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מילכה לוי־רובין
מדוע נבנתה כיפת הסלע :בין בית אלמקדס
לקונסטנטינופול
הדיון בשאלת הסיבות לבנייתה של כיפת הסלע התמקד
עד כה בשתי הצעות :האחת ,שמקור המיזם היה בתחרות
העזה בין הח'ליף עבד אלמלכ לבין יריבו עבדאללה אבן
אלזֻ ַ ּביר במכה ,והשנייה שהתחרות עם המבנים הנוצריים
המרשימים בארץ־ישראל ובסוריה ובפרט בירושלים היא
שהניעה את עבד אלמלכ להשקיע במיזם השאפתני .מאמר
זה מציע מניע שלישי ,המתווסף על השניים שנזכרו :היריבות
הפוליטית והאידיאולוגית הקשה ששררה באותה עת בין
הח'ליפות האומיית לבין השליטים בקונסטנטינופול .יריבות
זו דרבנה את עבד אלמלכ לבנות מונומנט שיעלה על אלו של
קונסטנטינופול ובמיוחד על כנסייתה המפוארת ,איה סופייה.
המסורת המוסלמית בת הזמן הדגישה שקונסטנטינופול חיללה
את מקום המקדש ואת יומרתה החצופה לרשת את כס האל
עלי אדמות .כיפת הסלע' ,מקדש שלמה החדש' ,נועד להשיב
להר הבית את כבודו ולבטל את טענותיה היומרניות של
קונסטנטינופול.

דוד קושניר
ומחוזה בשלהי
ִמשוט בארכיון העות'מאני :עכו
ּ
התקופה העות'מאנית
המאמר דן במעמדה ובתפקודה של עכו כבירת המחוז הצפוני
של ארץ־ישראל בשנותיו האחרונות של השלטון העות'מאני.
עכו ,שהייתה עיר משגשגת ובירה בפועל של פלך גדול במחצית
השנייה של המאה השמונה עשרה ,נפגעה קשות לאחר מכן מן
ההרס שבא עליה בפעולות מצור תכופות ומן הירידה הכללית
במסחרה החיצוני .העות'מאנים ,שחזרו לשלוט בה בשנת
 ,1840לאחר כעשור של כיבוש בידי מוחמד עלי מושל מצרים,
הורידו אומנם את דירוגה לזה של מחוז בתוך פלך אחר ,אך
שמרו על הזיקה המנהלית בינה לבין כל אזור הצפון של ארץ־
ישראל ועל היותה הבסיס הצבאי החשוב ביותר בארץ כולה.
בתקופה שנמשכה עד קיצו של השלטון העות'מאני ,בשנת
 ,1918לא הייתה בעכו צמיחה כלכלית או דמוגרפית ,אך העיר

והמחוז הכפוף לה עברו את תהליך המודרניזציה שהנהיגה אז
האימפריה העות'מאנית במסגרת הרפורמות שחוללה ברחבי
החג'אזית וצעדים
המדינה .בעקבות הקמת הקשר עם המסילה ִ
ראשונים לפיתוח הנמלים כבר נראו באזור סימנים ברורים
להתפתחותו העתידית של צפון ארץ־ישראל כמרכז תחבורתי
ומסחרי ראשון במעלה.
המאמר מבוסס בעיקר על מסמכים מארכיון משרד ראש
הממשלה באיסטנבול ,המשמש כארכיון המרכזי למסמכי
האימפריה העות'מאנית.

יוסף שלמון
פולמוס השמיטה :הדיון הרבני והפוליטי על היתר
המכירה בתרמ"ט
שנת תרמ"ט ( )1889–1888הייתה שנת השמיטה הראשונה
מאז שהחלה ההתיישבות היהודית החדשה בארץ־ישראל.
בשנת תרמ"ט היו בארץ תשע מושבות ,שבהן כ־ 300משפחות
חקלאיות .משמעות שמירת השמיטה ,כלומר השבתת עבודות
הקרקע ,הייתה אובדן הכנסה של יבול השנה השביעית וחלק
מיבול השנה השמינית ,שתלוי בזריעה בשנה השישית ובזריעה
בסוף השנה השביעית .בדיון ההלכתי בסוגיית השמיטה
נחלקו הפוסקים כבר מימי הביניים לשתי גישות :היו שסברו
ששמיטה בזמן הזה מדאורייתא ,והיו שסברו שחיובה בזמן הזה
רק מדרבנן .הגישה המקילה מאפשרת פתרון על ידי מכירה
של האדמות לגוי ,שאינו מחויב לשמור שמיטה ,בעוד הגישה
המחמירה נוטה לחייב השבתה של העבודה בשביעית .היו
שסברו ששמיטה בזמן הזה אינה מחויבת אפילו מדרבנן ,אבל
אלה היו במיעוט ועמדתם לא התקבלה.
לקראת שנת תרמ"ט התלהט הפולמוס; רבנים בולטים
במזרח אירופה ,כמו הרב צבי יהודה ברלין (הנצי"ב) מוולוז'ין
והרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק מבריסק ,פסקו לחומרה ,בעוד
רבנים בולטים ב'חיבת ציון' ,כמו הרבנים שמואל מוהליבר
ומרדכי אליאשברג והדיין שמואל זנוויל קלפפיש מוורשה,
חתמו על היתר מכירה .הללו קיבלו גיבוי מגדול פוסקי הדור,
ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנה .רבני ירושלים האשכנזים
שמואל סלנט ויהושע ליב דיסקין פסקו לחומרה .מולם התייצבו
הרבנים הספרדים יעקב שאול אלישר ורפאל מאיר פניז'ל,
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שתמכו בהיתר .הברון אדמונד דה רוטשילד ,שתמך במושבות,
עמד על דעתו שהמתיישבים חייבים להיענות להיתר .למעשה
רוב איכרי פתח תקווה לא קיבלו את ההיתר וכך גם חקלאי
עקרון .אנשי גדרה ,שרצו גם הם לשבות בשביעית ,קיבלו בסופו
של דבר את ההיתר בלחצם של 'חובבי ציון'.

ירון בן־נאה
ארון וראי ,מכונת תפירה עם רגל :שידוכין בקרב
היהודים הספרדים בירושלים המנדטורית על פי
פנקסו של שדכן ירושלמי
בעשור האחרון גבר העיסוק המחקרי בחיי הספרדים בארץ־
ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט ,ובו
בזמן גבר העניין בחקר התרבות החומרית .כתב־יד המצוי
בספריית יד יצחק בן־צבי פותח צוהר מפתיע אל שני התחומים
הללו :פנקסו של שדכן אלמוני שפעל בעיקר בקרב היהודים
הספרדים בירושלים בשנות העשרים והשלושים של המאה
העשרים .פנקס זה הוא אוצר בלום של נתונים על דפוסי
הנישואין בתקופה זו ומכרה של ידיעות גניאלוגיות ,ויש בו
עדות להמשכיות לצד תהליכי מודרניזציה 400 .הרישומים
שבפנקס מלמדים על דפוסי הנישואין ,על נישואין בין־עדתיים
(הן בין בני עדות המזרח השונות ,הן בין ספרדים לאשכנזים),
על נישואי גרושים וגרושות ואלמנים ואלמנות ,על קשרים עם
קהילות האם (כגון בגדאד ואיזמיר) ,על החפצים הבסיסיים
שנמצאו בבתיהם של בני המעמד הבינוני (ארון ,מיטות
ולעיתים שולחן וכיסאות ספורים) ,על התכשיטים הפופולריים
בקרב נשים (צמידים ועגילי זהב) ואף על ערך הכסף (לירות
מצריות ואחר כך לירות ארץ־ישראליות) .פה ושם יש בפנקס
רמז לדרמות משפחתיות ,כמו נטישת ילדי אישה מנישואין
קודמים או ביטול שידוכין בעילה שאינה ידועה לנו.

חוה אשכולי־וגמן
ר' בנימין ויחסו לנאציזם ולשואה
יהושע רדלר־פלדמן ,הידוע בשמו הספרותי ר' בנימין ,מוכר כיום
בזכות פעילותו הבלתי נלאית להצלת יהודי אירופה במסגרת
אגודת 'אל־דמי' ( .)1944–1943מאמר זה בוחן את השפעת

אישיותו הססגונית על תגובתו המוקדמת על האנטישמיות
מראה תמורות רבות :בתקופת עליית
ָ
והנאציזם .בחינה זו
הנאציזם האמין בעלייה יהודית גדולה ,נוסח הרצל; בתקופת
המרד הערבי חיפש אחר מוצא טריטוריאליסטי; ערב מלחמת
העולם ביקש לפנות למצפון העולם לשם חידוש העלייה;
ובמחצית הראשונה של המלחמה התמקד במלחמה נגד
הנאצים ובגיוס יהודי .עם זאת חוט השני השזור בתגובותיו,
בתקופה שלפני המודעות לשואה (נובמבר  ,)1942הוא הזדהות
עמוקה עם גורל יהודי אירופה ונאמנות מלאה לערך ההצלה
בנוסח הרצל מזה ולשותפות יהודית–ערבית מזה .רק עם הקמת
'אל־דמי' ,בשנת  ,1943נטש ר' בנימין את הסוגיה הערבית והיה
מן המעטים שהתמסרו באופן מלא לעבודת ההצלה.
עיקרו של דבר ,תגובתו של ר' בנימין על השואה משקפת
את אישיותו המורכבת :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 (כתפיסת אחד
העם וביאליק).

יחיאל לימור ועמוס בלובשטיין־נבו
המלחמות בתוך המלחמה :המאבק על הנייר
להדפסת עיתונים בימי מלחמת העולם השנייה
בימי מלחמת העולם השנייה שרר בארץ־ישראל מחסור בנייר,
שהוא חומר גלם חיוני להדפסת עיתונים וספרים .שלטונות
המנדט הבריטי הגבילו את ייבוא הנייר ,ובשלב מסוים
אף שקלו להתיר הדפסת עיתון יומי יחיד ,שישרת את כל
האוכלוסייה היהודית בארץ־ישראל.
המאמר מציג פן לא מוכר של המאבקים בין שלטונות
המנדט לבין העיתונות היהודית בארץ־ישראל ,וזאת בצד
שני נושאים שכבר זכו לתשומת ליבם של החוקרים :הקשיים
שהציבה הצנזורה הבריטית לעיתונות היהודית בארץ־ישראל
וההתמודדות הבלתי מספקת עם הידיעות על השואה.
המאמר ,המבוסס על מחקר ארכיוני מקיף ,מספר את
סיפור מאבק ההישרדות של העיתונות העברית בארץ־ישראל
בימי מלחמה ומחסור ,משרטט את דיוקנם של הגורמים שהיו
מעורבים במאבק הזה ,ומנתח את תולדות 'מלחמת הנייר' בימי
מלחמת העולם השנייה.

