"הִ ּנ ֵה אָ נֹכִ י ׁשֹל ֵחַ ל ָכֶם אֵ ת אֵ ִל יָּה הַ ּנ ָבִ יא"
גב' שרון וייזר-פרגוסון ופרופ' אביגדור שנאן  /מקורות לקראת שבת הגדול  /תשפ"א
ימי
ירּוׁש ִָלם ִּכ ֵ
ָ
הּודה וִ
מלאכי פרק ג( :ד) וְ ָע ְר ָבה ַלה’ ִמנְ ַחת יְ ָ
ּוכ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹנִ ּיֹות ( ...יט) ִּכי ִהּנֵ ה ַהּיֹום ָּבא ּב ֵֹער ַּכ ַּתּנּור
עֹולם ְ
ָ
וְ ָהיּו ָכל זֵ ִדים וְ ָכל ע ֵֹׂשה ִר ְׁש ָעה ַקׁש וְ ִל ַהט א ָֹתם ַהּיֹום ַה ָּבא
ָאמר ה’ ְצ ָבאֹות ֲא ֶׁשר ֹלא יַ ֲעזֹב ָל ֶהם ׁש ֶֹרׁש וְ ָענָ ף( :כ) וְ זָ ְר ָחה
ַ
אתם
יצ ֶ
יה וִ ָ
ּומ ְר ֵּפא ִּב ְכנָ ֶפ ָ
ָל ֶכם יִ ְר ֵאי ְׁש ִמי ֶׁש ֶמׁש ְצ ָד ָקה ַ
ּסֹותם ְר ָׁש ִעים ִּכי יִ ְהיּו ֵא ֶפר
ּופ ְׁש ֶּתם ְּכ ֶעגְ ֵלי ַמ ְר ֵּבק( :כא) וְ ַע ֶ
ִ
ָאמר ה’ ְצ ָבאֹות:
יכם ַּבּיֹום ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ַ
ַּת ַחת ַּכּפֹות ַרגְ ֵל ֶ
יתי אֹותֹו ְבח ֵֹרב ַעל
ּתֹורת מ ֶֹׁשה ַע ְב ִּדי ֲא ֶׁשר ִצּוִ ִ
(כב) זִ ְכרּו ַ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים( :כג) ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ֻח ִּקים ִ
ּנֹורא( :כד) וְ ֵה ִׁשיב
ֵא ִלּיָ ה ַהּנָ ִביא ִל ְפנֵ י ּבֹוא יֹום ה’ ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
יתי
בֹותם ֶּפן ָאבֹוא וְ ִה ֵּכ ִ
ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבנִ ים וְ ֵלב ָּבנִ ים ַעל ֲא ָ
ָארץ ֵח ֶרם:
ֶאת ָה ֶ

שבחי הבעש"ט" :אחרי זה גזר עליו שיסע  ...שילך לכת
החסידים הגדולים אשר היו בעיר וגם הרב דקהילה,
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-
שם-טוב הוא זה האיש ,ונזכרו על כל הפליאות שהיה
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
עליהם וקבלו אותו לרב עליהם והבעל-שם-טוב אמר
לפניהם דברי תורה".

הגדה של פסחְׁ :שפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ָדעּוָך
ָאכל ֶאת יַ ֲעקֹב
וְ ַעל ַמ ְמ ָלכֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ֹלא ָק ָראּוִּ .כי ַ
ַאּפָך יַ ִׂשיגֵ ם.
יהם זַ ְע ֶמָך וַ ֲחרֹון ְ
וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשמּוְׁ .שפְֹך ֲע ֵל ֶ
ידם ִמ ַּת ַחת ְׁש ֵמי ה':
ִּת ְרדֹף ְּבַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵ

ֹלהים יָ ַׁשב ַעל
ֹלהים ַעל ּגֹויִ ם ֱא ִ
תהלים פרק מז( :ט) ָמ ַלְך ֱא ִ
ִּכ ֵּסא ָק ְדׁשֹו:

ּוב ַרח ֵמ ֶא ֶרץ
פרקי דרבי אליעזר ,פרק כטָ :ע ַמד ֵא ִלּיָ הּו ָ
ֹאכל
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ ְמ ַלטֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (מלכים-א יט ,ח) "וַ ּיָ ָקם וַ ּי ַ
"מה ְּלָך
ָאמר לֹו ַ
וַ ּיִ ְׁש ֶּתה" .נִ גְ ָלה ָע ָליו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ַ
ֹלהי
אתי ַלה’ ֱא ֵ
"קּנֹא ִקּנֵ ִ
ָאמר לֹו ַ
פֹה ֵא ִלּיָ הּו" (שם ,פסוק ט)ַ .
ָאמר לֹו
יתָך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" (שם פסוק י)ַ .
ְצ ָבאֹות ִּכי ָעזְ בּו ְב ִר ְ
ַאּתה ְמ ַקּנֵ א!?
ַאּתה ְמ ַקּנֵ א ...וְ ָכאן ָ
עֹולם ָ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְל ָ
רֹואה
ַאּתה ֶ
ילה ַעד ֶׁש ָ
עֹוׂשין ְּב ִרית ִמ ָ
ִ
ַחּיֶ יָךֶׁ ,ש ֵאין יִ ְׂש ָר ֵאל
מֹוׁשב ָּכבֹוד
ַ
עֹוׂשין
ִ
ְּב ֵעינֶ יָךִ .מ ָּכאן ִה ְת ִקינּו ֲח ָכ ִמים ֶׁשּיִ ְהיּו
"ּומ ְלַאְך ַה ְּב ִרית
ְל ַמ ְלַאְך ַה ְּב ִריתֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (מלאכי ג ,א) ַ
ַאּתם ֲח ֵפ ִצים ִהּנֵ ה ָבא".
ֲא ֶׁשר ֶ
שולחן ערוך יורה דעה הלכות מילה סימן רסה סעיף
יא :נוהגין לעשות כסא לאליהו ,שנקרא מלאך הברית,
וכשמניחו יאמר בפיו שהוא כסא אליהו.
מטקס ברית המילה :זֶ ה ַה ִּכ ֵּסא ׁ ֶשל ֵא ִל ָּיהּו ַה ָּנ ִביא זָ כּור
יׁשּוע ְתָך ֲאדֹנָ י,
ָ
יתי ֲאדֹנָ יִ ,ש ַּׂב ְר ִּתי ִל
יׁשּוע ְתָך ִק ִּו ִ
ָ
ַלּטֹובִ .ל
ׂיתיֵ .א ִל ָּיהּו ַמ ְלַאְך ַה ְּב ִריתִ ,ה ֵּנה ׁ ֶש ְּלָך ְל ָפנֶ יך,
ֹותיָך ָע ִש ִ
ּומ ְצ ֶ
ִ
ֲעמֹוד ַעל יְ ִמינִ י וְ ָס ְמ ֵכנִ י.

ישעיהו פרק ו( :א) ִּב ְׁשנַ ת מֹות ַה ֶּמ ֶלְך ֻעּזִ ּיָ הּו וָ ֶא ְר ֶאה ֶאת
יכל:
ׁשּוליו ְמ ֵל ִאים ֶאת ַה ֵה ָ
ֲאדֹנָ י י ֵֹׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּׂשא וְ ָ
(ב) ְׂש ָר ִפים ע ְֹמ ִדים ִמ ַּמ ַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכנָ ַפיִ ם ֵׁשׁש ְּכנָ ַפיִ ם ְל ֶא ָחד
עֹופף:
ּוב ְׁש ַּתיִ ם יְ ֵ
ּוב ְׁש ַּתיִ ם יְ ַכ ֶּסה ַרגְ ָליו ִ
ִּב ְׁש ַּתיִ ם יְ ַכ ֶּסה ָפנָ יו ִ
ָאמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה’ ְצ ָבאֹות
(ג) וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ַ
ָארץ ְּכבֹודֹו:
ְמֹלא ָכל ָה ֶ
ֹאׁשם
יע ֲא ֶׁשר ַעל ר ָ
ּומ ַּמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יחזקאל פרק א( :כו) ִ
ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ִּפיר ְּדמּות ִּכ ֵּסא וְ ַעל ְּדמּות ַה ִּכ ֵּסא ְּדמּות
ָאדם ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְע ָלה( :כז) וָ ֵא ֶרא ְּכ ֵעין ַח ְׁש ַמל
ְּכ ַמ ְר ֵאה ָ
ּול ָמ ְע ָלה
ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵאׁש ֵּבית ָלּה ָס ִביב ִמ ַּמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו ְ
יתי ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵאׁש וְ נֹגַ ּה לֹו ָס ִביב:
ּול ַמ ָּטה ָר ִא ִ
ּומ ַּמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו ְ
ִ
(כח) ְּכ ַמ ְר ֵאה ַה ֶּק ֶׁשת ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ֶב ָענָ ן ְּביֹום ַהּגֶ ֶׁשם ֵּכן
ַמ ְר ֵאה ַהּנֹגַ ּה ָס ִביב:...
מספרות ההיכלות (י"ד אייזנשטיין ,אוצר מדרשים,
עמוד  108ואילך) :כמה כסאות יש לו לקב"ה ,יש לו כסא
נכון שנאמר" נכון כסאך מאז" ,יש לו כסא צדק ומשפט
שנאמר "צדק ומשפט מכון כסאך" ,יש לו כסא חסד
שנאמר "והוכן בחסד כסא" ,יש לו כסא יה שנאמר "כי
יד על כס יה" ,יש לו כסא כבוד שנאמר "כסא כבוד מרום
מראשון" ,יש לו כסא אמת שנאמר "והוכן בחסד כסא

וישב עליו באמת" ,יש לו כסא קדוש שנאמר "אלהים ישב
על כסא קדשו" ,יש לו כסא עולם שנאמר "כסאך אלהים
עולם ועד"  ...יש לו כסא רם ונשא שנאמר "ואראה את
ה' יושב על כסא רם ונשא"  ...ארכו ת"ת אלפים רבבות
פרסאות ,ורחבו חמש מאות אלפים רבבות פרסאות,
ועביו שלש מאות אלפים רבבות פרסאות.
דברי הימים-א פרק כט( :כג) וַ ּיֵ ֶׁשב ְׁשֹלמֹה ַעל ִּכ ֵּסא ה’
ָאביו וַ ּיַ ְצ ַלח וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֵא ָליו ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל:
ְל ֶמ ֶלְך ַּת ַחת ָּדוִ יד ִ
ָאביו וַ ִּתּכֹן
ּוׁשֹלמֹה יָ ַׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָּדוִ ד ִ
מלכים-א פרק ב( :יב) ְ
ַמ ְל ֻכתֹו ְמאֹד:
מלכים-א פרק י :ח) וַ ּיַ ַעׂש ַה ֶּמ ֶלְך ִּכ ֵּסא ֵׁשן ּגָ דֹול וַ יְ ַצ ֵּפהּו זָ ָהב
ַאח ָריו
מּופז( :יט) ֵׁשׁש ַמ ֲעלֹות ַל ִּכ ֵּסה וְ רֹאׁש ָעגֹל ַל ִּכ ֵּסה ֵמ ֲ
ָ
ּוׁשנַ יִ ם ֲא ָריֹות ע ְֹמ ִדים
ּומּזֶ ה ֶאל ְמקֹום ַה ָּׁש ֶבת ְ
וְ יָ דֹת ִמּזֶ ה ִ
ּוׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲא ָריִ ים ע ְֹמ ִדים ָׁשם ַעל ֵׁשׁש
ֵא ֶצל ַהּיָ דֹות(:כ) ְ
ּומּזֶ ה ֹלא נַ ֲע ָׂשה ֵכן ְל ָכל ַמ ְמ ָלכֹות:
ַה ַּמ ֲעלֹות ִמּזֶ ה ִ
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
ומתקנים מן עץ .בלע"ז" :אויסגשניצט") ,ולפני הכסא
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
איזה שושנה  ...והסתכל יותר וראה ,שזאת השושנה,
שחסר למעלה מן הכסא ,היא מונחת למטה בכסא,
וצריכין לקח אותה משם ולהניחה למעלה ...וצוה לסדר
הכל כראוי :לקח השושנה מלמטה – ולתחבה למעלה,
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).
ימי ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש הּוא ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש
אסתר פרק א( :א) וַ יְ ִהי ִּב ֵ
ּומָאה ְמ ִדינָ ה( :ב)
ַהּמ ֵֹלְך ֵמהֹּדּו וְ ַעד ּכּוׁש ֶׁש ַבע וְ ֶע ְׂש ִרים ֵ
ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ְּכ ֶׁש ֶבת ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ַעל ִּכ ֵּסא ַמ ְלכּותֹו
ירה:
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָ
ֲא ֶׁשר ְּב ַ
כסא של שלמה המלך (אוצר המדרשים ,עמוד 526
ואילך) :חז"ל אמרו בשעה שהמלך אחשורוש ישב על

כסא מלכותו בקש לישב על כסא שעשה שלמה ברוב
חכמתו ובתבונתו של הקדוש ברוך הוא .אמרו ישראל
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
שמך ואל תנבל כסא כבודך .ואמרו חז"ל היאך נמצא
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
מפני שהיה מבקש להלחם עמם ,ובאותו הפרק נפל
סנחריב ביד ישראל ובזזו את ממונו וחזר הכסא למקומו,
וישב עליו חזקיהו ונטל את הכבוד ,ותתנשא מלכותו
והצליח כדכתיב "ויצלח חזקיהו בכל מעשהו"  ...ובימי
יאשיהו עלה פרעה מלך מצרים ונלחם ביאשיהו ונטל
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
פרעה חגירא .וכשעלה נבוכדנצר למצרים מצא שם
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
את בבל אף הוא נטל את הכסא והוליכו לעילם אשר
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
לעלות במעלה ראשונה היו אריות שבו פורשים ידיהם
למעלה וכתב מורשם בידיהם ,ולא היה עולה במעלה
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
תקח שוחד" .וכן בכל האריות היה כתוב בהם מענינים
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.

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
והיה נותנו לאריה והיה מזהירו ואומר לו הזהר במלך
שלמה שלא ירע בו דבר ,ואריה נותנו לאיל ואיל נותנו
לנמר ונמר לכבש וכבש לזאב וזאב לצבי וצבי לדוב ודוב
ליחמור ויחמור לפיל ופיל לראם וראם לגרפית וגרפית
לאדם ,והיו אומרים לו בקול גדול :הרי שלחנו לך המלך
שלם ואתה עד בינינו ,ואדם נתנו לשד ושד היה נותנו
ופורח בו ומוליכו בין שמים לארץ ,ואח"כ מביאו למקומו
ומושיבו על קתדרא של זהב כולה מקובעת באבנים טובות
ומרגליות ,והיה השד עולה לרקיע ומביא לבנת הספיר
ומניח תחת רגליו ...באותה שעה יונה מפז מביאה למלך
את ספר משנה התורה ומניחה אותו על ברכיו וקורא בו,
לקיים מה שנאמר "והיה עמו וקרא בו כל ימי חייו" ...
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
קורא וקולו עולה לשמים ,נשר צועק כקול מים רבים,
יונה מהגה נץ מצפצף והיה מקולו מתעוררים כל ישני
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
ואחד לנתן הנביא ,וכסא אחד מימינו לבת שבע אמו
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.
יֹוׁש ִבים
רּוׁשים ְ
ּסֹופ ִרים וְ ַה ְּפ ִ
"ה ְ
ָאמר ָל ֶהםַ :
מתי כג ,ב-גַ :
ֹאמרּו ָל ֶכם ֲעׂשּו וְ ִׁש ְמרּוַ ,אְך
ה  .ל ֵכן ָּכל ֲא ֶׁשר י ְ
ַעל ִּכ ֵּסא מ ֶֹׁש ָ
עֹוׂשים".
אֹומ ִרים ֵהם וְ ֵאינָ ם ִ
יהם ַאל ַּת ֲעׂשּוִּ ,כי ְ
ְּכ ַמ ֲע ֵׂש ֶ
מלכים-א פרק ב( :יט) וַ ָּתבֹא ַבת ֶׁש ַבע ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה
אתּה וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ָלּה
ְל ַד ֶּבר לֹו ַעל ֲאדֹנִ ּיָ הּו וַ ּיָ ָקם ַה ֶּמ ֶלְך ִל ְק ָר ָ
ימינֹו:
וַ ּיֵ ֶׁשב ַעל ִּכ ְסאֹו וַ ּיָ ֶׂשם ִּכ ֵּסא ְל ֵאם ַה ֶּמ ֶלְך וַ ֵּת ֶׁשב ִל ִ
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.
ירּוׁש ִַלם ִּכ ֵּסא ה’
ירמיהו פרק ג( :יז) ָּב ֵעת ַה ִהיא יִ ְק ְראּו ִל ָ
ַאח ֵרי
ירּוׁש ִָלם וְ ֹלא יֵ ְלכּו עֹוד ֲ
יה ָכל ַהּגֹויִ ם ְל ֵׁשם ה’ ִל ָ
וְ נִ ְקוּו ֵא ֶל ָ
ְׁש ִררּות ִל ָּבם ָה ָרע:
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