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קצרההקדמה

מתוך  סימן אחדוהוא , טת כספיםבהגיע עת שמיזה יוצא לאור במהדורה שנייה שמיטת כספים כהלכה  קובץ
  .רם יצא לאורשט" חובות ושטרות כהלכה"' חלק א - "משפט צדק"ספר 

בית מדרש ללא  אבל אין, ואמנם בעשרות השנים האחרונות יצאו ספרים שונים בענין שמיטת כספים
ובפרט באופן שנכתב קונטרס זה שיש בו גם איסוף דברי גדולי הפוסקים שנאמרו והובאו בספרים , חידוש

משא ומתן גדול והרבה חידושים בכל , ויתירה מכך, השונים בלשון השווה לכל נפש בדרך קצרה ותכליתית
כפי מעשינו ו, הרה בדבריהם דיהבמציאות שלא תמיד הובבאים לידי ביטוי ן שהם ובאופדברי הפוסקים 

כל זה בתקווה שיהיה , הכרעה הנראית למעשההשתדלנו לא להשאיר מקום ספק בלי  בספרי משפט צדק
  .משהו מן התועלת לליבון ההלכות הבסיסיות למעשה קונטרס זהב

ומועדה  .א המצוה

הזה בזמן שמיטה חיוב

ואין יובל אלא בזמן שרוב , דין היובלכיון שהוקש דינה ל, שביעית משמטת חובות בזמן הזה מדרבנן  .א
ל לשמט כדי שלא תשתכח תורת שביעית"תיקנו חז, עם ישראל בארצו

א
.  

ומועדה המצווה

האחד שהחוב נשמט שנאמר שמוט כל בעל , שני דינים יש בשמיטת כספים עם תום השנה השביעית  .ב
ני שאסור למלוה לגבותו אחרי שנת והש. ]'שם ג[ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך  ]'ו ב"דברים ט[משה ידו 
]'שם ג[את הנכרי תיגוש ' שנאמר לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה קודם לכן וגו, השמיטה

ב
 .

  . מתוך גזירות הכתוב הללו יתבארו להלן השיטות והדינים היוצאים מגדרה של שמיטת כספים

ה של שנה שמינית משתשקע החמה"השמיטה משמטת ברגע שנכנס ר  .ג
ג

יש מי שסבר שיש לחשוש , 
ושבבין השמשות אסור מספק לתבוע את הלואה, לתחילת השקיעה לפני בין השמשות

ד
ויש מי שכתב . 

עד צאת הכוכביםפרוזבול  למסורשאפשר להקל 
ה

ויש מהראשונים שסבר שגם במשך השנה השביעית . 
אסור לתבוע חובות

ו
ויש חוששים לכך לחומרא, 

ז
.  

אוריאל          בנין

. כן הוא הסכמת הפוסקיםא "וכתב ברמ, בכל מקום, ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, ל"ז' ז א"ס א
ואף על פי שאין , ל"שכתב הטעם ז) ג"ט משמיטה ה"פ(ם "א מהרמבוהו. ל"עכ ,א דאין שמיטה נוהגת בזמן הזה"אבל י

וכן  .).ז"גיטין ל( וכך סברו רוב הראשונים בגמרא .ל"עכ, היובל נוהג כדי שלא תשתכח תורת שמיטת הכספים מישראל
על וכתב ב. שאין שמיטה משמטת בזמן הזה ושסבר) ף שם"בהשגות על הרי(ד "שלא כדעת בעל המאור והראב ,הפוסקים

, )ג"סק(הובא גם בפרישה , ד חזר בו והודה שיש שמיטה בזמן הזה מדרבנן"שהראב) ה וההיא"ד ד"ה סק"מ' שע(התרומות 
  .)ו"גיטין ל(ן בספר הזכות "מבעל פי הרלדעתו ) ד"ג סק"כ' שביעית סי(א "כתב בחזוכן ו
  ).ה"מצוה תע(ובחינוך , )ל"תעשה ר מנין המצוות לא(מלמד שאם נוגש את רעהו הוא בלא תעשה ) ו"דברים ט(ספרי  ב
י "פ, ד"ט ה"פ(ם "והיא לשון הרמב. ל"עכ, וכשתשקע חמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית אבד החוב, ל"ז' ז ל"ס ג

מלמד שאין השביעית , מקץ שבע שנים:) ח"כ(בערכין  )ד"ק נ"ס(א "כפי שציין הגר.) ב"סנהדרין ל(גמרא העל פי ) ז"הט
  . משמטת אלא בסופה

וכן הוא המנהג בארץ ישראל וסביבותיה , וכל זמן שהוא יכול לגבות החוב יכול לכתוב פרוזבול, ל"ז) א"ל' סע(לבוש  ד
לומר , נראה שהוסיף מילת קודם. ל"עכ, לכתוב פרוזבול אפילו בערב ראש השנה של מוצאי שביעית קודם שקיעת החמה

שאם ) ה עוד"ג ד"י' ב סי"ח, ר שמשון סופר"מהג(עוררות תשובה וכך כתב בהת. לפני בין השמשות שאז מתחילה השקיעה
משמע שסבר שאינו ככל ספק ממון שיש  .כתב פרוזבול בבין השמשות הלוה יכול לומר שהיה אחר הזמן ולא יפרע לו חובו

  .רק כתב שאם פרע לו מרצונו יכול להחזיק בו, הסוברים שרשאי לתפוס את הממון המסופק

עוד . שלכן גם אם הלוה בין השמשות לא יגבה שמא עדיין לא שקעה חמה ומשמט אחר כךכתב , )ו"כק "ס(דרך אמונה וב
ועוד כתב שיתכן שאסור , ה לפני השקיעה אם משמט"שמסתפק אם קיבל קדושת יום טוב של ר) שם(כתבו בשיח אמונה 

 .למסור פרוזבול בין השמשות אפילו בעל פה
שכתב עד הלילה וסבר שפירושו לאחר בין ) 'א' ו פס"פרשת ראה פט(ן "דברי הרמבהביא את ) ו"פ' עמ(בחזון עובדיה  ה

, ה דשמינית"דסוף השנה היא ברגע צאת היום ער) 'נ' סי(וסבר שכן מוכח מלשון החתם סופר , ושכך יש לפסוק, השמשות
  . ל"עכ

בר שלשון זו אינה מכריחה לאחר וכנראה ס, ש סופר ידע את תשובת סבו החתם סופר ואת כוונתו"אבל מסתבר שנכדו הגר
ע שאיננו מחמירים מספק את זמן תחילת בין "ועוד כתב הגר. ש אפשר לקרוא צאת היום"כי גם לתחילת ביה, בין השמשות
  . וכל שכן לא לענין שביעית דרבנן שהקלו בה מספק, יהודה אלא לענין איסור שבת החמור' השמשות כר

לא מצאתי רמז  ך השלחןבערווע ובנושאי כליו "ובשו). ו"ל' סע(ע הרב "ך פסק בשווכ) 'ח וכ"י' ד סי"גיטין פ(ש "רא ו
) ה אין שביעית"ד בביאור הלכה ד"ט ה"פ(ועיין בדרך אמונה . א שלא צריך לחשוש לשיטה זו"ודעת החזו. ש"לשיטת הרא

  .שהאריך בביאור שיטתו
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ב שונים במקומות עולםהשקיעה

הקובע מעיקר , עוד כתבו פוסקי זמנינו שכאשר המלוה והלוה במקום שזמן השקיעה שונה ביניהם  .ד
הדין הוא מקום הימצאות המלוה בשעה זו

ח
והרוצה להחמיר על עצמו יכתוב את הפרוזבול לפי הזמן , 

מקום המלוה או הלוה, המוקדם בין שני המקומות
ט

.  

מלך הפקעת

ה ראשונים ואחרונים היא האם שמיטה מפקיעה את הבעלות על אחת השאלות העקרניות שדנו ב  .ה
יש משמעות שהוא דין , ולכאורה מלשון תשמט ולא יגוש, או שרק קיים איסור על המלוה לנגוש, החוב

 .על הגברא המלוה בלבד
מאידך כיון שהוקשה שמיטת כספים לשמיטת קרקע ביובל

י
משמע שכמו שנשמטת בעלותו מהקרקע  ,

 .אף שלא מוכרח שהדינים שווים בכל. כך נשמטת בעלותו מהחוב והממון מופקע ממנו, וחוזרת לבעליה
דהיינו , "כי קרא שמיטה קודם לכן"לא יגוש משום :) מכות ג(ולפי זה יתפרש הפסוק כמאמר הגמרא 

ולכן אסור לו לגבותו , שהאיסור הוא תוצאה מכך שהושמט ממנו החוב בסוף השביעית והופקע הממון
  . ינו שלוכי כבר א

ולהלכה כתבו רוב הפוסקים שהתורה הפקיעה את הממון
יא

מלבד איסור שמיטה אם , וכיון שאינו שלו. 

אוריאל          בנין

זכות ללוה שישתמט מלפרוע חובו בגלל איסורו של  ואין בו שום, ש שלא לתבוע נוגע רק למלוה"ופשוט שאיסור זה לרא
  .ק"גרחמכתבי ה 89' וכך פשוט וכמו שכתבו בשיח אמונה בהע. ש כפי שדנים כאשר יש ספק בממון"המלוה לדעת הרא

עוד כתבו בשיח , דעת התומים שיש לירא לעשות פרוזבול גם בערב שמיטהש) ד"ק מ"ציון ההלכה ס(כתב בדרך אמונה  ז
ה של תחילת השביעית בצירוף "ש לכתוב פרוזבול ערב ר"חשש לדעת הרא) ז"ס' בהשמטות לסי(א "שהגר 101אמונה 

ה של שביעית לשיטתם הוא כבר "ונמצא ער, השמיטה לפי המניין של חלק מהפוסקים הוא שנה קודםשמועד השיטות 
 . מוצאי שביעית

 ,פרוזבול לחומרא הביאו מנהגי פוסקי זמנינו לעשותובשיח אמונה  ,ש אלישיב"שכך נהג הגרי 621' ש הע"משנת הגרי ח
  .כתב שראוי להחמיר לכתוב פרוזבול ח קנייבסקי"גרושה ,כך א לא עשה"שהחזובשיח אמונה כתבו ו
אבל לכאורה גם , ל"הסתפק לסוברים שאין שמיטה בחוא "שהגרשזשם והביאו . 456בשיח אמונה גם השיטות הובאו  ט

ב "בארההמלוה אם יהיה , ב"שעות לפני ארה 7ישראל החג יכנס כ לדוגמא בארץ  ,תי משמטתלוי מ, שמיטה לסוברים שיש
בארץ כי  ,על כל ההלואות שהלוה בארץ ישראל ב"בארהכניסת החג בסוף השביעית סמוך לפרוזבול ה לא יוכל לעשות "בער
ב עדיין "בזמן שבארה ב"ודם לארהשעות ק 8או  7בכניסת החג בארץ כ החובות מטו שכבר הוו, ה של שמינית כבר נכנס"ר

  . ה"צהרי היום ער

אם המלוה שמא  ,ל"לשיטת הסוברים שאין חיוב שמיטה בחוהסתפק ) 'ז אות ב"מ' מנחת שלמה א( ויערבךא ז"הגרשו
קטן  גוי שהלוה והתגייר אווראייתו מ. ל אפילו אם בזמן השמיטה יהיה בארץ השמיטה לא תחול על הלואה זו"הלוה בחו

דכל דליתא " )ט"ק י"ס(וכן בתומים ) ט"תשס' סי(א "לפי מה שכתב הרשב, את הלואתואין שביעית משמטת שהגדיל ש
אפשר דשאני הכא , ל"זושמא גם לענין חלות שמיטה ההתחלה קובעת , "בכלל שמיטה בתחלתו תו לא משמט גם בסופו

ין ששביעית תשמט אם יהיו בסוף שביעית כיון ששניהם ישראלים וחייבים במצוות אמרינן שגם בתחלת ההלואה נקבע הד
  .. ל"עכ ,י"בא
בזמן , אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בשתי שמיטות הכתוב מדבר -וזה דבר השמיטה שמוט , ל"ז: ו"גיטין ל י

 .ל"עכ, אי אתה משמט כספים -בזמן שאי אתה משמט קרקע , אתה משמט כספים -שאתה משמט קרקע 
ולפי הענין נראה דשביעית ' וכושאל רבינו חזקיה לרבינו אביגדור , ל"כתב ז )פ"שולח רמז שגיטין פרק ה(מרדכי ב יא

וזו השיב לענין השמטת כספים קבלתי שהשביעית משמטת מאיליה  ,אף על גב דלא אמר משמט אני ,אפקעתא דמלכא הוא
  .ה שפסק כמותוונרא) ה"מ ק"סד "גיטין פ(ש "והביאו גם ביש .ל"עכ, אף על פי שלא אמר משמט אני

כתב ) מבעל הברוך טעם, ב"קדושין נ(ובספר ברוך שאמר . אינה אפקעתא דמלכאהשמיטה ש) ד"מצות קס(ושיטת היראים 
, ה להפקירממילא אלא מצו מופקעתם סבר שאינה "והרמב, א סברו שהיא הפקעת מלך"ד והריטב"הראב :שהיא מחלוקת

  .והאריך בראיות וחילוקים ביניהם

ג משום כך לא כתב שיש "וסבר שגם הרס, גם כן כתב שרוב הראשונים לא סברו כיראים) א"עשין ס(ג "רספ על ה"והגרי
). 'ג סימן ו"ח(והדברי מלכיאל ) ד"ג סימן קכ"ח(ץ "וכן סברו להלכה התשב. כי הוא מושמט מאליו, מצות עשה לשמט

  .חובו עובר בגזלאת הגובה שכיון שהממון מושמט הוסיף ) ב"ז סק"מצוה תע(ובמנחת חינוך 

. הראשונים נקטו ששמיטת כספים היא אפקעתא דמלכאשרוב מוחלט של ) 'אות ב ב"י' ג סע"קכ' סי(וסיכם במנחת שלמה 
שהתורה רק מחייבת את ] ד"קס[לכאורה המלוה שהוא מוחזק יכול לומר קים לי כהיראים , בנוגע לבעלי תשובה, ל"ז

חולקים וסוברים רוב מוחלט של הפוסקים אך כיון ש, קעתא דמלכאהמלוה לומר שהוא משמט אבל אין זה כלל אפ
תשובת המנחת שלמה שאר ). דיני פרוזבול(וכן כתב בחזון עובדיה , ל"עכ ,דממילא פקע החוב אפשר שלא מצי לומר קים לי

  . תתבאר בעניינו להלן

ועיין . והחשיבו הדבר כספק, כאועם כל זאת נקטו הפוסקים שאין להתעלם מדעת הראשונים שסברו שאינה אפקעתא דמל
  .בדין ספק שמיטה צב' מה שכתבנו להלן בהע
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  .יגבה יעבור גם באיסור גזל

לשמט  מצוה

לא יקבל , לכל הדעות מלבד שמיטת הממון יש מצוה על המלוה שאם הלוה רוצה לפרוע לו את החוב  .ו
מחזיר לו כפרעון חוב אסור לקחת ממנוואם , עד שהלוה יאמר שנותן לו במתנה, ממנו

יב
.  

השמיטה אחר מרצון  הפורע

על המלוה לומר להם , לכן במציאות של היום שרבים אינם מקפידים על המצוות ומחזירים חוב  .ז
ולא די שישיבו לו שלהם , שאסור לו לקבל מהם פרעון חוב אלא הוא משמיט את חובו כמצוות התורה

ומשמע שגם , אסור לו לקבל מהם, ן משמעם שחוזרים בהם מהפרעוןזה לא משנה וכדומה משפטים שאי
אם , אבל אם עשה כך ונתנו במתנה אין איסור לקחת מהם, אין לו לומר להם אני יכול לקבל רק במתנה

ולא מן השפה לחוץ, ברור שזו כוונתם כדי לרצותו
יג

.  

פרוטה כל  על

שמשמט הלואה מתוך ה ו סכום מועטעל המלוה יש לעיין האם על כל פרוטה אעל צד שזו מצווה   .ח
  .או שמא ההשמטה היא אחת כללית לכל חובותיו, מקיים מצוה נפרדת

 מבוא

מצד מהות החוב  :מסיבות וגורמים שונים משמטת את החובהשמיטה מתי תפרשו האופנים להלן י  .ט
מצד שהחוב  ,'ח זמן פרעון החוב בפרק ', ג החובות בפרק מצד , 'ו ו 'ד  יםמצד החייבים בפרק, 'ב בפרק 

אוריאל          בנין

  עיון משפט

כתבו לדייק מדברי הראשונים לכל צד ונקטו ) ה"י סימן רע"משנה הלכות ח, :ו"נחום גיטין ל' עיין חידושי ר(ובאחרונים 
עוד כמה ראשונים שמשמע ) שם(והביא במשנה הלכות . א אפקעתא דמלכאי על פי לשונו שהיא חובת הגוף ול"בשיטת רש

  .כךשסברו 

תתבאר להלן [א אם צריך בית דין חשוב "והרמ) ח"י' סע(ע "לתלות נידון זה במחלוקת השו) שם(רצה במשנה הלכות עוד 
, לאחר שהופקע חובו של המלוה וחזר להיות של הלוהמשום ש, בית דין חשובע המצריך "וכתב שדעת השו]. קעה  יףבסע

, בית דין חשוב להפקירא שלא צריך "ודעת הרמ. כדי להחזירו למלוה צריך כח בית דין חשוב שיכול לעשות הפקר בית דין
שים לתקנת פרוזבול ובית דין משמ, את חובו למחולמצוה שהיתה לו רק , כיון שגם מצוות השמיטה לא תפקיע את חובו

אולם  .ושזהו הפשט בתלמידי חכמים אינם צריכים פרוזבול כי על דעת כן מלוים מתחילה. להודיע שאינו מוחל את חובו
כך שגם , כפי שיתבאר להלן שיש הסוברים שהלל כבר הפקיר את מה שזכה הלוה עבור כל בתי הדין לדורותם, אינו מוכרח

  .עה הפקעה זו על ידי תקנת הלל בעשיית פרוזבולנמנ, אם הממון צריך להיות מופקע

שב ואל מצוה בא סבר שזהו האמור בגמרא שהיא "הרשב: כתב שנחלקו בכך הראשונים) ח"גיטין תרס(דוד ' ובשיעורי ר
וכתב . ש סברו שהוא אפקעתא דמלכא"ם והרא"והרמב, דהיינו שציוו חכמים על האדם לשמט את חובותיו, תעשה
שאמנם בהיותו ) ב"באות תרפ(עוד ו .שאינו מצווה אם בכל זאת התורה הפקיעה את ממונו וחובו שהלוה מ בקטן"הנפק

וגם בחידושי . ש"עי ,לאחר שעברה עליהם שמיטה, אבל כשיגדל יהיה מצווה שלא לגבותם, קטן לא היה מצווה שלא לגבות
  . ש"א במקום אחר כדבריו עי"כן מדברי רשבנחום הוכיח ' ר

א "ח(שכן כתב בפירוש בתשובותיו  ,החוב כמחולוששמיטת כספים היא אפקעתא דמלכא  א"רשבסבר ה אולם להלכה ודאי
ונראה שהעיקר להלכה כתשובותיו כשסותר , חובואת ושלכן מי שלא כתב פרוזבול אסור לו לגבות , )ז"ד קכ"וח, ה"תשע

 .מפורשיםדיוקים ולא דברים אין אלו אלא ל "בפרט שמה שכתבו האחרונים הנ, לחידושיו
אף על פי כן רצוני  ,אמר לו. יאמר לו המלוה משמט אני וכבר נפטרת ממני, המחזיר חוב שעברה עליו שביעית, ו"ל' סע יב

מר החזיר לו חובו ולא א. י נותן לךבמתנה אנ, אלא יאמר לו שלי הם, בחובי אני נותן לך ,ואל יאמר לו. יקבל ממנו, שתקבל
, אלא יטול מעותיו וילך לו, לא יקבל ממנו, ואם לא אמר. מר לו שלי הם ובמתנה נתתי לךמסבב עמו בדברים עד שיא, כן לו
) ח"ט הכ"פ(ם "וראיתי בלחם יהודה על הרמב, כ כתב שצריך לומר במתנה"ואח, כ"וקצת קשה שפתח בלשון אעפ. ל"עכ

ין לחשוש שמתכוון לפרוע חוב כי א, כ אפשר לקבל"שסתם אדם שאומר אעפ, שפירש בפירושו השני באופן המניח את הדעת
כ שלו הוא למרות "אין לקבל שמא פירוש האעפ, אבל אדם שמתחילה אמר שפורע חוב, ויודע שהשמיטה שימטה החוב

  . וזה אסור לכן לא יקבל ממנו עד שיפרש דבריו שנותן במתנה, השמיטה אפרע לך את חובי

ולכאורה . כי יכול לתת רק במתנה, וב מצוה לאחר השמיטהאין אפשרות לקיים מצוות פריעת בעל ח, ויש להעיר שלפי זה
ויש לעיין אם המלווים המבקשים מלווה לקבל מהם הלואה רק כדי , הרוצה לקיים המצוה יזדרז לפרוע לפני השמיטה

אבל מסתבר שמצוות . אבל הלוה לא יקיים את מצוותו של פריעת בעל חוב, הם יקיימו מצוה, לקיים בהם מצוות שמיטה
  . מה שאין כן כשחפץ יותר בקיום המצוה, עת חוב אינה אלא כאשר הבעל חוב חפץ בכסףפרי
מסבב עמו בדברים עד , כן מר לוהחזיר לו חובו ולא א. במתנה אני נותן לך, יאמר לו שלי הם, ו דיוק הלשון"ל' סע יג

ולא אמרו שיציע לו  .ל"עכ, ילך לואלא יטול מעותיו ו, לא יקבל ממנו, ואם לא אמר. שיאמר לו שלי הם ובמתנה נתתי לך
והוספנו מסברא . ולכן נפסק שאם בכל זאת נותן כפרעון לא יקבל, דהיינו שיבין לבד, ליתנם לו במתנה רק מסבב עמו

שאיסור זה שלא להציע מתנה בפירוש אינו אלא אבק וכדומה שלא ילמד כל אדם את הלוה לומר מתנה ובאמת כוונתם 
 . אין איסור לקחת ממנו, רם ללוה באמת שיתכוון למתנהאבל אם למעשה ג, לפרעון
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דין ומסירת שטרות החוב פסק וכן ', ט ה על ידי משכון וכדומה בפרק נחשב החוב כגבוי בידו של המלו
ותקנת הלל היתה שהמלוה יעשה פרוזבול לאחר ההלואה לפני סוף , 'י לבית דין שיתבארו גדריהם בפרק 

  .יד  כייה לאחר יתבארו בפרקודיני ז .יג ו יב  יםיוכל לגבות את חובו תתבאר בפרק, השמיטה

המשמט  .ב חוב מהו

ובשטר פה בעל מלוה

ואינו יכול לתובעו אחר השמיטה, אדם שהלוה בין בשטר בין בעל פה חובו נשמט  .י
יד

 .  

חובות ושאר פקדון

אבל לא חוב , השביעית משמטת רק חובות כעין הלואה משום שהתורה אמרה כל בעל משה ידו  .יא
השבת פקדון וגזל

טו
 . 
חנות והקפת  שכירות

ולא הקפת חנות ושכר שכיר שאינם , ם בפירוש המשנה שגם שאר חובות נשמטים"דעת הרמב  .יב
בהגדרת חוב עם מועד לגבייתו

טז
חוב כספי נשמטסוג ויש מי שפירש את דעתו שכל . 

יז
ורק כשזמן  ,

הקפת חנות ושכר שכיר וזהו האופן של  קט כפי שיתבאר להלן בסעיף הפרעון לאחר השמיטה אינו נשמט 
שאין דרך לתבוע את התשלום עליהם עד זמן רב וזמן הפרעון יפול לאחר השמיטה

יח
ם "נמצא לרמב. 

אוריאל          בנין

ש אם "ה וב"שם נחלקו ב.) לז(גיטין ב ה"והיא דעת ב. השביעית משמטת את המלוה בין בשטר בין שלא בשטר', ב 'עס יד
  .ה ששטר אינו כגבוי"והלכה כב. ואת הגבוי השמיטה אינה משמטת, כל שטר כגבוי

יכול אף בגזילה ובפקדון תלמוד לומר משה , שמוט כל בעל, ל"ז) 'ב' ו פס"פט] ב"קיפיסקא [פרשת ראה (ספרי ', ו' סע טו
  ).'ז סימן ג"תשובה כלל ע(ש "וכן כתב הרא. ל"עכ, ידו
תלמוד לומר אשר  ,יכול שכר שכיר והקפת החנות ,משה ידו יא, ל"נראה שלמד כן מלשון הספרי שם בהמשך הדרשה ז טז

ופירש . ל"עכ, מה משה ידו בזקוף אף כולם זקופיםאי  ,מה תלמוד לומר משה ידו אם סופנו לרבות כולם ,ישה ברעהו
' כפי שיתבאר ענינו בהע אבל יש תנאי שיהיה חוב עם מועד קבוע לפרעון, שבאמת אין תנאי שיהיה דווקא חוב של הלואה

שמשה ידו קשור לדבר שיש לו מועד , אין זה חוב של משה ידווכיון שבהקפת חנות משלם רק כשנקבצים כמה חובות , לג
אבל משעה שנזקף , שגם גזילה ופקדון אם אינם בעין אין חובם נשמט, וזהו ענין הזקיפה שהוזכרה כאן, ותביעה לפרעון
הביא ) ח"ל' ד סי"גיטין פ(ש "ל ביש"גם מהרש. ם שהוא הדין כל חוב שיש לו מועד לפרעון"משמע מהרמב, חובם נשמטים
  .י"ם כלשונם וכפירוש זה ולא כפי שיתפרש להלן מהב"את דברי הרמב

התקשה למה הוצרכו לשנות דוקא הקפת חנות ושכר שכיר ו, נראה שסבר שכל החובות נשמטים) ז"גיטין ל(מאירי בגם  יז
שב שגם אם יזקוף כי בשכר שכיר הייתי חו, ותירץ שבאלו השמיע דין שאם זקף משמט, אם זה דין בכל חוב שאינו מלוה

ונראה שסמך על . ולכאורה לא יישב אם כך מדוע נקטו הקפת חנות. מתוך שכתוב בו ואליו הוא נושא את נפשולא ישמט 
  .מה שכתב בנוגע לספרי שאכן מילתא דלא צריכא היא וטרח וכתב

סבר ) ו"ה ס"ש' ד סי"ביוא "וציין לו רעק ה"כ' ד סי"יו(שהקול אליהו ) א"א הי"ביכורים פי(עוד הביא בדרך אמונה 
ואולי לא נחית לציין שמדובר כאשר כבר נתבע מאת , משמע שהיה פשוט לו שגם חוב כזה נשמט, שאפילו פדיון בכור נשמט

כיון דאי מכנפי להו , ולא שייך לומר הכא לא ניתנו ליתבע, ל"ז )ה ואין"ד(ל "בתשובה הנלענין קושיתו תירץ ו. ע"וצ, הכהן
ודין הוא דהשביעית תהא , הילכך ניתנו ליתבע וקרינן בהו לא יגוש, צריך הוא לברר לו כהן וליתנם לוואתו כולהו כהני 

  . ל"עכ, משמטת
שהשוחט את הפרה ) ב"י מ"שביעית פ(ם "התקשה ממה שפסק הרמב) ט"י' סע(י "ובב) 'ה' שמיטה ט(כסף משנה ב יח

. לק מהבהמה דמי המקח שחייב לו הקונה נשמטיםפירוש שמכר ח, שמכר וחילקה משמט את חוב דמי המקח על הפרה
ם שהקפת חנות אינה נשמטת כי אין לה "ומכאן מפרש שמה שכתב הרמב, משמע שסתם חוב אפילו שלא מהלואה נשמט

  . שבכך נפסק שאין שמיטה משמטת, אלא דין בקביעות הזמן לאחר השמיטה, אין זה כאמור דין בהגדרת החוב, זמן

השכיר דרכו לקבץ שכר שנה או שנתים ביד שוכרו ואינו נוגשו לתתם לו אבל הם בידו כפקדון או  כן, ל"זי "וכך כתב בב
  .ל"עכ, כהלוהו עד אחר השביעית

ם שהקפת חנות אינה "ומה שאמרה המשנה ופסק הרמב, שמטיםנהחובות סוגי כל ם "י ברמב"נמצא לפי פירוש זה של הב
  . אינו נשמט אינו יכול לנוגשו לפני סוף השמיטהוכל ש של החוב משום הזמןהוא לא מחמת סוג החוב אלא , משמטת

וקבע לו "הזוקף חוב הקפת חנות והטור אחריו שהוסיפו בדין ) ז"י' ד סי"גיטין פ(ש "מלשון הרא) ט"י' סע(י "וכך דייק הב
דבריו גם בפרישה והביא , י דמשמע שאם היה הזמן לפני שמיטה היה משמט למרות שזהו חוב הקפת חנות"וכתב בב, "זמן

, שחוב השותפים אינו נשמט כמו פקדון) 'ג' ז סי"כלל ע(ש בתשובה "ועוד כתב שמשום כך הדגיש הרא). ו"ק כ"ס(ע "ובסמ
  .משמע שאר חוב נשמט

  עיון משפט

גם , ם שמוכיחות שיסוד חוב המשמט הוא חוב של הלואה דווקא"י בדעת הרמב"מלבד הקושיות שכבר הקדים שם בבאבל 
ושכך מוכח מדבריו  ,את האמת ששותפות דינה כפקדוןש כתב "שהראשיש לומר  וכתבו, ואחרים דחו ראיה זוח "הב
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יושמטו -כיום שרוב הקפות החנות וכל שכן תשלום שכר שכיר שהם לזמן קצר יותר 
יט

. 
כי חוב סתמי דומה , ר הראשונים והמפרשים שהקפת חנות אינה נשמטתאולם נראה לעיקר כדעת שא

כתובה :להלואה ונשמט וזה הטעם שאין שמיטה בקנסות של תורה
כ

נזיקין, 
כא

כך , כיון שאינם מלוה, 
גם לא דמי מקח ושכר שכיר

כב
ע חזר בו והודה לכך"ויתכן שגם בשו, 

כג
וכך הלכה למעשה. 

כד
.  

אוריאל          בנין

כי דמי מקח אינם , ף שלא סבר את הדין של השוחט את הפרה שמשמע ממנה שדמי מקח נשמטים"בפסקים שפסק כרי
  . חוב הלואה ואינם נשמטים

ל שאין שמיטה משמטת פקדון כיון שאינו חוב "לומר שכמו שדרשו חז ,ש לכתוב כמו פקדון"שלכן דייק הרא, או יש לומר
הקפת חנות אינה , ל"וכך מוכח מהמשך דבריו שכתב ז. כך אין שמיטה משמטת שאר חובות שאינן הלואה, הלואה
 עניןאת לא הזכיר ) ז"י' ד סי"גיטין פ(ובפסקים . מוכח שהשמיטה שייכת רק בהלואה. ל"עכ, אם עשאה מלוה, משמטת

  . פקדון רק הקפת חנות

שמוט כל בעל משה ידו יכול הכל במשמע המלוה והלווה והחנוני על פינקסו , ל"ז) 'ו ב"דברים ט(וכך לשון המדרש תנאים 
עד  ,יצא שכר שכיר והקפת החנות וכתובת אשה שאינו משמיט ,אשר ישה ברעהותלמוד לומר  ,וכתובת אשה ושכר שכיר

אלא יעשם חוב , וגם סיים שלא חשוב שיזקוף חובם להיות חייב מיד, ל את כל החובות ביחדגם כל .ל"עכ, חובשיעשם עליו 
ועיין עוד דחיות לפירוש זה , כמו שהמשנה לא הזכירה, ולא הזכיר כלל את ענין הזמן. מה שלא היו עד כה, דהיינו הלואה

   .כג' בהע

ם ממון "והוא לרמב" חוב"כי באמת צריך להיות בגדר , ם כל הקושיות נופלות"הרמבאולם לפי האופן שביארנו בדעת 
שהם , ככתובה ושאר קנסות, להבדיל מממון שמתחייב שלא כהחזר למה שקיבל, שניתן ונדרש להחזירו ויש מועד להחזירו

) 'ה אות ה"ע' סי(אהרן ' ה רת משנ"בשוכעין זה כתב ו. ואם יקבע זמן להחזרה יהפכו כעין חוב הנשמט, אינם חוב הנשמט
  .ובכך השוום הספרי למלוה, ם ששאר חובות נשמטים אבל רק משעה שעומדים לנגישה וזו הזקיפה"בדעת הרמב

וענין הזקיפה במלוה להראשונים דדוקא מלוה , ל"ז) ה ומאימתי"ל סוף ד"ב בביה"הי(כתב בדרך אמונה  ךכשוב ראיתי שו
 ,ך וכךאלא מחשב שחייב ממון כ ,אי גוונאמחשב יותר שחייב הקפה או גזלה וכה משמט נראה דמשזקפו במלוה אין אדם

שלא זקפו אין תובעו ממון אלא תובעו הקפה או שכר  ל זמןוכ ,דמשה ידו אין הכונה דוקא הלואה אלא הכונה תביעת ממון
עו אלא הממון שנתחייב וזה ד וחייבוהו שוב אין תוב"אבל אחר שזקפו במלוה או אחר שהעמידו בב ,ג"שכיר או קנס וכה

  .בכלל משה ידו

וכן באונס ומפתה משום קנס כמו שביארנו וכן בכתובה משום  ,וגם לדעת רבנו שהטעם שאין דרכו לתובעו עד שיתמלא
קודם  הלא שייך לאחר שכבר זקפו במלוה והסיח דעתו ממה שהי ל זהכ ,ל רצו שישלם כדי שלא תהא קלה בעיניו"שחז

ם לא תלה אלא בשם חוב "דהיינו שגם הרמב .ל"עכ, לא ממון שנתחייב ויצא מכלל כל אלו ולכן משמטוכעת אין תובעו א
לא משנה אם זמנו ארוך , אבל יודה שאם נקבע זמן ושמו כבר אינו עליו, וסבר שכשאין זמן להקפה נשאר שמו עליו, סתמי
  . ונחשב כמלוה להשתמט, או לא

. ולא היה משנה לו הקפה עם או בלי זמן, ו שאם כך לא היה ענין בזמן החובם כמו שכתבנ"אבל לא נראה כדבריו ברמב
רצה , ם לחלוק על כל הראשונים הוא דוקא משום שסבר שעיקר דברי הספרי הוא אף כל בזקוף"ואדרבא מקורו של הרמב

  . גם אותה הקפה שנקבע לה זמן נשמטת, לומר שכמו הלואה שהיא עם זמן
אמר שכשלקח את ההקפה השניה ) א"י ה"שביעית פ(שכן רבי יהודה בירושלמי , בזמנםכך נראה שהיתה המציאות  יט

וזה . כיון שדרכם היתה שכאשר לקחו הקפה נוספת פרעו את הראשונה, ופירשו הפני משה ואחרים, הראשונה נשמטת
גדולות אלו היו ומן הסתם הקפות , מסתבר רק בהקפות גדולות שלא היה מסכים המוכר להוסיף סכום גדול על קודמו

לכן אין דרך להמתין בפרעון אלא לסוף , בקניות יום יומיות, מה שאין כן בימינו שנהוג להקיף גם על מוצר אחד. לזמן ארוך
  . לפרוע את כל המצטבר, החודש או לכל היותר חודשיים

אין , ו קודם השמיטההמגרש את אשת' וכו אינם משמטים, קנס של אונס ומפתה ומוציא שם רע, ל"ז ז"ו וט"ט' סע כ
  .ל"עכ, כתובתה נשמטת

אם עמד בדין קודם שמיטה ולא קיבל פסק  ,ואם היה חייב לו בעד נזקין וחבלות, ל"ז, )'ח' ז סע"ס' סי(ערוך השולחן  כא
 .ל"עכ, ]ל"נ[דין משמט ואם לאו אינו משמט 

בשם ) ף"מדפי הרי. ב"כ(ן "ך כתב הרוכ). שם(כ החזקוני בפירוש דברי הספרי "וכ. שכר שכיר אינו משמט, ו"ט' סע כב
מ ולא נחלקו "משמו של ר) א"י ה"שביעית פ(כמו שאמרו בירושלמי , ף בביאור דברי הגמרא שרק חוב מלוה משמט"הרי
מ היא דאמר במלוה הדבר "ובהדיא קתני עלה בירושלמי דר, ל"ז) ה אונס"ח סד"גיטין י(ש "וכך כתב בתוספות הרא. עליו
  . ל"עכ, תלוי

שביאר הסלקא דעתך , רק חוב שמחמת מעות משמט) ה ולשביעית"ה ד"נ(בכתובות ' שלפי תוס) ו"ק ט"ס(התומים  וכתב
תוספת  משמע שהשווה את, שתוספת כתובה אינה צריכה לשמט גם אם לא היתה ככתובה מצד שהיא ככל הקפת חנות

, ל"וז יםשמטני שכתב שדמי מכר "לא כבש, ש"בדעת הרא) 'י' סע(ח "וכן כתב הב. כתובה לכל חוב שלא מחמת הלואה
ולא כתב להך  ,וכך היא דעת רבינו שלא כתבה לההיא דשחט את הפרה ,דדמי מכר נמי אינו משמט דבמלוה הדבר תלוי

  .ל"עכ, אלא לחלק בין זקפה במלוה ללא זקפה ,דהקפת חנות

 ,לקח טוב(זוטרתא א לשון הפסיקתא ן היוכ, והיינו שילוה, "דיזוף"לשון הפסוק כל בעל משה ידו את יהונתן תרגם גם 
יכול אף שכר . ל בעל משה ידו"ת ,יכול בגזילה ופקדון ,שמוט כל בעל משה ידו, ל"ז )'ד עמוד א"דברים פרשת ראה דף כ
נאמר אשר ישה ונאמר כל בעל משה ידו מה משה ידו שזקפן עליו . אשר ישה ברעהו למוד לומרשכיר והקפת החנות ת

אם , ל"נוסף על כך בזה )ב"דברים פרשת ראה פיסקא קי(ובספרי . ל"עכ, ה ברעהו שזקפן עליו במלוהבמלוה אף אשר יש
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אוריאל          בנין

הרי שלדעת הספרי שאר חובות . ל"עכ, סופנו לרבות כולם מה תלמוד לומר משה ידו מה משה ידו בזקוף אף כולם זקופים
כתב ששכר שכיר אינו נשמט אלא ) ט"תשס' סי(בתשובה א "וגם הרשב. אינם בכלל משה ידו אלא משעה שנזקפו במלוה

  .אם כן זקפו במלוה

ושקביעות זמן גורמת לשמיטת החוב אלא באופן של , יש איזו בעיה בקביעות הזמןהזכירו הראשונים של לא "ובכל הנ
  .כן סתם שהעיקר זקיפה כמלוה) ו"ד עד ט"י' סע(ע "בשו, א"י לא חש לסתימתו זו של הרשב"ולמרות שהב. זקיפה

אבל פקדון וכן חובות שאין מלוה כגון שכר  ,אין משמט רק מלוה, ל"ז) א"ז סק"מצוה תע(הכריע גם במנחת חינוך וכך 
 ן הואוכ ,וכן הקפת חנות ,הכלל כל שאינו בדרך הלואה אין משמט ,וכן כתובה ,כגון אונס ומפותה וכדומה ,שכיר וקנסות

כ "מ גם כן אך נראה דגזה"טעמים על הא דאינו נשמט בשם הרע שכתבו קצת "מ ובסמ"סבכ ייןוע ,אם זקפו במלוה משמט
  .ל"עכ, הוא דרך הלואה משמט ולא דרך אחר

    .ל"י הנ"ע את פירושו של הב"ע שהביא על השו"לחלוק על הסמ )'ל' סי(פאת השלחן כך כתב  כג

  ע"בדעת השו -עיון משפט 

אין בכך סתירה , ע הביאו"ולמרות שהסמ .אינו נוגששדרכן לקבץ שנה או שנתיים ובסוף נוטל וזה טעם ע לא זכר מ"בשו
וגם צריך שלא יהיה דחוי זמן , )א"י ה"שביעית פ(כפי שפירשו כל הראשונים ובירושלמי , לומר שגם הטעם שאינו מלוה נכון

   .פרעונו לאחר השמיטה

שלכן ' בסעיף ד, 'וכו תמה השביעית משמטהדין בכלל ' בסעיף ב, ע כתב שלוש פעמים את הטעם שאינו מלוה"ואכן בשו
  .'מדין השותפים שבסעיף ד) ל"סק(בפאת השלחן וכך דייק גם . וכן בענין פקדון וגניבה, ממון השותפים אינו נשמט

מדוע ציין שהיו בידם סחורות או  ,ע התכוון לכל ממון שחייב שותף למשנהו"שאם השו', אבל יש לפקפק בראיה מסעיף ד
, ושרק משום כך אינו בכלל שאר חובות הנשמטים, לציין סוג של פקדונות וממון בעיןואולי דוקא משום שרצה , שטרות

  .שאינם בעין אולי נשמטים, אבל חובות שנוצרו משותפות

נגד מה שאמרו , כיצד נאמר כן בשכר שכיר שדרך להניח שכירותו, י"שכתב בב השיג גם על הטעם עצמו) ל"סק(והתומים 
  .יר משהה שכירותוחזקה אין שכ) ג"מ קי"ב(בגמרא 

י אלא כפי שכתב "להוכיח שאין זה עיקר טעמו של הב) ח ואילך"ל' ד ומעמ"י' דיני פרוזבול סע(ועוד האריך בחזון עובדיה 
) ז"ס' סי(ת לבושי צדקה "וכתב שגם בשו. שאינו חוב של הלואה לכן אינו משמט עד שיזקוף] מ"ם בפיה"מהרמב[קודם 

  . ם"י ברמב"דחה פירושו של הב

ואיך יחלוק , י במשנה ראשונה מהסובר שגם אם זמן הפרעון לעשר שנים משמט"גם באגרות משה הביא מה שהקשה על הב
אלא שלפירוש שכתבנו . [אלא משום שאינה מלוה, ועל כרחך אין זה הטעם, על משנה של הקפת חנות אם זה טעמה

  ].ם לא קשה קושיא זו"ברמב

ואמנם רמז שם גם האפשרות שאינו , י למסקנה שכל חובות נשמטים"בפירוש בבע נגד מה שכתב "אבל קשה לפרש את השו
נראה שפשיטא לו שכל החובות ) ה"כ' ד סי"יו(בקול אליהו ו. ואולי מסקנתו כטעם זה, משמט כי הוא כמו פקדון אז הזמן

אולם גם זה אינו  .קסו 'כמובא להלן בסוף הע, וכפי שפסק בענין חמשה סלעים של פדיון, י"שמטין ושכך גם דעת הבנ
ע לומר כן "אבל גם לפירוש זה צ. י"אבל לא כפירוש הב, ם כיון שיש זמן לפדיון הבן"מוכיח שלא כפירוש הראשון ברמב

ולם אלא לפי מה שתירץ שם שנחשב יש לו תובעים אם יבואו כל כהני הע, כיון שאין כהן שיכול תבוע אותו, בפדיון הבן
  .ולדברינו אין תועלת בזמן לשנות את מהות החוב להיות כעין הלואה בפרט שאינו מחזיר דבר שקיבל, בהרשאה

לא פירש  ע"ואם כך יש לומר שהשו ,א הביא את הפירושים החולקים"והרמ, ע הביאו"לא כתב חילוק זה רק הסמ ע"שווב
י ולחלוק על "בהתירוץ שכתב בקשה להשען על תם דבריו וכיון שס, מה טעם הקפת חנות כי לא רצה להכנס למחלוקת בכך

לכן כל עוד לא נזקף החוב , להלכהכשאר התירוצים והעיקר ). ד"י' ב סי"מ ח"חו(מ "גם באגכך הוכיח ו. כל שאר המפרשים
  .אינו משמט

א כפי שמצוי י ברור שלא דיבר אלא במציאות מסוימת שהיתה שלא היה תובע את ההקפה עד זמן רב ול"הבפירוש וגם ל
, שבדרך כלל דורשים את הפרעון פעם בחודש או לכל היותר שניים שלוש וזה ודאי יכול להיות בתוך השמיטהכיום 
  .ומשמט

בין אם דעת החנווני לתבוע שיש לחלק ) 'ז אות א"תמ' ג סי"ח( א בתשובות והנהגות"מ שטרנבוך שליט"הגרוכך כתב גם 
ע מדוע "אלא שצ, שהקפת חנות תלויה בכוונתו שלא לתובעו עד לאחר שמיטה י"הבולא כפי שפירשו , את חובו מיד או לא
  .ם"סתם כדעת הרמב

ם יודה שלאחר שנעשה כסתם חוב לא משנה זמן החוב "גם הרמב )ה ומאימתי"ל סוף ד"ב בביה"הי(אמונה ולדעת הדרך 
אין אדם מחשב יותר שחייב הקפה או וענין הזקיפה במלוה להראשונים דדוקא מלוה משמט נראה דמשזקפו במלוה , ל"ז

וכן באונס  ,וגם לדעת רבנו שהטעם שאין דרכו לתובעו עד שיתמלא ,'וכו ך וכךאלא מחשב שחייב ממון כ אי גוונאגזלה וכה
לא שייך לאחר  ל זהכ ,ל רצו שישלם כדי שלא תהא קלה בעיניו"ומפתה משום קנס כמו שביארנו וכן בכתובה משום שחז

, קודם וכעת אין תובעו אלא ממון שנתחייב ויצא מכלל כל אלו ולכן משמט הה והסיח דעתו ממה שהישכבר זקפו במלו
אבל יודה שאם , וסבר שכשאין זמן להקפה נשאר שמו עליו, ם לא תלה אלא בשם חוב סתמי"דהיינו שגם הרמב. ל"עכ

  .השתמטונחשב כמלוה ל, לא משנה אם זמנו ארוך או לא, נקבע זמן ושמו כבר אינו עליו
דכל שלא זקפה במלוה לאו חוב הוא ולא שייך , ל"ט בקרית ספר שהטעם שהקפת חנות אינה נשמטת ז"המביכך כתב  כד

וכן הוא , נקט בסתם שכל חוב שאינו מלוה אינו נשמט) ג"ק י"ח ס"ל' ב סי"חחיים שאל (א "החידכן ו .ל"עכ, ביה לא יגוש
  ). ט"ק ל"ס(ם בדרך אמונה וג, א"בשם הגריש' א' סע' ש חלק ג"במשנת הגרי

וכתב שגם , נשמטים הלואהרק חובות שהם כלהלכה ש) ח ואילך"ל' עמומ ד"י' סעדיני פרוזבול (וכן פסק בחזון עובדיה 
 . ם"י ברמב"דחה פירושו של הב) ז"ס' סי(ת לבושי צדקה "בשו
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מלוה  זקיפת

כשזקפו במלוה נשמט, ובות שאינם נשמטיםכל חוב שהוא מסוג הח  .יג
כה

וזה מתבאר יותר לראשונים , 
לכן בזקיפה כמלוה דינו להשמט, א שסברו שחוב שנשמט הוא הדומה למלוה"כרמ

כו
ם "ודעת הרמב, 

חוב שזמנו מאוחרמלבד , גם בלי זקיפהשכל חוב נשמט 
כז

 לג' בהע בבניין אוריאלשיטתו תבאר ות, 
 . להלןיובאו ם כל האופנים של זקיפה שעאם מסכים הו

מלוה זקיפת  אופני

יש אומרים כשקבע לו זמן לפרעון: א מהי זקיפת מלוה"כתב ברמ  .יד
כח

ויש מי שסבר שגם אם כבר , 
היה קבוע זמן רק איחר את זמן התשלום נחשב זקיפה ואינו מוכרח

כט
ויש אומרים על ידי כתיבת שטר . 

בחו
ל

ויש מי שסבר כאשר קיימים לאותו בעל חוב כמה חובות מסיבות שונות או מכמה פעמים ומי , 
שהוא חייב לו מאגד את כולם לסכום אחד

לא
וסיכמו שמעכשיו , או כגון שהיה חייב לו מקח מסוים, 

אוריאל          בנין

ע "בשווכך כתב  .ל"עכ, משמטת, הואם זקפה עליו במלו ,אינה משמטת) שקנה באמנה' פי(הקפת חנות , ל"ד ז"י' סע כה
, או זקפתה עליו במלוהובכתובה הוסיף ואם פגמתה , וכתובה, קנסות, שכר שכירלענין ) ז"ו עד י"ט' סע(בסעיפים הבאים 

  .משמטת
אין לי אלא מלוה , ל"בזה) 'ד י"דברים כ(במדרש תנאים של הלוה מביתו שאין למשכן כמו שנדרש לענין איסור משכון  כו
 .ל"עכ, משאת מאומה למוד לומרת] במלוה) [מלוה(בות שכר שכיר והקפת חנות שזקפן עליו לר יןמנ
י שבחובות אלו זמן הפרעון בדרך כלל הוא "אם כפי המציאות שכתב הבשיש לומר ו. יב והתבארה שיטתו לעיל בסעיף  כז

, אבל חובות שזמנם קצר ממילא לא מצוי האופן שמקצר המועד, רמעשה הזקיפה מעיד על תביעה מוקדמת יות, לזמן רב
  .ע"בדעת השו) ל"סק(וכן כתב בפאת השלחן , ואין זו זקיפה, כי כשמבקש אותם מבקש אותם מצד חובם ושמם

והוא מדברי הטור . ל"עכ, )ש פרק השולח"טור והרא(ומקרי זקיפה משעה שקבע לו זמן לפרעו , ל"א ז"ד ברמ"י' סע כח
ועיין עוד . האריך לבסס שיטה זו בביאור הסוגיות השונות) ז"ק ט"שם ס(ובתומים ). 'ו' ב סי"גיטין פ(ש "ף על הראשהוסי

  .בביאור דין זה לג' להלן בהע
ד ביום פועלים שמשלמים להם תמיסתם דבריו שה) 'ז אות ה"תמ' ג סי"תשובות והנהגות ח(א "מ שטרנבוך שליט"הגר כט

ונראה . ועל הפועל לעשות פרוזבול, נעשה מלוה ומשמט, לזמן מאוחר יותר אם איחרו להם את התשלום, מסוים בחודש
שיתבאר וכפי , אבל זהו חידוש כי בפשטות קבע זמן היינו בדבר שאין בו זמן וקבעו כעת, שכך פירש את הלשון קבע לו זמן

  .גם הפיכת החוב לחוב כללישהקביעה מראה את תחילת התביעה ואולי להלן 

, נעשה כחוב שנזקף ונשמט מתי יפרע החוב וכעת מבקש לפרוע בתאריך מסוים קבועכאשר הקיף בלי לכי מסתבר שרק 
מה בכך שהוסיף שבוע או , אבל אם היה מראש תאריך לפרעון כיון שבתאריך זה עדיין נחשב חוב הקפת חנות שאינו משמט

  . וודאי לא שינה את שם החוב, התביעהאדרבא הרחיק את . יותר לתאריך

מדוע סתמו שדי בקביעות , לסוף השכירותבכל סתם שכירות אלא שקצת קשה על שיטה זו מסתם שכר שכיר שזמנו קבוע 
ויתכן שאותו פועל עובד אצלו , מונח בכך שלא היה לו זמן קבוע, ממילא כי כשאמרו שקבע זמן, ולא קשה כל כך. זמן

כי מדיני השכירות , ולכן קביעות זמן יש לה משמעות של התחייבות חדשה, כמו כל כמה זמן ישלם לותקופה ארוכה ולא סי
ק דחוי דינו כזקיפת מלוה 'בשם משנת הכסף שאם כתב צ 220ועל מה שכתב בשיח אמונה . לא היה חייב לשלם אלא בסופה

  .לכן אין זו זקיפת מלוה, קביעות זמן כדי לתבועק מראש כי אין זו 'אבל נראה שזה לא שייך כשנותן את הצ, מדין קבע זמן

ל שדי בהארכת זמן כפי שהתבאר בהלכות ריבית "ש הנ"א רצה להביא סמך לדברי הגרמ"ר אריאל קלגסבלד שליט"והר
נחשב שקצצו ריבית בשעת , לווה את זמן הפרעון ובאותה שעה שמאריך מתנים שיוסיף לו ריביתלשאם המלוה מאריך 

ש "ולכן סבר הגרמ, הפרעון כאילו הלוה לו מחדשזמן כשמאריך לו את , יון שהיה יכול לגבות את חובומשמע שכ. הלואה
  .ה גם חוב שכר שכיר נחשב חוב חדששמאותה שע

ה אאותה הלו הדי שיחשב שכאילו נפרע, כי שמא דוקא בריבית שלא צריך שסיבת החוב תשתנה, אולם יש לדחות הראייה
ואולי נשארה סיבת  ,ראייה לומר שמכאן ואילך השתנה גם שם החובמכך אבל אין , לאסורהחזיר לו מחדש כדי והלוה 

וגם בדחיית הזמן נחלקו הפוסקים אם  .ולא אמרו שדחה את הזמן, ולכן אמרו שקבע זמן, החיוב הראשונה שאינה נשמטת
, )ו"ט' גיטין סי(בשערי חיים  ח שמואלביץ"מפרשים כאילו סולק החוב הראשון וקיבל על עצמו חוב חדש כמו שביאר הגר

  .והפשטות שאינו שינוי אלא מחילת הזמן
זקף ש) :כתובות נ(ן "והר) ר"ה ת"ד: שם מב(י "והנימוק) ה וזקפן"ד. מ עב"ב(י "רשהביא דעת ) י אות לח"הגב(ג "הכנה ל

  ).ז"ק ט"ס(הביאו להלכה גם התומים  .וכך כתב שטר אני חייב לפלוני כךנעשה כשבמלוה 

שם דובר בראובן שמכר שדה , שעל ידי כתיבת שטר חוב נחשב זקיפה.) א"פסחים ל(י "כאורה משמעות דברי רשוכך ל
וכתב , שפסק על שדה זו, שלא היו מעות לשמעון -וזקפן עליו במלוה , ל"לשמעון באחריות ואת דמי המקח זקף וכתב ז

ס שמקבל על עצמו בשטר חוב אחר "לא זקיפה שבכל השוזהו כאופן ש .ל"עכ, ושיעבד נכסיו לו עליהן, לראובן שטר עליהן
  .תחת החוב שהיה כפי שיתבאר להלן

' מרדכי פ(ויש אומרים דמקרי זקיפה מיד שכתב בפנקסו כל החשבון ביחד , ל"הוסיף גם ז) ד"י' ז סע"ס' סי(א "רמ לא
) ה גרסינן"ד. ח"גיטין י(ן "והר, )ה ולשביעית"ה בד"בות דף נוכת(א "א והריטב"ן הרשב"וכן הוא ברמב .ל"עכ, )הנשבעין

  .ה ולפי זה"בד לג' ויתבאר עניינו להלן בהע. )ה"ל' דיני פרוזבול עמ(ועוד פוסקים הובאו בחזון עובדיה 
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יהיה חייב לו את שוויו
לב

ועיין בבנין אוריאל מדוע זקיפה דינה כחוב מלוה לשמט. 
לג

. 
אוריאל          בנין

  ).ה אבל באמת"ד: ג"מ ס"ב(י "פנ לב
י "לחוב אחר של מלוה ע' ו קניה וכדול ששאל כיצד חלה הפיכת חוב שכירות א"ן גולדברג זצ"ר הגרז"שמעתי ממו לג

והסיכום הנראה מכל הדברים , פי שיובא להלןראשונים ואחרונים כוכבר דנו בכך  ,מהי אותה פעולה של זקיפה, זקיפה
ארים האופנים שעל פיהם מתב] כ ' עיין גם במשפט צדק להלן בסיכום בסע[שיובאו להלן בעיון משפט שיש שני מהלכים 

או שלא די בכך וצריך ששם החוב והמחייב . האם די בקביעת זמן או כל מעשה שמראה על הליך של תחילת תביעה, השונים
שכאשר , ולפעמים מצבים אלו קשורים זה בזה. שאינו קשור לסיבתו הראשונה, הישן יושל מהחוב ויהפך כעין חוב סתמי
  .נידון כחוב סתמי, אחר שעבר זמן החוב שהיה ראוי לפרוע בו וקבע זמן אחרמתחילה תביעה על הכסף מצד עצמו כגון ל

ס שמתיחס לשינוי "ובגדר זה נחלקו האחרונים כפי שנביא להלן והנראה יותר שדינו דומה למושג זקיפת מלוה שבכל הש
ותמוה . יל תביעהכתבו בשם ספר תפארת זיו שלא צריך לשנות את שם החוב אלא להתח 205אבל בשיח אמונה . שם החוב

לכן סתם ש שסבר כמהלך הראשון) ה ומאימתי"ל סוף ד"ב בביה"הי(שנראה ברור מדבריו ק "גרחששילבו דעה זו עם דעת ה
  .למרות שהזמן נקבע למטרת תביעת החוב, כי שמו נשאר עליו בגדר זקיפת מלוה הקביעת זמן לחוב המקורי אינ

  עיון משפט

. ס שהחייב מקבל על עצמו חוב חדש תחת הישן"יפה המשמטת לזקיפה שבכל השהשווה את הזק) ט"תתשס' א(א "הרשב
ן כיצד "שביאר את דברי הרמב) ז"ק י"ס ט"ל' סי(מ "פ נתה"על כיצד חלה התחייבות זו "נ גולדברג זצ"ר הגרז"וביאר מו

מרגע שקיבל את ש, רהותירץ שזו תמו, והלוה כבר שיעבד לו נכסיו, חל חיוב על המלוה להלוות כאשר הבטיח לעשות כן
כך רצה לומר שהבעל חוב הסכים למחול את החוב הראשון של . גמר ושיעבד עצמו בתמורה להלוות, שעבוד הנכסים

וזוהי פעולת הזקיפה , ובכך הוחלף שם החוב משכירות למלוה, כנגד התחייבות החייב לחוב רגיל באותו סכום, השכירות
בההוא הנאה דקא משתניא "על פי הגמרא ) ו"ט' שערי חיים קדושין סי(ואלביץ ח שמ"גרשכתב הוכך ראיתי , בכל סוג חוב

  .לטא יובא להלן בהערה "ושוב ראיתי שכך מפורש בריטב). ד"גיטין י( "'וכו

שכתב הסיכום בפנקסו משמע  א"וכלשון הרמ, הרי מחילה אינה צריכה להעשות מדעת החייב, אלא שיש להקשות על כך
וכן משעה , יאמר בעדים ושלא בפני החייב שמעתה נשאר רק חוב בסכום כך וכךכל שכן אם ו, שתחול זקיפה גם בינו לעצמו

וגם בית הדין לא ביקשו ממנה , ואין זה משום שהיא ביקשה מבית דין לקצוב, שנפסק דין הקנס כאונס ומפתה דינו כנזקף
מוכח שלא צריך התחייבות  ,ובפשטות דעתה רק לקבל את המגיע לה, קנס להפוך אותו לחוב סתמילמחול את היות החוב 

  .נגד החייב

לבדה בבית דין ולהודות שנפרעה  הרי יכולה האשה להופיע, מדוע, פהוכן קשה מפוגם שטרו שיתבאר להלן שנחשב כזקי
  .ומי החליף את חובה, ומדוע בכך נעשית כמלוה, מקצת כתובתה

, השיג על המשווים דין זקיפת מלוה בשטר שאמרו בגמרא לדין זקיפת מלוה לשמיטה) ז"ק ט"ס(ראיתי שגם התומים  ושוב
  .ואינה דומה אלא בה די במעשה קל כקביעת זמן וכדומה

וכן ) ה וזקפן"ד. ב"מ ע"ב(י בפרק איזהו נשך "הקשה דרש) ח"י אות ל"הגב(ג "הכנה, ל"ז) ז"ק ט"ס(ל התומים "וז
פירשו זקף במלוה פירוש כתב שטר אני חייב לפלוני ) :כתובות נ(ן בפרק מי שהיה נשוי "והר) ר"ה ת"ד: ב"שם מ(י "הנימוק

ל זקיפה האמור "מלבד די, דמפרש זקוף במלוה גבי שביעית דקבע זמן פרעון) ז"י' ד סי"גיטין פ(ש "ונראה דהרא. כך
ושם ליכא למימר כתיבה דהרי , דמשעה שתזקוף משמטת) יח אגיטין (דהא על כתובה אמרינן , בשמיטה אינו כשאר זקיפה

רק סתם הקפת חנות אינו , לא נאמר הלשון זקפו במלוה) א"י מ"שביעית פ(וגם במשנה . כתוב ועומד הוא מתחילת כתובה
  .ל"עכ, ש"ע, מטואם עשהו מלוה מש, משמט

שכאשר מתלווה לחוב שם הנובע מסיבת  אלא, ולכאורה מעשה זקיפה מבוסס על כך שסתם חוב לא גרע ממלוה ומשמט
ויש לומר שהתחדש כאן שכיון שמשמעות שם זה היא הדינים שהם הזכויות התלויות , שם זה מונע את השמטתו, הוויתו

ת "וכך פירש בהרחבה בשו. ובכך חוזר דינו כסתם חוב שהוא כמלוה שנשמט ,בעל הזכויות יכול לוותר על זכויותיו אלו ,בו
  ).'ה אות ד"ע' סי(אהרן ' משנת ר

וכיון שלא היה לו את כל הכסף לשלם מיד הוצרך , כי ששם מדובר שהיה צריך לשלם כסף כדי לקנות את המקח, ויש לחלק
ושילם על , ותמורה זו ניתנה על ידי שנתן לו חוב חדש במקום דמי המקח, לתת תמורה כל שהיא במקום התשלום במזומן

ואכן אין , אלא מטרתו היתה גם המרת החוב ממקח למלוה, מעשה פרעון בלבד הרי ששם לא היתה כתיבת השטר. ידו
  . סיבה אחרת לתת שטר אלא כראיה או המרת זכות בחוב דחוי

, מטרתה רק פרעון של אותו חוב שאין ענין לשנותו, ק'מה שאין כן נתינת שטר חוב על חוב קיים מה שמצוי כיום תשלום בצ
  .ין הכרח שגם מעשה זה הוא בגדר זקיפת מלוהלכן א, וגם לא נתבע על חוב זה

הרי , )ח"גיטין י(אמרו בגמרא כפי שהעמדה בדין שקנס נשמט רק לאחר ) ז"ט' סע(ע "נפסק בשוצריך להבין מדוע  ועדיין
, שבכך ישאר על המשכיר בל תשהה שכר שכיר, ואדרבא עדיף לו שלא לשנות את החוב, "שכרו"בסך הכל פסקו שמגיע לו 

וכן יש  .ולא מסתבר שיהיה שינוי דיני בכל החובות הללו מפני שעמדו בדין או נקבע זמן פרעונם. זרז אותו לשלםואולי י
  .לבאר כיצד כתיבת שטר חוב עושה זקיפה זו

לא חילק וכיון ש ,הופכת את החוב לכנזקף ק'צסבר שאף כתיבת ש ק' ל שיובא בהע"א זצ"יותר חידוש יש בדברי הגרישו
כסא ' י' שביעית סי(ב זילבר "וכך סבר גם הגר, יחשב זקיפה ק'צבין סוגי החובות משמע שגם אם ישלמו חוב שכר שכיר ב

" משכורת ק'צ"הרי כולי עלמא קוראים לזה ע "וצ, שכיון שהוא שטר התחייבות נחשב כזקיפת מלוה ונשמט) ה"ק ס"דוד ס
   .ולא מלוה או סתם חוב

כי קביעת הזמן מעידה שמתחיל תהליך של גבייה שבתחילתו מודיע לחייב עד , שקביעת הזמן נחשבת זקיפהבאר לונראה 
שפונה לדרך תביעת חוב , והתורה הקפידה בשמיטה על כל שמשה ידו וזה פירוש הזקיפה, מתי יש לו זמן לפרוע את חובו
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אוריאל          בנין

י שהחוב יכול להסחב ולא "ות כמו שכתב בבהסכמ ואולי היו, שהיו מתחילהלסיבות החוב וההסכמות ללא קשר , כחוב
אבל עכשיו הוא , אלא שמשום כך אינו חוב הנתבע, אבל לא שמשום כך נחשב חוב שלאחר שמיטה, להפרע במועד הקרוב

  .נכנס לסדר חדש

, פרע מיניהגלי דעתיה דעומד לה, ל"זשרוצה לתבוע גילוי דעת של הוא ענין שפגימה ) ה פגמה"ח ד"גיטין י(י "וכן כתב רש
  . ל"עכ, לא יגוש הוקרי בי

פעולת הפגימה נחשבת זקיפה רק משום שגם תובעת את שאר  כיצדשכתב לבאר מתוך קושי  ד"תוריושוב ראיתי שכן סבר 
ורב סבר , הילכך כל זמן שניזונת ואינה תובעת כתובה לא קרינא בה לא יגוש ומשום הכי אינה משמטת, ל"החוב ז

לא ]ד[דיש לומר , אבל בפגימה בלחוד לא, אז קרינא בה לא יגוש ומשמטת והשאר תתבעם בדין המשתפגום ותיפרע מקצת
פ שנפרעה קצת מכתובתה "אלמנה ניזונת שאע רקכרבנן דאמרי בפ, מזונות היא רוצהבעיא למיגבא שיורא השתא אלא 

ושמואל סבר בין בפגימה בלחוד בין  .'וכו הילכך אם לא תתבעם בדין על השאר לא קרינא בה לא יגוש, ן יש לה מזונותיעדי
  . ל"עכ ,וקרינא בה לא יגוש ומשמטת, כתובתה תבזקיפה בלחוד גליא דעתא דבעיא לגבו

שבכך נכנס לגדר , או לרמוז על התכוננות לתביעה, הרי שביאר שלכל הדעות פגימה וזקיפה ענינם להתחיל בתביעת החייב
  . חוב סתמי כאמוראלא ככל , ואינו ענין מסוים למלוה, לא יגוש

אשר  מדוע דרשו דוקא מהמילים משה ידו ולא מהמיליםויש לברר , מה משה ידו בזקוף "משה ידו" והספרי למד מהמילים
א ָתֹבא ֶאל ֵּביתֹו ) 'ד י"דברים כ(ואולי ידו רומז למרים יד ותובע כלשון הפסוק , ישה ברעהו ִּכי ַתֶּׁשה ְבֵרֲע ַמַּׁשאת ְמאּוָמה 

, והמשכיר שאינו משלם שכר שכיר בזמנו, והיינו כאשר שכר השכיר לא שולם בזמנו הוא פונה ותובע את שכרו, ט ֲעֹבטוֹ ַלֲעבֹ 
  .כבר נתבע על הסכום כסכום סתמי

והיינו שכבר , כי כידוע חובות הנשמטים הם אלו שבאים לכלל לא יגוש, ומובן מדוע הקפידה התורה לשמט דוקא חוב כזה
  . משה ידו בחייב

ולכן שכיר , כעין מה שאמרה שהבעלים יפקיר את קרקעו ולא ירגיש בעלים על הארץ, ואת הנגישה הזו רצתה התורה לבטל
, ולא אסרה אלא כעין לאו דלא יגוש ,ובעל חנות את הקפתו בשלב הראשון אין זו תביעה או נגישה, שמבקש את שכרו

  .והלאו מלמד גם על העשה של שמיטה

א במכתבו בסוף ספר דרך "ד לנדו שליט"כ הגר"וכ). ה"ע' ת סי"ובשו, ח"י' גיטין סי(אהרן ' ת רר שכן כתב במשנ"ושו
  .משפט

מלבד הרעיון שכאשר מאגדים את החובות הם מקבלים שם אחר של חוב , זה יובן גם ענין צירוף החובות לפנקס אחד ולפי
ועכשיו הם בסכום ידוע ועוברים לפנקס , הםעד שלא היו החובות מסודרים ומאוגדים לא טיפלו במשום שגם , כללי

לא נאמר שבצירופם נשארו כפי שהיו תשלום דמי , גם אם כל החובות היו תשלום דמי מקח, ולפי טעם זה .שבטיפול וגבייה
   .אלא נעשו חוב הנתבע כחוב בפני עצמו שלא קשור בדוקא לסיבתו ונשמט, מקח

ואם , הקפת חנות ושכר שכיר אין משמיטין, ל"ז )ה תו"ה ד"מ' סי' ד גיטין פרק( ש"בישרמז לזה ושוב ראיתי שבדומה 
עשית במה נ מינכראמשום דלא , עד זמן פלוני לפרעוןשזוקפן במלוה ) ז"סימן י(ש "פירש הרא, מלוה משמיטין ןעשא

ותזקוף עליו  אונס קנס וכתובה משתפגוםגבי , )א"ח ע"י(' שני בסימן ח' לעיל בפ וא הדיןוה, ההלואה כי אם בענין זה
שחשב זקיפה במלוה משעת , תפס שיטה אחרת) ב"ט הי"שמיטה פ' ה(ם "והרמב, איירי נמי בכהאי גוונא', במלוה כו

  . ל"עכ, הוי כזקיפת מלוה, בית דין שלשים יום דזמןמאחר , אפשר דנמי טעמו בהכי, ]ולא הזכיר פגימה[ העמדה בדין

כי חוב מלוה הוא נתינה על מנת להחזיר , היא שמשווה לחוב שם חוב כמלוהונראית כוונתו שקביעת הזמן המיועד לגבייה 
ולכן רצה לומר שמה . וממילא פגימה לבד אין לה משמעות אלא עם זקיפת החוב להפרע בזמן מסוים. בזמן מסוים

וזהו ענין  ,אולי משום שכל העמדה בדין קובעת זמן לפרעון עד שלושים יום, ם הסתפק בהעמדה בדין בלי זקיפה"שהרמב
  .הזקיפה שמחשיבה את החוב כמלוה

שסבר ) ל"סק(ע "הסמ, ותלוי קצת פירוש זה במחלוקת הפוסקים אם מועילה העמדה בדין גם בחוב רגיל שאינו קנס
סבר ) ד"קי' ב סי"ח(ט "ומהרי .ש"כיש העמדה לגביית מלוה תלקראת גבייה נחשב לה סבר שזקיפת החוב שנעשיתשמועי

כי על ידי העמדתם בדין אם יודה בקנס , וכתובה משתנה דינם בהעמדה בדיןרק בקנס , ת את שמו ודיניושכיון שצריך לשנו
והעמדה לדין של הקפת חנות ושכר שכיר רק מחייבת תשלום בזמן ולא די בכך . והאשה לא תתבע את כתובתה, לא יפטר

  .להחשיב החוב כחוב מלוה

ואין תביעת שבועה אלא , והיינו כשנתבע על חוב שותפות, ינה נשמטתששבועת שותף א, וכך מוכח מתביעת ממון משותף
ועל כרחך תביעה אינה , כ ההעמדה לדין והתביעה לבדן אינן מחשיבות את הממון כנזקף"ואעפ, משום תביעת הממון

  . זקיפה אלא כאשר יש סיבה שגם משנה את שם החוב מחוב של פקדון לחוב סתמי

וממילא היא שייכת גם בהקפת , לא צריך שינוי שם דיני, זקיפת מלוה היא שינוי השם ע יכול לסבור שגם אם"אבל הסמ
זה עצמו מוכיח שמעתה ימשיך , משכיר או שכיר שהוצרך לתביעה בבית דין ולפסקם לחייב את הנתבעוכל שכן ב, חנות

  . ממילא זה עצמו משנה את שם החוב ,ולא מכח השכירות, לתבוע מכח שטר פסק הדין שבידו

שהרי הקשה מדוע צריך פסוק לשמט השבועה על , לא סבר כן) ה הא דתנן"ד: ח"שבועות מ(ן "אולם זה יש להוכיח שהר
הרי שסבר , הרי אין שביעית משמטת אותן' וכתב אם נאמר בכגון שבועות שותפין וכדו, המלוה אם ממילא המלוה נשמטת

נשאר דינם כלפני התביעה , בע לבית דין להשביע את שותפושלא מועילה תביעה לבית דין להחשיב זקיפה ולכן למרות שת
  .דין שבכוחו ליצור חיוב ושם חיוב חדש ר שהעיקר שעבוד החוב לאחר פסק ביתואולי סב. שאינם נשמטים

אבל , שבאמת זקיפה מסירה את שם החוב המסוים, ל את עיקר מהותה של זקיפה"ד הנכון ביותר להוסיף על הנ"לכן נלע
וכן כיון שכאשר אדם פוגם את שטרו הוא אינו רשאי להשתמש בו כשמו אלא חייב לעשות שטר , ת החייבלא מצד מחיל

, בלי קשר לסיבתו שיעמוד בפני עצמו וזה אינו אותו חוב מקורי וכאילו סיכמו את סך החוב הנותר, אחר על הסכום הנותר
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ו מראש זיכויתשלום

נראה , וחשבון לקוח וכדומה, או שנתן כסף כנגד זיכוי לקנייה, מי ששילם מראש על קנייה עתידית  .טו
שנחשב תשלום מקח ואינו נשמט

לד
. 

לזה זה השותפים חובות

משעה , ויש אומרים גם כשרק התחייבו לתת מרווחי עיסקיהם זה לזה, שותפים שהשתתפו בממונם  .טז
ם ללא הקנאה נוספתשהרוויחו נעשים הכספים של השותפי

לה
ומשעה שנקנה לשותפות נעשה חלקו של , 

אינו נשמט אפילו , אה וחובוכיון שאינו פרעון הלו, השותף ברווח כפקדון ביד שותפו עד שיחלקו
שכל חוב נשמט ם"לרמב

לו
. 

וחייב , ויש מי שכתב שאפילו אם היה ממון משותף והוציא אותו אחד השותפים בעסקי השותפות  .יז

אוריאל          בנין

אבל כאן החוב היה , שם משמעות הזקיפה לחדש חוב כלפי הלוקחזקף את החוב עליו  רק לענין מי שמכר שטר חובו והלוהו
וכאילו ממתין עם סך , רק שעדיין אין לו לשלם, ודי שבעל החוב יתבע אותו ויוסכם שהחייב חייב לשלם לו אותו, ונשאר

  .על כך גזרה תורה כל בעל משה ידו, כללי לתשלום

כיון שלפי , נהפך החוב כזקוף במלוה ק'צב ז מובנת המחלוקת שתובא להלן האם כאשר משלמים לשכיר את שכרו"ולפ
יתכן שעכשיו נעשה השכיר בר תביעת חוב מנכסי , אבל מאידך, האמור לכאורה עדיין אין זה אלא פרעון של אותה שכירות

, אין יחוס אל המשכורת ק'צובפרט שבדרך כלל ב, החייב באופן אחר כחוב על נכסיו שבבנק וזו סוג תביעה בעליונות שטרו
  .ונשאר כחוב בעלמא, לכן מטרת נתינתו אבדה, גם עובר לסוחר ככל שטר חובוהוא 

ענין זקיפה והסרת שם החוב המסוים משום שעד הזקיפה חוב זה היה שייך לסדר עסקי העולם שהאחד , לסיכום נמצא
לא התנהלה ומשעת הזקיפה ההתיחסות חדשה כי הזקיפה היא כעין הכרזה שהעסקה , מקבל דבר והשני פורע את תמורתו

  .כדרכה לתשלום בזמן והפכה לחוב הנתבע

וכראשונים לא , י בענין הקפת חנות"ולא מטעמיה של הב, ם שהיסוד הוא התביעה"הרמבגם את דברי  מעתה אפשר לפרש
, וזה דומה ליסוד זקיפה, כל שיש לו זמן לפרעון, ם מורחב"רק שהגדר לרמב, אלא רק כשהוא כעין מלוה, כל חוב נשמט

שלכן החוב אינו , בסתם חובותונאמר שכן הוא  ענין הקפת חנות שיש בה משיכת זמן הפרעוןו מה שאמרו הראשונים דהיינ
הראשונים כיצד לפסוק התנאים וולא צריך להכנס למחלוקת , לאחר השמיטהכאילו נקבע לולא משום שזמנו נחשב , נתבע

  .חר השמיטהבענין מלוה שזמנה לא

מצאנו זקיפה שהיא כעין התחייבות חדשה במי שקונה ) ל התומים"ה וז"שהובא לעיל ד(כפי שציין התומים  ואמנם
ובכך , והלוה זקף את חובו לקונה את החוב שיתחייב לו כאילו מעתה רק הוא המלוה שלו תחת הראשון, מהמלוה שטר

צרת התחייבות ושעבוד זקיפה זו יו, ועל כרחך, מונע מהמלוה המקורי למחול את החוב מחמת שעבוד הגוף שנשאר אצלו
  .והמלוה הראשון אינו יכול למוחלו, שלכן שוב אינו קשור לקניית השטר, כלפי הלוקח יםחדש הגוף

לגבי האופנים שעושים את הזקיפה יחד א "הרשבויש לומר שכל שכן שלגבי שמיטה תועיל אפשרות של זקיפה כזו כדברי 
ובכך נהפך הוא לחוב , על שם זה המבטא את דיניו המיוחדים שם יש ויתור של שני הצדדים שמוותרים, בהסכמת הלוה

  .סתם

 ,ס לא הזכירו גדרים אלו של קביעת זמן פרעון או סיכום חובות"שכן בשום דין זקיפה שבש, ומוכרח שזקיפת שמיטה שונה
, ן זקיפהעניס שכתוב בהם "א הפנה למקומות האחרים בש"ובספר דרך משפט העיר שהגר). ז"ק ט"ס(וכן כתב התומים 

ואולי יש לישב לפי האמור , שאם נזקף עובר בלא תבוא) בהערה 'ע' ז סע"פ(וכן הוא בגמרא וכפי שפסק החפץ חיים 
עו ורק שם שייכים משעה שמתחיל לתוב נשיית ידונחשב , שאיסור לא יגוש דומה רק לאיסור כי תשה ברעך לא תבוא

  ).ה"ע' סי(אהרן ' ודן בזה גם במשנת ר, הגדרים שאמרנו
ועל פי זה כתבנו שמסתבר שהוא , ק במכתבים לענין מי ששילם מראש על קנייה"בשם הגרח) 201(וכן כתב בשיח אמונה  לד

כי תשלום זה בכל מצב נשאר על שם המקח העתידי כדי לשמור לבעל , הדין כל האופנים של תשלום בהמתנה לקנייה
  .   וגם בצירוף כמה סכומים לא יחשב זקיפת מלוה, וכדומה ממילא הוא הדין בשובר קנייה. הזכות את אפשרות הקנייה

ושתי ". שותפים כהלכה"ה "השיטות באופן קניית הממון לשותפות התבארו בהרחבה בספר משפט צדק בתחילת ח לה
ואם משעבדים עצמם או , א מקנים"ולרמ, ע לא מקנים זה לזה ממון עתידי"ם והשו"השיטות העיקריות שלדעת הרמב

לשתף אז כשקנו אותו על דעת השותפות נעשה ממון המשותף לכל הדעות ועוד שלא גרע מהמגביה מציאה מתחייבים 
  .לחבירו שקנה

ו הסחורות שביד אחד השותפים אינם נשמטים התבאר שהשטרות א) 'ד' סע(ע "ובשו. יח' ובהע יב כמובא לעיל בסעיף  לו
יראה ודאי דהתם דוקא , ל"ז. גם חוב שנוצר מממון השותפות נחשב כפקדון ואינו נשמטכתב ש) ז"ל' ב סי"ח(ש "ומהרח

אבל הכא שלא היה לו לראובן בידו משל שמעון , היכא שנשאר בידו סתם מעסק השותפות מחלק חבירו והוי כמו פקדון
ודאי דהוי כשאר שטרי , ייב ראובן בכתב חיוב לשמעון בעד מה ששלם שמעון ללוי בעדו מצד ערבותוכלום אלא שנתח

  .ל"עכ ,חובות דעלמא וקרינן ביה כל בעל משה ידו

אם התמורה , ויש להעיר שגם אם הממון לא נקנה לשותפות באופנים השונים לפי השיטות שהתבארו בדין השותפים
אלא , אין זו הלואה שתשתמט, גם עבור שותפו או שיפעל בעתיד, פועלו של השותף שפעל שהתחייבו זה לזה אינה אלא על

  .שכר שכיר

דשאני הכא ששניהם היו ] ם"הרמב[ם "ואפשר דלא פליג אהר, ל"ש כתב ז"י אחר שהביא דברי הרא"באולי זו כוונת הו
  .ל"עכ, מתעסקים בשותפות
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אותו חוב אינו נשמט, כסף אחר לשותפות להכניס במקומו
לז

ם כמבואר לעיל אם יש לו "ולדעת הרמב. 
או לכל הדעות כשירשמו את הסכומים שהוא חייב ,זמן קצוב להחזיר את הכסף נשמט

לח
. 

גרושיןו,שטר  הסכם

ממילא גם כל ההסכמים שקוצבים סכום , שכל חוב שנערך עליו שטר חוב נשמט ויש מי שסבר  .יח
חוץ מאם נכתב בשטר רק החזר , נהפך לחוב הנשמט, החזרים וכדומה, שכירויות, חובותתשלום , פיצוי

ועיין   .אין זו זקיפת מלוה, ואם השטר נערך רק לראיה בין הצדדים שלא בעקבות תביעה. כספי פקדון
 .לג עוד להלן בסעיף 

בצוואה  התחייבות

כותב בה שנותן מתנה מחיים את נכסיו לפלוני שרוצה להעדיף אותו  בדרך כלל, אדם שכותב צוואה*  .יט
לכן , אבל חובות וכספים בבנק אי אפשר להקנותם, ובכך קודמת מתנה זו לירושה, על שאר היורשים

ומפרש , שהמצווה מודיע שהוא חייב לאותו פלוני או לאחר סכום כספי גבוה או שווה לאותה מתנה, נהוג
ועל ידי כך . שבאים היורשים יקיימו את הצוואה לא התחייב אותה, בתנאי כדיןשהתחייבות זאת היתה 

יחוייבו , אין ליורשים ברירה אלא או לשלם למוטב כי כך ציווה המצווה או אם לא יקיימו בגלל צוואתו
 .באותו סך מצד התחייבותו

רעון חוב זה הוא לאחר אלא אם כן יצוין בו כנהוג שזמן פ, שלפי האמור חיוב זה יושמט, ויש לשים לב
כי אין , אם יורשיו לא יעשו על כך פרוזבול יש לחשוש שאינו כלול בגדר כל חוב שיש ליאחר מותו ו, מותו

  .וכל חובות שאינני מודע להם, ואולי זו סיבה להוסיף לפרוזבול, דעתם על חוב שירשו מאביהם
סיכום

חוב הוהיא שנחשב כאילו כבר נפרע , וםהאחת המוזכרת בכל מק, נראה שיש שני אופנים של זקיפה  .כ
והוסכם שקבלה זו היא , כפי שנפסק שיכול לומר הריני כאילו התקבלתי את החוב המקורי, הראשון

שלא יהיה תלוי בסיבת החוב הראשונית, כנגד התחייבות חדשה של החייב בבת אחת לחוב סתמי
לט

.  

והלוה אינו מתחייב חוב סתמי  ,נפרעאבל במקום שהמלוה אינו מקבל על עצמו את החוב כאילו הוא 
ם "והיא שבעל החוב פונה לתבוע ולרמב, יש אופן נוסף של זקיפה שהתחדשה לענין לשמט החוב, כנגדו

, או שבפנייה לתביעה חדשה גם מוחל את שם החוב הראשוני שלא נפרע. זה נעשה בקביעת זמן לפרעון
ר שהמעסיק הלין את שכר השכיר כשלא שילם כגון לאח. ופונה לתביעת החוב בלי קשר לשמו הראשוני

והוא הדין כשנולד למוכר חשש שלא יפרע . פונה השכיר לתבוע אותו תביעה מעבר לזמן ככל חוב, בזמן
יש שסברו שזו תחילת תביעה , ודרש מהקונה שיחתום על שטר שחייב לו, הלוקח את דמי המקח

  . שהופכת את החוב לחוב סתמי ללא סיבתו

כי תנאים הם דבר , י בשינוי תנאי הפרעון הראשוניים כדי להחשב שזקפו במלוהומסתבר שלא ד
  .המתלווה לחוב כפי שהוא ולא הגדרה אחרת לחוב

ההבדל בין אופני הזקיפה בא לידי ביטוי בדין לרוב הפוסקים שמי שבידו כסף של המשלח ששלחו 
יכול לומר בפני עדים שזוקף  אינו, והשליח רוצה לקנות בכסף המשלח את המקח לעצמו, לקנות מקח

את הכסף עליו בחוב
מ

ל הטעם כיון שזקיפה הנצרכת לקנייה זו היא כאופן הראשון וצריכה "ולהנ. 
או באופן , להעשות דוקא עם החייב וכשהבעל חוב מסכים לקבל התחייבות שונה במקום מה שחייב לו

אוריאל          בנין

  ).א"י' סע(פאת השלחן  לז
  . יג כמתבאר לעיל בסעיף  לח
כיצד כותבין אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני , ל"ז) שם(א "וכתב הריטב:). ז"מ ע"ב(כפי שהתבאר בגמרא  לט

וחזר והלוום פירוש דכיון דזקפן במלוה הרי הוא כאילו קבלם . ת זוז"באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושה בו ת
ג דמלוה אינה קונה "דאע, ובדין הוא דאפילו לא נתן לו כלום אלא שזקף כל האלף זוז במלוה היה קונה מדין כסף, לו

ואומר אבל זה שזוקף עליו הכסף במלוה , התם הוא במלוה שעמו מקודם לכן ,בקרקעות כדאיתא בירושלמי דקידושין
  .ל"עכ ,הריני כאילו התקבלתי זה כפרעון גמור חשוב

ע שמועילה "שסבר שדעת השו) ה"סק(ע "שלא כסמ). שם(מ "ונתה) ד"סק(ך "ז הש"הכרעת הט ).'ג' ג סע"קפ' סי(א "רמ מ
ועדיין הממון של הבעלים , אפילו הודיע בעדים שזוקף לא נעשה ממונו בהלואה אלא גזלולשיטתם . הזקיפה בעדים

 ).ה"סק(ך "קנה בהם דבר אחר ממה שנשלח וכמו שכתב השאלא אם שינה אותם ו, אינו יכול לקדש בו אשההשליח ו
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שמותר לו להחליף כמבואר בבנין אוריאל
מא

.  

נכסים או חפצים  חוב

ואפילו אם . דין פקדון כך דין חוב להחזיר חפצים או נכסים קיימים בעין כי אין עליהם דין שמיטהכ  .כא
אין זו השבת , כיון שהוא תשלום הפסד הפקדון, ונשאר חוב להחזיר את שווים, החפצים אינם קיימים
אבל יודה . ם שסבר שגם שאר חובות נשמטים יש לומר שגם חוב זה"אבל לרמב. חוב הלואה ואינו נשמט

אלא שנחלקו הפוסקים אם אפשר . אין זה חוב כספי ואינו נשמט, שאם התחייב לקנות דבר מה ולהביא
להתחייב התחייבות כזו על דבר מסוים כשהחפץ לא היה בעולם

מב
. 

שכנים בין קטנות  הלואות

 כי אוכלים את, נחשבים הלואה, דברי מאכל שהשכנים רגילים להלוות זה לזה ומחזירים אחרים  .כב
המאכל ומחזירים מאכל אחר

מג
. 

, ויש מי שכתב שבדברים שחוששים שמא לא יזכרו לדרוש לקבל אותם בחזרה ככוס סוכר או ביצה
הלוה כאילו מחזיר כי , מותר לקבלם ממנולאחר השמיטה לכן אם מחזיר אותם , מוחלים זה לזה מראש

כנגד מתנה שקיבל מתנה
מד

 .  

לכן , רק מסכימים שעל צד שישכח יהיה מחול, ם מראשאבל נראה שהמציאות בדרך כלל שלא מוחלי
אם לא שכח והחזיר זה פרעון חוב הלואה שנשמט

מה
 .  

וכשמלווים בחודש אלול ספק אם נשמט החוב
מו

לאחר שעשו פרוזבול [סוף שביעית ה ב"ראבל בערב , 
כזו ואה כיון שסתם הל ,שמיטה יהםלא תחול עליש לומר ש, מלווים זה לזה מוצרים כאלו לחג ]בבוקר

אוריאל          בנין

אבל עדים אינם רשאים להסכים , כך בחפץ אם היה הבעלים מסכים לוותר על החפץ ולקבל תמורתו התחייבות ניחא מא
שאם מזכה ) 'ב' ט סע"שנ' סי(ע "כגון מה שנפסק בשו, אלא במקום שהדין מתיר לו להחליף, להחלפה שלא מדעת הבעלים

, או שצריך להוציאו מתחת ידו, ובלבד שיש לו את החליפין תחת ידו, ם חפץ שעדיף ממנו יכול להחליף שלא מדעתולבעלי
) ד"ג סק"קפ' סי(מ "וזו כוונת נתה. לא יצטרך הבעלים להמתין ולבוא איתו לדינא ודיינא עד שיביא לו את החליפיןו

וטעמו , ל אם ייחד מעות אחרים וזקף את אלו לעצמו מועילאב, ל שאינו יכול לזקוף לקנות לעצמו"שהוסיף על הדין הנ
  .נראה כמו שכתבנו שבאופן זה יכול להחליף את הכסף כי אין קפידא לבעלים בין מעות אלו או אחרים

, ו"ג סק"ר' סי(מ "ונתה. סבר שאי אפשר להתחייב דבר מסוים שאינו בעולם) א"ו סק"ר' וסי, ב"ג סק"ר' סי(ח "קצוה מב
דבר שהתחייב היה קיים השלא יחול אלא אם ) י"סק' ס' סי(אבל כתב , נחלק עליו וסבר שאפשר להתחייב) ב"קו ס"ר' וסי

אבל אם הוא רק ביד מוכר מסוים שיתכן שלא ירצה למוכרו נחשב , מצוי להשיגו בשוקשהיה או , אצלו בשעה שהתחייב
וכן , יוכל לחזור בו לפני שקנהאבל , ההתחייבותעליו  קנה אותו תחולואם לבסוף . ואינו יכול להתחייב לספקוכאינו בידו 
כך חוזר בו ו ,ג שדינו כמשעבד ממון עתידי הנקרא דאקני שהדין שיכול לחזור משעבודו לפני שבא לעולם"כתב בכנה

  .מהתחייבותו

סוף פרשת כי ( והבן איש חי). ג"ק י"ח ס"ל' ב סי"ח(ת חיים שאל "וכן בשו). ב"י מ"שביעית פ(כן כתב במלאכת שלמה  מג 
  ). תבוא
 ).ו"ז סק"תמ' ג סי"ח(תשובות והנהגות  מד
בהלואה כזו שבין שכנים כיון  שם מדין סאה בסאה שלא אסרומ שטרנבוך "הגרומה שהוכיח , ד פשוט"כן נלע מה

יינו וה, מה שנראה כדרך פרעון הלואה ולא בדרך מקח ומתנהל "שאסרו חזהיינו כיון שאינו אלא איסור דרבנן , שמוחלים
אבל לגבי שמיטה לכאורה אינו תלוי בכיצד נראה אלא אם הוא הלואה . למרות שעניינו פרעון אינו ניכר כך לכן לא אסרוהו

  .או לא

כל  שמטתנאינה אותה לא רגילים לנגוש שכי לא התבאר שהלואה , אין מקום להתיר משום שאינו חוב שרגילים לנוגשוו
ו שפעמים כאשר אינו נוגש לזמן רב הלואה אמרפת חנות שמלכתחילה לא היתה כהקרק לענין חוב  ,שאפשר לנגוש אותה

  .ורק בגלל זמן פרעונה, אינה נשמטת
ולא נדחה פרעונה , שסתם שאלה נתבעת מיד) א"ושמ, ג"ע' סי(ע "פ שנפסק בשו"אע )ח"ל' עמ(בחזון עובדיה כתב  מו

י ועוד ראשונים וכן הוא "שהביא את רש) א"ה ה"ן פשאלה ופקדו(יש לפסוק על פי הרב המגיד , לשלושים יום כהלואה
שהטעם לסתם שאלה מיד כיון שהחפץ קיים ביד השואל ויכול להחזירו מיד כל שלא התנה ) א"א סק"שמ' סי(ע "בסמ
וממילא לא ישמטו אם סוף , חזר דינם לסתם השאלה שלושים יום, ואם כך אותם מוצרים שאינם חוזרים בעין, אחרת

  . אחר השמיטה לסוברים כך גם בסתם הלואההשלושים הוא ל

ונראה טעם ספיקו משום שמוצרים משאילים השכנים זה לזה גם , הסתפק בכך) ג"כ' עמ(ובשמיטת כספים כהלכתה 
ל "פ אינם מקפידים על כללי הזמנים שקיבלו חז"עכ, אף שאינם מקפידים זה על זה אם יהיה לזמן ארוך, לזמנים קצרים

אבל החזון עובדיה כנראה סבר שכל עוד לא התנו בפירוש עד מתי הוא הזמן . שאלה שכמותהבסתם הלואה או סתם 
אין בכך הסכמה ברורה ולכן חוזר הדין להיות כסתם השאלה שאינה בעין שדינה , לפרעון למרות שפעמים מחזירים מהר

 .ולסוברים שאינה נשמטת גם זה לא, כהלואה לשלושים יום
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קשה להספיק ללכת לקנותכי חג מטרתה לפרעון לאחר ה
מז

.  

חובות  .ג  סוגי

ערב של חובו

אבל התחייבות זו אינה משום שנחשב , ערב מתחייב כלפי המלוה שאם הלוה לא יפרע יפרע הוא  .כג
וחייב לקיים את , וכיון שחובו למלוה אינו חוב של הלואה אינו נשמט, שהוא לוה מהמלוה והלוה ללוה

על , יהיה הערב חייב לפרוע במקומו, בותו וכשהלוה לא ישלם גם אם תעבור בינתיים השמיטההתחיי
מנת לתבוע את הלוה להחזיר לו

מח
. 

דוץ שלוף  ערב

, ואחראי להחזירו לו, שעניינו שהוא מביא את הכסף מהמלוה ללוה, יש סוג ערב הנקרא שלוף דוץ  .כד
אלא שבדרך כלל אין לכך , וה תשמט ערבותוולכאורה אם ערבותו החלה כשהביא את הכסף מהמלוה לל

והכלל שכל שהלוה אינו חייב , כי אם המלוה לא עשה פרוזבול הרי ממילא חובו של הלוה נשמט, מ"נפק
ואם יעשה פרוזבול או ידחה את זמן פרעון חובו של הלוה מסתבר שאפילו יציין . הערב אינו חייב

 . ובו של הערבבפרוזבול רק את חובו של הלוה יועיל גם כלפי ח
קבלן  ערב

אבל מסתבר שגם לסוברים , הוא הדין בנוגע לערב קבלן שיש בו מחלוקת הראשונים אם דינו כלוה  .כה
כך , שהוא כלוה אין זה אלא למפרע משעה שהלוה היה צריך לפרוע ולא פרע ולא מתחילת ההלואה

המלוה פרוזבול והזכיר  אם עשה, ולפי זה. שכאמור למעלה אם חובו של הלוה נשמט גם חובו של הערב
כי כשיושמט חובו של הלוה יושמט גם חוב , רק את חובו של הערב לא יועיל להשאיר את הלוה חייב

הערב
מט

. 
הערבות שטר את דין לבית מסר  לא

נראה שאם התחייבות הערב קבלן או שלוף דוץ ניתנה למלוה בשטר נפרד ואותו הוא לא מסר לבית   .כו
י שהלווה לשנייםבדומה למ, ערבותו תושמט, דין

נ
. 

מהלוה וגובה שפרע  ערב

הלוה חייב להחזיר לו את מה שפרע עבורו כמי שהלוה לו ללוה , אחרי שהערב פרע במקום הלוה  .כז
ולכן חובו זה של הלוה אל הערב יושמט אם תעבור עליו שמיטה לאחר שהערב פרע, כשפרע במקומו

נא
. 

אוריאל          בנין

גם לדעות שבהלואה בסתם שלא נקבע לה זמן . ל וודאי זמן ההחזרה קבוע ללאחר החג"הנ סברא שבכך לא שייך הספק מז
  . קיח אם חל סוף שמיטה בתוך שלושים נשמט החוב כפי שיתבאר להלן בסעיף , שזמנה מן הסתם שלושים יום

  .ל"עכ, משמט, שמיטהוקודם שפרע הלוה הגיעה שנת ה, ערב שפרע למלוה, ל"ז' ה' סע מח

ולא נחשב משעה שהלוה פרע את חובו למלוה רק שהחיוב של הלוה לערב נשמט ) ז"ל' ב סי"ח(ש "מהרחוכך ביאר דין זה 
ליכא מכל מקום אף על גב שהיה שמעון ערב בעד ראובן ללוי , ל"והביא לכך הרבה ראיות ז. מראש שהלוה ללוה שיושמט

נתיב [וכן נראה מדברי רבינו ירוחם במשרים , עד שיפרע שמעון ללוי] לראובן[ב כהלואה ולא חשי ,לשמעון] של ראובן[חיוב 
שנראה שמעולם לא נעשה מלוה הערב , 'וכו ז"י סימן ס"הביאה הרב ב] נט' ג סי"ח[א "וכן מתשובת הרשב ,]ד"א כו ע"ז ח

  .ל"עכ ,על הלוה לענין שמיטה עד שיפרע הערב למלוה

וכן כתב . שלפני שהערב פרע מותר ללוה לתת לו שכר כיון שעדיין אינו המלוה שלו) ע"ק' ריש סי(כך נפסק גם לענין ריבית 
  ).א"סק(ד "ובחוו) ג"סק(ז "בט
שלא כדברי הגידולי תרומה שנשמע מדבריו שהפרוזבול צריך ) ב"ק' י וולאך עמ"הגר(כך כתב בספר נועם יצחק  מט

והערבות של ערב , כי החוב הוא של הלוה דוקא, ועיל הפרוזבול ללוהומשמע שסבר שלא י, להתיחס למי שיש לו את הקרקע
  .סתם אינה חוב הלואה כך שהפרוזבול ודאי מתיחס לחוב הלוה

, ובערב קבלן נחלקו הראשונים, ש שערב שלוף דוץ דינו כמי שלוה מהמלוה"הביא מהרא) 'א' ע סע"ק' ד סי"יו(י "בב נ
היו צריכים , יטה בערב גם הוא תלוי בנידון האם הערב כלוה בעצמוולכאורה לפי מה שהתבאר ויתבאר שדין השמ

ובערב , ע אם לא נזכר מחמת שבערב שלוף דוץ זה פשוט"וצ, הפוסקים לציין שבערב כזה ערבותו נשמטת ובקבלן מחלוקת
  .קבלן ממילא זו מחלוקת ובכל מחלוקת הדין שאין שמיטה מספק

ו "מישרים כ(ירוחם ' בר וכן הוא. ל"עכ, משמט, רע הלוה הגיעה שנת השמיטהוקודם שפ, ערב שפרע למלוה, ל"ז' ה' סע נא
שגם ) ט"מ' סי' ד סי"גיטין פ(וכן בים של שלמה , )ט"נ' ג סי"ח(א "מתשובת הרשב) ז"י' סע(א "בשם גאונים וכן ברמ) ד"ע

ובתומים . ך כמלוה ונשמטחובו נהפ, אם הערב לא לקח מהמלוה שטר חוב כשפרעו כדי לחזור לתבוע את הלוה לפרוע לו
  .ל"עכ, והרי הוא לוה שלו ומשמט, הרי לו על הלוה חוב, כיון שכבר פרע, ל"כתב ז) ב"ק י"ס(
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הוצאות ומוציא ערב

, ו של אחר הוא בעצם מלוה לאחר את הכסף לצורך הפרעוןל שהפורע את חוב"נראה מהשיטות הנ  .כח
גם אם הפורע לא היה ערב משעת ההלואה רק כעת ביקש ממנו חבירו שיפרע את החוב במקומו ויחזיר 

ההתחייבות הזו להחזיר לו היא כפרעון חוב הלואה ונשמט כהלואה, לו
נב

ושלא כדעת החולק שההחזר . 
כחוב הלואה אלא הוא כשכר פועל למי שמוציא הוצאות עבור חבירו אינו

נג
ולפי זה כל מוציא הוצאות . 
למרות שהוציא עליו את , נחשב מלוה למי שהוציא את ההוצאה עבורו וחוב החזר ההוצאות נשמט

או יורד לשדה , הוצאה בלי שביקשו כיון שברור שנוח לו בכך כאילו ביקשו כגון שהצילו מהיזק ודאי
חבירו והשביחה

נד
. 
הא חברת שראיתשלום

וההסכם עם חברת האשראי שהתחייבה לאותו בעל עסק להעביר את , שילם באשראי על רכישה  .כט
גם החוב שלה נחשב תשלום דמי , כיון שהתחייבות זו היא לשלם דמי מקח, התשלום במקום הלקוח

מקח שאינו נשמט
נה

. 
החובות צירוף

ומעבירה לבית העסק  ,חברת האשראי קודם מצרפת חובות של כמה לקוחות שקנו שםלכאורה כש*  .ל
כי  ,לא' העיהיה תלוי דין השמיטה בביאור דין זקיפה שהובא בבניין אוריאל , תשלום אחד עבור כולם

אבל אם משום , מלוה מצרף את החובותאם משום שהסיכום מעיד על תחילת תביעה זה שייך רק כשה
אז לוה שגם לוה וגם קנה שיצרף חובותיו , יה להם כחוב נפרדשהחובות ביחד אין להם את שם החוב שה

לא מסתבר שצירוף , אבל כשכל החובות הם תשלום דמי מקח למוכר אחד, אולי יהיה בכך שינוי השם
שיעשה הלוה יחשיב אותם חוב אחר ולא יושמט

נו
. 

אוריאל          בנין

ואסור ללוה לתת לו מלבד החזר הקרן , שמשעה שפרע נחשב כמלוה של הלוה) ע"ד ק"יו(וכך נראה מהפוסקים לענין ריבית 
  .אר עוד להלןוכפי שיתב, עוד תוספת על פרעון זה שפרע בשבילו

ולא , שתביעת הערב מהלוה היא כתביעת פרעון הלואה א הלשון"וברשב, א"מהרשב) ג"י' סע(א "מקור דברי הרמ נב
  . התבאר שזה דווקא כשהחוב נוצר מחמת פרעון חוב שהיה בבסיסו מלוה אלא כל מעשה פרעון לחבירו נחשב שהלוה לו

אלא אפילו , חמת מה שנתחייב לו בשטר החיוב שחייב עצמו לו ולא עודמ, נתחייב לו שמעון, דתכף שפרע זה קבלנותו, ל"ז
אינו גובה , וחזר עליו כמלוה, מחמת שפרע ממון מלוה עליו, כל שפרע מחמתו נתחייב לו, אפילו הכי, לא כתב לו שטר חיוב

כיון דמלוה דבתר , ה ללוהומלו, ולאו דוקא קבלן דנעשה כלוה מן המלוה, אלא מבינונית כמלוה, מן הדין מן העידית כמזיק
ואם כן משמט הוא החוב , שונהוחושבין אותו כמלוה ללוה משעה רא, ל מסכימין לכך"מכל מקום הם ז, 'וכו קבלן אזיל

ונעשה לו , וחייב לערב, חוזר על הלוה כמלוה, לפי שמשעה שפרע, שהוא משמט, כן נראה לי, םסתאלא אפילו בערב  ,בידו
  .ל"עכ, ומשמט, כמלוה על פה

 .ל"עכ, נתחייב לו הלוה בתורת הלואה אותו סך שפרע בעבורו, דמיד שפרע בשביל הלוה, ל"ז) ג "ק י"ס(ע "וכך כתב בסמ
הרי זה בדיוק החילוק בין מלוה על פה , וגם אין סברא כיצד יכנס תחתיו, ולא כתב נתחייב כי הערב נכנס תחת המלוה
  . למלוה בשטר שלקח הערב מהמלוה כשפרע

, ומלוה על פה הוא ל חובהערב עתה נעשה בע, ל"ז) ה פריעת"ד. ד"קע(ם "שהפנה לעיין ברשב) ו"ק ט"ס(א "ה מהגרוכך נרא
, ולא להגדיר את החוב כחוב של הלואה דוקא, פ שאין זו ראיה כי שם עיקר הדין לומר שאינה מלוה בשטר"ואע .ל"עכ
  .א פירש את טעם השמיטה בהחזר לערב"פ מוכח שכך הגר"עכ

, החוב של הלוה לערב אינו כחוב לגוי ונשמט, שבערב שפרע לגוי) שם בהמשך הדברים(א "מוכח גם מהדין שפסק ברמ וכך
  .משמע שהוא חוב נפרד

י שחובו של הלוה לערב כחוב "ן שמ"החותם אביגדור בן יעקב זק) פ"ק' סי(ח אור זרוע "כך כתב המשיב בתשובת מהר נג
הביאו  .גם לענין ריבית שלא אסרו אלא בערב קבלן ולא בערב ואפילו לאחר שפרע ויתכן שסבר. הקפת חנות שאינו נשמט

   .לכן אין לומר קים לי כמותו, ע לא פסק כמותו"ל וגם השו"וכתב שאשתמטיה דברי הגאונים הנ) ג"י' עמ(בחזון עובדיה 
ואה והעבירה ללוה בשעת ואי אפשר לומר שדנו את הערב לענין זה כערב קבלן כאילו למפרע נחשב שקיבל את ההל נד

ואם כך לא היה דומה לכל מוציא הוצאות שלא בדבר . על תנאי שלא יהיה דינו כמלוה עד שיפרע את החוב, ההלואה
א בערב הפורע "וכך עולה ברור מדין הרמ, כי כאמור התפרש בכל המפרשים שדינו כמלוה בשעת הפרעון למלוה. הלואה

  . סא' לגוי שהתבאר בהע
  . א"י סילמן שליט"כך שמעתי גם מהגר נה
כי למעשה כל , אין זה שולל את הגדרת זקיפת מלוה, דף הסיכום פרטי כל רכישה והחיוב לצידהב פ שמפורט"ואע נו

. כי הסכום אמור להגבות כסכום כולל לכל סוגי הרכישות, וגם שמם כבר אינו רלוונטי, סכומי הרכישה באו לכלל תביעה
ושמא גם לדעה זו זה , לא דיברו דווקא כשלא מציין על מה מצרף את החובות, וגם הפוסקים שצירוף חובות נחשב זקיפה

ואמנם יותר מסתבר דין זה לסוברים שמהות זקיפה היא מה שבא לכלל . שינוי מסוים בשם כשתובעים את כולם ביחד
ע כי כאן זה ספק "וצ, ואולי מספק, ומשמע שחשש לכולן, א לא חילק בין השיטות"פ הרמ"עכ. ולא השם השונה, תביעה

  .קנא ועיין עוד להלן בסעיף . אם זהו חוב כלל שחלה עליו השמיטה
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מהלקוח החברה  גביית

היא גובה מחשבון , ך החודשלאחר שהחברה שילמה על הקניות של הלקוח לבתי עסק שונים במש  .לא
וחוב זה , גבייה זו נעשית בדרך כלל ביום מסוים בחודש. הבנק שלו את הסכום הכולל ששילמה עבורו

והן כשביצע רק קנייה , הן כשמצורפים כמה תשלומים שביצע, של הלקוח לחברה הוא חוב הנשמט
וחוב הלוה להחזיר לו את שפרע  כי היא לא מכרה לו מקח אלא שילמה עבורו כעין ערב שפורע חוב, אחת
נשמט

נז
. 

בנוגע  מח תבאר בסעיף ייש את צד ההיתר ש, אמנם גם בחברות אשראי כיום שרובן ככולן חילוניות  .לב
 .לבנק

י כי החברה משלמת לבית העסק מיד לפנ, אבל במציאות בדרך כלל לא שייכת שמיטה בתשלומי אשראי
ומהלקוח גובים את התשלום גם כן בתאריך קבוע שהוא או לפני השמיטה ובסופה כבר אין , השמיטה

כפי שיתבאר , או שהתאריך יוצא לאחר השמיטה כך שבסוף השמיטה לא חל עליו דין שמיטה, חוב
קט בסעיף 

נח
.  

והחוב נדרש , והן של חברת האשראי מהלקוח, ה הן של בית העסקאבל אם בגלל בעיה כל שהיא בגביי
  .דין החוב להשמט בסוף השמיטה, מיידית

חוב שטר  קנה

בכל חוב הלוה משועבד בשעבוד הגוף למלוה וגם נכסיו משועבדים בשיעבוד נכסים שמהם יכול   .לג
רק את שעבוד הוא מוכר איתו לרוב הראשונים , וכאשר המלוה מוכר את שטר חובו, המלוה לגבות

לכן . אבל שעבוד הגוף של הלוה נשאר כלפי המלוה המוכר, דהיינו את הזכות לגבות מהנכסים, הנכסים
וזכות הגבייה כעת בידי , הלוקח צריך לעשות עליו פרוזבול כיון שעניין הפרוזבול מסירת החובות לגבייה

ואם הלוקח לא עשה פרוזבול הפסיד לעצמו. הלוקח בלבד
נט

כר אינו יכול לעשות עליו ומשמע שהמו, 
פרוזבול לאחר שמכרו כי אינו יכול למסור את זכות הגבייה שאינה שלו

ס
. 

לו חייב שישראל חוב שטר מגוי  קנה

וכמוהו דינו של יהודי שקנה ממנו את שטר חובו שאינו נשמט, חוב שחייבים לגוי אינו נשמט  .לד
סא

. 

אוריאל          בנין

 .כז כפי שנפסק לעיל בסעיף  נז
 ).ד"צ' עמ(בצדק בספר בנטעי גבריאל כתב כך  נח
עצמו בשהלוקח פשע , אין הלוקח חוזר על המוכר, מוכר שטר חוב לחבירו ואחר כך עברה עליו שמיטהה, ל"ח ז"ל' סע נט

  . שהאחריות לעשות פרוזבול היא על הלוקחע "השודברי משמעות  .ל"עכ, שלא עשה פרוזבול

ד אליו כפי שנפסק כיון שעיקר הפרעון מיוע) ד"ק ס"ס(א "כתב הגר, והטעם שיכול לעשות פרוזבול למרות שאינו בעל החוב
  ). ז"ט' ו סע"ס' סי(ע "בשו

שהפרוזבול אינו כולל אלא חובות פ "אע, לפני שמכר יועיל לקונהשעשה המוכר שגם פרוזבול ע "עוד עולה מדברי השו
כי גם , אבל זה אינו. חוב זה לא היה יכול לגבות כי כבר מכרוו, יכול לגבותם ומסרם לבית דיןשבתום השביעית היה 

אבל כיון שבשעה שעשה יכול היה לגבות , גובה הוא גובה מכחו של המלוה המוכר ששיעבוד הגוף נשאר אצלו כשהלוקח
ואת הזכות הזו מכר , יכול היה לעשות פרוזבול ולגבות את החוב לו היתה עוברת עליו השמיטה והיה צריך לגבותו כעת

  .לד עיף כפי שיתבאר בס, והקונה גובה מכוחו, ראשון לשני עם מכירת השטר
בשיח אמונה  וכתבעוד ו. ד אין מקום לחשוב אחרת"ולענ, כתב כן בלשון מסתבר )ב"קי' עמ( שמיטת כספים כהלכתהב ס

. בשם זיו הים שאם לאחר שמכר את החוב מת המלוה הלוקח אינו צריך לעשות פרוזבול כיון שגובה מכח היתומים 506
והוא גובה , פרוזבוללהם יש כיון שבית דין אביהם של יתומים נחשב שמלוה כל הגבייה מכח היתומים וכוונתו שכשמת הו

   .מכוחם
כמו ששנו . והלואת הנכרי ואפילו גר תושב אינה בת השמטה לא מהם לנו ולא להם ממנו )ט"סימן תשס(א "כתב הרשב סא

ק לענין חוב שהגוי חייב לישראל שלא נאמר בו לא יגוש ושם בספרי דרשו ר. ל"עכ, ו את רעהו משמטת"סיפרי דברים טשם 
א הבין שהוא הדין "והרשב .ל"עכ, פרט לגר תושב, ואת אחיו. פרט לאחרים, את רעהו לא יגוש, ל הספרי"כי אינו רעהו ז

  .להפך

וב לגוי לאחר כי משמעות הדבר תהיה שחייבים להחזיר ח, ע לא פסק דין זה בפירוש שחוב שחייב לגוי אינו נשמט"וגם בשו
, כי אם הגוי יתבע את הישראל לפרוע את חובו, ואולי משום שהפקעת הלואתו מותרת אין הלכה זו פסוקה, השמיטה

ואם לא יתבע אותו באמת הישראל אינו , ממילא הישראל לא יוכל להשתמש ממנו בטענת שמיטה גם אם היתה משמטת
  .אתואלא מדין הפקעת הלו, ולא מדין השמיטה, חייב לפרוע
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לגוי  ערב

חובו של חבירו כלפיו , ים והוצרך לשלם במקומואם ערב על חוב של חבירו לגוי או לבנק של גוי  .לה
נשמט

סב
. 

דר בשעבוד שני של  נתן'פרוזבול

, יכול הראשון לגבות מהשלישי, והשני לשלישי או להפך בסדר ההלואות, אדם אחד הלוה לשני  .לו
נראה , ואם השני עשה פרוזבול והראשון לא עשה ועברה שמיטה, כשלא היה לשני במה לפרוע את חובו

יה תלוי בחקירה אם החוב של השני עבר מתחילה לראשון וכיון שהראשון לא עשה פרוזבול שדינו יה
 . חובו נשמט או שלא עבר וכיון שיכול היה השני לגבות גם הראשון יגבה אגבו

נראה שלכל הדעות , ח"ואם השני הלוה את כספיו של הראשון שהוא אחראי עליהם כעין מנהל גמ  .לז
כלול בו גם את החובות של הראשוןיועיל הפרוזבול של השני כשי

סג
. 

אוריאל          בנין

, ל"ז) ז"י' סע(א "נמצא דין זה בא לידי ביטוי רק כשישראל אחר קנה את החוב מהמלוה הגוי ולכן רק באופן זה הביאו הרמ
 ,שמטתואין השביעית מ, על חבירו, ולכן מי שקנה שטר מן העובד כוכבים. הרי הוא כעובד כוכבים, הבא מכח עובד כוכבים

   .ל"עכ

ופרע לעובד , כן מי שערב בעד חבירו נגד עובד כוכבים, ל"שפרע את חובו של הישראל לגוי ז ועל דרך זו פסק גם בנוגע לערב
אף על , משמטת, אבל בלאו הכי ,אין השביעית משמטת, ו באותו השטרולקח השטר מן העובד כוכבים ותבע חביר, כוכבים

  .ל"עכ, )]ט"נ' ג סי"ח[ א"בית יוסף בשם הרשב(פי שפרע לעובד כוכבים בשבילו 

, אלא להפך, ותימה שבספרי לא דרשו שם שחייבים להחזיר לגוי). ח"מ' ד סי"גיטין פ(והביאו להלכה בים של שלמה 
  .ע לא נזכר דין זה בפירוש שחייבים לפרוע לגוי"וגם בשו. שאפשר לנגוש את הגוי

ע שלא מקילים "גם לשו) ח"ק ל"ה ס"מ' סי(ע "או כפי שכתב הסמ, א שכל הבא מכח גוי דינו כגוי"או לרמ, וטעם דין זה
כיון שלא מתירים לו להפסיד , כאן כן דינו כגוי, לקונה כדיני הגוי כגון להתיר לו לפתוח חלון מול שכנו כפי שהגויים עושים

הלוה היה חייב גם לגוי רק שמרוויח שנשאר החוב ולא , כי בהלואה שקנה מהגוי, את הישראל יותר כפי הנזק בפתיחת חלון
  .צל הגוי לא היה נשמטנשמט כשם שא

שכיון שהמלכות אינה , בנוגע לפסולי השטרות) שם(ונראה כוונתו כמו שכתב . ע או משום דינא דמלכותא"עוד כתב בסמ
. גם הבא מכח הגוי יכול לגבותם כי את החוב שקיים גובה, ל"פוסלת את השטרות בדברים העלולים לזיוף כפי שפסלו חז

  .רק שנפסק שאינו נשמט, כך בשמיטה גובה את החוב הקיים

דהיינו שכשקנה הלוקח שטר חוב שהיה , ונראה שדין זה מתבסס על הדין של מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו
  . וממילא הוא הדין אם קנה מלוה שבעל פה. גם ללוקח הוא חייב לפרוע, הישראל חייב לפורעו

כי דין ערב לגוי כשלוה ישראל ופרע , זה אינו. שבעל פה נשמט חובו שאם קנה חוב )'ט' סע(וזה שלא כפי שכתב ערוך השלחן 
, משום שהחוב של הלוה לערב הוא חוב חדש ביניהם כאילו הערב הלוה לו, הערב את חובו לגוי נשמט החוב של הלוה לערב

של הגוי גם אם זה  מה שאין כן כשקנה את החוב. ואינו קשור לחוב לגוי שהיה פטור משמיטה, כפי שהתבאר לעיל בדין ערב
א דיבר בלוקח שטר "א והרשב"וכך מפורש ברשב, ולמעשה גובה מכח הגוי שחובו לא היה בתורת שביעית, חוב שבעל פה
  .וגם לא מצויה קניית מלוה שבעל פה רק במעמד שלושתן, האמור בשאלה

בא מכח גוי אינו זוכה שאף אם ה) ט"ק י"ס(הטעם כמובא בתומים ) ב"רפ' ב סי"ח(א "ובתשובה אחרת כתב הרשב
כל חוב שאין , ל"ז. והלוקח מגוי תחילתו בפטור, שונה דין השמיטה שצריך להיות מתחילה בדין שמיטה, למעלותיו
  .ל"עכ, עד שיזקפו במלוה, וכמו הקפת חנות, שביעית משמטתוהאף בסופו אין , דין שמיטהמתחילתו 

ע ששם הבא מכח "ויודה השו, ח את השטר מהגוי לא נשמט חובוולשיטתו זו הוצרך התומים להוסיף טעם מדוע בערב שלק
  . כי הלוה הכניס אותו לערבות מרצון, גוי מקבל גם את מעלותיו

א מודה שאין איסור ריבית לתת לערב "כי גם הרשב, א"לא שייך טעמו של הרשב, אמנם לדברינו במלוה על פה שפרע הערב
ולא . כך שהלואתו אינה שייכת כלל לפטור של הלואת הגוי, הלוה לישראלמוכח שאינו לוה רק משעה שפרע כ, לפני שפרע
שם אין שמיטה כי תחילתו היתה , א את טעמו אלא לפי האמת כשלקח את שטר החוב של הגוי ובא מחמתו"כתב הרשב

  . בפטור

, ט"שובה תשסא בת"ונראה שלא עיין אלא ברשב. משמע שזהו כחו, א משמע שכחו משום שבא מכח הגוי"וגם לשון הרמ
ע וכפי שביארנו שהוא "ושם מפורש כמו שכתב הסמ, א לדין ערב"שהוא מקור הרמ) ט"נ' ג סי"ח(א "ולא ראה את הרשב

שזהו חוב חדש שהלוה התחייב לו על , להבדיל מערב שפרע. משום שלקח את החוב מהגוי לקח את החוב לגבות כמותו
לדעת התומים הדין אינו כערוך השלחן הקונה שטר או מלוה על פה מהגוי פ גם "ועכ. ואינו קשור לחובו לגוי, שפרע עבורו

  .אין בו שמיטה
ולקח השטר מן העובד כוכבים ותבע , ופרע לעובד כוכבים, כן מי שערב בעד חבירו נגד עובד כוכבים, ל"ז) ז"י' סע(א "רמ סב

בית יוסף (פרע לעובד כוכבים בשבילו אף על פי ש, משמטת, אבל בלאו הכי, אין השביעית משמטת, באותו השטר חבירו
ונעשה הלוה חייב לו פרעון , וטעמו כפי שהתבאר שכשערב פורע הוא מלוה ללוה .ל"עכ, )ט"נ' ג סי"ח( א"בשם הרשב

  .בלי קשר להלואה שלוה מהגוי, הלואה
 .664' ש הע"א כפי שהובא במשנת הגרי"וסמך על כך הגריש) ד"כ' ת אהלי יעקב סי"בשו(ש "מהריק סג
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ראשון של  פרוזבול

יגבה הראשון את חובו מהשלישי , יש מי שסברו שאפילו אם השני לא עשה פרוזבול והראשון עשה  .לח
גם כשעברה עליו שמיטה

סד
נתן שהחוב של השני על השלישי עובר ' ונראה טעמם משום גדרי שעבוד דר, 

אבל אינו מוסכם, לכן פרוזבול של ראשון מועיללראשון והוא נעשה בעל חובו של הראשון 
סה

 . 
אבל אפשר להצדיק דין זה לכל הדעות מהלכות שמיטה וכמה אפשריות קיימות ולא מצאתי שדיברו 

  : בכך

זכות הגבייה היא רק של הראשון , כיון שאסור לשני לנגוש את חובו כשאין לו נכסים לפרוע לראשון' א
  . ועיל לולכן הוא אחראי לעשות פרוזבול ומ

אין שמיטת חובו של שני משמטת , יתכן שמשום ששמיטה של השני אינו נוגעת לזכותו של הראשון' ב
חובו של ראשון

סו
.  

אוריאל          בנין

, ק ועשה אחר כך פרוזבול'מי שקיבל צשלכן פסק ש) 674' הע ש"משנת הגרי(א לפי מה שהובא בשמו "הגרישכך דעת  סד
כגון שהפקיד , גם אם בעל החשבון לא עשה פרוזבול על כסף זה שהפקיד ,ק'בעל הציוכל למשוך את הכסף מחשבונו של 

  .שבון לאחר שעשה את הפרוזבול שלולח

ק תובע ישירות את 'נמצא מקבל הצ, ק'החשבון חייב למי שנתן לו את הצ ובעל, חייב לבעל החשבוןכי הבנק , והטעם לכך
  .ק עשה פרוזבול'לכן די שמקבל הצ, נ"א דרהבנק בשעבוד

  .ולא הביא סמך לדבריו) ה"רמ' א עמ"ד נתיבות חיים ח"באוצר המשפט של ביה(א פוזן "וכך כתב הגר

שגם אם אין לשני , לענין פרוזבול שנכתב רק על קרקע) ב"י ה"שביעית פ(הירושלמי ואולי למדו דינם ממה שנפסק על פי 
גם כשהשני לא , וסברו שמבואר כאן שהראשון עושה פרוזבול על החוב שהשלישי חייב. קרקע רק לשלישי מועיל הפרוזבול

  .עשה

כדי שהראשון יגבה את חובו של שכן התנאי שתהיה קרקע ללוה מדבר על פרוזבול שמועיל , אבל לכאורה אין זו ראיה
זה פשוט לטעם שלא תקנו לכתוב , וגם מגדרי דין קרקע מוכח שאינו מצד שהשלישי בעל חובו, ולא של השלישי, השני

לכן , פרוזבול אלא כשיש ללוה קרקע הוא כדי שיהיה זה חוב השכיח כי מלוים בדרך כלל למי שאפשר לגבות מקרקע שלו
כמו שמועיל שיש , גם אם חובו הישיר עדיין כלפי השני, מספיק סיבה שיסמוך עליה הראשוןגם אם יש לשלישי קרקע זו 

  .קרקע לערב

, אדרבא משמעו שהוא כגבוי לשני ועל ידי כך נחשב שיש לו קרקע, ובין לטעם שהצריכו קרקע כדי שיחשב כאילו החוב גבוי
אבל הרחיבו אותה לכל קרקע , ין זה אלא שורש התקנהוא, כי הקלו בכך הרבה, ובכל אופן ברור שאין ראיה מדיני הקרקע

  . למרות שודאי לא יגבה חובו על ידי קרקע כל שהיא, שלכן אפילו קרקע כל שהיא מספיקה, שהיא

שכתב הטעם שאפשר לכתוב פרוזבול כשיש לשלישי קרקע משום ) ה תנו"ד. ז"גיטין ל(י "אבל קצת משמע כדבריהם בנמוק
ואם כך מסתבר , משמע שמתיחס לשלישי כבעל חובו של ראשון. נו אפילו כשיש נכסים לשנישהראשון יכול לגבותה ממ

אבל כיון שכפי שציין . והראשון יוכל לגבות מהשלישי גם כשהשני לא עשה פרוזבול, שגם פרוזבול של ראשון יועיל כלפיו
, כל אופן עובר חובו של שני לראשוןמשמע שסבר שב, כתב כן משום שסבר שאפילו יש לשני נכסים גובה הראשון מהשלישי

משמע , ע שהראשון אינו גובה אלא כשאין נכסים לשני"אבל לפי מה שנפסק בשו, ולכן לשיטתו יועיל פרוזבול של ראשון
  . אין הכרח וכפי שהתבאר, ורק כשאי אפשר לגבות ממנו גובה מהשלישי, שעיקר החיוב הוא כלפי השני

של הראשון והשני נעשה כמו זר נעשה השלישי בעל חובו שמיד  )'וה' ב' א ק"סו "פ' סי, ה"ה סק"פ' סי(ח "קצוהכתב  סה
לא השפיע על חובו של השלישי וכשאחר כך עברה השביעית . של הראשון גם כלפי השלישיועיל הפרוזבול לכן י, להלואה
   .כמו שאם השני היה מוחל את חובו לא היה מפסיד הראשון, לראשון

לכל הדעות כי יש הסוברים שהשני נשאר בעל חוב של השלישי והוא עיקר סיבת החוב והוא , מוכרחאבל פירוש זה אינו 
ואף , אינו כפוף לבית דין שלא מסר להם פרוזבול ועד שבית דין יקבע לפרוע לראשון עדיין השני נחשב בעל חובו לענין פרעון

  .ראשון ואפילו שהגיע זמן פרעון חובו של, לענין מחילה השני יכול למחול

לא נתנה לו התורה אלא זכות לגבות ו, והבאנו לעיל בדיני שעבוד דרבי נתן שכך העיקר להלכה כפי שכתבו הרבה פוסקים
עד שלא גבה המלוה הראשון את ו, אבל אינו הלוה רק של הראשון, כלשון הפסוק ונתן לאשר אשם לומהלוה של הלוה שלו 

מלפרוע התורה פטרה את השלישי ואם בסוף השמיטה . איבד את שמו כמלוה כי לא, אם השני גבה אין זה גזל בידוחובו 
לכן לכאורה , והשלישי אינו חייב נשמט חובו של השניכיון ש, כיצד יבוא המלוה של המלוה ויטען אתה הבעל חוב שלי, לו

  .עשהלא ] השני[אם המלוה שלו ] השלישי[כלפי החוב של לוה הלוה ] הראשון[ לא יועיל הפרוזבול שלו
וגם לשיטה שגובה את חובו אגב חובו , יש לומר שדין השמיטה מטיב עם הראשון ומזכה אותו על סמך הפרוזבול שעשה סו

שאם כך פשוט שהאיסור על השני לגבות , וזאת או משום שכל דין שמיטה הוא איסור על הגברא, של השני לא יושמט החוב
  . אינו מהווה סיבה לאסור גם על הראשון לגבות

יש לומר שלא מפקיעה אלא חוב הנוגע , שמחמת איסור הנגישה התורה מפקיעה את החוב, לא גם לפי הדעה העיקריתא
השמיטה לא תפקיע את זכותו אם , אבל כאשר החוב נוגע לעוד אחד שזכאי לנגוש אותו. לאותו מלוה שאמור ליגוש אותו

 פ שלא עבר אליו שעבוד הגוף ונשאר אצל המלוה"אע, לשדי שהלוקח עשה פרוזבו, בדומה ללוקח שטר חוב, עשה פרוזבול
 .נתן שיש לו גם שעבוד הגוף על השלישי' כל שכן בשעבוד דר, לג וכפי שהתבאר לעיל בסעיף 
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וגם , זכות גם למסור את זכות הגבייה לבית דין, כיון שלמעשה הראשון רשאי לגבות במקום השני' ג
או , ת פרוזבול אם כמוסר שטרותואולי תלוי דין זה בהגדרה של תקנ, השני מסר לו חובו לשם כך

יב שהפקירו את חובו כפי שדנו להלן בפרק 
סז

 . 
ע רק במקום שאין לשני ממה לפרוע"נתן נפסק בשו' אבל כל דין שעבוד דר  .לט

סח
.  

השמיטה בשעת נכסים היו

פילו כשהגיע זמן ל סבר שמועילה מחילת השני את חובו של השלישי בשעה שיש לו נכסים א"מהרש  .מ
אם ל "מהרשויש לדון לדעת . ך סבר שמשום כך לא תועיל מחילתו"והש, הפרעון לא היה לו ממה לפרוע

תחול השמיטה כשיש לשני נכסים בסוף השמיטה ואחר כך לא היה לו ממה לפרוע
סט

. 

ושותפויות  .ד  בנקים

לבנק הפקדה

טוי זה מטעה כי הלכתית אין כאשר אדם מכניס כסף לחשבון הבנק זה נקרא בימינו הפקדה ובי  .מא
כי כל שהכסף ניתן לשני שיהיה שלו לעשות בו כרצונו ויחזיר , לכסף זה דין פקדון אלא הלואה לבנק

שייך בו דיני לכן , והיה נחשב פקדון רק אם אותן מטבעות היו חוזרות, כסף אחר במקומו דינו כהלואה
 .נג בשונה מכסף שניתן בפקדון שיתבאר דינו בסעיף , שמיטה

זכות  יתרת

עליו שמיטה נשמט הועברביתרת זכות בנק שהיה חשבון יש הסוברים ש  .מב
ע

בנקים שעשו היתר ו .

אוריאל          בנין

 המוסר שטרותיול "ז) ו"ט הט"שמיטה ויובל פ(ם "כך משמע יסוד ההיתר במוסר שטרותיו לבית דין לשיטת הרמב סז
. ל"עכ, אינו נשמט שנאמר ואשר יהיה לך את אחיך וזה בית דין תובעין אותו ,"אתם גבו לי חובי זה"לבית דין ואמר להם 

ואם כך יש לדון כאן שהתורה אמרה . החוב לא יושמט, הרי שכל שהחוב נמסר לידי אחר שעליו לא צריכה לחול שמיטה
כי , למעשה אין בכך חסרון, ם אם נחשיב שגובה את חובו של השנישהראשון תובע את השלישי על ידי מסירת הפרוזבול ג

  . ואין עליו איסור גבייה, את זכות הגבייה שלו מסר לבית דין ומעתה התירו לו לגבות
  . ל"עכ, אין בית דין נזקקים להוציא מזה ולתת לזה, אם יש לו במדינה זו נכסים, ל"ז) 'ב' ו סע"פ' סי(ע "שו סח

אלא שמשום , נתן לראשון על השלישי גם כשיש לשני נכסים לפרוע' לחלוק ולומר שיש שעבוד דר) ה"סק(ך "ואף שכתב הש
ולכן כשיש נכסים לשני יכול , ל שאם יש איזה רווח לשלישי שלא יגבה ממנו אלא גובה מהשני"תיקון העולם אמרו חז

  . ולמה יגבה ממנו הראשון, לשלישיורווח , גם לשיטתו יש לדמות את השמיטה לסוג מחילה, אם כך. למחול לשלישי

  . מונח שכוונתם במקום שאין נכסים לאמצעי, נתן' ל לא חילקו בכך כי בכך שאמרו דינם בנוגע לשעבוד דר"והרבנים הנ

והיסודי , נתן' אין זה אלא לאחר שקבענו שמתקיימים התנאים של שעבוד דר, ח שהחוב עובר לראשון מיד"כי גם לקצוה
נתן לא עובר לראשון החוב של השני ' כי כשיש לאמצעי נכסים שאין שעבוד דר. ה לפרוע לראשוןבהם שאין לשני במ

  . והראשון יכול לגבות את חובו מהשלישי, לראשון

ויגבה , עדיין מסכים שלטובת השלישי אין שעבוד עליו, נתן' ך שסבר שאפילו כשיש נכסים לשני יש שעבוד דר"וגם לש
  . והראשון יגבה מהשלישי, שמיטה היא טובת השלישי ויושמט חובוגם , אם כך, הראשון מהשני

ל לא מועילה מחילה של השני לשיטתו שהבין כפשטות לשון הראשונים שכשיש "כתב לבאר מדוע למהרש) שם(ך "הש סט
היו  ורצה לומר אף שבשעה שמחל לו, ל מיירי השתא שאין לו נכסים עכשיו"ואפשר מהרש, ל"נתן ז' נכסים אין שעבוד דר

וכיון דהשתא לית ליה נכסי לא שייך , נתן כל נכסיו עד שישלם לו' אינו יכול למחול כיון שמשועבד לו מדר, לו נכסים
שיעבודו של הראשון על השלישי אמנם , ואולי כך גם הוא יודה, ל"ך במהרש"דהיינו שלפירוש הש. ל"עכ ,תקנתא דרבנן

אבל , חכמים שלא יהיה סתם הפסד לשלישי כשאפשר לגבות מהשני מאפשר לשני למחול כשיש לשני נכסים משום תקנת
ולפי . וכל המחילה יכולה להיות כשיש נכסים זה רק על תנאי שבסוף השני יפרע, זה רק אם אכן בפועל הגבה השני את חובו

, שה ראשוןולא תועיל השמיטה לשמט את חובו של הראשון על השלישי נגד פרוזבול שע, זה לא תהיה שמיטה יתירא מכך
כי על , כי אינו נשמט אלא עד כמה שיש לו תועלת לא על חשבון הראשון, רק משום שכלפי השני חובו של שלישי נשמט

  . חשבונו לא תקנו ונשאר דין תורה שהוא משועבד ישירות לראשון

א נתנו תקנתם ול, ודין השמיטה תלוי בו, ובפשטות אם יש לשני הפשט שהוא הבעל חוב, אבל כל המהלך הזה מחודש
אבל הוא לשיטתו יכול , ך"ל כתב כך הש"ורק להעמיד בדוחק את דברי מהרש. לחילוקים והתנייה לפי התוצאות לבסוף

וכך נקט . וממילא הוא הדין בשמיטה נשמט כבר החוב, לסבור שמועילה המחילה גם אם בסוף לא היה לשני ממה לשלם
  .)ד"כ ק"ס' ע' סי(ש שם "הב
א שאי אפשר לגבות מהבנק את יתרת הזכות לאחר השמיטה אם לא "כמה מקומות שדעת הגרישו בכתב בשיח אמונה ע

ימשוך מהחשבון את יתרת  לא ק'צשלכן מקבל ה) ג"קנ' עמ(א "כתבו בשם משנת הגריש 54' ובהשלמות בעמ .עשו פרוזבול
מהכספים שנשמטו וזכה בהם  יש לחשוש שמושךכיון ש, ה אם בעל החשבון לא עשה פרוזבול"מיד לאחר ר הזכות שבו

) ו"ל' סע(ע "כפי שנפסק בשו, ואסור לקחת פרעון חוב לאחר השמיטה גם אם הלוה נותן, ואינם של בעל החשבון בנקה
כתב ו. עד שיש לשער שבעל החשבון הספיק להפקיד לחשבון כסף אחר ק'צאלא ימתין לגבות את ה, ו והתבאר לעיל בסעיף 
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אינו נשמטלכן חצי עיסקא כתבו הפוסקים שדין מחציתו כפקדון 
עא

שאר דיני  ה בפרק  ועיין עוד להלן. 
בסוף  סגורהיה כאשר הכסף לגבותם תר יה קטז ובסעיף , קים'בענין הצ ללקוחותשמיטה בין הבנק 

 .שלא ניתן למשיכה השמיטה
ותשלומירושכמ  ביטוחת

נהפך לכסף הלואה מבעל , אפילו אם הכסף שנכנס לבנק הוא קיצבת ביטוח לאומי או משכורת  .מג
החשבון לבנק

עב
. 

 חסכונות

כספים אלו כאמור בדרך כלל , ת שההורים או גורמים אחרים נותנים במתנה לבנםישנן חסכונו  .מד
ל כשמפקידים אותו בבנק בעצם מלווים אותו לבנק על מנת שהפרעון יהיה "נהפכים לכסף שהגורמים הנ

מבחינתם זו הלואה לכל , לאותו מקבל שעל שמו החסכון וכיון שאין לבנק קשר ומחויבות לאותו גורם
שמטדבר והוא נ

עג
 . 

חוק פי על ילד לכל  חסכון

ל ילד כעבור להעביר מביטוח לאומי לקופת גמל בחוק קבעה לאחרונה התחדש סוג חסכון שהמדינה   .מה
ויש שסברו , לימודים וכדומה, שיהיה לו במה להתחיל את החיים, יוכל משוך אותו 18שבגיל  ,18עד גיל 

ומלוה את את הכסף מלוה אחד  ל לגבות בכךיכונחשב ש, כיון שהוא יכול להעביר אותו לקופה אחרתש
נשמטשחוב בר נגישה נחשב ו, ללוה שניהכסף 

עד
זו יש לדון שמא כיון שאין העברה מאידך אבל . 

, לאותה מטרהאותם רק תחזיק אחרת שגם קופה והברירה רק להעביר את הכספים ל ,לצרכים פרטיים
, ולא חוב סתם ולא נשמט, ל"ד הגיל הנשמא משמעות הדבר שהוא ממשיך להיות כפקדון עבור הילד ע

יצא מרשות שנמצא , רק ליורשיולא יחזור למדינה ו ימות הילד הכסף "שמעתי שאם חאבל כיון ש
שלא למשוך אותו לפני הזמןונמצא בחשבון הלואה להיות מוגבל בתנאי המדינה 

עה
הילד לגיל הגיע כשו .
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כיון שהחוק מורה שהקופה אינה חייבת לתת את הכסף , יסודו בטעותל "הנלמעשה כל הנידון אולם 
אינו יכול לגבות אותו אלא , כך שגם מי שמבקש להעביר את הכסף, יום מיום הדרישה 14 לאחר אלא

ואינו , ה"ות אותו ערלא יוכל לגב, ה של שמינית"נמצא שמי שלא דרש את הכסף לפני ר, לאחר דרישה זו
 .קיט כפי שהתבאר להלן בסעיף  ה ואינו נשמט"בר נגישה בער

משפטית  חברה-אישיות

 כחוב פרטי לכל אחד מהשותפים ,מ נחשבים ממון בעלי המניות השותפים"בנק וכל חברה בע  .מו
כולים המנהלים לעשות פרוזבול עבור וי, ונשמט חלקו היחסי בחוב של כל מי מהם שלא עשה פרוזבול

אוריאל          בנין

י שמקל בכל ספק בשמיטה כל שיש "בצדק שלדעת הב) א"קובץ אוצר המשפט של נתיבות חיים ח(א "א פוזן שליט"הגר
  .להסתפק אם הכסף שבחשבון הוא הכסף שהופקד לאחר הפרוזבול שהושמט יש להקל בכך לגבותו

א הוא סיכום "מובאים ברמואחד האופנים של זקיפה ה, פ שגם חוב שאינו חוב הלואה אם נזקף במלוה נשמט"אע עא
שזקיפה שייכת רק , החילוק ברור, ולמה לא יושמט גם חצי הפקדון, והרי בבנק כל הזמן מסכמים את החובות, החובות

כגון קנה , בנוגע לחובות שאין להם שם אחר אלא שמם נשאר עליהם כפי שנקראו על פי המעשה שנעשה ויצר את החוב
לכן , וכן תשלום שכר ושכירות מקום וכל כיוצא בזה, ב נקרא תשלום דמי מקחאדם והתחייב דמי מקח החוב הוא חו

  . כאשר מסכמים את החובות נותנים להם שם אחד חדש כשל חוב הנתבע גם בלי קשר לשמו המקורי

ולא בגלל , אבל מחצית הכסף בהיתר עיסקא מקבל שם פקדון מכח הסכמה והתחייבות בין החייב ומי שהוא חייב לו
ההסכם ממשיך להגדיר את החוב כחוב שלמחציתו , לכן גם אם המציאות תשתנה ויעשו סיכום חובות וכדומה, מציאותו

וכן כתב בתשובות . שאפילו כשנותן כסף הלואה ומגדיר אותו כפקדון אינו נשמט נג ויתבאר להלן בסעיף , שם ודין פקדון
  .)ד"ז סק"תמ' ג סי"ח(והנהגות 

ומבחינתם כשקיבלו , ופשוט שהרי לבנק אין קשר לסיבת התשלום אם שכר או ביטוח, )א"ל' ב סע"פ(ש "משנת הגרי עב
ביקש ממנו להלוות בשמו , כסף עבור בעל החשבון זה כאילו בעל החשבון שביקש מהמעסיק להכניס לחשבונו את הכסף

  .קדה שהיא הלואהובכך נוצרה הלואה מבעל החשבון לבנק ככל הפ, את הכסף לבנק
  .בשם ספר תורת השמיטה) ז"ציון הלכה של(וכך כתב גם בדרך אמונה ) 'ח' ב סע"פ(ש "משנת הגרי עג
 . א"ש רוזנברג שליט"ב בראשות הגר"ד של ב"כך פסקו בביה עד
ם והוסיף שיש אולי לבחון את מעמד הכספים על ידי בחינה האם ה, א"א גולדשמיט שליט"סברא נכונה ששמעתי מהגר עה

שגם  יז ויש להשוות דין זה למה שנפסק בשם פאת השלחן לעיל בסעיף . ע הילד נפטר"חוזרים לביטוח לאומי במידה ול
  .כספי השותפים שהוציאו אותם עדיין שם כסף שותפות עליו
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השייכת על פי הפוסקים שסברו שבנק אינו אישיות ממונית לגבות את הכספים אין להקל ו, עוכולם
במצוות

עז
. 

בבנק החיוב שעת

יש מי שכתב שמרגע הפקדת כסף לחשבון הבנק נחשב שהבנק חייב לבעל החשבון ואפשר לכתוב   .מז
יושמטפרוזבול החוב ונראה שאם לא כתב , פרוזבול על חוב זה

עח
. 

בבנק חובה-שמיטה  יתרת

שיש לאדם בחשבון הבנק שלו נשמטתיתרת חובה יש שסברו ש  .מח
עט

לגבי הסכום אבל נראה שזה רק  .
אינו יכול לתבוע שיכסה כי את המסגרת המורשית הבנק , שנתן לו הבנק אשראיהמסגרת שמשך מעבר ל
 .קיג בסעיף י שיתבאר להלן כפ אינו נשמטבסוף השמיטה ניתן להתבע  וחוב שאינו

יושמט שלא מנת  על

שגם יתרה חריגה לא תושמט כי נחשב שהבנק התנה עם לקוחותיו בפירוש שחובם לא ומר עוד יש ל  .מט
שכן לא יעלה על הדעת שבנק הכפוף לחוק יסכים למחוק את כל יתרות החובה ולו החריגות , יושמט

בלבד של לקוחותיו בתום השביעית כשלא עשה פרוזבול
פ

. 

אוריאל          בנין

אחיך בידך וזו סיבה שלא ישמטו ואין לומר שכיון שהמנהלים הם הממונים הבלעדיים לגבות החובות אין זה של  עו
 .אדם אחרביד בית דין ולא חובות שביד שהרי ברור שלא מיעטו אלא , החובות

אלא , והיינו שאין בעלים שאפשר לתבוע מהם, בבנק הכל בערבון מוגבל, ל"ז) ב"סק ז"תמ' ג סי"ח(תשובות והנהגות  עז
שהרי מכח השעבוד , ואני מסופק טובא אם אפשר להקל ,ויש מצדדים שאין בזה דין שמיטה, רק מנכסים המיוחדים שלהם

כ מסתברא שגם "וע, י בעלי המניות"וגם החוב שלהם הוא עם זכות תביעה ע, ויש להם זכות תביעה, נכסים שיש להם לוו
  .מו ועיין עוד להלן בסעיף . ל"עכ, בבנק אם לא עשו פרוזבול דהשביעית משמטת החוב

 ב זילבר ובשמיטת כספים כהלכתה"בהלכות שביעית מהגרפ שכתבו "שאע 616' ושוב בראיתי שכתב במשנת השביעית הע
למעשה החמיר , א צד להקל על פי פוסקים אלו"בשם הגריש' א אות א"י' ושם בשביבי אש סי' ובהערה א' סעיף ג' פרק י
דק מ בהרחבה במשפט צ"והתבאר מעמדה זה של חברה בע, ו סברא זו כללובדרך אמונה ובשיח אמונה לא הזכיר. בכך

   ).א"ה שותפים כהלכה בסימן כ"ח(
  .קז' ויתבאר דינו להלן בהע 429אמונה שיח הובא גם ב) ח"כ' ב סע"פ(א "משנת הגריש עח
ז "תמ' ג סי"ח(תשובות והנהגות  ).ד"תמ' עמ(ט השני נ קרליץ בחו"הגר) ד"מ' ט עמ"י 'סע(בחזון עובדיה  וכך פסק עט
  ).ב"ק פ"סוף ס(בדרך אמונה הובא גם ו, )'וו' ב' ד סע"נ' עמ(וחשש לכך גם בשמיטת כספים כהלכתה  ).ג"סק
ויש מקום לומר שיכולים לסמוך על , להוראות החוק נאמר מן הסתם שהצדדים כפופיםעם הלקוחות של הבנק ם בהסכ פ

כדין מתנה על , ו שיש תוקף לתנאי שמתנה מלוה שתהינה לו זכויות ממון בחוב זה כפי הנוצרות מכח החוקהפוסקים שסבר
וגם איסורם נאמר בנוגע , כי גם האוסרים לעשות תנאי כזה לא אמרו שאין לו תוקף, מה שכתוב בתורה בדבר שבממון
אלא להתנייה בין הצדדים שלא להפסיד חוב  ,מה שאין כן כאן לא נזקקים לחיוב חדש, לחיובים חדשים שהחוק מחייב

  .ז  תבאר בפרקהקיים כפי ש

יושמט ויוכל למשוך  וגם כשבעל החשבון ביתרת זכות לא, אז צריך להיות ההסכם הדדי, פ שהיה אפשר לומר שאם כך"ואע
ל הלוקח מקבל על עצמו את התנאים שהבנק שבדרך כל, אלא שיותר קשה לחדש זאת כלפיו, את כספו אחרי השמיטה

  .מתנה איתו ולא להפך

  תנאי לזכות ממון בערכאות -עיון משפט 

דמוכח מדברי הפוסקים באם יש לאחד מבעלי דינים זכות ויפוי כח , ל"ז) א"ק י"ו ס"כ' סי, ו"ק ט"ב ס"כ' סי(ע "כתב הסמ
לא כתב אלא ) 'ו' ו סע"כ' כמובא בטור סי(ש "הרא וגם. ל"עכ ,דאז מהני הקנין, במשפט הגוים טפי מבמשפט ישראל

ש "משמע שגם הרא. שבנוסח שמקבל לדון בדיני האומות אין הכוונה שמקבל הזכות הדינית אלא שיכול לכופו על ידיהם
וכמדומה שכיום זו עיקר . מודה שאם בפירוש קיבל על עצמו את הזכויות הדיניות שנקבעו בדיניהם תנאי זה יחייבו

כוונתם בעיקר לזכויות וחובות , התנאי בחוזים החילוניים להחיל את הדינים והחוקים של ערכאות על ההסכםמשמעות 
  .הממון ולא עצם הדיון בפניהם

ומחלק . כיון דהקנין אינו כלום אפילו נגמר הדין אינו מועיל, חולק על זה] ו"סקט[ך "הש, ל"ז) ד"ק י"ס' חי(מ "וכתב נתה
  . ע שיש לו זכות"סמכ) י"סק' חי(פסק ו .ל"עכ ,ם אז אסור"עכו בין אם קיבל עליו משפטי

וכך . ך שלא מועיל קנין לקבל זכות שבחוקיהם"ולא השיג הש, ך היא רק בנוגע לקבלת דיני הערכאות"ונראה שהשגת הש
  .על פי זהויפסקו לו  בית דין של ישראליתבע את זכותו הממונית הזו שיש לו על פי חוקיהם בש, מ"פסק בתומים ובנתה

התנאי מועיל גם שיהיו למלוה , שאם התנה לדון בערכאות לענין שמיטה, חידש אף יותר מכך) ד"ק י"א ס"ס' סי(ע "בסמו
וחידש עוד שזו לדעתו . שלא ישמטנו בשביעיתעם הלוה  כאילו התנה, זכויות הממון לתבוע את הלוה לאחר השמיטה
ומכאן ראיה למה שכתבתי , ל"זכי לבית דין אסור לדון כך , בערכאות עצמן דוגמא לאופן שאפילו מותר לדון על פי תנאי זה

דאם כתב בפירוש שידון עמו בדין גוים מפני הזכות שיש לו בדיניהן יותר מבדין ] א"סקי[ע "ו בדרישה ובסמ"בסימן כ
והיינו דוקא במקום שיש , צריך לדון עמו בדייני גוים אף במקום שיש דייני ישראל שיכולין לדונו ולהוציאו מידו, ישראל

  .ל"עכ ,וכיוצא בו השמיטהאיסור לדייני ישראל לדון בדיני גוים כגון להוציא מידו ממון שעבר עליו 
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שאינם מתנים שלא תשמט השביעית אלא על תפרש יתכן שמ ,בנק נהגו לכתוב פרוזבולמנהלי הם אבל א
או שמא גם את הפרוזבול כותבים רק להוסיף , ובלי הפרוזבול לא יותר מצד התנאי לבדו, ידי הפרוזבול

  .ל"ויועיל התנאי כנ לים לגבות חובםולא לגרע ממה שפשוט להם שהם יכו

וחבר לוה  הגוי

חוב שהגוי חייב יש אומרים שמצווה לגבותו ממנו לאחר השמיטה שנאמר את הנכרי תגוש  .נ
פא

ויש . 
וכן יכול לפרוע את חובו גם אם , מי שכתב שלכן יכול לגבות את יתרת הזכות שיש לו בבנק שהרוב גויים

חובם של בעלי המניות היהודים אינו נשמט, הדין בחברה כזווהוא , ואינו מכשילם פרוזבוללא עשו 
פב

 . 
שמשקיע  בנק

הבנק צריך לעשות פרוזבול גם כיון שהוא משתמש בכספים להלוותם הלאה ולהשקיע אותם בכל   .נא
 .אלא אם כן כאמור אין שמיטה בבנק, כדי שיוכל לגבותם לאחר השמיטה, מיני השקעות

הבנק של פרוזבול

כדי שהפרוזבול יחול על כל  זבול לאחר שיגמור את עסקיו שמשקיע בהםהבנק יעשה את הפרו  .נב
 .החובות שנוצרו עד עשייתו

אוריאל          בנין

, במקום שמשמעות התנאי להזדקק לדיון בפועל בפני הערכאות ושיפסקו לפי דינםך לא נחלק אלא "שגם הש נראהכיון שו
ותנאי בסגנון כזה , נמצא כאילו התנה שהשביעית לא תשמט, לא שאין שביעיתודינם אינו להתנות שלא ישמטנו בשביעית א

לדון לפי התנו גם , התנו לדון בפניהםמלבד מה ששאם כולם מודים אבל . כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, אינו מועיל
כאילו התנו על מנת  ממילא גם משמעות התנאי, יכול להתפרש שחוקיהם אינם פוטרים חוב שעברה עליו שמיטה, חוקיהם

  .ויפרע את החוב, שלא ישמטנו בשביעית

בגלל שהולכים , ל שלא ישמט החוב בשביעית"ללמד זכות על כל הנוהגים בחו) 'ד' ז סי"כלל ע(ש "כך צידד בתשובת הראו
טענה  שםש "אמנם כבר דחה הראו) ג"קי' סי(ביניהם החתם סופר  וכך כתבו פוסקים אחרים אחר כך. אחר דינא דמלכותא

דתנאי , אלא אם כן אמר שלא תשמיטנו בשביעית, ל"זאת וכתבה רק כלימוד זכות מדוע אינו מוחה בעוברים על השמיטה ז
שכתוב בשטרותיהם שיוכל המלוה , ומה שכתבת. לא מצאתי מפורש בשטרות ]ותנאי[ותנאי זה  ,ומועיל, זה אגברא קאי

, אם הוא מתנה לגבות בדרכים שאינם דתיים, בדברים שאינם דתיים בין בדברים דתיים בין, לגבות חובו בכל צד שיוכל
שרוצים לומר שיש בכלל תנאי זה על מנת שלא , ואפשר שסמכו מתחלה על זה. הרי הוא מתנה לעבור על מה שכתוב בתורה

. ו קייםדאמר בדבר שבממון תנא, יהודה' ל כר"אלא דקיי, דהיינו נמי מתנה על מה שכתוב בתורה, תשמיטנו בשביעית
ובדבר שבממון , דהיינו כשעברה עליו שביעית, שהוא מתנה שיגבה חובו בדבר שאינה דת, והיינו בדרכים שאינם דתיים

מיום בואי לכאן איני , הילכך ,כיון שאין מפורש שלא תשמיטנה בשביעית, שאין לבי מסכים יפה לדבר זהאלא . תנאו קיים
  .ל"עכ ,םוגם איני סותר מנהג, דן שלא תשמט שביעית

) ב"סק(אבל כתב עליו בתומים . כתב לצרף טעם זה להתר) ז"ק י"ל מנהגים בליקוטים ס"ספר מהרי(ל "ובכל זאת מהרי
וכי בשביל זה נימא דכוונתו לבטל דברי , הן כי מה בכך דאמר לגבות בדיני האומות, ל זהאבל עם כל זה קשה לסמוך ע, ל"ז
ל ומתנה "חז פ צריך תנאי גמור באר היטב דחזינו דדעתו לעבור על דברי"עכ, תנאי ואפילו נימא דמהני, ל ולהתנות עליו"חז
הלא נוכל לפרש דכוונתו לכופו לפרעון בדיני האומות דחובשים , נפרש כך ומה זהו תנאי יכי תיתיאבל בסתם מה, עליו

דרוב פוסקים בכללם ) ו"ס(ו "ס' ע סי"ועוד הא מבואר באה. אבל לא דלא ישמטנו שביעית, במקלות ובמאמר פרע ותן
ובפרט בדבר שיש לו עיקר , פ"ל דחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה עכ"כ צ"ואם כן ע, סבירא להו דכתובה דרבנן

  .ל"עכ, ואם כן נפל הך התירא בבירא. ש"ע, מ"וב) ה וכדרב"ד. מט(ב "בב' כ התוס"מהתורה כמש

ע שלא הזכיר את דברי "וצ, כיון שלא נהגו שמיטה ל טענה זאתרצה לסמוך ע) ה קיבלתי"ג ד"קי' סי(אבל החתם סופר 
  . כי גם אינם יודעים להתנות, א כאמור כתב בפירוש שלא מועיל במקום שלא נהגו שמיטה"וגם הרשב, ש שלא קיבלה"הרא

שם כתבנו ו ,קו ' בסעשלא להחזיר את הכסף שגבה כפי שיובא להלן בעל תשובה א רצה לסמוך עליה כדי להקל ל"והגרשז
  .כךשאין לסמוך על 

כל עוד לא , שכל יהודי חייב לנהוג בהם כדין תורה ת פרטייםבנוגע לחובויותר  ש נכונה"אבל יש לחלק ולומר שדחיית הרא
, וזו צורת ההתנהלות שלאבל כשמדובר בחוב של בנק אין ספק ש ,בשביעיתהלוה התנה בפירוש בלשון זו שלא ישמטנו 

זה ו שלא תשמט השביעית כי גם רצונם, האופניםשני הפרשנות לתנאי שלא תחול עליהם חובת שמיטה היא במסתבר שו
' סע(ע "כי תנאי על הגברא מועיל כפי שנפסק בשו, וזה תקף בשביעית יכפה את השמיטה עליהםלא גם שהלקוח ו, לא תקף

  .קא ויתבאר בסעיף ) 'ט

ועיין , א להחמיר בבנק אלא כלפי יתרת זכות ולא ביתרת חובה"ל לא הובא בשם הגריש"ויתכן שמשום אחד הטעמים הנ
  . א הקל לפרוע לחילוני ואולי זה טעמו"שהגריש קז עוד לעיל בסעיף 

ד וסייעתו סברו "והראב, ברו שיש בכך מצוות עשה וכך כתוב בספרין וסייעתם ס"ם רמב"י הרמב"נחלקו הראשונים רש פא
  .ויש מי שפירש שאין זו מצוה אלא רשות. שאינו אלא לאו הבא מכלל עשה

ולא הבנתי מדוע לא נפטר הלוה באופן יחסי מחובו כנגד חלקם של היהודים בעלי  ).'ג ז"ג סימן תמ"ח(תשובות והנהגות  פב
כי ברור שהם לא יקבעו להשמיט את החובות כשאינם , תנו על מנת שלא תשמטם בשביעיתואולי סבר שכאילו ה. המניו
מ שטרנבוך סבר "אבל שם הגר, שסברא זו נכונה בכל בנק שאינו מתנהל על פי התורה מח וכבר כתבתי לעיל בסעיף . רוב

  .פשוט כאנן סהדי ולא בבנק ישראלואולי סבר שרק ברובם גויים התנאי הוא , שהחוב נשמט
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ולהפך כפקדון שדינה  מלוה

הרי זה כאילו התנו ביניהם שלא , אבל הותנה שיהיה לו מעמד של פקדון, ניתן הכסף בהלואה  .נג
יושמט

פג
. 
 עיסקא

ל שכסף ההשקעה חציו ניתן "זהנותן כסף למתעסק שירוויח ממנו לשניהם בעיסקא קבעו ח  .נד
, והתמורה שמתקבלת חציה שכנגד חלק הפקדון שייך ממילא לבעל הפקדון, בהלואה וחציו כפקדון

  .פדוחלק זה נשמט, והחצי השני שייך בהלואה למתעסק ורווחי החצי הזה שלו

אוריאל          בנין

כיון , א"נחלק על הרמ) ה וכן"ד' ט' ז סע"ס' סי(אמנם במקצוע בתורה ). ב"סימן קפ(ק "א בשם מהרי"ברמ' ט' סע פג
ובפרט שצריך דווקא תנאי בסגנון על מנת שלא תשמטני , שסבר שכל עוד לא התנה בפירוש לא מפרשים שכוונתו לתנאי זה

, תנה שלא יושמטשלא דנים כאילו הואחת מראיותיו ממי שכתב אחריות . תנאיסכים ליושהמלוה . שביעיתהבשביעית ולא 
ונראה כוונתו באופן שברור שכתיבת האחריות היתה במטרה גם שלא תשמטנו השביעית כי החוב יחשב כגבוי ולא צריך 

פ כגילוי דעת שרצה "שיועיל עכ לא אמרו, ומאחר שלא מועילה אחריות למנוע את השמיטה, נגישה כפי שיתבאר להלן
  . שהשביעית לא תשמטנו וכאילו התנה על כך

מהמלוה לעשר שנים שיש מי שסובר שמשמט ולא החשיבו שלא ) ה ועוד"בד(וכעין זה נראה כוונתו בראייה השנייה שכתב 
יטה אין בכך מניעה פירוש שגם לסובר שמצד דחיית מועד הפרעון ללאחר שמ, משום הגילוי דעת שבדבר ישמטנו בשביעית

  . אבל מתוך שכך היתה כוונתו נחשיב כאילו התנה כך, לשמיטה

אבל לא התבאר מדוע לומר שמי שקבע זמן פרעון לאחר השמיטה לדעה שאין בכך למנוע את השמיטה תהיה כוונתו על 
  ).ג"נ' י וולאך עמ"מהגר(ר שכך תמה עליו גם בספר נועם יצחק "ושו. מנת שלא יושמט החוב

האם כוונתו שעצם ) 'ח' עמ 40עלון אהלי שביעית (א "א גרבוז שליט"הסתפק הגר) ב"קפ' סי(ק "יקר דברי מהריובע
או רק אם גם התכוון להחשיב דבריו כמתנה על מנת שלא תשמטני , הקביעה שיהיה להלואה דין פקדון פוטרו משמיטה

  . בשביעית

שאינן קשורות להלכות מתנה על מה שכתוב , ם מהראיות שהביאג, ק יראה שכוונתו לדרך הראשונה"והמעיין בלשון מהרי
  . אלא קביעת צורת מקח או מלוה עם דיני פקדון, בתורה

ק "בפ אמי גרע מהא דתני ,אלא מלוה מה בכךשקבלו המעות בתורת פקדון ואפילו לא יהיה אמת שהיו פקדון , ל"ז
ופירשה רב אשי כגון  ,שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה בשטר כיצד כתב לו על הנייר שדי מכורה לך) דף כו(דקדושין 

אפילו הויא  ',וכו שכתב שניהם בשטר מכירה ונתינה דבמתנה בקש לתנה ולמה כתב לו בלשון מכר כדי ליפות את כחו
י כח אחר יפו הדיש להלו ל שכןכלא , הלואה גמורה פשיטא דיכול לקבלה עליו בתורת פקדון דכל תנאי שבממון תנאו קיים

שהמלוה את חבירו ) דף ג(דמכות ק "דהא מסקינן בפ ,לא תשמטנה שביעיתמכל מקום מלוה  אג דהוי"ונאמר דאע ,רהמבוא
  .ל"עכ, ואין לך תנאי גדול מזה שמקבל עליו בתורת פקדון ,שלא תשמטנו בשביעית שאין שביעית משמטתו ל מנתע

ויפוי , כן כתב שמועיל גם בתורת יפוי כח ככל הדוגמאות שהביאאבל לפני , ואמנם סיים בלשון מתנה על מה שכתוב בתורה
וכל קושיות המקצוע , ודי בכך שלא יושמט בשמיטה, אלא שקובע את צורת ההלואה עם דיני פקדון, כח אין עניינו תנאי

זה לשון ולא ש, אמנם זה ברור שצריך שיתכוון שיהיו להלוואה דיני פקדון. בתורה היו משום שהבין שצריך דין תנאי
  . לענין לשון הפקדה לבנק שהיא הלואה מא בעלמא שבפי העם ולא לכוונת פקדון כפי שהתבאר בסעיף 

י שאינו יכול להשתמש בחצי "כתב על פי רש) ב"סוף סק(ח "וקצוה. )שצ' מ סי"ב(במרדכי שהובא ם "מהרכ 'ג' סע פד
  . לעיקר) ו"סק( התומיםוכך דעת , ן שאינו משמטהמלוה אלא לעסק שדינו דומה למשכו

להשמט כיון שיכול להשתמש שצריך כמלוה דינו שאפילו חלק הפקדון יש שסברו : ויש שתי דעות אחרות הפוכות זו מזו
 הפקדוןי ולדבריו יכול להוציא חצי "ף חולק על רש"ד לנדו שהרי"בשם הגר, 129בשיח אמונה הביאו כך , בכל הכסף

  .ף"י או כרי"כרש, ע"וכתב שיש סתירה כמי פסק השו. לפי זה אינו כמשכוןו, כרצונו

וכתב כמותו בתומים  ,אפילו מלוה שבו אינו משמטש) ד"ד סימן רי"ח(ז "בתשובת הרדבכך כתב , ויש שסברו שכולו כפקדון
ם שחלק "לא כתב מהרופירש ש, ללמד זכות על ישראל שגובים כל החוב לאחר השמיטה כיון שרוב עיסקיהם בעיסקא) שם(

אלא משום שפסק שרק מלוה על המשכון שלא בשעת הלואה קונה את המשכון ורק הוא נחשב כגבוי בידו , המלוה נשמט
אבל להלכה . לא מועיל מה שחייב המלוה לעשות בו כרצון המשקיע, להבדיל מחלק העיסקה שאינו קנוי לו, שאינו נשמט

וגם אם החזיר את המשכון ללוה לשעה אינו נעשה מטלטלין אצל בניו כי נחשב , שגם מלוה על המשכון בשעת הלואה קונה
כל הממון כתפוס למשקיע שלא יעשה המתעסק אלא כמוסכם לטובת העיסקה , הוא הדין לענין שמיטה, כתפוס למלוה

  . ונחשב כפקדון שאינו נשמט

, כשל עוזר ונפל עזור ם כןא, 'וכו מטלטליןדהוי בחזקת נותן לענין שלא יעשה ) שם קב ב(בעיסקא מבואר בגמרא , ל"ז
אף בזו הדין כן , וכיון דגם שם אין שביעית משמטתו, ם כל חילו לדמות הך עיסקא ללוה על המשכון והחזירו ללוה"דמהר

ז מקום על מי "ולכן יש לרדב. ואם אין נעשה מטלטלין למה ישמטנו שביעית, ם לדמותו להדדי"כ מהר"וכמש, דמאי שנא
  .ל"עכ ,ם"כי נגרר אחרי דברי מהר, ע"ע צ"ועל השו. וזהו להליץ בעד אחינו בני ישראל שרוב עסקיהם בעיסקא ,שיסמוך

ם שחלק המלוה "האריך להביא פוסקים שיש להכריע שלא כתומים אלא כפי שמפורש במהר )ג"י' עמ(ובחזון עובדיה 
  ).'ד' סע(ש "וערוה, הבית אברהם, )ז"ל' סע(ע הרב "וכהכרעת שו, ואין לטעון קים לי כתומים בזה, נשמט

וכתבו שהמצוי , בימינוהמצויות חילקו בין סוגי שטרות ההיתר עיסקא , לענין עיסקא שנעשתה על תנאי היתר עיסקאו
  . כיום שקונה בנכסי הלווה גם כנגד החצי מלוה וממילא דינו ככולו פקדון

  



  23  צדק  בנקים ושותפויות -  ד  -  שמיטת כספים כהלכה  משפט  

הבית-פרוזבול  ועד

למרות שרוב התשלומים , חוב שחייב דייר בבניין לקופת ועד הבית הוא ככל חוב לשותפות ונשמט  .נה
כיון שועד הבית רושם את החובות בפנקס לחובת , הם לתשלום שכר מנקה או הוצאות חשמל וביטוח

ובפרט לאחר שכבר שולמו החובות . אלו שעדיין לא שילמו את חלקם ודינם כחוב שנזקף במלוה
 .במקומם נזקפו על הדיירים בחוב כעין ערב למה ששילמו אחרים, לפועלים מקופת הבניין

שותפים של קופה

כי ועד הבית איננו , אם כל דיירי הבניין עשו לעצמם פרוזבול לא צריך פרוזבול מסוים לועד הבית  .נו
הרי שמי שחייב , אבל אם חלק מהדיירים לא עשו פרוזבול, אלא קופה של שותפים, בעלות בפני עצמה

, ל אותם דיירים שלא עשו פרוזבוללועד הבית יוכל לגרוע מפרעון החוב באופן יחסי את החלק הזה ש
כי לא יוכלו , ונמצא גם שאר הדיירים מפסידים, את חלקם בחובוהקופה אינה יכולה לתבוע ממנו 

 .כי יאמר להם מצידי תיגבו את כל החוב, לתבוע את החילוני על כך שלא עשה פרוזבול
המלוים לדיירים  לזכות

עשות פרוזבול בשם הדיירים להתיר את גביית מוטל על ועד הבית ל, כיון שפרוזבול כולו זכות  .נז
חובות הדיירים או אנשים אחרים לקופה המשותפת מחשש שלא ישלמו את חובם זה לפני תום 

 .פההשמיטה
כיון שאין זה מתפקידיו , לכתחילה ידאג נציג הועד שימנו אותו כל הדיירים להיות שלוחם על כך

דיירים יוכל לעשות פרוזבול לטובת הדיירים גם אם אולם גם אם לא שאל את ה. הרגילים של ועד הבית
ומסתבר שאם ועד . ויכתוב את זה בשטר הפרוזבול, פזכי לכולם זו זכות פורובם אינם שומרי תורה

 .גם שכן אחר מתוך הבניין יוכל לעשות את הפרוזבול לטובת כולם, הבית אינו עושה זאת
בשותפות לפרוזבול  כפייה

כי , אינו רשאי -יטען שרוצה לקיים מצוות שמיטה ושיושמטו חובותיו  גם אם מישהו מדיירי הבניין  .נח
ולא בגלל שאותם חייבים אחרו את , הויתור שלו הוא על חשבון הכספים שיכנסו לקופה המשותפת

 .התשלום יפסידו שאר השותפים

אוריאל          בנין

כל מעות של העיסקא למקבל קודם מוצאי שביעית ובמוצאי ואם נפרעו , ל"ז) ט"ל' סי(ח אור זרוע "ע מה שכתב מהר"וצ
אפילו הכי נראה דאין שביעית משמטתו דכיון שדמי העיסקא לא ניתנו לו אלא למשא ומתן . שביעית מעות מזומנים בידו

יה משעה שהגיע זמנו להחזירם אינו חייב באונסיה ואינה מלוה בידו אלא שומר שכר הוא על. לעיל שיתולא לגמרי כדפיר
, נשמע מדבריו שמשעה שנגמר זמן העיסקא דין כל הכסף כפקדון. ל"עכ, ופקדון בעלמא הם בידו ואין שביעית משמטתו

  .ולפי מה שנאמר לי לא נפסק כך בהלכות ריבית, כיצד הפך לפקדוןו
הסוברים אבל טעם , כתב שזו מחלוקת אם כותבים שלא מדעת המלוה) כ"ק' פסקי עבודה זרה סי(אמנם באור זרוע  פה

מתקבלת , אבל כאשר אין להם זכות לוותר על כספי השותפות, שלא לכתוב הוא שמא רוצה לקיים המצווה לשמט החוב
 .יתבארו בהרחבה דיני זכיית פרוזבול יד ולהלן בפרק , הסברא שאפשר לזכות להם

א שגם אם החילונים הם הרוב שבדרך כלל מתנגדים לכל דבר "ג אליהו וינמן שליט"טענה הגיונית זו שמעתי מהרה פו
כדי שלא ימצא איזה שכן דתי שלאחר השמיטה לא ירצה לשלם , שהוא לטובתם, יש להניח שלדבר זה יסכימו, שבקדושה

ודאי שאפשר לחייב את זה ככל החלטה , ואם הרוב מעונינים בפרוזבול. ואין צורך לשאול אותם, את חובו לועד הבית
  .ניין לענינים נצרכים שמוכרעת על פי הרובבב

שעל ידו יגבו מהם את החייבים שלא לרצון הוא הרי מעשה הפרוזבול , שלא בפניו זכין לאדםואם תאמר כיצד נדון בכך דין 
הפרוזבול עשיית לקבל על עצמו את חייב דייר , והניחא אם מדובר בחוב שחייבים ללא ספק, החובות שאינם רוצים לפרוע

מעדיפים שהחוב לועד הבית , אבל אם יש להם טענות נגד ולכן אינם רוצים לפרוע, בהשמטת חובו הוא מזיק לשותפותכי 
  . יושמט

לכן ברור , כי לשלם את חובם למשותף זהו צורך ולא חובה והפסד, שלא בפניו לומר שאין זה בגדר אין חבין לאדםונראה 
כי לא שייך לומר , בר מפורש באור זרוע שאפשר לזכות פרוזבול למלוהוכאמור הד. שלא על זה אמרו מקום שחב לאחרים

  .כי אינו מורשה לכך מצד השותפים, כאן שהמלוה מעדיף לקיים את המצוה שחובו יושמט

ועוד יש לדון שכאשר מדובר במעשה שכולו ברור ומוסכם שהוא לתועלת גביית המיסים של ועד הבית גם לדעת הדיירים 
  .ואינו צריך את הסכמת הדיירים, לול שליחותו זו בכלל שאר תפקידיו של נציג ועד הביתיש לכ, החילוניים

ק לתועלת המלוה רוהכל , שום צד של חובהבכך ולכן אין , אינה מסירה ממששבית דין יגבו עבורם מסירת החובות  פז
שנראה שתקנת פרוזבול סומכת על מסירת מודעה זו ואת הגבייה  קסד וכפי שיתבאר להלן בסעיף , לגבות את חובותיו

כך שלא יכולה להיות איזו טענה מצד מי מהשותפים שהיה מעדיף למסור את , בפועל גובים בעלי החוב ולא בית הדין
' סי(עדיף ממה שאמרו ו. אלא משמש כעין כתובת בלבד, כי בית הדין אינו פועל בפועל בחובות, שטרותיו לבית דין אחר

  .ויכול השותף השני לומר שאינו סומך על טענותיו, בתביעת שותף שם צריך שיטען טענות כל שהן) ו"כ' ו סע"קע
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לעצמו פרוזבול עשה  שותף

, משותפתהקו בהלואה הפרוזבול יועיל רק לחל, יש מי שכתב שאם שותף עשה לעצמו פרוזבול  .נט
, כי הוא הציל לעצמוולא יצטרך לחלוק את החלק שלו שלא הושמט עם שותפו , וחלקו של שותפו יושמט

אבל אם שותף עשה את הפרוזבול ואמר שמוסר את , פחסיד לעצמו בכך שלא עשה פרוזבולושותפו הפ
בסתם כלול בנוסח כל  אולי, לעצמם פרוזבולואם כל השותפים עשו  .פטחובות השותפות מועיל לכולם

אבל כלפי חובות שחייבים לועד הבית יש לחשוש שאין דעת השכנים  .שותפותשב וחובות שלחובות גם 
עליהם

צ
. 

מעורבים  כספים

בעסק בירושה או , מכאן הזהרה לכל מי שכספיו או חובותיו מעורבים עם אחרים בכל דרך שהיא*  .ס
אם ימשיך להנות מכל , שלא נעשה עליהם פרוזבולשאם חלק מהכספים יגבו על חובות , בכל דרך אחרת
 .כולו של כולם, וכן אם יקנו נכס, נמצא משתמש בכספים האסורים, הכסף המעורב

במשרד  עובד

זה יכול להיות עובד או פקיד , האיסור שייך לכל בעל מקצוע שגובה חובות שנשמטו, כמו כן*  .סא
 .  רואה חשבון, ד"עו, במשרד

שבועה שמיטת

שכן אין שבועה אלא , כשם שנפטר מהחוב נפטר מהשבועה ,ואחר כך נשמטבע על חוב התחייב להש  .סב
 .צאאבל חייב להשבע שבועת שומרים ושותפים כיון שהשמיטה אינה משמטת חוב כזה. אם יש חוב

אוריאל          בנין

כאילו אחד בשותפות וכתוב חוב ושם המעשה היה שטען השותף שיש לו שטר ). ז"מ' סי(שיח אמונה בשם מנחת העומר  פח
בעל השטר וביקש , לא רצה לכתוב פרוזבולתו אחד שעל שמו נכתב השטר ואו, ששמו מוזכר שםשותפו הוא שטר של 

והאריך שם לבאר שנאמן לטעון שאמר , כיתבו לי פרוזבול, ממונו אני לאאת אם שותפו מפסיד שמהעדים האמיתי 
א באופן כל דבריו אינם אלו. החוב יושמטובלי פרוזבול שכבר נגמרת השנה ככיון שהוא ממון האבוד , שלעצמו הוא מציל

ונראה  .אלא כדי להציל לעצמו, אין כוונתו לתועלת השותפותואף שכותבו על החוב המשותף , שכותב את הפרוזבול לעצמו
ובשיח אמונה מדובר כשהתכוון לזכות רק , במצב האבוד לגמרי, שלכן זוכה אפילו בשטר שמתחזה להיות כולו של שותפו

  .בשלו
כל שכן מעשה ו. שיכול שותף לעשות עבור כולם מה שנצרך אפילו על דעת עצמו) 'ג' ח סע"קע' סי(ע "כפי שנפסק בשו פט

  . והוא אמירה בעלמא, פרוזבול שאינו מחסיר מהשותפות כלום

כי החוב הם שותפים לכן די בפרוזבול אחד כאחד שכתב ששניים שלוו ) 'כ' ד סי"גיטין פ(ש "אולי יש לדייק כך מלשון הראו
, ל"ז. משמע שאם המלווים היו שותפים פרוזבול שיעשה האחד יועיל לשני, שאין קשר ביניהם לוויםמלהבדיל משני , אחד

חמשה שלוו מאחד אינו כותב אלא  ,אחד שלוה מחמשה כותבין פרוזבול לכל אחד ואחד) ה"י מ"שביעית פ(תנן התם 
כל  ,לו קרקע כותבין עליו פרוזבולחמשה שלוו בשטר אחד כל מי שיש ) ח"דשביעית פ(ותניא בתוספתא  .פרוזבול אחד לכולן

ונראה דהלכה  ,יש לאחד קרקע כותבין פרוזבול על כולן לוג אומר אפי"רשב ,מי שאין לו קרקע אין כותבין עליו פרוזבול
וכך הביא בדעת משפט  .ל"עכ, חמשה שלוו כאחד נעשו ערבאין ואחראין זה לזה) ה"ירושלמי דשבועות פ(ל "ג דקי"כרשב

  .א"י סילמן שליט"הגרבשם ) ט"ל' מע(

א שפרוזבול של הבעל לא מועיל לכספי "בשם הגריש) ח"מ' ב סע"פ(ש "וכן במשנת הגרי 400ומה שכתב בשיח אמונה 
, צריך לומר שכוונתו רק כשאין קשר של שותפות ביניהם כיון שלא די בעירוב כסף לשם שותפות, האשה שבחשבון המשותף

  . שכסף הוא כחלוק ועומד )'א' ו סע"קע' סי(ע "כפי שנפסק בשו

שכך מקבלים על עצמם השותפים כשפותחים חשבון כיון . אבל לכאורה המציאות של חשבון בנק משותף היא כן שותפות
ם משלמים ביחד את הוגם , ]אפילו אם הבעל הפקיד את רוב הכסף[שבחשבון יהיה שייך לשניהם בשווה שהכסף משותף 

וגם לפעמים אחד משתמש בכסף של השני באופן , הסכומים שכל אחד הפקיד שוניםלמרות ש, ביחדבו  העמלות ומתנהלים
וכנראה  .לכן יותר נראה שבחשבון משותף די שיציין שעושה פרוזבול גם על חשבון זה ומועיל לשניהם ככל מעשה שותף זה

א יועיל פרוזבול של האחד ול, ולכן אין דינו כמשותף, סבר שאפשר להתיחס רק לעמלות ולניהול כמשותף ולא לכסף עצמו
  . וכעין זה השיבו לי ממכון שיח אמונה. לכספיו של השני

, א בנוגע לחובות של יתרת זכות בבנק לחשוש שאינו כלול בפרוזבול שמסר כל חוב שיש לו"ולפי מה שכתבו בשם הגריש צ
 .  אם כך יש לחשוש גם לגבי חובות אלו

ואם , שאם ממילא המלוה נשמטת ברור שאין על מה להשביע, זה פשוטהקשה ש) ה הא דתנן"ד: ח"שבועות מ(ן "הר צא
  . גם זה פשוט שאם הממון אינו נשמט גם השבועה לא, וכדומה םעל תביעת שותפי דובר בממון שאינו נשמט כגון שבועהמ

עברה עליו וכיון ש, על השאר שכפר היה צריך להשבע שבועת מודה במקצתובמקצתו שהלוה הודה  ,לכן העמיד בחוב מלוה
, שהרי עתה אינו מודה שחייב מקצת, על החלק שכפר לא נשאר בסיס לשבועת מודה במקצת, שמיטה ונשמט החלק שהודה

  .כי אותו מקצת שהודה נשמט לפני השמיטה
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בשמיטה ספק

כל מקום שיהיה ספק אם חלה שמיטה נדון שאינה חלה וישאר חייב לפרוע את חובו כיון שאיסור   .סג
והוא הדין כשקבעו זמן ללאחר שמיטה. צבן הזה מדרבנן וספק דרבנן לקולא וחייב הלוהשמיטה בזמ

צג
. 

אוריאל          בנין

אפשר שהתנאי , וא התחייבות נגדית של החייבאם התנאי ה, בענין תנאי שלא ישמט את חובו קא בסעיף  י מה שכתבתיולפ
אבל אם תוקפו של תנאי מצד . שמטואבל חיוב השבועה י, שכנגדו מתחייב חיוב אחרמועיל רק שלא יושמט חיוב הממון 

  .גם השבועה לא תושמט, שהלוה מוחל את הזכות שחובו יושמט
מבטלים שופסק , לעשר שנים מונע שמיטה מחובו כתב בענין שתי הלישנות בגמרא אם המלוה) ג"י' סעז "ס' סי(י "בב צב

' סימכות (ש "הרא, ל"וחזר החוב להיות בחזקתו ואפשר להוציא מהמוחזק ז, בקל מספק כיון שהיא מדרבנןאת השביעית 
מקשה [. ל סובר כרבינו תם משום דשביעית דרבנן אזלינן לקולא"א ורבינו אליהו פסקו כלשון ראשון והוא ז"כתב שריב) 'ג

ונראה לי דטעמיה משום דשמטה . והכא הוי איפכא קולא לתובע ,ת הא בספיקא דממונא נקטינן קולא לנתבע"וא] י"הב
פירוש ואם [ לתובע קולאונהי דנפקא מינה לענין ממונא והויא  ,איסורא הוא ומקילין דלא תנהוג כיון דרבנן היא בזמן הזה
ונמצאת הקולא מביאה להוציא , לתובע שלא יהיה מצווה לשמטנפסוק ספק לקולא במצוות השמיטה יצא שאנחנו מקילים 

מכל מקום כיון דבעיקרא דדינא לא אתי למיבעי אי מפקינן ממונא מהאי גברא אלא לענין איסורא אי נהג השביעית  ,]ממון
  .ל"לקולא נקטינן כנ ,או לא

סק כלישנא קמא דשביעית משמטתה נראה דפ ,ורב אלפס לא הביא אחד מן הלשונות) ג"א כו ע"ז ח"נ(וכתב במישרים 
ואני כבר הוכחתי דאדרבה , ]ירוחם שבגלל האיסור יש להחמיר על המלוה שלא יגבה' דהיינו שהבין ר[. ל"עכ ,דאיסור הוא

דכיון דנפקא לענין ממונא ] ף"לרי[אלא סבירא ליה  ,]והיה יכול לגבות[ אי הוי איסור אזלינן ביה לקולא דרבנן היא
וספר התרומות ) 'ה גמ"ד(ן "והרמב. ישנא נקטינן בכל ספק דממונא דהוי חומרא לתובע וקולא לנתבעומספקא לן כהי ל

  .ל"עכ, ש ורבינו תם והכי נקטינן"הסכימו לדברי הרא) ט"ה(ם בפרק הנזכר "והרמב) 'ח' סי(ה "בשער מ

אלא היא לויה בציווי האדם שהשמיטה אינה תסבר ף "הרי, ונראה שסבר שנחלקו הראשונים מהו יסוד דין שמיטת כספים
שאי אפשר להוציא מהלוה  לכן דינו כספק ממון, ה אמר שהחובות נהיים כהפקר בלעדיו"אפקעתא דמלכא פירוש שהקב

  . ף לא הביא דין זה כי נשאר ככל דיני ספק ממון שהמוציא מחבירו עליו הראיה"ולכן הרי

ואמנם רבים סברו שיש , גזרה על המלוה לוותר על חובואבל שאר הראשונים יסברו שיסוד שמיטת כספים הוא שהתורה 
כך שמצוות המלוה להתיחס לכסף כמושמט המופקע נגרר מזה , יש לומר שגם אם הפקיעה את הממון, בו הפקעת הממון

  . כספק איסור דרבנן לקולא שאינו מצווה בכך והכסף אינו מושמט, נדון בו, ולכן כל מקום שיש ספק אם גזרה כך, ממנו

לא כדין כל ספק דרבנן כי בממון גם ספק דרבנן לא היינו מוציאים ש) 'ב סימן מ"ד ח"יו( ט"ת מהרי"שום אחר כתב בטע
וכיון . לא מקיימים התקנה ונשאר כעיקר הדין דהיינו חיובו לפרוע את החוב, אלא מדין ספק תקנה לשנות דין תורה, ממון

  . שנקבע ללאחר זמן השמיטה מספק החובאת ולא תפקיע טת מספק אינה משמ, ששמיטה בזמן הזה היא תקנה דרבנן

דומיא דמאי  ,עאבל בזמן שהוא ספק אינו מפקי ,נהי דאיסור שביעית דרבנן מפקיע חיוב של תורה בזמן שהוא ודאי, ל"ז
נין ל לע"ש ז"כתב הרא, 'וכו לפי שהוא לוקח מן הדין והמצרן בא מכח תקנת חכמים' וכו דאמרינן גבי דינא דבר מצרא

  .ל"עכ ,שמטה כיון דשביעית בזמן הזה דרבנן אזלינן ביה לקולא דלא אתי ספק דרבנן ומפקע חיובא דאורייתא

ולא לומר קים , י ופסק בכל הספיקות להעמיד ביד המוחזק"שנחלק על הב) ה"פ' א סי"ח(ך "וכל זה הוא שלא כדעת מהרש
  .ולא פירש דבריו, שמיטה הקל ללוה שלא לפרוע לי גם בספק שמיטת כספים בזמן הזה שאפילו ודאי חוב וספק

כ הכא נמי גבי הך "וא, דבספיקא דשמיטה אית לן למנקט קולא לתובע] ע"השו[ו "דכפי הנראה מדברי הרב הנזכר נר, ל"ז
ואפשר , יראה דלא ברירא מלתא כולי האיכל מקום מ, יש לנו לומר קולא לתובע, פלוגתא דרבוותא אי נוהגת שמיטה או לא

דיראה דקושטא דמלתא כיון דהוי מידי לאפוקי ממונא יוכל המוחזק לומר קים לי כהנך , לק וכעת לא אוכל להאריךלח
  .ל"עכ ,רבוותא שפסקו שנוהגת

וכתב שאי אפשר , ך"נחלק על דין זה של מהרש) ז"ל' ושוב בסי, ה אמנם יראה"ד' ל' ב סי"ח(ש "ת מהרח"גם תלמידו בשו
וגם משום ששמיטת כספים בזמן הזה בכל דהו היא נדחית כשם שהקלו בתלמידי , דרבנן לומר קים לי גם משום שהיא

בספר דברי וכן כתב . ומן הסתם אם היו דברי רבו קיימים היה מעמידם. חכמים שמסרי מיליהו אהדדי במקום פרוזבול
ע "מוך על קים לי נגד דברי השולכן אי אפשר לס. )ד"ס' ג סי"ח(ץ "הביא שם מדברי התשב) ט בדיני שמיטה"כלל ק(גאונים 

ולא הזכיר דברי הפוסקים שאי אפשר לומר קים  יא' א שכתב דין קים לי הובאו דבריו בהע"ותימה על הגרשז. המפורשים
  .לי בשמיטה לבטל החוב

כיון שהוא , מדוע לחייב את הלוהשכתב כפי הדברים שכתבנו למעלה לבאר ) ח"מ' ד סי"ח(ך "ושוב ראיתי תשובת מהרש
נמצא גם לדבריו אין מקום לזכות , ל"ואולי חזר בו מדבריו הראשונים הנ, בחזקת חיוב עד שלא תתברר שמיטת השמיטה

  .הלוה בטענת קים לי

ת התעוררות "וכתב שהוא דלא כפי שכתב בשו) ה"א תשנ"ל(א בקובץ פעמי יעקב "א שטרן שליט"וכך הסיק לדינא הגרש
אבל בדין הממון דהיינו לחייב את הלוה לפרוע נקט , לגבותולהתיר לו ה להקל רק לענין האיסורים הנוגעים למלוה תשוב

  ].ולא מצאתי תשובה זו[ .שאי אפשר לחייבו מספק
והתומים פסק . קט בסעיף ל לענין המלוה לעשר שנים שחייב הלוה לפרוע וכפי שיתבאר להלן "י הנ"כפי שהכריע הב צג

אבל לא משום שהיה מסופק אם סתם הלואה כמלוה לעשר , בנוגע לסתם הלואה שאינה כמלוה לעשר שנים ונשמט החוב
וכל מה שפסק , ח שאינו כקובע זמן"אלא היה פשוט לו שאין דינו כמלוה לעשר שנים וכב, שנים ומספק הלוה מוחזק
ולפי זה אפשר לפסוק שכל שהספק , וגם משום ספיקא דדינא, מחשש יתר לדעת החולקים שהמלוה יכול לתפוס הוא

  .דינו כספק אם חלה שמיטה, בקביעות זמן
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כגבוי חוב ספק

אינו נשמט ויש שכתבו שהוא הדין בכל ספק אם החוב נחשב כגבוי במשכון או במסירת שטרות  .סד
צד

 ,
ויש מי שפסק בספק משכון שאין להוציא מהלוה

צה
. 

בפרוזבול  ספק

בספק בפרוזבול הלוה מוחזק  .סה
צו

אין זה אלא בספק  ,ומתבאר בין לטעם שמספק דרבנן חייב הלוה ,

אוריאל          בנין

מובן מדוע הכריעו שמספק דנים שלא חלה שמיטה וגובה את , ואם טעמם משום שהגדירו את הספק כספק חוב כגבוי צד
, אינו בתורת שמיטה, במלוה לעשר שנים שכיון שהלוה לעשר שנים וכך עולה ממה שכתבו הראשונים שהובאו לעיל. חובו

  .כאילו לא חלה עליו תורת שמיטה כלל, כי על צד שצריך להיות בר נגישה בסוף השמיטה ואינו

לענין שטר באחריות נכסים .) ז"גיטין ל(יוחנן ' י בדברי ר"כפי שכתב רש, .)ז"ספר הזכות גיטין ל(ן "וכך נראה מדברי הרמב
הובא גם בתומים ) שם(ן "וכתב הרמב, י להוציא ממון מהמוחזק"ופירש, וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, נשמטאם 

יוחנן לשיטתו ששמיטה בזמן הזה מהתורה החמיר שלא לגבות החוב של שטר עם ' שרק משום שר) ה ומה שנראה"ב ד"סק(
אבל נלמד מדבריו להלכה ששמיטה , מהמוחזק ש ואין להוציא"ה וב"אחריות נכסים למרות שסבר שהוא ספק בין ב

ומשמע שנקט לגבות בספק אם ביד המלוה דבר שעושה אותו . ויש לנהוג ספק דרבנן לקולא למלוה ויגבה את חובו, מדרבנן
  .והוא הדין לכאורה בספק פרוזבול שלרוב הראשונים זה עניינו, כגבוי

ק נחשב כגבוי גם כן פסק שמספק פטור 'שבספק אם צ) 'ו' עמ(מו וזה היה מיישב גם את הפשיטות שהיתה לחזון עובדיה עצ
שספק כגבוי באחריות דינו כאיני יודע ) ח"פ' עמ(ר שבעצמו כתב "ושו. ל ספק אם כגבוי"שהוא כעין הנ, הלוה מדין קים לי

  .אם התחייבתי ולא אם פרעתי

עוד תירץ בקובץ גליונות . יכול לעשות פרוזבוליוחנן לא גבה משום שבקל ' כתב שהטעם שר )ג"כ' עמ(אבל בחזון עובדיה 
וכתב , יוחנן העמיד הממון בחזקת הלוה' ר, מדוע בספק אם שטר באחריות מונע את השמיטה) ב"קי' חזון עובדיה עמ(

. מדבריו אלו נראה שסבר שהלוה מוחזק בספק שטר כגבוי. שהוא מדין איני יודע אם פרעתי בשמא ושמא טוב שהלוה פטור
  .נראה שסבר שהמלוה גובה מספק צו' החכמת שלמה שיובאו בהעומדברי 

א ואחרים לענין משכנתא אם היא כגבוי ביום אחד שאינו יכול לסלק "במחלוקת הרשב) ט"סק(ע "כך הכריע הסמ צה
  .ל"עכ ,לסלקו עד סוף זמנו אין בידינו להקל ולומר דאינו משמט כי אם כשאינו יכול, ל"ז. שהמלוה צריך להחמיר

אלא רק בספק , שבכל ספק אמר להחזיק את הלוה, י"עדיין אין להוכיח מכך נגד הב, יוחנן' ולפי זה אפילו בדרבנן לא גבה ר
ל או "ה בחואבל בספק אם חלה שמיט, כיון שעל צד שכגבוי לא חלה עליו שמיטה, אם כגבוי במלוה בשטר חוב באחריות

 .הבזמן הזה יגבה המלו
כתב שבית דין טוענים ללוקח שטר חוב שהיה למלוה המוכר לו ) ח"סקסוף  ו"נ' ע סי"ת אבה"שו(חמדת שלמה ב צו

הרי שסבר שאפילו בודאי שמיטה וספק אם נעשה פרוזבול דנים ספק לקולא . פרוזבול כיון שמספק מקילים בשמיטה
  .למלוה ויגבה חובו

ספק בלבד אלא כיון שטוען טענת ברי ויש לו גם חזקה שלא שביק היתרא שלא טוענים כך מ )ט"ק כ"ס(וכן כתב בתומים 
מוכח שלא מקילים בספק פרוזבול כבכל ספק דרבנן . אבל בלאו הכי היה המוחזק עדיף כבכל ספק, ועביד איסורא

  .בשמיטה

. עליה שביעית דהא וודאי מלוה זו עברה, ל"זשאינו גובה  )ח"ב סימן ר"א ח"ת הרשב"שו(א "רשבוכשיטה זו מפורש ב
האיך אנו , אי כתב פרוזבול או לא, ואי מספקא לן אי אתני או לא. עליה פרוזבול באי לאו דאתנו או דכתי, ורחמנא אפקעה

, על הטוען לתנאי חובת ההוכחה שהיה תנאי, וביאור דבריו שכל ספק תנאי .ל"עכ, ואפילו מבני חרי, מוציאין מיד זה מספק
והוא הדין בענין פרוזבול שבא להפטר , ם שמוציאים מהלוה המוחזק תתבאר בהמשךודעת הסוברי. כי הוא משנה

  .מהשמיטה על המלוה חובת הראיה

בענין שלא יוכלו יתומי המלוה להוציא חוב מלוה שירשו מאביהם בטענה שהיה לאביהם ) ה"רל' סי(וכן הוא בדברי ריבות 
  .לוה מדין קים ליפרוזבול כיון שנחלקו הפוסקים אם נאמנים ומספק פטור ה

 ,ופשיטא דמצי למימר המוחזק קים לי כפלוני לאוקמי ממונא ,דכלל גדול יש לנו דאוקמינן ממונא בחזקת מריה, ל"ז
  . ל"עכ, כיון דאיכא כמה אשלי רברבי דסברי דלא מהמני ,באופן דלא מהימנו יתמי מלוה למימר פרוזבול היה לנו

וספק אם מנע , פשר שגם הוא לא אמר קים לי אלא מאחר וודאי חלה השמיטהוא. ולכאורה הוא הדין בכל ספק בפרוזבול
אבל מודה למה שנפסק לעיל שבספק בעיקר . את הפקעתה על ידי פרוזבול מספק תולים כפי שהיה עיקר הדין לשמט

פק ע נקט בס"שהשו) ט"סק(ע "וכך נראה גם מדברי הסמ. השמיטה לא ישמט וחייב הלוה לפרוע למרות שהוא מוחזק
   .רטו' וכפי שיתבאר להלן בהע. משכנתא לחומרא

, ק לענין מחלוקת הראשונים אם די שתהיה קרקע ללוה בשעת עשיית הפרוזבול"בשם הגרח 368ומה שכתבו בשיח אמונה 
נין החומרא שהוסיפו לדין אפשר שסבר שרק לע. למרות שמדובר בספק אם הועיל הפרוזבול, שספיקא לקולא ויכול לגבות

יש להקל גם בספיקה ולא בכל ספק פרוזבול נגד האמור למעלה בשם , פרוזבול שתהיה לו קרקע כיון שהקלו בדיני הקרקע
  .א"הרשב

בנוגע לספק בפרוזבול שהלוה אינו יכול לטעון קים לי שצריך בית דין חשוב ) ט"מ' עמ(וזה שלא כפי שכתב בחזון עובדיה 
ע בטענתו זו "פ שהלוה רוצה לסמוך על דברי השו"אע, וחייב לפרוע, י פרוזבול שנמסר לבית דין הדיוטותולהפטר על יד

הוא הדין שאינו יכול , ע בעצמו פסק שבכל ספק שמיטה חייב הלוה"ונראה טעמו כיון שהשו, שצריך בית דין חשוב דוקא
  .לטעון קים לי
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, וספק אם נעשה פרוזבול המונע אותה, אבל כשחלה השמיטה, אם התבטל החוב על ידי שמיטה
בכל ספק ובין לטעם ש, ספק פטור מעמידים השמיטה והלוה על חזקתם והמלוה לא יגבה חובו כעין

עיל להתיר את גביית החובספק פרוזבול לא יו, תקנה לא דנים התקנה
צז

. 

ומזומן'צ  .ה  קים

חוב בשטר שמיטה

ומאז חובו , קבלתו עשתה את הלוה חייב לו, מי שקיבל או קנה שטר חוב ממלוה לגבותו מהלוה  .סו
ויכול המקבל לעשות עליו פרוזבול ולא המלוה, כלפיו בר השמטה

צח
. 

צ בנתינת חוב והרשאה'יצירת  ק

ק אינו אלא 'כי צ, נתינתו אינה יוצרת התחייבות כספיתק שונה משטר חוב ו'שצלומר יש שרצו   .סז
ק'מחשבון נותן הצ הרשאה לבנק לצורך גבייה

צט
ק כשטר חוב שחובו נשמט'אבל העיקר להלכה שצ. 

ק
. 

ק 'ק מתחייב לתת תמורה אחרת במידה והצ'וגם נותן הצ, והמציאות מוכחת שהנותן אינו יכול חזור בו
יסורב

קא
. 

הבנק הצהתחייבות  ק'למקבל

, יתרהשבסכום את העל החשבון חייב לבמשמעה שהבנק בחשבון יתרת זכות לעיל לפי המתבאר   .סח
ק משוך 'אבל הוא גם התחייב לתת את היתרה הזו למי שבעל החשבון יורה לו על ידי שיתן לו צ

למי ויתן את הסכום , ק על אותו סכום'ואם כך נראה שהבנק נעשה בעל חוב של מקבל הצ, מחשבונו
נראה , אם הבנק חייבו .נשמטהוא זה חוב כספי של הבנק למקבל וכיון ש, וש לקבלו תחילהמהם שידר

ק 'הצגת הצמעוכבת בתנאי עד לתשלום בפועל מהבנק  הדרישהש רקק 'שהחיוב מיד כשמקבל את הצ
לפרעון בבנק

קב
אלא שקיבל על עצמו , אבל יש שסברו שהבנק אינו חייב למקבל רק לבעל החשבון .

אוריאל          בנין

מ שגם "ונפק, ט ואחרים נקטו משום ספק תקנה"ספק דרבנן ומהריי נקט שהטעם משום "הב, שני הטעמים הובאו לעיל צז
  :ולהלן יובאו הפוסקים שנראה מדבריהם שנחלקו בכך. ואולי גם במקום ספק פרוזבול המוציא מודאי שמיטה, נגד מוחזק

פק שמא סבר שגרע יד המלוה בס, פ שהתבאר לעיל שבספק שטר כגבוי רצה לומר גם בחזון עובדיה שהלוה מוחזק"ואע
ואם , אולי סבר שבמקום פרוזבול ביטל הלל את השמיטה, מה שאין כן בספק פרוזבול, שטר כגבוי כי אין ספק בשמיטה

  . שמא מספק יש לומר שכל פרוזבול בכלל, ובפרט שבקל ביטלוה על ידי פרוזבול, חזר להיות כספק אם חלה שמיטה, כך
  .לג ו יח כפי שהתבאר בסעיפים  צח
ולמעשה כתב שלענין שמיטה יש לחוש , בשם כמה פוסקים) ז"תמ' ג סי"ח(א בתשובות והנהגות "מ שטרנבוך שליט"הגר צט

  . חובות ושטרות כהלכה' ודעות אלו הובאו במשפט צדק חלק א. לסוברים שזוהי התחייבות ונשמטת
 )ח"ק קצ"סשער הציון (ובדרך אמונה  ).ובשמיטת כספים כהלכתה, ג"ל' ב סע"ג פ"ח ש"הובא במשנת הגרי( א"הגריש ק

' י הע"ופ, ט"כ' ט הע"הלואה פ(כפי שסבר בפתחי חושן  .ק כנתינת שטר חוב מהנותן'א שנתינת הצ"הגריש שכך מצדד כתב
  .וקנין תורה ועוד רבים, )'ז' ג סי"ח(דבר יהושע , י"מנח, )א ועוד"כ

) 'ד' סע(בחזון עובדיה ו. ונשמטשדינו כשטר ) ה"ק ס"כסא דוד ס' י' ישביעית ס(זילבר  ב"אמונה בשם הגר וכן כתבו בשיח
ק 'למרות שלא סבר שצ) ב"ז סק"תמ' ג סי"ח(מ שטרנבוך בתשובות והנהגות "והגר .םהאריך בשיטות הפוסקיסבר כך ו

א בעצמו כתב בדיני ריבית המצויים "נבוך שליטמ שטר"והגר. הוא שטר חוב כתב שיש לחוש לסוברים כך ולשיטתם משמט
  .ונראה שכפי שכתב בתשובות והנהגות הדבר לא היה מוכרע אצלו, ק הוא שטר חוב'שצ
חזר , ק אינו שטר חוב'שצ צט' ל שהובאה בהע"ח וואזנר שכתב את התשובה שנקבעה בתוך שבט הלוי הנ"גם הרב הגר קא

) 14' הע' ב' א(ק בהלכה הובא שם 'וכתב במכתב לבעל הספר הצ, תב והודפס בשבט הלוי בשמו שהוא הרשאהבו ממה שכ
  . וודאי שיש בכך גמירות דעת שיוצרת חיוב, ושכך דעת בני אדם כיום להתחייב על ידו, ק הוא שטר חוב'שיש לפסוק שצ

שכן הוראת בעל החשבון שאת ההלואה , ק'בצעל צד שמלבד חיובו של הנותן גם הבנק מתחייב לפרוע את הרשום  קב
יש לבאר ממתי . ובעלמא חל חיוב בקבלת ההלואה להתחייב למי שיאמר המלוה, ק ממני'שנתתי לבנק תפרעו למקבל הצ

  .נוצר חיובו של הבנק

אינם  הבנקנשרף  ק'ושמא לכן אם הצ, ק לפרעון'על פניו נראה כאילו לא התחייבו למקבל אלא משעה שיציג לבנק את הצ
אלא שאז מושלם התנאי שבו תלוי החיוב , אבל האמת שלא הצגתו יוצרת חיוב. ק'אפילו יוכיח שקיבל צ, חייבים לו כלום
הרי הדין בשטר חוב שיכול לעבור ליד שנייה הנקרא שטר לכל , ק לשטר חוב'ובפשטות אם נשווה את הצ. שהיה כבר קודם

מלבד מי שנתן לו , )'ד' א סע"ס' סי(ל חוב של המתחייב הראשון כפי שנפסק ז נהיה בע"מקבל המוכ, ]ז"מוכ[מוציא כתב זה 
ק והעביר את מה שהבנק התחייב לו 'וכאן זה הבנק שמתחייב לבעל החשבון בנוסף לבעל החשבון שנתן את הצ, את השטר
  .למקבל

כאן הבנק אינו מתחייב לתת  ,ז שהנותנו מתחייב לפורעו משלו"כיון שבשונה משטר מוכ, אבל אינו מוכרח שהבנק מתחייב
לכן יתכן . או הלואה על חשבונו אם יש לבעל החשבון מסגרת אשראי, אלא מיתרת הזכות שיש לבעל החשבון בחשבון
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ק'החשבון לתת כנגד יתרת הזכות כספים למקבל הצבשליחות בעל 
קג

. 

אוריאל          בנין

ק מחשבונו של בעל החשבון אבל 'ולפי הנוהל יגבה עבור מקבל הצ, שהבנק רק עומד מאחורי המתחייב שהוא בעל החשבון
  .כל לוה שחיובו עומד בפני עצמואינו מתחייב התחייבות אישית כ

  . מ שטרנבוך הבין שהבנק מתחייב ללקוח וחובו יושמט ללא פרוזבול"וגם הגר. י בלוי בהמשך"כפי שיתבאר מלשון הגר קג

שבו לא חלה , שעובר מהמקבל הראשון לשני] ז"למוכ[ואם כך דינו כמו מי שנתן התחייבות על ידי שטר לכל מוציא כתב זה 
אלא כבר משעה שנכתב השטר , המתחייב למקבל השני בשעה שהמקבל הראשון העביר את השטר לשני התחייבות הנותן

שאם המקבל השני לא היה ) 'ד' א סע"ס' סי(ע "ולכן נפסק בשו, וניתן לראשון התחייב הנותן גם לשני לכשיקבל אותו
זוכה באותה שעה בקבלתו לשני כי הראשון שמקבל את השטר , בעולם בשעה שנכתב השטר לא חלה כלפיו ההתחייבות

ולפי זה יש לומר גם שכשהופקדה . שמועיל גם קני על מנת להקנות) ז"א סק"ס' סי(מ "וכתב נתה. שיקבל אותו בעתיד
ק או הוראת העברה 'דהיינו מקבל הצ, היתרה לבנק התחייב הבנקלפרוע אותה לבעל החשבון או לכל מי שיבוא מכחו

  .אחרת

כי להלכה אפשר להתחייב סכום שאינו , נפתח החשבון לא היה ידוע למי יתחייב וכמה יתחייבואין חסרון בכך שבשעה ש
ק אם יהיה כסף בחשבון והבנק 'וכן לא היה ידוע בשעה שנתן את הצ. וכל שכן כאן שמחייב עד סך מסגרת האשראי, קצוב

  .ק'יציג את הצואם כך גם התחייבות הבנק היא לכל מי ש, יהיה חייב לפרוע או יחזור אל הנותן

' הע' א ענף ב"פ(ק בהלכה 'כך כתב בספר הצ, ק'יש שכתבו שלפי החוק הבנק מחויב רק לבעל החשבון ולא למקבל הצ
36,37.(  

  עיון משפט

ד אינה ראיה כי עיקר דברי התורת ריבית שם "לענ, שנחלק על הברית יהודה) ו"ל' ח הע"פי(מה שהביא מהתורת רבית 
ק אינו אלא הפנייה לבנק ולא שטר חוב ממילא היה פשוט לו שאין בהעברתו דין מכירת שטר 'שצמתבססים על כך שסבר 

  .חוב

אבל לאחר שעיינתי בספרו , )ו"ל' א הע"פי(י בלוי חזר בו בספרו עיקרי הדינים "שהגר) 36' הע(ק בהלכה 'עוד כתב בספר הצ
לענין שיחשב שטר חוב , ל כחוב רגיל על עצמםאבל נראה שעיקר חזרתו שאין חוב הבנק למקב, זה אמנם כתב שחוזר בו

אבל אי אפשר , שרק שטר חוב על אחר ניתן למכירה) י"הלכות הלואה פ(וכפי שביאר שם שכך העלה בפתחי חושן , הנמכר
ד "אדרבא לענ, להכריח מדבריו שחזר בו וסבר שגם אין זו התחייבות של הבנק כלל לתת כסף מהחשבון של בעל החשבון

אין בזה , י בלוי שם"ל הגר"פ ודאי לא התבארה שם סיבה שאין זה החיוב של הבנק וז"ועכ, חיוב כזה כתב שכן יש
רק כתב , ק'הרי שכן יש התחייבות של הבנק למקבל הצ. ל"עכ, התחייבות מצד הבנק כי אם מחשבון בעל השיק

  .ק'שההתחייבות לתת לו רק מחשבון בעל הצ

אבל , ק הוא רק הוראה לבנק ולא התחייבות'א ששמע ממנו שסבר שצ"ל הגרשזסתמך עהוגם התורת ריבית בדבריו אלו 
  .ק הוא התחייבות'שסבר שצ) 14' הע' א ענף ב"א פ"ח(ק בהלכה כתב בשמו 'בספר הצ

, ק'הסתמך על החוק שהבנק אינו מתחייב למקבל הצ) ה ועם"ח ד"ס' ו עמ"קובץ הישר והטוב ח(א "י סילמן שליט"וגם הגר
רק , ק'יע כדבריו כי לפי מה ששמעת יממנהל בנק החוק אינו קובע שהבנק אינו מחויב לפרוע למקבל הצאבל קשה להכר

וכמו שכתב גם בברית יהודה  ,ואם כך זה לא אומר שאין לבנק התחייבות לשלם לו, קובע שאין לו אחריות ישירה כלפיו
ממילא מי שקיבל אותו דינו כקונה שטר חוב על ו, ק'שהנוהל הבנקאי מחייב את הבנק לפרוע למציג הצ) ח"ל' ו הע"פט(

  . ק'ואדרבא הפוסקים לא חילקו בין חיובו של הנותן לבין חיובו של הבנק למקבל הצ, הבנק

ולמרות שהמשמעות המקובלת בחוק היא שאין לבנק התחייבות משפטית כלפי המקבל אלא לנותן שהוא עשה איתו את 
כתית כל שיש התחייבות אפילו שנובעת מהנהלים של הבנק ולא כחיוב היה אפשר לומר שהל, ההסכם לפרוע למקבל

גם זה נחשב , גם אם הבנק התחייב לפרוע למקבל רק אגב בעל החשבון, ההלכה תפרש את ההסכם כהתחייבות של הבנק
יקרי הוא כי מהות החיוב לגבות ממנו שלא כערב שהחייב הע, חיוב ממוני למקבל ועדיף מחיובו של ערב קבלן ועדיף ממנו

  .לכן אין סיבה שהתחייבות זו של הבנק מתחילה לא תושמט, הלוה גם אם גובים גם מהקבלן

כי אין , אין זו ראיה, ק מחויב'ק בהלכה על כך שאם הבנק יפשוט את הרגל עדיין יהיה נותן הצ'ומה שהסתמך בספר הצ
  . ל ערב למרות שהלוה הוא אחרואחריות זאת קיימת בכ, ק אם לא יפרע'חולק שנשארה אחריות של נותן הצ

כי כל זה אכניס בתנאים של , גם זו אינה ראיה, ק'וגם מה שרצה להוכיח מכך שאם הנותן מת הבנק אינו מכבד את הצ
שמתחייב רק כנגד מה שיש לבעל החשבון בחשבון כל עוד הוא הבעלים , הבנק בהתחייבותו והסכם שלו עם בעל החשבון

  .ולא משמת, עליו

  הבנק בפתיחת החשבוןהתחייבות 

ונאמר שהבנק . ל בשעה שהלקוח פתח חשבון בבנק"ז הנ"יש לדון האם אפשר לומר שהבנק כבר התחייב כעין שטר מוכ
  . ז"ודינו היה כמו מקבל שטר מוכ. התחייב לבעל החשבון לפרוע את הכספים שיפקיד לכל מי שיבוא מחמתו

שהבנק הסכים והתחייב בהסכם שאם יופקדו כספים הוא מתחייב  ,ואם כך היה דין השמיטה תלוי בשעת פתיחת החשבון
ולא שאז , וברגע ההפקדה רק הושלם התנאי שאם יש את מה לשלם חל החיוב על הבנק. לפרוע אותם בתנאים מסוימים

והיה צריך לעשות פרוזבול מיד בשמיטה הראשונה לאחר פתיחת החשבון בלי קשר לכסף כל שהוא , נעשית ההתחייבות
  .צא בחשבוןשנמ

ק והעברתו מיד ליד היתה רק מבררת 'ונתינת הצ, ק'וכן נפרש שהבנק התחייב לבעל החשבון לפרוע לכל מי שיציג ממנו צ
  .ז"בנוגע לשטר מוכ) א"א סק"ס' סי(ח "וכפי שביאר קצוה. וכמה יהיה, למי נעשה החיוב מתחילה
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הנותן לזכות כפוף הבנק  חיוב

לבעל  התחייבותו היא רק עד כמה שהתחייב, ק'גם אם הבנק מתחייב למקבל את הסכום שבצ  .סט
לכן אם , ק לפרעון'מיתרת זכות או ממסגרת האשראי שתהיה לו בפועל בשעת הצגת הצ או, החשבון

גם המקבל לא יוכל לגבותו, בוןנשמט חוב הבנק לבעל החש
קד

. 
עתידי כסף

עדיין לא היה לבעל החשבון  ק'נתינת הצשבשעת ק הרשאה למשוך גם כספים 'לכל הדעות יש בצ  .ע
, אבל נראה שאין להרשאה זו תוקף הלכתי. לבנק ק'בשעת הצגת הציתרה אם תהיה לו  םזכות לקבל

לו היו ש ,מצד הבנקוגם , תן את השטרעל דבר שלא היה לנותן בשעה שנהרשאה כיון שלא מועילה 
וגם אם יש , בחשבוןללקוח כפי מה שיש שאלא  לא הסכים להתחייבאו ש, באותה שעה כספים להתחייב

לא ברור שחיוב זה הוא חיוב כספי שנשמט כאמור , ק'מסגרת אשראי והסכים שילווה למי שיבוא עם צ
 .למעלה

הצ נותן של  ק'פרוזבול

לכן אם , אין זו התחייבות נפרדת מההתחייבות לבעל החשבון, ק'בל הצגם אם הבנק מתחייב למק  .עא
גם החוב  יעשה פרוזבולואם רק בעל החשבון , גם מהמקבל הבנק יפטריושמט בעל החשבון חובו של 

בפרט כשאין כסף בחשבון של נותן   ,ואפילו נאמר שהחוב למקבל נפרד ונשמט .יושמטכלפי המקבל לא 
לכן יוכל , רשאה לבנקהודאי לא גרע מ, ק הוא התחייבות'כיון שגם אם צ, ק'ציוכל לגבות את ה, ק'הצ

 .כיון שעשה פרוזבול, לגבות כמורשה של בעל החשבון ואין איסור לגבות את חובו
הבנק כנגד המקבל של  פרוזבול

ואפילו אם , ויועיל אפילו אם בעל החשבון לא יעשה גם המקבל יכול לעשות פרוזבול, וכן להפך  .עב
הוא רק הרשאה ק'הצ

קה
 .הבנקהחובות כולל של על כל שנעשה לכן ראוי להזכיר בפרוזבול , 

פרוזבול לסדר המקבל אחריות

לא יכול המקבל לחזור לדרוש , ל אם החוב נשמט הוא משום שעל צד שנשמט"כל הנידונים הנ  .עג
ת הזיק וכשלא עשה זא, כי היה מוטל על המקבל לסדר פרוזבול, מהנותן לפרוע לו את חובו שנית

לעצמו
קו

. 

אוריאל          בנין

והתחייבות להתחייב לא חלה כדין , ייב אם יהיה כסףאבל כאמור נראה שהפוסקים סברו שהבנק אינו מתחייב אלא להתח
  .קח' ועיין עוד בביאור דין זה להלן בהע). 'א' ה סע"רמ' סי(ע "קנין אתן שנפסק בשו

היא שימטה את  ,הראשוןכשהשטר היה בידו של השמיטה אם עברה , זה פשוט שבשטר שנכתב בו לך ולא הבא מכוחך קד
אבל יש לומר שאם השטר היה התחייבות סתמית לכל מוציא . שטר שמוט העביר לו, ב וגם אם יעביר את השטר לשניהחו

ואם כך , נחשב שבעל החוב התחייב התחייבות חדשה לכל אחד שיקבל משעה שיקבל, כתב זה ולא נכתב בו ולבא מכוחך
  . אפילו אם החוב לראשון נשמט אולי החוב לשני לא

אם אחר כך בעל החוב פרע את חובו , ונפסק שאפילו אם הראשון העביר את השטר שקיבל לשני, ר כךאולם לא מסתב
לא היה צריך את , ואם היתה זו התחייבות נפרדת אליו, השני אינו יכול לגבות על ידי השטר אלא מתקנת המדינה, לראשון

לא התחייב אלא על דעת החוב היחיד שהתחייב אלא בעל החוב . ל שהחוב נשמט לפני שהעביר"כל שכן בהנ, תקנת המדינה
  . ולא באופן שיפרע החוב, לראשון

ק ודאי חיובו כעין לך ולכל הבא 'כי צ, ק'ז אבל ודאי אינו נכון כלפי צ"וגם נידון זה היה שייך כל היותר כלפי שטר מוכ
שלכן החוק מחייב , ב מהראשוןאלא מקבל את החו, מחמתך דהיינו שהחיוב למקבל אינו מתחדש ישירות מבעל החוב אליו

  . ק למקבל יחתום מאחוריו כמיסב'שהמיסב את הצ

 . ק'הוא הדין גם כלפי מקבל הצ, כך שברור שאם החוב כלפי בעל החשבון נשמט
ק אינו נחשב שטר חוב 'י שלכאורה לדעת הסוברים שצ"ואעפ, ל"ז) 674' הע(ש "א במשנת הגרי"כן כתבו בשם הגריש קה

שהרי כספו של , ק לענין לגבות מהבנק'לא מועיל הפרוזבול של מחזיק הצ, ק'פרוע מכספו של בעל הצאלא הוראה לבנק ל
ק מכיון 'ל שמועיל הפרוזבול של מחזיק הצ"מכל מקום אמר מרן זצ, בעל החשבון נשמט מכיון שהוא לא עשה פרוזבול

" חובותי] מוסר"[והרי זה נכלל בלשון , ק זה כוללת גם הרשאה לעשות פרוזבול שהוא צורך הגביה'שההרשאה לגבות צ
  .ל"עכ, שהרי החוב מיועד אליו

יכול לעשות , פירוש שמורשה יכול לומר שמוסר את חובותיו גם אם נאמר שהבנק אינו חייב לו אלא אגב בעל החשבון
אם הוא , ובאו להלןפרוזבול שי לבאר דבריו לשני טעמי תקנת ויש. פרוזבול כי החוב מיועד לו וכלול בתקנת עשיית פרוזבול

ואם זו מסירת חובות לבית , ודאי שיכול כמורשה למנות מורשה אחר, כעין הרשאה שנותן לבית הדין לגבות את חובותיו
ולא איכפת לו אם המקבל יתן לבית דין , הרי הנותן נתן לו את הזכות לגבות את החובות, הדין שיחשב כגובים את שלהם

  .נשארת אותה מציאות למעשה שהוא רשאי לגבותכי למעשה , כדי שיגבו ויתנו לו
  .לג והתבאר דינו להלן בסעיף , לענין לוקח שקנה שטר חוב) ח"ל' סע(ע "כפי שנפסק בשו קו
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הפרוזבול לאחר שהופקדו  כספים

שמשמעה שהבנק , שהיו באותה שעה ביתרת זכותמתיחס רק לכספים חוב הבנק שמי שפסק יש   .עד
ואהם בהלקיבל

קז
יועיל פרוזבולרק כלפיהם ו ,ורק כלפיהם תהיה השמיטה, 

קח
עשה לאחר שאם אבל , 

ולא תכלל , פרוזבולהלאחר תנה לבנק תחשב הלואה שניזו הפקדה , יופקד כסף לחשבוןפרוזבול את ה
ותשמט ,בו

קט
. 

נשמטו מהכספים שחלק מחשבון  גבייה

מצידו או מצד סוג , כגון שהיה חוב שאינו נשמט, ולמקבל יש היתר לגבות, גם אם לא נעשה פרוזבול  .עה
וש שיש בחשבון גם כספים של אינו צריך לחש, וכעת בא לגבות מחשבון שיש בו כספים שנשמטו, החוב
רק רישום התחייבויות שהבנק חייב לבעל , כללכי אין שם כסף בעין , שנשמט שאסור לגבותםחוב 

הרי יכול לגבות מממון השותפות את הכספים ששייכים לבעל , וגם אם היו כספים מעורבים, החשבון
 .חובו

מסולקהנותןחוב או כגבוי

אילו אינו נשמט כיון שנחשב כחוב זה , ק למקבל'מנותן הצ ק יוצר התחייבות'שגם אם ציש שסברו   .עו
שאינו נשמט גבוישל בעל חובו ודינו כחוב משכון ק מחזיק 'מקבל הצ

קי
רק ויש מי שהסתפק לומר כך . 

אוריאל          בנין

א שמשעה שהפקיד את הכסף אפילו אם עדיין לא "בשם הגרישכתבו  429שיח אמונה וב) ח"כ' סע(ש "משנת הגריב קז
שהכסף שהופקד לבנק הוא הלואה ) ז"כ' סע(וכתב שם , נק לרשום יתרת זכות לבעל החשבון יתרה זו תושמטהספיק הב

ק 'וכתבו לי מכון שיח אמונה שגם בהפקדת צ. והרישום הוא רק הליך טכני לרשום את החוב בספרים, משעת ההפקדה
 .אבל כבר נחשב שחייבים לו, בפרעון אפילו אם ממתינים לאישור אין זה אלא תנאי, מסתבר שמשעה שנרשם שהפקיד

וכן הלקוח , קים מחשבונו של הלקוח'הבנק התחייב לתת את הכספים למקבלי הצ, פ שעם פתיחת חשבון הבנק"אע קח
, בהתאם למסגרת שקבע איתם, ק ממנו על חשבונו'התחייב לפרוע את כל הכספים שיתנו לו מהבנק בעתיד או למקבל הצ

  .וב הזה נשמט לפי שעת פתיחת החשבון ולא שעת ההפקדה בפועלואם כך מדוע לא נאמר שהחי

  .ויש לומר שסברו הפוסקים שעל התחייבות זו להתחייב לא חלה שמיטה

הובאו בספר התרומות שער (ן "מגש והרמב' י ן"והרן "ש וברמב"י מיגא"פ בר"ואם תאמר הרי מצאנו התחייבות כזו עכ
סברו שהרוצה ללוות כסף בא אל המלוה ומשעבד , א"שנחלק עליהם הרשב )ה"ג ממלוה ה"א ובמגיד משנה פכ"ס א"ח ח"מ

. באותה שעה שקיבל המלוה את השעבוד התחייב כנגדו לתת ללוה את הכסף בהלואה, לו קרקע לצורך ההלואה שיתן לו
) ט"ק מ"ס( ך"וגם הש, ן"א נגד הרמב"דחה כל ראיות הרשב) ז"ק י"ס(מ "בנתה, א"כרשב) ז"י' סע(ע "ואף שפסק שם השו

  .כתב שהוא ספיקא דדינא ושם המלוה מוחזק שלא להלוות

בקנין זה , אבל אם נשווה לעניינינו לכאורה כשהלקוח חתם עם הבנק הסכם פתיחת חשבון ומשלם על כך עמלה וכדומה
נוצר אז ן ש"ויש לכך השלכה לבנק המוחזק לומר קים לי כרמב, מתחייב הבנק להלוות בעתיד כספים ללקוח לפי המוסכם

  .חיוב והוא נשמט אם לא נעשה אז פרוזבול

אבל הבנק , כיון ששונה מלוה שהתחייב להלוות כסף מיד שיקבל את השעבוד, אבל נראה טעם הפוסקים שלא חששו לכך
אבל אין דעתם , רק התחייב שאם הלקוח יבקש הלואה דהיינו משיכת יתר הוא ילווה לו, בפירוש לא התחייב שום כסף

וגם עיקר ההסכם נועד לכספים שהלקוח יפקיד בבנק שרק אז ילווה אותם לבנק [, עכשיו את ההלואה עצמהלהתחייב מ
זה נחשב קנין דברים , אלא להתחייב להלוות כשיתבקש, וכיון שאין דעתם להתחייב את הכסף מיד, ]והבנק יפרע אותם לו

  .שאינו חל

, י להתחייבות שמתחייבים המחותנים זה לזה בשעת התנאיםשאין תוקף חיוב ממונ) ב"ה סק"רמ' סי(ע "כמו שכתב הסמ
אלא מתחייבים , כיון שאין דעתם להתחייב מעכשיו את הנדוניא והחפצים או הכספים שסיכמו לתת זה לזה לחתונה

  . ולכן מתחייבים שנית על כך בכניסה לחופה ורק החיוב השני הוא חיוב כספי תקף, שכשיכנסו לחופה יתנו

וזה רק , כי מבחינה חוקית לא מסתבר שקיימת איזו התחייבות כזו להלוות כספים, וונת ההסכם עם הבנקוזו מן הסתם כ
  .הסכם על בסיס הפקדה או משיכה בפועל בעתיד

ואין בידינו לרדת לנכסיו אלא לכופו , נכסיו לא השתעבדו כבר בחיובו, ע שגם לסובר שקנין אתן מועיל"וכתב עוד בסמ
ואם כך גם לדבריו שאינו , וסבר שיש גם שעבוד הגוף לתת ממון, יטתו אין זו התחייבות כספיתמשמע שגם לש, בשוטים

  .כי השמיטה משמטת רק חיוב כספי, יש לומר שהשמיטה לא תשמט חיוב כזה, עיקר להלכה
ולמרות שלאנשים רבים הבנק מתחייב להלוות סכומים מעבר ליתרה שבחשבונם לפי התחייבות מוסכמת במסגרת  קט
אינו יכול להתחייב עליו התחייבות , ל"ק בזמן שהבנק עדיין אינו חייב לו את הסכום הנ'כשנותן את הצ, שראי מראשא

ממילא גם , רק סומך על התחייבות הבנק להלוות לו ומאשר למקבל ללוות על חשבונו את הסכום קט' כספית כאמור בהע
הבנק עדיין לא התחייב את הסכום , יבות של הנותן לפי הסכום שרשם בו בלי קשר למצוי בבנקק עצמו הוא התחי'אם הצ

 .ל למקבל וודאי לא התחייבות כספית"הנ
וכן כתב במשנה ). 'א אות א"רצ' ט סי"ח(שבט הלוי , )35' הע' ד ג"ק בהלכה י'הובא בספר הצ(יצחק אייזק חבר ' ר קי

אפשר ' וכו] ק'צ[חושבני דהמחאה , ל"ז) ד"ב סק"ג אות י"קכ' ג סי"ח(נחת שלמה מוהסתפק בכך ב). ס"ר' ז סי"ח(הלכות 
  .ל"עכ, פ כמשכון דאין שביעית משמטת"דחשיב עכ
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ק בנקאי בגלל שהכסף סגור עבור המקבל'נוגע לצב
קיא

 . 
כיון שהפנייה זו לבנק אינה יותר מאפותקי מפורש שפירושו שהמלוה יכול , אבל קשה לחדש כדבריהם

כי עדיין צריך לבצע פעולת גבייה, ק עוד גרוע יותר'וצ .ונשמטק ממנה להפרע ר
קיב

נחשב אפותקי ש ועוד .
כגבוי שייך וגם , ק לא קנה שום ממון בבנק'אבל מקבל צ, לפירותהמשועבדת שדה השקנה קצת את 

מראש לו אין כל שכן ש, ק'אבל יש סוברים שהבנק כלל לא התחייב התחייבות ישירה למקבל הצ, בחוב
כגבוישייך לחשבו עובר לסוחר ק ש'רק צו. לבוא ולדרוש לקבלםרק , שבוןבחשזכות בכספים 

קיג
. 

הנותן של חובו  סילוק

כדי למנוע משכון ככגבוי ונחשב אינו ק 'לתשלום הרשום בציש מי שרצו לומר שאפילו אם החוב   .עז
ם היה חייב לו וכשם שא, כתשלוםניתן ק 'כי צחוב של הנותן בינתיים סולק האבל למעשה , שמיטה

, ק שיצר התחייבות'כך גם צ, ק'ק סולק חובו ולא יתבע כל עוד לא סורב הצ'שכירות ושילם בצ
ואי אפשר  למוטב בלבד שנגבה רק מהבנקק 'הצאם גם  ,תההתחייבות והפרעון על ידו באים כאח

, ן הבנקמחוסר גבייה מחשבופ ש"אעו, אלא על ידי שיוצג לבנק ויאושר, להשתמש בו בהעברה לאחר
השמיטהנתבע בסוף הנותן אינו לענין שמיטה די ש

קיד
שיוכל לגבותו אפילו בערכאותסבר יש מי שו, 

קטו
. 

אוריאל          בנין

שפירושו שמתחייב מראש לפרוע אותו לכל מי ] ז"מוכ[החשיבו כשטר לכל מוציא כתב זה ) ב"י' שם עמ(ובחזון עובדיה 
וסיים , ורבים הכריעו שאינו כגבוי ככל שטר, ז אם נחשב כגבוי"שטר מוכוהביא שהאחרונים נחלקו ב, שיקבל את השטר

  .ע"פ בשטר למוטב בלבד ודאי שאינו כגבוי לכו"עכ

ב "י(וכן סבר בנחל יצחק , ומדוע היותו שטר על הבנק ישתנה דינו, ודבריהם מוקשים שהרי הלכה ששטר לאו כגבוי ונשמט
כתב עוד שכיון שאינו יותר מכתב יד שאפילו שעבוד ) ה והנה לכאורה"א ד"ע' ה(ובשואל ומשיב . למסקנה) ה ועכשיו"ד' ד

  . נכסים אין בו אינו נחשב כגבוי

וכן אם צריך שיהיה . וכאן אינו קנוי, פ שבמשכון צריך שיהיה קנוי לו"יש לומר שאע קיד' ולפי מה שיתבאר להלן בהע
פ "עכ. גם אם מסתבר שיעשו כך, וס בידו כי הוא ביד החייב ועדיין תלוי בבנק שישחרר את הכסףתפוס בידו גם זה אינו תפ

  .ק ומשום כך לא יושמט'יש לדון שנחשב שהסתלק מחובו על ידי הפרעון בצ
, אולם השמיט דין זה מהחזון עובדיה, ק בנקאי יושמט ככל שטר'דן שגם חוב שבצ) ה"סק' ג' י סי"ח(ביביע אומר  קיא
  . ר לי מיודעי דברו שכנראה לבסוף נטה לסבור שנחשב כמשכון כיון שהכסף נשמר עבורו בבנקונאמ
  .ישוב לדבריהם קיד' ועיין להלן בהע. 'ב' סע קיב
 שהרי המלוה יכול מיד, חשיב קצת כגבוי] ק'צ[חושבני דהמחאה , ל"ז) ד"ב סק"ג אות י"קכ' ג סי"ח(מנחת שלמה  קיג

שהוא ניתן , ק ללא הסבת למוטב בלבד'דהיינו אם מדובר בצ .ל"עכ, 'וכו להעבירו לאחר לפרוע בו חוב או לקנות בו צרכיו
, ק'יותר מאחריות אם לא יהיה כיסוי לצ, ואינו חייב עוד, הוא כפרעון גמור מצד הנותן, הלאה לאדם אחרוהעברה למכירה 

  .ואין חוב שיושמט

ביארנו  סה בסעיף אבל לעיל , ק אינו כגבוי'שהלוה יכול לטעון קים לי שהחוב נשמט כשיטות שצ כתב) שם(ובחזון עובדיה 
  .שלא מוסכם לטעון טענת קים לי בספק אם נחשב החוב כגבוי למנוע שמיטת כספים

עון קים לי גם לענין ספק אם צריך בית וכתב בסתם שאין לט, לכאורה לא חילק בכך) ט"ד ומ"כ' עמ(אמנם בחזון עובדיה 
ודיני ספק שמיטה . ע"וצ, ולא רק בספק בשמיטה עצמה, שהוא ספק אם נעשה פרוזבול המונע את השמיטה, דין חשוב

  .סד התבארו לעיל בסעיף 
 כבר אינו תובעו ק'צשעה שמסר לו את הגם אם אינו כגבוי הוא תשלום שמ ק'צשכתב ) ו"ט' סי' ב ב"חו(אגרות משה ב קיד
  .ל"עכ ,ועוד יותר מזה שהוא נחשב גם כתשלומין מאחר שאסור לפסול טשעק בדינא דמלכותא, ל"ז

לא , ק אינו שטר חוב רק הפנייה לגביית החוב מהבנק'סבר מתחילה שאם צ) ב"ז סק"תמ' ג סי"ח(בתשובות והנהגות ו
הנה אם המוכר עדיין לא , ה"ק לתאריך שלפני ר'או לוה כסף ונתן תמורתו צקנה בחנות , ל"זהסתלק החוב והוא נשמט 

ק הוא 'דגדר צ, ראוי לחשוש שהוי הלואה ומשמט, או שהעבירו לאחר ועדיין לא נגבה בבנק, ק לגבייה'שלח לבנק את הצ
  .ל"עכ, לויהא אסור לגבות החוב ללא פרוזבו, כ נשאר עדיין בחובו וממילא משמט"רק הוראה לבנק לשלם וע

נ קרליץ "וידוע שזו גם היתה דעתו של הגר. ל"עכ, ואין לנו הכרעה ברורה, ולי הוראהונחלקו בזה גד ,ל"ובמקורות כתב ז
חובות ושטרות ' והבאתי השיטות בהרחבה בספר משפט צדק בחלק א. ק שהוא רק הוראה לחיוב החשבון'בגידרו של צ

  .קים'כהלכה בענין הצ

 מיהו אפילו נימא דהוא רק הוראת תשלום לבד, ל"זן הסתלקה התביעה והחוב אינו נשמט אבל חזר וכתב שבכל אופ
  . ל"עכ, כיון שהמלוה או המוכר שיש בידו השיק אינו תובע שוב אין שביעית משמטתו הלכאור, ]ק'ונשאר החוב על נותן הצ[

לו אפותקי כל שצריך לתובעו ולנוגשו ממה שהקשנו שכבר נפסק שאפי, ק כגבוי וכמשכון'ויש ליישב את דעת הסוברים שצ
ונראה שסברו שאפותקי עדיין מצריך פנייה להליך גבייה ותביעת המלוה ולגבות . ק יהיה עדיף מכך'נשמט ואם כך מדוע צ

לכן סברו שבכך נחשב יותר כעין של אחיך , ק מוטל עליו רק לפנות בנק ולמשוך את הכסף'מה שאין כן מקבל הצ, מנכסיו
ואם כך אפשר שגם , ל שהרעיון שעומד מאחורי ולא של אחיך בידך הוא שלא יהיה נוגש את אחיו"גילו לנו חזשהרי , בידך

  .ולמרות שגבייה צריך, בכך נחשב שאינו נוגשו
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במקום הנותן כעת הבנק הוא , רק הוחלף הבעל חוב, לא סולק החובכי , החוב נשמטוסברת החולקים ש
רק ל עצמו לגבות קיבל עהמקבל סוף סוף , ואפילו אם הבנק אינו חייב .וגם ממנו צריך לגבות, החייב

נשמטלרוב הראשונים החוב  ,אפותקישעבוד ואפילו אם יחשב כ, הכסף ששמור לנותן בחשבונומ
קטז

.  

על וגם החולקים , החוב נשמטם שסבר שאפילו אם התנה המלוה שלא יתבע את הלוה "וכל שכן לרמב
וסוברים שאינו נשמטם "הרמב

קיז
לא אפילו ממקום אחר שמא רק משום שהחייב לא הופנה לגבייה , 

  .קיז ויתבארו הדעות בכך להלן בסעיף , מנכסי החייב

אוריאל          בנין

וכל דין שמיטה , שהרי ידוע שהלכה ששטר לאו כגבוי, לא התכוונו כגבוי ממש, פ שקראוהו כגבוי"אע, ואולי לזה התכוונו
  . ולא צריכים לפנות עוד אליו להליך גבייה, אלא כוונתם שכלפי החייב כאילו מלאכתו עשויה. רנאמרה גם בשט

יוכל לגבותו , ק'במקומו אינם רוצים לאשר את התביעה מחשש לשמיטה בצבתי הדין שאם ) שם(כתב באגרות משה  קטו
שיזדקקו לו משום שיחששו להסוברים  ית דיןלוה בואם לא ימצא המ, ל"ז ללא היתר בית דין מדין תפיסהעל פי ערכאות 

מכיון שלמנהג קדמונים  ,יכול לילך רכאות של גוייםומסתבר דגם בע, יכול אז למעבד דינא לנפשיה באופן תפיסה, דמשמט
רכאות של יכול גם בעצמו לילך בע, הוא שלא כדין רכאות של גוייםשלדידהו מה שאין נותנים לו רשות לילך בע ,אינו משמט

גבות את רשאי ל, שבמקום שאין בית דין )ד"ק י"א ס"ס' סי(ע "וכוונתו למה שנפסק בסמ .ל"עכ, ינו יכול לתפוסאם א גויים
  .חובו בערכאות

  טעות בגלללא תובע  -עיון משפט 

ביארנו דאף ששמיטה לא משמט חוב שאין בו דין  ום אחראבל במק, ל"סיים דבריו וכתב ז) שם(מ שטרנבוך "והנה הגר
  .ל"עכ, כ החמרנו בזה שצריך פרוזבול"וע, ם נמנע לתבוע מפני שטעה והחוב בעינו לא מעכב חלות השמיטהאבל א, תביעה

ק זו 'וסתם דבריו ונראה כוונתו שמה שהמקבל חושב שהנותן כבר לא חייב לו ואינו תובע את החוב לאחר שקיבל את הצ
  .והחוב עדיין קיים, ות לבנקק כבר פרע את חובו ולמעשה אינו אלא שטר שליח'כי חושב שהצ, טעות

אלא , אינה משום שבאמת נפרע החוב, הרי הסיבה שהחוב אינו נשמט כשאינו תובע, אבל לא הבנתי את ההסתייגות הזו
ק שלא יתבע את 'כך שדי בכך שלא נוגש בגלל שלכך קיבל את הצ, משום שיש דין שכל שאינו בלא יגוש אינו בדין שמוט

  .ובמציאות זו גורמת שלמרות שהחוב קיים הוא אינו נשמט, ק מהבנק'הנותן יותר רק יגבה עם הצ

ם שכל "שסבר להלכה כרמב קעא' ם שהובא בהע"י קורקוס בפירוש דברי הרמב"א סבר כשיטת הר"ש שליט"ואולי הגרמ
ק די 'ש שגם בצ"ולכן סבר הגרמ, ין קייםי קורקוס כיון שהחוב עדי"ופירש הר, המתנה על מנת שלא יתבענו עדיין משמט

  .בכך שהחוב קיים גם אם אינו נתבע

ם אלא במקום שזו המשמעות "ויתכן שלא כתב הרמב, ם"שם שלא מוסכם שזה פירוש דברי הרמב' אבל כבר כתבנו בהע
ק 'שהוא נותן הצ מה שאין כן כאן החייב, שהחוב יהיה קיים כלפי חיובו של הלוה ורק לא כלפי זכות התביעה של המלוה

י קורקוס המיקל בין הפירושים לא אמר להקל אלא במקום "וגם ר. ק שנתן'באמת אינו חייב לשלם עוד פעם נוסף לצ
ק לא יכול לשוב ולתפוס ממון אחר מהנותן בנוסף 'אבל כאן מקבל הצ, שהמלוה עדיין יכול לתפוס מהלוה כסף כנגד החוב

וגם לא מוסכם שהלכה . וכאילו מחל כל אפשרות גבייה אחרת בעת הזאת, ק'הצ ונותן הסתלק ממנו על ידי, ק שקיבל'לצ
  .ם לכן יכול המלוה לגבות את חובו"כרמב

ובאמת אינו יכול לתבוע את הנותן שיתן לו תמורה , וכל עוד מן הסתם יש לנותן כסף בחשבון הבנק שלו אין זו טעות
ולא חוב ממון פעיל שניתן להתבע , ק יחזור בלי כיסוי'ם אכן הצוכל מה שיש לנותן כלפי המקבל זו רק אחריות א, אחרת
שחובו כלפי המלוה לא נשמט , ודוגמא לדבר ערב. לא חלה עליו שמיטהוכל ממון שאינו נתבע כעת לפני השמיטה , כעת

  .כג וכפי שהתבאר דינו בסעיף , למרות שהוא אחראי כלפיו שאם לא יהיה כסף ללוה הוא ישלם

שאז יש לומר שהתברר , ק כשניתן או שהיתה בו טעות טכנית'ואפשר לדון בדבריו רק במקרה והתברר שלא היה כיסוי לצ
 .פב וכך יתבאר להלן בסעיף , שהחוב לא סולק מהחייב מעולם רק בטעות

כי יש בו התחייבות של הנותן , ינו תובעושמט למרות שכבר אק הוא שטר חוב שחובו נ'לא מסתבר שסברו שהצאבל  קטז
 ק'צולא יהיה חייב לכבד את ה, שגם זו התחייבות שנשמטת ווסבר, יסורב ק'צבמידה וה ק'צלשלם כסף אחר במקום ה

שניתן ולא חוב ממון פעיל , ק יחזור בלי כיסוי'כי אם כל מה שיש לנותן כלפי המקבל זו רק אחריות אם הצ .אחרי השמיטה
  .עדיין נחשב שאינו תובעו ממון כעת לפני השמיטה ולא חלה עליו שמיטה, להתבע כעת

הרי שרק , ק הוא שטר חוב'ק רק מגבה את החוב ונותנת לו ביטחון נוסף כיון שמהותו של צ'אלא נראה שסברו שניתנת הצ
  . ואינו בגדר פרעון שלא יושמט, החליף חוב בחוב

, ק'התשובה לכך כפי שכתבנו לעיל שהחייב את החוב החדש הוא הבנק ולא נותן הצ, בחובואם תאמר שאמנם החליף חוב 
ולמרות שגם הבנק יגבה את הסכום שנדרש מחשבונו , ק רק מהבנק'ק יכול לתבוע את כיסוי הצ'שזהו ההסכם שהמקבל צ

כום מסגרת מסוים שהסכים עם גם אם לא יהיה לנותן כסף בחשבון בדרך כלל הבנק יאשר את פרעון החוב עד ס, של הנותן
כך שבינתיים הסתלקה . ובעל החשבון יהיה מחויב לבנק לכסות את החוב ביום מן הימים או שנים רבות, בעל החשבון

  .תביעת החוב של המקבל מהנותן

כי יש לומר שתביעת המקבל את הבנק היא גופה נגישה מנכסי החייב , מאידך קיימת דעת הסוברים שהחוב לא סולק
, וגם זו אחת מזכויות הממון של הנותן, את חיובו של הבנק כלפיו הוא נותן ומפעיל, וגם אם אין יתרת זכות, פיו בבנקשכס

  .וממנו יגבו את הכסף שנחסר, כך שלמעשה גם כשניגש המקבל לגבות את החוב מהבנק מהנותן החייב הוא נפרע
כפי שהובא , שלא יושמט, י השדה או הנכס לגבייהם די בסיים לו שדה דהיינו התחם את תחומ"מלבד זאת שלרמב קיז
 .ריז' בהע
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הלכה

פ "עכולו מספק , של הסבורים שהחוב נשמטיכול הלוה להשען על סברתם נראה למסקנה ש  .עח
יתכן שלכל הדעות הבנק אינו מתחייב , למקבלהנותן מתחייב נסבור ששגם אם , כשהחשבון ביתרת זכות

  .נותן לא הסתלק מחיובו וחובו יושמטהא לתת לו את מה שבחשבון ואין זו התחייבות חדשה ואל
ללקוח ולתת עבורו יש מקום להחמיר לומר שהבנק הסכים להתחייב להלוות , ורק אם אין כסף בחשבון

ויתכן שמסלקת את חיובו , עצמיתואז התחייבות הבנק היא , לגבות מהחשבוןאחר כך וק 'למקבל הצ
ואם , ק'וגם החוב של הבנק להלוות לו אינו חוב כספי לפני שהפקיד את הצ, חובו לא יושמטו, הנותן של

  .הנותן עשה פרוזבול יועיל לכל הדעות לגבות מחשבונו כמורשה ממנו

בצ שכר ק'תשלום

נתינת שטר חוב על עצמו על חוב שכבר היה מסיבה אחרת כשכר שכיר עושה זקיפת מלוה ונעשה   .עט
שמטהנ חוב, החוב

קיח
שמיטהשניתן דין  ק'צאם יש בל "הנקים תלוי במחלוקת 'ודין צ, 

קיט
ונראה ברור . 

ולא יושמט למפרשים  ק יצירת חוב חדש'אין בצ, שכירותק כתשלום 'משכיר נתן מעצמו את הצשאם ה
שענין זקיפה הוא יצירת שם חדש

קכ
 . 

בצ ק'מתנה

. ונשמטמסוימים דינים ל קשוראינו או תוספת שכר ממעסיק נחשב חוב סתמי ש מתנהק שניתן ל'צ  .פ
ובלבד שלא יהיה כתוב בשטר שניתן במתנה

קכא
. 

למעשה  הלכה

ק יוכל 'נראה שבעל הצ, ק'כיון שנימנו שיטות שונות הסוברות ששמיטה לא חלה על חוב שבצ  .פא
סד בסעיף  לעיל שמיטהספק לגבותו כפי שנפסק לענין 

קכב
יום שהבנק מצידו רוצה ובפרט במציאות כ, 

אוריאל          בנין

וכן . ל' שכתיבת שטר היא זקיפת מלוה הובאו לעיל בהען "הרו י"נימוק ,י"רשג על פי "בשם כנה) ז"ק ט"ס(תומים  קיח
כי  ).ב"ל קל"וציה, ח"ק נ"א ס"הי(והובא גם כיש אומרים בדרך אמונה , )'נ' עמ(ז בשמיטת כספים כהלכתה "כתב עפ

אלא גם בחוב אחד תתכן פעולה שמשווה לחוב שם , זקיפת מלוה אינה נעשית דוקא על ידי צירוף כמה חובות לסכום אחד
  .לג' והארכנו בגדר זקיפת מלוה לעיל בהע, סתמי כעין של מלוה המשמט

שגם אם , משמע שהיה פשוט להם, ק'סתמו דבריהם ולא חילקו בסיבת נתינת הצ, ק נשמט'ל שכתבו שצ"הפוסקים הנ קיט
שניתן  ק'צולפי זה גם . ק עושה זקיפה במלוה לחוב ומאותה שעה הוא נשמט'נתינת הצ, היה חובו מסיבה שאינה נשמטת

   .השכירות במלוה יכול להחשב שנזקף חוב תשלום משכורתלפרעון אגב תביעה ל

רצה לתת תמורה כל שהיא , וכדי לגמור את המקח, כי שם קנה מקח ולא היה לו את כל הכסף לשלם מיד, ויש לחלק
הרי ששם לא היתה כתיבת השטר מעשה פרעון . לכן הפך את חוב המקח לשטר חוב ושילם על ידו, במקום התשלום במזומן

ואכן אין סיבה אחרת לתת שטר אלא כראיה או המרת זכות . למלוהאלא מטרתו היתה גם המרת החוב ממקח , בלבד
  . בחוב דחוי

לכן אין הכרח שגם , וגם לא נתבע, מטרתה רק פרעון של אותו חוב שאין ענין לשנותו, ק על חוב קיים'מה שאין כן נתינת צ
  . מעשה זה הוא בגדר זקיפת מלוה

ק 'שנותן צמעסיק או שוכר לא מסתבר ש, ש שזקיפה היא תחילת תביעה"ד והיש"על פי תורי לג' אם כפי שכתבנו בהע קכ
בנתינה זו לשנות את מעמד חובו כחוב הנתבע כשאף אחד לא תבע אותו רק הוא ביצע יכול במקום מזומן לנוחיותו לפרעון 

  .תשלום סדיר באופן שכך משולמת השכירות

יש להבדילו משטר חוב שלא משתמשים בו ככסף , ל החוב להחשיבו כנזקף במלוהאבל גם לשיטה שדי בשינוי שמו ש
  .ק שניתן ככסף ותשלום'להבדיל מצ, וכפרעון ותשלום נתינתו ודאי משמעו התקשרות חלופית של חוב במקום שכר שכיר

תביעה ממנו לתביעת ובנתינתו שינה המעסיק את צורת ה, ק עושה שם חוב בפני עצמו'אלא אם כן נאמר עדיין שנתינת הצ
ואולי משום כך , היותר קלואולי גם העובד מעדיף צורת תביעה וגבייה מחשבון הבנק שהיא , ק כעל חוב כללי'פרעון צ

  .ושמטזקיפה וימעשהו חשב א וסייעתו י"לשיטת הגריש
כך כתבו גם ואחר , שנתינת השטר עושה זקיפת מלוה) א"מ סק"חו(כתבו בשם הישועות ישראל ) 207(שיח אמונה  קכא

  .הגבלה זו
 סד  בסעיףאבל לעיל , ק אינו כגבוי'שהלוה יכול לטעון קים לי שהחוב נשמט כשיטות שצ) שם(כתב בחזון עובדיה  קכב

  .ביארנו שלא מוסכם לטעון טענת קים לי בספק אם נחשב החוב כגבוי למנוע שמיטת כספים

לא חילק בכך וכתב בסתם שאין לטעון קים לי גם לענין ספק אם צריך בית דין ) ט"ד ומ"כ' עמ(ע מדוע בחזון עובדיה "וצ
ואולי לא כתב כאן קים לי . ע"וצ, ולא רק בספק בשמיטה עצמה, שהוא ספק אם נעשה פרוזבול המונע את השמיטה, חשוב

ספק זה כספק גמור לא היה מיקל לקבל ואולי אם היה דן , ק אינו כגבוי אבל לא ביאר דעתו'אלא כחיזוק לעיקר דעתו שצ
  .ל לא לומר קים לי בכל ספק בשמיטה"טענת קים לי כשיטתו הנ
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ק מצווה לומר לבנק 'ונשאר על מקבל הצ, וגם אם נבקש ממנו למחוק את החוב לא יעשה זאת, לפרוע
 .משמט אני

 שחזרתשלוםק'צ

אם חזר לפני השמיטה דינו כחוב , כיסוי וחזרלו לא היה ו, ק כתשלום שכר או מקח וכדומה'ניתן צ  .פב
לא דנים שהיה בטל מעיקרא ועברה עליו שמיטה , השמיטה ואם חזר אחרי, שנזקף ואינו כגבוי ונשמט

שעדיין בידו תמורה  ,לא היה בר תביעה מנותנויש אומרים שכיון שעד שלא חזר , כחוב שנזקף ונשמט
לא , וגם אם לאחר נסיון ההפקדה הבנק ביטל אותו, של שטר חוב שאפשר לתבוע איתו את בעל החשבון

ולהבא נחשב שהתבטל החוב למפרע אלא מכאן
קכג

. 
שחזר'צ מתנה  ק

ואם , שמטוישאינו כגבוי ק אינו נשמט זה 'לסוברים שחוב שבצק גם 'ואם החוב נוצר רק על ידי הצ  .פג
ק שלא חזר חוב הוא והועיל 'יהיה דינו תלוי במחלוקת אם גם צ, ק'הצ רוזבול לפני שחזרכתב פ

בדין  #ק ועיין עוד בפרק . לגביואו שעד שלא חזר אינו חוב הנשמט וגם לא הועיל הפרוזבול , הפרוזבול
 .ק'זמנו של הצ

כיסוי'צ ללא  ק

מקובל להכניס כסף לחשבון ולבקש , ק'בחשבון בזמן הפקדת הצלא היה כיסוי באופנים שלמרות ש  .פד
עד הזמן שאמור להפקיד ואם הוא לאחר שמיטה  לא חזר החוב על הבעלים, ק שנית'להפקיד את הצ

 .כל לגבותו אזיו
טכנית'צ טעות עם  ק

ק נכתב עם טעות טכנית שלא היה ניתן מלכתחילה למשוך כסף על 'אם לאחר השמיטה יתברר שהצ  .פה
נחשב שהתברר שהחוב לא נפרע מעולם ודינו כפי שהיה , ידו וכדומה מכל סיבה שהיא לפני סוף השמיטה

ק ולא היה יכול לתבוע את 'ל חזרת הצגם אם התובע לא ידע ע ,ואם היה חוב הנשמט נשמט, ק'בלי הצ
 .חסרון הידיעה אינו משנה את מצב החוב וחלה עליו שמיטה לפי האמת, חובו

ש בצלהתכוון לזכות  ק'לא

, החוב יושמטק 'וחושש שאם יקבל את הצ, ה של שמינית"סמוך לרק 'או צחוב כל מי שקיבל שטר   .פו
ק'בצזוכה  שאינובפני עדים לאמר עם קבלתו יכול 

קכד
בין אם קיבל , נותןינו צריך לידע על כך את האו, 

אוריאל          בנין

, ק יהיה רק מהבנק'כיון שסוכם שפרעון הצ, ולכן לא יושמט חובו, ולדברינו מסתבר יותר שאין חוב הנותן בר נגישה
או מדין שמיטה גם , פשך אינו יכול לתבועכך שממה נ, והזקתה עצמך כשלא עשית פרוזבול ונשמט חובם של הבנק אליך

  . או משום שאין לו פרעון אלא מהבנק, כלפי הנותן
נזקף , וכשסורב יכול לחזור ולתבוע את המעסיק מדין תשלום שכר שלא קיבל, ק היה על תנאי'פ שהתשלום בצ"אע קכג

והן לשיטה , ביעתו כלפי הנותןק חזר מתחילה ת'הרי שמשעה שהצ, הן לשיטה שגדר זקיפה תלוי בתביעה. חובו כמלוה
פ שמסתבר "אע, מסתבר שעם התביעה משתנה שמו לענין זה, שגדר זקיפה תלוי בכך שמשתנה שמו של החוב לחוב סתמי

ק כזה שני 'שיש לתביעה עם צ, ד אין סתירה בכך"ולענ. שאיסורי בל תלין חזרו וניעורו כי למעשה עדיין לא שילם את השכר
ק ששימש 'שהתחייב מכח הצ, וגם שם חוב, למעשה לא נפרע ואולי עובר באיסור בל תלין וכדומהשם תביעת שכר ש, שמות

  .אושרלפרעון על תנאי שי

שיכול לתבוע את הלוה , ויש לדמות מציאות זו קצת לערב שפרע למלוה גוי את חובו של ישראל ולקח מהגוי את שטר החוב
, מ שאם לא היה ערב"ונפק. גם אם לא יציג את השטר, ציא הוצאותוהן מדין מו, הן מדין שטר החוב של הגוי, הישראל

ומהאחר לתבוע את , יכול לתבוע את שכרו מבעל הבית, אלא פועל שהתבקש לעשות מלאכה עבור בעל הבית אצל אחר
  . ההוצאות שהוציא להנות אותו

מ "ושם הובאו דברי נתה, לבו כמה גדרים בענין דברים שבהתבאר' ה שותפים כהלכה בסעיף ח"בספר משפט צדק ח קכד
אומדנא דמוכח הוא שבודאי במקום פסידא יציל , ל"שכדי שיועילו דברים שבלב צריך אומדנא דמוכח ז) ד"א סק"קפ' סי(

  .ל"עכ, ובמקום אומדנא דמוכח מהני דברים שבלב, לעצמו קודם

כגון שם , שבתו אינה ניכרתמ שצריך אומדנא דמוכח כדי שיהיה תוקף למחשבתו נאמרו בכל מקום שמח"ודברי נתה
שאי אפשר לומר שהכל יודעים ששותף , שמדובר בממון השותפות שעומד לפני הפסד והשותף רוצה להציל אותו לעצמו

לכן רק במקרה ויש אומדנא דמוכח . ואולי זו דעתו להציל לשותפות, כי שותף אמור לפעול לטובת השותפות, מציל לעצמו
  .צמושמתכוון להציל לעצמו זוכה לע

ולכן כל שאיננו , ל להתכוון שלא לזכות במתנה לעצמו"אין הבנה פשוטה שהלוה יודע את העיצה הנ, והוא הדין בעניינינו
  .ק לטעון כנגדו שמא התכוונת לזכות בו וחובי נשמט'יכול נותן הצ, יודעים שזו היתה כוונתו

וכתבנו שלכל הדעות אי , כוונה בלב לדחות את זמן הפרעון לענין קצא' להלן בהעא "ועיין מה שהתבאר בשמו של הגריש
  . ש"עיי, אפשר לדחות בליבו בלבד
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אותו במתנה
קכה

ובין אם קיבל אותו כתשלום שכר או מקח, 
קכו

 . ה ויגבה אותו"ויזכה בו לאחר ר, 
כיסויק'צ ללא בפרעון  שמותנה

שניתן בתמורה לסחורה לא יחשב פרעון עד שיתברר  ק'צבעל עסק שהתנה עם לקוחותיו שכל   .פז
אבל  .אינו תובע את הקונה החוב אינו נשמטבינתיים ו ,בל אותו כפרעוןקהסכים לכיון ש, נפרעק 'שהצ

תנה המוכר שכל עוד לא קיבל הונראה שגם אם . במלוה ונשמטחוב המקח ק חזר נחשב שנזקף 'אם הצ
אלא שאז תביעתו , להשלים את העיסקה שהחלהעדיין זכותו לתבוע , הסחורה נשארת בבעלותו, סףכ

 .טוהחוב נשמ, לקבל דמי מקח
בנקים בין תשלום  העברת

ובין כשהפקיד אותו לחשבון , ק ליד המקבל'ק למקבל חלה בין כשנתן את הצ'התחייבות נותן הצ  .פח
 .חויב בשמו לבנק המקבל עבור המקבלכיון שבכך מורה לבנק שלו להיות מ, המקבל ישירות

לאחר כתיבת אלא , בנק הנותן לרשום זכות למקבללא קיבל אישור ממקבל הבנק ונראה שגם במקרה ו
ל אם "תלוי בנידון הנ המקבל וא, יוכל הבנק לגבות את הכסףהדין אם , הפרוזבול של המקבל והבנק

אבל אם  .החוב של החוב אינו אלא חובו של בעל החשבון והם רק פורעים אותו כי אז הפרוזבול חל עליו
  . שעת חיובו קובעת, הבנק מתחייב חוב חדש

דינם כמתנים , שמיטהדיני זה לזה בלי להתחשב ב ףכסכל ים שמעבירים אלא אם כן נאמר שבין הבנק
כיון שמתעלמים מדיני שביעית ונותנים את הכסף , ם אם נשמטאו שמא ג, שלא לשמט הכספיםעל מנת 

כיון , ונשאר על המקבל רק ספק איסור שלא לקבל פרעון חוב שהושמט, אינו כסף הגזול מרצון זה לזה
 .אותו עבורוורה לבנק שיגבו ק לבנק ה'בהפקדת הצש

בהפקדה חובופרעון בעל  לחשבון

תלוי הדין , לפני סוף השמיטה ולא נרשמה זכות למקבל, אם החייב הפקיד כסף לחשבון בעל חובו  .פט
, שביקש ממנופרע להיכן אז משעת ההפקדה נפרע חובו כי , אם המקבל ביקש שיפקיד עבורו את הכסף

נרשמה זכות משעה שנפרע חובו רק , הפקיד על דעת עצמוחייב הרק , להפקידלא ביקש המקבל ואם 
היה מוטל ו, ואם לפני השמיטה יושמט, ואם הרישום היה לאחר השמיטה הכסף לא יושמט, למקבל

 .עליו לעשות פרוזבול

שונים  .ו חייבים

עניואאשהלוו

לה כלום למרות שאי אפשר לגבות ממנה כשאין לה מש, חובות שהאשה חייבת נשמטים כשל האיש  .צ
הוא נשמט, וכן כשהלוה עני כיון שהחוב קיים

קכז
ולא נאמר שבית דין ידם של עניים אלא לענין הדאגה , 

אביהםלהבדיל מיתומים שבית דין , לכספים שאינם בידם ותחת אחריותם של העניים עצמם
קכח

. 

אוריאל          בנין

ואין זכין לאדם בעל כרחו כפי שנפסק , ק נותן מתנה'כי בעל הצ, ולא שייך כאן לומר פרעון בעל כרחו שמיה פרעון קכה
  .ל"עכ, לא קנה המקבל וחוזר לבעלים הראשונים, ווח מעיקרצו, ל"ז) 'י' ה סע"רמ' סי(ע "בשו
אבל , מה שרוצה החייב להפטר על ידי הפרעוןשזה נכון רק לענין , ולא שייך לומר כאן פרעון בעל כרחו שמיה פרעון קכו

ירב בגלל שס יכול הפורע להפטר גם אם המקבל לא זכהשכן , ק'צבחייב לזכות בפרעון וכאן אין זה אומר שבעל החוב 
  .וכיון שהמקבל לא זכה בו ולא נעשה בעלים על החוב אין לו חוב שיושמט). כ"ק' סי(ע "עון כפי שהתבאר בשורלזכות בפ

כיון שדרשו כל שאינו בלא , שחוב שאי אפשר לתבוע אותו בסוף השמיטה אינו נשמט קט פ שיתבאר להלן בסעיף "אע קכז
כן כתב גם , אלא לחוב שהוא בר נגישה במהותו, אין הכוונה לפעולת הנגישה של המלוה עצמו בדווקא ,יגוש אינו בשמוט

  . ופשוט) במכתב לספר דרך משפט(נדו ד ל"הגר
וכיון דבית דין אביהם של יתומים הם כמאן דמסרי מילייהו להדדי נינהו  ,ל"ז )ה באתרא"ד: ח"ק ל"ב(י "כתב בנמוק קכח

ביתומים קטנים דלאו ] ודוקא[ ,ל דמסרי מילייהו להדדי ולא בעו אפילו כתיבה"דקי] גיטין דף לז א[ והוו כרבנן דבי רב אשי
וכן עניים שהם בני דעה וכיון דיכלי למכתב  .אבל גדולים כאנשי דעלמא נינהו ,בני דעה נינהו וכל דינייהו אבי דינא רמו

ד כידן "יים ליתומים היינו דוקא לענין מעמד שלשתן דיד בוהא דמדמין ענ .פרוזבול אי לא כתבו אינהו דאפסידו אנפשיהו
  .ל"עכ, כדכתיבנא

ונראה שלאו דווקא אמר שאינם . ד אינם יד עניים לענין חובות המגיעים לעני כיון שיכולים לדאוג לעשות פרוזבול"הרי שב
  .רותיו לבית דיןאלא גם לפני תקנת פרוזבול יכול היה למסור שט, ידם לאחר תקנת פרוזבול שיש לו לעשות
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שחייב  קטן

נשמטשהקטן חייב מה   .צא
קכט

והתבאר דינה אין זו אלא מניעה חיצונית , אי אפשר לתובעופ ש"ואע ,
 .צ בסעיף 

שהלוותה  אשה

על כספים שלה נשמטאשה חוב שחייבים ל  .צב
קל

בשמהיעשה בעלה שאו , תעשה פרוזבוללכן , 
קלא

ואם . 
 .בעלההחוב של  נחשבלאחר של בעלה כסף הלוותה 

אשה שקיבלה  כספים

בעלהכספים שקיבלה אשה על מעשה ידיה שמחויבת לתת לו שייכים ל  .צג
קלב

אבל נחלקו הפוסקים , 
ויש , ולפעמים מה שקיבלה ממעשה ידיה שעל ידי הדחק נחשב נכסי מילוג, אלו מעשי ידיים שייכים לו

, פיצויים: מהם שמתחלקים קרן לה והפירות והשימושים לבעלה וכן בנוגע לכל המסתעף מעבודתה
נסת יעשה פרוזבול גם בשמהלכן תמיד רצוי שבעל שאשתו עובדת ומפר, ועוד, תמלוגים, ביטוחים

קלג
. 

אוריאל          בנין

ומה הדין אם העני לא ידע מחוב , ואם תאמר וכי אם היה לו רק חוב בעל פה לפני התקנה בית דין היו אביהן של עניים
  .או שלא היתה קרקע ללוה וצווח שאינו רוצה שיקנו לו קרקע, שחייבים לו שלא יכול היה לעשות פרוזבול וכדומה

כמו שליתומים גדולים בית דין , אלא העיצה היא סימן לדבר, אביהן של ענייםלכן נראה שלא העיצה היא הסיבה שאינם 
ואולי אף , ופעם יכולים להסתדר בכה ופעם בכה. כך לא אביהם של עניים שהם ברי דעת, כי יכולים להסתדר, אינם אביהם

  .הםלמעשה על דרך הרוב אינם אבי, וגם אם יש פעמים שאין אפשרות, בתנאי שלא ישמטנו בשביעית

שלפני שהגיע לידו דואגים לשמור עבורו כמעשה ברב יוסף , לפי זה כל המושג יד עניים לא נאמר אלא על כסף המגיע לעני
  . ולכן ידם כידו רק לענין להיות יד לזכות בצדקה עבור העניים ובכך השוו אותם לבית דין אביהם של יתומים:). ו"ק ל"ב(

כי אביהם דואג , וכלפי יתומים אמרו אביהם, עניים אמרו יד שהיא הזוכה במעותשכלפי , וכך מדויק גם השוני בביטויים
  .קסב ובסעיף , רנב' וכפי שיתבאר בהרחבה בהע, לכל אשר להם

. ובצדקה כתב אינה משמטת, ע שביתומים כתב אין צריכים פרוזבול"ולפי זה מתבאר גם מה שראיתי שדייקו בשו
גם כותב להם , שבית דין דואג להם, מה שאין כן יתומים. היינו שהכסף כהקדש ביד בית דין לכן אינו נשמט, ולדברינו
אלא גם אם לא נמסר , י שנחשב שמסרו דבריהם זה לזה"אלא שלפי מהלך זה לא צריך להגיע למה שכתב בנמוק. פרוזבול

  . לא צריך להמסר ולא ישמט
אבל , ומדובר שם כשחייבים להם .ל"עכ, וליתומים על נכסי אפוטרופוס' וכוכותבים , ל"ז) ה"כ' סע(ע "פסק בשו קכט
  .ששמיטה שייכת בין כשהם חייבים או חייבים להםכתב ) ז"ק מ"ס(ע "סמב

המצוות עשה של  ויש לעיין האם נגררת מכך גם, כיון שזו מצוות לא תעשה של לא יגוש, פ שזו מצוה התלויה בזמן"אע קל
ויותר נראה , או שמא לגבי העשה יהיה דינו ככל מצוות עשה שהזמן גרמא, שמוט שתהיה מחויבת גם אם הלוה פורע מרצון

  .גם הפוסקים לא חילקו בכך, כצד הראשון
 .שכתובת אשה אינה נשמטת.) ח"גיטין י(ולכן הוצרכו לאמר בגמרא  קלא
ומציאת אשתו , 'וכו אף על פי שהם גדולים, ת בנו ובתו הסמוכים על שלחנומציא, ל"פסק ז) 'ב' ר סע"ע' סי(א "ברמ קלב

ונראה שלשון שהרוויחו קאי  ).ז בשם עיטור"קע' י סוף סי"ב) (אם הרויחו בסחורה או במלאכה והוא הדין. (הרי אלו שלו
, ויחה שייכים לבעלההרי שסתם כספים שהרו. לא רק על בנו ובתו אלא גם על אשתו שכן נכתב אחרי שהזכיר את אשתו

 . וכדין מעשה ידיה
ל לגבי חשבון שהבעל "א זצ"כן כתב גם בספר דיני שביעית השלם שהורה הגרשזו ).ה"קנ' עמ(ש אלישיב "משנת הגרי קלג

גם תב וכך כ .יג אם חובות אלו נזקפו כמלוה כמבואר בסעיף ' וכן לגבי קרן פנסיה שיש לאשה וכדו, אינו מורשה חתימה בו
של בעלה כי חייבת לו אותם מדין  פרוזבולשאפילו נאמר שכספים שחייבים לה כלולים ב[ 400בשיח אמונה סוף ביאור 

  . שהם שלה יש לחשוש גם לכספים שהשיגה מעבר למלאכות שחייבת לבעלה] מעשה ידיה

אן המקום לדון בהם רק אזכיר את הנושאים וזאת משום שהגדרת הבעלות על הכסף תלויה במחלוקות השונות ואין כ
ל שחייבת האשה "מעשה ידיה שעשתה מעבר לשבעת המלאכות שקבעו חז: השונים בהם יש שסברו שיש לה חלק בהם

  . לעשות לבעלה

ואם לאו הם שלה , שבעלה זוכה בהם רק אם נותן לה מעה כסף משלו, וכן מעשי ידיה שעשתה בדוחק מעבר למה שמחויבת
הוא , אלא שיש לדון שמא כיון שגם מנכסי מילוג הוא מקבל את הפירות והשימושים. סי מילוג שמכניסה לבעלהפ כנכ"עכ

אבל , א"וממילא גם פרוזבול שלו מספיק וכך כתב בשבות יצחק בשם הגריש, למרות שהקרן שלה, רשאי לגבות את החוב
וגם מורשה צריך לכתוב את הפרוזבול בשם , ורשהאפשר שאפילו אם רשאי לגבות הפירות כלפי הקרן שלה אינו יותר ממ

  . הבעלים על הכסף שהרשהו לגבות

' ג סע"ק' סי( א"ורמ ע"בשועיין  ,יזכה הבעל בגוף הממון למפרע האשה לפני בעלהתמות כש ועוד נחלקו אם בנכסי מילוג
בכל הכספים מקיצבאות הנחשבים  והוא הדין. שנחלקו מי צריך לעשות את הפרוזבול על קרן זו) ט"סק(ח "קצוהוכתב , )'י

  .לכל היותר נכסי מילוג שהקרן שלה
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לאשה שחייבים  חוב

לא מוסכם שהחוב שייך לבעלה, כל עוד לא קיבלה אותו, גם כסף שודאי מגיע לבעלה  .צד
קלד

וגם אם , 

אוריאל          בנין

  עיון משפט

 באושא התקינו שיהיה אלים קנין פירות דבעל לעכב מכירת הגוף, ל קנין פירות לאו כקנין הגוף"נהי דקי, ח"קצוה ל"וז
בנן קנין פירותיו דליהוי כמו והיינו משום דאלמוה ר ,ש והטור דהבעל מוציא בחיים הגוף"ז ניחא דסברי הרא"ולפ', וכו

' ע סימן צ"עיין פרישה אה(האחרונים נפקותא בזה  ה שכתבוועיין מ, אבל לעולם הגוף של האשה ,קנין הגוף ובטל מכירתה
אינו מעכב את המכירה ] הבעל[והוא , יכול לכתוב] שקנה נכסי מילוג מהאשה[כגון לענין פרוזבול אם הלוקח ) ד"אות ל

   .ל"עכ, ו שכתבתיום דקנין פירותיו מעכב וכממשום הגוף אלא מש

מכח קנין את המקח מהקונה למרות שהבעל יכול להוציא , פרוזבולעליו כתוב צריכה ל שלהגוף הקרקע רצה לומר שכיון ש
תקנת אושא , והפוסקים האם אפשר לומר שגם אם הבעל סילק עצמו מזכותו בפירותיה' ודן שם בדברי התוס. הפירות שלו
מדבריו נראה שגם כספי משכורת . ואין זה רק מכח קנין פירות ממש, ותו בגוף הנכסים כמו אם היו לו פירותזיכתה א

ואם כן צריכים פרוזבול גם כלפי כספים שבבנק למרות שבעלה , האשה תעשה עליהם פרוזבול כנגד חלקה, שמגיעים לבעל
  .שותף בהם

ולכאורה גם אם יכתב . כי עיקר החוב הוא עבורה, בעלה בחוב זהואדרבא נראה שאם היא תעשה פרוזבול יועיל גם לחלק 
ורישום שם  יכולה למוסרם לגבייה בשמה ,בפרוזבול שמוסרת את חובותיה אין חסרון בכך למרות שאינה יכולה למוכרם

פ "אע, החובות רשומים על שמה ונקראים חובותיהואכן רשמית , אלו חובות נמסריםהמוסר בפרוזבול נועד רק כדי לדעת 
  .שבדין הם של בעלה

מנוע את מכירתה ללדרוש לקנות מהם קרקע לאכול מפירותיה ואין זה אלא , בכספי מילוגגם אם יש לבעל שום זכות  נמצא
ם הבעל הסתלק כל שכן או. בעלות עכשוית רק לאחר מותהאין לו אבל , ח גם בלי פירות"לדעת קצוהו, או הוצאת הכספים

  ].עמים בנישואין שנייםכפי הנהוג לפ[מפירותיה 

ם נחשב שקרקע נכסי מילוג היא שלה בינתיים כל "שאף שלרמב) 'אות כ' צ' קונטרס אחרון כתובות סי(אבל בהפלאה כתב 
ש כשמתה וירשה נחשב שלמפרע מחייה שייכת לבעלה וכאילו היתה שלו על תנאי "לרא, עוד לא מתה לפני הבעל וירשה

  .ואם כך רק הוא עושה פרוזבול, לו לא היה לאשה כלוםואם מתה לפניו כאי. לפניושתמות 

יש לאשה  כל מקוםמ ,ש דכשמתה בחייו קונה הבעל למפרע משעת נשואין"לדעת הרא לוועוד נראה דאפי, ל ההפלאה"וז
פ יש לאשה כח בהם "אבל עכ ,ח אלא אי ידו כידה או עדיפא מידה"דהא לא פליגי אביי ורבא ביבמות דף ל ,בהם קצת קנין

' ובסי, ש"נשוי ע הסוף פרק מי שהי םבחדושי ו שכתבוכמ פ הוי מכירה"דעכב "א ס"צ' וכן משמע מהא דסי, חיי בעלהב
  . דכיון שיש לאשה קצת כח בהם לא דמי לדבר שלא בא לעולם ,ש"הב תכ אין מקום לקושי"א. ש שם"מ]ע[א "צ

אם מתה בחייו ולאחר  לול כיון דאפי"פרוזבול דיח לענין "ז יש להסתפק נמי דבהנך נכסי מלוג שכתב הדרישה והב"ולפ
ויש ללקוח זכות בקרקעות לענין  ,יכולה למכור זה הכח ללקוח ,היש לאשה קצת כח בהם בחיי ילו הכיתקנת אושא אפ

ש לעיל דצריך לומר דהמכירה הוא על תנאי דאם תמות יתבטל המקח "אך לפמ, כ"מתה בחייו אח לופרוזבול ומציאה אפי
  .ל"עכ, ל דאין זכייה ללקוח בקרקע כלל"י כ"למפרע א

כתב שכאשר המלאכות בכלל מעשי ידיה שחייבת לבעלה הבעל קנה את ידי אשתו ) ג ואילך"מ' סע(ש "במשנת הגרי קלד
כי יש שסברו שתיקנו לבעל , אבל אין זה מדויק. ואין לאשה יד כלל לקבל את משכורתה, למלאכות שמשועבדת לעשות לו

א "אכן כתב בשם הגריש) 'ו סימן ב"פ(ושוב ראיתי שאכן בשבות יצחק . ולא לפני כן, יה יהיה קנוי לורק שמה שתקבל ליד
, ואם כן צריך שהיא תעשה את הפרוזבול. שהיא צריכה לעשות פרוזבול כיון שעדיין לא זכתה בכספים לא אינם של הבעל

כי גם את כל , וברים שאין שליחות לעשיית פרוזבולויותר מסתבר שמועיל גם לס, או בשליחות הבעל, ויועיל או כחוב שלה
  .ש שהמנהל יכול לעשות פרוזבול"וכפי שכתבו בשם מהריק, החוזים עם המעסיקים שלה רק היא חותמת

' סי ד"יו(ז "ושכן נראה מהט, )ד"שם סק(ש "כנראה מהבמפורש ) ג"סקא "פ' סי(ונחלקו בכך הפוסקים באבני מילואים 
, האריך בענין) ה ויש בזה ואילך"ב ד"שם סק( ובאבני מילואים. ן קנויות לבעל לפירות מעשי ידיהשידיה אינ) ג"ד סק"רל

אגב אותו כאילו קנה , מפוסקים אחרים נראה שתיקנו שיהיה המעשה ידיים שלוו. ראשוניםופירש בכך מחלוקות שונות ב
' ח עמ"קובץ בית אהרן תשנ(ג ליפשיץ "ם הגרוכפי שהאריך ג, בשליחותהלכן רצוי לכתחילה שהבעל יעשה פרוזבול . ידיה
  ).ב"ס

  עיון משפט

פסק להפך שכן נ, א יש לעיין האם חוב שחייבים לאשה במה שיהיה דינו כמילוג שונה מחוב שחייבים לבחורה ונשאת"ד
ה אפילו שזכ) ז"ק קט"ס(א "וכתב הגר, זכה בעלה בחוב שלה, שאם היו חייבים לבחורה ונישאה) ז"כ' ו סע"ס' סי(ע "בשו

מוחל כי נשאר ש ומוכר שטר חובבשונה מה ,נפסק שאינה יכולה למחול את החוב ולכן, על החייבבשעבוד הגוף שהיה לה 
  .וכל שכן שאינה יכולה לגבות את החוב, אצלו שעבוד הגוף שאותו מוחל

הגוף של הלוה [משתעבד אף על פי שאין  ,]לבעל[ דהטעם דאינה יכולה למחול משום דגוף הלוה נשתעבד לו, א"ל הגר"ז
  .ל"עכ, ]שהכניסה לבעלה[ל פה למלוה ע וא הדיןה ם כןוא ,תיבה ומסירהבכ] ללוקח שטר חוב

ולהיכן הלך דין הקרן של האשה ומדוע אין לה שעבוד , הרי מה שהכניסה לבעלה אינה אלא נכסי מילוג, ב דין זה"אבל צ
  .מ"ואכ, הגוף לגבות את הקרן שלה

  .בות אינו אלא בשם בעלה ובהרשאתומה שהיא יכולה לג, ואם החוב אינו של האשה בדין .בר בחובנמצא שאין לה שום ד
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אלא הבנק חייב לה תחת המעסיק וכדומה, הכסף נכנס לחשבון הבנק שלה אין זה כממון בידה
קלה

 . 
שחייבים לאשתולכן הבעל יזכיר בפרוזבול שלו שמוסר גם את החובות 

קלו
ולא צריך לפרט אלו , 

חובות
קלז

ולא צריך שתמנה אותו. 
קלח

כתוב שמוסר גם את אבל צריך ל, וכל שכן אם החשבון משותף, 
החובות שבחשבון המשותף

קלט
. 

לקטן שחייבים  חוב

נשמטיש מי שסברו שחוב שחייבים לקטן   .צה
קמ

הממון בשביעית תלויה ויש מי שסברו שכיון שהפקעת . 
שמטלא יוחובו , מצווה לשמט את חובואינו שקטן , במצוה לשמט

קמא
יש מי שהקל בדיעבדו. 

קמב
. 

אוריאל          בנין

וכן כתב גם בספר דיני , חשבון בנק נפרד שלהשעליה לעשות פרוזבול על ) 'ז אות ד"ג סימן תמ"ח(תשובות והנהגות  קלה
  . ל לגבי חשבון שהבעל אינו מורשה חתימה בו"א זצ"שביעית השלם שהורה הגרשז

אין זה , למטרה טכנית לעזור לאשתואבל ההרשאה רק , בחשבון הבנק שעל שם אשתוהבעל קיבל זכות חתימה וגם אם 
  .וממילא גם לעשות עבורה פרוזבול כנושא ונותן בנכסיה, רק שרשאי לפעול בחשבון, הופך את הכספים להיות שלו

וממילא לא יועיל הפרוזבול שלו אלא , ים לה כאמורונראה שגם בחשבון בנק משותף דינה כשותף לבעל בכספים שמגיע
  .נט כפי שהתבאר בענין שותפים בסעיף , כשיזכיר גם את החובות שלה

גם בדין כן הוא ו, האשה תתבע אותם יהיה חייב לתת לה מהםוואם יסתכסכו , הכספים אינו מוגדרמקור בבנק ועוד ש
) 'ב' ו סי"פ(ושוב ראיתי שבשבות יצחק  .לכן רצוי שתעשה פרוזבול נפרד, איה מהיכן הגיעו הכספיםתורה כשלא תהיה לו ר

  .כתב כך בשמו גם לגבי כספים שלה שנכנסו לחשבון משותף
  .א שצריך לכתוב את הפרוזבול גם בשמה"בשם הגריש 287וכן כתב בשיח אמונה ביאור  ).ה"מ' ב סע"פ(ש "משנת הגרי קלו
   .נהשם בשיח אמו קלז
מנהל אותם לא גרע מאפוטרופוס ונושאת ונותנת בבית שיש לה סמכות ובין אם הוא רק , אם הוא מורשה חתימהבין  קלח

  .באופן רשמי הלחתום בשם בעלה בלי שמינה אות
  .פט' תבאר בהעכפי שה קלט
וליתומים על נכסי ' וכוכותבים , ל"ז) ה"כ' סע(ע "פסק בשוממה שוכך נראה , )ז"מצוה תע(דעת המנחת חינוך  קמ

ששמיטה שייכת בין כשהם חייבים או ) ז"ק מ"ס(ע "פירש בסמ, ואף שמדובר שם כשחייבים להם .ל"עכ, אפוטרופוס
). 'י 'א סע"פ' חלק ג(ש "א כמובא במשנת הגרי"וכך הורה למעשה הגריש .משמע שאם אינו יתום חובו נשמט .חייבים להם

  . בשמו גם בנוגע לפרסים שמתחייבים לקטנים) 'נ' שם סע(וכן נכתב 

רק שלא מצווים על המצוות שדעת החלקת יואב שקטן נחשב מוזהר ) יח' עמ 40אהלי השביעית (כתב הרב מייזלעס ו
  .מלעבור עליהן להפרישו

  עיון משפט

) ה"ק כ"ס(התומים וכך הוכיח , נכסי אפוטרופוסכותבים ליתומים על ש) ה"כ' סע(ע "בשוכתבנו שכך נראה ממה שפסק 
, משום הטעם שבית דין אביהם של יתומים קטניםאת הלוה מלהחזיר קטנים יתומים לפטור מלוים שהוצרכו בממה 

  .נשמטשבקטנים שאינם יתומים החוב משמע 

 :)ה שחט"ה סד"ט ה"פ(ונה באוקימתות שונות עיין ביאור הלכה לדרך אמל "הנדין את הלהעמיד לדחות הראייה ויש אבל 
כ "שאעפוהחידוש , וגדלו לפני סוף השמיטהההלואה שהיו קטנים בשעה או , ביתומים גדולים שהסכימו לאפוטרופוסאו 

ת דין משעת כאילו כבר נעשה עבורם פרוזבול על יד ביופירש התומים ש, אביהםהועיל מה שכשהיו קטנים היה בית דין 
  .ההלואה

לשונות חלק מהראשונים שכתבו שרק בפרוזבול דרבנן אמרו בגמרא בגיטין הביא  )א"סק ז"תעמצוה (מנחת חינוך וב
, ל"זווהתקשה מדוע . תיהםומשמע שמדאוריתא גם זה לא היה מועיל ונשמטים חוב ,שמועיל שבית דין אביהם של יתומים

הטעם  ותירץ ,בשמיטת כספים כללהלא אינם בכלל מצות ואינם חייבים , לא הבנתי מה צריכים יתומים קטנים פרוזבול
יכת גם במה ולכן היא שי ,לשמט את החוב שחייבים לומשום ששמיטה הפקעת המלך היא ואינה תלויה במצוות האדם 

  . מצד הממון המחויב נשמטהחוב שחייבים להם למעשה , שחייבים לקטן או לאחרים שאינם חייבים במצוות

 ה במצות המלוה ושהעיקר שאינהתלויהשמיטה הבאנו את שיטות הראשונים בענין יסוד שמיטה שדנו אם  ה סעיף וב
יש לומר שכיון ששייכת שמיטה בחוב , מצוות הגבראה תלוי בתכתב שאף אם הי) ח"גיטין תרס(דוד ' ובשיעורי ר, בו התלוי

רשים שגם קטן נחשב שייך במצוות אלא שלא כופים ונראה שרמז למפ. שייכת בו שמיטה גם לפני שהגדיל ,הקטן לכשיגדיל
גם סומא ושוטה כשיתפקחו , שאם לא כן מה בכך שכשיגדיל יהיה מצווה, וחיובו כשיגדיל הוא סימן לכך, אותו לקיימן

כפי שהתבאר במי שהוא עיתים חלים ועיתים שוטה שבזמן שטותו הוא , כ לפני כן אינם מצווים כלל"יהיו חייבים ואעפ
  . ולא משום שיחזור לשטותו אלא משום שדנים אותו לפי שעתו, לכל דבר למרות שידוע שיגיע זמן החלמתוכשוטה 

לא תיקנו , כיון שלדעתו גם לאחר שתקנו לפעוטות כח להלוות, קטן אינו נשמטשחייבים לשחוב ) א"ס' סי(ם "מהרשד קמא
  . עםולא חידשו השמטה לחובם שלא היה לקטן חוב לפור, אלא כעין של תורה

 ,לא איצטריך ליתומים קטנים שהלוו שהרי לאו בני מיעבד מצוה נינהו םד אביהם של יתומי"טעמא דב לוושמא אפי, ל"ז
צדקה על יתומים  םומשום הכי נמי אמרו אין פוסקי ,דשמוט כל בעל משה בבני מצוה קא מיירי גדולים ולא קטנים אוקר

דלא תקון רבנן אלא מאי דהוי ' וכוי דתקון רבנן שמקחן מקח וממכרן מכר כי היכ 'וכו ,משום דלאו בני מיעבד מצוה נינהו
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לו שחייבים לקטן  פרוזבול

כסף של עצמו צריך פרוזבולהלוה קטן ש  .צו
קמג

שמא אינו יכול  ,לעצמויכול לעשות ויש להסתפק אם , 
אין להוציא אותו מכלל תקנת מסירת שמא או  ,וגם אינו יכול למנות שליח למסור כי אין לו דעת

ויש שכתבו שאף עדיף לחנכו שימסור . קפב כפי שיתבאר להלן בסעיף אם אין בה יותר מאמירה רוזבול פ
כל קטן נכון שוהיותר . קמדמגיל שנחשב בן דעת וגיל חינוךויש מי שפסקו שיעשה  .גם הוא פרוזבול
שלו לפרוזבוביכלול אותו אפוטרופוס שלו שהוא  אביו, אביוהסמוך על שלחן 

קמה
לזכות לו  יםאם יכולו .

 . רכה  תבאר בסעיףי
ואילך שדינם שונה  קנה סעיף מיתבאר להלן שוטה ומי שאין להם דעת  ,חרש ,דין יתום שאין לו אב  .צז

 .כיון שבית דין אחראי עליהם
מלמדים  שכר

אבל משום שדינו , ויש לפקפק בכך, שחוב לתלמוד תורה דינו כצדקה שאינו נשמט יש מי שכתב  .צח
כשכר שכיר אינו נשמט

קמו
. 

אוריאל          בנין

ע מטעם "כ פשיטא שאם הלוו הם אין צריכין פרוזבול לכ"וא' וכו דאורייתא בזמן ראשון גם השתא הוי מדבריהם
  .ל"עכ, רשיתדפי

שספק שמיטה לקולא כי הממון שהלוה מוחזק בו  צב' וכך נראה מדין השמיטה תלוי במצוה ממה שנפסק כמתבאר בהע
  . תלוי באיסור ובמצווה

ואולי טעמו משום , אפילו כשאינו יתום, כתב בקטן שבדיעבד אפשר לגבות את החוב) ד"נ' ב סע"פ(ש "במשנת הגרי קמב
או שאפילו , מצוותששמיטה אינה הפקעת מלך רק  או כדעת היראים, שצירף הדעות שאין שמיטה אלא מחמת חיוב הגוף

סעיף עצמה לעיל בספק בשמיטה כמתבאר בדין  לחולקים שמא דיני השמיטה בממון נגזרים מחיוב השמיטה שעל המלוה
  .כ החמיר שלא לסמוך על דין זה לכתחילה רק בדיעבד כשלא עשו פרוזבול"ואעפ. בדין ספק שמיטה סג 

רק כאשר יש ספק אחר דנו , א לא סמכו על שיטות אלו לצרפם לעיקר הספק"חידוש הוא כי הפוסקים והחזו ועדיין
  .להשאיר החוב על חזקתו

אלא שלא , לא היה אומר שבדיעבד מותר לגבות, ואם כוונתו היתה להקל רק לקטן עצמו לגבות משום שלא חייבים למונעו
א היו ידועים אצלו "וגם חפשתי בספר שבות יצחק שדברי הגריש. ורת מתנהוגם היה אסור לפרוע לו אם לא בת. מונעים

  . ד אין לסמוך על כך"לכן לענ. ולא נזכר כדבר הזה
, ן שידו כידםא שפרוזבול של האב מועיל לכספים השייכים לבנו הקטן כיו"נכתב בשיח אמונה בסתם בשם הגריש קמג
אבל מה שהאב נתן לקטן על מנת שיהיה שלו , בכספים שמגיעים לאב כיון שאין דין ידו כידם אלא, ד פסק זה תמוה"ולענ

אביהם , א שכיון שחובות של קטנים נשמטים"בשם הגריש שביעיתוכך נכתב בשיח אמונה מספר תודעת ה. אין לו יד בהם
ועל . םק לא מועיל פרוזבול של אביה"נכתב שלדעת הגרח 502וגם בשיח אמונה , השביעית יציין אותם בשטר הפרוזבול

  . 411ה הובא בשיח אמונה תושלא כפי שנראה משמטת כספים כהלכ .היינו לענין כספים שלהם, כרחך
מסתבר שמגיל שמבין ד ש"נלעו. שהקטן יעשה לעצמו )ב"נ' ב סע"פ(ש "ובמשנת הגרי ,א"בשם הגריש 503שיח אמונה ב קמד

אבל לא מדין עונת  .ובידוע שהוא מביןואולי אפילו מגיל עונת הפעוטות שהוא גיל שש , ענינו של פרוזבול יכול לעשותו
, ל"ז) 'ד' ה סע"רל' סי(ע "וגם לא למי שסמוך על שולחן אחרים כפי שנפסק בשו, נו רק למי שאין לו אבכי שם תק, הפעוטות

אין , אבל אם היה לו אפוטרופוס. בקטן שאין לו אפוטרופוס, ]תקנת הפעוטות שיכול הקטן למכור[מה דברים אמורים ב
 .קיים, במטלטלים, ם מקחו וממכרו ומתנתושאם רצה לקיי, אלא מדעת האפוטרופוס, מעשיו כלום אפילו במטלטלים

שאינו סמוך על  אין קטן כזהכמעט וכיום , ל"עכ ,שדינו כאפוטרופוס, והוא הדין אם סמוכים אצל בעל הבית ,א"וכתב ברמ
  . שולחן אחרים

צ "ר' סי(אביהם יכול למנות אפוטרופוס לקטנים ו ).'ו אות ב"וכלל צ' ז אות א"כלל פ(ש "ת הרא"על פי דברי שושכן  קמה
   .)י"ה סק"רל' סי(מ "וכך כתב נתה, כל שכן שהוא עצמו יכול לא גרע מאפוטרופוס, )'ו' סע
היכן מצאנו שלמצוה יש דין של , על מה סמךע "ודבריו צ, שמיטת כספים כהלכתה כתב שדין שכר לימוד כצדקהב קמו

הרי , וסבר שהוא הדין שדואגים לכספי מצוה, כשם שדואגים ליתומים, ואם משום הטעם שבית דין יד עניים. מעות צדקה
שבחוב שחייבים לעני גדול יש שמיטה כי יכול  ריז' הלן בהעי כפי שיובא ל"גם אם היה דינם כמעות צדקה שהתבאר בנמוק

  . היה לעשות פרוזבול

ועוד כיצד נאמר שדואגים לכספי ציבור כשבמציאות אין להם אפשרות להתערב בעניני הכספים שמגיע למוסדות אלא הכל 
ועד שלא יתבע מישהו לבית דין , ת הדין להתערב ודאי לא כיוםואין זה מתפקיד בי, באחריות המנהלים של אותם מוסדות

  .תביעה ממונית על השכר לא יקבל בית הדין סמכות בכך

כיון שחוב זה הוא שכר שכיר , ש מבית המדרש להלכה בהתיישבות שכתבו טעם אחר שאינו נשמט"וראיתי בספר אמונת אי
כי אם כך מן הסתם מזכירות התלמוד תורה , אבל זאת בתנאי שלא הגיע זמן התשלום השני. יב וכפי שהתבאר לעיל בסעיף 

  .ואז יש סוברים שנחשב כנזקף החוב במלוה, כבר צירפו את שני התשלומים לחוב אחד

כום למרות שיש שם גם סי, ת כשני תשלומים"ויש להקל אם לא פנו לדרוש את התשלומים ונשארו רק רשומים במחשב הת
שבפשטות סיכום חובות נחשב זקיפת מלוה רק אם נעשה על ידי המלוה כהתחלה  לג' חובות אוטומטי וכפי שהתבאר בהע

  .רסא' ועיין מחלוקת בכך בהע. של הליך תביעה
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הסמוך לבן שחייבים  חוב

כל עוד לא קיבל , שלכשיפרעו לו יהיה חייב ליתנם לאביוחובות לבן הסמוך על שלחן אביו אפילו   .צט
ועיין בבנין אוריאל, של הבן ותחוב םהאת הממון 

קמז
כספים שהלוה לאחרים משל אביו ולא וחובות מ. 

 .וצריך לעשות עליהם פרוזבול. דינם ככל חובות של אביו, נתן לו אותם במתנה
המוריש  חוב

אינו נשמטיש מי שסבר ש, היה חייב ונפטר שגובים את חובו מהנכסים שהוריש  .ק
קמח

ויש מי שרצה , 
שעליו לא חל  ,ק שעבוד נכסיםכיון ששעבוד הגוף שהיה על המוריש פקע במיתתו ונשאר ר ,הטעם לבאר

דין שמיטה
קמט

ביורשים גדולים וסבר שהחוב נשמט אבל יש מי שנחלק, 
קנ

כיון שנראה לעיקר שנשמט ו, 
הלוה מוחזק מספק

קנא
. 

אוריאל          בנין

ומציאת אשתו , 'וכו אף על פי שהם גדולים, הסמוכים על שלחנומציאת בנו ובתו , ל"פסק ז) 'ב' ר סע"ע' סי(א "ברמ קמז
אינו מוריש , אבל אם מת). (ז בשם עיטור"קע' י סוף סי"ב) (אם הרויחו בסחורה או במלאכה והוא הדין. (הרי אלו שלו

  .ל"עכ, )מ"הגהות שניות דמרדכי דב) (מלאכת בן אחד לשאר יורשיו

ולפני שהבן גבה גם , היא רק לכשמגיע הכסף לידו ולפני כן הבן רק חייב לתנו לושזכייתו של האב משל בנו מתבאר מדבריו 
. בו אביו ולא יורשיולא זכה  ,הבן לידהממון ולכן פסק שאם מת לפני שהגיע . רק קודם גובה את שלו, חיוב לתת אין לו

ז "י סוף סימן קע"בזה כתב בכיוצא , ל"זע "בסמוכתב עוד  .)ה"סק(ע "וכך פירש בסמ .א שהוא הדין שכרם"וכתב ברמ
  . ל"עכ, כשמת אביו המציאה לעצמו, דאף המציאה שמצא בחיי אביו ולא תבעו אביו בחייו] 'מחודש א[

הרי לפי , א שפרוזבול של אביה של בת גדולה מועיל לה"בשם הגריש 502ולפי זה לא הבנתי מה שכתבו בשיח אמונה 
  . כדין גדולהדין גדול הסמוך כן ו, המתבאר החובות של הבת

ושווה למה , הרי שהם מעתה כעין שלוחים לגבות עבורו, ד שרצה לחדש שכיון שמה שיגבו יהיו חייבים לתת לאביהם"ונלע
כי החוב של הבנק לנותן והנותן אליו מחייב את הבנק אליו מדין שעבוד , ק יכול לכתוב פרוזבול'ש שמקבל צ"שכתב הגרי

  .ל"ב אליהם מיועד לאביהם על פי חזוכאן עדיף שמלכתחילה החו, נתן' דר
  .ן"בשם הרמב ה"הרא בשם) 'ה גרסי"ד: יטגיטין (ן "וכן בר ).ז"ן גיטין ל"הובא בר(ן "רמב קמח
] צריכין) [להם(אמר רב יהודה אמר שמואל יתומים אין , ל"ל ז"ן הנ"בדעת הרמב.) ז"גיטין ל(א "כך משמע בריטב קמט

שירשו  דאי ממה ,]כי בית דין אביהם של יתומים[ ל דממה שהלוו הם קאמר"ן ז"רמבפירש רבינו בשם רבו ה. פרוזבול
 ,ומיהו דוקא יורש אבל לא לוקח, מאביהם אינו צריך וכדאמרינן בספרי רבי שמעון אומר כל בעל משה ידו ולא היורש

ון דאידך נגוש מחמתיה כי ,ואף על גב דלא קרינן ביה לא יגוש ,דלוקח לא זכי אלא בשעבוד נכסים ואכתי שעבוד הגוף קיים
כי בשונה , נשמע שסבר שביורש אין שמיטה גם אם הוא גדול ואינו בגדר יתום. ל"עכ ,]כאן[עד , יגוש קרינן ביה)לנ] (לא[

  .מלוקח שעבוד הגוף התבטל במיתת החייב

, להלכה התומיםשכך פוסק  ונראה שהבין, )ה"ק כ"ז ס"ס' סי(א בדעת התומים "וכך כתבו כמה מחברים בשם הגריש
, מטהחוב אינו נשוגם פשטות מסקנתו באורים שרק ביורשים קטנים , בדעתו שאין זה פשוט כלל קנא' אולם יתבאר בהע

  .אבל בשאר יורשים נשמט
יתומים בודאי אף ב' כ דשמוט וכו"עט מגזהומלהספרי דבהלואת אביהם מ, ל"ז) ה והנה"א ד"ז סק"תע(מנחת חינוך  קנ

 בירא ליהמטעם זה שמביא וס] ם"הרמב[מ "מבואר דהר ל כרחךע ,גדולים כיון דבא להם מכח ירושה אינו משמט כלל
כיון דלא  כל מקוםכ כהספרי מ"י דילן ג"ודעת רש, ל"ולפני כן כתב ז .ל"עכ, כהספרי סבירא ליהדוקא ביתומים קטנים לא 

  .ל"עכ, מ"דחה הר רושנזכר בפי
לא כתב שחוב יורשים אינו נשמט רק כתב כן בקטנים שחובם אינו נשמט כי הוא כמסור ביד בית ) א"נק "ס(באורים  קנא

שיתבאר להלן כך הדין צריך ולפי מה , שנשמט )ב"ז סק"מצוה תע( הכרעת המנחת חינוךוכאמור  .דין וכאילו עשו פרוזבול
 וגם. אינו מוכרח ,שדין שמיטה שונה ריו להלןישבנו בדוחק את דבומה שי, התומים בהלכות הלואהלהיות לפי מה שכתב 

ש ועוד פוסקים שחובם של יתומים "על פי הריב )ז"קמ' הלכות שביעית עמ(זילבר  ב"כתבו בשם הגר 39בשיח אמונה 
  .גדולים נשמט

  עיון משפט

' סי(של התומים  הרי ידועה מחלוקתו, יורש אינו נשמט כי אין לו שעבוד הגוףשל חוב כתב ששל "הנקשה על דברי התומים 
אף דאף במת לוה כשיורש זוכה בנכסים  ריך לומרוצ, ל"שדוקא התומים כתב ממש להפך ז, ח"בכך על קצוה) ג"ק מ"ו ס"ס

והוא מתחדש , הרי שגם על היורש יש שעבוד הגוף. ל"עכ, ועליו מוטל לפרוע כמו אביו הלוה, הוא משתעבד כמו לוה בעצמו
  . מחמת שעבוד הנכסים

ודי בשעבוד שהיה על החייב ונותר שעבוד , ן שנפקע שעבוד הגוף"נחלק עליו וכתב בשם הר) ו"ק כ"ס(ח "הודוקא קצו
ומיהו כשמת הלוה אף על פי ששעבוד , ל"ת ז"כתב על דברי ר) ף"ב בדפי הרי, כתובות מד(ן פרק הכותב "ובר, ל"נכסים ז

נין זה הוא שכל זמן שלא יצא הלוה ידי חובו שירד לפי שעיקר ערבותן של נכסים בע, גופו פקע שעבוד נכסים לא פקע
  . ל"עכ ,לנכסיו ויפרע מהם

אולם כבר כתב , י בפירוש דברי רבי שמעון"והיה אפשר לומר שמה שכתב כאן כוונתו רק ליישב באופן נוסף את דברי רש
  . ולא כהכרעה וגם פירוש זה כתב עליו לולי דמסתפינא ובלשון מסתבר למאד, שם צד שאין הלכה כרבי שמעון
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 תנאי  .ז

השמיטה למרות להתחייב תנאי

ויאמר המלוה ללוה בשעת ההלואה , יכול אדם להתנות להתחייב לפרוע את חובו למרות השמיטה  .קא
לואה על מנת שלא ישמטו בשביעיתשנותן לו את הה

קנב
. 

תנאי של  עניינו

שעם קבלת תנאי זה הלוה , הוא" על מנת שלא ישמטנו בשביעית"נחלקו אם עניינו וכוחו של תנאי   .קב
מתחייב חוב חדש שאינו נשמט

קנג
ונשאר , או שהלוה מוחל את הזכות הממונית שיש לו שחובו יושמט, 

חובו כחוב שאינו נשמט
קנד

. 

אוריאל          בנין

ואמנם לא משמע שכוונתו שמה שאין ליורש שעבוד הגוף זה החידוש שכתב עליו לולי דמסתפינא אלא מה שהוצרך לשנות 
שמוט כל בעל  אמרהוא משמט ואין יורשין משמיטין שנ מרשמעון או' ר, ל"ז) 'ו' שביעית ח(הגירסא שהובאה בתוספתא 

  .משמטין ומים וכתב לפי פירוש זה שצריך לגרוס שומטין במקוםושינה הת. ל"עכ, משה ידו אשר ישה ברעהו

כיון ששעבוד הגוף הזה של היורש הוא רק בתולדה , או שנאמר שהתומים מתכוון שלמרות שיש שעבוד הגוף גם על היורש
פ שיש "אעו, וה רק מורישוכי הוא לא ל, אותו להחזיר הלואתואינו שעבוד הגוף רגיל של לוה שנוגשים , משעבוד הנכסים

אין זה אלא שעבוד הנובע מכך שמחזיק בנכסים שחייב המחזיק והבעלים עליהם כעת לתת אותם , עליו שעבוד לפרוע החוב
כי גם כשפונה לחיובו של , נכסים אין גדר נגישההנובע משעבוד שכזה גוף סוג שעבוד על סתבר שומ ,למי ששעבודו עליהם

  . והתורה דיברה על נגישת החייב מצד חיוב עצמו, המוחזקת תחת ידו בעצם הוא פונה שישחרר את הקרקע, הבעלים

אבל זה כן אפשר , א שקשה להבין שיהיה כח בשעבוד הנכסים ליצור שעבוד גוף"ג משה גליק שליט"ואמנם עורר חתני הרה
לתת שעליהם חלק שעבוד הגוף שגם את , ם של היורשים הוא מדרבנןלומר כיון שיש הסוברים ממילא שכל שעבוד הנכסי

  . כדי שיהיו מחויבים לפרוע עם הנכסים, הנכסים יצרו רבנן

ם אולי יש לבאר מדוע לא התבאר דינ, תומים שחוב יורשים אינו נשמט כיון שאינם נגושיםן וה"ולפי מה שכתבו הרמב
אינה  מנהכתובה של אלנאמר שגם ולא , כאשר התבאר שכתובה של גרושה אינה נשמטת רק כשפגמתה) 'ז' סע(ע "בשו

ולא נשמט גם לאחר , ולשיטתם יש לומר שתביעת האלמנה כתובה מיתומים אינה חוב שהוא בר נגישה, נשמטת עד הפגימה
 . פגימת האלמנה את כתובתה

אבל אם התנה עמו שלא ישמיט הוא . הרי זה נשמט, והתנה עמו שלא תשמיטנו שביעית, המלוה את חבירו, ל"ז' ט' סע קנב
  .ל"עכ ,שהוא חייב, שנמצא שחייב עצמו בממון שלא חייבתו תורה, תנאו קיים, ביעיתואפילו בש, חוב זה
 ).ט"ט ה"שמיטה פ(ם "והיא לשון הרמב .ל"עכ, שהוא חייב, שנמצא שחייב עצמו בממון שלא חייבתו תורה, ל"שם ז קנג

שמט נפשו מלשלם לו חוב זה הלוה לא י, פירושו, כשמתנה עמו שלא ישמט הוא, ל"ז) ח"ק י"ז ס"ס' סי(ע "וכך ביאר הסמ
י שהשביעית משמטת ואין אתה רשאי "כאילו אמר אעפ יהלוי וה, דלא קאי התנאי אשביעית כי אם אלוה, אפילו בשביעית

ק "ו ס"ס' סי(ועוד כתב . ל"עכ, ל"וק, ואדם יכול לחייב נפשו בממון שלא חייבתו תורה, אני מקבל עלי לשלם לך, בעניולת
כאומר בפירוש אני לא אשמט אלא  וי ליהוכשהתנה ה, טה דפשוט הוא דהשמיטה היתה משמטתודוקא בשמי, ל"ז) ז"נ

  .ל"עכ, אתן לך המעות במתנה

חוב של מלוה לכן  הלוה מתחייב חוב אחר תחתיו וחוב זה אינושכוונתו שלמרות שהחוב נשמט ) 'ג וח"סק(ח "וכתב קצוה
עיין , אופנים שוניםבותירצו , ם שכל חוב נשמט"ות שדעת הרמבוהקשו האחרונים הרי משמע מדין הקפת חנ, אינו נשמט

ועוד הקשו שאם זו רק התחייבות שלאחר השמיטה נמצא שלפני שמתחייב יכול המתנה  .שהביאם 265' במלואי חושן הע
  .לחזור בו ולא להתחייב

אבל , הלואהפרעון רו בתורת להחזיכנגד תחייב מיש לומר שיכול אדם לקבל כסף ו, ולעצם הדין כיצד חלה התחייבות זו
ולכן יכול גם , ]ריביתאם לא מצד איסור [בכלל קנין התחייבות זו מחמת הכסף שקיבל להוסיף התחייבויות נוספות יכול 

  .במקומו תשלום אחרכאבל בצורת חיוב אחרת שאינה פרעון חוב הלואה אלא , להתחייב כנגד כסף זה את אותו כסף

שזהו סוג קדושין שאינם , קדש בתנאי על מנת שאין לך עלי שאר וכסותמלגבי ) ה הרי"ד: כתובות נו(' וכך כתבו תוס
וכך פירשו . וממילא כאן התחייב חיוב נפרד להחזיר ולא מדין המלוה שכאילו הוסכם שיחליף אותו, מחייבים את השאר

  .כאן האחרונים

כשואל כיון שהתורה ריבתה כמה חייב להיות להתנות נם ישומר ח יכולשם ש' ש את מה שכתבו תוס"ולפי זה מבאר הרא
, בהם צריך קנין כדי להוסיף עליהם, וביאר שיש חובות ממון שהתורה מטילה על האדם לא מרצונו כשאר כסות, שומרים

, מראש לעצמו ם יכול לבחורמהשונים והתורה ריבתה אופני שמירה , את חיוביו מה שאין כן השומר הרי מקבל על עצמו
  .ולהלן יתבארו החילוקים להלכה בין השיטות. זה לתנאי בשמיטהוהשווה דין 

פירשו שכל דבר שבממון תנאו קיים משום שהתורה ) בגיטין שם(ש רוזובסקי "ובשעורי הגר, הגהת ברוך טעם בגליון קנד
  . כי יכול אדם לחייב עצמו, ולא חובות שנעשו על דעת כן שיוותר זכות השמיטה, שימטה רק חובות סתם

שהיא זכות ממון ] משמע יותר מכל דבר שבממון[כתב הטעם כי דין שמיטה הוא מיוחד בכך ) ז"ב ט"לקוטים י(א "ובחזו
הוא איסור , ולדבריו יוצא חידוש שגם מה שאסרה תורה שלא לשמט. ויכול לוותר על זכות ממון זו, שיושמט חובו של הלוה

   .וניתן למוחלו, מתלווה לממוןכעין איסור בל תלין וכדומה ש, לטובת הלוה ותלוי ברצונו

  .שמצא ברבינו בחיי פרשת ראה שכתב שמוחל זכות הפקעת הממון בשביעית בתנאי זה) י"ציון הלכה ק(וכתב בדרך אמונה 
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תנא עם שטר לשמטהלוקח שלא י

ל דין מלוה שעשה תנאי שהלוה לא ישמט את חובו בשביעית ומכר את "יש מי שתלה במחלוקת הנ  .קג
אבל אם . הרי שגם כלפי הקונה לא תשמט, שאם התנאי יוצר מלוה שאינה נשמטת, שטר חובו לאחר

לא יועיל התנאי ללוקח וחובו יושמט, היתה זו התחייבות מסוימת כלפי מלוה זה
קנה

סבר ויש מי ש. 
ונראה טעמו כי הלוה מתחייב מראש גם לכל מי שיקנה את השטר, שהתנאי יועיל גם ללוקח

קנו
וסבר . 

כיון שאם הלוה יטען שלא היה תנאי יאמן ויפסיד קונה , שלא תקנו שיתנו במקום לעשות פרוזבול
השטר

קנז
. 

בחוזה זה תנאי לכתוב מנהג

ובשטר אחד נשמט , חובו בשמיטה אם ינהגו כולם לכתוב בשטר הלואה תנאי שהחייב לא ישמט  .קד
אלא אם כן התנה על כך על פה סמוך לכתיבתו או לפני מסירת השטר, החוב יושמט, תנאי זה

קנח
. 

 .קיז ועיין עוד להלן בענין תנאי שמתנה עם המלוה שלא יתבע לפני השמיטה בסעיף   .קה
חילוני תנאי-מלוה

ואם הלוה לבנק , לא יגבה ממנו את החובות שהלוה לו, שובה שהלוה כשהיה חילוני לחילוניחוזר בת  .קו
ואם יושמט החוב יושמט כל הסכום, מסתבר שההיתר עיסקא אינו נוגע אליו

קנט
ויש מי שהקל. 

קס
ואם , 

כבר גבה את הכסף מחילוני מספק אינו חייב להחזיר
קסא

 .  

אוריאל          בנין

הקשה למה לא כתב בעל הטורים דטוענין ללוקח ) א"ט אות נ"הגה(בכנסת הגדולה , ל"ז )ח"סקז "ס' סי(ח "קצוה קנה
ח שם הוא שתנאי "וקיצור תירוצו של קצוה. ל"עכ, ע"ש שהניח בצ"וע, שלא ישמיטנו שביעיתשתנאי היה בין לוה ומלוה 

והתחייבות אישית אינה עוברת עם , מועיל מדין התחייבות של הלוה שלא לשמט והיא התחייבות חדשה כלפי המלוה
, זבול וזה מועיל גם לקונה ממנולכן טוענים שהיה למלוה פרו, ורצו לטעון טענה שתועיל גם ללוקח השטר, מכירת שטר חוב

 .כי קנה ממנו חוב שאינו נשמט בסוף השמיטה
לא יועיל מה שנטען , ח שתנאי זה אינו עובר"כדברי קצוההקשה שאם ) ח"סקסוף  ו"נ' ע סי"ת אבה"שו(חמדת שלמה  קנו

להציל את חובו שלא כי הנחה זו מתבססת על כך שזו האפשרות היחידה של המלוה , ללוקח שכנראה היה למלוה פרוזבול
 . וזה לא מועיל ללוקח, מניין שלא עשה תנאי, אבל כעת שמתברר שיש לו דרך של תנאי, יושמט ולכן עשה פרוזבול

ל שאין כל אדם "י, ל"כתב עוד טעמים מדוע לא תקנו להתנות ז) 'ב' י סע"הובא בב(א "ובריטב). שם(בחמדת שלמה  קנז
ועוד שנראה כמראה עין רעה . שנראה כמתייאש מלגבות חובו בזמנו ,רוצהוגם אינו  ,זכור להתנות כן בשעת הלואה

אבל בפרוזבול יהא זכר לשביעית דאוושא מילתא כשבאים כולם לעשות  ,ועוד שתשכח תורת שביעית. לשמטת שביעית
  .ל"פרוזבול עכ

ושמט סעיף זה על מנת כתב הטעם כיון שיכול הלוה לטעון בכוונה ה) כ"סק(ע "והסמ, א"א בשם הרשב"ברמ' ט 'סע קנח
שתנאי שרגילים לכותבו ולא ) ג"א סק"ס' סי(על פי התומים ) א"ק כ"ס(א "וביאר הגר, לשמט אולי רוצה מצוה לשמט
אם יודה כעת הלוה ולפי זה . חייב לאותו התנאיאם לא נכתב תולים שהתכוונו שלא להת, לסמוך על כך שכולם כותבים

  .כמוהו כדיבור של תנאי, כי עצם הדיבור שלהם להכניס את התנאי, א ישמטל ,שכחורק התנאי סיכמו בעל פה על ש

דשאני הכא , ל"א שטעמו ז"ע ודאי לא ראה את הרשב"שהסמ) 'י 'שמיטה ט(מ "ע כתב בשם המשל"א על הסמ"וברע
ש לו אפשרות פירוש המלוה בשעת ההלואה אינו דואג מפני השמיטה כי יודע שעדיין י. ל"עכ, דסמיא בידיה לכתוב פרוזבול

ולא משום שרצה לקיים , ואינו צריך להכנס לתנאים עם הלוה בשעת ההלואה על מנת שלא תשמטיני, לעשות פרוזבול
  .פ יכול לטעון שסמך על הפרוזבול ולכן לא התנה והפסיד"עכ, מ גם במי שלא רוצה לשמט"ונפק .מצוות שמיטה

 ). א"של נתיבות חיים חקובץ אוצר המשפט (א "א פוזן שליט"כן כתב בצדק הגר קנט
נראה לי , מיהו אף שלא מצאתי הדין מפורש, ל"כתב ז )ח"ב סימן תש"ח(א בתשובות והנהגות "מ שטרנבוך שליט"הגר קס

ד שהמדובר בלווים "ובנ, אחיך דייקא, "ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך"ק נאמר "דהנה בתוה, לפוטרו מטעם אחר
כ נראה דהוא פטור מלשלם ואין לחייבו "וע, והיינו בר מצוות" את אחיך"הוא הא מקרא מלא , מחללי שבת בפרהסיא

לגבי  כל מקוםואף דאפשר דהם כתינוקות שנשבו מ, פ מדרבנן"ע עכ"ולכ מן הזהבארץ ישראל ששמיטה נוהג בזממון אפילו 
ולא זכתה תורה להשתמש , שומר מצוות בפועל" אחיך"זכויות ממון שזיכתה תורה ממצוות התורה מיסתבר שלדין זה בעי 

  .ל"עכ, ק"ודו, במצוות התורה לזכותם באלו שאינם משמרים אותה

וגם הלואה חייבים להחזיר לו ואינו , כי ברור שאם יזיקו אותו יתחייבו לו, ונראה שאין כוונתו לכל דיני הממון שבתורה
לכן גם הזכות שיושמט חובו זו , צדקהאלא הכוונה מה שהתורה זיכתה זכויות יתר כעין , כגוי שמותרת הפקעת הלואתו

  .ולא זיכתה אותו בכך, זכות יתירה

א במנחת שלמה שהובא לעיל שדן רק מצד תנאי שבממון ולא שאינו בכלל אחיך ברור שלא "אבל כפי הנראה מדברי הגרשז
להחזיר את שדן האם הבעל תשובה צריך ) ה משמיט"ח סד"כ' הלל "ביה(וגם כך עולה ברור מהדרך אמונה . סבר כך

כי אם אינו , וגם מסברא לא מובנים דבריו, הרי שפשוט לו שיש שמיטה כנגד חילונים, הכספים שגבה מחילוני שכמותו
לכן לא ניתן לסמוך על . מדוע תנשל אותו התורה מזכויות הממון של ישראל, יוצא מכלל ישראל בגלל שמעשיו מעשי שבוי

  .סברא זו וחייב לשמט את חובותיו
ע יוסף ניסה "והגר, דנו להתיר כאילו הלוה בתנאי שלא ישמט). ב"י' א סע"ג פ"ח(ש "משנת הגריא ב"הגריש, א"הגרשז קסא

, אבל יתבאר להלן שיש להשיג על כל הסברות, לצרף כמה סברות אחרות להקל וכל זה שלא יחויב להחזיר לאחר שגבה
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לכן נראה שכיון . אם לאחר שגבה חייב להחזירהסתפק למעשה ) ה משמיט"ח סד"כ' ל הל"ביה(ק בדרך אמונה "והגרח
ש שרצה להתיר "ל בנוסף לסברת הגרמ"מספק יוכל לסמוך על כל הסברות הנ, שהלוה נתן לו מרצון ואין בכך איסור גזל

להלן יובאו הסברות השונות והמשא . פ לענין העמיד חובו בחזקתו עם היותו מוחזק ולא להחזיר"עכ, אף לגבות לכתחילה
  .בריהםומתן בד

  עיון משפט

יתכן דכיון שאם התנה שאתה אל תשמטני בשביעית הרי אין , ל"ז) 'ב אות ב"י' ג סע"קכ' שלמה תנינא סימנחת (א "הגרשז
והלוה , דבשעת ההלואה אם היו אומרים להם ששביעית משמטת ודאי שלא היה מלוהו אנן סהדיוהרי , שביעית משמטת

ל אף גם להטועים שלא נוהג שם כלל "ומעתה כמו שבחו, א חייב לפרוע את החובהיה ודאי מסכים ללוות גם על דעת שיה
ולכן אף , גם נזכר האי טעמא משום דאנן סהדי שהיו רוצים בתנאי שאתה אל תשמטני בשביעית לו הכיאפי, דיני שמיטה

שאין לגבות לכתחילה  פ"דהיינו שאע. [לענין זה שלא יתחייב להחזיר אפשר דסגי בהכיכל מקום מ, שהרבו לתמוה על זה
  .]פ כספק ומספק נשאר מוחזק"אבל בדיעבד שגבה יש לסמוך על סברא זו שהלוה מוכן להחזיר עכ, חוב משום סברא זו

ואם היו מזכירים לו ענין של שמיטה היה ודאי נוהג , פ בעלים הוא על כספו"אבל עכ ,גם יתכן דאף שהמלוה הוא עבריין
כאילו אפשר דיש מקום לדון דחשיב , אם הלוה היה בא בשעתו בטענה של שמיטת חוב לויכ אפ"וא, כבליעל ולא היה מלוהו

ובנדון שכזה . כיון דאנן סהדי שברור הדבר דאדעתא דהכי לא היה מלוהו, ממנו את הכסף וגזילה אינה משמטת הלוה גזל
  .ל"עכ, הרי גם סגי בדעתו של המלוה בלבד

ק פתוח לישראל 'שאפילו כשנותן צ) 35' הע' ד ג"ק בהלכה י'הובא בספר הצ(חבר  יצחק אייזק' ועל דרך זו רצה לפסוק גם ר
וזה , כאילו התנה גם עם הישראל שלא ישמטנו בשביעית, והוא יגבה גם לאחר השמיטה, כיון שדעתו שיכול להעבירו לגוי

ולא , ישמטנו בשביעית שאי אפשר להכריח שפירוש שתנאי דווקא שלא, כפי שטען המקצוע בתורה, חידוש שקשה לקבלו
  .שהרי אצל הגוי יותר משמע שלא ישמטנו שביעית, שלא ישמטנו שביעית שהתנאי לא חל

והוסף לחדש שמועילה גם במי שלא , סמך על סברא זו שבמי שאינו שומר שביעית כאלו התנה )ג"קי' סי(חתם סופר וגם ה
  . כאילו התנו על דעת שלא יצטרכו לשמט, נהגו שמיטה כלל

נראה מדבריו שגם , שהמחמירים לעשות פרוזבול אין זה אלא להתיר את האיסור של פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וסבר
עדיין לא עשה , כי כשהלוה שהוא שעת התנאי, ועדיין צריך עיון אם כך גם הפרוזבול לא יועיל. המתנה עובר על איסור זה

א שאולי "ר ציון אוחיון שליט"ותירץ לי הג. יים עובר איסוררק תנאי שלא יושמט לענין הממון ואם כך בינת, פרוזבול
דהיינו שהם מתנים שלא ישמטנו בשמיטה כיון שיעשה פרוזבול , התכוון החתם סופר שלאותם צנועים הכל בכלל התנאי

ל אב. ולכן גם התנאי מותר לכתחילה, ונמצא תנאי זה הוא לעשות כראוי גם מצד האיסור, וימסור חובותיו לבית דין
  .ומי שסמך על הפרוזבול לא עשה תנאי כי לא הוצרך לתנאי, א נראה שלא סבר שהכל בכלל התנאי"מהרשב

שלא נהגו ל "מנהג חוהאחת ההשוואה ל, יש לדחות את שתי סברותיו, ל בעצמו פקפק בחידושו"מלבד מה שהגאון הנ
ווים על מנת שלא יסתרו במנהגם את דין כי שם היו יהודים כשרים וברור שסברו שמל, שאינו דומה למנהגם, פרוזבול

, אבל כיום לא איכפת לחילונים לגבות חובם נגד דין התורה. השמיטה ומסכימים לגבותה כאילו היה תנאי מוסכם ביניהם
ומניין לנו לפרש על מנת , ודומים לכל היותר למי שמתנה על מנת שלא תשמטני השמיטה כי אינם רוצים לקיים מצוותיה

וכך . כאשר אין כלל מחשבה שהחילוני שכנגדו מתכונן לשמט ואינו יודע כלל מה זה שמיטת כספים, טשאתה לא תשמ
  ).ה"ק' עמ(חילק גם בחזון עובדיה 

וכאילו , ועוד שסברא זו היתה שייכת רק בהלואות שהמלוה שידו על העליונה רוצה להלוות רק באופן המועיל לו לגבות
והם רוב הכספים כדמי מקח ושכר שכיר , מה שאין כן בשאר חובות שנזקפו, ברירההסכים עמו הלוה בשעת ההלואה בלית 

ומניין לומר שבסתם מקבל על עצמו , בהם אי אפשר לחייב את החייב לקבל תנאי כי אינו כמלוה שידו על העליונה, שנזקפו
  .תנאי זה

פי מי שאינו מחשיב את ענין השמיטה שלא נחשב כאילו התנה כל, ועוד ממקום שהוא בא יש לכאורה להוכיח הפך דבריו
, ל שחשבו שאין שמיטה בזמן הזה"א שבאותם מקומות בחו"ש והרשב"שלכן סברו הרא, וכל שכן מי שאינו יודע עליה, כלל

אלא שסבר שלאחר שנודע ענין , ש הסכים לכך"וגם הרא, לא נכון לומר שכאילו התנו כי סברו שאינם צריכים שום תנאי
  .אבל לא לפני כן, יש לפרש את הקולא משום שסמכו על התנאי באופן המועיל, הקלהשמיטה והמשיכו ל

כלום תנאי , ופותחין לו, תנאי היה לי עמו שלא אשמיטנו בשביעית נאמן ,אם טען עכשיו בינינו) ז"נ' ג סי"ח(א "ל הרשב"וז
שהיו טועין בעיקר , אבל בזמן ראשון. וכדאמר רב בגיטין, דכגון זה פתח פיך לאלם הוא, היה לך שלא תשמיטנו בשביעית

ומדלא טוענים כן ליתומים אפילו . ל"עכ, אין טוענין, אפילו טענה זו, טת כספים נוהגת בזמן הזהיוחושבין שאין שמ, הדין
בשנים שיכול  גדולשהוא כל שכן שאין טוענים כן לחילוני , שיש דין לטעון להם כל שיכול היה אביהם לטעון או לעשות

  .צמולטעון לע

הרי . את חובועל דעת שישמט כיון שהמלוה לא התכוון להלוות לו גזלן  -לא יפרע כשקרא ללוה החילוני ע מדוע "צועוד 
שחזר בתשובה הוא שמוערר את כעת המלוה רק ש ,את חובו אדרבא התכוון לפרוע, לא לקח על מנת לגזולודאי הלוה 

 הולבעל התשובה יספר לכשהאם ו, פרעון מחשש לאיסור שמיטההשאלה מרצונו אם לגבות כיון שחושש לקבל ממנו את 
גם ו, אבל לא בתורת גזילהלא יחזיר אין זה אלא משום שישמח למתנה שנותן לו המלוה בגלל אמונתו שאינו חייב להחזיר 

  .מן הסתם אם המלוה ידרוש הוא כן יפרע לו

ל שאם היינו שואלים את הלוה מראש היה "הטעם הנ האחד, רצה לצרף כמה צדדים, )ה ואילך"ק' מעמ(בחזון עובדיה גם 
ועוד אחרונים שאין ) ד"ד סק"רל' סי(מ "עם זה שהגבייה נעשתה בשוגג וכתב נתה, מוכן ללוות גם על תנאי שיחויב להחזיר

ף וכן ציר, ועוד שיש להקל לאחר יאוש למרות שאינו לכתחילה כי באיסורא בא לידו, איסור דרבנן באיסור שנעשה בשוגג
ע ואי אפשר לומר "מנהג של הרבה ערים בארצות ספרד בהם לא הנהיגו שמיטת כספים למרות שהוא שלא כפי שפסק בשו

  . קים לי שלא כמותו
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לחילוני  פרעון

ומוטב שיכוין שנותן לו בתורת , בע את החוב ואין בזה לפני עורמותר להחזיר למלוה חילוני שתו  .קז
מתנה

קסב
הלוה אינו חייב להזכיר , ויש מי שכתב שאם לוה ממלוה חילוני והמלוה שכח שהלוה לו כסף. 

ואם הלוה פרע המלוה חייב להחזיר לו כי גזל , לו את דבר החוב ואינו חייב לפרוע אותו כי חובו נשמט
הוא בידו

קסג
. 
לכ ישראלזיכוי  לל

יתבאר האם אפשר לזכות פרוזבול למלוים שאינם עושים אותו בעצמם שלא יכשלו  רהלהלן בסעיף   .קח
 .בגביית חוב לאחר השמיטה

בשמיטה  .ח החוב פרעון  זמן

השמיטה בסוף לתובעו ניתן שלא  חוב

דרשו " שלא לגבות"ומכך שהתורה גזרה , התורה אמרה לשמט את החובות בסוף שמיטה ולא לנגוש  .קט
בות אבל חוב שממילא לא היה ניתן לג, "ניתן היה לגבותם"ששמיטה שייכת רק כלפי חובות ש ל"חז

נשמט אותו לפני סוף השמיטה אינו
קסד

. 
בחוב  כפר

אם יתברר אפילו , נתבע על חוב וכפר בו כל עוד לא נשבע על כפירתו או שפטרוהו בית דין מספק  .קי
שפטור ולו מספק לפני סוף נשבע או פסקו אבל אם גם . נשמט החוב, לאחר השמיטה שאכן היה חייב

כיון שבסוף השמיטה החוב לא היה בר , חייב יגבו ממנו את חובושאינו נשמט וכשיתברר  ,השמיטה
תביעה

קסה
. 

אוריאל          בנין

גם בצירופיהם יחד אי אפשר , ונראה שכיון שכל אחד מהצירופים הללו אינו יכול להשלים ולו ספק שאפשר להשען עליו
  .לסמוך עליהם להלכה

הרי פשיעתו בכך שהתנער מכל , לא הוברר מדוע לראות את החילוני כשוגג, מ אין איסור דרבנן בשוגג"נתהגם מה שכתב של
היה מקום להקל למי שבאמת היה שוגג בדין , אלא שאם כך. ולא שוגג, וזהו המזיד שלו, מצוות התורה ולא למד אותם

ו נחשב שנהנה ולא שייך בו ביטול מקח כי נחשב מ אלא שמי שקנה מקח ואכל"כי לא כתב נתה, אבל גם זה אינו. השמיטה
  . שנהנה כי לענין זה לא אכל חפצא של איסור

ולא משתנה דין הממון , וממילא למעשה מצד הלוה נלקח ממנו ממונו באיסור, אבל לא התיר את כל האיסורי דרבנן בשוגג
  .וכיון שזה ממונו חייב להשיבו לבעליו, בגלל שהגזלן היה שוגג

כי לפי מה שכתבו הפוסקים מנהגם התבסס במשך השנים על התנייה של תשמטנו , זה אינו, על מנהג ערי ספרדומה שסמך 
אדרבא לא , ולא נהג שיחשב כמתנה באופן המועיל, אבל אין ללמוד משם למי שלא מתנה, ונעשה כאילו התנו, בשביעית

לא ידעו ממנהג זה וחשבו שאין שמיטה כמובא א לענין מקומות ש"וכפי שפסק הרשב. סבר שצריך תנאי או שמיטה כלל
  .קסא' בהע

וכפי שכתב בשמו גם בדרך ) 'ג ד"כ(א "כתב בחזו, כתב שאין שמיטה בזמן הזה) 'ד' ה סי"מ' ת שע"סה(מ "פ שגם בעה"ואע
  . שאין להקל בכך כלל) ז"ק י"ס(אמונה 

כות לבעל תשובה בשלב ראשון שלו שממילא לא מלמדים אותו לנהוג ככל דיני ונראה שבחזון עובדיה רק שרצה ללמד ז
ק "ב(ל "ומצאנו שתקנו חז, כיון שלרוב הראשונים נחשב הממון גזול בידו, אבל אין להקל בכך. התורה כדי שלא יחזור בו

אבל , להמנע מלעשות תשובה שהגזלן שרוצה להחזיר הנגזל לא יקבל ממנו כי עלול )'א' ו סע"שס' סי(ע "ונפסק בשו:) ז"צ
  .לא אמרו שהגזלן לא יחזיר

  ).ב"י' א סע"ג פ"ח(ש "משנת הגריבא "הגריש קסב
 .גם אם אינו אומר משמט אני, כיון שלרוב הראשונים הכסף מושמט מעצמו) ה משמיט"ח סד"ל הכ"ביה(דרך אמונה  קסג

שאם כן הרי זה חייב לפרוע חובו , שכאילו התנה על מנת שלא ישמטנו קסב' האמורה בהע ל"ומוכרח שלא סבר כסברא הנ
חייב להחזיר לו חזרה ואם אינו מחזיר , שאם הלוה החזיר, ואכן בביאור הלכה כתב להפך. ואם אינו פורע גוזל את המלוה

  .גזל בידו
הפרעון יהיה רק לאחר השמיטה ולא לענין המלוה לעשר שנים שכיון שנקבע שזמן :) מכות ג(ויסודו נלמד מהגמרא  קסד

 .קיב וכפי שיתבאר להלן בסעיף , יכול לתבוע את החוב בסוף השמיטה אינו נשמט
, ולאחר שעברה שמיטה הודה או באו עדים, והגיעה שמיטה והוא בכפירתו, וכפר ונשבע לו, הלוהו ותבעו, ל"ז' ז' סע קסה

פירוש נתבע שרק . ל"עכ, הרי זה משמטת, או שבאו עדים קודם סוף שביעית, והודה אחר כך ,נשבעאבל כפר ו. אינו משמט
כל עוד הנתבע לא פטר עצמו לגמרי בשבועה או פסק , עדיין נחשב שהמלוה במצב של נגישה ונשמטת, כפר בתביעת החוב

   .הוא בתורת לא יגוש ישנו בשמוטוכל ש, כי גם המשך התביעה להוציא מהנתבע ממון או שבועה נחשבת נגישה, דין
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סגור  בנק

שביתרת זכות למשוך את הכסף  ן אפשרות טכניתגם אם הבנק של החייב סגור בסוף השמיטה ואי  .קיא
ל בסוף "והוא הדין כשהלוה נמצא בחו, ינו בר תביעהכחוב שאאין זה מחשיב את החוב , שהבנק חייב לו

והוא נשמט, השמיטה ואי אפשר לגבות ממנו את חובו
קסו

. 

אוריאל          בנין

ומשמע , ם שגם נשבע"כתב הדין שאינה נשמטת כשהחייב כפר בחובו ולא הזכיר הרמב) ח"ט ה"שביעית פ(ם "אבל הרמב
כפשוטו של ירושלמי מלוה ונעשית , ל"ד בהשגתו ז"ועל כך כתב הראב, שגם בלי שנשבע משעה שכפר נחשב שאינו בנגישה

ד בשבועתו ונשבע קודם "אלא או שפטרוהו ב ,אינו כמו שהוא סובר דלאו בכפירה תליא מילתא אולי ,כפרנית אינו משמט
ד הסמוך לו ואמר מלוה שנעשית "הוא חוזר על מעשה ב)ש(או שמא  ,או באו עדים ,]אחר שביעית[ שביעית וחזר והודה

אבל כפרנית ונעשית מלוה כלומר  ,ת דיןוכתבו לו זכותו שיטרוף אינו משמט דהיינו מעשה בי, ד וחייבוהו"כפרנית ובא לב
והשביעית  ,יאשאם הוא כמו שהוא פושט דברים כפשוטן מתניתין דשביעית קש ,שהאריך אותו והמתין עליו לרגלו משמט

דוק ותשכח כללו של דבר לא נמסר הגמרא אלא או לבעלי הקבלה או לבעלי , עומד בכפירתו רי זהמשמטת את השבועה וה
   .ל"עכ ,הסברא הנכונה

אלא . שהרי הוא ודאי עדיין נתבע וננגש, ד שהסברא נותנת שלא התכוון הירושלמי למי שסתם כופר בתביעתו"טענת הראב
משמע שסבר שדי בכפירתו של הנתבע כדי להחשיב שאין , ם שלא הזכיר נשבע"ולא כרמב. ודאי הכוונה לאחר שגם נשבע

' עמ(ועיין בחזון עובדיה , ם התכוון רק לאחר פסק דין"שגם הרמב כעת המשך לתביעה ואינו חוב הננגש בסוף השמיטה או
ע וכתב "וכנראה משום כך סתם השו, ם לא נחלק בכך וצריך שבועה כדי שלא יושמט"שהביא שיטות שגם הרמב) ז"ט

  .ונשבע

טל בכך את שאם כן מב, נראה שאין כוונתו שבפירוש האריך וקבע לו זמן לאחר השמיטה" והאריך את הזמן"ומה שכתב [
לא התעקש למצות עם הלוה את התביעה ולדרוש שבועה קודם , אלא סתם המלוה, השמטת החוב כדין המלוה לעשר שנים

  ].ונשמט החוב, ולכן היה במצב שהוא בר תביעה, השמיטה
, ג"נ 'עמ( שבספר שמיטת כספים כהלכתה 31ובשיח אמונה  .286ו  285הובא בשיח אמונה ) מ"ק' עמ(א "במשנת הגריש קסו
, קמט' שהרחבנו בביאור בדבריו בהע) ה"ק כ"ס(התומים בכך על פי שלמרות שרצה לדון להקל א "בשם הגרישכתב ) ד"נ

  ). ג"ב אות י"ל' סי(א בשביבי אש "בשם הגריש כך כתב .למעשה הורה שלא לסמוך על כך

בו נגישה  נאמר בכל חוב ששייכתדין שמיטה ש) ה שחט"ל ד"ביה ה"ט ה"פ(תב בדרך אמונה וכ ,ק במכתבים"כתב הגרחוכן 
תבאר הוכפי ש, לפרוע בשעה זו של סוף השמיטה להבדיל ממי שאינו חייב, לגבותו יש לו מניעה חיצוניתפ ש"אע במהותו
ח אור "מהרהביאו שכן כתב  286ובשיח אמונה . משלהם שיגבו מהם ים שאין להםשחייבואשה גם בנוגע לקטן  צה בסעיף 

כי חסרון , והתעבר חודש אלול ונוסף לו יום נחשב שהיה החוב ראוי להתבעלישב מדוע חוב בראש השנה ) ט"ל' סי(זרוע 
  .אינו מחמת החוב עצמומחמת המועד מה שאינו יכול לתבוע וגם , ה מנע את התביעה"חיצוני שחשבו שר

תבאר עוד יוכפי ש .שלא כטועים בכך, בנוגע לבנקים שסגורים בסוף השמיטה) ג"תמ' ג סי"ח(פסק בתשובות והנהגות וכך 
  . קיג להלן בסעיף 

מקבל את ולכן למרות שברור שכל בית דין ש, ל על גבייה בפועל"וכך פשוט גם מסברא שבצורת התקנה לא הקפידו חז
ועל , ה אינו מסוגל להספיק לזמן את הלוה לברר את החוב ולקבוע לגבות את החוב עוד לפני תום השמיטה"החובות ער

  .ל באפשרות התאורתית של גבייה גם אם איננה מעשית מבחינה טכנית"הסתפקו חז, כרחך

ויחזירו לו את מה שחייבים לו למרות  הכותב פרוזבול סומך שאין בבנק שמיטהמלוה שכיון שיתכן שא "הגרישהוסיף עוד 
  . את החובות הללולכן צריך לציין בפירוש שמוסר גם , לא התכוון בפרוזבול לחובות אלוו, השמיטה

כי כולי האי ואולי אם נמצא אנשים שיודעים את ההלכה שכל שאינו בלא יגוש , ד לא צריך לחשוש לתוספת זו"אולם לענ
כאשר הסברה הפשוטה כפי מסקנתו שחסרון מציאותי זה שהבנק , שיטעו בסברה זו ועוד שנמצא מהם מי, אינו בשמוט

  . הסגור אינו מצדיק שלא יושמט החוב

את הכסף מהבנק גם ] לגבות[וכן יש להעיר ענין טכני שביתרה של עד סכום מסוים בלאו הכי רוב האנשים יכולים למשוך 
ון אחר בהוראה לבנק בדרכים רבות שקיימות כיום בלי נוכחות כשהוא סגור על ידי כרטיסי האשראי או להעבירו לחשב

  .כך שעד כניסת החג הוא בר נגישה ותביעה, פיזית בבנק

כי בנק , ד יותר למה שהתבאר שיתכן שאנשים יחשבו שלא תושמט יתרת הזכות בבנק"אבל אם כדבריו יש כבר לחשוש לענ
לכן הרוצים . עית וניתן לקחת את יתרת הזכות בלי פרוזבולכאילו התננו עם הבנק כמוהו על מנת שלא תשמיטנו בשבי

  .לדבריו יציינו שהפרוזבול כולל חובות אלו, להחמיר לחשוש לשמיטה בבנק

, ואף שאכן כך נראה להלכה .מפני שהבנקים סגורים בסוף השמיטהלהקל  אין זו סברא כללשא "הגרישע מה שכתב "צו
והובא במשנה ראשונה ) ב"י מ"פ(ש בשביעית "הרי זו לכאורה דעת הר, "אין זו סברא כלל"ש אבל מדוע כתבו בשמו

כיון שממה שהקשה על הדין מוכח שסבר שגם מניעה חיצונית מחשיבה אינו ראוי לנגישה , השגהבמפרשים נוספים בלי ו
  .ולא היה צריך להשמטחוב שאי אפשר לתובעו נחשב כהוא אי אפשר לתבוע ביום טוב את החוב ש

כל ספק היה צריך להחשב לכאורה לשיטתו שוהקשה , ש"ציין שזו שיטתו של הר) ד"קפ' מכות עמ(ר "הגרש וגם בשעורי
ואפשר לחלק ששונה המלוה לעשר שנים שנקבע בבירור שלא תהיה אפשרות גבייה  .כחוב שאי אפשר לתובעו ולא ישמט

  .ממנו לגבות אבל בספק יש למלוה רק חסרון ידיעה שמונע, בתוך השמיטה ולכן אינו משמט

, שבספק שמיטה דינו כאילו החוב אינו בר נגישה בעצם) ט"י' עמ 40בעלון אוהלי השביעית (ועוד חילק הרב מרדכי ברטלר 
והוא דומה למה שכתב , "סוף אתי לידיה לא יגוש:) "מכות ג(כי יתכן שלעולם לא יתברר הספק והרי בגמרא הדרשה 

  



    צדק  בשמיטהזמן פרעון החוב  -  ח  - שמיטת כספים כהלכה   משפט  46

השמיטה לאחר פרעון  זמן

שבסוף , ל"מהטעם הנ, לא יושמט -אם נקבע שזמן פרעון ההלואה יהיה לאחר שנת השמיטה   .קיב
בור עליו שמיטה נוספתויוכל לגבות את חובו לפני שתע. השמיטה החוב אינו בר נגישה

קסז
. 

בבנק חובה יתרת

מי שחשבון הבנק שלו ביתרת חובה על פי הסכם האשראי שאיפשרו לו למשוך כספים מעבר   .קיג
ונחשב  ,ל"כיון שהבנק אינו יכול לתבוע אותו לשלם את היתרה הנ, יתרה זו אינה נשמטת, להפקדות שלו

מן  שיתרת החובה נשמטת מח ל בסעיף והפוסקים שהובאו לעי ,שהחוב אינו בר נגישה שאינו נשמט
ויכול לתבוע את הלוקח לכסות אותה לפני  אותהמאשר אינו שהבנק הסתם התכוונו רק ליתרה חריגה 

 .סוף השמיטה
זכות  יתרת

עצם הבנק הוא רשאי לתבוע ולמשוך את הכסף שב ,הלוקח ביתרת זכותחשבון הבנק של אבל כש  .קיד
והוא הדין , ה"אפילו אם המשיכה נמנעת ממנו בגלל שהבנק סגור בערב ר, שמטוחוב זה ילכן , חייב לו

צ וכפי שהתבאר גם בסעיף , בכל אופן אחר שהמניעה טכנית בלבד
קסח

. 
בכספומט עסקים-הפקדה  יום

יזו שעה הם מתחייבים להחזיר למפקיד את הכסף שנכנס לחשבון דין החוב תלוי בחוקי הבנק מא  .קטו
ובין הפקדה למכשיר כספומט חיצוני שרושם את , לידי פקיד פקדת מזומןשבין הכיום הנוהל , שלו

ואפילו שלפעמים מאשרים את הסכום רק , יום עסקיםאם זה באותו  מחייבת את הבנק מיידית, החיוב
ואפילו שהסכום ירשם במכשירים רק ליום , לים זה נרשם למפרעלאחר כמה ימים כגון בסכומים גדו

לאשר את הסכום נוהל הבנקאי הק 'והמפקיד צ. כסףעדיין לא משתמשים בשהם ואפילו , המחרת
 .וזהו יום החיוב לשמיטה ולפרזובול מיום ההפקדהלמפרע 

אוריאל          בנין

גם אם חוב ומניעה , ם"ואינו נשמט גם לרמב, גרע" על מנת שלא יתבענו לעולם"שאם התנה  קעב' התומים שהובא בהע
  .חיצונית נשמט

  . מהפסוק לא יגוש את רעהו באופן שניתן לנגוש לפני סוף השמיטה:) מכות ג(דברי רב יהודה ואלו הם ', י 'עס קסז

להקל בשמיטה שהמלוה ) ג"י' סע(י "אבל מסקנת הב, רב יהודהואמנם נחלקו הראשונים אם לפסוק כלישנא זאת בדעת 
ט "ומהרי. שאין שמיטהכיון שדין איסור שמיטה דרבנן לקולא מכריע , יוכל לגבות את החוב למרות שהלוה מוחזק בכספו

  .שספק אם נשמטתב גם משום שהחוב נשאר בחזקתו כיון כ) 'ב סימן מ"ד ח"יו(

ורבינו  ,ל"ז) ט"ל' סי(ח אור זרוע "מהרוכך פסק תו אינו בכלל לא יגוש ואינו נשמט חוב שאי אפשר לגבושכל נקבע לכן 
דכל היכא דלא  ל זהל הביאו פרק בתרא דע"בא מארי זצבתרא דשביעית וגם א רקל כתב בפירוש משניות פ"שמשון זצ

  .ל"עכ, תנה ליתבע אין שביעית משמטתו כיון דלא קרינן ביה לא יגושינ

וסבר  משום שלא פסק אותוי "ף שהשמיט דין מלוה לעשר שנים אין טעמו כהבנת הב"כתב שגם הרי )ג"סק(ח "ובקצוה
נחשב כי כל מלוה לעשר שנים ממילא , פסוק אותו למרות שהחוב אינו נשמטאלא משום שלא הוצרך ל, שהחוב נשמט
סקנו שמלוה לעשר שנים אינה כל עוד לא פ, ע"אולם דבריו צ. לא תשמט אותוולכן שביעית לא ישמטנו בכאילו התנה ש

  .שמטת כיצד נכניס בקביעת עשר שנים תנאי שלא לשמטנ

כיון שעדיין אין לו פירות העני נחשב שלא הגיע זמן הפרעון ולא , א שהמלוה לעני על פירות מעשר שיהיו לו"א כתב בדר"ד
, ידו אינו כמשכון כנגד העני הלוהושאלתי ממכון שיח אמונה מדוע הפירות שב, משמע שאם יהיו לו פירות יושמט, נשמט
  . כיון שהעני עדיין לא זכה בפירות, והשיבו

) ב"י מ"פ(ש בשביעית "ת הריליישב את קושי) ט"ל' סי(ח אור זרוע "ת מהר"שכך נראה משו 118וכתב בשיח אמונה  קסח
ונדחה . ו את החודשגם אם עיבר שסבר שבגלל שאי אפשר לגבות ביום טוב חוב היה צריך להחשב שזמנו לאחר השמיטה

  ). ה שחט"סד(ל לדרך אמונה "וכך כתב בביה). ד"סק ז"תמ' ג סי"ח(וכך פסק בתשובות והנהגות . שזה רק חסרון במציאות

בגלל שהבנק סגור אינה אלא בעייה טכנית כמו אילו המלוה לא היה מוצא את הלוה לגבות משיכת כספים אי יכולת אבל 
  . רק אין לי אפשרות לגבות את החוב ממנו, בר חייב עכשיואבל בעצם הלוה כ, ממנו את החוב

כיון שלא קבע זמן , משמט -שסבר שאפילו יתנה בפירוש שלא יוכל לתובעו  קעד' ם שתובא להלן בהע"וכל שכן לדעת הרמב
כל שכן שחוב זה מיועד ממש , נגישה בסוף השמיטה ונשמטוהחשיבוהו בכלל בר , לאחר שמיטהשיהיה רק בפירוש פרעון 

  .לפרעון לפני סוף שמיטה ורק הזמנים לבצע את הגבייה בפועל מעוכבים

אין משמעות הדבר , ק ומפקיד אותו בבנק אבל בגלל שהבנק סגור הבנק אינו רושם זכות לבעל החשבון'ומי שקיבל צ
אלא נראה , ק להפקדה'בהתאם להתנהלות הבנק בשעה שקיבל את הצ וכל התחייבותו היא, שהבנק עדיין לא התחייב לו

והחיוב והתשלום תלוי בפועל לשעה שיפקיד אותו לבסוף והתבאר דינו בסעיף , ק'יותר שהבנק התחייב מראש למי שיקבל צ
  . עב 
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בבנק כסף  סגר

אבל , אינו נשמט, רי השמיטהעד אחאם הכסף הוכנס לחשבון בנק סגור שאינו ניתן למשיכה כלל   .קטז
החוב , מן הרשמי שהכסף משתחרר לעובר ושב הוא לאחר השמיטהלפני כן גם אם הז אם ניתן למשיכה

נשמט
קסט

זמן זהו בכל שעה נחשב ש, גם אם משיכת הכסף לפני הזמן תחייב את בעל החשבון קנס .
הראוי לגביית החוב וישמט

קע
. 

לתבוע שלא שנדחה–התנה חוב

החוב כ "סבר שאעפם "הרמב, לגבי חוב זה שלא יוכל לתובעו עד זמן שאחר שמיטה התנה בפירוש  .קיז
אבל הלוה חייב לשלם לצאת ידי שמים וגם  ,מונע ממנו לתבוערק מי שפירש טעמו כי התנאי ויש , נשמט

הוא בר נגישהנחשב כאילו ו, יכול לתפוסהמלוה 
קעא

שפירש שזה רק משום שהוא יכול לתבוע מי ויש  .
ויותר . קעבלא ישמט ,יתבענו לעולםשלא אבל אם יתנה , לכן יש עדיין משמעות לשעבוד, טהלאחר השמי

אבל הלוה מקבל על עצמו  ,לא יתבעשהמלוה שמשמעות התנאי באופן ם "הרמבנראה להעמיד את דברי 
לדאוג לפרעון

קעג
אינו נשמטנחשב כחוב שאינו בר תביעה וויש מי שסבר ש .

קעד
נמצא שנחלקו אם צריך  .

אוריאל          בנין

כיון , וביאור דבריו, ון פקדון לא תושמטק שאם כתבו את ההלואה בלש"הביא את דברי מהרי) 'ט' סע(א "ברמ קסט
שנחשב שהתנו , וחידש, כפקדון שאינו נשמט, שכתיבה זו נעשתה בכוונה על מנת להחשיב את הכסף במקום כמלוה הנשמט

ל לשון הפקדה המקובל במסירת אב, ואילך קא ' ביניהם תנאי שלא ישמטנו בשביעית ומועיל תנאי זה כמבואר בסע
ולכן ישאר דין הכספים כמלוה , אינה נעשית על מנת לשנות את המעמד ההלכתי של הכסף מהלואה לפקדון, הכספים לבנק

  .וישומטו
כי הקנסות אינם אלא שיקול חיצוני של בעל החוב  ).ה"קנ' עמ(א "ל במשנת הגריש"ש אלישיב זצ"בשם הגרי כן כתב קע

ואם גם לאחר שדורש להשתחרר את הכסף עדיין הבנק אינו מחויב לשחרר מיד אלא . ולא מצד החוב, אם רוצה להקנס
  .שהחוב לא יושמט קיט לאחר זמן קבוע שיחול לאחר לאחר השמיטה יתבאר בסעיף 

פ שהוא בא לידי "אף ע, ינו משמטהמלוה את חבירו וקבע לו זמן לעשר שנים א, ל"ז) ט"ט ה"שמיטה ויובל פ(ם "רמב קעא
י קורקוס שבהתנה עמו "כתב הרו .ל"עכ, שביעית משמטת ,התנה עמו שלא יתבענו, לא יגוש הרי הוא עתה אינו יכול לנגוש

ירושלמי פרק עשירי רב מתנה בשם רב , ל"ז. קרינן ביה לא יגושלכן וע בכל עת שלא יתבענו החוב מוטל עליו והוא חייב לפר
פ שאינו יכול ליגוש אותו כיון שהחוב "ונראה לי טעם הדבר שאע ,מ שלא יתבענו שביעית משמטת"בירו עהמלוה את ח

גם אם יתפוש המלוה משל הלוה יכול ליקח אותו בחוב ואין מוציאין  ,מוטל עליו והוא חייב לפרוע בכל עת לצאת ידי שמים
  . ל"עכ, חיוב בתוך הזמן ופשוט הוא ולא דמי לקובע עליו זמן שאין עליו שום נגוש ועומד הוא ,ממנו

כפי שהאריכו פאת השלחן , מלוה ונעשית כפרנית שאינה משמטת כיון שאינו תובעוכגון כמה סוגיות מדבריו מוקשים ו
שקשה ונראה להוסיף על קושיתו . מהקפת חנות) ב"א ה"מכות פ(וכן הקשה עליו בשיירי הקרבן , ובאבן ישראל) ו"ק מ"ס(

אפילו , כי בדרך כלל ההקפה היא לזמן רבשהקפת חנות אינה נשמטת ם "טעמו של הרמבשמשנה  כסףשיטת הליותר 
  .ואם כן לכאורה כל שכן כאן שסיכמו שלא יכול לתבוע עד אחרי השמיטה לא סיכמו שלא יתבעכש

א יתבענו כל ג של"טעמא דאעראה לי נ, ל"ז )ם"על הרמב(ז "לפי פירושו של הרדבחנות ואמנם יש ליישב הקושיא מהקפת 
שלא נמנעת שמיטה אלא במקום ינו דומה להקפת חנות ושלפי זה א. ל"עכ, שעה שהוא רואה אותו הרי הוא נגוש מעצמו

כי תפיסה של מלוה אין , אבל שני הפירושים נראה דחוקים. שנחשב כאילו סוכם לדחות את זמן הפרעון גם מצד הלוה
והלואה שהתנה בה שלא , יה ישירה ללוהיבפנכי תביעה משמעה , עהיותר מתבי שהיא פעולה אגרסיבית, משמעה נגישה
  .דאי אי אפשר לקרוא לה ברת נגישהו, לתבוע אותה

לכשמגיע זמן פרעון רוצים מעותיהם  ,ל"ז) ב"ד ה"מלוה פ(וכך מוכח מהאיסור של לא תהיה לו כנושה שכתב הרב המגיד 
אסור לנגוש את , ל"חילק הדין לשניים ז) 'ד' ז סע"צ' סי(ע "גם בשוו. דוחקו מלוהי שה"וכך כתב רש. ל"עכ, ונוגשין בחזקה
. ל"עכ, מפני שהוא נכלם בראותו למלוה ואין ידו משגת לפרוע, אסור, ואפילו להראות לו, כשיודע שאין לו, הלוה לפרוע

אבק רק בור בפניו זה לעאבל , כשנוגשו דהיינו שהמלוה דוחקו לפרועהיא דווקא סורה מעיקר דין תורה דהיינו שנגישה הא
או אפילו יכולת , נה של הלוה מעצמויכל נתאם כן ו. אבל לזה לא קרא נגישה, שעובר לפניו נכלםאיסור כי בעקיפין על ידי 

  . תפיסה של המלוה לא תקרא נגישה

א לתבוע ופירש התנאי של, סבר שגם לגרום ללוה להכלם ולפרוע זו נגישהל "נחלק על הראשונים הנם "הרמבואם תאמר ש
ע "השופ להלכה נראה ש"עכ. נמצא עדיין הוא בתורת נגישה, בפה אבל לא כולל כל דרכי עקיפין שבהם יכול להשתמש

היה לא תכך סבר בפירוש דין וגם כאמור , ם"לשיטתו גם בכסף משנה בפירוש דברי הרמבם מהלכה "השמיט דברי הרמב
  . לו כנושה

כאילו עקר כל משמעות של כי בתנאי שלא יתבע לעולם , ם"שמט גם לרמבכתב שבאופן זה לא י) ב"ק י"ס(באורים  קעב
השני לא יוכל לתבוע כיון שהותנה שחוב , שגם אם ימכור את חובו לאחרולפי זה יצא . וכאילו אין חוב ואינו נשמט ,שעבוד

כיון , ור שהוא נשמטאבל יודה שאם נשבע שלא לתבוע בר. ולא היתה המשמעות דווקא לבעל החוב הראשון, זה אינו נתבע
 . עה חלה רק על הנשבע ולקונה ממנו אין שבועה ויכול לתבועושהשב
ם "מהרשכן כתב ו. אני איני תובעך אבל אתה צריך לשלם מעצמך "שלא לתבוע"ם "ש התנאי לדעת הרמבופירלפי זה  קעג

הלוה מתחייב לפרוע אותו ו, אבל רומז בכך שאת החוב לא ישמיט, שכשהמלוה רק מונע מעצמו לתבוע )ב"כ' ה סי"ח(
כיון דבתחלת ] ט"ט ה"פ[שמיטה ' ם ה"ורמב שלמיוהא דירו, ל"וז. כאילו אמר המלוה על מנת שלא תשמטיני בשביעית
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, נשמט, או שדי שלא נדחה בפירוש ללאחר השמיטה, היה באופן חיובי בר נגישה כדי שיושמטשהחוב י
ולהלכה חייב לפרוע ולו מספק

קעה
. 

יום שלושים הלואה  סתם

נמצא . עד שלושים יוםהלואה זמן לפרוע את לו יש סתם ב, כל מי שהלוה ולא קבע זמן לפרעון  .קיח
 לכן יש שסברו שהשמיטה לא תשמט את החוב, יטהאינו חייב לפרוע עד לאחר השמשלוה בחודש אלול כ

ה"כי אינו בר תביעה לפני ר
קעו

שמטהחוב נויש מי שסברו ש, 
קעז

ל "בנידון הננחלקו ההבנה הפשוטה ש. 
או שדי שאינו זמן המיועד לתביעת החוב , האם כל עוד לא נקבע זמן בפירוש לאחר שמיטה החוב נשמט

ולכן אינו נשמט
קעח

.  

גם לא נקבע , כי כאן לא רק שלא נקבע זמן מאוחר, ם"גם לחולקים על הרמביש מי שפירש שכאן נשמט ו
ה גזרה עליו שבתוך שלושים אין זה זמן תביעההתוררק , בין הצדדים שאין תביעה

קעט
 .  

אוריאל          בנין

 בריד ולפי ',וכולתבעו אבל מעצמו יחויב לשלם לו  ינו רוצהבדבר שהוא א הדרך תנאי הי ל כרחךכן עאמר לו ההלואה 
  .ל"עכ, לא יתבענו יכול למכור החוב לאחר והאחר יתבענוא גם בנשבע לו ש"ל' ק סי"הנוב

ח "ס דשבת קמ"י דשביעית דהקשה מסוגית הש"ראיתי להגאון אמונת יוסף פ, ל"ז) ט"רי' ז סי"ח(עוד כתב בשבט הלוי 
נה ל דשאני הכא שלא הת"דיוכתב לתרץ , ד אינו בגדר לא יגוש ואינו משמט"ב דמוכח להדיא דכל שאינו בגדר תביעת בי"ע

לאו שמוטה ועומדת היא שהרי כל נכסיו  ום הכיומש, מו כדדייק לישנא שלא לתבעועמו אלא שלא לתבוע את הלוה עצ
וכתב , ד כלל"כ בהאי דשבת דאין בו תביעת בי"משא' ד וכו"ואם מכרן לאחר יכול המלוה לגבות מהן בבי ,משועבדין לו

 .ם יודה"על הרמב בשבט הלוי שנראה לו שבאופן זה גם בעל התרומות שחולק
ם שהמתנה על מנת שלא לתבוע כן "פסק שהמלוה לעשר שנים אינו נשמט ולא הזכיר את המשך דברי הרמב' י' בסע קעד
א "שער מה ח(ע כיון שבעל התרומות "שנראה שמשום כך הושמיטוהו הטור והשו) ו"ק מ"ס(וכתב בפאת השלחן . נשמט

ע ישמיט את "פשוט שאין מציאות שהשוו. החובלא יושמט ינו בנגישה ושיחשב אמועיל תנאי זה פקפק בדבריו שמא  )ח"ס
וכך מסתבר שלא נשאר בפירוש דברי , וכן היא דעת הטור שהשמיטו. כמותו פוסקמ אלא כשאינו "ם בחו"דברי הרמב

פקפוקו של בעל להחזיק בחובו על סמך  נראה שהלוה יוכללכן  .קעא' ם באופן שהרבו להקשות עליו כמבואר בהע"הרמב
  ).א"ק י"ב ס"ל' סי(א בשביבי אש "א שטרן שליט"ר שכן כתב הגרש"ושו .ע"והשמטת השו, התרומות

  .כספק בדין המלוה לעשר שנים מספק לא ישמט סג בסעיף פ כאמור "ועכ. כתב שהיא מחלוקת) ג"ק כ"ס(אורים  קעה
תפארת יעקב , :)מכות ג(ש "רש ,)ח"שבת קמ(ן "ר ,)א"י ה"פ(ש סירליאו סוף שביעית "ר, )ג"קכ' א סי"ז פ"ע( אור זרוע קעו

וכך סתם , ודעתו של זה האחרון פשוטה כך משום שלדעתו אי אפשר לתפוס את ממון מהלוה בתוך שלושים, )ט"סק(
  .להלןשיובאו תומים ח וה"ת הבדעשלא כו). ז"כ' עמ(ובחזון עובדיה  ).ב"שכ' ט סי"ח(במשנה הלכות 

בסתם הלואה שהיא לשלשים יום שביעית משמטת , ל"זרצה לחדש שגם בתוך שלושים יום נחשב זמנו ) ג"י' סע(ח "ב קעז
והכי  ,דדוקא במלוה לזמן קבוע לא קרינן ביה לא יגוש ,ואפילו לא הגיעו עדיין שלשים יום דקרינן ביה לא יגוש ,בסופה
  .ל"עכ, )ה"ט ה"ה ויובל פשמט' הל(ם "ח ברמבמוכ

הביא דברי  )ד"סק(ח "וקצוה .ל"עכ, ח אמת ומבואר בירושלמי"דינו של הב הלמסקנ, ל"ז )ז"ק ט"ס( תומיםוכן פסק ב
  .בלי להשיג עליהם ח"הב
אבל . נאמר רק הדין שעל מנת שלא אתבענו משמט ולא נאמר הדין במלוה סתם )ה"ט ה"שמטה ויובל פ' הל(ם "רמבב קעח

ונראה שזו מסקנת ) א"י ה"שביעית פ(כדרכו לפסוק כירושלמי , ם יודה שדינו שווה והחוב נשמט"הרמבמסתבר ש
  .שהשווה את הדין של שלושים יום לדין של על מנת שלא אתבענו משמע שבשניהם שביעית משמטת, הירושלמי כדברי רב

לפום כן  ,יום בהשמט כספים הוא ולא יגבנושלא תאמר כל שלושים יום אינו רשאי לתובעו לאחר שלושים , הירושלמי ל"ז
לא כן אמר רבי בא בר ממל עמרם רב מתנה בשם רב המלוה את  ].ונשמט[ צריך מימר קרבה שנת השבע שנת השמיטה
  . ל"עכ, חבירו על מנת שלא לתובעו השביעית משמטתו

שהוא מלוה על דעת שלא , ואהכך בסתם הל, שכמו שבתנאי על מנת שלא לתבוע נשמט, נראה שזו היתה ראיית רבי בא
ורק כשקצב בפירוש זמן . ח"כ אם נגמרה השביעית בתוך השלושים החוב נשמט כדעת הב"ואעפ, יתבענו בתוך שלושים

   .השמיטה אינה משמטת, למועד הפרעון כגון לעשר שנים או לשלושים יום שחלים לאחר השמיטה

ואם כן , ]ומצטט כפי שהבאנו לעיל[ דקתני התם) שם(בירושלמי  ועוד נראה דכך מפורש, ל"ז )ז"ק ט"ס( התומיםוכן כתב 
  .ל"עכ, וזה ברור ונכון בפירושו, הוא הדין לסתם הלואה

ל שפסק כך בעל מנת שלא אתבענו ולא את הירושלמי "ם הנ"ם לא ציין את הרמב"ח כשכתב שכך נראה מהרמב"הב קעט
ה של מוצאי שביעית שהחוב של תשלום "בראת הפרה  שוחטשם התבאר שה', ה' בהלם "הרמבאלא את , להסתמך עליהם

נמצא למפרע והוסיפו לו יום כיון שנתעבר אלול אם , דמי המקח על הבשר היה אמור להיות לאחר השביעית אינו נשמט
פ שסתם חוב הוא לפרעון עד "מוכח שאע, ה ועברה השביעית ושימטה את החוב"ערסוף שביעית היה לפני אותו היום 
  .שייך בו שמיטה שלושים יום

ם לענין על מנת שלא אתבענו והשביעית אינה משמטת כי אינו בלא יגוש כאמור "משמע שסבר שלמרות שאין הלכה כרמב
  .אין דינו כקבע זמן ונשמט, פ לענין שלושים יום שיכול לתבוע"עכ, לעיל בדעת הסוברים כך

ולא הפקיעה את , ורה רק אסרה על המלוה לגבותח שהת"פירש את טעמו של הב) 'ב אות א"ל' א סי"ח(דבר אברהם וב
   .ביאר באופן מחודש) ז"גיטין ל(דוד ' ר חידושיבו .החוב לכן הוא משמט
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ל בתנאי שלא לתבוע שהכוונה שרק התובע לא "ם לפי הפירוש הנ"שאפילו לרמב, להפךויותר נראה 
  .לא יושמטוהחוב , ב לפרוע שזהו הזמן שקבעה התורהבסתם הלואה גם הלוה לא חיי, יתבע

רק אם יתפוס המלוה לא נוציא מידו ,ומספק אי אפשר להוציא מהלוה
קפ

בענין דוגמא לכך ועיין . 
  .כב השאלת מוצרים בין שכנים בסעיף 

מהדרישה שבועיים  הזמן

לאחר דרישת הפרעון מצד המלוה או  פרעון ההלואה יהיה שבועיים שאם נקבע שזמןיש מי שפסקו   .קיט
דעת על פי , החוב נשמט ,המלוה תבע את החוב בתוך השבועים שלפני סוף השביעיתו, כל זמן קצוב אחר

שמטנחוב ה, שגם אם התנה שלא לתבוע את החוב קיז שהובאה בסעיף ם "הרמב
קפא

. 
דיבר רק במקום שמשמעות שם "בדברי הרמבלפי המתבאר ובפרט , שה מכמה בחינותדעה זו קבל א

לכן , מה שאין כן באופן זה הלוה משוחרר מפרעון עד שבועיים בהסכמה ,התנאי שהלוה מחויב לפרוע
החוב נשמט כל עוד אין דחייה שמן הסתם זמנה שלושים יום הלואה גם הסוברים שבנראה לעיקר ש

לא יושמטהחוב נקבע זמן וכאן , ןמפורשת לזמן הפרעו
קפב

. 
שמיטה מצות לקיים  מלוה

מצוות שמיטה ולא לגבותה כךכדי לקיים בבערב ראש השנה משהו יש מי שכתב שראוי להלוות   .קכ
קפג

 ,
אמנם בסתם זמן פרעונו הוא שלושים יום שיוצא לאחר שמיטה ואין בו מצוות שמיטהו

קפד
לכן יציין , 

 .ה"רלפני יפרע לו המלוה ש
אוריאל          בנין

אי תפיס המלוה משל  כל מקוםמ ,גם כן דאף על גב דסתם הלואה שלשים יום וצריך לומר, ל"ז) שם(כך פסק בתומים  קפ
לכן אי אפשר , כוונתו כיון שקובעו זמן שכך העיקר לדעתו להלכה. ל"עכ, ק"ודו, לוה לא מפקינן מיניה כיון דקובעו זמן

) ז"ק כ"ס(אורים וכך פסק ב. רק אפשר שהמלוה יתפוס ככל תפיסה בספיקא דדינא, לחייב את הלוה לפרוע לכתחילה
 .לדין ספק בשמיטה בנוגע סג ועיין במה שהתבאר בסעיף , שכיון שדינו נשאר בספק יכול לתפוס

שהמתנה על מנת שלא ל "הנם "רמבדעת הסתם כש דבריו אלו מתבססים על מה. )א"א סק"רצ' ט סי"ח(שבט הלוי  קפא
ע אם הטעם לכך "וצ. ולא דחה דבריו' למרות שהביאו ודן בו בחלק ז, דעת בעל התרומותאת זכיר ולא ה, שמטחובו נלתבוע 
  .יותר פשוטהדין שהחוב נשמט ל "הנסמך על מה שהמשיך וכתב שהמקרה משום ש

' ו מסתם הלואה ל"פשיטא ופשיטא שאם הביא הלוה הכסף מיד אחרי התביעה שצריך המלוה לקבלם גם במדבר וק, ל"ז
שלא לתבוע  תנה על מנתו מסתם הלואה ומ"מהני תפיסה וק דאחרי התביעהוגם פשיטא  ,וגם החולקים שם יודו בכאן, יום

ם מהתביעה זה רק לטובת הלוה כדי ידמה דהתנו אאחרי שבועי, וכיון שהמלוה צריך לקבל, )הםאף שיש קצת הבדל ביני(
נגוש ועומד הוא עוד לפני סוף שנת השביעית  ידון דנןוכיון שכן בנ ,לו זמן והזדמנות להמציא הכסף וגם מהני תפיסה השיהי

  .ל"עכ, ופשיטא דשביעית משמטת

מסתבר שאם המלוה זקוק לכסף והלוה יכול בקל , ל"ז) ג"ב סק"ג תשובה י"קכ' סי(א במנחת שלמה "וכן כתב הגרשז
ולכן יושמט חוב . ל"עכ, לפרוע דשפיר צריך לפרוע כי אין זה ממש כקביעת זמן אשר בתוך הזמן חשיב קצת כאילו לא חייב

  ).א"קמ' עמ(א "וכך כתב במשנת השביעית בשם הגריש, זה

  .וכל דבריהם מוקשים כפי שיתבאר בהמשך
ל "יש לתמוה על דברי הגדולים הנו. ק"בשם הגרח 173ובשיח אמונה , )ז"ל' דרך משפט עמ(נ קרליץ "גרכך פסק ה קפב

  :מכמה פנים קפא' שהובאו בהע

מה לא התבאר , כתביעה דרישה המוקדמת שבועיים קודם לתאריך לקבל את הכסףש וואזנער את ה"ה שהגדיר הגרמ
ין לו מה שכתב שאם תבעו מניגם ו, עד שבועיים מלתבוע מנוע מדוע לא נחשב שהלוה אינו בר נגישה הרי המלוה, ילהוע

  . בעל כרחו של המלוה מדבר יוכל לפרוע לוהמלוה ב בעיר ואחר כך יפגוש הלוה את

ביעת זמן בסתם היא ק הרי כל, בכךאבל מה , ואמנם צדק במה שכתב שתנאי זה של שבועיים מהדרישה הוא טובת הלוה
  .כ נפסק שאינו משמט"ואעפ, לטובת הלוה להאריך לו זמן לפרעון לעשר שנים

  . גם ללוה שלא יפרע להבדיל מתנאי שלא יתבע שהלוה חייב לפרוע ועוד שלא חש לכך שלאחר הדרישה נקבע זמן

מוסכם שהתנאי נועד אלא , כיוםאין זו הסכמת המלוים , א שאם יש ללוה כסף לפרוע הוא צריך לפרוע"ומה שכתב הגרשז
מותר לו אם ירצה להעדיף לעשות בו דברים שדחופים לו יותר כיון , כסף לפרעון החובהלוה גם אם ישיג ש, גם לטובת הלוה

וכיצד . ואין זה שונה מכל קביעות זמן שאינה משמטת, נקבע זמן פרעון רחוק יותרולשם כך , שיודע שיש לו זמן שבועיים
הרי גם באמצע הזמן של עשר שנים אם ישיג כסף , ם המלוה שלו שלא מן הדיןעון לפי החסד שצריך לעשות יקבע זמן הפרע

  .לפעמים יש חסד להחזיר

ם "שנחלקו על הרמב קיז הרי התבאר בסעיף , ם שמשמט"ואפילו אם דינו היה שווה למתנה שלא יתבענו שכתב הרמב
  .ככל ספק שמיטה, תומספק יכול לגבו

  .כתב כך לענין השאלת מוצרים שלא על מנת להחזיר) ה והנה"ו ד"סוף פרשת כי תבוא אות כ(בן איש חי  קפג
אלא שתירץ ששאלה , כב בסעיף ה שהתבאר דינם "בענין השאלת מוצרים בער) ח"ל' עמ(כפי שהקשה בחזון עובדיה  קפד
 ).ח"קובץ פעמי יעקב כרך מ(רב מיכאל פרץ הוכן התקשה  .שאני
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פר וטההלואת

כי אין ללוה , מצוהבכך הלא קיימו שמא , מלווים רק פרוטה בשביל מצווה זויש מי שטען כנגד ה  .קכא
צורך באותה פרוטה

קפה
. 

בפרוזבול יכלל שלא  התנייה

יתנה בשעת עשיית הפרוזבול , אם המלוה ירצה שיושמט חובו ויקיים בכך את מצוות השמיטה  .קכב
 .שאינו כולל בחובו את החוב המסוים שרוצה שיושמט

לרבים  הוראה

יקיימו , ח לפני סוף השמיטה על מנת לשמט את החוב"ח רצה לפרסם שאם אנשים ילוו לגמ"גמ  .קכג
, אבל כיון שרבים עושים פרוזבול שכולל את כל החובות, בכך מצוות שמיטה עם מצות הלואה וצדקה

, ת הפרוזבולוחושש שלא יזכרו לעשות כן בשע, רוצה להודיע לרבים שיגרעו את החוב הזה מהפרוזבול
לא יכלול את שיעשה רוזבול הפח מודיע בהלואתו זו ש"שכל המלוה לצורך זה לגמ, יכתוב באותו פרסום

 .החוב הזה
שלושים כלאחר דין  פסק

גם זו סיבה שהחוב שנקבע בפסק , מועד תשלום פסק הדין הוא לאחר שמיטהשאם שכתב יש מי   .קכד
לא יושמט

קפו
, והשיג כסףשיג כסף עד זמן מסוים כדי שילפרעון זמן שגם אם נתנו לחייב סבר ויש מי ש. 

ונשמטשהגיע זמנו מיד נחשב 
קפז

. 
בתנאי התלויה התחייבות

אפילו אם , כל התחייבות התלויה בתנאי שלא התקיים לפני סוף השמיטה לא תשמט  .קכה
, שכשיתקיים התנאי יהיה חייב למפרע משעת ההתחייבות שהיתה בתוך השמיטהההתחייבות היתה 

 .וגם לא הושלם החיוב, לא היה ברור שיהיה חוב, שהתקיים התנאי לאחר השמיטה לפניכיון ש
 יצטרךהמלוהלכש

נראה שאם המלוה יתנה עם הלוה שיפרע לו כשיצטרך את הכסף ולפני סוף השמיטה עדיין לא   .קכו
הצורך ויש לו צורך שבכל שעה כיון שהמלוה יכול לומר , לא נחשב שנקבע זמן ללאחר השמיטה, הצטרך

כגון , אבל אם תלה את הצורך בענין מציאותי. לא ישלם לו ולו בגלל השמיטהע מהחשש שהלוה נוב
והחוב אינו נשמט כל עוד זה לא קרה נחשב שלא הגיע הזמן לתביעה, כשישיא את בתו

קפח
. 

ילכש  רצההלוה

, עדיין לא רצהובסוף השמיטה  ,כשירצהלפרוע אלא הלוה המלוה הסכים שלא יחויב אם מסתבר ש  .קכז

אוריאל          בנין

כתב שיש המלווים עשרה גרוש או פחות או ) שם(ובבן איש חי ). פ"ק' ב סי"ח, ר שמשון סופר"מהג(התעוררות תשובה  קפה
כי אחר כך כתב עיצה לנשים שתלווה , ואם חשש שתהיה חשיבות לסך ההלואה, ואינני יודע שיעור המטבע בזמנו, יותר

אבל מסתבר שרק רצה להרוויח בדרך , ככר או שניים או שלוש ולאחר השמיטה תאמר עליו משמטת אני אישה לחברתה
ולא משום שחשש שצריך שיעור . אגב עוד צדקה שיעשו בין השכנים שהרי מן הסתם תלווה כך למי שאכן צריכה את הככר

  .משמעותי
אבל אם לא הגיע זמנו עדיין אינו , אלא כשהגיע זמנושיש לומר שלא אמרו פסק דין כגבוי ) ג"ז סק"ס' סי(שער משפט  קפו
ואפשר . ודאי כיון שהלוה הודה שחייב לו לעשר שנים לא מהני פסק דין, ל"ז ואם בינתיים עברה שמיטה נשמט החוב, כגבוי

הזמן כ היינו דוקא אי "א ,לומר כיון דטעמא דבפסק דין אין שביעית משמטת משום דכיון שיש בידו פסק דין הוי כגבוי
ד דהמלוה את חבירו "אבל אי הזמן פרעון של הפסק דין הוא לאחר שביעית למ, פרעון של הפסק דין הוא קודם שביעית

דלא שייך לומר דהוי כגבוי כיון שהזמן פרעון הוא לאחר שביעית ואינו , לעשר שנים משמטת אף שיש בידו פסק דין משמט
ויש לבאר שהסתפק שמא החוב עצמו יכול להחשב כגבוי למרות שלא . ע"צאולם נשאר ב .ל"עכ, יכול לתובעו קודם שביעית

  .הגיע הזמן לקבל את הכסף רק הכסף אינו כגבוי

אלא כל שלא נקבע לשלושים בסתם משמעו  ,יוםשלושים  פרעון עדויש להוסיף שכיום רוב פסקי הדין אינם קובעים 
ובפרט כאשר הפסק יצא לאחר דין , לדחות את הפרעון שמיועד לפרעון מיד עד שלא התקבלה בקשה ופסק מיוחד שאפשר

ואם , גם אם בית הדין אינו מציין זאת, בדרך כלל כוונת בית הדין שיפרע את החוב מיד, ודברים ודחיות רבות מצד החייב
  .ה של שמינית"כך חוזר הדין שפסק הדין כגבוי ולא יושמט החוב גם אם ניתן בתוך השלושים יום שלפני ר

אם יש  ולכן, די לאפשר לחייב למצוא כסף לפרועשסתם קביעת זמן בית דין נועדה רק כ) ט"ח סק"ע' סי(ח "והכתב קצ קפז
ועוד כתב . ויושמט החוב, לפני סוף השמיטה גם בתוך זמן בית דיןעוד אם יש לו הוא בר נגישה שנמצא . מיד לו חייב לפרוע

  .וממילא לא יושמט, גם אם יהיה לו כסף, הרי שאינו חייב כלל קודם, אבל אם נקבע זמן בתורת פשר
אם קבע זמן הפרעון כשישדך את בנו או לכשיצטרך לקנות בית , ל"ז) 'ב אות ג"י' ג סע"קכ' תנינא סי(מנחת שלמה ב קפח

וכמו שכתבנו , א ענין מסוים שתלה בו את הצורך"ונראה שבדווקא ציין הגרשז .ל"עכ, אפשר דחשיב ממש כקביעת זמן
  .יכול המלוה לומר שצריךשבלי זה תמיד 
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ב שאינו בר נגישהנחש
קפט

. 
הזמן דחיית

החוב לא יושמטו, הפרעון ללאחר השמיטהיכול המלוה לדחות את זמן   .קכח
קצ

וצריך לומר זאת , 
בפה

קצא
םיויש מי שהוסיף בפני שני, 

קצב
ואמנם אם לא קיבל המלוה את הסכמת הלוה לדחייה יש מי . 

אוריאל          בנין

גם כאן המלוה אינו יכול לתובעו , קיז כמתבאר בסעיף  פסק גם בעל מנת שלא לתבוע אינו נשמטע "השוזה פשוט אם  קפט
לא כאן , ם שם שהלוה נשאר חייב לפרוע והחוב נשמט"אבל יש לומר שגם לדעת הרמב .שמטנאינו לכן , ויפרע רק מרצונו

  .וגם תפיסה שכתב בתומים בסתם הלואה לא יוכל לתפוס כאן, נחשב שחייב לפרוע כי הזמן תלוי בו
אבל . ס ופוסקים"ן זה מבואר בששאי, להאריך זמן הפרעון נקטיה בלשון יש מי שאומר, ל"ז) ג"ק פ"ו ס"ס' סי(ך "הש קצ
דיכול למחול חצי השטר או חלק  וא הדיןמשמע דהו. לזמן כמו מוחלו לגמרידכך לי מוחלו , גם זה נראה נכון כל מקוםמ

 .ל"עכ, ממנו
או להפקיד כסף בבנק לאחר שעשה כבר , הבא להלוות פירות או מעות, ל"כתב ז) ו"ל' ב סע"פ(ש "במשנת הגרי קצא

לא  ואינו צריך לומר זאת, ויכול לעשות זאת גם בינו לבין עצמו. יקבע זמן הפרעון לאחר ראש השנה של שמינית, פרוזבול
  .ל"עכ, ד ולא בפני עדים"בפני בי

, ומתחילה ניסיתי לישב דבריו כדלהלן, כיון שאם כפי הכתוב כאן לא מתבארים דבריו, ולהלן נראה שיש כאן טעות סופר
  .ואי אפשר לדחות הפרעון בליבו. אבל מסקנתי לבסוף שלא אמר זאת כלל

  עיון משפט

, קשה שנחלקו הפוסקים אם מועילה מחילה בלב, ו לדחות את הזמןא היתה שהמלוה יכול לקבל בליב"אם כוונת הגריש
והעיקר להלכה שצריך שתהיה בליבו ובלב כל אדם כמו ) ד"ק י"ב ס"י' סי(ש "והפת) א"ב סק"י' סי(ח "כפי שהביא קצוה

אלא אם כן התכוון שמספק אפשר . התכוון וכאן מי יימר שיודע עיצה זו שידעו שכך, מ"מנתה מז שכתבנו לעיל בסעיף 
וחובו לא נשמט ונשאר בחזקתו כפי , )ח"סק(ל ולכאורה גם התומים "כדעת מהרש, לסמוך על הדעות שמועילה מחילה בלב

ונחשב ספק אם חלה עליו , אין שמיטה נוגעת בחובו זה, כי על צד שנדחה הזמן ללאחר השמיטה, שנפסק בספק שמיטה
  .ע שאזלינן בספק לקולא למלוה שיכול מספק לגבות את חובו"שווהכריע ב. השמיטה

ואולי גם זה , צריך להוסיף לכך שגם לא חשש לפוסקים החולקים וסוברים שלא מועילה דחיית החוב נגד רצון הלוה ועוד
, ר הדיןש לא חשש להם כלל וכפי שכתבנו שכך נראה לעיק"ואולי הגרי, אבל אז יש כבר שני ספיקות להחמיר, רק מספק

שהוא דבר התלוי רק בו שלא . ק'ודאי משום כך זה יותר חידוש מאשר מה שהתבאר שלא מועיל לכוון בליבו שלא לזכות בצ
  .לקבל את המתנה שנראה שלשיטתו יוכל לחשוב על כך בליבו

, ל"ז) ח"ל( שהרי מיד לאחר הלכה זו כתבו בסעיף הבא, ד שכתבו לשון זו בטעות"ש ונלע"ושוב התבוננתי במשנת הגרי
מותר לו לומר ללוה שאם יצטרך את המעות יבקש ממנו , ה של שמינית"באופנים אלו שקובע שזמן הפרעון יהיה לאחר ר

משמע שגם הסעיף  .ל"עכ, כיון שעל פי דין אינו מחוייב לפרוע בשביעית, ולא יחול על זה דין שמיטת כספים, ה"קודם ר
אלא רק , ולכן לא ציין זאת בסעיף זה, זמן הפרעון היה בידיעת הלוה ובפניו הקודם מדובר כאשר רצון המלוה לדחות את

לא יחזור עליו דין שמיטה רק משום , דהיינו למרות שסיכם איתו לדחות את הזמן כאמור, כתב שיכול לומר ללוה לבקש
ולא כפי , ובבית דין א התכוון או אמר בינו ללוה שלא בעדים"ולכן נראה שהגריש. שחזר ואמר לו שיכול לפרוע קודם
  .שנכתב בינו לעצמו שמשמעו בליבו

ולא שמועילה דחיית הזמן בלי הסכמת , ש מעולם לא אמר שמועילה דחיית הזמן בליבו"ל מתישב שהגרי"ולפי זה כל הנ
  .הלוה
י בפני שניים אפילו שיהיו פסולבשעת ההלואה יעשה המלוה את דחיית החוב ש א"כתב בשם הגרישבתודעת השמיטה  קצב
  . כדי שיתפרסם הדבר ויגמור בדעתו שלא לתובעו עד אותו הזמן, ובלבד שאינם מבני ביתו, עדות

אם ממילא אינו אומר את זה ללוה אין זה מתנאי ההלואה שצריכים להעשות  "בשעת ההלואה"ולא הבנתי למה כתב 
צה שאם יעשה בשעת ההלואה א היתה רק המל"ולא מסתבר שכוונת הגריש, ומחילה מועילה בכל שעה, בשעת ההלואה

  .אבל ברור שיכול לומר זאת גם אחר כך לפני סוף השמיטה, יבטיח שלא ישכח לפני השמיטה לעשות כך

אם נותן למלוה שטר חוב לא מועילה ש) ד"א סק"רמ' וסי, ד"ק ע"ו ס"ס' סי(ך "שחשש לסוברים שהובאו בשאבל יש לומר 
שטר החיוב בזמן פרעון הכתוב בדהיינו שלא יחול , שימחול בשעת ההלואהלכן אמר , כי שטר קצת כגבוי, אחר כך מחילה

ומועיל למרות שהזמן בשטר שונה כפי שנפסק , כפי שקבע בדעתו אלא לפי מה שמאריך לו עד הזמן המאוחרלכתחילה 
  .שמועילים תנאים שבעל פה גם אם לא נכתבו בשטר

היינו בשטר חוב החתום על ידי שני עדים שבכחו , ידו שטריש לתמוה מה שיש הסוברים שלא מועילה מחילה כשבאולם 
ז "ט' ע סי"אה(באר יצחק בשם ה) ב"א סק"רמ' סי(ש "וכך כתב בפת, כגבויקצת ולכן נחשב  כלול שיעבוד נכסים של החייב

הלואה יוכל המלוה למחול את הזמן גם לאחר שנעשתה ה, אבל כיום כמעט ואין שטר כזה רק שטר כתב יד המלוה, )'ענף ד
  .והשטר

שכאן יש לומר שיודו כולם שמועילה דחיית , א"א בקובץ אוצר המשפט ח"נ נוסבוים שליט"ר הגר"עוד נכתב בשמו של מו
, כי לא נחלקו אם מועילה מחילה אלא במקום שצריך להחזיר את השטר, החוב מדין מחילה גם כשהוא חוב שבשטר גמור

ע אם כונתו "וצל. דוחה עדיין צריך את השטר לגבות חובו לכן לא החזירו אבל כשרק, וממה שלא החזירו נראה שלא מחלו
הרי החזרה של השטר ללוה אינה יכולה למנוע , היתה שטעם זה הוא טעם לחלק מהדעות שלא מועילה דחיית הזמן

צריך שכגבוי מ, ורק זה נכון מה שכתב. ולכל הדעות הטעם רק משום שסברו שהלכה ששטר כגבוי לענין זה, המחילה
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ויושמט החוב ,כשהיא שלא מדעת הלוה הישסברו שלא תועיל הדחי
קצג

יכול לעשות ר נראה שלעיקאבל , 
כך ויועיל

קצד
ולו מספק, 

קצה
קטןמנוע את שמיטת החובות שחייבים לוזו עיצה ל. 

קצו
ועיין בבנין אוריאל  .

אוריאל          בנין

ולא נמחל שוב חלק , אבל לא ניתן לומר כן ביחס לממון שרק נדחה זמנו, להקנות חזרה את מה שכגבוי אם מוחל את החוב
  . מהשטר ויכול להשאר כגבוי עם הדחייה

טעות כי הוא אבל זו , שיכול לדחות זמן פרעון החוב) ז"קכ' א סי"ח(בשם ספר משפטים ישרים  172בשיח אמונה כתבו  קצג
' סי(בית דוד וכך כתבו בשם ה). ו"לגיטין (ס "בגיליוני השועל פיו כתב כן , פירוש שאי אפשר לדחות נגד רצון הלוהכתב ב

) ד"ו אות רכ"ע הלכות אישות פ"פסקי הלכות אבה(בשם היד דוד ) ו"ט' קדושין סי(אבל בשערי חיים  ,ולא מצאתיו )ז"י
ואולי , תחייבות נגדית של הלוה לפרוע בזמן מאוחר יותר חוב אחדשדחיית הזמן ענינה שהמלוה מוחל את ההלואה כנגד ה

  .ם"ובחידושי הרי) ז"ס' סי(במקצוע בתורה  וכן כתב, התכוונו לכך
ובמחילת חוב לא , לפי האמור מחילת חלק מהחוב או דחיית זמנו מועילה ככל מחילה על כל החוב ועל כל זכות ממון קצד

  . כדי למחול נשמע שהמוחל צריך רשות והסכמת הנמחל

שגם בדבר שמפסיד הלוה מועילה  )ז"ק ל"ו ס"ס' סי(ח "הובא בקצוה) ה מתניתין מעידין"ד .מכות ג(א "מהריטבוכך משמע 
ל במי שמכר או נתן שטר חוב לחבירו והאריך לו הזמן שזה בכלל מה שאמרו "ה ז"מכאן דן מורי הרא, ל"ז. מחילה המלוה

  . ל"עכ, וכן חייב לשלם מה שהפסיד באריכות הזמן שאומדין כמה היה נותן', ל וכושאם חזר ומחלו מחו) ב, כתובות פה(

שמביא ירושלמי אמר שמואל ] ף"ב מדפי הרי, יט[נערה ' ן פ"בר, ל"ז) ז"ג סק"צ' סי(וכך משמע מדבריו באבני מילואים 
ש דמסיק דלא "וע. דידן ומשמע דפליג אגמרא ,המוחלת כתובתה ליורשין יש לה מזונות משום משיב רעה תחת טובה

וכיון שכן  ,להגבותה כתובתה ולהפסידה מזונותיה םביד היורשי תכאנשי יהודא שהרשו אהנושא אתי רקדההיא דפ ,פליגא
מ בשם "וכן הביא בש(, ש"ע, שתמחול להם כתובתה הכ יכולה לכופם במזונותי"דאל ,הכשמוחלת להם אבדה מזונותי

 םשל יתומי ל כרחםהפלאה שכתב עלה דאינו מובן דהיאך יכולה היא למחול בע רפוראיתי בס, )ש"א ע"א בשם י"הריטב
  .אם לא ירצו

 הוגם מכאן ראי, ש"י דמוחל חובו עיקרו מצד המלוה ולא מצד הלוה כלום ע"ו סק"פ' ח סי"הוקצ פראמנם כבר כתבתי בס
דהא צריך שיזכה  ,של המקבל ל כרחובע הודוקא מתנה ליתי, של הלוה ל כרחובע לודודאי יכול המלוה למחול חובו אפי

  .ל"עכ, ב"של הלוה וז ל כרחובע לואבל מחילה תיכף משמחל נפקע החוב ואפי ,המקבל את המתנה והוא אינו רוצה לזכות

ונראה שהסכים שכך עיקר , הביא עוד אחרונים שכתבו שמועילה הרווחת זמן נגד רצון הלוה) ו"כ' עמ(ובחזון עובדיה 
  .ם היה זה בגדר ספק התבאר שבספק בשמיטה עצמה חייבבפרט שגם א, להלכה

למה לא תיקנו קושיתם אלא מכח הכרח שאין מחילה לא אמרו והמשפטים ישרים המקצוע בתורה , ל"ובנוגע לאחרונים הנ
ף סו(ם "ובחידושי הרי. כך ושערי תירוצים לא ננעלו על לכן אי אפשר לסמוך, טעם לדבר נואבל לא נת, כך במקום פרוזבול

  .מחילההכתב בעצמו שזה דחוק לומר שלא תועיל ) ה ולכאורה"ד' י' סע

כיון שסברו שהארכה זו לא די שתהיה מחילת זמן , ד לנדו רצה לפרש טעמם"שהגר) 312ו  172(בשיח אמונה הביאו מה שו
והכוונה  .והשאלה צריכה להעשות בהסכמת השואל הלוה, אלא כעין השאלת השימוש בכסף לזמן נוסף, הפרעון בלבד

וכסף , כי הכסף במצב של הלוואה ולא צריך השאלה כדי להמשיך להשתמש בו, ותמוה יישוב זה. שכדי לשאול צריך קנין
ל שממילא אי אפשר "שנדחק לפרש כך רק כדי ליישב הדעות הנונראה . שכבר ניתן להוצאה די במחילה שלא להשיבו כעת

  .לפסוק על פיהן כאמור

אינו נצרך אלא לדחות  שמועילה מחילה) ה"ג סק"ע' סי(ך "ק כתב שהוא מפורש בש"ונה שהגרחמה שנכתב בשיח אמגם ו
רק , אבל כבר התבאר שגם האחרונים הביאו שדחיית הזמן היא מחילה, ל שנטה מדין מחילה הרגיל"ד הנ"את דברי הגר

א להסביר את השיטה שאין "שליטד לנדו "ושוב ראיתי ששוב ניסה הגר. דנו שלא תועיל אפילו מחילה ללא הסכמת הלוה
כאילו מחילה צריכה הקנאה בדומה לדין קבלת נאמנות כגון נאמן עלי אבי ) 'ג' עמ 40בעלון אהלי שביעית (מחילה 

כי , ע לא הסכים לכך למסקנה"אבל גם זה אינו נצרך כי גם הסמ. להשוות אליו) ז"ג סק"ע' סי(ע "שמתחילה סבר הסמ
אלא נתן זכות נאמנות , כי לא מדובר שמחל את זכות טענתו לפרעון, שחלה על ידי התחייבות נאמנות צריכה קנין רק משום

ל שהכריע "ובעצמו הביא שם את דברי האבני מילואים הנ. ע בזה"ה לא נפסק כסמ"וגם בלא, ללוה וזו אינה מחילה
  ).א"שם סק(ח "שמועילה המחילה וכן כתב בקצוה

אין , שהלוה אינו חייב לקבל דחיית הפרעון כאשר המטבע עלולה להיות זולה יותר )'ב' ד סע"ע' סי(ע "ומה שהתבאר בשו
אבל כאן , ועל זה נאמר פרעון בעל כרחו שמיה פרעון, זה אלא כאשר בא לפרוע בזמן הפרעון שהמלוה אינו יכול לדחותו

שהלוה לא בא לפרוע בזמן  אדרבא המלוה רצה לדחות את זמן הפרעון רק משום, רוצה להתנגד לדחיית הזמן בלי לפרוע
  .שלפני השמיטה

, ונשאר ודאי חוב וספק שמיטה, ספק אם היה חוב הראוי להשמט כלל, כיון שעל צד שהועיל לדחות את זמן הפרעון קצה
 .סג חייב לפרוע כפי שהתבאר בסעיף 

וכן , )'א' ה סע"רל' סי(א "הובא ברמ )'ב' סי(תשובה ן ב"ומחילת קטן מועילה מגיל עונת הפעוטות כפי שכתב הרמב קצו
 כעיצה לקטן המלוה שלא ישמט חובו 504וכך כתבו בשיח אמונה . בשם ראשונים) ט"ק כ"ו ס"ס' סי(ח "כתב גם בקצוה

  .שידחה את הפרעון ללאחר שמיטה

ח "בשם מו תבש כ"תה' ובס, ל"ש ז"בשם ספר תה) ז"של(א בדרך אמונה בציון הלכה "ונראה שזה מה שכתב בשם הגריש
אביהם צריך לעשות להם  ,הקטנים ועבורם ל שםבחסכונות ששמים בבנק ע ן הואא קטן שהלוה לאחרים משמט וכ"ליטש

אף שכתב עדיף לסדר . ל"עכ, ה של שמינית"לאחר ר הועדיף לסדר שזמן הפרעון שלהם יהי ,ד מדין אפוטרופוס"פרוזבול בב
, ל מדין מחילת קטן"וכנ, הכוונה על ידי שישאלו אותם והם יסכימו, ם מסדרים להםמשמע שאחרי, שזמן הפרעון שלהם

  . או שהכוונה שאביו שהוא אפוטרופוס יעשה עבורו. כיון שבלי מחילה שלו רק אפוטרופוס יכול לעשות עבורו
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ה במקום לעשות "לדחות את זמן הפרעון למוצאי רשל שמינית ה "מדוע לא עושה כך כל אדם בערב ר
פרוזבול

קצז
. 

למלוה הפרעון  זכיית

ואחר , רוצה שלא יושמט חובולכן אם הלוה , שיושמט משעה שזכה המלוה בפרעון חובו אין חוב  .קכט
לפני סוף יכול , ולא יצטרך לתת למלוה את הכסף במתנה, השמיטה יוכל לתת את הכסף בפרעון חובו

ישאר אחראי שהכסף פ שעדיין "אע, מלוה את כסף הפרעון על ידי אחר ולא יושמטלזכות להשמיטה 
יגיע למלוה

קצח
.  

ומשכנתא  .ט  משכון

כג שנחשב בויחוב

א ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִּכי כיון שדרשו את הפסוק , כל חוב שנחשב כגבוי אין בו איסור גבייה  .קל
ַוֲאֶׁשר וכן את הפסוק , ששמיטה חלה רק על דבר שצריך לנגוש מהחייב) 'ו ב"דברים ט(' ָקָרא ְׁשִמָּטה ַלה

ולהלן יובאו הדוגמאות מתי נחשב כגבוי , ולא של אחיך בידך) 'ו ג"שם ט(ִיְהֶיה ְל ֶאת ָאִחי ַּתְׁשֵמט ָיֶד 
  .אצל אדם פרטי ומה הגדר בהתערבות בית דין

כדי שהחוב לא יושמט צריך שהחוב יהיה כגבוי דוקא בסוף השנה השביעית שזהו הרגע שבו   .קלא
נחשב  ר שאם בשעת המסירה היה החוב כגבויולא נכון לומ, השמיטה צריכה לחול ואינה חלה על הגבוי

חוב שאינו ראוי להשמטכ
קצט

גם אם אינו קיים מועיל שיש אומרים שכיון שנכתב פרוזבול להבדיל מ. 
  .קסט הלן בסעיף בסוף השמיטה כפי שידון ל

אוריאל          בנין

בביאור הלכה  והובאה קושיא זו גם. ל שלכן פסקו שלא מועילה דחייה שלא בהסכמת הלוה"כך התקשו הפוסקים הנ קצז
והוסיף להתקשות מדוע הראשונים שהתקשו לשם מה תקנו פרוזבול ולא יתנה בהלואה ) ה כשראה"ז סד"הט(לדרך אמונה 
ה על ידי "יש לו עדיין אפשרות למנוע את השמיטה עד ר, לא התקשו שגם לאחר שכבר הלוה ולא התנה כך, שלא תשמטיני

  .שידחה את זמן הפרעון

מה שאין כן כשצריך , ו שמא כל אדם יטען שדחה את החוב ללאחר השמיטה גם כשלא עשה זאתל חשש"ויש לומר שחז
וגם המטרה שלא תשתכח תורת שביעית לא כל , ולא יטען בשקר שעשה פרוזבול ואבד, לכתוב פרוזבול סובר שעליו להציגו

הלואה שעל ידי כך עושה הלואה להבדיל מתנאי שנעשה מלכתחילה בשעת ה, כך תושג כי באופן זה ישתמטו ממנה בקלות
ל בתנאי שיעשה כל "טעם זה ליישב מדוע לא הסתפקו חז) 'ב' י סע"הובא בב(א "וכבר כתב בריטב. שונה ובפני הלוה שלו
  .אדם ותקנו פרוזבול

שאם הלוה זיכה למלוה פרעון חובו על ידי שליח ) ד"נ' עמ( שמיטת כספים כהלכתהכתב בשם ) ב"ק פ"ס(בדרך אמונה  קצח
מה ולא הבנתי . סתפק שמא משום שאחריות הלוה על כסף הפרעון עד שיגיע ליד המלוה אם עברה עליו שמיטה נשמטמ

עוד שמשעת הזכייה הכסף שייך ו .ושמיטה לא נאמרה על אחריות, החוב נפרע ועל מה תחול שמיטההרי , אחריותענין ה
לכן נראה שאין מקום . מלוה יהיה שמיטה לאחריות זווכי אם יקבל אחריות על כספו של ה ,למלוה ויכול לקדש בו אשה

כל מה שהחוב באחריות הלווה וחייב , ל"והשיבו לי מכון שיח אמונה בזה .כי אחריות אינה קובעת שאין זה פרעון, לספק
כול א שיש דעה שמטעם זה גם י, גיטין יד' ועי, להחזיר הוא משום שעדיין לא נפרע החוב כל זמן שלא הגיע לידי המלווה

מ גדר חיוב אחריות הוא שלא נפרע "מ, אבל גם לסוברים ובאופן שאינו יכול לחזור בו, לחזור בו ולקחת הפרעון בחזרה
, ואם היה החוב נפרע לגמרי לא היה שייך שיחול על הלווה חיוב אחריות בדברים בעלמא בלא מעשה קנין, החוב לגמרי

והפרעון לא מתקבל לגמרי לסלק החוב עד שיגיע ליד , שפרע החובכ גדר אחריות הוא שאם יארע כן לא יהא נחשב "וע
   .ל"עכ, המלוה

כיון שהמלוה אינו מוכן שיזכו , האם אי אפשר לפרש שלא צריך קניין נפרד לאחריות, ל"אבל לכאורה יש לעיין בתשובה הנ
היא , ן למרות שלא נתנו לידושהסכמתו לזכות בפרעו, לו את הפרעון אלא על תנאי שהלוה ימשיך להיות אחראי על המעות

כך שגם אם הזכייה . פ להתחייב בנפרד ולקבל על עצמו אחריות על המעות"וכנגד אותה הנאה הוא מוכן עכ, הנאה ללוה
  .וגם התחייב הלוה בבת אחת אחריות עליהם עד שיגיעו ליד המלוה, גמורה והם של המלוה ויכול לקדש בהם אשה

ולכאורה כתב שדינו הולך כזכי וזכי בכל התורה הוא זכייה ממש והוא שלו ) 'א' ה סע"קכ' סי(ע "ושוב עיינתי בדין זה בשו
ך אכן סבר שזכה המלוה "שמשהרש) ט"צ' ב סי"ח(ך "נחלק בכך עם מהרש) ח"סק(ך "אלא שמצאתי שבש, כמו שכתבתי

כתב שכיון שמעות הלואה ך נחלק עליו ו"והש, לגמרי ויכול לוה לפרוע לו בזכייה אפילו כשחושש שערך המטבע ירד
  .גם כשאמרו הולך כזכי אינו זוכה בהן עצמם ונשארו ברשות הלוה, להוצאה ניתנו

  .ב זילבר והסכים עמו"בשם הגר) ג"ל' עמ(כך מסתבר ושוב ראיתי שכן כתב בשמיטת כספים כהלכתה  קצט

ה כשהיתה קנויה למלוה יום ותובא להלן שמשכנתא מונעת שמיט) 'ב' סע(ע "א שכמותו פסק בשו"כי גם לשיטת הרשב
עדיין נחשבת קנויה למלוה עד סוף , וכל עוד לא קנאה הלוה חזרה על ידי פרעון חובו, כאילו קנה אותה באותו היום, אחד

, ויושמט, לא יחשב החוב כגבוי, אבל אם לא תהיה קנויה בסוף השמיטה כגון שמשכן אותה לקנותה רק יום אחד. השמיטה
והוא הדין במשכון מטלטל לא  ,כגבוי ממשכיון ששעבוד אינו נחשב , יה שעבוד קרקע או מטלטליןולא משנה אם נשאר על

  .סוף השמיטהדי בסתם יום אחד כל שאינו גורם להשאר כגבוי עד 
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משכון

דו היא שמניעת השמיטה על יהדעה העיקרית , רחובו לא יושמט ,מלוה שמחזיק במשכון מהחייב  .קלב
עיין , ואם כתוב בשטר והקניתי לו ארבע אמות בחצרי, ראונחשב החוב כגבוי מלוהמשכון קנוי לכיון שה

שתלוי אם המשכון בפועל בידו של שסברו ויש  .רבכצירוף להקל, בבנין אוריאל אם יש לדונו כמשכון
וראוי להחמיר , סג ף ודין הספק התבאר לעיל בסעי. רגשל אחיך בידךואפילו אינו קנוי לו נקרא , המלוה

 .אם קנוי המשכון למלוה ואינו בידו

אוריאל          בנין

פ שהמלוה יכול למחול את "ואע .ל"עכ, אינו משמט, המלוה על המשכון, ל"ז )ב"י' סע(ע "ובשו, )ב"י מ"שביעית פ(משנה  ר
  .אלא רק כעין גבוי, ולא צריך להיות כגבוי ופרוע, נחשב כגבוי, מרות שמסרו לבית דיןחובו ל

אמר ליה אביי אלא . אמר רבא משום דתפס ליה ,מלוה על המשכון מאי טעמא, .)ז"גיטין ל(כפשטות מסקנת הגמרא  רא
דאמר רבי יצחק , מדרבי יצחקאמר ליה שאני משכון דקני ליה  ,מעתה הלוהו ודר בחצרו דתפיס ליה הכי נמי דלא משמט

וכן  .כ"ע, מכאן לבעל חוב שקונה משכון ,צדקה מנין -אם אינו קונה , מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה
שכנגד המשכון אינו משמט חננאל ' כתב ר:) ז"ס(מ "ובב.). ד"שבועות מ, :ב"מ פ"ב(יצחק בעוד מקומות ' הובאה דרשת ר

  .והשאר מלוה, כיון שקנהו בחובו

שבהוה אמינא סברו שאינו משמט משום שתפיס  ,:)קדושין ח, ה מי"ד. ו"ה לפירוש וגיטין ל"ד ד"מ קי"ב(' וכן נראה מתוס
מאחר דקני ליה מדרבי יצחק שלא בשעת , ל"וחזרו לומר משום שקונה ז, ליה משום דרשת הספרי ולא של אחיך בידך
וכן צריך לפרש בפרק כל שעה  ,דלא משמט דקרינן ביה ולא של אחיך בידךהלוואתו אלים נמי שעבודיה בשעת הלואה 

דמיקרי  ,יצחק גבי ישראל שהלוה לעובד כוכבים על חמצו דאלים שעבודיה אפילו בשעת הלוואתו' דמייתי דר:) פסחים לא(
  .ל"עכ, שלך לעבור בבל יראה הואיל שלא בשעת הלוואה קני לגמרי

ודין זה הוא רק כאשר דין , סבר שאינו משמט משום שאם יאבד המשכון יאבדו מעותיוש.) גיטין לז(י "וכן נראה מרש
  .ולא סתם ממון התפוס בידו, משכון לו

בכל ש, והסכים עמו) ה אי הכי"ד. ז"גיטין ל(א "לענין שעבוד קרקע באפותיקי הובא ברשב.) ז"גיטין ל(ן "וכן כתב הרמב
  .ל"שיג על בעל המאור הנוה, משכון לא מועילה תפיסה בלבד אלא בקנין

שכתב שאפילו רק סיים הלוה למלוה מאיזו שדה יגבה את חובו הדין שאינו משמט אפילו שהמלוה ) ו"ט ה"פ(ם "וגם הרמב
והקל שאפילו קנין קלוש , שדהלו ב שלא צריך תפיסה ועל כרחך מה שמועיל זה קנין השעבוד שישמוכח , אינו תפוס בכלום

ם "ומהר. יובא להלןו ם"א רצה להעמיד את דברי הרמב"בר בשעבוד של אפותיקי כפי שהרשבולכל היותר די, של שעבוד
ועל , ם"שמיטה כיון שחולק על הרמבהוכיח דינו משדה המשועבדת שלא מועילה לסלק דין ו, סבר שהעיקר זו התפיסה

  . כרחך משום שאינו תפוס בה
כצירוף לטעם שכותבים בשטרות שידונו בדיני ) ז"ק י"ת סל החדשו"בסוף ספר מהרי(ל "מהריפ שכתב כן בליקוטי "אע רב

כי מה טיבו למשכנתא , ודברים אלו דחוים אין להם שורש, ל"שאין לסמוך על כך ז) ב"סק(כתב בתומים , ם"ישראל ועכו
: ב מד"ב' תוס(ואפילו לדעת האומרים , לומר סמכא דעתו ואינו בכלל לא יגוש כיון דלא נודע איה איפוא מקומו ואנה הם

, מכל מקום הסכימו דאין כותבין פרוזבול עד שנדע שיש לו איזה מקום קרקע כל שהוא, דכל אדם יש לו קרקע) ה דלא"ד
  .ל"עכ, ואיך נאמר כי הוא משכנתא, כי לולי זה אין כאן סמיכת דעת

י "ומה שהסתפק שם בב). [ה כתב בהגהות מיימון"ד' ה' סע(י "הובא גם בב רו' ם מרוטנבורג שיובא להלן בהע"מהר רג
ורצה לומר שדיבר באופן שכספי השותפות תפוסים בידו ודינם כמשכון וכדעת , ש אין שמיטה בכספי השותפות"מדוע לרא

, יח' ש כל חוב נשמט כפי שהבאנו מדבריו בהע"י נכונה רק לשיטתו שסבר שגם לדעת הרא"נראה שכל קושית הב, ם"מהר
ש כרוב הראשונים שרק "אבל לפי המתבאר שם שנראה ששיטת הרא, לכן חיפש טעם מדוע כספי שותפות אינם נשמטים

ם אלא טעמו שממון השותפים אינו נשמט כיון "לא צריך לאוקימתות אלו ולא לומר שסבר כמהר, חוב כעין הלואה נשמט
 ]. ולא מצד שהוא כגבוי, לל אשר ישהשהחוב נוצר מחמת השותפות אינו בכ

ולכן גם אם אינו קונה , הלוה נחשב החוב כגבוי תפוס בממוןשמי בשם בעל המאור שכל ) גיטין שם(א "וכן נראה מהרשב
   .שמטשלא יתפוס בו ו, משכון בשעת הלואה די שיש לו שם משכון

רק במקום שקונה את המשכון זה שמט נינו אם מה שאמרו בגמרא שא, הביא שנחלקו בכך הפוסקים) ה"סק(ח "בקצוהו
או שכוונת , משכון ישמטאת הלכן כאן שלא קנה , )ב"סק( התומיםוזו כל המסקנה וכך סבר , יצחק' ל של ר"מהדרשה הנ

אינו משמט אפילו כשאינו ו, גם תופס בידו מספיקאבל לא שללה ש, הגמרא להוסיף על אפשרות התפיסה גם אפשרות קנין
כיון דבאותה שעה היה המלוה בטוח במשכון שתפס הא לא ל "ז, )'י' ה סי"ו שער מ"דף ר(דולי תרומה יבין הגוכפי שה, קנוי

  .ל"עכ, קרינא ביה לא יגוש וחשבינן לחוב כאלו הוא גבוי

שאם היה ביד המלוה פקדון מן הלוה כל מקום ונראין הדברים מ, ל"ומצאתי לכאורה מפורש במאירי שמועילה תפיסה זו ז
וכן מגו דמצי אמר  ,דעביד איניש דינא לנפשיה במקום פסידא ,ל לעכבו ולומר כבר החזקתי בפקדונך קודם שישמטשיכו

פירוש שאם המלוה תופס פקדון של הלוה בידו באופן שיכול להכחיש את . ל"עכ, החזרתי וכן מצאתיה לגדולי ההר
  .צריך לנגוש והשביעית אינה משמטתונו נחשב כמי שאי, ]כגון מיגו[ מצאות הפקדון בידו בכל טענה שהיאיה

וכפי שאמר המאירי בעצמו ) 'ד' סי(ע "וכפי שנפסק בשו, שהרי אינו מורשה לגבות את הפקדון שאינו שלו ,ותירוץ זה קשה
שם את טענותו עם המיגו ציע ולא יוכל לגבות את חובו אלא לאחר שיתבע את הלוה לבית דין וי, שרק יכול לטעון עליו מיגו

כל , ומוכח שסבר שגם בלי שנחשב החוב גבוי בידו, אם כך אין לו ממון נגוש בידו בלי בית דין, כחיש את החובלוה יאם ה
  .לכן החוב אינו נשמט, שהוא תפוס כנגדו והלוה יצטרך לתבוע אותו אם ירצה לקבלו בחזרה ואז יהיה לו מיגו
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המשכון  קניית

אם , תלוי דין השמיטה במחלוקת הראשונים מתי קונה את המשכון, אם אינו משמט בגלל הקנין  .קלג
 . רדאו גם משכון שנטל בשעת ההלואה, דוקא על ידי בית דין שלא בשעת הלואה

משכון לשעההחזיר  ללוה

יהיה שיחזיר את המשכון ללוה אם , כיון שתפוס בידו לדעה שהטעם שחוב עם משכון אינו נשמט  .קלד
לא יושמט ואם פקדון בידו, יושמט החוב ,אצלו בסוף השמיטה

רה
ולדעה שמשכון מונע את השמיטה  .

בידו לא ופקדון , השמיטהאת גם כשהוא ברשות הלוה קנוי הוא למלוה ומונע , שהוא קנוי למלוהמצד 
 .רוימנע את השמיטה

חוב כנגד חוב  תופס

יכול המלוה לקזז , כגון שקנה מהלוה מוצר וחייב לשלם עליו, כשהמלוה חייב ללוה חוב אחר  .קלה
כבר עברה וגם אם לאחר שמיטה שילם על המקח , וכאילו נפרע חוב ההלואה בחוב המקח, חוב בחוב

 . וכול לגבותיו, ולא הושמט חוב ההלואה, שמיטה במצב של חוב גבוי
  זה גובה וזה גובה

ולקבל , את ההלואהשרוצה לפרוע בה  גרועהויש ללוה קרקע , אבל אם אין ללוה ולמלוה כסף לפרוע
כ כיון שהמלוה "אעפו, ולא יכול המלוה לקזז את החובות ולהפטר, הדין עמו, קרקע טובהמהמלוה 

, הלואתוהקרקע לפרעון את  הלוהוע את דמי המקח עד שיפרע לו נחשב תפוס בכך שאינו צריך לפר
 .רזלא יושמט חובוולסובר שדי בכך נחשב כתפוס 

המשכון שווי

או כל החוב , ע אם דוקא חלק החוב בשווי המשכון אינו נשמט"נחלקו הראשונים ולהלכה בשו .קלו
משלם על ידי , לם עליואיבד המלוה את המשכון והתחייב לששכשפ שנפסק "ואע. רחשעליו ניתן המשכון

כ לדעה אחת המשכון נחשב "אעפ, מההלואה כשווי המשכון שאיבד ולא את כל החובמקזז שהלוה 

אוריאל          בנין

אם דוקא על ידי בית דין שלא , ח קונה משכון"מתי בעהביא וביאר את מחלוקת הראשונים ) ב"ב סק"ע' סי(ח "בקצוה רד
  . בשעת הלואה

, ד ולקח ממנו כלים אף על פי שצריך להחזירם אינו משמט"י ב"וכן משכנו שלא בשעת הלואתו ע, ל"ז) ז"י' סע(טור  רה
למלוה לכן אינו  קנויגם כשהחזיר עדיין ו' חייב להחזיר כסות יום ביום וכווהוא הדין ש) ה"ק כ"ס(ע "סמהובא ב. ל"עכ

שנראה  רט' ועיין בהע, שכון שלא בשעת הלואתו כמשכון בשעת הלואהלא פירש אלא שדין מ) ג"י' סע(ע "ובשו .משמט
אולי משום שבשמיטה הקלו בכל מקום שיש לקיים המלוה כפי שהתבאר לענין ספק , ע חשש לדעת החולקים"שהשו
  . שמיטה

כתב שגם  )ב"סקז "ס' סי ח"קצוהבו', ה' י סע"ובב ,צ"מ רמז ש"מרדכי בב הובא, ג"פ תתקע"ד(ם מרוטנבורג "במהר רו
דהיינו שמדין הגמרא אי אפשר לגבות ממטלטלי שהוריש , מועיל שלא יעשה החוב מטלטלין אצל בניושקנוי למלוה ו משכון

ם המלוה נתן ללוה להשתמש בו בינתיים ונמצא בידם של אפילו א, ואם משכון קנוי למלוה אפשר לגבות מהם, הלוה לבניו
כגון מה שחייב להחזיר לו כסות לילה , לשעה נתנו ללוהכי המשכון הקנוי נחשב תפוס ביד המלוה מחיים גם אם . היורשים
" בידךשל אחיך "לא נקרא , כיון שאינו בידו אבל לענין למנוע את השמטת החוב. תפוס ממש ביד המלוהשאינו  אף, בלילה

  .ת משמטתוישייך בו איסור לא יגוש ושביע

דהא טעמא דרבא דאמר אם מת אינו נעשה מטלטלין אצל בניו היינו כדפירש התם כיון דבעי שיתקיים ולא לכלותו , ל"ז
אבל גבי שמיטה אטו ראובן שהלוה לשמעון ויחד לו שמעון מטלטלין ', כמו אמקרקעי וכו אסמכתייהו עלייהולהוציאו הוי 

הוי ממש כראובן ', מי לא משמטת ליה שביעית וכו) א, כתובות נה(י "גבי מבניו כדאיתא פרק אעפ אי גוונאותו דכהברש
ויחד לו שמעון אותו משכון דאפילו נטלו ראובן וחזר והפקידו אצלו שיהא  ,שמלוה לשמעון על משכון שהוא ברשות שמעון

דמה מועיל לו משכון , )ב, דברים טו(ה ראובן וקרינן ביה לא יגוש כיון דלא תפס לי ,ממושכן בעד מעותיו שביעית משמטתו
ואי משום לא יגוש בהאי נמי שייך לא יגוש כיון דלא תפס , אטו בלא משכון מי לא מחייב שמעון לפרוע, יותר מבלא משכון
  .ל"עכ ,ברוך' ושלום מאיר בר, ליה מחוסר גוביינא

כשהמלוה חייב גם הוא ללוה מכל סיבה כגון תשלום ם שאינו משמט בסתכתב ) ד"ל' עמ(בספר שמטת כספים כהלכה  רז
  .כיון שהחובות מתקזזים והוא כגבוי בידו, שכר שכיר

זה גובה וזה ש )'ג' ה סע"פ' סי(ע "נפסק בשו, זבוריתרק ה לוול, עידית ובינוניתאולם במקרה שציינו שאין למלוה כסף רק 
והמלוה יצטרך לפרוע לו עם , אלא יכול הלוה לפרוע לו עם הזיבורית שלו, ובפירוש שהמלוה אינו יכול לקזז חוב בח, גובה

ולא יהיה חייב לשלם על ידה , כי הלכה שכאשר הלוה יקבל את הבינונית היא תחשב העידית שלו, העידית או הבינונית שלו
וכיון שהחוב אינו מקוזז השמיטה  .ובכל אופן פרעונו יהיה על ידי הזיבורית, חזרה את חובו שלא חייבים לפרוע חוב בעידית

  . כי למעשה תפוס בחוב כנגד חוב עד שלא נפרע, לא יושמט החוב, אבל לשיטה שדי שהמשכון תפוס לו, תשמטו
, ויש מי שאומר שאף היתר על המשכון אינו משמט. אינו משמט מה שכנגד המשכון, המלוה על המשכון, ל"ז ב"י 'סע רח
 .ל"עכ
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משכון שלא את ה האם לדעה זו גם כשמישכןויחלקו הפוסקים . רטלא יושמטותופס כנגד כל החוב 
בשעת ההלואה ממושכן כנגד כולו

רי
. 

 כמשכוןק'צ

סולק  ושעל ידאו  ,נחשב כמשכון וכגבוימונע שמיטה כיון שק 'צו שמי שסבר עו לעיל בסעיף הובאו   .קלז
ק יש מניעה טכנית לגבותו 'נתונים של הצגלל האם באבל , ואינו כחוב לגבייה ולכן אינו נשמטהחוב 

 .שמטונ, נו כמשכון כי אינו כגבוי בידויודו כולם שאי, בסוף השמיטה
כגבוי-משכנתא החוב

חוב כזה אינו ו, קרקע או דירה, שעבד כנגדה נכסי דלא ניידישהלוה ממשכנתא היא הלואה   .קלח
רק אם לפי הסכם המשכנתא הלוה אינו יכול , ממשכון מטלטלבשונה . הקנוי למלוה נשמט כדין משכון

אפילו בתשלום עמלת היוון או , ואם יכול לסלק. לסלק את חובו ולקחת את הקרקע לפני סוף השמיטה
ביעה והוא נשמטמשמעות הדבר שהחוב בר ת, קנס

ריא
, אפילו אם בינתיים המלוה אוכל פירות. 

שמתקזזים מהחוב
ריב

. 

אוריאל          בנין

שאם איבד המלוה את המשכון איבד את כל .) ב"מ פ"ב(שאין הלכה כשמואל ) 'ב' ב סע"ע' יס(ע לשיטתו שפסק "השו רט
 י"בש לא כתב שיאבד כל החוב אלא כפי שהתבאר ב"וגם הרא, ולכן לא נשמט רק כנגד שוויו של המשכון, מעותיו שהלוה

גם את דעת היש אומרים שמונע  )ב"י' סע(ע "כ הביא בשו"ואעפ, כשהתנה הלוה מתחילה שיאבד הכל) 'ד' ב סע"ע' סי(
  .שמיטה כנגד כל שוויו את כל סך המלוה גם זה שמעבר לשווי המשכון

ל כאילו יש בידו "ה, כיון דמתחילה נטל המשכון בעד כל ההלואה, ל"ע ז"א בשו"את דעת הי )ד"ק כ"ס(ע "בסמביאר 
בדעה השניה בגדר משכון כגבוי  קלב ואפשר להבין דבריו לפי מה שהתבאר בסעיף . ל"עכ, משכון שוה ככל ההלואה

שאז יש לומר שבכך שלקח משכון ששוה פחות משווי ההלואה הוכיח שחשוב לו המשכון , שהעיקר במשכון הוא תפיסתו
קשה כיצד  ,אבל לטעם שמשכון מונע רק משום שקנוי למלוה וכגבוי כל החוב. כתפוס בכל החוב למרות שאינו שווה כמותו

  . יהיה כגבוי כל החוב כשהמשכון אינו שווה ככולו ואי אפשר באמת לגבות על ידו אלא חלק מהחוב

לשיטתו שפסק שהמשכון מונע שמיטה רק כיון , ע"ל של הסמ"נחלק על טעמו הנ) ד"ק י"ס(התומים ונראה שזה הטעם ש
בדוחק דבשביעית שאני הואיל ויש בו בגוף משכון קנין  ריך לומרצ, ל"ז. וכתב טעם אחר לפרש דעה זו. שקנוי וכגבוי בידו

אם כן אף בדלא , הואיל ואילו פירש היה תופס המשכון כנגד כולו, עילה מצאו חכמים לומר דאינו משמט, בזכר בעלמא
ת כתובו(הואיל ויש מציאות כמעשה דקטיני דאביי , בקרקע כל שהוא כותבין פרוזבול) שם(כמו שאמרו , פירש אינו משמט

, הואיל בדפירש יש לו להפסיד כל חובו ויש לו קנין במשכון, אם כן אף זהו כמוהו, אם כן לעולם כותבין פרוזבול, )'א ב"צ
  .ל"עכ, אם כן ראוי שהוא בכלל לא יגוש ואינו משמט כלל

בייה שניה שכן צריך לג, כי באמת מה שיכול לחזור ולגבות לא יעשהו מוחזק, אבל כפי שכתב בעצמו גם תירוצו דחוק
לא ברור הטעם כשלמעשה לא , והגם שהוסיף לכך טעם שחכמים מצאו עילה כיון שיכול היה לפרש שקונה כנגד כולו, נגישה

ע הביא דעה שניה זו שכנראה סברא שדי בתפיסת ממון "לכן יותר פשוט שהשו. והצירוף לא מובן, פירש איזה קנין יש בכך
לא , והתבאר לעיל שגם בנידון אם צריך משכון הקנוי, ולא משום שכגבוי כל החוב או משכון שאינו קנוי כדי למנוע שמיטה

  .ע"הכריע השו
אלא , ל שסבר שהטעם של הסובר שמונע שמיטה כנגד כולו אינו מהדין של אבד המשכון אבדו מעותיו"ע הנ"הסמ רי

  .ון הקטן על חוב גדוללמרות שלא אבדו מעותיו כאן זהו דין אחר שנקבע בהתאם לדעת הממשכן שהסתפק במשכ

פסק במשכון שלא בשעת הלואה שאין את הדין , לעומתו התומים שסבר שדין זה מתבסס על דין אבד המשכון כשהתנה כך
ע לא "ובשו. ומעבר לשוויו נשמט, לא תקנו בו שיהיה כנגד כולו, ממילא גם לא משנה שכוונתו היתה לתפוס כנגד כולו, ל"הנ

  .בכל אופן יוכל לגבות הכל משמע לאותה דעה, חילק בכך
והוא . ל"עכ, שביעית משמטתה, במקום שדרכם לסלק המלוה בכל עת שיביא מעותיו, והמשכנתא, ל"ז' ב' סע ריא

ואין שביעית ' וכוובאתרא דלא מסלקי  ,שביעית משמטתה' וכוהאי משכנתא באתרא דמסלקי , ל"ז:) ז"מ ס"ב(מהגמרא 
  .ל"עכ ,משמטתה

כ אם ניתן "ואעפ, זוהי סתם משכנתא שהמלוה אוכל בינתיים מפירות השדה הממושכנת לופירש ש) ח"סק(ע "בסמ ריב
א אם היא גם אפותקי יתכן "שלרשב רח' ועיין בהע, לסלקה אינה נחשבת כגבויה בידו לענין שמיטת שאר החוב שנותר

  .שדינה כגבויה

אבל אם , את חובולסלק לפרוע ויכול מרצונו הרי גם אם הלוה , מט החובהתקשה מדוע נש) א"סימן תתקפ(א "ברשבו
כמבואר בגמרא  לאחר השמיטהאת חובו שמיטה לא חלה עליו כדין מלוה שזמן פרעונה לתבוע לנגוש ומלוה אינו יכול ה
אלא אם גם המלוה יכול לדרוש את הפרעון כי , ת החוב אינו נשמטשבאמומשום כך הסיק . קט בסעיף ולעיל :) גמכות (

  .כפי שיתבאר להלן זמן הפרעוןהגיע 

ואפשר לומר דכל אתרא דלא מסלקי הרי הוא כמכר עד דפרע , ל"ז. וגם זה גורם שלא יושמט אלא לאחר שיעבור גם זמן זה
תוך שנה  לודין הזה אמת כל שלא נהגו לסלק ואפיואם ה, לאחר זימניה אין השביעית משמטתה לווהילכך אפי ,ליה זוזי

ולפיכך בכל סתם  ,תוך שנה ראשונה אין מסלקיןכל מקום דהא אף על פי שנהגו לסלק אחר שנה מ, אין השביעית משמטתה
דהא אמר רב אשי אמרו לי סבי דפומבדיתא סתם משכנתא  ,אין השביעית משמטתה, ]שמושכנה בתוך השביעית[מקומות 

  .ל"עכ, ל"כנ, גו שתא לואתרא דמסלקי שאמרו שהשביעית משמטתה באתרא שנהגו לסלק אפיומאי , שתא
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ליום הקנויה  משכנתא

 ,אם הקרקע היתה ממושכנת יום אחד באופן שאי אפשר לסלק את מישכונהע ש"יש דעה בשו  .קלט
, החוב לא יושמט, אפילו שבשאר הזמן עד סוף השמיטה ניתן היה לפרוע את החוב ולסלק את המישכון

היה , את חובומסלק היה הלוה גם אם ומכאן ואילך , תו יום מוכיח שהמלוה קנה את המשכנתאכי או
, ומונעת השמיטה כגבויה למלוהנחשבת , לכן כל עוד לא קנאה, המשכנתא בחזרהקונה את שנחשב 

ושיש חולקים
ריג

ונחלקו הפוסקים כיצד להכריע .
ריד

ומספק לא יוציא מהלוה ,
רטו

.  

בשמיטה פרעון  זמן

מהדין , כי הלוה יכול לפרוע, אות שחיובם אינו נשמט למרות שהקרקע אינה כגבויהויש משכנת  .קמ
 . רטזאינו נשמטו, החוב אינו בר תביעה, שכשלא הגיע זמן פרעון החוב בשמיטה קט בסעיף שהתבאר 
 אפותקי

פ "אע, שמט חובוולא ימסוימת שרק ממנה יגבה יש מי שנראה מדבריו שאם שעבד לו קרקע   .קמא
אם אי אפשר לסלק את השעבוד בפרעון בכסף שאז יש לו בה ואין להקל אלא , שאינה תפוסה בידו

 .ריזקניין

אוריאל          בנין

גם לאחר שהגיע זמן הפרעון ויכול היה הלוה כבר לפרוע וגם , חידש שאם לא היה יכול לפרוע בתוך השנהא שם "ברשב ריג
שהוא קנייה  דו אלא בפרעוןהמלוה לתבוע אינה משמטת כיון שכאילו המלוה קנה את הקרקע מתחילה ולא תצא מתחת י

  .לכן עד שלא פרע נחשב החוב כנגוש ביד המלוה ואינו נשמט, חזרה

במקום שאין מסלקין אינו משמט שהרי הוא כמכר , ל"א ז"בשם הרשב) 'ד' מלוה ז(וכך כתב יותר בפירוש הרב המגיד 
  ). ה באתרא"ד: ח"מ ל"ב(י "בנמוקוכך כתב . ל"עכ, ל"ואפילו לאחר זמנו עד שיפרענו אלו דבריו ז

בתשובה א "הרשב ,)'א' ז סע"ס' סי(י "ל בב"וז) ה ובמקום שנוהגים"בד ד"קע' ד סי"יו(י "וכן בב) 'ב' סע(ע "וכך נפסק בשו
דהא בפרק איזהו נשך לא אשכחנא דלא  ]ם"הרמב[ מ"א שביעית משמטת אפותיקי מפורש ודלא כדברי הר"סימן תתקפ

ונראה  .ל"עכ ,כל שאינו יכול לסלקו אפילו יום אחד אינו משמט כדאיתא התם ומיהו ,תשמט אלא באתרא דלא מסלקי
  .י שגם הוא קראו כקנוי"א ולמד כך מרש"הריטבוכך פסק , שסברו כמותו

וספק , וכנראה הטעם משום שיש לפנינו ודאי שמיטה, סבר שיש לנקוט לחומרא לתובע שהחוב נשמט) ט"סק(ע "סמ ריד
אולי משום , וגם זה רק משום שאין בידינו כלשונו, והלוה המוחזק נשאר בחזקתו. גבויאם המישכון פטר אותו ממנה כ

  .כי יתכן שמי שמחזיק משכון לא חלה עליו השמיטה מעיקרא והוא כספק חיוב, שלא מוכרע שספק משכון הוא ספק פטור

ו בשם "וכן רי על זהין ש והטור שם חולק"הראאבל , ל"זא "ע והרשב"שהראשונים חלקו על השותב כ) ט"סק(א "הגר
ש וחובו "ם והרא"א נקט שההכרעה שאינו גובה כיון שנחלקו עליו הרמב"שהגר. ל"עכ, ן"ש בשם הרמב"ף וכן הריב"הרי

 ,דוקא עד סוף זמנו שמעמלוה ומ' ז מה"ם פ"הרמב שוןל. 'והמשכנתא במקום כו, ל"ז) ב"ק י"ס(וכן כתב בידו  ,אינו כגבוי
וכל שאינו יכול [ וכלתבו שכ] 'ב' סע[ע "וא וש"ש שם ודלא כרשב"דעת הראוכן היא , י סוף זמנולאפוק -בכל עת ומה שכתב 

   .ל"עכ, ]מקרי אתרא דלא מסלקי ליה, אפילו יום אחד, לסלקו

ולא , ל"זא שנחשב משכון בידו "נחלק וסבר שהלוה חייב לפרוע ושדין זה מוסכם על הראשונים כרשב) ד"סק(התומים ו
אלא ברור דאין הכרע מזה הלשון דפירושו סוף זמן , ם"ף ורמב"א חולק ארי"י דרשב"ולא הנימוק משנה מגידכתבו לא ה

  .ל"עכ, הרי זה בגדר אתרא דלא מסלקי, כ עבר זמנו"ואם קבע יום אחד ולא יכול לפרוע בו אף על פי שאח, שקבע
וכל , ל"ע נקט שיד המלוה על העליונה ז"השו, המוחזק על העליונה ולא יוציאו ממנו דע נקט משום כך שי"אף שהסמ רטו

ועל כרחך כי סבר שזהו ספק בשמיטה עצמה כי , ל"עכ, מקרי אתרא דלא מסלקי ליה, אפילו יום אחד, שאינו יכול לסלקו
  .על צד שכגבוי לא חלה עליו שמיטה

הטעם כנראה , רעוןגם כשהגיע זמן הפ, שנתה ת שנהגו שלא לפרוע אותה בתוךאבל הוסיף שבמשכנתא יש הגבלה נוספ רטז
 .המלוה משקיע בשדה כדי להוציא פירות וצריך הלוה לאפשר לו קודם להנות מהשקעתומשום ש

באתרא דלא  ש אומרים שהני מיליוי. אינו משמט, דה בהלואתואלא שסיים לו ש, ואם אינה משכנתא, ל"ז' ב' סע ריז
  .ם הוא כגבוי עוד יותר ממשכון"ן שלרמב"ב הרוכת, )ו"ט ה"פ(ם "מבהרוהדעה הסתמית היא שיטת . ל"עכ ,מסלקי ליה

לכן רצה , שלא מועילה משכנתא המסתלקת למנוע שמיטה, תמה שזה נגד מה שנאמר בגמראשא "הרשבוהחולק הוא 
שהיא יותר מסתם משכנתא ואינה צריכה , מפורשת שגובה רק ממנה או כשירד כבר לאכול פירותלהעמידו בכעין אפותיקי 

  . כן אינו בגדר דבר הצריך נגישהל, תהליך של גבייה

בהדיא אמרו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע האי משכנתא באתרא דמסלקי , )ה אי הכי"סד. ז"ל(א "ל הרשב"ז
ל מפרש סיים לו שדה "ושמא הרב ז. ולא עדיף סיים לו שדה בהלואתו ממשכנתא דנחית לה מהשתא, השביעית משמטתה

, שאם לא פרעו לזמן פלוני שיהא לו פרעון ממנה ,כל פירותיה ועשאה לו אפותיקיבהלואתו כגון שירד בה מעתה ואו
אפשר דמוקי לה להא  י נמיוא, והילכך טפי עדיף ממשכנתה באתרא דמסלקי, בה גוביינא כלל יןומשכונה סתם היא שא

  . ל"עכ, דסיים לו שדה באפותיקי מפורש

ם לא התכוון אלא באופן "משמע שהבין שגם הרמב, ע משמט"לכוכתב שבאפוקתי סתם ) א"ז סק"ס' סי(ובישועות ישראל 
  .לכן מספק אין להוציא אלא באופן זה. זה
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כ  .י דיןחוב בית מכח  גבוי

דין לבית שטרותיו מוסר

אינם נשמטים, המוסר שטרות חובותיו לבית דין ואומר להם גבו אותם  .קמב
ריח

. 
הפסוק את ודרשו , נחשבים כגבוייםבמציאות  סברו שעניינו הוא שהחובות ביד בית דיןיש מי ש  .קמג

ולא של אחיך בידך, מאשר יהיה לך את אחיך תשמט
ריט

.  

החוב אינו , יםגובלמעט כאשר הבית דין  אשר יהיה לך את אחיך לא יגוש את אחיו אודרשו יש מי שו
וכאן בית דין גובים, לגבותכי התורה אסרה רק על הבעל חוב , נשמט

רכ
. 

אוריאל          בנין

  .ל"עכ, אינו נשמט, ואמר להם אתם גבו לי חובי, המוסר שטרותיו לבית דין, ל"א ז"י' סע ריח
וסר שטרותיו עם דין המלוה דין מ שכלל את )ו ב"דברים ט(הספרי את ) ה מי איכא מידי"ד .ו"גיטין ל(' תוסכך פירשו  ריט

אלא ודאי כל , ל"א את הספרי ז"וכך פירש בריטב. ומשכון ודאי טעמו משום שכאילו החוב תפוס בידו וכגבוי, על המשכון
  . ל"עכ ,ד מדאורייתא אינו משמט דהא נגוש ועומד הוא"שמוסר שטרותיו ממש לב

ועיין להלן  .:)ז"גיטין ל(ובשיטת קדמונים , )ה ובמוסר"ד: מכות ג(א "כריטב בשביעיתנוספים דעת ראשונים  וכן נראית
ויתכן שהכשירו משום שגם לו יש כח בית דין ולכן נידון כגבוי גם , מה שכתב בשיטת קדמונים שדי ביחיד מומחה רלח' בהע
   .אצלו

ספרי סבר שמסירת שטרות מועילה מהתורה שההאחרים כתב על המפרשים בהשגתו  )ה ומי איכא"ד. ו"ל(ן "הרמבו
והא תניא בספרי . איכא למידק ומדאורייתא מי משמט, ל"זכשמקנה אותם ממש ומשמע שצריך קנין כדי שיהיו כגבויים 

, ד שאין משמטין"יצא המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו לב ,ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך ולא של אחיך בידיך
ל התם במוסר "וי, ולא משמע לי דהתם מדרבי יצחק נפקא דהא קני ליה, א למלוה על המשכון אתאל מדרבנן וקר"וי

, כלומר בכל מקום שהם יהיו כמסורות לידכם ,אבל הכא אינו מוסר להם אלא שכותב מוסרני לכם ,ד ממש"שטרותיו לב
  . ל"עכ, רו בירושלמי ואפילו נתונות ברומיואמ

להבדיל מפרוזבול . מסירה ממש שבית הדין קונה את השטרות כאילו הם שלו לגבותם עולה מדבריו שמסירת שטרות היא
שהם ולא שעל ידי , לכן מסירת שטרות שווה למשכון שנחשב שהחוב כגבויו, שרק כותב נוסח מוסרני ואינו מוסרם ממש

שכיון , בל אפשר לדחותא, כי לכאורה כדי לגבותם מספיק מינוי ולא צריך להקנות להם את השטרות, בידם יגבו אותם
פ "אע, אם כן יתכן שהקנין הוא רק לשם כך, שגם להרשאה צריך קנין )ף"ב בדפי הרי, כז ק"בבמלחמות (ן "שסבר הרמב

  .שלא כל כך נראה שלזה כיוון
י חוב אתם גבו ליהמוסר שטרותיו לבית דין ואמר להם , ל"ז) ו"ט הט"פ(ם "רמבכלשון ה) א"י' סע(ע "היא לשון השוכך  רכ

ד שחתכו את הדין וכתבו איש פלוני אתה "וכן ב, וזה בית דין תובעין אותואמר ואשר יהיה לך את אחיך שנ ,זה אינו נשמט
הרי שחילק בין מוסר שטרותיו  .ל"עכ, שזה כגבוי הוא וכאילו בא לידו ואינו כמלוה, חייב ליתן לזה כך וכך אינו נשמט

והתומים ) ג"ק כ"ס(ע "וכך פירשו הסמ. שנחשב כבר כגבוילבין פסק דין , םן הם הגובינחשב שבית דישאינו נשמט כיון ש
  ).ד"ק כ"ס(

וזה כבר העמיד בית דין במקומו , ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך אמרלפי שנ, ל"מ ז"בפיהם "הרמבוהאריך יותר 
פירוש שהם כבעלי  .ל"עכ, יושנעשו בית דין הם שיש להם החוב אצל אח, באותו החוב ונסתלק מלתבוע ומסר הדבר להם

  .החוב והתובעים

ומלוה על , נאמשום דתפסי ליה ביה די, מוסר שטרותיו לבית דין ומפרש טעמא, ל"ז) 'ה' ז סי"כלל ע(ש "וכך נראה מהרא
בשטר , אלא בית דין, דהוא אינו מנגש, לא יגוש: ובמאן דתפיס בי דינא לא קרינן ביה ,משום דתפסיה מלוה, המשכון
משום דלא קרינן ביה ולא יגוש ד דוקא "ל המוסר שטרותיו לב"אין לנו אלא מה שאמרו חכמים ז, 'וכו נוגשין אותו ,שבידם

  .ל"עכ, אבל בנדון זה נוגש ונוגש הוא ,ד נוגשין אותו"ליגוש שב ין צריךשא

יך תשמט ידיך ולא של ואשר יהיה לך את אח, ל"אינו משמט זזה הטעם שש) 'ו ב"דברים ט(ושוב ראיתי שכך מפורש בספרי 
ד הוא "ד תשמט כתיב והרי שמט ידיו וב"והמוסר שטרותיו לב ,על המשכון דשל אחיך בידך הוא היצא מלו ,אחיך בידך
  .)'א' א סי"ח(ט "מביוהובא ב. ל"עכ, דגבי ליה

בקנין ארבעה גרמידי  והריני מוסר לכם פרוזבול ויהבית לכון במתנה, ל"ז) ד"כ' סע(י "י אלברצלוני כמובא בב"וכך נוסח הר
מן ארעא דאית לי ועל גביהון ארשיתי יתכון למיגבא כל שטר חוב דאית לי על כל אינש ומעתה תהוו לי דייני ותגבוהו 

  .שהם ממש מורשים שלו. ל"עכ, ותקבלוהו לי

בול שהתקין הוא פרוז -ד "מוסר שטרותיו לב, ל"שהמוסר שטרותיו הוא פרוזבול ז:) מכות ג(י "וכך נראה לכאורה מרש
 - אין משמיטין  .הלל שכתוב בו מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה

   .ל"עכ, דלא קרינן ביה לא יגוש שהרי אינו תובע כלום

', וכותב עליהן פרוזבול תקנה שלא תשמט שיהא מוסר שטרותיו לבית דין וכו, ל"ז) ה פרוזבול"ד. ז"גיטין כ(י "וכך כתב רש
  .ל"עכ, ית דיןב)מ(ותו לא משמטת ליה שביעית דלא קרינא ביה לא יגוש שאין תובע חובו אלא 

מבחינת המלוה נחשב כאילו היה נגוש אף שעדיין , שסבר שכיון שבית דין הם הנוגשים מתקנת פרוזבול, ונראה לבאר דבריו
, והמלוה תובע מהם את הממון שכבר כגבוי בידם, לוה והעמידוהו ברשותםכאילו בית דין הוציאו את הממון מה. אינו נגוש

ועיקר ההיתר שבית דין הם , והמלוה רק מבקש מבית דין את שגבו עבורו, ובית דין כאילו מורשים העומדים בינו לחייב
  .הגובים
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דיניו יתבארו וועל בסיס זה נתקן פרוזבול , בית דין להפקיר ממוןשיש לכח המ נובעויש שסברו שהוא 
יג ו יב  יםלהלן בפרק

רכא
. 

השמיטה סוף עד החובות  מסירת

כדי למנוע את השמיטה להיות מסורים עד סוף השמיטההשטרות צריכים יש מי שסבר ש  .קמד
רכב

 ,
שלא צריכיםמי שסבר ש וי

רכג
ממנה את הבית דין אם רק ש, ל"הנבטעמים  ה מחלוקתםונראה שתלוי. 

ולא  יתכן שנכסי הלוה כקנויים, שעל ידי הבית דין החוב כגבויואם , אפשר לבטל הרשאה, כמורשים
וכבר חלה, בפרט אם זו תקנה, בהחזרת השטרות תתבטל קנייתם

רכד
ולא כמי שנראה מדבריו  .

ות קיימים עד גביית החובשצריכים להי
רכה

 . 

אוריאל          בנין

ל על "הפרוזבול הסמיכו חזומה שכתב הוא פרוזבול כוונתו שאת , כתב שיש לפרש כוונתו שהוא מהתורה) שם(א "הריטבו
  . מסירת שטרות

' ש פ"ע שכתבתי ואף דלשון הספרי מורה כמו, ל"ירושלמי זהשזו כוונת הספרי ו) ה"ד סק"צ' סי(וכן כתב בדברי מלכיאל 
. מכאן אמרו הלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם. ד"ג ואת אחיך תשמט ידיך ולא המוסר שטרותיו לב"קי' ראה סי

  . שהתקנה מיוסדת דהוי כמסירת שטרות שכתבתי הכוונה כמו

ופרוזבול . תורהב על משנה דמוסר שטרות מכאן סמכו לפרוזבול שהוא מה"י דשביעית ה"בירושלמי פוכתב שכך מפורש 
  .ל"עכ, אבל הסברא דחוקה' וכו כשהתקין הלל סמכוהו לדבר תורה. הוא בר תורהד

מה תועלת שמרשה את הבית דין סוף סוף כל מורשה גובה מכוחו של תמה ) א"י' ז סע"ס' מ סי"חו(ם "ובחידושי הרי
  . ן"וכמו שכתב הר. משלחו

ואף , בית הדין מישמים את סמכותם וכוחם לגבות, י שעל ידי ההרשאה לבית דין"אולם יש ליישב קושיתו לפי הנראה מרש
גם כשהמלוה גובה לא נחשב שהמלוה , וכיון שאינה ככל הרשאה, לתת גם למלוה כח לפעול מעצמו לגבות כאילו בשמם

  . הוא הגובה אלא בית הדין

וביאר בכך מדוע צריך דוקא שלושה למרות שלהרשאה אפשר ) א"ה אות י"מ' שע(ושוב ראיתי שכך כתב בגידולי תרומה 
שהרי אפילו שלשה לא ליבעו אלא גם לאחד שהרשה באופן מועיל שיוכל לגבות מהלוה יספיק  כל מקוםמ, ל"למנות יחיד ז
 י ליהמכח המלוה ושליחותיה קא עבד והודבאחד שהוא מורשה אינו בא אלא  ,אבל נראה הדבר מבואר. זה הוא התובע

בהך מלתא אלים כחייהו להיות  כל מקוםג דהם הדיוטות מ"דאע שלושהשל  ית דיןכ הב"משא, הוא עצמו התובעכאלו 
  .ל"עכ, תובעים מצד עצמם ולא מכח המלוה ושליחותו

שמחד פתח בדין המוסר שטרותיו וכתב שהטעם שאינו נשמט כי נחשב , ם"ה אולי אפשר גם ליישב את לשון הרמבולפי ז
ולדברינו יתכן שהטעם שבית הדין . וסיים וכן בנוגע לפסק דין ובו כתב משום שהחוב כגבוי, שאומר להם אתם גבו לי חובי

שאה אלא כיון שיש לבית הדין כח עצמי לכן השווה אותם אבל גם מה שהוא גובה אינו ככל הר, גובה שונה מטעם כגבוי
  ".וכן"ם במילת "הרמב

ולקמן מוקי דיש כח בידם  ,את שטרותי שאתם תהיו נוגשים ואני לא אגוש -מוסרני לכם , )ו"גיטין ל(י "וכן היא לשון רש
  .ל"עכ, להפקיע ממונו של זה וליתן לזה במקום שיש סייג ותקנה

ד לגבותן ואיהו לא קגבי לא קרינא "והלכך משמסר שטרותיו לב, ל"כתב ז .)ו"ב ס"ב(ם "רשבוב ..)ו"גיטין ל(ן "רמב רכא
  .ל"עכ, ד הפקר"ביה לא יגוש דדיינין קמגבו ליה והפקר ב

ה אמת קודם שתקן הלל והנ, ל"ז .לענין חזר ולקח השטרות מבית דין) ו"פ' קובץ תשובות סי(כך כתב בחתם סופר  רכב
  .ל"עכ ,ובזה קיל פרוזבול, בטלה מסירה הראשונה, מסור שטרותיו לבית דין אי חזר ונטלם מהםצריך ל הפרוזבול והי

שגם אם בטלה המסירה  )'א' א סי"ח(ט "פאת השלחן על פי המביאמנם כתב בכך ושוב ראיתי ש, ד לתלות"כך נלע רכג
משום שבית דין הם  )שם(ט "טעמו של המביאלא ש. ]ב"ק קפ"הובא גם בדרך אמונה בציון הלכה ס[שמט נאינו החוב 

ואולי התכוון שכיון שהם נוגשים , ולפי המתבאר דוקא לטעם זה מסתבר שיכול לבטלם ככל מורשה. הנוגשים את החובות
  . החוב כגבוי בידם ולא דקדק לסיים לשונו

ה לצורך א אם הלוה גילה לאחר השמיטה שזיכו לו קרקע בשמיט"ן והריטב"ובספר נועם יצחק כתב שנחלקו בכך הר
כי רק בסוף השמיטה נקבע אם , או מכאן ולהבא, פרוזבול האם הפרוזבול הועיל למפרע כאילו היתה לו קרקע בשביעית

  .רטז ויתבאר עוד להלן בסעיף . משמע שגם במסירת שטרות יחלקו, חלה או שנמענת השמיטה על ידי מסירת השטרות

שזו תקנת  קנה בסעיף כי בפרוזבול יתבאר להלן , וזבול שמועיל לבין מסירת שטרות שאינה מועילהאבל יש לחלק בין פר
מה שאין כן כאן גם אם זו רק תקנה דרבנן הרי , חכמים שדי באמירה והפקעת בית דין בלי דרכי הגבייה הרגילים בכל אדם

לכן מסתבר יותר שהמציאות של השטרות המסורים היא שמפקיעה את , רכי הגבייה הרגיליםתיקנו לעשותה עם ד
  .השמיטה וצריך שתהיה בפועל כך עד סוף השמיטה

אם כך שמא גם . א לאחר שלקח משכון שוב יכול להחזירו וממשיך קניינו בו"שלרשב קצט' כפי שהתבאר לעיל בהע רכד
וגם , נאמר שנשאר לבית דין בהם כעין קנין גם אם הם ברשות הלוה, רות לבית דין שנכסי הלוה כגבויים בידםנתינת השט

אבל דרך זו מחודשת יותר כאמור ולכאורה בלי ראיה ברורה . כי הם לא נצרכים לגבייה בפועל, אם לקח מהם את השטרות
 .קשה להוציא מהלוה מספק

שהמוסר שטרותיו מסלק עצמו ונותנם לבית דין , ל"ז) ד עיקרו"ה ומי איכא ובא"דבת. גיטין לו(ם שיף "רמהכך כתב  רכה
דלא ניחא ' וכשראה הלל שנמנעו וכו, ר שביעית ולשלם להם או למלוהויש כח בידם לנגוש הלוה אח, שיעשו בהם מה שירצו
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פה על  מלוה

רק מתקנת פרוזבול, לא מועילה מסירת חובות שבעל פה מהתורה  .קמה
רכו

. 
לאחרים  חב

גם הודעה שמוסר את חובותיו לבית דין מועילה למרות שהודאת בעל דין אינה מועילה במקום   .קמו
שחב לאחרים

רכז
. 

בימינו שטרות  בוררות-מסירת

לא , מצד כוחם לגבותירת שטרות ופרוזבול לבית דין מועילה יש מי שכתב שלרוב הראשונים שמס  .קמז
ולא מסתבר , תוקף להוציא לפועל את פסק דינםלהם או החוק אינם נותנים המלכות שתועיל בימינו 

במצב כזה לא אלא שסבר , אם אי אפשר ליישם אותו בגלל החוק, שדי בכח שהתורה נותנת לבית דין
תקנו שמיטה כי ממילא חכמים לא, צריך פרוזבול

רכח
ואם הלוה והמלוה דנו על חובם בבית דין וחתמו . 

גם לפי החוק, לו שטר בוררות נתנו כח לבית דין
רכט

 . 
ועיל גם בזמנינויו ,ל"ויש מי שכתב שנחשב החוב כגבוי מדרשת חז

רל
, קנג פסק דין עיין בסעיף ובדין , 

אוריאל          בנין

ה עמהם על מנת שאגבנו כל זמן ומתנ' לזה תיקן הריני וכו, ]אם ירצו לנוגשו לשלם להמלוה[ד על הספק "להו למוסרו לב
   .ל"עכ, שארצה דזו מדאורייתא לא מהני

כי אינו יודע , לכן למרות שמסר את שטרותיו לבית דין נשאר בספק, ברור מדבריו שתלוי בבית דין אם יגבו לו לאחר שביעי
  . שמא לבסוף בית דין לא יגבו ויושמט חובו

, )ן פרק השולח"ר(שיוכל למסור בבית דין חובותיו שבעל פה והוא הדין , ל"זעל דין פרוזבול ) ט"י' סע(א "כך פסק ברמ רכו
ש "ואחריו גם ביש.) ו"גיטין ל(ן "רמבוכך התבאר ב). ז"י' סע(ע "ולא על דין המוסר שטרותיו שהתבאר לפני כן בשו .ל"עכ

וכי תימא כיון . ל תקנת היללבפרוסבו, ל"זשכיון שאי אפשר למסור חובות שבעל פה תיקון הלל פרובזול ) ד"ד מ"גיטין פ(
, ועוד. מפני שאין הכל רוצין למסור שטרותיהן, יש לומר. למה הוצרך לתקן פרוסבול, שמדאורייתא במסירת שטרות סגי

  . ל"עכ ,דבפרוסבול מהני אף למלוה על פה, ועוד, שלפעמים אין השטרות בידם
בענין אותם שנוהגים בנוסח הפרוזבול של בעל [ מה שכתבתיועל , ל"ז) ב"י' ג סע"קכ' תנינא סי(מנחת שלמה  רכז

ואין זה קשור כלל  ,ד שפיר מהני"נראה דהאודיתא של מסירת החובות לבי, שיש בה הקניית החובות אגב קרקע, התרומות
נראה כוונתו שזכותו של אדם לעשות בממונו כרצונו בלי  .ל"עכ, עם זה שהוא חב כדין להלווים ששביעית לא תשמט

  .וזו היא הקנאת החובות לבית דין לשיטות שסוברים שמקנה, שיש שנפסדים מכך להתחשב בכך

רק , אלא מעשה גביית חובות שאחרים באמת חייבים, וסבר שאין זה מעשה המזיק לאחרים, או שכוונתו להודאה ממש
זו בכלל הדין של חב  ואין מציאות, וזכותו של הבעל חוב למנוע את הפסד חובותיו, שיכלו להרוויח אותם על ידי השמיטה

  .לאחרים
שממילא לא צריך פרוזבול כי במצב כזה לא תקנו חכמים , רק שהוסיף לסברתו זו) 'י' סע(כך כתב ערוך השלחן  רכח

היה טוב בזמן  ל זהוכ ,כדי שיהיה כגבוי כמו שנתבאר ועיקר תקנת הפרוזבול היה, ל"ז. הראשונים תקנת שמיטה בזמן הזה
היה עדיין ראש גולה והדיינים מתמנים ממנו והיה להם כח מהמלוכה  ראואפילו בזמן הגמ ,קיפהשיד דייני ישראל היתה ת

אם כן , אבל בעונותינו הרבים זה מאות מהשנים שאין לנו שום תוקף ועוז לעשות דבר ,לגבות ולהעניש את המסרב נגדם
 ,ח שהמלוה בעצמו יגבה ויעבור על לא יגושכיון שאין להם כח לגבותם ובהכר ,ממילא אין תועלת במסירת החובות לדיינים

ואם ננהוג עתה בשמיטת כספים פשיטא שלא ירצו להלות ויעברו על מה שכתוב בתורה השמר  .'וכו ואין תועלת בהפרוזבול
ז וודאי דנדחית תקנתא דרבנן שהיא רק זכר לשביעית מפני "דבוודאי לא אכשר דרי יותר מדורו של הלל הזקן ולפ' לך וגו
  .ל"עכ, אורייתא ופשיטא דבכי הא לא תקנו רבנןלאו ד
כתב שמי שקיבל תוקף של ) א"ק פ"ס(ובדרך אמונה  .קנג ו קנב וכמו כן יחשב פסק דינם כגבוי כפי שיתבאר בסעיפים  רכט

ינו מדבריו שהוא הדין בנוגע לבית דין שתוקפו מתוקף שטר נראה שהב 281ובשיח אמונה . בורר אין פסק דינו כגבוי
כי אי אפשר שעל ידו , כי רק ביחיד שאינו בית דין כתב בדרך אמונה שלא מועיל שטר הבוררות, ד זה אינו"ולענ. הבוררות

ים את שטר אינם צריכ, אבל שלושה שהם בית דין בעצם על פי התורה, יעשה כבית דין ורק בבית דין תיקנו מסירת שטרות
צריך את , אלא שכיום שהחוק צמצם את כוחם, והיתה מועילה מסירת השטרות להם ללא שטר הבוררות, לגבייה הבוררות

פ שאינם גובים בעצמם את "ואע, ויחזור דינם כדין תורה שנחשב החוב כגבוי על ידם, השטר להסיר את המניעה של החוק
כיון שאינם מעכבים את ביצוע פסק , ששופט אישר את פסק הבוררות וגם זה לאחר, החוב אלא על ידי הרשות המבצעת

כפי שיש מצריכים , ומסירת שטרות גם אינה צריכה בית דין חשוב המפקיר ממון. נחשב כגבוי מדין תורה כאמור, בית הדין
  . לענין פרוזבול

הרי הלכה ששטר לאו , נחשב כגבוי התקשה גם כשהיו בית דין יכולים לגבות מדוע) ז"ד סק"צ' א סי"ח(בדברי מלכיאל  רל
אבל כיצד מועיל מוסר שטרותיו מדאוריתא , ואמנם לאחר דין פרוזבול נאמר הפקר בית דין, ובמה עדיף כח בית דין, כגבוי
  .ותירץ שכך דרשו מהפסוק. בלי זה

ט בשמיטה שאין לך ובפר. ל"לגבותו חל עליהם תיכף חיוב מצות משפט ולהציל עשקו וכנ ל מנתד ע"שבא השטר לבכ, ל"ז
ואף כי מסברא לא היינו . ל"דהוי כגבוי כנ י ליה כמעשה בית דיןואין התובע בבל יגוש דהו ,חשש איבוד החוב גדול מזה

שכל שנמצא ממוצע בין לוה למלוה באופני גביית החוב כגון  ,אבל דרשו זה מקרא דאת אחיך תשמט ידיך ,אומרים כן
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 .קצח הפקיר עיין להלן בסעיף פרוזבול בבית דין שמנוע מלובדין 
דין לבית השטר  זיכוי

, בית דין אינה רשות ברת קניןכי , בית דיןאינה הקנאת החובות שיהיו של צורת מסירת שטרות   .קמח
ויהיה שלהםכאנשים פרטיים שבכך יגבו את החוב לעצמם  וודאי אין כוונתו להקנות לדיינים

רלא
.  

דין פסק

כל עוד לא כתב את פסק הדין כנגדו עדיין אינו כגבוי בידם , ים בית הדין שהנתבע חייבהסכ*  .קמט
ומשעה שנכתב פסק דין אינו משמט, ומשמט

רלב
כיון שדינו כגבוי וכאילו אין כבר חוב לנגוש  ,

שישמט
רלג

כתבו לו פרוזבולולא כמי שסבר שטעמו שנחשב שהבית דין , 
רלד

. 

אוריאל          בנין

יותר מסתבר שגם לא , ולפי דבריו שזו דרשה שלא צריך להיות גבוי ממש. ל"עכ, ו משמטד הוי כגבוי ואינ"י ב"משכון או ע
  . צריך שיהיה להם כח גבייה בפועל על פי החוק

ולדברינו צריך לומר שלא שייך להקנותם לבית , כתבו שאין צריך להקנותם לבית דין) 'א' ב סע"פ(ש "ובמשנת הגרי רלא
יחשב החוב כגבוי ביד בית דין בפשטות אין הכוונה שגבוי לבית דין עצמם אלא ולפי זה גם כאשר חכמים תקנו ש, דין

כאלו דין ם לענין פסק "או שכבר גבוי למלוה עצמו כלשון פירוש המשנה לרמב, שמחזיקים אותו ברשותם עבור המלוה
  .קבלו בעליו ואינו חוב

, ר ולמסור אותם לבית דין אחר כדי שלא ישמטואם היה מקנה את החובות לדיינים היו הדיינים בעצמם צריכים לחזואבל 
לכן , נחשבים כבעלים עליהםשעל ידי כך , קעב לגבותם כפי שיתבאר עוד בסעיף כשלוחים דין הצורה של מינוי בית זו אלא 

או שעל ידי כך יהיו כגבויים , יהיו ממונים לגבותםאם כותב לשון הקנאה יציין שההקנאה היא רק נתינת סמכות שבית דין 
  .בידם אבל לא שלהם

שמקנה השטר ) 'על הספרי פרשת ראה פיסקא ס(בחסדי דוד ל בזה שלא כפי שכתב "א הנ"ועוד העירו שם שדעת הגריש
השטר וכל  א נראה וכפי שכתבנו כיון שבכתיבה שעם המסירה כתוב מקנה לך את"וכדברי הגריש, ד בכתיבה ומסירה"לבי

וצריך עיון אם יכול להקנות כך ולציין שמקנה רק לצורך מינוים , וקשה לומר שמקנה לבית דין את שעבוד החוב, שעבודו
ועיין מה שהתבאר לענין פרוזבול אם יש חסרון כח בית . כמורשים וכשיטה שגם בפרוזבול הנוסח כלל מעשה קנין לשם כך

  .שלב' דין על פי החוק להלן בהע
וכן כתב  .ל"עכ, הוי כגבוי ואינו משמט, והביא עדים וחייבוהו בית דין וכתבו לו פסק דין, תבעו ממון וכפר, ל"ז' ח' סע רלב
דברי הירושלמי שמחד כתבו שאינו משמט ומאידך את הביא לאחר ש) ה מעשה בית דין"ב ד"י מ"פ(ש בפירוש המשנה "הר

שנכתב הדין שאינו נשמט רק משום או ששונה , משמט כדין נזקף בחובסברו שפק אם חזרו בהם וומתחילה הסת, שמשמט
גזרי דיינים כגון תובע מחבירו וכפר לו ונתחייב בבית דין ) שם(מפרש בירושלמי , ל"ז. ונראה כוונתו שאז הוא כגבוי ,הפסק

נמי יש חילוק בין כתבו פסק דין ללא אי  ,'וכו תוהדר קאמר בירושלמי פשיטא מלוה שנעשית כפרנית משמט ,וכתבו לו פסק
, כגבוינעשה הוא בנכתב שהעיקר שעל דברי הירושלמי ) ה מעשה בית דין"ב ד"י מ"שביעית פ(ש "וכך כתב הרא. ל"עכ, כתבו

  .ומה שאמרו שמשמט כשלא נכתב הפסק

זו , ודנו שיגבה, ]שתבעו לשלם[ ית דיןשקודם שהגיעה שנת השמטה בא ליד ב, ל"ז) ו"ט' ו סוף סי"כלל פ(ש "הראכתב וכן 
אינן , המוסר שטרותיו לבית דין) י"שביעית פ(כדתנן . שיהא מונח בידם, כל זמן שלא מסר שטרו ליד בית דין, אינה טענה
  . ל"עכ, משמטת בית דין] מעשה[אין , וכתבו לו בית דין פסק דין, וכן התובע את חברו לדין. משמטין

וששאלת אם התובע הלך והראה לבית דין שיש לו שטר על , ל"זלענין מי שתבע את חבירו ) 'ה' ז סי"כלל ע(ש "ראוכן כתב ה
  . אם יהיה זה כמוסר שטרותיו לבית דין, ולא הגיע לדין' וכו ונתנו לו בית דין הזמנה שיזמין אותו לדין' וכוחברו 

 ין צריךשום דלא קרינן ביה ולא יגוש שאמד דוקא "ל המוסר שטרותיו לב"אין לנו אלא מה שאמרו חכמים ז: תשובה
  . ל"עכ, אבל בנדון זה נוגש ונוגש הוא ,ד נוגשין אותו"ליגוש שב

ומה שכתוב בסעיף שלפני זה דאם כפר ונשבע והודה קודם סוף . ד כגבוי דמי"דכל מעשה ב, ל"ז) ז"ק י"ס(ע "וכתב בסמ
ב "ח(ץ "וכן כתבו בתשב .ל"עכ ,ש"ע, ]א"סעיף י[י "תב הבוכן כ, ןד פסק די"התם מיירי בדלא כתבו לו הב, שמיטה דמשמט

  .ואחרים) ד"קי' ב סי"ח(ט "מהרי, )ה ואשיב"ט ד"צ' סי

וברור שלאו דוקא קאמר בידו כאמור , כתב שפסק דין אינו משמט כשניתן ביד התובע) ז"ט' עמ(ע יוסף בחזון עובדיה "והגר
ולא צריך למסור את פסק הדין , ומחשיב את החוב כגבוי על ידם, בראשונים שדי שנכתב הפסק גם כשהוא ביד בית דין

ומסתבר שכתב כך רק משום זו המציאות שכשפסק הדין , כי כבר פנה אליהם לתבוע וממילא גם לגבות את חובו, לתובע
  .נמסר לידו זה סימן שנחתך ונגמר

בו איש פלוני אתה חייב ליתן לזה כך ד שחתכו את הדין וכת"ב, ל"ז )ו"ט הט"פ(ם "ברמבע שם כך הוא "כלשון השו רלג
ם שם שכן כתב בפירוש "י קורקוס על הרמב"וכתב הר .ל"עכ, שזה כגבוי הוא וכאילו בא לידו ואינו כמלוה, וכך אינו נשמט

  . ל"עכ, לפי שכבר צוהו השופט לשלמו כאלו קבלו בעליו ואינו חובמשחייבו השופט לשלמו הרי הוא , ל"המשנה ז

  ).ה"מ' ד סי"ש גיטין פ"יש(ל "והביאו גם מהרש, י שהוא כגבוי"ואחריו הב) א"י' ה סי"מ' שע(ת "וכן כתב בעה
לכאורה ודבריו , אינו משמט גם אם אינו כגבוי כאילו כתבו לו בית דין פרוזבולכתב בהגהת חכמת שלמה שפסק דין  רלד

  . ל"נסתרים מהראשונים הנ

המוכר עדיין יכול , ומכר את פסק הדין לאחר שיגבה, שחבירו חייב לומי שקיבל פסק דין קושית בנו מדוע  יאוגם מה שהב
והרי חוב שיש עליו משכון שנחשב שהחוב כגבוי על ידו אי אפשר , למחול לחבירו על החוב אם נחשב החוב בפסק הדין כגבוי
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הדין פסק אחרי  זקף

חזר , אינו נשמטחוב כזה ש קט בסעיף לעיל שהתבאר  החייבפסק לחייב את שבית דין אם לאחר   .קנ
יש מי שהסתפק אם חזר , כגון שצירפו עם חובות אחרים שעליו, במלוהאת חובו לחייב וזקף התובע 

להיות נשמט
רלה

ם רק שמסר וא, לא שייך עוד לזוקפו, אם פסק דין כגבוי, ל"ד יש לתלות בהנ"ולענ. 
לכן שייך  וכאילו ביטל ההרשאה לבית דין, חזר הוא לתבוע אותו בכלל תביעותיו, כשזוקפו, לבית דין
 .ולא יושמט תועיל זקיפהשלא נראה , וכיון שהעיקר כטעם שכגבוי. שיושמט

הדין פסקי  גביית

בית דין מכאן אזהרה לדיינים שדנים בחובות שונים שכמעט כולם נזקפו במלוה בעצם התביעה ל  .קנא
בו גם מצרפים כמה חובות

רלו
בית הדין לא יוכל להורות לאחר , ואם התובע לא יעשה פרוזבול, 

יזדרזו , ולכן ראוי שבתי הדין שיש להם תיקים כאלו. כיון שהחוב נשמט, השמיטה לקיים את פסק הדין
, בענין החוב שכיון שיש להם עדיין תביעות נגד או שאר בירורים, או לקבוע, או לכתוב את פסק הדין

ובכך ידחו את זמן הפרעון ללאחר שמיטה ולא , החייב אינו חייב לפרוע את החוב עד שיצא פסק דין סופי
 .יושמט

מומחה  יחיד

יש מי שפסק שאפשר למסור שטרות החוב ליחיד מומחה שהוא ידוע ומבין סברות הדינים וגם   .קנב
התנסה רבות לדון לרבים

רלז
כמי שיש לו כח בית דין לגבייה ומסתבר שהוא הדין פסק דין כגבוי, 

רלח
 ,

פסק דין של יחיד שאינו מומחה אינו נחשב בתורה כלל ולא יועיל שיש לו כח על פי החוקאבל 
רלט

. 
אוריאל          בנין

ק שפסק דין אינו כגבוי ומקושיא זו הסי. לאחר שמכר חובו ומסר המשכון ליד הלוקח) 'ל' ו סע"ס' סי(למוחלו כפי שנפסק 
  .רק דינו כנכתב לו פרוזבול שיכול לגבות

שמשכון הוא דבר בעין שכבר קנוי למלוה ואם מסרו ללוקח כחלק מהקנייה הוא , ונראה לדחות הקושיא בחילוק ברור
, בעין קנוי בידו אבל אין ממון, אינו אלא לענין שאינו צריך נגישה, מה שאין כן מה שדנו פסק דין כגבוי. ממון הגבוי אצלו

ז "פ' סי(א "יעוין ברמ, וכעין דמיון לעדיפות משכון על שטר לענין כגבוי. לכן נמחל כדין כל ממון שאינו בעין בידו רק חוב
 .שנתינת משכון עדיף לענין הילך) 'א' סע
כתב בשם ) ב"ק פ"ס(אבל בדרך אמונה . שאינו נשמט) א"ק ל"ס(ע "כתב שמשנת כסף דייק מהסמ 282בשיח אמונה  רלה
  .שיש חולקים )ח"מ' עמ(טת כספים כהלכה ישמ
שדנו האם כשמצרפים כמה חובות שכל אחד בפני עצמו לא היה ראוי להשמט נחשב זקיפת מלוה גם  נו' עיין בהע רלו

או שמא גם לדעה זו , שינוי השם אם די בתביעה או צריך, וכתבנו שיתכן שתלוי בגדר זקיפה, כאשר נכתב סיבתו של כל חוב
 .זה שינוי מסוים שתובעים את כולם ביחד

כל שהוא חשוב כרב נחמן בדורו ופקיע במשנה ותלמוד ופקיע נמי , ל"ז) ה"סק' ג' סי(ע "הובא בסמ) 'ו' סע' ג' סי(טור  רלז
 . ל"עכ, ון האי הוה מומחה לרביםכג, בשיקול הדעת ומעיין בדיני כמה שנין ומנסין ליה זימנין סגיאין ולא חזו ביה טעותא

. ולא נראה לחלק בין מסירת שטרות לבין פסק דין, כתב כך לענין מסירת שטרות.) ז"גיטין ל(שיטת קדמונים  רלח
ד אין "אי הך דינא דכל מעשה ב ,היה מקום לעמוד על חקירה אחת והיא, ל"זהסתפק בפסק דין ) ז"ל' ב סי"ח(ש "מהרחו

  .ל"עכ ,ד אינו אלא בשלשה"או אי דוקא בשלשה כדאשכחן כמה מילי דסתם ב, מומחהמשמטין הוא אפילו ביחיד 

. שמעשה בית דין כגבוי כיון שמוטל על הבית דין להציל עשוק מעושקו) ז"סק ד"צ' א סי"ח(לפי מה שכתב בדברי מלכיאל ו
ו "הט(יאור הלכה לדרך אמונה וכך כתב בב .להציל מסתבר שהוא הדין ביחיד מומחה שכל שיש לו הסמכות יש לו חיוב זה

ובחזון ). ט"סק(ושכך פסק בערך שלחן , ש הרי יחיד מומחה יכול לגבות"שאינו מבין ספיקו של מהרח )ה המוסר"דס
  ). י"סק(ושכך פסק פנים במשפט ) ג"ו ע"דף כ(ירוחם ' כתב שכך כתוב בר) ה מעשה"ז ד"י' עמ(עובדיה 

שכתב ) א"כ' ט סע"ז הגה"ס' א סי"ח(ג "שהובאה גם בכנה) 'י' א סי"ח(ך "וכך דייק בחזון עובדיה שם מלשון מהרש
ואם סבר שגם מומחה לא משמט היה , בתשובה בנוגע לפסקו של דיין פלוני שאינו מונע שמיטה כיון שאינו גמיר ואינו סביר

  .ינו נשמטמוכח שסבר שחוב שפסק עליו מומחה א, ולא איכפת לן גודל ידיעתו, ראוי שיאמר כיון שהוא יחיד
) 'י' א סי"ח(ך "וכך נראה מתשובת מהרש .בפשיטות שלנברר אין דין פסק דין שאינו משמטכתב ) א"ק פ"ס(א "בדר רלט

שהמעשה היה שם שאחד הצדדים קיבל על עצמו בקנין את שיפסוק ) א"כ' ט סע"ז הגה"ס' א סי"ח(ג "שהובאה גם בכנה
  .לא גמיר ולא סבירכי אינו , ך שחובו נשמט"כ כתב מהרש"ואעפ, פלוני

על כרחך מי שפסקו שפסק דינו אינו , פ שגם ליחיד מומחה אין דין בית דין לא לענין הודאה ולא לענין הפקר בית דין"ואע
, זה משום שסברו שגם ליחיד מומחה יש איזה שם של כעין בית דין שיכול לכוף לדין את הנידונים שלא מרצונם, משמט

להבדיל מפרוזבול שיתבאר דינו , ואפילו שאין לו כח להפקיר ממון, לכן נחשבים כגבוייםויכול להורות לגבות נכסים ש
להשען על שטר הבוררות מה שאין כן מי שרק נברר ואינו מומחה שצריך . שצריך כח הפקר בית דין, שכד' בהעו קעה בסעיף 

  . שלפי החוק יוצא לפועל רק אחרי אישור שופט בערכאות

כתבו לי מכון , פ שבדברי מלכיאל כתב שהטעם שחוב כגבוי ביחיד מומחה משום שמוטל עליו להציל עשוק מעושקו"ואע
א מוכרח שמוטל עליו ל, אלא מצד קבלת בעלי הדינים, שיח אמונה שיש לומר שהנברר שאין הכרעתו מצד מומחיותו בדין

  .להציל עשוק על פסקו
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גבייה כח בלי דין בית  פסק

נראה שגם פסק בית דין בזמנינו שאין לבית הדין תוקף חוקי להוציא אותו לפועל ולא חתמו בפניו   .קנג
ינו משמטנחשב פסק דין שא, שטר בוררות

רמ
. 

הדין בית בבחירת הלוה דעת

לכן לא יכול הלוה  ,על ידי המלוה בלבד מכח תקנת הלל ובלי דיון מסירת שטרות ופרוזבול נעשים  .קנד
לענין מקום דיוןלעשות הדין כפי שיכול  לבחור את בית

רמא
 . 

וצדקה  .יא  יתומים

קטנים  יתומים

יש שפירשו , ם של יתומיםשמיטה אינה משמטת חוב של יתומים קטנים בגלל שבית דין אביה  .קנה
הטעם שנחשב כמחזיקים בחובם וגובים אותו עבורם ולא צריכים פרוזבול

רמב
ויש שפירשו שכאילו , 

כתבו להם פרוזבול כצורכם
רמג

. 
שגדלו קטנים  יתומים

שאם מיד שהלוו , ולפני סוף השמיטה גדלו, ביתומים שהלוו כשהיו קטניםל "מהמחלוקת הנמ "נפק  .קנו
ל חובם אינו נשמטכאילו נכתב להם פרוזבו

רמד
אבל אם לא צריכים פרוזבול כיון שחובם כמסור לבית , 

אוריאל          בנין

) 'ו' עמ(ובחזון עובדיה . ועוד אחרונים, )ט"ק ל"ס(ובפאת השלחן ) א"ק כ"ט ס"הגה(ג "ך הובא בכנה"כן כתב מהרש רמ
ממה שהאמוראים מסרו את חובותם בפני בית דין הדיוטות שאין כוחם להפקיר , כתב להוכיח שלא צריך תוקף מהמלכות

שודאי לא נתנה סמכות לכל בית דין הדיוטות שאפילו אינו חייב להיות קבוע רק שלושה שיושבים , כותממון מצד המל
מן הסתם היה , אבל לסוברים שצריך, אבל לכאורה ראייתו נכונה רק לסוברים שלא צריך בית דין חשוב. ואחד גמיר וסביר

  .כפי שנתנה המלכות תוקף לריש גלותא, להם תוקף להפקיר מאת המלכות

כמו שכתוב בנוסח  כי לא צריך בשביל פרוזבול גבייה בפועל, ועוד מסתבר שגם פסק דין של בית דין שאינו מפקיר מועיל
, יושלרוב הראשונים פועל מצד שבית דין גובים לו את חובות קמז בסעיף שהתבאר דין מוסר שטרותיו להבדיל מ .פרוזבולה

  .קצח ' ועיין עוד מה שהתבאר בענין מסירת פרוזבול בהע. לכן יתכן שצריך להיות מצב שיכולים לגבות בפועל
ועיין , שאפשר לכתוב פרוזבול שלא מדעת המתחייב הלוה שמתחייב לפרוע למרות השמיטה) ו"סק(ח "כן כתב קצוה רמא

ובשיח אמונה . לחשוש לבחירת הלוה) מ"ת' חוט שני עמ(נ קרליץ "ובכך נדחה מה שכתבו בשם הגר .רפא' מה שביארנו בהע
 . ק"כתבו שאין כן דעת הגרח 304
.) ז"גיטין ל(לשון הגמרא והיא . ל"עכ, אין צריכים פרוזבול, יתומים קטנים שיש להם מלוה ביד אחרים, ל"זח "כ' סע רמב

, ל"ז) ד"הכ(ם "וכך כתב הרמב .כ"ע, ג ובית דינו אביהן של יתומין"תני רמי בר חמא יתומין אין צריכין פרוסבול דר
  .ל"עכ, והיתומים אינן צריכין פרוזבול

עליהן ועל ממונם והיו ] בית דין[וממונים , ל"ז) ה אביהן"ד: ז"ל(י "התפרש גם ברש, המושג בית דין אביהםפירוש ו
ל שחוב שיש ליתומים על אחרים אין שביעית "מזה הטעם ארז, ל"ה בחינוך ז"וכך כתב הרא, ד"הן כמסורים לבשטרותי

  . ל"עכ, וכאלו מסרו שטרותיהם ביד בית דין' משמטתו דרבן גמליאל ובית דין אביהן וכו

א בקטנים הואיל והלואה זו ויראה לי שאין זה אל ,אין היורש צריך לכתוב פרוזבול, ל"ז) צ"תשובה ש(ם "וכך ביאר ברמב
וכן אפטרופוס שהלוה נכסי יתומים להנאה  ,ונמצא כמוסר שטרותיו לבית דין שאינו משמיט ,בית דין הן שתובעין אותה

וכך  .ל"עכ, הרי זה אינו צריך פרוזבול מן הטעם שאמרנו שבית דין הם התובעין ,הבאה להם שאבק רבית מותר ליתומים
  .כתב גם במאירי

ד אפילו לדעת "לע, ל"ז כי אינו צריך פרוזבול קטן אינו נשמטיתום לבפרט שחוב שחייבים כתב ) א"ס' סי(ם "דהרשוגם מ
ולא דינא גמירי ועל  פוסדהיינו קטנים דצריכים אפטרו ,צריכים פרוזבול םשהלוו הם אינ לוי הדבר ברור שיתומים אפי"רש
  .ל"עכ ,אינו עולה בדעת דצריכים פרוזבול', וכו כך נראה לי ברור אמת ,ל"ד רמו לאפוכי בזכותייהו כנ"ב

  .רמה' כפי שיתבאר בהע רמג
י דכיון דבקטנותם הו ל כרחך צריך לומרוע, ל"י שכאילו נכתב פרוזבול ז"כתב בדעת רש) ה ולכן"ה ד"ק כ"ס(תומים  רמד
כשנעשה פעם , וכי צריכין לעשות פרוזבול כל יום, כפרוזבול יהי לאפילו כשיגדילו תו אינו משמט דהו ית דיןידם כיד ב ליה

בספרו הלכות (ב זילבר "וכך פסק בכסא דוד מהגר. ל"עכ, ובהיותם קטנים כבר נעשה פרוזבול ומה צורך עוד, אחת סגי
  .דכמאן דאכתיב פרוזבול עליה דמי )ה אינן"ד. ז"ק ל"ק ב"בשטמ(מ מסרקסטה "וכן כתב בר ).ה"ק קל"שביעית ס

ל דהוי "י, ל"זשצריך שבית דין יכתבו ליתום פרוזבול בפועל ) ה אין צריכין"ד. ז"ק ל"ב(תוספות יתכן שהתומים סבר כו
אין ללוה קרקע מקנים לו חכמים קרקע בשביל תקנת היתומים שאין כותבין  לוואפי ,ד"כאילו החוב שלהם מסור לב

  .ל"עכ, פרוזבול אלא על הקרקע

ופרוזבול נעשה . מוכח שצריכים לעשות פרוזבול בפועל עם כל פרטי ודיניו, נים קרקע ליתומיםממה שכתבו שבית דין מק
  .להבדיל ממסירת שטרות שאינה צריכה קרקע, רק כשיש ללוה קרקע
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כשגדלו התבטלה אותה מסירה ונשמט חובם, דין מעצם היותם קטנים
רמה

, ומספק קשה להוציא ממון. 
 .קסט מ בסעיפים "ועיין עוד נפק

במקום לפרוזבויתומים אפשרות  לשאין

שאין ללוה קרקעאו , כתבו להם פרוזבול בפועלגם אם לא  חובם לא יושמט  .קנז
רמו

וגם לא צריך , 
 .קעה כמבואר בסעיף שיש מצריכים בפרוזבול בית דין שמפקירים ממון שיהיה קיים 

שוטה לחרש שחייבים  חולהאוחוב

יש מי שכתב שחובו של חרש ושוטה נשמט  .קנח
רמז

בהרדמה  או מורדם מחוסר הכרהדין והוא ה, 
ובפשטות חובם אינו נשמט כי בית דין אביהם ע לא כתב דין חרש ושוטה"אבל בשו. כללית

רמח
והרוצה , 

אוריאל          בנין

דבלאו הכי לא משמט שביעית לחוב שלהן דאנן ידייהו  -אין צריכין פרוזבול , ל"י ז"אבל יותר נראה כמו כפשטות לשון רש
, ד אין משמיטין"ד דמי ותנן המוסר שטרותיו לב"נן ורמי עלן להפוכי בזכותייהו הלכך שטרות שלהן כמסורים לבדיתמי א

דיינין הקבועים והחשובין שבכל דור ודור הם הם אביהם של  ,אינן צריכין פרוזבול, ל"ז) שם(וכן כתב במאירי  .ל"עכ
   .ל"עכ, והרי הם כאלו נמסרו שטרותיהן לידם ,יתומים

ולכן לא , ולא צריכים לכתוב בפועל, יש לומר לדעת התומים שנחשב רק כאילו כתבו פרוזבול מיד כשנעשתה ההלואה וכך
החוב , אחר כךנקרע הפרוזבול אם אפילו , וסבר בכל פרוזסבול ששעת כתיבתו קובעת, משנה אם גדלו לפני סוף השמיטה

  .מאחר שכבר נחשב שעשו פרוזבול כתקנת הלל, שמטלא יו

ממון שיש  י ליהאפילו מסרו גבאי דהו, ל"לענין ממון צדקה שנלמד מדין היתומים ז) ב"ק נ"ס(ך כתב בעצמו באורים ושכ
, משמע רק כמו פרוזבול. ל"עכ, כפרוזבול י ליהוהו) :ו"ק ל"ב(ית דין יד עניים מכל מקום יד ב, לו תובעים ויש בו לא יגוש

  .אבל לא כותבים בפועל

ולא צריך את , אלא שדינם כנכתב על ידם לענין המעלה שבפרוזבול, תוספות לכתוב פרוזבול בפועלולפי דרך זו לא סבר כ
  .אבל תהיה להם את המעלה של פרוזבול שחובם לא יושמט גם אם יגדלו לפני סוף השמיטה, התנאים של כתיבת פרוזבול

לא בא לחלוק עליו שחובם גם כמסור ולא י ובהכרח "ל גם מכך שדבריו אלו של התומים נאמרו לפרש את רש"וזה מוכח כנ
ותהינה להם גם כל המעלות שיש , שכיון שנתקן גם פרוזבול לא יגרעו היתומים מכל אדם, אלא להוסיף, צריכים פרוזבול

  .למי שכתב פרוזבול בלי לכותבו

דבית דין אביהם של  וכיון, ל"כתב זש) ה יתומים"ד. ח"ק י"ב(י "נמוקוכפי שפירשנו את דעת התומים אולי גם כוונת ה
ולא  ,ל דמסרי מילייהו להדדי"דקי] גיטין דף לז א[כמאן דמסרי מילייהו להדדי נינהו והוו כרבנן דבי רב אשי  ,יתומים הם

שמשמע מדבריו שכאילו . ל"עכ ,ביתומים קטנים דלאו בני דעה נינהו וכל דינייהו אבי דינא רמו] ודוקא[ ,בעו אפילו כתיבה
ורק לא צריך . דהיינו שיש להם כל הזכויות של הכותב פרוזבול, כמו שעושים תלמידי חכמים, ול זה לזהמסרו דברי הפרוזב

  .כתיבה בפועל

י ולא הוצרכו "שאפילו אם מתחילה היו אביהם של יתומים וכפי שכתב הנמוק, מאידך אפשר לתרץ את שיטת תוספות
גם  יתוםוממילא מועיל ל, פרוזבוללהם אלא לעשות  במקומםלא לגבות לאחר שנתקן פרוזבול זה תפקידם , פרוזבול

  .לכשגדל לפני סוף השביעית
מסירה זו , י"כפי שפירש רש, ל בראשונים שכיון שבית דין ממונים על חובותיהם חובם כמסור להם"לפי הפירוש הנ רמה

  .אף מהתורה השיש אומרים שמועילאף עדיפה מפרוזבול 

וכשם שבית דין . כי ממילא בית דין גובים את חובו, ב כאילו כתבו פרוזבול ליתוםוכיון שכן מסתבר שלא צריך אפילו שיחש
אבל לא הצריך שבית . כך דואגים לגבות את חובם בלי השמטת השמיטה, דואגים למי ילוו הקטנים את הכספים בלי נזק

  .לו יושמט חובםואם גד, ממיללא מסתבר שגם אין דינם כנכתב על חובם פרוזבול, דין ימסור פרוזבול עבורם

, דייק בספר נועם יצחק שמסירת מילי נאמרה על ידי האמוראים, ח מוסרים מילי זה לזה"י כמו שת"ומה שכתב בנמוק
ד שאפשר לפרש שבאמת די ליתומים מה שחובותם "לכן נלע. ורמי בר חמא שאמר שבית דין אביהם של יתומים הוא תנא

י שתלמידי "לכך כתב הנמוק, הלל פרוזבול ידרש גם שיסדרו להם פרוזבולד שלאחר שתיקן "מסורים לבית דין אבל היה ס
ואין סיבה לומר . זאת אומרת שאין תקנה שבכל אופן יעשו דווקא פרוזבול ויש קולות אחרות, חכמים מוסרים זה לזה

יתומים דוחה את כיון שלענין שמיטה עצם פיקוחם של בית דין על חובות ה, שיחייב לכתוב עבור היתומים פרוזבול דוקא
  .השמיטה

אולי סברו ). ה אינן"ד. ז"ק ל"ב(ק "מ מסרקסטה בשטמ"וכן כתב בר, י כתב שנחשב כאילו עשו פרוזבול"אבל מצאנו שרש
ואם כך גם הכותב פרוזבול , מ בכתיבת פרוזבול להקל"וממילא אין נפק. לשיטתם שמסירת שטרות ופרוזבול דבר אחד הם

וממילא גם אם גדלו לא יועיל להם אפילו נאמר , להיות מסורים לבית דין עד סוף השביעית שצריכים, דינו כמסר שטרותיו
  .שכאילו כתבו להם פרוזבול

כפי שהתבאר לעיל גם דברי התומים מתפרשים שרק כאילו כתבו להם פרוזבול ואם כך לא מוכרח שצריך את תנאי  רמו 
  .ל"הנ ושלא כתוספות, כתיבת פרוזבול שנצרכים רק כשנכתב בפועל

מיטה אף ועבר ש חדן בירושה או בשכר פעולה והלוו לאו מעות כגו"אם יש לחש, ל"ז) א"ז סק"מצות תע(מנחת חינוך  רמז
  .ל"עכ, נחלט החוב כי הוא אפקעתא דמלכא כל מקוםעל פי שאינם בני מצות מ

' סי(א "שכתב הרשב ולא צריכים לכך אפוטרופוס כמו, נפסק לענין שמיטה שבית דין אביהם של יתומים קטנים רמח
 כשאמרו מעמידין אפטרופוס לא אמרו אלא להקל על הבית דין כדי שלא יצטרכו לטרוח ולחפש אחר זכותם, ל"ז) ד"תתקע
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להחמיר ימנה להם אפוטרופוס שיעשה להם פרוזבול
רמט

אחר אדם די לזכות להם פרוזבול על ידי  אבל, 
רכא כפי שיתבאר בסעיף 

רנ
אפוטרופוסאת הועיין בבנין אוריאל איזה בית דין ימנו  ,

רנא
. 

צדקה  כספי

ומסתבר שלא , רנבהלואות שניתנות מקופה של צדקה אינן נשמטות כי הקופה ברשות בית דין  .קנט
אוריאל          בנין

אין לך אפטרופוס טוב מהם ויכולין  ,אפטרופוס ויחפשו הם אחר זכותם תהא אם ראו בית דין שלא למנו. ]של היתומים[
   .ולכן גם לפרוזבול לא צריך למנות אפוטרופוס). 'א' צ סע"ר' סי(א "ונפסק להלכה ברמ. ל"עכ, לעשות

א "כיתומים קטנים כפי המדובר שם בתשובת הרשב, ודינו של מי שאינו מתקשר עם הסביבה או מורדם בהרדמה כללית
, קנה  כמתבאר לעיל בסעיף וכשם שליתומים קטנים החוב לא נשמט משום כך, וכן דינם של שוטה וחרש שבית דין אביהם

  .ולא צריכים אפוטרופוס שיכתוב להם בפועל פרוזבול, כך הדין באלו

שדעת ) יח' עמ 40אהלי השביעית (הרב מייזלעס לפי מה שכתב , אינו נשמט וגם אם חוב לקטן נשמט יתכן שחוב לשוטה
, ל המצוות רק שלא מצווים להפרישו מלעבור עליהןקטן נחשב מוזהר עכי , שקטן שייך יותר מהם במצוותהחלקת יואב 

אבל לא בשוטה ומחוסר הכרה שאינם , כי הוא מצווה, ואם כך אפשר שגם לסוברים שחובו של קטן נשמט זה רק בקטן
  . מצווים

, גררת ההפקעהכיון שהתבאר שגם לסוברים ששמיטה אפקעתא דמלכא דנו אותו ששורשו במצוות המלוה לשמט וממנו נו
  .שרק בקטן נגזרת הפקעה זו ולא בשוטה וכדומה אפשר
ד וימנו לו אפוטרופוס "ויושיבו שלשה תלמידי חכמים כבי. 'מחוסר הכרה וכדו, ל"ז) ה"נ' ב סע"ג פ"ח(ש "משנת הגרי רמט

כפי , בשאר ענינים מעמידין להן אפוטרופוסשכקטנים  םה ומי שאין להם דעתשוטה וחרש ש. ל"עכ, שיעשה עבורו פרוזבול
   .).ג"ויבמות קי .ח"כתובות מ(הגמרא י "עפ )ו"כ' צ סע"ר' סי(ע "פסק בשושנ
אבל לא התבאר מדוע לא סמך על הדין שבית דין אביהם , כי לשיטתו אין זכייה בפרוזבול, א לא סמך על זכייה"הגריש רנ

  .וגם בשבות יצחק הביא כאמור למעלה משמו ולא ביאר טעמו. של יתומים

כי יכלו לדאוג לעצמם , יש לומר שבית דין אינו אביהם, או מי שנכנס לניתוח, וטה כגון עיתים חליםורק במי שידע שיהיה ש
  . י שמוטל על יתומים גדולים ועניים לדאוג לעצמם ולעשות לעצמם פרוזבול"כמו שכתב בנמוק, ולעשות פרוזבול לפני כן

אבל יש לשים לב שלבן ספרד לא יוכלו לעשות  .א די לסמוך שמועיל לזכות פרוזבול"לכן גם אם נחשוש לדברי הגריש
ולא יתכן שאחר ימסור , כי הנוסח במסירה בפני עדים שמודה בעצמו שמסר לבית דין חשוב, העיצה של למסור בפני עדים

  .ורק באופן זה תקנו, כי הודאה מועילה רק בבעל דין עצמו, בשמו
ת "שוב, ל"וכתב ז. איזה בית דין רשאי למנות אפוטרופוסשיש לדון ) ז"קס' עמ' ז סי"ח(כתב בפסקי דין ירושלים  רנא
דדוקא דיינין שממונין בכל עיר ועיר או גדולי הדור שהן אביהם , א' רצ סעי' ע סי"א בשו"הובא ברמ, ו' ש כלל פה סי"הרא

ק "בב בו שכתכמ )ז"סק(א "וכתב בהגר. אבל לא כל שלושה אנשים דעלמא, של יתומים יש להם למנות אפוטרופוס ליתום
כ "וכ. ד חשוב"ג דנשיא הוה ובית דינו ב"י להכי נקט ר"ש פרש"ועיי. כ"ע. ג ובית דינו אביהן של יתומים הן"ר 'ז א"ל

ק "כתב בשמ, ד קבוע או בכפר קטן"והיכא דהוי בעיר שאין בה בי, במאירי שם דיינים הקבועים והחשובים שבכל דור ודור
לה שנסתפק ' ב סי"ת בני שמואל ח"שו' ועי(ם בכל מקום שהן הן אביהן ד הקבועי"מ מסרקסטה שבי"ק שם בשם הר"ב

ד הקבוע "א לבי"א שליט"י מרן הגריש"הופנה ע, ד קבוע"ולפיכך בנידון דידן שהחולה גר בבית שמש שאין שם בי). בזה
   .ל"עכ, בירושלים

והרי , הושיב שלושה תלמידי חכמיםשהרי הורה ל, א לשיטתו לא הורה על מינוי כדיני מינוי אפוטרופס"אבל גם הגריש
  .למינוי אפוטרופוס בעלמא צריך בית דין חשוב

שמשם , ח למסור דברי חובותיהם זה לזה"י בנוגע לקטנים כיון שבפרוזבול הקלו לת"כשם שכתב בנמוק, וכנראה הקל
  .פוטרופוס של אלולכן הקל גם שלא להצריך בית דין חשוב למנות את הא, למדו שדי למסור בפני בית דין הדיוטות

א שלח אליהם לעשות אפוטרופוס לאחד "שהגריש) ז"קס' עמ' ז סי"פסקי דין ירושלים ח(ולא כפי שכתב הגאון הרב לוין 
וכנראה , אבל כאן כולו חומרא, שזהו עיקר דין מינוי אפוטרופוס, כי הצריך שבית דין קבוע ימנו לו אפוטרופוס, כזה

רצוי שיהיו הממנים דיינים שיודעים את דיני המינוי , אם ממנים אפוטרופוסבמקרה שלהם שלח אליהם רק משום ש
 . ונוסחתו ולא סתם חכמים ולא משום שהצריך בית דין קבוע

דמהא דאמר רב יוסף יד , ל"על מה שאמרו בגמרא יד עניים אנן ז) ה הא"ד: ו"ק ל"ב(א "ושכך נראה מהרשב, ח"כ' סע רנב
ומי שחייב מעות  ,שמעינן דדין עניים כדין היתומים ,ואל יתומים אין צריכים פרוזבולדאמר רב יהודה אמר שמ ,עניים אנן

  .)א"של וף סימןד ס"יו(ת מזבח אדמה "וכן כתב בשו ,שמטנאינו החוב לקופת הצדקה 

בעים ממון שיש לו תוה ליה דהו] ל לגבאי"אולי צ[אפילו מסרו גבאי , ל"ז] ד"בתוספת ביאור הנלע) [ב"ק נ"ס(א "וכתב הגר
, כפרוזבול י ליהוהו) ק לו ב"ב(מכל מקום יד בית דין יד עניים , ]שיכול הגבאי לנגוש בשם העניים[ ויש בו לא יגוש] הגבאי[

המנהל הוא שומר עבורם כעין בית דין , ממילא כאשר הוא מנוהל לצורכם, פירוש כיון שכל הכסף הוא צדקה לעניים. ל"עכ
  .קסז  בסעיף ול לפי פירוש אחד כפי שיתבאר להלןשזהו עניינו של פרוזב ,דואג ליתומים והחוב כמסור בידוש

כיון שיכולים לעשות , שלא נאמר בעניים דין בית דין יד עניים ריז' י כמובא לעיל בהע"הרי כתב הנמוק, וצריך לי עיון
שיד , לכן נראה. שיסדר פרוזבול, דוע לא נאמר כך גם בנוגע לכספי צדקה שיש עליהם גבאיואם כך מ, לעצמם פרוזבול

ולא משנה אם , ודין המעות כהקדש שמסור ליד בית דין והשגחתו, ולא על העניים עצמם, עניים נאמר רק על מעות צדקה
ואכן , ול על החובות שנדרו לתת לו צדקהלהבדיל מעני עצמו שחייבים לו שיכול לדאוג לעצמו ולעשות פרוזב. הוא ביד גבאי

ולכן לא נאמר על החובות לעני , ]ע אם הקדיש אותם בעצמם"וצ[לא מצאנו שכספים שתחת יד הנודר נחשבים ביד בית דין 
  .קסב ועיין עוד בגדר זה להלן בסעיף . קכח' וכפי שהתבאר גם בהע. שבית דין אביהם של עניים
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, מעורב עם כסף פרטישכספי הצדקה המלוה מולכן אם , מדובר בפיקוח מציאותי כמו הדין בקטנים
 . הממוןלפי יחסו מכלל  פרטי יושמטהחוב ל

 ם"גמחי

ונראה . רנגכדין צדקה שחובם אינו נשמטחים המצויים "גמהשסברו דין הכספים שמלווים יש מי   .קס
אבל המציאות היום שברובו הוא כסף פרטי , צדקה ח מתבסס על כספי"שזה נכון רק אם הגמ

ונשמט
רנד

סבר ויש מי ש. רנהגדרי צדקה אלא גם לעשירים ולצרכיהם לכן נשמטמנוהל לפי ועוד שאינו , 
ח חסד נחשב בית דין יד עניים ויוכל לגבות את "שבדיעבד אפשר לסמוך על הסברא שאולי גם גמ

הכספים
רנו

. 
ממילא , ח אינו מקבל את הכספים כלוה להתחייב עליהם באונס"ויש מי שסבר שמן הסתם בעל הגמ

נשמטדינם כפקדון שאינו 
רנז

.  

מילגות כספי

דינם ככספי צדקה שאינם , בין הזמנים או ישיבת, יש מי שסבר שכספי מילגות אברכים  .קסא
נשמטים

רנח
לא נאמר יד עניים כשהעניים יודעים לתבוע את כספם ויכולים , אבל לפי המתבאר לעיל, 

לעשות פרוזבול
רנט

כי יש להחשיבו כשכר שכיר, אבל אינו נשמט כל שלא נזקף .
רס

כמה שעברו ולאחר  .
ה שהאברכים דרשו את התשלוםמשענשמט ש כנזקףיש להחשיבו , מהלא שולהמילגה חודשים ש

רסא
. 

אוריאל          בנין

' עמ דיני פרוזבול(ושוב בחזון עובדיה ) 'אות ח' ג' מ סי"י חו"ח(א "וביבי. בשם כמה אחרונים 76כ בעלון המשפט "כ רנג
כן ו. אברהם אלזראקי בקונטרס תוספת שביעית' הגאון רו, א והמזבח אדמה שם"סתם בכך דבריו על פי דברי הרשב) ג"מ

ומכל מקום נכון לממונה על ) ד"מ' בחזון עובדיה עמ(רק שסיים  .)ט"תנינא עמוד קי(ת שאלי ציון "בשושם בשם  נכתב
ונראה שחשש שמא לא אמרו שיד בית דין כיד , ח שיכלול קופות אלו בשטר פרוזבול של הלואותיו הפרטיות"קופות גמ

  .עניים אלא לענין צדקה ולא לענין הלוואת חסד וכפי שיתבאר עוד להלן
ח "בשם מו] דעת השמיטהאולי הכוונה לתו[ש "בתהכן כתב , ל"ז) ב"שמ ציון הלכהט "שמיטה ויובל פ(רך אמונה ד רנד
  .ל"עכ, ח פקדונות שאינם מכספי צדקה"ם יעשו פרוזבול שיתכן שיש בגמ"שהגמחי] ל"א זצ"הגריש[א "שליט
לווים בין לעניים בין לעשירים דהיינו ח מ"ל הסברא שהגמ"ש אלישיב זצ"כתב בשם הגרי) ג"קכ(בקובץ הליכות שדה  רנה

שמיטת כספים וכתב בספר ', וכן כתב בקובץ יגדיל תורה אות ז. ן וכדומה"השקעות נדל שמלווים גם לצרכי חתונות פאר או
ולא ח "גם נותנים זכות קדימה בהלואות לחברי הגמו, ש וואזנר שהדברים מסתברים"ע מהגרששמ) ג"ק י"ט ס"פ( כהלכתה

  .דימה בצדקהלפי גדרי ק
משום שהסתפק שמא יש לדון שהלואות כאלו גם הן בגדר מוסד צדקה שראוי להיות , )ה"כ' ב סע"פ(ש "משנת הגרי רנו

ם נחשבים "חובות הגמחייש לסמוך על כך בדיעבד שא ש"ממשנת הגריש 510בשיח אמונה וכן כתב . מפוקח על ידי בית דין
  .כמסורים ביד בית דין ככל מוסדות הציבור

ואם כן יש סברא שבית דין ישגיחו גם על , כתב שהלואה נחשבת הצדקה המעולה) ז"י ה"צדקה פ' הל(ם "הרמבמנם וא
  .נזקקיםכסף לצרכי עזרה ותמיכה ל ככלהלוואות לנישואין וכדומה לצורך , צדקה זו

יכולים לקבוע לבעל אינם שהמפקידים כמו , ם המצויים"אבל יש לפקפק בכך כיון שלא שייך שבית דין יפקח על הגמחי
ח אינו "ובעל הגמ .קדון שלהם חזרה בזמן שהובטח להםלכל היותר יכולים לבקש את הפ, ח את צורת ההתנהלות"הגמ

ולפעמים מקדים מי , מחויב לנהל אותו לפי כללי הלכות צדקה וקדימה בצדקה כל שלא התחייב על כך למפקידים מראש
   .א שייך שבית דין יתערבו בכךול ,שתורם יותר או כל מיני העדפות אחרות

ח והתנהלותו עד שיצטרכו את "תערב בסדרי הגמילא ח ושאף אחד "בעל הגמדעת ח על "וגם המפקידים מפקידים בגמ
  .כספם חזרה

אבל אם מעמד הכסף הוא . ח"ש שדי בפרוזבול של בעל הגמ"על פי מהריק 664' ובהע). ד"כ' ב סע"פ(ש "משנת הגרי רנז
  .לו לעשות פרוזבול כדי לגבותו כפי שהתבאר בסעיף  חייב המלוה, הלואה

, וביאור דבריו כפי שהתבאר לעיל בדין כספי השותפים שגם הכספים דינם כפקדון ביד השותפים ואינם נשמטים משום כך
  .למרות שיכולים להוציא את הכספים לשימושים השונים שסוכמו

ח "כי גם אם מנהל הגמ, לכאורה לאו דווקא אישית, ח התחייב על אונס בהתחייבות אישית"הגמומה שנכתב שם אם בעל 
ומעמד הכסף , ח אם יש יתרה מתרומות"התחייב להחזיר פקדון אפילו באנוס הוא יכול לפרוע את האבידה מכספי הגמ

  . כהלואה שנשמט
  ).ו"כ' ב סע"פ(ש "משנת הגרי רנח
ומה שיש גבאי היא גופה הדין שכמוהו כך בית דין יד עניים , ם שולטים לתבוע אותםלהבדיל מכפי צדקה שהעניים אינ רנט

 .ולהיות גם אחראים עליו
  .קמו' התבאר בהע רס
א לחשוש לכך "ק בסתם שאם לא שילם כמה חודשים נשמט ושדעת הגריש"בשם הגרח) 227(כתב שיח אמונה  רסא

ולחלק , ד כתבתי להעמיד ההלכה לפי גדר דין זקיפה שהתבאר לעיל"ולענ, יעבד יכולים לגבותאבל סבר שבד, לכתחילה
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צדקה מעות  גדר

האם נחשב שהכסף והחוב ברשות בית  קנה שהתבאר בסעיף יש לחקור כעין הנידון ביתומים   .קסב
ולכן אינו נשמט ,דין

רסב
סדרים עליהם פרוזבולכאילו מאו שבית דין , 

רסג
. 

ככסף צדקה שלא לתלמוד תורה ההורים תשלום  חובותלהחשיב ולכאורה לפי שני הצדדים לא מסתבר 
  .יושמט

כי לא ידאגו לסדר  ,בית דין דואגים לסדר פרוזבול לענימשום שאין שמיטה בצדקה הטעם שהן אם 
  . למוסד ככל חובות לעני גדול שמסדר לעצמו

שים כי לא מקדי ביד ההורים אינו עדיין כסף צדקהש ,והן אם זהו דין בכסף צדקה שאינו נשמט הכסף
  . אותו

ן יושמט כי יש עליו תובעים שאינם לטעם הראשושנזקף במלוה מילגות אברכים לשיוחד אבל כסף 
אלא אם כן עדיין לא התיחד כסף מסוים למטרה , ולטעם השני דינו ככסף המוקדש שאינו נשמט, קטנים

  . זו

לעני  נדר

לאחר שמון חולין אפילו שהוא מבאופן , ואברכים, גם ממון שהתחייב לתת לעני או לבית כנסת  .קסג
לקיים נדרוהנודר לתת אותו לעני כדי חייב , זקפו במלוה צריך להיות מושמטש

רסד
ק 'אבל אם נתן צ .

ואם התורה , יש לומר שלא התכוון לנדור יותר מחיובו, מתנה לאברך או עני שנדרו חל אגב התחייבו
 .גם מדין הנדר לא יחויב, השמיטה את חיובו

פרוזבול  .יב

פרוזבו לתקנת

, ותיקן שמי שיעשה פרוזבול, חשש הלל שלא ירצו אנשים להלוות חוב שהשמיטה תשמטו  .קסד
והיה בכוחו של הלל , כיון שדין שמיטה בזמן הזה אינו אלא תקנת רבנן, השמיטה לא תשמט את חובו

ובית דינו לבטל את דברי רבנן קודמיו לצורך תקנה זו
רסה

. 
ה  פרוזבולמעלות

המלוה שיכול , לבית דין מסירת שטרותפני הוסיפה על הלל קנת תשיובאו להלן לרוב הראשונים   .קסה
ואחר כך יכול המלוה לגבות את חובותיו , בפני בית דין בלבד בדיבורגם שבעל פה וחובותיו את למסור 

  .שעברה עליהם השמיטה
הפרוזבול  נוסח

כל עת ו בשאגבנשכל חוב שיש לי היושבים כאן דיינים המוסר לכם הריני "הוא הפרוזבול וסח נ  .קסו
בפנינו הדיינים שבמקום פלוני בא "שלשונו  ,עבורו פרוזבולנים חותמים על שטר יהדיכך ואחר , רצהאש

, מוסרני לכם הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו בכל עת שארצה, פלוני בן פלוני ואמר לנו
ר עם תאריך מדויק של והדיינים חותמים בסוף השט". קיבלנו את שמסר בפנינו ואישרנו מסירתו

המסירה
רסו

. 

אוריאל          בנין

ואם האברכים כבר דרשו את התשלום נהפך לזקיפה ככל סיכום , שאם רק לא שילם לא יושמט כי עדיין זה תשלום שכר
  .ודאי אין לגבותם ללא פרוזבולפ מספק "ועכ. קמו' חובות ונשמט כפי שהתבאר בהע

  .קכח' בהע כפי שנראה יותר ממה שדין זה נאמר במעות צדקה ולא רק בחובות שחייבים לעניים עצמם כמתבאר רסב
 .י שם"כלשון הנמוק רסג
ה "צ' בסי ו שכתבתיקדש כמים אף על פי שאין דינן כהוהקדשות בית הכנסת או צדקה לעני, ל"ז) 'ח' סע(ערוך השלחן  רסד

ועוד דכל אלו אינם הלואות  ,חייב לשלם גם אחר שביעית דאין כאן מי שינגשנו ולא קרינא ביה לא יגושמכל מקום 
יראה לי דחייב לשלם להעני דהא  ,ואפילו אם נדר צדקה לעני פלוני וזקפו עליו במלוה קודם שביעית .ששביעית תשמטם

וכן אם נדר ליתן מתנה לפלוני אף שהוא עשיר אין שביעית  ,לוה לא תפקיע שביעית את נדרוובמה שזקפו עליו במ ,נדר הוא
  .ל"עכ, ]ד"כנלע[משמטתו אף שזקף עליו במלוה מפני נדרו שעשה 

  .במשנה שם רסה
יים וכך נהגו לק, )'ו' פאה ג(ש "וכן כתב הר, )ו"דברים ט(בספרי  וכן הוא, )ד"מי "פשביעית (כמובאר במשנה , ט"י' סע רסו

  .הפרוזבול ככל שטר הבא לפני הדיינים
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התקנה  מהות

 :נחלקו הראשונים במהות התקנה   .קסז
שטרותיו לבית את מסור את המלוה שיתוספות בגיטין סברו שאין בפרוזבול חידוש אלא הלל לימד . א
והוא אותו דין, דין

רסז
ממסירת שטרותשונה כתבו תוספות שתקנת הלל במקום אחר , 

רסח
. 

צלוני ובעל התרומות שדין פרוזבול מתבסס על דין מסירת השטרות י בר"הר, דעת רבינו גרשום. ב
בפועל

רסט
או כמורשים, םכחעל ידי ונחשב שבית דין יגבו במקומו  ,

רע
.  

דעת שאר רוב הראשונים שעל ידי בית דין נחשב כגבוי
רעא

 . 
  .לגבות כמו במסירת שטרותבית דין שכגבוי כי כח יש שנראה שסברו . ג

ש"ם והרא"מכח הפקר בית דין וכך דעת הרמבכתבו שנחשב כגבוי יש ש. ד
רעב

.  

  :וגם בכח הפקר בית דין יש שני אופנים לפרש

ם נראה שההפקר קאי על החוב שמופקע מהמלוה ליד בית דין וכמשכון "י ורשב"מרש, הפקעת החוב
בידיהם לכן לא בא לכלל שמיטה

רעג
החוב ברשות  פרוזבולעשה ואין זו הפקעה גמורה שלכן גם לאחר ש. 

אוריאל          בנין

ע שאם כך "ולדבריהם צ, עיל מהתורהשהלל לימד את העם לעשות את מה שמו) ה מי"ד. גיטין לו(מפורש בתוספות  רסז
  .אותו מסורשאי אפשר למלוה על פה בלא יועיל ואם כך , אלא הוא מסירת שטרותחידוש  אין בפרוזבול

ד והדר קתני פרוזבול אינו משמט "תני המוסר שטרותיו לב) ב"י מ"פ(כת שביעית במס, ל"ז) ה מוסר"ד: ג(מכות  רסח
  .ל"עכ, ד מדאורייתא אינו משמט"לכך נראה דתרי מילי נינהו ומוסר שטרותיו לב ,אלמא תרי מילי נינהו

" שכל חוב שיש לי שאגבנו"שלא כתב כנוסחה המקובלת ) .ז"ב כ"ב(וסחת השטר של רבינו גרשום כך משמע מנ רסט
לשון  וגם .שפירושו שממש מוסר את החוב בעצמו" מוסרני כל חוב שיש לי"אלא . שמשמע שרק מודיע על החוב שיש לו

משמע שצריך לכתוב שמקנה החובות אגב קרקע שיש סוברים שזהו , מוסרני לכם אגב קרקעבנוסח הפרוזבול רבינו גרשום 
  .קנין המועיל לשטרות

נוסח כולל מעין וה) ז"ה אות י"שהובא בספר התרומות שער מ(י אלברצלוני "מהרוזבול נוסח הפר) ד"כ' סע(י "מובא בב רע
וכך נכתב . שהדיינים יהיו הממונים לגבות את חובותיו והוא שלוחם, ומתנה אגב קרקע ופירוט מטרת הפרוזבול, יפוי כח

, שהוא מרשה לדיינים לגבות) ו"ק ע"בית ישראל ס(ואחריו גם בפאת השלחן ) ז"ק י"ד ס"שער מ(הנוסח בבעל התרומות 
  . ואם לא יגבו יגבה הוא מהתקנה כיון שהרשם

וכיון "י אלברצלוני "כפי שכתב הרלכתוב אולם צריך , "ובזה אני מיפה את כוחו של בית הדין"נוסח יש מי שכתב בו
  ".שמסרתי להם יכול גם אני לגבות

ועוד ראשונים שהסיבה שתקנו פרוזבול רק כשיש ללוה ) שם(ט "ב ותוספות יו"רע) ה ולכתוב עליה"ד' ו' פאה ג(ש "ר רעא
ועל . ל"עכ, וכשיש ללוה קרקע חשוב כגבוי בבית דין דמי ולא קרינא ביה ולא יגוש, ל"קרקע משום שאפשר לדונה כגבוייה ז

 . וחוזר לדין התורה שהגבוי אינו משמט, כל ענין הפרוזבול ליצור מצב שהממון כגבוי, כרחך
ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית ואתקינו רבנן  ,פרוזבול] הלל[התקין , ל"ז) ג"י' ד סי"ן פגיטי(ש "הרא רעב
  . ל"עכ, ד היה הפקר"אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב ,משמטאלא ד

   .שהצריך שיהיו בית דין הראויים להפקיע ממון) ז"ט הי"פ(ם "וזו לכאורה שיטת הרמב

ולכן לא פירשו שקרקע נצרכת לעשות , ש לשיטתם זו שרק מצד כח הפקר בית דין נעשה כגבוי"והראי "רשאפשר לומר שו
  . והפקר בית דין מועיל גם במטלטלי החוב כגבוי

ותו ' וכותקנה שלא תשמט שיהא מוסר שטרותיו לבית דין וכותב עליהן פרוזבול , ל"ז) ה פרוזבול"ד. ז"גיטין כ(י "רש רעג
ופירוש סוף דבריו לכאורה הוא . ל"עכ, ית דיןב)מ(לא יגוש שאין תובע חובו אלא  דלא קרינא ביהלא משמטת ליה שביעית 

  .והמלוה רק מבקש מבית דין את שגבו עבורו, שבית דין עומדים בינו לחייב

ש לא קרינא ביה לא יגו ,לגבותן ואיהו לא קגבי ית דיןוהלכך משמסר שטרותיו לב, ל"ז) 'בראש העמ. ו"ב ס"ב(ם "רשב
דבמשכון לא שייך לא  ,כשיש לו קרקע ללוה דדמי כאילו יש למלוה משכוןוהני מילי , ד הפקר"דדיינין קמגבו ליה והפקר ב

  .ל"עכ, כן נראה הטעם בעיני ,שכל מה שיוכלו חכמים לתקן כדי שלא יהו נראין עוקרין דבר מן התורה התקינו ,יגוש

שהוא סמך לדין פרוזבול שפועל ) 'כ' סע(י "הובא בב) ו"גיטין ל(י "תב רשוגם כ, י נקט במסירת שטרות שבית דין גובים"רש
שההפקר עושה , ואפשר שסבר ששני הענינים משלימים זה את זה, נראה משום שבכך נעשה כגבוי, על ידי הפקר בית דין

   .רכ' בהעעיין , שהשטר מסור לבית דין ואז נחשב כגבוי

' בדעת תוס) ב"כ' סע(ח "בוכן כתב ה. ד ולא מסירה ממש"י שהוא הפקר ב"בשיטת רשגם ) 'ג' סע(ח "הבולכן כתב 
הרי שהיה תוקפו מהתורה ולא כך הוא אלא , שאם היה פועל מכח דין מסירה, והחולקים שהפרוזבול פועל מצד עצמו

  .ולאחר שכמסור נחשב כגבוי, רת החובות וגם חובות שבעל פהל היינו שרק על ידי ההפקר נעשית מסי"ולהנ .מדרבנן

  .ודאי בכח בית דין להפקיר, י כאמור לא סבר שצריך קרקע שיראה כגבוי"ורש
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ה למוחלוהמלו
רעד

.  

שמיטה בסוף קיים  פרוזבול

ולכן גם אם נכתב פרוזבול ונקרע לא , בפשטות כח הפרוזבול במסירת הדברים בעל פה לבית דין  .קסח
התקנההפסיד כי כבר קיים את 

רעה
כי הפרוזבול כאילו מפעיל בשעת מעשה , אבל יש שפסקו שבטל כחו. 

השמיטה אינו קיים יושמט החובולכן אם בזמן , את הבית דין לגבות חובותיו ושלא יושמטו
רעו

דין בו. 

אוריאל          בנין

דין מפקיע  כאילו בית, ממון הלוה שרצה לומר שהפקר בית דין נועד להפקיע את )ה"י סימן רע"ח(משנה הלכות וזה שלא כ
ומחזירים אותו להיות מחויב למלוה כפי שהיה ללא , שנשמט בסוף השמיטהאחר למהלוה שכבר זכה בו את הממון 
   .השמיטה

משום שלאחר שהושמט חובו ] קעה תתבאר להלן בסעיף [שצריך בית דין חשוב ) ח"י' סע(ע "שדעת השוולפי זה רצה לומר 
ם שיף "ואין ראיה מדברי מהר .בית דין חשוב שיכול לעשות הפקר בית דיןשל יך כח כדי להחזירו למלוה צר, של המלוה
  .ולא פירש כיצד פועל פרוזבול, כי הוא דיבר במסירת שטרות רכה' שהובא בהע

  .א"ג משה גליק שליט"כך הוכיח חתני הרה רעד
ב "ח(א אסאד "מהרי, )ה ואפילו במלוה"ז ד"ל' ב סי"ח(רת חיים ש בתו"הם מהרח, הסוברים שלא צריך להיות קיים רעה
  ).ט"קע' סי

 .להבדיל משטר מקנה שצריך להיות קיים עד סוף זמן חלות הקנין
  ).'ג' ב סע"פ(ש "א הובא במשנת הגרי"והגריש, )נ"פ(הם הכפתור ופרח , הסוברים שצריך להיות קיים רעו

  עיון משפט

כתבו ערב ראש השנה של מוצאי שביעית אף על פי שחוזר וקורעו  ',וכופרוזבול , ל"ז) א"י' שביעית ח(תוספתא נאמר ב
, )ה"ק נ"ס(א "ובגר) ה"י מ"שביעית פ(ש "והובאה לשון זו בר. ל"עכ, לזמן מרובה לולאחר מכן גובה עליו והולך אפי

  . ה"רה שקרעו לאחר ובפשטות הכוונ

) ה"י מ"שביעית פ(ץ על המשניות "הרימב, אה שנחלקו כמי לפסוקונר שונים פירשו שנחלקו בכך רבנן ורבי שמעוןהראו
משמע שסבר שהפרוזבול מונע את השביעית מלשמט בזמן , פסק כרבנן שהפרוזבול צריך להיות קיים שסוף שביעית

אבל , ש גם כן כתב שנחלקו בכך"והר). בענין זמן כתיבת הפרוזבול' פרק נ(כ בשמו בספר כפתור ופרח "וכ, השמיטה בפועל
  .קמד עיין עוד מה שכתבנו בענין זה בסעיף ו .לא כתב ההכרעה

ה אבל אם נקרע קודם בתוך השנה ולא היה קיים בסוף "ואולי יש לדייק מלשון התוספתא שדוקא אם נקרע לאחר ר
שדעת הכפתור ופרח ) ח"קכ' עמ(תה מטת כספים כהלכשבשם ספר  348וכך כתב בשיח אמונה . השמיטה החובות יושמטו

שאם נקרע נשמטים ) ה"קמ' עמ(ש "וכן כתבו בשם משנת הגרי, שהפרוזבול יהיה קיים בסוף השמיטהצריך ש) נ"פ(
   .החובות

ש שגם אם נקרע "מדברי הר פשיטא להם) ח"שי(וכן בציון הלכה ) ב"ק קל"ס(בדרך אמונה ו, החתם סופר יובא להלןאבל 
) שם(בשביבי אש ו, ולא התבאר כיצד הוציא כך מדבריו .דם הועיל שלא יושמטו חובותיו שהיו חייבים לו לפני הפרוזבולקו

  .ש"לפי איך שפירש את הר, או כרבי שמעון שאינו נשמטק "כתאם הלכה ש לא הכריע "כתב שהר

 ל"זו. לא יושמט החובוזבול שגם אם נקרע הפר וסברשש בתורת חיים "מהרחויש לפרש דבריהם על פי מה שכתב 
ואפילו עברו עליו כמה שביעיות גובה , דבמלוה בעלמא שנכתב עליו פרוזבול שוב לא נשמט אפילו נאבד הפרוזבול, ש"מהרח

הכי נמי בחוב ', כגבויות וכו י ליהד הו"דמשעה שנמסרו ביד ב] ב"י מ"פ[וכתב רבינו שמשון במסכת שביעית , הוא ויורשיו
  . ל"עכ, ההיא מסירה ]ה[כאילו נכתב עליו פרוזבול שוב לא פקע של יתומים דהוי

ש שכשנכתב הפרוזבול כבר נעשה החוב כגבוי וממילא לא צריך להיות קיים בשעת הגבייה "שלמד מטעמו של הרמשמע ו
דו לבית על ישסבר שמהותו של פרוזבול שהחובות כמסורים כיון . ממילא גם אין ענין שיהיה קיים בסוף השביעית, בפועל
  .אם רוצה שישמש כראיה שעשאולא א, אחר כךפרוזבול לכן לא צריך את ה, ומאז שמסרם חלה עליו התקנה, דין

הפרוזבול הוא רק ל "ש הנ"ק ור"שבהגדרת מהות זו של פרוזבול נחלקו ת) ו"קובץ תשובות סימן פ(ופירש בחתם סופר 
ותקנת הלל היתה . ולכן צריך להיות קיים בידם בסוף שמיטהאו שעל ידי השטר גובים הבית דין , ראיה על חוב שכגבוי

  .ואם לא יהיה קיים באותה שעה לא ימנע את ההשמטה, שהפרוזבול ימנע את השמיטה בזמן שהשמיטה שאמורה לשמט

', וצריך הפרוזבול להיות קיים שלא יקרע כל שנת השביעית כי השביעית בסופה משמטת וכו, ל"וכך כתב הכפתור ופרח ז
  .ל"עכ, ינו צריך להיות קיים אלא בו ביום שהוא זמן ההשמטהוא

הרי שלא צריך את כתב , ח מוסרים פרוזבול זה לזה"שת] א"ברמ[כיון נפסק , ש"כתב שהלכה כרל "לשיטתו הנס "והחת
ממילא יועיל ככל שטר ראיה גם אם נקרע לפני סוף , והוא רק שטר ראיה, ליצור את ההפקר בית דין הפרוזבול כלל

פ תקנו לשון "עכ, ונראה שאפילו נאמר שבעצם אינו מוסרם, מאז כבר בית דין הם הגובים, כיון שמסר השטרותו ,השביעית
  . ז כל דיניה"ועפ, זו

אבל לאחר , ק"כי אולי מסכים שמעיקר הדין היה ראוי לפסוק כת. ץ"הרימבע אם היה פוסק כן גם אם היה רואה דברי "וצ
שיובא י "ומדברי הב. ש שלא צריך שהפרוזבול ישאר קיים"ק יודה לר"גם ת, ח מוסרים"שהוסיפו על תקנתם להקל שת

ואפשר . בסוף שמיטה משמע שגם פרוזבול חל רק בסוףהנצרכת לחלות פרוזבול שצריך שתהיה גם בענין קרקע  שעד' בהע
הקלו במסירה בעל ח המוסרים אינו דין כללי ש"ן כיון שסבר שתלא הקל למסור פרוזבול בפני כל בית דיששהוא לשיטתו 

ומתוקפו יהיה החוב כתוב אבל לשאר העם צריך דוקא פרוזבול , ח שיודעים את ענין השמיטה"אלא קולא מסוימת לת, פה
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ונראה שיוכל לגבות אם מסר תחילה בעל פה, סה לעיל בסעיף עיין הספק 
רעז

 רעוועיין בבניין אוריאל  .
שרצו לתלות בכך דין נקרע הפרוזבול

רעח
. 

הפרוזבולוביט  ל

כגון שירדו  ,שלא יהיה לבית דין זה שמסר בפניו כח להפקיר בסוף השמיטהמ כ"פקעוד נ  .קסט
מלדון או שנפטר או עזב  או שנפסלו בית דין החשוב שבעירבסוף השמיטה לא החשיבום כמגדולתם ו

או משום כבוד בית דין אחר שרוצה , שעשה בפניהם בפרוזבולעוד יאמר שאינו חפץ או , החשוב שבהם
התבטל ו, כבר קיים כדין את מסירתו לאחר שמסר המלוה את דבריו לבית דיןשמא  ,למסור בפניו

 .לא תחזור עליהם דין השמיטה ואינה מסירה בפועל שניתן לשנותמחובות אלו דין שמיטה ו
לגדולה  עלו

בסוף יתכן ויועיל למסור לבית דין הדיוטות ש, כמו כן אם ענין פרוזבול הוא ממש מסירת השטרות  .קע
יה חשוב כגון שעלו לגדולההשמיטה יה

רעט
אבל אם עיקר התקנה על ידי מסירת הדברים לבית דין , 

 .הרי כשמסר לא הועיל כלל כי לא היו בית דין חשוב, חשוב
פרטית לבעלות שעברה קופה

ולפני סוף , ח שמתחילה ייחד את הכספים שלו להלוואות חסד"יש לדון בבעל גמכעין זה ו  .קעא
האם נאמר שדין הלואות אלו נשאר , דיין בהלואהכספים היו עכשהח "לעשות גמהפסיק השמיטה 

אוריאל          בנין

ם נקרע קשה להקל א בני ספרדלכן , דוקא כשהוא קיים בסוף השמיטהואם כך יתכן לומר ש, כגבוי על ידי בית דין חשוב
  .הפרוזבול

בית דין הם  ולכאורה גם אם פרוזבול הוא שטר חלות יש לומר שמועיל גם כשנקרע כי הוא רק מפעיל את התקנה שעל ידה
להיות  ואם משום שצריכים. ת כתיבת הפרוזבול אפילו נקרע אחר כךואם כך מניין שלא די שנמסרו להם בשע, שמפקירים

שקיבל את מאז ו, בידו כדי לפעול כמורשהההרשאה שה אינו צריך את שטר הרי גם המורשל המלוה כעין מורשים 
  .ההרשאה גם אם נקרעה שטר ההרשאה ההרשאה קיימת

א אסאד שכתב שגם לעמי הארצות שצריכים לכתוב ולא מועיל להם מסירה בפה "ושוב ראיתי שכוונתי לדברי מהרי
כך שנידון זה אינו בהכרח תלוי במהותו . א צריך להיות קייםמאחר שכתב הועיל ושוב ל, ]ע"ם והשו"דהיינו כשיטת הרמב[

  .של הפרוזבול

, ם ובכל הראשונים שנאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד"כיצד סברו שנפסק להלכה ברמב, ל"אני תמה בכל הנידון הנעוד ו
כיון שחזקה לא , ואבד ד ושואלים את המלוה האם היה לו שטר פרוזבול"פותחים בשאף  ):ז"גיטין ל(כפי שנפסק בגמרא 

  .י פרוזבול בהיתר מן הסתם עשאו"דהיינו כיון שיש למלוה אפשרות לגבות חובו ע, שביק התירא עביד איסורא

כיון שעשה אותו לפני , משמע שמועיל אפילו אבד לפני סוף השמיטה, ולא התבאר ששואלים אותו אם אבד אחרי השמיטה
  . השמיטה ולא חל עליו דין השמיטה

לשאול את המלוה מתי  הצריכולא גם ו, שביעיתדוקא לאחר האבד ים לא טרח לכתוב שאבד הכוונה שחד מהראשונואף א
אבל קשה . אכן לא יועיל, אבל אבד מהעולם, אלא אם כן נאמר שהיה פשוט להם שאבד ונמצא ברשותו משמע, אבד

  .סתימתם

ד ומאותה שעה השטר אינו אלא שטר "י ב"יו לגבייה עברגע שעשאו נידון כבר כאילו מסר את חובותולכאורה מוכח מכך ש
  .ראיה שכך עשה וחזקה שעשה

ויותר נראה מסתימת הפוסקים . היינו בזמן הנצרך הוא סוף שמיטה" היה לך פרוזבול"שמכלל הלשון , והיה אפשר לדחות
  .שכל שעשה על חוב זה פרוזבול די

שזו כל הוכחתו להכריח שגם אם אבד הפרוזבול לפני ) ט"קע' סיב "ח(א אסאד "ושוב ראיתי שגם בכך כוונתי לדברי מהרי
, כי אז בא המלוה לתבוע את הלוה, וגם כתב כדברי שסתימת לשון המשנה אבד היינו לאחר השמיטה. השמיטה לא נשמט

  .והשיב לבית דין שאבד לו הפרוזבול

גם ולכן , שבשעת הסכנה התירו שישרפו אותו נאמן שאבד כיוןשפירש ש) ד"כ' ט ה"פ(ם "הרמב לשוןד מוכח כן מ"עוד לענו
לא שכדי השטר ווברור שהכוונה מיד לאחר שנעשה , את השטר שאפשר לשרוףהרי . כשבטלה הסכנה לא השתנה הדין

  . גם אם עשה בתחילת השביעית, ה"להשהותו עד לאחר ר
' עמ(הביא בחזון עובדיה , כל אדםע לא הביא דין זה ב"ולמרות שבשו. שאפשר למסור בעל פה) 'כ' סע(א "כדעת הרמ רעז
  .שמז' כפי שיתבאר בהע, והסכים שאפשר לסמוך על זה, פוסקים רבים שהסתפקו בכך) ג"ס

לפני סוף שביעית יש אומרים שלאחר שנמסר פרוזבול ליתומים אפילו גדלו  קנו בסעיף וכעין מה שהתבאר לעיל  רעח
 .ומים קטנים שגדלו לפני סוף שביעיתשנשאר תוקפו להפקיע השמיטה מהם 

פ "עכ נןדבעילא קיבל נוסח שכתוב בו לפנינו קיבלנו מסירת השטרות כיון שכתב כלשונו ) ג"קי' סי(ס "בתשובת חת רעט
והמעיין יראה שתשובה זו נכתבה , נו בגדר זהוסבר שבאותו יום לא היה בית די ,הגדול בדור ההוא לדעת רוב הפוסקים

ואם היה המינוי קודם סוף השמיטה של , ו נתמנה לרבה של פרשבורג והוכר כגדול בדורו"ובשנת תקס, ה"בשנת תקס
  .היה הנידון שכתבנו, ה"תקס
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ונראה שאפילו אם הדין . יהםפרוזבול על יצטרכוולא  קנט בסעיף כפי שהתבאר כקופה של צדקה 
אבל אלו , סוף השמיטהב לבית דיןבפועל מסור ההיתר רק כשהוא חוב צדקה ב, שפרוזבול שנקרע מועיל

 .יושמטוהפכו להלואות פרטיות שנ
החובות  הקנאת

וכל . שגם מסירת שטרות לבית דין שמועילה מהתורה אינה הקנאת החובות קמח התבאר בסעיף   .קעב
לכן , כדי שלא תשתכח תורת שמיטה שתקנו שיועיל בדיבור בלבד וגם לחובות שבעל פהפרוזבול שכן ב

לבית הדיןנוסח שמקנים החובות באין להשתמש לכתחילה 
רפ

וגם מי שכתב בנוסח שמקנה את חובותיו . 
אלא כדי שיהיו מורשים, לא כתב כן לשם העברת הבעלות על החובות, בקנין אגב לבית דין

רפא
ולכן , 

נוסח הקנאה יוכל לפרש  ובדיעבד אם מישהו כתב .כתב עוד שאחר המסירה יוכל גם בעצמו לגבות
אבל לכתחילה רצוי שלא לכתוב כדי שלא יטעו לחשוב שמקנים החובות . לא יפסלוכוונתו למינוי בלבד 
 .לגמרי לבית הדין
הפרוזבול  נוסח

שלא ישתמע , "מסרתי שכל חוב"אלא " מסרתי החובות"ולכן הנוסח בפרוזבול בדוקא אינו   .קעג
ואלא מוסר דברי הפרוזבול כתקנת הלל לומר שמבקש מבית דין שיגבו חובותי, שמקנה החובות

רפב
וגם , 

"מסרתי חובותי שבעל פה"מי כתב בנוסח הפרוזבול 
רפג

על פי , כוונתו למרות שאי אפשר להקנותם, 
לכן כדי שלא . תיקון הלל בכך שאמרתי מסרתי כאילו היו שטר שנמסר לבית דין שאיתו בית דין יגבו

אוריאל          בנין

שהלוו זה את  םלמידי חכמישקל הוא שהקלו בת ,ל"ז )טהישמ' ט מהל"פ(ם "רמבבשם .) גיטין יט( ף"ן על הרי"הרכתב  רפ
משמע שאין כאן ממש דין . ל"עכ, ובדברים בלבד היא נדחית ,זה מפני שהם יודעים שהשמטת כספים בזמן הזה מדבריהם

  .חובות ולכן הקלו לתלמידי חכמים מסירת
הקנאה אולי יכולה להתפרש רק לשיטת ו ,כוונתו להקנאה אמיתית שאם כך לא יועיל פרוזבול לחובות שבעל פהואין  רפא
אבל כיון שכתוב בנוסח והרשנו , ויסבור שגם המסירה היא הקנאה אמיתית, ממסירת שטרות שונהוספות שפרוזבול אינו ת

הנוסח לומר את  תהצורת התקנה היכיון ש, שאינו נקנה מלוה על פהבגם שמועיל פרוזבול  שסברונראה , לו לגבות כל חוב
  . שה על ידי מעשה קניןמינוי לבית דין כדרך הממנים מורוהוא מסירה של "הנ

כיון , העדיף את הנוסח המקוצר) א"ט וכ"א סימן י"ח(מ "האג, להשתמשעדיף באיזה נוסח למעשה ונחלקו הפוסקים 
וחוב , שתמה אם מקנים לדיינים את החובות הרי הם כבעלי דבר ואינם יכולים להיות דיינים עוד על מה שהם בעלי דבר

א "כתבו בשם החזו 359גם בשיח אמונה . ק מורשים מתורת שליח בעלמא בלי קניןכל שכן אם הם ר, שביד מורשה נשמט
  . שלא היה נח לו בנוסח זה כיון שאין ענין פרוזבול להקנות החובות לבית דין

והרי במוסר שטרותיו גם כן , י ברצלוני סבר שהתקנה לשוות לפרוזבול דין מוסר שטרותיו"שהר, ונראה ליישב קושיתו
ועל כרחך שבית דין לגבייה אינו בית דין לבירור החובות . כבעלי החובות ובכל זאת נשאר שם בית דין עליהםהבית דין הם 

  .ואין בסמכותם לדון או לקיים את החובות, לכן אין בו פסול בעל דבר, ואישורם

וכנראה סברו . שליםד של העדה החרדית בירו"העדיף את הנוסח השני הארוך וכן נקבע מנהג ביה) ס"ק' ו סי"ח(י "והמנח
שבאופן זה ) ג"קכ' סי(ע "כפי שנפסק בשו, שיש מעלה בכך שמדין מורשה מרשים את בית הדין לגבות את החובות בקנין

  . לענין סתם אדם שמתמנה כמורשה שאם הורשה בקנין הלוה לא יוכל לטעון למורשה לאו בעל דברים דידי את

א את "ח שלח החזו"סוף ספר דרך אמונה החדש כתבו שבשנת תרצל ב"א זצ"ומעניין לציין שבמכתבים ממרן החזו
ונוסחתו היתה הנוסח הקצר של מוסרני לכם , צ דושינסקי"הפרוזבול שלו לבית הדין של העדה החרדית בראשות הגרי

פקפוק  ץ חתמו שקיבלוהו ואישרו אותו ויפו את כחו לגבות חובותיו בלי"וחברי הבד, הדיינים שלא מוזכר בו מינוי שליחות
  .על הנוסח כנראה משום כבודו

  . ולא הקנאתו, כי פרוזבול מועיל גם במלוה על פה בו אין אפשרות של מסירת החוב רפב

הרי מעטים הם , אגב קניןחובות כמינוי לבית דין לעשותם מורשים בנוסח הפרוזבול הוא הקנאת הלסוברים שואף 
כיש אומרים בבעל התרומות פסק ) ב"ק ל"ס' ס' סי(ך "שוה, תאכבקנין אודישטרות מועילה  שהקנאתברים הראשונים הסו

הביא ראשונים שבסברו שמועיל קנין אודיתא ) ד"ד סק"קצ' סי(ח "ובקצוה, שאי אפשר להקנות שטרי חובות באודיתא
  .א להקנות חובות שבעל פהאין אודיתאבל גם לשיטתם . ואפילו בשטר בלי מסירת השטר בפועל, לחובות

אינו מודה שמסר החובות , וגם אם מוסר בעדים. שלא מסר את חובותיו אלא את דבריו) ג"ק כ"ס(ע "מולכן פירש הס
אלא שעמד בפני בית דין ומסר דברי הפרוזבול בעל פה והחידוש לדעה זו , )'כ' סע(א "כלשון המרדכי שהובאה ברמ

  .שהודאתו שמסר דבריו מועילה למרות שלא ראו זאת

ועל אותה מסירה נפסק שיכולים לחתום עדים או , ע שהוא על מה שאמר שמסר דבריו"ב הסמוגם כשהדיינים חותמים כת
  .שעניינם אחד, וזו ראיה שמדובר על אותה מסירת דברים בלבד, דיינים
 לונייכול לומר אפילו שלא בפניהם אני מוסר שטרותי לבית דין פלוני שבעיר פ, ל"ז) 'כ' סע(א "כפי שנראה מלשון הרמ רפג

ן "ר( השיוכל למסור בבית דין חובותיו שבעל פ וא הדיןוה, ל"ז) ט"י' סע(א "וכעין זה כתב ברמ. ל"עכ, )פ השולח"סמרדכי (
  .ל"עכ, )פרק השולח
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יטעו בכך אין לכתוב בנוסח מסרתי חובותי
רפד

רני לכם את מוס"ועם כל זאת נראה שלא כתבו בפירוש . 
כדי לצאת גם דעת הסוברים שפרוזבול הוא מסירת שטרות של תורה ומסירה היא , "דברי הפרוזבול

  .לכן סתמו בלי לפרש את מה מסר, הקנאתם לבית הדין לתת תוקף להרשאה שלהם

דין לבית פרוזבול כתב  לשלוח

התקנה היא על ידי  כי צורת, יש מי שסבר שאי אפשר לחתום פרוזבול בביתו ולשולחו לבית הדין  .קעד
אמירה או כתיבה בפני בית דין

רפה
אבל הסכים שיכולים בית דין שקיבלו את מכתבו לכתוב עבורו , 

פרוזבול מזמן שכתב הוא
רפו

. 
הדין חשובבית

וקיבלוהו רבים  שמיטההובפרט דיני בקיאים בדינים חשוב ע שצריך בית דין "השודעת   .קעה
עליהם

רפז
שיכול להפקיר ממון בדורב בית דין חשוומאחרים משמע שהכוונה ל, 

רפח
המציאות אבל  .

אוריאל          בנין

משמע שסברו  .רפא' כפי שהתבאר לעיל בהעא לא היה נח לו בנוסח זה "החזו) א"ט וכ"א סימן י"ח(מ "והאג רפד
  .ת את השטר אפילו אם כוונתו רק למינוי שליחותרק מגרעקנין שמשמעות 

כי סבר שכח הדיבור שמסר חובותיו מועיל גם כשאי אפשר למסור אותן כאילו , א לא החמיר שלא לנקוט בלשון זו"והרמ
ב נחמן והיא גופא תקנת הפקר בית דין שעשו הלל ור, שהרי מוסר אפילו מלוה על פה, מסר אותם לענין מינוי בית דין

 .אחריו
 .שא' תובא לשונו בהע) ג"קי' סי(החתם סופר  רפה
ונראה שסבר שבית דין אינם יכולים להסיק מעצמם שנח לו לכתוב פרוזבול גם על החובות שנעשו לאחר שכתב הוא  רפו

ואפילו אם יכולים , נעשו חובות אלוהמכתב להם ולא הועיל בכתבו כדי שהם יכתבו עבורו למרות שהם כותבים אחרי ש
וקצת נשמע מדבריו שאינם יכולים לזכות פרוזבול רק , אין להם את הסמכות לכתוב אלא כזוכים לו, להניח שרוצה בכך

ואין גילוי דעת על החובות שנעשו לאחר ששלח את , להיות שלוחים על אותם חובות שכבר נעשו כששלח את הפרוזבול
  .הפרוזבול

, דהיינו שלשה בקיאים בדין ובענין פרוזבול, ואינו נכתב אלא בבית דין חשוב. אינו משמט, פרוזבול, ל"זח "י' סע רפז
הביאו  )ז"ט' סיה "שער מ(ונוסח זה הביא מבעל התרומות  .ל"עכ, והמחום רבים עליהם באותה העיר, ויודעים ענין שמיטה

) ז"ט הי"פ(ם "י הביא שם לפני כן מהרמב"פ שהב"אע לכן, ונראה שהקל שלא צריך דווקא גדול הדור) 'כ' סע(י "בב
כיון שבעל , )ה דאלימי"ד: לוגיטין (ת כאמור בתוספות "ש שהחמירו להצריך דוקא בית דין גדול בדורו כשל ר"והרא

, ל"במאירי ז, ל"וגם מהמאירי משמע שצריך בית דין חשוב ז. ובשמיטה הלך אחר המיקל, התרומות הקל עוד יותר מהם
ומשמע  .ל"עכ, ן הקבועים והחשובין שבכל דור ודור הם הם אביהם של יתומים והרי הם כאלו נמסרו שטרותיהן לידםדייני

  .שזהו הדין למעשה ולא נקט שבדורות מאוחרים כשל רב נחמן הקלו יותר

בשם  )א"סימן תצ(ש "תשובת הריבכפי שהביא מ, י מי שסבר שלא צריך בית דין המפקיר ממון"ובפרט שעוד הביא בב
מצאתי כלשון הזה מאן ) שם(א "ובתשובת הרשב. ף שכתב סתם דיני פרוזבול"וכתב עוד וכן נראה מדברי הרי, ל"זא "הרשב

ותדע לך דהא  ,אבל אנן קיימא לן כרב נחמן דאמר אי איישר חילי אקיימיניה ,בי דינא דאלים היינו שמואל] דבעינן[דאמר 
נשמע . ל"עכ, אפשר דכולהו רבנן דבי רב אשי אלימי כבי דינא דרב אמי ורב אסי רבנן דבי רב אשי מסרי מילי להדדי ואי

ע לא דחה "והשו. אין זה דווקא בית דין שמפקיר ממון כשל רב אמי ורב אסי, מדבריו שגם אם צריך בית דין קבוע או חשוב
  .דבריו

פרוזבול דדבר קל הוא הרבה , ל"תב זם כ"ושם בתשובת מהר )ב"תתקע(ם "גם את דברי מהר) א"כ' סע(י "וכן הזכיר בב
 מר ליהר אבא אחייא ב' נתן מסר מלתא לר' וכן ר ,רבנן דבי רב אשי מסרו מילייהו אהדדי) א"ז ע"ל(השולח ' כדאמר פ

וכן הלכה כאלו אמוראי בתראי  ,משמע דבדבר קל יכולין לתקן שלא משמט ,לא צריכת מר ליהא ,צריכנא מידי אחרינא
] בי[ממונא אבל בשאר ] הלאפקועי[דרב אמי ורב אסי דאלימי ] בי דינא[ותו פרק דוקא מרי לעיל באולא כמו אמוראי דא

  .בית דין שמפקיר ממון כשל רב אמי ורב אסיהרי שגם הוא לא הצריך . ל"עכ, דינא לא

, י את הגדרתויש ללמוד מהמאיר, ע כבעל התרומות והמאירי שצריך בית דין חשוב גם שאינו מפקיר ממון"ואם כוונת השו
והרי הם כאלו  ,דיינין הקבועים והחשובין שבכל דור ודור הם הם אביהם של יתומים ,אינן צריכין פרוזבול, ל"זשכתב 

שגם אם אינם החשובים שבדור שלכן אינם , משמע שהכוונה לבית דין מומחין שבימינו. ל"עכ, נמסרו שטרותיהן לידם
 .ועליהם תיקון הלל שיקבלו את השטרות או הפרוזבול, בעיר במומחיותם אבל הם החשובים והקבועים, מפקירים ממון

) 'ג' סי(ע "ולמומחה נפסק בשו, סבר שלשון חשוב היינו שיהיה בית דין מומחה והמחום רבים עליהם )א"כ' סע(ח "וגם הב
  .צריך להיות לפחות אחד מהם גמיר וגם סביר

אינו , שזהו בית דין הדיוט, שון בקיאים שמשמע גמיר ולא סביררק ל" חשוב"ואולי גם מה שכתב בעל התרומות לגבי 
ל שאין שלושה שלא יהיה "וכעין זה אמרו חז. וכוונתו שהבקיאים בדין מן הסתם גם גמירי מסברי להו וסברי, בדקדוק

סתם גם ד שהוא מן ה"לכן לא הצריך לכתוב ענין הבקיאות אלא עבור כלל השלושה ולא עבור אבה, אחד מהם גמיר וסביר
בגלל השיטות החולקות שלא נראה שהצריכו בית דין בדוקא הקל , ע צירף למעשה דעה זו להקל"ואולי השו. גמיר

  .ד"בפרוזבול לפחות שלא צריך לדקדק בסברתו של אבה

. לא מסתבר שזנח את כולם רק משום לשון בעל התרומות, אבל כיון שהביא ראשונים רבים שצריך בית דין המפקיר ממון
ש שכותבים פרוזבול על קרקע כיון שהיא כגבוייה "שכתב בשיטת הר) ב"ק כ"ס(ן נראה לומר דרך אמת וכלשון התומים לכ
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כיום בירידת הדורות שיש הרבה רבנים ואין אחד מהם שמוסכם שהוא גדול בתורה בדורו עד כדי 
שיפקיר ממון

רפט
ראש בית הדין גדול הרכב בית דין שפ בפני "והרוצה להחמיר כדעה זו ימסור עכ .

לגיםאינם מופשיושבים איתו גם אם השנים ובתורתו בחשיבותו 
רצ

אבל מעיקר הדין די שיהיה חשוב  .

אוריאל          בנין

שיש לומר שזה עצמו שהיא כגבויה ואינה עומדת לנגישה היתה סיבה מספקת למנוע השמיטה בלי התקנה של הפקר בית 
  .כ הצריכו בית דין חשוב שלא יזלזלו בשביעית"אלא שאעפ, דין

ד של הדיוטות שלא יזלזלו "רק לא ב, ד מומחה בדורו יכול לכתבו"כל ב ם כןא, ד"ממש לטעם הפקר ב ין צריךוא, ל"ז
  . הרי שיש טעם להצריך חשוב ולא מדין בית דין המפקירים ממון. ל"עכ, במילתא דשביעית

עדיין יש מקום להחמיר , קיר ממוןע שאפילו אם הקל כראשונים שלא צריך בית דין שבכחו להפ"וכך יש לומר בדעת השו
פ שהקדים לדבריו שהם לפלפול התלמידים יש לומר שזה לענין "ואע. [להצריך בית דין חשוב כדי שלא יזלזלו בשביעית

ן שקרקע אפילו המשועבדת היא כגבויה לסלק "כי באמת לא קימל, החידוש שלא צריך את תקנת הלל כיון שקרקע כגבויה
עדיין יש מקום לומר שצריך בית , סברא שאחר התקנה גם אם נאמר שהלל הפקיר עבור כל הדורותאבל עצם ה, דין שמיטה

  ].נכונה היא, דין חשוב שלא יזלזלו בשביעית

ד בדרגה שיהא בידם כח "ובזמנינו אין בי, ל"א סתם ז"ע והרמ"לאחר שכתב דעת השו) 'ז' ב סע"פ(ש "גם במשנת הגרי
ד הראויים "ודי בבי, ל תקנו תקנה זו"הגו להסתמך בעשיית פרוזבול על כך שכבר חזאלא שנ, להפקיע ממון בתקנה חדשה
ד חשוב אף כשהשנים האחרים אינם "ד הוא גדול בחשיבותו הרי זה נקרא בי"ואם ראש הבי, להיות שלוחים של קדמאי

  .ל"עכ, מופלגים

ואם כך גם , ם על היותינו שלוחי קמאיע בית דין הראויים להפקיר כיון שסומכי"משמע שסבר שלמסקנה לא הצריך בשו
א "ולפי זה יש קצת בנותן טעם לדברי הגריש. לא צריך שיהיו בית דין מומחים שזו מעלתם שיכולים להפקיר ממון

דברים בלבד שכתב שיש מעלה בבני תורה לענין זה שאינם מזלזלים בשמיטה שכאילו ב רצו' שהתקשנו בהם להלן בסוף הע
פ ראוי שיהיו כאלו שהמסירה בפניהם "עכ, א שלא צריך בית דין חשוב"ופירשנו דהיינו גם לדעת הרמ, מפקיעים אותה
  .תהיה רצינית

אפשר , שלא נאמר שליחותיהו דקמאי לענין הפקר בין דין) ה ועוד"ו ד"ל' בסוף סי(ת משכנות יעקב "פ שכתב בשו"ואע
  . כתחילה להפקיר במקום בית דין שבכל דורשכך תיקן הלל ל, ששמיטה שונה

ומן הסתם כוונתו , שכתב שרוב הפוסקים הצריכו בית דין המפקיע ממון) ג"קי' סי(החתם סופר נראה מוכל זה שלא כפי ה
  . שה' ודבריו יובאו להלן בהע, ע שצריך בית דין חשוב"גם למה שכתב בשו

שם (אגודה , )ג"י' ד סי"גיטין פ(ש "שכן כתב הרא" חשוב שבדור"פוסקים רבים יותר שצריך בית דין לשון ראשונים ו רפח
פ הגדול בדור ההוא לדעת רוב "עכ נןוהנה דבעי, ל"כתב ז) ג"קי' סי(והחתם סופר , )ב"מ' סי(ים של שלמה , )'ס' סי

 הא וזה הי"רב אמי ורד ד"מונא אלא בדהיינו טעמיה משום דלא אלימי לאפקועי ממכל מקום נראה לי  ,הפוסקים
אומדנא דמוכח כאלו ' אבל השתא וכו בשמיטת כספים והדיין הפקיע ממונו של לוה שלא מרצונו םנזהרי הבזמניהם שהי

   .ע אינה עושה את הבית דין חשוב או גדול בדור"וקבלת הרבים שכתב השו. ל"עכ, שלא תשמטני בשביעית ל מנתהתנה ע

ושם כתב שביטלו פרוזבולים שלא נעשו בבית ) א"ב פ"ח -ל "נראה שצ(ט "א הפנה לעיין במבי"ל הרמע) ו"סק(ך "שוגם ה
שזה יכול להיות בכמה בתי דינים ולא גדולים , והגדול לכאורה משמע שלא די כל בית דין שהמחום רבים בעיר, גדולדין ה
  .כל כך

ע שצריך שיהיה "כי החמיר כשו, תם סופר לא ערך פרוזבולולכן הח). ג"קי' סי(והחתם סופר , )כ"סק(מהתומים וכך פסקו 
ולכן , ואולי גם שאר בתי דין של הראשונים היו כמותם בכמה ערים, החשוב שבדור וסבר שבית דינו לא היה החשוב שבדור
עוד  כי הגדלות אינה נמדדת בכך שאין. ולאו דוקא יחיד בכל דורו, נקט שהיה פשוט להם שצריך להיות ראוי לכל דורו

ומן , רק הוסיף שיכול להיות כזה חשוב בכל עיר, ל"ע מהגדרת כל הראשונים והפוסקים הנ"לא שינה השו, ולפי זה. כמותו
  . הסתם לא יהיו באותה עיר כאלו גדולים שראויים לכל הדור

ן כדי לשרת את אם נבוא לדון בזמנינו שרבו בתי הדין והתלמידי חכמים מקימים את עצמם להיות בית די, נמצא לפי זה
לא יחשבו בית דין חשוב גם אם הצליחו להתפרסם ורבים באים לדון אצלם כי , הציבור וללמוד את עסק דיני הממונות

אלא רק בהתקיים גם התנאי הנוסף של חשוב שבדור שלפי האמור גם , סיבות רבות לפרסום ומשיכה לבית דין מסוים
  .ל כך הסמכות שהציבור גם הם נותנים להם שרבים המחום עליהםורק נוסף ע, ע גדלותם נקבעת מחמת חכמתם"לשו
גם הם לא העלו בדעתם , ואפילו בדור קודם שעוד היו גדולים כאלו). 'ז' ב סע"פ(א "א במשנת הגריש"כך כתב הגריש רפט

שהחתם סופר לא  רעט' כפי שנראה ממה שהובא בהע, שיכולים לעשות מעשה שכזה מפני שירד כחה וקרנה של תורה
  .החשיב עצמו כגדול דיו שנה אחת לפני שהתמנה כרבה של פרשבורג ונעשה רבן של כל הגולה

ע הקל שמן הדין לא צריך "שהשו רפז' ולכאורה זה לפי מה שפירשנו בהע, )'ז' ב סע"ג דיני פרוזבול פ"ח(ש "משנת הגרי רצ
יש לומר שדור , ולקרב לדעת החולקים שצריך שיהיה חשוב בדור. מפקיר ממון רק חשוב להסיר הזלזול בשמיטהבית דין ה

די להסתמך על בית דין שנחשב שבהרכב החשוב שבו יושבים , לכן כיום שאין לנו דיין שהוא גדול הדור בפסק, דור ודורשיו
  .מגדולי הדיינים

וגם חשיבות האחד צריכה להיות גורם , ל"ע הנ"בהרכב קבוע כלשון השו א נראה שלא התיר לכתחילה אלא"וגם הגריש
והמחום רבים עליהם , ל"ז) ח"י' סע(ע "כפי שנפסק בשו, שבכך מקבל בית דין כח הפקר בית דין, שהמחום רבים עליהם

  .ל"עכ, באותה העיר

אבל , לדון אצלם וסומכים עליהם והציבור לא המחה אותו עליהם שמשמעו שרבים באים, אבל יש לציין שמצוי רב גדול
או שבית הדין עומד על הדינים לבצע אותם ועוד נתונים , אם הרבים מעדיפים בית דין אחר כגון שבו כל השלושה מומחים
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  .ודן לרבים כדעה הראשונהבעירו 
זמני הלוהמינוי וקבלת

א שלושה לצורך פרוזבול בלבד תבי, תוכל קהילה שאין לה בית דין חשובל "לדעות הנע אם "צ  .קעו
קשה  אבל, תקיים בהם גם חשוב וגם המחוםוי, וימנו אותם כבית עליהם לענין זה, דיינים בקיאים בדין

הוא גם כי , במשך השנהינים דבקביעות לכל הלחדש מה שלא נכתב כי סתם המחום עליהם הכוונה 
  .ולא מינוי זמני, ונסיונם לגדלותםלבית דין קבוע וסימן 

לו נשמעים  שכולם

בבית דין של הרב המקומי שכל הקהילה נשמעת לויש מי שהקל למסור גם   .קעז
רצא

ויש מי שנראה , 
וב ומקובל בעיר והלוה קיבל אותו על עצמומדבריו אם הוא דיין חש

רצב
שציבור שלם אבל מציאות , 

כי תמיד יהיו כאלו ששומעים לרב רק במה , ישמע באופן מוחלט לרב אחד גדול כמעט שאיננה קיימת
ואיננו כיפתח שכולם נשמעו לו, שנח להם

רצג
. 

הדיוטות דין  בית

עשה כבר על ידי בית דינו של הלל כיון שההפקר נ, א אפשר למסור בפני כל בית דין"לדעת הרמ  .קעח
לכל הדורות

רצד
אחד מהם יודע הדיניםלפחות ובפשטות צריך שיהיה . 

רצה
הקלו ש םפוסקייש אבל , 

נהגו העולםוכך  בפני שלושה שאינם יודעים דיני פרוזבוללמסור גם 
רצו

שהורו שלכתחילה יש ויש , 

אוריאל          בנין

ולא , לפעמים הם הבית דין החשוב שבעיר, המנהגים וחוקים, כידיעה בעניני העולם שבין אנשים, רבים שחשובים לבית דין
  .הוא
שיש להסתפק אם מועיל למסור בפני שלושה דיינים  303עוד כתבו בשמו בשיח אמונה . ק"בשם הגרח 304ונה שיח אמ רצא

א הושיב שני תלמידי חכמים עם "שהחזו 310וכתב בשיח אמונה שיח אמונה . חשובים שאינם יושבים באותו בית דין
ולא הבנתי  ).ז"סימן ל(א "במכתבים מהחזו ש וואזנר למרות שלא היו דיינים בבית דינו כמובא בסוף דרך אמונה"הגר

והרי את אותם מופלגים או תלמידי חכמים , ל שהבאנו לעיל"ל והראשונים הנ"ל קולא זו שלא כלשון חז"מאין לגדולים הנ
לכן , א פסק להקל בכל בית דין ולא הצריכו חשוב אלא לחומרה בעלמא"ונראה שרק משום שהרמ. לא המחו רבים עליהם

  .האופנים הללו הסתפקו בכל
אסי והלוה מבני העיר יכול ' ד של רבי אמי ור"אם הוא דיין מקובל על כל העיר כב, ל"ז) ז"ט הי"פ(י קורקוס "הר רצב

, ד חשוב ויכול להפקיע ממונו"זה קבלו עליו לדיין חשוב כרבי אמי ורבי אסי הרי הוא כב שלוהשכיון  ,לכתוב פרוזבול
  .ל"עכ

  .ל"עכ, :)ה כה"ר(בדורו כשמואל בדורו  דכל בית דין חשוב בדורו ראוי להפקיע ממון דיפתח ,ל"ז) א"כ' סע(י "כתב הב רצג
שלדעה זו לאחר תקנת הלל לא צריך בכל דור הפקעה :) ו"גיטין ל(ן ואחרים על פי הגמרא "בשם הרמב )א"כ' סע(י "ב רצד

מ שטרנבוך "הגרו, )ד"קצ' א סי"ח(ל כך כתב לבאר בדברי מלכיאו. אלא ההפקעה מכח הפקעת בית דינו של הלל, חדשה
  .שנהגו לסמוך על כך) 'ח' ב סע"פ(ש "וכך כתב במשנת הגרי). ח"ג סימן תמ"ח(תשובות והנהוגות א ב"שליט
ונראה לי דיש להקל , )י בשם הפוסקים"טור וב(דכותבין פרוזבול בכל בית דין  ש אומריםוי, ל"א כתב ז"ברמח "י' סע רצה

  .ל"עכ, )הפוסקיםי בשם "טור וב( בזמן הזה

ונראה דעתו , רועי בקר שקיבלם המלוה על עצמו מקבלים מסירת פרוזבולשאף שלושה ) ט"שע' גיטין סי(כתב במרדכי 
, ד המפקיע ומפקיר ממון"שלא צריך ב' פירוש תוסויועיל ל, פרוזבולם בית דין לשלא צריך את דעת הלוה בשביל לעשות

ממסירת מודעה בפני בית דין כמו המסירה של המוצא מציאה ורוצה להוציא וכנראה סבר שתקנת פרוזבול אינה יותר 
שהמוצא בוחר שלושה ומודיע להם את רצונו לקבל את הפסד שכרו והוצאותיו ) 'א' ה סע"רס' סי(ע "הוצאות שנפסק בשו
  .כשמשיב את האבידה

כגדר בית דין הדן בכל חושן משפט וכפי  מסתימתו דהיינו בית דיןונראה , ד יכול לדון"א סתם לשונו וכתב שכל בי"וברמ
דאי איפשר דלית בהו חד דיודע סברות  ,אפילו הדיוטות, ל"שצריך שיהיה בו אחד גמיר ז) 'א' סע' ג' סי(א "שנפסק ברמ

ך "והש) ב"סק(ע "ופירשו הסמ. ל"עכ, )ש ריש סנהדרין"טור בשם אביו הרא(פסילי לדון , אבל אי לית בהו חד דידע, בדינים
] ב"סק' ג' מ סי"נתה[מבין לחלק בסברת הדינים אפילו אינו פירוש שיודע הדינים , שבקי בהלכות גם אם אינו סביר) ב"סק(

א שלא שייך גדר בית דין אם "וכנראה סבר הרמ, ולא תועיל קבלתו של המלוה בלי קבלת הלוה ממילא לא יועילו רועי בקר
   .הוא לא נמצא בעשיית הפרוזבול בפניהםלת הלוה וכי אז צריך גם את קב, צריכים שיקבלו אותם עליהם

ך ציין "ובש, כתב שגם המרדכי לא התיר אלא כאשר גם הלוה קיבלם על עצמו כפשטות לשונו שם) א"פ' ב סי"ח(ט "והמבי
  .ממילא קשה לחדש יותר מכך .לעיין בדבריו

ויש , ם על הפרוזבול יהיו בני תורהראוי שהשלשה שחותמי, ל"א ז"כתב בשם הגריש) 'ט' ב סע"פ(ש "במשנת הגרי רצו
ח "הרי אם אותם בני תורה או אפילו ת, ולא התבאר מה הועיל בחומרא זו. ל"עכ, להעדיף כמה שיותר תלמידי חכמים

  .ע"שאינם יודעים דיני חושן משפט ופרוזבול לא יועילו לדעת השו

א בפירוש נחלק "שכן הרמ, לא כן אינו בית דיןשאם , פ אחד מהם יהיה יודע"א גם כן צריך לכאורה שעכ"ולצאת דעת הרמ
  , שלא הזכירו שצריך בית דין רפא' והראשונים שהובאו בהע, מ"על המרדכי שהביא בד
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לעשות בפני בית דין חשוב דוקא
רצז

כבית דיןהמלוה יאמר שמקבלם ולא יועיל ש, 
רצח

. 
קהילתי דין  בית

גם אם רק מינו אותם אנשי הקהילה להיות להם לבית הדיוט יש מי שכתב שנחשבים בית דין   .קעט
גם לשאר דיני ממונות, הלוה מאנשי אותה קהילהבהם מי שיודע דינים כשאפילו אין , דין

רצט
. 

ב פהפרוזבול  על

ע צריך דוקא לכתוב פרוזבול"לשו  .קפ
ש

ל "אפשרות לכתוב את הנוסח הנא מי שאין לו "לדעת הרמו .
כיון שהקלו בשמיטת כספים שהיא , יכול לומר את נוסח הפרוזבול בעל פה בפני בית דין, ולמוסרו

שנתקנה רק כדי שלא תשתכח תורת שביעית, מדרבנן בזמן הזה
שא

ויש מי שהסתפק אם אפשר למסור . 
בטלפון

שב
בבית דין הדיוטות צריך ו, כתב שאם מוסר בבית דין חשוב לא צריך, ויש מי שחילק. 

אוריאל          בנין

אלא כל שהצטרפו , א לא צריך בית דין בגדרי בית דין בכל התורה שיהיה אחד גמיר"ואולי צירף לכך שמא גם לשיטת הרמ
והעדיף תלמידי חכמים כדי שיתקיים בהם מה שאמרו חכמים שאין שלושה הדיוטות שאין בהם אחד , ה הוא בית דיןשלוש
  .גמיר

שכתב בפירוש שמקילין שלא ) ח"ג סימן תמ"ח(תשובות והנהוגות א ב"מ שטרנבוך שליט"הגרויש ליישב על פי דברי 
ומשמע שסבר שיש לפרש את , ן בית דין של התרת נדריםאבל רמז שהוא כעי, להצריך בית דין כלל רק שלושה בני אדם

ומצאנו בית דין שאינם יודעים כלום וכשרים להתרת , א שהצריך בית דין שהוא המינמום הנקרא בית דין"לשון הרמ
כלומר  -דגמירי להו וסבירי , ל"ז) ב"ח סק"רכ' ד סי"יו(ך "נדרים כשרק מלמדים אותם והם מבינים כמו שכתב הש

לא ו, עמהם הלכות ומבינים ומשמע אפילו לית בהו חד דגמיר מעצמו אלא כל דגמרי להו אחרים וסברי מתיריןשלומדים 
דבדיינים אי לית בהו חד דגמיר ויודע סברות בדינים פסולים לדון דהתרת נדרים לאו דין ' ג' מ סי"בח דמו למה שכתבתי

  .ל"עכ, הוא כמו שיתבאר וזה הוא דלא כהדרישה בסימן זה

ד של "ומקילין טובא בעשיית פרוזבול לעשות גם בבי) ז"סימן ס(א "הרמ ל דבריהנה היום סומכים ע, ש שם"הגרמ ל"ז
, 'וכו בני אדם שיודעים שהפעולה היא שבזה נפקע החוב' רק כעין התרת נדרים בפני ג, ולא מצרכי אפילו בית דין, הדיוטות

וגם הלל גופא לדרא בתראה תיקן שיהני בית דין כפי , יהוו כבית דיןוכולם הוו שלוחי הגאונים שהתירו לענין פרוזבול דל
היינו לענין זה שאינם מזלזלים בשמיטה , א לכתחילה בני תורה"ולפי זה מובן מה שהצריך הגריש. ל"עכ, צורך הדור

  .שיד' בהעוכך נראה מכמה פוסקים שהקלו בבית דין קרובים כפי שיתבאר להלן . שכאילו בדברים בלבד מפקיעים אותה

ולכן מסתבר שגם כאן לא הקל , שהקל למסור גם בפני בית דין קרובים אבל רק בדיעבד ' א הבאנו להלן בהע"וגם מהגריש
  .ז לא הצריך לכתחילה כאן אלא תלמידי חכמים"ועכ, אלא בדיעבד

א כדי לכלול אפשרות זו של בית דין חשוב "גם הגריש. רצאו רפב' א שהובא בהע"הג החזווכמנ, כן כתב בדרך אמונה רצז
פ באופן זה שאפשר לתקן "נראה שסבר שעכ, המציא לשלב את נוסח המסירה בפני עדים שמודיע שמסר בפני בית דין חשוב

  .ותבקל כך ראוי לעש
  .כי לא מועילה קבלה של צד אחד מהנוגעים בדבר דהיינו המלוה בלי הצד השני דהיינו הלוה רצח
יושבי קרנות  שלושהאפילו , הו אם המחום רבים עליהםמי, ל"כתב לענין הגדרת בית דין הדיוט ז) ג"סק' ג' סי(ך "ש רצט

ולסימן , שמדבר במינוי הדיינים בעיר' לסימן ח ומהפנייתו. ל"עכ, 'ב סוף סעיף א"וסימן כ' כדלקמן ריש סימן ח, כשרים
, נראה שלא התיר אלא כלפי אנשי אותו מקום שהתקבלו עליהם, ב ששם מדובר בדיינים שהתקבלו על ידי הצדדים"כ

  .למסור בפניהם רק אם הלוה מאנשי אותו מקום שקיבלו אותם עליהם, ממילא גם לענין פרוזבול יש להקל
מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו  גופו של פרוזבול זה, ל"ע ז"ט בשו"י' סע ש

, ע לפרוזבול הוא בכתב"הרי שהאופן היחיד המוזכר בשו .ל"עכ, והדיינים או העדים חותמים מלמטה, כל זמן שארצה
יא חלק מהקולא של תקנת הלל כמו שסיכם וה, ובתלמידי חכמים בלבד הקלו. שנכתב ונחתם על ידי עדים או בית דין

ד "הב ןצריכי ואין יןדית דברים לבסגי במסירת  ,דרבנן מן הזהבזששביעית  ןח היודעי"דת, ל"ז) ג"קי' סי(בחתם סופר 
אלא  ,ד שמוסר להם חובותיו"די בהודעה לב ימשמע מזה שמעיקר הדין לא הו ,ם"הרמב ו שכתבכמ]ו[ל ושיכתבו הפרוזב
ח דסגי באמירתם "מקילין לתמן הזה אלא שבז ,שטר ההוא עושה ההפקעהל ה"ר ,ל וכרתיווסח הפרוזבדוקא כתיבת נ

  .ל"עכ, ד מבלי שיכתבו הנוסח בשטר"לב

 תלמידי חכמים שהלוו זה את זהא שסבר שמועיל בעל פה כפי שיתבאר להלן הוא ממה שנאמר בגמרא ש"וגם מקור הרמ
וגם . משמע שלא למד משם להקל יותר מכך, רק בתלמידי חכמים) 'כ' סע(ע "ואת זה כתב בשו, מוסרים דבריהם זה לזה

, ולא מועילה מסירה של כל אדם בעל פה, י הביא שיש שסברו שזו קולא רק בתלמידי חכמים שיודעים ענין השמיטה"בב
  .דיןשיכול רק למסור בפני עדים את מסירתו לבית ) ז"ט הי"פ(ם "י קורקוס בדעת הרמב"סבר גם הרכפי שו

, )טור(ואין צריך פרוזבול , ומהני, ית דיןי יוכל לומר דבריו בעל פה לפני בדכל אדם נמ ויש אומרים ,ל"ז א"ברמ' כ' סע שא
את לשון מוסרני שפירושו מסרתי דברי ולא כתבתי כי רב נחמן תיקן שלא צריך כתב ) ב"ק כ"ס(ע "וכך פירש הסמ. ל"עכ

  .פרוזבול
שצריך דווקא אמירה  שא' כנראה חשש לדעת החתם סופר שהובאה לעיל בהע, ק"שם הגרחב 315כך כתבו בשיח אמונה  שב

כי שמא גם היא אמירה בפני בית דין שכן אין דין קול שלו , אולם החתם סופר לא שלל אמירה כזו בטלפון. בפני בית דין
   .ל בפרוזבול שיגרע מאודיתא"ולמה יחמירו חז, בטלפון לא תועילאודיתא וכי אם יאמר קנין . דווקא ולא קול חשמלי

ל שיהיה במעשה המסירה שלא יזלזלו בשביעית כמו "וכנראה סבר שאולי לחומר חשיבות ידיעת ענין השמיטה שרצו חז
ם שיתבאר ואין ראיה ממוסר בפני עדי, שמא גם יצריכו דווקא שיעמוד בפני הדיינים, ם לענין בית דין חשוב"שכתב הרמב
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שיכתבו
שג

, בפרט כיום שמוסרים בפני בית דין, לסמוך לכתחילה על מסירה בעל פהאין להקל לכן  .
בנוסח המסירה שלא ידעו איך  טעויותגם ימנעו ו ,ספיקותולצאת ידי  ואפילו שאינם יודעים הלכות

לומר
שד

. 
הממון מפקיעה האמירה האם

, ת הפרוזבול נחשב שבית דין שלפניו מפקיעים החובבשעת מסירע "השויש שפירשו שלדעת   .קפא
מודעהכעין  והם רק מקבלים את האמירה, אין בכחם להפקיעא "ולרמ

שה
את החוב  והלל כבר הפקיע .

כל שהוא בפני בית דיןאת דברו יאמר המלוה לכש
שו

.  

אמירה בלי כתב  מסירת

יש , ממון מצד עצמםהין להפקיע דבית שאין בכח א "לרמ קפא לפי האמור בסעיף יש מי שסבר ש  .קפב

אוריאל          בנין

ושוב ראיתי . וכן אין ראיה ממוסר על ידי שליח כי שליח כמותו, כי מוסר להם שכבר מסר בפני בית דין, קפד להלן בסעיף 
ואם כך אולי גם הוא . א שלא תועיל זכיית פרוזבול לאחרים"שמשום כך חשש הגריש 654ש "שכסברא זו כתב המשנת הגרי

  .פק שיועיל אם ימסור את הפרוזבול בסקייפ ווידאו שרואה את בית הדין והם רואים אותולא יסת

אלא , ואין זה כגילוי דעת והוכחה בעלמא, ד"כיון שהמסירה היא לבי, ל"וז, אבל ממכון שיח אמונה השיבו לי שספיקו אחר
ולא , שזה בגדר מסירה, הם ממשל שמועיל רק כשאמר ל"י, ד היא רק כשמסר להם"התקנה שנחשב כחובות שבידי בי

ואין לנו אלא , באופן שמדבר בטלפון שאין כאן מסירת החוב להם באופן ממשי אלא רק יש להם הוכחה והשערה על רצונו
ל שלא "באמת גם שם י', ומה שכתבתם וכי אודיתא וכו. ל הסתפק בזה"נ קרליץ זצ"ושמענו שגם הגר. מה שתיקנו חכמים

אבל אם האודיתא , ורק לסוברים שמועיל מטעם נאמנות מסתבר יותר שמועיל, נאה חדשהמועיל לסוברים שהיא הק
, ולא על גילוי מילתא בעלמא, נ כאן הנידון על יצירת דבר חדש"וה. ל שלא מועיל אלא כשמסר לו ממש"צריכה ליצור קנין י
כי שם עצם , א"מהגריש 345ה וכמובא בהער, כ כשממנה שליח מספיק גם להודיע לו בטלפון"משא. ולכן יש להסתפק

ד לומר שמעשה הדיבור בפני בית דין "ובאמת חידוש גדול הוא לענ .ל"עכ, ורק צריך להודיע לו על כך, צ בפניו"המינוי א
  .ד יותר יש לדון מצד הטעם הראשון שכתבתי"לכן לענ. מאשר דיבורו דרך טלפון, בקולו הוא יותר מסירה ואודיתא

אבל בפני שאר בתי , כתב שמועילה מסירת דבריו בעל פה רק בפני בית דין חשוב) ה פרוזבול"ד: ז"גיטין ל(א "בריטב שג
ובמסירת מילי סגי לן כרבנן דבי רב אשי ולא כמותם ממש אלא גדולים בדורם אבל , ל"ז. דינים צריך לכתוב פרוזבול

בדעת ) ז"ק נ"ס(וכן כתב בתומים ). 'ל 'שביבי אש סי(א "א שטרן שליט"הביא דבריו הגרש. ל"עכ ,ד סגי"בפרוזבול כל ב
  .כתב שלכתחילה יש לכתוב )ו"א ס"כלל כ(חכמת אדם . ל"ע הנ"ם שהובאה בשו"הרמב

וכאמור , א לא כתב אלא שיש אומרים שאפשר בעל פה"וגם הרמ. כתב שלכתחילה יש לכתוב )ו"א ס"כלל כ(חכמת אדם  שד
שרצה להסיק מכך שמותר :) ח"ק י"מו(והביא גם מהחשק שלמה . זה האריך בצדדים בענין) 'ל' סי(ובשביבי אש , א"לריטב

א סבר שאין זה אלא משום שלמרות "ש שהגריש"וכתב עליו הגרא, לכתוב פרוזבול במועד שזה הכרח לכתוב את הפרוזבול
  . כיון שעיקר התקנה היתה לכתוב פרוזבול עדיין לכתחילה צריך כתיבה, שהקלו בתקנתם למסור בעל פה

ובפרט שבכתב שהוא טופס מסודר שיסדרו , ירוצים נאמרו בענין לכן ראוי שלא להכנס לספיקות כשיכול בקל לכתובועוד ת
וכל שכן שאפשר להכניס בכתב נוסחאות , בית הדין ימנעו טעויות שעלולות לקרות מאמירה לא נכונה של המוסרים

וכך , לכן ודאי זה מנהג מוכרח לכתוב, ע"לדעת השו משופרות כעין הנוסח המשולב של מסירה בבית דין חשוב שמועילה גם
  . נוהגים למעשה לכתחילה לכתוב דוקא

  . שנידון זה תלוי במחלוקת אם צריך שבית דין זה יהיה בכחו להפקיר ממון) ה והנה"ג ד"קי' סי(כך כתב בחתם סופר  שה

הפרוזבול שכך יכול כל אדם  את נוסחיאמרו זה לזה די להם שתלמידי חכמים ש שאם למדים ממה שאמר רב נחמן
ובכך החוב מופקע הקלו שדי לו במסירת דברים בעלמא  ,מרות שלא פטרוהו מלמסור לבית דיןנמצא ל, מישראל לעשות
  .ע"זה של תלמידי חכמים שנפסק בשו בהמשך לדין) 'כ' סע(א "ברמוכך פסק , מדין שמיטה

ך למסור את דבריו בפני בית דין חשוב כדי שיפקיר ויפקיע שצרי ם"כרמבשהחתם סופר פירש שסבר  )ח"י' סע(ע "שואבל ל
  .רק לתלמידי חכמים שיודעים ענין השמיטהבאמירה בעלמא היא קולא ה, את החובות שנמסרו לו

היינו , מיש אומרים שאפשר למסור דבריו בפני עדים שנלמד ממסירת התלמידי חכמים) א"כ' סע(ע "ומה שהביא בשו
  .י בית דין ממש ואפשר מסר להם בכתבשאומר להם שכבר מסר בפנ

לכן הקילו בכל בית דין חשוב , ל"זבשם הראשונים ) ח"תמ' סי(ובתשובות והנהגות , )ד"צ' א סי"ח(דברי מלכיאל  שו
כ הקילו עוד שאפילו "ע, כ בפזורינו ובגלותנו שגם זה קשה להחזיק"אמנם ראו אח, ומוסמך בעירו ושלוחי דקדמאי אינהו

וגם , וכולם הוו שלוחי הגאונים שהתירו לענין פרוזבול דליהוו כבית דין, דיוטות סגי ליהוי כבית דין ומועילה' יאמר בפני ג
  .ל"עכ, הלל גופא לדרא בתראה תיקן שיהני בית דין כפי צורך הדור

, כבית דיןל הורה לעשות הפרוזבול לפני רב המקום שכחו אלים טובא ו"א זצ"ורבינו החזו, ל"ועוד הוסיף בדרך אמונה ז
שלושה בני סגי למסור פרוזבול לכל , אבל בשעת הדחק ובדיעבד כשאין עצה, כ ודאי ראוי ליזהר ולהשתדל כן לכתחילה"וע

ת משכנות "פ שכתב בשו"ואע .ל"עכ, ליהוי זכר לשמיטה בזמן הזהוהם שלוחי דקמאי לקיים מצות שמיטה ופרוזבול , אדם
שכך תיקן הלל , אפשר ששמיטה שונה, ר שליחותיהו דקמאי לענין הפקר בין דיןשלא נאמ) ה ועוד"ו ד"ל' בסוף סי(יעקב 

  .לכתחילה להפקיר במקום בית דין שבכל דור

ועיין לעיל  .משמע שכח בית דין פועל מחדש בכל שמיטה, אבל לפי הראשונים שאמרו שעל ידי הפקר בית דין נחשב כגבוי
, רק בית דין חשוב, ע לא צריך בית דין הראוי להפקיר"א הבין שגם לדעת השו"שהגריש, ש"ה ממשנת הגרישנרא רפז' בהע

  .ופירשנו הטעם כדי שלא יזלזלו בשביעית
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דוקא שהמלוה יאמר מסירת החובות בפני צריך לקיום התקנה ושיופקע הממון פ "להסתפק שמא עכ
אחרתולא על ידי שליחת כתב לבית הדין או כל הודעה , אמירה חשובהבית דין שזו 

שז
גם לשיטה אבל . 

חלק מהקולא של הלל שבית דינו הפקיר הממון לכל מי שיגלה כמועילה יתכן ששליחת כתב לבית דין זו 
 .דעתו בכך

בלי ספקאו יחתמו על נוסח פרוזבול ששלח המלוה יועיל , יכתבו פרוזבולואם בית הדין 
שח

.   

פרוזבול"נפק בגדר מ

בנידון אם פרוזבול פועל באמירה או מינוי שליחות נתלו נידונים נוספים אם מועילה שליחות לבית   .קפג
  .צו בסעיף ואם מועיל פרוזבול של קטן , ריט הלן בסעיף דין ל

עדים  בפני

 מסרתי לבית דין"בלשון זו א כתב שיכול למסור את דברי הפרוזבול בפני עדים שמודיע להם "ברמ  .קפד
. "'מסרתי וכוואמר ' איך שבא לפנינו וכו אנו העדים מעידים"והם חותמים " שכל חוב שיש לי שאגבנו

ולא צריך דווקא לעמוד בפני בית הדין
שט

מועילה מסירה בעדים אינהשויש הסוברים . 
שי

ולהלן . 

אוריאל          בנין

 ןצריכי ואין יןדית דברים לבסגי במסירת  ,דרבנן מן הזהבזששביעית  ןח היודעי"דת, ל"ז) ג"קי' סי(דעת החתם סופר  שז
 ,ד שמוסר להם חובותיו"די בהודעה לב ימשמע מזה שמעיקר הדין לא הו ,ם"הרמב ו שכתבכמ]ו[ לוד שיכתבו הפרוזב"הב

ח דסגי באמירתם "מקילין לתמן הזה אלא שבז ,שטר ההוא עושה ההפקעהל ה"ר ,ל וכרתיואלא דוקא כתיבת נוסח הפרוזב
ד "דוקא אמירה לפני ב נןאפשר דבעי כ"וא ,איסור שמיטה ]ה[פקיעכ האמירה היא מ"וא ,ד מבלי שיכתבו הנוסח בשטר"לב

א "טין עיג' תוסוכמו שכתבו  ,שאם יכתוב לא חפצתי לקחתה לא מהני ,ואותה האמירה היא פועלת ההפקעה כמו בחליצה
אבל מעלתו , ויועיל כאלו אמרם ד ויכתוב דבריו"היינו אם יעמוד לפני הב ,היכי דמהני לוועוד אפי .'ה והא וכו"א ד"ע
  .ל"עכ, ד פשיטא שלא יועיל"ועכשיו בבוא הכתב לב ,ד לא הועיל"ביתו ואז בשעת כתיבה שלא בפני בכן ב תבכ חיהשי

שכן , אולם נראה שלא התכוון החתם סופר להביא ראייה מחליצה שצריך אמירה כמו ששם לא מועילה חליצת אילם
ו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו מקח, או מי שנשתתק, אילם ששומע ואינו מדבר) ח"י' ה סע"רל' סי(ע "מפורש שבשו

א "וציין לכך גם הגר. ל"עכ, או יכתוב בכתב ידו, והוא שיבדק כדרך שבודקין לגיטין, בין במטלטלין בין בקרקע, קיימות
וגם התוספות שהפנה החתם סופר אליו . על הדין שחרש אינו מצווה בכתב לכתוב עבורו גט) 'ג' כ סע"ק' ע סי"אבה(ע "בשו

ועל כרחך כל ספיקו של החתם סופר . י שם"וכן הוא ברש, כ בחליצה שנאמר בהם ואמר ואמרה"י גזיהשציין כתב שזוה
  .כיון שמצאנו מקומות שהתורה הקפידה בכך, ל נאמרה כעין דאוריתא בחליצה באמירה דוקא"הוא שמא תקנת חז

אלא שבא להודיע לנו  ,א יועילד פשיטא של"ועכשיו בבוא הכתב לב, ל"נהג כך למעשה ז, החתם סופר שעורר ספק זה שח
, ההוא מפקיע איסור שביעית פרוזבולה המבלי שנכתוב אנחנו פרוזבול ויהיעל כן אי אפשר , פרוזבולרצונו וחפצו לעשות 

  . ס עשה פרוזבול רק מדין שליחות לאחר שגילה דעתו שרוצה שיעשו לו פרוזבול"ומשמע שהחת. ל"עכ
אני מוסר  ,כי יכול לומר אפילו שלא בפניהם, אם המלוה בעיר הדיינים או לא ואין חילוק בין, ל"א ז"ברמ' כ' סע שט

שאפילו ) ב"י ה"שביעית פ(והוא על פי הירושלמי  .ל"עכ, )פ השולח"מרדכי ס( לוניתשטרותי לבית דין פלוני שבעיר פ
ל שיכולים להעיד על "וכך הביא גם בבדק הבית גם את הדעה הנ. ופירשו שהכוונה שהבית דין ברומי, עומדים ברומי

  . מסירה בבית דין שבמקום רחוק

ו "פט] ג"פיסקא קי[דברים פרשת ראה (י ברצלוני דייק את לשון הספרי "בשם הר) ז"ק י"ה ס"מ' שע(אבל בבעל התרומות 
תמים והדיינים חו ,מוסרני אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה )'ג' פס

ולא שנא כתיב בלשון דיינים וחתימי סהדי ולא שנא כתיב בלשון סהדי דמסהדי מאי דאמר לדייני ' וכו העדיםלמטה או 
ובפשטות הלשון מדובר באותו אופן  .ל"עכ, וכדאיתא בפרק השולח הדיינים חותמין למטה או העדים, וחתימי סהדי כשר

שלכן סיים , ולא שהודה בפניהם שמסר לבית דין במקום אחר, ית דיןשהעדים המעידים ראו שמסר דברי הפרוזבול בפני ב
  .שלג' ת שיובא בהע"וכך מפורש בר. בספרי והדיינים חותמים דהיינו שמעשה זה היה בפניהם

נים שבמקום פלוני שכל חוב שיש מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני הדיי ,זה גופו של פרוזבול, ל"ז) ט"י' סע(ע "וכך נפסק בשו
, ולא הזכיר את הדין שמעידים על בית דין רחוק .ל"עכ, חותמים מלמטה העדיםוהדיינים או , לי שאגבנו כל זמן שארצה

ע אם "לכן צ ,ע שהזכיר דעה שאפשר שעדים יעידו נכתב בה שמעידים על מה שראו כפי שיובא להלן שם"וגם לשון השו
  .ע"דעת השואפשר לסמוך להקל בכך ל

ע אינו "וחושש שלא תועיל השליחות גם לדעת השו, שאם גם שלח שליח לבית דין עם כתב פרוזבול שפד' ועיין להלן בהע
  .צריך להחמיר יותר מלמסור גם בפני עדים

וכך נהג , וזבול במסירה לעדיםמשמע שסידרו שטר פר) א"ש' א סי"ח(ט "כתב שמהמבי) ה"פ' ב סי"חי(ובציץ אליעזר 
  .ע יוסף לסדר כך כדי שלא יצטרכו כל העם לבוא לפניהם"ולכן סידר גם הוא עם הגר, החקרי לב

על שראו את  ת ובעל התרומות משמע שהעדים מעידים"שמלשון ר שלג' ויתבאר יותר בהע שט' כפי שהתבאר בהע שי
  .ולא ששמעו את הודאת המלוה בפניהם שמסר, מסירת הפרוזבול לבית דין

יש ו, )ה"ק ע"ס(פאת השלחן בבית ישראל , )מ"סק(שצריך דוקא למסור בפני בית דין בהם האורים  פוסקים שסברויש מה
' ע כפי שהובא בהע"בדעת השו וכך כתב החתם סופר לפרש גם .)ג"סק(ש "הובא בפת) ג"קי' סי(סופר החתם לדון גם בדעת 

  .שה
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 .יתבאר איזו היא הדרך הראויה לעשות את הפרוזבול למנהגים השונים ר ו קצט  פיםבסעי
ביה וקרובים"כשרות  ד

בית הדין חייב להיות כשר  .קפה
שיא

ומשמע גם שלא יהיו קרובים למלוה וללוה, 
שיב

ויש מי שהסתפק , 
בכך

שיג
אבל אחרונים רבים כתבו שיכולים להיות קרובים לבעלי הדבר, 

שיד
ונראה שטעמם שצורת , 

התקנה לדורות היתה רק שיודיע רצונו למסור חובותיו
שטו

שאין רצונו והתחדש שמועיל אפילו שידוע , 
ויש להקל בדרבנן, באמת למסור בפועל את השטרות

שטז
אבל לא כשהחוב נוגע לאחד הדיינים שאז הוא , 

בעל דבר
שיז

ואם מוסר בעדים צריכים להיות כשרים .
שיח

. 
קרובים דיינים  קבלת

לשיטות שצריך שלא יהיו הדיינים קרובים לא די בכך שהמלוה יגש לבית הדין לקבל אותם על   .קפו

אוריאל          בנין

והמרדכי חולק עליו , ד"דאין מועיל כי אם בפני ב) פ"ש' גיטין סי(יחיאל במרדכי ' וכן דעת ר, )א"ק כ"ס(ל התומים "וז
ן בפרק "אמת מדברי הרוב. ]ופירש אפילו הדיינים ברומי[ דקאמר אפילו נתונים ברומי) ב"י ה"שביעית פ(מדברי ירושלמי 

כל סרני לכם והא אין שטרותיו בידו מנראה דמפרש דאפילו נתונים שטרות ברומי ואמר מו) ה פיסקא"ד: שם יח(השולח 
דהיינו שאין ראיה שאפשר . ל"עכ, ע"ולכן דין זה צל, וכן באמת לשון נתונים יותר מסתבר דקאי על השטרות, מועיל מקום

  .ית הדיןלמסור בפני עדים שלא בפני ב
  . ל"עכ, באותה העיר והמחום רבים עליהם, ויודעים ענין שמיטה, דהיינו שלשה בקיאים בדין ובענין פרוזבולל "ז שיא
, )ט"פ' סי(ת נטיעה של שמחה "כך פסקו בשוו, אינו נכתב אלא בבית דין חשוב, )ח"י' סע(ע "השוזה פשוט לדעת  שיב
  .כתב להחמיר בכך) ח"פ' מיעית עשב(ובאור לציון ) ח"קי' עמ(ת שאלי ציון "ובשו
ונראה . קלואו שמא בדרבנן ה, הסתפק בקרובים ללוה אם פסולים כיון שעל ידם בא חוב ללוה) ג"ק כ"ס(התומים  שיג

או שמא בכלל , שמא המסירה צריכה להיות אמיתית ככל שניתן, היא רק פעולה חצוניתהמסירה כוונתו גם על צד ש
שביעית דרבנן שמא משום שרק ו .בפועלשאין מדקדקים בהלכות בית דין הגובים ממון  ול גםהקולא שדי לומר שמוסר כל

אינם  ונראית כוונתו שהוכיח מכך שבית דין. ל"עכ, ע לדינא"וצ' וכו דהא מוסר סתם כל חובותיו, ל"זרבנן הקילו בד
  .שאין להם תפקיד רגיל של דינייםסימן , בודקים ובוחנים כל חוב

והמוסר , ל"משמע שלא מועיל רק במסירת שטרותיו שעדיפה ומועילה יותר מפרוזבול ז )ז"מצוה תע(אבל מהמנחת חינוך 
. הדיוטים סגי לוד אפי"או בכל ב ,ד סמוכים ככל דבר של תורה"אינו מבואר אם צריכים ב התורהד שהוא מ"שטרותיו לב
קרובים בית דין  ם כןיש לספק אפשר דגו ,הדיוטות סגי ולא הביא ראיה לדבריו' שכתב אף בג ל התרומותוראיתי בבע

ונראה כוונתו בקרובים בדומה לדין מתנה  .ל"עכ, ע"ד כדין תורה רק שלשה סגי בכל שלשה וצ"כשרים כיון דאין צריך ב
ע מה שכתב כיון שהתירו בהדיוטות משמע שלא צריך "וצ .בפני בית דין שאמרו בענין המוציא הוצאות להציל אבידת חבירו

  .הרי בית דין הדיוטות גם הן בית דיןו, בית דין
ז "ס' סי(ש "בשם מהריק) ד"ל ע"מ דף ר"ק' י סי"ח(וכן כתב במנחת יצחק , )ז"מצוה תע(לכך נוטה דעת המנחת חינוך  שיד
, ת שמיטת כספיםידבדברים לבד נדח) ז"י הכ"פ(ם "וכתב סברתם כלשון הרמב, )ד"ק כ"ז ס"ס' סי(ובפנים במשפט , )א"סל

ת התעוררות תשובה "כ בשו"ושכ ,ובספר חזון עובדיה על פרוזבול דבריהם) 'אות ו' ו' מ סי"ג חו"ח(א "ת יבי"ווכן הביא בש
וכתב שם בפרט כיון שפרוזבול הוא הפקר בית דין ואינו דין שלכן , )ח"רפ' ט סי"ח(ובשבט הלוי , )'ג אות ב"כ' סי ב"ח(

כיון , מכשירים בית דין קרובים שאינם כשרים להיות בית דיןוכך כתב בערך שלחן ש, התירו לכתוב פרוזבול גם בלילה
  .ים אלו ראיתי בגליון עלון המשפטשיטות אחרונ). א"קכ' סי(ת יפה נוף "ושכן כתב בשו, שאינם פועלים לברר האמת

י בשם "טור וב(דכותבין פרוזבול בכל בית דין  ש אומריםוי, ל"ל וכתב ז"ע הנ"שנחלק על השו) ח"י' סע(א "ולדעת הרמ
כיון שכאמור המסירה אינה אלא , ול בפני קרוביםפרוזבאפשר שיקל גם ב .ל"עכ, ונראה לי דיש להקל בזמן הזה, )הפוסקים

ולגבות חובו בפני , שהרי יכול למסור לבית דין אחד, )ב"ג סק"כ' ב סי"ח( תשובהוכן כתב בספר התעוררות . אמירה בעלמא
  .דינוהרי שאינם פועלים לדון , בית דין אחר

וכן , ל"ז זצ"א עובדא מאביו הגרש"ש אוירבך שליט"בשם הגר) ב"כ' סי(יטת כספים שבבי אש בספר שמעל דרך זו כתב ו
  .ל שיש לומר ששוה דינו לדיני התרת נדרים שקרובים כשרים"ש וואזנר זצ"דעת הגר

ומקילין טובא בעשיית ) ז"סימן ס(א "הרמ ל דבריהנה היום סומכים ע, ל"ז) ח"תמ' ג סי"ח(וכך כתב בתשובות והנהגות 
עים בני אדם שיוד' רק כעין התרת נדרים בפני ג, ולא מצרכי אפילו בית דין, ד של הדיוטות"פרוזבול לעשות גם בבי

וכולם הוו שלוחי הגאונים שהתירו לענין פרוזבול , )כמו בהתרת נדרים(, ומועיל' וכו שהפעולה היא שבזה נפקע החוב
  .ל"עכ, גם הלל גופא לדרא בתראה תיקן שיהני בית דין כפי צורך הדורו, דליהוו כבית דין

 . כשם שהרוצה להוציא הוצאות להשיב אבידה של חבירו ולקבלם חזרה יכול להתנות בפני בית דין ולקבלם שטו
  .כן המנהג דלא מדקדקין בזהשול כתב שאפשר להקל "י הנ"במנח שטז
רצה לומר שלדיין , כי אז הדיין בעל דבר, הדיינים חייב למוסר כתבו שלא יהיה אחד) ח"מ' סע(ש "במשנת הגרי שיז

  .יהיהעניןשלא לגבות את החובות שנמסרו לו שבהם גם החוב שהוא בעצמו חייב
שאם המוסר בפני עדים שמעידים עליו שמסר אי אפשר שיהיו , )ב"ג סק"כ' ב סי"ח( תשובהוכן כתב בספר התעוררות  שיח

  .קרובים
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ויכול להתנות זאת בשעת ההלואה, לא בהסכמת הלוהעצמו ככשרים א
שיט

ונחלקו הפוסקים אם מועיל . 
שיקבלם עליו כבית דין חשוב

שכ
. 

הנסיכום מהמחלוקת :ל"ההשלכות

פה בעל  מסירה

עיקר ההפקעה נעשתה כבר על כיון ש, האם לקבל גם מסירה של הפרוזבול בעל פה לבית דיןנחלקו   .קפז
  .דנו שמא צריכה להיות דוקא בפני בית דין חשובשדי באמירה ולשיטה זו  .ידי בית דינו של הלל

 קרובים

 . יש מי שרצה להכשיר גם דיינים קרובים  .קפח
בלילה פרוזבול קבלת

לכתוב פרוזבול בלילהשסברו שאפשר על דרך זו יש מי   .קפט
שכא

 . 
הדיינים  מספר

יש מי שהקל בשני דיינים  .קצ
שכב

ואין לסמוך על כך, 
שכג

 . 
מומחה  יחיד

יועיל רק אם הלוה קיבל , ולדעה שצריך בית דין שכוחו להפקיר ,מומחהיחיד מסתבר להקל ב  .קצא
עליהם לכל עניני ממוןקיבלוהו או שבני העיר , אותו עליו ככזה

שכד
ע שיתכן שלא הצריך דוקא "וגם לשו .

כיון שהצריך בית דין חשוב אי אפשר לכלול בהגדרה זו את היחיד , ד שמפקירים בעצמם ממון"ב

אוריאל          בנין

שאם מוסר שלא בפני בית דין מועיל רק מצד שיכול לומר ללוה קיבלת על עצמך גם ) ט"שע גיטין(כ המרדכי "שכ שיט
  .משמע בלי קבלת הלוה לא היה יכול למסור בפניהם על דעת עצמו, שלושה רועי בקר ונאמן בכך

חיאל י' בשם ר) ה עוד הקשה"ב ד"ל' ב סי"ח(ש "שמועילה קבלתם וכן כתב מהרח) 'ט' ח סי"כלל ק(ש "לשון הרא שכ
שאם כך לעולם יטען המלוה שהלוה קיבל את בית הדין , ף ועוד ראשונים נחלקו וסברו שלא מועילה"וכתב שהרי. במרדכי

  .כבית דין הגדול
והביאו להלכה , אינו דיןכיון שנכתב בלילה ש )ה"ט אות כ"הגה( שק שלמהוהביא דבריו הרב ח ,בערך שלחן ש"מהריק שכא
וכן יוצא מסברתו של הבית אברהם הובא  ).ט"חלק ו סימן ל(ת ציץ אליעזר "שווב) מ"י סימן ק"ח(ת מנחת יצחק "שוב

  .א שעדיף לכתוב ביום אבל אפשר להקל"כתבו בשם הגריש 324ובשיח אמונה . צריך דיינים כשרים בר שלאג שס"בכנה

' ם אותו בלילה כמו בסיוספיקו אם לדמות פרוזבול לשטר שאין מקיימי. הסתפק בכך )ח"י' ט משמיטה הל"פ(אור שמח וב
דפרוזבול ) ד"י מ"שביעית פ(מ "ם בפיה"והביא שכן נראה מלשון הרמב, כיון שתחילת דין אין עושים בלילה' ד' ו סע"מ

  .ל"עכ, )ב"א ע"כתובות דף כ(כמו בקיום שטרות , עד נעשה דיין ברי סופריםדהוי ד
שלושה כי סבר שצריך שלושה דיינים להפקר בית דין כתב חותמים ) ב"כ' סע(כתב שנראה שהטור  )ח"ק ל"ס(אורים  שכב

וכן , לענין פרוזבול וא הדיןה, מו לענין ביטול גט סגי בשניםוסבירא להו כ, דעת רוב פוסקים, ל"אבל אחרים נחלקו עליו ז
ם שניים אבל כיון שג, )מ"סק(נראית כוונתו שאמנם צריך למסור בפני בית דין וכפי שהכריע באורים  .ל"עכ, נכון לדינא

  .מאחר שנפסק שלא צריך בית דין שמקירים ממון, נחשבים בית דין אפשר למסור בפניהם
שאינם מועילים אלא ) א"סק' ג' סי(וביאר בתומים , כיון שגם הסוברים ששניים נחשבים בית דין נקראו בית דין חצוף שכג

וכנראה לא הקל כאן אלא . ולם אינם סמוכיםויותר נטה לומר שאפילו בדיעבד לא הכשירו אלא בסמוכים וכיום כ, בדיעבד
והכל נוהגים למסור רק בפני , פ חידוש הוא"ועכ, כי אינו דין גמור רק כעין מסירת מודעה כפי שכתב גם בנוגע לקרובים

  .שלושה
אבל שונה דינו של פסק דין , ן של יחיד מומחההאם מועיל פסק די קמט ש כמובא לעיל בסעיף "אמנם הסתפק מהרח שכד

  . אין לו כח של הפקר בית דיןאבל , שייך גם ביחיד מומחה שקיבלוהווזה כגבוי שהחוב יחשב כי פסק דין עניינו , מפרוזבול

העיר אסי והלוה מבני ' ד של רבי אמי ור"אם הוא דיין מקובל על כל העיר כב, ל"ז) ז"ט הי"פ(י קורקוס "פ שכתב הר"ואע
, ד חשוב ויכול להפקיע ממונו"זה קבלו עליו לדיין חשוב כרבי אמי ורבי אסי הרי הוא כב שלוהשכיון  ,יכול לכתוב פרוזבול

  .יש לדייק בדבריו שרק כשהלוה קיבל אותו עליו. ל"עכ

ו להפקיר אינו יכול להפקיע א] בלי שהתמנה מריש גלותא[שסתם מומחה  )'א' ה סע"רס' סי(כתב בחכמת שלמה אכן ו
מכאן הוציא הלכה שהרוצה להוציא הוצאות להשיב אבידה שצריך א "ד[. ואף לא בית דין הדיוטות, ממונו של אדם

  ].אינו יכול עשות זאת בפני יחיד מומחה, להתנות בפני בית דין

דין  לאותם הראשונים שהצריכו בית, ת מסירת דברים כעין אבידהמסתבר שהוא הדין בפרוזבול שהוא קצואם כך 
אבל כיון שלא התבאר אלא בפני בית דין אין לחדש , אפשר שיועילאם קיבלוהו  שבלי שקיבלוהו לא יועיל, המפקיר ממון

  .כן

, ם אינה כבבית דין"לרמב, נחלקו הראשונים האם הודאה בפני יחיד מומחה נחשבת כהודאה בבית דין) 'ג' סי(ע "ובשו
כן משמע מפשט דבריו . חילוק בין יחיד מומחה לשלשה הדיוטות לכל דברשאין ש "ואף שלשון הרא, ש כבבית דין"ולרא
אבל יתכן שיודה שאין לו תוקף בית , יש לומר שלא התיחס אלא לענין יכולת המומחה בעניני דיון. )ב' סי(סנהדרין  בריש

  . וחו להפקירשאם להודות בפניו אינם כבית דין ודאי שאין כ, ם ברור שלא יועיל"אבל לרמב, דין לענין הפקר
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מומחה
שכה

. 
ללוה  חב

מסירת הודאה זו , דיל מכל הודאת בעל דין שאינה מועילה במקום שגורם חובה לאחריםלהב  .קצב
משום שמניעת שמיטה על ידי פרוזבול אינה יצירת חוב חדש על , לעדים על מסירת הפרוזבול מועילה

חשבון הלוה רק מניעת השמיטה מחוב קיים
שכו

 . 
דין בבית  מסירה

שגם זה  א שימסור בפני בית דין"ראוי לרמ, עדים כיון שיש הסוברים שלא מועילה המסירה בפני  .קצג
והמחמיר לצאת ידי חובת . לשיטתו אין צורך בבית דין חשובמועיל לכתחילה ויצא ידי כל הדעות כיון ש

ואחר , המצריכים בית דין חשוב יוכל לשלב קודם את המסירה לעדים להם יודיע שמסר לבית דין חשוב
וכפי הנוסח המשולב שיתבארו דיניו , הרי הוא מוסר לבית דין זה ,כך יאמר שאם לא הועילה מסירתו זו

 . וכמופיע בסוף הספר רא בסעיף 
לבירור עדים הזמנת

כיון שכל מלוה נאמן לטעון שעשה פרוזבול, בית הדין אינו צריך לזמן את עדי הפרוזבול  .קצד
שכז

. 
למסוראינו  תפוסים-יכול

 ולכן, לא צריך למסור בפועלבפרוזבול , בפועל רותיו לבית דין שצריך למוסרםוסר שטבשונה ממ  .קצה
כשהם במקום רחוק ממנוגם  המועיל

שכח
 יםתפוסשהם  או ונראה שאפילו אם איבד את שטרות החוב. 

כך  שכן יכול אדם להקנות גם משכונו שביד אחר, יכול לעשות על החובות פרוזבול, כמשכון ביד אחר
כי יגבו ויפרעו לאותו המחזיק בהם , ובית דין אינו מנוע מלגבות חוב כזה, עליהם יכול להרשות אותם

ויש מי שכתב  .ועוד שמוסר את החוב עצמו בלי קשר לשטר, אם בעל השטרות לא יפרע בדרך אחרת
בלי לקחתםשיש לו חוב צריך לומר שכוונתו כשגם אינו יכול להוכיח , כשיכול לקחתםרק שמועיל 

שכט
. 

אוריאל          בנין

  .לצרף שני תלמידי חכמים עם הגדול שבדיינים קעז ובסעיף  קעה ו בסעיף "וכך נהגו הגדולים הנ שכה
קשור  ואין זה ,ד שפיר מהני"נראה דהאודיתא של מסירת החובות לבי, ל"ז) 'ב אות ה"י' ג סע"קכ' סי(מנחת שלמה  שכו
ורק בנוגע להקנאת קרקע להלוה שפיר דנו הראשונים דלגבי , ללווים שעל ידי הפרוזבול לא יושמט חובםזה שהוא חב לכלל 

   .ל"עכ, הלוה אין זה זכות אלא חוב

ואי אפשר לעשותו קונה אם אינו רוצה , שלהקנות ללוה קרקע צריך הלוה להיות בפועל קונה קרקע, והנראה בביאור דבריו
אינו , וכיון שידוע שיש לו סיבה שלא לרצות בה כדי שלא יחול הפרוזבול להתיר לגבות ממנו, ו אם קניית היא זכות לואפיל
לכן לא משנה אם , אינה מצריכה מצד הלוה שום קנייה והכנסה של ממון לרשותו, אבל מסירת דברי הפרוזבול. קונה

  .גלל החובה שנגרמת לו מכךאינו יכול לעכב את המסירה ב, מסירה זו גורמת לו חובה

ד אין "אבל לענ, רק כיון שאינו צריך את הסכמת האחר לקנין היא חלה, ונשמע מדבריו שפרוזבול הוא בגדרי חב לאחרים
כי המלוה במסירה זו מאפשר לעצמו , וגם אם היה חב לאחרים היה יכול למסור את הפרוזבול, זה בגדר חב לאחרים כלל

  .רק מונע את הרווחה שיכול היה הלוה להרוויח על חשבונו מהשמיטה, ולא חב לאחרים, בחובו לגבות את שמגיע לו ממילא

א קרא לכך שהמלוה חב ללוה כי סבר שכיון שעל פי הטבע והתורה לא היה הלוה חייב לפרוע לאחר "ואין לומר שהגרשז
, ו לגבות על ידי מסירת חובות לבית דיןכי כיון שקיימת אפשרות כז. והמלוה מחייבו חיוב חדש, כאילו הוא פטור, שמיטה

ד האמת "לכן לענ, מי קבע שדרך הטבע שיושמט ולא דרך למסור לבית דין, וגם במלוה על פה לאחר שתקן הלל פרוזבול
וכל עוד לא נשמט הוא חייב ולא חידש עליו המלוה שום , שעד שלא הושמט החוב דרך הטבע היא לפרוע את החוב, להפך

  . יו ואי אפשר לומר שחב לוחיוב שלא היה על

כי , גם הוא לא מוסיף להיותו חב, ומה שכתב שדבריו לדעות שמעשה מסירת השטרות שמוזכר בפרוזבול נעשה על ידי קנין
וכך גם הקנאתו בפרוזבול נתקנה במיוחד שלא יצטרך הסכמת הלוה , מלוה יכול להקנות את חובותיו גם בלי הסכמת הלוה

  .אם היה משתף פעולה עם הלוה היו יכולים להסכים על מועד מאוחרא ש"לפי מה שכתב הריטב
ואחר כך גם לשלוח פקס לאותו בית הדין , ל שמסר לבית דין פלוני"למסור בפני עדים כנ, ויכול לשלב את שני האופנים שכז

  .פלוני שמוסר להם את חובותיו
) ב"מ' ד סי"גיטין פ(ש "וכך כתב ביש, ים ברומיאפילו נתונ) ב"י ה"שביעית פ(מהירושלמי ) ב"כ' סוף סע(בדק הבית  שכח

כי אמר , דאף על גב דלא מסר ואפילו אינן בידו נמי, אלא אתא הילל ותיקן. דהיכא דמסר שטרותיו ממש דאורייתא היא
ין ואין חילוק ב, ל"ז) 'כ' סע(א "וכך נפסק ברמ, לפירוש כמה ראשונים' וכווכן אמרינן בירושלמי . מוסרני כמאן דמסר דמי

מרדכי ( לוניכי יכול לומר אפילו שלא בפניהם אני מוסר שטרותי לבית דין פלוני שבעיר פ, אם המלוה בעיר הדיינים או לא
  .ל"עכ, )פ השולח"ס

, וכתבנו לפרש דבריו במקום שאינו יכול להוכיח את חובו בלעדי השטרות, מדועשם ולא התבאר . 291שיח אמונה  שכט
 ,אבודים ממנו ומכל אדם והפקראו שטעמו משום שדינם כ. ת הבית דין שיגבו לו אותםשאז מסתבר שלא שייך שימנה א

שנחשב שלו ואינו ברשותו , באופן שנמצאים אצל גזלן שמונעם ממנואבל אי אפשר להעמיד . גם אינו יכול להקנותםלכן ש
  .כי אפילו במלוה על פה שאינו מקנהו מועיל פרוזבול, לבית דין אינו יכול להקנותםו
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בעדים למסורכשאינומודיע  יכול

נראה שצריך להיות איזה אופן שבו יכול היה , לסובר שמועיל לומר לעדים מסרתי לבית דין  .קצו
יועיל לסוברים , שהיא כגון חולהבפועל מכל סיבה אינו יכול להגיע לבית הדין ולכן אם . למסור

או שהיה החוב עוד לפני שנהיה חולה, שמועילה מסירה על ידי שליח
של

. 
 חוזה

אסמכתא [, חוזה רגיל הכולל התחייבויות הדדיות יש לסיים בלשון המונעת בעיית אסמכתאבכל   .קצז
כיון שבשעת ההתחייבות לא היה ידוע אם , פירושה שההתחייבות לא נעשתה בגמירות דעת מלאה

כל זה נעשה בקנין אגב סודר מעכשיו בבית דין חשוב, וכך כותבים, ההתחייבות תצא לפועל
שלא

ויש ]. 
אבל לא מסר את החוב , עות לשון זו שבית דין ראו הקנין שבו התחייב ונעשה בגמירות דעתלציין שמשמ

 . לבית דין ולא יועיל למנוע שמיטת החוב
להפקיר דין מבית המונע חוק

ממון על ידי  תהפקר תאפשראינה משאם המדינה  לומרנראה שלא נכון מה שיש מי שפקפקו   .קצח
הממון  תכי גם להבנה לעיל שיסודו של פרוזבול הוא הפקר, בולבית דין אין כיום בית דין הכשר לפרוז

 ,הגדרתם הדינית יכולים להפקירודי שב, אין כוונתם שהבית דין יפקירו את הממון בפועל, שלא יושמט
ומניעה , זהדי שתהיה המסירה בפני בית דין כי , מכל סיבה כגון החוקבפועל גם אם לא עושים זאת 

דרתם זוחיצונית לא תקלקל את הג
שלב

שאינו רוצה להפקיר יאמר הבית דין היחיד במדינה ע אם "וצ .
אוריאל          בנין

שצריך להיות דבר ההודאה ) 'ד' א סע"רמ' סי(ע "ונפסק בדין הודאת בעל דין בשו, כיון שמודה בפני העדים שמסר של
דאיכא למימר זיכה לו על , הולכין אחר דברי הנותן, לא נתת לי והוא אומר, תי שדה פלונית לפלונינת האומר, ל"אפשרי ז
פ שהיה אפשר לומר שיש כח "אע. שעשה כן באמת באיזו דרך ,הרי שכח ההודאה כשאפשר להעמידה. ל"עכ ,ידי אחר

כי , דחוק לחלק בכך, רק שכשיש הודאות סותרות מעדיפים לקבל ההודאה המסתברת, להודאה גם כשאי אפשר להעמידה
  . אין שני דיני הודאה

  .פן שאין בו אסמכתאשאפשר לכתוב כל זה נעשה באו) ז"ק נ"ס' חי(מ "והובא להלכה בנתה) ח"י' סע(ז "עוד כתב הט שלא
שחשש לכך שאין תוקף וכח לבית דין לגבות על ) 'י' סע(לחלוק על ערוך השלחן ) 'ו' עמ(שוב ראיתי שכתב בחזון עובדיה  שלב

ל "ודחה שהרי ברור שלא היה תוקף מהמלכות גם לכל התלמידי חכמים והאמוראים שמסרו פרוזבול בימי חז. פי המלכות
ע "ע מה ראייתו הרי לדעת השו"וצ, הראשונים שפסקו שמוסרים לפני כל שלושה הדיוטות ועוד הביא את. כמופיע בגמרא

  . ובית דין חשוב מן הסתם קיבל סמכויות מהמלכות כמו ריש גלותא, לא מועילה מסירה לפני בית דין הדיוטות) ח"י' סע(

אלא בא , שצריך סמכות מהמלכות ולא הכריע למעשה, אלא שגם ערוך השלחן לא אמר דבריו משום שצריך בית דין חשוב
ואדרבא כבר דנו בזה , ושערי תירוצים לא ננעלו, ללמד טעם על מה שלא נהגו לעשות פרוזבול במאות השנים האחרונות

  . פוסקים רבים ולא תירצו כדבריו

נו את הביא את דברי ערוך השלחן ולא קיבל את מה שכתב ערוך השלחן שאין בדורי) ו"ט' ב סי"ח(גם באגרות משה 
וכל מי שיסרב לדון , אלא רצה לצדד להקל שמא נסמוך על הכח שיש לבית דין למסור את הסרבן לדיון בערכאות, התקנה

  . יוכלו להשתמש בערכאות להוציא את פסק דינם לפועל, על חובו ולפרוע כראוי

הרי יש להחשיב ', ב' ו סעי"מן כמ סי"י ערכאות של גויים כדאיתא בחו"ד לילך לגבות ע"אפשר כיון שצריך היתר מב, ל"ז
ד יראו שאין יכולים לגבות בעצמן יתירו "ד דאם הב"ונמצא שיש תועלת בפרוזבול שהוא כמסירה לב, ד"י הב"גביה זו ע

ם חובטין אותו דשם נחשב זה "ח דתנן ובעכו"ה שציין להא דגיטין דף פ"ו סק"כ' א סי"ועיין בהגר, 'וכוג "לגבות בעש
  .ל"עכ, אפשר סמכו גם על טעם זה ,אבל אף שיש לפקפק, וסיים שם' וכו שם' התוס' כדפי יית דייני ישראלכפ

רק , ולכאורה כוונתו בפקפוק שמא כיון שאין זה כח עצמי של בית הדין רק בסיוע ערכאות לא נחשב שהחוב כגבוי בידם
אלא פשוט , יוע ערכאות הוא לא סיועס, יש לומר שכל שהבית דין בעל סמכות בדין תורה, אבל אם משום כך. בידי ערכאות
, אם הם מאשרים את פסק הדין, כיון שהם דורשים שכפיה תעשה רק דרך המערכות השיפוטיות שלהם, לא מפריעים

ומה לנו אם הם משרתים אותנו ומוציאים את פסק הדין כלשונו , אפשר לראות בכך הסרת מניעה בפני ביצוע פסק הדין
  . לפועל

מן שנגרם עד שפסק הדין יצא לפועל ובינתיים תעבור שמיטה אין חסרון שאינו כגבוי בידם לפני סוף אבל מצד העיכוב בז
ה אינו מסוגל להספיק לזמן את הלוה לברר את החוב ולקבוע לגבות "כי ברור שכל בית דין שמקבל את החובות ער, שמיטה

ורתית של גבייה גם אם איננה מעשית מבחינה ל באפשרות התא"הסתפקו חז, ועל כרחך, את החוב עוד לפני תום השמיטה
  .קיא כפי שהתבאר לעיל בסעיף , טכנית

ש כיון שחסר לבית דין את כח הגבייה המציאותי שהוא "עוד השיג שם בחזון עובדיה על ערוך השלחן שאם טעמו של ערוה
, מסר לבית דין מכל אותם אנשים שמוכנים לפרוע את החובאם כך לא נמנע מהמלוה מלקבל את חובו שנ, תלוי בחוק

אלא סבר שכיון , ש לא התכוון שהחסרון הוא רק מציאותי"אבל מסתבר שערוה. ונמצא לא צריך את כח הגבייה המציאותי
ותי ממילא כאשר יש חסרון מציא, להבדיל ממלוה שצריך לתבוע לבית דין, שכל תוקפו של בית דין הוא היות וכוחו לגבות

  .ולכך לא יועיל שהלווים מוכנים מעצמם לפרוע, לגבות חסר בעצם כח בית דין

ל ואינו נסמך על המציאות לגבות בפועל הנשלטת על ידי "ע סבר שכח בית דין הוא עצמי מהגדרת חז"אבל יתכן שהגר
א לפועל את כחו על ידי רק יש עליו מניעה להוצי, לכן מאחר שסמכות ההפקר קיימת לבית דין בעצם מעיקר הדין, החוק
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 .בפניו יועיל הפרוזבולהאם 
בטלפוןספרדבני  ומסירת

בפניודבריו יגש לבית דין חשוב וימסור עדיף שע "כשו הנוהג  .קצט
שלג

ימסור דבריו , אינו יכולואם . 
 .ת להרכב בית הדין שישמע המסירהבטלפון ישירו

פרוזבול  כתב

שישלח את הפרוזבול שלו חתום לבית הדין החשוב והדיינים יחתמו עליו עם תאריך ת נוספת פשרוא  .ר
ושליחת

שלד
עליוהדיינים יחתמו ו, ישלח את הכתב על ידי שליח שיאמר את הנוסח בשמועדיף שו, 

שלה
. 

ואם כך לא ישלחו , ויש מי שחשש לכתחילה שפרוזבול יכתב רק על כתב שהכירו את חתימת השולח

אוריאל          בנין

, אם הלווים פורעים מעצמם כלפיהם אין מניעה ונחשב שבית הדין מוציא לפועל את הגבייה, החוק שמונעים זאת ממנו
כך שמעתי לפרש דבריו [, ואם כך לא פקע שם בית דין חשוב מהם, ואפשר למסור לבית דין זה שיורה לגבות את החובות

  .]א"ר אסף עמרני שליט"מהעורך הג

ומה , למעשה אין להם כח, אם צריך שיהיה כח בפועל לבית דין להפקיר, ממה נפשך, ועם כל זה לא הבנתי את הסלסול
כי מניעה שהיא רק חיצונית אינה , ואם לא צריך כח בפועל ודי שיש להם כח מהתורה, יועילו הציבור הפורעים מרצונם

  . לנו אם יפרעו או לאאם כן לא איכפת , מבטלת את שם בית דין לענין התקנה

שכן , עוד יש לעיין מניין הסמכות לבית דין בדורות אחרונים לעשות הפקר בית דין גם על פי התורה כאשר אינם סמוכים
ושליחות זו נקבעה בגמרא רק במילתא דשכיחא ואית , כח הפקר בית דין הוא משום שליחותיהו דרבנן קמאי קא עבדינן

שבית דין קמאי לא הפקירו לדורות אלא הניחו ) ה ועוד"ו ד"ל' בסוף סי(ת משכנות יעקב "ביה חסרון כיס כמו שכתב בשו
ובדורות קודמים , ולכאורה הוא הדין בפרוזבול שנעשה רק אחד לשבע שנים, לכל דור שבית הגדול שבו יעשו את ההפקר

שכיון שאנחנו רק שלוחי , ךא כתבו להפ"ובשם הגריש. אפילו לא נעשה ברוב המקומות כלל והוא מילתא דלא שכיחא
שכך תיקן הלל לכתחילה להפקיר במקום בית דין שבכל , ואפשר ששמיטה שונה, דקמאי מועיל הפרוזבול בפני הדיוטות

  .דור
, ל"וז) 350כפי שציינו בשיח אמונה (דיינים  שצריך למסור דוקא בפני) ח"קל' ספר הישר סי(ת "משמעות דברי ר שלג

טרי בית דין דלרב נחמן בעינן דלהוי כתוב בלשון דיינין וחתימי או עדים או דיינין כשאר ש מע מינהוהלכתא כרב נחמן ש
יחתמו לו , ל"ז) ז"ק י"ה ס"מ' שע(וכך מפורש במקור דין זה בבעל התרומות . ל"עכ, א דבי דינאישנלכך צריך לכתוב בל

   .ל"עכ, אותן עדים באותו פרוזבול שהם ראו כי בפניהם מסרו בפני הדיינים

, ל"ז לכאורה הביא כיש אומרים את הדעה שאפשר למסור בפני עדים שמסר לדיינים שבמקום אחר) א"כ' סע(ע "שואבל ב
דאנא מסרנא פרוזבול קמי שלשה דיינים דאינון פלוני ופלוני ופלוני  וחזוואומר הוו עלי סהדי , ויש אומרים אפילו לשנים

דהיינו . ל"עכ, ואין צריך שם עדים, טפי מעלי, ואי חתמו ביה דייני. תם עדיםודי לו אם יחתמו בו או, דיינים שבמקום פלוני
  .שיש סוברים שאפשר למסור בפני עדים רק האפשרות למסור לדיינים עדיפה

 שידועדהעדים יתנו לו כתוב וחתום איך , ל"כתב ז) מ"סק(ע "וגם בסמ, שכן כתב וחזו דאנא מסרנא, מאידך לשונו קשה
  .כשלא ראו רק הוא אמר להם, ואיך יעידו שידוע להם .ל"עכ, לפני דיינים אחרים להן שמסר פרוזבול

' סע(א "ע כיון שהיא נלמדת מהדין של תלמידי חכמים מסרו זה לזה כפי שכתב ברמ"ועוד קשה לסמוך על דעה זו לפי השו
, ים שאינה ישירה לבית דיןם אין מקור לחדש ששאר אדם יכולים להקל במסירה לעד"כך שלרמב .ם לא כתבה"והרמב, )'כ

ויש להוסיף . וגם כתב שעדיף למסור בפני הדיינים, ע ועוד כתב דין זה בלשון יש אומרים"ואולי משום כך סתם דבריו בשו
  .שיו שט' על כך את הדעות שמפורש סברו שלא מועילה מסירה בפני עדים שהובאו לעיל בהע

כי אם ענין הפרוזבול היה שהחשיבו את האמירה של , והוא גם דבר המסתבר שתקנת הלל היתה שימסור בפני בית דין
ואפילו שבהלכות קניינים יש מסירה כזו שהיא , לכאורה אין בכלל זה אמירה בפני עדים, המוסר כמסירת השטרות עצמן

. שאין למסור פרוזבול בדרך של הקנאה קמח כבר התבאר בסעיף , יו בעבראודיתא שמודה שהקנה את הממון שמודה על
ע "לכן ראוי לבן ספרד הנוהג כשו. שהאמירה היא שפועלת את הפקעת השמיטה קפא ובפרט להבנה שהתבארה לעיל בסעיף 

  .להחמיר בכך
, עשה לשולח פרוזבול בחתימת בית הדין, שסבר שלא מועיל לשלוח כתב פרוזבול לבית דין) ג"קי' סי(ם החתם סופר שג שלד

א שלא הסכים לזכות פרוזבול "שכך נראה שסבר הגריש, אלא שיש מקום להחמיר לכתחילה למסור בעצמו בפני בית דין
  .רכא כפי שיתבאר להלן בסעיף 

שלח לבית דין של העדה החרדית , א מתחילה כשלא היה לו בית דין חשוב בבני ברק למסור בפניו"כך נהג החזו שלה
ויש בכך קצת מעלה על פני שליחת פקס או מכתב לבית , בירושלים כמובא בכתבים שבסוף ספר דרך אמונה עם שיח אמונה

ויתכן שאפילו לחתם סופר ששליחת , נוסח הפרוזבול בשמו כי על ידי שליח יכול לבקש ממנו שיאמר את, הדין בלי שליח
אולי שלוחו כמותו יכול לומר את הנוסח , כי צריך לומר בפני בית דין קפא כתב אינה מועילה כפי שהובא לעיל בסעיף 

ק לענין "סתם זו הסיבה שהסתפק הגרחומן ה. במחלוקת בכך 344ועיין במה שהאריכו גם בשיח אמונה , בשליחותו ויועיל
אין סיבה לחשוש גם לכך וגם שמסירתו של , אבל מלבד החידוש שבכך, מסירה בטלפון מחשש שצריך לעמוד בפני הדיינים

  . השליח לא תועיל

כך שיוצא ידי חובה ממה , הפךוכן ל, יסברו שמועיל כתב, שהסוברים שלא מועילה שליחות קכט והתבאר לעיל בסעיף 
ואין מקום  קפב ' וכל שכן אם הדיינים גם יחתמו על הפרוזבול ודאי יועיל גם לחתם סופר כפי שהתבאר לעיל בהע, נפשך

  .להחמיר יותר מכך
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פקסלכתחילה ב
שלו

. 
לבית הדין החשוב יאמר בפני עדים שיעידו שמסר, יכול לעשותאינו זה את ואם גם 

שלז
ואחר כך ילך , 

ובסוף קונטרס זה כתבנו נוסח המשלב את , מוסר בפניו ,לבית דין אחר ויאמר שאם לא הועילה מסירתו
שתי המסירות הללו בפני שלושה שיהיו קודם עדים ואחר כך דיינים

שלח
לא יוכלו  אולם מסירה זו .

  .רק כשהוא בעצמו מודה שמסר, לעשות במקומו מתורת זכייה

בכל  פרוזבוליעשה גם ם אשלא יושמט שכל אדם כאילו מתנה נחשב ויש סברא נוספת להקל אם נאמר ש
בית דין

שלט
. 

משולב  נוסח

ורק אחר כך , מסרתי בפני בית דין חשוב פלוני יקדים את ההודאה, ל"כשמוסר הנוסח המשולב הנ  .רא
  : ואני מוסר בפניכם שתגבו, הרי שלא מסרתי, לגבות אוכלהועלתי שר ואם לא יאמ

בלי תנאי ולא יעשה שתי מסירות
שמ

שאי אפשר למסור דבר ' א :חששותיים יש בו כמה תכי עשיית ש, 
יםלשניאחד 

שמא
במעשה אחד דייניםגם את העדים לעשות לא ש' ב .

שמב
, טלולאישלא יהיה כחוכא וה' ג. 

אוריאל          בנין

שצריך ) ג"קי' סי(תם סופר על פי תשובת ח) 'סעיף ב' פרק ד(בשם ספר שבות יצחק ) 651' הע(ש "כתב במשנת הגרי שלו
והיינו מתוך מה שכתב החתם סופר בנוסח הפרוזבול שעשה על כתב בקשת פרוזבול שהגיע , שבית דין יכירו את החתימה

, החתום מטה תימת ידווניכר לנו היטב שהוא כתיבת וח תום מטהד ח"אתא קדמנא מכתב הנודע לנו ב, ל"אליו עם שליח ז
  . ל"עכ

אם כך גם , הרי הפוסקים הקלו בכמה דינים בגלל שתמיד יכול לומר פרוזבול היה לי ואבד, רה זוע מדוע הצריך הכ"וצ
וכנראה סבר שאמנם בדיעבד גם אם לא כתבו יכולים לטעון , נאמן לומר שהיה זה כתבו ששלח לבית דין ואינו צריך להוכיח

אבל צורת . הרי עשיתי פרוזבול במקום אחר, מיגו שהיה יכול לטעון אם לא אני הוא שביקשתי שתכתבו את הפרוזבול
יתכן שאם ארע והגיע , ואם כך. לכן כתב נוסח זה, כתיבת שטר של בית דין צריך להעשות לכתחילה ולא לסמוך על טענות

  .מותר להם לכתחילה לכתוב, לפניהם בקשת פרוזבול שאינם מזהים את החתימות
ט "הביא שבמבי) א"נ' עמ(ובחזון עובדיה  ).ט"נ' דיני פרוזבול עמ(דיה חזון עובוב). 'ג' ז סי"פ(כך כתבו באור לציון  שלז

  .מופיע נוסח פרוזבול מכמה בתי דינים שעשו בפני עדים )א"ש' א סי"ח(
 .א"בשם הגריש 306ושיח אמונה ) ג"מ' עמ(שבות יצחק  שלח
כו על כך שסברו שנחשב יש לומר שסמ, רצה לפרש שבמקום שלא נהגו שמיטה) ה קיבלתי"ג ד"קי' סי(החתם סופר  שלט

שאולי התכוון החתם  קסא' ופירשנו בהע, כאילו התנה המלוה עם הלוה בשעת ההלואה על מנת שלא תשמטיני בשביעית
שלא ישמטנו בשמיטה כיון שיעשה , סופר שלאותם צנועים שעשו פרוזבול הותר לכתחילה משום שכלול הכל בתנאי

  . ובאופן זה גם עשיית התנאי מותרת לכתחילה, ימסור חובותיו לבית דיןפרוזבול ו

שכאילו מתנים על מנת שלא , ולפי זה יש ליישב המציאות כיום לרוב העולם שמסתפקים במסירה בבית דין הדיוטות
בלי לטרוח  ונמצא שמועיל לכל הדעות למסור כך, ישמטנו בשביעית כשיעשה פרוזבול בפני בית דין המצוי כנהוג היום

ואולי מתקיים בכך מה , כי מלבד המסירה כאילו גם עשה תנאי שלא ישמטנו, למצוא דרך למסור בפני בית דין חשוב
  .א"שלא נראה כך מהרשב קסא' אבל כתבנו לעיל בהע. בני נביאים, שאמרו הנח להם לישראל אם לא נביאים הם

ש של "ושלא כפי שכתבו בשמו בספר אמונת אי, )'ח' ב סע"פ(ש "א במשנת הגרי"ו בשם הגרישכך הסדר בנוסח שכתב שמ
ד להלכה בהתיישבות שמלשונו נראה משלב את שני האופנים בבת אחת על ידי שמוסר לבית דין חשוב בפני שלושה "ביהמ
אלא , אם לא מסר להם, דייניםומה בכך ששומעים זאת שלושה , כי באופן זה עשה רק מסירה לבית דין חשוב, דיינים

  .אלא לאלו שבפניו, שאם לא הועיל לא מסר להם, הכוונה כאמור למעלה שתולה מסירתו לבית דין חשוב בתנאי

כיון שאם אומר . שהקדים המסירה לבית דין שלפניו בתשובות והנהגותמ שטרנבוך "וגם שלא כפי נוסח הפרוזבול של הגר
המשמעות הסתמית של הרי , בית דין החשובמסר לכבר שאחר כך כשמודה ותר עצמו ס, שלפניו שמוסר לבית דיןתחילה 

שהרי כבר מסר , ולא יאמן על כך, דבריו היא שמסירה זו לבית דין החשוב היתה לפני המסירה הנוכחית לבית דין שלפניו
  . לבית הדין הזה שאינו חשובם מסירתו וישאר רק ע, לבית דין שלפניו

  .זו מסירת החובות ממש רק אמירה שמסר אפשר לקבל גם את הנוסח כפי שנכתב בתשובות והנהגותואולי להבנה שאין 
שאם הודה שמסר לאותו בית דין החשוב כיצד , היתה זו לכאורה סתירה, בלי תנאי ביניהם אם היה מוסר לשניים שמא

אפשר בממון ו, מורשיםעין מינוי אמר שפרוזבול הוא כאין לו. אלא מוסר כעת לבית דין זה חוזר ואומר להפך שלא מסר
שאין זו שליחות בעלמא כפי שהתבאר לעיל בשם לא נראה שאפשר לעשות זאת בפרוזבול כיון כי . כמה מורשיםות למנ

. של שני בתי דיןואיך נחשיבו חוב , הדין גובים את חובםעל ידי מינוי זה יחשב שבית שצריך אלא , רכ' הגידולי תרומה בהע
נוסח ולכן ב, רק אחד מבין שניהם יגבה כיון שלמעשה, למנותם בתנאי ודאי יכולאבל . ואין לך בתקנה זו אלא חידושה

ואם כן הוא הדין שיכול למנות בתנאי אחד . המלוה יגבה ,שאם הבית דין לא יגבו, תנאייש י ברצלוני "י בשם הר"שכתב בב
   .משני בתי דינים

ומה שנתבאר , ל"ז 649' וכתב בהע, שכתב שאין למסור לשני בתי דינים רק בתנאי) 'י' ב סע"פ(ש "במשנת הגריושוב ראיתי 
, ד מסר"אין בזה חסרון במה שאין ידוע לאיזה בי, ד שבפניו"ד חשוב או לבי"לעיל בנוסח שטר הפרוזבול שמוסר או לבי

שבות יצחק , ד האחר"בות נמסרו אליו או בשליחות הביד יכול לתבוע את החוב ממה נפשך או מפני שהחו"משום שכל בי
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  .בבית דיןומחזי כשיקרא פסול , צמו למי מוסרותר עאו מחזי כשיקרא שס

הדיינים חתימת

גם , הדיינים חותמים על הכתב, בנוסח זה אחרי שמסר דבריו ומילא את פרטיו בכתב הפרוזבול  .רב
ואין חסרון שעושים , והם או עדים או דיינים, ותפקידם גם הוא משתנה בהתאם לתנאי, בתור עדים

אם הם בפועל עדים או דיינים זאת בחתימה אחת שאינה מבוררת
שמג

 . 
ביחד מלווים לכמה  פרוזבול

יכולים כמה מלווים לעשות ביחד פרוזבול אחד  .רג
שמד

וגם אם כשהראשון חותם עדיין נשאר מקום , 
ריק שבמודפס מיועד למילוי שמותיהם של האחרים שימסרו את הפרוזבול אחריו לבית הדין תחילה 

לפני ואחרי  אפשרות לגזור את כל הדף ולכתובכי אין , פסולאין בכך , בעל פה ואחר כך ימלו את שמם
, ואת שמו כתב למטרה אחרת, בלי שיהיה ניכר שההוספה אינה כתב ידו, אחרת השם שלו התחייבות

 . ולא כחתימה על ההתחייבות

פרוזבול  .יג דיני  פרטי

המאוחר  פרוזבול

ך מאוחר עלולים להשתמש בו ולכן אם נכתב בו תארי, מועיל רק לחובות שקדמו למסירתופרוזבול   .רד
שלא כדין כלפי חובות שקדמו לאותו תאריך

שמה
לכן פסלוהו גם כלפי החובות שקדמו לו, 

שמו
ויש מי . 

אוריאל          בנין

ולא מצאתיו ראיה לדבריו , ולא התבארו לי דבריו. ל"עכ, ש"ג ע"פ' ס בקובץ תשובות סי"ת חת"י שו"ג עפ"ג הערה מ"פ
  .בתשובת חתם סופר

הרי הבית דין , השני כיצד החליט שכל בית דין יכול לגבות בשליחות, וגם לא הבנתי אם דן אותם כגובים ממש על פי דין
רק צריך , ואולי אין כוונתו לומר שהם גובים ממש. וגם לעולם לא יתברר, ומי אמר שימנה אותם, השני לא מינה אותם

אם תלויים ועומדים , ועדיין צריך לי עיון. שתהיה אפשרות תאורתית של גבייה לכל אחד מהם וזה יתכן על ידי שליחות
  .א מסתבר שנחשב שמסר למי שבכחו כעת לגבותבאיזה מינוי נוסף שלא נעשה ל

כי , ד הטעם פשוט יותר שלא צריך באמת בירור לדעת מי הוא הבית דין שיכול וגם לא צריך שליחות לגבות"אבל לענ
לכן די באפשרות גבייה , הרי מציאות היא שבית הדין אינו באמת צריך לגבות, למרות שדנו כאילו בית הדין הם שגובים

כשם שהתבאר לעיל בסעיף , המניעה העכשוית מלגבות אינה אלא מניעה טכנית ולכן אינה חסרון לענין פרוזבולו, תאורתית
כך אפשר לומר שבית הדין בפרשת , שמניעה טכנית מהמלוה לגבות אינה משווה לחוב שם של חוב שאינו בלא יגוש קיא 

  .א התברר מיהו הבית דין לגבות לבסוףנגישת החוב במקום המלוה גם כשל
הוא רק לדעת יחיד ששמיטת כספים בזמן הזה שעושה אותם גם עדים למסור בבית דין חשוב וגם כדיינים חשש זה  שמב

  .) א"כתובות כ(לכן קיום מועיל כיון שעד נעשה דיין בדרבנן ש, עד נעשה דיין, כי להלכה שפוסקים שהוא דרבנן, מהתורה

ו "ב דכתובות ופ"פ' תוס) (אבל בדבר דרבנן עד נעשה דיין, וכל זה בדין דאורייתא, ל"ז) 'ה' סע' ז' סי(א "וכפי שנפסק ברמ
י "שביעית פ(ם בפירוש המשנה "כתב הרמבכך ו ).י"ו סק"ז ובסימן מ"ק ט"ג ס"ל' סי(ך "בשו. ל"עכ, )מ"אד' י שם ופ"ונ

  .בנןכי שמיטה בזמן הזה דר, שלכן גם הקלו בפרוזבול) 'משנה ד

ה הנח "ד: א"כתובות כ( ם"כתוספות ורשב, לטעם שהפסול באין עד נעשה דיין, ואפילו לדעה שמן התורה יש לדון להקל
, ולומדים מכאן שגם העדים צריכים לעמוד לפני הדיינים, משום שנאמר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב) ד"ב קי"ובב

אבל העדות והדיון , והרי כאן למרות שהם משמשים בשני תפקידים ,דהיינו שהם יהיו אנשים אחרים שמקבלים את העדות
  .גם כשאיננו מפרידים אותם בתנאי. הם על שני מעשים

שהפסול משום שאם העדים יהיו גם דיינים על אותה מסירה לא ) ה כגון"ד: ק צ"וב, ה הנח"ד: א"כתובות כ(' תוסולטעם 
לא יוכלו להיות דיינים שמוסר , ו עדים שמסר לבית דין החשובאם יהילכאורה יקבלו הזמה על עצמם כמובא ואם כך 

  .שהרי מפורש אמר להם להפך, בפניהם

רק שכך תיקנו שיאמר כדי שלא תשתכח  ,חובותיו בפועלאת שמסר בפרוזבול משמעות האמירה אבל יש לומר שאם אין 
כי העידו רק שאמר להם , בתורת דייניםודאי יכולים אותם עדים לקבל אחר כך את אותה אמירה , אם כך, תורת שביעית

לשיטה , או מסירה ממש, מינוי ממשמשום להבנה שיש באמירתו מחשש אולם . ולא שבאמת החובות נמסרו לבית דין השני
  .לתלות את שתי המסירות בתנאילנהוג כך אלא כאמור זו לא היה ראוי 

כפי  להיות דייניםכשרים עדי קנין כי , ן עד נעשה דייןוגם אם היו קודם עדים ואחר כך דיינים אין בכך חסרון של אי שמג
 .ם עדות לכן יכולים גם להיות קודם עדי ראייהכבר התבאר שאין אלו דיינים המקבלישועוד , שהתבאר לעיל

 .ל"עכ, די לו בפרוזבול אחד, חמשה שלוו מאחד, ל"ו ז"כ' סע שמד
  .זו הסיבה שהמאוחר פסול) ד"ק נ"ס(ע "סמ שמה
 ).ז"ק כ"ס(וכך פסק בתומים , כתב נראה שהוא פסול לגמרי משום קנס) ה"מי "פ(ט "תויו שמו
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א"שמועילה לרמ שהסתפק אם יועיל לחובות שקדמו מצד המסירה כאמירת פרוזבול בעל פה
שמז

. 
עתידיים בפרוזבול-חובות התאריך

לו בעתיד לא יועילאפילו אם יכתוב שמוסר את החובות שיהיו   .רה
שמח

ה "כתב בערב רוגם פרוזבול שנ, 
אפילו כשלא נכתב בפרוזבול שעת הכתיבה רק התאריך של  ,אותו היוםלא יועיל לחובות שנעשו אחריו ב

אוריאל          בנין

דבעינן דוקא פרוזבול ) ז"י הכ"ט משמו"פ(ם "בשלמא להרמב, ל"ש ז"מסתפק בכך לדעת הרא) ז"ק כ"ס(תומים  שמז
כתיבה חספא כ הואיל ונעשה בפיסול הך "א, אבל כל זמן שלא נכתב אינו מועיל להפקיע כח שמיטה ואלמוהו לכתוב, בכתב

' א לעיל סעיף כ"כ רמ"וסייעתו כמש) יג' ד סי"גיטין פ(ש "אבל לדעת הרא. ולכך אינו יכול לבטל כח שמיטה, בעלמא הוא
, הוא אמת וכן נעשה' הא המעשה שאמר מוסרני לכם וכו כל מקוםהפרוזבול מ ]א)[י(כ דל מהכ"א, למא סגידבאמירה בע

  .ל"עכ, וכמו דכשר לגוף הלואה אף כאן יכשר לגוף המסירת דברים, האמירה כשר]ו[, פרוזבול פסול)ו( ]א)[י(מהככ דל "א
 ,ויש להסתפק דאפשר דהא דמאוחר פסול היינו דוקא כשכתב סתם, ל"הסתפק בכך ז) ז"מ' א סי"ח(המנחת שלמה  שמח

מהני אף על פי להלוות דלענין פרוזבול אפשר ד ר כךגם את החובות שעתיד אח ת דיןאבל אם התנה בפירוש שמוסר לבי
ד אינה ממש הקנאה אלא מעין שליחות לגבות עבורו והרי רבו "ובפרט אם נאמר שהמסירה לבי, שעדיין לא באו לעולם

להסוברים שאם הקנה דבר שלא בא לעולם יחד עם דבר הבא כל שכן ו, בדבר שלא בא לעולםהסוברים דמהני שליחות גם 
ע אם יש "וצ, שיזכו בהם שעה אחת לפני מוצאי שביעית ת דיןובותיו לבייכול שפיר למסור ביחד כל ח שלפי זה, דמהני

  .ל"עכ, מן הזהבשביעית בז ל זהלסמוך ע

כפי שנראה מפוסקים רבים שפרוזבול פועל בעצם על החובות , אבל למעשה ברור שאין לעשות מכך ספק לדינא ואינו מועיל
' סי(שכך מפורש בחתם סופר ושוב ראיתי  .להלן בעיון משפט וכפי שיתבאר. שהיו ולא שייך שיפעל על חובות שלא נוצרו

מכות [א "ומשום הכי יפה כתב הריטב, אבל לא על הלואות של אחר כך, ופשוט דפרוזבול אחד מהני על מאה שנים, ל"ז) ו"פ
ין שמטה שהרי בכל שמטה צריכין לעשות פרוזבול על ההלואות המתחדשות ב, שלא ישתכח תורת שביעית] ר"ה א"ב ד"ע' ג

' ט סי"ח(וכך נראה גם משבט הלוי  ).ט"פ' עמ(בשם שמטת כספים כהלכה  וגם) כ"ק ק"ס(וכך כתב בדרך אמונה , לשמטה
  .והביא לכך ראיות) ח"ע' עמ(וכן כתב בחזון עובדיה . שנ' כפי שיתבאר להלן בהע) א"רצ

  עיון משפט

שאם ) 'ב' ט סע"רל' סי(ע "בשושפסול נפסק בשטר מכר המאוחר ו, בכל אופןמאוחר  וזבולפרל "פסלו חזמדוע יש לבאר 
את החובות העתידיים בפירוש שמוסר ולמה לא יהיה כך הדין בנוגע לפרוזבול שכותב בו , יכתב בו שהוא מאוחר יהיה כשר

  .לזמן כתיבתו מאוחריםה

הכתוב כפי א שמא יסמכו על השטר כאילו נכתב בזמן המאוחר כי דוקא בשטר מכר שכל החשש בו הו, אבל זו אינה קושיא
ישתמש הקונה בשטר עם הזמן שמעיד שאחר כך קנה הוא ויאמר שהוא ו, קנה את הקרקע חזרה מהקונהואם המוכר י, בו

שהזמן מאוחר ידעו שאי אפשר בשטר ב לכן כאשר נכת, חזר שוב וקנה מהמוכרבקנייה ושטרו זה הוא לאחר שאחרון ההיה 
אז לא יועיל לשום חוב שכל , לא יועיל שיכתבו שאיחרו את הזמןאבל בפרוזבול . לסמוך עליו ודי בכך להציל את המוכר

  .החובות יתכן שנעשו אחר כתיבתו

שכן ברור שזו הסיבה , שאין לכתוב פרוזבול מאוחר מונח בפירוש שאי אפשר למסור חובות עתידייםגופו זה  וברור שבדין
ה לכתוב פרוזבול מאוחר כדי לכלול בו את החובות העתידיים ואם היה מועיל היה נפסק שיכתוב אותם היחידה שאדם ירצ

  .בפירוש ודיו

א התבסס בעיקר על המשך דבריו שאם הקלו בפרוזבול באמירה בעלמא בלי מסירה "ספיקו של הגרשזלכן נראה שגם 
ובלבד שיאמר לשון ברורה שמוסר גם , ב שכבר קייםשמא נחדש שגם לא צריך למסור חו, ]א"דהיינו לשיטת הרמ[ בפועל

, ל הקפידו בכל שטר שנכתב בו זמן שנראה כשקר"כי חז, ולא פסלו אלא שטר שנכתב בו זמן עתידי את החובות העתידיים
בשטר ) ד"ט סק"רל' סי(ע "ש בסמ"וכן בשם הע. בכיתבו לי שטר שקניתי לפני שקנה) ה"ח סק"רל' סי(ע "כפי שכתב בסמ

  .מאוחרמכר 

 על כך, חובות שאפשר למסור או להקנות שכל מה שמצאנו בתקנת פרוזבול שיועיל היינו כלפי, מסתבר כלל אבל גם זה לא
ם אבל חוב שאינו קיי. כיון שמצאנו שיש קנין כזה בדיבור הנקרא אודיתא או הודאה, םשמוסרבפה מר תקנו שמספיק לו

לכן לא מסתבר תקנה שכל כולה אינה אלא לשון מוסר החוב ותו בכלל האאיך נכניס  שלא שייך להקנות ואף לא למוסרו
  .גם אם יוכיח שאלו חובות שקדמו למסירתו, שיועיל במה שאי אפשר למסור

כי , אינו ראיה לפרוזבול המצריך מסירת כח ,סוברים שאפשר למנות שליחות על דבר שלא בא לעולםגם מה שכתב שרבים 
את המטבע שלו ולא כח הקדושין  אתאינו צריך למסור בידו  הניחא לקדש אשה, ובבעלותואיך ימסור חובות שאינם בידו 

, אבל פרוזבול צריך למסור החובות, לאחר שתתגרשגם לכן די במינוי של שלוחו כמותו שיקדש , דוקא ואין דבר הנמסר
' סי(ע "ם שכמותו פסק בשו"בלרמקנות הממון כדי להקנותו בפרט גם מורשה צריך ל, ואם פועל הבית דין מדין מורשה

וצריך לכתוב לו קנה לך איהו וכל שעבודיה דאית  ,יכול להרשות עליו ולמסור השטר בידו כדי שיגבהו, ל"ז) 'ג' סע ג"קכ
ואפילו שמסתבר כמו שכתבנו לעיל שתקנת פרוזבול קלה מדין  .שאין הרשאה אלא בהקנאת הממוןהרי  .ל"עכ, ביה

כשם שמצאנו . ל שתועיל אמירה אלא בדומה לעיקר הדין"פ לא מתקנים חז"עכ, ממש הרשאה אמתית ולא צריך קנין
   .בתקנת דברי שכיב מרע שאינם מועילים אלא להקנות דבר שבא לעולם כהקנאת בריא

א שהממנה שליח למסור פרוזבול יכול למנותו רק על החובות שכבר "בשם הגריש 531וכך עולה ממה שהביאו בשיח אמונה 
הרי שגם לו פשוט שאי אפשר לעשות , או שיכתוב לו שממנהו לעשות לו פרוזבול בסוף השנה, שעת מינוי השליחקיימים ב

  .כעת פרוזובול על חובות עתידיים
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היום
שמט

. 
בפרוזבול הנכללים  חובות

לא יועיל פרוזבול אלא לגבי חובות שבזמן מסירתם , כיון שפרוזבול נתקן עבור חובות הנשמטים  .רו
ונחלקו הפוסקים שלא יועיל אפילו , ולא שיהיו כאלו רק בעתיד, ין היו כאלו הראויים להשמטלבית ד

יכתוב בפירוש שכולל במסירת הפרוזבול את החוב שבעתיד יהפך להחשב כמלוהיועיל כשאם 
שנ

 .  

ממנו דעתו והסיח חוב השטר  אבד

היו לם מידיעתו מי נעאו שהלוה בעדים ו, והמלוה איבד את שטר החובאת חובו הכחיש החייב   .רז
ולבסוף מצא ראיותיו לפני , כ עשה פרוזבול לכל חובותיו"ואעפ, ראיות לחובואין לו העדים או היכן הם ו

ואיך . יש להסתפק האם חל הפרוזבול גם על חוב זה כיון שלא חשב שיוכל לגבותו, ה של שמינית"ר
שלאחר שעשה פרוזבול לכלל  אבל יותר נראה, אינו כלול בפרוזבולושמא , ד"ימסור את החוב לב

 .מסוים ויועיל לכל חוב שנצרךחובותיו אינו צריך ליחס אותו לחוב 
חוב תחת  חוב

תלוי אם ההחלפה נועדה , לאחר שעשה את הפרוזבול הלוה החליף את השטר חוב הראשון בשניאם   .רח
הפרוזבול  ,יירואם רק החליף את הנ, לבטל את החוב הראשון אז הפרוזבול לא יועיל לחוב החדש שנוצר

יועיל לחוב שנשאר כפי שהיה
שנא

 . 
 מוקדם

להתיר לגבות את החובות שקדמו לתאריך  מועילל שכתב בו זמן מוקדם מזמן כתיבתו פרוזבו  .רט
המוקדם

שנב
. 

הפרוזבול שאבד  נאמן

ובלבד שנראה , יאמן לומר שעשה בלי להראותו, אם ידרוש הלוה לראות שעשה המלוה פרוזבול  .רי
עושים פרוזבול ולא להפךשהמלוה הוא מהיראים ש

שנג
 . 

החוב את  מכר

אבל המלוה לא יוכל לעשות מאחר שמכר את , יעשה הקונה פרוזבול, ומכר המלוה את שטר חוב  .ריא
החוב ואינו יכול למוסרו לבית דיןזכות גביית 

שנד
 . 

הפרוזבול לפסול לי קים  טענת

כגון , לחלק מהשיטותיש לחקור אם המלוה מסר את חובותיו בפני בית דין שמועיל לפרוזבול רק   .ריב
קים לי שלא הועיל הפרוזבול כיון שהיה  להפטר מחובו בטענתהאם יוכל הלוה , בבית דין שאינו חשוב

אוריאל          בנין

ולא משנה , לא שייך כשעדיין לא נוצרו, והוא פשוט אם תקנת פרוזבול כאילו החובות גבויים). כ"ק ק"ס(דרך אמונה  שמט
אי אפשר , מורשיםכדין האם ממנה את בית רק אפילו ו, כתובה השעה כי המציאות קובעתשבזמן שכתוב בפרוזבול לא 

  .וכפי שהתבאר לעיל, אינו קייםלהרשות על חוב ש
מה , ל מסירת פרוזבול אלא לחובות שהם כהלואה"כיון שלא תקנו חז) 203הובא בשיח אמונה (ק "כך נראה כדעת הגרח שנ

ותימה על שבט . לים כי לא שייכת בהם שמיטה בזמן המסירה רק על שם העתידשייך שימסור חובות שבית דין לא מקב
ושיוכל המלוה , שכתב שלדעת חלק מהראשונים אפשר למסור גם אותם על שם העתיד) א הובא שם"רצ' ט סי"ח(הלוי 

ובעצמו כתב . ווכתב שיכתוב בלשון מוסרני לכם שחוב ההלואה שיהיה לי מחוב זה אגבנ. לתפוס על פיהם חוב כזה שנמסר
נשמע שסבר שהסיבה שאי , וכל הקולא שלו כאן משום שחוב זה כבר נוצר, שאי אפשר למסור חוב שיווצר בעתיד בלשון זו

ל פרוזבול המתיחס "אלא הסיבה משום שפסלו חז, ולכאורה זה אינו, אפשר למסור חוב עתידי משום שאין מה למסור
  . נו שייך בשמיטה לגבי מסירה לבית דין כמוהו כחוב שאיננול אי"ד חוב שמבחינת חז"ולענ, לחוב שאיננו

אפילו , שאם היה פסק דין לחייב את הנתבע לעשות שטר על חובו) ה ועוד אני אומר"ז ד"ל' ב סי"ח(ש "כתב מהרח שנא
  .משעה שעשה שטר לא גרע מזקיפה חדשה במלוה שמשמט, שפסק דין אינו משמט

  .ב"ל' סע שנב
, שהוא נאמן בלא שבועה, שהאומר פרוזבול היה לי ואבד, ל"שכתבו רבותי ז, ל"ז) 'ד' סי ז"כלל ע(ש "כך כתב הרא שנג

וגם . [משום דלא שכיחי האידנא כותבי פרוזבול, ואני לא סמכתי מעולם על זה ,משום דלא שביק היתרא ואכיל איסורא
וכשהיה ] חרד בדבר ולכתוב פרוזבוללהיות , ולא מחזקו ליה באיסור, אין איסור שביעית לשמוט כספים ידוע להמון העם

עד , ומי הוא שכתבו לך, ולמה כתבת אותו, מהו פרוזבול ,הייתי שואל לו, בא אחד לפני והיה טוען פרוזבול היה לי ואבד
וכן הוא ). ז"ל' ב סי"ח(ש "ואחריו כתב כן מהרח. ל"עכ, ומעולם לא זכה אדם בפני באשכנז בטענה זו ,שהיה נתפס בשקרו

  .טענה זובם כל אותם החילוניים שברור שלא כתבו פרוזבול לא יאמנו בזמנינו ע
  .לג כפי שהתבאר בסעיף  שנד
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 .צריך להיות בפני בית דין חשוב
ונידון זה היה שייך רק למה שהתבאר להלכה כפוסקים שהובאו בהקדמה שבשמיטת כספים התורה 

אבל אם שמיטת כספים היתה רק . ן קים לייכול לטעו אז הלוה המוחזק בממון, מפקיעה את הממון
עד , כי אינו נחשב מוחזק מספק, לא היה יכול הלוה להתלות בכך, איסור גבייה הרובץ רק על המלוה

  . שהמלוה לא ישמט את חובו

כאן , להפטררוזבול בספק פקים לי שהלוה יכול לומר  סה בסעיף באר לעיל פ שהת"נראה שאעאולם 
, זכותו לגבות חובו, כיון שהמלוה עשה את הפרוזבול בודאי כדינו לפי רבו, ספק להשען עליולכאורה אין 

והמלוה מסר בבית דין הדיוטות ספרדבן אפילו לוה 
שנה

.  

ע "כיון שחייב לנהוג כשו, חייב להחמיר על עצמו שלא לגבות ספרדמבני ויש מי שכתב שאם המלוה 
ספק שלא עשה פרוזבול כדיןואצלו אין 

שנו
.  

ללוה  קרקע

לא תקנו פרוזבול אלא כאשר יש ללוה קרקע  .ריג
שנז

י כך נחשב "ש שע"י תוספות והרא"וכתבו רש, 
החוב שכיח

שנח
ש משאנץ כתבו הטעם משום שנחשב החוב כגבוי למלוה"ם והר"ורשב, 

שנט
מ "ונפק. 

היה לו קרקע בסוף השמיטהתצריך ששלטעם זה 
שס

גם אם היתה לו , בותאבל אפשר להקל מספק לג, 
קרקע רק בשעת כתיבת הפרוזבול

שסא
ודי בקרקע מושכרת או מושאלת. 

שסב
או משועבדת אפילו ללוה , 

של הלוה
שסג

או אפילו עציץ עם זרעים, 
שסד

שתמיד תהיה הקרקע ראויה כי לא דקדקו בפרטי התקנה , 

אוריאל          בנין

). ט"מ' עמ(וכך פסקו בחזון עובדיה  ).ב"כ' עמ 40גליון אהלי שביעית (סברא נכונה זו ראיתי בשם הרב מנחם מלר  שנה
וכנראה סבר שלכתחילה יש לצאת מכל ספק , יעבד יכול לסמוך על הפרוזבולק כתבו שבד"גרחמכתבי ה 307שיח אמונה וב

  .גם לפי רבותיו של הלוה שרוצה לסמוך עליהם ולהחזיק בממון

, וגם לא מועיל למסור לבית דין חשוב בפני עדים, וחכם אחד רצה לומר שיוכל לטעון גם קים לי שלא מועיל בבית דין סתם
גם לא השגיח שאותו בן ספרד מן הסתם עשה את אחד האופנים לחובות . שמיטה כאמורומלבד שלא מוסכם דין קים לי ב

ואם יגבה יהיה גזל שהוא , יפסיד לעצמו שלא יוכל לגבות את מה שחייבים לו, ואם כעת יטען קים לי שלא הועיל, של עצמו
דים בהכרח סוברת שצריך בית דין ד וולפסון שהדעה שהוכיחה שמועיל מסירה בע"וגם הוכיח הגר. איסור תורה חמור יותר

 .ואף נטען לו, וזה בסיס ההוכחה איך יגיע כל אדם לבית דין חשוב ואיך נקבל טענת כל אחד פרוזבול היה לי ואבד, חשוב
ואולי הסתפק אם בן , ע בכך"ק שנשאר בצ"כתבו בשם הגרח 307ובשיח אמונה ). ד"י' דעת משפט עמ(ד לנדו "הגר שנו

, ע"חובו על פי ספק דרבנן בשמיטה שיסודו בספק איסור לפי מה שפירשו המפרשים גם נגד דעת השוספרד יכול לגבות את 
וכן כתב מרן , ק כה"וציון ההלכה ס, ק י"א ס"ראה דר, שרק לענין ספק זה כתב כן, ל"והשיבו לי ממכון שיח אמונה ז. ע"וצ
והכל לפי , שאין בזה כלל קבוע, טת קרקע וכספיםח כמה פעמים בתשובותיו שתחת ידינו לכל עניני ספק בדיני שמי"הגר

  .ל"עכ, והראשונים והנראה יותר להכריע' הענין ושיקול הדעת וצדדי הספק ולפי העולה מסוגיות הגמ
  ).'משנה ו' פרק י(שביעית . ואפילו בגודל מחט, ב"כ' סע שנז
יש לו קרקע לא אם כן גילין להלוותו אסתם לוה אין רל שמעתי דהיינו טעמא ד"ומרבי זקני זצ) ם"הובא ברשב(י "רש שנח

, אבל בשאין לו קרקע מילתא דלא שכיחא היא ולא תקינו רבנן פרוזבול ,ובמילתא דשכיחא תקינו רבנן ,להשתעבד למלוה
א אף על גב דהרי היא כקרקע לשאר דברים "דסד ,ואתא רבי אליעזר למימר דאם יש ללוה כוורת דבורים כותבין פרוזבול

תוספות וכן כתב . ל"עכ, ל"לא חשיבא קרקע דלא סמכא דעתיה דמלוה עילויה הואיל ויכולין לטלטלה קמלגבי הך תקנה 
  :).ו"קדושין כ(ש "ובתוספות הרא, ש שם"וברא ,)ה ולכתוב"ד. ז"ב כ"ב(

דבמשכון לא שייך לא יגוש שכל מה  ,כשיש לו קרקע ללוה דדמי כאילו יש למלוה משכון, ל"ז.) ו"ב ס"ב(ם "רשב שנט
  . ל"עכ, כן נראה הטעם בעיני ,וכלו חכמים לתקן כדי שלא יהו נראין עוקרין דבר מן התורה התקינושי

ואמרינן  ,וכשיש ללוה קרקע חשוב כגבוי בבית דין דמי ולא קרינא ביה ולא יגוש, ל"ז) ו"ג מ"פאה פ(ש משאנץ "וכך כתב הר
   .ל"עכ, דלא תיקן הלל אלא בשביעית בזמן הזה) דף לז א(בגיטין 

, הטעם שקרקע נחשבת כגבויהשונראה  .שבכך החשיבוהו רבנן כנגוש ועומד) ה ולכתוב"ד: ו"קדושין כ(א "וכך כתב בריטב
סומך דעתו יותר על המלוה ולכן אדם , ולהעלימם משום שקל יותר לגבות אותה שלא כמטלטלין שאפשר להבריחם

  .נין זה כיון שהיא מיטלטלתם שם שכוורת אינה כקרקע לע"וכך עולה ממה שכתב רשב. הקרקע
י שהטעם משום שצריך שיהיה חוב זה כשאר "קרוב הדבר לומר שלרש) ה ומסתברא"ד ף"מדפי הרי: ט"גיטין י(ן "ר שס

  .שעא' ועיין להלן בהע, די שיש לו קרקע בשעת כתיבת הפרוזבול, חובות השכיחים
אפשר שסבר שכיון . שבספק פרוזבול הלוה מוחזק סה פ שהתבאר לעיל בסעיף "אעו, ק"בשם הגרח 368שיח אמונה  שסא

ולכן גם בספק יש להקל שלא ככל , כנגד הקלו בדיני הקרקע, שהחמירו להגביל את הפרוזבול באופן שתהיה קרקע ללוה
  .ספק פרוזבול

והוא הדין אם השכירו ). 'כ בעיטור מאמר ג"כ(כותבים עליו פרוזבול  ,השאילו מקום לתנור או לכירים, ל"ג ז"כ' סע שסב
  .ל"עכ, לו

  ).ה"כ' סע(ובטור , ב"כ' סע שסג
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 . לפרעון כל החוב
פרוזבול לשם ללוה קרקע  זיכוי

, ה קרקע משלו שלא מידיעתו ובכך יוכל המלוה לעשות פרוזבוללוה שאין לו קרקע יזכה לו המלו  .ריד
גדר סבר שן "והר ,מיוחדת בעשיית פרוזבול לזכות לו למרות שיצא מזה חוב תקנהש שזו "וכתב הרא

שיש בזכייה עצמה קצת זכותלסמוך על המהקולא 
שסה

 . 
ללוה קרקע  הקנאת

"השביעיתלאחר ח בחצרי עד והקניתי ללוה טפ"הפרוזבול יש מוסיפים בנוסח חלות להבטחת   .רטו
שסו

 ,
ויש מי שכתב שיקנה לו קרקע ארבע אמות

שסז
אבל בדרך כלל יש לכל אדם קרקע, 

שסח
ובפרט שדי , 

במקום המושאל לו לחפציו או לשינה שלא באופן שיכולים לסלקו מיידית
שסט

. 

אוריאל          בנין

ולא נידונית כקרקע של העציץ  אדמהשגם ה) ה כותבין"דכ "ט ה"פל "ביה(עוד הוסיף בדרך אמונה , ב"כ' סע שסד
בסתם ) ב"י' ב סע"ר' סי(ע "נפסק בשוכך ו, קרקעשגם הם דינן כ הזרעיםאגב אגב כמטלטלין ולכן אינה נקנית בקנין 

בשיח כן כתבו ו .אבל את החרס יקנה ככל מטלטל אגב קרקע, והכוונה לאדמת העציץ, העציץאת לא קנה  שהחזיק בזרעים
, ולכאורה הכוונה רק לאדמה בעציץ עם זרעים כיון שאגב הזרעים גם האדמה מקבלת שם קרקע. א"שם החזוב 427אמונה 

  .ע"וצ, בלעדיהםאבל לא 
ולכן יכול להתנגד , אלא שהקלו בה למרות שאינה זכייה גמורה כקולא בדין פרוזבולזכייה זה דין ן ש"א סבר כר"הרמ שסה

כיון דבזיכוי  כל מקוםמ, ג דאין חבין לאדם שלא בפניו"דאע, ל"ז) ד"ק מ"ס(ע "וכן כתב בסמ. לזכייה כפי שיתבאר להלן
והטעם דקיל הוא שמיטת כספים , הולכין אחר שם זיכוי דמעיקרא, י הזיכוי חובה"ע ג דיבוא לו"אע, שם זכות הוא לו
   .ל"עכ, בפרט בזמן הזה

ש אינו יכול להתנגד כיון שחכמים הקלו "ראשלדעת הבר ן כי ס"ע היה אפשר להבין שלא פסק את הר"מסתימת השואבל 
  . לזכות לו בעל כרחו לשם עשיית הפרוזבול

יש לו גם זכות בכך שלהבא כי , פ שיש בכך חוב מסוים ללוה"ש שהטעם שהקלו אע"בדעת הרא כתבבקרבן נתנאל אולם 
אם כך גם לדבריו ו, של זכותמסוימת ש יצריך שתהיה כאן בחינה "נמצא לדבריו גם הרא. לו מלווים לא ימנעו מלהלוות

  .בעל כרחו לא יהיה ניתן לזכות לו קרקע, זכותלאם יאמר מפורש שאינו רוצה 
' ג סי"מ' שע(וכבר כתב בספר התרומות , ועוד) ערך אגב(ובעיטור , )ח"קל' ספר הישר סי(ת "ר, .)ז"ב כ"ב(בינו גרשום ר שסו
ועיין עוד בעיטור שהביא מה שדנו הראשונים אם לסמוך על ארבע אמות שיש . שמה שכתבו ארבע אמות הוא לאו דוקא) 'א

  . לכל אחד מישראל בארץ ישראל

אבל למעשה לא נהגו לעשות זאת כיון שרחוק שלא יהיה , כתב שאמנם יש נוסחאות שכתבו כך) 'ו' סיג "ח(וביביע אומר 
 .לאדם לפחות קרקע בהשאלה

. ל"עכ, אך אם מקנה לו קרקע לצורך הפרוזבול יקנה לו קרקע בשיעור ארבע אמות, ל"ז) ה"נ' ב סע"פ(ש "משנת הגרי שסז
וכך , א"גרשזהושכך נהג ) א"ח תשס"הובא בכתב עת סיני קכ(שו בלובלין וכך סתמו הנוסח כפי הנראה משטר הפרוזבול שע

ובנוסח של הרב עוזיאל ובית . מה שלא התפרש בראשונים). 'ג' י סי"ח(וביביע אומר , )ס"ק' ו סי"ח(מופיע במנחת יצחק 
  .דינו נכתב קרקע כל שהוא

לבין מה שפסק כאן שאם , לכתוב עליה פרוזבול ויש להבין מה ההבדל בין מה שנפסק שדי שיש ללוה קרקע כל שהיא כדי
ואולי סברו שאם מקנה דבר שאינו חשוב נראה לא רציני וחסר בגמירות . המלוה מקנה ללוה יקנה לו קרקע ארבע אמות

  .דעת

אמות אינו בדוקא ושווה הוא ' שגם מה שנאמר בקנין אגב ד) 'ו ג"אגב ט' מאמר ג(ויתירא מכך מצאתי כתוב בעיטור 
 ליה אקני הא נמי ורבא ,דווקא לאו בשטרא נןדכתבי אמות ארבע כל שמע מינה, ל"בול שדי בכל שהוא ולמדו משם זלפרוז
 נמי ואמרינן ,שדהו לו מזכה בפרוזבול דאמרינן היכי וכי ,להו אית דינא חד ואגב פרוזבול שמע מינה ,דביתא אסיפא אגב

וכן כתב בעל . ל"עכ, סגי בשכירה או בשאלה אגב לענין נמי הכי ,פרוזבול עליו כותב ולכירים לתנור מקום לו שהשאיל
  .)ה ואפילו"ד' ג ו"קי' סי(י "והובא להלכה בב). א"י' ג א"מ' שע(התרומות 

, ל"ז) א"ד סק"צ' א סי"ח(והוסיף בדברי מלכיאל . רוב העולם יש קרקעכך שלשיש לסמוך על  )א"ש' א סי"ח(ט "מבי שסח
ועיין . ל דהכא הוי מיעוטא דמיעוטא שלא יהא להם קרקע"י ,רורי לא סמכינן ארובאואף דבעלמא כל היכא דאיכא לב

לא החמיר שם רק במיעוט  כל מקוםומ ,ס"ו שהחמיר בענין זה שצריך בירור אף ברוב וס"ט' ד סי"במשכנות יעקב חיו
  .ל"עכ, דהוי דרבנן ון דנןדיבנ ל שכןומכ ,ש באורך"המצוי יעו

אם לא מי , כ היכי משכחת מי שאינו ראוי לפרוזבול"דא, שהקשה השואל, )'נ' סי(ופר חתם ס, ל"ז) ד"סק(ש "פת שסט
ך על שולחן אחר ודמשכחת בסמ, והשיב. ואין לו בית דירה לא בשאלה ולא בשכירות] אשפות העיר[ששוכב אקיקלא דמתא 
  .ויכול לסלקו כל שעה

  עיון משפט

בות יקנה ללווים שלהם מקרקע שלו כדי שבנו יוכל לעשות א הורה שאביהם של בחורי ישי"הגריש 401בשיח אמונה 
כי יכול , אינה נחשבת מושאלת לו מאביוו, ונראה שסבר שגם המטה ששוכב בביתו אינה קרקע הראויה לפרוזבול. פרוזבול

  .מצד מטתו בישיבהרק ים שלהלן שדנו וכך נראה גם מדברי הפוסק. לסלקו בכל שעה
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לזכייה הלוה  התנגדות

לעשות למלוה  לא יהיה ניתן, אם הלוה יאמר בפירוש שמתנגד לקנות את הקרקע שמזכים לו  .רטז
על כרחובשלא תקנו שיזכה פרוזבול כיון 

שע
.  

, זכות בלבדהזכייה לו נחשבה כיון שבשעה שעשו את הפרוזבול כ יועיל הפרוזבול "אעפויש מי שסבר ש
היתה הקרקע בחזקתועד שהביע את התנגדותו נחשב שו

שעא
שבכך נחשבה ההלואה  ונראה לבאר שסבר, 

בפועללשעת הגבייה הקרקע שתשאר ך לא צרישו, הלואה שכיחהבאותה שעה כ
שעב

.   

הקרקע הפקרת

אשונים אם רלוי במחלוקת התיהיה דינו , או יפקירם בסוף השביעית, לוה שימכור את קרקעותיו  .ריז
אוריאל          בנין

שמקום הבחורים בבית נחשב מושאל ) ז"י' ב סי"ח(ת דבר אברהם "כתב גם בשם שו) ה"ס' עמ(ושוב ראיתי שבחזון עובדיה 
שיכול ביחס למטה שלהם בישיבה כך סבר כנראה גם ו. אבל באמת לא התיחסו לכך שהאבא יכול לסלקו. להם עד חתונתם

ושוב ]. לומר שהמשאיל מקום צריך להשאילו לזמן.) ז"גיטין ל(וסברא זו כתב גם בתפארת יעקב . [ראש הישיבה לסלקם
  . ל שטיינמן"והגרא, נ קרליץ"שכך דעת הגר 402כתבו בשיח אמונה 

ואם תאמר בזמנינו שכל אב משלם שכר לימודים על בנו כשכירות הכוללת גם את כל השימוש בנכסי הישיבה המיועדים 
, ההורה לא יחויב לשלם שכר לימוד מכאן ולהבא, וברור שאם ראש ישיבה יסלק בחור, ולל חדר ומיטה לישוןלבחורים כ

ה יתקבלו "ובעז, ודי בכך כדי שיחשב שהיה לו קרקע בזמן כתיבת הפרוזבול, נמצא שעד הסילוק המקום היה מושכר לו
ואכן התבאר שם . השמיטה יהיה להם קרקעכך שיש להניח שבסוף שנת , לישיבה אחרת וגם בה יהיה להם קרקע זו

  .ק סברו שדי בחדרי לינתם של הבחורים"א והגרח"שהגרשז

שגם ואולי דווקא משום שהמקום מושכר לו על ידי תשלום שכר הלימוד שאביו משלם נחשב גם , אבל נראה לבאר דבריהם
משאיל לו בבית כאמור שיכול לסלקו לא עדיפה מטה זו מהמטה ש, פ שאביו משכיר עבור בנו"ואע, מקום זה של אביו

והחולקים כנראה , וגם יכול להפסיק את תשלום שכר הלימוד, גם כאן כלפי הבן הוא רק משאיל לו את המקום, ממנה
שלא , וכך מסתבר שבלאו הכי הקלו בדיני הקרקע, סברו שלא חוששים למעשה כזה רחוק מצד האבא או ראש הישיבה

אבל , יום' כי למרות שהמקום אינו שאול לו לל, יה מסתם שאלה של קרקע תנור וכרייםאבל אין רא, נחשוש לחשש רחוק
   .והבעלים אינו יכול להוציאה ממנו אם התחיל במלאכה, שאול למלאכתו

יגבה המלוה ו, ק גם אם היה ספק בדינו היינו מקלים למלוה וביארנו מצד ספק בדיני הקרקע לפרוזבול"עוד שלדעת הגרחו
  .אמות בארץ ישראל גם לענין זה אף שעל זה לבד קשה לסמוך' ם יש שסברו שיש לכל אחד דוג, את החוב

ואין זו שכירות , שהכספים של ההורה לישיבה אינם אלא תמיכה כנגד מה שנותנים לו מקום, וממכון שיח אמונה השיבו לי
ם "שאמנם מצאנו לרמב, המסתברים ויש להוסיף על דבריהם, וגם מקומו של הבחור בביתו אינו מושאל לו בקנין. ממש

דנו שבאכילת פירות קונים חזקת ) ו"ז סק"קצ' סי(מ "וכן בנתה) ג"קנ' סי(ח "ובקצוה, שאכילת פירות גם היא קנין
אבל בן ברשות אביו אין , לקנות את הזכויות על השימושים ריש לומר שזה כאשר משמעות השימוש של אדם ז, תשמישים

  . ח"ודבפח, לכן אינו קנין, שהן זכויות דעת האב והבן לקנות אלו

וכי מקום , ולא הבנתי מאין לו, שמשנת יוסף מסתפק שמא צריך קרקע הראויה לגביית חוב 404ושוב ראיתי בשיח אמונה 
ל לא התכוונו גם לקרקע שהשאילו לו עד לשעה שיצטרך "וכי חז, הרי המקום אינו שלו. המושאל לתנור ראוי לגביית חוב

  .המקום המשאיל את

כוונתו שאפשר להעביר את זכות הממון הזו לאחר ולפרוע בה אפילו , שמה שכתב שם הראויה לגבייה, וגם על כך השיבו
  .  להבדיל מחזקה כעין ישיבת בית הכנסת שאינה זכות ממון להעבירה רק חזקה לעצמו לשבת בה, שאיננה שווה הרבה

לא נעשה אלא בתורת , ש שכתב שמועיל משום קולא בשמיטה דרבנן שלא תשמט"שגם הרא שסה' כפי שהתבאר בהע שע
  .הזוכה מתנגד לא ניתן לזכות לו בעל כרחוכאשר משמע כדיני זכייה וו, זכייה
י שכתב דהאי דבעינן קרקע היינו משום דבעינן שיהא החוב "לדברי רש ,והיכא שצווח כששמע, ל"ז:) ט"גיטין י(ן "ר שעא
, קרוב הדבר לומר דכיון דבשעת כתיבת הפרוזבול היה הקרקע בחזקתו מהני ,שאר רוב שטרות שהן נגבין מן הקרקעכ
ולא השיגו על החידוש , י"שהקשה רק על טעמו של רש) ד"מ' ד סי"גיטין פ(ש "וביש) ד"כ' סע(י "והובאו דבריו בב. ל"עכ

  ).ו"ק כ"ס(וכן הובא בדרישה , ן מדבריו"שהוציא הר
אבל הרי הלכה , ולם אתמה הניחא אם היינו דנים שהקרקע היתה שייכת ללווה לפחות לשעת כתיבת הפרוזבול ניחאא שעב

שהמזכה קרקע ) 'י' ה סע"רמ' סי(ע "וכך עולה ממה שנפסק בשו. שאם מתנגד מתברר למפרע שמעולם לא היתה לו קרקע
  . פץ בה הדין שלא זכה בה מעולם וחוזרת לבעליהאבל קרקע שאמר מראש שאינו ח, ולאחר שזכה אמר אי אפשי הופקרה

אמר אי , ל"א ז"וכפי שפסק שם ברמ, ן באופן שגם כששמע שתק מתחילה ולבסוף צווח"ואי אפשר להעמיד את דברי הר
הכל (מאחר ששתק תחלה אין בדבריו כלום , קרקעהלוה לפרוע ואם היה  ,אם המתנה מטלטלין הוי ליה הפקר, אפשי בה

  . ן כתב שצווח כששמע ואם היה חילוק בכך לא היה סותם דבריו"כי הר. ל"עכ, )בטור

הקלו כנגד שלא , שכיון שהחמירו בפרוזבול שלא לתקן אלא במקום קרקע, ן סבר שכך תקנו שלא מן הדין"לכן נראה שהר
  .באופן חריג ושונה מדין זכייה, לקבל את מחאתו של הלוה אלא מכאן ולהבא

גם הוא יכול לומר שדי , בשביעית הטעם שנצרכת קרקע כיון שעל ידי כך החוב נחשב כגבוי ש"א שסבר שלר"וגם לריטב
כמו שסבר לענין מי שהיתה לו קרקע בשעת עשיית הפרוזבול ואחר כך מכר אותה לפני , שנחשבה כגבויה בשעת ההלואה
וכך ביאר בנועם . [שעת ההלואההרי שתוקפו של הפרוזבול לפחות לענין זה נקבע לפי , סוף השביעית שהחוב לא יושמט

  ].ו"צ' יצחק עמ
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ב הפרוזבול כדין והועילתי כבר נכ"לרש, יועיל הפרוזבול לגבותם
שעג

ש משאנץ לא "ם והר"אבל לרשב, 
 .שעדיועיל כי בסוף השמיטה לא היה כגבוי בידו

הקרקע  והפקרהתביעת

יטען הלוה לא היתה לי קרקע בסוף , אם כשיבוא המלוה לאחר השמיטה לתבוע את חובו מהלוה  .ריח
את יתבע יקפוץ הלוה ו, יטען המלוה זיכיתי לך קרקע ארבע אמות, ולא הועיל הפרוזבול שלך, השביעית

ה של "רק עד תחילת ר חייב המלוה להשיב בעודו בבית הדין הקניתי אותה, הקרקעאת אותה לוה מה
יכול המלוה לפרש זאת כי פירוש זה אינו סותר לדבריוו, שמינית

שעה
. 

יצטרך להביא עדים על כך מחשש שתזכה לי קרקע לשעה הפקרתי קרקע כזו מידהלוה ואם יטען 
שעו

 .
יכול כשיש לו מיגו שהיה  אלא, לא יאמן בלי עדים, יטען הצהרתי שאינני חפץ בזיכויומסתבר שגם אם 

כי זו טענה שאינה שכיחה, חיש את החוב או לטעון שפרעולהכ
שעז

ומועיל המיגו רק כשטען טענה זאת , 
לפני שהודה בחוב

שעח
. 

וזכייה  .יד  שליחות

הפרוזבול שליחת

שאם פרוזבול בעצמו כיון , יש שסברו שלא יכול שליח למסור פרוזבול בעל פה בשליחות המלוה  .ריט
ליח אינו יכול למנות שליחש, בית הדין לגבות חובותיומינוי שליחות להוא 

שעט
סברו שיכול ואחרים , 

למנות
שפ

. 
חשש זה שייך רק אם ש, בגדר פרוזבול קפא תלויה בשני הצדדים שהתבארו בסעיף מחלוקתם שונראה 

, בית דיןבפני מלוה אבל אם פרוזבול הוא אמירת ה, פרוזבול הוא מינוי בית הדין כשליח לגבות החובות

אוריאל          בנין

אין , ומסירת שטרות מן הסתם צריכה להיות עד סוף השביעית, י סבר שמסירת שטרות היא מדין פרוזבול"פ שרש"אע שעג
ואחרי שהשטרות , כי תחילת המסירה צריכה להיות על בסיס קרקע כדי שתחול. זה מחייב שגם הקרקע תהיה עד סופה

ורק המסירה נצרכת כדי שיחשב שבית , י אין תועלת כדי שיהיה החוב כגבוי"א צריכים את הקרקע כי לרשל, כבר מסורים
 .דין הם הגובים

  .ש"י לר"מ בין רש"ן שזו נפק"בשם הר) ב"כ' סע(י "כך כתב בב שעד
אינו יכול , בה ד טענה אחת ונתחייב"מי שטוען בב, ל"חוזר וטוען כשמפרש דבריו בבית דין ז) 'א' סע' פ' סי(ע "בשו שעה

ויש במשמעותה לשון , אבל אם בא לתקן טענה ראשונה ולומר כך נתכוונתי. 'וכו לטעון טענה אחרת שסותרת הראשונה
 .ל"עכ, שומעין לו, שסובל זה התיקון

שאין דין הפקר בשלושת ) 'ט' ג סע"רע' סי(ע "ומה שנפסק בשו .א מודה בכך"שגם הרמ) א"ק י"ס(ע "ובסמ ,'ז ג"רע שעו
, ל"אבל כאן לא יחזור ויזכה ז, ההפקר למפרעאת  וטליאם חזר וזכה בשאלא , הכוונה שאינו הפקראין  ,ים הראשוניםהימ

ל מחשש שאנשים ירצו "והטעם שתקנו חז. ל"עכ, כל שלשה ימים יכול לחזור בו, המפקיר את שדהו ולא זכה בה אדם
אבל כל עוד , השדה שאם חזר וזכה בה כאילו לא הפקירהלכן דנו את , שיחזרו ויזכו, להפקיר כדי להפטר מחיוב מעשר

כאילו אין שם הפקר על ) ג"ק י"ס(ע "ושלא כפי הנראה מהסמ) ק "ס(מ "כך פירש נתה. עומדת בהפקירא הפקר היא
  .אלא לענין חזר וזכה בה, הקרקע כלל

  .בנוגע לשאר טענות שאינן שכיחות כשטר אמנה) ב"י' ב סע"פ' סי(ע "כפי שנפסק בשו שעז
ורק אז השיב בנוגע , ואחר כך טען לו המלוה עשיתי פרוזבול, שאם מתחילה טען אכן אני חייב אבל החוב נשמט שעח

 .כיון שזהו מיגו למפרע, כבר לא מועיל מיגו שאינו חייב, לקרקע
ד "ד סק"תל' ח סי"או(ברכי יוסף ו, )ד"רמ' סי(ע "ונפסק בשו" מילי לא מימסרן לשליחות:) "ו"גיטין ס(ל "כלשון חז שעט
, פסל שליחות זו) ט"י' ע סע"השו' בהג(ש "ומהריק ,הביא מחלוקת הפוסקים בכך לענין שליחת פרוזבול) ן"רי הרה ומדב"ד

  . ת לא השיג עליו בכך"והאדר, ת"לבעל האדר) ב"סימן נ(ת מענה אליהו "וכן כתב השואל בשו. 345בשיח אמונה  והביאו גם

שסבר שאי אפשר למנות שליח שיעשה שליח לתת ) ב"ד סק"רמ' סי(ח "א בקצוהוכך נראה לדעת הקדוש מראדוש שהוב
נמצא כח המסירה אינו ביד המשלח ואינו נמסר לשליח להיות בעלים על , כיון שהמקבל יכול לסרב לקבלה, מתנה

כי הלל , ולולכאורה גם בית דין צריכים להסכים לקבל את הפרוזב. מה שאין כן גט שניתן בעל כרחה של האשה. המסירה
ולכן גם אם המשלח המלוה הכין את כל נוסח הפרוזבול , אלא שהם יהיו רשאים לקבל, לא חייב את הבית דין לשבת בדין

וקבלת , כי אין לו תוקף עד שיקבלו בית דין ממנו או משלוחו, ואף חתם עליו אינו יכול לעשות שליח שימנה אותם
  .סבר שאין שליח עושה שליחובכך , הפרוזבול עדיין תלויה ביד בית הדין

הביא עוד שיטות ) ו"ט' ע סי"ב אבה"ח(אומר  עת יבי"ובשו, )ן"ה ומדברי הר"ד ד"ד סק"תל' ח סי"או(יוסף י ברכ שפ
וכך פסק . שהבנקים יעשו שליח שיעשה פרוזבול בשמם לכל חובות הבנק) ז"ד ל"שביעית כ(כ בילקוט יוסף "וכ. שסברו כן
  .שאפשר למנות שליח לעשות עבורו פרוזבול גם בטלפון ככל שליחות) ז"קמ 'ש עמ"משנת הגרי(א "הגריש
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פועלים מכח עצמם על פי מה שתיקן הללאינם מקבלים מינוי רק  בית דיןיועיל כי 
שפא

ועוד יש לצרף , 
הדעה שמועילה שליחות אם ממנה מראש את השליח השני

שפב
.  

ונראה  בפני בית דין את נוסח הפרוזבולשדוקא המלוה יאמר צריך שבפרוזבול ויש מי שנראה שחשש 
מקומושאף לא שלוחו ב

שפג
להחמיר בכךשנהגו ויש . 

שפד
  .פתרון לכל הדעות רכד ועיין להלן בסעיף , 

השליח  מהימנות

ועל תאריך מסירת החובות נשלח למסירת הפרוזבולנאמן השליח ש  .רכ
שפה

. 
פרוזבול  זכיית

כייהמתורת זלמלוה אחר בלי שביקש ממנו ועשות פרוזבול שכל אדם יכול ליש מי שכתב   .רכא
שפו

 ,
ויכולים לעשות כך גם לחילוני

שפז
ויש מי שכתב שאי אפשר לזכות לחילוני, 

שפח
ויש מי שסבר שאי . 

אוריאל          בנין

שאם די באמירה לפני בית דין ) ב"גיטין ל(א "על פי הגרע) ט"ל' ד עמ"פ(א כפי שכתב בשבות יצחק "כך ביאר גם הגריש שפא
 .תםובכך אין חסרון כח לשליח שנאמר שאינו יכול למנות או, לא צריך את הסכמתם לקבלת הפרוזבול

והביא גם , סבר שאפילו לומר לשליח שימנה בשמו את השליח השני לתת מתנה ששולח אינו מועיל) ד"רמ' סי(ע "בשו שפב
שהסיבה שהחמירו אפילו כשציווה מראש למנות כי התורה הקפידה ) ג"סק(מ "ופירש דעתו נתה. ן שמועיל"את דעת הרמב

ולפי זה לכאורה גם על צד שצדקו דברי החתם סופר שהלל . תאבל לא בשאר שליחויו, על הבעל הנותן גט בלשון וכתב
אלא אם כן הקפיד , ל ויוכל לומר על ידי שליח"הקפיד דוקא על אמירה של המלוה בפני בית דין שמא לא גרע מהדינים הנ

  .שהוא יאמר ולא שליח
 .ו ' כפי שנראה מדברי החתם סופר שיובאו ויתבארו להלן בהע שפג
א שלא "והחזו. ומתבארים דבריו לפי האמור לעיל שספק פרוזבול לחומרא למלוה). ט"ק צ"סס(וכן כתב בדרך אמונה  שפד

י ברצלוני בו מופיע "ואכן לא קיבל את נוסח הר, כנראה פשיטא ליה שמסירת פרוזבול אינה מינוי שליחות, חשש לדעתם
  . ע"וכנוסח הקצר של המשנה כמובא בשו, וכפי הנהוג ברוב הקהילות, חות לבית דיןלשון שלי

נראה שכן חשש לדין ) ז"ל אות ל"א מכתבים ממרן זצ"בסוף ספר דר(א "אולם ממה שהביאו את הפרוזבול שעשה החזו
. ץ"כמודה שמסר לבד ץ בירושלים למחרת מסר בעצמו דבריו בפני עדים"שלאחר שכתב פרוזבול לשולחו על הבד. שליחות

שהאריך להביא את כל ) ו"ק ט"דיני פרוזבול ס(ועיין עוד בחזון עובדיה , וחשש להחמיר שלא לסמוך על שליחות בפרוזבול
  .השיטות בענין

אין חולק שבית , כי מסתבר שגם הסוברים שפרוזבול פועל כעין מסירת שטרות לבית דין שיגבו, אבל נראה שזו רק חומרא
וסלסול בעלמא , וכפי שמצוין בנוסח שאגבנו וממילא אין זה מינוי אמיתי רק אמירה, בים כלל אלא המלוהדין אינם גו

  .פ תיקן שצריך שיהיו יכולים לגבות"עכ, כיון שיתכן שלמרות שהלל לא הצריך שיגבו, נהגו
ג "קי' ס סי"ת חת"מה שהביא משו' סעיף ב' שבות יצחק פרק ד' ועי, ל"ז) 651' ב בהע"פ(ש "כתבו במשנת הגרי שפה

אלא שכך הוא נוסח , ושם לא פסק כך החתם סופר להלכה .ל"עכ, י הדואר צריך הכרת החתימה"שבמכתב הנשלח ע
ואין הכרח מכך שלא עשה כן למעלת השטר מה שנקרא שופרא דשטרא שנכתבים בשטר נוסחאות ליתר , הפרזבול שעשה

הרי מוציאים ממון , יח שהוא עד אחד כדי לחתום פרוזבול בשמוואם תאמר מדוע רשאים בית דין לסמוך על השל, תועלת
כיון , ויותר נראה שלא צריך לכך. ויש לומר או שהקלו בכל קיום הנצרך רק מדרבנן וכל שכן בפרוזבול. על פי השליח

' ב סע"פ( ש"וכן כתב במשנת הגרי, ונוספה על כך עדותו של השליח, שבדרבנן חזקה שליח עושה שליחותו נאמן שנשלח לכך
, י הכרת חתימת המשלח"כשבא אדם לפנינו לעשות פרוזבול בשליחות אחרים אין צריך לברר אמיתות הדברים ע, ל"ז) ב"י

  . ל"עכ, כי אין חושדים שמא הוא משקר

שהרי כתב שם שכותבים את תאריך הפרוזבול , ועוד יש קצת ראיה מדברי תשובת החתם סופר שאפשר לסמוך על השליח
הרי לנו שבית הדין רשאים לסמוך על , תמנה השליח כי אם יכתבו הזמן שאחריו יהיה פרוזבול המאוחר שפסולמהזמן שה

אלא אם כן נדחה ונאמר , השליח אפילו בדבר שעלול להיות פסול אם לא יאמר את התאריך הנכון שנשלח רק מאוחר ממנו
  .שסמך על השליח רק משום שמן הסתם זה מילתא דעביד לאיגלויי

מ שאומר שעשה על ידי "ומה נפק, הרי לעולם המלוה נאמן שעשה פרוזבול בכל דרך שהיא, וד איך נחשוש שאינו שלוחווע
  .שמינה את השליח הזה

וכן בדאר שיש בו , ועוד נראה שהפרוזבול שנשלח בפקס או מייל ממספר ידוע שהוא של השולח ודאי אפשר לסמוך על כך
  .ו שמקבלים אישור טלפוני ממנו וכדומהאימות ברור שזהו מכתב של השולח א

  . ובשמיטת כספים כהלכתה כתב ובית דין לא יחתמו אלא אם יתברר להם שהמלוה מסר
  .רכג כפי שיתבאר דינו בסעיף ) ה והנה"ג ד"קי' סי(חתם סופר  שפו
שילהי בבא בתרא גזרי דינין ופרוזבולין שלא מדעת ותניא בתוספתא , ל"ז) כ"ק' ז סי"פסקי ע(כך משמע מהאור זרוע  שפז

כי פליגי דוקא . ע לא פליגי דלא בעינן"דעת הלוה כ. אומר אומר אני שאין כותבין פרוזבול אלא מדעת המלוה' ר ,שניהם
דבי רב אשי ) רבא(והכי מוכח בהשולח דאמר  ,בדעת מלוה דדילמא דעתו שתהא שביעית משמטת כדי לקיים מצות עשה

יהם הרי חובי מסור לכם ל מסרי מילייהו בלא כתיבת פרוזבול אלא כך אומר לחביר"י זצ"פירש ,מילייהו להדדי מסרי
משמע שכל שאין למלוה ענין דוקא לקיים . ל"עכ, משמע שהיה אומר לחבירו בלא דעת הלוה. שארצה ל זמןלגבותו כ

  .אפשר לזכות לו, או כגון שאינו יכול לקיימה, המצוה בעצמו
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אפשר לזכות פרוזבול
שפט

 שאם פרוזבול מעביר, קפא ונראה שנידון זה תלוי בצדדים שהתבארו בסעיף , 
בלי  שיש הסוברים שאינה מועילה ממונו של אדםעל חשבון יה דומה לזכי, את חובות המלוה לבית דין

למרות שהמטרה בכך היא זכותו, ביקש זאתש
שצ

. 
יוכל לזכות עבורו כך כשם ששליח יכול לומר במקומו יש לומר ש פרוזבול היא רק אמירה שפועלתואם 

באמירה במקומו
שצא

אמירה שלו או של שלוחוה רק ועילמכ יש מי שחשש שלא "ואעפ .
שצב

.  

אוריאל          בנין

כבר עדיף , כתב שכיון שאלו הרחוקים מהדת ודאי יעברו על האיסור ויגבו) ח"רי' מ סי"ז חו"ח(ת שבט הלוי "בשופסק וכן 
  .נחלקו התנאים אם אפשר לזכות פרוזבול למלוהואכן בתוספתא . לעשות להם פרוזבול וזו זכייה להם

והוסיף שאין לומר שהיא חובה ללוה , ל זיכויצידד שיועי) ח"תש' ב סי"תשובות והנהגות ח(א "מ שטרנבוך שליט"גם הגר
ולמעשה הוא ישלם את , כיון שבית הדין לא ידעו שזיכינו פרוזבול למלוה שיפטרו את הלוה מלשלם. שהיה פטור מלשלם

  . דברי התוספתא נראה שלכל הדעות אפשר לזכות עשיית פרוזבולפשטות אבל כאמור מ. החוב ולא יפסיד המלוה
ל "מהגאון וצדיק רבי אליהו דושניצער זצ" נחלת אליהו"ומצאתי בספר , ל"כתב ז) נ"ת' ג סי"ח( בתשובות והנהגות שפח

והשיב לו שיש חילוק שאם המלוה , ל אם יכול לעשות פרוזבול עבור אחר מדין זכייה"א זצ"ששאל את רבינו החזו) ה"ס(
, שיש אומדנא דמוכח שרוצה, וב עבורו פרוזבולמועיל מדין זכייה ויכולים לכת אי גוונאכה ,רוצה לעשות פרוזבול רק שכח

, והביא לזה ראיה, אף שזה זכות לו לא מועיל מדין זכייה, אבל חילוני שאפילו אם ידע לא מעוניין לעשות פרוזבול כלל
  . ל"עכ

היא לו א רצה להוכיח מעבד שאפילו שידוע לנו שזכות "הביאו שהחזו 353ובשיח אמונה ). ה"ק רל"ס(וכך כתב בציון הלכה 
כיון , ד לנדו ראייתו"אבל דחה הגר, להשתחרר כדי לקיים מצוות החשיבו השחרור כחובה כי הוא ניחא לו בהפקירא

  .רק שלפי הבנתו אינו רוצה בו, מה שאין כן פרוזבול אין בו שום הפסד לחילוני, שהפסד הוא לגשמיות של העבד

פילו חילוני שרק לא איכפת לו מפרוזבול לא מועיל לכתוב שא) ט"מ' עמ(הוסיפו בשם השבות יצחק  340ובשיח אמונה 
ונשמע שסבר שזכות המצוה אינה נחשבת לענין . ולא שרק לא חובה, כנראה סבר שצריך שתהיה זכות לו. פרוזבול עבורו

וך לא יסמ, וכל שלא איכפת לו, אולי משום שצריך להסכים למסור את חובותיו ולסמוך בענין ממון על בית דין, זכייה
  .למסור לבית דין את חובותיו

וכתב שהחזון יחזקאל פירש את ). ז"מ' בשם השבות יצחק עמ 355בשיח אמונה (, א שאין זכייה"כך כתבו בשם הגריש שפט
ממילא אין ראיה מהתוספתא , התוספתא רק באופן שהמלוה מסר בעצמו את דברי הפרוזבול בפני הבית דין ולא בזכייה

   .שמועילה זכייה

בשבות יצחק שפירושו של החזון יחזקאל ' וכבר העיר על כך בהערה מ, ל"היה אומר כן נגד פירוש האור זרוע הנ ע אם"וצ
  .אינו כאור זרוע

ולמה לא , ועוד דייק גם מדברי החתם סופר שכתב שבית דין כותבים פרוזבול למלוה המשלח משעה שמינה את השליח
שמא רק משום , ועדיין אפשר לדחוק ולומר. בות שהיו לאחר השליחותכתב שבית דין זוכים לו פרוזבול גם על כל החו

בית דין לא עושים מעשה פרוזבול שונה לעשות פרוזבול גם על אלו שלא היו ולא , שהמלוה שלח שליח על החובות שהיו לו
, יו לי עד שתגיעא הרי היה יכול לומר לשליח תעשה לי פרוזבול על כל החובות שיה"ודוקא לגריש. שלח עליהם את השליח

אבל בסתם אולי יודה . ס לא עשה"ולכן החת. ומכך שלא אמר אולי זה מכניס ספק אם רצה לעשות פרוזבול עליהם
  .שמועילה זכייה

, ואם בכל זאת החתם סופר לא העלה אפשרות זכייה ודחאה, אבל הפשטות שאין סברא שלא ירצה על חובות עתידיים
  .כות מעשה מסירת שטרות לאחר ופרוזבול לאחר שלא בשליחותומסתבר שהיה פשוט לו שלא שייך לז

שם . שאפשר לזכות ללוה קרקע לשם עשיית פרוזבול שלא מדעתו למרות שזו חובתו ריד פ שהתבאר לעיל בסעיף "ואע שצ
אדרבא מהותו להוציא , ון לזכותואבל פרוזבול אינו ממ, מעשה הזכייה היא הקנאה ממון לכן הוא שייך בתורת זכייה

, שלא מידיעתו כשיצטרך לשלם עליו אם ירצהעבור אחר מקח לא נחלקו הפוסקים אלא אם אפשר לקנות החובות ממנו ו
   .לכן אינו דומה, ואין זכין מאדם, כי זה להוציא ממון מרשותו, אפילו אם יתרצה אחר כך אבל אי אפשר למכור עבור אחר

כמו ו ,היא כעין הכנסהעצמה הוצאה והמכירה היא עצמה זכות גמורה עבורו גמורה אפשר משום שואמנם יתכן שבזכות 
כי גם אם הגוי ירצה לקחת את החמץ יצטרך , כלוםלהם כיון שאינו מפסיד , חמץ עבור כל מי שרוצהלמכור נהגו יש שש

פ שאין "לים גר קטן לדעת תוספות אעומשום כך מטבי. ואין זה ממון שהישראל רוצה בקיומו בפסח, לשלם על כל שוויו
  .כי זו זכות גמורה לו, הרשאה ממון

כיון שעיקר , שמטו חובותיווגם אם המטרה זכות שלא י, של אחר אינו יוכל לזכות לקיחת חובותיויותר מסתבר שאבל 
  .להקנותל לעשות חוכא והיטלולא לומר שמקנה דבר שאינו יכול "וכיצד נאמר שתקנו חז. צורת המעשה היא חוב

ממילא אין ראיה שתועיל מסירה על , שגם מסירת שטרותיו אינה ממש הקנאתם לבית דין קמח ועוד שכבר התבאר בסעיף 
 .ידי אחר שזה שייך לכל היותר בקניינים ולא בתקנה זו

ואם המלוה לא , רותיו לבית דיןלעיל התבאר שהעיקר לדינא שתקנת פרוזבול מתבססת על דין המוסר שטאמנם  שצא
תורת שרצה דוקא שלא תשתכח , זהו ההפך ממטרת תקנת הלל, ימסור את השטרות אלא בית דין עושים זאת במקומו

ודאי תשתכח תורת , ואם היוזמה לעשיית הפרוזבול וזכייתו תהיה מצד בית הדין והמלווים לא ידעו מכך בכלל שביעית
  . השמיטה

ומניין , וגם זה חידוש, בית דיןהמישראל יזכה לו פרוזבול ויאמר הנוסח במקומו ולא אחר תר שאחד ולפי זה היה ראוי יו
  .ל שהמלוה מוסר שטרותיו"שתקנו חז להוסיף על האופן
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בפרוזבולנו שליחות סח

ולמרות שיש הסוברים , בהרשאתםהמוסר את דברי הפרוזבול גם בשם בני ביתו יציין שמוסר גם   .רכב
 וגם אם אינה מועילה, אין לחשוש לכך כיון שרבים סוברים שמועילה, שלא מועילה שליחות לפרוזבול

אבי , וב האפשרייםלרוב ככל החועוד ש, יש מעלה להרשאה שהמורשה כבעלים ואפשר שיודו שיועיל
כך שאין מקום להחמיר יותר בדרבנן  .לעשות עליהם פרוזבולממילא מורשה ו, הנושא ונותןהמשפחה 
 .ומספק

בכתב הפרוזבול  דברי

חשש שמא לא מועיל שמלוה ישלח כתב פרוזבול לבית דין כי צריך למסור דברי הפרוזבול יש מי ש .רכג
את הפרוזבולם יעשו לו אבל כשבית דין יקבלו את כתבו ה, בפני בית דין

א
מתאריך מינוי השליח, 

ב
אבל , 

על ידי כך אולי עדיף כי אבל  .ודי בגילוי דעת שרוצה פרוזבול מינוי נראה שלא צריך דוקא לשלוח כתב
והוא הדין שיכול להודיע בטלפון לבית דין  .ישירות מתוך כתבו ולא על ידי שליחנחשב שממנה אותם 

  .שרוצה שיעשו לו פרוזבול
ומינויש פרוזבול  ילוב

מסירת הדברים , שמשלב מסירת כתב שלו, משולשעדיף יותר שהכתב ששולח יהיה בעצמו בנוסח   .רכד
שולח את פלוני שימסור דברי אני "בזה הלשון , ובקשה מבית דין שיעשו פרוזבול, על ידי שלוחו
אני מבקש שתכתבו , הואם אינו מועיל כמסיר, מוסר בפניכם כתב פרוזבול זהוגם אני , הפרוזבול בשמי

פרוזבוללי אתם 
ג

. 

אוריאל          בנין

 באו להחמיר יותר בתקנת פרוזבולמניין לומר שחכמים , שכיון שאפשר למסור שטרותיו על ידי שליח, אבל מאידך יש לומר
  .ועילה שנעשה כשלוחו וכבכל התורהם זכייה מוג, מכל זכייה

, שיעמוד בפני הדיינים יהיה דווקא על ידי ל שמעשה המסירה"צו חזא חשש שמא ר"שהגריש 654ש "משנת הגריבתב כ שצב
, ועדיין לא התבאר מדוע זו סיבה שלא תועיל זכייה אם הזוכה פועל את האמירה במקום המלוה כאילו הוא בפני הדיינים

אבל כיון , והניחא אם לא היה אפשר לעשות שליחות למסירת פרוזבול, כעין שליחות ונהפך כמו הבעל דברכי זכייה 
  .לכאורה היה אמור להיות שגם זכייה תועיל, א פסק שיש שליחות"שהגריש

ולכן שונה הוא השליח שנשלח מדעת , ונראה לומר הטעם כי עיקר ענין תקנת פרוזבול הוא שלא תשתכח תורת שביעית
  .מה שאין כן אם אחר יזכה לו והוא לא ידע, המלוה שבכך מראה שהוא מודע לענין שביעית

דעת שרוצה למסור את על כתב השליחות בתור גילוי  שסמך ונראה, )ג"ז סק"ס' ש סי"ג הובא בפת"מ קי"חו(ס "חת א
וגם אם היה ממנה את , השליח ולא סמך על הכתב שהביא, וכיון שחשש שצריך לומר את דברי הפרוזבול בפניהם, חובותיו

כי הצורך שהוא יאמר הוא כדי שידע חומר , נראה שסבר שלא היה מועיל, השליח לומר את דברי הפרוזבול במקומו
נראה כי סבר שעיקר תקנת פרוזבול היתה שלאחר שמגלה דעתו , ומה שהכשיר שבית דין יעשו לו את הפרוזבול, שביעית

ולא , ואינו קשור לדין מינוי שליחות לבית דין, ילוי דעת לבית דין שיעשו לו פרוזבולממילא קיבל הכתב כג, הם כותבים
  . מדין זכייה שאולי אינן מועילות

אלא שבא , ד פשיטא שלא יועיל"ועכשיו בבוא הכתב לב, ד לא הועיל"ואז בשעת כתיבה שלא בב, מעלתו כתב כן בביתו, ל"ז
ויהיה הפרוזבול ההוא מפקיע איסור , ל כן אי אפשר מבלי שנכתוב אנחנו פרוזבולע, להודיע לנו רצונו וחפצו לעשות פרוזבול

וגם , כי לא שייך לומר שבית דין מוסרים לעצמם, ולא נצרכת כלל, ולפי זה כשהם כותבים עדיף ממסירה. ל"עכ, שביעית
  .לא התבאר שצריך שימנו אדם אחר שימסור בפניהם בשמו

והרי ביקשם , ונראה שסבר שלא צריך מסירת דברים אם יש ציווי לכתוב פרוזבול, יםע כיצד הם הכותבים והם המוסר"וצ
  .לעשות לו פרוזבול

  . ל"עכ, כי פרוזבול המאוחר פסול, ואין לנו לכותבו אלא מזמן שנכתב כתבו בעירו, ל"כך סיים שם בחתם סופר ז ב

שהרי אפילו אם המלוה יגלה דעתו שרוצה שיחול , נראה כוונתו בדרך כל שכן, ומה שהזכיר החתם סופר פרוזבול המאוחר
כל שכן שכשלא גילה דעתו שמוסר על חובות , שלכן פסלו פרוזבול המאוחר, הפרוזבול על חובות עתידיים לא יועיל

  .עתידיים ודאי שבית דין לא יכתבו זמן מאוחר ממה שהוא כתב ויכללו אותם

יכול למנותו רק על ו. במקומו בסוף השנהיח למסור פרוזבול שליכול למנות א ש"בשם הגרישכתבו  531בשיח אמונה ו
משמע שאם , שממנהו לעשות לו פרוזבול בסוף השנהכתב מינוי או שיכתוב לו , החובות שכבר קיימים בשעת מינוי השליח

לכותבו  אבל שלוחו יכול, וכל הקפידא שלא לכותבו מוקדם לחובות, ימנהו בפירוש לכתוב גם על החובות העתידיים יועיל
  .אחר שיעשה החובות

אבל אפשר להקל , א שלכתחילה ימסור בעצמו את דברי הפרוזבול"כתבו בשם הגריש) ט"ד וי"י, ג"י' סע(ש "במשנת הגרי ג
א סבר שמועילה גם "וכיון שהגריש. ונראה שסבר שהמסירה כאמירה, גם אם ימסור כתב פרוזבול ואפילו שהוא לא כתבו

אבל לא תועיל לסוברים שאין . ועיל גם למסור את כתב הפרוזבול של המלוה על ידי שליחודאי י, שליחות בפרוזבול
  .שליחות בפרוזבול

ד ויכתוב דבריו ויועיל "היינו אם יעמוד לפני הב ,היכי דמהני לוועוד אפי, ל"וגם מהחתם סופר נראה שיחמיר בכך שכתב ז
ד "ועכשיו בבוא הכתב לב ,ד לא הועיל"יבה שלא בפני בואז בשעת כת ,כן בביתו תבכ חיהמעלתו שי אבל, כאלו אמרם
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יכול השליח נראה ש, אמירה שלכן אי אפשר לשלוח כתבפרוזבול פועל על ידי האם , ויועיל ממה נפשך
, שליחות על כך ולא אמירת השליח במקומו תועילולא שליחות ואם פרוזבול הוא מינוי  ,אמר במקומול

פ כתבם של בית דין"מועיל כתבו ועכ, ולא צריך מינוי לבית דין דוקא באמירה שלכיון ש
ד

וכך יעשה מי  .
  .שחושש שלא יוכל למסור פרוזבול בעצמו בסוף השביעית

לקטן פרוזבול  לעשות

קטן , כי גם לשיטות שאפשר לזכות פרוזבול, נראה שאי אפשר לזכות פרוזבול לקטן לכל הדעות  .רכה
אינו בתורת זכייה

ה
 .צו  התבאר בסעיףכפי שועדיף שאביו יעשה לו  ,
אביו של  פרוזבול

שהקטן סמוך כאפוטרופוס וכן כל מי אביו ודינו של , אפוטרופוס יכול לקנות ולמכור לטובת הקטן  .רכו
שולחנו על

ו
בתו הקטניםשחייבים לבנו או חובות את הגם של עצמו בפרוזבול להזכיר ויכול , 

ז
. 

אוריאל          בנין

משמע שאפילו שהשליחות הועילה רק בתור . ל"עכ, פרוזבולפשיטא שלא יועיל אלא שבא להודיע לנו רצונו וחפצו לעשות 
  . אבל לא נחשב שלוחו כמותו למסור הפרוזבול במקום המלוה, גילוי דעת בשם המלוה

ולא יועיל אפילו אם יגיש , עשה הכתיבה שלו בעצמו לפני בית דין הוא כמעשה אמירהומפשטות דבריו נראה שסבר שרק מ
ולכן למרות שיהיה בשטר כל נוסח הפרוזבול חתום על ידי המלוה לא יהיה כשר לדבריו בלי , בעצמו את הכתב לבית דין

כי , קומו את דברי הפרוזבולסבר שהשליח לא היה יכול למסור במ, ואולי גם אם שליחות מועילה, שיעשה אותו בפניהם
  .מסירת כתב אינה אמירה

ולא , ומחשש שצריך דוקא מסירה לבית דין, וכפי שעשה החתם סופר, לכן כתבתי שיעשה תנאי שאם אינו מועיל יכתבו הם
ואין לחשוש יותר שממילא , כתבתי שהשליח ימסור את הכתב שלו וגם יאמר את הנוסח במקומו, שהם יעשו מעצמם

  .מיטה דרבנן שהקלו בהמדובר בש
ואין , ממילא חזר עניינו כאמירה בעלמא, כי אם המינוי גם הוא סוג של אמירה בעלמא כי באמת אינם גובים את החוב ד

ואין , ולכן החתם סופר כתב פרוזבול למי ששלח אליו את הכתב, כי אין זו שליחות ממש, סיבה שלא יוכל לעשותם שליח
   .ר ממה שנהג החתם סופרלנו להחמיר בשמיטה הקלה יות

יועיל הפרוזבול שעושה לו לכל , ובאופן שהשליח הוא שיוצר עבורו את הפרוזבול בסוף השמיטה ככל שליח שעושה שליח
  .החובות שיווצרו עד סוף השביעית כאילו הוא עושה את הפרוזבול כעת בסוף השביעית

ביאר כיצד חל זיכוי ולא , )ז"קנ' עמ(ש "כתבו שזכין לקטן כתיבת פרוזבול ושכן נכתב במשנת הגרי 502' בשיח אמונה עמ ה
יחות לא יכול זר למכור משל הקטן אפילו לטובתו אלא הרי בגלל שאינו בתורת של. זה שלא מתורת שליחות שאין בקטן

אפשר וכן שעל ידי אחר שפועל את הזכייה במקום הקטן ) 'ז' ג סע"רמ' סי(ע "שנפסק בשוומה , או אביו אפוטרופוסה
ואף כשמקנה לקטן עצמו מדין דעת אחרת מקנה שנעשה  ,כי הזוכה משמש כידו של הקטן לקבל עבורו, ממון לקטןלהקנות 

צריך דין שליחות  כךנין שיעשו במקומו איזו פעולה שללעלא אבל , ממון בעיןהיינו לקנות לעצמו , לו יש לו יד לממוןכאי
  .ואינו בתורת שליחות

 ,פדיית עצמו מבכורה קטןלזכות לאפשר אם  )ז"ג סק"רמ' סי(ח "קצוהו שהאריך בבנידון תלוי דין זה שלכאורה וונראה 
למנות את יכול ינו אח כיון ש"סבר שאי אפשר וכך נקט קצוה פנים מאירותוה, ך המובא שם סבר שאפשר"ונראה שהש
או שמא כיון , יש לומר שיודו כולם שאינו מועיל וכאן עוד מוציאים את החובות ממנו .ות שלוחו למעשה זההפודה להי

 וך עליהלא ראוי לסמלכאורה פ כיון שהמצאה זו לא התפרשה שמועילה "ועכ. שלא בפועל מוציאים ממנו את החובות יועיל
  .כשאפשר לתקן בקל שאביו יעשה עבורו

שבית דין אביהם של יתומים בודאי זכותם לדאוג לטובתם כתב ) ה"כ' א סי"מהרב חיים דוד הלוי ח(ת מקור חיים "שווב
אבל זה דווקא ביתומים שבית דין אביהם ואפוטרופסים שפועלים במקומם . למכור את חמצם ולזכותם אף שלא מדעתם

  . ל ולא שאר קטנים"מתקנת חז

ל שתיקנו "ולי סבר שלא מסתבר שחזוא, ין יפקירו החובות שגם יפקירו חובותיו של קטןואולי סבר שמכלל התקנה שבית ד
, לכן פשוט לו שלפחות יכולים אחרים למסור במקומו, יזניחו את הקטן שיפסיד את חובותיוו, רון לשמיטה לכלל ישראלפת

  .י שליחותולכן לא תקנו במיוחד גם עבורו שלא כגדראבל יתכן שחובות לקטן אינם דבר המצוי 

זה משום תקנת  ,מועיל פרוזבול שלוא ש"מה שאמר הגרישש) הובא שם, ו"ע' עמ(בות יצחק שולפי זה מה שכתב ב
ל מקח וממכר לקטן שהגיע "כשם שתקנו חז שהרי יכול להקנות חובותיו שאין בהם שעבוד קרקעות כוונתו. הפעוטות

  .הפעוטותעונת תקנת שבדרך כלל לא שייכת בקטן  קמד' יתבאר בהעבל א .שש לעונת הפעוטות מגיל
ואם הם , אלא בית דין מעמידין לו אפוטרופוס, סי קטןשהרי אין מורידין קרוב לנכ, ל"ז) 'ח' ח סע"רפ' סי(לבוש  ו

ויש אומרים דקטן שיש לו אב אין בית דין נזקקין לו , מטלטלין ואביו הוא ראוי ונאמן להיות אפוטרופוס מעמידין אותו
 ובעוד ראשונים. ל"עכ ,כ אביו מוחזק שאינו הולך בדרך טובים"אלא א, כלל להעמיד לו אפוטרופוס אפילו בקרקעות

  .כי תמיד עדיפים אביו ואמו שיהיו האפוטרופוס מאשר אחרים, ואחרונים מבואר שכל דין אפוטרופוס נאמר כשאין לו אב
ונראה שכתב כן בבת גדולה למרות שאין הבדל בין בת לבן כל שהם , כתב כן בבת גדולה א"בשם הגריש 502שיח אמונה  ז

עוד . כשכולם עושים פרוזבול ויכול לעשות לעצמו להבדיל מהבתה "אלא שבן בדרך כלל נמצא בבית הכנסת ער, סמוכים
ונראה שסבר שבניו  ,ביאר מדועולא , מועיל להפילו אם האב לא ציין שעושה פרוזבול גם על חובות בתו כתב שם שא

ו כתב בשמ) ז"ק של"ס(וגם בציון ההלכה . כיון שהוא כמו אפוטרופוס עליהם מן הסתם עושה גם להם, הסמוכים שאני
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הפרוזבול שטר  דיני

ל והוא העיקר "כתחילה לכותבו כפי שניסחו חזאין דינים בשטר הפרוזבול מלבד הנוסח שיש ל  .רכז
שטר שצריך להכתב מדעת המתחייב דהיינו ואינו ככל . שיהיה כתוב בו שמוסר את חובותיו לבית דין

ר השטרות ל בכל שא"ו חששות הפסול שחששו חזלכן לא שייכים ב, אלא המלוה כותבו כרצונו, הלוה
, זבול יכול אפילו לומר שהיה לו פרוזבול ואבדכי בפרו. שאדם משתמש בהם לראייה כנגד המתחייב

אלא שאם בא לטעון על מילה שיש ספק אם נוספה לאחר , ממילא גם שהיה לו פרוזבול תקין אחר
לא יוכל לגבותם אלא על ידי מיגו שהיה טוען שהיה שטר פרוזבול אחר , כגון חובות אשתו, השמיטה

תקין
ח

 . 
והנפקסיכום מ"היסודות

ובות נחלקים לכמה קבוצות חוב בנוגע להלכות שמיטה ועל פי זה חלוקים התבאר שסוגי הח  .רכח
  :בטעמיהם ועל פי זה בדיניהם

ולא , חוב שנחשב כגבוי באופן פרטי כגון על ידי משכון שחייב להיות עד הסוף השנה ביד המלוה. א
  .תפוסגם באו דוקא אם בקנוי ונחלקו . בשעת הגבייה

נחלקו אם משום , מסר שטרותיו לבית דין. 2. ק דין דינו כגבוי בידםפס. 1: סמכות בית דין לגבייה. ב
 ולכאורה, ריך להיות דוקא בסוף השמיטהוגם אם גבוי שמא צ, או שכבר גבוי בידם, שהם הגובים

רק אם  ,הרי הקונה לא מסר להם לגבות, מכר שטרותיואחר שמסרם לבית דין אם מ בנידון זה "נפק
כי אם יסוד , יתכן שגם לאחר תקנת פרוזבול נשאר אותו נידון. 3. ל גם לקונהיועי, כגבוינחשב החוב כבר 

ואם יסודו כגבוי נשאר הספק , דינו מסירת שטרות והוא כמינוי פשוט שצריך להיות עד סוף שמיטה
אלא בית דין , הפקר בית דין על ממון הלוה לתיתו למלוהינו וא, ל וכן בפסק דין שזקף אחר כך"הנ

שחלות ההפקר תלויה ועומדת עד סוף ויש שנראה מדבריהם , חוב מהמלוה וגובים אותומפקיעים את ה
  .השמיטה למנוע את השמיטה

ויש שסברו , וגם בקרובים, בעל פההמסירה ו, על מלוה על פהאפילו נאמר לקולא ש, מ בפרוזבול"הנפק
ולא יחיד , ת הללמכח תקנופקר החולקים סברו שמו ,חשוב שיכול להפקירדין בית פני רק בשנמסר 

ויש אומרים לא בלילה, מומחה אפילו נברר
ט

.  

, ואולי גם שלא בפניהם, כשהחוק מונע את כח בית דיןיועיל דוקא שטרות ולא : ולמסור השטרות
, יועילומסתבר שגם בלילה . אלא כמינוי לגבייה הקנאת השטרות תועילביארנו שלא נראה שוכן . ובבורר

פרוזבול וב, לא יועילאחר יקח לו את השטרות ויזכה אותם לבית דין שו. ויש מי שהסתפק בקרובים
  .וכן בשליחות, ה זכייה כדלהלןמועילנחלקו אם 

כאילו כתבו פרוזבול או , ד הם שהלוו ולא שייך בו שמיטה"בפשטות נחשב כאילו ב, מלוה של יתומים. ג
וכך וי על ידם כמעשה בית דין ויש מי שכתב שהוא כגב, ביתום שגדל והוא הדין, ושעת ההלואה קובעת
שנהיתה  בקופת צדקה ולא, צריך להיות קיים עד סוף השביעית אם כך מצב זהו, הגדר בקופת צדקה

  .רוזבול שנקרע לפני סוף השמיטהפאו , פרטית

צדקה שקיבלו  יתומים

אנשים אספו , ומיד פתחו קרן להצלת המשפחה ועזרה ליתומים, יהודי נפטר בסוף שמיטה: שאלה  .רכט
ממהומת המקרה לא זכרו לסדר להם פרוזבול , קים הועברו למשפחה'וחלק מהצ, משפחה תרומותל

ואת הכספים שהועברו לחשבון  שקיבלוקים 'האם רשאים לגבות את הצ, ובינתיים עברה שנת השמיטה

אוריאל          בנין

וכפי , ח חלוק עליו בזה"הגרואכן . ולא כתב שהפרוזבול שעושה אביהם מועיל ממילא לקטנים, שיעשו פרוזבול לקטנים
 .להזכיר בפרוזבול שעושה אותו עבור כל בני ביתוראוי ד "לכן נלע ,502' שהובא שם בהע

וכן אם , ל"סיבות שונות נאמן במיגו זשנאמן המלוה לומר שהחוב היה חוב שאינו נשמט מ) ד"ל' סע(ע "כשם שנפסק בשו ח 
, נאמן, משמטתן או משאר דברים שאין שביעית, או הקפת חנות היה, אמר המלוה תנאי היה בינינו שלא תשמיטני שביעית

ובתומים כתב שלכן נאמן גם בפרוזבול שאין בו זמן לומר שזמנו לאחר . ל"עכ, פרוזבול היה לי ואבד במגו דאי בעי אמר
, הוא הדין בכל דבר שיש ספק אם נכלל בפרוזבול בגלל שיש חשש שנוסף אחר כך וכדומה, ואם כך. במיגו, מלוה מסוימת
  .יאמן שנכלל

כיון שמסירת הפרוזבול אינה , אבל אם עשה מועיל. כתב שיותר טוב לא לעשות בלילה )ט"ל' ב סע"פ(ש "במשנת הגרי ט
, ודאי שלא צריך דיני בית דין ויועיל מלילה, לא לפני בני תורהולכאורה לשיטתו שלא צריך למסור א. אלא אמירה בעלמא

  .ונראה מכך שגם מה שכתב לפני בני תורה אינו אלא דיעבד
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 .הבנק שלהם
צריך להיות  וכן חוב הבנק, ורה חוב הנותנים אליהםלכא קיד לפי מה שהתבאר בסעיף  :תשובה
  :לדון לצרף כמה צדדים מדוע השמיטה לא תשמט אותםיש ו, מושמט

  . החוב שמגיע לחלקם של הקטנים שבהם לא יושמט מדין בית דין אביהם של יתומים. א

התבאר כפי ש החוב המגיע לשאר המשפחה ולא התקבל לידיהם לא יושמט כי בית דין יד עניים. ב
  .קנט ו צ  פיםבסעי

  .ולא נשמט חובם, יש לומר שכיון שעוברים לסוחר דינם כמשכון, שאינם למוטבקים 'הצשאר . ג

נגדם באותו סכום שכעת הרי שהוא כמוחזק כ, אם אביהם לוה כספים מאותה קופה של צדקה. ד
וכל שכן אם  .וכמשכון בידו, ויכול לגבות אותו מהחוב שהוא חייב להם בקיזוז, קים'התחייבו לו בצ

  . התורמים נתנו לקופת הצדקה ישירות כדי לסלק את חובם של אלו

  . אינם נשמטים, אם כתוב עליהם זמן פרעון לאחר שמיטה, שהגיעו לידם קים שלמוטב בלבד'הצ. ה

זכות להם יתרת נרשמה כל עוד לא , הופקדו ישירות לחשבון הבנק של המשפחהכבר אם . ו
כי הוא משוך על חשבונו והבנק עדיין חייב , ק עשה פרוזבול החוב לא יושמט'אם נותן הצבחשבונם 

ויכול לחזור בו רק מצד , כל עוד לא חזר בו, והוא ממשיך להורות לתת למשפחה, לו לתת למי שיורה
כיון שעשה , של הנותן ואין איסור לגבות את חובו. ולא מצד הנדר, פיהם אם נשמטהחוב כל
  .פרוזבול

הנותנים והפרוזבול שלהם לא נמצא כספים אלו כבר אינם באחריות , כבר נרשמה להם זכות םא. ז
יים עדיין יד ענבית דין או קופת הצדקה הנותנים הפקידו אותם לחשבון יש לומר שאם אבל , יועיל
  .ומים עד שיגיע הכסף לידםוית

לא נשמט הבנק חובם כלפי הנותן ו, ובעל החשבון לא עשה פרוזבול, קים ניתנו לידם'גם אם הצ. ח
, ק'פ כלפי נותן הצ"או כמסולק עכ . ק דינו כגבוי ומשכון גם אם אינו למוטב בלבד'לדעות שצ

  .סז כמתבאר בסעיף 

ועוד יש לצרף לכך אם יש ספק שמא הנותן הפקיד כסף חדש לחשבונו לאחר השמיטה מיד או . ט
ובעל , ואפילו אם נכנס מחמת חוב שהיה צריך לשמוט, נכנס אליו מכל מקור אחר שאינו נשמט
ומקבל , כל עוד לא אמר והחייב נתן אין זה כסף הגזול, החשבון היה צריך לומר עליו משמט אני

  .בותואי לגק רש'הצ

נכנסו לאחר מקבלים אינם צריכים לבדוק אם הכספים שמושכים ה, צרופים קטנים נוספים. י
  .ושמא חוב הבנק דינו כמתנה על מנת שלא אשמט בשביעית .השמיטה

ק זה יגבה ולא יושמט 'כאילו התנו מראש שצ, ק לגוי'יש מי שכתב שכיון שיכול להעביר את הצ .א"י
חובו

י
.  

כפי שהתבאר  גם זה יש אומרים שמועיל, שהו ידוע שמזכה פרוזבול לכל מי שלא עשהאם יש מי .ב"י
ואולי זה רעיון לבקש מקופות הצדקה שחלק מחסדם עם המשפחות שנמצאות במצבים . רכא בסעיף 

או שיקבלו מהם שליחות . עבורםשיזכו פרוזבול , קשים וראשם אינו פנוי להזכר לעשות פרוזבול
  .לעשותו עבורם

  . ק יש אומרים שחוב של יורשים אינו נשמט מגזירת הכתוב כמתבאר בסעיף . ג"י

 יש מקום לומר שספיקם להקל למלוה לגבות את חובו, ספיקות שהם בדין משכון וכגבוי. ד"י
  .סד כמתבאר בסעיף 

אוריאל          בנין

  .קסא' יצחק אייזק חבר בהע' כפי שהתבאר מר י
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  פרוזבול ליחיד

לדיינים[ כעדים-הודעה קודם חשובשמ-שמשמשים דין לבית חובותיו החלק,סר על קו ויעביר

]המיותר

המוסר[____________________________שאני  ֵעָדי ֱהיּו :המלוה יאמר המלוה מסרתי לבית דין  ]שם

דין[א "ש רוזנברג שליט"ל בראשות הגר"ר ניסים קרליץ זצ"החשוב מיסודו של הג בית שם יפרט או

בדור מפורסם שרבים,אחר ונסיונםשידוע בחכמתם גדולים דיינים בו ויושבים עליו שכל חוב ]סומכים

  .וקיבלתי שליחות מהם. שיש לי או לבני ביתי שנגבה אותו בכל עת שנרצה

שלפניו[ דין הבית בפני ]מסירה

היושבים כאן דיינים המוסר לכם הריני , ל למנוע את השמטת חובותי"ואם לא הועלתי במסירתי הנ

גם או לבני ביתי שכל חוב שיש לי  ___________בעיר ___________________בבית הכנסת 

שליחות על כך וקיבלתי , שנגבה אותו בכל עת שנרצה ,שאיננו מודעים לו או לדין השמיטה לגביו

  .מהם

וחותמיםהדיינים[ שלהלן הנוסח את ממלאים לפניו :]הנוכחים

שם[__________________________ן בא לפנינו לפנינו החתומים מטה בהיותינו יושבים יחד כבית די

המוסר ביה[____________________________ואמר לנו שמסר לבית דין חשוב ]המלוה שם כמו"יציינו ד

  . שיגבו אותו בכל עת שירצובשליחותם או לבני ביתו  וכל חוב שיש לש ]למעלה

  

  _____________________ם הדייניםמוסרני לכ, שב ואמר לנו, ועל תנאי שלא הועילה מסירתו זו

הדיינים[_____________________________________________________________ בקי,שמות מהם שאחד

פרוזבול אותו  או לבני ביתי שנגבה אותו בכל עת שנרצה אם לא תגבושכל חוב שיש לי . ]בהלכות

  .וקיבלתי שליחות מהם. אתם

פה , ג"ערב ראש השנה תשפ, וחתמנו מטה, פנינוואנו מאשרים שכך אמר ומסר ב

  _____________ק"עיה

  ]חתימה[עד /דיין ____________________

  ]חתימה[עד /דיין ____________________

  ]חתימה[עד /דיין____________________ 
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  פרוזבול לרבים

לדיינים[ כעדים-הודעה קודם חשוב-שמשמשים דין לבית חובותיו המיותרוי,שמסר החלק על קו ]עביר

ר "מיסודו של הג לבית דין החשובשמסרתי חובותי גם על הבנקים  ֵעָדי ֱהיּו :יאמר וסר חובותיוהמ

גם שאיננו א שכל חוב שיש לי או לבני ביתי "ש רוזנברג שליט"ל בראשות הגר"ניסים קרליץ זצ

  .שליחות מהםעל כך גבה אותו בכל עת שנרצה וקיבלתי נש ,מודעים לו

שלפניו[ דין הבית בפני ]מסירה

ל "הנ מוסר בפניכם שאם לא הועלתי במסירה, ל לבית דין חשוב"אני מהחתומים מטה לאחר שמסרתי כנ

היושבים כאן בבית הכנסת דיינים המוסר לכם למנוע את השמטת חובותי הריני 

ננו מודעים לו גם שאיאו לבני ביתי  ישכל חוב שיש ל ___________בעיר ___________________

  .שנגבה אותו בכל עת שנרצה, או לדין השמיטה לגביו

וחותמיםהדיינים[ שלהלן הנוסח את ממלאים לפניו ]:הנוכחים

ואמרו לנו שמסרו , לפנינו החתומים מטה בהיותינו יושבים יחד כבית דין באו לפנינו החתומים מטה

ועל . שיגבו אותו בכל עת שירצוחותם בשליאו לבני ביתם  הםכל חוב שיש לש ל"לבית דין חשוב הנ

מוסרני לכם הדיינים , שבו ואמרו לנו כל אחד מהם בזו הלשון, תנאי שלא הועילה מסירתם זו

  : שמות המוסרים. או לבני ביתנו שנגבה אותו בכל עת שנרצה נושכל חוב שיש להחתומים מטה 

___________,_________________,________________________________,______________

___________,__________________,_________________,____________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

______________,__________________,_________________,_________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

____________________________________,__________________,_________________,___  

___________,__________________,_________________,____________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

,_________________,_______________________________________,__________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

___,__________________,_________________,____________________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

___________,__________________,_________________,____________________________  

פה , ג"ערב ראש השנה תשפ, וחתמנו מטה, ואנו מאשרים שכך אמר ומסר בפנינו

  _____________ק"עיה

  ]חתימה[עד /דיין ____________________

  ]חתימה[עד /דיין ____________________

  ]חתימה[עד /דיין____________________ 




