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כתוב :הר ציון ירכתי צפון 1,והוא 2פירש ,כי הר ציון לצפון ירושלם .ואמר כך בדרך סברא ,ואין זה אמת .רק הר ציון הוא דרומי לירושלם ,וראיה
לדברי ממדרש תילים ,שדרשו בזה המזמור "הר ציון ירכתי צפון ,וכי בצפון הוא ,והלא אינו בדרום" .וידוע ,כי מדרש תילים ר' יוחנן חבר אותו בארץ
ישראל ,ובעבור שהוא היה דר שם ,על כן יש לסמוך על דבריו שאמר האמת .ועוד ,כי אני שכנתי בירושלם שנים רבות וראיתי שהוא כדברי ר' יוחנן,
3
ובה חברתי זה החבור.
מקור  :ר' יוסף ב"ר אליעזר טוב עלם הספרדי ,צפנת פענח ,ב ,מהדורת ד' הרצוג ,ברלין תר"ץ ,עמ' .78
ספרות  :ראה לעיל ,מס' .104
1

תהילים מח :ג.

2

כלומר ,אברהם אבן-עזרא; וראה פירושו לתהילים ,וראה להלן ,מס'  ,112הערה ו.

3

על שהותו של המחבר בירושלים ראה לעיל ,מס'  ,104הערה  .1והשווה דבריו של אשתורי הפרחי ,עמ' תקנט-תקס )לעיל ,מס' .(76

ירושלים ,מס' 112

שנת  , 1 388בקירוב

אשר ישאל למי אתה ידידי
אשיבהו לאיש נפוץ ונפרד
כיוסף בן אליעזר אשר בא
1
לעיר ציון ומולדתו ספרד
--2
אמר יוסף ב)ן( ר' אליעזר ב)ן( ר' יוסף טוב עלם ע)ל( מ)שכבו( י)בוא( ש)לום( י)נוח( מגלות ירושלים אשר בספרד .אחרי בואי אל אדמת הקדש שכנתי
שנים רבות בעיר הקדש בהר ציון יכוננה עליון.
מקור  :ר' יוסף ב"ר אליעזר טוב עלם הספרדי ,צפנת פענח ,א ,מהדורת ד' הרצוג ,קראקוב תרע"ב ,עמ' .6
ספרות  :המבוא לס' צפנת פענח ,עמ'  ;XIXX-VIIIנ' בן -מנחם" ,ר' יוסף טוב עלם וספרו צפנת פענח" ,סיני ,ט )תש"א-תש"ב( ,עמ' שנג-שנה; ר' בונפיל" ,ספר 'עלילות
דברים' – פרק בתולדות ההגות היהודית במאה הי"ד" ,אשל באר -שבע ,ב )תש"ם( ,עמ'  ,33הערה E. Gutwirth, Fourteenth Century Supercommentaries on ;131

 ;Abraham Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra and his Age, Madrid 1990, pp. 148–149א' סימון" ,ר' אברהם אבן עזרא – המפרש שהיה למפורש" ,המקרא בראי מפרשיו,
ספר זכרון לשרה קמין ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .405–403
1

פתיחת ס' צפנת פענח על פירוש ר' אברהם אבן עזרא לתורה ,שנתחבר בירושלים )וראה לעיל ,מס'  ,104הערה  ;1מס' .(111

2

ברכת המתים ,המתייחסת לאבי המחבר ולסבו .
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בין שנת  138 0לשנת 13 91

 --גמול חסדך ,ונא חוניני ,בכבוד סלה לאט נהליני 1,דחה וגם דיני ,לעיר תשיבני 2,וממים רב בעוז ימשיני ,היה לי למעוז כאז כבסיני ,וחט נקיני3
וטהריני ,ואומר :הנני אשר יקראיני ,בשלום תנחיני  ---לאל אתן הודה להקימיני ,לציון עיר הקודש על מכוני  ---לחזות בנועם פני אבי תבשריני.
מקור  :כ"י מוסקווה ,ספריית המדינה ,אוסף גינצבורג – 182 ,מתוך שיר מאת אברהם ברבי שמואל טעמלין.
פורסם  :קופפר ,יריעות עזים ,עמ' .103
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1

לפנינו קטעים מתוך שיר שחיבר המעתיק של כ"י גינצבורג וצירף לחתימת כתב-היד .הספר הועתק בוויניציה בין שנת  1380לשנת  ,1391אך המעתיק שהה בירושלים לפני
ההעתקה והתכוון לחזור אליה .בעת כתיבת השיר היה אביו בירושלים .המעתיק נמנה ,כנראה ,עם חבורות האשכנזים שעלו לארץ-ישראל באמצע המאה הי"ד לאחר
מאורעות "המוות השחור" .אחד העולים היה ר' שמשון בן שמואל ,מחבר ס' יריעות עזים ,שהיה מקורב למעתיק )וראה לעיל ,מס'  .(96על משפחת טעמלין ראה גם להלן,
מס'  ,125והערה  2שם; וכן מס' .126

2

מכאן ואילך באה תפילה על שיבתו לירושלים .

3

מכאן ,שאביו חי בירושלים בעת העתקת החיבור .
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1388, XVII maii,1 Semecha Judea, Uxor Samuelis Judei de Jerusalem, in jure constituta et in
presentia dicti domini capitanei, volens redere de civitate Famaguste et redire ad civitatem
Jheru- salem, de qua sunt oriundi, et asserit se venisse ad dictam civitatem iam sunt ellapsi
anni duo, promisserunt dicto domino capitaneo quod eo casu quo reperirentur ipsos non esse de
Jerusalem dare ad mandatum dicti domini capitanei usque in quantitatem ducatorum aure ducentorum
arbitrio ipsius.
מקור .Archivio di Stato Genova, S.G. 34, Bancone Mandata Capitanei et Potestatis Famagusta, 1388 in 1488, Frammenti, c33 :
פורסם  :קדר ,יהודים בפאמאגוסטה ,עמ' .204
תרגום

 17במאי  .1388שמחה היהודייה ,אשת שמואל היהודי מירושלים ,ברצותה לעזוב את העיר פאמאגוסטה ולחזור לעיר ירושלים ,עיר מוצאם ,הצהירה
לפני החוק ובנוכחות הנציב ,כי באה לעיר זו לפני שנתיים ,הבטיחו לאדון הנציב האמור ,שאם יתברר שאין מוצאם מירושלים ,ישלמו לאותו אדון
2
הנציב עד  200דוקאטים של זהב ,בהתאם להכרעתו.
ספרות G.G. Musso, Gli ebrei nel Levante genovese ricerche di archivio, La Berio, X (1970), p. 22 :

1

מקור המיסמך ברישום בפנקס-הצווים של נציב גינואה ) (capitaneus et potestasבפאמאגוסטה ,שהיתה מושבה של גינואה בשנים .1464– 1374

2

התעודה כוללת בקשה של זוג יהודים יושבי פאמאגוסטה ,הרוצים לצאת מפאמאגוסטה ו לחזור לירושלים ,שהיתה ,לטענתם ,עיר מוצאם .השניים הצהירו ,שהגיעו משם
לפני שנתיים ,ואף נתנו ערבון על אמיתות הצהרתם .בתקציר התעודה המופיע בסמוך בפנקס הנזכר מופיעה הפיסקה  ,promisserunt se semper presentareשבה רואה
המהדיר התחייבות של הזוג לשוב לפאמאגוסטה ,דבר העולה גם מעצם מתן הערבות .על טיב ההגבלות שהוטלו על תושבי פאמאגוסטה ראה :קדר  ,שם; והשווה להלן,
"ירושלמי" ,מס' .23
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ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎﺳﻊ ﺷﻬﺮ ﺍﳊﺠﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ >ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﻳﺔ< ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﴰﻮﻳﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻻﻣﲏ
ﺍﳌﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻻﻣﲏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﺍﻧﻪ ﳝﻠﻜﻪ ﺛﻴﺎﺏ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﻤﻴﺺ ﺍﺑﻴﺾ ﻛﺘﺎﻥ ﻭﺭﻓﻴﻖ ﻛﺘﺎﻥ ﻭﻋﻤﺎﻣﺘﲔ
ﻛﺘﺎﻥ ﻭﻓﺮﻭﺓ ﺛﻌﻠﺐ ﻭﺟﻮﺧﺔ ﺯﺭﻗﺎ ﺑﺒﻄﺎﻧﺔ ﺑﻴﻀﺎ ﻭﺟﺒﺔ ﻃﺮﺡ ﻛﺘﺎﻥ ﻭﻓﻀﺔ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﲬﺲ ﻣﺎﻳﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﴰﻮﻳﻞ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺣﻢ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻭﺍﻗﺮ ﺍﻥ ﰲ
ﺫﻣﺘﻪ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻮﻛﻰ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻭﻋﺲ ﲬﺴﻤﺎﻳﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻴﺘﺎﻥ ﻭﲬﺴﲔ ﺩﺭﳘﺎ ﻭﻣﻮﺧﺮ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﻣﻴﺘﺎﻥ ﻭﲬﺴﲔ ﺩﺭﳘﺎ ﻭﺍﻗﺮ ﺍﻥ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﻜﻨﻪ
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ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻋﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﺀ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﰲ ﺷﻲ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻋﻼﺀ ﻭﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﺭﺛﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﺍﻭﻛﻰ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﺷﻘﻴﻘﻪ ﴰﻌﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﺑﺮﻫﻴﻢ ﺍﻻﻣﲏ ﻭﺯﻛﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﳌﻮﻟﻮﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﺮﰲ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺎ ﻭﻧﺎﻇﺮ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﺍﳌﱪﻭﺯﺓ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺑﻠﺪ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﳋﻠﻴﻞ ---
מקור  :תעודות הר-הבית ,מס'  ;554ליטל ,קטלוג ,עמ' .142
פורסם  :ליטל ,תעודות הר -הבית ,עמ' .234–233
תרגום

השבח לאל .בתאריך תשעה 1בחודש ד'ו אלחג'ה שנת שלוש ותשעים ושבע מאות 2נערכה הערכה 3לאדם חולה 4הקרוי יעקב בן שמואל,
היהודי אלאמני 5,הרוכל 6בירושלים הנאצלה ,לפי דבריו-שלו ,בבית אבראהים אלאמני היהודי .ומה שהזכיר 7הוא ,כי ברשותו בגדי גופו ,כותונת
לבנה של פשתן ,בגד תחתון של פשתן ,שתי מצנפות פשתן ,פרוות-שועל ,גלימה 8כחולה בעלת בטנה לבנה ,גלימה 9רחבה עם סודר של פשתן
ומטבעות כסף בסך חמש מאות דרהם שלדבריו הם פקדון
11
10
אצל שמואל בן מנחם על פי דבריו; ואישר ,כי הוא חב לאשתו אוכי בת סלימאן בן בוענין חמש מאות דרהם ,הלוואה של מאתיים וחמישים דרהם
ומוהרה המאוחר 12מאתיים וחמישים דרהם; ואישר ,כי מה שבביתו,
 5לבד ממה שנזכר ,שייך לאשתו הנזכרת לעיל ,אין לו זכות עליו ,ולא על חלק ממנו ,וכי אין בבעלותו דבר זולת מה שנזכר לעיל ,והזכאים
לירושתו באופן חוקי הם
15
14
אשתו אוכי 13הנזכרת לעיל ואחיו )מאב ומאם( שמעון ,הנעדר מירושלים הנאצלה ,וזאת בנוכחות אבראהים אלאמני וזכי
17
היהודי ה"ראיס" 16וזה על -פי ההיתר הנכבד והמרומם של השופט השאפעי שרף אלדין אלאנצארי,
השופט בירושלים הנאצלה ושיח'-השיח'ים בה ומפקח ההקדשות הניתנים ביושר בירושלים הנאצלה והעיר חברון ---
ספרות  :ליטל ,תעודות הנוגעות ליהודים ,עמ'  ;201–195ריינר ,הנהגת הקהילה ,עמ' .43
1

במקור כתוב בסיאקאת ,שיטת כתיבת ספרות המיוחדת ללבלרים רשומים בקנצלריות הממלוכיות והעות'מאניות ,וכך גם בשאר המספרים בהמשך .

2

 7בנובמבר  .1391לפנינו רישום של "הערכה" – כלומר ,המצאי )וראה להלן ,הערה  – (3מתעודות הר-הבית .אלו  883תעודות משפטיות בערבית ,ברובן מן השנים – 1390
 ,1394שמקורן בבית -הדין המוסלמי של ירושלים .התעודות נתגלו בשנים  1976– 1974במוזיאון האיסלאמי בהר -הבית ,ולראשונה נודע עליהן בשנת  .1978ראה L.S. :
 .Northrup . A.A. Abul-Hajj, A Collection of Medieval Arabic Documents in the Islamic Museum at the Haram al-Sharif, Arabica, XXV (1978), p. 273וראה גםD.P. :

 .Little, The Significance of the Haram Documents for the Study of Medieval Islamic History, Der Islam, LVII (1980), pp. 189–219מאמרו של ליטל הוא התיאור
הראשון של התגלית בידי החוקר העיקרי שטיפל בתעודות אלו .כל מאמריו של ליטל על תגלית זו שפורסמו עד כתיבת המאמר הנדון – מלבד "תעודות הר-הבית
המתייחסות ליהודים" – כונסו באסופת מאמריו .History and Historiography of the Mameluks (Variorum Reprint, Nos. XI-XIV), London 1986 :רשימה ותקציר של כל
התעודות ראה :ליטל ,קטלוג .המערכת מודה לד"ר י' דרורי על שתרגם את התעודה וסייע בביאורה .
3

כלומר ,אומדן או רישום רכוש ,הנערך על-פי בקשת הנבדק בנוכחות נציגים רשמיים – מעין הצהרת רכוש של שכיב -מרע .המיסמך נערך על-סמך חוק -הירושות הסוני,
שהיה מקובל במדינה הממלוכית .על חוק זה ראה :אשתור ,היהודים במצרים ובסוריה ,ב ,עמ' H. Rabie, The Financial System of Egypt, London 1972, pp. ;234– 221

.127–132
4

בתעודות מעין אלו מקובל לציין את מצבו הגופני של המצהיר" :חולה"" ,שכיב -מרע" או – כמו בתעודה שלפנינו – "אדם חלש" ,אף-כי לא חולה אנוש .

5

משמעו :הגרמני ,האשכנזי .ליטל קרא "אלאמתי" – על-פי עצתו של גויטיין; ראה :ליטל" ,תעודות הר-הבית" ,עמ'  ,236הערה  .27קריאה זו היא רק אחת הקריאות
האפשריות של המלה ,שכן השם מופיע בלי סימנים דיאקריטיים והשם שבחר הוא נדיר ביותר.

6

במקור " :מתסבב" .ליטל תרגם "סוחר"" ,רוכל" ) .(tradesmanבמקורות הממלוכיים מופיעה מלה זו בהוראת "קבצן"" ,מחזר על הפתחים".
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7

כלומר" ,אמר"" ,הצהיר".

8

בערבית "ג'וח'ה" )והשווה להלן ,הערה .(9

9

בערבית "ג'בה" )והשווה לעיל ,הערה .(8

10

שם האישה מופיע בתעודה בשתי צורות :תחילה "אוכי" ואחר-כך "אולי" )וראה להלן ,ליד ציון הערה  .(13יש מקום להניח ,כי הראשון הוא שמה האמיתי של האישה ,
וכי באזכור השני השמיט הסופר את הקו העליון של האות כא"ף .

11

הקדומת "בו" נפוצה בשמות ממוצא צפון -אפריקאי ,במקום הקידומת "אבו" או "אבן" .ראהJ. Blau, Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic, :

) Jerusalem 19812, pp. 62, 230והשווה להלן ,מס'  ,117הערה  .(13הקריאה "ענין" מסופקת בגלל העדר סימנים דיאקריטיים .גם ייתכן לקרוא "בו ענתר" .ליטל קרא
"בועס".
12

"מוהר מאוחר" – או "כתובּה מאוחרת" – הוא חלק מן הכתובה הנמסר לאישה לאחר מות הבעל או לאחר גירושין .המונח והפרוצדורה הכרוכה בו קשורים בנוהגי
כתובה הרוֹוחים בעיקר במזרח .ראה :מ"ע פרידמן" ,חלוקת תוספת כתובה ל'מוקדם' ו'מאוחר ' בתעודות הגניזה" ,דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות ,ג ,ירושלים
תשל"ז ,עמ' .386– 377

13

ראה לעיל ,הערה .10

14

בעת עריכתן של רשימות המצאי הממלוכיות היה נהוג לציין את שמות היורשים החוקיים ואת מקום הימצאם ,או את העדרם מן המקום .לנתונים אלו נודעה חשיבות
רבה בעת חלוקת הירושה על -פי חוק -הירושות הממלוכי.

15

כלומר" ,מיסמך זה נכתב".

16

"ראיס" הוא מנהיג קהילתי מדרגה מסוימת ,אך הגדרתו המדויקת בתעודה שלפנינו יכולה להתפרש בשתי פנים .בתעודות מקהילת ירושלים מן התקופה האיובית ,
בעיקר מן השנים  ,1219– 1210על -פי-רוב מיוחס התואר לראש אחת העדות שהרכיבו אז את קהילת ירושלים .ראה ,למשל :גויטיין ,היישוב בארץ-ישראל ,עמ' .334
ואולם ,בתעודות שנכתבו אחרי המאה הי"ג אין עוד שימוש חד-משמעי בתואר בהוראה זו .ברשימת נכבדי ירושלים המופיעה אצל משולם מוולטרה מן המחצית השנייה
של המאה הט"ו מכוּנה הפרנס "שיח' " – או בתרגומו לעברית – "זקן" ,ודומה ,כי התואר "ראיס" נעלם )וראה להלן ,מס'  .(225אם אכן כך הדבר ,ייתכן ,שיש לקשור
זאת בייחוסו של התואר "ראיס אל -יהוד" לנגיד .ראה על כךS.D. Goitein, The Title and Office of the Nagid – A Re-Examination, JQR, LIII (1962–1963), pp. 93-119; :

 .C.E. Bosworth, Christian and Jewish Religious Dignitaries in Mameluk Egypt and Syria, IJMES, III (1972), pp. 70-71, 210–215ראוי לשים לב לעובדה ,כי מאז שנת
 1379היתה ירושלים ניאבה ,כלומר ,נציבות בפני עצמה ,ובראשה עמד נאיב" ,משנה-למלך" .במקביל נתמנה על יהודי הניאבה "וויצו -נגיד"" ,סגן -נגיד" )ראה להלן ,מס'
 ,223הערה  ;2מס'  ,225הערה  .(10סבירה אפוא ההנחה ,כי התואר "ראיס" מוסב על סגן-הנגיד בירושלים ,תפקיד שנוצר כעשרים שנה לפני זמן חיבורה של התעודה
שלפנינו .זו ה"הערכה" היחידה שבידנו שנערכה בנוכחותו של "ראיס".
17

הוא השופט שרף אלדין עיסא בן ע'אנם אלאנצארי ,שכתב את מרבית תעודות הר-הבית.

ירושלים ,מס' 116

שנת 1 391

נשלם זה הספר בירושלם ע)יר( ה)קודש( ת)בנה( ו)תכונן( ב)מהרה( ב)ימינו( יום חמשי כ"ט לחדש אלול שנת הקנ"א ליצירה כשם שזיכני השם לכתבו
1
כך יזכני ללמוד בו ולעמוד על אמתתו כדי לעובדו מאהבה כמו שנא)מר( אברהם אהבי ---
מקור  :כ"י פאריס ,הספרייה הלאומית ,heb 704 ,דף  86ע"ב – קטע מקולופון של ס' מורה המורה מאת שם טוב אבן פלקירא.
פורסם  :אוצר כתבי-יד עבריים ,ב ;61 :בית -אריה ,כתבי -יד ,עמ' .261
1

ישעיהו מא :ח .הקולופון כתוב בכתיבה ספרדית על-גבי נייר מזרחי .שם המעתיק ,אברהם ,נרמז בקולופון .הקולופון במלואו ראה המדור "חיי תרבות ודת" ,תעודה
משנת  ;1391ושם ספרות והערות .

ירושלים ,מס' 117
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ﺟﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﲝﻀﻮﺭﻱ
ﻛﺘﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻏﺎﱎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
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ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺭ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ ﻭﺗﺴﻌﲔ >ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﻳﺔ< ﻭﺭﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﺮﱘ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻻﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﻔﻲ ﺗﺒﻨﻚ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻛﺎﻓﻞ ﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ  ---ﺍﱃ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺴﻴﻔﻲ ﺑﻠﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻧﺎﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﳌﻌﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﻧﺎﻇﺮ ﺍﳊﺮﻣﲔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ  ---ﺑﺎﻣﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻴﻨﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻴﺦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﻮﺍﱄ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﱃ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻓﻴﺘﻘﺪﻡ ﲞﻼﺹ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻢ ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﺷﻴﺦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﱃ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ
ﺍﳌﻘﺮ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﺒﺎﹰ  ---ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﰉ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺷﻴﺦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻪ ﺑﺎﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳉﻨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﱃ
ﺍﻟﺰﻳﲎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ---ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ  ---ﻗﺎﺿﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻔﱵ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ---ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﰉ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ --
 ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﰉ ﺍﳉﻮﺩ ﻏﺎﱎ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﳋﺰﺭﺟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻧﺎﻇﺮ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﺍﳌﱪﻭﺭﺓ --ﻭﻗﺮﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﻻﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﺍﶈﺮﻭﺱ ﺍﻋﺰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻧﺼﺎﺭﻩ ﲝﻀﻮﺭﻫﻢ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪﺍﻥ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﹰ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻻﻣﲏ ﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻥ ﻣﺘﻮﱄ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻀﺮ ﺍﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺧﺘﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺤﻀﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﺘﺸﻔﻌﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺒﻌﺚ ﻣﻌﻬﻢ
ﻗﺎﺻﺪﹰﺍ ﺍﱃ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ> <1ﺍﻥ ﻳﻠﻄﻒ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺍﻧﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻥ ﺍﺧﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﻞ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻡ ﻻ ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ
ﺍﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺳﺎﻝ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺘﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻴﺪﻋﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺮﺳﻮﻣﲔ ﻛﺮﳝﲔ ﺍﺣﺪﳘﺎ ﺍﱃ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﻭﺻﻴﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﱃ ﻧﺎﻳﺐ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻟﻴﺤﺮﺭ ﺍﻣﺮﻫﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﳍﻢ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﺎ ﻓﻴﺨﻠﺼﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﱂ ﻳﻌﲔ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﱃ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺴﻴﻔﻲ ﺑﻠﻮ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻋﻼﻩ ﰲ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻣﻮﺭﻩ .
ﻭﺳﻄﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﻋﻼﻩ ---
מקור  :תעודות הר-הבית ,מס'  ;335ליטל ,קטלוג ,עמ' .278
פורסם  :ליטל ,תעודות הר -הבית ,עמ' .245–243
תרגום
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הדבר התנהל בנוכחותי.
כתב זאת עיסא בן ע'אנם השאפעי,
1
יעניק לו האל יתעלה את חסדו.
בשם האל הרחמן והרחום,
בתאריך העשור האמצעי של חודש ד'ו אלקעדה הקדוש מחודשי שנת חמש ותשעים ושבע מאות הגיעה פקודה רמת-מעלה מהוד רוממותו
הנאצל ביותר
4
3
סיף אלדין תַ נִ בכ אלט'אהרי ,האחראי לנציבויות האיסלאמיות הנאצלות של סוריה  ---אל הוד רוממותו המרומם סיף אלדין בֻלֻוה אלט'אהרי,
נציב הסולטאנות
הנשגבה בירושלים הנאצלה והמפקח על שני ההקדשים הנאצלים ) ---פקודה( הקשורה בעניין היהודים והשיבוש שנגרם להם ומתוכנה )של
הפקודה(:
5
 5הגיעה אלינו איגרת שיח' המגרבים שבה נזכרת פעולתו של צדיק המושל ומעשיו) ,כלומר( ,חמדנות והיטפלות אל רכוש
הנתינים) .הפקודה( מצווה עליו לשחרר את אשר לקח מהם מרכוש היהודים ולדאוג להם .באותה שעה נתבקש שיח' המגרבים אל הוד רוממותו
הנציב הנזכר
6
לעיל  ---הוא השיח' החסיד שמס אלדין אבו עבד אללה מחמד בן אלוארת' המאלכי ,שיח' המגרבים בירושלים הנכבדה ,בנוכחות מעלת
המרומם זין אלדין עבד אלרחמן אלט'אהרי  ---ואישנו ואדוננו  ---שופט המוסלמים שרף אלדין ,מורה ההוראה 7של המוסלמים ---
 --שיח'-השיח'ים 8אבו אלרוח עיסא בן  ---שיח'- 10השיח'ים ג'מאל אלדין אבו אלג'וד ע'אנם אלאנצארי אלח'זרג'י השאפעי ,השופט 9בירושלים הנאצלה ומחוזותיה ושיח'-השיח'ים ומפקח
ההקדשות הניתנים ביושר
10
 --ונקראה פקודת אדוננו מלך האמירים בסוריה השמורה ,יחזק האל יתעלה את עוזריו ,בנוכחותם .ואמר השיח' שמס אלדין הנזכר ,שכתבאיגרת אשר בתוכנה נאמר ,כי איש יהודי הקרוי אבראהים אלאמני 11נפטר בירושלים הנאצלה ,וכי מושל 12העיר בא אל ביתו ונעלו בפניהם,
ובאו )אליו( היהודים וביקשו שישתדל למענם 13הוא שלח עמהם שליח אל המושל 14הנזכר ,כי יעיין בבעייתם בחיוב .ואמר המושל" :אני מצוּוה
לנעול
17
16
15
בפניהם" .ושאל את היהודים האם מת היהודי ולו צוואה אם לאו ,ואמרו ,כי מת עם צוואה חוקית ,וביקש את השופט בירושלים הנכבדה
 15לאמת את הצוואה ,ובעת ההיא לא נתאפשר הדבר בשל אי-הופעת התובע היורש מן הכלא כדי לתבוע זאת .הוא 18דרש )מהיהודים( שני
מיסמכים רמי -מעלה,
אחד מהם אל שופט ההלכה בירושלים הנאצלה המאמת את צוואתם בדרכו החוקית והאחר אל נציב ירושלים הנאצלה ,כדי שיבדוק בקפדנות
את עניינם ויעיין
במצבם ,ואם מישהו עשק אותם או לקח מהם דבר-מה ,כי אז יוציא אותו מידיו .והוא לא כתב דבר זולת זאת ,ולא נקב בשמו של איש .והעיד
על עצמו שמס אלדין מחמד הנזכר ,כי הוא אינו פוגע בהוראות ההלכתיות ואינו מתנגד להוד רוממותו סיף אלדין בֻלֻוָה המצוין לעיל בהוראותיו,
ולא בפקודותיו.
והדבר נכתב בתאריך המצויין לעיל ---
2

ספרות  :ליטל ,תעודות הנוגעות ליהודים ,עמ'  ;214–204ריינר ,הנהגת הקהילה ,עמ' .44–43
1

פסק-דין מתעודות הר-הבית ,שעניינו נסיון השתלטות של מושל ירושלים ,מכוח חוק-הירושות הממלוכי ,על רכוש של יהודי שנפטר בלא יורשים זמינים ,ולטענת המושל
גם בלא צוואה תקפה )על חוק הירושות ראה לעיל ,מס'  ,115הערה  .(2הפיסקה שבראש התעודה היא אישור של שופט על תקפותה לאחר כתיבתה בידי סופר בית -הדין.
החותם הוא השופט הירושלמי שכתב את מרבית תעודות הר -הבית .על תעודות הר -הבית ראה שם ,הערה  .1המערכת מודה לד"ר י' דרורי על שתרגם את התעודה וסייע
בביאורה.

2

פרק-זמן מקביל לתקופה שבין  27בנובמבר ל 6-בדצמבר .1392

3

מנאמניו הקרובים של הסולטאן הממלוכי ברקוק .היה נציב דמשק מנובמבר  1392עד מותו של ברקוק בשנת .1399
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4

ממלוךִ של ברקוק" .נאיב" )נציב( ירושלים ו"נאט 'ר" )מפקח( על שני ההקדשים בירושלים ובחברון בשנים  .1394– 1393נזכר פעמים אחדות בתעודות הר-הבית ,אך רק
מעט ידוע עליו ממקורות אחרים .בתעודה נכתב שמו "בלו"; הכתיב כאן הוא על-פי מג'יר אלדין.

5

בערבית" :ואלי" .בצד הנציב בעל מכלול הסמכויות בתחומי העיר היתה בתקופה הממלוכית גם משרת מושל" :ואלי" או "מתולי" .לפי התיאורטיקנים של ההיירארכיה
הביורוקראטית הממלוכית היו שני "ואלים" בירושלים :אחד שהיה אחראי למצודה ואחד שהיה מפקח המשטרה ותפקידו היה גם לגבות חובות .אם אמנם היו שני
תפקידים נפרדים ,הכוונה כאן ,כפי הנראה ,למפקד המשטרה .המושל היה כפוף ל"נאיב" – נציב – אף שהלה לא מינה אותו.

6

כאן נזכר שיח' המגרבים – דובר היהודים לפני השלטונות – בשמו המלא .

7

בערבית" :מפתי".

8

כלומר ,האחראי למנזרים הצופיים; וכך היה גם בדמשק ובחלב.

9

בערבית" :חאכם".

10

בערבית" :מלכ אלאמראא" .זהו תואר נוסף של נציב דמשק.

11

הכוונה ,כפי הנראה ,לאיש אשר בביתו נערכה בשנת  1391ה"הערכה" המתפרסמת לעיל ,מס' .115

12

בערבית" :מתולי".

13

כלומר ,היהודים ביקשו משיח' המגרבים ,כי ייצג אותם לפני השלטונות .פנייה זו של היהודים הנפגעים אל שיח' המגרבים מתירה לנו להניח ,שלמשפחת אלאמני היה
קשר ליהודים ירושלמים ממוצא צפון-אפריקאי ,דבר שנרמז גם בשם אביה של אשת יעקב בן שמואל אלאמני )וראה לעיל ,מס'  ,115הערה .(11

14

בערבית" :ואלי".

15

זהות השואל אינה ודאית; הכוונה ,כנראה ,לשיח' המגרבים .לדעת ליטל הכוונה למושל .גם להלן ,בשאלת זהותו של המבקש לקיים את הצוואה ,הכוונה מן -הסתם
לשיח' המגרבים ,בניגוד לדעתו של ליטל.

16

בערבית" :וציה שרעיה".

17

ראה לעיל ,הערה .15

18

כלומר ,שיח' המגרבים .
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תקציר
ביום  22בחודש צפר שנת  7 / 795ביאנואר  1393נערכה "הערכה" רשימת מצאי של רכושו של "יהודי חולה" יצחק בן שמואל בן יוסף בבית
1
אלקארמוני שבשכונת היהודים בירושלים.
2
רכושו כלל מספר מצומצם של בגדים :גלימה כחולה בעלת בטנה בצבעי ארגמן וכחול; מעיל ישן רחב )?( ,גלימה )ג'בה( של צמר שחור מסוג מארדאי
ועוד שלושה חפצים ,אחד מהם כלי-נחושת ואחד חפץ של פשתן שלא זוהה.
3
יורשיו היו אשתו שמחה בת יהודה "אלפרנג'יה"" ,האירופית" ,ואמו דרינא )דרסא?( בת סלתין" ,אלפרנג'יה" אף היא ,שהיו יחד עמו בירושלים.
המוערך הצהיר על חובו לאשתו בסך חמישים פלורינים זהב ,וכוונתו ,כפי הנראה ,לכתובתה.
הרשימה נערכה בנוכחותו של האמיר עלא אלדין עלי אבן זין אלדין אחמד אלחלבי ,נציגו של הנציב הממלוכי של ניאבת ירושלים שרף אלדין מוסא
4
אבן בדר אלדין חסן.
מקו ר  :תעודות הר-הבית ,מס'  ;197ליטל ,קטלוג ,עמ' .172
ספרות  :ליטל ,תעודות הר -הבית ,עמ'  ;242–241הנ"ל ,תעודות הנוגעות ליהודים ,עמ'  ;202–201ריינר ,הנהגת הקהילה ,עמ' .44–43
1

התעודה עדיין לא פורסמה ,אך תקציר מופיע בקטלוג של תעודות הר-הבית .כן מופיע סיכום מפורט במאמרו של ליטל .התקציר המובא כאן מבוסס על שני הסיכומים
האלה ,שאינם תואמים בכול.

2

המהדיר מעיר ,כי הגלימה נקראת כך ,כנראה ,על-שם הכפר אלמרדה שליד שכם .

3

מן העובדה שהנשים ,ובכללן אמו של המוערך ,היו אירופיות והסכום שבכתובת האישה ניקב בפלורינים ניתן ללמוד ,כי המוערך היה עולה אשכנזי או איטלקי .ייתכן ,
שזו הסיבה למיעוט הרכוש המוצהר  .שמות הנשים מופיעים בלא ניקוד דיאקריטי ,ולכן יש אפשרויות אחרות לקריאתם .כך למשל ייתכן שיש לקרוא את שם אם השכיב
מרע :דריתיא דורותיאה? בת סלתין סלסטין?.

4

זו הרשימה היחידה שבעריכתה נכח נציג של הנציב .
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺣﻀﺮ ﺍﱃ ﺷﻬﻮﺩﺓ ﻳﻮﻡ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺯﻛﺮﻱ ﺑﻦ ﺑﺎﺭﻭﺥ
ﺍﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ ﺑﻦ ﺍﴰﻮﻳﻞ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﺷﻬﺪﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﻭﻻ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻢ ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ
ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ---
ﺍﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻥ ﻳﺬﲝﻮﺍ ﺍﻟﺬﺑﺎﻳﺢ ﻻﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺬﲝﻮﺍ ﳌﺴﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻌﻮﺍ ﺷﻴﺎ ﻣﻦ ﺫﺑﺎﳛﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻋﺰ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﻏﲑ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﳝﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻋﺎﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻻﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻭﻣﱴ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺧﻼﻑ
ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﲢﺖ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﲢﺖ ﻋﻔﻮﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻔﻮﺓ ﻭﻻﺓ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﱃ ﺍﳊﺮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺑﻪ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﲨﺎﺩﻯ
ﺍﻻﻭﱃ ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺭ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﻳﺔ
) (---ﻭﺍﻟﻜﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﺢ ---
ﳏﻀﺮ ﺫﺑﺎﻳﺢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
מקור  :תעודות הר-הבית ,מס'  ;636ליטל ,קטלוג ,עמ' .244
פורסם  :ליטל ,תעודות הר -הבית ,עמ' .258–257
תרגום

בשם האל הרחמן והרחום,
באו אל עֵ דיו 1,ביום מועד התעודה ,כל אחד מן האנשים הבאים :הלאל בן מוסא בן סעיד ,זכרי בן ברוך
בן סלימאן ודאוד בן שמואל בן מוסא ,היהודים בעיר ירושלים הנאצלה ,והעידו
על עצמם )במצב של( בריאות ושפיות וידיעה שלימה ,בלא אונס ובלא הכרח 2,כי נשבעו
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 5באל יתעלה ---
כי מיום מועד התעודה ואילך ישחטו את בעלי-החיים רק לעצמם ,ולא ישחטו למען מוסלמי ,ולא ימכרו דבר משחיטתם3,
כגון כבשים ועזים ופרות וגמלים וכיוצא באלה 4,על-פי מה שפסקו חכמי
האיסלאם ומלומדי החכמים ,ישיב האל יתעלה למוסלמים מברכתם ,וזאת היות שראוהו
שהוא תועלת לעצמם ולמוסלמים ,ואם – חלילה באל יתעלה – יפעלו בניגוד
 10לכך ,יהיו צפויים לתביעת הפרה 5ולהצהרה בשבועה הסולטאנית הנאצלה ,ינציח האל יתעלה
את שלטון נותנה ,והם יהיו נתונים למחילת האל יתעלה ולמחילת בעלי ההכרעה 6,ויהיה
להם בדרך הנדר החוקי קנס של עשרת אלפים דרהם לבניית תעלת המוסלמים הזורמת אל הר-הבית הנאצל .כזאת העידו עליהם בשישה
ועשרים של חודש
7
ג'מאדא אלאולא מחודשי שנת שש ותשעים ושבע מאות.
) 15חתימות( המחיקה בו תקפה לגבי "מהשחיטה") 8חתימות(
--כותרת על גב התעודה
דין וחשבון על שחיטות היהודים.

9

ספרות  :ליטל ,תעודות הנוגעות ליהודים ,עמ' .218–214
1

בערבית" :שהוד" .הכוונה לעוזרים הזוטרים של השופט הראשי ,כנראה שרף אלדין עיסא בן ע'אנם אלאנצארי ,שכתב את מרבית תעודות הר-הבית .תעודה זו היא
התחייבות של הקצבים היהודים בירושלים להימנע ממכירת בשר למוסלמים בעיר ,מן -הסתם בגלל התחרות .הרקע לעניין זה הוא יכולתם של היהודים למכור
למוסלמים בשר זול ,שמקורו בבהמות טריפות או בחלקי בהמות כשרות האסורים ליהודים .וראה :א' כהן ,יהודים בשלטון האסלאם ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' ,168– 160
שם נדונות בעיות דומות מראשית התקופה העות 'מאנית .התעודה שלפנינו תורגמה בידי ד"ר י' דרורי ,שגם סייע בביאורה.

2

כלומר ,שנתנו את עדותם מרצונם החופשי .

3

ראה להלן ,הערה .8

4

הכוונה לבעלי-חיים ששחיטתם מותרת .ארבעת הסוגים הנזכרים כאן נזכרים בפירוש בקוראן ,פרשה ו ,פסוקים ) 144– 143תרגום י"י ריבלין ,פסוקים קמד -קמה(.
המלים "וכיוצא באלו" מרמזות לדעות שונות באיסלאם בדבר בעלי -חיים אסורים ומותרים .

5

בערבית" :דרכ" ,משמע" ,אחריות" במובן ההלכתי של המלה ,כלומר ,התחייבות לשאת באחריות במקרה של הפרה .ליטל השאיר את המלה בלא תרגום .במאמרו הציע
פירושים אחדים )וראה שם ,עמ' .(261

6

ביטוי מסורתי שהוראתו – המעורפלת במתכוון – השליט בפועל במדינה.

7
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8

זו הערה הבאה לאשר תיקון בלשון המיסמך; כאן :למחוק את המלה "משחיטתם" )וראה לעיל ,שורה  .(6משמעות התיקון אינה ברורה די הצורך; מכל -מקום ברור ,
שאין הכוונה למחוק קטע ,אלא רק את המלה .בתצלום התעודה שבמאמרו של ליטל אי-אפשר להבחין במחיקה .

9

יש מקום להניח ,כי כותרת זו נוספה בעת סידור התעודה בארכיון ,וכי איננה שייכת לנוסח המקורי של התעודה .

ירושלים ,מס' 120

שנת 1 394

תקציר
ביום  14בחודש ג'ומאדא אלת'אני שנת  29 / 796באפריל  1394נערכה הערכה – רשימת מצאי – של רכוש "אלעבריה" )"היהודייה"( "האישה
החולה" קמר בת יצחק בן מנחם ,שלא היתה נשואה ,כנראה ,בעת עריכת הרשימה .אחד מיורשיה ,בן-דוד מצד אביה ,היה בעת עריכת הרשימה
בירושלים ,אך יורש אחר ,בן אחיה מוסא בן שמואל "נעדר )מירושלים ונמצא( בדמשק" .היורשים אמנם זוהו על-ידי עד יהודי שאינו חתום על
השטר ,אך רישום המצאי והעדות עליו לא נערכו בנוכחות עדים יהודים ,אלא על -ידי פקידי הרשות ,והרשימה אושרה על -ידי השופט השאפעי
1
שאישר את שתי רשימות-המצאי האחרות .היורשים מזוהים במיסמך נפרד ,שנכתב מתחת לטופס ההערכה.
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טלפון 02-5398822-3

יד יצחק בן -צבי
המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
ספר היישוב ג:
מקורות למקומות היישוב היהודי

רשימת החפצים המובאת בתעודה היא עשירה במיוחד ומלמדת ,כי המוערכת היתה אישה בעלת אמצעים .החפצים שזיהה ליטל כללו ,בין היתר:
חמש גלימות )ג'וח'ה( ,מהן אחת כחולה ,אחת כחולה עם בטנה של פרווה ואחת אדומה עם פרווה ישנה; שבע כותנות )קמצאן( ,מהן אחת של פשתן
לבן ,שתיים לבנות ושתיים בעלות שוליים; גלימת-צמר )הודמה(; מעיל כחול )מלוטה(; אדרת )מולאא(; עשר מטפחות )מנדיל( ,מהן שלוש של פשתן
ושבע ישנות; שתי מעטפות )איזאר( ,מהן אחת שהיתה מיועדת לקבורה )תכריכים(.
נוסף על דברי לבוש היו לקמר גם תכשיטים :זוג של עדיי-כסף לקרסוליים ,שני זוגות עגילי-זהב וארבעה צמידים עבים של כסף ,שהשתייכו ,כפי
הנראה ,לנשים אחרות .כן היו כלי -בית אחדים :ספלים ,מגש ,דלי ,קנקנים ,קומקום ,מנורות-נחושת ,קופסאות ,שתי מחבתות ,בקבוקים וכלי-
קיבול אחרים ,מאזני-כסף ,טסי-עץ ,פחם ,עצים להסקה ,כריות ,מזרון ,כיסויים ויריעות )ציפות?(.
מקור  :תעודות הר-הבית ,מס'  ;405ליטל ,קטלוג ,עמ' .109
ספרות  :ליטל ,תעודות הר -הבית ,עמ'  ;241–240הנ"ל ,תעודות הנוגעות ליהודים ,עמ'  ;201ריינר ,הנהגת הקהילה ,עמ' .44
1

התעודה עדיין לא פורסמה ,אך תקציר מופיע בקטלוג של תעודות הר-הבית .כן מופיע סיכום מפורט במאמרו של ליטל .התקציר המובא כאן מבוסס על שני הסיכומים
האלה ,שאינם תואמים בכול.
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