
 4חינוך פיננסי  בס"ד
 

 התיתכן שמיטת כספים בעולם מודרני??? –שמיטת כספים 
 

 דברים פרק טו  :1מקור 
 

ה: ִמטָׁ ה שְׁ ִנים ַתֲעשֶׁ ַבע שָׁ ץ שֶׁ  )א( ִמקֵּ
הּו וְׁ  עֵּ ת רֵּ הּו לֹא ִיֹגש אֶׁ עֵּ רֵּ ה בְׁ ר ַישֶׁ ה יָׁדֹו ֲאשֶׁ ל ַבַעל ַמשֵּ מֹוט כָׁ ה שָׁ ִמטָׁ ַבר ַהשְׁ ה דְׁ זֶׁ א )ב( וְׁ רָׁ ִחיו ִכי קָׁ ת אָׁ אֶׁ

ק: ה ַליקֹוָׁ ִמטָׁ  שְׁ
ָך: ט יָׁדֶׁ מֵּ ִחיָך ַתשְׁ ת אָׁ ָך אֶׁ יֶׁה לְׁ ר ִיהְׁ ִרי ִתֹגש ַוֲאשֶׁ כְׁ ת ַהנָׁ  )ג( אֶׁ

ה ָך ַנֲחלָׁ ן לְׁ יָך ֹנתֵּ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ ר יְׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָׁ ק בָׁ קֹוָׁ ָך יְׁ כְׁ רֶׁ בָׁ ְך יְׁ רֵּ יֹון ִכי בָׁ בְׁ ָך אֶׁ יֶׁה בְׁ ס ִכי לֹא ִיהְׁ פֶׁ ִרשְׁ  )ד( אֶׁ ּה:לְׁ  תָׁ
ַצּוְׁ  ֹנִכי מְׁ ר אָׁ ה ַהזֹאת ֲאשֶׁ וָׁ ל ַהִמצְׁ ת כָׁ ֹמר ַלֲעשֹות אֶׁ יָך ִלשְׁ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ קֹול יְׁ ַמע בְׁ מֹוַע ִתשְׁ  ָך ַהוֹּום:)ה( ַרק ִאם שָׁ

ה לֹא ַתֲעֹבט  ַאתָׁ תָׁ גֹוִים ַרִבים וְׁ ַהֲעַבטְׁ ְך וְׁ ר לָׁ ר ִדבֶׁ ָך ַכֲאשֶׁ ַרכְׁ יָך בֵּ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ ָך )ו( ִכי יְׁ גֹוִים ַרִבים ּובְׁ תָׁ בְׁ ַשלְׁ ּומָׁ
ֹשלּו: ס  לֹא ִימְׁ

ַאמֵּ  ְך לֹא תְׁ ן לָׁ יָך ֹנתֵּ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ ר יְׁ ָך ֲאשֶׁ צְׁ ַארְׁ יָך בְׁ רֶׁ עָׁ ַאַחד שְׁ יָך בְׁ ַאַחד ַאחֶׁ יֹון מֵּ בְׁ ָך אֶׁ יֶׁה בְׁ ָך )ז( ִכי ִיהְׁ בְׁ בָׁ ת לְׁ ץ אֶׁ
יֹון: בְׁ אֶׁ ִחיָך הָׁ אָׁ ָך מֵּ ת יָׁדְׁ ֹפץ אֶׁ לֹא ִתקְׁ  וְׁ

י פ  )ח יֶטּנּו ֵדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶשר ֶיְחַסר לֹו:( כִּ ְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ַתֲעבִּ ְפַתח ֶאת י   ֹתַח תִּ
ה ֵעי ע  ה ְור  ט  ה ְשַנת ַהֶשַבע ְשַנת ַהְשמִּ ְרב  ַיַעל ֵלאֹמר ק  ְבָך ְבלִּ ם ְלב  ר עִּ ב  ְהֶיה ד  ֶמר ְלָך ֶפן יִּ ש  יָך )ט( הִּ חִּ ְנָך ְבא 

ֵתן ל ֶאְביֹון ְולֹא תִּ י ה ְבָך ֵחְטא:ה  ק ְוה  ֶליָך ֶאל ְיקֹו  א ע  ר   ֹו ְוק 
ל  ק ֱאֹלֶהיָך ְבכ  ֶרְכָך ְיקֹו  ר ַהֶזה ְיב  ב  ְגַלל ַהד  י בִּ ְתָך לֹו כִּ ְבָך ְבתִּ ֵתן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלב  תֹון תִּ ְשַלח )י( נ  ַמֲעֶשָך ּוְבֹכל מִּ

ֶדָך:  י 
אָׁ  ב הָׁ רֶׁ יֹון ִמקֶׁ בְׁ ַדל אֶׁ ָך )יא( ִכי לֹא יֶׁחְׁ ֹינְׁ בְׁ אֶׁ ִחיָך ַלֲעִנוֶָּׁך ּולְׁ אָׁ ָך לְׁ ת יָׁדְׁ ַתח אֶׁ ֹתַח ִתפְׁ אֹמר פָׁ ָך לֵּ ַצּוְׁ ֹנִכי מְׁ ן אָׁ ץ ַעל כֵּ רֶׁ

ָך צֶׁ ַארְׁ  בְׁ
 

 א.מתי חלה שמיטת כספים?
 ב. מהי המטרה לשמיטת כספים?

 ג. מה אסור לעשות מהחשש של שמיטת כספים ומדוע?
 
 

 יכולים להקל "אין עצה ואין תבונה כנגד ה'" הערה מקדימה: באיסורי תורה חכמים לא :2מקור 
באיסורים שהם מדרבנן בלבד. חכמים הם הקובעים את הגבולות לפי הבנתם את המציאות ואת 

 המצווה..
 

ולכן  איסור הבערה בשבת הוא מוחלט הוא מהתורה. איסור מוקצה הוא )כנראה מדרבנן( –דוגמא 
 מותר כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו

 
 בגיטין לו. שמיטת כספים בזמן הזה לדעת חכמים _____________

ולדעת רבי יהודה הנשיא שמיטת כספים בזמן הזה היא __________  היות והוקשה שמיטת כספים 
 ליובל.

 מדרבנן.רוב הראשונים פסקו ששמיטת כספים היא 
 

קעת התורה ) : חקירה האם שמיטת כספים נוצרת כתוצאה מהשמטת האדם או שזו הפ3מקור 
 הפקעה של התורה(

הגישה המרכזית היא  _________________________ זאת אומרת  שמי שגובה את החוב הוא 
.___________________ 

בכל מקרה המשנה )שביעית פרק י'(  קובעת שהבא להחזיר חוב יאמר לו בעל החוב "משמט אני". אך 
 אם מחזיר רוח חכמים נוחה הימנו.

 
 הלוואות שביעית משמטת ואילו לא. אילו :4מקור

 
 שנים. 01א. מלווה ל

 ב. מלווה שלא הגיע זמן פרעון
 ג. מלווה בבנק



 ד. חוב ממשכורת 
 

 מה הרעיון בכלל של שמיטת כספים?
 

" אם כסף תלווה את עמי. פרוש אם ראית שיה לך כסף יותר על מה שאתה צריך לעמיך, אור החיים 
 ן זה חלק המגיעך , אלא חלק אחרים שהוא העני עמך"שאתה מלווה לעמי, תדע לך, שאי

 
 
 

 : הפרוזבול והרעיון:5מקור 
 

 תרגם את המילה "פרוזבון"__________________________________________
 משנה מסכת שביעית פרק י 

 
]א[ שביעית משמטת את המלוה בשטר ושלא בשטר הקפת החנות אינה משמטת ואם עשאה מלוה הרי 

רבי יהודה אומר הראשון הראשון משמט שכר שכיר אינו משמט ואם עשאו מלוה הרי זה  זה משמט
משמט רבי יוסי אומר כל מלאכה שפוסקת בשביעית משמטת ושאינה פוסקת בשביעית אינה 

 משמטת: 
 

 משנה ב
]ב[ השוחט את הפרה וחלקה בר"ה אם היה החדש מעובר משמט ואם לאו אינו משמט האונס 

שם רע וכל מעשה בית דין אין משמטין המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו  והמפתה והמוציא
 לבית דין אינן משמטין: 

 
 משנה ג

[ פרוזבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה ]ג
וגו' התקין  את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה )דברים טו( השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל

 הלל לפרוזבול: 
 

 משנה ד
]ד[ זהו גופו של פרוזבול מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי 

 שאגבנו כ"ז שארצה והדיינים חותמין למטה או העדים: 
 

 שיטת בגמרא: 2איך פרוזבול עובד 
 שמיטת כספים דרבנן –אביי 
 הפקר ב"ד הפקר. –רבא 

 
 מה בנוי רעיון הפרוזבול. מדוע תקנו אותו וכיצד הוא עובדעל 

 
 
 



 נוסח פרוזבול והאם צריך קרקע ללווה ) כדי שלא יהיה לא יגוש או שהחוב יהיה כגבוי(



 


