
18-שעשתה הון במאות ה, דמשקאית-מתאימה מאוד לקורותיה של משפחת פרחי היהודית" עושר השמור לבעליו לרעתו"המימרה 

.  ראשיה נרצחו והשאר נפוצו בעולם, עד שסר חינה, תפסה עמדות מכובדות ביותר במימשל העותמאני בסוריה ובארץ ישראל, 19-וה

(.צלם לא ידוע)המשמש כיום כמלון בוטיק , אחד מארמונות המשפחה בדמשק: בתצלום הרקע



שלאחדפלג.עוצמתהבשיאאזשהיתה,העותמאניתהאימפריהלתחומינדדואשר,15-הבמאהספרדמגורשיביןהיתהפרחימשפחת

,פרחיוייוסףחיים,אחיםשנימשםעברו18-ההמאהבתחילתאולם.מאיזמירקילומטר60-כהמרוחקת,טיריהבעירהתיישבהמשפחה

,הכספיםאיש)"צראף"הלהיותשוניםעותמאנייםמחוזותמושליידיעלשהוזמנו,מצליחיםלבנקאיםובניהםהםהפכומהרהועדלדמשק

.שלהם"(האוצרשר"

לבטל,רשמית,מעסיקיהםיכלוכךומשום–מוסלמיםשאינםחסותבני-"דימי"לנחשבושהיהודיםלעובדהלזקוףאפשרזאתמהצלחהחלק

.מעשיתמבחינהאפשריתבלתיפשוטלרובהייתהכזאתהתנתקותאולם.רגעבכלעימהםהקשראת

נכבדיאתגייסהצורךובעתבקושטאנכבדהעמדהתפס,פרחייחזקאל,דודיהםמבניאחדכאשרגברהפרחימשפחתבנישלהשפעתם

.בדמשקהיהודיםלעשיריוהפכועתקהוןמהרהעדפרחימשפחתבניעשווכך.בדמשקקרוביולמעןשםהיהודיתהקהילה

,חצרותשבעהכילוהארמונות.דמשקשלהיהודיברובע,למדייסמוכים,נפרדיםארמונותבשלושההתגוררההמורחבתפרחימשפחת

אליהםוהכניסותלמראהאפוריםלרחובהפוניםהארמונותחזיתותהיו,"רעהעין"למנועכדי.המשפחהשלאחרתחמולהישבהחצרכשבכל

תיאר18-ההמאהבשלהילכאןשהגיע,אירופינוסע.פינהמכלכאןשניבטהרבמהעושרנדהםהיה,פנימהשהגיעמיכלאך,אפלוליותהיו

מוזהבותמראות,מדומותחן-אבני.מקסימיםארמונותשלתיאוריםהמזכיר,והתקרההקירותמזוהרהעיןמסתנוורת...כניסתךעם":כךזאת

".הביתגדולתאתתאםהכל...מהודרתשבץ-מעשההיתהוהרצפה,כולהכלאתכיסוערבסקה-וציורי

.של חצר באחד מארמונות פרחי בדמשק, תצלום פנורמי בן ימינו



באחד  " החדר הוורוד"
נותן , מארמונות פרחי בדמשק

מושג על העושר והפאר שבו 
.חייתה המשפחה



,חייםשלונכדושאולשלבנו,פרחיחייםהגיעהמשפחתיתההצלחהלשיא

מושלשל"צראף"היהשאולכבראומנם.לדמשקהמשפחהאתהביאאשר

יוקרתאתדרגותבכמההקפיץהואאך.בירושהזהתפקידקיבלוחייםדמשק

,זאר'גאלאחמד,עכומושלשל"צראף"כלשמשהוזמןכאשר,המשפחה

חייםזכהמהרהעד.ודמשקצידון,כולוהגליללמושלהפךמסוייםשבשלב

המחוזותכלבניהולעיניוכראותלטפללושהתיר,המושלשלהמלאבאמונו

היהלתפקידוכניסתועםפרחישהנהיגהחשוביםהשינוייםאחד.שבשליטתו

מיסיםבגבייתלהתמקדבמקום:המחוזיהמינהלשלהמימוןשיטתהחלפת

ניצולכגון,יותרמתוחכמותשיטותפרחיהנהג,האוכלוסיהאתשרוששה

ידיעלשנקבעבמחיר,במחוזהכותנהיבולכללרכישתהפחהשלהמונופול

מתחריםללא,במחוזהיחידהכותנהלמוכרהפחהנעשהכך.הפחה

.לקופתונאיםסכומיםוגרףאירופייםלסוחרים,מקומיים

-תמימיכאחדועויניםאוהדיםמקורות"כי,כותבפיליפתומסההיסטוריון

מינהלייםובכישוריםרבהמדיניתבחוכמהנתברך...פרחישחיים,דעים

ליידיואילו."בלעדיוענייניהםאתלנהליכלולאעכוומושלינדיריםוכספיים

המועלםאתראיתי":כתבה,בעכושביקרה,האנגליהסטנהופהסטר

ראשינוכחיםהיוהפאשאובחדרביומויוםמידיהיהודיפרחיחיים('המורה')

מקומונפקדלאמעולם.'וכואחריםמלומדים,הפאשאיועצי,המופתי,העיר

ואשרמקוםבכלנוכחהיהאשר,הזההנפלאהאיש.בתוכםחייםמועלםשל

."הכולאתמנהל

בגלל–ובטוחיםשלוויםמלהיותרחוקיםבעכוחייםשלחייוהיו,זאתכלועם

אישלאאפילו,הרעהפגיעתומפניבטוחהיהלאשאיש,המושלשלאכזריותו

.פרחיחייםאמונו

בציור בן , (להלן)עם רטייה על עינו , חיים פרחי
(ויקיפדיה: תצלום. )ימינו על קיר אודיטוריום בעכו



, זאר'אחמד אל ג
ציור של תומס  

1775', אלדריג

זאר פחה נולד למשפחה נוצרית בעיר סטולאק  'אחמד ג

בגיל צעיר מכר . מנעוריו היה חסר מנוח. 1722-שבבוסניה ב

שם התאסלם והצטרף  , את עצמו לסוחר עבדים והגיע למצרים

עד מהרה הוא התבלט כביריון חסר מעצורים  . לצבא הממלוכי

, שליט מצרים דאז. ובתור שכזה שירת כמה מנהיגים ממלוכיים

גייס אותו לשירותו והשתמש בו להשלטת  , עלי ביי אל כביר

כאשר נדרש לרצוח אחד  , 1766-אולם ב. סדר ואפילו לרצח

הוא הגיע לביירות  . סירב ונמלט לסוריה, ממעסיקיו הקודמים

השייך הבדואי דאהר אל  , בימים שבהם ניסה שליט הגליל דאז

להשתחרר מעול העותמאנים בעזרת הצי הרוסי שתקף  , עומר

זאר בשירותו של  'בתחילה פעל אל ג. בין השאר את צידון

,  אך בשלב מסויים ערק לשורות העותמאנים, דאהר אל עומר

.  עם סכום כסף נכבד מאוצרו של השייך

זאר מונה  'בסופו של דבר הובס שייך דאהר אל עומר ואל ג

בתפקיד זה הוא  . כתודה על שירותיו, למפקד חיל המצב בעכו

דאג לנפות את הגליל ואת דרום לבנון מתומכיו של דאהר אל  

"  ואלי"ל1790-הוא מונה ב, עומר וכאות תודה נוסף מהשולטן

.  שעכו השתייכה אליו, של מחוז צידון( מושל)

שהבין כי הניהול האזרחי והכלכלי של המחוז גדול , אחמד

של מושל  " צראף"שכבר היה , פנה אז לחיים פרחי, עליו

אותה הפך  , שלו בעכו" צראף"והזמין אותו לשמש כ, דמשק

.לבירת המחוז

וגם ניהול מחוז  –מונה אחמד גם למושל מחוז דמשק 1795-ב

. זה הצטרף למשימותיו של פרחי



ספקאין"כי,אומרפיליפתומסההיסטוריון

."סדיזםאפילוואולייכלשהיאכזריותבושהיתה

אל"הכינויאתלושהיקנתההיאזאתהתנהגות

גירסהפיעלאומנם)."הקצב"שפירושו,"זאר'ג

כביריוןמימיוהזהבכינויזכההואאחרת

שרצחבדואילשבטמארבשטמןאחרי,במצריים

.(השבטמבני70והרג–מעסיקואת

וברובפרחיחייםעלזאר'ג-אלזעם1794-ב

וכרתאפוקצהאתחתך.מעיניואחתעקר,זעמו

לכלאהושלכה,במקביל:כןעליתר.מאוזניואחת

קשיםעינוייםסבלה,בדמשקפרחימשפחתכל

.עצוםכופרלשלםונאלצה

להערכהלחלוטיןמנוגדיםנראיםאלהמעשים

תומסואומנם.פרחיבחייםזאר'גשלולאמון

אזהיהלאזאר'ג-אלכי,זהבענייןאומרפיליפ

ולאלמכהלרגלעלהאלא,עתבאותהבעכוכלל

באהפרחיחייםלרדיפתהיוזמהאםברור

או,בהיעדרו,זאר'ג-אלשלמקומומממלא

כדיזאר'ג-אלהוראתפיעלפעלהמקוםשממלא

גדוליםפרוייקטיםובביצועכספיםבעניינימיומנותושכן.פחהזאר'גשלמצידורבהלהערכהזכהפרחישחיים,ספקאין

.באכזריותוונודעאותוהסובביםאלביחסונוראזאר'ג-אלהיה,שנימצדאולם.מינהליתדאגהמכלהשליטאתפטרה

כי אין לו  , זאר'ג-עד מהרה נוכח אל, מקוםמכל . שלולהיפטר משליטת משפחת פרחי בענייני הכספים 

...  בעכו" צראף"והחזירו לתפקיד ה–תחליף נאות לחיים פרחי 

.העירחומות לפני נפוליאון הופיע , 1799-ב, ואז

זאר גוזר דין מוות  'ג-אל
חיים  . במשפטו של עבריין

עם , בגלימה האדומה, פרחי
מחזיק בכתב  , רטייה על עינו

זאר עושה  'ג-אל. האישום
ציור  ... )בידו תנועת שחיטה

(1799, ספילסברי. ב.של פ



. נפוליאון תוקף את עכו
(צייר בלתי ידוע)

זאר את  'ג-כשקיבל אחמד אל

כבר הייתה  , השליטה בעכו

שנבנתה  , העיר מוקפת חומה

על ידי דאהר אל עומר על  

אולם  . שרידי החומה הצלבנית

הפחה החדש לא הסתפק בכך 

והחל מייד להוסיף ולבצר את  

כשחיים פרחי מנהל את  , העיר

העבודות ומטפל בהשגת  

כשהגיע  , וכך. המימון הדרוש

,  צבאו של נפוליאון אל העיר

.מצא אותה מוגנת היטב

מתחילת המצור קיבל נפוליאון  

שעלו לו  , כמה החלטות פזיזות

הוא לא  , למשל, כך. ביוקר

המתין לתותחים כבדים שהיו  

כדי , בדרכם אליו ממצרים

לפרוץ בחומה מעבר לחייליו  

במקום זאת הוא  . לתוך העיר

הפגיז  את החומה בתותחי  

השדה הקטנים שהיו ברשותו  

.וכמובן נכשל–



מפה  : משמאל
בריטית של המצור  

המפה מראה  . על עכו
בבירור את הספינות  
הצרפתיות שנלכדו  
על ידי הצי הבריטי  
כשהביאו את תותחי  

והפכו –המצור לעכו 
בעצמן לעמדות  
תותחים ימיות נגד 

המפה  . הצרפתים
מראה גם את גיזרות 

,  הירי של כל ספינה
.  לעבר הצרפתים

מסומנת  , בנוסף
במפה נקודת  
הפריצה של  
הצרפתים בחומת  

. עכו
החץ האדום הוא  )

.(ג.ב, תוספת שלי



,  "טיגר"אוניית המלחמה הבריטית 
"  טיגר. "נראית כאן על רקע עכו הנצורה

אך , עצמה הייתה במקורה צרפתית
הבריטים לכדו אותה ושילבו אותה בצי 

(.1799ספילסברי . ב.ציור של פ. )שלהם

, כשתקף נפוליאון את עכו

,  זאר לסגת ממנה'שקל ג

אויביו  , אך הבריטים

,  הנחושים של נפוליאון

מיהרו לשגר אליו את  

קומודור סידני סמית עם  

,  שתי ספינות מלחמה

שנשאו  , "תזאוס"ו" טייגר"

כמה מאות חיילים בריטים  

ואלה היטו את הפחה  

.לעמוד מול נפוליאון

הבריטים הביאו עמהם גם  

בן , את אנטואן דה פיליפו

כיתתו של נפוליאון  

שהפך  , באקדמיה הצבאית

לשונאו וערק לשורות  

דה פיליפו היה  . הבריטים

קצין מבריק ורב מעללים  

שמצד אחד שפע עצות  

נבונות לניהול המערכה  

ומצד שני היה יוצא בעצמו  

עם חיילים בריטיים  

לפשיטות ליליות על  

. הצרפתים



,  רק כחודש וחצי לאחר תחילת המצור

הגיעו לנפוליאון תותחי מצור בדרך 

במאי לפרוץ  8-הצליחו בהיבשה ואלה 

הצרפתים החלו לזרום  . פתח בחומה

אך במקום להגיע לתוך  , דרך הפירצה

הם מצאו את עצמם מול חומה  , העיר

...שבכלל לא ידעו על קיומה, חדשה

,  חומה זו הוקמה בסתר ובזריזות

בעצתו של דה פליפו ובניהולו של חיים 

וכך הפך השטח שלפני החומה  . פרחי

החדשה לשדה קטל ורוב החיילים  

הצרפתיים שנדחקו לתוכו נהרגו  

.ביריות המגינים

היה זה נסיון הפריצה השביעי של  

הצרפתים ותוצאותיו שיכנעו את 

54נפוליאון לוותר על כיבוש עכו לאחר 

.ימי מצור

. אנטואן דה פליפו

תצלום בן ימינו של שרידי החומה  
שבנה חיים פרחי על פי עצת דה  

.  פיליפו ואשר בזכותה ניצלה עכו
(ויקיפדיה: תצלום)



נולדספילסברי.בפרנסיסהצייר

נעשה,רפואהלמד,1756-ב

עלהמצורובזמןהבריטיבצירופא

."טיגר"האוניהרופאהיהעכו

רקהיהואנשיםנופיםציור

בגללמענייןהואאותנו.תחביבו

שבובמשפט,פרחיחייםשלציורו

.(לעיל)למוותעברייןזאר'ג-אלדן

שירטטרקאומנםספילסברי

שלהמיתארקוויאתבעיפרון

,לאנגליהבשובו.שלוהציורים

לאורלהוצאהמהם20מסר

בצבעמחדשלציירםשדאגה

בומהודרבספראותםוהדפיסה

במזרחסיוריורשמיעלסיפר

אתהקדישספילסברי.התיכון

קומודור,למפקדוהזההספר

.סמיתסידני

שמאלמצד."הווזירשלבאוהלו"הכותרתאתזהלציורונתןספילסבריספילסברי. פרנסיס ב
,"וזיר"מהמבקש,סמיתסידני,עכובמצורהבריטיהצימפקדנראה
כדי,לסיוריוספילסבריאתלצרףרשות,עותמאניקציןרקכנראהשהוא
.אזרחייםבגדיםלבוש,מימיןקיצונינראהעצמוספילסברי.נופיםלצייר



עם הסרת המצור חזרו החיים בעכו לשיגרה וחיים פרחי המשיך לנהל  

-אלאלא שבאחת מהתקפות הזעם של. אותם במיומנות בשמו של הפחה

.  הוא השליך שוב את חיים פרחי לכלא, 1804-ב, זאר'ג

זאר לעולמו זמן קצר לאחר מכן  ופרחי שוחרר 'ג-הלך אל, למזלו של פרחי

.  ממאסרו

אחד מקציניו  , באותם ימים התחולל מאבק על השלטון בעכו בין איסמעיל

בתחילה  . קצין ממלוכי אחר, לבין סולימאן, זאר'ג-הממלוכים של אל

למרות שלא היה לכך אישור  , השתלט איסמעיל על מישרת המושל

בכספו לסולימאן  פרחי סייע כי , זטצן מספרהגרמני הנוסע אך, מקושטא

. כלומר על עכו–מחוז צידון שאיפשר לו להשתלט על , צבאיכוח לארגן 

בקושטא וכספי שוחד רבים שהוציא  קשריו של פרחי בזכות :  יתר על כן

הודח איסמעיל ואושר סופית מינויו של סולימאן לפחה השולט  , שם מכיסו

עד כי נתן לו יד  , סולימאן היה אסיר תודה לפרחי על עזרתו הרבה. בעכו

תומס פיליפ  .הן כספיים והן מינהליים–חופשית בניהול כל ענייני המחוז 

היה כנראה  יכול ", בזכות סיועו של פרחי למינוי סולימאן לפחהכי , כותב

:  אותופחה הרגיע סולימאן . חיים פרחי להציב תנאים מיוחדים להעסקתו

הוא הדין לגבי כל . בידךכל הוצאות ביתי והוצאות הלבוש מופקדות '

ואכן חיים פרחי ... 'שלךאוציא צו ללא תכנון וידיעה לא , במחוזהפעולות 

צראף הוא  יהודי הנושא תואר '. במחוז צידוןהאיש החזק ביותר נעשה 

נאמר באחד הדיווחים של קונסול  ' , שליטו האמיתי של החוף הסורי כולו

".  1813-בצרפת בטריפולי 

.  סולימאןשל לצידו ממשלה -ראשנעשה אז פרחי למעין , לדברי זטצן

.  במחוזהשליט האמיתי שרבים ראו בו את עד , רחבותסמכויותיו היו כה 

. בתצלום עכשווי, הבית בו התגורר חיים פרחי בעכו



אירופייםנוסעיםידיעלפרחיחייםעלשנאמרוהדבריםמכל

עכובמחוזהשולטהפחהשלהאישיכיועץשמעמדו,משתמע

עדות.הפרטיהונואתלהרבותגםמאודלוסייעדמשקובמחוז

:לארצםשובםלאחרשנכתבו,הנוסעיםבספרילמצואאפשרלכך

אף":1815-בבעכושביקר,טרנרויליאםהאנגליהדיפלומט-

קודםלשאולמבלי,דברכלשהוסוחרמידילקנותמעזאינואחד

אינואםאותההנותן,(פרחיחייםכלומר,האדון)ה'מהחווגרשות

הודעהמוסרהואימיםכמהולאחר...בעצמולמיצרךנזקק

רווחכללבדרךבושישבמחירממנואותושיקנה,לסוחרערמומית

"...אחוזארבעיםשל

מועלםהנקרא,זהאיש":בקינגהםסילקיימס'גהבריטיהנוסע-

ללא...שבעכוהאמיתיתההשפעהכלמקורהוא,חיים(המורה)

המסחרבשטחמעטורקציבורידברשוםמחליטיםאיןידיעתו

".הפרטי

הראשילעוזרוביקורנועלהודענו":לוס'מרצהצרפתיהדיפלומט-

.כנועיהודיאלא,פנים-נשואתורכיהיהלאזהוזיר.(הפחהשל)

ביותרהחשובבדרג,ולכושרוליכולתו(תודותהיה)זהפרחיחיים

יותרשהיהעד...בכיריםממלכתייםתפקידיםבעלישל,בתורכיה

".שבסוריההמסחריותהעסקותבכלידלוהיתה...מהפחהפחה

(פרחיחייםשל)משפחתובניעל":בורקהארטהשווייצריהנוסע-

בחישובאפילו,ורכושוסוריהשלהאמיתייםשליטיהשהם,אומרים

סכום,ימינובערכי"...ט"ליש300,000לכדימגיע,ביותרהמתון

.הדעותלכלנכבדסכום–ט"לישמיליארד1.5-לכשווהזה

זאר'ג-כשברקע נראה מסגד אל, השוק בעכו: אחד מציורי ספילסברי



שישבו באותה  , מי שזכו ליחס מועדף של חיים פרחי היו היהודים בגליל

.  וזה היה הרבה–הוא סייע להם ככל יכולתו . תקופה בצפת ובטבריה

בין השאר הוא השיג להם הנחה במס הגולגולת ששילמו כל התושבים  

, זכותו מציינים את ההיקלטות בארץ של עליית החסידיםל. ועוד הקלות

שהגיעו  , (המתנגדים לחסידות, א"תלמידי הגר)עליית הפרושים 

אפריקה  צפון תחילה לגליל ואחרי כן עברו לירושלים ולעליית יהודי 

בסוף ימיו כבר היו כמחצית מתושבי ירושלים יהודים ואילו  . שהחלה אז

נתן שור אומר  ההיסטוריון . בטבריה ובצפת הם היו רוב האוכלוסיה

התנאים שאיפשרו את  יד בהכשרת לו  היתה "כי , בעניין זה

ואף בצמיחתו המהירה של  ... הפרושיםהתיישבותם של ראשוני 

הוא עמד לצידם של העולים והקל על  . בגלילהיישוב החסידי 

התקבצה סביבו קהילה  בעכו . על ידםהתיישבותם ועל רכישת אדמות 

ובה גם  יותר נפש ואולי אף 800-שמספרה הגיע לכ, יהודית חשובה

..."עשיריםסוחרים 

יהודים מהיישוב הישן בירושלים בשלהי  
(  מימין)שני אשכנזים : 19-המאה ה

.וספרדי



במשך עשרות השנים שבהן ניהל חיים פרחי ביד רמה את  

הוא  , ענייניהם הכספיים והמדיניים של שליטי עכו ודמשק

רבות השפעה  , דרך על לא מעט יבלות של משפחות אחרות

.  בארץ ישראל ובסוריה, ואולי אף עשירות לא פחות ממנו

שעד להופעת  , בעיקר נפגעו ממנו משפחות ערביות נוצריות

היו מנהלות את ענייניהם הכספיים של , משפחת פרחי

,  זאר'ג-ענייניו הכספיים של אחמד אל. שליטי דמשק וצידון

-שהיה נוצרי יווני, בחרי-נוהלו על ידי מיכאיל אל, למשל

, זאר מרדו בו'ג-כאשר הממלוכים בשירותו של אל. קתולי

השליך אותו  , בחרי שיתף פעולה עמהם-הוא חשד שאל

הטיל בו מום וייתכן שנשאר בחיים רק מפני שהצליח  , לכלא

.  חיים פרחי הוזמן אז למלא את מקומו. להימלט מכלאו

לאחר אומנם הוזמן, רמנוס'ג, בחרי-אחד מבניו של אל

אבל חיים פרחי דאג  , שנים לחצרו של סולימאן פחה בעכו

בחרי מצאו להם בעיקבות  -בני משפחת אל. לסלקו משם

.  'יוסף בינג, זאת מקום נאות בחצרו של מושל דמשק דאז

שיחדו שם  , אולם בני משפחת פרחי משכו בחוטים בקושטא

סולימאן פחה מונה אז . הודח' פקידים רמי מעלה ויוסף בינג

בנוסף לתפקידו כמושל מחוז ,  במקומו למושל מחוז דמשק

-ורווחיו –גם את תחום פעילותו , כמובן, צידון והדבר הגדיל

. של חיים פרחי

בחרי להימלט  -נאלצו בני משפחת אל, בעיקבות כל אלה

של  -ולטובת עסקיהם –לשביעות רצונם , מסוריה למצרים

.האחים פרחי

19-דמשק בתחריט מהמאה ה



להתעניין,מינויועםעבדאללההחל,במפתיעשכן...בחייולו

.כמובן,בפרחינעזרהואבתחילה.פעילחלקבוולקחתבמימשל

שלמקבוצהאחריםיועציםבמימשלשילבהואלפרחישבנוסףאלא

שיהודיבכךפגםראואלה.אביוסביבשהתכנסהקיצונייםמוסלמים

לסילוקלחתורמהרהעדוהחלוהמחוזענייניאתמנהלמוסלמיולא

-אלמסעודהיהבהםהבולטיםאחד.מקומואתלרשתכדיפרחי

:בוטותבמיליםפעםאותוגידףשפרחי,בעתליתמיסיםחוכר,מאדי

חצוףרברבן...הזהבעולםדברעושהשאינוחמורונשארתהיית"

החלהוא,הפחהאצלקשבתלאוזןמאדי-אלכשזכה,כעת"...ותככן

...בולפגועזומםשפרחילשכנעו

השווייצריהנוסעהיהפרחילחייםהאורבתלסכנהלבששםמי

דווקא":הבאיםהדבריםאת1812-בכברשכתב,בורקהרט

מקרהכמעטאין...רבסיכוןהיהטמון(פרחישל)זובהצלחתו

מןרבזמןייהנהיהודיאושנוצרי,סוריהשלהמודרניתבהיסטוריה

ברגעמחוסליםתמידאלהאנשים.לצבורשהצליחוהעושרהשררה

לביתוזהגורלצפוייוםכל...ביותרהגדולההמדומהתפארתםשל

".ובעכובדמשקהצראףחייםשל

שניצבה  , כמוסלמי אדוק לא היסס עבדאללה להרוס כנסייה עתיקה
( סטלה מאריס של ימינו), בראש מידרון רכס הכרמל היורד אל הים

שבראשו , בית הקיץ: בתמונה. )ולבנות במקומה מעון קיץ עבורו
(. 19-בתצלום מסוף המאה ה, המגדלור של סטלה מאריס

בנו,עבדאללהאתכולםפניעלהעדיףפרחיחיים.המושללתפקידמועמדיםכמהצצוכאלהבמקריםוכרגיל1819-בלעולמוהלךסוליימאן

היה,אותושטיפח,פרחיאבל,במימשלענייןלכןקודםגילהשלאהוללצעיראזהיהעבדאללהאומנם.סוליימאןשלסגנו,פחהעלישל

הוא:כאלהבמקריםכהרגלופרחיפעלכןעל.סוליימאןאתשניווטכפיאותולנווטשיוכלאמונהמתוךכנראה,המחוזלמושלבמינויומעוניין

שעלתה,גדולהטעותזאתהיתה,פרחימבחינת.למושלמונהאכןועבדאללה–צריךשהיהלמישוחדשילם,בקושטאקשריוכלאתהפעיל

העידןתםכי,מיידפרחיהביןהמחודדיםבחושיו.פרחישלבסמכויותיולקצץהחלמהרהועדמאדי-אלשלטענותיואתהפניםעבדאללה

שעלוללמהמחששאך,לדמשקלחזורשיוכלכדימתפקידואותולשחררמעבדאללהביקשהוא.המחוזמושלעללהשפיעהיהיכולשבו

.בקשתואתלמלאעבדאללהסירב,כשישוחררלעשותפרחי



השליטהחליט,לפרחיעבדאללהביןויכוחבעיקבות,אחדיום

שללביתורוצחיםחבורתשלחהואיוםאותושלבערבו.לחסלו

פרחישלאשתו.ליםגווייתואתוהשליכולמוותאותוחנקווהםפרחי

.לדמשקבדרכהמתהאך,נמלטה

דבריולפי.עצמוהרצחלמעשה,למדיידומותגירסותכמהקיימות

,ימיםבאותםבארץשביקרצרפתיפרשיםקצין,דזואזולואישל

מקורותלדברי.הרצחאתלבצעסגנועלפחהעבדאללההטיל

יוכלושלאכדי–אילמיםשחבריה"רצחחוליית"הלהאסף,אחרים

:דזואזומספר.פרחישללביתואיתםוהלך–עשומהלאישלספר

בעצמוהלךוהואכברישנומשרתיו.השרדלתעלדפקוהרוצחים"

דורשהפחה':לוענההסגן.זאתבשעהממנורוציםמהלשאול

מהלוניבאהחייםמועלםשלנפשו.'מהרפתח...מיידלראותך

.בשירותיזהברגעצורךכלאיןלפחה':ענההוא.לקרותשעתיד

תפסוהורגעבאותו.פתח...הזקן(אבל)...'איתואדברמחר

הגבוההמהגזוזטרהחייםמועלםאתהשליךומפקדם...הרוצחים

סביבחבלוכרךאחריומיהרמכן-לאחר.שמתחתהרחובאבניאל

שלנשמתושפרחהעד...עוזריושלכוחםבכלשהודק,לצווארו

-מסירתליםאותוהשליךולבסוףבפניופגע,בובעטהסגן.הקורבן

....החוףמןשהתרחקהקטנהדייגים

חייםהמועלםשלגופתואתהגיאותפלטהאחדיםימיםאחרי"

להםשירשוכטובהביקשו(עכויהודי)לדתחבריו.לחוףהמסכן

לשיםהוראהנתןהוא.בשלילההשיבעבדאללהאך,אותהלקבור

".ליםולהחזירה...בשקהגופהאת

נודעלאפרחיחייםשלהאחרונהמנוחתומקום...מכסיםליםכמים
:בתמונה.עכוחוףמוליםבלבהושלכהשגווייתולכךפרט,היוםעד

צבוע,1838,ברטלטהנריוויליאםשלתחריט.סערהביוםעכוחוף
.גילבןיוסימאוסף,בנטליבידי



רדיפותבמסעעבדאללהפתח,פרחיחייםלרצחבנוסף

ביטלהוא.פרחישלטיפוחיובנישהיו,היהודיםאחרי

בצפת,בעכוליהודיםשניתנוההנחותכלאתרטרואקטיבית

כתוצאה.ההפרשכלאתמיידלשלםמהםודרש,ובטבריה

לאצפתיהודיוכאשרעכובמחוזהיהודיםכלהתרוששומכך

במצודתלכלאעבדאללהאותםהשליך,בתשלוםלעמודיכלו

אתכולל,מטלטליהםכלאתלמכורנאלצווהםהעיר

.מכלאםלהשתחררשיוכלוכדי,בגדיהם

עצמםחשבוכולםהיהודים"כי,כךעלכותבדמאוזו

מיסיםעליהםהוטלו.לפחדמהמפנילהםוהיהלאבודים

חסרילאביוניםהפכוביניהםביותרהעשיריםשאפילו,כאלה

,להםלהעניקיכולשהעושרמהמכלנהנושבעבררבים.כל

עלובותנדבותומקבליםלנדבותידמושיטיםעתהנראו

".ממונםאתמהםשגזלואלהשלשעריהםלפניומתים

,ימיםבאותםבארץהפרושיםעדתראש,משקלובישראל'ר

,אלולחודשראשבערב,ליצירהט"התקעובשנת":אזכתב

אשרהחדשהשר,הבאשהי"עפרחיחייםהגבירנהרג

אחר...ויהרגהו,(הרעהעבד)בישאעבדא,עליוהקים

ליםויזרקהוויחנקהוביתובעלייתבמדרגותערביתתפלת

עמודניטלכי,הפחדגדלאז.לוהיתהלאקבורהוגםעכו

אספרמה.ישראלבניאחינוכללעלבצילוהחופףהמליץ

..."עלינושעברווהצרותהפחדרוב

.19-על רקע צפת במאה ה, שני יהודים פוסעים בשביל



עד-ומשהרפאל,שלמה-בדמשקאחיואתהכעיסהפרחילחייםשאירעמהעלהרעההבשורה

כדילעכושייצאצבאלגייסכדי,בקושטאקשריהםכלואתוהפעילוהוןהשקיעושהם,כךכדי

.דמואתולנקוםאותהלכבוש

"איסלאםאלשייך"מההלכהפסקהאחיםקיבלו,מקושטאקארמאנאבכורהרבבאמצעות

הזהההלכהפסקחשיבות.לאחיהםשעשהמהעלמוותבןהואעבדאללהשלפיו,בקושטא

לסמכותונחשבהסולטןידיעלאישיתשמונהראשישופטהיה"איסלאםאלשייך"שהבכךנעוצה

לכבוששנועד,צבאלגייסלאחיםאיפשרזההלכהפסק.העותמאניתבאימפריההעליונההדתית

.להענישוכדיעבדאללהאתוללכודעכואת

1822ביוני.בעבדאללהלמלחמה,צבאותיהםעםעותמאנייםפחותארבעהגיוסהיההבאהצעד

מצורעליהשמו,לעכוהגיעוהם.בראשופרחיורפאלשלמהכשהאחים,לעכומדמשקהצבאיצא

הצבאבפניגםעמדו,נפוליאוןבפנישעמדושהחומותאלא.מהרהעדעבדאללהאתללכודוקיוו

שלשליחידיעלהורעל,חייםשלהבכוראחיו,פרחישלמה,כןעליתר.פרחיהאחיםשל

צבאםאתוהחזירוויתרוהםמצורחודשישישהוכעבורנפלההאחיםשלרוחם.ומת-עבדאללה

.לדמשק

מוחמד,העותמאניתבאימפריההעולהלכוכבפנההוא.בכךהסתפקלאוהנוטרהנוקםעבדאללה

.אותולתקוףפרחישללאחיושסייעומיכלבענישתסיועממנווביקש,דאזמצריםמושל,עלי

קארמאנאבכורהרבהוצא,בקושטאהעותמאניתלצמרתפנייתוובעיקבותלונעתרעלימוחמד

.הוגלה"איסלאםאלשייך"והלהורג

לאכברעבדאללהשלסופושגםאלא.פרחימשפחתשלשקיעתההחלה,זאתנכאיםבאווירת

.מאודרחוקהיה

מוחמד עלי, שליט מצרים



ביקשהוא:גדולהטעותעבדאללהעשהמסוייםבשלב

,זמןלאחראבל.אותהוקיבל–עליממוחמדהלוואה

התעלם,הכסףאתלהחזירממנודרשעליכשמוחמד

אתלמלאסירבעבדאללה:כןעליתר.מכךעבדאללה

כששתלמצריםלהחזירעלימוחמדשלדרישתו

בצבאלשרתשלאכדיארצהשנמלטומצריםאלפים

עלימוחחמדאבל,זאתידעלאאולייהוא.המצרי

העותמאניהשלטוןחולשתאתלנצלמכברזהשאף

סוריהכלומר,שאם-אאיזורכלעלולהשתלטהמרכזי

ארצהפלש1831באוקטובר,ואכן.ישראלוארץ

בראש,עלימוחמדשלהמאומץבנו,פחהאברהים

לפי)חייליםאלפיםמעשרתלמעלהשמנהמצריצבא

המצריהצבא.(חייליםאלף40:אחריםמקורות

אשקלון,עזההחוףעריעלהתנגדותללאהשתלט

בתחוםהיתההחוףשרצועת,עבדאללהאומנם.ויפו

.במלחמהניגףצבאואך,בולהילחםניסה,שלטונו

מצורעליהוהטילעכולעברהתקדםהמצריהכוח

הצליחדברשלבסופו.שנהמחצילמעלהשנמשך

נפלהועכונפוליאוןנכשלשבובמקוםפחהאברהים

.1832במאיבידיו

עליומוחמדלמצריםבספינהנשלח,נלכדעבדאללה

.שלוהפרטיההארחהבביתשנהכחציאותוכלא

ושםלאיסטנבולנסע,עבדאללהשוחרר1833בינואר

.מת

ציור . )עכו במצור הצבא המצרי
(.1839-של דויד רוברטס מ



אירגוןכולל,העותמאניםשלמאלהושוניםחדשיםשלטוןסדריארצהעימםהביאוהמצרים

–בחרי-אלחנאאתממצריםעימופחהאיברהיםהביאזהלצורך.הכספיםמינהלשלמחדש
דברשלובסופופרחימשפחתעםמכברזהשהתחרתה,קתולית-יווניתנוצריתמשפחהבן

העסקיםבעולםשםהצטיינהבחרי-אלמשפחת.למצריםמדמשקבגללהלהימלטנאלצה

פחהאיברהיםכבשכאשר,וכך.ובנועלימוחמדאצלואהדהמהלכיםלורכשוחנאוהממון

המצריהכספיםמינהללראשאותוומינהלדמשקחנאאתהחזיר,וסוריהישראלארץאת

ומבחינתם–פרחימשפחתכולל,היהודיםכלמהשלטוןהודרוזאתלעומת.שאם-אבכל

.שקיעהשלארוכהתקופהאזהחלה

"  עלילת דמשק"בגלל , המכה הסופית הונחתה על המשפחה בסוף ימי השלטון המצרי בארץ

(.להלן)

.איברהים פחה



.עמארהומשרתו תומאסו הנזיר 

להשתמשכדי",ברצחהיהודיםאתהאשימהבאירופההבינייםבימישכמו,"דמשקעלילת"

תומאסהפרנציסקניהנזירכאשר,1840בפברוארהחלה,"מצותלאפייתהנרצחיםבדם

,צרפתינתיןהיהשתומאסמאחר.עמארהאיברהים,המוסלמימשרתועםבדמשקנעלם

למרות.יהודיםכשונאידועשהיה,מנטוןראטי,בדמשקהצרפתיהקונסוללפניהענייןהובא

מיידהקונסולהיפנה,אותולרצוחבגלויואייםתומאסעםהסתכסךמסוייםשמוסלמיעדויות

נתגלובחיפושים.הנעדריםאחריחיפושהיהודיברובעוערךהיהודיםכלפימאשימהאצבע

,פחהשריף,המצריהמושל.ומשרתוהנזירעצמותאלהכי,טעןוהקונסולפרהעצמות

כדיאותםועינההקהילהמנכבדימהםכמה,יהודים11עצרהוא.הקונסולעםפעולהשיתף

.ברצחהודאהמהםלהוציא

אסלן,מורד,(המנוחפרחיחייםשל/אחיו)מאיר:פרחימשפחתבניגםהיוהעצוריםבין

נשברוהעצוריםשאררוב.רביםעינוייםלאחרהוכחותמחוסרשוחררפרחימאיר.ויוסף

היהודיםאשמתכי,והמושלהקונסולקבעושהשמיעומיליםכמהעלובהסתמךבעינויים

.למוותנדונושהיותוללאלדיןהובאוהעצורים.הוכחה

מוסלמיהמוןהסתערכךכדיתוך.להורגלהוציאםרשותוביקשעלילמוחמדכתבהמושל

אישיםהתערבושכאןאלא.שבוהתורהספריעלאותוושרףהיהודיברובעהכנסתביתעל

והמזרחןכרמיהיצחקהדיןועורךמבריטניהמונטיפיורימשהכגון,מאירופהנודעיםיהודיים

עלימוחמדעםפניםאלפניםלשוחחכדילאלכסנדריהחשוהשלושה.מצרפתמונקסולומון

המשלחת.עינוייהםבגללבינתייםמתומהםששניים–העציריםשלחפותםאתלוולהוכיח

קיבלהשם,לקושטאוהפליגההמוותעונשאתלבטלעלימוחמדאתלשכנעהצליחהאכן

.אבסורדיתהיאלמצותדםלמעןברצחהיהודיםהאשמתכיהקובע,(צו)"פירמן"מהסולטן

כי,שניםבמשךבטוחיםהיודמשקתושביאך,שוחררובחייםשנותרוהעצוריםתשעת

,הכללמרותוכיעלילמוחמדהיהודיםעשירי"תרמו"שנכבדסכוםבזכותרקבאהשיחרור

יחסיאתלהעכיררבזמןהמשיךוהדברומשרתוהנזיראתשרצחוהםדמשקיהודיאכן

.היהודיםעםוהנוצריתהמוסלמיתהאוכלוסיה



בארץעלימוחמדשלטוןכישחששו,האנגלים:נוספתטלטלההארץעברה,"דמשקעלילת"פרשתסיוםלאחרקצרזמן

שנהכשלושיםרקלהיפתחעתידההייתהסואץתעלת)הודועםשלהםהיבשתיהקשרלניתוקלגרםעלולוסוריהישראל

מלחמהאוניותהשתתפושבומלחמתיציבמהירותאירגנוהם.לאיזורהסולטןשלטוןבהחזרת"לטפל"החליטו,(מכןלאחר

אותוושיגרובריטייםציחיילילאלףוקרובועותמאניותאוסטריות

צידון,ביירותאתוכבשהפגיזהמשותףהצי.התיכון-יםלמזרח

.עכושלתורההגיעואזוצור
בהוהציבמחדשעכואתפחהאברהיםביצרבארץשלטונובשנות

באוניותלפגועשנועדו,כבדותמרגמותועשרותתותחים130
עכותעמודזאתשבעיקבותבטוחיםהיוהמצרים.אותהשיתקפו

4-בכברהעירנפלה,המרהלהפתעתםאך,מצורכלבפני

-אוסטרי-הבריטישהצילאחרבלבדאחדיום–1840בנובמבר
מה.פגזיםאלף48עליהוירהבאשפתחהמשותףעותמאני

תותחי:בזירהשהופיעחדשבריטינשקהיההעירלנפילתשגרם
ביוםכבר.ברזלכדוריסתםולאנפיציםפגזיםשירו,"פייהאן"

המצריהתחמושתבמחסןכזהנפיץפגזפגע,למצורהראשון
למותםוגרםרביםובתיםביצוריםהרסהאדירוהפיצוץהמרכזי

כוחפשט,שנוצרהבמהומה.מצרייםחיילים1500-מלמעלהשל
דגלאתעליווהניףהעירמצודתשלהמגדלעלקטןאוסטרי

נסוגווהםהעירמגיניאתששברהאחרוןהקשהיהזה.אוסטריה
.ישראלארץמכלמכןולאחרממנה

עברהעותמאניהמימשלשכן:מהרהעדהתבדוהן,הקודםלמעמדהזאתבעיקבותלחזורתיקוותפרחילמשפחתהיואם
שמונופקידיםידיעלהוחלפווהם"צראפים"השיטתבוטלהשבמהלכו,מחדשאירגון-"תנזימאת"התהליךאתבינתיים

.בקושטאהמרכזיהשלטוןידיעל

שהביא לסיום השלטון  , הפיצוץ האדיר של מחסן הנשק בעכו
.1851-ווינקלס מ. תחריט של ה. 1841-שאם ב-המצרי בא



השלטוןשל"תנזימאת"והדמשקעלילתבגללפרחימשפחתשספגההתהפוכות

,אחריםבמקומותמקלטלמצואהמשפחהבניאתדחפו,המתחדשהעותמאני

תחום,פרחימשפחתכולל,דמשקליהודינותרעדייןאזגםאומנם.יותרבטוחים

המשיכוגםהם.אירופהמדינותעםוהולךהגדלהמסחר:פורחכלכליתפעילות

19-ההמאהסוףלקראתבסוריהשביקרוונוסעיםכספיםובהמרתבבנקאותלעסוק

משפחתכולל,בדמשקגדולותיהודיותמשפחותשששלעושרןעלדיווחועדיין

ללמוד,חדשיםלמקצועותלעבורהמשפחהבניהחלוימיםבאותםאולם.פרחי

ליהודיםיותרנאוריחסשגילו,אחרותלארצותולנדודל"בחובאוניברסיטאות

עיסוקיםלהםמצאושם,ולמצריםללבנוןנדדוהםבתחילה.בהןהמתגוררים

אחד.ועודהברית-ארצות,איטליה,לצרפת-הלאהנדדוהםזמןלאחר.נאותים

קוםלפני,המנדטוריתישראלבארץהתיישבאף,פרחייוסף,המשפחהמבני

מכל.נוספיםמשפחהבניארצהנקבצו,ישראלמדינתהקמתלאחראבל.המדינה

מבניאחדאףבדמשקהיהלאכבר,1946-ב,בעצמאותהסוריהזכתהכאשר,מקום

בעיקבותש,המפואריםארמונותיהםאתמאחוריהםהשאירוהם.פרחימשפחת

ידיעלנתפסואך,סוריהממשלתידיעלהוחרמו,ישראלשלהעצמאותמלחמת

התערערומצבםענייםוסוריםפלשתינאיםפליטים

וחלקםסולקודייריהם.הארמונותשלמצבםהשתנה21-ההמאהבתחילת

,סוריהנשיאשלאחיוכגון,הסוריתבצמרתהשפעהבעלישללידיהםהתגלגלו

:הלטיניתהמימרהאתשמזכירמה.ויקריםמפואריםבוטיקלמלונותאותםשהפכו

Sic transit Gloria mundi–העולםתהילתחולפתכך...

פרחיהשםעלהמבוסס,זהסמל
1999-בהוזמן,מסוגננותערביתבאותיות
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קטיף לימונים בחצר ארמון ברובע : בתמונה
לייטון  פרדריק ציור של לורד . היהודי של דמשק

.19-מאמצע המחצית השנייה של המאה ה


