בס"ד
אשית בָּ ָּרא אֱ ֹלקים אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁם וְּאֵ ת הָּ אָּ ֶרץ( :ב) וְּהָּ אָּ ֶרץ הָּ י ְָּּתה תֹהּו ָּובֹהּו
 .1בראשית פרק א (א) ְּב ֵר ִׁ
ֹלהים ְּמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְּפנֵי הַ מָּ יִׁם....:
וְּחֹ ֶשְך עַ ל ְּפנֵי ְּתהֹום וְּרּוחַ אֱ ִׁ
 .2בראשית פרק ז (יא) ִׁב ְּשנַת ֵשש מֵ אֹות ָּשנָּה ְּלחַ יֵי נֹחַ בַ חֹ ֶדש הַ ֵשנִׁי ְּב ִׁש ְּבעָּ ה עָּ ָּשר יֹום לַ חֹ ֶדש בַ יֹום
הַ זֶה נ ְִּׁב ְּקעּו כָּל מַ עְּ ְּינֹת ְּתהֹום ַרבָּ ה וַאֲ רֻ בֹת הַ ָּשמַ יִׁם נ ְִּׁפ ָּתחּו:
 .3בראשית פרק מט (כב) בֵ ן פ ָֹּרת יֹוסֵ ף בֵ ן פ ָֹּרת עֲלֵ י עָּ ִׁין בָּ נֹות צָּ ע ֲָּדה עֲלֵ י שּור(...:כה) מֵ אֵ ל אָּ ִׁביָך
ְּויַעְּ זְּ ֶר ָּך וְּאֵ ת ַש ַדי וִׁיבָּ ְּר ֶכ ָּך ִׁב ְּרכֹת ָּשמַ יִׁם מֵ עָּ ל ִׁב ְּרכֹת ְּתהֹום רֹבֶ צֶת ָּתחַ ת ִׁב ְּרכֹת ָּש ַדיִׁם ו ָָּּרחַ ם:
ּומ ְּתהֹום רֹבֶ צֶ ת ָּתחַ ת:
ּוליֹוסֵ ף אָּ מַ ר ְּמב ֶֹרכֶת ה' אַ ְּרצֹו ִׁממֶ גֶד ָּשמַ יִׁם ִׁמטָּ ל ִׁ
 .4דברים פרק לג (יג) ְּ
 .5רד"ק בראשית פרשת ויחי פרק מט פסוק כה ברכות תהום רובצת תחת ,וכן אמר משה "מבורכת
ה' ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רובצת תחת" .ואמר על המים שהם בבטן הארץ כאלו הם רובצים
עד בא עתם ויצאו ,או על ידי אדם או על ידי מטר השמים ,שארצו תהיה מלוחלחת מהמים שתחת
הארץ עד שלא תהיה יבשת לאחד מן העשבים והעצים שיצמחו בה אפילו בעת שלא ירד הגשם:
 .6תהלים פרק קד (ה) יָּסַ ד אֶ ֶרץ עַ ל ְּמכֹונֶיהָּ בַ ל ִׁתמֹוט עֹולָּ ם וָּעֶ ד( :ו) ְּתהֹום כ ְַּלבּוש כִׁ ִׁסיתֹו עַ ל הָּ ִׁרים
יַעַ ְּמדּו מָּ יִׁם:
מּוקי
אשית נ ְִּׁב ְּראּו ֶשנֶאֱ מַ ר חַ ֵ
יתין ִׁמ ֵש ֶשת יְּמֵ י ְּב ֵר ִׁ
 .7סוכה מט .אָּ מַ ר ַרבָּ ה בַ ר בַ ר חָּ נָּה אָּ מַ ר ַר ִׁבי יֹוחָּ נָּן ִׁש ִׁ
חֹול ִׁלין וְּיֹו ְּר ִׁדין עַ ד הַ ְּתהֹום
יתין כְּ מֹו חֲ לָּ ִׁאים ֶש ְּמ ְּ
מּוקי י ְֵּר ַכיְִׁך אֵ לּו הַ ִׁש ִׁ
ֲשה י ְֵּדי אׇ מָּ ן חֲ ֵ
י ְֵּר ַכיְִׁך כְּ מֹו חֲ לָּ ִׁאים מַ ע ֵ
יק ֵרי
אשית אַ ל ִׁת ְּ
ֲשה י ְֵּדי אּומָּ נּותֹו ֶשל הַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא ָּתנָּא ְּדבֵ י ַר ִׁבי י ְִּׁשמָּ עֵ אל ְּב ֵר ִׁ
ֲשה י ְֵּדי אׇ מָּ ן זֹו מַ ע ֵ
מַ ע ֵ
ְּיֹור ִׁדין עַ ד ְּתהֹום ֶשנֶאֱ מַ ר אָּ ִׁש ָּירה נָּא ִׁל ִׁיד ִׁידי
יתין ְּמחֹולָּ ִׁלין ו ְּ
אשית אֶ לָּ א בָּ ָּרא ִׁשית ַת ְּניָּא ַר ִׁבי יֹוסֵ י אֹומֵ ר ִׁש ִׁ
ְּב ֵר ִׁ
שֹורק וַיִׁ בֶ ן ִׁמגְּ ָּדל ְּבתֹוכֹו ְּוגַם
דֹודי ְּלכ ְַּרמֹו כ ֶֶרם הָּ יָּה ִׁל ִׁיד ִׁידי ְּב ֶק ֶרן בֶ ן ָּשמֶ ן ַויְּעַ זְּ ֵקהּו ַויְּסַ ְּקלֵ הּו וַיִׁ טָּ עֵ הּו ֵ
ִׁש ַירת ִׁ
יתין
שֹורק זֶה בֵ ית הַ ִׁמ ְּק ָּד ש וַיִׁ בֶ ן ִׁמגְּ ָּדל ְּבתֹוכֹו זֶה ִׁמזְּ בֵ חַ ְּוגַם י ֶֶקב חָּ צֵב בֹו אֵ לּו הַ ִׁש ִׁ
י ֶֶקב חָּ צֵ ב בֹו וַיִׁ טָּ עֵ הּו ֵ
 .8שמואל ב פרק ז (א) ַוי ְִּׁהי כִׁ י י ַָּשב הַ מֶ לֶ ְך ְּבבֵ יתֹו וַה' הֵ נִׁיחַ לֹו ִׁמסָּ ִׁביב ִׁמכָּל ֹאיְּבָּ יו( :ב) ַוי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך אֶ ל
ֹלהים יֹ ֵשב ְּבתֹוְך הַ י ְִּׁריעָּ ה( :ג) ַוי ֹאמֶ ר נ ָָּּתן אֶ ל הַ מֶ לֶ ְך
יֹושב ְּבבֵ ית אֲ ָּרזִׁ ים וַאֲ רֹון הָּ אֱ ִׁ
נ ָָּּתן הַ נ ִָּׁביא ְּראֵ ה נָּא אָּ נֹכִׁ י ֵ
ֲשה כִׁ י ה' עִׁ מָּ ְך( :ד) ַוי ְִּׁהי בַ לַ יְּלָּ ה הַ הּוא ַוי ְִּׁהי ְּדבַ ר ה' אֶ ל נ ָָּּתן לֵ אמֹר( ..:יב) כִׁ י י ְִּׁמ ְּלאּו
כֹל אֲ ֶשר ִׁב ְּלבָּ ְּבָך לֵ ְך ע ֵ
ְּשכ ְַּב ָּת אֶ ת אֲ ב ֶֹתיָך וַהֲ ִׁקימ ִֹׁתי אֶ ת ז ְַּרעֲָך אַ חֲ ֶריָך אֲ ֶשר יֵצֵא ִׁממֵ עֶ יָך וַהֲ כִׁ ינ ִֹׁתי אֶ ת מַ ְּמלַ כְּ תֹו( :יג) הּוא
יָּמֶ יָך ו ָּ
י ְִּׁבנֶה בַ יִׁת ִׁל ְּש ִׁמי ְּו ֹכ ַננ ְִּׁתי אֶ ת כִׁ סֵ א מַ ְּמלַ כְּ תֹו עַ ד עֹולָּ ם:
 .9דברי הימים א פרק כב (ז) ַוי ֹאמֶ ר ָּדוִׁיד ִׁל ְּשֹלמֹה בנו ְּבנִׁי אֲ ִׁני הָּ יָּה עִׁ ם ְּלבָּ ִׁבי ִׁל ְּבנֹות בַ יִׁת ְּל ֵשם ה'
ית ל ֹא ִׁת ְּבנֶה בַ יִׁת ִׁל ְּש ִׁמי כִׁ י ָּד ִׁמים
ּומ ְּלחָּ מֹות גְּ דֹלֹות עָּ ִׁש ָּ
אֱ ֹלק י( :ח) ַוי ְִּׁהי עָּ לַ י ְּדבַ ר ה' לֵ אמֹר ָּדם לָּ רֹב ָּשפַ כְּ ָּת ִׁ
ִׁחֹותי לֹו ִׁמכָּל אֹויְּבָּ יו ִׁמסָּ ִׁביב כִׁ י
ַר ִׁבים ָּשפַ כְּ ָּת אַ ְּרצָּ ה ְּלפָּ נָּי( :ט) ִׁהנֵה בֵ ן נֹולָּ ד לָּ ְך הּוא י ְִּׁהיֶה ִׁאיש ְּמנּוחָּ ה וַהֲ נ ִׁ
ְּשלֹום ו ֶָּש ֶקט אֶ ֵתן עַ ל י ְִּׁש ָּראֵ ל ְּביָּמָּ יו( :י) הּוא י ְִּׁבנֶה בַ יִׁת ִׁל ְּש ִׁמי וְּהּוא י ְִּׁהיֶה ִׁלי ְּלבֵ ן וַאֲ נִׁי לֹו
ְּשֹלמֹה י ְִּׁהיֶה ְּשמֹו ו ָּ
ית בֵ ית ה'
ינֹותי כִׁ סֵ א מַ ְּלכּותֹו עַ ל י ְִּׁש ָּראֵ ל עַ ד עֹולָּ ם( :יא) עַ ָּתה ְּבנִׁי י ְִּׁהי ה' עִׁ מָּ ְך ו ְִּׁהצְּ לַ ְּח ָּת ּובָּ ִׁנ ָּ
ְּלאָּ ב וַהֲ כִׁ ִׁ
אֱ ֹלהֶ יָך כַאֲ ֶשר ִׁדבֶ ר עָּ לֶ יָך:
 .10סוכה נג .חמש עשרה מעלות:
אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוי קמסדר אגדתא קמיה א"ל שמיע לך הני חמש עשרה מעלות
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
ואדכרתן (מלתא) הכי אתמר בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא אמר דוד מי
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
בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה אמר ליה שרי כתב שם
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
עולא ש"מ סומכא דארעא אלפי גרמידי והא חזינן דכרינן פורתא ונפקי מיא אמר רב משרשיא ההוא
מסולמא דפרת:

בס"ד
 .11תלמוד ירושלמי סנהדרין פרק י בשעה שבא דוד לחפור תימליוסים של בית המקדש חפר חמש
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
בסיני [שמות כ ב] אנכי ה' אלהיך רעדת ארעא ושקיעת ואנא יהיב הכא כביש על תהומא אף על גב כן
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
דאמר ואוקמיה התחיל דוד אומר שירה [תהילים קכ א] שיר המעלות שיר למאה עולות על כל מאה
אמה היה אומר שירה אף על גב כן הוה סופה מתחנקה.
 .12תהלים קכד א ִׁשיר הַ מַ עֲלֹותְּ ,ל ָּדוִׁד :לּולֵ י ה'ֶ ,שהָּ יָּה לָּ נּו  -י ֹאמַ ר-נָּא ,י ְִּׁש ָּראֵ ל .ב לּולֵ י ה'ֶ ,שהָּ יָּה לָּ נּו-
ְּבקּום עָּ לֵ ינּו אָּ ָּדם .ג אֲ זַי ,חַ יִׁ ים ְּבלָּ עּונּו  -בַ חֲ רֹות אַ פָּ ם בָּ נּו .ד אֲ זַי ,הַ מַ יִׁם ְּשטָּ פּונּו  -נ ְַּחלָּ ה ,עָּ בַ ר עַ ל-
ְּתנָּנּו טֶ ֶרףְּ ,ל ִׁשנֵיהֶ ם .ז נ ְַּפ ֵשנּו -
ַנ ְּפ ֵשנּו .ה אֲ זַי ,עָּ בַ ר עַ ל-נ ְַּפ ֵשנּו  -הַ מַ יִׁם ,הַ זֵידֹונִׁים .ו בָּ רּוְך ה' ֶ -של ֹא נ ָּ
ֹשהָּ ,שמַ יִׁם וָּאָּ ֶרץ
יֹוק ִׁשים :הַ פַ ח נ ְִּׁשבָּ ר ,וַאֲ נ ְַּחנּו נ ְִּׁמלָּ ְּטנּו .ח עֶ זְּ ֵרנּוְּ ,ב ֵשם ה'  -ע ֵ
כְּ צִׁ פֹור נ ְִּׁמ ְּלטָּ הִׁ ,מפַ ח ְּ
 .13תהילים קכב א ִׁשיר הַ מַ עֲלֹות ְּל ָּדוִׁד ָּשמַ ְּח ִׁתי ְּבא ְֹּמ ִׁרים ִׁלי בֵ ית ה' נֵלֵ ְך .ב ע ְֹּמדֹות הָּ יּו ַרגְּ לֵ ינּו ִׁב ְּשעָּ ַריְִׁך
ְּרּושלַ ִׁם הַ ְּבנּויָּה כְּ עִׁ יר ֶשחֻ ְּב ָּרה לָּ ּה י ְַּח ָּדו.ד ֶש ָּשם עָּ לּו ְּשבָּ ִׁטים ִׁש ְּבטֵ י יָּּה עֵ דּות ְּלי ְִּׁש ָּראֵ ל ְּלהֹ דֹות
ְּרּושלָּ ִׁם .ג י ָּ
י ָּ
ְּרּושלָּ ִׁם י ְִּׁשלָּ יּו אֹהֲ בָּ יְִׁך .ז י ְִּׁהי
ְּל ֵשם ה '.ה כִׁ י ָּשמָּ ה י ְָּּשבּו כִׁ ְּסאֹות ְּל ִׁמ ְּשפָּ ט כִׁ ְּסאֹות ְּלבֵ ית ָּדוִׁד .ו ַשאֲ לּו ְּשלֹום י ָּ
נֹותיְִׁך .ח ְּלמַ עַ ן אַ חַ י ו ְֵּרעָּ י אֲ ַד ְּב ָּרה נָּא ָּשלֹום בָּ ְך .ט ְּלמַ עַ ן בֵ ית ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
ָּשלֹום ְּבחֵ ילֵ ְך ַש ְּלוָּה ְּבאַ ְּר ְּמ ָּ
אֲ בַ ְּק ָּשה טֹוב לָּ ך
 .14מכות י .אמר ר' יהושע בן לוי :מאי דכתיב "שיר המעלות לדוד ,שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"?
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:
 .15שבת ל .דאמר רב יהודה אמר רב :מאי דכתיב עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבושו  -אמר
דו ד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,מחול לי על אותו עון! אמר לו :מחול לך .אמר לו :עשה
עמי אות בחיי! אמר לו :בחייך איני מודיע ,בחיי שלמה בנך אני מודיע .כשבנה שלמה את בית המקדש
ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים ,דבקו שערים זה בזה .אמר שלמה עשרים וארבעה רננות
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
ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד .מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה ולא נענה.
כיון שאמר ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך  -מיד נענה .באותה שעה נהפכו
פני כל שונאי דוד כשולי קדירה ,וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עון.

