מבחן שלוש המסננות
ביוון העתיקה חי סוקרטס שהיה ידוע בחכמתו .יום אחד פגש אותו שכנו ואמר לו:
"סוקרטס ,אתה יודע מה שמעתי על אחד מתלמידיך?"
חכה דקה ,ביקש סוקרטס .לפני שאתה אומר לי משהו ,הייתי רוצה שתעבור מבחן
קטן ,אני קורא לו מבחן "שלושת המסננות"
שלושת המסננות? שאל השכן.
נכון מאוד המשיך סוקראטס ,לפני שאתה עומד לספר לי על תלמיד שלי זאת יכולה
להיות הזדמנות טובה לסנן את דבריך .בגלל זה אני קורא למבחן שלושת המסננות:
המסננת הראשונה היא :האמת
האם אתה בטוח לחלוטין שמה שאתה הולך לומר לי הוא נכון?
לא ,אמר השכן ,האמת היא שרק שמעתי את זה ו...
בסדר אמר סוקראטס :אז האמת היא שאתה לא יודע אם זה נכון או לא...
תרשה לי לשאול אותך את המסננת השנייה שהיא "מסננת המשהו טוב" -
האם מה שאתה הולך להגיד לי על חבר שלי הוא דבר טוב?
לא ,ההפך הוא הנכון...
כלומר ,ברצונך לספר לי דבר רע אודות תלמידי ,למרות שאינך בטוח שזו האמת.
השכן הזדעזע וחש במבוכה ,וסוקרטס אמר לו ,בו נראה אם תוכל לעבור את
המסננת השלישית?
שהיא" :מסננת התועלת"
האם מה שאתה עומד לספר לי על תלמידי יביא לי תועלת?
לא ,אמר השכן ,למעשה לא.
אם כך ,אמר סוקרטס ,אם מה שאתה רוצה לספר לי אינו אמת ואינו טוב ואפילו אין
בו תועלת,
מדוע אתה רוצה לספר לי את זה בכלל ???
השתמש בשלוש המסננות האלה כל פעם שתשמע רכילויות על אחד מחבריך
הקרובים או האהובים.
החברות היא משהו שלא ניתן להערכה ,אף פעם אל תאבד חבר בגלל אי הבנה
או משהו ששמעת או אמרו לך בלי הוכחה .חבר הוא משהו שלא ניתן לקנות
בכסף...
הרבה אנשים נכנסים ויוצאים מחייך ,אבל רק חברים אמיתיים משאירים את
חותמם בליבך...
אהבת החברים והסובבים אותנו ,היא כמו מלאכים שמעמידים אותנו על רגלינו
בכל פעם שהכנפיים שלנו לא זוכרות כיצד לעוף.

]עוד סיומת למבחן :השכן בא לספר לסוקרטס דבר מה ,בגמר מבחן
שלוש המסננות ,סוקרטס שאל אותו מדוע אתה רוצה לספר לי? השכן
חזר בו ולא סיפר .וזו הסיבה שסוקרטס מעולם לא ידע שחברו הטוב
מתעסק עם אשתו [.....

