סגולה להשמטת העוונות
כז .מרן החיד"א הביא בספרו נחל קדומים (פרשת בהר) בשם
רבנו אפרים ,שכל אדם לאחר שיקיים את מצות שמיטת כספים
יאמר :רבונו של עולם ,כמו שאני השמטתי את החובות של
חברי כך אתה תשמט את עוונותינו וחובותנו כלפיך .כמו
שאמרו חז"ל אם אין אתם גובין חובות ושטרות בשמיטה ,אני
לא אגבה עבירות שלכם .יוצא ששמיטת כספים יש בה זכות
לכל ישראל ולכן כדאי לקיימה לפחות בהלואה אחת.
כח .וכבר אמרו רבותינו (סנהדרין צז :).במוצאי שביעית בן דוד
בא .והגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל היה אומר מוצאי שביעית
זה כאשר היתה שביעית ,דהיינו שצריך לשמור את השביעית
ועל ידי כך נזכה שבמוצאי שביעית בן דוד בא ,ונזכה ליגאל
במהרה .אמן.

גדולת רבנו יוסף חיים
כט .השבוע (יום י"ג באלול) הילולת רבנו יוסף חיים זיע"א,
בעל "בן איש חי" .זכה הבן איש חי שהיה מגדולי הדורות
האחרונים ,אבל תורתו כתורת הראשונים .הספרים שלו חובקים
עולם ,יש לו ספרים עמוקים בקבלה ,ספרי הלכה ,תשובות
ענקיות שהן אבן יסוד לפסקי הלכה מאז .ספרי הלכה קצרים
דוגמת בן איש חי ,ספרי ספורים וחידות ,הכל ,אין נושא שלא
כתב בו .היה מיוחד במינו .חמישים שנה שהוא הנהיג את עם
ישראל מאז פטירת אביו ועד פטירתו .חמישים שנה בדיוק
(מי"ג אלול תרי"ט עד י"ג אלול תרס"ט) .ענה תשובות לכל
העולם כולו וזכה שהתורה שלו התקבלה בצורה מיוחדת .יש

פיוטים שלו כמו 'ואמרתם כה לחי' ,שכל עם ישראל שרים,
שהוא חיבר אותו בציון רבי שמעון בר יוחאי כשביקר בארץ,
ויש לו עוד כמה שירים שחיבר למעלת רשב"י.

באר מים חיים

שמיטת כספים ופרוזבול

ל .היה איתו סיפור ביום שבת קודש ,י"ח בסיון התרנ"ו ,באמצע
הדרשה שלו ,פתאום כמו בולען נפתח באדמה תחת המקום
שהוא עמד ודרש .כל הציבור נבהלו אבל הוא המשיך לדבר,
ואז ראו כולם שנפתח במקום באר מים.
לא .אחר כך באו מדענים ,כל מיני רופאים וחכמים שמבינים
בדברים כאלו ,ואמרו שיש בזה מים סגוליים ,מיוחדים ,עם
כספית ,וזה טוב לכמה דברים .ובמשך למעלה מעשרים שנה,
הבאר הזו היתה באר מבורכת .חולים היו שותים ומתרפאים
ועוד דברים .עד שנת תרצ"ט ,זה היה בתקופת השואה
והיהודים פחדו שיהפכו את בית הכנסת הזה למקום של רפואה,
יפקיעו את בית הכנסת ,לכן הם נאלצו לסגור את המקום ,חסמו
את הבאר .אבל היה לו רפואה .אותה תקופה היתה מגיפת
חולירע ,וכל מי ששתה מזה התרפא .היה לו כח מיוחד במינו.
לב .אז לכן עכשיו שזה יום ההילולא שלו ,והוא השפיע רפואה
וישועה על עם ישראל ,זה הזמן להתפלל שהזכות שלו תעמוד
לכל עם ישראל ,שיהיה רפואה שלימה לכל החולים ,יתבטלו
המגיפות ,והמשחיתים וכל מיני מרעין בישין מעם ישראל ,נזכה
לניסים ונפלאות וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ונזכה לשנה
טובה ,לבריאות איתנה ,שנה מבורכת של גאולה וישועה
ברחמים.

שיעורי התורה הקבועים של
מורנו הרב שליט"א
יום ראשון  -השיעור המרכזי
בבית הכנסת "תפילה למשה",
רח' המצביאים  ,3לוד .בשעה 19:00
יום רביעי
כולל "רבי אליעזר הגדול",
רח' רמז  ,14לוד .בשעה 20:00
יום חמישי
בית המדרש "יביע אומר",
שדרת בתי הכנסת ,לוד .בשעה 20:00
שבת קודש
שעה  14:30בביהמ"ד יביע אומר
שעה  16:15בביהכנ"ס תפילה למשה
השיעורים מועברים בשידור חי
בקול הלשון *6761
לארכיון השיעורים03-617-1068 :
שלוחה 33

הגליון יו"ל ע"י
כולל "פלא יועץ" לוד
להנצחת ימי לימוד,
תרומות והוראות קבע058-445-6041 :
הזמנת מורנו הרב
להרצאות ושיעורי תורה058-764-7844 :
לשאלות ובכל עניני הגליון:
r7647844@gmail.com

להנצחות מעל גבי הגליון:
058-764-7844
שכתוב השיעור והקלדה:
הרב יהונתן שמאי 054-859-0021
הגליון יו"ל בחסות

נושאי השיעור:
א .מצות שמיטת כספים .ב .שמיטת כספים בזמננו .ג .חיוב נשים בשמיטת כספים.
ד .תקנת פרוזבול .ה .סדר עשיית הפרוזבול .ו .הילולת רבנו יוסף חיים .ז .ספר העיטור.

מצות שמיטת כספים
א .היום נדבר בנושא אקטואלי הלכה למעשה ששייך לתקופה
הקרובה ,והוא מצות שמיטת כספים ותקנת פרוזבול .השייכת
בעוד כשלשה שבועות עם סיום שנת שנת השמיטה ,מיד
בכניסת ראש השנה תשפ"ג.
ב .נאמר בתורה (דברים טו ,א) "מקץ שבע שנים תעשה
שמיטה .וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו ...לא יגוש
את רעהו ואת אחיו" .לומדים מכאן שבסוף השנה השביעית כל
החובות שהיו לאדם על חבירו ועדיין לא שילם אותם הם
נשמטים .למשל ,מישהו חייב לחבירו מאה שקלים ,והגיע זמן
הפרעון ,וכל פעם מבקש ממנו שיחזיר את החוב והוא דוחה
אותו מיום ליום ,עד שהגיע ראש השנה של מוצאי השביעית,
ברגע שהסתיימה שנת השמיטה החוב נשמט .ואז אם יבוא
הלווה להחזיר לו את החוב ,צריך המלווה לומר לו אני משמט
אל תשלם לי.
ג .ויש אזהרה בתורה על כך ,וכמו שנאמר (דברים טו ,ט)
"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" ,כאן התורה מזהירה שאסור
להימנע מלהלוות לחברו לקראת סיום השמיטה מחשש
שישמט החוב ,ומי שעושה כן עובר על דברי תורה.

טעמי מצות שמיטת כספים
ד .מה הטעם למצוה זו? ישנם כמה טעמים ,ונזכיר שלשה
מדברי ספר החינוך (מצוה תעז) .טעם הראשון כותב הרב
שהתורה רצתה לחנך אותנו למידת הנדיבות ,שאדם יודע
שמישהו חייב לו כסף והוא מוותר לו על החוב בגלל שהתורה
ציותה ,זה מרגיל אותו לנדיבות.
ה .טעם שני ,שהתורה קבעה בליבנו את הביטחון להאמין שכל

הפרנסה שבאה לאדם וכל הכסף שמגיע אליו זה מאת ה'
יתברך ,ולכן גם אם הוא לא יקבל את החוב לא יחסר לו.
ו .טעם נוסף שכותב הרב ,יש אדם שלא נזהר בממון חבירו,
ולא נזהר לגנוב ולגזול או להערים עליו .ועל זה נצטוה האדם
בשמיטת כספים ,ואז הוא יעשה חשבון שאם התורה אומרת
לא לנגוש את אחיו על חוב שמגיע לו ,אם כן כל שכן שמוטל
עליו להזהר שלא לגזול את חברו.

שמיטת כספים בזמן הזה
ז .יש מחלוקת גדולה מאד בראשונים ,שלש שיטות ,מה הדין
של שמיטת כספים בזמננו .האם גם בזמננו יש מצווה לשמט
כספים או שלא.
ח .שיטה ראשונה ,היא שיטת חלק מהגאונים ,ומהם רב נטרונאי
גאון המובא בספר האשכול (מהדורת אלבק ח"ב עמוד כו)
ובשו"ת תמים דעים להראב"ד (סימן קלג) ,שסובר שבזמננו אין
בכלל מצות שמיטת כספים ,לא מדאורייתא ולא מדרבנן ,לא
בארץ ולא בחוצה לארץ .וכשיטת רב נטרונאי גאון סובר גם
המאירי בספר מגן אבות (סימן טו) והוא כותב שכן דעת הרי"ף
(מכות ג ,):וכן סוברים עוד כמה ראשונים.
ט .שיטה שניה ,היא שיטת בעל העיטור( 1ח"א דף עה ע"ד).
ושם כותב שמצות שמיטת כספים בזמן הזה היא מן התורה
ולא מדרבנן ,ולפי דבריו כאשר אדם משמיט כסף הוא מקיים
מצות עשה מן התורה( .ויש קצת מחלוקת בשיטתו ,אבל
בפשטות זוהי דעתו).

 .1לרבי יצחק אבא מארי ,שהיה במארסיליא ,נולד בדיוק לפני 900
שנה בשנת ד' אלפים תתפ"ב ,ונפטר בשנת ד' אלפים תתקנ"ג .ויש
דבר נורא שכותב החיד"א בספר שם הגדולים (חלק ספרים מערכת
ע' אות לב) :ושמעתי מרבנן קשישאי בעה"ק ירושלים ת"ו שקבלו
מהזקנים דספר העטור וספר רבינו ירוחם הם מבחינת סוד עלמא

י .השיטה השלישית ,היא שיטת רבנו תם ,המובא ברא"ש (גיטין
פ"ד סימן יג) ובראבי"ה (ח"ג סימן תתצב) ,וכן דעת האור זרוע
(סימן קז) ועוד ,שבזמננו מצוה זו היא מדרבנן ,ורק בזמן בית
המקדש היתה מצוה זו מהתורה .וכדבריהם פסק הרמב"ם
בהלכות שמיטה ויובל (פרק ט מהלכות שמיטה ויובל ה"ב).
והטעם ,כי בתורה כתוב (דברים טו ,ב) "וזה דבר השמטה
שמוט" – יש פה כפילות לשון 'השמטה שמוט' ודרשו על זה
בגמרא (מו"ק ב :גיטין לו ).בזמן שאתה משמט קרקעות אתה
משמט כספים ,וכיון שבזמן הזה שמיטת קרקעות היא רק
מדרבנן[ ,וכמ"ש הבית יוסף יו"ד סימן שלא .ועיין יבי"א ח"ג
סימן יט ,ואול"צ עמוד ט] ,כך גם מצות שמיטת כספים הינה
גם רק מדרבנן.

שביעית משמטת בתחילתה או בסופה
יא .מתי השביעית משמטת? לשון הפסוק הוא "מקץ שבע
שנים" ,לכאורה פשטות הפסוק משמע בסוף שבע שנים ,אבל
רבי אברהם אבן עזרא בפירושו על הפסוק הזה (דברים טו ,א)
כותב חידוש ,ש"מקץ" הכונה בתחילת שנה השמיטה .יש לזה
ראיה מפסוק בספר ירמיה (לד ,יד) "מקץ שבע שנים תשלחו איש
את אחיו העברי" 2,והרי שם העבד משתחרר כבר בתחלת השנה,
וכמו שנאמר (שמות כא ,ב) "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא
לחפשי חנם" .ובכל זאת בפסוק בירמיה כתוב "מקץ" ,ומכאן
שמקץ הכוונה כשמסתיימת תקופה ,והיינו שמסתיימים שש
שנים ומתחילה השמיטה תשלחו את העבדים ,וכך גם לגבי
שמיטת כספים .וכדבריו פסק הגאון רבנו זלמן בשלחן ערוך הרב
(הלכות הלואה סעיף לו) ,וכך מנהג חב"ד להחמיר כשיטה זו.
יב .לעומתו מרן בבית יוסף (חו"מ סימן סז) האריך בזה
ומסקנתו ש"מקץ" כפשוטו בסיום השמיטה ,ולכן לדעתו
השביעית משמטת את הכספים בסופה ,ומיד כשיגיע צאת
הכוכבים של כניסת ליל ראש השנה ,כל החובות שהיו עד אז
נשמטים (אלא אם כן יעשה פרוזבול וכמו שנדבר בהמשך).
וכותב מרן שכן נהג מורו הרב הגדול רבי יעקב בירב 3,ששמיטת

דאתכסיא ,וכל מי שעושה ביאור עליהם או נאבד הביאור או ח"ו יפטר
במבחר ימיו ,וספר העיטור כבר כתבנו דכמה רבנים עשו פירוש
ונאבדו .והביא שם שמות של כמה חכמים כאלו.
 .2ראיה זו מובאת בחזון עובדיה (פרוזבול עמוד ז) .ואמנם בפירוש
האבן עזרא לפרשת משפטים (כא ,ב) הרגיש בזה וכתב" :כי לכל דבר
יש לו שני קצוות ,והנה פעם ימצא קץ שהוא תחלה ,ופעם שהוא
בסוף".
 .3היה רבו של מרן הבית יוסף ושל רבי משה מטראני ,המבי"ט.
ובזמנו הוא רצה לחדש את הסמיכה ,ובשנת ה'חצ"ר סמך את מרן
והמבי"ט ועוד כמה חכמים .והיה מזה פולמוס גדול בזמנו ,ורבי לוי
בן חביב ,הרלב"ח ,שהיה באותה תקופה בירושלים התנגד לכך בכל

כספים היא בסוף שנת השמיטה ,וכן פסק מרן בשלחן ערוך
(שם סעיף ל) שאין שביעית משמטת אלא בסופה .ולכן אלו
שעושים פרוזבול צריכים לעשות אותו בתקופה הזאת.

חיוב נשים בשמיטת כספים
יג .האם נשים מחוייבות במצוה זו ,כי לכאורה זו מצות עשה
שהזמן גרמא ,וכלל בידינו כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים
פטורות (ברכות כ ,):כמו סוכה ולולב וכו' .ואם מצד הלאו של
לא יגוש את רעהו ,אז נאמר שהיא לא תיגוש ורק אם יחזירו
לה מעצמם תוכל לקבל.
יד .רבי יעקב קאשטרו ,מהריק"ש ,בהגהותיו ערך לחם( 4על
הש"ע חו"מ סימן סז סעיף יז) כתב שגם נשים שייכות במצות
שמיטת כספים .וכך נראה שסובר הבן איש חי (בסוף פרשת כי
תבוא אות כו) שכתב שיש מתחסדים שאחר שכותבין הפרוזבול
מלוה לחבירו סכום קטן ,ועל זה הסך לא יחול הפרוזבול כיון
שהלוהו אחר זמן הפרוזבול ,ואז אחרי ר"ה כשיביא לו חבירו
את המעות לפורעו יאמר לו 'משמט אני' ולא יקבלם ממנו,
וטוב שהאשה תלוה יום ערב ר"ה ככר או שתים או שלש
לחברתה ,ואחר ר"ה כשתפרע לה תאמר לה משמטת אני ,והרי
זו מקיימת מצות שמיטה .ומכאן מבואר שדעתו שנשים שוות
לאנשים במצוה זו.

השמטת הלואות של דברי מאכל
טו .ועוד למדנו מדברי הבן איש חי ,ששמיטת "כספים" לאו
דוקא ,אלא בכל דבר שהוא בגדרי הלואה .לדוגמא ,אם נתתי
לחברי כסא זה נקרא השאלה ,כי הוא מחזיר לי את אותו חפץ
עצמו ,אבל למשל נתתי לו תבנית ביצים זה נקרא הלואה ,כי
הוא מחזיר לי חפץ אחר במקומו .ולכן כמו שאם אדם הלוה
לחבירו כסף והוא מחזיר לו כסף חילופי זה נקרא הלואה ויש
בזה דין שמיטת כספים ,הוא הדין גם מאכלים כגון ביצים
ושקית חלב או כל דבר שלא חוזר בעין ,שכל אלו הדברים
נשמטים אם לא החזירם עד סוף השמיטה .וכך כתב רבי שלמה
עדני 5בחיבורו הגדול על המשניות הנקרא "מלאכת שלמה"
(שביעית פ"י משנה ב) שהמלוה את חבירו פירות או מיני

תוקף .מהר"י בירב נפטר בראש חודש ניסן שנת ה'ש"ו ,ונטמן בצפת
במערה עם רבי משה אלשיך.
 .4היה גדול חכמי מצרים בתקופת מרן הבית יוסף .והחיד"א בשם
הגדולים (חלק גדולים מערכת י אות רנט) כתב שפשטו הוראותיו בכל
גבול מצרים .חיבר שו"ת בהלכה הנקרא "אהלי יעקב" ,ויש לו גם
הגהות על השלחן ערוך בשם "ערך לחם".
 .5היה תלמידם של רבי בצלאל אשכנזי בעל "שיטה מקובצת" ,ושל
רבי חיים ויטאל .וכתב חיבור יסודי על ששה סדרי משנה .ומרן

אוכלים שאינם חוזרים בעינם הרי הוא כהלואת כספים
ששביעית משמטתו.

מלוה בשטר או בעל פה
טז .חובות שנשמטים הם בין אם ההלואה היתה בשטר או
שהיתה בעל פה ,ואפילו אם יש על ההלואה הזו אחריות נכסים,
שאומר לו אם לא אפרע לך את החוב תיקח חפץ מסויים ,בכל
זאת השביעית משמטת .וכן פסקו הרמב"ם בהלכות שביעית
(פרק ט הלכה ו) והשלחן ערוך (חו"מ סימן סז סעיף ב).

איזה חובות נשמטים
יז .כספים שלא הגיעו בצורת הלואה ,כגון הקפת החנות ,שבעל
החנות רושם את הסכום של המצרכים שאדם קונה ,והלקוח
משלם הכל בסוף החודש .בזה לא חלה שמיטת כספים .זו
משנה מפורשת במסכת שביעית (פ"י משנה א) ,וכן פסק
הרמב"ם (שם הלכה יא) והשלחן ערוך (שם סעיף יד) .והטעם
כיון שהקפת החנות לא באה דרך הלואה ,ודבר שאינו דרך
הלואה אין עליו שמיטת כספים .ולכן אדם שעבד ועדיין לא
קיבל משכורת והגיע ראש השנה ,החוב לא נשמט.
יח .יש אופן אחד שגם הקפת החנות יכולה להישמט ,וזה כאשר
בעל החנות זקף עליו את החוב במלוה ,דהיינו שבעל החנות
אומר לו בוא נסכם את החוב לסכום מסויים וקובע לו זמן
לתשלום ,בזה הפך אותו לחוב כמו הלואה ,ואם יגיע ראש השנה
והוא לא יכתוב פרוזבול החוב שלו ישמט .ולכן כדאי שכל אדם
יעשה פרוזבול גם אם אם אין לו הלוואות אצל אנשים ,כי יתכן
שיש לו חוב למישהו והוא לא זוכר מזה ,ואחר כך ירצה לגבות
ויעבור באיסור.

תקנת הפרוזבול
יט .הלל הזקן ראה בזמנו שאנשים לא רוצים להלוות בשנת
השמיטה ועוברים על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן יהיה דבר
עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה
עינך באחיך האביון ...ולא תתן לו ...והיה בך חטא" וכו' .כי נוצר
מצב שהעשירים לא הלוו כי לא רצו להפסיד את הכסף שלהם,
ונגרם מזה שהעניים מפסידים עוד יותר ,שאף אחד לא רוצה
להלוות להם ואין להם ממה להתפרנס ,ולכן הוא עשה תקנה,
שנקראת "פרוזבול" – 'פרוז' פירושו תקנה' ,בול' זה עשירים,
(כמ"ש בגיטין לז .בולאות שביהודה היינו עשירים) .דהיינו שעל
ידי תקנה זו תהיה תקנה לעשרים שלא יפסידו את כספם.
החיד"א בשם הגדולים בערכו משבח אותו מאד .בהקדמה לפירושו
הוא כותב שבזמן בניית בית שני בני תימן סירבו לעלות לארץ
והעדיפו להשאר במקומם ,ועזרא קללם בעוני .ושם הוא מספר על כל
תלאותיו ומסירות נפשו ללימוד התורה.

כ .ואיך זה מועיל? יש כלל שאם אדם מסר את שטרותיו לבית
דין החובות שבהם לא נשמטים והם יכולים לגבות אותו ,כי
בתורה כתוב לא יגוש את "רעהו" ,ובית דין אינו נקרא רעהו.
ועל ידי שאדם כותב פרוזבול נעשה כאילו הבית דין הם
המלווים ,ובהם אין איסור של "לא יגוש".

סדר עשיית פרוזבול
כא .וכך עושים את הפרוזבול ,מביא שני עדים ומוסר בפניהם
את החובות שלו בפני שלשה דיינים ,כדי שיוכל לגבות את
החובות ,והם חותמים על השטר .ואז החובות לא ישמטו .ונוסח
הפרוזבול הוא :בפנינו עדים החתומים מטה בא פלוני ,ואמר
לנו" :הוו עלי עדים שהנני מוסר כל חוב שיש לי ,לכבוד
הדיינים :הרב פלוני ופלוני ופלוני ,שאגבנו כל זמן שארצה".
והלווה שומר את השטר אצלו ,ואינו צריך להעביר את השטר
לבית הדין אלא מניחו אצלו למשמרת.
כב .יש עוד סוג של פרוזבול שהמלווה עומד בעצמו בפני
הדיינים ואומר" :מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני הדיינים
שבמקום פלוני ,שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה".
והדיינים עצמם חותמים למטה ,ולא צריכים עדים.

זמן כתיבת הפרוזבול
כג .מתי עושים את הפרוזבול? עד ראש השנה .ומי שלא כתב
עד אז ויצאו הכוכבים בליל ראש השנה הפסיד את כל החובות.
ומי שעשה אפילו רגע לפני כניסת ר"ה הציל את כל חובותיו.
לכן כל אחד ישתדל לעשות פרוזבול בזמן ,וגם להזכיר לחבריו
כדי שלא ישכחו.
כד .וחייבים לשמור את הפרוזבול עד אחרי שנכנס ראש השנה,
כי אם לא ישמור ,אז יצא ששנת השמיטה הסתיימה ואין לו
פרוזבול כתוב ,ואז אם יש לו חובות הוא לא יוכל לגבותם.

זכין לאדם
כה .מי שיש לו קרובים שיש חשש שהם לא עושים פרוזבול
וימשיכו לגבות את חובותיהם ונמצא שיעברו על איסור ,כדאי
שיעשה הוא להם ואפילו בלי ידיעתם כדי לזכות אותם שלא
יעברו על איסור ,שהרי זכין לאדם שלא בפניו.

עצה טובה לקיים את המצוה
כו .כבר הזכרנו את דברי הבן איש חי שכדאי שכל אדם אחרי
שכתב פרוזבול על כלל החובות שיש לו ,יעשה עוד הלואה על
סכום קטן ,או על דבר מאכל מסויים ,ויקבע את זמן הפרעון
לפני ראש השנה ,וכאשר יבוא חבירו להחזיר לו את החוב אחרי
ראש השנה יאמר לו 'משמט אני' ,ובכך יזכה לקיים מצוה נדירה
זו.

י .השיטה השלישית ,היא שיטת רבנו תם ,המובא ברא"ש (גיטין
פ"ד סימן יג) ובראבי"ה (ח"ג סימן תתצב) ,וכן דעת האור זרוע
(סימן קז) ועוד ,שבזמננו מצוה זו היא מדרבנן ,ורק בזמן בית
המקדש היתה מצוה זו מהתורה .וכדבריהם פסק הרמב"ם
בהלכות שמיטה ויובל (פרק ט מהלכות שמיטה ויובל ה"ב).
והטעם ,כי בתורה כתוב (דברים טו ,ב) "וזה דבר השמטה
שמוט" – יש פה כפילות לשון 'השמטה שמוט' ודרשו על זה
בגמרא (מו"ק ב :גיטין לו ).בזמן שאתה משמט קרקעות אתה
משמט כספים ,וכיון שבזמן הזה שמיטת קרקעות היא רק
מדרבנן[ ,וכמ"ש הבית יוסף יו"ד סימן שלא .ועיין יבי"א ח"ג
סימן יט ,ואול"צ עמוד ט] ,כך גם מצות שמיטת כספים הינה
גם רק מדרבנן.

שביעית משמטת בתחילתה או בסופה
יא .מתי השביעית משמטת? לשון הפסוק הוא "מקץ שבע
שנים" ,לכאורה פשטות הפסוק משמע בסוף שבע שנים ,אבל
רבי אברהם אבן עזרא בפירושו על הפסוק הזה (דברים טו ,א)
כותב חידוש ,ש"מקץ" הכונה בתחילת שנה השמיטה .יש לזה
ראיה מפסוק בספר ירמיה (לד ,יד) "מקץ שבע שנים תשלחו איש
את אחיו העברי" 2,והרי שם העבד משתחרר כבר בתחלת השנה,
וכמו שנאמר (שמות כא ,ב) "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא
לחפשי חנם" .ובכל זאת בפסוק בירמיה כתוב "מקץ" ,ומכאן
שמקץ הכוונה כשמסתיימת תקופה ,והיינו שמסתיימים שש
שנים ומתחילה השמיטה תשלחו את העבדים ,וכך גם לגבי
שמיטת כספים .וכדבריו פסק הגאון רבנו זלמן בשלחן ערוך הרב
(הלכות הלואה סעיף לו) ,וכך מנהג חב"ד להחמיר כשיטה זו.
יב .לעומתו מרן בבית יוסף (חו"מ סימן סז) האריך בזה
ומסקנתו ש"מקץ" כפשוטו בסיום השמיטה ,ולכן לדעתו
השביעית משמטת את הכספים בסופה ,ומיד כשיגיע צאת
הכוכבים של כניסת ליל ראש השנה ,כל החובות שהיו עד אז
נשמטים (אלא אם כן יעשה פרוזבול וכמו שנדבר בהמשך).
וכותב מרן שכן נהג מורו הרב הגדול רבי יעקב בירב 3,ששמיטת

דאתכסיא ,וכל מי שעושה ביאור עליהם או נאבד הביאור או ח"ו יפטר
במבחר ימיו ,וספר העיטור כבר כתבנו דכמה רבנים עשו פירוש
ונאבדו .והביא שם שמות של כמה חכמים כאלו.
 .2ראיה זו מובאת בחזון עובדיה (פרוזבול עמוד ז) .ואמנם בפירוש
האבן עזרא לפרשת משפטים (כא ,ב) הרגיש בזה וכתב" :כי לכל דבר
יש לו שני קצוות ,והנה פעם ימצא קץ שהוא תחלה ,ופעם שהוא
בסוף".
 .3היה רבו של מרן הבית יוסף ושל רבי משה מטראני ,המבי"ט.
ובזמנו הוא רצה לחדש את הסמיכה ,ובשנת ה'חצ"ר סמך את מרן
והמבי"ט ועוד כמה חכמים .והיה מזה פולמוס גדול בזמנו ,ורבי לוי
בן חביב ,הרלב"ח ,שהיה באותה תקופה בירושלים התנגד לכך בכל

כספים היא בסוף שנת השמיטה ,וכן פסק מרן בשלחן ערוך
(שם סעיף ל) שאין שביעית משמטת אלא בסופה .ולכן אלו
שעושים פרוזבול צריכים לעשות אותו בתקופה הזאת.

חיוב נשים בשמיטת כספים
יג .האם נשים מחוייבות במצוה זו ,כי לכאורה זו מצות עשה
שהזמן גרמא ,וכלל בידינו כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים
פטורות (ברכות כ ,):כמו סוכה ולולב וכו' .ואם מצד הלאו של
לא יגוש את רעהו ,אז נאמר שהיא לא תיגוש ורק אם יחזירו
לה מעצמם תוכל לקבל.
יד .רבי יעקב קאשטרו ,מהריק"ש ,בהגהותיו ערך לחם( 4על
הש"ע חו"מ סימן סז סעיף יז) כתב שגם נשים שייכות במצות
שמיטת כספים .וכך נראה שסובר הבן איש חי (בסוף פרשת כי
תבוא אות כו) שכתב שיש מתחסדים שאחר שכותבין הפרוזבול
מלוה לחבירו סכום קטן ,ועל זה הסך לא יחול הפרוזבול כיון
שהלוהו אחר זמן הפרוזבול ,ואז אחרי ר"ה כשיביא לו חבירו
את המעות לפורעו יאמר לו 'משמט אני' ולא יקבלם ממנו,
וטוב שהאשה תלוה יום ערב ר"ה ככר או שתים או שלש
לחברתה ,ואחר ר"ה כשתפרע לה תאמר לה משמטת אני ,והרי
זו מקיימת מצות שמיטה .ומכאן מבואר שדעתו שנשים שוות
לאנשים במצוה זו.

השמטת הלואות של דברי מאכל
טו .ועוד למדנו מדברי הבן איש חי ,ששמיטת "כספים" לאו
דוקא ,אלא בכל דבר שהוא בגדרי הלואה .לדוגמא ,אם נתתי
לחברי כסא זה נקרא השאלה ,כי הוא מחזיר לי את אותו חפץ
עצמו ,אבל למשל נתתי לו תבנית ביצים זה נקרא הלואה ,כי
הוא מחזיר לי חפץ אחר במקומו .ולכן כמו שאם אדם הלוה
לחבירו כסף והוא מחזיר לו כסף חילופי זה נקרא הלואה ויש
בזה דין שמיטת כספים ,הוא הדין גם מאכלים כגון ביצים
ושקית חלב או כל דבר שלא חוזר בעין ,שכל אלו הדברים
נשמטים אם לא החזירם עד סוף השמיטה .וכך כתב רבי שלמה
עדני 5בחיבורו הגדול על המשניות הנקרא "מלאכת שלמה"
(שביעית פ"י משנה ב) שהמלוה את חבירו פירות או מיני

תוקף .מהר"י בירב נפטר בראש חודש ניסן שנת ה'ש"ו ,ונטמן בצפת
במערה עם רבי משה אלשיך.
 .4היה גדול חכמי מצרים בתקופת מרן הבית יוסף .והחיד"א בשם
הגדולים (חלק גדולים מערכת י אות רנט) כתב שפשטו הוראותיו בכל
גבול מצרים .חיבר שו"ת בהלכה הנקרא "אהלי יעקב" ,ויש לו גם
הגהות על השלחן ערוך בשם "ערך לחם".
 .5היה תלמידם של רבי בצלאל אשכנזי בעל "שיטה מקובצת" ,ושל
רבי חיים ויטאל .וכתב חיבור יסודי על ששה סדרי משנה .ומרן

אוכלים שאינם חוזרים בעינם הרי הוא כהלואת כספים
ששביעית משמטתו.

מלוה בשטר או בעל פה
טז .חובות שנשמטים הם בין אם ההלואה היתה בשטר או
שהיתה בעל פה ,ואפילו אם יש על ההלואה הזו אחריות נכסים,
שאומר לו אם לא אפרע לך את החוב תיקח חפץ מסויים ,בכל
זאת השביעית משמטת .וכן פסקו הרמב"ם בהלכות שביעית
(פרק ט הלכה ו) והשלחן ערוך (חו"מ סימן סז סעיף ב).

איזה חובות נשמטים
יז .כספים שלא הגיעו בצורת הלואה ,כגון הקפת החנות ,שבעל
החנות רושם את הסכום של המצרכים שאדם קונה ,והלקוח
משלם הכל בסוף החודש .בזה לא חלה שמיטת כספים .זו
משנה מפורשת במסכת שביעית (פ"י משנה א) ,וכן פסק
הרמב"ם (שם הלכה יא) והשלחן ערוך (שם סעיף יד) .והטעם
כיון שהקפת החנות לא באה דרך הלואה ,ודבר שאינו דרך
הלואה אין עליו שמיטת כספים .ולכן אדם שעבד ועדיין לא
קיבל משכורת והגיע ראש השנה ,החוב לא נשמט.
יח .יש אופן אחד שגם הקפת החנות יכולה להישמט ,וזה כאשר
בעל החנות זקף עליו את החוב במלוה ,דהיינו שבעל החנות
אומר לו בוא נסכם את החוב לסכום מסויים וקובע לו זמן
לתשלום ,בזה הפך אותו לחוב כמו הלואה ,ואם יגיע ראש השנה
והוא לא יכתוב פרוזבול החוב שלו ישמט .ולכן כדאי שכל אדם
יעשה פרוזבול גם אם אם אין לו הלוואות אצל אנשים ,כי יתכן
שיש לו חוב למישהו והוא לא זוכר מזה ,ואחר כך ירצה לגבות
ויעבור באיסור.

תקנת הפרוזבול
יט .הלל הזקן ראה בזמנו שאנשים לא רוצים להלוות בשנת
השמיטה ועוברים על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן יהיה דבר
עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה
עינך באחיך האביון ...ולא תתן לו ...והיה בך חטא" וכו' .כי נוצר
מצב שהעשירים לא הלוו כי לא רצו להפסיד את הכסף שלהם,
ונגרם מזה שהעניים מפסידים עוד יותר ,שאף אחד לא רוצה
להלוות להם ואין להם ממה להתפרנס ,ולכן הוא עשה תקנה,
שנקראת "פרוזבול" – 'פרוז' פירושו תקנה' ,בול' זה עשירים,
(כמ"ש בגיטין לז .בולאות שביהודה היינו עשירים) .דהיינו שעל
ידי תקנה זו תהיה תקנה לעשרים שלא יפסידו את כספם.
החיד"א בשם הגדולים בערכו משבח אותו מאד .בהקדמה לפירושו
הוא כותב שבזמן בניית בית שני בני תימן סירבו לעלות לארץ
והעדיפו להשאר במקומם ,ועזרא קללם בעוני .ושם הוא מספר על כל
תלאותיו ומסירות נפשו ללימוד התורה.

כ .ואיך זה מועיל? יש כלל שאם אדם מסר את שטרותיו לבית
דין החובות שבהם לא נשמטים והם יכולים לגבות אותו ,כי
בתורה כתוב לא יגוש את "רעהו" ,ובית דין אינו נקרא רעהו.
ועל ידי שאדם כותב פרוזבול נעשה כאילו הבית דין הם
המלווים ,ובהם אין איסור של "לא יגוש".

סדר עשיית פרוזבול
כא .וכך עושים את הפרוזבול ,מביא שני עדים ומוסר בפניהם
את החובות שלו בפני שלשה דיינים ,כדי שיוכל לגבות את
החובות ,והם חותמים על השטר .ואז החובות לא ישמטו .ונוסח
הפרוזבול הוא :בפנינו עדים החתומים מטה בא פלוני ,ואמר
לנו" :הוו עלי עדים שהנני מוסר כל חוב שיש לי ,לכבוד
הדיינים :הרב פלוני ופלוני ופלוני ,שאגבנו כל זמן שארצה".
והלווה שומר את השטר אצלו ,ואינו צריך להעביר את השטר
לבית הדין אלא מניחו אצלו למשמרת.
כב .יש עוד סוג של פרוזבול שהמלווה עומד בעצמו בפני
הדיינים ואומר" :מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני הדיינים
שבמקום פלוני ,שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה".
והדיינים עצמם חותמים למטה ,ולא צריכים עדים.

זמן כתיבת הפרוזבול
כג .מתי עושים את הפרוזבול? עד ראש השנה .ומי שלא כתב
עד אז ויצאו הכוכבים בליל ראש השנה הפסיד את כל החובות.
ומי שעשה אפילו רגע לפני כניסת ר"ה הציל את כל חובותיו.
לכן כל אחד ישתדל לעשות פרוזבול בזמן ,וגם להזכיר לחבריו
כדי שלא ישכחו.
כד .וחייבים לשמור את הפרוזבול עד אחרי שנכנס ראש השנה,
כי אם לא ישמור ,אז יצא ששנת השמיטה הסתיימה ואין לו
פרוזבול כתוב ,ואז אם יש לו חובות הוא לא יוכל לגבותם.

זכין לאדם
כה .מי שיש לו קרובים שיש חשש שהם לא עושים פרוזבול
וימשיכו לגבות את חובותיהם ונמצא שיעברו על איסור ,כדאי
שיעשה הוא להם ואפילו בלי ידיעתם כדי לזכות אותם שלא
יעברו על איסור ,שהרי זכין לאדם שלא בפניו.

עצה טובה לקיים את המצוה
כו .כבר הזכרנו את דברי הבן איש חי שכדאי שכל אדם אחרי
שכתב פרוזבול על כלל החובות שיש לו ,יעשה עוד הלואה על
סכום קטן ,או על דבר מאכל מסויים ,ויקבע את זמן הפרעון
לפני ראש השנה ,וכאשר יבוא חבירו להחזיר לו את החוב אחרי
ראש השנה יאמר לו 'משמט אני' ,ובכך יזכה לקיים מצוה נדירה
זו.

סגולה להשמטת העוונות
כז .מרן החיד"א הביא בספרו נחל קדומים (פרשת בהר) בשם
רבנו אפרים ,שכל אדם לאחר שיקיים את מצות שמיטת כספים
יאמר :רבונו של עולם ,כמו שאני השמטתי את החובות של
חברי כך אתה תשמט את עוונותינו וחובותנו כלפיך .כמו
שאמרו חז"ל אם אין אתם גובין חובות ושטרות בשמיטה ,אני
לא אגבה עבירות שלכם .יוצא ששמיטת כספים יש בה זכות
לכל ישראל ולכן כדאי לקיימה לפחות בהלואה אחת.
כח .וכבר אמרו רבותינו (סנהדרין צז :).במוצאי שביעית בן דוד
בא .והגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל היה אומר מוצאי שביעית
זה כאשר היתה שביעית ,דהיינו שצריך לשמור את השביעית
ועל ידי כך נזכה שבמוצאי שביעית בן דוד בא ,ונזכה ליגאל
במהרה .אמן.

גדולת רבנו יוסף חיים
כט .השבוע (יום י"ג באלול) הילולת רבנו יוסף חיים זיע"א,
בעל "בן איש חי" .זכה הבן איש חי שהיה מגדולי הדורות
האחרונים ,אבל תורתו כתורת הראשונים .הספרים שלו חובקים
עולם ,יש לו ספרים עמוקים בקבלה ,ספרי הלכה ,תשובות
ענקיות שהן אבן יסוד לפסקי הלכה מאז .ספרי הלכה קצרים
דוגמת בן איש חי ,ספרי ספורים וחידות ,הכל ,אין נושא שלא
כתב בו .היה מיוחד במינו .חמישים שנה שהוא הנהיג את עם
ישראל מאז פטירת אביו ועד פטירתו .חמישים שנה בדיוק
(מי"ג אלול תרי"ט עד י"ג אלול תרס"ט) .ענה תשובות לכל
העולם כולו וזכה שהתורה שלו התקבלה בצורה מיוחדת .יש

פיוטים שלו כמו 'ואמרתם כה לחי' ,שכל עם ישראל שרים,
שהוא חיבר אותו בציון רבי שמעון בר יוחאי כשביקר בארץ,
ויש לו עוד כמה שירים שחיבר למעלת רשב"י.

באר מים חיים

שמיטת כספים ופרוזבול

ל .היה איתו סיפור ביום שבת קודש ,י"ח בסיון התרנ"ו ,באמצע
הדרשה שלו ,פתאום כמו בולען נפתח באדמה תחת המקום
שהוא עמד ודרש .כל הציבור נבהלו אבל הוא המשיך לדבר,
ואז ראו כולם שנפתח במקום באר מים.
לא .אחר כך באו מדענים ,כל מיני רופאים וחכמים שמבינים
בדברים כאלו ,ואמרו שיש בזה מים סגוליים ,מיוחדים ,עם
כספית ,וזה טוב לכמה דברים .ובמשך למעלה מעשרים שנה,
הבאר הזו היתה באר מבורכת .חולים היו שותים ומתרפאים
ועוד דברים .עד שנת תרצ"ט ,זה היה בתקופת השואה
והיהודים פחדו שיהפכו את בית הכנסת הזה למקום של רפואה,
יפקיעו את בית הכנסת ,לכן הם נאלצו לסגור את המקום ,חסמו
את הבאר .אבל היה לו רפואה .אותה תקופה היתה מגיפת
חולירע ,וכל מי ששתה מזה התרפא .היה לו כח מיוחד במינו.
לב .אז לכן עכשיו שזה יום ההילולא שלו ,והוא השפיע רפואה
וישועה על עם ישראל ,זה הזמן להתפלל שהזכות שלו תעמוד
לכל עם ישראל ,שיהיה רפואה שלימה לכל החולים ,יתבטלו
המגיפות ,והמשחיתים וכל מיני מרעין בישין מעם ישראל ,נזכה
לניסים ונפלאות וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ונזכה לשנה
טובה ,לבריאות איתנה ,שנה מבורכת של גאולה וישועה
ברחמים.

שיעורי התורה הקבועים של
מורנו הרב שליט"א
יום ראשון  -השיעור המרכזי
בבית הכנסת "תפילה למשה",
רח' המצביאים  ,3לוד .בשעה 19:00
יום רביעי
כולל "רבי אליעזר הגדול",
רח' רמז  ,14לוד .בשעה 20:00
יום חמישי
בית המדרש "יביע אומר",
שדרת בתי הכנסת ,לוד .בשעה 20:00
שבת קודש
שעה  14:30בביהמ"ד יביע אומר
שעה  16:15בביהכנ"ס תפילה למשה
השיעורים מועברים בשידור חי
בקול הלשון *6761
לארכיון השיעורים03-617-1068 :
שלוחה 33

הגליון יו"ל ע"י
כולל "פלא יועץ" לוד
להנצחת ימי לימוד,
תרומות והוראות קבע058-445-6041 :
הזמנת מורנו הרב
להרצאות ושיעורי תורה058-764-7844 :
לשאלות ובכל עניני הגליון:
r7647844@gmail.com

להנצחות מעל גבי הגליון:
058-764-7844
שכתוב השיעור והקלדה:
הרב יהונתן שמאי 054-859-0021
הגליון יו"ל בחסות

נושאי השיעור:
א .מצות שמיטת כספים .ב .שמיטת כספים בזמננו .ג .חיוב נשים בשמיטת כספים.
ד .תקנת פרוזבול .ה .סדר עשיית הפרוזבול .ו .הילולת רבנו יוסף חיים .ז .ספר העיטור.

מצות שמיטת כספים
א .היום נדבר בנושא אקטואלי הלכה למעשה ששייך לתקופה
הקרובה ,והוא מצות שמיטת כספים ותקנת פרוזבול .השייכת
בעוד כשלשה שבועות עם סיום שנת שנת השמיטה ,מיד
בכניסת ראש השנה תשפ"ג.
ב .נאמר בתורה (דברים טו ,א) "מקץ שבע שנים תעשה
שמיטה .וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו ...לא יגוש
את רעהו ואת אחיו" .לומדים מכאן שבסוף השנה השביעית כל
החובות שהיו לאדם על חבירו ועדיין לא שילם אותם הם
נשמטים .למשל ,מישהו חייב לחבירו מאה שקלים ,והגיע זמן
הפרעון ,וכל פעם מבקש ממנו שיחזיר את החוב והוא דוחה
אותו מיום ליום ,עד שהגיע ראש השנה של מוצאי השביעית,
ברגע שהסתיימה שנת השמיטה החוב נשמט .ואז אם יבוא
הלווה להחזיר לו את החוב ,צריך המלווה לומר לו אני משמט
אל תשלם לי.
ג .ויש אזהרה בתורה על כך ,וכמו שנאמר (דברים טו ,ט)
"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" ,כאן התורה מזהירה שאסור
להימנע מלהלוות לחברו לקראת סיום השמיטה מחשש
שישמט החוב ,ומי שעושה כן עובר על דברי תורה.

טעמי מצות שמיטת כספים
ד .מה הטעם למצוה זו? ישנם כמה טעמים ,ונזכיר שלשה
מדברי ספר החינוך (מצוה תעז) .טעם הראשון כותב הרב
שהתורה רצתה לחנך אותנו למידת הנדיבות ,שאדם יודע
שמישהו חייב לו כסף והוא מוותר לו על החוב בגלל שהתורה
ציותה ,זה מרגיל אותו לנדיבות.
ה .טעם שני ,שהתורה קבעה בליבנו את הביטחון להאמין שכל

הפרנסה שבאה לאדם וכל הכסף שמגיע אליו זה מאת ה'
יתברך ,ולכן גם אם הוא לא יקבל את החוב לא יחסר לו.
ו .טעם נוסף שכותב הרב ,יש אדם שלא נזהר בממון חבירו,
ולא נזהר לגנוב ולגזול או להערים עליו .ועל זה נצטוה האדם
בשמיטת כספים ,ואז הוא יעשה חשבון שאם התורה אומרת
לא לנגוש את אחיו על חוב שמגיע לו ,אם כן כל שכן שמוטל
עליו להזהר שלא לגזול את חברו.

שמיטת כספים בזמן הזה
ז .יש מחלוקת גדולה מאד בראשונים ,שלש שיטות ,מה הדין
של שמיטת כספים בזמננו .האם גם בזמננו יש מצווה לשמט
כספים או שלא.
ח .שיטה ראשונה ,היא שיטת חלק מהגאונים ,ומהם רב נטרונאי
גאון המובא בספר האשכול (מהדורת אלבק ח"ב עמוד כו)
ובשו"ת תמים דעים להראב"ד (סימן קלג) ,שסובר שבזמננו אין
בכלל מצות שמיטת כספים ,לא מדאורייתא ולא מדרבנן ,לא
בארץ ולא בחוצה לארץ .וכשיטת רב נטרונאי גאון סובר גם
המאירי בספר מגן אבות (סימן טו) והוא כותב שכן דעת הרי"ף
(מכות ג ,):וכן סוברים עוד כמה ראשונים.
ט .שיטה שניה ,היא שיטת בעל העיטור( 1ח"א דף עה ע"ד).
ושם כותב שמצות שמיטת כספים בזמן הזה היא מן התורה
ולא מדרבנן ,ולפי דבריו כאשר אדם משמיט כסף הוא מקיים
מצות עשה מן התורה( .ויש קצת מחלוקת בשיטתו ,אבל
בפשטות זוהי דעתו).

 .1לרבי יצחק אבא מארי ,שהיה במארסיליא ,נולד בדיוק לפני 900
שנה בשנת ד' אלפים תתפ"ב ,ונפטר בשנת ד' אלפים תתקנ"ג .ויש
דבר נורא שכותב החיד"א בספר שם הגדולים (חלק ספרים מערכת
ע' אות לב) :ושמעתי מרבנן קשישאי בעה"ק ירושלים ת"ו שקבלו
מהזקנים דספר העטור וספר רבינו ירוחם הם מבחינת סוד עלמא

