יהודי קאיפנג
התערות בתרבות

תיו

ודבקות בגהות היהודית
אילריר איבר
מבוא
על מוצאם של יהודי קאיפנג  ,תולדותיהם ותנאי חייהם כתבו יהודים ונוצרים מאמרים
מדעיים ומאמרים עממיים  ,מאז שהגיעו במאה

קהילה יהודית זו .

1

ה 20 -

בשנות

ה 17 -

לאירופה ידיעות ראשונות על

של המאה הזו  ,ולאחרונה בעשר השנים האחרונות ,

התלו גם מלומדים סינים לעסוק ביהודי קאיפנג  ,וכבר הופיעו ספרים ומאמרים

.

אחדים על אודותיהם  .מכל מקום לבד ממאמרו המוקדם החשוב של צ ' ן יואן

2,

לא

נתגלה בסין שום מידע חדש המוסיף על העובדות הידועות היטב  ,הכלולות באוסף
של וויליאם צ ' ארלס וואיט משנת 942ן  ,ועל מחקרו המצוין של דונאלד ד ' לסלי
משנת

. 1972

מאמר זה יטפל בהיבט אחד בחייהם של יהודי קאיפנג  ,שעד כה לא זכה לתשומת -

לב רבה  -תהליך הסיניפיקאציה  ,כלומר האימוץ ההדרגתי של מנהגים מן הסביבה
הסינית  ,אשר לא זו בלבד שלא הביא להתבוללותם ולהיעלמם של יהודים אלה אלא

אף חיזק בקירבם  ,לפחות בקרב חלק מהם  ,את הזהות היהודית  .תהליך ההשתנות

בזהותם איפשר להם להשתלב בחברה הסינית ולא להישאר זרים בה .
הסיניפיקאציה שרדו יהודי קאיפנג כחלק מן הסביבה הסינית .
תולדות הקהילה נשתמרו במקוטע  .כל המידע הקיים שאוב מסוגים אחדים של
מקורות  ) 1 ( .חמש כתובות על גבי אבנים או מצבות אבן ( אסטלות )  ,מן השנים 1489

בזכות

( ראה להלן בנספח למאמר זה ) , 1512 ,

צד של

האסטלה )

ו . 1679 -

3

663ן ( ב663ן ו - 16635 -

כתובת אחת על כל

האבנים הוקמו לזכר מאורעות בחיים הקהילתיים  ,כמו

אני מודה למכון בן  -צבי על עזרתו לעבודתי במחקר זה ולד " ר סטיבן קפלן  ,שקרא את כתב  -היד  ,על
הערותיו .
פירוט ההפגיות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

ראה  :פולאק  .זוהי עבודה ממצה של סיכום וניתוח כל הדיווחים על אודות יהודי קאיפנג  ,שהיו

בהישג ידם של יהודים ונוצרים כאחד .
2

ראה

3

ראה  :וואיט  ,חלק ב  ,עמ '

:

צ ' ן  ,עמ '

, 107 - 103

. 126 - 119 , 122 - 117
, 95 - 94 , 85 - 80 , 54 - 51 , 39 - 35

העשרים  ,האבן בעלת הכתובות משנות

 1489ו 1512 -

. 107 - 104

וזו שכתובתה משנת

בלתי ניתנת לקריאה  .האבן בעלת שתי הכתובות משנת
1512

נמצאת כיום במוזיאון של

שתי אסטלות נשתמרו במאה

1663

נעלמה .

, 1679

שהיא כמעט

האסטלה משנות

, 1489

קאיפנג .
65

8

א

י

פנים בית  -הכנסת בקאיפנג  -תרשים שנעשה בידי ג ' ברוקר  ,על  -פי רישומים שהכין ז ' אן דומנז ' ,
שביקר בבית  -הכנסת בשנת 1722

בניית בית -הכנסת מחדש עקב שריפה או שיטפון ; או כמו האבן משנת

- 1679

לזכר

הקמת סמטת -זיכרון מקומרת  .כתובות אלו משמשות אותנו להכרת שמות ונתונים

היסטוריים נוספים וכן להבנת ראייתן של המשפחות הראשיות בקהילה ( מחברי
הכתובות או פטרוניהן ) את תולדותיהן

בעבר הרחוק ואת השתלבותן בחברה הסינית .

במיוחד רבה תועלתן של כתובות אלו להבהרת אופן הבנתם את יהדותם ובאיזה אור

רצו שתיראה לזולתם .
) olneages

במאה

ה 17 -

4

( )2

ספר הזיכרון לנפטרים  ,שהוא רשימת כל שבעת בתי  -האב

של הגברים ושל הנשים  ,וכן התפילות למתים  .הספר נתחבר ככל הנראה

ואין בו תוספות לאחר . 1670

5

( )3

דיווחים מפי ישועים בקאיפנג במאות

4

כיצד מתפרשות בכתובות תפיסות יהודיות לאור תורת הקונפוציאניזם  -ראה

5

ראה  :לסלי  ,ספר .

66

:

פלאקס .

ן

יהודי קאיפנג

ה 17 -

וה  , 18 -ביניהם חשוב במיוחד המידע המובא מפי ז ' אן  -פול גוזאני ( 02851ל) ) ,

שפורסם בשנת  , 1707ומפי ז ' אן דומנז '

. 1722

67

(ט

תס , ) ] ( 015שביקר בקאיפנג

ככל הנראה  ,לא הגיעו לקאיפנג ~
מבקרים בין שנת

( )4

1725

ב 1721 -

וב -

ל  , 1850 -אך אחרי -

כן מביאים מיסיונרים פרוטסטאנטיים ונוסעים אחרים מידע מקוטע  ,אשר רק חלק
ממנו הוא בעל

ערך .

בשל מיעוט המקורות  ,אין אפשרות לשחזר לפרטיו את תהליך הסיניפיקאציה אך
ניתן לעקוב אחר מהלכו הכללי במשך שבע מאות שנה בקירוב ולציין בו את הנקודות
הבאות
()1

:

מאז הגיעו יהודים לקאיפנג בתחילת המאה ה  12 -עד אמצע המאה

ה 15 -

התחזקה

קהילתם ותוגברה באמצעות מגעים עם קהילות יהודיות אחרות בתוך סין ומחוצה

לה  .ייתכן שמספרם אף גדל תודות למשתקעים חדשים  .במהלך

300

השנים הללו

סיגלו לעצמם יהודי קאיפנג את ארגון יחסי  -השארות בהתאם לשיטת בתי  -האב
בנוסח
()2

סין .

באמצע המאה

ה 15 -

נפסקו כנראה המגעים בין יהודי קאיפנג לקהילות שמחוץ

סין  .יתר  -על  -כן  ,בתחילת המאה

ה 17 -

לערך חדלה הנוכחות היהודית בערים אחרות

בסין  ,וקהילת קאיפנג המשיכה להתקיים בבידוד מוחלט  .הזהות היהודית נשמרה
בעינה למרות שתהליך הסיניפיקאציה המשיך לחלחל בסגנון חייהם  ,לרבות הנוהג
לקחת נשים שניות ופילגשים ולמרות ההשתלבות המוצלחת של בני הקהילה בחברה

הסינית .אין כל עדות לאפליה כנגד יהודים  ,לא באותן מאות שנים ולא במאות השנים

שאחרי  -כן .
( )3

במאה

ה 8 -ן

ולאחריה התייחסו אל יהודי קאיפנג  ,וכך הם גם התייחסו אל עצמם ,

כאל כת דתית שאינה שונה מכיתות סינקרטיות עממיות אחרות בחברה הסינית  .זהות
כיתתית זו התמידה להישאר כך עד למאה העשרים  ,ותחת שתמחה את הזהות
היהודית תרמה לחיזוקה  .עד היום הזה בני משפחות אחדות מקאיפנג מתייחסים אל
עצמם כאל יהודים  ,למרות שאין הם יהודים שומרי מצוות משום בחינה

שהיא .

בהמשך המאמר אסקור תחילה בקצרה את תולדות יהודי קאיפנג ואחרי כן אציע
דרכים אחדות להבנת תחולתו של תהליך הסיניפיקאציה בעת ובעונה אחת עם

התמדת הזהות היהודית  ,הנובעת מזהות של יחסי  -שארות ומזהות

כיתתית.

א  .הולדות יהודי קאיפנג
סוחרים יהודים הגיעו לסין  ,כנראה  ,בסוף המאה השמינית או בתחילת המאה

התשיעית .כיוון שהגיעו בדרך הים  ,סחרו יהודים וערבים יחדיו בדרום  ,בקאנטון ,
וודאי גם בצפון  ,בבירה הסינית של חבל צ ' אנגאן  .במאה התשיעית היתה הבירה עיר

קוסמופוליטית ובה שני שווקים גדולים  .בקרב בני העמים השונים מאסיה התיכונה
שנהרו לצ ' אנגאן היו פרסים ואחרים ממחוזות מערביים יותר  ,וגם

יהודים .
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 , 718נחשף בדרך המש

סוף ספר דברים  ,מתוך ספר תורה של יהודי קאיפנג  ,שנכתב לפני

1653 - 1642

בדונחואנג  ,אחת מדרכי הכניסה המסורתיות לסין  ,נתגלתה תפילת ' סליחה ' כתובה

על  -גבי נייר  ,ויש בה כדי להעיד על בואם או צאתם של יהודים בדרך זו לסין  .אין

ראיה לכך שבזמן ההוא התיישבה שם קהילה קבועה .
כמאתיים שנה מאוחר יותר  ,אך ודאי לפני

, 1120

החלו יהודים להגיע לקאיפנג ,

בירת שושלת סונג הצפונית (  , ) 1 % 26 - 960אולי בקבוצות קטנות  ,בדרך היבשה ובדרך

הים  .על  -פי דיווח של הקהילה עצמה ( בכתובת מ  6 , ) 1489 -הם באו מהודו כסוחרי
כותנה  .הם ודאי הגיעו קודם שהציפה המלחמה
ה 20 -

של המאה

ה 12 -

את סין בתהילת המאה ה . 12 -

איימו היורצ ' ד  ,שכניה של סין מאסיה

בשנות

הפנימית  ,לפלוש לצפון

סין  ,וקשה מאוד להניח ששיירות בדרך היבשה יכלו להגיע לבירה  ,לאחר שפעולות
האיבה פרצו במלוא עוזן  .קשה עוד יותר לתאר  ,שבזמן המהומות היו חבורות של

6

68

במאמרי זה לכל אורכו נעשה שימוש בטקסט הסיני של

ראה  :וואיט  ,חלק א  ,עמ '  ; 140ב  ,עמ ' . 73
וואיט  ,המתייחס לכתובות שעל  -גבי האבן .

ן

יהודי קאיפנג

69

זרים מנסות לנסוע בדרה החוף לעבר הבירה שבפנים הארץ  .מכאן יש לשער  ,כי
יהודים הגיעו לקאיפנג לא יאוחר משנת

אחדות בטרם בנו לעצמם בית -כנסת .
בשנת

. 1163

7

1120

וכי ודאי עברו עליהם במקום זה שנים

על  -פי דיווח משנת  , 1489נבנה בית  -הכנסת

באותה עת שלטה בסין הצפונית השושלת הזרה של היורצ ' ד ( ג ' ין )  ,בעוד

השלטון הסיני הצטמצם לאזור שמדרום לנהר

היאנגדזה .

סוחרים יהודים באו לקאיפנג בשל כמה סיבות ברורות  .בימי שושלת סונג
הצפונית היתה קאיפנג כרך רבתי עם למעלה ממיליון תושבים  ,ששימש בתפקידים
מרובים  .היתה זו עיר מסחר תעשייתית בטבורה של רשת דרכים ההולכות ביבשה
ובנהר  .סחר ענף בסחורות יצוא ויבוא קישר בין קאיפנג לחוף המזרחי ולדלתה של
היאנגדזה ולערי הנמל המשגשגות

שלו .

8

על כן מתקבל על הדעת  ,כי סוחרים יהודים

שהגיעו דרך משל להאנגג ' ואו או לגינגבך אשר על החוף הדרום  -מזרחי היו עשויים
לרצות בנציגים קבועים שייצגו את עסקיהם בבירה  ,במיוחד משום שנראה כי גם
ה 12 -

קהילות יהודיות הוקמו במאה

ביאנגג ' ואו ובנינגבו .

9

בפרק הזמן שבין בוא היהודים לקאיפנג  ,בתחילת המאה

הראשונה על  -אודותיהם מפי מאטיאו ריצ ' י בשנת

1605

-

ה 12 -

ובין הידיעה

שבה נפגש ריצ ' י עם

הסינית .

היהודי אי שין בבייג ' ינג  -עברה הקהילה תהליך של התערות בחברה

יהודים קיבלו כינויים סיניים וכנראה התארגנו במסגרת של בתי  -אב  .בנים של בתי -
האב הללו היו בעלי מישרות בחיים הציבוריים הסיניים  ,כגון אנשי צבא  ,או פקידים

בשירות המדינה  .מי שהשתתף בבחינות רשמיות עלה בדרגה ונתמנה למישרה -
זיכה גם את משפחתו והעלה את מעמדה  .נוסף על כך  ,יהודים היו כנראה פעילים בכל
המקצועות  ,כסוחרים  ,כבעלי  -מלאכה וכפקידי

ממשלה .

בית  -הכנסת  ,שנבנה ב  , 1163 -היה בשימוש עד

חמור על  -ידי שטפונות  .עד

הדתית ( ג ' אנגג ' ? או ) .

10

1810

1849

בקירוב  ,ואז ניזוק באורח

היה מי ששימש כמנהיג לקהילה  ,או כראש הכת

אנשים התפללו שלוש פעמים ביום במניין

והתפילות היו בהתאם למסורת הרבנית

התלמודית ;

כסדר על מהלך קריאת התורה במשך השנה

;

;

סדרי התפילה

בשבת קראו הפטרות

;

שמרו

שמרו על כשרות ועל קיום ברית -מילה .

היהודים חגגו את מועדי השנה  ,אף שנראה שחלה סיניפיקאציה הדרגתית במצוות

7

מן הצד השני  ,יכול להיות שהיהודים נשארו בקאיפנג דווקא משום שלא היה ביכולתם לשוב
הביתה  ,בשל התנאים הבלחי יציבים ששררו בצפון  .הנני מודה לד " ר סטיבן קפלן

8

על רמת ההתפתחות

עמ '
9

על הצעה זו .

הגבוהה במסחר ובתעשייה בימי שושלת סונג הצפונית  -ראה  :הארטוול ,

. 58 - 29

נוכחות קהילה יהודית בנינגבו במאה
( שמא עקב השיטפון של שנת

) 1461

ה 15 -

היא עובדה מוכחת  .בזמן כלשהו בין

 1457ל 1465 -

קיבלו שם יהודים אחדים מקאיפנג ספר  -תורה והחזירוהו

לעירם  .ספר  -תורה אחר מנינגבו הובא לקאיפנג בידי ג ' אז זיגג  .בתחילת המאה

ה 16 -

קיבל אדם

בשם ג ' ין פו מ ? אנגג ' ואו ספר  -תורה נוסף למען קהילת קאיפנג  .קהילות ? אנגג ' ואו ונינגבו נעלמו

בזמן כלשהו במאה ה . 17 -
10

ראה

:

לסלי  ,הישרדות  ,עמ ' . 146 , 29

תרגום המונח נ  ,אנגג ' ? או למונח ' רב "
יותר של

תפקידים .

עלול להטעות  ,משום שהמונח הסיני מתייחס לקשת רחבה

( מימין

קערה מפוסלת באבן מחצר

):

בית  -הכנסת בקאיפנג

( משמאל

):

גונג מאבן שחורה  ,הקורא

לתפילה בבית  -הכנסת  ,על  -פי מסורת משפחתית

החגים  ,כגון קיום פולחן אבות ואכילת מאכלים עונתיים  ,כנהוג בחגי הסינים  ,וכפי

שצוין בכתובת 1 . % 6638י יהודים נהגו בפוליגמיה ולקחו להם פילגשים  .עד סוף
המאה

היו

ה 17 -

נהגו לקהת יהודייה לפחות כאשה ראשונה  ,ואילו אשה שנייה ופילגש

סיניות .
באחת השנים שבין

 1851ל 1866 -

פורק בית  -הכנסת  .כל מצוות היהדות שנהגו

עדיין אז התבטלו בהדרגה  .למרות שהמשיכו במעין כשרות אפילו עד תחילת המאה

העשרים  .הימנעות מאכילת חזיר ( אולי בעקבות השפעה מוסלמית ) התמידה להישאר
בזיכרונם עד

היום .

לתחילת המאה

2ן

ה ; 20 -

את מצוות ברית -המילה חדלו לקיים בין סוף המאה
באשר לעברית  -כבר במאה

ה 18 -

ה%9 -

דיווחו ישועים  ,כי ידיעת

לשון זו היא זעומה  ,ונראה שהיא נעלמה כליל לאחר פטירת הג ' אנגג ' יאו האחרון

ב . 1810 -

למרות זאת  ,כיום  -ואף בעשורים קודמים  -כאשר מבקרים בקאיפנג

פוגשים בנים למשפחות שה  ,צאו  ,או טי  ,תמיד יאמרו להם שמשפחות אלה הן

יהודיות .
קהילת קאיפנג מעולם לא היתה גדולה מאוד במספר  .בשיאה  ,במאה ה  , 18 -היא
מנתה אולי
ל 300 -

עצמן
11

2000

נפשות  .לפני מלחמת  -העולם השנייה ייתכן שהיו בה עדיין בין

200

משפחות ; כיום קרוב לודאי שאין בה יותר מאשר מאה משפחות המזהות

כיהודיות .

ראה

:

13

וואיט  ,ב  ,עמ ' . 82 - 81

הכתובת

16638

מדברת על כיבוד אב ואם בלוויית מאכלים עונתיים

;

מאכלים של קורבן אמצע הסתיו אינם מתובלים .
12

13

ג ' ו ןינאן  ,למשל  ,זוכרת שסבה סירב לאכול בשר חזיר  -ראה
ראה  :וואנג  ,עמ '
התמוטטות .

; 187 - 167

וכן לסלי  ,ספר  ,עמ '

, 300 - 293

:

חזנוב .

הקובע על סמך ' ספר הזיכרון '  ,שחלה

סימטה המובילה למיתחם שבו היה בעבר בית  -הכנסת  ,קאיפנג 1910

ב זהות יהודית וההארגנוה במיגבת יחיי  -שארוה

.

באילו אמצעים

נשמרה הזהות הזו

בחלקה בקיום מצוות הדת

?

אנו נוטים לתהות  ,האין הזהות היהודית קשורה

היהודית ?

האם יהודים במרחב התרבות המערבית אשר

חדלו לקיים את מצוות דתם לא חדלו להיות יהודים לאחר דור או שניים

?

האמנם היה

זה כוח יהדותה המיוחדת של קבוצה מסוימת  ,משהו שהיה קיים בתוך היהדות ,
שאיפשר למשפחות קאיפנג לדבוק בזיכרון הקולקטיבי היהודי שלהם

?

או שמא יש

לבקש את התשובה דווקא בחברה הסינית ובתרבותה וכן במיקומה של קאיפנג
במישור סין הצפונית

?

ראויה לציון העובדה שבתחילת המאה
לאדם בשם אן סאן ( חסן ? ) ,

14

ה 15 -

העניק צו קיסרי את הכינוי ג ' אז

וייתכן שמשפחות יהודיות אחרות השיגו אף הן לעצמן

את כינוייהן הסיניים באותו זמן לערך  .העובדה שבקרב יהודי קאיפנג נהגו שמות -
משפחה סיניים מרמזת על כך שבאותה תקופה בקירוב הם אימצו לעצמם את מסגרת
ההתארגנות המשפחתית

בבתי  -אב .

בתי  -האב הסיניים עוקבים בדרך  -כלל אחר

מוצאם עד לאב קדמון אחד  ,הם ידועים בכינתם האחד  ,מתגוררים באזור מגורים אחד

ומחזיקים במשותף ברכוש מסוים  ,כגון בתי  -עלמין  .כדי לבסס את ההשערה בדבר
התארגנות משפחתית במסגרת בתי  -אב בקאיפנג  ,תובא העדות הבאה  .ראשית  ,כמה
וכמה מונחים משמשים לציון משפחה על  -גבי חמש כתובות האבן  .בכתובת משנת
14

ראה

:

לסלי ,הישרדות  ,עמ ' . 26

, ,. ,,,,

ות אב  -קדמון  ,של בית  -האב טה

 ,,,1י1 , ,

"
המונח שה משמש למשפחות ומציין כינויים ולא משפחות אינדיבידואליות

1489

( הכתובת משנת

נוספת ) .

15 % 2

הכתובת

דנה בפרטים ולא במשפחות  ,ולכן אין בה כדי להביא עדות

16638

מזכירה לראשונה את ' שבעת השמות' ( ? ' י קינג ) ומציינת

בבירור שהיא מתייחסת לבתי  -אב  .הדוגמה המפורשת ביותר מצויה בכתובת משנת
 , 1679שבה

73

שמות ( סינג ) אמורים לכלול

מוסיפה ומבחינה בין יחסי קירבת דם
משפחה רחוקה

יותר .

( רזו ) ,

500

משפחות

( ג ' יא ) .

הכתובת

16636

או בין קירבת משפחה ראשונית לקירבת

5ן

עדות נוספת ניתן להביא ממנהגי הקבורה  .על  -פי נואנג איקא  ,יהודים ממערכים
את השימוש בבתי  -קברות משפחתיים לסוף המאה

. % 642

ה 19 -

או לאחר השיטפון של שנת

התאריך האחרון מתקבל יותר על הדעת ; יתרה מזאת  ,יש בו כדי לאשר את

תהליך האימוץ ההולך וגובר של בתי  -אב ושל התארגנות משפחתית לפי קירבה מצד

האב ( אגנאטיות )  ,אשר על  -פי דרכה נהגו  ,במיוחד בצפון סין  ,לקבור בבתי  -קברות

משפחתיים .

וואנג אישא מונה מספר אתרים בפרברי קאיפנג או בכפרים קטנים

סמוכים ומציין  ,שבבתי  -הקברות של משפחות קיל

שהוא ' החשוב ביותר ' ומסומן כ ' קבר האב
15

הכתובת
הכתובת
שם  ,עמ '

16

ראה

:

מ - 1489 -
16638

-

הקדמון ' .

דורי

ולין לנשואו מצוי קבר ,

6ן

ראה  :וואיט  ,ב  ,עמ '  ( 38תרגומו לעברית  -ראה להלן בנספח למאמר

שם  ,עמ '

; 94

הכתובת

מ - 1679 -

שם  ,עמ '

; 105 - 104

זה ) ;

הכתובת - 16636

. 95

וואנג  ,עמ '

; 184 - 183

וגם וואיט  ,א  ,עמ '

היתה נהוגה לאחר השיטפון של

. 1642

, 16

הכותב שקבורה בבתי  -קברות משפחתיים

יהודי קאיפנג

ן

73

חשיברת אבי השושלת בחיי משפחות בתי  -האב ניכרת גם בכך שהן מחזיקות
בתמונות

דיוקנו  .שה

דיוקן אחדות של אבי

ג ' ונג ' יו בת השישים זכרה ב  , 1982 -שאימה החזיקה בתמונות

השושלת .

7ן

גב ' פילים הוראל ביקרה בקאיפנג וראתה תמונת

דיוקן כזו  ,מצוירת כמקובל בציור תמונות דיוקן סיניות של אבות שושלת  ,ונראה בה
אדם מכובד בבגדי שרד 8 .י מכל מקום  ,אף לא אחד מכל המבקרים בקאיפנג במאות
ה  19 -וה 20 -

מזכיר משכן אבות משפחה  ,אף  -על  -פי שמן הסתם משכן אבות משפחה

( צטאנג ) היה חלק מבית -הכנסת  .לדברי המיסיונרים האנגליקאנים נהגו אצל היהודים
טבלאות חיקוק של אבות

המשפחה .

לבסוף  ,הבישוף וואיט מזכיר

בו משפחת שה .

19

ב % 919 -

פנקס  -רישום משפחתי ( ג ' יא פו )  ,שהחזיקה

היה זה לבטח פנקס  -רישום של בית -אב  ,שהחזיקו בו על  -פי הנוהג

20

בתי  -אב מורחבים של סינים  ,ולכן הוא שונה למדי מפנקס היוחסין של המתים ( המצוי
עתה בסינסינאטי )  ,אשר בו מופיעים כל שבעת בתי  -האב  .למשפחת ג ' או היה  ,כנראה ,
גם כן

פנקס  -רישום דומה  ,אשר יש לשער נלקח ממנה בידי אחד האנגלים .

גלגולה של קהילת משפחות  ,או אפילו קהילת קלאנים

( 5ם

ן2

 %ס )  ,בקבוצת בתי  -אב

יש לו השלכות רבות משמעות על שאלת הזהות  .כאשר יהודים" הקנו לעצמם שמות -

משפחה סיניים והחלו להתאים ארגון משפחתי וקהילתי לארגון של בתי  -אב
משפחתי  ,הפכה ההזדהות עם הקהילה הבלחי מגובשת הרחבה יותר להיות בעלת

חשיבות פחותה מזו של ההזדהות עם בית  -האב ועם קבוצת ההתייחסות על  -פי האב

אגנאטית ) .

( קבוצה

האב  .כל עוד

יחידים בקהילה הזדהו תחילה עם המשפחה ואחר  -כך עם בית -

בית  -האב נשאר יהודי  ,ספק אם יהודים יחידים זנחו את זהותם היהודית .

גם אם משפחה שלמה  ,במיוחד אם עזבה את קאיפנג  ,היתה עלולה לשכוח ולעזוב את
היהדות היתה היהדות נשארת במסגרת בית  -אב כל עוד נשמר זה בשלמותו והוסיף

לחיות באותה סביבה  .אזי לא הקהילה שמרה על הקשרים בין יהודים לבין עצמם  ,כי

אם הזהות המשפחתית .
בכך אין כדי לשלול את חשיבות בית -הכנסת בחייהם של יהודי קאיפנג  .כל עוד
התקיים בית  -הכנסת  ,הוא שימש להם מרכז כדי לשכן בו את הכתובים החשובים מכל
וכדי להיפגש בו בעבודת האלוהים  .על  -כל  -פנים  ,יהודים נפגשו בבית  -הכנסת כבנים

למשפחות יהודיות ולא כחברים בקהילה יהודית  .אך לא המבנה עצמו הוא שקבע או

ווייסקופף .

17

ראה

18

גב ' הוראל הואילה להעמיד צילום של תמונת הדיוקן לרשות המחלקה ללימודי מזרח  -אסיה

:

19

באוניברסיטה העברית בירושלים .
ראה  :ידיעות  ,עמ ' . 782

20

לדברי מיסיונרים אנגליקאנים בקאיפנג רק משפחת שה החזיקה בידה פנקס  -רישום והוא נתגלה

21

ידיעות  ,עמ ' . 782

ב - 1919 -

ראה

מקומו של

פנקס  -הרישום .

:

ראה גם  :וואנג  ,עמ '

דיווחו של נ ' א 4יונג ' ונג למיקאמי טאיצ ' ו  ,שביקר

. 77 - 76

 , 186הטוען

שאין אפשרות להצביע על

בקאיפנג באוקטובר . 1940

ראה  :מיקאמי  ,עמ '

ן

74

איירין איבו

יהודים בועידת קאיפנג ,

1919

:

מימין  -גברים מבתי  -אב שונים ; משמאל  -נשים ותינוקת בלבוש

מסורתי

אפילו חיזק את זהות המתכנסים  ,אלא בשל אותה זהות שהתפתחה בהדרגה  ,אשר
במרכזה עמדה קרבת  -שארים  ,יכלו יהודים לזהות עצמם כיהודים גם לאחר שבית -
הכנסת כבר לא

התקיים .

ההתרופפות ההדרגתית בקיום המצוות היהודיות בסוף המאה

ה 18 -

ובמאה ה , 19 -

ובמיוחד היעלמו של הלימוד היהודי  ,שנלווה לדעיכה האינטלקטואלית הכללית
בקרב משפחות יהודי קאיפנג  ,לא הביאו בעקבותיהם התרופפות של הזהות היהודית

בקרב כל המשפחות  .אם כך ואם כך  ,הדעיכה האינטלקטואלית בקרב משפחות  ,שהיו
ללא

ספק

( 1657 - 1619

משפהות עלית  ,היוותה בעיה

? )  ,או אחיו הצעיר צאו ןינגדואו  ,היו מעורבים באורח פעיל בשמירה על

היהדות בקאיפנג ,
22

חמורה .

אנשים כמו דאו יינגצ ' נג

22

אך הם היו גם בעלי רכוש נושאי דרגה ושירתו לא רק במחוז

לאחר השיטפון הרה האסון בשנת

, 1642

שהציף את מרבית שטחה של קאיפנג  ,ובו נהרס בית -

הכנסת עד היסוד  ,היו הג ' או  ,כאמור בכתובת  , 16636היוזמים את בניית בית  -הכנסת מחדש ואת

חידוש פני מגילות הספר  ,שניזוקו במים  .יש להצטער כי שני הספרים  ,האחד מאת ג ' אז ןינג ? ' נג ,

לייז

' ( דיווח על אסון הספרים הקדושים )  ,והשני מאת ג ' או ןינגדואו  ' ,מינגדאו סו '
' ? לג קינג ו ' י
( מבוא לדרך המהוללה )  -שניהם כבר אינם בנמצא  .ראה  :מאיט  ,ב  ,עמ '  . 84דו " חות אישיים ,

נוסף על הכתובות הרשמיות  ,עשויים לשפוך אור על הבעיה של מעמד אנשי  -הכתב והזהות

היהודית .

יהודי קאיפנג

חנאן .

מכורתם

ן

75

למרות שהיו חוזרים לקאיפנג מפקידה לפקידה  ,אם בגמר מחזור

23

תורנותם או בעת קיום מצוות אבלות  ,חיי העבודה שלהם וחייהם כיהודים לא עלו
בקנה אחד  .אמנם אין זו בדיוק תופעה של בריחת מוחות  ,אך בכל זאת מלמדת  ,כי
המיומנים מכל והמעוניינים ביותר בשמירת המצוות היהודיות בקאיפנג היו אותם

גברים שנתבעו מתוקף מעמדם ועמדתם להימצא במקומות אחרים  .הם לא יכלו
להימנות עם הנושאים בקיום הלימוד היהודי בקאיפנג באורח

ג  .זהות יהודיה ההוה

מתמיד .

כיריה

בזהות היהודית אמנם חל כרסום במישור אחד אולם במישור אחר היא הוסיפה
להתחזק  ,משום שהחלו להתייחס אל מצוות הדת היהודיות בדומה למצוות כת דתית

עממית  .כמו כיתות אחרות  ,נקראו גם היהודים קיאו ; גם להם היה מקדש ומנהיג דתי
והם קיימו מצוות מסוימות שהבדילו ביניהם ובין בני כיתות אחרות  .היהדות שלהם ,
עד כמה שניתן ללקט ולהבין ממידע המצוי בכתובות האסטלות  ,הפכה בהדרגה

להיות סינקרטיזם * הודי  -קונפוציאני .יהדות ככת עממית לא היתה צריכה להיראות
בעיני הזולת כדת של זרים  .היא יכלה בהחלט להיראות ככת המשתלבת היטב בתוך
פסיפס הקבוצות הכיתתיות הסינקרטיות  ,שאיפיינו את חיי הדת בצפון סין ואף
בחלקים אחרים בה  .במקום תהליך של ערעור אושיות הזהות היהודית ומחיקתה  ,חל

תהליך של הזדהות בו  -זמנית עם כת דתית ועם זהות משפחתית  ,ודווקא תהליך זה
הוא שהביא לשמירה על הזהות היהודית אפילו לאחר שבית  -הכנסת חרב לגמרי
ופורק על ציודו וריהוטו באמצע המאה

ה . 19 -

כדי להבין את הזהות הכיתתית  ,ראוי לתת את הדעת על אופן ההתייחסות אל
היהודים ועל דרך ההתייחסות שלהם אל עצמם  .כפי שצוין לעיל  ,בין המאה
למאה

ה 20 -

ה 17 -

התייחסו אל היהודים כאל ג ' ? או  ,והם אף הזדהו כך  .ניתן לתרגם ג ' יאו גם

כדת  ,גם ככת דתית וגם כתורת  -הוראה  .היו בשימוש שני שמות שונים  ,האחד היה
טיאוג ' ין ג ' יאו ( כת מנקרי גיד

כתבי -הקודש ) .

[ הנשה ] )

והשני היה ג ' יאוג ' ינג ג ' יאו ( כת ההוראה של

לדברי הישועי ז ' אן דומנז ' ( ססנסנם , ) ] ( 0נקראו היהודים גם לאנמאו

חוויחווי ( מוסלמים בעלי כיפה

כחולה ) .

24

כינויים אלה אינם מופיעים על כתובות

האבן  .גם המונח ' ישראל ' ( איצה לואטה ) איננו מופיע כשמו של
, 1489

 1512ו  -ן1663

תורת  -ההוראה

העם .

בכתובות

נעשה שימוש במונח ' ישראל ' רק בהתייחס לייסוד או לכינון

( ג ' יאך ) .

25

כך פותחת הכתובת  1489בגילוי  -הדעת  ' :המייסד [ דןשה ] ,

שכונן את תורת -ההוראה [ הדת ] של ישראל היה אברהם [  . ' ] . . .המונח דזשה מכוון
בדרך  -כלל אל מייסדי כיתות דתיות  .כאשר מתייחסים לנאמני הדת הזו  ,כלומר

23

ראה

:

24

ראה

:

25

ראה

:

לסלי  ,ספר  ,עמ ' . 230 - 227
לסלי  ,הישרדות  ,עם . 108 ,
וואיט  ,ב עמ ' . 80 , 52 , 35

.

ן
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ליהודים  ,אין משתמשים במונח ' ישראל ' ומכנים אותם בפשטות חסידי תורת -

ההוראה

( קיאו

רונג או

( ' יאו ון ) .

26

קרוב לודאי ש ' כת מנקרי הגיד ' ו ' כת המלמדת

כתבי  -הקודש ' היו כינויים עממיים  ,שהשתמשו בהם הסינים  ,ואף שהיהודים קיבלו
עליהם כינויים אלה הם נמנעו מלהשתמש בהם בגילויי  -דעת רשמיים  ,כגון אלה

שבאבני המצבה  .נראה שהישועי ז ' אן  -פול גוזאני התכוון לכך בדיוק  ,בכותבו בשנת
: 1704

' [  ] . . .עובדי  -האלילים תחילה נתנו להם את השם הזה [ טיאוג ' ין ( ' יא. ' ] 1

27

בין אם נקראו ' מנקרי הגיד ' ובין אם נקראו ' מלמדי כתבי -הקודש '  ,היהודים

כג ' ? או .

החשיבו את עצמם ואף נחשבו בעיני אחרים

בהקשר מסוים זה  ,נראה

שהתרגום הטוב ביותר לג ' יאו הוא כת דתית  ,שהרי שכניהם הסינים יכלו בהחלט
לראות בהם אחת מן הכיתות העממיות
ה 19 -

המרובות  ,שלהן דמו באופן

חלקי  .במאה

כבר היו המקום והדת קשורים זה בזה  .הסמטה הסמוכה לבית  -הכנסת  ,שבה הם

התגוררו  ,נקראה סמטת ' כת ההוראה של כתבי  -הקודש '  .המונח יואוטאי רן  ,או יהודי ,
נכנס לשימוש בתקופה מאוחרת יותר  ,ומשפהות קאיפנג מתייחסות לעצמן כיואוטאי
רן רק במאה

העשרים .

כדי להבין את המשמעות של ציון שמם ככת  ,יש  .להביא הסבר כלשהו על אודות
תפוצתה הנרחבת של הכיתתיות העממית בחברה הסינית  .דתות כיתתיות  ,המורכבות
מתערובות של בודהיסטים  ,דאיאיסטים  ,קונפוציוניסטים ויסודות עממיים הופיעו
לראשונה כבר במאה

ה . 14 -

הכיתתיות הסינקרטית  ,שנחשבה בעיני המימסד הרשמי

כ ' בלתי אורתודוקסית '  ,הפכה להיות בעת ובעונה אחת גם מוגבלת למקום מסוים וגם
מפוצלת ביותר  ,והכיתות היו ידועות בשמות שונים מרובים  .בהיותן תלויות בתנאים
קבוצות

מקומיים ,

כיתתיות

דתיות

פיתחו

לעצמן

קרובות

לעיתים

מטרות

מילנאריסטיות ופוליטיות  .בתקופות כאלה הפקידים הרשמיים המקומיים נתנו את
דעתם על פעולותיהן  ,וכאשר הן הגיעו לשלב תוקפני  ,היו מדכאים את בני הכיתות
המרדניים

הללו .

אחדות מן ההתקוממויות העממיות הגדולות

האחרונות  -ההל מן המרד שהוביל למפלת השושלת המונגולית

ב 700 -

השנים

( יואן ) ב - 1368 -

מוצאן בכיתתיות דתית  ,שהפכה פניה לתוקפנות פוליטית לוחמת  .מכל מקום  ,כל עוד

התמידו כיתות אלה לשאוף למטרות דתיות טהורות  -כינסו את חסידיהן  ,נפגשו

לתפילה ושמרו על סדרי הפולחן בבתי המיפגש ובמקומות הקדושים שלהן  -הן
ניצלו מתשומת  -לבם של הפקידים הרשמיים המקומיים  .מכאן אף מיעוט המידע על
שלבי התפתחותן השלווים

יותר .

28

למרות הצירופים הסינקרטיים המגוונים ביותר בקרב הקבוצות הכיתתיות  ,היו
מאפיינים אחדים משותפים לכולן  .לכל כת היה מנהיג או ראש  -הכת

( קיאו

ג ' ו )  ,סדרה

וב. 1679 -

26

ראה

:

וואיט  ,ב  ,למשל בעמ '

27

ראה

:

לסלי  ,הישרדות  ,עמ ' . 49

28

שני הדו " חות הראשיים על אודות הדתות הכיתתיות העממיות הן מאת דניאל אוורמייר וסוזאן

נאקווין .

, 83

, 94

104

בכתובות

~  1663ו 16636 -

יהודי קאיפנג

ן

77

של כתבים מקודשים או כתבי -קודש  ,שנתכנו בדרך  -כלל ' הספרים בעלי הערך '
ג ' ואן ) או
' ספרים קדושים ' ( ג ' ינג )  ,וכן מקום מיפגש לפולחן ולתפילה  .מערכת של
(

באי

דוקטרינות נבדלות הפרידה כת אחת ממשניה וחברות בכת הוענקה על  -ידי פעולות

של טקסי  -קבלה .

לכיתות רבות היו גם מצוות הקשורות בתזונה  ,לרבות

29

צמחונות .

חברים בכיתות גויסו על  -פי  -רוב מקרב בני השכבות הנמוכות באוכלוסיה  :איכרים ,
בעל  -מלאכה וסוחרים זעירים עירוניים  ,אבל ידועים ביניהם גם פקידים רשמיים בעלי

צבא .

דרגות נמוכות  ,לבלרים ואנשי

סוזאן נאקווין מתארת את כיתות הלוטוס הלבן  ,אשר בהן ההעברה התורשתית של

הכיתתיות בתוככי המשפחות הבטיחה את אריכות חיי הכת ואף את לכידותה  .היא
כותבת

:

האבות המייסדים של הכת היו עם זאת גם האבות הקדמונים של בית  -האב

( שניהם מכונים דזו )  ,יחסי הורים  -ילדים חיזקו את היחסים בין מורים
לתלמידים והקשר ההדוק וכפול הקצוות בין הדורות האיט את קצב ההידללות

של הדוקטרינה הדתית ואת אובדן השליטה הארגונית .

30

על  -כל  -פנים  ,גם כאשר ההצטרפות לכת לא הועברה באורח תורשתי  ,הכיתות בדרך -
כלל לא היו סתם התארגנויות של פרטים  .המצטרפים נטו להביא עימם אל הכת
חברים אחרים מבני  -ביתם  .חברות בכת היתה לעיתים תכופות חברות

במאה

ובתחילת המאה

ה 18 -

ה 19 -

משפחתית .

ן3

היו הכיתות נפוצות ביותר ברחבי סין כולה ,

בעמק היאנגדזה  ,לאורך החוף הדרום  -מזרחי ואף במישור צפון סין  .קודם המרידות
הגדולות במישור הצפוני בשנת
קאיפנג  ,במרחק

100

1813

פרחו הכיתות הדתיות העממיות סביב אזור

עד  200קילומטרים ממנה .

32

במישור צפון סין  ,בחבלי הארץ של

קנאן וחבי  ,התקיימו הכיתות הדתיות העממיות עוד זמן רב לפני שנת

1813

והיוו חלק

בלתי נפרד מן הנוף הכפרי והעירוני .
העיר ואזורי הכפר לא היו מופרדים הפרדה

נוקשה .

אנשים יצאו ובאו בהם

בחיפוש אחר מקורות מחיה והיו נפגשים בפעילויות של היומיום  .פ " ו מוט מציין ,
שעל אף היות אנשי העיר שונים מאנשי הכפר  ,היו העיר והכפר בסין עשויים מאותה

ריקמה חברתית  .ערים בסין לא היו בבחינת איים בודדים על  -פני אזורים כפריים
פרימיטיביים ומחוסרי תרבות ולא היה כל דמיון בינן ובין ערי  -המדינה האוטונומיות -

למחצה אשר באירופה  .לדברי מוט

29

הארל

ופרי  ,עמ '

הקריטריונים

האחרונים .

ראה :

. 286

:

' המרכיב הכפרי בתרבות הסינית היה פחות או

המחברים מציינים  ,שלכל בני הכיתות היו משותפים שני

30

ראה

:

נאקווין  ,קשר  ,עמ ' . 339

31

ראה

:

נאקווין  ,דוקטוראט  ,עמ '

32

קיימים דיווחים על כיתות במחוז שאנגצ ' יו
חוא ,

כ 100 -

 , 128הערה  ; 101עמ '
כ 200 -

. 427

קילומטרים מדרום  -מזרח לקאיפנג ; במחוז

קילומטרים מצפון  -מזרח לה  ,ובמחוז ג ' ון ( ין ) ,

לקאיפנג  -ראה

:

נאקווין  ,דוקטוראט  ,המפות בעמ '

כ 200 -

, 149 , 132

קילומטרים מדרום  -מערב

. 257
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[. . .

יותר אחיד באופיו  ,והיה נפוץ בכל אתר ואתר
שנשתבצו

הכיתתיות

בה ערים ועיירות ' .
ובין יהודי קאיפנג .

33

]

הוא היה כעין רשת פרושה ,

מכל מקום  ,אין זה קל להציב קשר ברור בין תופעת

כל עוד כת דתית לא פיתחה לעצמה מטרות פוליטיות

ולא הפכה על  -ידי כך לאיום ממשי או מדומה על הסדר השלטוני  ,היא נחשבה בלתי
מזיקה ובדרך  -כלל נמלטה מעין הפקידות הרשמית  .אכן נראה  ,כי ל ' כת מנקרי הגיד '
לא היו כל שאיפות פוליטיות במהלך כל
עד המאה

תולדותיה .

היהודים כבר התמזגו בסביבתם באורח כה מושלם עד כי

ה  % 8 -וה % 9 -

לא היה אפשר להבחין בינם ובין שכניהם הסינים  .גם מנהגיהם הדתיים לא היו שונים
במידה יתרה  .אם אמנם הניחו הסינים  ,שהיהודים השחייכו לכת דתית בלתי מזיקה ,
ודאי לא ראו ב ' מנקרי הגיד ' כת שונה מאוד מן הכיתות האחרות

בדומה לכיתות סינקרטיות אחרות  ,היה ל ' כת מנקרי הגיד '

:

שהיו מוכרות להם .

מקום מיפגש ; סידרת

כתבים מקודשים  ,אשר רק למשתתפים בפולחן הכיתתי היה חלק בהם ; מנהיג  ,שהיה
הנוטר של כתבי  -הקודש

;

וכן מנהגי תזונה ומנהגים אחרים .

ככל הנראה  ,זהות

כיתתית זו הלמה את צרכי היהודים והם התמידו לשמור עליה כזהות שבזיכרון ,

אפילו לאחר שבוטל בית  -הכנסת  ,נמכרו כתבי  -הקודש ומנהגי היהודים ואורחותיהם

להתקיים .

כבר חדלו

34

העובדה שיהודים זוהו ואף קיבלו על עצמם את הזהות של ' גיאו של הוראת כתבי -

הקודש ' או ' ג ' יאו של מנקרי הגיד ' הגבירה מן הצד האחד את הקשר אל דת זרה
ואוניברסאלית ומן הצד השני חישלה את הקשר אל הדת המקומית
להזדהות כיהודי בקאיפנג במאה ה , 18 -
השוני

או

הנוכריות ,

מעמד

כי

אם

ה 19 -

הילידית .

ואפילו ה  , 20 -התפרש לא כהבלטת

דווקא

הדגשת

בתוך

פארטיקולארידת

אוניברסאליות  ,הטעמת היות בן לקבוצה בעלת ייחוד בקרב מספר רב של קבוצות
אחרות בעלות ייחוד

הקיסר הצהוב ' ,

35

משלהן  .שה

י

ג ' ינג ' תיאר את עצמו

ב 1982 -

כיהודי וכ ' צאצא של

ובכך נתן ביטוי מדויק למדי לזהות אבותיו ולזהותו

שלו .

דומה  ,כי העובדה שזהות כיתתית הוענקה ליהודים ואף נתקבלה על  -ידיהם היא
בעלת חשיבות רבה יותר מן העובדה שיהודים נחשבו לעיתים כמוסלמים בשל
נקודות דמיון בולטות לעין אך שטחיות במהותן  .בכל מקרה  ,קבלת זהות מוסלמית
נראית כתופעה מאוחרת באופן יחסי  ,הקשורה בהתרופפות הזהות של יחסי  -שארות
והזהות הכיתתית וכן בהתהדקות הקשר אל מקום הולדתם ,

קאיפנג .

במהלך

המרידות  ,המלחמות והכיבושים  ,החולפים ובאים במאה העשרים  ,נפוצו משפחות
ועקרו לחבלים שונים של סין  ,וכך איבדו את הקשר שלהן אל מקום מסוים  ,קשר
שהיה בולט בחשיבותו בשמירה על הזהות

המשפחתית .

. 105

33

ראה

34

ב  , 1940 -נ ' א 4יונג ' ונג  ,שסיגל לעצמו את המינוח של המאה העשרים  ,התייחס ליהדות כאל

35

י4אוטאי ג' או ולעצמו כאל חנויצ' אנג  .ראה  :מיקאמי  ,עמ ' . 76
דברי שה ~ -ראה  :ווייסקופף .

:

מוט  ,עמ '

משפחה יהודית בקאיפנג ( התחלת המאה ה ) 20 -

משפחת ג ' ין מהווה מקרה לדוגמה בעניין זה  .בזמן כלשהו בהתחלת המאה
העשרים החלו בני משפחת ג ' ין לזהות עצמם כמוסלמים  ,ככל הנראה בלי לקיים את
מצוות הדת המוסלמית  .ג ' ין סיאוג ' ינג  ,כיום מבייג ' ינג  ,גילתה במקרה את מקורותיה
היהודיים  ,כאשר חשפה את מוצא משפחתה בקאיפנג  ,שבה לא נודעו משפחות
מוסלמיות בשם ג ' ין ולעומת זאת היו ידועות היטב משפחות יהודיות בשם

זה .

36

אם

כן  ,לא שיוך שגוי הוא שגרם בסופו של דבר למשפחות אחדות מקאיפנג ליהפך

מוסלמיות או להחשב מוסלמיות  ,כי אם התרופפות בו  -זמנית הן של הקשרים למקום -
ההולדת והן של הזהות

המשפחתית .

יתרה מזאת  ,הזהות הכיתתית באה לכלל אישור בכתובות האסטלה  ,במקומות
שבהם מדובר על המקורות הדתיים וההיסטוריים של היהודים  .גילויי  -הדעת הללו ,
על אף נדירותם  ,מוכיחים שיהודי קאיפנג ראו את עצמם כחלק מזרם רחב של מסורת
סין ותרבותה בתוספת סטיות מועטות בלבד בהתפתחויות

בשלוש הכתובות  -מן השנים

 1489ו 1512 -

בעבר .

והכתובת

37

16638

-

מתגלות

ואריאציות מעניינות  .על -פי הכתובת הראשונה  ' ,הפטריארך ( דזשה ) אברהם  ,שייסד

את דת ( ג ' יאו ) ישראל  ,היה בן לדור

ה 19 -

לצאצאי פאן גו אדם '  .הכתובת

16638

מביאה את הדברים באורח שונה במעט  ' :דת ישראל נוסדה בעבר הרחוק  .תחילתה
36

ראה

37

הכתובת משנת

:

ג ' ין  ,עמ '

, 35
1489

. 37
נתחברה בידי יהודי מקאיפנג  ,ושמו ג ' ין ג ' ונג -

ראה  :וואיט  ,ג  ,עמ ' . 124

ייתכן כי דזואו טאנג  ,שחיבר את הכתובת משנת  , 1512היה יהודי מ ? אנגג או  -לפי וואיט  ,ב ,
היה יהודי '  .יתרה מזאת ,
הערה  ,עמ '  . 47לסלי  ,הישרדות  ,עמ '  , 29כותב שהוא ' כמעט לבטח לא ~
הוא טוען כי הכתובת לא נכתבה בקאיפנג והאבן החקוקה הובאה לעיר בידי קבוצת יהודים שלא
מיהודי קאיפנג  .הכתובת

16638

נתחברה בידי ליו צ ' אנג  ,מלומד

לא  -יהודי שהיה שר  -חצר .
79

ן

80

איירין איבר

באדם  ,הצאצא

ה 19 -

של פאן גו  ,והמשכה בנוח ובאברהם '  .הכתובת משנת

1512

איננה מציינת את פאן גו אך מבחינה בין האב הקדמון הראשון ( שדזו ) של דת ישראל ,
אדם  ' ,שהגיע בראשונה ממחוזות המערב של הודו בתקופת הג ' 4או '

( 221 - 1 % 22

הספירה )  ,ובין אברהם שהוא מייסד הדת ולכן הוא  -הוא אביה הקדמון

הצירוף של אדם ושל פאן גו  ,ובכתובת משנת

1489

לפני

( ג ' יאודזו ) .

צירופו עם אברהם  ,הוא צירוף

מפתיע ביותר  ,משום שאין כל דמיון בין המיתוס של פאן גו לסיפורי אדם

ואברהם .

פאן גו היה ענק  ,שלאחר מותו הפך גופו להיות העולם הנברא וכל אשר בו  .המיתוס
של פאן גו הוא אם  -כן סיפור בריאת  -העולם  ,המציג את הבריאה כגלגול שלאחר שלב

המוות  .בסיפור בראשית המקראי  ,לעומת זאת  ,אדם נברא רק לאחר בריאת
בכתובת משנת

1489

העולם .

פאן גו ואדם הם  ,אם אפשר לומר כך  ,בני אותו דור  ,למרות

שאפשר היה להבין מתוך העובדה ששמותיהם מצויים זה לצד זה  ,שפאן גו ואדם

אינם אלא אותה אישיות עצמה  .כך או אחרת  ,אברהם הינו צאצא של שניהם  ,וזכות
הירושה  ,גם כאן וגם במקומות אחרים בכתובות  ,מועברת באופן פאטריליניארי
בתיאום עם הנוהג הסיני  ,אשר בו נפקד מקומן של הנשים מזכרך

הירושה .

המונחים השונים שנעשה בהם שימוש לגבי אדם ואברהם מראים כיצד נתפסים

תפקודיהם .

גם בכתובת משנת

וגם בכתובת

% 489

~ 1663

מוזכר שמו של אברהם

בהקשר הדוק עם התפתחות הדת  ,ולכן מתייחסים אליו פעם כאל הפאטריארך [ של
הדת ]

ופעם כאל האב הקדמון של הדת  .בין התכונות המיוחסות לאברהם  ,אשר

תודות להן כבש לעצמו את מעמדו הרם
ג ' יאו ) והבנת ' השמזם ' האמיתית ( ג ' ן

והנישא  ,מצויה הבנת ההוראה הנכונה (  ' 2נג -

טןין ) .

38

לאדם  ,בתור האב הקדום הראשון  ,אין

כל קשר עם מהלכי ההתפתחות הדתית  ,ולכן לא ניתן לו תואר הפאטריארך ( דישה ) ,
השמור לאלה שתרמו להעברת מסורת

ההוראה .

הכתובת מועידה תפקיד מרכזי

למנחילי התורה כמו משה  ,הקרוי ' אדון החוק ' ( שהיא )  ,וכן לעזרא  ,אשר בימיו שבה
התורה לזהור באור חדש

( פומינג ) .

39

לבסוף  ,ראויה לציון העובדה שבנוסף על פאן גו מתייחסת הכתובת משנת
גם ל ' בריאה

( לאייי

את מסורת

ההוראה .

)

1489

של השמים ושל הארץ '  ,אשר בעקבותיה העבירו הפאטריארכים
40

מכל מקום  ,המונח קאיפי אינו נושא עימו רמז על מעשה

בראשית  .משמעותו המילולית היא ' הפרדה [ בין שמים

וארץ ] '

ובכך הוא מתאים

להשקפה הסינית  ,הגורסת שראשיתו של העולם ב ' היפתחות '  ,כאשר השמים עלו

כלפי מרום והארץ שקעה כלפי מטה  .ולכן בהקשר זה ולאור המינוח שנעשה בו
שימוש  ,המלה ' בריאה ' לא נתנה לקורא הכתובת  ,היהודי או הסיני  ,להבין שאלוהים

העולם .

ברא את

וואיט  ,ב  ,עמ '

. 52

38

ראה

39

ראה  :וואיט  ,ב  ,עמ '
המסורת  ,ושם מופיע אדם כפאטריארך הראשון  ,שהעביר את מסורת ההוראה למק .

40

:

, 80 , 35

. 53 - 52

ראה  :וואיט  ,ב  ,עמ ' . 35

מכל מקום  ,הכתובת משנת

, 1512

במקום אחר  ,נוגעת בנושא העברת

יהודי קאיפנג

ן

81

בכתובות אלה נראה באופן ברור  ,שהאמונות היהודיות והסיניות בדבר המקורות ,
הבריאה וכל מה שאירע אחרי -כן  ,שלובות זו בזו בדרך של סינקרטיזם שימושי  .הוא
שימושי  ,כיוון  ,שכפי שמגלות הכתובות  ,מתקיימת הסתגלות הולמת  ,המאפשרת

ליהודים להיות סינים בלי לחדול להיות יהודים  .את מרכז הבמה תופסים אנשים ( לא
נשים ) -

אדם  ,אברהם  ,משה  -האחראים להיסטוריה  ,שבסופו של דבר הביאה את

היהודים לקאיפנג  .על  -פי הכתובות  ,הדבר הזה היה עשוי להתרחש בימי שושלת

ג ' ואו או בימי שושלת האן (  206לפנה " ס  220 -לספירה ) .

אין כאן השגחה אלוהית  ,אין

אלוהות המשיתה עונשים או מבטיחה הבטחות  ,אך גם אין הבאה לידי חטא ואין
מצבים סבוכים ובלחי מובנים  .חלקים אלה של הכתובות  ,העוסקים בהיסטוריה
הקודמת לבניית בית  -הכנסת בקאיפנג  ,חשיבותם היא בדיווחים

על הורשת המסורת .

בדומה למצוי כנראה בכמה מן המסורות הכיתתיות האחרות  ,ן 4הכתובות הללו מנסות
להוכיח את חוקיותן של זכות ההורשה והעברת

במאמר

זה

טענתי ,

שהתערותם

של

המסורת .

יהודי

קאיפנג

בחברה

הסינית

-

הסיניפיקאציה שלהם  -לא הובילה להתבוללותם ולהיעלמם לחלוטין  .למעשה ,
דווקא תודות לקווי האופי הבלחי רגילים של התהליך הזה  ,הוא הביא לשמירה על
הזהות היהודית ולהמשכיות של הזיכרון הקולקטיבי היהודי  .לאחר שהתפתחה בקרב
יהודי קאיפנג התארגנות של בתי  -אב במסגרת יחסי  -שארות פאטריליניאריים ,

הועתקה הזהות היהודית מזהות של עם וקהילה לזהות של בית  -אב ומשפחה  .הזהות
היהודית היתה קשורה לקאיפנג  ,משום שבתי -האב הסיניים מסתפחים תדיר
למקומות

מוגדרים .

כאשר משפחות יהודיות יחידות נפוצו  ,כפי שאירע במיוחד

במאה העשרים  ,התהדק עוד יותר הקשר הן לבית  -אב והן למקום  ,וזה שהוביל
להפסקת הזהות

היהודית .

מאידך גיסא משפחות אשר נשארו בקאיפנג וייתכן

שהתקשרויותיהן במסגרת יחסי  -השארות נתחזקו והאריכו ימים יותר  ,כגון משפחת

שה

ומשפחת ג ' אז  ,המשיכו וממשיכות לזהות את עצמן כמשפחות יהודיות עד היום

הזה .
היות יהודי בקאיפנג לא היה עניין לאדם יחיד  ,אלא פירושו היה השתייכות
למשפחה ולקבוצה שזיהתה את עצמה כיהודית וכך גם זוהתה בעיני זולתה  .החברה
הסינית היתה ( ועודה כזו במידה

רבה )

חברה המורכבת מהתקבצויות חברתיות

חופפות  ,הכוללות התאגדויות בתחום העשוק  ,במסגרת יחסי  -שארות  ,במסגרת דתית
וכדומה  ,אשר החברות בהן עשויה להיות מותנית בלידה  ,בנישואין או באימוץ  .אדם

חייב להיות חבר בקבוצה מזוהית כלשהי  ,ויהודי קאיפנג לא היו בבחינת יוצא  -מן -

הכלל בעניין

זה .

במאמר זה נדונה גם הזהות הדתית  ,בניסיון להסביר את התמדת הזיכרון

הקולקטיבי היהודי  .קיום המצוות היהודיות בקאיפנג  ,גם אם אבדו או נשכחו במהלך

41

ראה

:

אוורמייר  ,מדינה  ,עמ ' . 369

%

י

נ

,

ין

,,

שמות בעברית ובסינית מתוך כתב  -יד

 ,ן ,. .

ןיי :

ן

,

מבית  -הכנסת בקאיפנג  ,משנת  1642בקירוב

הדורות במידה זו או אחרת  ,נשא את רוב תווי  -ההיכר של הדת הכיתתית

הסינית .

בדומה לבני כיתות אחרות  ,גם ל ' מנקרי הגיד ' היה מיקדש  ,כתבי  -קודש ומצוות ,
שהבדילו בינם ובין הכיתות האחרות  .טקסי  -קבלה העניקו חברות ; סדרת דוקטרינות
מובהקות  ,שאחרים לא נטלו בהן חלק  ,הבדילה את ' מנקרי הגיד ' מזולתם בעיני

שכניהם הסינים  .האם העניקו להם תחילה את הזהות הכיתתית  ,ואחר  -כך הם אימצוה
לעצמם  ,או שמא אימצו אותה תחילה ורק אחר  -כך הוענקה להם  ,אין זה מענייננו

כאן  ,וגם ספק אם ניתן לענות על שאלה זו באורח מניח את הדעת  .מכל מקום  ,יש
משמעות לתהליך הגלגול שחל בזהות הדתית  ,מדת נוכרית אוניברסאלית אל דת
כיתתית סינקרטית  ,ששוב לא היתה

נוכרייה .

הסינקרטיזם היווה צירוף או התכה של תפיסות קונפוציאניות ויהודיות  ,כפי שציין

אנדריו פלאקט  .היה בצירוף זה גם כדי לכונן היסטוריה שממדיה תואמים להיסטוריה
הסינית ולבסס את העברת המסורת  ,שאישרה את הלגיטימיות של הדת  .בלי שהיה
עליהם להטריח את עצמם ( ואת זולתם ) בעניינים כגון חטא  ,עונש  ,או התערבות

ההשגחה האלוהית  -יכלו היהודים להצהיר כי ההיסטוריה שלהם החלה באב
קדמון ראשון והמשיכה באישים בעלי מידות תרומיות  .אישים אלה ידעו מהי הדת

הנכונה או ההוראה הנכונה (  ' 2אנג ' יאו )  ,היו שוחרי טוב ( רן ) וצדיקים גמורים
וכמו אברהם  ,לא הולכו שולל בידי שדים ורוחות

( גווי ש. ) 7

42

י) ,

(
~

דעתי היא  ,שהצירוף של זהות משפחתית וזהות כיתתית היה כה יציב  ,עד כי גם אם
דורות רצופים לקו בשיכחה רבה והולכת  ,העבר היהודי לא פס ולא נמחה

מזכרונם .

תודות לתהליך מיוחד במינו של קליטה והטמעה  ,שהחל כנראה כמאתיים שנה לאחר
בוא היהודים לקאיפנג  ,זהותם הלכה ונתחזקה דווקא ולא נתערערה  ,ובכך נתאפשר
קיומה בהתמדה עד למאה
42

העשרים .

ייתכן שההתייחסות נוגעת לכישוף  ,אולי לפעילויות כגון העלאה באוב  ,שלא זכו לסליחה
ומחילה בקרב העלית הקונפוציאנית  .אך גם ייתכן שההתייחסות נוגעת להצהרתו של קונפוציוס
בדבר הצורך להישמר מפני רוחות  -ראה

:

לון יו ( מאמרות ) ,

. 11 : () 1

יהודי קאיפנג

ן

83

נספח

מצביו זיכיון לחנוכה ביה" הכניה  /האמה הטהורה

ליגל בנייתו מחדש

הכתובת על

אבן ,

/

בקאיפנג ,

( ) 1489

שהוצבה בשנת

לציון

, 1489

שיחזורו של מתחם בית  -הכנסת בקאיפנג אחרי
הנהר

שטפון

כשנת

הצהוב

, 1461

תורגמה

מסינית לעברית בידי פרופסור אנדרו מלאקס
מאוניברסיטת פרינסטון .

מוצג עתה

התרגום

במוזיאון ישראל בירושלים  .את ההערות הוספתי
אני .
בישוף וויליאם ס ' וואיט תיאר את הלוח כאבן
כהה  ,שעומקו ) 3

גיר אפורה

ס " מ  ,גובהו

152

ורוחבו  . 76הלוח עמד על בסיס אבן בצורת
לוטוס  ,בחצר בית  -הכנסת  ,מתחת לקורת ביתן .

1

הלוח מצוי עתה במוזיאון קאיפנג .
כתובת זו היא התעודה הקדומה ביותר  ,ועדות

פומבית  ,של יהודי קאיפנג  .למרות כותרתה  ,אין
היא באה לתעד בראש ובראשונה את שיפוצו של
בית  -הכנסת ,

אלא מבטאת דברים על זהותם

העצמית  ,אמונותיהם

ונוהגיהם  ,נוסף

לתאריכים

ולשמות אנשים הקשורים עם בית  -הכנסת  .אפשר
לחוש בנוסח הכתובת את גאוות מנסחיה על
המעמד וההשגים האישיים של אלה המוזכרים

בה  ,ועל הנאתם מן המעמד או החסות הרשמיים
שזכו

נוסף

לו .

הכתובת את

לכך מדגישה

ההתאמה שבין דת היהודים לנוהגים דתיים

סיניים  ,במיוחד מצוות קונפוציאניות כגון פולחן
האבות וקשרים חברתיים
עדות

לכך ,

שיהדות

( וולף ) .

קאיפנג

הכתובת היא

במאה

ה 15 -

באופן מלא בתרבות סין ועם זאת

התערתה

שמרה על ייחודה .

המשוחזרת ומוצגת כיום בספרייה
איירין איבר

אברהם אבינו  ,ראשון

ליד מצבת האבן משנת

, 1489

מקיימי תורת ישראל  ,הוא

הסינית שבמוזיאון אונטאריו המלכותי ,
טורונטו  ,קאנאדה

בן הדור הי " ט לצאצאי אדם הראשון ,

הוא פאן גו  ,האיש הקדמון  2 .מיום שהובדלו השמים מן הארץ  ,קיבלו חכמינו הקדמונים
את התורה ומפרוה בלי לצור אותה לצורת כל פסל ומסכה  ,בלי לזנות אחר רוחות ושדים
ובלי לשעות אל להטי שווא ומדוחים  ,כי אז לא יושיעו הרוחות והשדים  ,בעלי דמות הגוף
לא יצילו ובעלי להטי שווא לא יועילו  .הוא התבונן בשמים הטהורים והדקים ממעל ,
הרמים והנישאים  ,אשר חוקם קיים בלא אומר ודברים  ,בהם מתחדשות עונות ועיתים ,
ומהם תצמח נפש כל חי  .י והוא הביט לתקופת האביב בפריחתו  ,לקיץ בצמיחתו  ,לסתיו עת

וואיט  ,חלק  , 11עמ ' ד .

1

ראה

2

על זיהוי פאן גו עם אדם הראשון  -ראה בגוף המאמר  ,אחרי הערה

3

. 17 : 19

:

ציטוט מתוך לון ? ו

( מאמרות ) ,

. 37

84

ן

איירין איבר

האסיף ולחורף עת אגירת התבואה  ,והנה כל הנבראים  ,מן העוף המעופף עד הצולל
במצולות ים  ,מן המתנועע עד הנטוע במקומו  ,הצומח והנובל עם המלבלב והנושר  ,כל
יילוד מאליו נולד  ,כל יציר מאליו נוצר וכל הלובש צורה ופושט צורה  ,מאליו נהיה הדבר .
לפתע אורו עיניו ברזא דעלמא כניעור משנתו וידרוש את התורה הקדושה באמת ובתמים
כדי להתייחד בשמי הצדק  ,לעובדם בלב שלם ולדבוק בהם בדחילו ורחימו  .בעת ההיא
הוא כונן את עיקר תורתנו הנמסרת עד ימינו  ,אשר על  -פי חשבוננו חל להיות בשנה ה 146 -
לספירת מלכות גלאי  9771לפסה " נ ] .

בהימסרה עוד מסירה  ,הגיעה 1התורה ] לידי משה רבנו  ,מורה תורת אמת  ,והדבר היה
 4 .הוא ידע מבטן ומלידה את התורה על בוריה ,
על  -פי חשבוננו בשנה ה  613 -למלכות ג '

יאי

כי בו נתחברו החסד והצדק  ,והדרך וסגולתה נתקיימו בו במקשה אחת  .הוא דרש את
התורה על ראש הר סיני וקיבל על עצמו צום ארבעים יום וארבעים לילה  ,להרחיק כל
תאוות הגוף ולהשבית כל תשמיש שולחן ומיטה  .הוא התפלל באמונה שלמה  ,כשליבו
הנאמן דבק בלב השמים  ,משם ניתנה התורה על כל חמישים ושלוש

פרשיותיה  ,י

ולא

מאפס ואין  .הכלול בהן הינו דק על דק עד אין נבדק  ,אשר לישרים יש בו כדי לעורר לב -

אדם ליושר  ,ולרשעים יש

בו כדי לייסר את רצונם המתפקר .

בהימסרה שנית  ,נמסרה לידי עזרא  ,מורה תורת אמת  ,וממנו נשתלשלו חכמינו
ורבותינו  ,שקיבלו את הדרך כמסורת אבות  ,הלא היא דרך יראת השמים והתפילה  ,אשר
דיה לגלות צפונות תורת

אבותינו .

אך דרך תורתנו לעולם על ארבע מידות עומדות

,

:

הטהרה  ,האמת  ,התפילה

והעבודה .

הטהרה מהי שהוא אחד ואין שני  .האמת מהי ? שהוא ישר ואין עוולתה בו  .התפילה מהי

,

?

אינה אלא היראה  .העבודה מהי נפילת  -אפיים  .מצווה על כל אדם שלא ישכח שם שמים
 יום  .דהיינו יתפלל שלוש תפילות ביום  ,ערב ובוקר וצהריים  ,שבהןולי לרגע אחד בחיי יום

עיקר דרך השמים  ,דרך האמת  .כיצד קיימו אבותינו הצדיקים את המצוות ביראה

?

בראשונה נתחייבו לרחוץ בשרם במים ולהחליף שמלותיהם כדי לטהר ולהכשיר ליבם ,

המשול לריבון ולשליט עולמם  .ואז היו עוברים לפני ספר  -התורה ביראה ובפחד  .הרי

תורתנו אין לה דמות הגוף  ,אך תורת השמים כביכול שוכנת במרום  .לכן לא נבאר בזה  ,כי
אם ראשי  -פרקים לתפילה ולעבודה ביראת שמים  ,ואלו הם

:

ראשית  -כל  ,כופף קומתו ליראת התורה  -ותורתו 6מקוימתבכפיפות קומה  .אז עומד

זקוף קומה בלא הטיית הגוף  -ותורתו מקוימת בזקיפות קומה  .במצב תנוחה  -מיישב
רוחו ומברך בלחש ליראת התורה  ,לא מסיח דעתו מיושב השמים  ,ובמצב תנועה -
מפשפש במעשיו ומברך בקול ליראת התורה  ,אשר אין לשנותה לעולם  .אז מתרחק שלוש
פסיעות והנה יראת התורה מאחוריו  ,מתקרב חמש פסיעות ויראת התורה מתגלה לפניו ,
פונה לשמאלו בהשתחווייתו ליראת התורה והנה יצר הטוב בשמאלו  ,פונה לימינו
בהשתחווייתו ליראת התורה והנה יצר הרע לימינו  ,נושא עיניו ליראת התורה והתורה
ממעל לו  ,משפיל עיניו ליראת התורה והתורה במחיצתו  .ולסוף כורע ברך לתורה ,
כשיראתו בכריעתו .

אך הירא שמים ואינו מכבד את אבותיו אין דינו כמקריב קורבנות לקדמונים  .המקריב
קורבנות לאבותיו בחריש ובקציר עובד את החיים עם המתים  ,את אלה שכבר אינם עם
אלה שעודם בחיים  .הוא מקריב מתבואת העונה  ,מן הבקר ומן הצאן  ,ואינו נמנע מלירוא
את אבותיו על שכבר הלכו לעולמנ .

] 7

4

שנת

613

לשושלת גמאו היא שנת

510

לפנה " ס  .תאריך זה והתאריך הקודם ( שנת  146לאותה

מלכות ) מנסים לתת תיארוך סיני כנקודת מוצא לתולדות
5

לפי וואיט  ,חלק  , 11עמ '
במקום 54

, 19

פרשיות  ( .והשווה

היהודים .

בחומש של יהודי פרס מצורפות הפרשה
:

ה 52 -

וה . 53 -

כך יש

53

שלמה טל  ,נוסח התפילה של יהודי פרס  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

.

) 249

( הדרך ) כתורה .

6

המתרגם תירגם את המונח הסיני דאו

7

קטע זה והקטע הקודם קושרים את נוהגי התפילה היהודית עם פולחן האבות  ,שעיקרו הקרבת

קורבנות  .לדברי הכתובת  ,יש לקיים את שניהם .

ן

יהודי קאיפנג

85

מדי חודש בחודשו ישמור ארבעה ימי טהרה  ,כי הרי ימי טהרה הם השער ייכנסו בו
לדרך התורה והיסוד להרבות עליו זכותו  .מי שמרבה זכותו גם היום גם מחר זכותו אכן
מתרבה והקרן קיימת לו לעתיד לבוא  .ובבוא יום הטהרה הוא יסור מכל דבר רע ויעסוק

בכל מעשי צדקה  .ביום השביעי באים המעשים הטובים לקצם ושוב ישוב הגלגל לקדמותו .
כאמור ב ' ספר התמורות '  ' :אשרי האיש יעשה הטוב  ,רק הימים לא יספיקו לו לעשות
רצונו '  .בארבע תקופות השנה מתענים שבעת ימים לזכור כל נסיונות האבות  ,ומקריבים
קורבנות לקדמונים כדי לגמול על חסדיהם  .ומשביתים ליום אחד כל מאכל ומשתה ,
תענית גדולה  ,אשר בה מתוודים לשמים ביראה ומתחרטים על חטאיהם מימים עברו  ,כדי
לקדם את כוונתם המחודשת לעשות הטוב והישר  .הוא אשר אמר החכם בעל ' ספר
התמורות ' בפירוש ' הדמות הגדולה ' לפרק ' תועלת '  ,וזה לשונו  ' :תועלת מסערות ורעמים :
איש  -המידות  ,בראותו את הישר ישנה דרכיו  ,וכל אשר יהיו זדונות בכפיו ישתדל לתקן
מעוותו '  .הלא  -כן הוא הדברך

התורה אשר קיבלוה חכמינו ומסרוה בזה אחר זה לא מאפס ואין יצאה  ,כי אם מארץ
מבוא השמש  -הלא היא ארץ הודו  -מוצאה  .בתוך הבאים בפקודת המלכות היו

שבעים בתי  -אב  ,ביניהם  :משפחות לי  ,אן  ,אי  ,גאי  ,מו  ,ראו  ,ג ' ין  ,ג ' ו  ,ג ' יאנג  ,שה  ,היאנג  ,לי ,

נוה  ,ג ' ין  ,ג ' יאנג  ,דזי  ,באי ואחרים  " ,נושאים מעשי אריג מארצות הים מנחה למלך  .אמר
להם הקיסר  ' :היאחזו בארצנו  ,ארץ הסינים  ,שמרו מסורת אבותיכם והתיישבו בעיר
בוינלנאנג [ לימים  :קאיקנג ] '  .בשנה הראשונה בעידן ' לונגשינג ' למלכות סינג  ,היא שנת גנוי
ווי לספירה המחזורית [ 0 , ] 1163י הרב ( או  -סה  -דא ) ה לוי ( לנה כוי ) נכנס לתפקיד מורה
הוראה  ,ואז אן  -דו  -לא 1עבדוללה ] החל לבנות את בית  -הכנסת לראשונה  .בשנה השש -

עשרה בעידן ג ' ה  -יואן למלכות ייאן  ,היא שנת ג ' י מאו לספירה  , ] 12791בנה הרב מחדש את
חורבות בית  -הכנסת ' האמת הטהורה ' 2 ,ן השוכן דרומית מזרחית מרחוב שוק העפר ,
כמאה אמה לכל רוחותיו  .אך בזמנו של הקיסר הגדול ' האב העליון ' למלכותנו  ,שושלת

מינג  ,בראשית דרכו לכונן את בית מלכותו  ,כדי להניח דעתם של כל אנשי המדינה  ,יוצאי -
צבא כפשוטי העם  ,העניק לכל הסרים למרותו אחוזת שדה להתנחל בה לבטח ולעסוק
במלאכתם בדרכי נועם  .כוונתו היתה בלי ספק לראות כל אדם במידת  -חסד שווה  .בכן ,

היות ואין בית  -תפילה בלא שמש  ,היו שם לי צ ' נג  ,לי שה  ,אן פינגטי  ,אי דואן  ,לי גנוי  ,לי
גלה  ,לי שגג  ,לי גאנג  ,אי ג ' ינג  ,ג ' ז אן  ,לי רינג  ,לי ל2אנג  ,לי ג ' ה  ,ג ' אנג האג ודומיהם  ,אשר היו
בקיאים בהלכות תורת אמת ועוררו את העם למעשים טובים  ,ועל כך יקראו להם ' מאן -
לא ' [ מוללה ]  .ין תורתם נמסרה מדור לדור  ,כאשר בכל מנהגי לבוש וכיסוי  -ראש  ,תפילה

וזמרה  ,נהגו על  -פי

חוקות זמננו ובכל דבריהם ומעשיהם הלכו אחרי משפטי קדם  .אז כל

אדם היה שומר בקפדנות את חוקות העולם למען ילמדו יראת שמים  ,כיבוד האבות ,
נאמנות למלך וכיבוד אביהם ואימם  .הלא כל זה נעשה מכוחם ובזכותם  .בשנה התשע -
8

ציטוטים אלה מתוך ' ןי ג ' ינג ' ( ' ספר התמורות ' )  ,אחד הספרים הקדומים והנערצים ביותר

במסורת הסינית  .ב ' ספר התמורות '

60

סימנים דיאגראמאטיים  ,בני שש שורות כל אחד  ,בתוספת

.

פירושים על כל סימן מחבר הכתובת בחר בסימן מס '  , 42המכונה ןי או גידול  ,שהוא סימן מבשר

טוב .
9

הכתובת מדברת על

70

ויותר שמות  -משפחה

( סינג )

או בתי  -אב  ,אך מציינת רק

בשמותיהם  .בתי  -האב לי  ,ג ' ין וג ' יאנג  -בכל אחד מהם שני
10

(

בסוגריים נעשתה על  -ידי .

וואיט  ,חלק  , 11עמ '

, 21

שמשמעו תפקיד דתי
12

ענפים .

תאריכים סיניים ניתנים לשיטתם על  -פי תקופת השלטון של כל קיסר וקיסר  .תוספת התאריך
לספה "

11

17

מהם

הערה  -מציע  ,שיתכן כי ' או  -סה  -דא ' הוא תעתיק של אוסטאד הפרסי ,

רשמי.

' מקדש הטוהר והאמת ' ( קינג ג ' ן סי ) היה הכינוי המקובל לבית  -הכנסת  .סי הוא מונח למקדשים

בכלל .
13

מתוך

14

האישים הבולטים הללו תשעה הם מבית  -האב לי  ,ואולי זו עדות על חשיבותו של בית -

אב זה במאה

ה . 15 -

אשר למאן  -לא  ,כותב לסלי  ' :המונח מאן  -לא נפוץ מאוד במקורות סיניים

מוסלמיים  ,ואפשר לקבל את הסברה שפרושו מוללה '  .ראה

:

לסלי  ,הישרדות  ,עמ ' . 94
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עשרה לעידן יינג

לה

[ ] 1421

הוציא הרופא

"

ן

' גג פקודה מטעם הנסיך דינג לבית גיאו ,

המעניקה לו ' דמי  -קטורת ' לבניית בית  -הכנסת '~האמת הטהורה ' מחדש  ,ובתוכו הוקם לוח

כבוד המברך את קיסר מינג הגדול בריבוא רבבות שנות חיים 4 .י בשנה העשרים ואחת

לעידן יינגלה [  , ] 1423לאות זכותו שהודיע עליה  ,הוענק לו מטעם המלך שם  -משפחה בבית
הברוקדה ' והועלה לדרגת סגן  -מושל בירת מחוז
גאי  ,והוא נתמנה כמפקד בימשמר
.

בשנה העשירית לעידן ג ' נגטונג [  , ] 1445הכינו

לי

רונג ולי ליאנג ביוזמתם  ,נכסים לבנות

מחדש שלושה חדרים באולם הפונה לרחוב  .אך בהגיע השנה החמישית לעידן ט7ין

טין

[  , ] 1461הציפו אותו מי הנהר ובקושי נשארו יסודות הבניין  .י עינג ואחרים הגישו אז
בקשה בדבר הפקודה שאושרה לפנים במשרד מושל המחוז שבסמכות נציב המלכות
באזור הקאן  ,אשר לפיה ניתנה רשות בעידן ג ' ה יואן [  ] 1279לבנות את חורבות בית  -הכנסת

"

בשנותנכסים לבנותו במתכונת מורחבת  ,בקישוטי פז ובשלל
שב והכין
כקדמותו .
חדש לי רינג
הטהורה ' .
האמת ,כולו
'צבעים
' נג הוא [  ] 1488 - 1465הכינו גאי גדין  ,גאי וווי  ,וגאו
הונג נכסים ביוזמתם  ,להוסיף אולם~ אחורי בעל שלושה חדרים  ,מקושט בקישוטי פז
ובשלל צבעים  ,והניחו בו שלושה ספרי  -תורה ין  DAIבנו אכסדרה מבחוץ המקשרת לאולם
הקדמי  ,למען יעמוד לעולם ועד  .הנה אלה תולדות בית  -הכנסת מראשיתו עד סופו
בהיבנותו  .בשנות טען שין [  ] 1465 - 1457נטלו שה בין  ,לי רונג  ,גאי גדין  ,וג ' אנג שיון ספר -

תורה אחד מאנשי דתם מנינגבי  ,וג ' יאי עינג מנינגבו תרם עוד ספר  -תורה אחד ונידבו
לרכוש בית  -הכנסת בבדנליאנג  .אחרי  -כן הועלה גאו עיין מדרגת מועמד ממלכתי לתפקיד

שופט בנפת שה אשר בהיוויג ' ואו  ,ואי ג ' יין הועלה מדרגת תואר שני ( ג ' יי

רן ) לתפקיד מנהל

במחוז דפו  .ג ' ין שייאן מנינגש3א  ,אשר אחד מאבותיו היה שר הטבחים בגי נגלי
סבו  ,ענג שמורי שהיה שר אלף במשמר הג ' ין וי  ,קנה אז שולחן מנחות  ,מיקטר נחושת ,

"

צנצנות ופמוטות  .בשנה השנייה לעידן הונג ג ' ה

[ ] 1489

סה ודוד

פיזר אחיו 7ינג הון רב לקנות חלקת

אדמה לבית  -הכנסת 7 .ינג וג ' ונג  ,כותב שורות אלה  ,ביקשו

מגילאי גדין

ואן  -די  -לא הקים את היסוד ופתח בעבודות בנייה  ,אשר לי

לקנות מצבת אבן ,

רינג וגאי הינג

הביאו לסיומן ,

לזכותם הגדולה בבית  -הכנסת  .כל האישים הללו נדבו כסף במטבע המדינה לארון -

הקודש  ,ל ' שער  -התורה '  ,לשולחן המנחות  ,לכרכובי הגג ולכל הכלים למיניהם  ,וגם תרמו
לקישוט הבית ולצביעתו  ,לצורך המקום סביב ולנוי הבית

כולו .
אדונה .

לעניות דעתי  ,כל אחת משלוש הדתות יש לה היכל ומקדש לעבודת
לקונפוציאנים יש היכל ' הצלחה מושלמת '  ,אשר בו מכבדים את קונפוציוס  .לבודהיסטים

יש היכל ' הדמות הקדושה '  ,אשר בו מכבדים את שאקיאמוני 7 .י לדאואיסטים יש היכל
הטהורההירקן '  ,אשר בו עובדים את ' שלושת הטהורים '  .ואילו למאמיני דת ' האמת
' קיסר
' יש היכל  -ישראל  ,אשר בו עובדים לריבון העולם 8 .י הרי דתנו ודת קונפוציוס ,
14

לוחות קיסריים  ,ובהם כתובות מפוארות  ,הושמו במקדשים מוכרים רשמית והיוו עדות
לפטרונות ולהגנה

רשמיים .
כתבי הדרך .

15

במקור הסיני

16

אישים אלה ודאי הוזכרו כאן בשמותיהם כדי להצביע על כך שבין תומכי בית  -הכנסת היו בעלי

:

דאו ג ' ינג -

מעמד גבוה או משפחות של בעלי אחוזות  .גם גאו ג ' יין וגם אי ג ' יון השיגו דרגות בשרות

הציבור  ,והראשון היה בעל מינוי רשמי  .כדי למנוע מתן הטבות לבני משפחה שירתו הפקידים
בדרך  -כלל במחוזות מחוץ למחוז ביתם  .גאו ג ' יין מונה למחוז אנהואי  .באופן תיאורטי יכלו רוב

בני החברה לזכות בדרגות אם עמדו במבחנים הדרושים  .לגומיתו של דבר הלימוד לקראת
המבחנים חייב עושר וזמן פנוי  ,דברים שלא היו בהישג יד של בני המעמדות הנמוכים  .בציינה

דו

את שני בעלי הדרגה  ,מצביעה הכתובת על תמיכת משפחות בעלי קרקע בבית  -הכנסת .
שאקיאמוני הוא גוטאמא בודהא  -בודהא ההיסטורי .

18

קטע זה בכתובת מדגיש את ' אחדות שלוש התורות '  :קונפוציאניזם  ,דאויזם ובודהיזם  ,ותוקפה
של כל אחת מהן  .המגמה לראות את שלושתן כאחת היתה נפוצה במיוחד בחוגים משכילים בסין

מחבר הכתובת מצטרף לדעה זו  ,אך מוסיף תורה רביעית  -היהדות  ,באומרו שאף

במאה ה . 16 -
מאמיניה עובדים לשמים .

יהודי קאיפנג
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השוני מועט מן הדומה לגביניהן  ,וכל כוונותיה ודקדוקיה אינם אלא בדרך יראת שמים
והערצת האבות  ,להחמיר ביחסי מלך ומשרתיו  ,בכיבוד אב ואם  ,בהבאת שלום בין איש

לאשתו ולבניו  ,בהפרדה נכונה בין עליונים לשפלים וביחסי ידידות בין חברים  -הלא כל
אלה אינם חורגים מחמש מידות  -המופת אשר לקונפוציאנים  .למרבה הצער  ,רוב הבריות
אמנם יודעות שבבית  -הכנסת ' האמת הטהורה ' מתפללים ליראת התורה  ,אך אינן יודעות
שתורתנו מקורה בשמים ונמסרה מדור לדור ללא עוררין .

9ן

גם אם עבודת דתנו מבוססת

על דבקות כזאת  ,הייתכן שהיא מיועדת לדרישת שדות ברכה וטובות הנאה ? הנהנה מחסד
המלך והאוכל משכר המלך אין לו אלא למצות את כל כוחותיו ברצונו להתפלל לשמים כדי

לגמול חסד למדינתו ולעבוד למלכו בנאמנות  .לכן עלינו לברך את קיסר מלכות  -מינג
הגדול  2 " ,אשר מידותיו עולות על יי וטאנג י 2וקדושתו רבה משל יאו וטין  ,חכם ונבון כצאת
השמש בגבורתו  ,רחום וחנון כשמים וארץ בגדולתם  ,תהי שושלתו נמשכת עדי עד  ,יעלו

שנותיו על ריבוא שנים  ,יהי

שלטונו איתן כימי השמים על הארץ  .יהיו רוחות ברכה

וגשמים בעיתם לשלום ולברכה לכל יושבי תבל  .הרינו חורתים זאת על נחושת ואבן למען
יימסר מדור לדור ולעולמי עולמים .
חיבר :
כתב  :צאי דזי  ,תלמיד בלימודי קונפוציוס משיאנגפו .
העתיק בכתב עתיק  :פי רו ן תלמיד בלימודי קונפוציוס מקאיפנג 22 .

ג ' ין ג ' ונג  ,מועמד בלימודי קונפוציוס מקאיפנג .

הקימו  :ג ' ין קינג מנינגשיא וג ' ין לי

משיאנגפו  ,י 2מיורשי היאמת הטהורה '  ,ביום קיץ נאה ,

בשנה השנייה לעידן הינג ג ' ה  , ] 14891היא שנת ג ' י יי לספירה  .רבי  -בנאים  :וי ליאנג  ,וי

19

דזון .

הכתובת מבקשת לקבוע בבירור את נכונות דרכם של מאמיני היהדות  ,מנקודת  -ראות סינית ,
בציינה בפירוט  ,כי הם מקיימים את כל חמשת אופני ההתייחסות החברתית החשובים  ,מבחינת

20
21

22

הקונפוציאנעם ( וגלון )  :קשרי מלך ונתין  ,אב ובן  ,אח בכיר ואח צעיר  ,בעל ואשה  ,חבר וחבר.
הכוונה לקיסר ששלט בזמן הכנת הלוח  :סיאו קונג ( . ) 1505 - 1487
הכוונה לשני מייסדי שושלות ולשני ' קיסרים חכמים ' של התקופה הקדם  -שושלתית  .אגדות
רבות צמחו סביב דמויות אלו וספק אם היו דמויות היסטוריות אמיתיות  .על יאו נאמר  ,שויתר על
כס המלכות לטובת שון בשנת  2255לפנה " ס  .בטקסטים אחדים מופיע יו  ,מייסד שושלת סיא
ההיסטורית (  1766 - 2205לפנה " ס )  ,יחד עם יאו ושון  ,כחבר בהנהגה משולשת  .טאנג ייסד את
שושלת שאנג (  1122 - 1766לפנה " ס ) ובדרך  -כלל אינו מופיע יחד עם יאו ושון .
מחבר הכתובת  ,החורט וכן חורט אותיות החותם המיוחדת שבראש המצבה מזוהים כמלומדים
קונפוציאנים

23

( רו )

ובעלי הדרגה

הראשונה .

הג ' ינים מגינגשיא  ,מחוז צפון  -מערבי מרוחק  ,כנראה שיתפו פעולה עם הג ' ינים של קאיפנג
בהעמדת הלוח  .אם כך  ,זוהי הוכחה נוספת לקשרים שהתקיימו בין קהילות יהודיות מרוחקות זו
מזו בסין במאה
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