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שתהא בו השבה ,שלא יאכל בבית כדי דמיו ותתבע
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)א( לא תראה את שור אחי או את שיו נדחי  /זו מצוה מבוארת ,שאמר בתורה )שמות כג ד( כי תפגע
שור אויב או חמורו תועה השב תשיבנו לו ,והוסי 6בכא) לאמר "נדחי" ,כי "תועה" שתעה מדרכו
ויכול להטותו הדר בלא עמל גדול ,ועתה הזכיר "נדחי" שברחו ממנו והרחיקו .והזכיר "שה" שהוא
כאבד ,ולכ ביאר בכא) וא לא קרוב אחי אלי ולא ידעתו ואספתו אל תו בית .ואמר וכ) תעשה
לחמורו  /שהוא בהמה טמאה ,וכ) תעשה לשמלתו  /אע"פ שאי) השמלה חביבה על בעליה כבעלי
החיי ואי) ההפסד בה מצוי כבה שאפשר שימותו ,וכ) תעשה לכל אבדת אחי  /מכל כלי ביתו א6
על פי שאינ) חביבי) כשמלתו אשר יכסה בה :ועל מדרש רבותינו )ספרי מה ,ב"מ ל א( הוסי 6עוד בכא)
דברי רבי ,כגו) והתעלמת ,פעמי שאתה מתעל ,השב ,אפילו מאה פעמי )ב"מ לא א( ,תשיב,
אפילו לגנתו ולחרבתו )ש( ,והחזירה בסימני ,ודברי אחרי נדרשי בפרשה:
)ב( וא לא קרוב אחי אלי  /שאינו קרוב אצל ,כי אינ מתחייב ללכת אל אר 8אחרת ע האבדה
להשיבה אליו ,או שלא ידעת אותו כלל .ובספרי )תצא מז( אי) לי אלא קרוב ,רחוק מני) ,תלמוד לומר
ולא ידעתו .וא"כ יאמר וא לא קרוב אחי אלי בעיר שתשאל עליו ותדענו ,יהיה עמ עד דרוש
אחי אותו:
רבנו בחיי
) 1א( השב תשיב לאחי  .תצוה התורה שנהיה זהירי בהשבת אבידה לבעלי .ומכפל ההשבה דרשו
חז"ל )בבא מציעא לא (.אפילו מאה פעמי ,וכל זה מדרכי החסד והרחמי ,ללמד שכולנו ע אחד
ראוי שיהיה לנו אב אחד ושירצה כל אחד בתועלת חבירו ושיחמול על ממונו ,ובי) שתהיה האבידה
בעל חי בי) שלא תהיה בעל חי חייב הוא להחזירה לרשותו ,וזהו שאמר וכ) תעשה לחמורו ,שהוא בעל
 5חי ובהמה טמאה ,וכ) תעשה לשמלתו א 6על פי שאינו חשוב כבעל חי וכ) תעשה לכל אבידת אחי,
אחד משאר כלי א 6על פי שאינ) חשובי) כשמלה ,לא תוכל להתעל ,שלא תחזירו לידו .וזה שאמר
לא תוכל להתעל אי) להבי) אותו בהשבת אבידה בלבד ,אלא הוא הדי) בשאר כל הפרטי ושאר כל
התועלות שביד האד להביא לחבירו או להסיר ולדחות נזקו ממנו הרי הוא חייב בכול) ,וכעני)
שאמר הכתוב )ויקרא יט ,יח( ואהבת לרע כמו :ודרשו חז"ל )בבא מציעא ל (.והתעלמת מה
 10וכתיב לא תוכל להתעל ,כיצד ,זק) ואינו לפי כבודו והתעלמת ,הא שאר בני אד לא תוכל להתעל.
ועל דר המדרש והתעלמת מה מבני אד ,לא תוכל להתעל מהקב"ה ,שהוא היודע את הכל,
וכעני) שכתוב )ירמיה כט ,כג( ואנכי היודע ועד נאו ה' :וא תשכיל עוד במצות השבת אבידה תמצא
כי יש בה רמז והתעוררות לעני) תחית המתי ,שהקב"ה מחזיר אבידה לבעליו באחרית הימי,
שישוב כל אחד לגורלו הראשו) וע מי שיזכה בו ראשו) ,ואז יהיה האחרו) מחזיר אבידה לבעליו א6
 15על פי שיש סוברי כי בעליו הוא האחרו) ,וש תשוב לזמ) התחיה ,וזהו שכתוב )תהלי קלט ,טז(
גלמי ראו עיני ,כלומר הכח המשכיל שלי ראו עיני ,ועל ספר כל הגלמי יכתבו ,והימי שנוצרו
בה ולאותו כח אחד בה ,והוא אחרו) שתהיה חוזרת אל אישה הראשו) או אל האחרו) ,או
שתתחלק לה כהתחלק הנר ,או שיתגבל עפר אליה .ומפני שהזכיר כא) בעני) האבידה לשו) נדחי,
לכ אמר וכ) תעשה לכל אבידת אחי אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעל ,אינ רשאי
 20להתעל מהקב"ה ,לבלתי ידח ממנו נדח:
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לא תראה כו' שור אחי כו' השב תשיב כו' .י"ל שכל מי שרואה בחבירו תועה מדר הישר .וי"ל שור
לשו) הבטה .או שאר תנועה רעה צרי לתקנו .והעצה ע"י תשובה כמ"ש בסה"ק כל מה שרואה האד
שיי לו וצרי לשוב ע"ז ועי"ז מביא הרהור תשובה ג בחבירו וז"ש השב תשיב .כי כלל ישראל ה
א' וכשא' מקלקל צד קדושה שבו נשאר בכלל ישראל כמ"ש ז"ל זכה נוטל חלק חבירו כו' .אבל האד
צרי לחזור האבידה לבעליו .אשר תאבד ממנו ומצאתה .לא תוכל להתעל שצרי להיות שלא יוכל
לסבול ולהתעל מחטא חבירו ג"כ:
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