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 הנשש מבינו 1"דייר-אל-קמר" בלבנת" הדרוזש גקרב "היהודיםבמאמריו
 יהודיות, משפחות שבע כי ~לף, המיסיונר של דבריו את 1"ל בן-צב, י.הממח

 שם, נשבו 1822, בפברואר 19 ביום ביקורו בעת בדיי-אל-קמר,שהתגוררו

 ב"הלבנק" שיתפרסם במכתב, י. שנה מאות משלוש למעלה המספריךלדברי
 והישוב בביירות דאר-אל-קמר יוצאי בידי כי נאמר, )1865(, תרכ"ה תמוג כ'מיום

 בית- אחחת על חתה שמור קיים( היה לא כבר עצמה בדיר-%-קמרהיהודי
 יוצאי דחו גימא מאידך שנה!. מאות שלהי מלפני מולדתם בעירהקברות

 הארץ "תושבי ה"מוסתערבים", מן מוצאם כי הדעה, אתדיר-אל-קמר
 או ובסוריה, בא"י הערבית דוברי היהודים את להנדיר שנהב כפימקדם",
 נוסד בדייר-אל-קמר היהודי שהישוב כך על עמדו הם ספרד. בלימצאצאי

 צחה "משפחת !. אפריקה מצפת היסו, "המערב", מן -הודט על-ידן ורקאך
 צרור לדגרי המערב, מן ללבנון באה אוכלוסין, ורבת nab שהיאלמשל,
 לעירה בבעקלין נשבו שנה שבעים עמו: וחשבננו שנה, 220 ללני 1930()בשנת
 בה ושכנו לדייר-אל-קמר, עברו משם לדייר-אל-קמר(, הסמוכהנוצרית

 גם . . 1710. בשנת ללבנון הניעו שהם נמצא (%ls). כת"ר שנת עד  שנה,80
 לא אליה הגיעו הם אולם לבעקלין, תקופה באותה באו וחביה שתונימשפחות
 בעיר ספרדים, קדוש קהל שמות ב"לוח חצביה4". דרך אלא מהמערבישר

 בארכיון עינתי בו מונטיפיורי, משה לשר שהוגש ~183(, התקצ"ט משנתצידק",
 "~ן עמ' הרצ-ו, ה,-אנית, נ,, גרך צ., ג. י. );הגי ג' היק שא-ט, )יהלל: יצוג שאר נן-%גי, י.1

 411. עמ' !חג-ין, !; ש'חם ש,ן
 441. עמ' חשנ-ו, 'יילבב, ין-צג" לאל 'י -שיש-'

 441. עם. תשג-ו, 79; עמ' שם,3
 40*. עמ' תשכב, ס8; עמ' שם,4
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 אי-קמו 1'י-רקהיי.המק
 נשוי, דייר-אל-קמר, יליד מערבי, רפאל נזכר בלונדתי, קולג'שבג'וא"ס
 )7פ1( ( התקע-ז לצידק בואו ושנת נינוני" - כספו "מהוה ומתן". -כמשאעוסק
 תושבי ברשימת י. בד-ר-אל-קמר רלף המיסיונר של ביקורו מלפני עודהענו,

 צרור: מרדכי ר' נזכר )185(, תרט"1 בשנת מווטיפיורי לשר שהוגשהסקיעץ:
 לפקיעיז1, עבר  שנה 30 לפני ורק בדייר-אל-קמר, שנולד  שנה, שבעיםבן

 בדייר-אל-קמר. וילף המיסיונר של לביקורו ובסמוך בקירוב 1825 בשנתהיטו,
 עוסק דייר-אל-קמר, יליד הוא אף מערנ', היים גם נוכר הנ"ל צידק"ב"לוח
 צאצאיהם בין 1839.  ותנוי לצידך שעבר בינוני", - כספו "מהות ומתן","במשא

 כירך מערכי, משה DA נימת כביירות ט19 כשנת דיר-אל-קמר יוצאישל
 האלה השמות כל בערבית(. )-9א'ר" שמיכות, עושה מערבי, ושעיהספרים,
 אפריקה: צפון יוצאי היו הניכר, בחלקם דייר-אל-קמר, יהודי כימאשרים
 הי"ח, המאה לתהילת כנראה, ליחסה, שק2 ללבנץ, "המערב" והודיהצרת

 טצאי שעליה'מסרו אפריקה, בצפת מצוקה של כתוצאה רק לאמסתברת
 מוסלמים להגירת כתופעת-לוואי גם אולי, אם, כי 1י, בעל-פהדייר-אל-קמר

 התחילו - למוס אומר - הי"ח המאה בתחילת. לסוריה. אפריקהמצמת
 אל תותר טתר להגר ומרוקו, אלג'יריה טונים, מתושבי ומוע'רביםפרברים
 של האעפנטדיה של עיקרה את שם היוו הם מזלם. את בו לבקש כדיהלבנט,
 וסביבתה צידת על השליטה את מסר למשל, אל-עומר, ט'הר סוריה.פחוות

 - ' ! ב. יותר זולים  טחיו משום מולדהו, ולבני  רנקיולי כשםלאלג'ירי

 בדייר-אל-קמר:  הזהורי הקרוב קרמות על הירוית בץ  המרומההמתירה
 כי  רייר-אל-קמר, מצאי יל  הרגשתם ובין ואילך, ה-ט"ו המאה מןלפחות
 אחרוני כי נאמר, אם לישב ניהגת אפריקה, מצפת  מאותרים ממהגריםמוצאם
 החדשים המתנשבים בקרב נבלע בינתיים, שיוע העתיק, היהודיהנציב

, . ..ע
- 

.. , , 
 Zidon 0) Congre~ation Por~ugease היא: הרשימה של האנגליה הכותרת .55א 628. .(סע, 6.80
 )י183(ע.י "התקצ-ז ההאריך: בטעוה נקוב 484, טמע השכיו, 8פ, עמ' תרצ-ו, בשא"י8

.. 
 )שא-י 1822 בשגת  וולף, המיסיונר א?ל הנזכר ערבי", אהרון  "בבור העשיר היצולי כי ייהכן,1

 )מ(ערבי-. אהרון -נכור אלא אינו 41א,  פמ' תשב-ו, 96,  עט'חרן-ר,
 -לאה-ק.: נהונ -גמקור גסונר"פ: מעיר גן-צגי י. 4(4. עם. תשג-ו, 11; עמ' הרצ-1, שא-י1

 מהור הש לארה-1-, -מ  לפשה -יארה-ק., ג, יניין ראה גרס, יפקיעי,-. היא שהבונהצנרור
 מדמימי התכוונו זה במדור מונטיפיורי. משה לשר שהוגשו בני-ישראל", "לוחוח בכל  ומרדפםקגרפ

'

 משנהה אי תה פקם
 ההושג שי גואו ,ניון 1ס גו השהמשו אך ירשס' יי שי יא-י עיבט

 ' נציותן. שנ" גאותה גגיקורי יי שנונו גפין

 . 443., עמ' השכיו, SO; עמ' חרצ-ו, שא-י,סו

11109 Ps; 1938 (סי ,וו .ע, hutorique,Beyroutb, p~cisI Syrie,~ La: Lammcas,I א. - - . 
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31ן ברסיב_י'יוסף

 הי"ז, במאה בדייר-אל-קמר יהודי ישוב מציאות עכ"פ, הלח. המאהבתהילת

 מתוך שהוכהו הי"ח, המאה של השלישי בשליש עיירה באותה בית-דיןומציאות
 משבע הרגה גדולה פעם היתה הקהילה כי מראות וי, בן-צבי י. שלמאמריו

 וילף המיסיונר באזני נקבו מספרם שאת שנה", מאות שלוש "בנותהמשפחות,
 - ;,, 1822.בשנת

. . 

 דייר-אל-קמר יהוד, מנו הארץ"; "תבואות בעל יהוסף,שווארץ, ר'לפי
 שמונים הי"ט המאה של החמתת, העשור בתחילת א. הרביעי, העשורבסוף

 בדייר-אל- 1822, בשנת יהודיות משפחות שבע של המספר נכת אם !י.משפחה
 באותה היהודי הישוב גדל וולף,.הרי המיסיונר באוני אותו שנקבו כפיקמר,

 אומר זה טתאומי גידול בקירוב. שנים עשרות שתי במשך משפחות, ב-3זעיירה

 עד בדייר-אל-קמר, היהודית הקהילה של הפתאומית צמיחתה ואכן,דרשני.

 של המהיר שגשמה לאור מתבארת הי"ט, המאה של העשור'הרביעיסוף
 בהה השני בשיר האמיר של שלטונו בימי גדול כלכלי כמרכזדייר-אל-קמר

 ' ג ' . ן,.הלבנון:

 התנאים בשיפור ופתח השלישית מגלותו השני בשיר האמיר חזה 1822 בשנת'
 על - למס אומר - תודה הלבנק הר חייב לו הלבנץ. הר שלהכלכלים
 התנהלו בהם והעזים, שביל'-המוסים תחת הראשונים דרכי-התעבורהסלילת
 אי- ומעשי העוולות דיכוי על טובה להכיר חרבים היו לו לכן. קודםהתושבים
 ועל הבלחי-פוסקות הפנימיות ומחיבותיהם הדרחים המיאודלים שלהצדק

 הכנסות עלו "הגדול" בשיר האמיר בימי בזמנו.. שהשליט הצבור,.הבטחת

 כדייה- והדר. פאר הק, צבר עצמו האמיר ארבעה. סי הלבנון בהההמסים
 מפוארים; ארמונות האמיר הקים שבקרבתה )בית-א-דץ( ובותריואל-קמה.
 - ' . ' . ;'.לוולבניו*י.

 של כיבושיו שנות שמונה-תשע חלו השני בשיר האמיר של שלטונובימי

 לפני עצמו, דעת ועל חילו, עם שהופיע בשיר האמיר ממצרים. פחהאבראהים
 בדצמבר 8 מיום שנמשך עכו, על במצור עמו להשתתף כדי פחה,אבראהים

 מרותה תחת עבר והלבנת כבן-בריה, ידו על נתקבל 1832, במאי 27 ועד1831

 השלטף תקופת כל במשך הלבנת בהנהלת מאי-תלות נהנה האמיר מצרים.של
 את 1835,  בשנת הכריח, - צברי מ. אומר - פחה אבראהים בסוריה;המצרי

 488. 448; עמ' ת"כ-ו, 101: 88: עמ' ת"צ-ו, שא"י,12
 . ~. "-ג. י-ם, גהר-ה, .רושייפ, ראשונה, גזצאה הארץ, r11mlnג;
 149-145. 148; 144; עמ': 11, הטרה על-מי למנם,14
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 אי-קמר גיירקויית]%

 להחניק היחידה הדרך היתה זו כי לידיו, ולמסרו נשקם את להתפרקהדרחים
 אומר - ניסא מאידך זה. הררי בחבל והמהומות ההתמרדויות מוקדיאת
 הוא והיהודים. הנוצרים כלפי טולרנטי יחס פחה אבראהים גילה - צברימ.

 מסי- וביית את לבטל ציוה הוא ביניהז. לשוננת המאף הדתות כל אתכיבד
 לדנות ובטחק, סדר מפירי כל על ופחד מורא הטיל ובא"י, בסוריההדרכים

 מן נם הנשק את פחה אבראהים דרש אל-דגם זסף לדברי הבדוימין.על
 שהשתררה וההפצה פחה אבראהים של מוראו דייר-אל-קמר". שלהנוצרים

 את לפתח בשיר האמיר בידי סייעו הלבנת בהר המארוגים ובין הדרחיםבין
 ההתישבות את נם שהמריצו כנראה, והם, בדייר-אל-קמר שלטונומרכז

 מרכז. באותו היהודים שלהמהירה

 ההר" בערי "הגדולה של לפיתוחה דאג - האז רוסתום כותב - בשיר האמיר.
 הבנאים בעלי-המלאכה, סוכי דיר-אל-קמר אל נהרו בימיו תושביה.ולריבוי

 לאריגת סלים כ-300 הגדולה העירה מנתה בימץ סוריה. שלוהמהנדסים
 הצורפים, למלאכת אומנים מ-60 למעלה "עבאוות", לאריגת' נול 40בדים,
 אושכפים. ערים, חיטים, וכן וכפתורים, ),טגנ(  חוטי-משילעשיית
 "מקומותיהם המינים. מכל מגוג-ע( כלי-נשק מתקני או תישי,ספרים,
 הינו, שלה, הגדולה ב'קיסריה" היוםע". עד ידועים אלה כל שלונשקיהם
 "מאזני את והכילה טוב" כל "מלאה שהיתה והתעשייתית, המסחריבמרכז
 סבת עושי. בורסקים, צבעים, )שעג(. החבלים פותלי נשבוהמשי".
 אל וממנה זו, ל"קיסריה" שיע היה בלבנת, ש1אטף המשי, רובואחרים.
 כין המקומית, בתעשיה נבלע היה המשי מן חלק וחלב. חמה חימץ,דמשק,
 "צמות-נשים" )גגוע.ל(, ציציות-תרבתכם בתעשיית ידי-משי,באריגת

 מאות מחמש יותר ועוד. הטבעיות, הצמות להארכת Ldl~))),נ4ע

% saus. EgWtitn~ l'Emp~reI Sabry,I 1נParis, )1111.1"1( d'Orient( qucstion~ 1" ,) MOhamed-.-4:י  

 1980, .ע, 92ה 198; ?33;343;
. 

- ג"ו ג  ;.14 =נס H~y לעט ונלעג" =ג= ע4 עשש וע"י 
 ';ר 4ן=.41ל'

 נ 34 )=, י4עעש Lf [;גג; ;ם" ק( יק. ולרע =י ,3 ושע גגת
 _.ם וננזק( ~ן י' "ע. ן ופו יעע. ,ל ינגע; וע-העי 4ל יפשוע"מ

frj~kh'i- ז.ז-ץ.ז. 14,1יק( רגנתם 
* ,1, 4ץ עצמו: המחגר הנורת קפי"י ~  1=נ(,ן,ש. ,rsa ואי גק( 

513

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]5ן ברסי_בייוסף

 7 אריגי-המשי ,י. בלבד המשי מלאכת על תקופה באותה מתפרנסות היונשים

 בתי-החרושת ושל הלבנת של העיקרית התוצרת את היוו - צברי, מ.מאשר
 "זה ביותר". החשובים מרכזיהם עם נמנתה שלה,דייר-אל-קמרוהמלאכה

 שבהרים התעשיה כל מצאה - nsea," 1%6 הדנ,י לאירטי כותב - שניםכמה
 במלאכה עוסקים תושביה. כל כמעט דייר-אל-קמר. של ב"חיקהז:מקלט

 קבלה דייר-אל-קמר של האוכלוסיה ביותר. המצוינים לאומקםונחשבים
 הרבים התעשיה ענפי בין אליה. בלתי-פוסקת הגירה ~ל-ידי המנהתגבורת

 או "עבא", הקרויים מעילי-המשי תעשיית ביותר מצטינת בההמנוצלים
 רב. פרסום לה המוסיף בכשרון-מעשה, מצטיינים בה העובדים"עבאי".
 השיה'ים אצל עיקרית ל'ראתה" משמשים וכסף, זהב הרקומים אלה,מעילים
 יהודי רוב כי שמארץ, יהוסף ר' מציע לחינם לא !1". הדרחים שלהגדולים

 מיהודי חלק עם יחד היו, בחלקם כי אם הם, סוחרים בזמנודיר-אל-קמר
 קשת עם צאן רועות ו"בוות'הם ההר" גרי כמו אדמה "עובדיחצוייה,

 ם. אורבים" ועם השדה חית עם ללחום בידיהן, ורומח)"סיסטאלע"(

 גליקמן א. עלןידי שניגבו בביירות, דייר-אל-קמר יוצאי וקנים,.לדברי
 תולעי- בגידול עוסקים דיר-אל-קמר יהודי היו ז"ל, בן-צבי לי.ונמסרו
 כמו- נידיהם מרוכזת .שהיתה משמן-זית, r~D בתעשיית המשי, סחרהמשי,
 האמיר. למע, מסים בגביית ואפילו החורן, מן מובא שהיה הצאן, בסחרנופולין,

 האיסור את וכן בשיר, האמיר מן היהודים קבלו הסבון תעשיית על הזכיתאת
 היה האמיר מנתיני בית-אב כל הלבנק. לנבולות אחר סבת להכניסהנמור
 היו דיר-אל-קמר יהודי וכר. כרחו בעל סבל של ידועה כמות לקנותמחויב
 דתר- מצאי של לעדויותיהם אישור ואכן, וו. ושפחות עבדים ולהםעשירים
 המיסיונר ואצל. הנ"ל באז רוסתום אצל עתה מוצאים אנו בכילותאל-קמר
 הנכיונות בעלי שמות את. שנה באו רוסתום 1443. משנתוילסון

 והמונופולי
 על

 אינו גם ואם בשיר, האמיר בימי בדייר-אל-קמר, שתים ותעשיה מסחרענפי
 שנים- לפחות בהם להבחין יש הזכיונות בעלי של הדתית שיכלים עלעומד
 השני יהושע(, )משה ו,נ ".ם הוא האחד יהודים. ,של שמותשלושה

 ל"ג-ג.נ. עם. שס, שט,,ן
 וו51ג. גוו ;מ. 15, יערה ע-פ5נ
ב ~SyTie .ן ~Palestine ז. .[ ,trent- Jerusalem 4 peltd~svi Judee)י1  Laorfy-~Hadji, 1 .% .ץ. 

 Edition),I ,שינע ,1856 .ע.47
~eaqieme_ 

 ע"ב. ל-ה, יאשוגה, "וצאה הארץ, תתאוה2ן
 485-484. 451-450; עמ' תשכ-ו, 99; 90-89, עמ, תרצ-ו, שא-י23
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 אל-קמו ציירקהייה]6[

 את יהודים. בין גם. הריוח שם )עמק(, "לוכ השלישי )ברוך(,וגנ(
 שועא. למוסא  בשיר האמיר החכיר - כאז רוסתום אומר - הסבוןתעשיית
 את וענש קפדנית בקורת הנהיג החוץ, מן ללבנון סבון חדירת מנעהאמיר

 גית- את פרנסתם. או רכושם, והחרמת מלקות . בעונש-כלא;העברינים
 באז רוסתום עזק. לכני הבורסקות זאת לברוך.(, האמיר ההכירהצביעה
 דיירך בסביבות )-(4נ( ברזל להפקת . בתי-התכה החכרת גםמזכיר

 התוצרת על להגן כדי החוץ, מן ופרדות סוסים פרסות ' ועיקולאל-קמר
 יהוסף ר' לנו מספר לעומתו החוכרים. שמות את מצין איש אךהמקומית,
 והיהודים ברזל, נמצא דיר-אלקאמר, העיר בפחח הלבנון, "בהר כישווארץ,

 ממנו שם ומצרפין ומוציאים האלה ההרים מאמיר שוכרים ההיא העיריושבי
 הארץ". בכל הנשלחים וכו' הסוסים, פרסותיו( )צ"ל: פרסאות ועושיםברזל,
 יהודים. איפוא, היו, דייר-אל-קמר בסביבת מכרות-הברזל חוכריגם

 משפהות כ-30 בדייר-אל-קמר מצא 3א1 בשנת כי מספר, וילסקהמיסיונר
 על התפרנסו היהודים בית-כנסת. ולהם בקירוב, נפש כ-103 שמנו,הוויות,
 - צביעהוסחר-סוסים!!. רוכלות,אריגה,חנווטת,

_ . . 

_, ,.- . 
 הנ"ל, דייר-אל-קמר יוצאי ספרו עליה בשיר, האמיר למען מסים לגביית גם.

 לגידע. החשבונות "תפקידי ערכיים. במקורות אישור-עקיפק מוצאיםאנו
 היו - עלי כורד מוחמד הסורי ההיסטורית כותב - זו בתקופהונהורן(

 )ונל"ן( הלבלרות תפקידי ואילו )יהודים(, ישראלים בידיעל-פי-הרוב
 של רכושם את מעקלים השלטון באי-כוח והיו )הנוצרים(. המשיחיים בידיהיו

 כדי אותם, ממיתים אף אחת ולא בית-האסורים, אל אותם ונותנםישראלים
 . - כספיהם"יו. אתלצבור

- - - 
...

 בעשור אלה, יהודים על עשירים. יהודים בדייר-אל-קמר ישבוכאמור
 במכתבו הלוי, אלעזר הד"ר גם לכאורה, מדבר, הי"ט, המאה שלהרביעי
 במהדורתו הלזי, ד"ר של אנרוהוו לפי מצפת. )1838.6.6(, תקצ"ח תמוז י"גמיום

 לפני שם שביקר ברור, י. א. לי-ר סיפר בדייר-אל-קמר ישיש נוצרי מלון בשל כי לציין ראוי84
 - המהבר מוסיף הצביעה- -והרי בית-צביעה. היה בדייר-אל-קמר ליהודים כי התעיד,שנת
 דרבים. אנק ברור, י. 10. בימי-הכיניר" המזרה יהודי בידי שנשתמרו הקדומות המלאבות אחההיא
 33-82(. טס, תשש, תל-אביג, א',טפר

 -תימאחוין.. הגרמנית: במלח שם מבאר הוא "גרסאות"25
ם ,Berlin ,952נ .285 ,  XVI' Erdkun(Se,J D~eI Ritkr.I Caril 

 LW(~ 'rv וננ. c1Sfo 4~3( ומזן, 4~ע .-4י4לט11
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71ן ברסיבייוסף

 'lMd) התר"ד משנה גינצבורג מ. א. של הראשון העברי בתרשמו רבלץ. י. י.של

 הנרמש, המקור עם השק התרעם השוואת לאחר המהדיר, של הקליםונהוקונע

 ד"רכותב
 הלוי

 נוצרים מושב עיר "בדייר-אל-קמר, כי הנ"ל, במכתבו
 נינצבורג מ. א. של בתרגומו אולם מכובדים"ון; יהודים יורו רבים,ודרוגים
 . . יהודטת. משפחות חמישים או כארבעים שמה ישבו אשר מקום "צידון.נאמר:
 עיר קמר(, )צ"ל: דער-אל-ראמר מתושבי עמנו בני שמה שרווכלעדם
 גירסתו כי מראה למקור הגירסות שתי השוואת מ. רבים" ודרוזים נוצריםמושב
 של מכתבו לפי המתוקנתך. מוו יותר הגרמני הטקסט את הולמת גינצבורנשל
 להתמרר ועברו עיירתם את דייר-אל-קמר מנכבדי כמה עזבו כבר הלויד"ר

 שמקום אלא בצידון, וגם בדייר-אל-קמר גט עסקים להם שהי, אובצידק,
 צידון. עיר-החוף היתהישיבתם
 לאנרכיה אלה ארצות שבו ומא"י מסוריה פחה אבראהים של נסיגתועם

 מחדש פרצו בלבנת המצרי. הכיבוש לפני מנת-חלקן שהיוולאי-הבטחת,
 גדול, כלכלי כמרכז דייר-אל-קמר, הדרתים. לגין "נוצרים ביןהמלחמות

,ן ביותר. אלה ממלחמות סבל דרחים, ובמיעוטו נוצרים מיישב ברובושהיה
 דייר- אז מנתה דרוזית, עדות על המיוסדים אבו-שקרא, ח'"אר יוסףלדברי

 הגברים מספר כנראה, אלה, היו נוצרימיו. וכ-~3%o דרחים כ-%0אל-קמר
 רששות סמך על ספרו את שכתב צ'רצ'יל, הקולונל לדברי כי בלבד,הלוחמים

 תושבים כ-8%0 פרק-ומן באותו דייר-אל-קמר מנתה ל-1852, ט18 הש!יםבץ
 שלוש ביז המספרי היחס את מוסר הוא שאין אלא יהודים',ונוצרים,דרוגים,
 0ט7000-4 בדייר-אל-קמר 1%5 בשנת היו הנ"ל לאורסי-הדיי לפי ע.העדות

 400-שט9 מנו המארוגים בר.(. י. "ערבים". נהיינו, ותורכים דרכיםמארסים,

 ונהי ערוך ;יסנור;, א. ר-מ לעגרית הרגפ ,ו,, אידר ידר הקצ-ה גשרה יא-י -מטע לאה:"י
 "ו. תמ' 1 עמ' הרי.א, הי-אגינ, ,גן, מספר ""יר, ,גהי מגייות רגיין, י. יוסף ע-י . .תיר.
 הערה. כל ללא המוגה בהרגום ושהמש 381, ועמ' 552 עמ' הש-ג, תליאביב, -"ין אגרוה יערי,א.

 8. עם, תר"ו, ווילגא, ,דביר", ניבצבורג, א. מ29
40KaufieGte, 45 41ם die! Familien IUdische eun[zig 615 Yierzi~ wohnen 

~ier- 
 2aida .)תם4!ן(

 זסו(טעוaussetdem~ ernahren, anstandig sicht TagelOhner und 11224 ט~אשט8ת45Israditen, 8ח

daZeitung (Adlgemeine טא145ם ur~d Drb~sen ט4ש siu טט (Kamar) 24"סל-~Ramar 

 ludstd~s.I וט .Jahrg 0ת ,26 .8פלי1 ,838!.28.2 .5)100

 ג-4ג; נקט 1~ג44ע' =4נ ,נ קשה ) ,ל,ע'ש,ם י!ני74י( 4שג !נ-ג.;נ

 Troubles ין .Ltbanon י4 היפר: שי האוגרי לנשער irP .,4 "עג'טן ( " ינגני

!785-1865(.Lebanon ש Eventsi 0 טטט2פע! Aocouat 

 COIODtI ,עשם!טצם 1טטLebanon. 540 () טין 'RcsidanceI lears ט[50 )1852י2London )!842נ

 ,1855 .ע193
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 אי-קמר דיירקריות]8ן
 האחרונות אלו משפהות. 40 ו"התורכים" משפחות ש4-ש50 הדרחיםמשמחות,

 הערבית תלבשתם בשל או הוטעה, שהמחבר אלא יהודיות, משפחות ודאיהיו
 גדול היה בדייר-אל-קמר הנוצרים מספר מקום, מכל ביהדותם. הבחץלא

 האחרונים של לצדם עמדו התורכים שהמושלים אלא הדרחים, ממספרהרבה
 מהר- רבים דרוזים והחכרו בדייר-אל-קמר הדרוזים אל הראשונים.נגד

 אמרו הדרוזים הגדולה. המרכזית העיירה של הנוצרים את תקפ. ואלההלבנת,
 דייר-אל- של הנוצרים ואילו נוצרת הוא כי בתואנה בשיר האמיר אתלהדיח
 עדתית- שנאה של התפרצות זו היתה למעשה עליו. לגונן כדי בנשקם אחזוקמר
 נשפך 1843-1841 בשנים דתי!!. רקע על ומלחמה מחדש שהתלקחהדתית,

 51%3.  בשנת לשיאו הגזע הדם שפך 1!. רב דם דייר-אל-קמרברחובות

 הבריחו %3-1%1], בשנים בדייר-אל-קמר, הדמים מאורעות כי להניחנקל
 דיר-אל-קמר יהודי שהריצו האפלית, בלשה מכתב ואכן, המקום; יהודיאת
 כן כי לנו מגלה בביירות, 1%9, בשנת ביקורו, בעת מונטיפיורי, משה השראל
 בלזנדק)ראה קזללג' שנבואיש הארכיק מן שהעתקותו זה, במכתב הדבר.היה

,(neelלאמור: דייר-אל-קמר יהודי מתאושים 
 בהר-הלבנון, ראשית עירה דייר-אל-קמר, תושבי הנכנעים, עבדיך"א11
 בע חץם במספר, מעטים אנו בסוריה. ביותר הנרדפים היהודיםהשו

 בפעם פעם הלוחמים ונוצרים, דרחים הקרויים מאוד, פראיםלאומים
 פרצה בר.( י. 1%3. בשנת )היינו, שנים שש לפני באלו. אלוכחיות-טרף

 היהודים, אנו רכושנו, אלו. את אלו רצחו בה ביניהם, גדולהמלחמה
 לאחר הביתה, לחזור הוכרחנו המלחמה לאחר נשדד. בקרבם,היושבים
 לנו, להחזירו בכוונה כסף מאתנו לקחו שובנו לאחר ומן-מה. ממנושנעדרנו

 אנו כן. לעשות יכריחם אשר אוש לנו שאין משום החזירוהו, לא היום עדאך
 כי בהתרות, האסלי הקונסול אל לדבר נא חסדך, את איפוא,מבקשים,
 לנו לדאוג הקונסול נא 'ואיל ביירות. של לשלטונה שיכת הקטנהעירנו
 קשים-. לנו יהיו אם לטוכהנו, כמרץולטקוט

 .Orquhart.T 0 16ן ,00ח1168 ,ם0נפמ1 61י .מ .8%( , 88395397

 שם. שם, 31, הערה ע-פ84
 והדרוזית המארוגים פדאאם-גלהמו אוסקר מסוריה-כוחג טחה אבראהים ש5 נטיגהו "מהר35

 למנות העליון התדרכי השער אח והכריחו חוץ מעצמוה שדב שהתערבו עד באלו, אלו שניםשלוש

*שישיים-
 אלא לדרוזים, מיואדים 1-שייח'ים- למארונים מיוחז-ם חורכים מוש5יס( )כנראה

 .Drei Fraas.1 0 )ראה: יותר ערוך לאין גדול היה המאדונים על ההפשתים המושלים. שלשלחצם
 מ(1008ן מStuwgatt, LibaQon,~ 81 ,1876 .5י0(
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]9ן ברסיבייוסף

 הלבנת, הר של בנוצרים הדרוזים של רב והרג מלהמה על כ, להוסיףראוי
 בגורלם נונע הוא שאץ אלא שווארץ, יהוסף ר' גם מדבר 1843, או 1%2,בשנת
 הדרחים התיחסו הנ"ל וילסון המיסיונר לדברי וו. מלחמה באודה היהודיםשל
 נוצרים שהחליף אפשר אך אותפ", בזזו כבר לא ו"זה בבוז היהודיםאל

 ליהודים הדרוזית של יחסם היה שווארץ יהוסף ר' לדברי הר( כיבדרחים,
 על דיר-אל-קמר יהודי מספרים המכתב של בהמשכו טוב.בדרך-כלל
 מקום איפוא, סו, בעקבותיה. כספים סחיטת ועל בעיירתם פרוזעלילת-דם

 מן כספים שסחטו הנוצרים אלה היו 1843-1%1 מאורעות לאחר כילהניח
 1%9.  שגת עד החזירום ולאהיהודים

 את שהחרידה נודעה, עלילת-דם דייר-אל-קמר את פקדה 1%7בשנת
 מארו;ית- בתהלוכה אגד 1%7 במרס 17 בים ע, בתפוצות היהודיהעולם
 העירה, תושבי המארוגים, נוצרי. ילד היהודים, בתי על-פני שעברהדתית,
 היהודים הפסח, חג לצרכי ברצח, היתה ידם כי יהודים תשלה עלהעלילו
 הילד של הקפואה גופתו נמצאה ימים שלושה כעבור לבית-כלא.הושלכו
 Monarchique' Union ב- לראשונה שפורסמה העלילה, אך לעיירה,מחוץ
 משה השר הנוצרי. בעולם חזקים גלים והכתה כגפיים לה  עשתהבפריו,

 לפני התיצב אף הלונדוני, ב"טיימס" גלויים במכתבים פנהמונטיפיורי
 צידק, של מושלה פקודת לפי שכך. והענין בפרת, הצרפתייםהשלטונות
 היהודים האסורים שוחררו בביירות, Rose האמלי הקונסול סגן שלבהשפעתו
 הפ~ח חגלקראת
 השר אל 1849, בעעת אל-קמר, דיר יהודי של האבלי מכתבםברב,

 לא שניה, עלילת-דם של נסיון על או יושן, עלילת-דם על מדברמתטיפיורי,
 בעוד לנוצרים, גדולים סכומי-כסף למתן תודות רק שניצלו-ממנהנודעה,

 דברי וכה כלל. נפרעו לא 1%3, משנת להם ח-בים הנוצרים שהיושהחובות,
..-. :המכתב

 .. בדיר-אל-קמר. היושב אהד מושל תחת והם . . דורסי. מאמונת רוכם .. הלבנון. הר -יושבי38
 הנוצרים מתמונת הלבנון הר יושבי גם . . המשי. מלאמת מלאכתם . , אכשיר. אמיר אותווקוראים
 תר-ג בשנת כמו ביניים, מלחמה ולמעמים האמיר, ממשלת החח והם . . מאראניטי.הנקראים
 1845; )יוני תר-ה סיון חדש הזאת, דבשת מהנוצרים, הרבה אז ונהרגו 1843-1842(,)היינו,
 )תבואות הקיפה- ידם כי מספר, חין עד מהנוצרים הורגים, והע כיגיהם, גדולה מלחמה ג"כ בר(,י.

 ע-ס-,פ'(. עמ' לונץ, הוצאת הארץ,'
 Iudentums,: aes: Zeitung~ AJlgemeinej ,24.5.1847 .140 22 .5 327 למשל: ראה,37
 פרטים .[ Dlaries~ Loewe,1 (0 זןLondon, Monttfiorv, Lady and. 54. 5 ,1890 ,11 .ס 2 ראה:38

 .. . ואילר. 488 עמ' תשכיחו, lod; עמ' שא-ן,ותעודות:
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 .איל-קמר דיייקהיית]0][

 כי באמרם עלילת-שתו, התחובים עלינו מעטים'העלילו חדשים "לפני -'
 כי טה, לדעת, מיטיב אתה והרי הפסח. לחג גדמו רוצים אנו ילד'ומירצחנו

 את מבקשים אנו רב. נטף מ"תגו וסחטו מאוד לגו הציקו הם הוא. גס שקרע

 לא דייר"אל-קמר יהודי בקשת על מונטיפיזרי השר של תנובתו היתה מה'
 אל'1 המכתב עריכת עצם כי להדגישן ראוי השר של אישיותו להארת אךנדע,
 דווקא... עברית לכתוב.אליו דרש הוא בעיניו. ישרה לא האפליתכלשק
 המכתב היום.' למחרת אליו שנשלח עברי מכתב מתוך עולה זו מענעתעובדה
 9ח1, משנת בתיק ממטיפיורי, משה של בארכיון שמור הוא אך תאריך,חטר

56Fol. ,המקור: מז בהעתקה לשונה וזה 155.577ן .' .' : 

 שביום הדבר הוא בעברית.ה(, נכון", ב"עט )כלומר, בעט"1 דבר"טוב
 לידי ושלחתיו איטליז בכתב קמר אל דיר ק' מקהל כתב קבלתיאתמול

 ותשובתו ה"י פוטיטו שלמה ור' ה"' פרץ יוסף ר' מעלת ידי עלקדשו-
 שרוצה ה"י השלוחים ידי על השר( כבוד רמת אל התשובה )כלומר,הרמתהז.

 עתה הם הגז' קדוש שקהל מלכא לך להוי ידיש לזאת אי וכו'.' אשורית בכתב .'
 ברשע עלילות מסבת עליהם שעברו רבות צרות ומחמת מתוך גדולבדוחק

 י.'בר.( ולכסך: לדם צמאים כשמע:' )תרתי דמים אנשי עליהט שהעלילו ).
 כזאת ולעת מרודים. D~'lU ונשארו ידם קצרה קצור זאת סבה ומפני וכו',,

 עליהם להשמיח עלך ישמר מלכי מלפא להן מכל. בכל עליהם לרחם ראר.-

 תפילה ואני חסד, כלפי מטה הסד הרב, טובך כמידת תעמוד בחו"ס,.-
 מינן יעדי ולא היי לעלמין מלכא לנצח, חו"ד ויחי עליון יבוננהויסובבנהו
 כהידברי אכי"ר.'הלא הנואל המלאך יבא כי עד ויקריה וזיויה-,הדריה
 בעדו ומתפלל מלכות של בשם דורש נאה הדוש"ו חבריא דמן -צעירא

 .ן--.תמידילהימים"..
'-" 

 בעיה'מטוטת מעוהר מונטיפיורי השר אל דייר-אל*קמר יהודי שלמכתבם
 ,June Beyrout ,ן!26 1849 הוא בראשו הנקוב התאריך כרונולוגית.מבהינה

 :Receaved 0ן בעפרת(: מטעני, זכרוני אץ )ואם אתך בכתב-יד רשוםמתהתני

 הטצרי התאריכים, 6Tamuz, Beyrout, Lazantte, the ,5609 26 .טבע],49
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111ן במסיבייוסף

 שהוציא מונטיפיורי, והלידי משה סר של היומנים לפי א~ם, זהים.והיהודי
 1849.  בשנת ולא 1848, בשנת ובא"י בסוריה הללו ביקרו 1840, בשנת לווה,ל.

 של ב"לזרט" יום שנים-עשר והתאכסן לביירות השר הניע 1848 ביוני 16שום
 יהודי לדמשק". ללכת בירות את מונטיפיורי עזב לחודש 27 ביוםהעיר.

 יום 1848,. ביתי 26 גיום האסלי מכתבם את לשנר איפוא, יכלו,דיר-אל-קמר
 56%, שנת בתמת 6 ביירות כלזרט, "נתקבל ההוספה ביירות. את עזבולטני

 ביוני "26 המכתב של המקורי לתאריך בהתאם כמובן נכתבה 1%5", ביוני26
 "1848". תחת "1%9", המקורי בצית-השנה טעות חלה האם היא השאלה ;1%9"

 גת'ק למחרתו, נכתב שוודאי העברי, והמכתב האננלי הלכתב נמצאכאמור
 "1849". השנה את עליו הנושא קוללך, האוריש שלהארכית
 1%8, הוא אם ובץ 1%9 הוא האמלי המכתב של הנכון התאריך אם ביןברם,

 אינה דיר-אל-קמר יהודי מרמזים עליה עלילת-הדם, כי ברורות,ניכר
 יהודי היו לא 1847 במרס 17 מיום עלילת-הדם על 1847. משנת הנודעההעלילה

 מעטים חדשים "לפני 1%8: ביוני 26 ביום אפילו כותבים,דייר-אל-קמר
 ודאי ההיא לעלילת-הדם נתכוונו אילו עלילת-שוא". התושבים עלינוהעלילו

 ובעיקר העלילה, בעקבות קהילתם מכני תשעה של המאסרים את מזכיריםהע
 לו מודים והש לטובתם, מעטיפיורי משה של  החשובה התערבותו,את

 מחוץ גלים הכתה שלא חדשה, עלילת-דם על רקבהשתפכות-לבן,ובהכ,עה.
 השר, של עזרתו את ביקשו שבשיה כספים, בסחיטת ושנסתיימהלעירה
 כי סר, לדעת מיטיב אתה "והרי לכתוב: דייר-אל-קמר יהובי היויכולים
 הוא". !סשקר
 להוליד עשויה  שנים באותן ובא"י בסוריה הנוצרית האווירה היתה כמהעד

 בנוכחות שהתרחשה מעלילתנהדם, ללמוד יש עת-מצוא בכלעלילת-דם
 "כאן בנצרת. 1848, בשנת ביקורו, בזמן ובעצמו, בכבודו ממטיפיורי משההשר

 של יומניהם מפרסם לווה, ל. מספר - ביותר: רצעי מאורע אירע)בנצרת(
 בקרבת וצעקות נוראות ילפית נשמעו הליל בחצות - ורעיתו מונטיפיורןמשה
 כי בקראה בנה, אבדן על נוראות יללה אחת אשה מונ~יפיורי. שלאהליו
 עד הילד נמצא המתארחים של למזלם דתיות. למטרות רצהוהוהיהודים
 על לטפול  שניסו האמאס, את קשות להעניש צעדים מיד נקט המהצלמהרה.
 מפשע התפים היהודים על שטפלו זו מעץ אשמה ורעיתו מונטיפיורי משהסר

בדמשקפ

 . 4, עמ' שם,45 נו. ;מ' 8ר, הערה ע-פ"ג
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 אי-קמר דיירקהייה121[

 מרכז לשמש דיר-אל-קמר הוסיפה צ'רצ'יל הקולונל של יומניולסי
 לקיצן. רשעותיו מגיעות בה 1%2, שנת עד לסחות חשוב וכלכליתעשיתי
 (. בדמשק אפילו להתחרות העיירה המשיכה למשל, והכותנה, המשיבאריגי

 לאורסי עוד כאמור, הגדולה, והתעשייתית הכלכלית חשיבותה על מדברכן
 כנראה, נתערערה,, בדיר-אל-קמר היהודית הקהילה אך 1%6; בשנתהדרי
 שלושים על לעיל מדבר עלסת המיסיונר הנוסע כי 1%3-1%1, במאורעותכבר

 בני ב"לוח שווארץ. יהוסף ר' ש!קב המשפחות, שמונם תחת יהודיות.משטחות
 ש!ה באותה בביקורו מונטיפיורי, לשר שהוגשה 185, משנת בצידת,ישראל"
 צרור( מרדכי המזוח לאשת אחת ואלמנה גברים כ-19 נזכרים ובא"י,בסוריה
 מלאכת וכסתות"; "כרים היתה מהם שבעה מלאכת מ"הר-הלבש".שמוצאם
 והואיל האחרונים-משידי; ארבעת ומלאכת אחרים-צבעות,שמונה

 דייר-אל-קמר יהודי של פרנסותיהם ממקורות היו והמשי הצבעותומלאכות
 שעברו דייר-אל-קמר, ליהודי גם "הר-הלבנת" הכולל בציון התכוונוודאי

..,., , . ,.

 ה-אב של לביטולו וגרמה דיר-אל-קמר על שירדה האחרונה,המהלומה
 בנוצרי הדרוגים שערכו האיום, בטבח היתה כרוכה יחד, נם והדרוזיהיהודי
 טאהר דרש - עלי כורד מוחמד אומר - אלה במאורעות 1860. בשנתהלבנת
 דייר- של הנוצרים מן התורכים, מטעם בדייר-אל-קמר ההמה מפקדפחה,

 הננצרים מידי הנשק ומשנאסף כלי-נשקם; כל את לידיו למסוראל-קמר
 בדייר-אל-קמר זרמו יסים שלושה במשך העיירה. את לתקוף לדרוזיםהרשה

 לא עצמם הטצרים מן באש. הועלו הנוצרים של בתיהםנהרי-נחלי-דם.
 בחצביה עוצרים על גם הת!פלו )הדרחים ני מועט מספר בלתי-אםנשתירו
 כאשה נפשם, על כנראה, נמלטו. העיירה יהודי משכנותיהם(. את שםושרפו
 תסח כ' מיום ב"הלבנת"  שנתפרסם המכתב מן למדים אנו זאת 1843. בשנתעשו

 טשם כרחו כולם כי ישראל, נס  שמה ישבו לא "כעת כי המספר )1865(,תרכ"ה
 ובירותה צידונה ובאו לנפשם ויראו והדרחים, הנוצרים בק השערוריהבעת

 שם. שם, 32, הערה ט-פנ4
 1886, טשגת צידון יהודי ברשימת 185א. 532. תיק קולג', בג'ואיש מוגטיסיורי מש" ארכיון42

..,1. בשנת לצידון שבא מז; בן כהן, יעקב ביגיהם מ"הר-הלבנון*. שמוצאט איש 12 נזכריםבארכיון,
 2ג עמ' 27, הערה ע-פ43

-
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131ן ביסיבייוסי

 תחת איש לבטח יושבים בהיותם שמה, לסו שהיה וכרם, שדה נחלת כלומכרו
 לדברי . . לבדו". מתגורר אחד, צובע רק שם, נמצא לא וכעת ותאנתו,גפנו
 למני ברור, י. א. ד"ר באזני שהושמעו בדייר-אל-קמר, יגש נוצרי מלץבעל
 מקורן ואץ השודדים"4, הדרוזים עם אחת יד היהודים "עלו התש"ד,שנת
 כי לציץ, 'ש זאת עם אך המאורעות; לאחר רבות שנים נוצרי, יש"ע זכרונותעל
 בשיתוף- המקום מבני אהד יהודי לטחות הואשם עצמם המאורעות בימיכבר

 הושם נוצר; וברצח  בשוד שהואשם זה, יהודי הנוצרים, הד הדרוגים עםמעולה
 שמעיה ר' היהודי העסקן של בהשתדלותו ששוחרר עד בית-האסורום,אל

 Journal ה- אל במכתבו אש"ל, שמעיה ר' של לשונו מדמשק.ן,וזואמעל
,Israilite1861: ינואר ' 

- 
: 

 חדשים, המזמה זה אסורים שהיו היהידים, מארבעת גפי. טובה "בשורהל.
 ברצח נאשם הוא הרי כהן, נסים לרביעי, שלושה.'אשר לשחררהצלחתי
 כי המאשרים ה!וצרים, של עדותם למרות ודייר-אל-קמר. אחדנוצרי
 אחת. כבדה האשמה האחרת זה נגד בכל-זאת נשארה מפשע, חףהנאשם
 שני לאחר הדרכים. עם אחת יד עשה וכי בשוד השתתף כי אותו.האשימו
 האחרונה, שבהאשמה חוסר-השחר על להראות סוף סוף הצלחתיחדשים

 הגדול מעשהו על רבה להערכה זכה המשחרר זכאיי(". יצא כהן 1!סיפ..
 ~ הזה,..-

..ן,
 על להתחקות כדי בדייר-אל-קמר, 1"ל י.לבן-צבי ביקר התרפ"ה-בשנת
 בית-הכנסת מקום לו הוראה בביקורו מקום. באותו היהודי הקשבעקבות
 כי לו נמטר בית-הקברות על בזמנם. היהודים התגוררו בהם בתיםושורת
 שקועות שם, שהיו המצבות, אבני "וגם כתובות, שום בו אין אולם קיים,עודנו

 מסבנות, לשמן-זית, בת'-בד ענקים, בניינים עוררו תשומת-לבו אתצאדמה".
 פי גרול ישוב זוכרים דייר-אל-קמר "וקני משה לתעשיית בתי-חרושהובטיקים

 '-,שלושהמזהשנטארהיום"ז4..
- 

 ד

 , ,,' פ3. עמ' 24, ע-כהערה46

 -IsraSlites( des l'Histoire( 501 Esaais Frwnvo, 51 סט ~P~is,I Ottoman,I l'Empire .897נ .ע 45209

 אישיותו. על העהונות מן העתקה גם שם48
 ., ו"יזן4. נ45; עם. השג-ו 1"י-רון, ר"; הרצ,ו,,עמ' שא.,,י4
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 אל-קמר דיירקהילת~ק

 כ-מש2 טשנ בשנת דחר-אל-קמר מנתה ולא"י לסוךה צרפתי מדרזלפי
 דייר-אל-קמר תושבים(. כ-7000-י800 כנ"ל, 1543-,185, )בשניםתושבים
 ה'א לרוב. ועצי-תות ומם כרמיסך 'פה, מעובדות מדרגות-הריםמוקפת
 49. ובמעשי-רקמה אריגי-משי בתמשיית וביתוד המקומית בתעשייתהמצטיינת

15FOL. 576 MSS. 
 , ןי ,Be-t סחטנ ,"ן1849.26

BeyrutLazarette, the הו a~eceaved 

-
 Tamuz 6 ,5609 26 סהט4%7

MontifioryMoses 81ז 
 . .י

--" 
sirt- 

priacipal8 Kamar, 11 'Dier~ 0] Inhabitants~ the] senvantsI himbie~ thy: We,~ 
 v,,,age תו .11י ,than Jews persecuted mort are Lebanon צתן othersת[

Barbarousvery. some amongst: living ale ש! number חו few are we Syria, 
eachfight then % now every who Christians ש~ Druses cafied natlons 

rfiurderdש] war great % had they ago years six וש beast, wild like other 
Property,our ofI rubbed were them among Israelites we נש another, one 
absence.some after home return 10 obli~ed were ended warI ט,ז afterI שש 

 give !0 intending us from monY some took they retum our Afterא
)0one 0ת have we because since נ) done 1סת have they 11 10 5ט back 
!0speak 10 order וונ kindness your beg סעו now- 50 א, do )0 them force 

Beyrout's)ס belongs town 85 007 ס1!(ח Beyrout 81 Counsul En~ish the 
 ,of care take 10 Gouvernement .שמ such have Shall we when that-ח[ש
-*,-- 

- 
-. -. 

. 
"" us. towards 1-.ustly act 10 culties 

agaisntaccusation false ב b~ught Inhabitants the ago months Few 
passover,for blood his wish % boy 8 killed have we that saying us~ 

 יש sir kaow well you 5שafi]icted they which By ]", ffeat 8 15 1 5ט8
assistance.yow beg 1ש ט,ל monY, much 5ט ofI )00י % deal gieat 

Kamar1] ofDeir. Servants-Jew humble most your sir- femaul vve~ 

" "9אר דיר קדולהק'

..4 ,-.ך..
י-,-
. . ....'.. , 

 'ו

LasGuidesBlcus,Ebvio-Patestin,P~ris,1932,p.3048
ך  - : . " - ' . י 
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