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חשיבותם של ארכיוני בתי הדין השרעיים לחקר תולדות היהודים באימפריה העות'מאנית ידועה
זה כבר 1.אך עד כה לא נעשה די על מנת לשלב מידע הקיים במקורות עבריים עם מידע ממקורות
(הסגִ 'ל ,ברבים:
ערביים או תורכיים .אני מבקש להדגים כאן צירוף מוצלח של נתונים מן הארכיון ִ
(מ ְח ַּכמה) בירושלים מכאן וממקורות עבריים מכאן ,כדי לתאר פרשייה
ִסגִ 'לאת) של בית הדין השרעי ַ
אחת — עלייה של אדם אחד מן הבירה האימפריאלית ִאסתאנבול לירושלים ,עיר הקודש ,הקטנה
והנידחת .התעודות השונות מגוללות יחד סיפור הכורך עלייה והתיישבות ,את מעמדם של בני
א־ד'מּה) ואת אכיפת המגבלות השרעיות עליהם ואף קשרים בין המרכז לפריפריה,
החסות אַהל ִ
נושאים שכבר נגעתי בהם בהזדמנויות אחרות.
בשתי תעודות שפורסמו בספר האחרון בסדרת ספריו של אמנון כהן 'יהודים בבית המשפט
המוסלמי' ,ספר המביא תעודות מארכיון בית הדין השרעי של ירושלים מן המאה השבע־עשרה
העוסקות ביהודים 2,נזכר בן למשפחה יהודית נודעת מאסתאנבול שהסתבך בתביעה בעניין בית
כנסת שבנה .ידוע כי נאסר על בני החסות ,יהודים ונוצרים ,להקים בתי תפילה חדשים ,ואף שיקומם
ושיפוצם של בתי כנסת מוכרים וחוקיים הצריך השתדלות מרובה .דומה כי לצד חובת תשלום מס
הגולגולת (גִ 'זיה) הייתה זו המגבלה השרעית המשמעותית ביותר בארצות האסלאם ,מגבלה שהקפידו
על קיומה עד הרפורמות במאה התשע־עשרה .אולם המרווח שבין ההלכה והחוק לבין מה שהתרחש
ַּביום יום בעיר המוסלמית היה משמעותי ,וכאן לפנינו דוגמה ליכולת התמרון של יהודי ,בן חסות
ִ(ד'מּי) ,מכוח קשריו ומעמדו .מקרה פרטי זה מלמד על תופעה רחבה בהרבה ,ואנשים כמו גיבורו
של מאמר זה היו אנשי הקשר ,השתדלנים והעושים למען קהילתם ולמען קהילות אחרות בדרגים
העליונים של השלטון העות'מאני .מטבע הדברים היו אלו בעיקר יהודים בבירה ,שנודעו בקשריהם
הטובים בחצר ,אם מכוח שירותיהם כרופאים ואם כספקים של מוצרי מותרות .התופעה מוכרת כבר
במאה השש־עשרה ,והמשיכה להתקיים עד ראשית המאה התשע־עשרה.
מאמר זה מבוסס על דברים שנשאתי בערב לכבוד פרסום הספר החותם את הסדרה 'יהודים בבית המשפט המוסלמי'
מאת פרופ' אמנון כהן .הערב התקיים ביד יצחק בן־צבי ,בשבט תשע"א.
1
2

ראו למשל :א' כהן' ,ארכיונים תורכיים וערביים כמקור לתולדות יהודי ארץ־ישראל בתקופה העות'מאנית' ,מקדם
ומים ,א (תשמ"א) ,עמ'  ;48‑39הנ"ל' ,חשיבותה של ערבית להיסטוריה יהודית :פכים מירושלים העות'מאנית' ,קתדרה,
( 50תשמ"ט) ,עמ'  .72‑59בעניין זה יש גם ספרות באנגלית ,ואין כאן מקום או צורך להאריך בזה.
א' כהן וא' בן־שמעון־פיקאלי ,יהודים בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית:
המאה השבע־עשרה ,ירושלים תש"ע .ספר זה כקודמיו כולל מאות תעודות בתרגום לעברית והוא משלים את מפעלו
הגדול של כהן ,מפעל מחקרי בעל חשיבות עצומה — כעת בידינו מקורות חשובים מן התקופה העות'מאנית כולה,
מראשית המאה השש־עשרה ועד ראשית המאה העשרים.
קתדרה
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קהילת ירושלים במאה השבע־עשרה
קהילת ירושלים עברה תמורות משמעותיות במאה השבע־עשרה 3.מאז ירידת צפת בשלהי המאה השש־
עשרה הייתה ירושלים קהילת הראשה בארץ .הקהילה צמחה עקב הגירה פנימית של פליטים מיהודי
צפת אליה והמשך העלייה מארצות שונות ,באימפריה העות'מאנית ומחוצה לה ,בכלל זה אשכנזים לא
מעטים — המפורסם שבהם היה ר' ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה ,)1630‑1558 ,שהעדיף בסופו של דבר
את צפת .האוכלוסייה היהודית בירושלים כללה בני עדות שונות ,אך רובה נמנה עם צאצאי יוצאי ספרד
ופורטוגל .הנהגת הקהילה דמתה לזו של קהילות אחרות של יוצאי ספרד באימפריה ,ובראשה מעמד,
כלומר קבוצת מנהיגים ,וגוף מבצע שנקרא פרנסים ,וכל אלה נבחרו על ידי ציבור משלמי המסים4.
שגשוגה של הקהילה נפסק באחת בתקופת שלטונו של מֻ חמד ן' פרוח' ,באמצע שנות העשרים
של המאה השבע־עשרה .מושל זה ,בן לאחת המשפחות המקומיות החזקות בארץ ,עשק את אוכלוסי
העיר ,ומטבע הדברים הייתה פגיעתו בלא־מוסלמים קשה יותר 5.אחר שסולק משלטונו נותרה
בעיר קהילה יהודית מצומצמת מבעבר (כ־ 1,000נפש ,לעומת הערכות של כ־ 2,500בראשית שנות
העשרים) ,מרוששת ושקועה בחובות.
במאה השבע־עשרה השתנה אופייה של העלייה לארץ־ישראל ,והעולים היו בעיקר תלמידי
חכמים וכן קשישים ,ובהם אלמנות רבות 6.רובם הגדול באו לבלות בארץ הקודש את שנות חייהם
האחרונות בתפילה ובלימוד תורה .במובנים רבים הם חיו במנותק מסביבתם ,ולקיומם היו תלויים
ככלל וכיחידים בתמיכה חיצונית .רבים מהם היו עניים ,וחיו בדוחק מקצבאות שנשלחו אליהם7.
בתקופה זו עוצבה דמותו של מוסד השליחות (השד"רות) והוא היה למוסד של קבע8.
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על ירושלים בתקופה הנדונה ראו :ד' זאבי ,המאה העות'מאנית :מחוז ירושלים במאה השבע־עשרה ,ירושלים תשנ"ז;
מ' רוזן ,הקהילה היהודית בירושלים במאה הי"ז ,תל־אביב תשמ"ה; מ' בניהו' ,המקורות החשובים לתולדותיה
שלירושלים בימי הגזירות של ן' פרוח'' ,אסופות ,ז (תשנ"ג) ,עמ' שג‑שעט; ר' למדן (מהדירה) ,ספר תיקון סופרים
לר' יצחק צבאח ,הועתק בירושלים בשנת שצ"ה ( )1635על ידי הסופר יהודה מרעלי ,תל־אביב תשס"ט; וראו מקורות
רבים למשל :א' יערי ,מסעות ארץ ישראל :של עולים יהודים מימי הבינים ועד ראשית ימי שיבת ציון ,תל־אביב תש"ו;
הנ"ל ,אגרות ארץ ישראל :שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו,
תל־אביב תש"ג; מ' איש־שלום ,מסעי נוצרים לארץ־ישראל ,תל־אביב תשכ"ו .לאלו מצטרפות כמובן התעודות
הערביות שאת תרגומן־תקצירן פרסם לאחרונה כהן.
על הנהגת הקהל ראו :רוזן (שם) ,עמ'  ;142‑108י' בן־נאה ,יהודים בממלכת הסולטנים :החברה היהודית באימפריה
העות'מאנית במאה השבע עשרה ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .157‑146
על ימיו של ן' פרוח' ראו באריכות :מ' רוזן (מהדירה) ,חרבות ירושלים :מגיד מקצת הצרות על ירושלים עיר הקודש
בימי שלטון מחמד אבן פרוח ,תל־אביב תשמ"א (יצא לאור לראשונה ונציה שצ"א) .בניהו ָחלק על ֵחלק מדברי רוזן,
אך אין הדבר מעלה או מוריד לענייני .לדבריו החריפים ראו :בניהו (שם) ,עמ' שכג‑שכו.
לעתים היה זה פתרון אלגנטי מצד יורשים שביקשו להיפטר מן האלמנה .ארחיב בעניין זה במקום אחר בעתיד במאמרי
על צוואות יהודים באימפריה העות'מאנית.
על תחומי העיסוק המגוונים שלהם ועל הפרופיל הכלכלי הדל אפשר ללמוד מן הרשימה החשובה שפרסם א' הד' ,יהודי
ארץ־ישראל בסוף המאה הי"ז' ,ירושלים ,ד (תשי"ג) ,עמ' קעג‑קפד .גם ממקורות אחרים ,בהם תיאורי נוסעים ,תעודות
רשמיות וכתבים דוגמת פירושו לתורה של הרופא והחכם ר' רפאל מרדכי מלכי ,אנו יודעים על העוני בעיר .בשנות
בצורת מתו אנשים ברעב ובצמא ,וגם מגפות הפילו חללים רבים .וראו לדוגמה דברי הנרי ג'סי משנת  1658בתוך:
איש־שלום (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .354
על השד"רות ראו בהרחבה :א' יערי ,שלוחי ארץ־ישראל :תולדות השליחות מהארץ לגולה ,מחורבן בית שני עד המאה
התשע עשרה ,ירושלים תשי"א.
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הצעת שחזור של פנים
בית הכנסת רבן יוחנן
בן זכאי לפני שיקומו
במאה התשע־עשרה

(באדיבות פרופ' דוד קאסוטו)

לאחר סגירת בית הכנסת הראשי של הקהילה (המכונה היום בית כנסת הרמב"ן) בשנות השמונים
של המאה השש־עשרה ,עברו להתפלל במקום שנקרא כיום בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי .לצד מקום
תפילה זה התקיימו מניינים קטנים בבתים פרטיים ,אשר שירתו בעיקר את מי שלא נהגו בנוסח ספרד.
אחד מבתי הכנסת הפרטיים הללו היה העילה לפרשה הנדונה במאמר זה .לצד בית הכנסת ידועים
מתקופה זו מוסדות קהילתיים נוספים ,בהם ישיבות והקדש לטובת עניים וחולים.
שתי תופעות בתקופה ראויות לציון מיוחד .האחת היא העלייה לרגל (זיארה) למקומות קדושים —
בירושלים היה קבר שמואל הנביא המוקד החשוב ביותר לעלייה ,ובתאריך פטירתו נערכה במקום
חגיגה עממית רבת משתתפים .התופעה האחרת היא העלאת עצמות לקבורה בהר הזיתים — הקהילה
חכרה שטחים נרחבים במורדות ההר לשם קבורת מתיה ונפטרים שביקשו להעלות את עצמותיהם
לקבורה בירושלים .חכירה זו עלתה ממון רב ,אך בית הקברות הוותיק היה גורם חשוב במערכת
הנימוקים ששימשה את פרנסי הקהילה באיגרות הבקשה לסיוע ומקור הכנסה נכבד.
קתדרה
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יעקב אלנקוה ופרשת בית הכנסת שלו
שתי תעודות מפנקסי בית הדין השרעי של ירושלים
עניינן תביעה בנוגע להקמת בית כנסת בלתי חוקי
ובנייה לגובה ,תביעה שאמורה הייתה להסתיים
בהריסת המבנה ובהלקאת האשם ,אך למרבה
הפליאה נראה שצו מאסתאנבול הביא לביטול
הרעה 9.בירור זהותו של הנתבע מסביר את התפנית
המפתיעה .נשוא התלונה היה היהודי יאקוב
נקאוה — וכהן הבחין שזהו ככל הנראה הגביר יעקב
אלנקוה שנזכר בשו"ת 'שער יהושע' .אזכורו של
'היהודי הנקרא יאקוב נקאוה האיסתנבולי במוצאו
והגר כעת בירושלים הנאצלה' בתעודה אחרת אישש
את הזיהוי10.
משפחת אלנקוה הייתה מן המשפחות הנודעות
והחשובות ביותר בקהילת אסתאנבול במחצית
הראשונה של המאה השבע־עשרה .בני משפחה
עשירה זו — יוסף ושלושת בניו הבוגרים :יעקב,
יום טוב ומשה — החזיקו ישיבה ,כיאה למעמדם,
והיו פטרונים של לימוד תורה .ישיבתם התחרתה
בזו של משפחת ן' יעיש ,המיוחסת והעשירה לא
פחות .המעבר של ר' יוסף מטראני (המהרי"ט) בשנת
 1620לערך ,בהיותו כוכב עולה בעילית הרבנית של
הבירה ,מישיבת הגבירים ן' יעיש לראשות הישיבה
של משפחת אלנקוה ,עורר הדים רבים והגביר את
המתח בין המשפחות היריבות 11.עם זאת המהרי"ט ,שהוכר לימים כגדול חכמי העיר ,נותר נאמן עד
פטירתו ,בשנת  ,1639גם למיטיביו הראשונים 12.ומכל מקום בספרות נותרו רשמים מעטים לתחרות
ולמתח בין המשפחות ,אף שאנשי שלומן ,בני חסותן וקרוביהן ודאי היו מעורבים בכך.
 9כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל ,הערה  ,)2תעודות  ,108‑107עמ' .151‑147
 10שם ,תעודה  ,469עמ' .551
 11ר' יוסף מטראני בא מצפת לאסתאנבול בראשית המאה השבע־עשרה .ראו :ח' בנטוב' ,הקדמה' ,תשובות ופסקי מהרי"ט
החדשים ,מהדורת צ"י לייטנר ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' יב ,כז (= הנ"ל' ,הערות אוטוביוגראפיות והיסטוריות של רבי
יוסף מטראני' ,שלם ,א [תשל"ד] ,עמ'  .)223 ,206משפחת ן' יעיש מחזיקה ככל הנראה גם ישיבה בירושלים במשך פרק
זמן מסוים .ראו שו"ת ר' משה ן' חביב ,מהד' מכון חכמת שלמה ,ירושלים תש"ס ,סימן רכה ,עמ' תרל.
Y. Ben Naeh, ‘Trani
 12ר' יוסף מטראני ,שאלות ותשובות ,א ,קושטא ת"א ,בהקדמת בן המחבר .וראו(Mitrani), Joseph :

ben Moses di, the Elder’, EJIW, http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=ejiw_SIM-0021530

שער הספר 'שו"ת
מהר"י [מורנו הרב
יוסף] מטראני',
פיורדא (פירת,
בווריה) ,תקכ"ח
( .)1768בראש
העמוד ניתן לזהות
את חתימות
בעלי הספר ,בני
משפחת קורדברו
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חוגי העילית היהודית בבירה (ובמידה פחותה בערים אחרות באימפריה) התאפיינו בקשרי
הנישואין בין בני המשפחות הנכבדות והמיוחסות .ואכן יעקב אלנקוה היה נשוי לבת משפחת המון,
משפחה מיוחסת ,עתירת ממון והשפעה כבר מן המאה השש־עשרה שאחד מבניה היה רופא החצר
הנודע ר' משה המון ,ושהעמידה תלמידי חכמים גם במאה השבע־עשרה13.
מתוך ספר תשובותיו של ר' יהושע בנבנשת אנו למדים בדרך אגב על מקומו של יעקב אלנקוה
בקרב העילית היהודית בבירה .השאלה עוסקת בפרשת מינוי מרביץ תורה ,כלומר חכם הקהל ,בקהל
קדוש ָ
ארגֹון ,הקרוי גם נווה שלום ,מן הקהלים הגדולים והחשובים בבירה 14.בראשית שנות הארבעים
הגיע המאבק על הרבנות לשיאו והיו מעורבות בו דמויות מן הדרג הראשון במעלה בקהילה ,בהן
אלנקוה ומחותנו אהרן המון ומנגד בני משפחת ן' יעיש .קטע משאלה בשו"ת 'שער יהושע' חושף
טפח מן המאבק שהתחולל מאחורי הקלעים ,ומן הפוליטיקה הפנימית של יהודי הבירה:
בברור והעבירוהו עוד מהיות מקבץ
[דוד ארחא] היה גונב ומלסטם את הבריות מנכסי הכלל עד שנתפש ֵ
הקהלות [כלומר גובה מסי הקהלים] ולולא הה"ר [החכם הרב ר'] יעקב אל נקב"א [אלנקוה] ,שבשביל
ִ
הר' אהרן המון שהיה מחותנו ומחזיק בידי דוד ארחא כדי לנגוש ולהצר לגבירים החכמים בני יעיש נר"ו
[נטריה רחמנא ופרקיה] העמידֹו ,כמעט ואספו כל העם ורגמו לדוד ארחא בלבנים ,אלא שנשאּו פנים להה"ר
יעקב מפני שהיה קרוב למשנה15 .

בהמשך נזכר אלנקוה בתואר 'מכתיר' ,המעיד כי קבע ואולי הכתיב מינויים בקהלים השונים בבירה.
הוא היה אפוא מנהיג בלתי פורמלי ,שכוחו וסמכותו נבעו לא מתוך בחירה ומינוי קהילתי ,אלא
מעושרו ומקשריו עם ראשי השלטון ,במקרה זה הווזיר הגדול ,וכפי שאַראה בהמשך גם עם בכירים
אחרים ובראשם ֵאם הסֻ לטאן16.
שאלה אחרת בשו"ת 'שער יהושע' ,שעניינה מינוי הצראף באשי ,איש הכספים הראשי של הפאשא
של מצרים ,מדגימה את הזיקה בין קשרי הפטרונות למינוי כמו־שלטוני חוץ־קהילתי .השאלה עוסקת
בנסיקתו הכלכלית של אחד מבני משפחת ן' וילייסיד ובמאבק בינו לבין יהודי אחר על קבלת תפקיד
13

14

15
16

עד היום לא נערך מחקר על משפחת המון ,שהעמידה כמה וכמה אישים נודעים במאות השש־עשרה והשבע־עשרה,
בהם רופאים ותלמידי חכמים .המפורסם שבהם היה משה המון ,רופאו של סֻ לימאן המחוקק ,שהגיעו לידינו מספר
חיבורים מפרי עטו .ראוU. Heyd, ‘Moses Hamon, Chief Jewish Physician to Sultan Suleyman The Magnificent’, :
;Oriens, 16 (1963), pp. 152–170; A. Galanté, Histoire des Juifs de Turquie, IX, Istanbul 1985, pp. 85–86
 .C. Sisman, ‘Hamon, Moses’, EJIW, http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=ejiw_COM-0009200בתו של
יצחק המון ,אחות משה ,נתארסה בסיוון ת"י עם חיים בר' יוסף ן' שושין .ראו :דרשות ר' ישעיה מטראני ,כ"י ניו־יורק,
בית המדרש לרבנים ( Rab. 1529, ENA 263מתכ"י ;F 35299 ,מכון בן־צבי ,סרט  ,)1914דף רפז ע"א .בכתב־יד זה
דרשות נוספות לכבוד בני משפחת ן' שושין (בולה שמחה ,ובניה ,הגבירים חיים ויוסף ן' שושין) ,כנראה משום קרבת
המשפחה ,מעלתם וקשריהם עם משפחת מטראני.
המקור העיקרי לפרשה ראו שאלה ארוכה בתוך :ר' יהושע בנבנשת ,שו"ת שער יהושע ,ב ,מהדורת ע' בר־שלום,
ירושלים תשנ"ב ,יורה דעה ,סי' טז ,עמ' רמט‑רנא .לדיון מסוים בפרשה זו ראו :ל' בורנשטיין־מקובצקי' ,לתולדות
קהילת קושטא באמצעיתה של המאה הי"ז — קהליה ,אישיה וחכמיה הספרדים והרומאניוטים' ,מיכאל ,ט (תשמ"ה),
עמ' כז‑נד .ראו גם :בן־נאה (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;55וראו על העילית היהודית ועל כוחה :שם ,עמ' .167‑164
המשנה הוא הווזיר הגדול ,ככל הנראה קארה ֻמצטפא ,שכיהן בשנים אלו.
בן־נאה (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .167‑164
קתדרה
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הצראף באשי :ן' וילייסיד היה תלוי בווזיר ,כלומר אחד השרים ,שהיה לו קשר רב שנים עמו כידיד
וכספק ראשי — הווזיר ,שגורלו הפוליטי היה רב תהפוכות ,נתמנה באותה עת למושל הפרובינציה
המצרית העשירה; היהודי שהתמודד עם ן' וילייסיד על התפקיד הסתייע באם הסלטאן ,בווזיר הגדול
(וזיר אַ ְעזׄ אםַ ,ס ְדר אעזׄ אם ,ומי שבפועל ניהל את ענייני האימפריה בתקופה שבה הסלטאנים משכו
את ידיהם מכך) ואף בשגריר ההולנדי בבירה' ,איש חשוב ויקר בעיני כל השרים' ,כדי להשיג מינוי
רווחי זה17.
על פי שו"ת 'שער יהושע' קשרי חסות בין פטרון רב השפעה לנאמניו באו לידי ביטוי בדאגתו
למינויים לתפקידים שונים ,אך בידינו עדות גם לרמה שונה לחלוטין של קשרי חסות — 18תשובה
משנת תט"ו 'לדרישת הגביר ומרומם כה"ר יום טוב אלאנקוה' בעניין ירושת סכום כסף שככל הנראה
היה חייב בנו של פלוני בשם אברהם הלוי ליתומה שהייתה בת חסותו של הגביר19.

העלייה לארץ וההכנות לקראתה
דף יחיד בכתב־יד שופך אור נוסף על המשפחה ,על קשריה הפוליטיים ועל עצם עלייתו של יעקב
אלנקוה לארץ־ישראל .זהו שטר שעניינו ארגון מחדש של עסקי כמה מבני משפחת אלנקוה לרגל
עליית יעקב לארץ־ישראל .מן השטר מצטייר תפקידם כספקים ואנשי כספים של דמויות מפתח בחצר
הסלטאן .השטר חתום ומתוארך :אסתאנבול ,כ"ד בתמוז ש' ת"ד ,כלומר קיץ  .1644בשטר נזכרים
יעקב ,יום טוב ומשה (ויצחק בנו) ,בני יוסף אלנקוה.
בהיות שמימי עולם ושנים קדמוניות היו שותפים האחים המבורכים הגבירים ומעולים רמים ונִ שאים ה"ה [הלא
הם] כמה"ר [כבוד מורנו הרב] יעקב יצ"ו [ישמרו צורו ויחייהו] וכמה"ר משה [נ"ע] וכמה"ר יום טוב יצ"ו בני הישיש
כה"ר יוסף אלנקוה [ ]...ועכשו נתחדש שהגביר כה"ר יעקב הנז' הולך לארץ הקדושה ירושלים תוב"ב [תיכונן
ותיבנה במהרה בימינו] ה' יוליכהו לשלום .הן עתה בפנינו עח"מ [עדים חתומי מטה] ברשות הגביר כה"ר יעקב
הנז' נשתתפו יחד הגביר כה"ר יום טוב הנז' והחכם השלם כמה"ר יצחק אלנקוה יצ"ו בכ"ר [בן כבוד ר'] משה נ"ע
[נוחו עדן] בכל מיני עסקים שיש להם ,ומכל הנכסים שיש היום ביד הגביר כה"ר יום טוב הנז' הן ממון הן סחורות
בין הממון שחייבת השולטאנה 20בין ממון שחייבים להם בפתחי שרים בין ממון או סחורה שיש להם בויניצייא בין
באנגורה [אנקרה] בין בנכסים שיש להם ביד אחרים הן מלוה או פקדון בין בחפצים שיש להם ,בכל נשתתפו מחוט
ועד שרוך נעל והיו לאחדים אשר היה נוהג ביניהם השותפות והאחדות מאז מקדם בין האחים הנז' כן יהיה מהיום
והלאה עד שנות עולמים .גם נתחייב הגביר יום טוב הנז' שלא יוכל להעלים שום ממון או שום סחורה או שום
דבר נברא בעולם מהחכם השלם כה"ר יצחק הנז' כי אם הכל כאשר לכל נתחייב למסור ביד החכם השלם הנז' וגם
נתחייב החכם השלם כה"ר יצחק הנז' שלא לעשות שום חפצים בין דבר גדול בין דבר קטן כי אם ברשות הגביר
17
18
19
20

בנבנשת (לעיל ,הערה  ,)14א ,ירושלים תשמ"ב ,סי' כז ,עמ' צג‑צה (תשובה משנת ת"א.)]1641[ ,
קשרים בין בעל תפקיד בכיר לקרוביו ולאנשי אמונו שזכו למשרות ,ושמחויבים בנאמנות כלפיו ,קשרים המכונים
נתסאּפ.
ִא ִ
ר' משה בנבנשת ,פני משה ,א ,קושטא תכ"ט ,סי' נד ,דף קכג ע"ב.
קֹוסם מאהפייקר סלטאן ,שהייתה בעלת השפעה עצומה
הסֻ לטאנה הנזכרת כאן היא ככל הנראה אם הסלטאן המכהןֶ ,
בשנות שלטונו של בנה המשוגע ,אבראהים ,עד הדחתו בשנת  ;1648אפשרות סבירה פחות היא ֻטרחאן סלטאן ,אמו
של מחמד הרביעי ,הסלטאן הבא ,שעדיין היה תינוק.

27

28

החותם (טוגרא)
הסלטאן ֻמחמד
של ֻ
הרביעי ותמונתו
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כה"ר יום טוב הנז' וגם אם ירצה לשבת בפתחי שרים יהיה ברשות הגביר דודו כה"ר יום טוב ולא יוכל להעלים
דבר מהגביר דודו הנז' כי אם ברשותו ובדעתו וגם התנו ביניהם שאם ירצה א' מהם ליקח שום ממון
נתחייב לכתוב בפנקס תכף ומיד סכום מה שלקח כל א' וא' באופן שהשותפות וה[ ]...הנז' [ ]...עד עולם והריוח
שישלח [ ]...יחלקו לחצאין [ ]...לכל א' וא' הכל נתקבל עליהם החיובים והתנאים המפורשים כתנאי בני גד ובני
ראובן שלא יתבטלו אלא שרירין וקיימין כאילו ִקבלום מהר סיני ולקיום כל הנז' קנינא [ ]...כל א' בפני עצמו []...
ונשבעו שבועה חמורה [ ]...ע"ד [על דעת] חבירו ,שניהם יחד וכל א' בפני עצמו לקיים ולאשר כל הכתוב [ ]...חשוב
דלא יפסל ודלא ישמט [ ]...כאסמכתא וכל [ ]...כטופסי דשופרי [ ]...זה בח[ו]מר חזק של השטרות הנעשים בדין
והכל בחיוב [ ]...ובפיסול עידיהן .וההוה ביום ג' כ"ט תמוז ליצירה שנת הת"ד והכל שריר ובריר וקיים[ .חתימות]22.
מהקאשה21

יעקב אלנקוה הסדיר אפוא עם אחיו־שותפיו את ענייניו העסקיים בבירה טרם עזיבתו ,בקיץ .1644
שאלה בשו"ת ר' יהוסף מליריאה עוסקת בבעיה שקשורה בעליית גביר כזה ,פחות או יותר באותה
תקופה ,בלוויית בני משפחה ואנשי משק ביתו ,בהם שפחות ,מאסתאנבול לירושלים ,ולא מן הנמנע
 21כלומר מן הקופה (לדינו).
 22הפיסוק וההשלמות יצאו מתחת ידי .כ"י לונדון ,אוסף שטרן ,תעודה ( 2מתכ"י .)F 6947 ,תודה לגב' יעל אוקון ולמכון
לתצלומי כתבי־היד העבריים שבספרייה הלאומית על הרשות להשתמש בתעודה זו .לאזכורים של יצחק אלנקוה בספרי
בני הזמן ראו :ר' חיים בנבנשתי ,בעי חיי :חושן משפט ,ב ,סלוניקי תקמ"ח ,סי' נט ,דף נח ע"ד; סי' ס ,דף ס ע"א; ר' יוסף
מטראני ,צפנת פענח ,ונציה ת"ח ,הקדמה; ר' חיים בנבנישתי ,שיירי כנסת הגדולה :יורה דעה ,סלוניקי תקי"ז ,דף קמג ע"ב;
ר' יוסף קצבי ,רב יוסף ,קושטא תצ"ו ,סי' ג ,דף ב ע"ג; משניות ,ב ,קושטא ת"ד ,הסכמת חכמי העיר; ר' חיים יוסף דוד
אזולאי ,שם הגדולים ,ליוורנו תקל"ד ,דף מז ע"א.
קתדרה
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שמדובר גם כאן באלנקוה:
מהש ָּב ִאים השוללים אותם ומביאים התגרים
ַ
ראובן קנה את הגר לשפחה מן התגרים גוים שקונים את השפחות
הנז' את השפחות למוכרן בקושט'[אנדינא] יע"א [יכוננה עליון אמן] ומהם קנה ראובן את שפחתו והיתה משרתת
אותו בהיות ביתו בקושט' ולא עשה לה טבילה כלל .וכאשר רצה ראובן לעלות לקבוע דירתו בירושלים תוב"ב
שיש שם הסכמה קדומה שלא יוליכו שם שפחות ,אז עשה ראובן טבילה להגר שפחתו לשם חירות בפירוש
בתנאי שנתחיבה לשרת אותו ששה עשר שנים .וכל זה היה בפני עדים נאמנים שנתקבלה עדותן [ ]...ואח"כ עלה
ראובן לירושלים תוב"ב ,הוא וביתו והגר היתה משרתת אותו לקיים תנאה .בימים ההם היתה חרדה בעיר הקדש
ירושלים תוב"ב [ ]...אז הוכרח ראובן לשלוח להגר שפחתו [ ]...ושלח אותו לקושט' אל בית יעקב אביו לשרתו
תשלום הזמן הנשאר מן הי"ו [שש־עשרה] שנים הנז' ,או אם ימצא איזה גביר שירצה לתת איזה סך כדי שתשרתנו
תשלום הזמן הנ"ל ,או תמצא ידה ממעשי ידיה תתן לו איזה סך בעד הזמן של השירות הנ"ל.

בהמשך עלה לירושלים גביר אחר עם אשתו ,והוא רכש את השפחה מידי בעליה .שטר המכירה
מתוארך לתמוז ת"ה ,כלומר קיץ  ,1645שנה לאחר עליית אלנקוה .שמעון ,הגביר שרכש את השפחה,
שב לאסתאנבול ודרש את השפחה ,אך אביו של המוכר סירב לתתה ,בטענה 'שהיא משוחררת וגיורת
שומרת דת משה ויהודית זה כמה שנים'23.
לא מפתיע שדבר מכל זה אינו מופיע ברישומי בית הדין המוסלמי ,כדינם של הסכמים והסדרים
אחרים שהתבררו מחוץ לכותלי בית המשפט 24.שוב ושוב מתברר עד כמה חייבים החוקרים להיזהר
בקריאת הטקסטים ובהסקת מסקנות מן הכתוב בהם ,אם ברמז אם בפירוש ,וממה שלא נכתב בהם.
העולים לארץ במאה השבע־עשרה ואף במחצית הראשונה של המאה השמונה־עשרה היו כאמור
בעיקר תלמידי חכמים וקשישים שביקשו לחיות בארץ הקודש את שנותיהם האחרונות .מה עורר
אפוא אדם במעמדו של אלנקוה לעלות לירושלים ,שהייתה עיר הקודש ,אך גם עיר פרובינציאלית
נידחת וענייה ,שלא יכלה להציע למי שהיה מורגל בחיי מותרות ובהשפעה בבירה האימפריאלית שום
עניין חומרי או כוח פוליטי? אלנקוה נמנה אמנם עם מיעוט כמעט מבוטל בקרב העולים בזמנו ,אך
הוא לא היה הנכבד היחיד שעלה אז לארץ .רופאו של הווזיר הגדול ואחד מרופאי חצרו של הסלטאן
אחמד השלישי ( ,)1730‑1703טוביה כ"ץ ,עלה לירושלים בעשור השני של המאה השמונה־עשרה
וחי בה שנים לא מעטות ,ואף נוכחותו בעיר תועדה במסמכי בית הדין השרעי 25.עד כמה היה הצירוף
של למדנות ,אדיקות ויכולת כלכלית מניע לעלייה לשם השתקעות? קשה לשער מה היה גילו של
אלנקוה באותה עת ,אך ודאי כבר היה אדם מבוגר יחסית ,ולפי הנראה חי בעיר רק שנים ספורות
בטרם נפטר ונשכח ,רק 'בית אלנקוה' הוסיף לשאת את שמו.
 23שו"ת ר' יהוסף מליריאה וחכמי הדור בצפת ,מהדורת י"ש שפיגל ,ירושלים תשמ"ח ,סי' כז ,עמ' קלז‑קלט .על החזקת
שפחות בידי יהודים עות'מאנים ראו :י' בן־נאה' ,שפחות ועבדים בבעלותם של יהודים עות'מאנים' ,המזרח החדש,
נ (תשע"א) ,עמ' .90‑66
 24בדומה למה שהראה זאבי במאמרו על הבעיות המתודולוגיות של השימוש בסג'לאת :ד' זאבי' ,רישומי בית הדין
השרעי — מקור להיסטוריה החברתית במזרח התיכון :הערכה מחדש' ,המזרח החדש ,מא (תש"ס) ,עמ' .28‑13
 25על עלייתו ופעילותו בירושלים ראו :א' מורגנשטרן"' ,ולהיות נושא בעול אחיי המיוסרים" :טוביה הרופא ויהודי
ירושלים בשנים  ,'1729‑1715קתדרה( 142 ,תשע"ב) ,עמ'  .54‑27מורגנשטרן שלל מניע משיחי־שבתאי לעלייתו,
וקשר אותה לארגון הסיוע ליישוב היהודי בארץ בתקופה משברית זו .לדיוני בתקופה זו ראו :י' בן־נאה" ,וכי לא אחיהם
אנחנו?" :יחסי אשכנזים וספרדים בירושלים בסוף המאה הי"ז ,קתדרה( 103 ,תשס"ב) ,עמ' .52‑33
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חייו של אלנקוה בירושלים
מן התעודות מצטיירת דמותו של אלנקוה כאדם שהיה למוקד כוח בקהילה ,וכמי שעניינים לא נחתכו
בלא הסכמתו — הקהילה הייתה זקוקה לו ,לכספו ,להשפעתו ולקשריו הטובים בבירה.
העולה אלנקוה הופיע בבית הדין השרעי ביוני  — 1646ובפרוטוקול שנכתב באותו מעמד כונה
יעקב ֶ'צ ֶ'ל ִּבי' ,תואר כבוד נדיר עבור יהודי ,שניתן לו בוודאי בשל מעלתו .הוא אישר שם בנוכחות
מנהיגי הקהילה כי אין לו חילוקי דעות עמם ,וכי הוא מסכים ש'לא להתערב בעניניהם [של ,]...והם
לא יקחו ממנו אגורה או ידרשו ממנו להשיג עבורם דבר מה אלא בהסכמתו' 26.מעמד תמוה זה אינו
מובן בלא הבנת מעמדו המיוחד של אלנקוה בקהילת אסתאנבול ,כמתואר לעיל .הסדרי מסים עם
הקהילה לא היו יוצאי דופן כלל ועיקר; עולים עשירים דאגו להסדרים כאלה עוד לפני עלייתם ,על
מנת להבטיח שבבואם לארץ לא יגבו מהם מס גבוה ולא יחייבו אותם בתשלום גבוה כאשר יוטלו על
הקהילה היטלים בלתי צפויים27.
אלנקוה רכש בית ושיפץ אותו בהתאם לצרכיו — כך עולה מתעודה מראשית שנת  1647שעניינה
הספקת אבני בנייה לבניית ביתו 28.על פי כמויות האבנים שצוינו בתעודה ועל פי תיאור המבנה
הגבוה שהקים (ראו להלן) מדובר בנכס גדול ממדים .ביתו של אלנקוה נזכר גם בתעודה משנת 1660
ובתעודות נוספות29.
נראה כי אלנקוה מיהר לייסד בביתו בית כנסת פרטי ,כמנהג גבירים אחרים במעמדו בבירה ,ואולי
הקאדי
ׄ
גם בערים גדולות אחרות ,כגון אזמיר ,קהיר וחלב 30.ב־ 24באפריל  1649הובא לידיעת
כי היהודי הנקרא יאקוב נקאוה בנה בית כנסת בביתו החדש הנמצא בשכנות למסגד אל־עמרי הנמצא
בשכונת היהודים בירושלים הנאצלה .מעל בית הכנסת החדש הנזכר הוא בנה חדרים חדשים ועשה להם
גגות המשקיפים על בתי המוסלמים .הוא הגביה את המבנה הזה מעל פני מבנה המסגד ובתי המוסלמים
באופן נפשע [ההדגשה שלי] 31 .יאקוב הנזכר מכנס את עדת היהודים הגרים בירושלים הנאצלה בבית הכנסת
הנזכר שהוא בנה .הם מדליקים [שם] מנורות שהוא תלה ומניחים שם את כלי כפירתם ,את ספריהם ומטפחות
[רקומות] בכסף [הכוונה למעילי ספרי התורה] ועליהם פעמוני כסף עם שרשראות כסף.
26
27

28
29

30
31

כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל ,הערה  ,)2תעודה  ,5עמ'  ,12הערה .7
דוגמאות להסכמים מסוג זה מצויות בספרות השו"ת .טופס שטר כזה נשתמר באגרון חשוב' :נוסח שטר קצבה .מודים
אנחנו פרנסי ומנהיגי ק"ק ירושלם ח"מ איך נתפשרנו עם פ' שבא עם בני ביתו לשכון כבוד בארצנו ,וקצבנו עמו מעכשו
שיפרע לק"ק י"ח גרושו'[ש] לשנה [ ]...פטרנו אותו מעכשו מכל מיני מסים וארנוניות והטלות' (למדן [לעיל ,הערה ,]3
תעודה צז ,עמ' .)217
כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל ,הערה  ,)2תעודה  ,416עמ' .511‑510
למשל בשו"ת ר' משה בן־חביב ,א ,ירושלים תש"ס ,אבן העזר ,סי' קנח ,דף שצו ע"א ,מדובר ביוסף אלוף ואשתו חנה
שעלו מאסתאנבול בירושלים ,ואחר שנתיים נסעו לזיארה (כלומר מסע עלייה לרגל) בשכם; יוסף נפל שם מסוסו ומת,
והשר אסר את האישה עד שהבטיחה לפרוע לו סך גבוה .היא חזרה לירושלים לגייס את הכסף באמצעות מכירת נכסים
בירושלים 'בחצר הגביר אלנקוה ז"ל' (!) ,והוא הגביר יעקב צ'לבי שבו עסקינן .וראו עוד :כהן ובן־שמעון־פיקאלי (שם),
תעודה  ,337עמ'  ;427תעודה ( 450ללא תאריך) ,עמ'  ,535הערה  ;1תעודה ( 672משנת  ,)1664עמ'  ,788הערה  .2נראה
כי הבית נזכר בשם זה גם שנים לאחר פטירת האיש.
על נוהג זה ראו במאמר קצר המבוסס על כתובות מחורזות מן המאה השמונה־עשרה :י' בן־נאה' ,חיבת ציון על גדות
הבוספורוס' ,עתמול( 176 ,תמוז תשס"ד) ,עמ'  ,29‑28ושם דוגמאות ומראי מקום.
הכותב הבליט את יסוד הזדון ,ומעצם הניסוח באופן זה מתבקשת הרשעה.
קתדרה
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מאסתאנבול :הגביר יעקב אלנקוה בירושלים
עליית גביר יהודי ִ

בהמשך המסמך נאמר כי המעשים מפריעים לתפילת המוסלמים
הקאדי
ׄ
ומעוררים את קנאת המאמינים לדתם ,ולבסוף הובאה הוראת
'להרוס את בית הכנסת הנזכר ואת תשמישי הכפרה ששם בו [יעקב]
ולהרוס את אשר בנה מעליו וציוה להלקותם כאות אזהרה להם
ולשכמותם' .עוד נרשם שם כי האנשים הולקו כחוק32.
הקאדי
ׄ
ב־ 29באוגוסט  ,1649ארבעה חודשים לאחר שציווה
על יעקב להרוס את בית הכנסת ואת שאר חלקי המבנה הגבוהים
מבתי המוסלמים והטיל עליו עונש מלקות ַ
(תעזיר) 33,הציגו אלנקוה
ואחרים בבית הדין צווים סלטאניים קדומים ואישורים אחרים
שהתירו תפילה בבתים פרטיים ,וטענו כי על סמך צווים אלה הותר
ליהודים להתפלל במבנה שאינו בית כנסת מובהק ,ושאין בו גומחה
ו'תמונות' .נושא בתי הכנסת הפרטיים — החוקיים למחצה — שב
בפרמאנים סלטאניים הן בתעודות
ועלה מאז המאה השש־עשרה הן ִ
מבית הדין השרעי .היהודים השתמשו בפתרון זה כדי להתפלל מבלי
להקים מבנה מיוחד לתפילה ,מבנה שהיה כמובן בלתי חוקי .כך
למשל בתעודה משנת  1595צוטט צו סלטאני משנת  ,1581שניתן
בעקבות עתירת יהודי ירושלים .אלו כתבו לסלטאן' :על פי פולחננו
נאספנו בבית אחד עבדנו את האל וקראנו את התורה [ ]...ולא היה
[בבניין] דבר מעין תמונות או "מזרח" וארון קודש' .הסלטאן ציווה
בתגובה' :אם אין באותו בית דבר מעין התמונות וה"מזרח" []...
למרות כל זאת ,פוגעים בהם ומתאנים להם בניגוד לשריעה []...
תמנעו ותפסיקו זאת ואל תאפשרו לאף אחד לפעול בניגוד לשריעה
הנאצלה' 34.מקרה דומה ,שנים ספורות לאחר מכן ,הסתיים בצורה
הקאדי לבית שהתאספו בו יהודים לתפילה
ׄ
אחרת .בתעודה משנת  1599סופר כי בעקבות תלונות בא
וביקש לברר אם זהו בית כנסת ,והיהודים הציגו לו צו סלטאני שהוצא בעקבות מקרה שקרה בעבר:
'מולאנא אפנדי הנזכר שאל אותם האם הפכתם חדר זה לבית כנסת לכם על פי צו סולטאני נאצל
או על פי כתב בית־דין של השריעה? הם ענו כי בידיהם צו סולטאני נאצל [ ]...והיה אם אין במקום
תמונות או "מזרח" אזי יש למנוע ולהרחיק את המתנגד להם בדרך בלתי חוקית' .לרוע מזלם של
הקאדי בדק וחקר ,ומצא כי המקום הוא אכן בית כנסת לפי הגדרתו החוקית35.
ׄ
היהודים
32
33
34
35

כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל ,הערה  ,)2תעודה  ,107עמ'  .148תיאור קישוטי ספרי התורה מעניין.
שם ,עמ' .150
א' כהן וא' בן־שמעון־פיקאלי ,יהודים בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית:
המאה השש־עשרה ,ירושלים תשנ"ג ,תעודה  ,79עמ'  ,80והערה .2
שם ,תעודה  ,86עמ'  .88ראו גם :א' כהן ,יהודים בשלטון האסלאם :קהילת ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית,
ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;94‑93בן־נאה (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  170‑169ושם גם מראי מקום .הד פרסם צו סלטאני

31

מסגד אלעֹמרי
ברובע היהודי
בירושלים בציור
משלהי המאה
התשע־עשרה .ביתו
של יעקב אלנקוה
שכן כנראה סמוך
למסגד ולבית
הכנסת הרמב"ן
שנסגר בשנות
השמונים של
המאה השש־עשרה
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נראה כי ביתו של אלנקוה לא נהרס.
אמנם אין הוכחות לכך ,אך סביר להניח
כי הפעיל את קשריו בבירה להשגת היתר,
ומסתבר שגם עונש המלקות מעולם לא
בוצע ,אף שמן התעודה אפשר להסיק
שהעבריין נענש על פי חוק .הנה אפוא
דוגמה לכך שהרטוריקה של סופר בית
המשפט והטקסט אינם בהכרח תיעוד של
מה שאמנם אירע בפועל.
לאחר עלייתו לא היה אלנקוה פעיל עוד
בעסקי משפחתו באסתאנבול ,אך נותר לו
שם רכוש ,ובשעת הצורך השתתף בהחלטות
בעניינו .אין ספק גם שכלכל את משפחתו
בירושלים מרווחים שנתיים שנתקבלו
מהשכרת נכסים באסתאנבול ,מעסקי
המשפחה שם ,מרווחי שותפויות ומריבית
על הלוואות .בתעודה מ־ 22בינואר 1652
אישרו האחים יאקוב צ'לבי ובירם 36צ'לבי
בני יאסף האסתאנבולי ,שהם האחים יעקב
ויום טוב אלנקוה ,כי אחיהם (צריך להיות
אחיינם!) יצחק צ'לבי בן מוסא הוא הבעלים
של שלושה רבעים של בית מול חמאם
א־סלטאן באסתאנבול 37.יעקב שלח למעשה
פסק דין להרוס
את בית הכנסת
של יעקב אלנקוה,
תעודה ,291/141
ארכיון בית
הדין המוסלמי
בירושלים

ההג'רית  1584( 992לסה"נ)
ִ
מן השנה
הקאדי של
ׄ
שנשלח אל מושל דמשק ואל
צפת ,ושעניינו קיומם של שלושים ושניים (!)
בתי כנסת בצפת ,שחלקם מתנשאים לגובה.
כותב הצו תהה כיצד הגיעו הדברים לידי כך,
והדגיש שבעבר היו בעיר שלושה בתי כנסת וכן
שיש בה רק שבעה מסגדים — וציווה לחקור זאת
ולהעניש את האשמים .איננו שומעים על הרס
בתי כנסת בעיר ,לפחות לא בעת שהוצא הצו.
ראוU. Heyd, Ottoman Documents from :
Palestine 1552–1615, Oxford 1960, doc. 112,
p. 169
 36בירם בתורכית :חג ,מועד ,והוא המקבילה לשם
העברי יום טוב.
 37התעודה לא פורסמה; כהן הפנה אליה בהערת

(באדיבות פרופ' אמנון
כהן)
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מאסתאנבול :הגביר יעקב אלנקוה בירושלים
עליית גביר יהודי ִ

מירושלים לאסתאנבול הרשאה בעניין הבעלות
על אחד מנכסי המשפחה ,כנראה בעיר העתיקה.
בתעודה אחרת ,מ־ 10בנובמבר ,1649
ביקש אלנקוה ,שכונה בתואר ַח'וַ ג'ה ,מן
הקאדי עבד אלחלים אפנדי להלוות לו 1,000
ׄ
38
גרוש אסדי 'לשם שמים' .מדובר בסכום
נכבד למדי ,ובהמשך תוארה ההלוואה כ'חסד',
וכנראה ניתנה ללא ריבית ,ואף לא צוין מועד
מוגדר להחזרתה ,לפחות לא באופן רשמי.
שני יהודים אחרים מהקהילה היו ערבים
לפירעון החוב .בהתייחסו לתעודה זו שיער
כהן כי ההלוואות לשם שמים היו למעשה
צינור להעברת כספים מסוחרים מאסתאנבול
לירושלים 39,ואולי אפשר לדייק יותר ולקבוע
שמדובר בהעברת כספי סיוע לקהילה .מנגנון
זה של העברות כספיות התפתח במהלך המאה
השבע־עשרה והגיע לשיא שכלולו במאה
השמונה־עשרה ,בפרט למן ייסוד 'ועד פקידי
ירושלים בקושטא' ,בשנת 40.1726
תאריך פטירתו של אלנקוה אינו ידוע ,אך
הוא קדם לקיץ  — 1656אז העידו יהודה בן
מוסא ונסים בן אסחאק כי חיים בן יוסף (שלא
נזכר קודם לכן כאחד האחים) ויצחק צ'לבי
בן מוסא (הוא משה אלנקוה) ייפו את כוחו
של היהודי בירם (יום טוב) לגבות את המגיע
41
להם מעיזבונו של מורישם יאקוב צ'לבי ,פרט לנכסי דלא ניידי .זוהי גם עדות נוספת שהמשפחה
המשיכה להחזיק בנכסיה באסתאנבול.
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צו המתיר שימוש
בבית הכנסת של
יעקב אלנקוה
(באדיבות פרופ' אמנון
כהן)

38
39
40

41

שוליים ,ראו :כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ,412הערה  4על תעודה .324
שם ,תעודה  ,469עמ'  .551בידינו עדויות נוספות לקשרי יחידים עם בעלי תפקידים.
שם ,עמ' .538
על סיועה של קהילת אסתאנבול ראו :י' בן־נאה' ,סיועה של קהילת איסתנבול ליהודי ארץ־ישראל במאה השבע־עשרה
וקשריה עמם' ,קתדרה( 92 ,תשנ"ט) ,עמ'  .106‑65עוד ראו :מ' רוזן' ,פעולתם של יהודים רבי השפעה בחצר הסולטאן
בקושטא למען היישוב היהודי בירושלים במאה הי"ז' ,מיכאל ,ז (תשמ"ב) עמ' שצד‑תל; י' ברנאי ,יהודי ארץ ישראל
במאה הי"ח בחסות פקידי קושטא ,ירושלים תשמ"ב.
כהן ובן־שמעון־פיקאלי (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ,625הערה  1על תעודה .553
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ירון בן־נאה

סיכום
תעודות בית הדין השרעי חושפות במקרה הנדון שני עניינים משמעותיים ,ובשניהם הן מצטרפות
לידיעות ממקורות אחרים ומשלימות אותן .האחד הוא עצם עלייתו של גביר יהודי מאסתאנבול,
ככל הנראה בגיל מבוגר יחסית — תופעה שיש לה זיקה לאופייה ולטיבה של העלייה לארץ־ישראל
לאחר המאה השש־עשרה — ומקומו בהנהגה הקהילתית :הוא הסכים להתרחק ממעורבות בפוליטיקה
הירושלמית ,אך הקים בית כנסת פרטי ,שהוא מוקד כוח והשפעה .העניין האחר הוא הקמת בית
כנסת באימפריה העות'מאנית ,במדינה מוסלמית ,שלכאורה אסורה בה מכול וכול הקמת בתי כנסת
חדשים .סיפור בניית הבית המפואר ובית הכנסת הפרטי של יעקב אלנקוה ,הפסיקה בעניינם ושאלת
מימוש פסק הדין ,הם אופייניים :יחידים וקהילות הקימו בתי כנסת על אף האיסור ולמרות העונשים
החמורים שהיו צפויים לעבריינים ,והם אמנם עוררו את רוגזם של שכניהם ,אך לא פעם הצליחו
להימנע מעונש ,במקרה זה בזכות קשרים טובים בבירה.
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