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והשת שו בלשון סגי נהור אדי לה להעלות על דל שפתיהה
דבריה הנש עיה אועריה הו פוגעיה.

פרשת

ה' אוהב את המתווכחים
ה תקפה על חופש הביטוי ב ערב ,בייחוד בק פוסיה
ההוניברסיטהייה ,דהיגה הותי יותר ויותר 1.חופש הביטוי וגבל
בשה "ה רחב הבטוח" ,אלו ר רחב ה גן על הדה פני ש יעת
דעות ה צערות הותו ,בשה הדרישה ל"הזהרות טריגר" 2ובשה
ה לח ה נגד " יקרו־הגרסיות" ,אלו ר נגד אל ה ירה ש ישהו
עלול לחוות הותה א עליבה גה הה לה הייתה בה שוה אוונה אזו.
הדבריה הרחיקו לאת אל אך ,שבתחילת שנת הלי ודיה
ההקד ית הנואחית הסר קולגי הוקספורד על השתתפות של נציג
"ההיגוד הנוצרי" ביריד בתחו ו בעקבות דרישת סטודנטיה .הללו
טענו שהדבר פוגע בהה אי לנצרות יש "היסטוריה של הו ופוביה
וקולוניהליזה" 3.ה קריה של ביטולי הז נת רציה בעלי דעות
"שנויות ב חלוקת" התרבו הוד :ספרה בקולגייה בהרצות
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שמות

הבל רחב בטוח בה ת היננו קוה שבו שתיקיה
דעות נוגדות .להפך :זה קוה שבו הדה קשיב באבוד לדעות
הסותרות הת דעתו ,ביודעו שהה אך יעשה ,גה דבריו שלו יזאו
לאבוד ולהוזן קשבת .זהו החופש ההקד י ,והוה נחוץ לחברה
חופשית אהוויר לנשי ה 5.אדברי גיורגי הורוול" ,הה יש לחירות
ש עות ,ש עות זו היה הזאות לו ר להנשיה ה שהין הה
רוציה לש וע".
גיון סטיוהרט יל ,הפילוסוף בעל יעל החירותי ,אתב
אי הפגיעה הח ורה ביותר בחופש היה "להציג הת ההוחזיה
בדעה ה נוגדת אהנשיה רעיה ולה וסרייה" .דבר זה קורה
איוה ב וסדות הה וריה להיות גיניו של החופש ההקד י.
הנו קרוביה קרבה סואנת ל ה שגיוליהן בנדה תיהר ב־1927
אשטבע הת ה ונח "בגידת ההינטלקטוהליה" :הידרדרות החייה
ההקד ייה לאדי זירה של " תן תשתית הינטלקטוהלית לשנהות
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פוליטיות".

ל ג ה הזו יש ניעיה נהצליה :להגן על רגשותיהה של
הנשיה פגיעיה .זהו שיקול התי לגיטי י .ההלאה תייחסת ללשון
הרע בחו רה ופלגת ו טילה סייגיה רביה על הדיבור על הזולת.
חז"ל ה רו ש"ה לבין פני חברו ברביה" ,אלו ר שפיל הותו,
"אהילו שופך ד יה" .הה הף דרשו עצ ה לדבר בלשון נקייה

פליה לרהות אי ביהדות ,עוד רהשיתה ,הוויכוח
ושמיעת הדעות המנוגדות עומדים בלב החיים הדתיים.
בפרשתנו ניתן לאך ביטוי עז :שה תוואח עה הלוהיה .זוהי
החת התאונות ה דהי ות ביותר של ההיש שה .הוה תוואח
עה הלוהיה אבר בפגישתה הרהשונה ,בסנה .הרבע פע יה
הוה הודף בטענות שונות הת קריהתו של הי הליו להוציה הת
בני ישרהל לחופשי ,עד שהי אועס עליו (ש ות ג ,ה — ד ,ז).
נועזיה הף יותר הה הדבריה ש שה טיח אלפי הי בסוף הפרשה:
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התי
"הדֹ־נָ יָ ,ל ָ ה ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָעה ַה ֶ ּזה? ָל ָּ ה ֶ ּזה ׁ ְש ַל ְח ָּתנִ י? וּ ֵ ָהז ָּב ִ
ֲ
ָ
ֶהל ּ ַפ ְרעֹה ְל ַד ֵּבר ִּב ׁ ְש ֶ ך ֵה ַרע ָל ָעה ַה ֶ ּזה — וְ ַה ֵ ּצל לֹה ִה ַ ּצ ְל ָּת ֶהת
ַע ֶּ ָך" (ה ,אב-אג).
זו צורת התבטהות חריגה של הדה ה דבר הל הלוהיה.
הבל שה הינו הרהשון בתורה העושה אן .הרהשון היה הברהה,
של ש ע אוונתו של הלוהיה להשחית הת ערי האיאר קרה,
"ה ׁש ֵֹפט ָּאל ָה ָה ֶרץ לֹה יַ ֲעשֶׂ ה ִ ׁ ְש ּ ָפט?" (ברהשית יח ,אה) .דו ה
ֲ
לאך השהלה הקשה ועתיקת היו ין שהציב בפני הי הנביה
יר יהו ַ " ,דּ וּ ַע דֶּ ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעיה ָצ ֵל ָחהָ ׁ ,שלוּ ָּאל ּבֹגְ ֵדי ָבגֶ ד?" (יר יהו
"ל ָּ ה ַת ִּביט ּבוֹ ְג ִדיה,
יב ,ה) .בהותו רוח התריס הנביה חבקוקָ ,
ַּת ֲח ִר ׁיש ְּב ַב ַּלע ָר ׁ ָשע ַצ ִ ּדיק ִ ֶּ נּ וּ ?" (חבקוק ה ,יג) .בספר היוב,
הי צדד בהיוב שערער על הצדק ההלוהי וגוער ברעיו שהגנו
"אי לֹה ִד ַּב ְר ֶּתה ֵה ַלי נְ אוֹ נָ ה ְּא ַע ְבדִּ י ִה ּיוֹ ב" (היוב ב ,ז ושוב
עליוִּ :
בפסוק ח) .בקיצור ,הש ייה הינה " רחב בטוח" ב ובן העאשווי
של הביטוי .להפך :אלוהים אוהב את אלה המתווכחים איתו —
אך עולה ן התורה ,ן הנביהיה ו ן האתוביה.

ב הדורות ה קרהות הגדולות ,הטקסט ה קרהי וקף
בפירושיה רביה והפילו בפירושי פירושיה .ב הדורות התל וד
הבבלי ,הטקסט של הג רה וקף בפירושיהה הסותריה לה־פעה
של רש"י ושל בעלי התוספות .הר ב"ה נקט צעד א עט חסר
תקדיה אהשר ,בחיבורו הגדול י שנה תורהי ,הציג רק הת ה סקנה
ההלאתית שלו ,בלי ה חלוקות שקד ו לה .הה שך הירוני הך
צפוי :י שנה תורהי עצ ו נדפס איוה אשהוה וקף בשלל פירושיה
החולקיה זה על זה וגה על הר ב"ה עצ ו .היהדות וצהת קדושה
בוויאוח.
דוע? רהשית ,פני שרק הלוהיה יאול לרהות הת הה ת
בשל ותה .הנו בני הת ותה יאוליה לרהות באל רגע נתון רק
שבריריה ן הה ת ,ועל אן הנו נידוניה לריבוי נקודות בט .הנו
רוהיה הת ה ציהות בהופן החד עאשיו ,בהופן החר ברגע החר.
התורה ספקת לנו ה חשה דר טית לאך בשני פרקיה הרהשוניה.
שניהה ספריה על בריהת העולה ,ושניהה ה יתייה ,הבל הה
ה וריה שתי נקודות תצפית .הקולות השוניה של האוהן לעו ת
הנביה ,בית הלל לעו ת בית ש הי ,הפילוסוף לעו ת ה יסטיקן,
ההיסטוריון לעו ת ה שורר — אל החד הה יש בו היזה היבט
הותי של החייה הרוחנייה .גה בתוך סוגה החת יש קולות רביה:
"הין שני נביהיה תנבהיה בסגנון החד" ,ה רו חז"ל 10.התורה
היה שיחה ,היה יצירה לקולות רביה.

בהורח פתיע לה פחות ,חז"ל ה שיאו הת ה סורת הזו
ונתנו לה שה :חלוקת לשה ש ייה 7.אאזו הה גדיריה חלוקת
ש טרתה בירור הה ת ,להבדיל חלוקת לשה ניצחון 8.אך
הייתה היהדות לציוויליזציה שכל כתביה הקאנוניים הם אוספים
של מחלוקות — הולי היחידה בעולה שהיה אזו .דרשי חז"ל
ושתתיה על העיקרון אי לתורה "שבעיה פניה" ואל פסוק פתוח
לפירושיה רביה .ה שנה גדושה ב שפטיה בתבנית "רבי הי הו ר
בי ,רבי גי הו ר די" .הג רה הו רת אי הקב"ה עצ ו הו ר על
דעותיהה החלוקות של בית הלל ובית ש הי "הלו והלו דברי
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הלוהיה חייה".

שנית ,פני שביסוד הצדק וה שפט עו ד העיקרון ה אונה
ב שפט הרו י " ,audi alteram partemש ע הת הצד השני".
לאן רוצה הלוהיה בהברה יה ,שהיהיה ,יר יהוהיה והיוביה
שיתוואחו היתו; שיע דו לפניו אסנגוריה ויבקשו רח יה על
ישהו ,הו יקרהו לו ,א ו שה בסוף פרשתנו ,לחוש לעזרת
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ע ו 11.אדי שהצדק ייעשה ,ואדי שיירהה ,נדרש לש וע הן הת
התביעה הן הת ההגנה.
החופש לחלוק חיוני לאל חברה ה בקשת הת הה ת והצדק.
הנצי"ב אתב בפירושו לתורה יהע ק דברי אי חטהה של בוני
גדל בבל היה שהטילו היסור על ה חלוקת 12.לה " רחביה
בטוחיה" דרושיה לנו הה אן ,הלה תרבות דיון שבה אוריה הוזן
גה לדעות שלה נעיה לש וע .החד ן היפיה ב ה רי חז"ל הוה
זה ה סביר דוע ההלאה נקבעה בדרך אלל על פי בית הלל:
" פני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית ש הי ,ולה
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עוד הלה ש קדי ין דברי בית ש הי לדבריהן".
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היאן ל דו זהת? הקב"ה באבודו ובעצ ו ,שההנשיה
שבחר בהה להיות נביהיו הה הלה שהיו נאוניה לקייה חלוקת
לשה ש ייה הפילו עה הש ייה עצ ה — ל ען הצדק והה ת .אל
החד התנו הלו ד להקשיב לדעות שונות שלו ,ולהבין שהדבר
הינו צ צה הותו הלה גדיל הותו ,גלה רעיון שנה־חייה:
הרעיון של חלוקת לשה ש ייה.
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