
 
 בפ" ה'תש אלול,   גכ"ב"ה, 

 מצוה לפרסם 

כעת  בהיות   וומסתיימת  השמיטה,  לגבות  שנת  בכדי  פרוזבול  לעשות  המלווים  שעל  חז"ל  תיקנו 
שחובותיהם,   של  ואף  השנה  ראש  לפני  הששית  בסוף  לכתחלה  הוא  הפרוזבול  מקום  שביעית,  זמן  מכל 

גם אלו שבטוחים שאין להם  שהמובא בשיחות קודש  דוע  . וי ראוי לעשות גם בסוף שביעית או למי ששכח
יהא חוב,    שלכל אחד)כדאי    –ובנידון דידן תקנת פרוזבול    –מצד חביבות הענין של דברי סופרים  חובות,  

 . ועוד(. 316-17. חכ"ד ע' 355-56ע'  )וראה בכל זה בלקו"ש ח"ז  כדי( לקיים את הענין של פרוזבול

להזכיר    ו הננ   , לפיכך ע"ד  בזה  התרת  ולפרסם  אחר  מיד  השנה  ראש  בערב  פרוזבול  לערוך  המנהג 
נוסח   ולומר בפניהם את  דין,  ג' אנשים כשרים המהווים בית  נדרים, שבאותה שעה מזומנים בלאו הכי 

פרטים אודות תקנת    ".כל זמן שארצה   הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותםהפרוזבול: " ]ליתר 
,  ג תשפ"תשרי    –הלכה למעשה    –יומי  -פרוזבול, ראה שו"ע אדה"ז הלכות הלואה סל"ה ואילך. כן נזכרו כמה פרטים בגליון לוח יום

 .  שי"ל מטעם הבד"צ[

  אנשים '  ג  בפניבשליחותן    פרוזבול   לעשות  יכולים(  אבותיהן  וכן)   בעליהן(,  בנות   וכן)  נשואות  נשים
  יכולה   אינה  וגם,  כשרים  אנשים  שלשה   לקבץ  יכולה  אינה אשה ]וכן גם איש[ ש.  כך   על  להן  ויודיע(,  ל"כנ)

  עשיית "שב  המעלה  ד "ע  316'  ע  ד"חכ  שיחות  בלקוטי  וראה]  . הדין  לבית  בכתב   פרוזבול   לעשות   ניתן ,  ל"כנ  שליח   לעשות 
 .  [ל "כנ(", אנשים' ג לפני הפרוזבול נוסח אמירת לגבי)  ל"כנ פרוזבול[ שטר]

הן    –ויהי רצון שעשיית הפרוזבול הקשורה בשמיטת הכספים תביא לקיום מצוות שביעית מן התורה 
 בביאת משיח צדקנו יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו בקרוב ממ"ש.  –בכספים הן בקרקע 

 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה 

 
 

  

 ן הרב יוסף ישעי' ברוי                     אברהם אזדאבאהרב   
 חבר הבד"צ                  חבר הבד"צ  

 

 , ע"י אחת מהאפשרויות הבאות:קודם ראש השנה את השטר יש למסור לבית דין
 . אמערי(נטג א קינגסטאן )בין קראון למ 390Aאפשר להניחו בתיבת הדואר שבדלת משרד הבד"צ,  •
 718-771-6000פאקס:  •
   shtarpruzbul@gmail.comאימייל:   •

 הדין לפני שקיעת השמש של ערב ראש השנה, יחתים עליו-מי שחושש שהפרוזבול לא יספיק להגיע לבית
 שני עדים לפני המשלוח, כדי לתת לו תוקף מיידי. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  באפשרותו לקבץ ג' אנשים()למי שאין   שטר פרוזבול

הרב שמואל קראוס,  יוסף ישעי' ברוין,  , הרב  אברהם אזדאבאנני פונה בזה לבית דין של הרב  ה
   ".שאגבה אותם כל זמן שארצה  שיש לילכם כל חובות  /מוסרת/ הריני מוסרבמסירת מודעה: "

  :מישהו/הי של  כשליח  גם  משמש  אתה  גם    אם  של    ה /חובותיו  כל  לכם ת /מוסראני 
 . ה/שלו שליח_______________ כ

 בפ"ה'תש  _________________   ועל זה באתי על החתום בתאריך

 ________________שם פרטי ומשפחה: 

mailto:shtarpruzbul@gmail.com

