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אִנים במרכז הודו “כעת אנו מוסלמים” : נרטיבים של זהות בקהילות הְפתַּ

אייל בארי

בשנים האחרונות נחקר טיבו של המושג “זהות” בהקשריו השונים, והדיון בו מתבסס 

נקודות מבט אינטרדיסציפלינריות שונות. אחת מהן היא הפרדיגמה הנרטיבית,  על 

ולפיה במקום להגדיר את הזהות כישות קבועה ומוגדרת מראש, יש לראותה כנרטיב 

ולהתחקות אחר דרכי השפעת הנרטיב  הזהויות השונות  רכיבי  המאפשר לבחון את 

אִנים המוסלמים1 במרחב ההינדו־ על תרבויות ועל לאומים. מוצאם של השבטים הְפתַּ

עליו  מידע  לגבש  המאפשרים  החומרים  ואת  ההיסטורי,  הערפל  בעומק  לוט  אפגני 

אפשר למצוא במסורות קמאיות, בעל פה ובכתב, באגדותיהם של שבטים אלו ובמגילות 

היוחסין שבידיהם. מקורות אלו מלמדים כי שורשיהם נעוצים אי שם באסיה התיכונה, 

במדבר ערב ובארץ ישראל. במאמר זה, המבוסס על ראיונות עומק עם כמה מקהילות 

ְרֶדש, עולה הטענה כי הנרטיבים המלווים את  אלו החיות במדינות ַרַג’אְסַטן ואּוַטר־פַּ

אִנים עברו במשך הדורות תהליכים רבים: משקיעה עד  שאלת מוצאם וזהותם של הְפתַּ

כמעט היעלמות מן השיח על זהות, הם החלו להיות מוזכרים בו שוב בהתאם להשפעות 

פוליטיות וחברתיות משתנות – לפני עליית האסלאם ולאחריה, ובד בבד עם חילופי 

השלטון בהודו ועד לתקופת השלטון הבריטי ולמועד כינון עצמאותה של הודו ב־15 

באוגוסט 1947.
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מבוא: האתגר שבחקר ההיסטוריוגרפיה הפתאנית

של  לכתיבתה  לאומיות.  מסורות  ביצירת  מרכזי  תפקיד  נודע  ההיסטוריה  לחקר 

ההיסטוריה ולהנחלתה נועד תפקיד מכריע בקביעת הגבולות של הקולקטיב ובקביעת 

מחויבותו אל הגבולות האלה. ההיסטוריון נושא עימו את רוח העבר ובעזרתה נעשה 

שותף בעיצובו של ההווה ומסמן כיוון אל עבר העתיד. תהליך עיצובו של ההווה מוסיף 

בתהליך  שעודן  לקהילות  היסטורית  דוגמה  המהווים  אנים,  הְפתַּ בקהילות  להתרחש 

שני  ומצד  יומין,  עתיקות  זהויות  של  נרטיבים  לשמר  מוסיפות  אחד  ושמצד  הגירה 

מעצבות זהויות עכשוויות המאפיינות את החברה שבה הם חיים.

כ־6 מיליון  חיים  הודו.2 בסך הכול  נתמקד ברפובליקה של תת־יבשת  זה  במאמר 

מדינת  ועוד.  ַהאר  בִּ ְרֶדש,  ַאְנְדַרה־פַּ רג’סטן,  ְרֶדש,  אּוַטר־פַּ במדינות  בהודו,  פתאנים 

ְרֶדש, ממוקמת  ַרַג’אְסַטן, שעד שנת 1947 נכללו בה גם חלקים נרחבים ממדינת אּוַטר־פַּ

בחלקה המרכזי של הודו, במדבר ת’אר, וחיים בה כ־57 מיליון בני אדם. שטחה 342,239 

ָג’ִאיּפּור.3 מתיישביו הראשונים של חבל ארץ מדברי זה הם  קמ”ר, ועיר בירתה היא 

בני השבט “מינה”, המשתייכים לקבוצה אתנית גדולה יותר (הדראווידים), ועל שמם 

חיו בקהילות קטנות  ה”מינה”  בני   .Mewat כולו  נקרא המחוז  “מינה”  בני השבט  של 

והתפרנסו בעיקר ממעשי שוד וביזה. בראשם עמדו ראשי שבטים, וכל אחד מהם שכן 

במצודה משל עצמו והביע נאמנות לנשיא. הנשיא ישב על הר בפאתי העיר ָג’ִאיּפּור, 

ר. בשנת 646 לספירה הגיעו בני הַרְג’ּפּוט, לוחמים מקסטת  ובו ניצבת כיום מצודת ַאְמבֶּ

הְקַשְטִריה, אל אזור הרג’אסטן, ופיתוחו של אזור זה הואץ במידה ניכרת. לפי המיתוס 

בורא העולם, אבל הם מזהים את עצמם  ָראַמה,  בְּ בני הרג’פוט קשורים לאל  ההינדי 
כקשורים גם לאל השמש סּוְרָיה.4

יש המזהים את מוצא הרג’פוטים מאפגניסטן, שכן להבנתם יש דמיון רב בחזות, 

בלשון, באופי ובמנהגים של שבטי הַרְג’ּפּוט עם השבטים האפגנים־פתאנים, ויש אף 

המרחיקים לכת ומזהים מוצא יהודי משותף לשתי הקבוצות.5 העיר הראשונה שייסדו 

אִנים במקומות שונים כולל "אזור השבטים"  2 באפגניסטן (כולל פקיסטן ומזרח איראן) מתגוררים כ־44 מיליון ְפתַּ
ד. (F.A.T.A: Federally Administered Tribal Areas), הקשור למרכז השלטון בִאְסַלְמַאבַּ

 Tomas H. Johnson, ”Program for Culture and Conflict Studies at Naval Postgraduate
 School (NPS),“ National Security Affairs (Monterey: Naval Postgraduate School, June 6,

;]2008), ]no pages
(תל אביב:   13 לאומי, מהדורה  בביטחון  עיונים  2011: במלכודת המערכות הסבוכות,"  "אפגניסטן  נצר,  גדעון 

מרכז המחקר, המכללה לביטחון לאומי, צה"ל, 2011), עמ' 12-11.
3 שרינה סינג, הודו. תרגום: א' כהן (תל אביב: שטיינהרט-קציר. 2004), עמ' 734.

 Jadunath Sarkar, The History of Jaipur 1503-1938 (New-Delhi: Orient Longman, 1984), 4
.pp. 20-21

 ,Henry Walter Bellew, The Races of Afghanistan (Thacker, 1880), p. 56; Godbey Alen 5
;The Lost Tribes: A Myth (Durham: Duke University Press, 1930), pp. 358-366

אביגדור שחן, אל עבר הסמבטיון: מסע בעקבות עשרת השבטים (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2005), עמ' 40-39.



*5“כעת אנו מוסלמים”

בני הרג’פוט, ובראשם המלך הרג’פוטי ֶססוִֹדַאה, היא אּוָדייּפּור, ובמאה השמינית נוסדו 

ר, קוָֹטה וערים נוספות.6 ב־1192 כבשו מחמוד ַגהּורי ושר צבאו  הערים ָג’ִאיְסַלֶמר, ָסְמבַּ

הגיע  שנים  באותן  לג’איפור.  מדרום  השוכנת  ָאְג’ֶמר,  העיר  את  אק  ִאבָּ ־אּוד־דין  בְּ כּותָּ

ראג’ ָדהּוַלה־ָרִהי הרג’פוטי ממחוז גוַֹאְליוֹר, ייסד את העיר ָג’ִאיּפּור, ובכך דחק אף הוא 

את רגלם של בני השבט “מינה” מן האזור. עם זאת, הראג’ דאג לפצותם בשכנו אותם 

שוכנים  ובהם  ַרא־ִמיַנה”,  “בָּ מכונים  אלו  כפרים  ָג’ִאיּפּור.  באזור  כפרים  עשר  בשנים 

צאצאיהם עד היום הזה.

אִנים אל ארצם של שבטי הרג’פוט התרחש  אחד מגלי ההגירה הראשונים של ְפתַּ

בשנת 1206, בימיה הראשונים של סולטנות דלהי, שנוסדה אף היא באותם ימים על 

פתאנים  של  ראשונה  קבוצה  גם  הגיעה  הזה  בגל  האפגני־ממלוכי.  גהורי  מחמוד  ידי 

הדרך  של  לאורכה  אוטר־פרדש,  בירת  לָלְקַנאּו,  סמוך  התיישבה  והיא  מאפגניסטן, 

השלוש־עשרה,  המאה  של  הראשונה  במחצית  וֶאַתה.  ַחיים־ַגְנג’  נוֹז’,  כַּ שבין  הראשית 

לאחר השתלטות הקיסרות המונגולית על האזור, השתפרה רמת הביטחון בדרכים. 

תחושת הביטחון עודדה את הסחר בין אירופה להודו, וזו התמלאה במהגרים: חיילים, 

סוחרים, אנשי דת ועולי רגל.7 על תופעה זו נמצאו עדויות בכתב גם בגניזה הקהירית, 

ִדי, וכן עדותו של דוד בן מימון, אחיו של הרמב”ם, שספינתו  כגון עדותו של יוסף אלֶלבְּ

אִנים את דרכם להודו, נושאים  ְפתַּ טבעה בדרכה להודו.8 דרך נתיבים אלו מצאו גם 

עימם נרטיבים שונים באשר למוצאם.

אִנים, על זהותם ועל מוצאם כבר נכתב הרבה,9 אם כי בשפה העברית נכתב  על הְפתַּ

עליהם רק מעט.10 נוסף על כך, רוב הכותבים, בשפות השונות, אימצו לעצמם נרטיב 

אחד של זהות ונטו לשלול את אפשרות קיומם של נרטיבים אחרים או להתעלם מהם. 

נרטיבי  כל  על  שהיא,  כפי  ההיסטוריוגרפיה  את  לשכתב  העת  שהגיעה  אפוא  נראה 

 – עצמם  המחקר  מושאי  של  עדויותיהם  על  הסתמכות  מתוך  בה,  הקיימים  הזהות 

בעיקר בשל התרבות האורלית האופיינית להם – ובכך לנסות לשזור מארג תרבותי 

מקיף שלהם.

 Martin Hurlimann, Delhi, Agra, Fatehpur-Sikri (New-York: The Viking Press. 1964), p. 11; 6
 Gopal Narayan Bahura, Literary Heritage of the Rulers of Amber and Jaipur (Jaipur: City

.Palace, 1976), p. 3; John Keay, India: A History. (New-York: Grove Press, 2000), p. 213
7 ג'ק ותרפורד, ג'ינגיס ח'אן (אור יהודה: דביר, 2010) תורגם מאנגלית על ידי ב' בן ברוך, עמ' 155.

8 שלמה-דב גויטין ומרדכי-עקיבא פרידמן, ספר הודו – תעודות מגניזת קהיר (א), (ירושלים : מכון בן-צבי, 
2009), עמ' יז.

 ,MA (עבודת  יהודיות  מסורות  אל  האפשרית  בזיקתם  לריאליה  מיתוס  בין  בהודו:  הפתאנים  בארי,  אייל   9
אוניברסיטת אריאל – המחלקה למורשת ישראל, 2012), עמ' 49-47.

(ירושלים: עמישב,  יצחק בן צבי, נדחי ישראל (תל אביב: טברסקי, תשי"ג); אליהו אביחיל, שבטי ישראל   10
(תל אביב: הקיבוץ  תשמ"ז), עמ' 181-127; אביגדור שחן, אל עבר הסמבטיון: מסע בעקבות עשרת השבטים 

המאוחד, 2005), עמ' 91-30.
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זהויות מתנגשות – נרטיבים משלימים

בתחומי  עמוקים  שורשים  לו  יש  אך  פילוסופי,  מושג  הוא  “זהות”  המושג  ביסודו 

הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, ההיסטוריה והספרות. סטיוארט הול בחן את כוח העמידה 

של המושג “זהות” ביחס לכוח האידיאולוגי של התרבות המרכזית, והוא סבור שבעידן 

הפוסטמודרני יש לדון בשאלה אם המושג “זהות” הוא מושג מהותני או אנטי מהותני 

ואם הוא מושג מובנה או מּולד. מסקנתו היא כי זהויות לעולם אינן מתגבשות ונחלטות 

היהודי־אוסטרי,  הפילוסוף  ויטגנשטיין,  לודוויג  הרף.11  ללא  ונשברות  נקטעות  אלא 

הן מילים, שאלות כלפי מקורות ההיסטוריה, המדע, החברה, השפה  זהויות  כי  כתב 

והתרבות. לכן, הן מצויות בתהליך מתמיד של התהוות, נעות בין שמרנות לאנרכיה, 

ולעולם אינן נמצאות במצב קבוע ויציב.

באנו,  מהיכן  או  אנחנו  מי  בהכרח  איננה  חיים  אנו  שבו  בעידן  המרכזית  השאלה 

אלא כיצד נשתנה במהלך התנועה שלנו על ציר הגדרת הזהות. כמו כן, הגדרת הזהות 

מתבצעת באמצעות ה”אחר”. מבנה הזהות מבוסס בדרך כלל על יצירת היררכיה מלאת 

לעומת  הינדי  אִני  ְפתַּ  – זה  במאמרנו  נדון  שבה  לזהות  ובאשר  קטבים,  שני  בין  מתח 

אִני ארי, מוקדוני או סקיתי־תורכי,  אִני הינדי לעומת ְפתַּ אִני ישראלי־מוסלמי, וְפתַּ ְפתַּ

ידי הרכבה  ולא עכשוויות. באופן כללי הזהות מתעצבת על  זהויות היסטוריות  שהן 

ואזור מגורים. המיקום והמשמעות  יסודות שונים, כגון שפה, דת, תרבות, מוצא  בין 

על  ומתבררים  הולכים  והם  החברתי,  בשיח  הפסק  ללא  נדונים  הזהות  גבולות  של 

יש  ידי קבוצות אחרות הצופות בהן. לזהות אפוא  ועל  ידי הקבוצות האתניות עצמן 

קשר הדוק עם גבולות שונים שהולכים ומיטשטשים בעידן הפוסטמודרני בשל קלות 
המעבר ממגדר זהות אחד למגדר זהות אחר.12

שאלות  הרף  ללא  מעורר  וטשטושם  מיטשטשים,  המסורתיים  הזהות  גבולות  גם 

יכול  אינו  ומי  קבוצה  אל  להשתייך  יכול  מי  קובעים  אלו  גבולות  חדשות.  ותמיהות 

של  זיהויו  את  המאפשרות  קטגוריות  אותן  את  מגדירים  הם  וכן  אליה,  להשתייך 

הפרט. גם בתוך הקבוצה עצמה מתקיים דיון מתמיד על גבולות הזהות שלה. העובדה 

אִנית בהודו נעשו הגבולות האתניים גבולות דיפוזיים, מעלה את השאלה  שבחברה הְפתַּ

הגיאוגרפי  המרחב  בתוך  ואם  אנים,  הְפתַּ הנרטיבים  על  אלו  גבולות  משפיעים  כיצד 

אנים משתמשים בנרטיבים בהתאם לצרכיהם המשפחתיים,  אפשר לזהות כיצד הְפתַּ

הנרטיבים  את  נבחן  זו,  שאלה  על  שנשיב  לפני  והחינוכיים.  הפוליטיים  החברתיים, 

השונים של הפתאנים.

 Stewart Hall, ”Introduction: Who need Identity?,“ in Stuart Hall & Paul Gay (eds.),  11
.Question of Cultural Identity (London: Sage, 1996), pp. 1-17

לודוויג ויטגנשטין, מאמר לוגי פילוסופי (תל אביב. הקיבוץ המאוחד, 1994), עמ' 58-57.  12
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הנרטיב הארי

במאה  ההיסטוריה  במת  אל  מגיחים  הפתאנים  של  האפשריים  הקדומים  אבותיהם 

מצרים  נהרות  מכיוון  נעו  (אלני)13  ארי  ממוצא  כשמהגרים  לפנה”ס,  החמש־עשרה 

מרחביה  אל  המשיכו  ומשם  איראן,  מרחבי  ואל  אסיה  מרכז  אל  ומסופוטמיה 

ָהַרַפה  התמקדו בערים  אלו  הודו. מהגרים  תת־היבשת  של צפון־מערב  הגיאוגרפיים 

ומוַהְנג’וַדרוֹ, השוכנות על גדת נהר ההינדוס, וכפי הנראה גרמו לתושביהם הקודמים 

לסגת דרומה. הגירה זו אפשרה לארים להיטמע באוכלוסייה הקיימת, ויש הסבורים 

שמוצא הפתאנים מקבוצת מהגרים זו. כפי שיבואר בהמשך, זהות זו ממשיכה ללוות 
את הפתאנים במהלך ההיסטוריה ועד למילניום הנוכחי. 14

הנרטיב הישראלי

מאז גלות בית ראשון (586 לפנה”ס) אפשר לאתר בספרות ההיסטורית שביבי מידע 

הרודוטוס  של  בעדותו  ישראל”.  “בני  ובין  אִנים  הְפתַּ משבטי  אחדים  בין  קשר   על 

וכן  שבח’רסאן,   Susa בסביבות   Samarian Colonists נזכרים  לפנה”ס)   468–426)

כמי  יותר  מאוחרות  בתקופות  אף  נזכרים  השבטים  הדוָֹראנים.15  הפתאנים  נזכרים 

יש  הקדומה  בספרות  האיראנית.16  הרמה  של  ולאורכה  אסיה  במרכז  שהתיישבו 

שביקשו לזהות את נהר הסמבטיון עם אזור זה וסברו כי מעבר לו שוכנים כל שבטי 

ישראל האבודים. עם זאת, לא מסתבר שאותו נהר אגדי יזוהה עם אזור גיאוגרפי שכן 

זה משמש מונח סמלי בלבד,  ונהר  ובין השבטים האבודים,  בין הנהר  אין קשר ישיר 
המבטא את ריחוקם של בני יהודה מבני השבטים האחרים.17

מכל מקום, אלף שנה לאחר גלות ישראל עתידים הפתאנים בימי ראשית האסלאם 

לזהות בנרטיב הישראלי את מוצאם.

ג'ון מאן, אטילה ההוני (אור יהודה: כנרת, 2006), עמ' 77.  13
 Abdul Ghaffar Khan, My life and struggle: Autobiography of Badshah Khan  14
 (New-Delhi: Hind Pokit Books, 1969), p. 18; Harold Carmichael Wylly, From the Black
 Mountain to Waziristan (London: Macmillan & CO, 1912), p. 5; Harvey H. Smith, (et. al.),
 Afghanistan - a Country Study, Translated by Helen H. Bouman (Washington: U.S. Govt.

.Print, 1980), p. 31; Olaf Caroe, The Pathans (London: Murray, 1958), pp. 3, 11
 Thomas Hungerford Holdich, ”Swatis and Afridis,“ The Journal of the Anthropological  15

.Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 29, No. 1-2 (1899), pp. 2-9
בנציון לוריא, "גלות שומרון," ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, מהדורה יז (תשמ"ד), עמ' 225   16
212-; נדב נאמן, "שינויי אוכלוסין בארץ ישראל בעקבות ההגליות האשוריות," קתדרה לתולדות ארץ ישראל 
ויישובה, מהדורה 54 (1989), עמ' 62-43; שלווה וייל, "עשרת השבטים האבודים – מסע בעקבות המיתוס," מסע 

אחר, מהדורה 52 (1996), עמ' 21-16; בארי, עמ' 19-18.
על התפתחותו של מיתוס הסמבטיון וגלגוליו מכתבי אלכסנדר מוקדון ויוספוס פלביוס אל מקורות המדרש,   17
מדעי  מסורות,"  גלגול   – "הסמבטיון  אבני,  צבי  בהרחבה:  ר'  ישראל,  מורשת  אל  ומשם  הקוראן  מקורות  אל 
היהדות, מהדורה 37 (תשנ"ז), עמ' 159-147; דוד מלכיאל, "הסמבטיון ועשרת השבטים בספר פחד יצחק לרבי 
יצחק למפרונטי," פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, מהדורות 95-94 (תשס"ג), עמ' 80-159; שם 

בארי, עמ' 25-20.
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הנרטיב הסקיתי

בתקופה הפרה־אסלאמית משלו במרחב האסייתי ממלכות שונות,18 ובמאה השביעית 

 ,(Scythian) הסקיתים  שבטי  את  האפגני  במרחב  לראשונה  פוגשים  אנו  לפנה”ס 

שבטי נוודים, שהאשורים בכתובות אסרחדון (669–681 לפנה”ס) כינו אותם “אשכנז” 

(Ashkuz),19 היוונים כינו אותם “Scyths”, הפרסים וההודים – “Saka”,20 והרודוטוס 

ציין כי אלה הם צאצאיו של סקיתס, בנו של הרקולס הענק.21 עד ימינו המוצא הסקיתי 

אִנים. משמש נרטיב מוצא לכלל כישוריהם הצבאיים והארגוניים של הְפתַּ

הנרטיב המוקדוני

פניהם  מראה  על  נסמכים  והם  מוקדון,  אלכסנדר  בחיילי  מוצאם  כי  הסבורים  ישנם 

ועל מבנה גופיהם.22 גם מן ההיבט הלשוני יש לכך סימוכין: עד לבואם של המוקדונים 

לאפגניסטן בשנת 329 לפנה”ס, היו הארמית, האכדית והאיראנית הלשונות הרשמיות 

של הִמנהל המלכותי הפרסי, ואילו לאחר הגעת המוקדונים לאפגניסטן אפשר להצביע 

ויוונית.  פרסית  ארמית,  לשונות:  שלוש  המשלבת  משותפת  לשונית  התפתחות  על 

לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפנה”ס, כמה מחייליו שבו למוקדוניה, 

אולם חיילים אחרים נותרו בַגְנַדַרה שבמרחב האפגני, ולצד מהגרים יוונים שהצטרפו 

הבּוְדהיְסִטית  בקהילה  ונטמעו  ובחֹ’ָרַסאן  ַלאח  בבְּ ְקָטַרה,  בבָּ התיישבו  הם  אליהם 

המקומית.23 מהגרים סקיתים הגיעו גם אל המרחב האפגני והתפתח בינם ובין חיילי 

ובין האפגנים. אחד משבטי הסקיתים הקים במאה  וכך גם בינם  מוקדון קשר הדוק, 

סיסַתן  ממלכת  את  המשי  דרך  של  המרכזיים  הצירים  מן  אחד  על  לפנה”ס  השנייה 

בדרום אפגניסטן. שבטים סקיתיים אלו היו מתורבתים ודתם הייתה זורואסטרית עם 

השפעות בודהיסטיות.24 הסקיתים בעיר סיסתן עוררו את התפעלותו של הרודוטוס 

שפיתחו.  המשובחים  הסוסים  ומזני  לחימתם  מכישורי  בקשת,  אחיזתם  ממיומנות 

 Rene Grousset, The Empire of the Steppes:   A History of Central Asia (New  18
.Brunswick: New Jersey, USA, 1970), pp. 6-11; 32; 67-72

כשם אחד מבני גומר בן יפת (בראשית י, 3-2 ; ירמיהו נא, 27).  19
.Ibid, Grousset, p. 7  20

בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ (עורכים), הרודוטוס – היסטוריה (ירושלים: כרמל, 2013), עמ’ 230-229.  21
 Fida Mohammad Hassnain, ”Composite Cultural Heritage of Kashmir,“ in Heritage  22
 of Kashmir (Srinagar: Gulshan publishers. 1980), p. 207; Jamis W. Spain, The Pathan
 Borderland, (Mouton: Middle East Institute, 1963), p. 27; Thomas Hungerford Holdich, The

Indian Borderland, 1880-1900 (London: Methuen and CO, 1901), p. 40
.Ibid Grousset, p. 7  23

מנחם שטרן, ההיסטוריה של ארץ ישראל: התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים: 37-332 לפני הספירה, 
כרך ג, חלק ג' (ירושלים: כתר, 1981) עמ' 24; דוד גולן, תולדות העולם ההליניסטי (ירושלים: מאגנס, תשמ"ז), 
עמ' 43-40; מייק אדוארדס, "בעקבות הזהב של הסקיתים," נשיונל-ג'אוגרפיק, מהדורה 61 (2003), עמ' 87-70; 
אודות השפעתה של התרבות הבודהיסטית על עמי האזור ומאוחר יותר אף על השקפת העולם של הוגי דעות 

ערבים ר' - יצחק גולדציהר, הרצאות על האסלאם (ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט), עמ' 119-116.
שאול שקד, "ידיעות חדשות על יהודי אפגניסטן בימי הביניים," פעמים, מהדורה 79 (1999), עמ' 6.  24
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בהקשר זה ראוי לציין כי משמעות המילה “ָאס” בפושתו היא סוס, ומשמעות המילה 

Asaka היא “רוכב טוב”; יש שביקשו לזהות במילה זו את מקור שמם של הסקיתים, 
יישוב  במקומות  סקיתים  כי  לציין  גם  יש  סוסים.25  בהשבחת  מיומנותם  את  המבטא 

אחרים זוהו כקניבלים26 וכנואפים,27 המקריבים את סוסיהם לאל השמש.28

להעיד  לכאורה  עשויה  אפגניסטן  צפון־מזרח  באזור  הפושתו  שפת  של  הופעתה 

של  לקיומו  הראיות  אחת  הסקיתים.  לבין  ובינם  לאפגנים  הפתאנים  בין  קשר  על 

 ,(Panini  Rishi  Aj  of  son) אג’־רישי  בן  פאניני  הפילולוג  בכתבי  מצויה  זה  קשר 

שנכתבו בסביבות שנת 600 לפנה”ס. פאניני היה ממוצא פתאִני והתגורר בָסַלאטּוַרה, 

על  בהסתמכו  הראשון,  הסנסקריט  מילון  את  ערך  הוא  מדלהי.  הרחק  לא  השוכנת 

סּוְטרוֹת המקודשות להינדים, ובמילונו זה הובאו מילים משפת הפושתו. אלפינסטון 

סבר כי נוכחות שפת הפושתו אצל הפתאנים היא עדות שמוצא הפתאנים והאפגנים 

אחד הוא,29 ונרטיב המוצא האפגני מקביל במידה רבה לנרטיב הפתאני.30 מן המאה 

שנקרא  בכפר  שמתגוררים  כמי  האסלאמית31  בספרות  האפגנים  נזכרים  התשיעית 

טּוַטה  ֶאבן־בָּ וגם  עליהם,33  רוֹני  ואל־בְּ ַאל־אּוְטִבי  כתבו  האחת־עשרה  במאה  ָסאּול.32 
במאה השלוש־עשרה מרבה להזכירם.34

אִנים ובין הסקיתים האיראנים, המוקדונים  האם אכן אפשר לחבר בין מוצא הְפתַּ

היוונים, האפגנים ובני ישראל? מבין החוקרים יש הסבורים כי אכן כך הוא,35 ואף שקשה 

להעניק תוקף מוחלט לסברה זו, ייתכן שאפשר למצוא לה תימוכין בכתבי הרודוטוס, 

המציין כי לאחר חורבן נינווה בידי הבבלים (612 לפנה”ס) פלשו הסקיתים אל סוריה 

והגיעו דרומה עד לגבול מצרים, בדרך שדדו את מקדש אְפרוֹדיָטה באשקלון ושלטו 

שם, שימרון וצלניק-אברמוביץ, עמ' 44, 64, 106;  25
.Rashan Khan Roshan, Tazkarat Pathan Asiat Oki Tarikh (Aidokaisht Terephe, 1980), p. 350

,Caroe: p. 62 Ibid ;109 ,64 'שם, שימרון וצלניק-אברמוביץ, עמ  26
שם, שימרון וצלניק-אברמוביץ, עמ' 216.  27

שם, עמ' 171.  28
 Mountstuart Elphinstone, The History of India:   the Hindu and Mahometan Periods  29

.(London: J. Murray, 1849), p. 151
Morgenstierne, The Encyclopedia of Islam (vol. 1), Netherlands: E. J. 1960: p. 216-221. Georg  30

 S. M. Imamuddin, The Afghans: Etymological Analysis, in Mohamed Taher (editor),  31
Encyclopedic Survey of Islamic culture (Vol. 16,  New Delhi: 1998) p. 200; Ibid, Fletcher, pp. 10-11. 

 Clifford E. Bosworth, ”The Coming of Islam to Afghanistan“, in Yohanan Friedman 33  32
 (ed.), Islam in Asia (Jerusalem: The Hebrew University, 1984), p. 1; Willem Vogelsang, The

.Afghans (Maldan: Blackwell, 2002), p. 17
Ibid, Bosworth, p. 1  33

 Ibn Battuta, Abu Abd al Lah Muhammad, The Rehla of Ibn Battuta: India, Maldive  34
 Islands and Ceylon (translation and commentary by Mahdi Husain), Baroda: Oriental

.Institute. 1953ed
שם, שחן, עמ' 41 ; ריאיון עם פרופ' א. כ. ראשיד מאוניברסיטת JNU שבניו-דלהי.  35

file:///D:/Users/Gillz/OneDrive/GillzBiz/Customers/AU/Jimes/javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/8PSQYCHAMRRV9BS8EUFDANMF1M46PLBUTFYG6BFFI6JEAF3SPI-13562?func=service&doc_number=001760732&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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באזור 28 שנים.36 גם בעדותו של ההיסטוריון בן המאה השלישית לפנה”ס, סולינוס, 

צוין כי דיוניסוס, האל הפטרון של סקיתופוליס, גדל בקרבת העיר בית שאן, קבר בה 

את האומנת שלו והושיב בה סקיתים.37 יש הסבורים כי הסקיתים היו חיילים בצבא 

תלמי,38 ויש המבקשים להוכיח שהיה קשר בינם ובין היוונים באמצעות סיפורה של 

איפיגניה בת אגממנון, הנזכרת במיתולוגיה היוונית.39 בכל אלו יש כדי להעיד שאכן 

התקיים קשר כלשהו בין עמים אלו, כאשר צליל השם “איפגיניה” מעורר אסוציאציה 

ל”אפגניסטן”, וייתכן שבדרך כלשהי אף מחבר בין היסטוריה סקיתית ובין זו של בני 

ישראל והאפגנים.

יש הסבורים כי שמם של כל השבטים הפתאנים נגזר מן המונח “פתאר”, שבלשון 

הפושתו פירושו “רמה הררית”.40 על פני רמה הררית זו, במרחב האפגני, חיים דורות 

רבים פתאנים, טִֹג’יִקים, בני הָזאַרה, אּוְזּבִקים וטּוְרְקִמֵנְסַטִנים. מסעות כיבוש מרובים 

התרחשו על פני אותם הרים במאות הראשונות לספירה – ובהם מסעות כיבוש של 

אִנים  הפרתים, הקושנים וההונים הלבנים. אין זה מן הנמנע שמוצאם של חלק מן הְפתַּ

בקבוצות אלו או בקבוצות אחרות שבמשך הדורות חמדו מרחב זה. אף שהתפתחות 

כי  נראה  הפתאנים,41  של  מוצאם  על  חדשים  ממצאים  לגלות  עשויה   DNAה־ מדע 

בכל הנרטיבים הנזכרים מונח יסוד של אמת. להלן נבחן כיצד משפיעים כל הנרטיבים 

האלה על זהותם של הפתאנים, אך תחילה נתמקד בהתפתחותו של הנרטיב האסלאמי.

הנרטיב האסלאמי

מראשית ימי האסלאם הסתמנה מגמת הגירה ממרכז אסיה אל עבר צפון־מזרח הודו. 

ידוע כי מוסלמים מעטים הגיעו אל קשמיר עוד בחייו של מוחמד הנביא. שמותיהם 

חדשה:  סדרה  ומורשתה,  הקלאסית  לתרבות  שנתון  אשכולות:  באולביה,"  וסקיתים  "יוונים  אשרי,  דוד   36
להוצאת  חברה  אביב:  (ירושלים-תל  כ"ו  חלק  עברית,  אנציקלופדיה  תדמור,  חיים   ;19-15 עמ'   ,(1977)  3-2

אנציקלופדיות, תשל"ד), עמ' 475-474; שם, אדוארדס, עמ' 87-70;
 Ibid, Fletcher, p. 9; James W. Spain, The People of the Khyber: The Pathans of Pakistan

.(New-York: Frederick & Praeger, 1963), p. 32
זאב וילנאי, אריאל: אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל - תולדות בית שאן (א-ב), (תל אביב: ספרית השדה,   37

תש"ל), עמ' 801.
(החברה  העיר  בתולדות  פרקים  שאן:  בית  גל,  צבי  אצל  ייבין  שמואל   ;74 עמ’  וצלניק-אברמוביץ,  ִשמרון   38

להגנת הטבע: בית ספר שדה גלבוע, 1976), עמ’ 15.
גרסאות שונות של אגדה זו ר' אצל גל עמ' 15; אפי זיו, מיתולוגיה עכשיו : לקסיקון מושגים, שמות, ביטויים   39

ומונחים עכשוויים, שמקורם במיתולוגיות היוונית והרומית (תל אביב: די-נור, 2003), עמ' 200.
ריאיון עם ד"ר עבדול סולטן עזיז חאן, ַרְמּפּור; למשמעויות נוספות לשם "פתאן", ר' בארי עמ' 50.  40

 Amtul R. Carmichael, The Lost Tribes of Israel in India - A Genetic Perspective  41
 (Islamic Publications, The Review of Religions, 2012; F. H. Hammer & Karl Skorecki, &
 R. Bradman, ”Y Chromosomes of Jewish Priests“, Nature, Vol. 385, No. 2, (January 1997);
 Mark J. Thomas (et al), ”Origins of Old Testament priests,“ Nature, Vol. 385, (9 July 1998);
 A. Nevel (et al.), ”High-resolution Y Chromosome haplotypes of Israeli and Palestinian
 Arabs Reveal Geographic Substructure and Substantial Overlap with Haplotypes of

.Jews,“ Human Genetics, Vol. 107, (December 2000), pp. 630-641

file:///D:/Users/Gillz/OneDrive/GillzBiz/Customers/AU/Jimes/javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/BRJYP7CTCJ2XXXIYF1P7LLV3TX2P6TP3LEKJCAQIAHLTLI6A5S-10509?func=service&doc_number=002301355&line_number=0017&service_type=TAG%22);
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אינם ידועים, אך ידוע שהם נפגשו עם השליט המקומי ושבעקבות פגישתם הוא אף 

התאסלם.42 בשנת 637 הגיעו אנשי צבא מוסלמים אל העיר טאנא, הסמוכה למומבאי, 

אִנים רבים  וברבות השנים נוסדה במקום קהילה שנטמעה בתרבות ההינדית.43 גם ְפתַּ

היגרו ממרכז אסיה אל הרי אפגניסטן, ומשם אל ִעמקי הודו.44 בדומה לאוכלוסיות רבות 

יכלו להיעלם בלי להותיר אחריהם  גם הפתאנים  אחרות בתקופה הפרה־אסלאמית, 

זכר של ממש, אך במאה השביעית בהשפעת המוסלמים קיבלו עליהם מרצונם את דת 

עם  נפגש  אִני,  הְפתַּ המלך  ֶאלָרִשיד,45  ד  ַעבֶּ ַקְיס  כאשר  התרחש  זה  מאורע  האסלאם. 

הגנרל ח’אלד אבן־אלווליד, שמוצאו ממשפחה יהודית שהתאסלמה.46 בשנת 622 יצאו 

השניים מאזור הרמה האפגנית להקביל את פניו של מוחמד הנביא באל־מדינה, וַקְיס 

ד ֶאלָרִשיד התאסלם עם חייליו ובני שבטו, שנעשו שכירי חרב בצבא הנביא. אחר  ַעבֶּ

ד ֶאלָרִשיד לאישה את שרה, בתו של ח’אלד אבן־אלווליד, ונולדו להם  כך נשא ַקְיס ַעבֶּ

ארבעה בנים: סארבאן, ביתאן, גורגשט וקארלני (קאראני). הבן הרביעי נזכר במקורות 

מעטים, וכפי הנראה לא היו לו צאצאים.47 המידע על משפחה זו עשוי לשמש חוליה 

מוזכרת  זו  מסורת  הישראלי־מוסלמי.  זה  ובין  אִני־אפגני  הְפתַּ הנרטיב  בין  מקשרת 

  Nimat Aliah ibn Habib Aliah al-Harawi של  בכתביו   1613 בשנת  לראשונה 

אללה), ההיסטוריו־גיאוגרף בארמונו של הקיסר המוֹע’וִֹלי ַשאְחַאַג’ַהאן,  ִנַעַמתְּ (להלן: 

של  שמוצאם  האמין  שאומנם  קאקא־חייל,  שאה  בהדאר  הפתאני  ההיסטוריון  אולם 

ֶאלָרִשיד  ד  ַעבֶּ ַקְיס  בין  הדתית  לברית  זו  מסורת  קושר  אינו  ישראל,  מבני  הפתאנים 
למוחמד, כי על פי סברתו הברית ביניהם הייתה צבאית בלבד.48

 Parvez Dewan, A History of Kashmir (New-Delhi: Manas, 2011), p. 105  42
 Stanley Lane-Poole, Medieval India Under Mohamammdan Rule: A.D. 712-1764  43

.(New-York: Haskell House Pub, 1970), pp. 4-8
בן ציון רז-יהושע, מאחורי מסך המשי: עמים ויהודים במרחב האיראני (ירושלים: כרמל, 2013), עמ' 23-21.  44

.Moshe Yegar, The Muslems of Burma (Wiesbaden: Otto Harrasswits, 1972), p. 2
ד ֶאלָרִשיד: Qais bin Rashid (Ahmed: p. 115), ויש המכנים אותו  יש מהחוקרים המכנים את ַקְיס ַעבֶּ  45

."Abdor Rashid"
Fredrik Barth, Political Leadership among Swat (London and Atlantic Highlands NJ., 
1959), p. 27.;

אודות בני ערב נוספים אשר השתמשו בשם זה ר' עת'מאנה ח'ליל, אנסאב אל-אשראף – אל בלאד'רי, כרך ששי: 
החליפה האמיי השאם אבן אל-מלכ (עבודת דוקטור: כרך א'). ירושלים: האוניברסיטה העברית. 1981, עמ' 112 

הערה 259. מיכאל לקר, מחמד והיהודים (ירושלים: מכון בן צבי, 2014), עמ' 46-24; 141.
קלוד כאהן, האסלאם מלידתו עד תחילת האימפריה העותמאנית (תל אביב: דביר, 1995) תורגם מצרפתית   46
 Nimat Aliah ibn Habib Aliah, Tanka-i Khan jahani va Makhzan-i .39 'על ידי קופלביץ, עמ
 Afghani, ]History of the Afghanistan up to 1613], translated from Persian by B. A. Dorn

.(London: 1613, 1965 ed.), pp. 26-28
.Ibid, Morgenstierne, pp. 216-221; Ibid, Spain, 1963, p. 28; Ibid, Hamed, p. 129  47

 Sayyed Bahadur Shah Zafar Kakakhail, Pukhtanna da Tarekh Pa ranra (Peshawar:  48
.University Book Agency, 1958), pp. 19-31
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אללה, המסתמך על מקורות קדומים, 49קושר את ייחוסי ַקְיס  נרטיב זה של ִנַעַמתְּ

ד ֶאלָרִשיד למשפחת שאול בן קיש.50 להלן נבחן את חוסר הדיוק במהלך גניאלוגי  ַעבֶּ

אללה הוא הראשון שהציג את המהלך,51 והוא זה שתרם  זה, אך כרגע רק נציין שִנַעַמתְּ

לעיצובו של הנרטיב הפתאני־ישראלי־מוסלמי. הזדהותם של הפתאנים עם מוצא זה 

מהווה בשבילם פלטפורמה שבאמצעותה הם הופכים מצאצאי אברהם ויצחק לקרובי 

ישמעאל, ומתוך כך לקרוביו של הנביא מוחמד. עם זאת, יש לציין שבמשך הדורות 

נחלקו הפתאנים בהודו בין הזרם הסּוני, השיעי והצּופי, והזרם הסוני עצמו נחלק אף 

את  עליהם  המקבלים  הסונים  נמנים  אחת  בקבוצה  שונות:  מאמינים  לקבוצות  הוא 

הסונה ללא עוררין ומאמינים בביאת המשיח כמקובל,52 ואילו בקבוצה האחרת נמנים 

מאמיני ה”ָמַהַדִויה”, הסבורים שהמשיח הופיע והתגלם בדמותו של סייד מחמד מהדי 

(מת  ְרֶדש  שבאּוַטר־פַּ בג’יונפור  נולד  פתאני,  שאינו  זה,  איש   .(1505–1443) מחמוד 

בגיל 63 ונקבר בעיר ָפַרח באפגניסטן), הכריז שהוא “מהדי” (גואל העולם) והסתובב 

בין הכפרים כדי לחזק את רוח מאמיניו. מאמיניו ברג’אסטן, ובהם גם פתאנים רבים, 

ִאַלה  ִאַלַה  “ָלא  י” (משפט עדות) השונה מן ה”טזבי” הסוני המקובל:  “ַטְזבִּ מייחדים לו 

יָנא. ַאלּקְרַאן ְוַאלָמַהִדי – ִאַמאְמַנא,  ָאַללה ִוַמחמד ַרצּול ָאַללה. ִאַללה ִאַלּהַנא ּוַמַחמד ַנבִּ

אּמַנא ּוְצַדְקַנא” (תרגום: אין אלוהים מבלעדי אללה ומחמד הוא שליח האל. האלוהים 
אלוהינו ומחמד נביאנו. אנו מאמינים בקוראן ובמהדי שהם צודקים ושבהם האמת).53

ולפיו  הרגל),  (נשיקת  ה”ְקָדם־ּבוָֹסא”  לעקרון  באשר  גם  חלוקות  הקבוצות  שתי 

מאמיני הסונה נוהגים לנשק את כף רגלו של כל מכובד וזקן, ואילו מאמיני הָמַהַדִויה 

הם  עצמם  לבין  ובינם  מהדווים,  שאינם  מי  של  רגלם  את  רק  כבוד  לאות  מנשקים 

סבורים כי מנהג זה מגונה ונמנעים מלקיימו, לרבות נישוק אבני קברו של איש צדיק.54 

ְרֶדש. אומנם מאמיניו  אְנִדי ִפיְרַקה”, מצוי באּוַטר־פַּ אִני־סוני שלישי, ה”ְדייב־בַּ זרם ְפתַּ

מקפידים אף הם על ה”ְקָדם־ּבוָֹסא”, אך כמה ממנהגיהם מבדילים אותם משאר נאמני 

.XII-XI ,3 'אללה עמ כרוניקות אלה מפורטות בספרו של ִנַעַמתְּ  49
 Ibid, Imamuddin, pp. 209-210; Aafreedi, pp. 63-64; Barnet Glatzer, The Pashtun Tribal

Studies, Vol. 5, (New-Delhi: Concept Pub, 2002), pp. 265-282
; קראן, סורת הפרה, פס' 249-247; מחמד אבן עבדאללה אלכסאאי, סיפורי הנביאים  א', ט, 2-1  שמואל   50
(תרגמה מערבית אביבה שוסמן) (אוניברסיטת תל אביב: ההוצאה לאור ע"ש ח' רובין, 2013), עמ' 327, מציין כך 

את ייחוסו: "שאול בן בשיר, בן ג'נוב, בן בנימין, בן יעקב".
 Syed Aun Rizvi, The Wonder That Was India, Vol, II, (London: Picador India, 2005  51

.ed.), p. 97; Aafreedi, p. 63
שלמה-דב גויטין, "עניינים יהודיים בספר אנסאב אל אשראף," ציון סדרה חדשה - רבעון לחקר תולדות   52
ישראל, מהדורה 1 (תרצ"ו), עמ' 81. גולדציהר, עמ' 160; חוה לצרוס-יפה, עוד שיחות על האסלאם (תל אביב: 
(ירושלים: מאגנס), עמ'  משרד הבטחון, 1985), עמ' 69-68; מאיר-יעקב קיסטר, מחקרים בהתהוות האסלאם 

139; כהן, עמ' 81.
.Zarina, p. 327  53

ְדעה' בנישוק כל אבן קבר, לרבות קבר הנביא מוחמד, ר' קיסטר, עמ' 130. על מנהג הסונה המזהה 'בִּ  54
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הסונה, כגון הימנעותם מהליכה לקברות צדיקים, מהנחת פרחים על קבריהם ומתענית 

ביום הירצחו של ִאיַמאם חסין, בנו של הִאיַמאם עלי אבן אבי־טאלב, בקרב כרבלא.

אִני, הנוהה אחר האימאמים השיעים, מצומצם יחסית במרכז הודו  הזרם השיִעי־ְפתַּ

אך  הינדים שהתאסלמו,  הם  זה  בזרם  הנמנים  מן  כמה  אל ה”איסמעאליה”.  ומשתייך 

גם מאמינים פתאנים חברו אליו. מאמינים אלו מדגישים את נאמנותם הבלתי מסויגת 

עדן  בגן  “גם  חסין:  בהדשה  ההודי־שיעי  המשורר  זאת  שביטא  וכפי  חסין,  לִאיַמאם 

נתאבל על חסין, זהו התנאי של ההוויה המוסלמית.”55 אל הזרם הסּופי שייכים מאמיני 

צ’יסטי, הקבור בעיר  ומאמיני חוואג’ה מוהדין  ניזמודין, הקבור בעיר דלהי,  חוואג’ה 

אִנים הצּופים ישנם סונים רבים הנוהגים מנהגי חסידות: הם מרבים  אג’מר. מבין הְפתַּ

ומדגישים  מוסרית  לא  התנהגות  מגנים  ובתפילתם,  בטהרתם  מאריכים  להתענות, 

את חשיבות אהבת הבריאה ואהבת כל אדם. מגוון הזרמים המוסלמים הרב שאליהם 

אִנים בהודו מלמדנו על נרטיב המוצא שלהם ועל מורכבות שאלת זהותם.  נקשרים הְפתַּ

אִנים בני גילים שונים החשים שהם “גם וגם”,  בהקשר זה ראוי לציין כי יש מתבגרים ְפתַּ

כלומר: יש להם תחושה בין־זהותית המתבטאת בתנועה בין אסלאם רדיקלי ותובעני 

ובין התמזגות בתרבות הדמוקרטית של הודו. גם בבחירת מסגרת לימודים או מקצוע 

יעדיפו רבים מהם לאחוז בחבל משני קצותיו ולחבור לשני כיוונים מקצועיים שונים, 

כגון לימודי רפואה וקולנוע במקביל.

סקירת זרמי האסלאם השונים ראויה להוות נרטיב מוצא בפני עצמו, אלא שלצורך 

ישראל  מבני  המוצא  נרטיב  את  להדגיש  זה  בנרטיב  לאוחזים  היה  חשוב  ביסוסה 

כמשענת ראויה לנרטיב האסלאמי, אך גם כנרטיב בעל ערך העומד בזכות עצמו. על כך 

מעידים גם כמה ממנהגיהם של הפתאנים, שקיומם נחשף באמצעות שאלונים שהוגשו 

שאלונים  בעזרת  ְרֶדש.  ואּוַטר־פַּ ַרַג’אְסַטן  קשמיר,  במדינות  וכפרים  ערים  בכמה  להם 

מנהגי  כלל  מתוך  כה,  עד  נבדקו  אלו,  במקומות  פתאנים  מאות  עם  שנערכו  וראיונות 

תוצאות  ניתוח  בתהליך  החיים.  ובמעגל  השנה  במעגל  העוסקים  מנהגים  אִנים,  הְפתַּ

אִני למנהג היהודי־רבני והמנהג הקראי, ובין  השאלונים נערכה השוואה בין המנהג הְפתַּ

המנהג המוסלמי־סוני למנהג ההינדי, כדי לזהות את מידת ההשפעה של מנהגי הקבוצות 

השונות על תרבותם ועל אורחות חייהם של הנשאלים. אומנם מן המחקר עלה כי רוב 

המנהגים זהים באופן מוחלט למנהגי האסלאם, אך בכל זאת אותרו כמה מנהגים שאינם 

עולה בקנה אחד עם מנהגי המוסלמים, והם אף דומים דווקא למנהגי היהודים.

 A. F. Badshah Hosain, Hosain in the Philosophy of History  ;147-146 עמ'  גולדציהר,   55
 (Lucknow: 1905), p. 20; Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam: A History of the

.Propagation of the Muslim Faith (New-Delhi: Kitab Bhavan, 1999 ed.), pp. 256-258
אִנית־שיעית אחת בלבד  ָרְמּפּור ישנה משפחה ְפתַּ ְרֶדש, ישנו מסגד שיעי גדול, ובעיר  בלקנאהו, בירת אּוַטר־פַּ
ומסגד בחצר הבית, ובו ניצב דגם קברו של האימאם חסין. מדי ליל שישי מתכנסת המשפחה, הנשים מכינות 
עוגיות תמרים ומדליקות נרות לזכרו, מקוננות עליו תוך שהן מכות על לוח ליבן, ובסיום הטקס טועמים כל בני 

הבית מן העוגיות.
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מנהגי לידה וגדילה

הכרזת ייחוסי התינוק אחר לידתו מתוך מגילת יוחסין, המדגישה את מוצאו הישראלי־

השמיני,  ביום  לעיתים  הלידה,  שלאחר  הראשון  בשבוע  מילה  ברית  קיום  מוסלמי; 

וכאשר התינוק אינו חזק דיו – לא יאוחר מן השנה הראשונה ללידה; הנחת הרך הנימול 

על כרית המונחת על ברכיו של סנדק; קשירת העורלה על רגל התינוק כקמע ולאחר 

אל  והדר  פאר  ברוב  התינוק  לקיחת  הְבִסְמָאַללה־חאני:  מנהג  באדמה;  קבורתה  מכן 

פאות  את  לגלח  שלא  הפתאנים  רוב  הקפידו  בעבר  לחייו;  הרביעית  בשנה  הכותאב 

הלחיים והם גידלו זקן; הנערות הפתאניות חוגגות לאחר ראיית וסתן הראשונה את 

קסטת  בנות  ראש;  כיסוי  לראשה  הנערה  עוטה  לראשונה  ובמהלכו  ה”ּבּוְרַקה”,  טקס 

ה”לוָֹהר” – אומנם בני קסטה זו אינם פתאנים אך הם מזהים את מוצאם בדוד המלך – 

נוהגות מטעמי צניעות ללבוש חצאית נוספת על חצאיתן כשגבר זר נכנס לביתן.

מנהגי כשרות המזון

הימנעות מאכילת בשר הגמל ומשתיית חלבו; הימנעות מעירוב בשר עם חלב, שימוש 

בשתי מערכות כלים נפרדות למאכלי בשר ולמאכלי חלב, ויש אף המקפידים להמתין 

עשרים וארבע שעות לאחר אכילת מאכלי בשר; אכילת בשר תרנגולים, כבשים ועיזים 

בלבד; כיסוי הדם לאחר השחיטה; המלחת הבשר לאחר שחיטתו.

מנהגי נישואין

אִנית המיוחסת בלבד; נידוי והרחקה מוחלטים של בני ובנות  נישואין בתוך הקהילה הְפתַּ

משפחה מן המשפחה הגרעינית, מרכושה ומירושתה, אם יינשאו מחוץ לקהילה (נישואין 

אלה נחשבים כפגיעה עמוקה בכבוד המשפחה ועלולים להסתיים ברציחתם של בני הזוג); 

הפתאנים מקפידים בדרך כלל על מונוגמיה ונמנעים מריבוי נשים; מנהג הייבום, שאיננו 

גירושין  המת;  האח  של  אחר,  רווק  משפחה  קרוב  או  הרווק,  אחיו  מול  מתרחש  חובה, 

לאחר  גרושתו  למחזיר  באשר  כי  אם  האסלאם,  לחוקי  בהתאם  כלל  בדרך  מתרחשים 
הגירושין, נוהגים הפתאנים שלא כמקובל באסלאם56 אלא באופן הדומה למנהג היהודים.57

מנהגי מעגל החיים

ִטי”, ולפיו נוהגות נשות הבית להדליק נרות בלילה שבין יום חמישי לשישי  מנהג ה”מּוַהְמבַּ

(ג’ּוֶמאַרת’) בבתיהן ובמקום עבודתן כדי לבטא את קדושת היום; הדלקת נרות על קברי 

החלוקה  נשמרת  ובו  אִנית,  הְפתַּ לקהילה  נפרד  ְרְסַטן)  (ָקבַּ קברות  בית  הקמת  צדיקים; 
התת־שבטית בקהילה, והימנעות מוחלטת מקבורה בבית קברות מוסלמי אחר.58

קראן, סורת הפרה, פסוק 230: "ואם יגרשה לא תהיה עוד מותרת לו, עד אשר תינשא לבן זוג זולתו."  56
ספר דברים, כד' פסוקים 4-1: "והיה אם לא תמצא חן בעיניו ... והלכה מביתו והיתה לאיש אחר ... לא יוכל   57

בעלה הראשון ... לשוב לקחתה."
אִנים ר' שם, בארי, עמ' 227-115 על מנהגי הְפתַּ  58
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אִני אה סּורי ותרומתו לעיצוב הנרטיב הְפתַּ ר שָׁ שֶׁ

אִנים מוסיפים לעצב את הנרטיב הפתאני במשך הדורות במהלך  סיפורי המוצא הְפתַּ

הגירות וחילופי שלטון. בזמנים כאלה מנהיגי הקהילה ופרנסיה מתאימים את הנרטיב 

להתרחשות  דוגמה  שעה.  לפי  לו  המתאים  המוצא  לנרטיב  הפתאני  הקולקטיב  של 

אה סּורי. מלך זה, מלבד כישרון הניהול  ר שָׁ אִני שֶׁ תהליך כזה הוא סיפורו של המלך הְפתַּ

אִנים בהודו במאה  המעולה שניחן בו, השפיע השפעה ניכרת על עיצוב זהותם של הְפתַּ

השש־עשרה, ואף חיזק אצלם את הנרטיב הישראלי־מוסלמי. אומנם ענף ייחוסו האחד 

אה־חסין מבּוָכרה, אחד מצאצאיו הישירים של הנביא מוחמד,  אה הוא משָׁ ר שָׁ של שֶׁ

אִני.  יָתאן (שיח’ בית’) בן ַקְיס הְפתַּ י־ָמאתוֹ בת בִּ יבִּ אולם ענף ייחוסו השני הוליך אל בִּ

שלושה  התפתחו  ומהם  ולודי,  סּור  ִריל־זאי,  הם  ָמאתוֹ  וּביּבי  אה־חסין  שָׁ של  ילדיהם 

היגר  סּור,  שבט  עם  נמנה  חאן,  חסן  אה,  שָׁ ר  שֶׁ של  אביו  מרכזיים.  אִנים  ְפתַּ שבטים 

ַהאר בדרום־מרכז הודו, ובשנת 1486 נולד בנו ַפַריד  מאפגניסטן אל ָסְסָרם שבמחוז בִּ

אה סּוִרי. ר שָׁ ֶאלִדין, העתיד להיקרא שֶׁ

שורשיה של גניאלוגיה זו הם דוגמה נוספת למיזוג שבין הפתאנים ובין יוצאי ערב, 

מיזוג שעתיד לסייע להיווצרותו של הנרטיב הישראלי־מוסלמי. בתחילת דרכו נפגש 

המוע’ולית,  השושלת  מייסד  אּבוֹר),  בָּ (להלן:  מחמד  א־דין  זהיר  הקיסר  עם  אה  שָׁ ר  שֶׁ

אִנים  הְפתַּ של  מעמדם  כי  מלמד  זה  סירוב  בסירוב.  נתקל  אך  לצבאו  להצטרף  וביקש 

י־ יבִּ בִּ  – אִנית  ְפתַּ לאישה  נשוי  היה  אּבוֹר  בָּ אחד  מצד  שכן  למדי,  קונפליקטואלי  היה 

ה, בתו של ראש השבט “יוסוף־זאי” ואימו של יורש העצר המוע’לי הומיון – אך  ַראכַּ מּובָּ

אִני הצעיר והעדיף להרחיקו ממנו בכל  מצד שני נראה כי באבור חשש מפניו של הְפתַּ

ה תרמו לחיזוקו  ַראכַּ י־מּובָּ יבִּ דרך אפשרית.59 נישואין בין־קסטיים בין הקיסר באבור לבִּ

אִני עם מרכז אסיה, ששורשיו סקיתיים־תורכיים, ולפיתוחו הנוסף של  של הקשר הְפתַּ

אִני־מוסלמי באופן שעתיד להועיל לשני הצדדים בקידום מעמדם  הענף הגניאלוגי הְפתַּ

השליטים  של  כוללת  ממדיניות  כחלק  והצבאי.  הפוליטי  מעמדם  וקידום  בקסטה 

מאפגניסטן  ומוסלמים  אִנים  ְפתַּ ליישב  הקפיד  אה  שָׁ ר  שֶׁ גם  והַרְג’ּפּוטים,  המוע’ולים 

ברחבי ממלכתו. על המתיישבים אסר לצאת מגבולות יישובם ואיים להענישם אם יפרו 

אה על המתיישבים הייתה ליצור רצף טריטוריאלי  ר שָׁ צו זה.60 אחת המשימות שהטיל שֶׁ

אִני־אסלאמי בין בנגל, הודו ואפגניסטן, ומשימה אחרת הייתה לסלול את דרך המלך  ְפתַּ
הבין־עירונית הראשונה בהודו, שתחבר בין להור, דלהי וקולקטה.61

 .Leyden E. J. Brill, Babur, Emperor of Hindustan, The Babar Nama (1905 ed.), p. 712  59
 Edward Thomas, The Chronicles of the Pathan kings of Delhi (New-Delhi: Devendra  60
 Jain, 1967), pp. 392-410; Mohamed Taher, Encyclopedia survey of Islamic Culture, Vol. 16,

.(New-Delhi: Anmol Pub, 1998), p. 216
 T. W. Haig, ”Shir-Shah,“ in Houtsma et al (eds.), The Encyclopedia of Islam, Vol. 4,  61

.(Leyden & London: E.J. Brill, 1934), p. 376
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מזמן  ייחוסיהם  את  לכתוב  המהגרים  מן  אה  שָׁ ר  שֶׁ דרש  זו  איחוד  ממגמת  כחלק 

הגעתם להודו. לדרישתו זו יש חשיבות בעיצוב הנרטיב הפתאני, שכן תיעוד היוחסין 

אִני־אפגני־יהודי, אך גם  משמש מקור ראשוני המעיד על קיומו של קשר גנאלוגי ְפתַּ

מדגיש את המוצא האסלאמי של מוחמד הנביא מישמעאל. מגילות יוחסין אלו – בכל 

אחת מהן כ־200 עמודים, וגודלם 80x60 ס”מ לערך – שמורים תחת ידיה של משפחה 

סופרי  מתעדים  שנה  מ־500  יותר  בַרַג’ְסַטן.  צ’וֹמּו  שבמחוז  ִניַווַנה  בכפר  המתגוררת 

אִנית ובקסטת  המשפחה קשרי נישואין ולידות של זכרים ונקבות כאחד בקסטה הְפתַּ

כיום  אה.  שָׁ ר  שֶׁ של  האישי  סופרו  אִני,  הְפתַּ חאן  האבט  היה  הכותבים  ראשון  הָסֵייד. 

ַרא־ הרישום נעשה בידי סאדאר־מחמד חאן, אחרון מתעדי היוחסין מבית משפחת הבָּ

זה של המחקר תורגמה רק מגילה אחת מעשרות המגילות שבארכיב  ָהַזאִרי. בשלב 

מאדם  במקרא  הכתובים  הראשונים  הדורות   24 מוזכרים  זו  במגילה  ַרא־ָהַזאִרי.  הבָּ

הראשון ועד אברהם; שושלת ישמעאל עד הנביא מוחמד; שושלת יצחק; יעקב ושנים 

אִנים משבט יהודה – משאול המלך ומשני נכדיו שהתמזגו בתוך  עשר בניו; ומוצא הְפתַּ

ֶאלָרִשיד,  ד  ַעבֶּ בית דוד. לאחר מכן נכתבה שרשרת הדורות משאול המלך עד לַקְיס 

שלושת בניו וצאצאיהם לשבטיהם עד לתחילת המאה העשרים. ראוי אפוא להמתין 

של  הפרטיים  שמותיהם  על  אנתרופונימי  מחקר  ולערוך  המגילות  כל  של  לתרגומן 

ניתן ללמוד הרבה על התקופה ומאפייניה, על גלגולי  הנזכרים בהן, שכן באמצעותו 

השמות במעבר הבין־דורי, על אירועים היסטוריים הנזכרים בה, וכן להשוות מידע זה 

עם הידוע לנו כיום, ובכך לאמת את תוקפן של המגילות ואת מהימנותן.

שבמגילה  הנרטיב  בין  אי־התאמה  יש  כי  לנו  ידוע  המחקר  של  זה  בשלב  כבר 

המשייך את שאול המלך לבני יהודה ובין הנרטיב המקראי המשייכו לבני בנימין. עם 

זאת, ראוי להבחין כי גם בנרטיב המקראי נשתמרו ייחוסי בנימין ויהודה קרובים אלו 

לאלו.62 ישנה אי־התאמה גם באזכור נכדיו וניניו של שאול המלך: ירמיה, ברקיה, אסיף 

ואפגנה,63 שלאחר מות שאול עברו להתגורר בארמון המלכים דוד ושלמה ושימשו בו 

שרי צבא בכירים;64 אי־ההתאמה מופיעה במיזוג פעולת המלך האשורי והמלך הבבלי. 

להבנת כותבי המגילות, ההוראה האלוהית להחריב את בית המקדש, להגלות את בני 

ישראל ויהודה וליישבם בחבל ח’ורסאן ניתנה לנבוכדנצר בלבד, ואילו המלך האשורי 
אינו נזכר כלל, ככל הנראה בהשפעת הפרשנות האסלאמית.65

 Godbey, p. 36; Jona Schellekens, ”Accession Days and ;ר' שם, אסתר ב, עמ' 5. בבלי זבחים נג, ב  62
.Holidays: The Origins of the Jewish Festival of Purim,“ JBL, Vol. 128, No. 1, (2009), p. 132

במקורותינו נזכרים מפיבשת בן יהונתן (שמואל ב, ד, 4), מריב-בעל ומרי-בעל (דברי הימים א, ט, 40).  63
.Caroe, p. 6  64

.Ferrier. p. 4; Ibid, Yule & Lyall, p. 314  65
אללה. עמ' 26. קראן, סורה 17, פס' 5 ופירושו של רובין שם; שם, ִנַעַמתְּ
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הרי  מבנימין,  הוא  אם  וגם  מיהודה  הפתאנים  של  מוצאם  אם  גם  כן,  פי  על  אף 

שבנרטיב זה נרמזות יכולותיהם הצבאיות המעולות לצד כושר אינטלקטואלי ורגשי 

השואב מדמויות מופת מקראיות־קוראניות כגון שאול, דוד ושלמה. העובדה שבמגילת 

היוחסין אין נזכרים, ולּו ברמז, ארים, מוקדונים או סקיתים, מעידה שהייחוס המקראי־

האסלאם,  דת  ייסוד  לאחר  לכאורה  התפתח  ושהוא  אלה,  מכל  מאוחר  הוא  קוראני 

ומגמתו האפשרית – האדרת המעמד הקסטי של הפתאנים בחברה המוסלמית על ידי 

הדגשת תכונות אישיות נעלות לצד מוצא עתיק.

לא מעט תמיהות מעלה מגילת היוחסין, ואנו נדרשים לבחון את מידת האותנטיות 

הגניאלוגית של מקורותיה, לעמוד על מניעי שימורה ועל קשר ביולוגי אפשרי כלשהו 

מידת  מתוך  זה  יוחסין  מערך  צמח  אם  לשאול  וכן  ישראל,  בני  ובין  אִנים  הְפתַּ בין 

הקסטה  מעמד  את  לקדם  אִנים,  הְפתַּ בידי  שרת  כלי  להיות  וכדי  שבו  האקטואליות 

המוע’ול  כגון  במרחב,  שפעלו  אחרות  אסלאמיות  קסטות  של  למעמדן  ביחס  שלהם 

והֵֹשיח’, וליצור שוויון מעמדי בין הקסטה שלהם ובין קסטת הָסֵייד.

הפתאנים עצמם חלוקים בסוגיה זו. בָג’ִאיּפּור ובכפרים שבסביבותיה יש המייחסים 

אִני נחשב מיוחס רק אם שם אבותיו תועד ונזכר  ערך מקודש לטקסט. מבחינתם, ְפתַּ

במגילה, וכן משפחות יתקשרו בקשרי נישואין, ימכרו את אדמותיהם וייקברו בבית 

יש  זאת,  לעומת  בה.66  מופיע  משפחתם  אב  שם  אם  רק  אִנים  לְפתַּ הייחודי  הקברות 

אינן  שהמגילות  הסבורים  ְרֶדש,  שבאּוַטר־פַּ בָרְמּפּור  המתגוררים  אלה  כגון  אִנים,  ְפתַּ

מחברי  של  הקסטה  קידום  לצורכי  להן  המיוחס  הזמן  לאחר  נכתבו  ושהן  אמינות 

אללה ולשושלת הקסטה שהוא מציג. לדעתם, אין  המגילה; זו דעתם גם ביחס לִנַעַמתְּ

מגילות  אִנים  הְפתַּ בידי  היו  לא  הגירתם מאפגניסטן  לפני  ואף  כל חשיבות למגילות, 

נדרש רק  דומות לאלה. הם סבורים שפתאני מיוחס המבקש להשתייך לבני ישראל 

לזכור את שמות אבותיו בשבעת הדורות שקדמו לו ולדאוג שמשפחתו תהיה מוכרת 
דיה לצורכי נישואין, ממכר אדמות וקבורה.67

אִני־אפגני החזיק מעמד מתחילת ימי האסלאם ועד סמוך לשנת 1613,  הנרטיב הְפתַּ

בה הבריטים הגיעו להודו וייסדו את החברה הבריטית במזרח המדינה. באותן שנים 

אללה את נרטיב הייחוס שלו כמעין סיכום לידע שהצטבר במהלך  ִנַעַמתְּ ממש חיבר 

הדורות על ייחוסי הפתאנים, וייתכן שידע, הושפע ואף השפיע על מגילות היוחסין 

ַרא־ָהַזאִרי” החלו לכתוב אותן בהודו  של משפחות הפתאנים לדורותיהן, שסופרי ה”בָּ

כשבעים שנה קודם לכן. זמן קצר לאחר הגעת הבריטים אל המרחב ההינדו־אפגני החלו 

הפתאנים להיות שותפים פעילים במוסדות הממשל, כחלק ממגמה כללית של אנשי 

צבא ודת בממשל הבריטי עם התפשטות ממלכתם ברחבי העולם. מן המאה השמונה־

ריאיון עם חסן מחמד חאן, סגן נשיא "אנג'ומן אל פתאן" בַרַג'אְסַטן, ָג'ִאיּפּור (ריאיון אישי, 5 ביולי 2013).  66
ריאיון עם ד"ר סולטן עבדול עזיז חאן, ָרְמּפּור (ריאיון אישי, 9 בפברואר 2017).  67
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אִנים,  הְפתַּ מוצא  על  בריטים  צבא  וראשי  כמרים  כתבו  העשרים  המאה  ועד  עשרה 

כי  והמוקדוני  הארי  הנרטיב  את  להדגיש  שבחרו  היו  הצבאיים.68  ומעלליהם  יחוסם 

הוא הדגיש את הייצוגיות הצבאית המעולה שלהם, היו שביקשו לזהותם עם הנרטיב 

הסקיתי־תורכי כיוון שלפיו הפתאנים נחשבים אינטלקטואלים אף יותר מן המוע’ולים, 

אִנים Jewish, ואף  והיו שבחרו לשמר את הנרטיב הישראלי. מחברים אלו כינו את הְפתַּ

הביאו ראיות למנהגים פתאנים הדומים למנהגי היהודים.

מן  שלהם  להיסטוריוגרפיה  בנוגע  הפתאנים  שסיפרו  אירועים  כמה  נבחן  להלן 

ימינו אלה, אירועים שעשויים להדגיש את השינויים שחלו  ועד  המאה השש־עשרה 

אִנים השונים ולהשיב על השאלה ששאלנו לעיל: האם אפשר לזהות  בנרטיבים הְפתַּ

שלהם בהתאם לצרכיהם המשפחתיים,  הנרטיבים השונים  בין  נעים הפתאנים  כיצד 

החברתיים, הפוליטיים והחינוכיים?

אִנית שיירת הרוכבים הְפתַּ

מצפון  השוכנת  שאה־פורה,  אל  בדרכה  הייתה  אִני  הְפתַּ מנדו־זאי  שבט  מבני  שיירה 

לָג’ִאיּפּור, לצורך סחר בסוסים. בדרכם פגשו אנשי השיירה את השיח’ ּבּוְרַאן וביקשו 

ממנו מעט משקאות ומעט מזון. השיח’ הורה לאחד מתלמידיו לחלוב פרה, אך התלמיד 

העיר כי הפרה עדיין לא התעברה, ואם כך – כיצד יהיה חלב בעטיניה? שיח’ ּבּוְרַאן 

הורה לתלמידו לנסות שנית, ואכן נתמלאו העטינים חלב והשיח’ השקה את אורחיו. 

הרוכבים המשיכו בדרכם, פגשו במלך מוקאל סינג והבחינו כי למלך ולמלכה, למרות 

אִנים יעצו למלך לגשת אל השיח’ ּבּוְרַאן ולבקש  גילם המבוגר יחסית, אין ילדים. הְפתַּ

את ברכתו. בפגישתם כיבד השיח’ את המלך בפרי, כדי שיאכל אותו עם אשתו. זמן 

קצר לאחר מכן הרתה המלכה, וכעבור תשעה חודשים נולד יורש העצר של הממלכה, 

הוולד  את  בירך  השיח’  השיח’.  של  כשמו  ראהו־שיחה,  השם  את  לו  העניקו  והוריו 

והורה לאביו לרחוץ את גופו בדם של פרה. כיוון שהמלך היה הינדי הוא לא היה רשאי 

להשתמש בדם של פרה ולכן הסתפק בדם של עז. משהבחין השיח’ בכך הוא אמר לאב: 

הואיל ולא קיימת את הוראתי ימלוך בנך כל ימיו על ממלכה מצומצמת בלבד. ממלכתו 

אִנים, שהמשיכו לסחור עם המלך הזקן  של ראהו־שיחה אכן נותרה מצומצמת, אך הְפתַּ

ועם בנו, ראו ברכה במסחרם והתעשרו.

באותם ימים מלך ראג’ ג’אי סינג על העיר ָג’ִאיּפּור, והוא התגורר במצודת אמבר. 

מלך זה נחשב תקיף, ומלכי האזור נמנעו מלהסתכסך עימו. מפעם לפעם נהג ג’אי סינג 

אִנים למלך מוקאל סינג.  לקחת ללא כל תשלום את כל הסוסים הזכרים שהביאו הְפתַּ

חמתו של מוקאל סינג בערה בו, ובניסיון להשיב את סוסיו הגזולים החליט לתקוף את 

ג’אי סינג. לשם כך פנה אל הפתאנים וביקש מהם שיסייעו לו, והם אכן ניצחו את ג’אי 

על ספרות ענפה זו ר' בארי, עמ' 68-63.  68
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אִנים שבו אל שאה־פורה ומשם התפזרו בכל רחבי הודו לפי  סינג והביאו לנסיגתו. הְפתַּ

אִנים עלולים להורגו, ולכן ניסה לכרות עימם  צורכי מחייתם. ג’אי סינג חשש כי הְפתַּ

ַרא־ אִנים ניאותו לבקשתו, וג’אי סינג העניק להם את שנים־עשר יישובי ָהבָּ ברית. הְפתַּ

בסטי מצפון לָג’ִאיּפּור, וכן שנים־עשר יישובים נוספים מדרום לָג’ִאיּפּור, כדי שישמשו 
חומת מגן לעיר ולסביבותיה ויבלמו בגופם כל ניסיון לתקוף את העיר.69

ָזִריב חאן והמשלחת האיראנית

שמו.  חאן  ָזִריב  הקאקאר,  משבט  אִני  ְפתַּ יועץ  היה  המוע’ולי  ַשאְחַאַג’ַהאן  לקיסר 

הקיסר כיבד את יועצו זה, וכשהגיעה משלחת דיפלומטית מאיראן לביקור ממלכתי 

הציג אותה הקיסר בפני יועצו. האיראנים שאלו למוצאו של היועץ, והקיסר השיב כי 

אִנים בכינוי  אִני. אלה פרצו בצחוק מלגלג והכריזו כי באיראן מכונים הְפתַּ מוצאו ְפתַּ

עד  פגוע  בדלהי,  נותר  אִני  הְפתַּ והיועץ  לאיראן  שבה  המשלחת  “מפלצות”.  המגונה 

מאוד. ַשאְחַאַג’ַהאן ציווה עליו לשוב לאפגניסטן ולגבש דרך לשיפור טיב היחסים בין 
אִנים בכינויים מעליבים.70 אִנים לאסלאם, כך שיפסיקו לכנות את הְפתַּ הְפתַּ

השש־עשרה  במאה  הגירתם  בראשית  כי  ללמוד  אפשר  אלו  אירועים  משני 

אִנים חסרי ודאות באשר למידת הצלחת מסעם,  מאפגניסטן למדבר ַרַג’אְסַטן, היו הְפתַּ

ומן הסיפור השני אף משמע שהם תוארו כנחותים וכחסרי זהות לחלוטין. אף על פי כן 

נראה משני הסיפורים שלמרות תחושת הנחיתות הם ראו ברכה בעמלם, קרנם עלתה 

חקלאים  כסוחרים,  יכולותיהם  את  לבטא  הצליחו  והם  המקומיים,  השליטים  בעיני 

במאה  שהחל  שבתהליך  אפוא  נראה  שפגשו.  האזור  מלכי  בפני  מוכשרים  וכיועצים 

מכן,  לאחר  שנים  מאה  ונמשך  סורי,  אה  שָׁ ר  שֶׁ אל  באבור  של  ביחסו  החמש־עשרה, 

אפשר לזהות ביטויים חוזרים של אמון ואהדה כלפי קהילת מהגרים זו.

בסיפור השני מודגש ציווי הקיסר ליועצו שהפתאנים יאמצו זהות יציבה דיה, כזו 

המבוססת על היסטוריה צבאית, משענת דתית איתנה ואף קשר חזק לקרקע, שעליה 

ושבאמצעותה  ההודית,  החברה  בשערי  להיכנס  בבקשתם  להתבסס  המהגרים  יוכלו 

כי מוצא אפגני, הכולל  נראה  את ערכם.  אלו המבקשים להשפיל  לכל  יוכלו להשיב 

אכן  לאסלאם,  המקודשים  ונביאיה  היהודית  הדת  בשילוב  מפואר,  צבאי  עבר 

בהנחה  תומך  זה  אירוע  הפתאנים.  שחיפשו  לזהות  למדי  ראויה  פלטפורמה  שימשו 

הראשונים  ההיסטוריונים  אחד  היה  ַשאְחַאַג’ַהאן,  של  האישי  סופרו  אללה,  שִנַעַמתְּ

שניסו לעצב פלטפורמה נרטיבית זו, אולי גם בהשפעת אישים כזריב חאן.

השיח' ּבּוְרַאן נקבר בכפר טאלא בסמוך לשניים מכפרי ה"בארא־בסטי", טיגריה ואמרֶסר, הסמוכים לָג'ִאיּפּור,   69
אִנים להשתטח על קברו. בגרסתו המלאה מופיע הסיפור במגילה המתורגמת (כת"י) עמ'  ועד ימינו נוהגים הְפתַּ

Sarkar, p. 27 101; נזכר בהשמטת פרטים אצל
.Kakakhail, pp. 41-43  70
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אִנים ובית המלוכה בָרְמּפּור הְפתַּ

בשנת 1707, זמן קצר לאחר מות השליט המוע’ולי אורנגזב, ועם שקיעתה של האימפריה 

אִנים  י – מן הנכבדות שבמשפחות הְפתַּ ז חאן, אבי משפחת ָאְרשִׁ המוע’ולית, הגיע ַרהם־בַּ

בָרְמּפּור – אל העיר בשל מחלוקות שהיו לו עם אחיו הגדול; שני האחים נמנעו שנים 

יורשו של אורנגזב, פנה  ָפאּוזּוַלה חאן,  (כינוי למושל)  ָנַוואבְּ  זה.  זה עם  רבות מלדבר 

ז וביקש ממנו שיסכים להשיא את שתי בנותיו לבניו, ובכך קיווה לחבר את  אל ַרהם־בַּ

ז, אף שהיה איש אמת, מצא עצמו משקר לָנַוואבְּ  אִנים. ַרהם־בַּ משפחת המלוכה לְפתַּ

ואמר כי שתי בנותיו כבר מאורסות לשני בני אחיו, המתגורר באפגניסטן. מיד לאחר 

את  וקיבל  עימו  להשלים  ביקש  אחיו,  אל  בהול  במכתב  ז  ַרהם־בַּ פנה  לָנַוואבְּ  סירובו 
הסכמתו העקרונית לנישואי בני הדודים.71

תוכחה מגולה ואהבה נסתרת

בשנת 1774 עדיין מלך הָנַוואבְּ ַסֵייד ַפִאוזאּוַלה חאן בַרְמּפּור, ואליה היגרו בני השבט 

אִני, אומץ בצעירותו  אִנים נוספים. ָנַוואבְּ זה, שכפי הנראה לא היה ְפתַּ “יּוסּוף־ַזִאי, וְפתַּ

אִנים מיוחסים. בנו של  אִנית מיוחסת, כלומר, צאצאיו לא היו ְפתַּ על ידי משפחה ְפתַּ

אִנים ולגבות מהם  יורש העצר מחמד עלי חאן, נהג להתעמר במהגרים הְפתַּ  , הָנַוואבְּ

לו:  ואמר  הָנַוואבְּ  נפגש עם  יוסוף־זאי,  ג’ילני חאן  אִני, מהלווי  מיסים. איש הדת הְפתַּ

, ובמקומו ימונה שליט מקרב בני  אם בנך יוסיף להתנהל כך הוא לא יוכל לשמש ָנַוואבְּ
השבט “יוסוף־זאי”. הָנַוואבְּ קיבל את דברי התוכחה ודאג שבנו ישפר את אורחותיו.72

משני אירועים אלו, ששבעים שנה מפרידות ביניהם, מודגשת שונותם של הפתאנים, 

הקסטה  מעמד  על  לשמור  אִנים  הְפתַּ הקפידו  כמה  עד  האלה  האירועים  מן  ניכר  וכן 

בני קסטות אחרות, לרבות הקסטות האסלאמיות.  שלהם בהימנעותם מלהשתלב עם 

ביטויי השונות האלה מייצרים מעמד נרטיבי נפרד לפתאנים, ולפיו למרות השתייכותם 

הדתית לאסלאם הם גם שונים מאוד ממנו בשל מוצאם. שוני זה הוא המתיר להם לשקר 

למלך בסיפור הראשון, ואף להוכיחו ללא משוא פנים בסיפור השני.

מייסדי העיר טּוְנק

אִני משבט הלודי,  מחמד אמיר חאן ואחיו כרים־אוד־דין חאן, בניו של ח’יית חאן הְפתַּ

הקריירה  את  בוֶֹנר.  העיר  מן  אליה  והגיעו  ְרֶדש,  שבאּוַטר־פַּ ל  ָסְמבַּ בעיר  התגוררו 

שחשו  לאחר  אך  המקומי,  המהרג’ה  של  בצבאו  כחיילים  החלו  שלהם  המקצועית 

יצאו עימם אל  ל אספו כ־300 חיילים,  דחויים הודיעו על התפטרותם מצבאו. בָסְמבַּ

Imtaz Ali Arshi, Duplicate Interview with Malik Ram Babja (Rampur, 1964), p. 1  71
 12 אישי,  (ריאיון  ָרְמּפּור  חאליד,  ד־אללה  ָעבֶּ ומר  חאן  עדנן  מר  ארשי,  חאן  עלי  מומטז  ד"ר  עם  ראיונות   72

בפברואר 2017).
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הבריטי,  הנציב  הסטינגס,  לורד  ושוד.  ביזה  ממעשי  להתקיים  ושבו  ַרַג’אְסַטן  מדבר 

השכיל להבין שכדאי לו להשקיע בגדוד שודדים זה ובמנהיגיו לתועלת האימפריה, 

וכשנפגש איתם הם התחייבו שיניחו את נשקם בתמורה לקבלת הרשות לייסוד העיר 

זה  במחוז  אִנים  הְפתַּ התיישבות  הגיע,  הבריטי  האישור  שבַרַג’אְסַטן.  טּוְנק  אִנית  הְפתַּ

יצאה אל הפועל, ואמיר חאן התמנה לשליט המחוז ונשאר בתפקידו זה עד מותו ממחלה 

השבועה  שגורה  ימינו  שעד  לכך  הביא  משפחתו  לבני  אלמנתו  בין  סכסוך   .67 בגיל 

קשרי  כל  ולקיים  טּוְנק  בעיר  לבקר  להם  שאל  ל,  ָסְמבַּ העיר  תושבי  אִנים  הְפתַּ  בפי 
נישואין עם אחיהם.73

יסוד המשמש  זה פותח אף הוא במסר של דחייה מצד החברה המקומית,  סיפור 

מוטיב חוזר בעיצוב הנרטיב. גם מוטיב ההתמודדות שב ועולה כאן: הפתאנים מתוארים 

כעזי נפש שאינם נוטים להיכנע למצבם אלא מחפשים דרך לבסס את מעמדם, גם אם 

דרך זו כרוכה בהתנהגות אנטי־סוציאלית ובמעשי ביזה ושוד. אפשר גם לזהות כאן את 

ההתלבטות של ההנהגה הבריטית – האם לחסל את ההתנהגות השלילית או לחפש 

באפשרות  בחרו  הבריטים  להנהגה.  שתועיל  הפתאנים  של  חיובית  להעצמה  דרכים 

השנייה, וכמו בסיפורים הקודמים גם הפעם היא הוכיחה את עצמה ותרמה לעיצוב 

הנרטיב הצבאי של הפתאנים, הקושר בינם ובין מוצא אבותיהם הצבאי.

אִנים בעיר טּוְנק מסתיים ייחוסו  בהקשר זה יש לציין שבתרשימי יוחסין של הְפתַּ

של אמיר חאן בדורו של ַקְיס עבד אלרשיד, ובולטת בהם ההתעלמות משמות אבותיו 

ומן המבנה הגניאלוגי כולו. בריאיון שערכתי עם ההיסטוריון ד”ר שאוקת עלי חאן, 

מייסד המכון לחקר כתבי יד פרסיים־ערביים (P.A.R.I) שבעיר טּוְנק, ציין המרואיין 

אִני, ושבעבר שמע על ייחוסו של  שכמו אמיר חאן גם הוא בן לשבט “סאלר־זאי, הְפתַּ

ד ֶאלָרִשיד ולבני ישראל, אך במאמריו לא הקדיש לכך חשיבות רבה.  שבט זה לַקְיס ַעבֶּ

בכוחו של כיוון נרטיבי זה ללמד שלכאורה הצליח תהליך אימוץ הנרטיבים והבנייתם 

ואין  דיו  יציב  האסלאם  מדת  כחלק  כיום  הפתאנים  של  שמעמדם  וכן  רבה,  במידה 

הוא נצרך ל”קישוטים” גניאלוגיים נוספים כגון אלו שנצרכו להם כשהיגרו לראשונה 

שנציין  ההיסטוריים  האירועים  את  גם  לשזור  יוסיף  האסלאמי  הנרטיב  זה.  לאזור 

להלן כמאפיינים את כל התקופה הבריטית, וכן את מערכת היחסים שבין המנהיגות 

ואת  המוקדוני  הנרטיב  את  הארי,  הנרטיב  את  ידגיש  והוא  אִנית,  הְפתַּ לזו  הבריטית 

הנרטיב הסקיתי־תורכי בתור נרטיבים שביטאו את הצבאיות כערך מרכזי.

 Sahibzadah Muhammad Abdul Moid Khan, The Rulers of Erstwhile Princely State of  73
;.Tonk (Tonk: Arabic Persian Research Institute, 2012), p. 15-48

ל (ריאיון אישי, 16 בפברואר 2017). ריאיון עם מר אסהד לודי־פתאן, ָסְמבַּ
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אִנית בזמן המרד הגדול המנהיגות הְפתַּ

ב־31 במאי 1857 החל המרד הגדול של ההינדים, המוסלמים והסיקים נגד הבריטים. 

בבריטים  וטבח  המרד  את  הפתאני  ַהדּור  ַחאן־בָּ הנהיג  ְרֶדש  שבאּוַטר־פַּ ְרֶאִלי  בַּ בעיר 

אִנים נאמנים לבריטים במחוז זה היו  ללא רחם. המקומות היחידים שבהם נשארו הְפתַּ

ָרְמּפּור, ָשאהַג’הְנּפּור ומוַֹרְדַאַבד – הָנַוואבְּ מחמד־יוסוף עלי חאן שלט במקומות אלו 

והוא סירב בתוקף לשתף פעולה עם המורדים והגן על הבריטים ששהו תחת חסותו. 

אִני, הקובע כי המארח  ָנַוואבְּ זה פעל לפי עקרון ה”פשתון־וולי”, קודקס החוקים הְפתַּ
מחויב להגן על אורחיו אף אם השקפת עולמם או התנהגותם שונות משלו.74

בזמן המרד שירת עלי חאן בצבא הבריטי, אך כשסמוך לעיירה חיים גאנג’ ניטש 

קרב בין הבריטים ובין נאמני הָנַוואבְּ הוא ריגל לטובת הפתאנים. זמן קצר לפני תחילת 

המרד הזמינו אותו הבריטים לפגישה סמוך לנהר גנגס, ובה הוא כיבד את הבריטים 

אִנים. במחווה זו הוא ביקש להצהיר:  במרק “שורבה” בשרי – מאכל מסורתי של ְפתַּ

נלקח  והוא  בגין חשד בריגול,  זמן קצר לאחר מכן תפסו אותו הבריטים   אני פתאני. 

לכלא והוצא להורג.

בשנת 1857,  הבריטים  שהרגו  מרכזי  דת  איש  ג’אליל,  עבדול  אישראילי  איסמעיל 

ְרֶדש. דורות רבים נקראים בני  נקבר כשהיד בחצר המסגד הגדול בעיר אליגר שבאּוַטר־פַּ

אִנית. מוצאם סורי־ משפחתו “אישראילי”, אך אין הוכחה ברורה לשייכותם לקהילה הְפתַּ

ישראלי, ואביהם הקדום הוא עבדוללה בן סאלאם, יהודי שהתאסלם במאה השביעית, 

נמנה עם חוג ידידיו של הנביא מוחמד והיה אביו של הגנרל ח’אלד אבן אלוליד, נושא 
אִנים. עד היום מוסלמים רבים נוהגים לפקוד את קברו.75 בשורת האסלאם לְפתַּ

שהה  וכאשר  הבריטי,  בצבא  כקצין  הפתאני  חאן  מונדו  גם  שירת   1900 בשנת 

סוסו,  את  יצא לחפש  מונדו חאן  הגבול.  את  וחצה  סוסו  הגבול האפגני ברח  בקרבת 

להם  ענה  אותו  לחקור  כשהחלו  האויב.  מצבא  חיילים  בידי  נתפס  חיפושיו  ובמהלך 

בלשון הפושתו וזוהה כאחיהם, וכשנפרדו אמרו לו מארחיו: כשתתמנה לדרגת מרשל 

עזוב את הצבא, שכן הבריטים הם אויבינו. בשובו שאלו אותו הבריטים איך חזר חי, 

אִני וכשמינו אותו לדרגת  והוא השיב: אני שייך לאפגניסטן! הבריטים זיהו אותו כְפתַּ

מרשל התפטר מן הצבא. ב־1927 נרצח מונדו חאן בידי אחד מאחיו הפתאנים, שכן נהג 

להוכיח את אנשי עירו על התנהגותם ובכך עורר עליו את רוגזו של הרוצח.

דושפור  העיר  את  כפרו  אנשי  עם  חאן,  מחמד־ראס  אחר,  פתאני  תקף  ב־1924 

אותו,  לחון  השופט  הציע  כשנתפס  רבים.  בריטים  חיילים  והרג  ְרֶדש,  שבאּוַטר־פַּ

 John Strachey, Hastings and the Rohilla War (New-Delhi: Prabha Publications, 1985  74
.ed.), p. 283; Caroe. p, 270; Spain, p. 66

ריאיון עם מנהיג הקהילה הנוכחי מחמד פייסל בן קאזי מחמד אג'מט אישראילי מרח' "מוהלנה בני ישראל",   75
 Tubor Parfitt, The Lost Tribes of ;26-37 'אללה, עמ אליגר (ריאיון אישי, 25 בפברואר 2017). שם, ִנַעַמתְּ

.Israel: The History of a Myth (London: 2002), pp. 147-148
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הנידון  אך  השופט,  בקשת  את  קיבלו  הבריטים  מרשימה.  הייתה  הופעתו  שכן 

שחנינה  ושראוי  נוצרים  הם  שהבריטים  בטענתו  החנינה  את  לקבל  הסכים   לא 
תינתן רק מהאלוהים.76

המנהיגות  שבנאמנות  המורכבות  את  המבטא  נרטיב  מציג  אלו  באירועים  עיון 

הפתאנית כלפי הבריטים, ואת ערך רכושם הצבאי, שלמען השבתו בבטחה הסכים הגנרל 

הפתאני אף לסכן את חייו. ראוי להבחין כי אף שבדוגמאות האלה, מלבד זו המתארת 

מוזכרים  שאין  כמעט  ג’אליל,  עבדול  אישראילי  איסמעיל  של  הנפש  מסירות  את 

באופן גלוי מרכיבים בעלי תוכן דתי בעיצוב הנרטיב, בכל זאת אפשר למצוא רמזים 

להם בתיאור הבריטים באירועים אלו כ”אחר” שמתיר לחזק את תדמיתו החיובית של 

הפתאני כמוסלמי, הראוי לרחמיו של האל לבדו ולא לרחמי בני הדת הנוצרית.

אַגם אוְֹמָרהּו בְּ

מָג’ִאיּפּור  אִנית  הְפתַּ משפחתה  עם  הגיעה  חאן,  עלי  יוסוף  של  בתו  באגם,  אומרהו 

שבַרַג’אְסַטן אל ָרְמּפּור. אומרהו התקשתה לשמור על יחסי רעות עם אחיה, יורש העצר 

ִרי־חאן, ובמות אביה ובעלה עזבה את העיר ָרְמּפּור וסירבה להינשא לאחי בעלה,  ָקְלבֶּ

ָג’ִאיּפּור  בעיר  להתגורר  שבה  אומרהו  אִנית.  הְפתַּ במסורת  למקובל  המנוגד  סירוב 

והתקבלה בכבוד גדול מצד משפחת המלוכה הַרְג’ּפּוטית, ולאחר פטירתה הם קברוה 
בתוך מוזלאום פרטי במרכז העיר ָג’ִאיּפּור.77

היהודייה מקולקטה

קולקטה,  העיר  ילידת  בגדאדי,  ממוצא  יהודייה  פגשה  העשרים  המאה  בתחילת 

היהודייה  בָרְמּפּור.  להתגורר  ועברו  להינשא  החליטו  השניים  אִני.  ְפתַּ במוסלמי 

אִנית היא זכורה כאישה אינטליגנטית ובעלת השקפה  כונתה “ְיהּוַדאן”, ובקהילה הְפתַּ

מודרנית. לזוג נולדו שני בנים ובת: הבכור היה תלמיד מצטיין, שירת כחייל בצי ההודי 
ונהרג במהלך שירותו, אחיו היה נספח בשגרירות הודו, והבת מתגוררת בָרְמּפּור.78

לקנן  המוסיף  באי־השקט  להבחין  שוב  ניתן  אלו  אזוטריות  דוגמאות  בשתי  אף 

בחברה הפתאנית ומניע רבים ממנה לחפש מנוח לכף רגלם. לכאורה נדידת הפתאנים 

אינה פוסקת, והיא עשויה לבטא גם מסע פנים־תודעתי, שבו הם שבים ותוהים באשר 

בקהילתם,  נמצא  שאינו  מי  לכל  מלהינשא  נמנעים  הפתאנים  אחד  מצד  לזהותם. 

ועמדתם באשר לשונּות התרבותית ולשונּות החברתית שלהם ברורה, ומצד שני הם 

מנסים למצוא מקום מגורים דווקא בסביבתם של אותם “אחרים” מוסלמים, הינדים 

ויהודים החיים לצידם.

ריאיון עם העורך-דין כוש-נוואז חאן-פתאן, חיים גאנג' (ריאיון אישי, 8 באוקטובר 2007).  76
ריאיון עם הגב' מהרוניסה באגם ובתה סאנאם עלי חאן – ָרְמּפּור (ריאיון אישי, 17 בפברואר 2017).  77

ריאיון עם ד"ר סולטן עבדול עזיז חאן, ָרְמּפּור (ריאיון אישי, 9 בפברואר 2017). שמות בני המשפחה שמורים אצלי.  78
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בסיפורה של אומראו באגם מודגש הסכסוך המשפחתי, הדומה לסכסוך המשפחתי 

שתואר גם בסיפורו של רהם־בז חאן, אבי משפחת ארשי, ובמערכת היחסים שהתפתחה 

אִנים של העיר סרבל ובין תושבי העיר טּוְנק.79 נראה אפוא שבמוטיב  בין תושביה הְפתַּ

זה מונחת ההצדקה לפיתוחו ולאימוצו של נרטיב חדש ולהשלת נשל הזהות הנרטיבית 

הקודמת. באשר לסיפורה של היהודייה מקולקטה, ייתכן שנישואין אלו אפשרו לפתח 

אִני תואר כצאצא של העם היהודי. יש  כיוון נרטיבי שטרם פגשנו עד כה: החתן הְפתַּ

להדגיש שבקהילה הבגדאדית בקולקטה טרם נמצאו מסמכים המדווחים על נישואין 
כאלה, והם נחשבים יחידים במינם בתולדות הקהילה ונדרש לכך עיון נוסף.80

המגמה הדו־כיוונית של הפתאנים – השמירה על ייחודם לצד השתלבותם בסביבה 

פוליטיות  תנועות  בייסוד  העשרים  המאה  בתחילת  ביטוי  לידי  באה   – בה  חיים  שהם 

אִנים ואף היו מוכנות להיאבק להשגתה. עם זאת, הפתאנים מעלים  שתבעו עצמאות לְפתַּ

מצד  אך  המסורת  אל  להיצמד  אחד  מצד  הממשיכות  חדשות,  ספקולציות  הפסק  ללא 

שני גם מבקשות להשכיחה, והן יוצרות נרטיבים חדשים של מוצא וזהות. אחד מראשי 

המדברים בכיוון זה היה חאן עלי גאפר חאן (להלן: בהדשאה חאן), שמוצאו מבני שבט 

אִנים. בהדשאה חאן היה עוזרו האישי של מהטמה גנדי, ייסד בשנת  “עת’מאן־זאי” הְפתַּ

דרך  חופרים  (חברים   ”Khudai Khitmatgars“ אִנית  הְפתַּ החופש  תנועת  את   1929

 Party National Awami) הפקיסטנית ANP לחירות), ולאחר מכן, ב־1985, את תנועת

– מפלגת הציבור הלאומית). שתי התנועות דוגלות במאבק בלתי אלים להשגת עצמאות 

להכיר  אִנים  לְפתַּ חאן  בהדשה  של  קריאתו  הפדרליים.”81  השבטים  ב”אזור  אִנים  לְפתַּ

זרתוסתרא, שחיבר את  ובנביא  ולזהותה בתרבות הארית־הינדית  זהותם  באיכותה של 

אללה.  ִנַעַמתְּ שירתו במאה השישית לפנה”ס, שללה למעשה את תיאוריית המוצא של 

אִנית. אלא שפלא הוא  להבנתו, תרבויות מרכזיות אלו הן שהשפיעו על התרבות הְפתַּ

כיצד איש מלומד זה מדלג על פני אלף שנה ומקשר בין התרבויות האלה ובין הופעת 

האסלאם, וכיצד הוא בוחר שלא להזכיר אף אחד מן הנרטיבים האחרים של הפתאנים או 

את מוצאם היהודי כפלטפורמה אפשרית לגיבוש זהותם. עם זאת, נראה כי לבהדשה חאן 

הייתה זיקה כלשהי אל העיר ירושלים: כשביקר בשנת 1926 בירושלים, במהלך ביקורו 

עם אשתו במסגד אל־אקצה מעדה אשתו על מדרגות מפתן המסגד, מתה לאחר זמן קצר 
ונקברה בבית הקברות המוסלמי הסמוך ל”שער הרחמים” שבעיר.82

ראו לעיל הערה 68.  79
תודתי למר יעקב זמיר, מנהל ספריית "מרכז מורשת יהדות בבל" באור-יהודה, על סיועו בהבנת סוגיה זו.  80

ראו לעיל הערה 2.  81
 Khan Abdul Gaffar Khan, p. 18; Fletcher, p. 211; Spain, 1963, p. 25; 90; Smith, p. 56;  82
 Mukulika Banerjee. ”The Pathan Unarmed: Opposition and Memory in the North West

.Frontier World“, School of American Research Press (2000), pp. 125-129
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גם מוהלנה אימטיאז עלי חאן־ארשי, מייסד ספריית “ראזא” לכתבי יד אסלאמיים 

את  מזכיר  הוא  אומנם  הארי.  הנרטיב  לפי  הפתאנים  מוצא  את  זיהה  ָרְמּפּור,  בעיר 

אִנים מבני ישראל, אך הוא מזכיר גם  סברתם של ההיסטוריונים הקדמונים שמוצא הְפתַּ

את דעותיהם של ההיסטוריונים המאוחרים יותר, שצידדו במוצא הארי של הפתאנים, 

ומוסיף שאף הוא סבור כמותם. לעומת זאת, בריאיון שבו הציג את אילן היוחסין של 

משפחתו, ציין שמוצא המשפחה מבני האג’י־חיל, המהווים ענף מן השבטים “אקו־חיל” 
אִנים המיוחסים.83 ו”יוסוף־זאי”, הנמנים בין השבטים הְפתַּ

את  לקשר  נוטים  הכותבים  כל  לא  אִנית  הְפתַּ הגניאלוגית  הספרות  כותבי  בין 

ַקְיס לאבות האומה הישראלית ושבטיה. כותבים אלו עוצרים את רשימת  תיאוריית 

ד ֶאלָרִשיד, כביכול סבורים היו שבו החלה האנושות. לעומתם,  רצף היוחסין בַקְיס ַעבֶּ

במדינת  הבאים.  לדורות  בשלמותו  הגניאלוגי  המידע  את  להנחיל  המבקשים  יש 

הולך  בקהילה  שמעמדו  נראה  כי  אם  מניוונה,  ַרא־ָהַזאִרי  הבָּ לכך  אחראי  ַרַג’אְסַטן 

ילדיהם, ומעטים עוד  ונחלש: רק פתאנים מעטים טורחים לעדכן אותו לאחר לידת 

יותר מגיעים לבדוק לפני נישואיהם אם אבות המשפחה השנייה אכן נזכרים במגילותיו 

ַרא־ הבָּ כדוגמת  מתעד  סופר  כלל  אין  ְרֶדש  אּוַטר־פַּ במדינת  זאת,  לעומת  כמיוחסים. 

ָהַזאִרי. בָרְמּפּור ובסביבותיה, מלבד ידיעת שבעת דורות הייחוס, יש ראשי משפחות 

וזקני הדור שמדפיסים ספרים המתעדים את ייחוסיה של כל משפחה. בדרך כלל אלו 

שושלות יוחסין שלמות, הנמשכות עד אבות האומה היהודית, אם כי לעיתים השושלת 

ד ֶאלָרִשיד ופוסקת בו. כיום יש מבין הפתאנים המבקשים לבנות  נמשכת רק עד ַקְיס ַעבֶּ
גשר על פני תהומות ההיסטוריה ולאחות את הקשר עם העם היהודי.84

מסקנות

אִני נע כמעט בו בזמן על ארבעה צירים מקבילים. שלושה מהם –  נרטיב המוצא הְפתַּ

אִני, ומעניקים לו  הארי, המוקדוני והסקיתי – מעצימים את האגו של הקולקטיב הְפתַּ

מורשת היסטורית של מצוינות צבאית, כושר לחימה גבוה, אילוף סוסי מלחמה, ייצור 

אִנים  ופיתוח ציוד צבאי ועוד. נרטיבים אלו מבנים תחושת “גאוות יחידה” אצל הְפתַּ

שבעומקם  נראה  והאומנותיים.  האינטלקטואליים  הִמנהלתיים,  לכישוריהם  ביחס 

של הנרטיבים האלה חבויים ביטויים של יושר אישי, נאמנות וכבוד אל האחר, ושכל 

לימינו,  ועד  מוחמד  הנביא  וימי  הרודוטוס  ימי  מאז  רבים,  מלכים  הביאו  ועוד  אלה 

ולא  לימינם  עדיף שיעמדו  כי  הבנה  מתוך  של הפתאנים,  וסיועם  חברתם  את   לבקש 

ייהפכו להם לרועץ.

ריאיון אישי עם ד"ר מומטאז ארשי, רמפור (10 בפברואר 2017).  83
 Eyal Be’eri, ”Impressions from the Visit of the First Ever Pathan/Pashtun Delegation  84

.(to Israel,“ Café Dissensus, https://cafedissensus.com (accessed: January 7, 2016

https://cafedissensus.com
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כפי  הישראלי.  הנרטיב  הוא  לעצמם  הפתאנים  מן  חלק  שאימצו  הרביעי  הנרטיב 

של  להצבתה  ראויה  פלטפורמה  לשמש  כדי  מוזכר  להיות  עשוי  זה  נרטיב  שביארנו, 

הנרטיב  אימוץ  שנים.  מאלף  יותר  חייהם  אורחות  את  המלווה  האסלאמית  זהותם 

הישראלי אופייני לכותבי כרוניקות בימי הביניים, לאופן הכתיבה של מגילת היוחסין 

אללה בראשית העת החדשה. אימוץ נרטיב זה נובע  אִנית ולהנחת היסוד של ִנַעַמתְּ הְפתַּ

אִנית שליוותה את מסע הגירתם, להעצימם  מן הצורך להפיג את תחושת הנחיתות הְפתַּ

כבני אברהם, יצחק אחי ישמעאל ואביו הקדום של מוחמד הנביא, ולהעניק להם עושר 

תרבותי של עדינות משפטית ומוסרית, כראוי למעמדם של בני אצילים ונביאים.

פני  על  אחד  נרטיב  של  מתקנת  העדפה  לזהות  אפשר  שונות  בתקופות  זאת,  עם 

האחרים. במקורות שקדמו למאה השש־עשרה מודגש המוצא הישראלי כנרטיב בפני 

המוסלמית.  לזהות  פלטפורמה  לשמש  מתחיל  הוא  השש־עשרה  במאה  ואילו  עצמו, 

הבריטים נטשו במידה רבה נרטיב זה ובחרו להדגיש את כושר הלחימה של הפתאנים 

העשרים  המאה  בתחילת  ולצרכיה.  הממלכה  לתועלת  בו  ולהשתמש  להעצימו  כדי 

עלתה קרנו של הנרטיב הארי מתוך הזדהות עם התרבות הארית־גרמנית, אך לאחר 

מלחמת העולם השנייה הלך נרטיב זה ונעלם, ואת מקומו תפסו איכויות המיוצגות על 

ידי המוקדונים והסקיתים. במחציתה השנייה של המאה העשרים ניתן להבחין בשתי 

עמדה  ונוקטת  הישראלית  הזהות  את  מטשטשת  האחת  סותרות:  נרטיביות  מגמות 

באשר לסכסוך הישראלי־פלסטיני בבקשתה לבטא נאמנות כלפי האומה האסלאמית, 

ובמגמה השנייה – שהתעצמה בזמן חתימת הסכמי השלום עם מצרים, עם ירדן ועם 

הפלסטינים – אפשר לזהות סדקים של ריכוך בקו נוקשה זה, ההולך וממשיך להתרכך 

ככל שמתחזקים הקשרים בין ישראל להודו.

האמת  את  לגלות  מנסים  שאיננו  להדגיש  ראוי  קהילה  של  נרטיבים  בניתוח 

לפסול  או  להשתיק  בא  הוא  אין  אחד  נרטיב  של  קולו  כשנשמע  ושגם  ההיסטורית, 

חלילה את קולותיהם של הנרטיבים האחרים הבוקעים מתוך נבכי ההיסטוריוגרפיה 

של הקהילה. התייחסות מחקרית ראויה מבקשת לתת ביטוי לכל הקולות ולא להתעמת 

עימם. הפתאנים עצמם, במנהגיהם ובתרבותם, מחצינים את הנרטיבים השונים שלהם, 

ולעיתים מזומנות הם משנים את סדר חשיבותם בהתאם לתקופה ההיסטורית שבה הם 

חיים. כחוקרים עלינו להוסיף ולפעול בקרב הקהילות הללו שחיות במרחב ההינדו־

אפגני, לאסוף נתונים על שרידי תרבותם, מנהגיהם ושושלות היוחסין שלהם, ולספק 

נאמנות  מתוך  היהודיים,  בשורשיהם  להכיר  המבקשים  אִנים  ְפתַּ לאותם  הולם  מענה 

שונה  באופן  אך  להווה  העבר  שבין  הציר  על  מתפתח  הנרטיב  כלל  בדרך  כי  להנחה 

מסיפור העבר שממנו צמח.
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תודות

אבקש להודות לאינפורמנטים הפתאנים על שפתחו בפניי את דלתות בתיהם וסייעו 

ראש  מקובצקי־בורנשטיין,  לאה  לפרופ’  תודה  מכיר  הריני  כן  כמו  למחקרי.  רבות 

ראש  כהן,  א’  רונן  ולד”ר  אריאל,  באוניברסיטת  ישראל  מורשת  ללימודי  המחלקה 

ומדע המדינה באוניברסיטת אריאל, על תמיכתם  ללימודי המזרח התיכון  המחלקה 

בעבודתי ועל הערותיהם עליה.

על המחבר

דוקטורנט במחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, ובעל תואר שני בחינוך, 

המחלקה  מן  ואומנות  בספרות  שני  ותואר  קולג’”,  “טורו  ממכללת  ומשפחה  ייעוץ 

למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל.

בין  בהודו:  הפתאנים  על  שלו  התזה  של  כתיבתה  את  בהצטיינות  שסיים  לאחר 

מיתוס וריאליה בזיקתם האפשרית אל מסורות יהודיות, הוא ממשיך לחקור בעבודת 

אורחות  את  גניאלוגית  מבט  מנקודת  ובוחן  בהודו  הפתאנים  קהילת  את  הדוקטורט 

חייהם ומנהגיהם. עבודתו מתמקדת בגנזך מגילות היוחסין של המוסלמים הפתאנים 

במרכז הודו, במדינות רג’סטן ואוטר־פרדש.
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