
 36בס"ד, ספר שופטים, עמוד 

 גילוי שכינה במלחמה –תהלים ס"ח 
 מקורות והערות סח פרק תהלים
1. To the chief Musician, A Psalm 

Song of David.  2. Let God arise, let 

his enemies be scattered; let those 

who hate him flee before him. 

 :ִשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד )א( ַלְמנֵַצחַ 
 אוְֹיָביו ָיפּוצּו ֹלִהים_א   יָקום( ב)

ְנָאיו ְוָינּוסּו  :ִמָפנָיו ְמשַׂ

 ְויָֺפצו' ה קוָמה ֹמֶשה ַויֹאֶמר ָהָארֹן ִבְנסֹעַ  ַוְיִהי - לה:י' במ
 :ִמָפנֶיָך ְמַשְנֶאיָך ְויָנֺסו ֹאְיֶביָך

  ספר וסייף.... –הוצאת ספר תורה מן הארון!! 
3. As smoke is driven away, so drive 

them away; as wax melts before the 

fire, so let the wicked perish at the 

presence of God. 

ס ִתְנדֹף ָעָשן ְכִהְנדֹף( ג)  ְכִהמֵּ
ׁש ִמְפנֵּי דוֹנַׂג  ְרָשִעים יֹאְבדו אֵּ
ֹלִהים ִמְפנֵי  :א 

 ַעל ְוָדַרְך ְויַָרד ִמְמקֹומוֹ  יֵֹצא ה' ִהנֵה ִכי - ד-ג:א פרק מיכה
ּסּו: ָאֶרץ ָבֳמֵתי דוֹנַׂג ִיְתַבָקעו ְוָהֲעָמִקים ַתְחָתיו ֶהָהִרים ְונָמַׂ  כַׂ
ׁש ִמְפנֵּי  :ְבמֹוָרד ֺמָגִרים ְכַמִים ָהאֵּ

  !תיאור מלחמה 
4. But let the righteous be glad; let 

them rejoice before God; let them 

joyfully exult. 

5. Sing to God, sing praises to his 

name; extol him who rides on the 

clouds; his name is the Lord, rejoice 

before him. 

6. A father to the orphans, and a judge 

to the widows, is God in his holy 

habitation. 

 ִלְפנֵי יַַעְלצו ִיְשְמחו ְוַצִדיִקים( ד)
ֹלִהים  :ְבִשְמָחה ְויִָשישו א 

 ְשמוֹ  ַזְמרו ֹלִהים_ֵלא ִשירו( ה)
ב סֹּלו  ְשמוֹ  ְביָה ָבֲעָרבוֹת ָלרֹכֵּ
 :ְלָפנָיו ְוִעְלזו

יַׂן ְיתוִֹמים ֲאִבי( ו)  ַאְלָמנוֹת ְודַׂ
ֹלִהים  :ָקְדשוֹ  ִבְמעֹון א 

ב ְיֺשרון ָכֵאל ֵאין - כו:לג פרק דברים ִים רֹכֵּ  ְבֶעְזֶרָך ָׁשמַׂ
 : ְשָחִקים וְבַגֲאָותוֹ 

 

 יח-יז:י פרק דברים
ֹלֵהיֶכם' ה ִכי ֹלֵהי הוא א  ֹלִהים א  ָגדֹל ָהֵאל ָהֲאדִֹנים ַוֲאדֹנֵי ָהא   הַׂ

ִגבֹר ּנוָֹרא הַׂ ט עֶֹשה: שַֹחד ִיַקח ְוֹלא ָפִנים ִיָשא ֹלא ֲאֶשר ְוהַׂ  ִמְׁשפַׂ
 :ְוִשְמָלה ֶלֶחם לוֹ  ָלֶתת ֵגר ְוֹאֵהב ְוַאְלָמנָה ָיתוֹם

 

 ט-ו:קמו פרק תהלים
ֶמת ַהשֵֹמר ָבם ֲאֶשר ָכל ְוֶאת ַהיָם ֶאת ָוָאֶרץ ָשַמִים עֶֹשה  א 

ִתיר' ה ָלְרֵעִבים ֶלֶחם ֹנֵתן ָלֲעשוִקים ִמְשָפט עֶֹשה:  ְלעֹוָלם  מַׂ
:  ַצִדיִקים ֹאֵהב' ה ְכפוִפים ֹזֵקף' ה ִעְוִרים ֹפֵקחַ ' ה:  ֲאסּוִרים

ד ְוַאְלָמנָה ָיתוֹם ֵגִרים ֶאת שֵֹמר' ה  :ְיַעֵות ְרָשִעים ְוֶדֶרְך ְיעוֹדֵּ
 
  'תהלים קמ"ועי 
  'כל מקום שאתה מוצא...( מגילה לא.גמ' עי( 
 איש מלחמה, הוא גם דואג  = בזמן שה' גיבור

 גם ליתומים ואלמנות!
7. God gives the lonely ones a home 

to dwell in; he leads out the prisoners 

to prosperity; but the rebellious dwell 

in a parched land. 

 ְיִחיִדים מֹוִשיב ֹלִהים_א  ( ז)
 ַבכֹוָשרֹות ֲאִסיִרים מוִֹציא ַבְיָתה
 :ְצִחיָחה ָשְכנו סֹוֲרִרים ַאְך

 ?ַבכֹוָשרֹות ֲאִסיִרים מֹוִציא  יציאת מצרים 
 ?גאולה?  מלחמה גדולה 

8. O God, when you went forth before 

your people, when you marched 

through the wilderness; Selah;  9. The 

earth shook, the heavens dropped at 

the presence of God; even Sinai itself 

was moved at the presence of God, the 

God of Israel. 

אְתָך ֹלִהים_א  ( ח)  ַעֶמָך ִלְפנֵי ְבצֵּ
ְעְדָך  ֶאֶרץ( ט)  :ֶסָלה ִביִשימֹון ְבצַׂ
ִים ַאף ָרָעָׁשה  ִמְפנֵי נְָטפּו ָׁשמַׂ

 ִמְפנֵּי ִסינַׂי ֶזה  ֹלִהים_א  
י_א   ֹלִהים_א   ל ֹלהֵּ  :ִיְשָראֵּ

אְתָך' ה - ה-ד:ה פרק שופטים ְעְדָך ִמֵשִעיר ְבצֵּ  ִמְשֵדה ְבצַׂ
דֹום ִים ַגם ָרָעָׁשה ֶאֶרץ א   ָהִרים:  ָמִים נְָטפו ָעִבים ַגם נָָטפּו ָׁשמַׂ
י' ה ִמְפנֵּי ִסינַׂי ֶזה 'ה ִמְפנֵי נְָזלו ֹלהֵּ ל א   :ִיְשָראֵּ
 דוד מכיר שירת דבורה 
  התגלות ה' בהקשר של סיני = התגלות בתוך

 קרב מלחמה!!  כמו אצל דבורה.
10. You, O God, sent a plentiful rain, 

to strengthen your inheritance, when it  

languished. 

11. Your flock found a dwelling in it; 

you, O God, have prepared of your 

goodness for the poor. 

12. The Lord gives the word; great is 

the company of those who bear the 

tidings. 

 ֹלִהים_א   ָתִניף ְנָדבֹות ֶגֶשם( י)
 :כֹונְַנָתה ַאָתה ְוִנְלָאה נֲַחָלְתָך

 ָתִכין ָבה יְָשבו ַחיְָתָך( יא)
ֹלִהים ֶלָעִני ְבטֹוָבְתָך  :א 

 ַהְמַבְשרֹות ֹאֶמר ִיֶתן ה'( יב)
 :ָרב ָצָבא

 ארץ אשר נלאה כוננת לעדתך )חיתך( הכנת 
 או הנשים המבשרות נצחון המלחמה 

ֶשֶרת ָלְך ֲעִלי ָגבֹהַ  ַהר ַעל - ט:מ ישעיהו  ַבכֹחַ  ָהִריִמי ִציוֹן ְמבַׂ
ֶשֶרת קֹוֵלְך ם ְמבַׂ  ְיהוָדה ְלָעֵרי ִאְמִרי ִתיָרִאי ַאל ָהִריִמי ְירּוָׁשָלִ
ֹלֵהיֶכם ִהנֵה  :א 
  מבשרות / צבא ישראל –או צבא רב 

13. Kings of armies flee, they flee; 

and she who dwells in the house 

divides the booty. 

ְלכֵּי( יג)  ִידֹדון ִידֹדון ְצָבאוֹת מַׂ
 :ָשָלל ְתַחֵּלק ַבִית וְנַות

 מלחמה גדולה מתנהלת ע"י מלאכי מרום!!
 (ִרֹבַתִים ֹלִהים_א   ֶרֶכב -)עי' י"ח 

 מחלק את השלל!! –עם ישראל  – ַבִית וְנַות
14. Though you lie among the sheep 

folds you shall shine like the wings of 

a dove covered with silver, and her 

pinions with yellow gold. 

15. When the Almighty scattered 

kings in it , snow fell in Zalmon. 

ין ִתְשְכבון ִאם( יד) ָתִים בֵּ  ְׁשפַׂ
 ַבֶכֶסף נְֶחָפה יֹונָה ַכְנֵפי

 :: ָחרוץ ִביַרְקַרק ְוֶאְברֹוֶתיהָ 
 ָבה ְמָלִכים ַדי_שַ  ְבָפֵרש( טו)

 ְבַצְלמֹון ַתְשֵלג

  ה שופטים
ין יַָשְבתָ  ָלָמה( טז) ִים בֵּ ִמְׁשְפתַׂ  ִלְפַלגֹות ֲעָדִרים ְשִרקֹות ִלְשֹמעַ  הַׂ

 :ֵלב ִחְקֵרי ְגדֹוִלים ְראוֵבן
 

  יד:מט בראשית
ין רֵֹבץ ָגֶרם ֲחֹמר ִיָששָכר ִמְׁשְפָתִים בֵּ  : הַׂ

 

  הבשןצלמון = חשך / הר בסביבות 
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16. O mighty mountain! O Mountain 

of Bashan! O many peaked mountain! 

O Mountain of Bashan!  17. Why do 

look with envy, O many peaked 

mountain, at the mountain which God 

desired for his abode? Truly the Lord 

will dwell there forever.  18. The 

chariots of God are twice ten 

thousand, thousands upon thousands; 

the Lord is among them, as in Sinai, in 

the holy place. 

 

19. You have ascended on high, you 

have led captivity captive; you have 

received gifts from men; from the 

rebellious also, that the Lord God 

might dwell among them.  20. Blessed 

be the Lord, who daily bears our 

burden, the God of our salvation. 

Selah.  21. He who is our God is the 

God of salvation; and to God the Lord 

belong the issues of death.  22. But 

God will strike the head of his 

enemies, and the hairy scalp of him 

who still goes on in his trespasses.  23. 

The Lord said, I will bring them back 

from Bashan, I will bring them back 

from the depths of the sea;  24. That 

your foot may be dipped in the blood 

of your enemies, and the tongue of 

your dogs may have their portion from 

the enemy. 

 

 

25. They have seen your processions, 

O God; the processions of my God, 

my King, in the sanctuary.  26. The 

singers went before, the players on 

instruments followed after; among 

them were the young women beat ing 

tambourines.  27. Bless God in the 

congregations, the Lord, from the 

fountain of Israel.  28. There is 

Benjamin, the youngest, leading them, 

the princes of Judah and their council, 

the princes of Zebulun, and the 

princes of Naphtali. 

 

29. Your God has commanded your 

strength; strengthen, O God, that 

which you have done for us.  30. 

Because of your temple at Jerusalem 

kings bring presents to you.  31. 

Rebuke the beast of the reed grass, the 

herd of bulls, with the calves of the 

peoples, who seek to ingratiate 

themselves with pieces of silver; 

scatter the peoples who delight in war.  

32. Princes shall come from Egypt; 

Kush shall soon stretch out her hands 

to God.  33. Sing to God, you 

kingdoms of the earth; O sing praises 

to the Lord; Selah;  34. To him who 

rides upon the heavens of heavens, 

which are of old; behold, he sends out 

his voice, a mighty voice.  35. Ascribe 

strength to God; his majesty is over 

Israel, and his strength is in the 

clouds.  36. O God, you are awesome 

from your holy places; the God of 

Israel is he who gives strength and 

power to his people. Blessed be God. 

 ַהר ָבָׁשן ַהר ֹלִהים_א   ַהר( טז)
ְבנִֺּנים  :ָבָׁשן ַהר גַׂ

 ַגְבנִֺנים ָהִרים ְתַרְצדון ָלָמה( יז)
 ַאף ְלִשְבתוֹ  ֹלִהים_א   ָחַמד ָהָהר
 :ָלנֶַצח ִיְשכֹן ה'
 ַאְלֵפי ִרבַֹתִים ֹלִהים_א   ֶרֶכב( יח)

 :ַבֹקֶדש ִסינַי ָבם ה' ִשְנָאן
 
 
 
 ֶשִבי ָשִביתָ  ַלָמרֹום ָעִליתָ ( יט)

 ְוַאף ָבָאָדם ַמָתנֹות ָלַקְחתָ 
 :ֹלִהים_א   ה_יָ ִלְשכֹן סֹוְרִרים

 ָלנו יֲַעָמס יֹום יֹום ה'  ָברוְך( כ)
 :ֶסָלה ְישוָעֵתנו ל_ָהאֵ 
 ְלמֹוָשעֹות ל_אֵ  ָלנו ל_ָהאֵ ( כא)
 :תֹוָצאֹות ַלָמֶות דֹנָי_אֲ  ה'ְול
 רֹאש ִיְמַחץ ֹלִהים_א   ַאְך( כב)

 ִמְתַהֵּלְך ֵשָער ָקְדֹקד ֹאְיָביו
 :ַבֲאָשָמיו

 ָאִשיב ָאִשיב ִמָבָשן ה' ָאַמר( כג)
 :יָם ִמְמֺצלֹות

 ְבָדם ַרְגְלָך ִתְמַחץ ְלַמַען( כד)
 :ִמנֵהו ֵמֹאְיִבים ְכָלֶביָך ְלשֹון
 
 
 
 
ֹלִהים ֲהִליכֹוֶתיָך ָראו( כה)  א 

 :ַבֹקֶדש ַמְלִכי ֵאִלי ֲהִליכֹות
 ֹנְגִנים ַאַחר ָשִרים ִקְדמו( כו)

 :תֹוֵפפֹות ֲעָלמֹות ְבתֹוְך
 ֹלִהים_א   ָבְרכו ְבַמְקֵהלֹות( כז)

 :ִיְשָרֵאל ִמְמקֹורה' 
 ָשֵרי רֵֹדם ָצִעיר ִבְניִָמן ָשם( כח)

 ָשֵרי ְזֺבלון ָשֵרי ִרְגָמָתם ְיהוָדה
 :נְַפָתִלי

 
 
 עּוָזה ֺעֶזָך ֹלֶהיָך_א   ִצָוה( כט)
 :ָּלנו ָפַעְלתָ  זו ֹלִהים_א  
יָכֶלָך( ל) הֵּ ל מֵּ ם עַׂ  ְלָך ְירּוָׁשָלִ

 :ָשי ְמָלִכים יֹוִבילו
 ַאִביִרים ֲעַדת ָקנֶה ַחיַת ְגַער( לא)

 ָכֶסף ְבַרֵצי ִמְתַרֵפס ַעִמים ְבֶעְגֵלי
 :יְֶחָפצו ְקָרבֹות ַעִמים ִבַזר
ָתיו( לב)  ִמְצָרִים ִמִני ַחְשַמִנים יֶא 

 :ֵלאֹלִהים יָָדיו ָתִריץ כוש
 ִשירו ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות( לג)

 :ֶסָלה ֲאדֹנָי ַזְמרו ֵלאֹלִהים
ב( לד) י ָלֹרכֵּ י ִבְׁשמֵּ  ֵהן ֶקֶדם ְׁשמֵּ

 :עֹז קֹול ְבקֹולוֹ  ִיֵתן
 ַעל ֹלִהים_ֵלא עֹז ְתנו( לה)

ֲאָותוֹ ִיְשָרֵאל ְשָחִקים ְוֺעזוֹ גַׂ  :בַׂ
 ִמִמְקָדֶשיָך ֹלִהים_א   נֹוָרא( לו)

 עֹז ֹנֵתן הוא ִיְשָרֵאל ֵאל
 :ֹלִהים_א   ָברוְך ָלָעם ְוַתֲעֺצמֹות

 רבים אשר אתנו מאשר אתם – מל"ב פ"ועי' 
 רכב = כרובים, מרכבה 

 מעמד הר סיניעי' מדרשי חז"ל על 
 'מדרש תנחומא במ' ז 
 בר"ר צט:א 
 התגלות ה' בהמלחמה 
 

 בהקשר ההיסטורי
  "ארם  - שמ"ב פ"י עי'  –בבשן  –מלחמת "עולם

 צובא, מעכא, ארם נהרים, חלאמה = גולן.
  שיר נצחון. –שיר מלחמה 
 כד-עי' פסוקים כ 
 

מתרוצצים כל ההרים של א"י ואומרים  -במדרש 
 מי נמצא שם?עלי תינתן התורה!  

 הר תבור 

 הר הכרמל 

 בשן 
 
 התגלות השכינהההרים של א"י שעליהם היתה ג' 

 מעין הר סיני!

 אליהוסיפור של  – הכרמל 

 אצל דוד )תה' ס"ח(–)חרמון(  בשן 

 ודבורהסיפור של ברק  – תבור! 
 

הר סיני, וכמו שירד כמו שהקב"ה ירד על פשט: 
 !הוא ירד גם על הר הבשן –על הר תבור 

 
 
 

 לו(-)כט
!  וזר ההתגלות לירושליםח –אחרי ההתגלות בבשן 

היציאה היתה למקום הקבוע של ההתגלות.  
 .זמנית

 
 
 
 
 
 

  כו:לג דברים
ב ְיֺשרון ָכֵאל ֵאין ִים רֹכֵּ  : ְׁשָחִקים וְבַגֲאָותוֹ  ְבֶעְזֶרָך ָׁשמַׂ
 

  סא:עח תהלים
 : ָצר ְביַד ְוִתְפַאְרתוֹ  ֺעזוֹ ַלְשִבי ַוִיֵתן
 

  ח:קלב תהלים
ֲארוֹן ַאָתה ִלְמנוָחֶתָך ה' קוָמה  : ֺעֶזָך וַׂ
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 פרק ה' -שירת דבורה 

 
 ספרי דברים פיסקא מ ד"ה רבי שמעון .1

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

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

ַויְַשֵכן ִמֶקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְכֺרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב 
 ֹמר ֶאת ֶדֶרְך ֵעץ ַהַחִיים:ַהִמְתַהֶפֶכת ִלְש 

 
 לא.מגילה גמ'  .2

כל מקום אמר רבי יוחנן: 
שאתה מוצא גבורתו של 
הקדוש ברוך הוא אתה 

; דבר זה מוצא ענוותנותו
כתוב בתורה ושנוי 
בנביאים ומשולש 

 בכתובים.
 +דברים י'+ -כתוב בתורה 

_ֹלֵהיֶכם הוא  ִכי ה' א 
_ֹלִהים ַוֲאדֹנֵי  _ֹלֵהי ָהא  א 
ָהֲאדִֹנים )ָהֵא_ל ַהָגדֹל 
ַהִגבֹר ְוַהנֹוָרא(... , וכתיב 
בתריה עֶֹשה ִמְשַפט יָתֹום 

 ְוַאְלָמנָה 
+ישעיהו  -שנוי בנביאים 

ִכי כֹה ָאַמר ָרם ְוִנָשא  נ"ז+
שֵֹכן ַעד ְוָקדֹוש ְשמֹו וגו', 
וכתיב בתריה ְוֶאת ַדָכא 
וְשַפל רוַח )ְלַהֲחיֹות רוַח 
ְשָפִלים וְלַהֲחיֹות ֵלב 

 ִנְדָכִאים(.
משולש בכתובים דכתיב 

סֹּלו ָלרֵֹכב  +תהלים ס"ח+
ָבֲעָרבֹות ְביָ_ה ְשמֹו, וכתיב 

י ְיתֹוִמים ְוַדיַן בתריה ֲאבִ 
 ַ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. 

 
 תנחומא פרשת במדבר סימן ז ד"ה )ז( וידבר ה' .6

)ז( וידבר ה' אל משה במדבר סיני, ששה דברים נקראו 
_ֹלִהים ַהר ָבשָ  )תהלים סח(לו  ן ַהר ַגְבנִֺנים, ָהָהר ַהר א 

_ֹלִהים סיניהר  חורבהר  ָחַמד, הר שישב בו  -, ַהר א 
אלקים בדין שנאמר )שמות כא( ואלה המשפטים... ַהר 

הר שפסל את כל  -הר בא שם הקב"ה, ַהר ַגְבנִֺנים  -ָבָשן 
הר  -ָהָהר ָחַמד  )ויקרא כא(ההרים כד"א או גבן או דק 

_ֹלִהים תהלים סח) שחמד לישב בו שנא' ( ָהָהר ָחַמד א 
מות יומת הנואף  -שבו נמשכה חרב  -ְלִשְבתֹו, הר חורב 

שבו נשנאו  -והנואפת, מות יומת הרוצח, הר סיני 
 )ישעיה ס(העכו"ם להקב"ה ונתן להם אפופסין שנאמר 

כי הגוים חרב יחרבו א"ר אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן 
 חרוב יחרבו שנטלו שם אפופסין. 

 

פרשה צט ד"ה  "רבר .6
 א )תהלים סח(

ָלָמה ְתַרְצדון ָהִרים ַגְבנִֺנים 
_ֹלִהים ְלִשְבתֹו  ָהָהר ָחַמד א 

ר'  -)יז( ַאף ה' ִיְשכֹן ָלנֶַצח 
יוסי הגלילי ור' עקיבא, 
רבי יוסי הגלילי פתר קרא 

בשעה שבא בהרים 
הקב"ה ליתן תורה בסיני 
היו ההרים רצים 

זה  אלוומדיינים אלו עם 
אומר עלי התורה ניתנת 
וזה אומר עלי התורה 

בא מבית תבור ניתנת, 
מאספמיא, וכרמל אלים 

הה"ד )ירמיה מו( ַחי ָאִני 
ְנֺאם ַהֶמֶלְך ה' ְצָב_אֹות 

ֶבָהִרים ְכָתבוֹר ְשמֹו ִכי 
ְרֶמל  ַביָם יָבֹוא , זה ּוְככַׂ

אומר אני נקראתי וזה 
אומר אני נקראתי, אמר 

ה ְתַרְצדון ָלמָ הקב"ה 
וגו' כולכם הרים  ָהִרים

אלא כולכם גבנונים, היך 
מד"א )ויקרא כא( אֹו ִגֵבן 
אֹו ַדק, כולכם נעשה 
עבודת כוכבים על 

שלא סיני ראשיכם, אבל 
נעשה עבודת כוכבים עליו 
)תהלים סח( ָהָהר ָחַמד 
_ֹלִהים ְלִשְבתֹו, )שמות  א 
יט( ַויֵֶרד ה' ַעל ַהר ִסינַי , 

עפ"כ ַאף ה' ִיְשכֹן ָלנֶַצח א
 בבית עולמים

Breishit Rabbah 99 
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. 


