שתדלנוהו המדלנות

"

זל משה מונטלמלורל

למען קהילות ישראל במזרח

כמשת

 /מובמרמילררר

במלאות מאתיים שנה להולדתו
ט

'

בחשוון תקמ " ה

( 24

באוקטובר

) 1784

-

ט " ז באב תרמ " ה

( 28

ביולי

1885

ממרחק מאה  -מאהדם שינום
יצחק בצלאל

משה מונטיפיורי היה ככל הנראה היהודי הנערץ ביותר בזמנו על  -ידי בני עמו  ,וגם
זכה להוקרה רבה בעולם  .עתה  ,במלאות מאתיים שנה להולדתו
24

באוקטובר

784ן )

(ט'

וכמעט מאה שנה לפטירתו ( ט " ז באב תרמ " ה

בחשוון תקמ " ה
28 /

ביולי

/

, ) 1885

משימה לא  -קלה היא לציין את דמותו  .לפני ' פעמים ' ככתב  -עת לדברי מחקר עמדה
שאלה  ,מה אפשר לחדש על מונטיפיורי  ,אולם קריאת הכתבים המרכזיים על אודותיו
מחדדת את השאלה עד כדי תהייה

:

בפועלו ,

מהו הקיים ועומד

שראוי לציינו

ולהבליטו כיום  .אנסה להצביע על פרובלמאטיקה זו  ,מבלי להתיימר לדון בה בפירוט

ולמצותה  .י

.

מונטיפיורי אינו דמות עלומה אלא להיפך הרבו לכתוב עליה  .ביבליוגראפיה של
הכתובים הקשורים בדמותו כוללת כמעט

תיאורי  -מסעות .

מאמרים

בעיתונות ,

1300

דיווחיו

כותרים

למוסדות ,

?,

בהם

:

יומנים  ,איגרות ,

שירי  -הודיה ודברי  -הלל

לכבודו  ,ביוגראפיות  ,מאמרי מחקר ועוד  .החטיבה המרכזית בפרסומים אלה לוקה

בכמה ליקויים יסודיים  .האחד  -כתבים שנכתבו עליו מתאפיינים בדברי שבח והלל
כה

מופלגים  ,עד

שיש לראות בהם ספרות

אגיוגראפית בנוסח יהודי  -חילוני מגמה זו
,

שלטת גם בביוגראפיות מאוחרות שנכתבו~ עליו  .השני  -המצע העובדתי בכתבים

המרכזיים עליו  ,לא תמיד ברור ומדויק  .השלישי  -תולדות  -חייו תוארו לא  -אחת
בפרטנות יתירה ובחוסר אבחנה בין עיקר

לטפל  ,עד

כדי טישטוש עיקרי פועלו

וייחודם בתולדות ישראל .

כדי להעריך נכונה את פועלו  ,יש להעמידו על עיקריו ולהדגיש בו שלושה יסודות .
יסוד

אחד ,

עשייתו למען הישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,זכה לתיאורים נרחבים

ולכמה דיונים יסודיים  .עיקרי הדברים ידועים  :מונטיפיורי יצא לשבעה מסעות בארץ
( בשנות 839 , 1827ן , 1857 , 1855 , 1849 ,

 1866ו ) 1875 -

ובכולם  ,אולי לבד מהראשון ,

טרח לקידום היישוב היהודי  .כמה וכמה מפעלים ראשוניים כתולדות היישוב קשורים
בשמו ,

כמו

:

מיפקד האוכלוסין

הראשון ,

היוזמה הראשונה ליישוב חקלאי נרחב

בארל  ,שלא רק יקל על מצוקת הקיום של יושביה אלא יאפשר משיכת המוני עולים

אליה  ,בניית השכונה הראשונה מחוץ לחומות ירושלים  ,ראשית התעשייה

1

רשימה מקוצרת של ספרות על מונטיפיורי ראה בסוף המאמר  .נמנעתי ממראי  -מקומות מפורטים
לכל עניין  ,כי אין הכרח בהם בדברי מבוא

2

הזעירה ,

מתומצתים .

הביבליוגראפיה הוכנה בידי רות גולדשמידט והיא עתידה לצאת לאור על  -ידי משגב ירושלים .
בהזדמנות זו תודתי למחברת ולמוסד על שהרשו לי לעיין בכרטסת הביבליוגראפית .

הפורטרט שבעמור מימין  -מאוסף שבדרון  ,בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים

ן

6ו

יצחק בצלאל

יוזמות ראשונות ברפואה ובחינוך מודרניים  .במיוחד יש לציין כפועלו למען הישוב
את היבטי הפרודוקטיביזאציה והמודרניזאציה שכיוזמותיו ואת ריבוי התחומים

שיוזמותיו ניסו להתמודד בהם ולהביא לשינוי  .והם כמעט מלוא תחומי הקיום היהודי .
יסוד שני

בפועלו ,

החלצותו לעזרת תפוצות  -ישראל בעיתות

מצוקה ,

מגזריו

.

העיקריים זכו לתיאור מפורט אולם ספק אם בכללותו זכה להערכת מלוא שיעור

חשיבותו  .ידועים במיוחד שיאיה של פעילות זו  ,אלה שהיו כרוכים במסעות ארוכים
לתפוצות מרוחקות לשם פגישות עם
בעלילת  -הדם בדמשק

עלילת  -דם

כפוי ,

( , ) 1840

, ) 1859

שליטיהן ,

כגון

:

מסעותיו לעזרת הנאשמים

לקושטא לקבלת הפרמאן המגולל מעל היהודים אשמת

( , ) 1840

לרוסיה ( . 1846

, ) 1872

לאיטליה ( לחילוץ הנער מורטארה משמד

למארוקו (  , ) 1863 / 4לרומאניה

הממושכות למען קהילות יהודיות רבות

( , ) 1867

אחרות .

וכן פעולותיו הפוליטיות

אם בניהול משא  -ומתן ישיר עם

שליטיהן ואם באמצעות צינורות דיפלומאטיים ( במיוחד של
במזרח הן
מלאה ,

תוניסיה .

לבנון ,

:

תימן ,

ארם  -נהריים ,

בריטניה ) .

קהילות אלו

בוכארה וגרוזיה  .רשימה זו אינה

גם משום שצוינו בה קהילות אשר פעילותו של מונטיפיורי למענן היתה

פוליטית או דיפלומאטית

כפשוטם

:

בטיבה .

אבל לא צוינו כלל מעשיו הפילאנתרופיים

תרומות של כספים או עזרה חומרית לקבוצות וליחידים בקהילות שונות .

מבעד לפרטי פעולותיו למען קהילות ישראל  ,ראוי להדגיש את העיקר  :מונטיפיורי

מימש בפועלו זה את עקרון האחריות הכלל  -יהודית לכל התפוצות  .העיקרון בדבר
כלל  -ישראל בא לידי ביטוי בפעילותו לא בבחינת נורמה דתית ערטילאית  ,שמימושה

הוא עניין לימות המשיח  ,אלא כמחויבות  -למעשה כלפי כל תפוצה ותפוצה  ,במזרח

ובמערב  .תודעה מלין זו  ,ומחויבות לפעול על  -פיה  ,אינה חיזיון רווח באותו זמן  .בפרק
הזמן שלאחר התנועה השבתאית עד אמצע המאה

ה , 19 -

התופעות הבולטות בתולדות

ישראל מצומצמות לאזורים מוגדרים  .כך החסידות והמתנגדות  ,ההשכלה  .הרפורמה
וחוכמת ישראל  .היהדות המסורתית באותם

זמנים .

ויותר ממנה היהדות החילונית

הצועדת בנתיבי האמאנסיפאציה  ,נעות בכיוון של הסתגרות פנים  -קהילתית  ,ובחלקים
היותר מתבוללים -

בנתיבים של השתלבות עם החברה הלא  -יהודית בארץ המגורים ' .

אמנם לאחר עלילת דמשק

( 840ן )

ופרשת מורטארה

( ) 1859 - 1858

של כלל  -ישראל מקבלת חידק  .שני הביטויים העיקריים לכך הם

.

תודעת השותפות
:

האחד  -ייסוד

.

ארגונים כלל  -יהודיים בצרפת באנגליה באוסטריה ומאוחר יותר בגרמניה ; והשני -
העיתונות

היהודית ,

שחלקים ממנה גילו עניין בנעשה בתפוצות היהודיות בעולם .

אולם תופעות אלה אין בהן כדי ליטול את הראשוניות מפועלו של מונטיפיורי בתחום
זה .

3

השווה למשל  ,עם דברי אברהם גייגר

:

' בשבילי יותר חשוב שיהודים יוכלו לשמש בפרוסיה

רוקחים או משפטנים  ,מאשר הצלת כלל היהודים באסיה ובאפריקה  ,אשר כאדם אני משתתף
בצערם '

;

ראה

:

ש ' אטינגר  ,תולדות עם ישראל בעת החדשה  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

. 132

מונטיפיורי  -מאה שנה

מסעות משה מונטיפיורי לקידום מצבן של קהילות ישראל

,

,-

י ,ויהי"גי

ן
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 ,ל ,.
"י
;

, ,

,

י182
1849
1839
1855
1857
1866
1875

קי

==

ניס
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,

פגנים

ציינו את ראשוניות פועלו של מונטיפיורי בשני תחומים  :יישוב ארץ  -ישראל ועזרה
לתפוצות ישראל  .ראוי עוד לציין את שילובם של שני יסודות אלה בפועלו  .שכן גם אם
נמצא באותו זמן גורמים הפועלים באחד משני התחומים  ,הרבה יותר נדירה מציאותו

של גורם הפועל בשני התחומים  ,ועוד בהיקף ובהתמדה כאלה המציינים את פועלו של
מונטיפיורי .
יסוד שלישי בפועלו הוא ראשוניותו בשימוש באמצעים דיפלומאטיים להטבת

מצב היהודים בכל אתר  .אמנם הוא פעל בתחום זה כשתדלן  ,המבקש חסד שליטים

ולא כמייצג תנועה לאומית ותביעות לאומיות  .ואף  -על  -פי  -כן אין להתעלם מהחידוש

בפועלו זה בהשוואה לשתדלנים שקדמו לו  .ראשית  ,בכך שהוא ביקש את עזרתם של
שליטים זרים למען קיבוצים יהודים הכפופים להם ולא הצטמצם בפניות בעניין
היהודים שבקהילתו בלבד או אל שליטי ארצו בלבד  .עצם ההיענות של שליטים זרים

.

לפניותיו אלו כמוה כהכרה בערבות הכלל  -יהודית ואולי יותר מכך הכרה בקיום העם

.

היהודי כמושא לגיטימי בחישובים פוליטיים  .שנית ההישג הכמותי בפועלו זה יש בו

כדי להרשים  .הוא ניהל משא  -ומתן על עניינים יהודיים עם ראשי רוב המדינות

18

ן

יצחק בצלאל

הנחשבות כזמנו  -לפחות עם

13

מלכים ושליטים של

10

מדינות  ,לבד משרים

ודיפלומאטים לרוב  .מוצדק לומר אפוא שפועלו זה לפחות פילס את הדרך לבאים

.

אחריו בשירות העניין היהודי אם לא שימש להם מקור השראה .

שלושת היסודות האלה מציבים את מונטיפיורי כחוליית  -ביניים המבשרת את
הציונות המודרנית  ,ששילבה בתוכה פעילות מדינית למען יישוב הארץ  ,אחריות כלל -

יהודית לכל תפוצות ישראל ונקיטת אמצעים מדיניים להשגת מטרות אלו .
ראיית העיקר בפועלו של מונטיפיורי אין משמעה התעלמות מהחולשות בדמותו

,

חולשות אנוש וחולשות איש  -ציבור  .כך למשל  ,נראה שהוא נתן אמון ללא סייג  ,עד

כדי נאיביות  ,בכוונות הטובות של שליטים כלפי יהודים שבשליטתם  ,ואפילו היו אלה
שליטים שמדיניותם היתה אנטישמית

במכוון ,

כמו הצאר הרוסי ניקולאי הראשון .

מכאן גם אמונתו המופרזת  ,כי יש בכוחה של פגישה אישית שלו עם שליטים כדי
לחולל שיפור במצב היהודים הנתונים במצוקה  .גם כמה מעקרונותיו היו פשטניים
כגון הטפתו ליהודים בכל משטר להיות בראש ובראשונה נאמנים לארצם

המשטר והשליט אשר

יהיו ' .

,

,

יהיו

פשטנותו בראיית מצבים מורכבים ניכרה גם בכך שלא

.

הכריע בין אלטרנאטיבות כאשר היה עליו להכריע ביניהן  .אולי משום שהניח כי
אפשר לניגודים שיהיו מתקיימים בכפיפה אחת  .כך
חדשניות

לישוב

האשכנזים

היהודי

בארץ  -ישראל .

בראשו  ,התנגדו

בעוד

למשל ,

מימסד

הוא תיכנן תוכניות

הישוב

הישן ,

והרבנים

להן  .אולם מונטיפיורי נשאר נאמן למימסד הרבני וגם

החזיק לכאורה בתוכניותיו  .קו אחר בדמותו הוא התרשמות מופרזת מכל גילוי של
טכס ושל גינוני כבוד כלפיו  ,שמהם הסיק מסקנות מופלגות בדבר הרצון הטוב כלפיו
וכלפי העניין היהודי שבא לטעון לו  .לאלה מתווסף מאזן התוצאות המעשיות של
יוזמותיו ושל פועלו הציבורי  ,אשר אבק של כישלון התלווה לרבים מהם  .כך בהרבה
מתוכניותיו

בארץ  -ישראל  ,וראש

להן יוזמתו לחכירת

200 - 100

כפרים ממוחמד

עלי ,

.

כך מסעותיו לרוסיה לאיטליה  ,למארוקו ולרומניה  ,המשא  -ומתן שלו עם השליט
הרוסי של גרוזיה ועוד ( על כמה מסוגיות אלה ראה להלן בחוברת

זו ) .

נראה כי הספרות הרווחת על מונטיפיורי תורמת  ,בגלל החולשות שצוינו  ,להבלטת
קווי התורפה בדמותו ומאפילה על העיקר שבה .
לביסוס ביקורת זו אעיר על החיבור המרכזי בספרות הביוגראפית על

מונטיפיורי ,

המשמש גם מקור חשוב לכל מחקר בדמותו  ,והוא ' יומנים של סר משה וליידי
מונטיפיורי '  ,בעריכת ד " ר לואיס לווה

( באנגלית ) .

לדיוקו של דבר אין זה יומן אלא

מעין ביוגראפיה שכתב ל ' לווה ושילב בה קטעי יומנים וכתבים אחרים מאת
מונטיפיורי או רעייתו  ,בצירוף פרקים וקטעים רבים מאת העורך  .לווה לא היה חוקר

.

ביוגראף חסר  -פניות  ,לא זו בלבד שהיה מזכירו וידידו של מונטיפיורי הוא גם חיבר
ספר זה על  -פי צוואת פטרונו ( הצוואה במקורה הורתה לחבר ספר על פועלה של ליידי

4

ראה לעניין זה את מכתבו

מ  7 -בספטמבר 1864

אל יהודי מארוקו -

הודג ' קין  ,עמ '

182 - 181

ן

מונטיפיורי  -מאה שנה
יהודית ) .

בהקדמה מספר לווה  ,כי היו תחת ידו

1883 - 1814

יומנים מאת ליידי יהודית .

ו5 -

5

19

יומנים מאת מונטיפיורי משנות

85

והנה במבוא למהדורה המצולמת של

.

מספר רפאל לווה  ,כי אבי  -סבו  ,לואיס לווה בהקדמתו הנ " ל  ' :לא ציין

' יומנים ' ( ) 1983

כי חלק גדול ממסמכי סר משה אבדו

 . . .בהתאם  ,כך ניתן להבין  ,להוראות סר משה

עצמו  . . .לא ידוע בבירור מתי  ,אולם נראה כי זה אירע אחרי

שד " ר לווה עשה בהם

שימוש לצרכי עבודתו '  .עוד הוא מוסיף  ,כי המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור
אחר מות ל ' לווה ובלי שהוא עבר על ההגהות  ,ומכאן ההסבר לחלק מהטעויות  6 .מכל
מקום  ,למרות כישוריו האישיים והאינטלקטואלים של העורך  -המחבר  ,ספר זה אינו
לא אוטוביוגראפיה אותנטית ולא ביוגראפיה ביקורתית  .הקורא בקפידה בספר יבחין
בו לא רק בקיטועים של רצף התיאור ובעובדות בסיסיות שהושמטו אלא גם באי -

דיוקים עובדתיים  .הליקויים שבמקור

זה ,

ובכמה מקורות

אחרים י

חילחלו גם אל

הספרות המאוחרת שנכתבה על מונטיפיורי .
קושי לעצמו מהווה הספרות בלשון העברית על מונטיפיורי  .עיקרה מבוסס על

.

תרגום ל ' יומנים ' שנתפרסם בווארשה תרנ " ט  .התרגום  ,שנעשה ביד י " ח טביוב  ,כולל

קיצורים ושינויים  ,לרבות עריכה מגמתית  ,תוספות בידי העורך ואי  -דיוקים  .גם לשונו
העברית היא

ארכאית  .מקור אחר המשמש חיבורים מאוחרים בעברית הוא העיתונות

בת  -הזמן ,

העברית

במיוחד

ואף מקור זה לשונו ארכאית ומצויים בו אי -

' המגיד ' ,

דיוקים לרוב  .השימוש בספרות המצויה בעברית על

מונטיפיורי ,

שמרובות בה

העתקות ממקורות לועזיים ומחיבורים מוקדמים למאוחרים הוא בעייתי עד כדי כך ,

שהקורא נזקק למורה נבוכים שינחהו מה תורגם מאיזה מקור  ,מהי מידת

מהימנותו ,

ומהן ההשמטות והתוספות שבו .

.

אכן עיקרה של ספרות זו טעון תרגום מחודש אבל לא פחות חיוני הוא שחוקרים

.

ישקדו על המקורות ויוציאו מתחת ידיהם חיבור חדש יסודי וביקורתי על מונטיפיורי
ופועלו  .אך כאן עולה קושי אחר  .כאמור אבד חלק מהמקורות  ,לרבות היומנים
האותנטיים של משה

מונטיפיורי .

וחלק אחר הגישה אליו אינה קלה .

8

גם כמה

ארכיונים שבהם עשויות להתגלות תעודות בדבר עיקרי פעילותו של מונטיפיורי  ,כגון

:

.

בסוריה  ,במארוקו ברוסיה  ,ברומניה ובאיראן  -אין כיום לחוקר הישראלי גישה
אליהם .

יומנים

( אנגלית ) , 1983 ,

הקדמה  ,עמ '

ץ.

5

ראה

6

ראה  :שם  ,מבוא  ,עמ '  . 6רפאל לווה עומד גם על ליקויים אחרים ב ' יומנים '  ,ומסקנתו היא שחרף

:

הליקויים  ,חיבור זה הוא מקור חשוב לתולדות מונטיפיורי  .המסקנה נכונה  -אבל יש להוסיף
עליה  ,וראה להלן .
7

אי  -דיוקים מצויים גם בתרגום העברי של יומן המסע של יהודית מונטיפיורי משנת

, 1839

הקרוי

' יהודית '  .אי  -דיוקים לרוב ימצא הקורא גם בדברי מחקר בעברית המביאים תרגומים מהמקורות
על מונטיפיורי  .ואין צורך לפרטם כאן
8

,

אני מסיק על כך מדברי חוקרים שעסקו בפרשיות אלו  ,בין היתר מנסיוננו לאתר תעודות
שביקשנו לתרגם לחוברת

זו .

20

ן

יצחק בצלאל

כדי לגבור על קשיים אלה  ,נקטנו  ,בבואנו לציין את דמותו של מונטיפיורי בחוברת

.

זו דרך שלא נהגנו בה עד כה  .הבאנו ארבעה פרקים מן
האנגלי כלשונם
ההתבוננות

וכדיוקם ,

האישית

ככל האפשר מבלי

שלו .

פרקים

' היומנים ' ,

לקטעם ,

אלה עוסקים

מתורגמים ממקורם

וזאת כדי לתת את זווית -

בסוגיות מרכזיות בשתדלנותו

הדיפלומאטית למען הקהילות היהודיות במזרח  .וכדי להשלים את החסר בפרקי

המקורות נוספו להם מבואות והערות מאת חוקרים  ,המסכמים סוגיות אלה ומאירים
את רקען על  -פי תוצאות המחקר בימינו  .כמו  -כן הבאנו שני פרקי  -מחקר מקיפים על
יחסי מונטיפיורי עם שתי תפוצות

במזרח ,

סוגיות שלא נכתב עליהן .

זהו כמובן פתרון חלקי לבעיה שניסיתי להצביע עליה  .התייחסות יסודית ומקיפה
אליה מחייבת לעודד את המחקר על מונטיפיורי ועל פועלו ולהציבו על יסודות
מקובלים בהיסטוריוגראפיה

מודרנית .

להציג שאלות חדשות ולדון בסוגיות שלא

נדונו עד כה  .הציון למלאות מאתיים שנה להולדתו הוא הזדמנות טובה לכך .

ספרות בווגראפות על נושה מונטופוורו
( Moatefiore, Edited bv Dr . Louis Loewe , London ) 1890

Diaries 01 31. Moses and
1983 .

נוסח עברי  :ספרי הזכרונות לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית  ,נערך ע " י י ' טביוב  ,ורשה

יהודית  -ספר כולל סיפור מסע לשרתי יהודית מונטיפיורי  . . .לונדון

( 1879

תרנ " ט .

? ).

יומן מסע ואגרות  -ארץ  -ישראל בשנות השלושים למאה הי " ט  ,פתח דבר  :ישראל כרטל  ,ירושלים
תשל " ד .
] 875 .

Lant London

London 1866 .

.
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שלמה א ' נכון  ,משה מונטיפיורי  ,תל  -אביב

תשכ " ט .

.

~ aul Goodman , Moses Mon /eJFore

תוכבוות למשוב ארץ94שראל
במשאאומתן עם מוחמד עלו
מבוא והערות  -ישראל ברכל

מסעו השני של סר משה מונטיפיורי לארץ  -ישראל בשנת תקצ " ט
תקופת השלטון המצרי בארץ

( . ) 1840 - 1831

( ) 1839

נערך בשלהי

בשנות שלטונם בסוריה ובארץ  -ישראל ,

הנהיגו בהן מוחמד עלי ובנו החורג איבראהים פאשא רפורמות מינהליות וכלכליות ,
אשר העיקריות בהן היו

:

הגברת כוחו של השלטון המרכזי כנגד הכוחות שהשפיעו

על האוכלוסיה המקומית וכן שיפור מעמדן של העדות הלא  -מוסלמיות  .השינויים
שהנהיג הממשל המצרי עוררו התנגדות עזה בקרב האוכלוסיה המקומית והציתו מרד
בשנת

. 1834

אחרי שהמרד דוכא בידי הצבא המצרי שקטה הארץ וגברה תחושת

הביטחון בקרב היהודים והנוצרים  .העלייה לארץ מארצות אגן הים התיכון  ,מרכז
אירופה ומזרחה גברה  ,וגדלו מאוד קהילות היהודים בערי החוף יפו וחיפה  .אולם
באותן שנים נפגעו יהודי הגליל פגיעה אנושה עקב רעש אדמה

( . ) 1838

( ) 1837

ומרד הדרוזים

רבים נספו ברעש או איבדו את רכושם  .חורבנן של צפת ושל טבריה עורר

בתפוצות ישראל רגשות השתתפות וגילויי צער ונעשו פעולות עזרה

וסיוע לנפגעים .

ארגון הפקידים והאמרכלים באמסטרדאם סייע בארגון מגבית מיוחדת לטובת נפגעי
הרעש  .גם בקהילה הפורטוגאלית בלונדון קוננו על הרוגי הרעש בט ' באב תקצ " ז .

מונטיפיורי נסע לארץ  -ישראל כשבתיים לאחר הרעש וחודשים אחדים לאחר
פרעות הדרוזים  .בנובמבר

הגיע

ב 11 -

במאי

1839

1838

יצא מאנגליה בלוויית רעייתו  ,ולאחר שהות באירופה

לבירות  .ברומא הצטרף אליו אליעזר הלוי

( bolllS LoeweJ

t

חוקר לשונות המזרח  ,שנעשה לימים מזכירו ואיש  -סודו  .הלוי  ,ששב סמוך לאותו זמן

ממסע מחקר בארצות המזרח  ,ביקר בארץ  -ישראל בימי מרד הדרוזים וראה בעיניו את
תוצאות הרעש והביזה בקהילות הגליל  .נראה כי השפעתו על מונטיפיורי בעניין
לשיפור מצבו של הישוב היהודי בארץ היתה ניכרת  .הוא שימש כמתורגמן
ן
התוכניות
בכל המגעים שקיים מונטיפיורי עם היהודים בארץ  ,ניהל את איסוף החומר
הדמוגראפי והכלכלי וריכז את הנתונים הגיאוגראפיים בדבר קרקעות פנויות לעיבוד

בסביבות הערים  .במסעם זה בארץ  -ישראל  ,שנמשך

מ 11 -

במאי עד

10

ביולי  ,ביקרו

מתטיפיורי ופמלייתו בבירות  ,בצפת  ,בטבריה  ,בשכם  ,בירושלים ובחברון  .מחברון
יצאו חזרה אל בירות דרך מישור החוף ועברו ביפו  ,חיפה

ועכו .

בפגישותיו עם נציגי הקהילות היהודיות שמע מונטיפיורי את בקשותיהם בענייני
הקיום הכלכלי ובעיות הביטחון והשמיע להם את הצעותיו לשיפור מצבם הכלכלי

ן

22

ישראל ברטל

משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית יורדים בחוף
איור זה והאיורים שבעמודים

, 32 , 26 :

יפו  ,במסעם

השני לארץ  -ישראל ,

- 66 , 52 , 48 , 44 , 41

לקוחים מספרו של

1839

K " tU

נכון  ' ,סיר משה

מונטיפיורי ' ( אנגלית  -בהוצאת הלשכה לקהילות ולארגונים יהודיים  ,הסוכנות היהודית  ,ירושלים
; 1965

עברית  -תל  -אביב

תשכ " ט  ,הוצאת דביר )

על  -ידי התיישבות חקלאית  .הצעותיו אלו היו ברוח התפיסות המשכיליות בדבר
תיקון החברה היהודית המסורתית בדרך הפרודוקטיביזאציה ולא בכל תאמו את

השקפת  -העולם והתפיסות האידיאיות והחברתיות של בבי  -שיחו  .אף  -על  -פי  -כן יצא

מונטיפיורי מארץ  -ישראל בתחושה  ,שקיימת נכונות רבה מצד רבים מיהודיה לעסוק
בעבודת  -האדמה  .החומר שאסף על מצב הקרקעות ודרכי העיבוד החקלאי הראה על
אפשרויות נרחבות לעיבוד קרקעות פוריות בגליל העליון המזרחי  ,בבקעות שמטביב
לכנרת  ,בגליל התחתון  ,בהרי ירושלים ובשפלת

יהודה .

מצויד בידיעות אלו נפגש מונטיפיורי עם מוחמד עלי  ,שליט מצרים  ,והעלה לפניו
הצעה למסור לו בחכירה לתקופה של

50

שנה מאה עד מאתיים כפרים  ,לשם עיבודם

בידי יהודים  .תוכניתו נועדה לא רק לשפר את מצבם של היהודים החיים בארץ -
ישראל אלא גם להעלות יהודים נוספים מאירופה  .הצעות דומות העלו בשלהי שנות

השלושים מילנאריסטים אנגליים  ,שקשרו בחזונם את ' שיבת היהודים ' לארץ  -ישראל ,

כחלק מתהליך משיחי  -נוצרי  ,עם הקמת מושבות חקלאיות של יהודים בחסות אנגליה
והגברת המעורבות האנגלית בחוף המזרחי של אגן הים התיכון  .הרעיון להקים ישוב
יהודי אוטונומי בחסות האימפריה

העות ' מאנית ובתמיכת בריטניה השתלב במאבקן

של המעצמות האירופיות על ההשפעה בשטחי האימפריה העות ' מאנית והיה מוכר

אף למדינאים בריטיים .

מוחמד עלי  ,שמונטיפיורי הכירו עוד מביקורו הראשון

בארץ  -ישראל  ,היה זקוק לכספים מרובים למימון הצבא והצי שלו ולקיום קשרים
מסחריים משופרים עם מעצמות המערב  .על  -כן הוא היה נלהב ביותר לסעיף נוסף

מונטיפיורי

/

ארץ  -שראל

ן

23

בהצעתו של מתטיפיורי להקים בנק ביוזמה בריטית עם סניפים בערים מרכזיות

בירות  ,דמשק  ,יפו  ,ירושלים  ,אלכסנדריה

:

וקאהיר .

אולם באותה עת היתה עמדתה המדינית של בריטניה נגד התחזקות שלטונו של

מוחמד עלי בסוריה ובארץ  -ישראל  ,והיה לכאורה ניגוד גמור בין הצעת מונטיפיורי

לסייע לחיזוק כוחה הצבאי של מצרים באמצעות מקורות  -מימון בריטיים ובין
מדיניות בריטניה להחליש את מצרים ולהחזיר את שליטתו הישירה של הסולטאן
העות ' מאני על סוריה

וארץ  -ישראל .

בו בזמן שניהל מונטיפיורי משא  -ומתן על

תוכניתו עם מוחמד עלי  ,שב איבראהים פאשא מצרימה לאחר ניצחון מוחץ על צבא
הסולטאן ליד נזיב ( נציבין ) ושביית הצי התורכי  .עקב הניצחון המצרי תבע מוחמד
עלי שתאושר לו שליטה עוברת בירושה על השטחים

שכבש ב . 1831 -

אנגליה התנגדה

לכך באופן נמרץ  ,ואילו צרפת תמכה בקיום השגיו הצבאיים ואף היתה מוכנה
להעמיד לרשותו אשראי בסך

10

מיליון פראנק .

נראה אפוא כי תשובותיו של שליט מצרים להצעות מונטיפיורי נבעו מרצונו לא
לקבל החלטות מרחיקות לכת בדבר עתידם של שטחי המחלוקת בינו ובין ' השער

העליון ' ומחמת אי הבהירות בדבר עמדת המעצמות האירופיות כלפי תביעותיו  .אילו
קיבל מוחמד עלי את תוכניות ההתיישבות של מונטיפיורי היה מימושן עשוי להביא
לחידוד השאלה העקרונית של האדנות על אדמות ארץ  -ישראל  ,שהרי הכיר השליט
המצרי בסוברניות של הסולטאן העותמאני  .תוצאה אפשרית אחרת של התוכנית
היתה חיזוק יסוד באוכלוסיה  -היהודים  -הנהנה מתמיכת מעצמה  ,שמוחמד עלי

חשש מפניה ושאף להגיע עמה להידברות בשאלת האינטרסים שלה במזרח  .מכאן
ברור מדוע חזר השליט המצרי והדגיש בפגישתו עם מונטיפיורי את רעיון ייסוד

הבנק  ,אולם הכחיש שיש לו אדמות בארץ  -ישראל ודחה בצורה דיפלומאטית דיון של

ממש בענייני הקרקעות החקלאיות בארץ .
לאחר שחזר מונטיפיורי לאנגליה  ,הוא ציפה לתשובת מצרים על שאלותיו

והצעותיו  -שכללו סעיפים נוספים  :תיקון חומת טבריה ומתן עדות על  -ידי יהודים
( את פירוטם ראה בתעודה

שלהלן )

-

אולם לא נענה  .בסתיו

ישראל בידי צבאות אירופיים  ,ועל  -פי הסכם שנחתם

ב 27 -

המצרי מן הארץ והיא חזרה לשליטה ישירה של ' השער

1840

בנובמבר

נכבשה ארץ -

1840

נסוג הצבא

העליון ' .

אף שלמעשה לא יצא דבר מכל ההצעות והתוכניות שנקשרו במסעו של
מונטיפיורי לארץ  -ישראל ב  , 1839 -היה זה המפגש האינטנסיבי הראשון בין הצעות

לפרודוקטיביזאציה  ,ברוח משכילית  -אירופית לתיקון מצבו החברתי והכלכלי של
הישוב היהודי  ,ובין בני הישוב היהודי בארץ  .הדיהן של ההצעות והתגובות עליהן
השפיעו על בעלי רעיונות לתקנת הישוב  ,או להתיישבות יהודים בארץ  -ישראל ,
משנות הארבעים ועד שנות השבעים של המאה

ה . 19 -

24

ן

מן היומנים

מן היומנים

תובנות להתללשבות ולעלייה
[ בהיותו בצפת נפגש משה מונטיפיורי עם ראשי העדה הספרדית  : ,ושניים מהם

 :הרב

אברהם שושנה

הכמואל עבוי שהיו בעלי אדמות בכפר סמוך  ,שוחחו עמו בעניין עבודת  -האדמה  3 .בעקבות שיחתו זו
הוא כתב ביומנו  :ן

על  -פי כל הידיעות שיכולתי לאסוף  ,נראית האדמה בסביבה זו [ הגליל ] טובה ביותר

לתוכניות חקלאיות  .כאן ישנם כרמי זיתים  ,ובהם עצים  ,דומני  ,בני יותר מחמש
מאות שנה  ,כרמי גפן  ,שדות  -מרעה מרובים  ,בארות ושפע של מים ; וכן עצי

תאנה ,

אגוזי  -מלך  ,שקדים  ,תותים ועוד ; שדות נרחבים של חיטה  ,שעורה ועדשים  .אכן  ,זו

אדמה העשויה להצמיח כמעט כל  -דבר בשפע  ,עם השקעה מועטה של עבודה

וכישורים  .בטוחני  ,כי אם תצלח התוכנית שתיכננתי  ,עתידים לבוא באמצעותה רוב
אושר ושפע לארץ  -הקודש  .תחילה אבקש ממוחמד עלי רשות לחכור אדמות למשך

חמישים שנה  ,מאה או מאתיים כפרים לערר ; ואתן לו דמי  -חכירה מוגדלים בשיעור
של מעשרה עד עשרים אחוז  ,שישולמו במלואם ובמזומנים מדי שנה בשנה
באלכסנדריה  ,בתנאי שהקרקע והכפרים יהיו משוחררים במשך כל אותו זמן מכל
מס וארנונות  ,אם לפאשא ואם לנציבי המחוזות השונים ; הרשות תהא נתונה לשווק

את התוצרת לכל מקום בעולם  4 .בהשיגי זאת אני מקווה

ליצור  ,בעזרת האל  ,בשובי

לאנגליה  ,חברה לעבת  -ת האדמה ולעידוד אחינו שבאירופה לשוב לארץ  -ישראל .

5

יהודים רבים מהגרים עתה לניו סאות וויילס  ,לקאנאדה ועוד ; אולם בארץ  -הקודש

1

תיאור נוסף של פגישותיו עם נציגי הספרדים והאשכנזים  ,וכן התזכירים שמסרו לו ובהם הצעות
להתיישבות חקלאית מצוי ביומנה של יהודית מונטיפיורי
 . 367 - 370קק

.

 1844ח] 0040

שנתפרסם בשלהי שנות
מונטיפיורי  . . .לונדון

.

 Egypr and Palesrine. . .ט

השבעים ,

( תש " ד ) ,

:

עמ '

ראה :

יהודית

. 237 - 235 , 164 - 163

""

,

Notesfrom

 ,נוסח עברי של

יומן זה ,

ספר כולל ספור מסע לשרתי יהודית
על גלגולי ההצעות שהוגשו למונטיפיורי

בימי ביקורו זה בארץ  -ישראל  -ראה  :י ' ברטל  ' ,פחח דבר ' ליומן מסע ואגרות  -ארץ  -ישראל
בשנות השלושים למאה הי " ט  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ ' ג  -ז ; הנ  -ל  " ' ,תכניות ההתיישבות " מימי
מסעו השני של מונטיפיורי לארץ  -ישראל

( , ' ) 1839

התקוה  -מירושלים לפתח  -תקוה  ,ירושלים
2

שלם  ,ב ( תשל " ו )  ,עמ '  ; 296 - 231ג ' קרסל  ,פותחי

תשל " ו  ,עמ '

. 56 - 39

אלה הם שניים מראשי הקהילה הספרדית בצפת בשנות השלושים  ,מעולי צפון  -אפריקה  ,שעסקו
בעיבוד קרקעות בסביבות צפת והיו בעלי נסיון מרובה בהעסקת פלחים ערבים בעבודת האדמה .

שמואל עבו גם היה סוחר בחומרים ליצור צבעים והיה קשור בנסיונות לגדל אינדיגו ( אנילין

)

בבקעות הסמוכות לכנרת  .הם חתמו על איגרת בקשה כללית בשם יהודי צפת  ,וכן באו בהצעה

3

פרטית למסור להם קרקעות  -ראה  :ברטל  ,תוכניות ההתישבות ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 261
חוות  -דעתם בכתב יחד עם ההצעות והאגרות שנאספו על  -ידי מונטיפיורי בימי המסע נשתמרו
באוסף מונטיפיורי המצוי ב ~ Jews ' College -שבלונדון ( כ " י מונטיפיורי  , ) 575 , 574 ,נוסח מתורגם
לאנגלית של איגרת הבקשה הכללית  -ראה

לעברית  :יהודית
4

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 237

רעיונות אלה מבוססים על הצעותיהם של יוסף בן שמעון אשכנזי מצפת ומשה פינצי ( הנציג
הקונסולארי הבריטי
יהודית  ,עמ '

5

 ( Nores :לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' ; 370 - 367

ותרגומה

בעכו )

-

ראה

:

ברטל  ,תכניות ההתישבות

( לעיל ,

הערה

,) 1

עמ '

; 263

. 247 - 238

רעיון הקמת חברה להתיישבות חקלאית של יהודי אירופה הושמע בתקופה זו רק על  -ידי
מילנאריסטים נוצריים  .ככל הנראה היה מונטיפיורי היהודי הראשון שהעלה הצעה זאת  ,שהיתה
משנות הארבעים ואילך אחד הרעיונות המרכזיים בהצעות

ליישוב ארץ  -ישראל .

מונטיפיורי

/

ן

ארץ  -שראל

25

צפויים להם סיכויים גדולים יותר להצלחה ; כאן ימצאו בארות שנחפרו כבר  ,זיתים

וכרמים נטועים מכבר  ,ואדמה כה דשנה  ,הצריכה אך למעט זבל  .בהדרגה אני מקווה

לעורר שיבת אלפים מאחינו לארץ  -ישראל  .מובטחני שיהיו מאושרים בשל השמחה
שתסב להם שמירת דתנו הקדושה  ,באופן שאינו אפשרי באירופה .
( כרך א ,

עמ ' ) 167

ובתום ביקורו זה בארץ  ,בהיותו בבירות בדרכו למצרים  ,מחשב מונטיפיורי להיפגש עם מוחמד עלי  ,כדי

לקדם את תוכניותיו ליישוב ארץ  -ישראל  .ואלה דבריו  :ן

אני רוצה עכשיו להתקבל לראיון על  -ידי הפאשא באלכסנדריה כדי לדרוש מהוד -
מעלתו ביטחון לנפש ולרכוש של היהודים בארץ  -ישראל  ,ובמיוחד אלה שבצפת
ובטבריה  ,שבהן הם נתונים תדיר לביזוי  ,לשוד ולרצח  .יש לי בקשות נוספות

כגון  ,שיצווה לתקן את חומות טבריה

;6

ממנו ,

שיקבל עדית של יהודים במקרים שזו ניתנת

לפני שופטים או מושלי הארץ ; שירשה חכירה של אדמות וכפרים למשך חמישים
שנה  ,פטורים מכל מס ותביעות מצד המושלים  ,ודמי  -החכירה ישולמו
באלכסנדריה

;

שירשה לי לשלוח אנשים שיסייעו וידריכו את היהודים בשיטה

משופרת יותר של עיבוד אדמה  ,זיתים  ,כותנה  ,ותות  ,ובן של גידול כבשים ; ולבסוף

שיתן לי פרמאן לפתוח בנקים בבירות  ,יפו  ,ירושלים וקאהיר  7 .אני מתפלל בכל
מאודי כי מסעי לארץ  -הקודש יביא תועלת ליהודים ; לא רק לאותם הנמצאים כבר
בארץ אלא לרבים אחרים העשויים לעלות ולהתיישב בערים הקדושות  .אם משום

חיבת ארץ  -הבחירה ואם משום רצונם לעזוב ארצות שהרדיפות בהן מונעות מהם
לחיות בשלום  .או אז אקבל גמול נאות חלף יגיעותי וטירדותי במסע .
( כרף

6

א  ,עמ ' ) 197 - 196

חומת טבריה חרבה ברעש שנת תקצ " ז (  . ) 1837בעת ביקורו בטבריה נתבקש מונטיפיורי בשם
התושבים  ' :אשר יתחנן מאת פחת מצרים לבצר את

העיר  ,יען שמסבת רעש הארץ בשנת

1837

נפרצה החומה הסובבת את טבריה ובני העיר גם רכושם אינם בטוחים עוד מפחד הדרחים ' -

ראה  :יהודית  ,עמ ' . 171
7

להצעה זו להקים בנק אירופי במזרח הקרוב קדמו בנקים צרפתיים ואנגליים  ,וכן משפחות בנקאים

יהודים שפעלו באימפריה העות ' מאנית  .להצעה זו של מונטיפיורי אין כל זכר במקורות
הדיפלומאטיים המרובים שנתפרסמו על הפעילות האירופית במצרים בשנת
בהם זכר לתוכנית מונטיפיורי בכללותה  .על מקורות אלה ראה

,

olitis , Le

1839 , Caire 1930 ; A . O .

:

839

שאין
] . I] riault
ח  , ,~ L 'Egypreכשם

39 - 1 41 , 1 , avnl-octobre

"" "
"

. " crise de 1

I'Europe 1

~
לג
confir rurco-egyprien de 1 3 - 1841 er les dernidres anneirs du rigne de Mohamed
 1931טן ] ] ' apres [es documents diplomatigues grecs ,ש .והצען לרכוש את ארץ  -ישראל

"

ממוחמד עלי בשביל היהודים תמורת סכום גדול העלה כבר בשנת

1836

הרב צ  -ה קאלישר

במכתבו לאנשל רוטשילד בפראנקפורט  -ראה  :כתבים ציוניים של הרב צבי קאלישר  ,מהדורת

י ' קלויזנר  ,ירושלים תש " ו  ,עמ ' א  -יד  .אפשר שהדי איגרת זו הגיעו למונטיפיורי .

ן

26

מן היומנים

מונטיפיורי נפגש

עם

מוחמד עלי

הפגושה עם מוחמד עלל
[דיווחו של משה מונטיפיורי על פגישתו עם הפאשא מוחמד עלי  ,בארמונו באלכסנדריה  ,ביום שבת ,

ביולי

13

] : 1 839

היה עלי לחכות לקולונל קאמפבל
הזמן שקבעתי לפגישה עמו

;

8

באחד מחדרי ההמתנה  ,שכן הגעתי לשם לפני

הוא בא בשעה תשע בדיוק  .מיד הורשינו להימצא

במחיצתו של מוחמד עלי  .הוא קיבל אותי בעמידה  ,אחר התיישב על ספתו  ,אותת לי
לתפוס מקום על מושב אשר לימינו  ,ד " ר לווה לידי  ,וקולונל קאמפבל משמאל

לפאשא  .הוד  -מעלתו הראה לנו יחס אדיב ביותר  ,וייחד את הדיבור על כל אחת

מבקשותי  .בהתייחסו לעניין החכרת אדמה משלו בארץ  -ישראל  ,אמר לי כי לא
היתה לו אדמה שם  ,אולם כל חוזה אשר יעלה בידי לעשות עם המוסלמים יקבל את
הסכמתו  ,והוא ידאג לשולחו לקושטא לשם אישור .
בשומעו מפי בשנית שהיה לי יסוד להאמין  ,כי אמנם היתה להוד  -מעלתו אדמה
שם  ,מתוך מידע שקיבלתי בהיותי בארץ זו  ,השיב כי אילו היה לאל ידי להצביע על
אדמות השייכות לו  ,כי אז יכולתי לקבלן .
8

הנציג הדיפלומאטי הבריטי במצרים .

מונטיפיורי

עוד

/

ארץ  -שראל

ן

27

אמר  ,כי היה שמח לראות שהאדמה זוכה לעיבח -טוב יותר  ,וכי אני רשאי

לשלוח אנשים מתאימים עם ציוד חקלאי .
בצפת  ,טבריה

העליתי לפניו את שאלת מתן הרשות ליהודים לשמש עדים
וחברון  ,בדומה למה שנהוג בירושלים  .תחילה אמר  ,כי בגלל דתם לא יכלו לקבל
רשות להעיד נגד מוסלמים  ,אולם משחזרתי ואמרתי כי הורשו לעשות כן בירושלים ,
השיב כי היחס ליהודים ולנוצרים היה צריך להיות שווה  ,בלא איפה ואיפה .
עמדתי על הצורך לבנות מחדש את החומה מסביב לטבריה  ,שנהרסה בגלל
רעידת  -אדמה  .אמרתי שהיה במקום שפע אבנים  ,ואנשים נכונים לעשות את
העבודה ללא שכר  ,שכן לפי שעה עמדו חשופים בפני שודדים  .תחילה לא הבין אותי

כראוי  ,ושאל איזו חומה היתה זו שהיהודים ביקשו לשקמה  .הסברתי לו  ,כי הן
מוסלמים והן יהודים חפצו באותה מידה בשיפוץ חומת העיר  :אלה כאלה כתבו
ודיברו אלי בנדון בהיותי בטבריה  ,בהפצירם בי כי אציג לפניו את חוסר הביטחון שבו
שרויה עתה העיר

;

כל שנתבקש היה פקודתו לבצע את העבודה  .אמר כי יצווה

להגיש לו דו " ח ללא דיחוי  ,ולשפץ את החומה .

אמרתי לו כי בעבודת  -האדמה  ,היה נחוץ ביטחון הן לאדמה והן לאדם  ,וקיוויתי
כי אמנם כן יהיה  .גם זאת הבטיח .
דיברתי בהמשך על ייסוד בנק בערבת מוגבל  ,בהון של
אם

 1 , 000 , 000ליש " ט הניתן ,

יהא צורך בכך  ,להגדלה  .לשמע הדבר  ,ברקו עיניו ; הוא נראה מרוצה ביותר ,

והבטיח לי כי יתן את חסותו לבנק  ,וכי ישמח לראותו על כנו .

מניתי את הסניפים  :אלכסנדריה  ,בירות  ,דמשק  ,יפו  ,ירושלים  ,וקאהיר .
( כרך

א  ,עמ ' ) 200 - 198

מוחמד עלל במגלשה עם ד " ר לווה
[ אחרי כן מזדמן

ד"ר

ל ' לווה לפגישה שלא נקבעה מראש עם הפאשא מוחמד עלי ולהלן דיווחו

הפאשא  -קיבלתי זה עתה את המכתב מאת סר
הרשמי  ,וכתשובה אשלח

אליו שני

מכתבים  ,אשר

:

,

משה  ,הווה אומר  ,המכתב

האחד יגיע לידו בעת שישהה

במאלטה בהסגר ; בו אאשר את קבלת מכתבו ואודיע לו כי אנקוט צעדים לודא כל
הפרטים הנוגעים לאדמה אשר ברצונו לקבל לחכירה

;

באשר להגנת האוכלוסיה ,

לקבלת עדות מפי עדים יהודים  ,ולשיפוץ החומה בטבריה  ,אתן הוראות לאלתר  .דבר

זה אכן ייעשה  ,בין אם מצויים שם אבנים וחומרים בין אם לאו  ,ובין אם יימצאו
אנשים המוכנים לעבוד בין אם לאו ; הכל ייעשה במלואו  .כן אכתוב אל סר משה
באותו מכתב בנוגע לכינון הבנקים

;

הכל יהא משביע רצון לחלוטין  .את המכתב

השני  ,ובו כל הפרטים הנוגעים לחוזה  ,ולאיתור האדמה השייכת לי  ,או שיהא עלי
לקחתה מאחרים בשביל סר משה  ,הוא יקבל ברגע שיימצא בידינו כל המידע הדרוש .
היה סמוך ובטוח בכל אשר אמרתי לך .

על כך אמרתי  :שמא יהיה הוד  -מעלתו אדיב כדי למסור לי אפילו מילים ספורות
אלו בכתב .

ן

28

מן היומנים

כאן פתחו בנגוס

ביי

שבת  ,והיום  -לנו

;

9

וארטים ביילן יחדיו  :ל  [ .לווה ] יקירי  ,הרי אתמול היתה לכם

יודע אני כי מקפידים אתם בקיום עיקרי אמונתכם  ,על  -כן

נבקשכם שלא להתעקש בעניין כתיבתנו .

הפאשא חייך  ,ועמו כל הנוכחים  .בנגוס ביי השמיע

כמה הערות לפאשא בנוגע

לשיחתנו מאתמול  .לאחר שהבעתי  ,בשם סר משה  ,את תודתי לפאשא  ,יצאתי מעל
פניו .
( כרך

9

ס1

א  ,עמ ' ) 203 - 202

בוגוס ביי יוסופיאן (  ) 1848 - 1768היה שר החוץ והמסחר של מוחמד עלי  .ארמני יליד
שהגיע למשרתו לאחר ששירת את השליט המצרי בענייני מיסים וכספים מראשית המאה ה . 19 -

איומיר ,

ארטים ביי היה מזכיר ראשון של מוחמד עלי בעת ביקורו של מונטיפיורי  ,מאוחר יותר שירת כשר
החוץ

והמסחר .

טבריה וחומותיה ההרוסות שנתיים לאחר הרעש  -ציור
חיפה

מאתג " מ ברנאץ משנת 1839

( המוזיאון הימי

הרקע לעלולה דמשק
תבוא והערות  -משה מעוז

עלילת דמשק משנת

1840

]

היא עלילת  -הדם המפורסמת  ,או הידועה לשמצה ביותר ,

בתולדות קהילות ישראל במזרח התיכון בעת החדשה  .היא התפרסמה במערב בעיקר
הודות למעורבותו ולמאמציו הבלחי נלאים של משה מונטיפיורי להזים האשמה
נוראה זו ולהביא לשחרורם של המנהיגים היהודיים בדמשק  ,שנאסרו ועונו במהלך

מאורע זה  .פעילותו הדיפלומאטית המקיפה של מונטיפיורי באנגליה ובמזרח  ,יחד
עם מאמציהם המקבילים של אדולף כרמיה  ,שלמה מונק והרוטשילדים בצרפת -

אכן עוררו  ,אף ביטאו  ,לראשונה באופן דראמאטי  ,את המודעות והחרדה של
הקהילות היהודיות במערב הנוצרי לגורלם הקשה של אחיהם במזרח

המוסלמי .

במזרח התיכון סימלה עלילת דמשק באותה עת את הפגיעה החמורה ביותר
ה . 19 -

שאירעה במעמדם הציבורי והכלכלי של יהודי סוריה במאה

שהרי פרשה

טראומאטית זו לא זו בלבד ששיקפה לזמן  -מה את הצלחתם של הנוצרים המקומיים
להכות את בני  -תחרותם היהודים בתחומי הכלכלה ומינהל הכספים ולשסות נגדם גם
חלקים מן ההמון המוסלמי

;

היא גם החדירה  ,לראשונה בצורה רחבה  ,את זרעי

האנטישמיות האירופית  -נוצרית לתודעת תושבי האזור  ,נוצרים ומוסלמים כאחד .

ברקע לעלילה זו פעלו בעיקר גורמים כלכליים  .במשך דורות ניטשה במחוזות
סוריה  -כמו בחלקים אחרים של האימפריה העות ' מאנית  -יריבות קשה בין
יהודים לנוצרים  ,בני עדות החסות  ,על עמדות כלכליות ומינהליות  :במסחר  ,בענייני

פינאנסים ובמשרות בממשל העות ' מאני המחוזי  .בקונפליקט זה  -שהוחרף בשל

הניגודים הדתיים  -עדתיים ההיסטוריים ואף בשל התחרות היהודית  -נוצרית על
תמיכת ההנהגה של אוכלוסיית הרוב המוסלמית  -היתה בדרך  -כלל ידם של

1

מאמר זה מבוסס על מקורות ארכיוניים ואחרים ועל כמה מחקרים שנכתבו בידי ובידי אחרים ,
בהם

alestine :

 rheורן ",,

"

תו

osition of the Jewish Communities

~
 Palesfineמס  Srudiesת ] Century ' ,

 theתן  . hda ' oz , ' Changesוי

-Nineteenth
~

"

] 1י

and Syria during the

,

 riod,שנOtfoman 2
 Ottomanתו  . Ma ' oz , ' Communal Conflictsן ; Jerusalem 1975
Chrisrians and

5 . ( ,אט ) Lewis

"

Braude and 8 .

.ת

תו Syria during the ileform Era ' ,

the Ortoman Empire , 11 , New
ork 1982
; ראה גם  :יעקב מ ' לנדאו ומשה מעוז  ' ,יהודים
~ במצרים ובסוריה במאה התשע  -עשרה '  .פעמים  ,חוברת  ( 9תשמ " א )  ,עמ ' : 13 - 4
ולא  -יהודים

"

ביבא-

יוסף יואל ריבלין  ' ,עלילת דמשק '  ,בקובץ משפטים ועלילות  -דם  ,תל אביב תשכ " ז  ,עמ ' מב  -גה .
ש ' לולקו  ' ,עלייתה של משפחת פרחי וירידתה ' עבודה סמינריונית במ " א האוניברסיטה העברית
ירושלים ; תומס פיליפ  ' ,בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה (  , ' ) 1860 - 1750קתדרה ,
33

( תשרי תשמ " ה -

בדפוס ) .

.
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היהודים על העליונה  .שכן הקהילות הנוצריות  ,שהיוו מיעוטים גדולים למדי ונחשבו

על  -ידי מוסלמים רבים  -בעיקר מאז פלישת נאפוליאון למזרח  -בני  -ברית
פוטנציאליים של אירופה הנוצרית  ,אויבת האסלאם

;

לעומת זאת  ,היהודים בסוריה

היו מועטים במספרי וגילו נאמנות מוחלטת לשלטון העות ' מאני  -מוסלמי  .בגלל
נסיבות אלו והודות לכישוריהם הפינאנסיים ולקשרים ההדוקים של ' השדולה '
היהודית באסתאנבול עם ' השער העליו ' 7זכו אישים יהודים כמו בני משפחת פרחי
בניהול ענייני הכספים של מחוזות דמשק וצידון  -עכו  ,החל מסוף המאה

ה . 18 -

כך

למשל מתואר מעמדו של חיים פרחי במחוז צידון  ,בתערובת של קנאה והגזמה  ,על -

ידי כרוניקאי

נוצרי  ,בן למשפחה יריבה לפרחי

:

' חיים היהודי מחזיק בכל מוסרות

השלטון ועושה כל שברצונו  .אומרים כי יהודי שולט במוסלמים ובנוצרים  ,בגדולים
ובקטנים  ,בקרובים וברחוקים -

ללא שום הגבלה ' .

3

ברי כי מעמדם הרם במינהל הממשלתי ושגשוגם הכלכלי הרב של בני משפחת
פרחי ושל יהודים אחרים בסוריה עוררו את קנאתן ואת איבתן של משפחות נוצריות

בראש היריבים עמדה משפחת בחרי היוונית  -קאתולית  ,שבניה החזיקו

יריבות .
במשרות בכירות במינהל של מחוזות דמשק וצידון וניסו לפגוע בבני משפחת פרחי .

ברם במשך עת ארוכה ניצחו הפרחים ביריבות שבינם ובין הבתרים  ,שלוותה במעשי

חתרנות  ,תככים ושוחד  .כתוצאה מכך סולקו אחדים מן הבחרים ממשרותיהם וכמה
מהם ברחו למצרים בשנת

. 1810

אולם כעבור עשר שנים  ,ב  , 1820 -לאחר הוצאתו להורג השרירותית של חיים פרחי

על  -ידי עבדאללה פאשא  ,מושל מחוז

צידון  ,החלה להסתמן ירידה במעמדם של בני

משפחת פרחי  .ירידתם קיבלה תנופה נוספת בתקופת השלטון המצרי על סוריה
וארץ  -ישראל (  , ) 1840 - % 831כאשר התחזק ללא תקדים מעמד הנוצרים  ,ובראשם בני

משפחת בחרי  .אכן בניגוד למשטר העות ' מאני  ,העדיף המשטר המצרי  ,בראשות
מוחמד

עלי

ובנו

שליט

איבראהים

סוריה ,

האדמינסטראטיבי והפינאנסי של סוריה ( ושל
עיקריות :

נוצרים

מצרים ) .

על  -פני יהודים

בניהול

זאת בשל שתי סיבות

ראשית  -השלטון המצרי חתר לביצוע דה  -עות ' מאניזאציה של המינהל

בסוריה ולהמרת צביונו הארכאי

והבלחי  -ישיר במשטר צנטראליסטי ישיר ומודרני .

שנית  -מוחמד עלי ואיבראהים פאשא שאפו לרצות את ברית  -בריתם החשובה
צרפת  ,אשר ראתה עצמה פטרון של הנוצרים במזרח  ,ובמיוחד של העדות
הקאתוליות  .אין תימה אפוא  ,שהמשטר המצרי ההדש מינה את חנא בחרי ( אחד
הבחרים  ,שמצאו מיקלט במצרים

2

ב 1810 -

ועשו בה קאריירה מינהלית ) למישרת ראש

אין נתונים מדויקים על האוכלוסיה הכללית בסוריה ועל מספר הנפשות שנמנו עם העדות
השונות כה בתקופה הנדונה  .לפי אומדן  ,מנתה האוכלוסיה הכללית בסוריה  ,לרבות לבנון וארץ -

ישראל  ,בשנות החמישים למאה

ה 19 -

מיליון וחצי נפש  ,מהם בערך חצי מיליון נוצרים

יהודים  -ראה  :י " מ לנדאו ומ ' מעוז ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  4הערה . 2
3

אבראהים אלעורה  ,תאריח ' סלימאן באשא אל  -עאדל  ,צידון  ,עמ '

.477

ו 25 -

אלף

מונטיפיורי

/

ן
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בדמשק .

מינהל הכספים של סוריה רבתי ולנשיא המועצה המייעצת המרכזית

במקביל לסילוקו של רפאל פרחי  ,ראש הענף הדמשקאי של המשפחה  ,מתפקידו
כצראף  -בנקאי של המחוז  ,מונו נוצרים רבים לפקידי מדינה במערכת המינהל
והכספים

החדשה .

ברם הנוצרים בדמשק לא הסתפקו  ,כפי הנראה  ,בהשגים אלה והתכוונו לנצל את
השפעתם וכוחם החדשים תחת השלטון המצרי כדי להביא הרס מוחלט על יריביהם

היהודים .

מניע אחד לכך היה נעוץ בעובדה  ,שלמרות הפגיעה במעמדם המשיכו

משפחות יהודיות להחזיק בעמדות כלכליות חשובות בסוריה  ,במיוחד בכל הקשור

לסחר  -החוץ  .רפאל פרחי המשיך לעשות חיל כבנקאי גדול  ,אם כי לא בשרות
הממשלה  ,וייצג את הקהילה היהודית במועצה המייעצת העליונה בדמשק  ,שבראשה

עמד בחרי  .לבד מהשאיפה לחיסול מעמדם הכלכלי של יריביהם היהודים  ,זממו
כמשוער מנהיגים נוצרים בדמשק לסכן את קיומם הפיסי של היהודים ולהפכם שעיר
לעזאזל או מושא לאיבה גם של אוכלוסיית  -הרוב המוסלמית  .כוונה זדונית זו נבעה
לא רק מן האיבה הדתית המסורתית של נוצרים כלפי היהודים  ,אלא בעיקר מן הצורך
הדחוף של נוצרים אלה להסיט מעצמם את איבת המוסלמים  ,שהחלה מתעצמת
והולכת  ,ולהפנותה כלפי היהודים  ,שהיו כביכול אויב משותף לנוצרים ולמוסלמים .
ראוי לציין  ,כי לראשונה מזה דורות החלו מוסלמים רבים בסוריה באותו זמן לשנות
את יחס הבוז המסורתי שלהם כלפי הנוצרים  ,שהיה מבוסס על תחושת עליונות דתית

ופוליטית  ,ולפתח כלפיהם יחס של עוינות  .יחס זה נבע מחשד עמוק  ,שמא הנוצרים
ישתלטו על סוריה וישנו את צביונה המוסלמי  .חשדם התבסס על העובדה  ,שהנוצרים
זכו לראשונה תחת המשטר המצרי לחופש הפולחן הדתי ולמעמד מועדף על זה של

המוסלמים  ,לא רק בתחום הכלכלי אלא גם  -כן בתחום המינהלי  -פוליטי  .נוספה לכך
התופעה החדשה של פעילות והשפעה ענפות של מעצמות אירופיות והידוק הקשרים
בין הקונסולים שלהן לנתינים נוצרים מקומיים  .אין תימה אפוא  ,שמוסלמים לא -
( בעוד )

מעטים החלו חוששים שמא ' הממשלה הופכת להיות ממשלת נוצרים

שהשלטון המוסלמי

התחסל ' .

4

יש לשער  ,כי בחתירתם להפנות את התסכול והזעם של המוסלמים מהם אל
היהודים  ,ידעו הנוצרים שלא שגשוגם הכלכלי היחסי של היהודים עשוי לשמש סיבה

מספקת לעשותם שעיר לעזאזל  .הנוצרים נזקקו לעילה ' משכנעת ' יותר וזו עלילת -

הדם  ,שבאמצעותה יכלו להביא לדה  -הומאניזאציה ולדה  -לגיטימאציה של היהודים ,
להציגם כאויב שטני של האוכלוסיה כולה  ,מוסלמית כנוצרית  ,ולהתיר את

.

יש להבהיר  ,כי רעיון עלילת  -הדם שמקורו היה באירופה הנוצרית  ' ,יובא

'

דמם .
למזרח

התיכון רק כמה עשרות שנים לפני פרשת דמשק  ,כנראה על  -ידי מיסיונרים נוצרים
אירופיים או פרחי  -כמורה נוצרים מזרחיים שהשתלמו באירופה  .נסיונות להפעיל

4

קוסטנטין אל  -באשא  ,מד ' כראת תאריח ' יה  ,לבנון  ,עמ ' דל .

ן
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נשק זה נגד יהודים נעשו בערי סוריה פעמים אחדות החל מראשית המאה

ה 19 -

ולא

עלו יפה  ,בעיקר הודות לגיבוי שזכו לו היהודים מצד השלטון העות ' מאני ולמעמדם

החזק יחסית מזה של הנוצרים  .ברם

ב 1840 -

נהנו הנוצרים מנסיבות פוליטיות נוחות

ללא תקדים להפעלה יעילה של נשק זה  .מחד גימא הם זכו  ,כאמור  ,לראשונה למעמד

מינהלי  -פוליטי בכיר ולגיבוי השלטון  ,ואף נהנו מסיוע מאסיבי של הקונסול הצרפתי
בדמשק  ,ראטי

מנטון .

מאידך גיסא יהודי דמשק היו חסרי הגנה

:

הם נותקו

מהעות ' מאנים פטרוניהם המסורתיים  ,ואילו הקונסולים האירופים האחרים בדמשק ,
ובעיקר הפריטי  ,לא טרחו לסייע

להם .

פעילותם של משה מונטיפיורי ושל מנהיגים יהודים אחרים בצרפת שהתערבו
ישירות ובאמצעות ממשלותיהם לפני מוחמד עלי היא בלבד הביאה

לשחרורם  ,אם

כי

לא לזיכוים  ,של נאשמי דמשק מידי שליט מצרים  .השחרור הושג רק לאחר שנאסרו
ועונו מנהיגי הקהילה היהודית בדמשק  ,וביניהם החכם באשי יעקב ענתבי ופרנס
הקהילה רפאל

פרחי .

אחדים מהם מתו מעינויים  ,אחרים

' הודו '

בביצוע הפשע

כביכול  ,ואחד מהם  ,משה אבולעפיה  ,התאסלם כדי להציל את עצמו מן

העינויים .

כאפילוג לפרשה זו ראוי לציין  ,כי משה מונטיפיורי השיג מן הסולטאן העות ' מאני
בנובמבר
( ושל

1840

פרמאן המזכה את נאשמי דמשק ומזים את עלילת  -הדם של דמשק

5

פרמאן זה סייע להפרכת עלילות  -דם נוספות נגד יהודים בסוריה

רודוס ) .

יהרדים
לאחר

מדמשק

שחרורם ,

מודים למשה
מונטיפיורי

על קבלת הפרמאן מהסולטאן העות ' מאני  -ראה בפרק הבא בחוברת זו

,

מונטיפיורי
ובארץ  -ישראל  ,לאחר שהוחזר

,
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השלטון העות ' מאני באזור על כנו ב 841 - 1840 -ן .

ואף  -על  -פי  -כן פרשת עלילת דמשק לא זו בלבד שהעמיקה את האיבה בין יהודים
לנוצרים בסוריה ובארץ  -ישראל

למוסלמים שפרעו בנוצרים

( ב 860 -ן ,

בעיר ) ,

למשל  ,סייעו יהודי דמשק באופן פאסיבי

היא גם נטעה בתודעת מוסלמים לא  -מעטים זרע

אנטישמי  ,או אנטי  -יהודי  ,זה  .מוסלמים בסוריה ובארץ  -ישראל אחזו מאז מדי פעם
בנשק עלילת  -הדם  ,כדי להיפרע מיריבים יהודים או לסחוט מהם כספים

;

אימהות

מוסלמיות נהגו לפרקים להפחיד  ,או להזהיר  ,את ילדיהן מפני היהודי העלול לחוטפם
ולהורגם .

אכן גם לאחר פרשת דמשק נזקקו יהודי סוריה וארץ  -ישראל להתערבותו של

נגדם .

מונטיפיורי נגד עלילות  -דם חדשות שהופנו

כהודיה על פועלו של משה

מונטיפיורי בפרשת דמשק חיברו יהודים פיוטים ותפילות ' מי

שבירך '

לכבודו ,

' בעבור ששם נפשו בכפו ולעת זקנתו עבר ארחות ימים ובתהו ליל ישימון להציל
ממים כמה נפשות מישראל בארץ

ראה

6

מן

:

י " י ריבלין ( לעיל  ,הערה ו

מרחק . ' . . .

)  ,עמ '

6

נא .

היומנים

יהודר דמשק משוועים לעזרה
ומכתבם של יהודי דמשק נשלח אל ראשי קהילת קושטא  ,ואלה העבירוהו  ,בצירוף מכתב שלהם
במארס

1840

אל הרוטשילדים בלונדון  .להלן מכתבם של יהודי דמשק

מ 27 -

]:

לצערנו העמוק  ,מפנים אנו אליכם שורות ספורות אלה  ,להודיעכם על מצב המצוקה

המתמשכת שבו נתונים עדיין אחינו  ,תושבי דמשק  ,כפי שנמסר לכם במכתבי מן
ה 17 -

באדר

( פברואר ) ,

אשר שיגר אליכם באמצעות ספינת  -קיטור המובילה את

הדואר  .היתה לנו תקווה כי נוכל לדווח לכם במכתב זה על כי נסיבות

הרצח  ,אשר

בעטיו הוטחה העלילה על הקהילה היהודית  ,הובהרו לאשורן  ,אולם תקווה זו

לאכזבתנו המרה  .נחזור כאן  ,לפיכך  ,על כל הפרשה לפרטיה  ,כדלקמן

ביום ד

',

ראשון לחודש אדר

( פברואר ) ,

נעלם בדמשק

כומרן

יהודים

:

אשר במשך ארבעים

שנה גר בעיר זו עם משרתו  .הוא עסק במקצוע הרפואה  ,והיה מבקר בבתי
וארמנים  ,לשם מתן

נגוזה ,

קאתולים ,

חיסון .

ביום שלאחריו  ,הווה אומר יום ה '  ,באו אנשים לרובע היהודי לחפשו  ,באומרם כי

ראו אותו ואת משרתו ברובע זה  ,יום לפני כן  .כדי להוציא את זממם לפועל  ,הם
תפסו ספר יהודי  ,באומרם כי בודאי ידע על העניין לפרטיו  ,ולקחוהו אל

המושל ,

אשר בשומעו את ההאשמה  ,ציווה לאלתר להלקותו חמש מאות מלקות  .הוא סבל
1

נזיר פראנציסקאני הקרוי האב תומאס .
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גם עינויים אחרים  .בהפסקות שבין יסורים אלה  ,האיצו בו כי יאשים את כל היהודים
כשותפים לעברה  ,והוא  ,בחושבו כי ירווח לו בדרך זו  ,האשים את האדונים

דוד ,

יצחק  ,ואהרון הררי  ,יוסף לניאדו  ,משה אבולעפיה  ,משה בכר יהודה ויוסף הררי

2

כשותפים לעברה  ,אשר הציעו לו שלוש מאות פיאסטרים כדי לרצוח את הכומר
האמור  ,שכן קרב חג הפסח  ,והם היו צריכים דם להכנת מצותיהם  .מכל מקום  ,הוא

אמר כי לא שעה להסתותיהם  ,ולא ידע מה עלה בגורלו של הכומר ומשרתו  .עקב

כך ,

הורה הפאשא  ,כי האנשים אשר שמותיהם הוזכרו ייאסרו בתור מסיתים וייענשו
במכות וביסורים אחרים  ,אכזריים ביותר

;

אולם בהיותם חפים מפשע  ,לא יכלו

לאשר עלילה זו כאמת לאמיתה  ,ולפיכך עמדו בתוקף  ,כנגד זאת  ,על דבר

חפותם ,

בהסתמכם על כתבי  -הקודש  ,האוסרים במפורש על היהודים ליזון מדם כלשהו  ,כל

שכן של בני  -אנוש  ,דבר מוקצה מחמת מיאוס  .אף  -על  -פי  -כן הם הוטלו לכלא עם
שרשרות סביב לצוואריהם  ,ומדי יום ביומו יוסרו בהלקאות ובעינויים אכזריים
והוכרחו לעמוד זקופים ללא כל מזון  ,במשך חמישים שעות ברציפות .
בהמשך נקראו הקצבים היהודים להתייצב

;

הם הושמו בשרשרות ביחד עם

הרבנים יעקב ענתבי  ,שלמה הררי ועזריה חלפון

ואף הם הוכו עד כי בשרם היה

תלוי קרעים קרעים מעליהם

;3

חוועות אלה בוצעו כדי להמריצם להודות כי

;

השתמשו בדם בהכנת מצות לפסח  .הם השיבו  ,כי אם בך היה הדבר  ,אן היו
משומדים יהודים רבים נותנים לו פומבי  .אולם בכך לא היה די .

אחרי  -כן סר המושל אל בית  -המדרש לבנים ; הוא הורה להוביל את הנערים אל
הכלא  ,לשימם בשרשרות  ,ואסר על האימהות לבקר את ילדיהם הכלואים  ,אשר רק

עשר דראכמות לחם וספל מים אחד הוקצבו להם ליממה  ,לפי שהמושל ציפה כי
האבות  ,ולוא כדי לשחרר את ילדיהם  ,יתוודו על העובדות כהווייתן .

בהמשך התייצב יהודי  ,אשר נהנה עדיין מחופש  ,בפני המושל  ,והצהיר כי הדיבה
בדבר השימוש בדם להכנת מצותינו לפסח הועלתה לדיון בפני כל
לאחר שנועצו בחכמיהן  ,הכריזו כי ההאשמה בדויה מעיקרה
משניים הוא

הארץ

;

:

;

המעצמות  ,אשר

עוד הוסיף כי אחד

או שאחרים הרגו את הכומר ואת משרתו  ,או שחמקו בדרכי סתר מן

ואשר לספר  ,כדי לחלץ עצמו מצרה אמר דברים שאינם אמת .

על כך ענה המושל  ,כי מאחר שהאשים [ הטלר ] אנשים אחרים ברציחתם  ,בדין
הוא שידע מי הם הרוצחים

;

וכדי שיודה בכך  ,הוכה עד שנפח את נשמתו .

אחרי כן ניגש המושל ועמו שש מאות איש להרוס את בתיהם של נתיניו

היהודים ,

בקוותו כי ימצא את גופות המתים  .אולם משלא העלה דבר  ,שב על עקבותיו  ,ושוב
הנחית על קורבנותיו עונשים

ויסורים ,

מהם אכזריים ומזוויעים מכדי לתארם .

לבסוף  ,בהגיעם לקצה יכולתם לשאת את כאבם  ,אמרו כי ההאשמה היתה נכונה ! ! !

בשומעו את הודעתם  ,שאל אותם המושל  ,היכן הצפינו את דמם של
ועל כך ענה אחד מהם כי הושם בבקבוק  ,אשר נמסר למשה אבולעפיה

;4

הנרצחים ,

ואולם הלה

הצהיר כי לא ידע דבר בנדון  .על מנת לסחוט ממנו הודאה  ,הולקה אלף מלקות  ,אולם
מאחר שבכך לא הוצאה ממנו שום הודאה  ,עוד עונה בעינויים אחרים ובלתי -

נסבלים  ,עד שלבסוף נאלץ להודיע כי הבקבוק נמצא בביתו  ,בתוך שידה  .המושל

היי

2

יוסף לניאדו ( במקור האנגלי כתוב  ( Legnadoוהאחרים

3

הכתיב במקור האנגלי היא  ( Antubiענתבי )  ( Jalfonחלפון ) .

4

משה אבולעפיה היה בן של רב .

מהפרנסים של קהילת דמשק .

מונטיפיורי

/

דמשק
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ציווה לשאתו על כתפי ארבעה אנשים ( שכן לא יכול להלר בכוחות עצמו )  ,שיוכל
לפתוח את השידה  .אולם דבר לא נמצא בה  ,לאחר שפתחוה  ,פרט לסכום

כסף ,

שאותו החרים המושל  ,ותוך כך שאל היכן היה הדם  .על כך השיב אבולעפיה כי
אמר את אשר אמר למען ןראה המושל את הכסף בשידה  ,בקוותו כי יוכל באופן זה
להימלט  .מיד חודשו העינויים  ,ואבולעפיה  ,כדי להציל את עצמו  ,עבר אל דת
מוחמד .
באופן כזה הם נהגו בכל האסירים השרויים כבר חודש ימים במצוקה זו  .בבירות
ובדמשק אין מותירים ליהודים לצאת את בתיהם .

אחרי כן הופיע איש אחד  ,והודיע כי על  -ידי חיזוי בכוכבים גילה ווידא כי שבעת
האנשים אשר שמותיהם פורטו לעיל אכן רצחו את הכומר  ,ואילו המשרת נרצח בידי
רפאל פרחי  ,נתן ואהרון לוי  ,מרדכי פרחי  ,ואשר מליסבון  .מיד נעצרו שני הראשונים ,
בעוד שהיתר  ,כך מתברר  ,נמלטו על נפשם .
מזה תוכלו להעריך  ,אומרים זקני דמשק  ,מה טבעו של הצדק המונהג באמצעות

חיזוי בכוכבים  ,ובאלו דרכים הוא בא לידי ביטוי  .ואין אפילו איש אחד אשר יכמרו

רחמיו על הקורבנות האומללים  .אפילו בכור נגרי  ,הבנקאי של המושל  ,מרוב שלא
יכול לשאת יסורים אלה  ,התאסלם .

קראו  -נא  ,ידידים יקרים  ,דברים אלה לאדונים קאמונדו  ,חטני  ,וקארמונה  5 ,כדי
שישתפו פעולה למען הצלת אחינו האומללים
בעיניהם כמתאימים

והמושמצים  ,עם כל האנשים שיראו

לכר .
( כרך

מונטופוורו למוחמד

עלי

:

א  ,עמ ' ) 210 - 208

ילעשה צדק לאחינו

ובעקבות פנייתה של קהילת דמשק אל יהדות העולם  ,יצא מונטיפיורי לפגישה עם מוחמד עלי  ,שליט

מצרים  ,סוריה וארץ  -ישראל באותו זמן  .הפגישה נערכה באלכסנדריה

ב5 -

באוגוסט

 840ן ,

והשתתף בה

גם הקונסול הכללי הבריטי  ,קולונל הוד ' גס  .לעומת זאת לא השתתפו בפגישה זו א ' כרמיה

וס ' מונק ,

נציגי יהדות צרפת בשליחות זו  .וזאת על  -פי עצת קונסול צרפת במקום  .מונטיפיורי פנה אל מוחמד עלי
בזו הלשון ] :

הוד מעלתך  ,שמענו באירופה כי האשמות בדויות הועלו נגד יהודי דמשק  ,הריהם

נתיני הוד  -מעלתך  ,וכי עינו אותם בעינויים ונגרמו להם יסורים נוראים  ,כדי להוציא
מהם ראיות נגד עצמם  .מאחר שידוע לכל כי דתנו לא זו בלבד שהיא מגנה את הפשע
שבו הם מואשמים  ,אלא אף מצווה עלינו במפורש לתעב את השימוש בדם בכל

צורה שהיא  ,נשלחנו על  -ידי בני  -דתנו מכל רחבי אירופה  ,כדי להפציר בהוד  -מעלתך

כי יעשה צדק לאחינו  .לשביעות רצוננו הרבה שמענו כי הוד  -מעלתך  ,ברגע שנודע לו
על דבר העינויים  ,נתן הוראה להפסיקם לאלתר  .בהיותנו משוכנעים כי

הוד  -מעלתו ,

אשר זכה באירופה למוניטין על גבורתו במלחמה  ,תבונתו בממשל  ,וסובלנות כלפי

כל נתיניו ללא אפליה  ,יאות  ,מתוך נדיבותו הידועה מכבר  ,למלא את בקשתנו  ,הרינו
מופיעים לפני הוד  -מעלתך  .אנו באים לא מתוך כעס או שנאה בלב  ,אלא רק מתוך
5

מראשי הקהילה היהודית בקושטא .
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רצון עז שתהיה האמת גלויה ברבים  .על  -כן מפצירים אנו בהוד  -מעלתך  ,שתרשה

לנו לצאת לדמשק  ,כדי לנהל שם  ,לפי

הצורף  ,את

כל החקירות העשויות להוליך

למידע משביע רצון בדבר ההאשמה האמורה  ,שגרמה תדהמה ליהודים בכל העולם

וסבל בל  -ישוער לאוכלוסיה היהודית של דמשק ; וכי המידע שיושג בדרך זו יאושר
רשמית בידי מושלה של דמשק ויוגש להוד  -מעלתך .

עוד מבקשים אנו כי הוד  -מעלתר יעשה למען תינתן לנו כל עזרה לשם השגת
המידע ותעניק הגנה מלאה לחברי המשלחת וכן לכל מי שיגיש עדות .
אנו מפצירים בהוד  -מעלתך להעניק לנו רשות לראות ולחקור את הנאשמים ככל

אשר יידרש  ,וכי הסמכות והרשות אשר הוד  -מעלתך יואיל ברוב טובו להעניק לנו
יירשמו על  -ידי פרמאן בארכיון ויישלחו רשמית למושל דמשק  ,אשר ידאג לפרסום

תוכנו ברבים  ,ברחובות עיר זו .
בסיכום  ,מבקשים אנו  ,שיורשה לנו להצהיר כי עיני אירופה כולה מופנות אל הוד -

מעלתך וכי כל עולם התרבות ישבע נחת אם תעתר לתחינתנו  .שכן דבר המובן

מאליו הוא כי ' האיש

הדגול ' ,

אשר שמו זכה כבר לתהילה שכזו  ,מן הראוי כי יאהב

את הצדק אהבה יתרה  .הגאוניות והנדיבות של הוד  -מעלתך לא יוכלו לזכות לכבוד
גדול יותר מאשר משלחת זו  ,הבאה אליך בשם יהודי העולם כולו  ,לקרוא לעשיית
צדק  .אין תרומה גדולה יותר לגאוניותר  ,לאהבתך את האמת ולשאפתך הנחרצת

להבטיח צדק לכל נתיניך  ,מאשר העובדה שמשלחת זו פונה להוד  -מעלתך באמונה
מלאה  ,וחשה ביטחון כי פנייתה לא תהיה לשווא .

לעל יחסו של מוחמד עלי לפנייה זו  ,אנו למדים מתגובתו בתוך קריאת העצומה  ,כפי שמתאר זאת ד " ר

ל ' לווה  ,שהשתתף באותה פגישה

]:

הפאשא נעץ בו את עיניו כל העת  .משגמר  ,ביקש סר משה כי תורגמנו יורשה
להקריא את דבריו להוד  -מעלתו בתורכית  .הפאשא אמר  ,שזה היה ארוך מדי ; הוא

יתן  ,את זה לתרגום  ,יקרא בו  ,ויתן את תשובתו  .סר משה ביקש שיוקראו ראשי -
הפרקים של העצומה ; הוא חזר ואמר  ' ,זה ארוך  ,זה ארוך ; יתורגם ו ' סר משה ציין כי

העצומה עסקה ביהודי דמשק  ,ועל  -כך השיב הפאשא

:

' יודע אני ' .

( כרך א ,

עמ ' ) 226 - 225

,

פרמאן מאת הסולטאן העוה מאני
הממרלר עלללוהאדם נגד הלהודים
מבוא והעררת  -דוד קושברר

עלילות  -דם לא היו נפוצות בארצות האסלאם  ,אולם דווקא במאה

ה 19 -

אירעו מספר

עלילות בתחומי הקיסרות העות ' מאנית  ,והבולטת ביניהן היתה בדמשק בשנת

. 1840

מאורע זה נודע לו קשר הדוק עם תהליך התפוררותה של הקיסרות העות ' מאנית

והמאבק שנתעורר בין המעצמות על ה ' ירושה ' ( ' השאלה

המזרחית ' ) .

דמשק היתה

כפופה באותו פרק  -זמן לשלטונו של מוחמד עלי  ,המושל העות ' מאני של מצרים ,
שבשנות

1832 - 1831

כבש את סוריה וארץ  -ישראל מידי אדונו הסולטאן מחמוד השני

ומאוחר יותר הוכר על ידיו כמושל העליון של חבלים אלה .

הידיעות על הרדיפות בדמשק  ,וגם על עלילת  -דם נוספת שאירעה באותה עת

ברודוס  ,הזעיקו את דעת  -הקהל היהודית והלא  -יהודית באירופה  .מדינאים אירופיים ,
בהם שר החוץ הבריטי פאלמרסטון והקאנצלר האוסטרי מסרניך  ,שממילא לא נטו
חיבה יתרה למוחמד עלי בן  -חסותם של הצרפתים  ,הביעו את שאט  -נפשם ותמכו
במאמצים להפסיק את

הרדיפות .

בהשתדלות הקונסולים האירופיים בקאהיר ,

במיוחד הקונסול האוסטרי  ,הסכים מוחמד עלי לשלוח פקודות להפסקת העינויים
ולהגנה על בני הקהילה היהודית  ,אולם העלילה עצמה לא בוטלה והחקירה

נמשכה .

בינתיים נחלצה גם הקהילה היהודית באנגליה לפעולה ונתארגנה משלחת יהודית
מיוחדת למצרים בראשותו של משה מונטיפיורי  .במשלחת השתתפו גם אדולף
כרמיה  ,כנציג יהדות צרפת  ,וההיסטוריון  -מזרחן סלומון מונק וחברים נוספים  ,והיא
הגיעה למצרים בראשית אוגוסט וקיימה סדרת מגעים עם מוחמד עלי  .תביעתה
המקורית להוציא את החקירה מידי הערכאות בדמשק לא נתמלאה  ,אולם בהסכמה
הדדית ציווה מוחמד עלי

ב 28 -

באוגוסט

1840

על ' שחרור בכבוד ' של אחרוני

העצורים  ,תשעה במספר  .לאמיתו של דבר לא הושג זיכויים של הנאשמים  ,אולם
פרשת הרדיפות על יהודי דמשק הגיעה בכך לקיצה  .אף פרשת עלילת  -הדם ברודוס
נסתיימה בינתיים  ,לאחר התערבותם של השלטונות העות ' מאניים באסתאנבול .
מונטיפיורי ביקש לנסוע ממצרים לדמשק  ,אולם הדבר נמנע ממנו בשל אי -

היציבות בסוריה  ,והוא החליט לנסוע לאסתאנבול ולהשיג מן הסולטאן הצהרה חד -
משמעית נגד

עלילות  -הדם .

הסיכוי שהסתמן באותה שעה להחזרת השלטון

העות ' מאני המלא בסוריה נראה אף הוא כמצריך קביעה ברורה של עמדת הסולטאן .
ואכן הסולטאן קיבל את מונטיפיורי בסבר פנים יפות והעניק לו את ההצהרה

המבוקשת בצורת פרסאן ( צו קיסרי ) .

ן
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דוד קושניר

עמדת הסולטאן עבדול מג ' יד בפרשה זו אינה מתמיהה  .גורם חשוב אחד היה יחסו
אל מוחמד עלי  ,אשר גרם השפלה קשה לקיסרות  ,בגין נצחונותיו על הצבא
העות ' מאני עד כדי איום ישיר על הבירה אסתאנבול  ,ובגין השליטה שהשיג לעצמו
על סוריה וארץ  -ישראל  .כאשר נתחדשה המלחמה

ב 1839 -

והואסאל שלו  ,שב מוחמד עלי והיכה את הצבא

בין הסולטאן מחמוד השני

העות ' מאני מכה מוחצת  ,ורק

בהתערבות המעצמות האירופיות נמנעה התמוטטות מוחלטת
1840

של הקיסרות  .ביולי

הציגו המעצמות למוחמד עלי אולטימאטום  ,שלפיו היה יכול לשמור על

שלטונו בפלך עכו ובמצרים בתנאי שייענה לדרישות הממשלה העות ' מאנית  .עבדול

מג ' יד  ,שירש את אביו מחמוד שנה

לפני  -כן ,

נתן בלית ברירה את הסכמתו

לכך ,

בהעדיפו את חיסולו הסופי של יריבו הקשה  ( .בסופו של דבר לא עמד מוחמד עלי

בעלילת דמשק מצא אפוא

בתנאים שהוצבו לו והוכר כשליטה של מצרים בלבד ) .
עבדול מג ' יד אמצעי יעיל להכפשת שמו של מוחמד עלי בעיני המעצמות .

אף נתינותו האנגלית של מונטיפיורי  ,מעמדו הציבורי הרם והגיבוי שקיבל

מממשלתו היוו גורם חשוב להענקת הפרמאן  .היו אלה ימי שיא ההשפעה האנגלית

באסתאנבול  ,ומעמדו הרם של השגריר האנגלי בחצר היווה ביטוי מובהק לכך .
אנגליה  ,בהנחיית פאלמרסטון  ,עיצבה בשנות השלושים של המאה

ה 19 -

מדיניות

ברורה לשמירת קיומה ושלמותה של הקיסרות העות ' מאנית  ,וזאת כנגד מזימותיהן
של צרפת ושל רוסיה גם יחד וכנגד הסכנה שהיתה עלולה לצמוח מכך לנתיבי
הקיסרות הבריטית שחצו את האזור  .העות ' מאנים מצידם  ,במאמציהם לשמור על
שלום קיסרותם  ,ביקשו להסתייע בתמיכת אנגליה  ,ואין תימה אפוא שהסולטאן קיבל

את הנציג האנגלי רם  -המעלה הזה בכבוד

הראוי .

מעבר לכל אלה  ,הלם הפרמאן את מדיניותם הכללית של העות ' מאנים שעוצבה

על  -ידי מסורת האסלאם כלפי העדות הלא  -מוסלמיות  ,לרבות העדה

היהודית .

מדיניות זו היתה מיוסדת על העיקרון  ,שאמנם אין הלא  -מוסלמים יכולים להחשב
אזרחים שווי  -זכויות במדינה המוסלמית אולם הם זכאים להגנתה ולחסותה של
המדינה בכל הנוגע לחייהם  ,רכושם ואורחות  -חייהם  .אף אם היו פעם בפעם סטיות
ביחסם כלפי הלא  -מוסלמים  ,הרי בדרך  -כלל הפגינו העות ' מאנים סובלנות מירבית

כלפיהם וראו מחובתם להגן עליהם מפני כל עוול ופורענות  .במאה

ה 19 -

אימצו

העות ' מאנים לעצמם מדינירת של מתן שוויון ממשי ללא  -מוסלמים וביקשו לעצור

בעד תהליכי הבדלנות וההתפרקות מבפנים  ,שאיימו באותו זמן על שלמות הקיסרות .
הם גם ניסו לעמוד בפני לחצן הקשה של המעצמות שהחלו להתערב באופן קבוע

למען הבטחת שלומם של הנתינים הלא  -מוסלמיים  .אי לכך אימצו העות ' מאנים
מדיניות שחתרה לבטל את המחיצות העדתיות המסורתיות  ,שפילגו את האוכלוסיה ,

ולהשוות את מעמדם החוקי של כל נתיני הקיסרות ללא הבדל דת ועדה  .מדיניות זו
הוכרזה לראשונה בצו הרפורמה המפורסם של גלח ' אנה ( ' בית הורדים '  ,שבשטח חצר
המלכות )  ,שהוציא הסולטאן

ב3 -

בנובמבר

1839

והיה מכוון  ,בין השאר  ,לגייס את

מונטיפיורי

ן
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תמיכת אנגליה במשבר החדש שפרץ עם מוחמד עלי  .צו זה בישר את הרפורמות
הגדולות ( הידועות בשם ' תנט ' ימאת '  -כלומר

תיקונים )

שחוללו העות ' מאנים

במרוצת עשרות השנים הבאות בכל מוסדות המדינה  .הפרמאן שניתן למונטיפיורי

תאם אפוא לא רק את מדיניותם המסורתית של העות ' מאנים כלפי הלא  -מוסלמים ,
והיהודים בכלל זה  ,אלא גם את הרוח החדשה שהחלה לנשוב

בקיסרותם .

הענקת פרמאן היתה נוהל קדום ומקובל בקיסרות העות ' מאנית  .צו קיסרי היה יכול

להינתן ביוזמת הסולטאן או על  -פי בקשה שהופנתה אליו  ,וכוונתו היתה להעניק
זכויות לקבוצת אנשים מסוימת  ,לשנות מצב או לתקן עוולה כלשהי שהובאה לידיעת
הסולטאן  .תוכן הצו נדון

על  -ידי שרי המדינה והחלטה הועברה לאישור הסולטאן .

הפרמאן נכתב על  -פי מבנה

קבוע  ,כשבראשו המונוגראמה ( טגרא ) של הסולטאן ,

והיה מיועד להימסר לפקידים הנוגעים בדבר כדי שיפעלו בהתאם לתוכנו  .העתקים
מפרמאנים נשמרו בארכיון המדינה ונרשמו גם  -כן בפנקסי הקאדי ( שופט בית -

המשפט

המוסלמי ) ,

שבתחומו היתה הפעולה אמורה

להינקט .

הפרמאן שניתן

למונטיפיורי יועד לקאדי של אסתאנבול  ,וזאת בשל רום מעמדו כשופט הראשי של

עיר  -הבירה ובשל היות הפרמאן נוגע לכלל הנתינים היהודים בקיסרות  .העתקים ממנו
נמסרו למונטיפיורי ולרב הראשי

בקושטא .

הפרמאן לא הביא לזיכוים הסופי של נאשמי עלילת דמשק ואף לא למחיקת
הכתובת שנקבעה ליד ' קברו ' של האב תומאסו בכנסיית הקאפוצ ' ינים והאשימה את

היהודים בהירצחו  .עלילות  -דם הוסיפו להתרחש בקיסרות העות ' מאנית ( וגם בדמשק
עצמה  ,ב  , ) 1847 -אף כי לא בממדים של עלילת דמשק

ב . 1840 -

בכל זאת היתה

לפרמאן השפעה פסיכולוגית גדולה והוא תרם להרגשת הביטחון של יהודי הקיסרות

העות ' מאנית  .הצלחת מונטיפיורי במסעו זה למזרח העלתה מאוד את קרנו והוא הפך
להיות דוברם הראשי של יהודי

העולם .

מן היומנים

עלילת  -הדם ברודוס
ןהפרמאן מאת הסולטאן העות ' מאני עבדול מגיד ניתן עקב שתי פרשיות של עלילות -דם נגד היהודים ,
בדמשק וברודוס  .נקדים למקורות על הפרמאן עצמו  ,את תיאור עלילת רודוס  ,כפי שהובא במכתב של

יהודיה אל ראשי קהילת קושטא ( עלילת דמשק תוארה בפרק

הקודם ) ,

וזו לשון מבתבת של יהודי

רדיוס ל

נער יווני  ,בן עשר בקירוב  ,בנו של תושב הארץ  ,הלך

לאיבוד על  -פי

השמועה ,

והנוצרים העלילו עלינו באומרם כי הרגנו אותו  .כל הקונסולים האירופיים התייצבו
יחדיו כדי לתבוע את בירור הפרשה לעומקה  .הם ניגשו

בצוותא  ,חוץ מן הקונסול
העניין  ,ועל כך נענה

האוסטרי  ,אל הפאשא ודרשו כי יפקיד בידיהם את ניהול
הפאשא בחיוב  .שתי נשים יווניות שגרו ליד העיר זומנו אז להתייצב לפניהם והן

ן
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מל היומנים

הצהירו  ,כי ביום שלישי עשו כמה יהודים את דרכם מל הכפרים אל העיר  ,וכי נער
יווני נלווה אל אחד מהם  .מיד קראו הקונסולים ליהודי להופיע לפניהם  ,וחקרו אותו

בנדון  .הוא השיב  ,כי הוא יכול להוכיח שבמשך כל אותו יום שלישי שהה בכפר ולא
בא העירה עד יום רביעי  .הוא הוסיף  ,יתר  -על  -כן  ,כי אפילו הלך הנער העירה בדרך
זו  ,וזאת בשעה שגם היהודים הלכו לשם  ,אין בהכרח להסיק מכך כי היהודים הם
שהרגו אותו  ,שכן היתה זו הדרך הציבורית הראשית אשר שימשה מעבר לכל איש
ואיש .

נימוקים אלה לא נתקבלו על  -ידי הקונסולים  ,ומיד הושם היהודי המסכן באזיקים
ועונה בצורה שטרם נראתה או נשמעה כמותה  .לאחר שהכבידו עליו

בכבלים ,

הונחתו עליו מלקות רבות  ,חוטים מלובנים הוכנסו לאפו  ,עצמות לוהטות הוצמדו

לראשו ואבן כבדה הושמה על חזהו  ,עד כי קרוב היה למות ; וכל העת האשימוהו
מעניו  ,באומרם  ' ,אתה הוא שחטפת את הנער היווני  ,כדי למסור אותו לרב  -הודה

בכר לאלתר  ,אם רצונך להציל את עצמר ' .
רבנו  ,ולנקום נקמתם בכל הקהילה
מטרתם היתה להעליל

עי

;

והם הצהירו

ברודוס  ,או לאלצם להמיר

בגלוי  ,כי כל זה נעשה כדי להשמיד את היהודים היושבים
את דתם  ,למען יוכלו להתפאר באירופה על כי הביאו להמרת דתה של קהילה

שלמה .
באותו זמן צעק היהודי האומלל בקול תוך כדי עינויים אלה  ,והתפלל כי המוות
יגאל אותו  .על כך השיבו מעניו כי עליו לגלות למי מסר את

הנער  ,ואז

יותן לו לצאת

לחופשי לאלתר  .היהודי האומלל  ,שנדכא מיסורים ללא נשוא  ,בחר לומר דברי  -שקר

על  -מנת להינצל  .הוא העליל בהתחלה על אחד ואחר  -כך על אחר  ,אולם רבים מבין
אלה שהאשים נעדרו מן העיר זמן  -מה  ,וזו ראיה שדבריו לא נועדו אלא לחלצו מן
העינויים  .ובכל זאת נכלאו מיד כל אלה שהיו בנמצא בעיר ויוסרו יסורים בלתי -

נסבלים  ,כדי לסחוט מהם הודאה כי מסרו את הנער לידי הרב הראשי  ,או לידי זקני
הקהילה  ,והם עונו ימים כלילות כיוון שלא רצו להאשים אנשים חפים מפשע  .בלחץ

יסורים בלתי  -פוסקים  ,צעקו בריות אומללות אלה בקול והתפללו כי מוטב שימיתום
מלהתייסר בעינויים כאלה ; בפרט שבעה מהם  ,אשר התחננו למות  ,ואמנם נטו כולם
למות כתוצאה מעינויים אלה  .להגברת המצוקה  ,ננעל הרובע היהודי והוקף

בזקיפים  ,כדי שאיש לא יוכל לצאת או להיוודע מה אירע לאחיו המסכנים .
עליכם לדעת  ,כי במשך היום  ,באותן שעות שאיש אינו נמצא ברובע

היהודי ,

סובבים בו נוצרים המבקשים להניח בסתר את גווייתו של תורכי או של נוצרי בחצרו

של איזה בית

יהודי  ,מתוך כוונה להביא את האיש

לפני

המושל  ,וכדי

לביים את

הרקע לדיבתם  .כזו היא מצוקתנו  ,המכבידה על לבותינו ומסמאת את עינינו  .אפילו
בקשתנו להגיש עצומה לפאשא של העיר נדחתה .
לאחר שבילינו שלושה ימים באומללות זו  ,הם אף סירבו לספק לחם לרובע שלנו

בשביל משפחותינו המסוגרות יחד עמנו ; אולם עקב הפצרותינו השגנו  ,בתור טובה ,
הספקת דגים מלוחים ולחם שחור במחירים גבוהים .

על  -פי מה שיכולנו ללמוד מן האירופים העושים בקרבת
בעצה אחת עם הקונסולים ,

הפאשא  ,פועל הלז

כפי שנהג מלכתחילה  .יוצא מכלל זה הקונסול

האוסטרי ,

אשר תחילה ניסה להגן עלינו  ,אולם לימים נאלץ להצטרף אל ההמון .
( כרך א  ,עמ '

) 212 - 211

משה מונטיפיורי מגיש עצומה לסולטאן העות ' מאני  ,עבדול מגיד  ,בקושטא

הראיון עם הסולטאד עבדול
ולהלן תיאורו של מונטיפיורי

יום

ד ' 28 ,

מג ' וד בקושטא

את מהלך הראיון עם הסולטאן

]:

באוקטובר [ . ] 1840

סר דיויד וילקי  ,מר פיזאני  ,וג ' ורג ' סמיואל סעדו עמנו  ,ובשעה שבע יצאנו לדרכנו .

באורחה שלנו היתה מרכבה אחת עם ארבעה סוסים  ,ואחת עם שני סוסים  ,שישה
קוואסים  ,י או קציני משטרה  ,שמונה אנשים שנשאו לפידי שעווה גדולים  ,שני פרשים

לכל כרכרה  ,אפיריון אחד לכל כרכרה ושלושה אנשים החותמים את התהלוכה .
היות והמרכבות לא יכלו להגיע עד לדלתנו  ,נישאתי באפירית עד לרגלי

הגבעה ,

שאר האדונים הלכו ברגל  ,ואני נסעתי במרכבה הראשונה יחד עם מר פיזאני ,
המתורגמן :

הבריטי

;

מר וייר ,

.

3

ודוקטור לווה - 4בשנייה  .לבשתי מדי שרד .

1

קוואס  -מילולית קשת ( בערבית

2

ראשי עדות וכיו " ב בקיסרות העות ' מאנית .
מתורגמן  -במקור דרג מן  .משום שדיפלומאטים אירופיים לא ידעו תורכית ואילו פקידים

ובתורכית ) ,

שומר מיוחד של דיפלומאטים  ,פקידים בכירים ,

עות ' מאניים לא ידעו שפות אירופיות  ,הועסקו ' מתורגמנים ' מיוחדים  ,שרבים מהם באו מקרב
העדות הלא  -מוסלמיות .
3

4

מונטיפיורי  ,שנספח

למשלחת  .כאשר מונטיפיורי כיהן

מר וייר  -ג ' ורג ' ריר  ,ידיד אנגלי של
כ ' שריף ' של לונדון שימש וייר סגנו  ,ומאוחר יותר היה ראש העירייה .

ד " ר לואיס לווה  ,או אליעזר הלוי  ,מזכירו ועוזרו של מונטיפיורי שנספח

למשלחת .
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הרחובות המו מאדם ; יהודים רבים האירו את בתיהם  .הגענו לארמון בקצת פחות
משעה  .ברדתנו מן המרכבות מצאנו בחצר משמר  -כבוד מרשים  ,שדיגל את נשקו
לפנינו  .הוכנסנו לחדר  -אורחים נאה  ,מרוהט לפי הסגנון האירופי  .שני פמוטי  -כסף
מפוארים עם נרות שעווה גדולים עמדו על הרצפה  ,במרכזו של שטיח קטיפה ובו
שפע רקמות  .לא עברו שתי דקות כאשר נכנס רשיד פאשא

ביותר  .עד מהרה הצטרף אלינו
מעוטרות

ריא

;5

יחסו היה ידידותי

פאשא  6 ,ולכולם הוגשו קפה ומקטרות  ,שהיו

ביהלומים .

רשיד פאשא שאל אותי כמה זמן שהיתי

מוחמד עלי וכיצד הוא נראה

?

באלכסנדריה  ,כמה פעמים

ראיתי את

מקץ רגעים מספר הודיעו  ,כי הסולטאן היה מוכן

לקבלנו  .שני הפאשאים הלכו בראש  ,אחריהם אני  ,בעקבותי יתרת פמלייתנו ,
וקבוצת קצינים גדולה

בסוף .

חצינו גינה באורך חמישים מטר בקירוב  ,ונכנסנו לאולם נאה עשוי שיש ; ירדנו
במערכת מדרגות מהודרת  ,אף היא משיש  ,ונכנסנו

לחדר -הקבלה .

הסולטאן ישב על ספה  ,לבוש גלימה ממלכתית שהיתה מהודקת לצווארו על  -ידי
שתי מכבנות גדולות שזורות במיטב היהלומים  .הגלימה עצמה היתה בצבע

סגול ,

ודומה בגיזרתה לשלנו  .איש צעיר היה וטוב  -מראה  ,שנראה בן עשרים ושש בקירוב ,

אף כי היה למעשה רק בן תשע  -עשרה  .שני הפאשאים ניצבו משמאל לו ואני
ופמלייתי  -מימין  .לאחר שקיבלתי ממנו כמה סימני עידוד אדיבים  ,פתחתי בנאום
שהתכוונתי לקרוא מן הכתב  ,אולמ במקום לקרוא הרציתי אותו  ,שכן ידעתיו על -

פה  ,גם לא היתה תאורה מספקת כדי לקרוא בו בלי משקפיים  .ואלה היו דבריי

:

' יהי הדבר לרצון הוד  -רוממותך הקיסרית  -בשם אחיי  ,שאותם אני מייצג  ,אני
בא להניח לרגלי כקף הקיסרי את ביטוי הוקרתם והערצתם .
אנגליה ארצי ועוד אומות נאורות בעולם שמעו את זעקותיהם של יהודי דמשק
ורודוס המעונים והנרדפים ומיהרו להגיש לסובלים את אהדתם ואת חיבתם  .אולם

אלוהים  ,השולט בכל  ,מנע את הצורך בעזרתם ברודוס  ,והשרה חוכמה  ,צדק ואהבת
אמת בהוד  -רוממותך הקיסרית  .תחת הנחייתף הנאורה הוכנע

העריץ ,

נחשפו

מזימות הרשעים  ,ושוחררו החפים מפשע  .לפיכך מבקש אני רשות להגיש להוד -

רוממותך הקיסרית את רגשי תודתו העמוקה של עמנו  ,ולשאת את תפילותינו למען

יעניק האל הרחום להוד  -רוממותך הקיסרית אריכות ימים  ,חוכמה  ,כבוד ועושר  ,וכן
ינווט את כל פעולותיך  ,ששמך יירשם באותיות זהב לנצח  ,וזכרון מעשיך ידיף ריח

ניחוח  ,כריחו של גן

שושנים .

בימי קדם הוציא אדוני אלוהינו את עמנו ממצרים  ,ובמשך דורי  -דורות הם ישבו

בפלשתינה ; עליהם חלו דברי
הם השלווים והנאמנים

אלוהים  ,ואף

כי פזורים הם כיום בין אומות

שבנתינים  ,ועל  -ידי חריצותם הוסיפו

העולם ,

לעושרן ולשגשוגן של

ארצות מושבם .

הם מביטים באהבה וביראת  -כבוד על הארץ שבה גרו אבותיהם ; הם מתפללים
שכל מי שהי שם יוכל להנות מצל חסותך הנשגבת  ,ולעבוד בשלום לאלוהי
אבותיהם .
5

רשיד פאשא  -שמו המלא

הבכירים במאה

ה , 19 -

:

יצטפא

רשיד פאשא

( סס8ו , ) 1858 -

מאישי  -המדינה העות ' מאניים

כיהן מספר פעמים בתור שר חוץ או וזיר גדול ( ראש  -ממשלה )  ,ונחשב אבי

תנועת הרפורמות הגדולה של החנט ' ימאת  .בעת פגישתו עם מונטיפיורי שימש כשר החוץ .
6

ר א פאשא  -המפקד העליון של הצבא העות ' מאני ( סר עסכר ) .
~

מונטיפיורי

/

קושטא

ן

43

תעלה תפילתם למרום  ,לאל שחוכמתו מוחלטת ומצוותיו לא ניתנות לשינוי ואין
איש שיוכל לשהות במחיצתו  ,תפילתנו שישפיל את אויביך עד שילחכו עפר ויגוזו
כטל של בוקר ויפוצו לכל עבר כמוץ מפני רוח ; שכסאך 7כון לעולם  ,וכל החוסים בצל
מלכותך יחיו בשלום  ,איש תחת גפנו ותחת תאנתו  ,יושבים לבטח ואין מחריד ' .
הסולטאן האזין בקשב רב  ,ולאחר שסיימתי חזר מר פיזאני על דבריי בתורכית .

הסולטאן חייר בשעה שהוא קרא  ,וניכר בו שהבין היטב את הנאום ושבע נחת ממנו .
משסיים מר פיזאני  ,תלה הסולטאן את מבטו בי ואמר בקול מתון ונאה  ' :שבע  -רצון

אני לגמרי מן ההודעה שנמסרה והרגשות שהובעו על  -ידי המשלחת  .האירועים
בדמשק נגעו ללבי  ,אך השתדלתי להציע פיצוי  -מה לאומה הישראלית  ,בכך שנתתי
הוראות כי יעשה צדק בפרשת רודוס .
האומה הישראלית תזכה ממני תמיד לאותה הגנה ותהנה מאותם יתרונות ,
בדומה לכל שאר נתיני קיסרותי .
אעניק למשלחת את הפרמאן כבקשתה .

אני יודע  ,אדונים  ,כיצר להעריך את אהבת  -הזולת התמה שהנחתה אותכם
לבירה זו ' .
 - - -תזמורת צבאית ניגנה במשך רוב זמן שהותנו בארמון  [ .בצאתנו ] מצאנו

כי הרחובות היו עוד יותר הומים מבעת כניסתנו ; לא היה אף חלון אחד ברחוב כולו
אשר עברנו בו שלא ניבטו בו ראשי נשים  .ככל שהתקרבנו לרחוב היהודים התנסינו
בקושי עוד יותר גדול במעבר  .בקצה אותו רחוב  ,עמדו על כך ללוותנו לביתנו  ,סניור
קימונדו 7ועמו הראש הרוחני של גלטה 8וכעשרים איש ממכרינו .
שמחתי לראות
את
יהודית יקירתי ולבשר לה על קבלת  -הפנים המשמחת שלנו וההצלחה

המושלמת של שליחותנו  ,שעל  -כך אנו אסירי תודות לאלוהים .

( ברך

בוטח

א  ,עמ ' ס) 274 - 27

המרמאי

להלן תרגום מדויק של הפרמאן ח ' ט  -י שריף

9

( שנשלח אל השופט הראשי

בקושטא ) ,

אשר בראשו כתב הוד  -רוממותו הקיסרית הסולטאן עבדול מג ' יד במו ידו את

המילים  ' :ייעשה  -נא מה שמצווה [ לעשותה בפרמאן זה ' .

0ן

משפט קדום עתיק  -יומין נפוץ נגד היהודים  .הבירים האמינו כי היהודים נהגו
להקריב אדם כדי להשתמש בדמו בחג הפסח שלהם .

כתוצאה מדעה זו  ,נרדפו יהודי דמשק ורודוס ( שהם נתיני הקיסרות שלנו ) על  -ידי
אומות אחרות  .העלילות שהוטחו נגד היהודים  ,וההצקות שמהן סבלו  ,הגיעו לבסוף
לידיעת מלכותנו הקיסרית .
סניור

קומונדו  -מראשי הקהילה היהודית באסתאנבול .

גלטה  -שכונה באסתאנבול בה ישבו יהודים רבים ובה נמצאו מוסדות הקהילה .

חיט  -י שריף -

' הכתב הנכבד '

( בערבית ובתורכית )  ,שם נרדף לפרמאן  ,צו קיסרי  ,על שום האישור

הצו .

שנתן הסולטאן בכתב  -ידו על נוסח
' ייעשה  -נא מה שמצווה ( לעשותו ) בפרמאן זה '  -הוא נוסח האישור שנהג הסולטאן לתת בכתב -
רד ' ו ; ול בוסה ד  , :יו

ן
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הסולטאן העות ' מאני

 , 1840והעיולל

עלילית -

דם עד יהודים

אך זמן קצר עבר מאז הובאו כמה יהודים הגרים באי רודוס משם לקושטא  ,בה
הועמדו לדין ונשפטו בהתאם לתקנית החדשות  ,וחפותם מן האשמות שהועלו נגדם

הוכחה במלואה  .את אשר נדרש על  -פי הצדק והיושר נעשה אפוא בעניינם .
נוסף על כך נבדקו ספרי  -הדת של היהודים בידי אנשים מלומדים  ,הבקיאים
בספרות התיאולוגית

שלהם  ,וכתוצאה מן הבדיקה

נמצא  ,כי אסור לחלוטין ליהודים

להשתמש לא רק בדם אדם  ,אלא גם בדם בעלי  -חיים  .יוצא אפוא מכך  ,כי האשמות
שהועלו כלפיהם וכלפי דתם אינן אלא השמצות גרידא .
מסיבה זו  ,ומתוך אהבת נתינינו הפועמת בלבנו  ,אין אנו יכולים להרשות כי
האומה היהודית ( אשר חפותה מן הפשע שיוחס לה ברור מעל לכל ספק ) תוקנט

ותרדף על יסוד האשמות שאין להן כל בסיס באמת  ,ובהתאם לח ' ט  -י שריף  ,שעליו
הוכרז

בגלח ' אנה ,

תזכה

האומה

היהודית לאותם היתרונות ולאותן הזכויות

שהוענקו לאומות רבות אחרות הכפופות לשלטוננו .
האומה היהודית תהיה נתונה לחסות ולהגנה .

מונטיפיורי
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כדי להשיג זאת נתנו את ההוראות הברורות ביותר  ,כי האומה היהודית היושבת
בכל חלקי האימפריה שלנו תזכה לשמירה מעולה  ,בדומה לכל שאר נתיני השער
העליון  ,ח

ובל יציק להם איש בצורה כלשהיא ( בלתי אם מסיבה מוצדקת )  ,לא בקיום

החופשי של מצוות דתם ולא במה שנוגע לבטחונם ולשלוותם  .אי  -לזאת נמסר
פרמאן זה  ,הנושא בראשו את

ה ' המאיון ' מ

שלנו והוכן על  -ידי לשכתנו

הקיסרית ,

לידי האומה הישראלית .
לפיכך  ,כאשר יוודע לך  ,השופט הנזכר לעיל  ,תוכנו של פרמאן זה  ,שומה עליך

לנהוג בקפידה רבה  ,באופן שנקבע בו  .ופן יעשה דבר המנוגד לפרמאן זה  ,בכל זמן

שהוא ברבות הימים  ,עליך לרשום אותו בארכיון של בית  -המשפט ; אחרי כן עליך
למסור אותו לידי האומה הישראלית  ,ותעשה כמירב הקפידה למילוי הוראותינו

ורצוננו הריבוני הזה .
ניתן בקושטא

 ,ב 12 -

ברמדאן

1256

(6

בנובמבר . ) 1840
( כרך

11

השער העליון  ( -בתורכית
ו ' ראש הממשלה '

:

א  ,עמ ' ) 279 - 278

' באב  -י עאלי ' )  ,משכנו הרשמי של הוזיר הגדול  ,המשנה לסולטאן

העות ' מאני  .בשל התעצמות כוחו של הוזיר הגדול בתקופת השקיעה

העות ' מאנית  ,נעשה ' השער העליון  ,מושג נרדף לממשלה העות ' מאנית .
12

המאיון  ' -קיסרי ' ובפרסית ובתורכית )  ,קיצור של טגרא  -י
שהרטבעה בראש פרמאנים ומסמכים

רשמיים אחרים

,

המאיון  ,המונוגראמה של הסולטאן ,

שלוחות לעזרה להודו מארוקו
מבוא והערות  -מיכאל אביטבול

את הביקור של מונטיפיורי במארוקו ניתן להסביר על רקע שני תהליכים היסטוריים
( )1

:

הגברת החדירה האירופית לארצות אפריקה הצפונית מאז הפלישה של

נאפוליאון למצרים  ,וביתר שאת לאחר הכיבוש הצרפתי של אלג ' יריה ב . 1830 -
מארוקו  ,כמו תוניסיה

ומצרים  ,פתחה באותו זמן את שעריה למסחר האירופי  ,אם

מרצון ואם מאונס  .עד סוף המאה

ה 19 -

היתה בריטניה הגורם האירופי בעל ההשפעה

הכלכלית והפוליטית החשובה ביותר במארוקו  .זו ראתה בבריטניה משענת נגד נטיות
ההתפשטות של צרפת  ,ששאפה להרחיב את גבולות אחיזתה באלג ' יריה על חשבון
הריבונות המארוקאית  .במסחר האירופי נטלו חלק יהודים רבים ממארוקו  ,שקשרו
קשרים הדוקים עם גורמים כלכליים בעלי השפעה רבה בג ' יבראלטאר  ,לונדון או

מאנצ ' סטר  .ביניהם היו גם סוחרים שהשתקעו בבריטניה ( ממשפחות גדליה  ,אפריאט ,
ואחרות )

ועקנין

ואף התחתנו עם משפחות ספרדיות נכבדות בלונדון ( למשל

:

משפחת מבאג ממארוקו עם משפחת מונטיפיורי ) .
( )2

יהדות אירופה המערבית שנהנתה מאמאנסיפאציה ראתה מחובתה לעזור

ליהודים שהיו נתונים לדיכוי במקומות שונים  -כמזרח  -אירופה או באגן הים

התיכון .

אדולף כרמיה בצרפת ומשה מונטיפיורי בבריטניה מסמלים ביוזמותיהם

ובמעשיהם את התפיסה בדבר הסולידאריות היהודית  .הם הצליחו לשכנע גם את

ממשלותיהם להושיט להם את עזרתן  ,ובצירוף  -מקרים נדיר נוצרה מעין חפיפה בין
האינטרסים של המעצמות באזור ובין האינטרסים של הגופים היהודיים שפעלו
לטובת היהודים במזרח התיכון ובצפון  -אפריקה  .ואכן ה ' בעיה היהודית ' במארוקו ,
כמו בתוניסיה  ,שימשה אמצעי  -לחץ נוח בידי המעצמות לשם העמקת חדירתן

לארצות אלו  .ההחמרה שחלה במצבו של חלק מהאוכלוסיה היהודית בצפון  -אפריקה
במחצית השנייה של המאה

ה 19 -

סיפקה עילה הן בידי יהדות אירופה והן בידי

המעצמות ביבשת זו לפעול למען יהודי האזור .
הנה כי כן  ,מונטיפיורי בא למארוקו לא

כ ' שליח '

פרטי אלא כנציג ממשלת

בריטניה  ,ובתור כזה נערך ביקורו במלוא הפאר וההדר  .הסיבה הישירה לביקורו

היתה העלילה שהעליל סגן  -הקונסול של ספרד באסאפי

 ( Safiעל

יהודי העיר  ,כי

הרעילו ספרדי  -נוצרי  .ביסוד ההאשמה הזאת עמדה עדותו ~של נער יהודי בן

, 13

אשר

הוצאה מפיו בעינויים  .הנער הוצא להורג לאחר שחזר בו מעדותו  .במכתב מאת ראשי
קהילת ג ' יבראלטאר אל מונטיפיורי באוקטובר
46
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נאמר  ,כי עמדה קהילת אסאפי

מונטיפיורי

/

מארוקו

ן

47

כולה בפני סכנה חמורה  .שלוש שנים לפני כן  ,על רקע המלחמה בין ספרד למארוקו ,
הגיעו ללונדון ידיעות מזעזעות על אודות המצב של הקהילות היהודיות ששכנו
באזורי

הקרבות :

מאות יהודים מתיטואן וסביבתה ברחו לג ' יבראלטאר  ,והקהילה

היהודית בבריטניה אירגנה משלוחי  -סיוע

למארוקו .

קהילת מוגאדור ( אצווירה ) ,

שבה שהה מונטיפיורי בעת מסעו קודם פגישתו עם המלך במראכש  ,היא שמיקדה את

תשומת  -לבה של יהדות אנגליה  .מוגאדור היתה באותן שנים עיר הסחר העיקרית של
מארוקו  ,ובה התרכזה הפעילות המסחרית של בריטניה בארץ זו  .עוד

ב 1860 -

שלח

מונטיפיורי את משה פיצ ' וטו אל קהילת מוגאדור וביקשו לבדוק את הצרכים של

יהודיה .

בהתאם להמלצותיו הוקם

ב 1862 -

בית  -ספר יהודי  -אנגלי שמומן על  -ידי

ה ' קרן לסיוע למארוקו ' מיסודה של קהילת לונדון  .באותה שנה הקימה חברת כי " ח

את המוסד החינוכי הראשון שלה בתיטואן  .אולי לא נכון לדבר על התמודדות בין
יהדות צרפת ליהדות אנגליה  ,או בין כרמיה למונטיפיורי בהקשר זה  ,אולם מפתיע
הדבר עד כמה התחרות זאת בין שתי הקהילות היהודיות המערב  -אירופיות שיקפה
את התחרות בין ארצותיהן במארוקו  .מכל מקום

מונטיפיורי  ,אשר כחניך ההשכלה

האירופית האמין כי אפשר לשנות סדרי חברה בדרך של תחיקה נאורה ובאמתחתו
היה הפרמאן שהוציא הסולטאן העות ' מאני בדבר שוויון  -הזכויות של היהודים
באימפריה  ,סבר שהדרך הטובה להביא לשיפור מעמדם המדיני של יהודי מארוקו
היא הכרזה רשמית מטעם השלטון המקומי המכירה בזכויות

היהודים .

לפי כל הסימנים לא התקשה המנהיג היהודי הדגול לשכנע את מלך מארוקו
להיענות לבקשתו  .ואכן

ב 15 -

בפברואר

1864

פירסם המלך את הט ' היר  ,שבו קרא

לנציגי השלטון בארצו להתייחס אל היהודים לפי מידות הצדק  .מונטיפיורי ומלוויו
התרשמו מהתוצאות המהירות של המסע  ,אולם לאמיתו של דבר לא היה בט ' היר
משום שינוי משמעותי של המצב הכללי של יהודי מארוקו  .זאת לא רק משום שמלך
מארוקו לא היתה לו למעשה שליטה מלאה בכל חלקי ארצו  ,אלא גם מפני שבסופו
של דבר עיקר התחייבותו למונטיפיורי היתה ליישם  ,ברוח פחות או יותר ליבראלית

והוגנת  ,את עקרונות החוק המוסלמי בכל הקשור למעמד היהודים  .אין מקום להשוות
בין הישג זה ובין הויתורים הפורמאליים שעליהם התחייב  ,למשל  ,הבאי של תוניסיה
ב ' אמנת היסוד ' שפירסם ב  , 1858 -ובה הכריז על שוויון זכויות לבני המיעוטים  ,לרבות
היהודים ,

בתוניסיה .

לא עבר זמן רב והט ' היר נשכח  .מצב היהודים בחלקים שונים במארוקו החמיר
יותר לאחר

. 1864

המשכילים המוסלמים ראו בט ' היר סימן נוסף לניוון הפוליטי של

המשטר בארצם  ,שנגרם בהשפעת החברה האירופית  ,אשר הסתייעה בעת הצורך
בשתדלנותם של יהודי

אירופה .

תחושה זו שפשטה בקרב המוני העם המארוקאי ,

העכירה עוד יותר את האווירה הכללית בארץ זו והביאה לכך שההתקפות על
הרוכלים היהודים הלכו וגברו ככל שהתקרב מועד הפרוטקטוראט הצרפתי על
מארוקו בשנת

. 1912

משה מונטיפיורי מתקבל על  -ידי סולטאן

מסירוקו  ,מולאי מוחמד  ,בחצר ארמונו במראכש 1864 ,

מל היומנים
הראווד במראבש עם סולטאד מארוקו
ןהראיון מתואר במכתב מאת

רביעי ,

ביום

ה 27 -

מ ' מונטיפיורי  ,שנכתב

בחודש

האחרון  ,י

ב 24 -

בפברואר

, 1864

בג ' יבראלטאר ] .

ביקרו אצלי משלחות ממוסדות  -הלימוד

היהודיים בעיר מראכש  .אני מעריך את מספר האנשים שביקרו אצלי

ב  - 300 -ס40

איש  .אני חושש  ,על  -פי המראה החיצוני שלהם  ,שהם שרויים בדחקות רבה  ,ואף -
על  -פי  -כן אינך יכול אלא להתפעל ממסירותם הרבה ללימוד התורה  .ביום

ה-

31

ראשון ,

בחודש האחרון  ,קיבלתי הודעה שביום המחרת יערוך הסולטאן קבלת  -פנים

פומבית למשלחתנו .
ביום שני  ,ה  -ו בחודש זה  ,יכולנו להבחין בבירור  ,זמן רב לפני עלות השחר ,
בצלילי מוסיקה צבאית  ,שהעידו על קיומו של מיפקד צבאי בתוך ארמון הסולטאן

ובסביבתו  .מוקדם בבוקר  ,בשעה

הנבון והטוב  ,או ראש  -השרים

2,

,7

נתכבדתי בביקורו של סידי טייב אל  -ימאני  ,הוזיר

של הוד  -מלכותו השריפי  ,סידי מוחמד עבד אל -

רחמאן בן ישאם  ,הסולטאן הנוכחי של מארוקו .

3

הוא בישר לנו את שמחתו של

הסולטאן לקבל את פנינו בחצרו ואת שאיפת הוד  -מלכותו להנעים לנו את ביקורנו

בבירתו  .זמן קצר לאחר צאת הוזיר הגיע סגן שר החצר  ,מלווה פרשים  ,כדי להוליכנו
לראיון  .אולי תזכור שחברותנו כללה  ,נוסף

1

2
3

כלומר  27 :ביאנואר . 1864
הוא שימש וזיר ושר החצר של כמה שליטים במארוקו  ,בשנות . 1869 - 1820
הסולטאן מולאי מוחמד ז ' עבד אל  -רחמאן בן ישאם מלך במארוקו בשמת  . 1873 - 1859שליטי
מארוקו כונו ' שריף ' בשל ייחוסם כצאצאי הנביא מוחמד ( בגוף התעודות שמרנו על התעתיק של
שמו  ,כמות שהוא

48

לי  ,את

מר תומאס ללוס ריר  ,קונסול של

במקורן) .

מונטיפיורי

הוד  -מלכותה הבריטית בטאנג ' יר

;

ויליאם

ארמיטג ' ,

/

ן
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רב  -החובל של ' מאג ' יס

"

ין ' ,

אוניית הוד  -מלכותה ; שניים מקציניו  ,ד " ר ג ' ימס גיבסון תומאס פורבס וסגן פראנסיס
דוראנט

;

חבריי למסע  ,ד " ר תומאס הודג ' קין ומר סאמפסון סאמו ל

נאה ן מטאנג ' יר

"

במכתביי

4,

"

;

וכן מר משה

שהתנדב ללוותנו למראכש  ,וכולנו אסירי תודה לו .
לא

הקודמים

כי סניור חוזה דניאל

הזכרתי ,

קילאקך ,

זהעוגריר

הפורטוגאלי בטאנג ' יר הואיל באדיבותו להעמיד לרשותי את אפיריונו  ,כדי לאפשר
לי לצאת למסע העובר על פני המישורים הטרשיים והמחוספסים של פנים  -מארוקו .
לשם כך רתמנו שתי פרדות  ,אחת לאחורי האפיריון והשנייה לחלקה הקדמי  .אני

סבור שלא הייתי מסוגל לעמוד בטירחה המעייפת הכרוכה ברכיבה על סוס  ,וגם כך
מצאתי שצורת מסע זו היא בלתי נוחה ומעייפת ביותר .
מסע של רבע שעה הביאנו עד לשערי השדרה המובילה לחצר  ,או לשטח

פתוח ,

שבחזית הארמון  .משני צידיה של שדרה זו  ,שאורכה היה רב  ,ניצבו בשורה גדודי

חיילים  ,במדים בגוונים שונים ועם ציוד ואביזרים מסוגים שונים  .הם ניצבו בשורות
צפופות  ,וללא ספק עברנו על פני כמה מאות מהם בטרם הגענו אל המישור הפתוח .
שם נגלה לעינינו מחזה מרהיב  .ראינו בכל צד המוני חיילים  ,פרשים ורגלים  .הייתי
מעריך את מספרם הכולל בלא  -פחות מששת אלפים .

התקדמנו מרחק קצר אל תוך המישור וראינו את הוזיר  ,שר החצר ונכבדים אחרים

מחצר  -המלכות קרבים אלינו  .ירדנו  ,אני ממרכבתי ובני  -לווייתי
בהם ,

לפגוש

מסוסיהם ,

כדי

הם קיבלו את פנינו בלבביות  .הסתדרנו בשורה כדי להמתין לבוא

הסולטאן  .לפני בואו הופיעה קבוצה של סוסי  -מרוץ לבנים  ,שהובלו בידי מטפליהם ,
ומרכבתו של הסולטאן מכוסה באריג ירוק  .על בוא הוד  -מלכותו הוכרז בתרועת

חצוצרות  .הוא היה רכוב על סוס לבן נהדר  ,שעל תנועותיו הנמרצות  ,שלט במיומנות
מושלמת  .צבעו של הסוס הצביע על כך שאנו נתקבלנו בכבוד הרם ביותר .
ארשת פניו של הוד  -מלכותו מביעה תבונה רבה ונדיבות .
הסולטאן הביע את שמחתו לראותני בחצרו  :הוא אמר ששמי מוזר לו היטב וכן
גם שאיפתי לשפר את מצבם של אחיי  .הוא הביע את תקוותו ששהייתי בבירתו

תהיה נעימה  .והדגיש

את יחסיו הממושכים והטובים עם מדינתנו  ,כמו כן אמר

שלעונג לו לראות בחצרו שניים מהפקידים המשרתים אותה .

בעת הראיון היה לי הכבוד למסור להוד  -מלכותו את תזכירי לטובת הנתינים
היהודים והנוצרים בממלכתו .

5

לאחר תום הראיון ליוו אותנו בחזרה לארמון הגן שלנו בכל גינוני הטקס  ,שבהם
התכבדנו גם בדרכנו לארמון  .הן בבואי לארמון והן ביציאתי ממנו צעד סוס לבן לפני
מרכבתי  ,שהוא

אות כבוד רם ביותר .

הוזיר הזמיננו לארמונו לערבו של אותו יום  ,ושם אירחונו בהתאם לכל כללי

המסורת של הכנסת  -אורחים מזרחית אמיתית .

במהלך השיחה בערב הוצאנו מפי הוזיר את ההבטחה  ,כי
4

ד" ר

הודג ' קין ,

אנגלי ,

רופאו וידידו של מונטיפיורי  ,נלווה אליו לכמה ממסעותיו  .על מסע זה

למארוקו אף כתב ספר ( .
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היה מראשי יהדות אנגליה באותו זמן

משה נאהון מראשי הקהילה היהודית בטאנג ' יר .

1- 1-~ arive

.

ז
. Hodgkin
ומזכיר ועד " א ,
היהודיים
הנציגים

מונטיפיורי  ,כמו אדולף כרמיה  ,ביקש לשוות אופי אוניברסאלי לשתדלנותו  .מכאן הפנייה
לסולטאן לדאוג לנתיניו היהודים והנוצרים כאחד .
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עצמו  ,רוצים להגן על יהודי מארוקו  .הוא רשם לפניו כמה מהטענות המיוחדות
שהבאנו לידיעתו והבטיח לפתוח בחקירה הנדרשת כדי לתקן את

המעוות  .דנו גם

בנושאים אחרים  ,כגון הרחבת שטחם של הרבעים היהודיים הצפופים במוגאדור

והענקת בניין לבית  -חולים  ,והוזיר הבטיח לשקול באהדה את כל בקשותינו .
נעשו סידורים כדי ש ' מאג ' יסיין ' תפגשנו באסאפי

ב8-

בחודש זה  ,בהנחה שעד אז

נוכל להגיע לנמל  ,בדרכנו חזרה מהבירה  .אך מנוי וגמור היה עימי להמתין לתשובת

הסולטאן  ,תהא אשר תהא  ,על התזכיר שלי  .נוסף לזאת  ,לא היה נראה שרצוי
שנמשיך לאסאפי  .הנחשולים שם תמיד גבוהים מאוד  ,והמעבר דרכם כרוך בסכנה

גדולה  ,אף אם הוא נראה בר  -ביצוע .
בנסיבות אלו  ,החליט הסרן ארמיטג ' שהוא ומר דוראנט יעזבו את מראכש ביום
חמישי  ,ה 4 -

בחודש זה  ,כדי להגיע לספינתו שבאסאפי במועד שנקבע  ,ומשם ימשיכו

למאזאגאן וימתינו שם לבואנו .
בביקור הפרידה שלו ושל מר דוראנט אצל הוזיר ביום רביעי

בבוקר  ,ה 3 -

בחודש

זה  ,התלוותה אליו כל החבורה שלנו  .אני ניצלתי את ההזדמנות כדי לומר לשר מה
עז רצוני לקבל הודעה מוקדמת מאת הסולטאן  .הוזיר הבטיחני שההודעה תשביע
את רצוני .
ביום

שישי ,

ה5 -

בחודש

זה ,

ניתן לי הצו

המלכותי ,

חתום בחותמת ידו של

הסולטאן .

למחרת קיבלנו הודעה  ,כי הוד  -מלכותו יקבלנו בבוקר יום ראשון  ,ה  7 -בחודש זה .
זמן קצר לאחר שבע בבוקר הגיע לארמוננו סגן שר החצר  ,באותם גינוני טקס כמו
בפעם הקודמת  ,ולקחנו לארמון באותם גינוני כבוד  .כמו בפעם הקודמת נערך
לכבודנו מסדר צבאי  .בפעם הזו קיבלנו הסולטאן בסוכה בגן הארמון  .הוא ישב על
ספת

מאהאגוני ,

מכוסה אריג ירוק  .הוד  -מלכותו חזר פעם נוספת על הצהרתו

הידידותית והאדיבה  ,כי הוא מקדם את בואנו בברכה  ,הביע את תקוותו ששהייתנו
בבירתו היתה נעימה ונוחה וחזר על הבטחתו שבכוונתו להגן על נתיניו היהודים .
הוא הפנה אותנו אל הממונה על הגנים המלכותיים  ,כדי שידריכנו בסיור בהם .

הגנים רחבי  -ידיים ובהם שפע של גפנים נהדרות  ,עצי תפוז  ,זית ועוד  .יש שם שני
אגמי נוי  ,באחד מהם עוגנת ספינת תענוגות עם גלגלי  -משוט ממונעים  .תוכל לקבל

מושג  -מה על היקפם העצום של הגנים  ,מן העובדה שנזקקנו למספר שעות כדי
לעבור כמה מהשדרות המרכזיות .
מיד לאחר שעזבנו את הגנים המלכותיים ביקרנו ברובע היהודי  .הקהל היה רב
מאוד וקיבל את פנינו בהתלהבות רבה  .הרחובות או הסימטאות הצרים שהתקשינו

ביותר לעשות בהם את דרכנו  ,היו מלאים עד אפס מקום בהמוני ידידינו  .בכל חלון
ומעל חומת העיר  ,למעשה בכל מקום שעליו נחה העין  ,ראינו קבוצות של אחינו

ואחיותינו  ,מאוחדים ברצונם לקבל את פנינו בברכה .
ראשית כל הלכנו לאחד מבתי  -הכנסת הרבים  ,הישן והגדול שבהם ( אם כי לצערי

שוכן במבנה דל ביותר)  .כאן נאספו הרבנים הראשיים ואחרים כדי לקבל את

פנינו .

משם הלכנו לערוך ביקור נימוסין אצל מר קורקוס  ,קרובו של מר אברהם קורקוס

ממוגאדור  ,ומר נאהון  ,קרובו של מר משה נאהון מטאנג ' יר  ,שניים מבני  -דתנו
הנכבדים ביותר במראכש .
באותו ערב התארחנו אצל הוזיר .

מונטיפיורי

ביום

שני ,

ה8 -

/
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בחודש זה  ,בערך בצוהריים  ,נפרדנו לשלום ממראכש ויצאנו .

כברת  -דרך ליוונו משמר  -כבוד של חיילים  ,רגליים ופרשים  ,שחלקם ליוונו עד
מאזאגאן  .הסולטאן סיפק לי אוהל נהדר  .למעשה הוא צייד אותנו על חשבונו בכל

הדרוש לנו  :סוסים  ,פרדות וכו '  .מר קורקוס  ,מר נאהון וכמה מהיהודים החשובים של
מראכש נסעו אתנו ביום הראשון של מסענו  ,וחנו אתנו בלילה . . .

( כרך

ב  ,עמ ' ) 156 - 154

תזכור אל הסולטאד  ,לשלווי זכולות והודי מארוקו
[ התזכיר מאת מ ' מונטיפיורי נמסר לשליט מפירוקו  ,בפגישתם הראשונה  ,ב  -ו בפברואר  864ז  ,כמתואר

לעיל .

]

אל הוד  -מלכותו השריפי  ,הסולטאן של מארוקו ,

ייטב נא הדבר בעיני הוד  -מלכותך  ,הנני בא בתמיכתה ובאישורה של ממשלת הוד -
מלכותה  ,מלכת בריטניה הגדולה  ,ובשמם של בני  -דתי באנגליה  ,ארן מולדתי  ,ובכל
חלקי תבל  ,כדי להפציר בהוד  -מלכותך להמשיך ולגלות את חסדך ואת טובך
המלכותיים לאחיי בכל רחבי קיסרותך הנעלה .

יהי רצון מלפני הוד  -מלכותך לתת את הפקודות החיוביות ביותר  ,כדי שיהודים

ונוצרים החיים בכל תחומי שלטון הוד  -מלכותך יהיו מוגנים לחלוטין  ,ואיש לא
יתאנה להם בדרך כלשהי ולא יפגע בשלוותם ובבטחונם

;

ושיוכלו להנות מאותן

זכויות כמו כל יתר נתיני הוד  -מלכותך וגם מאלו שמהם נהנים הנוצרים המתגוררים
בנמלי ממלכתך  6 .זכויות כאלו הוענקו על  -ידי הוד  -רוממותו הקיסרית  ,עבדול מג ' יד ,
הסולטאן המנוח של

תאריך

12

תורכיה  ,באמצעותי ,

בחודש רמדאן

7[ 1256

בנובמבר

בפרמאן שניתן לי בקושטא  ,והנושא

7 , ] 1840

ואשר אושר במאי אשתקד

[ ] 1863

בידי הוד  -רוממותו הקיסרית  ,עבדול עזיז  ,הסולטאן הנוכחי של תורכיה .

הרשה לי לבטא לפני הוד  -מלכותך את רחשי תודתי והערכתי על הכנסת -
האורחים הנאה  ,אשר הוד  -מלכותך כיבדני בה ולאחל להוד  -מלכותך איחולים

לבביים לבריאות ולאושר ולשיגשוגם של כל שטחי שלטון הוד  -מלכותך .
( כרך

ב  ,עמ ' ) 153

הט ' היר ( צו מלכותל ) של סולטאד מארוקו בדבף הוהודים במלכותו
בשם אלוהים הרחום והרחמל ' גומל החסד  ,אין כוח מבלעדי אלוהים העליון ורב -
הכוח .

להווי ידוע באמצעות צו מלכותי זה שלנו  -ישתבח

6

אלוהים ,

הסוחרים ונציגי המעצמות שבערי  -הגמל במארוקו  -נוצרים כיהודים  -נהגו מפריבילגיות
מסוימות ולא היו כפופים מבחינה משפטית לבתי  -המשפט המוסלמיים .

7

תבורך תכליתו

ראה בפירוט  -בפרק הקודם בחוברת זו .

ן
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ותתעלה לשמי השמים  ,כשמש וכירח ן זו פקודתנו  ,שכל היהודים הדרים בכל תחומי
מלכותנו  ,יהא המעמד אשר יעד להם האל אשר יהא  ,יזכו מצד מושלינו  ,פקידינו וכל

נתינינו האחרים  ,במידת הצדק  ,ובבתי  -המשפט יהא מעמדם ( של היהודים ) שווה

לחלוטין לזה של אנשים אחרים ; כך שלא ייגרם לאיש מהם אי  -צדק  ,אפילו המזערי

בייתר

שאפשר

לשער ,

ולא יהיו כפופים לדבר כלשהו בעל אופי דוחה ומעורר

התנגדות  .לא הם ( השלטונות ) ולא אף אחד אחר לא יפגע בהם

( ביהודים ) ,

אם בגופם

ואם ברכושם  .ולא יאולץ סוחר או בעל  -מלאכה מהם לעבוד בניגוד לרצונו  .עבודתו

של כל אחד תזכה לגמול  ,כי עוול כאן הוא עוול בשמים  ,ואין אנו יכולים לשאת זאת
בשום עניין הנוגע לזכויותיהם ( של יהודים ) או לזכויותיהם של אחרים  ,כבודנו וערך

עצמנו מתנגדים לדרך כזו  .הצדק הוא  ,לדעתנו  ,זכותם של כל בני  -האדם במידה
שווה ; ואם מישהו יעשה עוול לאחד מהם

( היהודים ) ,

או יפגע בו  ,אנו נענישו  ,בעזרת

האל .
הצווים שלעיל שפורסמו כאן ניתנו והובאו לידיעת הציבור כבר קודם לכן  ,אך אנו

חוזרים עליהם במשנה תוקף  ,כדי שיובנו בבהירות רבה יותר ויבוצעו בקפדנות רבה

יותר  .וגם כדי שישמשו אזהרה לאלה שיש להם כוונות  -זדון כלפיהם ( כלפי
היהודים ) ,

וכדי שיוכלו היהודים להנות בעתיד מביטחון רב יותר מאשר עד כה  ,בעוד

שהרתיעה מלפגוע בהם תגבר עד מאוד  .הצו  ,מבורך על  -ידי האל  ,מתפרסם ביום
ה 26 -

לשעבאן

שלום

!

1280

( 15

בפברואר . ) 1864
( כרך

ב  ,עמ ' ) 153

'ששנשש4 44
~ ~

 .שנוקו

*

4ק

8
הצו המלכותי של סולטאן מארוקו  ,המעניק שוויון  -זכויות ליהודים בממלכתו  ,שנמסר

מונטרכ! ודך.

ר

לידי

מונטיפיורי

/

ן

מארוקו
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המכתבות עם הוזור אל  -ומאנו בדבר בלצוע צו הסולטאן
ולאחר שובו לאנגליה  ,כתב מונטיפיורי לוזיר אל  -ימאני והפציר בו לפעול כדי שהמושלים המקומיים
במארוקו יקפידו על קיום הצו של שליטם בדבר שיווי זכויות היהודים ] .

גרוסוונור גייט  ,פארק ליין  ,לונדון
1

ביוני

1864

אל הוזיר הדגול והנעלה  ,סידי טייב אל  -ימאני  ,שר המדינה  ,מארוקו

וכו '

ייטב הדבר בעיני הוד  -מעלתך  -ליבי מלא רגשי תודה להוד  -מעלתך על המכתב
האדיב שהוד  -מעלתך שיגר אלי  ,בתשובה למכתב שהיה לי הכבוד לשלוח להוד -

מעלתך

ב 23 -

בפברואר האחרון .

לאחר שובי לאירופה  ,היה לי הכבוד  ,בהיותי במאדריד  ,לתת בידי הוד  -מלכותה

הקאתולית  ,מלכת ספרד  ,העתק של הצו המלכותי  ,שהוציא שליטך המרומם  ,עם

תרגום ללשון הספרדית  ,ובהיותי בפאריס  -לתת בידי הוד  -רוממותו

קיסר

צרפת  ,העתק דומה  ,עם תרגום ללשון הצרפתית ,

העונג להעניק לממשלת שליטתי האהובה העתק

הקיסרית ,

ובהגיעי ללונדון  ,היה לי

דומה  ,עם תרגום

לאנגלית .

הצו המלכותי של הוד  -מלכותו השריפי זכה לפרסום עולמי  ,ובכל מקום זכה

לשבחים  ,שהוא ראוי להם ביותר .
ידידי האנושות והתרבות בכל רחבי העולם מקווים

ומאמינים  ,ששליטכם רב

החסד ואתה  ,אדוני הדגול והנעלה  ,תגרמו לכך שהצו יובא לידיעתם של המושלים
והפקידים

במארוקו  ,ויכובד על

ידם .

קיים יסוד רב מדי לחשש  ,כי בקרב כמה מושלים ופקידים אלה קיימת נטייה
להתעלם מפקודותיו טובות  -הלב של הסולטאן  ,וכי הם פועלים בניגוד גמור
לכוונותיו הנאצלות של הוד  -מלכותו

השריפי ,

שלפיהן יהודים ונתינים לא -

מוסלמיים אחרים יוכלו להנות מטובות ההנאה שהובטחו להם באופן כה אנושי  ,בצו

המפואר של הוד  -מלכותו השריפי .

אכן  ,אין אלו בשורות טובות  .אל תיתן לנוגשים אלה להמשיך במעשיהם הרעים .
אני מפציר בהוד  -מלכותו השריפי ובהוד  -מעלתך להתערב במהירות וביעילות  .הצו

המלכותי מהווה קרן אור לאחיי בני  -דתי במארוקו  .אל תניח לאיש  ,אני מתחנן
לפניך  ,להעים את זיוו ולהאפיל על זוהרו  .הוא העניק שמחה והבטחה לעתיד טוב

יותר  .אל תרשה להפר שמחה

זו  ,או לרוקן הבטחה זו

מתוכנה .

מאוח _ אלפי בני  -אדם במארוקו מרימים את קולם בתפילה והודיה לאל על רצונו

טוב  -הלב של הוד  -מלכותו השריפי ושל הוד  -מעלתך לשפר את מצבם ולשחררם
מסבל ודיכוי  .אל תיתן לתקוותיהם לגוז כעשן ולציפיותיהם הנעימות לעתיד מזהיר
להפך לחלום תעתועים .
כמה נעלות ומקודשות הן הזכויות המלכותיות

!

הן מכוונות את רווחת העם

ודרכו סוגה בפרחים  ,הן נמנעות מלהעניש את מדכאיו ודרך זו סוגה בקוצים .
מכיר אני היטב את נדיבות שליטך המרומם  ,וגם התנסיתי בכך אישית  ,ולכן הנני
סמוך ובטוח במילוי ההבטחות הנדיבות שקיבלתי  ,כי הצו המלכותי יופץ בכל רחבי
הקיסרות המאורית וכי סעיפיו יאוכפו בקפדנות .
מאושרות  ,מאושרות ביותר  ,הן האומות החיות בשלום ובביטחון

! מהוללים ,

ן
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מל היומנים

מהוללים ביותר  ,הם השליטים  ,שלחוכמתם ולאנושיותם  ,פרי השראה מאל עליון ,

נושא העם את עיניו בתקווה שמצב מבורך זה ימשך לעד .
הואל נא בטובך  ,אדוני הנעלה  ,לקחת לתשומת לבך מילים שפלות  -רוח

אלו ,

היוצאות מעומק הלב והנאמרות בכובד  -ראש .

הואל נא בטובך  ,להעביר את רחשי  -בבודי למלכך

איחוליי לבריאותו

המרומם  ,וקבלו ברצון את

ולבריאותך  ,לאושרו ולאושרך ולשגשוגה של הממלכה המאורית

 יש לי הכבוד להשאר עבדו הנאמן של הוד  -מעלתך ,( חתום ) משה מונטיפיורי

חודשיים אחרי  -כן  ,השר שיגר תשובה מספקת ביותר  ,ואני מצרף להלן תרגום
שלה

:

ישתבח האל האחד והיחיד  .אין לא כוח ולא עוצמה אלא באל המרומם
ביותר  .מאת עבד האל  ,מזכיר המדינה  ,והמפקד האציל  ,ששמו מאלוהים הוא

סיד טייב אל  -ימאני אל

האהוב ,

הנבון

והמרבה

לגמול

חסד סר משה

מונטיפיורי  ,בארונט .

לאחר מתן שבח והודיה לאל עליון  ,אנו מבקשים להודיעך  ,שקיבלנו את מכתבך ,

המתאר את קבלות  -הפנים האדיבות והנעימות  ,שזכית להן אצל המלכים
והערכתם את התכלית אשר הושגה ואת היתרונות אשר נבעו

תודה לך על נכונותך ועל מסירותך לעניין

צודק ,

השונים ,

ממנה  .האנושות כולה

שעשית לו פומבי בהבאתו

לתשומת  -ליבם המיוחדת של המעצמות הגדולות .
אשר להצהרתך בדבר ענייניהם של הנתינים היהודים של אדוננו  ,ישמור אותו

האלוהים ויחזקהו  ,עלינו להעיר כי הם נתיניו  ,והוא  ,ישמור עליו אלוהים וינציח את
הודו והדרו  ,אינו רוצה

שהם  ,במעמדם

הביש  ,יהיו רדופים על  -ידי עוול

ומכאוב .

משום שאל  -עליון אוסר על גרימת עוול לאנשים המאמינים בדתנו  ,כמו  -כן הוא
אוסר על גרימת עוול למאמינים בכל דת אחרת .
אדוננו  ,יסמוך אותו האלוהים  ,ציווה כבר על תושבי כל המחוזות האחרים
בקיסרותו  ,להתייחס אל היהודים באדיבות  ,בצדק מדוקדק  ,כך שלא יגרם להם עוול
כלשהו  .הוא גם ייסר אותם ( את תושבי כל המחוזות האחרים של

קיסרותו ) ,

בכוחו

ועוצמתו של אלוהים  ,על העוול שעשו  .לא שכחנו את תשומת  -לבך האדיבה ואת

הרצון הטוב שהובעו בבירור באיגרתך  ,עיננו תהיה צופייה תמיד במעשיהם
ובהנהגתם של הפקידים במחוזות של

תם ונשלם בחודש

אדוננו  ,ישמור אותו

מוחארם  ,בשנת 1281

האלוהים .

להג ' רה .
( כרך ב  ,עמ '

) 161 - 159

מונטומוורו ויהודו מרס
פרשיות נבחרות

אמסוך נצר

רישומו של מונטיפיורי ניכר בתולדות יהודי פרס במאה ה 9 -ן  ,בשל פעילותו

הדיפלומאטית לטובתם ובשל התגייסותו להצלת נפגעי הרעב בארץ זו  .אולם בגלל
ריחוקה היחסי של פרס ממוקדי הפעילות היהודית באירופה וקשיי הקומוניקאציה

זכתה פעילותו זו בתשומת  -לב פחותה מאשר פעילותו לטובת היהודים בצפון -
אפריקה או

במזרח  -אירופה .

בתקופת שושלת קאג ' אר

( ) 1925 - 1796

סבלו מרבית

הקהילות היהודיות בפרס מרדיפות קשות  ,ולא ניתן לציין במיוחד איזו קהילה סבלה

יותר מחברתה  .נתאר להלן את התערבותו של מונטיפיורי לטובת הקהילות היהודיות
במשהד  ,בהמדאן ובבארפורוש  .בחרנו בקהילות אלו בשל התעודות המצויות על
פעילותו של מונטיפיורי לטובתן ובשל היקפן של הפעולות האלו  ,ולא משום שמצבן

של קהילות אלו היה חמור יותר  ,או שהן בלבד שיוועו לעזרה  .נוסיף לכך שתי סוגיות
הקשורות בכלל יהודי פרס  :הרעב הכבד שפקד ארץ זו בשנות  , 1872 - 1871ואלמלא

התערבותו של מונטיפיורי והתגייסותה  .של יהדות אירופה אפשר שהיו נכחדים

למעלה ממחצית היהודים באוץ זו  .ולבסוף  -פגישת מונטיפיורי עם נאצר אל  -דין
שאה בלונדון ביוני  , 1873שהשפיעה לא מעט על עמדת המלך לטובת יהודי

פרס .

משהד
ב 27 -

במארס

1839

תקפו המוסלמים את השכונה היהודית במשהד  ,רצחו שלושים

ושניים יהודים  ,פצעו רבים ואילצו את כל הקהילה להתאסלם  .מאז אינוסם עד תקופת

שלטונו של רזא שאה ( מלך
כלפי תרן וכיהודים

) 1941 - 1925

בסתר  .י

חיו יהודי משהד חיים כפולים  ,כמוסלמים

אפשר שאישים יהודיים באירופה  ,לרבות משה

מונטיפיורי  ,ידעו על האינוס במשהד כבר בראשיתו  ,מכל מקום הם לא עשו  ,או לא
יכלו לעשות  ,מעשה של ממש להחזרת האנוסים לצור מחצבתם  .זאת כנראה בשל שני

גורמים  ( :א ) בפרס באותו פרק  -זמן היה קשה להפעיל השפעה ממשית על השלטון
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות
1

על יהודי משהד  -ראה

:

 ראה בסוף המאמר .פישל  ,משהד ; בן  -צבי  ,משהד ; לוי ; יהושע ; קשאני .
55
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אמנון נצר

המרכזי לטובת יהודים שחיו בעיר רחוקה כמו משהד  ( .ב ) מונטיפיורי והארגונים
היהודיים באירופה היו עסוקים מדי בפרשת עלילת  -הדם בדמשק  .בכל זאת  ,נזכר
שמו של מונטיפיורי לפחות בשני מקורות בעניין אנוסי משהד .
המקור האחד הוא ספר מסעו של המיסיונר הבריטי יוסף וולף  .הוא היה במשהד
בשנת

, 1844

ראה את מצב האנוסים מקרוב ויעץ להם לפנות אל מונטיפיורי ולבקש

את עזרתו לחילוצם ממצוקתם  .עצה זאת כלולה בקול  -קורא ששיגר וולף  ,לבד
מאנוסי משהד  ,גם ליהודי

היה בין אנוסי משהד מי

הראת  ,יא ? נדראן  ,יזד  ,המדאן ' ויתר הערים ' .
ששעה לעצתו ופנה למונטיפיורי .

2

לא ברור אם

3

המקור השני הוא מכתבו של זבולון בבא הלוי  ,יהודי מבוכארה  ,אל משה

מונטיפיורי מתמוז התר" ט ( יולי  -אוגוסט  . ) 1849מהמכתב

מתברר  ,שמונטיפיורי ידע

על מאורעות משהד כבר בשנת התר " ג (  , ) 1843כאשר ביקש לעמוד על מצב אנוסי

משהד באמצעות התכתבויות עם ראשי הקהילה היהודית בדמשק  .הלוי כותב

:

 . . .ואני העבד כתבתי ליהודים האלו יש לנו שר אחד שהוא יושב בעיר לונדן
ושמע אליכם והוא היציל אתכם מיד

אויבכם .

והם בשמעם על שמע אדוני

הרבה שמחו שמחה גדולה ונתחזק אמונתם ביותר על אשר לא השבית גואל
מישראל ועדין חמישים בעלי בתים גבירים ועשירים ויש להם בתים וחנויות
ופרדסים וגנות  ,ואינם יכולים לצאת משם וכבר באו חמשה מהם בעל כרחם
ללכת למכה של ישמעילים ורצו ללכת אצל אדוני וגם כן אני אמרתי להם אם
הלכתם אצל אדוני השר הוא יציל אתכם  .ואמרו לי אם יציל אותנו אנחנו
חמשה בנינו ובנותינו כיצד אשר על כן נתקררה דעתם והם מקוים ומצפים
לישועתו יתברך עד ביאת

גואלנו .

4

על  -פי הלוי  ,עוד קודם לכן התערב מונטיפיורי לטובת האנוסים ומאמציו אכן השפיעו
על השאה מוחמד ( מלך
משפטו הראשון

2

3

יחזור ' .

, ) 1848 - 1834

5

את נוסח פנייתו  -ראה
בשיחה עם מר עזריה

וזה הציע להם

:

' כל מי שירצה לחזור על

:

וולף  ,עמ '  . 274 - 273מכתב זה היה בעיקרו תעמולה מיסיונרית .

לוי  ,חוקר יהדות משהד  ,התברר לי  ,שאכן לא פנו אנוסי משהד אל

מונטיפיורי  .אבל אין לקבוע זאת בפסקנות  .אפשר שיתגלו מסמכים נוספים שיוסיפו על
ידיעותינו בעניין זה .
4

נוסח המכתב  -ראה

:

בן  -צבי  ,עלילות  ,עמ '  . 105 - 104בן  -צבי כותב  ' :באותה תעודה  ,שנכתבה

בשנת תר " ג  ,נזכרה השתדלותו של מונטיפיורי ששלח מכתבים לפרס דרך דמשק בשנת ת " ר ' .
חיפשתי בארכיונים ולא עלה בידי למצוא מכתבים שמונטיפיורי שלח ליהודי פרס בשנת . 1840
5

חיי האנוסים במשהד מלמדים  ,כי לא היתה השפעה לצו זה של המלך על חזרתם של האנוסים
שנשארו לחיות בעיר ליהדות  .באותם ימים שימש המוג ' תהד מירזא עסכרי כמנהיג הדתי של

משהד  .הוא היה רודף  -בצע  ,ואמנם שיחרר תמורת כסף מספר אנוסים  ,ואלה היגרו ממשהד

להרגות  ,ליזד  ,לטהראן ולמקומות אחרים  -שיכלו לחיות בהם כיהודים  .עסכרי זה התרברב
באוזנו של וולף  ,כי יש בכוחו לסלק בכל עת שיחפוץ את שושלת קאג ' אר ממשהד  .ראה על כך
וולף  ,עמ '

. 271

:

מונטיפיורי

/

פרס

ן

57

שמדאן
משה מונטיפיורי התערב שוב נגד הרדיפות הקשות שפגעו ביהודים בפרס  ,במיוחד
בהמדאן  ,כאשר הגיעו אליו ידיעות על כך  ,לראשונה דרך ' ועד הנציגים היהודים

הבריטיים ' ( להלן ועד הנציגים ) בשנת . 1858
60

6

של המאה ה  , 19 -ואף מאוחר יותר  ,וגרמו

באוגוסט

1860

רדיפות אלו התעצמו ונמשכו בשנות ה -

סבל רב לקהילה היהודית בהמדאן .

ב 9-

שלח מונטיפיורי העתק ממכתב שהגיע אליו מהמדאן אל משרד החקו

הבריטי וביקש  ,שממשלת בריטניה תעשה כל שביכולתה להגן על היהודים הנרדפים
בעיר

זו .

7

הרדיפות הקשות בהמדאן לא פסקו  ,ומונטיפיורי הגביר את מעורבותו לטובת

יהודי העיר ביתר שאת  .הידיעות על מעשי הזוועה ביהודי המדאן הדידו את שנתו ,
וב 25 -

במארס

1865

הוא כותב ביומנו  ' :אתמול בלילה לא יכולתי לישון  ,כי חשבתי

על אחי האומללים הסובלים

בפרס ' .

8

שלושה ימים אחרי  -כן נפגש מונטיפיורי

בלונדון עם תת  -השר הבריטי לענייני חונן  ,אוסטן ליירד ayaraJ

 , ) 1455100וביקשו

להתיר לו לנסוע לטהראן כדי לבקש מן השאה פרמאן להגנת ~
יהודי המדאן  .אוסטן

הבטיח  ,אך לא בלב שלם  ,להסדיר את מסעו של מונטיפיורי לפרם  ,לאחר התכתבות
רצם

שגריר בריטניה בטהראן  ,צ ' ארלס אליסון

( 00

"

~ (Charles 141

עם זאת  ,השתדל

אוסטן להניא את מונטיפיורי מן ' הנסיעה המסוכנת והארוכה ' והציע לו לשלוח מכתב

אישי לשאה הפרסי  ,ולבקש ממנו פרמאן מלכותי לטובת יהודי פרס  .כמו כן  ,הציע
אוסטן למונטיפיורי לצרף למכתבו העתקים מן הפרמאנים שהוא השיג מהסולטאן
העות ' מאני וממלך מארוקו לטובת נתיניהם

היהודים .

9

ואכן בעקבות פגישה זו  ,זנח

מונטיפיורי את רעיון הנסיעה לפרס וכתב אל השאה מכתב  ,ששוגר באמצעות משרד
החקן

הבריטי .

0ן

מן החומר הארכיוני שיכולתי להגיע אליו מסתבר  ,שמונטיפיורי לא

זכה לתשובה ישירה מן המלך על מכתבו זה  .בפנייתו למשרד החוץ הבריטי  ,מודה
מונטיפיורי למשרד על מאמציו למצוא דרך להניע את השאה להגן על נתוניו
היהודים  ,ומוסיף  ,כי הוא עצמו יסתפק בפגישה עם נציג פרס
במאי

ב 25 -

6

1865

מונטיפיורי כיהן

בלונדון .

ון

שלח מונטיפיורי מכתב אישי נוסף לשאה  ,באמצעות משרד

כנשיא הועד בשנות  . 1874 - 1838הרישום בפרוטוקול של ועד הנציגים הוא קצר .

לא עלה בידי למצוא בארכיון משרד החדן הבריטי תעודות בדבר אירועי שנת

 , 1858הנוגעות

ליהודי פרס  .אני מודה למר דוד מאסל  ( Massellראש מינהל ועד הנציגים בלונדון  ,שאיפשר לי
לעיין ברישומי הפרוטוקול .

14נ . 115 -

7

יומנים  ,עמ '

8

יומנים  ,עמ ' . 167

9

על הפירמאנים שהשיג מונטיפיורי מהסולטאן בקושטא ומהסולטאן במארוקו  -ראה בחוברת
זו  ,בפרקים קודמים על פעילותו בקושטא ובמארוקו .

10

יומנים  ,עמ '

11

ראה

:

. 169 - 168

מכתבים  ,המכתב

מ 11 -

במאי . 1865

ן

58

החצן

אמנון נצר

הבריטי  ,וחזר וביקש מן המלך להגן על יהודי פרס .

12

הרקע להתכתבויות

ולמגעים הדיפלומאטיים בשלב זה היה מאסרו של ראש הקהילה היהודית בהמדאן

והבאתו כבול בשרשראות לטהראן הבירה  .על  -פי המסמכים שבארכיון משרד החףן
מסתבר  ,שראש הקהילה  ,הרב אלעזר  ,נצטווה לגבות מס בסך  660תומאן

הבריטי

מיהודי המדאן ולהעבירו לאוצר  .חמישה יהודים מהמדאן  ,ובראשם גברת בשם

מירואריד  ,התלוננו שהרב אלעזר גבה מן היהודים סכום כסף גדול מכפי

שנדרש .

השגריר הבריטי אליסון נתבקש לעשות כל שביכולתו כדי לשחרר את הרב אלעזר
ממאסרו  ,או מאורוותו של ראש  -הממשלה  ,שבה הוא ביקש מקלט  ,כפי שכתוב

במסמך .

3ן

באחד ביאנואר

% 866

נודע למונטיפיורי  ,כי היו מגעים בין השגריר אליסון ובין

המלך  ,וכי מכתביו שלו זכו לתשומת  -לב הוד  -מלכותו  .ואכן מאמציו הדיפלומאטיים
של מונטיפיורי נשאו פרי  ,לפחות כלפי חצן  ,כפי שמסתבר מן המכתב הבא  ,שנשלח
ממשרד החוץ הבריטי אל מונטיפיורי

ב 26 -

ביאנואר

: 1866

אדוני היקר ,

יש לי העונג להודיעך  ,על  -פי הוראת הרוזן מקלארנדון

ofClarenaonJ

EELI

t1

כי נראה מן הידיעה שקיבלנו היום משגריר הוד  -מלכותה בפרס  ,שעקב פעולתו

בקשר לעצומתך לשאה  ,שלח הוד  -מלכותו מכתב חתום בידו לספהסאלאר ובו
הוא מבהיר לראש  -ממשלתו  ,שהגיעו אליו ידיעות כי נתיניו היהודים סובלים
מעושק

;

מכיוון שמעשים אלה הם בניגוד לרצונו  ,נצטווה הספהסאלאר

במפורש לדאוג לכך  ,שמעתה ואילך יהיה הטיפול ביהודים בהתאם לצדק
ובטוב  -לבויי
ככל הידוע  ,צו מלכותי זה  ,אשר הושג הודות למאמציו של מונטיפיורי  ,הוא ראשון

מסוגו לטובת יהודי פרס  .ממכתבי  -תודה ששלח מוגטיפיורי למשרד החףן הבריטי
ולעיתונים נראה  ,ששמחתו לא ידעה גבול  .במכתביו לעיתונים ביקש מונטיפיורי
ליצור רושם  ,כי השאה לא ידע על הרדיפות נגד נתיניו

היהודים .

5ן

למעשה לא היה

יסוד לשמחה גדולה  .שכן הקנאים השיעים בפרס לא שמו לב לצו המלכותי והמשיכו
לרדוף את היהודים בכל מקום  ,לרבות המדאן  ,שלהצלת יהודיה במיוחד יזם
מונטיפיורי את הפעולה הדיפלומאטית  .על התדרדרות המצב בהמדאן  ,מעיד מכתב
מהשגריר אליסון מיום

22

מכתבים  ,המכתב

בפברואר

מ 25 -

1867

אל משרד החצן הבריטי  ,שתמצית ממנו

במאי . 1865

12

ראה

:

13

ראה

:

14

ראה  :יומנים  ,עמ '  ; 171מכתבים לפי התאריך המצוין ;  . 0 . 60 - 301ע  .ספהסאלאר  -תוארו של

דו " ח אליסון

מ 31 -

ביאנואר

, 1866

בתיק משרד החרו הבריטי ,

מירוא מוחמד ח ' אן  ,אשר עסק בפועל בשנות

, 1866 - 1864

שסימנו :

 . 0 . 60 - 296ע

לפי הוראת השאה  ,בתפקידים שהיו

למעשה בתחום סמכות ראש  -ממשלה .
15

ראה

:

מכתבים ,

1 : . 0 . 60 - 301

מהתאריכים 31 , 30 :

ביאנואר

12 , 11 ; % 866

בפברואר

/ 29 . 1 . 1866 ; 1866

מונטיפיורי

נשלחה למונטיפיורי  ,ובו נאמר על יהודי המדאן
היהודים הרבה יותר גרוע מאשר בשנה

:

/

ן

פרס

59

' בשנה הנוכחית מתנהגים עם

שעברה  .יהודים רבים ברחו מן האזור ' .

6ן

בארפורוש
מ 7-

במברק

ביוני  , 1866מהשגריר אליסון בטהראן אל משרד החתן בלונדון ,

' אירעה התפרצות אלימה נגד יהודי בארפורוש  .המלך בודק את העניין

"

נאמר :

ו ב 11 -

ביוני

מודיע משרד החויו הבריטי למונטיפיורי על קבלת המברק הנ " ל ומוסיף  ,שבמברק

ששוגר לטהראן נצטווה אליסון למחות בפני המלך על הנעשה בבארפורוש .

חמור .

מצבם של יהודי בארפורוש היה

18

8ן

יהודים נרצחו  ,מהם שניים שנשרפו

חיים  ,ורבים נפצעו באכזריות  .היהודים שנשארו בחיים אולצו להתאסלם  ,רכושם
נגזל ונבזז ובתיהם של רבים מהם הועלו באש  .כמעט כל בני הקהילה  ,שמנתה אלף

נפש  ,נשארו ללא קורת  -גג ונדונו לגוויעה ברעב  .העילה להתפרצות אכזרית זאת
היתה מותה של ילדה מוסלמית  ,בתו של אחד מכוהני  -הדת בעיר  .המוסלמים האשימו
את היהודים במותה  ,כנראה בגלל טיפול שקיבלה מרופא יהודי

מקומי .

הידיעות על מצבם של יהודי בארפורוש הטרידו את מנוחתו של מונטיפיורי  ,וכפי
שמסתבר מחילופי  -המכתבים הוא לא נתן מנוח למשרד החוץ הבריטי  .המעורבות של
שגרירי בריטניה וצרפת לטובת יהודי בארפורוש היתה נמרצת  ,ושני השגרירים אף
ביקשו מנציגי רוסיה ותורכיה להצטרף אליהם בהתערבותם בנעשה בבארפורוש ,

שסכנת מוות ריחפה על יהודיה  .ההתערבות כללה פגישות תכופות של השגרירים עם
השאה  ,אשר ניאות לשגר נציג מטעמו לבארפורוש כדי לבדוק את הפרשה
בהגיע הנציג לבארפורוש הוכה קשות  ,וראש האספסוף בעיר

הכריז :

מקרוב .

' שהוא המלך

שם  ,ואף יהודי אחד לא ישאר חי במקום '  .נציג השאה נמלט  .נציגי בריטניה  ,צרפת ,

רוסיה ותורכיה היו חסרי  -אונים .

ב 19 -

ביוני

1866

כתב השגריר אליסון למשרד החונן

בלונדון  ,כי כל המאמצים שלו  ,של עמיתו הצרפתי ושל השאה לא הועילו  .לדעת
השגריר  ,הכרזת השאה  ,שלפיה כל יהודי שהתאסלם יכול לחזור לאמונתו הקודמת ,
עומדת בסתירה לחוקי
בדו " ח

מ 10 -

האסלאם .

באוגוסט

16

ראה

:

יומנים  ,עמ ' . 192

17

ראה

:

. 0 . 60 - 297

18

ראה

:

. 0 . 60 - 297

1866

9ן

לועד הנציגים  ,הבהיר מונטיפיורי את מצבם הקשה

י
י  .העיר בארפורוש

( שמה שונה בשנת

1927

לבאבול )  ,השוכנת

כ 20 -

ק"מ

דרומית לים הכספי  ,ידועה פחות יחסית מערים כמו המדאן  ,אצפהאן ושיראז  .כך גם הקהילה

היהודית שבה  .לפני

כ 400 -

שנה היא היתה כפר קטן  ,אולם ברבע הראשון של המאה

לממדים של עיר עם אוכלוסיה בת

200

אלף נפש

( ?) .

בגלל מגיפות ופגעים אחרים שעכרו על

העיר ירד מספר תושביה ; בפרק הזמן הנדון כאן מנתה אוכלוסייתה בין
האומדן  .ראה
19

ראה

:

:

.

) ( 7 . 1866

קרזרן  ,עמ '

 30ל 50 -

. 380

;  . ) ( . 60 - 297 /ץ

;

וכן

ה 19 -

גדלה

בוליטין  29 ,בנובמבר  , 1866עמ '

. 6 -4

אלף נפש  ,על  -פי

ן

60

אמנת נצר

של יהודי בארפורוש והודיע שנתקבל מכתב מיהודים אלה  ,שנשלח דרך בגדאד ,

ולפיו יש ברצונם לעמוד תחת חסות  (ProtectorateJבריטניה  .מונטיפיורי הביע את
דעתו שממשלת הוד  -מלכותה תשמח לדעת על
ב 13 -

באוגוסט

1866

מציין מונטיפיורי

כך .

20

ביומנו :

אלוהים יגן על היהודים האומללים  .ביקשתי ממר האמונד

] , Haatond

מן

משרד החוץ הבריטי] ליעץ לי מה אוכל לעשות למענם  .הוא אמר  :שום דבר .
שאני צריך לחכות בסבלנות  ,והוא יודיע לי כשיגיעו אליו מברקים נוספים .
הצעתי לנסוע לפרס  ,אבל הוא אמר שזה בלתי אפשרי ושזה לא

ומונטיפיורי ממשיך

:

יעזור .

' אויה  .טרם גמרתי להטיב במאמציי לאחינו  ,הינה קרה אסון

חדש '  .אירועי בארפורוש וחילופי  -המכתבים בפרשה זו נמשכו עד אמצע

יש לשער שעד אז חזרו האנוסים  ,רובם ככולם  ,ליהדות .

שנת . 1867

]2

הרעב הגדול
הפעילות הדיפלומאטית הנמרצת של מונטיפיורי להגן על יהודי פרס לא הביאה
להפסקה ממשית של הפרעות נגדם מצד נוגשיהם השיעים  .לעומת זאת  ,עזרתו
היעילה והמהירה בעת הרעב הגדול בפרס בשנות
כמות הגשמים שירדה ברחבי פרס החל מחורף

מועטת  ,וחורף

1869 / 70

הצילה רבים

1872 - % 871

1863 / 4

( למעט חורף

) % 865 / 6

היתה

1870

והתחלת

1871

היה קשה במיוחד  .לקראת סוף שנת

הורגש רעב כבד בדרום פרס ( מחוז פארס ובירתו

מכשה .

שיראז ) ,

והוא התפשט

צפונה .

עוצמת הרעב היתה כה גדולה  ,שאנשים אכלו חתולים ועכברושים ולא בחלו בבשר
אדם

;

לדברי נוסע אירופי שהיה בשנות הרעב בפרס

:

' הורים אכלו את

ילדיהם ' .

22

התעודות על פרשה זאת מספקות לנו מידע חשוב על מצב היהודים בפרס באותו

זמן  ,כשם שהן מלמדות על אישיותו ההומאנית של משה מונטיפיורי  .ביוני
הגיע אליו המכתב דלהלן  ,מאת הקונסול הבריטי בתבריז
הקונסול הכללי של בריטניה בתבריז  ,פרס ,

5

ביוני

1871

:

1871

אדוני  -ביודעי את השתתפותך בסבלם של בני דתך בכל מקום  ,אני מרשה
לעצמי לפנות אליך למען יהודי שיראז  ,הסובלים עתה ממחסור גדול
וממצוקה  ,בשל הרעב המכלה את פרס  .הם מונים  ,כפי שנודע לי  ,כשלוש מאות
משפחות  ,ואלה סבלו תמיד מעושק רב מידי אדוניהם המוסלמים
מצבם של

[ היהודים ]

הוא התליין

מאוס ומושפל  ,אתה יכול להסיק מן העובדה  ,שמגינם

הציבורי .

20

ראה

:

מכתבים  ,לפי התאריך המצוין .

21

ראה

:

יומנים  ,עמ ' . 191 - 190

22

ספר מסעות  ,עמ ' , 95

. 361

;

עד כמה

מונטיפיורי
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מי שמסר לי את המידע משוכנע בכך  ,שאם לא יגיע סיוע לאלתר  ,יכלו
החולי והרעב את הקהילה כולה  .סבלם חייב להיות קשה ביותר  ,אם זה הרשים
את הנתינים המוסלמים  ,שהם בדרך  -כלל קשוחי  -לב ואדישים לסבלם של

אחרים .
ממשלת פרס לא תעשה דבר  .אפילו תרצה להקל מסבלה של האוכלוסיה
המוסלמית  ,לא יספיקו לכך האמצעים שברשותה  .מעט האירופים החיים בפרס

נתנו כבר ככל שיכלו כדי לסייע לנוצרים הרעבים באצפהאן  .אולם אין מי

שיעזור ליהודים המסכנים האלה ואין מי שישמע את טענתם  .לכן ראיתי חובה
לעצמי להביא את עניינם לשימת  -לבך  ,ואני מאמין שיש בכוחך להקל עליהם

מה .

במידת

ישנן כמה קהילות יהודיות בפרס  :באורמייה  ,בהמדאן  ,ביזד  ,ואני מאמין
שגם במקומות אחרים  -אכן כולן מדוכאות ורמוסות  ,כמו אחיהם היהודים
בכל האזורים  .אולם אף אחת מקהילות אלו אינה נושאת בסבל המאיים שנפל
בחלקם של יהודי

שיראז .

אם בני  -דתם באנגליה ינקטו צעדים להקל ממצוקתם הגדולה של אלה  ,אני
ממליץ שיהודי אנגליה ישגרו מברק ( דחוף ככל האפשר ) לנציגי הוד  -מלכותה
בטהראן  ,למנות סוכן נאמן בשיראז  ,אשר יחלק את תרומתכם בין הנצרכים
ביותר שבין הסובלים שם  .יש לי הכבוד  ,אדוני  ,להיות משרתך הנאמן ביותר .
הנרי מ ' ג ' ונס  ,קונסול כללי23
בתשובתו

מ 2-

ביולי  ,לקונסול הכללי של אנגליה בתבריז  ,הביע מונטיפיורי דאגה

למצבם של יהודי שיראז והוסיף

:

לא איבדתי אף רגע והנחתי את מכתבך לפני ועד הנציגים של היהודים
הבריטיים בתקוה שהם ישתדלו בגדר יכולתם להקל מסבלם של בני העיר

הנ " ל  .בינתיים אני מבקש להרשות לי למסור לך  ,מצורף בזה  ,שלושה שטרי -
אשראי על סך מאה לירות שטרלינג  ,כתרומה צנועה ממני  .אבקש למסור

לי " ש ליהודים ,

25

לי " ש לנוצרים וסך

25

לי " ש למוסלמים שבשיראז .

50

24

אשר לרדיפות  ,הזכיר מונטיפיורי במכתבו לקונסול את התכתבותו עם השאה ואת

הצו המלכותי של השאה לראש  -ממשלתו וכן את התערבותה של ממשלת בריטניה

פרס .

להגנת יהודי

25

בדיוני ועד הנציגים הוחלט לשגר העתקים ממכתבם הנ " ל של ג ' ונס ומונטיפיורי
לכל הקהילות היהודיות ברחבי הממלכה המאוחדת ולבקש את עזרתן המהירה

23

יומנים  ,עמ ' . 237

24

יומנים  ,עמ ' . 238

25

ראה לעיל

:

על יהודי המדאן והערה

. 14
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לאחיהם נפגעי  -הרעב

בפרס  .ימים אחדים אחר  -כה

שיגר מונטיפיורי עוד

לשגריר אליסון בטהראן וביקשו לחלק את הכסף בין יהודי שיראז .

26

 250לי " ש

מונטיפיורי לא

הסתפק בכך וקרא לכל הקהילות היהודיות ברחבי אירופה וכן ליהודי אמריקה לצאת
לעזרת יהודי פרס  .הוא גם נתן פירסום בעיתונות האנגלית למצבם הקשה של יהודי
פרס  ,ודבר זה פגע כנראה ביחסים שבינו ובין שגריר פרס בלונדון
הרעב

,

2

התפשט במהירות מדרום פרס לצפונה והפיל חללים  .רבים בקרב

האוכלוסיה הכללית  .בשלב זה כמעט כל הקהילות היהודיות עמדו בפני סכנת רעב

ומגיפות .

28

בלונדון נוסדה אגודה מיוחדת בהשתתפות בני כל הדתות  ,לסיוע לנפגעי -

הרעב בפרס  .מכתב ששלח הקונסול הבריטי באצפהאן לאגודה הנ " ל מלמד על המצב

הנורא שהשתרר ברחבי פרס  .הנה קטע מתרגומו של המכתב  ,שהתפרסם בעיתון
' המגיד '

:

תודה לכם על הסך אלף לירא שטערלינג ששלחתם אלינו  .הרעב איום ונורא

עתה ביתר שאת ועוז מאשר היה עד היום  .מספר האומללים אשר קבלנו עלינו

כלכלתם הוא עתה עשרת אלפים אנשים בעיר הזו לבדה  .שלם רק לחברתנו
עיניהם נשואות  .בכל יום יתרבו המתים ברעב  .שלשת אלפים נוצרים גועים

ברעב  .גם עניי הישמעאלים יושבי העיר מטילים עצמם עלינו לשבור

היהודים אשר בעיר מתים כלם ממש

ברעב .

רעבונם .

הודיעו לנו סכום הכסף

שנוכל לקבל מכם  .סך שלשת אלפים לירא שטערלינג בכל חודש עוד לא יספיק
לנו להחיות את האומללים ברעב  .הושו

לעזרה .

29

קריאות האזעקה של יהודי פרס הגיעו לועדי ההצלה באירופה  ,שבראשם עמד
מונטיפיורי  .מספטמבר

1871

החלה מערכת עיתון ' המגיד ' בפעולה ענפה ונמרצת

לאיסוף התרומות  .וכך  ,בהמשך המאמר שהלקו צוטט לעיל  ,קרא ' המגיד ' לקהילות
ישראל ברחבי אירופה להירתם למעשה האנושי הזה

:

 . . .שמענו קול צרות אחינו האובדים המתים ברעב ומיהרנו לעזרתם בכל שהי '
לאל ידנו  ,ובפרט כי ידענו וגם נודע לכל כי השר מונטיפיורי הוא אשר על ידו

יתחלק הכסף אל נכון  .בידענו כי לפעמים הכבוד המרומה יחרוץ משפט  ,ע " כ

. 239 - 238

26

ווכ ,נום  ,צם

27

על כך אפשר ללמוד ממכתבו של מונטיפיורי לראובן דוד ששון בלונדון
-

28

ראה

:

בן  -צבי  ,מחקרים  ,עמ ' . 341

האוכלוסיה הכללית של פרס בתקופה זאת מנתה  ,לפי אומדנים שונים  ,בין ארבעה לעשרה מיליון
נפש  .אין סטאטיסטיקה בדוקה ורשמית על חללי הרעב ברחבי פרס  ,אולם מספרם נאמד ביותר
מחצי מיליון נפש  ,רובם נשים וילדים  -ראה  :ספר מסעות  ,עמ '

בפרס  -ראה
29

ב 14 -

בספטמבר

1871

המגיד  ,גיליון

:

,3

נצר  ,אוכלוסיה  ,עמ ' . 133 - 127
 17ביאנואר  , 1872עמ ' . 24

. 98

אשר לאוכלוסיה היהודית

מספר חללי  -הרעב היהודים אינו ידוע לי .

ההדגשות הן במקור  .אשר לאצפהאן יש להוסיף  ,כי

אסאם ג ' ומעה של העיר עשה יד אחת עם ראש המכס והיה להם מונופולין על הדגנים בעיר  ,דבר
שהביא להאמרת מחיר הלחם והכביד על מצוקת התושבים  -ראה

:

ספר מסעות  ,עמ '

. 97

מונטיפיורי

/
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אולי יתעוררו .

וכן היה  .הועד בלאנדאן בשם השר העומד בראשו שלח קול קורא ( כזה ששלח

אלינו) לכל המו " ל מכ " ע

לאחב " י30

הנודעים ברבים בלי הבדל  ,ויש תקוה כי

עתה ריוח והצלה יעמוד לאחינו האובדים ביתר שאת מאשר הי ' עד כה  .אנא

אחינו רחמנים ב " ר [ בני רחמנים ] בכל מושבותיכם  .אל תקפוצו עוד ידכם ,
התאזרו וחושו לשלוח נדבות ידכם איש איש כאשר חננו ד ' לכל מי שתחפוצו ,

או ליד הגדולה הזו שיש בה פקות אלפי נפשות מאחב " י  .גם אנחנו מוכנים
תמיד לקבל נדבות מכל מי ישלח לידנו ונמהר לשלוח כסף התרומה אל יד
ראשי הועד בלאנדאן כאשר עשינו עד

כה  .יי

במכתב תודה לקהילות היהודיות באירופה  ,שנדפס ב ' המגיד ' בג ' באדר א ' התרל " ב
(  , ) 1872הודיע מונטיפיורי  ,שעד אותו יום נשלחו סך

4 , 550

לי" ש לעזרת יהודי פרס ,

3

את שלא הספיקו הרעב והמגיפות לעשות ביהודי פרס  ,עשו נוגשיהם השיעים ,

שלא הניחום לנפשם  .יהודי פרס סבלו באותה עת משתי פורענויות  :האחת  -מקרי

המוות המרובים מרעב זימנו למשומדים שעת  -כושר לרשת  ,על  -פי החוק המוסלמי
השרעי  ,את רכוש קרוביהם החללים

;

והשנייה  -השלטון המרכזי והשלטונות

המקומיים ביקשו לקחת לעצמם  ,בטענה של גביית מס  ,חלק נכבד מן התרומות
שנשלחו מאירופה ליהודי

יהודי אירופה בבקשה

:

הבוער של איראן לארץ

פרס .

33

מכתב החתום בידי מספר יהודים בפרס הופנה אל

' בדרך זו או אחרת  ,אם אפשר  ,הובילו אותנו מן הכבשן

הקדושה . . .

שעזרו לנו להגר לארצות אחרות ' .

או תעמידו אותנו תחת כנפי ההגנה שלכם  ,או

34

נוכח המצב הבלחי נסבל הזה  ,שיגר מונטיפיורי מכתב ארוך  ,מליצי ומנומק לנאצר
אל  -דין שאה וביקש את התערבותו הדחופה לטובת יהודי פרס  .הוא הזכיר למלך את
הבטחתו בכתב להגן על נתיניו היהודים ולנהוג בהם ' בהתאם לצדק

ובטוב  -לב ' .

35

מונטיפיורי גם הדגיש במכתבו  ,שהעיתונות ברחבי אירופה מפרסמת ידיעות על

הסבל והעושק שמספר פקידים בממלכה הפרסית ממיטים על יהודי ארץ זו .
בפברואר

1872

36

ב 22 -

פנה מונטיפיורי למשרד החורן הבריטי בבקשה להתיר לו לנסוע

לפרס  ,אולם כל הגורמים במשרד החורן התנגדו לרעיון הנסיעה  .הוא כתב על כך
ביומנו :

30

. 31

32
33
34

' כאשר אמרתי שאני נוסע דרך מצריים  ,הוא [ מר האמונד] אמר לי

המוציאים לאור מכתבי  -עת לאחינו בני ישראל .
המגיד  ,גיליון  , 3דו ביאנואר  , 1872עמ ' . 24
המגיד  ,גיליון  21 , 8בפברואר  , 1872עמ ' . 83
שם  ,עמ ' . 86
פישל  ,פרס  ,עמ '  . 129 - % 28פישל מבסס דבריו על המקור הבא
המקור ) London 1873 :

35
36

ראה לעיל הערה . % 4
יומנים  ,עמ ' . 245 - 244

,

Report of ,the Persian ReliefFund

( ולא עלה בידי למצוא את
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בהתלוצצות  ,שיש לקונסול הבריטי כוח רב והוא יכניס אותי לבית  -הכלא  ,ובמצרים
אין מאגנה

קארטה ' .

37

מכת הרעב בפרס החלה לדעוך באמצע שנת  , 1872ומבצע ההתרמה לטובת
הנפגעים נפסק רשמית מהתחלת

בפרס יותר

מ 19 -

. 1873

עד אז נאספו ונשלחו לקהילות היהודיות

אלף לי " ש  .את התרומה הגדולה ביותר נדבו יהודי גרמניה  .ככל

שידוע  ,נהנו מן התרומות יהודים נפגעי הרעב בערים אורמ  :ה  ,אצפהאן  ,בושהר ,
גולפאי

אן  ,דמאונד  ,המדאן  ,טהראן  ,יזד  ,כאשאן ושיראז .

' המגיד '~ בתום מבצע ההצלה של יהודי פרס מרעב

ראוי להביא את דברי

38

:

 . . .לא היתה זאת נפלאת בעינינו לראות העשירים מהם באו לעזרת אחיהם
האומללים בנדבות גדולות כידם הטובה עליהם  .אך מה השתוממנו  ,ורוחנו
לבשה גיל וגאות בראותנו גם העניים והדלים  ,גם ילדים ושפחות בגיל וחדוה
הקריבו מנחתם מהמעט אשר להם על מזבח אהבת אחיהם הנתונים בצרה
בארץ רחוקה  .אז אמרנו בלבנו  ,כי עם כזה אשר רגש האחדות והחמלה מפעמו
באופן מאד נעלה כזה מגדוליו עד קטניו  ,מהיושב על פסגת ההצלחה עד
השפחה אשר אחורי התנור וכירים מושבה  ,עם כזה לא יאבד נצחו לעולמים
ולא עליו יאבד כלח  ,ועוד לגדולות נועד להיות נס לגויים תחת השמים ,
כהבטחת אלקיו אשר בחר בו לעם

סגולתו .

39

ראוי עוד לציין את חלקו הגדול של השגריר הבריטי אליסון במבצע סיוע זה  .בזכות

פעולותיו המבורכות לטובת יהודי פרס יש לראות בו אחד מחסידי האומות  .אליסון
מת בעיצומו של הרעב הגדול בטהראן  .כתב עליו ' המגיד '

היה ממש מציל ומושיע לאחב " י [ לאחינו בני

:

ישראל ]

האומללים בכל לבו

ונפשו וחבל דאבדין ולא משתכחין  ,כי השר היקר ההוא הלך לעולמו עוד טרם
כלה הרעב  .זכרונו ישאר לברכה לדור דורים בפי אחב " י בפרס ובלב כל אוהבי

אד. 0

37

49

יומנים  ,עמ  . 246 - 245 ,ראיתי אצל הרב יצחק רבני ( יליד אצפהאן ,
אצפהאן  ,עלה לארץ

ב ) 1980 -

, 1910

לשעבר הרב של יהודי

מכתב חתום בידי משה מונטיפיורי  ,מח ' בחשוון התרל " ב  ,המופנה

לראש הקהילה באצפהאן  .במכתב ביקש מונטיפיורי לעמוד על מצב הקהילה  .לפי הרב רבני ,
נמסר המכתב לסבו  ,הרב מרדכי בכ " ר שלמה .
38

ראוי לציין  ,שקהילת משהד אינה נכללת ברשימה זו  ,אף כי אוכלוסייתה סבלה קשות מן הרעב

והמגיפות .

מספר החללים בקרב כלל האוכלוסיה במשהד הגיע

ח ' וראסאן למאה אלף נפש  -ראה

:

ספר מסעות  ,עמ '  . 361נראה שיהודי משהד  ,בשל היותם

אנוסים  ,לא יכלו להנות מן הסיוע של הארגונים
39

היהודיים .

המגיד  ,גיליון  2 , 14באפריל  , 1873עמ '  . 131ההדגשות במקור  .לעומת זאת  ,היהודים העשירים

בהמדאן התנהגו בצורה בלתי הוגנת כלפי עניי הקהילה  -ראה
40

ל 24 -

אלף נפש  ,ובמחוז

המגיד  ,גיליון  2 , 14באפריל  , 1873עמ '

. 131

:

נימרק  ,עמ '

פא .
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המוגלשה עם השאה הפרסי
תקופת נאצר אל  -דין שאה ( מלך

) 1896 - 1848

ידועה כהתחלת המודרניזאציה בפרס ,

במיוחד בצבא ובמינהל הממשלתי  .שני אישים היו הרוח החיה מאחורי הרפורמות
וההתחדשות בפרס  ,והם
ח ' אן

,

4

ראש  -הממשלה מירזא חוסין ח ' אן

:

ומירזא מלכום

41

הם גם הניעו את השאה לצאת למסע לימודים והתרשמות ברחבי

מסע זה  ,באביב  -ק "ן

, 1873

אירופה .

נתן הזדמנות בלתי  -רגילה ליהודי אירופה לפעול למען

אחיהם בפרס  .לפי הצעת ' אגודת  -אחים ' בלונדון  ,התארגנו ארגונים יהודיים באירופה
כדי לפגוש את המלך בעת עוברו במקומות מושביהם  .כך קמה מעין תנועת ' מחאה
יהודית בינלאומית '  ,אולי ראשונה מסוגה  ,כדי להביע לפני המלך הפרסי את
התמרמרותם של _ היהודים באירופה על גורל אחיהם בפרס  ,ולבקש ממנו לעשות כל
שביכולתו למען נתוניו

היהודיים .

43

הפגישות של ראשי הקהילות עם השאה

התקיימו  :בברלין ב  4 -במאי  ,באמסטרדאם
ב 24 -

ביוני  ,בפארים

ב 12 -

ביולי  ,בוינה

ב 10 -

ב 6-

ביוני  ,בבריסל

ב 17 -

באוגוסט ובקושטא

ביוני  ,בלונדון

ב 20 -

באוגוסט .

בלונדון  ,לאחר הפגישה עם ראש  -הממשלה הבריטי לשעבר  ,בנימין דישראלי ,

44

נפגש השאה בארמון באקינגהאם עם מונטיפיורי  ,שהתכתב עמו במשך למעלה
מעשרים שנה והיה מלווה עתה בראשי הקהילה

המקומית .

45

לאחר הפגישה ציווה

השאה למלכום ח ' אן להעביר בכתב לראשי היהדות באנגליה את רצונו להגן על יהודי

פרס  .להלן תרגום של נוסח המכתב המקורי מאנגלית

:

ארמון באקינגהאם
5

ביולי

1873

הוד  -מלכותו השאה ציווני לאשר את קבלת זכרון  -הדברים ובקשתכם שחסד
והגנה באופן כללי יחולו על יהודי

פרס .

הוד  -מלכותו גילה תמיד דאגה

לרווחתם של נתיניו  ,ללא הבדל של מעמר ואמונה דתית

;

והוא ידאג לכך

ששום עוול או התנהגות קשיחה בלתי  -הוגנת לא ייעשו לקהילה היהודית ,
מירזא חוסין ח ' אן

41

בארצו

( מת ) 1881

ב  1871 -ועודד

את השאה לצאת למסע ולהתרשם מן הקידמה של ארצות

מלכום ח ' אן ( נולד באצפהאן

42

היה אדם משכיל  ,נאור ומתקדם  .הוא נתמנה לראשות  -הממשלה

, 1833

למד באריס  ,מת ברומא

ב , 1908 -

אירופה .

בכהנו כשגריר פרס

באיטליה) היה ממוצא ארמני  .אביו  ,יעקוב חשן  ,התאסלם ועבד בשרות הבריטים  .כתבי מלכום
ח ' אן היו בין הגורמים שהשפיעו על תהליך המודרניזאציה והרפורמות בפרס  .הוא היה שגריר
פרס באנגליה בעת מסע

אגודת אחים  , 1873 ,עמ '

43
44

.

בעת הפגישה הזאת היה דישראלי מנהיג המפלגה השמרנית באופןזיציה

בראשות  -הממשלה
45

השאה .
. 72
;

הוא שוב זכה

ב . 1874-

ראוי לציין במיוחד את מאמציהם של נציגי ' אגודת אחים '  ,שהגישו לטאה עצומה ובה  ,בין
היתר  ,שמונה סעיפים המצביעים על אפליות נגד יהודי פרס  .פרוטוקול הפגישה הזאת  -ראה

משלוח מנות  ,עמ ' ח  -יב  .אפילו ראשי היהדות במלבורן

( אוסטראליה ) הרחוקה

:

שיגרו מכתב

בקשה לטובת יהודי פרס  ,שהגיע לידי השאה בהגיעו לטהראן  -ראה  :אגודת אחים , 1873 / 74 ,
עמ '

. 19

66
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שבניה  ,כפי שהגדרתם בצדק  ,הם אזרחים נאמנים  ,שלווים וחרוצים  .הוד
מלכותו מודה לכם על איחוליכם הלבביים

לו .

מלכום '

יב

--

8ם

=

צ

~

העתק מאיגרת הציר הפרסי בלונדון  ,שקיבל משה מונטיפיורי בשנת  1873וצירף אליה תרגומים
לעברית ולאנגלית ואת חתימתו  .את התצלום הרכת -לשוני של האיגרתהוא שלח לקהילותהיהודיות
בפרס

לאחר שקיבל מרנטיפיורי את המסמך הזה  ,הוא תירגמו לפרסית ולעברית  ,שיכפלו
בדפוס  -אבן ושיגרו לקהילות פרס  .הוא צירף למסמך מכתב ארוך ובו ביקש מיהודי
פרס להתפלל למען השאה ולמען שיגשוג ארצו  ,וכן דרש לתלות את המסמך בפתח

הכניסה של בתי  -הכנסת שבקהילותיהם  .בשולי המסמך הוסיף מונטיפיורי תוספת
בעברית  ,בצירוף חתימתו בעברית ובאנגלית  ,וזו לשונה

46

:

התרגום לעברית כאן נעשה בידי כותב השורות האלה  ,על  -פי העותק של המסמך השמור במכק
בן  -צבי  .התרגומים שנעשו בזמנו ממסמך זה לעברית ולפרסית ( ראה

להלן )

אינם מדויקים .

התרגום הפרסי הוא גרוע במיוחד  ,ונראה לי שנעשה בידי אדם שלא ידע פרסית כראוי .

מונטיפיורי

/

פרס
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אחינו בני ישראל הבו תודה למלך צדיק וישר נאצר אל  -דין שאה ותתפללו

בעדו לפני אליי

ישראל להאריך ימים על ממלכתו כי הגדיל לעשות חסד עמכם

ועם כל יושבי ארצו  .כה יתן המלך וכה יוסיף לפרש כנפי צדקתו עליכם
ותחזינה עינינו בתפארת בנין אריאל  .כאות נפש

מוקירכם  ,משה מונטיפיורי .

47

אחרית דבר
מוקדם עדיין לסכם את התפקיד החשוב שמילא משה מונטיפיורי בתולדות יהודי פרס
במאה

ה 9 -ן .

הפרשיות שצוינו במאמר הן דגם אופייני ליחסים בין יהודי פרס ליהדות

אירופה בתקופה הנדונה  ,כשבמרכז היחסים האלה עומדת אישיותו של

מונטיפיורי .

יחסי  -גומלין אלה היתה בהם לפחות תועלת אחת  :הם יצרו מודעות בקרב שלטונות
פרס  ,שהמיעוט היהודי בארצם הוא חלק מהעם היהודי בעולם  ,אשר יש לו השפעה
ומהלכים אצל הממשלות בארצות אירופה  .ברם המודעות הזאת לא חדרה אל שכבות

העם הפרסי  ,לכן נשאר השלטון המרכזי חסר  -אונים לאורך כל תקופת קאג ' אר  .נאצר

אל  -דין שאה  ,לא מעט בהשפעת כוחם של ארגונים יהודיים במדינות אירופה אשר
עזרתן היתה נחוצה לקידום ארצו  ,המשיך להוציא צווים מלכותיים להגנת היהודים

;

אולם לא היה מי שיציית לצווים אלה  .ככל שידוע  ,הצו הראשון של נאצר אל  -דין
שאה לטובת יהודי פרס יצא כתוצאה ממאמציו הדיפלומאטיים של מונטיפיורי ,

ומאמציו קדמו לאלה של הארגונים היהודיים באירופה  ,כמו  :כי " ח ו ' אגודת אחים ' .
מסקנתם של יהודי פרס לפנות אל גורמי חבן  ,כמו נציגויות אנגליה וצרפת  ,ואל

אחיהם באירופה היתה מסקנה נכונה והגיונית  .יהודי פרס לא פנו בדרך  -כלל אל
אישים יחידים  ,אלא  ,החל משנות

ה 60 -

של המאה ה  , 19 -הפנו את בקשותיהם לעזרה

אל מוסדות מרכזיים  ,לרוב לכי " ח ו ' אגודת

אחים ' .

אולם בעיני יהודי פרס היה

מונטיפיורי האיש מוסד לעצמו  ,מעין ' מלך היהודים '  ,שהעניק תחושה של גאולה

לסובלים בגלות  .לפחות עד יום  -הולדתו
להצילם מן

הגלות הנוראה .

ב 16 -

ביולי

ה 100 -

1884

פנו אליו יהודי פרס בבקשה לבוא

קרא ' ועד הנציגים ' בישיבתו מכתב מאת

יהודי המדאן המבקשים ממונטיפיורי לחוש להצלתם מידי רודפיהם  .מונטיפיורי היה
בן מאה ולא עמד בראש ' ועד הנציגים '  ,ואכן החליט המוסד  ,שבראשו עמד אז ארתור
כהן  ' :יהיה זה לא נבון להפריע למשרד החונן בעניין

שהיה מחליט

47

אחרת .

על ' הרעיון הציוני ' של נאצר אל  -דין שאה  ,כדבר הקמת מדינה יהודית  -ראה  :נצר  ,ציונות  ,עמ '

. 25 - 24
48

הזה ' .

48

משה מונטיפיורי אפשר

ראה

:

איגרת  ,עמ ' אחרון  ,טור

א.
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המניות ביבליוגראמוות
אגודת  -אחים

Association Report .

איגרת

ofBritish Jews , London ,

בן  -צבי  ,מחקרים

יצחק בן  -צבי  ,מחקרים ומקורות  ,ירושלים

Anglo-Jewish

Newsletter , 140 . 37 , The Board.
 1984 .ע ] טנ

בוליטין

תשכ " ט .

בן  -צבי  ,משהד

--

 ' ,מדברי ימי אנוסי משהד '  ,ציון  ,ד

בן  -צבי  ,עלילות

- -

 ' ,עלילות דם וגזרות שמד בפרס במאה הי " ט '  ,ספר אסף  ,ירושלים

.

תשאג עמ '

( תרצ " ט )  ,עמ '

. 257 - 250

. 107 - 100

המגיד

עיתון עברי  ,יצא לאור בליק .

וולף

folff Narrative ofa Mission ro Bokhara 41 the Years 7 43-אן Joseph

.

"

 , Edinburgh 1872 .נ7 4

בן  -ציון יהושע  ,דיוקנה

"

של קהילת האנוסים במשהד שבאירן  ,ירושלים תש " ם .
15 Loewe , Diaries of Sir Afoses and Ladyט1. 0

יג: :

.

לוי

עזריה לוי  ' ,עדויות ותעודות לתולדות יהודי משהד '  ,פעמים  ( 6 ,תשמ " א )  ,עמ '

,

Afonteiiore , 1 01 . 2

London 1983 ) 1890 ( .

. 73 - 55
מכתבים

 , [] ocumentsיears 1865 - 1870

"

105 5 Montefiore ,א ' Letters of sir

 ( File 718 ,אוסף

~, Vniversity College , London
MS Watson Library

מכתבים של מונטיפיורי  ,השמורים בספריית יוניברסיטי ~
קולג '

בלונדון ) .

משלוח מנות

משלח מנות אל ב " י מארץ פרס  ,מאת החברה הנודעת בשם כל ישראל חברים ,
פאריז הבירה תרל " ד .

נימרק

אפרים נימרק  ,מסע בארץ הקדם  ,תיקן והוסיף מבוא אברהם יערי  ,ירושלים
תש " ז .

נצר  ,אוכלוסיה

אמנון נצר  ' ,גודלה של האוכלוסיה היהודית בפרס במאה הי " ט '  ,דברי הקונגרס

העולמי השישי למדעי היהדות  ,ב  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' . 133 - 127
נצר  ,ציונות

- -

 ' ,הפעילות הציונית באיראן מהצהרת באלפור עד חוזה  TOרמו '  ,פעמים ,

 ( 1אביב תשל " ט )  ,עמ '

ספר מסערת

. 31 - 23

.
. London

 , Lovet , and Evan Smith , Easrern Persianת 0נ Majors 51 .

oundary

~

1876 .

"

70- 77 - 72 , vol . 1

"

. "/

Commission

.נ

פישל  ,פרס

 Jewish 50 ) 1 /י ersia 1795 - 1940 ,

פישל  ,משהד

וולטר יוסף פישל  ' ,קהלת האנוסים בפרס '  ,ציון ( תרצ " ו )  ,עמ ' . 74 - 49

קשאני

ראובן קשאני  ,אנוסי משהד  ,ירושלים . 1979

Fischel , ~ The Jews of
~

קרזון

vol . 1 , London

1 ,ו0וזג ,עם

Walter

 . 119 - 160 .קק Srudies ) 1950 ( ,

Cuuon , Persia and t, he Persian

 .א George

מונטיפיורו ויהודו גרוזיה
גרשון בל  -אורד

 .א  .לעזרת היהודים בגרוזיה
בשנת

851ן

הגיעו אל משה מונטיפיורי ידיעות על עלילת  -דם בסוראמי  ,וככל הידוע

זה היה מגעו הראשון עם יהדות גרוזיה  .סוראמי היא עיירת  -נופש הררית  ,למרגלות
רכס סוראמי המבדיל בין מזרח גרוזיה למערבה  .על מספר יהודי סוראמי באותו זמן
אין לנו ידיעה  ,אלא ממאמר שפורסם

תרכ " ג (  , ) 1863ונאמר

12

שנה מאוחר יותר  ,בעיתון ' הכרמל ' בשנת

בו :

רוב תושביה הם יהודי גרוזיה  -מספרם כמאה וחמישים משפחות ומעט מעם

הארמנים . . .

רבים מהיהודים היושבים פה עושים מקנה וקנין  .אחדים עובדים

עבודת הכרמים והגנים ובעלי מקנה צאן
את הידיעה על עלילת  -הדם קיבל מתטיפיורי

ובקר .

ב 4-

ן

במארס

, 1851

באמצעות ראשי

קהילת קושטא  .הוא פנה מיד אל שגריר רוסיה בלונדון  ,בארון ברונוב  ,והלה הציע לו
לכתוב לנסיך וורתצוב  ,המושל הכללי הרוסי של גרוזיה  ,ולבקש את
מאוחר יותר הבטיח השגריר  ,כי גם הוא יתערב לטובת יהודי

התערבותו .

סוראמי .

2

במכתבו של מתטיפיורי למושל גרוזיה  ,שככל הידוע לנו מתפרסם כאן לראשונה
בעברית והוא מובא במלואו ,

נאמר :

3

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף

המאמר .

פרוזימנטיר .

1

ראה

2

השגריר גם ראה ואישר את מכתב מונטיפיורי לוורונצוב  .ראה

3

את

:

יומנים  ,ב ,

. 23

ההתכתבות בין מונטיפיורי לוורונצוב פירסם לראשונה  ,בתרגום רוסי  ,הנוסע והחוקר יוסף

יהודה הלוי טשארני כעיתון ' דן ' -

ראה

:

התכתבות  .המכתבים לא מובאים ביומנים של

מונטיפיורי ( כל פרשת עלילת הדם בסוראמי מובאת שם בקיצור נמרץ  -ראה לעיל ,

הערה . ) 2

טשארני גילה את המכתבים בארכיון בגרוזיה  .הנוסח העברי כאן תורגם מהנוסח הרוסי שפירסם

טשארני  .המכתבים נכתבו במקורם באנגלית  .חיפשנו בארכיונים באנגליה  ,שבהם גנוז עזבונו
של מונטיפיורי ולא מצאנו בהם את המכתבים במקורם .
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במארס

1851

להוד  -רוממותו הנסיך וורונצוב4
אני מעז לפנות אל הוד  -רוממותך אך ורק מתוך שרגשות האנושיות והצדק
שלך הם מן המפורסמות  ,והוא הדין בהשתתפותי העמוקה בגורלם המר של

אחיי האומללים והנרדפים בסוראמי  .זה עתה קיבלתי מכתבים מרבנים ומנציגי
הקהילה היהודית בקושטא  ,והם מפצירים שאתערב בעניין סבלם של יהודי
העיר סוראמי בגרוזיה  .תוכן איגרותיהם הוא כדלהלן

:

לפני שבעה חודשים בערך נעלם בסוראמי ילד קטן  ,ועקב הדבר הזה
האשימו התושבים את היהודים ברציחתו  .כעבור ארבעה ימים נמצאה גווייתו

של הזאטוט  .העניין נמסר לראש הפלך  ,דמיטרי אבאשידזה  ,והוא הזעיק את
רופאי השירות  .בנתיחת הגווייה מצאו הרופאים מים במוח ועשבים בקיבה ,

ופסקו שלא מת הילד בידי אדם  .התושבים לא באו על סיפוקם בפסיקה זו ואת
הרופאים האשימו בקבלת שוחד מידי היהודים

;

לפיכך פרצו לבתי יהודים

והתעללו בהם  ,עד שלא יכלו עוד לעסוק בענייניהם ואף לא לנסוע לתביליסי ,

אל ההנהלה הראשית של הפלך  .אבל באפלת הלילה עלה בידי ארבעה יהודים
להערים על שמירת התושבים  ,והם יצאו לתביליסי  ,אבל אחד מהם מת בדרך

מרוב צער ופחד  .מכיוון שבאותו זמן לא היה הנציב בתביליסי  ,פנו אל עוזרו ,
וזה שיגר שני אנשים לסוראמי לחקור

בדבר .

בינתיים עלה בידי המאשימים לשחד ילדה יהודייה קטנה ( היא התגוררה
בביתה של בת המקום על מנת שתלמד אותה תפירה ) וזו העידה על אביה ,
שהחזיק את הילד על ברכיו ופצע אותו ואילו יהודי אחר אסף דם מן הפצעים

לשימוש בחג הפסח  .לפיכך פתחו החוקרים שבאו לעיר בחיפושים בבתי
היהודים ובאחד הבתים מצאו פיסת בד גס מוכתמת בדם ( של

וסת ) .

את פיסת

הבד ארזו באהיזה חתומה וצירפוה לתיק החקירה  .כעבור שלושה חודשים
נקראו המאשימים לאשר בשבועה  ,שהיהודים הם שהרגו את הילד  ,אבל סירבו
להישבע שראו את הרצח במו עיניהם  ,ולא העידו אלא שלפי דעתם כך היה
מעשה  .אחר כך הוטלו שמונה מגדולי מלומדיהם של יהודי סוראמי לתאי כלא

מבודדים ועינו אותם כדי לסחוט מהם הודאה  .מחמת העינויים מתו שניים

מהם .
לא יעלה על דעתי לייחס לנפש נאצלת ואוהבת  -אדם כמותך שותפות לעניין

הזה  .אבל מכיוון שבאותה מידה עצמה אני משוכנע בעומק ליבי בחפותם של

אחיי האומללים לדת ( כפי שנתברר גם בעניין העלילה הנוראה על יהודי
דמשק  ,האשמה שהוזמה בעליל)  ,ומכיוון שידוע לי אף מה קל לפתות בני  -אדם
4

מיכאל וורונצוב

-

פלדמארשאל  ,שימש בשנות

1854 - 1844

הנציב העליץ של ריסיה

בקאווקאז  .הוא דאג לסיפוח מלא של קאווקאז לרוסיה  .היה איש משכיל ונבון  ,שעשה לעידוד

ההשכלה והתרבות בגרוזיה  ,ומדיניותו היתה גמישה בדרך  -כלל .

מונטיפיורי

/

גרוזיה

ן
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להאמין בעלילות ממין זה  ,וכמה הן מתפשטות כמחלה מידבקת  ,אני מבקש
 במיטב הכבוד אבל בכל מאודי  -שתדאג  ,הוד  -רוממותך  ,לחקירה מקפתבעניין זה ושתפעיל את סמכותך הנישאה כדי להביאו על סיומו הצודק .
והנני רוחש להוד רוממותך מיטב רגשי כבוד והריני עבדך הנאמן

והנכנע .

משה מונטיפיורי
על מכתבו של מונטיפיורי ענה וורונצוב
סר

ב 14 -

במאי

. 1851

וזה נוסח התשובה

:

!

אני מקווה שתסלח לי על שלא השבתי מייד על מכתבך מיום

6

במארס  .הדבר

נובע מרצוני לסקור לפניך את העניין שהעלית לכל פרטיו  .ואף  -על  -פי שגם
כיום איני יכול לומר שכבר נפתרה הבעיה לגמרי  ,שוב איני יכול לדחות עוד

יותר את הבהרתו לפניך  ,כפי שהוא כיום  .עלי לזרז את תשובתי ולו גם כדי
להודות לך מקרב לב על דברי השבח שחלקת לי  ,ועם זאת להסביר לך ,

שהידיעות שקיבלת בעניין סוראמי אינן מדויקות במלוא המידה  .לא השתמשו
 ולא היה אפשר שישתמשו  -באילו עינויים שהם לגבי הנאשמים  .חובתהאמת מטילה עלי למחות במלוא הרשמיות והתוקף על האשמה זו  .עינויים ,
לא די שהם סותרים לחלוטין את החוק הקיים עתה אצלנו  ,הם נוהג שנפסק כבר
בימי הקיסרית קאטרינה  ,עוד קודם שביטל אותם בצרפת לואי השישה  -עשר ,

ואין שום רשות~ ברוסיה רשאית אף להעלות על דעתה חקירה בעינויים  .דיני
הפרוצדורה שלנו נוטים חסד לנאשמים  .אין ספק  ,שסדר הדין אצלנו  -רובו
בכתב ומיעוטו בעל  -פה  -איטי הוא  ,אבל אי אפשר לעשות זאת בדרך אחרת ,
ואין הרשות המינהלית העליונה יכולה אלא לזרז במקצת את ההליכים  .כן
נהגתי בעניין יהודי סוראמי

;

ואף שאני עצמי מעולם לא האמנתי ביותר

באשמתם  ,לא היתה לי רשות לעצור את מהלך הדין ; זאת גם הודעתי רשמית
לנציגים ששיגרו אליי לתביליסי  .כעת כבר אמרה הערכאה הראשונה את דברה ,
אבל עד שאמסור לך את תוכנו שומה עלי לקבוע לפניך את העובדות כהווייתן ,
וכפי שתראה  ,לא בכול הן מתאימות לידיעות

ביוני

1850

שבידיך .

בא אחד מתושביו של כפר בנפת גורי  ,עם אשתו ועם שני בניו ,

להתארח בביתו של ידיד בכפר סמוך  .הקטן שבבניו  ,בן שנתיים וחצי  ,נעלם
פתאום מן העגלה שהשאירוהו בה הוריו  .כעבור ארבעה ימים נמצא הפעוט מת

ביער  .רופאים בדקו את הגופה  ,אבל לא מצאו שום סימני אלימות חורן משתי
שריטות ארוכות על הרגל הימנית  ,שריטות שנגרמו כנראה בנשק חד  .לדעת

הרופאים מת הילד מאפיסת כוחות  .אבל העובדה שנמצאה הגופה במרחק

5

ורסטאות ממקום היעלמו של הילד היתה חייבת לעורר חשד  ,שלא מעצמו הלך
לשם  .מה שנוגע להאשמת היהודים ברצח  ,אלו תולדות העניין

:

אשה אחת ,
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מתושבות סוראמי  ,הודיעה  ,שילדה " הודייה בת  , 6תלמידתה  ,סיפרה לה ,

שבערב אחד הביאו כמה יהודים ילד לבית אביה  .אשתו של כוהן דת אחד
הודיעה  ,כי לפי סיפורה של ילדה יהודייה אחרת  ,בת  , 10הסתירו את הילד

שנעלם בביתה  ,תחת סל  .בזמן החקירה חזרו הילדות האלו על עדותן ואף נקבו
בשמות היהודים שהסתירו את הילד  ,ועוד הוסיפו ואמרו שאחרי שהרגו את
הזאטוט חילקו בקרב משפחות יהודיות איזה דבר שאין טיבו ידוע להן  .אבל

אחת הילדות חזרה בה אחר  -כך מעדותה הראשונה  .בבתי היהודים בעשה
חיפוש  ,אבל לא נמצא דבר  .עדויות כאלו בפי הילדות לא יכלו שלא לעורר
התמרמרות בקרב התושבים  .הם היו משוכנעים  ,שהיהודים

רצחו לצורכי דת .

כמה בני  -אדם  ,שהודיעו לכתחילה שלא נמצאו סימני אלימות על הגופה ,
הכריזו עתה בתוקף שראו פצעי סכין על גוויית

הילד .

היהודים שהואשמו נעצרו  ,וההליכים נעשו כדין .

הוספתי לתבוע את

זירוזם  ,ועתה הודיעוני שלא נמצאו שום ראיות משפטיות לאשמת הנאשמים ,
ולפיכך הם בגדר חשודים בלבד  .החלטה זו איפשרה לי לשחרר את הנאשמים

בערבות  ,ומייד עשיתי כן  .אבל העניין במסר לבדיקה חוזרת בערכאות ערר  .אני
מקווה ומתאווה בכל ליבי  ,שתתאשר גם שם החלטת הערכאה הראשונה  .אם

לא כן  -יהיה צורך להעביר את העניין לסנאט  .אודיעך על התוצאה הסופית
אבל מאוד הייתי רוצה לעקור מן השורש  ,מדעתו של אדם בערץ כמוך  ,סר  ,את
האמונה שייתכנו אצלנו עינויים  ,צער רב הייתי מצטער אילו הוספת להחזיק

בדעה כזו  .אני מקווה שאתה מאמין  ,שהתייחסו אל הנאשמים במידף החסד כל
זמן החקירה  ,ושהמשטרה עשתה את כל הדרוש כדי להגן עליהם מפני
התמרמרותם הטבעית של תושבי המקום  .אבי חייב להכריז על כך רשמית  ,הן

למען מידת היושר והן מכוח הכבוד שהכול רוחשים לך  ,סר  .אבי מתכבד להיות

עבדך הנאמן במיטב ההוקרה .
וורתצוב
להתכתבות זו יש להעיר  ,כי התערבותו של מונטיפיורי בפרשה באה באיחור  .מכתבו
נכתב

כ 9-

חודשים לאחר שנרקמה עלילת  -הדם

( ביוני 850ן ) .

האיחור נגרם אולי

משום שיהודי סוראמי לא הזדרזו לפנות אל אחיהם מחוץ לרוסיה  .אפשרות אחרת
היא  ,שפנייתם לקהילה היהודית בקושטא וממנה והפניית הידיעה ממנה למונטיפיורי

ארכה זמן  .מכל מקום מונטיפיורי מדגיש  ,כי מיד לאחר שהגיעה אליו הידיעה הוא

פעל  .בתשובתו של וורונצוב  ,התיאור הכללי של העובדות אינו מלמד  ,כי הוא האמין

בחפותם של היהודים  .להיפך  :הוא מסתמך על החלטת הרופאים  ,שהילד שנעלם מת
מאפיסת  -כוחות  ,הוא מביא עדויות של קטינות בנות

 6ו 10 -

כיסוד

לאשמת היהודים .

ממכתבו מתברר עוד  ,שהוא לא התערב כלל במשפטם של היהודים שנאשמו

בעלילת  -דם  .וורונצוב מתאמץ מאוד לשכנע את מונטיפיורי  ,כי ברוסיה לא מענים את

מונטיפיורו

,

ן
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הנחקרים  ,והוא חוזר על כך פעמיים במכתבו  ,כנראה מתוך דאגה לתדמיתה של

המערבי .

רוסיה בעולם

הדבר היחיד שהשיג מונטיפיורי מוורונצוב הוא שהנציב

הרוסי השתמש בסמכותו לשחרר בערבות את הנאשמים היהודים  .הוא גם הבטיח
למונטיפיורי להודיעו על סיום המשפט  ,ואין אנו יודעים אם אכן עשה זאת .

מה שידוע הוא ששבעה נאשמים יהודים הורשעו על  -פי החלטת הסנאט
במאי

, 1853

ונשלחו כולם לסיביר  ,איש איש למקום נפרד  .השבעה הם  :דוד  ,גבריאל ,

רפאל וישראל -

ארבעתם ממשפחת ג ' אנהשווילי

פיצ ' חאדזה  ,אברהם ג ' ינג ' יחהשווילי .
נאסרו

מ 13 -

5

;

מיכאל קוז ' יהשווילי  ,אלו

במכתבו של מונטיפיורי נאמר  ,כזכור  ,כי

יהודים ושניים מהם מתו מעינויים  .וורונצוב בתשובתו אינו מתייחס כלל

8

למספר הנאשמים ולמותם של שניים מהם  .מכל מקום  ,אין בנקודה זו התאמה בין

מקורותינו השונים  .על  -פי המלצת שר הפנים  ,הוסמך הנציב העליון בגרוזיה לשלוח
את היהודים הנאשמים לגלות למקומות נפרדים ומרוחקים ביותר ולקבוע פיקוח

חריף עליהם במקום גלותם  ' .פיקוח חריף ' משמעו החמרת העונש  .לא ידוע לנו  ,אם
גולים אלה חזרו חיים לגרוזיה  .יש לציין עוד  ,שבניהול החקירה השתתפו גם המושל
המקומי אקופוב והאצילים ממשפחת צ ' ינצ ' אלאדןה .
במכתבו למונטיפיורי מתראה וורונצוב כהומאניסט  .אולם ממכתב אחר שלו אל

מ " פ שרבי ין

,

שנכתב כארבע שנים מאוחר יותר ( לאחר שהכותב סיים את כהונתו

בקאווקאז ) ~ ,מתברר היפוכו של דבר  :וורונצוב דאג אישית לכך  ,שהנאשמים היהודים
יורשעו והחלטת הסנאט בנידון תבוצע במלואה  .במכתב

נאמר :

סט  .פטרבורג ,
עז

13

בדצמבר

1855

רצוני לדעת  ,איך נסתיים אצלכם ענין היהודים  6מסוראמי  ,שנאשמו בגרימת

מותו של ילד  ,לפי האמונה הטפלה של כיתתם  .שמעתי  ,שהסנאט במוסקבה
אישר אישור גמור את דעתי שלי  ,ולפי הכרעתו הוסמך הנסיך הנציב לשלחם

אחד  -אחד אל המקומות הנידחים ביותר  ,כראות עיניו  ,ועם החלת פיקוח
משטרה חמור ביותר על הגולים במקומות

גלותם .

ובכן  ,הייתי רוצה לדעת אם נעשה כדבר הסנאט לאחר שעזבתי את המקום ,
ולאן שילחו את היהודים7

אחד  -אחד .

בשתי תקופות שהייתי

בבויז ' ום "

נוכחתי לדעת  ,שעניין הרציחה בידי יהודים נכון הוא  ,וחבל מאוד אם ישאירו
אותם בסוראמי או בסביבה  ,ויסתפקו בפיקוח משטרה  ,שכן  -חונן מעניין

פשעם  -עצם נוכחותם כאן צרה צרורה לנוצרים . . .
שוקיאן  ,עמ '

. 73

5

ראה

6

בורג ' ומי  -עיר נופש ומרפא בגרוזיה .

:

שוקיאן  ,עמ '

ד

ראה

8

במקור נכתב

:

:

9

. 74

ז ' ידים  -אבל באותה תקופה אין השימוש במטבע לשון זו מעיד בהכרח על

כוונת גידוף ( הערת המתרגם ) .
9

כאן במקור נכתב

:

עברים  -מונח מקובל ברוסית בדיבור תקוי עד היום ( הערת

המתרגם ) .

ן

74

כאן

גרשון בן  -אורן

לפנינו עדות עצמית ברורה של וורתצוב  ,ולפיה הוא האמין בפשעם של היהודים .

מסקנותיו שימשו יסוד לפסק  -הדין והוא האיץ בשלטונות  ,גם לאחר שסיים את
תפקידו כמושל גרוזיה  ,לנהוג ביהודים אלה בחומרת  -הדין  .מיותר לציין עד כמה

סותרת עדות זו את מכתבו של וורונצוב אל מונטיפיורי .
עלילת  -הדם בסוראמי השפיעה לרעה על יהודיה במשך שנים רבות  .לאחר שנגזר

פסק  -הדין נגד הנאשמים היהודים  ,לא נרגעו הרוחות בעיירה  .תושביה הלא  -יהודים
נסתייעו מעתה בפסיקה משפטית  ,שנסתיימה בעונש חמור על היהודים  ,שנאשמו על

שימוש בדם נוצרים לצורכי פולחן .
מצוקתם של יהודי סוראמי באה לידי ביטוי

18

שנה אחרי שנרקמה עלילת  -הדם ,

כאשר הגיע לעיירה יוסף יהודה טשארני  ,כשליח מטעם חברת ' כל ישראל

במכתב שנמסר לו  ,בשם כל יהודי סוראמי ובחתימת

47

אישים מהם ,

חברים ' .

נאמר :

אנחנו עשינו חובתנו הקדושה והודענו לכבוד מעלתך את כל הקורות ואת כל
הצער שעברו עלינו בגלות המר הזה

כפי זכרוננו וכפי הקבלה מאבותינו בידנו .

ועתה אתה  ,אחינו הנכבד  ,את מצבנו השפל משנים מקודם שמעת  .וגם הלחץ
אשר לוחצים עלינו גם עד היום הארמנים והגורגינים האכזרים  ,גם ראיתה איך
הם מעלילים עלינו תמיד עלילת הדם  ,ומכנים אותנו בשם אוכלי ושותי דמי
אדם ומחכים ומצפים על עת וזמן מוכשר לבצע את מחשבותיהם הרעות לנפול
על בתינו לשלול רכושנו וכל עמלנו  ,להכות אותנו במכות אכזריות ולכלותנו
מעל פני

האדמה . . .

0ן

בסיום המכתב מבקשת קהילת סוראמי מחברת כי " ח ומנציגה יוסף י ' טשארני  ,שיפעל

' כיוסף לאחיו בארץ מצרים ' וכי  ' :בל תנח את ידך מלעשות גם לטובת קהילתנו העניה

והדלה '  .לשון המכתב מעידה על חומרת מצבם של יהודי סוראמי ועל כך שעלילת -
הדם בשנת

1850

בחייהם בשנת

לא היתה אירוע חד  -פעמי ויוצא  -דופן  ,הדיו היו עדיין מורגשים

. 1869

עלילת  -הדם בסוראמי התלקחה בפרק הזמן שבין שני ביקוריו של מונטיפיורי
ברוסיה  ,שכידוע היה הראשון בהם בשנת

1846

והשני -

ב . 1872 -

אין בידינו עדויות

אם בביקוריו ברוסיה העלה מונטיפיורי את בעיית יהודי גרוזיה ואם נפגש עם
נציגיהם  ,אף שביקורו השני התקיים לאחר שכבר התוודע אל בעייתם  .כבר ראינו

לעיל ממכתבם של יהודי סוראמי אל כי " ח בשנת  , 1869כי מצבם לא הרגיע  .ואמנם
היו התפרעויות נגד יהודים בגרוזיה בערים כות יסי ,

בשנות ה  70 -של המאה ה % 9 -
~
תביליסי וסוראמי  ,ועלילת  -דם נגד יהודי סאצ ' חוה  ,אשר משפטם התברר בכותאיסי ,

ועוד  .בסוראמי קיבלו ההתפרעויות בשנת

10

ראה

:

גורג ' יסטאן .

1877

ממדים כאלה  ,שמקצת אנשי  -רוח

מונטיפיורי

/

גרוזיה

ן

75

גרוזיים התערבו לטובת היהודים  .היו אלה סופרים ואישי  -ציבור שנודעו במאבקם
לחרות ולדמוקראטיה  ,ביניהם

:

סרגי מסחינו

ואיליה אלחהזישווילי ,

ו

ההתפרעויות נגד היהודים בגרוזיה הגיעו לשיאן כאשר ב  4 -באפריל  , 1878לקראת

חג הפסח  ,נעלמה ילדה נוצרייה בת שש בכפר פרוויסי ליד העיירה סאצ ' חרה  .מיד
נפוצו שמועות  ,שהיהודים חטפוה כדי להשתמש בדמה לפולחן דתי  .האווירה בין
הגרוזים ליהודים נתלהטה  ,במיוחד לאחר שהמשטרה עצרה תשעה נאשמים בפרשה ,

עד כדי  -כך שהשלטונות הכניסו צבא לסאצ ' חרה  ,כדי להגן על היהודים
החקירה נמשכה

. 1879

במארס

שבה .

חודשים והמשפט  ,שברזוכו כל הנאשמים  ,הסתיים בכותאיסי

כ 10 -

היה זה משפט פומבי ראשון בגרוזיה שבו הוטחה עלילת  -דם נגד

יהודים  ,והוא עורר התעניינות לא רק ברוסיה  ,אלא בעולם

כולו .

3ן

מונטיפיורי עקב

אחר הפרשה  ,ובסיום המשפט שלח מברק ברכה לסנגורי הנאשמים  ,שעמלו כדי

להוציא את הצדק לאור .

ב.

4ן

עם עולו גרוזנה בארץ  -ושראל

בעוד איננו יודעים אם מונטיפיורי נפגש עם היהודים בגרוזיה עצמה או ברוסיה  ,הרי
בעת ביקורו השביעי והאחרון בארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1875הוא נפגש עם נציגיהם ,
כמו עם נציגי העדות היהודיות

האחרות .

נציגי היהודים הגרוזים בארץ הפנו אליו מכתב ובו הודו לו כאל מושיעם מעלילת -
הדם  .הם גם סיפרו לו כי מזה חמש שנים נתנו שלטונות גרוזיה רשיון ליהודים לצאת

וכבר נתרכזו בארץ  -ישראל

200

יהודים מגרוזיה  .לבסוף  ,הם ביקשו את תרומתו

לבניין בית  -כנסת ובית  -מדרש שהתכוונו להקים לבני עדתם

בירושלים '.

ן

מונטיפיורי נתהמם מיהודי גרוזיה שפגש בארץ  ,אשר חלקם לבשו בגדים
קאווקאזיים או צ ' רקסיים  ,ובמיוחד מהעובדה שכמה מהם נשאו אותות  -כבוד על

לבושם  .אחד מהם נשא שלושה אותות  .לשאלתו  ,אמרו לו  ,כי האותות ניתנו להם
בזכות השתתפותם הנאמנה והאמיצה במלחמת רוסיה נגד הצ ' רקסים  .עוד סיפרו לו ,
כי גם כאשר אנשי העיר קוטאיסי הרסו את המקום נשארו הלוחמים היהודים והגנו על
אוצר הממשלה

הרוסית .

6ן

יהודי גרוזיה בארץ  -ישראל השתתפו ביוזמות ובאירועים כלליים שונים  ,שהיתה
להם זיקה למונטיפיורי והשתתפו בהם בני עדות שונות  .לא נציין כאן בפירוט את
על

ההתפרעויות בערים אלה  -ראה

ראה

:

אלחהזישווילי .

ראה

:

דו " ח סטנוגראפי .

ראה

:

מונטיפיורי . 1879 ,

ראה

:

מכתב גלוי .

ראה

:

מונטיפיורי . 1876 ,

ב ' הלבנון '  -ראה

:

:

מסחי .

על פגישת מונטיפיורי עם נציגי היהודים הגרוזים בא " י נכתב גם

ברי " ל .

ן

76

גרשון בן  -אורן

הדוגמאות לכך  ,והן ידועות בעיקרן  ,אך נציין עוד פנייה של יחיד אליו שיש בה עניין .
מונטיפיורי הקים קרן  ,בסך מאה נאפוליונים זהב  ,לעידוד זוגות מעורבים מבני
עדות שונות

בארץ  -ישראל .

והנה יהודי מגרוזיה  ,הזקן דניאל  ,פנה אל מונטיפיורי

17

וביקש את עזרתו בהשאת בנו  ,בנמקו את בקשתו בכך  ,שכדי לצאת מגרוזיה נאלץ
לשלם כופר לאדון העיר וכתוצאה מכך

בחגיגות המאה להולדת מונטיפיורי

התרושש .
( , ) 1884

8ן

שנחוגו בכל רחבי העולם היהודי ,

השתתפו גם יהודי גרוזיה  .בתפילות מיוחדות בבתי  -כנסת  ,בשירות ובדברי  -תודה -

בארץ  -ישראל .

על שנחלץ לעזרתם בעת צרה וליווה את צעדיהם הראשונים

17

ראה

:

גאון .

18

ראה

:

שונארי .

19

ראה

:

אליגולא .

9ן

המניות ביבליוגראמוות
אלחאזישווילי

9

"

שסח4

.
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; 27 4 1877

83

( . . 1885

אליגולא

יוסף אליגולא  ' ,כתר תו ה '  ,חבצלת  ,גליון 18

ברי " ל

יחיאל ברי " ל  ' ,על דבר ישוב ארץ  -ישראל '  ,הלבנון  ,גליון

"

סחסח

 , ) 7 3עמ '

46

. 139 - 138

. .

 , ) 8 3 1876 ( 30עמ '

. 234
מ"ד

גאון

המערבים

גאון  ' ,משה מונטיפיורי ודאגתו לגורל עדת היהודים

בירושלים '  ,מנחה לאברהם  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ ' . 182 - 176

גליון

גורג ' יסטאן

' גורג ' יסטאן ( גרוזיא ) '  ,המגיד ,

דו " ח סטנוגראפי

הדו " ח הסטנוגראפי של המשפט יצא לאור ברוסית בשנת

. .

 , ) 25 8 1869 ( 33עמ '

העברית של הדו " ח  ,אם כי לא באופן מלא  -ראה

. ] 978
התכתבות

:

. ] 879

משפט קוטאיסי - 1878 ,
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מונטיפיורי 1876 ,

מונטיפיורי ,

מכתב גלוי
מסחי

1879

משה מונטיפיורי  ,סיפור משה וירושלים  ,ירושלים

' בקהל יהודי רוסיא '  ,המליץ  ,גליון

מכתב גלוי אל משה מונטיפיורי . . .

. .

13 4 18771

.

 401וסשס " 4ט

48

. 1876

( 879ן  , ) 24 . 4 .עמ ' . 345

לונדון תרל " ה  ,נספח  ,עמ '

וח88ס

"

ס8ח6כק3

63

לו  -לח .

יח66ס8

ח48ס6

-ן

.

 ( 17י " ג בכסלו תרכ " ג )  ,עמ '

פרוזימנטיר

אליעזר פרוזימנטיר  ' ,סוראם '  ,הכרמל  ,גליון
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