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    אשר נשיא יחטא אשר נשיא יחטא אשר נשיא יחטא אשר נשיא יחטא 
אשר נשיא יחטא : ועל אחד מהם נאמר,  בנסיבות שונותשהקריבוםבפרשתנו מוזכרים קרבנות שונים 

 1?שעיר עזים זכר תמים, מיהו אותו נשיא המביא קרבן חטאת). כב, ד' ויק(
ֶעפרון . ו או שררתותפקיד, הוא שם תואר כללי למי שנישא ומורם מַעם בשל מעמדו, במקרא" נשיא"

נשיא " שכם בן חמור הוא ;)טז, כה' בר( נשיאים 12 לישמעאל ;)ו, כג' בר" (לוהים-נשיא א"הוא 
, מרגלים נקראים אף הם נשיאיםה שנים עשר ;)טז, א' במ( נשיאי שבטים 12 יש ;)ב, לד' בר" (הארץ

 מאתים וחמישים .)כג, לד' מב(ואף לחצי שבט יש נשיא , )ב, יג' במ(ואין הם בהכרח נשיאי השבטים 
וגם ) כד, לד' יחז( דוד המלך נקרא נשיא ;)ב, טז' במ(מקריבי הקטורת במחלוקת קורח הם נשיאים 

 המלך המשיח הוא ;)ח, א' עז( ששבצר הוא הנשיא ליהודה ;)לד, א יא"מל(שלמה בנו נקרא נשיא 
גם מורי ההוראה , ני ולאחריובשלהי הבית הש, בתקופה מאוחרת יותר. ועוד, )כב, חמ' יחז(נשיא 

הגדול בחכמה שבכולן מושיבין : "ראשי הסנהדרין והמנהיגים שבארץ ישראל נקראו נשיאים, בישראל
הלכות , ם"רמב" (והוא ראש הישיבה והוא שקורין אותו החכמים נשיא בכל מקום, אותו ראש עליהן

  ).ג, סנהדרין א
, זה המלך? ואיזהו הנשיא: "כמכוון למלך, "אשר נשיא יחטא: "המשנה מפרשת את הפסוק לעיל

הוריות " (להיו-א' נשיא שאין על גביו אלא ה, )כב, ד' ויק(' להיו-א' ועשה אחת מכל מצות ה': שנאמר
 ).ג, ג

 ):ה "א ד, דבורא דחובה פרשתא ה,  תורת כהנים–ספרא ויקרא (במדרש ההלכה דרשו 
:  ולהלן הוא אומר'להיו-א' מכל מצות הועשה אחת ': ל"ת? יכול נשיא שבטים כנחשון, נשיא

' מה אמור להלן נשיא שאין על גביו אלא ה). יט, יז' דב(' להיו-א' למען ילמד ליראה את ה'
 .אלוקיו' אף נשיא האמור כאן שאין על גביו אלא ה, אלוקיו

מור למדו ַתנאים שהנשיא הא, שלפנינו ובפרשת המלך' הנאמר בפס" להיו-א' ה"בשל הביטוי היחודי 
מדוע אין הדבר , אם אכן פסוק זה עוסק במלך דווקא. ולא בעל שררה אחרת, כאן הוא המלך דווקא

 ?ועלינו ללמוד זאת מדברי פרשנות, כתוב במפורש
בעא " ):ב"ע, הוריות יא' ב(שאל לגבי עצמו , ושלא היה מלך, שחי לאחר החורבן, רבי יהודה הנשיא

 ". הרי צרתך בבבל: אמר ליה? שעירכגון אני מהו ב: מיניה רבי מרבי חייא
שאלה זו שמשה ? האם הייתי מביא שעיר כמלך, לו הייתי חי בזמן המקדש: י מסביר ששאלתו היא"רש

חייא הייתה שראש הגולה בבבל הוא מעל ' תשובתו של ר. טיב נשיאותובאשר ל – נקודת מבחן לגביו
שראש הגלות הוא זה שהיה מביא , ווניתן להבין מתשובת, הנשיא שבארץ ישראל מבחינה שלטונית

אלא גם בראש , יוצא שאין הפסוקים עוסקים במלך דווקא,  אם כך2. בית המקדש היה קייםלּו, שעיר
 .גלות ובנשיא

שהפסוק מלמד שמי שהוא עומד בראש הפירמידה השלטונית של עם ישראל , נדמה שחכמים אלו הבינו
מאחר שהוא בעל השררה הגבוהה והרחבה ביותר , בדרך כלל זהו המלך.  הוא זה שמקריב שעיר-

כשיש . הנאמר כאן ובפרשת המלך" להיו-א' ה"של הביטוי גזרה שוה מוזהו הלימוד , מבחינה שלטונית
, אך כשאין מלך בישראל. או ראש בית אב, ולא נשיא שבט, אזי הוא זה שמביא שעיר, מלך בישראל

 כדוגמת ראש הגלות שהיו לו סמכויות שלטוניות ,שנחשב למנהיג האומה מבחינה שלטוניתמי מקריב 
 . או אף נשיא שבט,  ראש הסנהדרין שבארץ ישראל-גדולות יותר מזה של הנשיא 

                                                           
 .23-17' עמ) ז"תשנ (130-129, שמעתיןשמעתיןשמעתיןשמעתין, "על מוסד הנשיאות", שביב' הרב י: בנושא זה עסק גם  1
שמואל הרב , וכך כתב גם בנו, סעיף יא, ד סימן שיג" חלק יואבני נזראבני נזראבני נזראבני נזרת "שו, כך סובר הרב אברהם בורנשטיין  2

   .סעיף כז בהגהה, ד סימן שיב"יו,  אבני נזראבני נזראבני נזראבני נזר ת"שו, )שם משמואל: בעל ספר(, בורנשטיין



 2

הנשיא שבפסוק מובנו נשיא שבט : אברהם אבן עזרא בפירושו לפסוקנו' את דברי רגם כך ניתן לפרש 
מבחינה , עלה הגבוהה ביותר בישראלשברמה העקרונית אם המ, ונראה שכוונתו לומר, או נשיא בית אב

אשר : "זו הסיבה לכך שכתוב בתורה 3.אזי הם מביאים שעיר, היא נשיא שבט או ראש בית אב, שלטונית
מדוע לא כתוב הדבר , שהרי אם רק במלך דיבר הכתוב. 'אשר מלך יחטא'ולא כתוב , "נשיא יחטא

תר לעומד בראש הפירמידה אלא שמלך הוא הדוגמא הטובה והמובהקת ביו? בצורה מפורשת
גם אם הוא איננו , אלא בכל מנהיג שעומד בראש, אך אין דין זה אמור דווקא במלך. השלטונית בישראל

ואף על פי , יהודה נקרא נשיא' שהרי ר, הוא זה שמעניק את המעמד', נשיא'לא התואר , לשון אחר. מלך
 .ולא הוא, ירהיה ראש הגלות זה שמביא שע, לו היה בימיו בית מקדש, כן
לו בית . תכן ולדברים הללו ישנה השלכה גם באשר למציאות השלטונית הנהוגה כיום במדינת ישראליי

מי , פתרון שאלה זו תלוי בשאלה הבסיסית? מי היה זה שמביא קרבן חטאת, המקדש היה קיים היום
 ? נחשב לעומד בראש הפירמידה השלטונית בעם ישראל כיום

אך מאידך מי שנחשב כאזרח מספר אחד , ן סמכויות שלטוניות גדולות ורחבותבידי ראש הממשלה ישנ
הוא הסמל והמייצג .  הוא נשיא המדינה,העומד בראש הפירמידה השלטונית במדינת ישראל, במעלה

עומד בפניו בעת טקסים , למשל, ראש הממשלה. של מדינת ישראל כלפי פנים וכלפי אומות העולם
ולא , )'בחלוקת פרס ישראל ביום העצמאות וכד, ל"ביום הזיכרון לחללי צה, ביום השואה(ממלכתיים 

 כך 4.זהו הנשיא, והכל חייבים בכבודו', להיו-א' ה'נראה שמי שאין על גביו אלא ,  מאחר שכך.להפך
לא שם התואר הוא זה . יושב ראש או קיסר, נציב, נגיד: כגון, היה גם לּו תוארו של הנשיא היה אחר

 . ראש בני ישראל -אלא הסמכות השלטונית , המעמדשמעניק את 
 הרב יהודה זולדן
 המדרשה לבנות 

                                                           
רכד  ' עמ, ג"ניו יורק תשמ, חידושים למסכת הוריות, קרן אורהקרן אורהקרן אורהקרן אורה, כך אכן הסיק מסוגיה זו הרב יצחק מקרלין 3

  ).ה יכול"ב ד"הוריות יא ע(
באשר לקריעת , חלק א סימן עו, ג"ירושלים תשל, ררררקול מבשקול מבשקול מבשקול מבשת "שו, כך סבר בתחילה הרב משולם ראטה 4

ברור הוא דלענין חיוב קריעה , לדינא: "מר חיים ויצמן, עם פטירת נשיאה הראשון של מדינת ישראל, אבלות
רק אם נבחר למושל שהוא במעלה העליונה של שררת רק אם נבחר למושל שהוא במעלה העליונה של שררת רק אם נבחר למושל שהוא במעלה העליונה של שררת רק אם נבחר למושל שהוא במעלה העליונה של שררת , על נשיא אין צורך בתואר מלך ובתנאים הדרושים לזה

, אמנם בסיום התשובה הוא חזר בו באשר לחובת הקריעה. """"ייבין לקרוע עליוייבין לקרוע עליוייבין לקרוע עליוייבין לקרוע עליוהשלטון יש לו דין נשיא שחהשלטון יש לו דין נשיא שחהשלטון יש לו דין נשיא שחהשלטון יש לו דין נשיא שח
ויתכן שדין זה נאמר , )ב"ע, מועד קטן כב' ב(נלמדת משאול שהיה מלך , מאחר שהחובה לקרוע על נשיא שמת

וספיקו , וחיוב קריעה הוא רק מדרבנן"ומאחר . או במי שהוא ממשפחת המלוכה כמו ראשי גלות, במלך דוקא
, ובמקום שאין צורך יש בזה איסור בל תשחית, )ט"ק מ"וס' ק ה"מ ס"ד סימן ש"א יו"עיין ביאור הגר(ולא לק

כאן הקריטריון הקובע הוא מי עומד בראש המעלה , אך באשר לקרבן שעיר". לכן יש להמנע מקריעה
  .וכפי שהוא עצמו דן בסוגיה זו במהלך התשובה, השלטונית

 


