
הרב יוסף צבי רימון

*



ץ ַבעִמקֵּ ִניםשֶׁ השָׁ הַתֲעשֶׁ ִמטָׁ זֶׁה:שְׁ ַברוְׁ הדְׁ ִמטָׁ מֹוטַהשְׁ שָׁ

ל הַבַעלכָׁ ריָׁדֹוַמשֵּ הֲאשֶׁ הּוַישֶׁ עֵּ רֵּ תִיֹגשלֹאבְׁ הּואֶׁ עֵּ תרֵּ אֶׁ וְׁ

ִחיו אִכיאָׁ רָׁ הקָׁ ִמטָׁ ת:'ַלהשְׁ ִריאֶׁ רִתֹגשַהנָׁכְׁ יֶׁהַוֲאשֶׁ ָךִיהְׁ לְׁ

ת ִחיָךאֶׁ טאָׁ מֵּ ָךַתשְׁ ר...:יָׁדֶׁ מֶׁ ָךִהשָׁ ןלְׁ יֶׁהפֶׁ רִיהְׁ בָׁ ָךִעםדָׁ בְׁ בָׁ לְׁ

ִלַיַעל אֹמרבְׁ הלֵּ בָׁ רְׁ ַנתקָׁ ַבעשְׁ ַנתַהשֶׁ השְׁ ִמטָׁ הַהשְׁ עָׁ רָׁ ָךוְׁ ינְׁ עֵּ

ִחיָך אָׁ יֹוןבְׁ בְׁ אֶׁ לֹאהָׁ ןוְׁ אלֹוִתתֵּ רָׁ קָׁ יָךוְׁ לֶׁ לעָׁ יָׁה'האֶׁ הָׁ ָךוְׁ אבְׁ טְׁ :חֵּ

ןנָׁתֹון לֹאלֹוִתתֵּ ָךיֵַּרעוְׁ בְׁ בָׁ ָךלְׁ ִתתְׁ ַללִכילֹובְׁ רִבגְׁ בָׁ הַהדָׁ ַהזֶׁ

ָך כְׁ רֶׁ בָׁ ללקיָך-א'היְׁ כָׁ ָךבְׁ ֹכלַמֲעשֶׁ ַלחּובְׁ ָךִמשְׁ :יָׁדֶׁ

(ט-א, דברים טו)



:ציווייםשלושה

בעלכלשמוט"-החובותכלאתלהשמיטעשהמצוותא-

."ידומשה

הלווהמןהחובותאתלתבועשאין,תעשהלאמצוות-ב

."רעהואתיגושלא"-

לפנימלהלוותלהימנעלא,תעשהלאמצוות-ג

.ישמטשהחובלכךמחשש,השמיטה



:(ט-ח,י)שביעיתמשנה

חמשנה

עלאף'לואמר.'אנימשמט'לויאמרבשביעיתחובהמחזיר

.'השמטהדברוזה'(טודברים)'שנאממנויקבל-'כןפי

לכבדוהעיראנשיורצומקלטלעירשגלהרוצחבוכיוצא

שנאמרמהםיקבלכ"אעפלואמרו'אנירוצח'להםיאמר

:'הרוצחדברוזה'(יטשם)

טמשנה

...ממנונוחהחכמיםרוחבשביעיתחובהמחזיר



:(קסד)יראים

עלאלאלעכבולוהרשאיאינושביעיתעליושעברוחוב

אלאלפרועחייבמלוההשמיטושלאזמןשכלמלוהפי

היוצרצוהכאשרחובולושישמיטלדיןמלוהיזמיןלוה

צוהוכאשראנימשמיטלומרלמלוהיחייבוד"וב

...חכמים

,ד"ביכפוהואנימשמיטלומרהמלוהרוצהאינוואם

ח"בעפריעתעל['או"פ]בהכותבבכתובותכדתניא

תניאל"אמאימצוהלמיעבדבעילאאישהיאמצוה

לושאמרוכגוןעשהבמצותאבלתעשהלאבמצותא"בד

.נפשושתצאעדאותומכיןעושהואינוולולבסוכהעשה

:לפי היראים
עיקר המצווה על . א

משמט  "המלווה לומר 
".אני

כל עוד לא אמר . ב
החוב  " משמט אני"

הלווה חייב  , קיים
להחזיר ואם אינו 

.מחזיר זהו איסור גזל
יבטל –והמלווה 

.מצוות עשה

אפשר לדאוג שבית . ג
הדין יכפה את 

לקיים מצוות  , המלווה
.  עשה



(קח,ד)זרועאור

שעברוחוביראיםבספרשכתבל"זצממץאליעזררבינולשוןוזה

זמןכלהמלוהי"עפאלאלעכבולוהרשאיאינוהשביעיתעליו

...לפרועחייבמלוההשמיטושלא

מלוהפיעלאלאחובולעכביכוללוהשאיןשכתבמהנהיראולא

ואומרלפרועד"בבתובעוהוא'אפיאלאאנימשמטשיאמרעד

.השמיטתושהתורהמפנידבריועלהלוהיחושלאמשמטאיני

כדלקמןכ"אעפלושיאמראותויכוףהמלוהבידכחישאםמיהו

אתהלוהשהביאהיכאהיינואנימשמטהמלוהלמימרדבעיוהא

.אנימשמטולומרהמצוהלקייםהמלוהצריךחובו

לפי האור  
:זרוע

החוב  . א
נשמט מעצמו 

הפקעת "
".המלך

אמירת  . ב
" משמט אני"

איננה יוצרת 
חלות  

אלא  , הלכתית
רק מראה על 

ההסכמה  
לקיים מצוות  

.  התורה
אם המלווה  . ג

יגבה את  
,  החוב בכוח

.עובר על גזל



הובא בתשובת . א"סימן מן "ת המיוחסות לרמב"שו

(ד, כלל עזש"הרא

שעבודהומפקעתהמלווהמשמטתשביעית"

דבריעללעבורהמלווהבאואפילו,לגמרי

הלווה,שביעיתלאחרחובוולתבועתורה

."פטור





:(פרוזבול,פאות)העיטורבעל

חובהמחזירדתנןוהא

לולומרצריךלחבירו

דווקאאנימשמט

לאחראבלבשביעית

.לאשביעית



:בשביעיתהחובשמיטתשלהעשהבמהותשיטותשלוש

חיוביתמצווהישוממילא.בטללאהחוב:היראים-א

.לשמוט

שלעשהמצוותאיןוממילא,בטלהחוב:ג"רס-ב

.יגושלאשללאורקאלא,שמוט

שלעשהמצוותישעצמהבשביעית:העיטור-ג

והחובכזומצווהאיןהשביעיתלאחראך,שמוט

.('יגושלא'רקישואז)מעצמובטל



:רוב הראשונים

והכסף  , שמיטת כספים זו הפקעת המלך. א
(.לא כיראים)נשמט מעצמו 

(.ג"לא כרס" )שמוט"יש מצוות עשה של . ב

(.לא כעיטור)המצווה קיימת בשנה השמינית . ג



:(פ"שרמז,השולח,גטין)מרדכי

נוקפילביהכהןאביגדורלרבינוחזקיהרבינושאל

'זמכברבחבירונושהשהיהבאחדמעשהעלונסתפקתי

[השמטה]*כברכימשיבוהואתובעוועתהשנים

אךהזהבזמןנוהגתשהשמטהפוסקי"שרואמתהשמיטתו

עד]*אנימשמטליהאמרולאאליובאלאהשמטהבשנה

ולאהשמטהשעברהכיוןושמא[י"מהשמיטהשעברה

אחרתשמטהעדלהשמיטמחויבלאתואנימשמטאמר

גבעלאףהואדמלכאהפקעתאדשביעיתנראההעניןולפי

.אנימשמטאמרדלא



משמטתשהשביעיתקבלתיכספיםהשמטתלעניןהשיבוזו

דרמיאהואמצוהאלא.אנימשמטאמרשלאפיעלאףמאיליה

להחזירבאאםמ"ומהשמטהדברוזהדכתיב[באמירה]עליה

משמטלויאמרבשביעיתחובהמחזירכלשוןשביעיתבמוצאי

המחזירכלשוןשביעיתבמוצאילהחזירבאלאאםאבל'כואני

התםדקתנידומיאהואועומדדשמוטכלוםצ"אבשביעיתחוב

יאמרלכבדוהעיראנשיורצומקלטלערישגלהרוצחבסיפא

כדילכבדורצוכ"אאכןלומרעליהרמידלאמשמעאנירוצח

אינוהדיבוראבללהחזירבאכ"אאעליהרמילאנמיהכילמונעם

אףלהקדישומצוהבעדרובכורלונולדלדברזכרהשמטהמעכב

.לידהמשעתמאליוקדוששכברפיעל

מצד אחד 
החוב נשמט  

,מעצמו
יש  , מאידך

מצווה לומר  
משמט  "

".אני



(:המלווה)" משמט אני"הסבר אמירת 
אבל יש מצוות , שהחוב בטל מעצמו, לפי רוב הראשונים

,  ייתכן. וצריך לברר מה משמעות המצווה, "שמוט"עשה של 
צריך גם לומר מעצמו  , שלמרות שהתורה מבטלת את החוב

(.מרדכי–כמו בקידוש בכור " )משמט אני"

אם החוב  , כמו כן(: הלווה)" אף על פי כן"הסבר אמירת 
את  ויתן" אף על פי כן"מדוע יש עניין שהלווה יאמר , בטל

. הרי זו ממש מתנה? הכסף
אינם עניין , ייתכן שדברי המשנה שטוב לתת את הכסף. א

,  "רוצח אני"–" וזה דבר הרוצח: "חיזוק)אלא מוסרי , הלכתי
(. שגם זה לכאורה עניין מוסרי

לא כמו  )להחזיר שמותר ייתכן שיש כאן חידוש הלכתי . ב
(.ריבית



שביעיתמסכת(וילנא)ירושלמי

יפרק

בשביעיתחובהמחזיר

',אנימשמט'לואומר

בשפה:אמרהונארב

פשוטהוהימיןרפה

.לקבל



בעמודלזדףגיטיןמסכתבבלי

-בשביעיתלחבירוחובהמחזיר
ואם,אנימשמטלושיאמרצריך
,הימנויקבל-כןפיעלאףלואמר

דברוזה(ו"טדברים):שנאמר
עד'ליותלי:רבהאמר.השמטה

.הכידאמר



בעמודלזדףגיטיןמסכתי"רש

לחזוררוצההיהאם-ליהותלי

ידוגברהאםעץעליתלנובו

.כןפיעלאףליהדאמרעד

נותןאניבמתנה-הכידאמרעד

דלאיגושלאמשוםכאןואיןלך

משוםולאוליהקתבעדינאבבי

.חוב



:(ט"יסימןד"פגטין)ש"רא

נהיראולאכןפיעלאףשיאמרעדידוגברהאםהעץעליתלהוי"פרש

כלומרליהותלילפרשונראהשמטהתורתבטלתכןדאם

וכןכךשיאמרעדומצפהיושבתלויותעיניויהא

הונארבאמראנימשמטלומרוצריךדתניאהאגבי(ז"ה)בירושלמימפרש

כשהואאבייאיתיביהלקבלפשוטהוהימין[רפהבשפה]לואומררבאמר

לךנותןאניובמתנההןשליאלאלךנותןאניבחובילויאמרלאלונותן

:הכידאמרעדליהותליליהאמר

."בדבריםעמומסבב"(ט"הכט"פויובלשמיטה)ם"רמב



:(תלערך)ערוך

אדאמרליהותלירבאאמר

ותולהומכהו'פיהכי

דאמרעדללוההמלוה

.הכי

כיצד הוא יכול  , החוב מופקע לגמרי, אם לרוב הראשונים
ולכאורה יש  , הרי הכסף איננו שלו כלל? לדרוש הכסף

ולשיטות  "(. וזביןתליוהו"או לפחות )כאן ממש איסור גזל 
,  עליוללחוץ עדיין צריך להבין כיצד ניתן , אחרות

.שהחוב בטל, כשהתורה אומרת



דףגיטיןמסכתף"הריעל)ד"ראב

:(.כ

'שפימיראיתי.ליהותלירבהאמר

עדבבגדוהלוהאתהמלוהשתופס

הדעתואין.כ"אעפלושיאמר

'הפילזהפניםלואיןגםמקבלו

לאכ"אעפלוכשיאמרל"נכךואני

לפניואותםתולהאלאמידיצניעם

שלאכדישמיטהבמצותשיחזירם

.להשמיטבלבוגמרשלאיראה

לא יכול ד"הראב
היה להסכים 

,  אפילו לירושלמי
שלוחצים על 

הלווה להחזיר את 
הכסף ולא את  

ההבנה הכי מתונה  
ותלי  "בבלי של 

".ליה
שאם  , ולכן הסביר

הלווה רוצה 
,  להחזיר את הכסף

המלווה צריך  
להמתין מעט 

ולא , "(ותלי ליה)"
לקבל מיידית את  

כדי שלא  , הכסף
.ייראה כהחזר חוב





:ל"הסבר הרב ליכטנשטיין זצ

שהתורה אלא . החוב לא בטל, גם לפי רוב הראשונים
החוב . שחררה את הלווה מהצורך להחזיר את החוב

.אבל אי אפשר לתבוע אותו, קיים

הוא לא נותן , כאשר הלווה בא להחזיר את החוב, לכן
. פורע חוב בהתנדבותאלא , "מתנה"

אפילו  ( י והערוך"ולרש)על החזר החוב ללחוץ ולכן ניתן 
אלא שאין אפשרות לתבוע את , כי החוב קיים, לכפות
. הכסף



:(ח',ישביעית)ש"ר

אמראםאנימשמטהמלוהלוואמר

רוצהאניכ"אעפהלוהלו

בהשולחואמריקבללפרוע

בירושלמיהכידאמרעדליהדתלי

בשפהאנימשמטלודאומר(שם)

.לקבלפשוטהוהימיןרפה



:(:קמח)שבתבמסכתי"רש

אי,היאשביעיתדהלואת-רישא

למימרצריך-לוהליהיהיבנמי

.אנימשמט:מלוהליה

כןפיעלאףלוה-אמרואם

יקבל-שישמטוחפץאיני

.ממנו



:(:קמח)בשבתמאירי

ל"רבשביעיתחובלחבירוהמחזיר

חסידותמדתשביעיתעליושעברה

וצריךהימנונוחהחכמיםורוחהיא

אמרואםאנימשמטלומרהמלוה

הימנויקבלזההריכ"אעפלו

לויאמרשלאויזהר

שהואאלאפורעהואשבחובו

:חובובשיעורמשלולונותן



:(עדה"ד)אצלנוי"רש

בולחזוררוצההיהאם-ליהותלי

עדידוגברהאםעץעליתלנו

.כןפיעלאףליהדאמר

אניבמתנה-הכידאמרעד

לאמשוםכאןואיןלךנותן

ליהקתבעדינאבבידלאיגוש

.חובמשוםולאו



:(ד"הט"פויובלשמיטה)ם"רמב

אלאכספיםמשמטתשביעיתאין

חבירואתהלוהלפיכך...בסופה

כלחובוגובהעצמהבשביעית

ראשבליליחמהוכשתשקע,השנה

אבדשביעיתמוצאישלהשנה

.החוב



:(לוק"ססזסימןמשפטחושן)ח"ב

נראהשמטהתורתבטלתכןדאםי"רשפירושעלש"הראשהקשהמהמיהו

בשביעיתחובבמחזיראלאליהדתליבגמראאמרלאדהאכללקושיאדאינה

ליהואמרחובולוהחזירדכברכיוןודאידהתםאנימשמטהמלוהליהואמר

שהדבורהשמטהדברוזהשנאמרשמטהמצותקייםכברהריאנימשמטהמלוה

אםעץעללתלותויכולשובהמצוהשקייםוכיוןהשמטההיאשמטהשל

שלזהודבורהחובלוהחזירמעצמושהלאכןפיעלאףשיאמרכדיידוגברה

ליטוליחזורזהולמהשמטהמצותלקייםאלאאינואנימשמטדאמרהמלוה

המעותליטולולאכןפיעלאףלומראלאעליואיןשהרינתןשכברהמעות

לוהחזירלאדאםוכיוןכןפיעלאףשיאמרעדעץעללתלותויכולוהלכך

חובולושיחזירכדיעץעללתלותולמלוהרשותלואיןעיקרכלחובוהלוה

החובלוכשהחזירבזולמימרליכאכןאםמעצמהבסופהמשמטתדהשביעית

לויחזירכשלאנוהגתשמטהתורתשהרישמטהתורתבטלתכןדאם'וכו

סימןסוףהדשןובתרומתונשכרזריזל"זי"כרשדהמיקלנראהולפיכך.החוב

:שםעייןליתאש"הראדקושייתכןגםכתבש"ד



:מכות ג' מח–לעשר שנים חבירוהמלווה את 

:אליהו הזקן' ר, א"ריב

משמטתשביעית 

:ם ורוב הראשונים"רמב, ת"ר

משמטתשביעית אינה 

(י, ז"מ)ע"בשווכך 

(:בגמרא)טעם 

לידי לא  דאתיאף על גב "
לא קרינן מיהאהשתא , יגוש

".יגושביה לא 



החנותהקפת

:(א,י)שביעיתמשנה

.משמטזההרימלווהעשאהואם,משמטתאינההחנותהקפת

מההחנותבעלמכרשלא,החובותכדרךשאינולפי":(שםהמשניותפירוש)ם"רמב

."חובשיהאכדישמכר

:(קיבדברים)ספרי

?החנותוהקפתשכירשכריכול...'ידומשה'לומרתלמוד?ובפיקדוןבגזילהאףיכול

.'ברעהוישהאשר'לומרתלמוד



?מניין שפריעת בעל חוב מצווה

.(:כתובות פו)י "רש

אבני , מאזני צדק"נלמד מהפסוק 
איפת צדק והין צדק יהיה  , צדק

ל "ודרשו חז, (לו, ט"י, ויקרא" )לכם
שיהא הן שלך צדק  –" הין צדק"

. ולאו שלך צדק



:(י"תרב"ח)ז"הרדבת"שו

אוהתורהמןמצוההיאאםמצוהחובבעלפריעתדאמרינןהאעלממנישאלת

.המצותבכללאותהמנולאלמהתורהשלמצוהל"ואתמדרבנן

גזלאשרהגזלהאתוהשיבדכתיבהיאתורהשלעשהמצותתשובה

האבדהאתאואתוהופקדאשרהפקדוןאתאועשקאשרהעושקאתאו

אוהגונבאוהעושקאוהגוזלאחדואבדהגזלה'מהז"פהרבוכתבמצאאשר

שותפותביניהםשהיתהאובהוכחשאבדהמצאאואצלושהפקידאושהלוהו

שהשוההרי'וכושכרונתןולאמלאכהעמושעשהאוממוןאצלולוונשאר

חייבגזלשאםכתבההלכותובתחלתבכתובהנזכרהדבריםלשארהלואהל"ז

דהויהיכיוכיכ"עעשהמצותזוגזלאשרהגזלהאתוהשיבשנאמרלהחזיר

מנהולאבכללוהלואהבכתובהנזכרלכלה"ההגזלהאתלהשיבעשהמצות

והעשקוהגנבההגזלהשבתלמנותצריךהיהכ"שאהחובלפרועעשהמצות

התביעותפרטיכפיהמצותוירבועצמהבפני'אכלוההלואהוהאבדהוהפקדון

שישמילכלה"וההכתובפתחשבההגזלהאתלהשיבעשהמצותמנהולפיכך

למנותהוצרךולאלולהשיבעשהמצותשיהיהדרךבאיזהממוןאצלולחברו



:.נובכתובות'תוס

דאפילובתורהכתובהחשבינןלאמלוהמיהו

הכתובהמלוה(:יגדףקדושין)דאמרלמאן

כגוןדוקאהיינודמיבשטרככתובהבתורה

הוהלאדמסבראהבןופדיוןוערכיןנזקין

בפירושתורהשחייבתולאאםלהומחייבינן

טרפאדלאמודועלמאכולימלוהאבל

הואדסבראהתורהמכחבאהדאינהממשעבדי

.ממנושלוהמהלשלםלושיש



?מהו המקור שפריעת בעל חוב מצווה

.(:כתובות פו)י "רש

אבני , מאזני צדק"נלמד מהפסוק 
"  איפת צדק והין צדק יהיה לכם, צדק

הין  "ל "ודרשו חז, (לו, ט"י, ויקרא)
שיהא הן שלך צדק ולאו שלך  –" צדק

.  צדק

(:י"תרב"ח)ז"הרדבת "שו

והשיב את הגזלה אשר  "המקור הוא 
גזל או את הפיקדון אשר הופקד 

".איתו

כי אדם , צריך להחזיר חוב
צריך לעמוד בהבטחתו

כי  , צריך להחזיר הלוואה
חבירוהחסיר ממון 



:(כד,ב"כ,שמות)החייםאור

כסףלךישאם-"תלווהכסףאם"

גםיכולשאתהעד,צרכיךמכפייותר

את-"עמךהעניאת"כידע,להלוות

."מחזיקאתההענישלחלקו



:(יז,יענייםמתנותם"רמב

למעלהזובצדקהישמעלותשמונה

למעלהשאיןגדולהמעלה.מזו

שמךישראלבידהמחזיקזהממנה

עושהאוהלוואהאומתנהלוונותן

מלאכהלוממציאאושותפותעמו

יצטרךשלאעדידואתלחזקכדי

.לשאוללבריות



:(יבשביעית,בברכותאיהעין)קוקהרב

קראכימפניהואבשביעיתהחובשמיטתשלהעקריתהתכלית

לרגלישמתקבץכבדהיותרהעולאתלהסיר',לדשמיטה

פעםאיזהלהםשהוצרכומפני,הענייםעלהעשיריםשליטת

מיבלבמוטבעת'תהיוהעבדותשהכניעה,להלוואה

לאישלווהעבד"לחבירוחובעצמועלשירגיש

לפנילבישריאתלהכניעעלולהזהוהשעבוד,"מלווה

השמיטהתבואכןעל.המלוויםהמהשיהיותקיפיםעשירים

.החרצובותאלהותתיר


