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שמיטת כספים ופרוזבול

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה

     פתיחה
המורה נותן דוגמאות לאנשים עשירים שנמנעו להלוות מכיון שחששו להפסיד את ממונם, 

ולאנשים עניים שלא מצאו ממי להלוות כסף.
למה חששו העשירים להלוות?

 

 מהלך השעור

שמיטת כספים

בשמיטה צוותה תורה גם על שמיטת כספים. מצווה זו נוהגת גם בחו"ל. 
במצווה זו מרגיל האדם את עצמו במידת הנדיבות והנתינה לזולת, וכן במידת הסתפקות, התרחקות מהגאווה 

והרדיפה אחרי הממון.

מהי מצוות שמיטת כספים?
מצוות עשה מן התורה להשמיט בשנת שמיטה את כל החובות. 

מן התורה נוהגת שמיטת כספים רק בזמן שנוהג היובל, אבל בזמן שאין נוהג היובל, בגלל שלא רוב יושביה של 
הארץ עליה, אין שמיטת כספים נוהגת מהתורה.

לכן בימינו שמיטת כספים היא מדרבנן. כדי שלא תשתכח תורת שמיטה בארץ ישראל.
לדעת רוב הראשונים גם שמיטת כספים היא "אפקעתא דמלכא" – אין צורך שהמלווה יאמר שהוא משמט את 

חובו, אלא החובות נשמטים מאליהם.

שמיטת כספים כוללת כל סוגי ההלוואות, לאו דוקא כסף. כל מי שהלווה לזולתו אפילו דבר מאכל וכו', החוב 
נשמט כשמגיע זמן ההשמטה. 

הזמן
בסיום השמיטה, עם כניסת ר"ה של שנה שמינית. 

במשך כל השמיטה מותר לגבות כל חוב, אך לאחר השמיטה אסור לו לגבות. 
יש מהראשונים הסוברים שגם במהלך השמיטה אסור לו לתבוע את חובותיו. 

פרוזבול

קיצור של המילה "פרוזבולוטי": 
פרוז –תקנה, בולי – עשירים, בוטי – עניים.

תקנה שתוקנה הן לטובת העניים, שימצאו מי שילווה להם, והן לטובת העשירים, שלא יפסידו את כספם 
בגלל שההלוואות נשמטות בשביעית. 

שמיטת כספים 
פרק ט'ופרוזבול
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תקנה זו תיקן הלל הזקן כשראה שהעם נמנעים מלהלוות 
זה לזה, מפחד שישמטו חובותיהם בסוף השנה השביעית. 

מלווה שלא רוצה שישמטו חובותיו, יעשה שטר פרוזבול 
לפני ראש השנה של השנה השביעית, וכן של השנה השמינית. 

נהוג לעשות זאת אחרי 'התרת נדרים' בערב ראש השנה.

עיקר נוסח  הפרוזבול:
מוסר אני )המלווה( לכם פלוני ופלוני הדיינים, 

שכל חוב שיש לי שאגבנו על ידכם כל זמן שארצה... 
וחותמים הדיינים והעדים.

ניתן להסתפק רק באמירת הנוסח בפני שלשה דיינים ללא שטר.

שמיטת כספים 
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