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 גמ' מגילה לא. .1
כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש מר רבי יוחנן: א

 ; דבר זה כתוב בתורהברוך הוא אתה מוצא ענוותנותו
 ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים.

י ה' ֱא_ֹלֵהיֶכם הּוא ֱא_ֹלֵהי  +דברים י'+ -כתוב בתורה  כִּ
ֹבר ְוַהּנֹוָרא(... ,  ים )ָהֵא_ל ַהָגֹדל ַהגִּ ים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדנִּ ָהֱא_ֹלהִּ

ְשַפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה   וכתיב בתריה ֹעֶשה מִּ
י ֹכה ָאמַ +ישעיהו נ"ז+  -שנוי בנביאים  ָשא ֹשֵכן ַעד כִּ ר ָרם ְונִּ

ְוָקדֹוש ְשמֹו וגו', וכתיב בתריה ְוֶאת ַדָכא ּוְשַפל רּוַח 
ים(. ְדָכאִּ ים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב נִּ  )ְלַהֲחיֹות רּוַח ְשָפלִּ

משולש בכתובים דכתיב +תהלים ס"ח+ ֹסּלּו ָלֹרֵכב 
ים וְ  י ְיתֹומִּ ַדַין ָבֲעָרבֹות ְבָי_ּה ְשמֹו, וכתיב בתריה ֲאבִּ

 ַאְלָמנֹות...

R. Johanan said: Wherever you find [mentioned] the power of the 

Holy One, blessed be He, you also find his gentleness mentioned. 

This fact is stated in the Torah, repeated In the Prophets, and stated 

a third time in the [Sacred] Writings. It is written in the Torah, For 

the Lord your God, he is the God of gods and Lord of lords, and it 

says immediately afterwards, He doth execute justice for the 

fatherless and widow. It is repeated in the Prophets: For thus saith 

the High and Lofty One, that inhabiteth eternity whose name is holy, 

and it says immediately afterwards, [I dwell] with him that is of a 

contrite and humble spirit. It is stated a third time in the [Sacred] 

Writings, as it is written: Extol him that rideth upon the skies, whose 

name is the Lord, and immediately afterwards it is written, A father 

of the fatherless and a judge of the widows. 

 
 ספרי דברים פיסקא מ ד"ה רבי שמעון .2

ספר וסייף ירדו כרוכים מן רבי אלעזר המודעי אומר, 
, אמר להם, אם עשיתם את התורה הכתובה בזה, השמים

הרי אתם ניצולים מזה, ואם לאו הרי אתם לוקים בו. 
ַוְיָגֶרש ֶאת ָהָאָדם ַוַיְשֵכן  +בראשית ג כד+היכן פירושו של דבר 

ְתַהֶפֶכת  ים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמִּ ֶקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְכֻרבִּ מִּ
ים: ְשֹמר ֶאת ֶדֶרְך ֵעץ ַהַחיִּ  לִּ

 

 תנחומא פרשת במדבר סימן ז ד"ה )ז( וידבר ה' .3
)ז( וידבר ה' אל משה במדבר סיני, ששה דברים נקראו לו 

ים ַהר ָבָשן ַהר  ים, ָהָהר ָחַמד,)תהלים סח( ַהר ֱא_ֹלהִּ  ַגְבנֻּנִּ

ים סיניהר  חורבהר  הר שישב בו אלקים בדין  -, ַהר ֱא_ֹלהִּ
הר בא  -שנאמר )שמות כא( ואלה המשפטים... ַהר ָבָשן 

ים  הר שפסל את כל ההרים כד"א  -שם הקב"ה, ַהר ַגְבנֻּנִּ
הר שחמד לישב בו  -או גבן או דק )ויקרא כא( ָהָהר ָחַמד 

ְבּתֹו, הר חורב שנא' )תהלים סח ים ְלשִּ  -( ָהָהר ָחַמד ֱא_ֹלהִּ
מות יומת הנואף והנואפת, מות יומת  -שבו נמשכה חרב 
שבו נשנאו העכו"ם להקב"ה ונתן להם  -הרוצח, הר סיני 

אפופסין שנאמר )ישעיה ס( כי הגוים חרב יחרבו א"ר 
אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן חרוב יחרבו שנטלו שם 

 אפופסין. 

 
 רשה צט ד"ה א )תהלים סח(בר"ר פ .4

ְבּתֹו ַאף  ים ְלשִּ ים ָהָהר ָחַמד ֱא_ֹלהִּ ים ַגְבנֻּנִּ ָלָמה ְּתַרְצדּון ָהרִּ
ְשֹכן ָלֶנַצח  ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא, רבי יוסי  -)יז( ה' יִּ

בשעה שבא הקב"ה ליתן תורה הגלילי פתר קרא בהרים 
זה אומר  בסיני היו ההרים רצים ומדיינים אלו עם אלו

בא תבור עלי התורה ניתנת וזה אומר עלי התורה ניתנת, 
י וכרמל מבית אלים  מאספמיא, הה"ד )ירמיה מו( ַחי ָאנִּ

י  ָתבֹור ְנֻאם ַהֶמֶלְך ה' ְצָב_אֹות ְשמֹו כִּ ים כְּ ֶמל ֶבָהרִּ ַכרְּ ַבָים ּוכְּ
ָיבֹוא , זה אומר אני נקראתי וזה אומר אני נקראתי, אמר 

ים ָלָמההקב"ה  וגו' כולכם הרים אלא כולכם  ְּתַרְצדּון ָהרִּ
ֵבן אֹו ַדק, כולכם  גבנונים, היך מד"א )ויקרא כא( אֹו גִּ

שלא נעשה סיני נעשה עבודת כוכבים על ראשיכם, אבל 
ים  עבודת כוכבים עליו )תהלים סח( ָהָהר ָחַמד ֱא_ֹלהִּ

יַני , אעפ" ְבּתֹו, )שמות יט( ַוֵיֶרד ה' ַעל ַהר סִּ ְשֹכן ְלשִּ כ ַאף ה' יִּ
 ָלֶנַצח בבית עולמים
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Why look ye askance (terazdun), ye mountains of peaks (Ps. LXVIII, 

17)? R. Jose the Galilean and R. Akiba discussed this. R. Jose the 

Galilean applied the verse to the mountains. When the Holy One, 

blessed be He, came to reveal the Torah on Sinai, the mountains ran 

about and contended with each other, each claiming: ‘The Torah shall 

be revealed on me.’ Tabor came from Beth Elim and Carmel from 

Apamea. Thus it is written, As I live, saith the King, whose name is the 

Lord of hosts, surely like Tabor among the mountains and like Carmel 

by the sea so shall he come (Jer. XLVI, 18). The one says, ‘I have been 

called,’ and the other says, ‘I have been called.’ Said God to them: ‘" 

Why look ye askance (terazdun), ye mountains of peaks" (gabnunim)? 

Ye are all indeed high mountains, and yet ye are rather "gabnunim", 

which has the same meaning as in the verse, Or crook-backed (gibben) 

or a dwarf (Lev. XXI, 20); idolatrous worship has been performed on 

the tops of all of you. But Sinai, upon which no idolatrous worship has 

taken place, is The mountain which God hath desired for His abode’ 

(Ps. loc. cit.); therefore, And the Lord came down upon Mount Sinai 

(Ex. XIX, 20). Nevertheless, Yea, the Lord will dwell therein forever 

(Ps. loc. cit.)-in the Eternal House. 

 

 מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור סח .5
הר אלהים הר בשן. ר' נתן אומר כיון שביקש הקדוש 

מאספמיא,  רמלכברוך הוא ליתן תורה לישראל, בא 
מבית אלים, זהו שנאמר בקבלה חי אני נאום  ותבור

 כתבור בהרים וככרמל בים יבואהמלך ה' צבאות שמו כי 
, עלי נאה תבור)ירמיה מו יח(, זה אומר נקראתי הר 

ולא ירדו עלי מכל ההרים,  גבוהשתשרה שכינה, לפי שאני 
, עלי נאה הכרמל, וזה אומר אני נקראתי הר מי המבול

ועלי עברו את רה שכינה, לפי שאני נתמצעתי בתוך, שתש
פסלתם לפני בגבהות , אמר הקדוש ברוך הוא כבר נהים

, כולכם פסולים לפני, אמרו לפניו וכי משוא שיש בכם
פנים יש לפניך, או שמא אתה מקפח את שכרינו, אמר 

להם הקדוש ברוך הוא הואיל והטרחתם לפני בשביל 
תשועה  תבורנתתי להר כבודי, אשלם לכם שכר, הרי 

 תבור, שנאמר לך ומשכת בהר דבורהלישראל בימי 
, שנאמר לאליהו)שופטים ד ו(, ובהר הכרמל תשועה 

ויקבוץ את )כל ישראל( ]הנביאים[ אל הר הכרמל )מ"א 
יח כ(, התחילו כל ההרים מתרעמים ומתמוטטים, 
 שנאמר הרים נזלו מפני ה' )שופטים ה ה(, אמר הקדוש
ברוך הוא למה תרצדון, למה תרצו לדון עם סיני, הרים 
גבנונים אתם כלכם, כמה דאת אמר או גבן או דק )ויקרא 

אין רצוני אלא בסיני כא כ(. ההר חמד אלהים לשבתו. 
שנאמר מרום וקדוש אשכון ואת  שהוא שפל מכולכם,

דכא ושפל רוח )ישעיה נז טו(, וכתיב כי רם ה' ושפל יראה 
יידע )תהלים קלח ו( וגבוה ממרחק


