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 עיר שנקראת ירושלים זו, "בעיר אתה ברוך"
את  אברם  ברית  לאמר  לזרעך  נתתי  את  הארץ  הזאת  מנהר  מצרים  עד '  ביום  ההוא  כרת  ה  1

בנוי  בחלקו  של '  בית  הבחירה  הי,  )ח"י  פסוק  ו"טבראשית  פרק  (הנהר  הגדול  נהר  פרת  
 ".ובין  כתפיו  שכן:  "שנאמר,  תור  יוצא  מחלקו  של  בנימין  לחלקו  של  יהודה-וכראש,  בנימין

כל ,  משל  למלך  שבא  אצל  בניו  לפרקים?  ומפני  מה  זכה  בנימין  שתשרה  שכינה  בחלקו
אפשר  שמניח  אבא  אחי  הגדולים :  קטן  שבכולם  אמר,  אצלי  הוא  שורה:  אחד  ואחד  אומר

ראיתם  בני  הקטן  שעמד :  אמר  המלך,  עמד  והלך  ופניו  כבושות  ונפשו  עגומה?  ושורה  אצלי
כך  אמר .  ולינתי  אצלו,  שיו  מאכל  ומשתה  יהא  משלכםעכ?  ופניו  כבושות  ונפשו  עגומה  עליו

ילקוטי .  (בחלקו  של  בנימין  וקרבנות  מכל  השבטים'  בית  הבחירה  יהי:  הקדוש  ברוך  הוא
  .)שמעוני

וראה ,  מציון'  יברכך  ה',  הנה  כי  כן  יבורך  גבר  ירא  ה"?  בנעילה  של  יום  הכפורים  מאי  אמרי 2
 ).יא' במדבר רבה פ" (וראה בנים לבניך שלום על ישראל, בטוב ירושלים כל ימי חייך

ואמר  אנה  אתה ):  "ה,  זכריה  ב(שנאמר  ,  בקש  הקדוש  ברוך  הוא  לתת  ירושלים  במדה 3
רבונו  של :  אמרו  מלאכי  השרת  לפני  הקדוש  ברוך  הוא".  יםהולך  ויאמר  לי  למוד  את  ירושל

, ולא  נתת  מדת  ארכן  ומדת  רחבן,  הרבה  כרכים  בראת  בעולמך  של  אומות  העולם,  עולם
מיד ?  אתה  נותן  בה  מדה,  וצדיקים  בתוכה,  ומקדשך  בתוכה,  ירושלים  ששמך  בתוכה

ם  ובהמה ויאמר  אליו  רוץ  דבר  אל  הנער  הלז  לאמר  פרזות  תשב  ירושלים  מרוב  אד"
 ).ב, בבא בתרא עה" (בתוכה

זו  ציון  שנאמר  ציון  שדה "  ברוך  אתה  בשדה.  "זו  ירושלים  שנקראת  עיר,  "ברוך  אתה  בעיר" 4
כשיבנה  ירושלים  ויחזיר ?  אימתי  מראה  הקדוש  ברוך  הוא  לישראל  הברכה  הזאת.  תחרש

 ).מדרש תנחומא כי תבא(הגליות לתוכה 
  סותרין ארץ  ישראלמחוצה  לארץ  ל,    את  דינו  לחוצה  לארץ  אין  סותריןארץ  ישראלברח  מ 5

 ).א, מכות ז (ארץ ישראלמפני זכותה של , את דינו
וכד ,  אינון  הוו  משכי  ברכאן  מלעילא  לתתא,  בזמנא  דהוו  ישראל  בארעא  קדישא.  ברכה 6

תרגום .  [וברכאן  אתמנעו  מעלמא,  אעלו  תחות  רשו  אחרא,  נפקו  ישראל  מארעא  קדישא
ג  עמוד "דף  קנ'  זוהר  חלק  ב].  (ו  נמנע  ברכה  מן  העולםוכשגל,  מלמעלה  למטה:  הזוהר

 ).'א
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