משפט אישות קימו
בפני ערכאה מוסלמית
להודה רצהבי

א  .יהודים בערכאות של גתים
יהודים בגלותם פנו לבית  -דין ישראל  ,לא בלבד בענייני דת והלכה אלא אף בעסקי
ממונות שבין אדם לחברו  .ריבות  ,שבין יהודים לנכרים מבני המקום  ,הוגשו לפני
בתרדין של המדינה  ,שכן אדם שלא מבני ברית לא יאבה להישפט בפני שופט  ,שאינו
מבני עמו ודתו  .הפוסקים היהודים אסרו באיסור חמור על יהודים להגיש עצומותיהם
בבתי  -דין של אומות העולם  .על האיסור הכללי של ספרות התשובות וספרי ההלכה
המקובלים בכל בית ישראל הוסיפו חכמי ישראל  ,שבכל קהילה וקהילה  ,תומרות

משלהם  .והואיל וביהדות  -תימן אנו עוסקים נצטמצם במספר דוגמאות מדבריהם של
חכמי עדה

זו .

בתוכחת מוסר של בית  -דין ]  [ sasלקהילת ערנו משנת

1809

נאמר בחריפות

:

~

שיש כמה בני אדם  ,פורקי עול תורה ובני בליעל  ,מניחין דת מרע " ה [ = משה
רבנו עליו

השלום ]

והולכים בערכאות ש " ג [ = של גוים ] והם בודאי כופרים

בתורה ומודים בע " ז [ = בעבודה

זרה ]  .י

ר ' יוסף מסעוד ( צנעא  ,מאה י " ס ) בפירושו לפרשת ' משפטים ' ( עדיין בכתובים )

מחריע אף הוא בחריפות נגד הפונים לבתי -דין

נכריים .

חם לבי בקרבי  ,בהגיגי תבער אש  ,על כמה וכמה מבני דורנו בזמן הזה  ,שתמיד
הולכים בקשיות עורף ואינם חפצים לדון כי אם לפני אומות העולם  ,היפך

רצונו יתברך  .והם לא ידעו ולא יבינו  ,בחשיכה

באיגרת משנת תרי " ג

( ) 1853

מזהיר בית דין צנעא

יתהלכו .

את קהילת גבל עמר מפני תופעה זו .

אשר כל איש אשר לו ריב עם חבירו  ,ואפילו צעקת לגימא  2 ,קובל עליו לפני שר
העיר  ,ובאיל לידי ריב ימצה  ,היפך דת חורתינו הקדוחה  ,וזאת אות  ,לא תיאות ,
בעם ה '
1

צבאות .

3

" טובי  ,יהודי תימן במאה הי " ט  ,תל  -אביב תשל " ו  ,עמ '

2

דהיינו  ,דבר קל ערך ופעוט ( עפ " י גיטין ז

3

טובי ( ראה הערה

,)1

. 193

א).

עמ ' . 207
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סעיד

יהודה רצהבי

נדאף ,

איש צנעא  ,תלה את הרעב הכבד  ,שפקד את תימן בשנות

תרס " ג  -תרס " ה (  , ) 1905 - 1903בעוונות הדור  ,בכללם עבירה חמורה זו של ' מזניחים

דייני ישראל  ,והולכים לדייני אומות העולם ' .

4

כלל הדברים  ,החברה היהודית הוקיעה יהודים אלה  ,ואף כינתה אותם

' פרוצים ' .

ריבותיהם של יהודים בתימן  ,כמו בשאר קהילות ישראל  ,הובאו  ,דרך כלל  ,בפני דייני
ישראל .ואף  -על -פי שלא היתה להם סמכות של אכיפת פסק -דינם על בעלי הדין  ,כמו
לשופטים מוסלמים  ,מכל מקום סמכותם הרוחנית והשפעתם המוסרים גדולות היו
בקרב בני עמם  .למעשה האמצעי היחיד  ,שהיו רשאים הדיינים להפעיל נגד ממרים

וסרבנים  ,היה החרם  .בהווי הדתי והחברתי של הגולה  ,שהפרט תלוי בכלל בכל עניין ,
היה האיום בחרם כלי מרתיע

ומרסן .

ואף  -על -פי -כן היו יהודים  ,שהעדיפו בית  -דין מוסלמי על בית  -דין יהודי משתי
סיבות

:

כח ביצוע וטובת  -הנאה  .מימוש פסק  -הדין  ,הלכה למעשה  ,היה מהיר ויעיל ,

הן בקנס והן במאסר  .חוקת המדינה הקעה חוקת הקוראן והאסלאם  .וכשההלכה
המוסלמית היתה שונה לטובה מן ההלכה היהודית ביכרו יהודים להישפט על פי דיני

האסלאם  .הבעייה הבולטת ביותר בתחום זה היתה ירושת

הבנות .

5

לפי דיני ישראל

אין לבת חלק בירושת אביה  ,ואילו לפי דת האסלאם היא נוטלת שליש מירושת אביה .
חכמי היהודים בתימן השתדלו לפשר בין היורשים  ,ובלבד שלא יתדיינו לפני גויים .
כך  ,למשל  ,ר ' יחיא צאלח

( מהרי " ץ ) ,

גדול חכמי תימן במחציתה השנייה של המאה

הי " ח  ,המלרן לדייני זמנו לפשר בין האחים לבין האחיות
כדי להשקיטם ממריבות  ,וכדי שלא יתחלל שם שמים  ,באמרם [ מוסב
למוסלמים ]

שאין דיני חורתינו אמת  ,כיון שהם היפך

דינם .

6

ואף  -על  -פי  -כן אירע  ,שתקלה זו קרתה בביתו של ר ' יצחק ונה  ,מגדולי חכמי תימן
במאה

הי " ז .

המסוודה [ פרוטוקול

בית  -דין ]

מספרת שבנותיו תבעו חלקן בירושה ,

והגישו משפטן לפני השופט מחמד בן חסין אלכבסי  ,וזה פסק

לזכותן .

7

התדיינות יהודים בבתי  -דין מוסלמים היתה מעוגנת בחוזה  ,שהסדיר את זכויות

היהודים וחובותיהם .

בשנת  , 1905כשנכנס האמאם יחיא לצנעא  ,לאחר מפלת

התורכים  ,פירט בכתב את זכויות היהודים וחובותיהם במדינה  .אמנם אחד הסעיפים
בכתב זכויות זה הסמיך שלושה מרבני הקהילה להנהיג את היהודים בבירה לפי חוקי

4

ראה קובץ ' בוארתימן '  ,בעריכתי  .תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '

5

דיון בנושא זה של ירושת הבת וכן ביבליוגרפיה ראה " :

. 81
טובי  ,ירושת נשים בחברה היהודית

והמוסלמית  ,בת תימן  ,עולמה של האשה היהודית ( עורך  :שלום סרי ) תל  -אביב ( חש " ד )  ,עמ '

. 50 - 35
צדיק '  ,תל  -אביב חש " ו ח " א  ,עמ ' יט ס " סו .

6

ראה שו " ת ' פעולת

7

תצלום דף מהמסוודה  ,ראה ' רכב אלקים '  ,מהדורת ר ' יצחק רצאבי  ,בני ברק תשנ " ב  ,עמ '
ראה גם חלוקת ירושתו של ר ' יצחק ווזה  ,אצל יוסף טובי  ,כנ " ל .

. 73

יהודים בערכאה מוסלמית בתימן

תורתם  ,אך _ בסוף הסעיף

מחמד ' .

נאמר :

ן
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' ולא ימנעו המבקש לדון לו במשפט בדין דת

8

ואכן  ,במחלוקת שפרצה בקהילה בשנת  , 19 % 4בין חסידי הקבלה לבין מתנגדיה ,
פסק האמאם כי אם לא יגיעו שני הצדדים ביניהם לעמק השווה  ,יעבירו טענתם אל
בית הדין השרעי  ,והשופט יחרוץ דינם ' כפי שתורהו דת

מחמד' .

9

רבני ישראל נמנעו דרך כלל מלהופיע בפני שופטים מוסלמים  ,במשפטים
יהודיים  ,משום כבוד התורה ודת ישראל  ,ואף כדי שלא ייראו כמסייעים בידי עוברי

עבירה  .לפיכך כשנתבקשו למסור הודעה או אישור העדיפו לשגר דבריהם בכתב ידם
ובחתימתם ( אימות הכתב והחתימה אושרו בידי עדים

יהודים ) .

אף  -על  -פי  -כן היו

מקרים יוצאי דופן  ,שלא היה מנוס מהתייצבות לפני שופטים מוסלמים  ,והדברים
אמורים בעיקר כשהיה צורך לתת הסבר אותנטי בענייני דת והלכה יהודיים  ,שלא היו

נהירים לשופטים  .וכך אנו עדים לעובדה  ,שר ' סלימאן קארה  ,מגדולי הדור בתימן
במאה הי " ח  ,עמד לפני שופט מוסלמי והסביר לו פרק בדיני ישראל  ,הנוגע בשעבוד

.

נכסי הבעל לכתובת האשה  ,והשופט סיכם את דבריו ורשמם מאחורי הכתובה 0י

השופטים המוסלמים לא שלטו כלל בלשון העברית  .את מלאכת התרגום של

מסמכים  ,תעודות ואישורים  ,שהוגשו לבית  -הדין  ,עשו יחידי סגולה  ,שלמדו את

הלשון הערבית  ,הכתב הערבי והמינוח המשפטי .כי זאת לדעת  :ידיעת הכתב בתימן
היתה בגדר אמנות  ,גם במחנה ישראל וגם בקרב המוסלמים  ,ומעולם לא היתה נחלת
הכלל  .יודעי כתב במשכנות ישראל היו החכמים והמשכילים  .גם אלה ששלטו בכתב
העברי  ,רש " י ואשורי  ,הכתב הערבי היה זר להם  ,כי לא היתה לו דריסת רגל לא
ב ' חדר '  ,לא בבית המדרש ולא בבית  .אין זה כלל פרי המקרה  ,שכן ההורים  ,המורים
והמלמדים חששו  ,שידיעת הכתב הערבי עלולה לשמש קרש קפיצה לספרות

הערבית  ,כולל מוסלמית  -דתית  ,וזו עלולה להביא בסופו של דבר לידי התאסלמות ,

וחלילה להם שישמשו מסייעים לכך  .היחידים שלמדו את הכתב הערבי עשו זאת על
דעתם ועל פי נטייתם ובתוקף נסיבות החיים  ,וראו עצמם שליחים המשרתים את
הציבור  .בנוסף על התרגום תיאמו מתרגמים אלו לשופטים את התאריכים העבריים

לתאריכים הערביים  .יש מהם שהתמחו בלשון וניסחו קובלנות של יהודים לאסאם .
הפרוטוקולים ופסקי הדין של השופטים נמסרו לבעלי  -הדין  ,ואלה שמרו עליהם
מכל משמר  ,כי היו ראיה ועדות לסכסוכים העשויים לפרוץ בעתיד  ,באותן בעיות

שנידונו  .בכל משפחה שימרו מסמכים אלה בגלילי פח  .ופתגם עם אומר  :אלבצאיר
[נ " א

 :אלוראיק ]

עקארב אלארץ ' [ = השטרות עקרבי

הארץ ] .

עם עקירת יהודי  -תימן

מארץ גלותם ואובדן רכושם בקרקע ובבתים ובמלוות לגויים  ,ועם פטירתם של בעלי
הדין  ,פג תוקפם של שטרות אלו  .מחמת שהיו כספר החתום למחזיקיהם  ,שלא ידעו
8

ראה ע " ד

גויטיין  ,קובץ על יד ב [ יב ] תרח " ץ  ,עמ '

בו .

קובץ ' שבות תימן '  ,בעריכת " ישעיהו וא ' צדוק  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ '

9

ראה

10

ראה מאמרי  ,ספונות ד ( תשמ " ט )  ,עמ '

134

מסמך

יב .

. 226
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תוכנם וענייניהם  ,הושלכו ככלי אין חפץ בו והושמדו  ,ורק מעטים מהם נשתמרו בידי

יחידים ומוסדות  .וי יחסי יהודים  -מוסלמים בתימן ומשפטי יהודים בבתי  -דין
מוסלמים הם בבחינת חוליה חסירה בתולדות יהודי  -תימן  .שעל כן נודעת חשיבות
רבה לשטרות הללו השופכים אור על פיגה עלומה

השטרות  ,שנתפרסמו עד כה ,

המוסלמיות .

2ן

זו .

מלמדים שיהודים לא מעטים נזדקקו לערכאות

המשפטים שהובאו לפניהן עשירים ומגוונים

היו :

ירושות  ,מלוות וחכירת שדות וקרקעות בין יהודים למוסלמים

מובהקים

:

ממונות  ,נזיקין ,
;

ואף ענייני דת

גירושין  ,שחיטה  ,סדרי בית  -כנסת ותפילה ובעלות על ספרי

קודש .

הפרשה הנידונת במאמר זה יחידה היא במינה  .עניינה הוא אישות  :כתובה  ,מוהר ,

מזונות וגט  .והיא באה ללמד לא על הנושא עצמו בלבד אלא אף על סדרי בית  -הדין ,
דרכי השיפוט וההוצאה לפועל של

פסקי  -הדין .

מעלה נוספת לה  ,ששימרה את

המסמכים הקשורים במשפט שנתקיים בצנעא שמונה

במספר .

אך קודם שנדון

בפרשה נסקור כל הדברים הקשורים בתהליך השיפוט  ,העולים מל הפרוטוקולים
שנכתבו

בבית  -הדין .

המשפט התנהל תחילה בפני השופט העליון לטף מחמד אלזבירי  ,ואחר  -כך בבית
הדין לערעורים  ,שבו שימשו

חסן עלי אלמגרבי וקאסם ( שמו המלא לא נתפענח ) .

את

בעלי הדין היהודיים ייצגו ערבים ולא יהודים  ,וזאת אולי משום שבעלי הדין האמינו ,
שהסיכויים לזכות במשפט גדולים יותר כשהנציג הוא מוסלם ולא יהודי  .התובעת
היתה האשה  ,אך המוציאה והמביאה במשפט היתה אמה  ,כנראה משום שהבת היתה

רכה בשנים ובלחי בוגרת בשכלה  ,כטענת האם  .העדים מוסרים עדותם
השופט רושם דבריהם בתמצית  .על פסק דינו של השופט אפשר

בשבועה .

לערער :

תחילה

בבית  -המשפט המחוזי ואחר  -כך בבית הדין לערעורים  .בטענותיה נתלית האשה בין
השאר על ההלכה המוסלמית הפוסלת נישואין

.

מסתמכים השופטים על דין זה וטעמם עמם

:

לאח  -האב.

ואכן  ,בפסק דינם

כיוון שהיהודים פנו ביוזמתם לבית -

הדין המוסלמי ,הרי שלפי חוקת המדינה רשאי השופט לכפות עליהם את החוק

המוסלמי .
מן התאריכים של הפרוטוקולים למדים שישיבות בית  -המשפט תכופות היו ( אחת
לחודש

ימים ) .

בממוצע) .

אף הפסיקה של בית הדין לערעורים מזורזת היתה ( כעבור

18

קובלנת האשה זוכה לתשובת האמאם  ,שנהג לשמוע משפטים תחת אילן

בחצר הארמון  ,יומיים אחרי קבלתה  .שורשה של זריזות זו הוא ברגישות היתירה
שגילה האמאם כלפי נתיניו

היהודים .

לבד מן הקובלנות הכתובות בעט אחר  ,הפרוטוקולים כתובים בכתב נאה בידי
סופר בית הדין  .בראש כל מסמך  ,ללא יוצא מן הכלל  ,קבועה פורמולת הפתיחה
11

ועל טוב ייזכר מ " ו ע " ד גויטיין ז " ל  ,שבעבודת המחקר שעשינו במחנות עולי  -תימן בעליית
כנפי נשרים '  ,הנחני ללקטם מידי העולים ( עתה הם שמורים במכון בן צבי ומצפים

12

פירוטם של השטרות  -ראה ביבליוגראפיה

להלן .

' על

לגואלים ) .
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' אלתמד ללה ' [ = השבח

לאל ] .
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השופט מוסיף בכתב ידו בראש הדף אישור פסק הדין

וציון התאריך  .הנוסח המקובל של האישור בתרגום הוא  ' :זה מה שנתברר לפניי  .ריב
האנשים הנזכרים [ במסמך ] וההחלטה שנתקבלה '  .ממעל לו מאשר האמאם את פסק

הדין במלים ' לא באס ' [ = טוב ויפה ,

מסכים ] .

פעמים שבצד האישור טבועה חותמת

האמאם או חותמת בית  -הדין לערעורים  .כשאין הגיליון מספיק לרישום הדברים אין
הסופר ממשיך בגיליון חדש או מאחורי הגיליון הכתוב  ,אלא מסיים

בשולי הגיליון .

כרי למנוע הגנבת תוספות בסופי שורות מתווה הסופר קווים אלכסוניים לאורך

הגיליון .
רבי עניין הם כינויי היהודים בפי המוסלמים ולהיפך  ,וכן מונחי דת ושמות יהודים
בעטם של המוסלמים  .בכל אזכרת שם יהודי או יהודיה מדקדקים הסופרים להוסיף

את התואר ' אלימי  ,אלימיה ' [ = בל החסות  ,בת החסות ] .
הראשי  ,מכנים עצמם בכינויי
' שפחה '  ,בדומה לתקופת

שפלות .

המקרא .

כנגדם היהודים  ,אפילו הרב

האשה בפנייתה לאמאם קוראת לעצמה

הרב הראשי  ,שבתוקף תפקידו חייב לספק

אישורים לבתי -הדין של המדינה  ,מכנה עצמו ' אלחקיר '

[ = השפל ] .

כנגד זה מרומם

הוא את השופט  ,אף שהיה ידוע כמקבל שוחד  ,בתארים ' אור האסלאם ומאור

האפילה ' ( פרוטוקול

ב) .

אף האשה מעתירה על האמאם בקובלנתה ברכות  ,ואף

פורמולות אופייניות למוסלמים שליטים  ,אך לא ליהודים משועבדים  ,מעין ' ינחילהו
נצחונות וכיבושים מזהירים ' ( פרוטוקול

ח) .

' דת ישראל ' מכונה בתעודות ' אלשרע אלמוסוי ' [ = חוקת משה ] ; ' כתובה ' -

ורקה ' זיגה ' [ = תעודת נישואין ] או ' ורקה ' מלכה [ = שטר בעלות ] ; ' מורדת ' ניתרגם

בשרש דומה ' מתמרדה ' [ = מתמרדת ,

מתקוממת ] .

שמות עבריים  ,שאינם שגורים בפי הערבים  ,נשתבשו בעטם

קורח ( פרוטוקול
נ5רה

;

5אהרי

א) ;

שמעאן פנחוס ( פרוטוקול

( נצרה ;  %אהרי) .

ו) =

:

שמעון פנחס

חים קירח = חיים
;

חילופי 5 - %

3ן

חשיבותה של הפרשה שלפנינו אינה רק מצד אופיה הדתי ( גיטין וגרושין )  ,אלא
אף מצד שלבי הערכאות שעברה

:

למן בית הדין ועד האמאם  .שמונת המסמכים

המשקפים אותה הם דוגמת מופת לשיפוט יהודי בתימן בערכאות של גויים  .היא
מלמדת גם כיצד שופטי  -דת מוסלמים התמודדו עם בעיות דתיות זרות להם  ,ללא
היזקקות יתרה להלכה

היהודית .

פירוט הבגדים והתכשיטים  ,שהכניסה האשה

לבעלה  ,יש בו ללמד על מנהגי הנישואין במשכנות  -תימן בימים

ההם .

פרשה זו מעוררת תמיהה בלב הקורא  :הא כיצד מתרחשת פרשה מעין זו בצנעא ,

שהיונה מאור הגולה כולה  ,לעיני גדולי תורה של אותו דור  .כאן יש להזכיר  ,שבאותן
שנים התחוללה מחלוקת חריפה בקהילת צנעא סביב האמונה בקבלה ובזוהר ,
שסחפה גם את רבני הקהילה  .לא מן הנמנע שהמחלוקת ערערה את סמכות הרבנים
בקרב צאן מרעיתם ואיפשרה תופעה
13

כזו .

לפי זה תועתק החולם ביו " ד ואל " ף והקמץ -

בוי " ו .

ן
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עשייני כמיטב יכולתי בפענוח המסמכים  ,בתרגומם לעברית ובהארת הפרשה .
מתוך הקפדה

על רציפות המאורעות והשתלשלותם הוסדרו המסמכים בסדר

כרונולוגי  .תודתי אמורה למר יהודה מסורי  ,ההיכה אותי בפרסום המסמכים

;

וכן

לידידיי מרדכי יצהרי  ,עזר חבשוש ועזריאל נאור  ,שנסתייעתי בהם בבירור כמה

פרטים .

ב  .ונמצית הפרשה
מקום

. 1351

צנעא  ,בירת תימן  .תקופת המשפט

האירוע :
4ן

11 :

צפר

.

-

רגב של שנת

27

השופט  :לטף בן מחמד אלזבירי  .רקע הפרשה  :נישואין של נערה עם דודה ,

.

שלא עלו יפה תחילה נידונו בפני בית דין ישראל  ,ואחריו בבתי  -משפט

מוסלמים .

כיוון שהנישואין היו מעשה שידוך של קטנה  ,בשם תורכיה  ,ניהלה את המשפט אמה

נירה

בת שכר

אלטביב .

5ן

הנתבע הוא הבעל עזרי בן עואץ אלצארם  .את האשה ייצג

בבית הדין תאן עבדאללה בן עלי זאיר  ,ואת הבעל  -מחמד לטף ניאש  .נושא
התביעה היה

מזונות של שנתיים ורבע ,

:

6ן

שעשתה האשה אצל אמה  ,וכן מוהר

ובגדים שלקח הבעל מאשתו  .העדים העידו על מאמצים שנעשו להשלים בין הבעל
לאשתו  .מהם שהעידו  ,שהבעל סירב להתפייס ; ומהם  -שהאשה לא נתרצתה לחזור
לבעלה  .על עדויות סותרות אלו נוספה עדות שלישית של מתווך  ,שסיפר כי לפני שנה

פנה לאבי הבעל שישפיע על בנו שיחזיר את אשתו ; וזה הודיע לו שכבר אירס לבנו
אשה

בינתים נשא הבעל אשה שנייה  .לי לעדויות צורף אישור בכתב של הרב

אחרת .

הראשי בצנעא  ,שכתובת האשה היא ארבעה עשר ריאל

ומחצה .

אשר לבגדים

שהכניסה  -הוסיף הרב  -לא נאמר דבר בכתובה  ,בניגוד למנהג

המקובל .

פסק הדין של השופט היה  :אשר לבגדים  -אין ראיה לאשה עליהם ; אשר לעדות

כי נאותה תחילה לחזור לבעלה ואחר  -כך סירבה  ,אם יצטרף עד שני לעדות או תינתן
שבועה  ,יתחייב הבעל לשאת במזונות שהוציאה חמותו  ,ובמוהר שלה  .והכל בתנאי
שתסכים לחזור לבית

בעלה .

במושב השני טען התובע  ,שהאב הוא שהשיא את בתו כשעדיין היתה קטנה  .עתה

. .

14

מקבילים

15

את התמיהה ,

. .

לר 26 11 32 - 16 6 32 :

( יב סיון תרצ " ב  -בז חשון תרצ " ג ) .

שלא האב הוא התובע אלא האם  ,יש להסביר בעובדה שהבעל והאב אחים  ,ולא נוח

לאח להדיין עם אחיו  .מאותה סיבה לא נטל חלק במשפט עואץ אלצארם  ,שנודע כטוען מפולפל

.

בבתי  -דין משום שבעלי הדין הם שני
16

בניו .

מכאן שהריב בין בני הזוג ממושך מן המקובל  ,מה שמעיד שהקרע ביניהם היה עמוק  .אגב
הדברים  ,תביעה דומה של תשלום מזונות לאשה ובתה בתקופה שנטשה את בית בעלה ראתה
אור בידי

דו

"

טובי ( מקדם ומים ב  ,עמ '

. ) 67 - 65

כידוע ביגמיה מותרת בתימן  ,גם בקרב היהודים וגם בקרב המוסלמים  .במקרה שלפנינו
שהמחלוקת היתה ממושכת לא היה יכול הבעל להיות שרוי ללא

אשה .

ן
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שבגרה היא תובעת ביטול הנישואין  .סיבה נוספת לביטול הנישואין היא  ,שבעלה

הוא אחי אביה  ,ולפי הדין אין הנישואין תופסין .
והבגדים  .כנגדו טען הנתבע שביטול הנישואין

8ן

התובע חזר ותבע את המוהר  ,החוב

הוא בסמכות השיפוט

הדתי .

9ן

את

החוב הכחיש ואת המוהר צמצם מארבעה עשר וחצי לחמישה ריאל בלבד  .שמעון
נוני  ,המוסמך בשתי הלשונות  ,הגיש לשופט תרגום אישורו של הרב הראשי  ,שחוב
הבעל לאשתו מסתכם בשלושים ושמונה ומחצית הריאל  .כנגדו הציג הנתבע מסמך
מהרב הראשי  ,שנכתב כחודש לאחר המסמך הראשון  ,ובו הוא מבהיר לשופט את

דיני ישראל בעניין המוהר  .בנוסף עליו  ,הציג תרגום ערבי של שתי תעודות

נוספות .
פירטו

במושב זה חזרה האשה אל בעלה  ,והבעל פרע את החוב  .בסוף המסמכים

הבגדים שנרשמו

בכתובה .

הפרוטוקול של המושב השלישי  ,שנתקיים בתשרי תרצ " ג ( אוקטובר

, ) 1932

פותח

בתמצית פסק הדין של מושב א  .במושב זה טען בא כח הבעל  ,כי אם האשה התחייבה

במזונות הבת  .כדי לסתור דבריו הציג בא כח האשה מסמך  ,חתום ומאושר על ידי
ארבעה מגדולי הקהילה  ,המספר כי במחצית תרצ " א הלכו אל האשה והפצירו בה
לחזור לבעלה  ,אך היא דחתה אותם והכרתה שלא תחזור אליו כלל  .כנגדו טען בא כח
האשה כי לאחר תאריך זה הסכימה לחזור לבעלה  .על כך יש עד אחד  ,והיא מוכנה

להשלים בשבועה את עדות העד  .בהסתמך על העדות שהבעל לא הסכים להחזירה
פסק השופט כי הנישואין

בטלים .

במושב הרביעי  ,שנתקיים בחשון תרצ " ג ( אוקטובר

, ) 1932

חזר בא כח הבעל ותבע

את החוב של שלושים ושמונה ריאל  ,כיוון שהאשה לא חזרה לבעלה  .כנגדו הציג בא
כח האשה מסמך  ,שתאריכו ח ' אלול תרצ " ב

ר ' יחיא אלאב " ן

;

. .

( ) % 7 9 32

והוא חתום ביד הרב הראשי ,

בו נאמר כי במעמד הבעל  ,האשה והחמות הוסכם  ,שהחוב מותנה

בשיבת האשה לבית

בעלה .

האשה ביקשה לבטל את הנישואין  .השופט פסק  ,כי

הנישואין בטלים ותלה את פסק דינו  ,לא במילוי רצון האשה  ,אלא באיסור המוסלמי
של נישואי אשה לאחראביה .
במסמך זה אישר בית הדין לערעורים את פסק דינו של השופט  ,בהנמקה של
האיסור המוסלמי  ,ובציון אגב שהנישואין נעשו על פי דת היהודים ואינם מכירים

בהם .

20

18

לפי ההלכה המוסלמית  .ככתוב בקוראן ' נאסרו עליכם אמותיכם  ,בנותיכם  ,אחיותיכם  ,דודותיכם

המסמך נושא את התאריך

( מצד

האם ) ,

27

רגב

1351

( כז חשון תרצ " ג -

. ) 26 . 11 . 32

בנות האח ובנות האחות ואמותיכם שהניקו אתכם ( סורח אלנסא פסוק

כז) .

ן2

לפי דין

ישראל הנישואין עם בת אח כשרים  .אך התובע נאחז באיסור המוסלמי כדי לזכות את האשה
בגט .
19

סתם

ולא פירש לאיזה שיפוט דתי  .מובן שכוונתו לשיפוט הרבני היהודי  ,אך כדי שלא להסתבך

בסתירה בין שתי  -הדתות לא רמז עליהן .
20

במסמך לא נאמר דבר וחצי דבר על ההכרה בהלכה היהודית  .דרמה שהכוונה לאשה ולבא  -כחה
בלבד  ,שנאחזו בהלכה המוסלמית כדי לזכות

21

בגרושין .

תאריך זה חל בשבת ונראה שנפלה טעות בציון

התאריך.

48
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מסמכים ו  -ח הם קובלנות של האשה אל האמאם יחיא  .בקובלנה הראשונה היא

מספרת  ,שיצאה פקודה לאסור את בעלה המסרב לגרשה  ,כפי שפסק בית הדין  22 .היא
הטילה דופי בבא  -כח הבעל והאשימה אותו  ,שהוא בדה דברים לפני האמאם ; ולפיכך
אסור לו לשמש כמיופה כח  .נראה שהבעל סירב לתת גט לאשתו ומשום כך

אלא שמשום מה שוחרר מבית

הסוהר .

23

נאסר .

היא סיפרה שהתלוננה אצל השופט  ,וזה

הודיע שהשחרור לא נעשה בפקודתו  .האשה הוסיפה כי תיכף לשחרורו התקרב הבעל
לביתם  ,ומתחת לחלונם קרא וצווח  ,שלא ישחרר אותה עד

שתזקין .

יש לקוים לב  ,שלא האם ולא בא כח האשה קובלים לפני האמאם  ,אלא האשה -
הנערה  .דומה שהמעשה מכוון כדי לעורר רחמי האמאם

עליה .

לקובלנה ובראש הקובלנה כתב  ,בכתב ידו  ,אל השופט לבצע

וציין את התאריך

29

. ] % 3 [ 51

שעבאן שנת

24

האמאם נתן הסכמתו

כל הדרוש עפ " י החוק .

25

הקובלנה השנייה היא נוסח דומה  ,והיא נכתבה יום לאחר הקובלנה

הראשונה .

האשה מספרת כי השופט כתב לאמאם  ,שהבעל נאסר ונכבל  ,אולם כשבאה אל
השופט עם אישור האמאם בקובלנה הראשונה לבצע את פסק הדין  ,דרש ממנה את
הכתב הראשון הכולל פקודת האמאם בדבר זה

;

ושוב היא דורשת תשובה בעניין

ההחלטה לאסור את הבעל  ,שלא בוצעה  .בחתימתה מדגישה האישה שהיא חוסה

בצל האסלאם .
את המחויב  .הוראת
26

גם בקובלנה זו הביע האמאם את הסכמתו  ,ופנה שנית לשופט לבצע
האמאם  ,בשתי הקובלנות  ,נושאות תאריך אחד  ,וזה מעיד

ששתיהן יצאו מלפניו בבת אחת  .פניית האמאם  ,בכתב ידו  ,מתנוססת בראש שתי
הקובלנות בצירוף ציון

התאריך .

בקובלנה השלישית היא טוענת שאושר לה גט מבעלה בבית  -דין ישראל  ,והיא
מבקשת שפירוד זה ייקבע גם מטעם האמאם כדי שתהיה חופשית להינשא

;

וכן

שהאמאם יורה לשופט לאכוף על הבעל לתת גט  ,או לכלוא אותו  .קובלנת האשה
נושאת את התאריך

5

רמדאן

1351

27

ותשובת האמאם יומיים לאחר מכן  .גם בקובלנה

זו נתן האמאם הסכמתו ודרש מן השופט העליון לבצע את המחויב  .בכך נסתיימה

הפרשה  .יש להניח שהבעל ניאות לתת לאשה גיטה  ,בפרט שהיה נשוי כבר לאשה

שנייה .

ש7פנינ " ,

י  ,מאסי .

22

במסמכים

23

ייתכן ששחרורו קשור במתן שוחד

24

האמאם יחיא היה מלך חסד ליהודים  .כמאמין חשש מפגיעה בהם  .בפיו שגור היה הלשון ' אללה
יבריז " [ = האל ינקיני

סין

ו,

פ17ין יג

לשופט .

מעונש ] .
( . ) 28 . 12. 32

25

מקביל לו

26

הגדרה זו מכוונת  ,שכן השלטון בתימן הוא תיאוקרטי  ,וחוקת המדינה היא חוקת

27

מקביל לו

:

:

כס כסלו תרצ " ג

ה טבת תרצ " ג

( . ) 3 . 1 . 33

האסלאם .
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עברי *

מאמד א

השופט העליון בצנעא לטף מחמד אלזבירי  ,ן יגן עליו
זה מה שהתברר

לפניי :

האל .

ריב האנשים הנזכרים וההחלטה

שנתקבלה .

השבח לאל
הופיע בבית הדין הדתי העליון חאג עבדאללה בן עלי זאיד  ,מיופה כח מאושר
מטעם בת החסות נקרה בת שכר אלטביב  ,ובתה בת החסות תורכיה בת יחיא
אלצארם

;

נגד מי שהופיע עמו מחמד לטף ניאש  ,מיופה כח מאושר מטעם איש

החסות עזרי בל עואץ אלצארם  .טען ואמר  ,שהוא תובע ממיופה הכח של הנתבע מה
שהוציאה  ,זו שייפתה כחו  ,בת החסות נערה  ,על בתה בת החסות חרכיה הנזכרת ,

אשת מייפה  -הכח הנתבע  ,במשך שנתיים ושלושה חודשים  ,משום שבעלה הנזכר

הוציא אותה מביתו  .והיא היתה אצל אמה ללא הוצאות  ,ואמה נשאה בהוצאותיה
משך התקופה

הנזכרת  .הוא תובע אפוא תשלום ההוצאות  ,כפי שיעריך אותן השופט .

הוא דורש עבור בת החסות  ,שייפתה את כוחו  ,את המוהר שלה מבעלה הנזכר עזרי

בגדים

אלצארם  ,מוהר  ,שהוא שבעים וחמישה ריאל ;  2ומה שלקח ממנה :
אסלך שמלת בית 4בשמונה ריאל ; כובע נשים של בד משי בעשרים ריאל

נשים של קטיפה בחמישה

ריאל

;

ריאל ;

מחרוזת כפתורים בחמישה

;

שאי

כובע

;

מטפחת ראש הדורה  -ריאל ורבע ; נעלים בשני
ריאל ;

ריאל ;

שתי שרשרות כסף טהור בשישה

מחרוזת תורים בשבעה ריאל  .את אלה הוא תובע להחזיר  .ושהיא נישאה לבן החסות

עזרי כשהיא קטנה  .ודרש תשובה .
וכשנשאל מיופה  -הכח של הנתבע הכחיש כל מה שכלול בתביעה  .דרשתי ראיות
מן התובע  .הביא עד את בן החסות חיים צאלח  .וזה העיד לפנינו שהוא

[ ניסה ]

להשלים בין בן החסות עזרי אלצארם לבין אשתו בת החסות תורכיה הנזכרת ,
שתחזור לבית בעלה  ,ולא התרצתה בת החסות תורכיה  .אחרי זה לקח עזרי אלצארם
בגדים שלה ואינו יודע מה הבגדים ולא רכוש של מי

הם .

והעיד על עצמו את האלהים בפנינו איש החסות חיים אלדאר [ וסיפר ]  ,שלפני

שנתיים ביקשה ממנו בת החסות נירה טם אשת בן החסות עזרי ללכת ולבקש מעזרי
אלצארם שיחזיר את אשתו בת החסות תורכיה  .ואז הלך אל בן החסות עזרי והודיע
לו  ,כי אשתו מוכנה לשרתו בחפץ לב .וזה ענה לעד שאינו חפץ בה  .אחרי זה לקה

עזרי אלצארם את בגדי בת החסות תורכיה ואינו יודע פרטיהם  [ .הוא סיפר ] כי אמה ,
בת החסות נירה  ,נשאה בהוצאות בתה הנזכרת משך שנתיים  .ועד עתה היא מוציאה

עליה .
והעיד על עצמו את האלהים בפנינו בן החסות שמעון פנחס  ,כי לפני שנה לערך

*
נ
2

המקור  -ראה בסוף המאמר.
שופט זה היה ממונה על ענייני היהודים  ,והרבה לקבל שוחד
ריאל  -המטבע הגבוה

בסתר .

במדיגה .

3

אסל -

4

' בצמה ' בערבית  .שמלה עשוייה בד פשתן

חומר דומה לזגוגית ,

צבעו :

כחול  -שחור  .קובעים אותו בצמידים ובעכסים .

מפספס .

ן
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דאוד חבארה בציון התאריך  .נסתיים התרגום כפי כיהוא מלה במלה  ,ותאריך שלוש
התעודות אחד  .נעשה התרגום

לחודש רביע השני שנת

ב 14 -

. 1351

5

מוגש לאדוננו השופט העליון בצנעא  ,המלומד לטף בן מחמד אלזבירי  ,ישמרהו

האל .
זאת ועוד  .הודיע בן התסות עזרי אלצארם  ,שכתובת אשתו הנ " ל

נשים של קטיפה  ,שרשרת ,

ענק ( ? )

[ מפרטת ]  :כובע

ומחרוזת תורים  ,חלוק דבית ,

6

שרשרת זהב  ,מהרוות כפתורים  ,מערכת כפתורי כסף ,

8

7

שרשרת כסף ,

בית שוקיים 9חדשים

מקושטים מבד קטיפה  ,בית שוקיים משי בלים  ,כתוית לבנה דבית ,
דבית

7

כובע נשים

7

עדוי מחרוזת תורים  ,חגורה בלה  ,חלוק שחור  ,כובע נשים בלה מעוטר תורים

של עופרת  ,מטפחת ראש  ,סנדלי
הפריטים

הנזכרים .

הכחיש . . .

0י

מקביל לו

:

[ וכשנשאל מיופה הכח של

סו כאב תרצ " ב

תכשיט צוואר עשוי

עשויים בצורת כדורים

עשוי

האשה ]

חאג עבדאללה זאיר

( . ) 17 . 8 . 32

כסף .

דבית  -בד פשתן סלק

שורה

לבד . . .

ריאל ורבע  .ערך הכל שלושים ריאל  ,כל

ומבריק .

קטנים .

מעשה רקמה .
אחרונה נקטעה .

משמד ג

אל השופט העליון  ,ישמרהו האל  ,לטף מחמד אלזבירי ישמרהו האל.
השבח לאל
זה מה שהיה לפניי לאחרונה  ,וזאת ההחלטה שנתקבלה

לגביו .

לאחר שנרשמו הדיונים בין חאג עבדאללה בן עליזאיד  ,נציג בת החסות נערה בת
שכר אלטביב ובתה בת  -החסות חרכיה בת יחיא אלצארם  ,בעניין ההוצאות למשך

שלוש שנים  ,שהוציאה אם האשה על בתה הנ " ל בימי שהותה אצלה ; ובעניין המוהר
ובעניין הבגדים שלקח [ הבעל ] ממנה  .ההחלטה היתה לשכנע את התובעת בעניין
הבגדים בשל חוסר ראיות  .אשר להוצאות  ,אם תשלים האשה בעד אחר

ן

או בשבועה

שהבעל נמנע מלהחזירה אליו  2 ,כפי שהעיד העד  ,שהיא גילתה נכונות לחזור לפני

שנה .

לאחר שתמלאי יתחייב הבעל לשלם הוצאות השנה  ,ונתחייב גם לשלם את

המוהר שלה ועליה לחזור לבית בעלה לאחר שיתן ערבות לשלם כל מה שהיא צריכה

:

מדור  ,מזונות וכיוצא בהם  .ועתה הגיע חאג עבדאללה בן עלי זאיד ותבע ממחמר

1

דהיינו  ,תוסיף על טעמנה ? ד  ,שיכמת

2

מקובל בתימן  ,שאם נופל סכסוך בין בעל לאשתו  ,האשה נוטשת בית בעלה והולכת לאמה
[ כינוייה

:

דבריה .

.

חאנקה  ,דהיינו כועסת ]  .ואינה חוזרת לבעלה עד שיבוא בעצמו ויפייסנה צעד כזה יש

בו מן ההשפלה של המעלות הגבריות ( מרווה )  .על כך אומר הפתגם התימני  :חב ושסק מומך פי
3

בשבועה  .אלסוק [ = שק נעל אשתך בביתך ולא זקן חמיך
דקן ? סך פי
בעד אר
תשלים ולא
אלסטי

בשוק ] .

יהודים בערכאה מוסלמית בתימן
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לטף גיאש  ,נציג בל החסות עזרי אלצארם  ,את המזונות  ,והוא ישלים את הראיה
בשבועה מל האשה  ,שאותה הוא

מייצג .

ענה מחמד לטף גיאש כי האם בת החסות נערה התחייבה

בהוצאות בתה הנזכרת .

מסמך
ואז הכחיש דבריו חאג עבדאללה זאיד  .וכדי לסתור הכחשתו הציג מחמד לטף
5
בכתב ידו של איש החסות צאלח אל %אהרי  4 ,מאושר על ידי ר ' יחיא אלאב "ן
ומתייחס להעתק של מסמך בכתב ידו של ר' יחיא בל סלימאן אלקאפח ;  6וחתומים
עליו הוא ור ' עזרא בן חיים קרח  ,וזה לשונו  :הלכנו היום עם עזרי בן עואץ אלצארם
להחזיר את אשתו חרכיה בת אחיו יחיא בן עואץ הנזכר כיוון שהיא נעשתה מורדת זה
כשלושה חודשים  .הפצרנו בה בנוכחות חמיה עואץ הנזכר ובנוכחות אמה

נירה

בת

שכר אלטביב  ,שתחזור לבעלה עזרי הנזכר  ,ולא הסכימה להזור  .ולגודל כעסה עליו
ענתה לו כשאמר לה ' ספשי לי אשה אחרת '  ' :ילך יתחתן עם מי שהוא רוצה '  .אבל היא
אינה חפיצה בו  ,ולא תחזור אליו כלל  .משום כך נתנו מסמך זה ביד

בתאריך אלקעדה שנת

. 49

7

עזרי הנזכר וכו' .

עם קבלתו הודיע חאג עבדאללה זאיר שכבר בא עד

[ שהעיד ] על נכונות האשה  ,שנתנה לו ייפוי כח  [ ,לחזור ] לפני שנה  ,לאחר תאריך

.

המסמך  .ושהיא מוכנה למלא בשבועה מצדה ענה מחמד לטף אל גיאש  ,שיש לו

מסמך לאחר העד( ? )  ,אך לא הציג את המסמך  .וביקש מספר . . . 8
תחילה כדין  ,לגבי החיוב בהוצאות של שנה  .ויש לקיים ( ? ) עדות העד בשבועה
נאמנה  ,בהתאם למסמך שהציג מחמד לטף  .כי זה  . . .האל  ,עפ " י עדות העד  .וכבר
ואמרתי לא נשפטה

קיימו פגישה עמה כאמור במסמך

;

והיא הביעה נכונות [ לחזור ] והבעל לא הסכים ,

כעדות העד  .לפיכך יצא הדין מלפניי לבטל את הנישואין  ,כדרישת בת החסות  .וכיון
שנתבטל אין מקום

העניין . . .

להוצאות .

ונפסק הדין לביטול

. % 35 %

נכתב בגמאדי הראשון שנת

מאחורי הדף

:

הנישואין .

לאחר שנסתיים

9

ביד בא  -כח בת החסות נקרה בת [ שכר אל ] טביב  .פרוטוקול מס '

בפיקוח המכובד מהמד בן אחמד

אלמטרי .

משכיל ועסקן  ,שהיו לו מהלכים בחוגי

השלטון .

בתאריך זה שימש ר ' יחיא אלאכ"ן כרב ראשי  ,לאחר פטירת ר ' יחיא יצחק בסיון תרצ " ב
וכיהן במשרה עד פטירתו בחשון תרצ " ה

( . ) 1935

מגדולי חכמי תימן בדור האחרון  ,ומייסד תנועת ' דור דעה '

בשליש הראשון של שנת
התרגום לקוי

אלול תרצ " ב

931

,

203

( אמצע

עקב המלים שניטשטשו .
( ספטמבר . ) 1932

תרצ " א ) .

( נפטר

ב. ) 1932 -

( ) 1932

ן
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משמד ד
השופט העליון
זה מה שנתברר לפניי  :ריב האנשים הנזכרים וההחלטה

שנתקבלה .

השבח לאל
לאחר כתיבת מה שנאמר במסמך זה  ,פנה מחמד לטף גיאש בעניין שלושים
ושמונה ריאל  ,שהוסכם עליהם  ,כי הם מותנים בכך שהאשה  ,בת החסות חרכיה

הנזכרת במסמך זה  ,תישאר אצל בעלה  .וכיון שלא נשארה אין זה מחייב את מייפה
הכח  .הכחיש חאג עבדאללה זאיר  ,מיופה הכת של בת החסות  ,את התנאי  .דרשנו

ממחמד לטף תשובה  .הציג תעודה בכתב ידו של ר' יחיא אלאב "ן שתאריכה

%8

גמאדי הראשון שנת  . 1351ן נאמר בה כלהלן  :בעניין פקודתכם הנכבדה המצווה
לחקור בעניין ארבעים ריאל  ,שנכתבו בכתובה  ,המוטלים על עזרי אלצארם לזכות
אשתו  ,כיצד היה התנאי לגביהם  .התנאי שנעשה לפניי  ,אני השפל  ,הוא

:

שידלנו את

עזרי אלצארם ואשתו חרכיה בת יחיא אלצארם וחמותו נקרה בת שכר אלטביב ,

שארבעים ריאל שנכתוב בכתובה בתנאי שהיא תדור באמת עם בעלה  .ואם לאו אין
לה כלום מזה  .וזהו התנאי שהותנה בפניי בנוכחות אנשים
על יסוד

2

רבים .

מה שהודיע הרב נעימה שכנוע לבת  -החסות  ,מכיוון שלא נתמלא התנאי

שתגור אצל בעלה  .היא ביקשה לבטל את

הנישואין .

ונפסק הדין שהנישואין בטלים משום שהיא בת אחי הבעל  .וזה מה שנתאמת
10

ומאדי השני שנת . 1351

לי .

3

( . ) 17 . 9 . 32

1

ח אלול תרצ " ב

2

מכאן ועד הסוף כתוב בכתב ידו של

3

ט חשון תרי " ג

השופט .

( . ) 11 . 10 . 32

מגומד ה
[תיק ]

מספר

חותמת

443

בית  -הדין לערעורים בצנעא

:

השבח לאל
קראנו מה שכתב השופט והחליט על ביטול הנישואין של בת החסות הנזכרת
והצורך להפריד בינה לבין בעלה  ,כיוון שנתברר שהיא בת אחי הבעל והוא נשא אותה
על פי דתם ואינם מכירים בזאת וכו ' ולאחר עיון בדברים מצאנוהו

התאריך
סופר :

27

רגב

1351

י

עבדאללה עבד אלכרים

חבר :

חסן עלי אלמגרבי

חבר :

קאסם . . .

1

תואם .

מקביל

לו :

כז חשון תרצ " ג

( . ) 26 . 11 . 32

נפלה טסת בתאריך

( ראה

לעיל  ,מסמך ב הערה

. )2
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מתמד י
מס כים
אל השופט העליון  ,ישמרהו האל  ,לשם ביצוע כל הדרוש על פי

התאריך

שעבאן שנת

29

החוק .

 51י

בשם האל הרחמן והרחום
מלכנו האמאם הגדול  ,בגיד המאמינים  ,יעזרכם האל

יתעלה .

לא נעלם מכם  ,מלכי  ,יוקירכם האל  ,כי יצאה פקודה נכבדה  ,לאסור את היהודי
עזרי אלצארם  ,לכבלו ולהציק לו עד שיסכים לגרשני  ,כי נפסק הדין נגדו שהנישואין

שלי בטלים כיוון שאני בת אחיו  .הוא נשא אותי לאשה על פי דתנו ; ויצא פסק הדין
נגדו  ,מטעם השופט העליון  ,ישמרהו האל  ,בביטול הנישואין  .ולא חדל מיופה הכח
של בן החסות מלבדות דברים לפניכם  .מיופה הכח הוא מחמד לטף אלנשאד  2 ,שאסור
לו לשמש כמיופה

כח .

עתה בן החסות הנזכר השתחרר מבית הסוהר  ,ואיני יודעת מה סיבת שחרורו  ,ולא

בוצעה פקודתכם לאסרו  ,לכבלו ולהציק לו עד שיגרשני  .כי לא ייתכן שאני אשאר
ללא גירושין ממנו  .הלכתי לקבול אצל השופט כיצד קרה שהוא שוחרר  .אמר לי זה
לא נעשה בפקודתו ולא נשתחרר במתן רשות

בשולים

פונה אני אליכם בזאת  ,ומוטל עליכם מאת האלהים להוציא את הצדק

:

בדבר הזה

מצדת ? ) .

:

יש לתפוש את בן החסות הנזכר  ,לכלאו ולכבלו ולהציק לו עד שיגרשני .

כי תיכף לשחרורו מבית  -הסוהר בא אל תחת חלון ביתי  ,צווח ואמר  ,שלא ישחררני
מאחריותו עד

שאזקין .

אנו נתונים לאחריותכם בדבר זה וההחלטה

מגישה את הבקשה בת החסות חרכיה בת
מאחורי

השטר :

בידכם .

אלצארם .

קובלנת בת החסות תרכיה בת

אלצארם .

3

1

מקביל לו

2

הוא מחמד לטף

3

מנהג מקובל הוא לציין מאחורי השטר את עניינו  ,כדי להקל על זיהוי

:

כס כסלו תרצ " ג

( . ) 28 . 12. 32

ניאש .

תוכנו .
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משמד ז
מסכים
אל השופט העליון  ,ישמרהו האל  .לבצע את

התאריך

29 :

שעבאן שנת

המחוייב .

 51י

בשם האל הרחמן והרחום
אדוני נגיד המאמינים  ,יעזרכם האל יתעלה וישמח לבבכם
לא נעלם מכם  ,אדוני  ,כי יצאה מטעמכם פקודה בכתב ובה צווכם הנכבד  ,ירוממהו
האל יתעלה

:

לאסור  ,לכבול ולהציק לו עד שיגרשני  .וכתב השופט למעלתכם  ,על גב

הפקודה  ,שהוא נאסר ונכבל  .ודחינו את התשובה

למעלתכם .

והנה לפתע נודע לנו  ,שבן החסות עזרי אלצארם  ,שנשאני ואני בת אחיו  ,יצא

[ מברז הסוהר ]  ,והשופט העליון ביטל את

העונש .

מצב העניינים  ,מלכי  ,הוא שכתבתי אליכם תלונה אתמול ובאה התשובה לשופט

העליון  ,ישמרהו האל  .באתי אליו ודרשתי ביצוע מה שצוויתם  ,דהיינו

:

מאסר בן

החסות המתכחש  ,כבילתו והצקה לו  .דרש ממני השופט את הכתב הראשון  ,שיש בו
פקודתכם בדבר זה  ,שנפלה בו מניעה

למעלתכם .

מוטל עליכם מאת האל לעשות צדק עמדי ולהשיבני בדבר ההחלטה הנעלה
לאסור את בן החסות  ,לכבלו ולהציק לו עד שיתן לי גט כי הוא יצא
האשה בת החסות החוסה בצל האסלאם ומבקשת

מגישה את הבקשה בת החסות חרכיה בת יחיא
על גב

1

השטר :

קובלנת בת החסות תרכיה בת

שלוש שורות אלו  -בכתב ידו של

מבית  -הסוהר . . .

עזרה .

אלצארם .

אלצארם .

האמאם .

מסמך ח
מסכים
אל השופט העליון  ,ישמרהו האל  ,לביצוע כל
התאריך

7

רמצאן שנת

 . 51י

המתחייב.

בשם האל הרחמן והרחום

ינצור האל את אדוננו  ,נגיד המאמינים  ,הנשען על האל רבון העולמים  .ויעזרהו

בנצחון  ,בהתגברות [ על אויביו ] ובכיבוש מזהיר וישמרהו מכל רע

אמן .

לא נעלם מכם מה שצוויתם לכלוא את בעל דיני  ,הוא עזרי אלצארם ולכבלו עד
שיתן את הגט המבוקש  .אך הוא נאסר מאסר קל ואח " כ שוחרר  ,ואיני יודעת מי הוא
ששחררו  .והשופט  ,ישמרהו האל  ,מציין שהשחרור לא היה מצידו  .והמצב לאשורו

הוא  ,שבעל דיני הוא דודי אח אבי  ,התחתן בי בהיותי קטנה  .וכשבגרתי והגעתי

1

מקביל

לו :

ז טבת תרצ " ג

( . ) 5 . 1 . 33
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לשלימות שכלית תבעתי אותו אל השופט ודרשתי להפרידני ממנו  .וכבר הפרידה
בינינו חוקת הדת הנכבדה  ,ירוממה האל  ,על פי פסקי דין שבידי ושבידו  .ודת משה

קובעת  ,שלא יקום דבר אלא באקט גרושין ממנו אצל הרב ובית דינו  .ומי יתן ועובדת
הפירוד תיקבע מטעם האמאם  ,יעזרוהו רבון העולמים וכל השופטים אשר בארץ

;

למען לא אהיה עשוקה ואסורה להינשא  ,שעה שאני רכה בשנים ובעת שהדרת אדוננו
האמאם בחיים  .ואם תמצאו לנכון להעביר את העניין לשופט העליון לאכוף על בעל

דיני לתת גט או לכלוא אותו  ,תבורכו על כך  .ויחולו עליכם שלום האל  ,רחמיו
וברכותיו .
בתאריך

5

רמיאן

מגישה [ את

2

מקביל לו

שנת

הבקשה ]

:

1351

2

שפחתו חרכיה בת יחיא

ה טבת תרצ " ג

אלצארם .

( . ) 3 . 1 . 33

הפרוטוקולים  -מקור
מאמד א
אלחאכם אלאול בצנעא לטף מחמד אלזבירי חמאה אללה
הדא אלדי כאן לדי מן שגאר ומן יכר

ומא כאן בה אלגזם

אלחמד ללה
וכאלתה
באלמחכמה אלשרעיה אלאולי חקר אלחאג עבדאללה בל עלי זאיר אלוכיל אלתאבתה
ען

אלימיה נירה

בנת שכר אלטביב וען אבנתהא

אלימיה

תרניה כנת יחיא אלצארם

עלי אלחאער מעה מחמד לטף ניאש אלוכיל אלתאבתה וכאלתה ען אלימי עזרי ולד
עואץ אלצארם קאילא אנה יטלב מן מוכל אלמדעי עליה מא אנפקתה מוכלתה אלימיה
נירה עלי אבנתהא אלימיה תרכיה אלמיכורה זוגה ' מוכל אלמדעי עליה ודלך מדה ' סובין
ומלאתה אשהר חיה אן זוגהא אלמיכור אלרגהא מל ביתה וצארת ענד אמהא
בלא נפקה פאנפקת עליהא ללמדה אלמדכורה פהו יטלב תסלים אלנפקה מא אלחאכם
יקדרהא

ויטלב למוכלתה אלימיה
מהר אלמהל וילך למסה וסבעון ריאלא ומא אליה עליהא מן אלכסוה אולאז הנתין
בצמה בממאניה ריאלאת וקרקוש טאס בעשרין ריאלא וקרקוש קטיפה בלמסה
ריאלאת ומקרמה בריאל ורבע ובשמק בריאלין ותרכבה ' אזראר בכמסה ריאלאת

תרכיה אלמדכורה מהרהא מן זוגהא אלמדכור עזרי אלצארם

וסלסלתין מללצא כסתה ריאלאת ותרכבה ' אקראטיה במבעה ריאלאת יטלב ארגאע
דלך ואנהא תזונת

באלימי

עזרא והי קאצרה ויטלב אלאסתגואב וענד

מואל וכיל אלמדעי עליה אגאב באנכאר מא שמלתה אלדעוי  .טלבת אלבינה מן אלמדעי
פאחלר שאהדא אלימי חים צאלח שהד מואגהה ' אנה כאן קד אצלח כין אלימי עזרא
אלצארם ובין זוגתה אלימיה תרכיה אלמיכורה עלי אן תרגע בקע זוגהא פלם תרץ

אלימיה

הי
תרכיה תם אן עזרי אלצארם א  %כסותהא אלתי לדיהא לא יעלם מא הי ולא מלך מן

נקרה
ואלדה
ושהד אללה באלמואגהה ' אלדמי חים אלדאר אנה קבל סגתין טלבת אלשאהד אלימיה
'
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זוגה ' אלימי עזרי יעזם יראגע עזרא אלצארם ירגע זוגתה אלדמיה חרכיה
פעזם אלי אלימי עזרא ואיברה באן זוגתה מביולה
לא ירידהא הם אן עזרי אלצארם אלי אדאה ' אלימיה תרכיה לא יעלם מא הי ואן ואלדתהא
אלימיה נירה אנפקת עלי אבנתהא אלמיכורה מדה סובין ואלי אלאן והי תנפק עליהא
ושהד אללה באלמואגהה אלימי שמעאן פנחוס אנה קבל מדה סנה תקדירא עזם יראגע זוגה '
פאגאב עלי אלשאהד אנה

אלימי עזרי אלצארם בנת יחיא אלצארם לא יעלם באסמהא תרגע ענד זוגהא
עזרי פלם תרץ ושהד ללה איקא באלמואגהה אלימי הארון סאלם טיבי אנה קבל
סנה תקדירא קבל אן יעקד אלימי עזרא באלמראה ' אלתאניה עזם אלשאהד אלי עואץ
אלצארם ליאמר ולדה עזרי יראגע זוגתה בנת אלצארם פאגאב עואץ
אלצארם ללשאהד לא ימכן קד אמלכנא במראה תאניה קד יהבת ועדת מרארא
ואברז אלמדעי ורקה בקלם אלמעלם יחיא סאלם אלאב " ן חררהא ען טלב חתמא חכת

אלימי

אלדי תחקק בה מן תרכיה בנת יחיא אלצארם אן ורקה אלזיגה מוגודה לדינא
ומקדר להא פיהא מא יסאוי ארבעה ' עשר ריאלא ונצף ואמא מן שאן אלנאס
אן יכתבו פי 6הר ורקה ' אלזיגה מא אדללת אלמראה מן אדאה פיצרן דיאנה פוק
אלרגל מא אכתבו שי מא נעלם מא אלסבב כתאריכה יא צפר סנה אלתאריך וטלב אלמדעי
ימין מוכל אלמדעי עליה אן מוכלתה

אלימיה

תרכיה לם תצל אלי מוכל אלמדעי שי מן

אלכסוה
וטלבא רקם אלמתוגה ואקול אמא אלכסוה פלם יקם בינה עליהא פתוגה קנוע אלמדעיה
ואמא אלנפקה פקד שהד שאהד עלי תמנע אלזוגה ען ארגאעהא מן קבל סנה מע
בילהא לנפסהא פארא כמלת אלשהאדה כשאהד איר או ימין לזם אלזוג תסלים
נפקה אלסנה וילזמה איקא תסלים מהרהא ועליהא אלרגוע בית זוגהא
אלאן חתמא בעד אן יכפל פי תסלים מא תחתאגה מן מנזל ונחוה ונפקה ונחוהא
ובהדא חכמת לתאריכה מן צפר אלג יר סנה 1351

'

מימד

ב

אלחאכם אלאול בצנעא עבדכם לטף מחמד אלזבירי חמאה אללה
אלחמד ללה
הדא אלדי כאן לדי מן שגאר מן יכר ומא כאן בה אלגזם
באלמחכמה אלאולי אדעי אלחאג עבדאללה בן עלי זאיד אלוכיל אלתאבתה וכאלתה ען
אלדמיה תרכיה בנת יחיא אלצארם עלי אלחאצר מעה
מחמד לטף ניאש אלוכיל אלהאמעה וכאלתה ען אלדמי עזרי ולד עואץ אלצארם קאילא אן
מוכלתי תזוגהא מוכל
אלמדעי עליה והי צגירה ואלעאקד להא גיר אביהא ואלאן קד בלגת פהי תטלבה אלפסך מע

אביהא פאלנכאח באטל ואיקא פאנה

בימה

איו

אן אלזוג עמהא
מוכל אלמדעי עליה למוכלתה תמאניה ותלאתין

ריאלא ונצף ריאל
דינא וארבעה עשר ריאל ונצף מהרהא אלדי אסתרגעה מנהא בעד אן קבלתה יטלב ארגאעה
אגאב אלמדעי עליה אולא פי שאן אלפסך אלנ6ר ללשריעה ופי שאן אלדין אגאב באלאנכאר
ופי שאן
אלמהר אגאב אנהא לא תסתחק אלא כמסה ריאלאת  .טלבנא מן אלמדעי מא יפיד תבות אלדין
למוגלתה
פאברז ורקה באלקלם אלעבראני כאן תעריבהא במערפה ' אלדמי שמעאן אלנוני לפ6
אלתעריב
במוגב אלאמר מן חערה ' מולאנא אלחאכם חמאה אללה לתעריב מא ב6אהר ורקה מלכה '

אלימי

עזרי ולד

עואץ אלצארם לזוגתה תרכיה בנת יחיא פאלמחרר ב6ט ועלאמה ' יחיא אלאכ"ן ואמיא יחיא
דאוד חבארה

ן
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תצמנה פי תמאניה ותלאתין ריאלא ונצף ריאל בימה ' עזרי

תאבתא גיר מהרהא

מוריה

אלמיכור

59

לזוגתה דינא לאזמא
ותקא

יום אלכמיס אלמואפק שהר רביע אלאול סנה  51אלי ואברז
אלמדעי עליה

בקלם אלמעלם יחיא אלאב " ן תאריכהא

30

רביע איר

סנה

1351

לפסהא אלי

חירה

' אלמולי

אלקאצי אלעלאמה

יא אלאסלאם ונור אלללאם לטף בן מחמד אלזבירי חפלה אללה קד סבק אלי מולאי תחקיק
אן אלמהר לכל מן תזונת
~
בכר ארבעה עשר ריאל ונצף ולכנה מתל אלא טלק אלרגל ברצאה או במותה ואמא איא
טלבת
אלטלאק או וגב אלטלאק מן סו אעמאלהא פלא להא שי ולא ענד מא לשו אן תרגע אלזוגה
אלסאבקה
זנא במא לא תסתלם מהרהא לאן

אלפניה

אלדי תסתלמהא מן אלזוג חאל עקד אלנכאח מא
להא רגוע

אבדא עלי כל חאל לחתי יבקי אלנכאח מן חאל אלעקד אלי חאל אלטלאק זינה לא זנא ואמא
אלקדר
אלארבעה עשר ריאל ואלנצף פאללאזם שרעא למסה ריאל פקס ללבכר וריאלין ונצף ללאיב
ומן נקץ עלי היא אלמקדאר פי ורקה אלזיגה ולו ברצא אלזוגה פקד כאלף אלשרע אלמוסוי
וארתכב אלחראם ואמא אלתסעה ונצף אלמופיה אלארבעה עשר ונצף פהי סנה ומרגיעה
מן אלאזמאן אלקדימה יגעלהא אלרגל ללזוגה קבל אלדכול מן טריק אלמאהבה לא גיר
ואלא שרט אלרגל קבל אליכול בעדם קבלהא ורעית אלאמראה בילך פלא מאנע שרעי
עליהם
פהדא מא ראית אן אבלג פי תביין הדה אלמסאלה תסב אלדיאנה אלמוסויה ואלראי ללשרע
אלשריף פימא יצח ופימא יבטל ואללה יחפפכם וחרר ( ? ) בתאריכה אלמלכור ואברז אלחאג
עבדאללה זאיד

ורקה בקלם

אלימי

שמעאן אלנוני חכי פי אולהא צורה תלאט ורק עבראניה עליהא אמלא

אלחאלאם יחיא סאלם אלאב"ן

תאריכהא יום אללמיס

10

שהר תמת סנה ברמג אלמואפק
רביע אלתאני סנה 1351

וחכי תעריב ורקתין חתי קאל תם ורקה אפרה קד אסתרגע עזרי בן עואץ אלצארם
מן עמתה שרה בנת שכר אלטביב מא כאן קד סלמה אלי זוגתה בנתהא חרכיה במז יחיא עואץ
אלצארם לדן סידי אלמולי אלחאכם אלאול בצנעא חפלה אללה ודלך ארבעה עשר ריאלא
ונצף
אלמהר ונחוה אלדי אלזם אלחאכם בתסלימה פענד חיור אלגמיע אלאן אלינא וכאן רגוע
תרכיה אלמיכורה
ענד זוגהא פאדללת בהא ואלדתהא בעץ אדאה וכאן תקוים אלתמן לילך פי ביאנהן בתסעה
ועשרין ריאל ותמן אנחט מן אלהמן אלארבעה עשר ואלנצף אלמיכורה ואלבאקי תסלמה
עזרי
לעמתה עיאנא והדא בחקור סאלם בן סעיד אלגמל ויחיא דאוד חבארה בתאריכה אימהי
אלנקל

חסבמא וגד אללפלה באללפלה ותאריך אלמלאא אלאוראק ואחד חרר אלנקל פי

15

שהר

רביע אלאלר סנה

1351

מערו א עלי מולאנא אלחאכם אלאול בצנעא אלקאעי אלעלאמה לטף בן מחמד אלזבירי
חפפה אללה היא וקד
~

אפאר

אלימי

עזרי אלצארם אן עקד זוגתה אלמיכורה קרקושא קטיפה וסלסלה

ופקו . . .

ואקראט וענתריא דכית וסלסלה ביצא וסלסלה צפרא ותרכבה ' אזראר שבך בצטה
נדיד עגלה ואלקטע קטיפה בצטה חריר באליה ותחתאני דבית וקרקושא דבית באקראטה
וחזם באלי וענתריא אסוד וקרקושא באלי באקראט רצאץ ולרקה ראם ובשמקא לרקה

 . . .ריאל

ורבע ורגע קימה '

ילך

 . . .אלהאג עבדאללה זאיד

גמיעה מלאתון ריאלא פהקה אלאעיאן אלמדכורה

באלאנכאר . . .

ן

60

יהודה רצהבי

מצמד ג
אלחאכם אלאול חמאה אללה לטף מחמד אלזבירי חמאה אללה
אלחמד ללה
הדא אלדי כאן לדי אכרא ומא בה כאן אלגזם
בעד אן תחררת אלאחכאם בין אלחאג עבדאללה בן עלי זאיד וכיל אלימיה צרה בנת שכר
אלטביב ואבנתהא
אלדמיה חרכיה בנת יחיא אלצארם ובין מחמד לטף גיאש וכיל אלדמי עזרי ולד עואץ
אלצארם
פי שאן אלנפקה למדה ' אלמלאא סגין אלתי אנפקתהא אם אלזוגה עלי אבנתהא אלמדכורה
איאם בקאהא לדיהא
ופי שאן אלמהר ופי שאן מא אללה עליהא מן אלכסוה וכאן אלגזם באקנאע אלמדעיה פי
שאן אלכסוה
לעדם אלבינה ופי שאן אלנפקה אדא כמלת אלמראה בשאהד אפר או ימין עלי תמנע אלזוג ען
ארגאעהא
כמא שהד בדא אלשאהד מן ושלהא לנפסהא מן קבל סנה פבעד אלתכמיל ילזם אלזוג תסלים
נפקה ' אלסנה
וילזמה איקא תסלים מהרהא ועליהא אלרגוע בית זוגהא בעד אן יכפל פי תסלים מא תחתאגה
מן מנזל ונפקה ונחוהא ופי אלאן וצל אלחאג עבדאללה בן עלי זאיד יטלב מן מחמד לטף
ניאש
וכיל אלדמי עזרי אלצארם אלנפקה ואנה סיכמל אלברהאן באלימין מן מוכלתה אגאב מחמד
לטף

גיאש אן אלאם אללמיה נטרה קד אלתזמת בנפקה ' אבנתהא אלמיכורה פאנכרה אלחאנ
עבדאללה זאיד
ולאנכארה אברז מחמד לטף ורקה ביט אלימי צאלח אללאהרי מקררה מן אלמעלם יחיי

אלאב"ן

אפאדת צורה ' ורקה בלט אלמעלם יחיי בן סלימאן אלקאפח עליהא עלאמתה ועלאמה '
אלמעלם עזרא בן
חים קירח לפפהא עזמנא

יומנא היא

מע עזרי בן עואץ אלצארם למראגעה זוגתה תרכיה בנת

אליה יחיי בן עואץ אלמדכור חית צארת מתמרדה קריב מן מדה ' הלאתה ' אשהר ועולנא
עליהא

בחיר

סידהא עואץ אלמלכור ובחצר ואלדתהא נטרה בנת שכר אלטביב אן תרגע ענד זוגהא

עזרי אלמדכור ולת אסעדת ללרגוע ומן שדה ' גיבהא לה אגאבת לה חין קאל להא אנדרי לי
אמראה תאניה ' אגאבת לה יעזם יתזוג כמן אראד ואמא הי פלא תרידה ולא תרגע ענדה קט
פלאגל דלך געלנא
וענד

אחלאלהא ( ? )

בעד תאריך היה

היה

ותיקה ביד עזרי אלמיכור אלך יואפק תארילהא אלקעדה סנה

749

אפאר אלחאג עבדאללה זאיד אנה קד אחא שאהד עלי ביל מוכלתה
נפסהא קבל סנה

אלורקה ואנהא

תתכמל ( ? )

בימינהא אגאב מחמד לטף גיאש אן לה ורקהן

?)

בעד
אלשאהד ולם יאת שי

וטלב רקם אלמ . . .

ואקול ליס ערפא חכמת אולא מל אלאלזאם בנפקה '

שהאדה ' אלשאהד באלימין אלמימנה מא אברזה מחמד לטף [ גיאש ] . . .
עלי

סנה . . .

אלורקה לאננא פי
דלך  . . .אללה

נפסהאבדלת
ולם
מא בהא שהאדה אלשאהד פקד כאן אלאגתמאע מנהא כמא אפאדתה אלורקה להם

יקבלהא אלזוג כמא אפאדתה שהאדה ' אלשאהד הדא ואנה קד כאן מני אלחכם כבטלאן
אלנכאח חין טלבת אלימיה

פסך אלנכאח ומע אלחכם בבטלאנה פלא נפקה וכאן אלחכם באלבטלאן וחרר בתאריכה
גמאדי אלאול סנה 51

ן

יהודים בערכאה מוסלמית בתימן

בעד אנהא הדא

מאחורי הדף

אלשי . . .
ביד וכיל אלימיה נירה

:

קיד נמרה

בנקר

מימד
יצדקו

6%

בנת אלטביב

203

אלעזיז ( ? )

מחמד בן אחמד אלמטרי

ד

?)

אלחאכם אלאול
הדא אלדי כאן לדי מן שגאר מן
אלחמד ללה
בעד תחריר מא
אלמדכור

יכר

בעד ( ? )

יכר

ומא כאן בה אלגזם

אן
ריאלאבהא
אלתוריק
באטנא ראגע מחמד לטף גיאש פי שאן אלהמאניה ותלאתין

שרוט בבקא אלזוגה

אליליה

תבק
לם וחית
זוגהא
אנהא
חרכיה אלמדכורה באטנא ענד

מן
פאברז
טלבנא
אלשרטיפיד
לטף מא
תרכיה
מחמד
פלא תלזם מוכלה פאנכרה אלחאג עבדאללה זאיד וכיל אלדמיה
ורקה בקלם אלמעלם יחיא אלאב " ן תארילהא

18

גמאדי אלאולי סנה

1351

אמרכםלפפה ען
אלעזיז
חכת מא

עזרי
אלצארם
אלמשאר בה ללתחקיק פי שאן אלארבעין אלריאל תהררת פי ורקה אלזיגה אלתי עלי
עזרי
אלצארם
לזוגתה כיף כאן אלשרט פיהא פאלשרט אלדי וקע לדי אלחקיר אן נחן ראצינאהמא
וזוגתה תרכיה בנת יחיא אלצארם ועמתה

נירה

בנת שכר אלטביב אן יכון אלארבעין ריאלא

אלדי סנכתב פי ורקה ' אלזיגה בשרט אלא צחת וקלסת חלולא ענד זוגהא ואן מא לם פליס
להא שי מן ילך פהדא מא כאן אלשרט בה לדי פי חקור אנאם כתיר

ובנא עלי מא אפאדה אלמעלם כאן אקנאע אלדמיה חית אנה לם יחצל
אלשרט והו חלולהא לדן זוגהא וקד טלבת פסך אלזואג וכאן אלחכם
מבטלא לה מן כונהא בנה
10

גמאדי אלאכר סנה

איי

אלזוג פהדא מא צח לי

1351

מסמך ה
ערד

443

חותמת

:

אלמחכמה אלאסתאנאפיה בצנעא

אלחמד ללה
קד צארת אלמטאלעה למא חררה אלחאכם ולזם בה מן בטלאן נכאח

אלימיה

אלמדכורה

ומן לזום אלתפרקה בינהא ובין זוגהא חקי תבת אנהא אבנה אך אלזוג תזוגהא
עלי מלתהם ולא יקרון

עלי ילך

כאתב
עבדאללה עבד אלכרים

אלך ולדן תאמלה וגדנאה מואפקא בתאריכה
אעלא
חסן עלי אלמגרבי

אעעא
קאסם

27

סנה
רגב1351

62

ן

משמד

יהודה רצהבי

1

לא באס
אלי אלחאכם אלאול חמאה אללה לאגרא אללאזם שרעא בתאריכה כט שעבאן סנה
באסם אללה אלרחמן אלרחים
מולאנא אלאמאם אלאע5ם אמיר אלמומנין אידכם אללה תעאל
לא יכפאכם יא מולאי אנה צרר אלאמר אלשריף אעזה
תעאל עלא אנה יחבס אלדמי עזרי אלצארם ויקיד
ויציק עליה לחתי אנא יטלקני חית אנה צאר אלחכם
עליה אן אלעקד בי באסל חית ואסא בנת
אלוה ותזוג בי פי מלתנא ותוגה אלחכם עליה
באבטאל אלעקד מן טרף אלחאכם אלאול חפלה אללה

ולא זאל וכיל אלדמי אלמיכור

אלא יגרר אלי מקאמכם

ווכילה הו מחמד לטף אלנשאד אלממנוע פי אלוכאלה

אלאן צאר אלימי אלמיכור 5רג מן אלחבס ולם אעלם
מא סבב 5רוגה ולא וקע אגרא מא אמרתו בה באלחבס

ואלקיד ואלתיייק

לחתא יטלקני לאנה מא ימכן

אנני אבקא מן דון טלאקי מנה וסרת
אשתכי אלי אלחאכם כיף וקע כרוגה קאל לי ליס
הו באמרה ולא אירגה אלאדן גזעה ( ? )

בשוליים

:

אלימי אלמיכור

אליכם בהדה חגה אללה עליכם פי אלאמר ינבט
באלחבס ואלקיד ואלתנייק לחתא יטלקני לאנה האל אן 5רג

מן אלחבס וצל אלי תחת טאקה ביתי צאת וקאל אנה לא יכליני
פי ראסה לחתא אעגז ולאזמנא קמתכם
מקדמה אלדמיה חרכיה בנת אלצארם

מאחורי

השטר :

בילך

ואלאמר לכם

שכיה אלדמיה תרכיה בנת אלצארם

כצומד ז
לא באס
אלי אלחאכם אלאול חרמה אללה לאגרא מא ילזם
בתאריכה כט שעבאן סנה 51
בסם אללה אלרחמן אלרחים
מולאי אמיר אלמומנין אידכם אללה תעאל ושרח צררכם
לא 5אף עליכם מולאי אנהא 5רגה ' מן מקאמכם
ורקה פיהא אמרכם אלשריף אעזה אללה תעאל אלי
טרף אלחאכם אלאול חפלה אללה תעאל אנה יחבס ויקיד
וידיק עליה לחתא יטלקני וחבסה אלחאכם
חמאה אללה וכתב אלחאכם פי 5אהר אלורקה אלי מקאמכם
אנה קד חבם ותקיד וארגנא אלגואב אלי מקאמכם
ולא שער לנא אלא ב5רוג אלדמי עזרי אלצארם אלדי
תזוגגי ואנא בנת אכוה ואבטל אלעקב אלחאכם
אלאול ואלחאל יא מולאי אנני כתבת אליכם שכאיה
באלאמס וצאר אלגואב אלי אלחאכם אלאול חמאה אללה ווצלת
אליה טלבת אגרא מא אמרתו בה סאבקא חבס אלדמי אלנאכר
ותקיידה ואלתלייק עליה וטלב מני אלחאכם אלורקה אלאולי

אלתי פיהא אמרכם בילך אלתי וקע זגר ענהא אלי מקאמכם
חגה אללה עליכם פי אלאפאדה באלאקראר אלשריף פי חבס אלדמי

5%

ן

יהודים בערכאה מוסלמית בתימן

המשך בשוליים :

השטר :

על גב

מימד

63

וקידה ואלתיייק עליה לחתא יטלקני לאנה פרג מן אלחבס
מן דון דלך אלפרש הו בכם מכלף ימיה תחת ימה
מנה מקדמה אלדמיה חרכיה בנת יחיא אלצארם
אלאסלאם מסתגירה

שכיה '

אלימיה

תרכיה בנת אלצארם

ח

לא באס
אלי אלחאכם אלאול תרסה אללה לאגרא מא ילזם בתאריכה

רמצאן שגת

7

5%

בסם אללה אלרחמן אלרחים
חפ 6אללה מולאנא אמיר אלמומנין אלמתוכל עלי אללה רב אלעאלמין ואידה באלנצר
ואל6פר ואלפתח
אלמבין וחפלה מן כל סו אמין ליס לאפי עלי סעאדתכם אנכם אמרתם בחבם גרימי וקידה

חתי יכון מנה אלטלאק ( מעל לשורה

:

הו עזרי אלצארם ) אלמטלוב ולא אמכן אלא חבס
קלילא הם אסלק ולם אעלם מן

אלדי אטלקה ואלחאכם חפלה אללה יעכר אן אטלאקה לם יכן מנה וצפה ' אלחאל אן גרימי
הו עמי
אך ואלדי תזוג בי צגירה וענד מא כמלת עקלי וכלגת ראפעתה אלי אלחאכם וטלאת
פסלי מנה ופרק ביני דאיאה אלשרע אלשריף אעזה אללה במוגב אחכאמא בידי וידה
ופי אלשריעה אלמוסויה אן לא יצבת שיא אלא בוקוע אלטלאק מנה ענד אלמעלם וגמאעתה
ולו פרץ וקע אלתפריק מן אלאמאם אידה רב אלאנאם וגמיע מן פי אלארץ מן אלחכאם פלא
אציר
מללומה מתרומה אלזוג ואנא צגירה ' אלסן וסעאדה ' מולאנא אלאמאם פי אלוגוד ואדא
ראיתם אחאלה ' אלמסאלה אלי אלחאכם אלאול ללבט גרימי פי אלטלאק מנה או חבסה
בשוליים

:

פאלליר פימא חרון וסלאם אללה עליכם ורחמתה וברכאתה
כתאריכה  5רמצאן סנה % 35 %
מקדמה לאדמתה תרכיה בנת יחיא אלצארם

ביבליוגראפיה של שטרות שנתפרסמו
להלן רשימה  ,בסדר כרונולוגי  ,של שטרות ערביים שנתפרסמו עד כה

א.

בידי ש " ד גויטיין  ,התימנים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

ב

. 172 - 171

פסק דין מלכותי משנת  , 1914בעניין המחלוקת בקהילת צנעא בין חסידי הקבלה ומתנגדיה

( קובץ ' שבות תימן ' בעריכת ישעיהו  -צדוק  ,תל  -אביב תש " ה
ג

:

מינשר האמאם יחיא על מעמד היהודים במדינה  .סלימאן חבשוש  ,אשכלות מרורות  .ראה אור

;

עמ '

. ) 226 - 223

שטר מקנת אדמת הרובע היהודי בצנעא מידי ההקדש המוסלמי ( קובץ ' בואי תימן ' בעריכתי ,

תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '

. )203 - 183
שעניינם  :מס גולגולת  ,שיפוט יהודי וחירות  -הדת ( "

ד

ארבעה מסמכים משנת , 1938

ה

יהודי תימן  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '
עשר תעודות הקשורות בתולדות הכפר קריע  -אלקאבל

טובי  ,מורשת

קג  -קח ) .

[ספונות  ,ספר

רביעי ( יט )  ,תשמ " ט  ,עמ '

. ] 164 - 123
ו

ענייני יהודים כתימן בערכאות של גויים  .חקרי עבר וערב  ,ספר היובל ליהושע בלאו  ,תשנ " ג  ,עמ '

ז

 . 535 - 515יח שטרות ערביים  ,בעניינים יהודיים מגוונים .
יהודים בתימן בערכאות של גויים  .ממזרח וממערב  ,אוניברסיטת
חדשות .

ח

"

בר  -אילן ( בדפוס ) .

יא תעודות

טובי  ,סמכותו הארצית של בית הדין בצנעא בענייני השלטונות המוסלמיים  ,מקדם ומים ב

(  ) 1986עמ '

. 67 - 65

מסמך

אחד .

