לחקר תולדות בית ישראל
בהקטור הלהודו  -נוצרו באתלומוה
סטיבן

קפלי

אתיופיה י

עלייתם הדראמתית של חלק מיהודי

הציבורית לגורלם  ,לתרבותם ולתולדותיהם .

לישראל חידדה את המודעות

אולם למרות גל הדיווחים על יהודי

אתיופיה  ,רבים ההיבטים בתולדותיהם ובתרבותם שנתקרו אך מעט ושהם עדיין
סתומים  .מסתבר שאך מעט מאמץ הושקע בניסיון להגדיר את המאפיינים האתיופיים

של התרבות היהודית בארץ זו  .מרובים הקשיים המכבידים על בחינת הנושא הזה

:

ראשית  -רבים מאלה שכתבו על יהודי אתיופיה חסרים אפילו ידע מצומצם ביותר
של תולדות החברה והתרבות האתיופית  .שנית  -נוכח הבעיות שהתעוררו בדבר
יהדותם של ביס ישראל  ,יש ודאי מחברים שסברו  ,כי ייטיבו לשרת את עניינה של

העדה בהתרכזם בזהותה היהודית ולאו דווקא במורשתה האתיופית  .שלישית -

אחרים יתכן שהוטעו על  -ידי העובדה שבית ישראל עצמם נוטים להדגיש בתרבותם
את ההיבטים המבליטים את שונותם

משכניהם האתיופים ולא את קווי הדמיון עימם .

מכל מקום נוגדת את השיטות הנהוגות בכתיבת ההיסטוריה היהודית בדרך  -כלל  ,היא
הנטייה המוטעית הקיימת כיום לכתוב את תולדות יהודי אתיופיה בדרך המתעלמת

מהקשרם האתיופי ( על כך כבר עמדתי בקצרה במאמר שנתפרסם ב ' פעמים ' )  2 ,ולא
נראה לי מוצדק לנקוט בה  .חקר היהדות האתיופית בהקשר האתיופי הכללי אין
משתמע ממנו כלל שלילת מקורם היהודי של בית ישראל או מקומם בתולדות ישראל ,
אלא שהוא מרכיב חיוני בכל ניסיון להבנה מלאה ושלמה של תולדותיהם ומורשתם ,
תוך שימוש באותם עקרונות המאפיינים את חקר תולדות היהודים בכל אתר ואתר ,
ובאותה מידה של יושר אינטלקטואלי ושל

עומק .

מאמר זה מבקש להבהיר היבטים אתיופיים אחדים בתולדותיהם ובתרבותם של

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

המאמר .

השתמשתי במונחים יהודי אתיופיה ו ' בית ישראל ' לחילופין לאורך המאמר  .שני המונחים
מעוררים בעיות היסטוריות  ,שלא כאן המקום לפרטן  .על השמות של עדה זו  -ראה  :אשכולי ,
ספר  ,פרק א ( ראה גם מאמרו של ד " ר חיים רוזן בחוברת זו -

2

דיון מוקדם בשאלה זו  -ראה

:

קפלן ,

חשיבות .

המערכת) .

8ו

ן

סטיבן קפלן

ביס ישראל  ,מתוך ניסיון לאזן במידת  -מה את התמונה המתקבלת מתוך מרבית
הכתובים בנושא זה  .בחלק הראשון אדגים עד כמה חיונית הבנת ההיסטוריה

והספרות האתיופית להערכה נכונה של תולדות בית ישראל  .בחלק השני אביא לקט

של מיגוון מקורות  ,שלא זכו לתשומת -לב מרובה  ,כדי להוכיח שהתיאורים על
תולדות יהודי אתיופיה המדגישים באופן בלעדי את התנגשותם עם התרבות הנוצרית
השלטת ואת התבדלותם ממנה מעוותים במידה רבה את מורכבות ההיסטוריה של

עדה זו  .אני אף מעז להרחיק לכת ולטעון  ,שבמקרים אחדים המגעים בינם ובין

שכניהם מצביעים על קירבה שאין דומה לה במקומות אחרים בתולדות העם היהודי .
בחלק השלישי אסקור את העדות המצויה בספרות האתיופית היהודית בדבר קיום
קשרים עמוקים עם התרבות האתיופית

הנוצרית.

א  .מאפיינים עבריים  -מקראיים בתרבות האתיופית הנוצרית
אתחיל את הדיון בהערות אחדות על מאפייניה העבריים  -המקראיים של התרבות
האתיופית הנוצרית  .מימי קדם עד העת החדשה בלטה לעיניהם של מבקרים זרים
באתיופיה האווירה המקראית החזקה העולה מן החברה האתיופית .איוב לודולף ,
מייסדם של לימודי אתיופיה באירופה  ,היה ראשון בשורה ארוכה של חוקרים שבחנו
את התופעה הזאת

ואת משמעויותיה .

3

לא אדון בפירוט בנושא זה כאן  ,אולם לפחות

היבט אחד במכלול של ' חיקוי היהודים והברית הישנה '
( Veteris Testamenturn

( ) ס ifnitatio Jadaeorurn

ראוי להיבדק על ידי כל המעונין בתולדות ביס ישראל

שלמה המלך ומלכת שבא  -בציור מסורתי מאתיופיה
המקור  :ראפופורט ( ראה הפניות

ראה

:

אולנדורף

;

וכן אשכולי  ,ספר  -שעסק בכך בפירוט

ביבליוגראפיות ) ,

עמ '

727

ן

ההקשר היהודי  -נוצרי באתיופיה

9ו

והוא  :השימוש שעושים האתיופים הנוצרים במונחים ' איהוד ' ( יהודי ) ו ' ישראלווי '
( ישראלי ) שבשפת

געז .

' בית ישראל ' ידועים ברבים כ ' יהודי

אתיופיה '  ,וביטוי עברי זה הוא הכינוי

המועדף על  -ידי בני קהילה זו היושבים בישראל  .אולם השימוש במונח ' איהוד '
במקורות שבלשון געז הוא רב  -משמעי יותר משניתן לשער ממבט ראשון  .ב ' גדל

נבר מסיח '  ,תולדות  -חיים של נזיר אתיופי מן המאה
מכונה ' איהוד ' וגם ' פאלאסי ' וזהותה

ה , 16 -

אחת הנפשות הפועלות

הדתית  -אתנית אינה מוטלת אפוא בספק .

במספר טקסטים אחרים מופיעים אנשים המכונים ' כמו יהודים '
השומרים את הדת 7או את התורה של

היהודים .

8

5

4

אולם

או ' בני יהודים '

6

או

רק פרטים נוספים מתוך סיפור

המעשה ובעיקר מקום התרחשותו מאפשרים לנו במקרים אלה לזהות את היהודים

הללו עם בית ישראל במידה סבירה של ודאות  .אין לזהות באופן מוכני כל

' איהוד ' עם

' בית ישראל '  ,משום שבהקשר האתיופי המונח ' איהוד ' הוא בעל מיגוון רחב של
משמעויות  .הוא מכוון לא רק לפאלאשים אלא גם ליהודים זרים בתקופות ובמקומות

שונים  ,ואף  -הדבר הנפוץ ביותר  -לכופרים ולמורדים נוצרים  .לדוגמה  ,בכתבי
הקיסר זרע יעקוב  ,בן המאה ה  , 15 -יש שפע של איזכורים  ,ובעיקר גינויים  ,של

' יהודים ' מסוג זה  .ב ' תומרה תסבעת ' מאיים המלך על איש שפנה למכשפים
כומר אתה  ,כהונתך תלקח ממך

;

ואם אתה [ סתם ] נוצרי  ,תכונה

יהודי ' .

9

:

' אם

ב ' מצחפה

ברהאן ' כתוב בקשר לתנועה הנזירית שיסד אבא אסתיפאנוס  ' :בני אסתיפאנוס אלה
הם לאמיתו של דבר יהודים  ,הם מסרבים להשתחוות לבתולה הברוכה כפליים מרים
ולצלב של בנה

יחידה ' .

אפשר להביא דוגמאות רבות נוספות לעניין זה  ,ולפיכך יש

0ן

לנהוג זהירות רבה כל אימת שבאים לזהות קבוצת ' יהודים ' עם ' ביץ

מצב מסובך דומה קיים גם בשימוש במונח

' ישראלווי ' .

ישראל ' .

במצב הנוכחי של

ידיעותינו אי אפשר לקבוע בודאות כלשהי  ,מתי החלו יהודי אתיופיה ליחס לעצמם
את הכינוי בית ישראל ,

אולם ברור לחלוטין שהם היו רק קבוצה אחת מיני רבות

1ן

ברמת אתיופיה שטענו שהם הם צאצאי הישראלים הקדומים  .לפי האגדה הלאומית
האתיופית  ' ,לברא נאגאסט '  ,היו בני משפחת המלוכה הסולומונית  ,הכמרים
והאצילים  -צאצאיהם ויורשיהם של בני ישראל 2 .י לא מפליא אפוא שהמונח

הפאלאשים .

4

ראה  :קפלן ,

5

ראה

6

ראה  :קונסי רוסיני  ,הערה  ,עמ '

:

7

ראה

:

8

ראה

:

9

.293

פרוטון  ,עמ '

.

קונטי רוסיני הערות  ,עמ '

קפלן ,

לתולדות ;

ראה  :גטאג ' ו  ,עמ '

.446
. 571

קונטי רוסיני  ,חיים  ,עמ '

. 105

. 217

קונטי רוסיני וריצד  ,עמ ' . 48

10

ראה

11

הקיסר האתיופי הנוצרי כלב  ,שחי במאה השישית  ,היה לו בן בשם ביץ ישראל  .ומכאן שמונח זה

:

אינו מיוחד ליהודים  .ראה
12

ראה

:

בזולד .

:

לסלאו  ,עמ '

 , 154הערה

. 264

20

ן

סטיבז קפלו

' ישראלווי ' מופיע בכתבים נוצריים לא כתיאור של יהודים אתיופיים אלא ככינוי
למלכים הסולומוניים

:

' וביום השביעי לחודש חמלה החזיר אלהים את המלוכה

משבט המקה לידי  :כונו שמלך הישראלי ' .
בשושלת הסולומונית ' המחודשת ' .

יכונו אמלך היה  ,למעשה  ,המלך הראשון

3ן

מסתבר אפוא שאף את משימתו הראשונית של ההיסטוריון  ,זו של מיון התעודות
הנוגעות למחקריו  ,אפשר למלא כראוי רק בשים לב לכך שהמונחים ' יהודי '
ו ' ישראלי ' הינם מורכבים

ורבי  -משמעות .

ההתנגשויות האלימות בין ביס ישראל ובין צבאות הממלכה הנוצרית  ,התנגשויות
המאפיינות את חלקה הגדול של התקופה למן המאה

ה 13 -

עד המאה ה  , 17 -הינן

היבט אחר של תולדות עדה זו שאפשר להבינו כראוי רק על הרקע הכללי של תולדות

כיום מוסכם על המלומדים  ,שהמניע העיקרי בתולדות אתיופיה הוא

אתיופיה .

מאבקם של השלטונות המרכזיים  ,של הכנסיה ושל המדינה כאחת  ,להגבלת

.

האוטונומיות המקומיות 4י בעוד שהמלכים והבישופים ביקשו לפעול לריכוזיות
בניהול האימפריה  ,נלחמו המנהיגים המקומיים  ,חילוניים ודתיים כאחד  ,כדי לשמור
בידיהם עצמאות רבה ככל
ומדבר

שניתן .

' תנועות שיחרור ' מודרניות בשריתריאה  ,תגרי

אוואדן הן רק גילגול אחרון של מאבק עתיק  -יומין זה בין המרכז לפריפריה .

5ן

בנסיבות אלה טעות היא לחשוב  ,שביס ישראל היוו מטרה קבועה ויוצאת דופן

לרדיפות מיוחדות  .בימי מלכותו של צמך  -ציון  ,למשל  ,היה המלך עסוק הרבה יותר
בדכויים של נוצרים מורדים ובמאמץ לנצח את המדינות המוסלמיות השכנות  ,מאשר

בשיעבודם של ביץ ישראל .

גם אם נקבל את התוספת שהוסיף ברוס לכרוניקות בנות

6ן

אותה תקופה בלשון געז  ,אין ההתנגשויות עם בית ישראל מופיעות אלא כאירועים
צדדיים יחסית  ,מנקודת ראותו של המלך הנוצרי הזהבן בדומה לכך  ,ככל שמרד ביס
ישראל בשלהי המאה

היה חשוב מנקודת ראותה של הקהילה ושל האזור

ה 14 -

מסביב לאגם תאנה  ,הרי המלך השליט  ,ואוויט  ,לא חש שחומרת המצב דורשת את
תשומת  -לבו האישית  .הוא עצמו לא יצא לשדה  -הקרב והסתפק במשלוח גייסות
מתגרי להביס את

המורדים .

8ן

שליטים מאוחרים יותר כמו המלכים

:

יסחק  ,וארסא ונגל או סוסיניוס  ,שהם

עצמם הקדישו זמן ומרץ רב להכנעת ביס ישראל  ,נראה שגם הם פעלו מתוך מניעים

מדיניים וכלכליים  ,ודאי לא פחות מאשר מתוך עוינות מיוחדת כלפי הקהילה  .לפי
המקורות האתיופיים החל מסעו האכזרי של המלך יסחק נגד בית ישראל בתחילת

13

ראה

:

14

ראה

:

15

ראה

:

באדג '  ,עמ ' . 29
אביר  ,עמ ' .43
שרמן .

16

ראה

:

פרושון

17

ראה

:

ברוס  ,כרך  , 111עמ ' . 56

18

ראה  :קונסי

;

תאדסה  ,עמ '

; 145 - 132

רוסיני  ,הערות  ,עמ '

אביר  ,עמ '

. 572 - 567

. 25 - 22

ההקשר היהודי  -נוצרי באתיופיה

המאה

לא כמסע  -צלב דתי אלא כמסע עונשין נגד ואסאל העומד

ה 15 -

ן

21

במריו .

9ן

בעקבות נצחונו נשללה ככל הנראה זכותם של חלק גדול מבית ישראל לבעלות על
קרקעות  ,אלא אם כן נטבלו לנצרות.

29

אולם באותה עת עצמה זכו מנהיגים יהודים

שסייעו למלך זה במענקים של קרקעות כפרס על נאמנותם  ,והיו חופשיים מכל ניסיון

דתית .

של כפייה

ן2

המלך יסחק  ,בדומה למרבית קודמיו ולמרבית צאצאיו  ,הוקיר

נאמנות מדינית הרבה יותר מקבלת מרות

דתית .

נראה שגם ביסוד מלחמתו המפורסמת של השליט בן המאה

היו גורמים

דומים .

ה , 15 -

צארסא דנגל ,

ג ' יימס קווירין  ,העורך מחקר מפורט על תולדות ביס ישראל

המבוסס גם על מקורות כתובים וגם על מקורות שבעל  -פה  ,כותב

:

הגורם החשוב ביותר המונח ביסוד הרעת היחסים והתפרצות המלחמה בין ביס
ישראל ובין המדינה היה העתקתה ההדרגתית של הבירה האתיופית ממקום

הנוכחות המלכותית הממושכת יותר באזור דמבןה  -שלשה  -גונדר

למקום .

במרוצת המאה

ה% 6-

הולידה תביעות לתשלום סדיר של מיסים בהספקה

לצבאות המלך ולחצר המלכות .

22

לפי הכרוניקה שבלשון געז נדחו תוכניותיו הראשונות של המלך לצאת למלחמה נגד
ה4אלא

( אורומו ) ,

עדות זאת כעדות

כאשר ראדאי  ,מנהיג בית ישראל  ,סירב לשלם מס  -עובד .

אמיתית .

24

23

יש לקבל

יתר  -על  -כן  ,כאשר קוראים את התיאור הארוך והמפורט

של המלחמה בהקשר לכל תולדות חייו של צארסא דנגל ולא רק על יסוד הקטע
שפירסם הלוי  ,מסתבר שהמלך אינו מצטייר עוד כשונא יהודים קנאי שהקדיש חייו

להכחדתם .

25

תולדותיהם של בית ישראל  ,על תבוסותיהם ומרידותיהם החוזרות ונשנות  ,הן רק
דוגמה אחת במרקם ההתרחשויות האופייניות לכל חבלי ההר

האתיופיים .

ככל

שהמלכים הסולומוניים הרחיבו את שטחי שלטונם  ,הם נתקלו בנוצרים  ,במוסלמים ,

בעובדי  -אלילים וביהודים שהיו עצמאיים והביסו אותם  .גם כאשר הכוחות שנפגשו

בשדה  -הקרב היו בעלי אמונות שונות  ,מילאה הדת עצמה רק תפקיד שולי יחסית
בליבוי ההתנגשויות  .הנסיונות להעביר את ביס ישראל המובסים ( או את המוסלמים

י אה  , :גאי סוט עמ . 200 ,
איש אשר נטבל לדת המצרה
~
תאדסה  ,עמ '
ראה

:

; 200

ערש את אדמת אבע ; שאם לא

ראה גם קפלה

ק המחשו להעת פאלאס " .

הפאלאשים .

תאדסה  ,עמ ' 00ג

ראה  :קוךרץ  ,עמ '

 , 73ועמ ' . 76 - 75

ראוי לצ " ן כי חיבורו החשוב של קוךרץ משוחרר בדרך  -כלל

מן ההדגשים המוטעים הנדונים כאן .
ראה  :קונסי רוסיני  ,כרוניקה .
קווירין אינו מקבל עדות זו  ,ואין טעם לקבל את עמדתו  .ראה

:

קווירין  ,עמ ' . 74

נראה כי ראפופורט  ,וכמוהו גם קסלר  ,לא השתמשו בכרוניקה זו בשלמותה
ראפופורט

;

קסלר .

 -ראה

:

22
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ועובדי  -האלילים

המובסים )

לנצרות היו בודדים בלבד ולא

עקביים .

על העמים

הכבושים הוטלו אותות שונים של שיעבוד מדיני  ,והעיקרי ביניהם היה תשלום מס -

עובד  .השליטים הנוצריים היותר תקיפים לא התקשו לרדות בואסאלים שלהם  .אולם
העמים הכבושים התמרדו בעת שהבחינו בסימני חולשה בעוצמה

המלכותית .

ב  .שיתוף  ,השפעות הדדיות ודיכוי
למרות חשיבותן של מלחמות ומרידות מעין אלה בתולדות יהודי אתיופיה ויחודיות
מעורבותם במערכות צבאיות ופוליטיות בארצם במשך תקופות ארוכות  ,תופעה
שאין לה אח בתפוצות יהודיות אחרות בגולה  ,הרי יש משום משגה חמור בהתעלמות
מהיבטים אחרים

בתולדותיהם .

מרבית החיבורים על תולדותיהם התמקדו כמעט

באופן בלעדי בנושאי ההתנגשות הצבאית והדיכוי השיטתי  .את יהודי אתיופיה  ,מצד
אחד  ,מרוממים ומהללים על היותם השריד האחרון של ממלכה יהודית עצמאית ועל

אומץ  -ליבם בקרב  ,ומצד שני מבכים אותם על מאות שנות בידוד וסבל מידי שכניהם
הנוצרים בעלי

השררה .

שני ההדגשים לוקים בפשטנות יתרה של בעיה מורכבת

ומקשים עלינו להבין את בית ישראל ותולדותיהם  .כפי שאדגים להלן  ,המלחמות

והדיכוי היו רק פן אחד ביחסים המורכבים שבין היהודים לנוצרים באתיופיה  .בחינה

קפדנית של המקורות מגלה היסטוריה ארוכה של חיי  -שיתוף והשפעות הדדיות ,
שהיו בעלות תוצאות מכריעות בהתפתחות תרבותם של ביק ישראל .
נראה כי אחת הסיבות לנטייה הרווחת להבליט רק את הצד העגום בהיסטוריה של
יהודי אתיופיה היא העובדה שמנצלים כמקור היסטורי כמעט אך ורק את הכרוניקות
המלכותיות  ,ומזניחים מקורות אחרים בצורה מוחלטת  .טבעי הוא שהכרוניקות
שנועדו לתעד את הישגיהם הצבאיים והמינהליים של שושלות השליטים נוטות

להבליט את הקרבות נגד העמים שנכבשו ואת דיכויים של העמים הללו  .ה ' גדלת ' ,
תולדות חייהם של הנזירים הקדושים של אתיופיה  ,הם מקור שיש בו משום השלמה
רבת  -ערך ותיקון לגישה היסטורית זו  ,המתמקדת כולה

במלחמות .

26

נראה כי התיאור ההאגיוגראפי הידוע ביותר שיש בו נגיעה לתולדות ביץ ישראל

מופיע ב ' חיים ' של הקדוש האתיופי בן המאה ה  , 15 -אבא יאפקאואנא

הטקסט הזה היו יהודי סמיין וצאלאמט בתקופה שבין

1388 - 1380

אגזי .

27

לפי

תחת השפעתו

של נזיר סגפן נוצרי בשם קוזימוס  ,שבסופו של דבר הוביל את היהודים בקרב נגד

הנוצרים של אנפראז  .נראה כי אנשי הכמורה הנוצרית היו קורבנותיה העיקריים של

מתקפה זו  ,שדוכאה לבסוף על ידי צבא בפיקודו של מושל מחוז תגרי  .הסיפור הזה
עשוי לספק הוכחה נוספת לראיית תולדות יהודי אתיופיה כשרשרת של התנגשויות

26

ראה

:

קפלן  ,היסטוריה .

27

ראה

:

קונסי רוסיני  ,הערות  ,עמ '

. 572 - 567

ההקשר היהודי  -נוצרי באתיופיה

ן

23

מזוינות  ,אולם יש בו נקודות אחדות המעידות כי העניין מסובך יותר  .העובדה שבית
ישראל קיבלו את מנהיגותו של נזיר נוצרי מתמיהה לאור הדעה המקובלת המתארת

את הכמרים הנוצרים כאויביהם המושבעים של יהודי אתיופיה  .וגם אם יש להתייחס

בזהירות מסוימת לטענת החיבור שלפנינו  ,כי היהודים ראו בקוזימיס

דמות משיחית ,

הרי מתקבלת על הדעת טענה נוספת  ,שהם נמשכו אליו בזכות היותו יודע ספר ובזכות

יכולתו לרפא חולים  .כדברי המקור
הם אמרו לו

:

:

' האם אתה יודע לכתוב ? ' והוא אמר ' כן '  .הם הביאו אליו דבש

והוא כתב להם את האורית [ התורה ] .
והם התיזו מהם וחוליהם נרפאו  .האנשים

וחלב ,

הם נתנו לו מים  ,הוא התפלל על

המים ,

הבוגדניים הללו דיברו איש

אל רעהו ושאלו  :הזה הוא האיש שעליו אמרו הנביאים  ' :איש יקום מן המזרח ,
בן אלוהים

?'

וכלם אמרו

' אכן זה

:

הוא ' . . .

28

תמונה מורכבת דומה עולה כאשר בוחנים את המסופר ב ' חיים ' של הקדוש הנוצרי אבא
טאקלה האוואריאט בן המאה

ה 15 -

29 .

על  -פי הטקסט הזה המפגש הראשון של טאקלה

האוואריאט עם בית ישראל היה כאשר הוא נתקל בצבא שבראשו עמד מושל
צאלאמט  .ממבט ראשון  ,גם פרשה זו מתאימה לגמרי לתפיסות המקובלות על אודות

תולדות יהודי אתיופיה  .ואולם ברגע שמגלים  ,כי החילות המובלים על  -ידי מנהיג בית
ישראל כוללים גם יהודים וגם נוצרים  ,מסתבר שעלינו לשקול מחדש את משמעויותיה

של פעולת  -הגומלין בין נוצרים ליהודים  .ה ' חיים ' של טאקלה האוואריאט משמשים
גם אות אזהרה נגד הפיתוי להניח שבית ישראל היו תמיד מאוחדים בעמדתם כלפי

הנוצרים והנצרות  .אף  -על  -פי שבתחילה נראה  ,כי המנהיגות הדתית של בית ישראל
היתה עוינת לקדוש הנוצרי טאקלה האוואריאט  ,לא הפגינה האצולה המקומית
תמימות דעים דומה  .בעוד אשר על מושל האזור נאמר שקידם בברכה את בואו של
הנזיר  ,הנה אחד מקרובי משפחתו מתואר כמתגרה בו בתוקפנות  ' .יום אחד בא ווא דה

.

קאבאנטאי איש זדון ממשפחת מושל צאלאמט  ,וייכנס בכוח לביתו של כוהן . . .
~
וטאקלה האוואריאט שלח אליו לאמור  " :אל תעש זאת ואל תרע לכוהנים "  .אך בבוא

להיכנס ' ' " .

השליחים הוא לא נתן להם

תמונה דומה של פירוד בקרב בית ישראל עולה גם מתוך כתב  -יד של ' טאריקה
נאגאסט ' ( תולדות

המלכים ) .

ן

'

על  -פי חיבור זה  ,היה מנהיגם של היהודים בחבל סמיין

ובחלק מדמביה בימי מלכותו של המלך יסחק

( 413ן ) 1440 -

איש בשם בית  -אגור .

כשמיאן בית  -אגור לשלם מס  -עובד הצטרפו כמה מראשי העדה המקומיים  ,וביניהם

.

גם אחיינו אל המלך בדיכוי המרד  .כגמול על נאמנותם העניק להם המלך קרקעות .
28

ראה

:

קונסי רוסיני  ,הערות  ,עמ '

29

ראה

:

קפלן  ,לתולדות

30

ראה

:

קונטי רוסיני  ,חיים  ,עמ '

31

ראה :

תאדסה  ,עמ '

;

. 571

קונסי רוסיני  ,חיים  ,עמ '

. 200

. 109 - 103

. 105

כתב  -היד טרם יצא לאור

בדפוס .

24
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ואם מנהיגים מסוג זה היו מוכנים לסייע למלך אתיופי נוצרי נגד אחד מאחיהם  ,לא
ייפלא שלפחות חלקם מבית ישראל היו נתינים נאמנים עד כדי כך  ,שהפגינו התנגדות
בראשית הפלישה המוסלמית לאתיופיה ונלחמו למען הממלכה האתיופית הנוצרית .

2

'

גם אם נטיל ספק באמיתות דבריו של נוסע פורטוגאלי האומר  ,כי מלך אתיופיה ביקש
בסופו של דבר מיקלט

אצל בית ישראל ' ,

נראה שקיימת עדות נרחבת לכך שהיחסים

3

בין יהודי אתיופיה לממלכה הנוצרית היו הרבה פחות חד  -צדדיים משמקובל היה
להניח .
נבחן חיבור אחד נוסף מחיי הקדושים הנוצריים  ,והוא ' חיים ' של אבא גבר מסיח
מהמאה

אשר ניצל ממוות ברעב על  -ידי יהודי

ה , 16 -

מפני רודפיו הנוצרים שראו בו

כופר ,

ידידותי .

4

'

לאחר שנמלט למדבר

הגיע גבך מסיח כמעט לסף המוות שעה

ש ' פאלאסי ' או ' איהוד ' אחד מצא אותו  ,טיפל בו והחזירו לחיים  .אחרי שהחלים הלך
הקדוש והצטרף שוב אל אחיו הנוצרים  .גם מהסיפור הזה עולה נכונותם של ביס
ישראל לסייע לנוצרים מתנגדים לממסד או לכרות עימם ברית  .להלן אדון באחדות מן
הדרכים שבהן היו מגעים אלה עשויים להשפיע על חייה ותרבותה של הקהילה .
מרבית המקורות שציטטתי עד כה נכתבו בידי

נזירים  ,ואפשר לטעון כנגדם  ,האם

אין טקסטים אלה עשויים לשקף תפיסה נזירית מיוחדת על ביה ישראל ועל מגעיהם
עם הנוצרים

'

? נ

אמנם יש מידה של אמת בטענה זו  ,ואף  -על  -פי  -כן אין בה הסבר

מספיק לתמונה המתקבלת מן החיבורים הללו  .יתר  -על  -כן  ,יחסי הגומלין בין בית
ישראל לנוצרים הם נושא העולה מכמה מקורות שלא צמחו בחוגי הנזירות ויש בהם
אפוא השלמה חשובה למקורות הנזיריים .
ג ' אקומו בראטי היה נוסע איטלקי שביקר באתיופיה בשנת

 1655בקירוב  ,וסיפורו

המתאר בחיות את הממשל  ,את השפות  ,את הדת ואת מנהגי הארץ  -הוא בעל
חשיבות מיוחדת  ,כיוון שהוא אחד המקורות החיצוניים היחידים לתקופה שלאחר
גירוש הישועים מאתיופיה בשנת

. 1634

תיאורו את היהודים בפרובינציה תגרי  ,שהוא

אמנם פסימי לחלוטין מנקודת  -ראות יהודית  ,מייחס את ירידתם וניוונם לא לרדיפות
אלימות אלא להתבוללות שלווה  .לדבריו

:

בממלכה זו של מושל תגרי  ,שהיא הגדולה והטובה מבין אלה השייכות לנגוס
[ מלך ] ,

פזורים יהודים במספר רב  .הנוצרים מתייחסים אליהם בנימוס

רב ,

מאפשרים להם לסחור ביניהם  ,לקצור את תבואת הארץ  ,להנות מחופש

דת ,

ובדרך זו רבים ביניהם קיבלו את האמונה המטיפה לאהבה ולרעות כלפי
מתוך תקווה

זרים ,

שיתרונות גדולים יותר יצמחו להם כאשר יהיו לאחים  ,מפני שאין

ראה

:

ברוס

33

ראה

:

קאמרר  ,עמ '

34

ראה

:

קפלן  ,הפאלאשים .

35

יש לציין  ,כי מרבית הפרשיות שצוטטו עוסקות בבריתות בין יהודים אתיופיים ובין נוצרים

32

מורדים .

;

באסה  ,עמ '

% 59 - 456

. 319

ההקשר היהודי  -נוצרי באתיופיה

ן
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פנייה הפועלת בתוקף על נפשו של אדם וכופה עליו לסגל עצמו לדת מאשר
חיבה כנה מצד המחזיקים בדת

זו " .

מעט למעלה ממאה שנים מאוחר יותר  ,דיווח ג ' יימס ברוס

:

העותק היחיד של הברית הישנה שיש בידיהם [ של הפאלאשים ] הוא התרגום
ללשון

געז ,

היחידים .

אותו תרגום שמשתמשים בו הנוצרים החבשים  ,שהם הסופרים

והם מוכרים עותקים אלה ליהודים הפאלאשים

;

ושום ויכוח או

מחלוקת בדבר הטקסט לא התעורר מעולם בין מאמיני שתי
למעשה  ,כפי שהעיר החוקר הצרפתי בן המאה

ה , 19 -

הדתותן '

אנטואן ד ' אבאדי  ,קיבלו חכמי

הפרשנות הנוצרים הדרכה בפירוש המסורתי של ספר יחזקאל מפי מלמד יהודי בשם
יצחק ,

משום שהפירוש הנוצרי לספר זה

אבד " .

(

מאוחר יותר באותה מאה  ,הבחין

המיסיונר י " מ פלאד  ,כי הדבתרא ( כלי  -קודש שאינם בעלי סמיכה ) של בית ישראל
למדו בבתי  -ספר דתיים של נוצרים .

(9

אף בית ישראל עצמם

פעולות  -גומלין שלוות עם נוצרים בשלבים אחדים

מודים ,

בתולדותיהם ,

כי התרחשו
והדבר

עולה

ממסורות הקושרות את התפתחות מוסד הנזירות אצלם עם דמויותיהם של אבא צבעה
ושל הנסיך הנוצרי צגה אמלד .

ל4

אנו רואים אפוא שהתדמית השלטת בתולדות יהודי אתיופיה  ,תדמית המאבק

המתמיד  -נין אם מודגשת דמותו של הלוחם האמיץ  ,של האיש הנרדף המקדש שם

שמים  ,או של הבודא הזוכה ליחס של בוז וקלון

]4

-

אין לה ביסוס בתולדות המגעים

המורכבים בין היהודים לנוצרים בארץ זו  .ואין בקביעה זו כדי לשלול או להפחית
במשהו מן הסבל שעבר על יהודי אתיופיה במשך תולדותיהם הארוכים  .מאבקיהם
ומכאוביהם זכו לתיעוד נרחב והיתה להם השפעה מכרעת בקביעת תדמיתה העצמית

של הקהילה ושל גורלה הכלכלי והפוליטי  .יחד עם זאת אני טוען  ,כי כל עבודת מחקר
המתמקדת באופן בלעדי בהיבט זה של תולדות בית ישראל מעוותת את העובדות
ההיסטוריות ומתעלמת מיחסי  -הגומלין התרבותיים שהתקיימו בינם ובין העמים

שבקרבם חיו  .ובעוד שבית ישראל היו אמנם מבודדים מבני דתם היהודים בעולם  ,הרי
בינם ובין שכניהם האתיופים לא הפרידו לא מרחקים גדולים ולא הבדלי תרבות
יתר  -על  -כן  ,את תרבות

עצומים .

בית ישראל כפי שהגיעה אלינו ניתן להבין כראוי רק

אם מעריכים אותה בהקשר הכללי של סביבתה האתיופית .

. 109 - 108

מאותה התקופה ראה גם פייטר  ,עמ '

36

ראה  :באראטי  ,עמ '
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38
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:

39

ראה

:

פלאד  ,עמ '

40

ראה

:

קווירין  ,עמ ' . 63 - 62

41

על האמונות הקשורות בבורא ( בעלי

. 11 - 10

ברוס  ,כרך  , 11עמ '

אשכולי  ,דאבאדי  ,עמ ' . 101

 ( 409ההדגשה

מאת

.34

המעתיק ) .

. 32
עין  -הרע ) -

ראה  :קווירין  ,עמ '

; 219 - 213

רודינסון  ,עם
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ן
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ג  .דוגמאות מהספרות לשיתוף במורשת תרבות
לאחר שבחנו מקורות המעידים על פעולת  -הגומלין בין יהודים לנוצרים באתיופיה
במצבים שאינם מלחמה ודיכוי  ,נבחן עתה תוצאה אחת של פעולת  -גומלין זאת

:

המכלול הספרותי העשיר המייצג את המשותף במורשת התרבות של שתי הקבוצות .

שלא כהיסטוריונים הכרוכים אחר דגם המאבק בתולדות בית ישראל  ,אשר על  -פי רוב
התעלמו מנושא זה  ,העירו חוקרי הספרות האתיופית לא  -אחת על הקשרים ההדוקים
בין ספרות בית ישראל לספרות הנוצרים האתיופים .
בהקדמה לאנתולוגיה הפאלאשית שלו כתב פרופסור וולף לסלאו

:

אם לשפוט על  -פי הטקסטים כאן היתה השפעה נרחבת של הנצרות על היהדות
החבשית  .אולם מסתבר גם כי היתה ליהדות זו מצידה השפעה נרחבת על
הנצרות החבשית  .אחת ממשימות העתיד בשטח מחקר זה  ,שהוזנח עד כה  ,תהיה
לעקוב אחר קשרים אלה ולהעריכם .

42

.

.

אולם למרות עבודות  -היסוד של הלוי  ,קונסי רוסיני אשכולי ומאוחר יותר של לסלאו
עצמו ושל וורמברנד  ,אין עדיין הענות שיטתית לאתגר שהציב לסלאו לפני למעלה

משלושים שנה  .רבים המקורות הספרותיים שטרם ראו אור  ,ורק מעטים ביניהם היו
נושא למחקר מעמיק  .אבל גם על יסוד העדות המקוטעת הזאת נראה  ,שאין לדחות את
קביעתו של אולנדורף  ,כי

' ספרות

הפאלאשים היא חלק בלתי נפרר במסורת הספרותית

של אתיופיה  ,גם בנושאיה וגם בדרך הטיפול בהם ' .

לבדיקת עדות זו יש להקדים הערות מספר .

נ4

ראשית ,

העובדה שליהודים חלק

במורשת ספרותית משותפת עם שכניהם הנוצרים אינה סימן להיותם עדה מתבוללת .

שהרי קווירין כבר הצביע על כך  ' ,אלמנטים תרבותיים נוצריים שימשו בידי מנהיגי
בית ישראל כך שיבליטו את היבדלותם היסודית מן החברה הנוצרית  ,ולא כדי שיבטלו

את ההיבדלות הזאת ' .

44

בהיותם מבודדים מיהדות העולם וחסרים ידע עליה  ,עמדו

לרשות בית ישראל אך מעט מקורות לשאוב מהם לשם פיתוח זהותם הדתית הנפרדת .
הספרות האתיופית

אברהם  ,אהרן

הנוצרית ,

ומשה  ,התאימו

ובעיקר חיבורים שהתרכזו בדמויות מקראיות כגון

במיוחד למטרותיהם  .שנית  ,יהודי

אתיופיה  ,בדומה

ליהודים בעולם כולו  ,נטלו חלק בתרבות הלאומית הרחבה יותר שבקרבה חיו  .אפשר

להשוות את השימוש שעשו הפאלאשים בסמלים ובנושאים כלל  -אתיופיים כדי לבטא
בהם את אמונתם המיוחדת עם מינהגן של קהילות אחרות במקומות אחרים בעולם .
הנסיונות להפחית מערכה או אף להכחיש את קיומה של התופעה הזאת בתולדות בית

.

ישראל  ,מחשש שהצגת דברים מאוזנת תעורר ספקות ביחס ליהדותם גרמו

42

ראה  :לסלאו  ,עמ '

43

ראה

:

44

ראה

:

. xxxviii

אולנדורף  ,עמ ' . 118
קווירין  ,עמ ' . 62 - 61

בלבול ,
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ההקשר היהודי  -נוצרי באתיופיה

27

ולא היה בהם כדי לשרת את הקהילה ואף לא את המחקר  .שלישית  ,בחינת היסודות
המשותפים לתרבות היהודית ולתרבות הנוצרית באתיופיה לא תשוב לעסוק בבעיה

המורכבת של אופיה העברי  -מקראי של התרבות האתיופית  .שכן  ,מבחינה מתודולוגית
יהיה זה פסול להביא כראיות חיבורים המצביעים רק על הכרת המקורות המקראיים
והפוסט  -מקראיים  .בעדויות שאביא

להלן .

אסתמך רק על אותם מקרים אשר בהם

אפשר להוכיח  ,כי קיים קשר בין הנצרות ליהדות באתיופיה וכי סביר להניח שלא קיים
מקור עתיק שהשפיע באופן עצמאי על שתי הקבוצות בנפרד  .לבסוף אציין  ,שלא
עשיתי כל ניסיון שיטתי לקבוע באיזו גיזרה צמחה יצירה ספרותית זו או אחרת  .בעוד
שבמקרים אחדים  ,בעיקר במקומות שבהם מדובר בהשפעה נוצרית על בית

ישראל ,

התשובה לשאלה זו היא ברורה  ,הרי במקרים אחרים בעיית המוצא היא מעורפלת

ונתונה לויכוח  .כאן עלי רק להדגיש  ,כי לצרכיהטענה שלנו  ,הכיוון של זרמיההשפעות
התרבותיות הוא בעל חשיבות משנית בלבד  .בין אם תפילה מסוימת מקורה בקהילה
היהודית ובין אם מקורה בקהילה

הנוצרית  ,עצם

קיומה של אותה התפילה בשתי

הקהילות נראה כמצביע על כך שבית ישראל לא היו כה מבודדים משכניהם כפי
שמקובל להניח  .בין אם הנוצרים שאלו מבית ישראל ובין אם בית ישראל שאלו מן
הנוצרים  ,נרקמו בין שתי הקבוצות קשרים שניתן להם ביטוי במיגוון רחב של יסודות
תרבותיים משותפים .
את דיוננו בספרות האתיופית היהודית אתחיל בכמה דוגמאות פשוטות יחסית .
ב 1919 -

פירסם קונסי רוסיני תפילה מאגית שנמצאה ב ' יומן המסע ' של אנטואן ד ' אבאדי .

קונסי רוסיני  ,ששלל בדרך  -כלל את מקוריותה של ספרות בית ישראל  ,אינו מטיל כל

ספק כי מוצאה של התפילה הזאת הוא מהעדה היהודית הנדונה  ,אף שנזכרים בתפילה
רוח  -הקודש ( בפסוק

)2

וגאלאנדווס ( קלאודיוס  ,בפסוק

שהוכיח

סטרלצין  ,מאוחר

ששאלו

הפאלאשים ' ' .

'. )9

4

לאמיתו של דבר  ,כפי

יותר  ,אין לפנינו דוגמה לתפילה יהודית  ,אלא ' טקסט נוצרי

4

תמונה ברורה דומה עולה מתוך עיון בכתבים מאגיים ' פאלאשיים ' המצויים

בספרייה הלאומית הצרפתית  .כתב  -היד

107

באוסף ד ' אבאדי  ,שחלקים גדולים ממנו

נתפרסמו באוסף החשוב של טקסטים פאלאשיים שהוציא לאור אשכולי  ,כולל תפילה
נגד מחלות עיניים וראש  ,שהיא פנייה אל קיפריאנוס הקדוש .

47

כתב  -היד 183

Eth .

הוא מגילה מאגית קצרה  ,הכוללת תפילה המתחילה בנוסחה האתיופית היהודית ' ברוך
אתה ה ' אלהי ישראל '  ,אך מסתיימת בנוסחה הנוצרית ' בשם האב  ,הבן

כתב  -היד

. 418

 . 418 ( ] 1ז) ) 3

ורוח  -הקודש ' .

מורכב בעיקר מתפילות המתחילות בנוסחה

אך כולל גם את" התפילה הנוצרית

' הדורא מסקל '

( ' מגן  -הצלב ' ) .

היהודית ,

בכתב  -היד 420

Eth .

(  . 112ז ) ) 3הנוסחה הנוצרית היא השלטת  ,אולם הכותרת היהודית מופיעה בשני
45

ראה

:

קונטי רוסיגי ,

46

ראה

:

סטרלצין  ,תפילה  ,עמ '

הערות .

47

ראה

:

אשכולי  ,אוסף  ,עמ '

. 64

. 195 - 194

ן
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מקומות  .כתב  -היד Eth . 479

( ( Or . 171

כולל את אגדת סוסניוס הקדוש ואת התפילה

הנוצרית הנזכרת  ,אך לתפילה יש הקדמה יהודית  .בכתב  -היד 504

Eth .

( 196

( Gr .

אגדת סוסניוס פותחת בנוסחה יהודית  .כתב  -היד  ( Gr . 236 ( Eth . 544כולל קטעים

יוחנן " .

מתוך האוואנגליון על  -פי

4

נעבור לכמה מיצירות הספרות החשובות יותר של בית ישראל  .נתחיל בדיון ב ' ספר

ברוך '  ,שהוא אחד החיבורים המעטים שיש בידינו מהם נוסח יהודי אתיופי ונוסח
נוצרי אתיופי  ,וכך יש ביכולתנו לערוך השוואה ישירה בין שתי הגירסות  .כל המומחים
בנושא מסכימים שהטקסט היהודי תלוי בגירסה נוצרית קדומה

יותר .

ושלמרות

הניסיון לטהרו מאמירות נוצריות מפורשות  ,הוא עדיין שומר על יסודות נוצריים
אחדים .

ותיאודוסיוס .

כך לדוגמה נזכרים בו הקיסרים קונסטאנטינוס

49

פולחן יום

אחדים  .יי '

ראשון והערצת הצלב  ,וגם רוח  -הקודש מופיעה במקומות

אף  -על  -פי שעדיין לא נתגלתה גירסה נוצרית ל ' מות אהלן '  ,אין ספק בכך שהנוסח
האתיופי היהודי הוא עיבוד של חיבור נוצרי  .גירסות נוצריות סוריות וערביות של

.

החיבור נשתמרו והסופרים היהודים הצליחו רק באופן חלקי להעלים מגירסתם חומר
בעל אופי נוצרי  .לדוגמה  ,בכתב  -יד אחד עדיין מיוחס החיבור ל ' אב המבורך והקדוש
יעקב

וישו מוזכר בו בעקיפין ( כתב  -יד מאוחר יותר מגלה עבודת תיקון

מסארוג '

מתוחכמת ונרחבת יותר של

הטקסט ) .

לדעתו של וורמברנד תורגם המקור הסורי ככל

.

הנראה לערבית והגירסה הערבית תורגמה לאתיופית  .יג העדר נוסח נוצרי של חיבור זה
יכול להיות מקרי לגמרי  ,אך יתכן שהסיבה לכך היא שהחיבור ננטש בסופו של דבר

על  -ידי

הכנסייה .

מקורו של החיבור הידוע כ ' אבא אליהו ' מעורר שאלה מורכבת אף יותר מזו

שעמדה לפנינו ביחס ל ' ספר ברוך ' או ל ' מות אהרן ' .

אף  -על  -פי שלא נמצאה גירסה

נוצרית של הטקסט  ,הנוסח של ביס ישראל כולל ציטטות אחדות מן הברית החדשה

וכן נזכרת בו הרוח לאסון ( לגיון ) .
ביס ישראל מייצג גירסה

52

על סמך העדות הזאת הסיק הלוי שהנוסח של

מתוקנת של חיבור נוצרי במקורו .

53

אשכולי לא הסכים עמו ,

והעלה את הסברה ש ' אבא אליהו ' הוא מדרש יהודי שהגיע אל יהודי אתיופיה
באמצעות הנוצרים

המקומיים .

54

לסלאו הציע נקודת מבט שלישית  ,באומרו ש ' אבא

אליהו ' הוא חיבור פאלאשי מקורי  ,שחדרו אליו כמה יסודות נוצריים  ,הודות לקשר
האמיץ שבין הספרות הפאלאשית לספרות הנוצרית .
48

על כתבי  -יד אלה -

"
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; 62
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29

הנקודה העיקרית היא לא איזה מבין שלוש ההנחות היא הנכונה  ,אלא העובדה
ששלושתן מניחות שבשלב כלשהו היו קיימים יחסי חליפין בתחום התרבותי בין
יהודי אתיופיה

לשכניהם .

גירור מקורו של החיבור ' צוואת אברהם ' האתיופי מורכב עוד יותר  .אף  -על  -פי
ששתי הגירסות  -האתיופית הנוצרית וזאת של בית ישראל  -נשתמרו  ,ובני
הקהילות האמורות קוראים בהן לזכרון מותו של אברהם  ,השוני בין השתיים הוא כה
גדול עד שקשה להאמין שהאחת היא תרגום ישיר של השנייה  .הנוסח של בית ישראל
מבוסס ללא ספק על חיבור ערבי נוצרי  ,כיוון שהוא שומר אפילו על הקדמה המייחסת
את החיבור ל ' אטאננואס הקדוש  ,פאטריארך אלכסנדריה  ,משרת האל היחיד

!'

אולם

קשה להחליט אם החיבור תורגם ישירות מן הערבית ,כפי שטוען אשכולי  ,או
באמצעות טקסט אתיופי נוצרי  ,כפי שמציע

לסלאו .

56

מכל מקום ' חיבור זה מאשר

פעם נוספת את הספיגה ההדדית  ,שהוכהה כבר  ,של היהדות והנצרות

בחבש ' .

57

שום דיון על ספרות בית ישראל ומקומה במכלול הספרות האתיופית לא יהיה
שלם בלי התייחסות אל הידועה ביותר מבין יצירות הספרות שלהם  ' ,סאזז סנבת '

השבת ) .

( מצוות

הספר הוא אוסף של מצוות שבת  ,המתוארת גם כמלכת השמים

ומתווכת  ,וכן כלולות בו אגדות על הבריאה  ,גן  -העדן  ,אברהם  ,לח  ,משה ועוד .
למיטב ידיעתי  ,לא הטיל אף חוקר ספק בכך שהחיבור הזה מקורו בביס ישראל 58 .
אולם וורמברנד  ,שכנראה הוא הראשון שניסה למקם את החיבור בהקשר אתיופי רחב
יותר  ,ערך השוואה מפורטת בין ' תאזז סנבת ' ובין ' דרסן סנבת ' ( הדרשה על השבת ) ,
המיוחסת לקדוש הסורי יעקב מסארוג  ,ומסקנתו היא  ,כי היצירה הנוצרית הזאת
השתמשה בחיבור של בית

ישראל .

59

אפשר היה להביא דוגמאות נוספות לזיקת הגומלין בתחום הספרות בין הנצרות
האתיופית ובין היהדות האתיופית ,

69

אולם די בדוגמאות שהובאו עד כה כדי ללמד

על הקשרים הקרובים בין שתי הספרויות  .אין מקום

לספק  ,שאת ספרות בית ישראל ,

בדומה להיבטים אחרים של התרבות האתיופית היהודית  ,יכולים להעריך כראוי רק
חוקרים המצויים ברקע הכללי של ההיסטוריה  ,הספרות והדת

לסלאו  ,עמ '

56

ראה :

57

ראה

58

ראה :

59
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