
 

איזה נקודות דמיון ושוני אתם רואים במקורות הללו בהקשר לתרבות המחלוקת? •

בכוחה של מחלוקת להוליד נורמות התנהגות. עד כמה אתם מסכימים עם היגד זה? ציינו מספר כללי התנהגות •
היכולים לנבוע מתוך מקורות אלה. 

עיינו במשניות הבאות ממסכת אבות: פרק א': משנה ו'; משנה י"ב; משנה י"ד; משנה ט"ו; משנה י"ח; פרק ב': משנה 
י'; משנה י"ב; פרק ג': משנה י'; משנה י"ב; משנה י"ד; פרק ד': משנה א'; משנה ט"ו; פרק ה': משנה י'; משנה י"ז. 

מה תוכלו לומר על מחשבת תרבות המחלוקת בתרבות היהודית לאור עושר המקורות הללו? •

קראו את השיר ריבים קטנים מאת יהונתן גפן (מתוך: "הכבש השישה-עשר". להאזנה) 

כשמשעמם לי נורא ואין לי עם מי לשחק 

אני יוצא החוצה לריב עם גיורא, הילד של השכן. 

אתמול רבתי עם גיורא, 

ישבנו על הדשא לבד. 

הוא אמר שאבא שלו גבוה 

ואני אמרתי: "הוא גמד". 

אתמול רבתי עם גיורא, 

הילד של השכן. 

והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח', י"ט) 

הנה בנוהג שבעולם אמת ושלום הם תרתי דסתרי, כי בדרך כלל המסתכל אך ורק באמת מוציא 
חסרונות בחברו, לפיכך, מזהיר הנביא, "האמת והשלום אהבו: אמנם יש להקפיד על האמת, אבל 
קנה המידה שלה צריך להיות האם היא מביאה לידי שלום... ודבר זה ניתן לקיים בשעה שהאדם 
מחפש את האמת גם אצל עצמו, ולא רק אצל אחרים, שאז מבטיח הדבר שיתנהג באמת ושלום, 
מה שאין כן זה שאת מעשיו שלו הוא מוכן לתרץ בק"ן טעמים ואילו אצל הזולת רגיל הוא 

לחפש מומים - אזי אין כאן לא אמת ולא שלום. 

 "באר משה", פרשת קדושים. 

מחלוקת לשם שמים תכליתה - בירור האמת, 
ואילו מחלוקת שאינה לשם שמים - תכליתה - 

בקשת הכבוד והשררה. 

ר' עובדיה מברטנורא 

תרבות של מחלוקת עמוד מקורות

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/avot/tohen-2.htm
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=342&wrkid=7712
https://www.youtube.com/watch?v=Prfo5v68Co8


הוא אמר שיש אנשים על הירח 

ואני אמרתי שאין. 

אתמול רבתי עם גיורא, 

שיחקנו לנו בגן, 

הוא אמר שאלוהים בשמים, 

ואני אמרתי: "זה ענן". 

אחר-כך תפסתי נחש קטן, 

והוא אמר לי: "זאת לטאה". 

אתמול רבנו, אני וגיורא, 

כמעט חצי שעה.  

הראי"ה קוק אוהב כל אדם והילד בשיר רב עם כולם. כיצד עולה בקנה אחד הרצון לריב והרצון לאהוב? כיצד •
קשורים שניהם לתרבות המחלוקת? 

הראי"ה קוק מכניס את אהבת האל אל המרחב הקיים בינו לבין כל אדם. כיצד זה מסייע לנו להבין את רעיון •
תרבות המחלוקת? 

 !"
אני אוהב את הכול איני יכול שלא לאהוב את כל 
הבריות את כל העמים. רוצה אני בכל מעמקי לב 
בתפארת הכול, בתקנת הכול. אהבתי לישראל 
היא יותר נלהבה, יותר עמוקה, אבל החפץ 
הפנימי מתפשט הוא בעזוז אהבתו על הכול 
ממש. אין לי כל צורך לכוף את רגש אהבה זה, 
הוא נובע ישר מעומק הקודש של החכמה של 

הנשמה האלוקית. 
הראי"ה קוק, "ערפילי טוהר", ירושלים, תשמ"ג 

 #$

 !"
ְׁשנֵי ְּבנֵי ָאָדם ָרבּו ֵּבינֵיֶהם. ָהַלְך ַאֲהרֹון ַהּכֵֹהן 
ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם וְָאַמר לֹו: ְרֵאה ֲחֵבְרָך ַמה 
ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה! קֹוֵרַע ֶאת ְּבָגָדיו, וְחֹונֵק ֶאת ַעְצמֹו 
וְאֹוֵמר: ֵאיְך ֶאָּׁשא ֵעינַי וְֶאְרֶאה ֶאת ֲחֵבִרי? 

ִמְתַּבּיֵׁש ֲאנִי ְּבַעְצִמי, ֲהֵרי ָהיִיִתי ֹלא ְּבֵסֶדר! 

וְָכְך יַָשב ֶאְצלֹו ַאֲהרֹון ַעד ֶׁשִהְפִסיק ִלְכעֹוס.  

וְַאַחר ָּכְך ָהַלְך ֶאל ֲחֵברֹו וְָאַמר לֹו: ְרֵאה ֲחֵבְרָך 
ַמה ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה! קֹוֵרעַ ֶאת ְּבָגָדיו, וְחֹונֵק ֶאת 
ַעְצמֹו וְאֹוֵמר: ֵאיְך ֶאָּׁשא ֵעינַי וְֶאְרֶאה ֶאת ֲחֵבִרי? 

וְָכְך יַָשב ַאֲהרֹון ֵאֶצל ַהֵּׁשנִי ַעד ֶׁשַּגם הּוא ִהְפִסיק 
ִלְכעֹוס. 

ּוְכֶׁשנְִפְּגׁשּו ַהְּׁשנַיִם, ִמּיָד, ִמְּבִלי לֹוַמר ִמָּלה, 
נְָׁשקּו ֶזה ָלֶזה וְִהְׁשִלימּו ֵּבינֵיֶהם. 

עפ"י אבות דרבי נתן, פרק ח 
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