
 

 

 חיים נבון

 ?כמה דעות -שני יהודים 

זוהי שאלה . בשבועות הללו אנו עוסקים בבית המדרש החברתי בסוגיית המחלוקת

. הן מבחינה מעשית והן מבחינה תיאורטית, משמעותית מאוד בחברה הישראלית של היום

וקיומה העתידי , החברה הישראלית של היום מפולגת כפי שלא הייתה מעולם, במישור המעשי

ההוויה הפוסטמודרנית מייצרת אקלים , במישור התיאורטי. תלוי ביכולתנו לחיות עם המחלוקות

ואף מנסה לבטל כל אפשרות תיאורטית להכריע בין , תרבותי וחברתי המשבח את המחלוקות

 . עמדות שונות וסותרות

נה היהדות אי, ראשית. סובלניתואף לא , פלורליסטיתהיהדות היא לא דת , באופן בסיסי

כאשר יש לך : נים הקדומים היו סובלניים מאודאגאהעמים הפ. לאלילות בהשוואהסובלנית 

כל עם שכבשו הרומאים , למשל, כך. לצרף אליהם עוד אחד סיבה שתתנגדאין שום , עשרים אלים

. חוץ מעם ישראל -כולם . שצורפו לאלים המקומיים, קיבל עליו ברצון את האלים שלהם

דת מונותיאיסטית היא . כלו להבין את פשר התנגדותו העיקשת של העם הזהוהרומאים אכן לא י

והוא , ח המוחלטושהוא הכ, כיוון שהיא טוענת לקיומו של אל אחד בלבד, במהותה לא סובלנית

 . הטוב המוחלט

. יחסיות: היינו, ויזםומודרנית של רלטי-לתפישה הפוסט השוואההיהדות אינה סובלנית גם ב

אין כלל משמעות לשאלה , לדעת הרלטיוויסטים. היום שאין כלל מושג של אמת יש תפישה רווחת

מעצם אמונתה של היהדות באל . יכולה לקבל את העמדה הזו אינהברור שהיהדות . מה האמת

או , "אלוהים קיים"למשל ; שאי אפשר לפקפק בהן, נגזרת אמונה באמיתות מוחלטות, אחד

כלשון האמרה , "לכל אחד יש האמת שלו"חושבת ש אינהות היהד. "' חייבים לקיים את מצוות ה"

 . הרווחת

אדם דתי יהיה בדרך כלל פחות , באופן בסיסי. היא דת לא סובלנית במהותההיהדות , אם כן

וגם ביחס , חוסר הסובלנות הבסיסי מתבטא גם ביחס לדתות אחרות. סובלני מאדם חילוני

להציע  בשיעורי בית המדרש החברתי ניסינו בין היתר, זאתעם . לפרשנויות שונות של היהדות

 .דון בקצרה על היקפםלו, כמה דגמים של סובלנות ופלורליזם שבכל אופן אפשר למצוא ביהדות

מדרש 'בעל ה, י"אחד מגורי האר, שמואל די אוזידא' רמדברים שכתב , נביא דוגמה אחת 

 :'שמואל

יון ובלימוד כי ידוע שהויכוח מן הצדדים ההפכיות בע"

והיוודע האמת והתבררו , הוא סיבת יציאת הדבר לאור

 (.ז"ה מי"אבות פ, מדרש שמואל)  "בזולת שום ספק



 

 

אף : הספקנות מחמת תוחיוני צהנחוחולקות דעות  סובלנות כלפי', מדרש שמואל'לדעת ה

ת תתברר ורק מתוך עימות בין כל הדעות החולקו, אחד לא יכול להיות בטוח שעמדתו היא הנכונה

אך סובלנות נחוצה משום שריבוי דעות ; רק אחת מהדעות החולקות צודקת, אמנם .האמת האחת

שאחרי פטירתו של , תפישה דומה עולה מהסיפור על רבי יוחנן. הוא מכשיר חיוני לבירור האמת

, מסכים לכל הצעה שהוא מעלה, אלעזר בן פדת' ר, ריש לקיש קונן על שעכשיו החברותא שלו

בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי : "כפי שעשה ריש לקיש, מנסה לחלוק עליו ואינו

בבא " )עשרין וארבע קושייתא ומפריקנא ליה עשרין וארבעה פרוקי וממילא רווחא שמעתא

 .(.מציעא פד

כדאי . המתקשה להכריע מי צודק ומי טועה, שורשה של התפישה הזו בעמדה ספקנית

מספר כי ( 0871' עמ, ד"ח, מקור ברוך)ברוך אפשטיין ' ר: ין הקשור לתפישה זולהזכיר קוריוז מעני

יזראלי על הטרחה והטרדה שגורמים לו הוויכוחים 'ביסמרק התלונן בקונגרס ברלין בפני ד

יזראלי ענה לו שלדעתו תרבות של וויכוחים ומחלוקת חיונית לבירור האמת והדרך 'ד. בפרלמנט

. הוא היה משלם להם כדי שיעשו זאת, ט לא היו מתווכחים אתוואם חברי הפרלמנ, הנכונה

יזראלי שהתפישה הזו באה לו מגירסא 'השיב ד, לשאלתו של ביסמרק מאיפה למד רעיון זה

 . המחלוקות הרבות שבין חכמי ישראל מסייעות בבירור האמת .מהתקופה שלמד גמרא, דינקותא


