קורות אכופי משהד

יעקב

לפ9

דילמאניאו
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א  .מבוא כללי
בין קהילות היהודים באיראן  -מקום מיוחד לקהילת יהודי משהד ; יחסית לקהילות
אחרות היא גם זכתה לתשומת  -לב מיוחדת הן בהקף המחקרים והרשימות על
אודותיה והן באמצעי התקשורת .

ן

ככל הידוע  ,לא ידעו יהודי העולם  ,למעט אישים מעטים  ,עד שנות השלושים של
המאה

ה 20 -

על אניסת הקהילה במשהד  .נראה כי המומר יוסף וולף הביא לראשונה

את קורות האנוסים במשהד לידיעת העולם המערבי  ,ובאמצעותו  ,ומאוחר יותר
באמצעות יהודי מבוכארה בשם זבולון בבא הלוי  ,הגיעה הפרשה לידיעת משה
מונטיפיורי  2 .על כל פנים  ,לא ידוע לנו כי כפיית האסלאם על יהודי משהד בשנת

1839

תפסה מקום מודגש בתולדות היהודים  ,או הזעיקה את מצפונם של אישים ומוסדות

יהודיים  ,כפי שאירע ביחס לעלילת  -הדם בדמשק שהתרחשה כשנה אחרי כן  .יש לכך
סיבות אובייקטיביות  .בראש וראשונה הריחוק הגיאוגראפי וקשיי קומוניקאציה היו
מכשול רציני  ,שהיווה אבן נגף לא רק בתקשורת בין יהודי משהד ליהדות העולם -
בעיקר היהדות האירופית  -אלא גם גורם לניתוק בין יהודי משהד למספר קהילות
בתוך איראן  .לא ייפלא אפוא  ,שבתוך איראן היו יהודים רבים שלא ידעו ולא שמעו
על אנוסי משהד עד סוף שנות הארבעים  ,שבהן נהרו יהודים רבים לטהראן כדי
לעלות למדינת היהודים שקמה לתחייה .
מאמר זה לא מתכוון לסקור את תולדות האנוסים והמומרים באיראן  ,אולם ראוי
לציין כי אנוסים ומומרים היו בארץ זו לפני האינוס במשהד ואחריו  .איראן היתה ארץ
האנוסים והמומרים המובהקת בחלק זה של העולם המוסלמי  ,אשר גלי אניסה והמרה
שטפוה לאורכה ולרוחבה כמעט בכל הדורות  -לפחות מן המאה

ה 14 -

עד ימינו .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

המחקרים והרשימות  -ראה
הפניות ) ;

פטאי

(2

הפניות ) ;

:

בן  -צבי

;

גרג ' י

;

דילתי

;

חכימי ; יהושע ; לוי ; עזריה

קשאני  .בין רשימות הנוסעים ראה במיוחד

:

וולף

;

פישל

(5

(  2הפניות ) ;

ניימרק .
2

ראה

:

וולף  ,סיפור  ,א  ,עמ '

, 239

ב  ,עמ '  . 72ראה גם קרוון  ,א ,

הידיעה למונטיפיורי  -ראה גם

:

בן  -צבי  ,עמ '

. 323

עמ '  ; 166פישל  ,אנוסים  ,עמ '

 . 55על

והתעודה בעניין לה בעמ ' . 329 - 327

% 27

ן
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במאה ה 19 -

היו אנוסים בתבריז  ,במראגה  ,במיאנדואב  ,בסיאהכל  ,בשיראז  ,בלאר ,

בישובים שונים בדרום הים הכספי ובמקומות אחרים  .ניתן לומר  ,שלקראת שנות
ה 20 -

של המאה הנוכחית כמעט לא היתה משפחה יהודית מורחבת באיראן שלא היו

בה מתאסלמים מן הדורות הקודמים  .המתאסלמים  ,שכונו בדרך  -כלל ג ' דיד אל -
אסלאם  ,אחדים מהם חזרו ליהדות ואחדים נטמעו והיו למוסלמים  .עד היום מצוי
ישוב במחוז מאזנדראן  ,לא רחוק מהים הכספי  ,כשם כיאכלא  ,שתושביו נקראים

ג ' דיד אל  -אסלאמים  .י נרשמו גם מקרים בודדים של חזרה ליהדות בעיקר דרך נישואין
של הבנים והבנות בדור השלישי או

הרביעי .

4

ד " ר חביב לוי הקצה בספרו פחות משלושה עמודים לאנוסי משהד  ,בהעתיקו את
דברי וולף  ,ניימרק וקרזון  ,כפי שהם מצוטטים בכתבי פישל

ובן  -צבי  .י

באותה מידה

של ' חסכנות ' כתב ד " ר לוי גם על האנוסים והמומרים האחרים באיראן  .אכן אף לא
אחד מבני קהילות האנוסים ברחבי איראן  ,למעט באבאי בן לוטף מן המאה ה  -זן

ה " , 18 -

ובאבאי בן פרהאד מן המאה

טרח להנציח בכתובים את קורות קהילתו  .אך

עשה זאת אחד מבניה של קהילת האנוסים במשהד  -יעקב דילמאניאן .

ב.

דילמאפיאו על יהודי משהד

דילמאניאן כתב את זכרונותיו שלו ושל אחדים מבני קהילתו וקיבצם בחוברת  ,כתובה
בפרסית  ,ולשונו אינה עשירה וגם לא מעודנת

במיוחד  ,בשם

' תאריח '  -י אסראאילהא -

י משהד אז ורוד במשהד דר זמאנ  -י נאדר שאה  -י אפשאר אלא מהאג ' רת אז

( תולדות הישראלים7

במשהד מכניסתם למשהד בתקופת נאדר שאה
כ 15 -

שנה על

אפשאר עד הגירתם ממשהד )  .לפי דבריו
3
4

ראה

:

( בהקדמה )

עמל המחבר

נצר  ,גילאן .

בשיחה עימו בלוס אנג ' לס  ,באפריל 4א , 19אמר לי ד ר חביב לוי ,
"

אנג לס .
'

משהד '

] [ DIWb

)

96א1

שיראז  -דצמבר 4א9ו לוס

שיש בידו רשימה ארוכה של אנוסים ומומרים כני תקופתו  .לפי ידיעתו  ,לא מעט מהם

הגיעו למעמד פוליטי או כלכלי מכובד באיראן  .הוא גילה לי  ,שגם הוא ומשפחתו היו על סף

ההתאסלמות  -בכפייה .

עוד בהיותם בשיראז  ,וכפי הנראה האניסות והמומרות לא פסחו על

משפחתו העניפה  .לדעתו  ,כל מוסלמי

רביעי באיראן היא

יש משהו מן האמת  .כך גם המצב

בכרמאנשאה .

.

ממוצא יהודי ונראה שבהגזמה הזאת

כפי שהתברר לי משיחה עם ד " ר השמת

כרמאנשאהצ ' י  ,אחד הפעילים המרכזיים ביהדות איראן החי עתה בלוס אנג ' לס  .במונוגראפיה
על יהדות כרמאנשאה  ,כותב ד " ר אברהם כהן מהאוניברסיטה העברית  ,על אנוסים ומומרים
בעיר מולדתו כרמאנשאה  .מונוגראפיה זו עדיין לא יצאה לאור בדפוס .
5

ראה  :לוי  ,עמ '  . 591 - 589על מקורותיו אלה אתייחס בהמשך  .אולם ייאמר כאן  ,שלוי אינו מציין
במדויק את מקורותיו  .ואף זו  ,כמחצית מדבריו בסוגיה זו היא חזרה על סיפור הכלב השחוט
והאשה היהודייה  ,שנזכיר אותו בהמשך  .ד " ר לוי אינו מוסיף אפוא הרבה לידע שלנו בנושא זה .

6

על בן לוטף  -ראה

:

נצר  ,רדיפות

;

מוריי  .על בן פרהאד  -ראה

:

באכר ; נצר  ,באבאי ; נצר ,

אנציקלופדיה .
7

המונח ' הישראלים

במשהד '

' ישראל ' ולא ' יהוד "

;

.

מקורו בכך  ,שיהודי איראן  ,עד כמה שידוע

לי ,

מכנים עצמם

,

שנית דילמאניאן גרס שיהודי משהד מוצאם מגלות ישראל עמ ' . ) 5

ן

קהילת האנוסים במשהד

" . 1953

איסוף החומר וסיים למעשה את מלאכתו בשנת
בשכפול כבר בשנת

1957

( עמ '

,) 1

החוברת היתה מוכנה

אולם בגירסה המצויה בידינו ( ובה

מועתקת במכונת  -כתיבה ) הופצה אחרי שנת

, 1960

129

92

עמודים ,

שכן יש בה התייחסות לכרך ג של

' תולדות יהודי איראן ' מאת ד " ר חביב לוי  ,שיצא לאור בטהראן ב  . 1960 -דילמאניאן
קובל בעדינות על כי כתב  -היד של חיבורו הועבר בידי איש בשם מולא נוראללה

לשלמה כהן  -צדק וזה מסרו לד " ר חביב לוי  ,שהביא בכרך ג של ספרו תמצית מחיבורו
של דילמאניאן בלי להזכירו בשמו  .עוד אומר דילמאניאן  ,שחיבורו תורגם לעברית
ונמסר לפרופ ' י " ו פישל ונוסח אחד של כה " י נמסר למרדכי זר  ,שטען כי בדעתו
לפרסם ספר על תולדות היהודים במזרח ( עמ '

כבר בהקדמה מציין דילמאניאן ( עמ '

,) 1

" . )9 - 8

ואשתדל להיות נאמן לסגנונו

:

לאבותינו שבעיר הזאת קרו מקרים שהם דוגמה אחת מהאסונות האינסופיים
של הגלות של היהודים בעולם  .בשנת התקצ " ט העברית אילץ איזה מקרה
מצער את אבותינו לקבל כלפי חוץ את האסלאם ולנהוג במנהגי הדת כך שלא
היה כל הבדל בינם ובין שאר תושבי משהד  ,אבל בבתיהם הם לא איבדו את דת
אבותיהם

;

אחר  -כך כאשר רבו הקשרים בינם ובין שאר היהודים  ,נתברר

שבשמירת הדת לא זאת בלבד שאינם נופלים משאר היהודים  ,אלא שבהשוואה
אל רבים הם היו הרבה יותר דתיים  .מצב זה נמשך קרוב למאה שנה

;

כל זה

הפליא את שאר היהודים  ,כיצד נשארו אבותינו כה דבקים בדת  ,בעיר דתית
ובמקום עלייה לרגל  ,שקוראים לה משהד הקדושה  ,ועם תושבים כה קנאים

?

לכן אנוכי הקטן  ,יעקב דילמאניאן  ,עלה בדעתי  ,שההיסטוריה המשונה הזאת
עלולה במשך הזמן ללכת לאיבוד  ,והדורות הבאים של הקהילה הזאת יצטערו
וישאלו מדוע איש לא העלה אותה על הכתב

?

המחבר אינו טוען לכתר של היסטוריון  .חיבורו סובל ממגבלות מתודולוגיות
ומטעויות לא  -מעטות  ,אולם הן אינן גורעות מחשיבות הזכרונות שבחוברת  .חיבור זה
הוא תעודה היסטורית אותנטית  ,העולה בחשיבותה על כל מה שנכתב עד היום  ,מבלי

לגרוע מתרומותיהם של הרשימות והמחקרים האחרים .

על אנוסי משהד .

דילמאניאן מחלק את תולדות יהודי משהד לשש תקופות ( עמ '
( ) 1

התקופה הראשונה

:

לכיוון המזרח  ,בפקודת נאדר שאה ( מלך

 , ) 1747 - 1736עדי

פרשת ' אללה דאדי '  .לדעתו  ,ההגירה קרתה בשנת

מה שנקרא בפי המחבר ,

 1160להיג ' רה

המקבילה להתק " ז ,

המחבר אינו מזכיר שום אירוע אחרי שנת . 1953
9

: )8-7

מהגירת היהודים מקזוין והאזורים הסמוכים לים הכספי

ש ' כהן  -צדק היה אישיות ידועה כתולדות יהודי אירגון בימינו  -ראה

:

.

נצר ציונות ,

עמ ' 27

ואילך  .ד " ר חביב לוי ופרופ ' י " ו פישל היו היסטוריונים שכתבו על יהודי איראן  .מרדכי זר
מאנוסי משהד  ,עלה ארצה בשנות ה  , 3 ) ( -בשמו כאנוס ,

ז "ל,

לוטפאללה  .שימש בתפקידים ציבוריים

והיה הראשון מגולת פרס שכיהן כחבר  -כנסת  .עד כמה שידוע לי לא השאיר כל חיבור אחריו .

ן
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.ן
,

שלבים בתולדות יהודי משהד  -באיורים  :נאדר שאה ,
מלך

, 1747 - 1734

( למעלה

בימיו החל יישוב היהודים במשהד

מימין) ,

בירושלים 1915 ,

משהדיש  ,בני משפחת ליוויאן ,

( משמאל י

משהדים  ,ממשפחת

אהרונוף  ,בתורכיה 1895 ,

( למטה )

קהילת האנוסים במשהד

כלומר בין יאנואר לאוגוסט
( התקצ " ט ,
()2

, 1747

ופרשת אללה דאדי אירעה בשנת

1255

ן

%3%

להיג ' רה

. ) 1839

התקופה השנייה  :מפרשת אללה דאדי עד שחרור האסירים מרבאט באבא  -קודרת

בשנת

1274

להיג ' רה ( התרי " ז ) המחבר מכנה תקופה זאת  ,שנמשכה

18

שנה  ,תקופת

הפחד והטרור ( ' דורה  -י וחשת ' ) .
( )3

התקופה השלישית  :משחרור האסירים מרבאט באבא  -קודרת עד תחילת הנסיעות

לרוסיה  .לדעת המחבר בתקופה הזאת נחלש הפחד  ,והאנוסים ההלו לבנות בתי  -כנסת
בסתר  .המחבר מכנה תקופה זאת תקופת ההתעצמות של אלה שדבקו ביהדותם ולא
רצו להתפשר בשום אופן עם ההתאסלמות .
( )4

התקופה הרביעית

1918

:

מראשית הנסיעות לרוסיה עד המהפכה הבולשביקית  ,בשנת

לדבריו  .הוא מציין  ,כי במשך כל התקופה הזאת נסעו האנוסים לרוסיה ובאו

במגע עם יהודי בוכארה וסמרקנד  ,וכז יהודי הראת  ,ולקן ביקשו לחיות בגלוי על  -פי

מצוית
( )5

הדת

היהודית  " .י

התקופה החמישית  :משוב האנוסים מרוסיה למולדתם

בפסח התש " ו

באפריל

( 18

946ן ) .

י

ן

עד פרשת הפרעות בשני

לטענת המחבר  ,לקראת סוף התקופה הזאת היו

אנוסי משהד חופשיים לגמרי בכל מה שקשור במילוי מצוית

הדת היהודית  ,לכן הוא

מכנה אותה תקופת החרות ( ' דורה  -י אזאדי ' ) .
( )6

התקופה השישית  :משני בפסח חש " ו ואילך ; זוהי תקופת יציאת היהודים ממשהד

והגירתם למקומות שונים  ,ביניהם למדינת ישראל .
להלן נברר אחת לאחת את השאלות והסוגיות המתעוררות מהדיון בתקופות אלה .

ג  .מהתיישבות היהודים במשהד עד אינוס הקהילה

( ) % 839 - % 747

נברר תהילה  ,האם נכונה טענת המחבר  ,שלא חיו יהודים במשהד קודם תקופת נאדר
שאה  .ניתן לומר  ,שאין בידי החוקרים מידע כלשהו על התיישבות יהודית במשהד
קודם הטראנספר2ן שהתרחש בתקופת נאדר שאה  .אולם ידוע שבמחוז ח ' וראסאן
ובערים הקרובות למשהד  ,כמו

יהודיות ' , .

,

)ו

:

סבזואר  ,תורבת  ,נישאבור  ,הראת ומרו היו קהילות

משהד היתה כבר עיר גדולה ומפותחת  ,לאחר שנחרבה בידי המונגולים

הדגש הוא על ' ביקשו '  ,כלומר התחזק בהם הרצון להסיר מעליהם את המתח הנפשי של החיים
בסתר .

ו ו

דילמאניאן אינו מצטיין בניסוח כריר של דבריו  .לא ברור  ,מי וכמה נסעו לרוסיה וחזרו משם
למשהד  .אך הרושם הכללי הוא שמדובר בכמה עשרות ראשי משפחה  .אולם הרוב המכריע של
הקהילה נשאר במשהד  ( .וראה בעניין זה מאמרה של ח ' דניאלוב בחוכרת זו  -המערכת .

12

את העברת היהודים למשהד ולאזורים אחרים בתקופת נאדר שאה אני מכנה טראנספר  ,מטעמים
שיוסברו כהמשך המאמר .

(ו

)

פישל ,

ח ' וראסאן

;

לוי ,

עמ '

אורו ואילך .

ן

132

אמנון נצר

בפתח המאה

ה 3 -ן ,

על כך מעיד הנוסע אבן  -בסוטה  ,שביקר בעיר בשנת . 1333

הצפווים טיפלו בפיתוחה של משהד והיא היתה עיר ואם באיראן כבר בימי נאדר
שאה 4 .י אלה שכתבו על אנוסי משהד טענו בדרך  -כלל  ,שקדושת העיר הזאת מנעה
התיישבות יהודית בה  .אמנם גורם זה היה בעל משקל נכבד באיראן השיעית ,
שראשיתה במאה

ה, [ 6-

אולם תקפותו לא היתה מוחלטת  .כך  ,למשל  ,העיר קום ,

היום מקום מושבם של אייתאללהים מכובדים  ,הינה קדושה לשיעים  ,ואף  -על  -פי  -כן
היתה בה קהילה יהודית  ,לפחות בתקופה

הצפווית  ' .י

נוסף לכך  ,מתברר מעדויות

שניגבו מיהודי משהד  ,שבחלקן מובאות על  -ידי דילמאניאן ( עמ '

,) [ 6

שבעירם חיו

זרתושטים  ,וגם הם נרדפו על  -ידי השיעים  .בהקשר זה יצוין  ,כי שאה עבאס הראשון
אמר במשהד בשנת

כל הדתות

;

, 1602

בראיון לנוסע ספרדי בשם אנטואן  ,שיתן חופש מסחר לבני

אפשר שהתכוון שמותר להם להימצא גם בעיר הקדושה

טוען בפסקנות

:

' עד שעלה מושל פרסי זה [ נאדר שאה ] לכסא המלוכה  ,לא התקיים

ישוב יהודי במשהד ' ; 7י

כך טוענים גם אחרים  ,למשל עזריה לוי  ,במשפט קצר

' במשהד לא ישבו יהודים לפני זמנו של

( עמ '

: ) 13

הזו  " .י

פישל

נאדר '  " .י

:

הניסוח של דילמאניאן זהיר יותר

' כל מה שאנו יודעים מפי אבותינו הוא  ,שבהגיעם למשהד בתקופת נאדר

שאה  ,לא היו יהודים במשהד באותו זמן

בח ' וראסאן  ,אבותינו לא ידעו עליהם ' .

;

ואם היו יהודים באחדים מהישובים

לסיכום  ,ראשית התיישבותם של היהודים

במשהד עודנה סוגיה הטעונה מחקר  ,או לפחות ביסוס משכנע יותר .
שאלה נוספת היא האם הועברו יהודים בפקודת נאדר שאה למשהד  .סביר

להניח ,

שהתשובה לשאלה זאת היא חיובית  ,לא משום שמצוי תיעוד מוסמך העוסק בפירוט
הטראנספר  ,אלא משום שמבצעי טראנספר היו בגדר מדיניותו של נאדר שאה  .הוא
העביר רבבות מוסלמים ולא  -מוסלמים מאזורים שונים של איראן למשהד  ,וגם לערים
ולמחוזות
מועד

אחרים " .
ביצוע

ן

הטראנספר

שהטראנספר בוצע בשנת

למשהד

, 1730

שנוי

במחלוקת .

ד"ר

חביב

טוען ,

לוי

כאשר נאדר שאה העביר מספר רב של יהודים

מדילמאן ומקזוין למשהד כדי לפתח את העיר  .בהערה באותו עמוד מוסיף לוי ,
שאותם יהודי קזוין שהיו קודם לכן תושבי דילמאן היגרו למשהד בשנת

במילים אחרות  ,לפי גירסה זו  ,העביר נאדר שאה יהודים למשהד בשנת

יהודים שהיגרו לשם ביוזמתם  4שנים אחרי כן " .
14

2

 730ן ,

ביחד עם דילמאניאן ( עמ '

אך היו

) 13

עלינו

עדותו של אבן  -במוטה  -ראה  :אבן  -בסוטה  ,עמ '  . 79 - 77משהד בימי הצפווים ואילך  -ראה

לוקהארט  ,ערים ,
15

ראה

16

פרט זה  -ראה

:

 . 29 - 24סקירה מצוינת של משהד  -ראה

עמ '

:

מטרק .

נצר  ,רדיפות  ,עמ ' . 54 - 53
:

.

17

ראה

:

או

ראה

:

עזריה  ,עמ ' . 57

19

ראה על כך בהרחבה

:

.

לוקהארט  ,נאדר  ,עמ ' 9 54 , 52 , 51א  . 91 ,ואין טעם לפרט כאן  .בהמשך

אציין עובדות לחיזוק הטענה שהיה טראנספר  ,ודווקא מאזורים דוברי גילכית .
ראה :

:

פישל  ,צפווים  ,עמ ' . 12

פישל אנוסים  ,עמ ' . 50

20

. 1734

לוי .

עמ ' . 473

ן

קהילת האנוסים במשהד

לשאול  ,מאיזה מקור שאב ד " ר לוי את התאריכים האלה

?

פישל כותב

:

% 33

' הקהלה

היהודית במשהד  ,בירת כוראסאן  ,נוסדה ע " י נדיר  -שח בתחלת המאה השמונה

עשרה ' ( . ) 1734

ן2

יצחק בן  -צבי כותב

 1743בערך  ,על  -ידי נאדר שאה ' .

22

' קהילת משהד נוסדה בתקופה מאוחרת  ,בשנת

:

ישנם ציוני תאריכים נוספים  ,אבל נסתפק

באלה .

מכל התאריכים שצוינו  ,המשכנע ביותר הוא זה שנוקט דילמאניאן  .לדבריו  ( ,עמ '

, ) 13

כאשר שמעו חיילי נאדר שאה על רצח מלכם  ,עזבו את היהודים לנפשם במשהד .
מסקנתו של דילמאניאן היא

:

' על סמך מובאה זאת  ,אנוכי הקטן כתבתי את השנה

האחרונה למלכות נאדר שאה  ,שהיתה

למשהד '  .במילים
להיג ' רה

( 11

ב 1160 -

להיג ' רה  ,כשנת בואם של אבותינו

אחרות  ,מאחר שנאדר שאה נרצח

ב2 -

לחודש השישי שנת

1160

ביוני  , ) 1747י 2דילמאניאן רואה תאריך זה כציון מהימן לבואם של

היהודים למשהד .
שאלה אחרת היא מה היו המניעים של נאדר להעביר דווקא יהודים ממקום
מושבם ולאן רצה להעבירם  .דילמאניאן וגם מקורות אחרים

בע " פ

גורסים ,

שהטראנספר של היהודים בוצע למטרה אחת  ,לשם שמירה על אוצרותיו של נאדר
שאה שנלקחו כשלל במלחמה נגד

הודו .

24

לבירור סוגיה זו  ,יש לציין כי נאדר שאה

היה אחד המלכים האכזריים באיראן המוסלמית  ,איש אשר שוד  ,ביזה ורצח אנשים
חפים מפשע היו בעיניו עניין של מה בכך  .כותב עליו לוקהארט בניסוח מעודן  :נאדר
אירגן והנהיג כגופיית שודדים כשהוא

מגלה בכך עוצמה ברורה של מנהיגות ' .

2

אולם

נאדר כמעט לא עשה דבר מועיל כלשהו לשיפור מצבם הכלכלי של נתיניו  ,אך ידע

לרוששם על  -ידי הטלת מיסים כבדים  .מאז ניקר במו ידיו את שתי עיניו של

ריאקולי

מירזא ( בשנת

, ) 1741

בנו ,

החל נאדר לגלות סימני טירוף  -ואחרי  -כן עוד קיפד

את חייהם של אלפים חפים מפשע  .על מצב בריאותו הגופנית והנפשית מצויות מספר
עדויות מפי רופאים איראניים ואירופיים
ראה

:

פישל  ,אנוסים .

ראה

:

בן  -צבי  ,עמ ' . 320

לפי חישוב אחר

שטיפלו בו .

26

דוגמה אחת מני רבות למעשיו

עמ ' . 50

 :ב 19 -

ביוני

1747

-

ראה

לוקהארט  ,נאדר ,

:

עמ '

261

ואילך

;

בריטאניקה  ,עמ '  . 1146בהקשר לכך ראה גם את דברי נצראללהאוף בהמשך .
הבאת השלל היקר מהודו היתה מעשה שוד  ,שהתבצע במלחמה כלתי  -צודקת

לוקהארט ,

לחלוטין .

שהחלישה את הודו וסללה את הדרך להשתלטות  ,תחילה מסחרית ואחר  -כך צבאית -

אימפריאליסטית .
לדוגמה  ,עם

של הבריטים על הודו  .מעשיו האכזריים  -של נאדר בהודו דמו לטבח עם .

כניסתו לדהלי

( דלהי )  ,ב 22 -

במארס

, 1739

טבחו חייליו כרבע מיליון תושבים חפים

מפשע ובזזו ושרפו את בתיהם  .המספר המדויק של הנטבחים שנוי במחלוקת  ,יש שציינו מספר
נמוך יותר ואחרים נקבו מספר גבוה יותר  ,עד
ח; 330 - 32

תזין .

400

אלף שנטבחו  .ראה

עמ '  ; 132 - 130כאטים  ,כרך ב  ,דפים 227ב 228 -א ;

:

שפיע  ,עמ '

מהדי .

, 197 - 193

 , 3עמ ' 465

ואילך .

הכרוניקאום האלה חיו בתקופת נאדר שאה  .מהדי שימש כמזכירו והיה עימו בהודו  .שפיע היה
כנראה פרסי תושב הודו  ,ובניגוד לשלושת האחרים  ,מגלה מידה מסוימת של אובייקטיביות

ראויה לשבח  .ראה גם מקורות המצוינים בהמשך  .מעשי שוד וטבח שביצע נאדר באזרבאיג אן .
'

באסיה התיכונה ובמקומות אחרים הם לא פחות
ראה

:

לוקהארט  ,בריטאניקה  ,עמ ' . 1146

ראה

:

לוקהארט  ,נאדר  ,עמ '

, 270

. 276 - 274

מחרידים .

ן

134

אמנון נצר

האכזריים

:

בכרמאן הוא הורה לערוף את ראשיהם של מאות מעשירי העיר ולבנות

שתי מנארות

( מגדלים )

מראשיהם  .המהנדסים חישבו  ,שהם זקוקים לפחות

ל 63 -

, 1747

שבה

גולגולות כדי להשלים בניית מנארה אחת בצורה אסתטית

! 27

בשנת

ציווה נאדר על הטראנספר של היהודים  ,כבר היה מטורף לגמרי  ,ולא נשארה ברירה

לסובבים אותו אלא לרוצחו  .בן

59

במותו " .

היה

2

אין כל הצדקה עובדתית לשבח ולהלל את נאדר כאוהב היהודים  .לא משום שהוא
היה מלך אכזר ושודד  -כאלה היו רבים  -אלא משום שאין עדות היסטורית
כלשהי על חיבתו כלפי היהודים  ,ואפילו לא על שהתנהג בהגינות כלפיהם  .על יחסו
של נאדר כותב פרויז רהבר  ,יהודי שהוציא לאור לראשונה בשפה הפרסית את קיצור
תולדות היהודים

:

' נאדר שאה היה מגן בתוקף על היהודים מול הרדיפות ותחת

שלטונו הם לא הרגישו מצוקה

כלשהי ' .

29

ד " ר לוי מציין

ותשומת  -לב מיוחדת ליהודים  ,אותם הביא

מקזוין '  " .י

:

' נאדר שאה היתה לו חיבה

העובדות מצביעות על מצב

הפוך  ,שהוא הציק ליהודים  .על התנהגותו האכזרית כלפיהם מעידה הכרוניקה של
באבאי בן פרהאד מכאשאן  .וי מתמיה הדבר  ,שאיש מן החוקרים  ,לרבות דילמאניאן ,
לא שאל

האם היה הטראנספר הזה לרצון ליהודים  ,או שמא  ,כמו ברוב מבצעי

:

טראנספר  ,עברו עשרות משפחות יהודיות סבל קשה הקשור בעקירה ממקום
מושבם

ועד כמה פגע הטראנספר בפרנסתן של משפחות יהודיות רבות

?

ברור

?

שהטראנספר הזה בוצע בכוח  ,באמצעות חיילי נאדר שאה  ,שאת השתתפותם במבצע

מציין גם דלמאניאן ( עמ '  . ) 14לא קשה לשער את התנהגות חיילי נאדר

שאה ,

שהורגלו למלחמות ביזה  ,שוד וטבח המוניים  ,בעת שהובילו משפחות יהודיות

למרחק של למעלה מאלף קילומטרים  .סייקס מצטט מפי

הנווי  ,שהכפריים באיראן

הפכו את כפריהם למבצר מפני החדירה של חיילי נאדר ; עם תום תקופת נאדר  ,היתה
איראן המנצחת לארץ שממה 2 .י ואילו דילמאניאן  ,לא נוח לו  ,שמשורר בשם שלמה
בן משיח אקאלר חיבר בשנת התרס " ה
[ הוא ]

( ) 1905

שיר ובו כתב  ' :בוא היהודים למשהד

גלות שבוצעה בידי נאדר '  .דילמאניאן מגן על נאדר באומרו

:

' המלה גלות

נכנסה לשירים אלה ללא כל סיבה ' ( עמ ' . ) 15
דהח ' דא  ,עמ ' 6א .

27

ראה :

28

על נאדר שאה ותקופתו מצויה רשימה ארוכה של מקורות ומחקרים ולצורך עניינינו מומלץ
לעיין כאלה
שפיע

;

:

אברהם

;

.

אוטר

;

תעודות .

ראה :

רהבר ,

3 )1

ראה :

לוי  ,עמ ' . 470

3 1

ראה כה " י מכון בן  -צבי מספר

29

;

הנווי

;

הזין

חכרה מזרחית

;

כאטים ; מהדי

;

פרייזר  :קלארק

;

עמ '

. 341

917

דפים קסא  /א  -קצט  /ב  -שם מתאר המחבר את אירועי שנות

 . 1730 - 1729כה " י הזה יצא לאור  -ראה

:

נצר  ,באבאי  .זאת ועוד  ,אמר לי עמיתי וידידי

פרופ '

מיכאל זנד  ,שנאדר שאה ערך טבח בכמה ישובים יהודיים באזורים הצפון  -מזרחיים של
אזרבאיג ' אן .
2

(

ראה

:

.

סייקס  ,עמ '  . 273כהכללה אפשר לומר כי כל המקורות שהבאתי על נאדר מציינים את

.

אכזריותם של חיילי נאדר  .כך  ,לדוגמה  ,שסיע מציין כי החיילים לא חסו על כופרים ולא על

מאמינים  .פעם אחת נכנסו למסגד ורצחו " 2

6

איש  ' ,על סמך מה שקרה במקום האחד הזה יש

ן

קהילת האנוסים במשהד

135

מחברי המאמרים והרשימות וכן המסרנים כמעט כולם מצביעים על כך  ,שנאדר
האמין ביהודים ורצה להפקיד בידיהם את השמירה על אוצרותיו  ,שהטמינם במבצר

המכונה כלאת ( הידוע גם בשם כלאת  -י

נאדרי ) ,

כ 150 -

ק " מ צפונית למשהד  .אפשר

שזו עובדה נכונה  ,שכן נאדר היה אדם רדוף חשדות כלפי הסובבים אותו  ,אבל
מבחירתו ביהודים לשמור על אוצרותיו  ,לא משתמע שהוא אהב אותם  .אכן הוא אהב
את אוצרותיו  ,את הזהב  ,אבני החן  ,גושי היהלום המלוטשים להפליא ואת כס הטווס
המפורסם  -אוצר שקשה להעריך את

שוויו  .יי

הגישה הפילונאדרית של רהבר ,

דילמאניאן  ,חביב לוי ושל המרואיינים המשהדים היא  ,כנראה  ,פרי תעמולתם של
היסטוריונים לאומנים באיראן  ,במיוחד בתקופה הפהלווית  ,שראו בנאדר גיבור
לאומי  ,שהעלה את קרן הפרסים בהילחמו בגבורה והרחיב את גבולות איראן  .בפי
רבים

אינטלקטואלים

הוא

נאפוליאון

מכונה

של

איראן 4 .י

ללאומנים

האינטלקטואלים  ,ובעקבותיהם היהודים  ,היתה סיבה נוספת להלל את נאדר והיא

יחסו השלילי כלפי הממסד הדתי  ,בעיקר השיעי  -שכן היה סוניי ללא זיקה מיוחדת
לענייני דת  .הוא ציווה להפקיע את ההקדשים  ,ולא אחת ציווה לחנוק למוות כוהן דת
שיעי  ,שלא ציית לו או לא מצא חן

בעיניו  .יי

שאלה חשובה היא  ,היכן התכוון נאדר שאה ליישב את היהודים  :האם במשהד  ,או

שמא רצה לאכלס את כלאת  -י נאדרי בתושבים בלתי  -מזיקים וכנועים

?

מדוע לא

הטמין את אוצרותיו במבצר או במבנה תת  -קרקעי כלשהו בעיר  -בירתו משהד  ,אלא
גנזם דווקא בעיירה נידחת  ,במרחק
שהוא לא סמך על הפרסים

קילומטרים צפונית ממנה

כ 150 -

השיעים  " .י

סביר להניח ,

?

זמן מה קודם הרצחו  ,פשטה שמועה שנאדר

מתכוון להשמיד את כל המפקדים ובעלי התפקידים הפרסיים השיעים  .י כלאת  -י
(

לאמוד את מספר ההרוגים בכל העיר
שוויו של האוצר הגיע עד כ -

() 9

,

דהלי ] ' -

ראה

:

שפיע  ,עמ '

, 204

וכן עמ '

, 147 - 146

. 193

מיליון לירות שטרלינג  .על האומדנים והערכות של האוצר ,

לדעת כרוניקונים מקומיים ואירופיים של התקופה  -ראה  :שפיע  ,עמ '  . 336 - 334על השלל ועל
קמצנותו של

נאדר .

שפלותו וצמאונו לדם  -ראה

:

סייקס ,

עמ '

- 261

. 262

. 274 - 273

אחת הדוגמאות היא המלומד הנודע אחמד כמרוי  ,אשר מאשים את הפרסים על שבהתנהגותם

הבלחי הוגנת הביאו את מנהיגם עד לטירוף  .לטענתו  ,אין ספק שנאדר היה הרבה יותר נעלה
מנאפוליאון והמצביאים  /המנהיגים המפורסמים האחרים בהיסטוריה  -ראה

.

וכן עמ ' 192

ראה

:

:

כסרוי ,

עמ ' 9 - 7

לוקהארט  ,נאדר  ,עמ '  . 99בהכללה  ,מלך שהפרסים היללוהו  ,היהודים התקשו להתבטא

כלפיו בצורה

שלילית  ,בכל אופן

לא לנוכח מוסלמים  .קריאה בכרכי ' תולדות יהודי איראן ' מאת

ד " ר ח ' לוי תמחיש את הקביעה הזאת  .ובהקשר זה

:

עם עלייתו לשלטון

( 1979

)  ,הורה ה ' ומייני

למחוק את שמו ואת זכרו של נאדר שאה מעל רחובות ואתרים ברחבי איראן .
נאדר החליט להביא את אוצרותיו לכלאת בשנת  ; 1741המבנים המבוצרים להטמנת האוצרות

נבנו בידי פועלים ובנאים מהודו  ,וכנייחם נסתיימה כנראה כ  . 1746 -באותה שנה הוא ביקר את
אוצרותיו ביחד עם מקורביו  .אך כאדם רדוף פחדים מיד הוציא להורג את אלה שראו יחד עימו
את האוצרות  .ב -
אויביו  .ראה

:

747

,

נרצח נאדר ואחר מותו נבזזו אוצרותיו תרצחו מרבית בני משפחתו בידי

לוקהארט  ,נאדר ,

עמ ' 254 , 195

.

עשויים לסייע לנו בבירור תאריך הטראנספר .
ראה

:

ראזי  ,עמ

'

. 421

 . 263התאריכים בדבר הטמנת האוצרות בכלאת
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נאדרי מצויה בסביבה תורכמנית  ,והתורכמנים רובם היו סונים כמוהו ודוברי תורכית

כמוהו  .לשם היו היהודים אמורים להגיע מאזור גילאן וקזוין ( ראה להלן ) .
דילמאניאן ( עמ '

מציין  ,שמספר היהודים שהובלו מזרחה אינו ידוע

) 14 - 13

' אחדים אומרים שלוש משפחות ואחדים אומרים 37

המנוח פרג ' אללה נצראללהאוף 9י
אוצרותיו  ,פקד להוביל
הגיעו

17

40

משפחות '  " .י

הוא מוסיף

:

:

כתב  ,שנאדר שאה  ,כדי לשמור על

משפחות מקזוין לכלאת  .כאשר נאדר שאה נרצח ,

משפחות לכלאת

; 16

משפחות נשארו במשהד

לסבזואר והחיילים נטשו אותן בעיר .

מ7 -

; 7

משפחות הגיעו

המשפחות האלה אחדות הלכו

למשהד ואחדות לבוכארה  .אלה שכבר הגיעו לכלאת המשיכו להישאר שם
והיו לבעלי בתי  -כנסת ובתי מגורים  ,אולם התנהגותם הרעה של התושבים
המקומיים גרמה לכך שאחדים מהם הלכו למשהד והשאר הלכו לסמרקנד ,
הראת ובוכארה .
דילמאניאן מקבל את גירסת נצראללהאוף כנכונה ומוסיף ראיה לנכונותה בעובדה
שישנן במשהד משפחות המכונות כלאתי  ,אולם רבים קוראים להם

בצלי " .

ן

הבצלים

באו מקזוין וטענו  ,שאבותיהם נשארו זמן רב בכלאת והיו בעלי חנויות שם ואחר  -כך
באו למשהד  .לדעת דילמאניאן גם המשפחות המכונות כורדואני מוצאן מכלאת  ,ולא
מכורדסתאן ,

כפי שאחדים

סבורים  .דילמאניאן גורס  ,כי מקור שם  -המשפחה

כורדואני הוא המספר הרב של כורדים שהביא נאדר שאה מכורדיסתאן והושיבם
בקוצאן ובכלאת  ,ותושבי ח ' וראסאן נהגו לכנות את תושבי כלאת כורדים או
כורדואנים  ,וגם המשהדים לפעמים כינו בשם זה יהודים שבאו מכלאת  .השערתו זו
של דילמאניאן בדבר מוצאן הכלאתי של המשפחות שנקראו כורדואני טעונה בדיקה
קפדנית  .דילמאניאן מוסיף  ,שכל אלה ששם  -משפחתם אמינאוף היו גם הם צאצאי

הכורדואנים ." .
דילמאניאן מרחיב את הדיבור על מוצאן של אחדות מן המשפחות האנוסות
במשהד ומחלקן

ל 12 -

משפחות מורחבות  ,שהיוו את הגרעין העיקרי של הקהילה

היהודית בעיר זו קודם אינוסה  ,ואלה הן
( )4

דילמאני .

( כך ) ) 10 ( .

( )5

גרג ' י .

מן החלוקה

מרדכאיי .
( ) 11

כהן .

()6

כלי .

( ) 12

) 1 ( :

( )7

בצלי ( בצלאלי ) .

נסימי .

()8

אקאלרי .

()2
( )9

חכימי .

( )3

רחמאני .

ד ' וקאלי או אהראן

לוי .

הזאת  ,אשר ככל הידוע

לי היא הראשונה והיחידה במינה במחקר על

אנוסי משהד  ,מסיק דילמאניאן  ,כי גם אם מכל שם הנזכר לעיל הגיעה למשהד

א3

דילמאניאן משתמש במונח ' ח ' אנואר '  -כלומר משפחה מורחבת  ,או בית  -אב .

39

בשנות הארבעים הוא כיהן כראש העדה המשרדית בירושלים .

4 )1

בצלי הוא קיצור השם כצלאלי  .בצלאל הוא שם  -משפחה נודע בקרב יהודי משהד ואפגאניסתאן .

41

בארין מצויות משפחות בשם אמינאוף  ,שמוצאן  ,עד כמה שידוע לי  ,מבוכארה ומתאשכנת ולא
מאבסי משהד .

קהילת האנוסים במשהד
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משפחה מורחבת אחת בלבד  ,וכיוון שמשפחת בצלי היתה הגדולה בין המשפחות

וכללה כמה משפחות משנה  -ניתן לומר  ,שההתיישבות הראשונית של היהודים
במשהד כללה לא  -פחות

מ 20 -

משפחות .

ואף זו  ,דילמאניאן מאשר את גירסת

נצראללהאוף בדבר היהודים שנשארו בסבזואר וטוען  ,שאכן זמן  -מה אחרי כן הגיעו

למשהד יהודים שנשאו את הכינוי ' סבז '  ,שהוא קיצור השם סבזואר ( עמ ' . ) 16 - 15
אשר לעיר או לאזור שממנו נלקחו היהודים

לטראנספר  ,טוען דילמאניאן כי כל

היהודים שהובאו למשהד והתיישבו בה דיברו גילויי  ,שהוא הלהג המדובר במחוז

גילאן ( עמ '  . ) 16הוא מוסיף  ,שתושבי קזוין בעבר דיברו תורכית  ,לכן יהודי משהד
שדיברו גילכית הגיעו ממחוז גילאן והתיישבו בקזוין לפני הטראנספר .

2

"

במשהד הם

עסקו בעיקר בגידול תולעי  -משי ובתעשיית משי  .העיסוק במשי היה נפוץ ביותר
בגילאן  ,ומכאן ראיה שיהודים אלה היו גילאנים והמשיכו במשהד בעיסוקם המקורי .
עיסוק במשי אכן היה ועודנו הווה המלאכה הנפוצה ביותר במחוז גילאן  ,על זה יעידו
ספרי מסע  ,שתיעדו את חיי המסחר בגילאן

ב 300 - 200 -

השנים האחרונות  .י4

עניין מקומות המוצא של היהודים שיושבו במשהד מתקשר עם מוצאו של
דילמאניאן  .שם משפחתו מעיד כי מוצאו מדילמאן  -שם של עיר ושל אזור במחוו
גילאן  .אך המחבר טוען  ,כי מוצאו ממקום אחר  .לדבריו  ,שני מקומות נקראו בשם
דילמאן  ,האחד בגילאן והשני במערב אזרבאיג ' אן  ,זה האחרון כונה בפי דוברי פרסית

דילמאן ואילו בפי דוברי תורכית  -דילמקאן  .דילמקאן נקראה אחר כך סלמאס
ומאוחר יותר  -שאהפור  .הוא מוסיף

.

:

44

' אחדים סוברים  ,שהדילמאנים של משהד הם

מדילמאן של גילאן אך אבי המנוח נהג לומר שאבותיו אמרו שבאו מדילמאן של

.

אזרבאיג ' אן '  .לעניות דעתי גירסה זו אינה מבוססת  .תושבי דילמקאן  ,שנקרא מלמאס
ובשנת

1930

שונה שמו לשאהפור  ,דיברו תורכית  ,ואין כל עדות שדיברו גילכית  .עד

.

כמה שידוע לי גם אין שום עדות אחרת  ,שאמנם בטראנספר זה הגיעו יהודים ממערב
אזרבאיג ' אן למשהד  .סביר להניח  ,שבתקופה מסוימת ביטאו את השם דילמאן
דילמגאן  . Daylamganהסיומת ' גאן ' לישובים הינה ידועה ונפוצה באיראן  .ישנה גם
סתירה מסוימת בדברי דילמאניאן  ,כשהוא חוזר ומדגיש את הלהג הגילכי כלשון
הדיבור של יהודי משהד ואף מציין ( בעמוד

המשיכו לדבר גילכית  ,הוא מוסיף

:

, ) 17

שאפילו כעבור מאה שנה הם

' ןהעובדה הזאת ] מוכיחה שאלה לא התמזגו עם

התושבים המקומיים  ,כי אחרת בתקופה הזאת היו צריכים לשכוח את הלהג הגילכי

ולדבר בלשונם של תושבי ח ' וראסאן ' .

42

כחיזוק לדברים אלה של דילמאניאן אפשר

להוסיף .

כי יהודים רבים שמוצאם ממשהד או

מהראת המשיכו לדבר בגילכית עד ימינו  .יצוין עוד  ,שבין שמות  -המשפחה שהוזכרו לעיל  ,השם

(4

' אקאלר ' הוא שם תורכי .
על יהודי גילאן ועיסוקיהם  -ראה  :נצר גילאן  .ושם גם פרטים על ספרי מסע אלה ועל תעשיית

.

המשי .
44

ראה גם

 :בן  -צבי  ,עמ '  , 322המזהה את ' דלמאן ' עם

' סאלמס ' .
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ד  .תקופת

מהאינות עד שחרור האמירים

הטרור :

( ) 1857 - 1839

עתה לסוגיית ' אללה דאדי '  -המאורע שגרם ליהודי משהד להתאסלם ולחיות
כאנוסים  .בתעודה המקורית  ,הרשומה על צידה הפנימי של כריכת עור של ספר
שהודפס באמסטרדאם בשנת תפ " ז

כתובים הדברים הבאים בדיו שחורה

( , ) 1727

:

יאר דאשת דר שנת תקצט מועפים עלילה גרפ ' תן אז ישראל דר רוז י " ב חודש
ניסן ריכ ' תה שודן דר מחנה ישראל בקדר ל " ב נפ ' ר כושתן באקית רא מומר
בכוח ברדן אגר מומרי רא קבול נמיכרדן ישראלים דיינים כוהנים לויים המה

רא כל [ יה ] מיכרדן נאלאר המה לא גופ ' תים האלא הין אגמיד דיגר נדארים מגר
אוול בלוטפ ' י הקב " ה ב ' אום מלך המשיח ג ' אום אנגליס ביאיית מארא
בשווד הקב " ה יע " ה אז לוטף ' כרמש נזר שפ ' קת  . . .בנדאזד

גלות ישמעאל [ . .
חודש

סיון .

5

 ] .כונד  .כ " ת במאנת

[...

ומאר [ א ]

יאדגאר  .הכותב שמואל דר שנת

]

אזין

תקצ " ט

,

להלן תרגום התעודה

:

לזכרון  .בשנת תקצ " ט העלילו

על מחנה " שראל [ שכונת

שיעים "

היהודים ]

4

על יהודים ובי " ב בחודש ניסן התנפלו

והרגו בהם כשלושים ושניים איש  .את

השאר כפו בכוח להיות מומרים  .אם לא היו מקבלים את המומרות  ,היו מכלים

את כולם ישראלים  ,דיינים  ,כהנים ולויים  .באין ברירה כולנו אמרנו לא .

47

עתה

אין לנו כל תקווה אחרת  ,אלא ראשית בחסדי הקב " ה  ,שנית במלך המשיח ,
שלישית שיבואו האנגלים ואותנו

[ יצילו ] .

הקב " ה  ,שיגן עלינו ה '  ,ברוב חסדיו

ונדיבותו יפנה [ אלינו ] מבט של רחמים  ,ואותנו [ יציל ] מגלות ישמעאל  .כתב זה
ישאר לזכרון  .הכותב שמואל  ,בשנת תקצ " ט  ,חודש סיון .
דילמאניאן פותח את הפרק על התקופה השנייה בהעתקת התעודה הנ " ל  ,אולם
בצורה משובשת וגם מגמתית  .הוא משמיט את איזכור שמם של האנגלים  ,כמושא
של ציפייה להצלת האנוסים  .נראה כי דילמאניאן רוצה להעלים שהיה קשר כלשהו
בין הבריטים ליהודי משהד  ,שמא יחשדו האיראנים ביהודים כבוגדים במולדת  .כפי
הנראה  ,מאותה סיבה ד " ר לוי אינו מצטט את התעודה  .גם ייתכן ששניהם לא ראו את
התעודה במקורה  .דילמאניאן טוען שתאריך בואם של הדילמאנים מדילמאן לקזוין

45

ראה

:

כת " י מב " צ  . 948השווה

:

נצר  ,אוצר  ,עמ '  . 89תרגום התעודה להלן נעשה בידי כותב

המאמר  ,בתוספת סימני פיסוק .
46

47

במקור כתוב ' סועפים '  ,והכוונה בדרך  -כלל לשיעים .
הכוונה

למלה הראשונה של ה ' עדות ' המוסלמית  ,שהאומר אותה לפני שני עדים נעשה מיד

מוסלמי  .העדות היא

:

' אשהד אן לא אלה אלא אללה ומחמד רסול אללה ' ( אני מעיד  ,שאין אל

מלבד אללה ומוחמד הוא שליח האל )  .לפעמים חוזרים על הצירוף
השני  ' :מחמד רסול

אללה ' .

' אשהד אן ' לפני המשפט

ן

קהילת האנוסים במשהד

הנ " ל  ,ומוסיף

כתוב על גבו של הספר

הדילמאנים ' ( עמ '

" . ) 20

מבקש להבהיר ( עמ '

' אין ספק שכותב

:

[ הרשימה ]

% 39

הוא אחד

גם יצחק בן  -צבי מזכיר את העובדות האלה  .בהמשך הוא

ן

בנימה אפולוגטית  ,מדוע יהודי משהד ביקשו מאלוהים

, ) 21

שיושיעם ומדוע כתוב בתעודה  ,שלא היתה להם ברירה אלא להיכנע ( כלומר

להתאסלם ) .

9

"

הדעה הרווחת היא שהתפרצות המוסלמים לשכונה היהודית ואניסת תושביה
לקבל את האסלאם באו משום שיהודי אחד שחט כלב ביום קדוש למוסלמים  .ככל
שידוע  ,יוסף וולף הוא הראשון שהזכיר את שחיטת הכלב והשימוש בדמו לריפוי ידה
החולה של אשה יהודייה במשהד  ,והוסיף שהאירוע התרחש בחג הקורבן של

המוסלמים בשנת . 1838
שנה ,

1253

0

'

חג הקורבן  ,שהוא עשרה בחודש ד ' ו אלחג ' ה  ,חל באותה

להיג ' רה  ,בעשרה באדר תקצ " ח ( במארס  . ) 1838יש כאן סתירה בין דברי

וולף לתאריך הנקוב בתעודה  .לעומת

וולף  ,שביקר במשהד כארבע או חמש שנים

לאחר האירוע  ,דייק אפרים ניימרק בתאריך  ,אף כי הגיע למשהד

האירוע .

ן

'

כ 45 -

שנה אחרי

תיאורו של וולף הוא קצר מאוד ואינו נכנס לפרטים  .ואילו התיאור השלם

ביותר בעניין זה מצוי  ,לדעתי  ,בדברי דילמאניאן ( עמ '

יהודי מהמדאן בשם

אברהם ,

אחד

. ) 26 - 22

להלן עיקרי דבריו .

המתיישבים במשהד שנים הרבה אחרי

הטראנספר  ,ביקש  ,על  -פי עצת רופא מוסלמי  ,לרפא את ידה החולה של אשתו
באמצעות דמו החם והטרי של כלב שחוט 2 .י בעומדו להשליך את נבלת הכלב מחוץ
לביתו  ,נתקל אברהם בתהלוכה דתית  ,שכנראה יצאה לדרך בשמונה או בתשעה
לחודש מוחרם  .בראש התהלוכה עמד סייד  ,אשר היה בעל חנות למכירת טבק
בשכונת היהודים ונהג בעבר לקבל תשלומים מיהודים כדי להגן עליהם מפני
המוסלמים  .אולם

באותה שנה סירבו היהודים לשלם דמי חסות לסייד  ,כיוון

שהמוסלמים הגבירו מדי שנה את רדיפותיהם נגדם  .עתה  ,בעומדו בראש התהלוכה ,
מצא הסייד הזדמנות לנקום ביהודים  ,שכביכול העליבו במעשה שחיטת הכלב את
זכר אחד מקדושי

המוסלמים  .י '

הם היכו את אברהם וחשו אל מוג ' תהד

( חכם  -דת )

העיר  ,חאג ' י סייד עסכרי  ,וביקשו ממנו פסק הלכה נגד היהודים  .המוג ' תהד ביקש

גם בן  -צבי מזכיר את העובדות האלה  -ראה

:

בן  -צבי  ,עמ '  . 322אולם אני לא הצלחתי לראות

את התאריך בסידור הנ " ל  ,מלבד הפרטים הבאים שכנראה אליהם מתייחס דילמאניאן

:

' שלי

צעיר אנכי ונבזה ותולעת יעקב בן ה " ה הדיין כמהר " ר מור אליה בכ " ר יוסף בכ " ר אשר בב " ר
מתתיה בכ " ר ככ " ר אשר זכרונם לברכה מדלמאן באו

לקזווין '

,

כה " י

, 948

דף 2ב ) .

יושם לב שהגישה האפולוגטית הזאת מובעת בתקופת שלטונו של מוחמד רפא שאה  ,שבה
היהודים באיראן כביכול נהנו מחופש .

.

ראה

:

וולף  ,סיפור כרך א ,

ראה

:

ניימרק  ,עמ ' צ  .תיאור האירוע השווה גם

עמ ' , 239

כרך ב  ,עמ ' . 72
:

.

בן  -צבי עמ ' . 321 - 320

טיפול מהסוג הזה לרפוי פצעים ממאירים היה ידוע באיראן .

הקדוש הוא האסאם השלישי של השיעים  ,חוסין בן עלי  ,נכד הנביא מוחמד  ,שנרצח באכזריות .
בעשרה לחודש מוחרם שנת 1

מבית אותיר .

6

להימרה

,

10

באוקטובר

, ) 680

במדבר כרבלא  ,בידי הצבא הערבי

% 40

ן

אמנון נצר

לדחות את מתן פסק ההלכה עד לאחר עשורא  -יום מות האמאם השלישי  ,חוסין ,
שהוא יום אבל לשיעים  .היהודים לא ידעו בדיוק מה עומד להתרחש  ,אך חשו בסכנה

והסתגרו בבתיהם  .ביום שבת ,

13

בחודש מוחרם 4 ,י לפני הצהריים  ,נהרו המוסלמים

לשכונה היהודית  ,החלו לערוך טבח ביהודים ולבזוז את רכושם  .היהודים התחבאו

במרתפים  ,בבארות  ,על הגגות ובבית  -הקברות  .לאחר טבח שנמשך כמה שעות
ובמהלכו נרצחו עשרות יהודים  ,התאספו בבית אחד חמישה או שישה יהודים
ממשפחת חכימי ועוד אחד ממשפחת רחמאני והחליטו להתאסלם  .הם עלו על גג
והודיעו בקול רם על התאסלמותם  .הם הובלו מיד לאמאם ג ' ומעה ( האמאם הראשי
העיר )

של

וקראו את נוסחת ההתאסלמות  ' ,שהאדה '  ,קיבלו שמות מוסלמיים

והתחייבו להביא מדי יום את יהודי משהד אל המוג ' תהד כדי

לאסלמם  .יי

המוג ' תהד

הוא שכינה את יום ההתאסלמות בשם ' אללה דאדי '  ,שמשמעו ' מתת האל '  ,לאמור

:

התאסלמות זו היא אירוע שאלוהים רצה בו והוא נתנו במתנה למוסלמים וליהודים
שהתאסלמו  .בני הקהילה שהתאסלמו כונו ג ' דיד אלאסלאם ( מוסלמים חדשים ) ,

ובקיצור ג ' דידים  .גם היהודים קראו לאירוע זה ' אללה דאדי '  ,אך לא ידעו בדיוק את
משמע הצירוף

הזה  " .י

דילמאניאן  ,שקיבל ממידענים כי המוג ' תהד הכריז על ג ' יהאד נגד היהודים  ,מנסה
לנקותו מאשמה זו  ,באומרו שלא היה כל צורך להכריז ג ' יהאד נגד קבוצה דתית
המאמינה באל אחד  ,מה גם שהיו אלה ' אנשים פחדנים  ,שאפילו לא העזו לצאת
המוג ' תהד  ,שהיה אמור להיות

מבתיהם ' ( עמ '  . ) 24 - 23אולם בהמשך קובל המחבר על

סמל הקדושה  ,כי בגילו לקח לעצמו שתי ילדות יהודיות  ,חנה ומיכל  ,כמתנת ' אללה
דאדי ' ( עמ '

. ) 44 - 43

האם שחיטת הכלב היתה הגורם לאסון שפקד את
הרבה יותר מורכב וסבוך

?

הקהילה  ,או שמא המצב היה

דילמאניאן אמנם מדווח  ,שעוד קודם האינוס הורע מצב

היהודים במשהד מדי שנה בשנה ( ראה לעיל ) אך אינו נכנס לפרטים  .אנו יודעים מפי
יוסף וולף ומפי נוסעים אחרים  ,שיהודי משהד סבלו רדיפות שנים הרבה לפני ' אללה
דאדי '  .עוד לפני
ואם

מרצון .

, 1839

היו במשהד אנוסים ומומרים  -יהודים שהתאסלמו אם בכוח

אם נאמין לדברי וולף  ,היתה גם התרופפות בשמירה על היהדות

ומצוותיה  .יותר מדי יהודים התערבבו עם המוסלמים תחת גלימת הצופיות  -לצטט

54

פסק ההלכה נדחה לאחר עשרה בחודש מוחרם  .פירוש הדבר  ,שהתסיסה אירעה כבר לפני
במארס

 . 1839יצוין עוד  ,כי

מקביל ל 29 -

55

 13במוחרם היה ביום שישי ( אלא אם כן מדובר בשעות הערב ) ,

במארס  ,כלומר יומיים אחרי י " ב בניסן  ,כפי שנזכר בתעודה הנ " ל .

התאסלמותם של הראשונים העכירה את היחסים בין אנוסי משהד לשתי המשפחות האלה  .אחד
הצאצאים של משפחת חכימי  ,ציוני נלהב 1ומורי לעברית בבית  -ספר
להסביר את גירסתו על קורות יהודי משהד  .ראה

ומשפחתו לעזוב את משהד לכיוון כרמאגשאה

יסודי ) ,

הוציא לאור חוברת

חכימי  .בהקשר זה יצוין עוד  ,כי יהודי משהד

:

גם התנכלו לאברהם  ,שעם שחיטתו את הכלב החלה הפרשה ,

56

27

,

ו  20 -שנה

לאחריה נאלצו הוא

דילמאניאן  ,עמ ' . ) 37

אולם במרוצת הזמן נתנו האנוסים את הפירוש שלהם

:

' האל נתן לנו

עונש ' .

קהילת האנוסים במשהד

את וולף

ן

14 %

שירי חאפט ' היו אהובים יותר על היהודים האלה מאשר דברי תורה  .לי

:

דילמאניאן אינו מרחיב את הדיבור בנושא הזה .

הבריטים ' " .

עניין נוסף הוא עיסוקם של כמה יהודים משהדים בריגול לטובת
מתעוררת שאלה קשה

:

תבוסת הפרסים בהראת  ,זמן קצר מאוד לפני פרשת אללה

דאדי  ,ונסיגת חייליהם ומפקדיהם לכיוון משהד  ,ואף נוכחות המלך מוחמד שאה

( מלך

במשהד באותם ימי הנסיגה  ,והעובדה שחלק מיהודי משהד

) 1848 - 1834

בראשות נשיא הקהילה עסקו בריגול לטובת האנגלים  ,המעצמה שתמכה באפגאנים

והביאה לתבוסת האיראנים  -הייתכן שאירועים אלה היו הסיבות הישירות לפרשת
אללה דאדי

?

אמנם הרבה חוקרים ומסרנים קושרים את אירוע האניסה לפרשת הכלב

ואינם מזכירים אף ברמז את הריגול לטובת הבריטים ,

9

'

אך לדעתי  ,נראה כי היה כאן

צירוף עובדות וגורמים  ,ופרשת הכלב היתה בבחינת גפרור שהדליק את אבק השריפה
שעליו ישבו יהודי משהד  .סוגיה נכבדה זו ראויה עוד למחקר ולדיון נוספים .
נראה כי ממשלת איראן אמנם התערבה לטובת יהודי משהד  ,אך לא כדי לחלצם
מהאניסות שנכפתה עליהם אלא כדי להשיב להם את רכושם  .דילמאניאן מזכיר את
הצבת החיילים שנשלחו מטעם השלטון מטהראן ( או ממחנה צבאי בתוך משהד ) ,

היהודים " " .

כדי שישמרו על

התערבות ממשית יותר היתה שליחותו של שר החוץ ,

מירזא מסעוד  ,למשהד  ,אך שליחותו לא הניבה תוצאות

;

כפי הנראה כוחם של

העולמא היה גדול יותר מכוח השלטון המרכזי  .ן "
לפי דילמאניאן ( עמ '

, ) 35 - 26

חל בתקופה הנאת פילוג בקרב המתאסלמים  .קבוצה

על התאסלמות לפני 39א - 1ראה

:

.

.

וולף סיפור עמ '  . 273על התרופפות היהדות  -ראה

וולף  ,מחקרים  ,עמ '  125ואילך  .על צופיות -

ראה

:

שם ,

עמ '

172

ראה

:

שם  ,עמ ' א 12ואילך  .על שירי חאפטי -

ואילך .

מעורבותם זו בריגול הוכחה בודאות  .מאמר מאלף בנדון  -ראה  :עזריה  .ראה גם  :פישל ,
עמ ' 201 - 176

ראוי

:

הודו ,

המביא ראיות שיהודי אסיה התיכונה ומשהד ' עזרו לבריטים ' .

-

לציין  ,שלאורך המאה ה 19 -

וגם אחרי

זה  ,רבים מתושבי איראן  ,ביניהם

אישים מכובדים

וכוהני  -דת מן השורה הראשונה  ,ריגלו ועכרו למען הבריטים  .ראה על כך את המחקר המצוין
מאת

:

ראאין .

דילמאניאן מציין

:

' כמה חיילים הגיעו מ " ארך "  .אלה חקרו את הפרשה  .אחרי הפרשה הציבה

הממשלה שתי משמרות חיילים מסביב לשכונה היהודית  -משמרת גדולה הוצבה בשוק
" עידגאה "  ,ואחרת  ,קטנה  ,הוצבה ליד החומה
משמעה

ישל

היהודיתן ' 1עמ '

השכונה

,

 . ) 25המלה

' ארך '

בדרך  -כלל ארמון מלכותי או מקום מושבו של שליט  ,אך גם מפקדה או מבצר שכעיר או

במחוז  .דברים אלה מפריכים את טענת עזריה
הממשלה  -ראה

.

:

עזריה .

לוי .

כי דילמאניאן אינו מזכיר את התערבות

עמ ' . 66

מירזא מסעוד שנועד לטפל בפרשה  ,היה נשוי לאשה יפה ומשכילה  ,גיא אלסלטנה  ,בת מרים
היהודייה  ,שהיתה אשתו היפה והאהובה של פתחעלי שאה נמלך 1797

34 -

"

.) 1

סביר להניח ,

שמושל משהד בעת אירוע אללה דאדי היה הנסיך אחמד עלי מירזא  ,שאמו גם  -כן היתה יהודייה .

.

וולף בהיותו במשהד כשבע שנים לפני אללה דאדי מדווח שהנסיך בעיר זו הוא אחמד עלי

מירזא בן המלך פתחעלי שאה  ,ואימו יהודייה  - .ראה  :וולף  ,מחקרים  ,עמ '  . 125העובדות על

.

.

מרים  ,בנה אחמד עלי מירזא כתה קיא אלסלטנה ונישואיה עם שר
גם :

.

.

.

ראה
עלנשותיוהיהודעתשל
החויי מירזא מסעוד -
ספהר כרך ב עמ '  . 165 , 156ראה גם  :הדאית כרך ק עמ ' ; 169

.

פתחעלי שאה  -ראה  :נצר טהראן  ,עמ ' . 255 - 254

.

א אלסלטנה הצטיינה לדברי לר  ,באמרת

הקאליגראפיה  ,ובמודאך העיר קום מצר קוראן כתוב בכתב ידה  - -ראה

:

לוק עמ ' . 532

ן
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אחת  ,שבראשה עמדו בני המשפחות חכימי ורחמאני וחלק מבני המשפחות דילמאני
ונאמדארי  ,טענו  ,שלמעשה אין הבדלים משמעותיים בין היהדות לאסלאם  ,ואם

הקהילה רוצה למנוע אסונות נוספים עליה לנהוג על  -פי ההלכה המוסלמית ולהימנע
מחיכוכים מיותרים עם המוסלמים  .דילמאניאן מכנה את בני הקבוצה הזאת בשם

' טאלבינ  -י אסלאם '  " 2 ,כלומר הרוצים באסלאם ( להלן קבוצה א )  .קבוצה שנייה כונתה
' קנאי ( או אדוקי ) הדת היהודית ' ( להלן קבוצה ב )  ,וחבריה התנגדו בכל תוקף
להשתלב בחיים

המוסלמיים  .חלק ניכר מאנשי קבוצה ב עזבו במשך הזמן את משהד

ורובם התיישבו בהראת  .היו גם גורמים אישיים שפעלו לטובת קבוצה ב  :בלי קשר
לאירוע אללה דאדי  ,משפחות חכימי ורחמאני  ,ראשי קבוצה א  ,לא היו אהודות ביותר
על רוב בני הקהילה  .החכימים היו מאוד מעורבים עם המוסלמים  ,בין הרחמאנים היו
מתאסלמים מרצון  ,לפני האללה דאדי  .בלי שתי המשפחות היו גם אלה שעלו על הגג
והכריזו מיד על התאסלמותם וגרמו לשאר בני הקהילה להתאסלם  .בראש קבוצה ב

עמדו בני המשפחות  :כלי  ,נסימי  ,אקאלרי ומקצת מהגרים מיזד שהתיישבו במשהד .
אלה סירבו בדרך  -כלל להתערבב עם בני הקבוצה הראשונה  ,אף לא בקשרי נישואין .

בין שתי הקבוצות האלה נדדה קבוצה שלישית ( להלן קבוצה

ג),

.

שאחזה בדעה שלא

היתה ברירה אלא לקבל את האסלאם ולהשלים עם העובדה  ,אך עם זאת אין לשכוח
את מוצאם היהודי  .בני קבוצה ג  ,שהיו

הרוב .

והשתדלו במידת היכולת  ,מבלי להסתכן יתר על

ביקשו לחיות בשלום עם כולם
המידה  ,לשמור על יהדותם

בסתר .

בני קבוצה א קראו לעצמם בדרך  -כלל בשמות מוסלמיים מובהקים  ,שמרו על קשר
הדוק עם הממסד המוסלמי הדתי  ,ביקרו כמקומות הקדושים של האסלאם והשתתפו
באופן פעיל באירועים הדתיים של השיעים  .בניגוד למה שרווח בציבור  ,דילמאניאן
מאשר  ,שבצוך הקבוצה הזאת היו כמה מקרים של נישואי תערובת עם מוסלמים ( עמ '

 . ) 32ניתן להבין מן

הכתוב  ,שהיו גם נישואי תערובת בקרב קבוצות אחרות  ,שרובם

הסתיימו בגירושין  .בשל מעורבותם עם הקהל המוסלמי  ,השתפר מצבם הכלכלי של
חלק מבני קבוצה א .

בני קבוצה ב  ,שחלק ניכר מהם היגרו להראת לאחר פרשת אללה דאדי  ,יצרו שם
קהילה מיוחדת משלהם והשתדלו לא להתערבב עם יהודי הראת המקוריים  .בני
הקבוצה הזאת נקראו ' משהדים ' ודיברו בינם ובין עצמם בלהג גילכי ; רובם השחייכו
למשפחות בצלי

( בצלאלי ) ,

.

נאמדארי  ,דילמאני  ,מרדכאי  ,כהן  ,גרג ' י  ,כאשי כורד ,

ד ' גאלי או אהראן  ,י " מאנגי  ,ן " זר  " ' ,חזקיה  .בין אלה היה רב ביותר מספרם של

62

לא ברור לי אם כינוי זה ניתן להם על  -ידי דילמאניאן  ,או הם כונו כך בתקופה ההיא  .על כל פנים ,

.

הכינוי אינו נראה לי מייצג נאמנה את כני הקבוצה הזאת כי מלבד אחדים  ,לא ניתן לומר שהשאר
כאמת רצו כאסלאם  ,כפי שמתברר מהמשך דברי דילמאניאן .
53
54

כנראה אהרון  -ראה
'

מאנם

פירושו ירח  -בלהג תושבי

מאזנדראן וגילרון
55

:

דילמאניאן ,

עמ '

),

. 34 , 15

טכרסתאן  ,שבדרום הים הכספי

וכלשון הכורדית  .ראה על כך

:

ברהאן  ,כרך ד ,

,

הכולל את מחוזות

עמ ' . 1951 - 195 ) 1

שמעתי מפי מרדכי זר המנוח  ,כי משפחתו  ,שנקראה לפני  -כן זרובבל  ,הגיעה למשהד מיזד .

קהילת האנוסים במשהד

משפחת

בצלי " " .

ן
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.

מולא  ,ח ' ואפי  ,רשתח ' וארי  ,שאזרה רחמים  ,ארבאב זאדה  ,ג ' יהל -

ח ' ר  ,ענאיתי  ,מולא עלישאהי  ,וחאג ' י

רמיאני

( עמ '

, 41

 . ) 66ניתן להבין מדברי

המחבר  ,כי המהגרים להראת השחייכו רובם  -לקבוצה ג  .שכן  ,לדעתו  ,בני קבוצה ב
העדיפו להישאר במשהד כדי לשמור על היהדות של הקהילה בסתר  .דילמאניאן
גורם  ,כי אף יהודי ממשהד לאחר פרשת אללה דאדי לא

' ברח ' לבוכארה " 7 .

המהגרים

בהראת שמרו על קשרים משפחתיים ומסחריים עם אחיהם האנוסים במשהד .

הקשרים קוימו באמצעות מכתבים  ,שנכתבו בפרסית  -יהודית  ,שיש לה איפיונים
עבריים ויהודיים והיא נכתבת באותיות עברית  .בשל כך הצטרכו אנוסי משהד
להתמיד בלימוד השפה העברית והכתב העברי .

ה  .התפוגגות האימה והתחזקות היהדות

( אחיי

) 1857

התקופה השלישית מתחילה עם נסיון הצבא האיראני לכבוש את הראת ותבוסתו ,

( בשנות  . ) 1857 - 1856האיראנים ראו בהראת חלק מארצם  ,ומראשית ייסוד שושלת
קאג ' אר

( ) 1795

עשו נסיונות  ,מהם מוצלחים  ,לכבוש את הראת ולהחזיק בה  .הפסדיה

הטריטוריאליים של איראן לרוסיה במחצית השנייה של המאה

ה 19 -

הביאו לשינוי

במדיניות בריטניה  ,ששאפה להרחיק בכל מחיר את הרוסים מגבולות הודו  .לכן על -
פי שיקוליה האיסטראטגיים  ,בריטניה לא היתה מעוניינת בכיבוש הראת בידי אירגון
החלשה והעדיפה שלטון אפגאני חזק על הראת וסביבותיה  ,שלטון בעל זיקה אוהדת

למדיניות הבריטית בהודו  .על רקע זה תקף הצבא האיראני של נאצר אל  -דין שאה את
הראת וכבשה  ,אולם האיום הצבאי של בריטניה על חופיה הדרומיים

של איר  , , . .יל 'י

את הפרסים לסגת מהראת .
המעורבות היהודית במלחמה הזאת היתה בכך  ,שחיילים איראנים תפסו שליח
שהיה בדרכו לקנדהאר והחרימו את חבילות הדואר שברשותו  .בין החבילות נמצא
מכתב תלונה על התנהגות החיילים האיראנים נגד היהודים  ,מאת יהודי בשם מישאל
דיל  ,תושב

הראת ,

שהיה מיועד לקונסול הבריטי בקנדהאר " " .

מישאל נתפס ונתלה .

בעת הנסיגה לכיורן משהד לקחו עימם החיילים האיראנים שבויים יהודים

66

כעשרים שנה אחרי כן  ,עקב תבוסת איראן בכיבוש הראת ,

ראה בהמשך )  ,חזרו חלק ממשפחת

כצלי למשהד והתפזרו משם בישובים שונים במזרח איראן ובאסיה התיכונה  .לכן הסתעפו ממנה

משפחות חדשות  ,שנקראו בשמות חדשים  ,כגון  :קצאבי  ,מקאי  ,כלאתי  ,ח ' ורדו ( כנראה הכוונה

לח ' ורדו  -כלא בדרום הים הכספי ) .
67

לא ברור מה בדיוק כוונתו במונח בריחה  .מכל מקום יהודים ממשהד יצאו והתיישבו בבוכארה .

68

דילמאניאן ( עמ '

) 46

מנסה להמעיט בחשיבות המכתב  ,בטענו כי התלונה היתה נגד התנהגות

,

החיילים האיראנים כלפי חבריו או בני משפחתו של מישאל דיל דיל הוא לרוב קיצור של

דילמאניאן ) .
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מהראת  ,וביניהם היו משפחות שלמות עם נשים ,

יקגים וילדים " " .

במשך קרוב

לשנתיים השתכנו השבויים האלה בח ' אן נטוש בשם ' באבא קודרת ' בקירבת משהד .
רבים מהם מתו מקור  ,ממחלות ומרעב  .אנוסי משהד ידעו על מצב אחיהם בח ' אן  ,אך
לא יכלו לעשות הרבה  .לבסוף כמה מהאנוסים נסעו לטהראן והגישו פטיציה לשאה ,
וזה הורה לשחרר את

השבויים " .

7

חלק מן המשוחררים חזרו להראת  ,אך חלק אחר העדיפו להצטרף לאחיהם
האנוסים במשהד  .לדעת דילמאניאן  ,מצטרפים אלה היו אדוקים ביהדותם  ,ולכן היוו
תוספת  -כוח חשובה לקבוצה ב  .ראשי האנוסים יעצו לפדויים להיקרא בשמות
מוסלמיים  ,אם חפצי חיים הם  .המחבר מונה את שמותיהם של אלה שהתיישבו בין
אחיהם האנוסים  ,ביניהם חלק ממשפחת בצלי ואחד מצאצאי המשורר הנודע

סימנטוב מלמד  ,בעל הספר ' חיאת אלרוח ' ( עמ '  . ) 50 - 49חיזוק קבוצה ב עירער את
סמכותם של בני קבוצה
העיר  .המחבר

א  ,שהתיימרו להנהיג למעשה את הקהילה כולה בשם רשויות

טוען  ,שבהחלשת מעמדם של בני קבוצה א היתה השפעה מכרעת

לנשים  ,לרבות נשות הקבוצה עצמה .

אלה  ,למרות קירבתם למוסלמים  ,בעניינים

מיוחדים עדיין לא נפרדו לחלוטין מן היהדות  ,כמו למשל שמירה על מנהגי המועדים

והחגים  ,בעיקר צום יום הכיפורים ואכילת מצות בפסח  ,שנעשו בסתר  .בניגוד למה
שמקובל היום לגבי אנוסי

משהד  ,מספר המחבר  ,שכמה משפחות שהשתייכו

לקבוצה א נטשו לחלוטין את היהדות והיו למוסלמים לכל דבר עד עצם ימי כתיבת

החוברת ( עמ '

. ) 54

מתבררי שגם האדוקים בין אנוסי משהד לא היו מעורים ביותר בלימוד התורה
והפרשנות  .בשנת

1856

הגיע לידיהם התרגום הפרסי של התנ " ך  ,שנעשה בלונדון על -

ידי חברה נוצרית  .התרגום הזה היו לו דורשים רבים בקרב אנוסי משהד  ,ו ' עד אותו

התאריך לא היתה ליהודי משהד ידיעה שלמה על תוכן התורה ' ( עמ ' . ) 55

הביקוש

ן7

לעותק מן התרגום הזה היה כה גדול עד כי הורים היו מכלילים עותק ממנו בין רכוש
בתם בעת נישואיה  .דילמאניאן מדגיש

:

' לפי דעתי  ,אחת הסיבות להישארות דת

אבותינו היתה הפצת התרגום הפרסי הזה של התורה '

( שם ) .

72

69

פרשה זו כולה מתועדת בידי ר ' מתתיה גרג ' י  ,רבה של יהדות אפגאניסתאן  -ראה

()7

דילמאניאן אינו מוסיף הרבה לידיעותינו עליה .
דילמאניאן מציין  :עד אשר ' לא לקח שבעת אלפים תומאן לא שיחרר אותם ' ( עמ '  ) 48ולא ברור

.

מן הניסוח מיהו האיש
71

:

גרג ' י .

ש ' לקח ' ,

המלך או אישיות כלשהי ממשהד .

על דרכו של הרב אקאלר להחדיר את היהדות לקהילת האנוסים במשהד  -ראה  :נצר  ,יהודים ,

עמ ' . 65 - 64
72

המחבר

מציין כיצד חיו האנוסים חיים

כפולים  ,ותיאורים דומים מובאים

והרשימות שנכתבו על אנוסי משהד  .ראה  ,למשל

משה בן אבולקאסם

 :ניימרק  ,עמ '

הכימי  ,שעבר בעצמו את חוויות החיים

רואיינו בתוכנית שורשים  ,בקול ישראל

ב 13 -

במרבית המאמרים

פו  -צג  .תיאור מעניין ניתן בדברי

הכפולים  ( .חכימי ואנוסים אחרים

באפריל . 1989

)

קהילת האנוסים במשהד

תלמידות עם מורתן
בבית  -ספר לבנות ארז גודס

תלמידים בבית  -ספר מסורתי ( ' חדר ' או

' כותאב ' ) של

הרב יוסף דילמאני  ,משהד 1925
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י  %113 .י %י ביקרתי וויי

חזקות כלכלית עד

1918

%

התקופה הרביעית נפתחת עם נסיעות אנוסי משהד לאסיה התיכונה לשם מסחר ( עמ '

. ) 70 - 55

אסיה התיכונה כולה עמדה במרכז הכיבוש הרוסי  ,שהלך והדרים מחיווה

שבצפון לכיוון מךן  ,במחצית השנייה של המאה ה  . 19 -השלטון הרוסי השליט סדר
וארגון באזור ותרם בכך לשיגשוג כלכלי  ,בעיקר של התורכמנים הסונים אויביהם
בנפש של האיראנים השיעים  .לאנוסי משהד נזדמנה שעת כושר מצוינת  ,שנוצלה
בתבונה  .נוצרו קשרי מסחר הדוקים ביניהם ובין התורכמנים  ,ואלה כמו אלה לא אהדו
את השיעים  .התחזקותם הכלכלית של האנוסים שיפרה גם את מצבם הרוחני .
בהדרגה קמו בקירבם אנשי

תורה  ,שניתן לכנותם רבנים  ,ובסתר עשו מלאכה נאמנה

בהובילם את צאן מרעיתם בדרך היסורים  ,שצעדו עליה עתה כמעט כל אנוסי משהד
מכל הקבוצות  .ההבדלים הקודמים שניכרו בין הקבוצות השונות טושטשו  .הדור
הראשון של בני קבוצה א הלך לעולמו  .הדור החדש הושפע משומרי התורה וההלכה
ועסק במסחר המתפתח  .אולם עדיין נשארה הטינה כלפי אלה שנחשבו אחראים
לאסון אללה דאדי  ,בעיקר כלפי משפחת חכימי  ,שמספר צאצאיה והשפעתם הלכו

והתעצמו במרוצת השנים ( עמ '  . ) 66 , 60בודדים עוד ביקרו בערים הקדושות
למוסלמים  ,וזאת עד העשור הראשון של המאה ה . 20 -

כמוסלמים חדשים  ,עדיין נחשדו האנוסים מדי פעם באותן עלילות שמקובל
לכוונן נגד היהודים  .בשנת

891ן

העלילו על הג ' דידים כי הרגו ילד מוסלמי והשליכו

את גופתו לבור של בית  -שמוש  .המוג ' תהד של העיר גמר אומר לרדוף את האנוסים ,
אך למזלם נמצא הילד והאסון נמנע  .מקרה שני אירע בשנת

, 1902

כאשר משהד סבלה

מבצורת ומרעב  .כמה מוסלמים  ,שהוסתו על  -ידי איש  -דת בשם שיח ' אבראהים ,

התנפלו על מאפיות ואחר  -כך התכוונו לבזוז את רכוש הג ' דידים  .גם האסון הזה נמנע
תודות להתערבות חיילי הממשלה  .כשנתיים אחרי כן תיכנן אותו שיח ' מזימה חדשה
נגד האנוסים  .בפעם זו הוא וכנופייתי הצליחו לחדור לבתי האנוסים אולם בעודם
שוברים את הדלתות והחלונות נתפסו בידי חיילים .
בתקופה הזאת  ,ברחבי איראן החלו הבהאים לצוד נפשות בין

היהודים  ,בשל

מצבם הכלכלי והרוחני הירוד  .אנוסי משהד  ,בהיותם סוחרים נעים ונדים על פני
מרחבים עצומים ורחוקים מחיק

משפחתם  ,היו לטרף נוח לתעמלנים בהאים  .כמה

יהודים  ,וביניהם אנוסים  ,שמספרם המדויק אינו ידוע  ,נעשו בהאים בערים משהד ,
תורבת  ,עשקאבאד וישובים

שהיו יעדים מסחריים לאנוסים אלה ( עמ ' . ) 70 - 68

ז  .ובנזופה החרות  ,שנסתיימה

בפרעות

( ) 1946 - 1918

התקופה החמישית משתרעת על פני  28שנים  ,משנת

1918

עד הפרעות בפסח תש " ו .

המהפכה הבולשביקית ברוסיה אילצה רבים מהאנוסים  ,אשר עסקו במסחר ברוסיה

התפוצה של יהודי משהד  -במרו  ,רוסיה  , 1881 ,אברהם דילמאני בתלבושת מסורתית ( למעלה
מימין ) ;

ברוסיה  , 1900 ,משפחת חכמיאין בתלבושת מסורתית

פאכיסתאח  , 1930 ,בתלבושת מקומית ( למעלה משמא

"

( למטה) י

סוחרים בפשוואר ( כיום

ן
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או התיישבו באסיה התיכונה  ,בעיקר בעיר מרו  ,לחזור למשהד  .במהלך המהפכה
ובעת הבריחה  ,אנוסים אחדים איבדו את חייהם  ,אחדים נתפסו בעיר מרו והוגלו
לסיביר  ,אבל רובם השאירו את רכושם אחריהם והגיעו בגפם למשהד  .החוזרים

למשהד לא רצו לחיות חיי אניסות וביקשו לחשוף את עצמם כיהודים  ,דבר שהיה
עלול לסכן את הקהילה כולה  .הכרזת באלפור והתקווה שעומד לקום בית לאומי
ליהודים בארץ  -ישראל הניעו כמה מהאנוסים לעלות לארץ  .שיבת האנוסים מרוסיה
למשהד הגדילה את הקהילה והרבתה את מספר העניים בתוכה  .האנוסים היו צריכים

עתה לארגן פעולות צדקה וגמילות  -חסדים  ,ובתקופת רלא שאה אף לצאת

מהגטו ,

שנקרא עידגאה  ,למרכז משהד ולבנות לעצמם שכונה מודרנית חדשה ברחוב ג ' נת .
שלטון השושלת

הטהלןית  ,תחת מלכות רלא שאה ( , ) 1941 - 1925

שינה את פני

קהילת האנוסים במשהד  .רלא שאה ביקש להצעיד את איראן לעידן המודרניזאציה
ולאחד את השבטים והקבוצות האתניות  ,הדתיות והלשוניות שבה לעם אחד  .המשטר
נאבק בכוחות השמרניים ובממסד הדתי  ,דבר שהביא הקלה למיעוטים הדתיים
ברחבי המדינה  .בתעודות הזהות שהונפקו בפעם הראשונה באיראן נתבקשו כל
התושבים להזדהות בשם  ,בשם משפחה ובמוצא הדתי  .פקידי משרד רישום
האוכלוסין במשהד סירבו לרשום את האנוסים כמוסלמים  ,משום שעדיין לא עלו

ממעמד של ג ' דיד אלאסלאם למעמד של מוסלמי  .האנוסים פחדו לבקש שירשמום
כיהודים  .כפי הנראה  ,והעניין אינו ברור מן החיבור  ,לא יכלו הפקידים לרשום
בתעודת הזהות ג ' דיד אלאסלאם תחת הסעיף דת  -שכן החוקה משנת

1906 / 7

הכירה ביהדות  ,בנצרות ובדת הזרתושטית  ,אולם ג ' דיד אלאסלאם אינו מונח המוזכר
בחוקה  .לפי דילמאניאן  ,רשמו הפקידים  ,על דעת עצמם  ,את האנוסים בשם ' כלימי ' ,
כפי שמקובל לכנות את היהודים באיראן .

73

אנוסים שהתגייסו לצבא האיראני יכלו

מעתה לצאת לחופשות חג  -הפסח  ,ראש  -השנה ויום  -הכיפורים ( עמ ' . ) 76 - 75
המשפחות המפורסמות מן העבר איבדו בהדרגה את זהותן  ,כי כל אחד היה רשאי
לבחור לעצמו שם  -משפחה חדש  .כך למשל הבצלים התפצלו לפי שמות  -משפחה
חדשים

:

התפצלה

האדויאן  ,אסמאעילי  ,דרדס  ,אמין ניא  ,המתיאן ועוד
לפי השמות

:

נבויאן  ,רפיע ניא  ,איג ' אדי  ,מאהר ,

;

משפחת חכימי

לולואי ,

ח ' ושנודי ,

שפיעיאן  ,כואכב ועוד ; בין הרחמאנים נפוצו השמות כמאלי וד ' ביחי ( פירוט נוסף
בעמ '

. ) 77 - 76

יהודי משהד  ,שהיו עדיין מוכרים בעיני תושבי משהד כג ' דיד אלאסלאם  ,ניצלו את
השינויים לטובה שחלו תחת משטרו של רלא שאה והחלו להרחיב את עסקיהם
הכלכליים  .המסחר עם רוסיה הבולשביקית נשמט בהדרגה מידיהם  ,עתה החלו
האנוסים למצוא מרחב מחיה חדש בהקף עולמי וסחרו
נד

בפרוות  ,בבדים ,

בתה

,

משה כן  -שיח האל )  .ראה  :קוראן סורה

ד  ,פסוק קסד  .אולם ד " ר א " י ברור שהיה בטהראן בשנת

דיווח  ,כי האנוסים האלה רשומים

כלימי  -כלומר בן דת משה הוא

.

ב ' פאספורט '

שלהם כ ' מוסלמים

' מוסא כלים  -אללה '

חדשים '

-

ראה

:

.

, 19 ( 5

ברור  ,עמ ' ג. 2 ) 1

קהילת האנוסים במשהד

טקסים משפחתיים במשהד  ( -למעלה

משפחת קרדוואני 1935 ,

):

ברית  -מילה  ,משפחת רמזמנוף ,

 ( ; 1931למטה ) :

חתוי

(
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חגים במשהד  ( -למעלה

):

ראש  -השנה  , 1945 ,טקס הבאת מתנות ( למטה

):

חגיגת פורים ,

930ן

קהילת האנוסים במשהד

פעילות תרבותית וספורטיבית של יהודים במשהד  ( -למעלה ) :
וזוליכה ' מאת הארין גמדון  ( : 1939 ,למטה  ) :שחקני קבוצת הכדורגל של מועדון הנוער ' טאג ' אדור '

צוות השחקנים של ההצגה ' יוסף

,

,,

%5
וו[85
ג
'

,

'

:

-

י5אוש8

ן
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ובשטיחים עם הודו  ,מצרים  ,תורכיה  ,דרום  -אפריקה ואנגליה  .רבים מהם עברו
ממשהד לגור בטהראן הבירה  ,שממנה יכלו לנהל את סחרם הבינלאומי ביתר מהירות

וקלות ( עמ ' . ) 80 - 76
בתיאור הפרעות בפסח

חש " ו ( עמ '

הלאומנות האיראנית  .לא הכל היה

, ) 85 - 83

אין דילמאניאן מציג כראוי את

שפיר ונוח תחת המשטר של ריא

שאה  .הלאומנות

האיראנית התפרשה בכיוון אפל של עליונות הגזע הארי  .הקשרים ההדוקים בין
גרמניה הנאצית לאיראן הקיפו גם את התחום שנקרא קשרי תרבות  ,דהיינו פיתוח
התודעה של המוצא הארי המשותף כביכול של האיראנים והגרמנים  .עתה  ,כוחות
הרשע שגרמו סבל ושכול לדורות של אנוסי משהד נתגלו בשני פנים

:

דתי ולאומני .

כיבוש צפון איראן  ,לרבות משהד  ,בידי הצבא האדום במלחמת  -העולם השנייה מנע
התנכלויות ליהודים ולמיעוטים דתיים אחרים  .האסון התחולל כאשר עמדו הרוסים ,

על  -פי המוסכם  ,לפנות את משהד ואת צפון איראן לאחר תום המלחמה  .עם בוא חג
הפסח תש " ו  ,עלו אנשי  -דת במשהד על במות מסגדיהם והטיפו לרדוף את יהודי

העיר  ,שהיו עדיין מוחזקים מוסלמים חדשים  .עלילת  -הדם  ,הידועה בתולדות עם
ישראל  ,מצאה לה גם קרקע פורייה בעיר הזאת  .המוסלמים השמיעו קול זעקה על
שהיהודים הרגו ילד מוסלמי כדי להשתמש בדמו להכנת מצות  .ביום השני לפסח

באפריל

) 1946

( 18

התנפל אספסוף מצויד בסכינים  ,אלות ופחי נפט אל שתי השכונות

היהודיות  ,עידגאה וג ' נת  ,כדי להרוג ולהשמיד את אלה אשר

92

שנים לפני  -כן אולצו

לקבל את האסלאם  .בפעם זו התערבות מהירה של המשטרה ושל כמה מראשי הדת
בעיר מנעה אסון כבד  .הפרעות גרמו לפצועים ולנזקים ברכוש  ,ויותר מכך הן היו
כזריית מלח על הפצעים של יהודי העיר מאז פרשת אללה

דאדי  ' .י

ההחלטה של יהודי משהד נחושה לעזוב את עירו של האמאם שימיני ,

עתה היתה

עליריא

;

אכן

רבים עזבוה כדי להשתכן בטהראן וגם כדי לעלות לארץ  -ישראל .

ח.

' ירושלים  ,פלטותיו  ,ישראלי

הפרק האחרון בחיבור של דילמאניאן ( עמ '

אלא

:

דתית

'

) 92 - 85

כותרתו אינה ' התקופה השישית '

ירושלים פלסטין  ,ישראל ' ( עמ '  . ) 85אולי כדי

( ירושלים ) ,

( פלסטין ) ,

ללמדנו  ,שיש לכך משמעות

משמעות פוליטית  ,כדי לפייס את המוסלמים הקנאים באיראן

ובכל זאת קיימת גם ישראל  .בשלוש המילים האלה טמונות למעלה ממאה

שנות סבל  ,עינויים וחיים כפולים  ,שנמשכו עד סמוך לעצמאות ישראל  .עתה עלו
למדינת ישראל תחילה העניים ואחריהם מקצת מן המבוססים  .בחלק זה של החוברת
מובאים מספרים מעניינים על הקהילה  .בראשית המאה

74

על פרעות פסח תש " ו ביתר הרחבה  -ראה

:

ה 20 -

היו

כ 70 -ן

נצר  ,אנטישמיות  ,עמ ' . 22 - 21

בתים של

ן

קהילת האנוסים במשהד

אנוסי משהד בשכונת עידגאה ולהם בית  -מרחץ אחד ישן וכעשרה
מספר הבתים בעידגאה גדל

לרחוב

גנים מסביב לעיר .

בשנת  . 1931אז הם החלו לתכנן יציאה מהגטו

ג ' נת במרכז העיר  ,מכרו כמה מבתיהם בעידגאה וקנו בתים חדשים

ב 1946 -

עלה

בכ 230 -

מספר בתיהם בעידגאה ירד

לכ 90 -
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לכ 200 -

בג ' נת .

יחידות  ,ואילו מספר הבתים ברחוב ג ' נת

יחידות  .נקנו גם אדמות חדשות לבנייה מסביב לג ' נת  .לאנוסים היו גם

קרקעות  ,גנים  ,חנויות ותאנים בערי ח ' וראסאן  ,כמו בחורבת ג ' אם  ,תורבת
נישאבור  ,סבזואר  ,כוהפאיה

ושאנדיז .

ב 1946 -

חידריה ,

היו שמונה בתי  -כנסת בעידגאה ובית -

כנסת אחד ברחוב ג ' נת  .אחרי הפרעות בפסח חש " ו החלו האנוסים למכור את רכושם
במשהד ובערים אחרות  .בשנת

1953

נשארו בידי היהודים

כ 90 -

בתים בעידגאה

ובהם כמאה משפחות ( עמ '  . ) 89 - 87י7

ובג ' נת ,

ע . 4שיקום
חיבורו של יעקב דילמאניאן מכיל מידע רב ומגוון

על יהודי משהד  ,שטרם נחקר

ביסודיות וגם לא כל פרטיו נתפרסמו עד היום הזה  .גם המאמר הנוכחי אינו מתיימר
להקיף את כל הפרטים בחיבורו  ,שהם חשובים להבנת ההבט הכלכלי  ,החברתי וגם
הפסיכולוגי של אנוסי משהד  .אף כי החיבור של דילמאניאן הוא  ,כאמור לדעתי ,
החיבור המקיף והטוב ביותר שנכתב על אנוסי משהד  ,יש בו גם ליקויים  ,כגון
שיבושים בתאריכים  ,עירבוב עניינים של תקופה אחת בתקופה אחרת  ,גישה
אפולוגטית והסתרת עובדות לא נעימות כדי לא להרגיז את האיראנים  ,פרטים
קטועים זבלתי שלמים על אירועים ועל משפחות אחדות  ,הימנעות מהרחבת הדיבור
על אלה שהמירו את דתם ואבדו לעם ישראל  .חסרונו הגדול הוא העדר מספרים
מהימנים

על

קהילת האנוסים

נקודות היסטוריות

בכמה

חשובות ,

כגון בעת

הטראנספר למשהד  ,בפרשת אללה דאדי ולפני ההגירה הגדולה .
את שנות

1946 - 1918

שנות שלטונו של

ריא

כינה דילמאניאן

:

תקופת ' החרות '  .תקופה זו כוללת את כל

שאה  ,מאז ההפיכה שחולל

ריא

הראשונות של מלכות בנו  ,מוחמד

( 921ן )

וכן את חמש השנים

שאה  .לעניות דעתי  ,בעבור האנוסים בשנים

אלו עדיין רחוקה היתה הדרך לחרות  ,והמחבר לא גילה אומץ לב לציין את כל
העובדות לאשורן  .להשלמת התמונה בשנים אלה נסתייע בדברי ד " ר א " י ברור ,
שחלק ניכר ממסעו בטהראן בילה עם אנוסי משהד בבירה  ,אשר באותו זמן  ,בשנת
, 1935

75

היתה אמורה להיות יותר ליבראלית ממשהד האדוקה  .לדבריו

באוקטובר  1973ביקרתי במשהד ומצאתי כה בית  -כנסת אחד ברחוב געת וחמש משפחות ,

ב4 -

והן

:

:

.

יצחק חכימיאן  ,ציון קצאביאן דאווד חאתמי  ,לוטפאללה עזיזי ומוסא עזיזי  ,בסך  -הכל

כעשרים נפשות .

ן
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תנועת

בהשפעת

,

התלקטה

האוטוכ ך :2ילים

משהדית

עדה

בעיר  -הבירה .

המשהדים מבכרים לגור בטהראן בין הגויים מאשר בין היהודים  .דעת הרשות

אינה נוחה משיבתם ליהדות  ,כי רצונה באחדות לאומית  .בפספורטים "
רשומים האנוסים כ ' מוסלמים

דתם . . . [ .

]

7

אף כי עברו כמאה שנה מזמן המרת

חדשים ' ,

הקנאים מרובים עוד בעיר

[ משהד ] ,

והאנוסים מפחדים מפני יום

עברה  .התכחשות אלפי נפשות לאיסלם  ,שהחזיקו בו כמאה שנה  ,עלולה
לגרום התפרצות כבשנת תקצ " ח 7 .י
לא מעט מהאנוסים נשאו את שמותיהם הקודמים  ,שהיה בהם ' צילצול ' מוסלמי  ,וגם
עלו לארץ עם שמות אלה  .בראש השנה חש " ו הלך ד " ר ברור להתפלל בבית  -הכנסת
של המשהדים  ,והוא מספר

:

' לפרקים שכחו שהם בבית הכנסת וקראו איש לרעהו

בשמם הישמעאלי  .הרגשה לא נעימה לשבת בראש השנה עם עלי ועם מוחמד בבית

הכנסת ' " .
הבירה

:

7

תקוותו של ברור  ,לאחר שראה מקרוב את חיי היהודים המשהדים בעיר -

' שיציבות השלטון והתמעטות הקנאות בקרב התושבים המוסלמים יעוררו

את האנוסים להסיר את המסוה מעל פניהם ולהופיע בכל מקום כיהודים לכל דבר .

אחיהם שהגיעו לארץ  -ישראל מוכיחים שהם מסוגלים

לכך " י -

אכן תקוותו

התגשמה  .אנוסי משהד עלו  ,רובם ככולם  ,למדינת ישראל  ,ובכך נתממשה החרות ,
שעליה מדבר דילמאניאן .
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ברהאן
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. 1945 / 1324
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011

,
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מירוא מהדי ח ' אן אסתראבאדי  ,ג ' האנגשאי  -י נאדרי ( כובש העולם

בעריכת מלכדין מחמד  ,לאהור
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