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 הארץ עלה' מלכות התגלות עשרת הדברות כ / המאמר והדבור

 

 

 

הנשגב בהר סיני, בו נהיינו לעם בפרשת השבוע מצוי אחד מרגעי השיא של תולדות עמנו; המעמד 

 ואומה, עת קרבנו המקום לעבודתו ונתן לנו את תורתו.

כפי שמלמדים אותנו פסוקי התורה, עיקרו של מעמד קבלת התורה נסוב סביב עשר מצוות שניתנו 

לו לנו בו על ידי משה, עשרת הדברות. אמנם כבר הקדמונים ביקשו להראות כיצד עשרה ציוויים א

 אן.מרכזיותו של המספר עשר כתעלם מאת כלל המצוות, אבל סוף סוף אין לה כוללים הם

 , הלומדת ממספר זה עללנו רבותינו מסרובשורות הבאות נבקש לעמוד על הארה מיוחדת ש

 משמעותו של מעמד הר סיני, לאחר עשר המכות שלקו המצרים עד שהוציאו את ישראל.

 

 א

 עשרה כנגד עשרה

 

תפקידם מזקנו, בעל "חידושי הרי"ם", על  מסורת הוא  שפת אמת", מביא  בכמה מקומות בכתבי ה"

 של עשר המכות כהכנה לקבלת עשרת הדברות:

 להסיר - מכות לעשר צורך השהי מה כי ,הגיד ה"זצלה ר"מו ז"אא

 הזה  בעולם  כי  ...הדברות  עשרת  לעשותן  מאמרות  מעשרה  והסתר  הקליפה

ל ע שנבראו המאמרים התורה אותיות רק הכל חיות שעיקר זה נסתר



 
 
 

. הדברות עשרת ונעשין חד,א מאמר הסתר הסיר מכה כל ל ידיוע. ידם..

)פרשת  .'לדור' א דבר' )סנהדרין ח, א(ו שאמרו כמ ,הנהגה לשון דיבור רושפי

 .(בא, שנת תרלא

 עשר  באמצעות  הדברות  עשרת  מאמרות  מעשרה  נעשה  מצרים  גאולת  אחר

 אשר והנהגה מלכות לשון דיבור כי ,לדיבור מאמר שבין וההפרש. מכות

 לא אשר ,מאמרות מעשרה רק הכל וחיות פנימי שכח ומתגלה ניכר היהי

 .)שם, שנת תרל"ב(ברך ית כחו להסתיר הטבע תוכל

כי העשרה מאמרות ועשר מכות ועשרת הדברות הכל  ,בשם מו"ז ז"ל

בור די. וניתקנו אחר כך העשרה מאמרות ונעשה מהם דיברות כי ..אחד

 תרל"ט( שם, שנת). הוא מפורש ומבורר יותר ממאמר

 

)משנה באבות לעשרה המאמרות שבהם נברא העולם  לעשרת הדברות וההקבלה בין מנין המכות, עשר,  

 :)פיסקה כא( , מופיעה כבר בחז"ל במדרש פסיקתא רבתיה, א(

 העולם... נאמרו נברא שבהם מאמרות עשרה כנגד הדברות עשרת נאמרו

 המצרים על הוא ברוך הקדוש שהביא מכות עשר כנגד הדברות עשרת

 במצרים.

 :)בפיוט לחג השבועות(טן יהם פייט הפידברי ועל פי

ה ְוָשַמִים ֶאֶרץ ָאֹנִכי רָׂ ֲעשָׂ  ַלְלִתיִשכְ  בַּ

ֶעֶשר  ִהְתַעַלְלִתי ְבָחֵנס ְלֶנְגָדם בְּ

)למשל מהר"ל בגבורות ה', ולפרש כיצד מסודרות המכות כנגד המאמרות  יש מרבותינו שהאריכו לחקור  

, אולם בא תרע"א, ושבילי פנחס בא תשע"ה(פרק נז, וראה צרור המור לר"א סבע, פרשת וארא, ושם משמואל פרשת 

 זה כנגד זה.מדברי חידושי הרי"ם הללו נראה כי יש כאן ענין גדול ועמוק מלבד ההעמדה של 

הראשונה היא בעצם בריאת העולם, שלשה גילויים הם שהתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. ההתגלות  

אשר בריאתו ויניקתו ממאמר פיו של הבורא, עשרה מאמרות. בשנית התגלה ה' בידו הגדולה 

שבמצרים, בעשר המכות. ושלישית היא ההתגלות הגדולה בהר חורב, לתת לעמו תורה ומצוות, 

 יםֱאֹלִק  קֹול ָעם ָכֹמהּו, ֲהָשַמע ֲהִנְשַמע אֹו ַהֶזה ַהָגדֹול ַכָדָבר גלות אשר לא היתה כמותה. 'ֲהִנְהָיההת

ר בֵּ דַּ כדי . נעיין נא בשלושה גילויי שכינה אלו לג(-)דברים ד, לבַוֶיִחי'  ַאָתה ָשַמְעתָ  ַכֲאֶשר ָהֵאש ִמתֹוְך מְּ

 להבין דברי הרי"ם על היחס ביניהם.

 

 ב

 המאמר

 

התגלותו הראשונה של הבורא בעולמו היא בעצם פעולת הבריאה, כי הוא צוה ונבראו. קיומם של 

חכמי הנסתר למדונו כי אף אחר היווצרותם, כל קיומם הברואים כולם בא להם מכח מאמר ה', ו

  כח דבר ה' המלובש בהם ומעמידם.כעת הוא מ



 
 
 

ואין גילוי ה' בו ניכר ונגלה מעצמו. על מנת   ,אך כפי שדרשו חז"ל בעניין אחר, עולם לשון העלם הוא

אמנם לראות את יד ה' שבבריאה נדרשת התבוננות והאזנה, ובראיה בעלמא אין היא ניכרת. 

 ֹאֶמר  , 'ֵאיןובשתיקה  , אך בהסתרה)תהלים יט, ב(ָהָרִקיַע'    ַמִגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵשה  ֵאל  ְכבֹוד  ְמַסְפִרים  'ַהָשַמִים

כך גזרה חכמתו יתעלה, שיהיה הדבר תלוי בכל אדם לפי מעשיו.   )שם ד(קֹוָלם'    ִנְשָמע  ְבִלי  ְדָבִרים,  ְוֵאין

ואין הוא שומע את מאמר ה'  )שמות ה, ב(' 'ה ֶאת ָיַדְעִתי לֹא ...ְבֹקלֹו ֶאְשַמע ֲאֶשר' ה ִמיפרעה אומר '

 ַוֲאִני ְיֹאִרי ִלימשתמש הוא בבריאה לפאר ולהאדיר את עצמו, 'עוד המצוי בכל הבריאה. אדרבה, 

 .)יחזקאל כט, ג(' ֲעִשיִתִני

)בראשית רבה לט, כדברי המדרש  -המאמינים לא הסתפק במראית עיניו, אלא לעומתו אברהם ראש 

 אמר .דולקת אחת בירה וראה, למקום ממקום עובר שהיה לאחד משל' -שהבאנו כמה פעמים  א(

 שהיה לפי כך !הבירה בעל הוא אני :לו אמר, הבירה בעל עליו הציץ ?!מנהיג בלא זו שהבירה תאמר

 הוא  אני  לו  ואמר  הוא  ברוך  הקדוש  עליו  הציץ,  מנהיג  בלא  הזה  שהעולם תאמר  אומר  אברהם  אבינו

לחקור אחר היד המנהיגה והמכוונת, ידו של בורא העולם, ובשכר זאת '. אברהם הוסיף העולם בעל

 ותיקבאל  די  שיש  הוא  אני  -  שדי  ל-א  אניזכה לא רק לגלות את מציאות ה', אלא אף לבא עמו בברית, '

 .)רש"י בראשית יז א(' ולפטרון לוה-לא לך ואהיה לפני התהלך לפיכך, בריה לכל

כשכתב שהדברים צריכים התבוננות וחשיבה, ולא די בראיה   )יסודי התורה ב, ב(דייק הרמב"ם בלשונו  

 בעלמא:

 מהן ויראה הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה

 תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד  קץ  ולא  ערך  לה  שאין  חכמתו

 ָחי ל-ְלאֵ  יםִק ֵלאֹל ַנְפִשי ָצְמָאה דוד שאמר כמו ,הגדול השם לידע גדולה

 לאחוריו נרתע הוא מיד עצמן האלו בדברים וכשמחשב, )תהלים מב, ג(

 לפני  מעוטה  קלה  בדעת  עומדת  אפלה  שפלה  קטנה  בריה  שהוא  ויודע  ויפחד

 ֱאנֹוש ָמה ֶאְצְבֹעֶתיָך... ַמֲעֵשי ָשֶמיָך ֶאְרֶאה ִכי' דוד שאמר כמו, דעות תמים

 .ה(-)שם ח, דִתְזְכֶרּנּו'  ִכי

כתב שאלו שמות  )מאמר א, עו(הטבע בגימטריה אלקים, ובכוזרי ידוע מה שכתבו הקדמונים כי 

פה נוס  )תקון מט, פה, ב(משותפים, וכל מקום שאומרים הטבע אפשר לומר בו אלקים. אך בתקוני זהר  

ֶלה  ָבָרא  ִמי ּוְראּו ֵעיֵניֶכם ָמרֹום  ְשאּו'  .ם"אלקי ברא  בראשיתבזה: "  תוספת  'אלה  מי'  )ישעיהו מ, כו(  'אֵּ

. שם אלוקים, השם המתגלה בטבע, אינו מתגלה אלא על ידי שאלה "לאלה ברא מי ,ם"אלקי הוא -

 מיהו שברא כל אלה. ודרישה

 

 ג

 הדיבור

 

אינה   הבריאה  -בניגוד למראית העין  בעשר המכות גילה ה' את ידו החזקה וזרועו הנטויה, והראה כי  

אשר ברצותו מנהיגה בהשקט ובטח, וברצותו כל קיומה במאמר ורצון ה',  עומדת בזכות עצמה.

מכח עשרת המאמרות המונחים ביסוד משדד מערכות הטבע להוציא עמו מיד משעבדיהם. 

 שהבאנו לעיל: )ה, א(תה, נענשו מצרים על רשעתם, כמו שאמרו במשנה באבות המציאות מבריא



 
 
 

 יכול  אחד  במאמר  והלא  ,לומר  תלמוד  ומה  .העולם  נברא  מאמרות  בעשרה

 בעשרה שנברא העולם את שמאבדין הרשעים מן להפרע אלא ?להבראות

  .מאמרות

. כך לעומת מצרים שראו את הנהגת גילוי זה היה נחוץ כהכנה למעמד הר סיני שבה נמסר לנו דבר ה'

 .זכו ישראל לדבר ה' שרומם אותם וגידלםה' על דרך הפורענות והעונש, 

 בניגוד למאמר, שהוא אמירה שאין לה נמען, הדיבור מופנה על ידי המדבר לבן שיחו. 

' מאמר'ד'... דברות' ואלו' מאמרות' נקראו שאלו הלשונות שינוי ובטעם

 המדבר בין חיבור הוא דיבור אבל, המאמר לשומע חיבור בלי אפילו שייך

 שהדיבור היינו', שמעון עם דיבר ראובן' לומר בלשון יש כן ועל, להשומע

' שמעון עם אמר ראובן' לומר בלשון אין אבל', עם' מלת כהוראת חיברם

 א."תרפ, הכיפורים יום ערב, משמואל שם) 'שמעון אל' או' לשמעון אמר' אלא

 .(נזר" אבניה" אביו בשם

, אחרי סירובו הראשון של פרעה לשלח את ישראל, מופיעה )שמות ו, ב(כבר בתחילת פרשת וארא 

'. בניגוד לויאמר, שאונקלוס מתרגם 'ואמר ה' למשה', וידבר הוא ֹמֶשה  ֶאל  יםִק ֱאֹל  ַוְיַדֵברלשון דבור, '

ברית. דיבור זה -צדדית, אלא דיבור ושיחה של בני-משה'. אין כאן אמירה חד עםמתרגם 'ומליל ה' 

 לא היה שכיח לפני יציאת מצרים, כמו שכתוב במקומות רבים בזהר שהדיבור עצמו היה בגלות. 

. דיבור מצינו לא עתה עד בראשית תמתחל ...'נח אל אלקים וידבר'

 השהי ,מצרים ביציאת ר הקדושבזוה ו שכתבכמ בגלות ההי שהדיבור

 ונח  אדם  בזמן  כן.  הדברות  עשרת  'יםִק ֱאֹל  ַוְיַדֵבר'  דכתיב  עד  בגלות  הדיבור

 .)שפת אמת, פרשת נח, תרס"ב(ר הדיבו נגלה ההי לא החטא יל ידע

שאל את תלמידו רבי   "היהודי הקדושרבי יעקב יצחק מפשיסחה, "כי    )שפתי צדיק, בראשית, א(מסופר  

 ָמרֹום 'ְשאּומאיזה פסוק הוא קיבל את התעוררותו לעבודת ה'. כשענה ר' בונים שמהפסוק בונים 

, השיב לו היהודי כי פסוק זה מתאים הוא במידה שווה לישראל ולאומות ֵאֶלה'  ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם

רת , כי עש)שמות כ, ב(' יָךֱאֹלקֶ ' ה ָאֹנִכיצריך לשאוב את עבודת ה' שלו מן הפסוק 'העולם. יהודי 

 .יג ואילך(-על אנכי, וכוזרי מאמר א יאהארוך ראב"ע  עיין בפירוש) הדברות מיוחדים הם לכלל ישראל

במתן תורה הוציאנו הקב"ה ממערכת הבריאה הרגילה, שבה נוכחותו אינה ניכרת לעין, עולם 

אף דבר נעשינו עמו וצאן מרעיתו. כשההעלם. אנו עם ה', קיבלנו דיבור ישיר ממנו המופנה אלינו, 

 .)תהלים מז, ד( 'ַתְחֵתינּו ַעִמים ַיְדֵבר' קרויות כך גם מלשון שלטון, כמוה ,הדיברותזה רמוז בשמן של 

בניגוד לעשרת מאמרות הבריאה, שישראל  -שכן דיבור זה שהתייחד אלינו ולא לשאר העמים 

 הוא שהגדירנו כעם הנבחר, ממלכת כהנים לעבודת ה'. -והעמים שווים כלפיהם 

יכולת דיבור . )בראשית ב, ז(לרוח ממללא'  - ַחָיה ְלֶנֶפש ָהָאָדם ַוְיִהימין האדם התייחד בהיותו מדבר, '

זה היא הקושרת עליונים ותחתונים, היא המאפשרת לאדם ליצוק תוכן רוחני ומופשט בעולם 

החומר הגשמי. הדבור האלוקי אשר ניתן לנו בהר סיני ייחד אותנו מעל פני כל גויי הארץ, להיות 

 לם.מקום להשראת השכינה בעולם, על ידי התורה והמצוות, שהם ביטוי והגשמה של דבר ה' בעו

 

 ד



 
 
 

 ה' אחד

 

 ר ה' אותו קיבלנו במתן תורה, הוא שעשאנו לעם ה', שומרי ולומדי תורתו. וכאמור, דיב

שהוא 'מי אלה'. בהמשך הדברים שם  'יםקאל'שם ההבאנו לעיל את דברי הזוהר בתיקונים, על 

אם כן בפסוק . יש  'יֵניֶכםעֵּ   רֹוםמָׂ   אּושְּ דורש הזוהר את המילה שמע שב'שמע ישראל' כראשי תיבות: '

מה ששייך שני חלקים, תחילה מוזכר חלק המאמר, של הכרת ה' באמצעות ההתבוננות בבריאה, 

לנו ועול מלכותו במסוים אבל מיד ממשיך הפסוק 'ה' אלוקינו', על דבר ה' שנאמר לכל באי עולם, 

 ועל חלק זה מסיים הפסוק ה' אחד. שקבלנו.

 :)ברכות ו, א(אמרו בגמרא 

 להם  אמר ,יח(-)דברים כו, יזַהיֹום'  ֶהֱאִמיְרָך' ַוה ַהיֹום... ֶהֱאַמְרתָ ' ה 'ֶאת

 אעשה  ואני,  בעולם  אחת  חטיבה  עשיתוני  אתם:  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש

 שנאמר, בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם; בעולם אחת חטיבה אתכם

 אחת  חטיבה  אתכם  אעשה  ואני.  'ֶאָחד'  ה  ינּוֱאֹלקֵ '  ה  ִיְשָרֵאל  ְשַמע':  )שם ו, ד(

 .'ָבָאֶרץ ֶאָחד גֹוי ִיְשָרֵאל ְכַעְמָך ּוִמי': )דברי הימים א, יז, כא( שנאמר, בעולם

היא שמאחדת אותנו להיות כחטיבה אחת,   אחד'העובדה שהתורה שקיבלנו מקורה ב'ה' אלוקינו ה'  

ה הקודמת על פי התוספתא למרות ריבוי הדעות והשיטות, למרות המחלוקות, כמו שבארנו בשיח

 :)סוטה ז, יב(

 ,מטהרין הלל ובית יןאמטמ יאשמ ובית הואיל בדעתו אדם יאמר שמא

 ל"ת ?מעתה תורה למד אני למה ,מתיר וניפל ואיש אוסר וניפל איש

 אחד אל ,אחד מרועה נתנו הדברים כל 'הדברים אלה ,הדברים ,דברים'

 עשה אתה אף .אמרו הוא ברוך המעשים כל רבון ,נתנן אחד פרנס ,בראן

 דברי ,הלל בית ודברי יאשמ בית דברי בה והכניס חדרים חדרי לבך

 .המטהרין ודברי המטמאין

הבה נתחזק בעסק ובדביקות בדבר ה', דיבורו לנו שרוממנו על כל מעשי בראשית. אין אנו נצרכים 

בכל הבריאה על מנת להכירו, כי רצונו ודבריו נתונים הם לנו בתורתו. על ידי העיסק   למאמרו הנסתר

)תהלים   'מֹוֲעֶדָך  ְבֶקֶרב  ֹצְרֶריָך  ָשֲאגּובקול התורה מתוך אחדות נזכה לבטל את קולות הרשעים, אשר '

  , ולראות בפורענותם ובנחמת ישראל, לגיונו של מלך.עד, ד(


