בס"ד

" ּו ִב ְק ׁש ּו ֶאת ה' אֱ ל ֵֹקיהֶ ם ְו ֵאת ָ ּד ִוד ַמלְ ּ ָכם"
קריאת קודש

עם ישראל  -רבנים ,ראשי כוללים ,עסקנים ,מזכי הרבים ותומכי באורייתא
הי"ו .היו נא שותפים בהרחבת הקדושה בהר ציון ,בואו להתפלל ,ללמוד,
ללמד ולתמוך ,הביאו אברכים ללימוד בציון של דוד המלך ,אפילו באופן
חלקי.
וזכותם של כל המשתתפים בלימוד ובאחזקתם גדולה עד מאד ויזכו
לישועות.

מעלות התפילה בהר ציון
מסוגלת לכל הישועות ,לבנים ,לחיים ולפרנסה

ׁשלַח ֶעז ְְרָך מִּק ֹדֶ ׁש ּו ִמּצִּיֹון י ִ ְסעָדֶ ּךָ" (תהלים כ ,ג) מצאנו במדרש
על הפסוק" :י ִ ְ
ויקרא רבה (פרשה כד ד)" :א"ר לוי כל טובות וברכות ונחמות שהקב"ה
עתיד ליתן לישראל אינן אלא  -מציון".
ולפי דברינו שהר המלוכה מכונה הר ציון ,אם כן הוא מקום מסוגל לישועות
ופלאות רבות כמו שמצאנו בפסוקים מפורשים בתהילים ,שהר ציון מסוגל
להמשכת בנים ,חיים ומזונות:
ּוראֵה ּבְטּוב י ְרּוׁשָלָ ִם ּכ ֹל יְמֵי ַחּי ֶיָך
ברכת בנים  -דכתיב "יְב ֶָרכְָך ה' ִמּצִּיֹון ְ
ּוראֵה ָבנִים ְל ָבנֶיָך ׁשָלֹום עַל יִׂש ְָראֵל" (תהילים קכח ,ה-ו).
ְ
ברכת חיים  -דכתיב " ְּכטַל ח ְֶרמֹון ׁשֶּי ֵֹרד עַל ה ְַר ֵרי צִּיֹון ּכִי ׁשָם ִצּוָה ה' אֶת
ַהּב ְָרכָה ַחּי ִים עַד הָעֹולָם" (תהילים קלג ,ג).
ברכת פרנסה  -דכתיב "ּכִי ָבחַר ה' ְּבצִּיֹון ִאּוָּה לְמֹוׁשָב לֹו ,ז ֹאת מְנּוחָתִי עֲדֵי עַד
ׂשּבִי ַע ָלחֶם" (תהילים קלב ,יג-טו).
ּפ ֹה ֵאׁשֵב ּכִי ִאּוִתִיהָ ,צֵידָּה ּב ֵָרְך ֲאב ֵָרְך ֶאבְיֹונֶי ָה ַא ְ

סדרי השעורים והתפילות בציון דוד המלך

•כל השבוע שחרית כוותיקין.
•מנחה  -כחצי שעה לפני השקיעה.
•מעריב -כרבע שעה אחרי השקיעה.
•קריאת תהילים כל יום מ  16:00עד 18:00
•בחצות – כולל "כינור דוד"  -תיקון חצות ,אמירת תהילים ולימוד תורה
מוקד הישועות 072-2828-214 -
ניתן להשאיר שמות ופרטים או לשלוח לפקס 072-2828-215
סיורים ,הדרכה ,מצגת והרצאות לאורם של גדולי ישראל בציון דוד
המלך בהר ציון .לפרטים 0528-996-545 -
בסמוך לציון דוד המלך פועלת "ישיבת התפוצות" ,ניתן לבוא ללמוד
בבית המדרש הנמצא ממול לבניין הציון (רח' "מעלות ש.ז .כהנא".
הכניסה משמאל למוזאון השואה).

כל הלילה( .גם בליל שישי ומוצ"ש).
•ביום חמישי בשעה  18:00שירת הבקשות בהשתתפות פייטנים
ובראשם הפייטן רבי אברהם כספי שליט"א ,עם שולחנות ערוכים.
•בשעה  21:00הרה"צ הרב שר שלום נחמני שליט"א– לימוד תהילים
עפ"י חז"ל.
•בשעה  01:00עד  4:00לפנות בוקר – שעורו הקבוע של הרב חזן
שליט"א על פרשת השבוע ,מוסר וסיפורי צדיקים ,ברוב עם .מוגש
כיבוד קל ושתיה( .במתחם הציון).
•שבתות – מנחה וקבלת שבת .שחרית כותיקין וקידושא רבא במקום.
מנחה של שבת וסעודה שלישית ברוב עם.
•מוצ"ש – שעה וחצי לאחר צאת השבת –סעודת מלווה מלכה רבתי
ברוב עם בליווי תזמורת בחצר הציון.

איך להגיע לציון דוד המלך

1.1באוטובוס – קו  1מבניני האומה (ליד תחנה מרכזית ,כל  10דקות) או
קו  38ממרכז ירושלים (כל חצי שעה) יורדים תחנה אחת אחרי הכותל,
עולים עם הכביש הפונה ימינה ,אחרי  100מ' בצד שמאל הכניסה לציון.
2.2ברכב – מהכניסה לכותל (רח' מעלה השלום) עולים
במעלה הכביש  500מטר ופונים ימינה למגרש החניה.
בסוף החניה בצד שמאל (ליד השלט "מסעדת נבל דוד") עולים מספר
מדרגות ופונים שמאלה עם הכביש .הכניסה לציון אחרי  100מטר בצד
ימין.
3.3משער יפו – פונים ימינה עם הכביש ,לאחר  600מטר בצד ימין "שער
ציון" ,אחרי הכניסה פונים שמאלה .לאחר  50מטר ישנה הצטלבות,
ממשיכים עם הפניה השמאלית עוד  50מטר עד לכניסה לציון בצד ימין.
עם הכניסה למתחם הציון ישנו שביל קטן ,עולים מספר מדרגות ונכנסים
לאולם ,אחרי האולם יש חצר ,חוצים את החצר ובצד ימין הכניסה למקום
הציון.

(הושע ג')

"וְ יָצָ א ח ֶֹטר ִמ ֵּגזַע יִ ָׁשי וְ נֵצֶ ר ִמ ּ ָׁש ָר ָׁשיו יִ ְפ ֶרה :וְ נָחָ ה ָעלָיו רוּחַ ה' רוּחַ חָ כְ ָמה ו ִּבינָה רוּחַ ֵעצָ ה וּגְ בו ָּרה
וַהֲריחוֹ ְ ּביִ ְראַ ת ה' וְ לֹא לְ ַמ ְראֵ ה ֵעינָיו יִ ְׁש ּפוֹ ט וְ לֹא לְ ִמ ְׁש ַמע אָ זְ נָיו יוֹ כִ יחַ  :וְ ָׁשפַ ט
רוּחַ דַּ ַעת וְ יִ ְראַ ת ה'ִ :
שפָ ָתיו י ִָמית ָר ָׁשע :וְ הָ יָה צֶ ֶדק
שבֶ ט ּ ִפיו ו ְּברוּחַ ְ ׂ
ישוֹ ר לְ ַענְ וֵי אָ ֶרץ וְ ִה ּ ָכה אֶ ֶרץ ְ ּב ׁ ֵ
ְ ּבצֶ ֶדק דַּ ִּלים וְ הוֹ כִ יחַ ְ ּב ִמ ׁ
חלָצָ יו( ":ישעיה י"א)
אֵ זוֹ ר ָמ ְתנָיו וְ הָ אֱמוּנָה אֵ זוֹ ר ֲ
ָש ּ ָתם,
ש ּי ְַחזְ ר ּו ִויבַ ְ ּק ׁש ּו ְׁש ּל ְׁ
עולָם ַעד ׁ ֶ
ימן ְ ּגא ּו ּלָה לְ ֹ
רו ִאין ִס ָ
נַסיָ אֵ :אין יִ ְׂש ָר ֵאל ֹ
עון ּ ַבר ְמ ְ
ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמ ֹ
ש ַמיִ ם,
שב ּו ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ּו ִב ְק ׁש ּו ֶאת ה' אֱ ל ֵֹקיהֶ ם" ֹ -זו ַמלְ כ ּות ׁ ָ
"אחַ ר יָ ׁ ֻ
ה ֲָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב (הושע ג ,ה)ַ :
בו"  -זֶה ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש ְּכ ּ ָמה ְ ּד ַא ְּת
"ו ֵאת ָ ּד ִוד ַמלְ ּ ָכם" ֹ -זו ַמלְ כ ּות ּ ֵבית ָ ּד ִודּ " ,ופָ חֲד ּו ֶאל ה' ְו ֶאל ט ּו ֹ
ְ
מר (דברים ג ,כה)" :הָ הָ ר הַ ּט ֹוב הַ זֶּה" (ילקו"ש שמואל א רמז קו ,ובמדרש שמואל פרק יג וברש"י ורד"ק על הושע שם)
ָא ַ

ְּת ִפ ּ
ן-ד ִוד
יש ִּב ָ
ילָה לְ הַ ִח ׁ
יאת ָמ ִׁשיחַ ּ ֶב ָ ּ

צון ִמ ְּלפָ נ ָ
ֲלָת ָךְ ,ויָ צָ א חֹטֶ ר
מול ַעל ַע ֶּמ ָךְ ,ו ַרחֵ ם ַעל נַ ח ֶ
ש ּ ָת ְח ֹ
בו ֵתינ ּוֶ ׁ ,
ֶיך יְ יָ אֱ ל ֵֹקינ ּו ְואֱ ל ֵֹקי אֲ ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
שיו יִ ְפ ֶרהְ :ונָ חָ ה ָעלָיו ר ּוחַ יְ יָ  ,ר ּוחַ חָ ְכ ָמה ּו ִבינָ ה ,ר ּוחַ ֵע ָצה ּוגְ ב ּו ָרה ,ר ּוחַ
ש ָר ָ
שיְ ,ונֵצֶ ר ִמ ּ ׁ ָ
ִמ ּ ֶגזַע יִ ׁ ָ
יה ֶק ֶרן
יש ּו ָע ְת ָך ּ ָתר ּום ַמלְ ּ ֵכנ ּוְ ,ו ַתגְ ִּב ּ ַ
שלָיִ םּ :ו ִב ׁ
תו ָרה ּו ְדבַ ר יְ יָ ִמיר ּו ׁ ָ
ַ ּד ַעת ְויִ ְר ַאת יְ יָ ִּ .כי ִמ ִּצי ֹּון ּ ֵתצֵ א ֹ

ש ֶ ּוה ָעלָיו :מֶ ל ְֶך
הוד ְוהָ ָדר ְּת ׁ ַ
יש ּו ָע ֶת ָךֹ .
דו ִּב ׁ
בו ֹ
דול ְּכ ֹ
הו ְד ָך ָעלָיוָּ :ג ֹ
ָמ ִׁשיחַ ּ ֶבן ָ ּד ִוד ַע ְב ֶ ּד ָךְ ,ונָ ַת ּ ָת מֵ ֹ
ש ָ
יך ְּבהַ ר ִצי ֹּון
לו ְך ַא ּ ָתה ה ּוא יְ יָ אֱ ל ֵֹקינ ּו ְמהֵ ָרה ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ׂ ֶ
ְּביָ ְפ ֹיו ּ ֶת ֱחזֶינָ ה ֵעינֵינ ּו ְויִ ְׁש ַמח לִ ּ ֵבנ ּוְ .ו ִת ְמ ֹ
עולָם ,אֱ לֹהַ יִ ְך ִצי ֹּון לְ דֹר
ש ָך :יִ ְמל ְֹך יְ יָ לְ ֹ
ש ָךַ ּ ,כ ּ ָכת ּוב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׂ ֶ
שלַיִ ם ִעיר ִמ ְק ָ ּד ׁ ֶ
בו ֶד ָך ּו ִביר ּו ׁ ָ
ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכ ֹ

יעים ְּבהַ ר ִצי ֹּון לִ ְׁש ּפ ֹוט ֶאת הַ ר
של ּ ַבגּ ֹויִ םְ :ו ָעל ּו ֹ
מו ׁ ֵ
וָ דֹר ,הַ לְ ל ּויָ ּהְ :ונֶאֱ ַמרִּ :כי לַיְ יָ הַ ּ ְמל ּוכָ ה ּו ֹ
מו ִׁש ִ
מו ֶאחָ ד:
שוְ .והָ יְ ָתה לַיְ יָ הַ ּ ְמל ּוכָ הְ :והָ יָ ה יְ יָ לְ מֶ ל ְֶך ַעל ּ ָכל הָ ָא ֶרץַ ּ .בי ֹּום הַ ה ּוא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶאחָ ד ּו ְׁש ֹ
ֵע ָׂ
מות.
ש ְו ָע ֵתנ ּו ַק ּ ֵבלּ ,ו ְׁש ַמע צַ ֲע ָק ֵתנ ּוֹ ,יו ֵד ַע ּ ַת ֲעל ּו ֹ
ַׁ
צון ִא ְמ ֵרי ִפיְ ,והֶ גְ ֹיון לִ ִּבי לְ פָ נ ָ
ֶיך יְ יָ צ ּו ִרי ְוגֹאֲ לִ י:
יִ ְהי ּו לְ ָר ֹ

ניתן לקבל קונטרס 'ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם' המכיל
מקורות קדומים ומוסמכים המוכיחים את המסורת הרצופה של מקום
ציונו של דוד המלך ע"ה בהר ציון על ידי כל גדולי הדורות מכל תפוצות
ישראל  ,מכון "ים החכמה" בירושלים .טל054-849-6359 .
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלון חינם,
להשאיר פרטים בטל0522-761-801 .
עיצוב גרפי  -י .אוקיי 0777-0111-99
ועד נאמני דוד – ועד הפעילים בציון דוד המלך בהר ציון

ברכות שיש לומר בעת ראית פני מלך המשיח
(שו"ת לב חיים ח"ב סימן מ"ב)

ָּברו ְּך אַ ָּתה ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם ָגּאַ ל יִ ְש ָראֵ ל
ְ
ְ
יענ ּו לִ זְ מַ ן הַ זֶּה
ָּברוּך אַ ָּתה ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו מֶ לֶך הָ עוֹ לָם ׁ ֶשהֶ ֱחיָנ ּו וְ ִק ְ ּימָ נ ּו וְ ִה ִ ּג ָ

הכותל
•
שער יפו
•
שער ציון
•
חניה
•
מקום הציּון
•
ישיבת התפוצות
•
תחנת אוטובוס
•

ָּברו ְּך אַ ָּתה ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם שֶ חָ לָק מֵ חָ כְ מָ תוֹ לִ ֵיראָ יו
ָּברו ְּך אַ ָּתה ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם שֶ חָ לָק ִמ ְּכבוֹ דוֹ לִ ֵיראָ יו
ָּברו ְּך אַ ָּתה ה' ֱאלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם חָ כָ ם הָ ָרזִ ים

טעון
גניזה

ח ַר ד ִל ּ ֵב נ ּו
ש ַמ ְע נ ּו וַ ֶי ּ ֱ
ש מ ּו ָע ה ׁ ָ
ְׁ

צֶ

לֶ ם

ּ ַבהֵ יכָ ל

תזדעזע תבל ומלואה!
קול זוועה שמענו ,פלצות
אחזתנו על השמועה המבהילה
כי באה ,כי זוממים להעביר
את ציון הקודש של אדוננו
דוד מלך ישראל ע"ה לידיים
נאלחות.
איך לב יהודי לא יחרד מגודל
ההשפלה של פשע מחפיר
זה! המקום שמזה אלפי שנים
עומד במסורת רצופה מכל
גדולי הדורות קדושי עליון
כמקום קבורת מלכי בית דוד,
שלמה המלך ,חזקיהו המלך
ועוד ממלכי יהודה עם יהוידע
הכהן הגדול ,עומד ח"ו להמסר
לותיקן הזומם להשתלט על
המקום הקדוש ציון דוד המלך
נעים זמירות ישראל!
הרשעים זוממים לחלל את
המקום הנורא הזה לעפר
ואשפתות ,להפוך את מקום
קודש הקדשים למקום בית
תיירים
למיליוני
תפילה
נוצרים ועובדי עבודה זרה!
אוי לנו שכך עלתה בימינו על
ידי אנשים המכונים יהודים,
השולטים כאן בארץ הקודש,
המייצגים כביכול את העם
היהודי ,בעזות-מצח וחוצפה,
תמורת בצע ושלמונים!

יהודים התעוררו!
הרבו שיח ותחינה ושיפכו
לבבכם לפני בורא עולם,
לבטל את עצתם הרעה
והאכזרית!
עשו ככל יכולתכם לעורר כל
יהודי בעולם ,לעמוד בחירוף
נפש מול גודל הנאצה הנבזית
וחילול הקודש שלא נשמע
כדוגמתה!
בואו לפקוד את המקום הקדוש,
שבו שפכו יהודים שיח אלפי
שנים בספר התהילים דמעות
כמים ,וזכו לישועות נפלאות,
בואו בהמוניכם למקום הקדוש
(הנמצא בקרבת מקום לכותל
לבורא
וזעקו
המערבי),
עולמים למנוע חילול איום זה!

אל תעמדו מנגד!

בס"ד י"ט מרחשון ה'תשע"ד

"רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו"
לכל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו!
שמועה שמענו ויחרד ליבנו על הדבר הנורא שיש מי שפועל לתת את החדר מעל 'ציון קבר דוד' בהר ציון לשימוש הכנסיה
הנוצרית להפכו למקום תפילה שלהם .אין צורך להכביד באיסור הנורא של הקמת בית ע"ז מעל מקום המשמש דורות
רבים כמקום תפילה ולימוד לישראל קדושים ,מקום שגדולי ישראל בכל הדורות שיחרו לפיתחו וייחלו להרמת קרן מלכות
בית דוד .ועוד בנוסף שיש בזה איסור של 'לא תחנם' של מסירת מקום בארץ ישראל לעכו"ם.
וכל מי שיפעל לביטול הגזירה הנוראה הזו יזכה לכל מילי דמיטב ולראות 'ישועות מציון' ב"ב אמן.
רב העיר העתיקה
הרב אביגדר נבנצאל

קטעי עיתונות

לעצור ההסכם עם הוותיקון על מסירת מתחם
קבר דוד לידיו
אישי ציבור ובהם יו"ר התנועה למען ירושלים ,חיים מילר ,פנו
לשרי הממשלה ולגורמים במשרד החוץ והתריעו על כך שיש
לעצור את ההסכם עם הוותיקן  -אודות מסירת מתחם קבר דוד
לידיו.
מילר מתריע ,כי הדברים נעשו מאחורי הקלעים ,וללא ידיעת שום
גורם ,והעובדה היא שכל הפניות בנושא נענו בתשובות "כי אין ולא
יהיה כזה הסכם" .ועתה מתברר כי יש הסכם בין גורמים מדיניים
לוותיקן ,כי המקום יימסר לידם .אך גם זה מסתבך ,כי האפיפיור
שאמור לבקר בישראל בזמן הקרוב ,מבקש לקבל את המקום בטקס
וברוב עם ,כאשר ישראל מבקשת לעשות זאת בשקט וללא מהומות.
ממתי מתקבלות החלטות כה קריטיות במחשכים ? ממתי מבטיחים
דברים ,אך מרוב פחד ציבורי מבקשים לעשות זאת בשקט ,על מנת
שהציבור היהודי לא יוכל לומר את דברו ?
(יום ליום ,כ"ז בחשון התשע"ד)

הַר-צִּיֹון ׁשֶ ּׁשָ מֵם
חשש :מתחם קבר דוד המלך יימסר לוותיקן בעת ביקורו הקרוב של
האפיפיור * בתוכנית הנוצרים להקים כנסיה בתוך מתחם הקבר *
רב העיר העתיקה הגר"א נבנצאל קורא להזעיק עולם ומלואו כנגד
חילול מקום הקודש.
מעמדו של קבר דוד המלך ע"ה בהר ציון נמצא בשנים האחרונות
בעלייה גדולה ,אלפים פוקדים את המקום לתפילה ולישועה ,ולאחרונה
כל מתחם הקבר שופץ בעלויות של מליוני שקלים ,והמקום המקודש
קיבל חזות חדשה כראוי וכיאות לקברו של נעים זמירות ישראל.
אך למרבה הכאב ,בעוד הפעילות סביב קדושת המקום הולכת
ומתחזקת ,באותה עת ישנו חשש קיומי על המקום הקדוש ,זאת לאור
הטענה של הוותיקן כי האזור כולו שייך לו ,כאשר הם דורשים בעלות
על כל מתחם הקבר.
הנושא כבר עלה פעמים רבות ,והיו הבטחות מצד משרד החוץ כי לא
יעלה ולא יבוא ,וכי בכלל אין בדעתם להתדיין בנושא ,וגם הם סבורים
כי המקום צריך להישאר בידיים יהודיות ,ומה שהיה הוא שיהיה.
אך לא כולם מוכנים לקבל את ההבטחות האלו ,בפרט לאור שמועות
עקשניות ביותר ,ולפיהן בביקורו הקרוב של האפיפיור בארץ מתוכנן
טקס שבמהלכו ימסור נציג המדינה את כל מתחם הר ציון לבעלות
הוותיקן.
מי שנחרד מעצם הדיון בנושא ,הוא הגאון רבי אביגדור נבנצאל ,רבה
של העיר העתיקה בירושלים ,שבמכתב שהוציא בימים אלו ,מגלה שלא
מדובר סתם בהעברת בעלות על מתחם הקבר ,אלא בשינוי מהותי של

המקום ,וכי בכוונת הנוצרים להקים רח"ל מקום תיפלה במקום ,ובקומה
השניה שמעל מתחם קבר דוד המלך עליו השלום בדעתם להקים כנסיה.
במכתב חריף ביותר שכתב הגר"א נבנצאל הוא קורא לכל מי שבידו
לסייע לביטול הגזירה שיעשה זאת במהרה ,שכן מדובר במקום מקודש
מדורי דורות ,ובכל השנים הללו קבעו גדולי עולם את המקום להיכל
תפילה מתוך שידעו את קדושת המקום ,ולכן יש לעשות הכול כדי שלא
יהיה חילול מקום הקודש.
העסקן הירושלמי הוותיק הרב חיים מילר ,שצבר שעות רבות בנושא,
טוען בלהט" :ישנו הסכם בין גורמים מדיניים והוותיקן ,כי המקום ימסר
לידם ,אך גם זה מסתבך ,לאחר שהאפיפיור שאמור לבקר בישראל
בזמן הקרוב ,מבקש לקבל את המקום בטקס וברוב עם ,כאשר ישראל
מבקשת לעשות זאת בשקט וללא מהומות".
מילר תמה" :ממתי מתקבלות החלטות כה קריטיות במחשכים? ממתי
מבטיחים דברים ,אך מרוב פחד ציבורי במקשים לעשות זאת בשקט על
מנת שהציבור היהודי לא יוכל לומר את דברו ? אם על נושא זה מתפתח
משבר בין ישראל לוותיקן ,עדיף שהאפיפיור לא יבקר בארץ הקודש,
על מנת שקבר דוד לא יפול לידיו".
אגב ,חשוב לציין כי עסקנים הפועלים למען מתחם קבר דוד המלך
טוענים כי בביקורו האחרון של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיטליה,
הוא נפגש עם האפיפיור ,וכי הנושא של קבר דוד המלךעלה על השולחן,
ומבחינת נתניהו לא הייתה כל התנגדות למסור את המתחם לשליטת
הוותיקן ,אלא אך בתנאי שהדבר יעשה בצנעה.
"העולם היהודי לא ישתוק" ,אומרים לנו העסקנים הפועלים בנושא,
"אם חלילה המדינה תתקפל בפני הוותיקן ,אנחנו נרעיש את כל העולם
היהודי .זה לא יעבור בשתיקה שממשלת ישראל לא מכבדת את מורשת
העם היהודי ,ופוגעת ביודעין בקדושתו של מקום".
(בקהילה ,כ"ז בחשוון תשע"ד)

יש לעצור את ההסכם עם הוותיקן על מסירת
מתחם קבר דוד המלך לידי הנוצרים
נודע כי ביקורו של האפיפיור מותנה בקיום ההסכם * התנועה למען
ירושלים תפנה קריאה לאפיפיור שלא לבקר בארץ הקודש אם זה
תלוי בדבר .קבוצת מתפללים ותושבי הרובע היהודי וציבור עורכי
הסעודות ואמירת התהילים במקום נפגשו בדחיפות עם יו"ר התנועה
למען ירושלים הרב חיים מילר ,על מנת שיפעיל את השפעתו על כל
הגורמים על מנת לבטל את רוע הגזירה .המתפללים הביעו זעם על
ראש העיר שקולם בנושא לא נשמע ,ופניות אין ספור להזיז את הפסל
שהוצב במקום ופוגע קשות ברגשות המתפללים לא נענו למרות כל
ההבטחות...
(המבשר ,חשון תשע"ד)

