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 מנהיג או קברניט
 יצחק-עו"ד אלישי בן

 

על יום  מפרט לנו המקרא אין מקראות, של . כדרכם1בסופה של הפרשה אנו קוראים על מותו של אברהם אבינו
   3, כמובא בתלמוד:2פטירתו של אברהם אבינו את יום אולם חז"ל מתארים פטירתו, 

ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם 
 בשורה ואמרו: אוי לו לעולם שאבד מנהיגו , ואוי לה לספינה שאבד קברניטא

רבה בשמו של רב עולה כי פטירתו של אברהם הצליחה לעורר הדים בקרב גדולי אומות מדברי רב חנן בר 
העולם, שספדו לו. הם ציינו שהעולם איבד את מנהיגו, הספינה איבדה את רב החובל, את הקברניט. דרשה זו 

ידים מה מעוררת תהייה האם קברניט ומנהיג הם שני תפקידים  נפרדים, או תפקיד  אחד? אם מדובר בשני תפק
 בין מנהיג לקברניט?

דומה כי שאלת דמותו של המנהיג הראוי והנכון לחברה מתוקנת, מתחילה עוד בימיה הראשונים של 
. השתלטותם של כאלו שאינם ראויים להנהגה אינה סוד, וזכרם מצוי 4קיבוצם של שבטים, קבוצות ועמים

היג הראוי תוך שימוש בדוגמה של קברניט ומתואר מעל דפי ההיסטוריה, היטיב להמחיש את דמותו של המנ
 .5וספינה, היה אפלטון

תאר לך אוניות רבות או אוניה אחת שתהיה במצב כדלהלן: בעל האוניה עולה בגודלו וכוח גופו על כל 
, אלא שהוא כבד שמיעה, וכמו כן פגומה ראייתו, ובקיאותו בענייני הים אינה אלא כיוצא יורדי האונייה

בזה; ואילו המלחים רבים זה עם זה על הנהגת האוניה, וכל אחד מדמה בנפשו שעליו לתפוש את ההגה, 
ד; בלא שלמד אומנות זאת מימיו, ובלא שיהיה בידו לנקוב בשם מורהו, או לציין את פרק הזמן שבו למ

ולא עוד אלא שטוענים הם כי הדבר אינו ניתן ללימוד, ואף לא יהססו לגזור לגזרים את כל האומר שכן, 
ותמיד הם מקיפים את בעל האונייה עצמו ומפצירים בו ועושים כל מעשה שבעולם כדי שימסור בידיהם 

ו אותם מתוך את ההגה; ולעיתים, כשהוא נענה לאחרים ולא להם יהרגו את האחרים הללו או ישליכ
האוניה; ואת בעל האוניה שהוא כמות שהוא יכניעו לרצונם בסם שינה או ביין או בתחבולה אחרת, וכך 
הם משתלטים על האוניה ונזקקים לכל מה שיש בה, ואגב משתאות ומסיבות הם מפליגים בים כדרך 

 שמסתבר בשכמותם...

                                                           


עו"ד אלישי בן יצחק מוסמך במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית, בעל משרד עורכי דין ומרצה מן החוץ במכללת שערי    
 משפט. 
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יקראו לו ימאי וקברניט מומחה ובקי בענייני הספנות; ומי שאין כוחו לסייעם בהשתלטות  –והמסוגל לכך 
זו, יגנוהו כאיש לא יצלח; ואילו בדבר הקברניט האמיתי אינם מבינים אף זאת: שחייב הוא לתת דעתו על 

        4תקופות השנה ושעות היום, ועל שמיים וכוכבים ורוחות וכל מה ששייך לאותה אומנות
השימוש במושגים מעולם הימאות אינו מקרי ויש בו כדי לשקף בצורה ברורה את האחריות המוטלת על מנהיג, 

 :7להלן דברי המהר"ל
מדמה העולם הזה כמו הים שהוא הולך וסוער תמיד מן המאורעות שהם מתחדשים בעולם אשר הוא כמו 

 הספינה שגלי הים הם הולכים וסוערים וצריך מנהיג שלא תטבע  
לים אופי משלו, השקט והיעדר הסער של הרגע הנוכחי אין בו כדי להשרות ביטחון לרגע הבא. במצב זה תפקידו 

 מבקש הוא של רב החובל להיות דרוך תמיד לאנשי ספינתו שמצויים אתו ולסחורה שהאניה נושאת, שאותם
אם נחזור לעניינינו,  נשאל מדוע נמשל אברהם לקברניט ולמנהיג  .מבטחים חוף ואל היעד אל בבטחה להביא

 ומה בין מנהיג לקברניט? 
  2א בחידושיו לאגדות הש"ס עומד על כפילות זו ומבאר:"המהרש

 ה"ב מציאותו לבריות מודיע והיה ומדות השכליות במעלות שלם אברהם שהיה בזה לפרש ויש הענין כפל
 לעולם להם אוי השכליות במעלות מעלתו בהספדו ספרו אשר ...והוא במדות ישרה דרך להם הורה גם

 כמנהגו נוהג עולם ואין מנהיג לעולם שיש עולם של מנהיגו על להם המורה מהם שאבד הבריות דהיינו
 לספינה לה שאוי וכמו ... לספינה הזה העולם שדומה' כו לספינה לה אוי מדותיו במעלות ספרו ועוד

 להם מדריך שהיה מי מהם שאבד לבריות להם אוי כך תכשל שלא ישרה דרך המדריכה קברניטה שאבד
 במדות הישר דרך

מכאן משמע שאברהם אבינו חבש "שני כובעים" הראשון בהיותו מדריך העולם בענייני אמונות ודעות  והשני 
ורב חובל, הבחנה  מדריך בענייני הנהגת המידות. מידות אלו סייעו לו שהתייחסו אליו כאל מנהיג העולם

  9מעניינת היורדת לשורש המונחים 'מנהיג' וקברניט' אנו מוצאים בדברי  הנצי"ב שמבאר:
קברניט לספינה מלאכה ואומנות היא  דמנהיג העולם הוא דבר יקר להשיג חכם ונבון ושאר מידות, משא"כ

ואינה חכמה, וא"כ כשאבד מנהיג העולם לא יחרב העולם לשעה, מה שאין כן כשאבד הקברניט של 
הספינה, הספינה בסכנה, ואמרו על אברהם אבינו שהיה בחינת שתי מיני אבידות, בהנהגת המדינה היה 

 ינה.מנהיג חכם נעלה, ובהנהגת עבודת אלוקים היה קברניט לספ
הנצי"ב בפירושו קובע שמנהיג וקברניט הם שני תפקידים נפרדים. מנהיג הוא אדם 'חכם ונבון'. בתרגום 
לתקופתנו, המשכיל, המלומד, המצוי ברזי החכמה והדעת. תפקיד הקברניט מוסב למי ששדרג  את המנהיגות 

. 11הלכה למעשה 10ה מדיניתושכלל אותה לאומנות. איש שמצליח לתרגם את התיאוריה שלמד לתפיסה ולמחשב
 לא כל מנהיג הוא גם קברניט, אבל כל קברניט בהכרח יהיה מנהיג.

לדעתו של הנצי"ב אומנות הקברניט משמשת מקצוע לצד השכלה רחבה. עתה נהיר יותר פירושו של בעל "משך 
 12חוכמה" לסיבת כליאתם של שר המשקים ושר האופים יחד עם  יוסף

 רשות של חללה וכל מלכות טכסיסי ללמוד, והאופים המשקים שר עם ימים היהשי היה השמים דמן נראה
 קצף האופים שר אז, קודם חלמו שאם, צאתם קודם ימים שלושה רק חלמו ולכן. לידע לשליט ראוי אשר
 כל של המדינה שרי היו המה האופים ושר המשקים ושר. ומנהגיה המלוכה מסתרי מלמדו היה ולא, עליו

 מהם. המכס ועל, עליהם במדינה והאופים המשקים
אך אין די בחוכמתו כדי להצליח בתפקיד משנה למלך, אליו הוא היה עתיד  13יוסף אכן בחור נבון וחכם

להתמנות. ללא ידע פרקטי בפוליטיקה וברזי הדיפלומטיה המוכרים הוא לא היה מצליח. מסיבה זו הוא 
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מנהיגי העם שהרדימוהו ב'סם שינה' דהיינו ברטוריקה הסופיסטית,  –המדינה, הספנים המשתלטים  –הריבוני במדינה...האניה 
 הפילוסוף שלא ניתן לו לתפוש את ההגה" –וה'קברניט האמיתי' 
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עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל , החכמות: המחשבה המדינית של ההוגים היהודיים ברינסאנס האיטלקי
 .1974אביב, 

11
ודוק: אריסטו פותח את ספרו פוליטיקה בקביעה "טועים מי שסוברים כי >דרך השלטון< של המדינאי ומנהל משק הבית   

; הם סבורים כי השולט על מעטים הוא של מיןוהאדון אחת היא, שהרי הם סבורים שההבדל ביניהם הוא ריבוי ומיעוט ולא 
מדינאי או מלך.כאילו לא היה כל הבדל בין משק בית גדול למדינה  –לה אדון, על רבים מהם,  מנהל משק בית, ועל רבים אף מא
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"התגלגל" לבית הסוהר ואליו הצטרפו שני שרים בכירים שהכשירו אותו. אם נמשיך את מגמתו של בעל "משך 
. כך צבר גם דוד ידע מדיני 14צא שלא רק יוסף עבר הכשרה מדינית, אלא גם משה שגדל בבית פרעהחכמה" נמ

"ועל הצרות שבאות על ישראל  14. בעל 'אם הבנים שמחה' קובע אף בצורה נחרצת יותר15בביתו של שאול המלך
הבכיר שמילא הוא מחמת מנהיגים לא טובים". האברבנאל לא הצליח לצפות את גירוש ספרד חרף התפקיד 

ערב השואה האיומה, הוטחה ביקורת כנגד רבנים ואדמו"רים על שלא השכילו להמליץ לצאן  17בחצר המלך.
 . 12מרעיתם לעזוב את גרמניה

 זה "מלך טוב".  20שאחד משלושה דברים הטעונים רחמים 19לסיכום, עתה נהירים דברי חז"ל
 
 

 
 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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