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גופי� שמיימיי� : אלא ג� פגרי� של כוכבי�, גילו אסטרונומי� שיש ביקו� לא רק כוכבי� 1967
ב   

נשאב פנימה , מותו של כוכב הוא הרגע שבו הוא מוכרע על ידי כבידתו. שנתהוו מקריסת� לתו� עצמ�

  . ו כבדה ממסת השמששמסת, קט!, והופ� לגוש צפו�

עמדה פלוגת צנחני� סביב סלע שביצב# מפסגתו של הר , בעת שהתגלתה תופעה קוסמית זו   

אבל אפשר שלא היה . גיר
מאב!, גבנוני, סלע אפור. למראית עי! היה זה סלע רגיל בהחלט. בירושלי�

  . היה בו משהו שעורר תחושה כי העול� נשאב אל כבידתו. זה אלא פגר של כוכב

נולדו באר# אלפי , תשעה חודשי� אחריה. הכניסה נשי� רבות להריו!, כדרכ! של מלחמות, המלחמה   

, העצבי� שבו גמג� לוי אשכול ברדיו
בערב מורט. נבטו בימי ההמתנה, כמוני, שרוב�, תינוקות

חתני� וג� ה, הקיבו# היה ריק מגברי�. שישה זוגות בבת אחת, בתנאי האפלה, התחתנו בקיבו# אפיקי�

, התעברה שבועיי� אחר כ�, מי שלא התעברה באותו ערב. עצמ� חזרו למחרת החתונה לבסיסיה�

  .  כשהחיילי� חזרו מהחזית

מדי בוקר היה סבא יצחק משכי� . את חופשות הקי# של ילדותי עשיתי בכפר יהושע שבעמק יזרעאל   

ל "צה
יתה דבוקה תווית של מצעדשעליו ה, "יי! העצמאות"בקבוק (יוצק תה לבקבוק זכוכית , אותי

מושיב , נוטל את הבקבוק ואותי אל הטראקטור שחנה בסככה שמאחורי הבית, )בירושלי� המאוחדת


על כ�. הגלגל ליד ברכו ונוהג את הפרגוסו! הקופצני על השביל המפוקפק שירד לשדות
אותי על כנ�


 משק, וטלת מי! חופה קטנההיתה מ, ליד ערימה של ארגזי� פרושי�, הטראקטור
המשא שבעכוז

, היה סבא מציב את החופה, בהגיענו לשדה תפוחי האדמה. תערובת וארבעה ענפי� שהוקצעו בגרז!

להתקי! את הארגזי� ולחסל את , ותפקידי היה לשבת תחתיה ברוח השרבית שהתפיחה אותה מעל ראשי

מלא ארגז אחר ארגז ובשעה שהיה סבא מ). מתוק עד להביא אד� לכדי פזילה, אגב, שהיה(התה 

קי# , הוא דיבר איתי שוב ושוב, המשא של הטראקטור
בתפוחי אדמה ומני� כל ארגז שהתמלא אל כ�

  .על עניי! שלא נת! לו מנוח, אחר קי#

.  לא יהודי, זה נראה לו אלילי. זה ממש הטריד אותו. המקדש
הקורבנות שנזבחו בבית. הקורבנות   

ממשש באצבע מחוספסת את הפסוקי� , � המרשרש שלו"את התנ היה פותח, אחרי שהתרח#, בערבי�

מחפש לשוא תשובה שתפיס את דעתו ונד לעצמו בצער על  שלא , שתיארו את עבודת המשכ! והמקדש

�חזר , על ערש מותו, 88בגיל . יק'את אחד הרבני� לבית סולובייצ, הולדתו בריסק
בעיר, שאל על כ

לו קיווה שברגעי� האוזלי� תתברר לו בכל זאת ההצדקה כאי, מוטרד כתמיד, והעלה את העניי!

  . הקורבנות שנבצרה ממנו כל חייו
לפולח!
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שהוק� ללא , אלפי� שנה היה הסלע בסיסו של מזבח במרכזו של כפר חסר חשיבות
לפני ארבעת   

מי� היחיד שלו היה שמקור ה, כפר קט! ודפוק; מרוחק מכל דר�, תבונה יתרה על רכס תלול ולא נוח

, ובפי המצרי� ששלטו מרחוק באוכלוסיית האר#, בפי תושביו היבוסי�. מעיי! מהוסס שפיכה מ! ההר

  ". רושל�"נקרא הכפר 

נצר (נכבש המקו� על ידי המל� העברי דוד , כשכבר גדל מעט מכפר לעיירה, שנה אחרי כ! �אל   

המזבח 
וה! לסלע, שרירותית הזאת
רה הכמושייחס חשיבות משונה ה! לעיי, )מואבית
למשפחה חצי

היתה רושל� המקו� הפחות מתקבל על , מבי! כל הערי� היאות לשמש כבירת ממלכתו. שבמרכזה

  . יתכ! שהסלע היה השיקול. בחר בה, משיקוליו העלומי�, דוד. הדעת


לוג מחוזארכיאו, ד! בהט' פרופ. קרקעית
הולי� למערה תת, שהיה פעור בסלע, חור בקוטר מטר   

כפי שמעידי� קברי� , ככה נהגו לקבור אנשי תקופת הברונזה. סבור שזוהי מערת קבורה, ירושלי�

הועיד את הסלע הנקוב , בי! א� עמד על טיב המערה ובי! א� לאו, דוד. האר#
דומי� שהתגלו בדרו�

 ומשו� מה התעקש לקנותו מתושבי המקו� במקו� להפקיעו מה� ככובש, לשמש כמסד למקדש

  . נורמאלי

ה� כללו בו סיפור ששלל מ! הסלע , � על התקנתו הסופית"כשטרחו עורכי התנ, אל� שנה אחרי כ!   

באותה הזדמנות " מוכיח"ו, בדיעבד את בעלותנו עליו" מוכיח"את עברו היבוסי והעניק לו עבר עברי ה

שתבעו לעצמ!  –ו! משכ� עד שומר –של ירושלי� לעומת כל הערי� האחרות " נצחית"את מרכזיותה ה


 לעמוס עצי, שבע
בשבתו בבאר, ציווה על אברה�, �"סיפרו מחברי התנ, אלוהי�. מעמד של בירה

אל אחד ", מהל� שלושת ימי�, לקחת את בנו יחידו אשר אהב וללכת איתו צפונה, מזבח על חמורו

נתפש מעתה , �הסלע שקנה דוד מאנשי רושל. כדי להעלותו ש� לעולה, "באר# המוריה"אשר " ההרי�

 –והסלע שעליו , "הר המוריה"ההר היה ל; עקד אברה� את יצחק, אל� שנה לפני כ!, כסלע שעליו

  . האמונה הקיצוני ביותר שביצע אד� מעול�
אתר אקט: למוקד של קדושה עילאית

המוזכרת מאות פעמי� בחלקי� המאוחרי� , ירושלי�. ציוני המקו� מוטלי� בספק. העניי! חמקמק   

, נשמע פחות כמו ש� של הר ספציפי, "הר המוריה"הש� הסוגסטיווי . אינה מוזכרת בתורה, �"התנשל 

אולי . או ל� תדע. ההתגלות, ההוריה, הראיה, הר היראה: מלי� טעו! במשמעות
ויותר כמו משחק

". יסד"זה " ירה". "ירה"היא נגזרת השורש " מוריה"ד! בהט סבור ש"). מור יה("אלוהי� 
ניחוח

  . הר היסוד, ומרכל

. אלילי שדי קשה להכחישו
סיפור העקידה מסגיר ממד כמו. העניי! חמקמק ג� ללא שאלת המיקו�   

, הסביבה הפאגאניי�
תוצר מובהק של פולחני, בעת ובעונה אחת, היה, האד� שכמעט בוצע בו
קורב!

הדעת . לא נערי�, �שבו זובחי� כבשי, קורבנות מתו! יותר
והינתקות מפולחני� אלה לטובת פולח!

הוא סלע שאכ! זבחו עליו , יצחק
הסלע שנקשר לימי� לסיפור עקידת, שהסלע שקנה דוד, נותנת

החלה , הדחיסות החריגה של משמעותו, המסה המשונה של הסלע; היבוסי� לא נער אחד ולא שניי�



, פראפוא להצטבר בו כבר באות� זמני� קדומי� שבה� מצ# כערפד את חייה� של נזבחי הכ

, אב! התשתית, כלומר" (אב! השתיה"האב! שתיקרא לימי� . מערתו צנופה גופה של אלמוני
כשבקיבת

צמאת . אב! צמאה. אכ! התחילה את חייה הפולחניי� כאב! ששותה, ")האב! שממנה הושתת העול�"

  .אב! ששותה את הד� השותת. ד�

שלמה , דוד קנה. שנה 400כתו מטבחיי� שלא שבת ממלא
היה בית, המקדש העברי שנבנה עליה   

דארא 
בעי! 
1990מקדש שנחש� ב; א� לא בתכנונו, בעזרתו. בעזרתו האדיבה של חיר� מל� צור, בנה

מעיד כי פועליו של חיר� בנו , שלמה
הדומה באופ! חשוד לתיאור המקראי של מקדש, סוריה
שבצפו!

אלא ג� ע� הסגנו! האדריכלי , )!ארזי הלבנו(הגל� שה� הביאו מהבית 
בירושלי� לא רק ע� חומרי

  . ה� בנו בירושלי� את מה שה� ידעו לבנות. שה� הביאו מש�


ושנבנה סמו� לארמונו והרמונו על אותו מיתח� נחפה, המקדש שהוזמ! על ידו. שלמה עשה בשכל   

הושגה על ידי , מגשת
תחושת הפלא הנבצר, תחושת המסתורי! שלו. הל� היטב את מטרתו, חומה

עמדו רגלי� על , החומה
כשנכנסת למיתח� מבעד לשער: או בובת בבושקה, ו כמי! קופסה סיניתעיצוב

. נגלתה לעיני� חומה שלישית, וכשחצית ועברת מבעד לחומה פנימית זו, רחבה שהסתיימה בעוד חומה

ניצבו , ס� שלא מומל# להתעסק אית�
כשני שומרי, שבחזיתו, בלב כל החציצות הללו עמד ההיכל

ההיכל עצמו החביא . א� בזה לא נסתיימו החציצות". בועז"ו" יכי!"הנחושת 
מתוח שני עמודי בדו�

, שכ!; כמעט? סו� כל החציצות. הברית
הדביר שבו עמד ארו! –הקודשי� 
קודש, החדרי�
את חדר

הצפי! בחשכתו את  –אותה קופסא בתו� קופסא בתו� קופסא בתו� קופסא  –הברית עצמו 
ארו!

האד� היחיד שהורשה להיכנס , אפילו הכה! הגדול: כלומר. ת שהוריד משה מהר סיניהברי
לוחות

, הוא האמי!. הארו!
לא חזה מעודו בתוכ!, )ביו� הכיפורי�, פע� בשנה(הברית 
לדביר ולחזות בארו!

א� לא עלה בדעתו לנצל את העובדה שהוא , הקופסא
הברית אכ! שוכבי� בבט!
שלוחות, כמו כול�

  . אולי כדאי בכל זאת לפתוח רגע ולבדוק, א רואי� אותול, לבד בחדר

חקוקת , האב! הקדושה מכל
שפיסת, האי! זה מעניי!. הברית
ברור לכ� איפה מוק� הדביר שבו ארו!   

תלויה מטר מעליה כמתבוננת , השתיה
אב!, מוקמה בדיוק מעל לאב! האחרת, עשרת הדברות


מפגש האבני� אשר ספגו את שני רגעי: שה מעלהאב! של מ, האב! של אברה� מלמטה? בבבואתה

הברית שבארו! היו 
לוחות. כדאי לזכור כא! פרט משמעותי. ההתגלות המוחלטי� שבי! אד� לאלוהיו

אילו נמנע משה . שאלוהי� כתב בה� באצבעו ושמשה ניפ#, אלוהיי� פחות מ! הלוחות הראשוני�


המקדש היה מכיל את טביעת
י� שבביתהקודש
הרי שקודש, הברית
והיה מניח� בארו!, מלנפצ�

קצרה הדר� לפולח! פאגאני , ואו אז –כביכול 
עקבה של נוכחותו הגופנית –אצבעו של אלוהי� 

הקורבנות נתפש כהגשה סדירה של 
ופולח!, פשוטו כמשמעו, כביתו" 'בית ה"שבו נתפש , למהדרי!

, הברית ה� טופס שני
 האב! שבארו!
שלוחות, � להבהיר אפוא"טרח התנ, כרגיל, בגאוניות. ארוחותיו

ההבדל בי! הלוחות הראשוני� לשניי� הוא הבדל . לא כתב. הכתיב. שאותו הכתיב אלוהי� למשה

אילו נבנה . לבי! אב! שאד� כיסה בגראפיטי, המועד לסגידה פאגאנית" אלוהי"בי! אובייקט , תהומי

   . הזהב
היה זה נצחונו של עגל, המקדש סביב סגידה לאובייקט

היה פחות פאגאני , שהוק� על מקומו של מזבח יבוסי, הסורי בסגנונו, ג� א� המקדש הזה, ובכל זאת   

ככל מקדש פאגאני . פאגאני היא הגזמה פראית
הרי שהצגתו כאנטי, מ! התק! שרווח באות� ימי�



ולא (� בזווית המדויקת של ארבע רוחות השמיי 
על פי שיקול קוסמי כלשהו  
הוצב המקדש , מרכזי

הוא התנהל על התפר הדק שבי! זבח ). לכ! עמד עליה קצת באלכסו!; ההר
בזווית המתבקשת מפסגת

נוגעת לא רק לו , והשאלה היכ! בעצ� עבר התפר הזה, מופשט וטמיר יותר, פאגאני לבי! משהו שונה

על ' ציווה השאת הקמתו  –" אוהל מועד"או , "משכ!"ה –העראי הנייד  
למקדש, עוד לפני כ!, אלא ג�

  .הזהב
ישראל בסיני אחרי שחטאו בעגל
בני
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הוא האיש שמונה מיד אחר כ� לכה!, הזהב
האחראי להקמתו של עגל, די מתמיה שדווקא אהרו!   

� אוהב את משחקי"התנ: אהרו! והארו!(הברית 
המשכ! המופקד על ארו! 
האמנ� סגדו ; )המלי� האלה

? או שמא סגדו לאלוהי� על ידי העגל שהקימו לכבודו –הזהב 
לעגל, חו של אהרו!בניצו, ישראל
בני

המיוחסת , הא� ההתנגדות הנזעמת לזהב ולכס�? העגל
המשכ! כה שונה מעבודת
 וכלו� היתה עבודת

הכס� והנחושת שגדשו את המשכ! ושציפו והציפו את , עולה בקנה אחד ע� תועפות הזהב, לאלוהי�

  ? לימי� לשמו ובשמוהמקדש שנבנה 
בית

משהו ג� לנוכח האפשרות המביכה 
מתערער, הזהב לבי! המשכ! והמקדש
בי! עגל" ניגוד"ה   

כמו אלה שרווחו במקדשי� , זהב מכונפי�
הברית לא היו אלא עגלי
שסככו על ארו!" כרובי�"שה

על פרטנות והחוזר , המוסר לנו מיפרט מדוקדק של מבנה המשכ! ואביזריו, �"התנ. מסופוטאמיי�

הוא מציי! שהיו לה� . מערפל פתאו� את תיאורו בהגיעו לכרובי�, שלמה
נוקדנית זו בסקירת מקדש

. וההשתמטות הזאת אומרת דרשני, זו השתמטות מתיאור, אבל זה לא תיאור, ושהיו לה� כנפיי�, פני�

הא� זה . דע מהשל השד יו? של שור? של ציפור? של אריה? של דמות אנושית? פני� וכנפיי� של מה

כל כיור  
המאפשרי� לנו לשחזר כל פריט מפריטי המשכ! והמקדש  , �"שכותבי התנ, מקרה ותו לא

התעצלו לתאר את הפרט המדהי�  
כוה! 
ד� או מצנפת
תרווד, גחלי�
מחתת, קטורת
בזי�, שמ!
ופח

  ? הקדושה
שהוצב במוקד, השלווה מכול�
ועוכר

, הארו!
זהב מעוטרות למכסה
א� דמיינת� את הכרובי� כידיות. ניחז" קישוט"הרי לא מדובר באיזה    

עשר אמות קומת� ועשר אמות , נאמר ש�, הכרובי�. ט"כ
ג"כ' פס, פרק ו, קראו שוב את מלכי� א


 א� כול� מסכימי� שמדובר בחצי, מה היא" אמה"נחלקו פרשני� . כנפיו של כל אחד משניה�
מוטת

�הרימו מבטכ� מ! העיתו! אל (שאו לגובה של כחמישה מטרי� התנ, א� כ!, הכרובי�. מטר לער

כ� שכנפו הימנית של  
וכנפיה� הפרושות לצדדי� , )וחישבו על גובה כפול מזה, התקרה של דירתכ�

הדביר 
המטר של רוחב 20תפסו את כל  
בכנפו השמאלית של רעהו , באמצע האול�, האחד נגעה

, הברית
ארו!. בקיצור, ה� היו עצומי�). השתיה
של אב! המטר 20, כזכור לכ�, שה�(מקיר אל קיר 


 " נס�"מלשו! " מסכה("האיסור המקראי על עשיית פסל ומסכה . נראה קט! כקלמר, למרגלותיה� 

לא כל כ� מסתדר ע� העובדה שאת לב המקדש מילאו שני , )יציקה של זהב או של שאר מתכות, כלומר

  . הפולח! של עמי האזור
מפסלי, או חייתיי� פחות, י� יותרשלא היו מופשט, זהב מונומנטאליי�
פסלי



א� הוא . נית! להתפרש כטוב בעיניכ�" כרוב"משמעי 
הכינוי הרב? למע! הש�, אבל מה ה� היו   

היצורי� אשר מה� : רכבו של אלוהי�
הרי שהכרובי� ה� כלי, "רכב"אותיות של המלה 
שיכול

� של "העב 
אי� לומר זאת  –ה� , א� כ�, הכרובי�). קרידווקא מ
המצלול כא! לאו(מורכבת מרכבתו 

או ) אד�
מי! שוורי� מכונפי� ע� פני": כרב("נגזר מאכדית " כרוב"כי יתכ! ש. ואולי ה� לא. החייזר

": מורכבי�"במוב! " כרובי�"ואולי ה� ). קרובו של הדרקו!, שהוא מי! ספינקס, "גרי�("מפרסית 

או בי! כל , בי! אריה לבי! עו�, הכלאה בי! אד� לבי! שור
מעשה, טסקהעל גבול הגרו, יצורי� מבעיתי�

  . הארבעה להיבריד משות�

תיאור חי , בבל
בשבתו בגלות, כתב לאחר חורבנו, שלמה
שראה במו עיניו את מקדש, הנביא יחזקאל   

, מיונוד
המקדש או יצירי
אי! לדעת א� הכרובי� שתיאר ה� כרובי, אמנ�. כמותו של הכרובי�
מאי!

ורק מלה אחת מבדילה בי! , פעמיי� מתאר יחזקאל את הכרובי�. התיאור מסגירה פרט מדהי�
א� לשו!

בפרק י הוא כותב ; בפרק א הוא כותב שלכרובי� פני אד� ופני אריה ופני שור ופני נשר. שני התיאורי�

". שור"לא מלה נרדפת לא, אפוא, אינה" כרוב"המלה . שפניה� פני כרוב ופני אד� ופני אריה ופני נשר

, א� המלה המשמשת לתיאור אחד מפניה� של הכרובי� היא אותה מלה עצמה המשמשת כשמ� הכולל

". לחרוש"פירושו , בארמית" כרב"השורש , אגב. (הרי שהכרובי� דמו לשור יותר מלכל יצור אחר

  . אפשר שלא קרתה מעול�, הזהב
הנטישה של עגל). זה לחרוש ע� שור, לחרוש


מכוסי� בכרובי –אותו אול� אשר הולי� לדביר  –היו קירות ההיכל , הענק שבדביר
בנוס� לכרובי   

כשוקלי� מה , ה� השקיפו עלי� במבט יציב, משמאל�, מימינ�, מקצה ההיכל עד קצהו. זהב מצויירי�

�
קדירת": י� הנחושת"עמד מונומנט אימתני ששמו , ליד המזבח, וברחבה שמחו# להיכל. לעשות ב

הנישאת לגובה חמישה מטרי� על מעגל של , )מטר קוטר 20: נסו לדמיי! זאת(מטר  20נחושת שקוטרה 

ממדי הרוחב והגובה המסוימי� האלה מוכרי� לנו . נחושת הרובצי� על אחוריה�
תריסר עגלי

הנחושת על חצובה 
להציב את קדירת, תסכימו, אפשר היה? האמנ� צירו� מקרי�? לא, מאיזשהו מקו�

רצו אותה , אבל אלה שהציבו אותה ש�; אפשר היה ג� לוותר עליה; הזהב
זכיר קצת פחות את עגלשת

וה� הקפידו לעשותה זהה , )שורש! אחד" עגל"ו" מעגל"המלי� (ע� מעגל העגלי� שתחתה , ש�

  ? במקדש, אל מי בדיוק סגדו ש�. שבדביר) ?השוורי�(בממדיה לכרובי� 

כמה נחמד , שקבע(י "יצטטו לי את רש, שתתעסק בשאלות כאלה, כרוב
ראש, מי אתה, רבני� יגידו    

מדרש 
להטוטי, חרפו! או סנדלפו!, בש� רבי טרפו!, וישלפו לי") פני תינוק"שלכרובי� היו , מצדו

, אלא שבקריצה הזאת כבר היינו. צופנת סוד, משמעות
גימאטריה שאות� יקנחו בקריצה רבת
ותמרוני

ושמא (יהוה 
לה קצת לעצב! אחרי אלפיי� שנה של טשטוש האמת על מקדשוהיא מתחי, מורי ורבותי

המדרשי� האלגוריי� והתירוצי� המפולפלי� לא יגרפו את ). האמת על אודות יהוה עצמו, נאמר

בולטי� יותר מכל , צל� בהיכל, זוג ספינקסי�, )?הוא והיא(ה� היו ש� ; לא יאדו את הכרובי�, הגריפו!

  .  שיהיה בריא, להדחיק זאתומי שרוצה , דבר אחר

מה היה אופיו ; ")לויי�"ה(במה בדיוק עסקו הכוהני� ועוזריה� הנלוי� , מציקה לא פחות השאלה   

שהקדיש , ראש החוג למקרא באוניברסיטה העברית, ישראל קנוהל' פרופ? ומה היה פשרו של פולחנ�

היא , מצד אחד. סתירה פנימיתגילה שהתורה מכילה , )1993" (מקדש הדממה"לשאלה זו את מחקרו 

, קודש לשמה
המקדש כאקט של יראת
מציגה את מלאכת הכוהני� כפולח! מסתורי המתבצע בחביו!



עבודה שאינה מבקשת מהאל דבר : ללא שיתו� הע� וללא רתימת הפולח! לשו� צור� מצרכי החיי�

הכהני� משמעויות 
מייחסת התורה לפולח!, מצד שני. אלא מסורה כולה למילוי רצונו, בתמורה

' הוא יישומו של חוזה הדדי בי! ה, על פי פ! זה של התורה, הפולח!. מוסריות ולאומיות, חברתיות

הבטחת פרנסה , החל בהורדת גש�, הנוגע לכל שטחי החיי�, מעי! חוזה של ביטוח משלי�: לעמו

הנית! , א שירות לציבורהו, לפי תפישה זו, הפולח!. אויב
וכלה בניצחו! או תבוסה מול עמי, בט!
ופרי

  . ציבור מקצועיי�
על ידי עובדי

ובי! שהתפישה הולבשה בדיעבד על ידי עורכי , פולח! אלו התקיימו במקביל
בי! ששתי תפישות   

" קדושה"בי! תפישת ה: עצמה
מדובר בדת הנקרעת בי! שתי הבנות מנוגדות של מהות, �"התנ

בטוטאליות , הפיכת החיי�(! תפישתה כקידוש החולי! לבי, כמובלעת רוחנית המתייצבת כנגד החולי!

� הוא נקודת"א� התנ). חולי! במשמעות רוחנית
לאלכימיה המטעינה כל פעולת, שלה�
, המוצא שלנו

שלנו שתי " דת"היתה ה, מוצא עתיקה זו
הרי שכבר בנקודת, �"וא� קנוהל צודק לגבי המסופר בתנ

  .דתות שהתחרו על לב הע�

  

  

        ני החורב�ני החורב�ני החורב�ני החורב�החורב� שלפהחורב� שלפהחורב� שלפהחורב� שלפ. . . . 3333

  

משני עברי הי� , זמנית
מתארי� ארועי� שהתרחשו בער� בו, היסוד של תרבות המערב
שני סיפורי   

; ס"לפנה 1200סביב שנת , א! אכ! התרחשו, יציאת מצרי� ומלחמת טרויה התרחשו שתיה!. התיכו!


ודי� קליעורמת הנו –אתוס חדש ; יריחו הופלו על ידי תחבולה די דומה
טרויה וחומות
חומות

. התחיל עיד! הברזל; נגמר עיד! הברונזה. הנטוע באדמה, הילידי, ניצח את האתוס היש! –התנועה 

שהגיחו " גויי הי�"; האשורי� דרסו את הבבלי�; המצרי� לחמו בחתי�. הדבר התרחש אז באזור כולו

גזר אולי מלשו! נ, "פלישתי�"הש� המקראי (פלשו לכנע! וללבנו! , בספינותיה� מ! האיי� האגיאיי�

התרחש בשעה שבאזור כולו נפלו וקמו , "ארצו"ההולדת של ע� ישראל הנכנס ל
רגע"). פלישה"

  . ממקומ�, או נעקרו, ואוכלוסי! רבי� עקרו, ממלכות

� הציג את סיפור"התנ   
אבל די בכ� . מאורע שהונחת משמיי�, הלאו� העברי כמנותק מכל אלה

כדי , )בבל
מגדל, המבול, הנפילי�, העד!
ג!, סיפורי הבריאה(ותו הפרקי� הפותחי� א 
 11שנתבונ! ב

אילו . �"חימר אלפי שני� לפני התנ
להיווכח בהיות� עיבודי� של מיתוסי� שהיו חקוקי� בלוחות

� בממלכת ישראל "נכתב התנ

שבה לא פסק מעול� הפולח! הכנעני למיניהו , ממלכתו של רוב הע�  

תמונה מהימנה יותר של זיקת הפולח! העברי לפולחני הילידי�  ,קרוב לוודאי, היתה מתקבלת


ויהודה עשתה הכל כדי להציג את פולחני ע�; לא בישראל, אלא שהוא נכתב ביהודה. הפאגאניי�

, בכוחו של הסיפור החזק, בכוחה של המלה הכתובה, דעת המיעוט היא זו שניצחה. האר# כתועבה

  .נגד היסטורית
מכל עדות משכנעת יותר" אמת"שקודש כ, צדדי
החד

חצי . הוא הרקע שממנו ביקשו צאצאי העברי� להתנתק, המקדש העברי
הרקע הפאגאני של פולח!   

, הכבוד בסטוקהול�
אל בימת, י עגנו!"ש, כשעלה חת! פרס נובל לספרות, הבית
שנה לפני כיבוש הר

מל� רומי את ירושלי� וגלה מתו� קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס : "הוא פתח את נאומו במלי�



דומה הייתי עלי כמי שנולד , אבל בכל עת תמיד. נולדתי אני באחת מערי הגולה, ישראל מארצו

המקדש כשאני שר 
ראיתי את עצמי עומד ע� אחי הלוויי� בבית, בחזו! לילה, בחלו�. בירושלי�

בכתב זעיר , שקל 50של על שטר , המצוי בארנק�(הנאו� המרגש הזה ". עימה� שירי דוד מל� ישראל

: המקדש שאבד לה
את בית" לזכור"משק� את האופ! שבו העדיפה היהדות , )ליד דיוקנו של הסופר

, המקדש של עגנו! שרי�
בבית. תהילי� זכה ונלבבת שהוחרב על ידי צוררי� מבחו#
מקו� של שירת

ני� שניהלו את העסק את הכוה, או פשוט שכח, שכח לציי!, שהתגעגע ללוויי�, עגנו!; לא זובחי�

  . שחיטה
כשבידיה� סכיני

חוש� אמת , המקדש בפועל
המקדש לבי! מה שהיה בית
יהודי זה של בית" זיכרו!"הפער בי!    

המקדש השני ושילח את רוב הע� לגלות בת קרוב 
החריב טיטוס את בית 70בשנת , אכ!. כואבת

דת . קדש התרחשה הרבה לפני כ!הקורבנות של המ
אלא שהתרחקות הע� מפולח!; לאלפיי� שנה

עדיי! לא . השני� שקדמו לחורב! הבית השני 
500הלכה והתרקמה בירושלי� ב, לא עברית, חדשה

בבל ובהקמת המקדש השני על חורבותיו 
ציו! מגלות
א� היא נבטה כבר בשיבת, "יהדות"קורא לה 

היא הפכה לדת הסוגדת , קורבנות
מדת שעיקרה פולח!. שהיה כה שונה ממנו במהותו, של הראשו!

היה הרגע שבו החל להסתמ! המעבר , ציו!
טקס קריאת התורה מפי עזרא הסופר באוזני שבי. לטקסט

  . ממימוש התורה ללימודה

ושניסו להתאימה , � נער� ונחת� בידי אנשי� שכבר לא הזדהו ע� הדת העברית הקדומה"התנ   

אבל , יה שוקק ועממי לאי! ערו� יותר מקודמוהמקדש שלה� ה
בית. איכשהו לדת החדשה שה� פיתחו

�היותו בעת  
 תכליתיות שלו 
הרב. תהא זו טעות להחשיבו כדג� משופר של הראשו!, בדיוק משו� כ


 החליפה את ההתמקדות בפולח! –ספרותי , כלכלי, חברתי, משפטי, פוליטי, ובעונה אחת מוסד דתי

היו , במקדש השני; אשו! היה מקדש של כוהני�המקדש הר. שאיפיינה את המקדש הראשו!, הקורבנות

והעביר את , שהחשיב את הכוהני� פחות ופחות ככל שנק� הזמ!, הכוהני� רק חלק מממסד מסוע�

  . הכובד הדתי לדייני�
מרכז

ה� נולדו בזמ! . אחרי חורב! הבית השני, לא נולדו בגלות, הדי! הרבני
המדרש ובית
בית, הכנסת
בית   

הרשויות של ימי הבית 
הפרדת. המקדש עצמו
בתו� בית –ומה שא� מאל� מזה , לובמקביל , המקדש

שלטו! 
התבטאה אז בהפרדה בי! שתי שושלות, הכוהני�
בי! עסקי הממלכה לבי! פולח!, הראשו!

רשויות זו לטובת מיקשה 
מוסמסה הפרדת, בימי הבית השני; אהרו!
דוד ובית
בית –מקבילות 

הכל רוכז בידי . בי! פוליטיקה לדת, קודש
חול לסמכות
וד בי! סמכותתיאוקראטית שלא הבדילה ע

אבל התחליפי� לפולח! כבר גובשו , עדיי! זבחו במקדש מתו� אינרציה). הסנהדרי!(מועצת חכמי� 

  . ובישרו את נטישתו הגמורה

ינו כשיהודי כעגנו! מתאבל על חורב! המקדש ומתפלל לבני. היתה התפילה, החלופה המבריקה מכל   

בזמ! שהמקדש  –היהודי� הראשוני�  
הוא עושה את מה שעשו אנשי דור הסנהדרי! , במהרה בימינו

הכנסת שינו מ! היסוד את מושג 
בתי. הקורבנות
הריטואל המילולי הדיח את ריטואל. עמד על מכונו

א� , המקדש עדיי! בוצעה אז
העליה לרגל לבית. המזבח הומר בבימה לקריאה ותפילה". 'עבודת ה"

שאבד בלאו הכי ע� חורב! הבית , הברית
ארו!". עליה לתורה"הכנסת כבר בוצעה במקביל לה 
בבתי

ארו! : תורה
שבו ספר" ארו! קודש"הומר ב, )שאיש לא התגעגע אליה�, ואיתו הכרובי�(הראשו! 



. יי�אוזנ
העיניי� הפולחני הומר במשמע
מראה. את הספר המכיל אותו, במי! מעגליות מוזרה, המכיל

כל זה נולד הרבה  –הפיכת המציאות הדתית למקדש של מלי�  –הדרשה , התפילה, ההלכה, התורה

מחריב הבית , אלא נבוכדנצר הבבלי, מחריב הבית השני, לא טיטוס. סבו של טיטוס
לפני שנולד סב

 לא היה ש� מקדש, כשטיטוס עלה על הר הבית. ישראל
השית חורב! על מהותה של דת בני, הראשו!

  . ששימש לדברי� אחרי�, "מקדש"היה ש� בניי! שקראו לו ; להחריב

, הוא שיחרר אותה מ! המקדש. הוא עשה טובה גדולה, ליהדות; ביהודי� פגע טיטוס פגיעה נוראה   

יכולתה לזבוח במקדש בלב של� 
מאי: האישיות שהעיק עליה כל ימי הבית השני
שיחרר אותה מפיצול

, ממיגרנה מתמשכת של מצפו! לא נקי, הוא שיחרר אותה ממצב בלתי נסבל. יכולתה לחדול מזה
ומאי

היא לא . מסתירה עצמית שהיא נלאתה מלהכחישה או מלחפש את הטריק או השטיק שיעקו� אותה

יהדות שתרח# מעצמה את ריח הזבחי� הנוש� ; לא עבריות, היא רצתה להיות יהדות. רצתה מעקפי�

המקדש הוא כל מה שעמד בינה לבי! 
בית. הקל� של ספרי התורה בעורפה ותנשו� לרווחה את ניחוח

, או סת� נוטשת אותו, היא לעול� לא היתה מחריבה. לא לבלוע ולא להקיא, תקוע בגרונה, עצמה

  .  היא נזקקה למחריב חיצוני. ביוזמתה
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יש להפליק , לכאורה? ו השניעל הראשו! א? מקדש מתאבלי� היהודי� מדי תשעה באב
על איזה בית   

, א� לא(שמיי� 
יזדעזע כל יהודי ירא, ברור מאליו שעל שניה� ביחד; לי על עצ� החוצפה שבשאלה זו

אבל בואו . בתשעה באב, הפלא ופלא, וכחיזוק לכ� יזכיר לי ששניה� חרבו, )יירק לי על הנעל, פשוט

  .נחשוב על זה רגע

פי 
שחל על(השנה לחורבנו של הקוד� 
את המקדש ביו� נניח שאכ! היה חשוב לטיטוס להחריב   

באחד מאות� , התארי� אכ! אירעה בפועל
נניח שהישנות). שטיטוס לא ממש הכיר, הלוח העברי

ג� א� סביר יותר שהמסורת אילתרה את הפרט , נניח. מקרי� הגורמי� ללסת להישמט מתימהו!
צירופי

מתו� אותה היאחזות , כש� שעגנו!(מרוכז ואפקטיווי אבל 
מפלותינו ליו�
הזה כדי לדחוס את מסכת

לא כל כ� ). שזהו תארי� הולדתו, בגאווה לא מסותרת, טרח לציי! בכל הזדמנות, מיתית בתשעה באב

, החשיבות היא בסיפור, השתיה
כמו במקרה של אב!; חשוב א� זה אכ! התארי� שבו חרבו שני הבתי�

�אבל ). נולד תשעה ימי� אחרי תשעה באב, אגב, עגנו!( .למציאות, א� הוא חזק מספיק, אשר הופ

נקבעו שלושה ימי אבל , מלבד תשעה באב. השנה היהודי
בימי התענית של לוח, בבקשה, התבוננו

עשרה בטבת נקבע לזכר תחילת המצור . המקדש הראשו!
א� אחד משלושת� אינו סופד לבית. נוספי�

מצור שהסתיי� בכיבוש העיר ובהחרבת (ירושלי�  על, צבאו של נבוכדנצר
שר, שהטיל נבוזרדאד!

שמונה על ידי , אחיק�
צו� גדליה נקבע לזכרו של גדליהו ב!; )מקדשה רק כעבור שנתיי� וחצי

פ "משת) אולי בצדק(שראו בו , הפליטה ביהודה ונרצח בידי מורדי� מבית
נבוזראד! כמושל שארית

המקדש השני בידי היווני� ולזכר היו� שבו 
עשר בתמוז נקבע לזכר חילול בית
שבעה; של הבבלי�

  .פרצו הרומאי� לירושלי�



בסו� אותו מצור , במקו� לצו� בתארי� שבו, מדוע צמי� לזכר תחילת המצור הבבלי על ירושלי�   

�במקו� לספוד , הבבלי�
מדוע צמי� לזכרו של איזה מושל מקומי בחסות? המקדש
נשר� בית, ארו

, עשר בתמוז ובתשעה באב
בשבעה, מדוע צמי� יהודי� פעמיי� בשנה? הבית שקד� למינויו
לחורב!

בתו�  –תענית משלו 
מבלי להקצות לו א� יו� 
ומבליעי� את חורב! הבית הראשו!  , לזכר הבית השני

  ?האבל על חורב! הבית השני

הבית , כי עבורה, היא מתרפקת על הבית השני. כי הבית הראשו! איננו משהו שהיהדות רוצה לזכור   

מקדש שטיפח : היא מתרפקת על הבית שבו היא הרגישה לראשונה בבית. השני היה הבית הראשו!

לטובת ) את שתיקת הכבשי�, את שתיקת הכוהני�(הזבחי� הדומ� 
שדחק את פולח!, סגידה למלי�

ואילו הקצתה היהדות יו� , המקדש של שלמה לא היה יהודי. מבוע שוצ� של מבע, ביעבוע של מלל


היה בעצ� יו�, שלמה
היו� שבו חרב מקדש, שכ!; לא יו� של צו�, היה זה חג, נה לזכר חורבנובש

  ). הולדתו
היה ערמומי מכפי שנדמה כשבחר לו את תשעה באב כיו�, א� הבי! זאת, ועגנו!(הולדתה 

המקדש ה� שוב ושוב דגמי� של המקדש 
שהדגמי� המשוחזרי� של בית, אי! זה מפתיע אפוא   

הוא , כ!. הסיבה איננה נעוצה בכ� שהוא היה יפה ומפואר מ! הראשו!. 70זה שחרב בשנת , רהמאוח

שעשה ממנו , הודות להורדוס, מרשי� מאוד במאה השני� האחרונות לקיומו, אי! מה לומר, היה

ע� , בוהק למרחוק בצבע מרציפ!, הוד
הוא היה רב, כ!. שלו
בונבוניירה רומאית והאדיר בכ� את שמו

הוא היה הישג אדריכלי אשר , כ!; חזיתו
זהב מעל לשער
פרחי� וע� נשר
י� משונצי� כסידוריעמוד

שנראה לעומתו כמו , גדול פי חמישה מפארתנו! אתונה, עלה על שאר המקדשי� של העול� ההלניסטי

, אשר אי! בעול� אדישה ממנה לאסתטיקה(אבל לא זוהי הסיבה להתרפקותה של היהדות . בקתה

היא . שלמה
התרפקותה על מקדש
ולאי, על מקדשו המרהיב של הורדוס) לפאר חיצוני, �למונומנטי

ופולחנ� של . הוא היה של העברי�. כי הוא לא היה שלה, שלמה כל עוד נפשה בה
בורחת ממקדש

  .הוא זיכרו! מבי�, עבור היהדות, העברי�

היא תפישתה של כל , ולח!התפישה המאגית של מהות הדת והפ. שלמה היה מקו� של מאגיה
מקדש   

היא כופה על אלוהי� לתת תשובה ולספק ; מאגיה פירושה שאלוהי� עובד אצלנו. תרבות פאגאנית

. נכו!? יהודי
מאוד לא. אמור האל לפלוט אלי� את הסכו� אשר תלח# על מקשיו, כמו כספומט; שירות

שעליו היו , ")חוש!("! הכה! הגדול ענד על חזהו סינר קט: וכ� עבד הכספומט. אבל מאוד עברי

כשניגשת אליו והצגת שאלה שעל . ישראל
ח! שבה! חקוקי� שמות שבטי
משובצות תריסר אבני

, "ראוב!"אות אחת מ –אותיות אחדות "). אורי� ותומי�"ה(הח! 
נצנצה התשובה על טבלת אבני, הפרק

שהיתה לפעמי� לא , דעהה! יצרו במשות� הו. יהוה על הצג
ברקו את תשובת –' וכו, "גד"אות אחרת מ

הכה! הגדול היה מרכי! את פניו אל הכתובת . אבל א� פע� לא הסביר, יהוה תמיד ענה. קלה לפיצוח

, להיראות כאילו הוא כולו סנטר, בתנוחה זו, שוקע במחשבה עמוקה שגרמה לו, המתנוצצת על חזהו

  . כ� וכ�החידה הוא 
ובהגיעו למסקנה היה זוק� אלי� את מבטו ומודיע ל� שפשר

. מכל קצווי יוו! עלו אליו לרגל. השמש אפולו
על הר רחוק מהר המוריה עמד אותה שעה מקדש לאל   

. פיתו! ענק
שחט אפולו על הסלע נחש, סיפרו, בשחר הימי�. הוא הוק� על סלע שנחשב לטבור העול�

יאת המקדש ישבה נב, מוקפת מעגל של כוהני�, רגלי
 על דרגש תלת, מעל לחור. בסלע היה חור

, אב! עגולה": אומפאלוס"היתה מונחת אב! ה, מולה על הסלע. שהודיעה לכל הנכנס מה צופ! גורלו



. על ש� הפיתו!, "פיתיה"הנביאה כונתה . שסימנה את מרכזו המדויק של העול�, דומה מעט לקרמבו

הנחש 
ר לקולצינו: הפיתיה היתה מדיו�). מזדקר מאליו בעברית, הקישור העתיק בי! נחש לניחוש(

. ולכ! תמיד צדקה, היא דיברה בחידות. קשה להגיד שהיתה תקשורתית. שבקע מ! החור ועבר בעדה


הבעיה היתה רק מוגבלות, א� לא הבנת מה אמרה ל�; תמיד הוברר בדיעבד שהיא חזתה את העתיד

�, � כוונתהעמוקות משו� שהיה קשה לרדת לסו: חידותיה היו עמוקות בשני המובני� של המלה. הבנת

": פיתוס"מכא! המלה היוונית (הפיתו! 
מלוע, מ! החור החשו�, ועמוקות משו� שבקעו מ! העומק

  . בלוויית פירוש, תפקיד הכוהני� היה לרשו� את דבריה ולהגיש� ל� על פתק"). עמקות", "עומק"

היא עבדה ע� . הקצת שונה זו מז, א� כ!, עבדו, החזאית התורנית של דלפי והחזאי התור! בירושלי�   

  .ושניה� עסקו במאגיה, א� שניה� עמדו על סלע שתחתיו חלל אפל. הוא ע� חוש!, נחש
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 בער� בו, שתיה!, דלפי עברו מ! העול�
שלמה והדת היוונית של מקדש
הדת העברית של מקדש    

רחוק , ומשהו דומה התרחש אז(וצרי� הנ
שנה לפני ספירת 
400משהו בסיסי השתנה כא! וש� כ. זמנית

באוויר עמדה כמיהה ). הדת
כוהני, ע� התפשטות הבודהיז� והיחלשות הברהאמיני�, בהודו, מ! העי!

 –ובאתונה , "חכמי�"את מקומ� תפסו כא! . הוע� זיוו�, הכוהני�. אל המלה, אל השכלי, אל המופשט

נולדו אמנ� , האקדמיה האתונאית של אפלטו!ו, המדרש הירושלמי
 בית". אוהבי חוכמה", סופי�
פילו

המושגי� הדיחו את . נטה מ! הגשמי לרוחני, דומה, הכל. אבל נשבה בה� אותה הרוח, לא מאותה סיבה

הלפידי� של המקדש פינו את . טבלה עכשיו קולמוס בדיו, היד שבעבר טבלה סכי! בד�. המוצגי�

טענתו של אפלטו! שהעול� שבו . של הכותב העבודה
על שולח!, הנר המרתת ליד הקסת
מקומ� לאור

ביטאה מה שביטאו על פי , של שלמות טהורה המצויה מעבר לו, עלוב, אנו חיי� הוא רק חיקוי עכור

של  –וביוו! (של תרבותנו הקדומה , החושני, הגופני, האופי היצרי. דרכ� הירושלמי� של הבית השני

  . נחות, גולמי, כמשהו גס, ג� כא! ג� ש�, ש עתהנתפ, )החיל האכאי� שאות� הילל הומרוס
גיבורי

הוא ". תרבות המערב"הוליד את מה שמכונה , כשהתרחש, ומפגש!, ירושלי� ואתונה נעו זו לעבר זו   

חניכו , שמחנכו היה אריסטו(כשאלכסנדר מוקדו! , שנה אחרי מות אפלטו! 15, ס"לפנה 
332התרחש ב

התיכו! 
הלניסטית שהביאו אלכסנדר וממשיכיו אל המזרחהתרבות ה. כבש את ירושלי�) של אפלטו!

מי . שנה 400נמשכה כמעט , הנוכחות ההלניסטית בארצנו. שלנו
טילטלה ושינתה את תרבותנו, כולו

פע� בגיגית  400כמוהו כבד שהושרה , שנה תחת השפעתה של הגמוניה תרבותית 400שעבר 

אבל מה היתה , רק חלק מהיהודי� התייוונו עד תו�, אמנ�. ייצא ירקרק, א� לא ייצא ירוק: כלורופיל

א�  –ספקולאטיווית 
הפולח! העברית ועליית הרוח השכלית
 דעיכת דת –עצמה " יהדות"התרקמות ה

  . לא התייוונות

הלניסטי של חלוקת ההיסטוריה 
הרעיו! המיתי. הלניסטי
אפילו הנבואה קיבלה עתה צביו! כמו   

חזו! אפוקאליפטי ששימש מכא! ואיל� כמקור ראשי : ר דניאלהניב את ספ, "עידני�"לארבעה 



הפכה , )ירמיהו, הושע, עמוס(מוסר 
מנבואה שעיקרה ביקורת לאומית ותוכחות. קיצי!
לחישובי

הנטיה . ההווה הומר בתשדורות מ! העתיד
הטיפול הנבואי בבעיות. ימי�
הנבואה לחזיונות אחרית

�  . הנבואה העברית
ה בספר דניאל למרחק של ממש מתפישתהגיע, שתחילתה בישעיהו וביחזקאל, לכ

השליט היווני  –אלמלא אנטיוכוס הרביעי . נוע� עדי� על דיכוי
היווני� ידעו שכיבוש תרבותי בדרכי   

סביר להניח שתהלי� ההתייוונות שעיצב את יהדות הבית השני היה נמש�  –היחיד שלא הפני� זאת 

הוא הפ� את ירושלי� . מוח של אנקור, כנראה, טיוכוס היהאלא שלאנ. בלי חריקות, למישרי!

נמנע שפר# 
המרד הבלתי. כאד� המכבה סיגריה בתו� אוזנ�, זיאוס
את המקדש למקדש, "אנטיוכיה"ל

טיהור המקדש בידי . א� בל נטעה. שנה 80עלה ליווני� באוטונומיה יהודית שהחזיקה מעמד , בתגובה

ממלכת , שכ!. הוא האי# אותו, במוב! מכריע –ההתייוונות  לא רק שלא בל� את תהלי�, המכבי�

אלכסנדר , אריסטובולוס, יוחנ! הורקנוס(החל בשמות מלכיה , החשמונאי� היתה יוונית כיוו! עצמה

, ה� רוקנו את המקדש מ! הפסלי� היווניי�, כ!. וכלה במוסדות ההלניסטיי� שהוקמו בפקודת�) ינאי


יותר ממועדו! של חנפי� עושי, בתקופת�, הוא לא היה. דתי
לאומיא� ה� רוקנו אותו ג� מתוכנו ה

היו סת� , )המתייוונת" צדוקי�"אליטת ה(הכוהני� שה� מינו מקרב אצולת האמידי� . דבר�

  . מקדש הכרובי� הפ� למקדש המקורבי�. מאריונטות

. בורי� עויני�פילוג הע� לצי: כלומר, "שנאת חינ�. "ל"אמרו חז, בגלל שנאת חינ� חרב המקדש   

פולמוס איננו . כולה כיתות ומכיתות, שסועה, היתה חסרת מרכז, חשמונאי ולאחריו
בימי בית, היהדות

המייצרת הכרעה , בונה" שנאה"הרי שזו , "שנאה"וא� נלווית לזה , חשוב מאוד להתפלמס; משהו רע

והשנאה נהיית שנאת  ,הדעות נהיות עדות, א� כשפולמוס הופ� לקרע. מתו� בירור נוקב של הדעות

, למיניה�" איסיי�"וה, הפרושי� את הצדוקי�, הצדוקי� שנאו את הפרושי�. שנאה לשמה, חינ�

. כל פלג זילזל בפלגי� היריבי�. שנאו את אלה ואת אלה, שהסתגרו בנקיקי הצוקי� של מדבר יהודה

משיחי� . יו� המצוותעל רזי התורה ועל אופ! ק, על החוכמה, לכל פלג היה זיכיו! בלעדי על האמת

שלא , "בני אור"וכל אחד מה� יסד קומונה של , מתוצרת עצמית התרבו בתכיפות שגבלה באופנה

בגלל חורב! : ראוי היה לומר? בגלל שנאת חינ� חרב המקדש. חדלה מלהשמי# את כל החשוכי�

העיד! שבו  חת� את, שקד� לחורבנו הפיזי, הזדהות לאומי
חורבנו כמוקד. המקדש פשטה שנאת חינ�

  .    היתה ליהודי� חיבה ליהודי�


אקס, היהדות כדת בלי בית. מבבל עד אלכסנדריה, הע� היהודי נפו# על פני כל המרחב ההלניסטי   

נולדה מתו� ולתו� השיטה ההלניסטית של הפרדת הדת , "פזורה"לאו� שגרה ב
דת, טריטוריאלית

, יה רצתה במסחר עירני שיקשר בי! אגפיההאימפר; זה היה הסדר נוח לשני הצדדי�. מהמדינה

וג� תמכו , ישראל
לאר#" זיקה"ה� שמרו על ה. התאהבו בו ממבט ראשו!, שפנו אל המסחר, והיהודי�

  . היו ביניה� כמה שעוד זכרו קצת עברית. לפעמי� אפילו קפצו לביקור. כספית בקהילה שנשארה בה

נטלו לעצמ� סמכות תיאולוגית העומדת מעל כל ש, הרבני� הפרושי�. הע� עבר מריבונות לרבנות   

, יצרו תחלי� למדינה, )כפי שנראה בהמש�, ג� מעל ריבונו של עול�, ובסופו של דבר(ריבו! ארצי 

לא שפת  –שפת העברי� , שפת המקרא(ה� נטשו בהדרגה את העברית . ללשו! הלאומית, לטריטוריה

לשו! "ל, פולח!
העברית הפכה לכלי. הארמית, ות� ימי�ועברו יותר ויותר ליידיש של א) היהודי�



יהודי בבל קראו אותו ; �"היו רק מעטי� שעוד יכלו לקרוא תנ. לא שפת דיבור, סאקראמנט": הקודש

  .בתרגומו ליוונית –יהודי אלכסנדריה ; בתרגומו לארמית

מי! פראקטיקה דתית כשהיא כבר לא דתה של מדינה אלא ; פוליטית
לאו� הופכת להיות דת א
כשדת   

הרי שאי! בעצ� הצדקה לכ� שהיא תוגבל לע� אחד ותיחש�  –שלא כבולה לא ללשו! ולא לטריטוריה 

הוליכו את  –" נוצרי�", בדיעבד, ואשר כונו –לאומניי� שהבינו זאת 
היהודי� האנטי. מכל השאר

. האלילי�
בי! עובדיבהפיצ� את המונותיאיז� , הלניסטית אל מיצויה המתבקש
הסימביוזה היהודית

עוצב מחדש על ידי , שעיצב את היהדות, ההלניז�: תרבותי השלי� את מלוא הקפתו
המעגל האינטר

 –הפכה בידי מייסד הנצרות , יהודית שביקש לחולל רב צעיר מנצרת
הרפורמה הפני�. הבאי� מתוכה


ות הלאלבשורה קוסמופוליטית שהביסה את היהד –" פאולוס"המוכר ג� כ, שאול התרסי

  . אז למה לא ללכת עד הסו�, א� כבר דת בלי כתובת: טריטוריאלית במגרשה שלה
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בשני . היתה ג� סמיכות עניינית, המקדש
הזמני� בי! צליבתו של ישו לבי! חורב! בית
סמיכות   

ישו היה מטרד . �דיכאו הרומאי� התקוממות של יהודי� אשר מרדו במרות� ובמרות הרבני, הארועי�

. י על אפ� וחמת�"שלא שעו לרבני� והקימו מי! מחתרת לח") סיקריי�("וכמוהו הסכינאי� , פוליטי

שמניחי� לה לנפשה כסני� של " קהילה"ליתרונות של , הריבונות
שהתרגלו מזמ! להיעדר, היהודי�

ויה כאחריתו של נסחפו בעקבות הקנאי� שביניה� להתקוממות שאחריתה היתה צפ, קהילות פזורות

שלא , עשו מירושלי� עיר פאגאנית למופת, כשסיימו הרומאי� למעו� את המורדי�. זחל התוק� זיקית

�אבל המאורע . זימה
 כוכי� נאי� ע� פסלוני, מרחצאות, תיאטראות: חסר בה שו� דבר שרומאי צרי

  . כשהמרד עוד היה בעיצומו, קרה מעט לפני כ!, והמכריע באמת, המעניי!

ניהל אית� רב! , )טר� חורבנו, הבית
על הר, כשהמקדש עדיי! ש�(עוד הרומאי� הורגי� ביהודי� ב   

. כתחלי� לירושלי�, הוא ביקש את רשות� להקמת מרכז דתי ביבנה. ומת! חשאי
יוחנ! ב! זכאי משא

ני הרבנות שהתקבצה ביבנה לפ. וחזרו לטבוח במורדי�, נתנו לו את ברכת הדר�, ה� הסכימו בחפ# לב

היו , היהודי� שהולידה באותה שעה את הנצרות
וחבורת, ההלכה
חורב! המקדש כדי לברוא את דת

בתודעת שתיה! ; הלאו� הריבונית
שתיה! נבעו מהוויתור על רעיו! דת. שתי תופעות דומות ומשלימות


 שיש להילח� עליה ולקיי� בה וממנה חיי, ירושלי� הממשית; "עיר הקודש"הפכה עיר המקדש ל

. שאינה גובה ארנונה ושאי! לה בעיות ביוב, "ירושלי� של מעלה"הומרה במי! , ומה תקיני�א

  . רק לא של ירושלמי� –של גגות מאזמרגד , של פז ובדולח, של אראלי�, של מלאכי�" ירושלי�"

, וכשבנוה מחדש, הרומאי� שרפו בה כל מה שנדלק.  ירושלי� של מטה לא היתה אז מציאה גדולה   

חורבת המקדש היתה למאורת שועלי� . הבית נזנח
הר". איליה קאפיטולינה"את שמה לשינו 

, )ביזאנטית(נוצרית 
וכשהעיר הרומאית הפכה במאה הרביעית לרומאית. שתנשמות יוצאות ונכנסות בה

שקידשו , הביזאנטי�. כמיזבלה העירונית, שנה 300במש� , ומעתה שימש, ההר מחורבתו
גולח מיתח�

ה� טינפו אותו . הבית לא מפני שאי! מקו� הול� ממנו לריכוז אשפה
טינפו את הר, �את ירושלי



אלוהי היהודי� : קולע ומשכנע, אכ!, והניסוי היה. כמדעני� המוכיחי� תיאוריה בעזרת ניסוי, במתכוו!

הוא . לכ! כלל לא אכפת לו שההר יצחי! כגרב; הוא ע� הנוצרי� עכשיו, הבית
עזב את הר, עבר דירה

השיש 
מכסה: מטר מערבה מ! ההר 500, השתיה והעתיק את שכינתו לאב! חליפית
אס באב!מ

הקטירו והקימו כנסיה גדושת , בכו והצטלבו, כא! השתטחו. לכא! זרמו הצלייני�. הוורדרד של קבר בנו

  .וק�, עד שנזכר שהוא בעצ� לא יכול למות, עורגי� אל זה שמת שלושה ימי�, מוזאיקה ונרות

, בסורא ובפומבדיתא, אשר שקדו אותה שעה, אמוראי בבל. אבל לא לחלוטי!, די� חשבו אחרתהיהו   

, קודשה
שהשכינה גלתה מהר, כמו הנוצרי�, אמרו ג� ה�, "תורה שבעל פה"האדירי� של ה
על מפעל

דת של מחלוקות על ביצה שנולדה . וה� יצרו לה� מי! דת שלא זקוקה לא לשכינת האל ולא לאל עצמו

, ה� הודיעו, "מיו� שחרב המקדש. "דת שעוקרת הרי� של מלי� וטוחנת אות� זה בזה; טוב ביו�

שדיבר ', ראה את ה, כזכור, משה. 'פסקה התגלות ה: קרי, פסקה הנבואה". פסקה הנבואה בישראל"

כאד� . כ� כתוב. פני� אל פני�). א"י' פס, ג"שמות ל" (כאשר ידבר איש ע� רעהו, פני� אל פני�"איתו 

אחוזי רתיעה , ל"חז). ותראו מה תקבלו, החזיקוהו מול ראי, על פתק" משה"כתבו . (העומד מול ראי

רק טמבל יקרא את תוכנה ". סוד"ו, "דרש", "רמז"קבעו שהתורה היא היא , ההתגלות המקראי
מתיאור

רשו ה� לא פי". פשט"משמעות מפולפלת שתנטרל את ה, או יגיר לתוכה, החכ� ייחל# מתוכה; הגלוי

  .   עשו ממנה כל מה שהיא לא; אותה" דרשו"ה� ; את התורה

" כי קרוב אלי� הדבר מאוד בפי� ובלבב� לעשותו", אמר משה לישראל, "לא בשמיי� היא", התורה   

כי , לא בשמיי� היא, ל"על פי חז, התורה. ל היפכו את משמעות האמירה"חז). ג"י
א"י' פס, דברי� ל(

אתה זקוק ; ובלאו הכי לא לקיימה כנתינתה, אינ� יכול להבינה; ותורחוק ממ� הדבר מאוד לעש

לא בשמיי� . לחכמי� שיפרשו מה שאמרו קודמיה� על מה שאמרו חכמי� ראשוני� על מה שכתוב בה

, אמרו, משה. כי היא אינה תורת משה אלא פסקי ההלכה ומדרשי האגדה של תלמידי החכמי�, היא

, היא עוד דיעה בי! הדיעות, א� יש לאלוהי� דיעה. דברי רבי עקיבאלומד עכשיו בישיבה של מעלה את 

  .לא בהכרח טובה מדעתו של ריש לקיש

עד , בספר שמות' מפרק כ(יותר משני שלישי� מרצ� התורה . תורת פולח!, רובה, תורת משה היתה   

מקדש 
בחי� בביתפולח! ז: עיקר מת! תורה, זה העניי! המרכזי. עוסקי� בעבודת הכוהני�, )סו� דברי�

המציאו דת שרק  
בלי מקדש , בלי אר# –אמוראי בבל . ישראל
שצווינו לרשתה ולהופכה לאר#, בכנע!

, דת סלולארית. אישות ונזיקי!, דת של דיני כשרות. פיה ליישו�
האל נית! על
מיעוט מתו� מצוות

�, על נהרות בבל, ד עול�מכא! וע, דת שרוצה ויכולה להתנהל כהלכה. הנישאת את� בכיס בכל אשר תל

כל המארח "; "כאילו הקריב קורב!", אמרו, "העוסק בתורת הקורבנות. "על נהר הריי! או על המאדי�

  ". מבניי! בית המקדש", אמרו, "גדול לימוד תורה"; "כאילו מקריב תמידי!", אמרו, "תלמיד חכ� בביתו

וזדור שיתרונו היחידי הוא סיומו שה� פר" (חיי עול� הזה"יש . ה� חילקו את החיי� לשניי�   

מלבד ליו� , לשו� דבר" העול� הזה"אי! לצפות מ! . שה� תכלית הכל, "חיי עול� הבא"ויש , )המיוחל

. הורגי� קצת זמ!. בינתיי� מחכי�? בינתיי� מה. שבוא יופיע המשיח ממרומיו, הדחוי לעד, הוירטואלי

  .רי�כמו הנוצ. יושבי� ומחכי� לו שיבוא. לומדי� גמרא

. כלו� לא הפר את שלוותו. וכבר צמח לגובה די מרשי�, הבית הצטבר בהתמדה
תל האשפה על הר   

לא טרחו עוד לחטט , והעורבי� הירושלמי� שגילו את מכמניו, חולדות גידלו בו שושלות צאצאי�



כשפתיתי השלג , ובימות החור�, בימות הקי# סייע חו� השמש להבשלת הריקבו!. אשפה אחר
בגל

שרתה על התל עגמומית , הראש שביצבצה לה מפסגת הפסולת
הבד תלושת
צנחו בלאט על בובת

  . ציורית, נעימה
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  . ואז הגיעו הערבי�   

טאב את העיר שאליה הולי� 'אלח
לי� עומר אב!'סקר הח, מתנודד קלות על המרדעת, רכוב על גמלו   

תו� שהוא מוחה , וירד ממנו כדי לקבוע קצת עובדות בשטח, ררר סמכותיעצר את הגמל בחר, את צבאו

ארבע שני� לאחר תחילתה , שש שני� לאחר מות מוחמד, 638השנה היתה . מאדרתו את חול המדבר

א� הוא ידע שיש , לי� לא היה מושג ירוק איפה הסלע הקדוש ליהודי�'לח. הכיבוש הערבית
של סופת


לי� אל הר'לשעבר הולי� את הח
היהודי. שאר גילה לו יהודי שהתאסל�ואת ה, בירושלי� סלע שכזה

  . נעמד במרכז המיזבלה והצביע ארצה, פסע איתו על מצבורי הרפש שכיסו את המיתח�, הבית

א� זהו הטבור של ; הבית החדשי� חייכו בסיפוק
ובעלי, הסלע המבוקש נחש�, האשפה פונתה   

הרי שהשתלטות על האתר היא השתלטות על , טבורה של הנצרות וא� ירושלי� היא ג�, העול� היהודי

שחלש על כל הנו� , חבוש כיפה, הקי� סביב הסלע מבנה מתומ!, לי� מחלי�'ח, עבד אלמאלכ. העול�

, גובהו 
מדוד את המבנה מכל זווית ; היתה זו הברקה אדריכלית. מישמש בראש עוגת גבינה
כפלח


 אב!. מטר 20. ותקבל תמיד אותה התוצאה –משמונה פאותיו  רוחבה של כל פאה, קוטרה של כיפתו

, הבולט בבדידותו, המבנה הסימטרי. ממדי
זכתה כ� לשיקו� רב, )אורכה, כזכור, שזהו(השתיה 

הוא נראה ; לא; הוא נראה שיי� לעיר. מוב! מאליו, נראה כאילו היה ש� תמיד, החזיתי מכל כיוו!

סיפור שינמק את . כיסוי הסלע בכיפה הצרי� סיפור כיסוי. ספיקאבל זה לא ה. כמשהו שהעיר שייכת לו

שלא , ריאליסטי, היסטורי, סיפור אמי!; הבית
העניי! ושיצדיק את הרחקת היהודי� והנוצרי� מהר

  . ומצאו את הסיפור הבא, חשבו קצת. יעורר כל חשד של בדיו!

כמו , לסוסה. סוסה אלבוראקואיתו ה, לילה אחד בא המלא� גבריאל על ביתו של מוחמד במכה   

שבה� , רעמתה היתה חוטי זהב וכס�. אשה
טווס ופני
זנב, היו כנפיי�, ערב
לסוסות מסוימות בדרו�

, ומאחר שסוסות יכולות רק לעו�, היא המריאה וטסה, כשמוחמד עלה על גבה. היו שזורות מרגליות

מוחמד קשר אותה אל החומה  .הבית
היא נחתה על הר. הראה לה המלא� את דרכה, אבל לא לנווט

ואז , נסק ע� המלא� דר� שבעת הרקיעי�, על
נשאב אל, בעומדו ש�. והל� בעקבות המלא� אל הסלע

נלהב . כל החשובי�, ישו, משה היה ש�. ניסוטו מסכי� של אש והוא ראה את אלוהי� ואת פמלייתו

, משה. תפילות ביו� 50: ויתהכריז מוחמד שבכוונתו להביא לאנושות דת אולטימאטיו, מגודל המעמד

וכשנחת מוחמד , עבודה פוריה
היתה זו פגישת. המלי# לו להסתפק בחמש, שועל ותיק בהקמת דתות

  .איסל� את כול� עד אחד, ארצו
וחזר אל בני



שמידתה כמידת , הצביעו על גומה קטנה על פני הסלע, כדי להעניק לסיפור מגע אחרו! של אמינות   

  . מששו אותה, הביטו. רגלו
הנה העקבה של כ�. כא! עמד הנביא. נמיה השרועה על צדה

ה� . השתיה
וישבניה� אל אב!, אל מכה, והתפללו בו כשפניה� דרומה, הבית הקימו מסגד
בדרו� הר   

שהסיע את עבדו בלילה מ! , השבח לאלוהי�: "האומר, קראו למסגד בש� שנטלו מפסוק בקורא!

: בערבית" (הרחוק ביותר"לא נאמר בקורא! שהמסגד ". המסגד הקדוש למסגד הרחוק ביותר

ולשווא תחפשו בו את , ירושלי� אינה מוזכרת בקורא! א� לא פע� אחת; נמצא בירושלי�") אלאקצא"

, מ! הסת�, הפסוק המצוטט מתכוו!. הלילה של מוחמד אל הסלע ששימש לו מקפצה
סיפור טיסת

  .     ליהודי� ולנוצרי�אבל מדינה לא קדושה . למרחק שבי! מכה למדינה

שאנשי� נוטי� להתקוטט , רבי� סבורי� בטעות. אי! מנוס מלציי! בצער מהו טבע האד�, בנקודה זו   

. הוא שמתקוטטי� עליו, מה שקובע את ערכו של דבר; ההפ� הוא הנכו!. מה ככל שערכו גדול
על דבר

בית 
מי# ריקה או נעל
� פחיתהטל אל ביניה, מעשה
חול שבו יושבי� זאטוטי� באפס
ל� אל ארגז

שתתגלגל לתגרת ידיי� , בעלות חמדנית
ומיד תתלקח במקו� מריבת –שכלב� כירס� את חרטומה 

היא כבר היתה מזמ! מושא להתכתשות דתית , השתיה
כשהגיעו הערבי� אל אב!. ותלישת שיער

ראי על כ� שכא! עקד הסיפור המק. עניי! הממציאי� את עבר� וקנאי� לו
 ראשומו! של בעלי, ולאומית

היו שקבעו . בסדרת הזכרונות היצירתיי� שנכרכו בסלע, א� לא האחרו!, היה הראשו!, אבינו את יצחק

המקו� המצויי! בסיפור , "בית אל"; כי זה הסלע שעליו חל� יעקב את סול� המלאכי� שראשו בשמיי�

, אמרו, הסלע; שהרחיקו עד נוחהיו . הר הבית, "ביתו של האל"פורש לפיכ� כ, יעקב
המקראי על חלו�

והיו שהפליגו עד אד� . 'ועליו זבח נוח לה, היבשה הראשונה שנגלתה ע� שו� המבול
הוא פיסת

: וכ� ג� העול�, תחילתו בטבור, הסבירו, העובר; העד! ממקומו המקראי
תו� עקירת ג!, הראשו!

  . וממנו התפשטה גלי� גלי� שאר הבריאה, הסלע
תחילה נברא טבור

וכדרכ� איתרו בי! , אימצו אות� בחו� 
אדרבה , הערבי� לא התווכחו ע� שלל הסיפורי� הללו   

בפינה , כא! –וג� , ושל שלמה, את אלו של דוד, את עקבותיו של אברה�, חריציו ונקביו, חתחתי הסלע

: ההוליוודית" שדירת הכוכבי�"השתיה הפכה אצל� למשהו שכמוהו כ
אב!. את זו של אליהו –

ה� לא כפרו בכ� שזה הסלע שעליו בוצעה . יד�
אדה שמפורסמי� למיניה� שיקעו בה את טביעתבטונ

  .לא של יצחק, העקידה היתה עקידתו של ישמעאל: ה� רק תיקנו מעט את הסיפור; העקידה

זינק שערו וה� השתוקקו , מאחר שאוסל�. לא היו הנוצרי� נזכרי� בקיומו, אלמלא אוסל� הסלע   

אירופי ויצאו 
כיבוש פא!
ריכזו צבא, לא יכלו לשאת זאת עוד, ע� פרו# האל� השני. יולשחררו מחומס

הצלבני� טבחו . הצלב נגמר בניצחו! מצמרר
מסע. השתיה
קודש על ירושלי� ועל אב!
למלחמת

יש מי . "כנסת על יושביו
הבעירו כל בית, ניתצו כל מסגד, במוסלמי� וביהודי� ללא משוא פני�

ואחרי� נפגעו בחצי� ונאלצו ", כתב בהתפעלות כרוניסט! צלבני שלקח בכ� חלק, "שנערפו ראשיה�

תינוקות נסחבו ברגליה� מחיק אמ� או מעריסותיה� ומוחותיה� . היו שנצלו באש. לקפו# מ! החומות

במקדש . צרי� היה לדלג על ערמות של ראשי� וגפיי�, ברחובות העיר. נופצו בקירות ובסיפי השערי�

אדירי� על 
לסיכו� ההילולה תקעו צלב". הסוסי� בד�
ה רכבנו עד הברכיי� ועד רסנישלמ
ובחצר

אבירי " ("טמפלרי�"והציבו על משמרתו את ה" כנסיית האדו!"הפכו את המבנה ל, הסלע
ראש כיפת

  "). ההיכל



שהיפנט אות� , מה היה בו? מדוע לא הרסו אותו כפי שהרסו את כל שאר המבני� המוסלמיי� בעיר   

תוח� חלל המורכב משני מלבני� , א� תחשבו על זה, המבנה המתומ!. אולי היתה זו צורתו? מלהחריבו

, כה מושל� לכנסיה, אפוא, הסלע נראה
מבנה כיפת. וארבעת פתחיו מדגישי� צורת צלב זו, בהצלבה


!אב. עד כי נדמה כאילו אלוהי� תימר! את בוניו המוסלמי� לתכננו עבור אלה שישחררוהו מיד�

ועל גב! , הערבסקות שעל הקירות טויחו. כדי לשמש כמזבח וכבמה למקהלה, השתיה כוסתה בשיש

המבנה 
שנה של שיפו# 20בתו� . הופיע קאדר של קדושי�  שצלחות מרחפות מאחורי קודקודיה�

בישופי� , ירושלי�
פאטיראר�, האפיפיור
בהשתתפות שליח, נחנכה הכנסיה ברוב פאר, לבלי הכר

  . רופהושועי אי

במקו� סיפור כיסוי ; וה� עלו על קודמיה�. היה דרוש סיפור כיסוי, כלקודמיה�, למפקיעי� החדשי�   

גוייס ג� , שכיכב כזכור בסיפור המוסלמי, המלא� גבריאל. הנפיקו סדרה שלמה מ! השרוול, אחד

. חנ! המטבילהשתיה בישר המלא� לזכריה הכה! שהוא יהיה אביו של יו
הגורס כי על אב!, לסיפור�

הפליא את , 12בגיל , כא!. כא! מסרוהו הוריו לשמעו! הכה!. נימול ישו ביו� השמיני לחייו, אמרו, כא!

ובשלושה ימי� , הרסו את ההיכל הזה: "מכא! גירש את הרוכלי� וכא! אמר ליהודי�. שומעיו בחוכמתו

גומות בסלע שנוצרו ה� הצביעו על : ג� לנוצרי� היה אישור מוכח, כמו למוסלמי�". אקימנו

, את הגיגית שבה רחצה אותו אמו" מצאו", הבית
על הר, ובקרבת מקו�, האלוהי�
מפסיעותיו של ב!

נכנס ישוע , כמסופר, שדרכו, ")שער הרחמי�("הבית 
המזרח של הר
שער. ואת מיטת הא� עצמה

ישר לעוצמת הער� ביחס 
העיקרו! של עליית. הוגדר עתה כשער שדרכו הוא ג� ישוב, לירושלי�

שנדמה כי כבר , האב!. הגיע אפוא לשלב שבו מותר לטפול על המקו� בדיות שגעוניות לגמרי, הקטטה

היא הפכה סופית לרכז . שמעה עכשיו מיני דברי� אשר גרמו לקמט במצחה, שמעה הכול אודות עצמה

  . אב! הסטיה, פיסת פאנטאזיה, של כזבי�

הצלב הוסר מ! . די!
בראשות סלאח א, המוסלמי� וכבשוה חזרו, שנה אחרי הכיבוש הצלבני 
90כ   

שנה סולקו הערבי� בידי  70מק# . הסהר
חצי, ובמקומו הוברג אליה הסמל הנכו!, הכיפה שעל הסלע


לב!
תשב# באדמד�
בנייני: שבנו בירושלי� בסגנו! חמוד לעי!, ")ממלוכי�("אסיאתי� מוסלמי� 

בידי התורכי� , סולקו א� ה�, ובתור�. ות מעודנות כתחרהגומחות ע� נטיפי� מסותתי� וחזית, שחור

  .מאני�'העות
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בזמ! שהמקו� בילה את בעליו כמו פקיד נצחי המשרת נאמנה את כל שריו , בכל אותה תקופה   

הגאולה . ישראל לארצו לפי ק# ההיסטוריה
היו רק יהודי� ספורי� שהאמינו בשיבת ע�, המתחלפי�

הכיסופי� לגאולה . היתה עכשיו זירת הפעולה, לא המציאות, הנפש. ית הומרה בגאולת הנפשהלאומ

והיו שתפשו אותה , היו שתפשו את ההארה ככיבושה של תובנה פילוסופית. הומרו בכיסופי� להארה


 המיסטיקני� . המשיכו את הקו של אריסטו 
� ואחרי� "הרמב 
הפילוסופי� . כהתעלות מיסטית 



למלוא " יהדות"אלה ואלה הביאו את ההתייוונות המכונה . המשיכו את הקו של אפלטו! 
" �מקובלי"ה

  . בגרותה

לא את אלו התלויות בריבונות , הפרט
את אלו הנוגעות לחיי" (לקיי� את המצוות"ה� המשיכו    

עד כי קשה , קיומ! היתה כה רחוקה ממשמעות! הישנה
א� המשמעות שה� ייחסו לטע�, )ממלכתית

, �"על פי הרמב. הביניי� לבי! פרקיה הקודמי� של היהדות
לזהות רציפות תיאולוגית בי! יהדות ימי

המצוות ה! מכשיר לתיקונו של אלוהי� , על פי הקבלה; "שלמות האד�"המצוות ה! מכשיר להשגת 

, כ� או כ�. הספירות
העוסק בקבלה הוא מי! שרשרב המאחה את הצנרת הפגומה של מערכת: עצמו

והסבת משמעות! ניכרה בעיקר בעריקה הדראסטית ממובנו המקורי של , צוות אינ! מה שהיוהמ

  . הפולח!

האלילי� 
המקדש לא נועד אלא להטות את עבודת
הקורבנות שבוצע בבית
� קבע כי פולח!"הרמב   

מורה ("אי! כל טע� בחידושו של פולח! פאגאני זה , ומאחר שהמטרה הושגה', ישראל אל ה
של בני


כמעט באלפיי� שנות
הרב היחיד, אמנ�, �"היה הרמב, כפוסק). ב"פרק ל, חלק ג, 1190, "נבוכי�

א� דיונו ; וחידוש המקדש" ימות המשיח"גלותי של 
הגלות שבכלל עסק הלכתית בתרחיש הפוסט

  . ההלכתי בעניי! זה סתר את עמדתו הפילוסופית


שבית, )לער� 1280" (ספר הזוהר"מחבר , ו!ליא
הסביר רבי משה דה, האפלטוני, מ! העבר האחר   

כי הוא , "ספר הזוהר"על פי , המקדש לא חרב. אותיות
נברא בצירופי, כמו העול� עצמו, המקדש

וכל התיאורי� המקראיי� של , הוא לא נוצר בעול� הצרות אלא בעול� הספירות. מעול� לא נבנה

. ש� מעל ראשכ�
הצ� ברגע זה אי, הנצחי אינ� אלא סמלי� של המקדש, אביזריו וקורבנותיו, פרטיו

": לקרב"זה , ליאו!
הודיע דה, "להקריב. "פולח! שבו זובחי� חיות, חס ושלו�, הקורבנות איננו
פולח!

. המקדש
הכלולות שבבית
במיטת, אהובתו, ה ע� שכינתו"לקרב אותיות לצירופי� שיאחדו את הקב

היה בא אצלי והיה ", גועי� לבעלה ובועלה יתבר�השכינה הנמקה מגע" ספר הזוהר"מקוננת ב, "בעלי"

וכל מה שביקשתי ממנו וכל משאלותי עשה בשעה זו כשהיה בא אצלי וש� בי , שוכב בי! זרועותי

ה אל נקבת "המקרב את זכרותו של הקב" כה!"המיסטיק! המקובל הוא ה". מדורו ומשתעשע בי! שדי

, הפירוד שבו אנו חיי�
עול�". 'זאת'להזדווג ב' זה'מניע את "הוא , "הזוהר"כלשו! , עד אשר, רעייתו

, "המשתה"שכתב על כ� ב, אפלטו!. זקוקי� לאיחוד מיסטי, הפירוד שבו שרויה האלוהות עצמה
ועול�

הקאמא סוטרא של , "ספר הזוהר. "לא שיער כמה גראפי יהיה לימי� תיאורו המיני של האיחוד הזה

    . אינו מומל# לילדי�, המיסטיקה היהודית

. שמות
המתפרט לתת, של אלוהי�" שמו"עיסוק ב": ש�"עבודת הש� הפכה בקבלה לעבודת ה   

ונתפשה , או אפילו כטקסט הראוי למדרש, התורה חדלה להיתפש כטקסט שיש לחיות את מצוותיו

א� לא , המאגיה של ימי הבית הראשו! חזרה במלוא אונה". הש� המפורש"אותיות שהוא 
מעתה כרצ�

של שימוש , של אותיות, מאגיה של מלי�: אלא בדיוק להפ�, מקדש
ולחנית של ביתכמאגיה פ

. וא� היה עובד חרו#, הש� עבד; היתה זו עבודת הש�, אכ!". שמו"באלוהי� באמצעות שימוש ב

על , ומעבר
המעל. היה נפטר למקרא הכתוב בו, יצא לאור" ספר הזוהר"� לפני ש"אלמלא נפטר הרמב

נית! רק , נבצר כליל מבינת�, מעל למלי� ומעבר לה!. מעל ומעבר, כשמו כ! הוא, !הוא אכ, �"פי הרמב

". מישהו"איננו , כמו אלוהי הקבלה, �"האלוהי� של הרמב: א� שימו לב. לתיאור על דר� השלילה



לא קול אשר פונה אלי�  –) אז יש בורא, א� יש בריאה(הוא מסקנה לוגית , הוא הפשטה". משהו"הוא 

�"של התנ, המדבר, האל המתגלה 
הוא איננו יהוה ". הנני"שתענה בשמ� כדי  .  

המסלול המיסטי הולי� מקבלת ספרד אל . ל"מכא! והלאה זיגזגה היהדות בי! שני המסלולי� הנ   

אל הקבלה העממית , 
19וה 
18וממנה אל חסידות פולי! במאה ה, )
16המאה ה, צפת(י "קבלת האר

, ההילולות, הלחשי�, העזה של כל אלו בימינו עתירי הקמיעות ואל תחיית!, בתימ! ובמארוקו

למדני 
המסלול השכלתני. ד וברסלב"ההשתטחויות על קברי צדיקי� והתנופה הקולנית של חסידות חב

וממנו אל , של רבי יוס� קארו" שולח! ערו�"אל ה" מורה נבוכי�"ו" משנה תורה"הולי� מ

, המכנה המשות� לשני המסלולי�. הישיבות
נה בעול�וממשיכיה� עד ה" ליטאי�"ה, "מתנגדי�"ה

  .רצו! גמור לבנות את המקדש
הוא אי

כדי , א� הבה נערו� תחשיב קט!. אי! יהודי דתי אשר יודה בו. הרצו! הזה מוכחש מקיר אל קיר
אי   

  .מקדש
לבדוק א� יש ציבור אחד של יהודי� החפצי� בבית

, א� יוק�. ההלכה
שחידושו הוא ביטולה של יהדות, החרדי� אינ� רוצי� בו מ! הטע� הפשוט   

, א� יוק�. והתשעה באב יהיה סת� יו� בי! השמונה לעשרה באב, תיבטל התפילה הקבועה לחידושו

: הגאולה, רחמנא לצל!, תהא זו, א� יוק�. היא תחלי� לו, כולה
כל, שהיהדות, יהא זה חידוש הפולח!

  . פוליטית נצחית
א" גלות"יכולה לשמר את עצמה אלא בשאינה , האויבת הטבעית של האורתודוכסה

א� מה בי! דיבורי� , מדברי� אחרת 
חניכי הרב קוק , גוש אמוני�, ל"מפד 
הדתיי� הציוני�    

הבטחוניז� התיאולוגי של מפעל . ובה בלבד, גוש אמוני� שיקע את עצמו בהתנחלות? למעשי�

המאבק על שכ� ועל חברו! דחה ". גאולת האר#"ל" גאולת הע�"הפ� אצל� את , ש"ההתיישבות ביו

ההתיישבות 
טריוויאלי של מפעל
המתנחלי� היו כ� להמש� כמעט. המקדש
בהתמדה את שאלת בית

דובו! 
מעיל, ע� כיפה על הבלורית, תנועת העבודה הקלאסית: המדינה
של טרו�, החילוני, הציוני

. הלאומית אשר התניעה את תנועת העבודה א� בלי ההסכמה –החלוצי� 
וקאראוואני� כהמש� לצרי�


 ה� טועני� שהקמת בית. במקו� להשתלב ולהשפיע, לקאנטו! בי! שאר קאנטוני�, ה� היו לסקטור

יותר , וה� קרועי�. במקו� להכשיר�, ומרחיקי� את הלבבות –" הכשרת הלבבות"המקדש תלויה ב

, אשר חוסמת, מהסמכות הרבנית מבלי יכולת לנתק עצמ�, בי! יהדות לעבריות, מכל ציבור אחר

  . את הקמת הבית השלישי המאיי� על קיומה, ותחסו� תמיד

א� ; השתיה
מאב!" להסיר את השיקו#"חבורה שתכננה , אמוני�
מתו� גוש, קמה אמנ� 
1982ב   

גילה לאכזבתו שבי! , "המחתרת היהודית"מנהיג , יהודה עציו!. הבה ניצמד שוב לתחשיב הכמותי

היה מספר הנכוני� לממשו מספיק בדוחק למשחק , הסלע
מ� חלק את רעיו! פיצו# כיפתהחברי� שעי

כשנחשפה המחתרת ואנשיה הושמו . א� לא היה מי שיישא אותה אל יעדה, התחמושת נאגרה. 'ברידג

לא זכה לגיבויו , שריצה שבע שנות מאסר, עציו!. אמוני�
התנערה ממנה כל הנהגת גוש, בכלא תל מונד

. נו!
הרב יואל ב!, ובי! הראשוני� לגנותו היה חברו הטוב לשעבר, הוא גונה בפי כל. ציוני של א� רב

; ואי! לה דור המש�, י"אי! לח. אולי היו זורקי� איזו מלה טובה, י היו בי! החיי�"א� אנשי מחתרת לח

צבי 
ורישורותיו של א. המחתרת ירדה אל מחתרת הנפש. י השניה"איש לא יגיש היו� לעציו! את הלח

ועוד! , 
1924היו ב, "על צוואר� חובר מסגד, ראש� הותז, ראש� אי!", גרינברג אל ירושלי� המנותחת



, הבית
שיש לפנות את האסל� מהר, כמו עציו!, מספר הסבורי�. קדחת פרטית של לב מורתח, היו�

  .  הוא כמספר הספלי� בדירתו של רווק

מ! . 'כשגוררי� אות� לש� בטיול השנתי של כיתה ו, חיי�הבית פע� ב
לחילוני� יוצא לחשוב על הר   

הוא בולבול , מקדש
הבית לא במונחי� של תיירות אלא של בית
אד� המדבר על הר, הזווית החילונית

הוא מי! כור , לעזאזל איתו, ההר הזה". סינדרו� ירושלי�: "שיש אפילו ש� למחלה שלו, מטורלל

  .בתל אביב, החילוני� גרי� רחוק מהקרינה. יורדי� מהפסי� ,משתבשי�, סופגי� קרינה ש�; גרעיני

, הברית
הנוצרי� הבאפטיסטי� בארצות. אינו יהודי ואינו ישראלי, הציבור היחיד הרוצה במקדש   

ה� , ל"מיו� שנכבש ההר בידי צה, שנה 33. מאמיני� שהמקדש הוא תנאי הכרחי לשיבתו של ישו

לסימ! של , למשהו, לקצת יוזמה ישראלית, בונה
ופי סוללצ ולמנ"מחכי� מרחוק לדחפורי� של מע

  .    א� יתבקשו, ה� יממנו את הפרוייקט. התחלת בניה
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המרכז עוזי נרקיס 
הביטחו! משה דיי! ואלו� פיקוד
עמדו שר, ביו� השני למלחמה, 1967ביוני  
6ב    

דיי! עיווה את . נרקיס הציע לכבוש אותה. מיופיהדיי! התפע� . על הר הצופי� וצפו על העיר העתיקה

  "?מה אנחנו צריכי� את כל הוואתיק! הזה. "פרצופו

כשדיי! . הסלע
ל את העיר העתיקה והניפו את דגל ישראל על כיפת"למחרת בבוקר כבשו צנחני צה   

אחר . והורה לצנחני� להתפנות מההר, פקד להורידו מיד, הגיע למקו� וראה את הדגל המתנופ�

אלא להבטיח את , לא באנו לכבוש קודשי אחרי� או להצר זכויותיה� הדתיות: "הצהריי� הודיע ברדיו

שודרה ברדיו אזהרה מטע� הרבנות , בסמו� להודעתו". שלמות העיר ולחיות בה ע� האחרי� באחווה

  . שלא להיכנס להר הבית, הראשית

הלכה שהעניק יתר תוק� ופומבי 
הרבנות פסקפירסמה , מיד ע� תו� הלחימה, שלושה ימי� אחרי כ!   

בנמק� זאת , חרצו הרבני� הראשיי�, "אסור לעלות להר הבית עד לבניית המקדש. "לאזהרתה הקודמת

ומאחר שפרה . שאי! לטהרה אלא באמצעות אפרה של פרה אדומה" טומאת מת"בכ� שכולנו לוקי� ב

, הרי שפסיקה זו, נו יותר מ! הממותההיא בריה שאינה זמינה ל, על פי תפישת הרבנות, אדומה

פרה "אי! טע� להעיר לרבני� שה. תישאר בתוקפה עד בוא המשיח, שאושררה שוב ושוב מאז ועד עתה

ממי! אלו הרועות בכל , פרה חומה רגילה לגמרי, ככל הנראה, היא, המופיעה במקורותינו" האדומה

 –שאי! צור� בשו� פרה , העיר לה�ואי! ג� טע� ל). בצבע אדמה: כלומר, "אדומה("חוות בקר 

הבית 
משו� שעצ� האיסור על כניסה להר, "טומאתנו"שתטהר אותנו מ –ז 'כחולה או בצבע ב, אדומה

וא� ביקר , הבית
� פסק שמצווה לבקר בהר"הרמב. שחר מבחינה הלכתית
הוא חסר" טומאה"מטעמי 

שנחלו# נעליי� : הראוי לוהוא רק דרש שננהג במקו� בכבוד ; 1165והתפלל בו בעצמו בשנת 

ורק , השתיה
אל אב!; )הלכה ב, פרק שביעי, הבחירה
הלכות בית, "משנה תורה("ושנשתדל לא לירוק 



, ג� כשהיה ש� מקדש": טומאה"אבל אי! לזה שו� קשר ל –) ב"הלכה כ(כמוב! , אסור לגשת, אליה

  .קודשי�ה
להיכנס לקודש, מלבד לכוה! הגדול, אסור לכולנו, וג� א� יהיה ש�

חל# את נעליו והתיישב על השטיח מול , שבועיי� אחרי כיבוש ההר נכנס דיי! למסגד אלאקצה   

לא תהיה כל . הודיע, ריבונות� הדתית תישאר בעינה: האזי! לחששותיה� והרגיע�, המופתי והקאדי

ההר הוא  .אבל לא להתפלל, יהודי� יורשו לבקר כא!. אלא רק סביב חומותיו, ל על ההר"צה
נוכחות

  .אוטונומיה של הוואק�

שאישר את סיכומו של דיי! ע� נכבדי , "חוק השמירה על המקומות הקדושי�"הכנסת קיבלה את     

עלה אל דוכ! הכנסת ונשא נאו� חגיגי שבו שיב# ציטטה ממסכת , זרח ורהפטיג, שר הדתות. הוואק�

קיבלה ירושלי� ובמרכזה הכותל  שמונה מה!, ישראל
עשר קדושות ירדו על אר#. "שבמשנה" כלי�"

הר . "ורהפטיג ידע שהוא משכתב את המקור". שלדברי חכמינו לא זזה ממנו השכינה לעול�, המערבי

  .הכותל המערבי אינו מוזכר כלל במשנה". הכותל המערבי"לא ; כתוב במשנה, "הבית

. ו שאר העיר העתיקהכמ, הוא ליד ההר, הבית
הוא לא על הר. הרי הוא סת� חומה. ולמה שיוזכר   


הוא ידע שיש למצוא מיד תחלי� להר. כמו יהודי, חשב מהר, בדומה לרבני� הראשיי�, אבל ורהפטיג

התחלי� היה . עכשיו כשהמקו� שלנו, פ! יבקשו חלילה יהודי� לבנות עליו מקדש או משהו, הבית

; לא נדרש אפילו זה, בעצ�. ולא נדרש אלא להעביר עליו מטלית ולמרק את הילתו, מוכ! ומזומ!, קיי�

חסכו לשר ורהפטיג את הצור� , ודמעות כל הצובאי� עליו מיד כשנכבש, דמעות הצנחני� בכותל

  .  במטלית

הקיר : ולא סת� קיר, קיר של בית. לא חומה, הוא קיר" כותל. "היה תעלול נאה, "הכותל", הש� הזה   

מונחת , נושקת לבסיסו, הקיר שמעברו, מוהקיר הכי קדוש מבי! קירות הדביר עצ, כלומר 
המערבי 

מלמלו היהודי� ונצמדו אל אבניו מבלי לתת את דעת� , היינו כחולמי�, חזרנו אל הכותל. השתיה
אב!

צפונה 
ניצבת במרחק כה רב מזרח, השתיה
שתחתיה אב!, הסלע
כיפת: למה שרואות העיניי�

החומה 
ה עצמית יחשיב אד� את קטעעד כי רק בזכות יכולת נדירה של הונא, ומעל לו" הכותל"מ

  . העירוני הזה לקיר מקירותיו של ההיכל

, חזרו ועשו זאת עכשיו, כנסת עוד בימי התורכי� ובימי המנדט
בית" כותל"שעשו מה, היהודי�   

גש� תחת 
המאוחסני� בימי(קודש 
מחיצה בי! גברי� לנשי� וארונות, בהציב� מולו ספסלי ישיבה


אל� איש לחוג את חג 200נהרו , מעט אחרי המלחמה). מצפו!" כותל"הגשר הצמוד ל
קמרו!

הציע לקרוא למקו� , הש� ההמוני הזה
שהתחלחל מחילול', וישעיהו לייבובי#, "כותל"השבועות ב

ישביע את רצונ� של כל החוגי� ", כתב, "דבר זה". "דיסקוטק השכינה"או לחלופי! , "דיסכותל"

". בשל ש� השכינה הנקרא עליו –ושל הדתיי� , של היותו דיסקוטקב –של החילוני� : והפלגי� בע�

רחבתו ". סלע קיומנו"למעמד של " כותל"מדינת ישראל החילונית תרמה את חלקה לרימו� ה, ואכ!

פרס� משרד הביטחו! , זמ! מה אחרי המלחמה. ר"היתה לרחבת מסדרי� והשבעות של טירוני חי

" כותל"כרזות ומזכרות ע� תצלו� ה, גלויות. ל כריכתוזהב ע
שתבליט, "הכותל", אלבו� מהודר

; "כותל מיות�, הו כותל("פזמונאי� אוכלי טריפות חיברו שירי הלל לשמו . הומטרו על הציבור כברד

ומשפחות של חילוני� כדתיי� בחרו בו כמקו� , ")יש אבני� ע� לב אד�, יש אנשי� ע� לב של אב!"

  .      רי� להצטל� ע� הדודי� הנרגשי� שבאו משיקאגואו כרקע שעליו צ, מצווה
לעריכת בר



, על ידי היהודי� ומדינת�" כותל"החשיבות העצומה שהואצלה ל. הערבי� לא נשארו חייבי�   

הער� בכפו� לעוצמתה של 
הפעולה של עליית
ושוב חזר עקרו!, הקפיצה באחת את שערו בעיניה�

ידועה , בפי היהודי�" כותל"שהחומה המכונה , יוהזכירו לכל מא! דבע, ה� נזכרו. הבעלות
מריבת


 על ש� סוסת הקונקורד שהנביא קשר אל אבניה כשעלה אל אב!, "אלבוראק"משכבר בשמה הנכו! 

  .השתיה

   �קיו� בי! יהודי� 
דעת המייצרת דו
להסחת" כותל"היה ה, לשביעות רצונ� של כל הצדדי�, וכ

חיוני כי הוא שסתו� המגונ! על המצב שחרדי� " ותלכ"ה. ובעיקר בי! יהודי� לבי! עצמ�, לערבי�

הקיר "בספרו . הברית והכרובית
ארו!, שסתו� מפני האופציה העברית; כחילוני� רוצי� בשימורו

הרהור "א� הוא מציל אותנו מ! ה, ב יהושע שהכותל הוא אמנ� מקו� די מדכד�"כותב א) 1989" (וההר

הכותל 
מתפע� מפולח!, ב יהושע"פחות עצור מא, פלדאריאל הירש. על חידושו של המקדש" הסיוטי

הוא , "את תולדותיו ואת תרבותו, אי! עוד מקו� האוחז כ� את משמעות הע� היהודי. "הלל
ושר לו שיר

הנקודה הגיאומטרית שעליה נשע! המקו� הזה ). "2000" (רשימות על מקו�"מודיע לנו בפתח ספרו 

זה המקו� שאותו הראה האלוהי� : קודת המגע ע� השמיי�היא נ, וממנה מתרחבי� עיגוליו ושוליו

טבור , פי האגדה
על, זהו"? בדקת טוב? הירשפלד, זה המקו�". לאברה� להעלות את בנו לעולה

, הוא קובע, "זהו"; השתיה
הוא ממשי� ותולה בכותל את מה שנאמר במקורותינו על אב!, "העול�

משו� שהקיר הזה , הוא מאוהב בו כ�? ל כ� בכותלמדוע הירשפלד מאוהב כ". א הידיעה"המקו� בה"


מ! האסתטיקה הפולחנית של בית, כלומר –" הדתית והטקסית, נקי מהבלי האסתטיקה המלאכותית"

מקו� המבטא את : בקיצור". ק פרסה מעל סמלי� שה� חפצי קדושי� ונביאי�"מור� ת" –מקדש 

  .  של הגניחה, ימאיתשל העליבות הרח, תמצית האסתטיקה של המסכנות היהודית

" נאמני הר הבית"מאבק� של חוגי� שוליי� כ. כמעט כל יהודי חושב כמוהו. הירשפלד בחברה טובה   

אלה רבני� ציוני� מסוגו של הרב גור! 
ונסיונותיה� הפאתטיי� של אי, על זכות התפילה על ההר

�, באמצעי� אחרי�" תלהמש� הכו"אינ� אלא , רגל
להגדיר תחומי� בשולי פסגתו המותרי� למדר

ומה זה משנה היכ! ; א� הוא ויתר עליה, השתיה יעמוד יהודי
שהרי מה זה משנה כמה קרוב לאב!

הרב . הקורבנות
אלא בדבר פולח!, המקדש איננה שאלה בדבר תפילה
א� שאלת בית, מתפללי�

יהודה עציו! , ")ארגו! שוחרי המקדש"ראש (הלל וייס ' פרופ, ")מכו! המקדש"ראש (ישראל אריאל 

ההתעקשות הזאת דוחה את . הבית התפוס
רוקמי� את חלומ� תו� התעקשות על הר, וקומ# חבריה�

אינ� חולמי� על , האלה" קיצוני�"וג� ה. אולי מילניו�; מימושו של חלומ� לעוד הרבה שני� טובות

  .לא עברי, חלו� יהודי: סנהדרי!
ה� חולמי� על מקדש; מקדש נוסח בית ראשו!

ולו רק  
היו בוני� אותו , "כיסופי�"בלי , בלי גניחה, אילו אכ! רצו בזה, מקדש
לו רצו יהודי� ביתאי   

היה כבר יהודי אשר . על המירו! או בי! נתניה לעתלית, על הר אחר בירושלי� –" משכ!", כמקדש זמני

ר שחזרת סב, חילוני גמור, האיש. הרעיו! שלו היה מקדש על הכרמל. הציע זאת לפני מאה שנה

א� היה מכיר קצת . קראו לו הרצל. לדתיי� שביניה�, מקדש
היהודי� אל הקיו� הריבוני תצרי� ג� בית

ה! השילוב ? אתה השתגעת? ויהדות –מקדש 
בית? מקדש
ובית –יהדות . היה יורד מזה מיד, דתיי�

  . הוא כמו גלידה ע� דג, תבי!, הזה




כשהעבריות הניאו, נחנו קרועי� בי! חילוני� לדתיי�א. אנחנו ע� שרק בקושי מסוגל לחיות כע�   


 משו� שהיא מושתתת על אמונה בהתגלות, אפשרית לחילוני�
היא בלתי. מקראית נפסלת על הס�

ולא סביר שזה יקרה אי  –א� היא תתגש� . משו� שהיא לא יהודית, אפשרית לדתיי�
ובלתי, אלוהי�

, וכנראה שלא יהיה, אי!. אלא ממלכת כוהני� וגוי קדוש, לא יהיו כא! לא חילוניות ולא יהדות –פע� 

  . דורש למי! סחורה כזאת

, "אויב משות�"הערבי� מספקי� לנו לא רק . הדבק היחיד המחזיק אותנו יחד הוא העול� הערבי   


הר". ביד�"הבית 
המתאפשר מכ� שהר, קוו הפנימי שלנו
אלא ג� תירו# מתמיד לסטאטוס, מלכד

, רומאי� –הוא חייב להיות תמיד בידי אחרי� . הרי זה אינטרס עליו! מבחינתנו: ביד� הבית חייב להיות

לעול� , שפתיי�
מס, כמו שהיו תמיד, כדי שתפילותינו אליו יהיו –הוואק� , ירדני�, תורכי�, צלבני�

ה א� הוואק� הי. אנחנו נתנפ# לרסיסי�, הבית
ביו� בו לא יישב הוואק� על הר. יישו�
לא תרחיש בר

  .היה מגיש לנו את ההר במתנה, מבי! זאת


נשלה את עצמנו שיש לנו עניי! באב!, "שלנו"נזעק שזה . לא נית!. כמוב!, אבל אנחנו נריב אית�   

אלא את המריבה , הרי לא את האב! אנחנו צריכי�? נקי� מקדש? השתיה
מה נעשה באב!. השתיה

' ורג'ג. (אנחנו יהודי�: רוצי� ריבונות מלאה איננו. את היותה מונחת ש� בחזקת� של אחרי�; עליה


 כותרתו ; מאמר המשבח את נכותנו הפוליטית 
1985פירס� ב, הנתינות
היהודי חסר, שטיינר 

דחיסות , האב! תאסו� עוד משמעות. וכ� הוא יישאר, זה המצב). אומרת הכל –" הטקסט, מולדתנו"

לשאוב . לשאוב ממנה עוד ועוד צידוק לקיומה תמשי�, כמו האסל�, היהדות. כדרכה אלפי שני�, ומסה

  .ולהישאב

לכתוב את ) אלא כבר על כוכב אחר, אולי לא כא!(אלפי� שנה יתיישב היסטוריו! 
בעוד ארבעת   

הארוכה , הוא יתלבט אי� לכנות את התקופה הזאת. המערב האחרו!
תולדותינו מאברה� ועד לאיש

את הכותרת , או המס�, ואז יכתוב בראש הד�, גרד בעור�ית, יחשוב קצת. והעיקשת בתולדות האנושות

  . תקופת האב!. שחיפש
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