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האשד לתוך יקפצו הם זה על — חומייני

 והכשות #■שיבה
מקויבי־סוובנות

 במשך הקפידו הישראליים שילטונות ^
 המקומות כל את לכבד הכיבוש, שנות 17)1

הדתות. לשלוש הקדושים
 קדוש מקום הוא שהר־הבית היתה הנחת־יסוד

למוסלמים.
 ישראלית ממשלה של הראשונה ההתייחסות

 היה נרמה כאשר ,1948 ביולי היתה להר־הבית,
 את לכבוש עשוי שצה״ל לממשלה

 דויד הזמנית, הממשלה ראש העיר־העתיקה.
 דאז, ירושלים למפקד מיברק שיגר ם־גוריון,

 להכין עליו פקד הוא שאלתיאל. דויד יה!אלוף
 בלא־ שישתמש וממושמע, נאמן מיוחד, .כוח

 שינסה יהודי כל נגר במכונות־יריה רחמים
מוסלמי.' או נוצרי קדוש, מקום לחלל או לשדוד

 דתיים חיילים הניפו ששת־הימים במילחמת
 כאשר הר־הבית. מיסגדי על דגל־המדינה את

 הורה דיין, משה שר־הביטחון למקום הגיע
הדגלים. את מייד להסיר לחיילים

הימים, ששת מילחמת אחרי הראשונות בשנים
 על האוסר ההלכתי האיסור על ופסקו רבנים חזרו

 פורץ־מיסגרת הר־הבית. אדמת על לדרוך יהודים
 הרב שוב היה זו בשאלת־הלכה ופרקליט־השטן

 צה״ל של רב־ראשי אז שהיה מי גורן, ..שלמה
 האשכנזי הרב־הראשי יותר ומאוחר אלוף, בדרגת

לישראל.
 שעל המיסגח־ם לרחבת פרץ גורן

 זו תקיעה בשוסרו. ותקע הר-הבית
 הפרופסור שפוי, אחר, דתי הביאה

 עם לכנותו.המוקיון ליבוביץ, ישעיהו
 רואה הזה היום עצם ועד מאז השופר״.

 על־ידי שנבחר כמי גורן הרב עצמו
 את ולהקים לבנות העליונה ההשגחה
 ספר חיבר אןז הוא השלישי. המיקדש

 שקטעים — פירסם טרם שאותו —
 ושירטוטים, מפות בעיקר מתוכו,

 קשר קושרי בין ליד מיד נמסרים
בית־־המיקדש.

 הרב מקצין הרב־הראשי, ממישרת הדחתו מאז
 כאישיות נחשב והוא עמדותיו, את בהדרגה גורן

 קשר בראש להתייצב בשעת־פקודה, העשוייה,
 התחולל האחרון ביום־הכיפורים בית־המיקדש.

 בכניסה לוי, משה והרמטכ״ל, גורן בין עימות
 לתקוע כדי גורן הגיע לשם הר־הבית, לשער

 חיילי בידי ממנו נמנע הדבר ההר. על בשופרו
צה׳ל.

 אגודה בידי מופעלת גליציא ישיבת
 מפעיליה, אחד ציון. סיורי ששמה וולונטארית

 כניסיון מטרותיה את מגדיר אנסבך, זאב
 וירושלים בית־המיקדש תודעת את .להעמיק
 בכלל, הרחב הציבור בקרב והמישנאית התנ׳כית

 מארגנת האגודה בפרט. חיילי־צה׳׳ל ובקרב
 ומסביב בעיר־העתיקה השראתיים טיולים
 העם את להעביר מטרתנו ירושלים. לחומות
 קדושים מקומות עוד יש — מהכותל היהודי
בעיר.״

 כוח המכשירה נוספת, ישיבה
 .עטרת. היא לבית־המיקדש עבודה

 ברובע שוכנת היא גם כוהנים״.
 ומוכשרים שבעיר־העתיקה, המוסלמי

 וחוזריס־בתשובה לוויים כוהנים, בה
 גם ואולי זבחים, ולהעלאת ה׳ לעבודת

קורבנות.
 1983 במרס התקיים כוהנים עטרת בישיבת

 קודש, בהילכות לעיון רב־משתתפים ארצי כינוס
 צורתו מעלתו, — השלישי הכותרת.הבית תחת

 700מ־ יותר השתתפו בכינוס בניינו״. וחובת
 ישראל הרב היה בהם הבולטים אחד משתתפים.

 ממאסרו, לכן קודם ימים כמה ששוחרר אריאל,
 להשתלט החרדי־קיצוני הניסיון בראש כעומד

 אריאל, הרב ■של הרצאתו נושא הר־הבית. על
 היה: בבית־הכלא, הכין ראשי־הפרקים שאת

העולם״. בריאת תכלית — השלישי .הבית
 קשר את המפעיל הרוחני המנוע קורן, הרב

 חלק של הרוחני ומדריכם רבם הוא בית־המיקדש,
 ושהואשמו אריאל, הרב עם שנעצרו מהצעירים

 קורן הרב נשאל כאשר להר־הבית. לפרוץ בניסיון
 לאחריות מודע .אני הגיב: שנעצרו, תלמידיו על

 רשאי שאדם חושב אינני עצמי... על נוטל שאני
 זו קביעה תורני״.״ בעניין יצרו את לכבוש

 בית־המיקדש, קשר מקושרי רבים מאפיינת
ורו מדינת־ישראל, של בשילטון־החוק הכופרים

בלבד. לדין־תורה כחייבים עצמם אים

 )1951(המישפט בבית כנאשם אליהו
יומת.״' מות בו הקרב .הזר

 )1984(ראשי כרב אליהו
זה.״' עגום מצב למנוע קדושה .חובה

סיני פינוי נגד בהפגנה אריאל הרב
שונאי״ישראלד את להרוג עמלק... את למחוק המיצווה מוטלת .עלינו

 להשתלטות השונות, ברמות להכנות, במקביל
 יהודית להשתלטות נוסף גוף פועל הר־הבית, על
 הנושא הגוף בעיר־העתיקה. המוסלמי הרובע על
 עטרה החזרת למראית־עין, התמים, השם את

 המפעיל פויכטוונגר, ישראל בידי מנוהל ליושנה,
 המשתלטים קנאיים, צעירים של אלימה קבוצה

 ליהודים. פעם שייכים שהיו ובניינים בתים על
 הבניינים על משתלטים שהצעירים אחרי

 פויכטוונגר דואג הערביים, דייריהם את ומסלקים
הבתים. על הבעלות של החוקי הצד את להסדיר
 הימין של הרחבה הפריפריה מבני ויותר יותר

 על בהשתלטות לתמיכה מצטרפים הלאומני־דתי
 ועידת תבעה 1983 בראשית הר־הבית.

 הר־הבית. על יהודים תפילת להתיר בני־עקיבא
 גוש־אמונים של בפריפריה נרחבים חוגים גם

להר־הבית. היהודים להשבת ברצינות מתייחסים
 הרמוניה. תמיד אין השלישי הבית בוני בין

 שבין הידוע ועימותים. התפלגויות יש לעיתים
 ישיבת של התפלגותה סיפור הוא העימותים

 שתיהן כוהנים, תורת מישיבת כוהנים עטרת
 הרב כוהנים, עטרת ראש ברובע״המוסלמי.

 קשר קושרי שבין מהקיצוניים כהן, מתתיהו
 עם כוהנים תורת מישיבת פרש בית״המיקדש,

 מרות את עצמם על לקבל וסירבו מאחר תלמידיו,
 היה הבורר דין־תורה. של בוררות נערכה הרב.
 מתתיהו שפירא. אברהם הראשי, האשכנזי הרב
 של פסק־הבוררות את לקבל סירב כהן

הרב־הראשי.

שרהוב־סוו #מחתות!
 עצרה 83 במרס 11ל־ 10ה־ שבין לילה ^
 זרועות־הביטחון, בסיוע ירושלים, מישטרת ₪1
 עם להתפרץ שעמדו דתיים־לאומיים, צעירים 45

 מחברי רבים במקום. ולהתנחל להר־הבית נישקם
 45וד צה״לי. נשק מעצרם עם נשאו הקבוצה

 הרב של ביתו שלהם, במקום־המיפגש נעצרו
אריאל. ישראל

 הרב כלי־התיקשורת.מחתרת בפי כונו 45ה־
 של עמדתם את הר־הבית״. או.מחתרת אריאל״,

 אחד תיאר בית־המיקדש, קשר עם הנמנים אלה,
 אומרת .ההלכה מהכלא: שיחרורו עם מהם,

 בני־נוח, מצוות שבע המקיימים שגויים,
 דורשים לא גוי, בני־אדם. כאל אליהם מתייחסים

 מקבל הוא אם אנושית. התנהגות רק הרבד* ממנו
 בה, לגור זכותו בארץ־ישראל, ישראל מרות את

גר־תושב.״ של במעמד
 מוטלת עלינו מיוחד, עם .אנחנו
 אנחנו עמלק. זכר את למחות המיצווה

ישראל...״ שונאי את להרוג מצווים
האידיאולוגי, מהבסים חלק מהווה זו הלכה

 תשתית המהווה אריאל, הרב של סדנתו פרי
בית־המיקדש. קשר למשתתפי רעיונית
 מורה־הדרך הנחשב אריאל, ישראל הרב מיהו

בית״המיקדש? קשר קושרי של המיליטאנטי
 שהחזיק לאביו בחיפה, שנה 44 לפני נולד הוא

 עברה ילד בהיותו קטנה. מתפרת־קונפקציה
 ימי את עבר שם בירושלים, להתגורר מישפחתו

 בנער, רישומה הותירה חוויית־המצור המצור.
 לימודו את ולגדולות. לנצורות בו ודחקה

 מבלי כפר־חסידים, בישיבת אריאל עשה התיכוני
 מאותה חבריו לדיברי בתורה. כעילוי שהתגלה
 החברתי .בתחום יותר התבלט הוא התקופה,

 של המרכזי כזרם פעיל כשהיה הרוחני', מאשר
 להצגת בנטייתו בלט זה בשלב כבר בני־עקיבא.

דרמאתי. באופן ומצבים דברים
 בישיבה היתה אריאל של הבאה תחנתו

 הגדירו: שם ממוריו אחד דיבנה. כרם הגבוהה
 בתקיפות מאופיין תוסס, כנער התגלה אז .כבר

 החיובי. במובן חם, מזג ובעל רגשני אדם מובילה.
מחבריו." קיצוני נראה לא הוא לא,

 ומרד מעט התפקר אף זו לימודים בתקופת
 יוצא היה מחבריו כמה עם ביחד הדתי. במימסד
 במחתרת ביקר ואפילו הגדולות, בערים לגיחות

 פסל לך תעשה ב.לא להתבונן במוסיאונים,
ומסיכה״.
ישראל התגייס בצה״ל, לשרת זמנו בהגיע
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