
בשיתוף הארכיון העולמי לתולדות העם היהודי

החכם באשי באיסטנבול, בירת האימפריה העות'מאנית, 
שימש לא רק סמכות דתית עליונה, אלא גם ישות 

שלטונית חילונית של המיעוט היהודי. בשנים 1909-
1920 כיהן כחכם באשי בעיר התורכית הרב חיים נחום. 
בין המכתבים מגדולי ישראל ממזרח וממערב שמצויים 

בגנזיו נמצא מכתב מעט שונה, פרי עטו של נער עברי בן 
17 מהאימפריה הצארית. מכתב הקורע צוהר לעולמם 

החברתי והרוחני ולשאיפות הקריירה של צעירים יהודים 
ברוסיה של אותה תקופה.

הכותב הצעיר הוא נחמיה )וברוסית נהום( גיטלמן, 
מהעיירה דוד-גורודוק, שמעוברתת בפיו ל'עיר דוד' 

)גורודוק = עיירה ברוסית(. משחר ילדותו חלם נחמיה 
על קריירה צבאית, וכבחור בריא וגבה קומה היה לו גם 
הפרופיל הדרוש לכך. עם זאת, כיהודי, יכול היה הנער 

להתגייס לצבא הצאר רק כחייל פשוט. המסלול הישיר 
לקצונה היה סגור בפניו, אלא אם כן 'יתימר בדת אבותיו' 

ויתנצר, כפי שעשו יהודים רבים, שחלקם אף הגיעו לדרגת 
גנרל בצבא הרוסי.

שרוי ברוסיה של שנת 1909, שנות הראקציה והדיכוי 
שאחרי מהפכת הנפל של 1905, כותב נחמיה גיטלמן 

לחכם באשי בתורכיה - המדינה שבה הצליחה שנה קודם 
לכן מהפכת התורכים הצעירים, שהתיימרה להביא עמה 

תמורות ליברליות. שאלתו היא האם דרישות הכניסה 
לבית ספר צבאי בתורכיה כרוכות גם הן בהמרת דת.

האם הצליח נחמיה הצעיר 'להוציא חפצו בפועל'? 
והאם טרח החכם באשי לענות למכתב של הנער היהודי 

הפשוט מעיירה נידחת בגוברניה של מינסק הרחוקה? זאת 
אין הארכיון מגלה. נותרנו עם חלומו של נער יהודי להיות 

איש צבא. לא לשם שירות מולדתו הצארית, אלא לשם 
מימוש חפצו ויכולותיו. לשם כך הוא מוכן להתגייס גם 

לצבא התורכי, אך למרות רצונו העז הוא אינו מוכן לבוא 
בברית דת אחרת. מכתב קצר וחד צדדי זה מלמד אותנו 

דבר או שניים על התמורות שפקדו את העם היהודי במאה 
השנים האחרונות.

יוחאי בן גדליה

מנבכי הארכיון 

נער עברי מרוסיה הצארית 
כותב לחכם באשי באיסטנבול 

העות'מאנית

להיות לאיש צבא מבלי להתיימר

לכבוד הוד מעלת נשיאותו להחכם באשי נשיא ישראל
בארץ תורציה ובכל הארצות הסרות למשמעת תורציה.

שלום!
מתכבד אנכי לבקש מכבודו לענות לי על מכתב זה. 
)אנכי נער עברי בן 17 שנה בריא אולם וגבה הקמה.(

כל ישאי ]צ"ל: ישעי[ וחפצי מילדותי עד עתה להיות לאיש 
צבא

אבל לדאבוני אנכי אינני יכל להוציא חפצי בפעל
פה בארץ מולדתי )היא ארץ רוססיה( יען כי ליהודים

לא נתן רשות לבא לבית ספר צבאי רק אם היהודי חפץ
לבא אזי יתימר בדתו ואז יוכל חפצו להוציא בפעל. 

אבל אנכי אינני חפץ להתימר בדת אבותי ולבא בברית דת 
הנוצרים או בברית דת אחרת. לכן אבקש את כבודו

להודיעני אם אבא לארץ תורציה האוכל שם להוציא
חפצי בפעל ]ללמוד בית ספר צבאי[ או לו ]צ"ל: לא[.

המכבדו והמחכה לתשובתו
נחמיה גיטעלמאן בן זאב

עיר דוד

בצדו השני של הדף נכתב: 
האדרעסיע ]הכתובת[ שלי

]בתרגום מרוסית[:
רוסיה

העיירה דוד-גורודוק
הגוברניה של מינסק

לא רצה להיות חייל שלו. הצאר ניקולאי השני ובנו אלכסיי, 1915נהום גיטלמן

http://sites.huji.ac.il/ ( הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
archives(  עוסק בהצלה, בשיחזור ובשימור של תיעוד היסטורי של 

העם היהודי על כל תפוצותיו, מימי הביניים ועד ימינו. 
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, ת"ד 39077 ירושלים 91390, 

archives@vms.huji.ac.il ,972-2-658-6249 'טל
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תוכן העניינים

מסות
63 מנהיג מכוח אישיותו

נחמיה בן חכליה הגיע לישראל כפקיד פרסי, אך תגובתו 
 לאתגרים הפכה אותו למייסד המדינה היהודית שבדרך.

יש ממי ללמוד | יעקב מדן

70 יש חלול ויש מלא
האתוס האמריקני מציע עד היום ערכים משמעותיים לעולם 

החופשי, בשעה שבאירופה עוד נאבקים באתוסים הישנים. 
מסת–מסע בעין ישראלית | יואב שורק

78 כנסייה משלנו
רעיונות היסוד של הכנסייה האתיופית מבטאים את רוח 

היהדות בדרך שאין דומה לה בעולם הנוצרי. הצצה אל עולם 
 קרוב ורחוק | אסף מלאך

יומן מסע קצר: ארי זיבוטפסקי וארי גרינספן

ביקורת
89 מאה ספקנית ומתירנית 

המאה ה–18 התאפיינה בהתקדמות המחשבה הביקורתית 
 ובפריקת עול שלא פסחו על הקהילה היהודית. מקורותיה

של הסערה שלא שככה | ישי פרנקל

92 שרירי המוח
למרות חזותם הפוטוגנית, הגיבורים היהודים של הקולנוע 
האמריקני בעשור האחרון סובלים מאותם ליקויים שמהם 

סבלו אבותיהם. זרות קיומית חסרת מנוחה | יובל ריבלין

חי, חי וקיים
 ההערצה שרחשו יהודי בבל לרב יוסף חיים התבססה

 על ידענות מופלגת, על קסם אישי ועל כושר מנהיגות.
'דיוקן עם' על מי שנודע כ'בן איש חי' | עמרי שאשא

מאחורי הזוהר
הופעתו של ספר הזוהר במאה ה–13 פתחה עידן חדש 

 ביהדות, משוחרר ופתוח יותר. על סוד הקסם של
המיסטיקה היהודית | יהודה יפרח

כשהיהודים היו
כמעט כל תושבי ויז'ניץ היו יהודים שנספו או ברחו בימי 

 הנאצים והקומוניסטים. המקומיים שנותרו אוהבים לספר
על הימים שלא ישובו עוד | ויליאם קלינבאום

מחצית עלי הזהב
כתב יד יפהפה מהמאה ה–15 מציג את משנה תורה לרמב"ם 

בפאר לא מוכר. מחצית מיצירת האמנות הנדירה נמצאת 
עכשיו בארץ | שמואל פאוסט

אימצו את שלמה
 כששלמה המלך הוא בעיניהם ראשון הבונים החופשים,
 לא פלא שירושלים זוכה לתשומת לב מיוחדת מהמסדר

הלוט בערפל | ניר אורטל

97 מקפה גרמני לתה יהודי
בית הטמפלרים בוואלהלה שהיה לבית החייל העברי נגאל 

מנטישה לטובת תרבות יהודית בתל אביב

100 קריירה צבאית
בארכיונו של החכם באשי באיסטנבול נמצא מכתב מנער 

יהודי רוסי שביקש לו אקדמיה צבאית ללא המרת דת

 6 בזמן הזה | 8 תמונת החודש |  10 בימים ההם 

 94 ראו אור | 102 רשת סגולה | 104 תשבצים וחידות 
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או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:


