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סורק ,

היהודים

באוראד במאות ט " ז  -ל " ת

ד; יבטים פוליטיים  ,כלכליים וקהילתיים

ולטר מוסף פיעול

א  .היסודות הפרליטיים והדתיים החדשים של המדינה
הצפווית
גורל היהודים בפרס בתקופה שלאחר השושלת האילחאניתי

( ) 1336

עד למחצית

המאה הט " ז לוט עדיין בערפל כבד  .לא נודעו עד כה מקורות כלשהם שיהיה בהם כדי
לשפוך אור על הפזורה היהודית במזרח בתקופה זאת  .דממה זאת אולי שימשה יסוד

להנחה  ,כי בעקבות מעשי הזוועות שנעשו באוכלוסים של כל ארצות אסיה
בידי טימור  -לגג והבאים אחריו  ,הושמדו גם היהודים במהלך מלחמה
רדיפות  ,מגיפות  -דבר והמרות  -דת כפויות .

עם

צעיף  -הערפל שכיסה על גורל היהודים

פי שהוחלפו וצומצמו במספרם

בלתי  -פוסקת ,

2

עליית השושלת החדשה של הצפווים לשלטון (  1502עד . ) 1736
;

המערבית ,

נגול בהדרגה

מתברר כי הישובים היהודיים בפרס  ,אף  -על -

ובעוצמתם ,

החזיקו מעמד במאות שנים

אלה .

הגדושות מלחמות ושאר פורענויות .

מאמר זה נשלח .

כטיוטה  ,לועידה הבין  -לאומית בנושא  :הקהילות היהודיות בארצות האיסלאם  .הועידה

נערכה בירושלים בשנת

. 1974

שהוכנסו בו תיקונים קלים

,

אולם המחבר הלך לעולמו ולא היה נוכח בה  .המאמר מודפס כאן אחרי

בהסכמתה של מרת פישל  .לא עלה בידי העורכים לחזור ולבדוק רבים

ממראי  -המקום  .המאמר במקורו האנגלי עתיד להתפרסם בקובץ

' איראנו  -יודאיקה '  ,בעריכת פרופ '

שאול שקד .
1

על מצב היהודים בתקופה האילחאנית ושלטונם של ארגון וג ' אזאן ועל עלייתם של סעד אל  -דולה
ורשיד אל  -ךולה לתפקיד וזירים  ,ראה כספרי
 . 90 - 125קק 969 .ן ed . New York
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על יחסם של טימור  -לזג והטימוריים אל היהודים בפרס אין היסטוריוני  -החצר הפרסים אומרים
דבר  .אולם נוכל להסיק מסקנות מסויימות על כך מגורלם של היהודים בסוריה  ,כדמשק

.

ובחלב .

תחת שלטונו של טימור  -לזג כפי שהם מתוארים במקורות נוצריים ויהודיים מאותה תקופה  .ראה
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ולטר יוסף פישל

בתקופה זאת חזר המיגזר היהודי של האוכלוסיה והופיע לעין ההיסטוריה  ,בגלל

הקשר ההדוק בין פרס למערב והודות לדיווחים הזמינים ולמקורות העבריים .
כלליים ,

בהסתמך על חומר זה מסוגלים אנו לדעת  ,בקווים

3

את גורלם המדיני של

היהודים  ,את פיזורם הגיאוגראפי  ,את ריבודם העיסוקי  ,ואת דפוסי  -חייהם הקהילתיים
והדתיים .

השליטים הצפוויים 4הנהיגו בפרס את האסלאם השיעי

כדת  -המדינה  ,והם

הניחו

להירארכיה של אנשי  -דת לשלוט בכל תחומי החיים הציבוריים  ,כמעט ללא הגבלה של
סמכות והשפעה .

אבן  -הפינה של היחסים הבין  -דתיים כלפי הלא  -מוסלמים היתה תפיסת טמאותם
הפולחנית

והאחרים ' .

של היהודים  ,הנוצרים

( נג ' ס )

מבקרים אירופיים מוקדמים בפרס תיארו כיצד השפיעה תפיסה זאת של ' טומאה
פולחנית ' על חייהם של המיעוטים הדתיים  .טרמה פירס  ,שביקר בפרס בתקופת השאה
איסמאעיל הראשון

( 1512

עד

כותב כי ' שיח ' איסמאעיל  . . .מבצע רפורמות

, ) 1516

בכנסיות שלנו  ,משמיד את כל בתיהם של כל המורים הנוהגים בדרכו של מוחמד
( סונה )

כלשהם ' .

ואינו חס על חייהם של יהודים

6

נוסע אחר כתב בספר  -המסעות שלו פרק מיוחד שכלל פרט רב  -משמעות  ' :השינאה

הרבה שהנסיך סופי ( איסמאעיל

3

הראשן )

ולתורכים ' ' .

רוחש ליהודים

לבד מהכרוניקות היהודיות  -פרסיות והדו " חות של

מיסיונרים ,

הרי מקורותינו העיקריים הם

הדיווחים שכתבו נוסעים אירופיים ( צרפתים  ,ספרדים  ,איטלקים  ,פורטוגאלים

ואנגלים ) ,

שביקרו

כפרס בתקופה הצפווית  .מן הראוי שייעשה שימוש שיטתי ככל המקומות הנוגעים ליהודים

ולמאורעות היהודיים  ,הכלולים בכתבים של נוסעים אלה .
4

על הרקע ההיסטורי ראה
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(  Reiseberichte ) 1502 - 1722שיש בו ביבליוגראפיה טובה ~.

הקובץ היסודי של תיאולוגיית השיעה של אותה תקופה הוא ספרו של השיח ' מוחמד בהא ' אל  -דין
אל  -עמילי

( נפטר ב . ) 1622 -

.

בשם ג ' אמי אי עבאסי  :ראה of :

,.

hisroly

ג.

/irerarf

] . ) 3 . Browne

; ראה כמו כן D . M . eonaldson , The :
 . 407ק vol . 1 % Cambridge , repr . 1969 .
939ן  . Shiite Religion , Londonדברים אלה חלים גם על התקופה הקאג ' ארית המאוחרת  .כפי

שקובע בראון

( שם  ,עמ ' : ) 371

' המע ' תאחידים והמולות הם כוח איתן בפרס  ,והם מתעסקים בכל

תחום מתחומי הפעילות האנושית  ,החל בפרט הפעוט ביותר הקשור בהיטהרות אישית וכלה

בסוגיות הנעלות ביותר של הפוליטיקה ' .
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היהודים באיראן במאות ט " ו  -י " ח

בעת שלטובו של השאה טהמאטב ( נפטר

ב , ) 1576 -

7

הגיע הנוסע והסוחר האנגלי

אבתובי ג ' גקיסן לקזוין  ,שהיתה אז בירת הצפווים  ,ובידו מכתב מאליזאבת מלכת
אנגליה ; ואז ציווה עליו השאה לצאת מן המדינה  ,באומרו  ' :הו  ,כופר שכמותך  . . .אין
לנו צורך לקיים ידידות עם כופרים ' .

השאה איסמאעיל השני ( נפטר

8

ב , ) 1578 -

שבא אחריו  ,היסס להטביע מטבעות כסף

וזהב חדשים  ,משום שהתקשה להשלים עם הרעיון _כי ידי  -כופרים ימשמשו במטבעות

אלה  ,אשר מעברם השט נטבעה הצהרת  -האמונה המוסלמית ( ' אין אל בלעדי

אללה ,

ומוחמד הוא בביאו ' )  .שאה אחר השליך לנהר טבעת  -זהב כאשר שמע שהיא עוצבה
בידי צורף  -זהב בוצרי .

9

תחת שלטונו של שאה עבאס הראשון

( 1558

עד

, ) 1629

הנאור בשליטים הצפוויים ,

נפתח פרק חדש בדברי ימי פרס  .בירתו  ,שהועברה מקזוין לאצפהאן  ,הפכה להיות עיר
הדורה ומשגשגת יותר מכל עיר אחרת בפרס באותה עת  .הוא הנהיג רפורמות

נרחבות ,

על  -מנת להחליש את בסיסה התיאוקראטי של המדינה ועל  -מנת לשחרר את פרס

מכבלי הכמורה השיעית בעלת העוצמה היתרה  ,המוג ' תאחידים והמולות  .בענייני  -חוץ
כונן יחסים דיפלומאטיים עם מעצמות אירופה  ,רוסיה  ,ספרד והאפיפיור  ,וזאת מתוך
כוונה להקים בין פרס ובין האומות הנוצריות באירופה ברית שתהיה מכוונת נגד

התורכים  .משערכו אנתוני ורוברט שרלי  -שני אנגלים שבאו לפרס לאחר כשלון
שליחותו של אנתוני ג ' נקינסון  -ביקור אצל השאה באצפהאן  ,הוא העסיק אחד מהם ,

רוברט שרלי  ,כדי לארגן את צבאו מחדש ולגייס כוחות צבאיים חדשים  .כמו כן שלח
את אנתוני שרלי כנציג מיוחד ושגריר
פרסית  -אירופית

שתהיה

מכוונת

נגד

לבירות  -אירופה ,

הראש

כדי להטיף להקמת ברית

והראשון

באויביהם ,

האימפריה

העות ' מאנית הסונית .
שאה עבאס הראשון הכיר בצורך הדחוף של פרס לשים קץ לבידודה הפוליטי ,

הכלכלי והתרבותי  .כיוון שהיה רחוק מלגלות עוינות כלפ 4אירהפים וכופרים  ,כפי
שגילו קודמיו  ,הוא עודד כביסת זרים  ,סוחרים  ,מתיישבים ואומנים מארצות שכנות ,
כמו  :ארמניה  ,גרוזיה  ,תורכיה ואף אירופה  .השאה הבטיח חרות דתית לכל הסוחרים
והמיסיונרים שהיו מוכנים לבוא לממלכתו  ,ובכך הפך את פרס ואת בירתה החדשה

אצפהאן למקום  -המיפגש של שיירות  ,דיפלומאטים  ,סוחרים  -הרפתקנים אירופיים
ומיסיונרים  -כרמליטים  ,ישועים  ,אוגוסטינים וחברים של שאר מיסדרים נוצריים -

שכולם השתוקקו לקבל זכיונות וזכויות  -יתר מיסחריות  ,פוליטיות או דתיות  .בשום
תקופה קודמת בפרס לא היו יחסי  -החוץ שלה עם אירופה הדוקים יותר  ,הן מבחינה
כלכלית והן מבחינה פוליטית  .בתקופת שלטונו של עבאס הראשון אכן השיגה פרס

8

London 1885 ,
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ולסר יוסף פישל

מעמד של עצמאות לאומית  ,עוצמה ותהילה  ,אשר לא בהבתה מהן מאז חורבז
האימפריה הסאסאנית וכיבוש פרס בידי המוסלמים  ,כשמובה מאות וחצי שמם לפף
כן 0 .י

ב  .הפלזור הגמאוגראפי של היהודים
מדיניותו החדשה של שאה עבאס הראשון כלפי הלא  -מוסלמים שימשה  ,כך

מסתבר ,

אות וסימן להגירת יהודים ממדיבות סמוכות לפרס  .יש דיווחים על  -אודות יהודים
מהעיר זאגרום בגרוזיה אשר  ,בהבהגת היהודי

במסעו נגד תורכיה בשבת

, 1613

אלעזר  ,סחעו

לשאה עבאס הראשון

הורשו להתיישב על אדמת פרס ולהקים עיר חדשה על

גדות הים הכספי  ,בשם פרח  -אבאד  ,כלומר ' עיר השימחה '  .למבהיגה של עיר זאת מיכה
השאה את חנוכה  ,יהודי לשעבר  .י1

מבחינת יחסי  -הגומלין שבין ההיסטוריה הכללית ושן ההיסטוריה היהודית יש
משמעות לעובדה כי יהודים מארץ  -הקודש

היו  ,כבראה ,

ערים למצב חדש זה שבוצר

בפרס  .כינון היחסים בינה ובין ארצות אירופה וביצורם הביא לאדמת פרס גם יהודים
מספרד שהשתקעו לפני כן בארץ  -הקודש  .נוסעים אירופיים דיווחו על בואם של
יהודים בודדים מארץ  -הקודש  -מצפת או ממקומות אחרים  .הנוסע והשליח הספרדי
א ' דה גנואה נפגש בשנת

1607

בעיר לאר עם אדם בשם רבי יהודה  ,ועליו אומר הוא

:

יש בעיר ( לאר ) דברים מועטים בלבד הראויים לציון  .הכל באים לראותנו  ,בסחיבת

חידוש  ,ובניניהם רב יהודי בשם יהודה  ,הדובר ספרדית  . . .אף  -על  -פי שגולד
בגליל  .הוא סיפר כי הורי  -הוריו היו ילידי ממלכת ליאון  ,וכאשר הוגלו היהודים

מספרד עברו להתגורר בגליל  ,שם הם מדברים עד היום הזה את הלשון

הספרדית  . . .הוא בקי גדול במדעי  -הרוח  ,וקיים אתי דיון בשאלות אחדות  . . .על -
אודות קטעים אחדים בברית  -הישנה  ,שאותה הוא הבין
הנוסע האיטלקי פייטרו דלה ואלה נפגש בשנת

1618

היטב  .ט

עם רופא יהודי  ,והוא מספר

:

כיוון שאני משתוקק להגיע בפרק  -הזמן הקצר שאשאר כאן לכלל היכרות עם

10

.

לשם הבנה יסודית של תקופת שאה עבאס הראשון  ,ראה ' Essai sur les rapports de :
14 . Siassi ,
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.

4 (Tenturies London 1939 , 2 vols .

,

"

7

11

ראה הערה . 14

12

שני ספרים מאת Antoine de Gouvea : ) 1 ( Nistoire Orientale des Grands progreis de

.

.

,

א  . 716 -717 ; ) 2 ( Relation des grandes guerreyקק  Oatholigue Anvers 1609 ,שצן

 . 56 -59קק .

Rouen 1646

bas

victoires obtenues par Cha

"

אן'2ן

ן

היהודים באיראן במאות ט " ז  -י " ח

9

מלומדים  ,הסדרתי כי יציגוני לפני יהודי יליד שיראז  ,אשר משפחתו מוצאה

מצפת  ,שהיא עתה מרכז לימודי לידענים ולדתיים ביותר שביהודי ארץ  -ישראל .
שמו מולה משיח  ,והוא הובא לקזוין על  -ידי המלך כדי לעסוק במדעי  -הגוף  ,והוא
אכן עוסק במישלח  -ידו בפומבי  ,מקבל בני  -אדם בביתו באדיבות מרובה  ,אולם
איבו עורף ביקורים . .

.מ

דומה כי במשך התקופה הצפווית התפשטו הישובים היהודיים על  -פני פרס  .נוסעים
אירופיים כותבים כי ' שפע של בני האומה היהודית ' פרושים על פני כל אדמת

פרס ,

מאזרביג ' אן בצפון ועד לאיזור המיפרץ הפרסי בדרום  ,כי ' יהודים חיים בכל חבלי
פרס '  ,וכי ' גזע זה של יהודים מפוזר כיום במדי  ,בהירקאניה ,

בארץ הפרחים . .

 .לאורך

המיפרץ הפרסי ובמקומות אחרים '  ,ו ' בכל איראן  ,עיראק ופרס עד לגבולות גילאן ' .
אם נפרט יותר  ,היו קיימות קהילות יהודיות

.

אשראף  ,אסטראבאד בנדר  -עבאס ,
הירקאניה ,

דמאונד ,

המדאן ,

באברקו  ,הורמוז  ,אצפהאן  ,ארדביל ,

בנדר  -קונג  ,כורוג ' רד  ,ג ' אחרון  ,גילאן  ,גולפאיגאן ,

ח ' ונסאר ,

טהראן  ,יזר  ,כאשאן  ,כאזרון  ,כרמאן ,

כרמאנשאה  ,לאר  ,באתאנקס  ,נהאונד  ,סנה  ,סיסטאן  ,פרח  -אבאד  ,קזוין  ,קום  ,שיראז ,
שאחרור  ,תבריז  ,תוסטאר ,

אלה בשנת

1580

ומקומות אחרים " .

לפי אומדנו של טייקסיירה  ,מנו קהילות

' כשמונה עד עשרה אלפי משפחות יהודים בכל חבלי פרס '  .דומה כי

מיספר זה לא השתנה כמשף מאת השנים שאחרי  -כן  ,כפי שמלמדים כתבי הנוסע
הצרפתי ז ' שארדן

( ) 1670

המדווח על

אחר קובע הוא כי ' קיימים בפרס בין

' 9 , 000

עד

משפחות יהודיות '  ,ובמקום

10 , 000

 30 , 000ל 35 , 000 -

יהודים ' " .

ג  .הריבוד הכלכלי
מלאכות  -יד ,

היהודים בישובים אלה  ,שהיו מפוזרים ביותר  ,עסקו בענפים רבים של

אומנויות  ,סחר וכספים  ,שימשו כסוכנים וכמתווכים  ,כסוחרים בעתיקות  ,כצורפי -
זהב  ,כחייטים  ,כטוחנים  ,כאורגים  ,כצובעי  -בדים וכחנוונים .
כיוון שסחרו בסמים

ובתבלינים  ,בעתיקות ,

באבנים

יקרות  ,בתכשיטים ,

בשאר

פריטי  -מותרות ובבדים לסוגיהם  ,זכו יהודי פרס לתהילה ולכבוד  . .המיגוון הרב של
13

Society

alle

) 1622 ( , ed. ] . Cirey 1 iakluyt
Pietro

Bietenholz ,

eter )( .

~ ) 1586 - 1682 ( , Basel-Stuttgart
1962
14

" Inda

! della Val[e

.

The Travels of

.

;  . 401ק Publications vol . 11 , London 1891

~

רשימה גיאוגראפית זאת לוקטה ברובה מהכרוניקות היהודיות  -פרסיות ותיאורי המסעות של
הנוסעים האירופיים  ,אולם אין אנו טוענים כי היא שלמה  .ראה את הכרוניקות היהודיות  -פרסיות

.

מאת באבאי בן לוטף ובאבאי בן פרהאד שקטעים מהן פורסמו בידי ' Les Juifs :

.

1 au XVIII Si cles' , Revue des Etudes Juives 51 ) 1905 ( , 52ם  XVIIט
( ) 1906 ( , 53 ) 1907
~

15

Bacher ,

" " ~ erse

, .י

de 1

The Travels ofPedro Teixeira (with his chronicle ofthe Kings ofOrmus) transl . and
 Hakluyt Socieryתו Ferguson ,
1811 ,

e .w .

" Perse. ed. LanglEs , Paris

.

 . 242ק 01 . 10 ,ע ; ]  . 1321ק 01 . 6ע

ed. by W . F. Sinclair with additional notes by

ש Chardin , Voyages

.נ

.

; Publications London 1901

סו

ן

ולטר יוסף פישל

טובין מושכי  -עין  -ולב -שהציגו היהודים בבאזארים של הבירה אצפהאן זכה לשבחים
רבים מפי מבקרים מאירופה .

6ן

ייצור היין ומכירתו  ,שהיו אסורים על המוסלמים  ,היו מונופול בידי היהודים ; הם
ולמתח 7 .י

שימשו מקור להכנסה  ,וגם לצרות בלתי  -פוסקות  ,לחיכוכים

כי גם הנשים היהודיות לקחו חלק פעיל בחיים הכלכליים

נמסר

מהן ששימשו

:

כמיילדות או יועצות לגבירות הארמון וסיפקו מירשמים לשיקויי  -אהבה ולתמזיגי -

כשפים או הגידו עתידות  ,תמורת תשלום נכבד .

8ן

באזורים מסויימים לקחו יהודי פרס חלק גם בייצור המשי  ,שהיה המוצר המבוקש
ביותר על  -ידי סוחרי אירופה  ,וכמיוחד סוחרי אנגליה  ,אשר באו לפרס באותה עת .
הביקוש אחר המשי היה דומה לביקוש אחר הנפט בימינו  .המשי  ,שהיה מיוצר בעיקר
בפרובינציות הצפוניות גילאן ומאזאנדאראן  ,כונה ' הסחורה הגדולה של פרס ' 9 .י

בחבל מאזאנדאראן  ,כך נאמר  ' ,מיוצר המשי על  -ידי אגודה של

יהודים '  ,בעוד

שבשיראז ' מייצרים היהודים דברים העשויים זהב ומשי ' ; ובלאר היו היהודים ' נודעים

בשל ייצור אבנטי  -משי ' .

20

העתקת ' נתיב  -המשי הישן '  -מז גילאן

שעל גדות הים הכספי דרך חלב  ,ומשם

לחופי הים התיכון  ,אל הנתיב החדש שעבר את אצפהאן  ,סיראף  ,לאר  ,נמלי המיפרץ

הפרסי  ,בנדר עבאס  ,וממנה כדרך הים לאנגליה  -השפיעה בודאי לטובה על

האינטרסים המיסחריים של הסוחרים שגילו פעילות בסחר  -המשי  ,לרבות יהודים
וארמנים .

21

מסויימים ,

לדברי מקורות אירופיים

היו הארמנים והבאניאנים

( הודים )

בלבד

פעילים בסחר  -החוץ  .אולם יש מקורות המציינים כי גם היהודים עסקו בסחר מעבר

16

פרטים בדבר הריבוד הכלכלי של היהודים פזורים פה ושם בדיווחים של הנוסעים האירופיים

ראה במיוחד  :ז ' שארדן ; רפאל ד ' מאנס ; וכמו כן ) . Foster ,ע
ofeasr India and

.

London 1902

17

count

.

.
 Newג
 . Crooke . Nakluyt Soין . ed .

Broadway Traveller London 1928 ; John Fryer ,

Publications

.

;

Thomas Herber, Travels ed .

681ן Persia 1672 -

.

 . 46ק  890 ,ן Cornelius de Bruin , Travels b~ toMuscovy Persia ) 1737 ( , vol . 2 London

דן ברובע היהודי שבעיר שיראז  ,וביהודים הרבים שעסקו כ ' רוקחי יין לציבור הכללי ' .
18

ז'

שארדן  ,שם  ,כרך

Altuva 1739
19

.

. 11,

עמודים

Nistorie und Geographie des : 132 , 27

Salmon

TH .

1 Persienל Gegenwaertigen Staats

ראה שארדן  ,שם  ,כרך  , 111עמודים  1עד  ' : 3הסחורה הגדולה של פרס היא המשי  ; ' . . .ראה  ,כמו

כן .

.

14 Manual 0 ] Safavid Administration ' , Journa[ Of Oenrral Asjn

 . 97ק

.

.

Sociery London 1944

ע

.נ

.ק .

1669

.

, . Hinorsky , .

ו

4.

20

Description ofPersia,

21

 . 239 . 259ק  Perse . . .א"  . 9 ff. ; Tavernier, Voyagesק .
 , 4 . ) . Wood . .4 Nistory~ ofthe~ .בדבר העסקת יהודים
ראה . Oxford 1935
על  -ידי חברת הלבאגט על חברת הודו המזרחית האנגלית  .אשר תחנותיה העיקריות היו באצפהאן ,

Ogilby ,

; 165

'Olearius, Voyages and

London 1673

:

Company
;

ראה

בבצרה וכבנדר

עבאס ,

 . 24911ק 1923 ,

. century , Oxford

:

1 rhe XVIIthמ Sh . 14 . Khan , The Easr India Trade

 . 399 ff.ק 754 , vol . 1 ,ן Dublin

על חברת מוסקוביה ראה " Historical ::
British Trade over the Caspan
ea.

ג  ,ע8ץיתב11

~

of

Jonas

count

ן

היהודים באיראן במאות ט " ז  -י " ח

לים  ,במיוחד מאחד הבסיסים העיקריים שלהם  -הורמוז שלחוף המיפרץ

וו

הפרסי  .ב

עוד מימי קדם היה אזור המיפרץ הפרסי  ,על האיים שבו ועל עריו  ,קשור קשר הדוק

.

עם דברי ימי היהודים  .בחריין  ,עומאן  ,סיראף  ,קיש קאטיפה ומקומות אחרים שימשו
כמרכזים לפעילות יהודית עד למאה הי " ב  ,כפי שמעידים בנימין מטודלה ומקורות
מוסלמיים .

23

חידוש הזיקה שבין המיפרץ הפרסי לישובים היהודיים במאה הט " ז קשור במובהק
עם העיר והאי הורמוז או אורמוז  ,אשר החלו באותן מאות שנים למלא תפקיד מרכזי
בסחר שבין הודו לאירופה  .כשם שהעיר קאטיפה תפסה במאה הי " ב את מקומה של
קיש  ,תפסה הורמוז החל מהמאה הט " ז את מקומם של קאטיפה ושל שאר מרכזי -
הסחר שבמיפרץ הפרסי  .הורמוז נעשתה למרכז הבולט ביותר לסחר עם הודו  ,מקום -

המיפגש לסוחריהן של כל אומות אירופה שסחרו עם הודו והמזרח

דרשים

.

ל ~, nlercatores totjas orbis -

יהודים מחלקים שונים בעולם

הרחוק  ,כפרשת -

כלומר ' סוחרים מכל כדור  -הארץ '  ,וביניהם היו

2

על קיומו של ישוב יהודי בהורמוז החל מהמאה הט " ז מעידים בבירור מקורות
עבריים ואנרופיים  .בשו " ת רבי משה אלשיך מוזכר סוחר יהודי  ,יהודה גבאי מברוסה
( תורכיה ) ,

אשר קיים קשרי מיסחר עם היהודים באזור המיפרץ

והמשורר התימני ר ' זכריה

22

הפרסי ' .

2

הנוסע

מחבר ' ספר המוסר '  ,עשה בהורמוז שישה

אלצ ' אהרי ,

ראה  ~ Hans Dernschwam ' s Tagebuch ) 1553 - 1554 ( :קטעים שפורסמו ב 01 . -ע  '7,אMGI

.

 . 241 -248קק  . 68 , 1924 ,מעניין לציין כי בקרב האסירים שנשבו בידי פיראטים ונלקחו למאלטה

.

ולוונציה היו גם סוחרים יהודים מפרס שעסקו בפעילויות כלכליות באיזור הים התיכון  .ראה
London

203 ff.

23

.ק .

.

Cecil Roth , 'Jews of % 48118 ' Transactions ofthe Jewish Historical.
Vol . ( ) 11

.

1931

.

ספר מסעות של ר ' בנימין ז " ל  ,מהד ' אדלר  ,לונדון  , 1907עמ ' גז .

175 - 178

 .קק .

.

.

1840 vol . 11

Asher New

.

ed .

11 .

וראה : :

~

 . 4 - 7 :קק

.

.

London

1927

The

of
 Benjaminעל מהימנות
~

המספרים והנתונים שמספק בנימין ~
מטודלה לגבי השטחים שמעבר לחידקל  ,ראה :

.ק

:

) . -] . Wilson .ע

1 Persia,ל Early Spanish and Porrugeuese Travellers

 . 20ק Ges. , Frankfurt a . M . 1924

Jued

.

 ; Borchardt ,על המיפרץ הפרסי

"

לפני התקופה הצפווית  ,ראה llexander .Marx Jubilee Volume New York :

.

/

 . Fischel ,נ  .יע

 . 204 - 208קק 1950
24

חשיבותו האסטראטגית והכלכלית ומל אי זה הוכרה כאשר הפורטוגאלים  ,בעצם תקרפת עלייתם
של הצפווים ואחר גילוי הנתיב הימי להודו מסביב לכף התקוה הטובה  ,החלו להקים לעצמם

מידרס  -רגל איתן כמיפרץ הפרסי  .אלברקרק  ,המישנה  -למלך הפורטוגאלי הראשון של הודו וכובש

כתב  ' :יש בהודו שלושה מקומות המשמשים שווקים לכל המיסחר בסחורות

הורמוז בשנת

, 1515

בחלק זה של

העולם .

והם מפתחות עיקריים לסחר זה

:

הראשון הוא מאלאקה  ,השני הוא עדן

והשלישי הוא הורמוז  ,כמבוא ובמוצא של הים הפרסי  .עיר

שבכרלם '  .ראה

:

Sociery

".

וע1/

 . 185ק  London 1883 .ע1
25

,

זאת  ,הורמוז ,

.

היא לדעתי החשובה

' Albuquerque The Commenraries . . . , = 1ינן Affonso

"

01 .ע Publicaliony ,

ספר שו " ת ר ' משה אלשיך  ,ויניציאה ( שס " ה  -שט " ו 1605 ,

)

.

סעיף קיח ; על ברוסה וסחר  -המשי

שלה  ,ראה אנציקלופדיה יודאיקה  ,מהדורת ברלין  .בדיקה שיטהית בספרות השאלות והתשובות מן
המאה הט " ו עד הי " ח עשויה להעלות נתונים נוספים שיעשירו את ידיעותינו בנדון .

ן

2ו

ולטר יוסף פישל

חודשים  ,וקשה להניח כי בזמנו  ,במאה הט " ז  ,יכול היה יהודי תימני לשהות פרק  -זמן
כלשהו במקום שאין בו קהילה יהודית .

26

כאשר נשלח גאספאר בארזאוס  ,המיסיונר הישועי  ,בידי פראנסיס קסאבייר לנצר

את התושבים  ,בין

 1558ל , 1561 -

רבנים ובתי  -כנסת אחדים

פורטוגאלית וספרדית .

27

הוא ניצב נוכח קהילה יהודית מאורגנת  ,שהיו בה

הקהילה היתה מורכבת ממהגרים דוברי פרסית ודוברי

;

באמצעותו אנו למדים על פעילותם הכלכלית של המתיישבים

היהודים בתחומי מיסחר רבים  ,מיסחר בסוסים  ,במשי ובשאר מיצרכים  ,ועל קשרי
מיסחר שהם קיימו עם פרס גופא  ,עם אסיה הקטנה ועם הודו  .יש להניח כי לא בדרך

מקרה פגש הנוסע האיטלקי פייטרו דלה ואלה  ,על הסירה המוליכה מהודו  ,סוחר יהודי
' אשר שכן לאחרונה בהורמוז  ,ובא לסינר בדרך הים '  ,ואשר אותו הוא כינה ' אדם נבון ' ,

השונות ,

המכיר היטב את התנאים הפוליטיים והכלכליים של המדינות

טייקסיירה  ,נוסע פורטוגאלי ממוצא יהודי  ,שלמד בהורמוז בין שנת

מעיר כי

2

פדרו

583ן ל , 1597 -

:

בני הורמוז כולם מדברים פרסית . . .

נוסף למורים מצויים נוצרים רבים

,

פורטוגאלים  ,ארמנים  ,גרוזים  ,יעקובינים  ,נסטוריאנים ועכו " ם רבים  . . .וכמאה
וחמישים בתי יהרדים ".

2

הקהילה היהודית בהורמוז הוסיפה להתקיים כימי  -דור

הספרדי גארסיאס דה סילבה פיגוארוא  ,שביקר בשנת
בקרב אוכלוסים בני

2 , 500

עד

3 , 000

אחר  -כך  ,כעדות השליח

1617

בהורמוז  .הוא מצא שם ,

משפחות  ' ,כמאה משפחות יהודיות '  ,בהם היהודי

יצחק  ,שהיה בקי בספרדית ושימש גובה מטעם הממשלה  ,אותו הוא מתאר כ ' מדבר
צחות בלשונו העברי שהוכיח כי הוא בקי ביותר

בברית  -הישנה ' .

0

'

שאה עבאם הראשון הבטיח  ,בראיון עם השליח הספרדי א ' דה נובאה שהתקיים
בשנת

1602

משהד  ,חרות

בעיר

לכך שכל הסוחרים

,

לכל הסוחרים בני כל הדתות  .הוא גם הבטיח כי ' ידאג

נוצרים  ,מורים  ,יהודים וגויים

בחופש ובלא  -מכשול ' .

]

'

26

ראה ספר המוסר  -מחברות ר ' זכריה

27

התשיעית .
ראה  . 291 - 309 :קק

.

( הודים )

יוכלו לנסוע להורמוז

כאשר הכוחות הימיים האנגליים  -פרסיים המשולבים הנחיתו

1933

.

אלצ ' אהרי ,

מהדורת יהודה רצהבי ,

Historicum Socieratis lesu

.

chivum

/

תשכ " ה ,

המחברת

, )[ . Schurhammer ,

תחת הכותרת ' דרשת השילוש של מאג ' גאספאר בבית  -הכנסת של הורמוז  , ' 1549 ,שיצא לאור
מחדש בספרו  . 413 - 435קק Rome 1963 ,
 theתן  Asiaח ]

 . 379 - 399קק

.
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28

ראה פייטרו דלה

29

טייקסרה  ,שם .

30

"" Perse

JeR

Fischel , ~ New

~
Sixteenth
Century ' ,

ואלה  ,שם  ,ב  ,עמ '

. 401

,

 , L 'Ambassade de 1 011 Garca de Silva Figueroaמתורגם מפרסית בידי /1 . de

 . 465 -468קק Wicqfort , Paris 1667 ,
31

 . Orienfaliaעל שליחות בארזאוס להורמוז ראה

:

 .נ  .ען

ראה הערה . 12

היהודים באירגון במאות ט " ז  -י " ח

ן

13

את התקפת  -הפתע שלהם על הפורטוגאלים בהורמוז  ,נאמר כי לא היה סיפק בידי
הפורטוגאלים
להעביר את הכמות העצומה של סחורה שהיתה בשפע בהורמוז והיתה שייכת
לסוחרים עשירים כמו באניאנים  ,הודים  ,שלא לדבר על אלה שהיו שייכים
לסוחרים פורטוגאלים  ,ערבים או יהודים .
עם מעבר המרכז הכלכלי מהאי הורמוז אל פרס היבשתית  ,קם ישוב יהודי חדש בבנדר
עבאס  ,אשר לפני כן כונה גאמברו או גאמברון ונחשב ל ' נמל הטוב ביותר בכל החוף
הפרסי  ,החולש על הכניסה למיפרץ הפרסי וכן למיפרץ עומאן ' .
בנדר עבאס  ,שנוסדה בידי שאה עבאס הראשון בשנת

1622

על  -מנת להטות את

הסחר מהורמוז לפנים פרס ולטפח את הסחר עם פרס  ,נעשתה העמדה העיקרית של
חברות הודו המזרחיות  -האנגלית ואף ההולנדית  -אשר קיבלו שם מן השאה

זכויות  -יתר מיוחדות  .במשך המאה הי " ז מזכירים מבקרים אירופיים חזור והזכר את
נוכחותם של היהודים בבנדר עבאס  .שאררן  ,הנוסע הצרפתי  ,מנה בבנדר עבאס
' כחמישים בתים יהודים

נ

והכרוניקה היהודית  -פרסית מדברת על בנדר עבאס כעל

"

קהילה יהודית נכבדה בהיקפה .
כתוצאה מיציאת היהודים מהורמוז החל להתבלט ישוב יהודי נוסף על חופו
המזרחי של המיפרץ

הפרסי  ,בנדר

קתג  ,ליד ליננה  ,במרחק שלושה ימי מסע יבשתי

מגאמברון  .בנדר קונג התפתחה ונעשתה לעיר גדולה למדי ' משום הסחר של

הפורטוגאלים  ,בני ההינדו ובני שאר אומות '  .על כך שבין

' שאר אומות ' אלה נכללו גם

סוחרים יהודים אפשר ללמוד מ ' מסעותיו של הכומר קארה בהודו ובמזרח הקרוב ,

 . ' 1764 - 1672קארה הגיע לקונג בשנת

, 1672

כאשר קבוצות שונות של אוכלוסים עמדו

לחגוג את חג הפסחא  .הוא דיווח כי בני ההינדו חגגו את חגם במועד שחגגוהו

הפרסים ; העובדה נראתה כעלבון לדת המוסלמית  ,ולכן היה עליהם לשלם קנס למושל
' על  -מנת שיזכרו בעתיד שלא לקיים את חגם באותה עת בה חוגגים המוחמדנים ' .
קארה גם מזכיר בהקשר זה כי

:

מספר היהודים רב עד מאוד  ,והם עמדו לחגוג את חגיהם ; אולם ברוב זהירות דחו
אותם לחמישה  -עשר יום  ,על  -מנת שלא לעורר את הדעות הקדומות הדתיות של

הפרסים  ,כפי שעשו זאת ההודים

 .ננ

באותם ימים קם ישוב יהודי אחר  ,במרחק לא רב מחופי המיפרץ הפרסי  ,בעיר

לאר  ,על

נתיב  -השיירות העיקרי שקישר בין דרום פרס לבין בנדר עבאס ושאר נמלי המיפרץ

הפרסי  .לאור חשיבותה המיסחרית  ,משכה לאר  ,כנראה  ,מתיישבים יהודים רבים
32

ז ' שארדן  ,שם .

33

ראה C . L . Fawcett , :

ed .

72 - 1 74 ,

" "

Hakluyt Series, London 1947
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משאר חלקי פרס  .הנוסע הפורטוגאלי ממוצא יהודי  ,אנטוניו טנאירו

( , ) 1560

שהקדיש

תשומת  -לב ניכרת לחיים היהודיים ברוב המקומות שביקר בהם  ,גם הוא שם לב
לנוכחותם של יהודים

בלארג '

ג ' ון ניוברי  ,אזרח לונדוני  ,האנגלי הראשון שביקר בהורמוז

( , ) 1579

העסיק יהודי

מקומי מלאר כמשרת וכמתורגמן  ,והלה נסע עמו בדרך לשיראז ולאצפהאן .

בעשורי  -השנים הבאים גדל הישוב היהודי כלאר בשיעור ניכר  ,כפי שמעידים

נוסעים אירופיים רבים .

תבנו

עד

( 1663

, ) 1666

הנוסע הצרפתי  ,מרמז על עוצמתם

המיספרית  ,באומרו שהיהודים כלאר מרובים עוד יותר מאשר אלה שבשיראז ; יש להם

רובע משל עצמם  ,ליד הגבעה שעליה ניצבת

המצודה .

35

כאשר ביקר טאוורניה

בלאר  ,הוא התרשם  ,נוכח גודלה של הקהילה היהודית שם  ,כי

שעברו לפרס התיישבו באצפהאן ובלאר ' .

' רוב

( ) 1668

בני האומה היהודית

הדיונים התכופים בלאר בכרוניקות

36

היהודיות  -פרסיות מעידות כי עיר זאת אכן היתה למרכז כלכליב ותרבותית של פרס
במאה הי " ז .
באותו זמן חודש הישוב היהודי גם במוסקאט  ,הנמל החשוב ביותר שלחופי מיפרץ

עומאן החולש על הכניסה למיפרץ הפרסי  .סיורואה  ,שביקר במוסקאט בשנת
מצא שם ' כחמש  -עשרה או עשרים משפחות יהודיות  ,כולן עניות

, 1617

ועלובות ' ' .
9

מוסקאט  ,בהיותה אחת הערים החמות ביותר בעולם  ,לא ביקרו בה אירופים רבים

;

אולם הרשומות  ,אף -על  -פי שמועטות הן  ,מעידות על קיום רצוף של ישוב יהודי בעיר
זו  .ניכור מצא בה בשנת

34

.

1765

מושבה קטנה של

Teneiro , Itinerario Lisbon 1560

.

35

 . 411ק voyage Paris 1674 ,

36

.

",
ע

)

)ל ;

מהדורה חדשה בידי  . 360ק ) . Baiao , 1923 ,נ

ת  ; 7 . 13 . Tavernier, .Lesראה כמו כן Fr. Bernier , :
,
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יהודים ,

Jean de Thivenot, Ee[ation

 . 431ק ) 1656 - 1668 ( , London 1914 ,
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ובראשם 'שיח ' היהודים ' ,
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תרגום עכרי של מחקר זה תחת הכותרת ' המורשה הספרותית של יהודי פרס ' נכלל

.

בהגות עברית באמריקה בעריכת א ' טרטקובר  ,ירושלים . 1973
ראה הרברט עמ '  ; 60 54ראה כמו כן  ,לגבי תקופה יותר קדומה  . Aubin , ' Ikif(irences pour ,נ

.

492 ff.

.

 .ק 1955 ( ,

(Paris

.
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39

סערם שם  ,עמודים
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על היהודים במוסקאט ראה
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היהודים במוסקאט שונים הם ורבים מהם מועסקים ~בייצור חפצי  -חן מכסף  ,אחרים  -בחלפנות

.

כספים ויש העוסקים בסחר קימעונאי במשקאות משכרים '
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1846 - 1855 ,
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Travels of
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שגץ Unknown lands:

 . 108 - 109 .קק 1973 ,

"

זסצ

 . Hanover 1859בנימין השני פגש במוסקאט בשנת 848נ יהודי אחד בלבד  ,חאג ' י יחזקאל ,

שמוצאו מבגדאד  ,אשר שימש במשך אחת  -עשרה שנה קונסול אנגלי שם  .הוא ' היהודי היחיד

במוסקאט  ,פרט לאנשי משק ביתו השחורים  ,שאותם גייר לדת משה '  .בנימין השני פגש יהודים

.

אחדים כמקומות הסמוכים למוסקאט ביניהם מוזכרת העיר סוהאר .

ן

היהודים באיראן במאות ט " ז  -י " ח

ד.
ו.

15

עימות עם השלטתות ברמי השאהלם הצפוךלם

תחת שלטת שאה עבאט הראשון

58ך

עד

629ך )

בעוד שבמשך החלק הראשון לשלטונו של ~
עבאס הראשון היה נראה כי יהודי פרס נהנו
מחרות יחסית  ,הן כלכלית והן דתית  ,הרי לקראת סוף תקופת שלטונו חלה הרעה
בולטת במצבם  .שינוי זה בגורל היהודים נגרם בחלקו בגלל חיכוכים פנימיים בתוככי

הקהילה היהודית  ,שהביאו להוקעתו של מומר מר  -נפש  ,המולה אבו אלחאסאן

לארי .

הלה  ,שהיה בעבר מנהיג קהילתו בלאר  ,סייע בהשגת אישורם של השלטונות השיעיים
לאכיפת לבוש  -ראש מיוחד וסמל מיוחד על כל

היהודים ,

כסימן לאפליה ולהשפלה .

המומר  ,שנתמך בידי אנשי  -הדת השיעיים  ,נשלח לקהילות היהודיות ברחבי פרס כדי
לכפות על בני  -דתו לשעבר תקנות מפלות אלה .

דומה כי לארי הצליח בכך  ,כיוון שהנוסעים האירופיים לפרס מציינים כי היהודים
נשאו סמל וכובע

מיוחדים  .י4

תבנו כתב כי היהודים נאלצו

ללבוש פיסת  -בד קטנה ומרובעת  ,שרוחבה שתיים או שלוש אצבעות  . . .היה

עליהם לתפור אותה לגלימת  -העבודה שלהם  ,ולא היה חשוב איזו פיסה היא

בתנאי שצבעה יהיה שונה מצבע הבגדים שעליהם היא נתפרה ,
כאשר ביקר ג ' ון פראייר בלאר בשנת

, 1676

זאת ,

4

הוא מצא כי ' את יהודי לאר אפשר לזהות

אך ורק באמצעות המלבוש העליון  ,שעליו פיסת  -בד בצבע שונה ' ,

4

' שליחות ' לארי בדבר תקנות  -הלבוש לא היתה אלא שלב ראשון בקשיים החמורים
יותר שיהודי פרס נאלצו להתנסות בהם  .דמות היהודי ככופר בעיקר ועוסק בקסם
ובלחש היתה לה אחיזה עמוקה בנפש המון העם  ,ממש כמו באירופה הנוצרית בימי -

הביניים ".

על  -כן היה קל לעורר את חששותיהם וחשדותיהם של ההמונים לנוכח

ההתגרות הקלה

41

ביותר ,

ולהאשים את היהודים בהחזקת כתבים קבליים בעברית ,

פרטים נוספים על לארי כלולים בכרוניקות היהודיות  -פרסיות ; ראה גם
russischea Archdologischen

ט ] ( ] ' Isaak hfarkon ,

 Persien ' , Denkschriften der Kaiserlicת ] Judenzeichen

~
Gessellschaft
zu Fetersburg, 1916

42

תכנו  ,וגם ;

גם ז ' ומצרדן מדווח כי

' מכריחים ארתם לולאת בכל מקום

סימנים מסויימים כדי להבחין

בינם ובין האחרים  ,כגון כומתות שצבען מיוחד  ,או פיסת  -בד מרובעת על מותניהם  ,בקרבת הבטן ,
וצבעה שונה מצבע המותנייה ' .
43

פראייר  ,שם .

44

רא ה את הדברים הנוגעים לענייננו שכתב

1966
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 ' :כפירה ומעשי  -כשפים נחשבו כאחוזים זה בזה  ,ואולי אף בלתי  -נפרדים זה מזה ' ,

ו ' כפירה ~
מתפתחת לצד מעשי  -קוסמים  ,ומלאכת קוסמים לצד כפירה '  ,עמודים

, 199

. 200

ן

6ו

ולסר יוסף פישל

קמיעות ,

טליסמאות ,

המוסלמיים .

סגולות  ,גורלות ורפואות  ,ובשימוש בהם

נגד השלטונות

45

בעידודו של מומר יהודי אחר  ,סימן  -טוב מומין מאצפהאן  ,אשר הסגיר את בני  -דתו

הוזיר הגדול לצוות על החרמת כל הכתבים הקבליים בעברית

לשלטונות  ,נחפז

והשלכתם לנהר .

46

מסע זה נגד הספרים היהודיים שימש פתיחה לדיכוי היהודים

בקהילות רבות  ,והוא הגיע לשיאו בהמרת הדת שנכפתה על היהודים באצפהאן .
מצב זה נמשך עד עליית השאה מאפי לשלטון  .הוא הרשה ליהודי אצפהאן לחזור
בפומבי לדת שאותה נאלצו לזנוח תחת שלטון קודמו  .שלוש  -עשרה שנות  -שלטונו של
השאה צפי

( 1629

עד

) 1642

היוו מעין הפוגה מדיכוי המיעוטים הדתיים

בפרס .

נוצרים כיהודים  ,ומרדיפה אחריהם  .ברשומות של בני המיסדר הנוצרי של הכרמליטים
אין אף מלה אחת  ,ואף סימן קל שבקלים  ,המעידים על רדיפות הנוצרים והיהודים

,

כגון הרדיפות שהעטו קלון על שלטונו של עבאס הראשון .

.2

וצחיו וכלטון

ותאוץ עבאס השנו

עד

( 1642

) 1666

אולם ההפוגה בדיכוי היהודים לא היתה אלא בבחינת רגיעה שלפני הסערה  .הסערה
באה על היהודים עם עליית עבאס השני  ,בהיותו בן עשר  ,לכס  -המלכות  .כיוון שהשאה
היה צעיר מדי  ,הופקד ניהול המדינה בידי הוזיר הגדול  ,אעתמאד אל  -קולה  ,ואנשי -

הדת השיעיים הקנאים  ,אשר גרמו אומר לטהר את אדמת פרס מכל הכופרים ולאלצם
להמיר את דתם .

נקודת  -המיפנה בגורל היהודים חלה עקב הצו שנגזר בשנת

1656

אשר הסמיך את

הוזיר הגדול אעתמאד אל  -דולה לאלץ את היהודים להמיר את דתם לדת האסלאם  .צו
זה הקיף את כל הפזורה היהודית בפרס וקירב את היהודים אל סף ההשמדה  .הרדיפות

שבאו אחרי הצו היו מקבילה טראגית לאינקוויזיציה הספרדית מאות  -שנים לפני כן  .הן
נחשבו ל ' מרושעות ואכזריות יותר מאלה של ימי אחשוורוש והמן  ,נוראות יותר מאלה
של ימי אדריאנוס קיסר ' .
שלשלת רצופה זאת של ייסורים ורדיפות אשר גדשה את דברי ימי היהודים תחת
שלטון שאה עבאס השני והבאים אחריו מצאה הד בדיווחיהם של נוסעים ושל עדי -

ראייה אירופיים רבים  -ארמנים  ,כרמליטים  ,ישועים ובני שאר מיסדרים נוצריים -

אשר שהו אז

בפרס ,

ומעל לכל  -בכתביהם של שני מחברי רשומות יהודיים

מכאשאן .
45

ז'

.

שארד  ,שם ו  ,עמ '  , 26מצהיר

' הם ( היהודים ) גם מתעסקים במידה רבה ברפואה קלינית

:

.

ובמעשי  -קסמים  ,כמקומות שונים ומכך מרוויחים הם יותר מכל ' .
46
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ביותר בעברית חובר בתבריז  ,כירת אזרביג ' אן הפרסית  ,בידי ישעיהו  .בן יוסף מטיפליס  ,אשר עבר
לתבריז כשנת

1300

כירושלים בשנת
 . 552ק

.

בקירוב  .אחד הכתבים הקבליים של רבי

; 1891
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:
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ן

ט "ו -י "ח

פרק ,

כלל ברשומותיו

' דברי הימים של העברים בעיר אצפהאן ושל כל

העברים שבתחום שלטונם של מלכי פרס  -הסיבה להמרת דתם לאסלאם ' .
המיסיונר הישועי אלכסנדר דה רודז ( נפטר

של אבות האגודה של ישו ' פרק בשם
קבע בו

17

47

כלל בספרו ' דברי ימי המיסיון

) 1664

' יהודי פרס נאלצים להיעשות מוחמדנים '  ,והוא

:

:

היהודים התפשטו ברחבי פרס כולה  ,במספר רב יותר מכפי שהיה אפשר

להניח ,

והם חיו חיים שלווים ביותר בלי כל חשד בדבר הצרה הנוראה שהיתה תלויה מעל

לראשם  . . .היא באה כמהלומה בלתי  -צפויה  ,וגרמה להם בהלה נוראה כאשר
לפתע פתאום פורסם צו מטעם המלך ( עבאס השני ) בכל אתר ואתר

.

בפרס  ,בו

מצווה הוא עליהם לנטוש את הדת היהודית ולאמץ לעצמם מאותה עת ואילך את
דת מוחמד  ,שאם לא כן אחת דתם למות . .

4

האבות הכרמליטים שהתגוררו באצפהאן התייחסו למאורעות אלה בפירוט

:

' היהודים

אולצו להיעשות מוחמדנים  . . .וצל  -מנת לטהר את העיר אצפהאן הם מאלצים את כל
הארמנים לנטוש אותה ולחיות מחוצה

במכתב

נוסף  ,מ  -ן2

במאי

, 1657

לה ' ' .

4

אומר האב הכרמליטי

:

לא אוכל לאמר הכל ; אודיעכם אך זאת  ,כי מלך פרס הסיר את המסווה מעל

פניו ,

והניח לרעל שבלבבו להיחשף  .הוא ציווה כי כל היהודים שבממלכתו ייעשו
למוסלמים

 ,והמדובר ב 100 , 000 -

נפש .

.

עצם קיומם של לא  -מאמינים  ,יהודים ונוצרים גם יחד תחת שלטון הצפווים הועמד

בסכנה מכוח מה שכונה ' חוק

הכפירה ' .

0

' בהתאם לחוק זה יכול היה כל יהודי או נוצרי .

אם יתאסלם  ,לתבוע לעצמו זכויות בלבדיות לרכוש ולנכסים של קרובי משפחתו ,

47
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50

והיהודים .

על חוק הכפירה ראה כרוניקות כרמליטיות  ,א  ,עמ '

. 366 - 364

8ד

ן
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אפילו הרחוקים ביותר  ,וכך שימשה העברת טובין ורכוש כתגמול לאלה שבגדו בדתם

הקודמת  .נזיר כרמליטי שגר באיספהאן כתב

:

הכל נעשה בידי אחד השרים שלו ( של עבאס

השני ) ,

אעתמאד אל  -דולה

שמו ,

המגלה עוינות רבה כלפי קאתולים ונוצרים  ,אותם הגלה מאצפהאן  .את הארמנים

שבג ' ולפה ואת העברים הוא אילץ להיעשות למוסלמים  ,ובמיוחד את
למען יירשו את רכוש אבותיהם

;

הבנים ,

זאת בהתאם לחוק מקולל שחוקקו  ,שלפיו כל

הנוצרים המתאסלמים יורשים הכל . . .
במכתב שנועד להביע את דאגתו העמוקה  ,ושנשלח לעבאס השני בשנת

האפיפיור אלכסנדר השביעי

, 1658

כותב

:

כיצד חדר לחלקים מסוימים של

ממלכתך ,

המשגשגת עד מאוד  ,מינהג מסויים .

שלא בידיעתך  ,שלפיו מועברות לידי הכופרים בדתנו אחוזות קרובי  -משפחתם

,

על חשבון קרובים אחרים שהם נוצרים  . . .דבר זה נוגד את מידת היושר והצדק
ואת החוק המקובל כמעט על כל האומות והגזעים .
בעוד התושבים הנוצרים של אצפהאן מוחים  ,באמצעות התערבותם של האפיפיור ושל

המעצמות הנוצריות באירופה  ,על אי  -הצדק שבצו זה  ,לא קם כל סניגור לזכויות
היהודים בפרס  .אף  -על  -פי שממדי האסון שבעקבות החוק לא היו כה נרחבים  ,בגלל

מיעוט מספרם של המומרים היהודים אשר עשו שימוש בדרך  -שידול זאת  ,צפון היה
בחוק זה איום של קבע והוא גרם לקהילה היהודית קשיים אין ספור .
המקור הנרחב והמפורט ביותר לסבלות היהודים תחת שלטון השאהים הצפוויים
הוא כרוניקה יהודית  -פרסית בשם

:

' כיתאב  -י אנוסי

:

ספר המאורעות של ההמרות

לאיסלאם שנכפו על יהודי פרס '  ,שנכתבה בידי המשורר וההיסטוריון היהודי באבאי

בן לוטף  ,וכרוניקה נוספת שכתב נכדו  ,באבדני בן פארהאד  .שניהם מכאשאן ושניהם

עדי  -ראייה וקורבנות ההמרה מאונס  .י '
כרוניקות

אלה  ,המספרות על

האירועים משנת

1617

ועד לתקופת המחברים עצמם

,

הן מהמקורות החשובים ביותר שבידינו לגבי תקופה זאת או כל תקופה אחרת בדברי
ימי היהודים בפרס  .אין בידינו שום מקור אחר המגולל לפנינו תמונה כה מעניינת על
החיים הפנימיים בקהילות היהודיוו 1בפרס במאה הי " ז  .כרוניקות אלה הן אוצר בלום

של מידע על הרדיפות הפוליטיות  ,קידוש השם ואחר  -כך חיי היהודים כאנוסים
פיזורם הגיאוגראפי והמיבנה הכלכלי של הקהילה  ,נוהגיהם

,

אמונותיהם

הדתיים ,

התפלות  ,מקומות העלייה לרגל  ,שמותיהם ושאר היבטים  .הכרוניקות שופכות אור

51
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9ו

רב  -עניין על היחס שבין השלטונות  -השאה  ,הוזיר  ,המושלים  ,כוהני  -הדת -
ליהודים  ,אולם הן גם חושפות את הקטנתיות ורגשות הקנאה  ,העדר האחדות וחוסר
המנהיגות שבגטאות הפזורה הפרסית  ,ולפגמים אלה היה חלק נכבד למדי במסכת

היסורים של היהודים .
הלבוש השירי של הכרוניקות האלה אינו גורע בשום פנים ואופן מהאמת
ההיסטורית  ,מהאותנטיות ומהאמינות שלהן  .כאשר מתעלמים אנו מהמסגרת השירית
ודולים מהן את העובדות ההיסטוריות  ,נותרים בידינו נתונים היסטוריים אותנטיים

ועניינים מאוד  ,הזוכים לאישור מוצק ולתימוכין חד  -משמעיים  ,מדהימים

וטראגיים ,

של מקורות נוצריים  -ארמניים  ,כרמליטיים  ,ישועיים  -ומקורות אירופיים אחרים
מאותה תקופה .

כרוניקה יהודית  -פרסית זאת כמוה כ ' עמק הבכא ' או כ ' שבט יהודה ' של יהדות

מארטירולוגיה של רדיפות  ,מגילת יסורים ויאוש

פרס ,

וקיומם של יהודים אלה בגלות

;

איראן  ,בעולם האסלאמי השיעי  ,הוא נושאם העיקריכן
מקורות אלה מאפשרים שיחזור סבלם של היהודים בתקופה זאת  .הם מתארים
כיצד ניסו המנהיגים היהודים להעביר את רוע הגזירה כסיוע של שוחד ושל פנייה

לידידיהם המוסלמים  ,בטענם כי תמיד שילמו את מיסיהם במועד  ,וכי ' בית
( דאר

אל  -יהוד )

הימים .

עשה את ביתו באצפהאן משכבר

יהודה '

בעיר יזד אף צידדו

האוכלוסים המוסלמים ביהודים  ,ובפטיציה אל השאה הם הצהירו כי גם הם ינטשו את
העיר אם ייכפה שמד על היהודים .
על  -מנת להביא לביטול הצו או לשינויו נוסו כל האמצעים האפשריים  :תהלוכה של

נשים יהודיות עברה על פני אם השאה  ,בניסיון לפנות ישירות אל השאה  -אך ללא
הצלחה .
המקורות שבידינו מתארים בפירוט רב כיצד אולצו היהודים לנטוש את דתם  ,כיצד
נגררו מבתיהם בליל  -שבת והובאו אל הגבעות שמסביב לעיר  .נמסר כי אחר עינויים
קשים אולצו

350

יהודים להמיר את דתם לדת האסלאם .

%נ

בתי  -הכנסיות נסגרו

והיהודים הובלו אל המיסגד  ,שם היה עליהם להצהיר בפומבי על אמונתם בדת

52
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המוסלמית  .אחרי  -כן לימד אחד המולות  ,כלומר אחד המנהיגים הדתיים השיעיים  ,את
המוסלמים ה ' חדשים ' פרקים מן הקוראן ומן המסורת והנוהגים של האסלאם .
מוסלמים ' חדשים ' אלה נאלצו להינתק מעברם היהודי  ,להתיר לבנותיהם להינשא

למוסלמי  ,ולרשום ב ' דיואן ' מיוחד את שמותיהם המוסלמיים החדשים  .על  -מנת לבחון

בפומבי את הינתקותם המלאה מן המסורת היהודית  ,אף אולצו כמה מהם לאכול מנת
בשר גמל מבושל בחלב .
אחר המרתם מאונס הם כונו ' מוסלמים חדשים ' ( ' ג ' דיד

אל  -אסלאם ' ) ,

והם

שוחררו  ,כמובן  ,מתשלום מס  -הגולגולת ומחבישת הכובע המיוחד או נשיאת הסמל
המיוחד ליהודים .

.3

חוו אנוסים

על אף כל אמצעי  -האינקוויזיציה שנקטו כוהני  -הדת השיעיים כדי לפקח על

התאסלמותם של היהודים  ,הוסיפו רוב היהודים להיצמד לדתם בעיקשות ובגבורה  ,אך

בחשאי  ,והם החלו לחיות חיים דתיים כפולים  ,כיהודים אנוסים  .כך חזרה ונשנתה
התופעה שנודעה מימי האינקוויזיציה הספרדית  ,אלא שעתה היא הופיעה במהדורה
אסלאמית .
בנסיונותיהם להישאר נאמנים למורשתם הדתית  ,פיתחו היהודים  ,שזה עתה המירו

את דתם וכונו ' ג ' דיד אל  -אסלאם '  ,דפוסי  -חיים מיוחדים במינם  ,אשר  -אם נהגו בהם

בזהירות ובקפדנות מרובה  -איפשרו להם להמשיך ולנהוג בחשאי בהתאם להלכה

היהודית  .עלה בידם להתכנס לתפילה בצינעה  ,לצום בימי  -הצום היהודיים  ,למול את
ילדיהם  ,לשחוט

שחיטה

לכל  -להימנע מחילול שבת  .ומנישואי -

כשרה  ,ומעל

תערובת .
היצמדות

חשאית זאת של

המשומדים  -מאונס למסורותיהם בהכרח הגיעה

לתשומת  -לב השלטונות הפרסיים  .לידי אלה הגיע מידע כי ה ' ג ' דידים ' מוסיפים לקיים

בחשאי את נוהגיהם היהודיים  ,וכי כל היתרונות הכספיים והכלכליים שהוצעו להם
על  -מנת שיזנחו את יהדותם עלו בתוהו ולא היה בהם כדי לשנות את עמדתו של היהודי
המאמין בדתו .

תבנו  ,שידע על החיים הכפולים של היהודים בפרס  ,כתב שלא עבר זמן רב עד

שנודע לשלטונות כי היהודים  ' ,ככל שיעמידו פנים כי הם מוחמדנים  ,עדיין מקיימים
את

יהדותם  ,עד

כי עלה הצורך להניח להם לחזור ולהיות יהודים גרועים  ,כיוון שאין

הם יכולים להיעשות מוסלמים טובים ' .

54
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 ;:ונוסעים אירופיים אחרים ; ראה  ,כמו כן ,

' כין בכוח ובין

בערמומיות  ,הוא הביאם להמיר את דתם

לדת מוחמד ; אולם המלך  ,שאה עבאס השני  ,בהבינו כי רק כוח ופחד הם שכפו עליהם לשנות את

טיבם  ,איפשר להם לחזור לדתם  -שלהם ולחיות בשקט ובשלוה ' .

ן
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ו2

נוכח השניות והעיקשות של היהודים וחיי  -הדת החשאיים שלהם  ,אמרו אחדים

מכוהני  -הדת המוסלמיים לשאה  ,כבר ' סבך  ,עבאס הראשן  ,כפה על יהודים רבים לקבל
את האסלאם  ,אולם איש מהם לא נשאר נאמן לדתנו '  .הם הטיפו לשיבת היהודים
לדתם  ,באומרם

:

הו השאה  ,מי שהוא שחור ומכוער אינו יכול להיעשות

לבן  ,אף אם ירחץ את

עצמו רחיצה יסודית  .הכושי אינו יכול להשיל מעל עצמו את היותו שחור . . .

היהודים לא יוכלו להאמין לעולם בנביאנו בלב כן . . .

אף אם תרחץ כושי מאתיים

פעם  ,לא תוכל למצוא בעורו שמץ של לובן . . .
חייהם הכפולים של היהודים הביאו  ,בסופו של  -דבר  ,להכרה רשמית ב ' שאלה '

היהודית  .איש  -רשות מוסלמי  ,מירה מסעוד שמו  ,נצטווה לחזור ולבחון את שאלת -
היהודים  ,ולחקור את היהודים עצמם מהי העדפתם  .התוצאה היתה ברורה  ,והשלטונות
הניחו להם לחזור בגלוי לדתם הקודמת .
הרשות שניתנה הותנתה בשלושה תנאים  ,מהם שניים בעלי אופי

היהודים נדרשו להחזיר את

הממון ,

פינאנסי .

ראשית ,

את ' דמי  -הטבילה ' שקיבלו תמורת הסכמתם

להמיר את דתם ; שנית  ,היה עליהם לשלם את מס  -הגולגולת מהיום שבו החלו לדבוק
בחשאי ביהדותם

;

ושלישית  ,היה עליהם לחזור ולשאת את הסמל היהודי המיוחד .

מן הראוי לציין כי חזרתם של היהודים היתה צמודה באופן הדוק לתנאים
פינאנסיים  ,עד כי אפשר בהחלט ששיקולים פינאנסיים  -כלומר אי  -תשלום מס -
הגולגולת  ,נוסף להוצאות דמי  -הטבילה  -הם שהניעו את השלטונות להתיר ליהודים
לחזור לאמונתם .
מכל מקום  ,שאה עבאס השני פירסם

ב 1661 -

צו המתיר ליהודים לחזור בגלוי

ליהדות  ,וכותב  -הרשומות היהודי  -פרסי המתאר מאורעות אלה מקדם צו זה בברכה
נלהבת  ,כישועה משיעבוד  .ג ' פואןר  ,שביקר בפרס עשור שנים אחרי  -כן
, ) 1681

מצא את היהודים ' מתכנסים בשבתות  ,בראשי  -חודש ובימי  -חג שלהם בבתי -

כנסיות מלאים  ,באין מפריע ' .

.4

( 1671

עד

55

תחת שלטת השאהום הצכוויום המאוחדים

תחת שלטונם של השאהים אתרי עבאס השני נמשכו דיכוים ורדיפתם של יהודי

פרס ,

במיוחד בעיר הבירה אצפהאן  ,ואלה אף עלו באכזריותם ובעריצותם על ההתנסויות
הטראגיות

בעבר ' .
6

דו " חות יומיומיים של עדי  -ראייה מתארים בבירור  ,כיצד הגירסה

55

פראייר  ,שם .

56

מפתיע כי ההיסטוריוגראפיה היהודית בארצות המערב במאה הט " ו והי " ז כמעט לא שמה לב

להתרחשויות בפזורה האסלאמית המרוחקת  ,בפרס  .שלמה אבן וירגה  ,מחבר שבט יהודה  ,או

.

יהודה אריה מודינא  ,דוד רוסי שמואל אוסקה  ,שמחה לוצאטו  ,עזריה מן האדומים  ,ואחרים  ,לא

ן
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מימין לשמאל
מלך

:

, 1694 - 1667

שאה טהמאסב הראשון  ,נפטר

( המקור באוסף

בייטי ) ;

, 1576

( המקור נמצא במוזיאון

שאה סולטאן חוסיין  ,מלך

, 1722 - 1694

הותקן ) ;

שאה

סייימאן

( המקור במוזיאון

הבריטי )

שלפיה הלא  -מוסלמים טמאים מבחינה דתית הקיפה כנחשול  -פרא את המדינה כולה
ופגעה בנוצרים וכיהודים גם יחד  .נראה היה כי תקופת שאה עבאס השני קמה לתחייה .
בתקופת שלטונם של שאה סוליימאן
( 1694

עד

, ) % 722

( 1667

עד

) % 694

ובנו שאה סולטאן חוסיין57

נראה כי הרדיפות המחודשות נגרמו בגלל ' פיסת  -נייר  . . .בלשון

העברית המלאה קסמים שעמם ביצע היהודי איזה מעשה  -כישוף '  .שרי השאה  ,בהיותם
מודאגים

ביותר ,

האיצו בשאה לשנות את שמו ממאפי השני -

ש ' יימנע מהם להפעיל עליו כוח כלשהו . .

.'.

לסוליימאן ,

כך

ההאשמות היו כי היהודים והנוצרים

המציאו ' מעשי כשפים להשמדת המלך והממלכה '  ,וכי ' באמצעות ההפקרות חסרת -
הגבולות של עיקרי  -דתם הם קשרו קשר להזיק לדת

המוסלמית  ,ושמו כעפרא דארעא

את הפולחנים הדתיים הלאומיים בחללם את הקודש '  .וכך הם גרמו שאחדים ממנהיגי
היהודים כאצפהאן הוצאו להורג בהתאם לצו השאה
כי

מ% 0-

במאי

. 1678

ועל כך נמסר

:

כרסותיהם של הרב  ,או הכוהן  ,של היהודים ושל שניים מראשיהם שוסעו

;

הם

הלכו לעולמם  ,וגוויותיהם  -שהושלכו אל הכיכר המלכותית הגדולה  ,הקרויה

' מיידאן '  -התגוללו במשך שבוע בלי קבורה ; ולצורך קבלת רשיון קבורה נגבה

תפסו כלל את המאורעות בפרס  .מבין ההיסטוריונים הנוצרים של המאה הי " ח  ,אשר הכירו

"

"

את  ( , L ' histoireנפטר  ) 1723ענתJaques de 8 5
:
במאורעות הטראגיים בפרס  ,אפשר למנות רק
 ( , Juedischeנפטר hudtI ) 1722

714 - 1718ן Frankfurt

.

-

ג  .ג ;  . 1921 - 1928קק ' .

ו

 . A erkwuerdigkeitenמבין ההיסטוריונים היהודים בזמן החדש רק

~
השמד על יהודי פרס  .ראה דברי ימי עם
שמעון דובנוב דן כספרו בקצרה בגזירות -
.

57

.

desJuifs Rotterdam 1707 , vol .
עולם  ,ז ,

תל -

.

אביב תשכ " ב עמ ' . 276 - 275
על תקופה

.

זו ראה כרוניקות כרמליטיות א  ,עמ '

.

 405ואילך ; 563 - 470 ,

וראה

Pire Sanson , :
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מס בסך ארבעה טומאנים לכל אחת מהן  .על השאר ( שאר היהודים ) הוטל קנס בן
600

טומאנים  ,שתמורתו נפטרו מעונש האזיקים והשלשלאות .

הארמנים הנוצרים  ,שגם נגדם הוטחה אותה אשמה  ,ושהיו נתונים כסכנת טבח  ,ניצלו
באותו זמן כתוצאה מהתערבותי של האפיפיור קלמנט העשירי  ,ותמורת תשלום סכום

מסויים נותרו ללא פגע  .אולם הארמנים נקטו אמצעי  -זהירות  ,כפי שנאמר

:

לעולם אין האבות הנוצרים יוצאים לרחובות או נכנסים לבתי האצילים שעמם יש
לנו

בלי להיתקל בדברי עלבון ובלי שנכונה כלבים  . . .הפוחז השפל

עסקים ,

ביותר מתרחק מאתנו  ,פן ניגע בו ונטמאנו  . . .והם ישמיעו קול שאגה אם יחושו
את נשמת אפנו או אם ניגע בהם . . .
התערבות השלטונות הנוצריים באירופה סייעה בהרפיית הלחץ בו היו נתונים הארמנים
גם בקשר לאותו חוק שפירסם שאה עבאס השני ואשר אימצוהו שוב הבאים אחריו .
הכוונה לחוק להעביר את הנכסים או הרכוש למי ש ' המיר דתו ונעשה מוסלמי ' .
האפיפיור מחה נמרצות נגד חוק זה  ,המשדל את הבריות לכפור

בדתם  ,ותבע

מן השאה

לבטלו  ,וכן לבטל את המס שהוטל זמן קצר לפני כן על הנוצרים .

שאה סולטאן חוסיין הוסיף לנקוט את אותם אמצעי  -דיכוי שהופעלו כנגד קבוצות -
המיעוט  ,בהיכנעו לאי  -הסובלנות של אנשי  -הכמורה רבי  -העוצמה  ,וציווה לאמור

:

המוסלמית ' .

' בני כל הגזעים הנתונים לשלטוני נאלצים לאמץ את הדת

הפלת השושלת הצפווית והאנארכיה וההתקוממויות שבאו בעקבותיהם וגדשו את
דברי ימי פרס במאה הי " ח  ,הפכו ארץ זו כולה לשדה  -קרב נרחב  .בעוד פרס עומדת

בפני הפולשים האפגאניים מן המזרח  ,בפיקודו של שאה מוחמד מקאנדאהאר  ,היה
עליה להתמודד עם הפולשים התורכיים מן המערב .
קשיים ומאבקים שושלתיים אלה משמעותם מבחינת היהודים היתה אחת

בידי מדכאים
קורא ואומר

:

חדשים ' ;

:

' כי יפלו

והכרוניקאי היהודי של מאורעות אלה  ,באכאי איבן

פרהאד ,

' כאשר המוחמדנים נלחמים איש ברעהו  ,כמה פחות בטוח נעשה מצב

היהודים ! ' .
עם עלייתו של נאדיר שאה לשלטון (  1736עד  ) 1747ניצלו יהודי פרס וניתנה להם
הפוגה

מן האיום כחיסול גופני ורוחני שרבץ עליהם ' .
9

נאדיר שאה זכור בדברי ימי פרס
דתי ,

לא רק כאחד הכובשים הגדולים האחרונים ביבשת אסיה אלא גם כרפורמאטור

שחיסל את מעמדו של האסלאם השיעי כדת  -המדינה  .הוא הציב את פרס על מסד דתי

58

and rhe Afghan Occuparion ofPersia.

 . 35 ff. , 73קק
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חדש  ,בתקוה להגיע לפיוס עם תורכיה הסוגית  ,אשר התנגדותה לשיעים היתה ידועה

משכבר הימים .
שאה

זה ,

בניגוד בולט לקודמיו  ,גילה מידה מפתיעה של סובלנות כלפי לא -

מוסלמים  .הוא העסיק מדענים וחכמים נוצרים ויהודים מאצפהאן  ,במפעל ראוי  -לציון
של תרגום

שהוחל בשנת  . 1740יתר על  -כן  ,נאדיר שאה העביר כארבעים

התנ " ך ,

משפחות יהודיות מקזוין למשהד  ,ובכך פתח ' עיר קדושה ' זאת של העולם השיעי
לישוב של קהילה יהודית .

ה.
.1

60

על חליהם הדתיים והקהילתיים של היהודים
השפעת התנועה השבתאית על יהורי

פרס

בספרות העממית והפולמוסית של תקופה זאת נתקשרה הופעת משיח  -השקר שבתי
צבי ישירות עם רדיפת היהודים תחת שלטונו של שאה עבאס השני .
בספר ' שני מסעות לירושלים של המאה הי " ז ' ( לונדון
ככל הנראה נתניאל אוולין קרוץ '

( % 632

עד

) 1725

) % 669

מאת סופר

אלמוני ,

נכלל פרק שכותרתו רבת  -משמעות

:

' ההיסטוריה של העקירה  -משורש וההגליה המאוחרת והסופית של היהודים מקיסרות
פרס  ,העוסקת במשיח  -השקר  ,או ישו המזוייף של היהודים באיזמיר בשנת

' . ' 1666
ן

ניסיון דומה למצוא קשר בין רדיפת היהודים להופעתו של שבתי צבי משתקף
בחוברת שהיא תערובת של אגדות ודברי  -בדאי  ,בשם ' תיאור קצר של מסעים אחדים
ראויים  -לציון של היהודים  ,בדרכם מפרס ומטארטאריה לעבר ירושלים  ,שנכתב בשנת
התקווה לגאולת ישראל

' 1666

,

6

אע " פ שאפשר לייחס סיפורים אלה לתחום הספרות הדמיונית  ,אכן היה קיים קשר

של  -ממש בין המאורעות בפרס ובין התנועה השבתאית  .שכן  ,בעיצומו של הדיכוי תחת

שלטונו של שאה עבאס השני  ,הבקיעה קרן תקוה מבעד לחשכת קיומם של
כאשר

היהודים ,

הופיע שבתי צבי על בימת ההיסטוריה .

את יהדות פרס איפיינה היסטוריה ארוכה של ציפיות משיחיות  ,מאז ימי אבו עיסא

מאצפהאן  ,יודגאן מהמדאן ודוד אלרואי מעמדייה  .יהודים אלה  ,שתמיד השתוקקו
60

על יהודי משהד  ,תולדותיהם והמרתם  -מאונס בשנת

ציון  ,א
61

( תרצ " ו ) ,
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בפרס ' ,

מכתב זה נכתב

.

) Drei lYetrugernחט ( ] Tribus Imposroribus' (Von

בידי אדון מארשאלק לירה מווינה לאלקטור הפאלאטיני

לאנגליה ; נשתמר בספריית מוקאטה של קולג '

 :לפני זמן קצר נשלח

האוניברסיטה  ,לונדון 230 LIR ,

 .ען  .עמוד השער

מציין כי הוא מתאר ' כיצד הוכו הפרסים בסנוורים  ,כאשר ניסו לשדוד את בתי היהודים ולהשחית
את סחורותיהם '  .ברוב אדיבותו של הספרן קיבלתי העתק ממכתב זה .

היהודים באיראן במאות

ן

ט "ז-י "ח

25

לגאולה מעול 'גלות ישמעאל '  ,היו נכונים בהחלט להמיר את קיומם העגום בחיי כבוד
וחרות במולדתם הישנה .
הכרוניקות היהודיות  -פרסיות של באבאי בן לוטף ושל באבאי בן פרהאד נותנות
ביטוי לכמיהתם של יהודי פרס לגאולה  ,באמצעות השימוש התכוף בביטויים כמו
' ישלח הקב " ה את משיחו '  ,ו ' ייבנה הבית השלישי ' .
כיוון שכך  ,אל לנו להיות מופתעים מן העובדה כי הידיעות בדבר המשיח  -בכוח

מאיזמיר  ,שבתי צבי  ,זכו לקבלת  -פנים חמה בחוגים יהודיים בפרס  .השמועה בדבר
הופעתו של המשיח עשתה לה כגפיים והתפשטה במהירות בקהילות

פרס  ,כשם

שחדרה לחלקים אחרים של התפוצה היהודית באותה עת  ,והיא עוררה התלהבות

עצומה  ,התרגשות ותקוה לגאולה ולישועה .
שליחותו של שבתי צבי הופצה באמצעות שגרירים מיוחדים אשר נשלחו לקהילות
היהודיות השונות בפרס

 :לסנה ,

לכאשאן  ,לדמונד ולקהילות אחרות  .יהודי פרס

מצידם שלחו שליחים מיוחדים לאיזמיר  ,לאבידוס ולקושטא על  -מנת להשיג אישור
לטיעוני שבתי צבי  .מציינים ביחוד כי בקרב ההמונים שזרמו לחצרו של שבתי צבי

מחלקיה השונים של התפוצה באסיה היו גם שליחים ' מערי מדי ופרס ' ( ערי עג ' ם ) .
אולם בית  -ישראל בפרס היה מפולג בדעתו  .היו יהודים שראו במידה מרובה של
הסתייגות את הטיעונים המשיחיים של מי שהתיימר להיות משיח  .העובדה כי רבים לא
נהו אחר תנועתו בעיניים עצומות משתקפת בכתבי  -הפולמוס בצורת שירים ופיוטים ,

חלקם דו  -לשוניים  ,בעברית וביהודית  -פרסית  ,באים להגן על התנועה השבתאית או
להשמיצה .

63

בעוד שמן הצד האחד ניסה אחד משליחיו ותלמידיו של שבתי צבי ,

תועמלן נמרץ בשם מתתיהו בלוך אשכנזי  ,לרכוש את לב יהודי פרס לתנועה
המשיחית  ,ניצב מן הצד השני אהרן הרופא  ,שהוקיע את שבתי צבי והזהיר את יהודי

פרס שלא ליפול בפח שטומן להם נביא  -שקר זה  ,שאותו כינה ' הבליעל ' .

64

הנוסע הצרפתי ז ' אן שארדן מציין במיוחד את השפעת התנועה השבתאית על
הקהילות היהודיות בפרס  .מהתלהבותם של יהודי פרס לשבתי צבי התרשם שארדן
ישירות בשנת

1665

בביקורו בהירקאניה שבצפון פרס  .והוא מדווח על השיחה שקיים

עם כמה מחסידי שבתי צבי

:

זוכר אני  -בהיותי בשנת

1666

בהירקאניה  ,ממש בעת שיהודי תורכיה הרעישו

עולמות מסביב למשיח  -שקר בשם שבתי צבי  -כי כאחרים האמינו גם יהודי
הירקאניה כי הגואל אשר לו המתינו לשווא זמן כה רב אכן הגיע  .הם נטשו את
63

ג ' שלוס  ' ,תעודות

שבתאיות ' .

ציון  ,ז ( תש " ב )  ,עמ '

: 196 - 172

המונומנטאלית שלו  ,שבתי צבי  ,א  -ב  ,תל אביב תשי " ז  ,עמודים
64

ראה גם את הביוגראפיה

, 538 - 536 , 504 , 182

. 635

.

מ ' בניהו  ' ,פיוטים ותעודות על השבתאות בכתב  -יד מפרס '  ,ספונות ספר ג  -ד  ,ירושלים תש " כ  ,עמ '

ז -לח  .החשמולה למען שבתי צבי בפרס היתה קשורה גם בשמו של שמואל בן אהרון דמאוונדי

.

 . 88 ,ק  ! sa Secte istanbul 1935 ,ש 1

"

;

/) . Calante, Nouveaux Documents 3,ar Sabbatai
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בתיהם  ,יצאו אל השדות  ,כיסו את עצמם בשק ובאפר  ,צמו והתפללו להופעת

המשיח .
מושל המחוז שלח אליהם שליח ובפיו שאלה

:

' מה עושים אתם  ,אומללים

שכמותכם  ,שכך תזנחו את עבודתכם  ,במקום שתשלמו את מיסיכם

?'

' את מיסינו  ,אדוני  ,השיבו  ,שוב לא נצטרך לשלם  ,שכן מושיענו הגיע ' .
הם נשאו ונתנו עם המושל למען יאפשר להם להתפלל בלא הפרעה  ,לפחות לעת

עתה  -ואם בתוך שלושה חודשים לא יופיע הגואל כפרס  ,ביד חזקה ובזרוע

נטויה  ,הרי ייחפזו לשלם את המיסים שהם חייבים .

.2

65

הגירה

לאחר מפלת שבתי צבי והאכזבה הגדולה שאחזה בחוגים ברחבים של התפוצה
היהודית  ,ניסו יהודי פרס למצוא מיקלט מדיכוי ומרדיפות לא רק על  -ידי בריחה
רוחנית אל חישובי  -קץ קבליים וציפיות משיחיות  ,אלא גם באורח מוחשי יותר  ,על  -ידי
הגירה לשטחים חדשים  ,מחוץ לתחומי פרס השיעית .

קשה לדעת מהו היקף תנועת  -הגירה זאת בתקופה הצפווית  ,אולם אין ספק כי
התנועה כללה רק מספר קטן של יהודים  ,אשר ביקשו לעצמם מיקלט

חדש  ,ובו חרות

דתית רבה יותר  .הכרוניקות היהודיות  -פרסיות מזכירות יהודים יחידים מעטים
מכאשאן  ,מהמדאן  ,מיזד  ,מלאר  ,משיראז ועוד  ,אשר שקלו אפשרות להגר

לגרוזיה ,

לאפגאניסתאן  ,לתורכסתאן  ,לסאמארקאבד  ,לבוח ' ארה  ,לקאבול ולבגדאד  .אחדים מן

.

היהודים יצאו אולי בכיוון לקאווקאז  ,ל קרים  ,לכורדיסתאן או לבבל  ,ואולי אף לעבר
ארץ  -הקודש  .אחדים מהם אפשר מצאו את דרכם לקהילה היהודית שהיתה קיימת
בקאיפונג פה שבסין  ,אשר על מקורותיה הפרסיים

מעידים

סימנים לשומים

וליטורגיים ' .
6

בשלב זה משכה גם הודו פליטים יהודים מפרס  .משה פוייוה דה מאיוה  ,שביקר
בשנת

1686

בקהולה היהודית

בקוצ ' ין  ,על

חוף מאלאבאר  ,מזכיר במפורש  ,בין תושבי -

הקבע של ישוב עתיק  -יומין זה  ,שני יהודים פרסיים  ,ושמותיהם מיכאל ששון משיראז
ויוסף מסוסא

( המדאן ) ' .
7

המהגר היהודי הנודע ביותר  ,שעבר בתק ופה זאת מפרס להודו  ,היה סארמאד  ,יהודי

מכאשאן שאח " כ התאסלם  ,מחברם של ' מרובעים ' ( ' רובעיאת ' ) רבים וידידו של דארה

.
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שיקראה  ,נסיך  -הכתר המוגולי  .מאוחר יותר  ,השאיר סארמאד רושם בל  -יימחה על
חייה התרבותיים והרוחניים של הודו

.3

המוגולית '.

6

האורגת הקהללתי

בעוד שבמשך התקופה העבאסית  ,עד למאה הי " ג  ,היה הריש 3 -לותא  ,או הגאון
בבגדאד  ,נושא הסמכות בכל הנושאים הדתיים והתרבותיים כלפי הקהילות היהודיות
בפרס ומעבר לה  ,הרי עם עליית השליטים הצפוויים נותקו כליל היחסים הרשמיים בין

הקהילות בפרס ובין הרשויות היהודיות שמחוץ לתחומיה  .תחת שלטון הצפווים חדלו
היהודים בפרס להיות כפופים בעשבי הדת למנהיגות יהודית מרכזית כלשהי מחוץ
לתחומי פרס  .חייהם הקהילתיים בתתסדו על בסיס טריטוריאלי

בלבד ,

בהיותם

מונהגים על -ידי מנהיגים משלהם  ,ואת הרבנים והדיינים שוב לא מינה הגאון כפי
שהיה נהוג בתקופה העבאסית .
יהודי אצפהאן  ,הקהילה הגדולה ביותר בפרס באותה תקופה שגם שימשה כבירת
השושלת הצפווית  ,נטלו לידיהם את ההנהגה הדתית והתרבותית של יהדות פרס
ושימשו כנציגיה ודובריה .

69

בראש כל קהילה עמד בשיא שהיה אישיות מכובדת מאוד והיה אחראי לתשלום

המיסים לרשויות המקומיות במועד  .פיגור בתשלום המיסים  ,במועד או בגובה

הסכום ,

היה עלול להביא לפיטורי הנשיא בידי השלטונות או אף למאסרו  .ואלו כאשר היו

השלטונות שבעי  -רצון הם העניקו לנשיא אות  -הצטיינות וכבוד .

70

ליד הנשיא סייע

הרב  ,המולה או הדיין .
כרגיל הימה גביית המיסים מן היהודים והנוצרים נמסרת לידי איש  -רשות רם -
מעלה  ,שהיה מעביר לאוצר המדיבה חלק מהסכום שאותו הצליח להוציא בכוח מידי
היהודים והנוצרים .
נראה כי כחלק מן המינהל הכללי היה קיים באותה עת באצפהאן ' דיואן ' מיוחד ,

שהסדיר את ענייניהם הפינאבסיים של הלא  -מוסלמים ועיין

במחאות  ,בתלונות ,

בבקשות לעזרה או בטרוניות מצד היהודים  ,שהופנו אל ראשי המימשל  .בראש

ה ' דיואן ' מונה בידי הוזיר הגדול איש  -רשות רם  -דרג  ,ולעיתים סייע בידו משומד
יהודי  ,ששימש יועץ או מרגל לטובת השלטונותיך
68
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כאשר היו לקהילות היהודיות שברחבי פרס תלונות נגד נושא תפקיד רשמי הן היו
משגרות שליחים מיוחדים למנהיגי הקהילה היהודית באצפהאן  ,על  -מנת שאלה

יבקשו את הגנת השאה או יועציו  ,ויסירו מעליהם עוולות מיוחדות  .לעיתים היו
הקהילות פונות ישירות אל השאה או אל אמו או אל אחת מנשותיו  ,על  -מנת לזכות

בתשומת  -לב יעילה של השלטונות  .נשים יהודיות מילאו חלק פעיל בתהלוכות
ובעצומות  ,ולעיתים נהנו מחסותן של נשות השאה או גבירות החצר .
החיים הדתיים של היהודים בפרס הצפווית היו מבוססים על מסורת רבנית קשוחה .
הם קיימו בנאמנות את השבת והחגים  ,את התפילות היום  -יומיות  ,את חוקי

הכשרות ,

ואת כל שאר ציוויי המסורת ההלכתית  .עם זאת עדיין היו קיימות בפרס קהילות
קראיות אחדותכן
שמירת השבת היתה כרוכה בקשיים מיוחדים לסוהרים יהודיים שחצו במסעותיהם

את המידבר  .מסיבות ביטחון לא היה סוחר יכול לצאת לבדו למסע יבשתי ארוך  ,שכלל
חציית מידבריות ושטחים מסוכנים  .הוא נהג להצטרף לשיירה  ,שהבטיחה לו יתר -

הגנה וביטחון  .לסוחרים יהודים שדיקדקו בשמירת שבת וסירבו לנסוע ביום זה  ,היתה
הצטרפות לשיירה בבחינת קושי  .נוסעים אירופיים למזרח הקרוב וההיכון נוגעים חזור
ונגוע בבעייה מיוחדת זאת  ,בכותבם כי כל אימת ששיירת מיסחר עם קבוצה גדולה של
יהודים חצתה את המידבר  ,עמדו היהודים על כך כי ישבתו בשכת  .אם לא עלה בידם
לשחד את מנהיג השיירה לחנות במשך רוב  -רובו של אותו היום  ,הם היו משלמים

תמורת שירותיו של מדריך  ,או אף שומר מלווה  ,כך שיוכלו להתקדם ביום שישי לפני
עיקר השיירה או שינוחו בשבת וידביקו את השיירה ביום

ראשון ' .

7

פיידרו טייקסיירה  ,הנוסע מן המאה הט " ז  ,מדווח מאחד ממסעיו

:

היו עמנו יהודים אחדים שהקדימו את השיירה ועמם ערבים  ,שאותם היה הסרן
נוהג לתת להם לליווי במקרה מעין זה  ,תמורת שירותים מסויימים שמועד פרעונם
הגיע בסוף המסע  .יהודים אלה נוהגים להקדים  ,למען ינוחו ביום השבת שלהם ,
בעת שאסור להם לצעוד  ,בלא להזדנב במאסף השיירה .

נוהג זה היה מסוכן ולעיתים אף

גורלי ,

74

כפי שאנו למדים מאחת השאלות -

והתשובות  ,על הסוחר היהודי יהודה גבאי מברוסה שבאסיה

הקטנה  ,שהשתהה ופיגר

אחר השיירה ביום השבת  ,ונרצח כידי שודדים פרסיים בין שיראז לאצפהאן בדרכו
חזרה מאורמוז .
72

.

75
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היהודים באיראן במאות

29

בהירארכיה של הקהילה היהודית מילא השוחט תפקיד חשוב ביותר ; כי חלק נכבד
מן ההכנסה הכספית של

קהילה בא מהמס המכונה ' גאבלה '  ,שהיה מוטל על בשר

"
משחיטה כשרה  .על כן נזדמנו לשוחט הזדמנויות רבות לעשיית רווחים אישיים

,

ואלה

נוצלו לעיתים קרובות מדי וגרמו לסיכסוכים ולהוקעות במסגרת הקהילה .

לעיתים קרובות מוזכר במקורות ' רובע יהודי ' ( מאהל אל  -יאהוד או מחנה

ישראל ) ,

וזו עובדה המלמדת על הפרדתם הגיאוגראפית של היהודים מן האוכלוסים הנוצרים
הפרדה זאת מקורה בתפיסה

והמוסלמים .

המוסלמית השיעית בדבר טומאתם

הפולחנית של הכופרים  ,אך עם זאת היתה בה תועלת לבטיחותם ולבטחונם של

היהודים  .הרובע היהודי כלל את בתי  -מגוריהם של כל היהודים  ,את בתי  -כנסיותיהם
ובתי  -ספריהם

( מולה  -תאנה ) ,

המקווה והמוסדות הדתיים האחרים  .בתקופת הצפווים

היו באצפהאן שלושה בתי  -כנסת לפחות ,

בעוד שעל כאשאן נאמר כי היו בה אף

76

עשרה בתי  -כנסת  .יש להניח כי בכל ישוב יהודי בפרס היה לפחות בית  -כנסת או אולם -

תפילה אחד .

77

בחיי הדת של יהודי פרס  ,בתקופה זאת כבשאר תקופות  ,רווח המינהג של עלייה
הקשורים ,

ל ' מקומות הקדושים '

כביכול בדמויות יהודיות תנ " כיות ,
,

מקומות הקבורה של מרדכי ואסתר

ועל  -ידי בנימין

בספרות הגאונים

76

;

7

' שושן הבירה ' המסורתית הנזכרת

מטודלה  ,מולאנה

הנביא דניאל בסוסא שבדרום פרס

שאררן  ,שם ,

בהמדאן .

בין אלה בולטים

שאהין ואחרים

; 79

הקבר של

' המקומות הקדושים ' השונים שבאצפהאן  ,ומעל

' באצפהאן יש אחד ( כיח  -כנסת ) מרכזי וקטנים רבים  ,וכן בערים

 , 11עמ ' : 307

האחרות  ,יחסית למספרם  .יש להם גם בתי  -עלמין בנפרד  ,כי לכל דת יש בית  -קברות משלה ' .
77

עד כה לא נמצא כל תיאור ציורי או מילולי של כית  -כנסת כלשהו בפרס באותה תקופה מאת

נוסעים אירופיים  .לאחרונה נתגלה חלק מקיר ( שאורכו אולי

מטרים ) .

4

עד  5מטרים וגובהו בין 2

ל3 -

.

אשר נראה כי שימש חלק מארון  -הקודש של בית  -כנסת  ,כנראה של אצפהאן מאמצע

.

המאה הט " ז  .על חלק מהקיר על  -פני שמונה סנטימטרים בערך  ,מצוייר פסיפס מזוגג אופייני ובו
מוטיבים מרובים של פרחים ועלים בעראכסקות קישוטיות  .בחלקו העליון כתובת מפסוקי
תהילים  ,כאותיות עבריות מרובעות  ,גדולות ויפות  .ראה

.

ork 1968

4 Persian :נ ' Freudenheim ,

.

Tom 1 .

.

 the Jewish Museum ' , Kunst des Orients Newתו Faience Mosaic Wall

 . 39 - 67קק ~
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ראה ligions - :
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idem , Die Erforschung .Persiens, Wien 1952 :

London 1939
79

.

, Guide ro Biblical Iran Rome 1956 ; Alfons Gabriel ,

.

.
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0א Robert

geographie von Persien Wien 1971 :

Lockhart , Famous Cities oflran

הכתובות העבריות על קברים אלה נחקרו שוב ושוב כידי חוקרים אירופיים  .מתברר כי מצבות

הזיכרון הנדונות הוקמו בידי האם של שני אחים רופאים  ,ששירתו את המושלים האילחאנים ,
ושניהם נשאו את התואר ' ג ' מאל אל  -דולה '  .יהודי פרס התייחסו אל קברים אלה כאל ' המקומות

הקדושים ' שלהם  ,ומדי שנה  -בשנה היו עולים לרגל אליהם  ,בהשתתפות מוסלמים  .עד עצם היום

הזה מושכים הקברים עולי  -רגל יהודים  ,ומאוזוליאום זה אף קושט ושוכלל בשנת
בנייה חדשה  ,תרומתם הקיבוצית של יהודי פרס במלאות

.

שמואל הלוי  ,מצבת מרדכי ואסתר ירושלים
 . 1045ק

.

,

1 01 . 2

.

שנה למלך כורש  .ראה  :מנחם בן

תרצ " ב  33 ,עמ ' :

Obermeyer , Die Landschaft Babyloniens ,

Sassoon , Caralogue

2500

e.s.

Jacob

, 1971

באמצעות

Herzfeld Archeological

London 1935 :

.

].

Nistory of Iran

 . 110 - 112 :ק Frankfurt am AKain 1929 ,

ן

30

ולטר יוסף פישל

לכל  -קבר שרת בת אשר 0 ,י בפיר פאקראן בסביבות אצפהאן  ,הנזכר לראשונה
בכרוניקה מאת באבאי בן לוטף  ,בן המאה

.4

הי " ז " .
]

הרמה התרבותית

הרמה התרבותית של יהודי פרס בשלב זה לא הרשימה ביותר את המבקרים האירופיים
בארץ זאת  .שארדן כינה אותם

' הבורים ביותר בעולם '

היהודים שפגש בהורמוז  .הוא כינה אותם

,

"

פיגרוא לא התרשם ביותר מן

:

יהודים בשמם בלבד  .אין הם יודעים עברית כלל  ,וידיעתם בתחום הדת היהודית
אפסית  .אם כי עדיין מקיימים הם אחדים מן הטקסים המתחייבים מהתורה
העתיקה  -אלה שונו שינוי רב  ,כתוצאה מהתערבות עם טקסים שהועתקו מן
המורים

ומעובדי  -האלילים  ,עד

כי שוב אין להכירם .

מ

הצהרות אלה ודומות להן מפי נוסעים אירופיים ראויות למידה מסויימת של ביקורת .

שכן רוב הנוסעים  -בגלל שהותם הקצרה  ,קשיי  -לשון  ,או דעות  -קדומות נוסח

אירופה  -לא היו מסוגלים כלל להבין את חייהם הפנימיים ואת תרבותם של יהודי
פרס .
אמת  ,באווירה של שנאה ואי  -סובלנות  ,של סבל ורדיפות  ,שהיתה מנת  -חלקם של
יהודי פרס בתקופה הצפווית  ,הם נאלצו להקדיש את מירב מרצם ומאמציהם

להישרדות פיסית  .עם זאת  ,היו יהודי פרס רחוקים מן הדימוי העולה מתיאוריהם של
מבקרים מבחוץ

:

היו להם הישגים ספרותיים ואינטלקטואליים מסויימים  ,ומאחורי

חומות הגטאות שלהם הם הקדישו את עצמם למורשתם הדתית .
בספרייתו של יהודי אדוק בדתו אפשר היה למצוא ספרים עבריים

:

ספר התנ " ך ,

פירוש רשיי  ,סידורים  ,מחזורים  ,שולחן  -ערוך  ,ואף את ספר הזוהר וספרים אחרים
בקבלה  .עדות לכך כי היהודים עסקו באותה עת בלימוד התנ " ך ובתירגומו לפרסית -

יהודית מספקות תגליותיהם של כתבי  -היד היהודיים  -פרסיים  ,שגילה בקהילות יהודיות
שונות בפרסא המדען והנוסע מפירנצה ג ' נקשטה .
מעל לכל אלה  ,התבלטו בעיצומה של תקופה זאת  ,שהתאפיינה ברדיפות יהודים

ובקידוש  -השם  ,שני משוררים וכותבי  -רשומות  ,באבאי בן לוטף ונכדו  ,באבאי בן
פארהאד  ,שניהם מכאשאן  ,שהיתה מרכז ללימוד תורה ובה תלמוד  -תורה ( מולה -

חאנה ) שייצג את העילית האינטלקטואלית של יהדות פרס באותם ימים .
80

אשר' .
81

.

על ' המקומות הקדושים  ,כאצפהאן ראה

:

יצחק בן -צבי .
.

' כתובת עברית בפרס ליד מערתשרה בת

בספרו מחקרים ומקורות  ,ירושלים ההכ " ח עמ ' . 291 -289

באבאי בן לוטף מוסר כי שאה עבאס הראשון הרשה לשלוח שליחים לקהילות היהודיות ברחבי

.

פרס לשם איסוף כספים לשיפוצן ולהחזקתו של מקום קדוש זה ולהקמת כיח  -כנסת בקרבתו .
82

שארון  ,שם .

.

83

פי רוא שם .

84

ראה
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ו3

הקשר עם ארץ  -הקודש

על אף בידודם של יהודי פרס מן העולם היהודי החיצוני  ,נתקיים קשר לא  -סדיר בינם
ובין

ארץ  -הקודש

באמצעות

כמיסיונרים וכאנשי  -מדינה

השליחים

נוצריים .

מארץ -ישראל " .

שליחים

אלה ,

שלא

לא ביקשו ראיונות עם מלכים ומדינאים  ,לא

זכויות  -יתר או טובות הנאה  ,ולא יתרונות דיפלומאטיים או כלכליים  .מטרתם היתה
לבקר אצל בני  -עמם  ,לטפח את החיבה לציון  ,ולבקש סיוע למוסדות  -הצדקה שבארץ -

הקודש .
ה ' שליח היהודי ' הראשון לפרס הוא  ,כנראה  ,הרב משה אלשיך ( נפטר

ב ) 1593 -

מצפת  ,שהיה מגדולי הבקיאים בתלמוד  ,מטיף ומורה  -הוראה שהקהילות היהודיות

ברחבי המזרח כולו ביקשו את עצתו  .לפי מסורתם של יהודי פרס  ,הרי כתוצאה
מביקורו החל כל יהודי בארץ זו לשלם מדי שנה בשנה סכום כסף מסויים  ,מעין

' שקל ' ,

להחזקת המוסדות הדתיים בארץ  -הקודש .
כיובל שנים

אחרי  -כן ,

בשנת

 1646בקירוב ,

סייר ברוך גד מירושלים בקהילות

היהודיות בפרס  .אחר שובו בשנת  , 1650זכו דיווחיו  -על פגישותיו  ,כביכול  ,עם

עשרת השבטים ועם ' בני משה ' בפרס  -לתפוצה רחבה  ,ובחלקים שונים של הפזורה
היהודית נמצאו רבים שהאמינו לדבריו .

הבולט ביותר בין שלוחי ארץ  -ישראל לקהילות

פרס ,

וקהילות המזרח

בכלל ,

במחצית הראשונה של המאה הי " ח היה רבי יהודה ב " ר עמרם דיואן ( נפטר ב . ) 1752 -
בשנות

1713 - 1708

הוא ביקר בשליחויות מטעם צפת וחברון בקהילות המדאן  ,תבריז ,

סנה  ,גולפאיגאן  ,אצפהאן  ,כאשאן  ,ח ' ונסאר  ,ואולי גם ערים אחרות בפרס  .דרשותיו ,
שקובצו בספרו ' חוט

המשולש ' " ,
6

שופכים אור רב  -עניין על הרמה התרבותית והדתית

של הקהילות היהודיות  ,צורכיהן הליטורגיים  ,בעיות ההלכה שלהן  ,יחסי  -הגומלין
ביניהן וחיבתן לציון .
במחצית השנייה של המאה הי " ח ערכו שליחים נוספים ביקורים אצל יהודי בבל ,
כורדיסתאן  ,אזרביג ' אן ופרס  ,בהם ר ' מרדכי סידון מצפת  ,והם ביקשו לחשל ולהדק
את הקשרים בין ציון לגלות פרס .

85
86

א ' יערי  ,שלוחי ארץ ישראל  ,ירושלים תשי " א ( על השלוחים לפרס  -ראה לפי המפתח ) .

.

ר ' יהודה דיואן  ,חוט המשולש קושטאנדינא תצ " ט .

ש

