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ב הופעלה המרות צה״ל. של הראשי הרב
 שר־הבמחון באמצעות — המקובלים צינורות

דיין. משה
 הזה במיקרה דיין. של לאיש נחשב גורן

הס דיין ידידות. סממני פגישתם שפעה לא
 על לוזתר עליו כי חוכמות, בלי לרב, ביר

 קיבל ברירה, בלית בשבת. התפילה רעיון
 את השיג כבר ממילא הוא הדין. את גורן

מטרתו.
 ירפה לא הוא אחד: דבר ברור היה אבל

לב הצעת: המסוכן. השגעון ומן מהר־הבית
 עודנה אל־שריף החרם בתוך בית־כנסת נות

עומדת.
 הוא לכן, קודם שם בשופרו שתקע כשם
בעתיד. ולתקוע לשוב מתכוון

★ ★ ★
כובשים שד דין

ז ס ——ח
* היתר, לא באב תשעה של תקיעה ך

 מול גורן הרב שתקע הראשונה !התקיעה ן
 זכתה לא זו עובדה הסלע. מיסגד מדרגות

פירסום. לשום כה עד
 האריות שער את הצנחנים פרצו כאשר
 עקפו הם העתיקה, העיר לתוך והתקדמו

 השטח את וניצלו המאוכלסים המרכזים את
 חרס רחבת העתיקה: שבעיר היחידי הפתוח

אל־שריף.
 תורה ספר כשבידו גורן, הרב רץ איתם
 כיפת־ מיסגד מול אל הגיע כאשר ושופר.

(ראה בשופר ותקע — נעצר הוא הסלע
תמונה).

 שאל דתי, צנחן אליו ניגש רגע באותו
ל להיכנס ליהודי האיסור בדבר מה אותו
 האיסור כי לו ענה גורן הר־הבית. שטח
 לנו ״יש עוד וכל כובשים, לגבי חל אינו
 שטח לכל להיכנס לנו מותר — כובשים דין

הר־הבית.״
 מאות למחרת עברו זו פסיקה סמך על

ל בדרכם החרס, חצר את דתיים יהודים
המערבי. כותל

★ ★ ★
המופתי בבית מידרשה

 הרב של מליבו מש לא התרועה כר *
 גמלה שעבר יום כל עם להיפך: גורן. {
 להתפלל הסלע, מול אל לשוב ההחלטה בו

 הראשונה, שבפעם בייחוד בשופר. ולתקוע
ובהת הקרב בסערת לכך, לב איש שם לא

המערבי. הכותל שיחדור רגשות
הקשו הדתיים הדינים לחקר התמסר הוא

 פרופסור אל גם פנה הוא בהר־הבית. רים
ארכיאולו נתונים אצלו ביקש ידין, ייגאל
גיים.

קבי על בהתבססו מדידות, ערך גם הוא
 הוא כולו הר־הבית שטח כי ההלכה, עת
אמה.* 500 על אמה 500

ה והתלמוד המישנה פלאביוס, מספרי
 — עולמי לבקי נחשב הוא בו — ירושלמי

 לו, הדרושים הנתונים את גורן הרב אסף
 חיל־ההנד־ של מודדים לפעולה הכנים ואז
 האלוף קבע עבודתם, את סיימו כאשר סה.

 זו, קביעתו לפי הר־הבית. שטח את הדתי
 ו־ אל־אקסה המיסגדים, שני אמנם כלולים

 לא אולם — הר־הבית בשטח כיפת־הסלע,
 אל־שריף חרם חומות שבין השטח שאר כן

כיום.
ש בית, כיבוש היה הראשון מיבצעו

מ וחציו אל־שריף, חרם שטח בתוך חציו
 המוגר־ שער ליד עומד זה בית לו. חוצה
 מצד המערבי הכותל על משקיף והוא בים,

 המ־פתי״, ״בית בשם הידוע הבית, דרום.
תור ״מידרשה השם ועליו לבן, לשלט זכה
צה״ל*. של נית

 את לראות התרגלו המיסגדים חצר שומרי
 העץ שער דרך ונכנס יוצא המזוקן הקצין
 גם הם המוגרבים. שער בשם הידוע הירוק,

 הרגיל, השער דרך נכנס פעם לא אותו ראו
 האגף לאורך המעבר המבקרים. נכנסים בו

 של חשבונו לפי הינו, החרס של המערבי
 ציורך (ראה הר־הבית לתחום מחוץ גורן,

ה הכותל כי יוצא זה, חשבון לפי אגב,
 רק אלא מהר־הבית, חלק אינו עצמו מערבי

ההר. של לעפר קיר-תומך
★ ★ ★

שן חרקו הערבים
•  רחבת היתר■ באב, ט׳ שלישי, יום ך
 ,ו־ שצמו יהודים מלאה המערבי הכותל ^

 מעטים רק בית־המיקדש. חורבן על התייפחו
 צה״ל, של הראשי הרב אל לב שמו מהם

 מן האשפתות. לשער עד במכוניתו שהגיע
 משם במדים. רבנים כמה עמו יצאו המכונית

 שם המוגרבים, שער לעבר מטפסים החלו
התורנית. המידרשה ניצבה

שוב אמה, *  היום נחשבת קרקעות, בחי
סנטימטרים. 60ל־

 צרת אנשי לכל גורן הודיע כן לפני יום
 ולהיות לטבול עליהם כי הצבאית, הרבנות
 הוא בהר־הבית. הראשונה לתפילה מוכנים
ב התפילה את ויבצע יחזור גם כי הודיע,

הפט פי (על נחמו שבת היא הקרובה, שבת
מ׳). ישעיהו עמי, נחמו נחמו השבוע רת

 הירוק. השער ליד חיכו הצבאיים הרבנים
 העומד על מראש שידעו מתפללים, כמד,

 הזקן בעל לאלוף הם גם ציפו להתרחש,
המלבין.

 את הישראלי לקצין פתח הערבי השוער
 תיו אל פסעה הכבודה וכל הירוק, השער
 נקודה אל הגיעו גוברת בהתרגשות החצר.

 הוא גורן, קבע כאן, המיסגדים. שני בין
 שבו לבית־המיקדש, ביותר הקרוב המקום
לעמוד. ליהודי מותר

ו תיבה, הציבו הצבאית הרבנות אנשי
 מינווה בתפילת פתח גורן תורה. ספר עליה

גולל הוא ביתך■ יושבי אשרי בפסוק רגילה,

בהר־־הבית הצנחנים
הלכו!״ החיילים ״חלאס,

ה תענית פרשת את וקרא התורה ספר את
 בהגיעו התפילה, בסיום זה. יום של ציבור
 הוא — ומשתחווים כורעים אנחנו לפסוק

 עושים שהיו כפי והשתחווה ברכיו על כרע
בבית־המיקדש.

 שאחדים יהודים, מבקרים התקבצו מסביב
 בצד עמדו ערבים לתפילה. הצטרפו מהם

- שן. וחרקו
 ותקע שופר נטל רגליו, על הרב קם ואז

 כלל נהוג שאינו דבר — ארוכה תרועה בו
באב. בתשעה

★ ★ ★
הקנאות זרע

 אבל — לפירסומת זכר, אמנם וא ן*ז
 היום למחרת הסאה. את הגדיש הוא 1 1

 שער 'ליד שלו, הצבאית המידרשה היתד,
 ״הלאם,׳׳ ובריח. מנעול על נעולה המוגרבים,

״ה בשכנות, הגרה ערביה צעירה הסבירה
הלכו.״ חיילים
 הציבורית. הנסיגה את לבצע נותר לרב

בעצ אותה הביא ארוכה. הודעה הכין הוא
 את קרא דיין שר־הבטחון. של לאישורו מו

 עמודיב, ארבעה על שהשתרעה ההודעה,
 קצרה, הודעה בו־במקום וניסח אותה, קרע
 גורן הרב בשם הודיע בה נימוקים, ללא
החרם. בחצר להתפלל הכוונה ביטול על

הישרא השלטונות ביקשו בטחון, ליתר
הירו הווקף על הממונים מהשייכים ליים

יהו מבקרים בפני החרם את לסגור שלמי,
בשבת. דיים

 הרב שזרע הזרע נגמרה. לא הבעייה אבל
 כבו• ירושלמי אזרח לנבוט. התחיל הצבאי

 נגד צו ביקש העליון, לבית־המשפט פנה
 ליהודים אסור מדוע שינמק שר־הדתות,

הר־הבית. בשטח להתפלל
 הרוח אבל משפטיים. היו הבקשה נימוקי

 — ולאומית דתית קנאות של כולה היתר.
גורן. של רוחו לפי בדיוק
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