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גיליון  170של קתדרה פותח במאמר מאת מילכה לוי־רובין הדן בשאלה מדוע נבנתה כיפת הסלע על הר
הבית .המחברת מציעה הסבר נוסף על אלו המקובלים וטוענת כי ההחלטה להקים את כיפת הסלע על הר
הבית הונעה לא רק משיקולים פוליטיים ודתיים פנימיים — אחד המניעים החשובים היה תחרות פוליטית
טעונה בין הח'ליפות המוסלמית לאימפריה הביזנטית ,כלומר בין ירושלים לקונסטנטינופול .בבסיסה של
תחרות זו עמדו מצד אחד כיפת הסלע כיורשתו של המקדש בירושלים ומצד אחר קונסטנטינופול ,שהייתה
תחליף ארצי לירושלים ,שנתפסה כ'ירושלים החדשה' ,ושבמרכזה ניצבה הכנסייה איה סופייה ,שהתיימרה
לרשת את מקדש שלמה.
המניע הראשוני לקידושו של הר הבית באסלאם ולבניית כיפת הסלע ומסגד אלאקצא עליו היה השיבה
אל המקום הקדוש שבו עמד בית המקדש ,ועל כך מלמדים גם המנהגים והטקסים שהתקיימו במבנה
בשנים המוקדמות ,ושהיו דומים לאלו שהיו במקדש .על פי מסורות מסוימות במקורות המוסלמיים הונעו
המוסלמים על ידי רצון ליישב את החשבון של היהודים עם הנוצרים .הקמתו מחדש של מקדש בירושלים
מעידה על מקומו המרכזי של מקדש שלמה באידיאולוגיה המוסלמית ,ומילאה את הצורך של המוסלמים
במקום קדוש משמעותי משלהם בארצות שזה עתה כבשו.
ומחוזה בשלהי
ּ
עניינו של המאמר השני ,מאת דוד קושניר ,הוא עכו
התקופה העות'מאנית ,והוא מעמיד במוקד הדיון כמה ממאפייני
והמנהל בעכו בתקופה שלאחר סיום הכיבוש המצרי
הממשל ִ
( )1840ועד סיום השלטון העות'מאני בארץ ( ,)1918על בסיס
מסמכים מה'ארכיון העות'מאני המרכזי' באיסטנבול .בתכתובת
העשירה המצויה בארכיון יש מידע רב על הקורות את האזור
בתקופה הנדונה ,על קווי המדיניות של השלטון העות'מאני במקום
ועל דרכי פעולתו.
אומנם העות'מאנים לא השיבו לעיר את מעמדה הקודם כבירת
פלך אלא הפכו אותה לבירת מחוז בלבד ,אולם העיר הוסיפה
לשמש עד תום השלטון העות'מאני מרכז לאזור מנהלי רחב ובסיס
צבאי מרכזי של הצבא העות'מאני בארץ־ישראל.
ראשיתה של התקופה הנדונה מקבילה לתקופת הרפורמה הגדולה
התנזימאת (תיקונים).
באימפריה העות'מאנית הידועה בשמה ֹ
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ברפורמה ,שהתפרסה על תחומים רבים ,בלטו המגמה לעשות בדק בית כללי במשטר הישן והשאיפה להבטיח
את שליטתה של הממשלה באוכלוסייה ולמנוע את קריסת האימפריה .במסגרת הרפורמה עברו סדרי המנהל
והחברה מודרניזציה מקיפה ,שבאה לידי ביטוי במערכת המיסוי ,בתחומי התחבורה והתקשורת ובהקמת
שירותים ציבוריים כגון חינוך ,בריאות ושירותים מוניציפליים .אתגר חדש שהעסיק את השלטון במחוז היה
הגידול הדרמטי בנוכחות ובפעילות של נתינים זרים .אף על פי שהתנועה לארץ הייתה בעיקרה של יחידים או
של ארגונים פרטיים והייתה משוללת כוונות מדיניות ,היא פגעה קשה בתחושת הריבונות של העות'מאנים.
מכל מקום על אף הליקויים הרבים שנותרו במערכות השלטון של העות'מאנים הם הצליחו לשמר את
בכורתה המנהלית והצבאית של עכו בצפון הארץ עד סוף התקופה.
מאמרו של יוסף שלמון ,המאמר השלישי ,סוקר
את הדיון הרבני והפוליטי בפולמוס השמיטה של
שנת תרמ"ט ונוגע במשמעויות השונות של דיון
זה ,כגון דת בתנועה הלאומית היהודית ,הלכה
מול מודרנה והלכה והשלכותיה בהווה ובעתיד.
פולמוס השמיטה הוא אחד הפולמוסים החריפים
בהלכה בעבר כמו בהווה ,ולקראת שנת תרמ"ט
הועמדה לראשונה למבחן יכולתו של היישוב
היהודי החדש בארץ־ישראל על מושבותיו
החקלאיות לקיים את עבודת האדמה בארץ
בהתאם להלכה .המושבות החדשות נחלקו בינן לבין עצמן בסוגיית היתר המכירה ,המחמירים חששו
מהמדרון החלקלק שבהיתר ,שיביא לניסיון להקל בקיום מצוות אחרות ,והמקילים חששו מהרחבת הקרע
שבין הרבנים למשכילים ואפילו משבירת כלים מוחלטת מצד איכרים לא אדוקים ,בגלל ההתבצרות
בעמדה המחמירה ואי ההתפשרות בעניין מהותי זה.
גם הרבנים תומכי 'חיבת ציון' נדרשו לשאלת אופן קיום הלכות השמיטה ,והכרעותיהם בסוגיה זו נשענו על
נימוקים הלכתיים ,ציבוריים ואידיאולוגיים כבדי משקל .הם הסתמכו על דיון הלכתי של פוסקים מימי הביניים
שנחלקו באשר לתוקפה של מצוות השמיטה בימיהם .הקביעה ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן אפשרה לאנשי
ההלכה לחפש דרכים חדשות להתיר את האיסור .כמו כן הועלתה בדיון העובדה המשפטית שהקרקעות שבידי
המתיישבים היהודים הן חכורות ואינן בבעלות יהודית ,עובדה שהקלה מבחינת הלכתית למוכרן לנוכרי .בקיום
השמיטה היה גם עניין עקרוני שנבע מהתפיסה שקיום המצוות התלויות בארץ הוא יסוד מרכזי בשיבת ציון,
מכיוון שהוא מאפשר את קיום התורה במלואה ,לרבות מצוות שאינן נוהגות בגולה .לאור זאת נקבע שההיתר
יהיה זמני ,עד שלא יהיה בו הכרח מבחינה כלכלית ויתאפשר לקיים מצוות שביעית כהלכתה.
המאמר הרביעי ,מאת ירון בן־נאה ,עוסק בפנקסו של שדכן ירושלמי אלמוני שנכתב בשנים תרפ"א–
תרצ"ד ( .)1934–1921הפנקס כולל כ־ 400רישומי שידוכין ,ובהם מאות שמות פרטיים ושמות משפחה .מן
הרישומים בפנקס וממוצרי הצריכה וסכומי הכסף המפורטים בהם עולה תמונה של חיי היום־יום והמרחב
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הביתי־המשפחתי וכן של התרבות החומרית בירושלים
המנדטורית בשנות העשרים והשלושים.
הרישומים תורמים גם להבנת דפוסי השידוכין ויחסי העדות
ביישוב ,ומשתקפות בהם תמורות תרבותיות שהתחוללו
ביישוב באותה תקופה .מצד אחד בולטת ההמשכיות
בדפוסי ההשתדכות המסורתיים ,המתבטאת
בעצם השימוש בשדכן ,במנהג מתנות החתן
ונדוניה מצד הכלה ,בנוהג של נישואי קרובים
ובנוהג שלפיו הורי אחד מבני הזוג דאגו
לכלכלתם לתקופה מסוימת .מצד אחר בדיקת
קשרי החיתון שבפנקס מעלה למשל שנישואין
בין אשכנזים לספרדים לא נדירים כפי שניתן
היה לדמות והתקיימו לא רק בקצות המדרג
החברתי .העדות הספרדיות עדיין התחתנו בעיקר
בינן לבין עצמן ,אך הייתה בכך התקדמות לעומת ההפרדה
המוחלטת בין העדות בתקופה העות'מאנית .גם משמות הנזכרים ברישומים
ניתן ללמוד על מגמות תרבותיות ביישוב העברי המתחדש — בצד המשך השימוש
בשמות טיפוסיים לעדות השונות מופיעים שמות חדשים.
המאמר החמישי ,מאת חוה אשכולי־וגמן ,מתמקד ביחסו של ר' בנימין לנאציזם ולשואה ומבקש להאיר
את דמותו בעיקר בשנים  .1942–1932המאמר בוחן את תגובתו של ר' בנימין על עליית הנאציזם ועל
התפשטות האנטישמיות ,על החרפת מצוקת הפליטים היהודים ערב המלחמה ועל הידיעות על החורבן
היהודי במחצית הראשונה של המלחמה.
במוקד המאמר עומדת השאלה אם קיים קו עקבי ומובהק ביחסו של ר' בנימין למצוקה היהודית ולשואה.
ר' בנימין חווה לאורך התקופה שינויים בתפיסתו ,החל מאמונה שעלייה גדולה של מיליוני יהודים תפתור
הן את מצוקת הגולה והן את חוסר הביטחון היישובי ,בהמשך מהפך לנוכח המרד הערבי והכרה באי
יכולתה של הארץ לתת פתרון ממצה למצוקת הפליטים ,ובעקבות אירועי 'ליל הבדולח' חזרה לתפיסה
הציונית הרווחת ,שארץ־ישראל היא מקום המקלט העיקרי להצלת יהודים.
ר' בנימין התייחד במורכבות עמדותיו :הוא איחד בתוכו את תפיסת ההצלה בנוסח הרצל ,את הרגישות
ההומניסטית של 'ברית שלום' ,את הרגש החזק של הערבות היהודית של איש הציונות הדתית ואת תחושת
הייעוד של הנביא־הסופר העברי .הוא היה ייחודי אף בדרישותיו הגבוהות במה שנוגע לגיוס לצבא הבריטי
ולמגבית היישובית ובגישתו הבוטה כלפי עשירי היישוב והמנהיגים .אך הוא לא רק נאה דרש אלא גם נאה
קיים ,בהיותו מן המעטים שהתמסרו באופן מלא לעבודת ההצלה תוך פריצת שגרת ההתנהגות ואימוץ
אורח חיים חריג.
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בחינת התמורות הרבות שחלו בתגובותיו של ר' בנימין מראה שחוט השני העובר בהן הוא נאמנותו המוחלטת
לערך ההצלה בנוסח הרצל מזה ולשותפות יהודית–ערבית מזה .בצד האבל והזעם נשאר ר' בנימין בראש
ובראשונה הומניסט — הוא השתדל להשריש את הדעה שמלבד גרמניה הנאצית יש 'גרמניה שנייה' ,ושעשרות
מיליוני הגרמנים אינם יודעים על המתרחש בארצות הכיבוש.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמרם של יחיאל לימור ועמוס בלובשטיין־נבו המציג את המאבק
על הנייר להדפסת עיתונים בימי מלחמת העולם השנייה .סוגיית הספקת הנייר העסיקה את העיתונות
העברית בארץ־ישראל מתחילת מלחמת העולם השנייה .מאחר שלא ייצרו בארץ נייר היה היישוב תלוי
לחלוטין בייבוא נייר מעבר לים .הנייר היה אחד המוצרים הראשונים שהוטל עליהם פיקוח .במסגרת זו
הוגבל הייבוא החופשי של נייר ,שעד המלחמה היה נתון במידה רבה בידיהם של יבואנים פרטיים ,והוא
נמסר כולו לידי חברה ממשלתית ,ונקבעו מכסות נייר לעיתונים
ולכתבי־העת .כאשר התעצמו הקרבות ,והצוללות הגרמניות
הגבירו את התקיפות על ספינות האספקה ששייטו במימי הים
התיכון ,צומצמה הקצבת הנייר לעיתונים ולכתבי־העת ,וחלקם
ספגו מכת קיצוצים עמוקה וכואבת במיוחד.
בהיעדר תיעוד מלא ומדויק על מלאי הנייר בארץ־ישראל בימי
המלחמה ,יש מקום לשלוש השערות ,חלופיות או משלימות:
אפשר שמצוקת הנייר הייתה אמיתית; אפשר שמצוקת הנייר
לא הייתה כה חמורה כפי שטענו שלטונות המנדט ,אך מטעמי
זהירות וחשש מן הצפוי בעתיד הם העדיפו לנהל מדיניות פיקוח
קשוחה ומבוקרת; וייתכן גם שמדיניות הקיצוב הנוקשה הופעלה
כאמצעי פיקוח ולחץ על העיתונות העברית.
במדור 'עם הספר' שש סקירות ספרים ,העוסקות בנושאים
מגוונים ובתקופות שונות בתולדות ארץ־ישראל ויישובה:
חצור כמטרופולין כנענית ועיר ישראלית; שורשי העיתונות
הצהובה בישראל; המשכיות ושינוי בישיבת סלבודקה; התנועות
הקיבוציות והצבא; יגאל אלון; השיח הקורבני במדינת ישראל.
בהזדמנות זו נבקש להיפרד מפרופ' אלון קדיש ,יושב ראש מערכת 'קתדרה' וראש המכון לחקר ארץ־
ישראל ויישובה בשלוש השנים האחרונות ולהודות לו על תרומתו הרבה ל'קתדרה' ,ולאחל הצלחה למחליפו
פרופ' ריכב רובין.

קריאה מהנה,

מערכת קתדרה

