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 ט "פגליון ק

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

פרוזבול טת כספים וי מש ותהלכ

 שאי השיעור:נו

ביאור   אה בשנת השמיטה.ומהלמנעות יהיטת כספים. זמן שמיטת החוב. השבת החוב ברצון הלוה. ביאור מצות שמ

   .ההלוואות בשטר בת פרטיוכתיידיעת הלוה, . שלא עשה פרוזבול זמןקבלת החוב מהלוה ב. לזבוענין הפרו

 

שליחות  . ספיםיק בשמיטת כחיוב צ' .ף הנמצא בבנקכסם בשמיטת כספי . אשהל פרוזבול. מינוס בבנק. חוב בהקפה

 נזכר שלא עשה . שכר שכיר. שמועד הפרעון לאחר ראש השנה םצ'קי . ם אחריםעבור אנשי  ו, ועשייתלזבובפרו

 . מספר העדים בפרוזבול. באיסור בעברגבה חובו .  ערב ראש השנהל בפרוזבו

 

 ביאור מצות שמיטת כספים 

בתורה  א. ש :  נצטווינו  תעשה  שנים  שבע  דבר  מיטה.  מקץ  וזה 

לא יגוש את    . שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו  , שמיטהה

אשר יהיה ו  ,גושת  הנכרי. את  לה'   ת אחיו כי קרא שמיטהרעהו וא

 . ג( – )דברים טו א ך תשמט ידך את אחיך ל

הבאה  יוחדת  ם. זו מצוה מ יטת כספינו על שמוילו נצט בפסוקים א 

 אחת לשבע שנים. 

יכת  אבל זו מצוה ששי עות,  קרק   מיטת ש מצות    יש  ,השמיטבשנת ה

קדושת  ת  הלכוב בר הרחלציבומעט    רק  , ונוגעתבעיקר לחלקאים

 כגון פירות אוצר בית דין. פירות שביעית, 

 . ל יהודי ויהודיים נוגעת כמעט לכ ספ יטת כמצות שמ לעומתה, 

הוא   החובות  כ,  השמיטה  בשעה שמסתיימת שנתביאור המצוה  ל 

 חקים. מנ –ים לאדם  שחייב

נוהה במצוה  בין  כגת  לו  שחייבים  דבר  ,  סףאדם  כל  או  מאכלים 

 הפטור של התורה מהחזרת ההלוואה. ל על הכל ח אחר, 

 זמן שמיטת החוב

שביעית    עיף ל'(: איןס"ז ס   מן)חו"מ סי בשלחן ערוך    ב מרןכתב.  

ת עצמה,  י לוה את חבירו בשביעמ לפיכך, הטת אלא בסופה.  משמ

קע החמה בליל ראש השנה  וכשתש  גובה חובו כל השנה בבית דין. 

 ד החוב. אב  –ת עיבישל מוצאי ש

כי   שנים,  "מקץ"   כתוב  בפסוקוהטעם,  שדהיינו   שבע  זו  ,  מצוה 

 השמיטה. והגת בסוף שנת נ

והיה צריך  פניה,  ל  או  יטהשנת השמ בולכן כל אדם שלקח הלוואה  

ות ממנו את  אפשר לגבשנת השמיטה,    סוף   חזיר את החוב לפני לה

וא  וה  השמיטהכל שנת    חלפהורק אם  ,  בכל שנת השמיטה  בהחו

ששקעה החמה    השעבביום כ"ט אלול,    בעדיין לא החזיר את החו

 . נמחקהחוב  –ית שנה שמינ בליל ראש השנה של ה

 ביאור הפסוק

אם כן יש לשאול  ו  קצה", "   הוא   מקץ"לה " פשוט של המיהפירוש ה 

וא  אולי האחרון,  הוא הקצה הורה מדברת עליו  שהקצה שהתמנין  

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אשלי  וזזמא יח-מצליחהרב  ן רנו הגאו ו של מו שיעור

 טמ"ק  יוןגל
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, חובה על  תיסה שנת השביע כאשר נכנ  מידדהיינו  הקצה הראשון,  

לשמו  הכס האדם  את  עזרא    .פיםט  אבן  אברהם  רבי  פירש  )וכן 

ל"ד(, מקץ  פרק  ירמיה ) וכמו שמצינו בספר    פסוק,בפירושו על ה

בתחלת השנה ושם היינו    יו העברי,ם תשלחו איש את אחשבע שני

 שביעית(. ה

פיסקא  ) ספרי  האבל   ראה  פרשת  שכוונת    הוכיח קכב(דברים 

היא  התורה   "מקץ  וילך  כי  ,  סוףבמילת  מצונבפרשת  ת  כתבה 

עד שנת השמטה בחג  ושבע שנים במ   "מקץ " :  בזה הלשון,  קהלה

י  .הסכות כל  אלישראל לבבוא  ה'  פני  את  במקום הראות  אשר    יך 

הקהל את    . תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם  , ריבח

בשעריך אשר  וגרך  והטף  והנשים  האנשים  ישמע   ,העם  ו  למען 

י  אלולמען  ה'  את  ויראו  דברי    ,יכםהלמדו  כל  את  לעשות  ושמרו 

י  .תאזה  ההתור לא  מדבר    (.יב -)דברים  חגהפסוק  הסוכות    על 

הש שנת  קוראת  שמיטהלאחר  והתורה  ו ,  "מקץ",  ששם  לזה  כמו 

סו  התורה  כוונת  כ על  שנים,  שבע  שמיף  לגבי  גם  כך  ,  ספים טת 

 . על סוף השנה השביעיתהיא  כוונת התורה 

לשאול יש  לגבי    , שמאועדיין  תח מצוגם  על  ילת  ת הקהל מדובר 

השמיטה כו).  שנת  עזרא  ך אכן  אבן  אברהם  רבי  בפירושו    ביאר 

גם  ,שם כספים,    שבשתיהן,  שמיטת  במצות  וגם  הקהל  במצות 

 (. שמיטהנת העל תחילת שהציווי הוא 

עהרמב" כתב  שנן  עזרא  האבן  דברי  הגמרא    מועל ל  דברי  ממנו 

כספיםש (כח: )  ערכיןמסכת  ב שמיטת  שמצות  בסוף    היא  אומרת 

הרמב"ן  משמעהשנה.   הוכ  מדברי  אין  נגד  מהתורה  חה  שבאמת 

 ת. אחר  בוארערכין ממסכת גמרא בלא שב, אדברי האבן עזרא

ל,  הקה  מצותומכל מקום, עדיין קשה כיצד הספרי דורש את זה מ

 . השנה סוףובר על ד מהרי שם אין שום ראיה ש ו

נדפס  משה ידבר )  נטרסבקובי הגאון רבי משה הלוי זצ"ל  ר רי ומו

ד  ג "יפ   ,קדושת שביעיתפר  סף  בסו  הגאון   ביא אתה,  (אות    דברי 

דוד   דבספר בספרו  )רדו  אפרבי  רב  י  קיא(  הספרי  עלי  ,  פיסקא 

 שביאר בטוב טעם: 

ים שאינן מובנות. משה אומר  שלוש מיל   רשת הקהל ישבפסוקי פ

"מקל ישראל  במועד  עם  שנים  שבע  בח ץ  השמיטה  ג  שנת 

לומר  ת". הפסוסוכו ה צריך  היה  הסוכות,  מקץ שבע שנים בחג  ק 

ת, אבל  הסוכוטה בחג  נת השמימקץ שבע שנים של שאו שיאמר  

 נות. " אינן מובהמילים "במועד שנת השמיטה

החג    . דהיינו,(כגט ז)שמות    ף""חג האסי  וכות נקרא בתורהחג הס 

 שבו אוספים את התבואה למחסנים. 

מכנ   ,בתחלת הקיץקוצרים  את התבואה   לא  מיד  אבל  אותם  יסים 

  שהן רכות.   ל זמןם, משום שאי אפשר עדיין לטחון חטים כלמחסני 

  ת פ תקו בץ,  סוף הקיב ן, והחטים בשדה כדי לייבשת  שוטחים אלכן  

  . לאסם והמחסנים  ותהא  יסיםמכנו   היבשהתיהתבואה  חג הסוכות,  

עליה גשם    ירד,  ת התבואהאדרבה, אם אדם ישתהה ולא יכניס או

 קלקל. ותת רף בחו

רוא אדם  שלו  כאשר  הלב  טוב,  כל  מלאים  שלו  המחסנים  את  ה 

,  "ושמחת בחגך  סוכותעל חג ה  מתמלא שמחה, ולכן התורה אמרה

ובתךאתה   כ ובנך  וגו',  הרבה "  שיש  תקופה  זו  לאדם   י  ,  שמחה 

 מוכן לאחר כל ההשקעה שלו בו. שלו כבר  היבול 

במועד  פארדו, שכוונת התורה במילים " רבי דוד  י זה מבאר  על פ 

השמי הסוכות ב   טהשנת  ה  "חג  הסוכות  בחג  שתרגיש  זה  היא 

היא   נתבונן:    שמיטה.ה  שנתשהשנה  חג  וכעת  על  מדובר  אם 

ההסוכות   השמיטה,  שנת  תחילת  ארשל  מי  לא  אחד  את  רגיש  ף 

 .  ל השנה השישיתה שבתבואנים מלאים המחס נת השמיטה,ש

השנה  של  הסוכות  חג  והגיע  השמיטה  שנת  עברה  כאשר  רק 

א מהשמינית,  אדם  שנתרגיז  שהיתה  מסתכל  אד  .שמיטה  ש  ם 

וף את התבואה סמחסנים שלו ריקים, כי אסור לאכל ה   רואה אתו

השמיט חגבשנת  שזה  מרגיש  הוא  ואז  שנת    ה,  של  הסוכות 

שנת    השמיטה.  במועד  וגו'  העם  את  "הקהל  הפסוק  ביאור  וזה 

שניכר בו  ת  בחג הסוכות בשנה השמיני  -  השמיטה בחג הסוכות" 

 שעברה השמיטה. 

בפרשת הקהל מוכח שכוונת  וונת הספרי, שכיון שובזה מבוארת כ 

סוף היא  "מקץ"  במילה  מי,  השמיטה  התורה  "מקץ גם  "  לת 

שמה  שנאמר השמיטה. לגבי  שנת  סוף  על  מדובר  כספים,    יטת 

 (. בביאור דין זה  ב' מ סימן ע"ע בשו"ת בית נאמן ח"א חחו")ו

בשנת השמיטה, ופרע  האדם לווה  ות שכל ההלווא  ,הלכה למעשה

דין שמיטת כספים.   עליהם  שאדם היה צריך לשלמו    רק חובאין 

ולפני   השמיטה  שנת  שילםסוף  שנה  לא  של  השנה  ראש  והגיע   ,

 ות מהלוה את הכסף. גבנו יכול לשמינית, חובו נמחק ואי

 ן הלוההחזרת החוב ברצו

הלאשאלה:  ג.   לשלם  ם  מעצמו  ביקש  האם  אוה  החוב,  יכול  ת 

 ום? קבל את התשל המלוה ל 

לקבל.  אינוהמלוה  שובה:  ת להלן    יכול  וראה  לו.  סעיף  )ש"ע 

 תשובה ו' כיצד מותר לקבל את החוב(. 
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אומרת יד "תשמ  התורה  אם  ט  שאפילו  ומשמע  לא  המ ך",  לוה 

מצוהבי יש  להחזיר,  וביקש  מעצמו  בא  הלוה  אלא  לו    קש  לומר 

 . מצות עשה "משמט אני". זו

 יטהאה בשנת השמת מהלוימנעוה

בנק לא חייב  בבנק, האם ה חיסכוןאדם שיש לו תכניות שאלה: ד. 

הכסף   להחזיר השמיטה   את  שנת  אין    ?אחר  כן  שירצה  אם  אדם 

 ת כסף לחברו או להפקיד כסף בבנק. להלוו

וכדומה,   תכניות חיסכון בבנקגם הכסף שב תשובה:   יומי    בפק"מ 

 , ואין הבנק חייב להחזיר את הכסף. נשמט

חמורים להל  שאינואדם  על  בתורה  נאמרו    דברים  כדי  רוצה  וות 

וב, עד שהתורה אומרת עליו "בליעל",  ת החמט אשלא יצטרך לש 

 ר שניתן לעובדי עבודה זרה.שהוא תוא

בליעל  ":  בתורה וב  כת וכך   לבבך  עם  דבר  יהיה  פן  לך  השמר 

שנ קרבה  השמלאמר,  שנת  השבע  באחיך  ת  עינך  ורעה  יטה, 

עליך אל ה' והיה בך חטא. נתון תתן לו  ולא תתן לו, וקרא    ןוהאבי

לו בתתך  לבבך  ירע  יברכךבגלכי    ,ולא  הדבר  בכל    ל  אלקיך  ה' 

רב הארץ, על כן  מקיך. כי לא יחדל אביון  מעשיך ובכל משלח יד 

מצו  ולאביואנכי  לענייך  לאחיך  ידך  את  תפתח  פתוח  לאמר  נך  ך 

 (. אי-)דברים טו ט  ."בארצך

ש ראה  הזקן  שיפסידו  נמנעים  אנשים  הלל  החשש  מחמת  להלוות 

בתו שכתוב  מה  על  שיעברו  רצה  ולא  כספם,  שאסור  את  רה 

 ן, ולכן תיקן "פרוזבול". לעשות כ

 ל זבוענין הפרוביאור 

 ל: פרוזבומהו   נבארה. 

היחיד על  היא  כספים  כי  שמיטת  כספים  ,  שמיטת  נאמר:  בפסוקי 

תשמט  את אחיך  לך  , ואשר יהיה  את רעהו ואת אחיו...יגוש  לא  

ב  ידך טו  מ   .ג(-)דברים  דוקא  סוק שלשון הפמשמע  הוא  האיסור 

 )ספרי שם(.  .יחידעל ה

רבותינו   לכן )פ"   אמרו  שביעית  במסכת  שאדם   מ"ב(  יבמשנה 

דין לבית  שטרותיו  כל  את  שמ  שמסר  כגון  סיבות,  מיני  סע  נכל 

שמיטת    חלה עליו חובת    לאלגבות את חובותיו,    ל ואינו יכוללחו"

,  וב אלא בית הדיןח המפני שלא הוא התובע את    ,והטעם,  םספיהכ

ה נמצאיםשהרי  החובות    שטרות  את  תובעים  והם  בידיהם 

ו משמטן  לכמהלווים,  לא  שזה  וכמו  הפסוק ,  שמלשון    הקדמנו 

 היא דוקא על היחיד. ספים מיטת הכ ששמשמע 

  . ן החוב נשמטאילבית הדין  יו  המוסר שטרותש  ,וכך נפסק להלכה

מור שיסובר הראשונים  בים  משמט.ם  זה  אין  התורה  מן  )עי'    גם 

 ועוד(.  תוספות מכות ג' ע"ב, ר"ן גיטין לו, 

  ן בכל הארץ לטפל בשטרות החוב הרי אין אפשרות לבתי הדי  אך

המל  כל  שלא    .ויםושל  כמה  ועוד,  שידעו  רוצה  אדם  אנשים  כל 

 כסף.  יבים לוחי

הזק הלל  בא  ה ולכן  את  ותיקן  מ"ג,  )"פרוזבול".  ן  פ"י  שביעית 

לו: ששמיטת  (.  גיטין  מדסכ כיון  הזה  בזמן  מן  שהרי  )רבנן,  פים 

שהיה  איהתורה   בזמן  אלא  נוהגת  כספים  שמיטת  נוהגן  ,  יובל 

נמצאים בארץ ישראל  נוהג רק בזמן שרוב ישראל    לכן ,  (והיובל 

גמורה,  "פרוזבול",  קן  ית הערמה  נראה  בדרבנן  אבל  שאמנם 

 קל. לה אפשר

סר את  והוא מ דיינים שוא לבית דין ויאמר ל ם יבדקן שכל א י ת ללה

לו    החובותכל   הדיןשחייבים  החובות  ,  לבית  את  יגבה  גם  והוא 

כ  הדיינים.  דיןלומבשם  לבית  החובות  את  מוסר  הוא  והוא    ,ר, 

 ים. בית הדין ויגבה בעצמו את הכספיח של עצמו

הערלכאו  אבל זו  גדוה  מרמה  את    שהרי  אד,לה  הביא  לא  הוא 

שם  בהיות גבאי בית הדין  הוא הולך לשועוד    השטרות לבית דין,

 . לכאורה זה חוכא ואיטלולא ן,בית הדי

ש קבע  הלל  כן  פי  על  שאף  נכוכיון  הוא  שברגע  ,  ןהעיקרון 

מיטה, אמנם  עליהם חובת הש  דין לא חלהת  ביות ל החוב שנמסרו  

הערמהזה   מקו   ,נראה  מכל  שמצותאבל  כיון  כספים    ם,  שמיטת 

 . פרוזבול"נקרא " ות כן, וזהשר לעמות  בזמננו אינה אלא מדרבנן,

ואומר    זבולרופולכן   הדין  לבית  הולך  שאדם  הוא  שכל  למעשה 

  עת בכל    בותםלגהוא יהיה השליח שלהם  ובותיו מסורים להם, וח

 , וכך יכול לגבות מהלווים. שירצה

א פלוני  כותבים שטר, שב  םהשומעים את דבריו,  לאחר שהדיינים  

 ם. בפניהם ואמר להם כך וכך, וחותמים את שמ

פני  לבוא לאין חיוב  ש  )סעיף כא(  מבואר בשלחן ערוך   , וגדולה מזו

דין ממש לבוא לפני בית  יכול  א  העדים שבם  ומעידי ,  עדים  , אלא 

בפנינו   שפלוני  לנו  עדים  ואמר  את  שמנהיה  לסר  דיינים  חובותיו 

 .  למטההעדים חותמים פלוני ואלמוני, ו

כו השנהגים,  נוהך  אכן  לראש  הסמוכים  ראש או    ,בימים  בערב 

לוקחים שטר  ישכח(,  די שלא  אחר הסליחות כתיכף  השנה )רצוי  

יו  ת חובו  יו עדים שמוסר את כלשיה  אנשיםומבקשים מפרוזבול,  

נמחקיו  ים,הדיינ לפני   לא  החובות  אלא  כך  על  ם  נשארת  החובה 

 הכל.  לוה לשלםה
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 שלא עשה פרוזבול זמןקבלת החוב מהלוה ב

שאלה:  ו פרוזבול,  .  המלוה  כתב  ולא  כסף  לחברו  שהלוה  אדם 

 קבל את כספו בחזרה? ל  יש למלוה דרך כל שהיאהאם 

מרןתשובה:   סל"ו(  כתב  סז  סימן  )חו"מ  ערוך  המחזיר  :  בשלחן 

ע  שעברה  לחוב  יאמר  שביעית,  וכבר  ליו  אני  משמט  המלוה:  ו 

ממני. ממנו   נפטרת  יקבל  רצוני שתקבל,  כן  פי  על  אף  לו:    . אמר 

ואל יאמר לו: בחובי אני נותן לך, אלא יאמר לו: שלי הם, במתנה  

ולא א נותן לך. החזיר לו חובו  מסבב עמו    ט אני,מר לו משמאני 

ואם לא אמר,  שלי הם ובמתנה נתתי לך.    בדברים עד שיאמר לו:

 אלא יטול מעותיו וילך לו.  ,לא יקבל ממנו

פרוזבולולכ עשה  לא  אם  שהוא  ן  לומר  המלוה  על  על  מו,  ותר 

ת לו אותו במתנה,  החוב כי עברה עליו שמיטה, ורק אם רוצה לת

ר ללוה, אבל עליו לומר לו סבישי  רמישהו אחשיאמר ל   ו. ארשאי

 נה. לו במת נותןבפירוש שהוא לא חייב לו אלא 

ניומי שהיה  מובא מעשה עם אבא בר מ (:במסכת גיטין )לז בגמרא  

פ כתב  לא  ורבה  לרבה,  כסף  לאחר  רוזבולחייב  הגיע  .  השמיטה 

אבא בר    ו רבה "משמט אני", שמע זאתסף, ואמר ל להשיב את הכ 

 הלך. מניומי ו

ו עני,  היה  שרבה  לו  אפיכאב  הכסף  את  לו  החזיר  שלא  אינו  לו 

לו   סיפר  ורבה  ושאל אותו מה קרה,  חייב. ראה אותו אביי עצוב 

 המעשה. 

לא החזיר את  הלך אביי לאבא בר מניומי ושאל אותו מדוע הוא  

רבה אמר "משמט אני".  ענה לו אבא בר מניומי שלרבה, ו  הכסף

ענה  "? אמר לו שלא  ל פי כןע רת "אף  , האם אמותו אביישאל א

שהיה אביי  לו  ואמר  כן    כך,  לומר  בברייתא,  צריך  שכתוב  כמו 

לובאמ הכסף  את  והשיב  מניומי  בר  אבא  הלך  אמר    ה.רבת  ואז 

מניומי  בר  אבא  על  היה  רבה  "לא  רבנן  בהתחלה  :  בצורבא  דעת 

 הזה".

לא חשב בתחילה לומר  כעס כיצד אבא בר מניומי    בהמבואר שר

ם כדי  הכספי שמיטת  נצל את  א יאדם להלמדים שכן, ומכאן אנחנו  

מלהמילה אמנ חנע  כדי  זיר.  זה  את  עשתה  התורה  על  ם  להקל 

את  שיש לו  וזה עיקר הדין והמצוה של המלוה. אבל הלוה  עניים, ה

הכסףחזיר  ית  האפשרו ו את  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  למלוה  יא,  מר 

 במתנה. ותן לו את הכסף נשהוא 

ב  חכמים  חוב  כל  ,  (ט" מי  פ" שביעית  )משנה  ואמרו  המחזיר 

שביעית עליו  הימנ  ,שעברה  נוחה  חכמים  הרמב"ם  )וכ"כ    .ורוח 

 . פ"ט הלכה כח(

 לוואות בשטרהה בת פרטי וכתידיעת הלוה, י

לייהאם  ז. שאלה:   את צריך  פרוזבו  המלוהשלוה  ה  דע    ? ל עושה 

וואה?  האם צריך לכתוב בפרוזבול את שמות הלווים וסכומי ההלו

פרוזבו ו כל הלוואה או ששטר אחד  האם צריך לכתוב שטר  על  ל 

 הלוואות? ל התקף לכ

בני אדם שלוו  : חמשה  בשלחן ערוך )סעיף כו(  ב מרןכתתשובה:  

 כולם.  פרוזבול אחד על  מאדם אחד, די לו לכתוב

כל ההלוואות שאנשים חייבים  כלל אדם לא זוכר את    בדרךואכן  

ובאמת  ,  דומהב לו עשרה שקלים וההוא עשרים ש"ח וכלו, זה חיי

ל  צורך  אח  ובכתאין  כל  על  ושטר  ואחד  את  ד  להזכיר  לא  אפילו 

בשטר,   שמהשמות  שיכתוב  בזה  כל  ודי  את  לבית  חוב וסר  ותיו 

 הדין. 

הלואיש  בודאי לדעת   יםן  כתבש  צריכים  זה  פרוזבול  המלוה  לא  , 

 . מצוה שהמלוה מחוייב בהאלא  .אליהם מחוייב  המלוהדבר ש

אין חילוק בין אם המלוה  ש הרמ"א )סעיף כ'(ירה מכך, כתב  ת וי

כי יכול לומר אפילו שלא בפניהם:    רת,בעיר אחבעיר הדיינים או  

 פלונית. אני מוסר שטרותי לבית דין פלוני שבעיר  

שו לד  איןהדיינים  אף  היינו  שהמלוצריכים  מסר  עת  את להם  ה 

  ם עדי   יהיו , אלא די בכך שיבוא לפני עדים ויאמר להם ש תיוו חוב

 פלוני ופלוני הדיינים. שמוסר את כל שטרותיו ל 

 חוב בהקפה 

ול,  ייבים לו כסף ולא עשה פרוזב ם חאנשיש  חנותבעל  ח. שאלה:  

 גבות את חובו? האם יכול ל

בתורה:    תשובה: ידושמוט  נאמר  בעל משה  א(   כל  טו  ,  )דברים 

אדם דוקא  חברולהלואה    הלוהש  דהיינו  ולכן  משמטהל.  ת,  ואה 

 משמט. אינו  –אה וחוב אחר שאינו הל אבל 

ת,  : הקפת חנות אינה משמט(יד בשלחן ערוך )סעיף    תב מרןכוכך  

 משמטת.   ,קפה עליו במלוהאם זו

הל שולכן  למעשה,  במכולת,  ם  אד כה  כרטיס  לו  שקנה  שיש  או 

מחבחפ לו  ץ  לא שילם  ועדיין  אם    שלםלעליו    –ר  גם  הכסף  את 

 שמיטה. השנת  על החוב עברה

ו אכן החוב    ים שבהם יש אופנ זקפה  שאם  כתב  מרן  נמחק.  נשמט 

הכוונה בזה היא שאם קבע  תב הרמ"א שוכ  ,טתמשמ  עליו במלוה

זה , באופן  פלונייום    שלם עדהתחייב לו שיוהקונה    פורעולו זמן ל

שמשמט הלוואה  לכלל  ונכנס  מכירה  מכלל  יצא  ,  כלומר  ת.החוב 

בגדר  כל   נשאר  שהחוב  זה  זמן  עדיין  שולם,  לא  שעדיין  תשלום 
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ה את  תבע  המוכר  אם  אבל  מכירה,  בעקבות  בכלל  שנוצר  חוב 

 ת. ואה ומשמטל ה ו כברהמכירה, ז

החוב   את  שישלמו  ללקוחות  בדרישה  פונה  שהמוכר  ומצווי 

וא נקרא "זקפן עליו במלוה", והחוב  והשיק,  שהצטבר, או שקיבל  

 . נשמט

דמיקרי זקיפה מיד שכתב בפנקסו כל    ש אומריםוי  :וסיף הרמ"א הו

בות, הדבר  אם עשה המוכר סיכום של החו,  ומר. כל חדהחשבון בי

 פים. ס עליו דין שמיטת כ  נחשב להלוואה וחל

פות ממוחשבות, לא כמו בעבר  קות המכולת היום ה נויוחרבים מ ב

נייר.  שהי כרטיסי  סיכוםו  אין  הזה  החו  במצב  שהמוכר  של  בות 

יחד עם  אחר תקופה  עושה , אלא החוב מסוכם בצורה אוטומטית 

בון  שב שכתב כל החש ה נחורה ז, ולכא בכל קניה  החובות הקודמים

 רא זקיפה. ברמ"א זה נק ש אומריםלפי דברי הייחד, ו

יכום הזה נעשה לנוחות של הקונה  הס מפני ש  ,אבל יש לצדד להקל

את החוב,    לסכם  עושה מעשה  היה. זה לא כמו בעבר שאדם  בלבד

  אין זה נחשב לזקיפת חוב אלא ורה אוטומטית  צוכיון שזה נעשה ב

הקוד כהמ לקניות  יוכל  ויתכן שגם    מותשך  פרוזבול  לא עשה  אם 

 ת. לגבות את החובו

ב גם  שייך  הזה  המהדין  שבעל  עושה  זמן  שהרי    רוזבול,פכולת 

מיד לאחר  בערב ראש השנה  רוזבול  אנשים עושים את הפ  הרבה

שחרית,  חותהסלי  תפלת  או  ש,  מנת    בעל אבל  .  1ישכחו א  לעל 

א  ,מכולתה החנות  פותח  פרוזבולת  שעשה  לאחר  ואנשים גם   ,  

ו לקנות,  י באים  בהקפאם  אצלו  את    הקנו  הסיכום  ונחשיב 

,  פרוזבול יהיה מוגן על ידי ה החוב הזה לא  יפת חוב,  זקהממוחשב כ

בעל  ולכן    ,דם כתיבתוהחובות שהצטברו קוכן הוא תופס רק את  ש

להיות בבע   המכולת בזה  כפי שאמרנו, לכאוריה. אבל  יכול  אין  ה 

סכם את החובות  ושב ל כולת לא יבעל המ   בעיה של זקיפת חוב, כי

 ת וזה לא בכלל זקיפת חוב. הדבר נעשה בצורה אוטומטי אלא 

כל בעל חנות שפותח חנותו בערב  , וכן  על המכולתומכל מקום ב

הם  החוב שללהזכיר ללקוחות את  זהר שלא  צריך לה  ראש השנה,

שע עד    שהלאחר  השנהפרוזבול  ראש  יז כ,  לאחר  אם  את  י  כיר 

ואותו החוב  הדבר נחשב כזקיפת חוב  החוב וידרוש את התשלום,  

 ליל ראש השנה. ב  קימחי יישמט ו

 
ימצא    1 שלא  יתכן  האחרון  הרגע  עד  שימתין  לומי  וגם  פרוזבולעדים   ,

ה  ערב ראש השנה, ואפילו בליל  םיויד בבוקר  יתכן מאד שישכח. ולכן מ

 זבול.את הפרוכולם עושים  קודם לכןש

פירעונם זמן  שהגיע  קיבל שיקים  אם  פרוזבול  וכן  לכתוב  צריך   ,

 החנות.  בערב ראש השנה אחר שסגר   פעם נוספת

שישכח   חשש  יש  מוקדם,  פרוזבול  יכתוב  לא  אם  מקום  ומכל 

לכן   הכל,  ויפסיד  שי לגמרי  היא  פעמיים,  העצה  פרוזבול  כתוב 

ל אחד מוקדם יותר, ואחר שיסגור חנותו בערב החג יכתוב  פרוזבו

 פעם נוספת. 

 מינוס בבנק

בבנק,  אדם  שאלה:  ט.   במינוס  כסףהנמצא  האם  לבנק,    וחייב 

ל צרי מותר  האם  פרוזבול,  עשה  לא  ואם  פרוזבול?  לעשות  ו  ך 

 לשלם את החוב לבנק? 

צריך לעשות  המלוה  ,  פרוזבול  הלוה אינו צריך לעשות   תשובה:

לוה,   למעשה  הוא  במינוס  שנמצא  אדם  כסף  הוא  פרוזבול.  חייב 

שעלי מי  הבל  הםלבנק.  אלו  פרוזבול  הנקי עשות  ים.  המלו ם  ם, 

וכלו  עשיית הפרוזבול, כדי שי ים כולם מקפידים על  באמת הבנקו

 לגבות את החובות מהאנשים. 

מי שלא עשה גם  לבנ  ולכן  לשלם  חייב  כל  פרוזבול,  את  החוב  ק 

 שלו. 

נחלקו הפוסקים האם מותר להכנס למינוס  ן כללי יש לדעת שבאופ

 הם בנקים ציבוריים.  כיום  בנקיםובפרט שלא כל הבבנק,  

ב כ הבידוע  כל  בבעעבר  היו  שהיתה    פרטית,לות  נקים  ובזמן 

לגופים    ולאחר מכן שוב מכרה אותם   קנתה אותםהמדינה    , מפולת

ח  פרטיים. זה  בע"מ,  זה  עדי אמנם  אבל  שיי ברה,  הם  כים  ין 

ולאנשי פרטיים  אם  ם  הפוסקים  ריבית  נחלקו  של  חשש  בזה  יש 

 אין פשוט להקל   ם אם זה היה חשש של ריבית דרבנןג דאורייתא.  

סי"א( פי"ג  ח"ב  ה'  מלוה  ביותרולכן  ,  )עי'  שלא  לה  הטוב  זהר 

 . כנס למינוס בבנקלה

 אשהל פרוזבול

שאלה:   אי.  פרוזבולהאם  לעשות  צריכה  שדי   שה  או    לעצמה 

 שבעלה עושה פרוזבול? 

שהרי כל    ,צריכה לעשות פרוזבול  האשה  איןבדרך כלל  תשובה:  

קנה בעלה  ע"א(   מה שקנתה אשה  עז  רוזבול שבעלה  והפ,  )גיטין 

 עושה מועיל גם להלוואות שהיא הלוותה. 

הבעל  נפרד, ווחסכונות בבנק  חשבון בנק    נשים שיש להן  ישאולם 

וב בכסף שם,  לגעת  יכול    לכתוב צריכה    ההאש  אכן  זהאופן  לא 

בעלה לא קונה כל מה  ואים שר  ואנ הרי אצלה  , שוזבול לעצמהפר

מחוייבת בשמיטת כספים  .שיש לה )וגם האשה  נה.  .  כתובות  עי' 
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ך  ת. וע"ע בספר החינו כתובת אשה שפגמה וזקפה משמטת בשביעי

 ת נשמטים. ואם לא כתבה פרוזבול כל החובו מצוה תעז(.

חייבת   האשה  האין  לבית  בעצמה  אנשים  כנסת  ללכת  לשלושה 

אלא  ש וכו',  עבורה  יכוליכתבו  לשליח  בעלה  את  למנות  עיין  ) ה 

ס ש"ע   קפ"ח  סי'  לפני    בעלוה  (.ק"גס  סמ"עבו   "בחו"מ  יבוא 

 ובשביל אשתו. ו ל ל בשבילעשות פרוזבו דים ויבקשהע

ל אין   להםצורך  יש  ומר  בחשבון    שלאשתו  נפרד,  בנק  וחסכונות 

ואת שם אשתוהוא  אשר  כאלא   א  מזכיר את שמו  נוסח  וקורא  ת 

 ם. יכתבו בפרוזבול את שמותיה. ולאחר מכן העדים הפרוזבול

 ף הנמצא בבנקכסם בשמיטת כספי 

שאלה:   שי"א.  כספו  אדם  את  ולא  הפקיד  ,  פרוזבול  כתב בבנק 

 ך את כספו? לו למשוהאם מותר  

 . עובר ושב  ןלבין חשבו  ןיסכובין תכניות ח חילוקיש  : תשובה

 . שמטנאינו  ,עובר ושבחשבון הבנק שנמצא ב כסף

עלכ כי    והטעם, רק  הוא  כספים  דין שמיטת  כסף שנתן לחברו    ל 

" שכתוב  וכמו  ידו"שמוט  בהלוואה,  משה  בעל  שנתן    –  כל 

  רשאי אינו נשמט וסף,  קיד אצל חברו כ . אבל אדם שהפבהלוואה

 )ש"ע סעיף ט(.   השמיטה. לדרוש את כספו לאחר

ירה,  קדה פירושה שמפ. ה ןהם פקדו  פקיד בבנק כומים שאדם מ הס

כסף, אך האדם אינו  משתמש ב  בנקהכסף. אמנם ה  את   הבנק שומר

.  שישמור לך על הכסףכדי    רקאלא  נותן את הכסף לבנק כהלואה  

לוקח    זו שהוא  הסיבה  כך גם  בי )שו   .עמלות  על  ח"ב "ת  נאמן    ת 

ובספר שמטת   ,. ועי' בתשובות והנהגות ח"ג סי' תמזחחו"מ סימן ד

 (. כספים ופרוזבול עמוד קמו

הדין   חיסכוןושונה  חיסכ   . בתכניות  תוכניות  שיש  הת ון  כנית  בעל 

למשו  וכיו יכול  יומי  פיקדון  כמו  השנה,  ראש  בערב  אותה  "ב  ך 

ש מתי  למשוך  יכול  בשאדם  הללו,  רוצה.  לא  אתכניות  עשה  ם 

 הבנק. ף הזה מקחת את הכס פרוזבול אסור ל 

אמנם   סגורים,  פקדונות  את    האדםאבל  שישברו  לדרוש  יכול 

ו כיון  התכנית  אבל  הכסף,  את  הגלקחת  שלו  שישלא  שים  בקשה 

קויו ת לדרוש את הכסף מהבנק בערב ראש  אפשרוו  אין ל,  דםם 

חבירו קודם  מלדרוש  ל  ויכ   אין האדםכסף שש  הוא  כללהו  .השנה

השנה,   ו אינו  חוב  הראש  ראש  מותנמחק  לאחר  אותו  לדרוש  ר 

 ד'(. מן ח"א סי )שם. וע"ע בשו"ת בית נאמן  השנה.

,  פרוזבולאדם לא כתב גם אם    –עובר ושב חשבון גבי  ללסיכום:  

אין  ו שכתב פרוזבול והפקיד כסף בבנק לאחר עשיית הפרוזבול,  א

שום חשש למשוך את הכסף לאחר    איןצורך לכתוב פרוזבול ולכן  

 השמיטה. 

תכניו חיסכון  לגבי  יומי  –ת  את  וכדומה  בפיקדון  לקבל  שיכול   ,

השנה, ראש  קודם  לכתו   כספו  פרוזבולצריך  תכניות  ב  אולם   .

צריך   אין  קודם ראש השנה,  כספו  לקבל את  יכול  חיסכון שאינו 

 . לכתוב פרוזבול

 ספים יק בשמיטת כחיוב צ'

שאלה:   צ'יק  שקיבם  ד אי"ב.  ראש  ל  קודם  בבנק  הפקידו  ולא 

 את הצ'יק לאחר ראש השנה? השנה, האם מותר לגבות 

כהלואה, תשובה:   נחשב  צ'יק  האם  האחרון  הדור  פוסקי  נחלקו 

 ואינו נשמט. מטת, או שהצ'יק נחשב ככסף מזומן  השביעית משו

הלוי  בשו"ת   ה'(  שבט  אות  רצא  סי'  כי  דאינו משמט  כתב)ח"ט   ,

או ע"י שיפרע בעצמו, או    ,כסף בידו נחשב כהפרע  העומד לי  הצ'ק

של   שפיר  ונקרא  כסף,  בשוה  לאחר  לתתו  או  למכרו  שיכל  ע"י 

שו"ת ישיב יצחק ח"ג סי' מב בשם הגרש"ז  וע"ע ב)   אחיך בידיך. 

 (. בשו"ת מנחת שלמה ח"ג סי' קלד אות יטועי' . אוירבך

יה  כתב שכיון שה זבול עמ' יא( )חזו"ע פרואבל מרן הגר"ע יוסף  

ותו, החוב  א  לפני ראש השנה ולא גביתלך אפשרות לגבות אותו  

ל לך  ואסור  הזה.אבד  הצ'יק  את  אלישיב  ו  גבות  הגרי"ש  דעת  כן 

 זצ"ל, ועוד פוסקים. 

ב מרן  ערוךש כתב  ב'(  ולחן  משמטת   )סעיף  המלוה,  שביעית  את 

והרי שטר שיש בו  שיש בו אחריות נכסים.  ואפילו מלוה שבשטר  

י  אחריות נכסים גם כן יכול למכרו לאחרים ושווה כסף, ואף על פ 

ש משום  בשביעית,  ונשמט  כהלואה  נחשב  אין  כן  לגבות  העומד 

הוא  לאחר שנת השמיטה, וכן אסור לגבות שטר חוב  ולדינו כגבוי. 

בצ'יק. שם.  הדין  עובדיה  בחזון  הוכיח  אגרות    כך  בשו"ת  )וע"ע 

 משה ח"ב חחו"מ סי' טו(. 

ראש השנה, אבל    פרעונם חל קודםדוקא על צ'יקים שמועד    והיינו

הש ראש  לאחר  פרעונם  מועד  חל  ללא  ניתן    –נה  אם  אף  לגבות 

חנויות    פרוזבול. בעלי  גבי  ח',  אות  סוף  לעיל  הפותחים  )וראה 

חנותם בערב ראש השנה, שייזהרו לכתוב פרוזבול אחר שסוגרים  

 החנות(. 

 ם אחרים עבור אנשי ו, ועשייתלזבושליחות בפרו

שאלה:  י" פרוז  אפשר האם  ג.  ביקש לעשות  שלא  מי  עבור    בול 

שליח, מינהו  מש  ולא  קרובי  תורה  פחה  כגון  שומרים  שאינם 

 ? ומצוות
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בפני העדים  ויאמר    אפשר לעשות פרוזבול על ידי שליח.תשובה:  

 ור את חובותיו לבית דין. למס פלוני אני שליח של 

כתב   כהונכן  בתי  לעשו  ההרב  לעשות  שאפשר  כדי  שליח  ת 

ומורי  רן הגר"ע יוסף  מ  וכן הסכמת הפוסקים, וכן העלו  .פרוזבול

 אר הפוסקים בדור האחרון. וש הגאון הרב משה הלויורבי 

חברו  עבור    מעצמו לעשות  אם לא שלחו אותו אלא הוא רוצה  אף  ו

כתב קרובו,  ריח או  סי'  )ח"ז  הלוי  שבט  בשו"ת  וו  הגר"ע  (  מרן 

עה(יוסף   עמ'  פרוזבול  ע )חזו"ע  לכתוב  פרוזבול שרשאי    בורו 

לעש  רוצה  לא  וכיון שכל אדם  בפניו.  לאדם שלא  ות  מפני שזכין 

אמר  יאם  ו  במצוות  מזלזל  ינוא  אבל  חילוניהוא  ם  ואף א עבירות,  

ש דלו  עבורו  כלום עושה  ממנו  ידרוש  ולא  כשר  יהיה  שגם    בר 

 . עשות לו פרוזבולתן ל נילכן אכפת לו,   ודאי שלאב

)  שונא ומתגד אם אותו אדם הוא   אכן אי אפשר  ,  (אנטי דתי לדת 

 חפץ בכך.  לכתוב פרוזבול כיון שאינו 

אינם שונאים    אינם שומרים תורה ומצוות,ולם לרוב האנשים שא

ל  ולפיכך  ומתנגדים  עבורםכתלאפשר  יהדות,  אפילו  פרו  וב  זבול 

 . וקששלא בי 

ידבר  הגאון הרב משה הלוי  מו"ר   לו( בקונטרס משה    )פי"ג אות 

לאחריני"  ,להחמירר  סוב "חב  שהוא  אפשר  שא  דהיינו)  מאחר  י 

למיש טובה  אלעשות  לשני הו  נזק  גורם  אתה  מעשה  באותו  (.  ם 

שליחולכן   לעשות  אפשר  עוזאי  שאתה  ברגע  כי  למלוה,  עם    ר 

 יהיה חייב לשלם. עכשיו  נזק ללוה, שהרי  ה גורםתאהפרוזבול 

שנינו,כת  במס  מ"ו(  )פ"י    על   אלא  בולזפרו  כותבין  אין  שביעית 

וכתב  .  שהו  כל  שדהו  בתוך  מזכהו)ללוה(,    לו  אין  אם,  הקרקע

ה)הר"ן   לאדם שלא בפניו  (יט: גיטין    רי"ף על  זכין  מטעם    שהוא 

 .  אע"פ שנמשך ממנו חוב 

  , שהוא  כל   בשדהו  מזכהו   דאמרינן  דמאי  ומסתבראהר"ן:    וזה לשון 

  ומיהו   . כרחו  בעל   זוכה  אדם  שאין  ,מהני  לא   וצווח   שם   היה   שאם

  זכין   ( יא:)  ל" דקי  דמאי  ל" נ  ומכאן  .דמהני  משמע  שם  היה  לא   אם

  ממנו  שנמשך פי על אף זכות בעצמו  שהדבר כל ,בפניו שלא לאדם

  קרקע   כשמזכהו  הכא  דהא  ,וקנה  זכה  ,הזכות  על  יתר  שהוא  חוב

 ה "ואפ   .חובו  משמטת  שביעית  שאין  בכך  הוא  מתחייב  ,שהוא  כל

  מקולי   זה  שאף  ולומר  לדחות  שאפשר  אלא  .דמהני  אמרינן

 . עכ"ל.  פרוזבול

הוא    זה  הזיכוי הזה, שהרי על ידילא נח ללוה  שאפילו שומבואר  

 . ם יכול לעשות כןמכל מקו כסף למלוה,  חייב לשלם את ה 

הגאמר  ל  אב זה  הלעל  ללמוד מכך  וי שאון הרב משה  הכרח  אין 

, שחכמים יתירו לכתוב פרוזבול ללא ידיעתו, כי  נול גם בענינלהק

אם חכמים  , ורוזבולקולא שהיקלו חכמים בפהר"ן שם סיים שזה  

מאב  היה  הפרוזבול  הזו,  הקולא  את  עושים  היו  ערכו לא  את  ,  ד 

להם  להלוות  החשש  , שבפרט לעניים א לכולם יש קרקע, ושהרי ל

י  להם קרקע, וכד הם יאמרו שאין  ו,  משאר אנשים  הוא יותר גדול 

ויתחש כזו  טענה  תהיה  שיוכל  לא  חכמים  תיקנו  מלהלוות,  מקו 

 מעט מהקרקע ללוה. לזכות  

עבורו   שיעשה  שליח  למנות  המלוה  יכול  שלנו  בנידון  אבל 

שהיקלו חכמים גם בזה שמועיל לזכות אף על   פרוזבול, ואין הכרח

 לוים. פי שחב ל 

ל,  רוזבו שאדם שרוצה לעשות עבור חברו פ מו"ר זצ"ל    הורהלכן  ו

לכל אותם ידידים  להתקשר    עליו   ,אדם אחרהיות וזה גורם נזק ל

ול  ומר להם שהוא הולך לעשות פרוזבול עבורם,  וקרובי משפחה 

 וכל לעשות להם פרוזבול. ואם הם מוכנים י 

ב חשבון  לאשתו  שיש  מי  לעילוכן  שנתבאר  נפרד,  י(   נק    )אות 

הבעל    ל יעשה עבורה פרוזבול,הבעבשמיטת כספים ולכן  שחייבת  

 מתחלה, על מנת שתמנה אותו לשליח עבורה.  יודיע לאשתו 

 שמועד הפרעון לאחר ראש השנהצ'קים 

שאלה:  י" שקד.  צ'יק אדם  וי יבל  הוא  ם  הפירעון  מועד  בחלקם 

 ? תשביעית משמטהאם הלאחר ראש השנה, 

בתשובה:   מרן  ערוך  כתב  י(:  שולחן  חבירו )סעיף  את    המלוה 

, אין שביעית הבאה  (או יותר   או פחות)לעשר שנים    זמן  וקבע לו

דהשתא לא קרי ביה לא יגוש )דברים טו,  ( משמטתו,  בתוך הזמן 

 ב(. 

",  מיטה לה'התורה אומרת "לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא ש

ועל  אותו,  גוש  יר באדם שהוא כבר יכול למהפסוק שמדוב   משמע

התורה החוב.  לאוסרת    זה  את  אדם גבות  כלל  כול  י  ינואש  אבל 

חובו   את  ה  מאחר  ,כעתלגבות  הוא  שזמן  הגיע פירעון  אין ,  לא 

 שמטת. מ  השמיטה

שתארי  צ'קים  שקיבל  אדם  הפירעוולכן  לאחך  רק  הוא  שנת  ן  ר 

 השמיטה, אין השביעית משמטת אותם. 

מקומות   כמהחו"לביש  כגון  כשאירופה,  במדינות    ,  תוב  כאשר 

ה את  לגבות  ניתן  הצ'יק,  על  התאריך,  גם    צ'יקתאריך  לפני 

אבל  והתאריך   זמן,  בעוד  לגבות  הנותן  של  בקשה  כמו  רק  הוא 

 באותו יום. חוק אפשר לגבות אותו כבר מבחינת ה
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מחמת  ולכן   צ'יק,  כל  על  פרוזבול  לכתוב  צריך  הללו  במקומות 

  וזבול לא עשה פר םאת הצ'יק קודם ראש השנה. ואשרשאי לפדות 

 ינית. בשנה השמאת החוב  אסור לו לגבות 

 שכר שכיר 

והגיעה השנה    שכיר שעדיין לא קיבל את המשכורתט"ו. שאלה:  

 לו? חייב לשלם  מינית, האם בעל הביתהש

 חייב לשלם את שכרו. תשובה: 

מצוי   זה  אצל  ודבר  שעגם  השנה נערים  ראש  בערב  ובדים 

מזדמנותעבו ב וכאשר  שונות  דות  התה,  זמן  להם    מרואשלום  גיע 

וכן כיוצא    ,ושיבואו לאחר החג  משמרת לא נמצא על האחראי  הש

תעכב  בסוף הלשהתשלום אמור להגיע לידי השכיר בו ביום ו  באלו

 ה.חמת איזו סיבמ

כמו  )ו  שכיר אינו משמט  ששכר ( טובשלחן ערוך )סעיף  רן  כתב מ

ואפילו אם תבע שכרו. )עי' חזו"ע עמ'    (. מטת חנות שאינו משהקפ

 לו בשם התומים(. 

הלואה, שבזה אכן נשמט החוב וצריך  א אם כן זקף אותו עליו באל

   לכתוב פרוזבול.

עי'  ) החוב,  מקצת  חייב  ונשאר  משכרו,  חלק  לשכיר  שילם  ואם 

 ש"ע סעיף יז(. 

 ערב ראש השנהל בנזכר שלא עשה פרוזבו

ונזכר  האדם שט"ז. שאלה:   גיע בערב ראש השנה לבית הכנסת 

 , מה יעשה? פרוזבולכתב  שלא 

הדברים הללו מצויים בעיקר בערים שבשדות, שהציבור  תשובה:  

לבית הכנסת, לא בהכרח הגיע לתפילה    ליל ראש השנהשמגיע ב

,  " רוזבולפולם יודעים מה זה "לא כ', ובבוקר ולהתרת נדרים וכו 

הכנסת  וכ לבית  מגיעים  אותאשר  פ שואלים  עשו  אם  רוזבול,  ם 

 .  פרוזבול החובות נמחקיםלהם שאם לא עשו  מסבירים  ו

וגבאי   ברב  זמן   כזה  מקוםשנמצא  וכל  הרבים,  את  לזכות  יכול 

התחיל זמן בין  זמן צאת הכוכבים, אפילו שכבר  שעדיין לא הגיע  

כיון שזה ס פרוזבול,  לעשות  עדיין אפשר  דרבנן פ השמשות,    יקא 

ם את זמן יבי, ולכן מחש שמיטת כספים בזמן הזה היא דרבנן( שכן)

 זבול. פרו ןעדיי וב כיום וניתן לעשות  שות בין השמ

ל אפשר  אבל  לכתוב,  אפשר  אי  אמנם  יעשה?  לפני  כיצד  בוא 

הפרוזבו   שלושה של  הנוסח  את  להם  ולומר  להם  ל.  עדים  יאמר 

הדיינים שי של  דין  לבית  חובותיו  כל  את  מוסר  שהוא  עדים    היו 

 . שארצה זמןחובי בכל , ועל ידי כך אוכל לגבות את  וני ואלמונילפ

קהילה יאמר את הדברים הללו בבית הכנסת    ל רבשוב מאד שכוח

ם  נמצאי לא תמיד  ם ש עזור להרבה יהודי בערב ראש השנה, ובכך י

 פרוזבול. הפסידו את ה בבית הכנסת ו

הכ"ז(לכאורה  ם  אמנ שמטה  מהלכות  )פ"ט  הרמב"ם  ומרן   דעת 

שה כ(  סעיף  )סעיף  ערך  שטר  קא  דו צריך  שלחן  את  לכתוב 

לומר    הפרוזבול, בעל  בפני העדים  ודוקא תלמידי חכמים רשאים 

כדברי    קלל נראה שבדיעבד מרן יודה לה אב   ,)גם ללא כתיבה(  פה

כ'(  הרמ"א לומר    שכל  )סעיף  יוכל  לפני  אדם  פה  הפרוזבול בעל 

דין.   ידבר  )ו בית  משה  בספר  פא כ"פ  עמ'  וחזו"ע  ו',  אות  פי"ג 

 והלאה(. 

 באיסור בעבר גבה חובו 

בעל תשובה שלא כתב פרוזבול בעבר, ויודע שגבה  "ז. שאלה:  י

את   להחזיר  כעת  צריך  האם  לו,  חייבים  שהיו  מאנשים  חובות 

 הכסף שגבה? 

  שאינו חייב להחזיר את העלה    זצוק"לוסף  "ע י רן הגרמתשובה:  

 הכסף שגבה. 

וכמה   בכמה  שהיו  מעשים  על  בעיקר  נסמך  שנהגו  הרב  מקומות 

אינה   ששמיטה  אומרים  כן  פי  על  ואף  פרוזבול  עושים  שלא 

 ת, ובצירוף סברות נוספות הסיק להקל. משמט 

אין   כאשבעל תשובולכן  הכסף שגבה  להחזיר את  צריך  עוד  ה  ר 

צוות, ומכאן והלאה חושבנא טבא ייזהר לעשות  לא שמר תורה ומ

 פרוזבול. 

 מספר העדים בפרוזבול

 מה עדים צריך שיהיו בשטר הפרוזבול? כ י"ח. שאלה: 

נוהרבי ובה:  תש לם  עדים גים  שני  בפני  אותו  כל  בוכמו    ,עשות 

 שטר. 

אצל שלשה  הולך המלוה  ,  כתב )סעיף כא(מרן השולחן ערוך  אבל  

לש,  עדים אפילו  אומרים  ש  .נים ויש  בסתם  ומבואר  שצריך  כתב 

   .שלושה עדים

ש   ולכן  הישיבה  ראש  בליטמרן  העיר  נאמן  "א  בית  )ח"א  שו"ת 

 להביא שלושה עדים.  לה ישכתחלש חחו"מ ס"ס ה'(
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