
, שו כ א ס א ו סו פ ה המוסר, של וניווסוביה ומומחה דתי יהודי פ
, ו אש ,0 ש ן, טוהו־הנ הלבנו ו מילחמח 1 ל1 תו את 1 ע 1 ו מניע

ת וסו רד יו את ו י ב ס ג ו ,1 י ג : ן גר ו ו מנחם ש 1 ו ו י א!ו

 נשוה שקיבל ס״ס
 וינוו׳ קת קיו דהנציץ

 חניס־גנשק, אוכלוסין
 נל לקשות צריו היה

התונוית לסנל מאמץ

 בכגיקה מחנו נאשו
 מנשק, הו שלישי, נצו
 זהו קצמית, להגנה שלא

 י1א אין להגיו: הומו
11 נקווה לבצק יכול

 איו מניו לא אוי
 אניווח וק סוכוים

 ולנווויות, ■שואליות
 לגמו׳ ומתקלמים

נלססיויות מאניוות

 שהואש לחשוב נוסה אוי
 ואש• של המקווה
 את המציא הממשלה

 וו־וגליות־, ״חיות המושג
מתוכו! ה1ש יתכן או

 וו■ ״חיות נמו מילים
 מחבלים׳ ו״קיני וגליות״

 נלתייוסבלות, הן
 המישסוים של סממנים

ביותו הגווקיס

 שאון המילחמות
 נהו יש בהן ולהמית

 טואגית תקוונת
 קצמית הגוה של

נלתיימוצוקח ותוקכנות
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 עולה כוכב נחשב כשר אשא פרופסור
כ מכהן הוא תל־אכיג. באוניברסיטת

 והרצאותיו כלליים, ללימודים החוג ראש
 ביותר. פופולריות נחשבות בפילוסופיה

 תמיד כמעט מרצה הוא שבהם האולמות
 הבאים ומאזינים בסטודנטים גדושים
הצעיר. הפרופסור את לשמוע

 לכותרות, לאחרונה עלה כשר אסא
 ישעיהו פרופסור עם ביחד כינס, כאשר

 והמשורר מירון דן הפרופסור ליבוביץ׳,
 המילחמה נגד מסיבת־עיתונאים זך, נתן

בלבנון.
הוא כשר פרופסור גם ליבוביץ׳ כמו

פטי המתעב מיצוות, שומר הוא דתי.
 למקומות חשיבות מייחס ואינו שיזם

 אסא הסיר 70ה־ שנות באמצע קדושים.
 מחאה לאות מראשו, הכיפה את כשר

 גוש-אמונים, עם מזוהה הכיפה כי על
הלגיטי למתן אחראי רואה הוא שבו

הערבים. לשינאת מציה
 ה- מכל לחלוטין מתעלם כשר אסא

 ברורות דיעות לו יש הדתיות. מיפלגות
 ההתמחות תחום שהוא המוסר, בתחום

 טייסי כי להגיד מהסס אינו הוא שלו.
 פקודה, לסרב צריכים היו חיל-האוויר

לעשות. הולכים הם מה הבינו כאשר

 שומרים אינם תותחנים כי טוען הוא
 זכויותיו את משווה הוא טוהר־הנשק. על

 לזכויות היהודי העם של ההיסטוריות
 סעיף אותו כי וטוען הפלסטיני, העם

 עם אין כי הקובע הפלסטינית, באמנה
פלס עם שאין לטענה סימטרי ישראלי,

טיני.
 בלבנון, למילחמה מתנגד כשר אסא

בלתי־מוסרית. שהיא טוען

 קיים האם בשר, פרופסור •
מילחמה? מוסר

נור על מדובר מוסר, על מדובר כאשר
 על מדובר כאשר אולם מחייבות. מות

 את לפתור מעוניינים והצדדים קונפליקט,
ל חייבים הם הוגנת, בצורה הקונפליקט

 מיל- סיטואצית לגבי הנורמות את הפעיל
חמה.
 ו־ מוסר המילים, שתי איך •

אחד? כקנה עולות מילחמה,
לש יש קונפליקט של סיטואציה בכל

 :למשל אסור. ומה לעשות מותר מה אול
 של סיטואציה בכל כי שברור חושב, אני

 —מחיר בכל מטרתי את אשיג קונפליקט,
כרוך. זה במה חשוב לא
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