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 ישעיהו ס"ב

ִ  ( ו) ַל ִיְך ְירּושָׁ ּו ַעל־חֹוֹמַתַ֣ א ֶיֱחשׁ֑ ַֹ֣ יד ל ִמִ֖ ה תָׁ ְילָׁ ל־ַהַלַּ֛ ֹום ְוכָׁ ל־ַהיּ֧ ים כָׁ ְמִרִ֔ ְדִתיַ֙ ֹשֹֽׁ ם ִהְפַקַ֙

ם׃ ֶכֹֽׁ י לָׁ ִמִ֖ ה ַאל־דֳּ  ַהַמְזִכִריםַ֙ ֶאת־ְיהוִָׁ֔
 

 זוהר כרך א )בראשית( פרשת חיי שרה

תא חזי ירושלם כל ארעא דישראל אתכפל תחותה ואיהי קיימא לעילא ותתא כגוונא 

רושלם לעילא דא ירושלם לעילא ירושלם לתתא אחידא לעילא ואחידא לתתא י

 אחידת בתרין סטרין לעילא ותתא
 

 
שת עקבראבני פרט וילק  

 חררה עליהם תהקרבנות שנ יש כאן סוד-ארץ אשר ה׳ אלקיך דורש אותה תמיד 
יצחק  דונמשך עליהם שם בן נח ובו נעק שוןאאדם הר רושלים במזבח ראשון שלי

 והוקרב עליו
 

 בעל הטורים בראשית פרשת וירא פרק כב

 )ד( את המקום. בגימטריא זה יר)ו(שלם: ארץ המוריה . בגימטריא בירושלם  )ב( אל
 

ראשיתבספר   
 בראשית כ״ב:י״ד

ם־ַהָמ֥קֹו) ֵֽׁ ם ש  א ַאְבָרָהָ֛ ְקָרָ֧ ֹום  ה'ם ַה֖הּוא יד( ַויִּ ר ַהיּ֔ ֵ֣ ֙ר י ָאמ  ה ֲאשֶׁ ֶ֑ ְראֶׁ ריִּ ַ֥ ה  ה׃ ה' בְּ ֵֽׁ ָראֶׁ  י 
 

 בראשית כ״ד:ס״ג
ק ָל֥שּוַח ) ְצָחָ֛ א יִּ ֥ צ  הסג( ַוי  ֶ֖ ד  שָּׂ ים׃ ב  ֵֽׁ ים ָבאִּ ֖ ֥ה ְגַמלִּ נ  ְרא ְוהִּ יָני֙ו ַוַיּ֔ א ע  ָשָּׂ֤ ב ַויִּ רֶׁ ֹות ָעֶ֑ ְפנֵ֣  לִּ
 

 בראשית כ״ח:י״ז
יָר֙א ַוי   ם)יז( ַויִּ י אִּ ה כִִּּ֚ ין זֶֶׁ֗ ֵ֣ ֶ֑ה א  ֹום ַהזֶׁ א ַהָמקֵ֣ ר ַמה־נֹוָר֖ יתאַמּ֔ ֵּ֣ ֱ֔אל ־ב  ם׃ יםק  יִּ ַער ַהָשָמֵֽׁ ה ַש֥ ֖  ְוזֶׁ

 
שנה המ פרק האבות   

 :ה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדשעשר
 ,לא הפילה אשה מריח בשר הקדש

 מעולם, ולא הסריח בשר הקדש
 ,ולא נראה זבוב בבית המטבחים

 ,ום הכפוריםולא ארע קרי לכהן גדול בי
 ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה,

 ,ולא נצחה הרוח את עמוד העשן
 ולא נמצא פסול בעמר ובשתי הלחם ובלחם הפנים,

 עומדים צפופים ומשתחוים רוחים,
 נחש ועקרב בירושלים מעולם, ולא הזיק

 ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים.
 


