
 

WHAT PRICE PLURALISM? 
 

Groundless Hatred (Yoma 9b) 
 

Why was the first Temple destroyed? 
Because of three offenses committed: 
idolatry, sexual immorality and murder. But 
why then was the second Temple destroyed, 
given that the Jews of that time studied 
Torah, kept the commandments and 
performed acts of charity? Because of 
groundless hatred. This teaches us that the 
offense of groundless hatred is the equivalent 
of the three sins of idolatry, sexual immorality 
and murder. 

 מקדש ראשון, מפני מה חרב?
מפני שלושה דברים שהיו בו: 
עבודה זרה וגלוי עריות 
ושפיכות דמים. אבל מקדש 
שני, שהיו עוסקין בתורה 
ובמצוות וגמילות חסדים, מפני 
מה חרב? מפני שהיתה בו 

ללמדך ששקולה  שנאת חינם.
שנאת חינם כנגד שלוש 
עברות: עבודה זרה, גלוי 

 עריות ושפיכות דמים.

 
Aaron the Peacemaker (Avot de-Rabbi Natan 12) 

 

Hillel said: Be of the disciples of Aaron, 
loving peace and pursuing peace, loving 
human beings and bringing them near to 
Torah. Loving peace. What does this mean?  
It means that a man should love to foster 
peace in Israel between human beings, just 
as Aaron loved to foster peace in Israel 
between human beings.… When two men 
had quarreled with each other, Aaron would 
go and sit with one of them and say, “My 
son, see what your companion is doing!  He 
beats his breast and rends his clothes as he 
moans, ‘Woe is me!  How can I lift my eyes 
and look my companion in the face?  I am 
shamed before him, since it is I who 
offended him.’”  Aaron would sit with him 
until he had removed all rancor from his 
heart. Then Aaron would go and sit with the 
other man and say likewise, “My son, see 
what your companion is doing!  He beats his 
breast and rends his clothes as he moans, 
‘Woe is me!  How can I lift my eyes and look 
my companion in the face?  I am shamed 
before him, since it is I who offended him.’”  
Aaron would sit with him until he had 
removed all rancor from his heart. Later, 
when the two met, they would embrace and 
kiss each other. 

הלל אומר: הוי מתלמידיו של 
אהרון, אוהב שלום ורודף 
שלום, אוהב את הבריות 

שלום  אוהב ומקרבן לתורה.
כיצד? מלמד שיהא אדם אוהב 
שלום בישראל בין כל אחד 
ואחד כדרך שהיה אהרון אוהב 

וכן …שלום בין כל אחד ואחד
שני בני אדם שעשו מריבה זה 
עם זה. הלך אהרון וישב לו 
אצל אחד מהם ואמר לו: בני, 
ראה חברך מהו אומר, מטרף 
את לבו וקורע את בגדיו, אומר: 

ואראה  אוי לי, היאך אשא עינו
את חברי? בשתי הימנו, שאני 
הוא שסרחתי עליו. הוא יושב 

 אצלו עד שמסיר קנאה מלבו.
והולך אהרון ויושב אצל האחר 
ואומר לו: בני, ראה חברך מהו 
אומר, מטרף את לבו וקורע את 
בגדיו ואומר: היאך אשא עיני 
ואראה את חברי? בשתי 
הימנו, שאני הוא שסרחתי 

עד עליו. הוא יושב אצלו 
וכשנפגשו  שמסיר קנאה מלבו.

 זה בזה גפפו ונשקו זה לזה.

 
 



 

Hillel and Shamai (Eruvin 13b) 
 

Rabbi Abba said in the name of Shmuel: for 
three years the House of Hillel and the House 
of Shammai argued, the former saying, “the 
law is in agreement with our views” and the 
latter saying, “the law is in agreement with our 
views.” Then a heavenly voice issued forth, 
saying: “The opinions of both are the words of 
the living God, but the law is in agreement 
with the House of Hillel.” But since both are 
the “words of the living God,” what entitled the 
House of Hillel to determine the law? Because 
they were kindly and modest and taught both 
their rulings and the rulings of the House of 
Shammai. Not only that: they taught the 
rulings of the House of Shammai before their 
own. 

אמר ר' אבא אמר שמואל: 
שלוש שנים נחלקו בית שמאי 
ובית הלל, הללו אומרים: 
הלכה כמותנו, והללו אומרים: 
הלכה כמותנו. יצאת בת קול 
ואמרה להם: אלו ואלו דברי 
אלהים חיים הם, והלכה 

וכי מאחר  כדברי בית הלל.
שאלו ואלו דברי אלהים חיים 

מפני מה זכו בית הלל  –
מפני  -מותם?  לקבוע הלכה כ

שנוחים ועלובים היו, ושונים 
דבריהם ודברי בית שמאי; 
ולא עוד, אלא שמקדימים 

 דברי שמאי לדבריהם.
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