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של סולטאן סולימןהצו-באיסטנבול 1549•

מקדיש את מנזר ציון לווקף

.אני לראש המסדר'דג' וממנה את השיח

שמחוץ  לעיר  ' מנזר ציון'כל המנזר הידוע כ"
,  ירושלים ליד הקבר נביא דאוד עליו השלום

ל"ואת התנור השייך למנזר הנ

... ל "ואת הגינות הצמודות למנזר הנ

,אני'אחמד אל דג' כל אלה יימסרו לשיח

".צאצאיו והדרוישים הנוהים אחריו







:ההיסטוריון מוסלמי אל מסעודי -956

.  סמניה'הקרויה אלגהכנסייה . ציוןכנסיית (... לנוצרים)ויש להם "

".סבורים כי בה נמצא קבר דוד( הנוצרים)



יא  ' בתרא א–ברייתא בתוספתא בבא 





שהוא     , אנשים אחים אפשר לאמר לכם בביטחון על דוד אבינו"
29: 2ספר מעשי השליחים ".עד היום הזהוקברו נמצא עמנומת וגם נקבר 





:בנימין מטודלה-1167
. אשר קמו אחריוובהר ציון קברי דוד וקברי המלכיםוסביב לירושלים הרים גדולים "

ו שנה נפל כותל מן הבמה אשר בהר ציון וציווה  "אלא כי היום ט, ואין המקום ידוע

הפטריארך את הכומר ואמר לו קח את האבנים מהחומות הקדומות ובנה מהם במה והוא 

שכר פועלים בשכר וכן היו עשרים אנשים והיו מוציאין את האבנים מיסוד חומת  . עשה כן

ציון ובין האנשים ההם היו שני אנשים אהובים בעלי ברית ויום אחד עשה האחד לחברו 

ואמר להם הממונה עליהם מדוע איחרתם בא  . משתה ואחר אכילתם באו אל המלאכה

הגיע זמן . בשעה שילכו לסעוד אנחנו נעשה מלאכתנו, מה יש לך: ענו ואמרו? היום

,  הסעודה והלכו חבריהם לסעוד והם מוציאין את האבנים והקימו אבן ופתחו פי המערה

והלכו במבוא המערה עד שהגיע אצל  . ואמר אחד לחברו נכנס ונראה אם יש ממון

ארמון אחד גדול בנוי על עמודי שש מצופה בכסף ובזהב ולפניו שלחן זהב ושרביט 

ולשמאלו קבר שלמה כמו כן. ועטרת והוא קבר דוד מלך ישראל

.  וכל המלכים הקבורים שם ממלכי יהודה ושם ארונות סגורים שאין אדם יודע מה שבהם



ורצו שני האנשים להיכנס בארמון והנה רוח סערה יצא מפי המערה  

לעת ערב והנה רוח אחד בא צועק  . והיכה אותם ונפלו לארץ כמתים

בקול רם והוא כקול אדם ואמר קומו צאו מן המקום הזה ויצאו משם  

.האנשים מבוהלים ודחופים והלכו אל הפטריארך והגידו לו הדברים

אברהם החסיד הפרוש אל קושטנטינה  ' ושלח הפטריארך להביא לפניו ר

שהיה מאבלי ירושלים והגיד לו את כל הדברים על פי שני עדים שבאו  

קברי בית דוד הם למלכי  : אברהם החסיד ואמר לו' וענה לו ר. משם

.  ולמחר אני ואתה עם אלו האנשים נראה מה יש שםיהודה הם 

למחרת שלחו בשביל שני האנשים ומצאו אותם מתים ופחדו ואמרו לא  

וציוה הפטריארך  אין חפץ להראות אותו לאדם נכנס אנחנו שם כי 

אברהם ' ורלסתום אותו מקום ולהעלימו מבני האדם עד היום הזה 

".  החסיד ספר לי כל אלו הדברים



(:חיבור יהודי אנונימי)'אלה מסעות'-1266-1291

למעלה ממעין השילוח  בהר שם מצודת ציון                     "

,  קברי המלכיםושם 

'היכל דוד'ושם בנין יש קורין אותו 

,  מכוון נגד בית המקדש

.ושם מדליקים נרות לקדושת המקום

הוא המקום  , אומרים שהוא בנין דוד

ארון האלוהים אשר היה שם 

".משהביאו דוד עד שנבנה הבית



:'תוצאות ארץ ישראל,  'ן"תלמיד של הרמב-1306-1312

ושם קברי המלכים שם מצודת ציון , בהר , למעלה ממעין השילוח"

היכל דוד ושם בנין ישן קוראים אותו 

מכוון כנגד בית המקדש 

"מדליקין שם נרות לקדושת המקום

:  'כפתור ופרח', אשתורי הפרחי-1314-1322

,  ...עומד קיים כתחילת הוויתוהאוהל הזה רואה כי עוד היום "

".' היכל דוד'לדרום והכל קורין לו כנגד הר המוריה 

( :  מקובל ספרדי)רבי שם טוב אבן גאון-1315

".אשר עשה דודמקום הארון "



:משולם מווטרה-1481

.באב  המתחילים בהר ציון' מציין טקס ותהלוכה לעולי הרגל בט

(:  מחבר אלמוני)'יחוס אבות'-1536

, ה"ציון שם היכל דוד המלך ע"

,  מונח בוהארוןשהיה 

קצתו קיים  

ושם קבורים מלכי בית דוד 

."במערה בנויה נאה ומפוארת



cenaculum / coenaculum





הסעודה האחרונה–14מרקוס 

שאלו אותו  , ביום שנהגו לזבח את קרבן הפסח, בראשון לחג המצות

"?לאן אתה רוצה שנלך ונכין לך לאכל את הפסח: "תלמידיו

לכו העירה ויפגש אתכם  : "הוא שלח שנים מתלמידיו באמרו להם13

ובמקום אשר יכנס אליו אמרו לבעל  14, לכו אחריו.איש נושא כד מים

?'  איפה חדרי אשר אכל בו את הפסח עם תלמידי: כה אמר רבנו, 'הבית

."שם תכינו לנו; מוצעת ומסודרתעליה גדולהאותו איש יראה לכם 15

הם מצאו הכל כפי שאמר להם והכינו את  . יצאו תלמידיו ובאו העירה16

..., עשר-בערב בא ישוע עם השנים17. הפסח

:  ברך ובצע ונתן להם באמרו, לקח ישוע את הלחםכאשר אכלו 22

.  וכלם שתו ממנהברך ונתן להם, לקח את הכוס23." זה גופי, קחו"

.  "דם הברית הנשפך בעד רבים, זה דמי": אמר להם24



הסעודה  
האחרונה

לונדון17כנסיית אלי  מאה 

, זהו דמי

דם הברית  

הנשפך בעבור הרבים

24:  מרקוס יד





וכשם שבמשך כל השנה  
מתאספים תמיד בימי 
...  ראשון בכנסיה הגדולה
הרי ביום ראשון אחד  

הוא יום החמישים  , בלבד
,  הפנטקוסטשל 

...מתאספים בציון
25, איגריה 

קירילוס בישוף ירושלים  : מקבילות

והקודקס הארמני



באו פטרוס ויוחנן  "
אנדרי  , ויעקוב 

בר  , פילפוס ותומא
תלמי ומתי ויעקוב  

שמעון , בן חלפי
הקנאי ויהודה בן 

,  יעקוב

-העליהועלו אל 

המקום שנהגו       
. לשהות בו

כל אלה התמידו 
, בלב אחד בתפילה

הם והנשים

ומרים אם ישוע
.ואחיו

מעשי השליחים  

1 :12-14



ביום מלאת שבעת  "
השבועות היו כולם  

.  יחדיו
פתאום היה קול מן  

כקול משב  , השמיים
והוא  , רוח עזה

מילא את כל הבית  
.  אשר ישבו בו

ֹּאֶמר ה" ֶֹּשה ִהנ  -ֶאל' וַי ִֹּכימ ה ָאנ

נָּ  ַעב ֶהעָּ ֶליָך בְּ א א  ן בָּ

ם בְּ  עָּ ַמע הָּ ָּּ ַבֲעבּור יִשְּ ִרי ִע ְךַדבְּ

עֹולָּ -וְַּגם ָך יֲַאִמינּו לְּ ..."םבְּ

.  'ט פסוק ט"ספר שמות פרק י–



,  אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש
. שהתפזרו ונחו אחת אחת על כל אחד מהם



ֶֹּשהכד ד שמות ֹּב מ ת, וַיִכְּת -כָּלא 

י ה ר  כ ם בַ ' ִדבְּ ֶֹּקר וַיִֶבן  וַיַשְּ ב

ר הָּ ַח ַתַחת הָּ ים  ּו; ִמזְּב  ת  שְּ

נ   ה  ִלשְּ ה ַמצ בָּ ר  ר  ֶעשְּ שָּ ים עָּ

ל א  רָּ י יִשְּ ט  ַלח  ֶאתה וַיִ .  ִשבְּ -שְּ

ל  וַ  א  רָּ נ י יִשְּ י בְּ ֹֹּלת  נֲַער  יֲַעלּו  ע

ִחים חּו זְּבָּ ֶֹּשה  ו וַ ...  וַיִזְּבְּ יִַקח מ

ם  וַיֶָּשם בָּ  ֹּתֲחִצי ַהדָּ וֲַחִצי  ; ַאגָּנ

ם  זַָּרק ַעל זְּב  -ַהדָּ ִּ ח וַיִּקַ ז .  חַ ַה

ר   ית  וַיִּקְּ רִּ ָאזְֵּני ֵסֶפר ַהבְּ א בְּ

ם ע  ֹּל ֲאשֶ ; ה  רּו  כ ֹּאמְּ '  ִדֶבר ה-רוַי

ע מָּ ֶֹּשה  ח וַיִ .  נֲַעֶשה וְּנִשְּ ַקח מ

ֹּק ַעל-ֶאת ם  וַיִזְּר םהָּ -ַהדָּ ;  עָּ

ֹּאֶמר  ִהנ ה ַדם רִ -וַי ית ֲאֶשר ַהבְּ

ֶכם' כַָּרת ה ָּּ ...ִע

ָך ּושְּ ד ט דברים ֶמר לְּ ָך  ַרק ִהשָּ שְּ ֹּר נַפְּ מ

ֹּד ֶפן א ַכח ֶאת-מְּ ִרים ֲאֶשרַהדְּ -ִתשְּ -בָּ

ינֶיָך ּוֶפן אּו ע  י  יָּסּורּו ִמלְּ -רָּ ֹּל יְּמ  ָך כ בְּ בָּ

נֶיָך; ַחיֶיָך בָּ ם לְּ תָּ נֶיָךוְּהֹוַדעְּ נ י בָּ י.  וְִּלבְּ

ֵני ה פְּ ת  לִּ ַמדְּ ֱאֹלֶהיָך  ' יֹום ֲאֶשר ע 

חֵֹרב ֶבֱאמֹר ה הֶ ' בְּ י ֶאת-לֵאַלי ַהקְּ -לִּ

ם  ע  ם ֶאתה  ִמע  רָּ -וְַּאשְּ בָּ ֲאֶשר  :  ידְּ

ִֹּתי כָּל ָאה א יִרְּ דּון לְּ מְּ יִָּמים ֲאֶשר  הַ -יִלְּ

ם ַחיִים ַעל ה וְּאֶ -ה  מָּ ֲאדָּ נ יֶהם  -תהָּ בְּ

דּון  ּ בּון וַתַ .  יְַּל רְּ דּון ַתַחתיא וִַתקְּ ַעמְּ

ר הָּ ש עַ ; הָּ א  ר בָּ ֹּע  ר ב הָּ ב  -דוְּהָּ ל 

ַמיִם נָּן וַעֲ --ַהשָּ ֶֹּשְך עָּ ֶפלח ְַּדֵבריב .  רָּ וַי

ֵאש' ה תֹוְך ה  ים  קֹול:  ֲאֵליֶכם מִּ רִּ ב  דְּ

מּונ ה אֵ  ים ּותְּ עִּ ים  ַאֶתם שֹמְּ ינְֶּכם רֹאִּ

י קֹול תִּ ֶכם אֶ .  זּול  ִריתֹו  -תיג וַיַג ד לָּ בְּ

ֶכם ַלֲעשֹות ֲעֶשֶרת  --ֲאֶשר ִצּוָּה ֶאתְּ

ִרים בָּ ם ַעל; ַהדְּ ב  נ י ֻלחֹות  -וַיִכְּתְּ שְּ

נִים .  ֲאבָּ



יֶהם, ָעַמד פטרוס  ִעם ָהַאַחד־ָעָשר14 ר ֲאלֵּ :...  ָנָשא קֹולֹו ְוִדבֵּ

חֹון , ֲאנִָּשים ַאִחים ִבטָּ ֶכם בְּ ר לֹוַמר לָּ שָּ וִּ ֶאפְּ ינּוַעל ד  ,  ד ָאבִּ

ַבר  ֶשהּוא ֵמת וְַּגם נִּקְּ

נּו ַעד ַהיֹום ַהֶזה מ  א עִּ צ  רֹו נִּמְּ בְּ .וְּקִּ

ַבע לֹו שְּ 30 יָּה נִָּביא וְּיַָּדע ִכי ֱאֹלִהים נִשְּ ִרי  ִמכ יוָּן ֶשהָּ הֹוִשיב ִמפְּ ה לְּ בּועָּ

אֹו יו ַעל ִכסְּ צָּ ר ַעל31, ֲחלָּ ֹּאש ִדב  ר ַבֲחזֹותֹו מ 

ַית חִּ יחַ תְּ שִּ –ַהמ 

רֹו ֹלא ר   ש  שֹו ּובְּ אֹול ַנפְּ שְּ ה לִּ 32ָאה ַשַחתֶשֹּלא ֶנֶעזְּב 

י ה  ֶאת י שּוַע ֶזה  חִּ תְּ ים לִּ ים ֱאֹלהִּ ֵהקִּ

ִדים נּו ע  נּו ֻכלָּ ֹּאת ֲאנַחְּ .וְַּעל ז

ָאב ֶאת רּוַח הַ 33 ת הָּ א  ל מ  ֱאֹלִהים וְִּקב  א ֶאל יְִּמין הָּ ָֹּּ ַאַחר ֶשנִש ַטַחתּולְּ בְּ ֻּ ֶֹּדש ַה ּה  , ק ַפְך אֹותָּ שָּ

..כְִּפי ֶשַאֶתם רֹוִאים



מעשי השליחים ב 
יָפא ִעם ָהַאַחד־ָעָשר יֶהם, ָעַמד כֵּ ר ֲאלֵּ :...  ָנָשא קֹולֹו ְוִדבֵּ

ל א  רָּ י יִשְּ ֶלה, ַאנְּש  א  ִרים הָּ בָּ עּו ֶאת ַהדְּ ַרתיֵש: ִשמְּ ַנצְּ אַ , ּוַע מִּ ר  ִאיש ֶשנִתְּ ש 

אֹותֹות ֲאשֶ  נִִסים ּובְּ ֶכם ִמַטַעם ֱאֹלִהים ִבגְּבּורֹות ּובְּ יו  לָּ ה ַעל־יָּדָּ שָּ ֱאֹלִהים עָּ ר הָּ

תֹוכְֶּכם ִעים, בְּ ֶכם יֹודְּ ַגר ַעל־ִפי ֲעַצת23; כְִּפי ֶשַאֶתם ַעצְּמְּ ֱאֹלִהים  הּוא ֶשֻהסְּ

ֹּאש  ר תֹו־מ  צָּה וִיִדיעָּ שָּ -ַהנֱֶחרָּ י רְּ ֶתם ּוִביד  ַקחְּ ֶתם וֲַהַרגְֶּתםאֹותֹו לְּ ַלבְּ .ִעים צְּ

ֵלי ַהמ  24 ירֹו ֶאת ֶחבְּ ַהתִּ י ה בְּ חִּ תְּ ימֹו לִּ ים ֱהקִּ ,            וֶתוֵאֹלהִּ

י ה י כֹול ַלֲעצֹר אֹותֹו וֶת ֹלא ה  .ֶשֵכן ַהמ 

יו25 לָּ ר עָּ וִד אֹומ  ן דָּ :ה 

...

אֹול27 שְּ י לִּ שִּ י ֹלא־ַתֲעזֹב ַנפְּ ,כִּ









:6-ראשית המאה ה, התאור הקצר של ירושלים

משם אתה הולך" 

אל הבסיליקה הגדולה עד מאד

..."של ציון הקדושה





:פליכס פברי-1483

וכך אבדו להם לאחים הנזירים שני  המקומות היקרים  "

והקדושים האלה בגלל השתדלותם של היהודים להשיג את  

.  המקום התחתון

כ משתוקקים לקברי  "אמנם אין הם עושים זאת מפני שכ...

קדושים וקדושת המקום אלא מכיוון שהם מקווים שיוכלו להגיע  

לקברי המלכים ולמצוא אוצרות שהם מאמינים שהאוצרות ההם  

ולכן נמצאו כמה פעמים בלילות כשהם  . שמורים שם בשבילם

הולכים לשם ומחפשים ולפעמים עושים שם מעשי כישוף  

".והשבעות

.  הפקעת חדר הסעודה האחרונה-1522

.קבר דוד הופך למסגד–1524



1477-יצחק צרפתי' אגרת רב1467/ 1429

כל התלאות אשר מצאו ומוצאים מר ממות את אחינו בני ישראל  "

היושבים באשכנז והגזירות והקידושין והגירושין הנעשים בכל יום  

לפנים יכלו היהודים  . )ממקום למקום ומעיר לעיר ואין לדבר סוף

עכשיו  נגזרה גזירה לגזירה ואינם מניחים  ( לברוח לירושלים אולם

...  שום יהודי לעבור ועתה נבוכים הם בארץ סגר עליהם הים

יוצאים עלינו באוכלוסין חדשים לבקרים חוקים ונימוסין ומשימין עלינו    

שרי מיסים לגבות ממונינו בלי שטר אמנה ושטר פסים עד כי אפס  

.  כספינו ולא נשאר כי אם גוויתינו

לפני עשר שנים קמו על היושבים באשכנז ובאטליה  

על אודות  ... הגלחים והכומרים הכהנים ... של רומי

עד ( כל היהודים)והחליטו   לרדוף אותם ... הר ציון

ושם ישראל לא יזכר ולא יפקד אלו הן  ... חורמה

הגיעה ידיעה מירושלים . הנשרפים בבית המוקד

"....היהודים קנו הר בית ציון הבית והאפיריון 



:דוד הראובני-1522-1523
[מחופש לערבי]מבקר באולם התחתון 

פתחו לי הישמעלים והראו לי דמות "

".ה"קבר ואמרו לי כי הוא קבר דוד ע



הקדשת מנזר ציון לווקף–1549

בצו של סולטאן סולימן אשר הוצא באיסטנבול  

שמחוץ  לעיר ירושלים  ' מנזר ציון'כל המנזר הידוע כ"

ל  "ואת התנור השייך למנזר הנ, ה"ליד הקבר נביא דאוד ע

...  ל ואת מגדל עזה"ואת הגינות הצמודות למנזר הנ

,  אני'אחמד אל דג' כל אלה נמסרו לשיח

צאצאיו  

".והדרווישים הנוהים אחריו



:סבינו דה סנדולי

השלטונות מפקיעים את הקומה  "

כתוצאה  , המזויף של דודעם הקבר, התחתונה

.                         מאינטריגות של רבנים אחדים

". כ לא עלה בידי היהודים להקים שם בית כנסת"אעפ

: עולה רגל אלמוני

נמצאים קברי  מתחת לקפלה של רוח הקודש "

דוד ושלמה ומלכים אחרים  

והיהודים מעריצים אותם מאוד          

ובכספים מרובים מנסים לקחתם מהאחים  

".כדי שיוכלו לעשות כאן בית כנסת( הפרנציסקנים)





Sarah Barclay, 1837-1885,

Hadji in Syria : or, Three years 

in Jerusalem













ראשית: בין קדושה מוסלמית ליהודית
תהליך הייהוד של המקומות הקדושים

1967-1948המוסלמיים במדינת ישראל 
יד בן צבי, דורון בר 







https://www.youtube.com/watch?v=O4K2mF4KXYI

https://www.youtube.com/watch?v=O4K2mF4KXYI


























A mob of ultra-Orthodox Jews has occupied the 

Upper Room, the sacred site of the Last Supper, 

forcing Christian pilgrims who were gathered there for 

the feast of Pentecost into a small adjacent room 

while they danced and prayed.

The incident occurred yesterday afternoon. According 

to Israeli police sources the group was composed of 

"about 30" ultra-Orthodox Jews. Moshe Feiglin, a 

member of parliament in the ranks of the Prime 

Minister Benjamin Netanyahu's right-wing Likud 

party, was also among the group.

Often Christian pilgrims - paying an entrance fee - also 

visit the so-called "tomb of King David" on the ground 

floor, pausing sometimes in prayer. The group of 

protesters yesterday considers this an act of 

"blasphemy" and "a provocation." For this they wanted 

to occupy the sacred site upstairs praying and dancing 

and driving the Christians out.
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תיעוד• חנכו תחנות משטרה בכותל המערבי ובהר ציון 

בסמוך לבניין המחכמה ונקודת  , הבקור נחנכו מבנה משטרה חדש בכותל המערבי

תיעוד  • סגל הפיקוד ורבנים , ל"במעמד המפכ, משטרה בהר ציון בסמוך לקבר דוד

(משטרה)


