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 :מתוך ,מוסיוף שלמה
  ויקיפדיה

רשים והש ,הבוכרים שכונת
הבוכריים של השר גדעון 

 ,(החינוך שר שהיה מי) סהר
 יוטיוב ,ותדק 2-כ

 

גבירי בוכרה מ ,יוףבעקבות שלמה מוס – לירושליםמבוכרה 
 בירושלים

 
 שכונת הבוכרים,ישראל בית שכונת ,נחלת שבעה

 

 ה"ונתנו כל אחד אבן פינת היסוד בחלק ארצו הרחבה וב"
 "עוד יתנוססו ארמונים מפוארים וביצורים נשגבים ברוב פאר

 (הבוכרים ושכונתם בירושלים ,ןדרור ורמ :בתוך ,שלמה מוסיוף)

משפחת בן ל, ם"אחיו של הרמב, גיע עד לדוד מימוןה ואילן היוחסין של משפחתש ,שלמה מוסיוףהרב 

 במטרה שטופת השמשואת ביתו בבוכרה היפה  יום אחד מכר ,אבני חןבתה וב, משיב םבנקאים וסוחרי

את ( ת הנדוניה המשפחתיתותיב)" סנדוקים"ארז בהוא . לבלי שוב את דרך המשי המניבה זהבלעזוב 

עוזב , נודע-צא אל הלאיהטעינם על גבי דבשות גמלים ו ,כל חסכונותיו

קיבל את ברכת הוא  .שזכה לו בעירו גביריםהכבוד אחריו את עברו ואת 

 בטוחה לבנות פאר יצירה לדורותה ומעיריצא  ועמה ,מאסתר זוגתוהדרך 

 אמונה, הניע אותו או הצעה עסקית חזון האם, מדוע עשה זאת. בירושלים

 ?השיגעון שבדברואולי , ר"מתק שפתיים של שד או

 ,רבי יעקב מאירנסע  ,(2882)ר "תמשנת בהעתים מספרים כי  רשומות כותבי

 ,לעתיד ומבוני ירושלים החדשה (הרב הספרדי הראשי) "יוןלצאשון הר"

 שלמה מוסיוףבלבו של רבי  העוררושהותו בבוכרה הותירה רושם בל ימחה על יהודי העיר . לבוכרה

למוסיוף  אף סייע רבי יעקב מאיר. םיאת הרעיון לבנות בירושלים שכונת גנים רחבת ידי (2222-2882)

לאחר ביקורו  שמונה שנים. בירושלים קרקע לקנותולחבריו מאוחר יותר 

 שלמה מוסיוף הרב יצא ,(2821) ן"תרשנת ב ,של רבי יעקב מאיר בבכורה

נהרות רחבי ידיים חצתה  ,רכסים מושלגיםב ,בדרך המשיהקבוצה צעדה  .גמלים אורחתראש בארצה 

וכתבי  ספרי קודש ,עמוסה תיבות גדושות זהבהייתה  ת הגמליםאורח. הרע ות חורשותצחיח יותומדבר

החל רבי שלמה מוסיוף לפעול עם חבריו להקמת  ,הגעתו לירושליםעם . שנארזו בקפידה רבה יד נדירים

נטו מייסדי השכונה ". שכונת הבוכרים"הידועה כיום כ ,שמה" רחובות", שכונה רחבת ידיים בירושלים

. עירב ים הרוחני םעה על מהלך קורותיהיזו השפו, לתורת הקבלהחיבה 

רבים  ,היה אוסף ספרים וכתבי יד ,בירושליםשכוננה , בספרייתו של הרב

  כתבים אלו היו אוצר בלום עבור. וקבלה מעשית עיונית קבלה בנושאימהם 

מקובלי ירושלים ועבור חוקרים אקדמיים שנטלו מהם חומרים מלוא 

על שמו של הרב שלמה  ללימודי קבלהמרכז בשכונה אף הוקם  .חופניים

  .מוסיוף

סיפורה של העדה מספר את מסלול הסיור בעקבות הרב שלמה מוסיוף 

שכונת בית ישראל ב ,נחלת שבעההמסלול עובר ב. הבוכרית  בירושלים

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shlomo_Moussaieff1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_pCye6LsesM
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/Warman.Bukhara.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/Warman.Bukhara.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A3
http://www.biu.ac.il/HU/moussaieff/index.html
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ל והכוש, 22-הייתה שכונת הפאר היהודית של ארץ ישראל בסוף המאה הש  – שכונת הבוכריםבו

. אותה עתבעל רקע הבנייה היהודית הפשוטה והעממית  ה מאודבלטשכן היא ש יהיהתפעלו מיופ

ואכן רחובותיה הרחבים של השכונה , הייתה להקים עיר במתכונת אירופית שכונהה כוונתם של מייסדי

השכונה . אותה תקופהבשלא היה נפוץ בירושלים  דבר, שטח לנטיעת עצים בה הוקצהו, נבנו שתי וערב

רבים מעשירי יהדות בוכרה רכשו לעצמם בתי קיץ  ,לא בכדי .ביותר בעיר יםמפוארנודעה בבתיה ה

 .שבועותלפסח הבעיקר בין חג ושכנו בהם בשכונה 

 

  המסלול פרטי

 (.ללא נסיעה)שעות  8 :מ"משך זמן היש

 .מ"ק 4 :אורך המסלול

  .2ן ויואל משה סלומ וברח: נקודת התחלה

 .22 ברחוב עזרא בית יהודיוף :נקודת סיום

 .אין: מגבלות

 .זהירות בחציית כבישיםמשנה יש לנקוט : דגשי בטיחות

  .קיים קושי מסוים ברחוב זוננפלד מפאת המדרכות הצרות: לב ושימ .נגישות -בר, קל :דרגת קושי

  .לבוש צנוע: מיוחדציוד 

  אתרים בתשלום

 צביה גרינפלד :אשת קשר. תוכן הפעילותל בהתאםהכניסה כרוכה בתשלום  – בית דוידוף – 
 .tbir128@gmail.comל "או בדוא 2888822-172

 נינו של משיח בורוכוף :לתיאום. הסבר והדרכה קצרה על המקום ניםנית – בית משיח בורכוף, 

 .181-8887428 :טלפון ,22.11-2.11בין השעות  ,מר אריה בורוכוף

 

    מסלולב ההליכה  תיאור

 .הבנחלת שבע 2יואל משה סולומון  ברחוב ,(0) מוסיוף שלמהו הזמני של ביתבמתחיל   המסלול 

 נפנהיעבץ  רחובוב( ימינה)צפונה נפנה הלל -בןרחוב ב ,(שמאלה)מערבה בו נפנה ושמאי  רחובלנתקדם 

נחצה  ,יפו רחובברחוב עד ל נמשיך  .2יעבץ  ברחוב (7) בית יוסף מוסיוףאל ( ימינה) מזרח-צפון לכיוון

אל ( שמאלה) מזרח-צפון נלך לכיווןהרב קוק  רחובב .(ימינה) מזרח-דרום לכיוון נפנה בוו רחוב יפו את

 בו מערבה ןנלך הנביאים רחובבאותו כיוון אל נתקדם . 4הרב קוק  ברחוב (0) בורוכוףבית משיח 

 לכיוון נחזור על עקבותינו ונפנה. 88הנביאים  ברחוב ,(5) בית התבור, ביתו של קונרד שיקאל ( שמאלה)

 רחובבו עד ו, ן"שלמה זלמן בהר נמשיך ברחוב אתיופיה עד רחוב. אתיופיה רחובב( שמאלה)מערב -צפון

mailto:tbir128@gmail.com
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מרחוב החרש  :נמשיך דרכנו לשכונת בית ישראל .אל בתי המלאכה של בוני העיר האלמונים ,(0) החרש

 מזרח-דרוםלך לכיוון נ ,מאה שערים רחובל( ימינה)נפנה בו צפונה  ,ן"שלמה זלמן בהר  רחובנחזור ל

זוננפלד  רחובב (9) נחמהמאפיית עד ונתקדם ( שמאלה) צפונה נפנה בו , זוננפלד הרב  רחובעד ( ימינה)

 ,יואל רחובעד ( שמאלה) מערב-דרוםלכיוון בו  נלך ,בצלאל אשכנזי רחובנמשיך ברחוב זוננפלד עד ל .2

כמה מטרים נתקדם . 28יואל  רחובב (2) בית הכנסת של שלמה מוסיוף אל  (ימינה) פנה בו צפונהנ

 רחובב( 8) אדוניהו' גאבית כנסת חאל  ,אדוניהו רחובל( שמאלה)מערב -צפוןלכיוון ברחוב ונפנה 

ישראל  רחובך ללנ .28אדוניהו  רחובב (9)היזדים בית כנסת  במעלה הרחוב אלנעלה  .28אדוניהו 

דרום מזרח לכיוון נפנה  .לרחוב הבוכריםונתקדם  (שמאלה) מזרח-דרום לכיוון נפנה בו ,אהרון פישל

לכיוון נפנה בו  ,ישראל אהרון פישל רחוב נחזור אל .21רחוב הבוכרים ב ,(01) בית דוידוףאל ( שמאלה)

 – חפץ יהודיוף תיבאל ( שמאלה) מזרח-דרוםלכיוון נפנה  ובו, עזרא רחובאל ( שמאלה)מערב -דרום

  .כאן מסתיים המסלול .22עזרא  רחובב (00)" הארמון"

  מפת המסלול

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1MyOXrIuYBC5BrPYVrqjfItm-MpA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MyOXrIuYBC5BrPYVrqjfItm-MpA&usp=sharing
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 :צילום ,שבעה בנחלת כנסת בתי
  בין רונית

  מסלולשבתיאור האתרים 

 

   נחלת שבעה, 2 סולומוןיואל משה  רחוב, (0) מוסיוף של הזמני ביתו

השכונה השלישית  והיא, 2882-ב נוסדה  שכונת נחלת שבעה

עם . מחוץ לחומות אחרי משכנות שאננים ומחנה ישראלשהוקמה 

בין אחיו קבע את ביתו הוא , ירושליםלשלמה מוסיוף הרב של בואו 

להקים  ורכשלאדמות שנ ךסמו ,להם בורות מיםהיו היהודים אשר 

לבש אבן  בית חלומותיושם  ,שכונת הבוכרים, "רחובות"עליהן את 

 . וטיח

עלייה של יהודי ב ישראל ץלארהבוכרית שעלו  רבים מבני הקהילה

בחרו להתיישב בשכונת , 22-מאה ההשל  שבעיםבשנות ה ,בוכרה

רכשו אדמות שכונת רחובות להקרקע רוכשי  .נחלת שבעה ובסביבתה

משום שביקשו , דרך יפו ,מן הציר המרכזי בירושלים הרחוקות

. ות מאודיקר ולדרך יפו הי ותהסמוכוהאדמות  לרכוש שטח גדול

והיא שימשה  וררו אישים רבים מן העדה הבוכריתהתגבסביבתה  ,ציורית שכונהנחלת שבעה היא 

 .םבסיס לקראת הקמת שכונת ,עבור העדה מרכז חשוב

התגוררה משפחת נדיבים נוספת  ובמקום ,2 סולומוןשה ברחוב יואל מ גרששלמה מוסיוף להניח  יש

קבוצת יהודים בוכרים המשיכה  ,לאחר שנוסדה שכונת רחובותגם   .משפחת בורוכוף – מבוכרה

למרכיב היו וככל שגדלה אוכלוסיית הבוכרים הם  ,בשכונת נחלת שבעה ובסביבתה להתגורראמידים 

 .מרכזי בשכונה

באגף . למוזיקה ממרכז אסיהאגף בו ו ,מוזאון המוזיקה העבריתהוקם  ,שבו גר שלמה מוסיוף ברחוב

, האגף כולל אלמנטים תרבותיים שמקורם באירן. העדה הבוכרית להתרשם מן המוזיקה של אפשר ,זה

 . בוכרהבן ו'אזרבייגב

 

 2 יעבץ רחוב ,(7) בית יוסף מוסיוף

הוא . את משכנו סמוך לשכונת נחלת שבעהבנה עלה ארצה לפני אחיו ו ,שלמה ו שלאחי ,מוסיוף יוסף

לגור  הזמין אותו, הגיע ארצה אחיו שלמהוכש ,שונים לאנשיםבחצר ביתו השכיר את החדרים ש

הקים בחצרו בית הוא  .2218-ועד הספרדי בונבחר ליוסף מוסיוף  .כמקובל בעדה הבוכרית .במקום

  .עומד על כנו עד עצם היום הזהבית הכנסת  – כנסת לטובת הכלל

אז עבר המבנה לבנו  ,2222המשיכה משפחתו לגור בבית זה עד  ,לאחר שיוסף מוסיוף הלך לעולמו

כר ושימש מועדון לחיילים שחלק מהמנה הו ,המבנה עבר שיפוץ ושינה את פניו .אברהם מוסיוף ,בכורו

 . רתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייהיים ששיהוד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94
http://kikar-hamusica.com/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
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 ,מגיסטר :צילום ,התבור בית
  ויקיפדיה :בתוך

ויפו  2יעבץ  ותבפינת הרחוב, "קופת עם" נבנה סניף הבנק הירושלמי ובמקום בית יוסף מוסיוף נהרס

47 . 

 

  4הרב קוק  רחוב ,(0) בורוכוףמשיח בית 

מוסד צדקה  –בעיר  בית היתומים הספרדילהקמת  םותר רבות לבניין ירושלים םתרבורוכוף  משיח

 .רחוב אגריפסל רחוב יפו בין ,"מרכז כלל"מקום שבו עומד היום סמוך ל 2212-שהוקם ב

הבית . כמקובל בית כנסת בורוכוף םהקי ביתהבחצר ו ,ת"חי האות צורתבהורחב משפחת בורוכוף  בית

 עברה משפחת בורוכוף. ש בורוכוף"עובו בית כנסת חדש  ,"אשדר"בניין היום נהרס ובמקומו עומד 

 . בשער הביתשפסלי האריות  בשל" האריותבית "כ המוכר ,84יפו  רחובבבית מביתה ל

בבית  .שלמה מוסיוף הרב שאליה חבר ,בירושלים בורוכוף השתייך לחבורה המופלאה של יהודי בוכרה

 ,ספר הגורלות ,הספר הראשון שהודפס בוו, שכן תקופה מסוימת בית הדפוס של יואל משה סולומון ,זה

 . אחר תורה זו, ובכללם יוצאי בוכרה, לנהייתם של תושבי העירועדות אות  – בקבלה מעשיתעסק 

קנדינוף . מעולי בוכרה ידועה אף הוא דמות , קנדינוףאהרן בית עמד  ,24ן "ברחוב אג ,בית בורוכוף מול

וא שימש נשיא היהודים ושופטם ה. שליט בוכרה ,תחת האמיר מחבר חאן, שימש שר אוצר בבוכרה

עד שהלשינו עליו הוא כיהן בתפקידים אלו  .משרות אלו ירש אהרון מאביו .העליון בתוקף צו ממשלתי

. אשמה שהתבררה בסופו של דבר ככוזבת ,ונם להשתלט על בוכרהששיתף פעולה עם הרוסים בניסי

רישיון לעלות לארץ וכן  ,שליט רוסיה, ד כנתיניו של הצארחסות מיוחאישור המשפחה קיבלה  ,לימים

והיה הבוכרים הקמת שכונת לפעל רבות במשך שלוש שנים  ,אהרון קנדינוף ,הסב .2822שנת ב ישראל

  .ולדאוג לאוכלוסייה השכונה בירושליםשתפקידה היה לבנות את  ,"חובבי ציון"ממייסדי אגודת 

 .21-בראשית המאה ה חצר קנדינוף הייתה בית ועד לאמנים

 
 

   88 הנביאים רחוב ,(5) בית תבור

ממתכנני השכונה  ,שיק קונרדיתו של האדריכל הוא ב" בית תבור"

, תקופתובשהיה אחד האישים הבולטים בירושלים , הבוכרית בירושלים

 .2824-יה של שכונת הבוכרים החלה ביהבנ .מאנית'שלהי התקופה העותב

קונראד שיק . קומתיים בעלי חצר פנימית-היו חד בשכונה רוב הבתים

 לשכונהכש לבניית השכונה ולשרטט תכנית רלמדוד את השטח שנהוזמן 

היה קונרד שיק . לאישורם שישלחו אותה ליהודים בבוכרהכדי 

והוא תכנן  ירושלים בתקופת היציאה מן החומותי אדריכלבמהבולטים 

עבד כמו גם  .קהילות נוצריות ויהודיותלמגורים בתי בריאות ומוסדות , חינוךמוסדות , מוסדות קהילה

האגודה הגרמנית לחקר ארץ ישראל עם ו( PEF)עם הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל שנים רבות 

(DPV)  ופרסם מאות מאמרים העוסקים בתיאור מצבה הפיזי של ירושלים ועבודת החקר הארכאולוגי

 . המתבצעת בה

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thabor_House,_Jerusalem.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A3
http://www.hebrewbooks.org/39080
http://www.shimur.org/viewarticleweb.aspx?websiteid=83&articleid=133
http://www.shimur.org/viewarticleweb.aspx?websiteid=83&articleid=133
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%A9%D7%99%D7%A7
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   בוליסה אסתר של סיפורה

, לוי ציון בן: צילום ,ישראל בית
  ויקיפדיה: מתוך

 (0) רחוב החרש

 ,כבונה שכונת רחובות מוסיוף צעדיו של שלמההתחקות אחר אם נבקש ל

, הבנאים הרחוב שבו שקדו, רחוב החרשלבטח נגיע אל  ,שכונת הבוכרים

בנאי על רבות אנו שומעים . על המלאכה חרשי העץ והברזל ,הסתתים

שלמה  הרב וכעת גם, טדי קולק ,הורדוס ,דוד המלך :ירושלים הגדולים

 – הלכה למעשהשבנו אותה  מקומם של בנאי ירושליםאך . וחבריו ףומוסי

ברחוב . דפי ההיסטוריהנפקד מ –' הטייחים וכו, המסגרים, הסתתים

את ראוי לכוון , המוקדש לבוני ירושלים האלמונים ,רחוב החרש, זה

את . אסתר בוליסה ,הזרקור לאישה מופלאה שהייתה מבוני ירושלים

" החרש והמסגר בירושלים"דמותה רבת הרושם תוארה בקובץ . ודות טיחבעב בוליסה פרנסתה מצאה

 .חותם עז בלב תושבי ירושלים הטביעה אישה זו, כאמור. מאת פנחס גרייבסקי

 

שכונת בית ישראל, 28זוננפלד  רחוב ,(9) מאפיית נחמה   

 . כשכונת לוויין לשכונת מאה שערים, 22-של המאה ה שמוניםבשנות ה שכונת בית ישראלאשיתה של ר

 לפקח על עבודת הבנייהרצונו בשל  ף אחרי שהותו בנחלת שבעהושלמה מוסיהרב עבר , לשכונה זו

וביתו , 2824 שכונת הבוכרים התחילה להיבנות בשנת . הסמוכה לשכונת בית ישראל, בשכונת הבוכרים

 . של שלמה מוסיוף היה הבית הראשון שנבנה בשכונה

אך התקשו כלכלית לבנות  ,ו לגור בשכונת הבוכריםבוכרים רבים שרצ

חלקם שילמו מס  .בית ישראלשכונת בנו או שכרו בית  ב ,את ביתם שם

 .לוועד שכונת הבוכרים

בשל , מאה שערים החדשה תשכונ בראשיתהשכונת בית ישראל נקראה 

המניעים להקמתה סופר על סוד השכונה ויעל י .קרבתה למאה שערים

 :בקצרה בספר התקנות של השכונה

ירושלים ( הקודש) 'העוני והמחסור פרשו כנפי ממשלתם בעיר הק

החלוקה אשר ... ורובם עניים ודלים, בניה ילוקטו בה יום יום(. תבנה ותכונן)ו "ת

, גם היא לרגל סיבות שונות, הייתה משען מעט לעניי ירושלים לשילום שכר מעונם

ועל בני ציון לדאוג בעוד מועד למצוא להם , תלך הלוך וחסור

ים חלילה לשכון צלמען לא יאחרו העת ויהיו נאל. בית למושב

בישע אל עליון צלח בידם ... קיק הסלעים ובמערותנב, בשדה

 .ויקנו נחלת שדה וכרם למבנה הבתים... ויאספו כמאה חברים

  (ויקיפדיהוב "שכונת בית ישראל"ערך ב)

 

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_36636_53.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
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 ,מוסיוף שלמה ש"ע הכנסת בית
  ויקיפדיה :בתוך, לוי ציון בן: צילום

 , אדוניהו' חאג הכנסת בית
  תפוז פורום

בשכונת דוד נחמה את המאפייה פתח . יא מאפייה משפחתית ותיקה בירושליםה "מאפיית נחמה"

לחוש את האווירה העסקנית יכול ה ימאפיהעומד סמוך ל.  21-של המאה ה עשריםהבוכרים בשנות ה

 .בעלמאביטול זמן בבה ממהרים ממקום למקום ואין חפצם כולם ש, שכונההשל 

 

   28יואל  רחוב ,(2) ףוש שלמה מוסי"בית כנסת ע

השתייכו ו יותנבנו בחצרות פרט ת הבוכריםמרבית בתי הכנסת בשכונ

בית הכנסת הוא גם זה כ .למשפחות בעלות הבתים או הוקדשו על ידן

רבי  .הבוכריםשנבנה בשכונת בית הכנסת הראשון היה ש ,מוסיוף

 – בחצר המשפחה בית הכנסתבנו את  שלמה מוסיוף ורעייתו אסתר

חדר  – ספרדי" שטיבלאך"בחצר מוסיוף יש  ,כיום. שהייתה במקום זה

אם כי )בזו אחר זו בו נערכות תפילות בכל שעות היום ש

 .(הוא רעיון אשכנזי אךבליהשט

, הפונה לרחוב אדוניהו הכהן, מסורת משפחתית מספרת שאחת מאבני הקיר הצפוני של בית הכנסת

שלמה מוסיוף והשר משה  ,לפי מסורת זו. מקורה באחד הנדבכים העליונים של הכותל המערבי

נתקלו  הם, האשפה פינויבמהלך  .רחבת הכותלשהשליכו הערבים בבפינוי אשפה טרחו מונטיפיורי 

 הלפי אות ,זאת ועוד .נקבעה בקיר בית הכנסת האבניםאחת . כותלשל ה נדבכים העליוניםמהבאבנים 

, חלק מחול הבנייה הובא מהר הבית :גם חומרי הבנייה האחרים הובאו ממקומות קדושים ,מסורת

בנו פועלים יהודים את בית הכנסת . והמים שבהם השתמשו לתערובת המלט נשאבו מנקבת השילוח

 .תפיסה שמקורה בחכמת הנסתרבהתאם ל, בלבד

גם שלמה מוסיוף הושפע עמוקות . בעליית יהודי בוכרה ארצהשיש בכך להאיר את הצד המשיחי קבלי 

הרב הקים  ,לבד מבניין בית הכנסת והשכונה. הד לכךובמפעליו הרבים קיים  ,לימשיחי קבהמן הפן 

שכונת לכך שספרייה זו הייתה אחד הגורמים . שלמה מוסיוף ספרייה ובה כתבים קבליים רבים

הרב היה שהתגורר בשכונה אחד המקובלים . למרכז חשוב עבור מקובלי ירושליםהייתה הבוכרים 

הרב : הרב כדורי נרשם בכתב ידו של)את ספריית שלמה מוסיוף  לא אחת פקדוהוא  ,יצחק כדורי

הכיבוש  יאחרית הערכה לתרבות הרוסאות כיהודי בוכרה  ומציא( בן)הסיומות הוף את . שלמה מוסא

     .(של בוכרה הרוסי

 

 28אדוניהו הכהן  רחוב, (8) אדוניהו' חאגהכנסת בית 

מהו (.  עולה רגל למכה)' גאמן היהודים נושאים את התואר ח לא רבים

שבצפון בעקבות עלילת דם נגד יהודי משהד  ,2822בשנת ? פשר העניין

 אך חיו כאנוסים ,הסכימולהתאסלם והם שם נדרשו היהודים  ,בפרס

צבי -וכך כתב יצחק בן .יהדותם בסתר אתשמרו ושנה  221במשך 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A3.jpg
http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/683/124061438/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
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 לבית בכניסה הקבוע שלט
: צילום ,אדוניהו' חאג הכנסת

   ויקיפדיה :בתוך, הירדני תמר

   ויקיפדיה: מתוך, היזדים של הכנסת בית

 ":דחי ישראלינ"בספרו 

 ,שהוא יום קודש וצום ומספד למוסלמים השיעים, 2288שנת , למוחרם 22-ביום ה

, פרסי שירפא את ידה מצרעת" רופא"יה אל ישה יהודיפנתה א

, השכיחים בפרס עד היום למסוג רופאי האלי, הזה" רופא"וה

שה יהא. להורפא , ציווה עליה להרוג כלב ולרחוץ את ידיה בדמו

לאחר זה פרץ . הזמינה פרחח פרסי שיתפוס כלב ויהרגהו בביתה

סוף רץ [ב]ל. ריב בינה לבין הפרחח המוסלמי בגלל שכר עבודתו

אל רחובות המוסלמים והכריז שהיהודים , מלא חמת נקם, הפרסי

וקראו לו , המקודש לזכר הקדושים בני עלי, ביום הצוםהרגו כלב 

 המתאסף, ההמון הקנאי. וילעגו לדת המוסלמים, בשם חוסין

התפרץ אל , (רידה)ה 'ביום זה במסגד הידוע בשם האימאם רצ

 .ושש נפשותהכנסת ורצח כשלושים  הצית באש את בתי, הבתיםרחובות היהודים ואל 

 ( ויקיפדיהוב" משהד אנוסי" ערךב)

 

אשר ביקשו להוכיח נאמנותם , האנוסים. 21-בראשית המאה הראשית עלייתם של בני משהד לארץ 

השתקעו  מאנוסי משהדשניים . ירושליםבובדרכם חזרה עברו , השתתפו גם בעלייה למכה, לאסלאם

, יחזקאל לוי' גאחו .אשר על שמו נקרא בית הכנסת שאנו עומדים מולו, אדוניה הכהן' גאח: בירושלים

  .בית כנסת בהמשך הרחוב הוא הקיםשגם 

 

 

 28אדוניהו  רחוב ,(9) בית הכנסת של היזדים

ר העיאת . היא אחת הערים ההיסטוריות החשובות באירן יזד

 ,421-222 בשניםבה ששלט  ,המלך יזדגרד הראשוןבנה 

 .עירשם השמו באת  הנציחוהוא , בתקופת האימפריה הפרסית

נחשבים היהודים היזדים  ,אירןערי משאר  בגלל בידודה היחסי

 אלומ שוניםלעדה בפני עצמה והם משמרים מנהגים ומסורות 

ביזד התפרנסו בעיקר ממסחר היהודים . אירן ידושל שאר יה

עולי פרס מהעיר יזד  ימובית כנסת היזדים הקאת . במשי

א במטרה לאחד את כל אנשי העדה שהתפללו בבתי "ד באלול תשכ"בכביוזמתו של רבי מאיר רפאל 

הרב עובדיה של  בא לו בזכות שיעוריועיקר פרסומו של בית הכנסת . בשכונת הבוכרים יםכנסת אחר

הראשון  ,של הרב עובדיה בנו ,כיום .בבית הכנסת בכל מוצאי שבתאותם העביר ש( 2122-2221) יוסף

מעביר שיעורים במקום , הדין הרבני הגדולבית  ונשיאהספרדי הרב הראשי  ,הרב יצחק יוסףלציון 

 .במוצאי שבתות

והיה  ,2272-2282בשנים , הראשון לציון, רב הראשי הספרדיבתפקיד הכיהן  הרב עובדיה יוסף

פרס ב זכההרב עובדיה יוסף . מאז הקמתה ס"מפלגת ש מנהיגה הרוחני שלו מועצת חכמי התורה נשיא

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mashada.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mashada.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%96%D7%93%D7%99%D7%9D.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%93
http://www.daat.ac.il/daat/history/nidhey/elhanani.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%96%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%96%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%96%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%96%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
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 ברוך :צילום ,דוידוף בית
   יאן'ג

 תמר :צילום ,חפץ-יהודיוף בית
    ויקיפדיה :בתוך, ינהירד

בעיני רבים בכיר הרבנים הספרדים בדורו וכונה בפי  נחשבוהוא ( 1227) ספרות תורניתל ישראל

 ".פוסק הדור"ו "מרן "תלמידיו

 

 21הבוכרים  רחוב ,(01) דוידוף בית

וא ובגין משפט שיתה יהשהותו בעיר זו . בסמרקנד כותנהבתחום העשיר וגדול ן ייוסף דוידוף היה תעשי

בית . ש שניםושלאחת ללעלות לירושלים דוידוף נהג  .על עושק מוסלמי

הבית הוא  ,לפי עדויות. נבנה ערב מלחמת העולם הראשונהדוידוף 

לירושלים ואחרי זמן  דוידוף עלה ,2224בשנת . בטשקנטהעתק של ביתו 

 . קצר נפטר

 בראשית שנות העשרים של המאה העשרים שמש המבנה  כמשכנה של

נדדה במשך השנים ממקום למקום בשל קשיים הגימנסיה  .2212נוסדה בשנת ש ,העבריתהגימנסיה 

 מספר התלמידים ,מלחמת העולם הראשונה עם פרוץ. לה ישוב הישןיה בני התנגדותבשל כלכליים ו

מאני בארץ ישראל 'השלטון העותהחליט  ,בהיותה תחת חסות צרפתית. הלך והצטמצם בגימנסיה

, "בצלאל" מהמורים עברו ללמד באחד המבנים שהיו שייכים לבית הספרחלק . לסגור אותה

רק  ."בצלאל"מורים להתפנות גם מהנאלצו התלמידים ו ,2228ם בסוף שנת הלימודי .וריס שץב שניהל

ברה ע 1929שנת ב. בבית דוידוף, פתחה הגימנסיה שוב את שעריה ,מלחמת העולם הראשונה אחרי

תערוכה  ,ס"בחלל המרכזי במתנ. ס"מתנ מבנה זהכיום פועל ב .רחביה למבנה חדש בשכונתהגימנסיה 

 . תולדות השכונה הסוקרת אתיפה 

 

   22 עזרא רחוב ,(00) "ןהארמו" – חפץ-בית יהודיוף

וחתנו  אלישע יהודיוףהעשיר הבוכרי  מויהקאת בית יהודיוף חפץ 

הבית מרשים . 2224-2218 בשנים ,ישראל חפץ ,שהיה בירושלים

 שלהבית כנסת ומרפסת סוכה  ובתוך הבית הי. ובקישוטיו דלוובג

של , צמחים של עשירים םפנים הבית מעוטר בעיטורי. גג נפתח

הייתה שכונת הבוכרים . אתרים יהודייםשל סמלי השבטים ו

 היא . בזמנה שכונה יוצאת דופן בין השכונות שנבנו מחוץ לחומות

רבים מבני  .רחובות רחבים והיו בהתוכננה ונבנתה בסגנון אירופי 

ד את ואהב מא י עגנון"ש הסופרגם  .ירושלים באו לטייל בה

 :כתב "שירה"ו ובספר, חפץ בפרט-השכונה בכלל ואת בית יהודיוף

שכשיבוא משיח צדקנו יבוא לירושלים , גדול שבכולם היה הבית המפואר שנבנה לשם המלך המשיח"

קים תחילה ויבואו האבות והזקנים והמלכים והשרים ואנשי כנסת הגדולה להקביל פניו ועמהם צדי

http://retro.education.gov.il/tochniyot_limudim/eretz/ei_7_2_12_pic_12.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Palace,_Bukharim.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A9%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A9%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/1929
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%A4%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%22%D7%99_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%22%D7%99_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
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 "ןהארמו" – חפץ-בית יהודיוף"ערך ב) " והכינו להם אחינו עולי בוכרה בית גדול וטוב, רבים ונכבדים

 .שהוא נבנה עבור המשיחנולדה האגדה  ,י עגנון"דבריו של ש אולי בשל פארו ואלי בשל .(ויקיפדיהבו

 פסח ערכו בבית סדר ,ולאחר בוא האנגלים ,יתקורטמפקדה  שכנה בבית ,במלחמת העולם הראשונה

קבלת הפנים היהודית לגנרל אלנבי גם היא נערכה בבית . הבריטי עבור חיילים יהודים בצבא אלנבי

שפיצר שושנה  רתשכן הגב, ל"ת של חנה שפיצר וכן שימש את האצהבית שימש בית ספר לבנו. יהודיוף

     .ם לבנותיין שני בתי ספר חרדייכיום שוכנים בבנ. דוד רזיאל ,ל"יתה אשתו של מפקד האציה

 

 מומלצת ביבליוגרפיה

 צבי-ד יצחק בןי :ירושלים, הבוכרים ושכונתם בירושלים, (א"תשנ) דרור ,ורמן. 

 00 ,פעמים, ד"עד שנת תרע שראלירץ יהודי בוכרה בא", (2288) גיורא ,בופוזייל. 

 

 נוספים  ייםרנטטאינ םקישורי

 7חדשות ערוץ  ,ותדק 27-כ – הדרך מבוכרה לירושלים – אגדת מוסיוף.   

 יהודה-עדנה בן – חפץ-בית יהודיוף.  

 עונג שבת – "ןהארמו" – חפץ-בית יהודיוף.  

 קובץ  ,אל קילרושמ – בית קנדינוף ביפוPDF. 

 הארץכתבה בעיתון  – הגדה לבית מוסיוף.  

 8' עמ ,העיתון הבוכרי – יהודי בוכרה בשכונת נחלת שבעה.  

 2222בנובמבר  9 ,דואר היום ,חפץ-על  בית יהודיוף ,יפי הבניין. 

 אתרים לשימור המועצה – שכונת הבוכרים. 

 יוטיוב ,ותדק 7-כ – שכונת הבוכרים. 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%A4%D7%A5
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/Warman.Bukhara.pdf
http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-3c096ddf7007331017.htm
http://archive.is/20130430085452/www.asia-israel.co.il/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%A4%D7%A5.html
http://onegshabbat.blogspot.co.il/2014/04/blog-post_3.html
file:///C:/Users/user/Pictures/Downloads/.%20http:/www.shimur.org/uploads/beit_kandinof.pdf
file:///C:/Users/user/Pictures/Downloads/.%20http:/www.shimur.org/uploads/beit_kandinof.pdf
http://www.haaretz.co.il/misc/1.738736
http://www.haaretz.co.il/misc/1.738736
http://www.asia-israel.co.il/image/users/231566/ftp/my_files/BG_Hebr_232_A4.pdf?id=14046510
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=IlSDG6CXz4PS5YkPPx1kLEZ%2BEC%2Fb%2B6BXv33fj3eQpOUFfnQcML8FK3s5rZ3lgYL1Yw%3D%3D&mode=image&href=DHY%2f1922%2f11%2f09&page=2&rtl=true
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=IlSDG6CXz4PS5YkPPx1kLEZ%2BEC%2Fb%2B6BXv33fj3eQpOUFfnQcML8FK3s5rZ3lgYL1Yw%3D%3D&mode=image&href=DHY%2f1922%2f11%2f09&page=2&rtl=true
http://www.shimur.org/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/articles/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.shimur.org/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/articles/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=T76-aFkRaF8
https://www.youtube.com/watch?v=T76-aFkRaF8

