
שלישי) ,חלק אמר שאלוהים מה
 משום לענין, דברים ועשרים המאה דור אל לדבר מסוגל אינו שהתנ״ך החושבים י.ש

 נמנה אינני אני תורת־סיני. דור של מאלו כל־כן שונים שלנו והנסיבות שהתנאים
 הדבר נכון אמנם הדברות״. ״עשרת לנושא זו מאמרים סדרת מוקדשת ועל־נן, אלו, על
ת הנסיבות כי תנות אינן הנוכחיו  האדם, אבל ימים, אותם של אלו עם להשוואה ני

תיו צרכיו משום־כך השתנה. לא שכזה, בתור ת ובעיו סודיו  הצרכים אותם הן היום הי
שות את הטרידו אשר הבעיות ואותן  יסתבר הדברים בהמשך ימימה. מימים האנו

שים דוקא דבק אינני כי ת, מזה עלינז המקובלים המסורתיים בפירו רו  וכיצד דו
תו המכירים יהודים הננו וחברי אני הרי — אחרת? ייתכן חיו שי שוע של במ  מנצרת, י
שור המסורת של בסמכותה כופרים ואנו הכנה ההערכה כל ענ> וזאת הרוחני, במי
ת, והתרומתם חז״ל של למפעלותיהם לנו שיש  לחיינו והמוסרית, הלאומית התרבותי
 הנהדר בספר־הספרים מחודש מנין יעודדו המאמרים כי תקווה אני פנים, כל על כעס.
 ובתפארת־ הספר, מכריז אליו האלוהים של בהדרו להכיר מי יבוא בכך ואולי הזה,

במשיח. בעדנו עשה שהוא המעשה
★ ★ ★

לקדשו״ השבת יום את נא ״זכור
 הם כי והטוענים משה של זו לבין חמורבי חוקת בין השוואות העורכים כאלו יש

 בימי חי אשר ידוע בבלי מלך היה חמורבי לשניהם. מהמשותף מאד הרבה מוצאים
 מסכת חיבר הוא ראשון). פסוק י״ד בבראשית המוזכר אמרפל, שהוא (.ייתכן אברהם
 וחברתי מוסרי להישג ונחשבה דאז, התרבותי בעולם מאד נפוצה היתר, אשר חוקים
 בין שבצרפת. בלובר חוקיו את חרט עליו העמוד את לראות ניתן ביותר. נעלה

כדוגמת דוגמה על שקפצו היו ורבים ״שבת״ חמורבי של זו בחוקתו יש השאר׳
 שמקור כלומר, תורה, שחיבר אלא תורה, ״קיבל״ לא משה כי ולהוכיח לנסות כדי זו

אלוהים. על־ידי ניתנה לא והיא אנושי, הוא משה חוקת
של ה״שבת״ להן. המשותף מן ורבים מהותיים החוקות שתי בין שההבדלים אלא

מסתובבים והרוחות השדים גדוש־רעות: יום זהו שבת. ממש איננה למשל, חמורבי,
 מן לצאת ואין לעבודה לצאת שאין הסיבה זוהי בהם. הנתקל לאיש ואבוי בחוצות

 אוהב אל מתת ומנוחה, מרגוע של יום זהו שלנו. השבת היא כזו לא אבל הבית.
 אלוהים אבל חטאו, משום בזיעת־אפו האדמה את לעבוד האדם על אמנם העמל. לאדם
 ותענוג. ברכה יום מנוחה. יום שבת. שבוע, מדי מרגוע לו נותן
 שאבד ומצוות חוקים של רב המון עליו שהעמיסו על־ידי כבד עול מהיום שעשו יש

 כאלו יש שני מצד רעיונית. או מוסרית משמעות כל איבדו כבר ומזמן הכלח עליהם
 או מחירים, להעלות הזדמנות יותר, להרויח פשוט ניתן שבו יום הזה ביום הרואים

לבלות. הזדמנות סתם!
 לו, קרא האדם, של מריו על־אף אלוהים, כי מעיד הוא יקרה. מתנה הוא הזה היום

 השביעי וביום מלאכתך, כל ועשית תעבוד ימים ״ששת — עליו וציווה אותו הזמין
 יחזור בו אשר העתיד, על לנו מרמז הזה היום לה׳״. ״שבת שבת, סתם ולא שבת.״
 הזה היום ה׳. ברכת את ויידע ומחטאו מעמלו — לנצח והפעם — וינוח האדם
 — ולהרהר השבוע׳ כל במשך בו אחוזים שאנחנו המטורף מהמרוץ לעצור לנו קורא

לה״׳. ״שבת חיינו. בדרך בחיים, באלוהים,
 עושים אתם ונזק עוול איזה יודעיג} אינכם מפסידים, אתם מה יודעים אינכם אתם

הזאת. האלוהים במתנת כהלכה שלא בשמוש לעצמכם
 שלא־כרצון בעול אותו המעוות או חולין, ממנו והעושה לקדשו. השבת יום את זכור

יבוא) (המשך לפניו הדין את יתנו יחד שניהם ד,׳,
 רמת־גן 2234 ת.ד.
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תיקתוק עבודות * כתבי־יד
ם: 443757 טלפון — בבוקר 8—11 פרטי

*

 השבוע בסוף שהופץ חיפה, אוניברסיטת מטעם חוזר
 והשיקולים שהדיונים להסביר טרח העיתונים, מערכות בין שעבר

באוניבר הוראה לתפקידי אדם של אי־מינויו או למינויו הקודמים
 אותי טרח כן פי על אף למוסד. פנימיים עניינים הם סיטה,
למוסד. פנימיים שהם אלה, שיקולים הם מה להסביר חוזר

 אוניברסיטת של זה פנימי עניין שהפך )1732( הזה העולם זה היה
 שרותי־הביט־ בשליטת ״אוניברסיטה בכתבה ציבורי. לעניין חיפה
 ערביים שמועמדים המדהימה׳ העובדה את הזה העולם חשף חון״,

 שסרבו אחרי לעבודה התקבלו לא חיפה באוניברסיטת להוראה
במודיעים. שרותי־הביטחון ענן פעולה לשתף

 בישראל, האקדמאיים החוגים בכל סערה שעוררה הכתבה, בעקבות
 אקצין, בנימין הפרופסור חיפה, אוניברסיטת של הפרו־רקטור נאלץ

 היה האחרון. החמישי ביום חיפה אוניברסיטת במועצת עליה להגיב
ה העיתונים מן וכמה בארץ הסטודנטים עיתוני שכל אחרי זה

הזה. העולם גילויי בעקבות הפרשה על עלו יומיים,
 אל היפנו חיפה באוניברסיטת המרצים סגל מתוך מורים 19

 שנש־ מראש, המוכנים תשובתו ובדברי זה. בנושא שאילתה אקצין
 כי בפירוש אקצין הפרופסור ציין העיתונים, למערכות גם לחו

הזה. בהעולם הפירסום בעקבות באים תשובתו דברי

נמחו! שיקוד
 למען התנועה ראשי על הנמנה אקצין, הפרופסור טען

 ״במצב הקיצוניות: הימניות בדעותיו וידוע השלמה, ארץ־ישראל
ל צורך יש ישראל במדינת הקיים

ל (נוסף נוספים בשיקולים התחשב
מוע של לקבלתו הרגילים שיקולים

 שיקולי עלייה; שיקולי להוראה): מד
 בין הלבבות וקירוב העדתי המיזוג
ו האוכלוסיה; של שונים! יסודות
.ביטחון שיקולי . ל היא איוולת .
 קיים עדיין כי העובדה מן התעלם

ה הארצות כל בין מלחמה מצב
 רבים כי ישראל, מדינת לבין שכנות

 חצויים בארץ הערבי המיעוט מבני
 מובנות ומסיבות נפשית מבחינה
 ישראל מדינת עם להזדהות באשר

 אשר המלחמה עם או וביטחונה
פעו כי נגדה, מנהלים ללאום אחיהם

ב להתנהל ממשיכות טירור לות
ה־ נגד גם בישראל שונות נקודות

במוס גם וכי האזרחית, אוכלוסיה
 קרו בישראל גבוהה להשכלה דות

וחבלה. טירור של מיקרים
 ברצוני אי־הבנה, למנוע מנת ״על

הביטחוני, השיקול אין כי להדגיש
 שאלת עם מזדהה דיברתי, עליו

 כל לא מועמד. של המשפטי עברו
חמו־ פלילית בעבירה שהורשע אדם

. י , ״ . ביטחוני־ סיכון מהודה קלה או רה ״
ר פסו ן פרו צי ק ביטחוני, סיכון המהווה אדם כל ולא א

פלי בהרשעה משתקף זה סיכונו
.לית .  לא העניין עדינות בגלל .

 מוסדות מתייעצים מי עם השאלה לבירור זו בתשובתי גם אכנס
.האוניברסיטה . ה־ בעלי עם הביטחוני האספקט לגבי להיוועץ יש .

מוריו, ולביטחון לביטחונו למוסד, אחריותי הכרת זו. מבחינה יידע
ל בייעוץ מאשר בפחות להסתפק לי תרשה לא ותלמידיו, עובדיו

 אני נוטל ביטחונית מבחינה להכרעות האחריות את בדבר. מומחים
עצמי.״ על

 גילויי כל את למעשה אישר אקצין הפרופסור אחרות: במילים
עצמו. על האחריות את נטל הזה, העולם

האקדמאי בחובש גסה נגיעה ^
 שהם האקדמאי, החופש בכללי בפגיעה מפורשת הודאה זוהי

 הבדל קיים שכן בעולם. חופשית אוניברסיטה כל של לרגליה נר
 בין להוראה, מועמד של קבלתו לגבי האוניברסיטה בשיקולי ברור

עצ שיקולים שהם עדות, מיזוג או עלייה מטעמי חריגים שיקולים
מק שבו הביטחוני השיקול לבין האוניברסיטה, מוסדות של מאיים

 ביטחוני מוסד של הכרעה אלא ייעוץ רק לא האוניברסיטה בלת
מהחוץ.

 עברו בגלל מתבצעת אינה מועמד פסילת לעובדה: לב לשים יש
 ערב־ם אותם ביטחוני. סיכון מהווה שהוא ברורה הוכחה או הפלילי

 סיכין היוו ולא אוניברסיטה באותה בסטודנטים קודם למדו שנפסלו,
 ערבי, מועמד פסילת על ימליצו ששרותי־הביטחון מספיק ביטחוני.

ב להוראה יתקבל לא הוא ואו להצעותיהם, להיענות שסרב משום
חיפה. אוניברסיטת

 סיכון מהודה מישהו אם האקדמאי. החופש של גסה הפרה זוהי
 אמצעי ניצול אך בבית־הסוהר. מקומו השלטונות, לדעת ביטחוני

לע מסרב שהוא דברים מאדם לסחוט כדי האוניברסיטה כמו לחץ
ר,מס אוניברסיטה אותה לגבי קלון אות מהווה שותם,
לכך. כימה

ב ציין אקצין שהפרופסור למרות נוסף: צדדי פרט
 העולם גילויי בעקבות נאמרים שהם תשובתו, דברי
 דברי את שפירסמו מהעיתונים אחד אף טרח לא הזה,

וו. עובדה לציין התשובה,

1738 הזה העולם.4


