
ם ִּכיֵמי  מלאכי פרק ג: )ד( ְוָעְרָבה ַלה’ ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִ
עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות ... )יט( ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור 
ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא 
ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ֹלא  ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף: )כ( ְוָזְרָחה 
ִויָצאֶתם  ִּבְכָנֶפיָה  ּוַמְרֵּפא  ְצָדָקה  ֶׁשֶמׁש  ְׁשִמי  ִיְרֵאי  ָלֶכם 
ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק: )כא( ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר 
ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות: 
ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל  ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר  )כב( 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים: )כג( ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת 
ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה’ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא: )כד( ְוֵהִׁשיב 
ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם ֶּפן ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי 

ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם:

ְיָדעּוָך  הגדה של פסח:  ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא 
ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך  ֹלא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאת  ַיֲעקֹב 
ְוֶאת  ָנֵוהּו ֵהַׁשמּו. ְׁשפְֹך  ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִׂשיֵגם. 

ִּתְרדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ה': 

ֵמֶאֶרץ  ּוָבַרח  ֵאִלָּיהּו  ָעַמד  כט:  פרק  אליעזר,  דרבי  פרקי 
ַוּיֹאַכל  "ַוָּיָקם  ח(  יט,  )מלכים-א  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוִנְמַלט,  ִיְׂשָרֵאל 
ְּלָך  "ַמה  לֹו  ְוָאַמר  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָעָליו  ִנְגָלה  ַוִּיְׁשֶּתה". 
פֹה ֵאִלָּיהּו" )שם, פסוק ט(. ָאַמר לֹו "ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַלה’ ֱאֹלֵהי 
ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שם פסוק י(. ָאַמר לֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלעֹוָלם ַאָּתה ְמַקֵּנא... ְוָכאן ַאָּתה ְמַקֵּנא!? 
רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה  ַעד  ִמיָלה  ְּבִרית  עֹוִׂשין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵאין  ַחֶּייָך, 
ָּכבֹוד  מֹוַׁשב  עֹוִׂשין  ֶׁשִּיְהיּו  ֲחָכִמים  ִהְתִקינּו  ִמָּכאן  ְּבֵעיֶניָך. 
ַהְּבִרית  "ּוַמְלַאְך  א(  ג,  )מלאכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּבִרית,  ְלַמְלַאְך 

ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהֵּנה ָבא". 

סעיף  רסה  סימן  מילה  הלכות  דעה  יורה  ערוך  שולחן 

הברית,  מלאך  שנקרא  לאליהו,  כסא  לעשות  נוהגין  יא: 
וכשמניחו יאמר בפיו שהוא כסא אליהו. 

ָזכּור  ִביא  ַהָנּ הּו  ֵאִלָיּ ל  ֶשׁ א  ֵסּ ַהִכּ ֶזה  המילה:  ברית  מטקס 
ֲאדָֹני,  ִליׁשּוָעְתָך  י  ְרִתּ ַבּ ִשׂ ֲאדָֹני,  יִתי  ִקִוּ ִליׁשּוָעְתָך  ַלּטֹוב. 
ְלָפֶניך,  ָך  ְלּ ֶשׁ ה  ִהֵנּ ִרית,  ַהְבּ ַמְלַאְך  הּו  ֵאִלָיּ ָעִשׂיִתי.  ּוִמְצֹוֶתיָך 

ֲעמֹוד ַעל ְיִמיִני ְוָסְמֵכִני.

שבחי הבעש"ט: "אחרי זה גזר עליו שיסע ... שילך לכת 
דקהילה,  הרב  וגם  בעיר  היו  אשר  הגדולים  החסידים 
ויאמר בזו הלשון: הנה יש אור גדול בסביבות קהילתכם, 
מהראוי שתלכו אחריו להביאו העיר. וכששמעו הדברים 
האלה כל החסידים וגם הרב, נגמר בדעת כולם כי הבעל-
שהיה  הפליאות  כל  על  ונזכרו  האיש,  זה  הוא  שם-טוב 
להם עליו שעתה הכל טוב וישר. והלכו כולם לכפר שלו 
לבקש אותו שיבוא העיר. והבעל-שם-טוב ראה מקודם 
ונסע לעיר והם יצאו לקראתו. וכשפגעו זה בזה ירדו כולם 
למקום אחד ועשו ביער כיסא מענפי אילנות והושיבוהו 
אמר  והבעל-שם-טוב  עליהם  לרב  אותו  וקבלו  עליהם 

לפניהם דברי תורה".

תהלים פרק מז: )ט( ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל 
ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו:

ישעיהו פרק ו: )א( ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו ָוֶאְרֶאה ֶאת 
ַהֵהיָכל:  ְמֵלִאים ֶאת  ְוׁשּוָליו  ְוִנָּׂשא  ָרם  ִּכֵּסא  ַעל  יֵֹׁשב  ֲאדָֹני 
)ב( ְׂשָרִפים עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד 
ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף: 
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה’ ְצָבאֹות  )ג( 

ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו:

רֹאָׁשם  ַעל  ֲאֶׁשר  ָלָרִקיַע  ּוִמַּמַעל  )כו(  א:  פרק  יחזקאל 
ְּדמּות  ַהִּכֵּסא  ְּדמּות  ְוַעל  ִּכֵּסא  ְּדמּות  ַסִּפיר  ֶאֶבן  ְּכַמְרֵאה 
ַחְׁשַמל  ְּכֵעין  ָוֵאֶרא  )כז(  ִמְלָמְעָלה:  ָעָליו  ָאָדם  ְּכַמְרֵאה 
ּוְלָמְעָלה  ָמְתָניו  ִמַּמְרֵאה  ָסִביב  ָלּה  ֵּבית  ֵאׁש  ְּכַמְרֵאה 
ּוִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמָּטה ָרִאיִתי ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְונַֹגּה לֹו ָסִביב: 
ֵּכן  ַהֶּגֶׁשם  ְּביֹום  ֶבָעָנן  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֶּקֶׁשת  ְּכַמְרֵאה  )כח( 

ַמְרֵאה ַהּנַֹגּה ָסִביב...:

מדרשים,  אוצר  אייזנשטיין,  )י"ד  ההיכלות  מספרות 
עמוד 108 ואילך(: כמה כסאות יש לו לקב"ה, יש לו כסא 
נכון שנאמר" נכון כסאך מאז", יש לו כסא צדק ומשפט 
חסד  כסא  לו  יש  כסאך",  מכון  ומשפט  "צדק  שנאמר 
"כי  יה שנאמר  יש לו כסא  "והוכן בחסד כסא",  שנאמר 
יד על כס יה", יש לו כסא כבוד שנאמר "כסא כבוד מרום 
כסא  בחסד  "והוכן  כסא אמת שנאמר  לו  יש  מראשון", 

"ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֹלֵַח לֶָכם ֵאת ֵאִליָּה ַהּנִָביא"
גב' שרון וייזר-פרגוסון ופרופ' אביגדור שנאן  / מקורות לקראת שבת הגדול / תשפ"א



וישב עליו באמת", יש לו כסא קדוש שנאמר "אלהים ישב 
על כסא קדשו", יש לו כסא עולם שנאמר "כסאך אלהים 
... יש לו כסא רם ונשא שנאמר "ואראה את  עולם ועד" 
ה' יושב על כסא רם ונשא" ... ארכו ת"ת אלפים רבבות 
פרסאות,  רבבות  אלפים  מאות  חמש  ורחבו  פרסאות, 

ועביו שלש מאות אלפים רבבות פרסאות. 

ה’  ִּכֵּסא  ַעל  ְׁשֹלמֹה  ַוֵּיֶׁשב  )כג(  כט:  פרק  הימים-א  דברי 
ְלֶמֶלְך ַּתַחת ָּדִויד ָאִביו ַוַּיְצַלח ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

מלכים-א פרק ב: )יב( ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתּכֹן 
ַמְלֻכתֹו ְמאֹד: 

מלכים-א פרק י: ח( ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִּכֵּסא ֵׁשן ָּגדֹול ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב 
מּוָפז: )יט( ֵׁשׁש ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסה ְורֹאׁש ָעגֹל ַלִּכֵּסה ֵמַאֲחָריו 
עְֹמִדים  ֲאָריֹות  ּוְׁשַנִים  ַהָּׁשֶבת  ְמקֹום  ֶאל  ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ְוָידֹת 
ֵׁשׁש  ַעל  ָׁשם  עְֹמִדים  ֲאָרִיים  ָעָׂשר  ּוְׁשֵנים  ַהָּידֹות:)כ(  ֵאֶצל 

ַהַּמֲעלֹות ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֹלא ַנֲעָׂשה ֵכן ְלָכל ַמְמָלכֹות:

רבי נחמן מברסלב, מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו: 
"אמרו לו השרים: אף על פי כן, אף על פי שראינו ממך 
דבר כזה – אף על פי כן, בשביל דבר אחד אין ראוי לתן לך 
המלוכה. ננסה אותך עוד בדבר אחד. אמרו לו: היות שיש 
כאן כסא מהמלך שהיה, והכסא גבוה מאד, ואצל הכסא 
עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ )היינו שהם חתוכים 
הכסא  ולפני  "אויסגשניצט"(,  בלע"ז:  עץ.  מן  ומתקנים 
עומד מטה, ואצל המטה עומד שלחן, ועל השלחן עומד 
מנורה; ומן הכסא יוצאים דרכים כבושים... ואין אדם יודע 
כלל מה ענין הכסא הזה עם הדרכים הללו, ואלו הדרכים, 
כשהם יוצאים ומתפשטים להלן איזה שעור, עומד שם 
אריה של זהב, ואם ילך ויתקרב אצלו איזה אדם, אזי יפתח 
את פיו ויבלענו... והסתכל וראה שחסר מן הכסא למעלה 
השושנה,  שזאת  וראה,  יותר  והסתכל   ... שושנה  איזה 
בכסא,  למטה  מונחת  היא  הכסא,  מן  למעלה  שחסר 
וצריכין לקח אותה משם ולהניחה למעלה... וצוה לסדר 
ולתחבה למעלה,   – כראוי: לקח השושנה מלמטה  הכל 
וכן כל הדברים הנ"ל, לסדר כלם בסדר הראוי כנ"ל; ואז 
התחילו כולם לנגן נגון הנפלא מאד, ועשו כולם הפעלה 
הראויה להם; ואז נתנו לו המלוכה. ענה ואמר הבן מלך 
האמת, שנעשה עתה מלך, אל בן השפחה האמת הנ"ל: 
עתה אני מבין, שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה 

באמת" )מהדורת צבי מרק(.

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  הּוא  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ִּביֵמי  ַוְיִהי  )א(  א:  פרק  אסתר 
)ב(  ְמִדיָנה:  ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו  ַהּמֵֹלְך 
ַמְלכּותֹו  ִּכֵּסא  ַעל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ְּכֶׁשֶבת  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 

ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:

 526 עמוד  המדרשים,  )אוצר  המלך  שלמה  של  כסא 
על  ישב  אחשורוש  שהמלך  בשעה  אמרו  חז"ל  ואילך(: 

ברוב  כסא שעשה שלמה  על  לישב  בקש  מלכותו  כסא 
ישראל  אמרו  הוא.  ברוך  הקדוש  של  ובתבונתו  חכמתו 
לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע במקום שהיה יושב שלמה 
המלך ודן את ישראל שנאמר "וישב שלמה על כסא ה' 
למלך על ישראל" איך ישב עליו אותו רשע, עשה למען 
נמצא  היאך  חז"ל  ואמרו  כבודך.  כסא  תנבל  ואל  שמך 
כסא של זהב במדי, אמרו ז"ל לאחר מיתתו של שלמה 
עלה שישק מלך מצרים לארץ ישראל ונטל כסא שלמה 
בשביל כתובת בתו והוריד אותו למצרים, ככתוב "בשנה 
החמישית עלה שישק מלך מצרים על ירושלם", ואח"כ 
עלה סנחריב ושבה את הכסא מארץ מצרים והביאו לא"י 
נפל  הפרק  ובאותו  עמם,  להלחם  מבקש  שהיה  מפני 
סנחריב ביד ישראל ובזזו את ממונו וחזר הכסא למקומו, 
מלכותו  ותתנשא  הכבוד,  את  ונטל  חזקיהו  עליו  וישב 
ובימי   ... מעשהו"  בכל  חזקיהו  "ויצלח  כדכתיב  והצליח 
ונטל  ביאשיהו  ונלחם  מצרים  מלך  פרעה  עלה  יאשיהו 
הכסא מירושלם והביאו למצרים, ובקש לישב עליו ולא 
ידע מנהגו של כסא ואיך יושבין עליו, והכהו האריה על 
ירכו והיה צולע ולפיכך נקרא שמו פרעה נכה ומתרגמינן 
שם  מצא  למצרים  נבוכדנצר  וכשעלה  חגירא.  פרעה 
הכסא ונטלו והוליכו לבבל ובקש לעלות בו ולישב ולדון 
את צדקיהו בבבל ... )ו( לא היה יודע מנהגו של כסא, עלה 
לישב בו והכה אותו הארי שעל השמאל ונפל ממנו והיה 
מצטער ממנו עד יום מותו ... וכשדריוש המדי מלך והחריב 
אשר  לעילם  והוליכו  הכסא  את  נטל  הוא  אף  בבל  את 
במדי לקיים מה שנאמר "ושמתי כסאי בעילם", ואעפ"כ 
לא ישב עליו אדם שם מעולם. וכשמלך אחשורוש שלח 
והביא לו חכמים לעשות כדמותו של כסא ולא יכלו אלא 
עשה לעצמו כסא אחר וישב עליו שנאמר "בימים ההם 
כשבת המלך על כסא מלכותו". כיצד עשה שלמה המלך 
הכסא, בחכמתו שנתן לו הקדוש ברוך הוא והוא מכובש 
באבנים טובות ומרגליות שכמותו לא היה יכול לעשות 
שום מלך ושליט. שש מעלות היו לכסא ומאותן המעלות 
היה עולה לכסא, ושנים עשר אריות יש בו, על כל מעלה 
ומעלה יש בו שני אריות. כיצד? כיון שהמלך שלמה דורש 
ידיהם  לעלות במעלה ראשונה היו אריות שבו פורשים 
במעלה  עולה  היה  ולא  בידיהם,  מורשם  וכתב  למעלה 
שניה עד שהיה קורא הכתובים שהיו מורשמים. ומה היה 
בהם? כשהמלך הופך פניו לצד ימינו היה רואה את הכתב 
שהיה ביד הארי של ימין, ומה היה כתוב בו, "לא תכירו 
פנים במשפט". והופך פניו לצד שמאלו והיה כתיב בו "לא 
וכן בכל האריות היה כתוב בהם מענינים  תקח שוחד". 
אלו של משפט כגון "ודל לא תהדר בריבו" וכיוצא בו. וכל 
מעלה ומעלה היתה מכובשת מאבנים טובות ומרגליות 
ויש בהן אבנים יקרות לבנות מכורכמות, ויש מהן זכוכית 
לבנה וטובה, ואילני תמרים מיפות את הכסא ומרוקמים 
בבגדי שש, והיו טווסין של שן מכוונים כנגד כנפי נשרים. 
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ושני עמודים של שיש על ראשי האריות ושני אבנים של 
זהב היו על שני צידי הכסא והיו מלאים מכל מיני בשמים. 
... וכשהמלך עומד על הכסא נותן רגלו על מעלה ראשונה 
והיה הגלגל חוזר והארי פושט ידו של ימין והנשר כנפו 
של שמאל והמלך נשען עליהם. ועל מעלה שניה הגלגל 
חוזר והנשר פושט כנפו של ימין וארי פושט ידו של שמאל 
והמלך נשען עליהם ועולה למעלה מימין וזאב משמאל, 
צבי מימין ודוב משמאל, יחמור מימין ופיל משמאל, ראם 
מימין וגרפית משמאל, ובסוף כולם העמיד בן אדם ונגדו 
שד, והעמיד למעלה זיז ונגדו נשר, ושם יונה ונגדה התקין 
נץ, ובתוכה לוח חקוק נחש בו על נס, ואמר ר' יוחנן היאך 
היה דרך שלמה לעלות ולישב בכסא? נוטלו שור בקרניו 
במלך  הזהר  לו  ואומר  מזהירו  והיה  לאריה  נותנו  והיה 
נותנו  ואיל  לאיל  נותנו  ואריה  בו דבר,  ירע  שלא  שלמה 
לנמר ונמר לכבש וכבש לזאב וזאב לצבי וצבי לדוב ודוב 
וגרפית  לגרפית  וראם  ופיל לראם  לפיל  ויחמור  ליחמור 
לאדם, והיו אומרים לו בקול גדול: הרי שלחנו לך המלך 
נותנו  היה  ושד  לשד  נתנו  ואדם  בינינו,  עד  ואתה  שלם 
ופורח בו ומוליכו בין שמים לארץ, ואח"כ מביאו למקומו 
ומושיבו על קתדרא של זהב כולה מקובעת באבנים טובות 
והיה השד עולה לרקיע ומביא לבנת הספיר  ומרגליות, 
ומניח תחת רגליו... באותה שעה יונה מפז מביאה למלך 
את ספר משנה התורה ומניחה אותו על ברכיו וקורא בו, 
 ... חייו"  ימי  כל  בו  וקרא  עמו  "והיה  לקיים מה שנאמר 
והיו כולם נותנים קולם והיה מרעיד כל העולם כולו, שור 
גועה אריה שואג אריה איל צוהל נמר צורח כבש חונב, 
זאב זורד צבי מפרט דוב מגמגם, חמור מבריס פיל נוהם 
ראם מצלצל גפרית מלבלב, אדם מרנן שד מזמר זיז היה 
רבים,  מים  כקול  צועק  נשר  לשמים,  עולה  וקולו  קורא 
ישני  כל  והיה מקולו מתעוררים  נץ מצפצף  יונה מהגה 
ירושלם, נחש בפיו היה שורק והיו חולי ירושלם מתרפאין 
מקולו. ... שבעים אלף קתידרי זהב היו סביב לכסא ששם 
יושבים חכמים ותלמידיהם וכהנים ולוים ונשיאי ישראל, 
ושבעים קתידראות היו באולם הכסא ששם היו יושבים 
שבעים זקנים, ושתי קתידראות היו נגדו אחד לגד החוזה 
אמו  שבע  לבת  מימינו  אחד  וכסא  הנביא,  לנתן  ואחד 

שתשמע חכמתו דכתיב "וישם כסא לאם המלך".

מסכת סופרים פרק יג: שמחינו ה’ אלהינו באליהו הנביא 
עבדך ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבא ויגל לבינו, 
ועל כסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, 
כי בשם קדשך נשבעת לו שלא תכבה נרו לעולם, בימיו 
תושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמו אשר יקראו 
ה’ צדקינו, ברוך אתה ה’ מצמיח קרן ישועה לעמו ישראל.

פסיקתא דרב כהנא, פיסקא א: וראש עגול לכסא מאחריו 
)מלכים-א י, יט(, א"ר אחא כהדא קתדרא דמשה. 

יֹוְׁשִבים  ְוַהְּפרּוִׁשים  "ַהּסֹוְפִרים  ָלֶהם:  ָאַמר  ב-ג:  כג,  מתי 
ַעל ִּכֵּסא מֶֹׁשה.  ָלֵכן ָּכל ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ָלֶכם ֲעׂשּו ְוִׁשְמרּו, ַאְך 

ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ַאל ַּתֲעׂשּו, ִּכי אֹוְמִרים ֵהם ְוֵאיָנם עֹוִׂשים".

מלכים-א פרק ב: )יט( ַוָּתבֹא ַבת ֶׁשַבע ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה 
ָלּה  ַוִּיְׁשַּתחּו  ִלְקָראָתּה  ַהֶּמֶלְך  ַוָּיָקם  ֲאדִֹנָּיהּו  ַעל  לֹו  ְלַדֶּבר 

ַוֵּיֶׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַוָּיֶׂשם ִּכֵּסא ְלֵאם ַהֶּמֶלְך ַוֵּתֶׁשב ִליִמינֹו:

מסכת כלה רבתי פרק ב: תנייא העולם הבא אין בו לא 
אכילה ולא שתייה ולא פרייה ורביה ולא קנאה ולא שנאה 
ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן 

ונהנין מזיו השכינה.

בבלי כתובות עז ע"ב: אזל אשכחיה לר' שמעון בן יוחאי 
דהוה יתיב על תלת עשר תכטקי פיזא.

ם ִּכֵּסא ה’  ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלִ ירמיהו פרק ג: )יז( ָּבֵעת ַהִהיא 
ם ְוֹלא ֵיְלכּו עֹוד ַאֲחֵרי  ְוִנְקוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים ְלֵׁשם ה’ ִלירּוָׁשָלִ

ְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע: 


