שמרוה לוחמה
קווים למכהיגותם החברתית  -דתית של חכמי חלב בעת החדשה

צבי זוהר

העיר חלב שוכנת בצפון סוריה  ,בערך על קו הרוחב המפריד בין מרחב דוברי הערבית
למרחב דוברי התורכית  ,על צומת דרכי שיירות וסחר בין חוף הים התיכון למזרח
הסהר הפורה  ,ובין סוריה שמדרומה לחצי  -האי האנאטולי שמצפונה  .עקב כך זימנה

,

חלב תמיד אפשרויות קוסמות למסחר  ,אשר היווה עיסוק עיקרי של יהודיה  .פתיחת
תעלת סואץ בשנת

, 1869

שחוללה תמורות מעמיקות בנתיבי הסחר העולמיים

והאזוריים  ,פגעה במעמדה הכלכלי של חלב  ,ומעמד זה התערער עוד יותר עקב

העשרים .

התוויית קו גבול בינלאומי בין סוריה לתורכיה ולעיראק  ,בראשית שנות

.

תמורות אלו  ,לצד תמורות נוספות  ,עודדו את ההגירה מחלב לארצות חצן עם זאת ,
שמר הלק גדול מיהודי העיר על רמת חיים נאותה ואף למעלה מזה  ,במשך כל

התקופה שתידון להלן  .באמצע המאה הי " ט מנו יהודי חלב מעל

5 , 000

נפש וערב

מלחמת  -העולם הראשונה  -הגיעו לשיא של מעל  , 1 % , 000אך מספרם שב וירד לכ -
6 , 000

בעת מלחמת  -העולם השנייה  ,עקב ההגירה הניכרת

ממנה .

עוד בימי  -הביניים נודעה חלב בחכמיה  ,שזכו להערכה מצד הרמב " ם ולשבחים
רבים מצד אלחריזי  .החכמים האוטוכטוניים זכו לתחרות רצינית עם בוא חכמים
מגולי ספרד למקום במאה הט " ז  ,אך לימים נוצרו הבנה ושיתוף פעולה בין כל חכמי

העיר  ,שראו עצמם ( ונתפסו על  -ידי בני
מקומית

קהילתם )

כהמשך נאות למסורת תורנית

מפוארת .

בפרק הזמן הנדון במאמר זה  ,משלהי שנות השישים של המאה

ה 19 -

עד אמצע

שנות הארבעים של המאה העשרים  ,עברו על סוריה תהפוכות ניכרות מבחינה

מדינית  ,משפטית  ,חברתית וכלכלית  .לא אדון במאמר זה בשינויים אלו לגופם  ,אלא
אציג ואאפיין את דרכם של חכמי הקהילה בהתמודדות עם אתגרי

התמורה .

התזה במאמר זה היא  ,שבפרק הזמן הנדון פעלו חכמי חלב כקבוצה חברתית -

פוליטית מלוכדת בעלת תודעה עצמית  ,ומטרתם העקרונית היתה שימור דפוסי
החיים המסורתיים  -דתיים בקהילתם  .הם ראו את הבטחת סמכותם המעשית בעיצוב
נורמות החיים בקהילה אמצעי חיוני להשגת מטרתם  ,כאשר המוסד המסמל ומשליט

סמכות זאת הוא בית  -הדין הרבני של הקהילה  .במסגרת מדיניותם זו גילו חכמי חלב
התנגדות יזומה ונמרצת לכל תמורה  ,אשר בה  ,או בהשלכותיה האפשריות  ,היה טמון
57
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להערכתם איום פוטנציאלי על דמות קהילתם כחברה דתית  -מסורתית  .בד בבד  ,הם
ניהלו מאבק עקבי לשמירת עוצמתם

הקבוצתית .

בשלב זה אין ביכולתי לכתוב היסטוריה רציפה של המעמד הרבני בחלב  .עם זאת
נראה לי  ,שחומר הראיות העומד לרשותנו מאפשר לבסס את התזה האמורה במידה

משכנעת .

המתודה שאותה אנקוט היא אפוא הצגה תיחוח של שורת אירועים

שהתרחשו בחלב במשך השנים הנזכרות  ,ובצירופם הם מאפשרים לאפיין את דרכם
של חכמי

א.

חלב .

שייפה

הפירוש לתורה מאה הרב בו אמוגג

המקרה הראשון שאתייחס אליו אירע בשלהי שנות השישים של המאה הי " ט ,
ועניינו :

תגובת חכמי חלב לספרו של אליהו בן אמוזג ' אם למקרא ' ( ליבורנו

תרכ " ב  -תרכ " ה ) ,

שהוא פירוש לתורה  .פירוש זה אופיין בשתי מגמות בולטות  .האחת

 חתירה לביאור המשמעות של התורה תוך הסתייעות בממצאי המחקר המודרניבפילולוגיה  ,בארכיאולוגיה  ,בהיסטוריה ועוד  .השנייה  -הגנה על עמדות יהודיות
מסורתיות בדבר אמיתות התורה והמסורת  ,כנגד ביקורות והתקפות מצד מבקרי

המקרא ודומיהם  .אתרי שעיינו בפירושו של בל אמוזג הגיעו חכמי חלב למסקנה  ,כי

ומסוכנת .

משתקפת בו גישה שגויה

ביקורתם התרכזה בשני עניינים עקרוניים

:

ראשית  -סברת המחבר כי לחוכמות החיצוניות יש ערך כלשהו לקידום הבנת

התורה .

שנית  -הקביעות  ,במקומות שונים בפירוש  ,כי לאמונות ולהתנהגויות

שונות המצויות במקרא היו מקבילות או דומות בעולם העתיק  .את ביקורתם ניסחו
חכמי חלב בהרחבה במעין כתב  -האשמה שחיברו נגד

המחבר .

עד כאן לא חרגה תגובתם של חכמי חלב מן הסביר והמקובל בעולם הרבני  .אולם

הם לא הסתפקו בכך  .שכן

:

ב " אם

' ויהי כי הגיע הספר הזה לארם צובה  ,ויקראו

למקרא " והריחו בו ביראת ה ' אשר עליהם  ,כי לא לאמונה חובר הספר הזה  -ובאש
קנאתם שרפו אותו על תורת ה ' הנדפס

תו יחד

! '.י

~
בתורה או בפירושיה  ,כפי שפסק הרמב " ם
ככלל  ,חל איסור חמור לפגוע פיסית
' כתבי הקודש כולן ופירושיהן וביאוריהן  -אסור לשורפם

או לאבדם ביד ' .

2

:

לכלל

זה יש חריג אחד בלבד  :תורה שנכתבה בידי ' מין '  ,המתחזה ליהודי מאמין בשעה

שהוא דוגל בעמדות דתיות מסולפות ושקריות  .ספר  -תורה כזה דומה בצורתו בכל
לספר  -תורה תקין  ,אך אין הוא נחשב קדוש כלל  ,ואף מצווה להשמידו  ,כדי לבער את

פירוט ההפניות -
1

בסוף

' כבוד הלבנון '  ,עמ '
2

המאמר .

תיאור המעשה בידי יחיאל בריל

:

הלבנון  ,שנה ח

( , ) 1871 / 2

 . 1ההדגשות שלי .

משנה תורה  ,הלכות יסודי התורה  ,פרק ו הלכה

ח.

גיליון

14

(  , ) 13 . 12 . 1871במוסף

ן

למנהיגותנו של חכמי חלב בעת החדשה

המינות מקרב ישראל ולהשיב את יחסי הקירבה שבין העם

לאלוהיו .

3

59

החלטתם של

רבני חלב לשרוף כליל את עותקי ספר הפירוש של בן אמוזג שנדפס לצד הטקסט של
התורה היתה פעולה סמלית עזה  ,שבאמצעותה הם ביטאו את דעתם לאיזו קטגוריה
יש לשייך את בן

אמוזג .

חכמי חלב לא הסתפקו גם בכך ופנו לרבני קהילות אחרות באימפריה העות ' מאנית

בדרישה לנקוט עמדה דומה  .חכמי דמשק נעתרו לפנייה ושרפו אף הם את עותקי ' אם
למקרא ' שבידם  .לעומת זאת הרב חיים פאלאג ' י מאיזמיר  ,גדול חכמי אסיה הקטנה

במאה הי " ט  ,נקט עמדה הפוכה  :לא זאת בלבד שסירב להצטרף למגמת חכמי חלב ,

אלא כתב לבן אמוזג מכתב עידוד אישי  .חכמי ירושלים אימצו קו הססני
תמכו ברבני חלב  ,אך גם נמנעו מלגנותם ולהכשיר פומבית את גישות בן

:

הם לא

אמוזג .

4

כדי להצדיק פומבית את דרכו ולזכות בתמיכת חכמי ירושלים חיבר בן אמוזג
איגרת התנצלות בשם ' צרי הגלעד '  ,שנתפרסמה בהמשכים

ב ' הלבנון ' .

5

ככל הנראה

חשו עצמם חכמי ירושלים נפגעים ממה שהשתמע מדברי ' הלבנון '  ,כי הימנעותם
מתמיכה בבן אמוזג נבעה מאהדה נסתרת לפעולת חכמי

חלב .

באותו זמן כיהן

כראשון לציון הרב חיים דוד חזן  .נכדו  ,ר ' אליהו חזן  ,שגדל בירושלים והיה מקורב
אל סבו  ,הוכיח בשנת תרל " ג את בן אמוזג על יחסו לחכמי ירושלים  ,בכותבו כי אכן
בן אמוזג בטיעוניו באיגרת ההתנצלות שלו התבטא כלפי החולקים עליו בטוב טעם

ובמתינות  ' ,שכל דרכיו דרכי נעם בכבוד ולא בביזוי '  .אולם נותרה שאלה כואבת
מדוע קרא שם האגרת ' התנצלות לחכמי ירושלים '
צובא ]

יסוב מלתו

בצדק יבין הקורא התנצלותו

!

?

:

ואך נגד חכמי אר " ץ [ ארם

[. . .

]

כי יד חכמי ירושלים

היתה במעל ההוא  ,ח " ו [ חס וחלילה ]  ,או לפחות ברצונם וידיעתם

!

וכאשר

אדוני בא לידי כעס נגד אלה שמרו ועצבו את רוחו בתתם לשמצה את ספרו ,
הביא לכלל טעות את קהל הקוראים לתת את גאוני ירושלים לאשמים בדבר

[.

 ] . .אף כי עיניו [ של בן אמוזג] ראה את נועם מדברותם בכתבם אליו מאהבה

מסותרת  ,גם הראו לדעת כי רע המעשה

3

נאמר בבבלי שבת קטז ע " א

שאני אשרוף אותם [ . . .

]

:

' אמר רבי טרפון

אמר רבי ישמעאל

:

:

אשר נעשה על ספרו בעיירות הידועות .
אקפח את בני  ,שאם יבואו [ ספרי מינים ] לידי

קל וחומר

!

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו

אמרה תורה " שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים " [ פרשת סוטה  ,במד ' ה  :כא  -בג ]  ,הללו

[ המינים ] שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים  -על אחת כמה
ועליהם אמר דוד [ תהל ' קלט  :כא  -כב]

שנאה שנאתים  ,לאויבים היו
4

" הלא משנאיך ה ' אשנא ובתקוממיך אתקוטט  ,תכלית

לי " ' .

עמדת חכמי דמשק וחכמי ירושלים  -הלבנון ( ראה הערה

גיליון מג  ,עמ '
5

:

ראה

:

,1

וכמה .

.)1

עמדת ר " ח פאלאג ' י  -שם ,

בהערה .

הלבנון תרל " א  ,במוסף ' כבוד הלבנון '  ,מספרים יד  ,טו  ,טז  ,יז  ,יח  ,יט  ,כ  ,כג  ,כד  ,לב  ,לו ,

מב  ,מג  .יצויין  ,ש ' איגרת התנצלות ' הינו מונח ימי  -ביניימי מובהק  ,שמשמעו כתב הגנה שניסח
מחבר שדעותיו או כתביו הותקפו בחריפות  .אינני נכנס כאן לדיון מפורט יותר בפרשת חכמי
חלב

ו ' אם למקרא '  ,כיון שד " ר ירון הראל מסר

לי שהוא דן בה בפירוט רב במאמר העומד

להתפרסם  .לצערי לא נתאפשר לי לעיין במאמר .

60
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לכן אל ירע בעיני אדוני לתת את אהוביו גדולי עיה " ק [ עיר הקודש ] בתוך
[ ]. . .
וקנאה .

היה ראוי התנצלותו נגד המאשימים  ,ולא נגד

משנאיו מקנאיו ומתנגדיו

המנוקים מאשמה ושנאה

6

תשובת בן אמוזג היתה  ,שיחסיו כלפי חכמי ירושלים היו מעולם יחסי כבוד הדדי  ,וכי
עורך ' הלבנון ' הוא שהעניק לאיגרת ההתנצלות את כותר המשנה

' לחכמי ירושלים ' .

7

הרב אליהו חזן  ,ברצותו להגן על הדימוי של חכמי ירושלים  ,הדגיש את הפער בין
גישתם לגישת הכמי חלב  ,כאשר את האחרונים הוא

משנאים  ,מקנאים

מגדיר :

ומתנגדים  ,ואת המעשה שעשו לספר ' אם למקרא '  -בכינויים

:

מעל ,

שמצה .

לענייננו  ,דרכם של חכמי חלב בפרשת ' אם למקרא '  ,מאפייניה הבולטים הם

( :א )

עמדה השוללת חידוש בתחום המסורת  ( .ב ) תביעה להבחנה ברורה וחדה בין ' קודש '

ל ' תול '  ,בין תחום ' יהודי ' לתחום ' נוכרי '  ( .ג) ייזום מעשים תקיפים כדי לשמר את
קהילת חלב מפני חדירת עמדות שיש בהן משום חידוש ו  /או העדר הבתנה נאותה בין

ה ' יהודי ' ל ' הנוכרי '  ( .ד) ניסיון יזום להביא חכמים בקהילות אחרות לנקוט צעדים
תקיפים

דומים .

(ה)

נכונות להמשיך בדרכם גם כאשר רבנים חשובים בקהילות

מרכזיות אחרות שוללים

אותה .

חלק ניכר מסממנים אלו מאפיין גם את תגובתם בעניין הבא

שבדיוננו .

ב .תגובה חממי חלב לשחיקה האזרחיה  -חילונית העופ ' מאנית
בעקבות ח ' ט  -י שריף גולחאנה

( ) 1839

יזמה הממשלה העות ' מאנית חקיקה חילונית

נרחבת  ,ובהדרגה אירגנה מחדש את מערכות בתי  -המשפט שבאימפריה  ,כך שניתנו

יתר סמכויות לערכאות חילוניות  ,על חשבון סמכויות השיפוט של בתי  -הדין הדתיים

לסוגיהם .

דוגמה חשובה של החקיקה החדשה היא חוק רישום המקרקעין ( ' חוק

הטאבו ' ) שנחקק בשנת
נכסים בבעלות פרטית

1858

לגבי אדמות ממלכתיות

מלאה ( אדמות מלס ) .

( מירי ) ,

והוחל

ב 1874 -

גם על

בין השאר קבע החוק  ,כי כל עסקת נדל " ן

חייבת ברישום במשרדי רישום המקרקעין ( משרדי

הטאבו) .

בעת הרישום  ,יגבה

האוצר את המיסים והעמלות המגיעים לו  .עוד השתמע מן החוק  ,כי עסקת נדל " ן
אשר לא תרשם בטאבו לא תוכר כתקפה

על  -ידי מוסדות המשפט העות ' מאניים .

8

במשפט העברי קיים כלל ' דינא דמלכותא דינא '  ,שעל פיו מכירה ההלכה בתוקף
של תחיקה ממלכתית

לא  -יהודית .

9

אין כלל זה חל באופן מוחלט

6

זכרון

ירושלים  ,המבוא  ,עמ ' . 8

7

ראה :

זכרון ירושלים  ,המבוא  ,עמ '

8

על רפורמות אלו בתחום המשפט ראה

;

ההלכה לא תכיר ,

. 7 -6
ביתר הרחבה  :זוהר  ,הלכה  ,עמ '

, 158 - 154

והמקורות

המובאים שם  ,כן עמ ' . 161 - 160
9

או  ,לחלופין

:

שעל  -פיו מעניקה ההלכה תוקף הלכתי לתחיקה ממלכתית לא  -יהודית  .ישנם

הבדלים חשובים בין ניסוחים אלו  ,אך אין עניינם לכאן .

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

ן

6%

למשל  ,בתחיקה ממלכתית המגדירה אלו מלאכות אסורות בשבת  .בימי -הביניים
ובעת החדשה היו חילוקי דעות בין חכמי ההלכה בדבר הקף התחולה של כלל זה
בתחום המשפט האזרחי  ,אולם בין החכמים הוסכם ללא עוררין  ,כי דיני המקרקעין
הם בסמכות המלכות  .ואכן  ,כך פסק הרב יצחק משה אבואלעפיא  ,רבה הראשי של
דמשק

:

כיון שבזמן הזה כן יסד המלך להנאתו ולתועלתו על כל מין קרקע  ,שלא יזכה
בה הקונה או המקבל מתנה עד שיעבירהו בעליו משמו לשמם בפנקס
האימלאק והטאבו  .ופסל כל מין שטר זולת הטאבו הנזכר  ,כידוע  .אם כן -

דבר המלך אין להשיב  ,ודינא דמלכותא דינא  .ואין עוד בזמן הזה שום

.

הפרש בין דין לדין כלל 0י
עמדה דומה או זהה נקטו כלפי המעמד ההלכתי של חוק הטאבו  ,גדולי החכמים

בירושלים  ,בחברון  ,בצפת  ,באיזמיר ובבגדאד  .אולם חכמי חלב שללו מכל וכל את
ההכרה ההלכתית בטאבו  ,כפי שכתב לדמשק הרב יצחק הררי מחלב

[. . .

]

:

לא פשטה הלכה זו בארם צובא יע " א  .כי רבים קונים בשטר לבד  ,ושטרי

מתנות שו " א [ שכירות

ואפותיקי ] ,

אף על פי שלא נכתבו בטאבו ובפנקס של

אימלאק  .ואין עושים אותו [ שטר הטאבו] כי אם לראיה בעלמא  ,כמו החוג ' יט
שהיה מקודם זמן  ,ואדרבא

:

כל מי שיש בידו שטר מכר  ,בית דין מכריחין

למוכר לכתוב אותו על שם הקונה בטאבו בעל כרחו  ,ורודפים אותו עד

החרמה .
ושמעתי  ,שמעלת רבני ירושלים ואזמיר יע " א תפסו במושלם זאת

הסברא .

ורבני ארם צובא עדיין לא התיישבה בלבם  :דאם כן ביטלת רוב הקניינים שהם
מדברי

תורה .

ובכנון דא לא אמרינן ' דינא דמלכותא

דינא ' .

ח

בית  -הדין של חלב המשיך אפוא לייחס תוקף משפטי לדיני הקניין ההלכתיים בלבד
וסירב להקנות תוקף הלכתי כלשהו ל ' טאבו '  .הרישום בטאבו נחשב בעיניהם כבעל
ערך תועלתי גרידא  ,ובעת הצורך הם אילצו את הצד הסרבן לעיסקה להתאים את

הרשום בטאבו למצב העניינים ההלכתי  .יצויין  ,שחכמי חלב לא צידקו את דרכם
במישור ההלכתי  -פורמאלי  ,שכן ידעו מן הסתם כי מסורת הפסיקה ההלכתית מעניקה
הכרה ל ' דינא דמלכותא ' בעניני נדל " ן  ,אלא נימקו את עמדתם במישור של מדיניות
הלכתית

( policyJ

10

ראה

:

עפ " י
11

:

' כניעה ' לתחיקה העות ' מאנית החדשה בעניין זה עלולה לגרור

פני יצחק  ,דף לח ע " ד ( ההדגשה

שלי ) .

לסוגיה זו בכללה  -ראה  :זוהר  ,הלכה  ,עמ ' , 159

שילה .

ראה  :פני יצחק  ,דף מו ע " ד ( ההדגשות שלי) .
זוהר  ,הלכה  ,עמ ' 71 , 165 - 164ן 3 -ד89 - 182 , 1ן .
 - 177ן. 18

עמדת הרבנים בערים האחרות הנ " ל  -ראה

:

עמדת חכמי דמשק שתמכו בחלב  -שם  ,עמ '

ן

62

צבי זוהר

כניעה לכל אורך הקו וביטול למעשה של ' רוב הקניינים שהם מדברי תורה '  .כדי
למנוע אפשרות זאת  ,מוכנים היו חכמי חלב לנקוט עמדה הלכתית המנוגדת למשתמע
מן התקדימים המקובלים בדבר ' דינא

דמלכותא ' .

מאוחר יותר הצליחו חכמי חלב לשכנע את חכמי דמשק לתמוך עקרונית בגישה
השוללת הכרה הלכתית מן ה ' טאבו '  ,אולם נותרה מחלוקת עמוקה בינם ובין חכמים

אחרים באימפריה העות ' מאנית  .כתב על כך הרב רחמים פראנקו מחברון לחכמי
חלב

:

מלבד רעדות זה [ על מדיניות חכמי חלב בעניין ה ' טאבו ' ] חידוש הוא בעיני ,
מכל מקום

[. . .

]

הא ודאי דלא יוכלו דייני ישראל לדון היפך חוקי המלכות ,

ואשמם בראשם  ,חס וחלילה

[. . .

]

ושום אחד מדייני ישראל אשר תחת ממשלת

אדונינו המלך ירייה לא יוכל למחות ביד החפץ להתדיין בזה על פי חוקי

הממשלה .

2ן

והרב יוסף חיים מבגדאד כתב לרב אבואלעפיא מדמשק  .לאחר שהלה אימץ את גישת

החלבים וטען שרק באירופה הותר ליהודים לנהוג על  -פי ' דינא דמלכותא ' בקניינים
אזרחיים
-

:

בעירנו [ בגדאד ] ואגפיה

'

.

[. . .

]

כולם מתנהגים והולכים על פי חוקי הממשלה

ונימוסיה  ,כפי הקאנון שיצא מהמלך יר " ה [  ] . . .אנן בדירן בעירנו ואגפיה
שהיא תחת ממשלת תוגרמה כך נהגו  ,ונעשו כמו מעם לועז [ יהודי

אירופה ] ,

וגרירי בתר מנהגי ונימוסי המלך יר " ה  .ולא ידענו למה נשתנית עיר של ה " ה

[ הרב הפוסק  ,היינו  ,הרב אבואלעפיא ] להיות קונים ומקנים בקנין סופר ועדי
ישראל

;

אסו הם אינם תחת ממשלת תוגרמה

? !

ומה נשתנה

?

אך הרב אבואלעפיא לא התרשם כלל מדברי הפוסק הבגדאדי הדגול  ,והגיב
אם בעירו נהגו כן  ,הוא שלא כדת של תורה  ,כמו שכתבתי לעיל

[. . .

]

:

אך הן

בעוון אחסור דרי ובהפקרא ניחא להו  .ועל זה נאמר  :עתידה תורה שתשתכח
מישראל  .ולאו מנהג ותיקין הוא זה  ,ולא צייתינן

ליה .

3ן

קיים אפוא דמיון משמעותי בין עמדת חכמי חלב בנושא ' אם

למקרא ' לעמדתם

בסוגיה שבעיוננו עתה  ,וגם בה מתאפיינת עמדתם בשלילה של תידוש בתחום
המסורת תוך דרישה להבחנה ברורה וחרה בין תחום ' יהודי ' לתחום ' נוכרי ' ( כאן :

בתחום המשפט )  .גם כאן יזמו חכמי חלב מעשים תקיפים כדי לשמר את קהילתם
מפני חדירת עמדות בעלות פוטנציאל שלילי  :השתדלו ' לייצא ' את עמדתם לקהילות

ע" ב.

12

שערי רחמים  ,דף צ '

13

דברי ר ' יוסף חיים  -ראה

:

פני יצחק  ,דף קנ ע " ד  .תשובת ר ' אבואלעפיא

:

שם  ,דף קנא

מחכמי חלב

:

( מימין ) הרב הראשי ר ' אברהם דוויך הכהן

;

( משמאל ) אב בית  -הדין ר ' עזרא חמווי

אחרות ( והצליחו לגבי דמשק ) ; והיו נכונים להמשיך בדרכם גם כאשר רבנים חשובים
בקהילות מרכזיות אחרות שללו

אותה .

ג  .התקשרות לפעילות משותפת נגד פגיעה

בדת ובחכמים

זמן מה לאחר הפולמוס על ' דינא דמלכותא דינא ' חצתה את קהילת חלב מחלוקת
חריפה  ,כאשר החכם באשי אברהם דוויך ניצל את סמכותו הממשלתית כדי לכפות

את דעתו על יתר גורמי העוצמה בקהילה  :חברי הועד הגשמי  ,חברי בית  -הדין הרבני

.

.

ושאר החכמים לאחר מאבק מר הצליחו ראשי הקהילה והחכמים להביא להדחתו 4י
מחלוקת מעין זאת היתה חריגה וכואבת  ,ונראה שמתוך רצון להפיק לקחים ממנה
ולהימנע ממצבים דומים בעתיד תמו חכמי העיר פעולה טקסית של התאחדות
והתקשרות  ,שנועדה להבטיח ליכוד השורות ופעולה משותפת סדורה כנגד כל איום

14

ראה

:

הראל  ,הדחה  .הפרשנות החברתית  -מעמדית שנותן הראל למאבק בין החכם באשי דוויק

למתנגדיו אינה נראית לי כלל  .לדעתי  ,דוויך ניסה לערער את משוואת הכוחות המסורתית

בקהילה  ,אולם ההנהגה המסורתית  -ברית של חכמי העיר בראשות בית  -הדין עם ראשי
משפחות הממון והיחס  -גברה עליו  ,למרות תמיכת השלטונות בו  ,והשיבה על כנו את סדר

הכוחות הקודם  .הפרשה מצביעה לא על מהפכה פנים  -קהילתית  ,אלא אדרבא על העוצמה וכושר
ההישרדות של אנשי האוליגארכיה

הוותיקה .
63

ן
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צבי זוהר

בעתיד על שלטון התורה ומעמד תלמידי החכמים בקהילת חלב  .החכמים המתלכדים
יחדיו הצהירו בשטר התקשרות

:

אנן הבאים על החתום  ,חו " ר אר " ץ [ חכמי ורבני ארם צובה ] קמנו ונתעודד
לעזרת ה ' בגבורים  ,להקים דגל התו ' ליקבה " ו [ התורה  ,ליחוד קודשא בריך
הוא

ושכינתיה ] .

מו " מ [ מעכשיו ומעתה ] חייבנו עצמנו בלי נדר חיוב גו " ח

[ גמור וחזק ] להתאסף יחד כלנו כאיש אחד חבירים באהבה ואחוה ובאחדות

גמורה בע " ה [ בעזרת ה ' ] ובישועתו  ,ללחום ולצאת לקראת נש " ק ע " כ [ נוצרי

שבת קודש על כל ] ענין וענין שיתהוה נגד תוה " ק [ תורתנו הקדושה ] חייבים
אנחנו לבטל הענין ההוא  ,בין שהוא כללי בין פרטי  ,לפי ראות עינינו לעוקרו
משרשיו

[ . ]. . .

5ן

דגשים אחרים של תנאי ההתקשרות היו חובת מעורבות פעילה של כל אחד מן
החכמים לגיבוי פעולות המאבק

;

עריכת הצבעות בעניינים העומדים על הפרק ,

והמיעוט מתחייב לקבל את הכרעת הרוב  ,כדברי השטר  ' :מבלתי לגלות דעתם בחוץ
לומר לשום בר ישראל " מה אעשה שחבירי רבו עלי " ? '  .החבורה תתכנס באורח
שגרתי מדי יום א ' בשבוע כדי לדון בנעשה בקהילה ובהחלטות הראויות להתקבל

בכל עת שיתרחש מעשה חריג הראוי לתגובה מיידית  ,יתכנסו החכמים לכינוס

;

חרום .

מלבד טיפול באיום ישיר על קיום מצוות התורה  ,מסכימים החכמים לטפל גם באיום
עקיף לסמכות התורה  ,היינו  ,במקרים שבהם יפגע מאן דהו בכבודו של תלמיד  -חכם ,
ולו במקצת  .העמדה הבסיסית של המתאחדים בשטר ההתקשרות הינה של יוזמה

פעילה  ,הננקטת מתוך תודעה של מערכה  ,המבוטאת בביטויים  ' :להקים דגל ' ' לעזרת
ה ' בגבורים '  ' ,ללחום ולצאת

ד  .חים
תוקף

לקראת ' .

על המחלל שבת ועל האוכל לא  -כשר

שטר ההתקשרות נקבע לשנתיים מיום החתימה ( סיון תרנ " ה  , ) 1895 /אבל נראה

כי פעילות משותפת מעין זו המוגדרת בשטר אירעה עוד שנים רבות אחרי כן  .דוגמה
לכך היא פרשה שהתרחשה

צעירים

ב . 1906 -

באותה שנה נתגלתה בחלב תופעה חריגה

:

יהודים התנהגו בצורה המביעה אי  -התחשבות מספקת בהלכות שבת

וכשרות  .אין בפנינו פירוט של התנהגותם  ,אך מסתבר כי המדובר בצעירים שעסקו

15

ראה  :לאנייאדו  ,מהדורה ראשונה  ,עמ ' פח  .ההדגשות  -שלי  .לשם השוואה עם הטקסט משנת
, 1906

המובא להלן  ,ראוי לציין שעל השטר חתמו בין השאר הרבנים ישעיה דיין ויצחק בכור

מזרחי  ,שנמנעו בעקביות מלנקוט עמדה פומבית בפולמוס שהתנהל בין הרב דוויך לשאר ראשי

הקהילה .

על הימנעותם  -ראה

והתקשרות זה כבר התייחסתי -

:

הראל  ,הדחה  ,עמ ' . 122 - 121
ראה  :זוהר  ,חלב  ,עמ ' . 284 - 283

אוסיף  ,כי לשטר התאחדות

ן
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הרב

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

בפעילות מסחרית חלקית בשבת ואכלו ממאכלים שבושלו בידי

לא  -יהודים .

יעקב שאול דוויך  ,שכיהן אז כרב ראשי של חלב  ,פעל בתקיפות  ,בשיתוף עם שאר
' חכמי ורבני ארם צובה '  ,ויחדיו הטילו חרם על העבריינים

:

הן היום שמענו ותרגז בטננו  ,כי יש מפריצי העם נערים שובבים  ,שמזלזלים
באסור שבת קודש שבזכותה אנו חיים  .וגם באסור מאכלות אסורות  .ורוצים
לפרוק עול  ,ולפרוץ גדרה של תורה

[. . .

לכן  -קמנו ונתעודד  ,אנן חו " ר

]

אר " ץ דח " ל ליקבה " ו [ חכמי ורבני ארם צובה דחתימי למטה ליחוד קודשא

בריך הוא ושכינתיה ] לכבוד השבת  ,ולהרים דגל תוה " ק [ תורתנוהקדושה ] ,
ועלתה הסכמתנו כלנו יחד במעמד אחד  ,וחייבנו עצמנו בחיוב גו " ח [ גמור
וחזק ] ,

כי כל העובר על אחד מאיסורי ש " ק [ שבת קודש ] ואפילו באסור דרבנן ,

ואוכל נבלות להכעיס  ,לצאת וכו ' ולקרותו ' מין '  ,ככתוב בש " ע [ בשולחן

ערוך] .

ולא ליתן לו אשה מבנותינו  ,ולא ליקח מבנותיו לבנינו  .ולא לקדשו

אשה  .ולא לקברו בקבורת ישראל

הכשרים .

ופסול לעדות ולשבועה  .לי

על החרם חתומים הרב דוויך ועוד  32מחכמי חלב  .לתשומת לב ראויה עדות המחבר ,
כי ההחלטה על החרם נתקבלה בכינוס משותף של כל

33

החכמים  ,שהתחייבו לפעול

כחטיבה אחת כדי להתמודד עם האיום לשמירת התורה המשתקף בהתנהגות
הצעירים ה ' שובבים '  ,ועוד באותו מעמד חתמו הנוכחים על כתב החרם  .דרך פעולה
זאת תואמת במדויק את שיטת ההתמודדות עם אתגרים לשלטון התורה והחכמים ,
שגיבשו חכמי חלב בשנת תרנ " ה ( , ) 1895

11

שנים קודם לכן  .זיקת המסמך של

1906

לאיסטראטגיה שהותוותה בתרנ " ה מתבהרת גם מדמיון מטבעות לשון מרכזיות בשני
המסמכים

:

הכותבים מזדהים כ ' אנן חכמי ורבני ארם צובה '  ' ,קמנו ונתעודד '  ,מטרת

פעולתם היא ' להרים דגל חורתינו הקדושה '  ,הם מתכוונים להשיג יעד קבלי של
' ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה '  ,הם מתחייבים ' בחיוב גמור וחזק ' להגשים את
יוזמתם  .הצירוף של ביטויים אלה במשולב בשני המקורות מצביע על זיקת ' חבורת
906ן '

לגישה המפורטת בשטר ההתקשרות משנת

. 1895

גם הפעם חכמי חלב ביקשו גיבוי מחוץ לקהילתם  ,בקרב חכמי הישוב הישן

הספרדי  ,לחרם שהטילו  .ואכן הם זכו להבעות תמיכה תקיפות מטבריה  ,מחברון

16

מהות עבירתם בשבת מסתברת מהמקורות המצוטטים  :החכמים מדגישים שהמדובר בעבירות
מדרבנן  ,ואף מצטטים כהבלטה פיסקה מדברי החת " מ סופר  ,הדנה במי שפותח חנותו ' מקצתה '
בשבת  ,באופן שהדבר נודע ליהודים אחרים אף שלא ראוהו בפועל עושה כן ( ראה  :דרך אמונה ,
דף קב

ע" ב ) .

אשר למהות עברות הכשרות  ,הצעתי הנה בגדר השערה המבוססת על המודגש

ב ' וילקט ירסף '  ,שבו מוזכרות תופעות זלזול באיסורי בישולי גויים כ ' דברים בעוונותינו הרבים

שהם חפן מהשורה  ,חדשים מקרוב באו אשר לא היו לעולמים '  -ראה  :וילקט יוסף  ,עמ ' ראשון
בהקדמת הרב המחבר  .ואפשר שהמדובר בעברות כשרית חמורות
17

ראה :

דרך אמונה  ,דף קכ ע " ב  -קכא ע " א ( ההדגשות -

שלי) .

יותר .

וראה עוד  :לאנייאדו  ,מהדורה ב ,

ומירושלים  .מירושלים הגיעו שלושה מסמכי גיבוי נפרדים  :מבית  -דין עדת החלבים ,
מבית  -דין הקהילה הספרדית ומהראשון לציון הרב יעקב מאיר 8 .י יצויין כי בשנת
1906

ניכרו כבר מזמן תופעות של חילול שבת הן בירושלים והן בטבריה  .רבים  ,הן

מהישוב הישן והן מהישוב החדש  ,הזדעזעו מתופעות אלו  ,שנעשו שגרתיות למדי ,
אולם רבני הערים הללו לא הגיבו בהטלת חרם על העבריינים  ,אלא הסתפקו בהטפות
ובדברי מחאה כלפי הסוטים כל עוד היה מדובר בפעילות של בני אדם פרטיים ,
להבדיל מארגונים

ונציגיהם .

9ן

חכמי חלב גררו אפוא את חכמי טבריה וירושלים

לנקוט כלפי חילול השבת בחלב עמדה חריפה הרבה יותר מזו שנקטו בערים

שלהם .

כמו במקרים הקודמים אנו עדים כאן להתנגדות עזה של חכמי חלב לפגיעה
בתחום המסורת  .הם יוזמים צעד חריף  ,לשימור הקהילה מפני חדירת עמדות לא -

מסורתיות  ,בתובעם להבחין בבירור בין ' קודש ' ל ' חול ' ובין התנהגות של ישראל

להתנהגות של נוכרים ; מי שלא יעשה כן צפוי לחרם  ,המבדילו מעדת הקודש ומשווה
אותו לגוי  .ואף כאן  ,כבמקרים הקודמים שתיארנו  ,יזמו חכמי חלב  -והצליחו -
למשוך לצידם חכמים מקהילות אחרות ואכן  ,חכמים משלוש קהילות הגיבו
בתקיפות על תילול השבת בחלב  ,בעודם מגלים מתינות יחסית כלפי תופעות דומות

במקומם .

ה.

פרשה ' בם בדישי  -לצד רבני החמדים האשכנזים

ח " י שנים מאוחר

יותר  ,בשנת  , 1924יזמה ' הלשכה הגדולה של בני ברית במזרח '

הקמת לשכות של ' בני ברית ' בערי

סוריה .

בחלב ובדמשק נמצאו אישים שרצו

להימנות עם חברי הלשכות החדשות  ,ונשיא הלשכה הגדולה  ,ד " ר יקיר בכר  ,יצא

מאסתאנבול לסוריה להשתתף בכינוסי הייסוד של הסניפים החדשים  .בדמשק הוקמה
לשכה על שם אדולף כרמיה  ,שזכתה לברכת רבה הראשי של העיר ולהשתתפותו
בכינוס חגיגי שנערך באותו

קיץ .

אולם כינון לשכת בני ברית בחלב לא עבר כך על מי מנוחות  .כאשר נודע לחכמי

העיר על הכוונה ליסד בה לשכה  ,היתה תגובתם המיידית חשדנית  .כפי שכותבים
מקימי הלשכה

:

' יען הדבר הזה חדש ומוזר בעיני קהלתנו יצ " ו  ,עי " ז חו " ר [ על ידי זה ,

חכמיה ורבניה ] ודייניה פקפקו  ,אולי ימצא באגודה

הנז ' דבר המתנגד לדת

ח " ו' .

20

כלומר  ,עצם היות לשכת ' בני ברית ' דבר חדש גרר מיד תגובה חשדנית מצד רבני

18

מסמכי התמיכה משלוש ' ערי הקדש '  -ראה

19

ראה :

20

ראה

:

קניאל  ,עמ ' . 280 - 274 , 50 - 48
המנורה  , ) 1924 ( 2 ,עמ '  . 227על

:

.

דרך אמונה דף קכא ע " ב  -קכד

ייסוד הלשכה בתאריך

- 24 3 1924

שם  ,עמ '  . 95 - 94על

ביולי

שם  ,עמ '

השתתפות הרב הראשי של העדה בכינוס חגיגי של הלשכה

. 224 - 221

ע" א .

. .

ב 21 -

1924

-

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

חלב  ,שלא

היה להם כל מידע קודם על ארגון זה

ן

67

ובכל זאת פיקפקו בכשרותו הדתית .

יצויין  ,כי גם במקרה זה  ,כבכל המקרים שנדונו לעיל  ,חכמי הקהילה מופיעים כאן
כקבוצה מאוחדת ; איננו שומעים כלל על חילוקי דעות בקרבם  ,והכותב עצמו מתיחס
אליהם כחטיבה

אחת .

תנועת ' בני ברית ' השתדלה לבסס את לשכותיה על היסוד הבורגני והמשכיל

בקהילה  .על רקע זה בולטת התנהגותם של ' בעלי הבתים ' בחלב  ,שניאותו תחילה
להקים את הלשכה אולם מאוחר יותר לא יכלו להתעלם מן החשדות חסרי הביסוס

המוצק שנשמעו מסיעת הרבנים  .בבהילות פנו במברק לראשון לציון  ,הרב יעקב
מאיר  ,שהשקיט את מצפונם  ,המליין בחום על ד " ר בכר ואישר כי ' אגודת בני ברית
נאמנת לדתינו הקדושה '  .עתה נרגעו היוזמים ויסדו את לשכת בני ברית ' ישורון '

בחלב  ' ,ברצון ובחפץ לב ' .
אולם שמחתם היתה מוקדמת .

חכמי העיר  ,בהנהגת אב בית  -הדין הרב עזרא

חמווי  ,המשיכו לערער על כשרות ' בני ברית '  .כדי להקדים תרופה למכה  ,פנו חברי
הלשכה לאישים שונים שהיו עשויים להפיס את דעת חכמי חלב  .הרב יעקב מאיר
כתב מכתב מפורט יותר לאב " ד חלב  ,בניסיון

להרגיעו :

כבודו  ,בתור אב " ד דתי וחרדי  -שיחיה  -מפקפק אולי יש בלשכה הזאת
דבר המנוגד לחורתינו הקדושה ,
[ לכבוד

ואומר :

אישר

חיליה .

ברם אגיד לכת " ר

כי חכמים שלמים וגם רבנים מפורסמים בתורה וביראת ה '

תורתו ]

טהורה וחרדים על דבר ה ' מעידים בגדלם על טהרת האגודה כי אין בה שום
שמץ פסול

[. . .

]

ובכן נכון לב צדיק בטוח בישרנותה  .והיה זה

שלום .

ו2

אף הרב הראשי של תורכיה  ,חיים ביג ' אראנו  ,כתב לרב חמווי  ,כי נודע לו שהלה אינו
נותן אימון באגודת בני ברית ' מפני חשש רחוקה וזרה מאד '  .הרב ביג ' אראנו מסר
לעמיתו החלבי  ,שהמפקפק בחברי אגודה זאת הנו ' חושד בכשרים '  ,והוסיף

:

אנכי מזה מ " ב שנים הנני מתכבד להתימר בכבודה של האגודה הזאת  ,אחרי
ראותי כי רבים וכן שלמים רבנים גדולים מיראי ההוראה ומחזיקים במעוז דתם
ואמונתם היו מסתופפים בצלה ונדגלים בשמה  ,יען כי מטרת האגודה הזאת
נשגבה ונערצה עד מאד  ,והיא  :ללכת בדרכי אבותינו הקדושים  ,לשמור דרכי
ה '  ,ולפרסם גדולת הבורא וליראה אותו

[ . ]. . .

מכתב ברוח דומה הגיע מצפת  ,ונמסר בה כי בעיר קיימת לשכת ' בני ברית ' מזה

שנה ,

וכי :

רוב חבריה הם מהיראים והחרדים שבצפת  ,והאגודה זו [ כך

21

32

שני הציטוטים האחרונים מדברי ר " י מאיר -
 -ראה

:

לאנייאדו  ,מהדורה שנייה  ,עמ '

!]

ראה  :המנורה  , ) 1924 ( 2 ,עמ ' . 227

מט .

היא אגודה

על ר " ע חמווי

68

צבי

ן

זוהר

ששומרת על הדת במלוא מובן המלה  ,ואין שום מקום להתנגדות חס
ועל אחת כמה וכמה שאין לחוש שום

חשש של ע " ז [ עבודה זרה ] .

ושלום .

וישנם הרבה

רבנים יראים וחרדים שהם חברים לאגודה זו  ,ולכן גם כבודו לא צריך להתנגד
לזה

[ . ]. . .

22

לאחר כל זאת  ,שלחו חברי הלשכה החלבית משלחת לרב חמווי  ' ,ובשמחה גדולה

נתקבלה תשובה ממנו '  ,שהסיר את התנגדותו ללשכת ' ישורון '  .אולם נראה כי לא כך
היתה עמדתו האמיתית  .המתנגדים ל ' בני ברית ' בקרב חכמי חלב לא ויתרו כלל  .הם

הגיבו בצטטם מכתב של בית  -דין עדת החלבים בירושלים  ,שכתבו לרב עזרא חמווי
לאמר :

אודות חברת בני ברית  .לשמע אוזן דאבה נפשינו ומאד נצטערנו  .ואין בידינו
לברר  ,כיון שהיא חברה חשאית  .ודעתינו ודעת רבני האשכנזיע הע " י  ' :ונסתרה

והיא נטמאה ' .
מחברות כאלה .

23

וכל איש ישראלי החרד לדבר ה ' ולתורתו ימשוך עצמו

24

איפיון ' בני ברית ' כאגודה חשאית פרט על נימה רגישה בלב חכמי חלב  .מתנגדי
הקמת האגודה ציטטו מהאנציקלופדיה ' אוצר ישראל '  ,כי  ' :החברה בני ברית נוסדה

על דרך הבונים החפשים ( פראמסון ) וחברות אחוה שאינם בני

ברית ' .

25

לחכמי חלב

כבר היתה מקדמת דנא דעה מגובשת  -ושלילית  -על ' הבונים החופשיים ' ,
שבטקסיה נכללו  ,לדעתם  ,יסודות אליליים

מובהקים .

26

דמיון ' בני ברית ' ל ' בונים

החופשיים ' לא יכול אפוא אלא לחזק מאוד את חשדות חכמי חלב כלפיה .
במכתב אחר שהגיע מירושלים מסר הכותב  ,כי ' הרב הגדול ר ' יוסף חיים זוננפלד
שליט " א  ,רב ואב " ד לעדת האשכנזים בעיה " ק ירושת " ו ' [ בעיר הקודש ירושלים ,
תבנה ותכונן ] הביע התנגדותו להתאגדויות מעין אלו  ,באומרו

:

' כל חברה אשר לא

נחקרו כל רזיה וסתריה על ידי בדה " ץ  ,אסור לשום אדם להיות מחברתם  .ובפרט בזמן
הזה שנתרבו המסיתים  ,שומר נפשו ירחק

22

שני הציטוטים האחרונים  ,מדברי הר ' ביג ' אראנו והמכתב מצפת ( שזהות כותבו אינה
ראה

23

מהם ' .

27

כותב המכתב הירושלמי מביע

:

המנורה  , ) 1924 ( 2 ,עמ '

ידועה ) -

. 228

הביטוי ' ונסתרה והיא נטמאה ' ( במדבר ה  :יג ) רומז להקשרו המקורי  ' :פרשת סוטה '  ,היינו אשת

איש הנחשדת בקשר אינטימי עם גבר זר  .אמנם לבעלה אין הוכחות מוצקות  ,אך עצם היסתרותה
ביחידות עם גבר זר מעניקה ממד של ממשות לחשדותיו  .אף כאן  ,רומזים חכמי ירושלים  ,אין
ראיות מוצקות להאשמת ' בני ברית ' בסטייה מיהדות כשרה  ,אך קיום מפגשיהם וטקסיהם בסתר ,
בשיתוף חברי  -סוד בלבד  ,מחשיד אותם בסטייה מכשרות  .ראה

:

המנורה ,

 , ) 1924 ( 2עמ '

. 228

חתומים שלושה חברי בית  -הדין  ,החכמים יוסף ידיד הלוי  ,עזרא הררי  -רפול ואברהם

24

על המכתב

26

עדם  -ראה עליהם ( כהתאמה )  :לאנייאדו  ,מהדורה שנייה  ,עמ ' נב  ,מג  ,קכז .
ציטוט חכמי חלב מתוך ' אוצר ישראל ' מופיע  :בהמנורה 924 ( 2 ,ן )  ,עמ ' . 229
ראה  :שארית יעקב  ,דף ו ע " ב  -ט ע " ב  .המחבר  ,י " ש דוויך  ,נפטר בקיץ  , 1919אבל סבורני שדבריו
בדרשה זאת נאמרו עוד לפני מלחמת  -העולם הראשונה .
המנורה  , ) 1924 ( 2 ,עמ '  . 229זהות כותב המכתב לא ידועה  .הרב זוננפלד נתמנה לרב העדה

25

27

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

תקוותו ,

ן

69

כי לאור האמור יפעלו ' הדרשנים ובית דין הצדק ' שבחלב להבטיח ש ' כל ירא

החברות ' .

שמים ישמור עצמו ויתרחק מכל

מתברר אפוא  ,כי ' רבני האשכנזיע ' המוזכרים בדברי בית  -הדין של החלבים
בירושלים הם הרב זוננפלד ועמיתיו  ,ראשי העדה החרדית שם  .העובדה שרבנים אלו

מכונים על  -ידי בית  -דין החלבים בירושלים

' רבני האשכנזיע '  ,ושהרב זוננפלד מכונה

במכתב האחר מירושלים כ ' רב וראב " ד לעדת האשכנזים ' שם  ,הנה רבת

משמעות .

עולה ממנה  ,כי הנהגת העדה החלבית בירושלים הכירה בעדה החרדית  ,ולא ברבנות

הראשית ה ' ציונית ' בראשות הרב קוק  ,כהנהגה המוסמכת של האשכנזים בארץ  .יתר
על כן

חכמי החלבים בירושלים אף הכירו בתקפות חוות הדעת של רבני העדה

:

החרדית בעניין ' בני ברית ' והמליצו לבית  -הדין בחלב לאמץ את העמדה הזאת
כמחייבת את יהודי חלב  .הוי אומר  :תחושת אי  -הנחת הראשונית של ההנהגה הרבנית
בחלב זכתה עתה לחידוד ולהקצנה על ידי היזון  -חוזר מראשי העדה החרדית
האשכנזית בירושלים  ,שעמדתם הועברה לחלב בתיווך ובהמלצה של חברי בי " ד
החלבים

בירושלים .

בעקבות מכתבים אלו מירושלים שבו הרב חמווי ו ' כל חכמי ורבני אר " ץ ' ופירסמו
' הסכמה חמורה בכל חוזק ובכל תוקף ' האוסרת השתתפות ב ' בני ברית ' ' מפני חששות
גדולות להריסת הדת והתורה

ח " ו' .

28

בגילוי דעת מפורט  ,הם שללו את תוקף חוות

הדעת החיוביות שהוצגו על  -ידי חברי

' בני ברית '

בחלב  .את ערך מכתבו של הרב

מאיר שללו בקבעם שהוא עד מפי עד ( אם אינו חבר בני ברית )  ,או  ,לחלופין  ,נוגע
בדבר ( אם הוא עצמו חבר באגודה

זאת ) .

מלבד זאת  ' ,הוא יחיד בדבר נגד חו " ר

ירושת " ו [ חכמי ורבני ירושלים תבנה ותכונן ] ורבני אר " ץ יע " א [ ארם צובה  ,ישמור
עליהם אלוהים ] '  .גם דברי הרב ביג ' אראנו ודברי אנשי צפת נפסלו כדעתם של ' נוגעים

בדבר '  .כלומר

:

חכמי חלב שללו בחריפות את עמדת הרב הראשי הספרדי של ארץ -

ישראל והרב הראשי הספרדי של תורכיה והמשיכו להתנגד ל ' בני ברית '  ,כשהם
מסתייעים בעמדת הערה החרדית האשכנזית בירושלים שזכתה לתמיכת בי " ד
החלבים

שם .

29

מאפייני פרשה זאת דומים במידה רבה למאפייני המקרים הקודמים שנידונו  .עצם
החרדית בירושלים באפריל

1920

-

ראה

:

פרידמן  ,חברה  ,עמ '

בירושלים ועל מעמדו ופעילותו של הרב זוננפלד  -עיין
28
29

ראה  :המנורה  , ) 1924 ( 2 ,עמ '
על

:

. 109 - 108

על העדה החרדית

שם  ,על  -פי המפתח

לספר .

. 229

כך העיר אברהם אלמאליח  ,עורך ' דאר היום ' ומראשי הפעילים הספרדים בארץ  -ישראל

בתקופת המאנדאט  ,בכתבו בעיתונו ( ד ' תשרי תרפ " ד  ,ודבריו הובאו בהמנורה 2 ,
: ) 299

(  , ) 1924עמ '

' רבני ארם צובא החשוכים והנסוגים אחרר  ,שמאחוריהם עומדים רבני ארם צובא

בירושלים המכנים עצמם בשם " בית  -דין הצדק החלבים שבירושלים "  ,ושהם עוד יותר חשוכים
ונסוגים  -אחור מחבריהם אשר בארם צובא  ,ועל צבאם

אגודת בני ברית טרפה היא

[ . ' ]. . .

ובראשם [ . . .

] הרב

חיים זוננפלד  ,מצאר כי

בהמשך תמה אלמאליח כיצד ' כלימה לא כיסתה פניהם '

בפסלם את דעות החכמים מאיר וביג ' אראנו ' שקטנם בודאי עבה ממתנם של המכנים את עצמם

בשם בית  -דין הצדק החלבים בירושלים ' .

70

ן
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החידוש שבכינון לשכת ' בני ברית ' הוא שעורר את חשדם ועוינותם של חכמי חלב ;
לכך נוספה ההתנגדות להיות ' בני ברית ' אגודת סתר  ,המשמשת אולי להחדרת יסודות
' חיצוניים ' לחוככי העדה היהודית ובכך מובילה לעירוב מסוכן בין תחום ' יהודי '

ל ' נוכרי '  .עקב הששות אלו  ,נקטו חכמי חלב בפעולה תקיפה למניעת החדירה של ' בני

ברית ' לחלב  .כדי להעניק תוקף מירבי לפעולתם  ,פנו חכמיה לרבנים אחרים שמחוץ
לעיר ומצאו בעלי ברית וגיבוי בעדת החלבים שבירושלים ובעדה החרדית האשכנזית
שם  .חברי ' בני ברית ' בחלב כנראה הכירו את דרכי החשיבה של חכמי עירם וביקשו
אף הם להסתייע בעוצמתם של חכמים מן החוץ  ,כגון הרבנים הראשיים הספרדיים
של ירושלים ושל תורכיה  .דא עקא  ,שגם במקרה זה לא נסוגו חכמי חלב מעמדתם ,

למרות דחייתה על  -ידי רבנים חשובים בקהילות מרכזיות

אחרות .

חרף התנגדות בית  -הדין ושאר חכמי חלב  ,לא נסגרה לשכת ' ישורון ' והיא אף
הפכה להיות  ,אולי בזכות יכולת ההישרדות שגילתה במאבקה מול החכמים  ,קבוצת

הרבנים .

הזדהות וחיזוק הדדי לחברי הקהילה שדעתם לא היתה נוחה מעוצמת

על רקע זה  ,כמדומני  ,יש להבין את הפרשה הבאה שנדון בה  ,שהתרחשה בחלב
במחצית הראשונה של שנת

. 1926

תחת השלטון המנדטורי הצרפתי חדרו לסוריה

השפעות אירופיות  ,בתחומי חיים שונים  ,בהם הבילוי בשעות הפנאי  .הראינוע הגיע

לחלב ונפתחו בה בתי קפה בסגנון אירופי  .גם יהודים החלו לבלות במקומות אלה  ,מן

הסתם למורת רוחם של חכמי העדה  .אולם לכלל פעולה תקיפה לא באו הרבנים  ,עד
שכמה יהודים יצאו לבלות באותם מקומות בליווי האשה  ,או אף עם כל המשפחה ,
לרבות בנות רווקות  .התנהגות זאת היוותה הפרה של המסורת בדבר צניעות האשה
 ' -כל כבודה בת מלך פנימה '  -ועל כך החכמים לא הבליגו  .הם יצאו בהכרזה

האוסרת על ראשי משפחה לצאת לבלות עם בשותיהם ו  /או בנותיהם בבתי ראינוע ,
בבתי קפה או במקומות בילוי אחרים כלשהם

,

3

לא כל ראשי המשפחות נשמעו להנחיות אלו  ,אולם את החכמים הכעיסה במיוחד
תגובת כמה מחברי ' בני ברית '  ,שככל הנראה ביטאו בנידון את יחסם השלילי

לתפישת העולם של חכמי העיר  .בית  -הדין הגיב על כך בהטלת חרם על אישים אלו ,
בגין פגיעתם ב ' כבוד

חכמים ' .

ן3

לאחר הטלת החרם פרצה מחלוקת עזה

סיעה אחת  ,שנתמכה כנראה על  -ידי הרוב בקהילה  ,תמכה בבית  -הדין

;

בקהילה .

ואילו סיעת

המיעוט  ,שנתמכה על  -ידי ' כל היסודות המתקדמים  ,אויבי אי  -הסובלנות

והקנאות ' ,

התלכדה כדי להגן על חרויות הפרט מפני התנכלויות החכמים וצוויהם  .בטוחים

30

ראה  :המנורה  ,שנה רביעית

( , ) 1926

עמ '  . 271יש לציין  ,שהחכמים נימקו את האיסור גם ברצונם

' להגן על כבוד הקהילה נגד ההפקרות הזאת המשפילה את בנות היהודים בעיני השכנים ' -
ראה  :נאמן .
31

ביזוי תלמידי  -חכמים הינו אב  -הטיפוס של התנהגות הגוררת הטלת נידוי או חרם  -ראה  :משנה

תורה  ,הלכות תלמוד תורה  ,פרק ו  ,הלכות יא  -יד  .הקביעה איזו התנהגות יש בה משום ביזוי
מסורה לגמרי בידי חכמים עצמם  .על כן  ,זהו סעיף ' כללי '  ,שבו יכלו חכמים לעשות שימוש כדי
להגן על מעמדם

ותוקפם .

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

ן

71

בצדקת דרכם ובנאורות עמדתם  ,אך חסרים גיבוי משמעותי בתוך הקהילה  ,ביקשו
מקצת מן ה ' מתקדמים ' לעורר אהדה מחוץ לקהילה היהודית  ,מן הסתם כדי לחזק את

מעמדם הכולל ולגייס לצידם גורמי עוצמה  .אולם פנייתם נעשתה מעל דפי העיתונות
המקומית  ,וכך הכביסה המלוכלכת של העדה היהודית נתכבסה בחוצות  ,לעין כל

קורא .

כותב על כך פנחס נאמן

:

את המלחמה ניהלו מעל עמודי העיתונות הערבית המקומית  ,שנבלה ונאצה
את שם ישראל במאמרים ובאילוסטרציות  ,ולא נתקררה דעת ה ' גבורים ' לוחמי
החופש עד שהעלילו על ראש הקהילה  ,כי הרג את שפחתו הנוצרית .

32

עקב המאמרים בעיתונות המקומית  ,מצאה לשכת ' ישורון ' את עצמה במצוקה בלתי

נסבלת מבחינתה  .חלק מחבריה נטש אותה והנותרים הואשמו כאחראים לדברי הבלע

שפורסמו בעיתונים כנגד בית  -הדין וחכמי העיר  .כדי לחלץ את הלשכה מל הניכור
שאליה נקלעה  ,שיגרה הנהלת מחוז המזרח התיכון של ' בני  -ברית ' לחלב את יוסף
דוד פרחי  .פרחי  ,מראשי קהילת בירות וחבר בלשכה המקומית של ' בני ברית '  ' ,תרזי
הלבנון '  ,היה ידוע כאיש מתון ומקובל על חוגים רחבים  .הוא קבע  ,כי לשכת ' בני
ברית ' בחלב חייבת להתקיים תוך שיתוף פעולה הדוק עם הקהילה כולה  ,וכי מסע
תעמולתי הפוגע בפומבי בחכמי הקהילה מנוגד הן ליחסה החיובי הידוע של ' בני
ברית ' למסורת ישראל והן לתכלית קיומה  ,היינו טיפוח האחווה והסיוע ההדדי בין

יהודי העולם  .פרחי ניסח כרוז פייסני  ,שפורסם על  -ידי

' בני ברית ' בחלב  ,ובו קבעה

הלשכה  ,שכבוד הקהילה והדת הינם במוקד עניינה וכי היא חפצה ביחסים טובים עם
כל הגורמים בקהילה  .ואף זו  ,הלשכה עצמה אמנם לא היתה מעורבת כלל בפרסומים
הללו שנדפסו בעיתונות  ,אבל היא סילקה משורותיה את מי שהיה אחראי לכך ואף
הביעה תקווה לעתיד של שיתוף פעולה ושל מחילה

הדדית .

33

בעקבות דברים אלו הושגה שביתת נשק ביחסים בין החכמים ללשכה  .אולם
נראה  ,שהפולמוס בין חכמי חלב ל ' דורשי החופש ' הוסיף להעיב על מערכות היחסים

הפנים  -קהילתיות במשך שנים .
סוף

.

929

34

לשכת ' בני ברית ' בחלב כמעט חדלה לתפקד  ,עד

רק אז  ,בעקבות ביקור שערכו בחלב יוסף נייגו ויקיר בכר  ,ראשי הלשכה

~

הראשית של ' בני ברית ' במזרח התיכון  ,הוחלט על אימכן גישה חדשה  :הלשכה תציב

בראש מעייניה את המאבק בהתבוללות  ,תוך הדגשת הממד התרבותי  -דתי  .וכך הפכה
לשכת ' בני ברית ' להיות פטרונית ויוזמת של שיעורי יהדות לצעירים יהודים בבתי -

ספר לא  -יהודיים  .במסגרת זאת ניתנו שיעור במוסר ובהלכה על  -ידי הרב רחמים
נאמן

32

ראה

33

ראה  :המנורה 4 ,

34

ראה נאמן  ,הכותב -

:

;

והשווה

:

המנורה ,

, ) 1926 ( 4

עמ '

. 271

(  , ) 1926עמ ' . 273
ב 1927 -

-

כי ' בעלי הבתים ' בקהילת חלב ' עייפים עדיין מן המחלוקת

הארוכה שנמשכה יותר משנה  ,בעד ונגד הטלת החרם על היוצאים לתרבות רעה '  .וערד בשלהי
929ן  ,דיון פנימי של לשכת ' ישורון ' התמקד בשאלה ' האם ישנה אפשרות להגיע להבנה עם
יריבינו הותיקים

?'

-

ראה

:

המנורה , 8 ,

(  , ) 1930עמ '

. 40

72

ן

צבי זוהר

מזרחי ושיעורים בעברית ובתולדות ישראל על  -ידי אחרים  .בגין יוזמה זאת  ,מציין
ראש הלשכה בקיץ

הקהל ' .

35

, 1931

' נוצר גל אהדה למפעלנו  ,שזכה להערכה רבה בדעת

הווה אומר  :הגורמים ה ' מתקדמים ' בחלב הבינו  ,שעליהם לתפקד כמשמרי

הדת והזהות היהודית כדי להתקבל על דעת הקהל במקום .

.

ו ירידה יוחמה  ,התנגדות לעברית ולציונות
זו

עדות נוספת לעוצמת הגורמים השמרניים בקהילה בראשית שנות השלושים  .אולם

עוצמתם בשנים אלו נבעה לא מסגולתם האישית של חכמי הקהילה באותה עת  .שכן
בחלב כבר לא נותרה חבורה נחשבת של חכמים  .מצבה העגום של שכבת החכמים
בחלב ניכר היטב בתיאור שראה אור בראשית

והרבנות

, 1933

ובו נאמר על מצב לימודי התורה

בחלב :

המצב הרוחני של קהילתנו אף הוא בשקיעה  .הישיבות ריקות  ,ורבות מהן

חרבות .

ממשיכה להתקיים רק ישיבה אחת  ,ובה כעשרים תלמידים בוגרי

ה ' תלמוד תורה '  .הם לומדים עין יעקב  ,תלמוד ופוסקים  ,כלומר  ,על מנת להיות

לרבנים בעתיד  .הם גם לומדים לכתוב ערבית  ,מעט חשבון וצרפתית  .יש לציין
כי בסיום לימודיהם  ,נוטשים התלמידים את הקאריירה שייעדו עצמם אליה ,
כדי למצוא תעסוקה שתאפשר להם להתקיים  .התוצאה היא  ,שלימוד התורה

הינו בשקיעה ושבסך  -הכל נותרו כעשרה רבנים  ,ושלושה מתוכם הם חברי

בית  -הדין הרבני  .למרות זאת הקהילה נותרה שמרנית  ,דתית  .אף חנות יהודית
אינה פתוחה בשבת

[ . ]. . .

36

המחבר מוסיף  ,שלקהילה אין רב ראשי  ,שייצג אותה בפני השלטונות  .עם זאת סמכות

בית  -הדין היא בעינה  ,בית  -הדין מקיים ישיבות מדי יום והוא עוסק מלבד בענייני
נישואין וגירושין בדיני
הווי אומר

:

ממונות .

כשישים שנה לאחר שחכמי חלב נקטו עמדה השוללת ' דינא

דמלכותא ' בדיני ממונות  ,מתוך שיקול שבכך יתאפשר להוסיף ולקיים את משפטי
ההלכה בתהום זה  ,אכן המשיכו לפחות חלק מיהודי חלב להכיר בסמכות בית  -הדין

הרבני גם ליישוב סכסוכים ממוניים בין אדם לחברו  .מסופקני אם מצב דומה שרר
בשנים אלו בקהילות עירוניות אחרות במזרח

התיכון .

אציין עוד  ,ששמרנות הממסד הדתי בחלב באה לביטוי גם בכל הקשור ללימוד
עברית  .וכך כותב נחמד על תלמודי  -התורה של הקהילה

35

ראה  :המנורה  , ) 1931 ( 9 ,עמ '

36

נחמד  ,עמ '

הציטוט  -ראה

:

 - 16ד. 1
. 111

ראה גם ההמשך  ,בעמ '

:

. 112

ן

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

[. . .

ישנם שני בתי  -ספר מסוג ' תלמוד תורה '

]

ובהם

כ 530 -

73

תלמידים  .בבתי -

ספר דתיים אלו אסורה הוראת העברית כשפה  ,כיוון שלפי דעת המנהלים הדבר
הוא בגדר איסור ויש בכך מעין

כפירה ' .
7

עמדה זאת כלפי לימוד העברית מזכירה את עמדת הקיצונים בקרב רבני היישוב הישן

האשכנזי בירושלים  -מגמה שנמשכה ביתר שאת על  -ידי העדה החרדית בתקופת

המאנדאט .

בשורש עמדה זאת מונחת שלילת סמלי הזהות הציונית  ,תוך העמדת

שמירת תורה ומצוות כבסיס הזהות הבלעדית

ליהודי .

38

ואכן נחמד מסיים את תיאור

מצבה של קהילת חלב בקובעו  ' :עד עתה אין בחלב חיים יהודיים לאומיים  .יש אמנם
מועדון עברי  ,אך אין בו ולו ספר עברי

אחד ' .

39

מתברר אפוא  ,כי הזדהות חכמי חלב

עם עמדות העדה החרדית בירושלים לא הצטמצמה לפרשת ' בני ברית ' אלא כללה גם
את שלילת הציונות

וסמליה .

ואכן יחסם השלילי של רבני חלב לציונות בא לידי ביטוי גם לאחר עשר
בשנות

1944 - 1943

שנים .

פעל בחלב שליח מארץ  -ישראל  ,יונה כהן  ,שהקים בה תנועת נוער

דתית  -ציונית בשם ' ארגון חלוצי

דתי ' .

כהן מציין  ,כי שליחים של תנועות נוער

חילוניות התנגדו לאח " ד מפני שהיתה דתית  ,אולם

:

התנגדות לפעילות אח " ד היתה גם מהצד הדתי

הלא  -ציוני .

מנהלים של

תלמודי  -תורה טרחו ומצאו  ,שבספריית התנועה מצויים גם ספרים ' חילונים ' ,

וכי בתנועה זו מתחנכים חברים וחברות יחדיו  .פעם פירסמו בכל בתי  -הכנסת

ובתלמודי  -התורה

כרוזים הקוראים

:

' הזהרו מפני חרב היונה  ,התרחקו

מפעולות התנועה של המדריך יונה '  .היו שאיימו על תלמידיהם שיגורשו  ,אם
יוסיפו לבקר במועדון

אח " ד .

40

כהן מוסיף  ,כי ' חכמי העיר  ,כרבנים שחיבר וטוויל  ,הסתייגו מפעולות אח " ד ,
ולשומעי לקחם אמרו ש " אין זו תנועה דתית " '  .י 4אמנם חרף הסתייגות זאת  ,יזמו כמה
מתלמידי הישיבה קשר עימו  ,בלא ידיעת הרבנים  ,בעוד שחלק מתלמידי תלמוד -

התורה אף השתתף בסתר בפעילויות אח " ד  .נכונות צעירים אלו לשמור על קשר עימו
נסתייעה ביחס החיובי שהפגין כלפי אח " ד הרב אהרון שויכה  ,אשר ביקר באותן

. 112

37

ראה :

נחמד  ,עמ '

38

ראה :

פרידמן  ,חברה  ,עמ '

39

ראה

:

40

ראה

:

41

ראה  :כהן  ,עמ '
כהן

נחמד  ,עמ '
כהן  ,עמ '

טוויל .

, 65

. 130

. 112

. 87 - 86
 . 74והשווה שם  ,עמ ' . 70 , 59 - 58

הרב שחייבר

( 1913

בערך ) 1990 -

הכוונה ככל הנראה לרבנים יצחק שחיבר ומשה

נולד בחלם ובשנות השלושים נתמנה למנהל

התלמוד  -התורה הכללי שם  .היגר לארגנטינה ונתמנה כרב ראשי לעדת הספרדים יוצאי סוריה
בבואינוס איירס  .ראה  :שחיבר  ,המבואות לספר  .הרב משה הכהן טוויל ן1896
בחלב  ,תפס מקום מרכזי בהוראת תלמוד והלכה לאברכים בה  ,בשנת

לאנייאדו  ,מהדורה ב '  ,עמ '

ס  -סא .

לערך ) 1976 -

 1958עלה

נולד

לישראל  .ראה

:

74

ן

צבי נוהר

שנים בחלב

על  -פי הזמנת ראשי הקהילה  ,שהציעו לו את תפקיד הרב הראשי בעיר .

42

מכל מקום מעבר למידת יכולתם של רבני חלב להטיל מרות יעילה ביחס לתנועת
אח " ד  ,הרי גם בפרשה זאת עולים כמה סממנים מוכרים שאיפיינו את מדיניותם
בפרשות קודמות שנסקרו במאמר
המסורת ( במקרה

שלפנינו :

זה .

סממנים אלו כוללים שלילת חידוש בתחום

ציונות  ,ולו

שלילת עירוב של ' קודש ' ב ' חול '

דתית ) ;

( במקרה דנן  ,טענה שבספריית התנועה מצויים גם ספרים לא  -דתיים  ,וכי יש בה עירוב
של בנים

ובנות ) ;

ייזום מעשים תקיפים כדי להתנגד לחדש ( איום בסילוק תלמידים

ממוסדות חינוך  ,פרסום כרוזי אזהרה ואתראה בבתי  -הכנסת

ובתלמודי  -התורה ) ;

נכונות להמשיך בדרכם למרות עמדתם של רבנים חשובים אחרים  -אפילו ממוצא
חלבי  ,כמו הרב שויכה

!

שצידדו בגישה

-

מנוגדת .

43

בפרשה אחרונה זאת  ,שאירעה תוך כדי מלחמת  -העולם השנייה  ,נחתמת הצגת
שרשרת האירועים שנידונו במאמר זה  .אעבור עתה להתייחסות כוללת לדרכם של
חכמי חלב  ,כפי שהיא משתקפת באירועים

אלו .

.

ז נודיניוונם של חכמי חלב  -מהבט

חביתי

בשורה של המקרים  ,שנדונו במאמר זה  ,הגיבו חכמי חלב בתקיפות עזה למה שנראה
בעיניהם כסטייה מדרך

התורה .

אשר ליחסם כלפי ' בני ברית ' וכלפי הציונות  ,אף

הצבעתי על דמיון בין עמדתם לעמדת העדה החרדית בירושלים  .דווקא נוכח הדמיון ,
חשוב להצביע גם על הבדל מהותי בין הגישות של רבני שתי העדות .
העדה החרדית בירושלים נקטה תפישה של

סתגרות ביחס אל שאר יהודי

העיר .

"
מבחינה אנתרופולוגית  -חברתית  ,מוכרות תופעות מעין אלה  ,כלשונו של פרידמן

:

' יש לראות התבדלות  -הסתגרות זאת כמכאניזם של הגנה של קבוצה דתית קטנה
וקנאית  ,הנמצאת בעימות מתמיד עם החברה הסובבת  ,על שמירת אורח חייה ועל

תפיסת עולמה '  .להתבדלות זאת היו סממנים חברתיים  ,ארגוניים  ,תרבותיים וסמליים ,
כלשונו של פרידמן

:

משמעה של ההתבדלות היתה הפניית המאמץ ' כלפי

פנים '

[. . .

]

תפיסת

ההתבדלות מקבלת  ,אפוא  ,מראש את עובדת היותה של קבוצת הקיצונים
קבוצת מיעוט  ,ונסוגה מן האתגר לשנות את המציאות ה הברתית [  ] . . .הן משום
שיש בכך סיכון רב מדי  ,והן משום התפיסה הפסימית בדבר הסיכויים .

כהן  ,עמ '

. 96

על הרב אהרון שויכה  -ראה

44

42

ראה

43

יצויין כי כהן ( עמ '  ) 96 , 95מזכיר רבנים נוספים שביקרו בחלב בעת מלחמת  -העולם השנייה ,

:

:

מנחת אהרון  ,עמ ' . 32 - 15

אשר צידדו בפעילות אח " ד .
44

שני הציטוטים האחרונים

:

פרידמן  ,חברה  ,עמ '

; 130

שם  ,עמ ' . 136 - 135

ן

למנהיגותם של חכמי חלב בעת החדשה

במילים אחרות  ,הנהגת העדה החרדית הגדירה את העדה החרדית עצמה

75

כ ' שארית

ישראל ' הנאמנים וצימצמה את מחויבותה רק אל אותם יהודי ירושלים שבחרו

בהתבדלות  .מי שלא השתייך לעדה היה מחוץ למחנה  ,וראשי העדה לא חשו אחריות

לתיקון התנהגותו או אמונותיו .
אולם חכמי חלב מעולם לא נקטו מדיניות של הסתגרות  .הם לא כוננו בחלב
מסגרת נבדלת של ' חרדים לדבר השם '  ,המובחנת משאר עדת ישראל בעיר  ,זאת  ,אף
כי רבים מבני הקהילה  ,ובכללם אמידיה  ,שלחו את ילדיהם למוסדות לימוד לא -

מסורתיים ואף לא  -יהודיים  ,בילו את זמנם הפנוי בבתי קולנוע  ,בבתי קפה  ,בקלפים
או בריקודים סאלוניים מעורבים ולא הקפידו ביותר על ' קלה כהמורה '  .אדרבא ,
מפעילותם של חכמי חלב  ,כפי שתוארה לעיל  ,עולה שהם חשו אחריות להתנהגותם
של כל היהודים בעיר וחשבו שמתפקידם לפעול כדי להשליט בעדת חלב כולה את
נורמות ההתנהגות המונעות סטייה מדרך

התורה .

הבדל מהותי זה בין הסתגרות מפני יהודים לא  -חרדים ובין ניסיון להאבק בהם
ולתקנם  ,יש לבארו תוך התייחסות להבדלים חשובים בהקשר שבו פעלו הרבנים

משתי הקבוצות  .החברה החרדית האשכנזית ' התפתחה על רקע עימות גובר והולך
עם תהליכי המודרניזציה והחילון  ,העקירה וההגירה  ,שעירערו את יציבות הדת
והמסורת

[. . .

]

כתוצאה מתהליכים אלה נתפוררה הקהילה היהודית המסורתית ,

שהיא מסגרת חברתית בעלת גבולות גיאוגרפיים

ברורים ' .

את מקום הקהילה

45

ה ' גיאוגראפית ' שכללה את כל היהודים הגרים במרחב מסוים תפסו קהילות

וולונטאריות שהתקיימו במרחב אחד  ,זו לצד זו  ,אשר השיוך אליהן היה על  -פי
הכרתו של הפרט  .הקהילה החרדית היוותה סוג אחד של קהילות וולונטאריות כאלה ,
ופועל יוצא מכך היה האופי הסלקטיבי של המשתייכים אליה  ,שבחרו בה מתוך רצון
להזדהות כשומרי תורה במובן החרדי  .פועל יוצא אחר מכך היה  ,שהרב של קהילה
חרדית לא נבחר כרבם של כל היהודים החיים בסביבה הגיאוגראפית  ,ולא היה אמור
להיות אחראי להתנהגותם

ולתיקונם .

לכך יש להוסיף את פיחות מעמדו של רב

הקהילה בתפישת העולם החרדית  ,כתוצאה מהצבת האידיאל של ' תורה לשמה '
( המתגשם בישיבה הגבוהה המובדלת מחיי הקהילה ) כחשוב יותר מעיסוק בהנהגה
של קהילת ' בעלי בתים '  ,שהיא בבחינת ' חיי

עולם ' .

46

למרות תהליכי מודרניזאציה מסויימים שעברו על קהילת חלב  ,היא מעולם לא
איבדה את צביונה כקהילה

גיאוגראפית  -מסורתית .

47

כל היהודים בחלב היו חברים

בקהילה אחת משותפת  ,ללא קשר במידת דבקותם ב ' קלה כחמורה '  .נוסף לכך היתה

פרידמן  ,חרדים .

עמ '

.9

45

ראה :

46

ראה על כך עולם הישיבה  ,עמ '

. 244 - 243

למרות דברי הלמרייך שם

( עמ '

 , ) 244הפיחות במעמד

רב הקהילה לטובת ראש הישיבה לא החל בצפון אמריקה אלא היה קיים כבר באירופה במאה

ה . 19 -
47

ניסיון אחד לשנות מצב עניינים זה נסתיים בכישלון מחלט  -ראה

:

הראל ,

תסיסה .

76

ן

צבי זוהר

קיימת בחלב זיקה ברורה בין לימוד התורה למעורבות בחיי הקהילה  ,ובראש
ההירארכיה של העילית התורנית עמדו חברי בית  -הדין הקהילתי  -מוסד שכל כולו
עיסוק בענייני יום יום של חברי

הקהילה .

48

בהתאם לכך ראו עצמם חכמי חלב כצד

במכלול הנעשה בקרב בני הקהילה ועשו כל שביכולתם למניעת כל היהודים בעיר
מסטייה בולטת מנורמות

סיכומו של

דבר :

ההלכה .

הגם שקיימים קווי דמיון בולטים בין עמדות מסוימות שנקטו

רבני העדה החרדית לעמדות מסוימות שנקטו חכמי חלב  ,כגון ביחס ל ' בני ברית ' ,

לעברית כשפה חיה ולציונות  -שונה המשמעות של נקיטת עמדות אלה בכל אחת
מן

הקבוצות .

זאת לאור השונות ביניהן מבחינת ההקשר האנתרופולוגי  -חברתי

( קהילה גיאוגראפית  -קהילה וולונטארית ) ומבחינת התכלית ( הנהגת כלל יהודי

המקום לאור התורה  -התבדלות וביצור

כת ) .

לבסוף אציין  ,כי המשך קיומה של הקהילה הגיאוגראפית למרות תהליכי
המודרניזאציה והמשך מעורבות החכמים בתיי היום יום של הקהילה היה אופייני לא
רק ליהודי חלב אלא גם ליהודים בלא  -מעט מקומות ב ' ארצות המזרח '

בעת החדשה .

במחקרים אחרים הצבעתי על כך  ,שבכמה מקהילות אלה גילו חשובי הרבנים
פתיחות משמעותית לפניה החיוביות של השפעת המודרנה על קהילתם  .הם אף פעלו
לסיגול ההלכה המסורתית ליצירת מודוס ויוונדי טוב עם המציאות החדשה  ,תוך

הפעלת כוחות התמורה והיצירה האימאננטיים להלכה  .היה אם כן הבדל ניכר בין
גישת חכמים אלו ובין השמרנות הלוחמת שאיפיינה את רבני חלב  ,בפרק הזמן של כ -
75

שנים שנסקרו במאמר

זה .

כמעט מאליה עולה השאלה  ,האם אפשר לבאר את שורשי השונות בין עמדות
הרבנים שבקהילות

השונות .

מסתבר  ,שהסבר חלקי לייחודם של רבני חלב ניתן

למצוא במעמדם החברתי המובחן והאוטונומי ובתודעתם הקבוצתית המגובשת

והאיתנה  ,כממשיכים נאמנים של מסורת תורנית עתיקה  ,מפוארת ורציפה  .קשה
להצביע על קבוצת חכמים בעלת סממנים מובהקים כאלה בקהילות אחרות במזרח
התיכון בתקופה

זאת .

אולם ספק אם יש בכך משום הסבר ממצה להבדלי המדיניות שבין רבני חלב

לרבנים בקהילות אחרות  .שהרי מעמדם הקבוצתי ותודעתם המגובשת של רבני חלב
עשויים להוות הסבר לשאלה  ,מה איפשר להם לנקוט מדיניות כזאת  ,ותו לא

:

כיוון

שחשו עצמם חזקים ומעוגנים היטב  ,יכלו לכאורה לבחור בכל מדיניות שתיראה להם

ולהיאבק למימושה  .אבל אין בכך לבאר מדוע בחרו דווקא במדיניות של ' שמרנות

לוהמת ' .
אנצל אפוא הזדמנות זאת להעלות הרהורי ספק  ,ואולי הרהורי כפירה  ,אשר

לאפשרות של הסבר מלא של שונות בעמדות דתיות  -הלכתיות על בסיס הבדלים
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בפרט עקב כך  ,שבחלב המשיך בית  -הדין לעסוק בדיני ממונות  ,כפי שראינו

לעיל .

חברי בית  -הדין הרבני של חלב והחכם באשי עם מתלמדים צעירים

מעין אלו שבזכרו  .שהרי  ,ניסיון להסבר מלא כזה מניח  ,ולו במובלע  ,שתופעות
אינטלקטואליות  -רוחניות הינן פונקציה של המציאות

החברתית  -כלכלית האמפירית .

אולם עובדה היא  ,שחכמים והוגים החיים באותה שכונה ובאותה קהילה חלוקים לא -
אחת בינם לבין עצמם  ,באשר לעמדות ולהשקפות שראוי לאמצן  .לתחום ההשקפות

והדעות יש אם כן מידה משמעותית של אוטונומיה ואי  -תלות ביחס למציאות
החברתית  -כלכלית  .מציאות זאת גודרת  -לכל היותר  -טווח של עמדות סבירות ,
שהחורג מהן יתקשה למצוא ציבור קשוב לגישתו  ,אך אין היא גוזרת כלל איזו עמדה
תאומץ
49

על  -ידי חכם מסוים או סיעת חכמים כלשהי .

השווה  :אייזנשטט  ,עמ '  . 352אכן אייזנשטט מציע
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( עמ '  ) 336 - 329סיווג של אסטראטגיות תגובה

עיקריות  ,העשויות לאפיין הנהגות מסורתיות הניצבות מול אתגרים של תמורה במציאות
החברתית  .לכל אחת מאסטראטגיות אלו הוא מצביע על מכלול ( מעין

' סינדרום ' )

של

טאקטיקות  ,העשויות להינקט בידי העילית שבחרה באסטראטגיה זו  .אולם מדבריו משמע  ,שאף
הוא אינו סבור שבחירה זאת עצמה ניתנת להסבר מספק  .זאת בפרט לאור העובדה  ,שכל תרבות
מסורתית ותיקה פיתחה בקרבה עוד בתקופות קדם  -מודרניות מיגוון רחב של דרכי התמודדות
עם תמורה  ,וכל אופציה מתוך מיגוון זה עשויה להתקבל כלגיטימית במונחי המסורת עצמה
( שם  ,עמ '

. ) 329

' מסורתנית '

אגב  ,הקורא מוזמן להשוות בין סממני האסטראטגיה שאותה מכנה אייזנשטט

( Traditionalisticl

העולים מן החומר שהוצג לעיל .

( שם  ,עמ '

) 332 - 330

לבין מאפייני המדיניות של רבני חלב ,
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