
 בס"ד
 
 

 
© 

 כל הזכויות שמורות
  | הוצאה לאור | ספרי הרב אליעזר קשתיאל - קוראים נבון

 navon.books@gmail.com | navon.co.il-www.korim | 0523907515 – רליצירת קש
 

 | הרב אליעזר קשתיאל משפטיםפרשת 
 השמחה בוודאות והקשר למעמד המשפט - ''ונסו יגון ואנחה

1
הפרשה עוזבת בתחילתה לכאורה את מעמד הר סיני ועוסקת במערכת המשפטית. דיני נזיקין. כל בבא קמא, בבא מציעא,  

 סנהדרין, ועוד נושאים משפטיים. 
 בסוף הפרשה שוב חוזרת התורה למעמד הר סיני ומתארת טקס מיוחד שלא הופיע בפר' יתרו:

משה קורא את ספר הברית לפני העם, והם אומרים: נעשה ונשמע. הוא גם שוחט קרבנות בתחתית הר סיני, לוקח חלק 
 מהדם שלהם, זורק על העם ואומר: הנה דם הברית.

 יש פה כבר שני עניינים של ברית: ספר הברית ודם הברית.
 משה עולה להר לקבל את לוחות האבן, לוחות הברית.

 עתיד לתת בארון הברית.את הלוחות הוא 
 יש פה טקס של כריתת ברית בין ה' לישראל.
 . כי הם חיינו ואורך ימינו.לא רק שקיבלנו תורה ונקיים אותה ושמחים, אלא גם שהיא בדם שלנו

 הברית הזאת היא קשר מוחלט ובלתי הפיך. קשר של מסירות נפש. 
 בילה, הזאת דמים. גיור המוני של כל עם ישראל.רש'י: נכנסו אבותינו לברית בשלושה דברים: ברית מילה, ט

 עם ישראל עבר יצירה חדשה.
 ברית זאת וודאות מוחלטת, אין ספקות. אין סימני שאלה.

 ה' אוהב אותנו לעולם ועד , וכך אנחנו איתו ועם התורה.  לכן גם לוחות הברית מאבן, דבר חקוק בסלע, ולא ניתן למחיקה.
 מוחלט.

 ובחיינו. התורה טבועה בנפשנו 
 אנחנו בפרשת משפטים  מקבלים את התוקף והוודאות.  אין שמחה כהתרת ספקות.

 כל עוד קשר לא מוחלט חסרה שמחה. 
 המקום שבו יש הכי ספקות בעולם האנושי הוא מע' המשפט. כיוון שהכול אנושי. 

 מעשים, כוונות, פרשנויות. עדים, חקירות, זיופים. 
 איך אפשר בכלל לחרוץ דין ולהעניש?! אולי הם טועים...גם השופטים הם רק בני אדם. 

לכן בתפילת עמידה, המקום העיקרי שאנחנו אומרים שאין לנו שמחה זה מקום המשפט. השיבה שופטינו כבראשונה... והסר 
 ממנו יגון ואנחה...

 במע' המשפט תחושת מבוכה מהי האמת?...
אל וודאות. ישנה סיעתא דשמיא מיוחדת לדייני ישראל. הם בבחינת לכן פרשתנו עוסקת דווקא במע' המשפט. במשפט בישר

 'אלוהים'. 
 הרמב'ן: ה' משרה שכינתו על הדיינים. גזר דינם נכון ובטוח.

 אחרי מעמד הר סיני הדיינים ייצרו את הוודאות.
 הרמב'ם אומר שלכך מסכת אבות, לחזק האמון והיחס לדיינים. אנשים קדושים.

 .'שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד'     .'לב שומע לשפוט את עמך'שלמה מבקש רק זאת: 
 יש יציבות. רשת בטחון. הצדק בסוף ייצא לאור.

 אנחנו רוצים שמחה.
 

 .!נשמח -חודש אדר זה חודש השמחה. ככל שנחזק וודאות 
וודאים שה' אוהב אותנו, שומע את תפילתנו, שהתורה חיינו, שארץ ישראל קדושה ושלנו, ודאים בגאולה. אנחנו יודעים שיש 

 לנו נשמה טהורה.
 

 הדברים החיצוניים אין בהם וודאות ושמחה.
כראות המן את  המן שמח על הכבוד שנותנים לו ועל המעמד, שהיום כאן ומחר שם. ולכן זו שמחה שמתפרקת די מהר. ויהי

 מרדכי...
 אבל ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. על מה? על שה' איתנו ושומר עלינו.

 נתפלל לה' שישיב שופטינו.
 המדינה בחוסר וודאות כבר שנתיים כי אין לנו ביטחון במע' המשפט. 

 כשיש משפט אמת וצדק אנשים מפחדים לעשות עבירות.
 

 הם. זוהי הוודאות. זוהי הברית. זוהי השמחה.אלה המשפטים אשר תשים לפני
 יגון ואנחה.  סונו

 שבת שלום.
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