
 

 

 

 

 

 פרשת משפטים -עיון בפרשה 

 השבת אבדה

ל ד כָּ נּו ֶאחָּ ִמים ְמַאֵבד ֵמִאתָּ ִצים ִלְפעָּ  ְלַקְבלָּם ְשֵמִחים ְוָאנּו, ֲחפָּ
ה רָּ ִמים. ַבֲחזָּ ַרת ַהִטּפּול, ִלְפעָּ ֲאֵבדָּ  ְבַהְחזָּ ה ּגֹוֵרם ההָּ  ְוַהּמֹוֵצא ְלִטְרחָּ
ְך ַעל ְזַמן ְמַבְזֵבז ל, כָּ ִשיב ְצִריִכים, ֹזאת ּוְבכָּ ה ֶאת ְלהָּ ֲאֵבדָּ ְך ִכי הָּ  כָּ
ה ה ִצְּותָּ  .ַהתֹורָּ

 
? נסו לחשוב מדוע חשוב להחזיר אבדה. 1

______________________________ 

 
 המצוה

ַבת ה ַבֲהשָּ י ֶיְשנָּן ֲאֵבדָּ תֵּ ה תִמְצווֹ  שְׁ ַאַחת: ֵמַהתֹורָּ , ְוַהְשִניָּה, ֲעֵשה ִמְצַות, הָּ
 .ַתֲעֶשה ֹלא ִמְצַות
 ה ֶאת ִזירַמחֲ  ַהּמֹוֵצא ִאם ֲאֵבדָּ ֶליהָּ  הָּ  ִמְצַות ְמַקֵים הּוא, ִלְבעָּ

 : ֲעֵשה
ֵשב"  ".ְלָאִחיָך ְתִשיֵבם הָּ
 ה ֶאת ִזירַמחֲ  ֵאינוֹ  ְוִאם ֲאֵבדָּ הָא ְלִמי ֶשיֹוֵדעַ  ַלְמרֹות הָּ  , ְבדָּ

 ִאם ַּגם" )ְלִהְתַעֵלם תּוַכל ֹלא: "ַתֲעֶשה ֹלא ִמְצַות ַעל עֹוֵבר הּוא
ה ֶאת לֹוֵקחַ  ֵאינוֹ  ֲאֵבדָּ ּהמַ  ֶאלָּא ְלַעְצמוֹ  הָּ קֹום ְשִאירָּ ה ַבּמָּ ְיתָּ  (.ֶשהָּ

 

 

  שמות פרק כג פסוק ד

ע  ְפג ַּ י תִּ ֶעה 1כ ִּ ֹ ְבָך אֹו ֲחֹמרֹו ת  יֶבנ  ׁשֹור ֹאיִּ ש ִׁ ב ת ְּ ֵׁ  .ו  לו  ָהש 
 

ה: ְכלֹוַמר ה ִזירְלַהחֲ  ַהִּמְצוָּ ה ַּגם נֹוֶהֶגת ֲאֵבדָּ ֲאֵבדָּ  ַשֶיֶכת ְכֶשהָּ
ם  .אֹוֵהב ֶשֵאיֶנִני ְלָאדָּ
ִרים ְבֵסֶפר ה, ְדבָּ ִשים ֶשֶנֶאְמרּו ִמְצוֹות ַעל חֹוֶזֶרת ַהתֹורָּ  ַבֻחּמָּ

 .ַהּקֹוְדִמים
ְך ֵיש רֹות ִמְסַּפר ְלכָּ  :ַמטָּ

ה יִניםִד  ְלהֹוִסיף .א  .ַלִּמְצוָּ
ִעְניָּן ֲחִשיבּות ֶאת ְלַהְראֹות .ב  .הָּ

ִשים ַבַחִיים ְמיֶֻחֶדת ֲחִשיבּות ַבֲעֵלי םהֶ שֶ  ִעְניִָּנים ְלַהְדִּגיש ֵאל ְבֶאֶרץ ַהֲחדָּ   .ִיְשרָּ
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 דברים פרק כב 
ֶאה א( א) ִחים 2ָאִחיָך אֹו ֶאת 1ֶאת שֹור ֹלא ִתרְׁ  ֵמֶהם  ְוִהְתַעַלְמתָּ בֵשיֹו ִנדָּ

ָאִחיָך ם לְׁ ִשיבֵּ ב תְׁ   :ָהשֵּ
רֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ג( ב) יָּה 4ְוֹלא ְיַדְעתֹו 3ְוִאם ֹלא קָּ ַוֲאַסְפתֹו ֶאל תֹוְך ֵביֶתָך ְוהָּ

ְוֵכן ַתֲעֶשה ַלֲחֹמרֹו ְוֵכן ַתֲעֶשה ( ג) :ַעד ְדֹרש ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהֵשֹבתֹו לוֹ 5ִעְּמָך 
ּה ְלִשְמלָּתֹו ְוֵכן ַת  אתָּ ל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶשר ֹתאַבד ִמֶּמנּו ּוְמצָּ  ֲעֶשה ְלכָּ

םד ַעל ֵׁ תְּ הִׁ  :ל א תו ַכל לְּ
ְרֶאה אֹותוֹ  - והתעלמת, לא תראהב ו   ,לֹא ת ִּ נ  ֶ מ  ם מִּ ְתַעל ֵּ ת ִּ ו טוֹ , ש ֶ ש   (י"רש) .ֶזהו  פ ְ
ינֹו ָקרֹוב ֶאְצְלךָ  - ואם לא קרוב אחיך אליךג אֵּ ְתחַ , ש ֶ יְנָך מִּ י אֵּ י ֵּב ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת כ ִּ

ָדה לַ  ם ָהֲאבֵּ ָליוהֲ עִּ יָבה  אֵּ ָלל, ש ִּ ָ אֹותֹו כ ְ ֹא ָיַדְעת  ל   (ן"רמב) ...אֹו ש ֶ
 
'? איזו בעיה יכולה להתעורר על פי פסוק ב. 2

____________________________ 
? מה הפתרון שמציע הפסוק. 3

_________________________________ 
 

יְנָך רֹוֶאה אֹותוֹ  - תעלםלא תוכל להד ו  אֵּ ל  אִּ יְנָך כ ְ ֹש  עֵּ ְכב   (י"רש). לִּ
 

 

 ת דברים פרק כב פסוק א, פירוש רבינו בחיי
ה יֶּה ַהּתֹוָרה     ַצוֶּ ה  נִּ ים שֶּ ירִּ הִּ ים ֲאֵבָדה ַבֲהָשַבת ז  ָעלִּ ָכל... ַלב  ֵכי זֶּה ו  ַדר   מִּ

ד סֶּ ים ַהחֶּ ָהַרֲחמִּ  , ו 
ַלֵמד כָֻּלנו ל  ה... ָחדאֶּ  ַעם שֶּ צֶּ ר  יִּ שֶּ ָחד ָכל ו  ת1 אֶּ לֶּ תֹועֶּ ַיחֲ 2 ֲחֵברוֹ  ב  שֶּ  ֹמלו 

 ...  ָממֹונוֹ  ַעל
זֶּהו ָאַמר ו  ֵכן" שֶּ ה ו  הוא, "ַלֲחמֹורוֹ  ַּתֲעשֶּ ֵהָמה ַחי ַבַעל שֶּ ֵמָאה וב  ֵכן", ט   ו 

ה ָלתוֹ  ַּתֲעשֶּ מ  שִּ י ַעל ַאף" ל  ֵאינוֹ 3 פִּ ַבַעל ָחשוב שֶּ ֵכן", ַחי כ  הּתַ  ו  ָכל ֲעשֶּ  ל 
יָך ֲאֵבַדת ָחד, "ָאחִּ ָאר אֶּ ש  ים מִּ י ַעל ַאף, ֵכלִּ ֵאיָנן פִּ י שֶּ ָלהן ֲחשובִּ מ  שִּ ... כ 

ָאַמר הזֶּ ו   ַעֵלם ּתוַכל ֹלא", שֶּ ת  הִּ ין ֵאין, "ל  ָהבִּ  ֲאֵבָדה ַבֲהָשַבת אֹותוֹ  ל 
ַבד ל  ָלא, בִּ ין הוא אֶּ ָאר ַהדִּ ש  ים ָכל בִּ ָרטִּ ָא ַהפ   ַהּתֹוָעלֹות ָכל רוש 
ַיד ב  יָאםהֲ לַ  ָהָאָדם שֶּ יר   אוֹ ַלֲחֵברֹו  בִּ ָהסִּ חֹות ל  ד  לִּ קוֹ  ו  ז  נו נִּ מֶּ , מִּ
כָֻּלן ַחָיב הוא ֲהֵרי ָין, ב  נ  עִּ ָאַמר וכ  ּתָ : "ַהָכתוב שֶּ ָאַהב  ֵרֲעָך ו  " ָכמֹוָך ל 

 .(ויקרא יט)
 

 

 

 



 

 

 

 

 

? ת אבדהמדוע לפי רבינו בחיי יש לקיים את מצוות השב. 5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

נָּן ל : ָאַמר ַרִבי יֹוחָּ רּוְך הּוא ְבכָּ דֹוש בָּ ה ַמְכִריז ֲעֵליֶהן ַהּקָּ ְשֹלשָּ
 :יֹום

ַעל ... ָעֶליהָ ָעִני ַהַמח  2וְׁ ָדה ִלבְׁ בֵּ יו ְוַעל עָּ , ִזיר א  ִשיר ַהְּמַעֵשר ֵּפרֹותָּ
ה  .ְבִצְנעָּ

 (תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד א)

? מה מיוחד בעני שמחזיר אבידה מאדם רגיל

____________________________________________________________________ 

  

 _____________________________?אבדה ל בהשבתמה הקושי הגדו  -לב לדעת

 

  ________________________________________?__ליוכיצד ניתן להתגבר ע

 

 ערכו דיון בכיתה על הדרכים בהם ניתן לקיים יותר מצווה חשובה זו

 

 ?כיצד הרגשת. כתוב על מקרה שבו מצאת אבדה והחזרת או שנאבד לך  חפץ  והחזירו לך

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

 
 


