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 Abstract: 

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
 -( أمنوذًجا28السجل رقم )-

 
 3إبراهيم حسين رابيعة 

 4عزيز حممود العصا
 

 :امللخص
ُهِذِهُالَوَرقة ُالِعْلمّية ُإىلُالتَّعرُِّفُإىلُأوضاعُاليهودُيفُالقدسُالشريفُإّّبنُاحلكمُالعثماينُيفُالقرنُهتدُ  ف 

ُالقدسُ ُاملقالُعلىُسجلُمنُسجالتُحمكمة ُكانُالرتكيزُيفُاعدادُهذا ُوقد السادسُعشر،ُوذلك،
ُكمصدرُرئيس،ُواملتمثلُيفُسجلُرقمُ) 2ُهـ/961ُربيعُاألول27ُُ(ُالذيُيغطيُالفرتةُ)28الشرعية

م(،ُملاُحيتويهُمنُحججُ)واثئق(1554ُكانونُاألولُ)ديسمرب(7ُُُهـ/962ُحمرم13ُُُ–م1554ُآذارُ
ُكلُ ُغطت ُحىت ُموضوعاهتا ُيف ُكبري ُتنوع ُاملعلومات ُهذه ُشهدت ُإذ ُاألمهية؛ ُمن ُغاية ُّبليهود تتعلق

ُ.شراءجوانبُاحلياةُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالعالقاتُالعامةُمنُبيعُُو
ُيتوافقُ ُمبا ُالطائفة، ُهذه ُضبط ُيف ُالعثمانية ُللدولة ُالرائد ُالدور ُعلى ُالضوء ُالدراسة ُهذه ُوتلقي كما

ُ .والقانونُالعثماين،ُيفُضوءُقانونُاحلقوقُالواجباتُاملعمولُبهُآنذاك
ُالعلمي ُالورقة ُهذه ُمعّدّي ُإليها ُتوصل ُاليت ُوالتوصيات ُالنتائج ُعرض ُيتم ُسوف ُالورقة ُهذه ُختام ةُويف

الرصينة،ُوأمههاُحرصُالدولةُالعثمانيةُعلىُعدمُاقرتابُاليهودُمنُاملسجدُاألقصىُاملبارك،ُأبيُحالُ
 .منُاألحوال،ُخباصةُحائطُالرباقُالذيُملُيردُذكرهُإطالقًاُيفُأيُمنُحججُهذاُالسجل

ُ.سجالتُحمكمةُالقدسُالشرعية،ُاليهودُيفُالقدسُالكلمات املفتاحية:
ُ

ُُ:املقدمة

م نـعُُ،ُختللـهأهلُفلسطنيُ)منُاملسيحيني(ُعهداًُمسـيُ)العهـدةُالعمريـة(ُُ-رضيُهللاُعنه-اخلطابُُأعطىُاخلليفةُعمرُبن
–طلبــواُمــنُاخلليفــةُ)عمــر(ُذلــك.ُإالُأنُخلفــاءُ)عمــر(ُمسحــواُُنصــار أنُاألهــااُالُومــاُيعتقــداليهــودُمــنُاةقامــةُيفُالقــدس؛ُ

حبـــــيرُوالرفـــــاعيُ-؛ُعــــرامني35-27)رامُهللا(:2009ُُ،ُ)بـــــريوت(1987ُ)اخلالـــــديُُلليهـــــودُّبةقامـــــةُيفُالقــــدسُ-لتــــدريجّب
ــةُاليهــود720ُهـــ/101-م717هـــ/99يفُالعهــدُاألمــوي،ُملـّـاُأحــّسُاخلليفــةُعمــرُبــنُعبــدُالعزيــزُ)ُوُ.(2011ُ:37-39 م(ُبنّي

ُ.(1999ُ:116)العارفُُببيتُاملقدسُأخرجهمُمنها
صادرُالعربيةُمنُأيُذكرُلوجودُطوائفُمنُاليهودُيفُ(:ُتكادُختلوُامل1516-1187إّبنُاحلقبتنْيُاأليوبيةُواململوكيةُ)ُو

ُُ:(240-2006ُ:234)عثامنةُُفلسطني.ُإالُأنُهناكُبياانتُمنُمصادرُخمتلفةُتشريُإىلُتذبذبُأعدادهم،ُمنها
ُسنانتهىُوجودُاليهودُيفُالقدسُُ،إّبنُاحلكمُاأليويب - نُدينةُللفرةجة،ُالذيلمُامللكُالكاملُاملعندماُسُُّم1229ةُهنائيًا

 منعُدخوهلمُاملدينةُوسكناها.ُيفُرظرُالذيُكانُمطبقاًُعلىُاليهودُجددواُاحل

                                                           

irabayah@qou.edu 
3

،فلسطنيُ،جامعةُالقدسُاملفتوحة،ُد.ُُأ.  

aziz.alassa@yahoo.com ُ،ُمْعَهِدُالق ْدِسُللدِّراساِتُواألحْباِث/ُجامعةُالقدسُاملفتوحة،ُفلسطني الباحث،  4
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،ُفإنهُسرعانُماُغادرهاُلقلةُم1313وملّاُوصلُأحدُاحلاخامنيُالفرنسينيُإىلُمدينةُالقدسُسنةُ،ُإّبنُحكمُاملماليك -
أنهُرأ ُبعضُالعائالتُُم1345عددُمنُفيهاُمنُاليهود،ُوانتقلُلإلقامةُمبدينةُبيسان.ُوصرحُحاجُإنكليزيُوصلُسنةُ

 ُُاليهوديةُاليتُتسكنُاملغاورُعندُسفوحُواديُجهنم.
يطالية،ُوذلكُصدرتُاألوامرُمبنعُمحلُاملسافرينُاليهودُيفُسفنُاألساطيلُاةُاخلامسُعشرمنذُالربعُاألولُمنُالقرنُُو -

ُأشيعُعنُنيته ُُوُمبسببُما ُكانوا ُعلىُالقربُاملعروفُبقربُداود،ُوأهنم ُديرُالسيطرة ُكانتُيفُملكية ُأرض راءُمصادرة
 ُالفرنسيسكانُيفُمدينةُالقدس.

- ُ ُاملماليكإالُأن ُدولة ُعهد ُمن ُاألخري ُالربع ُسنة ُاألندلس ُيف ُاةسالمية ُاملمالك ُآخر ُغرانطة ُسقوط ُومنذ ُم1492،
 .م1516،ُحىتُالفتحُالعثماينُسنةُوجهتهمُصارتُمدينةُصفد

السلطاتُمنُأنُعددهمُيفُدفاترُالتحريرُمغاىلُفيه.ُوقالواُيفُشكواهمُإنُُالقدسُإىلُيفُيهودُالمُاشتكى1572ُيفُسنةُ
ُكانواُيقيمونُيفُاملدينةُبصورةُمؤقتةُأدخلواُيفُالدفاترُدونُوجهُحق.ُوأمرتُالسلطاتُعلىُاألثرُ كثرياُمنُالزوارُاليهودُالذين

ُكانُُظهرُاةحصاءُأنُعددُاليهودإبجراءُإحصاءُلليهود.ُوأ ُكانُة)اسرة(خان115ُيفُالقدس ؛ُومعىنُهذاُأنُإمجااُعددُاليهود
ُ.(1992)العسليُُ،شخر600ُو500ُيرتاوحُبنيُ

ُكلُماُيتعلقُبشأنُ (ُمن28ُضوءُالسجلُرقمُ)ُهمُيفأخباُرمنُ،ُوفقُماُوردُالقدسيفُيهودُوسنستعرضُيفُهذهُالورقة
-961 ربيع األول 27)؛ُخاللُالفرتةُا(يوم280ًُُإالُقلياًلُ)ُمدةُعشرةُأشهرسجالتُحمكمةُالقدسُالشرعيةُالذيُيغطيُ

ُكانُعددُاليهودُيفُالقدسُأقلُمنُ)ُ،(م07/12/1554-02/03/1554هـ)962 حمرم 13 (600ُ-500أيُعندما
ُوسيتمُاالعتمادُ.القدساليهودُيفُّبلقضاايُذاتُالصلةُبشأنُ(ُحجةُموثقةُيفُهذاُالسجل،ُتتعلق78ُُأنُهناكُ)إذُتبنّيُُ.افردًُ

 ُُ.(أ2017ُ)رّبيعةُ(ُاملذكورُأعاله28ُالتحليلُالذيُحققهُالباحثُإبراهيمُرّبيعةُللسجلُرقمُ)ُيفبشكلُرئيس،ُُعليها
ُ

 ُمْشِكَلُة الدِ راسةِ 
ُالباِحثُِ ُُنْيُّبّطالع ُاألحباث ُأنَّ َ ُتـَبَـنيَّ ُالّسابَقِة، ُالدِّراساِت ُِمَن َُعَدٍد ُالقضاةُعلى ُفعل ُكما ُالقدس، ُنصار  ُحول تركزت

املعتمدةُعلىُسجالتُُالقدسيفُُيهودالوقدُندرتُالدراساتُحولُوغريهم،ُُ(2018واملدينُ)،ُ(2010واملدينُ)ُ،(2007)
ُالشرعية ُالقدس ُ)ُ.حمكمة ُدرادكة ُأبن ُاجتماعيةُ(2014علًما ُدراسة ُ-أجر  ُبعنوان: ُالدكتوراة، ُلنيلُدرجة ُالاقتصادية، يفُيهود

ُعشر ُالتاسع ُالقرن ُاألولُمن ُالنصف ُيف ُالسجالتالقدس ُعلى ُفاعتمد ُبنيُُ، ُأرقامها ُالفرتة324ُو278ُاليتُترتاوح ُخالل ،
ثنْي،ُفلمُيتمُتوظيفهُيفُالتعرفُعلىُطائفةُ(،ُوحبسبُعلمُالباح28ُِ.ُوأماُالسجلُرقمُ)م1842هـ/1258-م1797هـ/1211

 اليهودُيفُالقرنُالسادسُعشر.ُ
ُُُُُ 

راَسةِ   أهداُف الدِ 
َُتْسعىُالدِّراسة ُإىلََُتْقيِقُاألهداِفُالتّاليِة:

 .يفُالفرتةُقيدُالنقاشبطائفةُاليهودُيفُالقدسُالقضاايُذاتُالصلةَُحْصِرُ .1
 .قيدُالتحليلحمكمةُالقدسُالشرعيةُُضوءُسجلُوسلوكياهتمُومطالبهمُيفُاليهودتتبعُأخبارُ .2
ُالعثمانُالسادسيفُالقرنُُاليهودُيفُالقدساخلروجُبنتائجُوتعميماتُحولُأوضاعُ .3 ةُيعشرُعلىُوجهُاخلصوص،ُوالفرتة

 ُشكلُعام.ب
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 أَهِ يَُّة الدِ راسةِ  
ُ ُتوثيقية ُدراسٍة ُأوَّل  ا ُأبهنَّ ُِعْلِمنا، ُوحِبََسِب ُالدِّراسة ، ُهِذِه ََُتْتاز  ُألوضاع ُالقدس ُيف ُُيفاليهود ُالثاين ُالنر ُمطلع القرنُمن

 يفُضوءُسجالتُحمكمةُالقدسُالشرعية.ُُُُُ،ُعلىُمستو ُاحلياةُاليومية،عشرُامليالديُالسادس
ُ

 ُت الدِ راسةِ حُمَد دا
 .م1554هـ/62-961شرةُأشهرُخاللُعامُفرتةُحنوُعاقْـَتَصَرْتُهِذهُالدِّراسة ُعلىُ

ُ
 ُُمَْتَمُع الدِ راسةِ 

ُالدِّراسِةُِمنَُ اجملتمعية،ُاملتواجدينُيفُالقدسُيفُفرتةُالدراسة،ُويقدرُُخمتلفُالشرائحُمموعةُاألفرادُاليهودُمنَُُتَكوََّنُُم َْتَمع 
 .نفرُأوُأقل600ُ-500بنيُعددهمُ

ُ
ُِإْجراءاُت الدِ راسةِ 
الفرتةُاحملددةُللدراسة،ُوحسبُماُورتُأخبارهاُيفُسجلُيفُُاليهودُيفُالقدسالقضاايُذاتُالصلةُبشأنُحبصرُُانقاَمُالباِحث

ُرقمُ) ُالقدسُالشرعية ُُرُيفُزمنُالسلطانُسليمانُالقانوين،ُ(،28حمكمة ُإبراهيم ُالباحثُالربوفيسور ُونشره عامُُّبيعةالذيُحلله
 .ُُمبجتمعُالدراسةُاملوصوفُأعاله،ُوتبعُذلكُتصنيفُالقضاايُوَتليلهاُيفُهذهُالورقةُالعلمية.ُومتُمتابعةُاألخبارُاخلاصةُم2017

ُ
 (:28حمكمة القدس الشرعية رقم ) سجل

-02/03/1554) هـ962حمرم  13-961ربيع األول  27)خاللُالفرتةُُ،(ُيوًما280)(28ُالسجلُرقمُ)ُيغطي
(ُحجةُووثيقة،ُاشتملتُعلىُعقودُمعامالتُماليةُوعقود1910ُ،ُموزعُعليهاُ)(ُصفحة491،ُحبجمُ)م(07/12/1554

ُكماُأهناُتكشفُعنُالكثريُمنُاملعارفُعنُطبيعةُالتطويرُوالبناءُالذيُزواجُوأحوالُشخصيةُوحججُأوقافُوقضاايُمتفرقة .
ُكرتميمُسورُالقدسُوقلعتها،ُ أ:2017ُُ)رّبيعةُُوتعمريُبركةُالسلطان،ُوغريهاُمنُاملنشآتُأجريُلعددُمنُمنشآتُالقدس،

ُ(.ت
  النصف الثاين من القرن العاشر اهلجري/ السادس عشر امليالدي:  مطلع أخبار اليهود يف القدس يف

 ،ُوجـدانُأهنـاُقـدُوردتُعشـراتُطائفـة اليهـودمنُأخبارُحـولُ ُ(28ماُوردُيفُسجلُحمكمةُالقدسُالشرعيةُرقمُ)ُبتتبع
-02/03/1554) هــــــــــ962حمـــــــــرم  13-961ربيـــــــــع األول  27)الســـــــــجلُبـــــــــنيُشـــــــــهرّيُهـــــــــذاُرات،ُخـــــــــاللُفـــــــــرتةُاملـــــــــ
ُ:ُموضوعاتُخمتلفة،ُمنهاوكانتُتتوزعُعلىُ،ُم(07/12/1554
 خمالفات يهودية أمام حمكمة القدس الشرعية:  -أوًل 

وهمُمتلبسونُمبخالفات،ُمعرظمهاُُمنُالالفتُيفُهذاُالسجلُأنُهناكُيهوًداُع رضواُعلىُقضاةُحمكمةُالقدسُالشرعية
 مالية،ُوهي:
ُ ُاثين3ُيف 961ُربيع ُوفق ُالدين8/3/1554ُهـ ُاتج ُحبضور ُاليهودي، ُإبراهيم ُأتديب ُاحلنفي ُالوفا ُابو ُالقاضي ُقرر م

ُ)ساحملسب،ُألنهُتعاملُبفلوسُممنوعةُيفُالسوق؛ُإذُأخرجُالفلوسُاملقطعةُوالرصاصُبعدُابطالُذلكُوبعدُإشهارُالنداءُعليهاُ
ُييهودُمُأحضرُشهابُالدينُبنُمريانُاحملتسب16/4/1554هُوفق961ُمجاد ُأول13ُ.ُويفُ(6،ُح488،ُص:28ُشُ
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ُيتالعبفرةجيُوقالُ ُوامليزانُإنه ُالبيع ُُيف ُش 28ُ)س ُص: ُح260، ،2)ُ ُويف .7ُُ 961ُشوال ُوفق ُثبت5/9/1554ُهـ م
ُالبصل ُوزن ُيف ُاليهودي ُهللا ُفرج ُالبائع ُُتالعب ُالسوق ُيف ُش 28ُ)س ُص: ُح202، 18ُُ ويفُ.(5، ُوفق961ُرمضان هـ

ُاحلنفيُمبلكُ)17/8/1554 ُالقاضيُحممود ُيعقوبُبنُيوسفُاليهوديُأمام ُأقر ُاكديش2م 28ُ)سُشُ ( ،169ُ،ُص:
ُُ.(2ح 7ُُويف ُالثانية 961ُمجاد  ُوفق ُحمضرّبش10/5/1554هـ ُموسى ُبن ُجليب ُحممد ُاحلنفي ُالوفا ُابو ُالقاضي ُأمر يُم

ُ ُدين ُبسبب ُاليهودي ُيعقوب 900ُُّبعتقال ُحلبية ُش 28ُ)س ُص: ُح304، ،2.)ُُ 11ُُويف ُالثانية هـ961ُمجاد 
)سُشُُ(ُسلطاينُذهب10مُرفعُاملعلمُإسحاقُبنُحيىيُاليهوديُدعو ُعلىُشهريةُاليهوديةُبسببُقرضُ)14/5/1554وفق
ُ.ُ(1،ُح310،ُص:28ُ

مُع رضُأمامُالقاضيُعبدُالرمحنُأفندي19/5/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُالثانية16ُُومنُاملخالفاتُاألخر ُأنهُيفُ
ُكتخدا5علىُسطحُاملدرسةُاملنجكيةُقضيةُظهورُبعضُنسوةُاليهود القدسُومعهُاصيلُابنةُإسحاقُُصوّبشيُ،ُأبنُحضرُفروخ

وئيلُوسبيتهُابنةُموسىُورمحةُابنةُيعقوبُوقمراُابنةُامشوئيل،ُقالُأهننُطلعنُوستريُُابنةُيعقوبُوسبيتهُابنةُإبراهيمُومسحةُابنةُامش
ُاملنجكية ُعلىُاملسجدُاألقصىُعلىُسطحُاملدرسة ُالقاضيُعنُذلكُفأنكرنُاملشرفة ُوقدُسأهلم ،316ُ،ُص:28ُسُشُ)،

ُ.(2ح
ُ :املاليةالعالقات اثنًيا: 

 :وهياحلججُقيدُالنقاش،ُنصفُعددُُواملتعلقةُّبلتعامالتُاملالية،ُوقدُشكلت،ُّبليهودتعددتُاحلججُذاتُالصلةُ
 الكفالت:  (1

ُوفق961ُربيعُاثين18ُُيفُ) ُكفالةُسليمونُاليهوديُإسحاقُاليهوديُعندُاملعلمُمشوئيل23/3/1554ُهـ م(ُمتُتوثيق
ُوفق961ُالثانيةُمجاد 23ُُ.ُويفُ(5،ُح231،ُص:28ُ)سُشُ اليهودي غرسُالدينُبنُزريقُُمُطلب26/5/1554ُهـ

ُاليهودي ُالسبعي ُبن ُليا ُمن ُصابون ُمثن ُيف ُ كفالة ُش 28ُ)س ُص: ُح326، ،4.)ُُ 24ُُويف ُوفق961ُرجب هـ
ُكفلُاصالنُبنُموسىُاليهوديُيفُدعو ُبسببُمثنُعنب25/6/1554 ُمنُموسىُالغزاويُمنُقريةُاملاحلةُمُإبراهيمُاليهودي

ُكفالةُمنُديب1/8/1554ُهـُوفق961ُرمضان2ُُ(.ُويف4ُ،ُح326،ُص:28ُ)سُشُ مُطلبُيعقوبُبنُحسنُاليهودي
مُطلبُموسىُبن27/9/1554ُهـُوفق961ُشوال29ُُويفُُ(.5،ُح446،ُص:28ُ)سُشُُبنُعيسىُالنصراينُالتلحمي

ُُ(.3،ُح23،ُص:28ُ)سُشُُقمحُ(ُمد6)ُيعةإبراهيمُاحلدادُمنُيوسفُبنُلياُاليهوداينُود
 : والديون معامالت البيع والشراء (2

ُوفق961ُمجاد ُالثانية18ُُيفُ يفُالقدسُمنُفرًساُمنُخليفهُُاشرت ُعليُبنُعبدُهللاُالينكجريُم21/5/1554هـ
ُُاليهودي ُش 28ُ)س ُص: ُح320، ،3)ُ ُويف .11ُُ ُذو 961ُالقعدة ُوفق ُُم8/10/1554هـ ُإسحاشرت  ُبن اقُإبراهيم

،28ُ)سُشُُ(ُقربصي2وعدةُصياغةُوالثمنُ)ُاليهوديُمنُزبيدهُابنةُحااننُاليهوديةُالوصيةُعلىُأيتامُإسحاق،ُسنداينُحديد
ُ ُح45ص: ،3).ُُ 22ُُويف ُاثين 961ُربيع ُوفق ُهب27/3/1554هـ ُمثن ُحممد ُبن ُأمحد ُقبض ُابنةُم ُفرج ُبن ُسلمان ُمن يم

ُ.(6،ُح234،ُص:28ُسُشُ)اليهوديُ

                                                           
5 :ُتقعُعلىُالسورُالغريبُللحرمُفوقُرواقُّببُالناظر،ُأنشأهاُسيفُالدينُمنجكُانئبُالشامُاململوكيُاملدرسةُاملنجكيةُ-  

.ُعن:ُم(1374هـ)776)ت  
.245-239،ُص3،ُدارُصادر،ُبريوت،ُج3املقريزي،ُاملواعظُواالعتبارُبذكرُاخلططُواآلاثر،ُجتقيُالدينُأمحدُبنُعليُبنُحممدُ  
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)سُشُمُأثبتُعليُبنُشهابُالدينُديًناُمنُموسىُبنُإبراهيمُاليهودي23/3/1554ُهـُوفق961ُربيعُاثين18ُُيفُ
28ُ ُص: ُح228، ،6ُ .)ُ ُالثاين23ُويف 961ُربيع ُوفق 28/3/1554ُهـ ُقنطارم ُمثن ُحسونه ُبن ُحممد منُُصابونُطلب

،ُوطلبُابوُالعونُبنُحممدُبنُمشرُديًناُمنُداودُاليهوديُمنُ(3،ُح236،ُص:28ُ)سُشُ إسحاقُبنُحوغانُاليهوديُ
ُُ(.7،ُح237،ُص:28ُ)سُشُ القاهرةُ

)سُشُُطلبُابوُاليمنُبنُالدكريُمثنُغنمُمنُإبراهيمُبنُسليمانُاليهوديُم30/3/1554هـ/961ربيعُاثين25ُيفُ
28ُ ُص: ُح238، ،3).ُُ 14ُويف ُاألوىل 961ُمجاد  ُوفق 17/4/1554ُهـ ُاليهودي ُهللا ُخلف ُبن ُمردوخ ُطلب ُ(11)م

.ُويفُنفسُاليومُرفعُموسىُاليهوديُدعو ُ(2،ُح261،ُص:28ُ)سُشُُسلطانًياُمثنُحصانُمنُموسىُبنُإبراهيمُاليهودي
ألوىل(ُطلبُيوسفُبنُمجاد ُا15ُويفُاليومُالتااُ)ُ.(3،ُح261،ُص:28ُ)سُشُُعلىُمردوخُاليهوديُبسببُمثنُحجرة

ُ.ُ(3،ُح263،ُص:28ُ)سُشُُمشعُمنُميخائيلُبنُموسىُالنصراينُالصبانُرطلُ(20)إبراهيمُاليهوديُمثنُ
مُرفعُالقاضيُبدرُالدينُحسنُالشافعيُدعو ُعلىُيعقوبُبنُفالق22/4/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُاألوىل19ُُيفُ

مُصادقت25/6/1554ُهـُوفق961ُرجب24ُُويفُ.ُ(3،ُح266،ُص:28ُ)سُشُُسكرُرطل11ُاليهوديُبسببُمثنُ
.ُ(2،ُح384،ُص:28ُ)سُشُاحملكمةُعلىُمثنُالعنبُبنيُعلىُمثنُالعنبُبنيُتقيُالدينُوموسىُالغزاويُويهوداُاليهوديُ

)سُشُيهوديُمثنُجاموسُمُطلبُحممدُبنُأمحدُبنُالدهينةُمنُعيدُبنُيعيشُال29/7/1554هـُوفق961ُشعبان28ُُويفُ
ُُ(.1،ُح444،ُص:28ُ

مُرفعُالسيدُحسنُبنُحممدُبنُالقلعيُدعو ُعلىُحليمةُابنةُإسحاقُاليهودي2/9/1554ُهـُوفق961ُشوال4ُُيفُ
13ُويفُُ.(1،ُح198،ُص:28ُ)سُشُزرقُمساويُاستنبواُاُذراعُجوخُصفدي36ُوُسكرُرطل30ُوُبسببُمثنُب نُقهوة

ُوفق961ُذوُاحلجةُ ،28ُ)سُشُمُطلبُيوسفُالنقطجيُاليهوديُمثنُحريرُمنُإبراهيمُبنُمجعةُاحلداد9/11/1554ُهـ
ُوفق961ُشوال23ُُويفُُُ.(4،ُح94ص:ُ مُشهدُاملعلمُأمحدُبنُحممدُالشعارُوأمحدُبنُعليُاالكتعُأن21/9/1554ُهـ

ُ.(3،ُح9،ُص:28ُ)سُشُُليشرتيُلهُصابونُ(ُقربصي10قبضُقبلُوفاتهُمنُجوكارُاليهوديُ)مشسُالدينُبنُمسومُ
)سُشُُمُطلبُرجبُبنُأيبُسنانُديًناُمنُإبراهيمُبنُموسىُاليهودي4/4/1554هُوفق961مجاد ُاألوىل1ُُُويف

28ُ ُص: ُح245، ُالتااُ)2، ُاليوم ُويف .)2ُُ ُاألوىل ُوفق961مجاد  ُقبم5/4/1554ه ُبنُضُ( ُإبراهيم ُمن ُنفسه رجب
(ُ ُوقدره ُمبلغ ُالصايغ ُاليهودي ُسلطاين10إسحاق )ُُ ُش 28ُ)س ُص: ُح245، ،2)ُ ُويف .5ُُ ُاألوىل ُوفق961ُمجاد  هـ

مجاد 15ُُويفُُ.(1،ُح251،ُص:28ُ)سُشُُمُاقرُعبدُالقادرُبنُيعيشُاليهوديُبدينُليتيميُعليُبنُحممد8/4/1554
حسنُبنُزريقُحسونهُأنهُقبضُمنُموسىُبنُاصالنُاليهوديُومنُحليمةُابنةُُواجامُأقّرُاخل18/5/1554هـُوفق961ُالثانيةُ

ُ.ُ(4،ُح314،ُص:28ُ)سُشُُسلطاينُذهبُ(500)حيمُمبلغُ
)سُُدفعُديونهارونُاليهوديُويعقوبُاليهوديُواتفقاُعلىُمُتصادق19/5/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُالثانية16ُُيفُ

ُقبضُبديرُبنُشهابُالدينُالشريديُمنُيعقوبُبنُإسحاقُاليهوديُ(3،ُح317،ُص:28ُشُ ُ(40).ُويفُنفسُاليوم
م(ُطلب19/5/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُالثانية16ُُويفُنفسُاليومُأيًضاُ)ُ.(5،ُح317،ُص:28ُ)سُشُُاذهبًُُاسلطانيُ 

ُ.(1،ُح318،ُص:28ُ)سُشُُعبدُالرمحنُبنُجعفرُبنُاملؤذنُديـًْناُمنُحاروتُاليهودي
ُُو 17ُُيف ُالثانية 961ُمجاد  ُوفق ُمن20/5/1554ُهـ ُقبضت ُأهنا ُحيم ُزوجة ُاليهودي ُحاانن ُابنة ُشهيده ُأقرت م

ُ(.2،ُح319،ُص:28ُ)سُشُُ(ُسلطاينُذهب50إسحاقُبنُحيىيُاليهوديُمبلغُ)
منُتركةُالسيدُموسىُبنُُليهودحملةُايفُُمُأثبتتُاحملكمةُديًناُجلهةُوقفُاملنارة7/7/1554هـُوفق961ُشعبان6ُُويفُ

ُوفق961ُرمضان3ُُويفُُ.(2،ُح402،ُص:28ُ)سُشُ(ُعثماين200ُأيبُاخلريُمببلغُ) مُأقرُيعقوبُبن2/8/1554ُهـ
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ذو2ُُويفُُ(.2،ُح451،ُص:28ُ)سُشُصيُرُبق2ُحسنُاليهوديُأنهُقبضُمنُديبُبنُعيسىُبنُزريقُالنصراينُالتلحميُ
ُوفق961ُاحلجةُ (18ُإبراهيمُبنُإسحاقُمنُأوالدُسبتونُاليهوديُبدينُيفُذمتهُألخويهُمبلغُ)ُمُاعرتف29/10/1554هـ

بقبضُُمُاعرتفُموسىُبنُعليُبنُالدهينة1/12/1554وفق962ُُحمرم7ُُ.ُويفُ(1،ُح79،ُص:28ُ)سُشُدينارُقربصيُ
ُ.إسحاقُبنُإبراهيمُاخلياطُاليهوديُمندينُ
ُقضااي دينية:  -اثنًيا

(28ُيفُهذاُالسجلُ)لقضاايُالدينيةُأقلُبكثريُمنُحججُالقضاايُاألخر ،ُوقدُوردُكانتُعددُاحلججُذاتُالصلةُّب
ُاحلججُاآلتية:

ُكلُيومُإثننيُُمُأصدرُالقاضيُابوُالوفاُاحلنفيُإذاًنُلطائفةُاليهود11/03/1554هـُوفق961ُربيعُاثين6ُيفُ ّبلذبحُيف
ُ ُوفق961ُمجاد ُاألوىل13ُُويفُُ.(4،ُح491،ُص:28ُ)سُشُومخيسُمبوجبُتقاريرُسابقة مُشهد16/4/1554ُهـ

ُُ(.4،ُح258،ُص:28ُ)سُشُأنُدبغُللطائفةُيومُاةثننيُواخلميسُُيهوداُبنُيعقوبُاليهوديُذّبحُطائفةُاليهود
ُوفق961ُمجاد ُالثانية16ُُيفُ ُمُصدرُدفرتُضبطُتركةُسلمونُبنُإسحاقُاليهوديُاحنصرُإرثهُيف19/5/1554هـ

ُوفق961ُمجاد ُالثانية22ُُويفُُُ.(3،ُح318،ُص:28ُ)سُشُزوجهُاستارُابنةُسلمونُويفُولديهُ م25/5/1554ُهـ
حضرُ)إىلُاحملكمة(ُهارونُاليهوديُومعهُجاريةُتدعىُصابرينُاحلبشيةُوأقرتُأهناُمسلمةُوأهناُمرقوقةُلشلشُاليهودي،ُوقدُسافرُ

ُللمجلسُالشُر ُفأحضرها ُهارونُوجدها ُكتخداعنُالقدس، ُهارونُلفروخ ُومتُاةقُعي،ُمثُسلمها )سُشُرارُبذلكُصوّبشي،
ُ.ُ(3،ُح323،ُص:28ُ

28ُُيفُ ُوفق961ُمجاد ُالثانية ُاحلرمنيُالشريفني31/5/1554هـ ُالشيخُمصطفىُجليبُانظر ُأقر وكيلُمرادُبكُُم
89ُعنُُيفُالقدسُأبنهُقبضُمنُإسحاقُبنُإبراهيمُوداودُبنُعمرانُوإبراهيمُبنُهاللُجزيةُاليهودُريفأمنيُاخلاصُالشُالزعيم
ّبلسماحُلليهودُبزايرةُُمُصدرُأمرُسلطاين14/9/1554هـُوفق961ُشوال16ُُويفُُ(.1،ُح332،ُص:28ُ)سُشُخانهُ

ُكانُانظرُالوقفُالشيخُأثريُالدينُالقباقيبُمنعهمُمنُالزايرةُُمقامُسي ُُ.(1،ُح220،ُص:28ُ)سُشُدانُمشوئيل،ُوقد
مُوأمامُالقاضيُعبدُالقادرُأفنديُأقرُأمحدُجليبُبنُمصطفىُأنُمعه19/4/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُاألوىل16ُُيفُ

ُكاتبُاخلاصُالشريف ّبلقدس،ُوقدُجاءُإبراهيمُالقباقيبُوحسنُبنُحممدُالرتمجانُوزاداُيفُُمقاطعةُصادرةُمنُيدُحمبُالدين
ُ(.3،ُح251،ُص:28ُ)سُشُيفُزايرهتمُمسجدُمشوئيلُُاملقاطعةُعلىُخفرُاليهود

 م: 1554هـ/2-961حارة اليهود كما وردت كانت عليه سنة  -اثلثًا
ُاليهودُيفُربعُ نقاش،ُوتتعلق،ُيفُغالبيتها،ُّبألوقافُوالوقفيات،ُإىلُجانبُتعامالتُالبيعُاحلججُقيدُالوردُذكرُحارة
ُوالشراءُملساكنُوبيوتُوغريها،ُوهي:

أبنهُعليُبنُداودُُحارةُاليهودلطلبُمستحقاتُيفُدارُيفُُمُمتُاقرارُوكالة12/7/1554هـُوفق961ُشعبان11ُُيفُ
،410ُ،ُص:28ُ)سُشُُعليُبنُسعيدُاملغريبُزوجُوالدهتاُووكيلهاُآمنةُابنةُحممدُاملغريبُوكيلُفاطمةُابنةُحيىيُالسلخديُُو

ُ.(2ح
ُوفق961ُربيعُالثاين10ُُيفُ حصةُمنُدارُيفُُمُاشرت ُاملعلمُمناحمُبنُإبراهيمُاليهوديُمنُالقاهرة15/3/1554هـ

.ُويفُ(2،ُح222،ُص:28ُ)سُشُرةُوكيلُإسحاقُبنُمناحيمُبنُمناحمُاليهوديُمنُصدقةُاليهوديُمنُالقاهُاليهودُحارة
مُاشرت ُاملعلمُإسحاقُبنُحيىيُاليهوديُحصةُيفُدارُيفُحارةُالريشةُمنُشهرية16/5/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُالثانية13ُُ

ُوفق961ُمجاد ُاألوىل5ُُ.ُويفُ(2،ُح310،ُص:28ُ)سُشُاليهوديةُ ابوُالوفاُاحلنفيُُمُصادقُالقاضي8/4/1554هـ
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6ُويفُُ.(3،ُح250،ُص:28ُ)سُشُاليهودُبنيُالشيخُحيىيُبنُيوسفُوإبراهيمُبنُيوسفُاليهوديُُعلىُقسمةُدارُيفُحارة
ُوفق961ُرجبُ مُتصادقُيعقوبُبنُعااُوهارونُبنُزكريُوشعشوعُبنُعازرُمنُطائفةُاليهودُعلىُقسمة7/6/1554ُهـ

مُ)احلجةُّبطلة(ُتصادقُاملعلم25/6/1554ُهـُوفق961ُرجب24ُُ.ُويفُ(3،ُح351،ُص:28ُ)سُشُُمشرتكةُبينهمدارُ
،383ُ،ُص:28ُ)سُشُعبيدُبنُعليُاملعماريُيفُالقدسُوسعدُالدينُبنُحممدُبنُحجيجُعلىُقسمةُدارُيفُحارةُاليهودُ

ُوفق961رمضان11ُُويفُُ.(6ح ُالدين10/8/1554هـ ُتصادقُالشيخُانصر ُيفُحرمُُم ُالعلميُاخلادم بنُحممدُبنُخضر
،ُص:28ُ)سُشُاليهودُُاليهودُعلىُأجرةُمنارةُحارةُالقدسُالشريفُواملعلمُعبدُالرمحنُبنُحسنيُبنُاملؤذنُيفُمنارةُحارة

)سُاليهودُمنُعيدُبنُموسىُُراهيمُدارًاُيفُحارةمُاشرتتُمشسيةُابنةُإب1/8/1554هـُوفق961ُرمضان2ُُيفُُوُ.(4،ُح469
ُ(.1،ُح447،ُص:28ُشُ

ُإىلُمسجدُعمرُوردُيفُ 21ُُويفُاةشارة ُوفق961ُمجاد ُالثانية ُتسلمُخليلُبنُإبراهيمُاحلشوة24/5/1554ُهـ م
رجب9ُُ.ُويفُ(4،ُح324،ُص:28ُ)سُشُسيدُموسىُبنُالسيدُأيبُاخلريُاليهودُمكانُالُوظيفةُالنرظرُعلىُمنارةُجامعُحارة

ُكانُقاطعُبهُأقرُالقاضيُأبوُالوفاُاحلنفيُم10/6/1554ُهـُوفق961 لمعلمُشهابُالدينُبنُلالشيخُانصرُالدينُالعلميُما
ُ(.5،ُح360،ُص:28ُ)سُشُُقطعة120ُاليهود،ُمبلغُُجامعُحارةُاليهودُعلىُتعمريُمنارةُعلىُمنارةُحارةُانصرُالناظر
اجلاريُيفُوقفُاملسجدُُّبلتفتيشُعلىُمحامُحارةُاليهودُمُصدرُأمرُسلطاين26/6/1554هـُوفق961ُرجب25ُُيفُ

ُكُاألقصى انُمصلحُالدينُمتواُوقفُاحلرمنيُالقدسُواخلليلُقدُتوجهُللبابُالعااُلعرضُهذهُالقضيةُوقدُوجهُوالصخرة؛ُإذ
بنُزريقُعنُساحةُُحسونة،ُحيثُطلبُرفعُيدُوانحيةُقيسُجربينُوقلعةُبيتمبوجبُذلكُأمرُالتفتيشُلقاضيُالقدسُواخلليلُ

ُوفق961ُشعبان26ُُويفُُ.(1،ُح385،ُص:28ُ)سُشُحسونةُضمهاُإىلُمصبنتهُاجملاورةُللحمامُُاتبعةُللحمامُوكان هـ
أجارةُ عقدُمقاطعةُعلىُمتُمُمبباشرةُالسيدُحسامُبنُالسيدُيعقوبُوكيلُمصطفىُجليبُانظرُاحلرمنيُالشريفني27/7/1554

7ُ.ُويفُ(1،ُح437،ُص:28ُ)سُشُقطعةُفضيةُسليماين6ُُكلُيومُُُ،اجلاريُيفُوقفُالصخرةُالشريفةُليهوداُمحامُحارة
علىُوقفُُمُأمرُالقاضيُحممودُاحلنفيُأنُيدفعُعبدُالرمحنُبنُعمرُأنُخلليلُبنُشقريُالناظر6/8/1554هـُوفق961ُرمضانُ

ُُ.(3،ُح467،ُص:28ُ)سُشُ(ُقطعة60ُ)ُيفُحملةُاليهودُاملنارة
يفُحملةُُدارُجاريةُيفُوقفُاملنارةُاةذنُيفُسكنُاحلنفيُحممودُالقاضيقرر م6/8/1554ُهـُوفق961ُرمضان7ُُيفُ

ُُرمحنبدُاللعاُاليهود ُواألذانُهبا ُاملنارة ُ،ُص28)سُشُبنُجعفرُعلىُأنُيقبلُعبدُالرمحنُخدمة 12ُ(.ُويف7ُ،ُح467:
أمحدُبنُالشيخُشرفُالدينُبنُقاضيُالصلتُماُصرفُيفُتعمريُدارُاجلاريةُُمُأقّرُاخلواجا11/8/1554هـُوفق961ُرمضانُ

ُُ.(5،ُح470،ُص:28ُ)سُشُاليهودُُيفُوقفُمنارةُحارة
ُوفق961ُذوُالقعدة13ُُُويف ُوحرمُاخلليلُملدعي:ُمصطفىُجليبُانظرُوقفُاملسجدُاألقصىام10/10/1554ُهـ

ابوُالعونُبنُاملوقتُوعبدُإبراهيمُبنُغضيةُوموسىُالدهينةُُومنُجتارُالقدس،ُبشهادة:ُُحسونةحسنُبنُحسنُبنُُعلىُاخلواجا
يفُحملةُُ؛ُلرفعُيدُعنُجبُماءحممدُبنُعمرانُاحلنفيُوحممدُبنُوحممدُبنُموسىُحمضرّبشيالكرميُخليفهُوانصرُالدينُالعلميُ

ُ(.2،ُح52،ُص:28ُ)سُشُجاريُيفُوقفُاملسجدُاألقصىُُاليهود
ليلُخلقربُمقربةُمامالُُاليهودُأجارةُارضُوقفُمنارةُجامعُحارةمتُعقدُم28/7/1554ُهـُوفق961ُشعبان27ُُويفُ

الشيخُانصرُالدينُحممدُبنُمُقبض4/11/1554ُهـُوفق961ُذوُاحلجة8ُُويفُُ(.1،ُح439،ُص:28ُ)سُشُُبنُخليل
قاضيُالصلت،ُأجارةُنصفُدارُُعلىُوقفُمنارةُجامعُحملةُاليهودُمنُاخلواجةُمشسُالدينُحممدُبنُخضرُأيبُشاديُالناظر

ُوفق961ُذوُاحلجة29ُُويفُُُ.(5،ُح86،ُص:28ُ)سُشُُجاريةُيفُالوقفُيفُحملةُالشرف استلمُُم24/11/1554هـ
كماُقبضُُ(.4،ُح134،ُص:28ُسُشُ)جاريُيفُوقفُالتكيةُمنُحممدُآغاُُيفُحملةُاليهودُخليلُبنُأيبُاليسرُأجارةُفرن
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7ُُُيف ُوفق962حمرم ُحارة1/12/1554هـ ُاحلرمنيُالشريفنيُأجارةُمحام ُمصطفىُجليبُانظر ُُم ،ُص:28ُ)سُشُُاليهود
ُ.(1،ُح148

علىُخليلُبنُُاّدعىُانصرُالدينُبنُخريُالعلميُاحملدثُيفُاملسجدُاألقصىُم9/8/1554هـُوفق961ُرمضان10ُُيفُ
ُُ.(6،ُح468،ُص:28ُسُشُ)،ُلكنهُأنكرُذلكُإبراهيمُاحلشوةُأبنهُتفرغُعنُانظرُوقفُمنارةُحملةُاليهود

 قضااي عامة:-
مُأبنُزايدةُجرتُيفُاملقاطعة8/4/1554ُهـُوفق961ُمجاد ُاألوىل5ُُ(ُبتاريخ3ُ،ُح251،ُص:28ُ)سُشُُيفوردُ

الدينيةُُحراسةُزوارُاملقاماتكانُهناكُرسومُُُهلتوضيحُهذاُاألمرُجتدرُاةشارةُإىلُأنُيفُزايرهتمُمسجدُمشوئيل.ُعلىُخفرُاليهود
ُ ُالتلزمي؛ُإذُرسمُزوارُمقامُسيدانُمشوئيلُقربُالقدسجلميعُالطوائف،ُومنها ُكانتُجتريُوفقُنرظام ُاملقاطعُأبخذُُحيث يقوم

ُكلُزائرُمنُطائفةُا ُيفُمجيعُاملناطقُجلميعُالطوائفُخاصةُبعدُبناءُالرسومُمن ُكانُاألمنُمتوفرًا ُاملكان،ُحيث ليهودُإىلُهذا
ُاليهوديةُ ُالطوائف ُيف ُكانُأضر ُالقدس ُسور ُبناء ُأن ُالدراسات ُبعض ُروجتُله ُما ُعكس ُعلى ُوهذا ُالشريف، ُالقدس سور

عادلُحسن;ُُ،)غنيمُألماكنُاليتُهلمُفيهاُاعتقادواملسيحيةَُتديداُإذُاصبحتُختشىُعلىُنفسهاُمنُقطاعُالطريقُعندُزايرةُا
ُكانُالسببُيفُانتقالُاليهودُألداءُشعائرهمُداخلُاملدينة،ُوهذاُطبعاُعلىُحدُوصفُتلكُالدراسات،ُاليتُاشارتُبال( ،ُوهذا

ُ.6أنُذلكُحصلُيفُزمنُالسلطانُسليمانُالقانوين،ُوهذاُُمانبُللصوابَُتاماُواحلجةُاكربُبرهان
خذتُالدولةُالعثمانيةُعلىُعاتقهاُحفظُمجيعُاألماكنُالدينيةُملختلفُالطوائفُوحفظُطرقاهتا،ُفماُالداعيُلنقلُلقدُأ

ُكثريةُخارجُالقدسُوملُنسمعُيوماُأهنمُانتقل ُكانُاألمنُمتوفرا،ُوملاذاُاليهودُبعينهم،ُفالنصار ،ُمثاًل،ُهلمُأماكن واُأماكنُالتعبدُإذا
ُكانواُيذهبونُإىلُهنرُاألردنُالبعيدُجداُعنُالقدسُواملهددةُأوُبدلواُمعتقداهتمُأوُانقط عواُعنُأدائهمُيفُهذهُاألماكنُحىتُأهنم

سيسةُ
 
ُتلكُالدراساتُامل ُيفندُزعم ُوهذا ُعنُأماكنهم، ُيوما ُينقطعوا ُومل ُاستمروا ُمنُقطاعُالطريقُلكنهم ُّبالعتداء ُدوما دروبه

ُكانُاليهودُهل مُاعتقادُيفُمكانُماُفكيفُيبدلواُمعتقدهمُيفُذلكُاملكانُمنُخاللُأداءُهذهُواملوجهةُخلدمةُفئٍةُبعينها،ُفإذا
ُ.(2008)رّبيعةُُالطقوسُيفُأماكنُغريها

وضعُلتربيرُانتقالُتعبدُاليهودُمنُخارجُاملدينةُإىلُداخلها،ُوليسُذلكُُعلمي-ومنُاملؤسفُأنُهذاُالزعمُوالتحليلُألالُ
ُكانُلهُ عندماُنتحدثُُ،األماكنُعندُاملسلمنيُأقدسحولُُيُنقلُحلبةُالصراعُاةسالميُاليهودثرُاسرتاتيجيُيفأفحسبُبل

ُكثرية،ُعنُقصدُأوُدونُقصد.ُُالذيُجندتُيفُسبيلُصهينتهُأقالمعنُاملسجدُاألقصىُاملبارك،ُنعينُحائطُالرباقُهذاُاحلائطُ
ُمنُقريبُوالُمنُبعيد.ُإذُيتضحُمنُاحلججُأعالهُأنهُملُيكنُلليهودُأيُعالقةُحبائطُالرباق،ُالُ

ُكيفُ فعندماُتقولُتلكُالدراساتُأنُالسلطانُسليمانُالقانوينُهوُالذيُمسحُهلمُيفُأداءُالطقوسُعندُحائطُالرباق،
هلذاُالسلطانُالعرظيمُأنُيقومُبذلكُوهوُاعرظمُامللوكُوأكثرهمُاعتقاداُحبرمةُاملسجدُاألقصى،ُوهلُمثلُهذاُالسلطانُالذيُقدمُ

ُكانُمتساحماُمعُخمتلفُالطوائف،ُحىتُالبالدُللقدسُال كثريُأنُيرتكبُمثلُهذاُاألمرُوماُالداعيُلذلكُوهوُمنُعرفُعنهُأنه
ُكماُيقالُجزاءُمنُسنُّاليتُكانُيدخلهاُيفُحروبهُع هدُعنهُمثلُهذهُاألفعال،ُومنهاُبالدُاجملرُورومانياُوغ ةُحسنةُس نَُّريها،ُوهذا

علُمشاعةُلبعضُاألّبطيل ُ.)غنيمُبال(ُأوُاألقاويلُاهلادفةُلتمريرُخمططاتُخبيثةُأبنُُي 
ثرُعلىُشيُمنُهذاُالقبيل،ُنعواجلديرُّبلذكرُأنهُمنُخاللُدراسةُالسجالتُاملعاصرةُلفرتةُالسلطانُسليمانُالقانوينُملُ

ُكانتُتقومُأبداءُشعائرهاُدونُخوفُمنُأحد،ُحىتُأنُالدولةُوضعتُفرقُ ُكاملةُخلدمةُبلُةجدُأنُمجيعُالطوائف عسكرية
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علىُهذهُاحلالة،ُوماُجاءُيفُاحلجةُالواردةُيفُُأثرالزوارُلألماكنُالدينيةُمنُمجيعُالطوائف،ُوأنُبناءُسورُالقدسُملُيكنُلهُأيُ
ُ{ُبينةُقاطعةُعلىُاستمرارُأداءُالطقوسُخارجُاسوارُالقدسُحبضورُالعساكرُالعثمانيةُالراعيةُهلاُوالناظمةُألدائها.28}ُسجل

ُكانتَُتارسُشعائرهاُ ُتنفيذُمرسومُمنُالسلطانُسليمانُالقانوين،ُتفيدُأنُالطوائفُاليهودية فقدُوردتُحجةُفحواها
خارجُاألسوار،ُويفُمعرضُتفنيدُماُجاءُيفُاألمرُالسلطاينُتبنّيُأنُالسببُيفُصدورُهذاُاملرسومُمنعُأهلُالقر ُاليتَُتارسُفيهاُ

ُالنيبُمشوئ ُاليهودُالطقوسُمثلُقرية ُوكذلكُالتوقفُعنُمنعُبعضُالزوار ُعلىُالزوارُيفُالدخولُواخلروج، ُالرسوم يلُمنُأخذ
القادمنيُمنُمصرُدخولُالقدسُبدعو ُأهنمُجاؤواُمنُبلدُالطاعون،ُيفُضوءُذلكُجاءُاألمرُالسلطاينُطالباُمنُاحلاكمُيفُ

وفقُالقانونُالعثماين.ُولعلكُعزيزيُالقارئُتالحظُأنُالقدسُوالقاضيُرفعُهذهُاملمارساتُوالسماحُلليهودُمبمارسةُطقوسهمُ
ُمنُداخلها،ُوهذاُاالستنتاجُخيالفَُتاماُماُجاءتُبهُالدراساتُاليتُتذهبُأنُاألمنُخارجُ أداءُالطقوسُيفُخارجُاملدينةُأيسر 

ُيتضحُلناُمجيعاُبشكلُغريُقابلُللتأويلُماُجاءُبهُأمرُالسلطا ُكانُمفقوداُّبملرة،ُوهكذا نُسليمانُالقانوين،ُعربُوثيقةُاملدينة
ُ.7ُرمسيةُمقيدةُيفُسجالتُالقدس

حىتُلوُذهبناُيفُتبينُوجهةُالنرظرُاملاديةُللسلطانُفكانُاالجدرُبهُأنُحيرصُعلىُاستمرارُهذهُالطقوسُيفُهذهُاألماكنُ
ورُأنُيقطعُدخلُماُخلزينتهُلسببُألنُرسومُالزوارُتعودُإىلُخزينةُالسلطانُشخصيا،ُفهلُيعقلُمنُسلطانُهبذاُالقوةُواحلض

ُاهلزائمُّبجليوشُالعرمرمُيفُموهاكسُوغريهاُالُيستطيعُ ُالسلطانُالذيُجابُأرضُأوروّبُشرقاُوغرّب،ُملحقا بسيطُجدا،ُهذا
ُتُحصرهامحايةُعقرُدارهُعندماُيتعلقُاألمرُحبراسةُقلةُقليلةُمنُالزوارُمهددةُمنُفئةُرمباُالُتتجاوزُعددُاصابعُاليدُإذاُماُحاول

ُ.(2002؛ُايناجليك1998ُ:209ُشومربُُُ؛95-86:ُم1988هـ/148إبراهيمُبك;ُُ،)حليم
ُالسجل ُيعززُذلكُماُوردُأيضاُيفُحجةُاثنيةُوردتُهيُاألخر ُيفُهذا واليتُتفيدُأبنُمجاعةُمنُنسوةُُ{28}ُوما

ُكانُحائطُالرباقُوهوُحائطُُ:لنسأُنحنملسجدُاألقصىُبناِظرِيـَه ّن،ُُواليهودُصعدنُعلىُسطحُاملدرسةُاملنجكيةُفكشفنُا إذا
ُفماُالداعيُللمخاطرةُيفُركوبُأسطحُالبيوتُواملدارسُهلذاُاألمر!!!.ُ،املسجدُاألقصىُالغريبُمتاحاُللزايرةُوالتمسح

ُ ُش ُ)س ُيف 28ُورد ُص: ُح332، ،1)ُُ 28ُُبتاريخ ُالثانية 961ُمجاد  ُوفق ُاحلرمني31/5/1554ُهـ ُانظر ُأبن م
ُالشريفُالشريفني ُاخلاص ُأمني ُاليهودُووكيل ُجزية ُقبض ُالقدس ُ)ُيف 89ُعن ُخانه. )ُ ُةجد ُالوثيقة ُهذه ُاليهودُيف ُخراج أن

ُكبريُمنُهذاُاملالُألهلُالقدسُمنُالعلماءأيُ،ُيفُسياقُاألموالُالسلطانيةوالنصار ُيدخلُ ُكانُحيولُقسم ُواجملاورين.ُأنه
ويفُإطارُوضعُالتقاريرُالعامةُللمالُالسلطاينُيتمُضبطُاملصاريفُاليتُحصلتُأثناءُعمليةُمجعُرسومُاملقاطعاتُاجلاريةُ
يفُاألموالُالسلطانيةُبناءُعلىُتوجيهاتُالدفرتُدار،ُومنُذلكُماُوردُيفُالتقريرُالتااُالذيُأفادُأنُمدةُمجعُاملالُخاللُهذهُ

22ُُكانتُالسنةُُ ُكانُُمموعُمصروفها ُحاصلُسكن10ُُيوم ُوأجرة ُوشراب، ُعليقُللخيلُوطعام ُمنها ُكلُيوم ُفضية قطعة
ُ.8قطعة30ُقطعة،ُأجرةُمراسالتُوختم50ُُقطعة،ُورسمُسجالتُوحجج10ُُالكاتبُ

ُكانتُحاضرةُوالُ يوجدُانقطاعُأليُصنفُأماُخبصوصُاألسواقُيفُالقدسُوأحوالُالتجارةُهباُفنجدُأنُاملوادُالتجارية
ُكتهربُاللحامنيُمنُالذبحُيفُمسلخُالسلطان،ُرغمُالتشديدُ معُمراعاةُأنُبعضُالتشويشاتُكانتَُتدث،ُننوهُإىلُبعضُمنها،
ُكانُيفضلُالذبحُيفُداره،ُفقدُمتُضبطُالبعضُليسُذلكُفسحبُ والتأكيدُالرمسيُواملناداةُيفُاالسواقُإالُأنُبعضُمنُالتجار

ُكانُيذبحُوي صعبا،ُفضالُعنُتعذرُمراقبتهُمنُقبلُصاحبُُابيعُيفُالبيت،ُوهذاُُيعلُالتزامهُّبألسعارُواملكاييلُواملوازينُأمرًُبل
ُعندهمُ ُاللحم ُمنُقلة ُاألمرُشكو ُاليهود ُاليتُتتعلقُهبذا ُومنُالقضااي ُاألمور، ُهذه ُعلىُمراقبة ُالذيُينصبُعمله احلسبة،

                                                           
7 .244،ُص5،ُح48سجلُُ-ُُ  

8 424،ُص3؛ُح369،ُص3،ُح353،ُص1،ُح294،ُص1؛ُح21،ُص2ح،28ُسجلُالقدسُُ-ُُ  



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

162 

ُكلُيوم،ُ وأنُيتمُيفُاملسلخ،ُوبعدُأنُاطلعُالقاضيُعلىُالقضيةُقررُتطبيقُاألمرُالشريفُهبذاُطالبنيُأبنُيكونُالذبحُعندهمُيف
ُ.9اخلصوصُأبنُيسمحُهلمُيفُالذبحُيومُاالثننيُواخلميسُمنُكلُاسبوع

ُيفُاألسواقُال ُكانتُموجودة ُالبيع،ُحيثُُومنُاملؤسفُأنُبعضُاملخالفاتُالتجارية ُالتالعبُيفُامليزانُوسعر سيما
ُكبريةُمنُجتارُالبضائعُمنُاحلبوبُوالفواكهُواألقمشة،ُوبدورهُالقاضيُعمدُإىلُاصدرُحكمُبتأديبهم؛ُلردعُضبطُاحمل تسبُعددا

ُ.10غريهمُعنُهذهُالفعلةُالشنيعةُيفُاألسواق
بُسيماُنقدُالفلوسُالنحاسية،ُويبدُأنُتشويشاُأصاُومنُاةجراءاتُالناظمةُيفُالسوقُضبطُالعملةُوالنقدُاملستعملُال

املعامالتُالتجاريةُيفُضوءُانتشارُالكثريُمنُالفلوسُاملزيفة،ُماُدفعُاةدارةُيفُالقدسُإىلُإصدارُأمرُحيددُالفئةُالنقديةُاملسموحُ
هباُمعُتبيانُالساقطُمنها،ُوالتنبيهُبضرورةُعدمُالتعاملُّبلفلوسُالقدمية،ُوعلىُالرغمُمنُهذاُالتنبيهُوإشهارُالنداءُإالُأنُبعضاُ

ُكانُيتعاملُهباُومنهمُإبراهيمُاليهوديمنُالتج  .11ار
ُ

 الستنتاجات
ُ:هذاُاملوضوعُوماُرافقهُمنُمعلوماتُمهمةُيرظهرُبعضُاالستنتاجات،ُومنهاُعرضبعدُ

كانُالسلطانُالعثماينُحريًصاُعلىُتوفريُاألمنُواألمانُلليهودُعندُممارسةُطقوسهمُالدينية،ُالُسيماُعندُزايرةُاملقامات،ُُ (1
وئيل.ُإذُعندماُمنعُانظرُالوقفُالشيخُأثريُالدينُالقباقيبُاليهودُمنُزايرته،ُتدخلُالسلطانُوأصدرُامرًاُخمالًفاُكمقامُسيدانُمش

 لقرارُالناظر،ُولصاحلُطائفةُاليهود.ُ
 ُل.اهتمُأبيُحاملُتكنُيفُأدبيُّيفُهذهُالدراسةُعدمُوجودُذكرُأليُعالقةُلليهودُحبائطُالرباق؛ُماُيعينُأنُعالقتهمُبهُُكدأت (2
ُكالتعاملُمعُالعمالتُاملمنوعة،ُوالتالعبُيفُالبيعُوامليزان،ُوإخفاءُ (3 كانُاليهودُميارسونُخمالفاتُلقواننيُالدولةُيفُالسوق،

إضافةُإىلُالتجاوزُعلىُالدولةُوقوانينهاُفيماُيتعلقُّبملسجدُاألقصىُاملباركُُاملمتلكاتُهترًّبُمنُالضرائبُوااللتزاماتُجتاهُالدولة.
ُكانُُيربُالقاضيُعلىُإصدارُقراراتُاالعتقالُوالضبطُوإصدارُأبنُتقومُ نسوةُاليهودُّبلصعودُعلىُسطحُاملدرسةُاملنجكية.ُمما

 األحكامُحبقُاملخالفني.ُ
كانتُحمكمةُالقدسُالشرعيةُمشرعةُاألبوابُأمامُاليهودُملعاجلةُقضاايهمُاملختلفة،ُخباصةُاملعامالتُاملاليةُاليوميةُبنيُاليهودُ (4

ُأنفسهم ُاملتعلقة ُاحلجج ُمن ُعدد ُفورد ُومسلمني. ُنصار  ُمن ُاألخر ؛ ُاملقدسية ُوالطوائف ُالشرائح ُوبني ُوبينهم ّبلكفاالتُ،
 ألغراضُخمتلفة،ُوإقراراتُقبضُاملبالغُاملاليةُوغريُذلكُمنُالتعامالت.

5) ُ ُاملتعلقة ُالقضااي ُيف ُخيتلفون ُعندما ُلليهود ُاملالذ ُالشرعية ُالقدس ُحمكمة ُكانت ُاألكما ُوالطالقُبشئون ُكالزواج سرة،
 واملرياث...ُاخل.ُ

ُكالصابون،ُواخليل،ُواجلاموس،ُ (6 ُكانواُيتاجرونُمبختلفُالسلع، خبصوصُالتعامالتُاملالية،ُمنُبيعُوشراء،ُيالحظُأنُاليهود
 والغنم،ُوالشمع،ُوالصياغة،ُوالعنب،ُوالسكر،ُوالقهوة...ُاخل.

ُالسوق (7 ُيف ُواضح ُحراك ُ)اليهودايت( ُاليهود ُلنساء ُيفُوكان ُوالشهادة ُوالشراء ُالبيع ُحيث ُمن ُاالجتماعية، ُاحلياة ُويف ،
 احملكمة...ُاخل.

                                                           
9 .257ُ،ُص8ح-5؛ُح423،ُص5؛ُح2ُ،352؛ُح260،ُص2ح،28ُسجلُالقدسُُ-ُُ  

10 .257ُ،ُص8ح-5؛ُح423،ُص5؛ُح366،ُص4؛ُح2ُ،352ح،28ُسجلُالقدسُُ-ُُ  
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ُكانتَُتتويُُمموعةُوقفيات،ُمنها (8 ولهُُ جامعُعمرُبنُاخلطابُمنارةوقفُ ُ:بشأنُحارةُاليهود،ُيتبنّيُمنُاحلججُأعالهُأهنا
جاٍرُيفُُالتكيةُ)خاصكيُسلطان( ،ُو جبُماءُيفُوقفُجارٍُيفُُ،ُو فرن واملسجدُاألقصىُالصخرةُيُّيفُوقف،ُو محامُانظر

 ُُوقفُاملسجدُاألقصىُاملبارك .ُُ
ُكانتُحارةُاليهودُتشهدُحراًكاُمنُحيثُبيعُالبيوتُوشرائها،ُبنيُاليهودُأنفسهمُوبنيُاليهودُواملسلمني،ُووردُيفُأكثرُ (9 كما

 تُبنيُالورثةُأوُبنيُاملشرتين.ُمنُحجةُقسمةُالبيُو
 

 اخلامتة
ُتناقشُ ُاليت ُاملسبوقة، ُوغري ُاألوىل، ُهي ُوإمنا ُالقدس، ُيف ُاليهود ُألحوال ُتتطرق ُاليت ُاألوىل ُالدراسة ُهي ُهذه ليست

ُكانُعد1554هـ/2-961ّبلتفصيلُأوضاعُاليهودُيفُالقدسُعامُ إذُُ(ُنفرُيفُأحسنُتقدير،600همُالُيتجاوزُ)دم،ُعندما
أوضاعُاليهودُيفُالقدسُوغريهاُمنُاملدنُالفلسطينيةُيفُُتعملُعلىُتتبعمقدمةُلدراساتُأخر ُالدراسةُحىتُتكونُُجاءتُهذه

ُفلسطني ُالعثمانية ُالدولة ُاليتُحكمتُفيها ُمنُالقرونُاألربعة ُوغريه ُسعيُهذهُُالقرنُالسادسُعشر ُالوصولُإىلُحقيقة بغية
 .اجلماعاتُللسيطرةُعلىُالقدسُالشريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ
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