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 הקדמה
, רבה בחארה הכבירה ' בדרום תוניסיה באי ג1950-1870 חי בין השנים כלפון משה הכהן' ר     

כלפון היה המנהיג הדתי ' ר. בתקופה בה הייתה תוניסיה תחת השלטון הקולוניאלי הצרפתי

, שהוביל ופעל ללא חת, הוא היה איש מעשה. רבה בתקופתו'ר בקהילה היהודית בגהבולט ביות

 . ומצד שני היה הוגה דעות
אך , רבה הורכבה למעשה משתי קהילות שגרו בשתי שכונות נפרדות'הקהילה היהודית בג

 ההקהילה היהודית התאפיינ. והם היוו למעשה קהילה יהודית אחת, המשותף היה רב מהשונה

 .בהשפעת השלטון הקולוניאלי, ת דתית ובסגירות מרצון מפני המודרניזציהבשמרנו
מצד אחד שמרנות ומאבק נגד כל : כלפון לתמורות הזמן' המאמר יעסוק בייחוד של יחס  ר

 .ומצד שני גילויי אהדה לחדשנות, איום על הצביון הדתי של קהילתו

 

   כלפון' הפן השמרני באידיאולוגיה ובפועלו של ר: חלק א
שהתבט א בדעותיו  , כלפון' דוגמאו ת ה מבטאו ת  א ת הפן הש מרני של ר'  נביא מס

גם אם זה הצריך מאבק מעבר  , ובמפעליו בהם ביקש לשמור על הצביון הדתי של קהילת ו

 .  לסמכו תו הפורמא לית

 
 יחסו לחינוך החילוני

כהן הרב מרדכי אמייס ה הרב כלפון ו: 1נתייחס  תח ילה לעמד ת ו ביחס לחינוך החילוני

ל חינוך חילוני ילהחח "של השלטון המקו מי ושל כיניסיון  מאב ק נגד ה1937-הובילו ב

הם הטילו ח רם על כל מ י שישכיר מבנה למטרה  זו ועל כל  א דם שישלח את י לדיו  .   קהילתםב

  .2לבית ספר זה

                                                 
 ,1896-1874 ד בחארה הכבירה שכיהן בשנים"הראשון מימי הרב ניסים ביתאן ראב: רבה'ח לפתיחת בית ספר בג" כישל ניסיונות ' נעשו מס 1

 נעשה 1937 בשנת . ד הרב סאסי כהן"בימי ראב 1904-ניסיון שלישי היה בה, 1901 הניסיון השני בימי יורשו הרב רחמים חדאד שכיהן עד
 בחארה הכבירה להקמת בית ספראחרון ון ניסי

 .49-48, האיש מרדכי, כהן בנימין 2



 ירידה לתרבות  ,בבתי ספר צרפתי ים ביטול תורהילדים יהודים  ראה בלימוד ,הרב כלפון

 : הדתית ש ל תלמידים  אלו כתב תעל הידרדרו.  גורם לפריקת ע ול המצוותכו, 3רעה
היו   ל ואחר כך גם מדברי התורה ואחר כך"אשר בתחיל ה פרקו עול מדברי רז"... 

והסיבה לז ה הוא החי נוך וההנהג ה מה יל דות על פי , ל"למי נים גמו רים ופירשו מכל וכל רח

 . 4" ל"לימודים ה ז רים והדעות הזרות רח
לפון איבחן בדבריו אלו שלבים שונים בהתדרדרות הדתית של תלמידי בתי הספ ר  הרב כ

אחר החלו  , 5בת חילה הם זלזלו במצוו ת דרבנן: כתוצאה  מהחינוך החילוני,  הצרפתיים

 .  ולבסוף הפכו לכופרים ופרשו מהיהדות לחלוטין 6לזלזל גם במצוות מד א ורייתא 
ית בגרימת  בורות ביהדות אצ ל   במקום אח ר הוא הא שים את  מ ערכת החינוך החילונ

 : האישה הנשואהכיסוי ראש כמו  בזלזול ב, ש הביאה לפגי עה בקיום המצוות, תלמידיה
בעונות הרבים בזמני נ ו זה רבים מה מחונכים  על ברכי זרים אין שמים לב לז ה מפנ י  "

 . 7"וראוי להעיר אוזנם כי רבים מהם לא הכירו ולא ידעו שיש בזה צד איסור, ההרגל הרע 
 את לימוד י   הזניחובלימוד הלשונות והמדעים ושהחזיקו , ב חשש מהשפע ת המשכיליםהר

 הוא גם .8כחולים במח לה מדבקת  שעלולה לה תפש ט ולהז יק לאחרים בהם ראה ו, התורה

כי הלומ ד עלול להיו ת מוש פע ל רעה ולפגו ע  , הגויי םמהס כנה הטמונ ה בלימוד בספרי הזהיר 

  .9באמונתו 
הפגיע ה  כמו ,  ש ל חינוך זה גם על תח ומים נוספי םותהנפסדהרב עסק בהשלכות  

 : מפער הדורות בין אבות לבנים הנ בעשבמשפחה 
 . 10." ..מפ ני ש הת רבות הזרה גורמת פירוד לבבות בין האבות והבנים"

,  ששמרו מצוות  ראה בדור אבותיו , שהתחנך על ברכי ההשכלה החילונית,הדור החדש

 .  לא רלוונטיים אורח חייםאמ ונה ו ובעלי פרימיטיביי ם
 : ושג ת למיד חכםהשלכה נוספת של חינו ך זה הייתה עיוות בפירוש המ

להגבי ל את   ח ועוד דבאמת אי א פשר"הנ ה בזמן  זה כתבו הפוסקים ש אין לנו דין ת "

שיודע יותר מז ה ואינו בתור  ח  ויש"הדבר שיש מי ש יודע חלק מ ה ונח שב בעיני ה המון לת

ח ולהיו תם מח ונכים על ברכי זרים  "ת בסוג  בים יש ש הםועוד דבעוונות הר, ח"חכם או ת

ל "במלאכות ולימודים יוצאין מן השורה והיו כשאר עמי הארץ ולפעמי ם פחותים מהם רח

                                                 
 .56, זכות משה 3
 .קמא, תורה וחיים 4
 .ידי חכמים-שנגזרו על 5
 .מצוות שמקורן מהתורה שבכתב 6
 .פ, ברית כהונה, הכהן כלפון 7
 .רס, תורה וחיים 8
 .סג, תורה וחיים 9

 .פג, תורה וחיים 10



 חלק מן  התורה מתאמצים ל כסות על האמת פסכת ר ומקלקל י ם גם את כי בהיות להם

 . 11"זולתם באמו ר להם מות ר הוא זה וכיוצא
וכך נוצר מצב שאדם ל א  , הפך להיות לא ברור ולא נכוןד חכם מושג ת למיפירוש ה, לדעתו

מצב זה יצר שימוש לא נכון ואף מסוכן  . ידי הציבור כתלמיד ח כם וההיפך-ראוי יוכר על

אדם כזה עלול . דם שרכש את השכלתו בחינוך הלא תורנישניתן לא, בתואר תל מ יד חכם

 לגרום בכך ו ,שלו להדרכת אחריםש תמ ש בידע התורני המועט  ועלול לה, לשמש כרוע ה רוחני

 .לתפי סה לק ויה ולקלקו ל חינוכי של הציבור 
 :הצרות שבא ו על היהודים נתפסו כת וצאה מהחי נוך החילוני

כי נהפכו  רבים מהל ומדים אצל ם על פי דרכם ודעותיהם בה יות ם נוטים מ אחרי  ו"

רות  של עם  הצ,  לדע תו.12..."'אך מהצרות עצמם הבאים עלינו ב עזבנו דרכי ה... התורה

שהטו את היהודים מהדרך הנכונה וגרמו  ,  ישראל הם עונש על תו צאות החינו ך החילוני

 . להם להיות  בעלי דעות החורגות מ האמונה בת ורה
ועל כך , 13לימוד שפות זרותעל  אסר גם , שחשש מכל השפעה אירופאי ת, הרב כלפון

א ת לימוד  רק התיר הוא  . 14" לבלתי י למדו  שום שפה  מלבד שפ תי נו הקדושה ...:"כתב

הש פה  הערבית אשר  היא כפי דע ת ז קנ י :  "שבה ראה קשר לשפ ה העברית, 15השפה הערבית 

בתנאי רק הרב התיר לימוד אותי ות של שפה  אחרת . 17" שון הקודש משובש היא ל16ל "ז

ולא במסגרת בי ת   , באופן עצמ אייהיה הלימוד וש, 18" אחרי עשרים שנה "שהלומד הוא בוגר 

 .19"בועה אצל מל מד וכל שכן וקל וחומר לבלתי ל כת אל בתי  ספרבל י ישיב ה ק: "ספר

כי מצ ד אחד הרב הבין את  , אלא רק  ללימוד האו תיות, ההיתר הוא לא ללי מוד השפה עצמ ה

, כדי להקל על הי הודי להשתמש בשירותי השלטון המקו מי, הצורך בידע בסיסי בשפה זרה

. לדעתו להשפיע לרעה על היהודישעלולה , אך מצד שני חשש משליטה מוחלט ת בשפה הזרה

סיב ות שהביאו את היהודי ם לנטוש  הם חלק מה לי מו ד השפות הזרות והשימו ש בהם , לדעתו

לחשיבות של מודע רב הייה ה.   להרס  וקלקול ל דת ישראלגרמו ו,את מצוו ת  היהדות

ובכל , שאין איסור מפור ש לכך מהתורהלכך ו, עם  השלטונו ת מגעים לשפה הזרההשליטה ב

 : חשש מ השפעתה ה שלילית זאת 
  הלשון והשפה  המ תפשט ים בכל אומה ואומה השו לטים בבית ישראל  אשר  "...

והמצווה ורק בשם  באמצעותם רבים מאחינו בני ישראל התבולל ו או שכחו את התורה  

                                                 
 קעב, ה"ח, ל ונשאלשוא, הכהן כלפון 11
 .פ, ברית כהונה, הכהן כלפון 12
 .12, שם 13
 11, זכות משה 14

 .היהודים נהגו לכתוב בשפה הערבית אבל באותיות עבריות 15
 .רבה'ד בג"או לאביו של סבו שהיה הרב שאול הכהן ששימש ראב,  לא ברור למי התכוון אם לסבו הרב משה כהן16
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עבירות כחילול שב ת    בהרבה ישראל יכונ ו כשהם שומרים איז ה מין ה מצות ונכשלי ם

 . 20"ונכשלו בים עברוועריות וכדומה אשר בעונות הר
עם , השימוש בשפות זרות הביא את היהודים להישאר רק עם התואר יהודים, לדעת הרב

 .קיום מצוו ת  בודדות בלבד
התמיכה לה זכו . המאב ק של הרב כלפון והרב אמיס הצליח והק הילה עמדה מאחוריהם

 א ת ה קמ ת   כדי ל קדם1937- בח שהגיע  למ קום" התבט אה בתגובת בני  קהיל תם לנ ציג של כי

 :21רבה'בית ספר בג
 , רבה'ח בג"נצי גה של כי, אק טייב  תיאר א ת ביקורו של  ויטאלי ס'ג
זהיר  , שה יה  שוחר שלום מטבעו, ויטאליס. רבה היה ה מצב חמור עוד יותר'בג"

והוא נאלץ לעזוב , גרם למרות זאת לה ת עוררות רגש של עוינות כללית כלפיו,  ודיפלומטי

וכך באווירה עוד פחות אוהדת מאשר , ידופים איומים ואבניםתחת  מטר ג, את האי בבהלה

הסתיי ם  המאמץ ה אחרון לפתוח פתח בפנ י קה ילות  השולי ים   , בתחיל ת שנ ות העשרי ם

 .    22"בגבול הסהרה למודרני זם המערבי 
ויתר בסופו של  ,  שלא  זכה לשיתוף פעולה מהתושבים וממנהי גיהם, השלטון המ קומי

 .ספר ללימודי חול בחארה הכבירהדבר על תוכניתו להקים  בית 

 

 יחסו למנה ג י חתונה זרים שאיימו ל חדור לקהילתו 
,  רבה ובעיקר מצ פון  תוניס'שאיים לחד ור לקהילתו  בהשפעת  ק הילות מ חו ץ לג,  מנהג חדש

 . היה שבני זוג נהגו להיפג ש  לפני החתונה
ד פגישת  רבה נהגו לאסור באיסור מוח לט על בני  הזוג להיפ גש לפני ה חתונה מלב 'בג

  : זוג שחרג מאי סור זה.שבה היה עניין, 23השידוכין
וגם כן לא ילך להם שום אדם להשלים  מנ ין בחתונה אפילו ) בר מינן(= מ "יה יה בחרם ב"

 .24" ...בליל שבע ברכות
 :  להיפגש  לפני נישואי הםהרצש , שהגיע מתוני ס,רבה'זוג יליד גהרב כלפון נשאל הודות  

גם רצינו לדעת אם הסכמה זו חלה עלינו ועל . לעשות כן או לא רצינו לדעת אם יכולים "

' גם רצינו לדעת אם יש התרה להסכמה הנז. זרענו או יכולים הדורות הבאים לעבור עליה

 . 25."..או לא אם יעמדו הדורות הבאים להתירה

                                                 
 .פא, תורה וחיים 20
שרצה להקים ,  היה של הממשל המקומי1937-ניסיון הקמת בית הספר ב, 49, 15,האיש מרדכי, על פי כהן בנימין 21

אברהמי יצחק  :בתוך, "יהודי תוניסיה בין שתי המלחמות", 'ג, אך לפי  טייב, ס ממלכתי במגמה צרפתית"במקום בי
יתכן כי הייתה זו יוזמה . ח"הניסיון היה של כי,  390, 393-369 'עמ, )1989(א "ת, 'בכרך , שורשים במזרח, )עורך(

 .  ח"משותפת של השלטון ושל כי
, )1989(א "ת, 'כרך ב, שורשים במזרח, )עורך(אברהמי יצחק :בתוך , "יהודי תוניסיה בין שתי המלחמות", 'ג, טייב 22
 .390, 393-369 'עמ
כדי להכיר מקרוב את הכלה  , שנהגו לעבוד אצל אב הכלה לפני הנישואים, יו חתניםחזן סעיד סיפר בראיון שה 23

 )ראיון;סעיד חזן.(אבל למרות זאת לא היו בני הזוג מדברים או מתראים ביחידות, ומשפחתה
 .שיז, ז"ח, שם.  קסד, ה"ח,  שואל ונשאל24



הלך  במו דעים לשינוי היו , שנחשפ ו בתוניס ל תמורות בנו שאמהשא לה נל מד שהשוא לים 

,   בימיהםלשינוי בתקנה זוולכן ציפו ,  הדור החדש ביחס למפ גשי ם לפני הנישואיםרוח של

  . או לפחות ב ימי הדור הבא
 ה ניכ ודגיש א ת חומרת ה ענייןהו א ה.  לפשרות בנ ושא זהן מוכול א היה  ולא זז מעמד ת הרב

 הרב .26"ומקרוב באו שני בורות נשברים לחלל כבוד החומה ולפ רוץ גדריה": את הזוג

ס בחומרה לזוג וראה בהם פוגעים באופן  חמור בערכי היהדות על ידי ניסיונם לפרוץ התייח

ביטוי זה בא להביע את הזלזול הרב  ,"בורות נשברים"הוא כינה את הזוג . את גדרותי ה

המשול ים לבאר , שהמירו את ערכי היהדות, שחש הרב כלפי התרבות  הקלוק לת  של בני הזוג

ואף לא יכולים להכיל , ש ולה לבורות שלא מפיק ים מיםהמ, בתרבות קל וקלת , מים חיים

  חשש מהשפע תם מזהיר מפניהם  ו ה את שמותיהםםהרב פרס. אותם מח מ ת היותם שבורים

א שר  בלי ספק   ": בקרב קהיל תוחדש הרוח ה הלך חש מא וים מהרב .  על בני הקה ילה בנושא

הזוג לא   . 27" ק תיצא מזה כמה וכמה נזק י הגוף והנפ ש וחסרון יישוב העיר וריבוי מחלו

 :ועל כך כתב הרב כלפון,  בפני בית הדין הרבני בתוניס ואף ערער עליה,קיבל את  מ רות הרב
 28) בית הדין(ל 'אלא הלך אל התריבונא, לא שמע אל קול מורים' מלבד שפל וני כהן הנז"

אש ר מעולם לא היי ת ה  ' ה ושלח  פתקאות א ל אחד ממ נ ו עבור עניין זה והי ה ח ילול ה"יר

 .29"עירנ וכזאת ב
והעיד כי לא היה תקדים להתנ הגות כז ו  ', רבה חילול ה'הרב ראה בתלונת ם כלפי רבני ג

 .  בנוסף לאי קבלת  מ רותם,רבה' גלהת לונן על רבניהחוק יה ל רשויות יפנשכללה , רבה'בג
,   מנהג זר נוסף שחדר לקהילה הייה הכללת שירי אהבה ושירי נוכריים בחתונות ושמחות 

    30"עגביםשירי "ים שאותם כינו  הרבנ
הרב יצא נגד המשפחות  שנהגו במנהג זה ודחה את ט ענתם  כי זה נעשה לשם מצו וה לשמ ח  

 הרב ".איבוד נפשו ונשמ ת ו"לדעתו יש במנהג זה הש פעה שלילי ת  ביותר עד כדי .  חתן וכלה

, לא יכל פורמאלי ת לכפות א ת דעתו בנושא ר בה. קרא לציבו ר לא להשת תף בשמחות אלה

,   שנערכו לפני חתונותבמסיבות  . להימנע מתופ עה ז וב וחיאת קיום טק ס הנישואין בלכן כרך 

הזוג לא היה חייב חוקית לשלם את   .  נקנסו  הזוג ות על ידי הרבניםשירי עגביםשבהם שרו 

, 31שולם היה מלא הקנס אם כי , אבל  בכל זאת שילם והתחיי ב להימנע מ כך בחתונה, הקנס

  32.  לח תנםהרבנים היו מסרבים

                                                                                                                                                                       
 .שם 25
 .קסח-קסז,  ה"ח,  שואל ונשאל26
 .שם 27
 .'זאת על סמך האשמה נגד בני הזוג שגרמו בכך לחילול ה.  לבית משפט של המדינהכנראה שמדובר על פניה 28

 .שם 29
 ,)ו"תשכ (30, עם-ידע: בתוך, "רבה'מנהגי חתונה בג", חור אפרים- בןעיין 30
 37-36. 

 .כספי הקנס נתרמו למוסד ציבורי כל שהוא 31
 .תקמד,  ברית כהונה32



 

 

 

 " עטרת ציון"נגד פעילות נ וגדת הלכה של חברת 
אם , גם אם היא זכתה לאהדת הצ יבור, הרב לא חשש גם לצאת נגד קבוצה מאורגנ ת

הקבוצה הציונית   כך היה בתגובתו נגד   -התנהגו תה חרגה לדעת ו ממצוו ת הדת באופן בוטה 

הציונית  זכתה   התנועה . הכוהנים שביקשה לערוך סעודה בתוך בית הכנסת33"עטר ת ציון"

אה דה זו ל א  . כלפון עצמו' ובעיקר מר, לאהדה ציבורית הן מהציבור והן ממנהיגיו הדתיים

שסירבה תחילה להישמ ע   , מנעה מהר ב להשתמ ש באיום של הטל ת חרם על קבוצה

הרב כלפון הזהירם שהדבר בתחילה . 34למרות שעונ ש זה חרג מסמכות הדיינים,  להוראותיו

הרב מיהר בעצמו לבית הכנסת והיתרה .  בתחילה לשמוע  לורבואך הם סי, גד להלכ הונמ

 35" אם לא יסלקו הכול מבית הכנסת מ יד הוא מטיל חרם על כל הציבור הנוכחים" בהם

והוא  , החרם היווה למעשה ל חץ ציבורי על פרט הנענש.  מיד כולם נרתעו ועזבו את המ קום

מודע ל מע מדו התקיף  בעיני רוב הרב היה . שיתוף הפעו לה של הציב ור  לא היה  אפ קטיבי לל א

בני הקהילה וניסה לאכוף את רצונו בעזרת לחץ חברתי על החלקים בקה ילה שפחות  נשמע ו   

 . לו

 

 פתיחות וחדשנות אצל הרב כלפון: חלק ב
הרב  , על אף היותו בעל עמדה שמרנית ותקיפה ביחס לשמירה על הצביון הדתי של קהילת ו

ולעיתים א ף מהפכנית בכל הנוגע לתמור ו ת   , שניתחשיבה יצירתית וחד, הוכיח פתיחות

הרב לא חשש לאמ ץ בחום דרכי פעולה  . שלא  היוו פגיעה בדת והייתה בהן תועלת, הזמן

, בשיטות ל מידה בלימו ד התורה, ואידיאולו גי ות חדשניות  ואף לשלבם בתחומים  שונים כמו

 . בארגון הצדקה וביחסו לתנועה הצ יונית, במערכת חינוך הילדים
,  המלמדים על הלך המחשבה מיוחד זה של הרב,  יא להלן דוגמאות מדיוניו בסוגיות השונותנב

 .ואף על  אימוץ דרכי מחשבה ועשייה מודרניים

 
 וכלפי החידושים הטכנולוגייםמדיניותו של הרב כלפי השלטון הצרפתי 

אך עם זאת העריך את  , הרב אומנם נאבק נגד החלת חינוך צרפתי בקרב קהילתו

 :לטון הצ רפתי ואת ע קרונות הדמ וקרטיה שלו הש

                                                 
 .1958 ופעלה עד 1919בה בשנת ר'הוקמה  בג" עטרת ציון"התנועה הציונית  33

 .תקח, תקה,  ברית כהונה34
 .16, ה"ח, שואל ונשאל,  בהקדמה35  



נקי י ת  . ידידת החופש. אוהבת הדרור. תהממ לכה החופשי , הנה ה ממ לכה האדירה "

 . 36... ה"היא מ מלכ ת נו צרפת יר. בירת המח שב. הדעת
את השינוי ים הכלכליים שבאו , הרב כלפון ראה בחיוב את החידושים הטכנולוגיים

. 37"רוח הידיעה ה שורה  בעולם" אותם כינה , ושיובעקבותיהם  ואת ה פית וח המדע ו חיד

' כי ה: "38כ די לקרב את הגאו לה , לדעתו הבורא העניק חו כמה לאנשי ם לפתח טכ נולוגיות

.  39"אשר כל המצאותי הם לקרב המרוחקים בזרוע, ברחמיו הפי ח רוח דעת לכמה חכמי  לב

אין כל "... : לות נפלאו ת הט כנולוגיה יס ייעו לקבץ ג לויות ישרא ל מהת פוצו ת בקלות וב יעי

ולהקל גם כן עול וצער לכתנו ... אלה ותכל י תם רק גאולתנו וקיבו ץ פזורינו מ בין הגויים

חידושי . 40 ..."במדבר ולעבור ימים ונהרות עם משפחותי נו כדי להגיע אל ארצנו

יקצרו את  זמן הדרוש לעלייה ל ארץ ויקלו  את  תנ א י   ,  כמו טלפו ן או מברק, הטכנולוגיה 

כמו כן פלאי הטכנולוגי ה   . ה כרוכה בקשיים פיזיים ונמ שכה זמן ממושךהעלייה שה יית

ויגרמו להכרת ם  , יעוררו את האמונה בה שגחת הבורא בקרב היהודים הרחוקים מא מו נה

הרב מפרש את  חידושי . 41ובכך יתרמו תרומה נוס פת לבוא ה גאולה , ה"בגדלותו של  הקב

 . הטכנולוגיה  כביטוי להשגחה אלו קי ת ותהליך ג אולתי 
אל א ג ם שאף  ,  הרב כלפון שאף לא ר ק לג אול ת י שראל ולפ ת רון בעיות של עם ישר אל

לדעת ו פיתוח . צודק ושוויוני, חכם יותר, לתיקון הע ולם כולו שיהיה אנושי יותר

הו א התייח ס  לבניית דרכים חדשות , ל דוגמא. הטכנולוגיו ת עשוי ל ס ייע לתי קון  העולם

שיסייעו להפוך את ,  ניות הקיטור והמטו סיםכמו או, ולפיתוח כל י התחבורה מודרניים

 הניידות בין חלקי העולם השונים תתרום לפיתוח  המסח ר   .42"כבית אחד גדול"העולם 

בדבריו  . 43וכל זה יתרום לביטחון ושלום בעולם, להתפשטו ת המדע וההשכלה,  הבינלאומי

רכים לדו גמ א הוא  הציע שבניית הד, הוא אף ה ביא רעיונות יצירתיי ם שונים לפיתוח

או יצ ירת דרכים תחת  פני  , תעש ה ע ל ידי ייבוש ימים, שיאפשרו מ עברים בין כל חלקי ה עו לם

 . 44הימים 

 

 יחס הרב למוסד הצדק ה
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 .125-122 'עמ, )ג"תשס(, 2ישראל 
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 .שם 40
 .שם 41
 .קטז, תורה וחיים 42
 .קטז-קטו, תורה וחיים 43

 .שם 44



לדרכים לצמצום , לדרך הרצויה בארגונה, נתייחס לעמדתו האידיאולוגית של הרב ביחס לצדקה

 .העוני ולסיוע האידיאלי לחתן
וועד הקהילה אם לחייב את הצדקה בהתאם לרמה רבה התעוררה מחלוקת בין חברי 'בג

 , "45..." אומרי ם כי תהיה דרך ההערכה לפי ממונ ו של הנותן מהם": הכלכלית של האדם
ויש מהם  שדעתם שי היו רק כל : "או להמשיך לגבות צדק ה על פי רצונו החופשי של האדם

 אין לכ פות א ת   על פ י הדעה השנייה. 46..."אחד מת נדב כפי מ ה ש ידבנו ליבו בין רב למעט

ומה שהיו נוהגים מ קודם הוא משום שה י ה   "... : כי אין לבית הדין סמכות לאכוף, הצדקה

 לבית  חלא כן בזמן הזה שאין כו...  בית הדין יפה מה מ משל ה להענ יש מי שא ינ ו משלםחכו

 . 47" הדין בזה
ה אפילו  אם  הי, טען של א  צריך לחייב את הצד קה , 48 באפשרויות השונו ת דןשכלפון הרב 

 , ה" דגם בזמן שכוח בית הד ין יפ ה מה מ מש לה יר: "לבית הדין סמכות חו קית ל אכוף

וקל וחומ ר שאין לכפות את   , 49..." אין להש תמ ש בדרך ההכרח והכפיי ה)אפ יל ו הכי(ה"אפ

ש "וכ" :הצדקה בתקופתו שבו אוסר השלטון על ראשי הקהי לה לאכוף את הצדקה 

הלך  הרב כלפון טען  כי  .50..."פיו ת  ה אי נ ה מסכ מת  אל הכ" במקומות א שר המ מש ל ה יר

בדורנו זה אש ר כל העם :" מתנ ג ד לכפייה ומ עודד חופש בחירההרוח של ה תקופ ה המו דרנית

ועו ד כתב , 51"מקצה  שואפים רק אל  החופש והד רור ודואגים לכל דבר הבא בכפייה  לבטלו

 : בעניין
ובפרט  ...  ואי ש בכל המ קומות שא נו שומעים כעת מ תנ הגים  רק באופן זה של רצון איש"

ושיט ה ש ל   , כי בימי נו נ תפשט ה הד עה לבחור בחופש וחרות ולהתרח ק מכל כפי ה והכרח

 .52..."הכפיי ה וה הכרח הולכת ומתבטל ת  והשיטה ש ל החרות והרצון הולכת וגוברת
והסבי ר את הח ס רונות של  , הרב כלפון צידד במגמ ה של העול ם המודרני לחופש הפ רט

 : הכפייה
יות אשר לדעתי כל הולך בדרך לא רצויה אשר זכרתי ובוחר לו דרכי והדומה  אל הכפ"...

וכול בעל נפש יקר ה   . אלא הוא מקל קל והורס, לא לבד שאינו מ תק ן ובונה, הכרח וכפייה

הדורש טוב לעמו ישי ם לבבו אל הדברים הרצויים והראויים ויתר חק מכל גורם עוות 

 .53" ומחלוקות
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לכן מי , אלא היא ת קלק ל ותגרו ם לנזקים, תועיללא רק שדרך הכפייה לא , על פי דבריו

, צריך להתרחק  מכל התנהג ות שיש בה כפייה, שבאמ ת רוצה להטיב עם בני הקהילה

לבחור בדרך השכנוע ולכבד את דרך ההתרמה   , העלולה ל ג רום התנגדות ומחלו ק ת

יותר תורם כי אדם ,  כסףבדרך זו ניתן לגבות יותר. המבוסס ת ע ל  הרצון החופשי של האדם

שכר יהיה גבוה  הוקלה יותר תהיה גביית הכספים ,  מח לו קתתמנע, מרצון מאש ר בהכרח

  .ת מרצוןינעש הכשהמצוויותר 
,   בעולם ואף בקרב קהילתוהרב היה מודע להלך הרוח ולשינויים שחלו   

לחופש הדעה והפעול ה  , בנתינת כבוד לחירות האדם, המצדדים בהתחשבות ברצון הפרט

 .מעבר לעניין הצדקהג ם  ,ש ק פת עול מווהוא אימץ דעו ת אילו לה ,יהולסלידה מכ פי
 ארגון הצדק ה

בגלל חו סר ארגון  ,  בעיה נוספת שנאל צו ל התמודד אי תה הייתה  עיוותים בח לוקת ה צדק ה

ש יגיע לכל א חד כראוי לו ולא יהי ה אחד מק בל מכמ ה   ":  באיסוף הצ דקה ובחלוקתה 

 שינויים כוערנ ,מ נוע תופעות  כאלה ואחרותלעל מנת . 54"מקומות וה שני מצט מ ק ורע לו

הרב תיקן . הרב אימץ דרכי ארגון מודרניים כמו קבלות מסודרות.  אי סוף הצדקהלמיסוד 

כדי , רישום כל ההוצאות, 55שישב אדם עם קבלות ברחבת השוק ויתרים את בני הקהילה

אמנ ם ": ת תויולמנוע עיוותים ושחיבכך ושכל תורם ידע לאן הופנה כספו ,  שקיפ ותיצורל

העיקר לה יו ת כל דבר ודבר מזה באופן היותר ישר ונקי מכל חשד והנותן רישי ון לבעלים 

תאריך , ועליה נכתבה מטרת הצדקה, קבלה ניתנה לכל תורם. 56"לעמוד על כל הנעשה 

 : כדי לסייע ליצו ר שקיפות, נתינת התרו מה ואף חתי מת הגזבר שאסף א ת הצדקה
בי  ק בלה אשר יהיו בדפוס אשר בם תהי ה מוזכרת המטר ה  ומראשי ת כזאת נחוץ לזה כת"

ותנאי ה אם באחורי הדף ההוא אם באיזה חל ק ממ נו ועם זה המ ני ין והזמן של היו ם והחדש  

 .57" והשנ ה וחת ימ ת הגבאי  המ מונה 
מריק ים א ת ה קופות ורושמים בפנקס יהם  מה ש נמ צ א   " : גם האי סוף של הקופו ת תועד

ת וההוצאות ל צרכים השונים נרשמו ותועדו כל ההכנסות  מההתר מות  השונו .58" שם

ואחר כך רשימ ה מפו רשת בדפוס בה מוזכר כל הנקב ץ ואופן חלוקתו או ": במרוכז

 . 59..."הוצאותיו 
והם  , בהשפעת הפורמליז ציהאלה היו דרכי התנהלות וארגון חדשים היה מודע שהרב כלפון 

הוא ראה בהם דבר חיוני . שכללו סדר וארגון, דרכי הניהול המודרניים של המשכילים

ובפרט בדורותינו האחרונים אשר נעש ה  ":  שלא ניתן בלעדיהם לנהל את הקהילה, וחובה
                                                 

 .סג, תורת משה 54
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כמעט לחוק אצל כל המ שכיל ים  נקי י הדעת לסדר החשבון בתכלית  הדקדוק המוב א  

אחרי שבזמן זה נע שה הדבר כמעט לחוק ודבר ידוע ... והמוצא עם הזכרת הז מן והמקום 

 . 60...."א ינו עושה כן אינו מן הישובומי ש. אצל הכול
כי הן גורמות לט ע נ ת   ,  באיסו ף הצדקהלהתנגד ות לדרכי הניהול החדשותמ ודע היה הוא 

כי הוא ראה בהוצאות א לה  , הרב כלפון דחה את דבריהם. ז כספים וזמןולבזבהמתנ גדים 

מוסדי כי הם יסוד ועיקר גדול בכל , ואין לחוש על ההוצאות בפרטים כאלה": הכרחיות

 כי ההש תדלות ומי שחושב כי הוצאות אלו איבוד ממון וזמן הנה  הוא כחושב. צדקה וחסד

תבוא האמת ות טפח על ותשלום שכירות לחנות  למשאו ומת נו איבוד ממון וזמן אשר בודאי 

 .61" .פניו

  :הוא הציע, לאנשים שה תנגדו לעבוד בדרכי הניהול החדשים
אם מצד שאינ ו  , אם מחסרון הז מן, מחסרון ידיעתומי שאין לו יכולת לעשות כן אם "... 

ראוי לו למש וך את עצמו ממ ינוי  זה  ולא יביא עצמו לידי ש ום לזו ת  , רוצה לטרוח וכיוצא

ומי שעושה כן . לאחרי שבזמן זה נעשה ה דבר כמעט לחוק ודבר ידוע אצל הכו, שפת יים

ם על עניינ ים כאלה  ה עיני ה פקוחות ג"ובפרט כי על הרוב הממשל ה  יר. אינו מן הישוב

ואם לאיו כמעט גורם , ומישראל' ובהיות לו כל דבר מדוקדק חשבונ ו בנקל יה י ה נק י מ ה

    62..."ו גם כי נקי הו א"שי חשבו עליו תועה ח' חילול ה
י חדל מהעי ס וק של   , או ל א  מעוניין,  הרב הציע כי אדם של א בקי א בדרכי ניהול אלו

זו הדרך המקובל ת וא ין לחרוג ,  וכי לדעתו,  כשרכדי למנוע חשד  בניהול כספ ים לא, ניהול

את העו ס קים בניהול כספים ל א   . ממנה ובגל ל  חוקי המדינה הדורשים הגינות בחשבונות אל ו

 . 'הוא מאשי ם בחילול ה, בדרכים אלו
 דרכים להציל מ מעגל ה עוני

 למרות  ערכה , ולא כ עזרה אופ ט ימאלי ת ל ענ ייםברירת מחדלבעיניו  כ  הצדקה נת פסה

 דעו תיו ביחס ל עזרה לנזק קים התבס סו על ה תפ יסה שהובא ה בגמרא ב דברי ריש .ולהגד

כ  " הוא הבין שצדקה לא מצ ליחה  בד.63..."גדול המ לווה יותר מן העושה צדקה": לקיש

 ל שקם א ת ה עני שלא יצ טרך יות ר  תול כן הדרך האידיאלי , להוציא  את  העני מ מעג ל העוני

במעג ל העבודה ולכן המליץ  הרב  על הקמ ת מו סד י שילובו "לעזרת הצי בור יהיה על ידי ע

י מים רב ים עלה   ":שיפעל במ קבי ל למו סד ה צדקה של וו עד הקהילה , 64להכשרה מ קצועי ת 

 אל הפועל  חברעיוני יסוד ותמיכה ל עניים ואביו נים ועם כי לא עלה ביד י להוציאו  מן הכו
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ן  מכשר לאי ז ה יחיד ים או יהי ה זמ, ל הוצי או לפועל' פ ראית י להציגו פ ה אולי יעזר ני ה"עכ

  .65..."להוציאו לפועל
שהעוני נגרם בעיקר מחוסר  הייתה , שעמדה מאחרי רעיון זה, ההנחה של הרב כלפון

הוא יצא ממע ג ל   , ואף יקבל ליווי עד לשילובו בעבודה, ולכן אם העני ירכוש מקצוע, מקצו ע

 ויעמוד ברשות ועני ודל להחז יק בידו עד אשר ילמוד: "העוני ולא יזדקק יותר לצדקה

 הקמת המוסד והחזקתו    .66..."וכן אם הוא מוכשר למסחר וכיוצא יחזי קו בידו... עצמו

 לה תפרנס  והצליח  ו במוסד זהו שלמד  ועל ידי החז ר כספי מ אנ שים ימומנו ע ל י די תרומות

לא בדרך .  מוסד אשר מטרתו להחזי ק ידי עני ואביוןדלייס:"... 67 שרכשומק צועזכות הב

אך מוסד זה מטר תו להש תדל  ללמד  ".... כומית י" כבר נוסד בשם ן י זה ענייכ, מתן וצדקה

שאות ה   ,  הלוואה אלא יח שב, גם שכר הלימוד לא י ינתן כצדקה 68..."מי שא ין לו מלאכה

ז כ ל מה ש הוציאו עליו "וירשמו המ מונים ע: " לאחר שיתח יל לעבוד  חזיר העני בתשלומים י

גם במימוש רעיון זה יידרש . 69..."פי  יכולתווישתדלו אחר כך לגבותם ממ נו לפרקים כ

הרב ראה דרך זו כיותר טובה  , אך למרות זא ת, 70או  מהלוו אות  מהקה ל , להס תייע בצדקה

אשרי אדם  ... ואופן צדקה זה היותר מובחר באופני הצדקה: "מת מיכה בעני על ידי צדקה

,  עם כללי  עבודה: בדרכי ניהול מודרניים, גם מוסד  זה ינוהל ע ל פי הצע תו . 71"המח זי ק בה

קיום ישיבות קבועות  ,  חלוק ת קבלות, תיעוד הפעי לות, בעלי תפקי דים מוגדרים שונים

ושאר חברים ישתדלו  , גבאי, סופר, מזכיר, נש יא) על זה(ז "והמ מונ ים ע":ותכנון עבודה

, ויהיו כללים באופני תהלוכות ה מוסד זה... להת קבץ פעם לשבוע לראות מה שצריך לזה

ויהי ה להם כ תבי קבל ה  . להם מ זכי ר קבועויהיה  , צוב עד כמה יוכלו ל עזורדרך משל לק

שנתנה  , על השקפת עולמו של הרב כלפוןאנו למדים עוד , מכל האמור לעיל .72..."לצורך זה

כמ ו   . עצמו אל א ית פ רנס בזכות, שלא  יצטרך להתבזות ולהז דקק לבריות, ערך לכבוד האדם

ע ם דפוסי  , שדגלה במוסדות מ אורגנים, מנה ל יתהכן ברעיונו זה התבטא ה שוב תפיסתו 

הרב .  עבודה בצוות ותוכניות עבודה מעודכנות , חלוקת  סמכויות  מו גדרת, תיעוד, עבודה

 . אך עדיין קיווה שרעיונו יתממש, כלפון לא ה צליח למ מש  את האידי אולוגיה של ו
 סיוע לחתני ם עניים

 למשפחה ענייה עלול למצ ו א   חתן . לחתנים ענייםבנוגעציע ההצעה ברוח דומה הוא  

ציע הרב ל א  הלכן ו, לצדקה מהציבורגם הוא להזדקק  ובני משפחתו דומה לסבסט א טועצמו 

ממע גל העונ י על ידי ו  תו אל א לפעול לה וציא א,העניח תן צרכי החתונה ל ללהס תפק בע זרה
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  חציכאשר, ל אדם יתרום סכום כסף קבוע לכול חתןז את על ידי שכ. יצירת תעסו קה לחתן

 יוקדש להקמ ת עסק ל חתן שיפרנס  בעזרתו מהסכום יופ רש להוצאות החתונה וחצי מהסכום

 :א ת בעיית העוני , ובכך לפתור לדעתו, את מש פחת ו החדשה
ם להת פרנס בו לעשות בהם איז ה עסק ה מכני ס   וית נום לחתן עצמו להיות לו לקרן קי"

אין ספק כי ,  המפרנסםובהיות כזאת אשר כול המתחת נים יה יה ל הם דבר. לו כדי פרנסתו

    73..."אחרי עבור איז ה שנ ים לא יישאר ב עיר איש עני

 
 היחס לתלמיד

גישתו הדוגלת בכבוד לפרט ולחירותו ולהימנע ות ככול האפשר מכפייה באה לידי ביטוי גם 

התוא מים א ת , הרב כלפון התייח ס  לצורך לא מץ דרכי חינוך. ביחסו של  הרב לתלמי ד

בדורנו זה אשר רוח כל בשר שואפת אל החירות ושונאת תכלי ת  ובפרט " :התקו פה בדורו

  ..74..."שנא ה אל ה שעבוד
הרב היה מודע להלך הרוח של תק ופתו שהערי ך את ערך החופש והבחירה החופשית ודחה 

אלא   ,  לא צריך להיות מושת ת על  כוחניות ודיכויהילדחינו ך גם , לדעתולפיכך ,  את הכפייה

 :א אי שי ת והסבריםצריך להיות מושת ת על  דוגמ
וגם יבינ יהו ויסביר לו כראוי איך ראוי ... ימעיט האב מלדבר דברים בטלים לפנ י הבן "...  

בה וחן יותר טוב יואם אפשר בדברי ח... אין ספק כי זה מועיל יותר מכל המכות, להיו ת

  75..."ל לפי מזג ו של הבן ישקול הרב או האב איך ובמה להת נ הג עמוואך הכ, ונכון
אך להימנע ככל האפשר ,  תלמיד שסרח יש לגעור בוולכן, ס צריך להיות סבלניהיח

לא יעשו בהם שום , אבל אם יורגלו בהכאות, כדי שיהיו עושים בהם רושם:" להכותו מ

אל א י ש לבחור ,  אין שלילה  מוחל טת ל מ כות.76"וגם ההורים לב סוף יהיו מ צטערים, רושם

, י אם ישתמש ו במכות כשיטת עניש ה קבועהכ,  חינוך רק במקרים קיצונייםאמצעיבהם כ

 . וההו רים לא יצליחו בחינוך, אז תפו ג השפעתם

 

 כלפון לציונות ' יחסו של ר
 78"עטר ת ציון" השתתף בייסוד התנוע ה הציונית 77רב כלפון יחד עם רבנים נוספים 

ולכך שמניעיה   , 79למרות מודעותו לחילוניו תה של הת נועה הציונית העולמי ת , רבה'בג

 . ונותיה היו בעיקר לאומיים ול א   דתייםורעי
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ל עי תונים ציוני ים חילוניים ואף לס פרים של  ,  הרב כלפון נחשף כמו רבנים נוספים

חש יפה זו הביא ה ". התורן" ו83'העולם, '82'הארץ' שנהג לעיין בעי תוני 81הרב העיד: 80ציוניים

בחיוב עם ולמרו ת  זאת ה תי יחס אלי ה  , למודעותו  לחילוניותה  של התנו עה הציוני ת

 .  הסתיי גויות  מסוי מות
,  סביבתהרבה ו' ציונית  בגפעי לות , הפצת רעיון התחייה הל אומי תהיו  הת נועהפקידית

  .84שכללה איס וף תרומות לארץ ישרא ל ולתנועה ה ציונית ולימ וד השפה העברית
הקלה על ה תנועה   , תמיכתו הנ להבת של הרב כלפון לתנועה הציו נית ולמפ על ה החינוכי

,   על  המפעל החינוכי החדשני שלה להתקבל ולהש תרש בקרב הקהילה השמרניתהציונית ו

, רבה בנוסף להיותה מר כז תורני' וסייעה ל הפוך את ג, שברובה הייתה נתונה ל מרות הרבנים

 . דתי-גם למרכז ציוני
  הג אול ה תהליך למימוש  רצון האל את גשימה  כמת נועה הציונית הרב כלפון התייחס ל

 מר ות מעורבו ת האל בכל התהליך  ל,בדרך הטבעג אולה ת תר חש ה, לדעתו.  בהיסטוריה

והע לייה לארץ ו יישובה ייעשו באופ ן  , לניסיםלה מתין  ול כן יש להשת דל למענה ו לא , הגאול ה

 .רציונאלי ומ חושב
ניתן ללמ וד זאת מתי אורו של . בין שירי הקודשכבוד התקוו ה תפסה מק ום אין פלא שש ירת 

אח רי זה שרו הקה ל קדוש שיר  : "85ן בנושא הציונותבו דרש הרב כלפו, סופו של כנס

  .86..."ועוד קראנו נשמ ת כל חי. ...  עד סוף ההל ל' הת קווה ואחר כך קראנו מן המיצר וג
שנהגו אף לחגוג לו , 87חוזה המדינה בנימין תיאו דור הרצליחס חיובי זה התבטא ג ם כלפי 

 : ל הרצלהרב כלפון קרא לשתף  פעולה עם רעיונותיו ש. 88ימי הולדת 
 אשר עמד על ,ש מו" בנימ ין תיאודור הרצל"זך  ה שכל וחד ה רעיון , איש רם  ה מעלה"

 ... האומה דרכי וחוקי העמים והכיר כי לפי חוקי המדינות אין להשבי ת ולבטל כללות

,  המציא רעיון נכבד להיות כל איש הבא להסתו פף בצל החברה הציוני ת ובשם ציוני י קרא 
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ישראלי ל תת אל פי ת ודות לו ברוך הוא על    וראוי לכל איש ... ורבע פרנקיה יה מ של ם 

 .89..."הגאולה וה תשועה
בוא שסייע רבות ברעיונותיו ובמעשיו ל קי דום חכם כאיש  הרב כלפון תיאר א ת  הרצל 

 . הגאול ה ולה חזיר עטרה ליושנה
  יחסו לציוני ים החילוניים

א ך עם  , ביקר אותם, הרב כלפון שהתייחס  ל ציוניים החילוניים לאו רך כתביו השונים

ש ל  עיסוק   ה,לדעת  הרב כלפון. גאו לת הע םתרומת ם לה ביע את הוק רתו להם על  זאת הוא

אף שהם יהודים , ייכותם לעם ישראלתשה מח זק את ,ותציונבהחילוניים הפעילים 

בפעילים .  ומעיד על  אהבתם ל ע ם היהודי ועל רצונם להבדילו מ כל העמים,  מתבול לים

שלוח י  " :שלוחי ההשגחה העליונה להגש מת גא ולת ישראל  פחות מלאהציוניים הוא רואה 

עצם הישיבה בארץ  . 90" ... ה עתידהגאולתנוהה שגחה  ה עליונה ל פנו ת דרך ולסול מסי לה א ל 

  .91" הדר בארץ ישראל דומה כמי  שיש לו אלוה " : דומה ל קבלת הא לו קותם אלהשל יהודי
למרות  הבעת  , חילונים ביקורתלא  נמנע גם מ ל העביר על הציונים ה, הרב כלפון כאמור

חלק על ה ציוני ם המת מ קדים בלאומיו ת ישר א ל    הרב. דברי התמיכה ודברי הסנגוריה ע ליהם

  .92במובן הדתי עם היהודי מש מעות ש ל ה ללא התייחסו ת ל,בלבד
, למרות הב יקורת שלו נ גדם, הרב לא הת ייאש מ מצב ם הרוחני של פעילי ה תנ ועה הציונית 

גם  גאולה   אלא , במישור הפיזיגאו לה  רק ל א  תכלולגשמ ת הציונ ות משוכנע שהכי  הוא היה 

הנ ה   " :תורה לערכי ה שסרו מ דרך היהדות,   של היהודיםבשיבהשתתב טא , במישור הרוחני

  ו ותקוותינ ... הרעה מקרוב רבים מאחי נו נתעוררו מתרדמת א יוולתם זו ושבו מדרכם

לב אבות על בנים ולב בנים על  ב ישי,שיבת ציון ונידחי ישראל  יכנס' תעודדנו כי בשוב ה

ובפרט בקיבוץ  ... יצא לאורה וישיב ל ב אבות על בנים... המ תחדש  "הרגש הציוני ... אבותם

  .93" ...דחי י שרא ל אל הארץינ
יעוררו בציונים , ע צם הרגש ה ציוני וקיבוץ  הגלויות  לא רץ: הסיבה שתב יא לחזרתם  בתשובה

 . מ קורות היהדותהחילוניים את הרגש ה יהודי ויחזירו אותם ל

 

 היחס למ תנ גדי הציונות 
. 94דחה את דעתם , שהיה מודע לזרמים בקרב היהודים שהתנגדו לציונות ,הרב כלפון 

 מעוניין לתקוף אותם באופ ן  שלא היה יתכן .בדבריו אין התייחסו ת ישירה לזהות המתנ גדים

... הארץוא ין לנו רק  להת אחד ולהת אגד בבנין וישוב :"להימנע  ממ חלוק תכדי , ישיר
                                                 

 .מח,, זכות משה 89
 .קצט, כמו כן עיין שם. קפב, תורת משה 90
 שיג, תורה וחיים 91
 .שסה, תורה וחיים 92
 .רסז, תורת משה 93
 .קעה, תורת משה 94



 ש יש  להתרח ק  ...ולהתרחק  מכל צד ניג וד ומחלוקת בין עם אחינו בין עם שאר השכ נים

וכל מי ... לבלתי  הת נ גד לאחינו  גדולי ישרא ל המ שתדל ים בישוב ארצנו והטבת מצבה

וחשב להכות בפטיש לנקוב  ... שמ תנגד לה ם במטרותיהם אינו אלא כמי שנוסע בספינה

   . 95... "מונע טובה כללית... בישוב ארצנוכל המת נק ש ואינו עוזר ... נקב
,  אל א  כמי שעלול להזיק לעם  ישראל, ם סייעו לא רק כמי שאינוהמתנ גדים לציונות נתפ ס

אך עלולים במעשיהם להטביע א ת  האונייה  , כאותם שנוקבים חור בחדרם הפרטי באונייה

 .  כולה
לעומת  יחסו  , נייםלמ רות מאפיי ניה החילו, יחסו החיובי והאוהד לתנועה הציונות

שנתפ סו  , ח שאבה א ת מ קורותיה מ מקורות  לא  יהודיים"נבע מכ ך שכי, ח"השלילי לכי 

לעו מת הציונות  שנתפסה כתולדה והמ שך טבעי לאהבת ארץ   , כמאיימים  על מסור ת האבות

 . ישראל ולש פה העברית הקיימ ת מד ורי דורות

 

   :החשש מפני  השפעות זרות של הציונות
חש ש מהשפ עות זרות של  הציונות  ע ל    ואה, למפ על הציו ניהרב כלפון   חשיבות שהעני קעם ה

, רבה תותר רק עם השג חה דתית'ציונית בג פעילות  כי קיום כל, ולכן התנה, בני קהילתו 

הח ברה אשר אינ ה תחת השגח ת  ":96בדומה לקריטריונים שנהג לגבי כל פעילות אחרת 

על כל דבר המביא ליד י   ... כל ערךאין אנו נותנ ים לה , תלמ יד חכם ירא אלוקי ם וסר מרע

כמו ריקודים ותלבושת זר ה  , ועל כל מי שמפ יץ רעיונות של שווא בלומדים אצלו, ערווה

  .97..."וביטול תורה
לבוש לא צנוע ואף זמן מבוזבז , הכללה ריקודים מעורבים, נראה כי דובר בפעילות ציונות

פעילוי ות בעלות  כו נת פסני ת אחרתאו כל פעילות ציו, לימוד העברית. הנחשב כביטול תורה

 . ת ל רוח היהדותומנוגדאך לא כשהן ,  חשובערך

 

 החזון על המדינה שבדרך
הצ יע תוכנית מפורט ת  הוא , הרב חזה את אופי מדי נת היהודים על כל מאפ ייניה בפרטנות

ליישוב הארץ מ תחו מי חיים שונים ציע הצעות הבה , למימו ש חזונו על אופי המדינה

, הצביון הדתי של המדינה ואופייה הכלכלי,   כמו סוג השלטון: בהי כות החייםולטיפוח א

, סיוע לק ל יטה הראשו נה בארץ, דרכי תחבורה לישראל,  מדידת אד מות ותכנון  חלוקתם

                                                 
 .קעה, תורת משה95
 .על מידת קיום תנאי זה אעסוק בהמשך 96
 .קכב, ג"ח, שואל ונשאל, הכהן כלפון 97



אמצע י   ,  בתי ספר, בתי זקנים,  שירותי בריאות, הקמ ת א גודות שיסייעו  במציאת  ע בודה

 . לוגי ה ושיטות א רגון מודרניותבכל התכנון הוא שילב טכנו. 98תקשורת  וע וד
אך מצד שני ביקש לשמור  על צביונה , לרב היה חשוב שהמדינה תתבס ס  על עקרונו ת החופש

ת וך ניסיון , שקיים ביניהם מתח, הרב ניסה לבסס את חזונו על  שני ערכים אילו. היהודי

 .  מ פג יעה בשניהםעלהימנ

 
  בעקבות התנועה הציוניתהנצני מודרניזצי

זכתה פעילות התנועה , רבה'בפעילות הציונות בג, תמיכתו האקטיבית של הרב כלפון בעקבות 

רבה וזו הביאה עימה את ניצני המודרניזציה למקום 'באהדת החברה המסורתית והשמרנית בג

שהפקיעה את הבלעדיות , "דבר עברית "והובילה לשינוי בקהילה בדמות מערכת חינוך מהפכנית

הוא תמך בפעילות , כלפון ללימודי חול' התנגדותו העזה של רלצד . של החינוך המסורתי

חברת . 99"עטרת ציון"שהייתה חברת בת של התנועה הציונית " דבר עברית"החינוכית של חברת 

החברה ייסדה . 100ותפקידה המוצהר היה הפצת השפה העברית, 1943הוקמה בשנת " דבר עברית"

 ההפסקה מלימודי הקודש בצהרים ולאחר בו למדו נערים עברית בשעות, בית ספר לעברית

 . תפילת ערבית
סייע ה  והביאה לשינויים  " דבר עברית"כלפון במערכת הלי מוד של חברת ' תמיכתו של  ר

הכנסת בח ארה -חדר י הלימוד ה מסורתיים  בבתי. מהפכניים  במערכת ה חינוך של ק הילתו

ת מס גרת חינוכית של  הכבירה חדלו להיות המס גרת החינוכית הבלעדית בשכונה זו עם הקמ 

 ". דבר עברית"
,  מע בר ללימוד עברית, שינוי מהותי  נוסף במערכת החינוך התבט א בלימוד תכנים חדשים

 . בשיטות לימוד חדשות ועוד, שינוי בסגל המו רים, גיאו גרפיה, כמו לימודי חשבון
היה תקדים ומ הפכה וזה , 1948102- החל  ב101בנות לימוד במסגר ת זו החלו לשלב 

והיווה מימוש השאיפה של  הרב כלפון לשילוב הנשים במפעל של תחיית , רבה'בגי ת משמ עות

לא יא פשר א ת   , רבה'כפי שהיה נהוג בג, לדעת הרב לימוד הזכרים בלבד . 103השפה העברית 

הלימוד  צריך לכלול גם את , ולכן לדעתו, החייאת ה שפה לשימו ש יום יומי כפי שרצה

 . הנקבות

                                                 
 .46-32, 22-18, זכות משה. לט-לח. רכט-רכח, תורה וחיים 98
שהוקם בחארה הצגירה  , "הנוער העובד"כמו ארגון , ות נוער ציונות נוספות פעלו אף הן להפצת השפה העברית תנוע99
 . 1945-ב

, 1990,  המכון ליהדות בת זמננו: באר שבע, 1956-1881 ,רבה בעידן של תמורות'החינוך היהודי בג,   מסינג יהודה100
 .243' עמ, א.עבודת מ

בהעדר אישה מקומית שתשמש כמורה נדחה . ת בהוראה נפרדת מהבנים על ידי מורההרבנים התנו את לימוד הבנו 101
 . רבה'הדבר עד שהובאה מורה מחוץ לג

המאמר עוסק בנזקי  הבורות של הנשים הפוגע בהן  (ט "חשוון תש', חוברת ב', שנה ב, על פי כתב העת הירח 102
המכון ליהדות בת : באר שבע, 1956-1881 ,דן של תמורותרבה בעי'החינוך היהודי בג,  מסינג יהודהעל פי  ). ובמשפחתן

 .1947-מסגרת חינוכית לבנות החלה ב , 262' עמ. א.עבודת מ, 1990,  זמננו
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 .21, משה



 בקרב בני קהילה 104חבריה' להגדלת מסלהצלחת התנוע ה ותמיכתו היי תה אחד הגורמים 

אך נזקקו  , 106אומנם לא השתייכ ו להנהגה הדתית , 105  מנהיגי החברה.המסורתי ת  והשמרנית

שה יו כפופים , כדי להשיג שיתוף פעול ה של בני הקהילה, לתמיכ תה בעיקר בחארה הכבירה

 . למרות הרבנים
. 107 והיו שראו בהם פגיעה  בלימוד התורה,לא כל הרבנים התלהבו  מפעולו תיה ,   עם זאת 

ניתן ללמ וד זאת , כלפון וחשיבותה לקיום החברה' על התנגדו ת  לחברה ועל התמיכה של ר

י ש לציי ן בשמחה את העידוד שאנו מקבל ים כל הזמן  מהרבנות  :"מדברי מייסדי התנוע ה

'עמ, ח"י  ניסן תש-כסלו" שפתנו("למרות כל המתנכ ל ים והמכשולים שעמדו בדרכנו (...) 

לולא הגנ תו כלפי כל ה מת נגדים  "  : ובהמ שך הם מת ייחסים  ל תמיכת הרב  כלפון..." )4

 108)."8' עמ, שם(...)" (להזי ז  אצבע ) יכלה הח ברה( ל א םלמי ני ה
יתכן מתוך כבוד לעמדת ו   , לא יצא בגלוי נגד פעולו ת התנועה, אף רב מהרבנים המתנג דים

 . יג הדתי המ וביל שהיה המנה , התומכת וה נלהבת של הרב כלפון
הרב כלפון היה מודע לבעיות ההלכתיות בפעילויות הציוניות שעוררו את התנגדות 

אך הוא חשב שניתן למנוע אותם על ידי השגחת תלמיד חכם על הפעילות של כל , הרבנים

 .כולל על לימוד העברית, ארגון ציוני

 

  סיכום
 : דיםראינו כי לרב כלפון יש שני צדדים שלכאורה הם מנוג

שיצא באומץ ובלא חשש נגד כל ניסיון שאיים על , מצד אחד יש לרב כלפון תדמית של רב שמרן

ומצד שני ראינו פן שונה לגמרי של אדם שלא חשש מטכנולוגיות , הצביון הדתי של בני קהילתו

הרב לא שלל עקרונית את . ואף אימץ אותם בחום בתחומים שונים, ומתפיסות עולם חדשות

ים  שפרוכמ  והשוויון את החופשים  כמקדמשאותם תפס, הטכנולוגיה והמודרניזציה, ההשכלה

אלא ביקש לשמור על הזהות הדתית הייחודית מכל השפעה של תרבות , חיי האנושותאת 

  נדחה על ידיו-ולכן כל חשש מפני חדירה של תרבות זרה, ניתחילו
 ידיו לעומת דחיי תו את   התקבל ה על, ק בלת הציונות שמניעה לא היו דתיים: לדוגמ א

א לא ב גלל שהי א  שאבה א ת  , ח לא נדחתה  בגלל בשורת הקד מה  שהביאה עי מה"כי. ח"כי

,   הציונות  לעומתה. שנתפ סו כמאיימים על מסורת האב ות, מקורותיה  ממ קורות לא יהודיים
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, נתפס ה כתולדה והמשך טבעי לאהבת ארץ ישראל ולשפה  העברית הקיימ ת מדורי דורות

 . באהדהולכן התקבל ה 

 
 


