גבולות הקיסרות הרוסית בראשית המאה ה־9ו
גבולות הקיסרות הרוסית ב־ ,1860על סף הפלישה
לתחומי נסיכויות אסיה התיכונה
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יהדות בובארה
וכיבוש אסיה התיכונה בידי הרוסים
מיכאל זנד
א .כיבוש אסיה התיכונה על־ידי רוסיה
בראשית שנת  1864יצאו שני גדודים של הצבא הרוסי ממעוזיו בערבות הקזאח׳ים
)או בתעתיק התואם יותר את המקור :הקזאקים( — עם נווד ,שסופח על אדמותיו
לרוסיה במהלך כיבוש זוחל ,שנמשך מץ שנות ה־ 30של המאה ה־ 18עד ראשית שנות
ה־ 60של המאה ה־ .19הגדודים נעו דרומה .כך התחיל המסע ,שמטרתו היתה לספח
1
לקיסרות הרוסית את אסיה התיכונה ואת יושביה.
אל מטרה זו חתר הממשל הרוסי עוד בראשית המאה ה־ ,18וכבר אז עשה נסיונות
נפל להשיגה .מראשית קביעתה במדיניותם של הצארים ,היתה זו מטרת ביניים בדרך
אל המטרה הסופית בתוכנית התפשטותה של האימפריה הרוסית דרומה — אל הודו.
ברם בשעה שהרוסים הדרימו להודו דרך ערבות הקזאקים ,הקדימום הבריטים וכבר
בראשית המאה ה־ 19השתלטו על רובה של הודו ,ובאמצע אותה מאה הטילו למעשה
את מרותם על כולה .הם אף הרחיבו את תחום השפעתם המדינית צפונה ,ובאמצע
המאה ה־ 19היתה אפגאניסתאן ,שהפרידה בין הודו לאסיה התיכונה ,מדינה התלויה
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות — ראה בסוף המאמר.
1

הספרות על הכיבוש הרוסי של אסיה התיכונה עצומת ממדים היא ,ואציין כאן רק שני הבטיה:
)א( אף שלהיסטוריוגראפיה של הכיבוש יש כבר היסטוריה משלה בת  120שנה ,עדיין מבחינת
הרצאתו הסדורה והמפורטת של תהליך הכיבוש ,הטובים שבחיבורים על אודותיו הינם שני
ספרים שחוברו קרוב יחסית לזמן הכיבוש עצמו ,על אף מגמתיותם הקונצפטואלית — ראה:
מאקשייב :טרנטייב ,היסטוריה )שהוא המפורט בתיאורי הכיבוש() .ב( הספרות הדנה בכיבוש,
מניעיו ,תהליכו ,תוצאותיו וכו׳ נכתבה רובה בברית־המועצות .בראשית דרכה ראתה
ההיסטוריוגראפיה הסובייטית את הכיבוש כמעשה קולוניאליסטי מובהק ,אולם בסוף תקופת
סטאלין חזרה המגמה ,שאפיינה את ההיסטוריוגראפיה הרוסית הקדם־סובייטית ,המצדיקה את
הכיבוש כמעשה שהביא ברכה בסיכומו של דבר לאסיה התיכונה .ראייה זו ,השולטת בלעדית
בהיסטוריוגראפיה הסובייטית גם היום ,אף לא מעלה על דל שפתיה את הביטוי ׳כיבוש אסיה
התיכונה׳ אלא החליפתו בביטוי מ ת ח ס ד ׳צירוף אסיה התיכונה לרוסיה׳ .הביטוי המלא ביותר
לראיית הכיבוש כמעשה קולוניאליסטי — ראה :גאלוזו .לעומתו ,מאמר פרוגראמאטי ,אשר
קבע את מגמת ההיסטוריוגראפיה הסובייטית על הכיבוש משנת  1953עד היום ,והוא מדגיש את
׳המשמעות המתקדמת׳ שלו — ראה :בראגינסקי .אינטרפרטאציה מפורטת וסדורה של הכיבוש
ברוח זו — ראה :חאלפין ,צירוף .התאריכים הקשורים בכיבוש וביחסים בין רוסיה לאסיה
התיכונה ניתנים לפי הלוח היוליאני ,שפיגר ב־ 12יום בהשוואה ללוח הגרגוריאני.
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במידה ניכרת בממשל הבריטי בהודו .לרוסיה היה נהיר ,שאם תתמהמה היא לא תשיג
2
אף את מטרת הביניים של תוכניתה וגם אסיה התיכונה תעבור לידי בריטניה.
לדחף מדיני־אסטראטגי זה נתווסף דחף משקי .אחד מענפי התעשייה העיקריים
של רוסיה דאז היה ייצור אריגי כותנה .לרוסיה לא היו מטעי כותנה משלה ,וקיום
הענף היה תלוי בהספקה סדירה של חומר־גלם מבחוץ ,לרוב מארצות־הברית
וחלקית )כ־ 10%בסוף שנות ה־50־ראשית שנות ה־ 60של אותה מאה( מאסיה
התיכונה 3 .מלחמת־האזרחים בארה״ב ) (1865-1861שיתקה למעשה את יבוא
הכותנה הגולמית משם ,ותעשיית אריגי הכותנה ברוסיה לא התמוטטה בשנים אלה
במידה רבה הודות לחומר־הגלם שהמשיך להגיע מאסיה התיכונה .כיבוש אסיה
התיכונה והפיכת אדמותיה המתאימות לכך למטע כותנה ענקי נראו אפוא למתווי
המדיניות של רוסיה כאמצעי יחיד לאי־תלותו של ענף זה בגורמי חוץ משתנים.
בשנת  1864חדרו גדודי הצבא הרוסי לתחומה של אחת משלוש הנסיכויות של
אסיה התיכונה — נסיכות הח׳אן הח׳וקנדי )נסיכות ח׳ויקנד או במבטא הרוסי
המקובל — קוקנד ,וכך להלן( ,וכבשו את העיר צ׳ימכנת וכמה ישובים אחרים .בשנת
 1865נפלה לידי הרוסים העיר הגדולה תאשפנת וסביבתה .בראשית  1866נכנס צבא
רוסי מתוגבר אל תחומה של הגדולה שבממלכות אסיה התיכונה — אמירות
)נסיכות( בוכארה — וכבש את הערים ח׳וג׳נד ,אורא־תפה ,ג׳יזח׳ וכן שטחים
נרחבים הסמוכים אליהן .בשנת  1867סופחו לרוסיה שטחי אסיה התיכונה ,שנכבשו
באחרונה ,וכונו בשם החבל התורכסתאני)תורכתאנסקי קראי( .בראש החבל החדש
הועמד מושל כללי בעל סמכויות נרחבות מאוד ,ומכאן השם השני של החבל ,הן
בשימוש הרשמי והן בפי הבריות — הממשל הכללי של תורכסתאן
)תורכסתאנסקויה גנראל־גוברנאטורסטבו(.
בראשית  1868נכרתה אמנה בין רוסיה לנסיכות קוקנד ,ולפיה הפכה הנסיכות
למעשה לואסאל של האימפריה הרוסית .עתה התמקד המאמץ הצבאי הרוסי באזור
בהכנעת נסיכות בוכארה ,ולקראת אמצע אותה שנה הוא אכן הצליח בכך :עוד
שטחים נרחבים ויישובים רבים נכבשו .ב־ 2ביוני  1868נחל צבאו של האמיר תבוסה
ניצחת בקרב גדול בין גבעות זירה־בולאק וב־ 23ביוני חתמו אמיר בוכארה ,מט׳פר
אל־דין)משל  ,(1886-1860והמושל הכללי הראשון של החבל התורכסתאני ,הגנראל
קונסטאנטין פון קאופמאן)משל בחבל בשנות  ,(1882-1867בתור נציג הצאר הרוסי
אלכסנדר השני)משל  ,(1881-1855על אמנה שלפיה גם בוכארה הפכה להיות מדינת
חסות רוסית משוללת כל זכות למגע ישיר עם מדינות זרות ושומרת רק על שלטון
2

3

סיקור מפורט למדי של יריבות זו ,מנקודת־הראות האנגלית ראה :רולינסון; מנקודת־הראות
הרוסית :טרנטייב ,רוסיה; גרולוב .גרולוב ,מטובי ההיסטוריונים הצבאיים הרוסים של ראשית
המאה ה־ ,20היה יהודי מומר ,גנראל ואיש המטכ״ל בצבא הצאר ,בערוב ימיו ,בשבתו בצרפת,
נעשה אוהד הציונות .ראה עליו :קיפניס.
ראה :באח׳רושין ,עמי .217-216

יהודי בוכארה :בתקופת הכיבוש הרוסיןו5
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שליטי ה נ ס י כ ו י ו ת ב א ס י ה ה ת י כ ו נ ה ב ת ק ו פ ת הכיבוש ה ר ו ס י ) מ י מ י ן לשמאל( :א מ י ר ב ו כ א ר ה — מ ט ׳ פ ר
אל־דין ,נסיך ח׳יווה — מ ח מ ר ־ ר ח י ם ח׳אן ,נסיך קוקנד — ח ׳ ד א י א ר

עצמי בתוך גבולותיה .כל אזורי הנסיכות שנכבשו על־ידי הרוסים סופחו במישרין
לאימפריה הרוסית ,ועל בוכארה הוטל כופר כבד בסכום של חצי מיליון רובל.
עתה הגיע תורה של הממלכה השלישית באסיה התיכונה — נסיכות ח׳יווה.
כיבוש אדמותיה נמשך עד שנת  ,1873כאשר גם היא נכנעה וכרתה עם השלטון הרוסי
אמנה ,הדומה מאוד לאמנה שחתמה עליה בוכארה ,וההופכת גם אותה למדינת חסות
של האימפריה הרוסית.
בשנת  1876הדיח השלטון הרוסי את הח׳אן של קוקנד מכס מלכותו ,ביטל את
נסיכותו וסיפח את כל אדמותיה לאימפריה הרוסית ,בכנותו אותה בשם פלך פרע׳אנה
של החבל התורכסתאני.
בכך הגיע לקיצו השלב העיקרי של כיבוש אסיה התיכונה על־ידי הרוסים ,אף
שהכיבוש כולו הסתיים רק בשנת  ,1895כאשר לפי הסכם רוסי־אנגלי קיבלה רוסיה
את החלק הצפוני של האזור ההררי פאמיר ,הגובל בסין ובהודו ,וחלקו הדרומי ,הקטן
יחסית ,סופח לאפגאניסתאן ,ובכך הפליד בין רוסיה להודו.

ב .יהודי אסיה התיכונה לפני הכיבוש הרוסי :מספרם ,מקומות
יישובם ומעמדם
יהודי אסיה התיכונה רובם המוחלט ישבו בנסיכות בוכארה ,ועל־כן כונו על־ידי
נוסעים רוסים ,בריטים והורים ,בסוף המאה ה־ 18ובראשית המאה ה־ — 19בשם
יהודי בוכארה או יהודים בוכאריים ,ושם זה נתקבל בהדרגה כשם כולל של עדת
יהודי אסיה התיכונה .הם היו דוברי להג יהודי מיוחד של השפה התאג׳יכית — אחת
השפות המקומיות .מקור הלהג הזה היה ,עד כמה שאפשר לשפוט ,בבוכארה .כיוון
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שלקראת סוף המאה ה־ 18ישבו כמעט כל יהודי אסיה התיכונה בעיר בוכארה )פרט
לריכוזים קטנים בבלח׳ ובשהו־יסבז( ועיקר התפשטותם למקומות ישוב אחרים היה
במהלך המאה ה־ ,19נשתמר הלהג הזה כלהג אחיד שלם .יהודי בלח׳ דיברו כנראה
בלהג שונה במקצת ,קרוב מאוד ללהג של רוב יהודי אסיה התיכונה .יהודי משהד,
שהגיעו לאסיה התיכונה זמן־מה לפני שקהילתם נאנסה להתאסלם בשנת 1839
ובכמה גלים אחרי זה ,דיברו בלהג ח׳וראסאני של השפה הפרסית ,הקרוב לתאג׳יכית.
אולם במרוצת הזמן הם עברו ללהג של היהודים הבוכארים ,שעימם הם התמזגו.
ברוב ערי מגוריהם שלטה השפה התאג׳יכית בלהגיה המוסלמיים ,השונים מלהגה
היהודי .לכן כל הגברים היהודים בערים אלה השתמשו בלהג היהודי ביניהם ובלהג
המוסלמי — עם המוסלמים .נוסף לכך ,גם בערים אלו חלק מהאוכלוסיה דיבר
באוזבכית ,ממשפחת השפות התורכיות ,אשר בכמה ערים היתה השפה השלטת או
השפה היחידה של רוב האוכלוסיה .גם בכפרי אסיה התיכונה חלק ניכר מהאוכלוסיה
דיבר אוזבכית בלבד .לכן רוב הגברים שלטו גם בשפה זו .יהודים באזורים שרוב
אוכלוסייתם היו תורכמנים שלטו גם בשפה התורכמנית ,אשר גם היא שייכת
למשפחת השפות התורכיות .באשר לנשים היהודיות ,הן בדרך־כלל שלטו רק בלהג
היהודי ,כיוון שכמעט לא היו בקשר עם האוכלוסיה המוסלמית.
באשר למספר היהודים באסיה התיכונה בתקופה הנדונה ,יש בידינו נתונים לא־
מעטים על מספרם בערים מסוימות כמעט לאורך כל התקופה ,אבל ברוב המקרים
אלה נתונים התרשמותיים ולעיתים הם סותרים זה את זה .בצידם יש שני כעין־
מיפקדים של כלל יהודי אסיה התיכונה ,אשר הנתונים המובאים בהם נרשמו מפי
יהודי העיר בוכארה .ה׳מיפקד׳ הראשון נערך בשנת  1821על־ידי בארון גיאורג)או
בשמו הרוסי יגור( פון מיינדורף ) ,(1863-1794גרמני באלטי במוצאו וקציץ המטה
הכללי של הצבא הצארי .הוא הגיע לבוכארה כחבר משלחת רוסית ,ששהתה בעיר זו
מ־ 20בדצמבר  1820עד  23במארס  .1821המשלחת היתה רבת משימות ,כללה
דיפלומאט מנוסה ,שני אנשי מדעי הטבע ,מהנדסים ,קצין מטכ״ל נוסף וכומר .אנשי
המטכ״ל הרוסי במשלחת מילאו תפקיד מודיעיני 4 ,ובתוקף תפקידו זה גילה פון
מיינדורף עניין רב בהרכבה האתני של אוכלוסיית הנסיכות .היהודים עניינו אותו
במיוחד כרכיב קבע לא־מוסלמי יחיד באוכלוסיית הנסיכות )הוא מזכיר גם בחטף
רכיב לא־מוסלמי בלתי־קבוע באוכלוסיה זו — הודים ,הינדואים בדתם ,שהיו
מלווים בריבית וישבו בה בגפם ,ללא משפחותיהם( .הוא מתאר את היהודים כיסוד
היחיד באוכלוסיית הנסיכות האוהד את הרוסים .לדבריו ,יהודי העיר בוכארה:

4

זה מ ת א ש ר גם מ ק ט ע מ ה ת ד ר ו ך ה כ ת ו ב שניתן לפון מיינדורף לפני צאתו .ל פ י ק ט ע זהיממשימותיו
היה ׳ ל ק ב ו ע מ ק ו מ ו ת ה מ ת א י מ י ם לבניית מעוזים ל א ו ר ך ה ד ר כ י ם ]  [ . . .עד ה נ ה ר סיר־דריא ] א ח ד
משני ה נ ה ר ו ת העיקריים של •אסיה התיכונה[ ו כ מ ו ־ כ ן ל מ צ ו א מ ק ו ם ה מ ת א י ם ל מ ע ו ז על גדתו,
ל ק ב ו ע תוואי דרכי גישה א ל אסיה התיכונה ,להכין מ פ ה ו כ ו ״ — ר א ה  :ח א ל פ י ן  ,מיינדורף ,עמי
.7
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] [...ראו אותנו כשליחים מן השמים ,שהגיעו אולי כדי להקל את יסוריהם
] [...היהודים רעדו פן יסכנו את עצמם בעיני הבוכארים; כל פעם שנפגשנו,
5
הם ברכונו בנועם ובידידות ובכל זאת ברגשי פחד.
אין אפוא ספק שנתונים מספריים על אודות יהודי הנסיכות ,שנראו בעיניו יסוד אוהד
יחיד באוכלוסייתה ,היה עליו לאסוף בקפדנות וממקורות מהימנים.
מספרו של פון מיינדורף ברור ,שהיו לו מגעים עם הדגול באישי יהדות בוכארה
דאז — ר׳ יוסף ממאן מערבי )תקי״ב -1752 /תקפ״ג  ,(1823 /יליד תטואן
שבמארוקו ,אשר הגיע לבוכארה בשנת תקנ״ג  1793 /כשד״ר צפת ,היה לרב הראשי
)מלא־יי פלאן( של העיר ובהתאם לכך של הנסיכות כולה והשפיע השפעה מכרעת על
חיי הדת והרוח של יהדות אסיה התיכונה עד עצם הדור הזה .פון מיינדורף מזכיר
אותו בתור רבה של בוכארה ,שהיה יליד אלז׳יריה ועדיין ידע קצת ספרדית ׳][...
יהודי אלדירי ,זקן מלא רוחניות ,אשר כמעט בכה משמחת פגישה מחודשת עם
האירופים׳ 6 .הוא מביא את תמצית דברי ׳הרב הזקן׳ על פועלו ,ודבריו תואמים את
הידוע לנו על פועלו של ר״י ממאן .נראה כי פון מיינדורף ור״י ממאן שוחחו ביניהם,
לפחות חלקית ,הראשון בספרדית והשני בשפת־אימו ,חכיתיה ,שהיא הלהג הצפון־
אפריקאי של ג׳ודסמו ,ובשל השוני בין להג זה ובין הספרדית הספרותית טוען פון
מיינדורף ,כי ידיעת ׳רבה של בוכארה׳ את הספרדית היתה מועטת .בן־שיחו הרוסי
כנראה גם ריגש את ר׳ יוסף ממאן בכך שידע לקרוא מספר המסעות של בנימין
7
מטודלה ,שהיה ברשותו של ר׳ יוסף ממאן.
כל זה מביא אותנו למסקנה ,שנתוני ׳מיפקד מיינדורף1821 ,׳ היו נתונים לא
התרשמותיים ,אלא סופקו לו על־ידי מקורות יהודיים מקומיים ,או שמא היו אלה
נתונים שהוא חישבם בדרך של השוואת נתוניו ומקורותיו היהודיים עם נתונים
שסופקו לו על־ידי מקורות שלטוניים .ואלה הם הנתונים שמביא פון מיינדורף:
היהודים יושבים בבוכארה בשמונה מאות בתים ]  [ . . .מ כ ל ערי אסיה התיכונה
בוכארה מצוי בה המספר הגדול ביותר של היהודים; אפשר לראותה בתור
מקומם העיקרי בחלק זה של המזרח .במשהד יש שלוש מאות בתי יהודים,
בשריסבז ]שאהריסאבז[ — שלושים ,בבלח׳ — אותו הדבר ,בסמרקנד והראת
— רק עשרה בתים ]בכל אחת[ ,בח׳יווה — ארבעה ,בבדח׳שאן ,כוח׳אן
8
נקוקנד[ וכאשע׳אר אין תושבים יהודים.
5
6

7

ראה :מיינדורף ,עמי .174
ראה :מיינדורף ,עמי  .175-174חקר פועלו של ר׳ יוסף ממאן והשפעותיו הוא אתגר בפני עצמו.
איזכוריו מרובים בחיבורים שונים ,הנוגעים ביהדות בוכארה .אסתפק כאן בהפניה למספר
חיבורים ,שיש בהם משום הרצאת ידיעות בסיסיות בנידון מזוויות־ראייה שונות ובהדגשים
שונים :יערי ,ספרי ,עמי  :7-2אשל ,עמי  ;29-17טג׳ר ,א ,עמי  ;63-52פישל ,עמי .542-538
׳הרב הזקן נהנה הנאה אין־סופית בהאזינו לקריאתי מחיבורו של בנימין מטודלה ,שהיה לו׳ —
ראה :מיינדורף ,עמי'.173-172
8
ראה :מיינדורף ,עמי .175
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המונח בית ,על־פי פוץ מיינדורף ,משמעו משפחה ,המונה בממוצע חמש נפשות ,כפי
שיש לראות מרשימת סך כל אוכלוסיית הנסיכות ,שבה הוא כולל רק את מספר יהודי
בוכארה העיר 9.כנראה כיוון שמשאר הערים שבמובאה דלעיל ,שהיו להלכה בתוך
גבולות הנסיכות ,היתה שאהריסאבז למעשה ישות פיאודאלית עצמאית)בלח׳ היתה
עיר מריבה ,שהחליפה שליטים ביץ האמיר הבוכארי לאפגאנים והם סיפחוה סופית
לממלכתם בשנת  1841וגם בריבונות הבלתי מעורערת של האמיר הבוכארי על
סמרקנד לא היה לו ביטחוץ מלא( .אם נוציא מ׳מיפקד מיינדורף 1821׳ את הנתונים על
משהד והראת ,שהיו אז בתוך גבולות איראץ ,נמצא כי לפי ׳מיפקד׳ זה ישבו אז בתוך
גבולותיה המדיניים של אסיה התיכונה  4,370יהודים )מהם  4,000נפש בבוכארה
העיר 350 ,נפש בשאר ערי הנסיכות בגבולותיה הרשמיים ,כולל שאהריסאבז ,ו־20
נפש בנסיכות ח׳יווה(.
ה׳מיפקד׳ השני כולל נתונים סטאטיסטיים על יהודי אסיה התיכונה מאת המומר
יוסף וולף ) ,(1862-1795מיסיונר מטעם הכנסייה האנגליקאנית ,בעת ביקורו הראשוץ
בה בשנת  .1832הוא שהה בעיר בוכארה מ־ 4במארס עד  21בו והיה בקשר הדוק
ומתמיד עם יהודיה .את הנתונים שלו על מספר היהודים ^־ ,Toorkestaunכלשונו,
שאב ללא ספק מפי היהודים בבוכארה .הנתונים הם:
בוכארה 2,000 ,משפחות; סמרקנד 300 ,משפחות; בלח׳ 100 ,משפחות;
שאהריסאבז 300 ,משפחות; ק ו ק נ ד ) Kokan),1 0 5נפשות; אורגנץ׳ 8 ,נפשות;
10
סך־הכל  2,700משפחות ,או  13,600נפשות.
הפער ביץ הנתונים של פוץ מיינדורף לנתונים של וולף בולט לעיץ .אפשר לטעון ,כי
היתה הגזמה בנתונים שסופקו לוולף ,ואפשר לבקרה על־ידי השוואתם עם נתונים
ממקורות אחרים ,בלתי תלויים בחיבורו של וולף.
הרפתקן אמריקאי בשם ג׳וסיה הארלאן ,שהסתובב באזור זה בין השנים
 ,1841-1823ביקר בבלח׳ ואמד את מספר תושביה היהודים כ׳ארבע או חמש
משפחות׳ ".כלומר פי  25-20פחות מאשר וולף )ואף פחות מאשר פון מיינדורף,
שביקורו קדם לזה של הארלן( .לפי בוטנאי רוסי ,אלכסנדר למאן ,אשר ביקר
בסמרקנד ובבוכארה בשנות  1842-1841כחבר משלחת רוסית ודו״חו על שהותו שם
שפורסמם אחרי מותו מלמד על קפדנותו המופלגת ,ישבו בסמרקנד כ־ 500יהודים.
כלומר  100משפחות ,לפי המינוח של וולף שביקר שם עשר שנים קודם לכן ,ולא .300
זאת ועוד :בצטטו דברי תאתארי שישב בעיר  12שנה לפני בוא המשלחת הרוסית,
מוסיף למאן ,שתושבי סמרקנד היהודים ׳כמעט כולם הגיעו מבוכארה לפני שנים
מעטות׳ ,זאת אומרת ,בשנת  1832לא יכלו להיות בעיר זו אפילו  100המשפחות
שלמאץ מצאץ בעת ביקורו שם 12.גם  300משפחות בשאהריסאבז נראה גם כץ נתון
9
10

ראה :מיינדורף ,עמי .197
ראה :וולף ,מחקרים ,עמי .195

11
12

ראה :הארלאן ,עמי .65
ראה :למאן ,עמי .162
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מוגזם ,ואולי הוא הובא על דרך האנאלוגיה עם הנתון על סמרקנד או שמא הכוונה
היתה ל־ 30משפחות ,הנקובות ב׳מיפקד׳ מיינדורף ונפלה טעות .שהרי הנתונים על
הערים הובאו בטור יורד בדרך־כלל ,ואילו כאן שובש הסדר )בלח׳ — ,100
שאהריסאבז —  .(300לעומת זאת ,הרשימה של וולף לוקה בשני חסרים .האחד —
הוא לא כלל בה יהודים שפגש בעצמו במקומות שהיו בשליטת התורכמנים — חסר
זה מחזק את ההשערה ,שלא הוא עצמו חיבר את הרשימה ,אלא היא הוכנה בעבורו
על־ידי יהודי בוכארה או נרשמה על־ידו מפיהם .החסר השני מתגלה עקב השוואת
רשימה זו עם מקור נוסף ,והוא אוסף נתונים על אסיה התיכונה )וצפון־מערב סין(
בשנות ה־ ,1830שנעשה על־ידי גנראל רוסי בשם גנס ,ששימש כיושב־ראש ועדת־
הגבולות של ממשל אורנבורג ,שגבל עם אסיה התיכונה .לפני נתוני גנס ,היו אז גם
13
יהודים בח׳יווה ,והוא אומד את מספרם ב־ 200בקירוב.
אם נשמיט מ׳מיפקד וולף׳ את הנראה במוגזם ונוסיף את החסר המועט ,נגיע
לאומדן של כ־ 10,000יהודים באסיה התיכונה בראשית שנות ה־ .1830גם אומדן
מופחת זה גדול יותר מפי שניים מנתוני ראשית שנות ה־ .1820פער זה אינו ניתן
לגישור ,אלא אם־כן נחשוד ,כי גם מספר היהודים בעיר בוכארה שציין וולף הוא
מוגזם ,או לחליפין ,מספר זה בנתוני מיינדורף הוא מופחת .האפשרות השנייה נראית
יותר סבירה ,ואולי הפחתה זו נעשתה בכוונה על־ידי מידעני מיינדורף ,מתוך מניעים
לא ידועים לנו .אומדן זה של כ־ 10,000יהודים באסיה התיכונה בשנות ה־1830
מתקשר היטב עם האומדן האחרון לפני הכיבוש הרוסי ,אומדן של המזרחן ארמיניוס
ואמברי) ,(1913-1832מוסלם )אחר־כך נוצרי פרוטסטאנטי( ממוצא יהודי־הונגרי.
לפי אומדנו ,שנערך בעת מסעו באסיה התיכונה בשנת  ,1863במסווה של דרוויש
תורכי ,ישבו שם בעת שהותו כ־ 10,000יהודים 14.בהתחשב בגידול איטי מאוד של
האוכלוסים היהודים של אסיה התיכונה במאה ה־) 19בעיקר בשל תמותה גבוהה
מאוד של תינוקות( ,ובנתונים סטאטיסטיים מבוססים דיים שאחרי הכיבוש זהו אומדן
מתקבל על הדעת ,שאולי מופחת במקצת.
הריכוז העיקרי של היהודים באסיה התיכונה היה אפוא במשך כל התקופה
הנסקרת לעיל בעיר בוכארה .הם ישבו בה בשלושה רבעים יהודיים מיוחדים :מחלה־
יי כהנה)הרובע הישן( ,מחלה־יי נו)הרובע החדש( ואמיראבאד .בצידם ,לרוב בעיר
בוכארה עצמה ,ישבה קבוצה של יהודים שהועברו בעל כורחם אל דת האסלאם
במשך המחצית השנייה של המאה ה־ 18והמחצית הראשונה של המאה ה־ .19אנוסים
אלה ,שהיו מוסלמים כלפי חוץ ושמרו על יהדותם בסתר ,נקראו בפי האוכלוסיה
המוסלמית המקומית צ׳לה )מילולית :עשוי למחצה( וכינוי זה הפך להיות שמם
במרוצת הזמן .גם הצ׳לה ישבו לרוב בשכונות מיוחדות ,והן :צ׳אר כאךוואנסךאי
13
14

ראה :גנם ,עמי  .33במקום אחר של חיבורו הנדון ,י׳ וולף אכן מאזכר בעצמו את יהודי ח׳יווה,
אבל עושה את זה אגב־אורחא ובלי לנקוב במספרם — ראה :וולף ,מחקרים ,עמי .162
ראה :ואמברי ,עמי .423
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)ארבעה פונדקים( ,מהתר שפיע ,ערבאץ)ערבים( ומירמסעוד — כולן בקרבת רובעי
היהודים הגלויים .בשכונה אחרת ,בשם חאג׳י אמיךבאי ,ישבו מוסלמים שעסקו
במקצוע יהודי בלעדי — צביעת חוטי משי .מעיסוקם נראה ,כי היו מראשוני
האנוסים במאה ה־ 18והם נטמעו בדת שנכפתה עליהם .מספר הצ׳לה בנסיכות כולה
15
קודם הכיבוש הרוסי נאמד ב־ 2,000נפש בקירוב.
החל מאמצע שנות ה־ 1840היתה סמרקנד בהדרגה לריכוז השני בגודלו של
היהודים באסיה התיכונה 16,וגם בה ישב מספר לא־מבוטל של הצ׳לה .ערים אחרות
בנסיכות ,אשר מקורותינו מציינים כמקומות ישובם של יהודים בשנות ,1866-1840
הן כתה־קורע׳אן ,קרשי ,אודא־תפה — שבהן ישבו יהודים מעטים מאוד )לפי
מקורנו 6 ,נפשות( בעת ראשית הכיבוש ,במעיץ־פונדק)כארוואנסראי( יחד עם הודים
— ובצ׳ארג׳ו ,שגם בה היה מספר היהודים ,ככל הנראה ,מועט מאוד 17 .ניתן להניח,
שישיבת היהודים באורא־תפה ובצ׳ארג׳ו היתה ישיבת קבע למחצה .ישבו בהן גברים
בלבד ,לצורכי מסחר ,והיו חוזרים מדי פעם אל משפחותיהם בבוכארה ,קרוב לודאי
לימים הנוראים ולשלוש הרגלים .העיר צ׳ארג׳ו היתה שייכת לנסיכות בוכארה

15

16

17

על רובעי היהודים בבוכארה — ראה :אמיתיךשפירא ,אגדה ,עמי  ! 8-6סוח׳ארבה ,שכונות ,עמי
 ;93 ,77-75על הצילה — ראה :יופץ ,עמי  ;480באבאח׳אנוב )תרגום אנגלי של שני מאמרים
אלה — ראה :לוונטאל(; זנד ,איסלום; רשטוב .על שכונותיהם )לרבות שכונת הנטמעים( —
ראה :סוח׳ארבה ,שכונות ,עמי  .92 ,82-79באשר לאמדן הצילה הניתן כאן ,י׳ וולף אומד את
מספרם בשנת  1832בבוכארה העיר בלבד ב־ 300משפחות בקירוב ,כלומר כ־ 1500נפשות —
ראה :וולף ,מחקרים ,עמי  .198כיוון שההמרות באונס לאסלאם נמשכו במלוא עתן גם בשנות ה־
 ,1860-1830האומדן המובא כאן נראה סביר.
גידול זה היה תלוי בכך שבשנת  1259להגירה) 1843לספה״נ( מכר מושל מחוז סמקרנד אסחאק־
ביב בהיתר האמיר נצר אללאה)משל  (1860-1826חלקת אדמה לקבוצה של כ־ 30יהודים לבניית
רובע יהודי .תצלום )גרוע מאוד( של מסמך המכירה ותרגומו לרוסית על־ידי ו׳ ויאטקין ,חוקר
רוסי נודע של אסיה התיכונה — ראה :אמיתיךשפירא ,הווי ,עמי  .43-41מקור מסקרן ביותר
ידוע לי בגירסתו היידית בלבד )שהיא לפי עמוד השער ,ככל הנראה ,תרגום מעברית( ומחברו
טוען כי שהה שנתיים באזורים שתיאר אך לא עלה בידי לזהותו .לדבריו ,בעיר ׳טאמארקאנד׳
)קרוב לודאי סאמארקנד( ישבו בעת שהותו שם ,ככל הנראה בראשית שנות ה־ ,1860בערך 300
משפחות של יהודים ,כלומר כ־ 1,500נפשות .ראה :עסטאמפע ,עמי ד .הערכתו הגבוהה יחסית
של נוסע יהודי זה את מספר היהודים בסמרקנד היתה נכונה ,בכל זאת התרשמותו הטתה אותו
לצד גוזמה .לפי הרשימה הרוסית הרשמית של אוכלוסי הרובע היהודי בסמרקנד בשנת ,1873
חמש שנים בלבד אחרי כיבושה על־ידי הרוסים כאשר הנהירה של יהודי נסיכות בוכארה
המצומקת אליה היתה בראשיתה ,היו ברובע  168׳בעלי־ בתים יהודים׳ ,כלומר כ־ 850נפש .וזה
כנראה ,בערך מספר היהודים שישבו בסמרקנד על סף כיבושה .כיוון שבסמרקנד ,בניגוד
לבוכארה ,ישבו הצילה גם הם ברובע היהודי וכיוון שבהיכבש העיר הם שבו ליהדות והוכרו
כיהודים על־ידי השלטון הרוסי ,גם הם כלולים במספר זה .נתוני הרשימה מובאים בדו״ח משנת
 1911מאת רידזיבסקי ,פקיד בכיר של חבל תורכסתאן ,הכלול באסופת תעודות ארכיוניות משנות
ה־ 1910על יהודי אסיה התיכונה ,שפירסם מ׳ לוינסקי בשנת  — 1928ראה :לוינסקי ,עמי .324
על כתה־קורעיאן ראה :חיאניקוב ,עמי  .71על קרשי — ראה :שם ,עמי  ;72ואמברי ,עמי ;423
אולופסן ,עמי  :300אולופסן שמע ,כי היהודים החלו מתיישבים בה בשנות ה־ .1840על אורא־
תפה — ראה :קושאקביץ׳ ,עמי  .52 ,50על צ׳ארגיו — ראה :וולף ,דו״ח ,עמי  ;222וולף,
מסעות ,עמי .558

56

מיכאל זנד

להלכה ,למעשה היתה באזור שליטתם של שבטי התורכמנים הנוודים .ככל הנראה,
היהודים המשיכו לשבת גם בשתי הערים ,שיש לנו נתונים על נוכחותם בהן בשנות
 ,1830-1820וחץ :בלח׳ ,שעברה סופית לידי האפגאנים רק בשנת  1841אבל יהודיה
המשיכו לשמור על זיקה אמיצה ליהדות בוכארה בראותם את עצמם חלק ממנה,
ושאהןיסאבז .יש יסוד לסבור ,כי כבר ערב תקופת הכיבוש הרוסי ישב מספר קטן של
יהודים גם בשני ישובים בחלק ההררי הדרום־מזרחי של הנסיכות :בדושנבה)אז ספק
עיירה ,ספק כפר ,עתה בירת הרפובליקה התאג׳יכית הסובייטית( וחצאר)עיר מחוז,
שאליו השתייכה גם דושנבה( .מעבר לגבולות הנסיכות הבוכארית ישבו היהודים
במספרים מועטים בקוקנד ,בתאשכנת ,בעיירה תורכסתאץ )כולן בגבולות נסיכות
קוקנד( ,במרוו — שהשתייכה להלכה לנסיכות ח׳יווה ולמעשה נשלטה על־ידי
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תורכמנים — ובסרח׳ס ,עיר המריבה בין איראן לתורכמנים ,ששלטו בה במשך רוב
הזמן )עתה מחציתה נמצאת באיראן ומחציתה ברפובליקה הסובייטית
התורכמנית( 18.האוכלוסיה שבקרבה ישבו יהודי בוכארה היתה ברובה המכריע סונית
אדוקה .מיעוט שיעי ניכר היה בבוכארה ובסמרקנד .היו אלה פרסים ,חלקם שבויי
מלחמה שנעשו עבדים וחלקם חטופים — גברים ,נשים וטף — שהובאו לשוקי
בוכארה ונמכרו לעבדות על־ידי התורכמנים ,אשר היה זה אחד ממקורות פרנסתם
העיקריים .אוכלוסיה זו במגעיה עם היהודים ,וכן היהודים עצמם בהיותם מחוץ
למסגרת קהילתם ,התנהגו בהתאם ל׳תנאי עומר׳ — מכלול התקנות המגדירות את
היחסים בין המוסלמים ובין ׳אנשי הספר׳ ,הלא־מוסלמים ,המאמינים באל האחד.
בנסיכות בוכארה היו היהודים הקבוצה היחידה שעליה חלו תנאי עומר .אמירי
בוכארה משושלת מנע׳ית) (1920-1747נודעו בקנאותם הדתית .בירת האמירות ,העיר
בוכארה ,שכאמור ישבו בה ערב הכיבוש הרוסי רוב יהודי הנסיכות ,היתה מרכז חיי
הדת לא רק למוסלמיי אסיה התיכונה ,אלא גם לקזאקים ,לתאתארים ולבשקירים
)נתיני רוסיה( ולאויע׳ורים )נתיני סין( .חלק גדול של אוכלוסייתה היו תלמידי בתי־
המדרש )מדרסות( להסמכת חכמי הדת המוסלמית .בשל היותה מרכז הלמדנות
הסונית ואדיקות אוכלוסייתה בשמירת מצוות האסלאם ,קלות כחמורות ,זכתה
בוכארה הבירה בפי המוסלמים בשם ׳בוכארה־י שריף׳)בוכארה האצילה( .קנאות זו
גרמה לגלים חוזרים ונשנים של אינוס היהודים בכוח לאסלאם ,שנזכרו לעיל ,וגם
להקפדה יתירה על תנאי עומר לפי פירושם לחומרה ,ומכאן השפלת היהודים על כל
שעל וצעד .יהודי צריך היה לקום בהתקרב אליו מוסלמי ולעמוד בנוכחותו ,לא
ללבוש בצאתו מביתו בגדים יותר יפים מבגדי המוסלמים ,לחגור מעל בגדיו חבל
מיוחד שנקרא ׳נח׳־י לענת׳)חבל הקללה( לחבוש כובע מיוחד ,לא לרכוב על סוס או
על פרד ,אלא רק על חמור ללא אוכף ,וברוכבו — להשתמש רק בצידי הדרך ,לבנות
בית נמוך מביתו של המוסלמי ועוד גזרות .ארבע פעמים בשנה ,בעת שמסר כל גבר
18

עלקוקנד — ר א ה  :ו ו ל ף  ,ד ו ״ ח  ,ע מ ׳ ! 381ניימרק ,עמי ק ח ) ׳ ע ת נכבשה העיר לפני הרוסים נמצאו
שמה כעשרים מאחינו׳(; נאליבקין ,עני  :8אשרוב ,עמי  .75על תאשכנת — ראה :וולף ,דו״ח,
עמי  ;381אשל ,עמי ) 72-70מהסיפור על יהודי עשיר מתאשכנת ,המובא כאן ,משתמע ,שצריך
היה לשבת בעיר ההיא לפחות משנות ה־ .(1840על העיירה תורכסתאן)חצ׳רת סולטאן( —
ראה :וולף ,דו״ח ,עמי  .404על מרוו — ראה :וולף ,דו״ח ,עמי  ;283,277-276אבוט ,עמי ,39
 ;48-44או׳דונובן ,עמי  .129על סרח׳ס — ראה :וולף ,דו״ח ,עמי  .385,10-9כנראה ליהודי
מרוו ,או ליהודי מרוו וסרח׳ס גם יחד התכוון בנימין השני בדברו על יהודים בקרב התורכמנים
בדרך מ׳משד׳ לבוקארא׳ — ראה :בנימין השני ,עמי  .75יהודים תושבי סרח׳ס היו יוצאי העיר
משהד באיראן ,שיצאו משם בטרם איסלום כל יהודיה בשנת  1839ותכף אחרי מאורע זה .במרוו
ישבו הן יהודים מבוכארה והן יהודים ממשהד .יוצאי משהד שאוסלמו במשהד חזרו ליהדותם
באופן גלוי בסרח׳ס ובמרוו .איסלומם היה לשיעה ,ואילו התורכמנים ,השליטים המעשיים של
שתי ערים אלה ,היו סונים ,והאיסלום לשיעה לא היה תקף בעיניהם .יהודי מרוו — יוצאי משהד
— התמזגו במרוצת השנים עם יהודים יוצאי בוכארה ,וכבר בטרם כיבוש העיר על־ידי הרוסים
בשנת  1884זהותם העדתית היתה בוכארית .כנראה ,גם זהות יהודי סרח׳ס עברה אותו התהליך,
אבל אין לנו ידיעות בנדון) .על כך אני דן במאמר שטרם פורסם(.
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)למעלה( :כיכר פא־י כלאן ,למרגלות המינארט הגדול )מינארט המוות( בבוכארה ,נבנה ב מ א ה
ה־2ו .מחלקו העליון של המינרארט הושלכו יהודים שנידונו למוות על שסירבו ל ה ת א ס ל ם
)למטה( :המינארט מבפנים )צולם בשנת 949ו(
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יהודי בוכארי מגיל  13ומעלה את דמי מס החסות )ג׳זיה( לגובה המוסלמי ,סטר
המוסלמי על שתי לחייו .את הנוהג הזה תיאר שד״ר דק״ק ירושלים ודק״ק טבריה ,ר׳
משה בץ ר׳ מאיר יחיאל ,ששהה חמישה חודשים בשנת  1864בעיר בוכארה ונוכח
בעת גביית מם החסות:
וטרם יקח השר ]גובה המס המוסלמי[ את הכסף מיד האיש ,יכה אותו בידו על
הלחי ,דרך שפלות ובזיון ] [...ואת הגבירים ,אשר יכבדו ויקרבו השופטים
מפני צורך עצמם והנאתם ,לא יכו אותם בחזקה ,רק נוגעים מעט בידיהם על
19
לחיים לאות כי קימו את החוק המוטל'עליהם מאת המלך.
סטירה זו ,בין אם היתה סמלית — לנכבדי העדה ,ובין אם היתה ממשית לרוב בניה,
היתה בכל המקרים אות של השפלה מופגנת.

ג .משלח־ידם של היהודים ומצבם הכלכלי לפניהכיבושהרוסי
הרוב המוחלט של יהודי בוכארה עסקו בצביעת בדים ,שהיתה משלח״ידם של
היהודים במשך מאות בשנים גם בארצות אסלאם אחרות .באסיה התיכונה ערב
הכיבוש הרוסי עסקו היהודים בעיקר בצביעת בדי כותנה מקומיים בצבע כחול.
)מבדי כותנה כחולים מקומיים נתפר אז רוב־רובו של הלבוש היומיומי של
אוכלוסיית הארץ ההיא (.מוסלמים מאסו במקצוע זה ואיש מהם לא עסק בו .מקצוע
זה היה כה ידוע כעיסוק של יהודים ,שמשמעות הביטוי ׳ללכת אל היהודי׳ ,ביתר דיוק
׳אל היהודון׳)׳ג׳והוד׳( ,בלהג התאג׳יכי המוסלמי של העיר בוכארה היתה ׳למסור
בד לצביעה בצבע כחול׳.
מקצועות יהודיים אחרים ,נפוצים פחות ,היו אריגת בד משי מיוחד ,צביעת חוטי
משי — וגם בהם עסקו רק יהודים — רוכלות ,רפואה ,חייטות ,זמרות ועשיית יין

19

ראה :טשארני ,גיליון  ,39עמי  .319המאמר הוא ראיון של המחבר עם השד״ר הנזכר)אשר אינו
מופיע אצל יערי ,שלוחי( .המראיין הוא חוקר נודע של יהודי קאווקאז יוסף יהודה צ׳רני)מת
 — (1886ראה עליו :סי״ב .זהות מחבר דברי הספד אלה לא נודעה לי .תודתי נתונה לד״ר ש׳
מרקיש מאוניברסיטת ג׳נבה ,שהעביר אלי מאמר־הספד זה ואת מאמרו של רדלוב המצוטט
להלן .השווה לתיאור זה מאת ר׳ משה בן ר׳ מאיר יחיאל תיאור אותו מעשה ההשפלה בבוכארה
כעבור כ־ 20שנה ,אחרי הפיכתה לואסאל של רוסיה ,וזה לשון התיאור :׳כל אחד מישראל ישלם
שכר גולגולת להמלך ובעת תת את השכר הממונה גובה המם מכה את היהודי הניתן על הלחי׳
— ראה :אברק ,עמי  .2המחבר הוא יהודי פרסי שהזדמן לבוכארה ,או יהודי אירופי השולט
בפרסית ולכן מבין גם תאג׳יכית ,המתאר את רשמי סיורו באסיה התיכונה .נוהל זה היה מקובל
גם בערי נסיכות קוקנד ,כפי שעולה מהקטע הבא של עדות הנכבדים המוסלמים של האזור הזה,
בשנת  1910או ביאנואר  ,1911לפני פקיד בכיר ,אשר שמו אינו נזכר בתעודה והוא גבה מהם
עדויות בדבר ישיבת היהודים באזור קודם סיפוחו הישיר לרוסיה :׳ ]  [ . . .הם שילמו היטל ג׳זיה
]  [ . . .בעת תביעת התשלום היכה הגובה את היהודי פעם אחת על הלחי׳ — ראה :לוינסקי ,עמי
.321
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לצרכים פנים־קהילתיים .האשמת יהודי במכירת יין למוסלמי שימשה לעיתים
20
קרובות אמתלה לאינוסו להתאסלם כמפלט יחיד מענישה חמורה.
ממכתב שכתב ב׳סדר נשא תשעה לחודש סיוון שנת התקס״ב ליצירה׳)(1802
׳בעיר בוכארה דורש שלום לישראל בנימין ם״ט׳ ליהודי שקלוב שברוסיה ,מתברר,
שככל הנראה כבר בראשית המאה ה־ — 19או אף לקראת סוף המאה ה־ — 18נכנסו
מספר יהודים בוכארים אמידים לשותפות כספית עם סוחרים מוסלמים בעירם שעסקו
בסחר עם רוסיה .ברם היהודים נוכחו לדעת שהם מופלים לרעה ,ואולי גם רומו ,על־
ידי שותפיהם ,או כלשון בנימין ס״ט :׳זה הסוחרים ]המוסלמים[ לוקחים ממון
ישראל בשותפות ואין עושים אמונה וצדק׳ .לכן התעוררו היהודים שהשתתפו עד אז
בעקיפין בסחר בוכארה עם רוסיה לסחור עימה במישרין ,אבל כיוון ששמעו על
רדיפות היהודים ברוסיה החליטו להיוועץ בנידון עם אחיהם היושבים שם ,לאמור:
׳אם אתם נותנים לנו רשות אנו באים והולכים בשביל סחורה׳ .תשובת יהודי שקלוב,
שנכתבה בשמם בידי אליהו בעל מגיה והודפסה בדף נפרד בכתב רש״י ובסופה נדפס
האלף־בית כולו על כל אותיותיו כדי להקל על הקריאה ,היתה מרגיעה ואולי אף
שימשה אחד הגורמים שהניעו את אמידי היהדות הבוכארית לפתוח בסחר ישיר עם
רוסיה 21.לא ברור מתי בדיוק יצאו נחשוני הסחר הזה עם השיירות דרך מדבריות
הקזאקים אל שוקי רוסיה ,אבל לקראת ראשית שנות ה־ 1830היו כבר הסוחרים
היהודים הבוכארים גורם כה בולט בסחר בין רוסיה לנסיכויות אסיה התיכונה ,עד כי
הממשל הצארי נדרש לחקיקה בעניינם.

20

על צביעה בצבע כחול ,כמקצוע יהודי בלעדי באסיה התיכונה עוד בסוף המאה ה־ — 19ראה:
קירפיצ׳ניקוב ,עמי  .158על צביעת משי בראשית הכיבוש הרוסי כעיסוק ׳כמעט בלעדי׳ של
היהודים — ראה :קראוזה ,צביעה ,עמי  .210על יהודים כצבעי משי כבר בסוף המאה ה־— 18
ראה :בורנאשב ,עמי  ;66ושם גם על יהודים כייננים .על יהודים כצבעי כותנה ומשי בשנות
ה־ — 1840ראה :למאן,עמי : 162חאניקוב ,עמי ; 88וולף,דו״ח ,עמי .260על יהודים בתור יעים
וטכניקת ייצור היין שלהם — ראה :קראוזה ,יינות ,עמי  . 198-197ע ל היהודי אבראהים)אברהם(
בתור רופאו האישי של אמיר בוכארה נצראללאה )שלט  (1860-1826והוצאתו להורג כאשם
בהרעלת האמיר — ראה :גריגורייב ,עמי  .126על החייטות — ראה :סוה׳ארבה ,בוכארה ,עמי
 .171על הזמרות — ראה :שם ,עמי  : 172-171אשרוב ,עמי  .95שני יהודים :ברוך כלח׳אכ,
שהוכרח להתאסלם )כבר בתקופה הרוסית( ,ולוי באבאה׳אנוב )הידוע בכינויו כל־י לויצ׳ה ׳לוי
הקטן והקרה׳( היו זמרי החצר האמירי .על הראשון — ראה :סוח׳ארבה,בוכארה ,עמי; 175-172
על השני — ראה :מהוושב .שמות של זמרים יהודים אחרים ,שיצאו להם מוניטין בבוכארה —
ראה :שם ,עמי .96-94

21

המובאות ממכתבו של בנימין ס״ט — מתוך תצלום הדף המקורי הנזכר ,אשר מופיע אצל :בילין,
עמי  .277-266על פרסומים שונים של מכתב בנימין ס״ט ותשובת אליהו בעל מגיה — ראה:
יערי ,ספרי ,עמי  ,6-5הערה .6
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ד .עידן החיזורים :החקיקה הצארית בדבר יהודי אסיה
התיכונה בשנות 1868-1833
יהודי בוכארה החלו להגיע לרוסיה כסוחרים בתקופה קשה מאוד ליהודים נתיני
רוסיה .הכללים והתקנות האוסרים על היהודים לצאת את תחום־המושב הידוע
החמירו משנה לשנה; בשנת  1827החלו לגייס יהודים לצבא הצאר ,חלק גדול
מהמגויסים היו קטינים שתוך כדי שירותם הצבאי הוכרחו להתנצר; בשנת 1844
בוטלה ההתארגנות היהודית המסורתית הפנים קהילתית ,שהיתה ידועה ברוסיה בשם
׳קהל׳; בשנות ה־ 40הוטלו קנסות כבדים על לובשי לבוש יהודי ובשנת  1850נאסר
השימוש בו לגמרי; ועוד גזרות .הן בעיני העם הרוסי והן בעיני שלטונות רוסיה היו
היהודים עם שנוא ,צולבי ישו ,או כהגדרתה של הצארית יליזאבתה פטרובנה)משלה
 (1741-1716עם של ׳אויבי קריסטוס׳ .זאת ועוד :לפי דוקטרינה רוסית תיאולוגית־
מדינית מיוחדת במינה שהתגבשה במאה ה־ 16והשפיעה עמוקות על ההגות הרוסית
הפוליטית במשך דורות רבים ,העם הרוסי הוא העם הנבחר על־ידי האל ונבחרותו
היא בכך שרוסיה מיועדת להיות רומי השלישית והאחרונה ,כלומר הכוח השליט
בעולם ולעולם ,או במישור התיאולוגי של הדוקטרינה ,עד בוא ישו שנית)הפרוסיה(.
מכאן שהיהודים לא זו בלבד שהם רוצחי האל ,הם גם קוראים תגר על העם הרוסי
הנבחר על ידי טענתם המחוצפת והעיקשת ,שהם הם העם הנבחר 22 .על רקע זה
מתמיה במבט ראשון היחס האוהד מאוד ,שהתמידו שלטונות רוסיה להפגין כלפי
הסוחרים היהודים מאסיה התיכונה שהגיעו לרוסיה.
ב־ 4ביולי  1833אישר הצאר ניקולאי ה־) 1שלט  (1855-1825את תקנת ממשלת
רוסיה ׳על אודות אמצעים למניעת ההירשמות הכוזבת של היהודים למעמדות
הסוחרים במקומות שבהם היא נאסרה עליהם׳ .אישור זה ,לפי הנוהל המקובל ,נתץ
תוקף למכלול צעדים אדמיניסטראטיביים ,שאסרו הץ על יהודים שאינם נתינים
רוסיים והותרה להם ׳שהות זמנית׳ בתוך גבולות האימפריה והץ על יהודי החלק
הרוסי של פוליץ)והץ על יהודי פינלאנד המעטים( להתקבל לגילדות הסוחרים מחוץ
לתחום־המושב .אך סעיף מיוחד )סעיף  (6הוציא את ׳האסיאתים /כלומר היהודים
שהגיעו מאסיה לאימפריה הרוסית לענייני מסחר ,מכלל היהודים שחל עליהם
האיסור .הכוונה היתה בראש וראשונה ליהודי בוכארה ,שמעורבותם בסחר עם רוסיה
הלכה וגדלה ,ככל הנראה .באשר להם נאמר ,כי הם ׳יכולים להתקבל לגילדות
23
]הסוחרים[ בגוברניות )גלילות( ,שבהץ לא מותרת השתקעות־קבע ליהודים׳.
22
23

ראה על כך :זנד ,הדפום ,עמי .116-115
ראה :לבאנדה ,עמי  .331הקובץ ,שנערך ביוזמת הנדבן הבארון גוראצי)הוראציוס ,נפתלי־הרץ(
גינזבורג) ,(1909-1833בידי אחד מראשוני המשפטנים היהודים ברוסיה) ,(?-1840הציג בפעם
הראשונה את תמונת השתלשלותה של החקיקה הצארית בנוגע ליהודים ,על־ידי הבאת טקסטים
של החוקים והתקנות הרלוואנטיים לפי סדרם הכרונולוגי מהמאה ה־ 17ועד שנת  .1873ראה גם
איזכורים קצרים של הסעיף הנדון אצל מיש ,עמי  ;19גסן ,עמודה  ;206ובעקבות שניהם:
אמיתין־שפירא ,הווי ,עמי .15
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מיכאל זנד

הוצאת יהודי אסיה התיכונה מהכלל האנטי־יהודי הברור סימנה את ההתחלה הגלויה
24
של נסיון השלטון הצארי לרכוש את אהדתם.
בשנת  1842הציעה ׳ועדת הגבולות׳ של ממשל אורנבורג ,שגבל באסיה המרכזית,
להתיר ליהודי בוכארה לבוא אל תחומי הממשל ולשהות בו ,למרות היות השהייה בו
אסורה ליהודים .ההצעה נומקה לא רק בנימוקי התועלת שמביאים יהודי בוכארה
הסוחרים ,הן לאספקה סדירה של הכותנה מאסיה התיכונה לתעשייה הרוסית והן
לחדירתה הגוברת של רוסיה לשוק של אסיה התיכונה ,אלא גם בכך שתוך כדי
25
קשריהם ההולכים ומתהדקים עם רוסיה הם ׳הופכים להיות נאמנים לרוסיה׳.
הנמקה זו מלמדת עד כמה החשיבו השלטונות הרוסיים את טיפוח יחסם החיובי של
יהודי בוכארה לרוסיה ועד כמה ראו בכך דבר בעיתו :הלא בבוא תורה של אסיה
התיכונה להיכבש רק היהודים ,בהיותם הרכיב הלא־מוסלמי היחיד בתוך אוכלוסיה
מוסלמית אדוקה ,יוכלו אולי להיות למשענת לכובש.
אין תימה אפוא שמדיניות זו נתקבלה באופן חיובי ביותר בדרגות השלטון
הנוגעות בדבר ,וכבר באותה שנה תוקנה תקנה ברוח זו 26.כעבור זמן מועט הותר
ליהודי בוכארה לבוא עם סחורותיהם ,במעמד שווה לזה של סוחרים מוסלמים נתיני
נסיכויות אסיה התיכונה ,לגדול ירידי רוסיה ,שהתקיים מדי שנה בעיר ניז׳ני־
נובגורוד)עתה העיר גורקי( ,שהיתה אסורה ליהודים .בשנת  1844הוחל היתר מיוחד
27
זה ׳ליהודים אסיאתיים׳ גם על שני ירידים גדולים בסיביר.
אין במקורותינו נתונים המראים בעליל ,כי ביחסיהם המסחריים עם אסיה
התיכונה ביכרו הרוסים את היהודים על־פני המוסלמים ,אף שאפשר לפרש כהוכחה
לכך את אחד הנימוקים של הצעת ׳ועדת הגבולות׳ הנזכרת לעיל ,האומר שעדיף
לסחור במישרין עם סוחרים יהודים הבאים מאסיה התיכונה מאשר עם מוסלמים

24

יתכן כי קדם לכך גם שלב סמוי של ניסיון כזה לרכוש את אהדתם .היפותזה זאת לא ניתן לעת־
עתה לבססה על תיעוד ,אולם יש לחפש את ראשית התהליך בחלק של דו״ח פון מיינדורף
המוקדש להרכבה האתני של אוכלוסיית נסיכות בוכארה .דו״ח זה אל שולחיו ,אל המטכ״ל
הצארי ,היה ודאי מסווג ומעולם לא פורסם ,אולי אף לא נשתמר .הדו״ח היה עשוי לפתח ולפרט
אותה תזה של אהדת יהודי בוכארה אל הרוסים ,שראינוה בספרו של פון מיינדורף ,שהיה מיועד
לכלל הקוראים ,ואף להציע להסיק מכך מסקנות ביצועיות מנקודת־הראות של האסטראטגיה
הרוסית באזור.

25
26

ראה :גסן ,עמודה  ;206אמיתין־שפירא ,הווי ,עמי .16-15
ראה :לבאנדה ,עמי  ;542-541וכמו־כן מיש ,עמי  ;19גסן ,עמודה  ;206אמיתין־שפירא ,הווי,
עמי .16
היריד בניז׳ני־נובגורוד — ראה :לבאנדה ,עמי  ;383וכן :גסן ,עמודה  .206לפי ׳התקנון על
אודות היהודים׳ מ־ 13באפריל  1835והבהרות )׳חוות־הדעת׳( מ־ 11בנובמבר  1835הותר
לסוחרים יהודים נתיני רוסיה שנמנו עם הגלדות הראשונה והשנייה להגיע ליריד זה לצרכי
מכירה סיטונית וקנייה של סחורות רוסיות בלבד — ראה :לבאנדה ,עמי  .367-366השתתפותם
הראשונה הידועה של הסוחרים המוסלמים מבוכארה ביריד זה ,שלשמה הם לא נזדקקו להיתר
מהסוג שניתן עתה לסוחרים בוכארים יהודיים ,מתוארכת בשנת  .1822ראה — אוסטרואוח׳וב,
עמי  .112על שני הירידים בסיביר — ראה :גסן ,עמודה .206
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שיתפסו את מקום היהודים ולמעשה יתווכו ביניהם ובין הרוסים ,אם יסורב להתיר
ל׳יהודים אסיאניים׳ לבוא אל תחומי ממשל אורנבורג 28.מכל מקום ,אפילו יחסם
השווה של הרוסים כלפי המוסלמים וכלפי היהודים מאסיה התיכונה היה מנוגד
לחלוטין להשפלה המתמדת שבה היו שרויים יהודים אלה בארץ מושבם .ניגוד זה לא
היה יכול שלא להניע את יהודי בוכארה לאהוד את הרוסים שעימם הם באו במגע ,או
לפחות לבכרם על־פני המוסלמים .בכך אכן הוכתרה בהצלחה מדיניותם המחושבת
היטב של שלטונות רוסיה כבר לפני שהם פתחו במסע הכיבוש .זאת ועוד :יהודי
בוכארה הסוחרים שבאו במגע עם הרוסים במשך שנייס־שלושה עשורים שקדמו
לכיבוש ביססו את מעמדם בעידן הנדון בתור נדבך בעל אופי מיוחד המהווה חלק
מנכבדי העדה :נדבך של סוחרים אמידים ואף אמידים מאוד ,שהמשך ביסוסם
וצמיחתם היה תלוי בגורל היחסים שבין בוכארה לרוסיה .טבעי הדבר שהם היו
מעוניינים בהידוק היחסים האלה .ניתץ להניח שהם גם רצו בסתר ליבם ,שהשלטון
הרוסי שנראה בעיניהם נאור ,מסודר ואוהד ,יבוא במקום שלטוץ האמידים
המנע׳יתיים ,שמתוך נסיונם ידעוהו כשלטוץ המקפיד על השפלת היהודים וגם חסר
כל סדר ,הפועל לא־אחת בהתאם לגחמות של האמיר ושל פקידיו ,בכירים כזוטרים,
29
ומנגנונו מושחת מץ המסד עד הטפחות.
בשנת  ,1865זמץ מועט אחרי תחילת מסע הכיבוש הרוסי ,המליץ מושל אורנבורג,
אשר עיצוב מדיניות רוסיה כלפי אסיה התיכונה היה מתפקידיו הראשיים ,לפני
ממשלת רוסיה להתיר ליהודים נתיני נסיכויות אסיה התיכונה הרוצים בכך לקבל
נתינות רוסית .המלצה זו סתרה באופץ מוחלט את התקנות הרוסיות אשר לפיהץ יהודי
בעל נתינות זרה היה מנוע מקבלת נתינות רוסית 30.למרות הסתירה שביץ המומלץ
ובין המעוגץ בחוק ,מצאה ההמלצה תמיכה בצמרת השלטוץ .אחד מתומכיה ,המנהל
הכללי של הלשכה האישית של הצאר )תפקיד רם מעלה ובעל השפעה במנגנון
הצארי( ,נימק את תמיכתו בהצעה בכך ,שהצעד המוצע ׳יכול להועיל לא רק לחבל
אורנבורג ,אלא ליחסנו עם הח׳אנויות ]הנסיכויות באסיה התיכונה[ הללו באופן

28
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ראה :גסן ,עמודה .206
יצוין כי בתור שלטון רודני ,מושחת וחסר כל סדר — לא רק ראוהו ,אלא גם תיארוהו
ביצירותיהם כמה סופרים בוכארים בני אותה תקופה .והדגול שבסופרים אלה ,אחמד־מח׳דום
דאנש ) (1897-1827אף הציע ,אמנם בספר שנכתב בין השנים  ,1882-1875זאת אומרת אחרי
שבוכארה היתה לואסאל של רוסיה ,לערוך בנסיכות רפורמה מקפת ,שתהפוך אותה למעין
מלוכה קונסטיטוציונית .תמצית הצעת רפורמה זו — ראה :זנד ,ספרות ,עמי .193-189
לפי פירוש הסנאט משנת  1825על תקנות שנת  ,1824בדבר הגבלת זכויות יהודים בעלי נתינות
זרה ,נאסר לתת להם נתינות רוסית .בשנת  1835הותר מתן נתינות רוסית ,בתנאי שישתקעו
בתחום־המושב ,למספר מוגבל מאוד של יהודים זרים בעלי ייחוד ,כגון :המוזמנים על־ידי
הממשלה לשמש ברבנות או לשמש רופאים צבאיים ,מקימי בתי־חרושת מהונם הפרטי שיהא לא
פחות מ־ 50,000רובל ,מומחים המועסקים על־ידי חרשתנים יהודים ,בתום חמש שנות שירותם
ובהמלצת מעסיקיהם והפקידות המקומית הבכירה .ראה :לבאנדה ,עמי ,153-152 ,129-126
 :376-375וולטקה ,עמודות .202-201
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כללי 31.בהקשר של המציאות ההיסטורית דאז ,כאשר ׳יחסינו עם הח׳אנויות הללו׳
היו יחסים שבין כובש לנכבש או העומד להיכבש ,היתה לנימוק כזה משמעות אחת
בלבד ,והיא — לפי חישובם של מחברי ההמלצה ותומכיה היא נועדה לשמש אמצעי
נוסף ,אולי מכריע ,בהפיכת היהודים נתיני הנסיכויות לאוהדי הכובש ואף למשענתו.
התקנה המבוססת על המלצה זו אושרה בידי הצאר אלכסנדר השני)משל (1881-1855
ובכך ניתן לה תוקף ב־ 29באפריל  .1866לפי תקנה זו הוסמך מושל אורנבורג באופן
חריג להתיר מתן נתינותנו ליהודי בוכארה וח׳יווה ושאר נסיכויות אסיה התיכונה,
32
הנרשמים לחברות בגילדות הסוחרים של החבל.

ה .תהליך כיבוש הנסיכות הבוכארית והיהודים
עיתוי האישור של התקנה הנ״ל ,ובהתאם לכך עיתוי פרסומה ,לא היה מקרי כלל.
התקנה פורסמה תוך כדי מסע הכיבוש אל תוך אמירות בוכארה ,שכאמור בה ישבו
רוב יהודי האזור.
מה היתה תגובת היהודים על יחס אהדה מופגן זה תוך כדי תהליך הכיבוש הרוסי?
מראשית מסע הכיבוש ועד כריתת אמנות בין נסיכויות קוקנד ובוכארה ובין רוסיה,
שלפיהן הן הפכו לואסאלים שלה ,כבשו הרוסים כמה ישובים בעלי אוכלוסיה
יהודית ,והן העיירה תורכסתאן והערים תאשכנת ,ח׳וג׳נד ,אורה־תפא ,כתה־קורע׳אן
וסמקרנד .בין ישובים הנכבשים ,רק בסמרקנד היתה אוכלוסיה יהודית ניכרת יחסית.
אין בידינו ידיעות על התנהגות היהודים בישובים הללו בהיכבשם על־ידי הרוסים,
פרט לסמרקנד.
באשר ליחסם של יהודי סמרקנד אל כיבוש העיר על־ידי הרוסים ,אביא כעדות על
כך את דברי ואסילי ראדלוב)וילהלם ראדלוף לפי שמו המקורי הגרמני,(1918-1837 ,
אחד מגדולי המחקר הרוסי של העמים התורכיים ,לרבות עמי אסיה התיכונה,
לשונותיהם ותולדותיהם .הוא הגיע לסמרקנד תיכף אחרי השתלטותם הסופית של
הרוסים עליה 33,ולכן דבריו בנידון חשובים כעדות ישירה של עד ראייה ,המכיר היטב
את במת האירועים ואת המשתתפים .ואלה דבריו:
חלק אחד בלבד מתושבי סמרקנד ,אמנם חלק מיזער כאן ,קיבל את הנוצרים
]כלומר הרוסים[ בשמחה גדולה ביותר — והוא היהודים .צחוק גורל מפליא!
היהודי ,שהי באירופה מאות כה רבות של שנים בףחסי[ איבה עם הנוצרי ,וגם
עתה מבדיל את עצמו ממנו בצורה כה חדה ,באסיה מברכו בפנים זוהרות,

31
32
33

ראה :גסן ,עמודות .207-206
ראה :גסן ,עמודה  ;207אמיתין־שפירא ,הווי ,עמי  .16ראה :לבאנדה ,עמי  ; 1057-1056וכן מיש,
עמי .19
ראה :בארטולד ,עמי .684

)מימין( :המוזוליאום של צ׳ופאן־אתה ,שבקרבתו נערן הקרב המכריע ע ל סמרקנד בשנת .1868
)משמאל( :משה כ ל א נ ת ר — ראש הקהילה היהודית בסמרקנד ,שקיבל א ת פני הכובשים הרוסים

מצטרף אליו בשמחה ומאושר כאשר הוא יכול לחוות לו קידה .בגאווה מביט
הוא אל הנוצרי כאל ידידו ,מגעו ,בהרגישו ביטחון בקרבתו ,ומסתכל בבוז
34
במוחמדי.
על־אף יחסו הניכר של המחבר אל היהודים מלמעלה למטה ,ראייתו את היחס של
יהודי סמרקנד אל הרוסים בעת כיבוש העיר חינו אמין ותואם את הידוע לנו על
התנהגות יהודי העיר ממקורות אחרים .זאת ועוד ,יהודים לא רק קיבלו את הרוסים
בסבר פנים ,אלא גם היו לבעלי בריתם ועוזריהם היחידים באחד האירועים החמורים
ביותר שאליהם נקלע הצבא הרוסי במסע הכיבוש שלו בנסיכות בוכארה .נסקור להלן
את האירוע הזה מן הבטו היהודי.
ב־ 1במאי  ,1868אחרי קרב קצר על גבעות צ׳ופאךאתה ,בכניסה אל סמרקנד,
פתחו יחידות צבא האמיר שהיו מופקדות על הגנת העיר במנוסה מבוהלת .למחרת
אותו יום הגיעה משלחת נכבדי העיר אל המחנה הצבאי הרוסי על אותן גבעות
והודיעה על כניעת העיר לגנראל ק׳ פון קאופמאן ,המושל הכללי הראשון של חבל
תורכסתאן ,שעמד בראש מסע הכיבוש .ב־ 3במאי נפגש פון קאופמאן עם הנכבדים
הסמרקנדים המוסלמים וקרא להם ,ובאמצעותם לאוכלוסיה המוסלמית של העיר,
לשמור אמונים לשלטון החדש .חלק לא־מבוטל של האוכלוסים ברחו מהעיר,
בהיוודע דבר כניסת הרוסים .באותו מעמד הוא נפגש כנראה גם עם משלחת נכבדי
הקהילה היהודית של העיר ,או רק עם ראשה משה בן אבו־ל־ח׳יר
)תק״ן -1800 /תרל״ו  ,(1876 /הידוע בכינויו כלאנתר ,שמשמעו ראש־קהילה
34

ראה :ראדלוב ,עמי  .33המאמר בצורתו זו הינו קטע נרחב ,הדן ביהודי סמרקנד ,מתוך מאמר
אחר ,הרבה יותר ארוך ,שבו סיכם את רשמי מסעו לאזור האמצעי של בקעת הנהר זראפשאן,
שכבשו הרוסים .המערכת הקדימה לקטע מבוא קצר וקבעה את כותרתו.
65
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אדמיניסטראטיבי בהבדל מראשה הדתי — מלא־יכלאץ — אשר לפי המסורת שבפי
יהודי סמרקנד עמד בראש היהודים שקיבלו את פני הרוסים .לפי מסורת זו ,ציווה
משה כלאנתר להעמיד קבוצת יהודים בראשות חיים המכונה פילוסוף
)תקצ״ו 1836 /־תרס״ב  (1902 /בתור פועלים לעבודות חפירה וביצורים לרשות
הצבא הרוסי .קבוצה אחרת שעסקה בעבודות אלו היתה כנראה על טהרת הצ׳לה ,כפי
שניתץ להסיק מהעובדה שבראשה עמד צ׳לה בשם סוליימץ אצ׳ילדי)אצ׳ילדיוב,
35
תר״ו -1846 /תרפ״ג .(1923 /
בחושבו את המצב בסמרקנד כרגוע ובטוח מבחינה צבאית ,השאיר בה פוץ
קאופמאץ ,בצאת הצבא הרוסי ב־ 30במאי להמשך מסע הכיבוש ,חיל־מצב שמנה 658
חיילים בלבד ,שהתמקם במצודת העיר .חיל־המצב הורכב ברובו מרגליים ,בתוספת
פלוגת פלסים )שאליה סופחו ,כנראה ,קבוצות המועסקים בעבודות חפירה וביצור
שהוזכרו לעיל( 2 ,מרגמות קלות ו־ 6תותחים ,מהם  4מיושנים ,שנלקחו שלל מהצבא
הבוכארי .החיל שהושאר כלל אחוז גבוה של פצועים ו׳חלשים׳)לפי המינוח הרוסי
הצבאי אז( ,כלומר חיילים בעלי פרופיל קרבי נמוך .ב־ 2ביוני מצא חיל־המצב את
עצמו מול כ־ 55,000איש שצרו עליו ,מהם כ־ 15,000תושבי העיר ,כמספר הזה בני
שבטים נוודים וכ־ 25,000חיילי השליט )ביב( של שאהריסאבז .כך החל המצור על
מצודת סמרקנד ,אשר ידוע בהיסטוריוגראפיה של כיבוש אסיה התיכונה על־ידי
הרוסים כ׳מרד סמרקנד/
לפי המסורת ההיסטורית של יהודי סמרקנד ,יהודים העבירו לרוסים מידע מוקדם
על המרד המתרקם 36 .מסורת זאת מתאשרת על־ידי עדות של יהודי מחיל־המצב
הרוסי בסמרקנד ,החובש יצחק קאפליוש .לפי עדותו ,ב־ 1ביוני ,אף שהיה זה יום
שבת ,החלו מגיעים אל שערי המצודה יהודים מקומיים עם משפחותיהם ,כלי־
מיטותיהם וחפצי היום־יום שלהם .הם הודיעו שצפויה התקפה מוסלמית וביקשו
מקלט ,אולם הרוסים לא האמינו להודעתם ובקשתם נענתה בשלילה .בכל זאת ,גם
ב־ 2ביוני המשיכו היהודים לנוע אל המצודה ,ורק אז ,כאשר התחיל המרד ,נתאפשרה
37
כניסתם למצודה בעקבות גדוד רוסי ,שניסה לפעול מחוץ לה והוכרח לסגת אליה.
35

36
37

ראה :אשל ,עמי  .65ר׳ חיים פילוסוף — אשר כינויו הפך להיות מאוחר יותר שם משפחתו,
שימש בשנות  — 1902-1892כרב הראשי בסמרקנר — ראה עליו :אשל ,עמי  .98-94סוליימן
אצ׳ילדי שימש בשנות  1910-1903כלאנתר ומשנת  1910עד ראשית התקופה הסובייטית שימש
כרב־מטעם)קאזיוני ראבין( של סמרקנד — ראה עליו :אשל ,עמי  .83-69השתלשלות העניינים
בפרשת סמרקנד מבחינה צבאית גרידא ניתנת כאן ואילך בעיקר לפי מאקשייב ,עמי .273-267
ראה :אשרוב ,עמי .10
ראה :סימונובה ,עמי  .141-140לפי המסורת המובאת אצל אשל)עמי  ,(65היה זה משה כלאנתר
אשר ׳תוך כדי משא ומתן עם מפקד חיל־המצב הרוסי הכניס בתוך המבצר את כל הנשים,
הילדים והטף׳ .מסורת זו סותרת מספר עדויות של המעורבים הישירים במאורע על הבטיה
השונים ,ואין לקבלה .עדות אחת היא מאת י׳ קאפליוש .העדות השנייה ,בלתי־תלויה בקודמתה,
היא מאת ואסילי פטרוב ,לא־יהודי ,חוגר רגלי בחיל־המצב ,וגם לפיה לא היתה הכנסה מסודרת
של נשים ,ילדים וטף יהודים ,אלא ׳אפילו כאשר היהודים הופיעו במצודה על משפחותיהם
ומטלטליהם ,בבקשם לתת להם מחסה מהאויבים בעת המצור העתיד לבוא הבארון ]מפקד חיל־
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רבים מן היהודים שלא הגיעו למצודה נרצחו על־ידי המוסלמים וחנויות של יהודים
נבזזו 38.באשר ליהודים שמצאו מקלט במצודה ,מעורבותם בקרב היתה בלתי נמנעת,
מכמה סיבות :עצם הימצאותם בקרב חיל־מצב קטן ,הנלחם באויב העולה עליו
במספרו כמעט פי מאה; המתקפות הבלתי פוסקות של המוסלמים בנקודות התורפה
של המצודה והכמעט־התפרצויות הרבות שלהם אל תוכה; האבדות הקשות שנגרמו
לחיל־המצב)לקראת סוף המצור נספרו  49הרוגים ו־ 172פצועים — שליש מן הכוח
הפעיל של חיל־המצב( .המעורבות של היהודים היתה בשלושה מישורים .חלק קטן
בלבד ,כנראה כעשרה גברים צעירים ,נטלו חלק בלחימה במישרין בתור צוות אחד
התותחים שנלקחו שלל מהצבא הבוכארי .אחד מהם אברהם אשר)לימים אשרוב( אף
נפגע — אמנם על־ידי התותח עצמו — ונותח תוך כדי הלחימה 39 .חלק אחר ,כנראה
המצב רב־סרן שטמפל[ לא האמין וציווה לגרשם .אבל כאשר גורשו היהודים היו יוצאים
מהשער ומתיישבים בו במקום ולא הלכו לבתיהם׳ — ראה :סימונובה ,עמי  .146על־פי העדות
השלישית ,לא רק כל הנשים ,הילדים והטף לא הוכנסו למצודה בתום משא־ומתן בין נציג
היהודים למפקד חיל־המצב ,אלא בואם של היהודים למצודה היה כה מבוהל ,שבחלק
מהמשפחות האבות דווקא מצאו מקלט במצודה ,כשמקצת ילדיהם נשארו בגפם בעיר הנתונה
במרד .זו עדותה של זלאטה קאפליוש ,אשת י׳ קאפליוש ,שהיתה בעת המרד ילדה יהודייה
בוכארית בת  , 11על התלאות שלה ושל שני ילדים יהודים בוכארים אחרים בעיר ועל פגישתה עם
הוריה במצודה בתום המרד)ראה :סימונובה ,עמי  .(151-149מסורת זו סותרת גם סיפור אחר על
משה כלאנתר ,שגם אותה מביא אשל )עמי  .(66-65לפי סיפור זה ,בעת המרד נתפסו משה
כלאנתר ומלווהו ,צעיר בשם ע׳לאם ,אחיו של סגנו ,ברחוב על־ידי קבוצת מוסלמים ,מלווהו
נרצח והוא ,כדי להציל את חייו ,הקריא בו במקום את נוסחת השהאדה )׳עדות׳ :אין אל פרט
לאללאה ומחמד שליח אללאה( ובכך הוכר כמתאסלם .מכאן ,שבעת המרד נשאר משה כלאנתר
בעיר ולכן לא היה יכול לנהל משא־ומתן עם מפקד חיל־המצב ,שישב במצודה .מסורת זו ,אשר
יש בה סממנים ברורים של הנטייה הפולקלורית הידועה לרכז אירועים סביב דמות אחת ולייחס
לדמות זו תפקיד מכריע בהשתלשלותם — החלה להתהוות כנראה סמוך למות משה כלאנתר,
כפי שניתן להסיק ממה שכתב )בהתאם למה שסופר לו במקום( א׳ ניימרק ,שביקר בסמרקנד
בתרמ״ו  10 ,1886 /שנים אחרי מות משה כלאנתר ,על תפקידו במאורעות המרד בכלל ,וזה
לשונו :׳אחינו הספרדים ןהכוונה ליהודי בוכארה תושבי סמרקנד[ נתנו ידם אז להרוסים ,גם עת
קשרו יושבי הארץ על הכובשים החדשים ,גם אז עמדו היהודים בפרץ ,ובראשם מולא משה
כולונתאר ,אשר זכה לאותות כבוד רבים עבור אומץ רוחו׳)ניימרק ,עמי קז-קח( .בעמידת
היהודים בפרץ ,כוונתו להימצאות חלק מהם במצודה לצד החיילים הרוסים ,בעת שהושם מצור
עליה על־ידי הכוחות המוסלמים המרובים .כיוון שלפי כללי ההיסטוריוגראפיה הפולקלוריתגם
למעשה זה היה צורך בגיבור מרכזי ומשה כלאנתר נראה בעיני קהילתו הדמות המתאימה ביותר
לתפקיד זה ,העמידתו ההיסטוריוגראפיה הפולקלורית ,כבר זמן קצר אחרי מותו ,במרכז סיפורה
על מעשה זה ,אף שהוא לא השתתף בו.
38
39

ראה :ראדלוב ,עמי  ;332אשרוב ,עמי .11
ראה :אשרוב ,עמי  .11-10צוות התותחנים מוזכר רק במקור אחד ,אולם אין לפקפק באמיתות
המסופר ,כי התותחן הנפגע היה סבו של מחבר הספר .אשר לתותח עצמו ,סיפר חבר זה של צוות
התותחנים היהודי הראשון באסיה התיכונה לנכדו)או אולי לבנו( בהומור מפוכח ,ברצון ברור
לא לייחס חשיבות מוגזמת לפעילות הקרבית של הצוות :׳היה זה רק תותח הפחדה ,בעל רעש
גדול׳)אשרוב ,עמי  .(10אשר לתפקיד הצוות על תותחו בלחימה ,הגדירו אברהם אשר)בניסוח
נכדו( כ ד ל ק מ ן  :׳ ]  [ . . .הורו ]  [ . . .ליהודים הממונים על התותח לירות בו בכל פעם לכיוון אחר.
פעם ממערב ופעם ממזרח וכך להובילו לכל צד של המבצר ולירות ,כדי לעשות רושם על
המורדים שמספר התותחים רב הוא׳)שם( .שמונה שנים אחרי המאורע הנסקר עלה אברהם אשר
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גם הוא קטץ יחסית ,סייע לטפל בפצועים ובחולים ,והחלק הגדול ביותר שימש כוח־
סיוע ללוחמים :הבאת תחמושת ומים ,ביצוע עבודות עפר ותיקון שוטף של הנזק
40
שנגרם מאש המתקיפים וכיו״ב.
היסטוריוגראף בוכארי מוסלמי ,עבד אל־עט׳ים סאמי ,שכתב את חיבורו  38שנה
אחרי מלחמת רוסיה־בוכארה ,סיפר כי יהודים היו בין נצורי המצודה שנפלו בשבי
המורדים .כלשונו :׳קצתם של הגיבורים ,אשר אומץ־לב הוא משלח־ידם ,בהיכנסם
]למצודה[ דרך בקיע לקחו בשבי מספר אנשי רוסיה ויהודים׳ 41 .אולם קרוב לודאי,
ידיעה זו היא מן הבדותות ,שהמובס ממציא כדי להתנחם .הדו״חות השוטפים
מזירות הקרב שניהל הצבא הצארי במאה ה־ 19מאופיינים בספירה קפדנית של
האבדות בנפש )עד כדי ציון בסוגריים של כל סוג אבדה — מוות ,פציעה ,שבי —
ואת מספר הקצינים הנכללים בכל סוג( .ההיסטוריוגראפיה הרוסית הקדם־סובייטית
התבססה על דו״חות אלה וגם היא חזרה בקפדנות על מספר האבדות בכל קרב הנקוב
בדו״חות .אולם הן בסיכום הסופי והן בסיכומים היומיים של אבדות חיל־המצב
הרוסי בסמרקנד במשך שבעת ימי המצור לא דווח על אנשיו שנפלו בשבי .והרי
השבויים היהודים מוזכרים בידיעה של מאמי בנשימה אחת עם שבויים רוסים.
ביום שבו החלו המרד והמצור ,ב־ 2ביוני  ,1868ניהל הצבא הרוסי קרב עם צבא
האמיר במרחק לא־רב מסמרקנד בין גבעות זירה־בולאק .קרב זה הסתיים בתבוסה
מוחצת של הבוכארים .הקשר בין עיקר הצבא הרוסי ובין חיל־המצב לא היה טוב,
ומפקד המצודה הנצורה חשש לגלות למקשרים ,בהיותם מוסלמים בני האזור ,את
מלוא חומרת המצב .לכן רק ביום השביעי למצור חזר הכוח הרוסי העיקרי לסמרקנד.
את חזרתו ואת דיכוי המרד מתאר אחד המורדים:
הרוסים הלכו בצעקות ׳הורא!׳ ,המוני הסארטים ]מוסלמים לא־נוודים תושבי
המישור של אסיה התיכונה[ הלכו לקראתם ונכנסו בקרב פנים־אל־פנים.
השווקים נשרפו על־ידי הרוסים ,מקומות מגורים רבים נהרסו ,מספר עצום של
42
סארטים הומת ו]בכך[ דוכאו הסמרקנדים.
כדי לתת פורקן לרגשות הנקם של חייליו התיר להם פוץ קאופמאן ׳להשתעשע׳,
כלשונם ,כלומר לעשות כול העולה על רוחם בעיר במשך יממה .לדברי י׳ קאפליוש,
הגנראל אף ציווה במפורש ׳לא לחוס על אף אחד׳ ,אבל לבקשת היהודים שהיו
במצודה ,הוציא מן הכלל את ׳היהודים שנותרו בעיר׳ ,באומרו :׳את כולם ]מותר
להרוג ולבזוז[ פרט ליהודים׳ 43 .עדותו זו של י׳ קאפליוש מתאשרת על־ידי המסורת

40
41
42
43

ארצה ,ובהיווסד שכונת־הבוכארים בירושלים) (1889התיישב בקצה השכונה ,לפי בחירתו הוא,
כדי להגן על בני עדתו מפני פורעיס־ערביים .ראה :אשל ,עמי  ,138וכן עמי .141-139
ראה :סימונובה ,עמי ) 142עדות י׳ קאפליוש( ,עמי ) 151עדות ז׳ קאפליוש(.
ראה :סאמי ,דף 84ב )צילום כתב־יד המחבר(.
ראה :סימונובה ,עמי ) 138עדות צאדק שריף מלב(.
ראה :סימונובה ,עמי .144
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ההיסטורית של יהודי סמרקנד ,המוסיפה כי פוץ קאופמאן אף הורה לחייליו לבל
יפגעו בטעות ביהודים דווקא .אליבא דמסורת בנידוץ ,כפי שרשמתיה ב־ 28בפברואר
 1974מפי יעקב פינחסי ז״ל ,ידעץ גדול של המסורות ההיסטוריות היהודיות־בוכאריות
ומחלוצי חקר הפולקלור של עדתו:
מאחר שקשה היה לחיילים להבחיץ ביץ היהודים למוסלמים ,קאופמאץ ,שהיה
קודם לכץ גוברנאטור ]מושל[ של וילנה וידע היטב מנהגים יהודיים ,ציווה
ליהודים ללבוש את ה׳בגד׳ מעל הלבוש האחר כדי שה׳בגד׳ ייראה] ...ואת
הבגד[ במיוחד הראה לפני הביזה לכל חייליו.
זאת מסורת מוזרה במקצת ,מכמה טעמים הביזה החלה למחרת דיכוי המרד ,ויש
לפקפק אם היה סיפק בידו של פוץ קאופמאן לעשות את כל הפעולות האלה בזמץ כה
קצר ,ובמיוחד להראות את ה׳ציצית׳ לכל חילו הרב .נוסף לכך ,יהודי בוכארי באותו
זמץ לא היה צריך להציג את ציציתו כדי להיות מזוהה ,די היה להסתכל על כובעו
המיוחד ,על החבל שחגר ואפילו לפי פיאותיו היה ניתץ לזהותו בנקל 44.זאת ועוד.
בחומר שברשותנו מתועד מקרה רצח של ילד יהודי בעל פאות בידי חיל רוסי בסמוך
45
למצודה בתום המרד .ככל הנראה ,זהו פרט המלמד על הכלל.
לכץ משכנעת יותר מסורת אחרת ,שמביא אשרוב ,והיא :׳כשהגיעו חיילים נוספים,
שלח המצביא משמרות לשמירה על חיי היהודים ,על בתיהם ועל חנויותיהם׳ 46 .אמנם
אשרוב טועה בתיארוך הצבת המשמרות ,ולכץ גם בקביעתו מפני מי הם נועדו להגץ
על יהודי סמרקנד ועל רכושם .לדבריו ,משמרות אלה הוצבו תוך כדי המרד .זו קביעה
בלתי סבירה ,ולו מפני שחיל־המצב הרוסי המצומצם במספר היה כולו נצור במצודה.
חיילים רוסים נוספים הגיעו לסמרקנד רק בשוב הכוח העיקרי הרוסי כדי לדכא את
המרד המוסלמי ,ובו ביום דוכא המרד .לכץ בדברו על המשמרות האלה ,חוזר אשרוב
על מסורת ששמע ,אבל ממקם אותה בהקשר לא־נכוץ ,מחוסר ידע מדוקדק
בהשתלשלות המאורעות .גם דברי אשרוב כי החיילים שמרו ׳על בתיהם ועל
חנויותיהם׳ של היהודים אינם מדויקים .המשמרות הוצבו לא ליד כל בית וכל חנות
של יהודים ,אלא בכניסה לרובע היהודי ,שבו היו לא רק בתי מגוריהם ,אלא גם בתי־
מלאכתם וחנויותיהם ,מאחר שאסור היה ליהודי להחזיק בית־מלאכה או חנות מחוץ
לתחום זה .כיווץ שהמשמרות הוצבו עם בוא ׳חיילים נוספים׳ ,כלומר עם שוב הכוח
44

45

46

ראה אותם בבירור באטיוד ׳יהודי בוכארה בתאשכנת׳ ,שצייר באותה שנה צייר רוסי נודע,
ואסילי ורשצ׳אגין) ,(1904-1842שהשתתף במסע הכיבוש בתקן של מעין צייר רשמי .הוא גם
היה בין נצורי מצודת סמרקנד והשאיר זכרונות בנדון ,גם על היהודים בעת המצור.
׳את הילד אפשר היה לזהות לפי הפאות נ  [ . . .הגיע הגנראל קאופמאן ונהיה שקט בעיר ] [ . . .
הלכנו אל המצודה ]  [ . . .שער המצודה נפתח ויצאו שלושה חיילים ]  [ . . .תחילה הרגו בירי את
ידידתי ,אחר־כך את הילד .חיל אחד ירה בי ,אבל הכדור לא יצא ] [...׳ — ראה :סימונובה ,עמי
) 151-150עדות ז׳ קאפליוש(.
ראה :אשרוב ,עמי .11
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הרוסי העיקרי לסמרקנד ודיכוי המרד ,ברור שלא נגד המורדים הן הוצבו — הלא
אלה כבר נהרגו בהמוניהם ,או ברחו ,או הסתתרו — אלא כדי להראות לחיל הרוסי,
שבדיכוי המרד ניתנה לו העיר להרג ולביזה)׳לא לחוס על אף אחד׳( ,שהרובע היהודי
הוא מחוץ לתחום שבו הותר לו ׳להשתעשע׳)׳פרט ליהודים׳(.
הן המסורות שנשתמרו בזכרונם של י׳ פנחסי ושל ש״ח אשרוב והן עדות שנרשמה
מפי אחד המשתתפים במרד קושרות גם את היהודים בביזת המוסלמים ,וכנראה יש
דברים בגו .נשווה להלן את שלוש הגרסאות:
י׳ פנחסי:
הגנראל־גוברנאטור ]המושל הכללי[ קאופמאן ,שבשעתו נכבשה אסיה
המרכזית ,היה מאוד טוב ליהודים — כשהרוסים כבשו את סמרקנד ,הרשה
]קאופמאן[ ליהודים ,מאחר שהשתתפו בכיבושה של סמרקנד ,להשתתף
בביזה יחד עם החיילים הרוסים ] [...והורה לחיילים לא לירות במשתתפי
הביזה המקומיים הלובשים ׳בגד׳ ]ציצית[.
ש״ח אשרוב:
] [...פנו היהודים בתלונה חריפה אל המצביא על שהמוסלמים שדדו ובזזו
ממונם והמצביא ,בשל אהדתו אליהם בעד הגשת העזרה לצבא הכיבוש ,הורה
ליהודים לפשוט על החנויות המוסלמיות תחת משמר הצבא .היהודים עשו
47
זאת יום שלם ולקחו מכל הבא בידם תמורת ממונם שבזזו המוסלמים.
צדיק שריף מלכ )השתתף במרד(:
בלילה ]אחרי יום דיכוי המרד[ סארטים עניים התהלכו בהחבא בעיר ובזזו כל
הנקרה על דרכם .ולמחרת היום בזזו הרוסים .היהודים ,שהסתתרו במצודה
בעת המרד ,היו מראים לחיילים המקומות שבהם הטמינו הסארטים סחורות
48
יקרות ]חפצי־ערך[ וכסף.
אם נתעלם מחבטים שוליים לדיוננו )אי־דיוקים בדברי פנחסי ונאיביות מסוימת
בהערכת פון קאופמאן בדבריו ובדברי אשרוב( ,נראה ,כי בגירסת פנחסי רק הוצע
ליהודים להשתתף בביזה ,השתתפותם בה למעשה אינה ברורה .ואילו בגירסת
אשרוב היהודים לא רק השתתפו בביזה בפועל ,אלא הם־הם שבזזו ,והחיילים
הרוסים רק חיפו עליהם במעשם זה .לכן היום הידוע בהיסטוריוגראפיה של הכיבוש
כיום ה׳באראנטה׳)הביזה( של הצבא הרוסי בסמרקנד הופך בגירסה זו ליום הביזה
של היהודים ,ושלהם בלבד .בגירסת מלב תפקידם של היהודים — לא של כל יהודי

47
48

ראה :אשרוב ,עמי .11
ראה :סימונובה ,עמי .138
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ס מ ר ק נ ד  ,אלא רק של אלה שמצאו מקלט במצודה — ביום הביזה היה הבאת
החיילים הרוסים למטמוני המוסלמים ותו לא.
הבט נוסף הקשור בסוגיה זו הוא העדר איזכור השתתפות היהודים ב׳באראנטת
סמרקנד׳ בזכרונות משתתפיה הרוסים 49.גם במקורות המוסלמיים בנדון ,פרט לדברי
מלב שצוטטו לעיל ,אין אף איזכור של ביזת מוסלמי סמרקנד על־ידי יהודיה בתום
המרד .לו היו היהודים אכן משתתפים בביזה ,העלבון של הנבזזים היה כה צורב,
שודאי היה האירוע מוצא ביטוי במקורותיהם .דומה ,כי האמת ההיסטורית נמצאת
בין גירסת פנחסי לגירסת מלב.
מנהג הצבא הרוסי מקנה זכות לבוז עיר לאחר כיבושה — במשך שלוש יממות,
ובמקרה דנן יממה אחת בלבד — לכל מי שהשתתף בכיבושה .דיכוי המרד בסמרקנד
היה דינו כדין כיבוש העיר מחדש .נצורי המצודה היו גיבוריה העיקריים של אפיזודה
זו וזכות ביזת העיר היתה בראש ובראשונה זכותם .היה זה בסמכות פון קאופמאן
להחיל זכות זאת גם על היהודים נצורי המצודה .החלת זכות זו על היהודים הנצורים
במצודה ,כאות הכרה על שנטלו חלק פעיל בהגנתה ,היא־היא ,כנראה ,המשתקפת
במסורת ההיסטורית שליהודי סמרקנד בנדון ,כדברי גירסת פינחסי .יחד עם זאת
אפשר להניח ,שתוך כדי המצור נקשרו קשרים של מעין ידידות לוחמים בין כמה
יהודים לכמה חיילים ,וביום הביזה נתבקשו היהודים המקומיים על־ידי הרוסים
להובילם למקומות בעלי סיכוי לשלל שופע ,והם נענו לכך .לכן גירסת מלכ גם היא
משקפת מציאות כלשהי ,שאינה ידועה לנו באופן ממשי יותר.
אין להגזים בתפקיד היהודים במאורעות  1868בסמרקנד 50,אבל בעיני יהודי
סמרקנד ,ויהדות בוכארה בכללותה ,היתה השתתפות זו בהגנת המצודה מאורע
מזקיף־קומה ועל־כן מאורע בעל מטען פסיכולוגי עצום.
נראה כי אחת התוצאות של שינוי זה בדימוי העצמי משתקפת בפניית הצ׳לה של
סמרקנד אל השלטונות הרוסיים במקום להתיר להם לחזור ליהדות ,ובקשתם נענתה
בחיוב 51 .לשיפור הדימוי העצמי גרם במידה רבה גם הביטול המעשי המיידי של
׳תנאי עומר׳ בכל מקום שעליו הוחלה הריבונות הרוסית ,דבר שחיזק בקרב היהודים
את האהדה לשלטון החדש.
ניסוח מספר סעיפים באמנות רוסיות־בוכאריות מהשנים  1868ו־ ,1872שהוחלו
במידה שווה על ׳כל נתיני האמיר הבוכארי׳ ,איפשר ליהודים בעלי נתינות בוכארית
לסחור ׳באימפריה הרוסית כולה׳ )אמנת  ,1868סעיף  ,(2לאחסן את סחורותיהם
49

50
51

כך ו׳ פטרוב בעדותו ,שצוטטה לעיל .אכן הוא מספר על השתתפותו בביזה )שללו הסחכם
כמשמש מיובש ואגוזים ,אבל הוא גם מציין שכמה חיילים שללם היה טוב יותר — ראה:
סימונובה ,עמי  .(149-148כפי שצוין ,הוא מדבר בעדותו גם על היהודים ,ואילו ידע על
השתתפותם בביזה ,היה מזכיר זאת .תיאור הביזה — ראה גם :איבאנוב ,עמי .854
ראה ,למשל ,את קביעתו הפסקנית של אשל )עמי  :(65׳הודות לעזרתם האמיצה של היהודים
החזיקו הרוסים עד בוא עזרה מהחזית הבוכארית׳.
ראה :אשל ,עמי .79-78
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במחסנים שלהם ׳בערי חבל תורבסתאך )לפי ניסוח סעיף  8של אמנת  : 1872בסעיף
מקביל — סעיף  3של אמנת  — 1868דובר בזכות זו ׳בערים רוסיות׳( :לשמש כסוכני
סוחרים רוסים בתוך הנסיכות הבוכארית ולהחזיק סוכנים מסחריים משלהם ׳בערי חבל
תורכסתאץ׳ )אמנת  ,1868סעיף  :4אמנת  1872סעיף  ,(9לשלם על סחורותיהם
המובאות מרוסיה או הנשלחות על־ידיהם לרוסיה מס השווה לזה הנגבה מסוחרים
מוסלמים )אמנת  ,1868סעיף  : (5לעסוק ׳במשלחי־יד ובמלאכות שונות ] [...בחבלי־
ארץ שתחת השלטון הרוסי ...המותרים על־פי החוקים הרוסיים )אמנת  ,1873סעיף
 (11ו׳להיות בעלים של נכסי דלא ניידי ,הווי אומר לקנות בתים ,גנים ושדות ][...
בתחומי האימפריה הרוסית׳ )אמנת  ,1873סעיף  ".(12הזיכרון ההיסטורי של יהודי
בוכארה מתאר את פון קאופמאן — המושל הכללי הכול־יכול של חבל תורכסתאן
בשנות  15,1882-1867השנים הראשונות של הכיבוש הרוסי — כאוהד יהודים .אפשר
להניח ,כי לא היתה זו אהדה אישית ,ודאי לא רק אהדה אישית 53,אלא בראש
ובראשונה המשך המדיניות הקודמת כלפי היהודים ,שנועדה לעשותם משענת
לשלטון הרוסי באזור.

ו .עידן התמורות868 ,ו־884ו
העדפת יהודי בוכארה את השלטון הרוסי על־פני השלטון המוסלמי עוררה את זעמו
של האמיר הבוכארי ,אשר גם לאחר היותו ואסאל של רוסיה נשאר שליט מסורתי
מוחלט ,המכריע את גורל נתיניו לטוב ולרע בתוך גבולות אמידותו המצומצמת.
אמנם הוא לא היה יכול עוד לשפוך את זעמו על נתיניו היהודים לשעבר שהיו עתה
תושבי אזור הכיבוש הרוסי ,כחלק מהממשל הכללי של תורכסתאן .אולם רוב יהודי
אסיה התיכונה היו עדיין נתיני האמיר וישבו בתחום ממלכתו ,ועליהם הוא שפך את
זעמו.
לפי אמנת  1868הוטל על האמיר ,בין היתר ,לשלם לרוסיה כופר בסך חצי מיליון
רובלים .לפי הסדר פנימי שהונהג באמירות הוטל על כל אזור לשלם את חלקו ,וחלקה
של העיר בוכארה הבירה היה  160אלף רובלים ,או במטבע הבוכארי —  40אלף טלא
)זהובים ,שער הטלא היה  4רובלים( .אך על יהודי העיר בוכארה בלבד הוטל תשלום
של  30אלף טלא ,שהם שלושה רבעים מן הסכום הזה ,ואילו על המוסלמים ,שהיו
רוב מוחלט באוכלוסיית העיר ,הוטל רק רבע מהסכום ) 10אלף טלא( .זאת ועוד:
52

53

זיכרון היסטורי על פון קאופמאן כאוהד יהודים מבוטא גם במובאות מאת י׳ פנחסי וש״ח
אשרוב ,שהובאו לעיל בדיון במאורעות  1868בסמרקנד .והשווה לכך :גסן ,עמי  .207לדעת מר
שאול דודקוב ,האוניברסיטה העברית ,גישתו האוהדת של קאופמאן אל יהודי אסיה התיכונה
יכלה לנבוע גם ממוצאו היהודי .תודתי נתונה למר דודקוב ,אשר מאמרו על קאופמאן עומד
להתפרסם ,על שהואיל להודיעני על כך.
סעיפי אמנת  1868מצוטטים לפי :זוקובסקי ,נספח  ,1עמי  .176-175סעיפי אמנת  — 1873לפי:
לוגופט ,נספחים ,עמי  .217-216באשר לשוויון תשלום מיסים מסחורות ,לפי סעיף  54של אמנת
 — 1868ראה :גנס ,עמי ) 67על מס הנגבה מסוחרים שאינם מוסלמים סונים(.
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רבים מיהודי בוכארה הבירה נזרקו לכלא על סמך הלשנות שווא ,והעדה נאלצה
לפדות כל אסיר ואסיר בכופר כבד 54.אין במקורותינו נתונים על מה שעבר על
היהודים תושבי ערי השדה בנסיכות בשנים הראשונות שלאחר כריתת האמנה ,אבל
מצבם ודאי לא היה טוב ממצב אחיהם בעיר הבירה.
על רקע הגזרות החמורות של אמיר בוכארה נגד נתיניו היהודים פירסמו שלטונות
רוסיה בשנת  1872מעין מהדורה מחודשת של תקנת  .1866התקנה המחודשת חזרה
על זכותם של היהודים נתיני בוכארה ,קוק נד וח׳יווה לקבל נתינות רוסית לפי הנוהל
והכללים שנקבעו קודם לכן .החידוש היה בשניים :האחד — התקנה היתה בעלת
אופי תקדימי ,ויוזם הענקת הנתינות הרוסית היה במקרה הנדון לא מושל חבל
אורנבורג אלא מושל חבל תורכסתאן ,ולכן מעתה ניתנה לו ,לפי רוח התקנה ,הסמכות
להעניק נתינות רוסית ליהודים אלה; החידוש השני היה בכך ,שהתקנה משנת 1866
יושמה עתה לגבי יהודים שמוצאם מאסיה התיכונה ,ללא הבדל נתינות )אף כי
המקרה ששימש תקדים דן ביהודי נתין תורכי שניתנה לו נתינות רוסית( 55.הרחבה זו
היה בה ,ככל הנראה ,רמז שהופנה בעיקר ליהודי אפגאניסתאן ,שעל ההשתלטות
עליה התחרו הרוסים קשות עם הבריטים.
הבדל זה בין המדיניות של השלטונות הרוסיים למדיניות של אמירות בוכארה
כלפי היהודים גרם לנהירת היהודים מהנסיבות אל התחומים שבשלטון רוסי ישיר.
עקב ההגירה גדלה בהרבה האוכלוסיה היהודית בסמרקנד — מ־ 850נפש בשנת
 1873ל־ 3,792׳יהודים ילידים׳ בשנת  .1888כלומר ,במשך  20שנה גדלה אוכלוסיה זו
יותר מפי שישה והיתה  8%מכלל אוכלוסיית העיר 57.קהילה יהודית ניכרת נוסדה
בתאשכנת ,שנהייתה בירת חבל תורכסתאן .כאשר בשנת  1876בא הקץ על נסיכות
קוקנד ואדמותיה ,שכונו עתה פלך פרע׳אנה ,סופחו לחבל תורכסתאן ,גדלה באופן
56

54

55
56

57

על הכופר — ראה :צ׳וקובסקי ,עמי  .177 ,162על חלוקת חלקה של העיר בוכארה בסכום
ה׳קונטריבוציה׳ בין המוסלמים ליהודים שבה — ראה :אמיתין־שפירא ,בניין ,עמי .132-130
לפי האומדן שבמקורו של אמיתיךשפירא — כתבה זהה בשני עתונים רוסיים משנת ) 1868אשר
לא היתה בידי( ,שהוא מצטטה לפי ׳קובץ תורכסתאך ,השמור בעותק אחד בלבד בספרייה
הממלכתית של אוזבכסתאן ,והוא קובץ קטעי עיתונות על אסיה התיכונה מדי שנה בשנה ,החל
משנת  — 1867מספר המוסלמים בעיר בוכארה בשנת  1868היה  60,000נפש ומספר היהודים בה
היה  4,000נפש .מספר היהודים באסיה התיכונה על סף הכיבוש הרוסי נאמד ,כאמור לעיל ,ב־
 10,000נפש בקירוב .כיוון שרוב היהודים ישבו עדיין בבוכארה הבירה ,הרי אומדן מספר
היהודים בעיר זו בשנת  1868היה צריך להיות  7,000נפש בקירוב ,ולא  — 4,000כמצוין בכתבה
המצוטטת על־ידי אמיתין־שפירא .גם ראדלוב )עמודה  (331מציין ממקור שבעל־פה ,שחלק
גדול מתשלומי ה׳קונטריבוציה׳ הוטל על כתפי היהודים ,בלי לנקוב במספרים .על מעצרי
יהודים בבוכארה ותשלומי כופר — ראה :אמיתין־שפירא ,שם ,לפי אותו מקור.
ראה :לבאנדה ,עמי  ;1141-1140מיש ,עמי .20-19
ראה :פוקרובסקי ,חלק  ,2עמי  .34לדעת פוקרובסקי הגירת יהודי נסיכות בוכארה ל ח ב ל
תורכסתאן הסתמנה עם חתימת האמנה בין רוסיה לבוכארה משנת  .1873דומה ,כי יש קשר ישיר
בין תחילת הגירתם הנדונה של יהודי הנסיכות אל חבל תורכסתאן במחצית הראשונה של שנות
 1870ובין תקנת שנת .1872
ראה :סמרקנד ,עמי .249
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ניכר אוכלוסיית היהודים בקוקנד ונוסדו שלוש קהילות חדשות בערים מרע׳לאץ,
סקובלב)שנבנתה בידי הרוסים ,עתה פרע׳אנה( ואנדיג׳אן .כבר לקראת סוף המאה ה־
 ,19האוכלוסיה היהודית של סמרקנד השתוותה לזו של העיר בוכארה ואולי כבר
עלתה עליה .יהודי בוכארה גם החלו להתיישב מעבר לגבולות חבל תורכסתאץ ,בערי
חבל הערבה )סטפנוי( ,שנוסד על חלק מאדמות הקזאקים והקירגיזים .יש להניח ,כי
השלטונות הרוסיים לא ציפו להגירת המוני יהודים מנסיבות בוכארה לחבל
תורכסתאן וחבל הערבה ולא ששו לגידול האוכלוסיה היהודית באזורים אלה.
זאת ועוד .בנוטשו את תחומי האמירות ,נאלץ היהודי למכור את כל רכושו שם
במחירי חיסול .את הונו הוא היה יכול להוציא בסתר או באמצעות שיחוד המוכסים
הבוכארים .השיטה הראשונה היתה כרוכה בסיכון ,שכן יהודי שנתפס בהברחת כספו
היה ,במקרה הטוב ,יוצא את גבולות האמירות בידיים ריקות .השיטה השנייה היתה
יותר בטוחה ,אבל הנתח שהמוכס תבע לעצמו היה כה גדול ,שגם במקרה זה נאלץ
היהודי להתבסס מחדש .יהודים שהיגרו מנסיבות בוכארה והשתקעו בתחומים
שבשלטון רוסי ישיר היו אפוא רובם מרוששים.
כדי לבסס את עצמו במקום מגוריו החדש ,ביקש היהודי ,מטבע הדברים ,לעסוק
במקצוע שבו עסק עד אז ,וכאמור רובם המוחלט של יהודי אסיה התיכונה לפני
הכיבוש הרוסי עסקו בצביעת בדי־כותנה בצבע כחול או בצביעת משי .הרוסים כבשו
לא רק את השלטון באסיה התיכונה אלא גם את שווקיה .בדים רוסיים הוזרמו אליה
בכמויות עצומות ,איכותם היתה טובה מזו של הבדים המקומיים שנארגו בעזרת ציוד
פרימיטיבי ,מחירם של הבדים המיובאים היה יותר זול וגם צבעם היה יותר יציב מזה
של הבד המקומי שנצבע בידי צבעים יהודים .הרוסים אף הציעו לקונה המקומי
מבחר בדים רחב בהרבה מזה שיכלו להציע בתי־המלאכה המקומיים .בתי־המלאכה
המקומיים לא היו מסוגלים אפוא לעמוד בתחרות עם בתי־החרושת במרכז רוסיה,
ייצור הבדים המקומי הלך והצטמק ,ובמקביל הלך והצטמק גם הביקוש לצביעתם.
תהליך זה היה יותר מהיר וחריף באזורים שנשלטו במישרין על־ידי הרוסים ,שבהם
כל המלאכות המסורתיות היו חשופות לגמרי למתחרה הרוסי .כדי שהקהל ההולך
ומצטמק של לקוחותיו ,המעדיפים עדיין בד מקומי ומביאים אותו אליו לצביעה ,לא
יפנה אליו עורף לגמרי ,נאלץ צבע הבדים היהודי בחבל תורכסתאן להסתפק בתשלום
מינימאלי בעבור עבודתו .והנה בא והתיישב בקרבתו צבע יהודי נוסף ,אשר הגיע מן
הנסיכות וכדי להתבסס במקום החדש היה מוכן להסתפק בתשלום עוד יותר מועט.
וכך ,לתחרות האבודה מראש בין צבע הבדים היהודי תושב הקבע בחבל תורכסתאן
ובין הענק התעשייתי הרוסי החונק נתווספה תחרות שבין צבע זה ובין אחיו ועמיתו
למקצוע ,שהגיע מנסיבות בוכארה .תחרות נוספת זו הביאה להאצת תהליך הגסיסה
58
של מקצוע מסורתי יהודי זה.
58

הגסיסה נתמשכה עד ראשית התקופה הסובייטית ,ואף־על־פי־כן בראשית שנות ה־ 1930עדיין
פעל במרע׳לאן קואופרטיב צבעים יהודים בשם ׳חרות׳ ,שחבריו עסקו בצביעת חוטי משי —
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הגירת חסרי־כול מנסיבות בובארה לחבל תורבסתאן והצורך לקבוע מחירי
מינימום כדי לעמוד בתחרות הביאו ,נוסף לאמור לעיל ,להתרוששות המונית בקרב
יהודי חבל תורכסתאן .כנראה כבר בשנות השמונים גרמה דינאמיקה זו לכך שרוב
היהודים בחבל תורכסתאץ היו עניים המתקיימים בדחקות 59 .בחיפושיהם אחר
פרנסה ,החלו יהודים עוברים למקצועות אחרים ,וכבר בסוף המאה ה־-19ראשית
המאה ה־ 20היו להמוץ־העם היהודי־בוכארי שלושה מקצועות עיקריים :ספרות,
סנדלרות ורוכלות .ספרות ,עד כמה שידיעתי מגעת ,היתה קודם לכן מקצוע שולי
ביותר בקירבם ,גם סנדלרות לא היתה מהמקצועות הנפוצים .ואילו הרוכלות היתה
בתקופה הקדם־רוסית רוכלות חוץ — יציאת הרוכל עם מרכולתו לערים אחרות
ועתה היתה זו רוכלות זעירה פנים־עירונית .הסבה מקצועית זו של המונים דרשה זמן
ממושך ,היתה מלאת־־סבל וכרוכה בחיי דחקות ,שכן המקצועות הללו לא גמלו
בשכר גבוה לעוסקים בהם.
במקביל לתהליך זה התפתח תהליך הפוך :התהוות שכבת אילי־הוץ יהודים
בוכארים ,בעלי פירמות מסחריות ותעשייתיות ,מהן שהיו בראשית המאה ה־20
הגדולות ביותר באסיה התיכונה 60 .שכבה זו היתה אמנם דקה יחסית ,ברם נודעו לה
חשיבות והשפעה ניכרות הץ בחיי העדה ,הן בחיי המשק והכלכלה של חבל
תורכסתאן והן בענף הכותנה של האימפריה הרוסית כולה .הסוחר והתעשיין הרוסי
שחדר למשק ולכלכלה של אסיה התיכונה לא תמיד היה יכול בעשורים הראשונים
לאחר הכיבוש הרוסי לעמוד בתחרות עם הסוחר והתעשיין היהודי המקומי .היהודי
היה מצוי הרבה יותר טוב בתנאי האזור ,ועוד לפני הכיבוש צבר ניסיון לא־מבוטל
בסחר עם רוסיה ובתיווך דו־סטרי בסחר זה ,ועתה ,אחרי הכיבוש ,ידע להשתמש
היטב הן ביתרון התמצאותו בתנאי האזור והן ביתרון נסיונו בתיווך מסחרי בין האזור
ובין מרכזי המסחר והתעשייה ברוסיה.

ז .היהודי עשה את שלו...
שמואל וייסנברג ) ,(1928-1867מראשוני חוקרי האנתרופולוגיה היהודית הפיסית

59

60

ראה :אמיתין־שפירא ,בניין ,עמי ) .59גם קואופרטיב יהודי לאריגת סודרים באותה עיר נקרא
בשם עברי — ׳אחדות׳ — ראה שם(.
לא עלה בידי למצוא נתונים סטאטיסטיים שיאששו השערה זו ,והיא מבוססת בינתיים על כעין
חישוב מדגמי רטרוספקטיבי :לפי נתוני ראשית שנות ה־ ,1910היה ידוע כי כ־ 200משפחות
)כ־ 1,000נפשות( ברובע היהודי של סמרקנד חיות מצדקה )ראה :אמיתין־שפירא ,בניין ,עמי
 .(93לפי נתוני  ,1907מספרם הכללי של יהודי סמרקנד ,לרבות אשכנזים ,היה  5,226נפשות)שם,
עמי  .(89לפי נתונים עקיפים אחוז אשכנזים בסמרקנד באותו זמן היה לא־מבוטל .אם ׳נעגל׳ את
המספר הכללי של היהודים הבוכארים בסמרקנד באותו זמן לכ־ 5,000נפש ,נקבל אחוז גבוה
מאוד )כ־ 20אחוז( של חיים מצדקה בתוכם .מכאן יש להסיק ,שאחוז המפרנסים את עצמם
בדוחק היה גם־כן גבוה .עד כמה שידוע ,המצב בראשית שנות ה־) 1910שאינן במסגרת דיוני
במאמר זה( היה טוב יותר ,מאשר בתקופה הנדונה כאן.
דוגמה ליזם כלכלי יהודי משכבה זו — ראה במאמר מאת ב׳ בן־דוד ,בחוברת זו — המערכת.

מ ש ל ח ת יהודי בוכארה ,שיצאה לפטרבורג בשנת  1907לבטל א ת גזירת הגירוש של היהודים נתיני
בוכארה מתורכסתאן הרוסית)מימין לשמאל( :ר׳ יונתן אמינוף מהעיר בוכארה ,ר׳ שלמה טג׳ר — הרב
הראשי של תאשכנת ,ר׳ אלישע יהודיוף מהעיר קוקנד ,ר׳ ציון יששכרוף מסמרקנד

ומראשוני חוקרי היהדות המזרחית של רוסיה ,פתח במאמרו על יהודי אסיה התיכונה
את החלק הדן ביחס השלטון הרוסי אליהם בראשית שנות ה־ ,1910באימרת הכנף:
׳הכושי עשה את ש ל ו  / . . .ובהמשך הוא כותב:
כאשר היהודים הבוכארים היו המפיצים היחידים של הסחורות הרוסיות ויחד
עימן גם של ההשפעה הרוסית באסיה התיכונה ,פלירטטו איתם .ועתה כאשר
השוק נכבש וההשפעה יוצבה הופכים היהודים להיות מיותרים ומגרשים
61
אותם ,ללא מחשבה ,מהמקומות שבהם הם יושבים זה זמן רב.
שינוי זה ביחס השלטון הצארי אל יהדות בוכארה הסתמן כבר בשנות ה־.1880
הסיבות לשינוי זה ,המשתקפות במובאה לעיל ,היו קיימות עוד קודם לכן .כבר
בעשור השני לכיבוש אסיה התיכונה ראתה רוסיה את שליטתה באזור כמובטחת
ואיתנה דיה :מרידות שצצו פה ושם דוכאו ,עוינותם הקנאית של אנשי־הדת
המוסלמיים הוקהתה ובדרכים שונות הושגה נייטראליותם ולעיתים אף תמיכתם של
פיאודאלים כפריים ובעלי שררה עירוניים בשלטון .עתה כבר לא היה צורך לבקש
במיוחד את אהדת המיעוט היהודי הקטן .אבל לשינוי זה גרמו ראש לכל התהליכים
שצוינו לעיל .לכך יש להוסיף את האנטישמיות הרוסית המסורתית שעתה לא היתה
שום מניעה לתת לה פורקן.
יעד ראשון של השלטון הרוסי היה בלימת הנהירה של יהודים מאמירות בוכארה
לחבל תורכסתאן ,שגברה מאוד בשנות ה־ 62.18 80בשנת  1884נעשה הניסיון הראשון
61
76

ראה :וייסנברג ,עמי .397

62

ראה :פוקרובסקי ,חלק  ,2עמי .34
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בכיוון זה ,שהיה ניסיון חלקי ,מעין ניסוי מוגבל ,כנראה כדי להפיק לקחים ועל יסודם
לבנות תוכנית מגובשת יותר .באותה שנה ,השלטון הרוסי המקומי של הפלך
הטראנס־כספי)עתה הרפובליקה התורכמנית הסובייטית( ,שהיה אחד מפלכי חבל
תורכסתאן ,הוציא צו לגרש את היהודים מערי הפלך .כיוון שכל היהודים בפלך זה
ישבו בערים ,חל צו הגירוש על כל היהודים בפלך .הצו לא בוצע מאחר שהשלטון
נוכח לדעת כי יהודים מקומיים עומדים בקשרים מסחריים הדוקים עם הסוחרים
הרוסיים ,ובעיקר עם החברות של מרכז רוסיה ,ואם היהודים אכן יגורשו ,ייגרמו
נזקים כבדים לרוסים .ברם אפילו בנסיבות אלה הצו להלכה לא בוטל אלא מועד
ביצועו נדחה.
היה כנראה קשר מסוים בין צו זה לפקודת השלטונות לסגור את כל בתי־הכנסת
במרוו ,אשר סופחה לרוסיה רק בשנת  1884ובה ישבו רוב יהודי הפלך .זמן קצר אחרי
ביצוע פקודה זו שוב הותרה פתיחת בתי־הכנסת )וכנראה ההיתר לא חל על כולם(,
כיוון שלפי נימוקי המפקד של משטרת הפלך הם היוו תצפיות נוחות למעקב אחר
63
היהודים בעת התאספותם.
בשנת  1887פורסם ׳תקנון לניהול חבל תורכסתאך שהיה גורלי ליהדות זו .שכן
לפי הערה  1לסעיף  262של תקנון זה ופירושים משפטיים שנתווספו לו במרוצת
הזמן ,סווגו יהודי אסיה התיכונה שישבו בחבל תורכסתאן לשתי קטגוריות בעלות
סטאטוסים חוקיים שונים .הקטגוריה הראשונה כללה יהודים ילידי־המקום והיא
חלה על) :א( יהודים שהוכיחו ,כי לפני הכיבוש הרוסי היו תושבי קבע באזורים
שהיוו לאחר הכיבוש חבל תורכסתאן) .ב( צאצאיהם הישירים של היהודים שהוגדרו
בסעיף א׳ .אולם יהודים רבים התקשו להוכיח כי תנאים אלה אכן מתקיימים בהם,
שכן לא תמיד עמדו לרשות היהודי מסמכים שהשלטון הכיר בהם .במקרים כאלה
נזקק היהודי לשני עדים מוסלמים ,משימה שלא היתה קלה כלל .היהודים שהוכרו
על־ידי השלטון כילידי־המקום נחשבו לתושביו החוקיים של החבל ,כדין שאר
ילידי־המקום ,היו שווי־הזכויות עם שאר תושביו ויכלו לרכוש נכסי דלא־ניידי הן
בחבל עצמו יהן בתחומי האימפריה .אולם השלטון היקשה על היהודים להשתייך
לקטגוריה זו עד כמה שהיה יכול ,ובכך צימצם את מספר הנמנים עימה.
הקטגוריה השנייה כללה יהודים זרים .בתור זרים הוגדרו יהודים יוצאי נסיכויות
בוכארה וח׳יווה וכן יוצאי אפגאניסתאן ופרם המעטים שהתגוררו בחבל תורכסתאן.
יצוין ,כי בוכארה וח׳יווה הוכרו כאן כ׳חוץ לארץ׳ ,אד הוק ,כדי להקשות על חיי
יהודים יוצאי הנסיכויות היושבים באזורי אסיה התיכונה הנשלטים במישרין על־ידי
הרוסים — אולם בתקנות הדנות ביהודים תושבי רוסיה האירופית הוגדרו נסיכויות
אלה בתור אזורי האימפריה הרוסית הנמצאות מעבר לתחום המושב ולכן אסורות
ליהודים .הקטגוריה של היהודים הזרים חולקה לשתי קטגוריות־משנה) :א( אלה
63

על צו הגירוש וסגירת בתי־הכנסת — ראה :אמיתיךשפידא ,בניין ,עמי .133-132
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מיכאל זנד

מהם שקיבלו ,לפי התקנות של שנות  1866ו־ ,1872נתינות רוסית בהתקבלם לגילדת
סוחרים של אחת מערי חבל תורכסתאץ .דינם של אלה היה כדין היהודים ילידי־
המקום בהגבלה אחת :הם יכלו לרכוש נכסי דלא־ניידי רק בעיר שאל גילדתסוחריה
ה ש ת י י כ ו  p ) .אלה מהם שהתגוררו בחבל תורכסתאץ ללא נתינות רוסית דינם היה
כדיץ נתינים זרים .על אלה נאסר לעסוק בסחר באימפריה ,פרט למי שקיבל ׳היתר
מיוחד לעיסוק בסחר באימפריה הרוסית׳ — שהיתה משימה כמעט בלתי אפשרית,
כיווץ שלמען השגת ההיתר נדרשו אישורים מיוחדים מאת שלושה שרים של
האימפריה הרוסית :האוצר ,הפנים והחוץ .יתרה מזו ,בהתאם לתקנות שאסרו על
יהודים זרים לשבת קבע בתחומי האימפריה הרוסית)ראה לעיל( ,הם נצטוו לעזוב את
חבל תורכסתאץ ולשוב למדינות מוצאם ,לפי נתינותם ,כלומר להיגרש חזרה
לבוכארה .כמועד הסופי לביצוע הגירוש נקבעה שנת  .1905כשלב־ביניים נקבע ,כי
החל משנת  1900תאסר על ׳יהודים זרים׳ השהייה בחבל תורכסתאץ ,פרט לשלוש
הערים :אוש ,כתה־קורע׳אץ ופטרו־אלכסנדרובסק )עתה תורח־כול( .ערים אלו לא
במקרה נבחרו כמקום הריכוז הזמני של ׳היהודים הזרים׳ עד שילוחם חזרה לבוכארה,
שכץ היו למעשה עיירות חסרות תשתית תעשייתית .היהודים המיועדים לגירוש רוכזו
בהן דווקא ,כדי למנוע מהם מלהשתלב במסחר ובתעשייה ,כאמצעי נוסף לפינוי
תחומים אלה מן המתחרים־בכוח של הסוחר והתעשייץ הרוסי.
לפני הכיבוש הרוסי היתה האוכלוסיה היהודית בשטחים שהיו אחר־כך לחבל
תורכסתאן דלה יחסית )ראה אומדנים לעיל( ,ולכן רק מעטים היו ׳ילידי־המקום׳
בהתאם מלא להגדרת ׳התקנון׳ ו׳ההסבר׳ .נוסף לכך ,הרוב המוחלט של ׳יהודים
זרים׳ בחבל תורכסתאן נמנו עם דלת העם ,אשר ודאי לא יכלו להתקבל לגילדות
סוחרים — תנאי שבלעדיו לא יכלו לבקש נתינות רוסית .מחסומים אלה מבהירים עד
כמה מטרת התחיקה של ה׳תקנון׳ ופירושיו היתה בראש ובראשונה להעמיד סכר
בפני נהירת היהודים מנסיבות בוכארה אל חבל תורכסתאן ולהקטין בו את מספרם עד
כמה שאפשר.
הוכחה נוספת למגמת השלטון הרוסי ניתן לראות בגישתו כלפי הצ׳לה יוצאי
נסיכות בוכארה ,אשר בבואם לחבל תורכסתאן היו רובם ככולם חוזרים ליהדות
בגלוי ,ובכך גרמו להגדלת מספר היהודים בתורכסתאן .על־כן ,כל צ׳לה בהגיעו
לחבל תורכסתאן נרשם בהיתר־שהותו)׳בילט׳( מטעם השלטונות הרוסיים ,לא בתור
מוסלמי אלא בתור יהודי עם ציון נוסף ׳צ׳לה׳ ,וגם אליו התייחסו כאל ׳יהודי זר׳
בהתאם ל׳תקנון׳ ופירושיו .נוהל זה היה מנוגד למקובל באימפריה הרוסית ,לרשום
רשמית יהודי שהמיר את דתו לא כיהודי אלא כבן הדת שעבר אליה ,ואף היה מנוגד
64
לכך שמבחינה דתית־רשמית הוכר הצ׳לה בנסיכות בוכארה כמוסלמי.
64

על ה׳תקנון׳ ופירושיו — ראה :גסן ,עמודה  ;207גימפלסון,עמי .867,844,833,831,188-186
אמיתיךשפירא ,הווי ,עמי ) .21-20ראה גם מאמרו של ד״ב ירושבסקי בחוברת זו — המערכת(.
על הצ׳לה בהקשר הנדון — ראה :אמיתיךשפירא ,הווי ,עמי ) 44 ,21פירסום טקסט של ׳בילט׳

 79יהודי בוכארה :בתקופת הכיבוש הרוסי

ן

ו5

על נחישות השלטון הרוסי להקפיד על ביצוע הגזרות הללו על דיקדוקיהן ,אנו
מסיקים גם מחוזר סודי שהוציא המושל הכללי של החבל בשנת  .1892החוזר מציע
הן למושלי הפלכים של החבל ,הן ל׳סוכן המדיני׳ הרוסי בבוכארה)מעין שגריר רוסי,
שדרכו הועברו אל האמיר כל ה׳המלצות׳ — למעשה הפקודות — של הממשלה
הרוסית ושל מושל תורכסתאן( להקשות במידה מירבית על יציאת היהודים מבוכארה
לחבל ולהקפיד שבעלי היתרי השהייה בחבל לא ישהו בו יותר משנתיים .ממשלת
האמיר התחייבה לנקוט צעדים בהתאם לחוזר ,וכנראה אכן עמדה בהתחיבותה,
65
בהשגחתו ובפיקוחו של הסוכן הפוליטי.
עד כמה ׳חדירת׳ היהודים לחבל תורכסתאן ואף מעבר לגבולותיו ,לחבל הערבה
הסמוך ,הרגיזה את כל דרגי השלטון הרוסיים ,ניתן ללמוד מהערה שרשם הצאר
ניקולאי השני)שלט  (1917-1894בכבודו ובעצמו על פרטיכל הישיבה של ממשלת
רוסיה מ־ 20בנובמבר  : 1898׳להגן על הממשלים הכלליים ]החבלים[ של תורכסתאן
66
ושל הערבה מפני פעילותם המזיקה של היהודים ,כל עוד לא מאוחר׳.
כך תוך כיובל שנים ,הפכה יהדות בוכארה בעיני השלטון הרוסי מקבוצה שיש
לרכוש את נאמנותה ,בהיותה קבוצה מועילה למטרותיו ,לקבוצה מזיקה .ללמדנו
שוב ,שהקרדום היהודי הוא טוב רק כאשר הוא חופר בהתאם לצורכי מפעילו .עתה
ראתה יהדות בוכארה את פרצופו האמיתי של השלטון הצארי.

65
66

אשר בעליו מוגדר בו כ׳נתין בוכארה יהודי צ׳לה׳ ,ובנוסף לכך גם בסעיף ה ד ת צוין ׳יהודי
צילה׳(; הנ״ל ,בניין ,עמי .133
ראה :פוקרובסקי ,עמי  .35-34על מ ו ס ד ׳הסוכן המדיני׳ — ראה :ז׳וקובסקי ,עמי .170
ראה :רג׳בוב ,עמי .400
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