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גדף

ט ' מ ' כתאב  -י אמסי ' מאת באבאי בן לוטף  .כתב -יד
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באוסף במכון בן  -צבי  ,ירושלים .

ועומדות

רדלפות

בתולדות יהודי איראן

במאה הי " ו

אמנון בצר

לזכרו של רבי אבא זצ " ל ,
רבם של יהודי אצפהאן

.

נרצח ביום שבת כ "ג בחשוון השפ " א
21

בנובמבר

;

/

1620

בראשית המאה השש  -עשרה אירע באיראן מפנה היסטורי  ,שקבע במידה רבה את

גורלן של איראן והאומה האיראנית לדורות רבים  ,והשפעתו ניכרת עד היום הזה .

איראן  ,שרוב תושביה היו מאמינים סוניים  ,נהייתה מדינה שיעית  .מחוללה של
המהפיכה ההיסטורית הזאת היה

אסמאעיל  ,נער

אדמוני בן

בזרם השיעי של האסלאם ובעזרת אלפי קזלבאשים
1499

מאזור גילאן למסע  -כיבושים  ,שנמשך עד יום

ן

, 13

אשר בכוח האמונה

אדוקים בשיעיותם  ,יצא בשנת

מותו  ,בשנת

 . 1524הוא היה נער

כאריזמאטי  ,וייחודו היה בכך  ,שאבותיו היו מנהיגים לוחמים  ,שהתפארו בייחוסם
לראש המסדרים הצופים בעיר

ארדביל ,

2

צפי אל  -דין ( מת . ) 1334

טענת הצפווים  ,שצפי אל  -דין היה שיעי מצאצאי האמאם הששי  ,ג ' עפר אל  -צאדק
( מת

, ) 765

היא בדותה היסטורית  .נ יתרה מזו  ,אמו של אסמאעיל היתה בתו של אוזון

חסן 4הסוני מנישואיו עם דספינה הנוצרייה בת הקיסר של ממלכת טראבוזאן  .אך
האמונה עשתה את שלה  ,אסמאעיל וחסידיו כבשו את הערים והמחוזות של איראן בזה
אחר זה  ,והסבו אבדות כבדות למוסלמים הסונים ולבני המיעוטים השונים .

ששלושה  -רבעים מתושביה היו

סונים  ,הוכרזה

תבריז ,

לבירת הממלכה  ,כאשר עשרים אלף

תושביה מוטלים הרוגים בבתיה וברחובותיה  ,ומצריחי מסגדיה בוקעים קולות קריאה
לתפילה ( אד ' אן ) בנוסח השיעי  5 .תוך תקופה קצרה נשמעו קולות אלה מרוב המסגדים

1

כך נקראו החיילים בשל הצבע האדום של כובעם  ,שחלקו העליון היה בצורת חרוט תפור בשנים -

עשר תפרים  ,שסימלו את שנים  -עשר האמאמים של המאמינים השיעים  .חלקו התחתון של הכובע
היה עטוף באריג בצבע אחר .
הכספי 210 ,

ק " מ צפונית  -מזרחית מתבריז .

2

עיר ממערב לים

3

ראה מחקר מעניין על כך אצל אחמד כמרוי  ,שיח ' צפי ותבארש ,

4

הוא היה ראש קונפדראציה של שבטים שנודעו בשם ' אק קויונלו ' ( כבשים לבנים )  .אלה היו

טהראן . 1944 / 1323 ,

אויביהם של קונפדראצית השבטים בשם ' קרא קויונלו ' ( כבשים שחורים ) מתומכי
5

בנוסח השיעי של אד ' אן ישנן שתי תוספות
והמשפט האומר

:

אוצו לטוב שבמעשים .

:

( א ) הכרזה שעלי הוא מגינו

(

הצפווים .

ידידו ) של אללה .

(ב)

ן
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בעריה ובכפריה של איראן ובישרו לתושבים  ,שאמנם מוחמד הוא שליח אללה  ,אבל
גם עלי אבן אבי  -טאלב הוא בין שומריו ומקורביו של אללה  .כך  ,לאחר שמונה מאות
שנים של רדיפות וסבל  ,נעשו השיעים  ,מענף השנים  -עשר אמאמים לאדוני

איראן ,

ועתה הגיע תורם להכות במי שאינם שיעים .

השלטון החדש שנקרא צפווי  ,על שם אביהם הרוחני צפי אל  -דין  ,לא הביא עמו
בשורה טובה ליהודים  ,לארמנים  ,לזרתושטים ולמיעוטים אחרים  .ברוב הזמנים של
התקופה הצפווית

( , ) 1736 - 1502

היתה איראן למלכודת אימים

ליהודים ,

שנרדפו

בצורה אכזרית ביותר רק בגלל היותם יהודים  .באיראן קמה קבוצה חדשה ומגובשת

של עולמא שיעיים  ,בחלקם היו מהגרים ובני  -מהגרים מלבבון ומבחריין  ,אשר עיסוקם
העיקרי היה ויכוחים והתנצחויות על  -מנת להוכיח את צידקת התיאולוגיה השיעלת

לעומת התיאולוגיה הטונית  ,שלא פעם כינוה השיעים תיאולוגיה של הכופרים  .קמו

מדרשות רבות  ,במיוחד באצפהאן שהיתה לעיר  -בירה החל משנת

, 1597 - 8

ואלו פעלו

לבסס את עקרונות השיעה ולהפיצם בקרב המוסלמים .
השליטים בעזרו בעולמא בביסוס שלטובם  ,והעולמא מצדם מצאו הזדמנות להזק
את מעמדם החברתי והכלכלי במדינה  .כך קמה  ,בפעם הראשונה בתולדות איראן

המוסלמית  ,אליטה דתית  ,אף כי היתה עדיין ממושמעת וסרה למרות השלטון הפוליטי
במדינה  .העולמא הגיעו לשיא כוחם בתקופת המוג ' תהד הנודע מוחמד באקר מג ' לסי
( מת

, ) 1700

שלהטפותיו ולדוקטוריבות שלו היו תוצאות הרות  -אסון  ,לא רק למיעוטים

הדתיים  ,עלא למדינה כולה  .על הרקע החברתי  -דתי הזה  ,כשהארץ שטופה בגלי -
אינפלאציה קשים וכמלחמות בלתי  -פוסקות בגד האוזבגים והתורכים

העות ' מאנים ,

עברה על יהדות איראן אחת התקופות הקשות ביותר בתולדותיה .

בקהילות רבות ברחבי איראן עמדה בראש הקהילה היהודית מנהיגות כפולה  :דתית

וחילונית  .הרבבים והדייגים היו מנהיגים רוחמים ודתיים  ,ובמקביל להם היו מנהיגים
שעסקו בדרך  -כלל בעגבנים חילוניים ובקראו כדח ' ודאים  .כראש הקהילה עמד

בשיא ,

שהיה בדרך  -כלל אדם בעל השפעה ומקורב לשלטונות  .לפעמים קשה היה להבחין
בקו  -הפרדה ברור בין הסמכויות והתפקידימ במבנה הזה של ההנהגה  ,וגם לא תמיד

שררה הארמוביה בין בעלי התפקידים בה  .אולם מכתבי  -היד ששרדו מאותה תקופה
אפשר לשער  ,כי ליהדות איראן במאות השש  -עשרה והשבע  -עשרה היו חיים רוחביים

עשירים יותר מאשר אחרי  -כן .

6

אין אבו משופעים במקורות פרסתם  -יהודיים הנוסכים אור על הנעשה בקהילה
היהודית באיראן  ' .כתאב  -י אבוסי ' מאת באבאי בן לוטף הוא מיסמך היסטוריוגראפי
יחיד המתייחס לקורות היהודים באיראן בשישים השנים הראשונות במאה השבע -

6

על המבנה הארגוני של הקהילה ראה מאמרי

 ' :יהדות פרס בין המאות ה  16 -וה : 18 -

אוכלוסיה ,

ארגון קהילתי ומעמד משפטי '  ,העתיד להתפרסם בקובץ יהודי המזרח ההנכון וצפון  -אפריקה
מגירוש ספרד עד מלחמת  -העולם הראשונה  ,בעריכת פרופ ' אמנון כהן וד " ר מיכאל אביטבול .
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עשרה  .מאמר זה מבוסס על ' כתאב  -י אנוסי '  ,ועל  -כן אפתח במילים אחדות על המחבר
ועל חיבורו .
באבאי בן לוטף היה יהודי אדוק מכאשאן עם השכלה בינונית בשפה הפרסית  .את
' כתאב  -י אנוסי ' סיים לכתוב ( יאנואר  ) 1662בהגיעו לזיקנה  .הוא היה מטופל במשפחה
גדולה  ,ופירנוסה הכביד עליו  .בעת המאורעות הקשים התכוון להגר מכאשאן
לבגדאד  ,אך ויתר על תכניתו בגלל קשיים משפחתיים  .מלבד חיבורו זה  ,שרדו ממנו
שיר בפרסית  ,המתאר את המיפגש המיסתורי בין שרח בת אשר לשאה עבאס הראשון ,

7

ושיר  -שבח בפרסית לכבוד אליהו הנביא  " .באבאי בן פרהאד מכאשאן  ,נכדו או נינו של

באבאי בן לוטף  ,חיבר בשפת  -שירה בפרסית  -יהודית את קורות יהודי כאשאן ועוד

כמה קהילות באיראן בעת הפלישה האפגאנית ( . ) 1730 - 1722
' כתאב  -י אנוסי ' הוא חיבור שירי בחרוזים  -כפולים ( מת ' נוי ) ובמשקל אחיד  9 ,הכתוב
בפרסית  -יהודית ומתאר בהרצאה בלתי  -סדורה את קורות יהודי איראן מתחילת המאה

השבע  -עשרה עד יאנואר  . 1662תוכנו אינו סדור לפי נושאים או כרונולוגיה  ,ופרט

למקרים בודדים  ,לרוב אין המחבר טורח לציין מתי התרחש אירוע זה או אחר  .החיבור

עודנו בכתב  -יד .

תמצית ממנו פורסמה בצרפתית בראשית המאה בידי פרופ ' באכר  .יי

0ן

פרופ ' ו ' פישל השתמש בתמצית הזאת בכתיבת מאמריו המתארים את חיי היהודים
בתקופה

הצפווית 2 .י קטעים מאירועי

' כתאב  -י

אנוסי ' פורסמו בידי ד " ר חביב לוין

ובידי חנינא מזרחי 4 .י

שיר זה מהווה בכמה כתבי  -יד חלק מ ' כתאב  -י

אנוסי '  ,אך לרוב הוא

מצוי בכתבי  -יד ללא קשר

7

קטע

8

עם החיבור הנ " ל  .מאמרי על
ראה כתכי  -יד במכון בן  -צבי ( = מבצ )  . 4552 4549 , 4543 1070 , 1066 , 1049 , 1015שיר זה פורסם ,
ראה אמנון נצר  ,מנתח ' בי  -אשעאר  -י פארסי אז את ' אר  -י יהודיא נ  -י איראן טהראן , 1973 / 1352 ,
' שרח בת אשר יפורסם כאחת החוברות הבאות של

.

עמ ' ; 302 - 300

,

'

8-Lied

"

]1

9

המשקל הוא

של פרופ ' שפייזהנדלר  ,ראה

.
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.

' פעמים ' .

] Nebrew

,

יי ( ~ - 1666
under Shih ' Abb s 11 ) 1642

פרופ ' עזרא שפייזהנדלר עוסק בעריכתו המדעית של חיבור זה ושוקד ~
על התקנתו לפרסום .

.

מ ' זליגסון היה ראשון שפירסם קטעים מ ' כתאב  -י אנוסי ' ואחריו פירסם באכר תמצית
ראה

 les perseications des :זט5

 . 87 - 103 , 244 -259 .קק .

io -persanes

(d

,

0 5 05ק ) 1 ( hfax Seligsohn , ' Quatre

"

( Ispahan' , Eevue des Etudes Juives, 44 ) 1902

 .קק 7 ]7, 47 ) 1903 ( ,אייטמטץ 115 deטנ pisode de l ' histoire des

.

 . 121 - 136 ,קק ( ) 1906

.

.
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תט ' ) 2 ( Wilhelm Bacher ,

 xvsaae siicles d' apris les chroniquesוט . ' Les Juifs~ de Perse aux xviic
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מהחיבור .

תטש

; 262 -282

poEtiques de Babai 6 . Loutf

 . 77 - 97 , 234 -271קק ( 265 - 279 ; 52 ) 1906
12

ו ' י ' פישל  ,תולדות
; 293 - 273

יהודי פרס בימי שושלת הספוידים במאה

וכן מאמרו בחוברת זו של

י יהוד -י איראן .

הי " ז ,

ציון  ,ב ( ירושלים

פעמים .
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ראה ספרו

:

תאריח ' -

14

ראה ספרו

:

תולדות יהודי פרס ומשורריהם  ,ירושלים

כרך ג  ,טהראן . 1960
1966

.

עמ ' . 110 - 93

תרצ " ז )  ,עמ '
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אמנו 7נצ ,

על הרדיפות וההתאסלמויות שמהן סבלו היהודים בתקופה הצפווית נכתב

הרבה ,

אולם טרם נעשה ניסיון לחקור את הנושא באופן יסודי  .הדברים שלהלן כוונתם לברר

את הסוגיה ההיסטורית הזאת  ,בהסתמך במיוחד על כתב  -היד מספר
אנוסי ' השמור

' כתאב  -י

בבית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק .

5ן

אנוסי ' מתייחס לארבעה אירועים של רדיפות והתאסלמויות  ,מתקופת

מלכותם של שני מלכים מהשושלת הצפווית  ,והם
, ) 1629 - 1588

שאה צפי

401

של ' כתאב  -י

:

( א ) שאה עבאס הראשון ( מלך

( ב ) שאה עבאס השני ( מלך . ) 1667 - 1642

( , ) 1642 - % 629

6ן

בפרק  -הזמן שביניהם מלד

שהיה אמנם מלד אכזר  ,אך לא פגע ביהודים  ,לדברי באבאי בן

לוטף  .להלן פרטים על הרדיפות וההתאסלמויות שאירעו באיראן לפי סדר התקופות

:

התקופה הראשונה
את התקופה הזאת ראוי לכנות כתקופת ' גזירת הכובעים ' בגלל הכובעים המיוחדים
שתוכננו ונתפרו בידי מומר יהודי מלאר שבדרום איראן 7 .י

בשר משחיטתו בניגוד להלכה .

היה זה יהודי שוחט שמכר

קהילת לאר  ,שהיתה קהילה יהודית גדולה ומשגשגת " ,

רגזה על השוחט וסירבה לקנות ממנו בשר  .במיוחד חרה

לשוחט  ,ששחט

מספר רב של

כבשים לפני יום  -הכיפורים ולא הצליח למכור כל  -מאומה מל הבשר  .רגז השוחט והלך
למושל  -העיר והתאסלם יחד עם אשתו  ,שהיתה ממשפחת כוהנים  ,ושני בניו 9 .י שמו

שונה לאבו אל  -חסן או בקיצור ' בולחסן '  .ברצותו לנקום בקהילתו דרש ממושל לאר

לכפות על יהודי העיר להתנהג בהתאם ל  ' -שמונה  -עשרה התקנות של הבביא ' ( דף 90ב ) .
לכתב  -היד הזה חסרים דפים באמצע  .להשלמת התמונה השתמשתי בכתב  -יד מספר

917

שבמכון

בן  -צבי ( להלן מבצ ) .
מקורות שונים מצינים תאריכים שונים למות שאה עבאס השני  .קביעת השנה
המקור הפרסי

:

רבא קוליח ' אן הדאית  ,ר44ת אל  -צפאא  ,כרך ח ,

הסיפור כולו מסופר בדפים 89ב 103 -א .
ראה על כך מאמרי הנזכר לעיל בהערה . 6
היה לו עוד בן שלישי שלא התאסלם .

1667

מבוססת על

טהראן , 1950 / 1339 ,

עמ ' . 483
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מימין לשמאל  :שאה אסמאעיל מייסד השושלת הצפווית  ,מלך
502ו 524 -ו ( המקור נמצא

שון  ,מלך

, 1629 - 1588

, 1642 - 1629

במחיאת הותיקן

( נלקח מספרו של

( נלקח מספרו של

פלספי ) ;

) ;

שאה עבאס הרא -

פלספי ) :

שאה צפי  ,מלך

שאה עבאס השני  ,מלך

642ו 667 -ו  ( - ,המקור נמצא במוזיאון הבריטי ) .

באבאי בן לוטף מספר  ,כי המקרה אירע בתקופת שאה עבאס הראשון  ,ואינו מציין
תאריך מסויים  .אולם המפגש בין בולחסן ובין מושל מחוז פארם  ,אללה  -ורדי ( דף
97ב ) ,

מלמד שהאירוע התרחש לפני שנת

, 1613

כי זוהי שנת מותו של המושל .

20

נראה

כי עבר זמן רב עד אשר הגיע בולחסן לעיר הצפונית פרח  -אבאר  ,שיהודיה יושבו בה

על  -ידי שאה עבאס הראשון בשבת

1614

בקירוב ( ראה להלן

:

פרח  -אבאד ) .

בינתיים תיכנן בולחסן כובע מיוחד בצורת גליל חלול משני צדדיו  ,באורך כחצי

מטר  ,עשוי מפיסות  -אריג מוארכות בצבעים שונים ( דף 90ב )  .לשם הפצתו בין
הקהילות היהודיות ברחבי איראן היה בולחסן זקוק להרשאה מיוחדת מראש
ההירארכיה הדתית  ,חתומה בחותמת  -המלך  .ולשם כך הוא נסע לעיר  -הבירה אצפהאן .
אצפהאד

לראשונה הלך בולחסן למולא ג ' לאלע והשיג ממנו הרשאה חתומה בחותמת  -המלך .
לאחר  -מכן פנה אל היהודים ודרש מהם לחבוש את כובעו  .יהודי אצפהאן

סירבו ,

והתלותו לפני המלך  .יום אחד אף הצליחו מספר כדח ' ודאים יחד עם בולחסן להיכנס
לאולם הארמון בעת משתה  ,שערך המלך לכבוד עלי פאשא ושגריר האימפריה
20

במקורות מסופר שאללה  -ורדי יצא לאצפהאן לקבל את פני שאה עבאס הראשון  ,שזה עתה חזר
ממאעדראן  ,אולם בשל הנדישותו וזקנתו מת באצפהאן ביום שמ ,
להג ' רה

3 /

, 1971 / 1350

ביג

ביוני  . 1613ראה אסכנדר תיג  ,תאריח ' -י

14

ברביע אל  -ת ' אני שנת

.

1022

עאלם אראי  -י עומסי כרך ב  ,טהראן ,

עמ '  . 871 - 870זהו אחד המקורות החשובים ביותר על שאה עבאס הראשון  .אסכנדר

( ) 1631 - 1560

היה מזכיר ראשי בדיוואן המלכותי וידידו של השאה  .פרופ ' נצראללה פלספי

קבע את תאריך מותו של אללה  -ורדי בשנה אחת יותר מאוחר  ,ראה זנדגאני  -י שאה עבאס  -י אול ,
כרך ב  ,טהראן ,

, 1956 / 1335

עמ '  . 93 - 91אללה  -ורדי היה גרוזי  -נוצרי שהתאסלם  ,ובזכות כישוריו

ואומץ  -לבו עלה לגדולה ומשה בשנת
היה יכול להתרחש לפני שנת

1595 - 96

, 1597 - 98

.

למושל פארס  .באשר לתאריך האירוע הנדון לא

כי בשנה זאת היתה אצפהאן לבירת

המדינה  ,ולא אחרי

 , 1613שנת מותו של אללה  -ורדי .
21

הוא מולא גיאל

אל  -דין מוחמד יודי

( מת , ) 1620

אשר שימש בתפקיד אסטרולוג ראשי אצל שאה

עפאס הראשון כבר מראשית מלכותו  .שאה עבאס היה מלך בעל אמונות תפלות  ,ולפעמים היה

.

מחליט החלטות גורליות לפי עצתו של מולא ג ' לאל  .ראה פלספי  ,שם כרך ב  ,עמ ' . 350 - 335

38

ן

אמנון נצר

העות ' מאנית  .באבאי בן לוטף מספר  ,שהשאה צחק למראה עיניו ופנה לשגריר ואמר
לו בלעג

:

' הנה הקרובים שלך הגיעו ! ' ( דף 9 %א )  .השאה קבע שזה לא בסמכותו לפסוק

בעניין שהוא הלכתי והיפנה אותם ל ' צךר

' .ע

בראות הצדר את הצורה המצחיקה של

הכובע  ,הורה לתפור כובע קצת יותר מכובד בצבע כחול  -כהה ולמוכרו ליהודים  .לא
נשארה ברירה ליהודי אצפהאן  ,אלא לחבוש את הכובע

המשונה ,

שתפר בולחסן

מאריג זול ובצורה משפילה ומעוררת גיחוך  ' .בחורים בעלי קומת -פרחים

/

נראו כמו

חמורים ללא  -זנב '  ,כותב האגאי בן לוטף ( דף 93א )  .הכדח ' ודאים בכו על הצרה
שפקדה את הקהילה  ,לעומתם היו גם כאלה שהתייחסו אל כל העניין בצחוק  .אולם
בגלל גזירת הכובעים גברו מעשי ההטרדה של המוסלמים  .שני בניו המומרים של
בולחסן  ,אסמאעיל ומוחמד  ,נשארו באצפהאן לפקח על השחיטה  ,על  -מנת לסחוט

כספים מבני  -הקהילה ( דף 93ב ) .
שאשאן
בכאשאן נפגש בולחסן עם נשיא הקהילה היהולית והחל לשפוך את לכו בפניו  ,כמי
שהיה בעבר דיין  ,פרשן  ,שוחט ומורה בלאר  ,על מה שעוללו לו יהודי עיהו ( דפים

94א 97 -א )  .קהילת כאשאן היתה נחושה בהחלטתה לא להיכנע לגזירה הזאת  .בישיבה
שהיתה בין בולחסן ובין ראשי העדה פרצה קטטה אלימה שבמהלכה נדקר קצב

העיר ,

שמואל  ,והנשיא הנחית מהלומה על פניו של בולחסן  .הפרשה הופנתה אל דיוואן
העיר  ,ולבסוף הוחלט שאין מנוס אלא להיכנע לצו החתום בידי השאה ולחבוש את
הכובעים  .לפי בקשת הקהילה הוסכם להכניס כמה שינויים בצורה ובמידה של הכובע .
אולם גם בכאשאן  ,כמו באצפהאן  ,הגבירה גזירת הכובעים את שינאת המוסלמים
ליהודים  .יצוין שבכאשאן הספיק בולחסן לסחוט סך

20

תומאן

זהב23

מבני הקהילה .

שיראו

פרשת גזירת הכובעים בשיראז מסופרת בציוריות מעניינת ( דפים 97א  % 00 -א )  .בפרק
זה  ,שהוא פרק טראגי בחיי הקהילה  ,מגלה באבאי בן לוטף חוש הומור  ' :הנה הביא

עמו את כובע  -הביכורים

/

את הסחורה הבהדרת הביא לקונים ' ( דף 97א )  .נשיא

הקהילה בשיראז באותו זמן היה מולא בממין חסיד  ,ועמו נפגש בולחסן כדי להוציא -

לפועל את הגזירה  .הנשיא הודיע שהוא יציית אך ורק לפקודתו של מושל

אללה  -ורדי .

24

פארם ,

שניהם התייצבו לפני המושל ומצאוהו שתוי במסיבה עליזה  ,שבה

השתתפו גם זמרים ובגנים יהודיים  .המושל שאל בלעג את בולחסן  ,אם הוא מוסלמי או
22

זהו תוארו של ראש ההירארכיה הדתית בתקופה הצפווית  .מינויו נעשה לפי החלטת המלך ומעמדו

.

היה נמוך בדרגה אחת מראש הוזירים אך לפעמים היתה השפעתו גדולה יותר .
23

סכום זה שווה למחצית מסכום הג ' זיה ( מס
לשלטונות בשנה אחת .

24

ראה לעיל הערה . 20

גולגולת )

שנהגה קהילת כאשאן כולה לשלם

1

רדיפות ושמדות

39

יהודי  ,שקודם  -כל יבהיר לו את הנקודה הזאת  .אחר  -כך ביקש מנשיא הקהילה להדגים
לפניו איך נראה הכובע על ראשו  .הנה דבריו של באבאי בן לוטף
.

ראשו של הנשיא היה עגול

/

לבן  ,חסר  -שער  ,עדין ושברירי

הוא צעד באומץ אל מרכז אולם  -המסיבה
אמר למוזג

:

הוי ירח  -ראש  -חודש

הח ' אן בעל הכתר נתן סימן

/

אמר לכליזמרים

:

/

/

כי הוא היה עבד נאמן לו

מסור לי גביע או שניים של יין

( למושל )
!

למוזג שיתן יין לשותי  -היין

המוזג מסר לו שלושה גביעי יין
חשף את ראשו שדמה לסלק

:

/

/

בנימין נעשה משתולל

( מרוב )

צער

ושם על ראשו את כובע  -בולחסן

משביע אבי אתכם בעפר רגלי הח ' אן

/

הכו בכליכם  ,כי בא לי

לזמר כמה בתי  -שיר
זוהי כסות מלך העולם

/

כן  ,זהו סימנם של בני  -משה

הרבי שלנו מלאר  ,הוא מתכנן  -כובעים

החל לרקוד

/

איזה פלא

משמילאה שמחה את לבו

( הנשיא )

/

!

איזה יופי של אריג

!

הח ' אן התגלגל מצחוק עד

איבוד חושים
כאשר הח ' אן חדל לצחוק

/

אותת לסיים את המסיבה

( דף 99א ) .
לבסוף אמר המושל לבולחסן  ,שרק אם השאה בכבודו ובעצמו יבוא אליו ויצוה על

חבישת הכובע  ,הוא יהיה מוכן לקבל את הדין  .כפשרה הוסכם  ,שיהודי שיראז ישאו
על חזיהם טלאי עגול בגודל של

מטבע .

פרח  -אב ד

"

כך נסע בולחסן מעיר

לעיר ,

25

עד אשר הגיע לפרח  -אבאר  ,דרומית לים הכספי  .לדברי

באבאי בן לוטף  ,בנה שאה עבאס הראשון את העיר פרח  -אבאד במיוחד בעבור

היהודים שהביא עמו מגרוזיה  .לפי דבריו  ,הסתייע השאה במלחמה שהיתה בינו ובין
מושל

גרחיה  ,טהמורס ( או תהמורת ' ) ,

הביא עמו כאלפיים

( ?)

במאתיים יהודים מגרוזיה  ,ולאחר הנצחון הוא

יהודים מגרוזיה ומסר להם כברת  -אדמה בלתי  -מתאימה

ליישוב  ,דרומית לים הכספי  .היהודים סירבו להתיישב במקום הזה  ,עד אשר נמצא

מקום מתאים שבבנה בעבורם  ,ולמקום החדש קראו פרח  -אבאד ( כלומר
שמחה )

:

קריית-

26 .

דברים אלה של באבאי בן לוטף נכונים בחלקם הגדול ומאומתים ממקורות אחרים .
( א ) ידוע ממקורות איראניים  ,ששאה עבאס הראשון בנה את פרח  -אבאד בשנת עשרים

25

אין המחבר נוקב בשמות הערים שבולחסן עבר בהם  .נראה כי הוא יצא משיראז בדרכו לפרח -

אבאד  ,כאשר היא היתה עיר כנויה ומשגשגת ( דף 00וב ) .
26

פרשה זאת מתוארת בדפים ד8כ 89 -ב  ,לפני הפרקים המתארים את גזירת הכובעים .

ן

40

אמנת נצר

וחמש למלכותו  ,כלומר בשנת  , 1613אך לאו דווקא בעבור היהודים

; 27

( ב ) אמנם היתה

מלחמה בין שאה עבאס ובין טהמורס  ,מושל כאח ' ת בגרוזיה  ,בשנת

1023

להגירה

(  . ) 1614 /15למעשה יצא השאה מאצפהאן ללחום בטהמורס בשני בחודש רמדאן שנת
1022

להגירה

( 16

השאה  ,במארס

באוקטובר

" ; 1614

2

, ) % 613

והשלב הראשון של המלחמה נסתיים בנצחונו של

( ג ) נכון הוא שיהודים מגרוזיה הובאו לאיראן ויושבו בפרח -

אבאד  ,אולם באותו מסע התיישבותי הובא מספר גדול יותר של ארמנים  ,גרוזים
ומוסלמים לפרח  -אבאד .

29

מטרתו של השאה היתה להרוס את כלכלת גרוזיה ולסייע

בפיתוח תעשיית  -המשי באזור שמדרום לים הכספי  .ואמנם תוך פרק  -זמן קצר
התפתחה פרח  -אבאד מבחינה כלכלית והיתה לבירת  -הנופש של שאה עבאס הראשון .

שם הוא גם נפטר בשנת . % 629
לא ידוע בדיוק מתי הגיע בולחסן עם כובעיו הססגוניים לפרח  -אבאד  .מכל

מקום ,

ראשי הקהילה נהגו בו בתחבולות וערכו לכבודו קבלת  -פנים מפוארת  .יום אחד הזמין
ראש העדה  ,ח ' ואג ' ה לאלהזאר

30 ,

את בולחסן לשייט בים הכספי  .בהתרחקם מן

החוף ,

רמז לאלהזאר לשני משרתיו  ,והם הפילו את בולחסן למצולות הים  ,וכך ' השתחרר עם

יהודא ' מגזירת כובע  -בולחסן ( דפים 100ב 103 -א ) .
ביטול הגמרה
התחלתה וסיומה של ' גזירת הכובעים ' אינם מתוארכים ב ' כתאב  -י אנוסי '  .כמה פרקים
לפני תיאור מעשי בולחסן  ,כשהדברים מוצאים מהקשרם  ,מספר באבאי בן לוטף
סיפור מעניין על ביקור שאה עבאס הראשון במקום הקדוש ליהודים הידוע בשם ' שרת
בת אשר '  .לאחר שנתגלה לשאה נס והוא חזה בפניה של שרח בת אשר  ,הוא החליט

לבטל את גזירת הכובעים  .השאה פנה לראשי  -הקהילה באצפהאן ואמר . . . ' :
את כובע  -בולחסן  .אעשה אתכם לעדה נעלה

/

/

אקרע

אגלה חסד לקהילה היהודית כולה ' ( דף

 % 1ב )  .י 3נראה כי הגזירה בוטלה זמן  -מה קודם הסכסוך הגדול שפרץ בקהילה היהודית
באצפהאן והמיט אסון כבד על הקהילה בסוף שנת

27

. 1620

ועל כך להלן .

לפני מלחמתו בגרוזיה  ,סייר שאה עבאס באזור הדרומי של הים הכספי ( כקירוב בסוף שנת

ותחילת

) 1612

לטפחו  ,ואמנם מסופר  ,כי כבר בשנת
עמ '

1611

ומצא מקום שובה  -לב בשם ' טאהאן '  .הוא קרא למקום ' פרח  -אבאד ' והחליט
1617

היתה העיר גדולה ומשגשגת  .ראה  :אסכנדר

ביג  ,שם ,

. 850 - 849
עמ ' . 869 -868

28

שם ,

29

נראה שהגולים הובאו לפרח  -אבאד במהלך שנת

30

למי ששמם אלעזר ניתן בדרך  -כלל שם פרסי ' לאלהזאר '  ,שפירושו שדה  -כלניות .

31

כמה מזקני העדה באצפהאן אמרו לי  ,שקטע זה מושר כחתונות ובשמחות  .ישראל בן מרדכי ( בן
, ) 75

. 1614

ראה שם  ,עמ ' . 881

נפגשתי עמר בשכונה היהודית באצפהאן באפריל

. 1973

סיפר לי שבעבר נהגו יהודי

אצפהאן לתת במתנה לחתן את ' כובע בולחסן '  .לפי דבריו  ,אמנם ניתן כובע זה במתנה לאביו ביום
נישואיו  .דבריו של ישראל בן מרדכי מוקלטים ושמורים אצלי .

רדיפות ושמדות

ן

ו4

התקופה השבייה  :שני גלים של התאסלמויות
באבאי בן לוטף מציין  ,שתקופת שאה עבאס הראשון היתה תקופה של שגשוג

כלכלי ,

שלום והארמוניה בין מיעוטים ועמים שונים

 :נוצרים  ,יהודים  ,אירופים  ,ארמנים ,

כאשים  ,עראקים  ,שיראזים ואחרים ( דף 7א ) .

אצפהאן היתה הבירה  ,על  -כן היתה

32

לקהילה היהודית בה עמדה מרכזית  ,לא רשמית  ,בכל הנוגע לכל הקהילות באיראן .
העניינים החילוניים של העדה  ,כגון גבייה קולקטיבית של ג ' זיה  ,היו מנוהלים בידי
הכדח ' ודאים

:

גיאת '  ,זכריה  ,מוסא

שם  -טוב ויאודא ( יהודה )  .לעדה היו כמה

( משה ) ,

רבנים  :הרב מרדכי  ,הרב אבא  ,הרב שלמה ואחרים  .בראש הקהילה עמד הנשיא סימן -
טוב בן דוד ( דף

8ב ) .

הגל הראשון של ההתאסלמות
לפי דברי באבאי בן לוטף  ,הקהילה היהודית באצפהאן היתה מסוכסכת  ,ונראה שכל

אחד ביקש לעמוד בראש העדה ( דף

8ב ) .

נשיא הקהילה  ,סימן  -טוב  ,הואשם במעילה

בכספי הציבור ובסחיטת כספים מן הקהילה בטענות שווא  .הקהילה  ,באמצעות
הכדח ' ודאים שם  -טוב וזכריה  ,הגישה על כך תלונה נגד נשיאה לשאה  .הסכסוך
והאלימות התרחבו והלכו  ,וסיכנו את עצם קיום הקהילה  .כשראה סימן  -טוב מה

מרובה שינאת הקהילה אליו  ,הלך והתאסלם  ,הוא ובני  -ביתו ( דף

17א ) .

עתה  ,התל

המומר סימן  -טוב להציק ליהודים ולהאשים אותם בעיסוק במעשי  -כישוף  .בשל
אינטריגות חוזרות ונשנות של סימן  -טוב  ,החליט השאה לכפות על יהודי אצפהאן

להמיר את דתם ולעבור לאיסלאם ( שם ) .
הסיפור הטראגי של רבי אבא  ,שמסר את נפשו על קידוש  -השם  ,ראוי שיסופר בו .

המסופר ב ' כתאב  -י אנוסי ' כמעט זהה עם תיאורו של הנוסע האיטלקי  ,פייטרו דלה
ואלה ( ראה

להלן ) ,

אשר נכח במקום והיה עד למותו של רבי אבא  .כדי לשבור את רוחה

של הקהילה  ,ניסה השאה לשכנע תחילה את הרבנים  .להלן דברי באבאי בן לוטף

היה איש אחד בקהילה
-

4

אמר לו השאה

.

אמר לו למלך

:

:

הוי איש זהורי  :nra /מוסלמי ומשמרת מיהדות
די מלך כובש  -עולמות /

"

לא נחזור בנו מדתנו
2נ

/

שעסק תמיד בתפילה

/

כי אין לנו דבר :נגד משה ואהרון

לפי דו " ח האח  John Thaddeusמשנת 624ן

גרוזים ,

יעקובים .

!

אם תהרבנו במכת  -חרב

:

' הנוצרים האחרים שחיים באצפהאן הם ארמנים ,

אשורים  ,כלראים  -אותם מצא השאה עבאס הראשון בערים שכבש מידי

התורכים  .הוא הביא אותם לאצפהאן  -רבים מהם מפוזרים ברחבי הממלכה וחיים לפי מנהגיהם .
העברת  -האוכלוסין הכמשוגה היתה בשנת

1602

 . . .לפני כן לא שמע איש על הנוצרים  ,לא

באצפהאן ולא במקומות אחרים בממלכה  ,אלא נמצאו רק יהודים במספרים גדולים למדי  ,שהיו
להם  ,ועדיין יש

להם  ,בתי  -כנסת  .שאר האוכלוסים היו מוסלמים '  .ראה  Chronicle :ג  . ,תסת )/

 . 1ת  . 158 ,ק 01 . 1 , London 1939 ,ץ
הכרמלים ) .

.

 ! fersiaל  ( of the Carmelitesלהלן  :כרוניקה של

:

42

ן

אמנת נצר

הוי המלך

!

אסלאם  ,זה בושה בעבורנו

רגז המלך וציווה לקושרו

/

/

לא נאמין בו  ,הוי ' ג ' ם  -פ אה '

"

ולזורקו לפני הכלב

רץ הכלב לקראתו בכל כוחו

בשם מריחו

/

כשראה סימן  -טוב את הדבר  ,אז הבין

/

33

( הקדוש )

ועצר מלרוץ

שהוא ( הרבי ) לבוש ציצית  ,לכן פחד

( הכלב )

אמר ( סימן  -טוב ) למלך  ,שיש קודם להפשיטו
אז קפץ הכלב כצבי
נפל הצדיק

/

 ( /תקע )

/

אחר להשליכו לכלב

את שיניו בכתפיו ובזרועו

ורוחו עלתה לשמים

( דף 17ב ) .
הנה תיאורו של פייטרו דלה ואלה
בעשרים ואחד בנובמבר [ שנת

:

34

] 1620

35

קרה מקרה מוזר ומזעזע  ,שראוי לתשומת -

לב מיוחדת  .סכסוך רציני פרץ בין יהודי אצפהאן  ,וקבוצה אחת התלוננה נגד
השנייה לפני המלך  .במיוחד הואשמו שלושה או ארבעה מהרבעם

הראשיים  ,על

שימוש בעין  -הרע ובפעולות נפשעות אחרות  .במיוחד אחד מהם הואשם בעיסוק

בכישופים ובשימוש ברעלים ; נאמר עליו שהוא היה מסוגל לגרום למותו של כל
אדם שקרא את מכתבו  .אינני יודע בדיוק אם הוכחו אי  -פעם ההאשמות האלה ,

אולם מאחר שהם נשפטו ולבסוף פסק  -הדין יצא לפועל  ,אחדות מן ההאשמות

היו צריכות להיות נכונות  .התוצאה היתה שהמלך דן אותם למוות  ,על  -ידי
השלכתם לחיות

( הטרף ) .

הסיבה לסוג זה 2מל עובש  -מוות היתה קודם  -כל משום

שזה היה מינהג הארץ  .הסיבה האחרת היתה בכובד הפשעים שנעשו  ,וגם בגלל
העובדה שהם היו יהודים

;

ואנשים אלה נחשבים בעיני המוסלמים לרשעים

בטבעם  ,ומעל לכל  ,כופרים  .העונש שפסק המלך ליהודים היה שהם ייזרקו לפני
קבוצת כלבי  361 8511 1הפראיים  ,שאומנו במיוחד לשם קריעת אנשים לגזרים .

על  -כל  -פנים " ,

"

המלך כמינהגו בטיפולו באנשים מסוג זה  ,הציע ליהודים

המורשעים  ,שהוא יחון אותם ויחדר להם את חייהם אם הם יתכחשו ליהדות

33

.

מלך אדיר
34

.

.

ג ' ם או ג ' משיד הוא מלך מן המיתולוגיה של איראן  ' .ג ' ם  -פנאה ' פירושו מלך ג ' ם המגל כלומר

כוח .

.

למקור הזה הגעתי דרך מובאה בספרו של פלספי  ,שם כרך

.

.

ג  ,עמ '

 . 98הדברים במקורם ראה

:

ו ( ietro [ ella Valle, Viaggi 2
 . 72ק ietro De[[a Valle vol . 11 )% . Gancia , 1843 ,
~
~
~
אני מודה לאב פרופ ' פראנצ ' סקו גאספרי מן המסדר הישועי  ,מרצה לברית החדרנה במכון ללימודי

.

'

ספרי קודש ( ביבליקום ) בירושלים וברומא  ,שהואיל לתרגם את הקטע מדברי דלה ואלה מן המקור

האיטלקי  .לפני כן סייעה בידי בהבנת הטקסט  ,הגברת קרלה ויואנטי מהאוניברסיטה העברית
בירושלים  .תודתי נתונה גם לאחות לוסי תורסון ממסדר  ' .אחיות ציון '  ,שהציעה לי להיעזר
בתירגומו המדוייק של פרופ ' גאספרי .

,

.

35

המובאה אצל פלספי אינה מדחיקת והתאריך המצו = ן שם הוא שנת

36

אלה הם כלבים גדולים ומגושמים בעלי כתפחם חזקות  ,הנקראים באנגליתש1ז85ת !  .אינני יודע

מה שמם בעברית .

619

הכיכר המרכזית באצפהאן  ' .מ דאג  -י

שאה '  ,משמאל -

ארמון המלך  ,שם נידונו יהודים למוות או להת -

אסלמות  .גזרי  -דין מוות הוצאו  -לפועל ברחבת הכיכר  ( .ציור מהתקופה הצפווית  ,לקוח מספרו של פלספי ) .
-

וימירו את דתם באסלאם  .כאשר הותרו הכלבים להיכנס לרחבה שבה היו
היהודים  ,ראו אלה את גודלם ואת זעמם ( של הכלבים )  ,והשתלטה עליהם בהלה
והם התכחשו לאמונתם ביהדות וכך ניצלו  .אחד היהודים  ,אבא שמו  ,שאת
מסירותו לדעותיו הטיפשיות אפשר להגדיר כהתמדה או כעקשות  ,במקום לשנות
"

את אמונתו  ,העדיף למות מוות הירואי כיאה לגבר  .הכלבים קרעוהו

לגזרים  ,ועד

צאת נשמתו הוא המשיך לקרוא בשם משה  .אלו הוא היה נוצרי  ,מה גדול היה

אושרו למות בצורה כזאת ; אבל מכיון שהיה יהודי  ,עמידתו האמיצה היתה לו רק
התחלה לייסורי

גהינום  ,שכבר

התחילו בעולם הזה .

לנ

דבריהם של באבאי בן לוטף ופייטרו דלה ואלה  ,לפיהם השתמש השאה בכלבים

טורפים להמתת נאשמים  ,מקבלים אישור נוסף בקטע מדו " ח של האח פאול סימון
משנת

. 1608

האח סימון נכח בכמה מקרים שבהם ישב השאה בדין  ,כדי לשפוט את

הנאשמים  .הנה דבריו
37

:

פייטרו דלה ואלה ( רומא

למסעו להודו ביוני

, 1614

, ) 1652 - 1586

בן אצילים נוצרי  ,ממקורבי האפיפיור פאול ההמישי  ,יצא

הגיע לאיראן ביאנואר

617ן

ונשאר בארץ זו עד פברואר  . 1624את רוב

זמנו בילה הנוסע באצפהאן במחיצת השאה עבאס הראשון  :ספר המסעות שלו  ,שהוא אוסף
מכתבים ששיגר לחברו

ברומא ,

מאריו סקיפאנו  ,נחשב לאחד המקורות החשובים לתולדות

התקופה .

'43

44

ן

אמנון נצר

הוא ( השאה ) מטפל בעניינים במהירות רבה  .כאשר הוא מאפשר קבלת קהל  ,הוא
עושה זאת בשער ארמונו במיידאן  ,והוא גומר עם כל המקרים המובאים לפניו .

המעורבים בדין עומדים לפניו  ,וכך גם פקידי משפט ( בית  -דין ) וחבר  -היועצים

שלו  ,שהוא מתייעץ עמם לפי רצונו  .גזר  -הדין שלו הוא סופי ומוצא לפועל מיד .
אם הצד המעורב נדון למיתה  ,הם הורגים אותו תיכף ומיד  .למטרה זאת  ,בשעה
שהוא מקבל קהל  ,עומדים מוכנים לידו שנים  -עשר כלבים עם שנים  -עשר אנשים
[ כך Q

JS

והם טורפים את האנשים חיים  .הוא מחזיק אותם ( את הכלבים ) כדי

להשתמש בהם  ( ,בהענשות ) חמורות מאוד .

39

אחרי  -כן  ,לפי באבאי בן לוטף  ,ציווה השאה על מוסא עטאר ועל רבי שלמה
להתאסלם  ,שאם

לא כן יהיה גורלם דומה לזה של רבי אבא  .השניים ביקשו שהות

לצאת לשכונת היהודים ולהביא את כל הספרים הקדושים  .בינתיים  ,כאשר גופתו של

רבי אבא עודנה מוטלת על האדמה  ,והכלבים הרעבים מאיימים לטרוף את המסרבים
התאסלמו כשבעים והמישה איש  .לאחר אמירת

ה ' שהאדה ' ,

40

,

אולץ היהודי לאכול בו -

לין

 .למחרת  ,לפי הוראת השאה  ,נשאו המשרתים את
במקום תבשיל של בשר עם
 4כך השתמדו באונס כל יהודי אצפהאן ( דף
ספרי  -הקודש והשליכום לנהר ' 7נךה  -רוד '

"

18א -ב ) .
באותם הימים הלכו היהודים אל

' בהא די' 7

,

4

שיטחו לפניו את צרותיהם וביקשו את

התערבותו  .בהאא אל  -דין חיכה להזדמנות כדי להתערב  .יום אחד כיקר אצלו

השאה ,

ותוך כדי שיחה אמר השאה שברצונו לאסלם את היהודים ואת הזרתושטים

בארצו ,

כדי לצבור זכויות לטובתו ביום  -הדין  .בהאא אל  -דין הזהיר את השאה  ,כי לפי המלצה
מפורשת של הנביא אסור להציק ליהודים  ,אם כי מותר לאסלמם אך ורק בדרכי נועם .

לא כך חשב בהאא אל  -דין על

הזרתושטים  ,שאותם

הגדיר ככופרים  .נראה שהמלך

שוכנע מדברי בהאא אל  -דין  ,שכן הוא הירשה ליהודים לחזור לדתם ( דפים 19א 20 -א ) .
יהודי אצפהאן  ,על  -פי החישוב  ,היו ' מוסלמים

חדשים ' מנובמבר  1620עד לא

מאוחר משנת  . 1621בפרק  -הזמן הקצר הזה הספיק סימן  -טוב המשומד להציק
ליהודים לא רק באצפהאן  ,אלא גם בכאשאן  ,בקום  ,ביזד  ,בנהאונד  ,בשיראז ,

בטורקי ' ,

 ' 4בקזוק ,

בפרח -אבאר  ,ובערי מחוז גילאן  .הוא סחט כסף רב מהיהודים

והתעשר  .נראה שהוא המשיך לטפל  ,מטעם החצר  ,בעניינם של היהודים ותפקידו

38

כך במקור .

39

ראה כרוניקה של הכרמלים א  ,עמ ' . 159

.

.

40

פירושה ' עדות ' משום שהנוסחה בערבית פותחת במלה ' אשהד ' ( אני מעיד ) .

41

הנהר  ,שנקרא גם ' 7א3נדה  -רוד '  ,חוצה היום את השכונות הדרומיות של אצפהאן .

42

הוא שיח ' מוחמד בן חוסיין עאמלי  ,המכונה בהאא אל  -דין ( מת

ב 12 -

בשיאל

30 / 1030

במאי

 . ) 1621בהאא אל  -דין היה אחד מגדולי הצופים והתיאולוגים של הדור  ,ומקובל על שאה עבאס
הראשון  .מוצאו של בהאא אל  -דין הוא מבעלבך שבלבנון .
43

עיירה במרכז

איראן .

133

ק " מ דרומית מערבית מיזד .

ן

רדיפות ושמדות

45

העיקרי היה למצוא ' ספרי כישוף ' אצל היהודים  .עם ביטול הגזירה  ,נתמנה שם  -טוב

לנשיא הקהילה באצפהאן ( דפים 20ב 21 -ב ) .

הגל השנו של ההתאסלמות
חמש שבים לאחר המאורע הנזכר לעיל  ,פקד את הקהילה היהודית באצפהאן גל שני

של פרעות והתאסלמות ( דפים 22א 27 -ב )  .נראה שענייני היהודים באצפהאן  ,בכאשאן
ובשד נמסרו מטעם החצר לידי איש בשם

חאג ' י רזא " .

האיש הזה ביקש להעלות את

מס הג ' זיה לקהילת אצפהאן מארבעים לשישים תומאן זהב  .היהודים  ,שרובם היו

עניים  ,סירבו להיענות לדרישה הזאת  .חאג ' י רזא מצא דרכים שונות לסחוט כספים
ושוחדות מהיהודים  .הוא נהג לאיים עליהם שילשין עליהם שהם מייצרים יין

האסורים בשתייה לפ " דיני האסלאם .
יום אחד פיתה

ושכר ,

45

חאג ' י רזא יהודי אחד בשם אהרוני "

לכתוב בעבורו כמה מילים על

בייר ( כנראה קמיע באותיות עבריות )  .חאג ' י רזא שמר על הנייר ובהזדמנות הראה את
פיסת  -הנייר

למלך  ,כהוכחה

שהיהודים ממשיכים לעסוק במעשי  -כישוף  .בימים ההם

היו בקהילת אצפהאן ארבעה רבנים  :רבי ישועה  ,רבי יהושע  ,רבי שלמה ורבי יהודה .

השאה הזמין אותם לארמון וביקש לדעת מה כתוב בנייר  .רבי שלמה קרא  ,חייך ואמר

:

מי שכתב את זה ודאי לא היה בר  -דעת  .השאה  ,שכנראה הספיק לשכוח שלפני כמה
שנים הוא חנן את יהודי אצפהאן  ,גער ברבנים על שחזרו מהאסלאם ליהדות  .הרבנים
טענו  ,שהממונה עליהם מטעם החצר קיבל מהם שישים תומאן זהב לשנה ושיחרר

אותם מן האסלאם  .השאה לא ידע גבול ברוגזו והוא ציווה להורגם בו במקום  .חאג ' י
רזא  ,שעמד ליד השאה  ,הציע לתלות אותם על עצי  -ברוש שבכיכר

המרכזית "

מול

הארמון  .כך עלו ארבעה רבני העיר על הגרדום  ' ,והם לוחשים את קריאת שמע ' ( דפים

24א 25 -א ) .
אחר  -כך אסרו את יהודי אצפהאן קבוצות קבוצות  ,כבלום בשרשראות והיכו בהם

מכות  -מוות  .אחדים הוחזקו בבתי  -כלא ונתייסרו בייסורי גהינום במשך שישה
חודשים  .וכך  ,אחד אחד  ,הם העדיו ב ' אללה ונביאו מוחמד '  .מי שסירב לאמר ' אני

44

אני משתמש בתעתיק

' רזא '  ,ככתוב

ב ' כתאב  -י

אנוסי '  ,ולא

' ריא

' כמקובל בקרב

בהזדמנות זאת אעיר  ,כי ראוי לקבוע תעתיק עברי מתאים לאותיות

פרסיות  ,שכן

המזרחנים .

אותיות זהות

בערבית ובפרסית מבוטאות בצורה שונה בפרסית .
45

שאה עבאס הראשון עצמו היה אחד השתיינים הגדולים במדינתו  -ראה על כך אצל פלספי .
כרך ב  ,בעמודים רבים  .האח פאול סימון מתאר בציוריות רבה  .בדו " ח שלו משנת  , 1608את אחת
המסיבות של השאה  .ומעיר שכמעט כולם אהבו לשתות יין  -ראה כרוניקה של הכרמלים  .כרך א ,
שם ,

עמ '

46

. 156

מסופר עליו שהיה בן יחיד לאביו  ,מולא כהן מיזד  ,שכדי להיות אב לבן נשא שלוש נשים ואת כולן
החזיק בביתו  -ראה דף 23א .

47

זהו ' מףדאנ  -י

שאה ' המפורסם  ,אחת הכיכרות המרשימות ביותר

באיראן .

46

ן

אמנון נצר

מעיד ' ( טורקך ) ,

מר היה גורלו  .לאחר ההתאסלמות צוו היהודים לבקר במסגד  ,ללמוד

קוראן  ,להתפלל  ,לצום ולמלא את מצוות החג ' לפי דיני האסלאם ( דף 27א ) .
כך היה מצבם של יהודי אצפהאן במשך שבע שנים  ,עד מותו של שאה עכאס
הראשון  ,ביאנואר

, 1629

ועליית שאה צפי על כס  -המלכות  .יהודי אצפהאן ביקשו את

תיווכו של יהודי מעיר אברקו  ,דוד שמו  ,שהיה מיודד עם שאה צפי  .הודות לידידות זו

התיר שאה צפי ליהודים לחזור לדתם ואסר על המוסלמים לפגוע בהם ( דפים

לפי חישוב השנים  ,יש לשער שיהודי אצפהאן חזרו ליהדות בשנת

1633

31א  -ב ) .

בקירוב .

דזרנקופדז דזזסלישירנ
זאת היתה התקופה הקשה ביותר  ,ועליה יש תיאור מפורט  ,כנראה בשל סמיכות

האירועים לזמן חיבור ' כתאב  -י אנוסי '  .צאצאי בן לוטף פותח את סיפור  -האירועים
במילים

' בשנת התי " ו ליצירה

:

/

7א ) ,

נגזרה גזירה קשה ' ( דף

אולם מיד הוא עובר

לספר  ,בצורה לא מסודרת  ,על אירועים שלפני השנה הנ " ל  .אחר  -כך ( בדף 35ב ) הוא
מתחיל בסיפור על אבידת פגיון של שאה עבאס השני  ,שעבר אליו בירושה משאה

טהמאסב ( מלך  . ) 1576 - 1524הפגיון  ,שהיה מקושט ביהלומים ובאבני  -חן  ,נגנב בידי

גנן אחד ואבניו היקרות נמכרו לשני יהודים באצפהאן  .כאשר נתגלתה הפרשה  ,ציווה
השאה לאסלם ככוח את היהודים ברחבי ממלכתו  .במיוחד סייע לו למלך ראש

הוזירים ' ,

4

ששנא את היהודים  .הגזירה  ,שהחלה בשנת התי " ו

ראשון לחודש שבט  ,כנראה  ,שנת התכ " ב

( 20

ביאנואר

( , ) 1655 / 56

, ) 1662

נמשכה עד

הוא התאריך להסרת

הגזירה מהעיר כאשאן  .באבאי בן לוטף איננו מציין במיוחד מה עלה בגורלן של יתר
הקהילות כהתחלת שנת

1662

( ראה להלן ) .

דברי האגאי בן לוטף מתאשרים בתיאוריו של הכומר הארמני אראכל ( או

אראכיאל ) מתבריז

9

'

אשר בעצם אותם הימים חיבר כרוניקה המתארת את סבלות אחיו

הארמנים ברחבי איראן  .בכרוניקה הזאת פרק קצר על מצוקתם של היהודים בערי
איראן  ,ובמהלך הרשימה אסתייע בדבריו להשלמת התמונה .

קצר ממכתבו של הכומר הבלגי האת דיוניסיוס  ,שישב

במכתבו מיום

12

במאי

1657

50

אך תחילה אביא ציטוט

בג ' ולפא שליד

אצפהאן .

הוא כותב  ' :אינני יכול לספר את הכל  ,אך אוכל לומר לך

רק זאת  ,שמלך  -פרס הסיר מעליו את המסכה וחשף את הרעל שבלבו  .הוא ציווה שכל

48

הוא מוחמד ביג  ,שנשא בתואר אעתמאד אל  -דוולה  ,והחל לשרת בתפקידו זה כנראה בשנת . 1654
ראה

 :הדאית  ,שם  ,עמ '

49

לפי

פרופ ' שפייזהנדלר אראכל הוא

50

הכרוניקה הודפסה בהולאנד בשנת
 . 489 ff.קק

]1,

. 474

משיראז  ,ראה שם ,

1669

ותורגמה לצרפתית  .ראה

 1874 - 1876 , vol .אזטמ" 5
]

.

:

אץ  d' histariens armehiens 51 .אני השתמשתי

בתרגום הצרפתי של הפרק על היהודים  ,שנעשה בידי

בתורכיה  ,בעבור פרופ ' אברהם גאלאנטה  ,ראה

 . 3 - 16קק . Istanbul 1935 ,

עמ '

. 341

. Col[ecrion

Bro ~ sset ,

4 .ן

:

מר הלאג 'יאן .

מנהל בית  -ספר ארמץ

Abla~ ana ~ialanti, 'hfarranes Iraniens ' ,

ת ] טEaminora, ' hfai -3

רדיפות ושמדות

יהודי ארצו חייבים להתאסלם  ,ואלה מספרם מאה אלף ' .

ן

'

ן

47

אחר  -כך ממשיך דיוניסיוס

לדווח על התאסלמות יתר המיעוטים כמו הצאבאים  ,הארמנים והנוצרים .

אצפהאד
עם גילוי פרשת הפגיון ותפיסת היהודים הסוחרים  ,הורה השאה הזועם להוציאם
להורג .

52

שוטרי המלך ריטשו את בטני שני היהודים וגררום לכיכר המרכזית של העיר .

השאה וכמה שרים סברו שיש להשמיד את היהודים  ,אולם לפי עצת ראש הוזירים

הוחלט לגרשם מאצפהאן  .היהודים ביקשו שהות של חודשיים  ,כדי להתארגן לקראת
היציאה  ,אך בקשתם נדחתה  .למחרת הובלו

היהודים  ,כשהם

מוכים ומושפלים  ,לאזור

המרוחק כשישים קילומטרים מן העיר  .ראש הוזירים הציע להם לבנות שם את ביתם

ולקרוא למקום ' מחנת  -אבאד ' ( מילולית  :קריית  -ייסורים )  .במקום זה אומר באבאי בן
לוטף  ,לא נמצא דבר מלבד שועלים  ,זאבים ותנים ( 40ב )  .היהודים פחדו להישאר

שם ,

לכן חזרו אל ראש הוזירים בתחנונים וביקשו שיימסר להם מקום אחר  .ראש הוזירים

הציע להם לחיות כבית הקברות שליד ' סטת  -י פולאד ' .
המקום

ומיאנו

הזרתושטים ) .

4

'

לחיות

הפעם הוצע להם

שם .

53

הכדח ' ודאים יצאו ובדקו את

לחיות ב ' גבר  -אבאד '

( שכונת

אמנם הסכימו היהודים לחיות באחת הסימטאות של השכונה  ,ואף

שילמו שכר  -מגורים בעבור שישה חודשים .
למחרת קרא ראש הוזירים את ראשי העדה הזרתושטית והסיתם נגד היהודים

באומרו  ,שאלה אנשים טמאים המתנכרים לעמים אתרים  ,לכן עליהם להתלונן לפני
המלך כדי שיצווה לגרשם  .הזרתושטים אמנם עשו כדברי ראש הוזירים ואמרו למלך
' אנו כמו עץ ערבה והם כמו מטלר

/

:

דומים אנו לזאבים וכבשים ' ( 41ב )  .לכן נמצאה

אמתלה לראש הוזירים לגרש את היהודים משכונת הזרתושטים  ,במכות ובגידופים .
שוב התפזרו היהודים מחוסרי מגורים ומושפלים  ,ולא ידעו היכן להניח את ראשם .
ראש הוזירים היה גוער בהם

:

' לכו כולכם לגהינום ! '

( שם ) .

היה זה ערב יום חמישי והיהודים היו עסוקים בקריאה בתורה  ,כאשר לפתע שמעו
את הכרוז קורא בחוצות העיר ושווקיה  ' :שבני  -משה יסתלקו הערב במהירות
גם זכר וגם נקבה  .אם ייראה מחר איש מהם

/

 /כולם ,

יערפו את ראשו ' ( דף 42א )  .באמצע

הלילה אחזו היהודים בידי נשותיהם וילדיהם ויצאו

ל ' שרח בת

בערב יום ששי ולמחרת בבוקר הלכו לבית  -הכנסת המקומי .

55

אשר '  .הם הגיעו לשם
אולם גם שם לא הניח

להם ראש הוזירים  .הוא שיגר ל ' שרח בת אשר ' שוטרים חמושים  ,כדי להביא לפניו את

51

ראה כרוניקה של הכרמלים  ,כרך

א  ,עמ '

. 365 -364

הפגיון מסופרת כדפים 35א 40 -א .

52

פרשת

53

אזור שהוא מדרום לנהר זנדה  -רוד  ,שם נבנה נמל  -התעופה של אצפהאן  ,על חורבות בית  -הקברות
העתיק .

.

54

השכונה  ,שהיא בקרבת תח ' ת  -י פולאד עודנה קיימת .

55

בית הכנסת יעקב אבינו .

ן
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היהודים ואת מנהיגם  ,סעיד  .השוטרים קשרו את ידיהם של סעיד  ,שהיה צורף עשיר ,
עובדיה וששון והובילום לראש הוזירים  .ראש הוזירים העניש את סעיד הזקן

ב ' שותור  -בנדי '

56

ואיים לרטש את בטנו  ,אם הוא ויהודי אצפהאן לא יקבלו את

האסלאם  .הוא פסק שיגרש את היהודים מן הממלכה כולה .
היהודים לא יכלו לעמוד בעינויים הקשים  ,הם התאסלמו כולם וחזרו לבתיהם  .כל
גבר שהתאסלם קיבל תומאן זהב  ,אשה או ילד קיבלו פחות  .שאה עבאס השני שמח

בשומעו את ' הבשורה ' על ' המצוה הדתית '  .לאחר  -מכן תיכננו לשגר צווים לשמונה -

עשר ישובים  ,כדי לאסלם את היהודים ברחבי המדיבה

( 44ב ) .

בשל חשיבות ההתאסלמות של יהודי אצפהאן והשפעתה על התאסלמות יתר
הקהילות באיראן  ,אביא כאן תמצית מדברי אראכל  ,המאשרים את דברי באבאי בן
לוטף ומשלימים אותם  .לפי אראכל  ,התרחש האירוע בשנת

1106

למניין

הארמנים57

אחרי שהארמנים כבר גורשו מאצפהאן  .בערב שבת החליט ראש הוזירים לגרש גם את
יהודי העיר  .היהודים ביקשו שהות של שלושה ימים כדי לאסוף את חפציהם הנחוצים
ולטפל בחולים  ,בזקנים ובעוללים שביניהם  .בקשתם נדחתה  .חיילי המלך הוציאו את
היהודים במכות  ,פצעום באלות ובחרבות  ,זרקו את חפציהם לכל עבר ושברו את
דלתות בתיהם  .בבכי וביללה  ,בשעות מאוחרות של הלילה  ,עזבו היהודים את

שכונתם ,

כשהם אוחזים בידי בניהם ובנותיהם  ,ונושאים על שכמם את כלי  -השינה והחפצים
שלהם .
תחילה הלכו היהודים לשכונת הזרתושטים ' גבר  -אבאד '  ,אבל ראש הוזירים יעץ
לזרתושטים לא לאפשר ליהודים לגור בקירבתם  .החורף היה קרוב וליהודים  ,מהם

חולים ונשים  ,לא היה מחסה  .המוסלמים בפוגשם את היהודים היו מקללים ומענים
אותם באלפי עינויים  .בכל מקום היו תופסים את היהודים ומובילים אותם לראש
הוזירים  ,וזה ,

בלשון רכה  ,היה משדלם להתאסלם  .היהודים היו משיבים  ,שדתם היא

מתנה שניתנה להם מאלוהים  ,דרך משה נביאם  ,והיא יקרה להם מכל אוצרות העולם .
הם העדיפו להיהרג ולא להמיר את דתם  .אך ראש הוזירים התעקש ואמר שלא ימלא
את מבוקשם להרוג בהם  ,אלא יוסיף לענותם עד שייכנעו  .אמרו היהודים  ,כפי שניתן
מקום חדש לארמנים לגור בו לאחר גירושם  ,יינתן גם להם מקום חדש למגורים .
לאחר דין  -ודברים בין השרים  ,הוצע ליהודים מקום מדקרי מרוחק מן העיר  ,מכוסה
סלעים והרים וללא מים  .היהודים סירבו להתיישב שם והיו חשופים לסכנות  .אז

החליט ראש הוזירים להתחיל לענותם  .חייליו תפסו שני יהודים  ,הפשיטום

מבגדיהם ,

קשרו את זרועותיהם והובילום אל פיסגת ההר  ,למבצר עתיק ושומם  .במזג  -אוויר קר
של סתיו  ,ישבו היהודים עירומים כמקום רטוב  ,במשך שלושה ימים ולילות ללא מים
ומזון .
56

עונש

אכזרי  .הנענש נקשר ברגליו או בידיו לגמל  ,ואחר  -כך מדהירים את הגמל והוא גורר אחריו

את הקשור אליו .
ד5

שנה המתחילה

ב 8-

באוקטובר . 1656

ן

רדיפות ושמדות

ופיחותם ,

לאחר עינויים

ניאות יהודי

אחד ,

עובדיה שמו ( ראה עליו

49

להלן ) ,

להתאסלם וזכה לכבוד ולהטבות  .עובדיה המשומד החל להציק לאחיו ויעץ לשלטונות

לנסות לאסלם את היהודים לא כשהם מקובצים יחד  ,אלא שניים או שלושה מדי פעם .

אז תפסו את חכם סעיד ואיימו עליו  ,שאם לא יתאסלם יבקעו את בטנו ויחרימו את
רכושו  .בראותו את החרב המתנופפת מול עיניו  ,לא אזר סעיד כוח  ,ובקול בכי ובלב

בשבר הוא הסכים להתאסלם  .יהודי אצפהאן עמדו תחילה בסירובם  ,אך העינויים היו
קשים מנשוא ותוך חודש ימים בשברו

350

מהם והתאסלמו  .הנותרים לא יכלו להחזיק

מעמד בעיבויים הקשים  ,וכר כלתה הקהילה ויהודיה היו למוסלמים חדשים .
אראכל ממשיך לספר  ,שיהודי אצפהאז המשיכו לשמור על דתם בסתר  .הם שחטו
בחשאי לפי מנהגיהם ולא אכלו משחיטת הגויים  ,אף כי למראית עין קבו בשר מהגויים
ואחר  -כך זרקוהו לכלבים  .הם לא ביקרו במסגדים  ,לא התערבבו עם הפרסים ולא

הזניחו אף מצווה אחת ממצוות היהדות  .המשומדים שביביהם  ,כמו עובדיה  ,המשיכו
להציק לאחיהם ולהלשין עליהם  .היהודים לא יכלו לשאת את ייסורי הגיהנום  ,ולבסוף
יהרדי בשם פנחס  ,בעזרת יצחק  ,משיח ויהודה  ,הרגו את עובדיה ואת נבלתו השליכו

בחשכת הלילה לרחוב ( עמ ' . ) 14- 5
פרשת מעשי השיטבה של עובדיה מתוארת ב ' כתאב  -י אנוסי ' בנפרד  ,כמה פרקים

אחרי אירועי אצפהאל  .דבר " אראכל מסיעים לנו להבין  ,כי עובדיה זה הינו אותו
עובדיה אשר היה ביל ראש " העדה  ,ולפי באבאי בן לוטף  ,הגיע לדרגה רמה במומסד
השלטוט והמשיך להציק ליהודים  .סופו שיהודי בשם פנחס רצח אותו

רמיאן " .

5

ב 21 -

בחודש

הנוקמים חתכו את גופתו לגזרים  ,הובילוה בתוך שק ושרפוה בכבשן בית -

המרחץ  .פנחס ברח לבגדאד  .ברו של עובדיה  ,שהיו כנראה שותפים לרצח
בתפסו והוצאו

אביהם ,

להורג בדקירות סכמים בכיכר המרכזית של אצפהאן ( דפים 68ב 78 -ב ) .

רצח עובדיה שוב העמיד בסכנה את חיי הקהילה היהודית באיראן  .השאה רצה
להשמיד את היהודים ברחבי ארצו  ,שכבר היו מוסלמים  ,אך הודות להתערבות מולא

מוחסן ' " ,

ויתר על כוונתו  .נראה שהתערבותו של מולא מוחסן אירעה בשנת

בקירוב ( ראה

להלן ) .

660ן

באבאי בן לוטף מספר על הריסת בתי  -כנסת באצפהאן על  -ידי

מירזא מסעוד  ,שהיה הממונה על היהודים מטעם השלטונות  .נראה שגם האסון הזה
אירע בשבת

בקירוב  ,בגלל סמיכות הפרשה להתערבותו של מולא מוחסן  .הנה

1660

דבריו של המחבר

:

עקרו את היכל הקודש

הקהילה היתה בוכיה

58

/

/

את הדלתות  ,הקירות המשופצים והחדשים

הנשים צרחו בבתיהן

לא ברור באיזו שנה  .ביום זה מתאבלים השיעים על מות עלי  ,האמאם הראשון  ,שנרצח בכופה

בשנת . 661
59

הוא

מוחמד בן

מורתיא

מוחסן פייד כאיראני

מאחורי מולא מוחסן ולהתפלל  ,ראה

( מת

בשנת  . ) 1680שאה עבאס השני נהג לעמוד

הדאית  ,שם  ,עמ ' , 480 , 475

. 483

50

ן

אמנון נצר

בן  -רגע החריבו את הבית

( בתי  -כנסת ) /

כדי שאלה ( היהודים ) יסיחו את לבם מן

המקום
כשהקהילה ראתה את המצב

/

לבותיהם היו עצובים  ,באמת

/

לא יכלה לנתק את לבה מתורה ומשבת

למען לימוד התורה והתפסיר ( דף 131ב ) .

שאשאן
במשך

חודשיים  ,לאחר גזירת השמד באצפהאן  ,המשיכו השלטונות המרכזיים לשגר

צווים לערים שבהן ישבו יהודים  ,כדי לאסלמם .

יהודי כאשאן נודע להם על מה

60

שהתרחש באצפהאן אך הם לא האמינו לידיעות  ,הם גם היו בטוחים  ,ששלטונות
כאשאן לא יגעו בהם לרעה .

בינתיים  ,ראש הצבא  ,ה

בהיותו בדרכו לקנדהאר ירד

בנטנז  .פ

שהיה מסוכסך עם ראש

הוזירים ,

בעיירה זאת ישבו יהודים בודדים  ,שמוצאם

מכאשאן  .ראש הצבא  ,כנראה בשל התחרות עם ראש הוזירים ורצון למצוא  -חן בעיני
השאה  ,וגם למען בצע  -כסף  ,דרש מיהודי נטנז להתאסלם  .אלה ענו  ,שהם קשורים
לקהילת כאשאן ויעשו לפי הוראת ראשי הקהילה הזאת .
יהודי נטנז הזדרזו להגיע לכאשאן והודיעו על האסון העומד בפתח  .יהודי כאשאן

התפללו וצמו כמה ימים  ,פרט לשבת  .ביום ג '  ,ראשון בחודש אדר

3

'

נכנסו ראש הצבא

וחייליו לכאשאן וישבו ב ' דאר אל  -שפאא ' ( בית  -החולים המקומי )  .רבני העיר  -רבי

מרדכי  ,רבי אלעזר ורבי שלמה  -יחד עם הכדח ' ודאים  ,שהיו צעירים וחסרי

ניסיון ,

והנשיא התייצבו לפני ראש הצבא  .במקום נכח קהל רב  .תחילה פנו אל רבי אלעזר
בדרישה שיאמר את

ה ' שהאדה '

ויתאסלם  .רבי אלעזר סירב  .הפשיטוהו והענישוהו

ב' שותור  -בנדי ' ובהלקאות  ,ואיימו לבקע את בטנו  .כמה מיהודי העיר יעצו לרבי
אלעזר להתאסלם  ,והוא קרא את ה ' שהאדה ' והוגש לו בשר מתובל בלשן  .בהגיע תורו

של רבי שלמה  ,הוא סירב בתוקף להתאסלם ואף הזהיר את ראש הצבא  ,כי בעולם הבא
עשויים יהודי כאשאן לתבוע אותו לדין  .אולם העינויים היו אכזריים ולבסוף נשבר רבי
שלמה

והתאסלם  ,וגם לו הוגש תבשיל של בשר עם לשן  .אחר כך פנו אל רבי מרדכי

ש' היה פחדן גדול עד כי היה פוחד

מצילו ' ( דף 49א )  .הוא התאסלם בו במקום  ,אכל את

התבשיל האסור ולא אונה לו כל רע  .כך המשיכו לאסלם את יהודי

כאשאן .

יהודי אחד  ,מורה במקצועו וסיר עכדול שמו  ,הודיע שאם כל יהודי כאשאן
יתאסלמו יהיה הוא מוכן להישרף ובלכד לא להתאסלם  .החיילים הפשיטוהו וקירבו
את החרב לצוארו  ' :תחת חרב האויב היה ( מיר עבדול ) מאושר

60

וביקש  :הרגני הוי

/

.

האירוע מסופר בדפים 45א 54 -א 118 ,א 126 -ב 132 ,ב 147 ,א 152 ,ב 161 -א וכן במבצ נח  -עמ '

קכג  -עמ ' א .

מורתיא

קוליח ' אן קאג ' אר  ,ראה הדאית  ,שם  ,עמ '

61

הוא

62

עיירה הנמצאת

63

צריך להיות שנת התי " ז

74

ק " מ דרומית  -מזרחית מכאשאן .
13 /

בפברואר

. 1657

. 467

ב,

רדיפות ושמדות

הרוצח ! זו מטרתי בעולם הזה /

ן

ו5

הרגני  ,כי זו הדרך לדת ' ( דף 49ב )  .ניסו לשכנע את מיר

עבדול בדרכי  -נועם  ,והוא לא אבה להיכנע  .לאחר כמה ימים של עינויים  ,הוא קנה את
אנוש ,

חייו בכסף רב  .שלושה חודשים היה חולה

לבסוף החליט לעלות בסתר

לירושלים .

אמר להם ( לבני
ואקחכם עמי

לסנה "

/

/

ביתו ) :

הוי יקירי

!

/

אני הולך ירושלימה בסתר  .עוד אבוא

אויה לנו אם יוודע הסוד  .תחילה  ,בחשיכת הלילה אשא החפצים

לסנה אסע ברגע הזה  .אבוא שוב אליכם

/

אוביל אתכם אתריי .

ואמנם הגיע מיר עבדול לסנה  ,ויהודי המקום נשאוהו על כפיים  ,אולם העינויים שסבל

היו קשים מנשוא והוא נפל ומת ( דפים 50א 52-ב ) .
תוך חודש אדר נרשמו כל יהודי כאשאן

כ ' מוסלמים חדשים ' בספר מיוחד

שבדיוואן  .בתי  -הכנסת נסגרו  ,היהודים נאלצו לבקר במסגדים ולהקפיד על התנהגות
לפי דיני האסלאם .

ב ' נורוז "

6

קיבלו ' המוסלמים החדשים ' מתנות  -חג בכסף  ,במזון

ובביגוד  .לפי באבאי בן לוטף  ,היו שלוש קבוצות בקהילה  :האחת  ,רובה זקנים  ,שמרה
על יהדותה בסתר

;

השנייה ניסתה להרוויח משני העולמות ושמרה על יחסים עם

המוסלמים וגם עם היהודים

; השלישית  ,רובה

צעירים שלא שמו לב

שהמצב החדש גרם להם שמחה ועליצות ( מבצ

בחודש תשרי הת " ך ( ספטמבר  -אוקטובר

:

, ) 1659

דף נח  -עמ '

ליהדות  ,נראה

ב) .

ביקש שאה עבאס השני לבלות את

ימי מוחרם בכאשאן  .יום לפני חג הסוכותיי אילצו את יהודי כאשאן  ,ה ' מוסלמים

החדשים '  ,לצאת יחד עם מוסלמיי העיר לקבל את פני השאה בפין .

67

בדרכו לעיר סקר

השאה את מקבלי פניו  ,שעמדו בשתי שורות מקבילות  ,ולפתע ננעצו עיניו בפני נער

יהודי יפה  -תואר  ,ששבה את לבו  .הנער  ,יחיא בן אלישע בן דניאל בן לוטף  ,צווה לבוא

לפני המלך  ,והוא הופרד בכוח מהוריו  ,הובל אל המלך וצורף אל אוסף הנערים
והנערות שבהרמון  ,ושכרו שישה תומאן  .יהודי כאשאן התאבלו על המעשה הנתעב

הזה  ,אולם לא יכלו לעשות דבר  ' .האב והאם המסכנים
חזיהם עד זוב דם

/

/

שראו מצב זה  .שרטו את

ותלשו את שערות ראשם ופניהם '  .באבאי בן לוטף מתאר באריכות

כיצד רחצו  ,בישמו ומירקו את הנער  ,כדי להכינו למשכב עם השאה ( מבצ
קכג  -עמ '

א),

:

דף

וכל זאת בחודש מוחרם הקדוש למוסלמים .

מצב האנוסים היה בכי רע בתקופת שפיע  ,מושל העיר  .כאשר התמנה מושל

טלגרף שמו  ,הוקל מעט לאנוסי כאשאן והם לא פחדו לשמור  ,לפעמים אף

אחר ,

בגלוי  ,על

מצוות היהדות  .אולם המוסלמים הקנאים התלוננו לפני השאה כי היהודים אינם

64

עיר בכורדיסתאן  ,היום נקראת קלוג ' .

65

הוא ראש  -השנה  .השנה החדשה הפרסית מתחילה בדרך  -כלל

66

באותה שנה חל הראשון במוחרם

1070

באוקטובר . 1659
67

מקום

נופש .

6

ק " מ מערבית לטאטאן .

ב 21 -

במארס .

באחד בתשרי הת " ך  ,ואלו יום לפני חג הסוכות חל באחד

52

ן

אמנון נצר

מקפידים על דיגי האסלאם ומוסיפים לשמור על

מנהגיהם  .הוחלט איפוא להכין

רשימה חדשה של המתאסלמים  .היהודים פחדו משואה חדשה  ,ומנהיגיהם  -רבי
עובדיה  ,רבי יאדגאר  ,רבי תמים  ,אבן מסעוד ובנימין  -בעזרתו הראויה לציון של

מולא מוחסן  ,עשו כל שכיכולתם כדי למבוע אסון  .מולא מוחסן אף נפגש עם השאה

וניהל שיחה קשה עם ראש הוזירים לטובת הכהודים ( דפים 124ב 126 -ב ) .
ראש הוזירים לא היה מוכן לותר ואף קבע  ,שעל יהודי כאשאן לשלם ג ' זיה בעבור
השנים שהיו פטורים מהתשלום הזה בגלל היותם מוסלמים  .שוב החלו השלטונות
להכות ביהודים ולכלוא אותם בבתי כלא  ,והפעם כדי לסחוט מהם כספים  .לבסוף

בבירה " .

השתנה המצב  .קם ראש וזירים חדש

6

בסיוע מולא מוחסן ובעזרת המושל

החדש של כאשאן  ,אשרף  ,הוסכם שתמורת חזרה ליהדות ישלמו היהודים

בעבור חמש השמם שחלפו ועוד

60

תומאן תשלום מראש בעבור חמש השנים

שלאחר  -מכן  .ביום שבת  ,ראשון לחודש שבט ( כנראה שנת
, ) 1662

69

60

תומאן

התכ " ב 20 ,

ביאנואר

חזרו יהודי כאשאן ליהדותם ( דפים 158א 159 -א ) .

שיראו
כאשר שמעו יהודי שיראז על האסון שפקד את היהודים בערים אחרות  ,החליטו לצום
ולתת צדקה לעביים  .הם תקעו בשופר עד אשר התפשטה השמועה לערי לאר ובנדר .

משניתנה הפקודה ליהודי שיראז לצאת מן העיר  ,הם שילמו סכום גדול של כסף

לשלטונות  ,אך לבסוף גורשו למדבר  .זמן רב הם התגוררו במדבר הפתוח  ,ומדי פעם
היו החיילים נוחתים

עליהם ,

מכים

בהם ,

חוטפים את ילדיהם ומושכים בשערות

נשותיהם  .המסורים כאן  ,לדברי באבאי בן לוטף  ,היו קשים יותר מאשר באצפהאן .
רבים בתלו ברגליהם על העצים והוכו עד צאת בשמתם  .בין ההרומם היו הרבה כוהנים
ולויים  .מעשה בכוהן אחד ושמו עווג ' ולו שלושה בנים  .הראשון יצאה נשמתו מחמת
עינויים  ,האב מת מרוב עצב אחרי שלושה ימים  ,הבן השף מת ביום השביעי  ,האם

שהיתה בהריון  ,נדדה למרחקים מעוצמת השכול ואבדה  .רבים התאבדו  ' .איכה אספר
את קורות שיראז

/

מאה ספרים לא יספיקו לכך ' ( דפים

64א 66 -ב ) .

יהודי לאר  ,בעיקר אלה שעסקו במסחר באצפהאן  ,היו להם קשרים טובים עם בית -
המלוכה  ,ובמיוחד עם הנסיכות  .הם ניסו להפעיל את קשריהם למען יהודי שיראז

וביקשו כמיוחד את עזרת אם המלך  .לפי באבאי בן לוטף  ,שילמו סוחרי לאר כסף רב
לשלטונות כדי להשיג הרשאה המתירה להם ( כנראה ליהודי שיראז  ,לאר

ובנדר )

להישאר בדתם ( 67א 68 -ב )  .לא ברור מ ' כתאב  -י אנוסי ' אם ההרשאה ניתנה להם  .לפי

68

מוחמד

ביג סולק מתפקידו והוגלה לעיר קום בשנת

השנה המוסלמית חל בספטמבר

, ) 1660

1071

להג ' רה

1660 - 61 /

( החודש הראשון של

ובמקומו מונה לראש הוזירים  ,מירזא מהדי צדר  ,ראה

הדאית  ,שם  ,עמ ' . 483
69

במאמרי נעשה ניסיון לקבוע תאריכים לאירועים הנזכרים כ ' כתאב  -י אנוסי '  .התאריכים בחלקם
שונים ובחלקם מופיעים לראשונה בהשואה למאמריהם של החוקרים באכר  ,פישל ושפףזהנדלר .

רדיפות ושמדות

אראכל חיו יהודי שיראז כאבוסים בשנת
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, 1660

וכמוהם גם יהודי לאר ובנדר
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( ?)

( עמ '

) 70 .

המדץ
בהגיע הפקודה מטעם המלך לאסלם את יהודי

המדאן  ,הם

יצאו לקברי אסתר

ומרדכי ,

ושם בכו וביקשו ישועה מן הקברים הקדושים 1 .י המושל ציווה ליהודים להתאסלם או
לעזוב את המדאן  .היהודים הודיעו שלא יתאסלמו וביקשו רשות לעלות לירושלים .
המושל רגז והורה לרצוח אותם  .היהודים הודיעו שאין הם פחותים בערכם מיהודי

אצפהאן וכאשאן  ,לכן מגיע להם תשלום תמורת התאסלמותם  .כך קיבל כל אחד מהם
תומאן זהב אחד והתאסלם  .אחר  -כך סגרו את בתי  -הכנסת ( דף

55ב ) .

המושל ביקש להתרברב על הצלחתו ונסע לאצפהאן  ,כדי לזכות לפחות בסכום
הכסף ש ' השקיע ' באיסלום

היהודים  ,אולם

שליחותו נכשלה  .מלא כעס הוא מיהר

לחזור להמדאן והודיע ליהודים  ,כי הם יכולים לחזור ליהדות בתנאי שיחזירו לו את
הכסף שקיבלו תמורת

התאסלמותם  .היהודים שמחו ושילמו למושל ולמשרתיו את כל

הסכום  ,אף בתוספת מה  ,ופתחו את בתי  -הכנסת שבעיר  .הידיעות על שוב ' המוסלמים

החדשים ' ליהדות הגיעו לאוזני ראש הוזירים  -הוא מוחמד ביג  -והמושל חשש

מפני עימות עם המלך  .בלית  -ברירה לחץ המושל על היהודים לחזור

לאסלאם  ,וגם

לשלם לו שלושה תומאן בעבור כל גבר  .הגברים נתפסו ונשלחו לבתי  -כלא  ,עד אשר

אספו נשותיהם זהב וכסף בסכום שסיפק את המושל ( מבצ  :דפים נט  -עמ ' א  -סב  -עמ '

ב) .
קום
הצו המלכותי הפוקד על היהודים להתאסלם הגיע גם לעיר הקדושה
שבה ישבו

מהדי " .

לשיעים  ,קום ,

.

בין עשר לחמש  -עשרה משפחות יהודיות ובענייני הקהילה עסקו האדונים

בנימין  ,ואקא  -באבא  .היהודים הציגו שלושה תנאים להתאסלמותם

ישולם להם כסף רב
ועלילות  -שווא

;

(ג)

;

( :א)

( ב ) יחדלו המוסלמים להציק להם ולטפול עליהם האשמות

לא ישטפו במים את ספרי  -הקודש  .שני התנאים הראשונים

בתקבלו על דעת המולא הראשי של העיר  ,אך היהודים נתבקשו לשטוף את ספרי -

הקודש בעצמם  .בטקס ההתאסלמות האכילו אותם בשר עם לשן  .באבאי בן לוטף

70

עיר זו זיהויה מסופק  .גאלאנטה כתב  ( Pandaricumשם  ,עמ '
e- Koum

( שם  ,עמ '  , ) 343לדעתי  .המקום הוא בנדרי  -כונג  ,נמל במפרץ הפרסי  ,שמונה ק " מ

ממזרח לנמל לנוה בדרך לבנדר עבאס  .ראה גם כרוניקה של
71

ראה  :שרה סורודי  ' ,המקומות הקדושים של
עובד  , 1979 ,עמ '

72

; ) 14

שפייזהנדלר כתב Bandar

.

הכרמלים ,

.

.

כ עמ '

114ן 11121 -

יהודי פרס ' עדות ישראל כ  ,תל  -אביב  ,הוצאת עם

. 261 - 259

מהדי הוא שם מקובל בקרב היהודים באיראן .

ן
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אמנון נצר

מציין  ,שעד לכתיבת חיבורו  ,היו יהודי קום נתונים בידי אותו מולא קנאי  ,אך הם שמרו

בסתר על יהדותם ( דפים 106ב  % 08 -א ) .
ח ' ונסאר וגולפאיגאד
לפי צו המלך ובפקודת המושל צוו יהודי הערים ח ' ונסאר וגולפאיגאן לבחור בין
התאסלמות לגירוש  .אמנם בתחילה גורשו היהודים מבתיהם אל מחוץ לעריהם וסבלו
סבל רב במדבר  ,תחת השמש הלוהטת  .ילדים רבים מתו מרעב

ריחפה על שתי

הקהילות .

ומצמא  ,וסכנת

כיליון

בגלל מחסור במים ובמזון  .אחרי עשרה ימים  ,נאותו

היהודים לקבל את האסלאם  ,אך סירבו לאכול בשר  -גמל עם לשן  .הם נתנו שוחד
לשלטונות עריהם  ,לכן ניתנה להם רשות לקחת את חלקם בתבשיל האסור

לבתיהם ,

שם קברוהו מתחת לאדמה  .יהודים אלה המשיכו לשמור על קדושת  -השבת  ,אולם
תחת איומים ועינויים  ,מסרו את ילדיהם למכתבים מוסלמיים  .מצבם לא השתנה עד

לכתיבת הכרונקיה של באבאי בן לוטף ( דפים

109א 115 -א ) .

פרח  -אב ד

"

יהודי העיר המשגשגת הזאת נצטוו בצו מלכותי להתאסלם  ,אולם הם עמדו בגבורה
בעינויים הקשים  .כמה מהם הועלו על מוקד ונשרפו חיים  ,אולם שום יהודי לא
התאסלם  .לבסוף הם שילמו שלחד וקיבלו על עצמם לשאת כמה סימני  -השפלה  ,כמו

טבעות  -ברזל על אצבעות  -ידיהם ותליית פעמונים על צוואריהם ( דפים

103א 104 -א ;

מבצ  :דפים קה עמ ' א -קז עמ ' א ) .
לפי אראכל  ,בהיוודע למושל פרח  -אבאד  ,מירזא צאדק  ,על המתרחש

באצפהאן ,

הוא ביקש על דעת עצמו לאסלם את יהודי עירו  .אמרו לו היהודים  ,כי יהיו מוכנים
להישמע אך ורק לפקודת המלך  ,אולם גם לאחר שהגיע הצו המלכותי  ,הם המשיכו

בהתנגדותם לקבלת האסלאם  .המושל עינה אותם בעינויים קשים  ,ציווה להצליף בהם
כשהם תלויים על עצים  ,להטביע אותם באגמי מים  ,וכשנתעלפו משו אותם והיכו בהם
בשוטים  .חיילי העיר שדדו את רכושם

;

נשותיהם  ,בנותיהם ובניהם חוללו ונרצחו .

העינויים והביזה נמשכו כארבעה חודשים  ,עד אשר נלאה המושל ושיחררם  ,בתנאי

שישאו סימן  -היכר המורה שהם יהודים ( עמ ' . ) 16 - 15
חד
גם יהודי יזד עמדו לפני הברירה
התערבו

לטובתם ,

:

התאסלמות או גירוש  ,אולם המוסלמים בעיר

בשל סיבות כלכליות  ,והקהילה ניצלה  .ליהודי יזד היה כמעט

מונופול על סחר המשי  ,לכן לא הלה קשה לשכנע את השאה ואת עושי דברו להימנע
ממעשה שעלול לפגוע בשיגשוג הכלכלי של העיר  .לפי באבאי בן לוטף  ,עבדו
למעשה כל תושבי יזד במפעלים שהיו שייכים ליהודים  .גם השוחד עשה את שלו .

ן

רדיפות ושמדות
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יהודי יזד שילמו עשרה תומאנים זהב להצלת כל נפש  .סכום נכבד זה מגלה ללא ספק
את עושרה הרב של הקהילה ( דפים

115א 118 -א ) .

סיכום
בפרקים הכלתי  -סדורים של ' כתאב  -י אנוסי ' אצור מידע רב על מצב היהודים בשנות
, 1662 - ) ? ( 1613

והמידע ברובו מהימן ומתאמת ממקורות אחרים  .מרובים בו

הפרטים על הערים הראשיות כמו אצפהאן

לישובים רבים ברחבי איראן  .הישובים

וכאשאן ,

אך לוקה הוא בחסר באשר

תבריז  ,פומנאתני ואסויר  -אבאד ,

הנזכרים

74

בכרוניקה של אראכל  ,אינם נזכרים כלל ב ' כתאב  -י אנוסי '  .כרוניקה יהודית זו ייחודה
בכך  ,שאפשר לדלות ממנה מידע רב גם על ההיבטים

והכלכליים של יהודי איראן  .נראה שצדק באבאי בן

הארגוניים ,

לוטף ,

החברתיים

בחלקו את הקהילה

בכאשאן  ,עיר  -מגוריו  ,לשלוש קבוצות  ( :א ) דתיים שומרי  -מצוות  ( ,ב ) פורקי

עול  ( ,ג )

ואלה שרצו ליהנות משני העולמות ולא היו דבקים ביהדות  .נראה שחלוקה זו מאפיינת
קהילות רבות באיראן  .תלונות קשות בפי באבאי בן לוטף על ההידרדרות החברתית

והרוחנית של הקהילה ( דפים

160א 161 -א ) .

אולם יחד עם זאת חובה לציין  ,שהתקופה הצפווית היתה קשה לא רק

ליהודים ,

אלא לכל המיעוטים הדתיים  .שני המלכים  ,שאה עבאס הראשון והשני  ,כבני  -אדם לא
היו נאורים וכמוסלמים היו רחוקים מאוד משמירת המצוות  .הראשון היה אישיות
קפריסית  ,שקשה היה לחזות את התנהגותה מראש  ,אהב לשתות יין ואף שלח בחודש
רמדאן הקדוש עדר חזירים כמתנה לנוצריי

ארצו ' .

7

באותו זמן  ,מתפאר אסכנדר

ביג ,

מזכירו וידידו של שאה עבאס הראשון  ,הצליח הוד מעלתו לאסלם כחמשת אלפים

נוצרים בכפרים שבסביבות אצפהאן  ' ,חלקם בכפייה וחלקם מרצון '  ,ואילץ את כל
הארמנים שבמחוז מאזנדראן להתאסלם .

76

הנוסעים האירופיים שביקרו אצלו לא

הבינו במה באמת האמין השאה הזה  ,שגילה להם כי אין לו עניין בשמירת מצוות
האסלאם .

77

שאה עבאס השני ניסה בשלב הראשון של חייו להתנזר משתיית משקאות חריפים

ולשמור על מצוות האסלאם  ,אולם גבר עליו כוח  -המשיכה של המשקה

החריף  ,עד

כי

מסופר עליו כי כילה את חייו בגיל  35ממחלות  -מין ושתייה מופרזת  78 .שני המלכים היו
73

גאלאנטה כותב . -Toumanat

.

ראה שם  ,עמ '  . 15נפה זו נמצאת במחוז גילאן  ,העיר המרכזית בה .

פומן נמצאת כשלושים ק " מ דרומית  -מערבית לעיר ושת  .אחד מכפרי הסביבה שם נקרא ' ג ' הוד -

ביג ' אר ' ( ביג ' אר של יהודים ) .
74

גאלאנטה כותב  ( . Asdorabadראה

 :שם ) .

מקום זה נמצא ליד הים הכספי  ,צפונית  -מזרחית

לפרח  -אבאד  .המקום נקרא כיום גורגאן .
75

תאריח '  -י אג ' תמאעי  -י

ראה מורתלא ראונדי ,

.

76

אסכנדר סיג שם  ,עמ ' . 961 - 960

77

כרוניקה של הכרמלים  ,א  ,עמ ' . 161

78

איראן  ,כרך ב  ,טהראן  , 1977 / 2536עמ ' . 410

.

הדאית  ,שם עמ ' 484

טהראן

, 1969 / 1348

;

ראונדי  .שם  ,עמ '  ; 424באסתאני פאריזי  .סיאסת ואקתצאד  -י עצר  -י צפוי .

עמ '

, 210

. 242
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אמנו 7נצר

מוכנים לפעמים לוותר למיעוטים הדתיים תמורת בצע  -כסף  ,שגזלו מתושביהם אלה

במסווה של ג ' זיה  .סחיטת הכספים הבה אחד הענייתם המודגשים ב ' כתאב  -י אבוסי ' .

79

התקופה הצפווית  ,שהיתה אחת התקופות המכריעות בחי " האומה האיראנית ואחת

התקופות המרות בחיי הקהילה היהודית והמיעוטים הדתיים  ,טרם זכתה למחקר יסודי
ומקיף  .לזכותן של הקהילות היהודיות באיראן ייאמר  ,כי המעטים שהנהיגו את ח " י
הדת והתרבות בתוכן היו מנהיגים מסורים ונאמנים  .בקהילה מיוסרת זו המשיכו
המשוררים והרבנים  ,על אף פגעי הזמן  ,בחיי יצירה תרבותית  ,והם הורישו לנו מורשת
שירה ופיוט שהיא נכס יקר בתולדות יהודי איראן ~ .

79

' המלכים הצפווים  . . .כולם סגדו לאלהים ובזזו את ברואיו . . .

[ אלה ]

השקיעו מאמצים כבניית

.

מסגדים  ,קישוט קירותיהם וציפוי בזהב של צריחיהם אבל לא נמצא בהם כל זכר לצדק חברתי ' .
ראה
80

ראונדי  ,שם  ,עמ ' . 423

.

על יצירות השירה והספרות של התקופה ראה ספרי

.

( הערה  8לעיל ) ,

וכן המבוא לקטלוג של כתבי -

היד הפרסיים  -יהודיים שכספריית מכון בן  -צבי העומד להתפרסם מטעם מכון בן  -צבי .

