
שבת לפני הפסחא  , טקס האור הקדוש



Byzantine oil lamp    



ועתה כי יש את נפשנו לחוג את יום חנוכת המזבח  

לא חדלנו מהודיע אתכם .בעשרים וחמש לחודש כסלו

,  וחגותם אותו כימי חג הסוכות( כב. )לחוג אותו עמנו

...את אש הקודשבו נחמיהמצאוכיום אשר

בסתר מעל המזבח  לקחו הכוהנים הקדושים את האש

...

והעבים  , והשמש יצאה על הארץ, אחרי כלותם( כח)

,והנה אש אלוהים מתלקחת בקורבן,נפוצו

וישתומם כל העם מסביב״

,  ספר מקבים ב׳  

איגרת יהודה המכבי פרק א׳ 





תוכן תאריך מקור 

מדליקים את כל המנורות  באנסטאזיסהמון העם כל"
אך האור אינו מובא מבחוץ אלא  . ונעשה אור אין קץ
..."נלקח מתוך המערה

381–

384
איגריה

..."אלהיאחרי שנדלקו המנורות בכנסיית התחייה מאור " 836 /
860

סבא-תאודור ממר

כי בימי ענותו נדלקים כל האורות בקבר וסביבותיו באור "
"אלוהי

1095 II האפיפיור
אורבן

"לנכוח במעמד זה(הקתולים)אנו אוסרים על המאמינים " 1238 גרגוריוסהאפיפיור 
IX

והדליק  (...מחוץ לכנסייה)ויצא האור הקדוש מן העמוד "
"...הפטריארך נרותיו ממנו והדליקו הנוכחים

1579 הפטריארך היווני  
IVסופרוניוס

1757
1852

לגבי פירמאנים
זכויות  בטקס

הכרזה על סטאטוס קוו במקומות הקדושים  1856
1878

, קריםמלחמת
,  חוזה פאריס

ברלין 

נספח מיוחד לטקס האש+קוו מועלה על כתבהסטטוס 1929 קאסט. א. 'ג.ל



11מאה ,  האח דניאל

לעבדו הדל והבלתי ראוי הניזר  , נתן לי האל לראות"

,  ובעליל ראיתי בעיני החוטאות, דניאל

כיצד יורד האור הקדוש  

,אל הקבר העושה נפלאות

.  קברו של אדוננו וישועתנו ישוע הנוצרי



11מאה ,  האח דניאל

המון רב  , מתכנסים כל אדם ליד כנסיית התחייה"

אנשי הארץ  , מכל מקום באים ביום זה. לאין ספור

,  מאנטיוכיה ומכל הארצות, מבבל וממצרים

אשר עומדים            , אין לתאר מספר בני האדם

בצפיפות ליד הכנסייה וליד מקום צליבת          

,                   רבים אף נחנקים בצפיפות זאת: האדון

וכל האנשים עומדים עם הנרות הלא דלוקים  

.                וממתינים לפתיחת שערי הכנסייה



11מאה ,  האח דניאל

כל מקום מלא אדם ולא אומרים מאומה אלא קוראים  " 

עד                                                 , ובקול רם צועקים', אלוהים, רחם'

והד מכל עבר נשמע                                       , שהמקום רועד

נחלי דמעות זולגים                             . מתחנוני האנשים האלה

.  ואף מי שליבו כאבן יכול אז               לבכות, המאמינים

נזכר בחטאיו                        , כל אחד אל תוך עצמו מביט

.      ?'האמנם בעוון חטאי לא תרד רוח הקודש': ושואל

.בדמעות ובהכנעת לב, כך עומדים כל המאמינים



,  ...כאשר החלו לשיר את שירת המעבר , ובעבור שעה תשע

נעצר מעל חלל הכנסייה , הופיע לפתע מן המזרח ענן קטן

העומדים , ואותנו, הוריד גשם מעל הקבר הקדוש, נטול הגג

ואז לפתע הבריק האור הקדוש . היטב הרטיב, מעל הקבר

.ויצא ברק האור מן הקבר והאיר חזק נורא, בקבר אלוהים

,                                                  ונכנס הבישוף אל הקבר...  

ומן הנר הזה  ...,והדליק הנר  מן האור הקדוש הזה

כולנו הדלקנו את נרותינו ומנרותינו הדליקו כולם 

"את נרותיהם

11מאה ,  האח דניאל



העברת האור לרוסיה  

19במאה ה 

20העברת האור לרוסיה במאה ה 



העברת האור 





העדות הנוצריות השותפות לטקס  

,  הכנסייה של האימפריה הביזנטית-הכנסייה היוונית אורתודוכסית•

בירושלים מיוצגת  . ושפתה יוונית, ראשיתה בקהילה הנוצרית הראשונה בירושלים

והכנסייה  הכנסייה הרומניתעל ידי פטריארך ירושלים ותחת חסותו נמצאות  

בארץ הקודשהרוסית

(  דת ולאום=ארמני)הכנסייה הלאומית העתיקה ביותר -הכנסייה הארמנית •

בירושלים ברובע הארמני ומאמינים רבים ברחבי , מרכזה בארמניה שבקווקז,

.העולם המערבי

קהילה  , מאמיניה במצרים, מוצאה ומרכזה במצרים-הכנסייה הקופטית•

קטנה בארץ הקודש ורבים בשוויץ ואמריקה

,  כנסייה שמוצאה הקדום במזרח התיכון-(סיריאנית)הכנסייה הסורית •

מפוזרים במזרח  , ששפתם המקורים היא ארמית, מרכזה בדמשק ומאמיניה

.במערב ובהודו, התיכון



Baldric of Bourgueil  c. 1108

Historia  ierosolimitana. 

Ms stowe 56, fol. 3v. British library

…locus incomparabilis. Neque siquidemibi deus 

adhuc annuum pratermisit facere miraculum cum 

in diebus passionis sue extinctis omnibus & in 

sepulchro in ecclesia circum circa luminibus, 

inbare divino lampadae extincte reaccenduntur. 

Cuius pectus silicinum fratres, tantum miraculum 

non emoliat…   

Pope Urban II   

" How precious is the place of the Lord’s 

burial; for here God allows the annual 

miracle when on the eve of the Passion, 

with the church in darkness, the lamps are 

relit by divine intervention

9-3-1238  
Pope Gregory IX:

We order anyone  

who has presumed to 

believe this

by our own authority, 

never to attend there 

again



קהל המאמינים

:לטקס שבת האור מגיעים•

ערבים נוצרים אזרחי  :המאמינים הנוצרים החיים בארץ•

עולי  , (בהתאם לאישורים)תושבי הרשות , תושבי ירושלים, המדינה

.פועלים זרים מרומניה, חבר העמים אזרחי המדינה

,  רומניה, רוסיה, קפריסין, יווןמרחבי העולם: צליינים•

.מזרח ומערב אירופה ואמריקה, מצרים, ארמניה

נזירים ונזירות וחברי  , כהני דת, בין הצליינים יש אנשי כנסייה

הקהילה  







Shared

Orthodox

Latin 

Armenian

Syrian

Coptic

Ethiopian



לוח הזמנים של הטקס

תפילה של הקתולים בכנסייה  5:30-9:00•

בזמן התפילה דלת הכנסייה סגורה. רק בשנים שהחג חל באותו יום

פתיחת דלתות הכנסייה על ידי הארמנים9:30•

המאמינים יעמדו  , כניסת המאמינים על פי אישורים•
במקומות המיועדים לבני עדתם על פי ההסכמים

(  או נציגיו)תהלוכה של הפטריארך הארמני 10:30•
מהרובע הארמני לכנסיית הקבר מלווים בנגינת נערי  

מקיפים פעם אחת את הרוטונדה ,נכנסים לכנסיה, הצופים
.ועוברים לגלריה של הארמנים



...המשך

טקס חתימת הקבר בשעווה11:00•

חלקם  צעדה וכניסה של צעירים מקומיים לתוך הכנסייה12:00•
יפנו ימינה ויכנסו דרך הקתוליקון או המסדרון הסובב לעבר החלק 

ואחרים יעברו ( האולם העגול סביב הקבר)הצפוני של הרוטונדה 
על פי ההסכם  , (בני הקהילה הסורית)משמאל דרך האזור הארמני 

מותר להם להיכנס זה על כתפיו של חברו נושאים את דגלי  
אך לא בעת המעבר בשטח  ), המועדונים מלווים בשירה ותיפוף

(.הארמנים

עובר מהמנזר היווני הגדול הפטריארך היווני אורתודוכסי11:30•
ונכנס  ( מאר יעקוב)דרך המעבר הסמוך לכנסייה , שממערב לכנסייה

לכנסיית הקבר לאולם התפילה המרכזי



...המשך

קופטי וסורי ניגשים  , נציגי אנשי הכנסייה הארמני12:05•
לכניסה  , אבן המשיחה, ממקומותיהם דרך דרום הרוטונדה
הם מעבירים  . הדרומית של אולם התפילה היווני

.לפטריארך היווני את נרותיהם וחוזרים למקומם

האחראי על כנסיית הקבר מטעם היוונים  12:20•
מלווה בדרגומן  לפטריארך המנורהאורתודוכסים מעביר את 

.ובקוואסים

הפטריארך היווני אורתודוכסי מלווה באנשי כנסייה  12:30•
פעמים3מקיף את הקבר בתהלוכה 



בישוף מהכנסייה הארמנית נגש לפתח  12:55•
הקבר

הפטריארך היווני אורתודוכסי נכנס לקבר  •
ובעקבותיו הבישוף הארמני

טקס האש הקדושה13:00
לפי האמונה בשעה זו יורדת אש מן השמיים המדליקה את המנורה  

.שבידי הפטריארך



טקס האש הקדושה

.  בכנסיית הקבר בירושלים

יסכה הרני  



...  ויצא האור הקדוש מן העמוד "
והדליק הפטריארך נרותיו ממנו  

..."והדליקו הנוכחים

1579, פטריארך ירושלים, IVסופרוניוס 

Proskynitarion of Symeon , Vienna 1749   



המרטיר תונום  
על רקע העמוד  

לי 'מנזר מג, איקון
ירושלים, פניה



THE STATUS QUO

IN THE HOLY PLACES

BY

L. G. A. CUST,

formerly District Officer, Jerusalem.

With an Annexe on

THE STATUS QUO IN THE CHURCH OF THE NATIVITY, BETHLEHEM.

by ABDULLAH EFFENDI KARDUS, M.B.E., formerly District Officer, 

Bethlehem Sub-District.

ממורנדום חסוי נכתב לתאור המצב במקומות הקדושים 

:  'כעזרה למשרתי הציבור בממשלת פלשתינה'



העברת הסמכויות לנציב העליון   25.7.1924
The Palestine (holy places) Order in Councilבמקום 

הועדה לעניין המקומות הקדושים לא הוקמה מעולם                              

ממורנדום חסוי נכתב לתאור המצב במקומות הקדושים 

:  'כעזרה למשרתי הציבור בממשלת פלשתינה'

,                       עם הקדמה של סר הרי לוק, קאסט. א.'ג.ח ל"דו

.  המזכיר הכללי של ממשלת פלשתינה

הקצאת שטחים בכנסיות בזמן תפילה לעדות השונות1.

בעלות ושימוש בחלקי הכנסייה על ידי עדות השונות2.

שאלת התחזוקה והשיפוצים3.

ועוד, איקונים, נרות, מנורות, חפצי ליטורגיה, מיקום המנורות4.

ניקוי ושטיפה של רצפות ומדרגות5.

.לכל עדה ועדה' כלי הקודש'מספר 6.



בעל ערך  ... קאסט. א.'ג.לפיכך יהא המסמך שהוכן על ידי מר ל

ממשי לפקידי ממשלת פלשתינה אשר מוטל עליהם לנהל 

.                      ולקבל החלטות בהסתמך על פרשנות הסטטוס קוו

בעוד שאין הוא מנסה את המשימה העצומה של בחינתן וסינון  

של כל הפסיקות של השליטים הממלוכים והעותומאניים  

הרי נותן הוא תאור תמציתי של  , המוקדמים של פלשתינה

והוא מהווה את האוסף היחידי הקיים של הנוהג המודרני 

בתור שכזה אין כל ספק . 1918פסיקות והחלטות שנתקבלו מאז 

כי יהפוך מורה דרך לאלה שהוטלה עליהם החובה העדינה של  

.יישום אחד מהקודים הנזילים והבלתי מדוייקים ביותר בעולם
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1929, ח קאסט"דו,      Cנספח 

At 12.30 p.m. the actual service commences with the 

procession of the Patriarch from the Altar of the 

Orthodox Chapel. The procession is preceded by 

banners, 13 in number, borne by representatives of the 

leading Orthodox families, and assistance may have to 

be given to clear the way through the throng…  

…The Holy Fire is then passed out by the Patriarch and 

the Armenian representative to their congregations by 

the holes on each side of the Edicule, through the 

northern (Orthodox) side first.



At 12.30 p.m. the actual service commences with the procession of the 

Patriarch from the Altar of the Orthodox Chapel. The procession is 

preceded by banners, 13 in number, borne by representatives of the 

leading Orthodox families, and assistance may have to be given to clear 

the way through the throng. The procession circles the Rotunda three 

times. On arriving in front of the Sepulchre for the third time, the banners 

and all the clergy, except the Patriarch, and his immediate attendants, 

and those previously mentioned, return into the Orthodox Chapel.

The Bishop of the Armenian Church, who is to accompany the Patriarch 

into the Sepulchre, here joins His Beatitude.

The Patriarch now disrobes, and his mitre and vestments are carried by 

the attendant clergy to the Altar in the Orthodox Chapel. The door is then 

opened and the Patriarch enters the Tomb, accompanied by the 

Armenian Bishop.





















:943,(היסטוריון מוסלמי)אל מסעודי 

שבמהלכו הם  , זהו חג שנתי של הנוצרים..."
,  האש יורדת אליהם, מתקבצים מכל קצווי תבל

המוסלמים נוהרים . והם מדליקים נרות ענק
. ... אך מתוך סקרנות בלבד, לטקס בהמוניהם

.                    אגדות רבות קשורות לחג זה
.           יש כאן תחבולה ותעלומה מוזרה, בנוגע לאש

..."עלה בידינו לגלות את מסתרי תחבולה זו



1285:–1225בר הבראוס   / ' אבו אל פראג

אשר אמר לאל חאכים  , יוזם הרדיפה היה אויב של הנוצרים
שכאשר הנוצרים התכנסו בכנסייה בירושלים על מנת  

כוהני הכנסייה השתמשו בתחבולה , לחגוג את הפסחא
. אדוקה עם שמן הבלזם

הם הכניסו  כאשר הקצין הערבי חתם את הדלת מעל הקבר
גפרור דרך הג לקצה השרשרת והאש ירדה מיד לפתילית 

אז פרצו המאמינים בדמעות  .  המנורה והדליקה אותה
מניחים שזו האש אשר ירדה  , "קיריה אלייסון"וצעקו 

.ואז חוזקה אמונתם, מהשמיים על הקבר



1375, זוסימההנזיר 

,  יבוא האמיר וכל משרתיו, עם זריחת השמש

והסארצנים... יפתח את הכנסייה ויוציא את כולם

המקוללים ינעלו את כל הכנסיות הנוצריות  

:ויאמרו

...אין לכם חג



:1525( נזיר וצליין הונגרי)גבריאל פשווארדינו 

נמסרו לכופרים סכומים גדוליםביום השבת הקדוש 

ולפני תפילת הערבית  , ל"על ידי כמה מבני העמים הנ

הכופרים אפשרו לשניים מאלה להיכנס לתוך הקבר  

.  הקדוש בחשאיות ככל הניתן

הארמנים נתנו  ( 1516כמדומני ב )באחת השנים 

.  כדי שלהם יתנו להכנס, עשרים דוקאטים לכופרים

.החבשים נתנו להם מאה דוקאטים

.הם נתנו לאלה להיכנס ואת הארמנים גרשו



















• Arab Comand - Major C.s. Jarvis 

In the days of this governorship of Jerusalem 

he found the Ceremony of the Holy Fire at 

the Church of the Holy Sepulchre one of his 

great trials, as practically every policeman in 

the city had to be on duty the whole day, and 

the enormous crowds of fervent worshippers 

who flocked into the church and filled the 

streets leading to it were a great danger..



There was always the risk of some major 

tragedy owing to people becoming stifled and 

trampled on in the crush and, when the Holy 

Fire was delayed, the situation became acute. 

One year when Rikabi was in office the Fire did 

not materialize until 6 o’clock in the evening 

and the police and ambulances had been 

active all the afternoon, carrying out exhausted 

and fainting worshippers, including  a number 

of casualties due to the crush of people. 





• So Rikabi sent for the Patriachs of the various churches connected with 

the ceremony.

• “Your Beatitudes,” he said with great politeness, “yesterday the Holy 

Fire did not arrive until 6 p.m. and my police were hard put to it to 

prevent a tragedy. I have called you here to tell you that in future the 

Holy Fire must appear before noon as after midday I shall instruct the 

police to close the doors of the church.”

• “But, Your Excellency,” the Patriarchs protested, “the Holy Fire is not 

controlled by us. It is a manifestation sent by the Deity Himself – and we 

cannot order it.”

• “Yes, Your Beatitudes,” replied Rikabi, “I understand that, but I can only 

inform you that, unless the Holy Fire in future has appeared by midday, I 

shall close the church, and I imagine the Deity will not mind whether it 

appears to a full church or an empty one.”



It is said that on all future 

occasions during Rikabi’s rule 

the Holy Fire descended before 

noon, and the ceremony went 

off without mishap.


