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תהלים ס"ח – גילוי שכינה במלחמה

מקורות והערות

תהלים פרק סח

במ' י:לה ַ -ויְהִ י בִ ְנסֹעַ הָ ָארֹן ַויֹאמֶ ר מֹשֶ ה קומָ ה ה' וְ יָפֺצו
איְבֶ יָך וְ יָנֺסו ְמשַ נְאֶ יָך ִמפָ נֶיָך:
ֹ
 הוצאת ספר תורה מן הארון – ספר וסייף!!....
מיכה פרק א:ג -ד  -כִ י הִ נֵה ה' יֹצֵ א ִמ ְמקוֹמ ֹו וְ י ַָרד וְ דָ ַרְך עַ ל
ָארץ :וְ נָמַׂ ּסּו הֶ הָ ִרים תַ חְ תָ יו וְ הָ עֲ מָ ִקים י ְִתבַ קָ עו כַׂדוֹנַׂג
בָ מֳ תֵ י ֶ
ִמפְ נֵּי הָ אֵּ ׁש כְ מַ יִם מֺ ג ִָרים בְ מו ָֹרד:
 תיאור מלחמה!
דברים פרק לג :כו  -אֵ ין כָאֵ ל יְשֺ רון רֹכֵּב ָׁשמַׂ יִ ם בְ עֶ זְ ֶרָך
ובְ גַאֲ וָת ֹו ְשחָ ִקים:

1. T o 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.
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.

(א) ל ְַמנַצֵ חַ לְ דָ וִ ד ִמזְ מוֹר ִשיר:
( ב) יָקום א_ֹלהִ ים יָפּוצּו אוֹיְ בָ יו
וְ יָנּוסּו ְמ ַׂשנְָאיו ִמפָ נָיו:
(ג) כְ הִ ְנדֹף עָ שָ ן ִת ְנדֹף כְ ִהמֵּ ס
דוֹנַׂג ִמפְ נֵּי אֵּ ׁש יֹאבְ דו ְרשָ עִ ים
ִמפְ נֵי אֹלהִ ים:

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.

יקים י ְִש ְמחו יַעַ לְ צו לִ פְ נֵי
( ד) וְ צַ ִד ִ
אֹלהִ ים וְ י ִָשישו בְ ִש ְמחָ ה:
(ה) ִשירו לֵא_ֹלהִ ים ז ְַמרו ְשמ ֹו
סֹּלו ָלרֹכֵּב בָ עֲ רָ בוֹת בְ יָה ְשמ ֹו
וְ עִ לְ זו לְ פָ נָיו:
(ו) אֲ בִ י יְ תו ִֹמים וְ דַׂ יַׂן ַאלְ מָ נוֹת
אֹלהִ ים בִ ְמעוֹן קָ ְדש ֹו:

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.
8. O God, when you went forth before
your people, when you marched
through the wilderness; Selah; 9. T he
earth shook, the heavens dropped at
the presence of God; even Sinai itself
was moved at the presence of God, the
God of Israel.

(ז) א_ֹלהִ ים מו ִֹשיב יְחִ ִ
ידים 
ֹת
ו
ר
ירים בַ כוֹשָ
בַ יְתָ ה מוֹצִ יא אֲ ִס ִ

אַ ְך סו ֲֹר ִרים שָ כְ נו צְ חִ יחָ ה:
אתָך ִמשֵ עִ יר בְ צַׂ עְ ְדָך ִמ ְשדֵ ה
אתָך לִ פְ נֵי עַ מֶ ָך שופטים פרק ה :ד -ה  -ה ' בְ צֵּ ְ
(ח) א_ֹלהִ ים בְ צֵּ ְ
ישימוֹן סֶ לָה( :ט) אֶ רֶ ץ אדוֹם אֶ רֶ ץ רָ עָ ָׁשה גַם ָׁשמַׂ יִ ם נָטָ פּו גַם עָ בִ ים נ ְָטפו מָ יִם :הָ ִרים
בְ צַׂ עְ ְדָך בִ ִ
רָ עָ ָׁשה ַאף ָׁשמַׂ יִ ם נ ְָטפּו ִמפְ נֵי נָזְ לו ִמפְ נֵי ה' זֶה ִסינַׂי ִמפְ נֵּי ה' אֹלהֵּ י יִ ְשרָ אֵּ ל:
א_ֹלהִ ים
זֶה ִסינַׂי ִמפְ נֵּי  דוד מכיר שירת דבורה
:
ל
אֵּ
רָ
ש
ְ
יִ
י
ֹלהֵּ
_
א
ֹלהים
א_ ִ
 התגלות ה' בהקשר של סיני = התגלות בתוך

דברים פרק י:יז -יח
כִ י ה ' אֹלהֵ יכֶם הוא אֹלהֵ י הָ אֹלהִ ים וַאֲ דֹנֵי הָ אֲ דֹנִים הָ אֵ ל הַׂ ָגדֹל
הַׂ גִ בֹר וְ הַׂ ּנוֹרָ א אֲ שֶ ר ֹלא יִשָ א פָ נִים וְ ֹלא יִקַ ח שֹחַ ד :עֹשֶ ה ִמ ְׁשפַׂ ט
יָתוֹם וְ ַאלְ מָ נָה וְ אֹהֵ ב גֵר לָתֶ ת ל ֹו לֶחֶ ם וְ ִש ְמלָה:
תהלים פרק קמו:ו -ט
ָָארץ אֶ ת הַ יָם וְ אֶ ת כָל אֲ שֶ ר בָ ם הַ שֹמֵ ר אמֶ ת
עֹשֶ ה שָ מַ יִם ו ֶ
שוקים נֹתֵ ן לֶחֶ ם ל ְָרעֵ בִ ים ה' מַׂ ִתיר
לְ ע ֹולָם :עֹשֶ ה ִמ ְשפָ ט לָעֲ ִ
יקים:
סּורים :ה ' פֹקֵ חַ עִ וְ ִרים ה ' זֹקֵ ף כְ פופִ ים ה' אֹהֵ ב צַ ִד ִ
אֲ ִ
ה' שֹמֵ ר אֶ ת ג ִֵרים יָתוֹם וְ ַאלְ מָ נָה יְ עוֹדֵּ ד וְ דֶ ֶרְך ְרשָ עִ ים יְעַ וֵת:




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. T he Lord gives the word; great is
the company of those who bear the
tidings.
;13. Kings of armies flee, they flee
and she who dwells in the house
divides the booty.
14. T hough 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.

עי' תהלים קמ"ו
עי' גמ' מגילה לא( .כל מקום שאתה מוצא)...
בזמן שה' גיבור = איש מלחמה ,הוא גם דואג
גם ליתומים ואלמנות!
יציאת מצרים? מו ִֹציא אֲ ִס ִירים בַ כו ָֹשרוֹת
גאולה? מלחמה גדולה?

קרב מלחמה!! כמו אצל דבורה.
(י) גֶשֶ ם נְדָ בוֹת תָ נִיף א_ֹלהִ ים  ארץ אשר נלאה כוננת לעדתך (חיתך) הכנת
(נַחֲיאל) ְָתָךחַוְינ ְִלְָתָךָאה יאַ ְָשתָבוה כ ֹובָנַנהְתָ התָ:כִ ין  או הנשים המבשרות נצחון המלחמה

ימי בַ כֹחַ
ישעיהו מ:ט  -עַ ל הַ ר ָגבֹהַ עֲ לִ י לְָך ְמבַׂ ֶשרֶ ת צִ יוֹן הָ ִר ִ
בְ טוֹבָ ְתָך לֶעָ נִי אֹלהִ ים:
יר ִאי ִא ְמ ִרי לְ עָ ֵרי יְהודָ ה
ימי ַאל ִת ָ
רּוׁש ִ ָלם הָ ִר ִ
(יב) ה' יִתֶ ן אֹמֶ ר הַ ְמבַ ְשרוֹת ק ֹולְֵך ְמבַׂ ֶשרֶ ת יְ ָ
הִ נֵה אֹלהֵ יכֶם:
צָ בָ א ָרב:
 או צבא רב – מבשרות  /צבא ישראל

(יג) מַׂ לְ כֵּי צְ בָ אוֹת ִידֹדון ִידֹדון מלחמה גדולה מתנהלת ע"י מלאכי מרום!!
ו ְנוַת בַ יִת ְתחַ ּלֵק שָ לָל:
ֹלהים ִרב ַֹתיִ ם)
(עי' י"ח ֶ -רכֶ ב א_ ִ
ונְ וַ ת בַ יִ ת – עם ישראל – מחלק את השלל!!
(יד) ִאם ִת ְשכְ בון בֵּ ין ְׁשפַׂ תָ יִ ם שופטים ה
ַכנְפֵ י י ֹונָה נֶחְ פָ ה בַ כֶסֶ ף (טז) לָמָ ה יָשַ בְ תָ בֵּ ין הַׂ ִמ ְׁשפְ תַׂ יִ ם לִ ְשמֹעַ ְש ִרקוֹת עֲ דָ ִרים לִ פְ לַגוֹת
ְראובֵ ן גְ דוֹלִ ים חִ ְק ֵרי לֵב:
יר ְק ַרק חָ רוץ::
וְ אֶ בְ רוֹתֶ יהָ בִ ַ
(טו) בְ פָ ֵרש שַ _ דַ י ְמלָכִ ים בָ ה
בראשית מט:יד
תַ ְשלֵג בְ צַ לְ מוֹן
יִשָ שכָר חֲ מֹר ג ֶָרם רֹבֵ ץ בֵּ ין הַׂ ִמ ְׁשפְ תָ יִ ם:

 צלמון = חשך  /הר בסביבות הבשן
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עי' מל"ב פ"ו – רבים אשר אתנו מאשר אתם
 מרכבה, רכב = כרובים
עי' מדרשי חז"ל על מעמד הר סיני
' מדרש תנחומא במ' ז
א: בר"ר צט
 התגלות ה' בהמלחמה

(טז) הַ ר א_ֹלהִ ים הַ ר בָ ָׁשן הַ ר
:גַׂבְ נֺּנִים הַ ר בָ ָׁשן
(יז) לָמָ ה ְת ַרצְ דון הָ ִרים גַבְ נֺנִים
הָ הָ ר חָ מַ ד א_ֹלהִ ים לְ ִשבְ ת ֹו ַאף
:ה' י ְִשכֹן ָלנֶצַ ח
(יח) רֶ כֶב א_ֹלהִ ים ִרבֹתַ יִם ַאלְ פֵ י
:ִשנְָאן ה' בָ ם ִסינַי בַ קֹדֶ ש

בהקשר ההיסטורי
 ארם-  מלחמת "עולם" – בבשן – עי' שמ"ב פ"י (יט) עָ לִ יתָ לַמָ רוֹם שָ בִ יתָ שֶ בִ י
לָקַ חְ תָ מַ תָ נוֹת בָ ָאדָ ם וְ ַאף
. חלאמה = גולן, ארם נהרים, מעכא,צובא
:סו ְֹר ִרים לִ ְשכֹן יָ_ה א_ֹלהִ ים
. שיר מלחמה – שיר נצחון (כ) בָ רוְך ה' יוֹם יוֹם יַעֲ מָ ס לָנו
כד-  עי' פסוקים כ
:הָ אֵ _ל יְשועָ תֵ נו סֶ לָה
 מתרוצצים כל ההרים של א"י ואומרים- במדרש
?עלי תינתן התורה! מי נמצא שם
 הר תבור
 הר הכרמל
 בשן

( כא) הָ אֵ _ל לָנו אֵ _ל לְ מוֹשָ עוֹת
:וְ לה' אֲ _ דֹנָי לַמָ וֶת תוֹצָ אוֹת
( כב) אַ ְך א_ֹלהִ ים י ְִמחַ ץ רֹאש
איְבָ יו קָ ְדקֹד שֵ עָ ר ִמ ְתהַ ּלְֵך
ֹ
:בַ אֲ שָ מָ יו
( כג) ָאמַ ר ה' ִמבָ שָ ן אָ ִשיב אָ ִשיב
:ִמ ְמצֺ לוֹת יָם
( כד) לְ מַ עַ ן ִת ְמחַ ץ ַרגְ לְ ָך בְ דָ ם
:איְבִ ים ִמנֵהו
ֹ ֵלְ שוֹן כְ לָבֶ יָך מ

ג' ההרים של א"י שעליהם היתה התגלות השכינה
!מעין הר סיני
 הכרמל – סיפור של אליהו
ֶ( כה) ָראו הֲ לִ יכוֹת
) בשן (חרמון) –אצל דוד (תה' ס"ח ֹלהִ ים:יָךֹדֶ שא
הֲ לִ יכוֹת אֵ לִ י מַ לְ כִ י בַ ק
! תבור – סיפור של ברק ודבורה (כו) ִק ְדמו שָ ִרים ַאחַ ר נֹגְ נִים
:בְ תוְֹך עֲ לָמוֹת תוֹפֵ פוֹת
ים
ִֹלה
_
א
( כז) בְ מַ ְקהֵ לוֹת בָ ְרכו
 וכמו שירד, כמו שהקב"ה ירד על הר סיני:פשט
!יר רֹדֵ ם שָ ֵרי על הר תבור – הוא ירד גם על הר הבשן:ִ(ה'כח ִ)מ ְמשָקוםֹרבִ י ְנ ְיִש ִ ָָמרןאֵ צָלע
יְהודָ ה ִרגְ מָ תָ ם שָ ֵרי זְ בֺ לון שָ ֵרי
:נַפְ תָ לִ י

)לו- (כט
!(כט) צִ וָה א_ֹלהֶ יָך עֺזֶ ָך עּוזָ ה אחרי ההתגלות בבשן – חוזר ההתגלות לירושלים
:א_ֹלהִ ים זו פָ עַ לְ תָ ּלָנו
 היציאה היתה.רּוׁש ִ ָלם לְ ָך למקום הקבוע של ההתגלות
ָ ְ(ל) מֵּ הֵּ י ָכלֶָך עַׂ ל י
.זמנית
:יוֹבִ ילו ְמלָכִ ים שָ י

 כו:דברים לג
:אֵ ין כָאֵ ל יְשֺ רון רֹכֵּב ָׁשמַׂ יִ ם בְ עֶ זְ ֶרָך ובְ גַאֲ וָת ֹו ְׁשחָ ִקים
סא:תהלים עח
:ַארת ֹו בְ יַד צָ ר
ְ ְַויִתֵ ן ל ְַשבִ י עֺ זוֹ וְ ִתפ
ח:תהלים קלב
:קומָ ה ה' לִ ְמנוחָ תֶ ָך אַ תָ ה וַׂאֲ רוֹן עֺ זֶָך

(לא) גְ עַ ר חַ יַת קָ נֶה עֲ דַ ת אַ בִ ִירים
בְ עֶ גְ לֵי עַ ִמים ִמ ְת ַרפֵ ס בְ ַרצֵ י כָסֶ ף
:בִ זַר עַ ִמים ְק ָרבוֹת יֶחְ פָ צו
(לב) יֶאתָ יו חַ ְשמַ נִים ִמנִי ִמצְ ָריִם
:כוש תָ ִריץ יָדָ יו לֵאֹלהִ ים
ָארץ ִשירו
ֶ ָ(לג) מַ ְמלְ כוֹת ה
:לֵאֹלהִ ים ז ְַמרו אֲ דֹנָי סֶ לָה
(לד) ָלרֹכֵּ ב בִ ְׁשמֵּ י ְׁשמֵּ י קֶ דֶ ם הֵ ן
:יִתֵ ן בְ קוֹל ֹו קוֹל עֹז
(לה) ְתנו עֹז לֵא_ֹלהִ ים עַ ל
:י ְִש ָראֵ ל גַׂאֲ וָתוֹ וְ עֺזוֹ בַׂ ְשחָ ִקים
(לו) נו ָֹרא א_ֹלהִ ים ִמ ִמ ְקדָ שֶ יָך
אֵ ל י ְִש ָראֵ ל הוא נֹתֵ ן עֹז
:וְ תַ עֲ צֺ מוֹת לָעָ ם בָ רוְך א_ֹלהִ ים

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? T ruly the Lord
will dwell there forever. 18. T he
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.
T he Lord said, I will bring them back
from Bashan, I will bring them back
from the depths of the sea; 24. T hat
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. T hey have seen your processions,
O God; the processions of my God,
my King, in the sanctuary. 26. T he
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. T here 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. T o 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.

36  עמוד, ספר שופטים,בס"ד

' פרק ה- שירת דבורה
Bre ishit 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 T orah on Sinai, the
mountains ran about and
contended with each other, each
claiming: ‘T he T orah shall be
revealed on me.’ T abor came
from Beth Elim and Carmel
from Apamea. T hus 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).
T he 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.

 בר"ר פרשה צט ד"ה.6
)א (תהלים סח

לָמָ ה ְת ַרצְ דון הָ ִרים גַבְ נֺנִים
הָ הָ ר חָ מַ ד א_ֹלהִ ים לְ ִשבְ ת ֹו
' ר- )ַאף ה' י ְִשכֹן ָלנֶצַ ח (יז

,יוסי הגלילי ור' עקיבא
רבי יוסי הגלילי פתר קרא
בהרים בשעה שבא
הקב"ה ליתן תורה בסיני
רצים
ההרים
היו
ומדיינים אלו עם אלו זה
אומר עלי התורה ניתנת
וזה אומר עלי התורה
 תבור בא מבית,ניתנת
,אלים וכרמל מאספמיא
הה"ד (ירמיה מו) חַ י ָאנִי
נְאֺ ם הַ מֶ לְֶך ה' צְ בָ _אוֹת
ְשמ ֹו כִ י כְ תָ בוֹר בֶ הָ ִרים
 זה, ּוכְ כ ְַׂרמֶ ל בַ יָם יָבוֹא
אומר אני נקראתי וזה
 אמר,אומר אני נקראתי
הקב"ה לָמָ ה ְת ַרצְ דון
הָ ִרים וגו' כולכם הרים
 היך,אלא כולכם גבנונים
מד"א (ויקרא כא) א ֹו גִ בֵ ן
 כולכם נעשה,א ֹו דַ ק
על
כוכבים
עבודת
 אבל סיני שלא,ראשיכם
נעשה עבודת כוכבים עליו
(תהלים סח) הָ הָ ר חָ מַ ד
 (שמות,ֹא_ֹלהִ ים לְ ִשבְ תו
, יט) ַוי ֵֶרד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי
אעפ"כ ַאף ה' י ְִשכֹן ָלנֶצַ ח
בבית עולמים

 ספרי דברים פיסקא מ ד"ה רבי שמעון.1
 ספר וסייף ירדו כרוכים מן,רבי אלעזר המודעי אומר
 אם עשיתם את התורה הכתובה, אמר להם, השמים
 ואם לאו הרי אתם לוקים, הרי אתם ניצולים מזה,בזה
 ַו ְיג ֶָרש אֶ ת הָ ָאדָ ם+בראשית ג כד+  היכן פירושו של דבר.בו
ַוי ְַשכֵן ִמקֶ דֶ ם לְ גַן עֵ דֶ ן אֶ ת הַ כְ ֺרבִ ים וְ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב
:הַ ִמ ְתהַ פֶ כֶת לִ ְשמֹר אֶ ת דֶ ֶרְך עֵ ץ הַ חַ יִים
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.

. גמ' מגילה לא. 2
 כל מקום:אמר רבי יוחנן
שאתה מוצא גבורתו של
הקדוש ברוך הוא אתה
מוצא ענוותנותו; דבר זה
ושנוי
בתורה
כתוב
ומשולש
בנביאים
.בכתובים
+'דברים י+ - כתוב בתורה
כִ י ה' א_ֹלהֵ יכֶם הוא
א_ֹלהֵ י הָ א_ֹלהִ ים וַאֲ דֹנֵי
הָ אֲ דֹנִים (הָ אֵ _ל הַ ָגדֹל
 וכתיב, ...)הַ גִ בֹר וְ הַ נו ָֹרא
בתריה עֹשֶ ה ִמ ְשפַ ט יָתוֹם
וְ ַאלְ מָ נָה
ישעיהו+ - שנוי בנביאים
 כִ י כֹה ָאמַ ר ָרם וְ נִשָ א+נ"ז
,'שֹכֵן עַ ד וְ קָ דוֹש ְשמ ֹו וגו
וכתיב בתריה וְ אֶ ת דַ כָא
ַושפַ ל רוחַ (לְ הַ חֲ יוֹת רוח
ְ
ְשפָ לִ ים ולְ הַ חֲ יוֹת לֵב
.)נ ְִדכ ִָאים
משולש בכתובים דכתיב
 סֹּלו ָלרֹכֵב+תהלים ס"ח+
 וכתיב,ֹבָ עֲ ָרבוֹת בְ יָ_ה ְשמו
בתריה אֲ בִ י יְתו ִֹמים וְ דַ יַן
...ַאלְ מָ נוֹת

' תנחומא פרשת במדבר סימן ז ד"ה (ז) וידבר ה.6
 ששה דברים נקראו,(ז) וידבר ה' אל משה במדבר סיני
 הָ הָ ר,לו (תהלים סח) הַ ר א_ֹלהִ ים הַ ר בָ שָ ן הַ ר גַבְ נֺנִים
 הר שישב בו-  הַ ר א_ֹלהִ ים, הר חורב הר סיני,חָ מַ ד
 הַ ר...אלקים בדין שנאמר (שמות כא) ואלה המשפטים
 הר שפסל את כל-  הַ ר גַבְ נֺנִים, הר בא שם הקב"ה- בָ שָ ן
 הר- ההרים כד"א או גבן או דק (ויקרא כא) הָ הָ ר חָ מַ ד
שחמד לישב בו שנא' ( תהלים סח) הָ הָ ר חָ מַ ד א_ֹלהִ ים
 מות יומת הנואף-  שבו נמשכה חרב-  הר חורב,ֹלְ ִשבְ תו
 שבו נשנאו-  הר סיני, מות יומת הרוצח,והנואפת
)העכו"ם להקב"ה ונתן להם אפופסין שנאמר (ישעיה ס
כי הגוים חרב יחרבו א"ר אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן
.חרוב יחרבו שנטלו שם אפופסין

