
 
 

 / שלום רוזנברגמקץ פרשת 

 דמוקרטיה בדיעבד

 

הקונפליקט בין האחים, בין יוסף לבין יתר  את מייצגותספר בראשית הפרשות האחרונות של 

בני יעקב, המיוצגים בדמותו של יהודה. לדעתי, מצלצלות פרשות אלו במעין פעמון אזעקה 

ת השופטים העוינות בין השבטים . מהר מאוד, כבר בתקופהקשיבוהדורות הבאים לא אליו 

תפלג לשתי האחרי מות שלמה, כאשר העם  התרחשה. הטרגדיה ההיסטורית הגדולה התפרצה

 , בה מתפייסים האחים,בהפטרה לפרשתנו .מלחמות אחיםלא מעט נתונות ל שהיומלכויות 

ח  : "את חזון ההתפייסות ההיסטורי )פרק לו( משרטט הנביא יחזקאל ה ֲאִני ֹלקֵּ י  ִהנֵּ נֵּ ֶאת בְּ

ּגֹוִים ין ה  ל ִמבֵּ ָראֵּ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ... ִישְּ ָעִשיִתי ֹאָתם לְּ ָלכֹות... וְּ מְּ י מ  תֵּ לֹא יֵָּחצּו עֹוד ִלשְּ  ..."וְּ

בדילמות אנו אנו ממלחמת אחים, ואף על פי כן, נתונים , רחוקים 'ברוך הש בטוח אני

 מבקשיםניות לדמוקרטיה בה אנו אופייהמצוקות , דילמות והמאיימות לפלג את העםקשות 

'איש באמונתו עיקרון החרות: על פי  , בצורה תמימה,הדמוקרטיה נתפסתלחיות. על פי רוב 

כותו . זמשלו מכונית פרטיתאזרח לכל נתאר לעצמנו שלמה הדבר דומה? משל יחיה'. 

 להיעיכבישים לדאוג אך ורק לרשת  ו. על המדינהעצמו את מחוז חפצללבחור הדמוקרטית 

יש . אך חלקיתיאור זה נאה,  . כל היתר הוא עניינו של הפרט.אונותת למנוע כדי ובטוחה, 

עלינו . את מטרותינו השיתופיות המייצגת ציבורית תחבורהקיימת גם בדמוקרטיה ממד נוסף. 

אלא לפעול אחרת, אין לנו ברירה  מעתהבו "המדינה" נוסעת.  האוטובוסשל  ואת דרכלקבוע 

ֹטת" ון הקלאסי:על פי העיקר ה  ִבים לְּ י ר  ֲחרֵּ  " )שמות כג, ב(. א 

 הקיומיות והמוסריות דילמותהמצוקת  המתוך כך נוצרהרוב נולדה המחלוקת.  קביעת עם

יִ " עליהן חלות דברי רש"י על הפסוק יֵֶּצר לֹו... יָראו  יֵֶּצר לֹו, גרֵּ שמא יהָ  ִייָראו  " :"ו  אם יהרוג  ו 

צוות רופא מרדים, חבר בשל  את המצוקה בדילמה נדגים ., ח(לב בראשית) "הוא את אחרים

בניגוד לעמיתיו, . חיוני רופאבו כל ובודד מצוות בתנאים קשים. ה לבצע ניתוח העומדמומחים 

למותו של החולה.  יגרוםוהניתוח  ,בהערכותיולחלוטין כך שהצוות טועה ב המרדים משוכנע

, או לברוחלחבל בניתוח, מה עליו לעשות?  .לנתח נשמעת, אך ההחלטה היא התנגדותו החריפה

ֹטת'שמא  ה  ִבים לְּ י ר  ֲחרֵּ האומנם עלינו ומה עלינו לקבוע? . הריגה' אף כשהתוצאה תהיה א 

שהרי  ,או שמא לאהרואה בכך הריגה?  ולכבד את מצפונולהשתתף, להימנע מלרופא  להרשות

, ומתוך כך גם לכל חבר בצוות בכל זכות וטו על ביצוע הניתוח למעשה, נותנים לו בכך אנו

מרדים  אילו היינו יכולים להשיג רופא .חמור בסימן שאלההניתוחים בעתיד. הכל יועמד אז 

מלאכתו תיעשה על ידי , כש"הבריחה"מותרות להרשות לעצמנו את אחר, היינו יכולים 



מצווה עליו התשובה הדמוקרטית  .יאך הפעם הוא היחיד, אולי ראוי לעשות זאת. אחרים

האמת שבדמוקרטיה היא בדיעבד.  .זאת האפשרות היחידהבדיעבד, ש בגין ולהרוג,להשתתף 

 . הפוליטיות הפחות גרועה מכל האלטרנטיבות רקהיא 

 ההרב ותהעצב תמובע אחת מהן בהבחרתי בהזדמנויות שונות.  זאת בסוגיהחז"ל עסקו 

 על קביעת חכמי יבנהמחלוקת בין (. ברקע ט-ב, חהשנה  ראשמשנה ) בדמוקרטיההכרוכה 

", אך ואמרו ראינוהו בזמנוראשיתו של חודש חדש. "באו שנים )עדים(  הלבנה, דהיינו מולד

עדי " סכינ  רְּ א בן ה  אמר רבי דוסָ . קיבלן רבן גמליאללמרות זאת " ."לא נראהבליל שלמחרת "

שה שילדה ולמחר כריסה בין יעידים על האהיאך מ": במטפורה נפלאה –", והוסיף !שקר הן

שלח לו רבן  .עם רבי דוסארבי יהושע, אחד מעמודי התווך של הסנהדרין, הסכים . "שיניה

פורים שחל להיות יא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכוגוזרני עליך שתב" הנשיא: גמליאל

סביר לו שהסטייה ניסה לה רבי עקיבא. רבי יהושענתאר לעצמנו את מצוקתו של ". בחשבונך

מהתאריך האסטרונומי אינה פוסלת את קביעת המועדים. לא נחה דעתו של רבי יהושע עד 

צריכין  ,אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאלעצמו: "רבי דוסא בן הרכינס ששמע מ

 ." במילים אחרות, על רביאנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו

]רבי יהושע[ נטל ", כן, הכל יתמוטט. ואכן שאלמלאיהושע לחלל את יום הכיפורים שבחשבונו, 

, "פורים להיות בחשבונוימקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכ

 .ישראלאחדות הם הצילו את . והמרדים ניתח

הם  גם בתוך הדילמה, םימצויוההקרבה של ה אלו שלא מבינים את המצוקה, הטרגדיה

 :אמר לו .עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו" :את האחדות ואת הדמוקרטיה עלולים להרוס

 ".רבי בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי ,בוא בשלום רבי ותלמידי


