בית פרחי והתמורות במעמדם של
וארץ  -ישראל 750 ,ו

יהודי סוריה

860 -ו *
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מעמד היד ' מי ' בחברה המוסלמית
את מעמדם של ה ' ד ' מי ' ( ' אנשי החסות '  ,כלומר היהודים
להלכה חוק

האסלאם .

והנוצרים )

בחברה המוסלמית קבע

הוא העניק לעדות הלא  -מוסלמיות זכויות מסוימות בארגון פנימי ,

אוטונומיה עדתית ותרבותית והגנה מצד השלטון  ,ועם זאת סימל והשריש את עליונותו היסודית
של המוסלמי על  -פני הלא  -מוסלמי  .אלא שמיגבלות החוק האסלאמי לא שיקפו בהכרח את
המציאות ההיסטורית
מגבולות החוק

;

:

היו זמנים  ,שעדות  -החסות האלה נלחצו ונרדפו בדרכים שחרגו בהרבה

ולעומת זאת  ,במקרים רבים ניתן ל ' ד ' מי ' להגיע למעמד  ,לעושר ואפילו לכוח

מדיני מעל ומעבר לנחיתותם

המשפטית .

את הגורמים שקבעו את מעמדם האמיתי של ה ' ד ' מי ' בתקופה מן התקופות  ,בנוסף להוראות
החוק  ,ניתן לסכם כדלקמן

 :א)

מערכת היחסים בין השליט המוסלמי וה ' ד ' מי '

;

ב ) יחסה של

האוכלוסיה המוסלמית ל ' ד ' מי ' ; ג ) קשרים בין עדות ' אנשי החסות ' האלה ומעצמות זרות מחוץ
לממלכת האסלאם ; ד ) יחסים בין עדות ' אנשי החסות ' לבין עצמן  .כמובן  ,לא כל הגורמים האלה
היו קיימים בכל הזמנים וגם חשיבותם היחסית היתה משתנה

לפרקים .

בתקופה שראשיתה בערך עם עלייתו של דאהר אל  -עמר ועם השגשוג ביצוא הכותנה והמשי
מחופי סוריה לאירופה  ,אשר הגיעה לשיאה במאורעות הדמים בדמשק

ב 1860 -

ובהסדר המדיני

שנעשה לגבי הר  -הלבנון  ,ידעו סוריה וארץ  -ישראל תמורות מעמיקות  ,שהביאו להתפרקותם של
דפוסים חברתיים מסורתיים ושינו את מעמדם של ה ' ד ' מי ' בכל התחומים  ,ובכלל זה אפילו את
הגדרת מעמדם

המשפטי .

מושלים מוסלמים מסורתיים היו נוהגים להעסיק ' אנשי חסות ' בעמדות בכירות במינהל ובמשק

הכספים  .הפיתוי למנותם למישרות כאלה לא נבע  ,כפי שנוטים לחשוב  ,מהשכלתם העדיפה -
לא היה מחסור במוסלמים משכילים  -אלא מכך שלא היה ל ' אנשי חסות ' אלה שום בסיס  -כוח

עצמאי משלהם  .השליט יכול היה להדיחם מעמדותיהם בשעת הצורך  ,להפקיע את נכסיהם ואפילו
להוציאם להורג  ,ללא חשש מפני התנגדות של ממש למעשיו מצד אנשי המקום  .אולם במצב
ששרר בסוריה בתחילת המאה התשע  -עשרה  ,כאשר מושלי המחוזות היו מתחלפים חדשים

לבקרים בפקודת המימשל המרכזי  ,ניטלה מהם היכולת לפטר ולהחליף אנשי  -מינהל מקומיים ,

.

נוסח עברי של מאמר שנכתם במקורו באשלית בשם

:
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שנן חילופים

אלה היו משבשים את גביית המסים ומחישים בכך את קץ כהונתו של המושל עצמו .

למעשה היה המושל תלוי בפקידות המקומית שטיפלה בכספים  ,יותר משזו היתה תלויה בו  .וכך

מבין ' אנשי החסות' לסכל נסיונות להעבירם מכהונתם .
בסוריה וארץ  -ישראל דפוסים חדשים של כוח מדיני  .ריכוז

היה לאל ידם של אנשי המינהל
במאה התשע  -עשרה הופיעו

המימשל בשנות הכיבוש המצרי ועלייתן לשלטון של קבוצות -נכבדים מקומיות בתקופה שלאחר
ה ' תנזימאת ' ( תנועת ' התיקונים ' באימפריה העות ' מאנית במאה ה  , ) 19 -קיצצו באפשרויות ' אנשי
החסות ' לזכות בחלק חשוב  ,ולו גם ארעי  ,במינהל

ובמימשל .

מאז תחילת המאה השמונה  -עשרה הסתמנה עלייה רצופה בכוחן הכלכלי והמדיני של העדות

הנוצריות המקומיות בכלל ושל המארונים והיוונים  -הקאתולים בפרט  .לשוויון  -הזכויות האזרחי
שקיבלו מידי המימשל המצרי בשנות השלושים  ,ניתן אישור שלאחר מעשה בצעדים שנבעו
ממדיניות ה ' תנזימאת ' העות' מאנית  .תמורה זאת במעמדם הכללי הובילה למאבק הדמים בין

בדמשק .

מארונים ודרוזים בהר  -הלבנון ולטבח

אולם כבר קודם  -לכן הביא מעמדם העולה

להתמודדות קשה בין היהודים והעדות הנוצריות המתחזקות והולכות  ,ובפרט היוונים  -הקאתולים ,

על עמדות  -כוח כלכליות ומדיניות במינהלים המקומיים השונים  .מאבק פנימי זה היה הגורם
המכריע בקביעת מעמדם הכולל של ' אנשי החסות'

בחברה .

גורם חדש הופיע בתחילת המאה התשע  -עשרה  ,כאשר מעצמות אירופה התחילו למלא תפקיד

גובר והולך בענייניה המקומיים של סוריה  .לדבר זה כשלעצמו נודעה חשיבות מכרעת לגבי

השינויים במעמדם של ה ' ד ' מי ' .
חיים פרחי  :יועץ מדיני ופיננסי למושל ארץ  -ישראל
כדי להבין ולהמחיש את משמעות התמורות האלה בחיי ה ' ד ' מי ' נעיין בגורלו ובקורותיו של בית

פרחי בדמשק  ,שהיה באותה תקופת -מעבר המשפחה היהודית רבת -ההשפעה והעשירה ביותר

בסוריה וארץ  -ישראל  .גורלה של משפחת פרחי מדגים את מורכבותו של מעמד ה ' ך ' מי ' בחברה
מסורתית וגם שופך אור על טיבן וכיוונן של התמורות שפקדו אז את ' אנשי החסות ' היהודים

בסוריה .
נוסעים מאירופה מזכירים ברשומותיהם משפחה זו  ,דרך קבע  ,בפרט את חיים פרחי  .אבל
המידע שהם מוסרים הוא אנקדוטי ברובו  ,ולאחר שקוראים כמה ספרי  -מסעות כאלה מתרשמים
שהוא גם חוזר על

1

עצמו .
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 [ Diaries ofSirלהלן  :יומני מונטיפיורי] .
/lore, 7
 . 353 - 358עק 610150 1890 ,ש
בחיבור האחרון יום נספח  ' ,אילן היוחסין של משפחת פרחי  .מתורגם מערבית '  .מן הטקסט מתבקשת המסקנה ,
שכתב אותו יהודי  ,מן הסתם דמשקאי ,
) 1983

עם

מפתח .

~ .

ב 1850 -

'

'

בערך  .לאחרונה יצאה מהדורה חדשה של יומנים אלה ( לונדון

בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה וארץ  -ישראל

היסטורי .

2

אבל טרם נעשה נסיון להציג תמונה שלמה ואנליטית של תפקידה ההיסטורי של

משפחת פרחי  3 ,וגם לא נעשה נסיון לנצל את המידע החשוב שניתן לאסוף בסיפוריהם של כותבי -
עתים ערביים מבני

הדור .

4

בני  -פרחי  ,כמוהם כיהודי דמשק כולם  ,היו ספרדים במוצאם  .מן הסתם הגיעו לדמשק מחלב
באמצע המאה

השמונה  -עשרה .

עדות ממשית ראשונה להימצאם של בני  -פרחי בדמשק מוצאים

5

ברשומותיו של בורייק  ,הכותב על אחד שחאדה או שאול פרחי שהיה
ובעל קשרים חשובים

בקושטא .

אביו של שאול זה  ,מת מעינויים

היוחסין המובא

ב 1870 -

בנקאי עשיר בדמשק

ברשומה אחרת מדמשק מסופר  ,כי שלמה פרחי  ,קרוב לוודאי

6

ב 1794 -

,

ממקורות אירופיים וערביים שונים ניתן לשחזר את אילן

להלן .

לפחות מאז שנות השבעים של המאה השמונה  -עשרה פעלו בני -פרחי כבנקאים וסוכנים
כספיים בכירים  ' -צראפים '  -בשירות מושלי דמשק המתחלפים

לבקרים .

8

גידול ניכר

בסמכותם חל ב  , 1790 -כאשר אחמד אל  -ג ' זאר מינה את חיים פרחי כ 'צראף ' ראשי שלו בעכו  .חיים
פרחי החזיק במישרה זו  -עם הפסקות קצרות  -גם בתקופת שלטונם של מחליפיו של אל -

ג ' זאר  ,עד שנהרג

ב . 1820 -

בדמשק הוגבלה סמכותם הפוליטית והמינהלית בתקופת הכיבוש

המצרי והגיעה לקיצה עם הנהגת ה ' תנזימאת' העות ' מאניות  ,אף שנכסיהם האישיים נשארו רבים
כפי

שהיו .

כוח השלטון שהיה נחלתם של בני פרחי בסוריה וארץ  -ישראל יותר מיובל שנים  ,ינק גם
מיכולתם להפעיל השפעה בחוגי הממשלה בקושטא באמצעות בן  -דודם שם  ,יחזקאל  ,ובזכות

שיתוף  -פעולה כולל עם קהילת קושטא  .קשרים אלה העניקו למשפחת פרחי יתרון של ממש על -
פני הערבים  -הנוצרים המקומיים  ,שלא נהנו בדרך  -כלל מגישה דומה לבעלי השררה בקושטא  .עם

זאת  ,לא חסרו מערערים על מעמדם של בני -פרחי באותה תקופה  ,הן מבין המושלים המוסלמים ,
הן נוצרים מקומיים שהתחרו על אותן העמדות  ,או שניהם יחד שחברו בברית

נגדם .

המפורסם ביותר בבני משפחת פרחי היה ללא ספק חיים  ,שבדרך חייו אפשר לראות דוגמא

אחרונה למעמד הדו  -ערכי שתפס איש  -מינהל בכיר מן ה ' ד ' מי ' במדינה המוסלמית המסורתית  .אף

י ' בורלא  ,כיסופים  ,תל  -אביב . 1950
הנסיון היחיד  ,השיטתי יותר  ,המתבסס על מקורות אירופיים בלבד והמטפל אך ורק בחיים פרחי הוא
Lebrecht , ' Der gewaltsame Tod des syrischen Ministers Chajim Farchi ' , Magazin /uer die
 . 461 -463 , 503 - 504קק 1850 ,

מ ' בריס  ,תאריח ' אל  -שאם

.

:

slandes

, 1782 - 1720

Literatur des

חריצה

; 1930

א ' אל  -עורה  ,תאריח ' ולאית סלימאן באא  ,לבנאן

[ להלן  :אל  -עורה ] ; מ ' אל  -דמשקי  ,תאריח ' חואדית ' אל  -שאם ואל  -לבנאן  ,אל  -משרק xv ,
דמשקי ] ;

.ע

מ ' משאקה  ,מנתח ' באת מן אל  -ג ' ואב עלא אקתראח אל  -אחבאב  ,ביירות

1955

( ) 1912

[ להלן

 , 217 /6האוניברסיטה האמריקאית בביירות נלהלן

:

[ להלן  :אל -

 :משאקה ] ;

טראבלסי  ,כתאב כשף אל  -לת' אם ען אל  -חכומה ואל  -אחכאם פ ' אקלימי מצר ובר אל  -שאם  .כתב  -יד

1936

נ ' אל -

מס ' ( ) 6077

אל  -טראבלסק .

וילסון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 341בנספח  ,בכרך השני של יומני מונטיפיורי  ,מופיעה השנה  , 1731אבל נאמר בו
שמשפחת פרחי הגיעה מסיריה שבאסיה הקטנה  .מדובר בו על שני אחים  ,חחם ויוסף  ,שהגיעו ראשונים .
הראשון ביניהם היה כנראה סבו של חיים פרחי הידוע  .אוריאל הד ( דאהר אל עמר  ,ירושלים תש "ב  ,עמ '
כותב על אחד חחם פרחי  ,איש דמשק  ,בשנת

בריס ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 1742

. 111

אל  -דמשקי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 58

וידמאן מעיר  ,שהמשפחה היא עתירת נכסים מזה שני דורות  .ראה

.

) 22

קנקן

 . 27ק Syrier Tuebingen 1854 ,

.

Wiedemann ) 04 ( , Die Aeutigen :

.ע
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שהיה עתיר  -נכסים ושלט לעתים שלטון כמעט בלי מצרים בסוריה  ,בסופו של דבר  ,כאשר אדונו
שלל ממנו את חסותו  ,הוא הושלך לבית  -הכלא  ,ולפני שהרגוהו הוטלו מומים בגופו  .מקורות
אוהדים ועוינים כאחד תמימי  -דעים  ,שחיים פרחי היה בעל ידיעה רחבה לא רק בלימודי  -קודש

אלא גם בלשונות התורכית והערבית  .הוא נתברך בחכמה מדינית רבה ובכישורים מינהליים

בלעדיו .

וכספיים נדירים  ,ומושלי עכו לא יכלו לנהל את ענייניהם
בואו לעכו

ב 1790 -

9

על חייו של חיים פרחי לפני

אין ידיעות רבות  .אפשר שכבר מילא את מקום אביו בדמשק כ ' צראף ' ראשי

למושלים המקומיים  .לפי סיפור אחד  ,אמיתי כנראה  ,נצטווה באותם הימים לצאת לקושטא כדי
להשיב על האשמות בדבר ניהול כספי

כושל .

0ן

בהתחלה השתמש אחמד אל  -ג ' זאר לצורכי המינהל שלו בעיקר בערבים בני העדה היוונית-

אורתודכסית  -מתחריהם של היוונים  -הקאתולים  -שהיו היסוד השליט בתקופת קודמו דאהר
אל  -עמר  .אחרי הפיכה שערכו נגדו הממלוכים שלו עצמו  ,וזו כמעט שהצליחה  ,הרחיק אל  -ג ' זאר

מעליו את אנשי המינהל היוונים  -האורתודוכסים  ,מכיוון שחשד בהם כי שיתפו פעולה עם

המורדים  .אז מינה את היהודי חיים פרחי כסוכן  -כספים ראשי שלו  .חיים עלה לגדולה בעכו בדיוק
בזמן שאל  -ג ' זאר נתמנה למושל דמשק  ,בנוסף לתפקידו כמושל צידון  ,שמקום מושבו בעכו  .כשם

שהשלטון הפוליטי על מחוזות צידון ודמשק נתאחד בידי אל  -ג ' זאר  ,כך גם עברה לידי משפחת
פרחי השליטה על ענייניהם הכספיים של שני מחוזות

אלה .

שיתוף הפעולה בין חיים פרחי ואחמד אל  -ג ' זאר היה מלא כנראה עד  , 1794כאשר חיים נחבש

בבית -האסורים ואחת מעיניו נוקרה  .קרוב לוודאי שבד  -בבד עם זאת נחתכו אחת מאוזניו וחלק
מאפו  .בכל הסיפורים מתוארת תקרית זאת כתוצאה של התנהגותו המוזרה ועריצותו של אל  -ג ' זאר ,

שנטה אחרי כל שגעון שעלה בלבו האכזרי ושאב הנאה מכך שהטיל במו ידיו מומים בנתיניו  .כל
הסיפורים על אחמד אל  -ג 'זאר מאשרים שכינויו ' הקצב ' אכן יאה ונאה לו ,

]

י

מה גם שמאז

שהממלוכים שלו ניסו להפילו הוא אף לקה בשגעון  -רדיפה  .אחד מכותבי העתים מספר  ' :אחרי
המקרה הזה הוא נעשה כמו חיה

טורפת  . . .וחשב שכל העולם יצא נגדו ' .

12

אלא שהיחס האכזרי

המעשיות .

שגילה אל  -ג ' זאר כלפי חיים פרחי לא היה כל  -כך משונה  ,כפי שמצטייר מסיפורי
ממקור ערבי בן הזמן

3ן

אנו למדים על שני עניינים חשובים נוספים בהקשר זה  :אל  -ג ' זאר עצמו

שהה במכה כעולה  -רגל בשעת מאסרו והשחתת פניו של חיים פרחי ; ויחד עמו הושלכה לכלא כל
משפחת פרחי בדמשק  ,סבלה עינויים קשים ונאלצה לשלם כופר

9

אל  -עורה ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  ; 24משאקה ( לעיל  ,הערה

בית  -הלל ( לעיל  ,הערה
10

מריון ( לעיל  ,הערה

,) 1

 , ) 1עמ ' . 61
א  ,עמ '  . 253מריון פגש את חיים בעכו .

שהועסק שם על  -ידי המימשל .
11

 , ) 4עמ ' ; 33

עצום .

14

כלומר  ,היה זה נסיון

דמואסו ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' ; 162 - 161

בנספח של יומני מונטיפיורי ( עמ '

.

אכזריותו הגדולה מחווירה במקצת  ,אם נזכור שאויבו בונפארטה ציווה להרוג
אחדים לאח ר שנפלו בשבי בעכו  .ראה

2 , 500

, ) 253

נאמר ,

חיילים תורכים ימים

' l'expe'dition: Francaiseenשש ~
.
lEgypte, 1 , Paris :

, ,,

.ץ

 . 289ק  . 1815 ,בן  -זמנו של אל  -ג ' זאר  ,מוחמד אנא  ,השליט הקג ' ארי הראשון  ,ציווה להביא לו עשרים אלף זוגות
12

עיניים שנעקרו מתושבי קרמאן .
חיידר אחמד שהאב '  ,תאריח ' אחמד פאשא

13

אל  -דמשקי ( לעיל  ,הערה

14

על העדרו של אל  -ג ' זאר מעכו כותב גם דמואסו ( לעיל  ,הערה

1 )( 0

 , ) 4עמ '

אל  -ג ' זאר  ,מהדורת א '

שיבלי וא " א חליפה  ,ביירות

 , 1955עמ '

. 95

. 58

לאל  -ג ' זאר  ,גם הוא כותב על העדרו של המושל בגלל

 [ 1עמ ' , ) ] 177 - 175

עלייה  -לרגל .

שאינו מבחין בין סולימן פחה

בית פרחי והתמורות במעמדם של יהורי סוריה וארץ  -ישראל

אחמד ג ' זאר פחה יושב
במשפט  ,כשיועצו חיים

פרחי כרות  -האף ובעל
עין אחת ניצב בצד
הנאשם ובידו כתב
האישום  .רישום של
ספילסברי מתחילת
המאה הי " ט

מתואם ומכוון למגר את משפחת פרחי בסוריה  .טרם נתברר מן המקורות אם היוזמה למעשה באה

מן ה ' מתצלם ' [ שליט  -מטעם ] של אל  -ג ' זאר  ,שהחזיק בשלטון בהעדרו  ,או שהוא פעל על  -פי
פקודה שקיבל ממנו  .אם אל  -ג ' זאר היה בטוח דיו בשלטונו בסוריה עד כדי יציאה ממנה לארבעת
חודשי החג ' למכה  ,ייתכן שגם חשב כי הגיע הזמן להיפטר משליטתה החזקה של משפחת פרחי
על ענייני הכספים של

ממלכתו .

זמן קצר לאחר שחזר ממכה הודח אל  -ג ' זאר מתפקידו כמושל דמשק  ,ובני  -פרחי יכלו לחדש

את פעולתם כ ' צראפים ' אצל המושלים המקומיים  .כיוון שנחלש מעמדו ביחסיו עם המימשל
המרכזי  ,נזקק אל  -ג ' זאר לכישוריו של חיים פרחי והוא החזירו על כנו כ ' צראף ' בעכו  .בני  -פרחי
הצליחו אפוא להתגבר על האתגר החמור הראשון

לסמכותם .

חיים פרחי המשיך בשירותו הנאמן עד שהושלך לכלא פעם נוספת  ,סמוך למותו של אחמד אל -

ג ' זאר ב . 1804 -

עם מותו של אל  -ג ' זאר שוחרר חיים פרחי מכלאו ונצטווה להכניס סדר בעזבונו של

אל  -ג ' זאר ובפנקסי החשבונות

שלו .

מחליפו של אל  -ג ' זאר  ,סולימן פחה  ,ביקש מחיים פרחי

שישמש לו כאמרכל ראשי  .בהצביעו על הניהול הגרוע של ענייני הכלכלה בימי אל  -ג ' זאר  ,יכול
היה כנראה חיים פרחי להציב תנאים מיוחדים להעסקתו  .סולימן פחה הרגיע אותו  ' :כל הוצאות
ביתי

והוצאות

הלבוש

מופקדות

בידך ,

הוא

הדין

לגבי

כל

הפעולות

בווילאית

[ מחוז

 01ך

תומס פיליפ

אדמיניסטרטיבי] .

לא אוציא צו ללא תכנון וידיעה

שלך . ' . . .

5ן

התשובה משתמעת אולי לשתי פנים ,

אבל חיים פרחי אכן נעשה האיש החזק ביותר בווילאית צידון  ' .יהודי הנושא תואר " צראף "  ,הוא
שליטו האמיתי של החוף הסורי כולו '  ,נאמר באחד הדיווחים של קונסול צרפת בטריפולי ב -

. 1813

6נ

שנה קודם  -לכן כתב בורקהארדט על ' ביתו של היין [ כך במקור והכוונה לחיים ] ה ' צראף ' ,

כלומר הבנקאי היהודי  ,בדמשק ובעכו  ,שעל בני משפחתו אומרים שהם שליטיה האמיתיים של
סוריה  ,ואשר רכושו  ,אפילו

בחישוב המתון ביותר  ,מגיע לכדי  300 , 000ליש " ט . .

7 . ' .י אברהים אל -

עורה  ,ששימש  ,כמו אביו  ,כסופר בחצרו של סולימן פחה  ,הציב את חיים פרחי במקום שלישי

מבחינת המעמד והסמכות  ,אחרי סולימן פחה עצמו וה ' כתח ' דא ' ( שליש  ,קצין גבוה ) שלו  ,עלי

פחה .

8ן

חיים עמד כמובן בקשרים הדוקים עם משפחתו בדמשק ואחד האחים  ,משה  ,ישב עמו

בעכו .
אחריתו של חיים מרחי
במשך שלוש שנים נדמה היה שמתגבש אתגר חמור למעמדם של בני  -פרחי  ,עם עלייתה של

משפחת שסרי .

בני  -בחרי היו יוונים  -קאתולים מחומס  .מיכאיל אל  -בחרי  ,הפייטן  ,קיבל את חינוכו

בחצרו של דאהר אל  -עמר והועסק על  -ידי השר היווני  -הקאתולי שלו  ,אברהים אל  -סבאת  .לימים
פעל בשירותו של אחמד אל  -ג ' זאר  ,אבל הוא נמלט לביירות לאחר שהושם במאסר ונעשה בעל -
מום  .בניו  -ג ' רמנוס  ,עבוד וחנא  -הצטיינו כאנשי  -מינהל ומזכירים  .ג ' רמנוס הועסק בהתחלה

על  -ידי סולימן פחה  ,ואילו שני אחיו פתחו את הקריירה שלהם בדמשק בשירותו של עבדאללה
פחה אל  -עזם  ,מושלה בשנים
שהחליף את אל  -עזם

. 1807 - 1805

ב . 1807 -

בימי שלטונו נעשה עבוד איש  -סודו של יוקף כינג ' ,

בתקופתו של יוסף כינג ' העפילו האחים בחרי לעמדות הבכירות

.

ביותר חיים פרחי הצליח בינתיים לגרש את ג ' רמנוס מעכו  ,אבל האחים פרחי נתפסו לדאגה  ,שמא

יקופח מעמדם כסוכני הכספים בגלל היחסים ההדוקים שקיים יוסף כינג ' עם האחים בחרי  .נסיונות
להשמיץ את עבוד אל  -בחרי בפני יוסף כינג ' עלו בתוהו 9 .י עתה התחילה כל אחת משתי המשפחות

לגרור למאבק שלהן גם את שני השליטים  .הזדמנות ללבות את השנאה ההדדית החבויה לאיבה
גלויה נקרתה להם בפרשת קו  -הגבול בין שתי הווילאיות של דמשק וצידון  .מקושטא נשלח בורר

לשם גביית עדות מן הצדדים  .באמצעות שלמונים הבטיחו לעצמם בני  -פרחי  ,שעדותם של

פחה .

המופתי והקאדי של דמשק תהיה לטובת סולימן

20

כתוצאה מבוררות זאת  ,שנתלוו אליה הפלגה מכוונת של שתי ספינות עמוסות דגנים לקושטא

הרעבה  -מן הסתם רעיון של חיים פרחי  -ומאי  -יכולתו של יוסף כינג ' לטפל באיום שבטי
הנסאבים  ,בעודו מבזבז את כוחו במאבק עם סולימן פחה  -מצאה ממשלת תורכיה לנכון להדיח

15

16

2ן ) 1

17

כחאקי ,

( קעיק ,

,.

 . 414ק  , Beiru 1 19 % ,עIsmail , Le Liban Documents Diplomatigues 1
London
; [ . ] . Burckhardt , Travels
'
180

 .ק 1822 ,

עמ ' 257ח
18

ייעיין 4ג עמ

'

. 15

,

מעי  :יהנה

אל  -עורה ( לעיל  ,הערה

19

משאקה ( לעיל  ,הערה

20

אל  -עורה ( לעיל  ,הערה

Syria

"

1

זכה חחם לגדלה ועושר ושמו הלך
, )4

, )4
, )4

עמ '
עמ '
עמ '

לפיו

כשר  -מלכות

.477
; 42

. 97

על  -עורה ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

.92

מרץןיעל  ,הערה  [ 1א ,

חכם /

בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה ואודן  -ישראל
ב 1810 -

את יוסף כינג ' ממישרתו

ולהמשיל את סולימן פחה על דמשק  .יוסף כינג ' והאחים בחרי

נאלצו לברוח מסוריה  ,ואילו האחים פרחי  ,תחת שליטם סולימן פחה  ,יכלו לחזור ולבסס את
מעמדם

בסוריה .

עושרם של בני משפחת פרחי השתקף בריהוט המפואר של מעונם בדמשק  ,אולם התכנון
הפנימי של ביתם היה בו כדי להעיד על ארעיותם של נכסיהם ומעמדם

:

הצד החיצון היה דל למראה ולא רמז במאומה על ההדר שבפנים  . . .דלת הרחוב של
חיים נפתחה וירדנו שתיים  -שלוש מדרגות לתוך כניסה מאבן כחמישה  -עשר או עשרים
רגל מרובעים  ,ולשמאלה קיטון מלוכלך עם שטיח על הרצפה וכרים שעונים אל הקיר ,
ומולו חדר קטן

ומזוהם . . .

הזר  ,ובפרט התורכי  ,נכנס עד כאן ובין שהוא בא לשעה קלה

ואו לשהות ימים מספר  -כאן המקום שבו בעל  -הבית רואה אותו וכאן גם מביאים לו
את מזונו  .מול דלת הכניסה היתה דלת שנייה שהוליכה דרך מבוי עקלקל לתוך החצר
הגדולה הראשונה בבית  ,כך שאיש לא יוכל להציץ לתוכה מחצר הזרים  ,אפילו שהדלת

פתוחה  .כאן מתחיל להתגלות עושרו של בעל  -הבית . . .

נשארת

לא בחצר

[ הגדולה ]

הראשונה ולא בשנייה היתה קומה עליונה  ,להוציא חדר אחד שמעליו נתקבצה כל
התפארת הפזורה בחלקה בחדרים

האחרים . . .

עם כניסתך לעלייה זאת מסתנוורת העין

מזוהר הקירות והתקרה  ,המזכיר תיאורים של ארמונות מקסימים  .אבני  -חן מדומות ,
מראות מוזהבות וציורי  -ערבסקה כיסו את כל כולה  ,והרצפה היתה מעשה  -תשבץ

מהודר  .הנרגילות ופיות הענבר שלהן  ,ספלי הקפה עם חודים מוזהבים שבקרקעיתם היו
משקיעים את תבלין הענבר

) ( ambergris

כדי שינעים את המשקה בהתמוססותו ; שתי

מפיות רקומות לניגוב הפה ; המשקה בצבעי הברק שלו וריח ניחוחו תאמו את גדולת

הבית .

ן2

בעכו התגורר בוודאי חיים פרחי בתנאים צנועים יותר  ,באחת הדירות בח ' אן אל  -פראנג '  ,אבל כוח

השפעתו היה עצום  ' .הוא החזיק את כל מוסרות השלטון בידיו  ,וכל חפצו נעשה  .יש אומרים
שהיהודי שולט במוסלמים

ובנוצ רים ' .

22

עד כדי כך היה חיים פרחי בטוח במעמדו ובשלט ונו  ,שלא

היסס לנהוג ביד קשה עם פקידים מוסלמים  .כשניסה ה ' מלתזם ' ( חוכר מסים ) של עתלית  ,מסעוד

אל  -מאדי  ,להתערב בענייני הכספים של הווילאית  ,גידף אותו חיים פרחי קבל עם ועדה

:

כל אחד ואחד מכם היה ונשאר חמור שאינו עושה דבר בעולם הזה  .כאשר האל  ,עליון

העליונים  ,נטה לך חסד והסיר את הפרסות מכפות  -רגליך חשבת בלבך שנעשית בעל -
חשיבות  .ישבת במועצת שרים ומושלים והתערבת בעניינים שלא נגעו בך כלל  .פתחת
את פיך הגדול בלי לדעת מה הוא

מפיק . . .

כדי שלא יגידו שחיים שם את שכלו על

מדרגה אחת עם שכלו המוגבל של פלמוני אראה לך כיצד הייתי נוהג בך  ,רברבן חצוף

ובעל תככים  . . .קום  ,השפע את חכמתך על איכריך והצטרף אליהם .

23

אפילו שפטרונו של מסעוד אל  -מאדי היה עלי פחה בכבודו ובעצמו  ,ה ' כתח ' דא ' של סולימן פחה ,
מצא
21

אל  -מאדי לנכון להסתגר בעתלית ולא להתבלט יותר מדי .
מריון ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה
22

אל  -עורה

1

,) 1

[ עמ '

ב  ,עמ '

) ] 377

( לעיל  ,הערה . )4

. 11 - 9

לידי הסטר סטנהופ ביקרה

תיאור דומה מאוד של

במקום ב . 1815 -

103
כעבור

25

שנה מוסר וילסון

המקום .
23

שם  ,עמ '

. 249

תומס פיליפ

חצר פנימית של ' בית סטמבולי '  -בית עשירים יהודי טיפוסי בדמשק של המאה הי " ט  ,כנראה של יוצא
איסתנבל  .הדלתות עטורות ערבסקות  ,כחיקוי לעיטורים מתקופת ימי  -הביניים  .הפס המעוטר מעל הכרכוב
כולל מראות ים ונוף  .הבנייה מאבן בגוונים שונים עם שטחים מזוגגים גדולים  -עדות לעושר בעלי הבית .

צילום של  , Bonfilsמגדולי הצלמים של סוף המאה הי " ט ( באדיבות

( Harvard Semitic Museum

1 04
מראה ' לינואן ' ( חדר  -אורחים הפתוח לעבר חצר פנימית ) ב ' בית סטמבולי ' ,
קירות הליוואן סביב קבועות מראות  .בקיר השמאלי פתח מעוטר ומעליו כתובת בעברית  ' ,בית
( תודתנו לאדריכל דוד קאסוטו על סיועו בזיהוי צילומי ' בית סטמבולי ' )

כפי הנראה באגף הנשים  .על
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בדרך  -כלל נראה הדבר  ,שחיים פרחי ניצל את סמכותו לטובת המחוז  .מקורות שונים מאשרים
שבימיו של סולימן פחה וכאשר חיים פרחי שלט בכיפה שררו תנאי בטחון וצדק והתושבים ראו
ימים טובים ,

24

אם כי אחד המקורות  ,העויין את חיים פרחי  ,טוען כי האנשים חשבו ששפר גורלם

רק בהשוואה לאכזריות

הבלחי  -רגילה שהיתה מנת חלקם בימי אחמד אל  -ג ' זאר .

25

כמידת גדולתו בווילאית  ,כן רבתה השפעתו של חיים פרחי גם בקושטא  .כשמת סולימן פחה ב -
1818

עלה בידו  ,בעזרת בן  -דודו יחזקאל ששימש כ ' צראף ' בקושטא  ,לגבור על היסוסיה של

הממשלה העות ' מאנית ולקבל את הסכמתה למינויו של בן  -חסותו הצעיר עבדאללה כמחליפו של

סולימן פחה  .עבדאללה  ,בנו של עלי פחה  ,היה בן טיפוחיו של חיים פרחי  ,ומינויו הבטיח לכאורה
את המשך שליטתו של זה

האחרון .

26

אך לא עברה שנה ועבדאללה ציווה לחנוק את חיים פרחי

.

ולהשליך את גופתו לים ' קשרו אבן כבדה לצווארו וזרקו אותו

מניין הקץ העלוב הזה לקריירה מזהירה

כזאת ?

[למים ]  .הדגים טרפו אותו ' .
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במקורות אירופיים מדובר על  -פי  -רוב על

הפכפכנותו של עבדאללה הצעיר וכפיות  -הטובה מצדו  .הם צודקים בכך  ,שכל כוחו וגבורתו של
חיים פרחי לא היו מגיעים לביטויים המרשים אלמלא חסותו של אדונו עבדאללה  .ברגע שחסות

זאת נשללה ממנו  ,לא נותרו בידי חיים פרחי אף האמצעים להציל את נפשו  .כותבי  -העתים הערבים
מוסרים לנו סיבות אחדות לתפנית הזאת ביחסו של עבדאללה  .בתקופת שלטונו הארוכה רכש לו

לעיל .

חיים פרחי כמה אויבים בנפש  ,דוגמת מסעוד אל  -מאדי שהוזכר

28

הוא גם הצליח להדיח

כמה מן הידידים והממלוכים של סולימן פחה מעמדותיהם החשובות  -למשל  ,את הנציבים של
צידון  ,צור וביירות  ,ובמיוחד את מוחמד אגא אבו  -נבוט מיפו 29כדי לסלול את הדרך לפני בן -

טיפוחיו עבדאללה  .אותו עבדאללה  ,כיוון שנעשה מושל צידון  ,גילה נכונות להטות אוזן למזימות

שחרשו אויביו של חיים  .היה זה מסעוד אל  -מאדי שהשכיל להחניף לעבדאללה בתארו את סולימן
פחה כטיפש ששימש מכשיר בידי חיים  ,ולכן מן הראוי שעבדאללה ירחק ממנו  .יותר מזה השפיע
נימוקו  ,שכשם שהצליח חיים פרחי להשיג את מינויו של עבדאללה בקושטא  ,כן יוכל גם  -כל
עוד הוא בהיים  -להשיג את הדחתו  .המסע נגד חיים פרחי התנהל בחלקו הגדול תוך שימוש

במונחים דתיים  -אין זה ראוי שיהודי ישלוט על מוסלמים ; אסור ליהודי  ,על  -פי חוק האסלאם ,

לנהל את האוצר המוסלמי ; האל כבר גילה את רשעותם של היהודים בדברי בשורתו  ,וכדומה ' .
0

אך

אל לנו להסיק מהעלאת נימוקים כאלה על תודעה דתית ערה יותר אצל יריביו המוסלמים של חיים
פרחי  ,שכן מייד לאחר הירצחו מונה לתפקידו ' ד ' מי ' אחר  ,המארוני יוסף קרדחי  .האיש הועסק זמן
רב כסופר במימשלו של סולמן פחה  ,ונשאלת השאלה אם היתה לו ולחבריו הסופרים הנוצרים יד
בחיסולו של חיים

פרחי .

איבתם של הסופרים מבית אל  -עורה לחיים פרחי מתועדת למכביר

ברשימותיו של אברהים אל  -עורה עצמו  .אחת היא מה שהיו המניעים למפלתו של חיים פרחי ; היא
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אל -

בני משפחת דוד פרחי
מבפאלו  ,ארצות  -הברית ,
ליד בית בעכו  ,אשר לפי

מסורת משפחתית היה
מעונו של חיים פרחי .
ברנארד דיכטר  ,החוקר זה
שנים רבות את עכו
העתיקה מאשר את
האפשרות כי בית זה ,
הסמוך לח ' אן אל  -פראנג ' ,
מקום מעונו של ג ' זאר
פחה  ,אכן שימש למגורי
חיים פרחי

מלמדת  ,שגדולתו ורווחתו של ה ' ך ' מי ' בחברה המוסלמית המסורתית היו תלויות לחלוטין בחסותו
של

השליט .

שלמה ורפאל פרחי והדחת היצראמים ' היהודים
רציחתו של חיים היתה מכה קשה לכל משפחת פרחי  ,והם גמרו אומר לנקום את מותו  .תקריות -
גבול  ,פרי יוזמתם  ,עוררו על עבדאללה את זעמו של דרוויש פחה  ,מושל דמשק  .לא ברור אם
עבדאללה אכן לטש את עינו לשלטון בדמשק והתכונן לעלות על דרוויש פחה מטעמים

משלו .

מכל מקום  ,גם הפעם עלה בידי בני  -פרחי להפעיל את השפעתם בקושטא ולשכנע את הממשלה
שתסלק את עבדאללה  .שלמה פרחי היה מעורב אישית וכספית במלחמה שאסר דרוויש פחה על
עכו  ,והממשלה העות ' מאנית אפילו ציוותה על מוסטפה פחה  ,מושל חלב  ,להושיט עזרה לדרוויש

פחה  .אולם בתום חודשי  -מצור אחדים  ,כשנתברר שקצרה ידו של דרוויש פחה לכבוש את עכו ,

וכאשר מוחמד עלי  -שליט מצרים שתמך אז בסולטאן במלחמתו במורדים היווניים התערב
לטובת עבדאללה  ,חלה תפנית בעמדת המימשל המרכזי  .דרוויש הודח מתפקידו כמושל דמשק
ועבדאללה אושר מחדש כמושל צידון  .המערכה כולה התמוטטה בסוף

. 1822

מוצטפא פחה ,

כמוהו כעבדאללה  ,תלה את האשמה לכשלון המסע במשפחת פרחי  .יש להניח  ,שבגלל האשמות
אלה  -מוצטפא פחה הציג תעודות לביסוס טענתו  -נפל שלמה פרחי למשכב ומת במחנה
הצרים מול

עכו .

ן3

פיטוריו של דרוויש פחה בתנאים כאלה עוד הוסיפו על החלשת מעמדה של משפחת פרחי
בין השנים
בדמשק  .מידת פגיעותה נחשפה בהסתערות השנייה על עמדתה שנערכה י
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אל  -דמשקי ( לעיל  ,הערה
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עמ '  . 93 , 92 , 83שוורץ ( לעיל  ,הערה
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טוען  ,ששלמה הורעל על  -ידי עבדאללה  .הוא גם מוסר תיאור מפורט ( שם  ,עמ '  , ) 396אך לאו דווקא

מהימן  ,של הקנוניה שעשו יהודי קושטא והשיח ' אל  -אסלאם להדחת עבדאללה ללא ידיעת

הסולטאן .
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תומס פיליפ

הסיפור שונה הרבה ממקור למקור .

32

כל מה שניתן לשחזור הוא  ,שאותו זמן קיבל אחד המושלים

פקודה מקושטא לאסור את כל ה ' צראפים ' היהודים

ולהעביר את כל הרשומות לקושטא  ,לחקירה .

הכוח המניע מאחורי פעולה זאת היה  ,על  -פי אחד הסיפורים ,

33

אחד איסכנדר אל  -תימסי  ,נוצרי

ששימש כסופר אצל אחד ה ' צראפים ' היהודים  .כאשר נאסרו בני  -פרחי נתמנה אל  -חימסי

כ ' צראף '

ראשי בדמשק  .לאחר ששילמו קנסות כבדים שוחררו היהודים  ,ורפאל פרחי נמלט לבגדאד  .משם
יכול היה להשפיע לטובתו בחצר המלכות בקושטא  ,ואילו איסכנדר נתקל בקשיים בפענוח
חשבונות המס בדמשק  ,שהתנהלו כנראה

בכתב ' חצי קולמוס ' .

חשוב מזה  ,הוא לא הצליח לגייס

34

את הכספים שנדרשו לעלייה  -לרגל השנתית למכה  .כתוצאה מכל אלה הוחזר רפאל פרחי לתפקידו

כ ' צראף ' ראשי בדמשק  .איסכנדר אל  -חימסי  ,שהשפעתו ירדה לטמיון  ,הציל את חייו רק לאחר
שהתאסלם  .לפחות באחד המקורות צוינה

1822

כשנת מאסרם של בני  -פרחי  ,מייד לאחר שצאלח

פחה החליף את דרוויש פחה כמושל דמשק  .זה מקשר את מפלת היהודים עם פקודות מקושטא ,
אשר אחד מה ' צארפים ' היהודים שלה מימן את המסע נגד עבדאללה  .עם החזרתו של זה האחרון

לשלטון ירדה קרנם של היהודים בקושטא  .לדברי אל  -טראבלסי פורסם אז ' פירמאן '  ,שאסור

להעסיק עוד יהודים בתפקיד של ' צראף '  .במקום איסכנדר אל  -חימסי בא מארוני ממשפחת

טראבלסי  ,והיהודים לא הוחזרו לתפקידים אלה אלא ב . 1827 -

35

אחת הסיבות לערבוב הפרשיות ולסתירות בפרטי הסיפורים השונים על מקרה זה יש לראות
בעובדה  ,שבאותו פרק  -זמן קצר של חמש שנים  , 1827 - 1822 ,התחלפו בדמשק לא פחות מחמישה

מושלים  .תחלופה גבוהה זאת מעידה באופן ברור על המעמד הרופף שהיה צפוי למושלים שנתמנו

בקושטא  ,בקלחת הפוליטיקה הכוחנית המקומית שבדמשק  .קשה להעריך מה היה חלקם של
הנוצרים בסילוק היהודים  ,אך אין ספק שהם  -הם שהפיקו את עיקר התועלת

מהדחתם .

36

משפחת פרחי יכלה להמשיך בניהול ענייני הכספים בפחוות דמשק עוד שנים אחדות  ,עד

שהקיץ הקץ על פעולתה המדינית והמינהלית לצמיתות  ,עם כיבושה של סוריה בידי המצרים  .בד -

בבך עם צבא  -מצרים הגיע לדמשק חנא אל  -בחרי  ,הצעיר בין שלושת האחים אל  -בחרי שנאלצו

לברוח מדמשק ב . 1810 -

במצרים הצטיינו שלושתם בתחום המינהל  .עתה חזר חנא אל  -בחרי

בתפקיד של ראש המינהל האזרחי וענייני הכספים בסוריה הכבושה  .לא עבר זמן רב ורפאל פרחי
חדל לשמש כ ' צראף ' ראשי בדמשק  ,ולשירות הציבורי בסוריה נתמנו נוצרים מקומיים

,

3

עד לאותו

זמן יכלו בני  -פרחי להפעיל השפעה לטובתם בקושטא  ,בזכות קשרים משפחתיים ועדתיים  .עם
הכיבוש המצרי פגה חשיבותם של קשרים אלה  ,ואילו במימשלו של מוחמד עלי לא היתה ליהודים

דריסת  -רגל

32

בכלל .

במצב זה של נחיתות מבחינתם של בני  -פרחי ניטשה המערכה האחרונה

משאקה  ,כפי שהוא מצוטט אצל אל  -מגריבי  ' ,יהוד אל  -שאם ' בעג ' לת אל  -מג ' מע אל  -עלמי אל  -ערבי

. 648 - 647

הקטעים הנוגעים לענייננו בכתב  -היד של משאקר לא נכללו בחיבורו שיצא לאור  .אל  -טראבלסי

( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
33

8ל) 1

34

(  , ) 1929עמ '

; 453

אל  -דמשקי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 363

;

בית הלל ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

. 67 - 66

אל  -דמשקי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 364

הכתב שימש סוחרים וסופרים ספרדים בארצות המזרח  -התיכון  .ראה  :א ' אלמאליח  ,זכרון יוסף  ,ירושלים
עמ '  ; 45מריון ( לעיל  ,הערה [ 1עמ '  ) ] 255 - 254מזכיר את השימוש ככתב הזה .

. 455 - 453

35

אל  -טראבלסי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

36

מן הראוי לזכור  ,שכל הסיפורים הערביים בעניין זה שהגיעו לידינו  ,נכתבו

ד3

ראה  . 134 :ק 1963 ,

Lebanon, Cambridge

על  -ידי נוצרים .

W . R . Polk , The Opening of

, 1948

בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה וארץ  -ישראל
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טבלה

: 1

משפחת פרחי בדמשק

בתחרות הישנה עם משפחת אל  -בחרי  ,שסימלה את המאבק הנרחב יותר שהתנהל בין נוצרים
ויהודים על עמדות וכוח במינהל של שליטים מוסלמים  .בשלושת הדורות שחלפו היה זה מאבק

בין היהודים ועדת היוונים  -הקאתולים העולה בסוריה ובמצרים .

38

העדות הספרותית הטובה בירתר

לאיבה ולתחרות הזאת היא  ,מן הסתם  ,ספרו של אברהים אל  -עורה  ' ,תולדות סולימן פחה ' ( ראה
הערה

 4לעיל ) .

אביו חנא  ,יווני  -קאתולי  ,שימש כסופר ראשי להתכתבות ערבית בחצרו של סולימן

פחה  .אברהים הצעיר  ,שעבד כלבלר  ,היה לא פעם עד לתחרות ולאיבה הגלויה ששררה בין אביו
וחיים פרחי  .כשכתב את ' תולדות הזמן '  ,כארבעים שנה לאחר  -מכן  ,טינתו לחיים פרחי עדיין ניכרת

בו מאוד וספרו משופע באמירות -זלזול כלפיו וכלפי היהודים בכלל  .מקצת הביטויים הנדושים

בגנות היהודים שמוצאים אצלו  ,משקפים את הופעתה של מה שניתן לכנות בשם ' האנטישמיות
החדשה '

בסוריה .

הכיבוש המצרי ועלילת דמשק
עם הכיבוש המצרי חל שינוי בתנאי

היסוד ששימשו עד אז כרקע להתנגשויות בין יהודים ונוצרים .

במקום להסתפק במתן חסות וטובות  -הנאה ל ' ד ' מי ' מסוימים בתפקידים מסוימים  ,ניסה המימשל
38

ראה Politics and Economy :
Millenntum

ג.

תו

Their Changing Positions

.
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תומס פיליפ

זו הפעם הראשונה לשנות את מעמדם שינוי כללי ולשחררם מכל מיגבלות החוק  .מדיניות

משחררת זאת והצבתו של חנא אל  -בחרי בראש המינהל הסורי העלו את קרנם של הנוצרים במידה

.

ניכרת ' הנוצרי שהיה מוכן להשלים עם מעמד נחות לעומת הדרוזי או המוסלמי ערב הכיבוש
המצרי  ,שוב לא היה מוכן לזאת אחרי עשר שנים

שבהם זכה לעידוד ' .

39

היהודים  ,לעומת זאת  ,לא

הפיקו מכך תועלת דומה  .וכך כותב באורינג ב  , 1838 -בהעירו על התגברות השנאה בין מוסלמים
ונוצרים בגלל עליית מעמדם של אלה האחרונים

:

' מצבם של היהודים הוא אולי  -יוצא דופן ואין

לומר שהשתפר בהשוואה לזה של שאר הכיתות  -וזאת בגלל טינה אישית של מוחמד עלי
ואברהים פחה וגם של הנוצרים והכיתות האחרות בסוריה העוינים

בחרי החזיק אז בהגה השלטון ודאי תרמה להתפתחות

אותם ' .

40

העובדה שחנא אל -

זאת .

בהקשר זה של עליונות כללית של הנוצרים ביחס ליהודים והתגברות השנאה בין מוסלמים

ונוצרים  ,עלינו למקם את עלילת -הדם המפורסמת בדמשק בתחילת

. 1840

צריך אולי לראותה

כהתפרצות אחרונה במאבק היהודים והנוצרים בסוריה  ,אך לא היה זה יותר מאבק בין שתי

משפחות הנאבקות זו בזו על חסדיו ועל חסותו של שליט מוסלמי זה או אחר  .היתה זו התפרצות
של עוינות כללית בין שתי העדות ,

!4

בגלל הנסיון להגביל את העדה היהודית בכללה  ,ואולי היה זה

נסיון מצד הנוצרים להטות את שנאת המוסלמים אליהם כלפי היהודים  42 .מאורע זה יש בו סימנים

של ' מודרניות ' במובן זה  ,שעלילת  -הדם  -המזימה האנטי  -יהודית המקובלת באירופה -
הופיעה כאן לראשונה

במזרח  -התיכון .

43

לראשונה גם התערב אז דיפלומאט אירופי  ,לטובת

.

הנוצרים  ,בענייניה הפנימיים של דמשק ראטי מנטון  ,הקונסול הצרפתי  ,למעשה ניצח אישית על

הפעולה נגד היהודים  .כשפנה רפאל פרחי בבקשת  -הגנה לחנא אל  -בחרי  ,הפקיד הבכיר ביותר ,
אמר לו אל  -בחרי רק זאת  ,שאין זה

שבין נוצרים ויהודים ,

הנאשמים .

46

45

מעניינו .

44

בעיניו של מוחמד עלי היתה הפרשה כולה עניין

וסוחרים מוסלמים אחדים בדמשק אפילו נחשדו בהסתרת היהודים

עד כדי כך נשללה ממשפחת פרחי בפרט ומיהודי סוריה בכלל הגישה לכוח פוליטי ,

שרק בלחצן העצום של קהילות היהודים באירופה ניתן היה לשחרר את הנאשמים מבית -הכלא
ולהצילם מהוצאה

להורג .

47

בני משפחת פרחי ומשפחות יהודיות נכבדות אחרות הושלכו לכלא

ועונו .

אחד מבני-

פרחי  ,אצלאן  ' ,הודה ' באשמה כדי להינצל מעינויים  .עלילת -הדם גרמה  ,כמובן  ,זעזוע ליהודי

39
40

סולק ( לעיל  ,הערה

"

 , ) 37עמי
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41

ראה
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 Ottoman Syria during the Reform Era ' , 8 . Braudeתו 4 . Ma' oz, ' Communal Conflictן
 5 . ( , (Jhristians andט ) Lewis

מביא עוד האשמות אחדות נגד יהודים שהועלו בתחילת המאה  ,אלא שלא "

השאירו רושם מיוחד .

43

מעוז ( שם )

44

א ' רמתם  . ,אל  -אצול אל  -ערביה לתאריח ' סוריה פי עהד מחמד עלי  ,ה  ,ביירות

45

46
47
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על עלילת  -הדם ראה יומנו של מונטיפיורי  ,עמ '  234ואילך ; ז ' גרץ  ,דברי ימי ישראל  ,ט  ,מהדורת שפ " ר  ,ירושלים
 , 21972פרק  Syrie, 11 , Paris 1846 ; 11ש
 . Laurent , Relation Historigue desג  ,האמור להיות
'

תרגום מילולי של המשפט נגד היהודים  .וראה גם רסתם  ,לעיל  ,הערה .44

בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה ואו

-,

ישראל

סוריה וחשפה את פגיעותם  ,אך לא היתה כשלעצמה נקודת  -מיפנה במעמדם של היהודים

שם .

כבר קודם  -לכן אבד להם כוחם המדיני  ,בעוד הם מוסיפים לקיים בידם זמן  -מה את

עושרם

החומרי .

על חלקם בסחר דמשק מלמדים הנתונים המשוערים האלה לגבי שנות

השלושים המאוחרות של המאה הי " ט

בתי מסחר שניהלו
עסקים עם אירופה

:

48

ההון המושקע

מספר

נוצרתם

29

55 - 45

מוסלמיים

66

250 - 200

אלף ליש " ט

יהודכם

24

180 - 160

אלף ליש " ט

אלף ליש " ט

לדברי באורינג  ,היו נסים ( כלומר  ,רפאל ) פרחי ומוראד פרחי הסוחרים העשירים ביותר  ,והונו של
כל אחד מהם נאמד

ב 15 , 000 -

ליש " ט  .נוסע אנגלי שביקר בבתיהם שנים אחדות לאחר עלילת -

הדם  ,מאשר את הרושם של רווחה

מתמשכת .

49

בסוף

שנית

השמונים מספר לנו הנוסע היהודי

פרנקל  ,בקורטוב של הנאה  ,על המסיבות המפוארות ועל עושרם של אנשי החברה הגבוהה
היהודית בדמשק  .את משפחת פרחי הוא משייך לשש המשפחות היהודיות העשירות ביותר
בצד הנכסים היתה תורה וחכמה  .למשפחת פרחי היתה ספריה שהכילה

כ 1 , 500 -

היה תלמיד  -חכם ואף כתב ספר בשם ' אהבת ציון '  .בנו יוסף למד כבר אז

כרך .

50

שם .

דוד פרחי

בפארים .

ליהודים ניתן עוד לקיים את אחיזתם בחיי הכלכלה המשתנה בסוריה וארץ  -ישראל  ,שהסחר עם
אירופה גבר בה בהתמדה  .נראה  ,שהוסיפו אפילו להיות מעורבים במשקה הכספי של סוריה

כמלווים בריבית ושולחנים  .אולם פרנקל מוסיף עוד פרט בקשר ליהודים  ,השופך אור על התמורות
החשובות שחלו במעמדם  ' .התורכים [ כלומר  ,המוסלמים ] '  ,הוא כותב  ' ,עוינים את הנוצרים יותר
משהם עוינים את היהודים  ,לשון אחרת  ,אלה האחרונים שנואים פחות מכיוון שאינם חותרים

להשפעה פוליטית או להשתלטות '  .י 5דברים אלה מפתיעים  ,אם נזכור שרק דור אחד לפניו היה
לאל ידו של חיים פרחי  ' ,שליטו האמיתי של החוף הסורי כולו '  ,למנות את המועמד שלו כמושלה

של צידון  ,והיהודים מימנו מכספם מסעות  -מלחמה

בסוריה .

את שארית כוחם המדיני התחילו היהודים לאבד בימי הכיבוש המצרי  .הסיבות לכך עדיין
נעוצות בנסיבות אישיות ובפוליטיקה  ,ובפרט במעמדו האיתן של חנא אל  -בחרי  .אבל בתקופה

שלאחר  -מכן  ,בימי ה ' תנזימאת ' העות ' מאניים  ,חל במצב שינוי חשוב יותר  ,שמנע מלכתחילה את

.

שובם של היהודים לעמדות  -כוח ושררה עם שובם לסוריה ב  , 1840 -הקימו העות ' מאנים מועצות
מקומיות שצברו במרוצת הזמן כוח ממשי רב  ,ופיקוח המימשל המרכזי על המושל אף הוא נתחזק

בהרבה  .המועצה טיפלה בכל ענייני המינהל והכספים ובמרבית העניינים השיפוטיים  .היא עמדה

48

באורינג ( לעיל  ,הערה

49

ועמיו

50

51

וללילי הקרה

, ) 40
,) 1

עמ '

. 94

עמ ' . 343 - 336
א  ,עמ '  . 371המשפחות האחרות הן ליסבונה  ,שמיה  ,הררי  ,פיקיוטו וסטמבולי .

פרנקל ( לעיל  ,הערה
האחרונה היתה ססריה בגודל דומה .
,) 1

פרנקל ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

. 366
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בפיקוח צמוד מצד ' חבורה אוליגארכית של עלמא ואע  :אן ' כדברי

מעוז .

52

להלכה היה למועצה

תפקיד של יעוץ בלבד  ,כמסייעת למושל ; ' אך למעשה שימש מוסד זה כבלם נוסף לסמכותו של

הפחה  ,שכבר הוגבלה ממילא על  -ידי הפקידים התורכים שבתחום שליטתו ' .

53

מעמד הלא -

מוסלמים במועצה נעשה מישני  .ברוב המחוזות לא ניתן למיעוטים אלה ייצוג מלא  ,ובאי  -כוחם
במועצות היו מצדדים עם הרוב המוסלמי מתוך אינטרסים חופפים או

והיהודי האחד  ,שהיו חברי המועצה בדמשק  ,נאלצו להתפטר מייד לאחר

מפחד .
. 1841

54

55

שני הנוצרים

כך נהרס הדגם

המסורתי  ,שלפיו היו מושלים או שליטים מוצאים להם ' ד ' מי ' כאנשי  -מינהל וכספים  ,רק כדי שלא
להכניס למימשל יסודות מקומיים חזקים שעלולים היו לסכן את שלטונם  .במועצות המקומיות

ישבו עתה נכבדים מקומיים שלא היו זקוקים ל ' ך ' מי '  .על  -ידי כך אבד לאלה האחרונים הנתיב
המסורתי להשפעה מדינית ולשלטון  ,שהיה תלוי מאז ומתמיד בצרכיו של השליט המסורתי
ובחסותו  .מה שקרה במישור המחוזי נתרחש גם בבירה  ,מקום שהגיעה לשלטון בעידן ה ' תנזימאת '

פקידות מסוג חדש  .יהודים בסוריה אמנם הוסיפו לקיים מגעים עם יהודים בקושטא ; אך אלה לא

היו עוד מקור של כוח  - ,שכן אבדה להם הגישה לשלטון בשני המקומות גם יחד  .חלפו הזמנים

שבהם נאבקו ' ך ' מי ' נוצרים ויהודים על שלטון מדיני על  -ידי חיפוש דרכים לשליט המוסלמי

ולהסותו .
ואם עדיין הוסיפו הנוצרים לחתור ל ' השפעה פוליטית ולהשתלטות '  ,לבשה עתה שאיפתם זו

צורה שונה בתכלית  .עלייתו של בונפארטה על עכו  ,מלחמת העצמאות היוונית  ,הבטחת השליטה
הטריטוריאלית המארונית בהר  -הלבנון והתגברות המעורבות האירופית בענייניה המקומיים של
סוריה גרמו לנוצרים שיחפשו כוח והשפעה מדינית בחסותן של מעצמות  -חוץ נגד המימשל
המקומי והתושבים המוסלמים  .בעבר היו ה ' ד ' מי ' נאבקים על השפעה ושלטון במסגרת המדינה

המוסלמית  ,ואילו עתה נראה היה שהנוצרים פורשים ממנה כליל .כך נוסף לעוינות שבין מוסלמים
ונוצרים נופך חדש של מרירות

וחריפות .

השוויון החוקי בין ' ד ' מי ' ומוסלמים הונהג לראשונה על  -ידי המימשל המצרי ונתאשר מחדש
על  -ידי משטר ה ' תנזימאת ' העות ' מאני  .אך כפי שמשה מעוז הראה  ,הנוצרים הקפידו הרבה יותר
מאשר העדה היהודית

על יישומו של שוויון זה .

56

מאחר שנהנו מתמיכה אירופית חתרו הנוצרים

לאוטונומיה טריטוריאלית בהר  -הלבנון ואף זכו בה  ,מצב  -דברים שעמד בסתירה גמורה למחשבה
המדינית המוסלמית המסורתית  .השלטון העצמי והשוויון עוררו את חמת האוכלוסיה המוסלמית
והוליכו להתפרצויות רבות נגד האוכלוסיה

הנוצרית .

היהודים הצניעו הרבה יותר בדרישותיהם  .מבחינה מספרית היו  ,כמובן  ,חלשים הרבה יותר מן
העדות הנוצריות  ,ובנוסף על כך גם לא נהנו מתמיכה מדינית אירופית שהוענקה

2וו

.

52
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עצמתה הפינאנסית של משפחת פרחי נראה שהלכה ודעכה לקראת סופה של המאה הי " ט  .בני
המשפחה פנו למקצועות שונים וללימודים גבוהים ועזבו את דמשק ( ראה אילן היוחסין )  .דגם
ההגירה המקובל באותם ימים בסוריה הביאם לביירות ולמצרים תוך חיפוש אחר קריירות חדשות .
צרפת  ,איטליה וארצות  -הברית היו תחנות הנדודים הבאות  .מענף בית דוד פרחי נראה שבן אחד
בלבד  -יוסף  -התיישב בארץ  -ישראל בטרם קמה מדינת ישראל  .מאוחר יותר נוספו לכאן בני
משפחה מקהיר וביירות  .ערב מלחמת העולם השניה נראה שלא נותרו כבר מבני פרחי בדמשק 58 .
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תודתי לד " ר ליאון פרחי מבופאלו  ,ארצות  -הברית  ,על רוב המידע אודות המשפחה מאז

בידי רבות לשחזר את אילן היוחסין של משפחת פרחי המובא בדפים אלה .
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תומס פיליפ

סיכום
בתקופה שבין

 1750ו 1860 -

חלו שינויים יסודיים במעמדם של ה ' ך ' מי ' בסוריה וארץ  -ישראל מכל

הבחינות  ,אך לשינויים אלה לא היו תוצאות שוות לגבי כל עדות ה ' ד ' מי '  .במקום הדפוסים
המסורתיים של שלטון מדיני באו מצד אחד ריכוזיות ופורמאליות רבה יותר במינהל הציבורי ,
והיווצרות מוקדי  -כוח מקומיים חזקים  ,מצד שני  .משתי הבחינות האלה לא נראה היה שהעסקת
' ד ' מי ' עשויה להועיל במיוחד לבעלי השלטון  ,כפי שהיה בימי השליט המסורתי  ,ששלטונו היה

יותר לא  -פורמאלי וגם לא נשען על תמיכתם של כוחות חברתיים מקומיים  .אי לכך  ,כאשר עברו מן
העולם הדפוסים המסורתיים של שלטון מדיני  ,אבדה ל ' ד ' מי ' דרך  -גישה חשובה לכוח מדיני
ולחסות  .יחד עמה נעלמה  ,כמובן  ,סיבה חשובה לעוינות בין עדות ה ' ד ' מי ' השונות ; הווה אומר ,
ההתחרות על הגישה לשליט המסורתי ועל ההגנה

שהעניק .

עם הכיבוש המצרי ותקופת ה ' תנזימאת ' שלאחריו גם הוגדר מחדש מעמדם החוקי של ה ' ד ' מי ' ,

הוכרז שוויון הכול בפני החוק  ,ללא הבדלי דת  -תפנית קיצונית וסטייה מן החוק המוסלמי
המסורתי  .לתמורות אלה בחיים המדיניים ובמשפט נתלוותה נוכחות אירופית גוברת והולכת ,

שהובילה ב  , 1840 -כפי שסופר  ,להתערבות ישירה של קונסול אירופי בענייני  -פנים של סוריה

וארץ  -ישראל .
תגובות היהודים והנוצרים לתמורות האלה נבדלו זו מזו  ,כמידת השוני בין תנאי חייהם  .מקצת
העדות הנוצריות ידעו עתה תקופה של עלייה גדולה במישור הכלכלי והחברתי  ,שהיתה קשורה

בייצוא הגובר של יבולי הכותנה והמשי  .במרכזים העירוניים ברצועת החוף היו אלה בעיקר
היוונים  -הקאתולים שיצרו בורגנות מסחרית חדשה  ,ואילו באזורים הכפריים שבהר  -הלבנון היתה

זו עליית החקלאות שתרמה להתפשטות הדמוגראפית  ,בפרט של המארונים  .הקהילות היהודיות
שהתרכזו בערים  ,על  -פי  -רוב במרכזי המסחר המסורתיים שבפנים הארץ  ,לא נטלו חלק באותה
מידה בהתפתחויות הכלכליות האלה  .מספר הנוצרים בסוריה עלה על מספר היהודים שם פי כמה

וכמה  .יישובים יהודיים ונוצריים היו מפוזרים על  -פני סוריה וארץ  -ישראל  ,אבל באזור הר  -הלבנון
היה ריכוז של נוצרים  ,שתבע בסופו של דבר אוטונומיה

טריטוריאלית .

מצב זה של עוצמה כלכלית ודמוגראפית נתחזק עוד יותר כתוצאה מכך שמעצמות אירופה

הגבירו בהדרגה את תמיכתן המדינית בנוצרים  .על  -ידי כך נתאפשר לעדות הנוצריות לפצות את
עצמן על אובדן הגישה לכוח פוליטי ולחסות  .הישענותן על תמיכה מבחוץ  ,התעקשותן על

השוויון החוקי ותביעתן לאוטונומיה טריטוריאלית בהר  -הלבנון גרמו לכך  ,שבאמצע המאה הי " ט
התעוררה שנאה מוסלמית חדשה ועזה כלפי העדות

הנוצריות .

היהודים  ,שהיו מבחינה מספרית חלשים הרבה יותר מן הנוצרים  ,ללא ריכוז אוכלוסין
גיאוגראפי שיכול היה לשמש כבסיס מדיני וללא תמיכה אירופית  -לא הצליחו ליצור חלופה
לאובדן הגישה המסורתית לכוח מדיני ולחסות  .אם נתאפשר להם לקיים בידם עושר חומרי מסוים

ולהמשיך במערכת  -יחסים שלווה למדי עם סביבתם החברתית המוסלמית  ,נעשה הדבר במחיר
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ויתור גמור על שאיפות פוליטיות ונכונות לחדול מתביעות

עקשניות מדי לביטול מעמדם כ ' ך ' מי ' .

