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 ו  -א, ו"דברים ט
 
 

ַּבַעל ַמֵּׁשה -ָׁשמֹוט ָּכל--ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה,  ְוֶזהב  .ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה, ָׁשִנים- ִמֵּקץ ֶׁשַבעא
 ג  .ָקָרא ְׁשִמָּטה ַליהָוה-ִּכי, ָאִחיו-ֵעהּו ְוֶאתֵר-ִיּגֹׂש ֶאת- לֹא :ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו, ָידֹו
-ִּכי לֹא ִיְהֶיה,  ֶאֶפסד  .ַּתְׁשֵמט ָיֶדָך, ָאִחיָך-ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ֶאת; ִּתּגֹׂש, ַהָּנְכִרי-ֶאת

ֲחָלה ְלָך ַנ-ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן, ָּבָאֶרץ, ְיהָוה, ָבֵרְך ְיָבֶרְכָך- ִּכי :ְּבָך ֶאְביֹון
-ָּכל-ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת, ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע- ַרק ִאםה  .ְלִרְׁשָּתּה

 ....ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום, ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת
 
 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ְּבַאְרְצָך, ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך, ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך- ִּכיז

ָפתַֹח - ִּכיח  .ָהֶאְביֹון, ֵמָאִחיָך, ָיְדָך-ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת, ְלָבְבָך-לֹא ְתַאֵּמץ ֶאת--ָלְך
 ִהָּׁשֶמר ְלָך ט  .ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו, ֵּדי ַמְחסֹרֹו, ַּתֲעִביֶטּנּו, ְוַהֲעֵבט; לֹו, ָיְדָך-ִּתְפַּתח ֶאת

ְוָרָעה , ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה-ָקְרָבה ְׁשַנת, ִלַּיַעל ֵלאמֹרְלָבְבָך ְב-ִיְהֶיה ָדָבר ִעם-ֶּפן
 ָנתֹון י  .ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא, ְיהָוה-ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל; ְולֹא ִתֵּתן לֹו, ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון

, ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך,  ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה :ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו-ְולֹא, ִּתֵּתן לֹו
ֵּכן ָאנִֹכי -ַעל; ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ, ֶיְחַּדל ֶאְביֹון- ִּכי לֹאיא  .ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך, ַמֲעֶׂשָך-ְּבָכל

 ְּבַאְרֶצָך, ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנָך-ִּתְפַּתח ֶאתָּפתַֹח , ֵלאמֹר, ְמַצְּוָך
 
 'חמיה פרק ינ
 
  .ּכֲֹהֵנינּו, ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו, ֶהָחתּום, ְוַעל; ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים ֲאָמָנה ְוכְֹתִבים, זֹאת- ּוְבָכלא
ֶׁשֶבר ְּביֹום -ַהַּמָּקחֹות ְוָכל- ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְמִביִאים ֶאת לב....:ַהֲחתּוִמים,  ְוַעלב

, ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית-ְוִנּטֹׁש ֶאת; ּוְביֹום קֶֹדׁש, ִנַּקח ֵמֶהם ַּבַּׁשָּבת-לֹא--ִלְמּכֹור, ַהַּׁשָּבת
 ָיד-ָכל ּוַמָּׁשא

 
 שביעית  י,  משנה

כשראה ;  זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן .אינו משמיט,  פרוזבול ג"י
ועוברין על מה שכתוב בתורה שנאמר , ם מלהלוות זה את זהשנמנעו הע

 .התקין הלל הזקן פרוזבול, )ט,דברים טו." ( . .הישמר לך פן יהיה דבר "

מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים -- זה הוא גופו של פרוזבול ד"י
והדיינים חותמין ; שאגבנו כל זמן שארצה, שכל חוב שיש לי, ם פלונישבמקו
 או העדים, מלמטן
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