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מג'רבה ומכלוף אביטאן מקזבלנקה | ד"ר דוד גדג'

בשיעור זה נקרא קטעים נבחרים משני חיבורים שנכתבו במאה ה-20, שניהם מאת הוגים מצפון אפריקה, 
ונדון בהם: החיבור "ויקהל משה" של הרב כלפון משה הכהן שפורסם בספרו ״זכות משה״ בג'רבה ב-1920, 

והחיבורים "אושר האדם" ו"בניין העולם ובריאת אדם חדש" של מכלוף אביטאן שפורסמו בקזבלנקה ב-1945 
ו-1947 בהתאמה. חיבוריו של אביטאן כונסו לספר תחת הכותרת "אוטופיה מקזבלנקה" שפורסם ב-2016. 

הכהן היה רבה של הקהילה היהודית בג'רבה, ומגדולי רבני תוניסיה במאה ה-20. אביטאן היה אינטלקטואל 
ומשכיל עברי שפעל בקזבלנקה. שני ההוגים כתבו חיבורים דומים, המציעים תוכנית מפורטת לשלום עולמי 

שבמרכזה הצעה לייסוד ממשלה עולמית. הכהן כתב את חיבורו בתום מלחמת העולם הראשונה, ואילו 
אביטאן כתב את חיבורו בתום מלחמת העולם השנייה. התוכניות של השניים הושפעו מהשיח של שלום 

עולמי שנפוץ בעולם הלא יהודי אחרי שתי מלחמות העולם, אך יסוד הצעותיהם נטוע בעולם ההגות היהודי. 

בקריאה של הטקסטים אני ממליץ לדון בהצעה של כל הוגה ולאחר מכן להשוות ביניהם. נסו לאתר 
בטקסטים את המרכיבים היהודיים שההוגים שתלו, ונסו לאתר את המקורות שלהם בארון הספרים היהודי. 

←



כלפון משה הכהן, מתוך ספר ויקהל משה ←  	

)ר' כלפון משה הכהן, "זכות משה", הוצאת אשר חדד 1920(



מכלוף אביטאן, מתוך אוטופיה מקזבלנקה ←  	

"יסוד דברי - שנתברר לי שבעזרת השכל שִהְסגִיל בו המדבר ]בני האדם[ מהחי ]בעלי החיים[, ישיג האמת ויחיה חיי 
אשר, וזה הוא השכל בפועל, והמופת שבו נדע שיצא השכל לפועל, אם נטה לצד האלהות, שכפי השגתנו באלוה, כן 

נשיג האמת וחיי אשר, ואחר שכן הוא, ראוי שנרגיל האדם לצד האלהות. )עמ' 21( 

והעצה היעוצה למי שמודה על האמת היא לעשות כל יכולתו איך יושג הדבר הגדול הזה שבו תלוי אשר המין וידיעת 
בוראו יתעלה. שחיי אישיי המין תלוי איש בזולתו שמדיני בטבע הוא1. ואם לא יעזרו זה בזה על צד היושר על ידי 

ממשלה אחת אמיתית אלהיית שתדריך כלם בדרך הטוב והישר לא ישיגו האשר. ואם לא ישיגו האשר לא יתחזקו 
הגופות. ולא יטהרו המוחות. ולא יוודע להם הבורא והרי הם כשאר החי שאינם יודעים אם נמצאים או לא. אלא 
אוכלים הנעים והמתוק לחיך עד שימותו ולא בחכמה. וא"כ מי שיעזור בעשיית ממשלה אחת. גורם אשר האדם 

וידיעת הבורא לכל המין כלו של המשך האנושות. אז יגלה ה' בהדר תפארתו לעיני כל בשר. וידעו אותו במופת. ולא 
בההאמנה לבד אז והיה ה' למלך על כל הארץ. וזאת היא הסבה שרוב המין האנושי עוד לא השיגו הבורא במופת. 

שדבר זה צריך גוף חזק ורוח זך למען יהיה שמח ואז יכול להעפיל לזה. שמין האנושי עתה הגיע למדרגת רדיפת 
וסידור החיים החומריים ומוכשר הוא להשגת האמת. שאחר הסידור החומרי יבוא הסידור הרוחני. )עמ' 81( 

ואשוב למה שהיתי בו. והוא, אחר שתארנו הכדור כמדינה בעלת חברות נלחמות ואישיה איש בזולתו וסבת זה 
לכאורה, היא האני, הדת, והאמה, ונכנסנו למדינה ודברנו עם ראשיה, ופרשנו להם כונת שלשה אלה הנראין גורמין רע 

שאדרבה הן המשיגין טוב וקבלו ממנו ונעשה שלום במדינה, ושבו לחברה אחת. נבאר עתה איך יהיו עמודי השלום 
ואפניו, שלא ישובו כבתחלה, רק יהיה שלום נצחי ויחיו בטוב, שאחרי שידענו חלי החולה נעשה לו סממנים לרפאתו. 

ואלו הם:

שיתאספו כל ראשי ומשכילי הכדור, ויבחרו מכל הכדור אנשים משכילים אלהיים אמתיים, וידורו כלם במקום אחד, 
וראש אחד יהיה על כלם שיהיה סמל לבורא אחד וממשלה אחת, ותהיה מלאכתם זו אמנותם, שישקיפו על הכדור 

בכללו ובפרטו, ויעלו למעלה ברוח וישליכו עליהם מבול שכל ואמת ליפותם בחמרם וברוחם, וישימו מושל בכל חלק, 
ובכל ארץ, ובכל נוף, ובכל עיר, ויהיו כלם תחת ממשלתם העליונה הכדורית, ולא ישמע עוד ממשלה של אמה פלונית, 

רק מסדר ארץ או עיר פלונית.

שתהיה שפה אחת ידועה לכל בני הכדור והוא שיבחרו בלשנים מכל הכדור ויסכימו בינהם על קריאת שם ופעל 
ומלה, ותהיה שפה פשוטה שחצי למוד אדם מאבדו איך לדעת השפה ולדבר בה, ואין אדם מת ורב שפתו בידו ואבוד 

זמן זה, יהיה בחכמות ובמדעים לאשר האדם. וישוטטו בלשנים אלה בכל עיר ועיר שבכדור וילמדו הנוער בכל בתי 
ספר ששפה זו תהיה אות שעם אחד כלנו, שהלשון שליח השכל, ואם לא יתודעו השלוחים לא יתחברו השולחים.

מטבע אחד יהיה עובר בכל הכדור, כתוב בו אחים נחנו.

דגל אחד יהיה מתנופף בכל הכדור, שמסמל בין הכדור הארציי ובין הכדורים השמימיים, וגונו תכלת, שמראה לאדם 
שיש לו תכלה קרובה לא כמו השמימיים שהיא רחוקה, כתוב בו: שמע האדם י י בורא הכל ומשגיח על הכל דעהו, 

ואהוב כל אדם כמוך.

שיכתתו חרבותם לאתים, ולא יהיה עוד כלי משחית אדם שעם אחד נחנו, שלא נלחם אדם בחרב עד שלא ידע 
להלחם בשכל. ואם לא ידענו להלחם בשכל איך נדע להלחם בחרב, שכל תנועה מביאה למנוחה, ותנועת החרב 
מביאה לתנועה אחרת יותר קשה, ולו הרגלנו להלחם בשכל הינו במנוחה תמידית, שיכולת האדם היא, בהשגת 

השכל, ולא בהכאת היד, האריה לא יתפישהו אדם כי אם בשכלו. )עמ' 33–35(. 

אלה הם חמשה הסממנים והעמודים, שעליהם יבנה יחוד האדם לעם אחד, ולא יעלה בדעת משכיל שיהיה איזה 
שלום תמידיי למין האדם בעוד שהם מבדלים ומסמנים ומזינים בחמשה אלה."

)מכלוף אביטאן, "אוטופיה מקזבלנקה", הוצאת רעב 2016(

1 בני האדם מטבעם "מדיניים בטבע", ומוכרחים לחבור אחד אל השני כדי ליצור מציאות חברתית ופוליטית למילוי צרכיהם החומריים והרגשיים.


