מעמד הר-סיני
בעיני מקובלים

שמות יט

ישי ִ ִּֽבהְ ֹ֣ית הַ ֹּ֗בקֶ ר וַיְ הִ י ק ּ֨לת ּובְ ָר ִׁ֜ ִקים וְ עָנָ ָ֤ן כָבֵ ד עַל־הָ ָ֔ ָהר וְ ֹ֥קל שפָ ָ֖ר חָ זָ ֹ֣ק
טז וַיְ ִהי בַ יּ֨ ֹום הַ ְשלִ ִׁ֜ ִ
ן־המַ חֲנֶ ֹ֑ה
להים ִמ ַ ִּֽ
ַיֹוצא מ ֶ ֶׁ֧שה אֶ ת־הָ עָ ָ֛ם לִ קְ ַ ֹ֥ראת ָ ִּֽה ֱא ִ ָ֖
ְמ ֹ֑אד ו ֶ ִַּֽיח ַ ֱֹ֥רד כָל־הָ ָעָ֖ם ֲא ֶ ֹ֥שר ַ ִּֽבמַ ח ֲֶנִּֽה׃ יז ו ּ֨ ֵ
ו ִ ִַּֽי ְתיַצְ ָ֖בּו בְ תַ ְח ִ ֹ֥תית הָ ָ ִּֽהר׃ יח וְ ַהר ִסינַי עָ ַ ֹ֣שן כ ָֻּ֔לֹו ִִ֠מפְ נֵי אֲ שֶּ֨ ר י ַ ָֹ֥רד עָ לָ ָ֛יו יְ הוָ ָ֖ה בָ ֵ ֹ֑אש וַיַ עַל עֲשָ נֹו
הֹולְָ֖ך וְ חָ זֵ ֹ֣ק ְמ ֹ֑אד מ ֶ ֹ֣שה יְ דַ ָ֔ ֵבר
כְ עֶ ֹ֣שֶ ן הַ כִ ְבשָָ֔ ן ו ֶ ִַּֽיח ַ ֱֹ֥רד כָל־הָ ָהָ֖ר ְמ ִּֽאד׃ יט ַוִָּֽ֤יְ הִ י ֹ֣קֹול הַ שפָָ֔ ר ֵ
ל־ראש
ל־ראש הָ ָהֹ֑ר וַיִ קְ ָ ּ֨רא יְ הוָ ֶׁ֧ה לְ מ ֶ ָ֛שה אֶ ֹ֥
ַל־הֹ֥ר ִסינַ ָ֖י אֶ ֹ֣
להים ַ ִּֽיעֲנֶ ֹ֥נִּֽ ּו בְ ִּֽקֹול׃ כ וַיֵ ֶׁ֧ ֶָ֤רד יְ הוָ ָ֛ה ע ַ
וְ ָ ִּֽה ֱא ִ ָ֖
הָ ָהָ֖ר וַיַ ֹ֥עַל מ ֶ ִּֽשה׃

ספר הזוהר ,חלק ב ,צג ע"ב – צד ע"א
(בתרגום מארמית)
עשר הדברות הללו ,הראשונות ,נחקקו על לוחות אבנים ,וכל הגנזים שהיו בהם נראו לעיני כל,
לדעת ולהתבונן בסוד תרי"ג מצוות התורה הכלולות בהן ,הכול בתבונה ,להתבונן בלבבות
ישראל כולם ,והכול היה מאיר לעיניהם .באותה שעה כל סודות התורה וכל סודות עליונים
ותחתונים לא סרו מהם ,בגלל שהם ראו עין בעין את זיו כבוד אדונם ,מה שלא היה כאותו יום
מיום שנברא העולם ,שהקדוש ברוך הוא התגלה בכבודו על הר סיני[ ....ב]אותו יום שעמדו
ישראל על הר סיני הועברה הזוהמה מהם ,וכל הגופים היו מצוחצחים כצחצוח המלאכים
העליונים כאשר הם מתלבשים בלבושים מצוחצחים לעשות שליחות אדונם ,ובאותו לבוש
מצוחצח נכנסים לאש ולא מפחדים ...וכאשר הועברה מהם אותה זוהמה נשארו בני ישראל
[כ]גופים מצוחצחים בלא לכלוך כלל ,והנשמה שבתוך [הגוף] זהרה בזוהר הרקיע לקבל אור .כך
היו ישראל שהיו רואים ומתבוננים בכבוד אדונם ...וכאן בסיני שפסקה הזוהמה מן הגוף אפילו
עוברים שבמעי אמם היו רואים ומסתכלים בכבוד אדונם ,וכולם קבלו כל אחד ואחד כראוי לו.
ואותו יום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהיום ש[בו] נברא העולם ,שכתוב 'אם לא
בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי' .כיון שקבלו ישראל את התורה על הר סיני ,אזי
התבסם העולם ,ועמדו שמים וארץ ,ונודע הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה ,והתעלה בכבודו על
הכול.

דברים ה

יח ֶ ִּֽאת־הַ ְדבָ ִ ֹ֣רים הָ ֵ֡ ֵאלֶה ִדבֶ ר יְ ה ּ֨ ָוה אֶ ל־כָל־קְ הַ לְ ִֶׁ֜כם בָ ֹּ֗ ָהר ִמתֹוְך הָ אֵ ש ֶ ִּֽהעָנָ ָֹ֣֤ן וְ ָ ִּֽהע ֲָר ֶָ֔פל ֹ֥קֹול ג ָָ֖דֹול
ַל־שנֵי ל ֹֻּ֣חת אֲבָ ָ֔ ִנים ַוִָּֽ֤יִ ְתנֵ ָ֖ם אֵ ָ ִּֽלי׃ יט וַיְ ִֹּ֗הי כְ שָ ְמעֲכֶ ם אֶ ת־הַ ּקֹול ִמ ֹ֣תֹוְך הַ ָ֔חשֶ ְך
וְ ֹ֣לא י ָ ָֹ֑סף ַוִָּֽ֤יִ כְ ְת ֹּ֗ ֵבם ע ְ
אמ ֹּ֗רּו ֵ ֹ֣הן הֶ ְר ִׁ֜ ָאנּו יְ הוָ ה
ֵיכם׃ כ ו ִַּֽת ְ
אשי ִש ְבטֵ יכֶ ָ֖ם וְ זִקְ נ ֶ ִּֽ
ָל־ר ֵ ֹ֥
וְ הָ ָהָ֖ר בעֵ ֹ֣ר בָ ֵ ֹ֑אש ו ִַתקְ ְר ֹ֣בּון אֵ ַָ֔לי כ ָ
ֱלהים
להינּו אֶ ת־כְ ב ֹ֣דֹו וְ אֶ ת־ג ְָד ָ֔לֹו וְ אֶ ת־קלֹ֥ ֹו שָ ַ ָ֖מעְ נּו ִמ ֹ֣תֹוְך הָ ֵ ֹ֑אש הַ יֹום הַ זֶה ָר ִָ֔אינּו ִ ִּֽכי־יְ דַ ֵבֶׁ֧ר א ִ ָ֛
ֱא ּ֨ ֵ
ם־י ְס ִ ֹ֣פים ׀ ֲא ַֹּ֗נחְ נּו
ת־האָ ָ ָ֖דם ו ָ ִָּֽחי׃ כא וְ ַעתָ ה לָ ֹ֣מָ ה נ ָָ֔מּות ִ ֹ֣כי ִּֽתאכְ ֵָ֔לנּו הָ ֵ ֹ֥אש הַ גְ דלָ ָ֖ה הַ ֹ֑זאת ִא ִּֽ
אֶ ָ ִּֽ
ֱלהים חַ ִׁ֜ ִיים
ֱלהינּו עָ֖ ֹוד ו ָ ִָּֽמ ְתנּו׃ כב ִ ֹ֣כי ִ ֹ֣מי כָל־בָ שֵָ֡ ר ֲא ֶ ֹ֣שר שָ ַ ֹ֣מע קֹול א ִּ֨
ת־קֹול יְ הוָ ֶׁ֧ה א ֵ ָ֛
ִ֠לִ ְשמ ַע אֶ ּ֨
ֱלהֹ֑ינּו וְ ַ ֹ֣א ְת ׀
אמר יְ הוָ ֹ֣ה א ֵ
ְמדַ ֵבֶׁ֧ר ִמתֹוְך־הָ ֵ ָ֛אש כ ָָ֖מנּו ו ֶַיִּֽחִ י׃ כג קְ ַרב אַ תָ ה ּוִּֽ ְש ָ֔ ָמע ֵ ָ֛את כָל־אֲ ֶ ֹ֥שר י ַ ָ֖
ת־קֹול
להָ֛ינּו אֵ לֶ ָ֖יָך וְ שָ ַ ֹ֥מעְ נּו וְ ָע ִ ִּֽשינּו׃ כד וַיִ ְש ַמע יְ הוָה אֶ ֹ֣
ְתדַ ֵבֹ֣ר אֵ ֵֹּ֗לינּו אֵ ת כָל־אֲ שֶּ֨ ר יְ דַ ִׁ֜ ֵבר יְ הוָ ֶׁ֧ה אֱ ֵ
ת־קֹול ִדבְ ֵ ִׁ֜רי הָ עָ ם הַ זֶה ֲא ֶ ֹ֣שר ִד ְב ֹ֣רּו אֵ ֶָ֔ליָך
ִדבְ ֵרי ֶָ֔כם בְ דַ בֶ ְרכֶ ָ֖ם אֵ ָלֹ֑י ו ַּ֨יאמֶ ר יְ ה ִׁ֜ ָוה אֵ ַֹּ֗לי ִ֠ שָ מַ עְ ִתי אֶ ּ֨
ָל־מצְ ו ַ ָ֖תי
יטיבּו כָל־אֲ ֶ ֹ֥שר ִד ֵ ִּֽברּו׃ כה ִ ִּֽמי־יִ ֵ֡ ֵתן וְ הָ יָה לְ בָ ּ֨ ָבם ִֶׁ֜זה ל ֹּ֗ ֶָהם לְ יִ ְר ָ ֹ֥אה א ִ ָ֛תי וְ לִ ְש ֹ֥מר אֶ ת־כ ִ
הֵ ִ ָ֖
ֵיהָ֖ם לְ ע ָ ִּֽלם׃
יטב ל ֶָהָ֛ם וְ לִ בְ נ ֶ
כָל־הַ י ִ ָֹ֑מים לְ ּ֨ ַמעַן יִ ַ ֹ֥

ספר הזוהר ,חלק ג ,רס"א ע"א-ע"ב
(בתרגום מארמית)

ר' אלעזר פתח ואמר' :קרב אתה ושמע - '...בוא וראה :בשעה שניתנה תורה לישראל כל הקולות
נמצאו ,והקב"ה ישב על כסאו ,וזה מתוך זה נראו ,ודברי זה יצאו מתוך [זה ש]עליון ממנו .וזה
הוא סוד הכתוב' :פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר מתוך האש .'...וישראל התרחקו מ[תוך] יראה
זו .ועל כן [נאמר] 'ואת תדבר אלינו' – איננו חפצים בתוקף העליון שלמעלה ,אלא ממקום
הנקבה ,ולא יותר .ו'את תדבר אלינו'  -אמר משה :ודאי החלשתם את כוחי ,החלשתם [גם] כוח
אחר .שאלמלא לא התרחקו ישראל ושמעו את כל אותו דבר כמו בתחילה לא היה יכול העולם
להיחרב אחר כך ,והם היו קיימים לדורי דורות .שבתחילה מתו ,מה הטעם? בגלל שכך ראוי,
שהרי עץ המוות גורם [לכך]... .ורצה הקדוש ברוך הוא להביא אותם לעץ החיים אשר עומד
[מ]על אותו עץ המוות ,כדי שיהיו עומדים לעולם – [אך הם] התרחקו ולא רצו .אז נחלש כוחו
של משה עליהם ונחלש גם כוח אחר .אמר הקדוש ברוך הוא :אני רציתי להעמיד אתכם במקום
עליון ולדבוק בחיים[ ,אבל] אתם חפצתם במקום שהנקבה שורה [בו] ...ועם כל זאת ,כיוון
שישראל לא עשו [זאת] אלא מ[תוך] יראה עליונה שהייתה עליהם לא נאמר עליהם אלא 'מי יתן
והיה לבבם זה להם וכו'' .מכאן למדנו [ש]כל מי שעושה דבר ,אף על פי שהוא רע ,הואיל ולא
עושה ברצון העונש איננו שורה עליו ,והקדוש ברוך הוא איננו דן אותו לרע.
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