
Save the Date!

רשמו  מתקרבים!  פורים  אירועי 
 4.3 ביומן - מוצ"ש פרשת תצווה, 

בשעה 20:30.

"כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם"

פרשת משפטים נפתחת בדיני עבד עברי. אדם מישראל יכול להיות עבד עברי באחת משתי דרכים בלבד: האחת, 
אין לאותו אדם איך להתקיים והוא מוכר את עצמו לעבדות. שתיים, אדם שנמכר על ידי בית דין לעבדות, כיוון שאין 

לו איך להשיב את גנבתו. עבד עברי עובד שש שנים בלבד, ובשנה השביעית יוצא לחופשי.

השאלה המתבקשת היא מה הקשר של פרשיית עבד עברי לכאן? פרשת משפטים נאמרת מיד אחרי מעמד הר 
סיני, מדוע ההלכה הראשונה אחרי מתן תורה היא עבד עברי? ובמיוחד כאשר דינים אלו לא רלוונטיים בשלב זה; הרי 
ישראל יצאו ממצרים עשירים גדולים וצרכיהם סופקו להם במדבר. אדם בעל כסף לא יכול למכור עצמו לעבד, וגם 

לו היו גונבים לא היה מוכר ביה"ד את הגנב לעבד כיוון שיש לגנב כספים לפרוע את גנבתו.

השאלה אף מתחזקת בקריאת מחלוקת המפרשים מתי נאמרה פרשת משפטים. לפי רמב"ן, עוד באותו היום של 
מתן תורה. לפי רש"י, פרשת משפטים נאמרה למשה אחרי שעלה להר סיני, עליה שמתוארת בסוף פרשת משפטים, 
וגם בכך יש פלא – לפי פירוש רש"י התורה שינתה את סדר האירועים )כלומר: במקום לתאר את עליית משה להר 
סיני ואז את מסירת כל הוראות פרשת משפטים, נכנסת התורה ישר לעניינים עם עבד עברי, ומספרת על עליית 

משה רק בסוף הפרשה, בשונה מסדר ההתרחשות לשיטת רש"י( בשביל להצמיד את עבד עברי למתן תורה. 

כמה תשובות לכך:

אחת, לבעל העבד, האדון, יהיה מאוד קשה לשחרר את העבד אחרי שש שנים. אותו עבד כבר שולט בכל ענייניו של 
האדון והכשרת עובד חדש תהיה לא קלה עבור אותו אדון. החשש הוא שהאדון יסרב לשחרר את העבד ולכן מזהירה 
התורה מיד לאחר יציאת מצרים, כשזיכרון העבדות טרי אצל עם ישראל – אפילו שיהיה קשה לשחרר את העבד 

אחרי שש שנים – עליכם לעשות כן.

עוד שימוש במילה  אין  )והרי  ישראלי"  "עבד  ולא  "עבד עברי"  לב לכך שהתורה משתמשת בביטוי  שתיים, בשים 
"עברי" בשלב זה בו העם יצא ממצרים וקיבל את התורה( – מזכירה התורה את הפעם האחרונה בה שועבד עבד 
עברי ואת הסכנות הכרוכות בכך; האחרון הוא כמובן יוסף, וכתוצאה ממכירתו לעבד נאלצו כל העברים להשתעבד 

במצרים במשך שנים ארוכות. מכאן צריך האדון להבין את חומרת הדבר ולשחרר את העבד במועד.

שלוש, כי העבד נוגד את מהות יציאת מצרים ומתן תורה, והיא הפיכת העם לבני חורין. בהמשך לתשובה השנייה, 
אותו עבד עברי נקרא דווקא עברי ולא ישראלי כי בהיותו עבד הוא חוזר להגדרה הקודמת שלו – עברי, לפני ששוחרר 

ממצרים ונהיה בן חורין.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:10 הדלקת נרות 
17:20 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
18:05 ערבית  
18:05 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת משפטים
בס"ד | שקיעה: 17:30 | צאת הכוכבים: 17:48 | סזק"ש: 09:06 | כז שבט התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

הודעות

ויעל משה אל ההר, ויכס הענן את ההר


