
 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 יתרופרשת 
 האם עשרת הדיברות ניתנו רק לעם ישראל?

1
אם נסתכל על עשרת הדברות היה מקום לכאורה לומר שהן שייכות גם לאומות העולם. גם הם מצווים לא לעבוד עבודה  

 זרה, לא לחלל שם ה', כיבוד אב ואם, לא תרצח וכו'.
ְהיּו מה מיוחד בדברות אלו שניתנו לעם ישראל? ם תִּ ת ֹכֲהנִּ -מעמד הר סיני מיוחד לעם ישראל "ְוַאתֶּ כֶּ י ַמְמלֶּ ים, ְוגֹוי ָקדֹוׁש". לִּ

 רק אנחנו קיבלנו תורה.

ים" ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ יָך ֵמאֶּ ר הֹוֵצאתִּ יָך, ֲאׁשֶּ י ה' ֱאֹלהֶּ  אומר המהר"ל שההבדל הוא בדיבר הראשון "ָאֹנכִּ

 יש לנו שתי מעלות שמבדילות בינינו לבין אוה"ע:הוא אומר שאנחנו, עם ישראל, 

י ה' א : הבדל ראשון .1 ר הֹוצֵ ֹנכִּ יָך, ֲאׁשֶּ ם..." ֱאֹלהֶּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ יָך ֵמאֶּ  אתִּ

 הקב"ה הוא המלך שלנו והוציאנו משעבוד פרעה למלכותו.

 עליהם לכבד אותו בתור בורא העולם. אין אצלם מושג של מצוות המלך. ה' אינו מלכם. –שאר העמים 

 רק לעם ישראל.זה שייך  –המלך בא אל עמו ומובילם, והעם נקשר ומתדבק בו ע"י המצוות 

 ההנהגה הלאומית של עם ישראל במלכות ה'.

 זוהי חלק מהנהגת המלכות והליכה אחרי המלך. –ישראל ידקדקו בפרטי פרטים 

 אוה"ע מכבדים ומקיימים רק באופן כללי, ללא דקדוק.

ים."הבדל שני:  .2 ֵבית ֲעָבדִּ   "... מִּ

 ישראל עברו שינוי גדול.  אוה"ע לא יצאו מבית עבדים.

 חרות מהכל! הקב"ה טבע בנו את תכונת החירות. אל תקרי חרות...

 עם ישראל זכה בהר סיני שזוהי תכונתנו הגדולה: משוחררים מכל ההשפעות של הטבע, העמים.

 אנחנו מסוגלים להנהיג, לשלוט ולקדש את כל כוחות החיים . להיות משוחררים מהם לגמרי.

יָך"   מצוותינו אחרות.                        דווקא. –"ֱאֹלהֶּ

 יש עוד אחד מיוחד לישראל: השבת! –אם נסתכל טוב על כל עשרת הדברות 

 ישמחו במלכותך. שמחים בשבת כי מתגלה בה מיוחדות עם ישראל , ששמחים במלכותו, 

 רק אנחנו נפגשים בשבת עם המלכת ה' וחרות מוחלטת.

 בת". והלא כתובים עשרת דברות? אלא שהיא מיוחדת לנו.בתפילה: "ישמח משה במתנת חלקו...וכתוב בהם שמירת ש

 על זה נאמר: ולא נתתו לגויי הארצות.

 אנחנו שומרי שבת.  המלכה גדולה של הקב"ה עלינו. בשבת מתחדד ההבדל בינינו ובין אוה"ע.

 .אוה"ע לא יודעים מה לעשות עם יום של חופש... גוי ששבת חייב מיתה... במנוחתו לא ישכנו ערלים..

 בשבת מזכירים זכר ליציאת מצרים: כי עניין שניהם: חרות.               יום קדושה לעמך נתת יעקב ובניו ינוחו בו.

 צריך להתכונן לשבת, ליום החרות. 

בלשון נקבה. כי המלכות העיקרית היא בשבת.  -'שבת לט: 'בואי כלה שבת מלכתאמסכת קוראים לשבת: שבת מלכה, וב

 לפעמים נראה שכדאי לקבל מלכות כי המלך ייקח עלי אחריות ואני נפטר מבעיות בחיים. מה שאין כן המלכה. 

 היא לא אחראית על כלום, ובכל זאת היא הכי משפיעה במדינה, לא באופן רשמי , אלא בהשפעה נסתרת.

 רווח לי.  –שאינני עובד גם השבת, השפעתה בסוד. למרות 

גם כשלא משרת אותנו לכאורה: ישמחו במלוכתך. אנחנו רוצים בשבת לחוות קבלת מלכות וחופש, חירות אמיתית, עליונה. 

 היכולת להנהיג מחשבות, רצונות ומעשים.

ת של עם שהקב"ה יזכה אותנו בשבת יתרו לאחוז בקדושת השבת להטהר ולשמוח בה, לכבד את השבת. שם מעלה מיוחד

 ישראל , עם מקדשי שביעי.

 שכולם יתענגו מקדושת השבת.

 בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – [תשפא יתרו,ערש"ק ] שיכתוב 


