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  בדמשק כמה ומוסרוח

  1840דמשק , סיפורו של רופא מצפוני בפרשת עלילת דם

  
  2, 1חפר-אליעוז ענתבי

  תקציר

יתה לזירת התגוששות בין ירוע מקומי והיהחלה כא 1840- עלילת הדם בדמשק ב: הרקע למחקר

ף א. יש הרואים בה את ניצני ההתעוררות הלאומית הציונית. מדיניים-ח ביןומאבקי כלמעצמות ו

למרות שלעדותם הועידו המעלילים  ,חלקם של הרופאים בפרשה נשכח, שרבות נכתב אודותיה

                  . רועיםימצפונו של אחד הרופאים לפחות עיכב את התפתחות הא ,אולם .תפקיד חשוב

ניתוח  : המתודולוגיה. בירור מעמדם ותפקידם של הרופאים בפרשת עלילת דמשק: מטרת המחקר

מן המקורות עולה כי בדמשק פעלו שלוש : תוצאות ומסקנות . ת היסטוריים ראשונייםמקורו

רופאים מוסלמים ורופאים זרים בעלי השכלה , מרפאים עממיים :קבוצות שונות של מטפלים

כל קבוצות המטפלים והרופאים הללו נקראו להעיד אודות מספר עצמות שנטען  .אירופאית ברפואה

, האווירה העוינת ליהודים בדעת הקהל. של הנזיר ומשרתו תיהםגופו דיריהן עצמות אדם ושכי 

בידי הרופאים ברירה  ועלמותו של הנזיר ומשרתו ומגמתיות השלטונות לא הותיריה" תחקיר"ווני יכ

 ,אולם רופא אחד. שהרופאים הזרים כיהנו במשרות רפואה רמות מטעם השלטון היותבמיוחד  ,רבה

והעיד על פי  ,הגלויים והסמויים ,לא נכנע ללחצים) .Amantia Lograsso Dr(ר אמאנטיה לוגראסו "ד

מאמר זה  . שלא היו עצמות אדם, שנתגלוצו מצפונו ומיטב מקצועיותו אודות טיבן של העצמות 

ר לוגראסו ויעלה "יציג את הדרכים בהן התגברו המעלילים על טענותיו של ד ,יספר את סיפורו

  . ו המאשרת הוצאה ממנו במרמהתכן שחתימתיהשערה כיצד י

  1840, מעמדות מקצועיים, אתיקה רפואית, רופאים, פרשת דמשק :מילות מפתח

  

    

  1840פברואר , דמשק

מצא מקורות הכנסה , יני מסרדיניה שהשתקע בעבר בדמשק'נזיר קאפוצ ,האב תומאסו מקלאניאנו

. ב חיסונים ועסק בעסקים קטניםרכימ ,הוא עבד כמרפא, יותר מפעילותו ככומר. מגוונים למחייתו

. ה סימנים מוזרים שוניםמתוומצטלב ו, מתפלל בלחש, הוא היה קורא לחוליו פרקים מן האבנגליון

מוטב שירפא לפי ידיעותיו או שיתפלל ": העיר לו, הארכיבישוף הקתולי מרוסיה ,קולבינסקי

על זה  ".לאצטלא שהוא לובשבלי אותן הלחישות וההעוויות שאינן מוסיפות כבוד , לשלומם בגלוי

  .)1990, קוטיק( "במזרח לא תצליח בלי מיסתורין וסודיות, חביבי" :השיב לו הנזיר

גם בהרכבת חיסון כנגד הנזיר ידו עסק את שלח  ןמעניין לציין כי בין יתר פעולות הטיפול בה

אחר מאשר הרב  על מיומנותו זו העיד לא. אבעבועות שחורות וכפי הנראה ביצע זאת במיומנות רבה

אשר שכר בעצמו את שירותיו של , הרב יעקב ענתבי, הראשי של קהילת יהודי העיר באותה שנה

הייתי מהלך בשוק רחוב היהודים ומצאתי את הכומר ": לצורך הרכבת החיסון לילדיו מקלאניאנו

והוא ). פאדרה תומא(=באדרי תומה - הנקרא בפי הכל אל) מסארדיניה(=פרנסיס טאמס מזארדיניא 

                                                 
 "יעקב ענתבי גיבור פרשת דמשק ורבה הראשי של הקהילה ' דודו של ר, אברהם ענתבי' הוא שם הספר שחיבר ר" חכמה ומוסר

  .היהודית
  1993 - ג  "התשנ, חיפה  זוכה פרס שר החינוך והתרבות ליוצרים בתרבות היהודית , לשכת הבריאות המחוזית, רופא אחראי לשכה 1
  ש מקס שטרן"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע ,החוג למנהל מערכות בריאות 2
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היה רגיל לבוא אצל היהודים כי היה אומן גדול בהרכבת הואכסין להילדים הנקרא בלשון ערב 

  ).1844, ענתבי( ..".והיה מכיר אותי שהוא הרכיב לכל בני הואכסין הנזכר 'דרי'ג-טיעם אל'

בשעות . יה שלו לעבר מרכז העיריהמרפא מן הכנס-יצא הכומר 1840 בפברואר 5-ה ביום רביעי

. הצהריים הוא נכנס לרובע היהודי כדי לתלות מודעות על מכירה פומבית של אשה שנפטרה שלאחר

, ראה שאדונו לא חזר למנזר, משרתו ושומר ראשו של הנזיר ,כשאבראהים אמארה, לקראת הערב

  .אך גם הוא לא חזר ,הלך לחפשו ברובע היהודי

חרושת הפרחת ו לתוכו תוך כדי פרצויום למחרת התכנסו הנוצרים הדמשקאים סביב המנזר הריק 

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

גורלם של הנעלמים מעולם לא . של הנזיר ומשרתו לצורך הקזת דמם להכנת מצות לפסח םברציחת

כסך יום קודם הסת, אשר היה מתפרנס גם מעסקי מסחר מפוקפקים ,יש רמזים לכך שהנזיר .הוברר

  . שוקבלכן עם אחד הרוכלים 

- דה) רוזן" (קונט" ,הקונסול הצרפתי. רועים הדרדר במהירות מבחינתם של היהודיםימהלך הא

 פחה-השריף, אשר היה בעל השפעה על המושל הדמשקאי, טיפוס מפוקפק בפני עצמו – ראתי מנטון

יעקב ' ר ,)בערבית" חכם באשי("י הצליח לשכנעו לתבוע את גופותיהם מראש הקהילה הרב הראש –

  . ומשני נכבדי ועשירי הקהילה ,ענתבי

הורה , שעות האולטימטום שהציב להם 24מצוות הפחה בתום  חרמשלא הצליחה הקהילה למלא א

החיפושים הברוטאליים אחר . הועשירי ענתבי יחד עם שבעת נכבדי הקהילה' לאסור את רהפחה 

ובמצוות  ,ם על ידי חיילי הפחה והמון משולח רסן הפכו לפוגרוםגופות הנזיר ומשרתו בבתי היהודי

בימים הבאים חוותה הקהילה אימה . הפחה חולל בית העלמין היהודי וקברים נפתחו בזה אחר זה

פירט -נויי גוף קשים עליהם העידיחקירות משפילות וע עברונכבדי הקהילה העצורים בכלא . ורדיפות

הוא גולל את התרחשויות הזוועה  )ט"תרפ, אלחלאיל, 1929בי ענת(ווחו יבד. יעקב ענתבי' ר

רוחו האיתנה לא נשברה להודות בשקר שדרשו ממנו  ,לווההשפלות שעבר כראש קהילה ולמרות הכ

  .החוקרים

  

  הממצאים בביב השופכין של דמשק

הקונסול הצרפתי ראטי מנטון ראה עצמו כפטרונם של הנוצרים בדמשק ולפיכך אחראי ישיר על 

חוקר וחקירות רבות -על עצמו תפקיד של שופטהקונסול לקח  ,היות שכך. הנזיר ומשרתו שנעלמו

  .מתוך מטרה להוכיח את אשמתם של היהודים, נערכו במבנה הקונסוליה בה ישב

היה בידיהם הכרח , כנגד יהודי העיר בהיעדר הוכחות לרצח " חקירה"מכיוון שהחוקרים ניהלו 

ענתבי שישב בבית . על כך כותב ראש הקהילה החכם באשי י. םלהמציא את גופות הנעלמי

הערלים הביאו עצמות והניחום לתוך נהר הנקרא . עשו ערמה .)ח.א ,המעלילים(והם ": האסורים

והוא עובר , העובר וסובב תחת בתי העיר ולתוכו זורמים השפכים מכל בתי הכסא והביבים, קילט

שיאמרו שהשבעה  .)ח.א ,היהודים(וילמדו את שני העדים . תחת בתי היהודים ובתוך שוק היהודים

והם , מעל העצמות ונתנום להם להשליכם בנהר הזה .)ח.א ,של הכומר ומשרתו(הסירו הבשר 

  .)ט"תרפ, אלחלאיל, 1929ענתבי ( ..."השליכו שניהם במקום ידוע

. המעונים יורובנוכחות קהל רב מבני כל הדתות הורתה הפמליה לפתוח את תעלת הביוב במקום ש

לאחר שהפחה ונכבדי . שברי עצמות וחלקי בשר בה ונמצאו אל התעלההובאו פועלים שירדו למקום 

ל והכניסו הכ, בפני הנאשמים וברוב המון עם  םולאחר שהציגו אות שיירי הגופותהשלטון ראו את 

די שיקבעו שאלו זה האחרון פנה אל רופאי העיר כ. בסל והעבירו את הראיות לידי הקונסול הצרפתי

  . שרידי גופם של הנרצחים
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  1840של רופאים ומרפאים בדמשק 

פעלו בדמשק רופאים ומטפלים  19-מסמכים ועדויות היסטוריות מלמדים אותנו כי באמצע המאה ה

מרפאים ברפואה : לפי אותם תיאורים ניתן לסווגם לשלוש קבוצות עיקריות. בעלי הכשרות שונות

 ,ורופאים זרים, )רופא" (חכים"אשר כונו בתואר  ,כמת הרפואה המוסלמיתמרפאים על פי ח, עממית

, אשר למדו רפואה באוניברסיטאות אירופאיות ונשתקעו בדמשק כדי לתת שירותים לראשי השלטון

  . נתינים זרים וכל מי שידו משגת, בכירי הצבא 

מעל קבוצה . העממיים" המרפאים"השתייך לקבוצת  ,יני שנעלם'הנזיר הקפוצ, נשוא הפרשה עצמו

חוליה במסירות לפי  בסיסי ידע שפיתחו חכמי ביתה גילדה של רופאים מוסלמים אשר טיפלה יזו ה

' הרופא אלחאג :כגון ,הבכירים שביניהם. הרפואה המוסלמים בתקופת הזוהר של האיסלאם

- רופא" גם פעולות ניתוחיות שונות וכונו בתואר ביצעו ,ליל'מסתוא אלסאטי והרופא אלסיד ח

  .)Mondovi, 1850 Tlass, 1986, (. "מנתח

גישתם ותובנותיהם היו אנאכרוניסטיות בהשוואה להתפתחותה של הרפואה במדינות אירופה 

פרסם שר ההגנה הסורי לשעבר ) 1986(יה יבמהדורתו השנ" מצת ציון"בספר . 19- במהלך המאה ה

, Tlass, 1986( על אשמתם של היהודיםמוצטפא טלאס תעודות היסטוריות נוספות המעידות כביכול 

  .)1993, חפר

הרופאים שעמדו בראש ההירארכיה המקצועית בדמשק היו רופאים זרים בוגרי אוניברסיטאות 

ולכן אנשי השלטון המוסלמי  ,יתה רבה ביותריהסמכות והאמינות הרפואית שהקרינו ה. אירופאיות

 ".רופא המושל"או " רופא העיר": כגון ,עצמם מינו אותם למשרות ציבוריות רפואיות רשמיות

ר אמאנטיה לוגראסו "ד, נוהל על ידי אחד מהרופאים הללושבית חולים קטן  בדמשק היה גם

(Amantia Lograsso) .  

 

  כוחות פוליטיים ואמת מדעית אחת, עדותן של עצמות יבשות

רופאים האירופאים זימן הקונסול ראתי מנטון את ארבעת ה 1840בפברואר  29-של הבשעות הבוקר 

, בין המזומנים היה מנהל בית החולים. שנמצאו בביב השופכין של העיר" שרידי הגופות"לבחון את 

 (Dr. Massari)ר מצארי "ד ,)(Dr. Rinaldiר רינאלדי "ד, רופא העיר הראשי, אמנטיה לוגראסו' דר

 .Tlass, 1986) ( ה הצבאיתרופא הקרנטינ (Dr. G Piccolo)פיקולו ' ג ר"וד, רופא  המושל והמפקדה

החקירה שליווה את רוח ההלך  הכירו את, שהיו מקורבים לשלטונות ,סביר להניח כי הרופאים הללו

  .יום אחר תחילת הפרשה 22ומגמותיה 

: ר לוגראסו בעדותו"טפח מההתרחשיות בקונסוליה הצרפתית פורש בפנינו מנהל בית החולים ד

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

שני הרופאים האחרים הצהירו שמדובר  .וכדי שנחווה דעתנו האם עצמות אדם הן או של בעל חיים

כמה וכמה עצמות שונות אשר היו  .)ח.א ,ממה שהוצג לפנינו(אחרי שקודם לכן הסירו , בעצמות אדם

בידי שלוש פיסות עצם אשר נאמר עליהן שהן כביכול של אדם באותו שלב לקחתי . שייכות לחיות

תורת (עונים והסימוכים לכך מהאוסטיאולוגיה יואמרתי שהן עצמות של חיות והעליתי את כל הט

, אחד משני הרופאים הללו קיבל את הטיעונים שלי. בנוכחות הקונסול הצרפתי .)ח.א ,מבנה העצמות

הרבה גועל נפש וכל כך הרבה  ,פוסח על הרבה התרחשויותאני . אך השני אמר שהוא איתן בדעתו

, )כנגד(אבל  .כיוון שאם הייתי רוצה לפרט את הכל הייתי פוגע בשמי הטוב, אנטגוניזם למה שאמרתי

ולהזמנה זו ענה , הזמנתי את האדון הקונסול לשלוח את העצמות הללו לאקדמיה כל שהיא באירופה

  ). ז"תרצ, ברור( ..."אני קמתי והלכתי; '.....בואוה ..... אוה בו.... אוה בו' ,לי
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הם חתמו של הצהרת העדות אליה כיוון  ,לאחר המשך דיון קצר בקרב שלושת הרופאים הנותרים

אולם מנטון הבין את . לפיה העצמות שנתגלו הן של הנרצחים האבודים, אותם מנטון בסופו של דבר

  .אסו והעדר חתימתו על המסמךהתנגדותו של  לוגרמ העולהית חוסר האמינות יבע

זימן אל הקונסוליה את  הוא 1840במרץ  2-ולכן בעדות החלקית הזו מנטון ביקש לחזק את ה

 ,של הרופאים הזריםזה רפואי שלהם היה בעל תוקף נמוך מ-הידע האנטומי. הרופאים המוסלמים

התוצאה . תיתוון התקדמות החקירה המגמיבכשתמכה לפיכך היה לו קל יותר לקבל את עדותם 

  ).Tlass, 1986( יתה מסמך חתום בידי כל הרופאים המוסלמים לשביעות רצונויהסופית ה

ר "גם חתימתו של ד מעלה כיועיון בתעודות הקיימות , אולם מסמכים היסטוריים מזמנים הפתעות

מסמך הרופאים האירופאים המצהיר כי העצמות שנתגלו הן עצמות על גבי לוגראסו מתנוססת 

ר לורין  "עמיתו וידידו דכפי שמסרו באוזני התעלומה לכך נפתרת בסיפורו של הרופא האמיץ  .אדם

לפי , לאחר ארבעים או חמישים יום בערך..." :במידה לא מבוטלת של תום לב 1840מאי ב 26-ב

שאבוא אל הקונסוליה , הגיע אלי צו מהוד מלכותו השריף פשה, דרישת הקונסול עליו אני מספר

הגעתי ומצאתי את האדון הקונסול אשר קיבל אותי . אני נעניתי. ן כל שהואיעבור עניהצרפתית 

אם היו שולחים ': אני עניתי. הוא אמר שהוא רוצה לשלוח את העצמות לאירופה, בסבר פנים נאות

 הוא הציג לפני את העצמות '.הרי בשעה זו היינו כבר מקבלים תשובה פסקנית, כאשר הצעתי זאת

, ברור" (...הוחלפו מספר מילים והלכתי, הטבעתי את החותמת שלי בכח ... ה מכבראשר זכרתי ז

  ).ז"תרצ

למרות שהוא עצמו , חותמתו של לוגראסו על מסמך הרופאים האירופיםבמרמה  הוצאהכך יתכן כי י

  . התנגד נמרצות

  

  סוף דבר 

 ,איים לסוגיהםה גם לאחר פרשיית הרופאים הדמשקנמשכתקופת האימה שעברה על יהודי דמשק 

העינויים והפוגרום הסתיימו רק כעבור כשבעה . אשר רובם ככולם אוששו את טענת המעלילים

אשר פעל רבות למען יהודי דמשק  ,בעיקר הודות להתערבותו של משה מונטיפיורי, חודשים

  ".הצראיא",ושחרורם של הכלואים והמעונים מכלא מוסדות השלטון

  .המזכה את יהודי הקהילה מכל אשמה") פירמאן("טאני יצא צו שול 1840בנובמבר  7-ב

. נשתכח וגם אומץ לבו ,נשכחה, שעמדה בלב הפרשה, ר לוגראסו"ד, עדותו של רופא מצפוני יחיד

  :שיבח את מעשיו ועל כך השיבו הרופא הצנוע ,מי שהיה עמיתו באותם ימים, ר לורין"ד, אדם אחד

  אדון קולגה נכבד מאוד "

הנך מבין היטב כי נהגתי על פי מצפוני כשאמרתי את האמת והבעתי את דעתי , מסיפורי הקצר...

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

הייתי ראוי לביקורת , להיפך .איני ראוי לשום תשבחות על מעשי, וכמי שממלא את חובתו בלבד, לכן

  .בחובתיקשה וכל גנאי אם הייתי בוגד במצפוני שלי ו

  . קבל את רגשותי והערכתי הכנות, בינתיים אדוני

  1840למאי  26 -ה, דמשק

  , עבדך הנאמן

  .)ז"תרצ, ברור( "רופא, אמאנטיה לוגראסו
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