מ

המקירור

~
 ,מלכו

הכוהנה '
הלהודו החרונו בקוקאנד
ש

והחונור

דב ב ' ירושבסקי

בראשית המאה

ה 20 -

נודעו בעיר קוקאנד שבתורכיסתאן

יהודיות ממוצא בוכארי

הרוסית י

כמה משפחות

כ ' מלכי הכותנה '  ,ואלה הן  :פותליחוף  ,שמחאיוף  ,ועדיאיוב

2

ודוידוכ  .משפחות אלו בלטו בפעילותן כתעשיות של עיבוד הכותנה וכן במפעלים
כלכליים אחרים במדינה  .אולם על אף מצבן היציב בחברה הקולוניאלית בתורכיסתאן

והקשרים ההדוקים שהיו להן עם תעשיינים רוסיים רבי  -השפעה במוסקבה  ,לא היו
משפחות אלו חסינות מפני פגיעות מצד הפקידות הקיסרית הרוסית ומפני גילויים
אנטישמיים בעיתונות הימין הרוסי  .התעודות המובאות להלן משקפות מקרה אחד
מסוג זה .
במארס

1913

פנו שמונה יהודים  ,שנמנו עם החוג של ' מלכי

הכותנה ' ,

אל מושל

המחוז בבקשה לאשר את התקנון של החברה לתמיכה בתלמידים בבית  -הספר היהודי

( ראה להלן  ,תעודה

א).

לכאורה היה העניין פשוט  .מועצת המחוז לא מצאה כל פגם

בעתירה והכניסה את החברה ברשימת האיגודים והחברות  .אולם המושל סבר

אחרת ,

פסל את הבקשה וניסח את נימוקיו לכך במכתב לשר הפנים ( להלן  ,תעודה ב )  .ג הבירור

נמשך עד שנת  1917והגיע לקיצו עם קבלת חוק מטעם הממשלה הזמנית  .שביטל את
תודתי העמוקה

יששכרוף .
1

.

נתונה לשולמית תילאיוף אריה ומרים ריבקוב

פרופ '

רנה ודוד דוידוכ  .אסיה ושלמה

נדגים ) .

יואש ועדיה ותמר שונפלד .

קוקאנד  -כיום עיר ברפובליקה האוזבקית כברית  -המועצות .
והחשובות 1בת 120

נכבש בשנות

אלף

תושבים )

ב  19 1 3 -היתה אחת הערים הגדולות

.

.

בתורכיסתאן האזור הקולוניאלי של הקיסרות הרוסית אשר

64א . 1884 - 1כיום הוא כולל את הרפובליקות האוזבקית  .הקאזאכית  .הקירגיזית .

התורכמנית והטאג ' יקית .
2

בתורכיסתאן היו שתי קהילות יהודיות

האשכנזים .

שהגיעו לאזור לאחר הכיבוש הרוסי  .אולם מכיוון שכוכארה נחשבה מדינה זרה

1בהיותה פרוטקטוראט

לארץ  .ראה

:

וא

)

בני המקום  .לרבות אלה שהיגרו מבוכארה :

1כ )

:

לוין  ,עמ '

רוסי )

.

חלו על היהודים יוצאי בוכארה ההגבלות  .שהוטלו על יהודי חוין -

 : 59 - 54גימפלסון  ,עמ ' : 844 - 829

מרדכי בולטובסקי  .עמ '

1 46 - 44פירוט

ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר ) .
3

לפי חוקי הקיסרות הרוסית  ,החלטות על רישום של איגודים ושל חברות נתקבלו במחוזות על  -ידי
ועדות המחח לענייני האיגודים והחכרות  .המושל היה רשאי להתנגד להחלטה ובתוך שבעה ימים

לערער עליה לפני שר הפנים ועל  -ידי כך לעכב את ביצועה עד לבירור  .שר הפנים היה מעביר את

ערעור המושל לדיון ולהחלטה בסנאט נראה הערה מס '  . ) 7ראה
2 ,4ו

:

סאטצ ' יאן

 ,עמ ' 131

.

, 558

. 574

ארמון התאנים בקוקאנד  ,אשר שימש לאחר הכיבוש הרוסי משכן השליט הרוסי במקום

( להלן ,

כל ההגבלות שהיו נהוגות כלפי מיעוטים לאומיים ודתיים  ,לרבות יהודים
תעודה ג ) .

משמעותו של המקרה תובן על רקע המאורעות באותו פרק  -זמן  :שנות

1914 - 1909

היו תקופת  -שיא ברדיפות יהודים ממוצא בוכארי בתורכיסתאן  .הרדיפות התרכזו
בעיקר בשני כיוונים

:

( א ) גירוש אותם היהודים  ,שלא יכלו להוכיח שהם

בני  -המקום ,

כלומר שהתגוררו בו לפני הכיבוש הרוסי ולא היגרו אליו מבוכארה  4 .העיתון הימני

' רוסקויה זנאמיא ' ( הדגל הרוסי ) כינה את הגירוש הזה ' טיהור האזור ממספר עודף של
האלמנט היהודי ' .

5

( ב)

התקפות על סוחרים יהודים  ,שהואשמו  ,כי הם מנצלים את

המוסלמים מגדלי הכותנה על ידי מתן הלוואות בריבית  6 .התנכלות ליהודים נסתייעה

באמצעי נוסף  ,פחות ידוע  ,והוא טיפוח חששות מפני כוונותיהם  ,כפי שהדבר משתקף
במכתב זה של המושל לשר הפנים .
האשמות המושל הן עלילה נוספת נגד היהודים  .המושל טען במכתבו  ,שבניגוד

למטרות המוצהרות בתקנונה  ,עתידה החברה לתמיכה בתלמידים לרכוש נכסי  -דלא -

ניידי ולהפר את ההגבלות

החוקיות  ,החלות על

יהודי תורכיסתאן  .האבסורד בטענת

המושל בולט לעין  ,שכן הוא חרץ משפטו על היהודים בשל מעשים אשר טרם נקשו .

ואמנם מאוחר יותר פסק הסנאט 7בבירור  ,כי האשמות המושל הינן מעשה
4

ראה

5

ראה

6

7

 :לוינסקי  ,עמ '
:

. 340 - 315

ק ' ייבריסקומו .

.

על משפטו של אחד מהם יוסף דוידוב  ,בשנת
מוסד

הפליה .

, 1910

ראה

:

נסים טג ' ר  ,חלק

שני  ,עמ '

. 26

רם  -דרג בקיסרות הרוסית  ,אשר השגיח על תפקוד תקין של מערכת המינהל הציבורי  ,עקב

אחר ביצוע החוקים ושימש כבית  -דין גבוה לערעורים  .ראה

 :גריבובסקי  ,עמ ' . 87 - 86

125

ן

126

דב ב ' ירושבסקי

העיון בתיק זה במשרד המלחמה 3מלמד  ,כי הפרשה לא היתה חסרת  -חשיבות  ,אם
משום שהאשמה שהטיח המושל ביהודים נחשבה לסבירה  ,אם משום שהתגברות
האיבה ליהודים עקב פרשת בייליס ( משפטו נפתח בספטמבר
קוקאנד ,

להסתבכות בפרשת יהודי

ואם משום שאישיות

) 1913

המושל ,

תרמה גם היא

הגנרל

היפיוס ,

השפיעה על תהליכי הערעור  .יצוין כי המושל נמנה עם הפקידים הדגולים במינהל

הקולוניאלי  ,היה מזרחן ודובר שפות רבות  ,ועם זאת הצטיין עוד קודם לכן ברדיפת

יהודים ( הוא בדק בקפדנות יתירה את התעודות של היהודים שביקשו להירשם כבני -

המקום במחוזו ) .

9

לפרשה זו יש גם היבט יהודי פנימי  ,שכן היא מלמדת על התגבשותו של דור -
ההמשך בקרב המנהיגות של יהודי תורכיסתאן ממוצא בוכארי  .עצם הרעיון בדבר
ייסוד חברה לתמיכה בתלמידים לא היה מהפכני  .הוא הועתק משיטה שרווחה

במערכת  -החינוך ברוסיה הקיסרית דאז  .אולם חשיבותה של יוזמה זו היא

בכך ,

.

שבאותו פרק  -זמן לא היה אף גורם פנימי או חיצוני שעסק בהקניית חינוך חילוני
לילדי הקהילה המקומית  .פעילותה של קבוצת הצעירים המקומיים גם עשויה להעיד
על כוונתה למסד את מקומה במנהיגות הקהילה  .חברי הקבוצה היו בגיל שבין

שנים  ,ונמנו עמם שתי נשים

;

וגם תופעה זו היתה חדשה בקרב בני  -המקום  ,יהודים

ומוסלמים כאחד  .הבולטים בקבוצה היו

:

רחמים דויד  -באיוף -

בתעשיית הכותנה וכן ייסד את העיתון הראשון בשפה

היום המבריק נתן דוידוב  -חלוץ תעשיית  -הפחם
, 21

 21ל 35 -

יןם ,

אשר עסק

הטאג ' יקית  -יהודית  ' ,רחמים ' ;

בתורכיסתאן ; יי

אשר חזר לקוקאנד לאחר לימודיו באוניברסיטת ברלין .

]2

טן

ציון פותליחוף  ,בן

יוזמתה וננשל הקבוצה

היא מעין הכרזה על קיומה ועל רצונה להכשיר כוח  -אדם ולטפח את המנהיגות
בקהילה שלה .

.

מחמת מחסום ההפליה שהוצב על  -ידי הפקידים הקולוניאליים  ,נבצר מן הקבוצה

לבצע את תוכניתה  .המהפכה הרוסית  ,שפקדה גם  -כן את אסיה המרכזית  ,הביאה
לסילוק קבוצה זו  ,שחלקה סולק פיסית  ,מזירת המנהיגות היהודית המקומית  .היא

פינתה את מקומה לדור חדש של מנהיגי הקהילה  ,ציונים

ובולשביקים ,

שהיו בני

המעמד הבינוני ודלת  -העם .
לבסוף ,

שתי הערות לשיטת התעתיק והתרגום הנקוטים במאמר זה  .שמות

המשפחה של יהודי תורכיסתאן הועתקו על  -פי ספרו של
ביבליוגראפיות ) .

8

מקיר

מ'

אשל ( ראה הפניות

בתרגום התעודות מובאות תוספות שלי בסוגריים מרובעים .

.

התעודות בארכיון לתולדות הצבא הקיסרי מוסקבה  ,ברית  -המועצות  .שלא כשאר המחוזות

בקיסרות  ,שעמדו תחת הפיקוח של משרד הפנים  ,נחשב אזור תורכיסתאן שטח כיבוש והיה תחת
המינהל של משרד המלחמה .
9

.

על הגנראל היפיוס ראה

מ ' אשל  ,עמ ' . 151 - 148

]0

ראה

] 1

נתן דוידוב 8831

]2

עמ '

:

ראה :

:

קובאלב .

עמ ' . 125

טג ' ר ,

] -

. ) 1977

. 6 -5

נפטר בישראל .

ן

החינוך היהודי בקוקאנד

הנדוד

:

127

רישום החברה לתמיכה בתלמידי בית  -הספר הרוסי  -יהודי

בעיר קוקאנד
התיקן נפתח

אל

 :הוד  -מעלתו ,

סוחר

הגילדה '

ב 24 -

באוקטובר

, 1913

ב 28 -

נסגר

ביוני

מר המושל הצבאי של מחוז פרגאנה

,

1917

מאת

:

השנייה של העיר קוקאנד  ,רחמים דוידוביץ ' דויד  -באיוף  ,גר

בשכונה א של קוקאנד  ,בית פותליחוף  ,פינת שדרות רוזנבאך וסקובלוב

יששכרוביץ ' דוידוב  ,גר

סוחר הגילדה הראשונה של העיר טאשקנט  ,נתן

בשכונה ב של העיר קוקאנד  ,בביתו הפרטי ברחוב ביזימואנאיה
סוחר הגילדה הראשונה של העיר

משיח דוידוביץ

קוקאנד ,

בשכונה א  ,בבית א ' יהודאיוב  ,ברחוב רוזנבאך
סוחר הגילדה השנייה של העיר

קוקאנד ,

;

'

;

יהודאיוב ,

גר

;

יעחקוביץ '

רפאל

ועדיאיוב ,

גר

בשכונה א של קוקאנד בבית י " ח ועדיאיוב .

אשתו של סוחר הגילדה השנייה של העיר קוקאנד  ,סופיה נתניאלובנה דויד -

באיוף

;

אשתו של סוחר הגילדה השנייה של העיר קוקאנד  ,יפה יצחקובנה דויד  -באיוף

סוחר הגילדה השנייה של העיר קוקאנד  ,אפרים דוידוביץ ' דויד  -באיוף

;

;

בנו של אזרח הכבוד  ,ציון רפאלוביץ ' פותליחוף  [ .ארבעת האחרונים ] גרים
בשכונה א של העיר

קוקאנד ,

בבית ר " ש

פותליחוף ,

פינת שדרות רוזנבאך

וסקובלוב .

1

התיק מצוי בארכיון לתולדות הצבא במוסקבה  .ובו

41

עמודים  .ההתכתבות בעניין יהודי

קוקאנד היא דוגמה מאלפת לביורוקראטיה הקיסרית  .בשלב הראשון של התכתבות זו פנו
יהודים למחדל

ב 27 -

במארס

1913

החלטה על רישום החברה  ,וכעבור

( תעודה א ' )  .כעבור חודש
7

ימים

הפנים ( תעודה ב ' )  .השלב השני החל ב -

10

נוספים .

ב4 -

באוקטובר

במאי

, 1913

 ,ב 28 -
, 1913

באפריל  ,נתקבלה

פנה המושל אל שר

כאשר משרד הפנים שלח את

הערעור של המושל אל שר המלחמה  ,שהיה אחראי לאזור תורכיסתאן .
1913

נפתח התיק במשרד המלחמה  .ב -

31

ב 24 -

באוקטובר

באותו חודש נשלחו התיק עם כל המסמכים

לנציב תורכיסתאן לקבלת חוות  -דעתו  .בשלב השלישי נשאר התיק בתורכיסתאן עד שנת

 . 1916רק ב -

בינואר

22

.

1916

שלח הנציב את תגובתו למשרד המלחמה  .הפרשה נסתיימה

בשלב הרביעי שוב בעיר  -הבירה .

ב 29 -

בדצמבר

1916

המושל לסנאט  .החלטת הסנאט ( תעודה ג ' ) נתקבלה

ב 14 -

הגיש שר המלחמה את ערעור

ביולי

, 1917

קבלת ההחלטה הסופית נסגר התיק במשרד המלחמה  ,כי היה
בערעור
2

ברור  ,שהמושל לא יזכה

שהגיש .

מחוז פרגאנה היה אחד מחמשת המחוזות של אזור תורכיסתאן  .הבירה המינהלית של

המחוז היתה סקובלוב  ,והעיר הגדולה ביותר -
3

אבל כשבועיים לפני

קוקאנד .

מעמד הסוחרים בקיסרות הרוסית היה מורכב משלושה דרגים

הגבוה שבהם .

( גילדות ) ,

והראשון היה

המחזור הראשון של בוגרי בית  -הספר היהודי בקוקאנד  .כנראה משנת

1912

.

יושבים בשורה השנייה רפאל פותליחוף ( רביעי מימין  .בנו ציון היה מהחותמים על העתירה ) ציון

ועדיאיוב ( שישי מימין  ,אחיינו רפאל היה מהחותמים על העתירה
( השנייה  ,השלישית והשביעית מימין ) ,

),

מורה מארץ  -ישראל ( ראשון

מורות יהודיות מרוסיה
משמאל ) .

עומד ( בשורה

השלישית  ,שני מימין ) אריה דגים ( ריבקוב ) .
תורת המערכת לאריה דגים ( ריבקוב ) ,

מתלמידי בית  -הספר היהודי בקוקאנד  ,שעלה לארץ בשנת

, 1934

על שאיפשר לנו לפרסם תצלום זה מן האוסף שלו .

עתירה

בעיר קוקאנד קיים זה כמה שנים בית ספר רוסי  -יהודי  ,שנפתח לפי התקנות
[ של הרשות המקומיתן  ' .היות וכל אלה הרוצים ללמוד קרוא  ,כתוב ודבר היטב

רוסית  ,אין ידם משגת לקבל שיעורים פרטיים בבתיהם  ,הם שואפימעהתקבל

לבית  -הספר ; והיות ורוב יהודי העיר קוקאנד נמנים עם הללו  ,מתקבלים לבית -

הספר לעיתים קרובות תלמידים  ,הסובלים מרעב בבתיהם  .הואיל וברצוננו
לתמוך במיטב יכולתנו בתלמידים נזקקים  ,הצבנו לנו מטרה להושיט עזרה

לעם היהודי באסיה המרכזית  ,השרוי בבורות ובחשיכה וכמה לחינוך  .לשם כך

החלטנו ליסד ' חברה לתמיכה בתלמידי בית  -הספר הרוסי  -יהודי בעיר קוקאנד

'.

בהביענו את רצוננו זה ובהגישנו שני עותקים של הצעת התקנון של החברה
העומדת

להיווסד ,

אנחנו

מתכבדים לבקש מהוד  -מעלתך להתיר לחברה

בית  -הספר נבנה על  -פי דוגמת בתי  -הספר הרוסיים לבני  -המקום  .שהקימו השלטונות
הקולוניאליים כדי לזרז את הרוסיפיקאציה של האוכלוסיה המקומית  .על אף מספרם

המוגבל של התלמידים וההגבלות האידיאולוגיות שהוטלו עליהם  ,מילאו מוסדות אלו

את תפקידם בתהליכי המודרניזאציה של האזור  .ראה  :אוסטרואומוב  .עמ ' . 160 - 139
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לפתוח בפעולותיה לפי סעיף אתוו של התקנון למניעת פשעים ( מהדורת
. ) 1906
מטרות החברה הן כדלקמן

:

מטרת החברה היא לתמוך בתלמידים ובתלמידות נזקקים של בית -

(ו)

הספר הרוסי  -יהודי בעיר קוקאנד

;

התמיכה תינתן בתחומים הבאים

( )2

:

(א )

מילגות לכיסוי שכר  -הלימוד  ,שיינתנו כמענק או כהלוואה

( ב)

ספרים ומכשירי  -עזר

(ג)

ביגוד  ,אוכל ודיור  ,ההכרחיים להמשך הלימודים .

הערה

א' :

;

;

תלמידים נזקקים  ,אשר סיימו את לימודיהם בהצטיינות  ,יקבלו

מהחברה מילגה חד  -פעמית או לפרק  -זמן קצוב  ,אשר תאפשר להם להמשיך

את לימודיהם במוסדות  -השכלה אחרים  .המילגה תוענק רק אחרי שהתלמיד

ימציא אישור על התקבלו למוסד  -השכלה

;

חבר  -הנאמנים של החברה יהיה

רשאי להפסיק את הענקת המילגות לזמן קצוב .
הערה

ב' :

לשם פתיחת דירות ( מעונות ) לתלמידים  ,תיזקק החברה לאישורו

של המנהל המקומי במוסד  -ההשכלה  ,והוא יהיה אחראי לדירות [לדיירים ] .
מצורפים בזה

:

( א)

שני עותקים של הצעת התקנון  ,חתומים על ידינו ומבוילים כחוק .

(ב)

קבלה מסניף האוצר על תשלום ההוצאה של הדפסת המודעה .

העיר קוקאנד
27

במארס

1913

ב
משרד המלחמה
המושל הצבאי של מחוז פרגאנה
4

במאי

1913

מס ' אווו
העיר סקובלוב

לכבוד שר הפנים

המועצה של מחוז פרגאנה דנה בעתירה של יהודים בני  -המקום מהעיר
קוקאנד  ,והם  :דויד  -באיוף  ,דוידוב  ,יהודאיוב ואחרים  ,ס " ה

8

אנשים  ,המבקשים

לייסד חברה לתמיכה בתלמידי בית  -הספר הרוסי  -יהודי בעיר קוקאנד  ,ומצאה
את החברה הזאת כשרה לרישום ולהצטרפות לרשימת האיגודים והחברות
במחוז פרגאנה .

אני חולק על ההחלטה של רוב חברי המועצה ולכן  ,בהסתמך על סעיף

, 118
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הערות

/ 16

של התקנון למניעת

ו 39 -

העצומה דלקמן

פשעים ' ,

אני מגיש להוד  -מעלתך את

:

בית  -הספר הרוסי  -יהודי בעיר קוקאנד הוא בית  -ספר פרטי  ,שהוקם לפני
כמעט

5

.

שנים  ,באמצעים פרטיים  ,באישורו של המפקח הראשי על בתי  -הספר

העממיים באזור תורכיסתאן  ,ואורגן לפי הדגם של בתי  -הספר הרוסיים לבני -

המקום ; אולם בניגוד להם מלמדים בו מקצועות נוספים  :תלמוד

וספרות עברית

,

בבית  -הספר מלמדות

3

שפה עברית

מורות  ,שתיים מהן בעלות השכלה

גבוהה  ' .כיום לומדים בבית  -הספר כ  -פסו תלמידים  ,כולם ילדי יהודים בני -
המקום ויוצאי בוכארה  .אף תלמיד רוסי אחד איננו לומד בבית הספר  .ילדים

של יהודים אמידים משלמים שכר  -לימוד גבוה למדי  ,ילדים של בני  -דלת  -העם
לומדים ללא תשלום  .מכאן  ,שגם בית  -הספר שהוקם בכספי יהודים  ,הוא מוסד

יהודי  ,ומיועד ליהודים  .אין ספק  ,כי החברה המתוכננת מיועדת גם היא להיות
יהודית ולשרת יהודים .
אילו נקבע האופי היהודי של החברה המתוכננת בתקנון באופן ברור וחד -
משמעי  ,אזי מבחינה פורמאלית לא היו לי כל הסתייגויות ; אמנם במקרה זה
היינו צריכים לדרוש להכניס לתקנון כמה תיקונים משמעותיים  ,אשר יאפשרו
שמירה על החוקים הקיימים והשגחה מצד המשטרה והממשלה על פעולותיה
של החברה הנ " ל  .לדעתי  ,אילו היה העניין ללא דופי  ,מה צורך היה בניסוח

הנוכחי של התקנון  ,המזכיר את המלה ' יהודי ' פעם אחת בלבד  ,בנקיבת שמו
של בית  -הספר  ,ואינו מגלה כלל ,

שהחברה המתוכננת אמורה להיווסד

ולהיתמך על  -ידי היהודים ולצורכי היהודים

?

אין ספק כי מייסדי החברה עוברים על כך בשתיקה בכוונה תחילה  .הדבר
מתברר מן הפתיחה לעתירה  ,אשר הוגשה למושל הצבאי יחד עם התקנון  ,ובה
נאמר כדלקמן

:

בעיר קוקאנד קיים זה כמה שנים בית  -ספר

התקנות [ של הרשות

המקומית ] .

רוסי  -יהודי ,

שנפתח לפי

היות וכל אלה הרוצים ללמוד

כתוב ודבר היטב רוסית  ,אין ידם משגת לקבל שיעורים פרטיים

קרוא ,

בבתיהם ,

שואפים להתקבל לבית הספר ; והיות ורוב יהודי העיר קוקאנד נמנים
עם הללו  ,מתקבלים לבית  -הספר לעיתים קרובות תלמידים  ,הסובלים
מן עב בבינ  ,וים .

היות ומתן תוקף חוקי מותנה בהצהרת מטרות ישרות  ,ברורות וגלויות  -אין
לתיתו  ,כאשר

5

יש חשש שהמטרות האמיתיות מסתתרות מאחורי ניסוח קפדני .

תקנון זה מגדיר חברות  ,אשר לאחר קבלת האישור לפעולותיהן סטו מן המטרות

המוצהרות  ,כבלתי חוקיות  .ראה  :אוסטאב  ,עמ ' . 21
6

המורה לתלמוד בבית  -ספר זה היה חכם יוסף קסטל מארץ  -ישראל  .אחרי המהפכה
ברוסיה בשנת

 , ~ 917הוא חזר

לירושלים ולימד בבית  -היתומים על שם בורוכוב  -יששכרוף .

7

המורה למקצועות אלה היה מויסיי ( משה ) מארקוביץ ' רוקסמן מאודסה .

8

שמותיהן של שתי המורות ( ראה בתמונה ) ליזאבטה רפופורט ורוזה לבובנה .
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יש ראיות מספיקות לכך  ,שפעילויותיהן של כל מיני חברות  -השכלה היו מלוות

תופעות בלתי רצויות  ,אף שבזמן ייסוד החברות הללו לא נתעורר כל חשש
בלב מושלי המחוזות .
אין

לומר ,

כוונתי

בפעילויות בלתי
ההשכלה

,

שהחברה לתמיכה עלולה לעסוק בעתיד הקרוב

רצויות ,

כדוגמת אלו אשר נתגלו אצל אחדות מחברות -

אולם בייסודה של החברה הנ " ל אני מבחין במטרה אחרת לגמרי

לפעולתה  .כדי להבין את הדבר יש להכיר את התנאים המקומיים

:

החוקה המקורית הבסיסית באזור תורכיסתאן  ,ובמיוחד במחוז פרגאנה  ,לא
התירה ליהודים לרכוש נכסי מקרקעין  .על כך אפשר לעמוד בבירור מהשוואת
סעיף

של תקנות תורכיסתאן עם ההמלצות הבאות ברשומות של המועצה

262

המדינית משנת

, 1886

מס '  . 37אחרי  -כן  ,בשנת

, 1890

נוספה הערה לסעיף

שעל  -פיה הוחלו על היהודים זכויותיהם של בני  -המקום ברכישת

, 261

קרקעות ,

ונכסי  -דלא  -ניידי בכלל  ,במחוז תורכיסתאן  .אגב  ,ההערה הזאת  ,מס ' ו  ,מנוגדת
למעשה לסעיף

255

של תקנות תורכיסתאן  ,שלפיהן זכאים בני  -המקום לרכוש

קרקעות על  -פי המסורת  .ואכן לפי המסורת מימי התאנים

[ המלכים ] ,

לא היו

היהודים זכאים לרכוש נכסי מקרקעים מחוץ לתחום שכונות היהודים  .כך נהוג
עד היום בבוכארה .
יהודים תושבי המקום אשר עקרו מבוכארה לכאן משקיעים את כל

מאמציהם בהשגת ההכרה הרשמית בהם כ ' בני
מטריחים
כרך

9

[ את
-

המקום ' ,

ובמיוחד הם

השלטונות ] בשנים האחרונות  ,שכן החוק  -סעיף

קובע

מועד

' אחרון '

819

הערה

,5

לשהייתם של יהודים יוצאי בוכארה

בתורכיסתאן  ,בלי שיחולו עליהם ההגבלות הנהוגות [ כלפי יהודי

חו " ל ] ט

.

אבל

ברוב המוחלט של המקרים מסרבת מועצת המחוז להעניק להם את ההכרה

[ כבני

המקום ] .

פרשה זו קיבלה עתה ממדים חמורים למדי .

ובכן  ,בזמן כזה מופיעה חברה יהודית במסווה לא  -יהודי ועם מטרות צנועות
לכאורה  .אם תתקבל דעתה של מועצת המחוז ותאושר החלטתה  ,לא תהיה
להבא כל סיבה לדחות עתירה  ,שעדיין לא הוגשה  ,אך עלולה להיות מוגשת
בעתיד  ,ובהסתמכה על סעיף

34

של התקנון  -על שינוי והשלמת התקנון -

תבקש אישור לרכישת נכסי  -דלא  -ניידי על  -ידי החברה הנ " ל  .במקרה

זה ,

התקנון המוגש במתכונתו הנוכחית  ,שלא נכללו בו כל הגבלות בדבר תנאי
הצטרפותם של חברים חדשים לחברה  ,ייצור מצב שבו יהודי המקום  ,אשר לפי

החוק אינם זכאים לרכוש נכסי  -דלא  -ניידי  ,ירכשו אותם תחת שם

החברה ,

דהיינו יעקפו את החוק בעזרת החוק .
9

מדובר בחברות  -צדקה וחברות  -השכלה בקרב מוסלמים מודרניסטים ברוסיה  .ראה

סו

לאצריני  ,עמ ' . 277 - 245
משנת  1901הורו שלטונות תורכיסתאן ליהודי ב1כארה  .שהתגוררו בערי תורכיסתאן ,

:

לפנות את הערים הללו ולהתרכז בכמה ערי גבה  .את המועד האחרון דחו כמה פעמים
עד שלבסוף בוטלה הגזירה בשנת

. 74 - 71

. 1915

ראה

:

אמיתין  -שפירא  ,עמ '

; 19

אייזנברג

 ,עמ '

ן
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לאור הנימוקים הנ " ל נראה לי  ,כי אין לאשר את התקנון המוגש ואין לרשום
את החברה המתוכננת לתמיכה  ,עד שישונה התקנון בדרך שתמנע את עקיפת
החוק  ,או לפחות תקשה על עקיפתו .
המושל הצבאי

רב  -אלוף היפיוס
ג
צו מאת הממשלה הזמנית

מהסנאט המושל לשר המלחמה

:

לפי פקודת הממשלה הזמנית דן הסנאט המושל  :בדו " ח של שר המלחמה
מ 29 -

ביטול

בדצמבר

 , 1916מס ' , 2371

החלטה ,

באפריל

, 1913

שהביא לפני הסנאט המושל חוות  -דעת בדבר
ב 27 -

אשר נתקבלה במליאת המועצה של מחוז פרגאנה

בעניין רישום החברה לתמיכה בתלמידים נזקקים בבית  -הספר

הרוסי  -יהודי בעיר קוקאנד .
צו הסנאט בעניין התיק הנדון  :לאחר שמיעת חוות  -דעתו של סגן  -התובע
הבכיר  ,ובהתחשב בכך שלפי החוק

סעיף

, 400

מ 20 -

במארס

קובץ  -חוקים

, 1917

מס ' , 70

בטלות כל ההגבלות שנקבעו על  -פי חוקים בני  -תוקף על זכויותיהם

של אזרחי רוסיה  ,בשל דתם  ,שיינותם לכנסייה מסוימת ולאומיותם  -קובע
הסנאט המושל  :יש להפסיק את המשפט הנדון ולמסור הודעה בתשובה לדו " ח
של שר המלחמה
14

ביולי

מ 29 -

בדצמבר

מס ' . 2371

, 1916

המזכיר

1917

המניות ביבליוגראמיות
 . XVIז

אוסטאב
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מ ' אשל ( אצ ' ילדי )  ,גלריה  -דמויות של ראשי יהדות בוכארה  ,יפו ( ללא
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תאריך ) .
 , COCT .א500בםדש . 115א % .
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~
Wjatscheslaw ~irjbowski, Bas Staatvecht des Rassischen Reiches
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תגובות

ר " ו ג ' לבו  -חלפן יהודי נוסף במצרים במאה הע " ז
אבקש להעיר הערה קצרה למאמרו המעניין של ד " ר מיכאל וינטר  ' ,יהודי מצרים
בתקופה העות ' מאנית לפי מקורות תורכיים וערביים '

( פעמים  , 16 ,עמ '  . ) 21 - 5בעמ ' 9

מביא וינטר רשימה של חלפנים יהודים מן המאה

ה , 17 -

שהוצאו להורג או הודחו

.

מכהונתם  .החלפנים  ,הנזכרים על  -פי המקורות המוסלמיים הם מן השנים
ו 1695 -

1673 , 1633

( התאריך האחרון אינו נזכר במאמר זה  ,אך הוא מצוין במאמרו של ג '

' שירה אנטי יהודית במצרים

העות ' מאנית ' ,

פעמים ,

, 16

בר ,

עמ ' . ) 24

מעניין הדבר שמן הכרוניקות המוסלמיות נפקד שמו של רפאל יוסף ג ' לבי  ,חלפן
מפורסם נוסף  ,שהיה צראף באשי  ,ואף הוא הוצא להורג בשנת

669ן .

על  -פי המקורות

היהודיים  ,המרבים לדון בו  ,הוא התאסלם בעקבות המשבר השבתאי ושלח ידו ביהודי

מתחרה  ,ואחרי  -כן הוצא להורג  .רפאל יוסף היה אחת הדמויות המפורסמות ביהדות
מצרים במאה

ה , 17 -

תומך נלהב בתנועה השבתאית ומקורב לאישיה המרכזיים .

אביא כאן מראי  -מקום לכמה מקורות ומחקרים מרכזיים העוסקים בו
()1

ספר דברי יוסף  ,לר ' יוסף

עמ ' ז
()2

;

סמברי  ,מהדורת ש ' שסובר ,

ירושלים

:

תשמ " א  ,מבוא ,

ובצילום כתב  -היד  ,עמ '  , 94א  -ב .

ספר ציצת נובל צבי  ,לר ' יעקב ששפורטש  ,מהדורת ישעיה תשבי  ,ירושלים

תשי " ד ,

ראה על  -פי האינדקס .
( )3

.

גרשום שלום שבתי צבי והתנועה השבתאית בימיו  ,תל  -אביב

תשי " ז  ,ראה

על  -פי

האינדקס .
( )4

מאיר בניהו  ,ר ' חיים יוסף דוד אזולאי  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ ' רצה  -רצח .
בכבוד רב
יעקב ברנאי

