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This scientific paper aims to identify the conditions of the Jews of
Jerusalem during the Ottoman period in the sixteenth century,
through delving into the intensified data included in one of the
sijills of the Shari’a Court of Jerusalem, namely Sijill no. (28)
Covering the period (27 Rabi` al-Awwal 961 AH/March 2, 1554 AD
- Muharram 13, 962 AH / December 7, 1554 AD), since it contains
documents of great importance on Jews. Those documents vary,
and include criminal and legal issues, and financial transactions,
such as: debts, promissory notes, purchasing and selling
transactions, buying and selling deals pertaining to houses in the
"Jewish Quarter" in the old city of Jerusalem, which was a
residence for all people and demoniations.
This study also sheds light on the leading role of the Ottoman
state in monitoring the Jews, in accordance with the Ottoman law,
in light of the of Rights and Duties law in force at the time.
The paper concludes with the results and recommendations
reached by the authors of this rigorous scientific paper will be
presented, the most important of which is the Ottoman state's
keenness to prevent Jews from approaching the blessed Al-Aqsa
Mosque under all circumstances, and the Al-Buraq (Western) Wall
in particular, which is not mentioned in any sijill at all. 
Key words: Sijills of the Sharia Court of Jerusalem, Jews in
Jerusalem.
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اليهود يف القدس الشريف يف القرن السادس عشر يف ضوء سجالت حمكمة القدس العثمانية
أمنوذجا-
السجل رقم ()28ً
إبراهيم حسين رابيعة
عزيز حممود العصا
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امللخص:

هتدُف ِ
ُهذهِ ُالورقة ُالعِْلمية ُإىلُالت ُّ ِ
يفُإّبنُاحلكمُالعثماينُيفُالقرنُ
َّعرف ُإىلُأوضاعُاليهودُيفُالقدسُالشر ّ
ّ
ََ
السادسُعشرُ،وذلكُ،وقدُكانُالرتكيزُيفُاعدادُهذاُاملقالُعلىُسجلُمنُسجالتُحمكمةُالقدسُ
الشرعيةُكمصدرُرئيسُ،واملتمثلُيفُسجلُرقمُ(ُ)28الذيُيغطيُالفرتةُ(ُ 27ربيعُاألولُ961هـُ2ُ/
آذارُ1554مُ–ُُ13حمرمُ962هـُُ7ُ/كانونُاألولُ(ديسمرب)ُ1554م)ُ،ملاُحيتويهُمنُحججُ(واثئق)ُ
تتعلق ُّبليهود ُغاية ُمن ُاألمهية؛ ُإذ ُشهدت ُهذه ُاملعلومات ُتنوع ُكبري ُيف ُموضوعاهتا ُحىت ُغطت ُكلُ
جوانبُاحلياةُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالعالقاتُالعامةُمنُبيعُ ُوشراءُ .
كما ُوتلقي ُهذه ُالدراسة ُالضوء ُعلى ُالدور ُالرائد ُللدولة ُالعثمانية ُيف ُضبط ُهذه ُالطائفةُ ،مبا ُيتوافقُ
والقانونُالعثماينُ،يفُضوءُقانونُاحلقوقُالواجباتُاملعمولُبهُآنذاك ُ .
ي ُهذه ُالورقة ُالعلميةُ
ويف ُختام ُهذه ُالورقة ُسوف ُيتمُعرض ُالنتائج ُوالتوصيات ُاليت ُتوصل ُإليها ُمع ّد ّ
الرصينةُ،وأمههاُحرصُالدولةُالعثمانيةُعلىُعدمُاقرتابُاليهودُمنُاملسجدُاألقصىُاملباركُ،أبيُحالُ
منُاألحوالُ،خباصةُحائطُالرباقُالذيُملُيردُذكرهُإطالقًاُيفُأيُمنُحججُهذاُالسجل.
الكلمات املفتاحيةُ:سجالتُحمكمةُالقدسُالشرعيةُ،اليهودُيفُالقدسُ .
ُ
املقدمةُ ُ:

أعطىُاخلليفةُعمرُبنُاخلطابُ-رضيُهللاُعنهُ-أهلُفلسطنيُ(منُاملسيحيني)ُعهداًُمسـيُ(العهـدةُالعمريـة)ُُ،ختللـهُمنـعُ
اليهــودُمــنُاةقامــةُيفُالقــدس؛ُومــاُيعتقــدُأنُاألهــااُالنصــار ُطلب ـواُمــنُاخلليفــةُ(عمــر)ُذلــكُ.إالُأنُخلفــاءُ(عمــر)ُمسح ـواُ–
ّبلتـ ــدريجُ-لليهـ ــودُّبةقامـ ــةُيفُالقـ ــدسُ(اخلالـ ــديُ(ُ1987بـ ــريوت)(ُ2009ُ،رامُهللا)35-27ُ:؛ُع ـ ـرامني-حبـ ــيرُوالرفـ ــاعيُ
ـسُاخلليفــةُعمــرُبــنُعبــدُالعزيــزُ(99ه ــ717/م101-ه ــ720/م)ُبنيّــةُاليهــودُ
ُُ.)39-37ُ:2011ويفُالعهــدُاألمــويُ،ملـّـاُأحـ ّ
ببيتُاملقدسُأخرجهمُمنهاُ(العارفُُ .)116ُ:1999
إّبنُاحلقبتنيُاأليوبيةُواململوكيةُ(ُ:)1516-1187تكادُختلوُاملصادرُالعربيةُمنُأيُذكرُلوجودُطوائفُمنُاليهودُيفُ
ُو
ْ
فلسطنيُ.إالُأنُهناكُبياانتُمنُمصادرُخمتلفةُتشريُإىلُتذبذبُأعدادهمُ،منهاُ(عثامنةُُ ُ:)240-234ُ:2006
عندماُسلمُامللكُالكاملُاملدينةُللفرةجةُ،الذينُ
ُّ
 إّبنُاحلكمُاأليويبُ ،انتهىُوجودُاليهودُيفُالقدسُهنائياًُسنةُ1229م ُجددواُاحلرظرُالذيُكانُمطبقاًُعلىُاليهودُيفُمنعُدخوهلمُاملدينةُوسكناهاُ.

أُ.دُ،ُ.جامعةُالقدسُاملفتوحةُ،فلسطنيirabayah@qou.edu ،

3
4

األحب ِ
الباحث ،معه ِدُالق ْد ِسُلل ِّدر ِ
اثُ/جامعةُالقدسُاملفتوحةُ،فلسطنيaziz.alassa@yahoo.comُُ،
اساتُو ْ
َْ
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اهمُإنُ
يفُسنةُ1572مُاشتكىُاليهودُيفُالقدسُإىلُالسلطاتُمنُأنُعددهمُيفُدفاترُالتحريرُمغاىلُفيهُ.وقالواُيفُشكو ُ
كثرياُمنُالزوارُاليهودُالذينُكانواُيقيمونُيفُاملدينةُبصورةُمؤقتةُأدخلواُيفُالدفاترُدونُوجهُحقُ.وأمرتُالسلطاتُعلىُاألثرُ
إبجراءُإحصاءُلليهودُ.وأظهرُاةحصاءُأنُعددُاليهودُيفُالقدسُكانُُ115خانة(اسرة)؛ُومعىنُهذاُأنُإمجااُعددُاليهودُكانُ
يرتاوحُبنيُُ500وُ600شخر(ُ،العسليُُ .)1992
أخبارهمُيفُضوءُالسجلُرقمُ(ُ)28منُ
وسنستعرضُيفُهذهُالورقةُكلُماُيتعلقُبشأنُيهودُيفُالقدسُ،وفقُماُوردُمنُ ُ

يوما)؛ُخاللُالفرتةُ( 27ربيع األول -961
إالُقليالُ(ًُ ُ280
سجالتُحمكمةُالقدسُالشرعيةُالذيُيغطيُمدةُعشرةُأشهرُ
ً

 13حمرم 962هـ(1554/12/07-1554/03/02م)ُ،أيُعندماُكانُعددُاليهودُيفُالقدسُأقلُمنُ(ُ)600-500

إذُتبنيُأنُهناكُ(ُ)78حجةُموثقةُيفُهذاُالسجلُ،تتعلقُّبلقضاايُذاتُالصلةُبشأنُاليهودُيفُالقدسُ.وسيتمُاالعتمادُ
فرداُ ّ ُ.
ًُ
عليهاُبشكلُرئيسُ،يفُالتحليلُالذيُحققهُالباحثُإبراهيمُرّبيعةُللسجلُرقمُ(ُ)28املذكورُأعالهُ(رّبيعةُُ2017أ)ُُ.
ُ
م ْش ِكلَةُ ِ
الدر ِ
اسة
ُ
ني ُعلى ٍ ِ ِ ِ
ِ
ّبطّالع ِ
ني َّ
ُأن ُاألحباث ُتركزت ُحول ُنصار ُالقدسُ ،كما ُفعل ُالقضاةُ
ُالباحُثِ ْ ُ
َ
ُالساب َقةُ ،تَـبَـ َّ َ
ُع َدد ُم َن ُال ّدراسات ّ
(ُ ،)2007واملدينُ(ُ،)2010واملدينُ(ُ )2018وغريهمُ،وقدُندرتُالدراساتُحولُاليهود ُيفُالقدس ُاملعتمدةُعلىُسجالتُ
علما ُأبن ُدرادكةُ(ُ )2014أجر ُدراسةُاجتماعية-اقتصاديةُ ،لنيلُدرجة ُالدكتوراةُ ،بعنوانُ :اليهود ُيفُ
حمكمة ُالقدس ُالشرعيةً ُ .
القدس ُيف ُالنصف ُاألولُمن ُالقرن ُالتاسع ُعشرُ ،فاعتمد ُعلى ُالسجالت ُاليتُترتاوح ُأرقامها ُبنيُُ 278وُ ،324خالل ُالفرتةُ
)ُ،وحبسبُعلمُالباح ْثنيُ،فلمُيتمُتوظيفهُيفُالتعرفُعلىُطائفةُ
ُِ
1211هـ1797/م1258-هـ1842/مُ.وأماُالسجلُرقمُ(28
اليهودُيفُالقرنُالسادسُعشرُ.
ُُُُُ
ُ ِ
اس ِة
أهداف الدر َ
ِ
ِ
ُاألهدافُالتّ ِ
ُإىلَُت ِ
اليةُ :
قيق
تَ ْسعىُال ّدراسة َْ
ص ِرُالقضاايُذاتُالصلةُبطائفةُاليهودُيفُالقدسُيفُالفرتةُقيدُالنقاش.
َ .1ح ْ
 .2تتبعُأخبارُاليهودُيفُوسلوكياهتمُومطالبهمُضوءُسجلُحمكمةُالقدسُالشرعيةُقيدُالتحليل.
 .3اخلروجُبنتائجُوتعميماتُحولُأوضاعُاليهودُيفُالقدس ُيفُالقرنُالسادس ُعشرُعلىُوجهُاخلصوصُ،والفرتةُالعثمانيةُ
بشكلُعامُ.
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Issue: 3

 إالُأن ُالربع ُاألخري ُمن ُعهدُدولة ُاملماليكُ ،ومنذ ُسقوط ُغرانطةُآخر ُاملمالك ُاةسالميةُيف ُاألندلس ُسنة ُ1492مُصارتُمدينةُصفدُوجهتهمُ،حىتُالفتحُالعثماينُسنةُ1516م.

Volume: 4

 إّبنُحكمُاملماليكُ،وملاُوصلُأحدُاحلاخامنيُالفرنسينيُإىلُمدينةُالقدسُسنةُ1313مُ،فإنهُسرعانُماُغادرهاُلقلةُّ
عددُمنُفيهاُمنُاليهودُ،وانتقلُلإلقامةُمبدينةُبيسانُ.وصرحُحاجُإنكليزيُوصلُسنةُ1345مُأنهُرأ ُبعضُالعائالتُ
اليهوديةُاليتُتسكنُاملغاورُعندُسفوحُواديُجهنمُُ.
 ُومنذُالربعُاألولُمنُالقرنُاخلامسُعشر ُصدرتُاألوامرُمبنعُمحلُاملسافرينُاليهودُيفُسفنُاألساطيلُاةيطاليةُ،وذلكُبسببُماُأشيعُعنُنيتهم ُالسيطرةُعلىُالقربُاملعروفُبقربُداودُ،وأهنمُكانواُُوراءُمصادرةُأرضُكانتُيفُملكيةُديرُ
الفرنسيسكانُيفُمدينةُالقدسُ.
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َِ
أهيَّةُ ِ
الدر ِ
اسة

ِِ ِ
ُأول ُدر ٍ
ب ِ
ِ
ُوحبَس ِ
ُع ْل ِمناَّ ،
اسة ُتوثيقية ُألوضاع ُاليهود ُيف ُالقدس ُيف ُمطلع ُالنر ُالثاين ُمن ُالقرنُ
ُأبهنا َّ
َتَْتاز ُهذه ُال ّدراسةَ ،
السادسُعشرُامليالديُ،علىُمستو ُاحلياةُاليوميةُ،يفُضوءُسجالتُحمكمةُالقدسُالشرعيةُُُُ.
ُ
ت ِ
الدر ِ
اسة
ُحمَددا ُ

اقْـتصرت ِ
ُهذهُال ِّدراسةُعلىُفرتةُحنوُعشرةُأشهرُخاللُعامُ62-961هـ1554/م.
َ ََ ْ
ُ
ُُْمتمع ِ
الدر ِ
اسة
ََ ُ
ُُمتمع ُال ِّدر ِ
اسة ُِم َُن ُُمموعةُاألفرادُاليهودُمنُخمتلفُالشرائح ُاجملتمعيةُ،املتواجدينُيفُالقدسُيفُفرتةُالدراسةُ،ويقدرُ
تَ َك َّو َن َْ َ
عددهمُبنيُُ600-500نفرُأوُأقل.
ُ
اءات ِ
الدر ِ
اسة ُ
إِ ْجر ُ

قام ِ
ُالباحثانُحبصرُالقضاايُذاتُالصلةُبشأنُاليهودُيفُالقدسُيفُالفرتةُاحملددةُللدراسةُ،وحسبُماُورتُأخبارهاُيفُسجلُ
َ
اهيمُرّبيعة ُعامُ
حمكمةُالقدسُالشرعيةُرقمُ(ُ ،)28يفُزمنُالسلطانُسليمانُالقانوينُ ،الذيُحللهُونشرهُالباحثُالربوفيسورُإبر ُ
2017مُ.ومتُمتابعةُاألخبارُاخلاصةُمبجتمعُالدراسةُاملوصوفُأعالهُ،وتبعُذلكُتصنيفُالقضاايُوَتليلهاُيفُهذهُالورقةُالعلميةُُ.
ُ
سجل حمكمة القدس الشرعية رقم (:)28
)ُيوماُ ،خاللُالفرتةُ( 27ربيع األول  13-961حمرم 962هـ (-1554/03/02
يغطي ُالسجلُرقمُ(ً 280(ُ)28

1554/12/07م)ُ،حبجمُ(ُ)491صفحةُ،موزعُعليهاُ(ُ)1910حجةُووثيقةُ،اشتملتُعلىُعقودُمعامالتُماليةُوعقودُ
زواجُوأحوالُشخصيةُوحججُأوقافُوقضاايُمتفرقةُ.كماُأهناُتكشفُعنُالكثريُمنُاملعارفُعنُطبيعةُالتطويرُوالبناءُالذيُ
أجريُلعددُمنُمنشآتُالقدسُ،كرتميمُسورُالقدسُوقلعتهاُ،وتعمريُبركةُالسلطانُ،وغريهاُمنُاملنشآتُ ُ(رّبيعةُُ 2017أُ:
ت)ُ .
أخبار اليهود يف القدس يف مطلع النصف الثاين من القرن العاشر اهلجري /السادس عشر امليالدي:
بتتبعُماُوردُيفُسجلُحمكمةُالقدسُالشرعيةُرقمُ(ُ)28منُأخبارُحـولُ طائفـة اليهـود ُ،وجـدانُأهنـاُقـدُوردتُعشـراتُ

ـهريُ( 27ربيـ ـ ـ ــع األول  13-961حمـ ـ ـ ــرم 962هـ ـ ـ ـ ـ (-1554/03/02
امل ـ ـ ـ ـراتُ،خـ ـ ـ ــاللُفـ ـ ـ ــرتةُهـ ـ ـ ــذاُالسـ ـ ـ ــجلُبـ ـ ـ ــنيُشـ ـ ـ ـ ّ
1554/12/07م)ُ،وكانتُتتوزعُعلىُموضوعاتُخمتلفةُ،منهاُ ُ:

أول -خمالفات يهودية أمام حمكمة القدس الشرعية:
ً
منُالالفتُيفُهذاُالسجلُأنُهناكُيهوداُعرضواُعلىُقضاةُحمكمةُالقدسُالشرعية ُوهمُمتلبسونُمبخالفاتُ،معرظمهاُ
ً
ماليةُ،وهي:
يف ُُ 3ربيع ُاثين961هـ ُوفق ُ1554/3/8م ُقرر ُالقاضي ُابو ُالوفا ُاحلنفي ُأتديب ُإبراهيم ُاليهوديُ ،حبضور ُاتج ُالدينُ
احملسبُ،ألنهُتعاملُبفلوسُممنوعةُيفُالسوق؛ُإذُأخرجُالفلوسُاملقطعةُوالرصاصُبعدُابطالُذلكُوبعدُإشهارُالنداءُعليهاُ(سُ
شُُ،28صُ،488ُ:حُ.)6ويفُُ13مجاد ُأول961هُوفقُ1554/4/16مُأحضرُشهابُالدينُبنُمريانُاحملتسبُيهوديُ
155

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

اثنيًا :العالقات املاليةُ :

تعددتُاحلججُذاتُالصلةُّبليهودُ،واملتعلقةُّبلتعامالتُاملاليةُ،وقدُشكلتُنصفُعددُاحلججُقيدُالنقاشُ،وهي:

 )1الكفالت:
يفُ(ُ 18ربيعُاثينُ961هـُوفقُ 1554/3/23م)ُمتُتوثيقُكفالةُسليمونُاليهوديُإسحاقُاليهوديُعندُاملعلمُمشوئيلُ
يقُ
اليهودي (سُشُُ،28صُ،231ُ:حُ.)5ويفُُ 23مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/26مُطلبُغرسُالدينُبنُزر ُ
كفالة ُيف ُمثن ُصابون ُمن ُليا ُبن ُالسبعي ُاليهودي (س ُش ُُ ،28صُ ،326ُ :حُ .)4ويف ُُ 24رجب ُ961هـ ُوفقُ
1554/6/25مُإبراهيمُاليهوديُكفلُاصالنُبنُموسىُاليهوديُيفُدعو ُبسببُمثنُعنبُمنُقريةُاملاحلةُمنُموسىُالغزاويُ
(سُشُُ،28صُ،326ُ:حُ.)4ويفُُ2رمضانُ961هـُوفقُ1554/8/1مُطلبُيعقوبُبنُحسنُاليهوديُكفالةُمنُديبُ
بنُعيسىُالنصراينُالتلحمي ُ(سُشُُ،28صُ،446ُ:حُ .)5ويفُُ 29شوالُ961هـُوفقُ1554/9/27مُطلبُموسىُبنُ
إبراهيمُاحلدادُمنُيوسفُبنُلياُاليهوداينُوديعةُ(ُ)6مدُقمحُ(سُشُُ،28صُ،23ُ:حُ ُ.)3
 )2معامالت البيع والشراء والديون:
يفُالقدسُمنُفرساُمنُخليفهُ
يفُُ 18مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/21م ُاشرت ُعليُبنُعبدُهللاُالينكجري ُ
ً
اليهودي ُ(س ُش ُُ ،28صُ ،320ُ :حُ .)3ويف ُُ 11ذو ُالقعدة ُ961هـ ُوفق ُ1554/10/8م ُاشرت ُإبراهيم ُبن ُإسحاقُ
اليهوديُمنُزبيدهُابنةُحااننُاليهوديةُالوصيةُعلىُأيتامُإسحاقُ،سنداينُحديدُوعدةُصياغةُوالثمنُ(ُ)2قربصيُ(سُشُُ،28
صُ ،45ُ :حُ .)3ويف ُُ 22ربيع ُاثين ُ961هـ ُوفق ُ1554/3/27م ُقبض ُأمحد ُبن ُحممد ُمثن ُهبيم ُمن ُسلمان ُبن ُفرج ُابنةُ
اليهوديُ(سُشُُ،28صُ،234ُ:حُ .)6

5

ُاملدرسةُاملنجكية ُ:تقعُعلىُالسورُالغريبُللحرمُفوقُرواقُّببُالناظرُ،أنشأهاُسيفُالدينُمنجكُانئبُالشامُاململوكيُ(ت776هـ(1374م)ُ.عنُ:
تقيُالدينُأمحدُبنُعليُبنُحممدُاملقريزيُ،املواعظُواالعتبارُبذكرُاخلططُواآلاثرُ،جُ،3دارُصادرُ،بريوتُ،جُ،3ص.245-239
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ومنُاملخالفاتُاألخر ُأنهُيفُُ 16مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/19مُعرضُأمامُالقاضيُعبدُالرمحنُأفنديُ
قضيةُظهورُبعضُنسوةُاليهودُعلىُسطحُاملدرسةُاملنجكيةُ،5أبنُحضرُفروخُكتخداُصوّبشيُالقدسُومعهُاصيلُابنةُإسحاقُ
وستريُُابنةُيعقوبُوسبيتهُابنةُإبراهيمُومسحةُابنةُامش وئيلُوسبيتهُابنةُموسىُورمحةُابنةُيعقوبُوقمراُابنةُامشوئيلُ،قالُأهننُطلعنُ
علىُسطحُاملدرسةُاملنجكية ُاملشرفةُعلىُاملسجدُاألقصىُ،وقدُسأهلمُالقاضيُعنُذلكُفأنكرنُ(سُشُُ،28صُ،316ُ:
حُ .)2

Volume: 4

فرةجيُوقالُإنهُيتالعب ُيف ُالبيع ُوامليزان ُ(س ُش ُُ ،28صُ،260ُ :حُ.)2ويف ُُ 7شوال ُ961هـ ُوفق ُ1554/9/5م ُثبتُ
تالعب ُالبائع ُفرج ُهللا ُاليهودي ُيف ُوزن ُالبصل ُيف ُالسوق ُ(س ُش ُُ ،28صُ ،202ُ :حُ .)5ويف ُ 18رمضان ُ961هـ ُوفقُ
1554/8/17مُأقرُيعقوبُبنُيوسفُاليهوديُأمامُالقاضيُحممودُاحلنفيُمبلكُ(ُ)2اكديش (سُشُُ،28صُ،169ُ:
حُ .)2ويف ُُ 7مجاد ُالثانية ُ961هـ ُوفق ُ1554/5/10م ُأمر ُالقاضي ُابو ُالوفا ُاحلنفي ُحممد ُجليب ُبن ُموسى ُحمضرّبشيُ
ّبعتقال ُيعقوب ُاليهودي ُبسبب ُدين ُُ 900حلبية ُ(س ُش ُُ ،28صُ ،304ُ :حُ .)2ويف ُُ 11مجاد ُالثانية ُ961هـُ
وفق1554/5/14مُرفعُاملعلمُإسحاقُبنُحيىيُاليهوديُدعو ُعلىُشهريةُاليهوديةُبسببُقرضُ(ُ)10سلطاينُذهبُ(سُشُ
ُ،28صُ،310ُ:حُ ُ.)1
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يفُُ18ربيعُاثينُ961هـُوفقُ1554/3/23مُأثبتُعليُبنُشهابُالدينُدينًاُمنُموسىُبنُإبراهيمُاليهوديُ(سُشُ
ُ ،28صُ ،228ُ :حُ .)6ويف ُُ 23ربيع ُالثاين961هـ ُوفق ُ1554/3/28م ُطلب ُحممد ُبن ُحسونه ُمثن ُقنطار ُصابون ُمنُ
إسحاقُبنُحوغانُاليهوديُ (سُشُُ،28صُ،236ُ:حُ،)3وطلبُابوُالعونُبنُحممدُبنُمشرُدينًاُمنُداودُاليهوديُمنُ
القاهرةُ (سُشُُ،28صُ،237ُ:حُ ُ.)7
يفُُ 25ربيعُاثين961هـ1554/3/30/م ُطلبُابوُاليمنُبنُالدكريُمثنُغنمُمنُإبراهيمُبنُسليمانُاليهودي ُ(سُشُ
ُ ،28صُ ،238ُ :حُ .)3ويف ُ14مجاد ُاألوىل ُ961هـ ُوفق ُ1554/4/17م ُطلب ُمردوخ ُبن ُخلف ُهللا ُاليهودي ُ(ُ)11
سلطانيًاُمثنُحصانُمنُموسىُبنُإبراهيمُاليهوديُ(سُشُُ،28صُ،261ُ:حُ.)2ويفُنفسُاليومُرفعُموسىُاليهوديُدعو ُ
علىُمردوخُاليهوديُبسببُمثنُحجرةُ(سُشُُ،28صُ،261ُ:حُ.)3ويفُاليومُالتااُ(ُ15مجاد ُاألوىل)ُطلبُيوسفُبنُ
إبراهيمُاليهوديُمثنُ(ُ)20رطلُمشعُمنُميخائيلُبنُموسىُالنصراينُالصبانُ(سُشُُ،28صُ،263ُ:حُ ُ.)3
يفُُ19مجاد ُاألوىلُ961هـُوفقُ1554/4/22مُرفعُالقاضيُبدرُالدينُحسنُالشافعيُدعو ُعلىُيعقوبُبنُفالقُ
اليهوديُبسببُمثنُُ 11رطل ُسكر ُ(سُشُُ،28صُ،266ُ:حُ.)3ويفُُ 24رجبُ961هـُوفقُ1554/6/25مُصادقتُ
احملكمةُعلىُمثنُالعنبُبنيُعلىُمثنُالعنبُبنيُتقيُالدينُوموسىُالغزاويُويهوداُاليهوديُ(سُشُُ،28صُ،384ُ:حُ.)2
ويفُُ28شعبانُ961هـُوفقُ1554/7/29مُطلبُحممدُبنُأمحدُبنُالدهينةُمنُعيدُبنُيعيشُاليهوديُمثنُجاموسُ(سُشُ
ُ،28صُ،444ُ:حُ ُ.)1
يفُُ 4شوالُ961هـُوفقُ1554/9/2مُرفعُالسيدُحسنُبنُحممدُبنُالقلعيُدعو ُعلىُحليمةُابنةُإسحاقُاليهوديُ
بسببُمثنُبنُقهوةُوُ30رطلُسكرُوُ36ذراعُجوخُصفديُاستنبواُازرقُمساويُ(سُشُُ،28صُ،198ُ:حُ.)1ويفُُ13
ذوُاحلجةُ961هـُوفقُ1554/11/9مُطلبُيوسفُالنقطجيُاليهوديُمثنُحريرُمنُإبراهيمُبنُمجعةُاحلدادُ(سُشُُ،28
صُ،94ُ:حُ .)4ويفُُُ 23شوالُ961هـُوفقُ1554/9/21مُشهدُاملعلمُأمحدُبنُحممدُالشعارُوأمحدُبنُعليُاالكتعُأنُ
مشسُالدينُبنُمسومُقبضُقبلُوفاتهُمنُجوكارُاليهوديُ(ُ)10قربصيُليشرتيُلهُصابونُ(سُشُُ،28صُ،9ُ:حُ .)3
ويف ُُ 1مجاد ُاألوىلُ961هُوفق1554/4/4مُطلبُرجبُبنُأيبُسنانُدينًاُمنُإبراهيمُبنُموسىُاليهودي ُ(سُشُ
ُ ،28صُ ،245ُ :حُ.)2ويف ُاليوم ُالتااُ(ُ 2مجاد ُاألوىل ُ961ه ُوفق1554/4/5م) ُقبضُرجب ُنفسهُمن ُإبراهيمُبنُ
إسحاق ُاليهودي ُالصايغ ُمبلغ ُوقدره ُ(ُ )10سلطاين ُ(س ُش ُُ ،28صُ ،245ُ :حُ .)2ويف ُُ 5مجاد ُاألوىل ُ961هـ ُوفقُ
 1554/4/8مُاقرُعبدُالقادرُبنُيعيشُاليهوديُبدينُليتيميُعليُبنُحممدُ(سُشُُ،28صُ،251ُ:حُ.)1ويفُُ15مجاد ُ
مُأقرُاخلواجاُحسنُبنُزريقُحسونهُأنهُقبضُمنُموسىُبنُاصالنُاليهوديُومنُحليمةُابنةُ
الثانيةُ961هـُوفقُّ 1554/5/18
حيمُمبلغُ(ُ)500سلطاينُذهبُ(سُشُُ،28صُ،314ُ:حُ ُ.)4
يفُُ16مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/19مُتصادقُهارونُاليهوديُويعقوبُاليهوديُواتفقاُعلىُدفعُديونُ(سُ
شُُ،28صُ،317ُ:حُ. )3ويفُنفسُاليومُقبضُبديرُبنُشهابُالدينُالشريديُمنُيعقوبُبنُإسحاقُاليهوديُ(ُ)40
ويفُنفسُاليومُأيضاُ(ُ16مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/19م)ُطلبُ
ذهبًاُ(سُشُُ،28صُ،317ُ:حُ .)5
سلطانيُا ُ ُ
ً
عبدُالرمحنُبنُجعفرُبنُاملؤذنُديْـنًاُمنُحاروتُاليهوديُ(سُشُُ،28صُ،318ُ:حُ .)1
ُويف ُُ 17مجاد ُالثانية ُ961هـ ُوفق ُ1554/5/20م ُأقرت ُشهيده ُابنة ُحاانن ُاليهودي ُزوجة ُحيم ُأهنا ُقبضت ُمنُ
إسحاقُبنُحيىيُاليهوديُمبلغُ(ُ)50سلطاينُذهبُ(سُشُُ،28صُ،319ُ:حُ .)2

ويفُُ6شعبانُ961هـُوفقُ1554/7/7مُأثبتتُاحملكمةُدينًاُجلهةُوقفُاملنارةُيفُحملةُاليهودُمنُتركةُالسيدُموسىُبنُ
أيبُاخلريُمببلغُ(ُ)200عثماينُ(سُشُُ،28صُ،402ُ:حُ .)2ويفُُ 3رمضانُ961هـُوفقُ1554/8/2مُأقرُيعقوبُبنُ
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كانتُعددُاحلججُذاتُالصلةُّبلقضاايُالدينيةُأقلُبكثريُمنُحججُالقضاايُاألخر ُ،وقدُوردُيفُهذاُالسجلُ(ُ)28
احلججُاآلتيةُ :
مُأصدرُالقاضيُابوُالوفاُاحلنفيُإذانُلطائفةُاليهودُّبلذبحُيفُكلُيومُإثننيُ
يفُُ6ربيعُاثين961هـُوفقُ1554/03/11
ً
ومخيسُمبوجبُتقاريرُسابقةُ(سُشُُ،28صُ،491ُ:حُ .)4ويفُُ 13مجاد ُاألوىلُ961هـُوفقُ1554/4/16مُشهدُ
يهوداُبنُيعقوبُاليهوديُذّبحُطائفةُاليهودُأنُدبغُللطائفةُيومُاةثننيُواخلميسُ(سُشُُ،28صُ،258ُ:حُ ُ.)4
يفُُ 16مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/19مُصدرُدفرتُضبطُتركةُسلمونُبنُإسحاقُاليهوديُاحنصرُإرثهُيفُ
زوجهُاستارُابنةُسلمونُويفُولديهُ(سُشُُ،28صُ،318ُ:حُُ .)3ويفُُ 22مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/25مُ
حضرُ(إىلُاحملكمة)ُهارونُاليهوديُومعهُجاريةُتدعىُصابرينُاحلبشيةُوأقرتُأهناُمسلمةُوأهناُمرقوقةُلشلشُاليهوديُ،وقدُسافرُ
عنُالقدسُ،هارونُوجدهاُفأحضرهاُللمجلسُالشرعيُ،مثُسلمهاُهارونُلفروخُكتخدا ُصوّبشيُ،ومتُاةقرارُبذلكُ(سُشُ
ُ
ُ،28صُ،323ُ:حُ ُ.)3
يفُُ 28مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/31مُأقرُالشيخُمصطفىُجليبُانظرُاحلرمنيُالشريفني ُوكيلُمرادُبكُ
الزعيمُأمنيُاخلاصُالشريفُ يفُالقدسُأبنهُقبضُمنُإسحاقُبنُإبراهيمُوداودُبنُعمرانُوإبراهيمُبنُهاللُجزيةُاليهودُعنُُ89
خانهُ(سُشُُ،28صُ،332ُ:حُ .)1ويفُُ 16شوالُ961هـُوفقُ1554/9/14مُصدرُأمرُسلطاينُّبلسماحُلليهودُبزايرةُ
مقامُسيدانُمشوئيلُ،وقدُكانُانظرُالوقفُالشيخُأثريُالدينُالقباقيبُمنعهمُمنُالزايرةُُ(سُشُُ،28صُ،220ُ:حُ ُ.)1
يفُُ16مجاد ُاألوىلُ961هـُوفقُ1554/4/19مُوأمامُالقاضيُعبدُالقادرُأفنديُأقرُأمحدُجليبُبنُمصطفىُأنُمعهُ
مقاطعةُصادرةُمنُيدُحمبُالدينُكاتبُاخلاصُالشريف ُّبلقدسُ،وقدُجاءُإبراهيمُالقباقيبُوحسنُبنُحممدُالرتمجانُوزاداُيفُ
املقاطعةُعلىُخفرُاليهودُيفُزايرهتمُمسجدُمشوئيلُ(سُشُُ،28صُ،251ُ:حُ .)3
اثلثًا -حارة اليهود كما وردت كانت عليه سنة 2-961هـ1554/م:
وردُذكرُحارةُاليهودُيفُربعُاحلججُقيدُال نقاشُ،وتتعلقُ،يفُغالبيتهاُّ،بألوقافُوالوقفياتُ،إىلُجانبُتعامالتُالبيعُ
والشراءُملساكنُوبيوتُوغريهاُ،وهيُ :
يفُُ 11شعبانُ961هـُوفقُ1554/7/12مُمتُاقرارُوكالةُلطلبُمستحقاتُيفُدارُيفُحارةُاليهود ُأبنهُعليُبنُداودُ
املغريبُوكيلُفاطمةُابنةُحيىيُالسلخديُ ُوعليُبنُسعيدُاملغريبُزوجُوالدهتاُووكيلهاُآمنةُابنةُحممدُ ُ(سُشُُ،28صُ،410ُ:
حُ .)2
يفُُ 10ربيعُالثاينُ961هـُوفقُ1554/3/15مُاشرت ُاملعلمُمناحمُبنُإبراهيمُاليهوديُمنُالقاهرة ُحصةُمنُدارُيفُ
حارة ُاليهودُمنُصدقةُاليهوديُمنُالقاهرةُوكيلُإسحاقُبنُمناحيمُبنُمناحمُاليهوديُ(سُشُُ،28صُ،222ُ:حُ.)2ويفُ
ُ13مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ 1554/5/16مُاشرت ُاملعلمُإسحاقُبنُحيىيُاليهوديُحصةُيفُدارُيفُحارةُالريشةُمنُشهريةُ
اليهوديةُ(سُشُُ،28صُ،310ُ:حُ.)2ويفُُ 5مجاد ُاألوىلُ961هـُوفقُ1554/4/8مُصادقُالقاضي ُابوُالوفاُاحلنفيُ
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حسنُاليهوديُأنهُقبضُمنُديبُبنُعيسىُبنُزريقُالنصراينُالتلحميُُ2ق ُربصيُ(سُشُُ،28صُ،451ُ:حُ.)2ويفُُ2ذوُ
احلجةُ961هـُوفقُ1554/10/29مُاعرتف ُإبراهيمُبنُإسحاقُمنُأوالدُسبتونُاليهوديُبدينُيفُذمتهُألخويهُمبلغُ(ُ)18
دينارُقربصيُ(سُشُُ،28صُ،79ُ:حُ.)1ويفُُ7حمرمُُ962وفقُ1554/12/1مُاعرتفُموسىُبنُعليُبنُالدهينةُبقبضُ
دينُمنُإسحاقُبنُإبراهيمُاخلياطُاليهوديُ .

Ibrahim Hosni RABAYA & Aziz M. AL-ASSA

علىُقسمةُدارُيفُحارةُاليهودُبنيُالشيخُحيىيُبنُيوسفُوإبراهيمُبنُيوسفُاليهوديُ(سُشُُ،28صُ،250ُ:حُ.)3ويفُُ6
رجبُ961هـُوفقُ1554/6/7مُتصادقُيعقوبُبنُعااُوهارونُبنُزكريُوشعشوعُبنُعازرُمنُطائفةُاليهودُعلىُقسمةُ
دارُمشرتكةُبينهمُ(سُشُُ،28صُ،351ُ:حُ.)3ويفُُ24رجبُ961هـُوفقُ1554/6/25مُ(احلجةُّبطلة)ُتصادقُاملعلمُ
عبيدُبنُعليُاملعماريُيفُالقدسُوسعدُالدينُبنُحممدُبنُحجيجُعلىُقسمةُدارُيفُحارةُاليهودُ(سُشُُ،28صُ،383ُ:
حُ .)6ويفُُ 11رمضانُ961هـُوفق1554/8/10مُتصادقُالشيخُانصرُالدين ُبنُحممدُبنُخضرُالعلميُاخلادمُيفُحرمُ
القدسُالشريفُواملعلمُعبدُالرمحنُبنُحسنيُبنُاملؤذنُيفُمنارةُحارة ُاليهودُعلىُأجرةُمنارةُحارة ُاليهودُ(سُشُُ،28صُ:
اهيمُداراُيفُحارةُاليهودُمنُعيدُبنُموسىُ(سُ
ُ،469حُُ.)4ويفُُ2رمضانُ961هـُوفقُ1554/8/1مُاشرتتُمشسيةُابنةُإبر
ً
شُُ،28صُ،447ُ:حُ .)1
ويفُاةشارةُإىلُمسجدُعمرُوردُيفُُ 21مجاد ُالثانيةُ961هـُوفقُ1554/5/24مُتسلمُخليلُبنُإبراهيمُاحلشوةُ
وظيفةُالنرظرُعلىُمنارةُجامعُحارةُاليهودُمكانُالسيدُموسىُبنُالسيدُأيبُاخلريُ(سُشُُ،28صُ،324ُ:حُ.)4ويفُُ9رجبُ
961هـُوفق1554/6/10مُأقرُالقاضيُأبوُالوفاُاحلنفيُماُكانُقاطعُبهُالشيخُانصرُالدينُالعلميُللمعلمُشهابُالدينُبنُ
انصرُالناظرُعلىُمنارةُحارةُاليهودُعلىُتعمريُمنارةُجامعُحارةُاليهودُ،مبلغُُ120قطعةُ(سُشُُ،28صُ،360ُ:حُ .)5
يفُُ25رجبُ961هـُوفقُ1554/6/26مُصدرُأمرُسلطاينُّبلتفتيشُعلىُمحامُحارةُاليهودُاجلاريُيفُوقفُاملسجدُ
األقصى ُوالصخرة؛ُإذُكانُمصلحُالدينُمتواُوقفُاحلرمنيُالقدسُواخلليلُقدُتوجهُللبابُالعااُلعرضُهذهُالقضيةُوقدُوجهُ
مبوجبُذلكُأمرُالتفتيشُلقاضيُالقدسُواخلليلُوقلعةُبيتُجربينُوانحيةُقيسُ،حيثُطلبُرفعُيدُحسونةُبنُزريقُعنُساحةُ
اتبعةُللحمامُوكان ُحسونةُضمهاُإىلُمصبنتهُاجملاورةُللحمامُ(سُشُُ،28صُ،385ُ:حُ .)1ويفُُ 26شعبانُ961هـُوفقُ
1554/7/27مُمبباشرةُالسيدُحسامُبنُالسيدُيعقوبُوكيلُمصطفىُجليبُانظرُاحلرمنيُالشريفنيُمتُعقدُمقاطعةُعلى أجارةُ
محامُحارة ُاليهود ُاجلاريُيفُوقفُالصخرةُالشريفةُُ،كلُيومُُ 6قطعةُفضيةُسليماينُ(سُشُُ،28صُ،437ُ:حُ.)1ويفُُ7
رمضانُ961هـُوفقُ1554/8/6مُأمرُالقاضيُحممودُاحلنفيُأنُيدفعُعبدُالرمحنُبنُعمرُأنُخلليلُبنُشقريُالناظرُعلىُوقفُ
املنارةُيفُحملةُاليهودُ(ُ)60قطعةُ(سُشُُ،28صُ،467ُ:حُ ُ.)3
يفُُ 7رمضانُ961هـُوفقُ1554/8/6مُقرر القاضيُحممود ُاحلنفي ُاةذنُيفُسكن ُدارُجاريةُيفُوقفُاملنارة ُيفُحملةُ
اليهود ُالعبدُالرمحن ُبنُجعفرُعلىُأنُيقبلُعبدُالرمحنُخدمةُاملنارةُواألذانُهباُ(سُشُُ،28صُ،467ُ:حُ.)7ويفُُ12
مُأقرُاخلواجاُأمحدُبنُالشيخُشرفُالدينُبنُقاضيُالصلتُماُصرفُيفُتعمريُدارُاجلاريةُ
رمضانُ961هـُوفقُّ 1554/8/11
يفُوقفُمنارةُحارةُاليهودُ(سُشُُ،28صُ،470ُ:حُ ُ.)5
ويف ُُ 13ذوُالقعدةُ961هـُوفقُ1554/10/10مُاملدعيُ:مصطفىُجليبُانظرُوقفُاملسجدُاألقصى ُوحرمُاخلليلُ
علىُاخلواجاُحسنُبنُحسنُبنُحسونةُمنُجتارُالقدسُ،بشهادةُ:إبراهيمُبنُغضيةُوموسىُالدهينةُُوابوُالعونُبنُاملوقتُوعبدُ
الكرميُخليفهُوانصرُالدينُالعلميُوحممدُبنُموسىُحمضرّبشيُوحممدُبنُحممدُبنُعمرانُاحلنفي؛ُلرفعُيدُعنُجبُماءُيفُحملةُ
اليهودُجاريُيفُوقفُاملسجدُاألقصىُ(سُشُُ،28صُ،52ُ:حُ .)2
ويفُُ27شعبانُ961هـُوفقُ1554/7/28مُمتُعقدُأجارةُارضُوقفُمنارةُجامعُحارةُاليهودُقربُمقربةُمامالُخلليلُ
بنُخليلُ(سُشُُ،28صُ،439ُ:حُ.)1ويفُُ8ذوُاحلجةُ961هـُوفقُ1554/11/4مُقبضُالشيخُانصرُالدينُحممدُبنُ
خضرُأيبُشاديُالناظر ُعلىُوقفُمنارةُجامعُحملةُاليهودُمنُاخلواجةُمشسُالدينُحممدُبن ُقاضيُالصلتُ،أجارةُنصفُدارُ
يفُحملةُالشرف ُجاريةُيفُالوقف ُ(سُشُُ،28صُ،86ُ:حُُ .)5ويفُُ 29ذوُاحلجةُ961هـُوفقُ1554/11/24م ُاستلمُ
خليلُبنُأيبُاليسرُأجارةُفرنُيفُحملةُاليهود ُجاريُيفُوقفُالتكيةُمنُحممدُآغاُ(سُشُُ،28صُ،134ُ:حُ .)4كماُقبضُ
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يف ُُ 7حمرمُ962هـُوفق1554/12/1مُمصطفىُجليبُانظرُاحلرمنيُالشريفنيُأجارةُمحامُحارة ُاليهودُ ُ(سُشُُ،28صُ:
ُ،148حُ .)1
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يفُُ10رمضانُ961هـُوفقُ1554/8/9مُ ّادعىُانصرُالدينُبنُخريُالعلميُاحملدثُيفُاملسجدُاألقصىُعلىُخليلُبنُ
إبراهيمُاحلشوةُأبنهُتفرغُعنُانظرُوقفُمنارةُحملةُاليهودُ،لكنهُأنكرُذلكُ(سُشُُ،28صُ،468ُ:حُ ُ.)6
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قضااي عامة:وردُيفُ(سُشُُ،28صُ،251ُ:حُ)3بتاريخُُ5مجاد ُاألوىلُ961هـُوفقُ1554/4/8مُأبنُزايدةُجرتُيفُاملقاطعةُ
علىُخفرُاليهودُيفُزايرهتمُمسجدُمشوئيلُ.لتوضيحُهذاُاألمرُجتدرُاةشارةُإىلُأنهُُكانُهناكُرسومُحراسةُزوارُاملقاماتُالدينيةُ
جلميعُالطوائفُ،ومنهاُرسمُزوارُمقامُسيدانُمشوئيلُقربُالقدس ُحيثُكانتُجتريُوفقُنرظامُالتلزمي؛ُإذ ُيقومُاملقاطعُأبخذُ
الرسومُمنُكلُزائرُمنُطائفةُاليهودُإىلُهذاُاملكانُ،حيثُكانُاألمنُمتوفراًُيفُمجيعُاملناطقُجلميعُالطوائفُخاصةُبعدُبناءُ
سور ُالقدس ُالشريفُ ،وهذا ُعلى ُعكس ُماُروجتُله ُبعض ُالدراسات ُأن ُبناء ُسور ُالقدس ُكانُأضرُيف ُالطوائف ُاليهوديةُ
واملسيحيةَُتديداُإذُاصبحتُختشىُعلىُنفسهاُمنُقطاعُالطريقُعندُزايرةُاألماكنُاليتُهلمُفيهاُاعتقاد ُ(غنيمُ ،عادلُحسن;ُ
بال) ُ،وهذاُكانُالسببُيفُانتقالُاليهودُألداءُشعائرهمُداخلُاملدينةُ،وهذاُطبعاُعلىُحدُوصفُتلكُالدراساتُ،اليتُاشارتُ
أنُذلكُحصلُيفُزمنُالسلطانُسليمانُالقانوينُ،وهذاُُمانبُللصوابَُتاماُواحلجةُاكربُبرهانُ .6
لقدُأ خذتُالدولةُالعثمانيةُعلىُعاتقهاُحفظُمجيعُاألماكنُالدينيةُملختلفُالطوائفُوحفظُطرقاهتاُ،فماُالداعيُلنقلُ
أماكنُالتعبدُإذاُكانُاألمنُمتوفراُ،وملاذاُاليهودُبعينهمُ،فالنصار ُ،مثالًُ،هلمُأماكنُكثريةُخارجُالقدسُوملُنسمعُيوماُأهنمُانتقلواُ
أوُبدلواُمعتقداهتمُأوُانقطعواُعنُأدائهمُيفُهذهُاألماكنُحىتُأهنمُكانواُيذهبونُإىلُهنرُاألردنُالبعيدُجداُعنُالقدسُواملهددةُ
دروبهُدوماُّبالعتداءُمنُقطاعُالطريقُلكنهمُاستمرواُوملُينقطعواُيوماُعنُأماكنهمُ،وهذاُيفندُزعمُتلكُالدراساتُاملسيسةُ
ٍ
املوجهةُخلدمةُفئة ُبعينهاُ،فإذاُكانُاليهودُهلمُاعتقادُيفُمكانُماُفكيفُيبدلواُمعتقدهمُيفُذلكُاملكانُمنُخاللُأداءُهذهُ
و
الطقوسُيفُأماكنُغريهاُ(رّبيعةُُ .)2008
ومنُاملؤسفُأنُهذاُالزعمُوالتحليلُألالُ-علميُوضعُلتربيرُانتقالُتعبدُاليهودُمنُخارجُاملدينةُإىلُداخلهاُ،وليسُذلكُ
فحسبُبلُكانُلهُأثرُاسرتاتيجيُيف ُنقلُحلبةُالصراعُاةسالميُاليهودي ُحولُأقدس ُاألماكنُعندُاملسلمنيُ ،عندماُنتحدثُ
عنُاملسجدُاألقصىُاملباركُ،نعينُحائطُالرباقُهذاُاحلائطُالذيُجندتُيفُسبيلُصهينتهُأقالمُُكثريةُ،عنُقصدُأوُدونُقصدُ.
إذُيتضحُمنُاحلججُأعالهُأنهُملُيكنُلليهودُأيُعالقةُحبائطُالرباقُ،الُمنُقريبُوالُمنُبعيدُ ُ.
فعندماُتقولُتلكُالدراساتُأنُالسلطانُسليمانُالقانوينُهوُالذيُمسحُهلمُيفُأداءُالطقوسُعندُحائطُالرباقُ،كيفُ
هلذاُالسلطانُالعرظيمُأنُيقومُبذلكُوهوُاعرظمُامللوكُوأكثرهمُاعتقاداُحبرمةُاملسجدُاألقصىُ،وهلُمثلُهذاُالسلطانُالذيُقدمُ
للقدسُالكثريُأنُيرتكبُمثلُهذاُاألمرُوماُالداعيُلذلكُوهوُمنُعرفُعنهُأنهُكانُمتساحماُمعُخمتلفُالطوائفُ،حىتُالبالدُ
اءُمنُسنُسُنَّةُحسنةُ
ُّ
اليتُكانُيدخلهاُيفُحروبهُعهدُعنهُمثلُهذهُاألفعالُ،ومنهاُبالدُاجملرُورومانياُوغريهاُ،وهذاُكماُيقالُجز
أبنُُيعلُمشاعةُلبعضُاألّبطيلُأوُاألقاويلُاهلادفةُلتمريرُخمططاتُخبيثةُ(غنيمُبال)ُ .
واجلديرُّبلذكرُأنهُمنُخاللُدراسةُالسجالتُاملعاصرةُلفرتةُالسلطانُسليمانُالقانوينُملُنعثرُعلىُشيُمنُهذاُالقبيلُ،
بلُةجدُأنُمجيعُالطوائفُكانتُتقومُأبداءُشعائرهاُدونُخوفُمنُأحدُ،حىتُأنُالدولةُوضعتُفرقُعسكريةُكاملةُخلدمةُ
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الزوارُلألماكنُالدينيةُمنُمجيعُالطوائفُ،وأنُبناءُسورُالقدسُملُيكنُلهُأيُأثرُعلىُهذهُاحلالةُ،وماُجاءُيفُاحلجةُالواردةُيفُ
سجلُ{ُ}28بينةُقاطعةُعلىُاستمرارُأداءُالطقوسُخارجُاسوارُالقدسُحبضورُالعساكرُالعثمانيةُالراعيةُهلاُوالناظمةُألدائهاُ .
فقدُوردتُحجةُفحواهاُتنفيذُمرسومُمنُالسلطانُسليمانُالقانوينُ،تفيدُأنُالطوائفُاليهوديةُكانتَُتارسُشعائرهاُ
ارُ،ويفُمعرضُتفنيدُماُجاءُيفُاألمرُالسلطاينُتبنيُأنُالسببُيفُصدورُهذاُاملرسومُمنعُأهلُالقر ُاليتَُتارسُفيهاُ
خارجُاألسو
ّ
الطقوسُمثلُقريةُالنيبُمشوئيلُمنُأخذُالرسومُعلىُالزوارُيفُالدخولُواخلروجُ،وكذلكُالتوقفُعنُمنعُبعضُالزوارُاليهودُ
القادمنيُمنُمصرُدخولُالقدسُبدعو ُأهنمُجاؤواُمنُبلدُالطاعونُ،يفُضوءُذلكُجاءُاألمرُالسلطاينُطالباُمنُاحلاكمُيفُ
القدسُوالقاضيُرفعُهذهُاملمارساتُوالسماحُلليهودُمبمارسةُطقوسهمُوفقُالقانونُالعثماينُ.ولعلكُعزيزيُالقارئُتالحظُأنُ
أداءُالطقوسُيفُخارجُاملدينةُأيسرُمنُداخلهاُ،وهذاُاالستنتاجُخيالفَُتاماُماُجاءتُبهُالدراساتُاليتُتذهبُأنُاألمنُخارجُ
املدينةُكانُمفقوداُّبملرةُ،وهكذاُيتضحُلناُمجيعاُبشكلُغريُقابلُللتأويلُماُجاءُبهُأمرُالسلطانُسليمانُالقانوينُ،عربُوثيقةُ
رمسيةُمقيدةُيفُسجالتُالقدسُ ُ.7
حىتُلوُذهبناُيفُتبينُوجهةُالنرظرُاملاديةُللسلطانُفكانُاالجدرُبهُأنُحيرصُعلىُاستمرارُهذهُالطقوسُيفُهذهُاألماكنُ
ألنُرسومُالزوارُتعودُإىلُخزينةُالسلطانُشخصياُ،فهلُيعقلُمنُسلطانُهبذاُالقوةُواحلضورُأنُيقطعُدخلُماُخلزينتهُلسببُ
بسيطُجداُ،هذاُالسلطانُالذيُجابُأرضُأوروّبُشرقاُوغرّبُ،ملحقاُاهلزائمُّبجليوشُالعرمرمُيفُموهاكسُوغريهاُالُيستطيعُ
محايةُعقرُدارهُعندماُيتعلقُاألمرُحبراسةُقلةُقليلةُمنُالزوارُمهددةُمنُفئةُرمباُالُتتجاوزُعددُاصابعُاليدُإذاُماُحاولتُحصرهاُ
(حليمُ،إبراهيمُبك;ُ148هـ1988/م95-86ُ:؛ُُشومربُ209:ُ1998؛ُايناجليكُُ .)2002
وماُيعززُذلكُماُوردُأيضاُيفُحجةُاثنيةُوردتُهيُاألخر ُيفُهذاُالسجل ُ{ُ }28واليتُتفيدُأبنُمجاعةُمنُنسوةُ
ِ
ملسجدُاألقصىُبناظ ِريـَه ّنُُ،وحنن ُنسألُ :إذاُكانُحائطُالرباقُوهوُحائطُ
اليهودُصعدنُعلىُسطحُاملدرسةُاملنجكيةُفكشفنُا
املسجدُاألقصىُالغريبُمتاحاُللزايرةُوالتمسحُ،فماُالداعيُللمخاطرةُيفُركوبُأسطحُالبيوتُواملدارسُهلذاُاألمر!!!ُ .
ورد ُيف ُ(س ُش ُُ ،28صُ ،332ُ :حُ )1بتاريخ ُُ 28مجاد ُالثانية ُ961هـ ُوفق ُ1554/5/31م ُأبن ُانظر ُاحلرمنيُ
الشريفني ُووكيل ُأمني ُاخلاص ُالشريف ُيف ُالقدس ُقبض ُجزية ُاليهود ُعن ُ(ُ )89خانهُ .ةجد ُيف ُهذه ُالوثيقة ُأن ُخراج ُاليهودُ
والنصار ُيدخلُيفُسياقُاألموالُالسلطانيةُ،أيُأنهُكانُحيولُقسمُكبريُمنُهذاُاملالُألهلُالقدسُمنُالعلماءُواجملاورينُ .
ويفُإطارُوضعُالتقاريرُالعامةُللمالُالسلطاينُيتمُضبطُاملصاريفُاليتُحصلتُأثناءُعمليةُمجعُرسومُاملقاطعاتُاجلاريةُ
يفُاألموالُالسلطانيةُبناءُعلىُتوجيهاتُالدفرتُدارُ،ومنُذلكُماُوردُيفُالتقريرُالتااُالذيُأفادُأنُمدةُمجعُاملالُخاللُهذهُ
السنةُكانتُُ 22يومُكانُُمموعُمصروفهاُُ 10قطعةُفضيةُكلُيومُمنهاُعليقُللخيلُوطعامُوشرابُ،وأجرةُحاصلُسكنُ
ُ
الكاتبُُ10قطعةُ،ورسمُسجالتُوحججُُ50قطعةُ،أجرةُمراسالتُوختمُُ30قطعةُ .8
أماُخبصوصُاألسواقُيفُالقدسُوأحوالُالتجارةُهباُفنجدُأنُاملوادُالتجاريةُكانتُحاضرةُوالُيوجدُانقطاعُأليُصنفُ
معُمراعاةُأنُبعضُالتشويشاتُكانتَُتدثُ،ننوهُإىلُبعضُمنهاُ،كتهربُاللحامنيُمنُالذبحُيفُمسلخُالسلطانُ،رغمُالتشديدُ
والتأكيدُالرمسيُواملناداةُيفُاالسواقُإالُأنُبعضُمنُالتجارُكانُيفضلُالذبحُيفُدارهُ،فقدُمتُضبطُالبعضُليسُذلكُفسحبُ
ينُأمراُصعباُ،فضالُعنُتعذرُمراقبتهُمنُقبلُصاحبُ
بلُكانُيذبحُويبيعُيفُالبيتُ،وهذاُُيعلُالتزامهُّبألسعارُواملكاييلُواملواز ًُ
احلسبةُ،الذيُينصبُعملهُعلىُمراقبةُهذهُاألمورُ،ومنُالقضاايُاليتُتتعلقُهبذاُاألمرُشكو ُاليهودُمنُقلةُاللحمُعندهمُ

7
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طالبنيُأبنُيكونُالذبحُعندهمُيفُكلُيومُ،وأنُيتمُيفُاملسلخُ،وبعدُأنُاطلعُالقاضيُعلىُالقضيةُقررُتطبيقُاألمرُالشريفُهبذاُ
اخلصوصُأبنُيسمحُهلمُيفُالذبحُيومُاالثننيُواخلميسُمنُكلُاسبوعُ .9

Issue: 3

ومنُاملؤسفُأنُبعضُاملخالفاتُالتجاريةُكانتُموجودةُيفُاألسواقُال ُسيماُالتالعبُيفُامليزانُوسعرُالبيعُ،حيثُ
ضبطُاحمل تسبُعدداُكبريةُمنُجتارُالبضائعُمنُاحلبوبُوالفواكهُواألقمشةُ،وبدورهُالقاضيُعمدُإىلُاصدرُحكمُبتأديبهم؛ُلردعُ
غريهمُعنُهذهُالفعلةُالشنيعةُيفُاألسواقُ .10

Volume: 4

ومنُاةجراءاتُالناظمةُيفُالسوقُضبطُالعملةُوالنقدُاملستعملُالُسيماُنقدُالفلوسُالنحاسيةُ،ويبدُأنُتشويشاُأصابُ
املعامالتُالتجاريةُيفُضوءُانتشارُالكثريُمنُالفلوسُاملزيفةُ،ماُدفعُاةدارةُيفُالقدسُإىلُإصدارُأمرُحيددُالفئةُالنقديةُاملسموحُ
هباُمعُتبيانُالساقطُمنهاُ،والتنبيهُبضرورةُعدمُالتعاملُّبلفلوسُالقدميةُ،وعلىُالرغمُمنُهذاُالتنبيهُوإشهارُالنداءُإالُأنُبعضاُ
منُالتجارُكانُيتعاملُهباُومنهمُإبراهيمُاليهودي.11
ُ

الستنتاجات

بعدُعرضُهذاُاملوضوعُوماُرافقهُمنُمعلوماتُمهمةُيرظهرُبعضُاالستنتاجاتُ،ومنهاُ :
ايرةُاملقاماتُ،
ُ
يصاُعلىُتوفريُاألمنُواألمانُلليهودُعندُممارسةُطقوسهمُالدينيةُ،الُسيماُعندُز
 )1كانُالسلطانُالعثماينُحر ً
أصدرُامراُخمال ًفاُ
كمقامُسيدانُمشوئيلُ.إذُعندماُمنعُانظرُالوقفُالشيخُأثريُالدينُالقباقيبُاليهودُمنُزايرتهُ،تدخلُالسلطانُو
ً
لقرارُالناظرُ،ولصاحلُطائفةُاليهودُ.
ملُتكنُيفُأدبيّاهتمُأبيُحالُ.
ُ
 )2أتكدُيفُهذهُالدراسةُعدمُوجودُذكرُأليُعالقةُلليهودُحبائطُالرباق؛ُماُيعينُأنُعالقتهمُبهُ

 )3كانُاليهودُميارسونُخمالفاتُلقواننيُالدولةُيفُالسوقُ،كالتعاملُمعُالعمالتُاملمنوعةُ،والتالعبُيفُالبيعُوامليزانُ،وإخفاءُ
املمتلكاتُهترًّبُمنُالضرائبُوااللتزاماتُجتاهُالدولةُ.إضافةُإىلُالتجاوزُعلىُالدولةُوقوانينهاُفيماُيتعلقُّبملسجدُاألقصىُاملباركُ
أبنُتقومُ نسوةُاليهودُّبلصعودُعلىُسطحُاملدرسةُاملنجكيةُ.مماُكانُُيربُالقاضيُعلىُإصدارُقراراتُاالعتقالُوالضبطُوإصدارُ
األحكامُحبقُاملخالفنيُ.
 )4كانتُحمكمةُالقدسُالشرعيةُمشرعةُاألبوابُأمامُاليهودُملعاجلةُقضاايهمُاملختلفةُ،خباصةُاملعامالتُاملاليةُاليوميةُبنيُاليهودُ
أنفسهمُ ،وبينهم ُوبني ُالشرائح ُوالطوائف ُاملقدسية ُاألخر ؛ ُمن ُنصار ُومسلمنيُ .فورد ُعدد ُمن ُاحلجج ُاملتعلقة ُّبلكفاالتُ
ألغراضُخمتلفةُ،وإقراراتُقبضُاملبالغُاملاليةُوغريُذلكُمنُالتعامالت.
 )5كما ُكانت ُحمكمة ُالقدس ُالشرعية ُاملالذ ُلليهود ُعندما ُخيتلفون ُيف ُالقضااي ُاملتعلقة ُبشئون ُاألسرةُ ،كالزواج ُوالطالقُ
واملرياثُ...اخلُ.
 )6خبصوصُالتعامالتُاملاليةُ،منُبيعُوشراءُ،يالحظُأنُاليهودُكانواُيتاجرونُمبختلفُالسلعُ،كالصابونُ،واخليلُ،واجلاموسُ،
والغنمُ،والشمعُ،والصياغةُ،والعنبُ،والسكرُ،والقهوةُ...اخل.
 )7وكان ُلنساء ُاليهود ُ(اليهودايت) ُحراك ُواضح ُيف ُالسوقُ ،ويف ُاحلياة ُاالجتماعيةُ ،من ُحيث ُالبيع ُوالشراء ُوالشهادة ُيفُ
احملكمةُ...اخل.
ُُُ-سجلُالقدسُُ،28حُ،2ص260؛ُح352ُ،2؛ُحُ،5ص423؛ُح-5حُ،8ص.ُ257
ُُُ-سجلُالقدسُُ،28ح352ُ،2؛ُحُ،4ص366؛ُحُ،5ص423؛ُح-5حُ،8ص.ُ257
11
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بشأنُحارةُاليهودُ،يتبنيُمنُاحلججُأعالهُأهناُكانتَُتتويُُمموعةُوقفياتُ،منها ُ:وقفُمنارةُجامعُعمرُبنُاخلطاب ُولهُ
)8
ّ
انظرُ،و محامُيفُوقف ُّي ُالصخرة ُواملسجدُاألقصى ُ،و فرن ُيفُجا ٍُر ُيفُوقف ُالتكيةُ(خاصكيُسلطان) ُ،و جبُماء ُجا ٍر ُيفُ
وقفُاملسجدُاألقصىُاملبارك ُُُُ.
 )9كماُكانتُحارةُاليهودُتشهدُحرا ًكاُمنُحيثُبيعُالبيوتُوشرائهاُ،بنيُاليهودُأنفسهمُوبنيُاليهودُواملسلمنيُ،ووردُيفُأكثرُ
منُحجةُقسمةُالبي ُوتُبنيُالورثةُأوُبنيُاملشرتينُ.
اخلامتة
ليست ُهذه ُهي ُالدراسة ُاألوىل ُاليت ُتتطرق ُألحوال ُاليهود ُيف ُالقدسُ ،وإمنا ُهي ُاألوىلُ ،وغري ُاملسبوقةُ ،اليت ُتناقشُ
ّبلتفصيلُأوضاعُاليهودُيفُالقدسُعامُ2-961هـ1554/مُ،عندماُكانُعددهمُالُيتجاوزُ(ُ)600نفرُيفُأحسنُتقديرُ،إذُ
جاءتُهذهُالدراسةُحىتُتكونُمقدمةُلدراساتُأخر ُتعملُعلىُتتبعُأوضاعُاليهودُيفُالقدسُوغريهاُمنُاملدنُالفلسطينيةُيفُ
القرنُالسادسُعشرُوغريهُمنُالقرونُاألربعةُاليتُحكمتُفيهاُالدولةُالعثمانيةُفلسطني ُبغيةُالوصولُإىلُحقيقةُسعيُهذهُ
اجلماعاتُللسيطرةُعلىُالقدسُالشريف.
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