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ִרים  ה לֹא ְקׁשוָּרה ַרק ְלִאּכָ ִמּטָ ׁשְ
וְּלַחְקָלִאים, ֹנַח.

ה  נוּ ֵיׁש ַהְרּבֵ ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ
ם... ָמה ִלְלמֹד וָּמה ְלַיּשֵׂ

ִמְתּכֹוְנִנים? ֶאְצֵלנוּ? 
ֶדה!  ְכָלל ׂשָ ֵאין ָלנוּ ּבִ
י לֹא ַחְקַלאי! ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ

ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ֶאְצְלֶכם 
ה? ִמּטָ ַנת ׁשְ ִית ִלׁשְ ּבַ ּבַ

ְׁשמִָּטה - מַהִי?

 לְכּו וְנֵלְכָה
 

שיעור מס. 1

ה ִמן ַהּתֹוָרה ִמּטָ ִמְצַות ׁשְ

ַהר ִסיַני...  ה ּבְ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ

ר ֲאִני ֹנֵתן  י ָתֹבאוּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ
ׁש  ת ַלה'. ׁשֵ ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ָלֶכם ְוׁשָ
ְזֹמר  ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ֶדָך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁשָ

ָנה  ָ בוָּאָתּה, וַּבּשׁ ְרֶמָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ּכַ
תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ...  ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ַהּשׁ

ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזֹמר...  ׂשָ
ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה..."  ּבַ ְוָהְיָתה ׁשַ

ְקָרא כ"ה(  )ַויִּ
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ֵלמֹות עֹוֵבד ָהָאָדם ֶאת ַאְדָמתֹו:  ִנים ׁשְ ׁש ׁשָ ְך ׁשֵ ֶמׁשֶ ּבְ
יו.  ּפָ ֵדהוּ ְוֶנֱהֶנה ִמיִגיַע ּכַ ַח ֶאת ׂשָ זֹוֵרַע, ׁשֹוֵתל, קֹוֵצר, ְמַטּפֵ

ַבע.  ֶ ַנת ַהּשׁ יָעה ׁשְ ּגִ ּמַ ַעד ׁשֶ

ּלֹו. הוּא לֹא  ֶדה ׁשֶ ׁש ֶאל ַהּשָׂ ּבֶֹקר, ְוֵאינֹו ִנּגָ ַבע ָקם לֹו ָהָאָדם ּבַ ֶ ַנת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ
ל ֲאָבִנים, לֹא חֹוֵרׁש ְולֹא זֹוֵרַע.  ִבים ׁשֹוִטים, לֹא ְמַסּקֵ ם ֲעׂשָ ׁש ׁשָ ְמַנּכֵ

ְמקֹום ֹזאת,  ָלל. ּבִ ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ּכְ ק ּבַ ָנה זֹו ֵאין הוּא ִמְתַעּסֵ ׁשָ ּבְ
ּתֹוָרה. ב ְועֹוֵסק ּבַ ם הוּא יֹוׁשֵ ְדָרׁש, ׁשָ ית ַהּמִ ָעָמיו ֶאל ּבֵ ם ּפְ הוּא ׂשָ

ה אֹותֹו ַהּבֹוֵרא! ְך ִצוָּ י ּכָ ַמּדוַּע? ּכִ

ה תשפ"ב  ִמּטָ  ִלְקַראת ׁשְ

רוּׁש  ָמה ּפֵ
ה?  ִמּטָ ה ׁשְ ּלָ ַהּמִ

ה = ֲעִזיָבה ִמּטָ ׁשְ
ֶדה ׁשֹוֵמט, עֹוֵזב ֶאת ַעל ַהּשָׂ ּבַ
רֹוֶצה  ּלֹו, ְוָכל ִמי ׁשֶ ֶדה ׁשֶ  ַהּשָׂ

ָיכֹול ָלבֹוא ְוָלַקַחת. 

 לְכּו וְנֵלְכָה
 

שיעור מס. 1

ZRAIM

מרכזיה פדגוגית למורות ולגננות
שע“י ’הליכות הארץ‘ ע.ר. 580270403

ב"ה



מֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה: 
בוָּאה  ת ֶאת ַהּתְ ית ְוָעׂשָ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ ִביִעת... ְוִצוִּ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ "ְוִכי ֹתאְמרוּ ַמה ּנֹאַכל ּבַ

ִנים..." )ויקרא כ"ה כ'( ָ לֹׁש ַהּשׁ ִלׁשְ
יק  ַפע ַיְסּפִ ֶ ית, ְוַהּשׁ ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ּשׁ בוּל ּבַ יְּ ָרָכה ּבַ ְהֶיה ּבְ ּתִ ִביִעית, ׁשֶ ְ ּבֹוֵרי ַהּכֹוַח ׁשֹוְמֵרי ַהּשׁ ָנה ְלָכל ּגִ ַהְבָטָחה ִנּתְ

ִמיִנית. ְ ָנה ַהּשׁ ָ ה ְוַלּשׁ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ית, ִלׁשְ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ִנים: ַלּשׁ לֹוׁש ׁשָ ְלׁשָ

ת ָהָאֶרץ".  ּבַ ם "ׁשַ ּתֹוָרה ּגַ ה ִנְקֵראת ּבַ ִמּטָ ְ ִמְצַות ַהּשׁ
ת.  ּבָ ַ יָרה ְמאֹד ֶאת ִמְצַות ַהּשׁ ָאֵכן, ִהיא ַמְזּכִ

ַנת  ְכֶנֶסת ׁשְ ּנִ דֹות, וְּכׁשֶ ּשָׂ ִנים עֹוְבִדים ַהַחְקָלִאים ּבַ ׁש ׁשָ ְך ׁשֵ ֶמׁשֶ ּבְ
ֵלָמה.  ָנה ׁשְ ֶדה ְוׁשֹוְבִתים ׁשָ ֶלאֶכת ַהּשָׂ ם ִמּמְ ּלָ ַבע - עֹוְצִרים ּכֻ ֶ ַהּשׁ

תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ! ּבָ ת ׁשַ ּבַ ׁשַ

 לְכּו וְנֵלְכָה
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ְׁשמִָּטה - הֵיכָן?

ָרֵאל  ָאֶרץ ִיׂשְ ה נֹוֶהֶגת ַרק ּבָ ִמּטָ ִמְצַות ׁשְ
ל ָהֲאָרצֹות. ת ִמּכָ ׁשֶ ֻקּדֶ ַהּמְ

ה:  "ָאַמר לֹו ה' ְלמֹׁשֶ
ָרֵאל ֲחִביִבין ָעַלי,  ֵהן ָהָאֶרץ ֲחִביָבה ָעַלי ְוִיׂשְ

ָרֵאל,  ַאְכִניס ֶאת ִיׂשְ
ֲחִביָבה ָעַלי".  ָרֵאל ׁשֶ ֵהן ֲחִביִבין ָעַלי, ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ

ה( ר ַרּבָ ְדּבָ ּמִ )ּבַ

 לְכּו וְנֵלְכָה
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ּתֹוֶסֶפת 
ִביִעית ׁשְ

הַהֲכָנֹות לְִׁשמִָּטה

 לְכּו וְנֵלְכָה
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ה  ִמּטָ ְ וּם ִמְצַות ַהּשׁ ֲחָכֵמינוּ הֹוִסיפוּ ְסָיִגים ְוָאְסרוּ ִמּשׁ
ה.  ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְתִחיָלה ׁשְ ּמַ ֻעּלֹות ׁשֹונֹות  עֹוד ֹקֶדם ׁשֶ ַע ּפְ ְלַבּצֵ

ִביִעית". ה: "ּתֹוֶסֶפת ׁשְ ּתֹוֶסֶפת זֹו ְמֻכּנָ

ִרים ֶאת ֲעבֹוַדת  ם, ִהְפִסיקוּ ָהִאּכָ ׁש ָהָיה ַקיָּ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ִמיָטה, ִמּכֹוַח ֲהָלָכה  ְ ֲהָכָנה ַלּשׁ ית ּכַ ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ָבר ֵמַהּשׁ ָהֲאָדָמה ּכְ

יַני.  ה ִמּסִ ְלמֹׁשֶ

ב"ה
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ם? ׁש ָהָיה ַקיָּ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ יַצד ָהיוּ נֹוֲהִגים ּבִ ּכֵ

ה. ִמּטָ ְ ים יֹום ֹקֶדם ַהּשׁ לֹוׁשִ ׁש ֶנֶאְסָרה ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ּבִ

בוָּאה - ל ּתְ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ה ּבְ ◆ ֲחִריׁשָ
ית. ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ל ַהׁשָּ ַסח ׁשֶ ָבר ֵמַחג ַהּפֶ   ֶנֶאְסָרה ּכְ

ס וְּבֶכֶרם -  ַפְרּדֵ ע, ּבְ ַמּטָ ֵדה ִאיָלן - ּבְ ׂשְ ה ּבִ ◆ ֲחִריׁשָ
ית. ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ל ַהׁשָּ בוּעֹות ׁשֶ ָ ֶנֶאְסָרה ֵמַחג ַהּשׁ

ב"ה
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ָיֵמינוּ? ְנָהג ּבְ ַמהוּ ַהּמִ

ִביִעית, ין ּתֹוֶסֶפת ׁשְ ָיֵמינוּ ֵאין ּדִ ּבְ
ִביִעית.  ְ ָנה ַהּשׁ ל ַהׁשָּ ָנה ׁשֶ ֶרת ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ַעד ִלְכִניַסת ַחג ֹראׁש ַהׁשָּ אֹוַרְיָתא ֻמּתֶ  ְוָלֵכן ִמּדְ

ה,  ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ֹוִנים ִלְקַראת ׁשְ ּדוֵּלי ָהָאֶרץ ַהּשׁ ל ּגִ ָיֵמינוּ ְנִטיָעה וְּזִריָעה ׁשֶ ם ּבְ ֲחָכִמים ָאְסרוּ ּגַ
א: ים ַהּבָ ַמּנִ י לוַּח ַהזְּ ַעל ּפִ

ה. ִמּטָ ְ ִניַסת ַהּשׁ ִרי  - ָאסוּר ִלְנֹטַע ָהֵחל ֵמ-44 יֹום ִלְפֵני ּכְ ◆ ִאיָלֵני ּפְ

בוָּאה ְוִקְטִניֹּות –  ◆ ּתְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִניַסת ׁשְ ּדוָּלן ִלְפֵני ּכְ ִליׁש ּגִ יעוּ ִלׁשְ ּגִ יַּ ֵדי ׁשֶ ים ְוִלְזרַֹע ּכְ ֵיׁש ְלַהְקּדִ

ה. ִמּטָ ְ ר ִלְזרַֹע ַרק ִאם ַיְתִחילוּ ִלְצמַֹח ִלְפֵני ַהּשׁ ◆ ְיָרקֹות - ֻמּתָ

ִביִעית.  ְ ָנה ַהּשׁ ל ַהׁשָּ ָנה ׁשֶ ר ִלְנטַֹע ַעד רֹאׁש ַהׁשָּ ◆ ִאיָלֵני ְסָרק - ֻמּתָ
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ָחׁשוּב ִלְזּכֹר! 
ה  ִמּטָ ְ ּשׁ ירוּ ַלֲעׂשֹות אֹוָתן ּבַ ִהּתִ ֵיׁש ְמָלאכֹות ׁשֶ
ה - ֵיׁש  ל ֶהְפֵסד. ְמָלאכֹות ֵאּלֶ ָמקֹום ׁשֶ ַרק ּבְ
ַנת  ר ַלֲעׂשֹוָתן קֶֹדם ׁשְ ָכל ַהֶאְפׁשָ יד ּכְ ְלַהְקּפִ

ּלֹא ִיְהֶיה ֶהְכֵרַח ַלֲעׂשֹות ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ִמָטּ ְ ַהּשׁ
ה. ִמָטּ ְ ּשׁ  אֹוָתן ּבַ
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הִַּגּנָה ּבְַּׁשמִָּטה 

 לְכּו וְנֵלְכָה
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ה  ּנָ ֻמְמָלץ ְלָהִכין ֶאת ֶהָחֵצר ְוַהּגִ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִלְקַראת ׁשְ

ְדָרׁשֹות:  ל ָהֲעבֹודֹות ַהּנִ ַע ֶאת ּכָ ֵיׁש ְלַבּצֵ
ִבים, ִעּדוּר  ִסּקוּל ֲאָבִנים, ִנּכוּׁש ֲעׂשָ

ְך  ה. ּכָ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְוִרּסוּס ִלְפֵני ּבֹוא ׁשְ
ָלאכֹות  לֹא ִיְהֶיה צֶֹרְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּמְ

ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ לוּ ּבִ ַהּלָ

יַצד ָנִכין  ּכֵ
נוּ  ּלָ ה ׁשֶ ּנָ ֶאת ַהּגִ

ה?  ִמּטָ ְ ַלּשׁ
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ִמיַרת  ִדים ִלׁשְ ְתַנּגְ ֵכִנים ַהּמִ ת ׁשְ ְמִחּצַ ְתּגֹוְרִרים ּבִ ף ַהּמִ ּתָ ַבִית ְמׁשֻ ִרים ּבְ יָּ ּדַ
ֵסֶבר  ֵכֵניֶהם ּבְ ְכֵנַע ֶאת ׁשְ לוּ ְלׁשַ ּדְ ּתַ ֶפת, ִיׁשְ ּתֶ ׁשֻ ה ַהּמְ ּנָ ּגִ ה ּבַ ִמּטָ ְ ִמְצַות ַהּשׁ

י ִאם ּדֹוֲאִגים ֵמרֹאׁש ַלֲהָכָנה ְראוָּיה  ירוּ ּכִ ִנים ָיפֹות וְּבַדְרֵכי ֹנַעם, ְוַיְסּבִ ּפָ
ה ֵאיָנּה ִנּזֹוָקה.  ּנָ ֶקת, ַהּגִ וַּמְסּפֶ

לוִּמים  ׁשְ י ַהּתַ ִית ּכִ ִרים לֹא הֹוִעילוּ, יֹוִדיעוּ ְלַוַעד ַהּבַ ְכנוַּע ְוַהֶהְסּבֵ ִ ִאם ַהּשׁ
ן  ְנָין, וְּלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ַמל ּבַ יֹון ְוַחׁשְ ַעד ֵהם ַרק ֲעבוּר ִנּקָ ִמים ַלוַּ ּלְ ֵהם ְמׁשַ ׁשֶ

ים. ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ְפֵני ׁשְ ה ּבִ ּנָ ּגִ ַיְפִקירוּ ֶאת ֶחְלָקם ּבַ

ף  ּתָ ַבִית ְמׁשֻ ה ּבְ ּנָ  ּגִ

ִרים נֹוָסִפים,  יָּ ף ִעם  ּדַ ּתָ ַבִית ְמׁשֻ ְתּגֹוְרִרים ּבְ ִרים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה וִּמְצוֹות ַהּמִ יָּ ּדַ
ָלֵלי ַהֲהָלָכה.  ל ּכְ ה ְלִפי ּכָ ִמּטָ ְ ָתם  ִלְקַראת ַהּשׁ ּנָ ָיִכינוּ ֶאת ּגִ

ב"ה
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ֶדה? ׂשָ ב ּכְ ֵאיֶזה ֲעִציץ ֶנְחׁשָ
תוָּחה ְללֹא ִקירֹות ְוַגג,  ֶסת ּפְ ִמְרּפֶ < ֲעִציץ ּבְ

דֹול וָּפתוַּח,  ג ּגָ י ּגַ ּבֵ < ֲאָדִניֹּות ַוֲעִציִצים ָהעֹוְמִדים ַעל ּגַ
ֶהם  ּלָ ֵחֶלק ִמן ֶהָעִלים ׁשֶ דֹול אֹו ׁשֶ < ֲעִציִצים ַהיֹּוְנִקים ִמן ָהֲאָדָמה ַעל ְיֵדי ֶנֶקב ּגָ

ִטים ֶאל ִמחוּץ ָלֲעִציץ ְויֹוְנִקים ֵמֵריַח ָהֲאָדָמה.  ְ ּשׁ ִמְתּפַ
ִביִעית.  ִאּסוֵּרי ׁשְ ֶדה ַוֲאסוִּרים ּבְ ׂשָ ִבים ּכְ ל ֵאּלוּ ֶנְחׁשָ ּכָ

ק ִמּכֹוַח ְיִניַקת ָהֲאָדָמה -  ִית וְּמֻנּתָ ּבַ ְמָצא ּבַ ֲאָבל ֲעִציץ ַהּנִ
ֲעִציִצים ֵאּלוּ. רֹות ּבַ ּתָ י ְמָלאכֹות ַהּמֻ עֹות ְלַגּבֵ ֶדה', ְוֶנְחְלקוּ ַהּדֵ ב 'ׂשָ ֵאינֹו ֶנְחׁשָ

ׁש,  ֶדה ַמּמָ ָנה ֶלֱאֹסר ַרק ׂשָ וָּ ְדָך לֹא ִתְזַרע" - ֵאין ַהּכַ "ׂשָ
ֶדה. ל ַהּדֹוֶמה ְלׂשָ ם ּכָ א ּגַ ֶאּלָ

עֲִציִצים ּבְַּׁשמִָּטה 

ב"ה
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ִצּדֹו ֶנֶקב  יתֹו אֹו ּבְ ַתְחּתִ ׁש ּבְ יֵּ ֲעִציץ ׁשֶ
ְרּכֹו ָיכֹול ָלֵצאת ׁשֶֹרׁש ָקָטן  ּדַ ׁשֶ
ֵעֶרְך(;  קֶֹטר 1 ס"מ ּבְ )= ֹחר ּבְ

ּנוּ  ִטים ִמּמֶ ְ ּשׁ ֲעָנָפיו ִמְתּפַ אֹו ֲעִציץ ׁשֶ
ְרַקע. ֵני ַהּקַ ַהחוָּצה ֶאל ֵמַעל ּפְ

ָלל,  ֲעִציץ ְללֹא ֶנֶקב ּכְ
ׁש ּבֹו ֶנֶקב ְקַטְנַטן,  יֵּ אֹו ׁשֶ

ָטח ַהחֹוֵצץ  י ִמׁשְ ּבֵ ח ַעל ּגַ ְוהוּא ֻמּנָ
ִטים  ְ ּשׁ ְתּפַ ין ֶהָעִלים ַהּמִ וַּמְפִריד ּבֵ

ְרָקע.  ּנוּ ְלֵבין ַהּקַ ִמּמֶ

ֲעִציץ ָנקוּב
ֲעִציץ 

ֵאינֹו ָנקוּב ׁשֶ

ִהיא קֹוַמת ַקְרַקע. ֶפת )ַאף ׁשֶ ְרַקע ְמֻרּצֶ ִאם ַהּקַ ֵאינֹו ָנקוּב )ּבְ ֲעִציץ ׁשֶ ִית ּבַ תֹוְך ַהּבַ ּתֹל ּבְ ר ִלׁשְ ֻמּתָ
ה. ִניָּ קֹוָמה ׁשְ יָרה ְמצוָּיה ּבְ ם ִאם ַהּדִ ֲעִציץ ָנקוּב( ּגַ ָאסוּר )ּבַ ֲעִציץ ָנקוּב – ָאסוּר. ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ׁשֶ ּבַ

ב"ה
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ת נֹוי. ִגּנַ ֶצַמח ּבְ ינֹו ּכְ ָלל הוּא: ֲעִציץ ָנקוּב - ּדִ ַהּכְ
ָטח  ַחת ִמׁשְ ֵאינֹו ָנקוּב, ַעל ְיֵדי ַהּנָ קוּב ַלֲעִציץ ׁשֶ ה ֶאת ָהֲעִציץ ַהּנָ ִמּטָ ר ַלֲהפְֹך ִלְפֵני ׁשְ ֶאְפׁשָ

ּנוּ. ִטים ִמּמֶ ְ ּשׁ ְתּפַ ַחת ָלֲעָנִפים ַהּמִ ַחת ָלֲעִציץ וִּמּתַ ַלְסִטיק ָעֶבה ְוָרָחב ִמּתַ ֶכת, ְזכוִּכית אֹו ּפְ ּתֶ ִמּמַ
ֲאִויר  לוִּיים ּבָ ִית ְוֵאיָנם ּתְ בֹוָהה ְוָהֲעָנִפים ֵאיָנם נֹוִטים ֶאל ִמחוּץ ַלּבַ ֶזה, ִאם ַהּקֹוָמה ּגְ אֶֹפן ּכָ ּבְ

יִרים ֲאִפּלוּ ִלְזרַֹע  ל סוֵּגי ָהֲעבֹודֹות, ְוֵיׁש ַמּתִ ֲעִציִצים ֶאת ּכָ ר ַלֲעבֹד ּבָ תוַּח ֵמַעל ָהֲאָדָמה, ֻמּתָ ַהּפָ
ֶהם. ּבָ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּבֹו  ָנן, ֲאָבל ַמְחִמיִרים ׁשֶ ַרּבָ ר ַלֲעׂשֹות ּבֹו ְמָלאכֹות ִמּדְ ֵאינֹו ָנקוּב - ֻמּתָ ֲעִציץ ׁשֶ
אֹוַרְיָתא.  ְמָלאכֹות ָהֲאסוּרֹות ִמְדּ

ה  ִמּטָ ְ ֶעֶרב ַהּשׁ ָבר ּבְ ַדאי ְמאֹד ְלִהְתּכֹוֵנן ּכְ ַהְמָלָצה: ּכְ
ִית ְל"ֵאיָנם ְנקוִּבים". ּבַ ל ָהֲעִציִצים ּבַ ְוַלֲהֹפְך ֶאת ּכָ

ִית. ּבַ ּבַ ַחת ְלָכל ֲעִציץ ַוֲעִציץ ׁשֶ ַחת ִמּתַ יַח ַצּלַ יַצד? ַנּנִ ּכֵ

י  ּלִ ֲעִציץ ׁשֶ ל ּבַ ֵאיְך ֲאַטּפֵ
ה? ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ

ב"ה
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ה אֹוָתנוּ: ה ְמַצוָּ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ַעל ֵלאֹמר: ָקְרָבה  ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִליַּ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ "ִהּשׁ
ָאִחיָך ָהֶאְביֹון  ה, ְוָרָעה ֵעיְנָך ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ַבע, ׁשְ ֶ ַנת ַהּשׁ ׁשְ

ן לֹו, ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא". ְולֹא ִתּתֵ
ְך ִנְלַמד  ה. ּכָ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ים ִלְפֵני ׁשְ -ֵאין ְלָסֵרב ְלַהְלוֹות ַלֲעִניִּ

ְלנוּ ֵמה'.  ׁש ָלנוּ – ִקּבַ יֵּ ל ָמה ׁשֶ ּכָ נוּ ַלֲאֵחִרים ְוִנְזּכֹר ׁשֶ ּלָ ֶ ָלֵתת ִמּשׁ
ְלנוּ ָאנוּ נֹוְתִנים ִליָלָדיו. ּבַ ּקִ ה ׁשֶ וִּמּמָ

ה  ַתאי! ָלּמָ ּבְ ֲאָבל ּדֹוד ׁשַ
ָנה  ָ ּשׁ ָאָדם ַיְלֶוה ַלֲחֵברֹו ּבַ ׁשֶ
ַבע  ֶ ַנת ַהּשׁ ׁשְ ית, ִאם ּבִ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ

ֵחק לֹו ַהחֹוב? ִיּמָ

ZRAIM
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ְׁשמִַּטת ּכְסִָפים

ב"ה
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ְצָוה? ַמה ּכֹוֶלֶלת ַהּמִ

מֹט ֶאת ַהחֹובֹות. ה – ִלׁשְ 1. ִמְצַות ֲעׂשֵ
ה – לֹא ִלְתּבַֹע חֹובֹות  ֲעׂשֶ 2. ִמְצַות לֹא ּתַ

ה. ִמָטּ ְ ַנת ַהּשׁ ַאַחר ׁשְ
ַנע  ה – לֹא ְלִהּמָ ֲעׂשֶ 3. ִמְצַות לֹא ּתַ
ה, ֵמֲחַמת  ִמָטּ ְ ַהְלוֹות ֹקֶדם ַהּשׁ ִמּלְ

ֵמט ַהחֹוב.  ָ א ִיּשׁ ּמָ ׁש ׁשֶ ַהֲחׁשָ

ֵאָלה ׁשְ

ׁשוָּבה ּתְ

ְצָוה? ם ֶאת ַהּמִ ָמַתי ְנַקיֵּ

ַנת  סֹוף ׁשְ ָסִפים ָחָלה ּבְ ת ּכְ ִמּטַ ׁשְ
ֱאלוּל. ל כ"ט ּבֶ ַעְרּבֹו ׁשֶ ה, ּבְ ִמָטּ ְ ַהּשׁ

ֵאָלה ׁשְ

ׁשוָּבה ּתְ

ְצָוה? ּמִ ִבים ּבַ ִמי ֵהם ַהַחיָּ

ים  ִבים, ֲאָנׁשִ ַהּכֹל ַחיָּ
ים, וְּבָכל ָמקֹום.  ְוָנׁשִ

חוּ"ל(  )ַאף ּבְ

ת חֹובֹות ּכֹוֶלֶלת  ִמּטַ ׁשְ
ָסִפים, ְנָכִסים, ֲחָפִצים  ּכְ
וַּמֲאָכִלים, ְוֵאיָנּה ּכֹוֶלֶלת 

ַקְרָקעֹות.
 

ֵאָלה ׁשְ

ׁשוָּבה ּתְ

ָנן,  ַרּבָ ָסִפים ִמּדְ ת ּכְ ִמּטַ ָיֵמינוּ ׁשְ ּבְ
ְתנוּ חז"ל ְלָכְך –  ּנָ ַעם ׁשֶ ְוַהּטַ

ָרֵאל". ׂשְ ַכח ּתֹוָרה ִמיִּ ָ ּשׁ ּלֹא ּתִ "ׁשֶ

ב"ה
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ְּפרֹוזְּבּול

ָהָאָדם מֹוֵסר  תוּב ׁשֶ ין, וּבֹו ּכָ ּנֹוְתִנים ְלֵבית ַהּדִ ָטר ׁשֶ רֹוְזּבוּל הוּא ׁשְ ַהּפְ
ין.  ִבים לֹו ְלֵבית ַהּדִ ַחיָּ ֶאת ַהחֹובֹות ׁשֶ

ַנת  ם ַאֲחֵרי ׁשְ ֶסף ּגַ ר ִלְגּבֹות ֶאת ַהּכֶ ָרִטי, ֻמּתָ הוּא לֹא ָאָדם ּפְ ין, ׁשֶ ְלֵבית ַהּדִ
ה.  ִמּטָ ְ ַהּשׁ

ה. ַעל ּפֶ ח ּבְ ּסָ ן ִלְמֹסר ֶאת ַהּנֻ ּתָ ּנִ ין, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ָנה ִנְמָסר ְלֵבית ַהּדִ ּקָ ַטר ַהּתַ ׁשְ

רֹוז – ָמה?  ּפְ
ל  ּה ׁשֶ רוּׁשָ ָמה ּפֵ

ה ַהזֹּו? ּלָ ַהּמִ

רֹוְזּבוּל  ּפְ
ָנה ּקָ רֹוז – ּתַ ּפְ

יִרים ּבוֵּלי – ֲעׁשִ
ים ּבֹוִטי – ֲעִניִּ

ָנה  ָ ֶעֶרב ֹראׁש ַהּשׁ ה ּבְ ִחּלָ רֹוְזּבוּל ְלַכּתְ ֵקן ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּפְ ְלִפי ַאְדמֹו"ר ַהזָּ
ָטר.  ׁשְ ית, ְוֵאין צֹוֵרְך ּבִ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ סֹוף ַהּשׁ ה, ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ת ׁשְ ִחּלַ ל ּתְ ׁשֶ

ְפֵניֶהם: ין ְוֹיאַמר ּבִ ית-ּדִ ְהיוּ ּבֵ יִּ ים ׁשֶ ֶיֱאֹסף ג' ֲאָנׁשִ
ֶאְרֶצה". ל ְזַמן ׁשֶ ה אֹוָתם ּכָ ֶאְגּבֶ ׁש ִלי ׁשֶ יֵּ ל חֹובֹות ׁשֶ "ֲהֵריִני מֹוֵסר ָלֶכם ּכָ

ַנת  סֹוף ׁשְ ָנה ּבְ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ִהּלֹות נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ רֹב ַהּקְ ּבְ
ָטר. ה, ְוַעל ְיֵדי ׁשְ ִמּטָ ְ ַהּשׁ

ֶעֶרב רֹאׁש  ַרת ְנָדִרים ּבָ רֹוְזּבוּל ְלַאַחר ַהּתָ ח ַהּפְ "ד לֹוַמר ֶאת ֻנּסַ ִמְנַהג ַחּבַ
סֹוף  ית ְוֵהן ּבְ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ סֹוף ַהּשׁ ֹפַעל ַלֲעׂשֹות ֹזאת ֵהן ּבְ ָנה. ְוָנהוּג ּבְ ָ ַהּשׁ

ִביִעית. ְ ָנה ַהּשׁ ָ ַהּשׁ

ׁש ַהְלָוָאה  ָנה ְלַבּקֵ ה. הוּא ּפָ ִמָטּ ְ ַנת ַהּשׁ ֶעֶרב ׁשְ ים ּבְ ְראוֵּבן ִנְקַלע ְלחֹובֹות ָקׁשִ
ׁש ְלַהְלוֹות ִלְראוֵּבן. הוּא  ְמעֹון ָחׁשַ ַעל ִמְפָעל ַמְצִליַח. ׁשִ ִהּנֹו ּבַ ְמעֹון, ׁשֶ ִמיִדידֹו ׁשִ

ְתרֹון? ה. ַמהוּ ַהּפִ ִמָטּ ְ ַנת ַהּשׁ י לֹא יוַּכל ִלְדרֹשׁ ֶאת חֹובֹו ְלַאַחר ׁשְ ָיַדע ּכִ

ים,  ָנה ְלטֹוַבת ָהֲעִניִּ ּקָ ן ּתַ ּקֵ ה, ּתִ ִמּטָ ּלֹא ִהְלווּ ֶזה ָלֶזה ִלְפֵני ׁשְ ֵקן ׁשֶ ל ַהּזָ ָרָאה ִהּלֵ ׁשֶ ּכְ
ִהְלווּ.  ם ׁשֶ ְסּפָ ּלֹא ַיְפִסידוּ ֶאת ּכַ יִרים – ׁשֶ ְלֶוה ָלֶהם, וְּלטֹוַבת ָהֲעׁשִ יַּ ְהֶיה ִמי ׁשֶ יִּ ֵדי ׁשֶ ּכְ

רֹוְזּבוּל. ָנה זֹו ִנְקֵראת ּפְ ּקָ ּתַ
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ָהָאָדם  תוּב ׁשֶ ין, וּבֹו ּכָ ּנֹוְתִנים ְלֵבית ַהּדִ ָטר ׁשֶ רֹוְזּבוּל הוּא ׁשְ ַהּפְ
ין.  ִבים לֹו ְלֵבית ַהּדִ ַחיָּ מֹוֵסר ֶאת ַהחֹובֹות ׁשֶ

ֶסף  ר ִלְגּבֹות ֶאת ַהּכֶ ָרִטי, ֻמּתָ הוּא לֹא ָאָדם ּפְ ין, ׁשֶ ְלֵבית ַהּדִ
ה.  ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ם ַאֲחֵרי ׁשְ ּגַ

ין,  ָנה ִנְמָסר ְלֵבית ַהּדִ ּקָ ַטר ַהּתַ ׁשְ
ה. ַעל ּפֶ ח ּבְ ּסָ ן ִלְמֹסר ֶאת ַהּנֻ ּתָ ּנִ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

אנחנו החתומים מטה מאשרים בזה, כי אתא לקד          שטר פרוזבול

־
הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש לי שאגבנו כל שארצה. ואם אין מועילה מסירה אלא לפני בי"ד, הרב_______שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן הלוא המה: הרב______הרב_________ועל בנקים. והריני מוסרם לבית דין בעיר_____ השבע, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים מנא ר' ______ב"ר_____ואמר לנא: קרבה שנת 

זמן שארצה.
דהלל הזקן וכתקון חז"ל._________האי שטר פרוזבולא כדנהגא מיומי דפרוזבולא כדאמור רבנן, כתבנו וחתמנו ביום והואיל ור' _______ב"ר____מסר מילי 

נאום________________נאום________________נאום________________

ִלי  ר ְלַהְלוֹות ּבְ ְך ֶאְפׁשָ ּכָ
לוּ  א לֹא ְיַקּבְ ּמָ ׁש, ׁשֶ ֲחׁשָ

ֶסף ֲחָזָרה. ֶאת ַהּכֶ

ב"ה
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ֶעֶרב  ה ּבְ ִחּלָ רֹוְזּבוּל ְלַכּתְ ֵקן ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּפְ ְלִפי ַאְדמֹו"ר ַהזָּ
ית,  ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ סֹוף ַהּשׁ ה, ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ת ׁשְ ִחּלַ ל ּתְ ָנה ׁשֶ ָ ֹראׁש ַהּשׁ

ָטר.  ׁשְ ְוֵאין צֹוֵרְך ּבִ
ְפֵניֶהם: ין ְוֹיאַמר ּבִ ית-ּדִ ְהיוּ ּבֵ יִּ ים ׁשֶ ֶיֱאֹסף ג' ֲאָנׁשִ

ל ְזַמן  ה אֹוָתם ּכָ ֶאְגּבֶ ׁש ִלי ׁשֶ יֵּ ל חֹובֹות ׁשֶ "ֲהֵריִני מֹוֵסר ָלֶכם ּכָ
ֶאְרֶצה". ׁשֶ

סֹוף  ָנה ּבְ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ִהּלֹות נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ רֹב ַהּקְ ּבְ
ָטר. ה, ְוַעל ְיֵדי ׁשְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ׁשְ

ֶעֶרב  ַרת ְנָדִרים ּבָ רֹוְזּבוּל ְלַאַחר ַהּתָ ח ַהּפְ "ד לֹוַמר ֶאת ֻנּסַ ִמְנַהג ַחּבַ
ית  ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ סֹוף ַהּשׁ ֹפַעל ַלֲעׂשֹות ֹזאת ֵהן ּבְ ָנה. ְוָנהוּג ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ

ִביִעית. ְ ָנה ַהּשׁ ָ סֹוף ַהּשׁ ְוֵהן ּבְ

ב"ה


