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 לשם שמיים( לא)יום מחלוקת  –באדר ' ט

 אלסטר נועה

 מ "לניהול ויישוב שסכסוכים ומוסטודנטית בתוכנית 

 אילן-ברבאוניברסיטת 

חומרת האירועים . ציין כי לימוד המקורות הפתיע אותיכבר בראשית הדברים א 

המתוארים ואופן הפילוג הקשה שנוצר בין מחנותיהם של הלל ושמאי לא הייתה ידועה לי 

וך חברה והותירה אותי בתחושה מעט קשה בעניין האפשרות ליצירת פלורליזם אמיתי בת

וחלקם מזכירים תאריכים אחרים )באדר ' תחילת המקורות עם כך שבמהלך ימי ט. מתוקנת

אלו הימים שאירוע בהם צרות לאבותינו וראוי "נחלקו בית הלל ובית שמאי ו( הצמודים לכך

אם בשבוע שעבר היה נדמה כי קיימות פרשנויות שונות לאופן המחלוקת . ..."להתענות בהם

כי  וקובעיםכעת באים המקורות . ם שלהם להפיכתן לדבר מה חיוביוליכולת הקידו

חלוקת יש לציין כי קיימת מ. אלפי הרוגים וקביעת תענית, המחלוקות הובילו לצרות קשות

בעוד המחלוקת מתוארת במסכת סנהדרין . לעניין תיאור האירועים בין הירושלמי והבבלי

אלא כשילוב של מחלוקות בעניינים . בצורה מהודרת יותר וללא שימוש באלימות בבליב

הרי שבמסכת , שונים ומעת שלא שעו להחלטות הסנהדרין נפרצה הדרך ונוצרו שתי תורות

שבת בירושלמי מתוארת המחלוקת כקרב חרבות בו הרגו אנשי בית שמאי את אנשי בית 

יהם היו התיאור השימוש באלימות קשה עוד יותר עת לומדים כי עיקר מחלוקות. הלל

לשון וקבלת , מגע)ומאכלים וכן עניינים חברתיים ענייני כשרות : עניינים אזרחיים שוניםב

גם זה מעורר קושי . לא מדובר בדיני נפשות, חשוב להדגיש. הנוגעים גם לגויים( מתנות

אציין כי עם חלוף הזמן קיימת נטייה . מסוים בו מחלוקת הלכתיות הן אלה שגרמו לקרע בעם

לרכך את לשון המחלוקות ולציין כי לכל ( שובה שניתנה באתר כיפהכפי שגם קיים בת)

בנות שמאי נשאו לבני הלל והם , כפי שהוזכר בעבר, אכן". מלחמה רעיונות"היותר מדובר ב

קשה עליי התפיסה כי גם אם מדובר במלחמה רעיונית גרידא , יחד עם זאת. דרו יחדיו

והרוגים מלמדת כי הקרע האישי והרעיוני היה מלחמה , הבחירה להשתמש בלשון חרבות

התיאורים הם של . גם הפיוטים והקינות נמנעים כבר משימוש בלשון מלחמה. קשה מנשוא

הוא " שבת אחים גם יחד. "שני אחים הדרים בשלום וחושבים בשלום האחד כלפי השני

נוספים הסברים אקדמיים  .השימוש הנפוץ וההסבר להתנהלות ההדדית של שני הצדדים

זוהי כבר תפיסה . דנים בכך כי מדובר היו בגזירות הנוגעות ליחסים שבין ישראל והגויים
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אלא במלחמת , אך לא המדובר במלחמת אחים, היו גזירות ותעניות, אכן. מלכדת יותר

מדובר בחיזוק פנימי של העם ויצירת חוסן כלפי הגויים . הישרדות אל מול העולם החיצוני

 .היו גזירות שהטילו על עצמם על מנת לשמר אותם מפני הגוייםהגזירות . מבחוץ

 

קשה בעיני המחשבה כי , כפי שציינתי בראשית דבריי, בהסתכלות על החברה היום 

מקווה אני . מחלוקות רעיוניות הן אלה שהובילו ליצירת סכסוך דמים ומלחמת אחים פנימית

סבורה אני כי בעידן המודרני שבו . יאלא לקרע רוחנ, אכן לא התכוונה להרג ממשי כי הלשון

קיימות  שמיעת דעותיו של האחר וקבלת העובדה כי, חשיבות הפלורליזם אנו מצויים כיום

אל לנו כחברה לאפשר כי מחלוקת . חשובה מאין כמוה עמדות הסותרות את עמדותיך

שר לו הליכוד הפנימי החברתי חשוב מכדי שנאפ .רעיונית תוביל לסכסוך דמים וקרע פנימי

אומרת אני את הדברים על בסיס התחושה כי לעיתים . התפוררות אך בשל אי הסכמות

; שסעים עדתיים: רבים וגדולים, כאן בחברה הישראלית כיום, השסעים והקרעים הפנימיים

. פוליטיים ועוד מאיימים להשבית את יכולת ההתקדמות החברתית שלנו; חברתיים; דתיים

תעלות ולהבין כי הסכסוך הוא רעיוני אך רק הקרבה והאחדות בכך מחויבים אנו כחבר לה

 .היא זו שתחזק אותנו כלפי פנים וכלפי חוץ


