
מין, מצד הבניין הואגוון הוב מיבצר  הרב המערבי. לכותל מעל י
רן  של תורנית ״מידרשה השלט את עליו תלה גו

ת התפילה אחרי צה״ל״. בוקטיבי מ הנראה הבחור מעניין: פרט המידרשה. נסגרה — הפרו
מין, צד תו דוחפת חרדים קבוצת כיפה. חבש לא הכותל, לפני בקבוצה י ח או החוצה. בכו

₪ו א*ו  לאו״ב ל
לחטוףפיוסומת כדי

 הסלע לשיחרור ג׳יהאד יכריזו — בים
הקדוש.״

★ ★ ★
!" כית-הטיקדש ״?כנות

 מה ידע שלא ועם־הארץ, בור אינו ורן *
 עלולה מה היטב ידע הוא עושה. ,**הוא
 היה לא זה אבל המוסלמים. תגובת להיות
לו. איכפת
מ הוברת הוציא שנים ארבע לפני כבר

 ל־ כולר, המוקדשת הצבאית, הרבנות טעם
 תולדות על המאמרים בצד בית־המיקדש.

 והשערות ארכיאולוגיים מימצאים על הבית,
 בחתימתו ארוך מאמר הופיע היסטוריות,

 הר־ יהיה אם ששאל: עצמו, גורן הרב של
 בית־ את לבנות עלינו האם — בידינו הבית

 לנו שיוריד עד לחכות נצטרך או המיקדש,
השמים? מן אש של בית־מיקדש אלוהים

גוון הרב 1ט
 ה־ כמו שונים מקורות ציטוט לאחר
 ויוסף המאירי מנחם רבנו רש״י, רמב״ם,

 בקביעה, המאמר את סיכם הוא — קארו
 יצליח ישראל ועם היום יבוא אמנם שאם

חובה עליו תהיה הר־הבית, את לשחרר
1:ה0חוו הראשון חגורם

 אל־ המיסגדים שני חצר - אל־שריף חרם שטח את מדאח זו מפה
 נראה מימין התחתונה כפינה (כמרכז). הסלע וכיפת (מימין) אקפח
ה שער :משמאלה מיד הצכאית. הדכנות מידרשת שוכנת כו הכית

 המערכי. הכותל :לשער משמאל המיסגדים. חצר אל המוכיל מונרכים,
 הרב של מדידותיו לפי המקורי, הר־הכית הוא המפה של הכהה החלק
 מחוץ גורן, הרב שפיתח התיאוריה לפי לעמוד, מותר ליהודי גורן.

המוסלמי. אל־שריה החרם של שטחו כתור כלול הוא אם גם זה, לשטח
• ■י 1•

 התייחסו צד,״ל של הראשי הרב ל ^
ם חי ר אז  חיילים כמה סלחני. בחיוך רבים ל

 אי־אלה בגלל חברה׳מן, שהוא החליטו אפילו
 ואילו הדתיות. במיצוות שהכניס הקלות
 רודף־פיר- שהוא עליו אמרו דתיים עסקנים

קיצוני. סומת
 אמרו 50ה־ בן הצבר את שחיבבו אלה

 בידי העתיקה העיר כיבוש למחרת עליו,
 דיין!״ ממשה ההצגה את גנב ״הוא צה״ל:

 אדם לייבוביץ׳, ישעיהו הפרופסור ואילו
 עליו: אמר מוסד, לשום שייך שאינו דתי

 השופר!״ עם ״המוקיון
 וי תססה העתיקה שהעיר שעה השבוע,

ה הרב את רבים ערבים הזכירו געשה,
 להתנגדותם הגורמים כאחד צה״ל של ראשי

או כבשתם רק ״לא לישראל. עירם לסיפוח
ה את מאתנו לגזול רוצים אתם — תנו

 שלנו!״ ביותר הקדוש מקום
של ביותר המרעיש למיבצע התסזנו הם

 שערך ההפגנתית התפילה — גורן הרב
 המיסגדים חצר — אל־שריף החרם בתוך

 ביום — וכיפת־הסלע אל־אקסה המוסלמיים
באב. תשעה

 השלישי המקום הוא כיפת־הסלע מיסגד
 כי ומדינה. מכה אחרי לאיסלאם, בקדושתו

 הנביא המוסלמית, האמונה לפי עלה, מכאן
 בוראק. סוסו על רכוב לשמיים, מוחמד

 הדין. ביום ישוב אמונה, אותה לפי כאן,
 בפני וימליץ הקדוש, הסלע ליד יישב הוא

אדם. כל דין על אללה
 מ־ אחד השבוע אמר הזה,״ המקום ״את

 הזה, העולם לכתב החרם, של מורי־הדרך
 מ־ לקחת כולו הנוצרי העולם הצליח ״לא

 אותו לגזול שתוכלו חושבים אתם איתנו.
 עם עסק לכם יהיה לא היזהרו! ככה? סתם

 העולם. ערביי עם לא אפילו פלסטין. ערביי
 אנשים כולו! האיסלאם עם עסק לכם יהיה
מיני בלבוש נעוות לזעם: השני הגווםהער־ כל את תשחטו אם להם איכפת שלא
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