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תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה ג-ו
ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים
שיר השירים רבה פרשה ד -
בקריאת שמע הוא אומר בונה ירושלים ,בתפלה הוא אומר בונה ירושלם ,בברכת
המזון הוא אומר בונה ירושלים
ב"ק פ"ב:
עשרה דברים נאמרו בירושלים :
א .אין הבית חלוט בה .ב .ואינה מביאה עגלה ערופה .ג .ואינה נעשית עיר
הנדחת .ד .ואינה מטמאה בנגעים .ה .ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות .ו .ואין
עושין בה אשפתות .ז .ואין עושין בה כבשונות .ח .ואין עושין בה גנות ופרדסות ,חוץ
מגנות ורדין שהיו מימות נביאים הראשונים .ט .ואין מגדלים בה תרנגולין .י .ואין
מלינין בה את המת
אין הבית חלוט בה  -דכתיב :בוקם הבית ...אשר לו חומה לצמיתותלקונה אותו
לדורותיו ,וקסבר :לא נתחלקה ירושלים לשבטים .ואינה מביאה עגלה ערופה  -דכתיב:
גכי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלהיך נותןלך לרשתה ,וירושלים לא נתחלקה לשבטים.
ואינה נעשית עיר הנדחת  -דכתיב :דעריך ,וירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואינה
מטמאה בנגעים -דכתיב :הונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם ,וירושלים לא
נתחלקה לשבטים.
תוספות ב"ק פ"ב:
ואין מטמא בנגעים דכתיב אחוזתכם וירושלים לא נתחלקה לשבטים  -אין לפרש
שנתחלקה אלא שנתנו דושנה של יריחו תחתיה ולפיכך אין מטמא דבפ"ק דיומא (דף
יב ).משמע דלמ"ד לא נתחלקה לא נתחלקה ממש וא"ת מנליה דלא נתחלקה ממש
דלמא סבר נתחלקה אלא שנתנו דושנה של יריחו תחתיה כמו לר' יהודה דאמר
נתחלקה ומטמא ובית המקדש עצמו אין מטמא אע"ג דנתחלק אלא משום שנתנו
דושנה של יריחו תחתיו כדאמר התם וי"ל דבית המקדש סברא הוא אע"ג דנתחלק

דחזרו וקנו אותו כדי שיהא לכל ישראל חלק בו אבל ירושלים אם מתחילה נתחלקה
למה היו חוזרין וקונין אותה.
משנה מסכת סוכה פרק ג-ופירוש הרמב"ם
משנה יב
בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש
התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף
כולו אסור:

רמב"ם מדינה ,היא שאר ארץ ישראל חוץ מירושלם,
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משנה תורה ,הלכות בית הבחירה ו׳:ט״ו
(טו) לְפִ יכְָך מַ ְק ִריבִ ין הַ ָק ְרבָ נֹות ֻּכלָן ַאף עַ ל פִ י שֶׁ ֵאין שָ ם בַ יִת בָ נּוי .וְ אֹוכְ לִין ָק ְדשֵ י ָקדָ ִשים
בְ כָל הָ ֲעז ָָרה ַאף עַ ל פִ י שֶׁ ִהיא חֲ ֵרבָ ה וְ ֵאינָּה מֻּ ֶׁקפֶׁת בִ ְמ ִחצָ ה וְ אֹוכְ לִין ָקדָ ִשים ַקלִים ּומַ עֲשֵ ר
שֵ נִי בְ כָל יְרּושָ ַליִם ַאף עַ ל פִ י שֶׁ ֵאין שָ ם חֹומֹות שֶׁ הַ ְקדֻּשָ ה ִראשֹונָה ָק ְדשָ ה ל ְִשעָ ָתּה וְ ָק ְדשָ ה
לֶׁעָ ִתיד לָבֹוא:
וְ לָמָ ה אֲ נִי אֹומֵ ר בַ ִמ ְקדָ ש וִ ירּושָ ַליִם ְקדֻּשָ ה ִראשֹונָה ָק ְדשָ ה לֶׁעָ ִתיד לָבֹואּ .ובִ ְקדֻּשַ ת ְש ָאר
ֶׁא ֶׁרץ י ְִש ָר ֵאל לְעִ ְניַן ְשבִ יעִ ית ּומַ עַ ְשרֹות וְ כַּיֹוצֵ א בָ הֶׁ ן ל ֹא ָק ְדשָ ה לֶׁעָ ִתיד לָבֹוא .לְפִ י שֶׁ ְקדֻּשַ ת
ּושכִ ינָה ֵאינָּה בְ טֵ לָה .וַהֲ ֵרי הּוא אֹומֵ ר (ויקרא כו לא)
הַ ִמ ְקדָ ש וִ ירּושָ ַליִם ִמפְ נֵי הַ ְשכִ ינָה ְ
עֹומ ִדים
שֹומ ִמין בִ ְק ֻּדשָ ָתן הֵ ן ְ
מֹותי ֶׁאת ִמ ְק ְדשֵ יכֶׁם" וְ ָא ְמרּו חֲ כ ִָמים ַאף עַ ל פִ י שֶׁ ְ
"וַהֲ ִש ִ
אֲ בָ ל ִחּיּוב הָ ָא ֶׁרץ בִ ְשבִ יעִ ית ּובְ מַ עַ ְשרֹות ֵאינֹו ֶׁאלָא ִמפְ נֵי שֶׁ הּוא כִ בּוש ַרבִ ים וְ כֵיוָן שֶׁ ִנל ְְקחָ ה
ּומ ְשבִ יעִ ית שֶׁ הֲ ֵרי ֵאינָּה ִמן
ּתֹורה ִממַ עַ ְשרֹות ִ
הָ ָא ֶׁרץ ִמידֵ יהֶׁ ם בָ טַ ל הַ כִ בּוש וְ נִפְ ְט ָרה ִמן הַ ָ
ֶׁא ֶׁרץ י ְִש ָר ֵאל .וְ כֵיוָן שֶׁ עָ לָה עֶׁ זְ ָרא וְ ִק ְדשָ ּה ל ֹא ִק ְדשָ ּה בְ כִ בּוש ֶׁאלָא בַ חֲ ז ָָקה שֶׁ הֶׁ ְחזִ יקּו בָ ּה
ּולְפִ יכְָך כָל מָ קֹום שֶׁ הֶׁ ְחזִ יקּו בָ ּה עֹולֵי בָ בֶׁ ל וְ נ ְִת ַקדֵ ש בִ ְקדֻּשַ ת עֶׁ זְ ָרא הַ ְש ִנּיָה הּוא ְמ ֻּקדָ ש
הַ ּיֹום וְ ַאף עַ ל פִ י שֶׁ ִנל ְַקח הָ ָא ֶׁרץ ִממֶׁ נּו וְ חַ ּיָב בִ ְשבִ יעִ ית ּובְ מַ עַ ְשרֹות עַ ל הַ דֶׁ ֶׁרְך שֶׁ בֵ ַא ְרנּו
בְ ִהלְכֹות ְּתרּומָ ה:
משנה תורה ,הלכות בית הבחירה א-ג
(ג) כֵיוָן שֶׁ נִבְ נָה הַ ִמ ְקדָ ש בִ ירּושָ ַליִם נ ֶֶׁׁא ְסרּו כָל הַ ְמקֹומֹות ֻּכלָן לִבְ נֹות בָ הֶׁ ן בַ יִת לַה'
מֹורּיָה
ְדֹורי הַ דֹורֹות ֶׁאלָא בִ ירּושָ ַליִם בִ לְבַ ד ּובְ הַ ר הַ ִ
ּולְהַ ְק ִריב בָ הֶׁ ן ָק ְרבָ ן .וְ ֵאין שָ ם בַ יִת ל ֵ
ֹלהים וְ זֶׁה ִמזְ בֵ חַ
שֶׁ בָ ּה נֶׁאֱ מַ ר (דברי הימים א כב א) "וַּי ֹאמֶׁ ר דָ וִ יד זֶׁה הּוא בֵ ית ה' הָ אֱ ִ
לְעלָה ְלי ְִש ָר ֵאל" וְ אֹומֵ ר (תהילים קלב יד) "ז ֹאת ְמנּוחָ ִתי עֲדֵ י עַ ד":
ברכות ל׳ א:
היה עומד בח"ל יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנא' (מלכים א ח ,מח) והתפללו אליך
דרך ארצם היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים שנאמר (מלכים א ח,
מד) והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת היה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית
המקדש שנאמר (דברי הימים ב ו ,לב) והתפללו אל הבית הזה היה עומד בבית
המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים שנאמר (מלכים א ח ,לה) והתפללו אל
המקום הזה היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת היה
עומד אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת נמצא עומד במזרח מחזיר
פניו למערב במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר פניו
לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד
כתובות ק״י ב:ז׳
מתני׳ הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל
מוציאין אחד האנשים ואחד הנשים
תפילת נעילה:
.יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים יברכך ה' מציון כל ימי ימי חייך
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