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  שבת לשולחן                                          

  כל מי שקנה עבד קנה אדון לעצמו

שנים יעבוד  שש כי תקנה עבד עברי, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

  "יצא לחופשי חינם תובשביעי

 עם ישראל וכוללת בתוכו את דיני קי המשפט שלשת משפטים מדברת על חופר

מדוע אם כן התורה בחרה להתחיל את פרשת ' וכושכנים , דינים, גזל, נזיקין

  ?עם ישראל דוקא בפרשיית עבד עברי המשפטים של

התורה מצאה מערכת . את גניבתואדם שגנב ואינו יכול להחזיר העבד בפרשתינו הוא 

אחד מהפתרונות זה עבודה  ,הגזלה אשר גזלהאפשרות להשיב את  אתשנותנת לו 

התורה מכירה בזה כפתרון אך מגבילה את הפתרון . אצל בעל הבית ממנו הוא גנב

שש שנים הוא . ליחידות של שישה מחלקת את השתעבדותו של האדם היא . הזה

. בשנה השביעית עובד עבור החוב וגם אם לא שילם את חובו במלואו הוא משתחרר

, בושל שש שנים מהווה את התחום הטבעי שבו האדם מתנהל  היא שהיחידההסיבה 

יש . אלוקיך' כפי שכתוב ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכת ויום השביעי שבת לה

שנה כמו כן ה. בעולם העשייה ת ימי המעשה לבין השבת שיוצקת תוכןהבדל בין שש

כבודו העצמי , בתוכןהשביעית היא שנה שבו העבד יוצא לחופשי וממלא את חייו 

  .הוא משיג את חירותו - מושב לו והוא יוצא לחופשי

הגמרא כבר כותבת על היחס  -העבד המקראי רחוק מהעבד שהיה בזמן הקדום 

  :דף כב עמוד אבגמרא בקידושין  עבד המקראיל הראוי

 והוא ישן יין שותה אתה, קיבר פת אוכל והוא נקייה פת אוכל אתה תהא שלא"

 כל: אמרו מכאן. תבן גבי על ישן והוא מוכין גבי על ישן אתה, דשח יין שותה

  "לעצמו אדון כקונה עברי עבד הקונה

ל "התנאים הסוציאליים של העבד צריכים להיות כמו של האדון עד כדי כך שחז

ו שכן אתה צריך לדאוג לו לפעמים קנה אדון לעצממזהירים שמי שיש לו עבד בעצם 

  .שפחתךמשאתה דואג לעצמך ומ יותר

כל שקנה עבד קנה "אזהרתה של התורה יית העבד לא עברה מהעולם ועדיין כיום סוג

בין אם זה אנשים , ישנם היום הרבה עבדים העולם. עומדת בעינה "אדון לעצמו

או מליוני , חברות עובדי קבלן או, שמשועבדים למשכורות שלא מגיעות לשכר מינימום

מנת לייצר מוצרי צריכה עבור העולם  ילדים בעולם שמועסקים בתת תנאים על

בעולם  או נשים שמוכרות את גופם לסיפוק תאוות או כאמהות פונדקאיות, המערבי

במכרות  למען תעשיית היהלומים והזהב בעולם שים שמועסקיםאו אנ, השלישי

ומרבית העולם היום משועבד לאחוזים בודדים  העבדות קיימת חיה ובועטת. הדמים

ישנם . העבדות לא פשתה מהעולם וכן אזהרת התורה. שמרוויחים מהעניין הזה

אנשים שיעבדו בשבילכם לא כולם יכולים להיות אדונים אבל היחס אליהם צריך להיות 

והם צריכים , צלם האנוש שלהם צריך להיות מועצם, חירותם צריכה להשמר, הוגן

החירות ולהפוך בכמה שנים לחופשי על מנת שיוכלו לחוות את החופש ו פעם לצאת

אם נבין שעובדינו הם . להיות משורדים לאנשים שחיים ובעלי כבוד עצמי ומשמעות

  .בעצם אדוננו וכך נתייחס אליהם נוכל למגר את תופעת העבדות השלילית מהעולם

  הרב אורי איינהורן –שלום  שבת 

  משפטיםפרשת 

  שבת מברכים

  זמניםוח ל

  5 -  פברואר – ערב שבת

  16:59  :ותפילת מנחה הדלקת נרות

   17:15  :ותפילת ערבית  קבלת שבת

  6 - פברואר – יום שבת

  08:00      :תפילת שחרית

  10:15        :קידוש

    17:00                :תפילת מנחה

  17:00       :לנשיםשיעור 

  17:56  :ערבית צאת שבת והבדלה

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

        
  המצוה ברל מזל טוב

של קאי  הגיעו לנורית צטאיית לרגל

קידוש ברכה לאחר . מצוותל

    .התפילה

   

 שיעור פרשת שבוע 

  20:00בשעה  שלישיימי 

, הנושאים המרכזיים של הפרשה

.ודיון פורה, אקטואליה  

כל הבניםבספריית בית הכנסת הי  

9.2.2016 –ה ב "נתחיל אי  

  'אראש חודש אדר 

   תחרות החמין

  טשולענט 
  ת ברציפות ישביעשנה 

תחרות החמין השנית של קהילת 
תתקיים בשבת " היכל הבנים"

  13.2.2016בבוקר 
  בבוקר 10:00בשעה 

   ו"אדר א תשע' ד
לפנות לרב מי שרוצה להתמודד 
 איינהורן 

 

  ך"שיעור תנ

  בבוקר 10:15כל יום רביעי בשעה 

   בראשית

  'פרק כו

  בית כנסת  בספריית

  כפר שמריהו "היכל הבנים"

  מבצע בר מצוה

האם אתה זוכר את פרשת הבר 

  ?מצווה שלך

אנחנו מעונינים לדעת באיזה 

פרשה חגגת את בר המצווה שלך 

  .נא לפנות לרב ולעדכן אותו

תאריכי יום  לעדכוןכמו כן נא 

ת ותאריכי יום הנישואין נא ההולד

 ליצור קשר עם דנה 


