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ככל שאני נובר ומחפש חומר לכתב עת זה, אני מוצא עצמי או בספריה ענקית חובקת עולמות ונושאים, או ב"אוקיינוס" שחומר 
רב כמות, רב איכות ועושר רחוק מאוד בהיסטוריה, שאינני בטוח שישנה עוד קהילה יהודית עם מורשת עשירה כקהילתנו. והחומר 
ואנשי מדע באוניברסיטאות ברחבי העולם  והכי עצוב בכל הנושא הזה, שדווקא חוקרים  ולהוצאה לאור.  זועק להצלה לטיפוח 

ובשפות שונות עוסקים במורשתם של יהדות סוריה, עד כדי כך שעיסוקינו כאן בארץ מתגמד מאוד לעומתם...
בגיליון זה, אני מביא לכם כתבה ותמונות על בית הכנסת "דּוַרא ֶאירֹוּפֹוס בסוריה" האתר הארכיאולוגי העתיק והיפיפה ביותר 
שנמצא עד כה בתולדותינו. מתוך שלל הציורים המרהיבים שנשתמרו בחרנו  ל"הוציא מהקיר" תרתי משמע  להביא בפניכם 

תמונות רלבנטיות לעונה  פורים ופסח הבעל"ט.
כמו כן מחובתנו לזכור ולהזכיר את "המן הרשע" שלנו שקמו עלינו להשמידנו בעלילה המרושעת הקרויה 

ידי גדולי וטובי החוקרים  זו נכתבה ספרות ענפה גם בעברית וגם בשפות אחרות על  "עלילת דמשק" בשנת 1840. על עלילה 
וההיסטוריונים של המזרח בכלל ושל הקהילות היהודיות בפרט.

ומי לנו יהודי דמשק בכלל והעוסקים במורשתה בפרט, יקר יותר ומכובד יותר מאשר פרופ' יוסף יואל ריבלין ע"ה מומחה גדול 
בספרות וההיסטוריה של האיסלם וארצות המזרח, שנכתוב את מאמרו בנושא זה. שהרי את דרכו "המזרחית" החל דווקא  אצלנו 
בדמשק. פועלו בקהילתנו היה בהיותו הראשון שפתח  בראשית המאה הקודמת  דלת של לימודים והשכלה לבנות יהודיות 

בדמשק, הן כמורה ולימים גם כמנהל בית הספר בראשון לבנות שם ב"ֵאלשָאם". 
אני חייב לציין שתי עובדות משמחות: הצטרפותם של שתיים מבני הדור השני (ואני מקווה שהעתיד גם אחרים יצטרפו). האחת 
שאתם כבר מכירים מגיליונות קודמים המשוררת חמדה אביב לבית קלש, שבין שאר השירים שהיא כותבת בנושאים שונים היא 
"חוטאת" בכתיבה נוסטלגית מהווי חיינו מסיפוריהן של סבתא ואמא.הפעם היא משוררת וכותבת על נושא שתפס באופן קבוע 
מדי שבוע יום שלם  הוא יום הכביסה. "יום ִאלְַכאִסיל" השנייה, מלי הרצנו לבית לאטי, שגם היא דור שני ונהנית מסיפורים, 
מאכלים, וריחות של בית אמא  אבל היא מביאה לנו  זאת הפעם הראשונה  כתבה על רשמיה מביקור בקהילת יהודי דמשק 

בבואנוס איירס ארגנטינה. שכמובן נשמח לכתוב עליהם וקהילותינו בארצות אחרות.
המדור "אישים ודמויות שחייהם ופעלם הם חלק ממורשתנו" מוקדש הפעם לשניים: כבוד הרב חכם ניסים ְא'נְדיּבֹו זצ"ל מגדולי 
הרבנים והמקובלים בקהילתנו וכבוד הפרופסור יוסף יואל ריבלין ע"ה (המוזכר גם לעיל). כמו כן כתבתו הייחודית של שלמה בוקעי 
יבלייא על הקליטה המיוחדת במינה והנסיבות להצלחתה בקיבוץ יגור בשנות הארבעים של המאה הקודמת. וכתבה נוספת במסגרת 

המדור מעגל החיים על הברמצווה.

שלמי תודות יבואו על התודה והברכה:
מר יהושע קלש, יו"ר הארגון. חברי ועדת מורשת וחברי המערכת על התמיכה, האמון שאני זוכה מהם על המשך קיומו של כתב 
עת זה, לאורך כל הדרך וחרף כל הקשיים הכספיים אישרו הפעם להפיק גיליון חגיגי לכבוד יום העצמאות ה60 למדינת ישראל. 

ולצוריה שמר אשר על המחשוב ועיבודן של תמונות ישנות והפיכתן לשובי עיניים לקוראינו, במיוחד בגיליון צבעוני חגיגי זה.
ויבל"א לד"ר אברהם חסון,  לפרופסור משה מעוז על הסכמתו שנפרסם את דברי המבוא לעבודתו של פרופסור ריבלין ע"ה. 
למיכאל גְלָצֶר המזכיר האקדמי של מכון בן צבי בירושלים, לד“ר יהודה איזנברג מנכ“ל ”דעת“, לרון בןישי, הצייר אלי כרמלי, 

חמדה אביב (קלש) מלי הרצנו (לאטי), אסף פלר. תודה מיוחדת לגב' מאירה ברדוגו, נכדתו של כב' הרב "חכם נסים" הכ�הן
ְא'נְִדיּבֹו זצ"ל על תרומתה וסיועה בהשגת התמונות לכתבה על סבא המנוח.

ואחרונים חביבים לצוות "עיצובים" מאור יהודה בראשותו של אייל דרור, לרויטל שחר סלם, לאפרת לטניה ומירב שנגלה.
היו ברוכים, בהוקרה הערכה והכרת תודה לכולם; ואיחולים לבביים לחג פסח כשר ושמח וחג עצמאות שמח לדורי דורות.
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דבר המערכת דבר העורך
מאת: משה שֶמֶר

יום העצמאות  גיליון חגיגי לכבוד  ונוציא לאור הפעם  וועדת מורשת  חרף הקשיים הכספיים  החליטו שנפיק  הנהלת הארגון 
לששים שנות מדינתנו. ולאחר מאמצים רבים הריהו לפניכם.

אנו מודאגים מאוד מאדישות בני קהילתנו בכל הנוגע למעורבותם הפעילה בכל תחומי עשייתנו והם רבים, הנעשים על ידי אנשים 
בודדים המשוועים לעזרה מעשית: כתיבה ואיסוף חומר הן לכתב עת זה שמתקבל בסיפוק רב על ידי קוראיו בארץ ובחו"ל. והן לאתר 

האינטרנט שנפתח לא מכבר ומיום ליום הכניסות אליו וההתעניינות בו הולכות וגדלות.
שני פרויקטים חשובים וחיוניים אלה, דומים ליצור חי שבאם לא נספק להם מזון הולם וקבוע יגוועו מאליהם. כי לא די בשני "משוגעים" 

לדבר העוסקים בכך (בהתנדבות  ללא תמורה).
אנו חוזרים בפעם המי יודע כמה, לכל בני קהילתנו לדורותיהם  זקנים וצעירים כאחד להטות שכם לאסוף חומר מסמכים תמונות 
(אפילו ישנים ומתפוררים  ראו מה אנחנו עושים מהם, בכל הגיליונות שיצאו עד כה ואפילו בגיליון זה  בסיועו ועזרתו של בן דור 

שני, צורי שמר). 
אנו בטוחים שבכל בית ומשפחה מבני קהילתנו יש "פיסת מורשת" שראוי שנקבלה ונטפחה למען הדורות הבאים. וכמובן לאחר 
העתקתם/ סריקתם אנחנו מבטיחים להחזירם ללא דיחוי. זאת ועוד, לאחר עשרות שנים של הענקת מלגות לימודים לאלפי ילדים 
וסטודנטים בני קהילתנו, שאין לנו ספק שרבים מהם צמחו ועלו לרמות גבוהות בתחום עיסוקם  אנו בהחלט רשאים לפנות אליהם 

לעזרה ולסיוע בכל מעשי הארגון  לרבות סיוע כספי שנם לכך אנו זקוקים מאוד עם התדלדלותה של קופתנו.
כמו כן נשמח להוות במה לכותבים  ואמנים צעירים ובוגרים שאנחנו יודעים שיש לנו רבים כאלה. (ראו שיריה של חמדה אביב 

בגיליונו תנו).
ועדת מורשת החליטה לנסות ולהרחיב את מגוון הנושאים ולכתוב בכתב העת שלנו  נושאים מכל הקהילות שחיו בסוריה (היינו 
דמשק חלב וקמישלי ואם ימצא חומר משותף לנו וליוצאי לבנון. מבלי לרמוז למצב הפוליטי שם היום  כי הרי בעבר במשך כל 

השנים היו קשרים הדוקים בינינו לבונם לרבות קשרי משפחה רבים.
נשמח איפוא, לקבל חומר מסמכים ותמונות גם מקהילות אלה. רצוי מאוד שהדבר יעשה בתאום מראש עם המערכת.

מזה זמן רב שועדת מורשת, המערכת והנהלת הארגון מנסים להוציא גיליון מיוחד של "מכאן ומשאם" להנצחת 
הקמתו  מאז  בארגון  ממש  פעילים  עיקריים:  תחומים  בשני  דמשק  יוצאי  בקהילת  פעילים  חברים  של  זכרם 
ופעילים בתחומי ההעפלה הקליטה והתנועה הציונית בארץ ובדמשק. מדהימה העובדה שכל מאמצנו לשיתוף 
פעולה מצד המשפחות, להשיג חומר כתוב מסמכים ותמונות בתחום זה עלו בתוהו. מכסימום נתבקשנו לבוא 
ולראיין וגם מזה לא יצא דבר על מנת למנוע לזות שפתיים, טענות ומענות אנו מבקשים להבהיר אחת ולתמיד 
כי, במצוקת כוח אדם שאנו נמצאים בה נוכל להתייחס ולטפל רק בחומר כתוב ומוכן (אתם תדאגו לתוכן אנחנו 

נדאג לסגנון ולעריכה) ורק על ידי שיתוף פעולה מצד המשפחות נוכל להצליח להוציא לפועל מפעל חשוב זה.
ומשום כך הוחלט שמשפחות שיקיריהם ע"ה עונים לקריטריונים הנ"ל ומעוניינים שהם יכללו בחוברת ההנצחה 

יעבירו לנו חומרים  לא יאוחר מה  31.8.2008 ותודה מראש.

מאחלים:
ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל

לכל בני קהילתנו בארץ ובתפוצות 
ולכל בית ישראל 

חג פסח כשר וחג אביב שמח,

(www.habore.com  באדיבות "הבורא · קום", תכשיטים ויודאיקה)
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 (Seleucides) העיר נוסדה בשנת 303 לפה"ס, תחילתה כמבצר אשורי, ולאחר שחרבה נבנתה שוב על ידי סלווקוס
ניקטור היווני בן למשפחה מאקדונית של שליטים הלניסטיים, ממפקדי צבאו של אלכסנדר הגדול. בהצטלבות 
דרכי המסחר ממזרח למערב ומצפון לדרום במזרחו של המדבר הסורי על הגדה המערבית של הנהר פרת, על 
צוק בגובה של כ 90 מטרים והיוותה חלק בשרשרת נקודות שליטה לאבטחת שלטונו של סלווקוס באיזור כולו, 
שמה המקורי היה דּוַרא (מבצר) אבל היה הוא זה שהוסיף לה את השם ֶאירֹוּפֹוס, על שם עיר הולדתו במאקדוניה.

היא הייתה חלק משרשרת נקודות שליטה לאבטחת שלטונו של סלווקוס בצד המזרחי של הנהר פרת.

מאז, שמשה דּוַרא ֶאירֹוּפֹוס, ישוב ספר על הגבול שבין הממלכה הפרתית ולאחריה הממלכה הפרסית במזרח לבין 
היוונים ומאוחר יותר הרומאים במערב. בתקופה ההלניסטית האוכלוסייה הייתה מורכבת משלוש קבוצות עיקריות: 
עשירים ובעלי קרקעות יוונים הלניים, שהחזיקו בשלטון האזרחי, שמרו על ביטחון העיר והאזור והנהיגו אורחות חיים 

הלניסטיים. ילידים ֶשִמיִים, שזרמו ובאו ממסופוטמיה שעסקו בעבודות פשוטות, משרתים ושירותים אישיים.
והיו גם עוברי אורח רבים, החונים בדרכם לעסקיהם ולמילוי תפקידם: סוחרים, אנשי צבא, אנשי בטחון ואזרחים 

בכלל.
ורב מעורבת  אוכלוסיה  של  ליצירתה  חשוב  גורם  היה  המיוחד,  האסטרטגיגיאוגרפי  מיקומה  כן,  על  אשר 
תרבותיתדתית. עדויות רבות מוכיחות כי תושביה של דורא אירופוס חיו בשלום אלה עם אלה. בין השאר, על 
פי אימוצם של שמות פרטיים ושמות משפחה על ידי נישואי תערובת, בין יוונים, פרסים ושמיים מקומיים וכיוב' 
אולם, "אליה וקוץ בה" מיקומה הגיאוגרפי ויתרונותיה האסטרטגיים, עשוהה למקום נחשק לעמים ולכובשים 

בכל ימות קיומה... 
העיר שמרה על אופייה היווני גם כאשר שלטו בה אחריהם הפרתים ואוכלוסייתה המעורבת דיברה יוונית או 
ארמית. נמצאו בה מקדשים פאגאניים ומקדשים לאלים היוונים: ִמיְתַראס, ֶּבל, ֶתזָאּוס ָתָמאּוס, אֳדֹונִיס ואחרים, 
ורב יהודי  ממצאים שלימדו על היותה עיר מגוונת מבחינה חברתית, דתית  ובית כנסת  נוצרית  וכן כנסיה 

תרבותית.

ליקט, כתב וערך: משה ֶשֶמר

בית הכנסת העתיק ביותר והמעניין ביותר שנתגלה עד כה בסוריה, הוא ללא ספק בית הכנסת אשר 
בדּוַרא ֶאירֹוּפֹוס, עיר הלניסטית  רומית עתיקה בצפון מזרח סוריה, בלב המדבר הסורי, על גדות 

הנהר פרת. שהייתה עיר מסחר בלב אזור חקלאי, על דרך השיירות מתדמור שבמדבר, (דברי הימים 
ב', ח', ד')  לארם נהריים. ושמשה כתחנת מעבר בדרך המחברת בין הודו לאזור הים התיכון. בין 

תפקידיה לאורך ההיסטוריה שלה, מוצאים גם תפקידים אסטרטגיים חשובים לביצור וייצוב השלטון 
ולהטמעת תרבותם של העמים הכובשים.

* מקורות לטקסטים ולתמונות ראה עמ' 15
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היהודים "בדּורא ֶאירֹופֹוס"

משערים שיהודים היו בדורא אירופוס, מימים ימימה, המתיישבים הראשונים שם היו מאות עוברי אורח מהמזרח 
התיכון שמכל מיני סיבות אישיות נטו ללון בה ונשארו. הפכו לבעלי מלאכה ואנשי מסחר מקומיים, פקידים ויש 

אומרים שהיו שם גם עבדים יהודים וחיילים שכירי חרב.
היו גם כאלה ששפר עליהם מזלם בתקופה ההלניסטית, הגיעו למעמד עד כדי זכיה באזרחות. מעטים מהם אף 

זכו מסיבה זו לקבל אזרחות גם בתקופה הרומית.
בין החפירות הארכיאולוגיות, נמצאו שם גם מטבעות מתקופת החשמונאים, ואולי זו עדות לנוכחותם של יהודים 
 113165 ישראל למסופוטמיה ולבבל.בשניםישראל בפרט, שהיו בדרכים מארץבכלל, ו /או עוברי אורח מארץ
לפה"ס כחמש שנים אחרי הכיבוש הרומי. אם כי היהודים לא נמנו על האוכלוסיות המבוססות בעיר, בתקופות 
ההלניסטית  והסוריתהפרתית, אבל מצבם הכלכלי הלך והשתפר ובמאה השלישית כבר ניכר שמצבם מבוסס 

עד כי הרשו לעצמם (מבחינה כלכלית כנראה) לבנות את בית הכנסת.
המבנה הראשון שזוהה כבית כנסת היה אולם קטן יחסית שיכול היה להכיל כשישים מתפללים. עם הזמן המבנה 
תוארך ע"י המומחים לתקופה הפרתית. (113165) הוא היה למעשה בית פרטי בתוך איזור מגורים שקט ליד 
החומה המערבית של העיר, מרוחק ומבודד מאזורים ציבוריים של העיר (ראה מפה בעמודים 8, 10) הבית הוסב 
לבית כנסת. הבונים התרכזו בעיקר על העיצוב הפנימי של המקום, אבל חיצוניות נשארה כבית פרטי לכל דבר... 
בשנת 245 הורחב המבנה באמצעות הוספת שטחים ומבנים סמוכים שסופחו וצורפו אליו להרחבתו, עד שהגיע 
לכלול בו אולם שיכול היה כבר להכיל כ120 מתפללים. הוא נחשב בשעתו לאולם הציבורי הגדול של העיר.

כמו כן הוסיפו לו חצר כניסה, באולם היו שתי שורות ישיבה עשויות מאבן.

ציורי הקיר (פרסקו)

חמש שנים לאחר השלמת הבניה ניגשו למלאכת ההפקה של ציורי הקיר (פרסקו) שכפי שיובהר להלן נתגלו 
בראשית המאה העשרים. יצויין כי בנוסף על הציורים האמנותיים המרהיבים, נמצא כי תקרת הבית קושטה 
על ידי אריחים  שנרשמו עליהם גם שמותיהם של התורמים שעזרו למלאכת ההרחבה של בית הכנסת, וכן 

שמותיהם של אישי ציבור ומפעילי בית הכנסת...
בית הכנסת היהודי של דורא אירופוס, התגלה במהלך החפירות שנעשו בשנת 1932 על ידי משלחת ארכיאולוגית 
בראשותו  של החוקר מיכאל רוסטובטזף (Michael Rostovtzeff) מאוניברסיטת יֶיל שבארצות הברית. הוא 
נחשב  יחד עם הכנסייה הנוצרית  לממצאים הארכיאולוגים החשובים והמעניינים ביותר בחפירות העיר.ובעטיים 
 ,245244 זכתה לכנויי "ּפֹוְמֶּפי של המדבר הסורי". בניית בית הכנסת (עפ"י העדויות) נשלמה כנראה בשנים
בתקופת התלמוד. ייחודו של האתר הוא ציורי קיר (פרסקו) מרהיבים ביופיים של סצנות על נושאים מן התנ"כ 
ומהדרשים, ביניהם: חיי האבות, משה מקבל את עשרת הדברות, משה מבקש את שחרור העברים ממצרים, 
כמו גם דמויות וסיפורים מספרי נביאים ראשוניים (שמואל, דוד המלך, שלמה המלך ואליהו הנביא) עוד בציורי 

הקיר מופיעים גם חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל וסצנות ממגילת אסתר.

כאחד עשרה שנה מאוחר יותר, בשנת 256, כאשר הפרתים כבשו והחריבו את העיר, "נחרב" גם בית הכנסת. 
אולם, כאשר נערכו תושבי העיר לקראת המצור, הם עיבו את חומת העיר על ידי הערמת חול על החומה ועל כל 

הבניינים שבקרבתה לרבות בית הכנסת.
וכך, בית הכנסת בדּוַרא ֶאירֹוּפֹוס נשתמר באורח אירוני משהו. שבהיותו עומד בסמוך לחומה המערבית של העיר 
ועל כך שמגני העיר מילאו אותו בעפר המדברי כדי לחזק את הביצורים בפני הפולשים והמצור של הפרתים 
 ניצל, למעשה, הרס המבנה שגרם הכיבוש. זאת ועוד, העפר, כמו גם האוויר המדברי היבשים סייעו בשימור 

המבנה וציורי הקיר (עד לימינו אנו).
בית הכנסת המורחב, לא היה גדול במיוחד, אורכו היה 13.72 מטרים ורוחבו 7.68 מ'.

בקיר המרכזי, במרכזו, מול הפתח הראשי, נמצא שקע  שאחוריו וקצהו העליון מעוגלים. לשקע זה עלו בשלוש 
מדרגות. הוא מתחיל מגובה של 1.06 מ' מעל הרצפה. גובהו 1.51 מ', רחבו 83 ס"מ ועמקו 91 ס"מ.

"היכל" זה הפונה לכוון ירושלים שאליה הפנו המתפללים את פניהם בשעת התפילה. ליד "ההיכל" נמצאה הבימה 
שמעליה היו קוראים את התורה.

העיר הייתה מוקפת חומה שנבנתה על הגדה המערבית של נהר הפרת על צוק בגובה של כ90 מטרים. היא 
נמצאת ליד הכפר "צַלְִחיֶיה" מדרום לֶדיר ְא' זֹור העיר נבנתה על צומת של נתיב הסחר מערבמזרח ונתיב הסחר 

על הנהר פרת.
מאוחר יותר הפכה העיר למוצב קדמי של האימפריה הפרתית. בשנים 256257, לאחר המצור שנערך עליה 
נכבשה העיר על ידי הרומאים וננטשה, לאחר נטישתה, רוחות המדבר כיסוהה בחול וכך למעשה נעלמה מעין 

רואה עד שנגלתה שוב על ידי חופרים ארכיאולוגיים בשנת 1920. 
(Partian-Perssians) להלן נקרא להם  ידי הפרתיםפרסיים  בסוף המאה השניה לפ"הס, נכבשה העיר על 
בתקופתם,  נבנו  הגדולים  המקדשים  כלכלית.  וצמיחה  יציבות  של  ארוכה  תקופה  עליה  הביאו  הם  הפרתים. 
יחד עם תנופת בניה פרטית למגורים. דבר שהעיד על שינוי דרמטי חיובי לתדמיתה של העיר וגרם לגידול ניכר 

באוכלוסייתה.
לראשונה בתולדותיה החלו להנהיג תשלומי מסים לשלטונות, העיר תפקדה כמרכז השלטון הפרתי  ושימשה 
כמקום מושבו של המושל. הפרתים החזיקו בדּוַרא ֶאירֹופֹוס שלוש מאות שנה עד שנפלה שוב לידי הרומאים. 
בשנת 165 נכבשה דּוַרא ֶאירּוּפֹוס על ידי הרומאים והחל מראשית המאה השלישית לספירה, החלו בונים בה 

בנוסף על מקדשי האלים גם כנסייה וגם בית כנסת.

דּוַרא ֶאירֹוּפֹוס נחרבה במחצית השניה של המאה השלישית לספירה, ננטשה לאחר כיבושה ומאז נותרה דּוַרא 
ֶאירֹוּפֹוס בחורבנה, עד שהיא נחשפה בחפירות שנערכו בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים. עקב 

שימורה הנפלא כונתה לעתים כ"ּפֹוְמֶּפי של המדבר הסורי".
כאמור לעיל, יודעי דבר אומרים כי האזור כולו נחשק על ידי כובשים של עממים רבים, לא רק בגלל המיקום 
  בלב המדבר  הגיאוגרפי האסטרטגי של הדרך, אלא גם בגלל שבהיותה מיושבת על גדות נהר שופע מים
והייתה בלב אזור חקלאי פורה מאוד בכלל וביבול של דגנים בפרט. לדוגמא: יבול החיטה היה שם 1:45 היינו, 

כל קילוגרם זרעים של חיטה נתן יבול של 45 קילוגרם חיטים.

By Courtesy of Sacred Destinations webהנהר פרת, והצוק עליה בנויה העיר דורא אירופוס
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בת פרעה ומשה בתיבה

בחלק המרכזי של הציור, רואים את הנאמר בספר שמות פרק ב' פסוקים א'י' בת המלך נראית עומדת במים 
מבת  מתרחקת  נראית  מוטל,  התינוק  היה  בה  התיבה,  היאור.  מתוך  תינוק  מֹוַשה  היא  ובשמאלה  מתניה  עד 
פרעה ממנה והלאה. (ועל כן היא קראה את שמו משה)... "ותקרא שמו משה ותאמר כי מן  המים משיתיהו" 
(שמות פרק ב' פסוק י') ביד ימינה רומזת בת המלך לדמות נערה המתקרבת אליה (כנראה שהכוונה למרים) 
והיא מגישה את התינוק לאישה אחת (כנראה יוכבד)  אחד החוקרים מגלה זהות בין דמות אישה זו, היינו יוכבד 

לדמות אחת המיילדות  (כדעת תרגום יונתן ובבלי, סוטה י"א).
בת פרעה מראה את התינוק כבנה לפרעה. שתי נשים עומדות מעל הגבר הצעיר עושות מחוות לפיגורה היושבת 
מימין. ויש מי שמסביר שזהו פרעה. תשומת לב ללבושן הדומה ללבושן של הנשים מהציור הימני.האישה עם עדיי 
הזהב יתכן שהיא בת פרעה, האישה שלצידה תתכן שזוהי אימו של משה. בחלק השלישי שמימין לציור, רואים 

שער פתוח.יתכן והוא מסמל את יציאתה של אימו של משה למדיין. 

משה מוביל את יציאת מצרים וקריעת ים סוף

בציור זה מתוארים מספר אירועים מיציאת מצרים המסופרים בספר שמות פרקים י"ד, ט"ו. מימין לשמאל 
מתוארים בני ישראל יוצאים ממצרים, מאחוריהם דלתות פתוחות. משה מחזיק בידו אלה מעל הים כדי להביס 
את הצרים הרודפים. משמאל רואים את משה עם בני ישראל מאורגנים בשנים עשר השבטים, לאחר שחצו את 

.(3031 ראה תמונות בעמודים) .הים בבטחה. הידיים מעל מסמלים את אלוהים שהגן עליהם
וערוכים  זה המספרים ביציאת מצרים. בני ישראל נראים חמושים  זה לצד  אלה הם סדרת ציורים הסדורים 

בטורים, לפניהם מרחפים שני עמודים: אחד שחור ואחד אדום, תיאור סמלי של עמוד העשן ועמוד האש.
יווני  בלבוש  לבוש  כענק  מצויר  בשלושתם  לימין:  מצבים, משמאל  ושלושה  דמויות  בשלוש  כאן  נראה  משה 
וציציות בכנפיו (כאמור, שהציורים בבית הכנסת היו סמליים וכאן אנו מבחינים את הסמליות של מקום הציור 
ולשייכותו הדתית של המצוייר) בימינו מטה המונף כדי להבקיע את הים. ואנו רואים את חיילי  מצרים טובעים 

בים סוף.
ידיים משמיים כסמל לאלוהים המצווה על משה לעשות את מעשי  זוג  יורדות  דמות שניה של משה, ומעליו 
המופת בים סוף. ודמות שלישית משה מוריד את המטה כדי לשימו במים, בים נראים דגים ,מהם שורצים במים 

ומהם קופצים ליבשה.
ושוב רואים את בני ישראל צועדים מעברו השני של ים סוף, שוב  ביבשה זקופים וחגיגיים יותר.

בעלי  ציורים  נמצאו  לא  עתיק אחר  כנסת  בית  בשום 
ביטוי חזק כלכך כגון אלה שנמצאו בדּוַרא ֶאירֹוּפֹוס. 
זה בית הכנסת המצוייר האחד  אולם בוודאי לא היה 
והיחיד במינו בזמנו. בוני בית הכנסת והציירים בוודאי 
מן  לא  בתקופתם...  מקובל  שהיה  בנוסח  השתמשו 
בדֹוַרא  שנמצא  לאלו  דומה  ציורים  שמסכת  הנמנע 
בעת  אחרים  כנסת  בבתי  גם  מצוייה  הייתה  ֶאירֹוּפֹוס 

ההיא...".

ֶאירֹוּפֹוס  בדּוַרא  הכנסת  בבית  שהתגלו  הציורים 
חשובים ביותר מבחינת תולדות האמנות: עד לתגלית 
זו היה אותו סגנון אמנות  יהודי הלניסטי  ידוע רק 
מציורי הנוצרים הקדומים בקטקומבות שברומא, עתה 
עם הגילויים בבית הכנסת בדּוַרא ֶאירֹוּפֹוס  נמצא גם 
זו. ציורים אלה מעניינים במיוחד  מקור יהודי לאמנות 
 כתערובת של השפעות מזרחיות ומערביות, פרסיות 

והלניסטיות...".

מאמנות  חששו  לא  ֶאירֹוּפֹוס  דּוַרא  שיהודי  העובדה 
של  האוהדת,  הליברלית  גישתם  על  מעידה  הציור, 

ההנהגה הרוחנית שם לאמנות. גישה זו באה לידי ביטוי גם 
בפסיפסי בתי כנסת של ארץ  ישראל, יש להניח שציורי הקיר, היו במאה השלישית בגדר חידוש בעיצוב פנים 
י יוחנן שרון ציירן עַל ּכֹוְתלא ולא  של בתי כנסת. על כך אנו מוצאים עדות בתלמוד הירושלמי לאמור: "ְּביֹוֵמי ְדַרִבּ
מחי בידייהו {(בימיו של רבי יוחנן התחילו מציירים על כתלים ולא מיחה בידם). (עבודה זרה, פרק ג' הלכה ג')}.

כאמור, ציורי הקיר בבית הכנסת פרוסים על 28 לוחות ציור ומתוארים בהם 58 אירועים ואישים מחיי עם ישראל. 
חלק מן הציורים הוא על פי המקרא וחלקם על פי המדרש. (קצרה "יריעתנו" מלהכיל את כל הציורים ועל כן אנו 

מביאים כאן ציורים רלבנטיים לתקופת השנה: פורים, פסח, מרדכי ואסתר, משה ובת פרעה ואחרים.)
להבנת המתבוננים בציור נציין שני דברים חשובים: האחד, כללי, שברוב הציורים ישנם סמלים ורמזים השני, 
שציורו של נושא מסויים מורכב לרוב משלושה חלקים (רצועות ציור) צמודים של מעשה או/נושא כל אחד יכול 

להיות בפני עצמו וכולם ביחד מספרים את הנושא הנדון.

גומחת ה"היכל"

במרכז הקיר המרכזי: למעלה ציור המנורה עם אתרוג ולולב, חזית בית המקדש ועקדת יצחק. בצד הימני, רואים 
את אברהם אבינו האוחז בידו במאכלת. אברהם מתואר כשגבו מופנה אלינו, דבר זה היה הכרחי, כיוון שכנראה 
נאסר על ציור פני אדם בבית כנסת ומכוון שפניו מופנים אל המלאך: "ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר 

אברהם, אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשה לו מאומה" (בראשית כ"ב, י"א  י"ב).
המלאך מודגם בציור על ידי היד, הנראית בחלק העליון של הציור. לשמאלו של אברהם אנו רואים את המזבח 
ועליו נראה יצחק כשהוא עקוד. מימין נראה אוהל ובפתח דמות  כנראה שזו דמותה של שרה אשת אברהם 

ולמטה רואים את האייל הנאחז בסבך בקרניו.
חשיבותו של בית כנסת זה רבה ביותר בזכות שני ממצאים: גומחת ההיכל וציורי הקיר. בתקופת המשנה והתלמוד 
לא היה נהוג לקבוע מקום קבוע לספרי התורה בבית הכנסת, והם הוחזקו בתוך תיבה ניידת שניצבה בחדר סמוך 
לאולם התפילה או במבנה נפרד.התגבשות ארון הקודש או ההיכל כמקום אחסון קבוע של ספרי התורה החלה 

בפזורה היהודית כבר במאה השלישית, ובארץישראל הופיע מתקן זה לראשונה במאה הרביעית.
ה"היכל", המעוצב כגומחה בקיר של אולם התפילה בבית הכנסת בדּוַרא ֶאירֹוּפֹוס הוא המוקדם ביותר ששרד. 

.(3031 ,13 ראה ציורים בעמודים) .הציור בכיפה שמעליו משקף את תפיסתם הדתית של היהודים שם

סיפור משייתו של התינוק (משה) מן היאור

תרשים בית הכנסת (ראה גם עמ' 8)
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"ומשה הכה בסלע ויצאו ממנו מים"

גם כאן אנו רואים ציור המביע בסמלים את פרשת המחסור במים במדבר ופתרונה על ידי אלוהים: באר, שופעת 
מים, שנים עשר אוהלים כשנים עשר השבטים, שדורשים ממשה מים להם ולעדריהם. (ספר שמות פרק ט"ו 

פסוקים כ"ב  כ"ז, מיד אחרי שירת הים).

וכל השאר

במי שיתבונן היטב בציור הכללי הגדול (עמודים 3031) ימצא כאמור לעיל עוד דמויות ונושאים כמו: שאול ודוד, 
אליהו מחיי את בן האלמנה, יחזקאל וחזון העצמות היבשות, עזרא הסופר, אברהם אבינו, שמואל מושח את דוד, 

ארון הקודש והפלישתים ואחרים.

הקיר המערבי (המרכזי)

חוקרים רבים ניסו להסביר את סדר הציורים שעל הקיר המערבי (ראה עמודים 3031) והועלו השערות רבות: 
שלמה (פריץ) גולדשמיט ז"ל שער שהציורים באים להמחיש את ה"סליחה" (הפיוט) "מי שענה". ל"סליחה" זו 
נוסחים רבים. משערים גם שהציורים נעשו על פי תכנית הפיוט כפי שהיה בפי מתפללי בית הכנסת בדּוַרא

ֶאירֹוּפֹוס.
תופעה מעניינת נמצאה במקצת מהציורים והחוקרים חלוקים בדעתם בכל הנוגע למשמעותה: ברבות מדמויות 
האדם בציורים, כמו למשל בדמותו של מרדכי היהודי הרוכב על הסוס, נוקרו העיניים. נשאלת, אפוא השאלה 
האם זה מעשה ידיהם של בעלי תפיסה דתית המתנגדת ליצירת דמות אדם מושלמת ברוח הכתוב "לא תעשה 
לך פסל ומסכה וכל תמונה"? הממצאים אינם תומכים בהשערה זו, שכן העיניים המנוקרות מצויות גם בתמונות 
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גומחת ה"היכל" במרכז הקיר 
המערבי (ראה עמ' 10)
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רבות מהתמונות במפלס  נפגמו  לא  ארעי. מאידך  קנאי  ידו של מבקר  למעלה הרחק מהישג  הקיר  שבגובה 
התחתון של כתלי בית הכנסת!

ההסבר החלופי שהוצע על ידי חוקרי הציורים הוא שניקור העיניים נעשה דווקא בגלגולו האחרון של בית הכנסת, 
כאשר הוא מולא בחול והיווה עמדה קדמית ששימשה את מגני העיר. אפשר להניח שהציורים הריאליים (בדמות 
אדם עם עיניים מ.ש.) הפחידו את מי מהחיילים ששכנו במקום, וכדי למנוע "נעיצת עיניים" של הציורים ניקר 

הלה את העיניים.

כיצד נשתמרו ציורי הקיר (פרסקו) היפיפיים והחשובים הללו?

בשנת 256 לקראת המצור על העיר. כדי לבצר את החומה, המגינים מילאו בעפר את כל חלקו המערבי של "הרחוב 
הראשי" את הרחוב שהיה סמוך מאוד לחומה של העיר: את מקדש האל "מיתרס", את מבנה הכנסייה של הנוצרים 

ואת בית הכנסת של היהודים.
העיר נכבשה, הכובשים לא התיישבו בה ולא שיקמו את הריסותיה. והמקום נשאר מלא בעפר שמילאו המגנים 
עם עבור הזמן התווספו חולות מדבר נוספים שהביאו הרוחות, שכיסו את המבנים ולמעשה כל העיר כוסתה 

בחול וממש נעלמה במדבר, עד תחילת המאה העשרים עת החלו החפירות הארכיאולוגיות במקום...
החולות היבשים מחום המדבר שמילאו את חלל בית הכנסת שמרו למעשה על ציורי הקיר (פרסקו) ובעטיים 

עמדו בתלאות הזמן ולא הושמדו.
נודע עד שחיילים  ידוע בשל איזכורה בספרות, מיקומה האמיתי לא  ֶאירֹוּפֹוס היה  למרות שקיומה של דּוַרא 
בריטיים בפיקודו של קפיטן מרפיי (Captain Murphy) מצאו ציורי קיר מרהיבים. שלימים צוותים צרפתים 
ואמריקאים ערכו באתר חפירות ארכיאולוגיות מקיפות עד שארכיאולוגיים מאוניברסיטת יֶיל בארה"ב גילו בשנת 

1932 את כל בית הכנסת הנחשב כגילוי ארכיאולוגי המעניין והחשוב ביותר בתולדות העיר.
בשנת 1937 משאזל התקציב, החפירות הופסקו, חלק מהממצאים פורסמו. חלקים ממקדשי ָאדֹונִיס ֶּבל ּוִמְתַראס 
יֶיל  נמצאים במוזיאון ה"לובר" בפאריס, אוצרות הכנסייה הנוצרית הועברו לגלריית האמנות של אוניברסיטת 

בארה"ב והקירות המצויירים של בית הכנסת  הועברו למוזיאון הלאומי בדמשק.

המקורות לטקסטים ולתמונות: 
פלר אסף, דורא אירופוס, מצגת הציורים והסבריהם.
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סיפורי מגילת אסתר (לוחות אלה רואים משמאל לימין: 
מרדכי על הסוס, אחשוורוש ואסתר) 
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הרקע לעלילת דמשק,
מבוא והערות*

מאת: פרופ' משה מעוז

דמשק עיר עתיקת יומין

ברקע לעלילה זו פעלו בעיקר גורמים כלכליים. במשך 
דורות נטשה במחוזות סוריה  כמו בחלקים אחרים 
של האימפריה העות'מאנית  יריבות קשה בין יהודים 
כלכליות  עמדות  על  החסות,  עדות  בני  לנוצרים, 
ומנהליות: במסחר, בענייני פיננסים ובמשרות בממשל 
בשל  שהוחרף    זה  בקונפליקט  המחוזי.  העות'מאני 
התחרות  בשל  ואף  ההיסטוריים  הדתיים  הניגודים 
אוכלוסיית  של  ההנהגה  תמיכת  על  היהודיתנוצרית 
הרוב המוסלמית  הייתה בדרך כלל ידם של יהודים 
על העליונה. שכן הקהילות הנוצריות, שהיוו מיעוטים 
גדולים למדי ונחשבו עלידי מוסלמים רבים  בעיקר 
 בני ברית פוטנציאליים  נפוליון למזרח  מאז פלישת 
זאת,  לעומת  האסלאם  אויבת  הנוצרית,  אירופה  של 
נאמנות  וגילו  היו מועטים במספר2  היהודים בסוריה 

נסיבות  בגלל  העות'מאנימוסלמי.  לשלטון  מוחלטת 
אלו והודות לכישוריהם הפיננסיים ולקשרים ההדוקים 
"השער  עם  באיסטנבול  היהודית  "השדולה"  של 
פרחי  משפחת  בני  כמו  יהודים  אישים  זכו  העליון" 
בניהול ענייני הכספים של מחוזות דמשק וצידוןעכו, 
החל מסוף המאה ה18. כך למשל מתואר מעמדו של 
חיים פרחי במחוז צידון, בתערובת של קנאה והגזמה, 

על ידי כרוניקאי נוצרי, בן למשפחה יריבה לפרחי: 
"חיים היהודי מחזיק בכל מוסרות השלטון ועושה כל 
שברצונו, אומרים כי יהודי שולט במוסלמים ובנוצרים, 
שום  ללא    וברחוקים  בקרובים  ובקטנים,  בגדולים 

הגבלה".3 

ושגשוגם  הממשלתי  במינהל  הרם  מעמדם  כי  ברי 
הכלכלי הרב של בני משפחת פרחי ושל יהודים אחרים 
משפחות  של  איבתן  ואת  קנאתן  את  עוררו  בסוריה 
נוצריות יריבות. בראש היריבים עמדה משפחת ָּבְחִרי 

בכירות  במשרות  החזיקו  שבניה  היווניתקתולית, 
בבני  לפגוע  וניסו  וצידון  דמשק  מחוזות  ובמינהל של 
משפחת פרחי. ברם במשך עת ארוכה ניצחו הפרחים 
במעשי  שלוותה  ַהָּבְחִרים,  ובין  שבינם  ביריבות 
חתרנות, תככים ושוחד. כתוצאה מכך סולקו אחדים 
וכמה מהם ברחו למצרים  מן הָּבְחִרים ממשרותיהם 

בשנת 1810.
אולם כעבור עשר שנים, ב 1820, לאחר הוצאתו להורג 
השרירותית של חיים פרחי עלידי עבדאללה פאשא, 
במעמדם  ירידה  להסתמן  החלה  צידון,  מחוז  מושל 
של בני משפחת פרחי. ירידתם קיבלה תנופה נוספת 
ישראל  וארץ  סוריה  על  המצרי  השלטון  בתקופת 
מעמד  תקדים  ללא  התחזק  כאשר   ,(18311840)
בניגוד  אכן  ָּבְחִרי.  משפחת  בני  ובראשם  הנוצרים, 
למשטר ַהעֹוְת'ַמאנִי, העדיף המשטר המצרי, בראשות 
מּוָחָמד עָלִי ובנו ִאיְּבַראִהים שליט סוריה, נוצרים על פני 
סוריה  והפיננסי של  בניהול האדמיניסטרטיבי  יהודים 
(ושל מצרים). זאת בשל שתי סיבות עיקריות: ראשית 
 השלטון המצרי חתר לביצוע דהעות'מאניזאציה של 
המינהל בסוריה ולהמרת צביונו הארכאי והבלתי ישיר 
מוחמד    שנית  ומודרני.  ישיר  צנטראליסטי  במשטר 
עלי ואיבראהים פאשא שאפו לרצות את בתבריתם 
של  פטרון  עצמה  ראתה  אשר  צרפת,  החשובה 
ובמיוחד של העדות הקתוליות. אין  הנוצרים במזרח, 
ָּבְחִרי  ָחנַא  את  מינה  המצרי  שהמשטר  איפה,  תימה 
(אחד הבחרים, שמצאו מקלט במצרים ב1810 ועשו 
הכספים  מינהל  ראש  למישרת  מנהלית)  קריירה  בה 

של סוריה רבתי ולנשיא המועצה המייעצת המרכזית 
ראש  פרחי,  רפאל  של  לסילוקו  במקביל  בדמשק. 
הענף הדמשקאי של המשפחה, מתפקידו ּכ "צַָראף" 
 בנקאי של המחוז, מונו נוצרים רבים לפקידי מדינה 

במערכת המינהל והכספים החדשה.

הנראה,  כפי  הסתפקו,  לא  בדמשק  הנוצרים  ברם 
וכוחם  השפעתם  את  לנצל  והתכוונו  אלה  בהישגים 
החדשים תחת השלטון המצרי כדי להביא הרס מוחלט 
על יריביהם היהודים. מניע אחד לכך היה נעוץ בעובדה, 
שלמרות הפגיעה במעמדם המשיכו משפחות יהודיות 
במיוחד  בסוריה,  חשובות  כלכליות  בעמדות  להחזיק 
בכל הקשור לסחרהחוץ, רפאל פרחי המשיך לעשות 
חיל כבנקאי גדול, אם כי לא בשרות הממשלה, וייצג 
העליונה  המייעצת  במועצה  היהודית  הקהילה  את 
בדמשק, שבראשה עמד בחרי. לבד מהשאיפה לחיסול 
מעמדם הכלכלי של יריביהם היהודים, זממו כמשוער 
מנהיגים נוצרים בדמשק לסכן את קיומם הפיסי של 
גם  או מושא לאיבה  לעזאזל  ולהפכם שעיר  היהודים 
של אוכלוסייתהרוב המוסלמית. כוונה זדונית זו נבעה 
לא רק מן האיבה הדתית המסורתית של נוצרים כלפי 
נוצרים  של  הדחוף  הצורך  מן  בעיקר  אלא  היהודים, 
שהחל  המוסלמים,  איבת  את  מעצמם  להסיט  אלה 
שהיו  היהודים,  כלפי  ולהפנותה  והולכת,  מתעצמת 
כביכול אויב משותף לנוצרים ולמוסלמים. ראוי לציין, 
כי לראשונה מזה דורות החלו מוסלמים רבים בסוריה 
שלהם  המסורתי  הבוז  יחס  את  לנסות  זמן  באותו 

עלילת דמשק בשנת ת"ר  1840, היא עלילת הדם המפורסמת, או הידועה לשמצה ביותר, 
בתולדות קהילות ישראל במזרח התיכון בעת החדשה. היא התפרסמה במערב בעיקר הודות 

למעורבותו ולמאמציו הבלתי נלאים של משה מונטיפיורי להזים האשמה נוראה זו ולהביא לשחרורם 
של המנהיגים היהודיים בדמשק, שנאסרו ועונו במהלך מאורע זה. פעילותו הדיפלומטית המקיפה 
של מונטיפיורי באנגליה ובמזרח, יחד עם מאמציהם המקבילים של אדולף כרמיה, שלמה מונק  
והרוטשילדים בצרפת  אכן עוררו, אף ביטאו לראשונה באופן דרמטי, את המודעות והחרדה של 

הקהילות היהודיות במערב הנוצרי לגורלם הקשה של אחיהם במזרח המוסלמי.במזרח התיכון סימלה 
עלילת דמשק באותה עת את הפגיעה החמורה ביותר שאירעה במעמדם הציבורי והכלכלי של יהודי 

סוריה במאה ה19. שהרי פרשה טראומטית זו לא זו בלבד ששיקפה לזמןמה את הצלחתם של 
הנוצרים המקומיים להכות את בני תחרותם היהודים בתחומי הכלכלה ומינהל הכספים ולשסות 

נגדם גם חלקים מן ההמון המוסלמי; היא גם החדירה, לראשונה בצורה רחבה, את זרעי האנטישמיות 
האירופיתנוצרית לתודעת תושבי האזור, נוצרים ומוסלמים כאחד. 
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עליונות  תחושת  על  מבוסס  שהיה  הנוצרים,  כלפי 
עוינות.  של  יחס  כלפיהם  ולפתח  ופוליטית,  דתית 
יחס זה נבע מחשד עמוק, שמא הנוצרים ישתלטו על 
התבסס  חשדם  המוסלמי.  צביונה  את  וישנו  סוריה 
המשטר  תחת  לראשונה  זכו  שהנוצרים  העובדה,  על 
זה  ולמעמד מועדף על  המצרי לחופש הפולחן הדתי 
של המוסלמים, לא רק בתחום הכלכלי אלא גםכן 
בתחום המנהליפוליטי. נוספה לכך התופעה החדשה 
אירופיות  מעצמות  של  ענפות  והשפעה  פעילות  של 
והידוק הקשרים בין הקונסולים שלהן לנתינים נוצרים 
מקומיים. אין תימה איפה, שמוסלמים לא  מעטים 
החלו חוששים שמא הממשלה הופכת להיות ממשלת 

נוצרים (בעוד) שהשלטון המוסלמי התחסל.4 

יש לשער, כי בחתירתם להפנות את התסכול והזעם 
של המוסלמים מהם אל היהודים, ידעו הנוצרים שלא 
לשמש  עשוי  היהודים  של  היחסי  הכלכלי  שגשוגם 
סיבה מספקת לעשותם שעיר לעזאזל. הנוצרים נזקקו 
לעילה "משכנעת" יותר וזו עלילת הדם, באמצעותה 
יכלו להביא לדההומאניזאציה ולדהלגיטימאציה של 
היהודים, להציגם כאויב שטני של האוכלוסייה כולה, 
מוסלמית כנוצרית, ולהתיר את דמם. יש להבהיר, כי 

רעיון עלילת הדם, שמקורו היה באירופה הנוצרית, 
"יובא" למזרח התיכון רק כמה עשרות שנים לפני פרשת 
דמשק, כנראה עלידי מיסיונרים נוצרים אירופיים או 
באירופה.  שהשתלמו  מזרחיים  נוצרים  פרחיכמורה 
ניסיונות להפעיל נשק זה נגד יהודים נעשו בערי סוריה 
עלו  ולא   19פעמים אחדות החל מראשית המאה ה
יפה, בעיקר הודות לגיבוי שזכו היהודים מצד השלטון 
הנוצרים.  של  מזה  יחסי  החזק  ולמעמדם  העות'מאני 
ברם ב1840 נהנו הנוצרים מנסיבות פוליטיות נוחות 
ללא תקדים להפעלה יעילה של נשק זה. מחד גיסא 
מינהליפוליטי  למעמד  לראשונה  כאמור,  זכו,  הם 
של  מאסיבי  מסיוע  נהנו  ואף  השלטון,  ולגיבוי  בכיר 
הקונסול הצרפתי בדמשק, ראטי מנטון. מאידך גיסא 
יהודי דמשק היו חסרי הגנה: הם נותקו מהעות'מאנים 
האירופים  הקונסולים  ואילו  המסורתיים,  פטרוניהם 
לסייע  טרחו  לא  הבריטי,  ובעיקר  בדמשק,  האחרים 
מנהיגים  ושל  מונטיפיורי  משה  של  פעילותם  להם. 
ובאמצעות  ישירות  יהודים אחרים בצרפת שהתערבו 
הביאה  בלבד  היא  עלי  מוחמד  לפני  ממשלותיהם 
לשחרורם, אם כי לא לזיכוים, של נאשמי דמשק מידי 
שליט מצרים, השחרור הושג רק לאחר שנאסרו ועונו 
מנהיגי הקהילה היהודית בדמשק, וביניהם החכם באשי 
יעקב ענתבי ופרנס הקהילה רפאל פרחי. אחדים מהם 
מתו מעינויים, אחרים "הודו" בביצוע הפשע כביכול, 
ואחד מהם משה אבולעפיה, התאסלם כדי להציל את 

עצמו מן העינויים.

מונטיפיורי  משה  כי  לציין,  ראוי  זו  לפרשה  כאפילוג 
השיג מן הסולטאן העות'מאני בנובמבר 1840 ִפיְרַמאן 
המזכה את נאשמי דמשק ומזים את עלילותהדם של 

דמשק (ושל רודוס).5 

נגד  נוספות  עלילותדם  להפרכת  סייע  זה  ִפיְרַמאן 
יהודים בסוריה ובארץישראל, לאחר שהוחזר השלטון 
פיעל1840. ואף1841העות'מאני באזור על כנו ב
זו בלבד שהעמיקה את  כן פרשת עלילת דמשק לא 
ובארץישראל  בסוריה  לנוצרים  יהודים  בין  האיבה 
פאסיבי  באופן  דמשק  יהודי  סייעו  למשל,   ,1860ב)
נטעה  גם  היא  בעיר),  בנוצרים  שפרעו  למוסלמים 
מעטים זרע אנטישמי, או אנטיבתודעת מוסלמים לא
יהודי, זה. מוסלמים בסוריה ובארץישראל אחזו מאז 
מיריבים  להיפרע  כדי  עלילתהדם,  בנשק  פעם  מדי 
מוסלמיות  אימהות  כספים;  מהם  לסחוט  או  יהודים 
מפני  ילדיהן  את  להזהיר,  או  להפחיד,  לפרקים  נהגו 
היהודי העלול לחוטפם ולהורגם. אכן גם לאחר פרשת 
להתערבותו  וארץישראל  סוריה  יהודי  נזקקו  דמשק 
של מונטיפיורי נגד עלילותדם חדשות שהופנו נגדם. 
כהודיה על פועלו של משה מונטיפיורי בפרשת דמשק 
לכבודו, שברך"  "מי  ותפילות  פיוטים  יהודים  חיברו 
ארחות  עבר  זקנתו  ולעת  בכפו  נפשו  ששם  "בעבור 
נפשות  כמה  ממים  להציל  ישימון  ליל  ובתהו  ימים 

מישראל בארץ מרחק...".6 

מן היומנים

יהודי דמשק משוועים לעזרה (מכתבם של יהודי דמשק 
נשלח אל ראשי קהילת קושטא, ואלה העבירוה, בצירוף 
מכתב שלהם מ27 במארס 1840 אל הרוטשילדים 

בלונדון. להלן מכתבם של יהודי דמשק;)

אלו,  ספורות  שורות  אנו  מפנים  העמוק  "לצערנו 
להודיעכם על מצב המצוקה המתמשכת שבו נתונים 
עדיין אחינו, תושבי דמשק, כפי שנמסר לכם במכתבי 
מן ה17 באדר (פברואר), אשר שוגר אליכם באמצעות 
ספינת קיטור המובילה את הדואר. הייתה לנו תקווה 
כי נוכל לדווח לכם במכתב זה על כי נסיבות הרצח, 
היהודית,  הקהילה  על  העלילה  הוטחה  בעטיו  אשר 
נגוזה,לאכזבתנו  זו  תקווה  אולם  לאשורן,  הובהרו 
לפרטיה,  הפרשה  כל  על  לפיכך,  כאן,  נחזור  המרה. 
כדלקמן: ביום ד', ראשון לחודש אדר (פברואר), נעלם 
בדמשק כומר,1 אשר במשך ארבעים שנה גר בעיר זו 
עם משרתו. הוא עסק במקצוע הרפואה, והיה מבקר 
בבתי קתולים, יהודים וארמנים, לשם מתן חיסון. ביום 
שלאחריו, הווה אומר יום ה', באו אנשים לרובע היהודי 
לחפשו, באומרם כי ראו אותו ואת משרתו ברובע זה, 

יום לפני כן. כדי להוציא את זממם לפועל, הם תפסו 
ספר יהודי, באומרם כי בודאי ידע על העניין לפרטיו, 
ההאשמה,  את  בשומעו  אשר  המושל,  אל  ולקחוהו 
הוא  מלקות.  מאות  חמש  להלקותו  לאלתר  ציווה 
ייסורים  שבין  בהפסקות  אחרים.  עינויים  גם  סבל 
אלה, האיצו בו כי יאשים את כל היהודים כשותפים 
לעבירה, והוא, בחושבו כי ירווח לו בדרך זו, האשים את 
האדונים דוד, יצחק, ואהרן הררי, יוסף לניאדו, משה 
כשותפים  הררי  ויוסף  יהודה  בכר  משה  אבולעפיה, 
לעבירה, אשר הציעו לו שלוש מאות פיאסטרים כדי 
לרצוח את הכומר האמור, שכן קרב חג הפסח, והם 
הוא  מקום,  מכל  מצותיהם.  להכנת  דם  צריכים  היו 
עלה  מה  ידע  ולא  להסתותיהם,  שעה  לא  כי  אמר 
בגורלו של הכומר ומשרתו. עקב כך, הורה הפאשה, 
בתור  ייאסרו  הוזכרו  שמותיהם  אשר  האנשים  כי 
אכזריים  אחרים,  ובייסורים  במכות  וייענשו  מסיתים 
לאשר  יכלו  לא  מפשע,  חפים  בהיותם  אולם  ביותר; 
עלילה זו כאמת לאמיתה, ולפיכך עמדו בתוקף, כנגד 
זאת, על דבר חפותם, בהסתמכם על כתביהקודש, 
כלשהו,  מדם  ליזון  היהודים  על  במפורש  האוסרים 
מיאוס.  מחמת  מוקצה  דבר  אנוש,  בני  של  שכן  כל 
סביב  שרשרות  עם  לכלא  הוטלו  הם  אףעלפיכן 
לצוואריהם, ומדי יום ביומו יוסרו בהלקאות ובעינויים 
במשך  מזון,  ללא  זקופים  לעמוד  והוכרחו  אכזריים 
הקצבים  נקראו  בהמשך  ברציפות.  שעות  חמישים 
עם  ביחד  בשרשרות  הושמו  הם  להתייצב;  היהודים 
 3 חלפון;  ועזריה  הררי  שלמה  ענתבי,  יעקב  הרבנים 
תלוי קרעים קרעים  היה  כי בשרם  עד  הוכו  ואף הם 
מעליהם; וזוועות אלה בוצעו כדי להמריצם להודות כי 
השתמשו בדם בהכנת מצות לפסח. הם ישיבו, כי הם 
כך היה הדבר, אז היו משומדים יהודים רבים נותנים לו 
פומבי. אולם בכך לא היה די. אחריכן סר המושל אל 
בית המדרש לבנים; הוא הורה להוביל את הנערים אל 
לבקר  האימהות  על  ואסר  לשימם בשרשרות,  הכלא, 
ילדיהם הכלואים, אשר רק עשר דראכמות לחם  את 
שהמושל  לפי  ליממה,  להם  הוקצבו  אחד  מים  וספל 
ציפה כי האבות, ולא כדי לשחרר את ילדיהם, יתוודו 
אשר  יהודי,  התייצב  בהמשך  כהווייתן.  העובדות  על 
הדיבה  כי  והצהיר  המושל,  בפני  מחופש,  עדיין  נהנה 
הועלתה  לפסח  מצותינו  להכנת  בדם  השימוש  בדבר 
לדיון בפני כל המעצמות, אשר לאחר שנועצו בחכמיהן, 
הכריזו כי ההאשמה בדויה מעיקרה; עוד הוסיף כי אחד 
משניים הוא: או שאחרים הרגו את הכומר ואת משרתו, 
כדי  לספר,  ואשר  הארץ;  מן  סתר  בדרכי  או שחמקו 
כך  על  עצמו מצרה אמר דברים שאינם אמת.  לחלץ 
ענה המושל, כי מאחר שהאשים (הספר) אנשים אחרים 
ברציחתם, בדין הוא שידע מי הם הרוצחים; וכדי שיודה 

בכך, הוכה עד שנפח את נשמתו".

אחרי כן ניגש המושל ועמו שש מאות איש להרוס את 
בתיהם של נתיניו היהודים, בקוותו כי ימצא את גופות 
עקבותיו,  על  שב  דבר,  העלה  משלא  אולם  המתים. 
מהם  וייסורים,  עונשים  קורבנותיו  על  הנחית  ושוב 
בהגיעם  לבסוף,  לתארם.  מכדי  ומזוויעים  אכזריים 
לקצה יכולתם לשאת את כאבם, אמרו כי ההאשמה 
אותם  שאל  הודאתם,  את  בשומעו  נכונה!!!  הייתה 
המושל, היכן הצפינו את דמם של הנרצחים, ועל כך 
ענה אחד מהם כי הושם בבקבוק, אשר נמסר למשה 
על  בנדון.  ידע  לא  כי  הצהיר  הלה  ואולם  אבולעפיה' 
מנת לסחוט ממנו הודאה, הולקה אלף מלקות, אולם 
עונה  עוד  הודאה,  הוצאה ממנו שום  מאחר בכך לא 
נאלץ  שלבסוף  עד  ובלתינסבלים,  אחרים  בעינויים 
להודיע כי הבקבוק נמצא בביתו, בתוך שידה. המושל 
ציווה לשאתו על כתפי ארבעה אנשים (שכן לא יכול 
היה להלך בכוחות עצמו), שיוכל לפתוח את השידה. 
אולם דבר לא נמצא בה, לאחר שפתחוה, פרט לסכום 
כסף, שאותו החרים המושל, ותוך כך שאל היכן היה 
הדם. על כך השיב אבולעפיה כי אמר את אשר אמר 
למען יראה המושל את הכסף בשידה, בקוותו כי יוכל 
באופן זה להימלט. מיד חודשו העינויים, ואבולעפיה, 
כדי להציל את עצמו, עבר אל דת מוחמד. באופו כך 
ימים  חודש  כבר  השרויים  האסירים  בכל  נהגו  הם 
ליהודים  מותירים  אין  ובדמשק  בבירות  זו.  במצוקה 
לצאת את בתיהם. אחרי כן הופיע איש אחד, והודיע 
כי עלידי חיזוי בכוכבים גילה ווידא כי שבעת האנשים 
הכומר,  את  רצחו  אכן  לעיל  פורטו  שמותיהם  אשר 
ואילו המשרת נרצח בידי רפאל פרחי, נתן ואהרן לוי, 
מרדכי פרחי ואשר מליסבון. מיד נעצרו שני הראשונים, 
מזה  נפשם.  על  נמלטו  מתברר,  כך  שהיתר,  בעוד 
של  טבעו  מה  דמשק,  זקני  אומרים  להעריך,  תוכלו 

סר משה מונטיפיורי
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הצדק המונהג באמצעות חיזוי בכוכבים, ובאלו דרכים 
הוא בא לידי ביטוי. ואין אפילו איש אחד אשר ייכמרו 
נגרי,  בכור  אפילו  האומללים.  הקרבנות  על  רחמיו 
הבנקאי של המושל, מרוב שלא יכול לשאת ייסורים 
אלה, התאסלם. קראונא, ידידים יקרים, דברים אלה 
לאדונים קאמונדו, חטני, וקארמונה, (מראשי הקהילה 
היהודית בקושטא) שישתפו פעולה למען הצלת אחינו 
שיראו  האנשים  כל  עם  והמושמצים,  האומללים 

בעיניהם כמתאימים לכך“.

מונטיפיורי למוחמד עלי: 
"ייעשה הצדק לאחינו"

(בעקבות פנייתה של קהילת דמשק אל יהדות העולם, 
יצא מונטיפיורי לפגישה עם מוחמד עלי, שליט מצרים, 
נערכה  הפגישה  זמן.  באותו  וארץישראל  סוריה 
גם  והשתתף בה  באלכסנדריה ב5 באוגוסט 1840, 
הקונסול הכללי הבריטי, קולונל הוד'גס. לעומת זאת 
נציגי  מונק,  וס'  כרמיה  א'  זו  בפגישה  השתתפו  לא 
קונסול  עצת  עלפי  וזאת  זו.  בשליחות  צרפת  יהדות 
בזו  עלי  מוחמד  אל  פנה  מונטיפיורי  במקום.  צרפת 

הלשון:)
בדויות  האשמות  כי  באירופה  שמענו  מעלתך,  "הוד 
הודמעלתך,  נתיני  יהודי דמשק, הריהם  כנגד  הועלו 
נוראים,  ייסורים  להם  ונגרמו  בעינויים  אותם  עינו  וכי 
שידוע  מאחר  עצמם.  נגד  ראיות  מהם  להוציא  כדי 
הפשע  את  מגנה  שהיא  בלבד  זו  לא  דתנו  כי  לכל 
שבו מואשמים, אלא אף מצווה עלינו במפורש לתעב 
את השימוש בדם בכל צורה שהיא, נשלחו אלינו בני 
דתנו מכל רחבי אירופה, כדי להפציר בהוד מעלתך 
כי יעשה צדק לאחינו. לשביעות רצוננו הרבה שמענו 
העינויים,  דבר  על  לו  שנודע  ברגע  הודמעלתך,  כי 
משוכנעים  בהיותינו  לאלתר.  להפסיקם  הוראה  נתן 
על  למוניטין  באירופה  זכה  אשר  מעלתו,  הוד  כי 
כלפי  וסובלנות  בממשל,  תבונתו  במלחמה,  גבורתו 
הידועה  נדיבותו  מתוך  יאות,  אפליה,  ללא  נתיניו  כל 
מכבר, למלא את בקשתנו, הרינו מופיעים לפני הוד 
מעלתך. אנו באים לא מתוך כעס או שנאה בלב, אלא 
על  ברבים.  גלויה  האמת  שתהיה  עז  רצון  מתוך  רק 
לצאת  לנו  שתרשה  מעלתך,  בהוד  אנו  מפצירים  כן 
לדמשק, כדי לנהל שם, לפי הצורך, את כל החקירות 
העשויות להוליך למידע משביע רצון הדבר ההאשמה 
העולם,  בכל  ליהודים  תדהמה  שגרמה  האמורה, 
וסבל בלישוער לאוכלוסיה היהודית של דמשק; וכי 
המידע שיושג בדרך זו יאושר רשמית בידי מושלה של 
דמשק ויוגש להודמעלתך. עוד מבקשים אנו כי הוד 
מעלתך יעשה למען תינתן לנו כל עזרה לשם השגת 

המידע ותעניק הגנה מלאה לחברי המשלחת וכן לכל 
להעניק  מעלתך  בהוד  מפצירים  עדות.אנו  שיגיש  מי 
אשר  ככל  הנאשמים  את  ולחקור  לראות  רשות  לנו 
יידרש, וכי הסמכות והרשות אשר הוד מעלתך יואיל 
ברוב טובו להעניק לנו יירשמו עלידי פירמאן בארכיון 
לפרסום  ידאג  אשר  דמשק,  למושל  רשמית  ויישלחו 
תוכנו ברבים, ברחובות עיר זו. בסיכום, מבקשים אנו, 
שיורשה לנו להצהיר כי עיני אירופה כולה מופנות אל 
והנדיבות  הגאוניות  יתרה.  אהבה  הצדק  את  אהב  כי 
של הודמעלתך לא יוכלו לזכות מאליו הוא כי "האיש 
הדגול", אשר שמו זכה כבר לתהילה שכזו, מן הראוי 
לכבוד גדול יותר מאשר משלחת זו, הבאה אליך בשם 
וכי כל עולם  יהודי העולם כולו, לקרוא הודמעלתך 
נחת אם תיעתר לתחינתנו. שכן דבר  ישבע  התרבות 
המובן לעשיית צדק. אין תרומה גדולה יותר לגאוניותך, 
להבטיח  הנחרצת  ולשאיפתך  האמת   את  לאהבתך 
זו  שמשלחת  העובדה  מאשר  נתינך,  לכל  גדול  צדק 
פונה להודמעלתך האמונה מלאה, וחשה ביטחון כי 

פנייתה לא תהייה לשווא."
(על יחסו של מוחמד עלי לפנייה זו, אנו למדים מתגובתו 
בתוך קריאת העצומה, כפי שמתאר זאת ד"ר ל' לווה, 

שהשתתף באותה פגישה:)

ביקש  משגמר,  העת.  כל  עיניו  את  בו  נעץ  הפאשה 
סר משה כי תורגמנו יורשה להקריא את דבריו להוד 
מעלתו בתורכית. הפאשה אמר, שזה ארוך מידי; הוא 
ייתן את זה לתרגום, יקרא בו, וייתן את תשובתו. סר 
העצומה;  של  ראשיהפרקים  שיוקראו  ביקש  משה 
הוא חזר ואמר, זה ארוך, זה ארוך; יתורגם! סר משה 
ציין כי העצומה עסקה ביהודי דמשק, ועל כך השיב 

הפאשה: "יודע אני".

הכומר תומאסו ומשרתו אברהים קאמארה שנת 1840
By Courtesy of Cambrige University Press UK

הבית בו קבור הכומר תֹוַמאסֹו ימשו"ז 
ומשמאל המצבה עליה מצויין בלטינית 

ובערבית... 
כאן טמון תומאס איש סרדיניה, 

מיסיונר קאפוצ'יני שנרצח על ידי 
יהודים ביום 5 לפברואר 1840 

ואף "ַּבאב תּוַמא" ככר מרכזית 
בדמשק נקראת על שמו.

וזאת אף על פי שבסופה של פרשה זו יהודי 
דמשק זוכו מאשמה, שוחררו ממאסרם, מסבלם 
ומעינוייהם, על פי "פִירְמָאן" מהסולטן העות'מאני 

בנובמבר 1840. (מ.ש.) סמל האמפריה העות'מנית
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עלילת דמשק ת"ר – 1840 

מאת: פרופ' יוסף יואל ריבלין*

יעקב  רבי  של  סיפורו  את  מספר  המאמר  תמצית: 
ענתבי, רב קהילת דמשק. סיפור סבלו, והצלתו, כמו 

גם ההשפעה של עלילת דמשק במקומות אחרים.
מילות מפתח: אנטישמיות: גבורה: עלילת דם: היסטוריה 
המוסלמים  יד  לא  הללו  במקרים  גם  יהודית: ואולם, 

הייתה בדבר כי אם יד הנוצרים תושבי המקום. 
כי אם  נעוצה במניעים דתיים,  הייתה  הסיבה לכך לא 
בקנאה שקינאו הנוצרים ביהודים, בשל מעמדם הכלכלי 

והמקום הנכבד שהם תפסו במערכות השלטון. 
בארצות  רבות  פעמים  לה  עדים  הננו  זו  קנאה 
מוסלמיות, שבהם התחרו היהודים בנוצרים בתפיסת 
מישרות ממשלתיות. שכן הממשלות המוסלמיות היו 
זקוקות לאנשים משכילים, יודעי שפות זרות ובקיאים 
בענייני העולם הרחב, ובשטחים אלו עלו היהודים על 

הנוצרים והנוצרים על המוסלמים.
 

העדה היהודית בדמשק החלה להתפתח מאז התיישבו 
מהרה  ועד  ספרד,  גירוש  אחרי  ספרדים  יהודים  בה 
תפסו מקום נכבד הן בכלכלה והן בהנהגת המדינה. 
המאה  מראשית  במיוחד  לשיאה  הגיעה  זו  התפתחות 
גם  לנו  יש  כך  על  היסטוריות  עדויות  התשעעשרה. 
מפי נוסעים נוצריים שביקרו אז בדמשק. בשנת 1821, 
תשעעשרה שנה לפני העלילה, כותב הנוסף ג'ון קרני:

טוב  היה  ההיא  בעת  בדמשק  היהודים  של  "מצבם 
אומתם  מבני  אחד  היה  הפחה  של  יועצו  במיוחד, 
נראו  ערב  מדי  ומחסותו.  גמור  מחופש  נהנו  והם 
שונים,  העיר בשעשועים  לחומות  זמנם מחוץ  מבלים 
תוך  בהם  הסתכלו  המוסלמים,  דהיינו  והמאמינים, 

קורת רוח יתרה". 
שלטון  בימי  הרי  כך,  העותומאני  השלטון  בימי  ואם 
מוחמד עלי המצרי, שהתמרד בשולטן העותומאני ותפס 
את השלטון יחד עם בנו החורג איבראהים פחה  משנת 
 1840 1832 הוטב עוד יותר ועד מצבם של היהודים. 

אלפים  שבעה  עד  אלפים  חמשת  בדמשק  "חיים 
נועד  עלי  מוחמד  כי  מאמינים  "היהודים  יהודים". 
להצילם מעבדות ולהבטיח להם סיכויים טובים יותר". 

 
רבי צבי לעהרין במכתבו מביע את תמיהתו על כך, 
דווקא בשעה שהיה טוב ליהודים היה מקום לעלילה 
התייחס  המצרי  שהשלטון  בשעה  בה  ואולם,  כזאת. 
ליהודים בסובלנות רבה, הרי הנוצרים היוונים, הארמים 
ובסוריה,  ישראל    שבארץ  קתולים    והרומאים 
מאשר  יותר  אפילו  ליהודים  קשים  "אויבים  היו 
המוסלמים". שמונה שנים לאחר מכן (1848) מספר 
וו.ג. וודקוך על מצבם הטוב של יהודי דמשק. ואם כי 
בו  היו  דמשק  יהודי  אל  "היחס  המוסלמים  מצד  גם 
טעמים לגנאי", הרי לא "פחה אכזרי" הייתה ידו בעינויי 
לקונסול  נאמר  "מה  אלא  העלילה,  בעת  הנאשמים 
הכנסייה  ומגן  נוצרי  המתקרא  לשכתו  ומנהל  צרפתי 
הרומית, המפקחים על עצם העינויים הנעשים לעם חף 

מפשע וחסר אונים". י שמצוי אצל אוכלוסיית דמשק 
להעלות  לו  יקשה  "לא  מכן  לאחר  שנה  חמישים  גם 
והרומיתקתולית,  היוונית  העדה  שאנשי  הדעת  על 
לא זו בלבד שלא סלדה נפשם מן הרדיפות המגונות 
ואף  כך  על  שמחו  הם  כן,  על  יתר  אלא  והאכזריות, 
עודדו את הרדיפות של המוסלמים נגד העם היהודי".

באותו זמן התערבו הקונסולים של בריטניה ואוסטריה 
לטובת היהודים. התערבותו של הקונסול הבריטי נבעה 
מיסיונרית,    פרוטסטנטית  אידיאולוגיה  מתוך  גם 
קונסולים  שני  של  התערבותם  נבעה  בעיקר  ואולם 
בסוריה.  הצרפתית  בהשפעה  ההתחרות   מתוך  אלו 
לו  נודעה  "כאשר  צרפת,  ממשלת  ראש  טיירס,  מר 
בדמשק,  צרפת  קונסול  של  המוזרה  ההתנהגות  כל 
הודיע  צרפת,  של  המסורת  את  כלל  תואמת  שאינה 
מעל הבמה, שכבר ניתנה פקודה לסגן קונסול לנסוע 

למזרח, בכדי לחקור מקרוב את כל מה שקרה".
 

אך עובדה היא, שגם בשעת החקירה והמשפט, שליחי 
הקונסולים,  כל  ידי  על  נתמכים  "היו  אירופה  יהדות 
חוץ מקונסול צרפת", ולא עוד אלא "המגן הפעיל של 
מהפחה  דרש  הצרפתי,  הקונסול  הלטינית,  הכנסייה 

חקירה מניחה את הדעת ומבוקשו ניתן לו". 
זאת ועוד: "הקונסול הצרפתי ומנהל לשכתו, המתקרא 
על מעשי  היו מפקחים  ומגן הכנסייה הרומית,  נוצרי 

העינויים".

מונטיפיורי  השר  אל  ענתבי  יעקב  ר'  של  במכתבו 
מצוי חומר רב על יחסו של הקונסול הצרפתי לנאשמי 
העלילה. יצויין פרט אחד: "הקונסול ואנשיו, עם הצורר 
בודיק, היו הולכים ובאים לחפש בבתי ישראל... והיה 

מכה בבני אדם ושולחם לבית הסוהר".
 

בשעת חקירת שבעת טובי העדה היהודית, שנאשמו 
לפי עדותו של ְסלֶימָן ִאלְחָלַאק  "ישבו בכיסאות השר 

והֵּביק (מוסלמיים) והקונסול והרופאים הפרנקים".

ב
עלילת דם, לא על רקע דתי, אירעה בחברון בשלהי 
המאה ה 18 (1775), כאשר בשנת תקל"ה , העלילו 
מוסלמים על יהודים בחברון, כי הרגו את בן השייח 

הגדול וטמנו את גופו בבור שופכין.
לידי השייח עשרה  דינם למסור  השופטים חרצו את 
יהודים, כפי שהוא יבחר לו, כדי להוציאם להורג בתור 

נקמת דם.
נפש  כופר  לו  שילמו  השייח,  לפני  השתדלו  היהודים 

חמשת אלפים גרוש והאומללים ניצלו ממוות.

עלילת דם על רקע דתי  כאילו היהודים משתמשים 
אירעה    לפסח  המצות  לישת  לצורך  נוצרים  בדם 
בשנה  בדמשק,  מוסלמית,  במדינה  הראשונה  בפעם 
האחרונה לשלטון מוחמד עלי בארץ  ישראל ובסוריה 

בשנת ת"ר (1840).
 

הראשי  הגיבור  ידי  על  מסופרת  הדברים  השתלשלות 
עצמו, רבי יעקב ענתבי, חכםבאשי של קהילת דמשק 
"יום ד' ר"ח אדר א' שנת ת"ר.  באותה עת, כדלהלן: 
בחצי היום בא הערל באדורס תומא, נתין צרפתי, לשוק 
היהודים והדביק מודעה על קיר, בין שתי חנויות, בין 
שעל  אחרת  וחנות  אלחלאק  סלימאן  ספר  של  חנות 
הייתה  הפרנג'" המודעה  של  הכנסת  בית  פתח  כתף 
אוסטרי  נתין  נוצרי  עיזבון  של  פומבית  מכירה  בדבר 
במקום פלוני ביום פלוני בשעה פלונית. ביום ה' בבוקר 
יצא קול בעיר: "באדרי תומא ומשרתו הלכו ממקומם 
בתחילת לילה ולא חזרו לביתם, ופתחו מקומם וראו 
הקדירה על גבי האש והתבשיל שרוף ואדם אין. ומיד 
הוציאו הערלים קול שהרגוהו היהודים בשביל לקחת 
דמו להמצה... ומקללים היהודים ופשטו ידיהם ביום ה' 
וביום ו' לחפש בבתי בני ישראל עם אנשי חיל מהשר, 
וביום ש"ק הכריחו את היהודים לפתוח קברי ישראל, 
מקברם  המתים  והוציאו  ההוא,  בשבוע  שמתו  אותם 
שחשדו כי קברו את תומא אחרי שהרגוהו, ואחר כך 

ערכו חיפוש מחודש בבתי היהודים".
 

והזקן  החכם  את  השר  הזמין  בשבוע  ג'  או  ב'  ביום 
ח"ר חלפון עטיה. השר דיבר בתקיפות ובחומרה עם 
ובהמשך  להכותו"  בכעס  ידו  "הרים  וגם  יעקב,  רבי 
שיחתוך  ואחר  להכותו  שנייה  פעם  עליו  "קם  הויכוח 
לשונו אם ידבר עוד". ושוב "פעם שלישית כעס עליו 
כעס גדול וקם עליו להכותו בידו על ראשו וקלל ושוב 

גזר שיחתכו לשונו המדבר ואז נשתתק.
 

השר הזכיר את גירוש ספרד ושאר גירושים ו"אלפים 
שהרגו מכם  היהודים  בשביל עוון זה". דהיינו שימוש 

בדם נוצרים למצות. 
הוא נשבע: "בי נשבעתי גם עתה אני אהרוג מכם עד 
אין מספר והשאר אעשה לפזרם, שלא יהיו ב' יהודים 

במקום אחד".
 

הוא נתן להם שהות להביא את הרוצחים תוך עשרים 
וחמש שעות, "ומחר כעת הזאת אם יבוא ולא תוציאוהו 
אתם  ראשכם  אחתוך    הרוצח  את  תמסרו  לא   
  "השלושה וישליכו ראשכם בחוץ ברחוב "ַהצַַאָרייא
חצר מכובדי הממשלה  לעין כל ואעשה משפט רב 

בכל היהודים". 

"עלילת הדם" שהייתה רווחת החל מהמאה השתיםעשרה במדינות אירופה הנוצריות הייתה זרה בארצות 
האסלאם עד לאמצע המאה תשע  עשרה.

במאה זו, בשנת ת"ר (1840), הופיעה עלילת הדם בפעם הראשונה בדמשק שבסוריה, ושנים מספר לאחר 
מכן, בשנת תר"ז (1847), בדיראל קמר, עיר מרוניטית בהרי הלבנון מצפון לצידון, וכן בירושלים.

* מתוך: "דעת" אתר לימודי יהדות ורוח / אינצקלופדיה 
יהודית / "מחניים" במה למחקר להגות ולתרבות יהודית, 

גליון קי"א, תשריחשון תשכ"ז. ובאדיבותם

פרופ' יוסף יואל ריבלין
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אחרי השתדלותם של נגידי קהילת דמשק לפני אחד 
מראשי השלטון להשתדל בשבילם לפני השר "הרחיב 

להם השר ג' ימים" כדי למצוא את הרוצח. 
נוצרית  אישה    "ערלתה  הצרות:  פסקו  לא  בינתיים 
בת צ' שנה שיש לה מ' שנה שלא רחצה ידיה" מתוך 
"קדושה ונזירות" כביכול ראתה בחלון שהוא  תומא 

 "הרוג וקבור בבית אחד מבני ח"ר רבנו אבא".
 

בתיהם  וחפרו  בקרדומות  ערלים  הרבה  באו  ובלילה 
של בני ח"ר. רבי יעקב ענתבי "שלח אף הוא שומרים 
שיכנסו עימם, שלא יקברוהו הם שם" ויעלילו אחר כך 

על היהודים.
עד כה לא טמנו שונאי ישראל את ידיהם בצלחת, הם 

טרחו והכינו "עדויות והוכחות".
בחור יהודי העיד לפני ר"י ענתבי "שביום ד' עם שקיעת 
החמה ראהו  את תומא  ואת משרתו הולכים לרחוב 
להם  וקרא  הצארייא,  לפתח  סמוך  מוסלמיים  גויים 

שיקנו תּונְַּבאק  טבק לעישון". 
לפני  זה  בחור  הופיע  ענתבי  ר"י  של  הוראתו  לפי 

הקונסול "בהיותו מחפש בבית יהודי אחד".
ציווה  כמרים,  במעמד  העדות  את  ששמע  הקונסול 
מיד לאסור את הבחור בהאשימו אותו: "בוודאי למדך 
החכםבאשי שתעיד כך". כל תחנוניו ושבועותיו של 
"והיו  הסוהר.  בבית  נכלא  והוא  הועילו,  לא  הבחור 
יוצאים ובאים אצלו ואומרים לו: אם תאמר שהחכם 

או היהודים לימדוך שתעיד שקר תינצל, ואם לא נהרוג 
אותך". אך הוא לא שמע אליהם, גם אחרי שנמצאו 
"והכוחו  והביאוהו שוב  עדי שקר, כפי שנראה להלן, 
לבית  לנו  והביאוהו  מהם  שמע  שלא  על  מוות  מכת 
הסוהר אילם וגוסס ומת ביום ב' או ג', ואחרי שנאסר 
רשות  שלחו  דמשק  קהילת  טובי  ושבעה  ענתבי  ר"י 

שיקברוהו".
 

בלילה  שומר  היה  אחד  "גם  נזכר  זה  קרבן  מלבד 
בשוק היהודים והכוהו עד שמת, והביאו לנו ואמרו לנו 
תשלחו לקברו". "ארבעה מתו מהייסורין אותם שנים 
וגם ב' מהשבעה הגבירים שהעלילה עליהם והם הזקן 

ר"י יוסף הררי נ"ע ור' יוסף לניאדו נ"ע. 
 

בשם  ערבי  מילא  הזאת  העלילה  בכל  מיוחד  תפקיד 
מוחמד תאלי. הוא היה פקיד במשרד גביית המסים. 

בהיותו גם אמן בנגינה ובעל קול ערב וגם בדחן. 
"ידע בתי גדולי היהודים ונשיהם וכל אשר להם, והיו 
גבירי דמשק מביאים אותו לבתיהם בלילות ומתקבצים 
לנגן להם. וגם הוא לץ גדול, והיו אוכלים ומשתכרים 

עמו ושמחים בקולו ובליצנותו". 
כמה  "שאכל  מעילה,  בעסקי  נסתבך  תאלי  מוחמד 
הסוהר".  בבית  "והנידוהו  הממשלה  מכספי  אלפים" 
משם כתב מכתב בקשה אל הקונסול "שאם יוציאוהו 
מבית הסוהר ויפטרוהו וישרת בבית הקונסול, הוא יראה 

פלאות, כי הוא יודע בתי ישראל גם יודע בסודם". 
מהיהודים  "לקח  בתעמולתו  התחיל  הוא  עשו,  וכן 
היהודים  ולקח  הסוהר.  בבית  ולהניחם  הפריצים 
ברחוב  יצ"ו  רפאל  להגביר  הביתן  בבית  המשרתים 
היהודים, והיה מאיים עליהם במכות נמרצות והוצאה 
עם  גם  נהג  וכן  כרצונו.  ויעידו  ישקרו  לא  אם  להורג 

הספר ְסלֵיַמאן.
 

היה  עד שכמעט  נמרצות  מכות  הכוהו  עש"ק  "ביום 
אם  באזנו:  לוחש  היה  תאלי  ומוחמד  למות",  קרוב 
תעיד כמו שאמרתי לך תנצל וגם תזכה לחסותו של 
ייסורין,  "ומרוב  רב.  ממון  ותקבל  הצרפתי  הקונסול 
קרוב למות, העיד שקר על שבעה יהודים, שרצו בהם, 
ואמרו לו עליהם שהם שלחו אחריו להרוג את תומא 

ולא שמע אליהם". 
והוא הבטיח לו לקונסול להעיד כך בפני אותם השבעה. 
להלן נשוב אל עדותו זו, ואולם יאמר כבר כאן, שאחרי 
שראה סלימאן  שהיה יחד עם ר"י ענתבי בבית הסהר 
 את ריבוי הייסורים שעשו לר"י ענתבי ולא שיקר, אז 
לא שמע עוד להעיד שנית על השבעה האחרים, ואף 
ומסר עצמו  עוד  על פי שהפחידוהו לא שמע להעיד 
אותך  לימד  "בוודאי  ענתבי  שר"י  לו  אמרו  להרג. 
שלא תעיד, ונשבע שלא דיברתי עמו כלום, והחזירוהו 

למקומו והגיד לו ההוא ככל האמור".

ג
לר"י  שניתנה  הארכה  ימי  שלושת  גם  חלפו  בינתיים 
ענתבי וחבריו. ביום ש"ק ט' אדר א' אחרי חצות נאסרו 
השבעה. בעת המנחה הביאו גם ר"י ענתבי ושני חבריו 
להביא תשובתם. ר"י ענתבי הכחיש שוב. אחרי עינויים 
העיד הספר סלימאן: "אלו השבעה שלחו אחריו יום ה' 
בבית דוד הררי וראה שם באדרי תומא קשור ובקשו 

ממנו שישחוט אותו לא רצה, ויצא משם". 
בו  שהיו  הסהר  לבית  הוחזרו  חבריו  ושני  ענתבי  ר"י 

והספר סלימאן ניתן תחת משמר בבית אחד בחצר. 
"והשבעה כל אחד לבדו עם שולפי חרב סביבו ושיהיו 

עומדים שם שבעה ימי שלמים לענותם שיודו".
 

מיום א' ואילך נאסרו עוד רבים "כל השוחטים וגם כל 
הקברנים וגם תינוקות של בית רבן יותר מששים". 

את  לימדו  ביני  "וביני  הסוהר,  לבית  והושלכו  עונו  הם 
הספר". ביום  כעדות  כן  גם  שיעיד  הררי  דוד  משרת 

הובאו שוב ר"י ענתבי ושני חבריו, ושוב העיד הספר:
"שראה הוא שהם שחטוהו לפניו. דוד הררי התחיל ואחיו 
הוא  ענתבי, שהספר  ר"י  גמר השחיטה". כשטען  אהרן 
עד יחיד ואין עדותו נאמנה ענו לו: יש עד שני, משרת דוד 
הררי יעיד על כך". אחרי זה החזירו אותם לבית הסוהר.

נהר  לתוך  הערלים  והניחום  עצמות  בינתיים "הביאו 
הנקרא קילט העובר וסובב תחת בתי העיר ושופכים 
בתי  תחת  עובר  הוא  והביבין,  כסאות  בתי  כל  עליו 
העדים  ב'  את  וילמדו  היהודים,  שוק  ובתוך  היהודים 
של  משרתו  ואת  הספר  סלימאן  את    הנזכרים 
מעל  הבשר  הסירו  השבעה  כי  שיאמרו    הררי  דוד 
והשליכו  זה,  בנהר  להשליכם  להם  ונתנום  העצמות 
שניהם במקום ידוע. וביום עש"ק השני לקחו כל אחד 
מהעדים בעם רב ובחיל גדול להראות לעיני כל העם 
היכן הניחו העצמות, וכיונו עדותם שיעידו שניהם כל 
והוציאו  ופתחו לעין כל  אחד לבדו בדיוק כמו השני, 
משם כל העצמות, והאמינו כל העם, והייתה אז בהלה 
גדולה אשר כמוה לא נהייתה ונחבאו כל ישראל ונכנסו 
בבתים אלפים בני אדם בחירופין וגידופין ומכות והביאו 

העצמות בעם רב וברעש גדול בכל העיר".

המיר  הרב  בן  מושון  כאשר  לשיאה,  הגיעה  העלילה 
את דתו בדת האיסלאם, והעיד כי תומא נרצח בידי 
היהודים כדי ליקח דמו למצות. להלן יתברר, כי הוא 
היה מהשבעה שנאסרו בעלילה והמיר דתו כדי להציל 
נגד  ישירה  האשמה  המומר  מפי  באה  הפעם  עצמו. 

הר"י ענתבי, שהוא אשם בכל העניין.
 

ענתבי  ר"י  הובהל  מנחה  לעת  א'  אדר  כ"ה  א'  ביום 
מלא  הדרך  כל  "ראיתי  השר  בית  אל  הסוהר  מבית 
לי  מקללין  והם    ומוסלמים  נוצרים    וגויים  ערלים 
ממרטים  ויש  אותי  מִכים  ומהם  ומגדפין,  ומחרפין 
בזקני באמרם שהדם נמצא אצלי ממש, ולא נותר בי 

נשמה כי לא ידעתי מה היה". 
הדבר נתברר לו כאשר בא אל בית השר ושם מצא 
את "השר והשרים הערלים יושבים בכיסאות ומושון בן 
הרב הוא יושב בקרקע לפני השר והוא לבוש מצנפת 

לבנה כגויים".
על אביו של מושון שומעים אנו מתוך ויכוח בין המומר 
לבין ר"י ענתבי. אביו של מושון לפי דברי הר"י ענתבי, 

הוא "חכם גדול זקן ממני וזרע רבנים".
 

כאשר המומר מתריס כנגד ר"י ענתבי בקינטור, שהוא 
הרב בקהילה וגדול יותר מאביו, משיב לו הר"י ענתבי: 
מינוהו  שלא  ומה  ממני,  וגדול  רב  שהוא  מודה  "אני 
לרב הוא מסיבת שהוא עשיר ואינם רוצים ברב עשיר 
זה.  סוד  שמע  אם  לו  נשאל  כן  ואם  טעמים,  מכמה 
(הכוונה לשימוש בדם נוצרים למצות). המומר השיב 
לו: "אל תטרח, למסור את אבי אתה מתכוון. אני כבר 
לקחתי "ַאָמאן"  הבטחה ו"ָרִא'י"  חוות דעת  עלי 

ועל אבי ועל אחי".
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הנה כי כן, המומר היה ממשפחת גדולי תורה ועשירים 
מדמשק גופא. כנראה שעניין זה קשור עם מי שמספר 
בדמשק  כי"ח  ספר  בית  מנהל  שהיה  אלחאליל,  א. 
בשנת תרס"ט לערך. אלחאליל שפרסם תעודה זו כותב 
בהקדמתו, שנמנע מלפרסם את התעודה הזאת עד שנת 
תרפ"ט, "משום שבה מסופר על אודות תפקיד עגום 
ושב  מעשיו  על  אז  מני  ידוע, שהתחרט  איש  שמילא 
בתשובה שלמה, וגם נעשה ראש רבני עדת היהודים 
ולא  ידידותיים  היו  ההוא  האיש  עם  יחסי  בדמשק. 
פטירתו  אחרי  לב". רק  ודאבון  צער  לו  לגרום  רציתי 
השר  העניין,  התעודה. ולעצם  את  אלחאליל  פרסם 
אמר לר"י ענתבי: "אתה אמרת שאין לך שום ידיעה 
כלל מזה". ור"י ענתבי ענה: "כן הוא, גם עתה אין לי 

שום ידיעה מזה". 

פנה ואמר למושון: "תעיד בפניו מה שאמרת לנו".

ענה ואמר לו: "סניור חכם, עד עתה הייתי יהודי ולא 
גיליתי סוד זה. אכן עתה המרתי דתי ונתעטרתי בדת 

הישמעאלים גיליתי סוד זה". 
אמרו שהמומר ייחד את הדיבור על עצם השימוש בדם 
אלא  יימסר  שלא  בישראל  באמרו: "סוד  למה  נוצרים 
מפה לאוזן, מגדול הדור לגדול הדור כמוך, שצריך להניח 

דם ערל הרוג במצה שאופים בערב פסח אחר חצות".
 

לזה  גופו: "וראיה  ענתבי  מר"י  ראיה  מביא  הוא   
פסח  בערב  המצה  אפיית  למקום  לילך  נוהג  שאתה 
ואתה בידך תיתן המים לתוך הקמח וגם משתדל אתה 
לערוך העיסה למצת מצווה, וגם לגדולי העיר אז אתה 
בעצמך עושה מצות מצווה, וכל זה כדי שתתן אתה 

בסוד מדם ההרוג ובל ידעו העם". 

מסר  אלא  זו,  כללית  בהאשמה  הסתפק  לא  המומר 
עדות גם בעניין הריגת תומאס על ידי ר"י ענתבי הוא 
בליל  אותי  מצאת  אתה  מעמד: "וגם  באותו  לו  אמר 
ה' אדר א' בצאתך אתה מבית הכנסת של האפרנג', 
אחר ערבית, ואמרת לי בלחש באזני: צריך אתה שתלך 
לבית דוד הררי ושם יודיעוך מה מבוקשי ממך, וצריך 
תכף  הלכתי  ואני  ציוויתים.  אשר  ככל  לעשות  אתה 
ואראה  השביעי,  ואני  הללו  הששה  אני  וראיתי  לשם 
את הערל בדרי תומא קשור בחבלים והודיעוני הששה 
שאתה ציווית שהם יהרגו הערל וישלחו לך דמו עמי 
בשביל המצה  מצווה, ומצאו הערל הזה לפניהם ואז 
הרגו אותו לפני ונתנו דמו בכלי זכוכית לבן, ומסרוהו 
כן  ואני  ציוותם.  כאשר  בידיך  למסרו  אותו  שאוליך 
עשיתי. ובהגיעי לפתח ביתך הכיתי בקולות על הפתח 
יושב  היית  אתה  כי  לי,  פתחת  בעצמך  אתה  ותיכף 

כל  לידך  אני  ומסרתי  בחושך,  הדלת  אחר  ומצפה 
לבית  לפנים  ונכנסת  ובירכתני  ולקחת  ליד  יד  הדם 

מדרשך והחביאתו אחרי הספרים". 
מלבד זה ציין מושון עוד שמות של תלמידי  חכמים, 
אחרים "נאמנים שלך (של ר"י ענתבי) שאתה מוסר 
לכל אחד מהם דם שהוא ילך לתנור אחד ליתן במצות 

מצווה, כי כמה תנורים בעיר שעושים מצה".
בין  היו גם סכסוכי משפחה אישיים  אין לדעת אם 
מיחס  לשער  שניתן  כפי  העדה  ובין  המומר  מושון 
העדה כלפי אביו. דוגמה מעין זו אנו מוצאים במאה 
לפני  שהיה  ַאְחַמר"  ִאל  "גַ'אֶמע  במסגד  החמישית 
כן בית כנסת ומחמת מחלוקת המיר אחד את דתו 
והקדיש את בית הכנסת למסגד. על כל פנים מושון 
תחילה,  עליהם  שהעלילו  השבעה  מן  אחד  היה  זה 
והוא ניצל על ידי "הודאה", כשהוא מבטיח את שלומו 
ושלום אביו ואחיו. הטרגדיה גדלה עוד יותר, כאשר 
אחרי עינויים קשים ועלבונות בבית הסהר וברחובות 
שוב  הובל  הודה,   ולא  ענתבי  ר"י  נשבר  לא  העיר 
ויצחק  אהרן  ואחיו  הררי  "דוד  בה  אשר  לחקירה, 
הררי והמומר" ישבו לפני החוקרים, שביניהם היה 

גם הקונסול הצרפתי.
 

"החזיר את פניו לי דוד הררי לעין כל והכל שומעים, 
של  הכנסת  בבית  השבעה  אותנו  קראת  לי:  אומר 
האפרנג' לפני ההיכל... הוצאת כתב מחיקך ואמרת 
גדולים מבחוץ הם שלחו לך שצריכים  לנו שאנשים 
לזה.  צריך  אתה  וגם  המצה  בשביל  נכבד  ערל  לדם 
על כן גוזרני עליכם אתם השבעה אשר בחרתי בכם 
שתהרגו לאחד ערל או שניים ותשלח לי הדם בכלי".

הוא המשיך וסיפר כי "נפל לידו תומא והרגוהו והניחו 
מושון  בידי  לידו  ושלחוהו  לבן...  זכוכית  בכלי  דמו 

הנקרא עתה מוחמד אפנדי".
 

כל זה העיד הררי וכמו כן דוד אהרן יצחק, והמומר 
הר"י  מבאר  כאן  כן.  לפני  אמר  אשר  כל  על  חזר 
בשביל  שונאיי  (העדים)  "אלה  ויכוח:  אחרי  ענתבי 
לזה  וראיה  מוכיחם,  ואני  ה'  בדרכי  הולכים  שאינם 
זה  כרב)  (משכורת  הספקתי  לי  מלתת  עכבו  שהם 
שתיים שנה ומחצה, ואני לווה בריבית ואוכל, וזה חדש 
התאונן לפני ג'טאל אל בחרי והתחננתי לו והודעתיו 
לי  והשיב  עימם  דבר  מזונותיי,  מעכבים  הם  שאלו 
בעל  בתשובה  להשיבם  רוצה  ואתה  רשעים  שהם 

כורחם, וצעקו עלי ולא שמעו ממני".
 

והשפלות.  עינויים  באיומים,  בשלו,  המשיך  השר 
כאשר דרש מר"י ענתבי את דמו של תומא, ענה לו 

הרב ואמר: "הם שקרו ואין לי אלא דמי".

השר הוסיף לענותו עד זוב דם, ואחר ניסה שוב לפתותו 
בהבטיחו לו "שיגבה כל מה שחייבים לו מן הקהילה 
בחודש  גרוש  ת"ק  עליו  בחיוב  חתימה  לו  ויתן  תכף 

ועליהם ת"ק גרוש באופן אלף גרוש יגיע לידי בכל
ר"ח כל ימי חיי שאהיה בא"י".

לא"י  לעלות  אומר  ענתבי  שר"י  היו  יודעים  כנראה 
לחיות בה, כפי שעשו אחרי משפט עלילתהדם.

משסירב עינוהו שוב עינויים קשים ואכזריים.
 

ילמד  היא של הערל שבילי ש"סידר  פרשה מיוחדת 
הוא את המשרת דוד הררי להעיד על ז' יהודים אחרים 
מהגדולים ומהם סי' יצחק פיגוטו, שהם הרגו למשרת 
של באדרי תומא בבית מאיר פרחי והכוח בצוויו (של 

ר"י ענתבי).
 

אך  המשרת  עם  להעיד  נדרש  אלחלאק  סלימאן  גם 
ערך  המומר  מושון  לעיל.  שסיפרנו  כפי  סירב,  הוא 
והכין חומר מתוך התלמוד ושאר ספרי קודש והטיח 
נמרצות  מכחיש  כשהלה  ענתבי,  ר"י  כנגד  דברים 
הביא  אבודין  הערל  מאד.  עד  קשים  עינויים  ונענה 
חומר מן הספרות נוצרית כדי להוכיח את אמיתותה 
של עלילית הדם, בהעלותו כל מיני "שאלות וחקירות 
מספרי האפיקורסים ומהכמרים ומספרים חיצוניים...
יותר מארבעים  באופן  דבריו  על  להשיב  אני  ומוכרח 
וחמישים לילות שחורים שהיו לוקחים אותי לפני השר 
עד שש  זה  על  בדחיות  עושה  והשר  כאלה,  בעניינים 
כוס  כוס אחר  ושותה שכר,  או שבע שעות מהלילה 

ומשחק עלי".
 

משה מונטיפיורי משתדל לפני הצאר ניקולאי לטובת יהודי 
רוסיה בשנת 1846. בתפילה שחיבר ר"י ענתבי בשעת 

העלילה, הננו מוצאים פרטים נוספים על הפרשה.
 

"כשהיו נשיאי ישראל בית פרחי חבושים בית הסוהר 
הם  אשר  ישראל,  כל  על  רחמים  ובבקשו  ובניהם" 
רחמים  תתמלא  "ובפרט  מוסיף:  הוא  בצער,  שרויים 
טבין על מעלת הסנדק רפאל בן אסתר ויוסף בן רחל 
ועל כל משפחתם גדולים וקטנים... פדה את בני יעקב 
זרע אהובך רפאל בן אסתר הנזכר וכל קרוביו ממאסרם 

והפר תפר עצת כל הקמים עלינו ועליהם לרעה".

ד
פרטים נוספים הננו מוצאים גם במכתביהם של פקידי 
ואמרכלי אמסטרדם. שולחים הם כפי שהם כותבים, 
"לחכם הנעלה כמה"ר רפאל יצחק אלפאנדארי בבירות, 
בתאריך א' איסרו חג דפסח ת"ר על מכתבים ששלח 

לקונסול לאריולא ולקונסול פרוסיה סי' ששון".

מכתבים אלו נשלחו דרך קושטא.
"ודעתו נוטה לשלוח שניות מאגרתנו הנאמרים הנזכרים 
דרך איזמיר כי לא ידענו איזה יבוא יותר מוקדם". "ועוד 
באתי לחדש להודיעו כי הגבירים השרים רוטשילד הי"ו 
עומדים לימין האמת והצדק, כי בהיותם עצמם יהודים 
נפשם יודעים כי שקר וכזב הוא אשר עוללו שונאי ישראל 
אחב"י שבדמשק... ואויבי ישראל עצמם הם העידו על 
הגביר סי' דוד הררי הי"ו שהוא עשיר ואיש טוב ומטיב 
ולא עשה הרציחה כי אם לצורך המצבה. מזה מוכח 
מושל  מרשעת  או  ברשע,  ועלילה  וכזב  שקר  שהכל 
ישראל...  משונאי  אחרים  שהסיתוהו  או  עצמו,  העיר 
בחצרות  נכנסו  (רוטשילד)  הנ"ל  השרים  וביני  ביני 
מלכים ושרים ומלכי ארץ במדינותיהם גם הם יודעים 
ומכירים בטיב אחב"י וג"כ יודעים שאין להאמין ולחוש 
לדברים הנאמרים מתוך העינויים והייסורין והודאה כזו 
איננה הודעה כלל. לכן נכנס השר סי' סאלאמאן ר"ש 
(רוטשילד) הי"ו בווינה בהיכל המלך הקיסר דנמסיא 
שיעמודו  בקושטא  הקיר"ה  בשם  נכתב  וכבר  יר"ה 
לימין אחב"י בדמשק וברודיש, ואבינו שבשמים יצליח 
פעולתם, ונצפה לבשורות טובות, וכן ידוע להוי שהשר 

רוטשילד הי"ו בפאריס נכנס בהיכל מלך צרפת
יע"א והבטיחו המלך ושריו יר"ה שימהרו ויחישו עזרתם 

להנאנקים והנאנחים ואחב"י בערים הנז'.
 

ובכל זה יוכל רו"מ ה"י להודיע להס"ק (להסגן  קונסול) 
לאיריולא כי סופרנו בלשון צרפת איננו אתי כיום ולא 
אוכל לכותבו לו עצמו. והן יודע להוי שאגרת הנזכרת 
לסי לאריולא לא שלחתי אליו עצמו מטעם הנכון אתי 
וממנו יקבל הנוכרי, ונאה יחיש תשובתו אלינו שא"ק 
(שעה אחת קודם) וישנה וישלש למען יקבל תשובתו 
לאריולא  חסדי  שהודעתי  להוי  ידוע  זה  גם  במוקדם. 
העתק  להם  שלחתי  וגם  הנ"ל  (רוטשילד)  להשרים 
אגרתו בה כתוב האמת לאמתו כי רבים שם חושבים 
שעלילה בעלמא היא על אחב"י שבדמשק וגם פרסמו 

אגרתו.
ואולם לא אגרתו לבדה מגדת זאת כי אם אגרת זולתו 
שבה לווינה להשרים הממונים מקיר»ה הגידו כזאת. 
בטחת כ"י וכ"י (כה ייתן וכה יוסיף) ודבר קושט דברי 

אמת וכה יאמר לו בשמי".

כותבים  ישראל  ארץ  על  ההשפעה  ובעניין  זה  בעניין 
הפקידים והאמרכלים באגרת לגלאגור רבתי ביום ב'  
על  שם  הקהל  ראשי  את  בשבחם  ת"ר.  אייר  דר"ח 
עזרתם לארץ ישראל הם מציינים מלבד המצב הקשה 
בארץ ישראל לרגלי "היוקר מכל מין מזון ומחיה", גם 
זאת: "ובעוה"ר נתווספה צרה כמבכירה על חורבן עיר 
נחרב  השפע  ונהר  גדושה,  במידה  אליהם  המשפעת 
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הנלכדים  אחב"י  על  המרחם  ירחם  ויבש. 
לא  אשר  כפיים  ונקיי  דרך  תמימי  חנם 
הדם  שפכו  לא  וידם  בם,  עולתה  נמצאה 
ההוא, אך הייסורים הקשים והמרים אשר 
עינו אותם שרים צוררים הביאום לידי כך 

להודות על מה שלא עשו".
 אחרי הוקעת השקר שבעלילת הדם הוא 
ישראל  ובארץ  בסוריה  המצב  את  מתאר 
עקב העלילה: "ולא לבד יושבי הערים ההם 
גם  כי  וחילם,  הונם  ואבדו  תמו  העשירים 
ואלמנות  יתומים  וחסידים  צדיקים  אחב"י 
יושבי ערי הקדש ת"י נלקים ע"י זה במיעוט 
השפעה (חומרית) שהושפעה עליהם מעיר 

רבתי שרתי ההיא (דמשק)".

משה  ר'  סיר  של  לכבודו  ספר  מתוך  דף 
מונטיפיורי, בשיר מיוחד מוזכר מאורע משפט 
דמשק וחלקו של מונטיפיורי בהצלת היהודים 
במכתב מיום ה' אייר ת"ר לפשבורג, אל בן 
הגדולה  "הצרה  על  מדובר  סופר,   החתם
ויושבי שאר  עיר דמשק  יושבי  ששרוים בה 
ערי טורקיה, בסבך העלילה". "כנודע בודאי 
גם שם (באוסטריה) בגאעטטן  זכור לטוב 

הקונסול דקיר"ה בדמשק שהודיע וכו".
 

"שהיה  מעניינת,  אפיזודה  תצוין  כאן 
ניקלאייסון שמו,  בירושלים כומר אינגליזי 
והוא הלווה לחכם יהודי בירושלים סכומים 
על סמך הבטחה של חתםסופר ז"ל לשלוח 
לו כסף, ולבסוף לא שלח. ר' צבי לעהרן 
ובפרט  השם,  לחילול  חושש  מפקוא"מ 
כתבו  וראה:  הדם.  עלילת  סכנת  בשעת 
לו לרצות לעהרן מביירות, קארעספדענט 
שלנו בענייני א"י שהכומר ניקאלייסאן הנ"ל 
שלח איש א' משלו לדמשק  הוא הכומר 
שבירושלים  המיססיאנערין  אל  השייך 
האמונה  על  הערעורים  ולסלק  להסיר   

הישנה".
 

מונטיפיורי  משה  ר'  של  לכבודו  שברך"  "מי  תפילת 
ימים,  ארחות  עבר  זקנתו  ולעת  בכפו  נפשו  "ששם 
ובתוהו יליל ישימון להציל ממוות כמה נפשות מישראל 
בארץ מרחק, והרים קרנם בכבוד לקרוא להם דרור 
ולתת להם משפט אחד עם העמים אשר הם יושבים 

בקרבם".
 

הרעת  של  המוטיבים  חוזרים  אחרים  במכתבים  גם 

ושל הסכנה  ישראל עקב עלילת הדם,  המצב בארץ 
הצפויה מזה לכלל ישראל. במכתבים אחרים מדובר 
הנאשמים  מצד  שבאה  הייסורין"  "מצד  ההודאה  על 
היהודים בדמשק (במכתב כומר 403 כרך ט', בתאריך 
י"ד אייר ת"ר). גם במכתבים לירושלים ולשאר מקומות 

מעסיקה עלילת הדם את פקידי ואמרכלי א"י.

כאן הובאו רק דוגמאות אחדות, ואילו דו"ח מקיף על 
פעולות הפקורמ"ר בעניין העלילה ידרוש מחקר מדעי 
שלם. כאן ניתן בעיקר "סיפור העלילה" כפי שהשתקף 
בפני  שפרשה  כמובן  עצמה.  בדמשק  שאירע  וכפי 
עצמה היא גם הסרת העלילה, הודות לפעילותם של 
באנגליה,  ומונטיפיורי  בצרפת,  מונק  ושלמה  כרמייה 
וכן  במצריים  מוחמד  של  הערבי  השלטון  במרכז 
העניין  נשלם  בטרם  עוד  עותומניה.  בירת  בקושטא 
הורחקה ממשלת מצריים ודמשק חזרה אל תחת עול 
עותומניה, כך שהיה צורך ללחום באויב המעליל מכאן 
כרמיה  מונטיפיורי,  של  לפעולתם  בנוגע  ואם  ומכאן. 
לראות  שנוכחנו  כפי  הרי  ברורות,  ידיעות  יש  ומונק, 

היו פעולות גם מצד הרוטשילדים וגם מצד 
הפקידים והאמרכלים. פרק זה לא נחתם 

עדיין ומן הראוי להבהירו ולהשלימו.

ה
ה"דרמה"  בכל  מרכזית  האישיות 
המעציבה הזאת של "עלילת הדם 
החכם  ספק  בלי  הוא  בדמשק, 

ההיא,  בעת  דמשק  של  באשי   
כיצד  לעיל  ראינו  ענתבי.  יעקב  רבי 

נתבקש  בו  מהרגע  הפח,  לתוך  משכוהו 
עד  הרוצחים,  את  למסור  העדה  רב  בתור 

אשר מאשימים אותו במפורש כפושע העיקרי. רגשי 
הערצה מתעוררים בנו לנוכח עמדתו התקיפה מהרגע 
הראשון, כאשר הויכוח עוד היה תיאורטי בלבד, ועד 
ולראווה גם ברחובות  והושם לשמצה  לשעה שנאסר 
העיר, מופקר לפוחזים המתעללים בו, ומעונה עינויים 

קשים בגוף ובנפש שאין לתארם.
ופרטי  פרטים  המעוניין  ימצא  למונטיפיורי  במכתבו 
והנשמה. פרטים שאינם  פרטים המזעזעים את הרוח 

ניתנים בשום פנים להימסר בקיצורים ובתמצית.

וו.ג. וודרקוך מספר: "בדרכי מקושטא לאיזמיר בשנת 
 1844 הפלגתי באנייה עם יהודי מדמשק אשר לפני 
כשמונה שנים עונה עינויים קשים וציפורני ידיו נעקרו 
במסרקות ברזל בשל עלילה מחפירה וכוזבת... עינויים 
ורציחות...  איברים  ריסוק  מכות,  שריפה,  נוראים, 
מתו,  אחדים  לכלא,  הושלכו  יהודים  לשבעים  קרוב 
ענתבי  יעקב  ר'  את  ולהאשים  להודות  ניכפו  אחרים 
וייסוריו,  עינוייו  על  רק  ולא  צערו  לשער  נקל  בפניו. 
אלא כשהוא צריך לעמוד בפני מושון המומר להכעיס, 
נגד סלימאן הספר, וקשה מזה נגד דוד הררי וחבריו 
האנוסים. ר"י ענתבי "עשו לו ייסורים יותר מכולם ויט 
קדושת  למען  והייסורים  ההכאות  עול  לסבול  שכמו 
שמו ית' הנקדש ברבים, ואחרי כל ההכאות השליכו 

אותו למקווה מים קרים... הוא אשר מסר עצמו לסבול 
כל העינויים הקשים ומרים ממות... ויותר מחצי שנה 
היה אסור בכלא צר שלא החזיק יותר מאמה מרובעת, 
ודרך חור שבכותל עינוהו כל ערל עובר ושב, ועינוייו 
הקשים והמרים אי אפשר לשום רגש אנושי אשר אין 
ליבו לב אבן לציירם ולשער, שהיא בכוח בן תמותה 

בעולם לסובלם". 

ולבסוף נחלץ מצרתו על פי פקודת השולטן מקושטא, 
הוא  מונטיפיורי.  משה  ר'  הצדיק  השר  בהשתדלות 
מציין את שחרור ואת מצבו בבית הסוהר בזמן האחרון 

על ידי "סופרו של השר הערל מנצור" והוא אומר: 
עלינו,  שעברו  הצערים  פרטי  אגיד  "ומה 
להמית  כדי  בו  היה  מהם  אחד  שכל 

באותו רגע".
 

"בב' אדר (תר"א) יצאתי מדמשק. 
וישבתי פורים בעיר הק' טבריה. 
ירושלים  עיה"ק  לפה  ובאתי 
כ"ה  בש"ק  ה'  ביום  תובב"א 
שעברה  בשנה  כי  ותחת  באדר. 
בצער  הקליפות  בין  הייתי  (ת"ר) 
לילה  כל  הפסח  ובחג  קשים  בייסורים 
ולילה עד ו' שעות הייתי ביניהם, והם מצערים 
הוא  עתה  הרי  אפיקורסיים,  ובחקירות  בשאלות  לי 
לעלות  "שזיכהו  יתברך  להשם  והודיה  שבח  נותן 
עיה"ק".  בירושלים  בשמחה  הפסח  ולחג  לירושלים 
ואני מתאכסן בבית הרב המופלא הראשון לציון הרב 

אג"ן (אברהם חיים גאגין).
 

ולהלן מסופר, כי כשהגיע ר"י ענתבי קרוב לירושלים, 
יצאו לקראתו חכמי ישראל, ובראשם הראשון לציון 
אג"ן  הרב  ירד  משנפגשו  גאגין.  חיים  אברהם  רבי 
לו  ואמר  ענתבי  יעקב  רבי  לפני  והשתחווה  מחמורו 
בלשון התלמודי: "אילו היו מכים ומייסרים את חנניה 
מישאל ועזריה היו משתחווים לצלם בבבל בשעתם. 
אדם יכול למסור נפשו על קידוש השם למיתה, אבל 
ייסורים קשים ועינויים מעבירים אותו על דעתו. והרי 
בייסורין  שעמדת  כמוך  מי  ענתבי,  יעקב  רבי  אתה, 

ולא נתפתית".
 

ר"י ענתבי חי בירושלים עד ז' תשרי תר"ז, והיה מעורב 
אשכנזים.  עם  גם  אלא  ספרדים  עם  רק  לא  בדעת 
את בתו השיא לאשכנזי, הר"ר שמואל עקיבא. ראוי 
הוא ר"י ענתבי שתולדותיו תכתבנה על ספר לפרטי 

פרטיהן.

"ַּבאב ַשְרִא'י" השער המזרחי המבדיל בין הרובע 
הנוצרי בדמשק יָהּוד" לרובע  ִאל  "ַחאֶרת  היהודי 
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במשך  דמשק  של  הראשי  הרב  היה  ניסים"  "חכם 
אחרי  מייד  התפקיד  את  קיבל  הוא  ארוכה,  תקופה 
שחכם עָזּור ָמְסלאתֹון (הלוא הוא חכם עזרא ָטַראב 
הייתה  כבר  הקהילה  בתקופתו,  ארצה.  עלה  זצ"ל) 
קטנה לאחר שרוב היהודים עלו לארץ וחלקם היגרו 

לארצות אחרות.
חכם ניסים היה אחד מתלמידיו של חכם יצחק ַאּבּו
ִאלְעַאְפיֶה ע"ה שהיה מוכר בידענותו הרבה בכל רזי 
התורה וכתבי הקודש ומסופר עליו שהיה עושה נסים 
תלמידים  שני  הזמן,  באותו  מחמיר.  הלכה  ופוסק 
וחכם  ע"ה  דנה  יוסף  חכם  יצחק:  חכם  אצל  למדו 
גדולים  היו  כשלעצמם,  שניהם,  ז"ל.  ִא'נְִדיּבֹו  ניסים 
מאוד בתורה. את התלמוד ואת הפוסקים, הם ציטטו 

בעלפה כמו שכל אדם יודע לדבר.
חכם  אחד  שיום  עד  בדמשק  ברבנות  שירתו  שניהם 
יוסף יצא לביירות ומאוחר יותר עבר לחיפה וחכם ניסים 
לבדו, בדמשק.לימים,   בקודש עושה   למעשה נשאר 
כאשר פגשתי את חכם יוסף בחיפה, אמר לי "שחכם 
הוא  שם  בדמשק,  שנשאר  רבה  בחוכמה  עשה  ניסים 
קיבל מעמד וכבוד רב". היכרותי עם חכם ניסים היתה 
קרובה בגלל שהוא היה הדוד של אימי, אחי סבי ונהג 

לבקר בביתנו בחגים ובהזדמנויות אחרות.
חכם ניסים, כפי שאני זוכר אותו, היה איש נשוא פנים, 

גבה קומה, להערכתי כ 1.90 מ'. היה לובש "ִאיְמַּבאז" 
ועליו גלימה שחורה בימי החול ובחגים גלימה לבנה, 
למותניו אבנט ולראשו כובע רבנים. הוא נהג להתפלל 
היה  וכאשר  "אדישי"  הכנסת  בבית  וערבית  מנחה 
נכנס, היו אומרים שה"סניור" הגיע, וכולם היו קמים 
על רגליהם לכבודו. לפני שהיו מתחילים להתפלל היה 
מדבר דברי תורה והלכה או עונה על שאלות שהועלו 

בפניו.
כבר  היה  הרב  גיל  כאשר  הימים,  שבאחד  זכורני 
מעל לשמונים שנה, זכרונו היה מצוין דבר שלא פגע 

 הרב חכם ניסים הכהן ִא'נְִדיּבֹו זצ"ל
מאת: ד"ר אברהם חסון

בבקיאותו הרבה בתורה בהלכה ובכל ספרי הקודש. 
כאשר הוא נשאל ע"י אחד המתפללים שאלה כלשהי. 
וכדי לענות לו הוא היה מבקש ממנו להביא לו מהמדף 
את אחת המסכתות של התלמוד, או כל ספר רלבנטי 
ספר,  מאותו  מסוים  דף  לפתוח  ממנו  ביקש  אחר, 
מסויים  בעמוד  תהיה  לשאלתו  שהתשובה  לו  ואמר 
למעלה ושהוא יכול למצוא ששם כתוב כך וכך, ואכן 

שם הייתה התשובה המדויקת לשאלה. 
מכמה  למצוא  נאלץ  ניסים  חכם  היה  פרנסתו  את 

מקורות:
זעום תמורת היותו אב בית  • קיבל מהקהילה שכר 

הדין בעיר. 
• נתן "ָדרּוִשים" באזכרות של נפטרים, למשל בסוף 
האחד  בתום  או  החודש,  בסוף  או  האבל  ימי  שבעת 
עשר חודש ובסיום השנה. ה"ָדרּוִשים" שלו היו מעניינים 
תמיד  מאוד,  עממית  בצורה  אותם  דרש  הוא  מאוד, 
מתובלים בסיפורים עם מוסר השכל שהיה קורא להם 
היו מרתקים  יצא שה"דרושים"  .כך  ונמשל"  כ"משל 
את כל שומעיהם. והיו תמיד קשורים לפרשת השבוע 
ובאומנות קשר אותם גם לנפטר שעושים עבורו את 

האזכרה.

• לימד ילדים שהגיעו לבר מצווה ורצו להכין גם דרשה 
שהדרשה  אלא  (ְח'ָטאב).  סתמי  נאום  לא  בערבית. 
שהוא הכין ולימד הייתה מתובלת בציטוטים רבים של 

פסוקי תנ"ך ודברי חז"ל בעברית. 
• כתב קמעות ליולדות ולכל דורש ונצרך להן.

רשומות  שהיו  בתרופות  שימוש  תוך  חולים  ריפא   •
היו  עתיקים.  יהודיים  רפואה  ספרי  מיני  בכל  אצלו 
באים אליו גם ובעיקר ערביםכפריים שהיו נותנים לו 
צימוקים,  יבשים),  (תאנים  זית, דבלים  בתמורה: שמן 
ירקות, זיתים, גבינות או ביצים. לשרותיו אלה היה תור 

גדול של מבקשי עצתו.
המאפיין העיקרי של חכם ניסים שהוא  היה אדם רגוע 
חיוך  יפות עם  מאוד, קיבל את האנשים בסבר פנים 
דק על פניו. הוא התייחס לקטן ולגדול באותה המידה. 
סיום  בחינת  ובעיקר  הספר  בבתי  הבחינות  בתקופת 
ְשַהאֶדה ִאלבית ספר עממי לקבלת תעודת סיום (ִאל

רבים  ילדים  באים  היו  ִאלָסְרִטיִפיקה),    ַדִאיֶיה  ִאְּבִתּ
לנשק את ידו ולקבל ממנו ברכה וקמע להצלחה. את 
הקמע היה כותב על פיסת נייר מרובעת קטנה. כמובן 
שהקמעות לילדים הוא היה נתן בחינם. למרות שהוא 
ישב ליד שולחן, היה כותב כשהנייר היה מונח על ידו 

אישים ודמויות שאורח חייהם ופועלם – 
הם חלק ממורשתנו

הרב חכם ניסים הכהן ִא'נְִדיּבֹו זצ"ל שכולם כינוהו "חכם ניסים", היה אחד הרבנים הגדולים שהיו 
לקהילה היהודית ואחרון המקובלים בסוריה בכלל ובדמשק בפרט. בעל ידע רב ומעמיק בתורה, 

בהלכה, בתלמוד, בזוהר ובשאר כתבי הקודש. תרומתו ליהדות דמשק הייתה גדולה עקב ידענותו, 
מזגו הנוח, אהבת האדם שהייתה טבועה בו והעדפתו את דרכם של בית הלל. אין ספק שחכם ניסים, 
תרם רבות לקהילה היהודית בסוריה בכלל ובדמשק בפרט, במשך עשרות שנים עד שנפטר בשיבה 

טובה בגיל שנשק כנראה למאה שנים. ת. נ. צ. ב. ה. 

כב' הרב חכם ניסים הכֹהן ִא'נְִדיּבֹו זצ"ל  

ד"ר אברהם חסון

ובאדיבותה  בנדיבותה  נתרמו  זו  כל התמונות בכתבה   *
של הגב' מאירה ברדוגו, נכדתו של הרב 
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הייתה   זו  כי  היד.  על  ממש  כתב  השולחן  על  ולא 
השיטה שבה כתבו בעבר הרחוק, החזיקו את הדף על 
האצבעות וכתבו וכמובן שיצא כתב יד יפה עם קווים 

ישרים ללא רבב. ( ראה עמ' 36). 

הלכתי  השנה,  ראש  ביום  השנים  באחת  זכורני, 
זו שעת בוקר מאוד  לבית הכנסת "ִאלְְמנָָשא" הייתה 
ניסים לשמוע תקיעת שופר  נהג חכם  מוקדמת, שם 
עם  הגענו  הבא:  באופן  הלך  הטקס  החמה.  הנץ  עם 
עלות השחר, הרב נתן דרוש על מהות החג ועל מושג 
התשובה כדי לעורר את האנשים לעשות חשבון נפש. 
בתום הדרוש, עלה התוקע לתיבה, ברך את הברכות 
ותקע שלושים קולות כמתחייב לצאת ידי חובה לשמוע 
קול שופר. לאחר מכן כל אחד הלך לבית הכנסת שלו 
זו היתה חוויה גדולה מאוד שקשה  לתפילת שחרית. 
לשכוח. הוא פשוט הראה, שחשבון הנפש הוא המהות 
עם  חדשה  שנה  מתחילים  וכאשר  השנה  ראש  של 
שיפור  יהיה  ובוודאי  טובה  תהיה  השנה  נפש,  חשבון 

באישיות האדם.
כמו כן, הוא נהג להתפלל בשחרית של תשעה באב 
על  בנוסף  קוראים  היו  שם  "ָשאג'ּור",  הכנסת  בבית 
תַאג' ה   מ איוב  גם את ספר  והקינות  איכה  מגילת 
את  קורא  היה  הוא  מכן,  לאחר  שם.  שהיה  (כתר) 
זה היה מחזה  ההפטרה עם הרבה הסברים בערבית. 
מדהים, לראות אדם בגובה קומתו ובהדרת פניו, יושב 

על הקרקע וקורא מ ה ַתאג' הנמצא על שרפרף קטן 
מסיימים  היו  שחרית  תפילת  את    יום  באותו  לידו. 

לקראת הצהריים.
חכם ניסים, היה רב נוח לבריות והתאים את פסיקותיו 
לרוח הזמן ולקושי הכלכלי שהיהודים היו נתונים בו.  
אבא יוסף חסון ז"ל  העריך מאוד את היידע ההלכתי 
הרב של חכם ניסים ותמיד דיבר עליו בכבוד ובהערכה 
כעל תלמיד חכם במלוא מובן המילה. הוא הדגיש בכל 
הזדמנות שחכם ניסים היה אחד התלמידים המובהקים 
הסמכה,  לו  שנתן  מטבריה  אלעאפיה  אבו  הרב  של 
אך חרה לו (לאבא) העיסוק של חכם ניסים ברפואה 

העממית, דבר שהוריד למעשה מכבודו.
(אך כאמור לעיל היה זה צורך קיומי חשוב לפרנסתו 

כ"הכרח בל יגונה" מ.ש.)

חכם ניסים, היה בקיא מאוד בספרות תורנית, בקבלה 
(שאלות  השו"ת  מספרות  מבוטל  לא  חלק  ובהלכה. 
היו  כאחת  ואשכנזים  ספרדים  רבנים  של  ותשובות) 
נהירים לו ועשה בהם שימוש כדי לתמוך בפסיקותיו. 
ולא לחומרה   נהג לקולא  הוא  בדין,  לא פעם בשבתו 
והסביר את פסיקותיו בכך שרצוי שהקהילה תנהג על 
פי מה שמורה לה הדיין הקיים מאשר שהיא תמרה 

את פיו ותצפצף על ההלכה.
דוגמאות פסיקה באלה היו:

גרושה.  עם  להתחתן  רצה  כהן  כאשר  מקרה  היה 
לחתנו  אפשרות  שום  שאין  לכהן  הבהיר  ניסים  חכם 
עם הגרושה. החתן המיועד הודיע חד משמעית לרב 
שהוא וכלתו יתנצרו, כי בין כה וכה הוא לא נכנס שנים 
לבית הכנסת. חכם ניסים הזדעזע ושלחו לחשוב מספר 
ימים ולחזור ולשוב אליו שנית, בתקווה שהוא ישנה את 
דעתו. כעבור מספר ימים חזר האיש כשהוא נחוש יותר 
לקיים את החתונה. תחקר אותו הרב ארוכות ובסוף 
התחקור התברר שהלה סובל ממום גופני באצבעות 
יהיה מוכן לחתנו,  לו שהוא  ניסים הודיע  הרגל. חכם 
מאחר ועל פי ההלכה, כהן בעל מום הינו פסול לכהונה 
בבית המקדש, במידה וייבנה וייכון בימיו. ולמקרה זה 

ההלכה קובעת בדיוק כפי שקבע חכם ניסים. 
מקרה אחר קרה לאחר פטירתו של בעל חנות שהשאיר 
אחריו אלמנה ושמונה יתומים מחוסרי פרנסה. כעבור 
גיסו,  של  בניהולו  נפתחה  הנפטר  של  החנות  יומיים, 
חכם  של  אישורו  פי  על  וזאת  האלמנה,  של  אחיה 
ניסים. כאשר אחי יצחק שאל את חכם ניסים על פשר 
פתיחת החנות, ענה לו החכם: אתה לא יודע מה מצבה 
הכלכלי של המשפחה; אני (הכוונה לחכם ניסים) זימנתי 
אלי את הגיס, שאלתיו אם השותפות שהייתה בינו לבין 
והוא  חיובית.  אמנם  הייתה  התשובה  פורקה.  הנפטר 
המשיך ושאלו: יש לך מסמכים, עדים או משהוא אחר 
הייתה  לכך  תשובתו  השותפות?  פירוק  את  המאשר 

שלילית. "בסך הכל סיכמנו 
השותפות  פירוק  על  בינינו 
בחנות  לבקר  המשכתי  ואני 
לעתים קרובות מאוד ולעזור 
לו בהתנדבות"... חכם ניסים 
שמבחינת  לו  ואמר  פסק 
לראות  ניתן  ההלכה, 
שרירה  עדיין  שהשותפות 
לפתוח  עליו  ופקד  וקיימת, 
את החנות, לתרום את חלקו 
האלמנה  לאחותו  ברווחים 
הנפטר  חלק  ואת  ולילדיה, 
לנצרכים,  כצדקה  לחלק 
שום  אין  ולאביונים.  לעניים 
היתומים  שאחייניו  איסור 
מחוסרי הכל ייכללו בין אלה 

שיקבלו מהצדקה הזו.  
כולם העריכו וכיבדו את חכם ניסים. כולל הערבים ופקידי 
הממשלה שהיו אחראים על היהודים. אחד האישים רבי 
עורך  היה  הוא  אלע'זי.  סעיד  היה  שהוקירו  ההשפעה 
ולימים נעשה חבר הפרלמנט הסורי, שר  דין מפורסם, 
ופעמיים ראש ממשלה (יוני 1954 וכן ספטמבר 1955). 
הנ"ל נהג לבקר את חכם ניסים בביתו לעיתים קרובות, 
את  לקבל  יותר,  או  שעה  כחצי  במחיצתו  לשהות 
ברכתו ולשוב לעיסוקיו. גם כשעלה לגדולה, הוא לא 
שינה ממנהגו. שוטרי חרש היו מלווים אותו בסימטה 
החשוכה (ָדְח'לֶה) שבה שכן ביתו של חכם ניסים וחיכו 
חכם  העלה  האלה,  הביקורים  באחד  לצאתו.  עד  לו 
ניסים בפני ַסעִיד ִאלעַ'זִי שהיה אז בתפקיד שר את 
בעיית תחום השבת לגבי אלה שרצו ללכת להתפלל 

בבית הכנסת ע"ש אליהו הנביא בג'ֹוָּבר. סעיד אלע'זי 
עזר לפתור את הבעיה לשביעת רצונו של חכם ניסים. 
של  נציגו  נכח  ובלוויתו  ע'זי,  אל  סעיד  נפטר  לימים 
רופא    העו"ד  היהודית,  הקהילה  ניסים בשם  חכם 
אל עג'מי. חכם ניסים ביקש ממנו לומר דברי הספד 
וביניהם המשפט: "פקדנא אלסעאדה בפקדאנך יא 

סעיד" (איבדנו את האושר באובדן סעיד (מאושר)).
מספרים עליו (על חכם ניסים) כי כשלמד קבלה, ידע 
שמותיהם של מלאכים והכיר גם שמות רבים של ה'. 
לדעת הְמַסְּפִרים, ידע זה לא הביא לו מזל בחייו, אבל 

נתן לו את הכוח והכישורים לכתוב את הקמעות.
רוח  מצב  ועם  חיוך  עם  אותו  ראיתי  תמיד  אישית, 
טוב. הידע שלו בקבלה פתח בפניו למעשה את היידע 
בהכנת קמעות ותפילות עבור חולים. לא אחת, כאשר 
היינו חולים, אמא ז"ל היתה מבקשת ממנו שיבוא כדי 
מלח,  עם  קטנה  שקית  מחזיק  היה  עבורנו,  שיתפלל 
מספר  בלחש  ומתפלל  החולה  לראש  אותה  מקרב 
לכרית  מתחת  המלח  את  שמים  מכן  לאחר  דקות. 

ואחרי זמן החולה היה מבריא.
חכם נסים היה מקובל מאוד גם על יהודי קהילות חלב  
וביירות שנהגו לבקש ממנו את עזרתו ועצתו, הם היו 
מזומנות  ולעיתים  בדמשק  במעונו  פניו  לחלות  באים 

היה נוהג לבקרם אצלם.
התמונה המפורסמת ביותר של חכם ניסים היא כאשר 
ליד הגרדום, שם הוא אמר  ליד אלי כהן הי"ד  עמד 
והווידוי  שמע  קריאת  הדין,  צידוק  תפילת  את  איתו 
שלפני המוות. (פורסמו מספר תמונות ממעמד קשה 
זה.) הרב סיפר שעל  אף שאלה היו רגעים קשים מאוד 
עבורו, הוא מרגיש שהוא חיזק את רוחו של אלי כהן 

ועזר לו למות כיהודי כפי שהיה מאחל הוא לעצמו. 

כב' הרב חכם ניסים הכֹהן ִא'נְִדיּבֹו בלווי שומרי ראש  

כב' הרב באחד מביקוריו ְּבָחלָּב משמאלו הקואאס 
עזרא שְָקלֹו, (במדיו המרשימים) מימינו סָלִים ּטֹוּטָח, 

מראשי הקהילה היהודית בדמשק
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מירושלים לדמשק ולירושלים
על יוסף יואל ריבלין ע"ה

מאת: ח"כ ראובן (רובי) ריבלין 

כורחו  בעל  גויס  הראשונה,  העולם  מלחמת  בשלהי 
לצבא התורכי והובא לדמשק יחד ם שאר אנוסי הגיוס 
במחלת  חלה  תורכי,  כחייל  בדמשק  שם  הכפייתי. 
ע"י מפקדיו ברחובות דמשק  וננטש  הטיפוס הקשה, 

עד שנאסף ונכלא על ידי השלטונות.

הדמשקאית,  היהודית  הקהילה  ועד  נזעק  לעזרתו 
על  ועמד  מחוליו  שקם  עד  בו  וטיפל  שחררו  אשר 
רגליו. משפחת יהודה שהייתה קשורה בקשרי נישואין 
והוא החל  ילין, אימצה אותו אל חיקה  גם למשפחת 
היהודית  הקהילה  של  התוססים  בחייה  להתערות 

בדמשק, ובחלוף הזמן, אף שימש בה כחבר הועד.

ידיעת  את  לשכלל  אבי  הוזמן  ודעת,  הוראה  כאיש 
השפה העברית בקרב בנות הקהילה ולעשותה שגורה 
בבית  ולתנ"ך  לעברית  למורה  הוכתר  וכך  בפיהן, 
כישוריו  את  בדמשק.  לבנות  הראשון  היהודי  הספר 
ישראל,  בארץ  בהיותו  עוד  אבי  רכש  הדידקטיים 

כשלימד את מגורשי יפו ותל אביב.

למרות החיבור האישי והקשרים שנוצרו בין אבי לבין 
יהודי קהילת דמשק, ביקשה נפשו את ירושלים וגברו 
כל  הכולל  ראש  ריבלין,  ראובן  ר'  אביו  אל  געגועיו 

הכוללים "הועד הכללי כנסת ישראל". כי אמו של אבי, 
איטה רבקה  שהייתה אחותו של אברהם שפירא "זקן 
השומרים"  נפטרה בלידתו. ועל כן היה קשור לאביו 

.1922בקשר עמוק בל יינתק, ואפילו פנה לשוב  ב

אבי המנוח פרופ' יוסף יואל ריבלין נולד בירושלים, והיה לדור שישי בה. לו היה הדבר מסור בידו, 
היה אבי דר בירושלים יום ביומו ולא עוקר עצמו ממנה לעולם עד יום מותו. אלא, שלא בטובתו הגיע 

אבי לדמשק והוא בן 27 שנים ושהה ופעל בה חמש שנים.

ח"כ ראובן (רובי) ריבלין

אלי כהן, הי"ד, איש המודיעין הישראלי הנועז 
בסוריה בשנות הששים של המאה העשרים, 
פעל בסוריה בהצלחה רבה ויוצאת מן הכלל, 

בקשריו הרבים והמסועפים עם השלטונות 
הסוריים לרבות אנשי צבא ובטחון  במסווה 

של אזרח סורי מכובד ובעל השפעה רבה, 
וכינויו היה ּכַאֶמל ַאִמין ַתאּבֶת".

  1960  1965 בזמן שרותו בסוריה בין השנים
הצליח אלי כהן להעביר לישראל, מידע רב 

חיוני וחשוב על נושאים רבים  הדרושים 
לביטחונה של המדינה, בינהם: תכניות להטיית 
מקורות המים, סיוע לארגוני הטרור, הערכות 
הצבא הסורי ברמת הגולן ועוד רבים אחרים. 

בשנת 1965 נתפס, נדון למוות בתלייה בחוצות 
העיר, הוצא להורג בכיכר "ִאל ָמְרגֶ'ה". לפני 
הוצאתו להורג, היה לצידו רבה הראשי של 

דמשק הרב חכם נסים אנדיבו לתפילת צידוק 
הדין, לקריאת שמע ולוידוי שלפני המוות. אלי 

ביקש וגם אמר קדיש לעילוי נשמת אביו.
במעמד זה, בין הנוכחים הבודדים היה גם 
מונדר מוצלי, ראש לשכתו של נשיא סוריה 
ָאִמין ִאל ָחאֶפז. הוא מעיד כי"... בחדר היה 

גם רב יהודי סוריה, בשם ניסים. אלי כהן ישב 
לצידו והשניים קראו פסוקי תפילה. אלי כהן 
קרא יותר מהר מהרב, שציין בהתפעלות כי 
זה מוכיח עד כמה אלי כהן היה דבק בעמו 

ובתורתו".
וממש לפני ביצוע גזר הדין פנה לרב ניסים 

שעמד לצידו, מסר לו להעביר מכתב לאשתו. 
וביקש ממנו" אמור לאשתי ולבני משפחתי 

כי מילאתי את חובתי עד תום ונשארתי נאמן 
לעמי ולארצי עד הרגע האחרון".

יהי זכרו ברוך לנצח נצחים בין שאר גיבורי 
ישראל והאומה היהודית.

רגעיו האחרונים של אלי כהן הי"ד
עם הרב חכם ניסים ִאנְְדיּבֹו

ככר אִיל מְַרגֶ'ה, דמשק שנות העשרים של המאה הקודמת ירושלים העתיקה קטע ממכתב בכתב ידו של הרב

כב' הרב עם אלי כֹהן ברגעיו האחרונים
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העלייה והקליטה הראשונית

גרנו  שנים.  בן שמונה  ילד  הייתי   .1944 קיץ  דמשק, 
באחת החצרות בכניסה ל”ַחאֶרת ַאל יָהּוד” ב"גָ'אֶמע 
ַאל ַאְחָמר, בכל חצר גרו מספר משפחות, כאשר לכל 
משפחה היה, למעשה חדר גדול אחד ופינה במטבח 
משותף. באמצע החצר הייתה באר מים (עם משאבת 

יד)  והיו שרותים משותפים לכולם. 
וכל כמה חודשים  ְּבָא'עִי עבד ב"ָפלְָסִטין"  יוסף  אבי, 

היה בא לבקר לשהות קצרה עם המשפחה. 
אח אחד ושתי אחיותיי  ככל הילדים דאז  עלו לארץ 
ואחי הבכור  בן הזקונים, אמי  אני   בנפרד, כך שרק 

נשארנו בדמשק.
... יום אחד, בשעת ערב מוקדמת, עת שחקתי עם חבר 
בחורים  שני  פתאום  ַאְחָמר",  ַאל  שּב"גָ'אֶמע  ברחבה 
"ַסלִים  אני  אם  אותי  ושאלו  הצידה  לי  קראו  צעירים 
של  (הבן  ְּבָא'עִי"  זִָהייֶה  ִאיְּבן  בדמשק)  לי  קראו  (כך 
מאוד,  מהם  ופחדתי  נבהלתי  אבל  כן,  אמרתי  זהבה) 
מיד  אבל  ממני.  רוצים  הם  ומה  הם  מי  ידעתי  לא  כי 
הם הרגיעו אותי ואמרו לי שהם לוקחים אותי איתם ל"

ָפלְָסִטין  עוד הערב. בשמעי את רצונם ואת כוונתם, 
ובהתרגשותי כי רבה, לא ידעתי את נפשי אם לשמוח 
או לבכות. כי רציתי מאוד לעלות לארץישראל בכלל  
ועל מנת לשוב ולפגוש את אחי ואחיותיי במיוחד. אבל 
מצד שני לא רציתי לעזוב את אמי ואת אחי. ובכל זאת 
אמרתי להם בסדר, רק  שאני הולך להגיד לאמי שאני 
נוסע ארצה ולהיפרד מהם, להצטייד במעט מזון וקצת 
ומכנסים  סנדלים  עם  רק  הייתי  זמן  באותו  כי  בגדים, 
הביתה  ללכת  לי  ולא אפשרו  בעדי  עצרו  קצרים. הם 
ועמדו על כך שאצטרף אליהם מיידית. כנראה שפחדו 
שמה אני  אספר למישהו וזה יסכן את הפעולה של אותו 

ערב. "אתה בא איתנו ככה כמו שאתה, עכשיו ! ..."
כל  ואת  ילדים  עוד כמה  בדרך אספו  איתם,  הלכתי 
שם  לעיר.  מחוץ  אל  אותנו  לקחו  שאספו,  הקבוצה 
עם החשכה עלינו על משאית עטופה בברזנט ופחים 
מסביב  וכל הילדים יושבים באמצע. כל הזמן הקפידו 
אותנו.  יגלו  שלא  כדי  להרעיש  שלא  אותנו  להזהיר 
וכך נסענו כמה שעות עד שבנקודה מסוימת הורידו 
הזמן  וכל  ברגל...  ללכת  והתחלנו  אותנו מהמשאית  
ושלא  נדבר  שלא  אותנו  ומזהירים  אותנו  מזרזים  הם 
נרעיש. היה קשה מאוד ללכת ולטפס בהרים, בדרך 
לא דרך ובתנאים שלא היינו מורגלים אליהם. ובנוסף 
לכל עוד לי נקרעו הסנדלים. כך שרוב הדרך נאלצתי 
ללכת יחף. עד כי לפעמים היו צריכים לעזור לי. עם 
עלות השחר עברנו את הגבול והגענו לאחד הקיבוצים 
בגליל העליון. כך הם אמרו לנו שהמקום שאליו הגענו 
ואני קבלתי  ונחנו,  ...שם אכלנו  לזה קיבוץ.   קוראים 

סנדלים.

"החברה הסורית" בקיבוץ יגור

משם עברנו לאזור חיפה, ולאחר תלאות ונדודים רבים 
הזמן   כל  נהיה  שכאן  לנו  ואמרו  יגור,  לקיבוץ  הגענו 
הכרתי  כאן  הסורית"  "החברה  קראו  שלנו  ולקבוצה 
יחדיו  הולכים  אנו  שמאז  כוש,  רפאל  ורעי  חברי  את 
צ.ה.ל  ב  שרות  הכשרה,  הנוער,  חברת  דרך:  באותה 
לשישים   קרוב  יחד   היינו  הזמן  כל  בקיבוץ.  וחברות 

וחמש שנים. אפילו הילדים שלי ושלו חברים. 
בשהותנו בקיבוץ היה לנו טוב, היו לנו תנאים טובים 
אותם  היינו משיגים  ולא  להם  רגילים  היינו  לא  שאנו 

ילדי "החברה הסורית" שנקלטו 
בקיבוץ יגור בשנות הארבעים של 

המאה העשרים
מאת: שלמה בוקעי

יוסף יואל ריבלין בדמשק בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת (באדיבותו של ח"כ ראובן (רובי) ריבלין)

חמש שנים שהה אבי בדמשק, במהלך אותן השנים 
ואת  סיגל לעצמו האשכנזי ריבלין את מנהגי המקום 
אורחות החיים הספרדיים. כה מזוהה היה עם הקהילה 
ותרבותה בדמשק, עד כדי שנחשב לס"ט בעיני רבים 

מתושבי ירושלים שאינם מבני עדת אשכנז.

בדמשק  לבנות  הספר  בית  וכמנהל  לעברית  כמורה 
וכמי שהיה מעורה עד מאוד בחיי הקהילה, שיפר אבי 
את ידיעותיו בשפה הערבית, ועם חזרתו לארץ העמיק 
חקר בלימודי הערבית, כמו גם משמש כמורה בבי"ס 
לבנות "למל" ושותף פעיל בהקמת המדרשה למורות 

ע"ש דוד ילין בירושלים.

ללימודים  ירושלים  קהילת  ע"י  אבי  נשלח  לימים 
"אלף  סיפורי  ואת  בפרנקפורט, תרגם את ה"קוראן" 
ב"פרס  זכה  ואף  לעברית,  מערבית  ולילה"  לילה 
טשרניחובסקי", על תרגום השירה הכורדית הידועה כ"
שירת יהודי התרגום". לזכות עבודתו המחקרית עמדו 
לו ידיעותיו בכורדית ובערבית אשר רכש מזמן שהותו 
בדמשק. אותן חמש שנים  בהן לימד אבי, האשכנזי 
ריבלין, את בנות הספרדים בדמשק, נשם את אוירה 
של העיר וספג מצבעיה ומתרבותה  השפיעו רבות על 
תפיסת עולמו ותרמו תרומה מכרעת למבטו הרחב על 

עדות ישראל, על מחקרן ועל דברי ימיהן.

סיפורים קטנים מעשים גדולים
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חשיבותו של "ספר הנימולים" בדמשק

ועוד סיפור אשר קשור ביהדות דמשקשעיקרו 
עניין קביעת יום ההולדת: כידוע אין רושמים 
את ימי ההולדת של הילודים ועל פי רוב לא 

היו תעודות לידה. והסיפור שלי בעניין זה 
כך היה: בתחילת 1948 אמי ואחי שנשארו 

בדמשק ניסו גם הם לעלות ארצה דרך לבנון 
ואז הם נתפסו והושמו במעצר לכמה חודשים 
בבירות, עד שבסוף 1948 שוחררו ועלו ארצה 
כאשר כל משפחתנו הייתה כבר בארץ ואימי 

נדרשה לרישום בני המשפחה, רשמה אותי 
כיליד 1938 במקום 1936 ואני לא ידעתי על

כך דבר. ב1949 עזבתי את יגור על מנת 
לחגוג את הבר מיצווה שלי ולחיות עם 

המשפחה. ב1952 יצאתי להכשרה בקיבוץ 
בית השיטה ובסוף 1953 כאשר הייתי צריך 

להתגייס לצ.ה.ל, סרבו לגייס אותי מטעמי
גיל  ורק אז נודע לי על שינוי הגיל שלי. 

לאחר מאמץ גדול גויסתי עם הגרעין שלי 
וב1954 הגענו לקיבוץ כיסופים כמחלקת נח"ל 
ולאחר כך הצטרפנו כהשלמה לקיבוץ כיסופים, 
שם הקמתי משפחה ונולדו לי שלוש בנות. ואז 

חשבתי לתקן את רישום הגיל שלי האמיתי  
בתעודת הזיהוי. נאמר לי כי זו פרוצדורה 

וסיפור ארוך וכי צריך להצהיר ולהעיד עדים 
בבית משפט ותלאות רבות. אך היות והייתי 

עדיין חבר קיבוץ ויתרתי (ושם לא נצרכתי ליום 
הולדת מדויק). אבל ב1966 כשעזבתי את 

קיבוץ כיסופים ועברתי לבית הספר החקלאי 
מקווה ישראל. ושם נולד לנו בן הזקונים שלנו. 

החלטנו לטפל בתיקון הגיל שלי. בהתלבטנו 
מניין יבוא עזרנו  חבר אחד של אחי ששמע 
מאיתנו את הבעיה שלי שאל את אחי לתומו 

מי עשה לי את הברית. ואחי אמר "איזה שאלה 
כמובן שחכם עזור מסלתון ע"ה מל אותו ככל 

הילודים הזכרים בדמשק". וכאן הייתה לנו 
ההפתעה הגדולה עם הרעיון שנודע לנו כי 

למשפחת החכם עזור יש "את ספר הנימולים" 
שערך כבוד הרב המנוח ובו כתובים שמות 
ומועדים של כל המי ומי שחכם עזור עשה 
להם ברית כבוד הרב. בידעו את החשיבות 

הרבה של הספר שמר עליו מכל משמר והביאו 
עימו לארץ. לפני פטירתו הוא מסר אותו 

לבנו מיד יצרנו קשר עם הבן. הוא קבל אותנו 
יפה מאוד, שלף את הספר והתחיל לחפש בו 

את השם שלי בערך באותה התקופה שנולדתי. 
ואז הוא מצא את שמי ָסלִים ְּבָא'עי ִאיְּבן זִָהייֶה 

ויוסף. וכמובן את יום הברית (מינוס שמונה 
ימים והרי לנו יום הולדתי המדויק) נתן לנו 

צילום של הדף ועם אסמכתא שלו נגשנו לבית 
המשפט וגילי תוקן שם ללא כל קושי מידית.
כאמור, זה היה לפני יותר משלושים וחמש 

שנה. אני מאוד מקווה כי הספר הזה עוד קיים. 
חשוב מאוד!!! 

להביא לידיעת הציבור על קיומו ולהעמידו 
לרשות הציבור לתועלת אלה הזקוקים לוואני 
יודע שישנם רבים כמוני, ובכלל לשמור אותו 
לדורי דורות כי זה נכס יקר בהיסטוריה של 

יהדות דמשק.
כיום אני גימלאי וגר בָאזֹור (ליד חולון) מקום 

שאני חי בו קרוב לארבעים שנה.

המפגשים עם משה שרתוק – משה שרת

בשם  גדול  מוזיקאי  חבר  ביגור  היה  ימים,  באותם 
יהודה שרתוק והיה לו אח, הוא משה שרתוק, שהיה 
ממנהיגי הסוכנות היהודית ופעיל מאוד בעלייה לארץ 
יהודה  האח  את  לבקר  בא  שהיה  פעם  כל  ישראל. 
בשבת, היה מכנס אותנו, יושב איתנו משוחח ושומע 
את הבעיות שכל אחד מאיתנו היה מעלה ובעיקר את 
מעודד  מקשיב,  בדמשק,  שם  למשפחה  הגעגועים 
ונותן לנו הרגשה טובה. הפגישות / השיחות עם משה 
שרתוק היו חוויה ועידוד בלתי נשכחים לכל אחד ואחד 
הקמת  עם  לימים,  הסורית".  "החברה  ילדי  מאיתנו 
המדינה והכרזת העצמאות, הפך משה שרתוק למשה 
שרת, שר החוץ הראשון של המדינה, ואחר כך ראש 

הממשלה השני ש ל נ ו.

בעיר. טיפלו בנו טוב. אבל הגעגועים למשפחה הציקו 
לנו מאוד והיו הרבה עצבות ובכי . על אף שהתאקלמנו 
לדבר  ידענו  שכבר  ולמרות  יחסית,  מהר  ונטמענו 
זה  בערבית.  רק  הזמן  כל  לדבר  המשכנו  עברית, 
הרגיז מאוד לא מעט מהמטפלים הישירים שלנו ואת 
חברי הקיבוץ.הם היו מפחידים אותנו  ש"אם החיילים 
אז  בערבית,  מדברים  אותכם  וישמעו  יבואו  האנגלים 
ואנו  עזר  לא  זה  אבל  הסוהר".  לבית  אותכם  ייקחו 

המשכנו לדבר ערבית.

ככל  ותפקודינו  השחורה"  "השבת 
הילדים בני המשק

לדבר  ולא  להפסיק  לנו  גרמה  אשר  אחת  לשבת  עד 
יותר בערבית. זאת הייתה השבת המפורסמת, שכונתה            
"השבת השחורה". זה היה ב 1946 שבת אשר בה החיילים 
הבריטים פרצו לכמה קיבוצים על מנת לגלות ולקחת את 

הנשק של ההגנה. וביניהם היה גם קיבוצנו  יגור. 
הילדים  כל  עם  יחד    אותנו  העירו  שבת  אותה 
אותנו  חלקו  בוקר.  לפנות  מאוד  מוקדם    והחברים 
והציבו אותנו ליד השערים של הקיבוץ, אשר היו כבר 
חסומים עם כל הכלים החקלאיים וקשורים בשרשרת 
ברזל. חברי הקיבוץ עמדו אחד ליד השני שלובי ידיים 
 ממש "שרשרת חיה". כל זה לא עזר כי הטנקים של 
הבריטים פרצו את השערים וגררו הצידה את הכלים 
להפריד  מנסים,  פנימה,  פרצו  והחיילים  החקלאיים 

את ה"שרשרת החיה" של החברים. לנו הילדים היה 
תפקיד מיוחד: לכל אחד מאיתנו היה דלי מלא חול, 
וכל פעם שהחיליים פרצו את  החומה של החברים 
זה    בעיניים  חול  להם  וזרקנו  לפעולה  נכנסנו  אנחנו 
להתאחד.  ולשוב  לחזור  שפוזרו   לחברים  אפשר 
לרוץ  הגברים  לכל  הוראה  ניתנה  עזר  לא  זה  ומשגם 
לחדר האוכל ולעוד מקומות מסתור אשר היו מוכנים 

מראש כדי להסתתר בהם.
הגברים  על  להתגבר  מנת  על  הבריטים  החיילים  אז 
שלנו כדי לקחת אותם למעצר זרקו עליהם גז מדמיע. 
עליה התאמנו  לפעולה  נכנסנו  הילדים  אנו  שוב  וכאן 
אותם  וסמרטוטים  מים  דליי  לנו  היו  מועד:  מבעוד 
הרטבנו וזרקנו לחברים שיגנו על עצמם. יש לציין כי 
החיילים הבריטים לא הפריעו לנו לבצע את תפקידינו 

כי הם בילדים לא פוגעים.
וכל  נכנעו  ימים  עיקש שנמשך כשבוע  לאחר מאבק 
נשים  זקנים,  נשארו  בקיבוץ  למעצר.  נלקחו  הגברים 
והילדים. כי הם ידעו מראש שיש ביגור סליק גדול של 
נשק. חפרו את כל הגינות ועקרו את כל הבלטות עד 

שמצאו  את הנשק.
הקיבוץ,  ילדי  ככל  הסורית"  "החברה  ילדי  כל  אנו, 
תרמנו את חלקנו בהגנה על המקום, ועזרנו באחזקת 
המשק עד שחרורם של החברים. פעילות אינטנסיבית 
זאת גרמה לנו להרגיש את עצמנו כישראלים לכל דבר 
ועניין ותרמה להשתלבותנו בחברת הילדים של הקיבוץ 

מבלי שויתרנו על השם "החברה הסורית".

שלמה בוקעיילדי "החברה הסורית" שנקלטו בקיבוץ יגור בשנות הארבעים של המאה העשרים (באדיבות שלמה בוקעי)

כלנית
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ַסְבָּתא לִָטיָפה יְָׁשָבה
מּול ּגִיגִית ְּכִביָסה

ׁשּולֵי ִׂשְמלָה ְרָחָבה
ֵּבין ַרגְלֶיָה ַהְּפסּוקֹות, 

ְמַׁשְפֶׁשֶפת ֲחלֹומֹות
ֵמעַל ְּכִביַסת "ַהֶּׁשלֶג" ֶׁשּלָּה

ֶׁשֵהִריָחה "יְַסִמין" ְּבָכל ָהֹרַבע.
ּבּועֹות ֶקצֶף ִמְתַּבְּקעֹות 

עַל ַּפְרצּוָפּה,
ְמנְַּפצֹות לְתֹו� ַמיִם ְמעָֻּפִׁשים

 ָּבבּוַאת ַהּגְִביָרה
ֶׁשּנֹוְתָרה ְּבַדֶּמֶׂשק.

  סֹוֶחֶטת ּגַעְּגּועִים
עַד ַהִּטָּפה ָהַאֲחרֹונָה

ִמּצִַּפתַּתְחָרה ֶׁשָרְקָמה לָּה ִאָּמּה,
ַאַחר ָּכ� ּתֹולָה 

עַל ֶחֶבל ַּדק
ּוְמַׁשּלַַחת ָּברּוַח

לַַחׁש ָּכמּוס.
 

ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר
ּבֹוֶחֶׁשת ּבֹוֶחֶׁשת ִּבְקֵדַרתְּבָׂשִרים 

  ַמעֲלָה ָּבאֹוב
ָחָמאם לֹוֵהט  נִָׁשים
 ָׂשכֹות ּגּוָפּה ְּבֶׁשֶמן

רֹוְקדֹות עַל ַּדם 
ְּכלּולֹוֶתיָה.

צַּמֹוֶתיָה ְּכלּואֹות עַל ּגַָּבה
ִמְתַּפְּתלֹות ִּכנְָחִׁשים

עַל ֵּתַבת ַּפנְּדֹוָרה
לִנְעִיַמת קֹולָּה ָהָאבּוד

ֶׁשל אּום ּכּולְתּום.

...בכל פעם כשהייתי מכניסה את הכביסה למייבש, ובמיוחד כביסה לבנה שלעיתים רבות מדי הייתה נצבעת 
וורוד היו  עולים באוזני הדהודי המונולוג החינוכי של סבתי לִָטיֶפה, שעה שהייתה מטיפה לי בילדותי ופוכרת ידיה 

בייאוש, כשהייתה מביטה בי עוזרת לאימי בתליית הכביסה.
  

ְּבנְִתי, תשמעי! אבל תשמעי טוב!" הייתה מסננת בין שיניה סבתי: "אישה טובה אפשר לדעת עליה מיד!  "יָא 
הסימן הראשון, זה הכביסה! לפי איך שהיא תולה אותה ולפי איך שהיא מפרידה ושמה כל צבע לחוד: חולצות 
לחוד ומכנסיים לחוד, גרביים ותחתונים לחוד ותולה אותם כמו חיילים! לפי זה רואים אם זו אישה טובה וחרוצה 
או לא.. אפילו לא היו נכנסים לבית שלה, יודעים היו במאה אחוז שהוא מבריק כמו ראי ומריח כמו יסמין. הכל 
יודעים לפי הכביסה! הכביסה, זה כמו ספר פתוח על האישה! אבל הסימן הכי חשוב זה הכביסה הלבנה! אם 
הכביסה לבנה כמו שלג ומעומלנת, יודעים שהאישה חרוצה ולא מערבבת בגדים לבנים עם צבעים אחרים, זה 

הסימן הכי חשוב!"
"את  יודעת", הוסיפה בקריצה "אצלנו  בדמשק, אם בחור רוצה אישה, הוא שואל, ככה בשקט, אם היא נקייה 
ומסודרת, אם אומרים לו: "ַכִסילְָהה ִמְתל ִאלָתלְג" (הכביסה שלה כמו  שלג)! "גם אם אפילו היא לא כלכך יפה 
ואפילו הוא לא כל כך מכיר אותה, הוא תיכף רוצה אותה..." למה?, "יא בנתי הרי אמרתי לך, בגלל הכביסה! 

זה הסימן הכי חשוב!"
"פעם" הוסיפה, "לא הייתה מכונתכביסה, כמו היום, פעם היינו קמות בארבע בבוקר, מרתיחות את הכביסה 
בתוך "ָּבְרִמיל ַכאִסיל" (דוד) עַל ָּבאּבֹור (פרימוס), אחרכך שמות את הכביסה ב "ָטָּבְא" ְאל ַכאִסיל" (פיילה 
 גיגית), מבשמות ְּבעְְטר יְַסִמין ּוָמא" ּוָאְרְד יושבות על כסא נמוך עם שמלה רחבת שוליים שלא תפריע לרגליים, 
והיינו מכבסות  ככה! ככה! בידיים!  משפשפות ומשפשפות חזק עד שכל הלכלוך יוצא, עד שכל העור היה 
הולך לנו. והיום?! כולן מפונקות! היום זה  משהו אחר לגמרי... דעי לך נם כי כביסה לבנה הייתה אף זוכה לטיפול 

מיוחד: חלק זכו לַתזְִריא" (צבע תכלת בהיר) וחלק זכו לעימלון  עם נָאָשא (עמילן)..."
 

הו סבתא, סבתא לִָטיֶפה היקרה שלי, הרהרתי לא פעם, אם היית רואה את "וורוד" כביסתי הלבנה, היית מתה 
עוד פעם.

סיפורים ומעשיות מבית אבא

אישה טובה, בדמשק, הייתה ניכרת 
בלובן וניחוח כביסתה

מאת: חמדה אביב (קלש)

קטע מתוך ספור "הכביסה של השכנה"

מאת: חמדה אביב (קלש)

ֶסת זִיכְרֹונֹות ְמַכֶבּ

צְִמיֵדי זָָהב ִמצְַטלְצְלִים
 ְּבָאזְנֶיָה

לְַהזְִּכיר לָּה
ַאּגַן יְֵרַכיִם ֶׁשּנִעְנְעָה

  לְֶקצֶב ָהעּוד וְַהַּדְרּבּוָקה
ְּבַחְפלָה ֲאפּוַפת עַָׁשןנְַרּגִילָה

וְעָָרק זְַחלָאוִי.

אח  ִהיא זֹוֶכֶרת
ָאח, יָא ַראּב, יָא ַראּב   

ִהיא  ז ֹו ֶכ ֶר ת...

יֹום �ל כַאסִיל

פְל, יְָסִמין אּו זָמְבָאְ'
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שישה ימים ושבע שעות בסוריה
חלק א'
מאת: רון בן ישי

הייתי שָאם

מאיסטנבול  בטיסה  עָאֶטף.  ושמו  חדש"  "חבר 
השלושים  בשנות  צעיר  גבר  לידי  ישב  לגזיאנטפ 
המאוחרות שלו שהציג עצמו כאיש עסקים סורי. הוא 
סיפר לי שהוא בעסקי הבגדים וכי הוא נע בין טורקיה 
לסוריה. כששמע שאני רוצה לבקר בסוריה הוא ממש 
(ַחלַּב).  התלהב. "תבוא איתי" אמר, "אני נוסע לַאלֶּפֹו 
העיר  זו  לשם.  נגיע  הלילה  ועוד  טקסי מהשדה  ניקח 
ואני אדאג לך שם. לא  שלי אני מכיר שם את כולם 
הוא  ויזה...".  לי  אין  "אבל  סוריה".  בכל    שם  רק 
מכיר  אני  תדאג  "אל  יד מבטל.  בהינף  דברי  את  קטע 
הייתה פחות מבסיסית  כולם" אמר. האנגלית שלו  את 
כפי  בצדק  חשודה.  לי  נראתה  קצת  שלו  וההתלהבות 
שבסוריה  בשרי  על  כשלמדתי  יותר.  מאוחר  שנוכחתי 
כמעט לכל מי שמציע לך משהו יש שתי אג'נדות. האחת 
ייצוגית והשנייה  החשובה יותר  נסתרת. (צריך להודות 
 בעניין זה השתלבתי לא רע בנוף האנושי הסורי). אבל 
יודע שלאנשי  אני  ומניסיוני  והגון  אמין  לי  נראה  עַאֶטף, 
הָּבזָאר במזרח התיכון יש דרכים בדוקות משלהם לגרום 
הזה  המסע  לעצמי,  חשבתי  מזה,  חוץ  לקרות.  לדברים 
לסוריה בין כה וכה איננו עסקה שחברת ביטוח סולידית 
לא  סיכון  אחוזי  כמה  עוד  עליה.  לחתום  הייתה שמחה 
מה  יקיים  לא  עַאֶטף  אם  היותר,  לכל  יורידו.  ולא  יעלו 

שהבטיח, אחזור מהגבול הסורי כלעומת שבאתי.

כיצד השגתי ויזה ונכנסתי לסוריה

איש משטרת הגבולות הסורית לקח את דרכוני (הלא
ישראלי) ודפדף בו כמה פעמים. "איפה הוויזה" שאל. 
לסוריה  שוויזה  לי  "חבר אמר  וויזה" אמרתי,  לי  "אין 
כל  לא  אבל  הייתה האמת,  זו  בגבול".  לקבל  אפשר 
האמת. לא היה טעם לספר לשוטר הסורי המנומנם, 
ויזה  לי  לתת  סרבו  באיסטנבול  הסורית  שבקונסוליה 
לי, ששמי  ושוב. הפקידה, שם רמזה  ודחו אותי בלך 
ידיד,  בעצת  הקונסול.  של  חשדו  את  עורר  "היהודי" 
באחד  מזלי  את  לנסות  החלטתי  טורקי,  עיתונאי 
ממעברי הגבול הקטנים בין טורקיה לסוריה. אולי שם 
לא יעורר שמי חשד. עשיתי כדבריו. ממילא התכוונתי 
נסיבות  את  לשחזר  בניסיון  טורקיה  לדרום  להגיע 
מטוסי  של  קוליים  על  "בומים"  עתירת  גיחה  אותה 
קרב ישראליים בעומק המדבר המזרחי הסורי. בנתיב 
המילוט, אחרי שחשפו עצמם למכ"מי ההגנה האווירית 
הסורית באזור ִדיר ַא זֹור, והשליכו את מיכלי הדלק 
הנתיקים הריקים שלהם לא הרחק מהעיר הטורקית 

הדרומית גזיאנטפ.

רון בןישי ליד החוה החקלאֹית בִדיר אְ'זֹור

עכשיו, בשעת לילה מאוחרת, לאור ניאון דלוח המאיר 
יותר,  טובים  ימים  ראו  שקירותיו  הקטן  האולם  את 
מושך השוטר הסורי בכתפיו ומסביר לעאטף בערבית 
וויזה סתם כך. הוא צריך לקבל  לי  יכול לתת  שאינו 
במיניסטריון  התורן  הבכיר  מהפקיד  הישר  אישור 
וכשהוא רואה  הפנים הסורי בדמשק. עאטף מתרגם 
יד מזרחית  את הבעת פני הוא מבקש ממני בתנועת 
להתאזר בסבלנות. הוא מחליף כמה מילים עם השוטר 
חוזר  הוא  שעה  כחצי  אחרי  החדרים.  באחד  ונעלם 
בחברת הקצין הממונה. "הוא רוצה לשאול אותך כמה 
שאלות" אומר עאטף מחייך וקורץ לי. החקירה בחדרו 
של הנָּקיּב (סרן), בתרגומו הלאממשנאמןלמקור של 
עאטף, נמשכה כשעה. היא הסתיימה בקלימקס חיובי 
אחרי שלבקשתו של הנקיב הצגתי את הכסף המזומן 
לו  סופית שיש  אז השתכנע הקצין הסורי  שברשותי. 
עניין עם "טוריסט ָאגְ'נָּבי" (תייר זר) נכבד ובעל כוונות 
טובות. שילמתי 33 דולר אגרה ובדרכוני הוטבעה וויזה 

לשהות של 15 ימים ברפובליקה הסורית.
חשוכות,  בדרכים  נסיעה  שעה  אחרי  לחצות,  סמוך   
כאילו  כורדים,  יושביהם  שרוב  דלים  לכפרים  בינות 

נחתנו בעולם אחר.

העיר "ָחָלב" כהפתעה נעימה

העיר "חָלָב" קבלה אותי בסבר פנים מזרחי במיטבו.
בלילות הרמדאן הפסיד את  חלב  ראה את  מי שלא 
המזרח במיטבו. כישראלי, שהתרגל לחשוב על סוריה 
עם  הזה  הראשון  המפגש  וזועפים,  קשים  במונחים 
סורים שמחים היה לי הפתעה נעימה. בחצות הלילה 
היו הרחובות מוארים בשלל צבעי נורות קישוט ושלטי 
פרסום ענקיים. צפירות המכוניות בפקקים התערבבו 
המערב  להיטי  ובמיטב  מסתלסלת  מזרחית  במוזיקה 
נשים  צעירים,  וחבורות  משפחות  מהחנויות.  שבקעו 
לחוד וגברים לחוד טיילו והסתחבקו בלי להרים קול. 

(נרגילה).  ועישנו "ָאְרגילֶה"  אחרים ישבו בבתי הקפה 
" (כיסוי ראש מוסלמי) או  גם נשים צעירות ב"ִחיגַ'אִבּ
מפטפטות  בחבורות  ישבו  מערביות  בטן  בחולצות 
ונושפות ענני עשן סמיכים. ריח הגחלים והטבק, כבד 
ומתקתק, רבץ כמו אד על הרחוב. התפלאתי לראות 
שאף שוטר במדים  לא נראה בין החוגגים כדי לפקח 
על הסדר. רק מאוחר יותר, במהלך הביקור, התברר 
לי שרשויות אכיפת החוק בסוריה מעדיפות כעיקרון, 
ומתוך מסורת ארוכת שנים, שאנשיהן ייראו ולא יראו. 
ַה"מּוָח'ָבַּראת"  מנגנוני  מפני  שהפחד  להודות  צריך 
הרבים או השוטרים הסמויים, מוכיח את עצמו בסוריה 
כאמצעי אפקטיבי לא רק לשמירה על יציבות המשטר 
אולי  ציבוריים.  במקומות  הסדר  לשמירת  גם  אלא 
אפילו יותר מהנוכחות הגלויה של שוטרים המקובלת 
במערב ובמרבית המדינות המוסלמיות האחרות. איך 
חיים עם זה האזרחים ומה הם מרגישים  זה כבר עניין 
אחר  הם, מכל מקום, לא ששים לדבר על הנושא 

הזה. בעיקר לא עם זר.
ואפילו  שקט  השתרר  לערך  בוקר  לפנות  בשלוש 
סופסוף  הצלחתי  העיר,  שבמרכז  במלון  בחדרי  אני, 

להתגבר על ההתרגשות ולהירדם.
בה  חיים  בסוריה.  בגודלה  השנייה  העיר  היא  חלב 
כמיליון וחצי תושבים ועיקר פרנסתה על בתי חרושת 
הסורית  הכותנה  הלבשה.  במוצרי  וסחר  לטכסטיל 
מועדף  מוצר  והיא  הארוכים  ובסיביה  בטיבה  ידועה 
באירופה. בעיקר על הגרמנים. הענף השני בחשיבותו 
הוא תיירות. אלפו, הלא היא חלב, טוענת לכתר "בירת 
התרבות המוסלמית". לא רק בשל המצודה המוסלמית 
המרשימה המתנשאת במרכזה והמסגדים המעוטרים, 
לא בעיקר בשל הסופרים והמשוררים הערבים שגדלו 
ויצרו בה באלף ומשהו השנים האחרונות. רוב הבתים 
במרכז העיר בנויים מאבן ומזכירים את ירושלים ורבת 
עמון. אבל אותי עניינה מטבע הדברים הזוית היהודית. 
באלפו חיו עשרות אלפי יהודים למן הזמן העתיק ועד 

רון בןישי משוטט בסּוא' ִאל ַחִמיִדיֶה בדמשק

רון בןישי על גשר מעל הנהר פרת

* כל התמונות במאמר זה (למעט האיור בעמ' 46) נתרמו 
ובאדיבותו של מר' רון בןישי 



¥∑ ¥∂

ידועה      היא  היהודית  במסורת  שנה.  כשלושים  לפני 
כ"ארם צובא". ספר התורה "כתר ארם צובא" שנכתב 
בה, היה בבעלות, וניצל מכליה, על ידי משפחת ספרא 
היהודית  התרבות  מנכסי  אחד  הוא  מחלב,  שמוצאה 
שהגעתי  לפני  עוד  ידעתי,  הזמנים.  שבכל  החשובים 
לשם  שהקהילה היהודית בחלב כבר אינה קיימת. 
רוב יהודי העיר, אם לא כולם, היגרו ממנה לארה"ב, 
לדרום אמריקה ולישראל, בעקבות הפרעות ורדיפות 

* הרובע היהודי בדמשק 

אחרי  בעיר  שהיו  המשטר 
הקמת מדינת ישראל. בכל 
הייתי  לנסות.  רציתי  זאת 
סקרן לדעת אם נותרו בחלב 
לרכוש  קרה  ומה  יהודים 
של הקהילה העשירה ברוח 
זו  בה.  שחייתה  ובחומר 
הייתה משימה לא פשוטה. 
ובמדריכי  בפרוספקטים 
משרד  שמפרסם  התיירים 

שהייתה  אזכור  של  שמץ  אפילו  אין  הסורי  התיירות 
קהילה יהודית בחלב. היא פשוט נמחקה מההיסטוריה 
הייתה  שרציתי  מה  לברר  היחידה  הדרך  הסורית. 
להראות  רציתי  שלא  מאחר  התושבים.  את  לשאול 
התעניינות מוגזמת כדי שלא לעורר שאלות לגבי זהותי 
החלטתי לעשות זאת כבדרך אגב. כתייר מן השורה, 
יצאתי עם מדריך לסייר באתרים המוסלמיים ובבזאר 
של העיר. למרות מזג האוויר הנעים, תקופת הרמאדאן 
בסוריה היא עונה מתה בתיירות לסוריה. המוסלמים 
לא באים בגלל החג והמערביים נמצאים בעבודה ובבתי 

הספר אחרי חופשת הקיץ הארוכה, אוגרים כוח וכסף 
לחופשת חג המולד. מלבדי היו רק שנים או שלושה 
זוגות תיירים אירופיים במלון. עובדה שקצת הלחיצה 
בשוק  מזכרות  מוכר  כל  בשטח.  בלטתי  כי  אותי 
מנין  תחילה  שואל  כשהוא  לקנות  אותי  לפתות  ניסה 
אני. אבל במהלך השוטטות בבזאר הריחני השתחרר 
הכיווץ. בעיקר שמחתי להכיר סופסוף את הפיסטוק 
חלבי האמיתי, פרי שזה עתה נקטף מהעץ בעל ציפה 
אדומה רכה הנקלפת בלחיצה, בתוכה התרמיל הקשה 
להפליא  וטעים  רך  אדום  עצמו,  הפיסטוק  שבתוכו 

שאינו דומה במאום למה שנמכר אצלנו. 
תוך כדי סיור בעיר שאלתי את המדריך על העדות השונות 
וגם על יהודים. המדריך, צעיר נוצרי אורתודוקסי, סיפר 
לי שבעיר חיים יותר  ממאה אלף נוצרים מכל הזרמים 
והכתות וכן "עָלַאּוִאים", "ּכורדים" ו"יָזִיִדים". "כולם חיים 
בשלום ובהרמוניה עם המוסלמים", הוסיף. על יהודים הוא 
לא ידע דבר. בשובי למלון שאלתי את הבוס שלו, נוצרי 
כמוהו, כבן שישים. הוא דווקא זכר את היהודים שחיו 
בחלב ושלח אותי עם נהגו לשכונת "גָ'ִמילִיֶה". "שם גרו 
לאמריקה",  שהיגרו  עד  היהודים 
סיפר, "היום זו שכונה מוסלמית. 
המוסלמים תפשו את הבתים של 
ובנו  אותם  שהרסו  או  היהודים 
אמר  במקומם"  חדשים  בניינים 
"אל  להוסיף:  ומיהר  במרירות 
תנסה לצלם בגָ'ִמילִיֶה. השלטונות 
רגישים לעניין היהודי ואם יתפשו 
לא  חקירה  לעבור  תצטרך  אותך 

נעימה במשטרה".

היהודית  בשכונה  הביקור 
(שהייתה) בחלב.

אחרת.  קצת  נראה  זה  בשטח 
בשכונה  שהסתובבתי  אחרי 
ארבע  בני  דירות  בתי  שרובה 
בסגנון  בנויים  קומות,  וחמש 
צרפתי של תחילת המאה הקודמת, אזרתי עוז ושאלתי 
אל  "ַחאֶרת  היכן  ברחוב  ושבים  העוברים  אחד  את 
יַאהּוד" (השכונה היהודית) הוא הצביע לכיוון גוש גדול 
של מבנים ישנים, חלקם מעץ, והמשיך בדרכו. בלב 
הגוש הזה מצאתי להפתעתי בית הכנסת ישן שחזיתו 
מתפוררת אבל בתוכו התנהלו עבודות שיפוץ. מתברר 
שהמשטר הסורי משמר את האתר למרות ששוב אינו 
בשימוש ושלט מתכת בערבית מזהיר עוברים ושבים 
שלא לפגוע  ב"אתר היסטורי רוחני זה" מבלי לזהות 
את מי ולמה שימש. ליד בית הכנסת, במבנה שבו היה 
שוכן  הקהילה,  של  היהודיצרפתי  הספר  בית  בעבר 
בוקר  שעת  באותה  ממשלתי.  יסודי  ספר  בית  כעת 

מוקדמת עמדו שם בשורות, פעוטות בסינרים כחולים 
מדקלמים ושרים סיסמאות בשבחו של הנשיא ָּבַשאר 
ָאַסאד. אחד המורים, שעמד מתחת לפוסטר ענק של 
ָּבַשאר, ניצח בהתלהבות על הטקס שבו נפתח כל יום 
לימודים בסוריה. מאמצי למצוא יהודים החיים עדיין 
יודע  הוא  כי  עלו בתוהו. אחד התושבים אמר  בחלב 
ששנים או שלושה יהודים קשישים עדיין חיים בעיר. 

אבל הוא לא יכול היה לומר לי היכן הם נמצאים.

הגעתי למסקנה שמיציתי באותו יום חמישי את הביקור 
בחלב והחלטתי להמשיך לנוע. למחרת, ביום שישי, חל 
ערב יום כיפור ואת הצום רציתי כבר לעשות בדמשק. 
לי  הודיע  והוא  חלב  את  עוזב  שאני  לעאטף  סיפרתי 
חגיגית שאת סעודת ה"ִאיְפַטאר" (הארוחה שמסיימת 

את יום הצום ב"ָרַמאַדאן") נחגוג ביחד עם כמה 
שבעיר.  הטובות  מהמסעדות  באחת  מחבריו 
לדבריו, חלב ידועה בסוריה במטבח המשובח 
החוויה  את  להחמיץ  לי  ואסור  שלה  והמגוון 
היה  האוכל  הגזים.  לא  עַאֶטף  הקולינארית. 
(שהסורים  הלבנוני  את המטבח  והזכיר  מצויין 

מתייחסים אליו משום מה בבוז). גם חמשת הגברים 
שהזמין, כולם סוחרי בגדים כמו עַאֶטף, היו ידידותיים. 
בעיקר  הסתפקתי  ולכן  אנגלית  דיבר  לא  מהם  איש 
הם  בערבית.  שהתנהלה  העסקים  לשיחת  בהקשבה 
בחופשיות.  ביניהם  ודיברו  ערבית  מבין  שאיני  הניחו 
בשלב מסויים, סמוך לחצות, הבנתי שאני הוא נושא 
במיוחד  טובה  אינה  שלי  הערבית  נדרכתי.  השיחה. 
אבל הצלחתי להבין שעַאֶטף מציע להם עיסקה שגם 
משברי  כלשהו.  באופן  חלק  בה  לקחת  אמור  אני 
שלי  הביקור  שבסיום  הבנתי  שקלטתי  המשפטים 
בסוריה עַאֶטף מתכוון שאסע עימו לאיסטנבול כשאני 
להוציא  רצה  שהוא  דולר  אלף  כשישים  עימי  נושא 
מסוריה עבורו ועבור חבריו. "אף אחד לא יבדוק את 
ה"ָאגְ'נִָּבי" (הזר) אמר עַאֶטף לחבריו. אחר כך פנה אלי 

ואמר באנגלית ושאל אם אני מסכים לחזור ל"ָאלֶּפֹו" 
לאיסטנבול.  יחד  שניסע  כדי  הביקור בדמשק,  אחרי 
המרצע יצא מהשק. עכשיו התברר לי המניע האמיתי 
לחביבות ולנכונות לעזור שגילה עאטף כלפי. השבתי, 
גם  טובה.  כפוי  להיחשב  רציתי  לא  בחיוב.  כמובן, 
חששתי ממה שעאטף, שהתגאה בקשריו בכל רחבי 
לי  הייתה  לא  אבל  אסרב.  אם  לעשות  עלול  סוריה, 
מה  מסוריה.  כספים  בהברחת  להסתבך  כוונה  שום 
שאני יודע על הכלא הסורי הספיק כדי להדליק אצלי 
את כל נוריות האזהרה שממילא לא הפסיקו להבהב 
מאז נכנסתי לסוריה. כבר באותו רגע התחלתי לתכנן 
איך אני מסיים את הביקור במהירות האפשרית ויוצא 
היישר מדמשק, בדרך היבשה, לירדן או טס מדמשק 

לאיסטנבול.

ועתה דרומה לכוון דמשק
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כיוון,  לכל  שלושה  נתיבים,  שישה  בעלת 
רשת  בכלל,  לדמשק.  חלב  בין  מפרידים 
באזורים  אפילו  קנאה.  מעוררת  בסוריה  הדרכים 
ובמדבר מתוחים כבישי אספלט משובחים  הכפריים 
המאפשרים  ותחתיים  עיליים  במחלפים  משובצים 
תנועה מהירה ובטוחה יחסית. הלוואי עלינו. בסוריה זה 
קריטי. הנהגים שם מצטיינים בנהיגה מהירה ותוקפנית 
המאיצה את פעימות הלב אצל מי שלא מורגל בכך. 
ַפאֶהד, הנהג שהביא אותי מאלפו  ָאּבּו  כשנסעתי עם 
שבו  שהוא  מתי  שקראתי  במחקר  נזכרתי  לדמשק, 
מדינה  אזרחי  של  האמיתי  הלאומי  האופי  כי  נטען 
בכביש.  מתנהגים  הם  שבה  בדרך  מתגלה  כלשהי 
בשעת בוקר מוקדמת, בערב יום כיפור, יצאנו דרומה 
כשמימיננו מתנשא רכס הרים המפריד בין המישורים 
הים  חוף  וערי  למישור  סוריה  מרכז  של  הצחיחים 
התיכון. הרכס הזה הוא שלוחה נמוכה של הר הלבנון.  By Courtesy of Cambrige University Press UK *

* סימטאות ַחֶארת ִאל יָהּוד (הרובע היהודי בדמשק)
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על הרכס החשוף, ועל המישור שממזרח לו, אין שם 
כמעט מתקני מכ"מ וסוללות הגנה אווירית. ל"ִדיר ַא 
מוגנים  סוריה  של  הבליסטיים  הטילים  (בסיסי  זֹור". 
היטב על ידי מכ"מים וסוללות טילי ותותחי נ.מ. אבל 

הגנה זו נקודתית).

סיור קצר ב "ָח ָמ ה" 

ובדרך קצת "ִסיָיאֶסה" (פוליטיקה) עם ָאּבּו ָפאֶהד. 
תחנתנו הראשונה בדרך לדמשק הייתה בעיר "ָחָמה". 
הענק  גלגלי  את  בגאווה  ַפאֶהד  ָאּבּו  לי  הראה  שם 
הסובבים כבר ששמאות שנים בערוץ נהר ַאלעַאצִי 
תעלות  רשת  באמצעות  ומשקים  האורונטס)  (נהר 
בסביבתה.  השדות  ואת  בעיר  הגנים  את  פתוחות 
ָטַבח בשנות השמונים של המאה הקודמת  בעיר הזו 
הנשיא האב, ַחאֶפז ִאל ָאַסד, אביו של ַּבַשאר, באנשי             
ה"אחים המוסלמים" שמרדו בשלטון ה"ָּבעָת" החילוני. 
להניד  בלי  סורים  אלפי  עשרות  אז  הרג  האב  ָאַסאד 
מה  עפר.  עד  שלמים  רבעים  הרסו  ותותחיו  עפעף 
שלא מפריע לשלטונות כיום להציב תמונות, פוסטרים 
ובנו ָּבַשאר בכל  ָאַסד האב  זיכרון של  ענקיים ופסלי 
קרן רחוב. ָאּבּו ַפאָהד, בוגר אוניברסיטה במדעי הרוח, 
הסביר לי שהתמונות והפוסטרים של השליט, הפזורות 
בשפע בכל רחוב ובית בסוריה, אינם אמצעי תעמולה 
הרשויות  האזרחים,  שבה  הדרך  "זו  השלטון.  של 
לשלטון  נאמנותם  את  מביעים  והצבא  המקומיות 
לבעיותיהם",  מצידו  התייחסות  זו  בהכנעה  ודורשים 
אמר הנהג. לדבריו בסוריה, כמו בכל העולם הערבי, 
המכונה          מסורת  מּוָחָמד  הנביא  ימי  מאז  מקובלת 
"ֵּביעָה". זהו מעין חוזה בלתי כתוב, אבל מחייב, שלפיו 
האזרחים / נתינים מחוייבים בנאמנות ובצייתנות ללא 
עליהם  להגן  מתחייב  בתמורה  והוא  לשליט  תנאי 
ליבו  עליו  טוב  ואם    חוק  ופורעי  חיצוני  אוייב  מפני 
 הוא גם דואג בנדיבות למחסורם. "מסורת ה'ֵּביעָה" 
הוסיף  הכיוונים"  בשני  ועובדת  בסוריה  מאד  חזקה 
בהתחייבויותיהם  עמדו  שלא  "שליטים  ַפאֶהד  ָאּבּו 
מאז  כי  ומציין  בגאווה  אומר  הוא  אותם"  סילקנו   
מאין  יציב  בסוריה  המשטר  לשלטון  האב  ַאַסד  עלה 
כמוהו. מעודד מהפתיחות וגילוי הלב של אבו פאהד 
העזתי לשאול: "מי היה שליט טוב יותר  ַאַסד האב 
או בשאר הבן?". אבו ָפאֶהד חשב רגע ואמר: "ַחאֶפז 
ִאל ַאַסד היה טוב בפוליטיקה בין לאומית ורע לסוריה. 
בשאר טוב לסוריה ורע בפוליטיקה בין לאומית". הוא  
ממשיך ומסביר "...שבימיו של ַחאֶפז  ִאל ַאַסד הייה 
המצב הכלכלי בסוריה רע. לא הייתה כמעט תעשיה 
והתושבים חיו בעוני ובלי תעסוקה. לעומת זאת, ָּבַשאר 
והיום,  פתח את הכלכלה הסורית להשקעות מבחוץ 
מצב  ַאַסד,  ָּבַשאר  של  נשיאות  שנות  שבע  אחרי 

הכלכלה והתעסוקה בסוריה טוב מאי פעם בעבר...", 
דו"ח של הבנק העולמי שפורסם לא מכבר מאשר את 
תחושות הבטן של אבו פאהד. הכלכלה הסורית צומחת 
מנכים  אם  גם  וזאת  לשנה  אחוזים   43 של  בשיעור 
את ההכנסות שסוריה מפיקה מהנפט שהיא שואבת 
מאדמתה. השגשוג היחסי הזה נראה לעין. בכבישים 
נבנות  יחסית ושכונות חדשות  נעות מכוניות חדישות 
"שהשגשוג  טוען  פאהד  אבו  אבל  אתר.  בכל  כמעט 
הזה אינו מחלחל לאזרח הפשוט אלא בעיקר לכיסיהם 
של אנשי עסקים ממולחים. בעיקר סעודים, לבנונים 
של  "הכנסתו  לדבריו,  מעיראק".  עשירים  ופליטים 
שכיר סורי ממוצע אינה עולה על 5000 לירות סוריות 
הגבוהה  והמשכורת  לחודש  אמריקני)  דולר   100)
ביותר של שכיר היא כ15000 לירות (300 דולר). זאת 
 9080 ,3 חדרים2) בשעה שדירה סטנדרטית חדשה
מטרים מרובעים) בפרויקט בניה פרטי מחוץ לדמשק, 
אבו  של  זעמו  את  דולר".   60000כ מחירה  למשל, 
סדאם  של  משטרו  פליטי  בעיקר  מעוררים  פאהד 
חוסיין. לדבריו, "יותר ממיליון מאנשי משטר הבעת" 
הם  ואחריה.  המלחמה  בזמן  לסוריה  ברחו  העיראקי 
הביאו איתם שקים של כסף שגנבו מהעם העיראקי. 
מזון  דירות, מכוניות,  בלי חשבון,  קונים כאן הכל  הם 
ובילויים. הם הקפיצו את המחירים כמעט פי שנים ועשו 
אותי יותר עני משהייתי לפני שבאו". רותח אבו פאהד.

חולפים על פני "חֹוְמס"
בין לבין אנחנו מגיעים לפרברי חומס הנמצאת פחות 
לדמשק.  (אלפו)  חלב  בין  הדרך  באמצע  יותר  או 
ואינטלקטואלי חשוב  חומס היא מרכז כלכלי פוליטי 
בסוריה ומוקפת במפעלי ואזורי תעשיה רבים. זה הלב 
הרחובות  בבוקר  בעשר  אבל  סוריה.  של  התעשייתי 
הסעודות  אחרי  ישנים  עדיין  התושבים  ריקים.  עדיין 
והבילויים הליליים ברמאדאן. אפילו האוניברסיטאות 
שוממים  נראים  שבעיר  הרבות  הצבא  ומפקדות 
לחומס  מדרום  קילומטרים  עשרות  כמה  מאדם. 
נמצאת היציאה המוליכה מכביש חלב דמשק לכיוון 

בקעת הלבנון ובעל בק. 

בתחנת דלק הסמוכה לצומת משתרך תור ארוך של 
מכליות, משאיות ומכוניות פרטיות. אבו פאהד מחייך. 
"אלו באו לקנות אצלנו מזוט (דיזל) ובנזין כדי להבריח 
אותו ללבנון" הוא אומר. הוא מספר לי שמחירי הדלק 
בעוד  בנזין,  לליטר  דולר  בערך  זולים.  הם  בסוריה 
בסוריה  ומשולש.  כפול  הוא  המחיר  ובירדן  שבלבנון 
הברחות.  למנוע  שתפקידה  מיוחדת  משטרה  פועלת 
הזו  המשטרה  של  סיור  מכוניות  כמה  בדרכנו  ראינו 
אבל אבו פאהד יודע לספר שלפחות בכל מה שנוגע 
עיניים. הם  עוצמים  להברחות דלק ללבנון השוטרים 

לוקחים בקשיש (106 דולרים) ומאפשרים למכונית 
המבריחים  של  למכליות  ואפילו  הג'ריקנים  עמוסת 
להמשיך בדרכן לכבישים הצדדים של בקעת הלבנון 
סביר  הצדדים.  לשני  טוב  עסק  בק.  בעל  בואך 
סוריה  שמעבירה  הנשק  ממטעני  ניכר  שחלק  להניח 

לחיזבאללה עוברים בנתיב הנוח והקצר הזה.

עוברים דרך "נָָּבק" 
הכביש נושק עכשיו לרכס מול הלבנון ויורד בשיפוע 
אנחנו  דמשק".  "אגן  אצלנו  שמכונה  למה  מתון 
באזור העיירה נָָּבק, כמה עשרות קילומטרים מצפון 
מחנות  בחגורת  העיקרים  המרכזים  אחד  לדמשק, 
הסורית.  הבירה  את  המקיפה  הסורי  הצבא  ובסיסי 

מקצת הבסיסים נמצאים ממש לצידו של 
הכביש. מעבר לשורת העצים הדלילה 

והחומה הנמוכה המקיפה כל בסיס 
בסוללות  להבחין  שלא  אפשר  אי 
חלק  המקיפות  הגבוהות  העפר 
הבסיסים  בתוך  מהמבנים  ניכר 
בצלעות  ויותר.  הגג  גובה  עד 
בצמדי להבחין  אפשר  הגבעות 

שמשקופיהם  אפלוליים  פתחים 
פתחים  כנראה  מזויין.  בטון  עשויים 

צמד  כל  לפני  מנהרות  או  בונקרים  של 
עליו  המגנה  עפר  סוללת  הורמה  כזה  פתחים 

מפני פגיעה ישירה. לא צריך להיות מומחה צבאי כדי 
להבחין שפיקוד הצבא הסורי מודע לבעיה שמציבות 
בפניו יכולות חיל האוויר הישראלי והוא מנסה להתגונן 
בפניהן. כמה ימים אחר כך, כשאסייר בגולן הסורי, 
אבל  קיצונית.  יותר  עוד  בצורה  זו  בתופעה  אתקל 
אפילו כאן, עשרות קילומטרים מצפון לדמשק חונות 
המשאיות וכלי רכב צבאיים אחרים בתוך מחפורות 

שחלקן אף מכוסות ברשתות הסוואה. 

"אמרו לי, לפני שבאתי לכאן שלא כדאי לי לנסוע כי 
פאהד.       לאבו  אומר  אני  ישראל"  עם  מלחמה  תהיה 
(ָקלַאם  ריקים  דיבורים  "הכל  אומר,  הוא  "שטויות" 
ָפאִדי). ָּבַשאר לא רוצה מלחמה שתהרוס לו את כל 
מה שהשיג. הוא רק מאיים כי הוא רוצה את הגולן 
בחזרה. אתה יודע מה זה הגולן?" אני מהנהן ושואל: 
ומה אתה חושב על ישראל? "זו מדינה של רוצחים 
וגנבים. תראה איך גנבו את הגולן ואת האדמות של 
הפלשתינים. אתה יודע מה הם עושים לפלשתינים..." 
כל  לא  "אולי  עצמו,  את  ומתקן  לרגע  מהרהר  הוא 
היהודים בישראל הם כאלה אבל הממשלה שלהם 
היא ממשלה של פושעים". אני מחליט שלא למתוח 
את החבל  ומסתפק בתשובה. ואנחנו מגיעים לדמשק 

 התרגשות, חששות וסקרנות.

מגיעים לדמשק 
הכביש המהיר מסתיים בתוך שדרה נאה ורחבה. משני 
עבריו בנייני משרדים ומגורים רבי קומות. מבני בטון 
בתוככי  אנחנו  מודרנית.  עיר  כל  המאפיינים  וזכוכית 
דמשק. אני מודה: אחזה בי התרגשות ולא פחות מכך 
גברו חששותיי. האנשים בדמשק מתוחכמים וידענים 
יותר מאלה שבפריפריה. בודאי אלה שנוסעים בעולם 
ונתקלו בישראלים פה ושם. אני מציין לעצמי שמעתה 

כדאי לי לשמור על פרופיל נמוך במיוחד.
חדר  למצוא  כעת  בעיה  שאין  אומר  פאהד  אבו 
פי  על  צדק.  הוא  סביר.  במחיר  בדמשק  במלון  נאה 
החדש  באזור  המלונות  באחד  השתכנתי  המלצתו 
של העיר. הספקתי עוד לעשות סיור מהיר ברחובות 
נפרדתי  עם אבו פאהד לפני שחזר לחלב. 
אולי  לחי.  ובנשיקות  נדיב  בטיפ  ממנו 
את  וישכח  לטובה  אותי  יזכור 
סעודת  שלי.  החטטנית  הסקרנות 
ערב  באותו  ה"ִאיְפַטאר"במלון 
המפסקת  הסעודה  עבורי  הייתה 

לפני צום יום כיפור.

היהודים שנשארו בדמשק
שנותרו  אלו  דמשק,  יהודי  מרבית 
במחצית  הגדולה  הבריחה  אחרי  בה 
המאה הקודמת, יצאו את סוריה במהלך שנות 
התשעים. כאשר הנשיא ַחאֶפז ַאַסד, כמחווה של רצון 
המאוחרים  והנסיונות  מדריד,  ועידת  לקראת  טוב 
יותר להגיע להסכמי שלום עם סוריה, נענה לדרישת 
האמריקנים והתיר ליהודים לעזוב את ארצו. תחילה היו 
אלה כמה עשרות רווקות יהודיות צעירות שנותרו ללא 
גברים יהודים בדמשק בגיל הנישואין. ַאַסד האב התיר 
להן לצאת כדי למצוא חתן. אחר כך הותרה יציאתם 
ובלבד  סוריה  את  לצאת  שחפצו  היהודים  כל  של 
שלא יעלו לישראל. כאלפים יהודים ניצלו את ההיתר 
והצטרפו לבני משפחותיהם בארה"ב ובדרום אמריקה. 

כמה יהודים נותרו בדמשק? איש אינו יודע בוודאות.
ההערכות ששמעתי לפני הנסיעה דיברו על בין מאה 
למאתיים יהודים שנמצאים עדיין בכל סוריה. הנחתי כי 
לפחות חלק מהיהודים שנשארו בדמשק, אפילו אלה 
שאינם ממש שומרי מצוות, יבואו ביום כיפור להתפלל 
בבית כנסת. אם אכן נותר אחד כזה שמתפקד עדיין. 
למזלי  כנסת.  בית  אותו  את  למצוא  הייתה  הבעייה 
מרשתות  אחת  של  כתב  המלון  של  בלובי  פגשתי 
הטלביזיה האמריקניות הגדולות בלוויית המפיק הסורי 
שלו. בנוכחות הכתב האמריקני הרגשתי בטוח מספיק 
כדי לשאול את המפיק הסורי אם קיים עדיין בדמשק 
יהודי. הוא השיב בחיוב וסיפר לי שאוכל  בית כנסת 
למצוא את בית הכנסת ב"ַחאֶרת ִאל יָהּוד"  מה שהיה 



µ± µ∞

פעם הרובע היהודי של העיר העתיקה. צמוד ל"ַּבאב 
יֶיה" (שער גוביהמס). ִאל גָאִבּ

הביקור בבית הכנסת בדמשק
בעל חנות אחד באזור ַּבאב ִאל גַ'אְּביֶה, קשיש שנראה 
לי מותש מצום הרמאדאן, לא שאל שאלות מיותרות 
שבתיו  עני  ברובע  הסימטאות.  לאחת  אותי  וכיוון 
העתיקים מטים לנפול. "שם ליד מלון טליסמאן נמצא 

את "ְּכנִיֶסת ִאל יָאהּוד", אמר.
כשנכנסתי לסימטא ישב שם על כיסא שעון אל הקיר 
איש צעיר, משופם. כשראה אותי מתקדם לעברו קם 
וחסם את דרכי. הוא היה לבוש אזרחית אבל הבחנתי 
בערבית  לו  הסברתי  אקדח.  תקוע  מכנסיו  שבחגורת 
מתובלת באנגלית את מבוקשי. "ָמְמנּוע" (אסור) הייתה 
שכמה  ואחרי  קצר  לא  ומתן  משא  אחרי  התשובה. 
היה  שמא  (או  השוטר  התרצה  ידיים  החליפו  שטרות 
זה איש מּוַח'ָּבַראת) ונכנס פנימה אל מבוי צר בין שני 
בתים. כעבור כעשר דקות חזר עם גבר נמוך קומה כבן 
חמישים עטוף טלית. "מה אני יכול לעשות בשבילך?" 
והצגתי  שאל היהודי בצרפתית. החלטתי לא להסתכן 
באוניברסיטה  לגיאוגרפיה  מרצה  כתייר,  עצמי 
והקבוצות  הדתות  בני  במנהגים  אמריקנית, שמתעניין 
האתניות השונות בסוריה. אלברט קמאו, (אלבר אמעו 
לשאול  ומבלי  לרגע  הרהר  התעניינותי  לשמע  מ.ש.) 
סוף  לקראת  שעתיים  בעוד  לבוא  לי  הציע  שאלות 
התפילה. "יום כיפור הוא יום קדוש לנו היהודים" אמר 
באנגלית. "אנחנו לא רוצים שיפריעו לנו להתפלל לבורא 
עולם ולבקש ממנו מחילה". עשיתי כדבריו. כשחזרתי, 
כעבור שעתיים, כבר ישב בסימטא איש ביטחון אחר. 
בסופו  עצמו.  על  חזר    קודמו  עם  שהיה    התהליך 
מצאתי את עצמי הולך בעקבות מר קמאו במבוי הצר 
שהתרחב לפתע לכדי חצר גדולה ומרוצפת שמזרקה 
בדבקות  והתפללו  שם  עמדו  נשים  חמש  במרכזה. 
מתוך סידורים. בצידה הדרומי של החצר הייה מבנה 
גדול בנוי אבן. דלתו הייתה פתוחה לרווחה אל אולם 
בית כנסת מהודר שתקרתו גבוהה, קירותיו מצופים עץ 
כהה מעוטרים בשלטי נחושת ועליהם פסוקי תורה. "זהו 
בית הכנסת הצרפתי של היהודים הספרדים בדמשק. 
אלברט  אמר  בו".  מתפללים  שעדיין  בסוריה  האחרון 
קמאו בגאווה. לדבריו אין בית כנסת אשכנזי או אחר 
היהודית  הקהילה  כראש  בפני  עצמו  הציג  הוא  בעיר. 

בדמשק והזמין אותי להיכנס פנימה.
ארון הקודש היה פתוח לרווחה. היו שם שמונה ספרי 
כסף  עשויים  גליליים  מיכלים  בתוך  עתיקים  תורה 
עשרות  כמה  עוד  יפהפיים.  בפיתוחים  ומעוטרים 
ועץ  וכסף,  מזהב  יודאיקה  ופריטי  ישנים  תורה  ספרי 
משובץ בצדף אםהפנינה היו מוצגים לראווה בארונות 
שהיו  המתפללים  לספסלי  בינות  כהה.  חום  אגוז  עץ 

אבל  הקירות.  לאורך  המזרח,  יהודי  כמנהג  ערוכים, 
באולם הגדול הזה שנועד להכיל כמאתיים מתפללים 
גברים,  כעשרה  שם  היו  מתפללים.  מנין  בקושי  היה 
אנה  שהסתובבו  שלהם,  והשישים  החמישים  בשנות 
ואנה במרחב הגדול קוראים בסידור ועונים אחרי בעל 
גדול באמצע האולם. צעיר  דוכן  התפילה שעמד על 
יעקוב שטה, הוא  המתפללים, סוחר תכשיטים בשם 
בסיום  בשופר  התקיעה  לקראת  ושתים.  שלושים  בן 
היו  מהן  ארבע  הנשים.  חמש  נכנסו  הנעילה  תפילת 
ילידות סוריה ואחת צעירה יהודיה אמריקנית. עובדת 
האמריקנית  השגרירות  של  הקונסולארית  במחלקה 
ה"תיק  על  שם  מופקדת  כנראה  היא  בדמשק. 

היהודי".
אלברט קמאו ואחותו רחל סיפרו לי כי בדמשק חיים 
מצוות  שומרי  מבוגרים.  רובם  יהודים,   150כ כעת 
בסחר  בעיקר  עוסקים  היהודים  שאין.  כמעט  ממש 
על  ברובם  נמנים  וזהב  תכשיטים  ובמכירת  בגדים 
המעמד הבינוני נמוך. קמאו עצמו כשאינו עוסק בענייני 
הקהילה הוא סוכן מכירות של חברת סחר אירופית 
גדולה. משרדי הקהילה נמצאים בבית הספר היהודי
לפני  נסגר  הוא  שגם  מימון"  בן  משה  "ֶאקֹול  צרפתי 
בעיקר  עוסק  קמאו  יהודים.  תלמידים  בהיעדר  שנים 
בין  ורווחה  צדקה  ובפעילות  הכנסת  בית  בשימור 
היהודים הנזקקים. יש רבים כאלה, הוא אומר וממהר 

להוסיף: "השלטונות עוזרים לנו".
הייתה אירוע מכמיר. בעל התקיעה  התקיעה בשופר 
הצליח להפיק בקושי כמה תרועות חלשות מה שלא 
גרע משמחת המתפללים שחשו את סיום הצום קרב 
ואחת  קול  בלא  כמעט  שפתיהן  הניעו  הנשים  ובא. 
מהן הזילה דמעה. אחר כך באה ההבדלה (יום כיפור 
הייתה  "ליהודים  רמות  וקריאות  בשבת)  חל  השנה 
לימון  עלה  לידי  תקעה  קמאו  רחל  ושמחה".  אורה 
ריחני וברכה אותי בכל טוב. "לשנה הבאה בירושלים 

הבנויה אמרה".           
  

היכל ספרי התורה בבית הכנסת "אִל פְַראנְג'", דמשק שלוש מחמשת הנשים שנכחו בבית הכנסת ב"שעת הנעילה"

התוקע בשופר בבית הכנסת "אִל פְַראנְג'", דמשק 
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רשמים מביקור קרובים,
שּוַאם (דמשקאים) בארגנטינה

מאת: מלי הרצנו (לבית לאטי)

ביוני 2007, נסעתי עם בעלי לטיול לארגנטינה. לקחתי 
אתי שמות ומספרי טלפון של אנשים ממשפחת לָאִטי, 
שם נעורי. הייתה לי ידיעה עמומה על בני דודים מדרגה 
שנייה שחיים שם, בבואנוס איירס ידיעה שקיבלה קצת 
פנים וספורים ממשיים, כארבע שנים לפני כן, כאשר 
שהה  שכאשר  איירס,  מבואנוס  חזר  לָאִטי,  יוסי  אחי 

שם איתר ופגש כמה מבני משפחתנו.

למיטב  בארגנטינה,  נמצאים  ָשאִמים",  "ארגנטינאים 
המאה  ותחילת  עשרה  התשע  המאה  מסוף  ידיעתי, 
בעקבות  הייתה  לשם  ההמונית  ההגירה  העשרים. 
העותומאנית,  האימפריה  של  הכלכלית  ההתמוטטות 
אשר גרמה למשברים כלכליים ולעוני רב  גם אצל 

היהודים שחיו בתחומה ובכללם יהודי דמשק.
   

כאמור, המשבר הכלכלי בשנת 1909 הביא למשברים 
בקרב  חריף  ולשבר  חברתיים 
היהודית  הקהילה  משפחות 
בדמשק, באותה שנה חויבו גם 
והקהילות  העדות  בני  הגברים 
הנמצאים  מוסלמיות,  הלא 
תחת השלטון התורכי להתגייס 
במלחמה.  ולהשתתף  לצבא 
תקנה זו ומימושה, הגבירה את 
אצל  החלה  ההגירה  ההגירה. 
וגרפה  המשכילים  הצעירים 
רבות  משפחות  גם  אחריהם 
שמצבן הכלכלי הלך והתערער. 
אז  היגרו  היהודים  המהגרים 
ולארגנטינה  למכסיקו  בעיקר 
גם בני משפחת בן  היו  בינהם 

דוד של אבי ממשפחת לאטי, שהיגרו לבואנוס איירס, 
גם דודתו ממשפחת יָאּבֹו (נשאה בארגנטינה ועקבותיה 

נעלמו מאיתנו).
לאטי,  ליוסף  צלצלתי  איירס  לבואנוס  בהגיענו 
(שבדיעבד התברר לנו שהוא אחראי שם לאחד מבתי 
ענה  ארבעים,  כבן  צעיר  הוא  הָשאִמים),  של  הכנסת 
לי בעברית רהוטה עם גוון מזרחי  דמשקאי המוּכר. 
נהלנו שיחה ערה ומשפחתית  ולמחרת הוזמנו והיינו 
בבית הכנסת בטכס "העלייה לתורה" של אחיין שלו. 

 לאטי במשפחת  מוקפת  "שלהם",  הכנסת  בבית 
משפחתי, הרגשתי כאילו הייתי בבית כנסת בדמשק. 

למרות שמעולם לא הייתי בה.
בית הכנסת הדמשקאי הזה, נמצא ברובע בוקה, רובע 
עתיק בבואנוס איירס ושנת השלמת בנייתו 1920. בית 
התפילה  נגינת  המזרח.  בסגנון  ומפואר,  יפה  הכנסת 

דמשק, מה יש להם ליהודי דמשק, גם לאלה שלא נולדו בה כלל, (רק מוצא הוריהם ִמָשאם) וששנים רבות 
אחרי שאבותיהם עזבו אותה, עדין עורגים לניחוחות, לקולות, למנהגים, ולספורים של העיר העתיקה הזו 

ומנסים בכל כוחם לשמר אותם? שאלה זו מלווה  גם אותי זה שנים. מאז בגרותי ולאחרונה הלכה והתחזקה.

ה הזו? ַטּ של מי ָמעּוֶדת ַהּבַָטּ

* כל התמונות בכתבה זו באדיבות הגב' מלי הרצנו 
(לבית לאטי)

בנות הקהילה הדמשקאית בבואנוס איירס
שתי התמונות, מחזית בית הכנסת "אור תורה" של קהילת יהודי דמשק ברובע בוקה, בבואנוס איירס 

שנוסד ב 17 באוקטובר 1920
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על ידי מחיצה. גברים, כולל הנער בר המצווה, התהלכו 
המזרחית  המוסיקה  ולצד  שחורות,  מגבעות  עם 
והעברית  הושמעה "מוסיקה זרה", זרה לאוזני השּוָאם 
מראות,  ניחוחות,  אשכנזית.  חסידית  מוסיקה  שלנו: 
צלילים זרים ומנוכרים התגנבו לשם. משהו לא נעים 
במיוחד  צבט לי  בלב. ֶרנֶה לָאִטי הסבתא, וחברותיה, 
גיסותיה ובנות גילה האחרות נדו בראשן: "תראי תראי, 
זה לא אנחנו, אלה אחרים... צָארּו (נעשו) דתיים ַהדֹול 
בהבנה  ראש  נדתי  אני  גם  ואני,  לי,  אמרה  (אלה)" 
הָשאִמית,  היהודית  המסורתיות  את  ביודעי  ובצער, 

מתונה, מקבלת, ליבראלית.

שניים  בעוד    רחוק  הלא  בעתיד  האם  תוהה,  ואני 
שלושה דורות  יהיו השאמים מופרדים ונבדלים זה 
מזה? או אולי תמונת הבר מצווה החסידית   אשכנזית 
הזאת, היא הסמן לטשטוש שיהיה בעתיד? ומולם יהיו 
כאלה ששומרים על מסורת ומורשת של ארץ מוצאם 

ומרגישים "בבית" בכל מקום שיש שאמים אחרים?

וצליליה, זהים הם לצלילים המוכרים לי משנות ילדותי 
מתענגים  בעודנו  לתורה"  "העלייה  אחרי  אבי.  בבית 
את  ולמצוא  לחפש  התחלנו  ְבגִ'יְבנֶה,  ַסְמּבּוֶסק  על 
החיבורים והקשרים שבינינו. אשת הקשר שלי הייתה 
ֶרנֶה לאטי אשתו של נטליו (נתן) לאטי, בן דודי מדרגה 
שנייה. כיוון שהיא ואני יכולנו לתקשר בשפה היחידה 
ששתינו ידענו: הערבית "השבורה"שבפינו. כך הייתה 
ממשפחה  לכאורה,  "זרות"  נשים  שתי  בין  הפגישה 
אחת המנסות לגשר על פערי שנים, זמן, מרחק, ומקום 

"ַבְמאּוחדּות  ַבָשאִמיּות" שלנו.

הם  שחבריו  הזה  הכנסת  ,בית  רבה  כי  להפתעתי 
של               כנסת  בתי  עשרה  מתוך  אחד  הנו  ָשאִמים,  רק 
"ַהשּוַאם" והס מלהזכיר את המילה ָחלִָּבי! להם, לבני 

ארם צובא, יש בתי כנסת נפרדים משלהם. 

שלושים אחוזים מיהודי בואנוס איירס, הנם  קהילות 
בהסתגרות  עדין  חיים  וכולם  ספרדים 

אינם  אשר  בקהילותיהם  מוחלטת 
יוצאי  בינהם. כך אפילו  מתערבבים 

סוריה מסתגרים בקהילות נפרדות 
לחוד  דמשקאים  ומחולקים, 
לפעמים  טוב,  (נו  לחוד  וחלבים 
להם"  "מתחלק  מהם  ומי  קורה 
משני  הקווים  את  החוצים  ויש 

הכוונים).

מה קורה להם לשּוָאם שממשיכים לחיות 
החיים  אורחות  את  שומרים  הם  בנפרדות? 

ומנהגי יהדות דמשק העוברים מדור לדור. ולמה גם אני, 
ילידת ישראל, ממרחקי זמן ומקום מחפשת אותם דווקא 
שם? וכשאני מוצאת אותם מרגישה נוח וקרוב ומוכר?: 
צלילי השמות "עַנְֶתִּבי", "ָשָטח", "ָדנָא", שמות המאכלים 
והמטעמים הָשאִמים שעדיין נהוגים מתבשלים ונאכלים 
המנהגים  לדמשקאים,  הייחודי  הדיבור  מבטא  שם, 
לי לגעת..  הקטנים, מניירות מוכרות, כל אלה  אפשרו 

אפשרו לי להרגיש את הבית, את השורשים...

השיר  מילות  את  יודע  מי  מכיר  מי 
ית  ְלֶבּ ָפאיְיֶתה  ַאבּוָהה  ית  ֵבּ ִמן  ַטְלָעה 

ַאלגִ'יראן, ...?

נסעתי גם לברילוצ'ה, עיר נופש בצפון פטגוניה. היה 
נכנסת  הראשי,  ברחוב  בעלי  עם  מטיילת  קר,  ערב, 
בגד  בוחנת  ספורט.  לבגדי  ופשוטה  קטנה  לחנות 
המוכר  אלינו  ניגש  אז  בעלי,  עם  בעברית  ומתייעצת 
וקושר איתנו  שיחה באנגלית בסיסית משובצת במלים 

בעברית ובערבית.. שוב הצליל המוכר מבצבץ... "היש 
נוצצות,  והוא, בעיניים  לך מקור שאמי?" אני שואלת. 
אי  הורי סביו משני הצדדים הגיעו  משיב בחיוב. אכן 
אז מדמשק לארגנטינה, שנים אחורה. שנינו מתרגשים 
ושמחים כמו אחים אבודים שמצאו זה את זו, מאושרים 
כל  כמה?  איך? ממתי?  יחדיו.  אותנו  ממשהו שקושר 
בברילוצ'ה  שם  הדמשקאית  ההוויה  על  שאלות  מיני 
ואצלנו בישראל, אנו מפנים אחד לשנייה, וכאן בלהט 
השמחה וההתרגשות הוא אומר לי "כשהייתי ילד קטן, 
סבתא שלי שרה לי שיר, אני לא זוכר את המילים, אני 
זוכר רק את השורה הראשונה , ואת המנגינה ,אולי את 
יודעת?" אני צוחקת ומשיבה" לא אני לא מכירה שירים 
והוא,  שואלת.  אני  השיר?"  מה  ככה  קצת  בערבית... 
ושר  פותח  בארגנטינה,  נולדה  שסבתו   סואץ,  ראובן 
והנה פתאום  זוכר...  את השורה הראשונה אותה הוא 
כי  וגם מעט מהמילים  לי  מוכרת  המנגינה  עיני,  אורו 
שר  וכך  בילדותי...  אותו  לי  שרה  אמי  שגם  שיר  זה 
ראובן: "ַטלְעָה ִמן ֵּבית ַאּבּוָהא" ואני ללא היסוס 
ַאלגִ'יָראן,  לְֶּבית  "ָפאיְיֶתה  ממשיכה: 
וּועִיּונְָהא  ַאּביָאד  ַמע  ַאְחָמר  לַאְבָסה 
לא  שנינו  זהו,  ַסלָאם..."  ְבִתְדרוב 
צוחקים  אבל    יותר  זוכרים 
ומאושרים מהגילוי המשותף הזה. 
האם יש מי מכם שזוכר ויודע את 
אימותיכם       גם  האם  הזה?  השיר 
ו/או סבתותיכם שרו לכם שיר זה? 
את  עדיין  ראובן מחפש  ההוא  האיש 
ילדותו השאמית  המלים המלטפות של 
לכתוב  ותוכלו  תדעו  אם  איירס...  בבואנוס 
אותן באותיות ספרדיות, (ידוע שהשיר מורכב מבתים 
ויגרום נחת  ירגש  רבים לא צריך הכל אפילו קצת,זה 
נעימה  מתנה  לו  תגישו  זה)  יקר  לאיש  ונוסטלגיה 
נפרדנו   Email: rasuez@gmail.com ב  לכתובתו 
מהר  הוא  ערב,  לפנות  שישי  יום  היה  זה  מראובן, 
יש בסיר השבת שלכם"?  לארוחת ערב השבת, "מה 
התעניינתי בסקרנות, "מעודה בטטה" ענה. וכי איך לא? 
חשבתי בליבי, כן כן וביום שישי בצהרים אוכלים "ְרז 

ַמע ָחמֹוד" הוסיף להפתעתי....

בר  ולמסיבת  איירס  לבואנוס  חזרתי  בפטגוניה  מביקור 
המצווה, "הפיאסטה" בלשונם, של אותו הנער בן משפחת 
"שּוָאם"  ועוד  עוד  פגשתי  שם  הפנים  בקבלת  לאטי. 

התכבדנו בִקיֶבה עם ְטִחינֶה, ַמלְפּוף, וכבודים מקומיים.
אך כאן החלה מכרסמת בי אכזבה מסויימת משנוכחתי 
שמשפחת לאטי בחלקה, החלה חוזרת בתשובה לכוון 
החרדי. כי בפיאסטה שהחלה בחצות היום והסתיימה 
בחצות הליל, התפצלו הנשים לחוד והגברים הופרדו 

בבית  בקורי  חוויות  את  לאבי  וספרתי  ארצה  חזרתי 
הכנסת, הפגישה עם המשפחה והפגישה המקרית עם 
ראובן. ורק אז נודע לי ממנו שגם סבי, אברהם לאטי, 
אביו של אבי (ד"ר נסים לאטי רופא השיניים היהודי 
בתחילת  לארגנטינה,  להגר  ניסה  בדמשק),  הראשון 
נדחתה.  בקשתו  שעברה.  המאה  של  העשרים  שנות 
שרותו  בזמן  הגיע  ואף  התורכי  בצבא  חייל  היה  סבי 
 .1947ב משפחתו  עם  ארצה  עלה  שבע.  לבאר  עד 
אבי, אמי ואחי הגיעו לארץ ב1951. ואני נולדתי כאן. 
ובכל זאת גם אני,הצברית, מרגישה קצת דמשקאית, 
אני  מגיעה  אני  שאליו  מקום  בכל  אותם  מחפשת 
מחפשת אותם  ותמיד מתרגשת לשמוע את המבטא 
את  מוצאת  ועדיין    המיוחדים  הדמשקאיים  והניגון 

עצמי מהרהרת ... למה?.

ה"תיבה" בפנים בית הכנסת "אור תורה" בוקה, בואנוס איירס
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לפיכך קביעת יום ההולדת היה נערך על "בערך": "ַרפּול 
נולד בדיוק שבוע לפני פורים...", ָפאָראגְ' נולד שבועיים 
לפני ראש  השנה...". "...את יודעת ְמְסִּכינֶה צּוָריָה, הייתה 
כבר בחודש התשיעי להריונה וּכרסה בין שיניה ועליה היו 
מוטלות כל ההכנות לחג הפסח וליל הסדר ובדיוק איך 
ממש  החגיגית,  והארוחה  הסדר  עריכת  את  כשסיימו 
ָראֶשל....",  את  ילדה  צירים  אותה  תקפו  בוקר  לפנות 

וכהנה וכהנה סימנים. 
שפר חלקם של הבנים, כי המוהל חכם עזור היה רושם 
את כל הנימולים על ידו, וכך יצא שאם באו אליו לשאול 
על תאריך המילה של מֹוִאיז או של ָרְחמֹו היה אומר להם 
את המועד הרשום בספר  פחות שמונה ימים, וכך נקבע, 
למעשה, יום ההולדת  על פי הלוח העברי  וקבעו מועד 
הברמצווה "לְְּבס ִאל ְתִפילִים" (הנחת התפילין הראשונה) 

ומיד לאחריו מסיבה, ו/או שבת חתן.
"ספר הנימולים" כיומן לידת בנים.

חכם עָזּור ָמְסלָתֹון ָטַראב ע"ה, היה המוהל כמעט הבלעדי 
ב "ַחאֶרת ְאל יָהּוד"  גם מוסלמים היו שפנו אליו לערוך 

להם ברית לבניהם (כמובן כמנהגם ...)
לגבי בני עמנו, הוא היה מנהל "ספר הנימולים" בו הוא 
רשם את שם הילוד, שם אביו, שם אימו ותאריך הברית 
וקיבלו  ימים  שמונה  פחות  שחישבו  איפה,  יצא  מילה. 
גזרו  וממנו  יום ההולדת המדויק לפי הלוח העברי  את 
את יום ההולדת הלועזי. ובשמחה רבה קבעו את מועדי 
ההכנות: לימוד פרק הקריאה בתורה מפרשת השבוע 
וההפטרה "הדרוש", החגיגה ושבת חתן. (ראה עמ' 41)  

החכמים  לאחד  מופנה  היה  המיועד,  מצווה  הבר  חתן 
או המלמדים כדי ללמוד את פרשת השבוע וההפטרה 
שנקבע  העברי  הולדתו  ליום  (בהתאם  בחלקו  שנופלים 
צריך  היה  שהוא  כמובן  הנימולים,  "ספר  ע"י  כאמור 

"לִיבְס אִל תְפִילִים" 
בר – מצווה, בדמשק

מאת: משה ֶשֶמר

רימונים במעגל החיים בידו  ההיכל,  לפתיחת  מוזמן  חגיגי,  לבוש 
מקושטים בפרחים אותם הוא שם על ספר התורה אותו 

הוא נושא מן ההיכל לתיבה.
בהגיע תורו ולקראת עלייתו לתורה, החזן פותח בפיוטים 
"יעלה  הכנסת  בית  גבאי  קורא  שלאחריהם  ופזמונים 
ויבוא חתן הבר מצווה אלמוני בן פלונית..., והוא בדחילו 
את  קורא    טלית  עוטה  כבר    לתיבה  עולה  ורחימו 
ישר  המיוחד  התורה  ספר  את  לפניו  פותחים  הברכות, 
לפרשת השבוע אותה למד אצל החכם/המלמד.בסיימו 
קהל  ועל  עליו  זורקות  היו  שבעזרה  הנשים  חלקו,  את 
המתפללים סוכריות ו"ְמלַאֶּבס" (שקדים מצופים) ופונות 
כלל  בדרך    הכיבוד שהכינו  שולחן  את  ולסדר  להכין 
תמונות  (ראה  וקפה.  תה  מתוקים,  ומאפים  מטעמים 
בגיליון מס' 6 עמוד 59 שהכינה גב' ליזט לוז ליום הבר

מצווה של נכדה).
הסמוך,  השבת  ביום  עצמו  על  חוזר  היה  הטקס  אותו 

כאשר הכיבוד כולל גם יין לקידוש.
יצויין כי הנוהג בקהילת יהודי דמשק הוא, שמיום הבר 

מצווה ואילך, הצעיר מתחיל וחייב להתעטף בטלית.
(הנחת  ְתִפילִים"  ִאל  "לִיְּבס  כאמור, הטקס הרשמי של 
התפילין) היה נערך בדרך כלל בתפילת שחרית, באחד 
  שנקבע  ההולדת  ליום  סמוך    חמישי  או  שני  מימי 
תורה  ספרי  ההיכל  מן  להוציא  נוהגים  אלה  בימים  כי 
ולקרוא בהם כבר את פרשת השבוע. טקס זה היה בדרך 
(עניים ועשירים כאחד)  כלל בחזקת חובה לכולי עלמא 
כמו  האחרים  האירועים  קיום  לגבי  היה  כן  שלא  מה 
מסיבה רבת משתתפים ושבת חתן  דהיינו קיום ארוחה 

משפחתית חגיגית לכל בני המשפחה המורחבת.
הכל היה תלוי במצבם הכלכלי והכללי של בני הקהילה 

בכלל ושל כל משפחה ומשפחה בפרט.
 אף על פי כן, ולמרות הכל, המשפחות שהיו להם בנים 
חוסכות מכל  היו  ברמצווה  לגיל  ומתקרבים  ההולכים 
על  המזון)  מסעיף  (לרבות  המשפחתית  ההוצאה  סעיפי 
שיהיה בידיהם האפשרות לקיים את מצוות הברמצווה 
כדת וכדין, לרבות ארוחה חגיגית, רכישת בגדים חגיגיים, 

טלית, סידור ותפילין.
ככל שהתקרב מועד הברמצווה, התכונה וההתרגשות 
הלכו וגברו בקרב כל בני המשפחה בכלל ובקרב הנשים 
בפרט. הללו היו טורחות בתחומים שונים: תפירת בגדי 
החג לחתן הבר מצווה: חליפה, "ָּבְדלֶה"של: ָּבנְָטלֹון, ְּבלּוז 
גְ'ִדיד  צַָּבאט  ורכישת  ּוְקַראוַאת)  צְְדִריֶיה  גם  ולפעמים 
(נעליים חדשות). תפירה ורקמה צבעונית לרבות שמו של 

הברמצווה על ה"קֹוַראצָ'ה" (תיק הטלית והתפילין).
כל  את  ומשמח  מרגש  אירוע  היה  הברמצווה,  אירוע 
חלקי המשפחה והחברים שכל חבריהם לקחו בה חלק 
על  לקחה  מנשות המשפחה  אישה  כל    ההכנות  בכל 
עצמה להכין משהו: לתפור, לרקום, לבשל, לאפות וכו'.

נערך  זה  גם מסיבה,  לערוך  הייתה משגת  וידם  במידה 

בדרך כלל ברוב הדר וברוב עם  אליה הוזמנו חברים 
ואישי ציבור. (ראה תמונה בעמוד 59)

המורחבת,  המשפחה  בני  מוזמנים  התפילה  לאחר 
כנהוג  חגיגית, שכללה  לסעודה  הברמצווה  חתן  חברים 
במטעמים ובתבשילים ומאפים: קובה, סמבוסק, סלטים 
ירקות ממולאים  ביצים,  ירקות, תפוחי אדמה,  למיניהם: 
שונים: קישואים, עלי גפן, פלפלים, ארטישוקים ונזידים של 

מעודה / או צאא'ט / או חמין וכיו"ב... והשמחה רבה.
"לְְּבס ְתִפילִים" (הנחת תפילין) שהיה נערך בימי שני או 
(שנקבע  ההולדת  ליום  סמוך  שחרית  בתפילת  חמישי 

כאמור ע"י חכם עזור) היה בחזקת חובה.
נערך  זה  גם מסיבה,  לערוך  הייתה משגת  וידם  במידה 

בדרך כלל ברוב הדר וברוב עם.
אדם מיוחד, בדרך כלל ה"ַשמֹוש" של בית הכנסת בו 
היה מתפלל אבי החתן, הופך לְמְשּולַח מטעם המשפחה, 
עובר מבית לבית  על פי רשימה  ומזמין את הקרואים 

למסיבה ו/או לשבת חתן. 
אירוע  לעיתים קרובות מהווה מעין  היא  זאת  התכנסות 
חברתי  ציבורי  קהילתי  ומתקיים על פי רוב,  כאמור 
 רק אצל מי שידו משגת לשאת בכל ההוצאות... ואם 
האירוע נופל בתקופת האביב והקיץ  היה מתקיים בחצר 

ובשיאו התצלום המשפחתי ב"ליואן".
 

שבת לפנות בוקר (מהשעות המוקדמות) התכונה רבה. 
במלבושיהם  המשפחה  ובני  הברמצווה,  חתן  הלבשת 

שהיו  המקרא  ובטעמי  פה  בעל  אותם  לומר  ללמוד 
למעשה די מוכרים לו מן התפילות שהשתתף בהם יום 
יום. (יצוין, שעל אף שלא ידע את מובנם של המילים, ידע 

את ביטויים ומנגינותיהם היטב).
החכם/המלמד אף הכין לחתן הבר מצווה את "הָדרּוש" 
(הדרשה) מטקסט קבוע מראש כמעט לכל בני המצווה 
פרשת  של:  והדרש  לפרש  המתאימים  קלים  בשינויים 
והלל  שבח  דברי  וכמובן  וגמרא  הלכה  דברי  השבוע, 

להורים ולבני המשפחה ומעט מענייני דיומא.
הופעתו  הוא  מצווה",  ה"בר  עומד  בו  הראשון  הניסיון 
חמישי)  או  (שני  החול.  מימי  באחד  לתורה  ועלייתו 
בבני משפחה,  מלווה  הצעיר,  החתן  שחרית.  בתפילת 

ימי הולדת בדרך כלל, לא היו נהוגים בין החגיגות המשפחתיות בקרב יהודי דמשק, כי לא זכרו 
אותם, הן מפאת העובדה שלא "טרחו" ולּו לרשום את יום הולדתו של הרך הנולד  בשום מסמך: 
לא "רשמי", ולא משפחתי, ( כנהוג בחלק מעדות ישראל לרשום בתוך אחד מספרי הקודש) ואם 

כבר היו טורחים והולכים לרשום את התינוק במשרד הפנים הסורי  התעודה הייתה מונפקת באיחור 
של שנתיים שלושה, עם שגיאות תאריך וכיו"ב.

משה שֶמֶר (צילום ש. חפץ)

יהונתן     סהר   (צילום משה שֶמֶר)
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חתן  את  המתוקים:  הכיבוד  מצרכי  אריזת  החגיגיים, 
ובנשיאת  רימונים",  ב"השמת  מכבדים  היו  הברמצווה 

ספר התורה מן ההיכל לתיבה.
אם החתן ברמצווה היה ממשפחת כוהנים, היה עולה 
לתורה ראשון, קורא את חלקו בפרשה, הנשים הישובות 
סוכריות  וזורקות  (ִּבזָג'ְלְטּו)  מצהללות  היו  נשים  בעזרת 

טופי וְמלַאֶּבס (שקדים מצופים בציפוי מתוק).
הנשים  יורדות  היו  התפילה,  תום  לקראת 

את  להכין  לביתן  וממהרות  מהעזרה, 
ארוחת הצהריים החגיגית.

בהיותו  מצווה  הבר  אירוע  כי  יצויין 
(כאמור  הצעיר  של  היחידים  בין 
בין בריתו לנישואיו) היה אירוע רב 
של  גדול  ציבור  והקיף  משתתפים 

ציבור  ואנשי  חברים  משפחה,  בני 
להלן תמונה  ראה  וקהילתיים)  (דתיים 

בעמוד 59.
למשפחה שביתה היה צר מלהכיל את כולם 

נופל בימות החורף הקרים מאד  ו/או אם האירוע היה 
(נדיר מאד) (מספרים כי נשות דמשק ידעו לכוון את לידתן 
לימות האביב והקיץ) וחגיגות הברמצווה הביתיות היו 
נמשכות מספר ימים, והקיפו אורחים רבים מכל שכבות 
הקהילה ובני המשפחה המורחבת, חברים, שכנים ואישי 
ציבור, חכמים ורבנים  ממש אירוע קהילתי (ראה תמונה 
בעמוד 59). תמונה מיוחדת במינה*  אומנם היא תמונה 
פרטית מאלבום משפחת לאטי אבל היות שבה מצאנו 
רבני  הדור:  מגדולי  גם    הברמצווה  למשפחת  פרט 
הקהילה, חכמיה ומוריה, הופכת התמונה לבעלת עניין 

למי שמורשת יהדות דמשק חשובה בעיניו.

בתמונה בעמוד 59
בשורה הראשונה: שני משמאל: חכם מועלם.

עַזּור  חכם  הרב  לשמאל:  מימין  למעלה  שניה:  שונה 
ַמְסלַתֹון ַטָראב, יוסף לַאִטי, סלים לאטי, אבי הברמצווה 
מעליו  לבנה.  ותיתורת  כובע  עם  במרכז  הילד  שהוא 

שפיקה לאטי, משמאלו אם החתן (עם הצווארון הלבן).
הימני  הלבן:  הזקן  בעלי  שני  שלישית  שורה 
הרב ַמְסלַטֹון ַטַראב (אביו של הרב עזּור 
שניהם  נַעֶם.  הרב  ומשמאלו  הנ"ל) 
והפוסקים  הרבנים  מגדולי  היו 
דבר.  יישק  פיהם  על  בדמשק. 
של  החריפים  ממתנגדיו  שניהם 
ַתגֶ'ר,  סּולֵיַמן  ַּבאִשי  חכם  הרב 
המצנפת  עם    מימין  (והשלישי 
התנהגותו  בגלל  עליו).  והלאפה 
ודעותיו הליברליים  מתקדמים ועל 

היותו בעל השכלה אקדמית.
שורה שלישית, משמאל לימין חכם מּוֶסִרי, 
חכם יוסף שּוְרַּבה הזכורים לטוב כמורי הלכה מעולים 
ואשר כל ילד דמשקאי (כולל עבדכם הנאמן, מ.ש.) 
זכה לחטוף ממכותיהם ב"ִאל עָצַאיֶיה" "המקל שהיה 
שהצלחתי  מקווה  מאד  (אני  מפורסם  הוראה"  "כלי 
לתת פרוט ְשמותיהם של האנשים המעניינים בתמונה 

זו. ועם האחרים הסליחה מ.ש.).

של  ובעזרתו  לאטי  משפחת  באדיבות   59 בעמ'  התמונה   *
יהושע לביא מרחובות

חתן הברמצווה שי כהן מחולון ביום חגו (צילום משה שֶמֶר)
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הצייר: אלי כרמלי




