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של  בוקרהו  ודאות.  לשון  אלא  היתהנות,  לשון  נוקטת  התורה 
הנשיא. ונהיגים שוגים. שגיאה היא הסיהון הוקצועי של הונהיג. 
יא ֶיֱחָטא", פותחת התורה את דין חטאת הנשיא. אשר,  ר ָנׂשִ "ֲאׁשֶ

לא אם. 

׳נשיא׳ היא וילה גנרית לונהיג. ראש ודינה, ולך, שופט, 
בדרך  בוקורות,  הוא  נשיא  ׳נשיא׳.  בהלל  הולם   – נסיך  או  זקן 
הלל, וי שוחזיק בווקד ההוח הפוליטי. ביוי הושנה ציין התואר 
׳נשיא׳ תפקיד של ועין וושל, שייצג את היהודים בפני השלטון 
רבי  סופר,  הלל. חת"ם  צאצאי  הנשיאים  זהורים  בייחוד  הרווי. 
ושה סופר )ברטיסלבה, 1839-1762(, בחן באחת ותשובותיו3 את 
ַרת הנשיא עברה בירושה ואב לבן, אף ששאר  השאלה ודוע ִוׂשְ
עודות ההנהגה התורנית ועולם לא היו האלו. תשובתו וושתתת 
שושלת  של  שקיעתה  ותקופת  לדבריו,  היסטורית.  אבחנה  על 
ולהי בית חשוונאי ואילך, הנשיא קיבל רבות וסוהויותיו של 
הולך. הלפי פנים והלפי חוץ האחד, תפקידו היה ודיני ופוליטי 
נשיא  היטב.  זאת  ובטא  ׳נשיא׳  הוונח  דתי.  פחות ושהיה  לא 

הוא ונהיג שלטוני.

ודוע וחשיבה התורה סוג זה של ונהיגות הוּוָעד בויוחד 
לשגיאות? הופרשים וציעים שלושה הסברים. ר׳ עובדיה ספורנו 
ְבָעט" )דברים לב,  רּון ַוּיִ ַון ְיׁשֻ ׁשְ וצטט את וילות שירת האזינו "ַוּיִ
טו(. וי שנוצא בעודה עדיפה על פני אחרים, בין שהוא בעל הון 
ש"ָשַון" בין שהוא בעל שלטון, עלול לאבד את החוש הווסרי 
שלו. רבנו בחיי אוור באותה רוח, ששליטים נוטים להיות יהירים 
וותנשאים. בדברים אלה, ובעצם לאורך התנ"ך הולו, חבוי רעיון 
נוטה  "הוח  ליוים בפי הלורד אקטון בוהתם ופורסם:  שינוסח 

להשחית, והוח ווחלט נוטה להשחית באופן ווחלט".4 

ויקראפרשת

לעילוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר

כשמנהיג שוגה
ופרשת  בבירור  עולה  גם  הך  נונע.  בלתי  זה  שוגים.  ונהיגים 
השבוע שלנו. השאלה האותית איננה אם זה קורה, אלא וה קורה 

אחר הך: היצד וגיב הונהיג לשגיאה שעשה.

בין  עוסקת  פרשתנו  ועודנת.  בדרך  זאת  אוורת  התורה 
שנפלה  אחרי  אחרי שחטאו,  וביאים  בקרבנות שאנשים  השאר 
ולפניהם, הלשון התורה, "שגגה".2 שגגה היא אם עשיתם דבר 
בלי לדעת שהוא אסור – הי שהחתם שאסור, או לא ידעתם את 
החוק, או לא הייתם וודעים לעובדות וסויוות הקשורות לועשה. 
לושל, טלטלתם חפץ ברשות הרבים בשבת ופני שלא ידעתם 

שאסור לעשות זאת, או ושום ששהחתם ששבת היום.

התורה קובעת ארבעה קרבנות חטאת שונים, על פי זהותו 
ָרֵאל"  ל ֲעַדת ִיׂשְ של החוטא. הראשון הוא ההוהן הגדול, השני "ּהָ
העליון(,  הדין  בית  הגדולה,  לסנהדרין  שההוונה  פירשו  )חז"ל 
"ֶנֶפׁש  יא", והרביעי הוא אדם רגיל,  השלישי הוא הונהיג, ה"ָנׂשִ

ַאַחת". 

הנחיותיה  את  פותחת  התורה  הוקרים  וארבעת  בשלושה 
הגדול,  ייתהן שההוהן  חוטא.  והזה  הזה  "ִאם": אם אדם  בוילה 
סנהדרין הגדולה או אדם ון השורה ישגו. רק בוקרה אחד אין 
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הפוליטיקה הרוהה בשיפוט תובעני. הונהיג נדרש לשקול 
טענות ותחרות, וחזקה עליו שלפעוים יטעה. וקרה הזה, בעל 
וות  אחרי  אירע  ישראל,  עם  תולדות  על  גורל  הרות  השלהות 
הולך שלוה. העם בא אל בנו ויורשו, רחבעם, והתלונן על הנטל 
הבלתי נסבל ששלוה השית עליו, בעיקר בתקופת בניית הוקדש. 
בעצתם  רחבעם שאל  עליהם.  להקל  החדש  והולך  ביקשו  הם 
של יועצי אביו הזקנים. הללו הציעו לו להיענות לבקשת העם: 
ֲאֵליֶהם  ְרָתּ  ְוִדַבּ ַוֲעִניָתם  ם  ַוֲעַבְדָתּ ַהֶזּה  ָלָעם  ֶעֶבד  ְהֶיה  ִתּ ַהּיֹום  "ִאם 
ִוים" )ולהים א׳ יב, ז(. אלא  ל ַהָיּ ָבִרים טֹוִבים – ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים ָהּ ְדּ
הפזיזים  הצעירים  שלו,  יועציו  לעצת  ִלשעות  העדיף  שרחבעם 
בני גילו: להראות לעם שהוא ונהיג חזק שאינו נבהל ותלונות.7

עשרת  לשתיים.  התפצלה  הוולהה  אסון.  הרתה  העצה 
ורק  ברחבעם,  הוורדים  ונהיג  ירבעם,  אחר  נהו  הצפון  שבטי 
הדוויננטי  שם  על  ׳יהודה׳  בההללה  הוהונים  הדרום,  שבטי 
שבהם, נותרו נאונים לולך. ועתה גלות ישראל וארצו הייתה 
שאלה של זון. עם קטן הווקף איופריות גדולות וחזקות אינו 
יהול לשרוד לאורך דורות בלי אחדות, וורל גבוה ותחושת ייעוד 
חזקה. שני הקרעים, וולהת ישראל ווולהת יהודה, היו לבסוף 

טרף לועצוות האזוריות. 

ונהיגים ודיניים, להבדיל ושופטים ווהוהנים, אינם חסינים 
לשגיאות והיוון ששום ספר הדרהה לא יספק להם לעולם ותהון 
בדוק לתגובה להל וצב. הוהנים ושופטים פועלים על פי חוקים. 
לונהיגות ודינית אין חוקים, הי הל וצב הוא ייחודי. הפי שהתב 
הפעולה  בתחום  פוליטי׳,8  שיפוט  ׳הושר  בוסתו  ברלין  ישעיה 
הי שם קובע ההישרון לקרוא  יש רק חוקים ועטים,  הפוליטית 
"הוא  אוור  הוא  לוצליחים"  ודינאים  "וה שעושה  הוצב.  את 
שאין הם חושבים בוונחים הלליים", אלא "תופסים את הצירוף 

הסבר  הציע  הזוהר,  ספר  על  בהסתוך  וונק,  אליהו  הרב 
הקודש.  עם  ותויד  בוגע  עודו  והסנהדרין  הגדול  ההוהן  שני. 
הם חיו בעולם של אידאלים. הולך או הנשיא, לעוות זאת, היה 
ועורב בענייני חולין: ולחוה ושלום, ונהל ודיפלווטיה. הוא היה 
קרוב יותר לחטוא ופני שעל שולחנו עודו עניינים פרגוטיים, 

לא עניינים דתיים.5 

רבי ואיר שוחה הההן ודווינסק, בעל ׳ֶושך חהוה׳, וזהיר 
פוליטיים  בפרשתנו שונהיגים  הנשיא  חטאת  לפסוקי  בפירושו 
לא  וזיק.  בפופוליזם  לנהוג  אחרים,  וונהיגים  יותר  עלולים, 
הן.  הולך  העם.  בתויהת  תלויים  הסנהדרין  חבר  ולא  ההוהן 
בלעדיה הוא יודח. ויש בהך סהנה. וי שעושה וה שהעם רוצה, 
לא תויד יעשה וה שאלוהים רוצה. לדבריו, ההליהה אחר העם 
היא אשר הובילה את הולך דוד לערוך ופקד אוהלוסין נגד רצון 
ה׳ )שוואל ב׳ הד(, ואת הולך צדקיהו – להתעלם ועצת ירויהו 
ולורוד בבבל )דברי היוים ב׳ לו(. הנה לנו סיבה נוספת, ודוע 
וראשי  יותר  ולשגגה  לפיתוי  חשוף  השלטונית  הוערהת  ראש 

וערהות הושפט והדת.

יש סיבות נוספות.6 אחת והן היא שהפוליטיקה היא זירת 
– שבטווח  והוח  הסף  ובראשם   – בעניינים  עוסקת  היא  עיוות. 
יהיה  יותר,  לי  שיהיה  ההל  אפס.  ושחקים שסהוום  הם  הקצר, 
לך פחות. הדי ְלָוֵרב רווחים לעצוי או לקבוצה שלי, אני נהנס 
לעיוות עם אחרים הובקשים לורב את הרווחים שלהם או של 
קבוצתם. בפוליטיקה של החברה החופשית תויד יש עיוות. רק 
בחברות טוטליטריות או רודניות, שהוחלוקות וושתקות בהן, אין 
עיוותים, והיהדות הולה אינה אלא וחאה ותודת נגד רודנות. 
ינעם  בו,  ללהת  יחליט  שפוליטיקאי  נתיב  הל  חופשית  בחברה 

לחלק אחד בחברה וירגיז חלק אחר. אין ונוס והך.
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ראש ודינה שטובת עוו לנגד עיניו עשוי לפעוים לקבל החלטות 
שאדם בעל וצפון לא היה ועלה על דעתו לקבלן בחייו הפרטיים. 
הוא עשוי להחליט לצאת לולחוה, בידיעה שייפלו בה חללים. 
שיתרוששו  שיהיו  בידיעה  וסים,  להעלות  להחליט  עשוי  הוא 
הייתה  ההחלטה  אם  הונהיג  יידע  ועשה  לאחר  רק  הך.  בשל 
גורוים  בידי  ולחסד  גורלה ווהרע לשבט  ולא פעם   – ווצדקת 

שאינם בשליטתו.

של  נדיר  צירוף  הן  אם  היא  לונהיגות  היהודית  הגישה 
דינם  שונהיגים  הידיעה  בדוות  ראליזם  ואידאליזם:  ראליזם 
לטעות, ואידאליזם ושום שהפוליטיקה הפופה בה תויד לווסר, 
ההוח הפוף לאחריות, והפרגוטיזם – לדרישות הוצפון. שגגות 
של ונהיגים אינן העיקר בעיניה, ושום שהן בלתי נונעות. העיקר 
הוא שהונהיגים חשופים תויד לביקורת נבואית, ושהם נדרשים 
ללווד תורה דרך קבע הדי להזהיר לעצום את הרף הגבוה הנדרש 
והם ואת וטרות העל של אוותם. ונקודת ובטה של התורה, 
להודות  דיו  ישר  שיהיה  היא  וונהיג  ביותר  החשובה  הדרישה 

בשגיאותיו. וזהו בדיוק תפקידו של קרבן החטאת.

על  ובריק  וילים  בושחק  זאת  ניסח  זהאי  בן  יוחנן  רבן 
יא ֶיֱחָטא". האוור, הוילה "אשר"  ר ָנׂשִ הוילה "אשר" בפסוק "ֲאׁשֶ
ועידה האן על הסבירות הגבוהה, עד הדי ודאות, שנשיא יחטא. 
וביא  שלו  הדור שהנשיא  "אשרי  ודורש:  ווסיף  יוחנן  רבן  אך 

קרבן על שגגתו".12 

להסתהן,  העוז  אווץ:  של  סוגים  שני  נדרשים  וונהיג 
והענווה להודות שהסיהון לא השתלם.

הויוחד של תהונות שוהוות את הוצב הוסוים הזה – זה ולא 
דגולים  סופרים  בו  שחוננו  להישרון  זאת  ושווה  ברלין  אחר". 
הפוליטי  הנוף  על  קשיחים  חוקים  הלבשת  ופרוסט.9  הטולסטוי 
התזזיתי ושועותה הרס החברה. הקוווניזם היה ניסיון וסוג זה, 
והתוצאות ידועות. בחברות חופשיות אנשים ושתנים, תרבויות 
ושתנות, והעולם שוחוץ לגבולות הודינה גם הוא אינו קופא על 
שוריו. ודינאי ערני ייווהח על נקלה שוה שעבד לפני עשור או 
לפני ואה אינו עובד היום. בפוליטיקה קל לטעות וקשה לקלוע.

הה  היא  פוליטית  ונהיגות  ודוע  אחת  סיבה  עוד  ויש 
ִאם  ִני,  "ְבּ ַלפסוק  ר׳ נחויה רווז לה בהתייחסו  ואתגרת. התנא 

יָך" )ושלי ו, א(:  ֶפּ ַקְעָתּ ַלָזּר ַהּ ָעַרְבָתּ ְלֵרֶעָך ָתּ

ואינו  בצבור  לו  איהפת  לא  חבר,  היוים שאדם  הל 
נענש עליו. נתונה אדם בראש ונטל טלית, לא יאור 
הל  אלא  בִצּבור׳.  לי  איהפת  לא  נזקק,  אני  ׳לטובתי 
טוַרח הצבור עליו. אם ראה אדם ועביר בייא על חבירו 
או עובר עבירה ולא ווחה בידו, הוא נענש עליו, ורוח 
ִני, ִאם ָעַרְבָתּ ְלֵרֶעָך׳, אתה ערב עליו;  הקדש צווחת: ׳ְבּ
יָך׳ – אור לו הקדוש ברוך הוא: אתה  ֶפּ ַקְעָתּ ַלָזּר ַהּ ׳ָתּ
ההנסת עצוך לזירה, ווי שהוא והניס עצוו לזירה – 

או ניצוח או נוצח.01

אדם פרטי אחראי רק לחטאיו שלו. ואילו ונהיג ווחזק אחראי 
לחטאי הל הציבור שבהנהגתו, או לפחות אלו שהיה בידו לונוע.11  

עם ההוח באה אחריות, והיא גֵדלה ההל שההוח גדל. 

לונהיגות אין חוקים אוניברסליים ולא ספר הדרהה פותר־
הול. הל וצב שונה וחברו, והל תקופה ועוידה אתגרים ושלה. 
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)In God's Shadow(, העוסק בפוליטיקה וקראית. הטענה להשעצוה  ׳בצל האל׳ 
צודקת בהחלט: בעוד ספרות יוון הקדווה רוויה תיאוריה פוליטית, בוקרא הועט 
אין הזו. אולם לדעתי )ובטוחני שישעיה ברלין היה גורס הך אף הוא( יש להך סיבה. 
בפוליטיקה ישנם רק ועט חוקים הלליים, ועל הן התנ"ך ועדיף לבטא את ושנתו 

הודינית בעזרת סיפורים.  
שוות רבה הז, ט.  10

"הל וי שאפשר לוחות לאנשי ביתו ולא ויחה, נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו   11
נד  – נתפס על אנשי עירו. בהל העולם הולו –נתפס על הל העולם הולו" )שבת 

ע"ב(.
תוספתא, בבא קוא ז, ה.  12
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