התיישבות היהודים באסיה התיכונה
בימי קדם ובימי־הביניים המוקדמים
מיכאל זנד

א .ראשית הנוכחות היהודית באסיה התיכונה
ראשית הנוכחות היהודית באסיה התיכונה אינה ניתנת לקביעה ודאית .כדי לשחזר
את ראשית נוכחות זו ננסה לפעול בדרך האנאלוגיה .ידוע מהכרוניקות הגרודות ,כי
ראשוני היהודים התיישבו באזור מצכטה לא מאוחר מראשית המאה הרביעית לפני
הספירה .אזור מצכטה היה קשור בתקופה זו בקשרים שאין לפקפק בהם עם
האימפריה האיראנית האח׳מנית ,ואולי בזמנם מסוימים אף היווה חלק ממנה 1 .מכאן
ניתץ להקיש ,שאם היהודים אשר יצאו מבבל אחרי כיבושה על־ידי האימפריה
האיראנית והחלו מתפשטים במרחביה יכלו להגיע בתקופה ההיא לגרוזיה ,הם יכלו
להגיע גם כן לאזורי אסיה התיכונה שנכללו באימפריה זו.
ב׳מגילת אסתר׳ מופיעה מספר פעמים קביעה ,אשר לפיה היהודים ישבו במלכות
פרס בעת התרחשות העלילה המתוארת במגילה ׳בכל מדינות המלך׳)ג:ו ,ח; ח:ה,
יב; ט:כ( .כידוע ,׳מגילת אסתר׳ חוברה בתקופה הארשכית המוקדמת ,ככול הנראה
לפחות כמה עשרות שנים לפני שנת  77-78לפני הספירה ,שבה הובא תרגומה היווני
למצרים .אף שעלילת המגילה ממוקמת בתקופת אחשורוש ,הריאליה המתוארת בה
הינה מתקופת מחבר המגילה .מכאץ ׳מדינות המלך /שאליהץ הוא התכווץ ,אינן אלא
פרובינציות של ממלכת הארשכים ,אשר פארתיה ,אזור מוצאה של השושלת
הארשכית ואחוזתה התורשתית ,היתה אחת הידועות ביותר שבהן .לכן ניתץ לראות
בקביעה שבה עסקנין רמז לאפשרות של נוכחות היהודים לפחות באזור אחד של
אסיה התיכונה ,היינו בפארתיה ,כבר במאה השנייה ובראשית המאה הראשונה
לפנה״ס.
ספר ׳מעשי השליחים׳ בברית החדשה כולל רשימה של עולי־הרגל היהודים
לירושלים בחג השבועות בשנת  33לספירה .רשימה זו ערוכה לפי הלשונות

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות — ראה בסוף המאמר.
ראה :לאנג ,עמי  506ובמיוחד עמי .515-514
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עיור — תקופות ישוב היהודים בה — ראה בגוף המאמר
יהוד׳ליק — מיקומה ניתן באופן משוער

המדוברות בפי עולי־הרגל)ב9:־  .(11׳מעשי השליחים׳ חובר ככל הנראה סמוך לשנת
 85לספירה ,אבל הרשימה הנדונה חוברה ,כפי שניתן להניח ,על סמך מקורות יותר
מוקדמים ,אשר השתקף בהם במידה רבה של אותנטיות ההרכב האמיתי של קבוצות
יהודים שעלו לירושלים מגלויות שונות במחצית הראשונה של המאה הראשונה
לספירה 2.שכן ,הספון נכתב כ־ 15שנה אחרי חורבן בית שני ,ולכן בעת חיבורו כבר לא
נתקיימו העליות־לרגל בחג השבועות .הקבוצות הלשוניות המוזכרות ברשימה זו
ניתנות בה בעיקר בשני מדורי־מישנה עיקריים :המדור המזרחי )ב (9:והמדור
המערבי )ב ,(10:והרצף של איזכור כל קבוצה וקבוצה לשונית מתחיל בקבוצה
המרוחקת ביותר מירושלים וממשיך לכיוון ירושלים .׳הפארתים׳ פותחים את
הרשימה )ב ,(9:כיוון שהם ,כלומר יהודים דוברי השפה הפארתית ,הינם הקבוצה
המרוחקת ביותר מירושלים לכיוון המזרח .הרשימה מבחינה הבחנה ברורה ביותר
בין ׳הפארתים׳ ובין ׳המדיים׳ ו׳העילמים׳)שם( ,אף על פי שהן מדי והן עילם היו,
כמוהן כמו פארתיה ,בתוך גבולות האימפריה הפארתית הארשכית .לכן אין לפקפק
בכך ,שהיהודים שכונו ברשימה ׳הפארתים׳ כונו כך לא לפי שמה של האימפריה
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על נוהלי העלייה לרגל בתקופת בית שני — ראה :ספראי.
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מיכאל זנד

שממנה הם הגיעו אלא לפי השפה המיוחדת והמובחנת היטב ,שעימה הם באו מץ
האזור שבו ישבו.
כדי שיהודים ידברו פארתית כשפת־אם כבר בראשית המאה הראשונה לספירה,
היה עליהם להתיישב באזור לשוני פארתי לפחות כמה דורות לפני התקופה הזאת,
וזה מחזיר אותנו להשערה ,שהובאה לעיל על סמך הנאמר ב׳מגילת אסתר/
על רבן גמליאל הזקן)המחצית הראשונה של המאה הראשונה לספירה ,שנות חייו
המדויקות אינן ידועות( מסופר בתלמוד ,כי אחת מאיגרותיו נועדה ׳לאחנא בני גלותא
בבבל ולאחנא דבמדי ולשאר כל גלוותא דישראל׳ )בבלי סנהדרין יא ע״ב( .יש
סימטריה ברורה בין סדר איזכור הגלויות בציטטה זו ובין סדר קבוצות העולים
מגלויות ישראל שב׳מעשי השליחים׳ ,אך הרשימה שב׳מעשי השליחים׳ סודרה החל
מהקבוצות הרחוקות ביותר מירושלים אל כיוון ירושלים ואילו סדר הגלויות באיגרת
זו של רבן גמליאל הזקן הוא מירושלים לכיוון הגלויות שמזרחה ממנה ,שכל הקרובה
יותר אליה מוזכרת לפני המרוחקת יותר .מכאן יש להסיק ,ש׳שאר כל גלוותא
דישראל׳ אינו אלא גלויות של יהודים שישבו במחצית הראשונה של המאה הראשונה
לספירה מזרחה למדי ,כלומר באזור או באזורים שמעבר למדבר האיראני הגדול,
הווה אומר באזור ח׳וראסאן — אסיה המרכזית של איראן רבתי ההיסטורית ,אשר
פארתיה היוותה חלק ממנו.

ב .יהודים באסיה התיכונה בתקופה הקדם־אסלאמית
 .1מרוו
העדות הישירה הראשונה על אודות נוכחות יהודים באסיה התיכונה היא מן המחצית
הראשונה של המאה הרביעית לספירה .בעדות זו ,בתלמוד ,נאמר :׳רב שמואל בר
ביסנא איקלע למרגואן .אייתו ליה חמרא ולא אשתי .אייתו ליה שיכרא ולא אשתי.
בשל מא חמרא משום שימצא .שיכרא משום מאי .משום שימצא דשימצא׳)בבלי
עבודה זרה ל ע״ב( .מרגואן אינה אלא אזור העיר מ ת ו  ,הידועה בתולדות אסיה
המרכזית ואינה מרוחקת הרבה מאזור פארתיה ההיסטורית .העיר מרוו עמדה על דרך
המשי ,וכמה אמוראים בבליים עסקו בסחר המשי 3 .רב שמואל בר ביסנא היה חבר
ישיבת פומבדיתא במחצית הראשונה של המאה הרביעית .שכן ,במקומות המעטים
בתלמוד שבהם הוא מוזכר )פרט למצוטט לעיל( הוא בן־שיחם של אביי ורבא )נדה
מב ע״א( ,או אביי ורב יוסף )שם( ,או רב יוסף בלבד)קידושין כו ע״ב( או רבא בלבד
)כתובות ק ע״א( — כולם חברי ישיבת פומבדיתא במחצית הראשונה של המאה
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על עיסוקם של אמוראי בבל בסחר המשי — ראה :ניוסנר ,עמי  .912על דרך המשי
הראל ,עמי  ;112-110בולנוא :ווטסון ,עמי .552-544

 -ראה:

היהודים באסיה התיכונה עד המאה ה־12

ן

7

הרביעית .אפשר אפוא להניח כי נסיעת רב שמואל למרגואךמרוו היתה בענייני
עסקים וקשורה בסחר המשי .נוסף לכך ,מכרוניקה נתן הבבלי ידוע לנו ,כי ישיבת
פומבדיתא היוותה סמכות הלכתית עליונה ליהודי ח׳וראסאן כבר ׳בימי קדם׳ 4 .בדרך־
כלל מקובל ,כי החל מסוף המאה השישית החלו להכיר בסמכותץ של ישיבות בבל גם
מעבר לתחום ארם־נהריים .ברם נראה כי ניתץ לפרש את מסעו של רב שמואל בר
ביסנא למרוו כעדות לכך ,שקשרי ישיבת פומבדיתא עם יהודי החלק המזרחי של
העולם האיראני היו קיימים לא מאוחר מאשר המחצית הראשונה של המאה
הרביעית ,הוא פרק־הזמץ שבו חי רב שמואל בר ביסנא .חיזוק להנחה זו ניתן למצוא
גם בכך ,שבעצם נסיעתו למקום כה מרוחק הפר רב שמואל בר ביסנא לא רק את
האיסור :׳כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר
הארצות׳ )בבלי כתובות קיא ע״א( ,אלא גם את האיסור המחמיר על היושבים
בפומבדיתא לצאת ׳אפילו מפומבדיתא לביכובי׳) .שם .ביכובי הוא ישוב קטן סמוך
לפומבדיתא (.הצידוק לאמורא להפר איסור זה היה יכול להיות יציאה בענייני תורה,
כשליח של ישיבתו לאזור ,או אזורים ,שסרו לסמכותה ההלכתית .כדי להגיע למרוו
תוך כדי שמירה על מצוות הדת כראוי לאמורא ,היה על רב שמואל בר ביסנא לעצור
לשם מנוחת השבת ,לפני הגיעו למרוו ,במקום כלשהו שהיתה בו אוכלוסיה יהודית
עם מניין לשם תפילה בציבור וכדי להצטייד באוכל כשר .מקום כזה צריך היה
להימצא על דרך המשי ,ככל הנראה באזור הפארתי הקרוב ביותר למרוו מצד מערב,
שממנו הגיע רב שמואל בר ביסנא למרוו .הפיסקה שצוטטה לעיל מלמדת ,כי בהגיעו
למרוו סירב האמורא לשתות חמרא )יין ענבים( או שיכרא )משקה העשוי מגרעיני
תבואה או פירות ,שיש בו שיעור מסוים של כוהל( .סירובו נבע משום ׳שימצא׳,
כלומר ,ספק ,שהוא הטיל בכשרות המשקאות הללו .ספק זה שלו מרמז כנראה על כך,
שיהודים ישבו במרוו כבר כמה דורות קודם ביקורו זה של האמורא — פרק זמן
מספיק כדי שאמורא בבלי יטיל ספק בהקפדתם על הלכות כשרות של משקאות ,וזאת
בגלל ריחוקם מבבל ׳ן המרכז העיקרי של למדנות דתית ,ולכן בגלל בורותם בדיני
j
הלכה נאותים.
הוכחה נוספת להימצאות יהודים בתקופה זו באזור מרוו מספקת לנו
הארכיאולוגיה .בחפירות שנערכו בשנות  1956-1954ליד העיר באיראם־עלי)בקרבת
החורבות של מרוו העתיקה( נמצאו גלוקסמאות מן המאות ה־ 5עד ה־ .7גלוקסמאות
אלה כללו עצמות אנשים המוגדרים מבחינה אנתרופולוגית־פיסית כשייכים לטיפוס
הים תיכוני ,ועל הגלוקסמאות נמצאו כתובות בכתב עברי מרובע ,המלמדות על
5
שמות הנפטרים.
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ראה :פרידלנדר ,עמי  .753המונח ח׳וראסאן שימש בתקופתו של נתן הבבלי כשם כולל לחלק
המזרחי של אזור איראן רבתי ,כלומר לכל חבלי הארץ האיראניים מזרחה מהמדבר האיראני
הגדול.
ראה :קלבן.
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כ ת ו ב ו ת עבריות ע ל ג ל ו ס ק מ א ו ת שנתגלו ליד באירם־עלי,מן ה מ א ו ת ה־ 5עד n־ 7׳
ועליהן כתוב :יעקב )למעלה( ,יוסף בר יעקב)למטה( ,אשר ]?[ ב ר ) מ ש מ א ל ל מ ט ה ,
במהופך(

 .2ח׳ורזם )כאת׳(
על נוכחותם של יהודים בעיר כאת׳ בירת ח׳ורזם הקדם־אםלאמית ניתן ללמוד
מקביעה אחת בחיבור בשפה הפרסית האמצעית)פהלווי( ,המכונה ׳עזהןםתאניהא אי
איראן׳ )בירות פרובינציות של איראן( .בחיבור זה נאמר ,כי ח׳ורזם — ושם זה
בחיבור הנדון מכווץ אל בירת אזור ח׳ורזם ,כלומר אל העיר כאת׳ — נוסדה על־ידי
נךסי ,שהיה ׳ממוצא יהודי׳ 6 .נרסי היה בן המלך האיראני יץךכךת הראשון),(420-339
מהשושלת הקדם־אסלאמית האחרונה היא שושלת הסאסאנים ) ,(651-226מאשתו
היהודייה שושנדח׳ת .החיבור הנדון נכתב במאה התשיעית ,כלומר בתקופה
האסלאמית ,אבל הוא מבוסם על מקורות איראניים קדם־אםלאמיים ,לא מאוחר מן
המאה השישית .במבט ראשון ,נרסי בן יזדכרת הראשון מתואר כאן כאיש ׳ממוצא
יהודי׳ ,כדי להבחין בינו ובין נרסי אחר ,המכונה בחיבור זה ׳נרסי הארשכי׳ 7 .אולם
נראה כי לא רק להבחנה זו מתכוון החיבור .שכן ,בפיסקה אחרת נאמר ,כי את העיר
מרוו אי רו־ד יסד והראם )הוא המלך הסאסאני הנודע ורהאם ה־ 5גור ,מלך (438-420
שהיה אחיו של נרסי מייסד ח׳ורזם ,הן מצד האב והן מצד האם .אולם והראם אינו
מוגדר כאיש ׳ממוצא יהודי׳ אלא אך ורק כבנו של יזדכרת .לעומת זאת כאשר מזכיר
החיבור את שתי הערים במערב איראן שהיתה בהן ככל הידוע אוכלוסיה יהודית
גדולה יחסית ,הלא הן שוש)הידועה במקורות היהודים כשושן הבירה( ושושתר ,הוא
טורח לצייץ שוב כי מייסדתן שושנדח׳ת ׳ממוצא יהודי׳ היא 8 .ציון יהדותה של
שושנדח׳ת בא כאץ ודאי כדי להסביר את ריבוי היהודים בערים אלו ,אשר ייסודן
מיוחס לה .מכאץ יכולים אנו להסיק ,שגם איזכור מוצאו היהודי של נרסי כמייסד
ח׳ורזם ,היא כאת׳ ,אינו אלא שריד של אגדה אתיולוגית ,שנועדה להסביר את
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׳ ]נ[רסי אי יהודכאן׳ — ראה :שהרסתאניהא ,עמי  ,11פיסקה .10
זהותה ההיסטורית של ד מ ו ת זו אינה נהירה — ראה :שהרסתאניהא ,עמי .74
על והראם — ר א ה  :ש ה ר ס ת א נ י ה א  ,ע מ ׳  , 11פ י ס ק ה  . 1 1ע ל ש ו ש נ ד כ ת — שם ,עמי  , 19פ י ס ק ה .47
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הנוכחות היהודית הבולטת בכאת׳ ,בעת התהוות המקור שממנו נלקח הנתון הזה
לחיבור הנדון ,אגדה זו אפשר שהיה לה יסוד היסטורי כלשהו .יש להניח שהמקורות
האיראניים ראו את נרסי כמייסדה של ח׳ורזם )כאת׳( ,כיוון שאחיו המלך והראם ה־5
גור מינהו למושל ח׳ורזם אחרי כיבוש חבל ארץ זה 9.אם היה נרסי באמת יהודי
למחצה )אין לנו נתונים סותרים על כך ,אף שזה פרט המוזכר רק בחיבור הנדון( ,סביר
לשער שהושיב בכאת׳ יהודים ,כדי שבקרב אוכלוסי האזור ,שסופח קצת קודם לכן
לאימפריה האיראנית ,תהיה קבוצה המסורה לו אישית בשל שותפות של מוצא אתני.
מכל מקום ניתן לראות בתור הוכחה נוספת לנוכחות יהודים בכאת׳ קודם הפלישה
הערבית לח׳ורזם)שנת  93להיג׳רה (712/באיזכורו של אל־טברי את אחבאר בין אישי
העיר שבהם נועץ הח׳ורזם־שאה )מלך ח׳ורזם( בעת המצור הערבי .יש להניח במידה
רבה של ודאות ,כי אל־טברי משתמש במונח זה בהקשר הנדון בהתאם למשמעות
10
השכיחה שלו בתקופתו ,לאמור מלומדים יהודים )׳חברים׳(.

 .3ישובים אחרים
בבקעת תנג־י אזאו שבאזור ע׳ור ,באפגאניסתאן הצפונית בימינו ,נמצאו כתובות
בפרסית בכתב עברי ,המזכירים שמות של שלושה יהודים .יהודים אלה עברו בבקעה,
לפי התאריך שבשתיים מהכתובות ,בשנת  1064לשטרות) 753-752לספה״נ( ,כלומר
בתחילת התקופה האסלאמית באזור .היהודים המוזכרים בכתובות אלו הגיעו לבקעה
ממקום ,המכונה בשתיים מהן בשם קובץ .זיהוי מקום זה אינו ברור ,אבל ככל הנראה,
הוא בסמוך לבקעה ,אשר דרכה כנראה היו עוברים יהודי קובץ כדי להתיישב באזור־
המשנה מנדש של ע׳ור".
ניתן לשער ,שיהודים ישבו באזור כאבול )אפגאניסתאן המרכזית בימינו( לפחות
בסוף התקופה הקדם־אסלאמית .שכן ,אבו חניפה אל־נעמאן ,מייסד המד׳הב
)אסכולה הלכתית( החנפי של האסלאם ,היה נכדו של זוטא ,מי שהיה עבד שמוצאו
מכאבול ,ובמרוצת הזמן נעשה מולא )עבד ששולח לחופשי אבל נשאר בתלות
כלשהי לבעליו הקודמים( 12.השם זוטא אין לו ככל הנראה אטימולוגיה אחרת פרט
לזו הארמית )שמשמעה ׳קטן׳( ,ומכך אפשר להסיק שזוטא דנן היה יהודי או נוצרי.
כיוון שבעת הולדתו של אבו חניפה ) 699בקירוב( סבו לא היה יכול להיות מתחת
9
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ראה :שהרסתאניהא ,עמי .45-44
ראה :טברי ,כרך  ,2עמי  .1237השווה נסיונו של ו׳ בארטולד לטעון שאין משמעות המונח הזה
בקטע זה של אל־טברי כמשמעותו השכיחה דאז — ראה :בארטולד ,כרך  ,1עמי  :239כרך ,3
עמי  .545בשני המקרים אין בארטולד מנמק די הצורך את טיעונו.
ראה :הנינג ,עמי  .342-335הנינג )עמי  (340נוטה להניח ,כי השם קובאן מציין כאן את אזור
כאבול.
שם סבו של אבו־חניפה ניתן בתור זוטא ,ומוצאו של זוטא מכאבול מצוין בכל הביוגראפיות
המסורתיות של אבו־חניפה ,וככל הנראה אין אף מסורת אחרת בנידון — ראה :הערך ׳אבו
חניפה׳ ,אנא״ם ,כרך  ,1עמי  123וביבליוגראפיה — שם ,עמי .124
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לגיל  ,40-35נמנה זוטא עם אוכלוסיית האזור שלפני הפלישה הערבית )המסעות
הראשונים של הערבים לאזור זה אירעו בשנות .(670-660
בשנת  1901נמצא בדנדאץ־אויליק שבסינקיאנג )תורכיסתאן המזרחית,
הפרובינציה המערבית ביותר של סין בימינו( קטע של מסמך בשפה הפרסית בכתב
עברי ,ודאי מן המאה השמינית 13 .מכתב זה הוא עדות לכך ,כי בהתחלת התקופה
האסלאמית ,יהודים דוברי פרסית עסקו בסחר חליפין בתורכיסתאן המזרחית עם
תורכים ,ככל הנראה בסחר בדים )או מלבושים( תמורת כבשים .קרוב לודאי ,סחר
מסוג זה לא היה יכול להיות חידוש שנתחדש בתקופה כה סוערת ,ולכן היה צריך
להיות המשך של מסורת שקדמה לתקופה זו .המסמך הנדון נמצא באזור של דרך
המשי .אמנם לא ידוע מאין בא מחבר המסמך לדנדאךאויליק ומאין היו מגיעים אליו
סוחרים שקדמו לו ,מכל מקום היה עליהם בלכתם בנתיב זה לעצור לצרכי מנוחת
השבת כהלכתה בישובים שבהם היתה אוכלוסיה יהודית .שמות של ישובים כאלה
לאורך דרך המשי אינם ידועים לנו עתה.
היהודים שהתיישבו באסיה התיכונה בתקופה הקדם־אסלאמית באו ללא ספק מן
האזורים העיקריים של האימפריה האיראנית .פרט למקרה משוער אחד )המקרה של
כאת׳ ,ראה לעיל( ,ההגירות האלו היו ,ככל הנראה ,בריחות אל שולי האימפריה ,או
לאזורים שמעבר לגבולותיה ,מחמת רדיפות נגד יהודים ,שהיו שכיחות למדיי
בתקופה הסאסאנית 14 .נראה ,כי ברוב המקרים היתה התיישבות היהודים באסיה
התיכונה לאורך דרך המשי במסלוליה העיקריים .עיסוקם בסחר המשי אולי היווה גם
הוא גורם מסוים להפיכתם לתושבי קבע של אסיה התיכונה ,לאורך הנתיבות של סחר
זה.

ג .ראשית העידן האסלאמי והתאסלמויות של יהודים באזור
כיבושי הערבים באסיה התיכונה ארכו כמאה שנים בקירוב ,מאמצע המאה השביעית
עד שנות ה־ 40של המאה השמינית .כיבושים אלו היו מלווים בכפיית האסלאם או
בהתאסלמות של המוני אוכלוסים באזור ,שהפכו את אסיה התיכונה כבר לקראת
אמצע המאה השמינית לחלק של העולם האסלאמי ,לא רק מן הבחינה הגיאו-
פוליטית אלא גם מבחינת ההשתייכות הדתית של רוב האוכלוסיה .אין בידינו נתונים
רבים המעידים על התאסלמויות של יהודים באזור זה ,אך קיימות עדויות מספר
המלמדות כי תופעת ההתאסלמות לא נעדרה באותו זמן גם בקרב יהודי אסיה
התיכונה .כבר הוזכר למעלה מקרהו של זוטא העבד הכאבולי ,סבו של אבו חניפה.
הוא אמנם כונה במקורות בשמו הלא־מוסלמי ,אולם אין ספק שהתאסלם ,שאם לא כץ

13
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ראה :מרגוליות :אוטאם.
ראה :וידנגרן ,עמי  :146 ,143-142 ,133 ,131-130 ,128ניוסנר ,עמי .916-914
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לא היה יכול לקבל מעמד של מולא ,שהיה מעמד מיוחד לעבדים משוחררים ממוצא
לא־ערבי שנמנו עם המוסלמים.
אחד ,יהודי ח׳וראסאני ,המכונה אבו חפצה ,היה מולא של החליפה מרוואץ
הראשון)כיהן בשנות  .(685-684ללא ספק גם הוא השתמד לאסלאם .ניתץ להסיק על
כך הן ממעמדו כמולא והן מהתמנותו לגובה מיסים באזור ימאמה ,אזור שהיה על
טהרת האוכלוסיה המוסלמית הערבית .בנו של יהודי מתאסלם זה היה המשורר
15
הערבי הנודע מרוואן בן אבי חפצה.
הביוגראפיה הקאנונית של קדוש צופי )מיסטיקן מוסלמי( מוקדם של אסיה
התיכונה ,אבו עלי פצ׳יל בן עיאץ תמימי )מת  ,(803כוללת אף היא אפיזודה של
התאסלמות יהודי תושב העיר באוורד היא העיר הידועה אביוורד שבאסיה
16
המרכזית.
לדעת אנציקלופדיסט ערבי דגול ,יאקוט בן עבדאללה אל־רומי אל־חמווי)1179
בקירוב ,(1229-בזמן כלשהו ,כנראה באמצע המאה התשיעית ,אחד חסין עזב את
מקום מושבו יהוד׳אנכ )מילולית ׳מקום יהודי קטן׳( ,שהיה הפרבר היהודי של העיר
בלח׳)ראה על כך להלן( ,ועבר להתגורר בבלח׳ עצמה 17 .את שינוי מקום מגוריו יש
לפרש ככל הנראה כצעד מקובל של מי שמשנה את דתו ולכן נוטש את מקום מגוריו
הישן ,המאוכלס על־ידי בני דתו לשעבר ,ועובר למקום־מגורים חדש המאוכלס על
ידי בני דתו החדשה .חסין זה היה אבי אחד מגדולי המשוררים הפרסיים הראשונים
שהיד בלח׳י )מת בשנת .(936
ראש כת הכראמיה בח׳וראסאן במחצית השנייה של המאה העשירית ,אבו יעקוב
אסחאק בן מחמשאד׳ )מת בשנת  ,(993נאמר עליו שאיסלם יותר מחמשת אלפים
נוצרים ,יהודים וזורואסטרים 18.הפעילות המיסיונרית הזאת כנראה לא הצטמצמה
לעיר נישאפור)בפרובינציית ח׳וראסאן ,באיראן שבימינו( ,שהיתה המרכז של כת זו,
אלא נפוצה בכל ריכוזי הכת כלומר בכל אזורי ח׳וראסאן ואסיה התיכונה.
אין ספק כי חלק מיהודי אסיה התיכונה אכן התאסלמו כבר בראשית התקופה
האסלאמית ,אולם העיובדה שהיהודים הינם המיעוט הדתי היחיד באסיה התיכונה
ששדד מן התקי־ה ה ק ^ א ס ל א מ י ת והוא מוסיף להתקיים עד היום מלמדת ,ני שיעוי
המתאסלמים בקרבם היה נמוך מזה שבקרב קבוצות דתיות קדם־אסלאמיות אחרות
באזור ,אשר במוקדם או במאוחר חדלו להתקיים כליל בגלל התאסלמות הנמנים
עימן.
 15ראה :בארטולד ,כרך  ,6עמי  .553על המשורר מרוואן — ראה :ברוקלמן ,כרך  , 1עמי  ,74הערה
 ;4פישל ,עמי  ;34הע׳ .22
 16ראה :עטאר ,כרך  , 1עמי  .80על פציל ,חייו ומפעלו ראה גם :הערך ׳פציל׳ ,אנא״ס ,כרך  ,2עמי
.936
 17ראה :יאקות ,כרך  ,3עמי .184
 18ראה :בארטולד ,כרך  ,2חלק  ,1עמי  .233על אבו יעקוב אסחאק בן מהמשאד׳י — ראה גם:
הערך ׳כראמיה/אנא״ס ,כרך  ,4עמי .669

ד .אזור של ׳הרבה יהודים׳
אין לנו נתונים על מספר היהודים באזור הנדון בימי־הביניים המוקדמים ,פרט
לנתונים מעטים מן המאה ה־ ,12שאין לבטוח בהם ,כפי שנראה להלן .אך אפשר
להפיק מידע מסוים בנדון ממקורות שונים .נתן הבבלי מציין ,כי בשנות  916-909פרץ
ריב חריף בין ריש־גלותא עוקבא )כיהן בין השנים  915/16-900בקירוב( וריש־
מתיבתא דפומבידיתא בגלל ההכנסות מח׳וראסאן 19 .לולא היתה אוכלוסיית יהודי
ח׳וראסאן — ובאותה תקופה מונח זה כלל את החלק המזרחי של איראן רבתי —
גדולה דיה בראשית המאה העשירית ,ריב על ההכנסות ממנה לא היה פורץ .אשר
לשנות  ,980גיאוגראף מוסלמי נודע ,שמס אל־דין מחמד אל־מקדסי )1000-946
בקירוב( ,מציין במפורש שבשנים אלה היו באזור ׳הרבה יהודים ומעט נוצרים׳.
המשורר אבו־ל־קאסם חסן ענצרי)מת  ,(1040׳מלך־המשוררים׳ בחצרו של סולטאן
מחמוד ע׳זנווי )מלך  ,(1030-998מזכיר את היהודים כאחד מארבעת הקיבוצים
הדתיים שמשבחים את הסולטאן 20 .דברים אלה של ענצרי עשויים ללמד ,כי בהתחלת
19
20

ראה :פרידלנדר ,עמי .756
דברי אל־מקדסי — ראה :מקדסי ,עמי  .323על זמן חיבור ספרו המצוטט ראה :קראצ׳קובסקי,
כרך  ,4עמי  .218-210דברי ענצרי — ראה :ענצרי ,עמי  ,318בית  .3034ראה גם שם הערה .4
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המאה ה־  11היו היהודים רכיב לא מבוטל באוכלוסיית הממלכה הע׳זנווית ,שכללה
חלק ניכר של האזור הנדוץ .במחצית הראשונה של המאה ה־ 12מצטט משה אבץ
עזרא ) 1055בקירוב-אחרי  (1135איש שאינו נוקב בשמו ,שאמר לו :׳ישנם ] [ . . .
בע׳זנה ארבעים אלף יהודים ובערך אותו המספר במקומות מיושבים ]חואצ׳ר[
אחרים של ח׳וראסאץ׳ 21.במחצית השנייה של המאה ה־ 12בנימיץ מטודלה קובע,
שמספר היהודים ב׳גזנה׳ הוא ׳כמו פ׳ אלף׳ ] [80,000וב׳סמרכנת׳ ׳כמו חמשים אלף׳
נפש 22.עם כל הגוזמה שבמספרים אלה ,הם מעידים על כך שהעולם היהודי במאה
ד.־ 12סבר ,כי האוכלוסיה היהודית של האזור הנדוץ מרובה מאוד .עדות נוספת לכך
אפשר למצוא ביצירות של השירה הפרסית שחוברו במאות ה־10־ה־ 12במזרח
העולם האיראני .איזכור הצבע הצהוב כצבעו של היהודי משמעו ,שדמותו של
היהודי ,הלובש בגדים צהובים כמצוות תנאי עמר המגדירים את כללי ההתנהגות של
23
׳אהל אל־ד׳מה׳ )בני החסות( ,היתה שכיחה למדיי בנוף האנושי של האזור.
הדמויות השליליות של יהודים בפואמה האפית ׳שאהנאמה׳)ספר המלכים( מאת
אבו־ל־ד!אסם פרדוסי) ,(1020/25-941אף שהץ משויכות לתקופה הקדם־אסלאמית,
מלמדות בעליל שכבר במאה ה־ 10לפחות התהווה בעיני האוכלוסייה האיראנית
סטריאוטיפ של היהודי .סטריאוטיפ זה לא היה יכול להתהוות בלי שנוכחות יהודים
באזור תבלוט לעיץ .כאץ המקום לצייץ ,כי איזכורי היהודים באזור הנדוץ בשירה דאז
מספרם מרובה יותר מאשר מספר איזכוריהם בחיבורים ההיסטוריוגראפיים של
התקופה.

ה .מקומות מושבם של היהודים באסיה התיכונה
במאות ה־8־ה־12
רוב המקומות הידועים לנו שבהם ישבו היהודים באסיה התיכונה מצויים מדרום
לנהר אמו ,הוא ג׳יחוץ שבמקורות הערביים ובחלק מהמקורות הפרסיים ,גיחוץ
במקורות העבריים והיהודים־ערביים של התקופה והנהר אוקסוס שבמקורות
י!
האירופיים.

21
22

23

שלושת הקיבוצים האחרים הם :המוסלמים ,הזורואסטרים והנוצרים )בכתבי־יד אחרים:
העכו״ם(.
ראה :אבן עזרא — קוקובצוב ,עמי .219
ראה :בנימין מטודלה ,עמי נד .הקריאה הואריאנטית ׳גיבא׳)כיבא ?( נראית פחות אפשרית לפי
ההקשר ובהסתמך על כך שגם אבן עזרא מזכיר את ׳ע׳זנה׳ כעיר המאוכלסת יהודים רבים .שמה
של סמרקנד ניתן בגוף הטקסט בתור סמרכות׳ ,ואילו לפי כתבי־יד אחרים בתור ׳סמרכנת׳ ,שהוא
הואריאנט הנכון יותר — ראה :שם ,הערה .11
במאה ה־ 10איזכור כזה נמצא בשירת דקיקי)נרצח  — (977ראה :לאזאר ,כרך ,2עמי,165-164
בתים  .206 ,204במאה ה־ 12איזכור כזה אנחנו מוצאים בשירתו של מעזי — ראה :פושקור ,עמי
 .224הצבע הצהוב ככל הנראה היה צבע־חובה בלבושו של היהודי בעולם האיראני כולו ,לפחות
מהמחצית הראשונה של המאה ה־ .11איזכור כזה למרכזו של העולם האיראני במאה ה־— 11
ראה :גרגאני ,עמי  ,46בית  : 15על אזרבאיג׳אן הקאווקאזית — ראה :ח׳אקאני ,עמי  ,497בית
.10
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ו .ע׳זנה
בין המקומות האלו הישוב הרחוק ביותר מאמו הוא ע׳זנה .כבר ראינו במקורות
יהודיים מן המאה ה־ 12איזכורים מוגזמים של מספר היהודים בע׳זנה .שני מקורות
פרסיים מן המאה ה־  11מוסיפים עדות נסיבתית לנוכחות של יהודים בעיר הזאת
בתקופה ההיא .המשורר אבו־ל־נג׳ם אחמד מנוצ׳הךי)מת  (1041משווה את זמרת
24
הציפורים להיגוי בסורסית)ואריאנט פחות מתקבל על הדעת — יוונית( ובעברית.
כדי להשתמש במטאפורה כזאת ,היה על המשורר לשמוע את הגיית הלשונות הללו,
כנראה בהאזינו לתפילות בבתי־כנסת ובכנסיות של ע׳זנה .העדות השנייה היא מאת
ההיסטוריון אבו סעיד עבד אל־חי גרדיזי מראשית המאה ה־ ,11שמזכיר במפורש את
׳היהודים של הזמן הזה׳ בהקשר של דיונו במועדים ובחגים יהודיים 25 .לפי הנתונים
המועטים הידועים לנו על גרדיזי ,הוא חיבר את ׳זין אל־אח׳באר׳)׳תפארת הידיעות׳(
שלו כנראה בע׳זנה ,ולכן בעיר זו הוא היה יכול לראות את היהודים ולשאוב מהם,
ולא רק ממקורות כתובים ,את הנתונים על מועדי היהודים וחגיהם ,אשר תיאורם
המדויק למדיי מהווה תוכן של שני פרקים בחיבורו.

 .2ע׳ור
כבר צוין לעיל ,כי יהודים עברו דרך בקעת תנג־י אזאו באזור ע׳ור ,כבר בתחילת
האיסלום של אסיה התיכונה .אגדה ע׳ורית ,שנשתמרה בחיבורו של מנהאג׳ אל־דין
ג׳וזג׳אני)-1193אחרי  ,(1265שהיה בעצמו יליד ע׳ור ,מספרת כי הנוכחות היהודית
הניכרת באזור זה תחילתה בימי הח׳ליפה הארון אל־רשיד)כיהן  .(809-786לפי אגדה
זו ,עלה בידי האמיר בנג׳י בן נהאראן ממשפחת שנסב להשיג מהאיון אל־רשיד
הסמכה לשלטון על אזור ע׳ור כולו ,כיוון שסוחר יהודי תושב ע׳ור לימד אותו את
כללי ה׳אדב /כלומר את כללי ההתנהגות של בךתרבות ,לרבות אלו הנהוגים בחצר
ח׳ליפה .סוחר יהודי זה התנה את הוראת ה׳אדב׳ לאמיר בכך ,שהלז יתיר ליהודים
להשתקע בע׳ור ויעניק להם את חסותו.
המוטיב העיקרי של אגדה זאת ,מוטיב ההסמכה מטעם הח׳ליפה ,אין לו במה
להאחז במציאות ההיסטורית .הוא מובא אך ורק כדי לתת לגיטימאציה מוסלמית,
המוענקת כביכול על־ידי הסמכות המוסלמית העליונה ,לשלטון שושלת השנסבים
באזור ע׳ור .המחקר ההיסטורי מוכיח שבני משפחת שנסב קיבלו את דת האסלאם
24
25

ראה :מנוצ׳הרי ,עמי  ,90קצידה  ,42בית  :2ראה גם שם הערה .4
ראה :גרדיזי ,עמי  .222ע׳זנה היתה עשויה לשמש כמקום יציאה או כמקום מעבר הקרוב ביותר
מהידועים לנו עתה אל אזור הרי הימלאיה המערביים .באזור זה נתגלו באחרונה כתובות עבריות,
שתוארכו על־ידי חוקריהן לאמצע המאה ה־ ,9אולם תיארוכן עדיין פתוח לשיקול — ראה:
יטמר וקואסמאן .תודתי נתונה לפרופ׳ יונה גרינפלד על שהסב בטובו את תשומת ליבי לפרסום
זה.
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ככל הנראה לא לפני ראשית המאה ה־ ,11כמו אוכלוסיית האזור כולה .לכן לא סביר
שבני משפחה זו היו בקשרים עם חצר הח׳ליפה הארון אל־רשיד בבגדאד בסוף
המאה השמינית ,כיווץ שבעת ההיא הם היו שליטי עכו״ם זוטרים באזור הררי נידח
ומרוחק מבירת הח׳ליפות 26 .ואילו את ההבט היהודי של האגדה יש לראות כעין
ניסיוץ להסביר את הנוכחות הבולטת לעיץ של היהודים בע׳ור תחת חסות השושלת
השנסבית ,בעת התהוות האגדה .תפקיד ׳הגיבור המתרבת׳)(héros civilisateur
שניתץ באגדה לסוחר יהודי כנראה משקף את תפקודם של היהודים תושבי האזור
בראשית התקופה האסלאמית באסיה התיכונה כמפיצי התרבות של ׳העולם הגדול׳,
אשר איתו הם היו בקשרי סחר ,למקומות נידחים כמו ע׳ור ההררית והפאגאניתעדייץ
בראשית התקופה ההיא .את המסגרת הכרונולוגית של האגדה ניתץ לפרש כזיכרוץ
מטושטש כלשהו על הזמנים שבהם החלו היהודים להתיישב במספרים ניכרים באזור
המשנה מנז־ש שבע׳ור ,שבו שלטה משפחת שנסב ערב האיסלום ובראשית האיסלום
של ע׳ור .סמיכות הזמנים של המסגרת הכרונולוגית באגדה זו ושל הכתובות
היהודיות בבקעת תנג־י אזאו)ראה לעיל( יכולה לשמש בסיס לראיית קשר נסיבתי
בינץ וביץ מנדש .ניתץ להניח ,שבקעת תנג־י אזאו שימשה ליהודים מקום מעבר
בדרכם לאזור מנדש ,אשר שליטו העניק להם חסות .במקרה כזה ,את ראשית
הנוכחות המשמעותית של היהודים במנדש יש לתארך בשנות  750בקירוב.
נט׳אמי ערוצ׳י מזכיר יהודי בשם אסחאק ,שהיה מופקד על מכרה עופרת באזור־
המשנה וךסאד )ורשאד־נה[( שבאזור ע׳ור בראשית המחצית השנייה של שנות
ה־ 27.1 140גילויים ארכיאולוגיים בראשית שנות  1960מראים ,שיהודי מעיץ זה היה אך
אחד מיני יהודים רבים שישבו בורסאד במשך לפחות  150שנה לפני המאורע
המתואר בחיבורו של נט׳אמי ערוצ׳י וכמאה שנים אחרי זה ,כלומר במשך כ־250
שנה .בראשית שנות ה־ 60נמצאו שרידי בית־עלמיץ יהודי בקרבת כפר ג׳אם ,שליד
אתר העיר פירוזכוה ,שנוסדה על־ידי קטב אל־דיץ מחמד שנסבני בשנות ה־.1140
התאריך המוקדם ביותר שנקרא על המצבות הללו הוא שנת  1424לשטרות
) (1013-1012והתאריך'/המאוחר ביותר עליהץ ,הידוע לנו לעת עתה ,הוא שנת 1557
לשטרות ) 28.(1246איין׳ באפשרותנו לקבוע ברורות ,האם התיישבות היהודים
בורסאד/פירוזכוה היתה תוצאה של הגירה ממושכת שלהם ביץ מקום למקום בתוך
אזור ע׳ור ,במקרה דנץ מאזור־המשנה מנדש לאזור־המשנה ורסאד ,או שמא עם
התיישבותם בורסאד הם המשיכו לשבת גם במנדש .מץ התאריך המאוחר המוזכר
לעיל )שנת  (1246ניתץ להסיק ,כי הנוכחות היהודית בוראסד חדלה זמץ מועט אחרי
הריסת העיר פרירוזכוה על־ידי המונגולים ).(1222
26
27
28

על האגדה — ראה :ג׳וזג׳אני ,עמי  .385-383על ראשית שושלת השנסבים — ראה :בוסוורת׳,
ע׳ור.
ראה :נט׳אמי ערוצי ,עמי .86
על התאריך הראשון — ראה :ראפ ,עמי  .57על התאריך השני — ראה :שקד ,אפיגראפיקה ,עמי
 .73על מצבות אלה — ראה גם :שקד ,פרקים ,עמי .25-24
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 .3בלח׳
היהודים היו תושבי העיר בלח׳ ודאי לא מאוחר מהמאה ה־ .9יאקות ,ששהה בבלח׳
בשנת  ,1227מזכיר את ג׳הוד׳אנב)ראה לעיל( ,אבל איזכורו מתייחס לאמצע המאה
ה־ .9מטרתו בעיקרה היתה לא גיאוגראפית אלא פילולוגית ,עריכת רשימה של כל
הטופונימים )שמות מקומות( הידועים לו לאורך כל התקופה האסלאמית .יאקות
מגדיר את ג׳הוד׳אנכ בתור ׳]אחת[ ממושבות בלח״ 2 9 .יש להניח ,כי ג׳הוד׳אנכ היה,
מכל מקום במאה ה־ ,9מעין פרבר שראוהו הן בתור מושבה בפני עצמה בתוך
׳החומה הגדולה׳ — אשר לפי הגיאוגראף הערבי הנודע של המאה ה־ ,9אבו־ל־
עבאס אחמד אל־יעקובי)מת  897או  ,(905׳הקיפה את סביבות בלח׳  — 30והן בתור
רובע של החלק החיצוני של העיר ,כלומר החלק שבין החומה הפנימית שהקיפה את
המרכז העתיק של העיר ובין החומה החיצונית היא ׳החומה הגדולה׳ שהקיפה את
המושבות שנוסדו בזמנים שונים סביב גרעין העיר ובמרוצת הזמן היו לאזורי המסחר
ואזורי הישיבה של המועסקים במסחר ובמלאכה 31 .הרובע היהודי המיוחד הזה של
בלח׳ ,שהיה גם מעין מושב בפני עצמו ,נמצא ככל הנראה בקרבת השער בחומה
החיצונית של העיר ,שנקרא במאה ה־ 10׳באב אל־יהוד׳)שער היהודים( 32 .הנוכחות
הממושכת של היהודים בבלח׳ ,ככל הנראה באותו הרובע אך ללא איזכור שמו ,גם
במאה ה־ ,11מוכחת על־ידי שני מקורות .המקור הראשון מתעד קיום של קהילה
יהודית ,שהיתה ככל הנראה לא מבוטלת במספר תושביה ,בראשית המאה ה־.11
המקור הוא ההיסטוריון הנודע מראשית המאה ה־ ,11אבו־ל־פצ׳ל ביהקי .הוא מספר,
כי בזמן כלשהו אחרי שנת  ,1006היא שנת כיבוש העיר על־ידי סולטאן מחמד ע׳זנווי,
הורד המס המיוחד לשם טיפול בגן העיר מעל האוכלוסיה המוסלמית של בלח׳
והוטל על אוכלוסייתה היהודית 33 .המקור השני הוא קצירה מאת משורר פרסי נודע,
נאצר־י ח׳סרו קבאדיאני )-1004אחרי  ,(1072אשר חוברה תוך הרבע השלישי של
3,
המאה ה־  11וכלולים בה דברי ליגלוג וזעף על אודות יהודי בלח׳ באותו זמן .׳

 .4ג׳הוד׳אן
השם ג׳הוד׳אנכ משמעו ,כאמור ,׳מקום יהודי קטן׳ .יש לשער ,ששם כזה ניתן לרובע
29
30
31

32
33
34

על גהוד׳אנב — ראה :יאקות ,כרך  ,3עמי  .184על טיב פועלו המדעי — ראה :קראצ׳קובסקי,
כרך  ,4עמי .337-336
ראה :יעקובי ,עמי .288
מבנה טופוגראפי מעין זה ידוע לנו גם בערים אחרות מאותה תקופה — ראה ,למשל ,על מבנה
דומה של סמרקנד דאז :תולדות התאג׳יכים ,כרך  ,2ספר  ,2עמי  :256עמי  ,457הערה ) 132ושם
גם ביבליוגראפיה בנדון(.
ראה :אצטח׳רי ,עמי .278
קטע זה מחיבורו של אבו׳ל־פצל ביהקי לא נשתמר .הוא מצוטט על־פי מקור מאוחר יותר,
שהסתמך על הגירסה הראשונית היותר שלמה — ראה :בארטולד ,כרך  ,1עמי .351-350
ראה :נאצר־י חיסרו ,עמי  ,128בתים .8-6
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היהודי של בלח׳ כדי להבחין בינו ובין ישוב שהיה במרחק לא רב יחסית ממנו ונקדא
ג׳הוד׳אן ,שמשמעו ׳מקום יהודי׳ 35.המקורות שבידינו אינם מזכירים נוכחות יהודית
בג׳הוד׳אן בתקופה הנדונה .למרות זאת ,עצם שמה של העיר מעיד שהיהודים היו או
מייסדיה או רכיב משמעותי של אוכלוסייתה ,לפחות בשלב מוקדם כלשהו של
התקופה הזאת .יש לראות באמצע המאה ה־ — 9הוא הזמן שבו כבר היה קיים השם
ג׳הוד׳אנב ,כדי להבחין כאמור בין רובע יהודי בבלח׳ ובין העיר הנדונה — את
המועד שלפני) (terminus ante quemהתהוות שם זה ,ולפיכך פרק הזמן שבו היתה
עדיין נוכחות יהודית משמעותית בג׳הוד׳אן .שמה של ג׳הוד׳אן הוסב ל׳מימנה׳ בזמן
כלשהו בין שנת  — 988שבה חוברה הגירסה השנייה של חיבורו של אל־מקדסי ,שבו
הוא מכנה את העיר ׳אל־יהודיה׳ בלבד — ובין שנת  ,1030שבה סיים אל־בירוני את
חיבור ׳אל־קאנון׳ ,ובו הוא מכנה את העיר ׳מימנה׳ 36 .איננו יודעים ,האם שינוי שם
העיר קשור להעלמות האוכלוסיה היהודית שבה או היו לכך סיבות אחרות ,כגון אי
רצון של הרוב המוסלמי של אוכלוסיה או של שליטיה לקשור את שמה בצורה
כלשהי ליהודים.

 .5מרוו
מפיסקה אחת אצל אל־טברי אנו למדים ,שבראשית התקופה האסלאמית היוו יהודים
רכיב ניכר באוכלוסיית העיר מרוו .לפי פיסקה זו ,יהודים ,זורואסטרים ונוצרים היוו
אז קהילות אוטונומיות באוכלוסית מרוו 37.מאיזכור זה של נוכחות היהודים בעיר
בעצם תחילת התקופה האסלאמית ניתץ גם להסיק על רציפות הנוכחות היהודית
במרוו ,לפחות מץ המאה ה־ 4לספירה ,שבה מוזכרת עיר זו לראשונה בהקשר יהודי
)ראה לעיל( ,עד ראשית תקופת האסלאם באזור זה .איץ בידינו עדויות על נוכחות של
יהודים במרוו בשלבים הבאים של ימי־הביניים המוקדמים ,אך ניתץ לשער שנוכחותם
לא נפסקה ,כיווץ שיש לנו עדויות ברורות על נוכחותם בעיר זו בהתחלת ימי־הביניים
Î
המאוחרים.

35

36
37

ראה :חדוד ,עמי  .107כינויים אחרים של ישוב זה המקשרים אותו ליהודים במקורות אחרים הם:
׳אל־יהודיה׳)באותה המשמעות — ראה :אצטח׳רי ,עמי ;270מקדסי ,עמי ;314יאקות,כרך,3
עמי  (167׳ג׳הוד׳אן אל־כברא׳)׳המקום היהודי הגדול׳ — ראה :יאקות ,שם ,עמי  .(184השמות
האלו נראים פחות אותנטיים מאשר השם שניתן ב׳חדוד׳ ,כיוון שחיבור זה חובר בשביל שליט
פרובינציית גוזגאן כאשר העיר ג׳הוד׳אן היתה בירת פרובינציה זו .מכאן ברור שהמחבר
האנונימי של החיבור הזה הקפיד יותר בתיתו שמות גיאוגראפיים הקשורים לפרובינציה זו ועל
אחת כמה וכמה אח שם בירתה.
ראה :בירוני ,אל־קאנון ,כרך  ,2עמי  ;571מקדסי ,עמי .298
ראה :טברי ,כרך  ,2עמי .1688
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 .6אביורד
בדיננו בסוגיית ההתאסלמויות של היהודים ,הזכרנו לעיל את העיר אביוורד)באוורד(
במחצית השנייה של המאה ה־ .8זהו האיזכור היחיד של הימצאות יהודים באביוורד.

 .7ח׳ורזם
העדות היחידה להימצאות יהודים בכאת /בירת האזור ח׳ורזם ,מצויה בדברי אל־
טברי ,שכבר הזכרנום לעיל ,על אחבאר בעת הפלישה הערבית לאזור .אין לנו שום
עדות ישירה לנוכחות היהודים בח׳ורזם בשאר השלבים של ימי־הביניים המוקדמים.
בכל זאת נראה ,שאפשר לפרש נתונים מסוימים המצויים בידינו כעדויות נסיבתיות
להימצאות יהודים בכאת׳ לפחות במאה ה־ .10התיאור הקפדני ,המדויק והשיטתי
ביותר של הלוח היהודי ב׳כרונולוגיה׳ של אל־בירוני בוסס במידה רבה ,ואולי אף
בעיקר ,על המידע שסופק למדען המוסלמי הדגול הזה על־ידי המידענים היהודים
המלומדים שלו .אחד מהם ,המוזכר על ידי אל־בירוני בשמו ,הוא יעקוב בן מוסא אל־
נקךסי תושב ג׳רג׳אן )גרגאן( .אבל היה לאל־בירוני לפחות עוד מידען יהודי או
מידענים יהודים .דיונו בלוח היהודי מלמד ,במידה רבה של ודאות ,כי הוא השתמש
ביותר ממקור יהודי אחד בעל־פה ,אל־בירוני סיים את חיבור ה׳כרונולוגיה׳ ,ככל
הנראה ,בשנת  1000בקירוב ,בהיותו בגיל כ־ 28שנים )ירחיות( ,שנתיים אחרי בואו
לגרגאן 38.קשה לשער ,כי חיבור מונומנטאלי כזה וגדוש פרטים טכניים הניתנים
בקפידה רבה היה יכול להיכתב בידי איש צעיר יחסית ,אשר זאת היתה עבודתו
המדעית הגדולה הראשונה ,במשך שנתיים בלבד ,בלי איסוף מוקדם של ידיעות,
אגירת נתונים ובדיקתם .לפני בואו לגרגאן הוא שהה זמן קצר בבוכארה בשנת  997או
 .998במשך שהותו זאת הוא היה יכול להשתמש בכתבי־היד שבספריית שושלת
הסאמאנים ) ,(999-875אבל שהותו לא היתה מספקת לו לעבודת־הכנה כגון איסוף
מידע בעל־פה על הלוח היהודי .לכן יש להניח במידה רבה של ודאות ,כי איסוף מידע
זה בעל־פה ,שעליו מבוסס במידה רבה החלק בחיבורו הדן בלוח היהודי ,עשה אל־
בירוני בעיר מולדתו כאת׳ ,ובה הוא בא במגע עם מידען או מידענים יהודים זולת
יעקוב אל־נקרסי.
על נוכחות של יהודים בכאת׳ במחצית השנייה של המאה ה־ 10אפשר להסיק גם
ממה שאל־בירוני מספר על מדען ח׳ורזמי בשם אל־איראנשהרי .אל־איראנשהרי,
הידוע לנו רק מן המקור הנדון ,היה מורהו של אל־בירוני ,כלומר התגורר בכאת׳
לפחות בשנים שבהן למד אצלו אל־בירוני ,וכתב ספרים על דתותיהם של הנוצרים,
38

על מידעניו היהודים — ראה :בירוני ,את׳אר ,עמי  ; XXXIIIשריינו ,עמי  ; 258פישל ,עמי .44
על דייקנות תיאור הלוח היהודי אצל אל־בירוני — ראה :קראוזה ,עמי  .8על מועד סיום חיבורו
— ראה :הערך ׳אל־בירוני׳ ,אנא״ס ,כרך  ,1עמי .1236
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היהודים ,המניכאים וההודים .אל־בירוני משבח את כל הספרים הללו של מורו ,פרט
לספרו על ההודים ,אשר מגרעותיו ,לדעת תלמידו ,נבעו מכך שהיו לאל־איראנשהרי
מידענים גרועים על נושא זה אשר לא היה להם ידע מהימן על דתם שלהם .מקביעה
זאת אפשר להסיק כי ספריו של אל־איראנשהרי על הדתות האחרות היו מיוסדים על
דברי מידענים טובים .אשר לנוצרים ,אל־בירוני עצמו מציין את נוכחות המלכיטים
בכאת׳ בזמנו .כמו כן ידוע ו ב א ו ת ה תקופה ישבו בכאת׳ יעקוביטים 39 .אף שאין
בידינו מידע ישיר על הימצאותם של יהודים בכאת׳ בתקופה ההיא ,היגיון דיונו של
אל־בירוני בחיבורי מורו מלמד ,כי היו בעיר זו בתקופה ההיא גם יהודים)ומניכאים(,
שהיו ידענים של דתם.

 .8סמרקנד
על נוכחות ניכרת של יהודים בסמרקנד במחצית השנייה של המאה ה־ 12מעידים
דברי בנימין מטודלה ,באומרו :׳בסמרכנת כחמש רבבות מישראל׳ 40 .המספר הוא
ללא ספק מוגזם ,אבל יש להסיק ממנו ,כי .בנימין מטודלה — אשר כידוע לא ביקר
באסיה התיכונה ורק ניזון מידיעות על היהודים באזור — היה בידו מידע על מספר
גדול של יהודים שחיו בסמרקנד.
כעדות מקבילה לנוכחות יהודים בעיר זו בתקופה הנדונה ניתן לפרש אגדה אחת,
שנשתמרה בחיבור הדן בעיקר בקברי הקדושים המוסלמים בסמרקנד והידוע בשם
׳קנדיה׳ .לפי אגדה זו ,האיש שלימד את אנשי סמרקנד איך לבנות את אמת־המים
המפורסמת העשויה עופרת )ג׳ו־י ארזיז( של העיר היה חכם יהודי .הפרטים בדבר
התהוות הגירסה הנוכחית של חיבור זה ,שהיא נוסח פרסי שנתעצב סופית כנראה
בראשית המאה ה־ ,16אינם מענייננו כאן 41.מכל מקום קשה להטיל ספק בכך,
שהאגדה הנדונה הוכנסה לחיבור לא בידי מוסיפים מאוחרים אלא התהוותה בתקופה
הקדם־מונגולית .שכן ,כידוע ,עם הכיבוש המונגולי של סמרקנד בשנת  1220הפך
חלקה העתיק ,שבו היותה מצויה אמת־המים העשויה עופרת ,לעיי חורבות ונינטש
על־ידי תושביו .לכן ד!זיכרון של אמת־המים המפורסמת הזאת נשאר רק בספרים.
היהודי באגדה זו ,כמו באגדה הע׳ורית שהובאה לעיל ,ממלא תפקיד של הגיבור
המתרבת .לכן אגדה זו לא יכלה להתהוות אלא על סמך נוכחותם של יהודים
בסמרקנד ,אשר ראו בהם קבוצת מיעוט המסוגלת להקנות לרוב האוכלוסיה
מיומנויות מיוחדות מסוימות ,או לפחות על סמך זכרון חי של קיום קבוצה זו.
39
40
41

על אל־איראנשהרי — ראה :בארטולד ,כרך  ,6עמי  .182אשר למלכיטים — ראה :ביווני,
את׳אר ,עמי  :288אשר ליעקוביטים — ראה :הערך ׳ח׳ורזם /אנא״ס ,כרך  ,4עמי .1063
ראה :בנימין מטודלה ,עמי נד :ראה גם דיון טקסטולוגי :לעיל ,הערה .22
האגדה — ראה :בארטולד ,כרך  ,30עמי  ,276הערה  ;9השווה גם :שם ,עמי  ,275הערה  .4את
נקודת־הראות המסורתית מאז בארטולד — ראה :סטורי־ברגל ,כרך  ,2עמי  .1113-1112דיון
מחודש על כך — ראה :וויינברגר.
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 .9ג׳נד ויהוד׳ליק
בשני ישובים באזור־הגבול שבין העולם האיראני לעולם התורכי התגוררו יהודים
באותו זמן ,והם :ג׳נד שבשולי המדבר קיזיל־קום בקירבת חופו השמאלי של הנהר
סיר)יאקסארטס( ,ויהוד׳ליק .משורר ח׳ורזמי נודע ,רשיד אל־דין מחמד וטוואט)1087
בקירוב־ 1177או  ,(1182משבח את כמאל אל־דין מחמד ,ששלט זמן קצר בעירג׳נד,
לאמור :׳מפחד רומחך מנעץ הלבבות וחיצך מבער הנשמות  / /נסתלק נוהג
האמגושים ולא נשאר שמם של היהודים׳ 42 .וטוואט עסק זמן קצר יחסית בכתיבת
קצידות לשבח כמאל אל־דין וחדל מכך בשנת  ,1152קרוב לודאי זמן מה לפני שג׳נד
נשלטה במישרין על־ידי מלך ח׳ורזם אתסיז)מלך  ,(1156-1127פטרונו העיקרי של
המשורר ,וכאמל אל־דין נכלא 43.המאורעות המרומזים בבית הזה שבשיר לא צויינו,
למיטב ידיעתי ,על־ידי ההיסטוריונים בני־זמנו של המשורר .יהיה אשר יהיה משמע
המונח *מגושים )׳מג׳וס׳( בשיר הזה ,באשר ליהודים כוונת המשורר היתה ,קרוב
לודאי ,גירושה או אף השמדתה של הקהילה היהודית בג׳נד ,תוך כדי שנות שלטונו
המועטות של כמאל אל־דין בעיר זו.
בחיבור הגיאוגראפי הפרסי ׳חדוד אל־עאלם׳ מוזכר הישוב יהוד׳ליק בגבול אזורי
פרע׳אנה ואילאק 44 .אין החיבור כולל שום פרטים על הישוב הזה ,אבל עצם שמו
מקשר אותו בצורה ברורה ביותר הן ליהודים והן לתורכים ,כיוון ששם זה משמעו
בתורכית הוא ׳מקום שופע יהודים׳.

 .10בהי
לבסוף יצוין מקום ,ככל הנראה יחיד במינו ,שהיה מאוכלס יהודים ,בחבל ארץ שרוב
רובה של אוכלוסייתו היו תורכים .הנוסע הערבי הנודע מן המחצית השנייה של
המאה ה־ ,10אבו דלף ,מזכיר ב׳רסאלה׳)איגרת( הראשונה שלו עיר בשם בהי באזור
סינקיאנג .חוקרי תולדות הגיאוגראפיה הערבית אינם תמימי דעים האם באמת ביקר
אבו דלף בחבל ארץ זה ,אך איש מהם אינו מטיל ספק בכך שהיה לו מידע טוב על
האתרים והאוכלוסים שתיאר .לכן אין להטיל ספק בנתונים שלו על אוכלוסיית בהי,
אשר לפיהם ׳אוכלוסייתה ]מורכבת מ[ מוסלמים ,יהודים ,נוצרים ,זורואסטרים
45
ועכו״ם׳.

42
43
44
45

ראה :וטואט ,עמי ) 151המספור שצוין במקור ,עמי  — 155שגוי( ,בית .1915
ראה :צפא ,עמי  ;630בוסוורת׳ ,היסטוריה ,עמי .145
ראה :חדוד ,עמי .117
רסאלה זו במקורה לא נשתמרה ,אך במובאה מתוכה מצוי האיזכור של בהי — ראה :יאקות ,כרך
 ,5עמי  ;413ראה גם :יול ,עמי  .251על מיקומה של בהי — ראה :אבו דלף ,עמי .15
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