אמנון כהן

יד יצ
חק

בן
־צ
בי

151

נ י ס ן ת ש ע "ד

מה ליהודי במערכת
הגילדות של ירושלים
העות'מאנית?

מה ליהודי במערכת הגילדות של ירושלים העות'מאנית?
בשער המאמר:
משחר ימי הבריאה נהגו בני האדם ,שלא כשאר היצורים בעולמנו ,לא רק לפעול ,אלא אף לדאוג
מוכרי קפהֵ ,פרות
וירקות ועוברי אורח להנצחת מפעלותיהם .בראשית היו אלה ציורים בפחם או מעשי חריטה על קירותיהן של המערות
בצומת הרחובות
שבהן התגוררו ,ובשנים מאוחרות יותר החלו מנציחים את מעשיהם על לוחות חומר ,מצבות אבן,
הגיא ובית הבד
פפירוסים וכמובן על נייר .תיאורי העבר ,כפי שהגיעו לידינו בדורות מאוחרים ,עסקו בדרך כלל
ליד שער שכם,
איור מתוך הספר
'פלשתינה הציורית' בקרבות ,במלחמות ובכיבושים; גיבוריהם היו אצילים ,קציני צבא ושליטים למיניהם; ומהותם הייתה
בעריכת צ'רלס
ממוקדת במסגרות הרחבות והכלליות של שבט ,שושלת ,ארץ ומדינה .ככל שהתפתחו והשתכללו
וילסון ,ניו־יורק
התיאורים ,הם הזינו את מלאכתם של ההיסטוריונים ,שהתבססו בניתוחיהם את המציאות על מקורות
1883
רבים ומגוונים .אלה מהם שעסקו במזרח התיכון (שנים רבות לפני שנטבע מושג זה ,שמקורו בראייתה
של בריטניה את האימפריה רחבת הידיים שלה) ,ובתוך המסגרת הרחבה הזאת בארץ־ישראל (שגם
שמה וכינוייה עברו גלגולים שונים) ,שאבו את ידיעותיהם ממגוון רחב של מקורות :דו"חות של
נציגים דיפלומטיים או קונסולריים ,תיאורים של בני המקום ובשפת המקום ,רשמים של תיירים ועולי
רגל בני דתות שונות ,ממצאים ארכאולוגיים אותנטיים או משוחזרים ,מפות ותיאורים גרפיים של
מבנים ודרכים ועוד ועוד.
המקורות השונים לא שיקפו בשלמות את תולדות הארץ בכל התקופות .ככל שבאו להעיד על
תקופות עתיקות היה מקומם של מקורות אלה בעיקר בשדה הארכאולוגיה או בתחום הספרות .לימים,
מששלטו יוון ורומא בעולם העתיק ,נוספו על אלה תיאורים היסטוריים מסוגים שונים .ואילו לאחר
במנהל
שהשתלטו האימפריות המוסלמיות על מרחבי אזורנו ושילבו את ארצות המזרח התיכון ִ
ובכלכלה האימפריאליים ,נוספו לנו סוגים חדשים של מקורות — התכתבויות רשמיות ופרטיות
של בעלי תפקידים ושל סוחרים ,דו"חות של נציגי המעצמות ,רישומים של שופטים וזיכרונות של
מושלים ,וכמובן מסמכים מן הארכיונים של מדינות אלה.
מכל התיאורים והניתוחים שהצטברו בידינו ,ושסימנו עבורנו שלבים בהתפתחות האנושית
לדורותיה ,התקבלה אצלנו תמונה אמינה למדי של ההתרחשויות החשובות ושל מי שהתבלטו
ביצירתן ,בהישגים שהשיגו ולעתים גם בכישלונות שנחלו .בגישות המסורתיות הללו חסר היה,
במידה רבה ולעתים לחלוטין ,הממד האנושי הפשוט והאלמנטרי — האנשים והנשים שעליהם עברו
תהפוכות ההיסטוריה ,ושחיו ופעלו (או נמנעו מלפעול) בתוך המסגרות הגדולות שנזכרו לעיל .מי
היו בני האדם ,לאו דווקא המלך והשליט ועושי דברם הישירים או העקיפים ,אלא התושבים הרגילים
בחייהם השגרתיים והיום־יומיים? הדברים אמורים בכל פרשה היסטורית ברחבי העולם ולאורך
ההיסטוריה ,ובכלל זה בתחום עיסוקי המקצועי ,בהיסטוריה של ארץ־ישראל בתקופה העות'מאנית.
זה שנים לא מעטות אני מנסה למלא את החסר הזה באמצעות קריאה ולימוד מדוקדק של מסמכי
הארכיון של בית הדין המוסלמי של ירושלים ִ(סג'ל) ,שנותרו בעינם וכמעט לא הגיעו לידיעתם של
חוקרים ,קל וחומר להכרתו של הציבור הרחב .ארכיון זה — כמוהו כאחיו בערים מרכזיות אחרות
קתדרה
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בניין ה'גילדהול'
ב'סיטי' של לונדון
()2013

באימפריה רבת השנים הזאת — היה סגור בפני החוקרים במשך דורות רבים .מתוך ים החומר החשוב
המצוי שם עולים עניינים שונים שיש בהם כדי להשלים את הלקונה שהזכרתי לעיל ולהציג את תמונת
החיים של כל שכבות האוכלוסייה בכל ימות השנה ובכל קצווי הארץ .אחד הנושאים המרכזיים הללו
הוא המבנה ומסגרות הפעילות של כלכלת ירושלים העות'מאנית במשך  400שנים ,מן המאה השש־
עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה בראשית המאה העשרים .כלכלה זו הייתה מאורגנת בגילדות
(במקורִ :חרפה ,ריבויִ :חרף; וכן :טאיפה ,ריבויַ :טוַ איף) .אנו מכירים את הגילדות מזירות שונות
באירופה הנוצרית (החל מ'גילדהול' [אולם הגילדות ב'סיטי' של לונדון] ,דרך מוזאון הגילדות בפראג
ועד ציוריו של פיטר ברויגל האב) ,אך לא היה ידוע על מציאותן בירושלים המוסלמית .הארכיון
דלעיל (וכמותו כמובן הדומים לו בערים עות'מאניות אחרות) ,מאפשר לנו להכיר את התופעה הזאת
כאחד מעמודי התווך של החברה המקומית בתקופה הנדונה1.
1

 .A. Cohen, The Guilds of Ottoman Jerusalem, Leiden 2001מחקר הגילדות באימפריה העות'מאנית קיבל תנופה
בעשור האחרון .ראוS. Faroqhi (ed.), Making a Living in the Ottoman Lands, 1480–1820, Istanbul 1995; idem, :
‘Between Conflict and Accommodation: Guildsmen in Bursa and Istanbul during the 18th Century’, S.R.
Epstein et al. (eds.), Guilds, Economy and Society, I, Sevilla 1998, pp. 143–152; idem, ‘Guildsmen Complain
to the Sultan: Artisans’ Disputes and the Ottoman Administration in the Eighteenth Century’, H.T. Karateke
;& M. Reinkowski (eds.), Legitimizing the Order: Ottoman Rhetoric of State Power, Leiden 2005, pp. 177–193
idem, ‘Guildsmen and Handicraft Producers’, idem (ed.), The Cambridge History of Turkey, III: The Later
Ottoman Period, 1603–1839, Cambridge 2006, pp. 336–355; idem, Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople
under the Ottomans, London 2009; idem, ‘Subjects to the Sultan’s Approval: Seventeenth-and EighteenthCentury Artisans Negotiating Guild Agreements in Istanbul’, Ch. Woodhead (ed.), The Ottoman World,
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מערכת הגילדות
בירושלים העות'מאנית פעלו כשבעים גילדות .אמנם מספרן היה קטן מזה של הגילדות בקהיר ()260
או באיסתנבול (יותר מאלף) ,אך היה הבדל גדול בהיקף האוכלוסייה של ערים אלה :ב־ 350השנים
הראשונות של השלטון העות'מאני בירושלים ,גם בשיאן הדמוגרפי ,היו בירושלים פחות מעשירית
תושבים משהיו בקהיר ,ואילו בבירת האימפריה חיו כחצי מיליון תושבים ,כפלים מאשר בכל ארץ־
ישראל.
הגילדות של ירושלים ארגנו הספקת שירותים לכל תושבי העיר ,ואפשר לחלקן לארבע קבוצות.
קבוצה אחת היו הגילדות שהיו אחראיות להספקת מזון ומשקה בכל ימות השנה .רוב הגילדות הללו
התקיימו ופעלו בעיר עוד בטרם באו העות'מאנים לשם ,לפחות מן התקופה הממלוכית ,והבולטות
שבהן היו הקצבים (קצאב ,לחאם) והשוחטים ,שהיו קשורים אליהם (ד'באח ,סלאח') ,האופים (ח'באז)
(חלוַ אני) .אך היו גם גילדות
(מעצראני) ויצרני ממתקי החלווה ַ
והטוחנים (טחאן) ,מפיקי השמן ַ
חדשות ,שנוספו במרוצת שנות השלטון העות'מאני .גילדה חדשה כזאת הייתה גילדת מוכרי הקפה
(קהוהג'י) ,שהוקמה רק במחצית השנייה של המאה השש־עשרה ,לאחר שבסוף שנות החמישים הגיע
המשקה החדש לירושלים ונפתחו בעיר בתי הקפה הראשונים2.
קבוצה אחרת של גילדות היו אלו שבימינו היינו כוללים אותן בקטגוריה של מתן שירותים
עירוניים .בירושלים ,שלא נתברכה במקורות מים רבים ,עסקו בתחום זה גילדות מחלקי מים (סקאא)
למוַ את) ,חופרי
(מגַ ִסלו ַא ְ
ומפעילי בתי מרחץ (חמאמי) .גילדות אחרות בקבוצה זו היו רוחצי מתים ֻ
אלמוְ תא) ,מפני אשפה (גִ 'באלי) ,מדריכי תיירים (דליל) ,קוסמטיקאיות
קברים (חפאר) וקברנים (חמאלו ַ
(ביטרי).
משטה) ,רופאים (טביב ,ג'ראח) ווטרינרים ַּ
(מזַ יִ נהֻ ,מ ׁ ִ
ֻ
קבוצה נוספת הייתה גילדות של בעלי מקצועות יצרניים ,ואפשר לרכז את רובם בקבוצות משנה
על פי חומרי הגלם ששימשו אותם :טקסטיל ,עורות ,מתכות וגם חפצי בית .עם קבוצת המשנה
(חאאכַ ,חיאכ) ,צובעי בדים (צבאג ,קצאר) ,מדפיסי בדים
ִ
הראשונה נמנו סוחרי כותנה (קטאן) ,טווים
(בצמהג'י) — גילדה שכדוגמת מוכרי הקפה הופיעה רק בירושלים העות'מאנית ,ושראשיתה בקבוצת
נוצרים ארמנים במאה השמונה־עשרה — אורגי גלימות למיניהן (עבאויֻּ ,בשותי ,שעאר) ,חייטים
(ח'יאט) וסוחרי משי (קזאז ,עקאד).
בקבוצת המשנה השנייה היו הבורסקאים (דבאג) — שנחשבו לגילדה הגדולה ביותר והמרכזית
(בוַ אביג'י) ויצרני נאדות מים ִ(קראבי).
(אסכאפי) ,יצרני נעליים ַּ
ביחס לרוב האחרות — סנדלרים ִ
בקבוצת המשנה השלישית נמנו הצורפים (צאיג ,צאגה) — שנחשבו למקצוע החשוב ביותר
בירושלים — נפחים ומסגרים (חדאד) ,יצרני סכינים וחרבות למיניהם (סכאכיני ,סיופי) ,מעבדי נחושת

2

London & New York 2012, pp. 307–318; idem & G. Veinstein (eds.), Merchants in the Ottoman Realm, Leuven
2008; E. Yi, ‘Ottoman Guilds as a Setting for Ethno-Religious Conflict: The Case of the Silk-Thread Spinners
Guild in Istanbul’, International Review of Social History, 47, 3 (2002), pp. 407–419; idem, Guild Dynamics in
Seventeenth-Century Istanbul: Fluidity and Leverage, Leiden 2004
על הופעת הקפה ובתי הקפה בירושלים ועל התנגדותם של חוגים שונים למשקה החדש ,שנתמסד ושמכירתו הפומבית
הוסדרה על ידי חברי גילדה זו ,ראו :כהן (שם) ,עמ' .59‑50
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'בית קפה' באחת
מסמטאות העיר
העתיקה ,איור
מתוך הספר
'פלשתינה הציורית'
בעריכת צ'רלס
וילסון ,ניו־יורק
1883

ובדיל (נחאסֻ ,מ ַּביִ יד) .ובקבוצת המשנה הרביעית נכללו נגרים (נג'אר) ,יצרני כלי חרס (פאח'ורי,
ַפוַ אח'ירי) ובנאים (בנאא).
עוד קבוצה היו גילדות שעיסוקן במסחר .נמנו עמן חנוונים למיניהם (בקאל ,סמאן ,סוקי) ,ירקנים
(ח'דרי) ,מוכרי תבלינים (עטאר) ,סוחרי סבון (תאג'ר) ,שנסתייעו בפועלים בייצור הסבון (צבאן,
(מכארי ,קאטרג'י) ,כורכי ספרים
צאנע) ,סבלים (עתאל) ,משכירי בהמות משא ונהגי בהמות משא ֻ
אלכתב) ,כרוזים (דלאל ,מנאדי)3.
באאע ֻּ
אלכתבִ ,
(מגַ ִ'לד ֻּ
ומוכרי ספרים ֻ
3

על הגילדות השונות שנזכרו בפסקאות דלעיל ראו בפירוט רב בספרי (שם).
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שוק מוכרי הכותנה ברובע המוסלמי ,סמוך להר הבית ()2012
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מבנה ותפקוד
כל גילדה הייתה יחידה סגורה בפני עצמה ,בראשה עמד 'זקן' הגילדה 4,וכל חבריה היו כפופים לו.
תפקיד זה הוטל על מי שנחשב לדעת עמיתיו לסמכות המקצועית הגבוהה ביותר ,ולאחר שהמליצו
.
עליו לפני הקאדי של ירושלים הוא הוכרז בישיבת בית הדין כמי שיישא מעתה ואילך את התואר
הזה .המינוי לא היה מוגבל לתקופת זמן מסוימת ,וכל עוד מילא ה'זקן' את תפקידו לשביעות רצון
.
.
חברי הגילדה לא התערב הקאדי בפעולותיו .מנגד אם התלוננו חברי הגילדה לפני הקאדי כי ה'זקן'
אינו מתאים עוד לעמוד בראשם — בדרך כלל בגלל בריאות לקויה או זקנה ,אך לעתים בגלל פגמים
בתפקודו המקצועי או בהתנהגותו המוסרית — היה מסיר אותו ממשרתו וממנה אחר תחתיו.
עיקר תפקידו של 'זקן' הגילדה היה להסדיר את פעילותם המקצועית של חבריה .הוא דאג לקניית
חומרי הגלם עבורם ,לחלוקת החומרים ביניהם על פי מידת רמתם המקצועית ,לבדיקת תקינותם של
המוצרים שייצרו ולהקפדה על קביעת מחיריהם .היה עליו להתערב בסכסוכים בין חברים בגילדה
ולפתור אותם ,ולעתים פנו אליו וביקשו את חוות דעתו בסכסוכים בין חברי גילדות שונות .כאשר
ביקשו אנשים מבחוץ להצטרף לגילדה ,אם משום שסיימו תקופת חונכות ממושכת אצל אחד מחבריה
ואם מסיבות אחרות ,היה העומד בראשה בוחן את המועמד ,מחליט בהתאם לתוצאות הבחינה ,ומאשר
את צירופו של המועמד כחבר שווה זכויות וחובות.
אלסוִ יַ ה) לנגזרותיה מופיעה דרך קבע בהוראותיו הפנימיות של 'זקן' הגילדה,
המילה 'שוויון' (עלא ַ
ובפרות.
וההדגשה הזאת ביטאה עקרון יסוד בניהול ובתפקוד של מערכת הגילדות — שוויון בנטל ּ ֵ
עם זאת סביר להניח — ויש בידינו ראיות המאששות זאת — שבפועל היו חברי גילדה מרכזיים יותר
מאחרים ,ושהם זכו לעדיפות למשל בחלוקת חומרי הגלם או בקביעת מחיר המוצרים שייצרו או
השירותים שסיפקו .אולם סטיות אלו מן העיקרון הכללי נתפסו כהתאמות מכורח המציאות החברתית
והכלכלית ,ומן הסתם גם בהתחשב בכישורים אישיים ,ולא הייתה בהן משום פגיעה בהנחות היסוד
ובפעילותה של המערכת כולה.
החברות בגילדה לא הייתה מוגבלת על פי קריטריונים דתיים ולעתים אף לא על פי קריטריונים
מגדריים .מטבע הדברים במדינה מוסלמית ובעיר שרוב תושביה הם מוסלמים ,היו גם רוב חברי
מערכת הגילדות מוסלמים ,וכאשר למדו את רזי המקצוע בתוך המשפחה ,התבטאה ההמשכיות של
הידע ושל החברות במסגרת המקצועית לא רק בשיוך המשפחתי אלא גם בשיוך העדתי .ההטרוגניות
של אוכלוסיית ירושלים ,שכללה מיעוט יהודי ומיעוט נוצרי ,השתקפה גם בתוך הגילדות ,והואיל
והיהודים היו המיעוט הדתי הגדול ביותר ,ניכרה נוכחותם בגילדות שונות לאורך  400שנות השלטון
העות'מאני שם .יתרה מזו ,לעומת התפיסה העקרונית של ההבדל והייחוד של היהודים מן הרוב
המוסלמי ,תפיסה שהתבטאה בהקפדה על מסגרות דתיות וחברתיות נפרדות (בתי כנסת ובתי קברות
נפרדים ,מערכת חינוך עצמאית ,מגבלות בלבוש ובהיעדר לבוש בבית המרחץ ועוד ועוד) 5,לא נתייחדו
ליהודים מסגרות כלכליות נפרדות ,אלא הם נתפסו כחברים שווי זכויות וחובות בגילדות הרגילות.
4
5

במקור' :שיח'' ,תואר שאינו מעיד על גיל מופלג ,אלא על מומחיות במקצועו ומרכזיות תפקודו.
חומר רב על כך ראו :א' כהן ,יהודים בשלטון האסלאם :קהילת ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית ,ירושלים תשמ"ב.
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יהודים במערכת הגילדות
קצבים
כפועל יוצא מן הסובלנות הדתית העקרונית באימפריה העות'מאנית ,שאפשרה ליהודים לנהוג על פי
מצוות דתם ,היו מקצועות שמטבעם התחייב שיהודים יעסקו בהם .מראשית התקופה העות'מאנית,
.
במאה השש־עשרה ,הייתה הספקת בשר לירושלים אחת המטלות הראשיות של ראשי השלטון והקאדי
בתוכם .היהודים ,שהקפידו מאוד על נוהלי השחיטה והטיפול בבשר בטרם הגיע לצרכנים ,נמנו —
כשאר תושבי ירושלים — עם מי שגילדת הקצבים הייתה אמורה לספק את צורכיהם כסדרם .לשם כך
.
('אסראילי' ,כלומר ישראלי ,היה
היה על הקאדי לאשר את כשירותם המקצועית של שוחטים יהודים ִ
הביטוי הארכאי ששימש בהקשר זה ,ובו בלבד) וכמובן את התאמתם של קצבים יהודים (כאן ,כבכל
שאר הקטגוריות שייזכרו להלן ,נקט לבלר בית הדין את הביטוי 'יהודי') למסגרת הכללית .לכן היו
דרך קבע חברים יהודים בגילדת הקצבים ומוכרי הבשר.
ההסדר הליברלי הזה סיפק פתרון מצוין לצורכיהם הדתיים של היהודים ,אך יצר בעיה בלתי צפויה
לאחרים .הבשר מן השחיטה היהודית נחשב בעיני הצרכנים הלא־יהודים עדיף מבחינה בריאותית־
היגיינית מזה שסיפקו שאר הקצבים ,ומחירו הגבוה מעט מזה של הבשר שמכרו הקצבים האחרים,
בגלל היטל פנימי שגבתה הקהילה על מוצר זה ,לא הרתיע צרכנים פוטנציאליים .כך נוצרה תחרות
קשה עם הקצבים המוסלמים ,שהיו רוב חברי הגילדה .משנכשלו הניסיונות להטיל דופי בשחיטה
.
היהודית כפגומה מבחינת האסלאם ,מצא הקאדי דרך אחרת להשביע את רצון הקצבים המוסלמים:
הוא הגביל את השחיטה היהודית לימים מסוימים בשבוע (ראו להלן ,תעודות  .)3 ,2בהיעדר אמצעי
קירור כדי לשמור על טריותו של הבשר ,יצרה ההגבלה על שחיטה ומכירה של בשר יהודי לימי שני
.
והרעה את תנאי התחרות מבחינת החברים היהודים בגילדה .הקאדים סיכלו
וחמישי ,חסם חלקי ֵ
ניסיונות לעקוף חסם זה ,וההגבלה אושררה ונאכפה ללא יוצא מן הכלל .יתרה מזו ,לקראת חודש
.
.
הרמדאן ,שבו גדלה תמיד צריכת הבשר של המוני המוסלמים ועלה מחירו ,נאלצו לעתים הקאדים
לצמצם עוד את ההיצע הפוטנציאלי של בשר מצד קצבים יהודים ,ולכן בתקופת הביקוש הגבוה
הוגבלה השחיטה היהודית ליום אחד בשבוע .אך מכל מקום מעולם לא הוטל דופי בעצם חברותם
הסדירה של הקצבים היהודים בגילדה המקצועית הכללית6.

6

א' כהן ,א' סימון־פיקאלי וע' סלאמה ,יהודים בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העות'מאנית :המאה השש־עשרה ,ירושלים תשנ"ג ,עמ'  ;257‑242א' כהן וא' בן־שמעון־פיקאלי ,יהודים בבית המשפט
המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית :המאה השבע־עשרה ,ירושלים תש"ע ,עמ' ;193‑187
א' כהן ,א' סימון־פיקאלי וע' סלאמה ,יהודים בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העות'מאנית :המאה השמונה־עשרה ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'  ;353‑350א' כהן ,א' סימון־פקיאלי וא' ג'יניאו ,יהודים
בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית :המאה התשע־עשרה ,ירושלים תשס"ג,
עמ' .207‑206
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אופים וטוחנים
גם אפיית לחם הייתה בבחינת שירות חיוני לתושבי ירושלים ,ובימים כתיקונם סיפק להם הלחם
את עיקר הקלוריות .כדי לעודד צריכת לחם בכל שכבות האוכלוסייה פטרו הרשויות את ייבוא
התבואות לעיר מכל מס ,ותקנה זו נכללה בקאנון נאמה (קובץ התקנות) של ירושלים .קביעתו של
ההיסטוריון פרדיננד ברודל שהלחם היה 'המזון הזול ביותר ביחס לערכו הקלורי' ,שנאמרה בהקשר
של אירופה בראשית העת החדשה ,הייתה נכונה גם לירושלים ,ומכאן החשיבות המיוחדת של ייבוא
חיטה ושעורה לעיר7.
התבואה הובאה לירושלים על ידי איכרים שגידלו אותה בכפרים ברחבי ארץ־ישראל ,אך מקור
חשוב לא פחות היו יבואני התבואה ,שנקראו חדאר .בקרב האיכרים מגדלי התבואה לא היו יהודים,
אך מראשית המאה השש־עשרה בלט חלקם של היהודים בין יבואני התבואה .היהודים ,כשאר חברי
הגילדה ,היו פטורים ממס על ייבוא מרכולתם ,וכאשר לא נשמרה תקנה כללית זו ,הם לא חששו
לפנות אל השער העליון באיסתנבול ואכן קיבלו ִפרמאן (צו סולטאני) שהדגיש את החובה להקפיד
שלא לגבות מהם כל מס על היבוא הזה.

שוק התבואה של
ירושלים ליד שער
שכם בראשית
המאה העשרים
(אוסף התצלומים של
המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס,
וושינגטון)

7

F. Braudel, Civilization and Capitalism, 15th–18th Century, I, New York 1981, p. 133
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פעילותם של יהודים בתחום הכנת הלחם ואספקתו ניכרה גם בתוך העיר .לעתים הם חכרו מאפייה
או טחנת קמח והפעילו אותן באופן שוטף כחברים בגילדת הטוחנים או בגילדת האופים .שלא
כנאמר לעיל באשר להספקת הבשר ,בימים כתיקונם לא הייתה ליהודים שום הגבלה דתית על צריכת
לחם שהוכן על ידי מוסלמים או נוצרים ,אך קיומה של מאפייה בתוך השכונה היהודית ודאי נועד
להבטיח להם ,כלכל תושבי ירושלים ,הספקת לחם סדירה .הדברים נכונים בוודאי בתקופת חג
הפסח — על פי 'מנהג קדום' ,כנזכר באחד הפרמאנים שפורסמו בבירה ,הייתה הקהילה היהודית
בירושלים חוכרת שתי טחנות קמח בשכונתה ,להבטיח הספקת קמח לצורך אפיית המצות ,ואילו ראש
הגילדה הלא־יהודי הזהיר את חבריה כי עליהם להימנע ממכירת קמח ליהודים ,אלא אם כן מקורו
בטחנות אלה8.

צורפים
אחד המקצועות היצרניים ששיעורם של בעלי המלאכה היהודים מתוך כלל העוסקים בו היה מרשים
היה מקצוע הצורפות .מתברר שלא רק בתימן הרחוקה או במרוקו (שלא הייתה חלק מהאימפריה
העות'מאנית) הצטיינו יהודים במלאכת הצורפות ,אלא גם בירושלים .הממונה על ענייני הכלכלה
(המ ִ
ֻ
חתסב) 9בירושלים פיקח כמובן על כל הגילדות ,אך היו גילדות שבשל הערך הרב של מוצריהן
חייבו הקפדת יתר על רמת הביצוע ועל ארגון הגילדה וקביעת מחירי מוצריה ,ואחת מאלה הייתה
גילדת הצורפים .היא נמנתה עם הגילדות המרכזיות במערכת הכלכלית ,ומקצועם של חבריה כונה
בפרמאן משנת ' 1785המקצוע החשוב ביותר בה [בירושלים]' 10.מראשית המאה השש־עשרה נהגו
חברי הגילדה לא רק למכור את מוצריהם בשווקי ירושלים ,אלא אף לבצע עבודות ועסקאות מכירה
בבתי הלקוחות השונים .הדבר הקשה את הפיקוח ,ולכן נדרשו הצורפים לרכז את כל פעילותם
המקצועית במקום מרכזי אחד ,בשוק הצורפים ,ובדרך זו קיוו הרשויות להבטיח את פעילותה התקינה
של הגילדה .משפע המקורות שמעמיד הסג'ל לרשותנו בתחום הצורפות עולה כי מדי פעם הפנה
.
הקאדי דרישה מפורשת אל חברים בגילדה להקפיד על תקינות פעילותם ,ובין שמות הצורפים
שאליהם פנה היו שמות של יהודים רבים.
הפעילות השוטפת של הצורפים התקיימה בכל ימות השנה ,אך בתקופת האביב ,בין חג הפסח לחג
השבועות ,שבה גדל מאוד מספר עולי הרגל היהודים והנוצרים לירושלים ,גברה הדרישה למוצריהם,
מפני שעולי הרגל נהגו לקנות מזכרות ותכשיטים מכסף ומזהב מן הייצור המקומי .לכן גבו השלטונות
מהגילדה מס מיוחד שנקרא מס העונה (של העלייה לרגל) או מס חג השבועות .אמנם היו בגילדה
חברים מוסלמים ,אך בשל חלקם הגדול של היהודים והנוצרים בה ,הוטל המס המיוחד עליהם,
בשיעורים קבועים :בשליש מן המס על ההכנסות הצפויות חויבו החברים הנוצרים ,ואילו החברים
היהודים חויבו לשלם שני שלישים מן המס .לא הייתה בכך אפליה לרעה ,אלא הערכה תקציבית
 8כהן (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;203‑202הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .36 ,31
‘Hisba’, EI2, III, pp. 489–490 9
 10כהן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .100
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שהתבססה על מספרם הגדול של היהודים בגילדה ועל ההכנסה היחסית הגדולה שלהם; ההערכה
כנראה הייתה סבירה ,ולא תועדו מחאות או תלונות עליה לפני רשויות החוק והממשל.
מספרם של הצורפים היהודים הגיע לשיא במאה השש־עשרה ,ולאחר מכן גדל חלקם של הצורפים
הנוצרים לעומת עמיתיהם היהודים ,שמספרם הצטמצם והלך .אולם חלוקת המס המיוחד שקבעו
הרשויות במאה השש־עשרה נותרה בעינה ,משום שנבעה לא רק ממספר הצורפים ,אלא גם מאיכות
מוצריהם .על רמתם המקצועית הגבוהה של הצורפים היהודים בהשוואה לבעלי מקצוע אחרים מעידה
.
העובדה שהקאדי הסכים לעתים למנות יהודי לראש הגילדה .למשל בשנת  1592המליצו החברים
.
בגילדה לפני הקאדי של ירושלים למנות ל'זקן' הגילדה את היהודי אריה בן יהושע .מינוי זה נעשה
על רקע תלונות על תפקודו הלקוי של ראש הגילדה הקודם ,שהיה מוסלמי .לאחר חקירה ובדיקה
.
קיבל הקאדי את המלצתם ,פיטר את
המוסלמי שכשל בתפקידו ,ומינה
תחתיו יהודי לראש גילדת הצורפים
(ראו להלן ,תעודה  .)4אמנם היה זה
מינוי אישי ,אך הוא מעיד על יישום
מרשים של עקרון השוויון ,שכאמור
היה מרכזי בכל פעילותה של מערכת
הגילדות בירושלים ,וכמובן על רמתם
המקצועית של הצורפים היהודים11.

מקצועות אחרים
הגיוון המקצועי בקהילה היהודית
בירושלים היה רב .היו יהודים רופאים
מסוגים שונים :מנתחים ,מרפאי עיניים
ועוד (ראו להלן ,תעודה  ,)5נפחים,
בורסקאים ,רצענים ,סנדלרים ,משכירי
בהמות משא ,בעלי עגלות ,רועי
צאן ,חלפני כספים ,צבעים ,חייטים,
נגרים ,בנאים ואפילו רקדנים .בשנים
מאוחרות יותר ,בד בבד עם הצטמצמות הנוכחות היהודית בחלק מהגילדות — כחלק מהיחלשות
הקהילה בפרט והפעילות הכלכלית בירושלים בכלל — הופיעו יהודים אחדים בעלי מקצועות חדשים:
שענים ,עורכי דין ,חוכרי מסים ובנקאים .בשוקי ירושלים רב היה חלקם של היהודים בין הסוחרים
השונים :מוכרי תבלינים ,סוחרי משי ,צמר וכותנה ,סוחרי סבון ויצרניו ,כרוזים ועוד .יש להדגיש
 11כהן ,סימון־פיקאלי וסלאמה ,המאה השש־עשרה (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;218‑209כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל,
הערה  ,)6עמ'  ;380‑376כהן ,סימון־פיקאלי וסלאמה ,המאה השמונה־עשרה (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .343‑342

מנפץ כותנה יהודי,
איור מתוך הספר
'פלשתינה הציורית'
בעריכת צ'רלס
וילסון ,ניו־יורק
1883
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סנדלר בכוכו,
איור מתוך
הספר 'פלשתינה
הציורית' בעריכת
צ'רלס וילסון,
ניו־יורק 1883
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מה ליהודי במערכת הגילדות של ירושלים העות'מאנית?

שוב שבכל הגילדות נחשבו היהודים חברים שווי זכויות וחובות ,ושמעולם לא הסתגרו בגילדה משל
עצמם .רק בגילדה של הכרוזים והמתווכים (מנאדי ,דלאל) ,שגם סחרו בחפצים משומשים ,הייתה —
לפחות במאה השמונה־עשרה — תת־קבוצה נפרדת של יהודים ויהודיות רבות ,כנראה בשל מספרם
הגדול; בראשם עמד חבר יהודי ולעתים חבר מוסלמי בגילדה ,אך הוא היה כפוף לחלוטין ל'זקן'
הגילדה (ראו להלן ,תעודה 12.)1

סיכום
ההיסטוריה הקשה של עם ישראל ,שהיו בה הגליות וגירושים ,אפליות במעמדם והתנכלויות
למעשיהם של היהודים ברחבי תבל ,לא פסחה על האימפריה העות'מאנית .אמנם לא היו בירושלים —
ולא בקהילות אחרות באימפריה — פרעות ,אך היהודים שם ידעו היטב את מקומם ואת נחיתות
מעמדם' .יהודי' הופיע לעתים ככינוי גנאי .בארכיוני בית הדין יש אזכורים רבים של אפליות ,איומים
על יהודים ואף פגיעות בגוף וברכוש .ההתראות של השלטונות לבעלי תפקידים שונים שלא להעליל
על יהודים עלילות דם מלמדות שאכן נעשו מעשים כאלה13.
המילת ,שנתמסד רק במאה התשע־עשרה אך עיקריו התקיימו כבר במאות שקדמו לה,
ֶ
משטר
הכיר בייחודם של היהודים — לצד כמה קהילות נוצריות — והעניק להם את הזכות לנהל בעצמם את
חייהם הפנימיים ,חומריים כרוחניים .מאז שנקלטו גולי ספרד באימפריה הם זכרו לטובה את עמדת
השלטונות כלפיהם ,ואולם בד בבד עם הכרת התודה הם ידעו היטב כי הם נחשבים נחותי דרגה
ויוצאי דופן' .עם לבדד ישכון' היה מקובל על היהודים לא רק כתיאור מצב ,אלא כזכות וכהבטחה
לאי התערבות במוסדותיהם הפנימיים ,בחינוך ילדיהם ובשמירה על אורחות חייהם ומסגרות דתם.
מקובל להדגיש את השמירה על ייחודם של היהודים בירושלים ובארץ־ישראל למרות היותם
מיעוט קטן ,אך הדגשה זו העלימה מעינינו את העובדה שה'אי' היהודי ,שאכן שמר במשך דורות על
בדידותו ,קיים קשרים הדוקים עם החברה והכלכלה שמסביבו .לא רק גשרים מזדמנים בנו היהודים אל
העולם שסבב אותם :הם היו חלק בלתי נפרד מן המערכת הכלכלית של העיר ירושלים ,כמשתתפים
קבועים בה ,ולמרות ייחודם הדתי ונחיתותם החברתית ,נתפסו כשווי זכויות וחובות בחיי הכלכלה
הלכה למעשה .הגילדות בירושלים העות'מאנית — כתמצית של הכלכלה המקומית — היו עמוד התווך
של החיים של כל תושביה בכל ימות השנה ,ובמידה מסוימת אף צינורות של קשר בין האוכלוסייה
המקומית לבין מחוזות ושווקים רחוקים ממנה .מקומם של היהודים בתוך המערכת הזאת — נוסף
על היותו מובטח ומועיל לכלל — היה הערובה המעשית הטובה ביותר לביטחונם האישי והעדתי,
ובכך אף הבטיח לשנים רבות את היותם חלק בלתי נפרד מן החברה המוסלמית והמדינה המוסלמית.
 12כהן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .182‑181
A. Cohen, ‘Ritual Murder Accusations against the Jews during the Days of Suleiman the Magnificent’, Journal 13
of Turkish Studies, 10 [Raiyyet Rusumu: Essays Presented to Halil Inalcik] (1986), pp. 73–78 (reprint: A. Cohen,
)Studies on Ottoman Palestine, Farnham, Surrey 2011, article XVI
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תעודה 1

14

.
לפני אדוננו הקאדי השרעי [של ירושלים] הופיע החאג' ֻמחמד אבו מרים ,שהוא האחראי לגילדת
הכרוזים [דלאלין] היהודים בירושלים הנאצלה ,ויחד עמו הופיעו קבוצת כרוזים יהודים :חיים
[א]ליאיה האיכר [אלפלאח] ,נתן הסמרטוטר ,אבאי החלבית,
ַעישִ ,אסחאק הסוחר בשמן זיתִ ,
יאהודה ח'דירה ,א[ה]רון גזאל ,בח'ור עיש ,חיים ַקיס[ ,א]ליאיה ג'מאל והלבלר שלהם בח'ור
זנדיק — כולם כרוזים בני העדה היהודית .הם אישרו והודו והעידו על עצמם מבחירתם החופשית
ורצונם הטוב כי כולם שותפים בכל אשר ימכרו ויקנו ,וכי כל רווח אשר ייפול בחלקם או בחלקו
של [כל] אחד מהם יחולק לשלושה־עשר חלקים .מתוך אלה [יימסרו] שלושה חלקים למחמד אבו
מרים האחראי להם ,והשאר יחולק בינם לבין עצמם לעשרה חלקים [שווים ,כלומר] חלק אחד
לכל אחד מהם .כך [ינהגו גם] באשר להתחייבויותיהם ולהוצאותיהם ,וכל זאת לשביעות רצונם
ההדדית .כל אחד מהם הסכים ל[כל] זאת .יתר על כן ,הם הוסיפו על הצהרתם כי אם ירמה אחד
מהם בפעילותו המקצועית ,ולו בשיעור שאינו עולה על גרוש אחד ,יגורש מן המקצוע הזה ולא
ישוב אליו [עוד][ .אדם כזה] יושת עליו קנס ראוי בהתאם למקרה .כל אחד מהם העיד זאת על
עצמו והסכים לכך.
הדבר נרשם ונכתב כפי שאירע ביום ה־[ 6בחודש] גֻ'מאדא אלת'אני שנת 15.1208

תעודה 2

16

.
לפני אדוננו [הקאדי] שמס אלדין אפנדי ,תרבה מעלתו ,בנוכחותו של תאג' אלדין בן אחמד
חתסב] של ירושלים הנאצלה ,באה קבוצת מוסלמים יראי שמים
[מ ִ
אלסכרי ,המפקח על השווקים ֻ
המאמינים בייחודו של האל ,תושבי ירושלים הנאצלה .הם התלוננו על כי עדת היהודים שוחטת
בכל יום ,והם מכניסים את בשר שחיטתם לשוק ומוכרים אותו למוסלמים .והרי על פי מנהגם
הקדום מימים ימימה שוחטים היהודים בכל שבוע ביום שני וחמישי .אז הובאו [לבית הדין ראשי]
עדת היהודים ,שהם :הארוןִ ,אבראהיםֻ ,סלימאן יעקוב השוחט ואבן קטיטה השוחט .הם נשאלו
על אודות העניין לאשורו ,ואז הציגו צווים נאצלים ומסמכים חוקיים שעל פיהם מותר להם לשחוט
לפי עקרונות האסכולה של חכמי הדת המוסלמים ,זיכרון כולם לברכה ,הרואים זאת לנכון .ראשי
היהודים הסכימו באורח חוקי ,מתוך בחירתם החופשית ,לשחוט על פי מנהגם המצוין לעיל ולא
לעסוק בשחיטה פרט ליומיים הנזכרים האלה[ .הדברים נכתבו בפרוטוקול בית הדין] כהווייתם
וכך נרשם ב־ 20בחודש צפר שנת 17.959

14
15
16
17

סג'ל ,כרך  ,275עמ' .45
 9בינואר .1794
סג'ל ,כרך  ,25עמ' .273
 16בפברואר .1552
קתדרה
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תעודה 3

18

סיבת כתיבת [ה]מילים [הללו] וגורם רישום [ה]דברים האלה הם כדלקמן :קבוצה של מוסלמים
הסיִדים 19השאפעים 20מבין תושבי ירושלים הנאצלה והמוגנת [על ידי השכינה] הופיעה
מקרב ַ
יפארה אללה יתעלה,
ּ
במושב בית הדין של השריעה נעלה [הנמצא] בירושלים הנעלה והנצורה,
.
אלמחסן השופט החנפי21,
לפני אדוננו פאר השופטים והקאדים עורך המשפטים ופסקי הדין ,עבד ֻ
אשר כתב ידו הנכבד מופיע 22בראש [המסמך] הדומה לזה ,לנצח יהיו מעלתו ורוממותו ויתמלאו
כל משאלותיו[ .הם] התלוננו בעניין שחיטת השוחט של עדת היהודים המתגוררים בעיר ירושלים
הנאצלה ,בטענה שכאשר [השוחט] שוחט צאן ופושט את עורו הוא מכניס את ידו לקרבי [הבהמה]
ובודקה אם היא 'כשרה' 23או 'טרפה'[ 24.לטענתם] שחיטתו אינה מותרת [לאכילה] לפי האסכולה
ּ

תעודה 3

(ארכיון בית הדין
המוסלמי בירושלים)

18
19
20
21
22
23
24

סג'ל ,כרך  ,58עמ' .571
ביחיד' :סיד' ,מילולית :אדון נכבד ,תוארם של אנשים המתייחסים במוצאם אל צאצאי הנביא ֻמחמד.
אחת מארבע האסכולות של ההלכה המוסלמית ,אסכולה זו רווחה בארץ־ישראל עד ראשית המאה השש־עשרה.
אסכולה אחרת של ההלכה המוסלמית ,אסכולה זו רווחה בארמון הסולטאנים והחליפה בהדרגה את האסכולה השאפעית
והפכה לשלטת בקרב חכמי הדת ובעקבותיהם בציבור כולו ברחבי ארץ־ישראל במרוצת המאה השש־עשרה.
מילולית' :חתום' ,כלומר כתב ידו שהוא בחזקת חתימתו.
במקור' :קושיר'.
במקור' :אטריף'.
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של הסידים השאפעים היות ולא התברר בוודאות כי השוחט שלהם הוא מאנשי הספר 25.הם
ביקשו למנוע את השוחט [היהודי] מלשחוט כל עוד לא התברר בוודאות שהוא מאנשי הספר.
[לבית הדין] הובאה קבוצה מראשי עדת היהודים ,שהםַ :ח'וַג'ה אבראהים בן מוסא ,ח'וג'ה מאיר
בן אבראהים ,ח'וג'ה עאזר בן מוסא ויהודה אבן עבאד ,השוחט דאז .הם נשאלו על אודות בעיית
השחיטה וענו כי מאז ומתמיד ועד עצם הימים האלה השוחטים שלהם ,זה אחר זה ,עוסקים
בשחיטה בלי שמישהו יתנגד להם בעניין זה או יחלוק עליהם בכל צורה שהיא ומכל סיבה שהיא.
[הם נוהגים כך] על פי מנהגם הקדום בהתאם למסמכים החוקיים ולצווים הסולטאניים הנאצלים
ולפסק ההלכה החוקי אשר בידיהם.
הם נדרשו להראות[ם] ואז הם הציגו את פסק ההלכה של אדוננו ...אבו אלסעוד אפנדי המנוח
פוסק ההלכה הגדול מכול בממלכת האסלאם[...תוכנו] של פסק ההלכה' :האם שחיטתו של שוחט
[מ]עדת היהודים מותרת [לאכילה] אם לאו?' והוא הואיל בטובו וענה כדלקמן :היא מותרת26
[לאכילה] ושחיטתם מותרת'.
כמו כן ענה על שאלה נוספת בעניין עדת היהודים' :כאשר הם שוחטים [שחיטה] ופושטים את
עורה [של הבהמה] הם מכניסים את ידיהם לקרביה ובודקים את איבריה הפנימיים ,האם מותר
ּ
לאכול את השחיטה שלהם או לא? [שהרי] חלק מהמוסלמים רואים מעשה זה כבלתי רצוי'27.
והוא [פוסק ההלכה] הואיל בטובו וענה' :מותר לאכול את שחיטתם'.
28
נוסף על כך הציגו היהודים פקודה סולטאנית נאצלת וצו ח'אקאני רם ,שיתבצע בעזרת האל,
מתאריך השליש האחרון של חודש רג'ב שנת  29.975תמצית תוכנו הנאצל ותכליתו הרמה שבעניין
זה יש לפעול לפי פסק ההלכה הנאצל וכתב בית הדין הרם אשר מעידים לטובתם ,כי השחיטה
[נהוגה אצלם] מאז ומעולם ,ואשר חתמו עליו הסידים הפוסקים שופטי האסלאם ,שפסקי דינם
בני תוקף[ .המסמכים] הם מתאריך  13בחודש גֻ'מאד'א אלת'אני שנת 30.974
הם הציגו את המסמכים ,את הצו הנאצל ואת העתק פסק ההלכה אשר בידיהם לפני אדוננו
.
השופט הנ"ל ,מי ייתן וימשיך אללה לזכות אותו במעשים טובים[ .הקאדי] קרא אותם בשלמות[ם,
ואז] תוכנם ,מובנם ,ביטוייהם ותכליתם התאמתו לפניו בוודאות[ .היהודים] ביקשו את רשותו
לשחוט לפי מנהגם הקדום בהתאם [למסמכים] שבידיהם .הוא שאל את פיו של אללה יתעלה,
אשר המתחנן לפניו לא יתאכזב והמבקש את חסותו לא יתחרט ,והוא נענה לבקשתם והתיר להם
לשחוט בהתאם למסמך השרעי ,הצו הנאצל והעתק פסק ההלכה אשר בידיהם .ההיתר [הוא]
חוקי ומוסכם .הדברים נרשמו ב־[ 16בחודש] רביע אלת'אני שנת 31.986
25
26
27
28
29
30
31

אלכתאב ,מאנשי הספר ,כלומר יהודים ונוצרים.
מאהל ִּ
במקור'ִּ :כתאבי' ,שפירושו :אחד ַ
במקור' :חלאל'.
במקור' :מכרוה'.
צו אימפריאלי.
 30‑21בינואר .1568
 26בדצמבר .1566
 22ביוני .1578
קתדרה
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תעודה 4

32

.
לפני אדוננו [הקאדי] מחמד אפנדי הופיעה קבוצת אנשים מקרב הצורפים בירושלים הנאצלה
והם :מבין היהודים — אריה [ארסלאן] בן שועא ,סלימאן בן סלימאן ,איסאק בן אבראהאם,
יאסף בן
'רג'ס בן יאניִ ,
הארון בן מוסאֻ ,מרדח'אי בן סעיד וסלימאן בן יעקוב .מבין הנוצרים — ִג ִ
ומתרי בן עודה .הם התאוננו והתלוננו על ראש [הגילדה] שלהם ,האומן
בקתר ,ג'רג'ס בן מנצור ִ
[אוסתה] 33שמס בן עלי בן ח'אלד ,בטענה שהוא תמיד פוגע בהם וגורם להם הפסדים[ .מ]כל
אחד מהם העושה מלאכה כלשהי הוא לוקח מחצית שכרו ,ואת זה אשר אינו נותן לו דבר הוא
מכה בידו וטורח לגרום לו הפסדים .הם ביקשו לזמנו [לבית הדין] ,ואז הוא בא והם העלו נגדו
תביעות שונות[ .שמס] נשאל על אודות העניין ,הכחיש וביקש מכל אחד מהם להוכיח את טענתו.
[הצורפים] ציינו כי אין להם ראיה וביקשו ממנו להישבע והוא נשבע [כחוק] [ ]...כי הוא ויתר
ופינה את תפקיד ראשות [הגילדה] שלהם.
[הצורפים] ביקשו למנות במקומו לראש עליהם את אריה [ארסלאן] היהודי הנזכר .אז מינה
.
אדוננו הקאדי הנזכר את אריה [ארסלאן] הנזכר לראש על הצורפים הנזכרים בירושלים הנאצלה
במקומו של האומן שמס הנזכר על פי בקשתם והתיר לו [לשמש בתפקיד זה] .אלה [הם] מינוי
והיתר בני תוקף ,חוקיים ומוסכמים על אריה [ארסלאן] הנזכר לעצמו באורח חוקי.
[הדברים] נכתבו בסג'ל כהווייתם ,וזה התרחש ב־ 20בחודש גֻ'מאדא אלאול[א] ,מחודשי שנת
34.1000
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 33זהו תוארו של מומחה מקרב חברי הגילדה ,המציין את מעמד הבכורה שלו בין עמיתיו.
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תעודה 5

(ארכיון בית הדין
המוסלמי בירושלים)

סלימאן בן
לפני ֻמצטפא אפנדי ,תרבה רוממותו ,במושב בית הדין של השריעה ,הופיע
ציאם מהכפר ִסלואן והוא הביא עמו את סלמון בן היהודי הרופא .הוא ,הסיד סלימאן ,ציין לפני
אדוננו [מולאנא] השופט של השריעה ,כי אשתו צבחיה בת חמדאן הייתה חולה בהיותה הרה.
לפני שישה ימים הביא הסיד סלימאן הנזכר את סלמון הנזכר אל אשתו הנזכרת כדי שיטפל בה
[גופ]ה הוא אמר לו:
ּ
בשל מחלתה ,וכאשר בא עמו סלמון הנזכר אל אשתו הנזכרת ובדק את חלקי
'השקה אותה ב[חליטה] של
עלי סנה' 37.אני השקיתי אותה
בחליטה של עלי סנה ומאחר
שהיא שתתה את [חליטת] עלי
הסנה בעודה הרה היא הפילה
עובר מת ואחר כך היא מתה.
[הסיד סלימאן] תבע אותו
על כך ודרש את המגיע לו
על פי השריעה .סלמון הנזכר
ציין כי הוא אמר לו' :השקה
אותה ממשקה של צמח הנופר
[שראב אלנופר] וממי עולשים
[מא אלהנדבא]' ,והוא לא אמר
לו' :השקה אותה ב[חליטת]
עלי סנה'.
אז הודיע אדוננו השופט
הנזכר של השריעה לסיד
סלימאן הנזכר כי תביעתו נגד
סלמון הנזכר בעניין זה אינה
נחשבת לחוקית ,וכי באמירה זו [אי אפשר] לחייב את סלמון הנזכר בדבר מה באופן חוקי ,ואין
הוא חייב בדבר מה בהתאם לשריעה הנכוחה .אדוננו השופט של השריעה אסר באורח חוקי על
הסיד סלימאן הנזכר להתנכל לסלמון היהודי הנזכר בשל זאת[ .הדבר נרשם ב־ 25ב[חודש] רביע
אלת'אני שנת 38.1123
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סג'ל ,כרך  ,207עמ' .2
ראו לעיל ,הערה .19
כסיה מחודדת ( ,)Cassia Acutifoliaצמח רפואי שעליו ופירותיו משמשים חומר משתן.
 12ביוני .1711
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