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(צילום :מנדל ג'ון דינס)

לפני כשלושה עשורים נדרש יהודה ניני לתיאור יוצא דופן של המהנדס והארכיטקט האיטלקי
ארמטה פיירוטי 1.פיירוטי העיד בספרו 'מנהגים ומסורות בפלשתינה' ,שיצא לאור לראשונה ,בתרגום
לאנגלית ,בשנת  2,1864שבחודש יולי בשנת  ,1861לאחר שהגיעה לירושלים הידיעה על מותו של
הסולטאן עבדול מג'יד ועל המלכתו של אחיו עבדול עזיז ,קיבלו נציגי הקהילה היהודית בירושלים
את מפתחות העיר לזמן קצר .פיירוטי ציין כי הדבר סימל את הכרתם של השלטונות העות'מאניים
ושל האוכלוסייה המוסלמית בעיר בבעלותם ובזכותם ההיסטורית של היהודים על ירושלים .ניני עמד
אל נכון על משמעות האירוע יוצא הדופן — נטילת מפתחות העיר לצורך התקנת עירוב בה.
ניני הביא רק את עדותו של פיירוטי ,אולם היו התייחסויות נוספות לאותו אירוע ,והתייחסויות
אלה וגלגוליו של נוהג זה אחר כך זורעים אור על מעמדה ההולך ומשתנה של ירושלים בשלהי
התקופה העות'מאנית ועל הלכי הרוח בין יהודים ,מוסלמים ונוצרים חובבי ציון באותה העת.
הערת המחבר :גרסה ראשונה של מאמר זה נוספה כנספח לעבודת הדוקטור שלי :ב'
הוטרר' ,עירוב החצרות במרחב העירוני :השתלשלותו ההלכתית מימי המשנה והתלמוד
ועד תחילת המאה ה־ ,'20עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"ג .במאמר
הנוכחי נוספו מקורות חדשים והתייחסויות שלא הופיעו בגרסה הראשונה ,והיא עובדה
מחדש.
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י' ניני' ,בין חזקת העיר ירושלים לקיום מצוות עירוב (מעשה שהיה בשנת תרכ"א)',
שלם ,ד (תשמ"ד) ,עמ'  .474‑471תמצית הדברים בסגנון פופולרי ראו :הנ"ל' ,מדוע
נמכרה ירושלים ליהודים לשעה ב־ ,'?1861עת־מול( 68 ,תשמ"ה) ,עמ' .10‑9
E. Pierotti, Customs and Traditions of Palestine: Illustrating the Manners of the
 .Ancient Hebrews, trans. T.G. Bonney, Cambridge 1864שנה אחר כך יצא הספר
בצרפתית .ראוidem, La Palestine Actuelle dans ses Rapports avec la Palestine :
 . Ancienne, Paris 1865חלקים גדולים של הספר ,ובהם סיפור המפתחות ,הופיעו שנה
מאוחר יותר בספר שהוציא פיירוטי באיטלקית .ראוidem, Revista generale della :
 .Palestina antica e moderna, Firenze & Genova 1866פיירוטי פרסם שוב את סיפור
המפתחות בצרפתית ,בשינויים קלים מהנוסח דלעיל .ראוidem, Légendes racontées et :
coutumes bibliques pratiquées par les Arabes musulmans de la Palestine, Lausanne
1869, pp. 14–16; idem, ‘Les clefs de Jérusalem: Entres les mains des Hébreux en
 .1861’, La Terre sainte, 2, 34 (1876), p. 307נוסח ארוך יותר של הסיפור פורסם בספר
נוסף של פיירוטי .ראוidem, La Bible et la Palestine au XIXme siècle, Nimes 1882, :
( pp. 113–118אני מודה לז'אן־איב לגואס על שטרח ומצא עבורי נוסח זה) .דוד שחר
תרגם את סיפור מסירת המפתחות מצרפתית לעברית מנוסח זה .ראו :ד' שחר' ,מפתחות
ירושלים' ,זאת הארץ ,ט"ז בניסן תשכ"ט ( 4באפריל  ,)1969עמ'  .7‑6הספר כולו תורגם
מאנגלית לעברית .ראו :א' פיארוטי ,מנהגים ומסורות בארץ־ישראל ,תרגם ע' ארבל,
תל־אביב תשמ"ה .וממהדורה זו אצטט להלן.
קתדרה
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אליזבת פין ומפתחות ירושלים :עוד על גלגוליו של העירוב בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית

עדותו של פיירוטי
בספרו תיאר פיירוטי את האירוע כך:
עתה ,ב־ 8ביולי  3 ,1861היום בו הגיעה לירושלים הידיעה על מות עבדול מגיד ועל עלייתו של עבדול עזיז על
כס־השלטון ,התייצבו היהודים ,בכל גינוני הרשמיות ,לפני המושל סוראיה־פחה ,וביקשוהו להחזיר לידיהם
את מפתחות ירושלים ,וזאת על פי זכות המגיעה להם ,לדבריהם ,במות סולטאן אחד ובעלות הבא אחריו
על כסאו .בו בזמן אף הציגו הוכחות כה חותכות לצדקת תביעתם ,שהפחה נמנע מלדחותה מניה־וביה ,אלא
העבירה לטיפול מועצתו ,שהיתה מורכבת מן המופתי [ ]...הקאדי [ ]...ומכובדים אחרים ,כולם ילידי הארץ.
החלטתם צידדה בתביעתם של היהודים ,שכן המועצה כולה ידעה כי הללו היו בעליה הקדומים של הארץ.
לפיכך נערך הטכס כדלקמן :סעיד־פחה ,גנרל הצבא ,בלוויית קציני־המטה שלו ואחדים מחברי המועצה,
ובעקבותיהם קהל צופים ,הלך אל רובע היהודים ,מקום שנתקבל על־ידי נציגי העם הזה והובל אל בית הרב
הראשי ,שהקביל את פני הפחה על ספו ושם הוגשו לו בפומביות מפתחות העיר [ ]...אחר כך ,עם שהביע את
רוב תודתו ,החזיר הרב הראשי (שלרשותו לא עמד חיל־מצב נכון להגן עליהם) את מפתחות העיר לידי הגנרל,
ונכבדי היהודים נתלוו אליו בשובו אל מושל העיר ,סוראיה־פחה ,כדי להודיעו על מילוי שליחותו ולהראות
לו כי ממפתחות העיר לא חסר גם אחד 4 .הנה כי כן ,בשנת  ,1861החזיקה האומה היהודית ברשותה במשך
שעה אחת את מפתחות ירושלים ,אשר נמסרו לה על ידי הערבים מכוח המסורת הקיימת ועומדת ,שעליה
הם שומרים5 .
3

4

5

הידיעה על מות הסולטאן ומינוי הסולטאן החדש הגיעה לירושלים ביום רביעי 3 ,ביולי ( 1861כ"ה בתמוז תרכ"א),
ובו ביום התייצבו נציגי היהודים אצל המפקד הצבאי ,וממילא הציון  8ביולי שגוי .חילופי השלטון בקושטא היו יותר
משבוע קודם לכן ,ב־ 25ביוני ( 1861י"ז בתמוז תרכ"א).
בגרסה שהביא שחר (לעיל ,הערה  )2נאמר שלאחר שנורו עשרים ואחת יריות תותח ממגדל דוד ,הוכרז רשמית על
מות הסולטאן ,ואז התכנסו כל נכבדי העיר כדי לציין את האבל הרשמי על מות הסולטאן ואת מינוי הסולטאן החדש,
ומשלחת היהודים באה לכינוס זה לבקש את המפתחות .כמו כן סופר שם כי המפתחות הונחו בבית הרב הראשי באמצע
האולם' ,על שולחן המכוסה במרבד עשיר' ,וכי כעבור כשעה ,לאחר שנשמעו עוד עשרים ואחת יריות תותח ,שבישרו
על המלכת עבדול עזיז ,נלקחו המפתחות מן היהודים' ,שנפרדו מהם בדמעות ובקינה'.
פיירוטי (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .59‑58זמן לא רב לאחר פרסומו של הספר במהדורתו האנגלית צוטט סיפור המפתחות
במספר עיתונים וכתבי־עת יהודיים ונוצריים ברחבי העולם .ראו‘The Keys of Jerusalem’, The Leeds Intelligencer, 28 :
January 1865, p. 5; ‘Jewish Claims to Palestine’, The Herts Guardian, 29 April 1865, p. 7; ‘The Keys of Jerusalem
for One Hour in the Hands of the Jews’, The Jewish Chronicle, 26 May 1865, pp. 7–8; ‘Aneddoti’, L’ educatore
Israelita Giornale Mensile per la Storia E Lo Spirito Del Giudaismo, 13 (1865), pp. 184–185; ‘The Keys of
 .Jerusalem’, The Church of England Magazine, 58 (1865), p. 303דרך אגב ,לאחר מלחמת ששת הימים השתמשו
כמה גורמים ,יהודיים וישראליים ,בדבריו של פיירוטי כראיה לזכות שלטונה של ישראל על ירושלים העתיקה ,בעיקר
על רקע הקולות לבינאומה .ב־ 7במאי  1968ציטט שגריר ישראל באו"ם יוסף תקוע את דברי פיירוטי בדיון שעסק
במעמדה של ירושלים ובזיקתם של היהודים אליה .ראו מסמך  S/PV.1423באתר האו"ם  .http://unispal.un.orgשחר
הביא את הדברים בתרגום מצרפתית לעברית בביטאון ה'תנועה למען ארץ־ישראל השלמה' .ראו :שחר (לעיל ,הערה
 .)2דבריו של פיירוטי הועתקו גם בירחון שיצא לאור בתל־אביב ובניו יורק .ראוD.D., ‘The Key’, Israel Magazine, 2, :
 .10 (1970), pp. 64–65אהרן הראל (הרולד) פיש ,במאמר שפרסם בכתב־העת של 'ארגון ציוני אמריקה' ,הביא את דברי
פיירוטי כאחת הראיות לזכותם המוכרת של היהודים על ירושלים ועל הארץ .ראוH. Fisch, ‘On False Equations :
 .and Elegant Evasions’, The American Zionist, 62 (1971), p. 14דבריו של פיירוטי צוטטו ,ממאמרו של פיש ,במכתב
שכתב נשיא 'ארגון ציוני אמריקה' ,הרמן ל' וייסמן ,לקונגרס האמריקני בעת הדיונים שהתנהלו בוועדת המשנה לענייני
המזרח הקרוב בוועדת החוץ של בית הנבחרים ,באשר לעמדתה של ארצות־הברית בשאלת מעמדה של ירושלים .ראו:
Jerusalem: The Future of the Holy City for Three Monotheisms: Hearing before the Subcommittee on the Near East,
 .Washington 1971, pp. 222–223גם אברהם יהושע השל ציטט באותה תקופה את דברי פיירוטי כראיה להכרתם של
שליטים מוסלמים בשלהי המאה התשע־עשרה בזכותם המיוחדת של יהודים ליישב את ארץ־ישראל .ראוA.J. Heschel, :
Israel: An Echo of Eternity, New York 1969, pp. 170–171
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ניני הסביר שפיירוטי היה עד למעשה למעמד שבו רבה של ירושלים ,הרב חיים דוד חזן 6,נטל את
מפתחות העיר לשם שכירת הרשות לצורך עירוב העיר ירושלים .בשנת תרל"ה ( )1875תיאר הרב
אליהו בכור חזן ,נכדו של הרב חיים דוד חזן ,את מעשה השכירות בשנת תרכ"א ( )1861מן הזווית
ההלכתית :סבו ובית דינו שכרו את העיר 'מהשר המושל על אנשי החיל ולקחו מפתח העיר מידו
והחזירוה לו בו בפרק ועשו העירוב בשמן זית בב"הכנ [בבית הכנסת] הגדולה'7.
ניני גם עמד על כך שלא תמיד קיימו בירושלים את הנוהג לשכור את הרשות כאשר התמנה
סולטאן ,ושרק משנות השלושים של המאה השמונה־עשרה הפך נוהג זה לנוהג קבע 8.ולדבריו עד
המאה התשע־עשרה לא רווח המנהג ליטול את מפתחות העיר במעמד זה9.
בסיכום מאמרו קבע ניני שחוסר ידיעתו של פיירוטי את נוהגי היהודים גרם לו להפליג בדברים
רחוקים מן השכל ומן הלב ,כאילו בלב העות'מאנים והמוסלמים בירושלים נטועה הייתה האמונה
שירושלים שייכת ליהודים.

לונץ על מנהג לקיחת מפתחות ירושלים
כבר החוקר והסופר אברהם משה לונץ עסק בסוגיה זו וציין פרטים נוספים וחשובים .בחוברת
'ירושלים' שהוציא בשנת תרמ"ב ( )1882תיאר לונץ את המנהג בירושלים לקנות את מפתח העיר
ולהשאירו 'בידי הפרנס לילה אחד' לאחר חילופי השלטון בקושטא' ,בתור קנית רשות למען יוכלו
לטלטל בהעיר בשבת'' .וכן עשו מעשה כמה פעמים ובעת קנית המפתח יתאספו חו"ר [חכמי ורבני]
עדת הספרדים לבהכנ"ס [לבית הכנסת] ציון ,ועל פך ש"ז [שמן זית] הסתום היטב יעשו ברכת ׁ ִשתופי
6
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הרב חיים דוד חזן מונה לראשון לציון כחודשיים קודם לעליית הסולטאן עבדול עזיז לשלטון .ראו :ניני ,חזקת העיר
(לעיל ,הערה  ,)1עמ' .477‑476
א"ב חזן ,ספר תעלומות לב ,א ,ליוורנו תרל"ט ,סי' א .על פי ההלכה כדי שאפשר יהיה לטלטל בשבת חפצים ברחבי
עיר מוקפת מחיצות ,יש לשכור סמלית את רשותם של הגויים הגרים במתחם ולשתף את היהודים הגרים במקום במזון
משותף .באירוע הנזכר נלקחו מפתחות העיר לזמן קצר ,כדי לתת תוקף לשכירות שנעשתה ,ובמקביל שותפו כל
היהודים בעיר באמצעות שמן זית ,שהניחו עבורם נציגי הקהילה היהודית בבית הכנסת המרכזי כמזון משותף.
ניני ,חזקת העיר (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;474‑472וראו עוד :הוטרר (לעיל ,הערת המחבר) ,עמ'  .285‑282הנוהג לערב
את כלל העיר על ידי שכירת הרשות מנציג השלטונות ,במקום לערב מתחם מצומצם על ידי שכירות מכל בעלי הדירות
הנכרים שדרו במתחם המעורב ,החל להתפשט ברחבי האימפריה העות'מאנית רק במהלך המאה השש־עשרה ,והחל
לנהוג בירושלים כנראה במהלך המאה השבע־עשרה .ראו :הוטרר (שם) ,עמ' .283‑282 ,166‑160
התיעוד המוקדם ביותר לנוהג נטילת מפתחות העיר ירושלים בעת השכירות מצוי ככל הנראה בעדות של ר' ישעיה
אזולאי משלהי המאה השבע־עשרה .ראו :ניני (שם) ,עמ'  ;476‑475הוטרר (שם) ,עמ'  .284 ,272ניני טען שם כי בכל
התשובות העוסקות בעירוב בירושלים במאה השמונה־עשרה לא נמצא אזכור של נטילת המפתחות ,והעדויות היחידות
עליו בתקופה זו הן עדותו של ר' ישעיה אזולאי ואזכור הנוהג כמנהג מקובל בירושלים באחד מספריו של נינו ,הרב
חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) ,ולא מצאנו עדות לנוהג זה 'לא בקהילות מצרים ולא בקהילות טורקיה' .לפיכך לדעת
ניני מסתבר שהחיד"א שמע זאת מזקנו והביא את הדברים בספרו ,אך אין ללמוד מכך שהיה זה נוהג מקובל במאה
השמונה־עשרה .ואולם החיד"א ציין שם שמנהג זה נהג גם סלוניקי ,ויש אכן עדות מפורשת לכך ממקור נוסף .ראו:
א' הכהן ,טהרת המים ,ב :ספר שיורי טהרה ,ירושלים תשנ"ד ,מערכת העי"ן ,אות י ,דף קיט ע"א .וכמו כן פשט נוהג זה
במהלך המאה השמונה־עשרה בכמה קהילות באיטליה .ראו :הוטרר (שם) ,עמ'  .285‑282ועל כן ייתכן שדברי החיד"א
משקפים מקרים נוספים של נטילת מפתחות העיר לצורך השכירות בירושלים.
קתדרה
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הזאת'10.

מובאות [צ"ל :מבואות] ואת הפך יתנו בחור אשר מעל ארה"ק [ארון הקודש] בבית הכנסת
בהערה שם הוסיף לונץ שמנהגי לקיחת המפתח והנחת צלוחית השמן בבית הכנסת לשם עירוב,
הוליכו שולל 'גם איזה מחכמי אירופא אשר ִּבקרו את הארץ וגם אלה אשר ישבו פה'.
המקור הראשון שהזכיר לונץ הוא ספר שהוציא 'אֹדות מצב אה"ק [ארץ הקודש]'' ,ה'[אדון] פין מי
שהיה קאנזול [קונסול] לממשלת בריטאניא פה' ,ובו כתב המחבר 'כי היהודים בכל עת אשר שולטן
חדש יעלה על כסא מלכות תוגרמה יקחו את מפתחות העיר בידם לאות כי המה אדוני ובעלי הארץ
הזאת הראשונים' .מדבריו של לונץ נראה שהוא לא נחשף לדברים במקורם ,אלא נסמך על סקירת
הספר במאמר של 'הח'[כם] דר' זאצין על אדות מצב היהודים בעת הנוכחית' שפורסם ב'צייטשריפט
"דער דייטשע פאלעסטינא פעראיין" לשנת  .'1879ואכן במאמר שפורסם בשנה זו בכתב־העת של
ה'אגודה הגרמנית לחקר ארץ־ישראל' ,סקר המזרחן אלברט סוצין בקצרה את ספרו של ג'יימס פין
 ,Stirring Timesשיצא לאור בשנת  1878על ידי אלמנתו אליזבת פין 11,ובין היתר ציין את דבריו של
פין על אודות נטילת מפתחות העיר לאחר מות הסולטאן ומשיחתם בשמן12.
לונץ הוסיף שדברים דומים כתב 'ה'[אדון] פיקצאטטא' ,שהוא בוודאי אחד מבני משפחת פיג'וטו
( )Picciottoהמפורסמת 13,אשר חיזק את דבריו בשתי עדויות .הראשונה היא עדותו של 'הארחיטעקט
אשר שלחו הממשלה לתקן את בדקי בתי התפילה אשר על מקה"מק [מקום המקדש]' ,הלא הוא
פיירוטי ,והשנייה היא עדות 'אשת ה'[אדון] פין הנז'[כר] אשר כתבה בספרה אשר הוציאה לאור זה כמה
כי המליץ של הקאנזולאט הבריטי ראה בעיניו הדבר הנז'[כר] והיא עוד הוסיפה כי נודע לה נאמנה
מפי אחד מחכמי היהודים כי המפתח יִ ָּמשח עוד בשמן זית ,ולפי השערתה תהיה המשיחה הזאת מעין
או דוגמת משיחת המלכים'.
לונץ ,בדומה לניני ,סבר שחוסר ידיעתם והבנתם של אותם אירופים ,שלא היו בני ברית ,את נוהג
העירוב ,הביאם לכלל טעות .יתר על כן ,הוא ציין שהגברת פין נסמכה בפרשנותה על אחד מחכמי
10
11

12

13

א"מ לונץ' ,מנהגי אחינו באה"ק בדת וחיי העם' ,ירושלים ,א (תרמ"ב) ,עמ' .59
 ;J. Finn, Stirring Times: Or Records from Jerusalem Consular Chronicles of 1853 to 1856, London 1878ובתרגום
עברי :ג' פין ,עתות סופה :עלים מדפתרי הקונסוליה בירושלים ,משנת  1853עד  ,1856בעריכת א' פין ,תרגם א' אמיר,
ירושלים תש"ם (הציטטות להלן הן מתוך תרגום זה) .ג'יימס פין שימש כקונסול הבריטי בירושלים בשנים ,1863‑1846
ונפטר בשנת .1872
A. Socin, ‘Bericht über neue Erscheinungen auf dem Gebiet der Palästinaliteratur 1878’, ZDPV, 2 (1879),
 . p. 84נראה שלונץ נחשף לדברי סוצין על ידי הרמן גותה ,שחפר בעיר דוד בשנת  1881מטעם ה'אגודה הגרמנית לחקר
ארץ־ישראל' .גותה סיפר ששאל את לונץ על אודות הפרטים מספרו של פין שהזכיר סוצין בסקירתו .הוא גם ציטט
בהרחבה את תשובתו של לונץ אליו בנוגע למסירת המפתחות ליהודים .בתשובתו פירט לונץ שהפעולה נועדה להתיר
את הטלטול בעיר בשבת .הוא ביאר את הצורך ההלכתי לשכור את רשות העיר בשל הגויים הרבים הגרים בירושלים
ואת המנהג לחדש שכירות זו בהתחלף הסולטאן ,וציין שהעירוב נוהג במקומות רבים בעולם .גותה העיר כי לונץ לא
שמע על משיחת המפתחות בשמן .ראוH. Guthe, ‘Ausgrabungen bei Jerusalem’, ZDPV, 5 (1882), pp. 30–32; :
idem, Ausgrabungen bei Jerusalem: Im Auftrage des Deutschen Vereins Zur Erforschung Palästinas, Leipzig
 .1883, pp. 24–26נראה שאחר כך עמד לונץ גם על הזיקה שבין שמן העירוב לשמועות על משיחת המפתחות בשמן,
ופרסם את מסקנותיו ב'ירושלים'.
לצערי טרם מצאתי את המאמר המדובר .אני משער שמדובר בהיסטוריון היהודי האנגלי ג'יימס פיג'וטו ,ואולי מדובר
באחד ממאמריו ב־.Jewish World
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היהודים ,אך קבע כי ברור שהיא לא הבינה כראוי את דברי החכם היהודי שעמו שוחחה .אותו חכם
בוודאי חשב על עניין העירוב כשאמר לה שנוסף על קניית המפתח יש צורך להניח שמן זית ,ואילו
דתי ומנהגי אחינו כמו זר נחשבו לה' ,הפליגה בהשערות רחוקות .את דבריו חתם לונץ
היא' ,אשר ֵ
במילים אלה' :הארכתי בזה אך למען הראות לקוראים הנכבדים כי אלה החוקרים שלא מעמנו אשר
יאבו לגלות את המסכת הנסוכה על איזה מנהגים אשר לאחינו ולדלות מתחתם פנינים יקרים לקורות
עמינו וארצנו עה"ר [על הרוב] יעלו חרס בידם'14.
אין ספק שהנוהג הנזכר אכן נועד במהותו להסדרת עירוב לירושלים ,ועם זאת יש לערער על
קביעתם הנחרצת של לונץ וניני שפרשנותם של האירופים שתיארו אותו נבעה רק מחוסר הבנה של
נוהגי היהודים.
ביקורת נוקבת נמתחה ,מסיבות שונות ,על הספרות שכתבו מבקרים מערבים בארץ־ישראל במאה
התשע־עשרה 15.בין היתר נטען בצדק שחלקם הציעו בכתביהם פרשנות רצופה בשגיאות ובאי דיוקים,
אם בשל ידע מוגבל שלהם באורחות החיים והנהגים של היהודים והמוסלמים ,אם בשל שהייה קצרה
בלבד בארץ או יחס מרוחק לתושביה ואם בשל תפיסות ודימויים נוצריים־מערביים ומעורבות רגשית
עמוקה שעמדו בבסיס יחסם לארץ ולתושביה .כפי שציין יהושע בן־אריה' ,דומה ,כי יותר מכל ארץ
אחרת בעולם ארץ הקודש מיזגה בלב העולם המערבי התרבותי במאה הי"ט מזיגה מוזרה של דימוי
וריאליה' 16.דוגמה יפה לכך מצויה בתיאור אחר של האירוע הנזכר ,פרי עטו של מרי־ז'וזף ,נזיר
פרנציסקני צרפתי ,שהתגורר בירושלים בראשית שנות השישים של המאה התשע־עשרה .בתיאור
שער יפו כתב מרי־ז'וזף' :כל סולטאן עם עלייתו לשלטון מוסר באמצעות הפאשא של ירושלים לידי
ראש הקהילה היהודית את המפתח לשער זה ,ובכך הוא מקנה להם את הרשות לחיות ולנוע בחופשיות
בפלשתינה .שכחה או איחור במסירה סמלית זו של המפתח כולאת את הקהילה בתוך חומות העיר.
כך אירע בעת הכתרת עבדול עזיז ,השולט עכשיו' 17.האיסור ההלכתי לטלטל ברחבי ירושלים בלא
14

15
16
17

לונץ (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ,61‑59הערה  .135לונץ פרסם שוב את הדברים ,בשינויים קלים ,ב'לוח ארץ ישראל'
שהוציא .ראו :לוח ארץ ישראל שמושי וספרותי לשנת התרנ"ט ,ירושלים תרנ"ח ,חלק הספרות ,עמ'  .54‑53בנוסח
האחרון הם נדפסו שוב בתוך :ידע־עם ,יג (תשכ"ח) ,עמ'  ,20והם גם צוטטו בחלקם אצל :ז' וילנאי ,ירושלים בירת
ישראל 5:ד :העיר החדשה וסביבתה ,תוספות ,ירושלים תשל"ו ,עמ' .223‑222
י' בן־אריה' ,ספרות הנוסעים המערביים לארץ־ישראל במאה הי"ט כמקור היסטורי וכתופעה תרבותית' ,קתדרה40 ,
(תשרי תשמ"ו) ,עמ' .160‑159
שם ,עמ' .188‑187
 .Marie-Joseph, Pérégrinations en Palestine: 1re Bethléhem de Juda vel Ephrata, Arras 1863, p. 10כמה שנים
אחר כך הובאו הדברים ,כמעט באותן מילים ,בספרו של הנזיר הפרנציסקני הבלגי אדוארד קולמן ,הידוע בכינויו ליוון
דה המה ,שפעל בירושלים החל משנת  ,1859ושפרסם בשנת  1869בצרפתית מדריך לצליין המבקר בארץ־ישראל.
ראוL. de Hamme, Guide indicateur des sanctuaires et lieux historiques de la Terre-sainte, Jérusalem 1869, p. :
 .206מדריך פופולרי זה תורגם במהלך המאה התשע־עשרה לאנגלית ולגרמנית ויצא בכמה מהדורות .איזבל ברטון,
שתיארה את ביקורה בירושלים בראשית שנות השבעים ,ציינה אף היא את עניין מסירת המפתח של שער יפו ליהודים
בכלל ובעת המלכת עבדול עזיז בפרט; ולדבריה על היהודים להסתגר ברובע שלהם עד שהמפתח נמסר .ככל הנראה
היא התבססה על המדריך של קולמן ,אולם היא גם ידעה שלמעשה מדובר רק בתביעת חזקה שהיהודים מעוניינים
בה ,ושהטורקים מאפשרים אותה תמורת תשלום גבוה' .זו אחת ההוכחות' ,קבעה ברטון' ,לנחישות שבה הם דבקים
בפריווילגיות הישנות שלהם' .ראוI. Burton, The Inner Life of Syria, Palestine, and the Holy Land: From My :
 .Private Journal, II, London 1875, p. 103הכומר הקנדי ג'וזף אמרד ,מזכירו של הארכיבישוף של מונטריאול,
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עירוב הפך בתיאור זה לצו שלטוני המגביל את תנועת היהודים בממלכה ,והמלמד דווקא על נחיתות
מעמדם של היהודים.
אולם כפי שקבע בן־אריה עצמו ,הנטייה לבטל את ערכה של ספרות זו במחי יד היא שגיאה
מוחלטת ,ויש לבחון אותה בצורה מדודה 'תוך בדיקה והערכה של כל מקור — הכותב ,רמת הידע
שלו ,מטרת ביקורו ,משך שהייתו ,מידת הכרתו את הארץ ,השכלתו וידיעותיו הקודמות ביחס אליה,
מגמותיו ונטיותיו האישיות'18.
דומה שבמקרה דנן יש מקום לבחון את דברי פיירוטי ועוד יותר מכך את דברי בני הזוג פין בהקשר
רחב .לונץ עצמו ציין שחכמי ירושלים חששו פן יהודים הבאים לבקר בעיר בחגים ,ו'אשר אחרי כל
דבר עתיק ידרושו' ,ייטלו מן השמן המצוי בבית הכנסת העתיק על שם רבן יוחנן בן זכאי ,מתוך אמונה
שמדובר בשמן קדום המועיל לרפא כל חולי .בשל כך חכמי ירושלים 'הוציאו קול כי כל השולח יד
לחפש בהמקום הזה לא יֵ צא שנתו'! הנה כי כן ,עולה מדבריו של לונץ שצפוי היה שגם בקרב היהודים
תתקבל התפיסה שהשמן המונח בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי יש לו משמעות מעבר לעניין העירוב,
ושתיוחס לו קדושה או סגולה.
ייחוס כזה אכן נעשה! אליעזר הלוי ,מזכירו של משה מונטיפיורי ,סיפר כי בביקורו במתחם בתי
הכנסת הספרדיים בירושלים באב תקצ"ח (אוגוסט  )1838הראו לו באחד מהם 'פך שמן של נחושת
ישן מאוד אשר לא יזיזו אותו ממקומו בלתי אם על פי דוחק גדול ,ולא על ידי ישראל' 19.בדומה לכך
כתב ר' שניאור זלמן בן מנחם מנדל בתיאור המכלול של ארבעת בתי הכנסת הספרדיים בירושלים,
על 'ביהכ"נ הגדולה הנק'[רא] קהל ציון ויש בתוכה כדים שמן זית וקבלה בידם שהם מבית שני .והנוגע
בהם אינם משלימי'[ם] שנתם ועל כל צרה שלא תבֹא מתאספים בתוכה'20.
בתיאורים מן המאה העשרים נזכר לצדו של כד השמן שופר עתיק ,ונאמר ששניהם מונחים בקיר
הדרומי של בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי .בתיאורים אלו ניתנה לשמן ולשופר משמעות היסטורית
ועתידית גם יחד .זאב וילנאי ציין ש'מונח על חלון גבוה סמוך לתקרה שופר גדול ופך שמן זית.
שנתלווה לבישוף של ברלינגטון ,לואיס דה גוסבריינד ,במסעו לארץ בשלהי שנת  ,1879ציין שכאשר מת סולטאן
בקונסטנטינופול ,מוכרח הרב הראשי להחזיר את מפתחות שער יפו לפאשא של ירושלים ,מה שהופך למעשה את
היהודים לאסירים ,עד שמוחזרים להם המפתחות בהוראת הסולטאן החדש .ראוJ.M. Émard, Souvenirs d’un voyage :
 .en Terre-Sainte, Montréal 1884, pp. 89–90נראה שהתיאורים דלעיל הגיעו אל צליינים אלו מכלי שני ובשיבוש .גם
הכומר הקנדי לאון פרובנצ'ר ,שתיאר את מסעו הצלייני בראשית שנות השמונים ,והציירת הצרפתייה לאוני דה באזלר,
שתיארה את מסעה הצלייני בשנת  ,1888כתבו תיאורים הדומים לתיאורו הנזכר של קולמן ,ונראה שגם הם התבססו על
המדריך שלו .ראוL. Provancher, De Québec à Jérusalem: Journal d’un pèlerinage du Canada en Terre-Sainte,:
 .Québec 1884, p. 310; L. de Bazelaire, Chevauchée en Palestine, Tours 1889, p. 204אף בראשית המאה העשרים
עוד צוטטו דברי קולמן ,בתיאור שער יפו ,באלבום תמונות נוצרי של אתרים בארץ .ראוF. de Ghyvelde, Album de :
Terre-Sainte, Québec 1905, no. 19
 18בן־אריה (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .186
' 19מכתבי הרב הדאקטר לעווי' ,מ"א גינצבורג (עורך) ,דביר ,א ,וילנה תר"ד ,עמ' .42
 20ש"ז מנדלוביץ ,ספר זכרון ירושלים ,ירושלים תרל״ו ,דף ג ע"ב .משה דוד גאון ציין במאה העשרים ש'רווחת מסורת
שאם יגע מישהו בכד הזה לא ישלים את שנתו .בשעת התיקונים רגילים לטבול כדי לנגוע בו' ,ושמספרים שסייד נוצרי
שסייד את בית הכנסת ,מת לאחר שהזיז את השופר והכד שבמקום אף שהוזהר על כך על ידי רב העיר .ראו :מ"ד גאון,
יהודי המזרח בארץ ישראל ,א ,ירושלים תרפ"ח ,עמ' .150‑149
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משמאל :בית הכנסת רבן יוחנן
בן זכאי בראשית המאה העשרים

(ארכיון התצלומים ,יד יצחק בן־צבי)

מימין :כד השמן והשופר
המוצגים היום בבית הכנסת
(צילום :יהודה אחי־מרים)

מספרים שזהו משופרות המקדש וגם השמן לוקח ממנו .באחרית הימים כאשר יופיע מלך המשיח הוא
יתקע לראשונה בשופר הזה ויכריז על גאולת ישראל ובשמן ידליק לראשונה נר התמיד' 21.אליהו
אלישר כתב ש'השופר נועד לתקיעה ע"י אליהו הנביא בבוא המשיח והשמן נועד למשיחתו ע"י
הנביא' 22.לדברי משה דוד גאון 'בחלון ביהכ"נ אשר בקיר נראו שמורים כדי שמן ולידם שופר גדול
מכוסה שכבת אבק ,זקני הצבור אסרו לגעת בהם והזהירו כי אלה יופעלו בהתגלות המשיח' 23.היה
 21ז' וילנאי ,מדריך ארץ ישראל ,ירושלים תרצ"ה ,עמ'  .28פורסם שוב בשינויים קלים (ובהחלפת המשיח באליהו הנביא):
הנ"ל ,אגדות ארץ ישראל ,א :ירושלים ,יהודה ,ים המלח ,שומרון ,ירושלים תשמ"א ,עמ'  ;137‑136וילנאי ציין
שמציאות השמן בבית הכנסת עולה כבר מתיאורו של 'רבי שניאור זלמן ,מתושבי ירושלים' ,והוסיף שעל עניינו של
השופר למד משמש בית הכנסת .ראו :שם ,עמ'  ,372הערה ׂ .218וראו תיאור דומה  :י' שפירא ,ירושלים :העיר העתיקה
תולדה והווי ,ירושלים תש"ה ,עמ' .54
 22א' אלישר' ,בתי הכנסת ע"ש רבן יוחנן בן זכאי' ,י' בן־פורת ,ב"צ יהושע וא' קידר (עורכים) ,פרקים בתולדות היישוב
היהודי בירושלים ,ירושלים תשל"ג ,עמ'  .68מעניין שבמקום אחר ציין אלישר ,בהתייחסו לתיאורו של פין (להלן ,ליד
הערה ' :)42לא מצאתי סימוכין על מציאות צילוחיות [כך!] קטנות של "שמן המשחה" בבית הכנסת הספרדי ,הווה אומר
בתי הכנסת על שם ריב"ז' (א' אלישר ,לחיות עם יהודים ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .)197
 23מ"ד גאון' ,לקורות ביהנ"ס קק"ג ריב"ז בירושלים' ,ד"נ ברינקר (עורך) ,לוח ירושלים לשנת התש"י ,ירושלים תש"ט,
עמ' קעה .וכבר שנים רבות קודם לכן ציין את קיומו של שופר גדול לצד 'כד חרס זעיר מלא שמן' ,בבית הכנסת .ראו:
גאון (לעיל ,הערה .)20
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אף מי שציין שהמסורת היא שעם התחלת המינוי של ראשון לציון לירושלים 'לפני כמאה וחמישים
כמשמרת
שנה' ,הונחו שופר וכד שמן בבית הכנסת ,שבו התקיימה ההכתרה ובו היא מתקיימת מאזִ ,
לגאולה ,על פי הכתוב 'ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן' (ישעיה מא ,כז) 24.אולם הכתרת
הראשונים לציון בבית הכנסת הזה החלה רק משנת תר"ל ( 25,)1870וכאמור העדויות על הימצאותו
של השמן שם קדומות בהרבה .מכל מקום ייתכן שתיאורים אלו מלמדים על פרשנויות דומות כבר
במהלך המאה התשע־עשרה.
26
עם נפילתו של הרובע היהודי בשנת תש"ח ( )1948אבדו השופר וכד השמן .יותר משלושים
שנה אחר כך ,בראש חודש טבת תשל"ט ( 31בדצמבר  ,)1978נערך בירושלים טקס מיוחד במינו,
טקס החזרת שופר וכד שמן למקומם בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי ,כפי שתואר באחד מכתבי־העת:
הטקס שנערך במעמד הרב הראשי לישראל הגר"ע [הגאון ר' עובדיה] יוסף עורר עניין רב בציבור הרחב .הרב
הראשי ציין ,כי יש בכך משום החזרת עטרה ליושנה .עד מלחמת העצמאות היו מונחים על אחד החלונות
בבית הכנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי ,שופר וכד שמן .השופר נועד שיתקעו בו בבוא המשיח וכד השמן
להדלקת נר התמיד בבית המקדש לכשיבנה .הירדנים שהרסו את בית הכנסת וחיללו את קדשו ,שדדו את
השופר וכד השמן .עתה נמצאו נדבנים שתרמו שופר וכד שמן27 .

הנה שוב נתן אחד מחכמי היהודים בירושלים פרשנות מופלאה לשמן שהונח בבית הכנסת רבן יוחנן
בן זכאי.
24
25
26

27

ח' הכפרי' ,השופר וכד השמן (אגדה)' ,הד המזרח( 17 ,תש"ט) ,עמ' .10
גאון (לעיל ,הערה .)23
אבדנם בסערת הקרב על ירושלים הצית את דמיונם של כמה סופרים .באגדה שהוקדשה 'לכבוד בני העיר העתיקה
שחזרו משבי האויב' ,תיאר הכפרי שבשנת תש"ח ,כשפוצץ האויב את בית הכנסת' ,השמיע השופר קול חזק והקול
התערב בקולות התותחים של צבא ישראל היורים על האויב ,והשמן נשפך ויתערב בשפך השמן של נר התמיד שהאיר
לפני היכל בית הכנסת' ,והם מחכים תחת אבני המפולת של בית הכנסת לגאולת העיר העתיקה .ראו :הכפרי (לעיל,
הערה  .)24הרב שמואל זנוויל כהנא (שז"ך) ,בנו של רבה האשכנזי של העיר העתיקה בעת מלחמת השחרור הרב שלמה
דוד כהנא ,סיפר באחת מאגדותיו שבמהלך הקרב על הרובע היהודי נטל חייל בשם ר' יצחק גברא את השופר וכד השמן,
כדי שלא ייפלו בידי האויב ,דבר שעורר את ביקורתו של אחד מזקני העיר העתיקה ,שרגז על הפרת הנוהג שלא לגעת
בחפצים אלו עד ביאת גואל צדק .אותו חייל נפצע בהמשך הקרב ,וכתוצאה מכך נשמט הכד מידיו ונשבר .השמן החל
נשפך על ראשי החיילים העייפים ,ובדרך נס ננסכה בלוחמים גבורה עילאית ,שעמדה להם לשמור על הר ציון .רבה של
העיר העתיקה עודד את החייל על מעשהו ,וזה האחרון סתם את שבריו של הכד והטמינו יחד עם השופר במקום נסתר
בהר ,כדי להשיבם בבוא הזמן לאשנב שבבית הכנסת .ראו :ש"ז כהנא' ,השופר וכד השמן' ,י' רימון וי"ז וסרמן (עורכים),
ירושלים העתיקה :לקט ספורים ,אגדות ותאורי חיים ,ירושלים תשי"ח ,עמ'  .300‑299בגרסה מאוחרת יותר של הסיפור
סיפר שז"ך שלאחר מלחמת ששת הימים חזר ר' יצחק גברא עם אשתו למקום שבו הטמין את הכד והשופר והחזירם
למקומם בבית הכנסת .ראו :ש"ז כהנא' ,השופר והכד שהתחבאו' ,באתר 'מספר סיפורים'.http://www.mesaper.co.il ,
על דרכו של שז"ך ביצירת אגדות בעלות אופי היסטורי ועל מטרותיו ,ובפרט באשר להר ציון ,ראו :ש"ז כהנא ,אגדות
דאתחלתא ,תל־אביב תשי"ד ,עמ'  ;10‑5מ' רוטנברג ,שכול והאגדה החיה :לא המעשה עיקר אלא המעשייה ,תל־אביב
 ,2005עמ'  ;109‑107ד' בר,לקדש ארץ :המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל ,1968‑1948ירושלים תשס"ז,
עמ'  .10יעקב רימון סיפר שבחורה בשם רבקה חסין ,שהצטרפה ל'הגנה' ,הגיעה לבית הכנסת במהלך הלחימה על העיר
העתיקה וראתה שפורעים ערבים קורעים לגזרים את ספרי התורה שבמקום ,ושהשופר וכד השמן מושלכים ליד הפתח.
היא 'טבלה ידיה בשמן ומשחה פניה ושערותיה ,וראה זה פלא ,היא לבשה הוד גבורה' ,שסייע בידה לזרוק רימוני יד על
הערבים מחללי בית הכנסת ולנקום את חילול כבודו וכבוד חפצי הקודש שהיו בו .ראו :י' רימון' ,השופר וכד השמן',
הנ"ל ,אשר סיפרתי לנכדי :סיפורים לבני הנעורים ,תל־אביב תשכ"ט ,עמ' .24‑21
מ' בן־שלמה' ,בחיים הדתיים בישראל' ,אור המזרח ,צג (תשל"ט) ,עמ' .176‑175
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מימין :הרב עובדיה
יוסף ,הרב הספרדי
הראשי לישראל
()1978
(צילום :יעקב סער ,לע"מ)

משמאל :מצות
שהונחו לצורך עירוב
חצרות בבית הכנסת
האר"י האשכנזי
בצפת ()2008

פרשנויות אלו וגלגוליהן אינם מפתיעים .חוקרי פולקלור עמדו על קיומו האוניוורסלי של הסיפור
העממי .אופיו המובהק של הסיפור העממי בא לידי ביטוי בהופעתו החוזרת שוב ושוב בעיצוב
מחודש 28.אופן קיומו הראשוני והעיקרי הוא בעל־פה ,והוא נמסר מדור לדור בצורה קולקטיבית29.
הסיפור העממי מחולק לשלוש סוגות עיקריות :אגדה ,מעשייה ומיתוס .בעיני החברה המספרת
האגדה נתפסת במידה רבה כסיפור היסטורי אותנטי ,והיא משקפת את תגובתה של החברה המספרת
על אירועים מרכזיים בחייה ובתולדותיה30.
נתינת פרשנות חדשה למקומות ולחפצים סמליים גם היא תופעה רווחת 31.דוגמה מאלפת לכך,
שיש לה זיקה מעניינת לפרשנות שניתנה למסירת המפתחות בירושלים ,היא צמיחתה של מסורת
עממית על סגולתם של מפתחות קבר רחל .בשנת  1841שופץ קבר רחל ביזמתו ובמימונו של
מונטיפיורי .שיפוץ זה כלל התקנת דלתות ברזל ,אשר תחמו לראשונה את מרחבו הפנימי של האתר,
ומפתחותיהן נמסרו לשני שמשי הקבר .זמן לא רב אחר כך כבר נתפסו המפתחות על ידי המבקרים
במקום כפריטים בעלי כוחות סגוליים .מפתחות אלו הועברו מדור לדור במשפחות השמשים,
'ובהדרגה זכו המפתחות למעמד של קמעות עממיים ,שהיו קשורים — לאור צביונו הנשי של
האתר — לפריון ולריפוי חוליים ,בעיקר אלה הקשורים בהיריון ובלידה ,וכן להצלחה בשידוך ובנישואין',
וזאת כנראה בשל הזיקה הסמלית באמונה העממית בכלל ובספרות היהודית בפרט בין מפתחות
28
29
30
31

ע' יסיף ,סיפור העם העברי ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .5‑4
ג' חזן־רוקם ,רקמת חיים ,תל־אביב  ,1996עמ' .16
ח' (זלק) לורברבוים' ,מותו של ר' עקיבא כגיבור עממי במסורת היהודית בחינות ספרותיות עממיות' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ב ,עמ' .10
על התופעה של קידוש מקומות ,ראו :בר (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .103‑94
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לפוריות 32.דוגמה מעניינת נוספת לכך ,מירושלים עצמה ,עולה מתיאורו של ר' יהוסף שוורץ ,משנת
ת"ר (' :)1840בחדשים העברו [שעברו] חפרו בה בחצר הבה"כ [הבית הכנסת] של אשכנזי'[ם] [ ]...ומצאו
בבור עמוק כדים קטנים בערך אצבע קטן א'[חד] — וחקרו עליה'[ם] מה הי'[ה] תכליתם ,ומבינים אמרו
כי ודאי נעשה בהם אפר פרה האדומה — כי ידוע שיסוד בה"כ הנל [הנזכר לעיל] היא מזמן הבית
השני .ואין להאריך'33.
כד שמן בבית כנסת עתיק בירושלים הוא בוודאי פריט שיכול היה לעורר אסוציאציות היסטוריות
ופרשנויות פולקלוריסטיות ומיתיות .בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי הוא מהעתיקים שבמכלול בתי
הכנסת הספרדיים .ככל הנראה הוא החל לשמש כבית כנסת בראשית המאה השבע־עשרה ואולי
בשלהי המאה השש־עשרה 34,אולם הוא זכה לייחוס עממי כבית כנסת קדום יותר .לשמו הקדום' ,קהל
קדוש גדול' (קהל גראנדה אספניול) ,נוסף ברבות הזמן ,כנראה במהלך המאה התשע־עשרה ,הכינוי
בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי .כינוי זה ,שלא ברור מקורו ,תרם לזיהויו העממי כבית מדרשו של רבן
יוחנן בן זכאי משלהי ימי הבית השני 35.בית הכנסת הצמוד לו' ,קהל קדוש תלמוד תורה' ,כונה אולי
כבר קודם לכן בית הכנסת אליהו הנביא ,ובתיאורים מן המאה התשע־עשרה רווחת האגדה על ביקורו
של אליהו הנביא בבית הכנסת זה לצורך השלמת מניין ועל קדושתו המיוחדת 36.לא פלא הוא שהשמן
שנמצא במתחם זה נקשר לימי הבית ולגאולה העתידה גם יחד.
יש לציין עוד ששימוש בשמן לצורך עירוב היה מקובל בקהילות ספרדיות רבות ,אך בקהילות
אשכנז ובחלק מקהילות הספרדים נהגו להניח מצוֹ ת בלבד כמזון העירוב 37.יתר על כן ,במקומות
32
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34

35

36
37

ק' כהן־הטב וח' נוי' ,בין מקום לטקסט :חלקו של השמש פריימן בעיצוב משמעותו של קבר רחל' ,קתדרה( 148 ,תמוז
תשע"ג) ,עמ' .123‑122
אוסף מכתבים של הרב יהוסף שוורץ ,אמתע"י ,אינ ,7227 -)1( -מכתב ( 74באדיבות המכון לחקר ארץ־ישראל
ויישובה) .המכתב הוא ללא תאריך ומקוטלג לאחר מכתב מט' באייר ת"ר .הקטע צוטט גם אצל :א' מורגנשטרן' ,הדיון
בשאלת חידוש הקרבנות ובניין המקדש ערב שנת ת"ר' ,קתדרה( 82 ,טבת תשנ"ז) ,עמ' ( 60נדפס שוב :הנ"ל ,גאולה
בדרך הטבע :תלמידי הגר"א בארץ ישראל תק"ס‑ת"ר  ,1840‑1800ירושלים תשנ"ז ,עמ'  .)191לדברי מורגנשטרן
הפרשנות שניתנה לייעודם של הכדים קשורה הייתה באופן הדוק לציפייה הממשית לגאולה בשנת ת"ר.
ד' קאסוטו' ,ארבעת בתי־הכנסת הספרדיים בירושלים העתיקה' ,קדמוניות ,ה( 4‑3 ,תשל"ג) ,עמ'  ;137‑135ש"ז הבלין,
'לתולדות ישיבות ירושלים וחכמיה בשלהי המאה הי"ז וראשית המאה הי"ח' ,שלם ,ב (תשל"ו) ,בנספח ,עמ' ;191‑189
נ' שור ,תולדות ירושלים ,ב ,תל־אביב תשמ"ח ,עמ' .532
ב' ניומן ,עיר־הקודש ויושבי־בה ,תרגם ב"צ גת ,ירושלים תש"ט ,עמ' מו; א"מ לונץ' ,בתי הכנסיות והמדרשות' ,לוח
ארץ ישראל שמושי וספרותי לשנת התרס"ט ,ירושלים תרס"ח ,עמ'  ;4גאון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' קעו‑קעח .וראו גם
בתיאור ביקורו של הקיסר האוסטרו־הונגרי פרנץ יוזף הראשון בבית הכנסת ,בשנת תר"ל ( :)1869פ' גרייבסקי ,זכרון
לחובבים הראשונים ,טו ,ירושלים תרפ"ח ,עמ'  .212‑211בדומה לכך כתב ברטלט על האמונה שאחד מבתי הכנסת
במתחם בתי הכנסת הספרדיים ,שנבנה מחדש ,היה במקורו בית כנסת מימי בית שני .ראוW.H. Bartlett, Jerusalem :
 .Revisited, London 1855 p. 80על המסורת שבבית הכנסת הזה נשאר מן הנס שנהג בירושלים בימי הבית 'שלא אמר
אדם צר לי המקום' ומציאתה של 'קערת חרס כתובה כולה שמות' ביסודות המבנה ,בעת השיפוצים בשנת תקצ"ה
( )1835ראו י"מ חזן ,ספר שארית הנחלה ,אלכסנדריא תרכ"ב ,עמ' סד‑סה .על הזיקה בפולקלור בין בתי כנסת למקדש
בכלל ובנוגע לבית הכנסת בן זכאי בפרט ראו :ח' שוורצבוים' ,בית הכנסת באגדות העם' ,מחניים ,צה (תשכ"ה),
עמ'  ;65‑58הנ"ל ,שורשים ונופים :מבחר כתבים בחקר הפולקלור ,באר־שבע  ,1993עמ' .149‑137
לונץ (שם) ,עמ'  ;4‑3שור (לעיל ,הערה  ;)34וכן :הלוי (לעיל ,הערה  ;)19מנדלוביץ (לעיל ,הערה .)20
הוטרר (לעיל ,הערת המחבר) ,עמ'  .309‑304 ,330‑209למעשה העירוב בירושלים ,לפחות במאה השמונה־עשרה,
כלל שיתוף מבואות בשמן ,שהונח בבית הכנסת בעת שחודשה השכירות ,ועירוב חצרות במצוֹ ת ,שהונחו עבור כל חצר
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רבים ,וירושלים בכללם ,חוּ דש שמן העירוב רק אחת לשנים רבות ,בפרט כאשר חידשו את שכירת
העיר מן הרשויות ,ולפיכך קיומו של השמן היה לעתים נסתר מעיני הרבים 38.אין תמה אפוא שאף
שהשמן שהונח בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי המשיך לשמש גם במהלך המאה העשרים לצורך
העירוב ,יש פערים בין עדויות בני התקופה בעניין זה .מצד אחד העיד הרב עמרם אבורביע' :וכפי
זכרוני בביהכ״ן של ריב"ז [רבן יוחנן בן זכאי] בעיר העתיקה היה ע"י [על יד] ארון הקודש תלוי בתקרה
בקבוק שמן והיו אומרים שזהו לשתופי מבואות'; 39ומצד אחר טען בן דורו האשכנזי הרב יחיאל מיכל
טוקצ'ינסקי שלא ראה מימיו שימוש בשמן זית לצורך העירוב בירושלים' ,אלא ראיתי מערבין כרגיל
בפת ,במצה עשירה עבה בע"ש [בערב שבת] בתוך חג המצות ,ומשנה לשנה' 40.בנסיבות אלו גם
מבקרים ותושבים יהודים עשויים היו להציע פרשנות חדשה לשמן שהיה מונח בבית הכנסת מימים
ימימה .ויפים בהקשר זה דברי הראשון לציון הרב מרדכי אליהו ,שנולד בירושלים העתיקה בשנת
תרפ"ט ( )1929וגדל בה' :ניתן לראות עד היום בבית הכנסת ריב"ז ברובע ,שיש חלון מעל ההיכל,
ושם היה מונח באופן קבוע שמן ,והתגלגלו שמועות שזה יהיה שמן לכשיבוא המשיח ,ופעם אחת
שאלו את הגבאים על כך ,והם צחקו על השמועות ,ואמרו שזה שמן לעירוב ,כי מנהגם היה לערב עם
שמן ומצות'41.
אם כן השמן אכן הונח בתחילה לשם עירוב ,אך חששם של חכמי ירושלים מלקיחתו בשל אמונה
בסגולותיו הקדומות ומן הפגיעה בעירוב שתצמח מכך ,הביאו להוצאת קול שחמור דינו של השולח יד
בשמן .גזרה זו ,שאכן מנעה את נטילת השמן ממקומו ,ביססה באופן פרדוקסלי — גם בציבור היהודי —
את האמונה שיש בשמן הזה סגולה מיוחדת .מסתבר גם שבגלל גזרה זו כאשר חידשו את העירוב
והביאו שמן חדש — במהלך המאה התשע־עשרה ואולי כבר קודם לכן — לא שפכו את השמן הישן,
וכך הצטברו בבית הכנסת כדי שמן ישן נושן שהוד קדומים ותפקיד משיחי נסוך עליהם.

עדותם של ג'יימס ואליזבת פין
הקונסול פין העיד כי שמע בהיותו בירושלים על מנהג של 'קבלת המפתחות הגדולים של שערי העיר
כל־אימת שנפטר שולטן בקושטא' ,ושלאחר 'תפילה דתית ,ומשיחתם בתכשיר מסתורי של שמן
ותבלים' הם מוחזרים לשלטונות האזרחיים של העיר .לדבריו המושלים המקומיים מקבלים תשלום
נאה עבור קיומו של נוהג זה' ,המסתמך על תקדים' .הוא ציין ש'המוסלמים מדמים בנפשם כי הטכס
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וחצר ,מדי שנה בחג הפסח .ראו :שם ,עמ'  ,308הערה  .931אך נראה שבמהלך המאה התשע־עשרה לא תמיד הקפידו
לעשות גם עירוב במצות לכל חצר .ראו :א' פאפו ,דמשק אליעזר ,ירושלים תרנ"ב ,ערך 'שיתוף' ,עמ' לט.
הוטרר (שם) ,עמ' .311‑309 ,305‑304
ע' אבורביע ,ספר נתיבי עם :חלק המנהגים וההלכות ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' קעו .הרב אבורביע עלה ממרוקו לירושלים
בשנת תרס"ו ( ,)1906בהיותו בן ארבע־עשרה ,והתגורר שנים רבות בעיר העתיקה.
י"מ טוקצ'ינסקי ,עיר הקֹדש והמקדש ,ג ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' שכה .הרב טוקצ'ינסקי עלה מליטא לירושלים בשנת
תרמ"ב ( ,)1882בהיותו בן עשר ,ונמנה עם חכמי הקהילה האשכנזית־הפרושית בעיר .בין היתר פרסם החל בשנת
תרס"ה ( )1905לוח של הלכות ומנהגי האשכנזים־הפרושים בירושלים.
מ' אליהו' ,ל"ג בעומר' ,קול צופייך( 356 ,תשס"ו) ,עמ' .4
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הוא בבחינת מתן ברכה למלכות החדשה' ,והעיר בציניות' :בשבילם הרי זה עניין של "בקשיש",
ותמיד אפשר למצוא בארץ־ישראל סוג של מחזיקי אמונות־הבל הסבורים שכדאי לקבל את ברכתם
של "בני־ישראל" הקדומים; רגשות היהודים באים על סיפוקם ,כי בכך מתחדשת תקוותם לעתיד,
ורבני ירושלים יכולים להתפאר בקרב בני־עמם ברחבי העולם כולו בכך שברשותם השולטן של
תורכיה מחזיק בעיר־הקודש' .הוא הוסיף ששמע 'שבבית־הכנסת הספרדי שמורות צלוחיות קטנות
של "שמן־המשחה" ,שנשתייר מטכסים אלה של הרבה שולטנים בעבר; אך בזמן שבו אנו מדברים
עתה ( )1853עברו כמה שנים מאז ערכו היהודים את הטכס ,כי לא היתה להם הזדמנות לעשות זאת'.
פין הודה שהיה חפץ לדעת 'מה המלים המושמעות בהקדשתם זו של המפתחות ב"שמן־המשחה",
ולכמה מן המלים האלה יש פירושים קבליים וכפלי־משמעות של "ראשי־תיבות" ,כי לשווא יקווה
אדם למצוא את הנוסחה בספרים מודפסים'42.
 42פין (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  .73דבריו אלו של פין צוטטו במלואם בכמה עיתונים זמן לא רב לאחר פרסום הספר .ראו:
‘The Jews and the Keys of Jerusalem’, New York Times, 17 November 1878, p. 4; ‘The Keys of Jerusalem’, The
 .Wellsboro Agitator, 24 December 1878, p. 1אזכור קצר של הדברים נמצא במאמר שסקר את ספרו של פין .ראו:
‘The Historian in Palestina’, Pall Mall Gazette, 16 November 1878, p. 11
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פין ,שהגיע לירושלים בשנת  ,1846תיאר בשנת  1853על סמך עדות שמיעה בלבד את מנהג
מסירת המפתחות ומשיחתם בשמן ,מאחר שמאז בואו לירושלים ועד אותה העת לא התחלף הסולטאן
בקושטא .אולם בהערה לדבריו העירה אלמנתו כי 'אכן הטכס קוים כדת וכדין ב־ ,1861כשעלה עבד
אל־עזיז לכס המלוכה'.
בזה לא מסתיימת מסכת העדויות .כאמור לונץ ציין כי פיג'וטו כתב
שהגברת פין הביאה בספרה את עדותו של המתורגמן של הקונסוליה
ואת פרשנותה לדברי אחד מחכמי היהודים .לא מצאתי את הדברים
בספר שחיברה פין ,אולם הם נמצאים במאמר שכתבה עוד בחיי בעלה,
ושהתפרסם ב־ 1בפברואר  1869בכתב־העת הנוצרי 'האומה הפזורה'.
המאמר ,שכותרתו 'גולי ספרד בירושלים' ,הוקדש רובו ככולו למאורע
הנזכר בירושלים ולפרשנותה של הגברת פין למאורע43.
פין כתבה שב־ 4ביולי  1861אירע מאורע יוצא דופן בירושלים.
היה זה יום לאחר שבא שליח טטרי מקונסטנטינופול והכריז רשמית
— על ידי הנפת הדגל העות'מאני על מגדל דוד ויריות תותח — על
השליט החדש ועל שלושה ימי חגיגות .למחרת הופיע המתורגמן
הרשמי של הרב הראשי של ירושלים במועצת העיר ותבע לקיים את
בפרמאן — לתת להם את מפתחות
הנוהג הקדום המאושר ליהודים ִ
העיר לעשרים וארבע שעות או פחות מכך ,עבור תשלום מסוים,
עקב מותו של הסולטאן ועליית סולטאן חדש .הפאשא ,שאליו
פנו היהודים תחילה ,הפנה אותם למועצת העיר ,שהייתה מורכבת
הקאדי ,המופתי ,האפנדים הערבים ונציגי כל העדות הדתיות
מן ׁ
הכפופות לשלטון הטורקי .המתורגמן של הקונסוליה הבריטית ,ציינה
פין ,נכח בישיבת המועצה בעת שהגיעה המשלחת של היהודים ,והוא
הסולטאן עבדול עזיז ,אמר לה שהמשא ומתן נערך זמן מה ,ושלאחריו נמסרו מפתחות העיר לידי היהודים .כך למדנו
שליט האימפריה
העות'מאנית בשנים לראשונה ,העידה פין ,שהיהודים דורשים את מימושה של הפריווילגיה יוצאת הדופן בעת עלייתו של
1876‑1861
כל סולטאן חדש לשלטון בקונסטנטינופול .פין הוסיפה כי פרטים על כך מצויים בספרו של פיירוטי,
וציטטה משם בהרחבה את תיאור מהלך הטקס שהתקיים בבית הרב הראשי.
פין ,שלא כפיירוטי ,דווקא ידעה שהאירוע קשור בריטואל העירוב .היא סיפרה כי בשיחה שקיימו
(כנראה היא ובעלה) עם יהודים ייחסו הללו חשיבות רבה לקיומו של מנהג זה .חלקם כינו אותו
'לשכור את העיר' ואמרו שהוא קשור לדיני העירוב לצורך שמירת השבת ,שעל פיהם כאשר העיר
נשכרת כמכלול כל מה שבין חומותיה נחשב על פי ההלכה כבית אחד ,וכך הם יכולים לשאת בשבת
משאות קלים מדירה לדירה בצורה חופשית ,מבלי לחלל אף אחד מדיני השבת הקדושה.
E.A. Finn, ‘The Spanish Exiles at Jerusalem’, The Scattered Nation, 4 (1869), pp. 47–49 43
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פין תיארה בהקשר זה עוד מנהג של היהודים:
אנחנו דוּ וחנו באותו הזמן שהיהודים מקיימים מנהג נוסף כחלק מחגיגת עלייתו של סולטאן חדש .הם נטלו
בקבוק שמן זית לבית הכנסת ,וערכו כמה תפילות לאחר שהשמן נוצק לכלי אחר ,והונח יחד עם ספר התורה
בתיבה ולעולם לא יוזז .הרב הספרדי שסיפר לי זאת התייחס לעניין בצורה מסתורית ,והוסיף שיש מספר
כלים עם שמן שנשתמרו בבית הכנסת מזמן עלייתם לשלטון של הסולטאנים האחרונים ,וכי הטקס קשור
במשיחת מלכים.

פין העירה כי ייתכן שיש בכך דמיון לנבואה בזכריה ד ,המתארת את שני ענפי הזית כמייצגים את
שני המנהיגים המשוחים ,העומדים לצד אדון כל הארץ ,יהושע הכוהן ,המנהיג הדתי ,וזרובבל הנשיא,
המנהיג המדיני של ישראל .לדבריה היהודים תמיד שמרו על כבוד השלטונות וראו בהם מי שקיבלו
את סמכותם מן האל ,ועל כן קל להניח שבהבאת כלי שמן חדש הם ביטאו את קבלת השליט החדש
אשר מונה מטעם האל.
פין הוסיפה שמנהגים אלו ,שייחודיים כנראה לירושלים ,מרשימים מאוד ומעוררים למחשבה
על העבר ,ההווה וסיכויי העתיד של היהודים .היהודים נפוצו למקומות שונים לאחר שכבש טיטוס
את העיר ,ורבים מהם מצאו אחר כך מקלט בספרד ,אך נאסרה עליהם הישיבה בירושלים .והנה,
המשיכה פין ,כמה נפלא שבמהלך  400השנים האחרונות ,שבהן אבדה ירושלים לנוצרים ונשכחה
כמעט מלב תושבי מדינות המערב ,נתנה העיר הקדושה מקלט ללהבה הרפה של הלאומיות
הישראלית ,שנשיפה קלה יכולה הייתה לכבותה ,ועם זאת היא נשמרה בגבורה על ידי צאצאיו
הערבים של אברהם .מסתבר ,קבעה פין ,שסובלנות זו התאפשרה דווקא בזכות שליטיה המוסלמים
של הארץ ,בהיותה רחוקה מעינם של הנוצרים .עם ראשיתה של המאה הנוכחית ,הוסיפה פין,
השתנה מצבם של היהודים לטובה לבלי הכר ,וכעת יש להם מעמד בירושלים .לקראת סוף דבריה
ציינה פין שהאירועים שתיארה ,והקשורים בעלייתו של הסולטאן החדש לשלטון ,זורעים אור על
מעמדם של יהודי ירושלים.

שביט בשמי ירושלים
תיאור נוסף ,שלא הוזכר במקורות שציין לונץ ,ושהוא למעשה התיעוד המוקדם ביותר למאורע
הנדון כאן ,פורסם באוקטובר  1861בכתב־העת הנוצרי האנגלי 'רבעון הנבואה' ,בידיעה שכותרתה
'השביט על ירושלים' 44.בתחילת הידיעה תיאר הכותב את התרשמותו מכוכב שביט גדול שעבר
בשמי ירושלים בליל יום שני ה־ 1ביולי ,ואחר כך כתב:
ב־ 3ביולי שמענו על מותו של הסולטאן ועל מינויו של אחיו עבדול עזיז ,שהוא קנאי גדול ,ומעורר פחד
רב ,ואינו אהוד על היהודים כולם .צפוי שהפאשא של ירושלים יקודם ,שכן הוא פוליטיקאי חכם וקנאי
גדול ושייך לסיעתו של עבדול עזיז .מיד כששמעו יהודי ירושלים על מותו של הסולטאן הם הלכו לפאשא
ודרשו את מפתחות העיר ,באמרם שניתן להם פרמאן שהקנה להם את הזכות להחזיק במפתחות העיר לכמה
‘The Comet at Jerusalem’, The Quarterly Journal of Prophecy, 13 (1861), pp. 409–410 44
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שעות עם מותו של כל סולטאן .כאשר הם מקבלים
את המפתחות ,הם לוקחים בקבוק של שמן חדש
ומושחים את הסולטאן החדש כמלכם ,לאחר שהם
יוצקים את השמן בחזרה לבקבוק ,שמים אותו עם
התורה ,ומניחים אותו שם עד יום הדין העתידי.
לא ידוע ממתי יש להם הפרמאן .עם זאת מסתבר
שסוראיה פאשא לא ייתן להם ליטול את המפתחות.
יש האומרים שהם אינם יוצקים את השמן על ראשו
של איש ,אלא לאחר כמה טקסים הם שופכים אותו
לתוך בקבוק קטן ושמים אותו עם התורה במקום
שיש בו הרבה בקבוקים כאלה ,ששימשו בהזדמנויות
קודמות ,וכל אחד יכול לראותם.

הופעת כוכב השביט הידיעה אינה חתומה ,ובסופה צוין שזהו מכתב פרטי מירושלים מן ה־ 5ביולי  ,1861אך נראה שניתן
הגדול בשנת 1861
(מתוך E. Weiss, Bilderatlas :לזהות את הכותב כמעט בוודאות.
der Sternenwelt, Esslingen:
לפני ידיעה זו נדפסה בכתב־העת ידיעה נוספת שתוארה כמכתב פרטי מירושלים ,וצוין שנכתב
)Schreiber, 1888
ב־ 27במרס  .1861בידיעה ,שכותרתה 'אמאוס' ( ,)Emmausמסר הכותב שחבר אפשר לו לחפור
בחלק של ארטס ( ,)Urtasשלדעתו שכנה בו בעבר אמאוס ,וכי התגלית הראשונה במקום הייתה מתקן
רחצה משיש וכן נמצאו כלים ומטבעות45.
והנה מי שחפר בכפר ארטס וביקש לזהות את המקום עם אמאוס ,היה לא אחר מאשר אליזבת פין!46
בזיכרונותיה ,שיצאו לאור לאחר מותה ,מוזכרים בסמיכות הופעתו של השביט בראשית יולי ,1861
החגיגות עם עליית עבדול עזיז לשלטון ,חפירותיה בארטס בחיפושיה אחר אמאוס וחשיפת מתקן
הרחצה שם 47.אם כן מסתבר שגם את המכתב השני כתבה הגברת פין ,שאירוע מסירת המפתחות
הרשים אותה ,כפי שעולה מדברים שכתבה עליו בשנים הבאות ,ושהובאו לעיל.
כשנה לאחר פרסומו של המכתב מן ה־ 5ביולי  1861פורסמה באותו רבעון עוד ידיעה שצוין כי
היא מכתב פרטי מירושלים ,ונאמר בה ש'סוראיה פאשא ,ככל שהוא קפדן וקנאי ,נתן ליהודי ירושלים
את מפתחות העיר עם מותו של הסולטאן המנוח .היהודים נטלו אותם לבית הרב הראשי והחזיקו בהם
זמן מה .טקס השמן סודי מאוד ,ולא הצלחנו לברר עוד' 48.הידיעה אמנם אינה מתוארכת ,אך נראה
שהיא חלק נוסף של המכתב מן ה־ 5ביולי  .1861בפרסום ברבעון הנזכר לא צוין מי המכותב של
המכתבים ,אולם דומה שגם פתרון תעלומה זו בנמצא.
45
46
47

48
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E.A. Finn, ‘Emmaus Identified’, PEFQSt, 15 (1883), pp. 53–64
 .E.A. Finn, Reminiscences of Mrs. Finn, Member of the Royal Asiatic Society, London 1929, pp. 230–231גם
ג'יימס פין הזכיר ביומנו ,המצוי עדיין בכתב־יד ,את הופעת השביט ב־ 1ביולי ואת ההודעה בירושלים על חילופי
השלטון בקושטא ,הנפת הדגל על מגדל דוד ויריות התותח ב־ 3ביולי ,אך הוא לא הזכיר שם את מסירת מפתחות העיר
ליהודים .ראו :ג' פין ,מחברת  25( 26בפברואר  1861עד  14בינואר  ,)1862איב"צ.
 .‘Jerusalem and the Temple Wells’, The Quarterly Journal of Prophecy, 14 (1862), p. 401העורך הפנה בהערה
למכתב שפורסם ברבעון בשנת  .1861לדבריה של פין על קנאותו של סוראיה פאשא ראו גם :נ' שור' ,משפחת
הקונסול פין בירושלים — שנים אחרונות :מכתב משנת  1864של אליזבת אן פין' ,קתדרה( 30 ,טבת תשמ"ד) ,עמ' .79
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אליזבת פין ומפתחות ירושלים :עוד על גלגוליו של העירוב בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית

בכרך הראשון של האנציקלופדיה 'המילון התנ"כי האימפריאלי' ,שיצא לאור בלונדון בשנת
 ,1866בערך 'ירושלים' ,שחיבר המשורר ואיש הכנסייה הסקוטי הורטיוס בונאר ,נכתב שהיהודים
זרים במטרופולין שלהם ,ושאין להם בעלות ולו על אינץ' בירושלים ,ואף על פי כן יש להם זכות
אחת מיוחדת ,שמקורה אינו ידוע :במותו של כל סולטאן הם דורשים את מפתחות העיר .בונאר
הוסיף שמכיוון שעובדה זו אינה ידועה והיא מסקרנת למדי ,הוא מביא את תיאור העניין ממכתב
פרטי שנכתב אליו מירושלים ב־ 5ביולי  .1861ולאחר הערה זו ציטט את רוב הקטעים מאותם שני
מכתבים שפורסמו כאמור כמה שנים קודם לכן בשני כרכים של 'רבעון הנבואה' 49.בונאר חתם את
דיונו בקביעה שמקורה של התביעה אינו ידוע ,ושמשמעות טקס השמן אינה מוסברת ופרטיה נשמרים
בסוד כמוס ,אך העובדות מעניינות מכדי שלא להתייחס אליהן בתיאור דמותה של ירושלים.
בונאר היה המייסד והעורך של 'רבעון הנבואה' ,שיצא לאור בשנים  50.1873‑1848הוא גם ערך
מסע למצרים ולארץ־ישראל בשנים  ,1856‑1855ובמסגרתו ביקר בירושלים והתארח אצל משפחת
פין בשנת  51.1856ברור אפוא שהוא הכיר את הגברת פין ,ושהוא זה שפרסם — ברבעון שהוציא ואחר
כך בערך האנציקלופדי שכתב — את מכתבה שמוּ ען אליו .ייתכן שעצם הכתיבה אל בונאר המשורר
השפיעה על אופיו הלירי של תיאור נפילת כוכב השביט בתחילת המכתב המאוחר מבין השניים,
מאורע שאכן היה מרשים ביותר ,ושצוין בהבלטה בזמנו52.
ממכלול המקורות הללו עולה אם כן שלאליזבת פין נודע שהיהודים ביקשו את מפתחות העיר מן
הפאשא .באותו הזמן היא ידעה על טקס יהודי הקשור לנטילת המפתחות ,טקס שנעשה בו שימוש
בשמן זית .יתכן שמידע זה התבסס אז בעיקר על המידע המוקדם של בעלה על כך משנת .1853
בשלב זה טרם נמסרו המפתחות ליהודים ,והגברת פין הייתה ספקנית מאוד באשר לאפשרות שאכן
יימסרו להם ,אך להפתעתה התברר שהשלטונות אישרו זאת .היא קיבלה על כך דיווח מן המתורגמן
של הקונסוליה ,וכמה שנים אחר כך אף נסתייעה בעדותו של פיירוטי 53.באותו הזמן נתברר לה עוד
49
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53

H. Bonar, ‘Jerusalem’, The Imperial Bible-Dictionary: Historical, Biographical, Geographical and Doctrinal,
 .London 1866, pp. 904–905באנציקלופדיה נוספת שיצאה לאור באותה שנה בלונדון ,צוין בקצרה שלמרות מספרם
הרב היהודים בירושלים הם למעשה זרים חסרי כל אחיזה בקרקע .פריווילגיה אחת נתונה להם :לדרוש את מפתחות
העיר כשמת הסולטאן ,והמפתחות מוחזרים לפאשא בתום מספר שעות ,לאחר ביצוע כמה טקסים .ראוJ. Ayte, :
 .‘Jerusalem’, The Treasury of Bible Knowledge, London 1866, p. 461דומה שמקור הדברים בדברי בונאר.
& E.R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1800–1930, London
Chicago 2008, p. 84
H. Bonar, The Land of Promise: Notes of a Spring-Journey from Beersheba to Sidon, London 1858, p. 212
ראו למשלT.W. Webb, ‘On the Great Comet of 1861’, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 22 :
 .(1862), pp. 305–314על תיאורים נוספים של השביט בשמי ירושלים ראו לעיל ,בהערה  ,47ולהלן ,בהערה הבאה.
כתב 'דיילי ניוז' האנגלי בירושלים דיווח ב־ 5ביולי  1861על הופעת השביט בליל ה־ 1ביולי ועל ציון חילופי השלטון
על ידי עשרים ואחת יריות תותח והנפת דגל חדש על מגדל דוד ב־ 3ביולי ,ודבריו פורסמו כשבועיים וחצי אחר כך.
ראו‘Jerusalem’, The Daily News, 22 July 1861, p. 6 :
תיאור נוסף ומפתיע של האירוע מופיע במכתב שנכתב בירושלים ב־ 18ביולי  ,1861ושפורסם באותה שנה בכתב־העת
הגרמני הקתולי 'הארץ הקדושה' ,שיצא בקלן .הכותב האלמוני תיאר בהרחבה את שלושת ימי השמחה שנחוגו בעיר
לאחר שהגיעה הידיעה על חילופי השלטון ,וכן תיאר את הופעתו המרשימה של השביט בשמי ירושלים באותה העת,
ואחר כך כתב על נוהג מסירת המפתחות ליהודים בתור בעליה החוקיים של העיר כביכול .אולם בניגוד לכל המקורות
שנזכרו לעיל ציין הכותב שבקשתו של הרב הראשי נדחתה .לדבריו המושל סוראיה פאשא התחמק רשמית מתשובה
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כי היהודים קושרים את נטילת המפתחות ואת הטקס הנזכר לעירוב העיר ולצורך לשכור את הרשות
בה ,אולם היא המשיכה לייחס לכל העניין משמעות רחבה בהרבה ,בפרט בשל הפרשנות שקיבלה על
השמן המובא לבית הכנסת מפי אחד מרבני ירושלים הספרדים.
בשנת  1878פרסם המגזין הנוצרי הלונדוני 'יום ראשון בבית' כתבה שכותרתה 'המפתחות של
ירושלים' 54.הכתבה הוקדשה לטקס נטילת המפתחות בירושלים ,ובפתח הדברים ציינו הכותבים שעם
מינויו של כל סולטאן חדש דורשת הקהילה היהודית ,על פי מנהג עתיק ,את מפתחות העיר ,והשלטונות
הטורקיים מוסרים לה אותם ,ולאחר זמן קצר המפתחות מוחזרים לידי המושל ,ממש כשם שבעת ביקור
של המלכה מוענקים לה מפתחות העיר לונדון כביטוי של כבוד ואחר כך נמסרים למשמרת נאמנה בידי
שופטי העיר .עיקרה של הכתבה היה ציטוט מלא של מאמרה של פין — שפורסם כאמור בשנת ,1869
והכותבים ציינו שהוא פורסם 'לפני כמה שנים' — 55וכן ציטוט מלא מספרו של פיירוטי .הכותבים
הוסיפו כי ניתן למצוא תיאור מסוים של הטקס בספרו של האדון פין המנוח .עוד ציינו כי הכרה זו
אמתי ,אך יש בה כדי לסמל ולבשר
ביהודים כבעליה החוקיים של העיר הקדושה היא אמנם חסרת תוכן ִ
על המציאות הקבועה והאמתית ש'לה נהיה עדים בעתיד' .והם הזכירו פתגם עתיק האומר שמי שמחזיק
במפתחות של סוריה מחזיק במפתחות של מצרים .הכתבה מסתיימת באמירה של הכותבים שהם
אמנם לא שמעו שטקס זהה או דומה בוצע עם מינויו של הסולטאן הנוכחי או של קודמו בתפקיד ,אך
הדיווחים של הגברת פין והאדון פיירוטי על הטקס שבוצע עם מינויו של עבדול עזיז מעניינים מאוד.
בגיליון מאוחר יותר מאותה שנה דיווחו הכותבים על מכתב שקיבלו מאדם שהוא עתה תושב
ירושלים ,ושפנו אליו בבקשה לבדוק אם אכן בוצע טקס דומה עם מינוים של שני הסולטאנים
האחרונים 56.הוא קבע במכתב תשובתו שאין ליהודים שום זכות מסורתית להחזיק במפתחות העיר
בתור בעליה הקדומים של הארץ ,אלא שהם מעוניינים ברכישת החזקה הזו רק כדי לעמוד בדרישות
ההלכתיות על פי חוקי השבת שלהם ,כפי שעשו לפני  1861ומאז .הוא הסביר שעל פי חוקי השבת
היהודיים כדי לטלטל כל חפץ שהוא יש להגדיר את התחום שמטלטלים בו את החפץ 'שטח פרטי'
יהודי ,וכאשר גרים גויים בתחום זה ,היהודים רוכשים באופן מדומה את הזכות לראותו כשייך להם.
בכמה מקומות הם משלמים לגויים הגרים ברחובות שהם מעוניינים להחשיב כ'שטחים פרטיים' סך
באמרו שמפתחות העיר מצויים במשמורת אצל המפקד הצבאי ,אשר עמד לידו .והמפקד הצבאי התנצל ואמר שאין הוא
יכול למסור את המפתחות ללא קבלת ייפוי כוח מקונסטנטינופול ,והומלץ ליהודים שיחקרו את הנושא ויאספו ראיות
שיסייעו להם .הכותב סיכם וקבע' :בקיצור ,מפתחות העיר לא נמסרו להם הפעם .כדי להעמיד לרשותו את מפתחות
העיר לעשרים וארבע שעות ,כפי שהיה מקובל כשכל ממשלה התחלפה ,התיר הקאימקאם־באשי [הרב הראשי] להכין
במהירות אצל נפח מפתחות שהיו דומים פחות או יותר לאלו האמתיים ,ובמהלך הלילה נחוג הטקס הדתי שהוא ייחודי
במנהגי ירושלים' .ראו‘Schreiben aus dem h. Lande’, Das heilige Land: Organ des Vereins vom heiligen Grabe, :
 .5, 4 (1861), pp. 120–122קשה ליישב את הדברים עם המקורות דלעיל ,המלמדים שהמפתחות עצמם אכן נמסרו
ליהודים לשעה קלה .ושמא עלה פתרון זה במהלך הדיונים ,או שהכותב התבסס על שמועות.
‘The Keys of Jerusalem’, The Sunday at Home: A Family Magazine for Sabbath Reading, London 1878, pp. 54
 .123–124וראו תקציר של הדברים‘The Keys of Jerusalem’, The West-End News, 16 March 1878, p. 2 :
 55לאחר שהביאו את דבריה של פין על סוגיית העירוב ,העירו הכותבים שזהו מקרה מסקרן אחד מני רבים שבהם היהודים
משתדלים ,באמצעות פוסקי ההלכה שלהם ,להקל מעליהם את העול הכבד והמעיק של טקסיהם.
 56יום ראשון בבית (לעיל ,הערה  ,)54עמ' .250
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נקוב של כסף כתשלום על רכישתם לכאורה ,ובערים מוקפות חומה ,כמו ירושלים ,הקנייה המדומה
של מפתחות שערי העיר מאפשרת ליהודים לראות את כל העיר כרכושם וממילא להתייחס אליה
כאל 'שטח פרטי' .עם מינויו של סולטאן חדש עוברת אליו הבעלות על שטחה של ירושלים ,ועל כן
היהודים קונים מן הפאשא את הזכות להחזיק במפתחות העיר לזמן קצר ,פעולה שנעשתה לפני 1861
וכן מאז.
לדברי הכותב היהודים עשו זאת למרות התנגדותם של רבנים רבים ,שחושבים שכל העניין אינו
נצרך .גם היהודים באירופה ,ציין ,נוהגים ליצור להם 'שטחים פרטיים' כדי לאפשר טלטול חפצים
בשבת ,אך הוא לא שמע מעולם שהם רוכשים את הזכות להחזיק במפתחות העיר ,אף שהם נוקטים
פעולות מדומות אחרות כדי למלא אחר דרישות ההלכה שלהם .הכותב הדגיש כי המושל הטורקי
לא הקנה ליהודים זכות על שום חלק בארץ ,אלא רק ִאפשר להם באדיבותו — שתוגמלה במתנה נאה
מצדם — לבצע את הפעולה המדומה התמימה .החוק המתאר את הטקס הזה ,הוסיף ,נמצא בקובץ
הפסיקה היהודי 'אורח חיים :שבת'.
כותבי הכתבה העירו כי התיאורים של פיירוטי ושל הגברת פין ,שכל אחד מהם היו לו הזדמנויות
יוצאות דופן ללמוד את העובדות ,ברורים כל כך עד שהם חושבים שלטקס חייב להיות תפקיד
משמעותי יותר מאשר תנאי רכישה של 'שטח פרטי' .הם הוסיפו כי הראו לגברת פין את המכתב
שקיבלו מירושלים ,והביאו את תגובתה:
התאוריה בנוגע ל'שטח פרטי' אינה מספיקה כדי להסביר את המשיחה .מקור המידע שלי ,אחד הרבנים
העיקריים של ירושלים ,היה חד־משמעי בנקודה זו ,שמפתחות העיר נמשחו בשמן שהוכן ונשמר במיוחד לשם
כך .הוא עשה עניין גדול מהמסתורין שבו היהודים שומרים עניין זה ,וקל להבין את המניע שלהם לשמור את
הדבר בסוד או אפילו להכחישו לגמרי ,מתוך זהירות .ה'שטח הפרטי' הוא עניין ידוע מאוד בכל מקום שיש
יהודים 57 .מעולם לא היה לנו מגע עם פיירוטי בנושא זה .העדות שלנו היא עצמאית.

בשל המשמעות הרחבה שנתנו יהודים במהלך המאה התשע־עשרה לכדי השמן שנשמרו בבית הכנסת
רבן יוחנן בן זכאי ,יש להניח שדבריה של הגברת פין לא נבעו מפרשנות מוטעית לחלוטין של דברי
החכם היהודי .מסתבר שהלה ,אף שהיה מודע בוודאי למשמעות ההלכתית של הנחת השמן לצורך
העירוב ,לא נמנע מלהציג באוזני הגברת פין את המשמעות הפולקלוריסטית שקיבלו ברבות הימים
כדי השמן שבבית הכנסת.
יתר על כן ,עצם קיומם של ריטואל העירוב בכלל ושל נטילת מפתחות העיר לשם כך בפרט
יכול היה להוביל לפרשנות מרחיבה גם בעיני היהודים .בריטואל העירוב טבועים למעשה יסודות
המבטאים נוכחות יהודית ואף שליטה יהודית ,אף כי סמלית ,במרחב 58.לא פלא שבסכסוכים
 57אכן פין כבר כתב בספר מסעותיו בארץ שבהגיעו לצפת בשנת  1850ראה שם עירוב שהיה תלוי ביציאות של הרחובות
הראשיים .הוא הסביר שזוהי המצאה של חכמי התלמוד ,שנעשה בה שימוש בערים פרוזות — קו מתוח מעמדה לעמדה
מסמן ליהודים מהו התחום שנחשב להם כחומות העיר ,וכך הם יכולים להסדיר מספר ציווים של השבת .ראוJ. Finn, :
Byeways in Palestine, London 1868, p. 117
 58ראו למשלC.E. Fonrobert, ‘Diaspora Cartography: On the Rabbinic Background of Contemporary Ritual :
Eruv Practice’, Images, 5 (2011), pp. 14–25
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היסטוריים ומודרניים שנגעו לעירוב ,עלתה לא פעם הטענה שהיהודים הופכים את המרחב
ליהודי .היו אף ממתנגדי העירוב באירופה שכינו את המוטות והחבלים המסמנים את העירוב —
שערי ירושלים ( 59.)Porta Jerusalemתנאי בסיסי בהלכות עירובין הוא שהשותפות המאפשרת
עירוב יכולה להתבצע רק בין תושבים יהודים .העירוב יוצר למעשה ,מבחינה הלכתית ,שטח
גאוגרפי משותף של תושביו היהודים ,והשכירה או הקנייה של הרשות נועדה להגדיר באופן
הלכתי פורמלי את הנכרים הדרים במקום כאורחים של היהודים .פעמים רבות הוצנעה שכירות זו,
שלא נעשתה לעתים מזומנות ,מעיני הציבור הנכרי והיהודי כאחד ,והובלע נימוקה 60,אולם
במקום שניטלו בו מפתחות העיר בפרהסיה ,דבר שכאמור לא היה שכיח ,לא מופרך הוא שנוצרה
רמה כזו או אחרת של פרשנות שהקנתה ליהודים במקום מעמד ייחודי 61.נראה אפוא שמסירת
מפתחות העיר בירושלים דווקא ,שליהודים זיקה היסטורית ייחודית אליה ,וכריכת הדבר בהנחת
שמן בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי ,יכלו להוביל גם בקרב היהודים לפרשנות נוספת לאירוע
המדובר.
בין כך ובין כך ,מסתבר שהיה בכוחה של סוגיית העירוב להעצים יסודות שהיו קיימים ממילא אצל
המתבונן בנוגע לנוכחות היהודית במקום 62,ובהקשר הספציפי הנדון כאן ,יש בה כדי ללמד משהו על
זיקתם של היהודים ,בעיני עצמם ובעיני סביבתם ,לירושלים.

העירוב והמפתחות של ירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית
כאמור בשנת  1878ציינו הכותבים במגזין הלונדוני הנזכר שהם לא שמעו על טקס מסירת המפתחות
עם עליית שני הסולטאנים האחרונים לשלטון .מדובר היה במוראד החמישי ,ששלט כשלושה חדשים
59

60
61
62

כך כינה בשנת  1767מטיף בכפר פישאך שבמחוז בורגאו בגרמניה את התקני העירוב במקום .ראוR. Kießling, :
‘Between Expulsion and Emancipation: Jewish Villages in East Swabia during the Early Modern Period’,
 .Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 15, 4 (1997), pp. 84–85כינוי דומה ()Pforten Jerusalems
הוזכר באותו אזור כבר בשנת  ,1721בעימות סביב העירוב בכפר בשם קריגסהאבר .ראוG. Hetzer, ‘Anmerkungen :
zur Geschichte der Judensiedlungen in Steppach und Schlipsheim’, M. Nozwar & W. Pötzl (eds.), Neusäß:
 .Die Geschichte von acht Dörfern auf dem langen Weg zu einer Stadt, Neusäß 1988, p. 251בדומה לכך בראשית
המאה התשע־עשרה כינה פרופסור מאוניברסיטת וילנה בבוז את התקני העירוב בעיר — ַמ ְח ּברי ירושלים (בתרגומה של
ברגמן .)Jerusalem joints :ראוE. Bergman, ‘The Rewir or Jewish District and the Eyruv’, Studia Judaica, 5, :
1 (2002), p. 90
הוטרר (לעיל ,הערת המחבר) ,עמ' .278‑277 ,269
על מתח שנוצר עם השלטונות ,בסמוך לשנת ת"ץ ( ,)1730בעקבות מסירת מפתחות אחת מערי איטליה ליהודים לצורך
העירוב ,ראו :שם ,עמ' .188‑187
ביטוי יפה לכך יש בתיאור של ירושלים משנת  1915מאת גוסטב דלמן ,מנהלו הראשון של ה'מכון הגרמני האוונגלי
לחקר עתיקות ארץ הקודש בירושלים' ,בעת שכבר נכללו בתחום העירוב של ירושלים גם שכונות מחוץ לחומה,
באמצעות חוטי ברזל על עמודים' :היהודים עם ארבעים‑חמישים אלף נפש שלהם הם הרוב המכריע של האוכלוסייה.
חוטי השבת שלהם מקיפים את כל העיר ומציינים אותה כמחוז של חוקי התלמוד .מסחרם ומלאכתם ממלאים את
כל רחובות העיר העתיקה ,והקולוניות שלהם מקיפות אותה מבחוץ' .ראוG.H. Dalman, ‘Das alte und das neue :
 .Jerusalem und seine Bedeutung im Weltkriege’, PJ, 11 (1915), p. 34לציטוט הדברים בתרגום עברי ראו :י' ניסנבוים,
'ירושלים של מטה וירושלים של מעלה' ,הצפירה ,ד' בתשרי תרע"ח ( 20בספטמבר  ,)1917עמ' .2
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בשנת  ,1876ובעבדול חמיד השני ,שהומלך באותה שנה
במקומו 63.הכותבים הנ"ל נענו על ידי תושב ירושלים
שאליו פנו ,שפעולה זו אכן בוצעה גם לאחר שנת 1861
בכל פעם שעלה סולטאן חדש לשלטון.
אמנם לונץ ציין ש'בשנת תרל"ז כאשר ירד השולטן
עבדאל עזיז מכסאו והשולטן מוראד ירש את מקומוִּ 64בקש
פחת העיר סך כסף רב עבור הלנת המפתח וע"כ סמכו חו"ר
עה"ק [עיר הקודש] — בעת הדחק הזאת — על דעות וסברת
הפוסקים האומרים כי אינו צריך לקנות המפתח בכל עת
מלוך מלך חדש והתירו לטלטל בהעיר אף בלא קנית רשות
מחדש — למרות המנהג הקבוע הזה' 65.מדברי לונץ משמע
לכאורה שלא שכרו כלל את הרשות .ייתכן שהכוונה רק
לנטילת המפתח אבל מעשה שכירות נעשה ,או שבאמת גם
מעשה שכירות לא נעשה מאותו הטעם ,וסמכו על הדעות
שניתן לראות את השכירות כתקפה גם לאחר מות השליט
אם הוקצב לה מלכתחילה זמן מסוים והוא טרם חלף.
לעומת זאת ככל הנראה חודשה השכירות לאחר המלכת
עבדול חמיד השני ,והמעשה כלל גם מסירה מסוימת של
המפתחות ,כפי שכתב בשנת  1889ד"ר תומס צ'פלין ,שהיה
מנהל בית החולים של המיסיון האנגלי בירושלים משלהי שנת  1860ועד ראשית שנת :1886
מקורו של הנוהג הייחודי למסור לידי היהודים את מפתחות העיר לכמה שעות עם עלייתו של סולטאן חדש
לשלטון ,לוט בערפול רב .זה אמור להיות קשור בהלכות הרבניות הנוגעות לגבול השבת ,עירוב [ ]...כדי
שיוכלו להתיר לאנשיהם להעביר ולשאת חפצים בשבת מבית לבית ומרחוב לרחוב בלי להפר את הדין מספר
שמות טז ,כט .חבר מיידע אותי שעם עלייתו של הסולטאן הנוכחי לשלטון ,היהודים פנו לפאשא בשביל
המפתחות ונענו בשלילה ,ואז הם הצליחו להשיג אותם מרשויות הצבא המחזיקות אותם באחריותם ,והפאשא,
שכעס מאוד כשגילה מה אירע ,התרצה לאחר שהוסבר לו שהנוהג היה רק טקס דתי66 .
63
64
65
66

מוראד החמישי עלה לשלטון בז' בסיוון תרל"ו ( 30במאי  )1876והודח בי"א באלול תרל"ו ( 31באוגוסט .)1876
צריך לתקן :תרל"ו במקום תרל"ז ,משום שכאמור מוראד עלה לשלטון בשנת תרל"ו ,ואף הודח באותה שנה.
לונץ (לעיל ,הערה .)10
 .Th. Chaplin, ‘Some Jerusalem Notes’, PEQ, 21 (1889), p. 11עדות על שכירת הרשות בירושלים לאחר עליית עבדול
חמיד לשלטון יש גם בכתבה בעיתון 'המצפה' משנת תרס"ט ( ,)1909שנאמר בה כי 'כאשר עלה עבדאל חמיד על כסאו
"קנו" הרבנים מיד הממשלה את העיר' (ראו להלן ,ליד הערה  .)76וכך נראה גם מהדברים שכתב אברהם צבי אידלזון
באותה שנה בעיתון 'הצבי' (ראו להלן ,בהערה  .)76לונץ הזכיר בשנת תרנ"ח ( )1898את 'השתוף האחרון' שנעשה,
וסביר שגם הוא כיוון לעירוב שנעשה בעקבות עלייתו של עבדול חמיד השני לשלטון .ראו :לוח ארץ ישראל (לעיל,
הערה  .)14אולם מקורות אלו אינם מלמדים דבר על מסירת המפתחות .נוהג מסירת המפתחות לידי הרב הראשי לאחר
הכתרת סולטאן חדש נזכר בספר שכתבה אדה גודריץ'־פריר בראשית המאה העשרים .אמנם היא התיימרה להציג בספר
תמונת מצב עדכנית של ירושלים ,לאור מה שראתה בהיותה בעיר ועל פי מחקריה בה החל בסוף שנת  ,1901אולם מתוכן
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שער יפו וחפיר
המצודה בשנת 1910
(ארכיון המושבה
האמריקנית ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

דומה שמאז לא נמסרו עוד המפתחות לצורך זה .במהלך שנות השבעים של המאה התשע־עשרה
החלו להשאיר את שערי העיר פתוחים גם כל הלילה ,תחילה את שער יפו ,אחר כך גם את שער שכם
דבריה ומסגנונם נראה שבנקודה זו התבססה על תיאורו של פין בספרו ולא על מקורות אחרים ,ולא נראה שהייתה מודעת
באופן קונקרטי למה שאירע בשנת  .1876ראו .A. Goodrich-Freer, Inner Jerusalem, London 1904, p. 51 :הד מעניין
לנוהג זה נמצא בסקירתו המפורטת של העיתונאי האמריקני ויליאם אלרוי קרטיס על הבחירות הסוערות לכהונת רב
ראשי בירושלים בשלהי שנת תרס"ו ( ,)1906שבהן נבחר הרב יעקב מאיר .בסוף דבריו ציין קרטיס שעם מינויו של רב
ראשי חדש לירושלים מוסר לו המושל הטורקי את מפתחות העיר בתור נציג הבעלים הקדומים של הארץ .בסוף הטקס,
המתקיים בבית הרב ,הרב מחזיר את המפתחות למושל ,בבקשו את הגנת הרשויות הטורקיות על הארץ ועל הקהילה
העתיקה ,ונותן לו כמחווה אישית ארנק מלא זהב ,תרומת עשירי ירושלים .ראוW.E. Curtis, ‘Jews of Jerusalem’, The :
 .Evening Star (Washington, D.C.), 30 January 1907, p. 7קרטיס ביקר בירושלים בשנת  1901ותיאר את חיי התושבים
בה ,וייתכן שאז קלט שמועה משובשת זו .ראוidem, To-day in Syria and Palestine, New York 1903 :
קתדרה
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אליזבת פין ומפתחות ירושלים :עוד על גלגוליו של העירוב בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית

ולבסוף את כל השערים 67.כמו כן נפרצה חומת החפיר בשנת תרנ"ט ( )1898בסמוך לשער יפו ,לרגל
ביקורו של הקיסר הגרמני וילהלם השני ,והדבר הצריך לראשונה סידור חוטי עירוב במקום 68והחליש
עוד את משמעות העניין.
יתר על כן ,עד ראשית המאה העשרים כלל העירוב של ירושלים רק את העיר העתיקה ,ועל יד
שער יפו הועמדו שומרים מטעם הרבנות ומטעם העירייה ,לבדוק שהיוצאים מתחומי העיר בשבת
אינם מטלטלים דבר 69.השכונות החדשות מחוץ לחומה לא היו כלולות בעירוב העיר ,ולרובן לא היה
עירוב משלהן 70.אולם משנת תרס"א ( ,)1901עם התרחבות היישוב מחוץ לחומות והתגברות הקושי
בהשגחה על יד השער ,תוקן עירוב להתיישבות שמעבר לחומות ,על ידי התקנת צורות פתח ממוטות
וחוטים .רב העדה האשכנזית הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים (האדר"ת) ,שנתמנה באותה שנה
לכהונה בירושלים ,עודד ואף השתתף במימון התקנת העירוב מחוץ לחומות 71,ומאז שהורחב תחום
העירוב איבדו החומות במידה רבה את מעמדן לעניין העירוב של העיר .ראובן גפני מצא שברקע
העיסוק בשאלות הלכתיות שנגעו לשכונות החדשות שמחוץ לחומה ,למן הרבע האחרון של המאה
התשע־עשרה ,כמו שאלת מועד קריאת המגילה בפורים ,גידול אילנות ונגינה בכלי שיר בשמחות,
עמד גם הרצון לראות את השכונות הללו כחלק מירושלים 72.דומה שהחלת העירוב על שכונות
67
68

69

70
71

72

י' בן־אריה ,עיר בראי תקופה :ירושלים במאה התשע־עשרה :העיר העתיקה ,ירושלים תשל"ז ,עמ'  ;36הנ"ל ,ירושלים
במאה ה־ ,19תל אביב תש"ם ,עמ' .50
טוקצ'ינסקי (לעיל ,הערה  ,)40עמ' שכג; ב"צ יאדלר ,בטוב ירושלים ,בני־ברק תשכ"ז ,עמ' רנח .על פי העיתון 'החרות'
'הרה"ג ר"ח אלישר' טרח רבות בעניין תיקון חוטי העירוב ליד שער יפו ,וככל הנראה הכוונה לרב חיים משה אלישר,
בנו של הרב יעקב שאול אלישר .ראו" :העירוב" ,החרות ,ט"ז בתמוז תרע"ד ( 10ביולי  ,)1914עמ' .3
יאדלר הזכיר שבין השומרים היו הרב משה סמניצער־הלר וכן הקאוואס של החכם באשי ,ולעזרתם בא שוטר טורקי.
ראו :יאדלר (שם) ,עמ' סב ,רנח‑רנט .וכך תיאר ר' נסים קטריבס ,מזקני ירושלים' :בשבתות עמדו ליד שער יפו ח'[כם]
חיים אבולעפיה ושמשו ,נתן זמרו ,והזהירו יהודים על "העירוב"' (א"ח אלחנני 'הזקן והשיר' ,דבר 6 ,במרס ,1959
עמ'  ;3הנ"ל ,ירושלים ואנשים בה ,ירושלים תשל"ג ,עמ'  .)58והשוו לדברי יצחק בן־צבי' :ביקרתי בפעם הראשונה,
לפני שתים־עשרה שנה ,את ירושלים [ ]...זוכר אני את הסיפורים הנוראים על חברת "מחפשי חטאים" ,שחבריה ,בעלי
הזרוע ,היו מעמידים משמרות בערבי שבתות עם חשכה על־יד שער המלך ועושים ביקורת לעוברי שער יפו ,שלא
יטלטלו משא בכיסם .רק זמן קצר עבר — ומה נפלא השינוי שנתחולל' (י' בן־צבי' ,ירושלים' ,התורן ,]1916[ 3 ,עמ' ;36
הנ"ל ,רשמי דרך ,ירושלים תשל"ב ,עמ' .)134
ככל הנראה העירוב הראשון בשכונה מחוץ לחומות נעשה בשנת תרמ"א ( ,)1880בשכונת אבן־ישראל ,על ידי הרב
עקיבא יוסף שלזינגר .ראו :י"ש אלישר ,שו"ת שמחה לאיש ,ירושלים תרנ"ג ,אורח חיים ,סי' ג.
יאדלר (לעיל ,הערה  ,)68עמ' רנט .הרב שלמה זלמן אוירבך העיד ששמע מהרב בן־ציון יאדלר ,שהיה ממונה מטעם
הקהילה האשכנזית על העירוב ,שלאחר פטירת האדר"ת ,בשנת תרס"ה ( ,)1905פנה הרב שמואל סלנט אל הרב יעקב
שאול אלישר בבקשה שהקהילה הספרדית תשתתף בהוצאות העירוב .הרב אלישר הסכים בתחילה אולם לבסוף ענה
בשלילה ,בטענה שהספרדים ,המחמירים יותר בגדרי עירובין ,לא יקלו לטלטל מחוץ לחומות על סמך תיקונים אלו.
וכך הוצאות העירוב הוטלו על כתפי הקהילה האשכנזית בלבד .ראו :מ' קליין (הקטן) ,שו"ת משנה הלכות ,יג ,ברוקלין
תשס"ט ,סי' סד; י' זילברשטיין ,עלינו לשבח :פרקי חיזוק ואמונה השקפה ומוסר ,ג ,בני־ברק תשס"ג ,עמ' סז‑סח .על
במקלים
עמדתו האמביוולנטית של הרב אלישר ,שנמנע מלהתיר בפומבי טלטול מחוץ לחומות ,אך סבר שאין למחות ִ
לטלטל במקומות שהותקנו בהם חוטי עירוב ,ראו :שו"ת שמחה לאיש (שם) ,סי' ג ,דף ה; סי' ו ,דף יד; ע' יוסף' ,משנתו
של "ישא ברכה"' ,שבט ועם ,א (תשל"א) ,עמ' .101
ר' גפני' ,בין שכונות ל"עיירות קטנות" :על תפיסה הלכתית ותודעת המקום הגאוגרפית בשכונות הראשונות מחוץ
לחומת העיר העתיקה' ,אופקים בגיאוגרפיה( 71 ,תשס"ט) ,עמ'  .21‑5אני מודה לאחד הקוראים מטעם מערכת 'קתדרה'
על ההפניה למאמר זה ולנקודת מבט זו בכלל.
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שמחוץ לחומה מצטרפת במובהק למגמה זו 73,אלא שהיא תרמה למעשה ליצירת נוהג הפוך .בסוגיות
שעמד עליהן גפני הוחל במידה רבה דינה המקודש של ירושלים העתיקה על השכונות החדשות,
ואילו צירופן של השכונות הללו לעירוב תרם לטשטוש אופיו הקדום והייחודי של העירוב בירושלים
העתיקה.
הפעם הבאה וכנראה האחרונה שנשכרה בה רשות העיר ירושלים בימי השלטון העות'מאני הייתה
חמד החמישי,
בשנת תרס"ט ( ,)1909לאחר הדחתו של הסולטאן עבדול חמיד השני והמלכת אחיו ֶמ ֶ
בו' באייר תרס"ט ( 27באפריל  74.)1909וכך תואר הדבר ,בנימה צינית מעט ,במאמר שכותרתו 'כמה
מחיר ירושלים?' ,שפורסם בעיתון הציוני הדתי 'המצפה' ,שיצא בקרקוב:
חמשים שקל .הציונים
ארוְ נה היבוסי בעד ִ
דוד המלך קנה לפני שלֹשת אלפי שנה גֹרן קטנה בירושלם מידי ַ
מאספים בכל העולם מיליונים ,לקנות את אדמת ישראל ולא קנו עוד ,יק"א קונה שם קרקעות במיליוני
הבארון הירש ורק חלק קטן רכשה ורבני ירושלם קנו את כל העיר ירושלם על נקלה והקנִ יה היתה 'מציאה'
כמו מיד גנב ,בעד מג'ידי אחד (כארבעה כתרים) נמכרה להם העיר .אין זאת ֵלצנות ,אלא מעשה כהויתו.
הקניה היתה לשם עירוב .כאשר עלה עבדאל חמיד על כסאו 'קנו' הרבנים מיד הממשלה את העיר ,להתיר בה
את ההוצאה מרשות לרשות בשבת .עתה כאשר הורד השולטן מכסאו בטלה הקניה וצריכים לקנות מחדש.
אבל להטריד את השולטן בדבר כזה אין מן הנִ מוס וספק גדול אם יוכל להבין זאת .על כן פסק הרב הישיש
 73לדברי זולדן עד שנות השישים של המאה העשרים לא עלה בדעתם של פוסקי ההלכה שדנו בשאלת קריאת המגילה
בירושלים שהעירוב עשוי להיות בסיס לראיית השכונות החדשות כמחוברות לעיר העתיקה .ראו :י' זולדן ,מגילה
במוקפות חומה ,ישראל תשע"ג ,עמ'  .112‑103 ,87ייתכן שתרמה לכך העובדה שהדיון בנושא זה החל עוד קודם
להרחבת תחום העירוב לשכונות שמחוץ לחומה .כמו כן למרות החלת העירוב על השכונות שמחוץ לחומה ,עוד היו
מותקנים זמן רב חוטי עירוב באזור שער יפו ,לצורך עירוב העיר העתיקה .הרב טוקצ'ינסקי ציין כי בתחילה תוקנו חוטי
עירוב בפרצה שנוצרה בחומה ,לאחר מכן סודרו תיקונים בתחילת הרחובות הפנימיים של העיר ,וכאשר אלו בוטלו,
החלו להסתמך על תיקוני העירוב שמחוץ לעיר העתיקה .ראו :טוקצ'ינסקי (לעיל ,הערה  ,)40עמ' שכה .על קיומם
של חוטי עירוב באזור שער יפו עוד בשנת תרע"ד ( )1914ניתן ללמוד מסדרת כתבות בעיתונים הירושלמיים 'מוריה'
ו'החרות' על ניתוק חוט העירוב 'המחבר את שני חלקי החומה במקום פתיחתה אצל שער יפו' על ידי העירייה ביום שני
י"ב בתמוז תרע"ד ( 6ביולי  .)1914על פי העיתון 'מוריה' הדבר נעשה בתגובה על התחמקות קצבים יהודים מתשלום
מס המעיים שהוטל באותה התקופה ,וכלחץ על הרבנים הספרדים והאשכנזים שיפעילו את סמכותם על הקצבים.
באספה של הוועד הכללי האשכנזי מונה העסקן ר' דוד צבי אריה שניאורסון לטפל בעניין ,ובפגישה שהתקיימה
למחרת עם ראש העירייה ,ושהשתתף בה גם הבנקאי חיים אהרן ולירו ,הבטיח ראש העירייה ,לאחר דיון ארוך ,שהעניין
יוסדר .ראו' :שביתת הקצבים' ,מוריה ,י"ד בתמוז תרע"ד ( 8ביולי  ,)1914עמ' ' ;2נתוק הערוב' ,שם ,ט"ו בתמוז תרע"ד
( 9ביולי  ,)1914עמ' ' ;3נתוק הערובין ,שאלת המעים ,ושאלת המים והעיריה' ,שם ,כ' בתמוז תרע"ד ( 14ביולי ,)1914
עמ' ' ;3העיריה ונתוק העירובין' ,שם ,כ"א בתמוז תרע"ד ( 15ביולי  ,)1914עמ'  ;2שתי הכתבות האחרונות פורסמו
שוב שם ,כ"ה בתמוז תרע"ד ( 19ביולי  ,)1914עמ'  .7‑6העיתון 'החרות' דיווח על מס המעיים שהטילה העירייה ,על
שביתת הקצבים בעקבות הטלת המס ,על ניתוק חוטי העירוב ,הקיימים זה כחמש־עשרה שנה ,בהוראת ראש העירייה,
ועל ההתמרמרות הרבה בקהילה היהודית על כך ,והביע תקווה שהחכם באשי יפנה לממשלה בעניין .העיתון אמנם
לא קשר במפורש בין סוגיית מס המעיים להסרת חוטי העירוב ,ואף ציין שלטענת ראש העירייה הסיבה להסרת חוטי
העירוב היא משום שעל פי החוק מחייבת 'קביעת הערוב ברשות הרבים רשיון מפקודת העיריה' ,אולם רמז שהדבר נבע
בשל 'איזו טענות ותביעות לעדת היהודים' שהיו לעירייה .ראו' :שביתת הקצבים' ,החרות ,י"ד בתמוז תרע"ד ( 8ביולי
 ,)1914עמ' ' ;3העירוב' ,שם; 'העירוב' ,שם ,ט"ז בתמוז תרע"ד ( 10ביולי  ,)1914עמ' .3
 74הודעה רשמית על כך הגיעה באותו היום במברק מקושטא לירושלים ,ולמחרת כבר נחוגה עלייתו לשלטון ברחבי ארץ־
ישראל .ראו :הצבי ,ח' באייר תרס"ט ( 29באפריל  ,)1909עמ'  ;3‑2חבצלת ,ז' באייר תרס"ט ( 28באפריל  ,)1909עמ' ;1
שם ,ט' באייר תרס"ט ( 30באפריל  ,)1909עמ'  .2בהגיע ההודעה מקושטא הונפו דגלים על בית העירייה ועל מגדל
דוד ,ובשעה שמונה בערב נורתה יריית תותח ממגדל דוד .ראו :הפרדס ,ט' באייר תרס"ט ( 30באפריל  ,)1909עמ' .2
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מעבירה די לקנות את הרשות מידי שוטר יהודי ,שידו כיד
ֵ
הגאון ר"ש סלאנט ,שבכדי להציל את כל היהודים
הממשלה ,בעד דבר מועט .וכן עשו ,השוטר מרדכי ב"ר שרגא  75מכר לביד"צ [לבית דין צדק] את כל העיר
ירושלם במג'ידי אחד .אבל ביה"ד הספרדי מערער על המקח .הוא טוען ,שצריכים לקנות עכ"פ [על כל פנים]
מידי הפאשא מצביא הצבא ,כי רק הוא בא־כח השולטן76 .

אם כן נתגלעה מחלוקת בין העדות השונות .בעוד הבד"ץ האשכנזי ִאפשר שכירות מן השוטר ,כנציג
השלטונות ,דרשו החכמים הספרדים להמשיך את המנהג המסורתי לשכור את הרשות מן המפקד
הצבאי של ירושלים .נראה שהם אכן ביצעו שכירות זו ,כפי שעולה מעדותו של הרב חנניה יהושע,
מחברי ועד העדה הספרדית בירושלים באותה העת ומרבניה' :היכא דמת המלך או החליפו אותו
באחר ,צריך לערב מחדש .ובשנת תרס"ט עשו מעשה ושכרו משר הצבא'77.
ייתכן שהמחלוקת הייתה ביסודה הלכתית ,משום שאכן יש הסוברים שיש לשכור את הרשות
מגורם שלטוני בעל סמכויות שליטה ממשיות 78,אולם בכל אופן היא שיקפה את השינוי שחל
במעמדן של העדה הספרדית ושל הרבנות הרשמית של ירושלים ,שהיו נתונות באותן השנים במשבר
חריף ומתמשך 79.הנה לא רק שתחום העירוב הורחב ביזמתה של העדה האשכנזית ,אלא שלראשונה
גם בוצעה שכירות של העיר על ידי נציגי הקהילה האשכנזית ,שלא בתיאום עם הרבנות הרשמית של
ירושלים ,ושלא על פי הנוהג שהיה מקובל עליה.
מכל מקום המפתחות לא נזכרו כלל כאן ,בוודאי לא בשכירות שביצעו האשכנזים ,אך גם לא
בזו של הספרדים ,וייתכן שהנוהג נשתכח מלבם .ביטוי לכך נמצא בדבריו של איש ירושלים אליהו
75

76

77
78
79

הכוונה לשוטר (שאוִ יש) היהודי מרדכי צבי בן שרגא פייביש (תר"ט‑תרפ"ג ,)1923‑1849 ,שכונה בפי כול ר' מרדכי
בוליס .הוא שירת כשוטר בעיריית ירושלים ארבעים ושתיים שנה ,שימש כעין נציג של היהודים במשטרה ,והיה מלווה
את הפאשא במסעותיו .ראו :ד' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,ט ,תל־אביב תשי"ח ,עמ'  ,3373הערך
'מרדכי צבי שרגא (בוליס)'; בתוככי ירושלים :מזכרונותיו של שמואל מאיר משיוף ,תרמ"ו‑תשל"ד (,)1973‑1885
ירושלים תשל"ח ,עמ' .42
'כמה מחיר ירושלם?' ,המצפה ,25 ,כ"ט בסיוון תרס"ט ( 18יוני  ,)1909עמ'  .3‑2נראה שניתן ללמוד על שכירות זו
גם מסיפור דמיוני .ראו :א' צב"י' ,ירכתון — אגדה' ,הצבי ,ג' בתמוז תרס"ט ( 22ביוני  ,)1909עמ' ( 2‑1א' צב"י הוא
שמו הספרותי של המוזיקאי אברהם צבי אידלזון; ראו עליו :ש' בורשטיין"' ,שירה חדשה־עתיקה" :מורשת אברהם צבי
אידלזון וזמרי "שורשים"' ,קתדרה[ 128 ,תמוז תשס"ח] ,עמ'  .)144‑113עיקרו של הסיפור ביקורת על אנשי 'היישוב
הישן' ,התלויים בנדבות על כל צעד ושעל ,והמצדיקים זאת כמצווה .בין היתר לעג המספר על 'שתי שאלות העומדות
על הפרק שמיטה וקנית ירושלים' .אנשי ירושלים מעוניינים לשלוח שליחים לחוץ לארץ 'כדי שימהרו וישלחו "נדבה"',
הן לצורך הקיום בזמן השמיטה והן 'כדי שנוכל לקנות את ירושלם ותעבֹר עוד הפעם לרשותנו והעירוב יהיה כשר,
ואנו נזכה את יהודי חו"ל במצוה גדולה' .וכך הסביר המספר את הצורך בקניין זה' :וזהו דבר המכירה :לפני שלֹשים
שנה קנו יהודי ירושלם את ירושלם מהמושל הקודם ועשו כאדם בתוך שלו ,ר"ל [רוצה לומר] "עירוב" ,ונחשב להם
לרשותם ממש — אך למיום שקם מושל חדש נתבטלה המכירה ונפסל "העירוב" ולכן שלומי אמוני ישראל חותרים עתה
בכל כוחם לשוב ולקנות את ירושלם' .אמנם התיאור של חילופי המושלים בירושלים כבסיס לעירוב מחדש אינו תואם
לא את הנוהג בעיר ולא את העובדה שבמהלך שלושים שנים התחלפו בה מושלים רבים; כאמור מדובר היה בחילופי
הסולטאנים ,ועברו קצת יותר משלושים שנה מעלייתו של עבדול חמיד השני לשלטון בשנת תרל"ו ( )1876ועד הדחתו
בשנת תרס"ט (.)1909
ח"ג יהושע ,מקורות הלכה שלמי הח"ג ,תל־אביב תשי"ט ,עמ' קמה.
על המחלוקת אם ניתן לשכור מכל נציג שלטוני או רק מבעל סמכות שלטונית ממשית ,ראו :הוטרר (לעיל ,הערת
המחבר) ,עמ' .272‑269
ראו בעניין זה :ר' שרעבי ,היישוב הספרדי בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית  ,1914‑1893ישראל תשמ"ט,
עמ' .54‑33
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אלישר ,שסיפר שבשנת  1930שאל אותו יעקב דה האז ,העסקן הציוני ומזכירו הראשון של בנימין זאב
הרצל ,על כמה עניינים היסטוריים שלדעתו יכלו לסייע לטענות על זכות היהודים על ארץ־ישראל.
בין היתר ביקש דה האז לברר 'על מפתחות שערי ירושלים שנסגרו לאות אבל על מות השולטן
ושהועברו ל"חכם באשי" — ראשון לציון — שימשח אותם בשמן ויברך את המפתחות .ואלה הוחזרו
למושל ירושלים — השערים נפתחו — כסמל שהשולטן שלט בירושלים ברצונם הטוב של היהודים'.
אלישר חקר בנושא והשיב לדה האז:
בנוגע למסירת מפתחות שערי ירושלים לראש"ל [לראשון לציון] — החכם באשי במותו של השולטן למשיחה
וברכה והחזרתם למושל בירושלים בעלות השולטן החדש לכסאו .במשפחתי היו הראש"לים פניז'ל ,יש"א
[יעקב שאול אלישר] ברכה ,חמ"א [חיים משה אלישר] .כל זקני המשפחה לא ידעו דבר על מנהג זה .חקרתי
גם אצל הראש"לים יעקב מאיר ובצמ"ח [ובן ציון מאיר חי] עוזיאל וגם להם לא היה כל אסמכתא בנדון .כולם
קבעו שזו אגדה80 .

אחר כך נחשף אלישר להפתעתו לתיאור הנזכר של ג'יימס פין 81,ובעקבות זאת כתב בספרו שאכן
'ידוע היה לזקני הדור שבקשר עם קביעת "עירוב" בירושלים בתקופות שונות ובשטחים שונים נהוג
היה לקבל "מפתחות" שערי ירושלים תמורת "בקשיש" (שלמונים) לאוחזים בהם כסימן לבעלות
על השטח או העיר בהן היו אלה הוכחה לבעלות כביכול' .הוא הוסיף כי לדעתו 'ולפי הערות זקני
הדור' נראה שפין ערבב נוהג זה עם המנהג המקובל שנהג עד הקמת המדינה' ,לברך את ברכת
"הנותן תשועה למלכים" ,בתוספת מעט רמזים ואגדות ,בתוך ההספד על המת ובשעת הברכה
לעולה על כס־המלוכה' .אלישר עמד אם כן בשלב זה על זיקה בין התיאור של פין לעניין העירוב,
אך ידע רק שנהגו ליטול את המפתחות 'בתקופות שונות ובשטחים שונים' ולא עם עליית כל סולטאן
לשלטון.
סוגיה זו עלתה שוב בעיתונות הערבית והעברית בארץ כשנה וחצי אחר השכירות בשנת תרס"ט.
בט' בחשוון תרע"א ( 11בנובמבר  )1910דיווח העיתון 'האור' ,שהוציא בירושלים איתמר בן אב"י,
'אלקדס' 'בגליון האחרון (מספר  )130העתיק הדברים מהעתון "אלחקיקאת"
ֻ
שהעיתון הערבי הנוצרי
אֹדות העלילה הנלעגה שבכל פעם שפחה אחד הולך מפה לוקחים ממנו ה"חכמים היהודים" את
מפתחות העיר ובבוא פחה חדש הם מוסרים את המפתחות לידו כדי להראות כי הם הם האדונים
האמתים של הארץ' .כתב 'האור' ציין שעורך 'אלקדס' קבל על העירייה 'איך היא עושה דבר איום
ִ
כמו זה נגד המולדת' ,וכי נודע לו שראש העירייה ֻחסין אפנדי 'שלח להעתון הנחמד הזה תשובה על
המאמר המוזר הלז'82.
 80אלישר ,לחיות עם יהודים (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .197‑196
 81ראו לעיל ,הערה  ,11וליד הערה .42
' 82ירושלים יום־יום' ,האור ,ט' בחשוון תרע"א ( 11בנובמבר  ,)1910עמ'  .2הכתבה ב'אלקדס' הוזכרה גם בעיתון
'הצפירה' ,ונכתב שם ש'העתונים הערביים בארץ ישראל החלו להתנפל על העברים בעלילות שוא .העתון "מלקדש"
בספורו ,כי מפתחות העיר העתיקה — שעתה כבר אין משתמשים בהם ,כי השערים פתוחים
[כך!] בירושלים [ ]...יצא ִ
ובה ָּמנות פחה חדש בירושלים הם באים ומוסרים את המפתחות לידו ,לאות כי הם אדוני
תמיד — ,נמצאים בידי היהודים ִ
העיר ,והם אומרים לו" :הרי מנינו את פלוני בן פלוני לשליט זמני על ירושלים ופלשתינה" .ראש העיר אומר לענות
לעתון הזה את כחשו על פניו' ('בארץ ישראל' ,הצפירה ,כ"ט בחשוון תרע"א [ 1בדצמבר  ,]1910עמ' .)3
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יומיים אחר כך הביא 'האור' תרגום מלא של המאמר המקורי ,שמחברו על פי 'האור' היה תושב
אלאוַ ל (14
יפו שחתם בשם 'אוהב ארצו' ,ושנתפרסם בעיתון 'אלחקיקה' ,גיליון  ,299ב־ 14בתשרין ַ
באוקטובר):
ִספר לי ידידי הנכבד א' בן נ' הספור הבא ויאמר לי כי שמע
אותו מאנשים שאין שום ספק בנאמנותם ,ואלה דבריו :בכל
פעם שיעתק פחת גליל ירושלים ממשרתו ,והיה בלילה
שלפני צאתו יאספו ראשי היהודים בירושלים וישלחו מתוכם
שליחים אל משרד העירייה ויבקשו משם שימסרו בידיהם
מפתחות העיר הקדומה (ולירושלים יש מפתחות קדומים
גדולים שהיו פותחים בהם את שעריה ,אפס לא ישתמשו
בהם כעת מפני שאין צֹרך בזה) והביאו את המפתחות אל
מקום האספה ואחר משא ומתן יאמר'[ו] הראשים :הנה כבר
לקחנו שלטון ירושלם מידי פלוני וכבר ִקבלנו את מפתח
תצרף [מושל מחוז] חדש יתאספו הראשים
העיר ,ובבוא ֻמ ִ
שנית ,וישאו ויתנו ויאמרו :הרי ִמנינו את פלוני בן פלוני
וצוינו למסֹר בידו את
לשליט זמני על ירושלים ופלשתינה ִ
מפתחות העיר .וכך ימסרו השליחים את המפתחות בצרוף
מנחה להעירייה83 .

'האור' ציין עוד כי מערכת 'אלקדס' העירה שהידיעה
הזו הדהימה אותה ,וכי היא מצפה לתגובת ראש העירייה
הנוכחי וראש העירייה הקודם' ,שיודיעונו כמה מן האמת
יש בידיעה זו ואנו אין אנו מאמינים כי תרשה העירייה
לחרבן הארץ'.
מעשה כזה שהוא מישר הדרך ֻ
בכ"ב בחשוון ( 24בנובמבר) פרסם 'האור' ,בתרגום
אלח ַסיני
עברי ,את תגובתו של ראש העירייה ֻחסין סלים ֻ
לעיתון 'אלקדס' ,שנכתבה ב־ 26בתשרין אלאול (26
באוקטובר) .ראש העירייה דחה בתוקף את הטענות וציין:
הרינו מכזבים ,בשם האמת ,את כל דברי ההבאי ,הנרגנות
המחלטים האלה והרינו מאבדים לכם כי מעולם לא
והשקר ֻ
קרה לעיריה שתמסֹר את מפתחות העיר ליהודים ,היות וגם
אין מפתחות לעיר שיִ ָּנתנו להם או לזולתם ,אכן אנו מביטים
בהשתוממות על התענינות העתונים לפרסם חדשות בלי יסוד
ודברים בטלים כאלה לא פחות מאשר על אותו אדם שהואיל
לטוות יריעה דמיונית מקורי עכביש84 .

' 83מאמרו של ה"אלקדש"' ,האור ,י"א בחשוון תרע"א ( 13בנובמבר  ,)1910עמ' .2
' 84תשובתו של חסין אל־חוסיני' ,האור ,כ"ב בחשוון תרע"א ( 24בנובמבר  ,)1910עמ' .2

למעלה :ראש העיר
אלח ַסיני
ֻ
ֻחסין סלים
(במרכז התמונה)
בטקס המאולתר של
כניעת ירושלים לידי
שני סמלי הסיור
הבריטים סדג'וויק
והרקומב 9 ,בדצמבר
1917

(ארכיון המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס ,וושינגטון)

מימין :שני
מפתחות העיר
ירושלים המוצגים
במוזאון מיידסטון
( ,)Maidstoneמחוז
קנט ,אנגליה (ראו
הערה )85

(באדיבות המוזאון)
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'האור' הוסיף שהעיתון 'אלקדס' התנצל 'בתמימות נצחקה' שעורכיו אכן לא האמינו לידיעה ,בהיותם
משוכנעים 'כי העירייה לא עשתה ולא תעשה מעשה מביש שכזה' ,ופרסמו את הדבר רק כדי 'שיתאמת
למי שנטעה בשוא כי אין שום יסוד אמת לידיעה מוזרה זו'.
כעבור כשבע שנים עמד ראש העירייה הנזכר בראש משלחת כניעה שמסרה לידי הבריטים
את מפתחות העיר (שכנראה נמצאו בינתיים) 85.מסירת מפתחות זו העלתה ממילא את השאלה
בדבר הצורך בשכירות מחודשת משליטיה החדשים של ירושלים ,לצורך העירוב .כפי שציין הרב
טוקצ'ינסקי' :וכשקם מלך חדש אף שנשארה "הויזירה" [הממשלה העות'מאנית] הקודמת נהגו לשכור
מחדש ,וק"ו [וקל וחומר] בזמן שהורידו את השולטן ונתחלפה הוזירה .ובן בנו של ק"ו בזמן שנתחלפה
עצם הממשלה כמו בשנת תרע"ח' 86.מתברר ששכירות כזו בוצעה כבר בסמוך לכיבוש ירושלים בידי
האנגלים ,כפי שתיאר הרב אברהם צבי שור:
ברטניא הגדולה כבשו את ירושלים עיה"ק
ובחנוכה שנת עזר"ת  87שהמלך תורקיא נסתלק לגמרי ומלכות ִ
ת"ו [תיבנה ותיכונן] וממילא נתבטל השכירות הקודמת לגמרי [ ]...והלכתי בעצם ימי המלחמה להשר מלחמה
הגדול שתחת ידו עמד כל הצבא הכובש הוא הגענעראל אלענבי ִודברתי אתו להשכיר לנו הרשות ,הענין
הודבר בינינו בארוכה ,ואחרי שהסברתי לו הענין היטב מסרתי לו בתור דמי שכירות שלֹשה מטבעות עתיקות
שהיו במטמוני שהי'[ו] חשובים אצלו מאד ושמח עליהן והשכיר לי הרשות ,וזה יועיל בודאי כל ימי מלכותו
של מלך בריטניה הגדולה ,כה יעזור ה' בב"י [במהרה בימינו] שתחזינה עיננו הרשות נתונה לעד ביד מלך
המשיח ותכון מלכות דוד עלינו כי"ר [כן יהי רצון] במהרה דידן אמן88 .
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על השתלשלות האירועים המעניינת ראו למשל :י' גרוס (עורך) ,ירושלים תרע"ח :1917/8 ,חורבן ,נס וגאולה :ילקוט
(אנתולוגיה) ,ירושלים תשנ"ג ,עמ'  ;190 ,166 ,164 ,153 ,149‑148ש' זכריה ,ירושלים של מטה :שכונות ירושלים
וסיפוריהן ,ירושלים תשס"ג ,עמ' D.R. Woodward, Hell in the Holy Land: World War I in the Middle ;206‑205
 .East, Lexington 2006, pp. 147–149במוזאון מיידסטון באנגליה מוצגים שני מפתחות ונאמר כי אלו המפתחות
שמסרה משלחת הכניעה של ירושלים לשני טבחים מגדוד  2/20thהלונדוני (אני מודה לאוצרת המוזאון סמנתה הריס
ששלחה את התצלום של המפתחות) .על פי גודלם של המפתחות ,שאינו עולה על  10ס"מ ,ועל פי עדותו של ראש
העירייה משנת  ,1910שלא ידוע היכן מצויים מפתחות העיר ,יש לפקפק אם אלו אכן היו מפתחות העיר ,או שמא רק
הוצגו כך על ידי משלחת הכניעה .על פליאתו של אלנבי מכך שלעיר יש מפתחות ראו‘The Keys Of Jerusalem’, The :
Palestine Post, 30 July 1933, p. 8
טוקצ'ינסקי (לעיל ,הערה  ,)40עמ' שכה.
כלומר תרע"ז ,אך צ"ל :תרע"ח.
א"צ שור ,ספר שביבי אש :על ש"ע או"ח וחו"מ ,ירושלים תרצ"ה ,עמ' סג .בתיאור זה משתקף מצבה של הרבנות
בירושלים באותה העת .מאז פטירת הרב אלישר בשנת תרס"ו ( )1906לא מונה רשמית חכם באשי לירושלים ,ובשל
חילוקי דעות בתוך העדה הספרדית מונו אחריו רק ממלאי מקום בלבד .גם הרבנות האשכנזית הייתה ללא הנהגה
ברורה .מאז פטירת הרב סלנט בשנת תרס"ט ( )1909לא מונה רב רשמי לעדה האשכנזית ,ומחליפו הלא־רשמי ,הרב
חיים ברלין ,נפטר בראשית שנת תרע"ג ( .)1912היעדר המנהיגות הרבנית בלט במיוחד כאשר נכנס אלנבי בשערי
ירושלים ,ושום רב או נציג של גוף ציבורי מוסמך לא קיבל את פניו בשם יהודי העיר .ראו :ש' כ"ץ' ,הרקע להקמת
הרבנות הראשית' ,י' אלפסי וג' בת־יהודה (עורכים) ,יובל המאה של המזרחי ,ירושלים תשס"ב ,עמ' רסז‑רסח .עם
הכיבוש הכירו אמנם הבריטים בממלא המקום של החכם באשי ,הרב נסים יהודה דנון ,כמנהיגה הרשמי של העדה
היהודית ,אולם מעמדו היה חלש ,והוא לא היה מקובל על רבים מן הספרדים והאשכנזים גם יחד .במקביל הציג עצמו
לפני השלטונות הרב אברהם צבי שור ,מרבני בית הדין החסידי בעיר ,כרב ראשי .ראו :א' מורגנשטרן ,הרבנות הראשית
לארץ־ישראל :ייסודה וארגונה ,ירושלים תשל"ג ,עמ'  .19‑18על כינויו של הרב שור  Chief Rabbiבתקופת המנדט
ראו :י"א וייס ,בשעריך ירושלים :זכרונות ורשומות ,ירושלים תש"ט ,עמ'  .206מסתבר שהרב שור פעל אצל השלטונות
להסדרת העירוב בעיר מתוך שראה את עצמו כרב ראשי.
קתדרה
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