
ג! המוריה:מ״-״ פיסגת סלע
אברהם עקד המסורת, לפי כאן, יופיו. בכל האגדתי הסלע את אה

 הקים וכאן הראשון, המזבח את המלך דויד בנה כאן בנו. יצחק את
המפו השייש עמודי — לסלע מסביב בית־המיקדש. את המלך שלמה
.69ו בשנת המוסלמים על־ידי ניבנה אשר המיסגד, של ארים

הבית בהו בשופר :הוסע
 בעייה רק תעמוד בית־המיקדש. את לבנות
 יש הדין פי על כי המקום. קביעת קטנה:
 מקום באותו בדיוק בית־המיקדש את לבנות
 הקודם. הבית עמד שעליו

מוקדם שלב היתד, באב ט׳ של התפילה

הזה. הנכסף החלום של הגשמתו לקראת
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אווילית!״ ״הפגנה
ן— וווו! ־וח~~וו^״זזדוד,ן1'יזרזך

ה ^ ה י ד, ז ע הרא הרבנים שאפילו צ
ב ל, התנגדו וניטים אונמרמן שיים ) ן

 לפני יום הכריז עצמו שניסים כפי תוקף•
ישר שלטון תחת נמצא שהר־הבית אף כן:
שה הרי אליו, להיכנס יכול יהודי וכל אל,

 יטמאו לבל ממנו עצמם את מדירים יהודים
 קבע כך בית־המיקדש, הקדוש. המקום את

 הקדוש־ברוך־הוא, על־ידי ייבנה ניטים, הרב
לו. שייראה בזמן

 לדעתו שנשאל לייבוביץ׳, פרופסור ואילו
 של מעשהו כי פסק הזה, העולם על־ידי

ל ישראל דת של ״פרוסטיטוציה הוא גורן
פולי מבחינה פאטריוטיים־לאומיים. צרכים

 יכול זה ביותר. מסוכן צעד זהו — טית
מתנכ שאנו לתעמולה, מצויין חומר להיות

האיסלאם.״ לדת לים
 הפרו־ בעיקר מדאיגה ״אותי הדגיש: הוא

 הפגנה למטרות ישראל דת של טטיטוציה
 חסרת־טעם אווילית, הפגנה זוהי וראחיה.

> בחילה!״ ומעוררת
נזע היא שכן כמוהו. חשבה הממשלה גם

 התפילה של החמורה המשמעות נוכח קה
ל השרים ועדת את וביקשה ד,הפגנתית,

 על מרותה את להטיל הקדושים מקומות
)16 בעמוד (המשך

״ שופר׳־,' עם ..מוקיון
 הרב את ליבוביץ ישעיהו הדתי פרופסור

הכותל. ליד תעלולי־הפירסומת בגלל גורן,
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ה הרבני בית־הדין הוא אל־שריף לחרם מדרום
 של במיבנה שוכן בית־הדין לעירסוריס. גבוה

הרחבה. את לפנות כדי שנהרסה השכונה — חמוגרבים בשכונת שגרו לבנות, ערבי בית־ספר
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