החונור היהודו באמגאנלסתאד
בד  -ציוד

להושע

מצב החיבור באוכלוסיה הכללית
בספטמבר

כ 20 -

הגיעה לאפגאניסתאן משלחת בת שלושה חוקרים מטעם

1949

אונסק " ו כדי לחקור את מצב החינוך בארץ זו  .מחקרם עשוי לסייע להבנת המציאות

שבמסגרתה התפתח החינוך היהודי באפגאניסתאן  ,על אף ההבדלים המרובים שבין

החברה המוסלמית לחברה היהודית בתחום הדתי  ,הערכים והמיבנה החברתי .

ן

ואלה הם עיקרי הממצאים בדו " ח המשלחת של אונסק " ו  ,שיש בהם עניין לנושא
דיוננו

:

מערכת  -החינוך באפגאניסתאן לא היתה ממורכזת ומבוקרת 2על  -ידי משרד
החינוך בקאבול  .אחד הגורמים העיקריים לכך היה העדר דרכי תחבורה נאותים
לישוב .

במדינה וקשיי התנועה מישוב

(

שיעור האנאלפביתים בעת עריכת הסקר הסתכם
וב 99 -

המוסלמים

אחוזים מן

ב 90 -

אחוז מן הגברים

הנשים  ,והוא היה גבוה יותר באזורים

הכפריים

ונמוך יותר בערים .
מצבם החומרי של המורים היה קשה  ,משכורתם זעומה ביותר  ,ורבים מהם חיפשו
הכנסות נוספות צדדיות  .מכיוון שהמורים לא נמצאו עם תלמידיהם בכל שעות

הלימוד  ,היתה המשמעת בכיתה רופפת .
גם רמת ההשכלה של המורים

בבתי  -הספר היסודיים היתה ירודה למדי

ומצומצמת לתשע שנות  -לימוד  ,מהן שש בבית  -ספר יסודי ושלוש בתיכון .
מצבם הכללי של התלמידים היה ירוד ביותר  .הילדים המגיעים לבית  -הספר היו

מלוכלכים  ,בלואים  ,עייפים ולאחר ארוחת  -בוקר דלה  .על  -כן קשתה עליהם
ההתרכזות בלימוד במשך חמש שעות ביום  .על כך יש להוסיף את האקלים
הקשה  -הטמפראטורה בחורף היורדת עד
על עבודת המשלחת ראה
1952
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המועלמי ראה גם :

"

Missions

Louis Dupree ,

Af hanistan

אנציקלופדיה חינוכית  ,ד  ,עמ ' . 881 - 880
על המירכזו בחינוך ובמינהל החינוך  ,ראה
~

.

גם עתה  ,כשלושים שנה לאחר הסקר  ,נחשלת התחבורה במדינה זו ששטחה הוא

ואוכלוסייתה מונה יותר

אספאלט ועוד

5 , 000

מ 17 -

מיליון

נפש ,

ויש בה

כ  2 , 000 -ק " מ בלבד של

647 , 500

קמ " ר

כבישים מצופי

ק " מ של דרכים לא סלולות ואין בה מסילות ברזל  .ראה ' מידע גיאוגראפי

וכלכלי ( נספח מעודכן לאטלס ' עדי ' מהדורת

 , ' ) 1979עמ '

.2
59

60

ן

בל  -ציון יהושע

מיתקני  -חימום במיבנים גרמו לכך שבחלק ניכר מבתי  -הספר לא נתקיימו
לימודים בימי הקרה .

*

רוב רובם של הילדים קיבלו חינוך דתי  ,מוסלמי  ,בלבד  ,ולא למדו כל מקצוע
חילוני  ,כמו מדעים וכיוצ " ב  .התלמידים למדו שלוש שפות  :פרסית  ,פושטו
וערבית ( האחרונה נלמדה לשם ידיעת

הקראן ) .

ריבוי הלשונות הנלמדות

גרם ,

שתלמידים מעטים שלטו כהלכה אפילו בשפה אחת .
8

מימי שלטונו של אמאנוללה

כ ' אן  ,המלך הרפורמאטור ( , ) 1929 - 1919

ואילך

נעשו באפגאניסתאן נסיונות לקדם את החינוך היסודי  .אולם באוכלוסיה שמנתה
בשנת

 1949כ 12 -

מיליון נפש  ,רובם נוודים ובהם

בבתי  -הספר היסודיים פחות

מ 10 -

רוב התלמידים למדו לא יותר

כ 650 -

אלף רועי  -צאן  ,ביקרו

אחוזים מהבנים ופחות משליש אחוז מהבנות .

מ 4 -3 -

שנים  ,ורק תלמיד אחד מתוך כל

15

הגיע

לכיתה השישית  ,שכן ההורים העדיפו להעסיק את בניהם בעבודות חקלאיות  .רק

הקהילות הוהודיות באפגארסתאד

ן

החינוך היהודי באפגאניסתאן

61

כחמישית מהנרשמים לכיתות ה  -ו נכחו בפועל בשיעורים וגם אלה הנוכחים
התחלפו ביניהם .

*

פער הגילים בין התלמידים  ,אפילו באותה כיתה  ,היה גדול  .כך למשל  ,היו בכיתה
החמישית גם תלמידים בני עשרים ומעלה שנשארו כיתה יותר מפעם אחת  .פער

.

זה נבע מכך שההורים נזקקו לנערים ככוח  -עבודה  .נערים רבים נאלצו להמתין
להתחלת לימודיהם עד אשר אחיהם הבוגרים יסיימו את לימודיהם ויצטרפו
לכוח  -העבודה

במשפחה  .למצב זה  -לדעת המשלחת  -גרמו

:

אופי

(א )

תוכניות הלימודים ויישומן הלא  -נכון  ( .ב ) חוסר הערכה של ההורים ללימודים
ולהשכלה .

*

קשה במיוחד היה מצב החינוך בקרב הנשים  ' -המשולות לשפחות '  ,כלשון
הדו " ח  -בגלל ערכי החברה השמרנית  ,ששאפה לבדל את האשה מחברת גברים
כדי לשמור על תומתה .

משלחת אונסק " ו סקרה את מצב החינוך

ערים וישובים  ,אבל באותו זמן לא היו

ב 19 -

יהודים אלא בשלוש קהילות באפגאניסתאן

:

הראת  ,קאבול ובאלך ובהן

יהודים  .עוד בהתחלת שנות השלושים היו קהילות יהודיות נוספות בערים

כ 4 , 000 -
:

אנדכ ' וי ,

מאימאנה  ,מאזאר  -י  -שאריף ועוד  .אולם מאוחר יותר נאסר על היהודים להתגורר בהן ,
לא מעט בהשפעת הנאציזם שגברה בקרב השליטים האפגאניים .

המסגרת החברתית לחינרף היהודי
המבנה החברתי והערכים של הקהילה היהודית היו שונים מאלו של המוסלמים ,
וההבדלים ניכרו גם במצב החינוך  .היהודים היוו חברה עירונית ועסקו במיוחד

במסחר ,

שרובו התנהל הרחק מן הבית ומהמשפחה  .הסוחרים היהודים היו יוצאים לסחור

בערים מרוחקות  ,או אף מחוץ לאפגאניסתאן  ,לפרקי  -זמן שבין שנה לשלוש

שנים ,

ולפעמים יותר  ,ומשאירים את הזקנים  ,הנשים והילדים בערי  -חומה  ,כשהם מוגנים

בדרך  -כלל מפני פגיעה בהם  .באורח  -חיים זה היה הילד היהודי יכול להתמיד בלימודיו
לפחות עד הגיעו למצוות  ,ואחרי כן לצאת כעוזר לסוחר ולקחת חלק בקהילות הגברים

המרוחקות  .בני עשירים המשיכו בלימודיהם עד הגיעם לגיל חופה ( שמונה  -עשרה ) .

4

ואכן החברה היהודית הקפידה להקנות לבניה ידיעת קריאה בלשון העברית  ,כדי

שיוכלו לקיים את מצוות הדת  .על  -כן שיעור האנאלפביתים בקרב הגברים היהודים
באפגאניסתאן היה אפסי  .לא כן בקרב הנשים היהודיות  ,הפטורות מתפילה ומרוב

חובות הפולחן הדתי  ,ושיעור יודעי קרוא וכתוב בתוכן היה אף נמוך מזה שבחברה

המוסלמית ( על כך נדון בפירוט להלן )  .כמו בחברה המוסלמית כך גם החינוך היהודי
4

על

מנהגי החתינה של יהירי אפגאניסתאן ראה

ועם  ,סדרה שנייה ב

למוסיקה

יהודית ) ,

אנציקלופדיה

( ז )  ,עמ ' ; 422 - 383

יא

( תשל " ח ) ,

חינוכית  ,ד  ,עמ '

הנ " ל  ' ,מנהגי החתונה של יהודי

עמ '

. 875

:

ב " צ יהושע  ' ,חתינה יהודית באפגאניסתאן '  ,שבט
אפגאניסתאן '  ,דוכן

 . 61 - 51על האנאלפביתיות בחברה

( מוסף

המוסלמית ,

ראה

ן

62

בן  -ציון יהושע

היה דתי בעיקרו  ,ולא נכללו בו לימודים

חילוניים ,

כמו לשונות  ,חשבון  ,מדעים

וליוצ " ב .
החינוך היהודי לא קיבל כל סיוע מן הממשלה או מן הקהילה  .הקהילה היתה דוחה
על הסף כל נסיון מצד הממשלה לסייע לחינוך היהודי  ,מחשש שמא הוא יהיה מלווה
ברצון להשפיע על דמות החינוך .

כלנכבד ד ב( ורדל
~
ההכנסה של המורה מתשלומי שכר  -לימוד של ההורים הסתכמה בקראן אחד לחודש

לכל

תלמיד  ,סכום שנחשב גבוה

בשנות השלושים  .במוסד החינוכי המרכזי של הקהילה

בהראת  ,שבו לימד מולא אשר גרג ' י  ,היו בזמנים שונים עד

מורים יהודים שהכנסתם היתה

בתבלינים  .י

זעומה ,

400

תלמידים  .עם זאת היו

וידוע לנו על מורה שהתפרנס ממסחר

מקור נוסף להכנסת המורים היה התשורות שהביאו להם ההורים

בהזדמנויות שונות  ,כגון כאשר סיים התלמיד פרק בלימודיו ועלה לכיתה גבוהה יותר .
החינוך היהודי היה מיוסד על דמותו הדומינאנטית של המולא  ,המורה והמחנך ,
שניהל את

ה ' מדרש ' ' ,

ולצדו שוליית המחנך  -הכ ' ליפא  -צעיר שלמד שנים

אחדות בלבד ושימש כעוזר ליד המולא הכל  -יכול  .תפקיד הכ ' ליפא היה לשמור על
המשמעת בקרב התלמידים ולהקנות להם יכולת קריאה בסיסית  ,תפקיד מוגבל

למדי ,

שלא הכשיר אותו לשמש בעצמו כעבור זמן בתפקיד מולא  .תפקיד המולא עבר
בירושה מאב לבנו מדור לדור  .חינוכו של בן המולא היה שונה מחינוכם של ילדי

ישראל אחרים  .היתה זו מעין אומנות של כת  ,שהקפידה שהעיסוק בהוראה ישאר בחוג
המשפחה ולא ישותפו בו זרים  .על השכלתו של אחד המחנכים האלה אנו יכולים
לעמוד מתוך סקירת ספרייתו העשירה של אחד מגדולי האישים שהעמידה יהדות זו -
מולא מתתיה גרג ' י ( נולד בהראת בכ " ו כסליו תר " ה  -נפטר בירושלים בי " ד כסליו
תרע " ח ) ,

ששימשה אותו בהכנת חיבורו ' עונג לשבת '  7 .עשרות חיבורים משל רבנים

ספרדים ואשכנזים היו לנגד עיניו  ,בהם  :ספר הזוהר  ,ר ' יעקב בעל הטורים  ,רבנו בחיי

5

על

דיוקנו של המחנך והמלמד מולא מתתיה

גרג ' י  ,שעשה מלאכתו שלא על מנת

והתפרנס ממסחר  ,מספר הנוסע היהודי אפרים ניימרק  ,שביקר בעיר הראת בשנת

לקבל שכר

: 1884 - 5

' מורה

ושוחט שמה [ הראת ] ה ' מולא מתתיהו  .גם הוא לא יהנה מקופת הקהל כי ישא ויתן מעט להחיות
נפשות ביתו ונכבד האיש הזה בעיני כל אחיו  ,ובשם " חסיד " יכנוהו ' ( א ' ניימרק  ,מסע בארץ הקדם
[ מהדורת א ' יערי ]  ,ירושלים תש " ז  ,עמ ' צח ) .
6

נראה כי מונח זה מושפע מה ' מדרסה ' הערבי  -פרסי  .כך נקרא בית  -הספר היהודי גם בקהילת משהד .

.

ראה ב " צ יהושע  ,דיוקנה של קהילת האנוסים במשהד  ,ירושלים תש " ם עמ ' . 36 - 34
7

מתתיה

גרג ' י  ' ,ספר עונג לשבת ' והוא דרושים נאים ורמזים יקרים ונחמדים על התורה והפטרות

וחמש מגלות  ' : . . .ספר תהלות דוד ' והוא דרושים  -נאים ורמזים יקרים על התהלים  ' : . . .ספר בית
המקדש ' והוא פירושים טעמים ורמזים יקרים ונחמדים על המשנה הקדושה . . . .

ירושלים  ,שנת

ותנו כבוד לתורה לפ " ק [ = תרע " ג  . ] 1913 -מהדורה שנייה מצולמת עם מבואות  ,ירושלים תשל " ו

( שלושת הספרים  ,יצאו בכרך אחד  ,ושני הספרים הראשונים באים במספור שוטף  .רט  +לז דף ) .

ן

החינוך היהודי באפגאניסתאן

ב " ר אשר בפירושו על התורה  ,נחל קדומים לשל " ה

הקדוש  ,אור

החיים

63

לר ' חיים בן -

עטר  ,נחל קדומים  ,חומת אנך ופני דוד  -שלושתם לחיד " א  ,לבוש אבן העזר מהרב ר '
מרדכי יפה  ,מדרש שמואל לר ' שמואל די אוזידא ועוד .
דוגמה מאלפת לרצף הדורות של מחנכים אנו מוצאים במשפחת גרג ' י  .כותב על כך
מולא יוסף גרג ' י ( ו ' תמוז תרכ " ט  -ו ' כסליו

תרצ " ז )

בספרו ' עדות כיהוסף '

:

ורוב משפחתנו מלמדי תינוקות  ,מר זקננו החסיד מ ' ( = מולא ) אברהם היה גומר
תהלים בכל אשמורת הלילה ומר זקני מ ' מרדכי בנו ועט " ר מור אבי זצוק " ל
( = זכר צדיק וקדוש

אלו כולם היו מלמדים  ,ואני

לברכה ) ,

הדל  ,עפר תחת

המלמדים  ,זה חמש  -עשרה שנים מלמד תינוקות פה בתוככי ירושלים .

רגלי

ן

גם בנו  ,מולא בנימין גר ' 3י  ,שימש בהוראה בירושלים במשך עשרות שנים  .לפנינו
עדות על חמישה דורות רצופים  ,לפחות  ,של מחנכים במשפחה אחת  .מולא אברהם
גרג ' י ובנו מולא מרדכי פעלו בהתחלה כמשהד שבאיראן ולאחר אינוסה של קהילה זו
לאסלאם בשנת

1839

הגיעו בני משפחת ' גרג ' י להראת שבאפגאמסתאן והמשיכו

במפעלם החינוכי  .מסורת זו לא פסקה ובמשכה בד בבד הן באפגאמסהאן והל בארץ -

העשרים ' .

ישראל למן ראשית המאה

המולא שימש מחבך לילדי הקהילה  ,מורה  -הוראה  ,דרשן ומנהיג רוחני  ,ולעתים גם
פוליטי  ,של הקהילה  ,ולא אחת ייצג את עדתו לפני השלטונות .

מעמד התלמוד
תבאי  -החיים של התלמיד היהודי היו קשים

למדיי  .בדרך כלל הסתפק הילד קודם

הליכתו ל ' מדרש ' בארוחת  -בוקר שכללה לחם ותה בלבדם על מצב בריאותם של

התלמידים  ,כתב ביומנו המורה והמחנך נפתלי אברהמוב
אני סוקר אותם ( = את הבערים

היהודים ) -

:

רובם נגועי הקרחת הממארת בראשם

ו ' פצעי המזרח ' ( מין ספחת העשויה לתקוף גם את האירופים בפנים ובגוף ועומדת
במשך שנה שלמה קודם שתירפא  ,ומשארתצלקת נוראה לזכרון לכל ימי

החיים )

;

בזמן האחרון ( = שלהי שנות העשרים של המאה ) היה מכון פסטור שבפרס מרפא
את הפצעים הללו בשלושה חדשים  ( .הילדים ) מלוכלכים  ,קרועי

8

בגדים  ,יחפים ,

יוסף מלמד גרגץ  , ,ספר תהלים עם מחברת הקדש על תהלים בשלמות הנקרא בשמו עדות כיהיסף ' .
ירושלים שנת בן פור " ת יוסף בן פורת עלי עין ( = תרפ " ו 926 -ן )  .נדפס מחדש במהדורה

.

מצולמת  ,ירושלים תשל " ב דף טז

:

א  -ב  .על דיוקנו כמחנך עומד בנו  ,מולא בנימין גרג ' י  ,במבוא

למהדורה השנייה .
9

שם  ,שם .

10

ראה ב " ב יהושע  ' ,יובל לראובן קשאני '  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 4
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פרועי  -שער  ,כאילו לא נגעה בהם יד אם מעולם ואיל הבדל בין בל עניים לבן

עשיר " .
אפשר שתנאי  -החיים הקשים היו בין הגורמים לפער  -הגילים בין התלמידים היהודים
בכל קבוצה  .פער זה אמנם לא הגיע לממדי פער  -הגילים בחינוך המוסלמי  ,הוא גם לא
ניזון מאותם גורמים .

שפות הדיבור והליב( רד
החברה היהודית באפגאניסתאן  ,שהיתה סגורה אף יותר מזו המוסלמית  ,לא חיפשה כל

נקודת  -מגע עם הלא  -יהודים .

מ

יהודים מעטים בלבד ידעו קרוא וכתוב אותיותערביות ,

ידיעת פושטו  -השפה הלאומית השנייה באפגאניסתאן  -היתה עוד יותר נדירה

כקרב היהודים  .בחיי יום  -יום רווחו בקרב היהודים שני

בים של הפרסית  -יהודית -

~

האחת ' הראתית '  ,לשון האוכלוסיה האוטכטונית  ,שמעמדה הכלכלי היה נחות  ,והשטיה
' גילקי '  ,לשון אנוסי משהד שמצאו מקלט באפגאניסתאן למן שבת התייר

( ' . ) 1840

ן

הסוחרים היהודים במרחב הארצות הדוברות פרסית סיגלו לעצמם שפת  -מסחר

מיוחדת  ,שגם היא התפשטה לניבים אחדים  .זו השפה המכונה ' לא  -תוראי '  -דהיינו
לשון שאינה של התורה  .לשון זאת היתה על טהרת המקרא  ,כשהמילים העבריות
מסורסות במיבנן ובניגונן  ,וזוכות לתחביר ולדקדוק פרסיים  .יהודי היה יכול לגלגל

בלשון זו עם אחיו היהודים בנוכחות המוסלמי  ,שהיה חש בצליל הפרסי של הלשון

המדוברת  ,מבלי להבין את הנאמר .
התלמיד היהודי למד

פרסית  -יהודית  ,הכתובה

רש " י ,

באותיות עבריות דמויות

שכללה ניבים מקראיים משולבים בשפה הפרסית או מילים מקראיות שקיבלו צורת
פועל פרסית ( כגון

:

' כשר קארדן '  -להכשיר

;

' ברכה קארדן ' -

לברך ) ".

הנער גם

למד עברית מקראית  ,ששימשה אותו בלימודי הקודש ובתפילה  .הלימוד נעשה בדרך
של שינון ושל תרגום

11

סימולטאבי  ,אחד מקרא ואחד תרגום

מתוך יומנו של נפתלי
ברשותה

אברהמוב  ,העומד לראות אור בקרוב

ללשון הפרסית  -יהודית .

על  -ידנו בלוויית הערות

והארות ,

האדיבה של בתו  ,הגב ' ליאורה ברנשטיין  ,ובו רשמיו מן הקהילה שבה ישב כשנתיים .

אברהמוב נולד בניראת בשנת  . 1905בילדותו הגרו הוריו למרב שבבוח ' ארא ובשנת

1913

עלתה

משפחתו לירושלים  ,שבה התערה ורכש השכלה בסמינר למורים של דוד ילין  .בהיותו בן  23יצא

בעקבות הרפורמה של אמאנוללה כשן להרכסן תורה בקרב יהודי אפגאניסתאן ( ראה עליו להלן ) .
12

קווים לדמותה של הקהילה ראה

:

אריך בראואר  ' ,יהודי אפגאניסתאן '  ,סיני  ,יד ( תש " ד )  ,עמ '

. 342 - 324
13

.

על המתיחות החברתית בין שתי הקבוצות הלשוניות  ,ראה זבולון קורט ' מתוך ההווי של אפגניסטן
( יודי או משהדי ) '  ,ידע עם ,

14

יח

( תשל " ז )  ,עמ ' . 140 , 44 - 43

על הפרסית  -יהודית השווה חנינה מזרחי  ,יהודי פרס  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' . 123 - 121
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רנוכבלרנ הללמודים
הילד היהודי בכבס

ל ' מולהי ' או ל ' מדרש ' בהיותו בן

 4 - 3שבים " .

תחילה למד אלף  -בית

אצל הכ ' ליפא לכל קבוצת ילדים היה כ ' ליפא צעיר  ,שגילו לא עלה על

 12 - 10שנים ,

,

אשר אסף את חניכיו מבית הוריהם והביאם אל ה ' מדרש ' ובתום הלימודים היה מחדרם
לבתיהם  .בן עשירים רך ומפונק אף זכה שהכ ' ליפא ישאהו על כתפיו ובתמורה זכה

האומן להיות מאומץ על  -ידי המשפחות האמידות וליהנות ממתת  -דם .

הכ ' ליפא היה חוזר ומשנן עם תלמידיו א ת אותיות האל " ף  -בי " ח  .הוא הראה לתלמיד
אות וקרא בשמה והתלמיד חזר ושינן

אחריו  .משידעו הילדים על בורם את אותיות

הא " ב החלו לשנן את סימני  -הניקוד או ה ' סימן ' בנפרד  .השיבון היה מלווה ביגק

מונוטוני  ,כדי להקל על קליטת החומר הבלמד  .בכל יום אחר  -הצהריים בה 3המולא
לבדוק את מידת התקדמותם של הפעוטות באותו בוקר אצל הכ ' ליפא  .קצב ההתקדמות
בלימוד למחרת היום הושפע מהישגי התלמיד ביום שקדם לו .
לימוד האותיות והקריאה בניקוד ( ' צ " דארה ' -

' מה יש בו ? ( r

נמשך כשבה  .פרק -

זמן זה היה גמיש ותלוי בכושר  -הקליטה של הילד  .ילדים שלמדו עם אבותיהם מחוץ
למסגרת הלימודים השלימו פרק זה בזמן קצר יותר  .בתום השלב הזה החלו ללמדו את
ההברות ואת המלים

( ' קאלימה ' ) .

כעבור שנתיים  ,כאשר היה הילד מסוגל לקרוא  ,החלו

ללמדו לקרוא בסידור ואחרי  -כן במקרא  .הקריאה בשלב זה היתה מיכנית  ,מבלי
להקפיד על הבנת המשמעות של הכתוב  .כאן תם תפקידו של הכ ' ליפא המבוגר יותר 6 .י
התלמידים ישבו על שטיחים ומחצלות באולם אחד רחב ידיים  ,כשרגליהם שלובות

בישיבה מזרחית  .כמאתיים ילדים שהו תחת קורת  -גג

מנתה

כ 10 -

אחת  ,בקבוצות שכל אחת

מהן

ילדים  .המולא היה עובר מקבוצה לקבוצה  ,מפרש את הפרק שלמדה אותה

קבוצה  ,מתרגמו לפרסית  -יהודית ומטיל על תלמידיו לשנן את הפרק חזור ושנן  .לאחר
זמן מה היה המולא חוזר לקבוצה ומטיל על אחד התלמידים לקרוא קטע בעברות
ולתרגמו ולפרשו בפרסית  -יהודית .

האולם המה ילדים  .אלה רעשו בלימוד התורה  ,אלה בלימוד נביאים  ,אלה בתפילות
ובפיוטים ואלה התעמקו ב ' עין
15

יעקב '  ,לי

שהיה חביב מאוד על יהודי אפגאניסתאן .

התיאורים המפורטים של מוסדות החינוך  ,תוכניות הלימודים ודרכי הלמידה והענישה מושתתים
על שורה של ראיונות נרחבים עם ראובן קשאני
קשאני ' ( לעיל הערה
( . ) 2 . 10 . 74

; ) 10

( ) 14 . 6 . 1974

וראיון נוסף שראה אור ב ' יובל לראובן

ראיון עם שמואל שבתי דדאש מלוד

(  ; ) 6 . 7 . 76אבא נעמת

מבית  -שמש

העתקת החומר המוקלט נעשתה באדיבות המדור לתיעוד בעל פה  ,המכרן ליהדות זמננו ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  .ראה גם צבי שרפשטיין  ,תולדות החינוך בישראל  ,ה  ,ירושלים

תשכ " ו  ,עמ '  . 83 - 82על החינוך היהודי בעיר הראת בעשור השני של המאה
של נשיא קהילת מאזאר  -י  -שאריף
16

:

ה 20 -

ראה בזכרונותיו

ישראל מישאל  ,בין אפגאניסתאן לארץ  -ישראל ( בדפוס ) .

.

מעניין להשוות את מערכת החינוך היהודי באפגאניסתאן עם זו במזרח  -אירופה שבמסגרתה למד

הילד מגיל שלוש עד גיל חמש אלף  -בית וקריאה בסידור  .המלמד בשלב זה נקרא

' מלמד דרדקי '

ועוזרו ' ריש דוכנא ' ( ראה שלמה זלמן אריאל  ' ,אנציקלופדיה מאיר נתיב '  ,רמת  -גן תשכ " ט  ,ערך

17

' חינוך '  ,עמ '  195ואילך ) .
' עין יעקב ' מאת הרב יעקב חביב  ,מחכמי התורה כספרד (  . ) 1516 - 1460לאחר גירוש ספרד חי

66

ן

בן  -ציון יהושע

תלמידים שידעו את פרקם בלימוד הועברו לקבוצת  -לימוד מתקדמת יותר  .עליית הנער
לקבוצת  -לימוד גבוהה יותר נעשתה ללא קשר לגילו ולא בפרקי  -זמן קבועים .

ראובן קשאני ( נולד ביום ב " ו בניסן תרפ " ו ) תיאר לפנינו את לימודיו אצל מולא
יהושע עמרם  ,שנחשב מחנך מתקדם בעירו הראת  .ראובן החל ללמוד אצל

אביו ,

ובהיותו בן ארבע שנים נשלח אל המולא ללמוד תורה ומשנה עם ' תפסיר ' בפרס " ת -

יהודית  ' .כל חיינו  -סיפר קשאני  -הצטמצמו בלימודי  -קודש בלבד  .היינו -מחוייבים
לשנן את הלימודים ואת התפילות שיהיו שגורים בפינו ולדעתם בעל  -פה  . . .ישבבו
מולא
1
מולא יהושע עמרם ועמו עוזרו
1
קבוצות קבוצות תחת קורת  -גג אחת  ,בניצוחו של1
יוסף בכצ ' י  ,שהיה סומא ומטיב נגן  .לא ידענו חופשות מה

הן  ,למעט

ימי חג ומועד .

הלימודים החלו לאחר תפילת שחרית ונמשכו עד תפילת מנחה  .רק בימי  -הקיץ
הלוהטים זכינו להפסקה קצרה בצהרי היום  .הלימודים נמשכו גם בחוג
ובשבתות

המשפחה ,

היינו חייבים לשמוע את הדרשה הקבועה של המולא בבית  -הכנסת' ,

סדר לימוד המקרא היה כמקובל בקהילות ישראל בכל אתר ואתר

:

ן

ויקרא  ,במדבר ,

דברים  ,בראשית ושמות  .אחרי  -כן היו מתחילים מחזור חדש שכלל הפעם לימוד אחד

מקרא ואחד תפסיר ( תרגום ופירוש לפרסית  -יהודית )  .בשלב גבוה יותר נלמד תרגום
אונקלוס במסגרת

' שניים מקרא ואחד

תרגום ' .

ילד שגילה כשרון מיוחד בלימודיו הוסיפו לו שיעורים ברש "י ובמשניות -
במסכת כלאיים שבסדר זרעים  .הנער קרא  ' :החיטים והזונין אינם כלאים זה בזה ' וגו '
ומתרגם מלה מלה

:

' חיטים  -ננדום ' וגו '  .מולא יהושע עמרם  ,שהצטיין בכשרון

ציור  ,נהג לצייר לתלמידיו את הפריטים הנלמדים  ,נדי שיבינו אל  -נכון במה הדברים
אמורים  .למרות הידיעה היחסית של התלמידים בארמית  ,שבין היתר באה לידי ביטוי
בלימוד ספר הזוהר  ,הם לא למדו במדרש גמרא  ,אלא הסתפקו במשנה ובמדרשים

ובמיוחד  ,כאמור  ,ב ' עין יעקב '  .פרקים נבחרים מהגמרא נלמדו בחוגים
,

מצומצמים ,

והדגש הושם על סוגיות שיש בהן תועלת מעשית  ,כגון דיני שחיטה ומילה  ,כדי
להכשיר שוחטים ומוהלים .
סמיכותם של חגים יהודיים אף היא השפיעה על מהלך הלימודים  :לפני חג הפסח
למדו את שיר השירים  ,לפני חג השבועות  -את מגילת רות  ,לפני סוכות  -אתקוהלת
ולפני פורים  -את מגילת אסחר .
משסיימו הנערים את המחזור הראשון של לימוד החומש ערכו ההורים חגיגה

גדולה  ,איש איש כפי יכולתו  .העשירים לא הסתפקו בממתקים אלא הביאו פירות
ומאכלי בשר ודגים והעניקו דורונות מיוחדים למולא ולכ ' ליפא  .גם עליית הנער
מקבוצת -לימוד אחת לקבוצה גבוהה יותר היתה יום חג

בסלוניקי

וחיבר את חיבורו המפורסם הכולל לקט מאגדות התלמוד והירושלמי עם פורותיי

הקדמונים בצירוף פירוש משלו  .הספר התחבב מאד ויצא
- 1516

18

להוריו  ,והם

הביאו בהזדמנות

.

הושלמה ע " י בנו הרלב " ח ) .

ראה לעיל הערה . 10

במהדורות הרבה ( הראשונה סלוניקי .

ן
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זאת דורונות ומגדנות למלמד  .כאמור  ,שימשו תשורות אלו תוספת חשובה לפרנסת
המלמדים .

19

נפתלי אברהמוב  ,המורה השליח מארץ  -ישראל  ,מספר ביומנו על נער יתום בן שבע -
עשרה שנה  ,שלא היה יודע לקרוא בחומש  ,למרות גילו  ,והמולא עשהו שמש ומשרת .
התלמידים הדביקו לנער תווית ' ראש ערל '  .אברהמוב נטל את היתום לטיפולו ,

ולהפתעתו התברר לו שהנער מהיר  -תפיסה יותר מתלמידים אחרים  .עד מהרה למד
הנער לקרוא בחומש ובשבת שלפני יום  -השנה למות אביו עלה לתורה וקרא בהצלחה

רבה את ההפטרה  .הצלחתו של המחנך מארץ  -ישראל היתה כה רבה עד כי המולא של
נער זה היה מן המלמדים הראשונים שהצטרפו לבית  -הספר המתקדם של המורה

מארץ  -ישראל ( ראה להלן ) .
מכיון שהלימוד היה מושתת בעיקרו על שינון טקסטים מכתבי  -הקודש בעל  -פה ,
ידעו רבים מבני העדה בעל  -פה את החומש כולו וקטעים ניכרים מן התנ " ך  .נחלת הכלל
היתה ידיעת ספר תהלים  ,שהיה ספר אהוב ואף זכה לשני פירושים

מאת רבני  -העדה .

20

רבים גם ידעו קטעים מספר הזוהר בעל  -פה  ,והספר היה נקרא בנעימה מיוחדת ,
בתיקון  -חצות ובהזדמנויות אחרות .
נער שכבר ידע לקרוא היטב את התפילות על נעימותיהן היה זכאי ללמוד

לכתוב ,

לרבות כתיבת מכתבים נמלצים בפרסית  -יהודית  .הנער גם למד לכתוב את התרגום
הסימולטאני של רבו למקרא ולמשנה  .בהיעדר בתי  -דפוס באפגאניסתאן ובשל

נדירותם של ספרים מודפסים בה  ,פיתחו המחנכים מסורת של כתיבת ' דסתאכ '  -אלו
פנקסים ששורטטו בצורות

גיאומטריות  ,עוטרו

בצבעי לילך  ,אדום וכחול ואיירו

בציורים  -ובהם נרשמו בכתב קליגראפי פיוטים עבריים ותרגומם הפרסי לצדם  .בעלי

כשרון  -כתיבה העלו על הכתב גם מפרי  -רוחם  ,בעיקר בפיוט פרסי  -יהודי  .רבים כתבו
בפנקסיהם את פרקי  -אבות עם תרגומו בפרסית  -יהודית מאת הרב מלמד סימן טוב  ,רבם

של יהודי משהד בראשית המאה הי " ט  ,שהלך לעולמו בשנת תקפ " ג  ,קודם אינוסה של
הקהילה  ,והיה מקובל על היהודים באיראן  ,באפגאניסחאן ובבוח ' ארא  .כמו כן הרבו

להעתיק מפרי  -עטו את ה ' אזהרות '  ,שחיבר  ,כחיקוי לסגנונו של ר ' שלמה אבן  -גבירול
ואת ספרו ' חייאת אל  -רוח ' ( רוח

חיים )

שנכתב

בפרסית  -יהודית  ,בהשפעת ' חובת

הלבבות ' ו ' מורה נבוכים '  ,ובו דן בשלושה  -עשר עיקרי היהדות  .כמו כן הועתקו ספרי

דרוש  ,מעשיות ופיוטים  .י2
ראיונות עם

קוראני .

נעמת ,

19

ראה

20

ראה עליהם לעיל בהערות  7ד . 8 -

21

ראה :

:

דדאש  :יומני

של אביהמוב .

ב " צ יהושע  ' ,פרקים ביצירתם של יהודי אפגאניסתאן בשלהי המאה התשע  -עשרה וראשית

.

המאה העשרים '  ,שבט ועם כרך ט
משורר ופילוסוף  ,שראו אור הן

:

( תשמ " א )  ,עמ '

 . 315 - 290יצירותיו של הרב סימן  -טוב מלמד ,

' אזהרות '  ,בלשון הקודש ובלשון פרסו ו חיבר הרב מו " ה סימן
.

,

~
הרשב " 4ך מ17דורת מתתיה
טוב מלמד ' והוספנו  . . .פיוטים לכבוד ברית מילה ולכבוד שכת ולכבוד
גרג ' י  .דפוס לונץ  ,ירושלים תרנ " ו  58 ,דף

;

' ספר חייאת אל רוח '  -רוח חיים -

מהרב . . .

מוה " ר

סימן טוב מלמד  . . .יצא לאור בהוצאת ובהשתדלות האחים ישראל נתנאל ובנימין שאולוף .

.
י

י= .:

,

.

; ,
,

,ן

ן

,

קמשי

לקא,
י

ה ' מדרש ' של מולא יהושע עמרם  -יושב מימין בחברת תלמידיו ( התצלום  ,שהוא משנות השלושים ,
לקוח מתוך

:

ר ' קוראני  ,יהובי אפגאניסתאן  ,ירושלים

תשל " ה .

)

משך זמן לימודיו של הנער היה פועל  -יוצא של מצבם הכלכלי של הוריו  .רוב
הנערים הפסיקו את לימודיהם בהגיעם למצוות  .עשירים שפרנסתם היתה מצויה והיה
באפשרותם לשלם את שכרו של המלמד האריכו את לימודי ילדיהם עד הגיעם לגיל
חופה  ,דהיינו עד גיל

ד18 - 1

שנה  ,ובמקרים מיוחדים עד גיל

20

שנה  .הנערים הבוגרים

למדו בקורסים מיוחדים שהכשירו אותם לשמש שוחטים ומוהלים .

נסיונות של רפררמה בחינור היהודי
בשלהי שנות העשרים נפתח בהראת מוסד חינוכי מתקדם יותר  ,ששכר את המונופול
של בני משפחת גרג ' י בתחום החינוך  .היה זה ה ' מדרש ' של מולא יהושע
למדו  ,נוסף

ללימודי

קודש ,

גם שעורים בחשבון ובציור  ,וכן שירה בהדרכתו של

הסומא מולא יוסף בכצ ' י  ,שליווה את עצמו בהארמוניום דמוי
ירושלים  ,דפוס י ' נ '
אפגאנים  ,שעלו

22

לעווי .

עמרם  ,שבו

תרנ " ח ,

5

 +קצא ,

1

אקורדיון  .ם

פתיחת

דף  .המו " לים של שני הספרים הם יהודים

לא " י בשלהי המאה הי " ט .

ב ' מכון הישראלי למוסיקה דתית ' שמורים

6

סרטים

( כ 4-

שעות הקלטה ) של לחנים אפגאניים

( כעיקר מזמורי תהלים ותפילות הימים הנוראים ) שהוקלטו בידי אביגדור הרצוג  ,רובם מפי יוסף

בכצ ' י ובני ביתו  .על היצירה העממית בצליל  :שירה ומוסיקה עממית של יהודי

ביבליוגראפיה בספרי צוואת אב
תשכ " ט  ,עמ '

68

. 96

( "יג

סיפורי  -עם מאפגאניסטן מפי רפאל

אפגאניסתאן  ,ראה :
יהושע  -רז ) ,

חיפה

החינוך היהודי באפגאניסתאן

ן

69

המוסד החדש עוררה סכסוכים בעדה  ,לאחר שהורים בעלי  -אמצעים העבירו ילדיהם
מבית  -המדרש של הרב גרג ' י לבית  -המדרש של מולא יהושע עמרם  .אולם ספק אם

המוסד החדש זכה להצלחה כלכלית  ,שכן פרנסתו של מולא יהושע עמרם היתה בדוחק
ונוסף להוראה הוא עסק במכירת תבלינים בחנות .
אברהם עמנואלי

( פילוסוף )

במאמרו שפרסם בשנת

, 1929

( י " ח בשבט תרנ " ה  -כ " ט בתשרי

תש " ה )

כתב

כי באופן יחסי חיו היהודים באפגאניסתאן ברווחה ויכלו

לשלוח את בניהם להשתלמות באירופה  .הממשלה היתה מוכנה לייסד בתי  -ספר
מודרניים ליהודים  ,אולם האדוקים שבהם התנגדו להקמתם  ,מחשש שהחינוך בבתי -

ספר ממלכתיים עלול להביא להתבוללות  .פילוסוף הוסיף כי תופעה דומה היתה אצל

המוסלמים מחשש שילדיהם יפנו עורף לאסלאם  .לדברי בעל המאמר  ,נחלשה במשך
הזמן ההתנגדות לרפורמות והיתה לנחלתן של קבוצות שוליות של

קנאי  -דת : 3 .

עליית אמאנוללה כ ' אן לשלטון חוללה תמורה לא רק אצל המוסלמים אלא גם
בקרב היהודים  .שלושה צעירים יהודים מאפגאניסתאן נסעו לברית  -המועצות ולמדו

שם במוסדות  -חינוך מיוחדים לזרים ובאוניברסיטה לפועלים

:4.

אמנם היו אלו תופעות

שוליות בחברה היהודית  .עיקר המאמץ הממלכתי הופנה לשינוי פני החינוך היהודי .
שליחי הממשלה המרכזית שהגיעו מקאבול להראת וביקשו לשנות בן לילה את פני
החינוך היהודי נכשלו במאמציהם .
הקהילה כבר דחתה

בעבר נסיון להקים מוסד לחינוך מתקדם בקרב יהודי

אפגאניסתאן  ,שנעשה על  -ידי חברת ' כל ישראל חברים '

( אליאנס ) הצרפתית  ,באמצעות

אנשיה ועושי  -דברה בטהראן  .ההתנגדות לכך היתה הן מצד השלטונות האפגאניים ,
שחששו מחדירה מערבית ומפעולות חתרנות

והסתה ,

והן מצד ראשי הקהילה שחששו .

כי החינוך המודרני יפגע בדפוסי החברה היהודית ובזיקתה לדת ואף יקפח את פרנסתם
ואת מעמדם המרכזי

בקהילה  .י2

אבא נעמת זוכר כעד ראייה את הפגישה הדראמאטית בין אנשי משרד החינוך

האפגאני ובין נציגי הקהילה בהראת  .מנהל משרד החינוך  ,מר סרג ' וקי  ,ביקש בשנת
1927

23

לרשום את ילדי היהודים לבתי  -ספר ממשלתיים  .באותו יום שוחררו ילדי

אברהם עמנואלי פילוסוף

 ,כתבים ,

בעריכת אהרן פנחסי  .ירושלים .

 , 1960עמ ' 69

וראיון עם אבא

נעמת מבית  -שמש .
24

.

על פרשה זו עמדתי בהרחבה במאמרי ' אהבת ציון וציונות באפגאניסתאן '  ,כיוונים  ,חוברת  7עמ '

 . 52 - 48עם שוב הצעירים לאפגאניסתאן הם הושלכו לכלא בעוון הברחת יהודים מברית  -המועצות
לאפגאניסתאן  .שניים נשארו בכלא ארבע  -עשרה שנה  ,עד הקמת המדינה  ,והשלישי מת ככלא
מעינויים .
25

על נסיונות האליאנס לפעול באפגאניסתאן ראה ראובן קשאני  ,יהודי אפגניסטן  ,ירושלים תשל " ה ,
עמ '  . 28במכתבו למחבר המאמר כותב המזכיר הכללי של אליאנס בפארים  ,מר י ' ווייל  ,כי לא ידוע
לו על נסיונות כאלו ( מכתב מס ' - 8458

 GW/מיום  . ) 15 . 12 . 1976מן הסתם היתה זאת יוזמה של

השלוחה באירגון  .על מאבק בין הדורות על רקע של חינוך ועלייה לארץ  -ישראל  -עמד אבא
נעמת בראיון אתי  .ההנהגה הדתית חששה מפני עלייה המונית  ,שתנער אותה מסמכותה ועל כן

ניסתה לפעול אצל השלטונות למתן את מתן האשרות  .רק ' מרד ' הצעירים שינה את ממדי

העלייה .

סו

ן

בן  -ציון יהושע

ה ' מדרש ' מלימודיהם והרבנים יעקב גרג ' י ויעקב סימן  -טוב ישבו והתווכחו עם מר
סרג ' וקי  .הנשים היהודיות הפגינו ליד בית  -הכנסת כשהן לבושות שחורים וחבל שחור
~
כרוך לצווארן  .היהודים שכונסו בבית  -הכנסת הגדול שמעו מפי מר סרג ' וקי על

חשיבותו של החינוך המודרני  ,אולם שלושה הורים בלבד נאותו לרשום את ילדיהם

לבית  -הספר הממלכתי  .הילדים שנרשמו היו  :ברוך בן  -מיכאל גול  ,מאיר בן  -יחזקאל
בצלאל ואליהו בן  -סולימאן

ידיים  .הקהל התנפל על

( שלמה )

גול  .בבית  -הכנסת קמה מהומה ופרצה תיגרת -

השלושה  ,שפגמו

בסולידאריות של הקהילה  .נוכח התגובה

הזועמת של הגברים בבית  -הכנסת ושל הנשים מחוצה לו  ,עזבו אנשי משרד החינוך את
המקום  ,בראותם כי היהודים עדיין אינם בשלים למסור ילדיהם לחינוך

מודרני ' .

בסיון שני לכפות על ילדי היהודים חינוך ממלכתי חילוני נעשה בראשית שנת

2

, 1936

שמונה שבים לאחר נסיון הנפל הראשון  .בידיעה שנתפרסמה בעיתון ' דבר '  ,מפי מודיע
מיוחד  ,נמסר כי היהודים באפגאניסתאן תמהים במיוחד על המיפנה שחל לפתע ביחס
שלטונות ארצם כלפיהם בתחום החינוך וההשכלה  .השלטונות משדלים את היהודים
לשלוח את ילדיהם לבתי  -ספר

ממשלתיים ,

שבהם יוכלו ללמוד את שפת המדינה

ושפות זרות  ,וכן מקצועות לימוד שונים  .דברי השליח המיוחד של הממשלה המרכזית
בקאבול  ,כדי להודיע על פתיחת בתי  -ספר ליהודים  ,נשמעו כגזירה חדשה באוזני

400

המשפחות היהודיות שבעיר זו  .היהודים חוששים כי בבתי  -הספר הממשלתיים יאלצו
את

" לדיהם

להתאסלם ולגייסם לצבא האפגאני .

27

גם הפעם חזרו היהודים על פעולת -

המחאה שנקטו בימי אמאנוללה כ ' אן והכריזו על תענית  -ציבור  ,כדי להעביר את רוע
הגזירה  .נראה שכתוצאה מלחץ שהפעילו יהודים באירופה על הממשלה

היא חדלה ללחוץ על היהודים בעניין זה ,

האפגאנית ,

2

הרפורמה של השליח מארץ  -ישראל
אחד הנסיונות המעניינים בתחום החינוך היהודי באפגאניסתאן עשה צעיר מארץ -
ישראל ממוצא אפגני  ,בשם נפתלי אברהמוב ( שנקרא גם  :פאקארוב ,

מזרחי ) .

במסגרת

הרפורמה שחולל אמאנוללה כ ' אן הוא הזמין מורים מרחבי תבל לבוא לארצו ולשמש
בהוראה  .אברהמוב פנה למשרד החינוך האפגאני וקיבל את הסכמתו לחדש את פני
החינוך היהודי בארץ זו  .בסוכות תרפ " ט

( 13

בספטמבר

) % 928

הוא הגיע להראת -

צעיר גלוח  -זקן  ,ללא כיסוי  -ראש  ,ממושקף ולבוש חליפה אירופית  .תחילה התייחסו

אליו היהודים כאל ' גוי טרדן '  ,ורק ה ' מתקדמים ' שבקהילה קידמו בברכה את בואו של
הצעיר מארץ  -ישראל  .הממשלה האפגאנית העמידה לרשותו בניין מתאים לבית  -ספר

26

לפי עדותו של המרואיין אבא נעמת .

ד2

בשנת

1944

נגזר על יהודי אפגאניסתאן להתגייס  .בני

מחראות  .בני

75 - 40

נשלחו לעבודות כפייה  .בעלי אמצעים  ,ששילמו

מגיוס  .צו הגיוס ליהודים בוטל בשנת
28

40 - 20

נשלחו לעבודות כזויות  ,כמו לנקות

דבר  ,כ " ו באדר תרצ " ו

( . ) 20 . 3 . 1936

 1952בעקבות

2 , 000

עלייתם ההמונית .

רופיות  ,היו פטורים

החינוך היהודי באפגאניסתאן

ן

71

נפתלי אברהמוב  -המורה שבא מארץ  -ישראל וניסה להנהיג
חינוך מודרני ציוני באפגאניסתאן
מהתצלום ניתן באדיבותה של בתו  ,גב ' ליאורה

ברנשטיין .

)

מודרני  ,שהיה ממוקם מחוץ לאזור היהודי  ,אולם ההורים סירבו לשלוח את ילדיהם

ללמוד אל מחוץ לשכובה היהודית  .באין ברירה קבע אברהמוב א ת מקום  -מושבו בבית -
הכנסת הגדול והמרווח  ,על ארבעת חדריו המוארים והמאווררים .

אף שקיבל יפוי  -כוח מן המושל של מחוז הראת  ,הנסיך אברהים כ ' אן  ,דודו של
המלך אמאב

לה  ,לסגור את מוסדות  -החינוך היהודיים הישנים ולפתוח במקומם בית -

ספר מודרני ~,
החליט אברהמוב לא להחפז ולהשאיר את ההחלטה לרצונם החופשי של
ההורים  .תקוותו היתה שהצלחת מפעלו תעורר  ,מן

הסתם ,

רבים ללכת בעקבות

הראשונים שהצטרפו לבית  -ספרו  .אולם יהודים רבים חששו  ,כי מפעלו של אברהמוב

ישמש שלב  -מעבר ועד מהרה תכפה הממשלה על בניהם ללמוד את לשון  -המדינה
ואחר  -כך תגייס אותם ל ' שירות המולדת '  ,כמקובל בבתי  -ספר ממלכתיים מוסלמיים .

בראש המתנגדים למפעל  -החינוך החדש עמדו המלמדים

הזקנים  ,שראו כיצד פרנסתם

מתקפחת כל אימת שנטשו אותם תלמידים נוספים  .בקהילה פרץ ויכוח נוקב ובעקבותיו
היא נחלקה לשני מחנות

:

השמרנים שהוסיפו לשלוח את ילדיהם ל ' מדרש '

הישן ,

ולמתקדמים ששלחו את ילדיהם לבית  -הספר החדש  .אברהמוב הציע לכמה מלמדים

מסורתיים משרה בבית  -ספרו עם משכורת טובה  ,אבל הללו סירבו בתואנה שאין
ברצונם להביא את הנערים ' הרכים והזכים בבריתם של מתקדמים אפיקורסים '  .הם אף

הלכו אל מושל הראת  ,הנסיך איברהים

חולקת להם בהקימה

בית  -ספר ,

כ ' אן  ,והודו

לו על הכבוד הגדול שהממשלה

אולם עם זאת ביקשו שהממשלה תמנה במקום

אברהמוב יהודי חסיד  ,או לפחות תגביל את חופש  -הפעולה של הצעיר מארץ  -ישראל
על  -ידי כך שהוא ישמש כסגן  -מנהל בית  -הספר ומעליו ימונה הרב של העדה  .למראית -

עין גילה המושל הערמומי עביין בהצעתם  .אולם מאוחר יותר הוא סיפר גלויות
לאברהמוב על המתרחש מאחורי גבו בין אחיו היהודים רנתן לו חופש פעולה
להשתמש בכוח או להשאיר את המצב בעינו .

:

ן
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בן  -ציון יהושע

אברהמוב שהה באפגאניסתאן שנתיים ימים בלבד ונאלץ לברוח על נפשו בפברואר

בעקבות ההפיכה שהתחוללה במדינה ובה הודח אמאנוללה כ ' אן מכסאו .

, % 930

הרפורמה ,

המשטר החדש ביטל כל שריד של

בתחום החינוך כבתחומים אחרים .

השפעתו של אברהמוב בפרק  -הזמן הקצר של פעולתו באפגאניסתאן היתה עצומה

.

ורישומו על צעיריה נשאר לאורך ימים  .אבא נעמת  ,שהיה בין תלמידיו מספר בהערצה

על רבו  ,שקירב תוך זמן קצר את תלמידיו לעולמה של ארץ  -ישראל  .ואמנם סיסמתם
היתה

:

' עברים אנחנו  ,עברית נדברה  ,עברית נלמדה '  .אברהמוב השתמש בספרים

שהביא מארץ  -ישראל ותכנית הלימודים שלו

כללה .

נוסף

ללימודי  -קודש ,

פיוטי

תפילה בנוסח הספרדים בארץ  ,עברית מדוברת  ,חשבון ואנגלית  .הוא אף לימדם שירי

מולדת  ,את ההימנון הלאומי ' התקוה ' וסיפר להם על הארץ ההולכת ונבנית  .הוא גם
הנהיג שיעורי התעמלות והפסקות בין שיעור לשיעור  -כל אלה היו חידושים

באפגאניסתאן  ,והם עוררו עליו רוגזם של הורים רבים  .אולם תרומתו היתה גדולה
לעלייתם של צעירים רבים לארץ  -ישראל ולהתערותם

בה ' .

2

וגיבור דזבבורנ
יהודי אפגאניסתאן אימצו במלואו את הכלל התלמודי  ' :כל המלמד בתו תורה  ,כאילו

לימדה תיפלות' ( בבלי סוטה כ ע " א

במשנה ) .

היו אבות מעטים שהורו את בנותיהם

קרוא וכתוב  ,אך לא היה קיים מוסד כלשהו למתן חינוך והשכלה לבנות  .הבת נתחנכה
למלא חובתה כאשה וכאם יהודיה  ,וכל אם לימדה את בתה הלכות בענייני

אישות ,

טהרת האשה ודיני כשרות  .עוד קודם שעמדה הבת על דעתה השיאוה לאיש  ,ומכאן
ואילך היתה נתונה למרותם של חמותה ושל בעלה .

30

האשה כמעט לא יצאה מפתח

ביתה  .ואיש לא חשב שספרים יועילו לה בתפקידיה כאשה וכאם  .חינוך הבנות היה
מושתת על עקרון יסוד כי יש הכרח לנצור את תומתה של האשה ולשם כך מן הראוי
לבדל אותה מחברת גברים .
כבר ציינו לעיל את הממצאים של משלחת אונסק " ו בדבר חינוך הבנות בחברה
המוסלמית באפגאניסתאן  .בתחום חינוך הבנות ומעמד האשה היה הדמיון בין

המוסלמים ליהודים באפגאניסתאן גדול יותר מאשר בתחום חינוך הבנים  .על  -כן אולי
אין זה מיותר להזכיר את נסיונותיו של השאה הרפורמטור אמאנוללה כ ' אן בשנות

29

על

פעילותו של אברהמוב

לעיל הערה

[ ראה

] 11

אנו למדים מיומנו  .בכינוס יוצאי

שאירגנה המחלקה ליוצאי ארצות המזרח בהסתדרות הכללית ביום

השאר  ' :חברים  ,אחים  ,תלמידים

!

אפגאניסתאן ,

 , 3 . 4 . 1950אמר אברהמוב

בין

הריני מתרגש הערב  . . .אני רואה לאחר שנים רבות את תלמידיי

על הבמה הזאת '  .אברהמוב סיפר במעמד זה על הוראת העברית כעיר הראת שבאפגאניסתאן

( כיוליטין מס '
30

,1

ארכיון יד בן  -צבי . ) 1 / 3 / 8 / 22

על חינוכה של הבת בקהילות המזרח  ,ראה אנציקלופדיה

את הבנות היהודיות באפגאניסתאן ללמוד קרוא וכתוב

.

בארץ  -ישראל מחניים  ,קיד ( אדר ב '

תשכ " ז )

.

חינוכית  ,ד  ,עמ '
:

 . 417על הנסיונות לחנך

ראה זבולון קורט  ,יהודי אפגאניסטן

עמ ' פא והערה

4

לעיל .

ן
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העשרים לחולל מהפיכה במעמד האשה  .לאחר ביקורו באירופה  ,שם למד אל  -נכון על
מקומה של האשה בחברה  ,שלח אמאנוללה מאתיים מבנות האצולה בארצו

לתורכיה ,

שבימי אחא תורכ תפסה מקום ראשון במדינות האסלאם בהנהגת רפורמות

חברתיות ,

כדי שיתחנכו חינוך מודרני ויוכשרו להיות מורות  ,ועם שובן ינהיגו רפורמה בחינוך

האשה בארצו  .למרות הזמן הקצר ששהו צעירות אלו בתורכיה  .הן חוללו גדולות

.

בשובן לארצן וניסו לשרש מבנות  -עמן את האמונות התפלות  .אולם בלחץ אנשי  -הדת
המוסלמים

הקנאים ,

שהסיתו את ההמונים במסגדים נגד

אמאנוללה ,

נאלץ המלך

להיכנע  .נסיונותיו האחרים להסיר בעזרת צו מלכותי את הצעיף מפני האשה נכשל אף
הוא  .זה היה מעל ומעבר ליכולת ההסתגלות של ההמון  .נימוקיו לצעד זה היו מוסריים

,

כביכול  .הוא טען שאשה רעולת  -פנים יכולה לנאוף כאוות  -נפשה  ,ושום איש  ,אפילו

בעלה  ,לא יוכל לזהותה בבואה וכצאתה מבית מאהבה  .ואילו אשה גלויית  -פנים לא
תוכל להסתיר את זהותה  .וי
נסיונות הרפורמה של אמאנוללה לא עלו יפה  ,כמו שהצליחה הרפורמה של אתא

תורכ ששימשה לו מופת  .מעמד האשה האפגאנית  ,יהודייה כמוסלמית  ,הוסיף להיות
נחות ומופלה לרעה בחברה  .אמאנוללה לא כפה את נסיונו לחולל רפורמה במעמד

האשה על החברה היהודית  .אך אין ספק  ,כי נסיון מעין זה היה נדחה על הסף בחברה
היהודית  ,כשם שהיהודים דחו את נסיונו להנהיג רפורמה בחינוך הבנים היהודים 2 .י
לאם ולבת היהודיות לא נותר אלא ללמוד דינים מפי אבי המשפחה ומפי הרב בבית -

הכנסת  ,שאל דרשותיו הן האזינו ממקומן בעזרת  -הנשים  .כותב על כך הרב צבי סימן -
טוב

:

31

יומנו של

32

ראה לעיל  ,הערות

נשים אלו דעתן היתה נתונה לא רק לכשרות השולחן והתבשיל אלא גם לכשרות
הדעת והנשמה  .לא נוכל לתאר לעצמנו את גודל זהירותן והקפדתן בדינים של
פרישות שקיימום בחומרה רבה  .את עניין טהרתן עשו ממש במסירות ובהקרבה .
מעיינות נובעים מים חיים קרים שמשו להן מקוה טהרה הן בקיץ והן בחדשי
החורף הקרים מאד  ,כי מקוואות שמימיהם מחוממים לא היו קיימים אז ורק
בחמשים השנים האחרונות נעשו שם סידורים לחימום מי המקוואות  .וראה בספר
שו " ת ' דעת כהן ' להגאון ר ' אברהם יצחק הכהן קוק זצ " ל  ,ראש רבני א " י  ,בחלק
יו " ד סימן קכ " ו  ,תשובה לקהילת אפגניסטן מיום כ " ג בחשון תרצ " ג בענין חימום
מי המקוה וזה לשונה

:

' לכבוד הקהל הקדוש במדינת אפגניסתן שלום

הובאה לפני שאלה בדבר המקוה בעדתם הקדושה  . . .הנני להודיע

וברכה ,

לכבודם ,

שבזמן הזה שהדורות חלושים  ,כבר הסכימו גאוני וצדיקי עולם שהיא מצוה
גדולה לחמם המקוה  . . .ותבוא עליהם ברכת טוב בגלל התיקון הזה  ' . . .לא חסרו
בתוכן גם צדקניות

וחסודות ,

אברהמוב .

. 26

. 28

אשר ביום טבילתן ישבו בצום ובתענית ועסקו

74

ן

בן  -ציון יהושע

בתפלה ובתשובה  ,וכל כוונתן לשם שמים  -לזכות ולהעמיד דורות כשרים

ומאירות ' .

ולבנות את בית ישראל בבעלי נשמות שלמות

לה '

נ

אבי המשפחה היה תורם תרומה ישירה לחינוכה של האשה  ,ובשבתות היה קורא בקול

רם ובנעימה את פרשת  -השבוע בספרי שאהין בפרסית  -יהודית .
הבידול המוחלט של הבנות מחברת גברים והשאתן לאיש בגיל רך שמרו על טהרתן .
הן קיימו את המצוות שנשים חייבות בהן בקפדנות כה מרובה  ,עד כי סופרו אגדות על
כך  .אגדה אחת מאלה העלה על הכתב זבולון קורט

:

נשי הראת היהודיות הן אדוקות מאוד ומקיימות את כל המצוות  .פעם ביום השבת
הוציאה אשה לחצר אתעריסת תינוקה אל השמש  .אחר  -הצהרים רצתה להחזיר את

.

העריסה לחדר אך קצה צעיפה נתפס בקש ( את הקירות מטייחים בחמר מעורב עם
תבן

וקש ) .

עמדה במקום  ,כשהעריסה על גבה עד צאת השבת  ,מחשש שמא יינתק
תחלל ,

הקש ממקומו והיא

חלילה .

את השבת .

4

'

תפקיד ההורים והבית בהינרר
האב מילא תפקיד חשוב בחינוכו של הילד  ,סייע לו במהלך לימודיו ולעיתים אף לימדו
קרוא וכתוב  ,קודם ששלחו

ל ' מדרש '  .האב

קרא עם בנו את פרשת  -השבוע  ,המדרשים

.

וכיו " ב ועודדו לשורר פיוטים של שבת ומועד  .אבות הקפידו שבניהם יתלוו אליהם

בלכתם לבית  -הכנסת  ,שבו דרשו רבני העדה והוסיפו לאוצר הידע של הנער והמבוגר
כאחד  .תמונה אופיינית  ,שנחרתה בלב המחנך נפתלי אברהמוב היתה כיצד ישבו

.

האבות ולצדם ילדיהם
המסורת

שבעל  -פה ,

הקטנים ,

שלובי  -רגליים על השטיחים בבית  -הכנסת .

שעברה מדור

לדור .

היתה חלק בלתי נפרד מחיי היהודים

באפגאניסתאן  .הסיפור העממי היה אפוא חלק ממורשת התרבות  .מוסר  -ההשכל

שליווה את הסיפורים בא להאיר את עיני המאזין ולחנכו למוסר ולמעשים טובים  ,וגם
להקנות לו מושגים על טיבו של העולם  .הסיפור שימש מקור לעידוד ולנחמה -

.

סיפורים על עושר דמיוני סופרו בבתי  -עניים סיפורים על מעשי  -ניסים והחייאת  -מתים

סופרו בבית  -האבלים  ,סיפורים על ישועה והצלה סופרו בימים של פורענות  .היהודים .
בהיותם קבוצת מיעוט  ,הסתגרו בבתיהם משעת  -ערב מוקדמת  ,והסיפור בא לחזק את

מבטחו של היחיד באלוהיו  ,לעורר בו את דמיונו ולחנכו  ,ואף שימש גורם לליכוד

המשפחה ולחינוך יחידיה  .יהודי אפגאניסתאן  ,שרבו בתוכם סוחרים שנסעו

33

למרחקים ,

ראה כמבוא של הרב צ ' סימן  -טוב למהדורה המצולמת של  :מתתיה גרג ' י  ,ספר עונג  -שבת  ,מהדורה
שנייה  ,ירושלים תשל " ו .

34

ראה זבולון קורט  ,בת  -המלך שהפכה לזר פרחים ( מבחר סיפורי  -עם של יהודי הראת  .אפגאניסתאן ) .
תל  -אביב

תשל " ד  ,עמ ' . 189

החינוך היהודי באפגאניסתאן

בית  -הכנסת בהראת  ,אפגאניסתאן ( מימין  -הכניסה ; משמאל  -פנים
( תצלומי בית  -הכנסת הם משנת

, 1978

באדיבותו של הצלם  ,מר צבי רוד

ן
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ביהכנ " ס )
)

רווחו בתוכם סיפורי  -מסע והרפתקאות  -דרכים  ,וגם אלה היו מלווים בעיות מכבשונו

בצידן ' .

של עולם ולקחן

3

אחת המטרות המרכזיות של החינוך היהודי ב ' מדרש ' ובבית ההורים היתה להכשיר

את הילד להיות ירא  -שמים  ,המקפיד על קיום כל המצוות  .החיים היהודיים
באפגאניסתאן היו אחוזים בדת ישראל ובמוסר היהדות  .לא היו לו ליהודי חיים מעכר
למעגל זה  .היחיד היה מחוייב לקבל את צו הקהילה ללא ערעור  .הפורץ את הגדר היה
צפוי לעונש כספי  ,למלקות  ,ולגרוע מכל  -להוצאתו מכלל הקהילה .

36

חינוך זה שהוקנה הן באמצעות הטפה והן באמצעות עונשים תחילתו בימי הילדות .
יום  -יום היה הנער היהודי חייב לבקר בבית  -הכנסת  .נציגי המולא דיווחו על כל

העדרות  ,ואם לא היתה לנער סיבה מוצדקת להעדרותו  ,כגון מחלה  ,הוא היה נענש  .גם
על אי  -התקדמות נאותה בלימודים ובמיוחד על התנהגות בלתי הולמת מחוץ לכותלי
ה ' מדרש '

35

הענישו את הנערים  .לאחר חג הסוכות הביא כל נער ל ' מדרש ' צרור של

אין זה מקרה שמתוך
שנת

, 1977

11 , 500

סיפורי  -עם  ,שנרשמי בארכיון הסיפור העממי בחיפה ( אסע " י ) עד סוף

היו כ  500 -סיפורי  -עם מאפגאניסתאן  .זהו מספר גבוה יחסית לזעירותה של הקהילה  .על

דיוקנו של מספר עממי מאפגאניסתאן וסיפורי  -עם בעלי יסוד חינוכי  ,ראה ' צוואת
הערה  , ) 22עמ '
36

אריך בראואר

אכ ' ( לעיל ,

. 25 - 5

( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' שלט  ,מספר על הענישה  :ה ' חברה '

מטילה גם קנסות וגם

ענשים גופניים  .גנב מחוייב להשיב את הגניבה  ,לשלם קנס ולמסור עצמו למלקות  .בשעת ההלקאה

נתונות רגלי הנאשם בסד ( פ ' לאך )  .כל המסרב לקבל עליו את הדין מנודה באופן רשמי וע " י כך הוא
מנותק מכל קשר

עם יהודים אחרים  ,נשללת ממנו רשות הכניסה לבית  -הכנסת ועוד  .הנידוי נעשה

כמשך זמן קצר מאוד כבד מנשוא ולכן העבריין נכנע מהר '  .בראואר מביא מקרה של נידוי של
שוחט וקצב  ,שבנו הרג בשוגג ילד אחר וסרב לקבל את החלטת כופר הנפש שגזרה עליו הקהילה .
האיש נודה  ,מטה לחמו נשבר ולבסוף נאלץ להיכנע .

ן
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בן  -ציון יהושע

מקלות מהוקצעים שנחטבו מעצי ערבה  ,והיו עתידים לשמש במשך השנה את המולא
ואת הכ ' ליפא כדי להלקות בהם את התלמידים  .על כל צרור של מקלות נרשם שמו של

הנער שהביאו  ,והמקלות אוחסנו במחסן  -עצים שהיה באחת מפינות ה ' מדרש '  .לפעמים
נענש תלמיד במספר כה רב של מלקות עד כי שברו עליו שניים  -שלושה מקלות .

על עבירות כגון  :חילול שבת  ,השתמטות מלימודים  ,הפרת סדרי ה ' מדרש '  ,אי  -ציות
להורים  ,או הופעה ללא טלית  -קטן  ,הולקה הנער ב ' פאלאק '  .וזה סדר ה ' פאלאק '

:

סד

עשוי קורת  -עץ  ,שאליו קשורות כפות הרגליים כשהן מורמות אל  -על  ,שני כ ' ליפא
צעירים אוחזים בכפות  -רגליו של הנער המולקה והמולא מצליף עליהן במקל  ,עד אשר

.

הבער הזב  -דם מבקש על נפשו  ' :סלח לי  ,מחל לי המולא
לך לעבד '  .אבא נעמת

מספר ,

!

לא אשוב על מעשיי  ,אהיה

כי על ראש חברו לספסל  -הלימודים נותרה צלקת

ממכותיו של המלמד  .בני עשירים ששילמו בעין יפה ובמועד את שכר המלמד  ,זכו
במועד ,

לחסד ואילו בני עניים  ,שידם לא השיגה לשלם

הוכו מכות נמרצות גם

כתזכורת  .תלמידים לא נענשו בשל אי  -הקפדה על כללי ההגיינה או בשל לבוש קרוע
ומלוכלך .

נפתלי אברהמוב מספר  ,כי שיטתו בחינוך  ,שלא להלקות תלמיד אלא לאחוז בדרכי -

ענישה אחרות  ,עוררה תמיהות  ,ולא אחת דרשו ממנו הורים במפגיע להלקות את
כניהם  .תלמידיו  ,שמנסיונם עם מחנכים אחרים היו רגילים למכות במקל ובבעיטות עד

.

כדי איבוד חושים וחבלות ומומים בגוף מצאו אצלו יחס הוגן ואי  -הפליה בין ילדי
עשירים לילדי עניים  .אברהמוב לא השתמש מעולם במקל  ,והעונש המרבי שגזר היה
שלילת החופש מהתלמיד בהפסקות  ' .בשעה שנטלתי מתלמידי את חופשתו ואת זכות -

המשחק שלו  -הוא כותב ביומנו  -ראיתי בו שהיה בוחר לקבל מאה מלקות ורק
שלא להפסיד את חסדי מורו

ואהבתו ' .

דרך חינוכו של היהודי האפגאני והמסגרת שבה חי גרמו לכך שיצטיין בהתנהגותו
הציבורית  .התנהגות של ' דרך ארץ ' בעיניו מחייבת  :כיבוד אב ואם  ,קימה בפני זקן  ,לא
לדבר בנוכחות אדם מבוגר ממנו אלא רק להשיב לשאלותיו  ,לנהוג בצניעות ובהכנעה .

תלמיד הפוגש קרוב  -משפחה בשעות  -היום מברכו

' שלום עליכם '  ,בבוקר מברכו

:

( דווקא בארמית ) ' צפרא טבא '  ,ובערב  ' -רמשא טבא '  .תוך כדי ברכה מצמיד התלמיד
את ידו על לוח לבו וקד

,

כ) ננ י שג ייע ] ן ,
]

!

גן

קידה  .לנ

,

יונתן סגל  ,שביקר באפגאניסתאן בסוף שנת
שמונה משפחות

יהודיות ,

976ן ,

המונות כארבעים

מספר שבעיר הראת מתגוררות

נפש ,

והן חיות בבידול גמור מן

המוסלמים  ,בדומה לאבותיהם  .על החינוך בקהילה סיפר ראש הקהילה  ,הרב משה
נעמד  ,לי ' סגל
37

:

יומנו של אברהמוב  :ראובן קפאני  :אבא נעמת וכן ב " צ יהושע  ,צוואת

אב .

עמ ' . 14

החינוך היהודי באפגאניסתאן
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.

הילדים לומדים מאיתנו תורה ועברית אך רק שניים מהם מבינים אתהכתוב  .שנה
קודם היה במקום מורה יהודי שלימדם גם אנגלית וחשבון  .מאז עלה המורה

לישראל הם לומדים רק לימודי קודש  .איש אינו מעלה על דעתו לשלוח א ת ילדיו
לבית  -ספר של הישמעאלים  . . .דומה שלא נשתנה דבר בהראת לבד מעלייתם
לארץ של מרבית

יהודיה " .

המהפיכה באפגאניסתאן שהדיחה את בית  -המלוכה והפלישה הסובייטית שבעקבותיה
( , ) 27 . 12 . 79

הביאו לחיסולה של הקהילה היהודית  .לא מכבר עלה לארץ הרב משה

נעמד בהותירו אחריו קומץ של

75

יהודים  ,רובם קשישים  ,הדרים בכפיפה אחת ברובע

היהודי בקאבול ועוסקים במסחר של פרוות ושל שטיחים  .מנהיגם הרוחני הוא הרב צבי
גול ולרשותם בית  -כנסת .

בבית  -ספר

38

יונתן

43

ילדיהם לומדים תורה ועברית  ,בנוסף ללימודים כלליים

ממלכתי " .

.

סגל ' קהילה יהודית בקצווי

אפגניסטאן ' ,

ידיעות אחרונות

( '  7ימים ' )

מיום

 , 3 . 12 . 1976עמ '

. 25
39

ורדינה

חילו .

' הפן היהודי כפלישה הסובייטית '  ' ,מעריב ' מיום י " ד בשבט תש " ם ( , ) 1 . 2 . 1980

עמ '

