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HES
קוצרי סופה

שורשי המעשהד:מביששל
נטישת "ברכה"נערציםבשיסוי
הבלחי-נלאה .המתמיד .של
רבנים .אנשי-חינוך ועסקנים
בתפיסת המחתרת
היהרדית.
בשצף-קצף חסר
ידה וקנהקמידה כנגד אבירי
המחתרת כטענה הבלתי-
הגיונית "אינני רוצה שכני
יחזיק בידו רימון" בל יתפלא
כאשר ימצא את כניו מהלכים
מעדנות בטרקליני הפאקולטות
למשפטים וכלכלה ופיהם
מפיק מרגליות.
ם
יציקת המי הצוננימנ -
בלא שיקול-דעתוכלאאחזקות
 -על לבת הנעורים הבוערת

למישי*

לאידיאלים ולרוממות-הרוח,

שמחתי מאד עלמאמרושל
יואל אליצור" :איך יוצאים
מבעיית השמיטה?" (נקודה
מס' )114כי כאן הוכחה שוב
הנחיצות "לחדשפניהיהדות" .האוכלוסיה,
כלומר,
אנו לוקים בשגרתיות החקלאים .ולא לזאת התכוונה
מדאיגה של "חיצוניות" ללא התורה ,הייתי מוסיף על
חיפוש תוך .יהדותנו מחוללת דבריו ,כי הזנחנו צד שני של
(תרתי משמע) ונהפכתלפולחן המטבע" :שמיטת כספים",
סטאטי ,חלק גדול ממקיימי -היינו ,אותו מצב אידיאלי של
ההלכה אינם מרגישים טעם ביטול חובות ,בויש התקרבות
וחיות במעשיהם .לא קיימנו לשוויוןבין המעמדות .צמצום
דברי הרמכ"ם ,בסוף הלכות הפער כין עשיר ועני פעם
תמורה" :חוקי התורה ...ראוי כשבע שנים .היה ראוי לחדש
להתבונן בהן ,וכל מה שאתה מושג-תורניזה .קימעאקימעא
יכול ליחן לו טעם ,תן לו יתרחב מעגל שלהמקיימים את
.",
טעם
רוח התורה ,ולאדי בכתב שלה
במאמר של אליצורהוזכרו (עיין אגרות צפון לרש"ר
דברי הרב יואל בן-נון (שם ,הירש .אגרת יח) .הוא הדין
ראש דף  )15כי בזמנם יש בהיתר לגבות רבית .היה ראוי
להרחיב מושג שביתת שבשית לנו לחנךיותר למושג של "אם
שתכלול אנשי התעשיה כסף תלווה את עמי" כחינם.
והמקצועות החופשיים .ברור מתוך אהבה .חושבני שאסור
לכל מ החדרת התודעה -לנו להסתפק בצד הגאולה
החינוכית במאמר ה'" :כי לי הגשמית שבאהלישראל,עלינו
הארץ" (ויקרא כ"ה )23/לתבוע גם גאולה תורתית
מוגבלת היום ל 3%-מן ונפשית .יש הבדלבין תפיסות

לחדשפני המצוות
לפי הרגלים בחו"ל ,לבין אלו
שבא"י ,אף יש הבדל בין
מושגי-מוסר בא"י לבין אלה
ששררו בחו"ל(מעייני ישועה,
לרב חרל"פ ,דפים כו ,סד).כל
זאת ,בגלל שלא די בקיום
צייתני אלא יש לחפש גישה
לבבית ,עם שכל ער.
לדוגמא ,הורגלנו רבות
ל"מס שפתיים" ,לאמירה
מרובה בלא כוונה .שכחנו

דברי שו"ע או"ח סימן א' .כי
טוב מעט בכוונה מהרבה בלי
כוונה .נדמהליכיסיבה ראשית
לכל היא הארכיטקטורה של
מבנה כיח הכנסת .כמסכת
שבת י"א קבעו שיהא הבנין

"משנה ברורה" כסימן צ"ה
ס"ק ב' אוסר להרכיב שוק על
ירך .נעת תפילתנו :ומה
מקומה של הוראה זו אצלנו
היום?
עלינו לחדש פני המצוות
ובסיכום :שמואל הלך פעם
שניה להכתיר את שאול" :לכו
ונלכה הגלגל ונחדש שם
המלוכה" (שמואל א יא.)14/
הבה ונתרענן אף אנחנו ונחדש
מלכות שמים ,בלי "ראש
קטן" של חו"ל .מה שתבעו
חז"ל "רחמנא ליבא בעי"
1סנהדרין קו ):לא בא להקל.
אלא להגביר פעלים (עיין

אגרות רמח"ל ,ח' ניסן,הת"ץ).
ולכן טוב הדבר שנתארגן
לקיום הצעתו שליואלאליצור
הנ"ל.

משהצוריאל

הגבוה שבעיר ,מלא שרד רהדר ישיבת
(הרי בית המקדש היה בגרבה שעלגים
 50מטרן) .אבל מהגלות
ייבאנו
מושג
את
הרב משה צוריאל .מוות' ',התלמירים
ה"שטיבלעך" ,חדרים קטנים ,בישיבת מרכז-הרב .היא משגיח בישיבת
לתפילה
חטופה וחפוזה .שעלבים,

סופה שתגדללנו דור של
בורגנים מכופתרים למהדרין.
ומה להם רמת ה"ברכה"
של ,שה מחבלים ברחו
ועמם,
או
עצמם
אם במדמנתהעיר מובטח להם
מי שראה ערבים בטחון מפני רצחנותם בינם אידאליסטים?,
מהכלא ותפסוכותרותראשיות
מקומם רכבודם?
בברחם ובהילכדם .בעצם השולחים ילדיהם לגן ,לבין עצמם) .הצרה היא
האם עמם מקיא אותם
ל
א
כ
מי
נוס
בן-חורין למה? לפי איזה הגיון רגשה לביה"ס .למכולת ,לטיול ,תוך שהשלווה שהם זוכים לה כאן מתוכו ,או
 ,מהללחששכטחונילחייהם,שיקום ,נותנת להם כוח הולך וגובר ומשבח?,
מי שראה ישוב ערבי להחריד אותנו משלוותנו עוד
ידינו יותר מאלף
לא נועיל כלום אם נמשיך
מחבליםביום אחד,
כל-שהוא ( -לא חשובבאיזה ועוד .היכן הטוענים שהבעיה להעניש מחבלים כעבריינים:
"
ם
י
י
ו
ס
מ
מלבד זאת ,רוצח החייל צד שלהקו-הירוק)  -המקים היא ב"צד
של הקו -לא נשיג כזה שום הרתעה.
ב-נקודה מס' 112
 ,היכן ממוקמות
תאורת-בטחון הירוק?
ו .113-כצומת מגידו ואלה שניסו גדר-בטחון,
רק ברגע שמחבלטירוןודע
פורסמה מודעה
ל"מטבחים
לשחוט שני ילדים ברמת -וכו'וכו' .שיקוםן
מגידו ,רמת-השרון ,פרוד שמשפחתו תגורש לכשייתפס,
בארץ"
הטובים ביותר
ן
ת
י
נ
ש
 מי שראה ישוב יהודי וכו'?השרון וכו'~ ,היו המחבלים
הוא יחשוב פעמיים .יהיה לו
בשכם.
לקנותם
כ -הבורחים .הם8,ים ומלאכתם כל-שהוא ( -לא חשובבאיזה כל עוד לא נכיר בכך מה להפסיד,
תמהה
אם
ן
ר
ת
ע
אני
צד של הקו-הירוק ),שאינו שמלחמה מתמשכת לנו בכל
העם הירשב בצירן מצפה
נקודה
ת
מ
י
ב
לשמש
ך
י
ר
צ
תאורת-בטחון הארץ וכל עוד נמשיךלהעניש ממנהיגיו לנקוט מדיניות
מפעיל
,
ת
י
ב
ר
ע
לתוצרת
אם
ם
ג
ם
פרסו
,
ושמירה .שיקום
מחבלים כעבריינים פשוטים ,ענישה שבה יהיה למחבלים
ר
ו
ב
ע
המודעות
ם
ו
ס
ר
פ
ם
שול
שום מדינה ערבית אינה נמשיך לעשות צחוק מעצמנו באמת מה להפסיד.
סכום נכבד.
עדיין יש להם הרבזל8להרוויח .מעניקה לאזרחיה הערביים ומדמנו.
הסיסמא "קנו כחול לבן"
נבדוק:
הבה
האם
אינה מתייחסת לתוצרת כין השאר :תמיכה כספית כל-כך הרבה שלווה ובטחון
ודאי
זהבהנתיב
ומוסרית של בני-עמם ,כפי שאנו מעניקים להם (כולל המחבלים עבריינים הם בעיני קרית-ארתע
שכם,
האם
הנגריות והעיקר :כבודםמרקיעשחקים
והמפעלים היהודיים ביש"ע,
בהיתפסם ב"דבר-מצווה",
וכארץ בכ
ף
,לל ,סובלים מעוד ומעל לכל :הם יודעים שלא
לקוחות?
ישובים ,קיבוצים ,בתי-ספר ,מכונים וניו"ב המעוניינים
ירצו את עונשם וישתחררו
יעלהורוביץ בעסקות-סחיטה .אין להם
לערוך ערב תרבות בנושא נקשה מתבקשים להתקשר
קרית-ארבע
צורך להסתכן בבריחה.
למערכת 02-976004 ,02-976027 :לפחות ארבעה
צרלי ,בכל מלחמהסובלים
שבועות לפני המועד המבוקש.
גם אזרחים,ואיזהמיןצדקהוא
זה שהצד המתקיף ישב
המערכת
בשלווה?,

שיהיה להם מה להפסיד

כחוללבן משכם :שחררעו

,41י

ערבי נקודה
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