
 בס"ד 
 

 

א  בראשית פרק א . 1 רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ֶרץ: ק ֱאֹל)א( בְּ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ה ֹתהּו וָֹּבהּו   ים ֵאת ַהשָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ )ב( וְּ

ם:  יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל פְּ ים מְּ רּוַח ֱאֹלהִׁ הֹום וְּ ֵני תְּ ֹחֶשְך ַעל פְּ  .... וְּ

ר יֹום ַלֹחֶדש ַביֹום    בראשית פרק ז. 2 שָּ ה עָּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ ַחֵיי ֹנַח ַבֹחֶדש ַהֵשנִׁ נָּה לְּ ַנת ֵשש ֵמאֹות שָּ שְּ )יא( בִׁ

חּו:  תָּ פְּ ַמיִׁם נִׁ ה ַוֲאֻרֹבת ַהשָּ הֹום ַרבָּ ֹנת תְּ יְּ ל ַמעְּ עּו כָּ קְּ בְּ  ַהֶזה נִׁ

יִׁ   בראשית פרק מט. 3 ת ֲעֵלי עָּ ת יֹוֵסף ֵבן ֹפרָּ יָך  )כב( ֵבן ֹפרָּ בִׁ ה ֲעֵלי שּור:...)כה( ֵמֵאל אָּ ֲעדָּ נֹות צָּ ן בָּ

ַחם:  ם וָּרָּ ַדיִׁ ֹכת שָּ רְּ ַחת בִׁ הֹום ֹרֶבֶצת תָּ ֹכת תְּ רְּ ל בִׁ ם ֵמעָּ ַמיִׁ ֹכת שָּ רְּ ֶכךָּ בִׁ רְּ יבָּ ֵאת ַשַדי וִׁ ֶרךָּ וְּ זְּ ַיעְּ  וְּ

ם מִׁ   דברים פרק לג.  4 ַמיִׁ ֶמֶגד שָּ צֹו מִׁ ֹבֶרֶכת ה' ַארְּ ַמר מְּ יֹוֵסף אָּ ַחת: )יג( ּולְּ הֹום ֹרֶבֶצת תָּ תְּ ל ּומִׁ  טָּ

ברכות תהום רובצת תחת, וכן אמר משה "מבורכת    רד"ק בראשית פרשת ויחי פרק מט פסוק כה. 5

ה' ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רובצת תחת". ואמר על המים שהם בבטן הארץ כאלו הם רובצים  

תהיה מלוחלחת מהמים שתחת  עד בא עתם ויצאו, או על ידי אדם או על ידי מטר השמים, שארצו 

 הארץ עד שלא תהיה יבשת לאחד מן העשבים והעצים שיצמחו בה אפילו בעת שלא ירד הגשם: 

ים    תהלים פרק קד. 6 רִׁ יתֹו ַעל הָּ סִׁ בּוש כִׁ הֹום ַכלְּ ם וֶָּעד: )ו( תְּ מֹוט עֹולָּ כֹוֶניהָּ ַבל תִׁ )ה( יַָּסד ֶאֶרץ ַעל מְּ

ם:  יִׁ דּו מָּ  ַיַעמְּ

אּו ֶשֶנֱאַמר ַחמּוֵקי   סוכה מט. . 7 רְּ בְּ ית נִׁ ֵראשִׁ ֵמי בְּ ֵשֶשת יְּ ין מִׁ יתִׁ נָּן שִׁ י יֹוחָּ ַמר ַרבִׁ נָּה אָּ ה ַבר ַבר חָּ ַמר ַרבָּ אָּ

יֹו  ין וְּ לִׁ חֹולְּ ים ֶשמְּ אִׁ מֹו ֲחלָּ ין כְּ יתִׁ ְך ֵאלּו ַהשִׁ ֵרַכיִׁ ן ֲחמּוֵקי יְּ ֵדי ׇאמָּ ים ַמֲעֵשה יְּ אִׁ מֹו ֲחלָּ ְך כְּ ֵרַכיִׁ ין ַעדיְּ דִׁ הֹום   רְּ ַהתְּ

ֵראשִׁ  ֵעאל בְּ מָּ י יִׁשְּ ֵבי ַרבִׁ נָּא דְּ רּוְך הּוא תָּ דֹוש בָּ נּותֹו ֶשל ַהקָּ ֵדי אּומָּ ן זֹו ַמֲעֵשה יְּ ֵדי ׇאמָּ ֵרי  ַמֲעֵשה יְּ יקְּ ית ַאל תִׁ

ין ַעד תְּ  דִׁ יֹורְּ ין וְּ לִׁ חֹולָּ ין מְּ יתִׁ י יֹוֵסי אֹוֵמר שִׁ יָּא ַרבִׁ ית ַתנְּ א שִׁ רָּ א בָּ ית ֶאלָּ ֵראשִׁ י  בְּ ידִׁ ידִׁ ה נָּא לִׁ ירָּ שִׁ הֹום ֶשֶנֱאַמר אָּ

ֵעהּו שֹוֵרק ַויִׁ  טָּ ֵלהּו ַויִׁ ַסקְּ ֵקהּו ַויְּ ַעזְּ ֶמן ַויְּ ֶקֶרן ֶבן שָּ י בְּ ידִׁ ידִׁ יָּה לִׁ מֹו ֶכֶרם הָּ ַכרְּ י לְּ יַרת דֹודִׁ ַגם  שִׁ תֹוכֹו וְּ ל בְּ דָּ גְּ ֶבן מִׁ

דָּ  קְּ ֵעהּו שֹוֵרק ֶזה ֵבית ַהמִׁ טָּ ֵצב בֹו ַויִׁ ין ֶיֶקב חָּ יתִׁ ֵצב בֹו ֵאלּו ַהשִׁ ַגם ֶיֶקב חָּ ֵבַח וְּ זְּ תֹוכֹו ֶזה מִׁ ל בְּ דָּ גְּ ֶבן מִׁ  ש ַויִׁ

יו: שמואל ב פרק ז  .  8 בָּ ל ֹאיְּ כָּ יב מִׁ בִׁ סָּ יַח לֹו מִׁ ֵביתֹו ַוה' ֵהנִׁ י יַָּשב ַהֶמֶלְך בְּ י כִׁ הִׁ )ב( ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל   )א( ַויְּ

י   ֹנכִׁ ֵאה נָּא אָּ יא רְּ ן ַהנָּבִׁ ה: נָּתָּ יעָּ רִׁ תֹוְך ַהיְּ ים ֹיֵשב בְּ ֱאֹלהִׁ ים ַוֲארֹון הָּ זִׁ ֵבית ֲארָּ ן ֶאל ַהֶמֶלְך   יֹוֵשב בְּ )ג( ַויֹאֶמר נָּתָּ

ן ֵלאֹמר:.. )יב ַבר ה' ֶאל נָּתָּ י דְּ הִׁ ה ַההּוא ַויְּ לָּ י ַבַליְּ הִׁ ְך: )ד( ַויְּ מָּ י ה' עִׁ ָך ֵלְך ֲעֵשה כִׁ בְּ בָּ לְּ אּו  ֹכל ֲאֶשר בִׁ לְּ מְּ י יִׁ ( כִׁ

תֹו: )יג( הּו יֶָּמיָך  ַלכְּ י ֶאת ַממְּ יֹנתִׁ ֵמֶעיָך ַוֲהכִׁ ֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶשר ֵיֵצא מִׁ י ֶאת ַזרְּ יֹמתִׁ תָּ ֶאת ֲאֹבֶתיָך ַוֲהקִׁ ַכבְּ שָּ א  וְּ

ם:  תֹו ַעד עֹולָּ ַלכְּ ֵסא ַממְּ י ֶאת כִׁ תִׁ ֹכַננְּ י וְּ מִׁ שְּ ֶנה ַביִׁת לִׁ בְּ  יִׁ

ֹל  דברי הימים א פרק כב.  9 שְּ יד לִׁ וִׁ ֵשם ה'  )ז( ַויֹאֶמר דָּ ת לְּ נֹות ַביִׁ בְּ י לִׁ בִׁ בָּ ם לְּ יָּה עִׁ י הָּ י ֲאנִׁ נִׁ ֹמה בנו בְּ

י דָּ קֱאֹל  י כִׁ מִׁ שְּ ת לִׁ ֶנה ַביִׁ בְּ יתָּ לֹא תִׁ שִׁ ֹדלֹות עָּ מֹות גְּ חָּ לְּ תָּ ּומִׁ ַפכְּ ֹרב שָּ ם לָּ ַבר ה' ֵלאֹמר דָּ ַלי דְּ י עָּ הִׁ ים  י: )ח( ַויְּ מִׁ

ֵנה ֵבן  נָּי: )ט( הִׁ פָּ ה לְּ צָּ תָּ ַארְּ ַפכְּ ים שָּ י  ַרבִׁ יב כִׁ בִׁ סָּ יו מִׁ בָּ ל אֹויְּ כָּ י לֹו מִׁ חֹותִׁ ה ַוֲהנִׁ נּוחָּ יש מְּ ֶיה אִׁ הְּ ְך הּוא יִׁ ד לָּ נֹולָּ

ֶיה לִׁ  הְּ י וְּהּוא יִׁ מִׁ שְּ ת לִׁ ֶנה ַביִׁ בְּ יו: )י( הּוא יִׁ יָּמָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ לֹום וֶָּשֶקט ֶאֵתן ַעל יִׁ שָּ מֹו וְּ ֶיה שְּ הְּ ֹלֹמה יִׁ י לֹו  שְּ ֵבן ַוֲאנִׁ י לְּ

י כִׁ  ינֹותִׁ ב ַוֲהכִׁ אָּ יתָּ ֵבית ה'  לְּ נִׁ תָּ ּובָּ ַלחְּ צְּ הִׁ ְך וְּ מָּ י ה' עִׁ הִׁ י יְּ נִׁ ה בְּ ם: )יא( ַעתָּ ֵאל ַעד  עֹולָּ רָּ שְּ כּותֹו ַעל יִׁ ֵסא ַמלְּ

ֶליָך:  ֶבר עָּ  ֱאֹלֶהיָך ַכֲאֶשר דִׁ

 :חמש עשרה מעלות סוכה נג. . 10

מעלות  אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוי קמסדר אגדתא קמיה א"ל שמיע לך הני חמש עשרה 
כנגד מי אמרם דוד א"ל הכי אמר רבי יוחנן בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא  

אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן אי הכי חמש עשרה מעלות יורדות מיבעי ליה אמר ליה הואיל  
י  ואדכרתן )מלתא( הכי אתמר בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא אמר דוד מ 

 איכא דידע אי שרי למכתב שם

אחספא ונשדיה בתהומא ומנח ליכא דקאמר ליה מידי אמר דוד כל דידע למימר ואינו אומר יחנק  

בגרונו נשא אחיתופל ק"ו בעצמו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב  

יה שרי כתב שם  בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה אמר ל 

אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי כי חזי דנחית טובא אמר כמה דמידלי טפי  

מירטב עלמא אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר אלפי גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי אמר  

יא ההוא  עולא ש"מ סומכא דארעא אלפי גרמידי והא חזינן דכרינן פורתא ונפקי מיא אמר רב משרש

 :מסולמא דפרת



 בס"ד 
 

 

בשעה שבא דוד לחפור תימליוסים של בית המקדש חפר חמש    סנהדרין פרק י תלמוד ירושלמי. 11

עשר מאוין דאמין ולא אשכח תהומא ובסופא אשכח חד עציץ ובעא מירמיתיה. א"ל לית את יכיל א"ל  

למה א"ל דנא הכא כביש על תהומא. א"ל ומן אימת את הכא א"ל מן שעתא דאשמע רחמנא קליה  

א ושקיעת ואנא יהיב הכא כביש על תהומא אף על גב כן  בסיני ]שמות כ ב[ אנכי ה' אלהיך רעדת ארע

לא שמע ליה כיון דרימיה סליק תהומא ובעא מטפא עלמא. והוה אחיתופל קאים תמן אמר כדין דוד  

מתחנק ואנא מליך. אמר דוד מאן דחכם דידע מקימתיה ולא מקים ליה ייא סופיה מתחנק. אמר מה  

ים קכ א[ שיר המעלות שיר למאה עולות על כל מאה  דאמר ואוקמיה התחיל דוד אומר שירה ]תהיל

 אמה היה אומר שירה אף על גב כן הוה סופה מתחנקה.  

ד א  תהלים קכד . 12 וִׁ דָּ יר ַהַמֲעלֹות, לְּ נּו  :שִׁ יָּה לָּ ֵאל-יֹאַמר -לּוֵלי ה', ֶשהָּ רָּ שְּ נּו ב  .נָּא, יִׁ יָּה לָּ - לּוֵלי ה', ֶשהָּ

ם בְּ  דָּ ֵלינּו אָּ י ג .קּום עָּ עּונּו ֲאַזי, ַחיִׁ לָּ נּו - ם בְּ ם בָּ פּונּו  ד .ַבֲחרֹות ַאפָּ טָּ ם שְּ ַבר ַעל -ֲאַזי, ַהַמיִׁ ה, עָּ לָּ - ַנחְּ

ֵשנּונַ  ַבר ַעל  ה .פְּ ֵשנּו -ֲאַזי, עָּ ים -ַנפְּ ם, ַהֵזידֹונִׁ רּוְך ה'  ו  .ַהַמיִׁ ֵניֶהם  - בָּ שִׁ נָּנּו ֶטֶרף, לְּ תָּ ֵשנּו  ז  .ֶשלֹא נְּ   -ַנפְּ

פַ  ה, מִׁ טָּ לְּ מְּ פֹור נִׁ צִׁ יםכְּ שִׁ נּו :ח יֹוקְּ טְּ לָּ מְּ נּו נִׁ ר, ַוֲאַנחְּ בָּ שְּ ֵשם ה'   ח  .ַהַפח נִׁ ֵרנּו, בְּ ֶרץ  -ֶעזְּ ַמיִׁם וָּאָּ  ֹעֵשה, שָּ

ד  א בתהילים קכ. 13 וִׁ דָּ יר ַהַמֲעלֹות לְּ י ֵבית ה' ֵנֵלְך שִׁ ים לִׁ רִׁ ֹאמְּ י בְּ תִׁ ַמחְּ ְך   ב  .שָּ ַריִׁ עָּ שְּ ֵלינּו בִׁ יּו ַרגְּ דֹות הָּ ֹעמְּ

 ִׁ לָּ רּושָּ ִׁ  ג .ם יְּ ַל רּושָּ ויְּ דָּ ּה ַיחְּ ה לָּ רָּ יר ֶשֻחבְּ עִׁ נּויָּה כְּ ֹהדֹות   ד.ם ַהבְּ ֵאל לְּ רָּ שְּ יִׁ ֵטי יָּּה ֵעדּות לְּ בְּ ים שִׁ טִׁ בָּ לּו שְּ ם עָּ ֶששָּ

ֵשם ה וִׁד ה .'לְּ ֵבית דָּ אֹות לְּ סְּ ט כִׁ פָּ שְּ מִׁ אֹות לְּ סְּ בּו כִׁ ה יָּשְּ מָּ י שָּ רּושָּ  ו .כִׁ לֹום יְּ ִׁ ַשֲאלּו שְּ ְךלָּ יִׁ יּו ֹאֲהבָּ לָּ שְּ י   ז .ם יִׁ הִׁ יְּ

ְך יִׁ נֹותָּ מְּ ַארְּ וָּה בְּ ֵחיֵלְך ַשלְּ לֹום בְּ ְך ח  .שָּ לֹום בָּ ה נָּא שָּ רָּ י ֲאַדבְּ ֵרעָּ ַמַען ַאַחי וְּ ַמַען ֵבית ה' ֱאֹלֵהינּו   ט .לְּ לְּ

ך  ה טֹוב לָּ שָּ  ֲאַבקְּ

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"?  אמר ר' יהושע בן לוי: מאי דכתיב "שיר המעלות לדוד,    מכות י.. 14
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, שמעתי בני אדם שהיו אומרים, מתי ימות זקן זה,  

 : ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל, ושמחתי

אמר    -דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבושו    ל.שבת .  15

ד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מחול לי על אותו עון! אמר לו: מחול לך. אמר לו: עשה  דו

עמי אות בחיי! אמר לו: בחייך איני מודיע, בחיי שלמה בנך אני מודיע. כשבנה שלמה את בית המקדש  

ות  ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים, דבקו שערים זה בזה. אמר שלמה עשרים וארבעה רננ

ולא נענה. פתח ואמר: שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד, רהטו בתריה  

למיבלעיה, אמרו: מי הוא זה מלך הכבוד? אמר להו: ה' עזוז וגבור. חזר ואמר: שאו שערים ראשיכם  

נה.  ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה ולא נע

מיד נענה. באותה שעה נהפכו  -כיון שאמר ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך  

 פני כל שונאי דוד כשולי קדירה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עון. 


