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שני הפסוקים המתארים את ביאת עם ישראל מרפידים  –בלימודנו נעסוק בשני פסוקים בלבד 

למדבר סיני. מפסוקים אלו נלמד בעז"ה דרשות חז"ל, פירושים וחידושים אשר ילמדו אותנו על 

 גדולת מעמד הר סיני.

מילה ומילה בתורה. ואף מה שנלמד בזמן בנוסף לכך נוכל ללמוד כמה אפשר ללמוד ולחדש מכל 

 הקרוב הוא מעט מאוד מכל מה שיש ללמוד ולחדש בפסוקים אלו.

עים מאמרי חז"ל המתארים את ואנחנו לומדים תמיד על מעמד הר סיני ועל מדרגתו העליונה. יד

קדושתו המיוחדת. מאורע שלא היה כמותו מבריאת העולם ועד ימינו. מאורע יחיד אשר ממנו 

 לאה העולם נראה אחרת לגמרי מאשר לפני קיומו.וה

בדברים דלקמן נלמד מעט על מדרגת המעמד לפי ההכנות הגדולות והחשובות שעשו ישראל 

לקראתו. את גודל הקדושה של המעמד אינינו מסוגלים להבין,  אך ננסה ללמוד על פי ההכנה 

 יך להתכונן אליו.שעם ישראל עשה שהיא מראה כמה המעמד היה גדול שכל כך היה צר

 

קיראו את הפסוקים דלהלן המתארים את ביאת עם ישראל למדבר סיני לקראת קבלת התורה 

 ונסו למצוא קשיים שונים ושאלות שמתעוררות בפסוקים אלו:

ֹ֙ הַּ  }א{ ֶדש  ח ֹ֙ ַּ י ב  ִִׁ֔ ִליש  ְּׁ ֵניש   את ב ְּׁ ֵצֵ֥ ם -לְּׁ ו  י ֶ֣ ַּ ִים ב  ָרָ֑ ֶרץ ִמצְּׁ ָרֵאֵ֖ל ֵמֶאֶ֣ ִיש ְּׁ

י:  ֵ֥ר ִסיָנָֽ ַּ ב  ֵ֖או  ִמדְּׁ ָ ה ב  ז ִֶׁ֔ ר ִסינִַּׁ֔  }ב{הַּ ֶ֣ ַּ ב  ב ֹ֙או ֹ֙ ִמדְּׁ י ָ ים וַּ ִפיִדִ֗ ו  ֵמרְּׁ עֶ֣ סְּׁ י ִ י וַּ

ן חַּ ָֽ י ִ ָ֑ר וַּ ָ ב  דְּׁ מ ִ ַּ ו  ב  ֲחנֵ֖ י ַּ ָֽ ר:-וַּ ֶגד ָהָהָֽ ָרֵאֵ֖ל ֶנֵ֥ ֵ֥ם ִיש ְּׁ ָ  ש 

 

 לבחורים הלומדים עם ילדי הת"ת

לילדים ע"מ שיבינו היטב מהי השאלה ומה  הרבה הסברהדורשים  דפי לימוד אלו

 את המקורות הרבים המובאים בפנים. התשובה ו

שימו לב! אין צורך לגמור את כל הדפים, העדפנו שיהיה חומר לימודי מיותר מאשר 

 שיהיה חסר.  

 !יישר כח גדול ותזכו לגדול בתורה ולהגדילה

 בית ת"ת "יסדת עז"
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ין בפסוק:  א.הקושי הראשו ִׁ֔ ִ ִליש  ְּׁ ש   ֹ֙ הַּ ֶדש  ח ֹ֙ ַּ  ב 

מדוע הלשון פה מתחילה בחודש  –ה"משך חכמה" ר' מאיר שמחה מדוינסק מעורר שאלה נפלאה 

 השלישי? הרי בדרך כלל בתורה מתחילים  בויהי בחודש השלישי?

" השלישי שבחוד ויהי" או החיבור ו"בוי מתחלת חודש דענין, דוגמתו התורה בכל אין זה כי יראה המתבונן

 !? בבראשית כמו מתחיל וכאן ...

  עיינו בדבריו והסבירו את תשובתו:

 . עצמו בפני המתחיל בענין מבראשית כמו לכתוב התחיל

ואלה שמות, ויקרא אל  –אפילו החומשים מחוברים זה לזה  –כל התורה תמיד מחוברת בו' החיבור 

שכל התורה הינה עניין אחד ותמיד משה, וידבר ה'  אל משה במדבר, ואלה הדברים. להראות 

הדברים קשורים זה לזה. אך פה השבר שונה פרשת מתן תורה מתחילה כענין בפני עצמו ללמד על 

גודלה של פרשה זו שהיא עומדת וחשובה בפני עצמה ובה מתחיל סדר ומדרגה חדשה בעולם בדומה 

 לבריאת העולם. לחומש בראשית שמתחיל בלי ו' כעניין בפני עצמו ששום דבר לא קדם

 

מדוע מתן תורה היה  -ב. המדרשים והמפרשים מעלים קושי נוסף בעניין זה של בחודש השלישי 

אחרי חודשיים מיציאת מצרים? הרי כל מה שה' הוציא את עם ישראל ממצרים היה בשביל לתת להם 

  ורה?את התורה ולכאורה ברגע הראשון שיצאו מיד אחרי פסח ה' היה צריך לתת להם את הת

  מובאים כמה הסברים לעניין לימדו והסבירו אותם. יםמדרשב

)חצר  ישנה ארגנטין לו והיה להשיאו אביו בקש פרקו על ועמד בן לו שהיה למלך בר דומה?דה למה משל

 מאחר אני חדשה שאעשה עד אמתין אם אלא ישנה בארגנטין להשיאו בני של כבודו אין המלך אמר ישנה(

 מסרגין והיו חרשים הביא. נחשת בכלי מצחצחין והיו ואומנין נפחים הביא ?המלך עשה מה .בני של שמחתו

 . עץ בכלי

 שלמה תמימה כלה תורה הוא ברוך הקדוש אמר וחגרין חרשין סומין בהן היו ממצרים ישראל כשיצאו כך

 עד אמתין .מומין בעלי בהן יש ?זה לדור אותה אתן הוא ברוך הקדוש אמר, תמימה' ה תורת שנאמר היא

 התורה את להם ונתן אותם פאיר ?הוא ברוך הקדוש עשה מה. תורה של בשמחה מאחר אני ?בניהן שיעמדו

 ונשמע נעשה שנאמר שומע נעשה חרש שהיה ומי רואים העם וכל שנאמר רואה היה סומא שהיה מי ומנין

  .ויתיצבו שנאמר שלם נעשה חגר שהיה ומי

 ושלשה שנים בני יתעדנו אלא ?התורה את מקבלין והן בני של זיון באן לא עדיין הוא ברוך הקדוש אמר

 פרשת תורה שמעוני ילקוט. )השלישי בחדש אימתי התורה את מקבלין כ"ואח ובשלו ומן בבאר חדשים

  (רסח רמז יתרו

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יםלעומת מדרשים אלו שמסבירים שהאיחור נבע מכך שהקב"ה רצה ליפות ולעדן את ישראל, המדרש

 ?יםמדרשכל אחד מה. מהו ההסבר לפי לאיחור טעם אחר םים נותניהבא

 ברוך הקדוש נתן ובו התורה לקבל סיני מדבר באו הזה ביום מצרים מארץ ישראל בני לצאת השלישי בחדש

 טובות להם אעשה הוא ברוך הקדוש שאמר לפי? ממצרים צאתם בעת להם נתנה לא ולמה, לישראל תורה הוא

 אשה לישא שרצה למלך דומה הדבר למה משל לך ריאסב . ומצותי תורתי בלויק כ"ואח גבורותי לספר תחלה

 ערומה)כאילו היא(  ישראל כנסת ראה הוא ברוך הקדוש כך, אשאנה כ"ואח טובה עמה אעשה המלך אומר

 והעביר הים על באתה, תחש ואנעלך שנאמר והנעילה יחפה אותה ראה', וגו שש ואלבישך שנאמר והלבישה

 אמרו הוא ברוך הקדוש של והגבורות הטובות ישראל וכשהכירו, אותה והציל עליה בא לקשעמ ראה, אותה

 (254 עמוד הדברות עשרת ,המדרשים אוצר) .ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל לםוכ

 שהיו ... זה על זה חולקין והיו, ממצרים ישראל שיצאו בשעה לישראל תורה ליתן הוא ברוך הקדוש ביקש

 אגודה כולם שנעשו ומנין, אחת אגודה ונעשו כולם הושוו לרפידים כשבאו, במריבה םוחוני במריבה נוסעים

 ברוך הקדוש אמר, ויחן אלא, כאן כתיב אין ויחנו( ב יט/ שמות/ שם) ההר נגד ישראל שם ויחן שנאמר, אחת

 תנחומא) (.יז ג משלי) שלום נתיבותיה וכל הוי, שלום שאוהבת לאומה תנהא ולמי, שלום כולה התורה הוא

 (ט סימן יתרו פרשת

 

ג. ב"אור החיים" לרבנו חיים בן עטר שואל שאלה זו מדוע חיכה ה' לחודש השלישי? ובתוך תשובתו 

עונה על שאלה נוספת בפסוק: מדוע התורה מזכירה "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים" 

 הרי ברור שזה ליציאת מצרים? –

 זאת ארוסתם להם לתת חשקו וגודל בישראל יתברך חיבתו מעוצם שקדם למה הנה: "זו לשון שאלתו

 חושק יתעכב שלא היא האהבה סימני מן כי ?השלישי חודש עד התורה מתת' ה נתעכב למה תקשה ,התורה

  ?לחשוקתו מבא

 לקחת בלכתו( א ה"צ סנהדרין) הארץ לו קפצה אברהם עבד לאליעזר שאפילו מצינו הלא הדרך לצד ואם

  ?לה יצטרכו אם השמים וגם הארץ תקפוץ כי ראש נשיאת לחתונת וחומר וקל שכן ומכל ליצחק אשה

 :קיראו את תשובתו של האור החיים והסבירו אותה

 הכשרת לצד אלא ,הסובב הוא החשק מיעוט לא כי לדבר אמתלא ונתן הוא ברוך הקדוש בא כן על אשר

 טהרתם ספירת לספור והוצרכו ביניהם לנדה ווהי הטמאה בארץ שהיו לצד םיראוי ישראל היו לא כי החתן

 .(ב ז"צ ג"ח זהר) לזבה' ה צוה אשר נקיים' ז כדרך שבתות שבע

 עכבת הסובב הוא)שהיו בטומאה(  מצרים מארץ יציאתם לסיבת :פירוש ישראל בני לצאת אומרו והוא

 הזה ביום אומרו והוא, באו ביום בו נסעו ביום בו הכשרתם ימי כשקרבו כי והראיה', הג החודש עד הדבר

 . באו בו שנסעו שביום( ב ז"פ שבת) ל"ז בדבריהם הובא וכן, באו ביום בו שנסעו פירוש

 התורה נתינת חשק עוצם יגיד )שלבסוף לאחר שהיו מוכנים, זירזם הקב"ה וביום שנסעו מיד באו( זה אכן...

, חתנות בבית חתונה בלא רוךא זמן ולהתעכב להביאם רצה לא בהם הוא ברוך חשקו לגודל כי, לישראל

 .מקום בריחוק הימים ממעיט היה ולזה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוסק בעניין זה מדוע חיכה הקב"ה מלתת את התורה עד עכשיו, אך הוא מתקשה עוד  ם"מלביגם ה

יותר מכך, מדוע לא נתן הקב"ה את התורה כבר מזמן עוד קודם יציאת מצריים? הרי יכול היה 

  לתת אותה לאברהם יצחק ויעקב?:

 היה ולא הנבחר מעמד אל הכושר עת הגיע שאז לבאר בא להיתח. מצרים מארץ י"ב לצאת השלישי בחדש

 היה לא תורה מתן כי, מצרים מארץ ישראל בני צאת היה לזה האחת שההכנה, לכן קודם שיהיה אפשר

 היה עתה ועד, תורתו ולקבל' ה בהר לעלות לזה שהוכנו רבוא ששים נברא לעם רק ליחידים שיהיה אפשר

ת א להשלים רק זה היה מצות איזה להם שניתן והגם, דור בכל שעמדו ביחידים רק האדם ולב הסגולה

 רק כולל ודת תורה לתת נביא בתורת היה לא', ה בשם אברם שקרא ומה, המעטים יתםבני ב ואת עצמם

 כמו, האלהי הענין אל ראוים כולם קדוש גוי שימצא צריך היה תורה להנתן כי, ומוכיח ומלמד מורה בתורת

 .עתה עד היה לא וזה הדעות וכל הפרצופים כל שכולל רבוא ששים ישראל שהיו

אחרי שהמלבי"ם הסביר מדוע לא ניתנה התורה קודם יציאת מצרים מכיון שעדיין לא היינו לעם, 

 הוא ממשיך ומסביר מדוע לא ניתנה מיד לאחר היציאה:

 שנסעו המסעות י"ע היה שזה מצרים מטומאת שיזדככו עד הלז ראוים היו לא ממצרים שיצאו אחר וגם

 אל מצרים מטומאת ויצאו חדש בנסיון נתנסו מסע בכל כי, האמונה אל נפשם והוכן ונפלאותיו' ה מעשה וראו

 דבר שאין, עשר האחד המסע היה סיני שמדבר עד מסעות עשר נסעו עתה ועד ..., בקדש נעלה יותר מדרגה

 נתרפאו לא עתה שעד בצאתם תיכף התורה להם נתנה שלא ל"חז' פי וכבר ,מעשרה פחות שבקדושה

 צריך היה כי, ישראל לארץ בואם עד ן תורהמת לעכב רצה לא ז"ובכ, והנפשיים הגופניים מצרים מתחלואי

 ... הים ועל במצרים להם שעשה הנפלאות מן שקבלו הרושם מנפשם נמחק לא שעוד מ"ליצ סמוך שיהיה

 י"ע תליתאי ביומא וגם, בקדש אחת מדרגה אל הוכנו חדש שבכל תליתאי בירחא תורהה שתנתן והוכרח

 אתמול יום כי, סיני מדבר באו הזה ביום השלישי בחדש אמר לכן, המשולשת לקדושה לבא ימים' ג הפרישה

  ...השלישי החדש שנכנס עד לזה הזמן היה לא

 

 נעבור לדיוק בעניינים שבהמשך הפסוק:

ז ִֶׁ֔  ם הַּ ו  י ֶ֣ ַּ יב  ֵ֥ר ִסיָנָֽ ַּ ב  ֵ֖או  ִמדְּׁ ָ  ה ב 

נוסף בפסוק. מדוע כתוב ביום הזה באו מדבר סיני? הרי היה אפשר לכתוב  לחשוב על דיוק ד. נסו

 בחודש השלישי באו מדבר סיני?

 במדרש תנחומא דורש בן זומא לימוד מיוחד נלמד ממילים אלו: 

 ואומר, מסיני קיבלתיה הזה ביום כאילו ראומ הוי, בתורה עוסק שאתה יום כל, סיני מדבר באו הזה ביום

  (.טז כו דברים' )וגו לעשות מצוך אלהיך' ה הזה היום

 .הזה ביום אלא, כאן כתיב אין ההוא ביום, ניתנה הזה היום כאילו אלא, ישנים בעיניך וייה אל, לומד שתהאכ

ספת המילים ביום לפי דברי המדרשים הללו מהו הלימוד לדורות שהתורה מחנכת ומדריכה אותנו בתו

 הזה?

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גם בפסוק השני יש עניינים רבים לעיון ולדקדוק.

חַּ  }ב{ ָֽ י ִ ָ֑ר וַּ ָ ב  דְּׁ מ ִ ַּ ו  ב  ֲחנֵ֖ י ַּ ָֽ י וַּ ר ִסינִַּׁ֔ ֶ֣ ַּ ב  ב ֹ֙או ֹ֙ ִמדְּׁ י ָ ים וַּ ִפיִדִ֗ ו  ֵמרְּׁ עֶ֣ סְּׁ י ִ ר:-ןוַּ ֶגד ָהָהָֽ ָרֵאֵ֖ל ֶנֵ֥ ֵ֥ם ִיש ְּׁ ָ  ש 

ה. ראו את דברי רש"י מהו הקושי שרש"י מתקשה בו בפסוק ומה הוא מתרץ )על פי דברי המדרש 

 במכילתא(?  

צרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו, והלא כבר כתב שברפידים היו חונים, בידוע שמשם ולמה ה עו מרפידים.סוי

 ובה.אתן למדבר סיני, מה ביאתן למדבר סיני בתשאלא להקיש נסיעתן מרפידים לבי ?נסעו

למהר"ל מפראג מבאר ומפרש את דברי רש"י הללו. לפי דבריו הסבירו מדוע התורה כ"כ  אריה גורבספר 

 מדגישה שעם ישראל הגיע למתן תורה לאחר שחזרו בתשובה?

 שרפו גב על אף[. בתשובה] מרפידים נסיעתן אף'', וגו אחד בלב" 'ישראל ויחן" כתיב דהא)שחזרו בתשובה( 

 דכך, האויב עליהם בא כך ובשביל, תורה מדברי ידיהם שרפו" רפידים" נקרא שלכך, תורה מדברי ידיהם

 (:ם"ברא ה"כ) נסעו בתשובה - משם כשנסעו)בכל אופן( , במכילתא איתא

ישראל  מסביר באופן אחר את הטעם שהתורה חוזרת ומזכירה את רפידים ולא כותבת ישר שעם ספורנוה

  הגיע למדבר סיני: 

, האלהים הר שם אשר, סיני מדבר אל אםוב בכונת היתה מרפידים נסיעתם. סיני מדבר ויבואו. מרפידים ויסעו

 :הזה ההר על האלהים את תעבדון כאמרו, יעבדוהו ששם ידעו כי

 ?מה מלמדת אותנו ההזכרה של רפידים הסבירו את דבריו,

 
מק דבר" מרחיב ומפרש את הלימוד הגדול שאנו לומדים מכך שהתורה הנצי"ב מוולוז'ין בספרו "הע

מדגישה את ההכנה שעם ישראל החל להתכונן עוד ברפידים לקראת מעמד הר סיני. בכדי להבין את 

 דבריו נזכיר את הסיפור המפורסם על רבי חייא:

מצודות וצדתי צביים  שזרעתי פשתן ומחוטיו גדלתיתורה מישראל  אני עשיתי שלא תשתכח :אמר ר' חייא

ועשיתי מעורותיהם קלפים והייתי הולך לערים שלא היה בהם מלמדי תינוקות וכתבתי על הקלפים את חמשה 

והיינו  חומשי תורה וחילקתי חומש לכל תינוק. וכשגמר כל תינוק את חומשו אמרתי לו שילמד את חברו.

  (כתובות קג:תרגום על פי ) דאמר רבי כמה גדולים מעשה חייא

לא קנה ישר קלף לכתוב עליו אלא טרח לזרוע פשתן ולהכין  הסיפור הזה תמוה מאוד מדוע רבי חייא

 מצודות וכו'?     לימדו את דברי הנצי"ב והבינו את הקשר לענייננו:

יש להבין מאי נפקא מינה בזה שנסעו מרפידים על מנת כן )שיגיעו להר סיני(? אלא מכאן יש ללמוד דכל דבר 

מה שהאדם מכין עצמו יותר לזה חל עליו יותר ההכשר לזה וראיה מרבי חייא ... ולכאורה כל  שבקדושה

טורח זה בכדי והרי לקדושת המגילות סגי לקנות עורות מן השוק ולעבדן לשמה? אלא משום שרצה רבי חייא 

למד רבי חייא להגדיל כח קדושת המגילות... על כן התחיל להקדיש פעולותיו לשם קדושה הרבה לפני ... ו

ממקרא זה שהתחילו להכין עצמם לקבלת התורה מתחילת נסיעה מרפידים כדי שיהיו מוכשרים יותר למעמד 

   .הנבחר הלזה

כבר בעת לקראת מעמד נשגב זה עד כדי כך ש למדנו אם כן כמה הכנות היה צריך עם ישראל להתכונן

 יציאתם מרפידים החלו בהכנות הנפשיות והרוחניות.
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יהפסוק הוא: המשך  ר ִסינִַּׁ֔ ֶ֣ ַּ ב  ב ֹ֙או ֹ֙ ִמדְּׁ י ָ ים וַּ ִפיִדִ֗ ו  ֵמרְּׁ עֶ֣ סְּׁ י ִ  וַּ

מדבר סיני, והיה  באומדבר סיני הרי כבר נכתב למעלה:  ויבואוו. הרמב"ן מדייק מדוע הזכירה התורה 

 במדבר סיני?  ויחנוצריך לכתוב 

מדבר סיני, לומר כי מיד שבאו אל והיה ראוי ג''כ שיאמר ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני, אבל כתב ויבאו "

מדבר סיני חנו במדבר בראותם ההר מנגד, ולא המתינו עד שיכנסו בו אל מקום טוב לחנות שם, אבל חנו 

  "במדבר או בחורב שהוא מקום חורב שממה לפני ההר. וזה טעם ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר

י להגיע להר סיני ולכן מיד כשבאו למדבר חנו במקום מדברי הרמב"ן אנו רואים את גודל הציפייה של עמ"

 הסמוך להר סיני.

 

ןנעבור לסיום הפסוק:  חַּ ָֽ י ִ ר:-וַּ ֶגד ָהָהָֽ ָרֵאֵ֖ל ֶנֵ֥ ֵ֥ם ִיש ְּׁ ָ  ש 

 ז. מה קשה בלשון ויחן ישראל?  חז"ל למדו מלשון מיוחדת זו את מדרגת ישראל בעת שהגיעו להר סיני: 

' אמ. ישראל שם ויחן אלא, כאן' כת אין ישראל בני שם ויחנו. אחת יהחני כולם נעשו סיני הר לפני שבאו כיון

 (ט פרשה צו פרשת רבה ויקרא). לבניי תורה נותן שאני שעה הרי הוא ברוך הקדוש

, התורה לקבל אחד בלב כלם שחנו ישראל של מעלתם הכתוב למדך ויחנו אמר ולא" ויחן" לשון שהזכיר ומה

 (בחיי רבינו) ".ויחן: "כתיב כאן אבל, במחלוקת וחונים במחלוקת יםנוסע היו ויחנו שנאמר מקום שכל

בעל ה"כלי יקר מרחיב ומבאר את חשיבות החיבור של כל ישראל יחד שרק באופן כזה ישראל ראויים 

 לקבל את התורה: 

 ניתנו אסופות בעלי ביניהם שלום יהיה אשר עד התורה לקבלת ראוין ישראל היו שלא ראיה זה שכל ונראה

 ונמצא מתיר וזה אוסר זה הלבבות פירוד מתוך כי, שלום נתיבותיה כל והתורה( יא יב קהלת) אחד מרועה

 ...תורות כשתי התורה

 ומריבה מסה נקרא ההוא המקום כי ומחלוקת בריב שם היו אשר המקום מן היינו, מרפידים ויסעו אמר כך ואחר

 רף מלשון( א קו סנהדרין) דרשוהו ל"וחז. ביניהם היהש הפירוד שם על כבש כשב כמו פרידים אותיות ורפידים

 המקום מן מרפידים נסעו ועכשיו התורה מן ידיהם רפו ביניהם שהיה הפירוד ידי על כי בזה תלוי זה כי, ידים

 בקשת כי אחת באגודה שהיו להם גרם זה מקום כי, סיני מדבר ויבואו, הפירוד מן עצמם הסיעו לומר רצה ההוא

 אלהים חמד ההר הוא שבהרים הנמוך סיני שהר שראו ידי ועל נגע ולכל ריב לכל סיבה והשררה הכבוד

 ההר נגד בבואם ... השלום סיבת וזהו ההכנעה במדת בחרו זה ידי ועל בענוים בוחר ה"שהקב ראו אז, לשבתו

 .אחד כאיש אחד בלב היו ישראל ויחן אז' ה ירד זה הר על כי להם והוגד

 

ר ֶגד ָהָהָֽ  הכתבלימדו את דברי " מה הייחוד בכך שחנו נגד ההר? מדוע התורה מדגישה דבר זה?ח.   ֶנֵ֥

  " והסבירו מה דבר זה מלמדנו.והקבלה

 פתחי יתנו לכן, הראות יפסיק ההר כי, העמק אל ופתחיהם אהליהם פני לעשות כשחונים המחנות מנהג. ההר נגד

 ומשם' אלהי הר הוא שההר שידעו ישראל מנםא .ההר אל ואחוריהם הראות מפסיק שאינו הצד אל אהליהם

 )למרות שההר מסתיר את הנוף(. ההר נגד אהליהם פני עשו, התורה יקבלו

 


