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Shemitta Part 4 
Pruzbul and Halachik “Loopholes” 

 

Rabbi Postelnek, Young Israel Shomrai Emunah 

	וט קרפ םירבד ,האר תשרפ )1(
ִנָׁש־עַב&ֶׁש ץ&ֵּקִמ .)א( ֵעֵרְּב ה&ֶַּׁשי ר&ֶׁשֲא ֹו&ָדי ה&ֵּׁשַמ &ַלע&ַּב־ָלּכ טֹו&מָׁש &הָּטִמְּׁשַה ר&ַבְּד &ֶהְזו )ב( :ה&ָּטִמְׁש ה&ֲֶׂשע&ַּת םי& ֹל ּוה&  ׂש&ִֹּגי־א&
ֵעֵר־ֶתא ִּכ וי&ִחָא־ֶתְאו &ּוה& ִי־ֶןּפ &ְָךל רֶמ&ָּׁשִה )ט) ... :קוקי&ַל ה&ָּטִמְׁש א&ָרָק־י& ֶיְה& ִַּילְב &ָךְבְָבל־ִםע &רָבָד ה& ־ַתנְׁש ה&ָבְר&ָק ר&ֹמֵאל ַלע&
ַנְׁש &עַב&ֶּׁשַה ָעְָרו &הָּטִמְּׁשַה ת& ֵע ה& ְֹלו ןֹו&יְֶבא&ָה &ָךי&ִחָאְּב &ְָךני& ָיְָהו קוְקי־ֶלא &ָךי&ֶָלע א&ָרְָקו ֹו&ל ן&ֵּתִת א&  ֹו&ל &ןֵּתִּת ןֹו&ָתנ )י( :אְט&ֵח &ָךְב ה&
ְֹלו ִּכ ֹו&ל &ָךְּתִתְּב &ָךְב&ְָבל ע&ֵַרי־א& ֶּזַה ר&ָבָּדַה | ל&ְַלגִּב י&  :ָך&ֶָדי ח&ַלְׁשִמ ל&ֹכְבּו ָך&ֲֶׂשע&ַמ־ָלכְּב ָךיקלֱא קוקי &ְָךכֶר&ְָבי ה&
 

1. At the end of seven years you will make a release. 2. And this is the manner of the release; to 
release the hand of every creditor from what he lent his friend; he shall not exact from his friend or 
his brother, because time of the release for the Lord has arrived… 9. Beware, lest there be in your 
heart an unfaithful thought, saying, "The seventh year, the year of release has approached," and you 
will begrudge your needy brother and not give him, and he will cry out to the Lord against you, and 
it will be a sin to you. 10. You shall surely give him, and your heart shall not be grieved when you give 
to him; for because this the Lord, your God, will bless you in all your work and in all your endeavors 

 

 דכ:בכ תומש ,םייחה רוא )2(
 התאש ךמצעל ךירצ התאש המ לע רתי ףסכ ךל היהש תיאר םא שוריפ ימע תא הולת ףסכ םא ורמוא אוה הזו
 .ולשמ ול חותפל ךירצ יכ זמר הזבו ,ךמע ינעה אוהש םירחא קלח אלא ךעיגמה קלח הז ןיאש ךל עדת ימעל הולמ
 ןושל השונכ ול היהת אל ורמוא אוהו ,ול ןתונה אוה יכ ותוארב ינעה לע לדגתיו אשנתי אלש ןכ םג ול זמר יכ ילואו
 .׳וגו וילע ןומישת אל האולהה דגנכ רמול רזחו .ול ןתונ אוה ולשמ יכ הלעמו תואישנ

 

	.ול ףד ןיטיג )3(
 הָּטיִמְּׁשַה רַבְּד ֶהְזו׳׳ רֵמֹוא יִּבַר
 בּוָתּכַה תֹוטיִמְׁש יֵּתְׁשִּב ,׳׳טֹומָׁש
 תַחְַאו עַקְרַק תַּטיִמְׁש תַחַא רֵּבַדְמ
 הָּתַאֶׁש ןְַמזִּב .םִיפְָסּכ תַּטיִמְׁש
 טֵּמַׁשְמ הָּתַא עַקְרַק טֵּמַׁשְמ
 טֵּמַׁשְמ הָּתַא יִאֶׁש ןְַמזִּב ,םִיפְָסּכ
 ,םִיפְָסּכ טֵּמַׁשְמ הָּתַא יִא עַקְרַק
 ֶרֵכז טֵּמַׁשְתִּד ַןנָּבַר ּוניִּקְַתו
 תִיעיִבְַּׁשל

Rabbi Yehuda HaNasi says: The verse states in the context of the 
cancellation of debts: “And this is the manner of the abrogation: He 
shall abrogate” (Deuteronomy 15:2). The verse speaks of two types 
of abrogation: One is the release of land and one is the abrogation of 
monetary debts. Since the two are equated, one can learn the 
following: At a time when you release land, when the Jubilee Year is 
practiced, you abrogate monetary debts; at a time when you do not 
release land, such as the present time, when the Jubilee Year is no 
longer practiced, you also do not abrogate monetary debts. And the 
Sages instituted that despite this, the Sabbatical Year still will 
abrogate debt in the present, in remembrance of the Sabbatical Year. 

 
 א ףיעס זס ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש )4(
 ןמזב תגהונ םיפסכ תטימש אהתש םירפוס ירבדמו גהונ לבויהש ןמזב אלא הרותה ןמ תגהונ םיפסכ תטימש ןיא
 תונידמב וכמס םהילעש 'ארנו הזה ןמזב תגהונ הטמש ןיאד א"י לבא םיקסופה תמכסה אוה ןכ :הגה :םוקמ לכב הזה
 … הזה ןמזב ללכ הטמש ןיד ןיגהונ ןיאש ולא
 

	.ול ףד ןיטיג )5(
Hillel the Elder instituted a document that prevents the Sabbatical Year from abrogating an outstanding  
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debt [prosbol]. We learned in a mishna: If one writes a prosbol, the Sabbatical Year does not 
abrogate debt. This is one of the matters that Hillel 
the Elder instituted because he saw that the people 
of the nation were refraining from lending to one 
another around the time of the Sabbatical Year, as 
they were concerned that the debtor would not repay 
the loan, and they violated that which is written in the 
Torah: “Beware that there be not a base thought in 
your heart…” (Deuteronomy 15:9). He arose and 
instituted the prosbol. And this is the essence of 
the text of the prosbol: I transfer to you, so-and-
so the judges, who are in such and such a 
place, so that I will collect any debt that I am owed by 
so-and-so whenever I wish, as the court now has the 
right to collect the debts. And the judges or the 
witnesses sign below, and this is sufficient. The Gemara asks about the prosbol itself: But is there 
anything like this, where by Torah law the Sabbatical Year cancels the debt but Hillel instituted that it 
does not cancel the debt? Abaye said: The baraita is referring to the Sabbatical Year in the 
present, and it is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda HaNasi. … Rava says: The Sages are 
able to institute this because property declared ownerless by the court is ownerless … What does the 
word prosbol mean? Rav Ḥisda said: A decree of bulei and butei. Bulei, these are the wealthy. Butei, 
these are the poor                                                                                                                                                    … 

 

	ב:י תיעיבש ,הנשמ )6(
 One who hands over his debt documents to a court, [these ןיטימשמ ןיא ד"בל ויתורטש רסומה

debts] are not remitted. 
 :ג ףד תוכמ י׳׳שר )7(

 לכש ינולפ םוקמבש ןיניידה ינולפו ינולפ םכל ינרסומ וב בותכש ללה ןיקתהש לובזורפ אוה -  ד"בל ויתורטש רסומ
 :הצראש ןמז לכ ונבגאש יל שיש בוח
 

 :ג ףד תוכמ תופסות )8(
 רסומה ינת )ב"מ י"פ( תיעיבש תכסמב אהד הארנ אלו לובזורפ ונייהד 'טנוקה שריפ .ד"בל ויתורטש רסומה
 ויתורטש רסומו והנינ ילימ ירתד הארנ ךכל והנינ ילימ ירת אמלא טמשמ וניא לובזורפ ינתק רדהו ד"בל ויתורטש
 :טמשמ וניא אתיירואדמ ד"בל

 
 :ג ףד תוכמ )אמק אנשילב( א׳׳בטיר )9(

 אהי אלש לובזורפ ןקת ללהו אוה דמועו שוגנ אהד טמשמ וניא 'תיירואד ד"בל שממ ויתורטש 'סומש לכ יאדו אלא
 :הכמסא אהד רמולכ לובזורפ תנקת ונייהד רמול הצור ךכ ל"ז י"שר יכ רשפאו … ויתורטש רוסמל ךירצ
 

	ד ןמיס ב קרפ םיחספ ש׳׳אר )10(
 לארשי )ו:ב םיחספ( אתפסותב אינתו
 ירה לארשי דיב ץמחו הניפסב ויהש ירכנו

 רזוחו הנתמב ול ונתונ וא ירכנל רכומ אוה
 והנתיש דבלבו .חספה רחאל ונממ חקולו
 ...הרומג הנתמב ול

It is taught in a Tosefta: If a Jew and non-Jew are on a boat 
and the Jew has Chametz, he may sell it to the non-Jew or 
give it to him as a gift and then take it back after Passover. 
Provided that he gives it to him [at the outset] as a complete 
give. 

 

 ןמ דחא הז טמשמ וניא לובסורפ םתה ןנת
 םעה תא הארש ןקזה ללה ןיקתהש םירבדה
 בותכש המ לע ורבעו הז תא הז תוולהלמ וענמנש
 םע רבד היהי ןפ ךל רמשה )ט ,וט םירבד( הרותב
 אוה הזו לובסורפ ןיקתהו דמע .'וגו לעילב ךבבל
 ןינייד ינולפ םכל ינרסומ׳׳ לובסורפ לש ופוג
 ינולפ לצא יל שיש בוח לכש ינולפ םוקמבש
 הטמל םימתוח םיניידהו .׳׳הצראש ןמז לכ ונבגאש
  .םידעה וא
 תיעיבש אטמשמ אתיירואדמד ידימ אכיא ימו
 תיעיבשב ייבא רמא ?אטמשמ אלד ללה ןיקתהו
 ... רקפה היה ד"ב רקפה רמא אבר ...הזה ןמזב
 יטובו ילוב סורפ אדסח בר רמא לובסורפ יאמ ...
  םיינעה ולא יטוב ... םירישע ולא ילוב
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 ד הנשמ ד קרפ ,ינש רשעמ )11(
 םָדָא רֵמֹוא ,דַציֵּכ .ִינֵׁש רֵׂשֲעַמ לַע ןיִמיִרֲעַמ
 ֹותָחְפִׁשְלּו ֹוּדְבַעְל ,םיִלֹודְּגַה ֹוּתִבְלּו ֹונְבִל
 Tָל הֵדְפּו ּוּלֵא תֹועָמ Tָליֵה ,םיִרְבִעָה
 .הֶז ִינֵׁש רֵׂשֲעַמ

One may act in a deceptive manner when it comes to maaser 
sheni. How so? A man may say to his grown-up son or 
daughter, or to his slave, “Take this money and redeem this 
maaser sheni for yourself .”  

 
 .זי ףד הציב )12(

 הֶז יֵרֲה ,ןיִליִׁשְבַת יֵבּוריֵע ַחִיּנִה אWֶׁש יִמ
Yו הֶפֹאי אYְו לֵּׁשְַבי אYְןיִמְַטי א, Yו ֹול אYְא 
 .ֹול ןיִלְּׁשַבְמּו ןיִפֹוא םיִרֵחֲא אYְו .םיִרֵחֲאַל
 םיִרֵחֲאַל ֹוחְמִק ֶהנְקַמ — הֶׂשֹוע אּוה דַציֵּכ
 אּוה :ַּהּניִמ עַמְׁש .ֹול ןיִלְּׁשַבְמּו ֹול ןיִפֹוְאו
 .ַּהּניִמ עַמְׁש ,רָסֱֶאנ ֹוחְמְִקו רָסֱֶאנ
 

One who did not prepare an eiruv for the joining of cooked 
foods on a Festival eve may neither bake, nor cook, nor 
insulate food on the Festival for Shabbat that occurs on the 
following day, neither for himself nor for others, and others 
may neither bake nor cook for him. What should he do so 
that he will have food to eat on Shabbat? He must transfer 
his flour to others, and they may then bake and cook for him. 
Learn from here, from the fact that the baraita states that he 
must transfer his flour to others, that he is prohibited and his 
flour is also prohibited. 

 
 :גי ףד ןיבוריע א׳׳בטיר )13(

 ריתמ הזו רסוא הזו םייח םיקלא ירבד ולאו ולא והיש רשפא ךאיה ל"ז תפרצ ינבר ולאש םייח םיקלא ירבד ולאו ולא
 לאשו רתיהל 'ינפ ט"מו רוסיאל םינפ ט"מ רבדו רבד לכ לע ול וארה הרותה לבקל םורמל השמ הלעשכ יכ וצרתו
 שרדה יפל אוה ןוכנו םתומכ הערכה היהיו רודו רוד לכבש לארשי ימכחל רוסמ הז אהיש רמאו הז לע ה"בקהל
 .רבדב דוס םעט שי תמאה ךרדבו


