עדולוה והעודוה
ו
להולדוה להודו משוהד
ץ

עזריה לוי

ראשית הישרב היהודי
מסורת בעל  -פה בקרב יהודי משהד מספרת כי נאדר שאה אפשאר הוא שהעביר יהודים

.

מקזוין ומדילמאן  ,שבמחוזות גילאן ומאזנדראן אל ח ' וראסאן  .הם התיישבו תחילה

בכלאת  -נאדרי ובסבזואר  ,וחלק מהם במשהד .

ן

ימי  -שלטונו של נאדר שאה עמדו בסימן מלחמות  .הוא גירש תחילה את הפולשים
האפגאנים והתורכים  ,שפלשו לאיראן עם נפילת השושלת הצפווית

( ; ) % 722

הרחיב את גבולות ארצו במזרח ובמערב  ,ובשיא כיבושיו הגיע אל דלהי
והביא

אחר  -כך
שבהודו ,

משם אוצרות יקרי  -ערך  .נאדר שאה הרבה להעביר אוכלוסים  ,שבטים

ומיעוטים ממקום למקום  ,ורבים מהם יישב בח ' וראסאן  ,הוא האזור בו בחר למקום
מושבו  .נראה כי מדיניות זו מניעיה היו

:

חיזוקו של אזור ח ' וראסאן  ,הסמוך לגבול

אפגאניסתאן  ,מול סכנת פלישה  ,פיתוח אזורים נחשלים  ,חיזוק היסודות הנאמנים לו

והחלשת היסודות השיעים  ,על  -ידי קביעת תשבץ חדש של אוכלוסים

בארצו  .נאדר

שאה ניסה לבטל את השפעתם של השיעים וחכמי הדת גם בדרכים אחרות  :הוא דרש
מהעולמא להניח יסודות לכת דתית

חדשה  ' ,ג ' עפריה '  ,שתהיה הדת הרשמית בפרס ;

בצבאו רבים היו החיילים הזרים ( אפגאנים  -סונים  ,גרוזינים  -נוצרים  ,ארמנים
קשקאים ,

ואחר כיבוש הודו גם

הודים ) ;

 ,כורדים ,

הוא גם החדיר מבני  -המיעוטים והזרים

למנגנון הממשלתי .

מאזורי גילאן  ,קזוין וסלמאס הועברו אוכלוסים לח ' וראסאן בכמה גלים  .עד שנת
% 730

הועברו למשהד למעלה משישים אלף משפחות

כעבור שנים אחדות הובאו

;

לח ' וראסאן אלפי משפחדת נוספות  .באותו זמן הובילו אלפי אנשים אבני  -שיש גדולות
ממחצבות מראגה למבצריו של נאדר ככלאת ובמשהד .

2

במשהד לא ישבו יהודים לפני זמנו של נאדר  .על ראשית יישובם בעיר צויינו כמה

1

יעקב דילמאניאן  ,תאריך איסראילהאי משהד  -אז וארד במשהד דאר זמן נאדר שאה אפשאר
אלי מהוג ' ראת אז משהד  ,טהרן

2

על נאדר שאה ופעליו ראה :
נאדר ) .

"

( בהכפלה  ,בפרסית ) .

[ ] ? 1966

 ( ] . Lockhart , Nadir Shah . London 193להלן  :לוקהרט -

.

על העברת האוכלוסים לח ' וראסאן שם  ,עמ ' , 51

ולמשהד  ,שם  ,עמ ' 98ן ; וכן  . 63ק London 1960 .
לוקהרט  ,ערים ) .

.

. 89 , 54 . 52

 . 91על העברת השיש לכלאת

Persian Ciries

 ( ] . Lockhart ,להלן :

ן

58

עזריה לוי

נאדר שאה  ,מלך

תאריכים '

, 1756 , 1746 , 1740 , 1735 / 6 :

 . 1760ידוע כי

1747 - 1729

ב 1737 / 8 -

הועברו אבני  -שיש

ממראגה לכלאת ולמשהד לבניית ארמונות לנאדר ובניינים לאוצרותיו  .בשנת
השאה ממסע כיבושו בהודו  ,הביא עמו שלל רב והטמינו בכלאת .

ב 1746 -

1740

שב

הרג נאדר

את שומרי אוצרותיו בכלאת  ,לבל יגלו את מסתרי מטמוניו  4 .אין זה מן הנמנע כי
ראשית יישוב היהודים בכלאת ובמשהד קשורה כאחד האירועים האמורים  ,והיהודים
הובאו לאזור כשומרי אוצרותיו של נאדר .
נראה שתושבי משהד השיעים סירבו למכור ליהודים קרקעות או בתים  ,והמהגרים
קנו מן הזרתושטים חלקות קרקע במקום הנקרא ' מאחלה עיד  -גאה '  ,סמוך לחומת
העיר  .הזרתושטים שישבו במקום נאלצו לפנותו  ,בגלל רדיפות .

במקום

שכונה  ,עם

השירותים הדרושים לקיבוץ יהודי  :בית  -עלמין

6

5

היהודים ייסדו

ובית  -כנסת  .בית -

מרחץ ישן של הזרתושטים שופץ ושימש למקוה טהרה  .השכונה ורחובותיה הותאמו
להגנת התושבים היהודים מפני גורמים עוינים  .החצרות היו מחוברות זו לזו במעברים
צרים  ,ובכל בית נבנה מרתף מיוחד ( דכמה ) לשם הסתרת הנשים והילדים בעת צרה .
' מאחלה עיד  -גאה '  ,ובלשון יהודי משהד ' מחנה ישראל '  ,היה גטו יהודי  ,כמו מגורי

3

.

על ראשית יישוב היהודים במשהד ראה  :י ' בן  -צבי  ,מחקרים ומקורות  ,ירושלים
; 333

.

משהד בפרס '  .ידע -עם  .ה תשי " ט ) .
תש " ז עמ '  ; 13י ' דילמאניאן  ,שם .
(

(

4

תשכ " ו  ,עמ ' , 320

ו " י פישל ' קהילת האנוסים בפרס '  ,ציון  ,ב ( תרצ " ז )  ,עמ '  ; 50יוסף דילמני  ' ,מגילת אנוסי
),

עמ ' 58

;

ר ' פטאי  ' ,חיי נאדר במסורת העממית '  .עדות  ,ב

עמ ' . 13

.

על העברת השיש ממראגה ראה  :לוקהרט ערים  ,עמ '  ; 63על שובו מהודו  -לוקהרט  ,נאדר  ,עמ '
 ; 254 , 198 , 196 , 195על

הריגת שומרי האוצרות -

שם  ,עמ '

. 254

.

5

דילמאניאן  ,שם עמ ' . 16

6

שם  ,שם  ,עמ '  . 17בית  -העלמין כונה ' מאר דיואר '  ,כלומר  :ליד החומה .

ן

לתולדות יהודי תשהד

59

היהודים בישובים אחרים בפרס  ,משום שהאוכלוסים השיעים סירבו לשבת במחיצתם .
עם זאת  ,הגן הגטו על יושביו מפני גורמים עוינים .

7

היהודים שהתיישבו במשהד הביאו עמם  ,מגילאן וממזאנדראן  ,ידע בגידול תולעי -
משי ובייצור חוטים ואריגי משיף וחלק מהם  -ידע בייצור אריגי כותנה  .דילמאניאן

מסביר את השתלבותם בחיי הכלכלה במשהד הודות לידע זה  9 .המשי היה מצרך

חשוב ,

0ן

ובסוף

ותמורתו ניתנה במזומנים .
בשנת

היגרו למשהד יהודים מיזד  ,בגלל הרעב ששרר בעיר  -מוצאם .

1770

המאה הי " ח  -יהודים מכאשאן

ומלאר " .

נראה שאחרי הפלישה להודו החלו יהודים במשהד לעסוק במיסחר  .השלל שהביא

נאדר שאה מדלהי הגביר את כוח  -הקנייה של תושבי פרס  :הם שוחררו ממיסים במשך
שלוש שנים  ,ולאנשי  -הצבא ניתנו מענקים ובגדים
הכלכליות החדשות בפתח בשנת

1741

חדשים .

נוכח האפשרויות

במשהד מרכז להפצת סחורות אנגליות  ,ביחוד

אריגי צמר  ,שהתאימו לאקלימה הקר של

צפון  -פרס  .מ

פעילות המרכז האנגלי

הביאה ,

כבראה  ,להתהוות המגעים בין יהודי משהד לאנגלים  ,הן במסחר והן בקשרים
פוליטחם  ,שבאו לידי ביטוי במסירת מידע ובמתן הלוואות לסוכניה המוסווים של

אנגליה באיזור  .האנגלים העדיפו להיעזר בבני  -מיעוטים  ,באפגאנים וביהודים  ,אך לא

בארמנים  ,שרבים מהם היו קשורים עם רוסיה בתהום המיסחר כבתחומים
חיבלו במאמצי האנגלים להשתלט על הסחר בצפון -
אחר מות נאדר שאה

אחרים  ,והם

פרס  .מ

שיחסו אל השיעים היה עוין ואלו יחסו אל היהודים

( , ) 1747

היה אוהד  ,נותרו יהודי משהד ללא חסות  ,ואולי גם משום כך הם ביקשו משענת
בא נגלים .

באותו זמן שוב פלשו האפגאנים לפרס  ,ובמשהד שלטו שאה רוק ובניו  ,ששימשו
מעין ואסאלים לאפגאנים  .היתה זו תקופה של חוסר שלטון מרכזי בפרס  ,ושלטונם
העריץ של שאה רוק ובניו נמשך עד סוף המאה

הי " ח  ,עם

עליית אגא מחמד קג ' אר

לשלטון .

7

.

.

ראה  :א ' נצר אנציקלופדיה עברית ערך ' פרס  -יהודים '  ,וכן שם  ,ערך 'גטו '  .יהודי  -משהד כינו את

.

הגטו  ,בינם לבין עצמם  ' ,הןאתה ' .
8

על משי שייצרו יהודים בגילאן ובמזאנדראן ראה

:

!0 :

 . 244ק England London 1798 ) 1970 ( , vol . 2 ,
9
10

.

דילמאניאן  ,שם עמ ' . 16
ראה 131 :

.

11

12

13

 Journeyfromנ .

G . A . Forster

 .ק י1835

and' fl
. issionary Labours, London

Wolff,

 ; ( .וראה גם

בן -

צבי שם  ,עמ '  ; 308 - 305 , 297דילמאניאן  ,שם  ,עמ '~ . 17
~
דילמאניאן שם  ,עמ '  ; 17י ' בן  -צבי  ,שם  ,איגרות  -ו  ,ט י  ,יא  ,עמ ' . 316 - 309

.

.

 . 15 - 16 , 18קק the Persian Guf 1967 ,

.

!מ

ritish Interests

A . A . Amin ,

ויוזמתו לתרגם את התנ " ך לפרסית ,
ראה  :לוקהרט נאדר  ,עמ '  . 288על יחסו של נאדר ליהודים
~
ראה

:

.

דילמאניאן  ,שם עמ '  . 13אולם הוא גם ציווה להוציא להורג באצפהאן סוחרים יהודים

וארמנים  ,על שסחרו בסחורות גנובות מאוצרותיו  .ראה

:

לוקהרט  ,נאדר  ,עמ '

. 258

60

ן
בשנת

עזריה לוי

1770

העביר אחמד שאה האפגאבי מספר משפחות

ממשהד היגרו באותו זמן גם לבוח ' ארא .

להראת ,

4ן

ויהודים

לעומת זאת  ,הפריחה הכלכלית של היהודים

5ן

במשהד משכה לעיר זו יהודים מערים אחרות  :מיזד  ,מכאשאן  ,מלאר ועוד  .על כף
מעידים מכתבים שהגיעו לידנו מאותו

זמן 6 ,י

וכן שמות של יהודים במשהד כמו

כאשאני  ,יזדי  ,המעידים על מוצאם  .אולם למרות קשרים אלה והסיוע שהגישו יהודי
משהד למהגרים עניים מיזד שהגיעו אליהם  ,וכן לקהילות הראת ויזד בעתות

מצוקה  ,ח

שמרו יוצאי קזוין וגילאן על יחודם ולא התחתנו עם יהודים מערלם אחרות  .דילמאביאן
מספר שמאה שנה אחר הגירתם למשהד עוד שמרו יהודי גילאן וקזוין על לשון -

הדיבור בלהג גילאכי  ,מפני שלא התקשרו עם יהודים מערים אחרות  .אחר הפרעות
במשהד הם סיגלו להם את הלהג של
בראשית המאה
כמאה משפחות

הי " ט  ,בשבת , % 807

ח ' וראסאן ' .

ן

ביקר במשהד חוקר

צרפתי  ,טרויה  ,ומצא בה

יהודיות  .אנשי  -הקהילה סיפרו לו שנאדר שאה הביאם לעיר זו כדי

להגביר את המיסחר בה  ,ועם מותו הם נותרו ללא הגנה  ' ,מושפלים עתה  ,ומדוכאים
יותר מהיהודים היושבים בין הסונים באפגאניסתאן ' .

בבוח ' ארא שמע מפי " הודים כי

שביקר בשנת

1820

משפחות של

יהודים ,

ל

רוסי  ,מיינדורף ,

ואילו חוקר

במשהד מתגוררות שלוש מאות

אין להניח שתוך שלוש  -עשרה שבה חל גידול כזה במספר

20

היהודים במשהד  .היהודים נהגו להפחית ממספרם מסיבות שונות  .אפשר שגם יהודי

בוח ' ארא הגזימו במספר  .מכל מקום  ,אחד משני המקורות או שניהם לא דייקו
במספרים שציינו .
האנגלי א ' קונולי  ,שביקר כעבור זמן במשהד  ,כתב כי בשכובת היהודים היו ארבעה
בתי  -כנסת  ,בית  -מרחץ  ,בית  -עלמין  ,תלמוד  -תורה וחנויות  .השכונה היתה בנויה חצרות
ומעברים פנימיים  ,המקשרים בין הבתים  .את השערים היה אפשר לסגור בעת צרה  .וכך

יכלו ראשי  -הקהילה לפקוח עין על מעשיהם של תושבי הגטו

;

ועם זאת לא ידעו

שכניהם המוסלמים מה בעשה בחצרות  .קונולי מספר שמולה מהדי  ,בשיא היהודים

י ' וולף  ,שם  ,עמ ' , 131

 . 133יהודים הועברו באותו זמן גם לקאבול  .ראה

:

א ' בראוור  ' ,יהודי

( תש " ד ) .

אפגאניסתן '  ,סיני  ,שנה יד

ספר בכתב  -יד שנרכש בבוח ' ארא  ,ובעליו היה אליהו בן יוסף קזויני  .כלומר מוצאו מקזוין שבפרס .

תאריך כתיבתו הוא שנת תק " ם (  . ) 1780ראה

:

כ " י אדלר  ,סדר חמש מגילות  ,תצלום השער של

הספר .

.

בן  -צבי שם עמ '

, 309 - 305

. 316 - 313

דילמאניאן  ,שם  ,עמ ' ; 66 , 17

יוסף

 . Daussy ,ק eched 1 07, ed .

Aנ

וולף  ,שם  ,עמ '

. 159

דילמאניאן  ,שם  ,שם .
 . 61ק

.

1841

" .
] ]5

משפחות בקירוב

;

(

"

 route de T(ihiranק Truiller, M(imoires descriprifs de /

.

~
דילמאניאן כתב שמספר היהודים שהגיעו למשהד בימי נאדר היו
 1יעקב

ראה עמ '  . 14ואילו בשנת
51 .

 .ק eterburg , 1826 ,
~

ouhara . . . 1 2

""

1825

מצא וולף

 100משפחות .

'Voyage' d
(
Orenburg a
~

40

,

Earon de hfeyendorf

במשהד  ,הזמינו לשבת בגינת  -ביתו ומזג לו יין  -שרף  ,מבלי לעורר את תשומת  -ליבם
של השכנים המוסלמים .

ת

הסתגרות הקהילה בגטו היתה תגובה לעוינות הסביבה כלפיה  .משהד היתה ידועה

בקנאותה הדתית  ,ורבו עולי  -הרגל שפקדו את העיר כדי לבקר במסגד על  -שם הגומאם
ריזה  .עוד לפני הפרעות בשנת
היהודים והצופיים

;

1839

הסיתו כוהני הדת  ,הגומאם ג ' ומעה ואחרים  ,נגד

כבר אז נרדפו היהודים והיו נסיונות לאסלמם

ללבוש בגדים מיוחדים ולענוד סימני  -זיהוי על

21

.

.

 . 255ק ofindie 1834 vol 1

 rheסו

בגדיהם ,

Conolly ,

;

הם גם נאלצו

כפי שמלמדים ספרי

; /) .

.

דילמאניאן עמ ' . 17 , 16

62

ן

הנוסעים

עזריה לוי

:

שרינר

בשנת

, 1821

וולף בשנת

א ' קונולי וכן סטיוארט בשנת

, 1831

.

 1836ע

מדיווחי נוסעים מפרק  -זמן זה מתברר כי יהודי משהד לא הצטמצמו במלאכות
ובמיסחר שבגטו  ,אלא היו סוחרים  -נוסעים ברחבי ח ' וראסאן ובאסיה המרכזית  ,ועסקו
הן ביבוא והן ביצוא של סחורות .

והקשרים עם הבריטים
בראשית המאה הי " ט תיכנן נאפוליון פלישה דרך פרס להודו  .אחרי שסר האיום
הצרפתי  ,חששו האנגלים מפני רוסיה  ,שהחלה להתקדם באסיה המרכזית  ,ושלחו

לפרס  ,ובמיוחד לח ' וראסאן שבצפונה  ,סוכנים שיפקחו עין על תנועת הרוסים  .מחמת
הדרכים המשובשות ואימת השודדים התורכמנים והפרסים  ,חששו הסוכנים הבריטים

לשאת עמם מזומנים הרבה  ,והם נזקקו לתושבי  -המקום שיספקו להם כסף וידיעות .

הסוחרים היהודים  ,שנסעו ברחבי ח ' וראסאן ואסיה המרכזית  ,סיפקו לסוכנים האנגלים
את מבוקשם  .בראש הקהילה היהודית במשהד עמד מולה מהדי אקאג ' אן  ,שגם שימש
סוכן ראשי של האנגלים באזור .

23

על חשיבות שירותיהם של היהודים בעיני האנגלים מלמדת תעודה משנת

1836

בארכיון של משרד  -החוץ הבריטי  .התעודה מספרת  ,כי מולה מהדי נפל ברשתו של
נוכל אירופי בשם דיסקין  ,שהתחזה לסוכן אנגלי וקיבל ממהרי כסף רב  ,ובתמורה בתן
לו  ,כנהוג  ,מכתב אישור על קבלת הכסף  .הנוהג היה  ,שהסוכן היהודי קיבל את כספו
בחזרה מהשגריר הבריטי בטהראן או מהסוכן הבריטי שבהראת  ,בירת

אפגאניסתאן .

כאשר נתגלתה התרמית סירב מולה מהדי להוסיף ולהלוות כספים לאנגלים  ,ולא חזר
בו עד שהבטיח השגריר הבריטי בטהראן שממשלת בריטניה תפצה אותו על הפסדיו .

24

באותו זמן שהו בפרס מספר הרפתקנים  ,ומהם שביקרו במשהד  .מלבד דיסקין
הנזכר  ,שהיה כנראה יהודי מומר והתרועע עם ארכיאולוג גרמני שערך חפירות בצפון -
פרס  ,הופיע באזור יהודי  -למחצה בשם בורובסקי  ,קצין בצבא הפרסי ; ועוד

יהודי איטלקי  ,ששירת אחרי כן כקצין בהודו
הביון הבריטי ואחרים .

;

 :אבוטבול ,

יוסף שלם מהודו  ,ששימש בשירות

רבים מן ההרפתקנים הללו התארחו בבתי יהודים

25

במשהד ,

בסראכס ובסבזוור  .בסופה של פרשת מהדי  -דיסקין קיבל מולה מהדי מידי האנגלים
שש מאות תומאן
22

לירות

 . 501ק Jfhorasan 7 27 1 1825 ,
219 ; 159

"

 .ק . . . London 1854 ,

קולוני שם  ,עמ '
23

( 450

שטרלינג ) ,

פרייזר .

שם ,

עמ '

0

שהם כשבי  -שלישים מהכסף ששילם

1 ,ע  3 . Fraser, Narrative ofa .Journeyי

.
Stuart, Journal' ofa' Eesidence
 Northern Persiaה!,

. 352
; 467

.

קונולי שם  ,עמ '

; 254 - 253

וולף  ,שם  ,עמ '

; 131

.

ודלף  ,שם  ,עמ '
;

ולהלן בתעודות מן

הארכיון הבריטי  .יש לציין כי התורכמנים  ,שהיו פושטים ושודדים בדרכי ח ' וראסאן  ,לא תקפו
יהודים  ,הודות לדמי  -חסות שקיבלו
24
25

מהיהודים .

סימנה של התעודה בארכיון הבריטי ,
מאוחר יותר  ,בשנת

1881

Teheran , 7 . 7 . 1836

.

( להלן

 . )( . :ו ) 60 % 1

 .נ) 1 .

פעל במשהד גם דוד פרנס מומר שהפיץ בקרב האנוסים כרכים של תנ " ך

והברית החדשה מטעם המיסיון  .ראה

:

.

דילמאניאן  ,שם עמ '

. 54

לתולדות יהודי משהד

ן

63

לדיסקין  .לפני כן פנה השגריר הבריטי אליס בטהראן אל שר  -החוץ הפרסי  ,מירזה
מסעוד  ,ותבע שממשלת פרס תתפוס את רכושו של דיסקין כדי לפצות את מולה
מהדי .

26

ממשלת פרס התנערה מכל אחריות למעשיו של הרפתקן אירופי  .לאנגלים היה

קושי לשלם למולה מהדי  ,כי היתה בכך משום הודאה שדיסקין הוא סוכן אנגלי  27 .זאת

ועוד  ,עקב ריבוי הפעילות האנגלית  ,הופיעו מדי יום בשגרירות כטהראן אנשים שטענו
כי הלוו כסף לסוכנים אנגלים  .כאשר למולה מהדי  ,כתב השגריר אליס  ,שהוא סוחר

מכובד ומהימן  ,וממשלת פרס חקרה בפרשה  .מולה מהדי גם כתב תלונה למושל
משהד  ,על  -פי הוראת שר  -החוץ

הפרסי " .

2

התערבות השגריר האנגלי לחיסול פרשת

מהדי  ,שנמשכה שש שנים  ,נעשתה בהתאם להמלצת הסוכן האנגלי ד " ר ריאץ '  ,שכתב

לשייל  ' :קפטן קונולי לא היה יכול לקבל במשהד פרוטה אחת  ,בלי עזרתו של מולה
מהדי היהודי ' .

29

עד כמה היה מולה מהדי מעורה בענייני האנגלים ומה רבה היתה השפעתו במשהד

ובאזור  ,אנו למדים ממעשה המתואר בספרו של הנוסע הצרפתי פר  :א

כדי להזיק

:

לאינטרסים האנגליים  ,הורה מושל הראת לתושבי עירו לא לקבל כסף אנגלי מידי

הסוכנים האנגלים  .וכך ירד פלאים ערך המטבעות האנגליים בשוקי  -אפגאניסתאן .
מולה מהדי ושני יהודים יצאו להראת  ,נטלו את סכומי הכסף האנגליים  ,ופדו אותם

בערכם המלא ביזד  ,כנראה  ,בעזרת הסוחרים היהודים בעיר הזאת .

30

מולה מהדי  ,שתוארו הרשמי היה ' נשיא קהילת משהד '  ,נשא גם בתואר ' ואקה אל

נגאר '  ,מעין סוכן רשמי של האנגלים  .באותו פרק  -זמן היו במשהד יהודים נוספים

.

ששימשו סוכנים של האנגלים בענייני כספים או מודיעין  ,בקביעות או בשעת  -הצורך .
עמם נמנו האחים מוסא ואברהים נתן  ,מולא קאשי  ,והאחים רחמן ואפרים

סאפי ,

שעליהם נספר להלן .
בשנת

1834

מת פתח עלי שאה  ,ותחתיו הומלך מחמד שאה  ,שהיה לפני  -כן מושל

באזרביג ' אן ולמד להעריך את כוחם של הרוסים  .גם ראש  -הממשלה שלו  ,חג ' י מירזה

אקזי  ,איש רב מעללים ותככים  ,נטה לשתף פעולה עם הרוסים  ,והללו היו מעוניינים

שפרס תכבוש את הראת  ,בירת אפגאניסתאן  .בשנת

1836

נערך הצבא הפרסי ליד שערי

הראת ובמשך שלוש שנים ניסה לכובשה  ,בעידודם של הרוסים האנגלים התנגדו
,

לכך ,

מחשש כי לאחר הכיבוש הפרסי יציבו הרוסים נציג משלהם בהראת  ,והאפגאנים ינצלו
את היריבות שבין המעצמות  ,ואחר  -כך תעבור המתיחות להודו .

ראש  -הממשלה חג ' י מירזה אקזי  ,שהיה לפני  -כן מורהו ומדריכו של מחמד

26
27

7 . 7 . 1836

.

F . O . 6041

שאה ,

.

F . O . 249 - 32 Trebizon , 29 . 6 . 1841

28

. 7 . 7 . 1836

29

קפטן קונולי היה סוכן בריטי והוא קיבל את הכסף בהשתדלות ריאץ ' 0 . .ת  . 198 ,ק F . O . 249 - 32

F . O . 6041

.

21 . Trebizon . 28 . 4 . 1841
30

.

 . 488ק 1845 , New Edition , 1976

.

Persia

"

Ferrier , Caravan Journey

.
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היה צופי באמונתו ורבה היתה השפעתו על חניכו  -לשעבר  .ריננו אחרי אקזי שגם נטל

מאוצר  -המדינה כספים רבים לכיסו  .כדי להסיח את דעת מחמד שאה

שידלו אקזי לתקוף את

מבעיות  -פנים ,

הראת  .ינ כך נתלכדו מטרותיהם של הרוסים והאינטרס האישי

של אקזי  .גם העולמא הטיפו למלחמת  -קודש  ,נגד הרוסים ועתה נגד האפגאנים  .ראוי

להעיר  ,שגורמים אלה  -העולמא  ,רוח הג ' יהאד  ,ההמונים המשולהבים שגויסו לצבא

ושכרם לא שולם להם במשך שנים אחדות  ,ראש  -הממשלה המסית ומדיח  -היו
פעילים ברקע הפרעות ביהודי משהד כשנת

, 1839

אם כי הגורם הישיר היה תושביה

.

הקנאים של משהד שעינם היתה צרה ביהודים .
נוכח היערכות הצבא הפרסי בשערי הראת ומגמות ההתפשטות של רוסיה
לבוח ' ארא

ולחיוה ,

נקטו האנגלים אמצעים כדי לחסום את הדרך בפני הרוסים .

בבוח ' ארא התקיים סחר עבדים  .התורכמנים היו שובים אנשים מן השיירות
העוברות כח ' וראסאן ובגבולות פרס ובוח ' ארא ומוכרים אותם לעבדים  .באותו זמן

שימשו בבוח ' ארא כמשרתים או כאנשי  -צבא  ,נוסף על הפרסים השיעים והאפגאנים
השבויים ,

אלפי

רוסים ,

שבויים ועריקים  .מפקד הצבא הבוח ' ארי היה עריק

שלמד שימוש בתותחים מקצינים

בריטים .

פרסי ,

שהדריכו את הצבא הפרסי .

רוסיה דרשה מבוח ' ארא לשחרר את השבויים הרוסים  .והאנגלים  ,מחשש שהרוסים
יכבשו את בוח ' ארא בטענה שברצונם לשחרר את

שבוייהם ,

שלחו את קולונל

סטודארד משירות  -הביון לנהל משא  -ומתן עם האמיר של בוח ' ארא  .סטודארד הבטיח
לאמיר כי בתמורה לשיחרור הרוסים תקבל בוח ' ארא עזרא צבאית והדרכה של קצינים

מבריטניה  .אולם סטודארד נאסר והושם בכלא  .נראה שהאמיר הבין  ,כי למעשה
מבקשים האנגלים לחדור לארצו  .כעבור שנתיים  ,בשנת  , 1840נשלח לבוח ' ארא הקצין
האנגלי קפטן קונולי  ,כדי לשחרר את סטודארד ולהמשיך במשא  -ומתן עם האמיר  ,וגם
קצין זה הושם בכלא  .קודם

שנאסרו ,

ניהלו שני הקצינים משא  -ומתן עם שליטים

אחרים באזור  ,בהראת ובקוקאנד  ,לשם אותה מטרה  .שני הקצינים עונו בכלא ואף
לחצו עליהם להמיר את דתם  .פניותיה של ממשלת אנגליה לשחררם לא הועילו 2 .י
בחודש דצמבר

, 1838

אחר מצור ממושך על הראת  ,נסוג הצבא הפרסי מעמדותיו .

חיילים פרסיים רעבים  ,שלא קיבלו שכרם זמן רב  ,פשטו בישובי ח ' וראסאן ונטלו מכל

הבא ליד  ,מזון ולבוש  .בלחץ צבא הודי וקצינים בריטים  ,שאיימו על הצבא הפרסי
מכיוון

31

אפגאניסתאן ,

4 . 2 . 1836

60 - 40 .

נסוגו הפרסים ושבו לחנות על יד משהד  .בפברואר

.0.ו .

בתעודה מכנה ריאץ ' את אקזי בשם

' נוכל ' .

1839

חנה

ואילו אסף  -אל  -דולה  ,מושל
:

F . O . 60 - 45 .

ב ' עתמול ' , 6 ,

יולי  . 1977גם

ח ' וראסאן  ,התנגד להתקפה על הראת  ,בטענה שאין כסף לשלם לאנשי  -הצבא  .ראה
18 . 11 . 1835
32

על שליחותו של סטודארד לבוח ' ארא נכתב הרבה  .ראה גם את מאמרי

על מאסרו של קונולי נכתב
60 - 87 . December 1842

הרבה  .על לחץ

הבוח ' ארים על הקצינים שיתאסלמו  -ראה

:

F.O .

.

~

ליש_' tt
_ t

Khizzieu
~ Bacia

ן

"

,

_1 " , , " -

א ש

~
1412נענממ ן
= ""
" "
Lt? -?t

44

ה

=ע4י .י"4

ש

%

א

BeZZk

~

1

,

תןין . .
,

ו

,

,

.4

ן

ש

נ4ע)4

7

י 1ן

= ק= ג

4

waik 44

) /

lRtdhftwfiaJbraha
~
7a

.

bKd
114
,

-

,

~Ab-

,

)

ע

,

ל%
_(

a7
ir~ al R iAx/see

17

ofize

"

ס

*

)

4

דו

י

ןןן

,

"

מסגד אמאם ריזה

ל " גענע

ןך

~

"
העיר משהד

השאה עם צבאו במשהד  ,וביום ראש  -השנה הפרסי  ,נו  -רוז  ,שחל ב  21 -במארס ' ,
המלך על אבל  ,במקום לחגוג את ראש  -השנה כנהוג .

ב 25 -

במארס נחתו הבריטים

בבושהר  ,כדי להמשיך בלחץ על הפרסים שיסוגו מעמדותיהם בגבול
ואילו ב 27 -

3

הכריז

אפגאניסתאן .

במארס אותה שנה נערכה ההתנפלות על השכונה היהודית במשהד  .נשיא

הקהילה  ,מולא מהדי  ,שהה באותם ימים בקאנדאהאר  ,כראש השיירה של האנגלים
לאספקת ציוד לצבא הבריטי .

4

'

אחר הפרעות
ראוי לציין  ,כי בתעודות שבארכיון משרד  -החוץ הבריטי מתייחסים אל יהודי משהד

לאחר הפרעות  ,בלשון שאינה שונה מזו שבתעודות מלפני הפרעות  .יהודי משהד
מכונים יהודים ולא מוסלמים .
33

.

הלוח הפרסי מיוסד על  -פי שנת השמש ושנת הירח צירוף מוסלמי ופרסי קדום  .נו  -רוז חל תמיד ב -
21

34

במארס  ,ואלו חודשי השנה המוסלמית אינם במועד קבוע

כתב על כך יוסף וולף  ,באיגרת ממשהד

מ 23 -

על  -פי שנת  -השמש .

במארס  . 1844סימנה בארכיון

:

 F . O . 60 - 107וכן

פרייה  ,שם  ,עמ ' . 488

65

.

66

ן

עזריה לוי

ב 1840 -

פגש סוכן אנגלי  ,ג ' יימס אבוס  ,במרו את מולא הרון

( אהרן )

מאנוסי

משהד  .האנוס סיפר לאכוט את שאירע במשהד  ,ונוסף לפרטים הידועים סיפר שבשים
יהודיות ובנותיהן נלקחו בשבי ונמכרו לשפחות  .י3
נראה שמחמד שאה לא היה אדיש לגורל יהודי משהד  .באוקטובר

נשלח שר -

1839

החוץ הפרסי  ,מירזה מסעוד  ,למשהד  ,כדי לברר את שאירע ליהודי העיר וכדי לנסות
ולהחזיר להם את רכושם שנשדד 6 .י דילמאניאן אינו מזכיר את התערבות לשלטונות
להחזרת הרכוש  ,אך מציין כי אחרי שהיהודים התאסלמו הסכים האסאם ג ' ומעה
להחזיר להם רכוש שנשדד מהם  ,ולקהילה הוחזר מטען של אריגי  -משי  ,שבעליו היה

בין הנרצחים  .את המשי מכרו האנוסים  ,ובתמורתו רכשו חלקת קרקע לבית  -עלמין .
מזה אנו למדים  ,שאע " פ שהמירו את דתם ונקראו ' ג ' דיד אל  -אסלאם '  ,לא דרשו מהם

המוסלמים לקבור את מתיהם בבית -עלמין פרסי .
באפריל

1841

הגיע ד " ר ריאץ '  ,רופא אנגלי ששימש סוכן מדיני  ,למשהד  ,כדי

לארגן משלחת לגוריאן  ,עיירת גבול בין ח ' וראסאן לאפגאניסתאן  .נלווה אליו מולא
אברהים  ,יהודי ממשהד  ,שד " ר ריאץ ' שיחררו מן השבי התורכמני  .נסיבות נפילתו
הבריטים  .באיגרת אל השגריר

בשבי אינן ברורות  -אולי נשבה בהיותו בשירות

הבריטי שנכתבה במארס  % 841מספר ריאץ '  ,שהיהודים סובלים לא רק במשהד אלא

גם בהראת  .אחרי שנסתיים המצור על הראת  ,חדלו הבריטים לתת מענקים כספיים

לשליט העיר  ,יאר מחמד ; והלה  ,כדי למלא את
יהודים  ,שנמלטו למשהד .

37

קודם לכן דיווח

אוצרו  ,עשק

ריאץ ' ,

סוחרים רבים  ,ביניהם

כי אוצר  -המדינה הפרסי ריק

מכספים  ,וכי ראש  -הממשלה מירזה אקזי נוטל לכיסו את הכספים הנגבים מן המיסים .

יתר השרים חוששים מפניו ושותקים  ,אע " פ שהשגריר הרוסי דיהמל ניסה להביא
לידיעת מחמד שאה את המצב הפינאנסי השורר

במדינה ' " .

ד " ר ריאץ ' ומולא אברהים שהו חודשים אחדים בגוריאן עד שהצבא הפרסי פינה
את עמדותיו ונסוג

בדצמבר

1841

לטהראן .

(9

נשלח אפרים רחמן

לבוח ' ארא  ,ועמו

איגרות לאמיר שלה משר -

החוץ הבריטי פאלמרסטון ומהשגריר הבריטי בטהראן  ,ג ' ון מקנייל  .האמיר אסר את

35
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ג ' ומעה של משהד לקח לעצמו שתי צעירות יהודיות לנשים  .וכן עשה אחד הנסיכים שישבו
במשהד  .וראה גם

:

.

.

י ' כן צבי  ,שם  ,עמ '  ; 327דילמאניאן שם עמ '  , 43כותב ששמותיהן היו חנה

( כורשיד ) ומיכל חכימי .
36

על שליחות שר החוץ למשהד ונסיונו להחזיר את הרכוש שנשדד  ,ראה

.

.

:

.

.

F . O . 249 - 32 1 ) 0 . 77

 . 1839 ; F . O . 60 - 67 19 . 11 . 1839וראה גם יוסף דילמאני  ,שם עמ '  ; 57י ' בן  -צבי  ,שם  ,עמ '

( איגרת

ב) ,

פירסם איגרת משנת ת " ר שבה נאמר  ,כי מחמד שאה העניק מתנות ליהודים ממשהד

שסיפרו לו על הפרעות .
37

327

האיגרת של ד " ר ריאץ ' היא מ  , 7 . 3 . 1841 -ראה F. O . 60 - 81 ; F . O . 249 - 32 , 28 . 4 . 1841 :

38

מכתבו של ריאץ ' מיאנואר F . O . 60 -79 , 1841

39

על פינוי גוריאן מהצבא הפרסי דיווח ד " ר ריאץ ' ביולי  . 1841ראה

:

F . O . 60 - 77
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השליח היהודי  ,וההסבר הרשמי לכך היה  ,שהאיגרות לא סיפקו את האמיר  ,שציפה

לתשובה מאת מלכת בריטניה  ,ויקטוריה  .אנשי האמיר עינו גם את אפרים רחמן בהיותו
בכלא  ,ודרשו ממנו להמיר את דתו  .נראה כי אפרים טען שהוא כבר התאסלם

במשהד ,

ככל יהודיה  ,אולם שוביו לא שעו לטענותיו  .אחר עינויים קשים הוא נשבר וניאות
לומר את הכלאם  .לדברי האיגרת  ' ,ביום שלמחרת הוצא אפרים מן הבור  ,ואנו סברנו
שהוא ישוחרר  ,אולם הם כרתו את ראשו ; זה נעשה כדי למנוע בעדו להתחרט ולחזור

בו ' ( לדתו היהודית ) .

40

את פרשת מאסרו והריגתו של אפרים רחמן סיכם אנא מחמד עלי יישקפט  ,מנהיג
הצופים במשהד וראש סוכני  -המודיעין של הבריטים במשהד ובאזור  .במכתבו מחודש
אפריל

1842

אל השגריר הבריטי בטהראן כותב אגא מחמד עלי

:

.

הגיע מכתב מבוח ' ארא בעניין אפרים אשר ודאי הוא שהוציאוהו להורג  .הסיבה
היא שהמכתבים שהוא הביא לא היתה בהם תשובה למכתבי האמיר הבוח ' ארי . . .

.

אפרים לא היתה לו מטרה אחרת אלא לשרת באמונה את הבריטים ובעשותו כך

קופחו חייו  . . .אחיו השני של אפרים  ,מולא סאפי  ,הוביל מכתבים
עבור

לקאנדאהאר ,

מייג ' ור טור  . . .ואח שלישי  ,מולא רחמן  ,שלחתיו לחיוה  . . .בקיצור  ,אחים

אלה  ,היו והינם משרתים נאמנים של ממשלת בריטניה  ,באמצעותי  . . .אחד מהם
נפל קורבן בעבור

הג ' נטלמנים בבוח ' ארא  ,וקיפח את

למען ממשלת בריטניה . . . .

חייו תוך מילוי תפקידו

ן4

בעקבות מכתבו של יישקפט  ,כתב השגריר הבריטי מקנייל לשר  -החוץ הבריטי הלורד
אברדין

:

אני מצרף בזה תרגום מכתב שנתקבל מאת הסוכן במשהד  .ה  .מ  .ילמד ממנו בצער
שאפרים  ,שליח שהועסק על  -ידי המשלחת שלנו באמצעות הסוכן הנ "ל  ,הוצא

להורג בבוח ' ארא  .נורוללה חאן אישר ידיעה זו  . . .אחיו של אפרים  ,אף הם קיבלו

עליהם משימות בשירות הציבור שלנו  ,והוכיחו את נאמנותם הבלחי  -רגילה .
שניים

מהם

בשלחו עם

סכומי  -כסף

גדולים אל קונולי לחיוה  ,המשיכו

לקוקאנד . . .
נמסר לי  ,שאפרים השאיר אחריו אשה וילדים  .נראה לי שיהיה רצוי לתת להם
משהו למחייתם  .אבי מניח שסכום מאה לירות שטרלינג יספיקו  ,ואני מבקש
רשות להמליץ לתת סכום כזה למשפחת אפרים  ,נוסף על שכר השליחות

40

ראה התעודה מ F . O . 60 -99 ; 1 . 12 . 1843 -

41

אנא מחמד עלי יישקפט ( אשכבדי )  ,דמותחשובה כפרשה  ,נזכר גם בספרו של יוסף וולף  ,שם  ,עמ '

 . 126איגרתו לשגריר הבריטי  ,סימנה F . O . 60 - 87 , hfashad, Ag] ril % 842 -

ן

68

עזריה לוי

האחרונה שהובטח לו בנוסעו לבוח ' ארא  .וזאת אשלם מיד מחשבון המשלחת .
אברדין אישר  .כעבור חודשים אחדים גבה השגריר מקנייל עדות מפי ראג ' יב
משרתו של סטודארד  ,שסיפר על הימים האחרונים של הנידונים למות

4

ביי ,

:

אפרים היהודי היה עמנו  ,כעבור עשרה ימים לשבתנו שם הורדו מספר משרתים
האכונדזארה  ,נ4

של

הוא עצמו היה במאסר במצודה  . . .הם נהגו להכות את אפרים

כדי לאלצו לומר את הכלאם

ולהתאסלם  ,עד

שלבסוף נשבר אפרים ואמר את

הכלמה  . . .ביום שלמחרת הוצא אפרים מל הבור  ,ואנו סברנו שהוא

אולם הם כרתו את ראשו
הכתובים

את המכתבים

לבוח ' ארית  ' ,בעזרת

;

ישוחרר ,

זה נעשה כדי למנוע בעדו שיתחרט ויחזור

אנגלית ,

בו  .א

שהביא אפרים לבוח ' ארא  ,היה צריך לתרגם

היהודי היודע אנגלית '  .יהודי זה היה יוסף שלם  ,כפי הנראה יליד

הודו  ,שהתיישב במשהד ועבד בשירות הבריטים  .הוא גם נזכר במכתבו של יוסף
וולף

45

שהיה אחד המעורבים בעניין שיחרורם של הקצינים  .אולם וולף הגיע באיחוד

למשהד  ,ואף  -על  -פי  -כן יצא לבוח ' ארא  ,כדי לנסות ולהעביר את גופותיהם .
.

במכתביו אל השגריר הבריטי בטהראן כותב וולף  -שהגיע למשהד בראשית שנת

1844

ושב ללונדון בסוף אותה שנה  -דברי שבח על מולה מהדי  ,נשיא

שטיפל בו בעת מחלתו

במשהד ,

הקהילה ,

עזר לו באירגון המשלחת והעביר את מכתביו

לטהראן .

ממכתבי וולף שבתיקי משרד  -החוץ הבריטי אנו למדים עוד שגם משה מונטפיורי
טיפל בשיחרור הקצינים  ,אולם החל באיחור  ,ומחמת סיבות שאינן מחוורות כל צורכן

התעכבו מכתביו כמשהד  ,בידי הסוכן אנא מחמד עלי סראף יישקפט  ,ויוסף וולף
החזירם ללונדון  .ועם החזרתם העיר כי ודאי שמונטפיורי לא יהיה מרוצה מכך שמומר
ומיסיונר העביר את מכתביו של היהודי הגאה .
פיסקה אחת במכתבו של וולף מלמדת  ,כי עמדתו של מולה מהדי במשהד ובאזור
התנשאה וחרגה מעבר לעמדה של נשיא קהילה יהודית נידחת  .וולף כותב

:

מולה מהדי  ,היהודי ממשהד  ,ששימש את הבריטים בקאנדאהאר בתפקיד ' קאזד
באשי ' ( ראש

השליחים ) ,

כתב בשמו אל יאר מחמד תאן ( השליט ) בהראת  ,שאם

ברצונו לשפר את יחסיו עם הבריטים וליצור עמם

42

.

0 . 59 29 . 4 . 1842מ F . O . 60 - 87 .

;

קשרי  -ידידות  ,עתה

הזמן הנכון

סכום הפיצויים שאושר לאפרים נראה נמוך להתמיה  .אפשר

שבני  -משפחתו עירערו על הסכום  ,כמו שעשו אברהים ומוסא נתן ממשהד שעבדו עם הבריטים .
ראה

 :י ' פישל  ,היהודים בהודו ,

ירושלים

תש " ך  ,עמ ' 189

ואילך  ,אך בתעודות שבדקתי לא נמצא

חומר לכך .
43

אכונדיזאדה  -שפירושו בנו של המולא  ,והכוונה לאסיר אחה שהיה במעצר .

44

ראה פישל  ,שם .

45

נראה שיוסף שלם הוא היהודי שידע אנגלית וגם איטלקית  .ראה איגרתו של סטודארד אל
1842

 . 60 - 87 , 14 . 2 .נ  .ו  .וכן באיגרתו של וולף . 30 . 11 . 1844 -
)

F . O . 60 - 106

מקנייל ,

ן
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לכך ; לכן יעץ מולה מהדי ליאר מחמד תאן לכתוב אל מלך בוח ' ארא  ,שיקבל את
יוסף וולף בכבוד  ,וישלח עמו את הקצינים סטודארד וקונולי אם הם בחיים ; ואם

הם מתו  ,לשולחו חזרה בכבוד ועמו את גופותיהם של הקצינים  . . .יאר מחמד
הוא ידידו הטוב של

האמיר " .

פיסקה זו טעונה הסבר  .הבריטים העניקו בעבר מענקים כספיים ליאר מחמד

חאן ,

שליט הראת  ,כדי לחזק את מעמדו ולסייע לביצורה של הראת שתוכל לעמוד נגד

.

התקפות הפרסים או כל אויב אחר העשוי לאיים על בטחונה  .הראת בירת אפגאניסתאן

באותו זמן  ,היתה חשובה בעמידתה נגד התקדמות הרוסים או הפרסים  .אולם בשנה
האחרונה  ,לאחר שנפסקו המענקים הבריטיים  ,החל שליט הראת במשא  -ומתן סודי עם
הפרסים על העברת נאמנותו אליהם תמורת כיסוי הוצאותיו בידי השאה הפרסי .

באיגרת אחרת  ,אל רעייתו ליידי ג ' אורג ' יאנה כותב וולף

:

מולה מהדי ' ילך עמי

ללונדון בשליחותם של יהודי משהד  ,כדי לבקש את סיר משה מונטפיורי להתערב
בגורלם של יהודי משהד  ,המצויים במצוקה רבה  ,וסבלו רדיפות מצד המוסלמים ' .

47

נראה  ,כי מולה מהדי לא נסע ללונדון  ,שהרי יש בידנו איגרת משנת תר " ט מאת זבולון
בבא הלוי מבוח ' ארא  ,המספר למונטפיורי את שאירע ליהודי משהד  ,שנרדפו ונעשו

אנוסים ' .
ב-

21

4

באוקטובר

, 1843

אחר מות אפרים רחמן והקצינים

בבוח ' ארא  ,כתב

שייל  ,השגריר הבריטי החדש בטהראן  ,אל שר  -החוץ שלו לורד אברדין

במילוי ההוראות שהיו כלולות במכתבך מיום

24

יוסטין

:

באוגוסט  ,השתדלתי לאתר כאן

אדם מתאים שיסע לבוח ' ארא  ,כדי להשיג מידע מדויק יותר על גורלם של
סטודארד וקונולי  .לא ראיתי לנכון ולמתאים להעסיק למטרה זו שליח פרסי ,
בגלל הסיכונים שהאיש עלול להיתקל בהם

;

וכן איני בטוח שאיש כזה עשוי

להשתמש באמצעים מתאימים ולהפעילם להשגת מטרתנו ; וכן איני סבור שישנו
פרסי שיהיה בו האומץ להעז ללכת למשימה מסוכנת כזאת .

נראה לי שהאדם שאנו מחפשים צריך להיות אחד מן היהודים כאן  ,שנראה לי
מתאים מסיבות שונות לשליחות שאנו מטילים עליו  ,וכן שיהיו לו הכישורים

השכליים וכושר  -ההחלטה  .גיליתי כאן איש אחד מעדה זו  ,יליד משהד  ,שהיה
בעבר בשירותו של קפטן קונולי בבוח ' ארא  ,לפני שנאסר קונולי  ,ומשם הלך
46

. 0 . 60 - 106 , 30 . 11 . 1844

הוציא בבוח ' ארא

2

תילה

,

.

נוסיף פרט פיקאנטי  :בחשבון הוצאותיו של י ' וולף נמצא  ,שהוא

(=

מטבע זהב ) לקניית בגדים של יהודי בוח ' ארא  ,שאותם נטל עמו

ללונדון  .ואמנם ידוע כי הוא התעניין מאוד ביהודי פרס
47

48

.

ובוח ' ארא .

.

האיגרת אל רעיתו  ,מאוקטובר  1844סימנה  . ) ( . 60 - 106 :ץ  .וראה גם F . O . 60 - 106 30 . 11 . 1844 :

.

.

איגרתו של זכולון בבא הלוי למונטפיורי י ' כן צבי שם  ,עמ '

327

( איגרת ג )  .מונטפיורי קיבל

איגרות נוספות בנדון  ,הנזכרות בעיתון היהודי  Voice ofJacobמיום  . 25 . 4 . 1845שם גם

נאמר ,

שיהודי באלך פנו אל מונטפיורי בענייניהם  .וולף מוסיף בעיתון הנ " ל שיהודי משהד ביקשו

מיהודי אנגליה לשלוח מתנות לגדולי המוסלמים ולשליטים במשהד  ,כדי שיקלו על מצבם  .וולף
מכנה את המצב במשהד ' אינקוויזיציה ' .

ן

70
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ש
בית משפחת אמינוף  ,מן המשפחות היהודיות האמירות  ( ,צולם בשנת

) 1930

לקאבול  .אדם זה סירב  . . .לדעתו לא יהיה זה קשה למצוא יהודי במשהד  ,שאינו
ידוע בקשריו עם הבריטים  ,ושיהיה מוכן ללכת לבוח ' ארא  ,אף  -על  -פי שספק אם

.

חקירותיו יובילו להשגת מידע ולתוצאות ברורות  .יהודי זה אמר שבקאבול במרו

ובמשהד ידוע  ,כי שני הקצינים הוצאו

להורג .

שלחתי שליח למשהד עם הוראות אל סוכנו הסודי הקודם של קולונל סטודארד

במשהד  ,שימצא יהודי להעסיקו בשליחות הנזכרת

לבוח ' ארא . . . .

49

השגריר הבריטי בטהראן הודיע ללונדון על מות שני הקצינים  ,אולם אל משרד  -החוץ

הבריטי הגיעו ידיעות סותרות כאילו הקצינים עודם בחיים  ,ולכן באה הדרישה לשלוח

שליח נוסף לבירור העניין  .אלא שהשגריר צדק  ,והשניים היו כבר בין המתים .
שנר

פלגים בעדת האנוסים

אחרי הפרעות היתה קהילת האנוסים במשהד מפולגת לשתי קבוצות  :האחת  -אנשי
התאלבין אל אסלם  ,שרוב הנמנים עמם היו מן הגבירים העשירים יוצאי גילאן  ,והם
היו קרובים יותר למוסלמים

;

השנייה  -המתעסבין  ,האנוסים בעל  -כורחם שדאגו

לקיים את ההכרחי בלבד  ,כדי לשמור על חזות מוסלמית חיצונית  .התאלבין נקהאו

בשמות פרסיים מובהקים ( חג ' י מחמד חוסין  ,חג ' י מחמד עלי  ,שייך אבו
49

.

1 . 0 . 249 -34 21 . 10 . 1843

אל  -קסם ) ,

לתולדות יהודי משהד

חצר הגטו עיד  -גאה במשהד ,

ביקרו בקביעות במסגד  ,עלו  -לרגל למכה

ולכרבלה ,

יצולם

בשנת

1965

ן

ו

בידי המחבר

ערכו בבתיהם ימי  -אבל לזכר

קדושי  -השיעים ( ' רוזה כאני ' ותעזיה ) והזמינו את נכבדי השיעים לארוחות ולחגיגות .
מהם שאף קיבלו תפקידים ציבוריים במימסד הפרסי

בשימור מבני  -ציבור של המסגד הגדול

;

:

מירזה אקאג ' אן כורד עסק

חג ' י נזאר עלי בסלי עסק בהעברת כספים

ובשמירה על קופת אוצר  -המסגד  ,שהכנסתו באה בעיקר מעולי  -הרגל הרבים  .לרגל

עבודתו זו היה נוסע הרבה לטהראן  ,שם ניסה להשתחרר מתפקידו במשהד  .אלא

.

שהואלי של משהד פקד לעוצרו .
להישאר שם

לבסוף  ,בזכות

קשריו בטהראן  ,הצליח חג ' י נזאר עלי

5

לעומת התאלבין שמרו המתעסבין כסתר על יהדותם בדבקות  .הם הקימו בית  -כנסת
בסתר  ,ומחשש שמא יתגלה קבעו  ,שהאכלים על קרוביהם יתפללו בבתיהם במשך כל

שנת  -האבל ולא יגרמו שמוסלמים יעקבו אחריהם ויגלו את בית  -הכנסת .

רבים מן האנוסים החלו להסתבן ולצאת את משהד  -אחרי ששילמו שוחד לגומאם
ולגורמים אחרים כדי שיעלימו עין מיציאתם  -אל ערים ועיירות

כח ' וראסאן ,

באפגאניסתאן ובבוח ' ארא  .כשבעים משפחות התיישבו בדרגז וכמספר הזה בחורבת
ובהראת  .בדרגז ובחורבת נוסדו תלמודי  -תורה ומקוואות  .האנוסים שלחו את נשותיהם
50

דילמאניאן  ,שם  ,עמ ' 29

העדה לשתי
על מסירת

ואילך  . 44 - 42 ,יצוין כי פישל  ,פטאי ואחרים אינם מזכירים את התפלגות

קבוצות .

תפקידים ציבוריים לידי האנוסים  ,ראה גם

תש " ז  ,עמ ' צב .

:

.

א ' ניימרק מסע בארץ הקדם  ,ירושלים

)

72

ן

עזריה לוי

למקוה טהרה  ,אבל רבניהם התירו להן לטבול במרחץ פרסי  .כעבור דור אחד מן

הפרעות הקימו האנוסים מקוה  ,ואחר  -כך גם תלמוד  -תורה במשהד .

ע

המתעסבין התחזקו לאחר ביקוריהם במרו ובהראת  .כעבור דור אחד עמדו בראשם

חג ' י מולה אמין כורדווני ומולה מורד אקלר  .חג ' י אמין  ,שהיה נוסע לעסקיו להמדאן

ולטהראן  ,היה מביא עמו מכל מסע ספרי תנ " ך בתרגום פרסי ומחלקם לזוגות צעירים

ולתלמידים שהצטיינו בלימודיהם במדרש הנסתר  .ספרי התנ "ך שנפוצו בבתי
האנוסים  ,כיוון שהיו כתובים פרסית לא עוררו חשד .

2

'

מסעות האנוסים ממשהד  ,משתי הקבוצות  ,והמגעים עם יהודים בערים ובארצות

אחרות ( במיוחד

אפגאניסתאן  ,הודו  ,בוח ' ארא

ולהתחזקות הדת

בתוכם ' .

ובבל ) הביאו לתחייה רוחנית יהודית

5

עשרים שנה אחר הפרעות כבש הצבא הפרסי  ,בפיקודו של נאסר אל  -דין

שאה  ,את

.

הראת  .הצבא הפרסי הביא עמו מהראת משפחות רבות של אנוסים שנמלטו ממשהד
אחרי הפרעות כדי לחיות חיים יהודיים גלויים  .העצורים שהובאו למשהד נכלאו

במחנה  -מעצר ' בבא קודרת '  ,ואיש לא דאג להבטיח להם כסות ומזון  ,לאחר שהצבא
הפרסי חזר לטהראן  .כשנתיים סבלו העצורים בשלגים ובקור במבנים חשופים  .לבסוף
אזרו אנשי קהילת משהד עוז  ,ועל אף הסיכון שייחשדו ביהדותם  ,הם כתבו אל חצר
השאה בטהראן וביקשו שידאגו לעצורי ' בבא

לשחרר את העצורים  ,וחלקם שב להראת ,

קודרת ' .

כעבור זמן הגיעה הוראה

5

באיגרת שפירסם יצחק בן  -צבי מצויה גירסה שונה לעילת האניסות במשהד  ,לפיה
העלילו הפרסים בשנת ת " ר

( ) 1840

עלילת  -דם על היהודים  .בסוף האיגרת נאמר ,

ששנים  -עשר בחורים ' יפה  -תואר ויפה קומה ' ניצלו בפרעות ' בשביל משכב זכור  ,והם
נשתמדו בשביל להציל את עצמם '  .בחורים אלה ברחו לטהראן והתלוננו לפני

השאה ,

שדרש לחקור את פרשת הפרעות במשהד  ' .ואמרו הבחורים שאינם רוצים לילך לשום
מדינה שיש להם פחד ונשארו בטהרן '  .נראה כי זו היתה הקבוצה הראשונה של אנוסי
משהד שהגיעה

לטהראן " .

בסלי  ,שעבד

גם חג ' י נזאר עלי

במחיצתנו של האמאם

ג ' ומעה  ,היגר כעבור שנים אחדות ( בשנת  1866בקירוב ) לטהראן  ,וכמוהו עשו אנוסים

אחרים ".

51

על היציאה ממשהד כתבו רבים מלבד פישל ופאטי

;

ראה דילמאניאן  ,שם  ,עמ '  36ואילך .

.

 : 58 - 57על מקוה ותלמוד  -תורה  ,ראה שם עמ ' . 39

52

דילמאניאן  ,שם  ,עמ '

53

אף בין אנשי התאלבין היתה שיבה ליהדות  ,במיוחד אחרי שהעליבו אותם במיסגדים  ,ומשהתחוור

, 51 - 50

להם שהרבה מהמסופר בקוראן  -מקורו בתנ " ך  .ראה
54
55

דילמאניאן  ,שם  ,עמ ' ; 48 - 45

ראה י ' בן

צבי  ,שם  ,עמ '

ראה גם י ' בן

:

צבי  ,שם  ,עמ '

 . 327 - 326לתעודה משנת

אחרת  ,שבארכיון משרד החוץ הבריטי ( מספרה :

.

דילמאניאן  ,שם עמ ' . 60

. 331

ת " ר המובאת שם ראוי להוסיף  ,כי בתעודה

 . 60 -73ל)  .ק

מ 1 . 1840 -

. ) 23 .

מסופר על תסיסה

.

מחודשת שהיתה במשהד  ,וכמהלכה צרו המונים על בית המושל  .מכאן אפשר להסיק שאולי
היתה התנפלות נוספת על
56

האנוסים .

דילמאניאן  ,שם  ,עמ ' . 43 -42

וזו עשויה להסביר את פרשת שנים  -עשר הבחורים .

לתולדות יהודי משהד

ן

73

משפחות אחדות של אנוסים התיישבו באשכבד  .הרוסים  ,שעיר זו היתה בתחום
שלטונם  ,עודדו את התיישבות הבאהאים בה והתירו להם לבנות מוסדות דת וציבור .
צעירים מספר מאנוסי

משהד  ,שהושפעו

ממטיפים באהאים  ,התיישבו במחיצתם .

במשך השנים היגרו יחידים מאנוסי משהד לערים אחרות
לבוח ' ארא  ,להודו  ,לתורכיה  ,לאנגליה ,

57

בפרס  ,לאפגאניסתאן ,

ומהם שעלו לארץ  -ישראל והקימו קהילות

בירושלים ובערים אחרות  .הם גם תרמו לשלוחי ארץ  -ישראל או שלחו תרומות
למוסדותיה  .על קשרים אלה של אנוסי משהד עם ארץ  -ישראל ועלייתם אליה נכתב
לא  -מעט  ,ולא נחזור על הדברים כאן .
בשנת

1925

הסיר ריזה שאה פהלווי את ההגבלות על שיבת אנוסי משהד

ליהדות ,

ואף  -על  -פי  -כן הוסיפו רוב היהודים לשבת בה  .ריזה שאה דרש מכל תושב בפרס
להירשם במירשם התושבים  ,ויהודי משהד לא העזו להכריז על יהדותם ונרשמו בכינוי

' כאלימי ' ( אנשי התורה )  .כמו  -כן חויבו הצעירים לשרת בצבא הפרסי והאזרחים נדרשו
לבחור לעצמם שמות  -משפחה .

58

כל אלה הציבו לפני הקהילה במשהד בעיות חדשות

וקשיים שמנעו מהם לעזוב בקצב מזורז יותר עיר זו  ,שכה הרבתה למרר את חיי
תושביה היהודים .

57

ראה

דילמאגיאן .

שם  ,עמ '  ; 70 - 68על

לאשכבד ולמקומות
58

אחרים .

דילמאניאן  ,שם  ,עמ ' . 77 - 75

ראה

214 :

הרוסים שעודדו את יהודי משהד להגר למקומותיהם ,

 .ק 1905 ,

.
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