
  
  תשע"ח ניסן                              בס"ד

  
  פרשת החודש- ויקראת השבוע פרשת ופרשגיעות מנ

  
הבא עלינו  , ניסן ,הגאולה חודשאת  נתחילבע"ה  ,אַוִּיְקָר  –ובסימן קריאה  בסימן התחלהאנו השבת 
נקרא את ראש חודש ונקרא את פרשת , אַוִּיְקָר נתחיל את ספר  .ספרי תורה 3 -ונקרא ב נוציאלטובה 

  ...."  ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם, רֹאׁש ֳחָדִׁשים "פרשת החודש 
  

איומי הקדמת הבחירות השבוע הסתיימה (לעת עתה ) פרשת  .פרשת השבוע כהרגלה מאד אקטואלית
צמרת ההנהגה שלנו שוב עסקה בפוליטיקה קטנה זולה ושפלה במקום לעסוק בנושאים המהותיים כאשר 
         .בכל רמות השלטון המקומי והארצי שחיתותאנו שומעים כל העת על פרשיות זאת תוך כדי ש באמת

  
שונים  נו מקבלים הנחיות בנושאיםאין השאר בעבודת הקורבנות ומלאכות המשכן אך בפרשה עוסקת ה

 " .                                 ֲאֶׁשר ָנִׂשיא, ֶיֱחָטאנשיא  " חטאי עד כירי העם ב חטאיכגון חרטה ומעשה בעת 
, לשון ודאותבאלא סיכוי שנשיא יחטא שיש  היתכנות,לשון אינה משתמשת בהתורה שהרב זקס מבהיר 

ג יחטא ? ר' עובדיה ספורנו אומר שמי שבעמדה של כח ברור שמנהיכל כך מדוע  .הנשיא יחטא רשכא
רבנו בחיי אומר ששליטים נוהגים להיות יהירים  .ושליטה על אחרים עלול לאבד את החוש המוסרי

הרב מונק מסביר שהכהן עמד במגע עם הקודש בעולם של אידאלים ואילו המלך או הנשיא  .ומתנשאים
רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק כאילו  .קודש בענייניולא  ומטיהפוליטיקה ודיפל נייני חוליןמעורב בע

הכהן והסנהדרין  ,פוליטיים עלולים לנהוג בפופוליזם מזיק מנהיגים - השבוע כאשר אמרעל ענייני דיבר 
מאוחר וכפי שאנו  כנגד כל הנהגה מוקדם או ולהתמרדהעם יכול להדיח  .המלך כן ,בעם םתלוייאינם 

  .                       מכירים מהתנ"ך גם מנהיגי ישראל עשו מהלכים רעים בשביל לרצות את העם
  

אדם פרטי אחראי  .טעות עיתים לעימותים שעוסקים בכסף וכח ומנהיגים נוטים לבמלאה הפוליטיקה 
                    יש לזכור.לפחות אלא שיכל למנוע או לחטאיו שלו ואילו מנהיג אחראי לחטאי הציבור שבהנהגתו 

 .לוב של ראליזם ואידאליזםהרב זקס טוען שהגישה היהודית למנהיגות היא שי .האחריות העם הכח באש
מבקשים שהמנהיגים יפעלו בדרך אנו  –יודעים ומודעים שמנהיג יכול לטעות ואידיאליזם אנו  –ראליזם 
 חשוב שהם יהיו חשופים לביקורת ושילכו בדרך הישרלכן שגיאות של מנהיגים הן בלתי נמנעות  .מוסרית

להודות בשגיאותיו ושר מלמדת שהמנהיג צריך להיות יולהם את הרף הגבוה הנדרש מהם התורה מזכירה 
אשרי  – "אשר נשיא יחטא  . רבן יוחנן בן זכאי ניסח זאת מצויןולפני העםולא בחדרי חדרים אלא בפומבי 

   על שגגתו ...נות ו כקרבימתחראת אנו בדור שהנשיא מביא  .הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו "
  

לשאת באחריות ולהודות גם אומץ , לעשות מהלכים לעיתים מהפכנים אך הסתכןלמנהיג דרוש אומץ ל
השונים של הקדושה ונושאים רבים נקשרים  יההרב שטיינזלץ אומר שספר ויקרא עוסק בצדד .בטעויות 
אי אפשר להגיע לקדושה כשעושים  .חטא הרי שהוא מעל בה' ופגע בקדושה ,אדם שגנב , פשע .לקדושה

"אש התורה " באתר . הקדושה איננה הולכת עם השפלות יש לה דרישות גבוהות .עשותםמעשים שאין ל
ללא וישירה גלויה חרטה כנה ומביע י בבפומ מכריז על חטאו מורם מעם,, המנהיג ,נשיאנכתב שכאשר 

מחילה, בקש מבפומבי על חטא  המכמנהיגו את מופת לעם כולו. עם הרואה  יכול לשמש –התחמקויות 
אין בושה בעשיית תשובה, הפעולה מלמדת ש יסיק מכך מסקנות מבורכות ביותר. –ביא קרבן כפרה מואף 

 .כל אדםלכמו בדיוק תחו הנשיא הוא אדם עם חולשות אנוש, והחטא רובץ לפבחרטה ובבקשת סליחה. 
אמות המידה נשיא כזה מראה את יושפע מאומץ לבו להודות בפומבי, לעיני העם כולו, בחטאו. עצמו הוא 

שאין זו חרפה לערוך חשבון נפש אותו מנהיג ילמד רוחני של העם כולו. ויתרום לשינוי המוסריות שלו, 
 .עשה שאינו ראוי, ולבקש עליו סליחהקלון לאדם, לחזור בו ממ אישי ואין זה אות

הדור, שנשיאו "אינו חוטא לעולם", שנשיאו מוכן לסלף את העובדות, לשכתב את ההיסטוריה, ולחפות 
          אינו דור מאושר.  –בכל האמצעים העומדים לרשותו על מעשי עוול שעשה בחסות השלטון 

צמיחה אישים בעלי ביקורת עצמית, בעלי עוז רוח לקום ולהודות מאושר הוא הדור ומאושרת התקופה, המ
  .מביא קרבן כאות לרצוני העז לשוב מחטאיאני אכן חטאתי, ו בהכנעה מוחלטת

  
 .מבורךטוב ווחודש  שבת שלום

  שלר איתן
 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


