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 م01ه/01العهد العثماوي يف القرن اليهىد يف القدس خالل مهه ووظائف 
  (سجالت حمكمة القدس الشرعية مصدرا  )

 
 رابعة مزهر شاكر / الدكتورة 

 التاريخ الحديث والمعاصر/ تاريخ الدولة العثمانية
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  :ممخصال
التي عمل بيا الييود في مدينة القدس  والمين تيدف ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى الوظائف     

، حيث أضحت المدينة وجية مفضمة لمييود السادس عشر الميالديالعاشر اليجري/ القرن خالل 
ىجرات نحو أراضي الدولة العثمانية  خاصة بعد تعرضيم لالضطياد في أوروبا، فاتجيوا عمى شكل
، وقد استقر بعض الييود في مدينة والتي استقبمتيم بدوافع إنسانية خاصة ييود إسبانيا والبرتغال

العامل عمى عمموا في العديد من الوظائف الرسمية مثل قد توصمت الدراسة إلى أّن الييود القدس، و 
ات الصبغة المالية فقد تصدر الييود وظائف ذال فة إلىالسمطانية، والممتزم وغيرىا، باإلضا األموال

 قائمة الذين عمموا بيا، حيث كانوا يشكمون غالبية من عمل في الصيرفة وصياغة الذىب.
فقد امتين الييود العديد من المين التي كانت سائدة في القدس  وفي مجال األعمال المينية     

لقد أسيم الييود من خالل المين  الصباغون وغيرىم.الخياطون، و فظير الحدادون، والمحامون، و 
 التي عمموا بيا في تنشيط حركة االقتصاد في القدس إلى جانب بقية سّكان القدس اآلخرين.

 .(الدولة العثمانية، القدس، اليهود): الكممات المفتاحية
Jobs and professions of Jews in Jerusalem during the Ottoman era in the 

10th century AH / 16th century AD 

(Records of the Jerusalem Sharia Court as a source) 
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Modern and Contemporary History / History of the Ottoman Empire 
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Abstracts: 

     This study aims to shed light on the jobs and occupations in which Jews 

worked in the city of Jerusalem during the tenth century AH / sixteenth 

century AD, as the city became a favorite destination for Jews, especially 

after they were subjected to persecution in Europe. Especially the Jews of 
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Spain and Portugal, and some Jews settled in the city of Jerusalem. They 

make up the majority of those who work in banking and goldsmithing. 

     In the field of professional work, the Jews occupied many professions that 

were prevalent in Jerusalem, so blacksmiths, welders, tailors, dyers and 

others appeared. The Jews, through the professions in which they worked, 

contributed to the revitalization of the economy in Jerusalem, along with the 

rest of the other residents of Jerusalem. 

Keywords: (the Ottoman Empire, Jerusalem, the Jews( 

 المقدمة: 
، وتحديد عالقتو ضمن محيطو اقتصاد منطقة ما ال بّد من دراستوالحديث عن إّن      
العمل، ىذا الوضع ينبطق عمى الييود في مدينة القدس، لكّن  غيره ممن يشاركوهمع 

ا سوف تقتصر في حديثيا فقط عن الييود في من الجدير ذكره في ىذه الدراسة أّني
المدينة المقدسة ألّن ىناك عدة دراسات عالجت الحياه االقتصادية لبقية سّكان القدس 

 .غير الييود
لقد تعددت الوظائف والمين التي مارسيا الييود، وىذا شيء طبيعي في ظل     

مى وظائف رسمية في حيث حصموا عالمساواة التي حظوا بيا في ظل الحكم العثماني، 
الدولة؛ خاصة في المجال المالي فقد شغل بعض الييود وظيفة العامل عمى األموال 

 ورفيعة المستوى.السمطانية وىي وظيفة ىامة 
وقد اعتمدت الدراسة في معموماتيا بشكل أساسي عمى مصدر ىام وحيوي وىو   

غني جدًا بالمعمومات  كونيا تعد مصدرًا تاريخياً  (1)سجالت محكمة القدس الشرعية
 خاصة الجانب االقتصادي.

 
 تمهيد:

 اليهود في مدينة القدس خالل العهد العثماني:  -
، (2)شّكمت مدينة القدس وجية دينية أساسية لمييود، ومكان حج يفدون إليو    

خاصة في أواخر القرن الخامس عشر الميالدي، حيث شيدت ىذه الفترة ىجرة 
. (3)مة من مختمف أنحاء أوروبا نحو مدينة القدس بشكل خاصييودية بأعداد ىائ
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وذلك بسبب االضطياد الذي تعرضوا لو من محاكم التفتيش في اسبانيا 
 .(4)والبرتغال

لقددد حظددي الييددود الددذين اسددتقروا فددي بعددض المندداطق التابعددة لمدولددة العثمانيددة    
. وبسدبب تمدك المعاممدة (5)سدتيابمعاممة جّيددة، وتمتعدوا بكافدة حقدوقيم الدينيدة وحريدة ممار 

ة العثمانيددة أضددحت الوجيددة المفضددمة التددي سددعوا دولددلقييددا الييددود الميدداجرين مددن الالتددي 
 لالستقرار فييا.

 الوضع السكاني لميهود في مدينة القدس: -

يقسم الييود في القدس خالل العصر العثماني قسمين، األول: الييود     
اني: الييود المياجرون مطمع العيد العثماني من المقيمين أصاًل في المدينة، والث

يطاليا وفرنسا وصقمية، يضاف إلييم اليجرات  إسبانيا والبرتغال وألمانيا وا 
 االستيطانية المنظمة ابتداًء من منتصف القرن التاسع عشر الميالدي.

ومن الطبيعي أن تزداد أعداد الييود في مدينة القدس بشكل ممفت نتيجة     
لييودية من اسبانيا والبرتغال بشكل خاص، وبعض المناطق األوروبية اليجرة ا

 كفرنسا وايطاليا والمانيا بشكل عام.
السادس عشر الميالدي بعد إخضاع القرن ة العثمانية خالل دوللقد قامت ال     

يا ، وتبّين من خالل نتائجعدة مراتبالد الشام بما فييا القدس بمسوحات سكانية 
 عمى النحو التالي: (6)فاتر الطابو العثمانيةالمقّيدة في د

( T.D427م( في الدفتر )1528 – 1527)أنَّ عدد الييود في أول إحصاء سنة  -
 .( شخص1194أي) (7)خانة199

 19( خانة و224م( )1539 – 1538( لسنة )T.D (1015الدفترفي و   -
 (.1363ما يعادل ) (8)مجرد

م( أظيرت نتائجو الزيادة 1554 – 1553( سنة )T.D289أما الدفتر رقم )  -
 (.1957مجرد بمجموع بمغ ) 13خانة و 324الكبيرة في عدد الييود فوصل إلى 
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م( انخفاضًا ممحوظًا في 1563 – 1562( لسنة )T.D516وبّين الدفتر رقم  )  -
 .(9)شخص 1 ، 453نفرًا، ما يساوي  13( خانة و 242أعداد الييود فبمغ )

خالل القرن  اً أو انخفاض أعداد الييود من زيادةً  عمى التغييرويمكن مالحظة     
أما الفترات التالية ليذه الفترة  السادس عشر الميالدي من اإلحصاءات السابقة.

فموحظ من خالليا أّن أعداد الييود مستقرة بشكل عام وذلك من خالل تتبع حركة 
 الييود إلى القدس ضمن سجالت المحكمة الشرعية.

في أعداد الييود  طفرة ضخمةالتاسع عشر الميالدي القرن  قد شيدو      
القاطنين في القدس، وذلك بسبب ارتفاع معدالت اليجرة الييودية من أوروبا إلى 

م 1852، وصدر سنة (12)(5222م كان عددىم )1842فمسطين. ففي سنة 
ة العثمانية، تبّين فيو أّن عدد الييود في دولاًء رسميًا لمسكان من جانب الإحص
( 12)(12622. وفي تقدير آخر لمسنة نفسيا)(11)(13،222س وصل إلى )القد

. وتمثل الزيادات الضخمة في أعداد (13)(222،25م إلى )1892وارتفع في سنة 
 – 1911الييود نتيجة اليجرة المتزايدة إلى فمسطين، ووصل عدد الييود ما بين 

 .(14)( شخصاً 18، 192م إلى )1912
 

 بها اليهود في القدس:المهن التي عمل  و الوظائف  -

وظدائف  كاندتأما في مجدال الوظدائف التدي عمدل بيدا الييدود فدي مديندة القددس ف      
مختمفة، منيا الوظائف المينية، والوظائف الرسمية، وقدمت السدجالت معمومدات جيددة 

 عن طبيعة الوظائف التي عمل فييا الييود.
      

 الوظائف الرسمية: -
ىامة في ىدذا المجدال؛ فقدد كدان  ألشخاص الييود وظائفلقد شغل عدد من ا         

، وتدددولى معددديمش الييدددودي (16)لمدددواء غدددزة والرممدددة (15)يوسدددف بدددن يشدددوعا يعمدددل ممتزمددداً 
، وكددددان صدددددقة الييددددودي معممددددًا فددددي دار (17)وظيفددددة العامددددل عمددددى األمددددوال السددددمطانية
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، ثددددم تددددولى مددددن بعددددده ابنددددو شددددمويل بددددن (19)بدمشددددق ومددددن سددددكان القدددددس (18)الضددددرب
 .(21)، وكان حاييم الصيرفي الوزير األول ألحمد باشا الجزار حاكم عكا(22)صدقة

 الوظائف االقتصادية: -
ومن الوظائف اليامة والمؤثرة في االقتصاد مينة الصيرفة التي كدان غالبيدة       

من عمل بيا كما أظيدرت السدجالت ىدم الييدود، ومدن ىدؤالء الصديرفيين ييدودا بدن 
. ومدددددن الوظدددددائف ذات األىميدددددة (23)وسدددددى الصددددديرفي، ويعقدددددوب بدددددن م(22)موسدددددى

واسدددحق بدددن سدددتوفي  ،االقتصدددادية ميندددة الصدددياغة، حيدددث كدددان نسددديم ولدددد شدددمعون
. إلى جانب ذلك عمل أشخاصًا ييود في ميندة ىامدة وىدي (24)في القدس انصائغ

 .(25)نقد العممة من الذىب والفضة، ومن ىؤالء األشخاص يوسف ابراىام الييودي
 :الوظائف الطبية -

( الذي Maestro Lacopoومن الذين عمموا في مجال الطب الحكيم يعقوب )   
، (26)م(1481- 886 –م 1451ىدددددد/855كدددددان طبيبدددددًا لمسدددددمطان محمدددددد الفدددددات  )

كمدا كدان عبدد ان بدن موسدى الييدودي يعمدل  .(27)وعمل وزيرًا عند السمطان الفدات 
 .(28)طبيبًا في مدينة القدس

 الوظائف الدينية: -
فل نظام المّمة الذي أقرتو الدولة العثمانيدة لمييدود حريدة ممارسدة شدعائرىم لقد ك    

الدينيدددددة، وعمدددددى ذلدددددك جددددداء فدددددي الدسدددددتور العثمددددداني بشدددددكل واضددددد  إقدددددرار نظدددددام 
الحاخاميدددة، وتعيدددين رجدددل ديدددن ييدددودي يقدددوم بمتابعدددة شدددؤون الييدددود الدينيدددة داخدددل 

 . األراضي العثمانية تحت مسمى حاخمباشي
كحاخامددات فددي القدددس؛ الحاخددام شددموم عمددى سددبيل المثددال ن عممددوا ومددن الددذي    

والحاخددددام إسددددحاق  ،والحاخددددام موسددددى أرواعددددي ،والحاخددددام نسدددديم يحيددددى ،مالحيددددد
 . (32)والحاخام بنسيون اليشار ،الشكنازي
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 الوظائف التعميمية: -
انحصر التعمديم الييدودي فدي الجاندب الدديني، حيدث ركدزت المددارس الييوديدة 

س عمى ىذا الجانب، فكان الطابع العام لممدارس ىو االعتمداد عمدى تعمديم في القد
وكاندت العمميدة  ،(31)قراءة التوراة والتممود، وأشدرف الحاخامدات عمدى تعمديم التالميدذ

ومدددن المعممددين الدددذين . (32)التعميميددة تددتم فدددي المدددارس والكادددنس والمكاتددب والبيددوت
موسدددى اليددداىو زونفمدددت، لقددددس عممدددوا فدددي بعدددض المددددارس الييوديدددة فدددي مديندددة ا

  .(33)ودانيال ولد موسى، وىارون ولد شمومو

 المهن الحرفية: -
أمددا الميددن الحرفيددة فمارسدديا الييددود بمختمددف أنواعيددا، فقددد كددان يوسددف بددن       

، وعمدل اليداس (35). وموسى بن إسحق الييدودي إسدكافياً (34)موسى الييودي عطاراً 
المينددددة نفسدددديا اسددددحاق بددددن ابددددراىيم  وعمددددل فددددي ،(36)بددددن موسددددى الييددددودي خّياطدددداً 

، وعبدددددد ان بدددددن إسدددددرائيل (38)وبددددداروخ بدددددن حزقيدددددل كدددددوىين صدددددّباغاً  ،(37)الييدددددودي
، (42)وفي مينة صناعة أسرجة الخيل كان نسيم الييدودي يعمدل سدروجياً ، (39)نجاراً 

وقددد عمددل بعددض الييددود فددي مينددة تبيدديض النحدداس ومثددال عمددى ذلددك ابراىددام ولددد 
ممدددت النسددداء الييوديدددات بدددبعض الميدددن مثدددل إسدددتير بندددت وع. (41)شدددمويل الييدددودي

، ولددم (43)ومثميددا ىريسدديا بنددت شددالوم الييوديددة (42)يعقددوب التددي كانددت تعمددل داللددة
تقتصر ىذه المينة عمدى النسداء؛ بدل ىنداك مدن عمدل بيدا مدن الرجدال ومثدال عمدى 

ويمكددن القددول أّن ، (44)ذلددك يعقددوب بددن اسددحاق الددذي كددان يعمددل دالاًل فددي القدددس
ييددود عممددوا فددي العديددد مددن الوظددائف والميددن و ال يمكددن حصددرىا ىنددا، وأوردت ال

 األمثمة السابقة إلعطاء فكرة عن مين الييود في القدس. 
وارتبطدددت قضدددايا عارضدددت عمدددى المحكمدددة الشدددرعية بمتعمقدددات الميدددن، فمندددذ      

ب  العيددد المممددوكي أشددرفت الدولددة عمددى ميددن لمييددود، ومثددال ذلددك أالددزم الييددود  بددذ
، وخدالل العيدد العثمداني ناّظمدت ميندة القصدابة (45)الذبائ  عمى الطريقة اإلسالمية

وعددّين موسددى بددن داوود محتسددب القدددس شددمويل أبددا جوكددار الييددودي فددي وظيفددة 
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، وأجبدروا عمدى (47)، ومنع الييود من بيع لحم ذبدائحيم لممسدممين(46)قصابة طائفتو
ضي عبد الكريم أفندي عمى ييودا وضع دمغة خاصة بيم عمى ذبائحيم، ونبو القا

  .(48)بن سعيد اإلسرائيمي أن ال تخالط ذبائ  الييود ذبائ  المسممين
ويجددددب عمددددى مددددن يريددددد ممارسددددة القصددددابة أن يحصددددل عمددددى إذن مسددددبق مددددن     

القاضي يسم  لو بممارسة الذب ، وىدو مدا يشدبو حاليدًا رخصدة مزاولدة الميندة، فقدد 
لشددديير بالدددذباح الدمشدددقي بطمدددب مدددن المحكمدددة تقددددم الييدددودي حددداييم ولدددد يعددديش ا

بالسدددماح لدددو ممارسدددة صدددنعة ذبددد  األغندددام بالقددددس لصدددال  طائفدددة الييدددود وعمدددى 
طددريقتيم، فطمددب منددو القاضددي عمددي أفندددي بددن حسددن بّينددة تشدديد بددأّن حدداييم ممددن 

القدس ومعو أحمدد بدن  (49)يجوز لو الذب  لمييود، وأحضر محمد آغا محضرباشي
فقدددار بدددن عبدددد ان وشددديدوا أّن حددداييم سدددبق لدددو وأّن مدددارس ميندددة عبدددد النبدددي وذو ال

 .(52)الذب  لمييود في دمشق
وعمددى مددا يظيددر فددونَّ الييددود سددبق وحصددموا عمددى فتددوى شددرعية بخصددوص الددذب ،      

فقددد حضددر ياسددف بددن عبددد الكددريم الييددودي المددتكمم عمددى طائفددة الييددود ومعددو ياسددف 
فتدوى شدرعية تسدم  لقّصداب الييدود بالدذب   القّصاب وجماعة من ييدود القددس، ومعيدم

، خالفددددًا لمددددا كددددان سددددائدًا فددددي العيددددد (51)عمددددى عددددادتيم القديمددددة دون أن يعترضددددو أحددددد
 الممموكي.

وتدددم تحديدددد يدددومين مدددن األسدددبوع لمييدددود ليدددذبحوا فيدددو ذبدددائحيم، فقدددد حددددد القاضدددي     
إلضدافة إلدى ، با(52)حسين أفندي لساسدي شديط طائفدة الييدود يدومي اإلثندين و الخمديس
 .(53)ذلك يجب عمى الييود أن يتموا عمميات ذب  المواشي في مسمط

لقد كان الييود في القدس حريصون عمى إتقان المينة، حيث حضرت جماعة     
بدراىيم بددن موسددى  مدن الييددود واشدتكت عمددى يوسدف بددن ييددودا البرادعدي الييددودي وا 

وا منعيمدا مدن ممارسدة حفدر ألنيما ال يتقنان حفر القبور مما يضدر بدالييود، وطمبد
 .(54)القبور
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تمك المالحظات عمى وظائف ومين الييود في مدينة القدس، وقد كانت    
أعطت السجالت بال شك صورة عن نمطية وظائف ومين الييود، والتي اشتممت 

الجوانب الوظائف والمين، بحيث لم يمنعوا من العمل بأية وظيفة عمى مختمف 
 سواء رسمية أو مينية.

 
 الخاتمة:
تناولت ىذه الدراسة موضوع الوظائف والمين التي عمل بيا الييود في مدينة          

العثماني، حيث تطرقت الدراسة إلى الظروف التي دفعت  عيدالقدس خالل ال
بالييود لميجرة إلى فمسطين، وكان أىميا التيجير القسري لمييود من إسبانيا 

العثمانية، ثم استقرار أعداد منيم في مدينة  والبرتغال واتجاىيم نحو األراضي
 القدس.

وقد شّكل الييود فئة اجتماعية حصمت عمى حقوقيا كافة ضمن مجتمع          
القدس، وكفمت ليم الدولة العثمانية حرية ممارسة شعائرىم الدينية، واعتبر كثير 

تمف أنحاء منيم مواطنين عثمانيين، ثم توالت بعد ذلك اليجرات الييودية من مخ
لتتضاعف أعدادىم  أوروبا مثل المانيا وايطاليا وصقمية وبعض مناطق شرق أوروبا

بشكل كبير مع تبمور اليجرة الييودية المنظمة في منتصف القرن التاسع عشر 
 الميالدي.

وتوصمت الدراسة إلى أّن الييود في مدينة القدس عمموا في العديد من الوظائف         
في المدينة، وقد تقمدوا مناصب رسمية حكومية وحيوية خاصة في  والمين السائدة

إلى جانب عمميم في معظم المين كالحدادة، والصباغة، المجال المالي، 
، والداللة، وقد تمّيزوا بشكل خاص في بعض المين مثل الصياغة والسرجية

والصيرفة والتي تقريبًا سيطروا عمييا، ىذا وقد مارس بعض الييود مينة التعميم في 
 مدارس ييودية خاصة بيم وكان معظميم من رجال الدين.
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