רן הכהן

'לא יסור שבט מיהודה'
יהודי אתיופיה כסוגיה תאולוגית

מאמר זה מתמקד ּבַמבט החיצוני על יהודי אתיופיה .מאז 'גילוי ָם' ועד היום
מהווים יהודי אתיופיה כר פורה למבטים מבחוץ .כיום למשל נדמה שהמבטים
המרכזיים הם במונחים סומָטיים של צבע (צבע עור) או במונחים של נזקקות
וטיפוח ,אך מבחינה תאורטית והיסטורית כאחד אין זה מחויב המציאות; בעבר
הוחלו על יהודים באתיופיה סוגי שיח רבים אחרים .מאמר זה עוסק בעיקר
בשיח התאולוגי .נראה שזה היה שיח דומיננטי על יהודים באתיופיה מראשית
העת החדשה ועד סוף המאה השמונה עשרה ,והשלכותיו ניכרות אף מעבר
לכך ,אולי עד ימינו שלנו .שורשיו ,כפי שיתברר מיד ,נעוצים בשיח התאולוגי
על יהודי המזרח בכלל.
פולמוס היהודים העצמאים :ל'אמפרר ובנימין מטודלה
קונסטנטיין ל'אמפרר ( )Constantijn L’Empereur, 1591-1648היה תאולוג,
פרופסור לעברית ולארמית באוניברסיטת ליידן שבהולנד ,מן ההבראיסטים
הבולטים ביותר בתקופתו .בשנת  1633פרסם מהדורה חדשה של ספר המסעות
של בנימין מטודלה ,הנוסע היהודי המפורסם בן המאה השתים עשרה .לא
הייתה זו הפעם הראשונה שספר המסעות הפופולרי ראה אור בדפוס; המהדורה
של ל'אמפרר הפרוטסטנטי התייחדה בכך שהביאה זה מול זה ,בשני טורים ,את
הטקסט העברי ואת תרגומו הלטיני .ל'אמפרר הוסיף גם הקדשה ארוכה ,מבוא
מקיף וכמאה עמודי הערות.
ל'אמפרר מותח ביקורת נוקבת על בנימין בנקודה מרכזית אחת .כבר
בהקדשה הוא מציין מהי בעיניו ההטיה הבולטת ביותר של הנוסע היהודי:
בנימין הפריז לא רק במספרם של היהודים המתגוררים בכל אתר ואתר במסעו,
אלא בראש ובראשונה בקיומם של מוסדות שלטון יהודיים  -סנהדרין,
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ממשלות ,אפילו מלכויות .ככל שהמקומות רחוקים יותר ,אומר ל'אמפרר ,כן
העצים בנימין את השלטון המיוחס להם ,שהרי הרוצה לשקר ירחיק עדותו.
משום כך הוא מיקם את השליטים היהודים אי שם במזרח ,במקומות שמעטים
מגיעים אליהם .אגב כך מספר ל'אמפרר כי אחד מידידיו המלומדים שהה
כתריסר שנים במזרח הקרוב והעיד שלא מִניה ולא מקצתיה .ל'אמפרר מרחיב את
ביקורתו למחבר יהודי נוסף ,מאוחר בהרבה 1:ר' יצחק עראמה (,)1494-1420
מחכמי ספרד בדור הגירוש ,שבפירושו לספר בראשית נסמך על בנימין
מטודלה .בנימין סיפר שיש 'כמו אלף' יהודים בבגדאד ,ואצל עראמה הפך
האלף ל'כמה אלפים ורבנות מישראל' 2.את המילה 'רבנות' ל'אמפרר מתרגם
 - dominatusשלטון ,שררה ,ריבונות .בנימין תיאר גם את טקס מינויו של
ראש הגולה בבגדאד בידי הח'ליף (המכונה מלך)' :ביום שעושה לו המלך
הַסמיכה על השררה ,ומרכיבים אותו במרכבת המשנה אשר למלך ,ומביאים
אותו מבית המלך הגדול לביתו בתופים ובמחולות' .ל'אמפרר ,שגם התיאור
הזה מפוקפק בעיניו ,מראה איך העביר עראמה את המעמד ליום הולדתו של
הח'ליף  -וכך דילג על העובדה שראש הגולה מונה בידי הח'ליף ,כלומר היה
כפוף לו  -והפריז עוד יותר בגינוני הריבונות' :וביום גינוסית מלכם היה רוכב
נשיא מזרע דוד אצלו במרכבת המשנה אשר לו ,ויקראו לפניו בקול גדול :עשו
דרך לבן דוד' .כללו של דבר ,בנימין בדה מלבו ,ועראמה ניפח את בדותותיו.
אם היהודים במזרח אכן נהנים מחירות ומשלטון כאלה ,תוהה ל'אמפרר ,מדוע
נשארים יהודים בארצות אירופה ,המפלות אותם לרעה?
3
ל'אמפרר חוזר פעם אחר פעם לנושא הזה :בהקדשה ,במבוא ובהערות.
מדוע העסיק אותו העניין והרגיז אותו עד כדי כך? זהו פולמוס תאולוגי.
בבסיסו עומד פסוק מקראי של'אמפרר מזכיר שוב ושוב ,פסוק מתוך ברכת
יעקב הנוטה למות ליהודה בנו' :לא יסור שבט מיהודה ומחֹקק מבין רגליו,
עד כי יבֹא שילה ולֹו יְִקּהת עמים' (בראשית מט ,י) .למן המאות הראשונות
לסה"נ היה הפסוק הזה בברכת יעקב  -שנתפסה כנבואה  -מוקד לפרשנות
כריסטולוגית אנטי–יהודית 4.על פי הפרשנות הנוצרית נבואת יעקב קושרת בין
1
2
3

4
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בנימין ,ל'אמפרר( ’Dissertation ad lectorem‘ ,ללא מספור
עמודים).
כך הנוסח אצל ל'אמפרר; אצל עראמה במהדורת ' :1849כמה
אלפים ורבבות מישראל' (עראמה ,א ,עמ' רסו).
בנימין ,ל'אמפרר( ’Epistola dedicatoria‘ ,ללא מספור עמודים),
‘( ’Dissertatio ad lectoremללא מספור עמודים) ,עמ' ,196-195
.217
פוזננסקי ,שהקדיש ספר עב־כרס לפולמוס סביב הפסוק ,מונה
יותר ממאה התייחסויות נוצריות אליו מימי אבות הכנסייה
רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

'קונסטנטיין ל'אמפרר' ( ,)Constantinus L’Empereur van Oppyckתחריט מאת יונס סוידרהוף
( 1660 ,)Suyderhoefבקירוב (ויקישיתוף)
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קץ שלטונו של שבט יהודה לבין בואו של המשיח' :שילה' התפרש כׁשֶלו (של
המשיח) או כשלוח (שליח האל)' ,לו יקהת עמים' הובן כמי שציפיית העמים
מכוונת אליו ,מי שהעמים יצייתו לו וכיוצא באלה.
אוריגנס ( ,Origenesבערך  )254-185הסביר שהנבואה הקדומה קבעה כי
מנהיגי ישראל יהיו משבט יהודה  -ועל כן נקרא לימים העם כולו יהודים ,על
שם השבט הזה 5.הנבואה הורחבה אפוא מיהודה ליהודים כולם ,והיא קובעת
גם את גבולות זמן עצמאותם :המלכות תימשך רק עד בואו של מי שהעמים
מייחלים לו ,כלומר עד בואו של ישו המשיח .רופינוס ( ,Rufinusבערך -340
 )410הראה שלפני הולדת ישו אכן לא חסרו שליטים משבט יהודה  -וכך היה
עד ימי הורדוס ,נכרי שתפס בערמה את השלטון .והנה בדיוק כאשר סר השבט
מיהודה  -כשחטף אותו הורדוס (שאפילו יוספוס פלוויוס ,היהודי ,אמר שהוא
אדומי)  -אכן בא ישו ,כמובטח בנבואה 6.הטיעון הזה ,המסביר את כפיפותם
של היהודים באמצעות ברכת יעקב ליהודה ,והרואה בשילוב של השתיים הוכחה
לבואו של ישו ,היה  -בגלגולים שונים  -מוטיב של קבע מימים קדומים ועד
העת החדשה .סבסטיאו בארדס ( ,)Barradas, 1543-1615דרשן פורטוגלי
מפורסם שספר ההדרכה שלו לכמרים נדפס עשרות פעמים ברחבי אירופה
במאה השבע עשרה ,הקדיש יותר מחמישים עמודים לפרק שכותרתו' :הוכחת
בואו של המשיח ,בראש ובראשונה על סמך הסרת השבט מיהודה ,בראשית
מט' 7.התאולוג הקתולי הצרפתי נואל אלכסנדר ()Alexandre, 1639-1724
עסק בהרחבה בתחילת המאה השמונה עשרה בהפרכת טענותיהם של יהודים
לריבונות בארצות רחוקות; 8וממש באותן שנים בן דורו הפרוטסנטי ז'ק בנאז'
( - )Basnage, 1653-1723שספרו נחשב להיסטוריה המודרנית הראשונה של
היהודים  -הזכיר על כל צעד ושעל את השבט שסר מיהודה 9,והסביר שבניגוד
לטענות נוצריות שהושמעו בעבר ,שראשי היהודים בזמן הזה הם ממוצא נחות
ולא מבית דוד ,ועל כן הנבואה מתקיימת ,הוא עצמו אינו רואה בהם מלכים
10
ומנהיגים כלל ,יהיה מוצאם אשר יהיה ,וממילא הנבואה בעינה עומדת.

ועד סוף ימי הביניים ,מספר דומה של מקורות יהודיים ,וכן
מקורות קראיים ,שומרוניים ומוסלמיים העוסקים בו.
 5אוריגנס ,א ,פרק .53
 6שרידן ואודן ,בראשית מט ,י.
 7בארדס ,א ,עמ' .144 -91
 8אלכסנדר ,א ,עמ' .256 -254
 9בנאז' ,א ,’preface‘ ,עמ' .606 ,379-378 ,288-287 ,147 ,130 ,44 ,28
 10בנאז' ,ב ,עמ' .706 -705
14

רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

פרנסואה מטרה (' ,)Maitreברכת יעקב לבניו' ,איור לספרו של אוגוסטינוס 'עיר
האלוהים' ,כ"י האג ,מוזיאון מֶרמאנו ו ֶסטֶרניאנום 1480 ,A 11 10 ,בקירוב (ויקישיתוף)
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***
האליטה הדתית היהודית הייתה מודעת לאיום הכריסטולוגי הזה והתמודדה אִתו
פעמים רבות בספרות הפרשנית והפולמוסית .שורשיה של התשובה נמצאים
עוד בתלמוד הבבלי' :לא יסור שבט מיהודה  -זה ראש גולה שבבבל' 11,ובדומה
פירש רש"י (' :)1105-1040לא יסור שבט מיהודה :מדוד ואילך ,אלו ראשי
גליות שבבבל שרודים את העם בשבט שממונים על פי המלכות .ומחקק מבין
רגליו :תלמידים ,אלה נשיאי ארץ ישראל .עד כי יבוא שילה :מלך המשיח
שהמלוכה שלו' 12.מוסכם אפוא שדברי יעקב הם אכן בגדר נבואה ,אלא שהיא
שרירה וקיימת :השבט והמחוקק שבפסוק אינם מצריכים מנהיגות מדינית,
אלא נמשכים ומתקיימים בהנהגה הדתית או הקהילתית של היהודים .רמז לכך
אפשר למצוא גם בפרשנות של רש"י למימרה הסתומה של האמורא בן המאה
13
השלישית חמא בר חנינא' ,אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל',
ופירש רש"י' :עד שתכלה מלכות הזלה  -שלא תהא להם שום שולטנות
לישראל ,אפילו שולטנות קלה ודלה' ,ומכלל לאו אתה למד הן .העצמאות
המדינית אמנם ניטלה מן היהודים ,אבל השבט לא סר מיהודה ,כי הוא הולך
ונמשך באמצעות המנהיגות הדתית  -תחילה בבבל ואחר כך בכל אתר ואתר,
כמו שהסביר דון יצחק אברבנאל (' :)1508-1437גם היום בגלות הארוך הזה,
עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד ,אין ספק שהנשיאים והנגידים אשר היו
המלכים והקהִלות ממנים על בני ישראל היו ּכֻלם מזרע בית דוד ,לקיים לא
14
יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו'.
פתרון אחר נתן החכם הספרדי שלמה בן אברהם אבן אדרת (רשב"א,
 ,)1310-1235שתיאר בהרחבה פולמוס דתי יהודי-נוצרי על הפסוק 15.לשיטתו
השבט משמעותו אכן שלטון מדיני ,אך אפשר שהוא יסור מיהודה באופן זמני -
כפי שקרה בימי גלות בבל וכפי שקורה בהווה  -אלא שבאחרית הימים עתיד
השלטון לשוב ליהודה .לעומתו חיבור פולמוסי מאשכנז מראשית המאה החמש
עשרה הביא פירוש מילולי של שילה כמקום גאוגרפי' :והנה הכותים אומרים
ששילה זהו הנוצרי ,ומפרשים שלא יסור שבט מיודא עד ביאת הנוצרי  -ואז
יסור .ואומרים שלאחר ביאת הנוצרי לא היה לנו מלך .באמת שקר הדבר...
16
ועתה נשאר כפשוטו שלא יסור שבט מיודא עד שיבואו לשילה'.
11
12
13
14
15
16

16

בבלי ,הוריות יא ע"ב.
רש"י לבראשית מט ,י.
בבלי ,סנהדרין צח ע"א.
אברבנאל לבראשית מט ,י.
רשב"א ,ד ,סימן קפז.
מילהויזן ,עמ' .28
רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

מאות בשנים הכירו אפוא הפרשנים היהודים את הפרשנות הכריסטולוגית
לנבואת יעקב ופיתחו דרכים שונות לשלילת הטענה שהמשיח כבר בא .אך
כולם חלקו הנחת מוצא אחת ,המשותפת להם ולפרשנים הנוצרים :אליבא
דכולי עלמא העצמאות המדינית וביטוייה  -ריבונות ,מלוכה  -אכן ניטלו מן
היהודים בזמן הזה.
ניגוד משלים לעמדה הרבנית הרשמית הזאת הציעה  -בספֵרה הפנטסטית -
הספרות העממית היהודית ,שדמיינה ריבונות יהודית אצל עשרת השבטים,
אי שם מעבר להרי החושך ולנהר הסמבטיון' .אין להם עול מלכות כי אם
עול תורה' ,הסביר במאה התשיעית אלדד הדני ,הראשון שתיאר את עשרת
השבטים ,שהתגלגלו לארץ כוש ,ככוח צבאי עצום וחופשי משעבוד 17.המוטיב
הזה הדהד שוב ושוב במשך מאות שנים :בספרות העממית התחולל 'ויכוח
סמוי שהתנהל בתחום הדמיון' ,ושבו 'נאבקו ,באופן לא רשמי" ,דמיונות
היהודים" מול "דמיונות הנוצרים"' ,וכל זה 'בארץ אוטופית רחוקה שיהודים
ונוצרים הכירו בקיומה ...בארצם של עשרת השבטים ובארצו של המלך הקתולי
המופתי ,פרסטר ג'ון' 18.הגרסאות הנוצריות סיפרו כי בארצו של המלך–הכומר -
שדמיינוה וחיפשוה תחילה במזרח אסיה ואחר כך באפריקה  -כפופים לו גם
עשרת השבטים ומעלים לו מס; וכנגדן מקבילותיהן היהודיות תיארו שם את
19
'המלך הגדול מישראל [אשר] יש לו תחת ממשלתו מאתיים מלכים'.
***
את זעמו של ל'אמפרר על כך שבנימין ועראמה בדו גוזמאות מלבם 'על מנת
להוציא מידינו את החץ שבו אנחנו תוקפים אותם מבראשית מט  20'10יש לקרוא
אפוא על רקע מאות שנות פולמוס יהודי-נוצרי .ל'אמפרר מסתייע ביהודים
שהודו בהיעדר ריבונות יהודית  -למשל בדברי ר' דויד קמחי (רד"ק-1160 ,
' :)1235ואלה הם ימי הגלות שאנחנו בו היום ואין לנו לא מלך ולא שר
 17דן ,עמ'  ,61 -47הציטוט בעמ' .53
 18פרי ,עמ' .75
 19הציטוט ממכתביו העבריים של הכומר יוחנן (פרסטר ג'ון)
מתוך אולנדורף ובקינגהם ,עמ'  ;97וראו :פרי ,עמ'  85הערה
 ;100לגרסה נוצרית ראו למשל :אקו ,עמ'  .135 -132על סיפורי
עשרת השבטים בהקשר התאולוגי ראו :גרוס; פרי ,בייחוד עמ'
 .91 -84שיח עשרת השבטים ויהודי אתיופיה הוא נושא לדיון
נפרד ,המשיק לעתים לדיון הנוכחי.
‘ut nobis extorqueant è manibus telum, quo ipsos petirnus è 20
’( cap. 49. v. 10. Gen.בנימין ,ל'אמפרר’Dissertatio ad lectorem‘ ,

[ללא מספור עמודים]).
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מישראל ,כי ברשות הגויים אנחנו וברשות מלכיהם ושריהם' - 21והוא מכיר גם
את הפרשנות שהמירה את ההנהגה הפוליטית בהנהגה דתית .אך אצל בנימין
ל'אמפרר מזהה מגמה שונה :בנימין ,ועראמה בעקבותיו ,הציגו את ראש הגולה
בבגדאד לא רק כמנהיג דתי אלא כשליט מדיני של ממש ,בעל שררה וגינוני
מלכות 22.יתר על כן ,בנימין סיפר על יהודים עצמאים נוספים  -ולא מעבר
לנהר הסמבטיון ולהרי החושך ,כנהוג בספרות הפנטסטית ,אלא במקומות
ראליים ,אמִתיים ,שהוא פקד במסעו :בתרמוד (תדמור) יש 'כמו אלפים יהודים
ג ִבורי מלחמה ונלחמים עם בני אדום ועם ערב' ,בארץ אל ימן (תימן) 'חונים
היהודים הנקראים כיכר אנשי תימא ,ובתימא ראש הממשלה שלהם ...ויש להם
ערים גדולות ובצורות ואין עול גוים עליהם והולכים לשלול שלל ולבוז בז',
ובארץ מולחאת יש 'ד' קהלות מישראל ויוצאין עמהם למלחמה ואין עליהם עול
מלך פרס' .בנימין סיפר עוד כי בהרי ניסבור אמרו התושבים לשליחי מלך פרס:
'אנחנו יהודים ,אין עלינו מלך ולא שר מן הגוים אלא שר יהודי אחד'- 23
התרסה שמהדהדים בה דברי היהודים בברית החדשה' ,אין לנו מלך זולתי
הקיסר' 24,שתאולוגים נוצרים הרבו להשתמש בהם בהקשר זה .ל'אמפרר אינו
יכול להשלים עם הימצאותו של המוטיב הזה ,שנראה בעיניו כהטיה תאולוגית
אנטי–נוצרית ,בחיבור שנתפס לא כספרות עממית פנטסטית ,אלא כתיאור מסע
היסטורי מהימן ומתוארך ,ועל כך התעוררה חמתו.
האם אכן הכיר בנימין מטודלה את הפסוק 'לא יסור שבט מיהודה' ואת
פרשנותו הכריסטולוגית? או שמא דיווח על ריבונות יהודית במזרח כמסיח לפי
תומו? בספר 'מסעות בנימין' שפרסם ל'אמפרר אין נבואת יעקב נזכרת כלל ועיקר.
ל'אמפרר ,ניתן לטעון ,חשד בכשרים או ראה מהרהורי לבו .דא עקא שבכתב–יד
קדום של 'מסעות בנימין' ,של'אמפרר לא הכיר ,מופיעה בתיאור בגדאד פסקה
שהושמטה מכל מהדורות הדפוס עד המאה העשרים' :וראש הגולה יושב
בכסאו כנגדו ,כי כן צִוה מֻחמד לקיים הכתוב ,לא יסור שבט מיהודה ומחוקק
מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים'! 25אם כך הדבר ,בנימין מטודלה
היה מודע היטב לפסוק ולפרשנותו ,ושם אותו בכוונה תחילה בפי הח'ליף; כך
21
22

23
24
25
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פירוש רד"ק להושע ג ,ד.
אדולף אשר ,המהדיר והמתרגם לאנגלית של אחת ממהדורות
ספר המסעות של בנימין מטודלה ,בהחלט כיוון לדעתו
כשתרגם את המונח ראש הגולה ’prince of the captivity‘ -
(בנימין ,אשר ,ב ,עמ'  165הערה .)301
בנימין ,אדלר ,עמ' לב ,מו ,נ ,נו.
הבשורה על פי יוחנן יט ,טו.
בנימין ,אדלר ,עמ' מ .המהדיר אדלר שיער (בסימן שאלה)
שהּפסקה הושמטה מטעמי צנזורה (שם ,הערה  .)21יש לציין
ִ
רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

חבר השליט המוסלמי לעמיתו היהודי ,ושניהם כאחד ,ישובים איש איש בכיסאו
כשווי מעמד ,הפריכו את הפרשנות הנוצרית.
יהודים חופשיים בארץ חבש
היהודים באתיופיה שולבו בשיח התאולוגי הזה בדיוק .בימינו ראוי אולי לחזור
ולהדגיש כי מדובר כאן בשיח תאולוגי ולא בשיח לאומי :המטרה לא הייתה
לטפח גאווה לאומית ,אלא לשלול את משיחיותו של ישו .בהמשך למגמה
שתיארתי סיפר בנימין מטודלה גם  -מעדות שמיעה ולא מביקור במקום  -על
אודות 'ארץ אעדן ,והיא עדן אשר בתלסר ובה הרים גדולים ,וׁשָם מישראל ואין
עליהם עול גוים ,ולהם ערים ומגדלים בראשי ההרים ויורדים לארץ המישור
הנקראת לוביא ,והיא ממשלת אדום ,והם האלובים שבארץ לוביא ,ונלחמים
עמהם היהודים ולוקחים שלל ובזה ועולים אל ההרים ואין אדם יכול להלחם
עמהם' 26.לימים היו שראו בקטע הזה עדות ראשונה על יהודי אתיופיה .זהו
זיהוי שנוי במחלוקת; בימינו רוב החוקרים שוללים אותו  -סטיבן קפלן כתב
שהזיהוי 'בעייתי באופן קיצוני' ,והרב מנחם ולדמן סבר כי 'ספק רב ,אם מתכוון
ר׳ בנימין לחבש' - 27בעיקר בגלל היעדר האפשרות לאתר את המקומות
שהזכיר בנימין .לעניין השיח התאולוגי לא משנה אם בנימין תיאר בקטע זה
יהודים במזרח אפריקה ,בחצי האי ערב או אולי בהודו .אולי יש משהו בדבריו
של ל'אמפרר ,שלא ידע על המחלוקת בת זמננו סביב זיהוי המקומות ,אך
בהערתו על הקטע הזה כתב שבנימין השתמש בכוונה תחילה במינוח גאוגרפי
מעורפל ( ,)incertum et dubiumכתכסיס שנועד לסכל כל אפשרות לבדוק
28
את אמִתּות הדברים.
ההתייחסויות ליהודים באתיופיה בספרות היהודית לפני המאה התשע
עשרה מועטות ולקֹוניות מאוד ,אך הם הוכנסו למסגרת התאולוגית שתוארה
לעיל .כבר בתחילת המאה החמש עשרה כתב יהושע הלורקי ,לפני שהתנצר ,על
יהודים 'במחוזות שאין בהן עול אומה אחרת ,כאותם השוכנים בקצה ארץ כוש
הנקראת אל חבש' 29.אחד האזכורים הוודאיים המוקדמים לפלאשה נמצא במאה
השש עשרה ,בספר 'כבוד אלהים' (נכתב בשנת  )1581מאת אברהם ן' מיגאש -

26
27
28
29

בהקשר זה שהמהדורות נדפסו באימפריה העות'מאנית.
מוחמד הוא שם הח'ליף (שם ,עמ' .)40
בנימין ,אדלר ,עמ' סא.
ולדמן ,עמ'  ;30קפלן ,עמ' .51 -50
בנימין ,ל'אמפרר ,עמ' .217
מצוטט על פי פרי ,עמ' .87
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הוגה רציונליסט ,איש האליטה הספרדית בקושטא ורופא החצר של הסולטאן.
הוא מונה שורה של קיבוצים יהודיים עצמאיים בתימן ובסביבתה ,ובהם 'מלכים
ושרים כמו בארץ פלאסה אשר בארץ החבש ,שאומרים עליו שהוא מלך גדול
ואדיר בין המלכים'( .מן הניסוח נראה שן' מיגאש סבר כי פלאסה הוא שם המלך
ולא שם העם או הארץ ).כמו בנימין מטודלה לפניו ,מתייחס אברהם ן' מיגאש
לריבונות יהודית במקומות ממשיים' ,לא לעצמאות מעבר להרי חֹשך' כדברי
חיים הלל בן–ששון 30.את המניע לדבריו הוא מביע במפורש' :וכתבתי זה להגיד
כי ישר דבר ה' האל הנאמן וקיים בִדבורו ,שכתיב בתורה לא יסור שבט מיהודה
31
ומחוקק מבין רגליו .וכל ישראל נקראים בשם יהודה'.
הרציונליזם של אברהם ן' מיגאש כלל אמונה יוקדת באסטרולוגיה ,והוא
מסביר בעזרתה את מר גורלם של היהודים  -וגם של הכושים .לדבריו 'היהודים
והכושים  -וכן כתוב ,הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל'  -שניהם עומדים
בסימן שבתאי ,מזל אשר 'מורה על העבדות ועל השבי ועל עִצבון ובכי ואנקה
ואבל' 32.אגב כך חשוב לציין כי אף על פי שאברהם ן' מיגאש מדבר על פלאסה
ועל כושים בסמיכות מקום ,הוא אינו מקשר ביניהם כלל; נראה שהוא לא החשיב
את הפלאסה לכושים  -או את ארץ החבש לארץ כוש .ומפני שמדובר כאן בשיח
תאולוגי ,הגורל המר שגזרו הכוכבים על בני ישראל אינו סותר את הנבואה 'לא
יסור שבט' :כל עוד יש יהודים עצמאים ,גם אם מעטים ,בחבש ובמקומות אחרים
בעולם ,השבט לא סר ,והמשיח לא בא  -עד כי יבוא שילה.
כנהוג בספרים עבריים ,שנת ההדפסה של 'כבוד אלהים' צוינה בגימטרייה
באותיותיו של פסוק מקראי שנבחר בכוונת מכוון ,באופן המעיד על תוכן החיבור.
והנה בשער הספר נכתב כי הוא נדפס בשנת 'עד כי יבא שיל"ה' (שיל"ה =
שמ"ה.)1585 ,
יהודים ופלאשה
אפשר שהשיח התאולוגי הזה השפיע גם על הבנת השם פלאשה ,הכינוי
והכינוי העצמי המקובל  -והאניגמטי  -של הקבוצה באתיופיה 33.בספרות
האירופית הנוצרית ,כמו בספרות העברית ,צץ המונח פלאשה בפעם הראשונה
במאה השש עשרה ,בכתבי הישועים הפורטוגלים .הם היו האירופים הראשונים
שביקרו באופן ממושך וממוסד החל בשנת  1555ב'ממלכתו של הכומר יוחנן';
30
31
32
33
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מיגאש ,מבוא מאת חיים הלל בן־ששון ,עמ' ל.
שם ,דף קכד ע"א-ע"ב.
שם ,דף קכג ע"ב.
סלמון ,היהודים ,עמ'  ;37סלמון ,הצבוע ,עמ' .22 -21
רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

ספר 'כבוד אלהים' ,יצא לאור בקונסטנטינופול 'בחמשה עשר יום לחדש אדר ראשון
בשנת עד כי יָבֹא שיל״ה׳ (( )1585ויקישיתוף)
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את מאמציהם המיסיונריים השקיעו בניסיונות קתוליזציה של הנצרות האתיופית
'מלמעלה למטה' 34,ולא גילו עניין של ממש ביהודים באתיופיה .אף על פי
כן סיפרו עליהם אגב אורחא .בלתזר טלז ( ,)Tellez, 1596-1675שספרו רב
ההשפעה (בפורטוגלית ;1660 ,תורגם לצרפתית ,לאנגלית ולהולנדית) סיכם את
הידע הישועי על אתיופיה והפך במערב למקור הידע המרכזי עליה ,הבחין בין
שני סוגי יהודים :אלה המפוזרים ברחבי ממלכתו של הקיסר  -טלז קרא להם
פשוט יהודים  -ומלבדם יש יהודים רבים אחרים ,החופשיים משעבוד לממלכה,
והמתגוררים בשוליה ,ליד הנילוס ,בין נחלותיו של הקיסר לבין הכאפרס
(מערבית :כופרים) ,והם הנקראים פלאשה ,שם שפירושו לדבריו נכרים .טלז כרך
את ההבחנה בין שתי קבוצות היהודים בהבדל היסטורי ביניהן :הקבוצה הראשונה
הגיעה לאתיופיה עוד בימי שלמה ומלכת שבא ,ואילו הפלאשה הגיעו מאוחר
יותר ,בימי גלות בבל או אחרי חורבן בית שני .משום כך היהודים הוותיקים יותר
ראו בהם נכרים והדביקו להם את הכינוי פלאשה.
להבחנה הזאת בין שני סוגי יהודים באתיופיה  -יהודים הכפופים לממלכה
וכאלה החופשיים ממנה  -לא הייתה אחיזה במציאות; היא פרי דמיונם של
הישועים .היא נסמכה אולי על מה ששמעו על מלחמות הקיסרות הנוצרית בקבוצות
חמושות שתבעו לעצמן אוטונומיה מעול הממלכה הנוצרית .אך נראה שהמניע
להבחנה בין שני סוגי היהודים היה תאולוגי :זוהי הבחנה בין יהודים הכפופים
לשלטון נוצרי (או מוסלמי) לבין יהודים עצמאים .יהודים מן הסוג הראשון
היו מוכרים היטב באירופה ,ומימי אוגוסטינוס ואילך היו לתאולוגיה הנוצרית
פתרונות בדוקים ומנוסים לבעיות שעורר קיומם ,והם הוטמעו בהצלחה בתמונת
עולמה וקיבלו תפקיד בתוכה 35.לעומתם הסוג האחר של היהודים ,העצמאים,
לא היה מוכר באירופה ,והוא עורר בעיה חדשה ,בלתי פתורה ,שהרי עמד בניגוד
לתמונת ההיסטוריה הנוצרית שהוצגה לעיל ,שבה כפיפותם של היהודים הייתה
הוכחה לבואו של ישו המשיח .לכן הם הצריכו סיווג ותיוג נפרדים.
את הכינוי פֶלאשה ( )fälasha, ፈላሻנהוג לגזור מן השורש פל"ס בגעז,
שמבין שלל משמעויותיו 36מובלטות אלה של הגירה ,גלות או זרות 37.המילה
 34כהן ,ישועים ,עמ' .50 -27
 35כהן ,יהודים.
 36לסלאו ייחס במילונו לפועל  falasaאת המשמעויות האלה:
‘emigrate, go into exile, be transformed, be changed, be
removed, secede, split off, separate oneself, withdraw,
’( sojourn abroadלסלאו ,עמ'  .)239חרף דמיון הצליל אין

לפועל משמעות של לפלוש כפי שיש הסוברים.
 37לדוגמה' :הוראת שרש פלש בלשון כוש ,גלות איש או עם
ממקומו למקום אחר (אויסוואנדערן) ,גם גֵ ר בארץ ,ומזה
22

רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

פלאשה אינה קיימת בגעז ,וצורתה (ובפרט תנועת  aבסיומת) אינה מצויה בשפה
זו כגיזרון המשמש לציון קבוצה ,עם או לשון .גזירתה מן השורש פל"ס דורשת
התפתלות מסוימת .עם זאת הפירוש של פלאשה כמהגרים (מארץ–ישראל?),
גולים או נכרים (באתיופיה?) קנה לו שביתה במחקר וגם מחוצה לו .הוא עולה
בקנה אחד עם ההשערות ההיסטוריוגרפיות שיש לבקש את מוצאם של ביתא
ישראל ,או לפחות את מקור דתם ,מחוץ לאתיופיה  -השערות שג'יימס קווירין
תייג כהשערת השבט האבוד (צאצאי גולים יהודים מן העת העתיקה) וכהשערת
38
הגיור (קיבלו את דתם מיהודים שבאו מחוץ לאתיופיה).
אבל האטימולוגיה הזאת מוטלת בספק .היא הותקפה בידי כמה חוקרים,
בייחוד כאלה שדחו את השערות השבט האבוד והגיור ,ושנטו לראות בפלאשה
קבוצה שפרשה מן הכנסייה האורתודוקסית באתיופיה (השערת ה'מורדים'- )39
וזוהי התאוריה המקובלת במחקר בדור האחרון .אם הפלאשה הם פרי התפתחות
אתיופית פנימית ,לא סביר ששמם מבטא נכריות או הגירה .לפיכך הוצע
שפלאשה הוא גלגול של שם העצם פֶלאסי ( ,fälasi, ፈላሲברביםֶ :פלָאסי ָאן,
 ፈላስያንאו  )ፈላሲያን, fälasyanבגעז 40,המתפרש כעקור ,חסר אדמות  -וזאת
בעקבות הצו המיוחס לקיסר יצחק ( ,Yeshaqשלט  ,)1429-1414שקבע שמי
41
שאינו נוצרי לא יוכל לרשת את אדמות אבותיו ,והכריז' :פלאסי יהיה'.
משמעות רלוונטית חלופית של פלאסי בגעז היא נזיר; מי שהציעו אותה הזכירו
42
כי בראש ההייררכייה הדתית של הפלאשה עמדו נזירים.
השם פלשתים אשר יצאו ממצרים להאי כפתור ומשם לנגב
כנען' (בלוך ,ב ,דף קח ע"ב).
 38קווירין ,עמ' ( 7באנגלית .)Lost Tribe, Convert :עוד הצעות
ברוח השבט האבוד :שי"ר ( )1867-1790הציע לגזור את הכינוי
ישירות מארץ פלשת והפלשתים' :אולי ע"ש יהודים מפלשתים
שא"י נקראה בפי הקדמונים בשם פלשת מפני חוף הים אשר
רק שם באו לרוב נוסעים מארצות אחרות ,ושמה גרו הפלשתים'
(רפאפורט ,עמ'  .)68ההיסטוריון והרב א"ז אשכולי ()1948-1901
הציע שפלאשה  -דרך הגעז פל"ס = לעבור  -הוא תרגום
לעֹוברים ,נודדים ,שהוא לדעתו פירושו המקורי והקדום של שם
ְ
העם ִע ְברים ,שהפלאשה הם מצאצאיו .ראו :אשכולי.
 39קווירין ,עמ' .)Rebel ( 7
 40מן השורש הנזכר ,פל"ס‘an exile, exiled, stranger, alien, one .
who is uprooted from a normal life, monk, ascetic, pilgrim,
’( wandererלסלאו ,עמ' .)239

 41האותנטיות של צו זה מוטלת בספק .ראו :קפלן ,עמ' 186 ,66
הערה  ;56טדסה ,עמ' .201
 42קפלן ,עמ'  ;73 -65קווירין ,עמ'  ;13דילמן ,עמ' .1342
פעמים ( 153תשע"ח)

23

הסברים אלה מתיישבים אמנם עם תפיסת הפלאשה כהתפתחות פנים–
אתיופית ,אך גם בהם אין כדי להסביר כיצד הפכו צורת היחיד פלאסי או
צורת הרבים פלאסיאן (צורות שלא שימשו ככינוי לקבוצה) לצורה פלאשה.
ואכן הותקפה גם עצם ההנחה שמדובר בכינוי ששורשיו בשפת געז  -שפה
ליטורגית שחדלה לשמש כלשון דיבור לפני כאלף שנה .גטאצ'או היילה שלל
בתוקף את ההנחה הזאת וקבע כי 'ייתכן שלכינוי יש משמעות במקורו הכושיתי;
אבל הניסיון לגזור אותו ממילת הגעז (השמית) " ,fälasiמהגר" או "גולה",
פירושו כניעה לאטימולוגיה עממית' 43.בגישה זו הוצע לפרש את הכינוי כשם
ׂשפָה (עד המאה התשע עשרה דיברו הפלאשה בלשון כושיתית משלהם) ,שנגזר
ָ
משמו של חבל הארץ קואַָרה שבו התגוררו (בשפת אגאו ,Hwarasa :בהחלפה
44
מוכרת של  hwarב–.)fal
אם משמעותו ומקורו של הכינוי פלאשה מעורפלים ומפוקפקים כל כך,
מתעוררת השאלה :מאין בא לעולם  -ובפרט לעולם האירופי  -הפירוש נכרים,
מהגרים או גולים? מהו מקורה של אותה 'אטימולוגיה עממית' כדברי גטאצ'או?
בהופעתו היחידה של הכינוי בספרות העברית הקודמת לתקופה הישועית -
באיגרת משנת  - 45 1528מוזכרת 'מלכות פאלס"ה' ,עדיין ללא הסבר על
משמעות השם .אהרן זאב אשכולי ייחס את ראשית הזיהוי בין פלאשה לנכרים
לחוקר הגרמני היוב לודולף ( 46.)Ludolf, 1624-1704ולא היא; לודולף אולי
העניק לפירוש הזה את הגיבוי האטימולוגי (המפוקפק) ,כפי שאַראה מיד ,אבל
הוא הלך בעקבות הישועים .טלז הוא הוא הראשון 47שטען שהשם פלאשה
פירושו נכרים .אמנם הוא לא הזכיר את 'לא יסור שבט מיהודה' ,אך המניע שלו
היה תאולוגי מובהק .מרמזת על כך ההבחנה בין שני סוגי היהודים ,שהוזכרה
לעיל ,ובמפורש עולה הדבר מן המשמעות התאולוגית שהוא ייחס לנכריותם
של הפלאשה' :כי כך ציווה אלוהים ,שלא יהיה מקום של קבע על הארץ לאלה
המסרבים לקבל את מלך השמים' 48.לא נראה שמדובר כאן בגלגול של פלאסי
43

גטאצ'או.
קווירין ,עמ'  .12השוו את השמות הנרדפים פלאשמורה,
פלאס־מוקרה ,פראסמורה.
מאת המקובל ר' אברהם הלוי (בערך  .)1530 -1460צוטט אצל
ולדמן ,עמ' .62
אשכולי ,עמ' .127
לכל הפחות כשמדובר בחומרים שראו אור בדפוס .לא מצאתי
מקור לדבריו של טלז בחומרים של קודמיו הישועים ,שעליהם
הסתמך ,ושנדפסו רק בתחילת המאה העשרים .אפשר
שחומר ארכיוני ישפוך אור על מקורותיו של טלז בעניין זה.

48

‘God so ordering, that they would have no settled Dwelling

44
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רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

כמי שנאסר עליו להחזיק במקרקעין ,שהרי טלז תפס את הפלאשה כעצמאים
וממילא לא חלו עליהם צווי הקיסר; ואכן את האיסור הוא ייחס ישירות לאלוהים.
אם כן אצל טלז הפלאשה הם נכרים לא משיקולים אטימולוגיים אלא מסיבות
תאולוגיות :זהו עונש אלוהי על שאין הם מאמינים בישו ,מעין אות קין למי
שאינם כפופים אמנם לעול השלטון הנוצרי ,אולם נגזר עליהם להיות בחזקת נע
ונד בארץ ,היהודי הנודד .תפיסת הפלאשה כנכרים נולדה אפוא בחוגי הישועים
הפורטוגלים ,ונכריותם הייתה פתרון לבעיה התאולוגית שעוררו (השמועות
על) יהודים עצמאים באתיופיה .באופן אירוני קונוטציית הזרּות שהדביקו
המיסיונרים לכינוי פלאשה מטעמים תאולוגיים–נוצריים ,השתרשה  -ועתידה
הייתה לשמש ברבות הימים דווקא לחיזוק הטענות בדבר היותם ענף של עם
ישראל שנקלע כנטע זר לאדמת אתיופיה.
***
השפעתו של השיח התאולוגי הזה השתמרה גם אצל מי שלא היה מחויב לו.
במאה השבע עשרה הקים מפעל חייו של המזרחן הגרמני לודולף את התשתית
האקדמית ללימודי אתיופיה כדיסציפלינה .לודולף היה בלשן ,פילולוג
והיסטוריון .נראה שלעניין היהודים לא עמדו לרשותו מקורות נוספים מלבד
החומר שאספו הישועים לפני שגורשו מאתיופיה בשנת  .1634מהם קיבל את
חלוקת היהודים לשני סוגים :היהודים החיים בתוך הממלכה ולעומתם פלאסיאן
( ,)Falasjanשהוא פירש בלטינית  - exulesמגורשים ,גולים ,נוודים  -והם
היהודים החיים מחוץ לגבולה המערבי של הממלכה ,בקרבת הנילוס 49.לודולף
התמחה בשפות השמיות של אתיופיה ,ואפשר שהכינוי פלאשה ,שהופיע אצל
הישועים בצורתו המוכרת לנו ,צרם לאוזניו מפני שאינו קיים בגעז כאמור.
כדי לשמר את המשמעות שהעניקו לו הישועים (נכרים) ,הוא 'תיקן' את הכינוי
50
הסתום והמירו בצורה פלאסיאן ,צורת הריבוי של פלאסי מן השורש פל"ס.

’on the Earth, who would not receive the King of Heaven

(טלז ,עמ' .)39
 49לודולף ,היסטוריה ,ספר  ,1פרק  ,14פסקה  .45בסוף המאה
השמונה עשרה הקשה התאולוג טיכסן על דברי לודולף' :אם
אמת הדבר שהיהודים שמחוץ לחבש נקראים פלאשיאן ,כי אז
אפשר היה לשאול :איך נקראים האחרים ,ואיך הם מכנים את
עצמם? שמא ישראלים?' (טיכסן ,עמ' .)336
 50במילון הגעז שחיבר לודולף פירש פלאסי כ'נוסע ,נודד ,גֵ ר' -
גר הן במובן המקראי ,זר (תהלים לט ,יג) ,הן במובן המאוחר,
מתגייר (הבשורה על פי מתי כג ,טו) .ראו :לודולף ,לקסיקון,
פעמים ( 153תשע"ח)
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לודולף התרעם על טיפולם השטחי של הישועים בסוגיית היהודים באתיופיה
ועל מיעוט הידע שהביאו על אודותיהם :מן השורה הארוכה של השאלות שהיה
רוצה לשאול אותם (מתי באו בראשונה לאתיופיה? האם הם קראים או בני
כת אחרת? באילו ספרי תנ"ך הם משתמשים ,והאם הם מנוקדים? האם יש
להם ספרים אחרים ,ובפרט ספרי היסטוריה?) 51ניכר שהוא ראה ביהודים מקור
חשוב שהוחמץ לידע היסטורי על אתיופיה ותולדותיה.
אך לודולף לא היה תאולוג .הוא ניתק את העיסוק ביהודי אתיופיה מן
השיח התאולוגי .הוא פטר כמעשיות חסרות שחר את סיפורי היהודים על
עשרת השבטים הכלואים מאחורי נהר הסמבטיון (שבארצו של הכומר יוחנן)
ואינם יכולים ליצור קשר עם העולם החיצון  -לדעתו אלה סיפורי בדים
שבעזרתם מבקשים היהודים להתנחם על אבדן ארצם .אבל אופי ההפרכה
שלו הוא רציונליסטי–מעשי ולא תאולוגי' :כאילו אי אפשר לבקש מבן דת
אחרת להעביר ידיעות ,או לשלוח יונה עם מכתב' ,העיר בלגלוג 52.סוגיית
'לא יסור שבט מיהודה' וההשלכות התאולוגיות של יהודי אתיופיה לא העסיקו
אותו כלל ועיקר .לקיתונות האש והגפרית ששפך התאולוג ל'אמפרר 53על
בנימין מטודלה בעניין היהודים העצמאים ,הקדיש לודולף רק הערה שולית
קצרצרה  -אך קטלנית  -הנחבאת בכרך ההערות שפרסם כעשר שנים אחרי
ספרו המונומנטלי על תולדות אתיופיה' :האם חיו יהודים תחת שלטון ריבוני
[ ]suo jureאחרי חורבן בית המקדש בירושלים? בנימין מטודלה עונה על כך
בחיוב .קונסטנטינוס ל'אמפרר מטיל ספק בדבר; אך כנגדו עומדות הדוגמאות
של כמה וכמה יהודים בחבש ,ושל דו–נואס היהודי בחמיאר שבעֲָרב ,שנראה
54
שבמשך זמן רב לא היו כפופים לאיש'.
מבחינה תאולוגית אפשר היה לתהות אם יש הבדל בין אפיזודה קצרת
ימים של ריבונות יהודית (כמו בחמיאר בתחילת המאה השישית) לבין רצף
ריבוני יהודי הנמשך והולך מימי קדם (אם בבבל ואם באתיופיה) ,שהרי רצף
כזה מסוכן הרבה יותר לטענה הנוצרית שהשבט סר מיהודה כאשר בא ישו.
אך נדמה שפלפולים תאולוגיים כאלה לא הטרידו את לודולף .כך או כך,
הפלאשה ,אותה צורה שמקורה אינו ברור ,הפכה אצלו לפלאסיאן בגעז ,אך גם
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עמ'  .458כאמור לעיל המשמעות נזיר ,מתועדת רק במילוני
געז מאוחרים יותר.
לודולף ,היסטוריה ,ספר  ,1פרק  ,14פסקאות .48 -47
שם ,ספר  ,1פרק  ,8פסקה .116
לודולף הצעיר בא ללמוד באוניברסיטת ליידן בשנת ,1645
שלוש שנים לפני מותו של ל'אמפרר ,ואולי הכירו.
לודולף ,קומנטר ,עמ' .7
רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

כאן היא עדיין מתפרשת כגולים ,כלומר כנכרים ,ובכך הוא שימר והנציח את
התפיסה הישועית ,התאולוגית במקורה.
ג'יימס ברוס ובית ישראל
סמיואל ג'ונסון ( ,)Johnson, 1709-1784איש הרוח הבריטי החשוב ביותר
במאה השמונה עשרה ,תרגם בצעירותו ( )1735מצרפתית לאנגלית את ספרו
של חרונימו לובו ( ,)Lobo, 1595-1678איש המשלחת הפורטוגלית הישועית
לאתיופיה .בעקבות התרגום חיבר לימים ( )1759רומן בדיוני בשם 'תולדות
ַרסֶלאס ,נסיך אביסיניה' (,)The History of Rasselas, Prince of Abissinia
שעורר את עניינו של הציבור הבריטי בארץ הרחוקה והאקזוטית ,שכל נסיכיה
נכלאו במין גן עדן מבודד ,ושאחד מהם ,רסלאס ,הצליח להימלט ממנו ויצא
למסע פילוסופי ברחבי המזרח כדי לתהות על קנקנם של החיים האמתיים.
ההתעניינות הציבורית הזאת ,לצד חידת מקורות הנילוס שליוותה את המערב
עוד מימי האימפריה הרומית ,הפכו לימים את הנוסע הסקוטי ג'יימס ברוס
( )Bruce, 1730-1794לאיש מפורסם בממלכה המאוחדת ,ואת ספרו  -לאחד
55
מרבי המכר הגדולים בעידן הנאורות הסקוטית.
ברוס הוא שהביא  -יותר מכל אדם אחר לפניו  -את הפלאשה ,יהודי
אתיופיה (הוא השתמש בשני הכינויים לסירוגין) ,לתודעת הציבור הנוצרי
והיהודי במערב 56.ספרו רב הכרכים על מסעותיו לגילוי מקורות הנילוס -
ועל הטבע ,הגאוגרפיה ,השלטון ,החברה ,התרבות וההיסטוריה של אתיופיה -
שפורסם באנגלית בשנת  ,1790ושזכה לתרגומים ולעיבודים רבים ,עיצב את
דימוי הפלאשה למשך עשרות שנים .בעמודים הלא–רבים שהקדיש להם 57יצר
ברוס בפעם הראשונה נרטיב היסטורי רומנטי על יהודי אתיופיה ,שהתחיל
בשלמה המלך ,עבר במלכה פלאשית בשם יהּודית שהשתלטה על אתיופיה
במאה העשירית ,והסתיים בכך שלמלכי הפלאשה  -ש– 100,000לוחמים
יהודים סרו למרותם עוד בימי ברוס עצמו ,לפי דבריו  -קראו גדעון ויהודית.
ברוס מספר שלא חסך מאמצים לרדת לחקרם של הפלאשה ,ואף מעיד על
שיחות שניהל עם כמה מן המכובדים והמלומדים שבהם ,ולדבריו השתכנע

 55שר ,עמ' .396 ,243 -242 ,92
 56ולדמן ,עמ' '( 100ג'יימס ברוס  -נקודת מפנה')'( 110 ,ברוס
היה "המגלה" של יהודי אתיופיה בעת החדשה') .וראו גם:
קפלן ,עמ' .156
 57ברוס ,א ,עמ' .492 -483
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שאמרו לו את האמת ,למיטב ידיעתם 58.עם זאת הוא מציין כי נדרשו סבלנות
וזהירות רבה כדי להפריד בין אמת לשקר בדבריהם ,משום ש'רבים מהם (כפי
שקורה תמיד כשמדובר בברברים) ,משעה שניחשו את סיבת שאלתך ,יאמרו כל
59
דבר שהם חושבים שישביע את רצונך'.
האשמות אוריינטליסטיות כגון אלה אפשר להטיח גם ברבים מדבריו
של ברוס עצמו ,וכך בדיוק עשו החברה הגבוהה הבריטית ומלומדים רבים
בממלכה ומחוצה לה כשפרסם את ספרו השערורייתי ,הכולל תיאורים של
אינטריגות חצר ,של אכזריות ושל זימה ,שהיו רחוקים כמזרח ממערב מן
האוטופיה האתיופית הפסטורלית שהעניק ג'ונסון לספרות האנגלית .היה מי
שראה בספרו של ברוס לא יומן מסע אלא רומן מסע ,והיה אף מי שפקפק בכך
שכף רגלו דרכה באתיופיה .בגישה מאוזנת ניתן לקבוע שכאשר הכתיב ברוס
את ספרו ,חמש עשרה שנה אחרי שובו מאפריקה ,מוטב היה אילו נסמך על
רשימותיו ולא על זיכרונו שקהה ,ושרבות מהשערותיו ההיסטוריות היו חסרות
שחר עוד בימיו ,למשל טענתו שרוב עמי אתיופיה הם צאצאי כנענים שברחו
מפני יהושע בן נון .אבל עם כל חסרונותיה ופרכותיה ,לכתיבתו הסנסציונית
יש ערך היסטורי ,והוא 'היה אולי הזר החשוב ביותר שביקר באתיופיה מאז
גירוש הישועים ב– 60.'1632ברוס שהה באתיופיה בשנים .1771-1769
אתמקד בהקשר התאולוגי שברוס העמיד בו את דיונו ביהודי אתיופיה .אף
כי תיאור המקצוע המדויק ביותר בעבורו הוא נוסע או מגלה ארצות (בצעירותו
עסק גם במסחר ובדיפלומטיה ,ולמד שפות מזרחיות רבות) ,התאולוגיה לא
הייתה רחוקה מלבו :בנעוריו ,כשהתחנך בבית ספר יוקרתי באנגליה ,התעתד
ברוס להיות כומר 61.אולי משום כך ,ואולי פשוט בשל חינוכו בארץ שהביבליה
הייתה כה מרכזית בתרבותה ,ספרו מעיד על קריאה אינטנסיווית בתנ"ך ובברית
החדשה .הוא מלא וגדוש באלוזיות  -אמנם לא תמיד מדויקות  -לכתבי
הקודש ובציטוטים מהם .ההיסטוריוגרפיה המקראית הייתה בעיניו התשתית
העובדתית להיסטוריה העולמית בכלל ולזו האתיופית בפרט ,והוא אימץ אותה
במלואה ללא כל ביקורת.
את הפרק השישי בספרו ברוס פותח בדברים אלה:
עתה עומד אני לקיים את הבטחתי לקורא ולספר לו מעט על הביקור שערכה
מלכת שבא ,כפי שאנו קוראים לה בטעות ,ועל השלכותיו של הביקור הזה:
ייסודה של המונרכיה האתיופית והימשכותו של השבט [ ]scepterבשבט
58
59
60
61
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'ג׳יימס ברוס' ( ,)Bruceציור מאת פומפאו בטוני ( ,1762 ,)Batoniהגלריה הסקוטית הלאומית
לדיוקנאות( ,ויקישיתוף)
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[ ]tribeיהודה עד ימינו אלה .אם אנוס אני לחזור אחורה בזמן ,הרי זה כדי
שאוכל לשמור הן על תיאור הסחר במפרץ הערבי והן על תיאור הממלכה
62
היהודית הזאת ,הנבדלת והרצופה [.]distinct and unbroken
הרמיזה התאולוגית לבראשית מט גלויה וברורה .אמנם לא ברור מקטע זה אם
המשכו של השבט מיהודה מתקיים במונרכיה האתיופית הנוצרית או בממלכה
היהודית של הפלאשה; אך על פי המשך הפרק נראה כי כוונתו של ברוס לשתי
הממלכות גם יחד :הן לממלכה הנוצרית ,שמלכיה מתהדרים במוטו 'ניצח האריה
מגזע שלמה ומשבט יהודה' 63,הן לממלכת הפלאשה ,אשר 'עדיין יש להם נסיך
מבית יהודה ,אף על פי שהחבשים ,על דרך הגינוי ,קוראים למשפחה הזאת "בית
64
ישראל" ,ברמיזה שהם היו מורדים ומרדו במשפחת שֹלמה ובשבט יהודה'.
מעניין שאת הכינוי פלאשה לא פירש ברוס ,אבל בכינוי בית ישראל  -המשמש
כיום ככינוי העצמי המועדף של יהודי אתיופיה  -הוא ראה דווקא שם גנאי
שהדביקו להם הנוצרים כדי לשלול את ייחוסם לשבט יהודה ולַדמות אותם
לממלכת ישראל הצפונית ,הפורשת ,מימי התנ"ך .גם את המאבקים והמלחמות
בין הנוצרים לפלאשה הסביר ברוס על רקע זה ,כתוצר של העוינות בין שתי
הממלכות המתחרות על תואר היורש של שבט יהודה.
ברוס לא יכול היה ליישב את הסתירה בין הפרשנות הכריסטולוגית המסורתית
לנבואת יעקב לבין טענותיהם של הנוצרים ושל היהודים באתיופיה שהם נושאי
שבט יהודה מימי קדם ועד עצם היום הזה .אחרי הכול הוא בחר בקריירה של
מגלה ארצות ולא של תאולוג .הוא גם לא הכריע במפורש מי משני הצדדים -
היהודים או הנוצרים  -הוא היורש האמתי ,אם כי נדמה ,כצפוי ,שהוא נטה לצד
הנוצרי .הוא הסתפק אפוא בהבאת הטענה האתיופית בדבר הימשכות השבט
מיהודה והציגּה כעובדה ,אף על פי שלא עלתה בקנה אחד עם החכמה התאולוגית
המקובלת .אולי קיווה שהדברים יוסיפו לאופי השערורייתי של ספרו.
התאולוגיה הפוליטית של פיליפ מץ
ברוס היה איש המאה השמונה עשרה ,וספרו התפרסם בשלהי המאה .רב המכר
תורגם מיד עם הופעתו לגרמנית ולצרפתית ,נדפס בכמה מהדורות ועיבודים
 62ברוס ,א ,עמ' .471
‘“Mo Anbasa am Nizilet Solomon am Negadè Jude”; which 63
signifies, “the lion of the race of Solomon and tribe of Judah
’”( hath overcomeשם ,עמ' .)479

 64שם ,עמ' .485
30

רן הכהן  /לא יסור שבט מיהודה

וזכה להתקבלות משמעותית גם בקרב משכילים יהודים לאורך כל המאה
הבאה .דבריו על הממלכה היהודית בחבש מצאו להם אוזניים קשובות .למשל
המשכיל הצעיר אליעזר סיני קירשבוים ( ,)1870-1798מתומכי יזמת המדינה
היהודית של מרדכי מנואל נח (' )Noah, 1785-1851באמעריקא הצפונית
במדינה הנקראת המלכיות המחוברות' ,הציע בשנת  1822להביא 'כוהנים
מיוחסים ,והם הכוהנים שיש להם ספרי היחס' מ'ארץ חבש או אבוסיניען אשר
באפריקא מנגב למצרים' ,אשר בה 'יש להם לישראל ממשלה ומלכות ,ומלך
מקרבם מושל עליהם עוד בזמננו' .הריבונות היהודית באתיופיה אף עוררה
אצלו בעיה תאולוגית מן הכיוון ההפוך ,שהרי הגאולה אמורה לבוא רק כשלא
תהיה ליהודים ריבונות' :כשאתה מסתכל בדרכי העולם יעלה בדעתך שעתה
הוא זמן הגאולה ,ואל תשאלני ממה שאמרתי לך למעלה שיש עוד מלכות
לישראל בארץ שבא ,ואמרו בגמרא 65שאין הגאולה עתידה להיות עד ש ִתּפָסק
המלכות מישראל מכל וכל? לפי שדברים אלו על כרחך משל הם ויש להם סוד,
66
שהרי הם מתנגדים לדין שאתה צריך לחכות לה בכל יום'.
אבל המאה התשע עשרה הייתה מאה של מדע והיסטוריה ,לא של
תאולוגיה .במהלכה הפכו בהדרגה יהודי אתיופיה ממיתוס למציאות :המידע
על אודותיהם התעשר בדיווחיהם של כמה נוסעים מאירופה ,ובעזרתם -
יצוין במיוחד אנטואן ד'אבאדי ( - )D’Abbadie, 1810-1897נוצרו קשרים
ראשוניים ,מתּווכים ,בין יהודי אירופה  -כמו פילוסנו לוצטו (- )1854-1829
לפלאשה .שניים מקרב הפלאשה ,אב ובנו ,באו באמצע המאה מאתיופיה
לירושלים ויצרו קשר עם הקהילה היהודית בעיר .במקביל חזרו מיסיונרים
מאירופה לפעול באתיופיה ,ושלא כקודמיהם הפורטוגלים ,הפעם פעלו
במרץ בקרב הפלאשה .הכתיבה על יהודי אתיופיה התרחבה והתעבתה לאין
שיעור .בעקבות המיסיונרים ודיווחיהם הגיע לאתיופיה בשנת  1868שליח
יהודי ראשון ,יוסף הלוי ( .)Halévy, 1827-1917כל אלה לא יידונו כאן ,מפני
שהשיח התאולוגי על יהודי אתיופיה נדחק אצלם לשוליים ופינה את מקומו
לסוגי שיח אחרים  -מיסיונרי ,אתנוגרפי ,ביולוגיסטי–גזעי ,שיח אופרטיווי
של סולידריות (או של התנכרות) ,שיח פרוטו–לאומי (נידחי ישראל) ,רומנטי,
אוריינטליסטי ועוד.
אך עוד בשלהי המאה התשע עשרה ,מעט אחרי ביקורו של יוסף הלוי
בחבש ,שב השיח התאולוגי להופעה מרשימה אחת ,אחרונה אולי ,בעבודתו של
 65כוונתו ודאי למימרה של חמא בן חנינא בבבלי ,סנהדרין צח
ע"א (ראו לעיל).
 66סיני ,כל הציטוטים מעמ' יד.
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פיליפ מץ ( 67.)Metz, 1827-1888מץ היה עורך דין ונוטריון יהודי–גרמני ,יליד
העיירה ורנדורף ( )Warendorfבצפון–מערב גרמניה .את הכשרתו האקדמית
החל באוניברסיטת בון; מחשש שכיהודי יתקשה למצוא עבודה בגרמניה ,עבר
ללמוד באמסטרדם; ובשנת המהפכות  ,1848כשהתגברו התקוות לאמנציפציה
של יהודי גרמניה ,חזר למולדתו והשלים את לימודיו בברלין .ניסיונותיו
להתקבל כפרקליט לשירות המדינה כשלו בשל זהותו הדתית ,והוא התגורר
והתפרנס כעורך דין בעיירה מינדן ( ,)Mindenבאזור הולדתו .כל ימיו היה
פעיל מאוד בקהילה היהודית ,פעל בתוכה ומחוצה לה לחיזוק החינוך היהודי,
ורחש אהבה פעילה לספרות העברית .בתו הייתה הסופרת הידועה יוזפה מץ
( ,)1943-1871והיא נספתה בטרזיינשטאדט .בספר בעל יסודות אוטוביוגרפיים
היא תיארה את האב כעורך דין כפרי ,שיישב בתבונה ובמתינות סכסוכי גבול
בין שכנים או מריבות בין בני זוג בלי לפנות לערכאות 68.מדובר אפוא ביהודי
בורגני מודרני ומשכיל ,ששלח ידו לעת מצוא בכתיבה מחקרית–פובליציסטית
בפריפריה של 'חכמת ישראל' בגרמניה.
ארבעה מאמרים הקדיש מץ ליהודי אתיופיה 69.את הרשימה הראשונה,
הקצרה ,פרסם בעילום שם בשבועון יהודי בשנת  70.1875במאמר שפרסם
בשנת  1877טען כי במאות התשיעית עד השלוש עשרה ידעו בעולם על יהודי
אתיופיה  -וציין בהקשר זה את אלדד הדני ובנימין מטודלה כמקורות מידע -
וכי הקשר אִתם ניתק בעקבות הרס המרכזים היהודיים במסופוטמיה בימי
המונגולים; מץ התייחס במאמר זה גם לדבריהם של ל'אמפרר ולודולף .שנה
לאחר מכן פרסם את מאמרו החשוב בנושא ,ובשנה שלאחריה פרסם מאמר
המשך ובו פירט בהרחבה רבה את מקורותיו .כנהוג באותה תקופה ,כל מאמריו
של מץ התפרסמו בהמשכים  -בסך הכול יותר מתריסר המשכים בשלושה
כתבי–עת ,תרומה משמעותית להנכחת יהודי אתיופיה בקרב הציבור היהודי–
71
גרמני .עם זאת עבודתו לא זכתה עד כה לכל התייחסות במחקר.

67
68
69
70
71
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מינינגר.
מץ ,אווה ,עמ' .10
מץ ,היהודים; מץ ,אלדד; מץ ,תולדות; מץ ,מקורות.
ייחוס המאמר האנונימי הזה (מץ ,היהודים) נלמד על פי
דבריו :מץ אלדד ,עמ'  ;157מץ ,מקורות ,עמ' .134
האזכור היחיד הידוע לי הוא אצל ולדמן ,עמ'  ;173נזכרו שם
בשתי שורות שני מאמריו האחרונים של מץ אגב שיבוש שמו
ומקומו ('משפטן יהודי ממינכן ,ב .מץ') .בביבליוגרפיה של
קפלן ובן־דור (עמ'  ,)103-102הכוללת גם את הביבליוגרפיות
הקודמות על יהודי אתיופיה ,הוזכר מץ ,מקורות (מס' ,)961
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המאמר החשוב לענייני פורסם בשנת  ,1878כותרתו' :על ההיסטוריה של
הפלאשה (יהודי חבש)' וחתימת המחבר סתומה משהו' :עו"ד מץ במינדן' .חרף
שוליותו היחסית של המחבר ,המאמר הופיע בכתב–העת המדעי המרכזי של
'חכמת ישראל'' ,ירחון להיסטוריה ולמדע של היהדות' (Monatsschrift für
 ,)die Geschichte und Wissenschaft des Judenthumsשעורכו באותה עת
היה ההיסטוריון היינריך גרץ ( .)Graetz, 1817-1891המאמר מחזיק בגרמנית
כשלושים וחמישה עמודים ,ויחד עם מאמר ההמשך על מקורותיו מחזיק החיבור
יותר משבעים עמודים  -אחד החיבורים המקיפים על הפלאשה בשעתו.
מץ ניסה לכתוב היסטוריה קצרה של הפלאשה מראשיתם .הוא שוזר כמה
נרטיבים שונים  -מסורתיים ומודרניים  -למארג היסטוריוגרפי קוהרנטי .את
סיפורם העצמי של הפלאשה  -שהביא ברוס  -שהם באו לאתיופיה בימי
שלמה ,הוא דוחה ,ובכך אימץ את עמדת מבקריו של ברוס ,שראו בסיפור
מלכת שבא האתיופי המצאה נוצרית מאוחרת .נדחית גם ההשערה שמקורם
ביהודי חמיאר; מץ משער שראשיתם של יהודי אתיופיה ביהודים שאלכסנדר
מוקדון הִגלה וכלא מעבר לנהר הסמבטיון ,כמשתקף באגדות עשרת השבטים.
הוא מציג את עדויותיהם של אלדד הדני ובנימין מטודלה על יהודי חבש
וממלכתם ,וסוקר את המשך תולדותיהם ב'מהפכה הגדולה' של המלּכה יהודית
במאה התשיעית ,ובעקבותיה במאות השנים שבהן שלטו קיסרים יהודים
בארץ חבש כולה (שושלת זאגווה) .לדבריו הממלכה היהודית שרדה בקושי
בכיבוש המוסלמי במאה החמש עשרה ,ותמיכתה בנוצרים במהלכו נענתה
72
לימים בכפיות טובה :רדיפות הקיסר סוסניאוס ,ש'דם יהודי זרם בעורקיו'.
חרף החורבן שהמיט סוסניאוס על הממלכה היהודית במאה השבע עשרה,
נראה שהיא הצליחה להשתקם ,שהרי ברוס העיד כי עוד בימיו היו מלכים
יהודים בחבש .קץ העצמאות היהודית הקיץ מעט אחרי ביקורו של ברוס ,בסוף
המאה השמונה עשרה או בתחילת המאה התשע עשרה  -ובתקופה זו עצמה
הסתיים גם שלטונה של השושלת הסלומונית הנוצרית 73.דבריו של ברוס על
שתי הממלכות הסלומוניות מהדהדים בכתיבתו של מץ' :כך נעלמו מעל במת
ההיסטוריה שתי שושלות השליטים המקומיות העתיקות ,שהתפארו במוצא

ואילו המאמר המרכזי ,מץ ,תולדות ,נרשם כחיבור עצמאי (מס'
 ;)Krontoschin, 1879 :962נראה שראה אור אפוא גם בנפרד.
 72מץ ,תולדות ,עמ' .441
 73כוונתו כנראה לקטיעת שושלת הקיסרים ב'תקופת השופטים',
שבה נקרעה הממלכה בין שליטים מקומיים שונים מן המאה
השמונה עשרה עד אמצע המאה התשע עשרה.
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משותף ,ושייחסו שתיהן את אילן היוחסין שלהן למלכים דוד ושלמה' 74.בכך
הסתיימה למעשה 'ההיסטוריה המדינית' ( 75)die politische Geschichteשל
יהודי חבש ,ומאז הם הפכו לנתינים שקטים וצייתנים של הממלכה ,למעט
התפרצויות משיחיות כמו זו שבהנהגת אבא מהרי במאה התשע עשרה' ,משיח
שקר' בעיני מץ .עם זאת ,מץ מדגיש בסיום מאמרו ,אין לשלול את האפשרות
שבתוככי אפריקה' ,על גדותיו המעוטרות באגדות של הסמבטיון' 76,נמצא עד
היום שבט יהודי המצפה להתאחד עם אחיו לדת ברחבי העולם.
מץ הסתמך בכתיבתו על שורה ארוכה של מקורות יהודיים ולא–יהודיים,
ובייחוד על לואי (לודוויג) מרקוס ( ,)Markus, 1798-1843איש 'האיגוד
לתרבות ומדע של היהודים' שכתב על יהודי אתיופיה בראשית המאה ,על ברוס
ועל המיסיונרים בני זמנו ,ובראשם יוהן מרטין פלאד ( .)Flad, 1831-1915הוא
ידע גם על ביקורם של שני בני הפלאשה בירושלים .לעומת זאת נראה שלא
הכיר כלל את עבודותיהם החשובות של לוצטו ושל ד'אבאדי שפורסמו כמה
עשרות שנים קודם לכן.
מקורותיו של מץ במאמר זה לוקים בחסר ,ומאמרו אינו מצטיין גם בחלקים
שהוא ערבב בהם סיפורי עם ימי ביניימיים והיסטוריוגרפיה מודרנית ,או
כשחטא באימוץ שיח ביולוגיסטי מתנשא' :במבנה גופם הפלאשה אינם נבדלים
כלל משאר החבשים ,אבל הם נחשבים תמיד לאנשים יפים יותר וחסונים יותר
77
מבני ארצם ,דבר המיוחס לאורח חייהם הצנוע והגס פחות'.
ייחודו של המאמר בעניין אחר :ההיסטוריוגרפיה כולה  -בימיו וגם
בימינו  -העמידה את הפלאשה בשולי שוליה של ההיסטוריה היהודית או
מחוצה לה (גרץ למשל לא הזכיר אותם כלל) ,ומץ הוא היחיד שהשתמש בשיח
התאולוגי שתואר לעיל כדי לבנות היסטוריה עולמית של היהודים שהפלאשה
נמצאים לא בשוליה אלא במרכזה ממש .הדבר ניכר בפסקאות הפותחות את
המאמר ,שיובאו כאן במלואן (בתרגום מגרמנית):
בפירושו לבראשית מט ' :10לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו ,עד
כי יבוא שילה (לפי התפיסה הרבנית :המשיח)' ,מצביע רש"י על ראשי הגלות
(ריש גלותא) ,אשר בימיו ,תחת שלטון הח'ליפים בבגדאד ,היה להם סוג של
סמכות עליונה על יהודי הח'ליפות ,והם נחשבו לצאצאי דוד המלך.

74
75
76
77
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אם רצה הפרשן המפורסם לנחם את בני זמנו ולחזק את תקוותם לגאולה
העתידית ,לא היה עליו להסתמך על השלטון המדומה של נסיכי הגלות
החלשים האלה ,שייעלמו עד מהרה מעל במת ההיסטוריה.
שושלת שליטים יהודית אחרת ,שגם היא ייחסה את אילן היוחסין שלה
לדוד המלך ,החזיקה בימי רש"י ביד רמה בשבט הקיסרים של אתיופיה ,או
לפחות בשלטון מלכותי חזק בהרי חבש .לא היו אלה נסיכים מדומים ,אלא
שליטים לוחמנים ועזים ,אימת אויביהם.
הם אמנם הודחו מן הגבהים שאליהם העפילו ,וכוחם צומצם לשטח קטן
יותר .אבל על שטח זה עוד שלטו במשך מאות שנים כמלכים כמעט
עצמאים ,שיצאו לעתים קרובות למערכה צבאית נגד אדונם ,הקיסר הנוצרי
של אתיופיה.
במהלך המאה השש עשרה ,כשהנזירים הפנאטים מן המערב  -בניהם של
מי שגירשו את היהודים מספרד ומפורטוגל וייסדו שם את האינקוויזיציה
צמאת הדם  -מצאו את הדרך אל חצרו ואל לבו של מלך המלכים (הקיסר)
של חבש ,ובתחילת המאה הבאה העבירו את הקיסר סוסניאוס מן האמונה
הקופטית לקתוליות ,היה לצנינים בעיניהם הקיום החופשי של שבט יהודי
ושל שושלת שליטים יהודית .יפה יפה ידעו להסית את סוסניאוס האכזר
להשמיד את הגזע השנוא .פרצה מלחמת שמד אמתית ,תוך בגידה בזויה
ויתרון כוח אלים ,והממלכה היהודית הושלכה ארצה.
אבל גם הפעם לא נם ולא ישן שומר ישראל .כוחם של היהודים לא רוסק
לגמרי ,קהילה קטנה נותרה בהרי סמיין ,נסבלת מצד הקיסרים שהפנו עורף
לרומא והתרככו ,ועד שלהי המאה הקודמת היו גדעון ויהודית ,כפי שנקראו
בדרך כלל השליט והשליטה ,וסאלים נאמנים לאדונם הנוצרי .רק בזמן
האנרכייה הנוראית שקרעה את חבש לפני כמאה שנה ,ושטרפה לבסוף גם
את שושלת הקיסרים עתיקת היומין עצמה ,חרב גם השריד האחרון של
המדינה היהודית.
אבל אם כאן ,בהררי אתיופיה ,מעבר לנהר כוש ,ניטל לבסוף השבט מידיו
של יהודה ,הרי במערב הרחוק הפציעו לישראל דמדומי שחר חדשים.
אמריקה ,ועד מהרה גם צרפת והולנד ,הכריזו על שוויון זכויות לכל בני
האדם .הן הסירו מעל ישראל את החרפה בת אלף השנים והעניקו גם לבניו
את הגישה למשרות ציבור ולמועצות חקיקה .שבט המחוקק ,שאיבדו זה
מכבר בארצם ,ניתן להם שוב מיד זרה.
מץ מעמיד כאן היסטוריה עולמית של היהודים ,העולה בקנה אחד עם השקפתו
של גרץ  -עורך הירחון  -שליהדות בכל תולדותיה היה אופי לאומי ,ואין זו רק
פעמים ( 153תשע"ח)
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היסטוריה דתית או כנסייתית; 78אך בעוד שבעבור גרץ נושאי ההיסטוריה הזאת
בתקופת הגלות היו האליטה האינטלקטואלית ,אצל מץ נושאי ההיסטוריה הם
היהודים בעלי הריבונות .לא בכדי מץ מייחס את ראשיתם של יהודי אתיופיה
כבר לימי בית שני ,לתקופת אלכסנדר מוקדון  -כך הוא יכול ליצור רצף של
ריבונות יהודית מן העת העתיקה ואילך .התובנה המשמעותית שהפורטוגלים
הגיעו לאתיופיה דור או שניים אחרי גירוש ספרד וגז ֵרות השמד בפורטוגל,
כמעט לא זכתה להתייחסות בהיסטוריוגרפיות המודרניות .הרעיון שסוסניאוס
( - )Susenyos, 1572-1632הקיסר שקיבל עליו את הקתוליות בשנת 1622
בהשפעת המיסיונרים הפורטוגלים  -הכניע ורדף את הפלאשה רק בגלל
הסתות הישועים ,הוא בוודאי רדוקטיווי; מדובר במסכת מורכבת של מאבקי
כוח ושליטה פנים–אתיופיים ,שפוליטיקה ודת שימשו בהם בערבוביה 79.אך
אם מביאים בחשבון את השיח התאולוגי ששלל ריבונות יהודית ואת חשיבותם
של הפורטוגלים לשלטונו של סוסניאוס ,אין זה רעיון מופרך.
הצעד המעניין ביותר שמור לסיום הנרטיב :עם נפילת הריבונות היהודית
באתיופיה עבר השבט של יהודה לעולם המערבי ,למדינות שהעניקו ליהודים
שוויון זכויות .הריבונות הקולקטיבית מתחלפת כאן בריבונות אישית ושקולה
לה ,באזרחות מודרנית המעניקה לכל אזרח ואזרח ,ובפרט לכל יהודי ,חלק
בריבונות האומה .מץ ,שבגלל האמנציפציה המתמהמהת עבר להולנד ,ואחר
כך חזר לגרמניה אך נפגע אישית ומקצועית מהיעדר שוויון הזכויות בה ,מתאר
את יהודי המערב המשוחררים ,שווי הזכויות ,כנושאי שבט יהודה  -כיורשיהם
המודרנים של יהודי אתיופיה מימי הביניים ושל יהודי ארץ–ישראל מהעת
העתיקה .ממלכת הפלאשה באתיופיה הופכת כאן לחוליה המקשרת בין תקופת
הבית השני לבין היהודים המודרנים ולציר מרכזי בתולדות ישראל.
בראשיתו של השיח התאולוגי שימשו יהודי אתיופיה בידי יהודים באירופה
כתחמושת בפולמוס היהודי-נוצרי ,ובאמצעותם ביקשו להפריך פרשנות
כריסטולוגית לפסוק מקראי ,ואילו אצל מץ הם הופכים לתחנת ביניים
חשובה ב'היסטוריה קדושה' מחּולנת ,פנים–יהודית ,וריבונותם מטרימה ,ברמת
הקולקטיב היהודי ,את האוטונומיה הריבונית של האזרח היהודי המודרני
בעידן האמנציפציה ,שהיא היא הגאולה.

 78מיכאל ,עמ'  ,365 -307כאן בייחוד עמ' .316 ,310
 79קפלן ,עמ' .94 -90
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***
השיח התאולוגי על יהודי אתיופיה ,ששורשיו בפולמוסי הדת בימי הביניים,
דעך במאה התשע עשרה .מאמרו של מץ היה שירת הברבור שלו .נדבך מרכזי
בשיח הזה היה העצמאות המדינית ,הממלכה שיוחסה ליהודים בחבש .כיום
מוסכם במחקר כי בתקופות מסוימות אמנם הייתה לפלאשה  -כקבוצה דתית
או אולי כאזור גאוגרפי  -אוטונומיה מסוימת בכפוף לממלכה הנוצרית,
ושהדבר היה כרוך לעתים בעימותים צבאיים מרים .אולם הסיפורים על ממלכה
עצמאית אדירה ומתמשכת הועברו לספֵרה המיתולוגית .כבר באמצע המאה
התשע עשרה העידו יהודי אתיופיה לפני הנוסע והחוקר הצרפתי ד'אבאדי כי
הם מעולם לא היו מלכים באתיופיה 80.התרחבות הידע ההיסטורי ודאי תרמה
לדעיכתו של השיח התאולוגי ,אך ספק אם גרמה לה .סוגי שיח אחרים עלו
במהלך המאה התשע עשרה ,והמגעים הישירים עם הקהילות באתיופיה ,שהחל
בהם יוסף הלוי ממש בשנות כתיבתו של מץ ,חוללו מהפך של ממש .עם זאת
ראוי לזכור שהשיח התאולוגי העניק ליהודי אתיופיה מעמד יוקרתי ומרכזי
הרבה יותר מזה שהעניקו להם סוגי השיח שהחליפו אותו.
***
כאמור בפתיחה ,מאמר זה מתמקד במבט החיצוני על יהודי אתיופיה .ובכל
זאת ,לסיום ,עולה השאלה מה חשבו יהודי אתיופיה עצמם על השיח התאולוגי
האירופי שעסק בהם .מתברר שגם ברוס תהה על כך ,ולדבריו באחת משיחותיו
עם הפלאשה עימת אותם במפורש עם הפסוק מברכת יעקב .בתשובה אמרו
לו כי
הם מכחישים שהשבט [ ]scepterסר אי פעם מיהודה ,שהרי יש להם נסיך
מכַהן מן הבית הזה ,והם מבינים שהנבואה על התכנסות הגויים כשיבוא
שילה תתגשם עם בוא המשיח ,שעדיין לא בא ,כאשר כל יושבי תבל
יהפכו ליהודים .אך עלי להודות כי הם הסבירו את הדברים לא בבהירות
ולא בקלות ,ולא נראה שחשבו עליהם קודם לכן .הם לא התרגשו כלל מן
הסוגיה ,לא הפגינו עניין  -עד כמה שיכולתי להבחין  -בהבדלים בינינו,
81
וגם לא אהבו לדבר על הדת שלהם בכלל.

‘Notre Gédéon était seulement un petit chef: les Falasha 80
’( n’ont jamais été rois en Abyssinieד'אבאדי ,עמ' .)184
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פעמים ( 153תשע"ח)

37

השושלת הסלומונית החבשית ראתה את עצמה כיורשתה של מלכות בית
דוד ,ועל כן אין פלא שבאתיופיה לא ייחסו לבראשית מט ,י את המשמעויות
התאולוגיות–פוליטיות המוכרות לנו מן המסורת האירופית 82.למרבה אכזבתו
של ברוס ,הפלאשה המלומדים שראיין כלל לא הבינו מה מטריד את מנוחתו
בפסוק הידוע ,ששימש נושא למחלוקת פרשנית בין יהודים לנוצרים מחוץ
לאתיופיה במשך יותר מאלף וחמש מאות שנים .במפגש הראשוני והנדיר
הזה בין השיח התאולוגי האירופי לבין גיבוריו ,יהודי אתיופיה עצמם ,התברר
למרבה האירוניה שיהודים אלה אינם מודעים לו ואינם מתעניינים בו כלל
ועיקר.

 82מרשה ,עמ' .651-650 ,373-372
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