
״לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא 
ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבתו לו. וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו 

וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם״

מצות השבת אבידה הוזכרה כבר בפרשת משפטים: ״כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו״. ההרחבה 
בפרשתנו באה לחדש דינים שלא הוזכרו במשפטים.

הרמב״ן מחדש שבמשפטים מדובר על שור תועה, שיכול המוצא להטותו לדרכו ללא עמל גדול ואילו כאן החובה היא 
גם כלפי שור נידח, שברח והרחיק מבעליו ויש בהחזרתו טורח גדול.

מכפל המילים, השב תשיבם המופיע באופן דומה גם במשפטים – השב תשיבנו, מדייקים בספרי כי גם החזירה 
וברחה ארבע או חמש פעמים חייב להחזירה, שנאמר השב תשיבם.

מיתור המילים ״והשבות לו״ כותב רש״י: שלא יאכל בביתך כדי דמיו ותתבעם ממנו, דהיינו גם אם שומר על השור 
הנידח בביתו, חייב לשמור עליו באופן פעיל ולא רק לאחסן אותו בביתו.

דוגמה יפה לכך מופיעה בגמרא: מעשה ועבר אדם על פתח ביתו של ר׳ חנינא בן דוסא והניח תרנגולים. מצאה 
אשתו של ר׳ חנינא בן דוסא ואמר לה: אל תאכלי מביציהן. הרבו להטיל ביצים ותרנגולים והיו מצערים אותם, מכר 
אותם וקנה בדמיהן עזים. פעם אחת עבר שם אותו אדם שאיבד את התרנגולים, נתן לר׳ חנינא בן דוסא סימנים 

ונטל את העיזים.

ומה פירוש ״לא תוכל להתעלם״ המופיע בסוף הציווי? בדרך הפשט, זו הוראה – אסור לך להתעלם. פירוש יפה נוסף 
של ר׳ משה אלשיך הוא שאם תעשה כך, אם השב ואז גם תשיבם ותחזור על מצווה זו – היא כבר תשתרש בך ולא 

תוכל יותר להתעלם מלראות את אבידת אחיך מושלכת.

                      

                     שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

18:36 הדלקת נרות 
18:45 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:30 מנחה  
19:30 ערבית  
19:29 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת כי תצא 
בס"ד | שקיעה: 18:56 | סוף זמן קריאת שמע: 9:28 | יד אלול התשפ"ב | שבת שלום!

נגרות  חוג 
הכנסת  בבית 
 | הקהילתי 
כיתות ג' ומעלה 
 10-12 בונים   |
מעץ  יצירות 

ימי   | לחודש  ש"ח   200 עלות   |
ג'-ד',  כיתות   16:30-17:15 שני, 
17:30-18:15 כיתות ה'-ו' | מותנה 
שרוני  נבו   | הנרשמים  בכמות 
נוספים  פרטים   |  052-5838548

בווצאפ.

בבית  לנשים  סטיילינג  יריד 
הכנסת הקהילתי | ביום שני ט"ז 
19:30- השעות  בין   12/9 אלול, 
סטיילינג  סדנת   20:30  |  23:00
בן  הדסה  של  מרתקת  רגשי 
טולילה | פרטים בקבוצת הווצאפ.

הודעות


