ְש ָראֵּ ל ֲאנ ִָשים וְ נ ִָשים וְ טַ ף בְ כָל
תורה
מוצָ אֵּ י ְש ִמטָ ה בַ עֲלותָ ם ל ֶָרגֶל וְ לִ קְ רות בְ אָ ְזנֵּיהֶ ם ִמן הַ ָ
ּומחַ זְּׁ קֹות יְ דֵּ יהֶ ם בְ דַ ת
פ ָָר ִשיות שֶ הֵּ ן ְּׁמז ְָּּׁׁרזֹות אותָ ן בְ ִמצְ ות ְּׁ
הָ אֱמֶ ת.
קֹורין? בְ מוצָ אֵּ י יום טוב הָ ִראשון שֶ ל חַ ג
• ג .אֵ ימָּׁ תַ י הָּׁ יּו ִ
הַ סֻּכות שֶ הּוא ְתחִ לַת יְ מֵּ י חֻּלו שֶ ל מועֵּד שֶ ל שָ נָה ְש ִמינִ ית.
וְ הַ מֶ לְֶך הּוא שֶ יִ קְ ָרא בְ אָ ְזנֵּיהֶ ם.

רמב"ם
סכם בלשונך מה
הפרטים שמוסיף
הרמב"ם?

הלכות חגיגה פרק ג הלכה ד
ֲצֹוצרֹות בְ כָל יְ רּושָ לַיִם כְ דֵּ י
קֹורא? תוקְ עִ ין בַ ח ְּׁ
• ד .כֵיצַ ד הּוא ֵ
יאין ִבימָּׁ ה גְּׁ דֹולָּׁה וְ שֶ ל עֵ ץ הָּׁ יְּׁ תָּׁ ה
ּומבִ ִ
לְ הַ קְ הִ יל אֶ ת הָ עָםְ .
ּומַ ע ֲִמ ִידין אותָ ּה ְּׁבאֶ ְּׁמצַ ע עֶ ז ְַּׁרת נ ִָּׁשים וְ הַ מֶ לְֶך עולֶה וְ יושֵּ ב
ֶיה כְ דֵּ י שֶ יִ ְש ְמעּו קְ ִריאָ תו וְ כָל יִ ְש ָראֵּ ל הָ עולִ ים לָחֹ ג
ָעל ָָּ
נותנו
תורה וְ ְ
ָ
ִמ ְתקַ בְ צִ ין ְסבִ יבָ יו .וְ חַ זַן הַ כְ נֶסֶ ת נוטֵּ ל סֵּ פֶר
ּוסגָן לְ כֹ הֵּ ן גָדול
נותנו ל ְַסגָן ְ
לְ ר ֹאש הַ כְ נֶסֶ ת וְ ר ֹאש הַ כְ נֶסֶ ת ְ
וְ כֹ הֵּ ן גָדול לַמֶ לְֶך כְ דֵּ י לְ הַ ְדרו בְ רֹ ב בְ נֵּי אָ דָ ם .וְ הַ מֶ לְֶך ְמקַ בְ לו
כְ שֶ הּוא עומֵּ ד וְ ִאם ָרצָ ה יֵּשֵּ ב

רמב"ם
סכם בלשונך מה
הפרטים שמוסיף
הרמב"ם?

הלכות חגיגה פרק ג הלכה ו
• ו .וְּׁ ג ִֵרים שֶ אֵּ ינָן מַ כִ ִירין חַ יָבִ ין לְ הָ כִ ין לִ בָ ם ּולְ הַ קְ ִשיב אָ ְזנָם
לִ ְשמֹ ַָּע בְ אֵּ ימָ ה וְ יִ ְראָ ה וְ גִ ילָה בִ ְרעָדָ ה כְ יום שֶ נִ ְתנָה בו בְ ִסינַי.
תורה ֻּכלָּה חַ יָבִ ין
יודעִ ים כָל הַ ָ
אֲ פִ ּלּו ֲחכ ִָּׁמים גְּׁ דֹולִ ים שֶ ְ
ּומי שֶ אֵ ינֹו יָּׁכֹול לִ ְּׁשמֹ עַ ְמ ַכּוֵּן
לִ ְשמֹ ַָּע בְ ַכ ָּונָה גְ דולָה יְ תֵּ ָרהִ .
לִ בו לִ קְ ִריאָ ה זו שֶ ל ֹא קְ בָ עָּה הַ כָתּוב אֶ לָא לְ חַ זֵּק דַ ת הָ אֱמֶ ת
שומעָּה.
בּורה ְ
ּומפִ י הַ גְ ָ
וְּׁ יִ ְּׁראֶ ה עַ צְּׁ מֹו כְּׁ ִאּלּו עַ תָּׁ ה נִ ְּׁצטַ ּוָּׁה בָּׁ ּה ִ
שֶ הַ מֶ לְֶך שָּׁ לִ יחַ הּוא לְ הַ ְש ִמי ַָּע ִדבְ ֵּרי הָ אֵּ ל:

סכמו

•
• מתי זמן מצוות הקהל? והיכן?
• מי מצווה במצווה? [אנשים ,נשים ,טף ,גר ,חכמים גדולים]
• מהי מטרת מצוות הקהל? מה אופיו של מעמד הקהל?
• תארו בלשונכם את המצווה?
מה המצווה בתורה? מה מעשה המצווה?

