העילית הדהיה והעילית החילונית
בקרב בני ישראל בהודו
שלוה וייל

מאמר זה מבקש לבחון את היווצרותה וקיומה של העילית החילונית והדתית  ,בקרב
עדת בני
וכ 4 , 000 -

ישראל בהודו .
מהם בהודו  .המאמר עוסק

היום רוב בני העדה חיים בישראל ( למעלה

בתקופה שעד הקמת מדינת ישראל

מ ) 40 , 000 -

ב , 1948 -

שנה

אחרי יציאת בריטניה מהודו  ,ויש בו הבחנה בין שתי תקופות שונות  :לפני השלטון

הבריטי ואחריו  .הטיעון המרכזי במאמר הוא כי בכל אחת משתי התקופות הללו
היתה לעילית בקרב בני ישראל דפוסים וביטויים שונים  ,שכן הבריטים מזה ואופי
החברה ההודית מזה יצרו תנאים שונים לצמיחה העילית  .בתקופה הראשונה העילית
הדתית היתה דומינאנטית  ,ואלו בתקופה השנייה נוצרו תנאים לצמיחת עילית
חילונית .

על  -פי המסורות הקדומות של עדת בני ישראל  ,הגיעו אבותיהם להודו דרך הים
מארץ

' צפונית '  ,י

ויש ביניהם הטוענים  ,שאבותיהם היו מבני עשרת השבטים  .לפי

תיאוריות אחרות הם היו צאצאים של הינדים מקומיים  ,של יהודי עדן  ,של שומרונים

תימן .

או של יהודי

2

לפי אגדת מוצאם  ,האונייה שהביאתם להודו נטרפה בים  ,ליד

חוף קונקאן שבהודו  .שבעת הגברים ושבע הנשים ששרדו ממנה מצאו מקלט בכפר
נתגאו והתארחו כפליטים אצל התושבים המקומיים  .הם עסקו בדריכת שמן  ,תעסוקה
שהיתה שמורה לקאסטות מסוימות  ,אף שבני ישראל היו מחוץ למערכת הקאסטות ,

ועל  -כן כונו ' שאנוואר טליס '  ,שפירושו ' אנשי השמן של יום השביעי ' מפני שסירבו
לעבוד ביום

השבת .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
נוסח מוקדם של מאמר זה הושמע כהרצאה בכינוס על ' חכמים  ,צדיקים ופרנסים במזרח '  ,שנערך
במכון בן  -צבי ( ג  -ה אדר ב

תשנ " ב ) .

סמואל .

1

ראה

2

על מוצאם מעשרת השבטים  -ראה

:

:

גאזטיר  ,עמ '  . 507מהשומרונים  -ראה

וייל  ,סמבטיון  ,עמ '  . 82מיהודי עדן  -ראה
:

רות  ,כרך ט  ,עמ '

.

. 135

:

בומביי

מיהודי תימן  -ראה  :וילסון ,

חינוך  ,עמ '  . 323 - 321כאן וילסרן שינה את דעתו שמוצאם מעשרת השבטים  -ראה  :וילסון ,
דו " ח  ,עמ '

. 30

50

. 14

ן

שלוה וייל

14רגוו ומווילוני כפרי

התיעוד שבכתב על הארגון הקהילתי של בני ישראל בתקופה הקרם  -בריטית

מועט .

רוב המידע שברשותנו על ההנהגה הדתית והחילונית שלהם במאות הקודמות מקורו
בספרים ובמאמרים שנכתבו בתקופה הבריטית  .נוסף לכך  ,ישנן תעודות רשמיות

( קאקאדים ) שהוצאו על  -ידי שליטים נ ' אנג ' ירים ולשוואים  ,שהעניקו בעלות על קרקע

או תפקידים רשמיים לבני ישראל ובהן צוינו לפעמים מנהיגים של העדה .
לפי תולדות בני ישראל  ,התקופה מבואם של אבותיהם להודו עד שנתגלו על  -ידי

אחרים היתה  ,לפי הגדרת רבקה ראובן  ' ,עידן החושך ' .
שעדתם נתגלתה לראשונה על  -ידי דוד

נ

ראה

:

ראובן .

יחזקאת רחבי  ,סוחר ואיש ציבור מקוצ ' ין

3

מידענים מבני העדה טוענים ,

רחבי  ,אשר זמנו וזהותו אינם

ברורים .

יש

ן

העילית בקרב בני ישראל בהודו

51

המזהים אותו עם אחיו של רמב " ם  ,הסוחר הידוע שנעלם תוך כדי מסע ימי להודו

ה . 12 -

במאה

4

( , ) 1771 - 1694

במאלאבאר .

5

ואלטר י ' פישל סבור  ,כי המדובר באביו של יחזקאל רחבי

יהודי מקוצ ' ין שהיה הסוחר הראשי של חברת מזרח הודו ההולאנדית
מכתב מאת יחזקאל רחבי משנת

1768

מתייחס לידע הדתי של בני

ישראל  .במכתב צויין איש מבני ישראל  ,אולי הוא שמואל יחזקאל דיבקאר  ,שבא
לקוצ ' ין למשך ארבע שנים כדי ללמוד על יהדות וחזר

לבומביי .

6

רחבי ייסד שתי שיטות מקבילות של ארגון דתי וחילוני  ,שפעלו על  -פי תחומי
התעניינותם שלהם

עצמם .

בתחום הדתי הוא מינה מנהיגים דתיים או קאג ' ים ,

שבחירתם היתה תורשתית  ,מתוך שלוש משפחות מיוחסות בקרב בני

ג ' יראדקאר  ,שאפורקאר
הקהילה במשך למעלה

וראג ' פורקאר .
מ 150 -

8

7

ישראל :

משפחות אלו היוו את העילית הדתית של

שנה ( אם נקבל את הגירסה שרחבי חי במאה

ה . ) 18 -

מכל מקום עד שהוקם בית  -הכנסת הראשון לבני ישראל בבומביי  ,בשנת  , 1796על -

ידי שמואל יחזקאל דיבקאר  ,שימשו הקאג ' ים כדיינים במחלוקות שבפנים
בתחום החילוני  ,מנהג הכפר המקומי היה שה ' מוקאדם '

( הראש )

9

העדה .

שימש מעין

שופט במחלוקות בין שכנים  ,או בין משפחות  .בקרב בני ישראל הנהיגו תפקיד זה

בתקופה המכונה ' הנהגת הקומאדאן ' (  , ) % 886 - 1796שהחל בתקופת שלטונו של
דאדה קומאדאן  .הוא היה המוקאדם הראשון  ,עד מותו בשנת

, 1846

ואחריו המשיכו

בתפקיד זה צאצאיו  ,עד  , 1886אך לא הנהיגו את הקהילה בהצלחה 0 .י תפקידו היה

תורשתי ופאטריליניארי ואושר על  -ידי סאנאדים או מסמכים רשמיים מאת השליטים

המקומיים .

למוקאדם היו ארבעה עוזרים  ,מעין נכבדים  ,המכונים צ ' אוגולאים

( יועצים )  ,ין שנבחרו על  -ידי הקהילה על  -פי גילם ומעמדם  ,כאשר הזיקנה הוסיפה
מעמד

לאדם .

כל החלטה  ,הן בתחום הדתי והן בתחום החילוני  ,נזקקה לאישור

ה ' ג ' אמאט ' ( האספה

הכללית )

2ן

של הקהילה  ,שעימו נמנו כל הזכרים הבוגרים  .אם

הג ' אמאט לא היה מסוגל להכריע והמחלוקת היתה בתחום השיפוט של בתי  -המשפט
האזרחיים  ,יכלו בעלי הדין לפנות אל בתי  -המשפט

4

ראה

:

סטריצובר  ,בני ישראל  ,עמ '

5

ראה

:

פישל  ,עמ ' . 98

6

ראה  :רחבי  .על דיבקאר  -ראה

הממשלתיים .

. 36
:

ג 'ירף  .בקרב יהודי קוצ ' ין רווחת מסורת שדיבקאר נפטר

בקוצ ' ין .
7

מקור המלה הוא בערבית -
בני

8
9

ראה

קאיי .

מכאן עדות להשפעה המוסלמית על הארגון הקהילתי של

ישראל .
:

קהימקאר  ,עמ '

. 41

המלה מוקאדם  ,גם כן ממקור ערבי  ,משמשת בקרב קאסטות וקבוצות אחרות בכפרים

קהימקאר  ,עמ '

. 272 - 256

10

ראה

11

המלה היא במאראתי  ,שפת

12

מקורה של מלה זו אף הוא

:

אנשי האזור.
בערבית .

בהודו .

בית  -הכנסת ' מגן אברהם ' באחמדאבאד  -ביקור של הלורד הבריטי בראבורן

.

ב בתקופה הבריטית

.1

קהילות עירומות

הקשר בין בני ישראל לשלטון הבריטי בהודו נוצר החל מסוף המאה

ה , 18 -

עקב

ראשית הגירתם מכפרי הקונקאן אל העיר בומביי ופרבריה  :פן  ,לאנבל ותאנה  .בני

ישראל נמשכו על  -ידי חברת מזרח הודו הבריטית  ,שגייסה חיילים לגדודי הילידים ,
ועל  -ידי ההזדמנויות לחינוך ולתעסוקה שהבריטים הציעו בערים  .בסוף המאה

ה 18 -

כבר היתה קהילה של בני ישראל בבומביי  ,ולה בית  -כנסת  ' ,שערי רחמים '  ,שבנייתו
הושלמה בשנת

. 1796

במהלך המאה

ה 19 -

הגבירו בני ישראל את הגירותיהם לערים  ,עד שבסוף המאה

חיו רובם בערים ורק מיעוטם נשאר בכפרי קונקאן  .בני ישראל הלכו בעקבות
הבריטים למרכזים עירוניים אחרים  ,כגון פונה  ,טחמדאשאד

וקאראצ ' י .

ב , 1833 -

השנה שבה ערכו הבריטים מיפקד  ,חיו כ  2 , 246 -בני ישראל בבומביי  ,כשליש ממספר
בני העדה בהודו

כולה .

3ן

בתקופה זו הקהילה  ,וכמוה גם הארגון ובתי  -הכנסת שלה  ,נעשו בהדרגה עירוניים
יותר ויותר  ,ובית  -הכנסת נעשה מוקד לחיי הדת  .כל בתי  -הכנסת היו אורתודוקסיים
בתקופה זו  ,פרט לקהילת ' רודף שלום '  ,אשר הוקמה

13

לפי וילסון  ,חינוך  ,נפקדו אז בסה " כ
מההערכה הכללית

המקומית ' .

5 , 255

ב 1925 -

על  -ידי ההתאחדות

נפשות של יהודים בהודו כולה  ,לדבריו

'  3 , 000פחות

העילית בקרב בני ישראל בהודו

היהודית הדתית

( מ( Jewish Iteligioas 77510

ן
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והשתייכה לתנועת היהדות הליבראלית

באנגליה .
ככל שנוסדו בתי  -כנסת נוספים של בני ישראל  ,חדל תפקיד המוקאדם מלהיות
תורשתי והמונח קיבל משמע של ' נשיא ' בית  -הכנסת  .עד סוף המאה

תפקיד המוקאדם את מעמדו

הבכיר .

בשנת

1885

' בעבר פחדו מאוד מהמוקאדם  ,אך כעת יש לו כוח

הקאג ' י וסמכויותיו הוגבלו מאוד  .כך שבשנת

ה 19 -

איבד

כתב העיתון ' בומביי גאזטיר '

מועט ' .

1890

4ן

:

באותו זמן ירד גם מעמד

כתב ההיסטוריון של העדה ,

קהימקאר  ' :עכשיו אין בידי הקאג ' ים סמכות כלשהי בקהילה  ,בגלל בורותם בעניינים
דתיים וחילוניים ואי שקידתם על קיום הדת היהודית בקרב

עדתם ' .

5ן

 . 2ההנהגה הדהןת
אף שמשפחות ג ' יראדקאר  ,שאפורקאר וראג ' פורקאר החזיקו עדיין בזכויות דתיות
מסוימות  ,הרי ההנהגה הדתית עברה לאנשים

אחרים .

קבוצות של בני ישראל

התארגנו בעבר בקהילה תחת הנהגת מוקאדם ועוזריו  ,הצ ' אוגולאים  ,ואלה יחד היוו
את ועדת הנכבדים  ' ,מאנקארים '  ,בו  .סולומון מ ' ואקרולקאר  ,ממשכילי העדה  ,אמר
בנאומו על ' בתי  -הכנסת שלנו ותפקידיהם '  ,ש ' המוקאדם והצ ' אוגולאים היוו את גוף

המאנקארים ועליהם הוטל לקבוע את כל ענייני הקהילה  ,הדתיים והאחרים '  .הוא גם

ציין  ,כי ' בהקמת בית  -הכנסת  ,גוף המאנקארים לקח לידיו את הניהול ללא עוררין
מצד הקהל  ,שהיה תמיד רגיל להנהגתם ' 6 .י במשך הזמן במקום המוקאדם בא נשיא

בית  -הכנסת ובמקום אחד הצ ' אוגולאים בא גבאי .

כבר בהתחלת המאה העשרים  ,כעיר בומביי  ,בבית  -הכנסת  -החזן ניהל את
התפילה  ,הגבאי עסק בעניינים כספיים והשמש הכין את היין לקידוש והודיע לקהל
על אספות כלליות  ,מועדים ואירועים משפחתיים של בני הקהילה  .משרות המוקאדם ,

הצ ' אוגולה ונשיא הקהילה היו תפקידי כבוד  ,אולם החזן  ,השמש והקאג ' י ( במקומות

שבהם המשיך לתפקד ) קיבלו תשלום בעד שרותיהם  .החזן קיבל משכורת חודשית

מחברי הקהילה  ,נוסף לתקבוליו על ניהול טקסים פרטיים  .תפקיד הגבאי היה חידוש .
הוטל עליו לטפל בענייני כספים  ,לרבות הכנסות מרכוש בית  -הכנסת  ,השקעות ודמי

חבר  .לפי אייזנברג

:

' יתכן שעבודת הגבאי היתה מתבצעת ביתר יעילות אילו היה

מקבל שכר ולא כבוד בלבד ' .

7ן

בני ישראל עצמם חדלו לייחס לתפקידים הדתיים את היוקרה שהיתה להם
מלפנים  .מעמד האדם נבחן עתה על  -פי הצלחתו החילונית  ,כפי שנראה להלן  .נטייתם

בומביי גאזטיר  ,עמ '

14

ראה

:

15

ראה

:

קהימקאר  ,עמ '

16

ראה

:

ואקרולקאר  ,עמ ' . 19

17

ראה

:

אייזנברג  ,עמ '

. 47
. 62

. 536

ן
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שלוה וייל

לא לעסוק בלימודי הדת היהודית  ,ובורותם בהלכה  ,בסדרי התפילה וכיו " ב באו לידי
ביטוי במינויים של יהודים שלא מן העדה לתפקידים

בשנת

1833

ובשנת

1838

דתיים .

הגיעו בנפרד מחוף מאלאבאר שתי קבוצות של יהודים

קוצ ' ינים כדי ללמד לבני ישראל את נוהגי היהדות  .הם השתקעו בבומביי ושימשו
כחזנים  ,כמורים וכבעלי תפקידים דתיים נוספים  ,כגון שוחטים  ,מוהלים וסופרי
סת " ם  .מאוחר יותר הצטרפו אליהם יהודים מתימן שפעלו בקהילת בני ישראל  ,עד

המאה העשרים  ,כמדפיסים בעברית  ,כחזנים  ,כמוהלים  ,וכמורים לעברית  .באופן
פאראדוקסאלי הסתייעו יהודי קוצ ' ין בראשית פועלם במיסיונרים נוצרים שתירגמו

את התנ " ך ללשון מאראתי ולימדו את בני ישראל עברית  .פעיל במיוחד היה ד " ר ג ' ון
וילסון  ,כומר מהכנסייה החופשית של סקוטלאנד  ,שפתח בשנות
ה 19 -

ה 30 -

של המאה

בית  -ספר לבנים ולבנות מבני ישראל ולימדם לימודי חול  ,לרבות אנגלית  ,וכן

עברית .

8ן

מטרת פעילותם של המיסיונרים היתה כמובן דתית  ,להביא להתנצרותם של

בני ישראל  ,אולם מידת הצלחתו של ד " ר וילסון בכך היתה

אפסית .

המפורסם באנשי העילית הדתית היהודית היה שלמה סאלם שרעבי  ,יהודי קוצ ' יני
ממוצא תימני  ,שהגיע כפליט מאונייה שהפליג בה והיא עלתה על שרטון

ב . 1838 -

הוא שימש כחזן בבית  -הכנסת ' שערי רצון ' בבומביי  ,בית  -הכנסת השני של בני

ישראל בעיר  ,ועבד כל חייו כמוהל וכשוחט  .לדברי שלמה רינמאן  ,במידת  -מה הודות
לשרעבי שהורה והפחן את ההלכה בקרב בני העדה ( ' והשריש לאט לאט את האמונה

צומצמו סמכויות הקאג ' י

בלבם ' ) ,

[. . .

]

:

החלו לקצות במנהגיהם הקדומים ויחדלו מעשות מלאכה ביום השבת

ומאכול משחיטת הקאזי  ,גם לא הלכו עוד אליו כי יסדר להם חפה וקדושין ,
ויגלה כבוד מהקאזי עד היום

הזה .

הוא לא ישב עוד ראש בבתי המשתה

והשמחה  ,ולא יתנו לפניו עוד מנה אחת אפים כאשר עשו ופקודתו וכבודו לקח
אחר הוא הנשיא אשר יבחרו

בו .

9ן

בסיכום  ,התלות של בני ישראל במנהיגות דתית שבאה מחוץ לעדתם נבעה משני
גורמים משולבים

:

מצד אחד חוסר ידע וחוסר ניסיון בהלכה ובפולחן היהודיים ,

ומצד שני צמיחת מיעוט מתקדם בקרב העדה שהשקיע את מרצו בהשגת יוקרה
חילונית  ,וזו הפכה להיות אמצעי לקבלת מעמד נחשב בתוך העדה  ,ועל כך

.3

להלן .

העילית החילונית

העילית החילונית בקרב בני ישראל התפתחה במהלך המאה ה  , 19 -והבסיס

להשתייכות אליה היה חינוך  .שלא כמו בהרבה קהילות יהודיות אחרות בעולם  ,שבהן

18

19

ד " ר וילסון גם לימד עברית באוניברסיטת בומביי  ,וקולג ' וילסון קררי על
ראה

:

רינמאן  ,עמ ' . 106

שמו .

ן

העילית בקרב בני ישראל בהודו

55

יוסףישראל בשרות הצבא הבריטי  :סירדאר באהאדור שלמה יצחק זאווליקאר ( מימיח יסובדאר
בני
יחזקאל קולאטקאר

בעלי כישרון עיסקי או מעמד מסחרי היוו חלק נחשב מן העילית  .בני ישראל  ,בדומה

הבריטי .

למיעוטים אחרים בהודו  ,עלו בסולם החברתי בזכות קשרים עם השלטון

לשם כך הם למדו אנגלית ועבדו במקצועות הקשורים לשלטון ( כגון רכבות  ,דואר
ומברקייה ,

המנגנון

הממשלתי )

והתקדמו

באמצעות

השכלה .

אחד

הערוצים

המובהקים לניידות חברתית היה הצבא  ,שבו זכו בני העדה לדרגות הגבוהות ביותר
שהוענקו לילידי הודו עד

, 19 ? 8

כגון סובדאר מייג ' ור ובאהאדור

מייג ' ור .

עדת בני ישראל יכולה להתברך במספר האישים הנודעים שיצאו משורותיה עד
סוף המאה

ה , 19 -

ביניהם  :מורים  ,רופאים  ,סופרים וקציני צבא  .צעירים מהעדה סיימו

קולג ' ים ומחלקות באוניברסיטת בומביי  .ד " ר יוסף דוד בורגאוקאר קיבל את תואר

הכבוד האזרחי ' תאן באהאדור ' ( חאן = תואר כבוד  ,באהאדור
חאן באהאדור יעקב באפוג ' י ישראל

ואחרי כן נעשה שליט

( דיוואן )

( ) 1942 - 1853

=

גיבור ) בשנת

. 1894

היה סגן גובה במחלקת ההכנסות

של מדינת ג ' אנג ' ירה  .דוד עזרא ראובן

נעשה שופט משנה במחוז באהירי וזכה בתואר חאן סאהיב ( סאהיב

( ) 1980 - 1893

=

אדון) .

בראשית המאה העשרים פרחו בני ישראל במקצועות חופשיים  .חלקם קיבלו את
השכלתם באנגליה  :דוד ארולקאר למד באוניברסיטת לונדון

וקיבל תואר במשפטים .

כך גם אחיו  ,ד " ר אברהם ארולקאר  ,רופא מפורסם שטיפל בגאנדי  ,בעת שביתות
הרעב שלו  ,ומאוחר יותר נתמנה נשיא המועצה הרפואית בהודו  .רבקה ראובן  ,מנהלת
בית  -הספר של בני ישראל בשנות

, 1950 - % 922

היתה בוגרת אוניברסיטת

קמברידג ' .

56
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( מימין ) רבקה ראובן -

בוגרת קמברידג '  ,מעלת בית ספר

;

ד " ר ירושה ג ' יראד  -גינקולוגית

עם בני ישראל נמנו גם עורכי  -דין מפורסמים  :ד " ר אליהו מוזם  ,שנבחר לראש עיריית
בומביי

ב ; 1937 -

א " י סאמסון  ,שהיה פעיל בפוליטיקה ההודית הלאומית ; עורכי  -דין

בולטים אחרים היו סולומון מוזס ויעקב י ' טפתקאר  .ד " ר ירושה ג ' יראד היתה
גינקולוגית מכובדת  ,עובדת סוציאלית ומפקחת של קריית בתי  -החולים

CAhIA

( בבעלות פרסים ) בבומביי  .ד " ר שרה יעקב ניהלה את בית  -הספר לרפואה הממשלתית

בג ' איפור .

בנימין אברהם סאמסון ( נולד

במלחמת  -העולם השנייה

;

ב ) 1916 -

שימש בצי ההודי המלכותי

מאוחר יותר היה מנהל בפועל של מזח מאזגאון בבומביי

וקיבל דרגת סגן אדמיראל בצי ההודי  .יוסף דוד פנקאר ( ) 1949 - 1872
תעשיית הקולנוע בהודו  .סולומון שלום אפטקאר היה מחזאי בשנות . 1920
יחזקאל ( נולד ב  ) 1923 -נחשב היום כאחד המשוררים הכי חשובים בהודו  .רשימת
המשכילים המפורסמים מבני ישראל בתחום החילוני מגוונת למדיי וראויה לציון .

היה מחלוצי
נסים

.4

בעלי מעמד חילתי בתקפידים דתיים

ראוי לציין  ,כי איש מבני ישראל לא שירת את עדתו כרב מוסמך .

20

יוסף יחזקאל

ראג ' פורקאר (  , ) 1905 - 1834בעל ידיעות רבות בעברית ואף תירגם כתבי קודש עבריים
למאראתי  ,היו לו הכישורים הנדרשים כדי לשמש כמנהיג דתי של בני ישראל  .הוא

מילא שורה מגוונת של תפקידים ומשימות  -וזו אינה כוללת מנהיגות דתית  .הוא

20

אמנם בתום התקופה הבריטית למד בן העדה והוכשר להיות רב רפורמי  ,בתקווה שיחזור להודו .
אך הוא נשאר בארה " ב ומכהן כרב

בשיקאגו .

ן

העילית בקרב בני ישראל בהודו

( מימין ) יוסף דוד פנקאר  -מחזאי

שימש כבוחן בעברית

האוניברסיטה

( , ) 1879

בבומביי בשנות

( ) 1871

;

57

( משמאל ) נסים יחזקאל  -משורר נודע באנגלית

ובאומנויות

( ) 1876

באוניברסיטת בומביי  ,היה עמית

מנהל בית  -הספר ע " ש דוד ששון של היהודים הבגדאדים

1905 - 1865

ובשנת

1890

התמנה לשופט

שלום .

ראוי לשים לב ,

שמוצאו היה ממשפחה שבידיה הופקדו באופן מסורתי תפקידים דתיים והוא למד
עברית בבית  -הספר ובמכללה מיסודו של המיסיון  .י 2בשנת  1887הוא חיבר תפילה
בעברית  ,עם תרגום לאנגלית ומאראתי  ,המביעה נאמנות למלכה ויקטוריה במלואת
חמישים שנה

לשלטונה .

22

כעבור עשר שנים  ,בחגיגות יום ההולדת

ה 75 -

למלכה ,

כתב ראג ' פורקאר עוד תפילה לכבודה  ,נוסף על התפילה לכבודה שחיבר הרב הראשי

21
22

 .אביו  ,יחזקאל יוסף רג ' פורקאר  ,היה מפקח על רשת כתי  -הספר של המיסיון .
ראה

:

רולאנד  ,עמ '

, 36

. 37
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( מימין ) יוסף יחזקאל ראג ' פורקאר  -בוחן באוניברסיטה  ,מפקח ומנהל בית  -ספר  ,שופט ומחבר

( משמאל ) חיים שמואל קהימקאר  -היסטוריון

של הקיסרות הבריטית ד " ר הרמאן אדלר  ,והיא הופצה ברחבי ממלכתה  .ראג ' פורקאר
גם כתב מאמרים על נושאים דתיים ותירגם את סידור התפילה היומי  ,מעברית
למאראתי

( . ) 1889

23

קיצורו של דבר  ,בזכות מעמדו וידיעותיו בעברית נטל

ראג ' פורקאר על עצמו משימות דתיות  ,אף שאין לכנותו כבעל תפקיד דתי  .יוקרתו
בקהילה הדתית נבעה ממעמדו החילוני .

בדומה לראג ' פורקאר היו גם אישים אחרים בעילית החילונית  .ההיסטוריון חיים
שמואל קהימקאר  ,המוכר כבר  -סמכא בתחומו גם מחוץ לקהילה היהודית  ,היה
מעורב בעניינים

דתיים .

הוא נטה לרפורמה והציע  ,בסוף המאה

ה , 19 -

סדרה של

תיקונים בבית  -הכנסת  ,כגון איסור על מכירה פומבית של עליות לתורה וכיבודים

23

תודותי

למר חיים קולט מלוד  ,שהראה לי סידור זה  .הסידור הודפס על  -ידי אהרן יעקב דיבקאר ,

והוצא לאור על  -ידי יחזקאל בנימין פנקאר בעגת . 1889

העילית בקרב בני ישראל בהודו

אחרים .

24

הצעותיו

נדחו .

במאה העשרים  ,עזרא

קילס

ן

59

חשב ראשי

( , ) 1992 - 1914

במיניסטריון לספנות ולתחבורה  ,היה פעיל בקהילת דלהי  ,שאותה הוא ייסד

והנהיג .

דוגמה מובהקת לאיש מהעילית החילונית שמילא תפקידים דתיים הוא פרופסור
יחזקאל מוזס יחזקאל

( . ) 1937 - 1862

הוא היה מלומד עברי ומאוחר יותר עורך  -דין

בבית  -המשפט הגבוה בבומביי  ,שימש כמנהל בית  -הספר התיכון החופשי על  -שם סר
יעקב ששון במשך למעלה

מ 30 -

נשיא כבוד של בית  -משפט

כמו סבו לפניו ,

25

שנה  ,בשנת

1925

נתמנה שופט שלום

וב - 1934 -

השלום .

מוזס יחזקאל היה פעיל בענייני בית  -הכנסת  ,אך לא חבר בועד

בית  -הכנסת ולא מילא תפקיד דתי  .אבל בזכות יוקרתו בעיסוקיו החילוניים  ,כמרצה
על  -שם ווילסון בפילולוגיה של עברית ושפות שמיות אחרות באוניברסיטת בומביי
בשנות

1904 - 1900

ומאוחר יותר כפרופסור לעברית במכללת קסאבייר הקדוש

בבומביי  ,הוא רכש מעמד בתוך הקהילה הדתית  .כעדות להשכלתו וחינוכו היהודי ,
בידי עותקים של מחקר בשם ' המעמד של נשים בספרות הרבנית '  ,שהוא פירסם בשנת

אחרי שנים של עיסוק

1937

בתלמוד .

26

הוא גם חיבר שיר בעברית לכבוד המלכה

ויקטוריה  ,בנובמבר  , 1889שכנראה התכוון להגישו למשנה  -למלך הבריטי של הודו ,
לורד ג ' ורג ' ריפון  .השיר  ,שמצאתיו במחברת של המחבר  ,מתפרסם כאן

לראשונה .

[]1

יצאו היום לקראת מעלתך
ילדי בני ישראל עבדיך
שמחו שמחה לראות פניך
לראות פני המלכה ויקטוריה
2

ובמעשיך חן חן מצאת
אהבה ואמנה בלב כל עוררת
בזה לא לבדך זכית
כי אם זכתה המלכה ויקטוריה
3

חביב בהודו שם טוב קנית
הוד והדר בריטאניה הוספת

וייל ,

שמות .

24

זהו הליך מרכזי בבתי  -הכנסת בקרב בני ישראל היום  -ראה

25

סבו  ,יחזקאל יוסף (  - 1811ן , ) 187היה בין מקימי בית  -הכנסת החדש  ,וזה החליף את שמר ל ' שערי

:

רצון ' .
26

יש בידי יומנים ומחברות  ,שבהם רשם המחבר רשימות בכמה שפות  ,בעיקר תרגום מהתלמוד
לשפה

האנגלית .

60

ן

שלוה וייל

ארץ נחלתך אשר בה נולדת
ארץ תחת יד גבירתנו ויקטוריה
4

כי אלהי אברהם יברכך
פחד יצחק מכל רע ישמרך
אביר יעקב יאריך ימיך
עם חיי אדונתינו ויקטוריה
לאדונינו הדוכוס מארקוויס אף ריפן
כיוון שהשיר נכתב בעברית יש להניח שהוא נועד להיקרא בבית  -הכנסת .
פרופסור יחזקאל זכה לכיבודים מאת קהילת בני ישראל  ,ואף נשא דרשה בחנוכת

בית  -הכנסת ' תפארת ישראל '

ב , 1925 -

.

אך מעולם לא נחשב סמכות דתית הוא היה

סמכות חילונית בענייני עברית וזכה להערצה בחוגים אקדמיים ובחוגים קהילתיים

כאחד  .בתפקיד זה של מתווך בין העולם הדתי לעולם החילוני הוא אף ייצג את
הקהילה היהודית לפני השליטים

הבריטיים .

סיכום
בני ישראל התפתחו מעדה כפרית לקהילה עירונית

יהודית .

עד תקופת השלטון

הבריטי  ,הנהגתם היתה בידי עילית דתית תורשתית  ,בראשות שלוש משפחות של
קאג ' ים

;

קצת יותר מאוחר  -היתה בידי עילית חילונית  ,בהנהגת המוקאדם  .שיטת

הארגון הכפרי של שלטון מקומי התאימה לארגון בהקף קטן  .כאשר בני ישראל היגרו
לערים והתרבו במספרם הם יסדו קהילות עירוניות סביב בתי  -כנסת  ,ואלה סיפקו את
צרכיהם הדתיים

והחברתיים .

שלא כדוגמת קהילות יהודיות אחרות  ,מעולם לא היו לעדה זו רבנים מוסמכים או
מלומדים תורניים נודעים  .זו היתה קהילה ללא עילית דתית של בני העדה

עצמם .

לעומת זאת  ,עם פתיחת דרכים חדשות של ניידות חברתית למיעוטים בהודו ,

התפתחה בקרבם עילית חילונית  .ההנהגה הדתית של הקהילה היתה בידי יהודים
שלא מבני העדה  ,לרוב מקוצ ' ין וגם מתימן  .במצב חדש זה לא זכתה ההנהגה הדתית
למעמד שהיה לה קודם לכן

בכפר .

המעמד בקהילה נרכש עתה הודות להשגים

חילוניים ויוקרה בעולם החיצוני  .ואילו מי שהצטיין בתוך הקהילה היהודית בתפקיד
דתי  ,כגון רב מלומד או חזן מוכשר  ,לא זכה בשל כך ליוקרה או למעמד נחשב מחוץ
לקהילה  ,או

בתוכה .

המיוחד בדפוס זה של מנהיגות בקרב בני ישראל ראוי להסבר

נוסף .

בקהילות היהודיות בעולם ידועים לנו שני דפוסים של רכישת מעמד

( סטאטוס )

העילית בקרב בני ישראל בהודו

משפחה של בני ישראל במפנה המאות ה 19 -

ן

6%

וה  . 20 -פריטי הלבוש השונים  ,מסורתיים ומודרניים

משקפים את המעבר

בתוך הקהילה  .האחד  -מעמד הנרכש בשל פעילות פנים  -קהילתית  ,לרוב פעילות
דתית  ,כגון לימוד תורה או מילוי תפקידים דתיים  .השני  -השגים בתחום

החילוני :

השכלה  ,עושר או מעמד פוליטי  ,הזוכים להכרה של החברה הלא  -יהודית והיוקרה
הנלווית להם מקרינה על מעמדו של האדם גם בתוך הקהילה

היהודית .

השוני בדפוסי הסטאטוס בקרב בני ישראל מקורו ביחס השונה של החברה
ההודית כלפי היהודים בתוכה  .כל עוד חיו בני ישראל בחברה כפרית הם היו מעין

קאסטה ( שאנוואר טליס  ,כאמור לעיל)  ,שנקבעה על  -פי משלח ידם המסורתי  .על  -כן
אף שבני ישראל היו קבוצה שמחוץ למערכת הקאסטות  ,דפוסי הסטאטוס בתוכם

נקבעו והוגדרו על  -פי אמות  -מידה פנים  -קהילתיות ודתיות  .במהלך המאה

ה 19 -

בני

העדה היו מועסקים לרוב על  -ידי הבריטים והם פרצו את מסגרות הקאסטה הכפרית
המסורתית  ,אף שהמשיכו להיות מושפעים  ,חיצונית ופנימית  ,משיטת הקאסטות .
חיצונית  ,הם הוכרו כ ' קאסטה ישראל ' או ' קאסטה יהודית '

לקיים פולחן יהודי הנתפש דרך ' חלונות הקאסטה ' .

השפעה .

27

ראה :

וייל ,

28

ראה :

וייל  ,יום כיפור .

28

;

27

פנימית  ,הם המשיכו

אף  -על  -פי  -כן בתפקידם החדש ,

62

ן

שלוה תיל

בתווך בין הילידים ההודים ובין השליטים הבריטים  ,הצליחו בני ישראל לרכוש
מעמד הודות להשכלה שרכשו ותפקידים שמילאו והכרה שזכו לה בחברה הלא -

יהודית  .כיוון שהיהודים בהודו מעולם לא סבלו מאנטישמיות  ,אותם יחידים בתוכם

שזכו למעמד נחשב בחברה הלא  -יהודית לא ראו צורך לבסס את מעמדם על  -ידי
פעילות פנים  -קהילתית  .אף זו  ,כפי שמציינת שפרה סטריצובר  ,גם בתוך הקהילה לא
ראו בעילית החילונית  ,שרכשה מעמד בחברה הלא  -יהודית  ,כמי שאמורים להביא
תועלת לעדה כולה והגן עליה בעיתות

משבר .

29

הנה כך נתהווה בתקופת השלטון

הבריטי הנתק בין העילית החילונית של העדה ובין ממלאי התפקידים הדתיים
שבתוכה .

29

ראה :

סטריצובר  ,היהודים  ,עמ '

. 883

בני ישראל חברי ארגון ' הבונים החופשיים

ן
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