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 תקציר

 

גוששות בין מעצמות ומאבקי החלה כארוע מקומי והיתה לזירת הת 1840 -עלילת הדם בדמשק ב

.  בה את ניצני ההתעוררות  הלאומית הציונית  הרואיםיש . מדינותכח בין 

 ההיסטוריוניםשני מקורות ראשוניים בפרשה נזנחו ולא שמשו את , אף שרבות נכתב אודותיה

.  אשר ידעו באופן חלקי על קיומם

ארבע שנים , יעקב ענתבי' ר,  המקור הראשון הוא עדות נרחבת אשר כתב רבה הראשי של דמשק

אשר לא היו מלב פרשה מאיר תיאורים חדשים , תיעוד נרחב זה של הארועים  .אחר הפרשה

מאמר זה ידון גם . 19 -את העולם היהודי במחצית המאה ה ואשר הסעיר בארועים ידועים עד כה 

.  בסיבות שמקור זה נזנח עד כה

עקב ענתבי אודות הפרשה היא מכתבו אל י' רעדות של המוכרת והנחקרת יותר  הגרסה

התפרסמה בכתב גרסה זו . בו הוא מדווח לו על השתלתלות הארועים,  1841מונטיפיורי בשנת 

ט "תרפ: באותה שנה חיים כפוסי ' לר" באור החיים"וכן בספר   [א]( 1929) "מזרח ומערב"העת 

מקור לחוקרים  היא שמשה דווקא.  יותרגרסה מצומצמת וקצרה מדובר באולם   .[ב] (1929)

"( אליאנס)"ח "אשר לא ידעו על קיומה של הגרסה הנרחבת המצוייה בארכיוני ספרית כיהרבים 

מחדש בשנים נגלה אשר  בשלוש שניםלמסמך הנרחב כאמור קדמה הגרסה הקצרה  . בפאריז

  .האחרונות

אשר  [ג] "ציון מצת"שר ההגנה הסורי לשעבר  –הוא ספרו של מוצטפא טלאס , המקור השני  

מביא טלאס את פרוטוקולי  בספרו . על ידי החוקרים בשל היותו ספר אנטישמיאף הוא  נזנח

בלא ציון או באופן מגמתי וכן מסמכים נוספים שנכתבו בעת הפרשה ( ערבית)חקירת היהודים 

( 1' איור מס). אזכור  שההודאות הוצאו מהנחקרים בעינויים קשים ואף ברצח של כמה נאשמים

הינם אוטנטיים מחקר השוואתי בין המקורות השונים מגלה כי המסמכים שמעלה טלאס בספרו 

הנקודות . ל הפרשהע בזוויות חדשות תיאור אף הוא  נותן שילוב מקורות חדש זה ולכן 

החקירה והמשפט הנלוזות של השלטונות בכדי להוציא הודאות  אופני המעניינות שעולות הן 

המקורות החדשים מבליטים  את . ה ממצאים שיתאימו להשערותיהםולשתול בזירת החקיר

.  מגמתיות הפללת היהודים בכל מחיר על ידי החוקרים בפרשה

בחוות דעתם על , שפעלו בדמשק  הרופאים חלקם העגום של  מגלים גם את  מקורות אלו  

שנטען עליהן שהן  ,עדויות אלו כללו שברי עצמות ופיסת בד . עדויות שנתגלו ועמדו בלב החקירה

שיתוף הפעולה שלהם עם השלטונות והמעלילים . שרידי גופותיהם של הנזיר האבוד ומשרתו

.  1840לגאלי בעייתי בדמשק בשנת -מציג קשר מדיקולאתיקה ולמצפון מקצועי בניגוד 
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לא , אחד הרופאים הזרים שעבדו וחיו בדמשק(  Amantia Lograsso)ר אמאנטיה לוגראסו "ד

והעיד על פי צו מצפונו ומיטב בניגוד לכל שאר עמיתיו ( הגלויים והסמויים)חצים נכנע לל

 האישיים הוא מעיד כתביושמאף על פי  . לא אנושיותכשל העצמות  מקורן מקצועיותו אודות 

ר לוגראסו על גרסה המפלילה את "מציג טלאס מסמך לפיו חתם ד, שלא נכנע ללחצי השלטונות

.  היהודים המעונים

בהן התגברו המעלילים על טענותיו אפשריות יציג דרכים את סיפורו ובין היתר יספר ר זה מאמ

.  ר לוגראסו "של ד

 

".  עלילת דמשק"פרשת : הרקע ההיסטורי 

מהמנזר שלו בדמשק למרכז , יני'נזיר קאפוצ,  סיצא האב תומא,  1840בפברואר  5ביום רביעי 

כדי לתלות מודעות על מכירה פומבית , בע היהודיבשעות שלאחר הצהריים הוא נכנס לרו. העיר

, ראה שאדונו לא חזר למנזר, כשאבראהים משרתו של הנזיר, לקראת הערב . של אשה שנפטרה

 (1' איור מס) ...הלך לחפשו ברובע היהודי אך גם הוא לא חזר

פרצו למעונו תוך כדי חרושת , יום למחרת התכנסו הנוצרים הדמשקאים סביב המנזר הריק

מכאן ואילך קצרה הדרך להאשמתם של היהודים . שמועות על העלמו ברובע היהודי בדמשק

  .(2' איור מס) ברציחתו של הנזיר ומשרתו לצורך הקזת דמם להכנת מצות לפסח

בראש המעלילים על היהודים עמד .  מהלך הארועים הדרדר במהירות מבחינתם של היהודים

ראתי -דה( רוזן" )קונט"הקונסול  , הצרפתיים באזור טיפוס מפוקפק שהיה מייצג האינטרסים

הצליח לשכנעו לתבוע , פחה  –היה  בעל השפעה על המושל הדמשקאי השריף  הקונסול. מנטון

יעקב ענתבי ומשני נכבדי ' ר( בערבית" חכם באשי)"את גופותיהם מראש הקהילה הרב הראשי 

.  ועשירי הקהילה

שעות האולטימטום שהציב להם הורה  25תו בתום משלא הצליחה הקהילה  למלא את מצוו

החיפושים אחר גופות הנזיר . ענתבי יחד עם שבעת נכבדי ועשירי הקהילה' לאסור את רהפחה 

ומשרתו ברובע היהודי על ידי חיילי הפחה והמון משולח כל רסן הפכו לפוגרום ובמצוות הפחה 

מן שהקהילה חוותה תקופה של אימה בז. בזה אחר זהנפתחו חולל בית העלמין היהודי וקברים 

ורדיפות נכבדי הקהילה בכלא חוו יסורים השפלה חקירות חוזרות ונשנות וענויי גוף קשים 

בדווחו  . יעקב ענתבי בתום הפרשה כאשר שוחרר לאחר מספר חודשי מאסר' אודותם מעיד ר

צד אולץ לעמוד על כי,   הוא מגולל את התרחשויות הזוועה וההשפלות שעבר כראש קהילה  [ב,א]

הוטבע בגיגית כאשר קלגסים עם , הולקה בשוט עד עילפון, יממות שלמות 3רגליו בלא הפסק 

סלע כבד הונח על חזהו והקשה על . מקלות ארוכים חובטים בראשו בכל פעם שניסה לנשום
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לגלתו חוט תיל הוכנס לאפו הידקו את עצמות גו, ציפורני ידיו ורגליו נעקרו בזו אחר זו, נשימתו

הוא   (3' איור מס) .יעקב ענתבי לא נשברה ' בכבל עבה ועינויים קשים אחרים אולם רוחו של ר

מתוך תחושת אחריות , עמד בגבורה בכל עינויי הגוף והנפש ומעולם לא נכנע לרצון מעניו

בין העינויים  היה . שכזו על כל הקהילה הדמשקאית ועל היהדות בכלל " הודאה"להשלכותיה של 

במובאות שהוצאו מהקשרן . בהל לויכוחים דתיים שנכפו עליו עם אנשי דת נוצרים למול הפחהמו

.  ובבורות גמורה ניסו להוכיח את  תשוקתה כביכול של היהדות לדם נוצרים

, לברוח מעירם שהיתה נתונה לשלטון צבאות מצרים, הצליחו אחדים מיהודי העיר, במהלך השנה 

משם הודיעו לאחיהם בפריז ובלונדון שזה יותר משלשה (. ארם צובא)ולהגיע לעיר הצפונית חלב 

ושאר נכבדי העדה וגדלויה חבושים בכלא במצור מחמת עלילה , חודשים שראש הרבנים בדמשק

. מתועבת שהעלילו עליהם כי רצחו את הכמר הקתולי תומאס שגופתו מעולם לא נמצאה

צוקותיהם הם כל כך איומים ונוראים הפליטים היהודים הודיעו עוד שעינויי האסירים ומ

הם התחננו שיהודי אירופה יתערבו מיד בדבר כדי להציל את . שארבבעה מהם כבר מתו מענוייהם

יהודי צרפת ואנגליה נדהמו לשמע הפרטים האלה וכלם יחד התאחדו להחיש . שארית היהודים

יהודי אנגליה ,  לותיהםהם פנו בבקשת עזרה לממש. עזרה לבני עמם שחייהם היו נתונים בסכנה

ויהודי צרפת את אדולף כרמיה ושלמה מונק והללו התיצבו לפני , שלחו את סיר משה מונטיפיורי

המשנה למלך מחמד עלי באלכסנדריה לבקש ממנו שישחרר את הכלואים בדמשק בכדי להעמידם 

לורד  ראש הממשלה האנגלית. תלמשפט לפני בית דין נייטראלי מורכב מבאי כח כל הממשלו

בתחילה הסכים מוחמד עלי לדרישתם של . והנסיך מטרניך מאוסטריה תמכו במשלחת, פלמרסטון

אולם צירי היהדות האירופית בתמיכתם של כל . אך אחר כך דחה בקשתם, מונטיפיורי וכרמיה

הקונסולים חוץ מהקונסול הצרפתי המקומי עמדו על דרישתם ומשנה המלך בטל את פסק הדין 

המשפט בדמשק בהכירו שהנאשמים הוכרחו להודות על פשע שלא בצעו מחמת שהוציא בית 

.  יסורים וענויים שעברו

בעיקר הודות . תקופת האימה שעברה על  יהודי דמשק הסתיימה רק כעבור כשבעה חודשים

להתערבותו של   משה מונטיפיורי אשר פעל רבות למען הפסקת ההשתלחות ביהודי דמשק 

(  4' איור מס) ".הצראיא"והמעונים בכלא מוסדות השלטון ושחרורם של הכלואים 

 

המזכה את "( פירמאן)"שולטאני  מאמר מלך – 7.11.1840בתאריך יד פרסם 'השולטאן עבד אלמג

הוא פקד ששום בית משפט  לא יעלה האשמות ממין זה כנגד יהודים  .יהודי הקהילה מכל אשמה

.  והבטיח את חסותו לכל היהודים שברחבי ממלכתו
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חזר דרך סוריה , סיר משה מונטיפיורי שעבר אז דרך קושטא והשתדל למען הוצאת הפירמאן הזה

ב ענתבי שיכתוב לו את סיפור המאורע כולו כמו שקרה קביקש מהרב הגדול יע, בסוריה. לאנגליה

מתוך רצונו . בפרוטרוט כולל פרטי הענויים ויסורי המוות שענו אותו ואת חבריו בבית הכלא

.  ת לכל העולם באילו אמצעים השתמשו צוררי ישראל נגד יהודי דמשקלהראו

הפכה אבן פינה במחקרים  (5' איור מס)עדותו של ענתבי אשר הוגשה לימים למשה מונטיפיורי 

.  הרבים שנכתבו בתולדות פרשת עלילת דמשק

 

חות קוסמוס של מאבקי כו-מיקרו בזירה שבדמשק ראואשר  [ד]. ישנם חוקרים כפרנקל י  

המנתחים את ההתעוררות הסולידריות  .וישנם אחרים כקוטיק מ, קוסמופוליטיים באותה עת

היהודית הכלל עולמית למען יהודי דמשק כניצנים ראשונים של הציונות הדתית לאומית ושל 

שנשאו פרי בתנועה הלאומית ציונית בכללה ובבניין ארץ ישראל , הציונות הסוציאליסטית

. [ה]בפרט

 

מקורות  ומחקר שיטות 

נערכה בחינה של שני מקורות היסטוריים ראשוניים חדשים מתוך השוואת תוקף במאמר זה 

.  תכניהם למקורות קיימים אשר נתקבלו על ידי החוקרים 

.  קבלתם כתקפים מאפשרת ניתוח הפרשה המפורסמת מזוויות חדשות אשר לא הוארו בעבר

רחב יותר של רבה הראשי של דמשק בעת המקורות הללו הם עותק עדות אישי מפורט ונ

 עדות  וכן פרוטוקולי החקירה והדרישה ביהודים המעונים בנוסף למסמכי,  1840הארועים בשנת 

  .הפיקו אשר גופי החקירה בדמשק

 
.  בידי נכדו יעקב ענתבי' שונה של מכתבו של רעותק . א

היה  אלברט . אלברט ענתבי –ם אברה, גיבור הפרשה ושמו, יעקב ענתבי' נכד מפורסם היה לו לר

וראשית המאה העשרים וסייע רבות לאנשי  19 -בסוף המאה הבארץ הישן מעסקני הישוב היהודי 

מהלכים לאלא חיפש גישה פרגמטית בגישתו לא היה ציוני י ש"אעפ, העליות ולראשי הציונות

. את מהלך חייווקשרים עם השלטון התורכי לאפשר את קיומו של הישוב היהודי בארץ ולהקל 

דרכי ואת , לא ראה עין בעין את פעולותיהם של המתישבים החדשיםהיו מקרים בהם , לכן 

התורכי ולהשיג ממנו הקלות שונות למען יהודי  ניסה לשאת חן בעיני השלטוןהיות ו. פעולתם 

נתבי יעקב ע' חוקרים רבים אינם מודעים לקשר המשפחתי בין אלברט ענתבי לסבו ר [ז,ו] . הישוב

על הקשר הזה מעידים  . ולעובדה זו יש חשיבות בהערכת תקיפותו של המקור אשר יוצג להלן 
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.  [י]אליזבט ענתבי , וכן נכדתו של אלברט,  [ט] משה דוד גאון, [ ח]מאיר דיזינגוף 

חברת כל ישראל חברים מסגרת עבודתו עבור ב, מביקוריו של אלברט ענתבי בפאריזבאחד 

הנסיבות והמועד הברור   [יא]. (ח"כי) "אנסיאל"חברת ד כתב יד מיוחד בספרית הפקי,  "( ח"כי)"

וכל תאוריו יעקב ענתבי ' כתב היד חתום על ידי ר. יו אינם ברורים למסירת כתב יד זה ומקורות

 :מהמקורשזוהי העתקה , אולם הכותב מעיד בשורות הראשונות . מסופרים מפיו בגוף ראשון

מלא המקדש שם שמים ' מר זקני הרב המופלא וכבוד ה( עטרת ראשי)ר "העתקה מכתיבת  יד עט"

.   מכאן שהמעתיק הוא אלברט ענתבי עצמו" ה"ברבים הגאון יעקב ענתיבי זלה

את כל  ר יעקב ענתבי מתאר, ( 1844)ד "תר ,בעדות זו אשר נכתבה בטווח ארבע שנים מהפרשה

למונטיפיורי והמפורסם וחו הראשוני בפרוטורט רב יותר מזה אשר מופיע בדו הפרשהארועי 

לאחר מרחק זמן מזוועות החליט כעבור ארבע שנים מהארוע ש , נראה אם כן.  1841משנת 

  .לתעד טוב יותר את זכרונותיו על יסוד דווחו הראשוני למונטיפיורי , העינויים שעבר 

ידושים שונים על אף שיש בו ח. מעניין לציין שכתב יד זה לא נחקר דיו ולא פורסם כמעט

,   [יב] מכיוון שאינו נזכר במחקריהם של חוקרי הפרשה המפורסמים כברור. הקשורים לפרשיה

.  עולה שלא היה ידוע להם על קיומו במערך המקורות שמהם שאבו  [יג]וריבלין ,   [ה]קוטיק 

י משום לא נתנו לעדות זו את הדעת הראוייה אול [ד]משום מה גם חוקרים חדשים יותר כפרנקל  

מדובר בשכתוב של ההיסטוריה על החשד כאילו עד כי עולה , שבו ציוריים הרחבים וההתיאורים 

   . למען הוכחת חפותם גופים פרו יהודייםידי 

יעקב ' ובין ר, אלברט ענתבי( המעתיק מהמקור)הקשר המשפחתי בין הכותב אולם ידיעת והבנת 

.  כתב סבוענתבי תומכת בכך שהחזיק בידיו מסמך מקורי ש

בהכנת הטקסט שהפקיד בספריית , עובדה זו מסבירה גם את המעורבות הרגשית של המעתיק 

עד כדי כך שלא יכול היה להמנע מהוספת הערות משלו המערבות את ידיעותיו . אליאנס בפאריז

במקום אחד . הוכללו שתי הערות אנאכרוניסטיות בטקסט המקורי כך . מתקופה מאוחרת יותר

( :  של כתב היד 27' עמ)מרובעות ב בהערת סוגריים רשם הכות

ה טרח הרבה אחר גמר במעשה בכוחו ובממונו שתוסר "ומעלת השר סיר משה מונטיפיורי זלה"]

שקמו המוסלמים , ( 1860)ך "ט לחדש תמוז שנת התר"כי, ונשארה שם עד בא דברו ..זאת האבן 

ה זו בגוף הטקסט נערכה שנים רבות לאחר ברור שהוספת הער....["  והדרוז על הנוצרים שבדמשק

שהוסיף  לתחום את ההערה , ולכן טרח הכותב אלברט ענתבי , ( 1844בשנת )כתיבת המקור 

( .  1847)ז "נפטר בשנת תר, אגב, יעקב ענתבי עצמו ' ר. מידיעותיו מהטקסט המקורי

וטו 'ניור אליהו פיגשלח סי: "לכתב היד  30' הערה אנאכרוניסטית נוספת מעין זו מופיעה בעמ

ת "היושבים ראשונה בעי, אנשי החסד והרחמים , השרים והסגנים , כתבים לאחינו בני ישראל 
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והודיעם מהתועבות הנעשות , עליהם יחיו ' חברת כל ישראל חברים ה,א "והמהוללה פאריז  יע

' ר בידי רשנה אחר כתיבת המקו 16כלומר ,  1860ח נוסדה אף היא בשנת "חברת כי".... בדמשק

אולם נקל להבין , מהטקסט המקורי, מלהפריד את השערתו הפעם לא נזהר נכדו . יעקב ענתבי

, ח בקרב יהודי צרפת"והכרותו עם כוחה ותולדותיה הארוכים של כי, כיצד מעורבתו הרגשית 

  . אולי מחוסר דעת , גרמו לו להניח הנחה שבטעות יסודה

השוואה מדוקדקת של . וצא מן הכלל שמעיד על הכללבבחינת היהערה זו אין , מאידך גיסא

מראה זהות בתיאורי , אודות הפרשה ( יהודיים ולא יהודיים)המקור הזה למקורות אחרים 

   [יד]ראה עבודת השוואה קודמת שערכתי בנושא , וגם בתאריכים שנזכרו , הארועים הנזכרים

.  ם  לא היה מוכר בעברלחוקרים לזנוח מסמך זה אשר גשימת לב גורם חוסר מצער ש

אודות כתב היד נוספים וביקשתי פרטים ביבליוגרפיים בפאריז פניתי אל ספרית אליאנס 

Ms285H  המצוי בידם  :

 
כדי לענות לשאלותיך ולהערותיך המעניינות מאוד בנוגע להיסטוריה של הטקסט הזה "

ינת את הכתובת כתב היד נושא תווית המצי: אין לנו אלא מעט עובדות להסתמך עליהן 

:  הבאה 

"Monsieur Albert Antebi , Impasse de Malte 3 , Chalins – sur Marne , France" 

:  קיימת תווית מחוקה מעט ( העטיפה)בדומה על גבי הכריכה 

"  בפרשה....יעקב ענתבי...נכד הרב ...שנעשה על ידי מר ענתבי ...של הסיפור...עותק "

הערה , בפשה הלטינית  צויין תוכן כתב היד עבור הקורא ( של כתב היד)ועמוד הראשון 

ח  "כי  A.I.Uבכתב ידו של ספרן ותיק של ספריית 

עותק )שנכתב על ידי הרב יעקב ענתבי ( ושל רודוס)הסיפור בעברית אודות פרשת דמשק "

( "  שנעשה על ידי נכדו של המחבר על פי המקור

. ..... מקורות אחרים להסתמך עליהם עוד אין לנו 

Jean Claude Kupeminc , A.I.U (27.4..1994) 

" ( ספרית אליאנס בפאריס,  ספרן ראשי )

הוא נשלח לחזית הטורקית בזמן מלחמת העולם , סופו של אברהם אלברט ענתבי היה טראגי 

[ ו]הראשונה ונפטר שם בצורה נוראה 

 

  .של מוסטפא טלאס" מצת ציון"הספר : מקור שני . ב

" .  מצת ציון"פרסם שר ההגנה הסורי ספר בשם  1984בשנת 
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וכן מסמכים שחוברו במהלך , בספרו זה העלה על הדפוס את כל פרוטוקולי החקירה והדרישה

.  החקירה שעליהם נדרשו הנחקרים המעונים לחתום

ספרו זה עורר את חמתם של ארגונים יהודיים בצרפת כאשר עמד טלאס לקבל תואר דוקטור לשם 

המהומה עוררה את טלאס לחזור ולהוציא את , . ברסיטת הסורבון על ספר אחר שכתבכבוד מאוני

.   1986במהדורה מוגהת ונרחבת יותר בשנת " מצת ציון"ספרו 

במהדורה השנייה לספרו הוא מביא הערות שוליים המעידות על מקורות פרסום הפרוטוקולים 

:  שהוא מביא באופן כה מפורט כגון 

חודש מוסלמי  9שנה שישית חלק ( אשר נקרא בעבר כתב העת הסורי" )ארךכתב העת של הפטרי"

עם התיעוד המלא של אלה גליונות מקור ל" 598-608' עמ 1931נובמבר , תשרין השני 

.   [ג]  מצא טלאס בארכיוני האוניברסיטה האמריקאית בביירות,  1931הפרוטוקולים משנת 

המתוארכים )ארועים הנזכרים באותם פרוטוקולים השוואה של מקבילות תאריכים בין ה, גם כאן

יעקב ענתבי ' לאותם ארועים הנזכרים בעדותו המפורטת של ר( לפי תאריך מוסלמי ונוצרי

דבר המאמת את אוטנטיות החומר שפרסם  .[יד] מציגה זהות( המתוארכים בתאריכים עבריים)

ין ספר אנטישימי אחר שפורסם וב(  בערבית)השוואה נוספת היא בין המקור שמציג טלאס . טלאס

, ני אחר בן מסדרו של הנזיר האבוד 'על ידי נזיר קפוצי, 1850בשנת ,  אחר הפרשה בלבד כעשור 

.    אניאנוהאב תומאסו מקל

יובאני באטיסטה את פרוטוקולי החקירה והדרישה 'מפרסם האב ג, ספר זה שנכתב באיטלקית 

  : לאחר שתרגמם לשפתו 

"Relazione Istorica del P.G.B. (Padre Giovanni Batista) Da Mondovi M.A.C  

Contenente il compendio della vita del Padre Tomaso Da Calangiano Di Sardegna , 

…Marsigila , Gennaro 1850" 

 

בעל מגמתיות מכיוון שהספר , אף כאן היו החוקרים בעבר מסופקים באשר לתוקף המידע

מציגה זהות מלאה , שוואה שערכתי בין החומר  האיטלקי ובין המקור הערביאולם ה. אנטישמית

.  בתכנים 

לכן נכון יהיה לבדוק את המסמכים שמפרסם טלאס בעיון רציני ולגלות את ממצאיהם באור 

 . 1844יעקב ענתבי משנת ' עדותו הנרחבת של ר
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. חדשיםמקורות מממצאים חדשים : תוצאות 

 

  . 1840בשנת ט בדמשק משפדרכי צדק ו נוהלי  .א

, נטוןראתי מרה היו יאודות הפרשה מלמדים שהנפשות הפעילות בחק הידועים המקורות 

מגן זכויותיהם של הנוצרים בעיר  בתוקף תפקידו ראה עצמו. ששימש כקונסול הצרפתי בדמשק

אדם זה היה רווי שנאה אנטישמית וראה בהעלמותם של הנזיר ומשרתו עילה להפרחת עלילת 

הוא מצא לו כר פעולה נרחב בשיתוף פעולה מלא . ם הקלאסית כדי להאשים את היהודיםהד

.  שריף פחה –שקיבל  על ידי מושל דמשק מטעם השלטון המצרי 

אף הסמיך את הקונסול הצרפתי ויפה כוחו בביצוע החקירה ובניהול אנשי החיל , שריף פחה

.  השוטרים והמענים 

קב ענתבי מצביעה על דרכי החקירה המגמתית והתעלמות יע' של רהחדשה דותו  הנרחבת ע

כגון השימוש הנלוז  של ראתי מנטון . מכוונת מכווני חקירה רציניים באופן שלא היה ידוע בעבר

הוכחת אשמתם של יהודי : באסירים קיימים ופיתה אותם לסייע לו להגיע למטרת חקירתו 

אשר סייע באופן , יה מחמד אל אלי אחד האסירים הללו ה. על ידי הבטחת שחרורם, דמשק

. נמרץ למנטון

( :  לכתב היד 6-7' עמ) 1844וכך כותב הרב הראשי בשנת 

לתפוס מבני ישראל ככל , אחר כך צווה קונסול הצרפתי גראף ראטי להבני חיל אשר עמו "...

.  וכן עשו, אשר תמצא ידם ולהוליכם לבית הסוהר 

.  אותם ברגליהםוהיו מכים אותם מכות אכזרי ודורסים 

וכשהגיעו לבית הסוהר נתנום בכבלי ברזל ומנהו מהם לחם ומים והיו מייסרים אותם ביסורין 

.  קשים ומרים

אסור , ושמו מחמד אל טאללי .( ח.טורקי א)=בעת ההיא היה איש בליעל ורע מעללים תוגרמי 

להתיר שריף פאשה וביקש קונסול צרפת מאת . בכבלי ברסל בבית הסוהר על דבר חובת המדינה 

מחמד אלטאללי ממאסרו ולהוציאו מבית הכלא אשר הוא כלוא בו למען יהיה כלי חמס ביד 

ולאסוף את כל האסורים ולפתות אותם במתק , ל הנזכר לתפוס שאת כל החשוד בעיניו ונסוהק

. " לשונו ומחמות פיו אל כל אשר יחפוץ

ת של יהודים לברר היכן ראו לאחרונה את יעקב ענתבי מספר כי פנה אל הקהילה וביקש עדויו' ר

.  היות והשלטונות דרשו אותם מהיהודים בתואנה שנרצחו על ידם, הכומר ומשרתו שנעלמו
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אולם במקור החדש  , המקורות הקיימים עד עתה לא הציגו שום רמז להיכן נעלמו השניים 

:  ת עדותו הבאה יעקב ענתבי א' רושם ר, ארבע שנים אחר שחרורו , ברטרוספקט מהארועים

כשניים וכשלושה ימים לפני איבוד הכומר .( ח.העידו לפני א)ויבואו מגידי אמת ויגידו בי "

היה להכומר מכה ומריבה גדולה עם אחד האיכרים מוליכי הפרדים מעדת התוגרמים , ומשרתו 

. מקום אסיפת סוחרים גדולים מוסלמנים , ברחוב חאן אסעד באשא .( ח.הטורקים א)=

קפץ ונשבע בחמתו לפני עם רב כי הוא ולא אחר יסוב , איכר הישמעאלי התוגרמי ההוא וה 

.  בנפש הכומר ומשרת הכומר

תפש בצוואר איש ריבו ויחנקהו עד כי הקיא דם , בראותו כי יד המריבה חזקה על אדונו הכומר 

התוגרמים והכומר קילל את התוגרמי ואמונתו קללה נמרצת והיה קצף גדול מאת עדת . לרוב 

.  על הכומר בקללו את אמונתם

להמיתו : כה היה משפט המקלל דתם ואמונתם , כי קודם שמשל בערי סוריא אבראהים הפחה

,  ביטל להם המשפט הזה, ובבוא אבראהים הפחה לערי סוריא ! בשריפה 

התמרמר על הכומר בקללו את , ובתוך הסוחרים ההם היה סוחר תוגרמי אחד ושמו אלחפאר 

!  לא יוכל שאת , תם עד מאוד אמונ

"  . ותוגרמים וישראלים( נוצרים)=וכל זה נודע באמיתות לכמה וכמה מבני העיר ערלים 

ומכיוון שנדרש , כראש הקהילה , יעקב ענתבי ' אין ספק שידיעות על התרחשויות אלה הגיעו לר

.  על ידי מושל העיר לתת מענה ולהשיב היכן הכומר ומשרתו

:  מוסיף ומחדש את העדות הבאה  יעקב ענתבי' ר

ויעידו לפני שריף הפחה , והשני יצחק יאבו, האחד פאוק קטאזא : ויבואו שני אנשים עברים "

במקום אחר רחוק , וקונסול צרפת שראו את הכומר ומשרתו לפנות ערב היום ההוא שנעלם 

.  היהודים.( ח.שכונת א)מגירות 

בר עם משרת הכומר בדרך העולה לצלחייה הרחוקה העיד שדי, והעד האחרון שהוא יצחק יאבו

והפחה גזר על העד הראשון שיתנוהו בבית הסוהר . יותר ממהלך חצי שעה מגירות היהודים 

ומת  אוהוב, עינוהו בעינויים קשים ומרים , ועד השני הוא יצחק יאבו, ואסרוהו בנחושתיים

.  מוות אכזרי תחת ידם

בחאן .( ח.שארעה א)=כרים ולא חקר על המריבה שנעשית והפחה לא שת לבו לדברי העדים הנז

(  אן אסעד באשא'ח)=הנזכר 

והסוחר אלחפאר הנזכר בשומעו כי נודע הדבר שהוא התמרמר מאוד על הכומר הנזכר בקללו 

על דבר הכומר האובד שלח יד .( ח.א –את עוצמת החקירה )את אמונתו ובראותו כי עז הביקורת 

  . ..."והפחה לא שת לבו גם לזאת. ה את עצמו ויחנקהלך לביתו ותל, בנפשו 
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:  אתיקה והתנהגות רופאים בדמשק בעת הפרשה  . ב

 

שפורסמו במאמרו של עדויות היסטוריות  בשילוב עם , לפי המסמכים אשר מביא טלאס בספרו 

 -פעלו בדמשק באמצע המאה הכי  אנו למדים  [יב]" מקורות חדשים לידיעת עלילת דמשק"ברור 

המסמכים ניתן לראות כי היו שלוש גילדות של לפי . מטפלים בעלי הכשרות שונות רופאים ו 19

:  מטפלים שונים בעיר 

" חכים"אר כונו בתומרפאים על פי חכמת הרפואה המוסלמית אשר , מרפאים ברפואה עממית

כדי לתת סיטאות אירופאיות ונשתקעו בדמשק רורופאים זרים אשר למדו רפואה באוניב, (רופא)

.  וכל מי שידו משגת נתינים זרים, בכירי הצבא , לראשי השלטוןשירותים 

: מרפאים עממיים . א

מן המקורות השונים מתקבל הרושם כי מידת הביקוש והפופולריות של המרפאים העממיים לא 

.  נפלה מזו של בעלי המקצוע המוסלמים או הרופאים האירופאים ואולי אף עלתה עליה

, עצמויני האב תומאסו מקלאניאנו 'הנזיר הקפוצ, פרשת ההעלמותנשוא דהימה היא שהעובדה המ

מקורות  יש. השתייך לקבוצת המרפאיםדווקא הוא , הולידה את העלילהאשר העלמותו 

שאפיינו אותו כאשר היה מבקר בבתים היסטוריים המתארים את פעולות המימיקה הרבות 

שנה , 1839שביקר בדמשק בקיץ , הארכיבישוף הקתולי מרוסיה, קולובינסקי .פרטיים למעשי ריפוי

,  רקולובינסקי מספ. סועל פגישתו עם תומא( 1853, פרבסבורג )מספר בספרו  פרוץ הפרשהלפני 

מתפלל , היה קורא להם פרקים מן האבנגליוןהוא . בביקוריו אצל החולים סוכי לווה את תומא

מוטב שירפא לפי ידיעותיו או : "לו  העירקולבינסקי . מוזרים שונים מצטלב ועושה סימנים, בלחש

בלי אותן הלחישות וההעוויות שאינן מוסיפות כבוד לאצטלא שהוא , שיתפלל לשלומם בגלוי

.  [ה] ".במזרח לא תצליח בלי מיסתורין וסודיות, חביבי: "על זה ענה הנזיר " לובש

בהם שלח ידו עסק גם בהרכבת חיסון כנגד אבעבועות הטיפול  פעולותמעניין לציין כי בין יתר 

לא ה תהילעניין אומנותו זו ביותר המוזרה העדות . וכפי הנראה ביצע זאת במיומנות רבה שחורות

המספר כי הוא ( 1844)בכתב היד הנרחב והמאוחר הרב הראשי יעקב ענתבי זו של אחרת מאשר 

; כיב לילדיו עצמו שכר את שירותיו של הנזיר לצורך הרכבת התר

( מסארדיניה)=היייתי מהלך בשוק רחוב היהודים ומצאתי את הכומר פרנסיס טאמס מזארדיניא "

והוא היה רגיל לבוא אצל היהודים כי היה . ( פאדרה תומא)=ה "באדרי תומ-הנקרא בפי הכל אל

שהוא י והיה מכיר אות" דרי'ג-טיעם אל"אומן גדול בהרכבת הואכסין להילדים הנקרא בלשון ערב 

 [יא]  .." הואכסין הנזכרהרכיב לכל בני 
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מכל מקום תומא התעשר ממלאכת הרפואה שלו בשיעור שלא היה מקובל במסדר הנזירים   

מוסלמים ויהודים שכיבדו אותו על מומחיותו , הוא היה מוזמן לביקורים אצל נוצרים. ינים'הקפוצ

הים אאבר, 20צעיר וחסון כבן , מוסלמיהוא חי במנזר פרטי והיה לו משרת . בהרכבת אבעבועות 

.  ששימש לו גם כשומר ראש, רהאאמ

 

 

.  רופאים על פי דוקטרינות מוסלמיות. ב

שפיתחו  חכמי הרפואה בארצות האיסלאם היו רופאים שהמשיכו וטיפלו על יסוד אותו בסיס ידע 

נעצרה ע זה של ידהתפתחותו . אלדון ואחרים'כאבן חהמוסלמים בתקופת הזוהר של האיסלאם 

גישתם ותובנותיהם היו אנאכרוניסטיות בהשוואה  להתפתחותה של הרפואה . בימי הביניים

.  19 -במדינות אירופה במהלך המאה ה

.  אנו למדים ממקורות בשפה הערבית, שהיו מעורבים בפרשה על חכמי הרפואה המוסלמים

טלאס תעודות רי מוצטפא שר ההגנה הסומפרסם ( 1986)השניה  תו במהדור" מצת ציון"בספר 

ובהן מספר מסמכי רופאים , היסטוריות נוספות על הפרוטוקולים המפורטים של חקירות היהודים

  .[ טו,יד] עבודות השוואתיות מוכיחות את מקוריותם על אף המגמתיות שבהם . מאותה פרשה

  (3' איור מס)

בעלי ם שמביא טלאס במסמכיבין הרופאים הבולטים שהיו בדמשק באותה תקופה רשומים 

:  התארים הבאים 

ליל 'אלסיד ח –מנתח ,  מסתוא אלסאטי' אלחאג   -מנתח ראשי

,  מחמד אלסאטי טאלב –הרופא ,  ר'אלסיד מחמד אמין צח –הרופא 

. מיכאיל משאקה –הרופא ו  אלסיד מחמד בן אלסיד מוסא –הרופא 

במסמכים מקבילים שתורגמו  לקיומם של רופאים אלו ולמסמכים שכתבו מצאתי עדות מחזקת 

חברו למסדר של האב תומאסו  ,ני'לאיטלקית ופורסמו עשר שנים אחר הפרשה על ידי נזיר קפוצי

 [טז] אשר נעלם
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( מערביים)רופאים זרים . ג

לפי אחת העדויות נראה  .בוגרי אוניברסיטאות אירופאיותבדמשק חיו ופעלו מספר רופאים זרים 

אשר , רופאים אלו   .בעיר אשר נוהל על ידי אחד הרופאים הללוכי היה גם בית חולים קטן 

זכו ליחס של כבוד רב ביותר מצד , במסמכים היסטוריים הקשורים בפרשה   שמותיהם עולים

שימשו במשרות רמות ונתנו את שירותיהם התגוררו ועבדו בדמשק הם .  השלטונות והאוכלוסיה

:  ופאים הבאים הרו נמנעליהם . לבכירי השלטון בעירבעיקר 

רופא   -(G. Piccolo)פיקולו . ר ג"ד,   הרופא הראשי של העיר דמשק  -(Rinaldi)ר רינאלדי "ד

רופא ו( רופאו האישי  של הפחה)רופא המושל   -(F. Massari)מאסארי . ר פ"ד,       הקרנטינא

 החוליםבית  (מנהל)רופא ראשי  – (Amantia Lograsso)ר אמאנטיה לוגראסו "דו המפקדה

.   [טז,טו]

 

הממצאים בביב השופכין של דמשק 

כוחני ורב השפעה על  המושל המקומי , היה אדם אנטישמי, הקונסול הצרפתי בדמשק ראטי מנטון

הוא ראה עצמו כפטרונם של הנוצרים בדמשק ולפיכך כאחראי ישיר על הנזיר ומשרתו . שריף פחה

אדם המבצע באופן הנמרץ ביותר את החקירה במקורות ההיסטוריים הוא מצטייר כ. אשר נעלמו

 .חוקרושופט תליין לפיכך לקח על עצמו תפקיד של . על מנת להוכיח את אשמתם של היהודים

.    חקירות רבות נערכו במבנה הקונסוליה בה ישב

היה בידיהם הכרח להמציא , מכיוון שהחוקרים ניהלו חקירה שלמה כאשר לא היו בידיהם הוכחות

יכלו להמציא להם את שלא היה לא  המעונים לאחר שהיהודים, ופות הנעלמיםגעדות ל את

.  ברשותם

. והם עשו ערמה: "(1841)בעדותו הראשונית ענתבי . על כך כותב ראש הקהילה החכם באשי י

העובר וסובב תחת בתי העיר ולתוכו , הערלים הביאו עצמות והניחום לתוך נהר הנקרא קילט

. והוא עובר תחת בתי היהודים ובתוך שוק היהודים, י הכסא והביביםזורמים השפכים מכל  בת

שיאמרו שהשבעה הסירו הבשר מעל העצמות ונתנום להם .( ח..היהודים א)וילמדו את שני העדים 

.   [ב, א]...." והם השליכו שניהם במקום ידוע, להשליכם בנהר הזה

תעלת הביוב במקום שהמעונים  הורתה הפמליה לפתוח את, בנוכחות קהל רב מבני כל הדתות

לאחר שהפחה ונכבדי השלטון . עצמות וחלקי בשרהובאו פועלים שירדו לשם ונמצאו שברי . יורו 

הכניסו הכל , האחרים ראו את השאריות ולאחר שהציגו אותן בפני הנאשמים וברוב המון עם 
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על מנת שיקבעו אם , ניתנה הוראה לפנות למספר רופאים . בסל והפקידו אצל הקונסול הצרפתי

.  אכן שאריות אלו הן מגופו של אדם

:  יעקב ענתבי שופך אור חדש על הפרשה ' של רהנרחב תיאורו 

הוא מתאר את דרכם של החוקרים בחיפוש אחר ראיות להוכחת  1844החדש משנת במקור 

:   אשמתם של היהודים ברצח הכומר ומשרתו

ואת הבתים  ,  וחפרו את החצר, ועלו ובאו בבית דוד הררי "

ומשם הלכו לבית שאר הנחשדים  , ולא הניחו זווית ופינה , ואת כל המקומות וגם את הגינה 

ולא מצאו שמץ , והחריבו את בתיהם כמהפיכת סדום ועמורה ( כרים)'סוחרים הנז( שבעת)' ז

ולא עצמות  , ולא בשר, לא דם : מנהו

  ...ולא הספיקו באותו יום לילך ולחפש בתעלת המים 

. של הנהר ההוא( יובל)=וגם סביב כל מקום הליכת המים , ושמו שומרים סמוך לפתח התעלה 

אין איש מבני ישראל יכול לילך ולהתראות במגורת היהודים אפילו ביום ומה , ובאותו העת והזמן 

....  כל שכן בלילה

ומשי , גפן וצמר , צובע צמר: כנגד פתח התעלה יש חנות של יהודי אחר שעוסק בה מלאכתו 

.  בגוונין שונים ורוב מלאכתו בלילה

ובאותה הלילה הלך כדרכו . ובתוך החנות יש לו כבשן של אש שמרתיח עליו מיני הצבעונים

.  הוא ונעריו, מבעוד יום לעסוק במלאכתו 

ויהי בחצי הלילה שמע קול דברים וקול רגלי אנשים . ויסגור את דלתי החנות במנעול וישב שם

.  מהלכים

הציף מן החרכים וראה את מחמד אל טאללי , והשגיח מן החלונות , ירא לנפשו לצאת לראות ו

.  לא ידע מה הוא, ועמו נוצרים ועמם שק מלא .( ח.אחד המעלילים א)

?  שמא מביאים עצמות אדם ומניחם שם לאמת שקריהם ועלילתם , אמר בלבו 

,  א יש עובר ושב והשומרים העומדים שם שעות ראה של' ואחר ג. כן היה.( ח.סבר א)=וכאשר יזם 

ויפתחו את , ויקח את שני נעריו עמו, וישען באלהיו, אז אזר כגבר חלציו , עולה עליהם' תרדמת ה

. ולא נפקד מהם כי אם הראש והגולגולת, גוויות שלמים' דלתי התעלה וירדו ויראו שם עצמות ב

.  ידע איש מזהויישאום ויתנום לתוך כבשן האש שיש להם בחנות ולא 

ומחמד הנזכר ורבים מהנוצרים .( ח.מושל דמשק א)=ויהי ממחרת בא קונסול צרפת ושריף פחה 

ויפתחו את התעלה וימצאו שם חתיכות בגדים בלויים ובתוכם מעט שיער ועצמות שבורים 

,   ומקצתם ניכרים לכל כי עצמות בהמה הם

,  כי מגוויות אדם לוקח זה (המוסלמים)=ועל מקצתם יעידו חכמי רופאי התוגרמים 
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.  ואין לו מה לדבר, והבליעל מחמד מתפלא בינו לבין עצמו 

...  שמה הרשע, האלה אל מקום הבקורת מקום המשפט .( ח.העדויות א)=ויביאו את הסמנים 

מה המה  .(:ח.ואמרו להם א: )לפני האנשים הסוחרים הנחשדים בדם הכומר ( הציגום)=ויציקום

! ?י הכומר ועצמותיו ושערות ראשו וזקנו כי אם בגד? אלה 

לפי )=השיבו את העלילה אחור ויעמדו בדיבורם הראשון .( ח.היהודים הנחקרים א)בכל זאת 

מנים : עד אשר צקו עליהם כוס יסורין רבים , .( ח.הצהרתם הראשונית שהינם חפים מפשע א

  : ממינים שונים 

,  את בשרם דשו בשוטים ובקוצים

תלויים למעלה ולא נתנום לשבת , גל אחת וידיהם קשורים בשלשלאות של ברזל העמידום על ר

.  ואף לא לסמוך על הקיר

:  יציקום אנשי המשמר בחרבות לקום על רגליהם , מרוב עייפות וחלישות כח . וכי יגעו ויפלו לאר

:  משכו אותם באליית האוזן עד זוב דם מהם 

,  חייהם העלו להבה בזקניהם עד כי להטה אש עור ל

.  החזיקו נר דליק בנחיריהם להעלות אש לוהט בחדר המוח

להגיד דבר אשר לא היה .( ח.המעונים א)-הייסורין הקשים ההם היו קסם על שפתי הנענים 

.  בלבבם כי אם בלבב היועץ הצרפתי

,  אותם שמרו לדבר , הדברים אשר שמו מעניהם בפיהם 

מלמות מיתות , רו למות מיתה אחת בפעם אחת ובח, ומי יתפוס האומללים האלה על צערם 

[ יא] "??רבות פעמים רבות 

 

.  ואמת מדעית אחת כוחות פוליטיים ,עדותן של עצמות יבשות

' ראתי מנטון את ארבעת הרופאים האירופאים דרהקונסול בשעות הבוקר זימן  29.2.1840בתאריך 

פיקולו ' ג' דר     , ((Dr Rinaldiדי רינאל' דר, (  (Dr. Amantia – Lograssoאמנטיה לוגראסו 

(Dr G Piccolo) מצארי ' ודר(Dr Massari) [טו]  את עדותם המקצועית באשר  ולמסורלבוא

הוא הציג בפניהם את ממצאי . לממצאי הרקמות והעצמות שנמצאו בביב השפכין של העיר

סביר  . י אדםשאריות הרקמות וביקש מהם למסור  עדות אודות היותן שאריות גופות של בנ

שהיו עדים לפוגרום שערכו חיילי השלטון בעיר ולמאסרם של נכבדי הרופאים הללו כי , להניח 

כרופאים . יום אחר תחילת הפרשה 22ידעו מהו הלך רוח החקירה ומגמותיה ,  הקהילה היהודים
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היתה מצופה מהם גישה  שתואמת את רוח , בעלי משרות  רמות אשר פרנסתם תלויה בשלטון

.   חקירה שהובילו השלטונותה

: בעדותו לוגראסו ' טפח מההתרחשיות בקונסוליה הצרפתית פורש בפנינו מנהל בית החולים דר

לבדוק כמה עצמות , על ידי הקונסול הצרפתי שגר בבירה זו , הוזמנתי יחד עם רופאים נוספים"...

.  וכדי שנחווה דעתנו האם עצמות אדם הן או של בעל חיים

ממה שהוצג )אחרי שקודם לכן הסירו , ים האחרים הצהירו שמדובר בעצמות אדםשני הרופא

.  כמה וכמה עצמות שונות אשר היו שייכות לחיות.( ח.לפנינו א

באותו שלב לקחתי בידי שלוש פיסות עצם אשר נאמר עליהן שהן כביכול של אדם ואמרתי שהן 

תורת האנטומיה של ) האוסטיאולוגיהלכך מ ןעצמות של חיות והעליתי את כל הטעונים והסימוכי

אחד משני הרופאים שהתנגדו לדברי קיבל את . בנוכחות הקונסול הצרפתי .(ח.העצמות א

.  אך השני אמר שהוא איתן בדעתו, הטיעונים שלי

כיוון , אני פוסח על הרבה התרחשויות הרבה גועל נפש וכל כך הרבה אנטגוניזם למה שאמרתי

. הכל הייתי פוגע בשמי הטובשאם הייתי רוצה לפרט את 

, הזמנתי את האדון הקונסול לשלוח את העצמות הללו לאקדמיה כל שהיא באירופה , (כנגד)אבל 

 [יב]" ...אני קמתי והלכתי; ....." אוה בו..... אוה בו.... אוה בו"ולהזמנה זו ענה לי 

העיד כפי שמצופה לוגראסו וחוסר רצונו ל שיוצרת עבורו עדותו  של מנטון הבין את הבעיה 

שלושה . הוא שאף להחתים את כל הרופאים המעידים על מסמכים שיוכיחו את דבריהם. ממנו

אולם המסמך הזה היה חסר את , כאמור חתמו על מסמך שניסח כרצונו , רופאים מתוך הארבעה 

שתעמדנה את טענת לוגראסו כעמדת  לפיכך נקט מנטון מספר  פעולות . החתימה הרביעית

.  כוחה היחסי פוחת, וככל שזו ניצבת מבודדת יותר. מיעוט

הידע . אל הקונסוליה את הרופאים המוסלמים 2.3.1840הוא זימן כעבור מספר ימים בתאריך 

רפואי שלהם היה בעל תוקף נמוך משל הרופאים הזרים לפיכך היה לו קל יותר לקבל  –האנטומי 

ר מה היתה השפעתו של מנטון עליהם לא ברו. את עדותם בכוון התקדמות החקירה המגמתית

אולם התוצאה הסופית היתה מסמך , ובאיזו עמדת כח נמצא יחסית לאותם רופאים מוסלמים

בתאריך , נכתבה ונוסחה בזה  [טו] תעודת צוות הרופאים: "חתום בידי כולם לשביעות רצונו 

במטרה לבדוק את , דמשק –אנו החתומים מטה נקראנו לבית כבוד קונסול מדינת צרפת . היום

ואשר התגלו  על ידי קבוצת יהודים בנוכחות הקונסול , העצמות אשר הוצאו מנהר אלמאלח

הקונסול ביקש מאתנו לערוך מחקר ובדיקות מדוקדקות בעצמות הנזכרות עם  .הנזכר לעיל

התחייבנו להבהיר את העניין כפי . ולשקוד על בדיקה דקדנית שלהם, היו עמןחתיכות הבשר אשר 

לאחר הבדיקה התברר לכולנו ובאופן שאינו מותיר . פונינו וכפי שיורה לנו אללה המרומם מצ
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 –לכן אנו מגישים בזה תעודה זו החתומה בחתימותינו . מקום לספק או חשד שאלו עצמות אנוש

:  כהבהרה למה שאימתנו בדקדקנות 

.  רית'יגהה( לספירה),  1355ה שנת 'חג-י אל'לחודש ד 28 -נחתם ביום ה, דמשק 

מוחמד אלסאטי טאלב  –הרופא מסתוא אלסאטי ' אלחאג –ראש הכירורגים 

אלסיד מחמד בן אלסיד מוסא  –הרופא ליל    'אלסיד ח –המנתח 

   [טו]"הרופא מיכאיל משאקה –ניסח את המסמך ר 'אלסיד מחמד אמין סח –הרופא 

 

.  פועל על פי יושרה אישית –בדמשק הקונסול האוסטרי 

להיות מעורב בפרשה מכיוון שאחד , אולץ בעל כורחו אולי, הקונסול האוסטרי בדמשק , טואמרל

.  היה אזרח אוסטרי הנתון לחסותו, וטו'פיג, היהודים הנכבדים שנעצרו 

הוא . בתחילה האמין מרלאטו כיתר הקונסולים באשמת הנאשמים וקיבל את הגירסה הרשמית

:  תב מרלטו ווכך כ. הרופאים המוסלמים לעצמות נעתר לבקשתו של מנטון ונכח בבדיקה שערכו 

מאשר ומודה כי הייתי נוכח , "אלשאם"קונסול אוסטריה במחוז דמשק , החתום מטה –אני "

–[ 'ערב –חכמים " ]חוכמאא-אל" –בשגרירות צרפת בדמשק  כאשר מספר רופאים מוסלמים 

ח של אותם רופאים "שמעתי את הדו" . פאדרה תומא"נפגשו לצורך בדיקת עצמות הנרצח ה

אני מאשר ומדגיש בנוסף כי ראיתי מספר .  הקובע כי העצמות הנזכרות הינן עצמות אדם 

היה נוהג לחבוש  " פאדרה"חתיכות טרבוש מבד שחור אשר ה

  1840לחודש מרץ שנת  5   

 [טו] "קונסול מדינת אוסטריה בדמשק –מרלאטו    

. בעצמו  ונוכח לדעת כי מדובר בעלילה  התולחקור א החל הוא ככל שהתקדמה הפרשה , ברם

הוא , היושבת באלכסנדריה במצרים,  ח שני שמרלאטו שולח לנציגות האם של אוסטריה"בדו

הקונסול הצרפתי מתנהג בשחצנות כלפי היהודים הנכבדים שנעצרו כחשודים ברצח ": כותב 

מפיץ זאת ועוד הוא . ביתו שלולכל בית יהודי ועושה בו כמו ב, הוא נכנס בחוצפה בכל רגע, הנזיר

ח השלישי שלו מפרט "בדו ..." בציבור תרגום ערבי של פתגמים נתעבים המתייחסים ליהודים 

אני : ".... מרלטו את העינויים הזוועתיים שקשה לתארם שמתנסים בהם היהודים בעיר ומוסיף 

שמשתתפים בו הקונסול מצהיר לפניך אדוני היועץ שאינני יכול יותר לסבול את המחזה הזוועתי 

הנתמכים בפנטיות של המון עיוור , יחד עם כמה אנשי דת נוצרים, הצרפתי באופן הפעיל ביותר

אני מבקש באופן ....אין כל חמלה בלב. ההלשנה מאורגנת בגלוי ונתמכת בהבטחות כספיות......

.  יא בספרולא טרח להב, טלאס כמובן , עדות זו ודומותיה  [ה] .."נמרץ התערבות מלמעלה
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.  שקריו של מנטון מתוך מסמכים היסטוריים 

בכדי שיתרשמו ויבדקו את שאריות , זימן אליו לקונסוליה את הרופאים האירופאיםאשר מנטון 

בפניו טיעונים יעלו  שאלו התלויים לפרנסתם בשלטון ציפהלא , הרקמות כי רקמות אדם הן

רופאים שני  לוגראסו אישרו ' שמעיד דרכפי  בדיקת הממצאיםבסופה של . הפוכים לאמונתו

עצמו סירב לחתום ויצא  לוגראסואולם  . על מסמך המאשר כי אלו הן עצמות אדםבחתימתם 

סיפר בעדותו כי הצליח לשנות את דעתו של אחד משני הוא הוסיף ו, יתר על כן . במחאה

בה מופיעות ו , מספק תעודה מפתיעה , עם זאת התיעוד ההיסטורי  .שהיו עמו הרופאים

:  מרלאטו' בניגוד לסיפורו של דר,  של כל ארבעת הרופאים הזריםחתימותיהם 

תעודת הרופאים הזרים "

ו נפני, הרופאים הממונים והמוסכמים מטעם כבוד אדונינו המושל המפואר –אנו החתומים מטה 

ת במטרה לבדוק מספר עצמות ולאחר בדיקתם התברר שהן עצמו, אל בית הקונסול הצרפתי

"  1840לפברואר שנת  29 -בדמשק ה, ולאישור דברינו באנו על החתום בתעודה זו. אנוש

ר פיקולו "ד –רופא הקרנטינא    ר רינאלדי"ד   -של העיר דמשק הרופא הראשי

 [טז,טו]"ר לוגראסו"ד –בית החולים  (מנהל)רופא ראשי . ר מאסארי"ד –רופא המושל והמפקדה 

הוכחת אשמתם של היהודים בעלילת : דרך שהיא לקדם את מטרתם המעלילים אכן לא בחלו בכל 

ר לוגראסו במרמה "אחת הדרכים שבה אפשר שהוצאה חתימתו של ד. הדם אף בדרך של זיופים

:   1840למאי  26ר לורין  ב "מופיעה בעדות הבאה עליה הוא מספר בתום לב לעמיתו וידידו ד

הגיע אלי צו מהוד , דרישת הקונסול עליו אני מספרלפי , לאחר ארבעים או חמישים יום בערך"...

הגעתי . אני נעניתי. שאבוא אל הקונסוליה הצרפתית עבור ענין כל שהוא, מלכותו השריף פשה

הוא אמר שהוא רוצה לשלוח את , ומצאתי את האדון הקונסול אשר קיבל אותי בסבר פנים נאות

הרי בשעה זו היינו כבר , הצעתי זאתאם היו שולחים כאשר : אני עניתי . העצמות לאירופה

הטבעתי את ... אשר זכרתי זה מכבר –הוא הציג לפני את העצמות . מקבלים תשובה פסקנית

  [יב]..." הוחלפו מספר מילים והלכתי, החותמת שלי בכח 

על מסמך עדותם של , מבלי שיבחין בכךיתכן כי בדרך זו הוצאה במרמה חומתו של לוגראסו 

  .הרופאים הזרים

סיכום  

. נדרש אומץ רב לעמוד מול אדם רב כח והשפעה ולהתריס בפניו את האמת בה אינו מעוניין 

ר לוגראסו מתעצמת הודות לתובנה שמשרתו ומשכורתו היו משרות שלטוניות כשל "גבורתו של ד

בנוסף לכך שררה אווירת אימים בדמשק כפי שמעיד הקונסול . כלל הרופאים הזרים בדמשק

ווירה שבה האוכלוסיה עודדה בתמריצים שונים לסייע לשלטונות להוכיח את אשמת א, מרלאטו
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מכניעה ר מרלאטו לצו מצפונו ואף הצליח להניא קוליגה נוסף "למרות זאת לא נכנע ד. היהודים

עמיתו שיבח אותו על אומץ לבו ועל כך  (Dr Lorin)ר לורין "ד. המעלילים לרצונם הכוחני של 

 : במילותיו כאילו היה מעיד בפנינו היום על מעשיו אז  ,השיב לו לוגראסו 

אדון קולגה נכבד מאוד  "

מבין היטב כי נהגתי על פי מצפוני אמרתי את האמת והבעתי את  הינך , מסיפורי הקצר. . . . 

. דעתי הכנה ובזה לא עשיתי שום דבר אחר מאשר למלא את חובתי האנושית

הייתי ראוי , להיפך מעשי ני ראוי לשום תשבחות בשביל יא, כמי שממלא את חובתו בלבדו, לכן

.  שלי ובחובתיני גנאי אם הייתי בוגד במצפוכל לביקורת קשה ו

.  קבל את רגשותי והערכתי הכנות, בינתיים אדוני

 1840למאי  26 -ה, דמשק

,  עבדך הנאמן

 [יב]"רופא, אמאנטיה לוגראסו

תקופות רבות . עית ומצפונו המוסרי של אדםמתאפשר ללמד זכות על יושרתו המקצולא בכל עת 

על תולדות האנושות בהם אדם מצפוני נאלץ לעמוד לבדו כנגד פרץ של דעות קדומות  חלפומדי 

לוגראסו כנגד הלחצים הפוליטיים והעדות המצופה ' עמידתו של  דר. ודעת קהל משולחת רסן

.  ממנו אומץ רבדרשו , הדמשקאי ממנו על ידי השלטונות והדעה הרווחת בציבור

לא ידוע מה עבר עליו בעקבות . דפי ההיסטוריה אינם מזמנים מידע נוסף באשר לקורות אותו

רוזן בשלטון כ מהלכיםעדותו ואיזה מחיר אישי נדרש לשלם לאחר שהתעמת עם אדם חזק ורב 

ות כארבעה  חודשים עמוסי ארועים מאז זומן לתת חושכן עד שוך הסערה חלפו עוד  ,ראטי מנטון

.  רפואית –דעת מקצועית 

ובה גם תיאור מעליליהם של השלטונות הדמשקאיים עם המטנת ענתבי הרב יעקב עדותו של 

הפכה אבן  עדות זו . (2' איור מס)הוגשה לימים למשה מונטיפיורי , אותן עצמות וגילויין המדומה

ברה על  יהודי תקופת האימה שע. פינה במחקרים הרבים שנכתבו בתולדות פרשת עלילת דמשק

בעיקר הודות להתערבותו של   משה מונטיפיורי . דמשק הסתיימה רק כעבור כשבעה חודשים

דמשק ושחרורם של הכלואים השלטונות ביהודי אשר פעל רבות למען הפסקת השתלחות 

". הצראיא"כלא מוסדות השלטון מוהמעונים 

. יהודי הקהילה מכל אשמההמזכה את "( פירמאן)"יצא צו שולטאני  – 7.11.1840בתאריך 

היסטוריונים  לעסוק בפרשיה  וכששביםאותו רופא אמיץ והקרבתו נשכחו מלב ברבות השנים 

.  לוגראסו נדחקים לקרן זוית' עדותו ומעשיו  של דר, עגומה ומרתקת זו בתולדות העם היהודי
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יו הקשות של לספר על שעות , יעקב ענתבי' וכצאצאו של רכרופא זכיתי שנזדמנה לי זכות זו 

.  אדם  אשר לא בגד בצו מצפונו ובמקצועו . אמיץ לב לפני כמאה ושישים שנה אחר רופא
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  521( 1937), 2יהודי המזרח בארץ ישראל , גאון. ד.מ[ ט]

 L'Homme du Serail / Elisabeth Antebi ; p.7 ;  Nil editions 1996 , Paris[ י]
 
 
 1844, " ר מעלילת הדם"א בשנת הת"ה דמשק יע"מעשה נורא שהיתה בעי"  .ענתבי י[ יא]

Manuscript, Ms 285 H, p.1 , "Bibliotheque de l'Aliance Israelite Universelle" , Paris. 

"Copie…du Recit…fait par Monsieur ANTEBI…petit fils du rabbin….Jacob 

ANTEBI…a l'affaire" ; "Monsieur Albert Antebi , Impasse de Malte 3 , CHALONS-

sur-Marne, France"  

 
: בתוך ספר היובל לפרופסור שמואל קרויס , מקורות חדשים לידיעת עלילת דמשק , ברור. י.א[ יב]

.   ז"תרצירושלים , ועד היובל בירושלים, למלאת לו שבעים שנה
 
ז "חשון תשכ –תשרי , א "גליון קי, מחניים, עלילת דמשק, יוסף יואל, ריבלין[ יג]
 
 (  1840)עלילת דמשק "עבודת מחקר על פרשת   –,כרונולוגיה של עלילת דם, . חפר א[ יד]

 950), 1993, ירושלים , האוניברסיטה העברית, ספריה הלאומית Unpublished) ).שלושה כרכים 
. ם 'י, משרד החינוך , אגף לתרבות תורנית , וכן.    (569.1) 933.5כתבי יד  ' מח(. 'עמ

 
בתוך   672-657' עמ, 1931, פרסומי  השנה השישית, כתב העת של הפרטריארך [ טו]

Tlass M , Fatir Sahayun ,TlasDar , Damascus  1986 p 60-61.  

 

[ טז]
Batista G. , Relazione  Istorica  del P.G.B. (=Padre Giovani Batista) da Mondovi 

 M.A.C, Marsiglia , 1850 
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  1' איור  מס

מוצטפא טלאס ובו פרוטוקולי החקירה של  –שערך שר ההגנה הסורי "  מצת ציון"שער הספר 

( . 1983)מהדורה ראשונה ,  1840היהודים המעונים משנת 
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 2' איור  מס

ומשרתו אבראהים אמראה אשר נעלמו   תמונת הנזיר תומאסו
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 3' איור  מס

.  1841( צייר אלמוני )תמונתו של יהודי מעונה בפרשת דמשק 
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 4' איור  מס

 Lord Frederic Leighton  ( 1830-1896)ציור של . יהודי בדמשק העתיקההרובע בית עשירים ב
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 5' איור מס

 Sir Moses Montefiore'sסיר משה מונטיפיורי  

 

 


