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  מנהגי ירושלים

 סנהדרין כג ע"א  .א

כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין: לא היו 
על השטר אלא אם כן יודעין מי חותם  חותמין

עמהן. ולא היו יושבין בדין אלא אם כן יודעין מי 
יושב עמהן, ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן 

 יודעין מי מסב עמהן.

 בבא בתרא צג ע"ב  .ב

היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: מנהג גדול היה 
נותן לו  -בירושלים, המוסר סעודה לחברו וקלקלה 

ודמי בושת אורחיו. עוד מנהג גדול היה  דמי בשתו
בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן 

 -אורחין נכנסין, נסתלקה המפה  -שמפה פרוסה 
 אין האורחין נכנסין.

 מסכת שמחות יב, ה  .ג

כך היו חבורות עושין בירושלים, אלו לבית האבל 
ואלו לבית המשתה אלו לשבוע הבן ואלו לליקוט 

 עצמות.

  ע"א פסחים יד  .ד

שתי פרות היו חורשות בהר המשחה כל זמן 
כל העם אוכלין, ניטלת אחת  -ששתיהן חורשות 

 -תולין, לא אוכלין ולא שורפין. ניטלו שתיהן  -מהן 
  התחילו כל העם שורפין

ירושלים לא מקום שנהגו ' :בירושלמי דייק: תוספות
כלומר סברא הוא לנהוג  ?!'בו שלא לעשות מלאכה

כיון שמתקבצין שם אף ממקומות  ,שם איסור
  .ומשני נראות כחורשות .שנהגו בהן איסור

 כז-פני ברוך, סימן י, כה  .ה

יש נוהגים שאין הכהנים נושאים כפיהם בבית 
האבל, והכהנים יוצאים מבית התפילה קודם 

שמתחילים רצה. אבל שהוא כהן אינו נושא כפיו 
אפילו אם מתפלל בבית הכנסת, ויצא מבית 

  אומרים רצה...הכנסת כש
בירושלים יש נוהגים לישא כפים בבית האבל. וגם 

  כשהאבל כהן נושא את כפיו...

 שמלת חיים, או"ח רפח  .ו

פעיה"ק ירושלים ת"ו דיש תקנה שלא לנגן בכלי 
  שיר בשמחת חתונה

עיר הקדש והמקדש, הרב טיקוצ'ינסקי,   .ז
 חלק ג, פרק כה

בירושלים אומר השליח ציבור ברכת מעין שבע 
ת ערבית גם בבית שאין שם ספר תורה בתפיל

ואיננו מקום קבוע לתפילה, ולא כשאר דוכתי, והוא 
  מתקנת ירושלים.

לוח מנהגי ארץ ישראל, הרב   .ח
 טיקוצינסקי

ובירושלים נוהגים בנפילת אפיים גם בבית שאין 
 שם ספר תורה

 ויקרא כח,א  .ט

 לכם תקימו לא ומצבה ופסל אלילם לכם תעשו לא
 כי עליה להשתחות בארצכם תתנו לא משכית ואבן
  יכםאלק ה' אני

 ז-רמב"ם ע"ז ו, ו  .י

 שהוא יפל עף א בתורה האמורה משכית אבן
 לא משכית ואבן שנאמר לוקה לשם עליה משתחוה

 דרך שהיה מפני עליה להשתחות בארצכם תתנו
, עליה להשתחות לפניה אבן להניח כוכבים עובדי
  ...'לה כן עושין אין לפיכך
 במקדש אבל ,הארצות בשאר אמורים דברים במה
 בארצכם שנאמר האבנים על להשתחות מותר

 אתם אבל האבנים על משתחוים אתם אי בארצכם
 ומפני, במקדש המפוצלות האבנים על משתחוים

 כנסיות בבתי מחצלאות להציע ישראל כל נהגו זה
 בין להבדיל ותבן קש מיני או באבנים הרצופות

  האבנים ובין פניהם

 מצוה שמטחינוך   .יא

 להרחיק שהוא, לברכה זכרונו ם"הרמב כטעם אם
 ראוי שהיה שכן כל, כן לה עושין שהיו זרה עבודה

 לפגל שלא המקודש ממקום לה הדומה כל להרחיק
 ואולם .אותם בזוכרו לשם המשתחוה מחשבת

, יפנה אשר בכל נכון טעם לרבינו יש כי ידעתי
  השומע. מחסרון לפעמים ונעלם

 קלא,בשו"ע או"ח   .יב

 במקום אלא אפים נפילת דאין ומריםאש י: רמ"א
  בתוכו ת"וס ארון שיש

 דמצינו משום ומריםאש הי וטעם: משנה ברורה
 וכדכתיב' ה ארון לפני היא שנפילה רמז בקרא

  'ה ארון לפני פניו על ויפול העי במלחמת

 רמב"ם בית הבחירה ו,טז  .יג

 ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני ולמה
 המקדש שקדושת לפי ...לבוא לעתיד קדשה

 בטלה אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים


