עיון בפרשה  -פרשת משפטים
השבת אבדה

לְקבְ לָּם
כָּל אֶ חָּ ד מֵ ִא ָּתנּו ְמאַ בֵ ד לִפְ עָּ ִמים חֲ פָּ ִצים ,וְ ָאנּו ְשמֵ ִחים ַ
זָּרה .לִפְ עָּ ִמים ,הַ ִטּפּול בְ הַ ְחז ַָּרת הָּ אֲ בֵ ָּדה ּגו ֵֹרם לְ ִט ְרחָּ ה וְ הַ ּמוֹצֵ א
בַ חֲ ָּ
ְמבַ זְ בֵ ז זְ מַ ן עַ ל כְָּךּ ,ובְ כָּל זֹאת ,צְ ִריכִ ים לְהָּ ִשיב אֶ ת הָּ אֲ בֵ דָּ ה כִ י כְָּך
ִצּוְ תָּ ה הַ תו ָֹּרה.
 .1נסו לחשוב מדוע חשוב להחזיר אבדה?
______________________________

המצוה
בַ הֲ שָּ בַ ת אֲ בֵ ָּדה י ְֶשנָּן ְׁש ֵּתי ִמ ְצו ֹות מֵ הַ תו ָֹּרה :הָּ ַאחַ תִ ,מ ְצוַ ת עֲשֵ ה ,וְ הַ ְש ִניָּה,
ִמ ְצוַ ת ֹלא ַתעֲשֶ ה.
ִ אם הַ ּמוֹצֵ א מַ חֲ זִ יר אֶ ת הָּ אֲ בֵ ָּדה לִבְ עָּ לֶיהָּ  ,הּוא ְמ ַקיֵם ִמ ְצוַ ת
עֲשֵ ה:
לְָאחיָך".
ִ
"הָּ שֵ ב ְת ִשיבֵ ם
 וְ ִאם אֵ ינ ֹו מַ חֲ זִ יר אֶ ת הָּ אֲ בֵ ָּדה ל ְַמרוֹת שֶ יוֹדֵ עַ לְ ִמי ָאבְ ָּדה,
הּוא עוֹבֵ ר עַ ל ִמ ְצוַ ת ֹלא ַתעֲשֶ הֹ" :לא תּוכַל ל ְִה ְתעַ לֵם" (ּגַם ִאם
ירּה בַ ּמָּ קוֹם שֶ הָּ יְ תָּ ה).
אֵ ינ ֹו לו ֵֹקחַ אֶ ת הָּ אֲ בֵ ָּדה לְ עַ ְצמ ֹו אֶ לָּא מַ ְש ִא ָּ
שמות פרק כג פסוק ד

שיבֶ נו לו.
אי ְִּב ָך אוֹ ֲחמֹרוֹ ת ֶֹעה הָ ֵׁשב ְּת ִׁ
ִּכי ִּת ְפגַּע ׁ 1שוֹ ר ֹ

כְ לוֹמַ ר :הַ ִּמ ְצוָּ ה לְ הַ חֲ זִ יר אֲ בֵ דָּ ה נוֹהֶ גֶת ּגַם כְ שֶ הָּ אֲ בֵ ָּדה שַ ֶיכֶת
לְ ָאדָּ ם שֶ אֵ י ֶננִי אוֹהֵ ב.
בְ סֵ פֶ ר ְדבָּ ִרים ,הַ תו ָֹּרה ח ֹוז ֶֶרת עַ ל ִמ ְצווֹת שֶ נֶאֶ ְמרּו בַ חֻ ּמָּ ִשים
הַ ּקו ְֹד ִמים.
יֵש ְלכְָּך ִמ ְסּפַ ר מַ טָּ רוֹת:
א .לְ הו ִֹסיף ִדינִים ל ִַּמ ְצוָּה.
ב .לְ הַ ְראוֹת אֶ ת חֲ ִשיבּות הָּ עִ ְניָּן.
יִש ָּראֵ ל.
לְ הַ ְדּגִ יש עִ ְנ ָּינִים שֶ הֶ ם בַ ֲעלֵי חֲ ִשיבּות ְמיֻחֶ דֶ ת בַ חַ יִ ים הַ חֲ ָּד ִשים בְ אֶ ֶרץ ְ

דברים פרק כב
ָאחיָך א ֹו אֶ ת שֵ י ֹו נ ִָּד ִחים וְ ִה ְתעַ ל ְַמ ָּת מֵ הֶ ם
(א) אֹלא ִת ְׁראֶ ה אֶ ת שוֹר ִ
ָאחיָך:
הָ ֵּשב ְׁת ִשיבֵּ ם לְׁ ִ
4
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ָאחיָך אֵ לֶיָך וְ ֹלא י ְַדעְ ת ֹו וַאֲ סַ פְ ת ֹו אֶ ל תוְֹך בֵ יתֶ ָך וְ הָּ יָּה
(ב) גוְ ִאם ֹלא ָּקרוֹב ִ
ָאחיָך אֹת ֹו וַ הֲ שֵ בֹת ֹו ל ֹו( :ג) וְ כֵן ַתעֲשֶ ה לַחֲ מֹר ֹו וְ כֵן ַתעֲשֶ ה
עִ ְּמָך 5עַ ד ְדרֹש ִ
ּומצָּ אתָּ ּה
ָאחיָך אֲ שֶ ר תֹאבַ ד ִמּמֶ נּו ְ
לְ ִש ְמלָּת ֹו וְ כֵן ַת עֲשֶ ה ְלכָּל אֲ בֵ דַ ת ִ
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דלא תוכַ ל ְּל ִׁה ְּת ַע ֵׁלם:

בלא תראה ,והתעלמת  -לֹא ִּת ְראֶ ה אוֹ תוֹ ֶ ,ש ִּת ְת ַע ֵּלם ִּמ ֶמנו ,זֶהו ְפשוטוֹ ( .רש"י)
גואם לא קרוב אחיך אליך ֶ -שאֵּ ינוֹ ָקרוֹ ב אֶ צְ לְ ָךִּ ,כי אֵּ ינְ ָך ִּמ ְתחַ יֵּב לָ לֶ כֶ ת אֶ ל אֶ רֶ ץ אַ חֶ רֶ ת
ִּעם הָ אֲבֵּ דָ ה לַ ֲה ִּשיבָ ה אֵּ לָ יו ,אוֹ ֶשלֹא ָיד ְַע ָת אוֹ תוֹ ְכלָ ל( ...רמב"ן)

 .2איזו בעיה יכולה להתעורר על פי פסוק ב'?
____________________________
 .3מה הפתרון שמציע הפסוק?
_________________________________
דלא תוכל להתעלם  -לִּ כְ בֹש ֵּעינְ ָך ְכ ִּאלו אֵּ ינְ ָך רוֹ אֶ ה אוֹ תוֹ ( .רש"י)

פירוש רבינו בחיי ,דברים פרק כב פסוק א ת
צַ וֶּה הַ ּתוֹרָ ה שֶּ נִּהיֶּה זהִּ ִּירים בַ הֲשָ בַ ת אֲבֵ ָדה לַבעָ לִּ ים ...וכָל זֶּה מִּ דַ רכֵי
הַ חֶּ סֶּ ד והָ ַרח ֲִּמים,
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ללַמֵ ד שֶּ כֻּלָנו עַ ם אֶּ חָ ד ...ושֶּ יִּ רצֶּ ה כָל אֶּ חָ ד בתוֹעֶּ לֶּת חֲבֵ ר ֹו ושֶּ ַי ֲחמֹ ל
עַ ל מָ מוֹנ ֹו...
וזֶּהו שֶּ ָאמַ ר "וכֵן ּתַ עֲשֶּ ה ַלחֲמוֹר ֹו" ,שֶּ הוא בַ עַ ל חַ י ובהֵ מָ ה טמֵ ָאה" ,וכֵן
ּתַ עֲשֶּ ה ל ִּשמלָת ֹו" ַאף עַ ל פִּ י 3שֶּ אֵ ינ ֹו חָ שוב כבַ עַ ל חַ י" ,וכֵן ּתַ עֲשֶּ ה לכָל
ָאחיָך" ,אֶּ חָ ד ִּמשָאר כֵלִּ יםַ ,אף עַ ל פִּ י שֶּ אֵ ינָן חֲשובִּ ין כ ִּשמלָה...
אֲבֵ דַ ת ִּ
ו ֶּזה שֶּ ָאמַ רֹ" ,לא ּתוכַל להִּ תעַ לֵם" ,אֵ ין להָ בִּ ין אוֹת ֹו בַ הֲשָ בַ ת אֲבֵ דָ ה
בִּ לבַ ד ,אֶּ לָא הוא הַ ִּדין בִּ שָאר כָל הַ פ ָר ִּטים ושָאר כָל הַ ּתוֹעָ לוֹת

ָאדם ַל ֲהבִּ יָאם ַלחֲבֵ ר ֹו א ֹו להָ סִּ יר ולִּ דחוֹת נִּזק ֹו מִּ מֶּ נו,
שֶּ ביַד הָ ָ
הֲרֵ י הוא חַ יָב בכֻּלָן ,וכעִּ ניָן שֶּ ָאמַ ר הַ כָתוב" :וָאהַ בּתָ לרֵ עֲָך כָמוָֹך"

(ויקרא יט).

 .5מדוע לפי רבינו בחיי יש לקיים את מצוות השבת אבדה?
____________________________ ________________________________________
____________________________________________________________________

ָאמַ ר ַרבִ י יוֹחָּ נָּןְ :שֹלשָּ ה מַ כְ ִריז ֲעלֵיהֶ ן הַ ָּּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא בְ כָּל
יוֹם:
2
...וְׁ עַ ל עָ נִ י הַ מַ חזִ יר אבֵּ דָ ה לִבְׁ עָ לֶיהָ  ,וְ עַ ל עָּ ִשיר הַ ְּמעַ שֵ ר ּפֵ רוֹתָּ יו
בְ ִצנְעָּ ה.
(תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד א)
מה מיוחד בעני שמחזיר אבידה מאדם רגיל?
____________________________________________________________________

לב לדעת -מה הקושי הגדול בהשבת אבדה?_____________________________
כיצד ניתן להתגבר עליו?__ ________________________________________
ערכו דיון בכיתה על הדרכים בהם ניתן לקיים יותר מצווה חשובה זו
כתוב על מקרה שבו מצאת אבדה והחזרת או שנאבד לך חפץ והחזירו לך .כיצד הרגשת?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

