Queen of Sheba
יג- א, מל"א י.1
 גְ מַ ִלים נ ְֹׁש ִאים, ְבחַ יִל כָבֵׁ ד ְמאֹׁד,ְרּושלַ ְָמה
ָ ב ו ַָתב ֹׁא י.  ְב ִחידֹות,לְ ֵׁשם יְהוָה; ו ַָתב ֹׁא ְלנַסֹׁ תֹו-- ֵׁש ַמע ְשֹלמֹׁה- ש ַֹׁמעַ ת אֶ ת, ְשבָ א-ּומ ְלכַת
ַ "א
-כָל- אֶ ת,לָ ּה ְשֹלמֹׁה-ג ַו ַיגֶד.  ְלבָ בָ ּה-אֲ ֶשר הָ יָה ִעם- אֵׁ ת כָל, ו ְַת ַדבֵׁ ר אֵׁ לָ יו, ְשֹלמֹׁה- אֶ ל, וְאֶ בֶ ן י ְָק ָרה; ו ַָתב ֹׁא, ְמאֹׁד-ְב ָש ִמים ְוזָהָ ב ַרב
ּומאֲ כַל
ַ ה.  אֲ ֶשר בָ נָה,חָ כְ ַמת ְשֹלמֹׁה; וְהַ בַ יִת- כָל, אֵׁ ת, ְשבָ א- ַמ ְלכַת,ד ו ֵַׁת ֶרא.  אֲ ֶשר ל ֹׁא ִהגִ יד לָ ּה,הַ ֶמלֶ ְך-הָ יָה ָדבָ ר נֶעְ לָ ם ִמן- ל ֹׁא: ְָדבָ ֶריה
,הַ מֶ לֶ ְך- אֶ ל,ו וַת ֹׁאמֶ ר. ַ רּוח,הָ יָה בָ ּה עֹוד- אֲ ֶשר ַיעֲלֶ ה בֵׁ ית יְהוָה; וְל ֹׁא, ְו ֹׁעלָ תֹו,ּומ ְש ָקיו
ַ ,ֻׁשיהֶ ם
ֵׁ ּומ ְלב
ַ ּומע ֲַמד ְמ ָש ְר ָתו
ַ ּומֹושב עֲבָ ָדיו
ַ
שֻׁ ְלחָ נֹו
- ו ְִהנֵׁה ל ֹׁא,אתי ו ִַת ְראֶ ינָה עֵׁ ינַי
ִ ָב- עַ ד אֲ ֶשר,נְתי לַ ְדבָ ִרים
ִ הֶ אֱ ַמ-ז וְל ֹׁא. חָ כְ ָמ ֶתָך- וְעַ ל, ְדבָ ֶריָך-עַ ל-- אֲ ֶשר ָש ַמ ְע ִתי ְבאַ ְרצִ י,אֱ ֶמת הָ יָה הַ ָדבָ ר
 הַ ש ְֹׁמ ִעים, הָ עֹׁ ְמ ִדים ְלפָ נֶיָך ָת ִמיד, אַ ְש ֵׁרי עֲבָ ֶדיָך אֵׁ לֶ ה,ח אַ ְש ֵׁרי אֲ נ ֶָשיָך. הַ ְשמּועָ ה אֲ ֶשר ָשמָ ְע ִתי- אֶ ל, הֹוסַ ְפ ָת חָ כְ ָמה וָטֹוב: הַ חֵׁ צִ י, ִלי-הֻׁ גַד
,ימָך ְל ֶמלֶ ְך
ְ  ַוי ְִש, לְ עֹׁ לָ ם,י ְִש ָראֵׁ ל- ְבאַ הֲ בַ ת יְהוָה אֶ ת--כִ סֵׁ א י ְִש ָראֵׁ ל- ְל ִת ְתָך עַ ל, אֲ ֶשר חָ פֵׁ ץ ְבָך, בָ רּוְך,ט י ְִהי יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך. חָ כְ ָמ ֶתָך-אֶ ת
- אֲ ֶשר,ֹׁשם הַ הּוא עֹוד לָ רֹׁב
ֶ וְאֶ בֶ ן י ְָק ָרה; ל ֹׁא בָ א ַכב--ּוב ָש ִמים הַ ְרבֵׁ ה ְמ ֹׁאד
ְ ,י ו ִַת ֵׁתן לַ מֶ לֶ ְך מֵׁ אָ ה וְעֶ ְש ִרים כִ כַר זָהָ ב. לַ עֲשֹות ִמ ְשפָ ט ּוצְ ָד ָקה
וְאֶ בֶ ן-- הַ ְרבֵׁ ה ְמאֹׁד, הֵׁ ִביא ֵׁמאֹׁ ִפיר עֲצֵׁ י אַ ְלמֻׁ גִ ים:נ ָָשא זָהָ ב ֵׁמאֹופִ יר- אֲ ֶשר,יא ְוגַם אֳ נִי ִח ָירם.  ְשבָ א לַ ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹׁה-נ ְָתנָה ַמ ְלכַת
, וְל ֹׁא נִ ְראָ ה,כֵׁן ֲעצֵׁי אַ ְלמֻׁ גִ ים- לַ ָש ִרים; ל ֹׁא בָ א, וְכִ ֹׁנרֹות ּונְבָ ִלים,ּולבֵׁ ית הַ ֶמלֶ ְך
ְ ,יְהוָה- ֲעצֵׁי הָ אַ ְלמֻׁ גִ ים ִמ ְסעָ ד לְ בֵׁ ית-יב ַויַעַ ש הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת. י ְָק ָרה
 כְ יַד הַ ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹׁה; ו ֵַׁתפֶ ן ו ֵַׁתלֶ ְך,לָ ּה- ִמ ְלבַ ד אֲ ֶשר נ ַָתן,חֶ ְפצָ ּה אֲ ֶשר ָשאָ לָ ה-כָל- אֶ ת, ְשבָ א-יג וְהַ מֶ לֶ ְך ְשֹלמֹׁה נ ַָתן ְלמַ ְלכַת.  הַ יֹום הַ זֶ ה,עַ ד
". ָ ִהיא ַועֲבָ ֶדיה,ְלאַ ְרצָּה
The queen of Sheba heard of Solomon’s fame, through the name of the LORD, and she came to test him with hard
questions. She arrived in Jerusalem with a very large retinue, with camels bearing spices, a great quantity of gold, and
precious stones. When she came to Solomon, she asked him all that she had in mind. Solomon had answers for all her
questions; there was nothing that the king did not know, [nothing] to which he could not give her an answer. When the
queen of Sheba observed all of Solomon’s wisdom, and the palace he had built, the fare of his table, the seating of his
courtiers, the service and attire of his attendants, and his wine service, and the burnt offerings that he offered at the
House of the LORD, she was left breathless. She said to the king, “The report I heard in my own land about you and your
wisdom was true. But I did not believe the reports until I came and saw with my own eyes that not even the half had
been told me; your wisdom and wealth surpass the reports that I heard. How fortunate are your men and how fortunate
are these your courtiers, who are always in attendance on you and can hear your wisdom! Praised be the LORD your
God, who delighted in you and set you on the throne of Israel. It is because of the LORD’s everlasting love for Israel that
He made you king to administer justice and righteousness.” She presented the king with one hundred and twenty talents
of gold, and a large quantity of spices, and precious stones. Never again did such a vast quantity of spices arrive as that
which the queen of Sheba gave to King Solomon.— Moreover, Hiram’s fleet, which carried gold from Ophir, brought in
from Ophir a huge quantity of almug wood and precious stones. The king used the almug wood for decorations in the
House of the LORD and in the royal palace, and for harps and lyres for the musicians. Such a quantity of almug wood has
never arrived or been seen to this day.— King Solomon, in turn, gave the queen of Sheba everything she wanted and
asked for, in addition to what King Solomon gave her out of his royal bounty. Then she and her attendants left and
returned to her own land.
כח- כו, מל"א ט.2
 אַ נְ ֵׁשי,עֲבָ ָדיו- אֶ ת,כז וַיִ ְשלַ ח ִח ָירם בָ אֳ נִ י.  ְבאֶ ֶרץ אֱ דֹום--סּוף- ְשפַ ת יַם- עַ ל,אֵׁ לֹות-גֶבֶ ר אֲ ֶשר אֶ ת-" כו וָאֳ נִ י עָ ָשה הַ ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹׁה ְבעֶ צְ יֹון
".הַ מֶ לֶ ְך ְשֹלמֹׁה- אֶ ל,מֵׁ אֹות וְעֶ ְש ִרים כִ כָר; ַוי ִָבאּו- אַ ְרבַ ע,וַיִ ְקחּו ִמ ָשם זָהָ ב--אֹופ ָירה
ִ כח ַו ָיבֹׁאּו.  עַ ְב ֵׁדי ְשֹלמֹׁה, ִעם-- יֹׁ ְדעֵׁ י הַ יָם,אֳ נִ יֹות
King Solomon also built a fleet of ships at Ezion-geber, which is near Eloth on the shore of the Sea of Reeds in the land of
Edom. Hiram sent servants of his with the fleet, mariners who were experienced on the sea, to serve with Solomon’s
men. They came to Ophir; there they obtained gold in the amount of four hundred and twenty talents, which they
delivered to King Solomon.

 א, ט, דברי הימים ב.3
ירּושלַ ִם ְבחַ יִל כָבֵׁ ד ְמאֹׁ ד ּוגְ ַמלִ ים נ ְֹׁש ִאים ְב ָש ִמים ְוזָהָ ב
ָ  ְשֹלמֹׁה ְב ִחידֹות ִב- ו ַָתבֹוא ְלנַסֹות אֶ ת, ֵׁש ַמע ְשֹלמֹׁה- ָש ְמעָ ה אֶ ת, ְשבָ א-ּומ ְלכַת
ַ "א
". ְלבָ בָ ּה-אֲ ֶשר הָ יָה ִעם- אֵׁ ת כָל, ו ְַת ַדבֵׁ ר ִעמֹו, ְשֹלמֹׁה- אֶ ל, וְאֶ בֶ ן י ְָק ָרה; ו ַָתבֹוא,לָ רֹׁב
The queen of Sheba heard of Solomon’s fame, and came to Jerusalem to test Solomon with hard questions,
accompanied by a very large retinue, including camels bearing spices, a great quantity of gold, and precious stones.
When she came to Solomon, she spoke to him of all that she had on her mind.
כ,' מל"א ח.4
"." ַוי ֶָּקם ה' אֶ ת ְּדבָּ רֹו אֲ ֶשר ִּדבֵּ ר וָּאָּ קֻ ם ַתחַ ת ָּדוִּד אָּ ִּבי וָּאֵּ ֵּשב עַ ל כִּ סֵּ א י ְִּּש ָּראֵּ ל כַאֲ ֶשר ִּדבֶ ר ה' וָּאֶ ְּבנֶה הַ בַ יִּת ְּל ֵּשם ה' אֱ ֹלהֵּ י י ְִּּש ָּראֵּ ל
“And the LORD has fulfilled the promise that He made: I have succeeded my father David and have ascended the throne
of Israel, as the LORD promised. I have built the House for the name of the LORD, the God of Israel;”
ד- ג, דבהי"ב ט.5
ּומ ְש ָקיו
ַ ,בּושיהֶ ם
ֵׁ ְּומל
ַ ּומע ֲַמד ְמ ָש ְר ָתיו
ַ ּומֹושב עֲבָ ָדיו
ַ
ּומאֲ כַל שֻׁ ְלחָ נֹו
ַ ד.  אֲ ֶשר בָ נָה,וְהַ בַ יִת-- חָ כְ ַמת ְשֹלמֹׁה, אֵׁ ת, ְשבָ א- ַמ ְלכַת," ג ו ֵַׁת ֶרא
". ַ רּוח,הָ יָה עֹוד בָ ּה- אֲ ֶשר ַיעֲלֶ ה בֵׁ ית יְהוָה; וְל ֹׁא, ַוע ֲִליָתֹו,בּושיהֶ ם
ֵׁ ּומ ְל
ַ
When the queen of Sheba saw how wise Solomon was and the palace he had built, the fare of his table, the seating of
his courtiers, the service and attire of his attendants, his butlers and their attire, and the procession with which he went
up to the House of the LORD, it took her breath away.
15 – 10 ' מל"א ה.6
ֹלשת אֲ לָּ ִּפים
ֶ  ַוי ְַּדבֵּ ר ְּש.] ַוי ְִּּהי ְּשמֹו ְּבכָּל הַ ּגֹויִּם סָּ ִּביב...[ ּומכֹל חָּ כְּ ַמת ִּמצְּ ָּריִּם ַוי ְֶּחכַם ִּמכָּל הָּ אָּ ָּדם
ִּ "ו ֵַּת ֶרב חָּ כְּ ַמת ְּשֹלמֹה ֵּמחָּ כְּ ַמת כָּל ְּבנֵּי ֶק ֶדם
 ַוי ְַּדבֵּ ר עַ ל הָּ עֵּ צִּ ים ִּמן הָּ אֶ ֶרז אֲ ֶשר בַ ְּלבָּ נֹון וְּעַ ד הָּ אֵּ זֹוב אֲ ֶשר יֹ צֵּא בַ ִּקיר ַוי ְַּדבֵּ ר עַ ל הַ ְּבהֵּ ָּמה וְּעַ ל הָּ עֹוף וְּעַ ל.ָּמ ָּשל ַוי ְִּּהי ִּשירֹו חֲ ִּמ ָּשה וָּאָּ לֶ ף
וכל הארץ מבקשים... ַו ָּיבֹאּו ִּמכָּל הָּ עַ ִּמים לִּ ְּשמֹעַ אֵּ ת חָּ כְּ ַמת ְּשֹלמֹה ֵּמאֵּ ת כָּל ַמ ְּלכֵּי הָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר ָּש ְּמעּו אֶ ת חָּ כְּ ָּמתֹו.הָּ ֶר ֶמש וְּעַ ל הַ ָּדגִּ ים
"והמה מביאים דבר שנה בשנה
Solomon’s wisdom was greater than the wisdom of all the Kedemites and than all the wisdom of the Egyptians. He was
the wisest of all men…His fame spread among all the surrounding nations. He composed three thousand proverbs, and
his songs numbered one thousand and five. He discoursed about trees, from the cedar in Lebanon to the hyssop that
grows out of the wall; and he discoursed about beasts, birds, creeping things, and fishes. Men of all peoples came to
hear Solomon’s wisdom, [sent] by all the kings of the earth who had heard of his wisdom.”
6  פרק, ספר שמיני, קדמוניות היהודים.7
 וכששמעה. ומעוררת השתוממות גם משאר הבחינות,"והאשה שמלכה על מצרים ועל כוש בימים ההם הייתה בקיאה ביותר בחכמה
" הובילה אותה אליו התשוקה לראותו מתוך הסיפורים יום יום על אנשי הארץ ההיא,על מידותיו הטובות ועל תבונתו של שלמה
 בבא בתרא טו ע"ב, בבלי.8
".... מאי מלכת שבא? מלכותא דשבא."כל האומר 'מלכת שבא' אשה היתה אינו אלא טועה
 יב, שופטים יד.9
,ֹלשים ְס ִדינִ ים
ִ  ְונ ַָת ִתי לָ כֶם ְש--אתם
ֶ ָּומצ
ְ ,אֹותּה לִ י ִש ְבעַ ת י ְֵׁמי הַ ִמ ְש ֶתה
ָ
הַ גֵׁד ַתגִ ידּו- ִאם:ידה
ָ נָא לָ כֶם ִח-חּודה
ָ ָ א,ֹׁאמר לָ הֶ ם ִש ְמשֹון
ֶ " יב וַי
. ֹלשים חֲ ִלפֹׁ ת ְבג ִָדים
ִ ּוש
ְ
Then Samson said to them, “Let me propound a riddle to you. If you can give me the right answer during the seven days
of the feast, I shall give you thirty linen tunics and thirty sets of clothing;

 .10יוספוס פלביוס ,נגד אפיון ,מאמר ראשון ,פרק יז
“ ותאוות החכמה הוסיפה עוד לחזק אהבתם כי שלחו איש אל אחיו חידות ודרשו לפתור אותן ,ושלמה היטיב להבין חידות מחירום
וגדול ממנו בכל חכמה.
 The root .11ח.פ.צ
כִ י חָ פֵ ץ ְבבַ תַ -יעֲקֹׁ ב (בראשית לד ,יט)
וְהָ יָה ִאם-ל ֹׁא חָ פַ צְ ָת בָ ּה( ,דברים כא ,יד)
עֹוררּו אֶ ת-הָ אַ הֲ בָ ה ,עַ ד ֶש ֶּת ְחפָ ץ (שיר השירים :ב,ז :ג,ה :ח,ד)
ִאםָ -ת ִעירּו ו ְִאםְ -ת ְ
 .12שיר השירים ג ,ו-יא
ּולבֹונָהִ ,מכֹׁל אַ ְב ַקת רֹוכֵׁל .ז ִהנֵׁהִ ,מטָ תֹו ֶשלִ ְשֹלמֹׁה ....--תֹוכֹו ָרצּוף אַ הֲ בָ ה,
ימרֹות ,עָ ָשןְ :מ ֻׁקטֶ ֶרת מֹׁר ְ
" ו ִמי ז ֹׁאתֹׁ ,עלָ ה ִמן-הַ ִמ ְדבָ ר ,כְ ִת ְ
ּוביֹוםִ ,ש ְמחַ ת ִלבֹו".
ְרּושלָ ִם .יא צְ אֶ נָה ְּוראֶ ינָה ְבנֹות צִ יֹון ,בַ מֶ לֶ ְך ְשֹלמֹׁה--בָ עֲטָ ָרהֶ ,ש ִע ְט ָרה-לֹו ִאמֹו ְביֹום חֲ תֻׁ נָתֹוְ ,
ִמ ְבנֹות י ָ
Who is she that comes up from the desert Like columns of smoke, In clouds of myrrh and frankincense, Of all the
powders of the merchant? There is Solomon’s bed… Within, it was decked with love By the maidens of Jerusalem. O
maidens of Zion, go forth And gaze upon King Solomon Wearing the crown that his mother Gave him on his wedding
day, On his day of bliss.
ּובהַ ּגִּ יעַ תֹר ַנע ֲָּרה ְּו ַנע ֲָּרה לָּ בֹוא אֶ ל -הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְּשוֵּרֹושִּ ,מ ֵּקץ הֱ יֹות לָּ ּה כְּ ָּדת הַ נ ִָּּשים ְּשנֵּים עָּ ָּשר חֹ ֶדש--כִּ י כֵּן י ְִּּמ ְּלאּו ,י ְֵּּמי
 .13אסתר ב ,יב " ְּ
רּוקי הַ נ ִָּּשים".
ּוב ַת ְּמ ֵּ
רּוקיהֶ ןִּ :ש ָּשה חֳ ָּד ִּשיםְּ ,ב ֶש ֶמן הַ מֹר ,ו ְִּּש ָּשה חֳ ָּד ִּשים בַ ְּב ָּש ִּמיםְּ ,
ְּמ ֵּ
When each girl’s turn came to go to King Ahasuerus at the end of the twelve months’ treatment prescribed for women
for that was the period spent on beautifying them: six months with oil of myrrh and six months with perfumes and
women’s cosmetics,
נִרוֶה ד ִֹׁדים ,עַ ד-הַ ב ֶֹׁקר; נִ ְתעַ ְלסָ ה ,בָ אֳ הָ ִבים.
משלי ז יז-יח "נ ְַפ ִתי ִמ ְשכ ִָבי --מֹׁר אֲ הָ ִלים ,ו ְִקנָמֹון ְ .לכָה ְ
A friend is devoted at all times; A brother is born to share adversity. Devoid of sense is he who gives his hand To stand
surety for his fellow.
יתי יֵׁינִ י ִעם-חֲ לָ ִבי; ִאכְ לּו ֵׁר ִעיםְ ,שתּו
מֹורי ִעםְ -ב ָש ִמי ,אָ כ ְַל ִתי י ְַע ִרי ִעםִ -ד ְב ִשי ָש ִת ִ
יתי ִ
אתי ְל ַגנִי ,אֲ חֹׁ ִתי כַלָ ה--אָ ִר ִ
שיר השירים ה ,א "בָ ִ
דֹודים " .
ו ְִשכְ רּו ִ
I have come to my garden, My own, my bride; I have plucked my myrrh and spice, Eaten my honey and honeycomb,
!Drunk my wine and my milk. Eat, lovers, and drink: Drink deep of love
 .14מל"א י ,א
מצודת דוד " :לשאלו דברים סתומים קשה הידיעה ,ואם יגידם ,תדע נאמנה שמאת ה׳ היתה לו החכמה"
רד"ק" :בחידות  -דברים סתומים בחכמה .ואמר לשם ה'  -שרוב החרטומים וכו' המתעסקים בחכמות החיצוניות אין מלאכתם לשם
ה' ,ובאה לחקר על חכמתו כי היתה חכמה" .
רלב"ג" :לנסותו בחידות  -אם יעמד על הכונה שכיונה בהם ,אף על פי שיסבלו גם כונות אחרות" .
אברבנאל" :לנסותו בחידות  -אם חכמתו מה' או בטבע" .
 .15מדרש משלי פרשה א
" דבר אחר והחכמה מאין תמצא זו מלכת שבא ששמעה חכמתו ,דכתיב ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה לשם ה' ותבא לנסותו
בחידות ,א"ר ירמיה בר שלום מהו בחידות ,אמרה לו אמת הוא שלמה ששמעתי עליך ועל מלכותך ועל חכמתך ,אמר לה הן ,אמרה
לו אם אני שואלת מאתך אתה משיבני ,אמר לה (משלי ב') כי ה' יתן חכמה וגו' ,אמרה לו מהו שבעה יוצאין ותשעה נכנסין שנים
מוזגין ואחד שותה ,אמר לה בודאי שבעת ימי נדה יוצאין ,ותשעה ירחי הולד נכנסין ,שני דדין מוזגין ואחד שותה .ועוד אני שואלת
מהו ,אשה אומרת לבנה אביך אבי זקנך בעלי ,אתה בני ואני אחותך ,אמר לו ודאי בנותיו של לוט היו .ועוד דוגמא אחת עשתה לו,
הביאה זכרים ונקבות כלם מראה אחד וקומה אחת כלם כסות אחת ,אמרה לו הפרש לי זכרים מן הנקבות ,רמז לסריסיו והביאו

אגוזין וקליות התחיל מחלק לפניהם ,זכרים שלא היו מתביישין היו נוטלין בבגדיהן ,ונקבות שהיו מתביישות נוטלות בסודריהן ,אמר
לה אלו זכרים ואלו נקבות .אמרה לו בני חכם גדול אתה.
ּות ִהֹּלת יְהוָה יְבַ ֵׁשרּו .
ִשאּוְ ,
 .16ישעיה ס' ִ :6ש ְפעַ ת גְ מַ ִלים ְתכַסֵׁ ְךִ ,בכְ ֵׁרי ִמ ְדיָן וְעֵׁ יפָ ה--כֻׁלָ םִ ,מ ְשבָ א ָיבֹׁאּו; זָהָ ב ּולְ בֹונָה י ָ
Dust clouds of camels shall cover you, Dromedaries of Midian and Ephah. They all shall come from Sheba; They shall
bear gold and frankincense, And shall herald the glories of the LORD.
לֹותיכֶם ל ֹׁא לְ ָרצֹון ,וְזִ ְבחֵׁ יכֶם ל ֹׁא-עָ ְרבּו ִלי .
ירמיה ו'  :20לָ ָמה -זֶה לִ י ְלבֹונָה ִמ ְשבָ א ָתבֹוא ,ו ְָקנֶה הַ טֹוב מֵׁ אֶ ֶרץ ֶמ ְרחָ ק; ֹׁע ֵׁ
What need have I of frankincense That comes from Sheba, Or fragrant cane from a distant land? Your burnt offerings are
not acceptable And your sacrifices are not pleasing to Me.
ּובכָל-אֶ בֶ ן י ְָק ָרהְ ,וזָהָ ב ,נ ְָתנּוִ ,עזְ בֹו ָניְִך .
ֹׁשם ְ
יחזקאל כ"ז  :22רֹׁכְ לֵׁ י ְשבָ א ו ְַר ְע ָמה ,הֵׁ ָמה רֹׁכְ לָ יְִך; ְבר ֹׁאש כָל-ב ֶ
The merchants of Sheba and Raamah were your merchants; they bartered for your wares all the finest spices, all kinds of
precious stones, and gold.
 .17רש"י מופיע בדברי האר"י למל"א י ,יג
"בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר ,והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר שנים בחלק כל שנים עשר שבטים".
 .18רמ"ע מפאנו אם כל חי חלק ב סימן כג
" ולא זכה נבוכדנצר להקרא אריה אלא דמבית דוד קאתי ,מזרעו של שלמה ממלכת שבא אחרי שגיירה אלא שלבה לא נכון עמה,
ולסוף גלתה נבלתה וחזרה לסורה ,לכן רחקו בניה מישע" ...

