המקומוה הקדומתם
עול והודל אהוומוה
שושנה בן  -דור

א  .מבוא
בית

ישראל ,

המכונים

פאלאשים ,

נהגו לעלות לרגל למקומות מקודשים

להם ,

.

במועדים מסוימים  ,כבודדים או כקהילות כדי לבקש ישועה לקשיים של הפרט  ,או
של הקהילה  .ן אין זו תופעה מיוחדת לכיס ישראל  ,שכן יש בדומה לה בקרב עדות
אחרות 2 ,

יהודיות אחרות ובקרב בני דתות

אבל המיוחד לשבט זה הוא הגורמים

לקדושתם של מקומות אלה ומועדי העלייה לרגל אליהם  ,וייחוד זה משקף הרבה מן
התפיסה הדתית שלו  .לכן חקר פולחן המקומות הקדושים של בית ישראל נודעת לו
חשיבות מרובה  ,הן להבנת תרבותם של בני השבט והן להשוואת תפיסותיהם בתחום זה
עם תפיסות של בני עדות ובני דתות אחרות .
נושא זה זכה להתייחסות מועטה עד כה בקרב החוקרים של יהודי אתיופיה  .מן

החוקרים שביקרו אצל בית ישראל  ,רק יוסף הלוי

ויעקב פיטלוביץ תלמידו  4 ,שהיתה

3

להם זיקה מיוחדת לעדה זו  ,רשמו שמותיהם של חלק מן המקומות הקדושים של

העדה ומעט מן הסיפורים עליהם  ,אולם הם לא פירטו את מימצאיהם  .הראשון שאסף
וריכז את הידיעות על קדושים במסורת של יהודי אתיופיה והמקומות הקשורים אליהם

היה תאמרת עמנואל  -מלומד  ,חוקר ומדינאי יהודי אתיופי  .אולם הוא לא הספיק
לערוך את החומר שריכז ולהביאו לדפוס  .מימצאיו פורסמו בידי פרופ ' וולף

כרישומים גולמיים כפי שנמצא לאחר מות תאמרת .
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

המאמר .

ירושלים .

למשל  ,בקרב יהודי מארוקו  -ראה  :בן  -עמי  .הספרות על מקומות קדושים בדתות אחרות היא

ענפה במחקרים קלאסיים  -ראה

3

5

עבודת השדה שמימצאיה כלולים במאמר זה התאפשרה במסגרת עבודתי במרכז לחקר
הפולקלור  ,האוניברסיטה העברית ,

2

:

.

ווסטרמרק  :טרנר דמות

;

.

טרנר תהליך  :וורבנר ( המשמש

מעין ביקורת על גישתו של טרנר ) .
ראה  :הלוי  ,במקומות שונים בספר .

.

4

ראה

:

פיטלוביץ במקומות שונים בספר .

5

ראה

:

לסלאו  /תאמרת  ( .על תאמרת  -ראה מאמרו של גרינפלד כחוברת
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המקור הטוב ביותר למידע על הקדושים והמקומות הקדושים של יהודי אתיופיה
הוא

אפוא ,

גם

היום ,

זקני העדה וכוהניה  .במשך ארבע השנים האחרונות רשמתי

מפיהם סיפורים ומידע על נושא זה וחלק מדבריהם יובא להלן  .פרסום דברים אלה
הוא שלב ראשון בלבד באיסוף ובעריכה של החומר שאספתי .

ו.

המודעבום ועדויותוהם

להלן ניתנת רשימת המידענים  ,אשר רק חלק מידיעותיהם כלול במחקר שלפנינו .
דבריהם הוקלטו בבתיהם בשנות

, 1983 - 1982

וההקלטות במלואן מצויות במרכז לחקר

הפולקלור של האוניברסיטה העברית בירושלים .

( א ) אתו  6אובה אקלה  -מאזור גונדר  ,בן של קם  ,למד עם קמים  ,שימש כמורה בבית -
הספר של אורס באמבובר  ,עלה ארצה

ב , 1981 -

מתגורר בהרצליה  .הוא רואיין בביתו

בהרצליה וגם יחד עם יונה בנגלה  ,בדירתו במגדיאל .
( ב ) אתו ברסנו לוי מאזור גונדר  ,בן ונכד של קסים  ,עלה ארצה באמצע שנות השבעים .

.

הוא רואיין בביתו בלוד בדבריו תרם סיפור אחד על סבו .
(ג)

.

קס ונבעט איטגב  -מאזור גונדר למד במנזר הגדול

במדרארו ובאזור אמבובר  ,עלה ארצה

ב . 1973 -

בצ ' לגה ,

שימש כקם

רואיין בביתו ברמלה .

( ד ) אתו יונה שגלה  -יליד ונלקה באזור גונדר  ,היה תלמידם של ד " ר יעקב פיטלוביץ
ושל תאמרת עמנואל  ,למד בצעירותו בארץ  -ישראל ובאירופה וניהל את בתי  -הספר
היהודיים באזור גונדר

מ 1954 -

עד עלייתו לישראל ב  . 1979 -הוא אסף בשיטתיות

סיפורים על קדושים ומקומות קדושים ורשם אותם במחברת שהביא איתו עם

עלייתו .

7

מתגורר בפתח  -תקוה  ,רואיין בדירתו הראשונה במגדיאל .
( ה ) יוסף דוד  -מסביבות סרמלה  -אמבובר  ,שבאזור גונדר  ,בן ונכד של

קסים ,

התחנך בכפר בתיה בשנות החמישים  ,שימש כמורה באתיופיה בשנות ה  60 -וה  70 -עד

עלייתו ב  . 1977 -רואיין בביתו

בלוד .

( ו ) ממהר יצחק  :אסו  -מוצאו מסביבות העיר שירה באזור תקרי  ,למד במנזר הגדול

במלטה באזור סמ  :ין  ,היה הכוהן הגדול באזור תגרי עד עלייתו ארצה

ב . 1981 -

רואיין

במרכז הקליטה בעתלית .
מידענים אלה מסרו ידיעות הן על אנשים קדושים במסורת בית ישראל והן על
המקומות שקודשו בזכות האנשים הללו .
תאמרת עמנואל כלל ברשימותיו סיפורים על

16

.

קדושים ובדרך  -כלל  ,כאשר ידע

על כך  ,רשם גם את מקום העלייה לרגל הקשור אל כל אחד מהם  .נוסף לאלה  ,הוא כתב

6

משמע כינויי הכבוד בקרב בית ישראל המובאים במאמר זה

:

אתו  -אדון ; קס  -כהן ( לפי

מובן השם ותפקידיו בתוך הקהילה  ,הכהונה אינה תורשתית  ,אלא נלמדת במשך
; DIJW

7

אבא  -תואר כבוד לקמים  ,לנזירים ולזקנים מכובדים

זו אחת ממחברותיו המעטות ,

;

ממהר -

 10עד 12

מורה .

מני רבות שהיו לו  ,שהצליח להבריח איתו בעלותו

לישראל .

34

ן

שושנה בן  -דור

על עוד שבעה מקומות קדושים  ,שלא ידע את סיבת קדושתם  .העבודה שלי מוסיפה על
עבודתו בכמה דרכים
()1

:

.

תוספת מידע מפי המידענים  ,על חלק מהאנשים או מהמקומות הקדושים שהזכיר

תאמרת .
( )2

סיפורים שאינם מובאים ברשומות תאמרת על מספר מקומות .

( )3

מסקנות ראשוניות בדבר אופי המקומות הקדושים של ביס ישראל  :מהן הסיבות

לקדושתם ,

עד כמה יש קווים משותפים בחיי אנשים אלה  ,שהאצילו קדושה על

מקומות  ,ועד כמה הסיפורים עליהם דומים לסיפורים על קדושים במסורת האתיופית
הנוצרית .

 . 2ביוסד הנזירות באתיופיה

הנוצרות

.

נראה להלן כי רוב האנשים שקודשו במסורת כיח ישראל היו נזירים מבני העדה  .כיוון

.

שעדה זו היא היחידה בעדות ישראל שהיה קיים בה מוסד של נזירות וכיוון שמוסד זה

בתוכה הונהג  ,על  -פי מקורות

היסטוריים ,

בהשפעת מוסד הנזירות בקרב הנוצרים

באתיופיה  -נבדוק תחילה את טיבו של מוסד הנזירות בנצרות האתיופית .

לפי המסורת האתיופית הנוצרית  ,ראשית הנזירות בארץ זו היא במאות

ה - 5-ה6-

לספה " נ  .מייסדיה היו נזירים סוריים שבאו לאתיופיה לעשות נפשות לנצרות .

בעקבותיהם התחילו לפעול מנזרים באזור  -הגרעין של אתיופיה

ההיסטורית  ,הוא אזור

תגרי כיום  .אכל נראה כי תופעה זו לא היתה מרכזית בהתפתחות הכנסייה באתיופיה
בימיה הראשונים  .פריחת ' בתים ' ( אסכולות שהלכו בעקבות נזיר

נוצריים באתיופיה התחילה רק בסוף המאה
הנזירות היתה במאה

על כס

המלוכה ,

ה . 14 -

ה 13 -

מסוים )

ומנזרים

ותקופת פריחתה המובהקת של

הדחיפה לכך ניתנה כנראה עם עליית השושלת הסולומונית

שיצרה תנאים נוחים להתפשט  .:תה ולהתחזקותה של הממלכה

האתיופית בכלל  ,ושל הכנסייה הנוצרית כפרט .

8

שני החוקרים תאדסה תאמרת וסטיבן קפלן רואים במוסד הנזירות גורם לחיכוכים
באתיופיה  ,אולם כל אחד מהם נותן לכך סיבות שונות .
תאדסה מתאר את המנזרים כהתגלמות של חיי פשטות והתמסרות לעבודת

אלוהים ,

כאשר מייסד המנזר יחד עם קומץ תלמידים פרשו לאזור ספר  ,חיו בפרישות .

התפללו ,

למדו וקיימו קשרים מוגבלים בלבד עם סביבתם  .מייסד המנזר התפרסם

בקדושתו ,

בחוכמתו וביכולתו לחולל ניסים  ,ובשל כך משך אליו תלמידים  .מקור כוחו היה דוקא
בחיי הפרישות שלו .

הנזירים .

ואבי המנזר בראשם  ,התנגשו עם המלכים בגלל

הביקורת שמתחו על חיי ההוללות של המלכים  ,במיוחד על נוהגם בריבוי נשים .

8

ראה

:

תאדסה  ,עמ '

; 107 , 24 - 23

קפלן  ,עמ '

, 34 , 32
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המנזרים

שימשו

המלכותית .

משקל  -נגד

לכנסייה

הרשמית ,

שהיתה

תחת

השפעת

35

החצר

9

קפלן מסכים עם

תאדסה .

כי מיסדרי הנזירים היו משקל  -נגד למלוכה ומקור

.

לחיכוכים ואף למרידות  ,אבל הוא מייחס לכך סיבות אחרות  .קודם כל הוא מבחין בין
הנזירים הפשוטים לראשי המנזרים  .הנזירים הפשוטים אכן מוצאם היה לרוב מהמון
העם ,

ורבים מהם הצטרפו למנזר בחפשם מוצא לבעיות ולפורענויות אישיות  ,או

בבקשם ישועה לנשמתם  .ואילו אבות המנזרים  ,אשר בעיקר הם זכו למעמד של קדוש

במסורת האתיופית  ,היו לרוב ממשפחת

המלוכה ,

או מבני האצולה או מהשכבה

העשירה  ,ובהצטרפם למנזר ויתרו על מסלול שהיה עשוי להובילם לעמדות של הנהגה

פוליטית חילונית  .המנזרים אמנם היו בהתחלה כפי שמתארם תאדסה  ,ובעקרון דחו

מתנות מחצר המלכות  ,אולם בהמשך דרכם נהנו ממתנות המלך  ,במיוחד מאדמות
שהוענקו להם  .ככל שגדל כוח השלטון המרכזי וככל שאיבדו המנהיגים המקומיים
מכוחם ,

כן היוו אנשי המנזרים כוח נגדי שביטא התנגדות לתופעה זו וגילם רצון

לעצמאות  .כינון מסגרת חדשה למאבק נגד השלטון המרכזי היה אפוא אחד הגורמים

לחיכוכים בין המלך למנזרים  ,ומנהיגי המאבק הזה היו בני אותה אצולה שאיבדה
מכוחה  .נוסף לכך ביקרו הנזירים את חיי המלכים מבחינה מוסרית  .המאבקים הגיעו

לשיאם בתקופת המלכים עמך  -ציון ויורשו סיף ארעד באמצע המאה ה . 14 -

אשר נהגו

להעניש נזירים בעייתיים ולהגלותם  .בעיני העם נתפסו הנזירים בעיקר כמורים  ,שבאו
במקום הכמורה המסורתית החלשה וחסרת ההשכלה  .העם פנה אל הנזירים בעיקר כדי

שישמשו להם מתווכים לפני האלוהים  ,יתפללו בעדם  ,ישחררו אותם מהשטן ומחיות

רעות ויפתרו להם בעיות וסכסוכים  .הנזירים חיו בפרישות  ,הרבו לצום ועינו את

גופם ,

ובכך גברה קדושתם בעיני המון העם  .אולם אבות המנזרים מילאו גם תפקידים

פוליטיים חשובים בניהול קרקעות והענקתן  ,ובניהול חיי האיכרים שמסביב למנזרים .
פעילויות אלו הן שהביאו לחיכוכים בין הנזירים ובין המושלים המקומיים והמלכים .

]0

 . 3מוסד הנזורות בקרב בית ישראל
בדומה לעמים רבים באזורי סמייל ואנפוז  ,סבלו בית ישראל מלחצם של המלכים

הנוצריים  ,במיוחד מימי שלטונו של עמד  -ציון ואילך  .נוסף לנצחונות הצבאיים

נגדם ,

הופעלו עליהם לחצים מצד נזירים נוצריים  ,שעסקו בפעילות מיסיונרית בסביבות אגם

סא ה  .באמצע המאה

ה 14 -

הצטרף לבית ישראל נזיר נוצרי שהתגייר  ,בשם

הנהיג את העדה במאבק נגד המלך דוד וכמעט הצליח לשחררה משלטונו " .
~
9

ראה :

10

ראה

:

11

ראה

:

תאדסה  ,עמ '

קוזימוס ,

המלך דוד

. 116 - 111
ואילך .

קפלן  ,עמ '  - 36 , 33 - 31ד 45 , 3ואילך  70 , 54 ,ואילך 78 ,

הס  ,עמ '  . 113שם מובאת הגירסה שקוזימוס הביא את מוסד הנזירות לבית

ישראל .
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ובנו יסחק דיכאו את המרד באכזריות מרובה  ,שללו מבני העדה בעלות על קרקע ,
קיעקעו את המבנה החברתי של קהילותיה וכנראה הרגו רבים ממנהיגיה .

מאוחר יותר  ,בימי המלך זרע  -יעקוב

( ) 1468 - 1434

אנו מוצאים לראשונה את מוסד

הנזירות בקרב יהודי אתיופיה  .נראה כי מוסד זה נועד לשמש אמצעי לצמיחת הנהגה

חדשה  ,לחידוש פני החברה ולבנייה מחדש של כסיסה האידיאולוגי  .בכך עשו כנראה

בית ישראל שימוש במוסד הנזירות שהיה נוהג בין שכניהם  ,בהתאימם אותו לצרכיהם .
תוך כדי מאמץ מוצלח לשמור על זהותם הדתית המיוחדת  .הנזירים היהודים הפכו
להיות המנהיגים  ,המורים  ,מחברי הספרות הדתית ומעבדי הספרות ששאבו היהודים
ממקורות נוצריים ואימצוה לעצמם  .הנזירים היהודים השתמשו במסגרת

זו  ,הנוצרית

במקורה  ,כדי לעצב אופי מיוחד לכיס ישראל ולחזק באמצעותה את זהותם המיוחדת .
קפלן רואה אפוא את ייסוד הנזירות בקרב ביס ישראל כתגובה על אובדן העצמאות
המדינית  ,בדומה להתפתחות בקרב

הנוצרים " .

מוסד הנזירות בקרב ביס ישראל היה קיים מן המאה

ה 5 -ן

ואילך ,

ולפי רוב

הדיווחים הוסיף להתקיים עד לפני כעשרים או עשר שנים  ,כאשר התבטל בגלל סיבות
כלכליות  .אולם לדברי המידענים גם כיום חיים נזירים בודדים באזור קנואוה

בשם אבא דיאן בכפר וולקה .

3ן

ונזיר

4ן

כל המחקרים והדיווחים החשובים על בית ישראל מאזכרים מוסד זה ומייחסים לו
תפקיד מרכזי בשימור הדת  ,בעיצוב מנהגים חדשים ובחיבור תפילות וספרי  -קודש .

הנזירים חיו

במנזרים ,

5ן

שהוקמו בדרך  -כלל במקום שחי בו קדוש כלשהו  ,ובהרבה

מקרים אף נקראו על שמו  .המנזרים הוקמו באזור מבודד או ליד כפר  ,ובתי המנזר
הוקפו במעגל אבנים שסימן את תחום הטהרה שלהם .

]6

לפי המסורת של ביס ישראל  ,אנשים נעשו נזירים מכמה טעמים  .פלאד מציין  ,כי
לפעמים הקדישו הורים את בנם הבכור לנזירות

 ,לן

אולם היו גם צעירים שהצטרפו

למנזרים מרצונם  .דבר זה עשוי להסביר את התופעה שמציין לסלאו  :צעירים ששירתו
נזירים עד שהתקבלו ללימודים שהכשירום להיות נזירים בעצמם .

8ן

הנזירים היו לרוב

גברים ולפעמים נשים  ,שבחרו להיות ערירים  ,להתבודד  ,ולהתקרב לה ' על  -ידי לימוד
ותפילה  .לדברי כל המידענים שלי  ,המניע לנזירות היה הרצון להימנע מלהביא ילדים

לעולם  ,שבו צפוי להם סבל  ,ואולי הרג  ,בגלל היותם יהודים  .ההימנעות מהבאת ילדים

קפלן  ,עמ '

קווירין  ,עמ '

12

ראה

13

לפי דיווחו של יוסף דוד  ,ביולי

14

לפי דברי קם אברהם תזזו  ,בנובמבר

15

בנוסף על אלה שהוזכרו  ,ראה גם  :אשכולי  ,עמ '

:

עמ '

; xxvl-xxv

 - 39ט; 4

; 62 - 58

ויש דברים דומים גם בחיבורו של

הס .

. 1984
. 1984
; 18 - 16

פלאד  ,עמ '

; 34 - 29

.

לסלאו אנתולוגיה

לסלאו  /תאמרת  ,עמ '  , 623והערה שם .

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

16

ראה

17

ראה :

18

משום שראה בהם את אחד המחסומים העקשים ביותר למאמציו לגער את בני העדה .
ראה  :לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ ' . xxv

:

. xxvl-xxv

פלאד  ,עמ '  . 28פלאד היה מיסיונר ודעתו על הנזירים של בית ישראל היתה שלילית ביותר

ן

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

37

לעולם  ,שבו הפאלאשים נרדפים וסובלים  ,היא נימה חזקה ביותר בקרבם ומשקפת את
הדימוי העצמי הרווח בקרב בני העדה  ,גם אם איננו לגמרי מדויק .

9ן

( אגב  ,גם תאמרת

עמנואל  ,מראשי העדה  ,נימק בכך את העובדה שאף פעם לא נשא

אשה  .ל) 2

היו גם

אנשים או נשים מבוגרים  ,שהעמידו כבר משפחה ובערוב ימיהם החליטו להיות נזירים
ולבלות את ימיהם בלימוד ובתפילה בעד בני עדתם  .י 2לפעמים אנשים אלה התבודדו
לזמן קצר  ,ואחר שנגלה להם חזון  ,חזרו אל בני עדתם כדי ללמדם ולהטיף

להם  .ע

יהודי אתיופיה מתייחסים כלפי נזיריהם ביחס כמעט מיסטי וזוקפים לזכותם את
השמירה על העדה במשך הדורות  .ביטולו של מוסד זה למעשה נחשב בעיניהם כסימן
רע  .אתו אובה הסביר  ,כי הנזירים הם שהתפללו בעד העדה ותפילותיהם

התקבלך ,

' ואחריהם אין מי שיתפלל בעד העם ' .
יכולתם של הנזירים לחולל ניסים היא עניין השנוי במחלוקת  .אומר על כך יונה

בוגלה  ' :אצלנו אין קדושים  ,רק אנשים שעשו משהו לשבט שלהם  . . .כתבו תפילה או
התערבו אצל הקיסר לטובת העם שלהם  .אין

קדושים ,

רק אנשים גדולים '  .יתכן

שדבריו אלה מתייחסים בעיקר לגדולי העדה או לאנשים שמילאו תפקידים בקרבה
בדורות האחרונים .

23

שכן  ,יונה עצמו רשם סיפורי נפלאות על אנשי  -מופת יהודים

אתיופיים  .נראה כי ההיסוס שלו לכנות אנשים אלה קדושים נובע יותר מחינוכו
המערבי ואינו מבוסס על הסיפורים הרווחים עליהם .

טיל

ד " ר סטיב קפלן בחוברת זו של

19

ראה מאמרו

20

אלה דברי יונה בוגלה  ,בשיחתי הראשונה איתו

' פעמים ' .

ב  6 -בנובמבר

 . 1980אולם בדצמבר

1984

הזכיר

יונה  ,שתאמרת  ,קודם נסיעתו עם ד " ר פיטלוביץ היה מאורס לאמו של יונה  .כאשר עברו שלוש
שנים ותאמרת לא חזר לאתיופיה  ,ובית ישראל האמינו  ,כי היוצא לעולם הגדול איננו חוזר ,
נישאה ארוסתו לאביו של יונה  .עברה עוד שנה ותאמרת חזר ומצא שארוסתו נישאה  ,והיא אם
לילד בן שבועיים  ,הוא יונה  .תאמרת לא ניסה שוב להתחתן .

ואישור לכך מפי אובה אקלה ויוסף דוד .

21

ראה אשכולי  ,עמ '

22

ראה  :לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '  ; xxvלסלאו  /תאמרת  ,עמ '  . 623נוסף לכך  ,שמעתי מקס וובשט על

; 18 , 16

דמות בשם אבא קינדי  ,המתאימה לענייננו  ,וכיוון שלא ידוע על מקום הקשור לשמו אביא את
סיפורו כאן  .מסופר שהוא הלך למידבר כדי להתרחק מן העולם הזה  .אריות וחיות  -טרף אחרות

מצאוהו ולא פגעו בו  .מלאך ה ' הראה לו מערה ושם הוא לן  .כאשר היה רעב וצמא  ,אמר לו
המלאך

:

' הנה לך מים  ,שתה ' ואבא קינדי מצא מים במערה  .אחר  -כך אמר לו המלאך

:

' אבא

קינדי  ,הנה בתוך הצור במערה יש דבש '  ,ואבא קיגדי מצא שם אוכל  .כאשר אבא קינדי היה יוצא
מן המערה  ,היו שני נחשים  ,זכר ונקבה  ,נכנסים וישנים שם  ,ולא היו פוגעים בו בשובו  .פעם
אחת  ,בצאת הנחשים נכנס תן שחור  ,ובשובם הם הכישוהו והרגוהו  .ואבא קינדי ראה את מה
שקרה  .אחרי זמן  -מה אמר לו מלאך ה '

:

' אבא קינדי  ,עכשיו עליך לצאת מכאן וללכת לסמיין ! '

אבא קינדי לא רצה ללכת  ,התמהמה במערה וביקש ללון בה  .אמר לו המלאך

:

' אבא קינדי  ,נכון

שאמרתי לך ללכת ולא רצית ? ודאי טוב לך לאכול וטוב לך לשתות  ,אבל אינך מקיים את מצוות

ה '  .זכור  ,מה שראית במו עיניך יבוא גם עליך

!

אינך יודע איך הרגו שני הנחשים את התן

?

ראית

במו עיניך  .וכך יעשו גם לך '  .אבא קינדי נשאר במערה באותו לילה ולמחרת הלך לסמיין  ,ושם

נעשה אדם גדול והירבה ללמד תורה  .לשם השוואה  -קפלן מזכיר נזיר נוצרי בשם בנרוק

אמלך  ,שסירב לשליחות אב הכנסייה וברח למידבר  .שם הוא עונה על  -ידי חיות ושדים במשך
יום עד שחזר בתשובה ומילא את שליחותו  -ראה
23

דברי יונה  -בשיחה עימו בדצמבר . 1980

:

קפלן  ,עמ '

. 49

40

שושנה בן  -דור

למעלה  -קהל המתפללים יורד מן ההר לאחר טקס הסיגד באמבובר ; למטה  -בירידה מן

הסיגד ,

ספרי האורית ( תורה ) נישאים באופן מסורתי  ,על ראשי משרתי הקסים  ,מתחת לשמשיות  ,שסוככות גם

על הקסים ( בלבוש הלבן עם מצנפת לבנה על
המקור

:

יהודה סיון

הראש )

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

.4

מקום קדוש בקרב יהודו אתיופיה  -נוהו

ן

39

?

הסיבה העיקרית המזכה מקום להכרה כאתר הראוי לעלייה לרגל בקרב בית ישראל היא

.

.

ששם חי ופעל כוהן או נזיר שהתפרסם בקדושתו האישית או בתרומתו לעדה  ,או
שכתב תפילות או חיבור דתי אחר  ,או בשל היותו מורה ואיש  -מופת .

24

במקרים רבים

הקים הנזיר שהוכר כקדוש מנזר במקום פעולתו  ,והמנזר הוסיף להתקיים ימים רבים .
על  -כן  ,לפעמים מקום אחד קשור עם כמה דמויות  -מופת  .סיבה נוספת להכרה במקום
כאתר עלייה לרגל היא שאירע בו מעשה גבורה  ,כגון

:

שאותו מורה דגול או אנשים

מהמון העם ברחו מאויביהם או נלחמו  ,או התאבדו  -כדי לא להתנצר  .יש ששתי
הסיבות הללו מצטרפות יחדיו במקום אחד  ,שזכה למעמדו המקודש משום שחי ופעל

שם נזיר  .או קס שלימד תורה לבני עדתו בחירוף נפש  ,בבורחו מפני רודפיו  .אומר על
כך יוסף דוד

:

בכמה מקומות היו אנשים צדיקים  ,וכאשר ברחו מן האויבים שלהם  ,וכשהיו

הולכים בדרך ושכבו לישון  ,ראו חלומות  ,חזון  [ . . .בזכות זה ] ששמרו דרך ה ' .

.

אז אומרים שזה מקום קדוש  .יכול להיות אולי אם אנחנו נתפלל במקום

מי ששמע לאיש הצדיק הזה ישמע גם לנו .

הזה ,

25

סיבה נוספת לכך שמקום נעשה מקודש הוא שאיש קדוש הצליח לחולל שם נס .

מקום קבורה  ,אפילו כאשר הוא ידוע  ,בדרך  -כלל אינו משמש לתפילה  ,שכן הוא
מקום טמא  .אומר על כך אובה

:

' במקום שבו קבורים אנשים  ,לא הולכים

להתפלל ' .

אמנם תאמרת עמנואל רשם כמה מקומות קבורה שמבקרים באים ומשתחווים או

.

מתפללים בהם ויונה בוגלה מציין מעיינות שפרצו בעקבות מותו של קדוש באותו
מקום  ,על  -פי המסורת  ,והרוחץ במימיהם נרפא מחוליו  .אך המקומות הללו מהווים
מיעוט מכלל אתרי העלייה לרגל .

 . 5העלווה לרגל  -מועדים ומנהגום

.

כאמור  ,במקומות הקדושים חיו בדרך  -כלל קדושים פרק  -זמן ממושך ועל  -כן מועד

העלייה לרגל אינו קשור לתאריך מיוחד בחיי אותו קדוש  ,אלא למועדים קבועים
בשנה
הסיגר

:

ראש  -חודש  ,שלוש הרגלים  ,הימים שלפני ' אב צום ' ( הוא
27

ט ' באב )

26

ובעיקר

שהוא חג מיוחד לבית ישראל וכלולים בו יסודות של עלייה לרגל ושל חידוש

24

ראה

25

שיחה עם

26

כך לדברי תאמרת בלבד  -ראה  :לסלאו  /תאמרת  ,עמ '  . 635 - 634מקורות אחרים לא הזכירו את
' אב

27

:

לסלאו  /תאמרת  ,עמ ' 623

יוסף דוד ,

ב 21 -

;

דברי יונה  ,בראיון עימו .

בדצמבר . 1980

צום ' .

האסמכתא המקראית לחג הסיגד היא הקריאה הפומבית של התורה וחידוש הברית בימי עזרא
ונחמיה

( ראה :

נחמיה  ,פרקים ח  -ט )  .החג הוא בכ " ט בחשוון  ,ובו צמים  ,עולים על הר  ,מתפללים

ן

40

שושנה בן  -דור

הברית  .במועדים אלה העלייה לרגל נושאת אופי

ציבורי ויש בה גינוני חג  .העולים

לרגל שוהים באתר כמה ימים ועוסקים בתפילה ובהתבוננות במעשיהם  ,נודרים נדרים

ומקיימים את ה ' אמן '  -הוא זריית גרגרי תבואה כאות להזכרת נשמות  .לסלאו

מביא ,

.

מרשימות תאמרת תיאור של עלייה לרגל בציבור  .המשתתפים שוהים באתר הקדוש

.

במשך כל היום ומבלים בו בתפילה בקריאה ובסעודה  .הם לוקחים ספר אורית ( הוא

ספר התורה בגעז ) וקוראים בו ובספרי קודש אחרים  .כגון ספר ' עזרא החיצוני '  .הם
מאמינים שהשהייה במקום ועריכת הטקסים בו מביאות לחזון  ,שיגלה מה על היחיד

.

או על הקהילה לעשות  .הם גם מאמינים כי מי שנודר בשמו של הקדוש או שם על
עצמו מעפר המקום זוכה

לריפוי ,

לנס  ,או לישועה .

28

אולם תיאור העלייה לרגל

.

ברשומות תאמרת לוקה כנראה בערפול ומעורר קושי מסוים שכן אין לסלאו מבחין

.

בין מנהגים הנוהגים בעליות לרגל בכלל לאלו המיוחדים לסיגר בלבד  .כך למשל  ,לא
ברור מתיאור זה מתי קוראים בספר

כמה

ימים ,

' עזרא

החיצוני ' ומתי שוהים במקום קדוש במשך

אם בסיגד בלבד או בכל עלייה לרגל .

לפי הידוע

לי .

הסיגד נמשך יום אחד בלבד ורק בו קוראים על מעשה עזרא .

בהזדמנויות אחרות  ,ובמיוחד בהתבודדות של יחיד  ,השהייה במקום קדוש
כנראה ,

נמשכת ,

כמה ימים  .יחיד העובר משבר אישי  ,במיוחד מחלה או עקרות  ,עולה בגפו

למקום קדוש  ,לא במועד קבוע  ,ומתפלל כפי יכולתו  .קם יכול להתפלל לפי נוסח

קבוע  .ואילו אדם פשוט שופך את שיחו כיכולתו .

29

גם קהילה במשבר עשויה לעלות

לרגל שלא בימי מועד  ,כגון בעת בצורת או מגיפה .

30

ב  .מבחר של מקומות קדושים ליהודי אתיופיה
להלן אביא פרטים על עשרה מקומות אשר יהודי אתיופיה עולים לרגל אליהם  ,ועל
המסורות הקשורות במקומות אלה  .כל מקום ברשימה זו העומד בזכות עצמו וקשור

לדמות אחת  ,ואלה הרוב ברשימה  ,יתואר בנפרד  .אולם יש לנו ריכוז של מקומות
הקשורים לדמויות של אבא צבעה וצוה אמלך  ,אשר עליהם ידועים לנו פרטים
ביוגראפיים רבים יחסית וחשובים  .כדי להימנע מכפילויות אתרכז תחילה בעובדות

הביוגראפיות הידועות על שני האישים  ,ואחר  -כך במקומות הקשורים אליהם .

לסליחה על חטאים ולשיבת ציון וקוראים קטעים מן התנ " ך  ,הכוללים את מעמד הר סיני ( שמות ,
פרקים יט  -כ ) ונחמיה  ,פרקים ח  -ט  .אחד היסודות של חג זה הוא העלייה לרגל  ,הבא לידי ביטוי
בהליכה של חלק מבני העדה למקומות

לסלאו  /תאמרת  ,עמ ' . 636 - 634

28

ראה

29

דברי יונה כוגלה  ,בראיון

30

ראה

:

:

לסלאו  /תאמרת  ,עמ '

עימו .
. 636 - 634

הקדושים .

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

ן

41

התכנסות של קבוצת קמים
המקור  :יהודה סיון

ו  .אבא צברה וצגה אמלף והמקומות הקדושים הקשורלם בפועלם
אבא צברה היה  ,לדברי רוב החוקרים  ,מייסד מוסד הנזירות בקרב בית ישראל והוא
זכור במסורות העדה כדמות מקודשת ביותר וכמעט מיסטית  .אולם הדעות חלוקות

בדבר מוצאו ותולדות חייו  .המקורות מסכימים  ,כי הוא הגיע לבירת אתיופיה בימי
המלך זרע  -יעקוב  ,שהיה רפורמאטור נוצרי קנאי .

ן3

שם פגש אבא צברה את

בן  -המלך ,

שנקרא אחרי כן צגה אמלך  ,והשפיע עליו  .שניהם החליטו לכרות יחדיו מן הבירה

שבאזור שואה אל אזור גונדר  -סמיין  ,בו היו מרוכזים הפאלאשים  ,ובכל המקומות
שעברו בדרכם הטיפו ליהודים ולימדום תורה ומצוות  .התחנה האחרונה בדרכם היתה
השארואה באזור ארמצ ' הו  .שם  ,בתוך מערה גדולה  ,הם הקימו את המנזר הראשון של

בית ישראל  ,הפיצו ממנו את התורה ואספו אליהם מי שרצה ללמוד אותה  .שני האישים

נזכרים בתפילות של ביס ישראל  ,ויש אומרים שהם גם חיברו חלק מהן  .אנשי העדה
מייחסים לאבא צברה גם את תקנת החוקים של בית ישראל  ,אשר שיוו לה את דמותה
31

על זרע  -יעקוב ראה

:

תאדסה  ,עמ '  190ואילך .

42

ן

שושנה בל  -דור

בעתיד  .השניים המשיכו בפועלם עד שנתגלו על  -ידי חיילי
המוסמכים על שני האישים .

המלך  .עד כאן הפרטים

32

.

מן המסורות השונות על שני האישים עולות בעיקר שאלות בדבר מוצאם במיוחד
שלדברי חלק מן המקורות היה צגה אמלך בנו של המלך זרע  -יעקוב .
יונה בוגלה אומר במפורש  ,ששני האישים היו נוצרים שהתגיירו  .הנחה זו מקובלת

גם על תאמרת  .יונה ותאמרת מוסיפים  ,כי מוצאו של אבא צברה היה מאזור שואה .

לדברי יונה היה צברה כומר ששימש מורה ואב מוודה של המלך זרע  -יעקוב .
מה גרם אפוא לשני האישים לברוח משואה

?

מדוע ומתי הם התגיירו

?

לדברי

תאמרת  ,ביצע אבא צברה רצח פוליטי  ,ולכן הקדיש את שארית ימיו לכפרה על חטאו .

בנדודיו הוא הגיע לאזור הפאלאשים  ,ושם התגייר יחד עם צגה אמלך  ,בן המלך .
כתוצאה ממעשה זה רדף אותם המלך  .שונה הסברו של יונה להתגיירותם של שני
האישים  .לדבריו  ,אבא צברה וצגה אמלך הוסיפו להחזיק פסילים קטנים  ,ולעובדם
בניגוד לרצון המלך  ,שביקש לבצע רפורמה נוצרית .

33

לכן רצה המלך להרוג את הכומר

שלו ואת בן  -המלך  .השניים ברחו כאשר נודע להם הדבר והגיעו לאזורי הפאלאשים .
שם הם רצו לעשות נפשות לנצרות  ,ולשם כך החליטו להכיר תחילה מבפנים את הדת
של בית ישראל  .אולם הם כה התרשמו מטוהרם הדתי של בני העדה  ,מדבקותם בתורה
ומהקפדתם על טהרת המשפחה  -עד שבמקום לעשות נפשות לנצרות  ,הם עצמם
נתפסו ליהדות  ,התעמקו בלימודיהם והתגיירו  .בעת שהייתם בקרב בית ישראל הם

התחילו ללמד  ,ואחר  -כך ייסדו את מוסד הנזירות  ,אספו אליהם תלמידים רבים ושלחו
ספרים והוראות לכל הקהילות היהודיות אשר נראה היה כי הן לא שומרות את חוקי
התורה כיאות .

34

השניים חיו בפשטות ורכשו מאמינים רבים  .תאמרת מייחס לאבא

צברה את הנהגת חוקי ' איתקון ' ( אל תגעו

בי ) ,

שנועדו להרחיק את בית ישראל מן

הנוצרים  .לכן הוא משער כי אבא צברה פעל לאחר שנת

, 1550

בה העתיק

המלך ,

.

שנדחק על  -ידי המוסלמים את מושבו משואה אל גונדר  ,אזור מגורי בית ישראל  .זהו
הרקע למגעו של אבא צברה עם הפאלאשים  .אולם דברים אלה סותרים את כל

32

לפי יוסף הלוי  ,כפי שמובא בלסלאו  /תאמרת  ,עמ '  , 625הערה  . 11צגה אמלך היה בנו של אבא
צברה ושניהם יסדו את הנזירות  .אבל במקום אחר ( ראה  :סדר תפילות עמ '  ) 3ציין הלוי  ,כי מייסד

הנזירות בקרב בית ישראל היה אבא סקו  :ין  ,שכתב גם את מרבית תפילותיהם  .אבא סקויין מוזכר
אצל לסלאו  /תאמרת

קווירין  ,עמ ' . 63 - 62

( עמ '

 - 626ד , ) 62כמי שחי זמן  -מה עם צגה אמלך במדררו  .השווה גם

ואילו המיסיונר פלאד  ,ששמע על פעולותיו המרובות והגדולות של אבא

צברה  ,טוען שהוא חי במאה
33

התופעה של

:

ה .4-

ראה

:

פלאד  ,עמ '

. 29

סינקרטיזם היתה ידועה באתיופיה גם בקרב הכמורה הנוצרית  .כנראה גם זרע -

יעקוב נהג לפי כמה מנהגים אליליים  ,למרות קנאותו הדתית  .קפלן

( עמ ' ) 31 - 30

כותב

:

כיוון

שהכמורה הנוצרית  ,השכלתה היתה לרוב מועטה  ,היא נכנעה במקרים רבים למנהגים אליליים
שרווחו בקרב אלה שאותם ביקשה
34

גירסת תאמרת  -ראה

:

לנצר .

לסלאו  /תאמרת  ,עמ '

 ; 625 - 624גירסת

יונה בוגלה בראיון עימו .

ן

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

43

המסורות  ,לרבות דברי תאמרת עצמו  ,הגורסות  ,כי תקופת פעולתו של אבא צברה

היתה בימי זרע  -יעקוב

( ) 1468 - 1434

35 .

גירסה שונה בדבר מוצאם של שני האישים הללו משמיעים המידענים אובה אקלה
וקם וובשט גירסתם טוענת בתוקף  ,כי השניים היו יהודים מלידה  ,ומוצאו של אבא
,

צברה היה מאזור ממיין  ,שהיה מעוזם של בית ישראל ברוב תקופת קיומם  .המלך

האתיופי  ,במקום לצאת למלחמות מתוכננות אחרות  ,נלחם נגד

היהודים  ,ניצחם ושבה

המלך החזיק מנהיגים אלה במאסר בבירתו

הרבה ממנהיגיהם  ,לרבות אבא צברה .

בשואה  ,ולדברי קם וובשט  ,שהה אבא צברה במאסר חמישים שנה  .פרט זה הולם את

הנחתו  ,כי המלך הנדון היה אצי  -יסחק ( מלך

) 1429 - 1414

ולא זרע  -יעקוב  .בעת מאסרו

פגש אבא צברה את בן המלך זרע  -יעקוב ומלכתו היהודייה שבויית המלחמה  ,היא ציון
קברה  .שם בן המלך מלידה היה  ,לפי אובה  ,אסקוואל  .המלכה רצתה ששני בניה יכירו
את היהדות ובבוא הזמן יתפסו את השלטון  ,בעזרת המלך היהודי גדעון  .מאוחר יותר

הרג זרע  -יעקוב את ציון  -קברה  ,וכאשר שמעו על כך אבא צברה ובן  -המלך  ,הם ברחו

אל אזור סקלט וצ ' לגה  .הבורחים נמלטו מפני זרע  -יעקוב וחייליו שדלקו אחריהם
ובדרכם עברו כמה תחנות עד שהגיעו להוהארואה  .שם ייסד אבא צברה את מוסד
הנזירות  ,באומרו

:

' אינני מביא ילדים

שעבר על היהודים מידי הנוצרים .

36

[ לעולם ]

ומשאיר ילדים

אחריי ' ,

בגלל הסבל

המידענים קס וובשט ואובה הרבו לדבר על גדולת

שני האישים הללו כמנהיגים רוחניים  ,כמורים וכמחברי הלכות ומנהגים  .כיוון

שנרדפו במשך שנים רבות  ,הם שהו בדרך  -כלל במקומות מרוחקים ממושב אדם
והפיצו את דבריהם באמצעות תלמידים

מעטים ,

אשר נקבצו אליהם והפיצו את

דבריהם בשמם .

קס וובשט הוא היחיד המציין ארבע תחנות בדרך בריחתם של שני האישים  ,והן
גושנג רם ( או רס

גואנג .
)

:

.

גג ' ן  ,סדררו והוהארואה  -וארבעתן ידועות כמקומות

עלייה לרגל של בית ישראל .

גוץ גג רס  -שבין סמיין לגונדר ( בצ ' לגה לפי תאמרת  ,או בסקלט לדברי קס

וובשט ) ,

הוא מקום נביעת מקור הנהר גואנג ( רס  -פירושו ראש  ,גואנג  -שם

הנהר )

37 .

כאמור  ,קס וובשט מציין את גואנג רס כאחת התחנות בדרך בריחתם של אבא צברה

וצגה אמלך  ,ואילו יונה בוגלה לא ידע שום סיפור על המקום  ,אך ציין ברשומותיו כי
שם היה מנזר ובו חגגו את הסיגד  .בזמנו כבר חדל המנזר מלתפקד .

וו '  - 7התחנה השנייה  ,גם היא מצויה בסקלט  ,לדברי קס וובשט  ,קצת לפני גואנג
רס  ,וגם בה נהגו לחגוג את הסיגד  .לפי תאמרת  ,גג ' ן נתפרסמה ביותר כמקום

אך סיבת פרסומה לא היתה ידועה לו .
לסלאו  /תאמרת  ,עמ '

38

ברשומות יונה צוין  ,כי במקום זה חי

. 625 - 624

35

ראה

36

על  -פי

37

ראה  :לסלאו  /תאמרת  ,עמ '  ; 636דברי קס וובשט  -בראיון עימו .

38

ראה

:

:

אובה  ,בראיון עימו .

לסלאו  /תאמרת  ,עמ ' . 626

תפילה ,

כוהן ,

44

ן

שושנה בן  -דור

אשר בהקריבו קורבן היתה אש יורדת מהשמים ואוכלת את הקורבן  ,בדומה למעשה
אליהו בכרמל .

מדררו  -צוינה בפי ארבעה מחמשת המידענים שהזכירוה כתחנה לפני האחרונה  ,גם
היא בסקלט  ,בדרכם של אבא צברה וצגה אמלך  .יונה בוגלה ידע רק שזה מקום עתיק

שהיו בו כוהנים חשובים  .המידענים ציינו  ,כי כאן חגגו את הסיגד וחלקם אף השתתפו
בצעירותם בסיגר שנערך

שם  .עד היום הולכים לשם להתפלל  .יונה רשם שגם במקום

זה ירדה אש מהשמים ואכלה קורבנות  .אובה אקלה  ,קס וובשט ויוסף דוד סיפרו  ,כי

בדרך מנוסתם הגיעו אבא צברה וצגה אמלך עייפים למדררו  .יוסף דוד  ,שהתייחס אל
שני האישים כאל אחד  ,אמר  ,שהוא שם אבן למראשותיו וחלם כי אויביו נעלמו והוא
חופשי  .לפי שלוש הגירסאות  ,בעת שנתם של השניים במקום התיישרה האבן שעליה

שכבו ונעשתה כמיטה  .אובה מוסיף  ,כי אפשר לראות את האבנים הללו שם עד

היום .

במקום הזה נחו שני האישים מאויביהם לזמן  -מה ולימדו תורה .

 -שבאזור ארמצ ' הו  ,רחוק ממקום

הוהארואה

ישוב ,

הוא לדעת כל המקורות

תחנתם האחרונה של אבא צברה וצגה אמלך  .שם הם חיו במערה גדולה  ,ייסדו את

.

מוסד הנזירות לימדו את התורה והפיצוה במשך שנים  .ישב איתם שם אבא

רסם .

לאורך
שנעשה תלמידו וידידו של אבא צברה  .אבל הם לא הצליחו לחיות שם בשלווה ~

זמן  .חיילי זרע  -יעקוב חיפשו אותם  ,במיוחד את צגה אמלך  ,שהיה סימן של מטבע
טבוע על מצחו .

39

לימים הגיעה אל זרע  -יעקוב

שמועה ,

שנמצא צגה אמלך

בהוהארואה  .המלך צר על המקום  ,ולפי קווירין  ,הסתיר ה ' את ישוב בית ישראל מעיני

זרע  -יעקוב והמלך לא הצליח לגלותו .
לדבריהם ,

שראיינתי .
ומסבלותיו .

ן4

סיום שמח זה איננו מצוי בפי המידענים

40

לה ' ,

התפלל אבא צברה

שיקח את נפשו ויצילנו מצרותיו

אולם כאשר הגיעו חיילי זרע  -יעקוב להוהארואה  ,הם לא מצאו את אבא

צברה וצגה אמלך  ,ולפי השמועה הם נעלמו ולא מתו  .מאז נעשתה הוהארואה מקום
קדוש .

בהוהארואה חיו  ,בדורו של אבא צברה או בדורות שלאחריו  ,גם נזירים מפורסמים
אחרים

:

:

אבא גרסם  ,אבא תנתן ואבא סס ין .

42

לפי אובה  ,אבא תנתן ואבא גרסם קבורים

בבית  -הקברות לנזירים לא הרחק מהוהארואה  .בימי פלאד עדיין חיו שם כמאתיים
נזירים .

43

יונה ,

שהיה במקום  ,ואובה אומרים שבזמנם כבר הפסיק המקום לתפקד

עימו .

39

לפי יונה בוגלה  ,בראיון

40

קווירין ( עמ '  ) 63כותב  ,שזרע  -יעקוב הכריז על פרס למי שיודיע לו על מקום הימצאות בנו ,
ואמנם נמצא מי שהודיע לו והוביל אותו

41
42

43

למקום .

לפי קס וובשט  ,בראיון עימו .
תאמרת מביא סיפור על אדם  ,כנראה אבא תנתן  ,שניצל בנס משבטי הואלה ( המכונים כיום
ראה :
ולם מקום אירוע הנס אינו ידוע -
אורומו ) באחת מפשיטותיהם לאתיופיה ,

לסלאו /תאמרת  ,עמ ' . 628
ראה  :פלאד  ,עמ ' . 31 - 30

~

המקומות הקדושים של ידח -י אתיופיה

ן

45

כמנזר  ,אבל עוד עלו אליו לסיגד ושהו בו בשבעת הימים שקודם לסיגד  ,אכלו רק
קטניות ושתו רק מים  .גם בהזדמנויות אחרות עולים לרגל

להוהארואה  ,להתפלל ,

לנדור נדרים ולבקש מה ' .

.2

מקומות הקשורים לאבא גרסם

אבא גרסם היה תלמידו של אבא צברה בהוהארואה וכנראה נקבר שם  ,ואף  -על  -פי  -כן

.

הוא ייסד מקומות קדושים משלו הנושאים את שמו  .המקום האחד הוא

בקךנמבה ,

השוכן בעמק  ,ואליו ביס ישראל עולים לרגל  .קרנמבה מצוי למרגלות העיר
השוכנת בהר  ,בווגרה ( כדרך

לסמיין )

44 .

בנקר ,

לפי תאמרת  ,היו לאבא גרסם באותו הר שני

מקומות שבהם נהג להתפלל  ,האחד כראש ההר והשני בצלעו  .מסופר  ,כי פעם אחת
חסר אבא גרסם מזון באחד מן המקומות האלה  ,וה ' הצמיח מיד שעורה בעבורו וממנה
הכין את סעודתו .

45

לפי הרשומות של יונה  ,ירדה גם פה אש מן השמים ואכלה את

הקורבנות .

 . 5מנקוט אבא חסיין
אבא אפיין מארמצ ' הו היה חברם של אבא גרסם ושל אבא תנתן  ,ויש אומרים שהיו
אחים  .הוא החליט להתבודד ועבר לסנקוט שבארמצ ' הו  ,שם הקים מנזר  ,הנושא את
שמו ושם מת  .לפי מסורת

שנכתבו בידי

נוצרים ,

העדה  ,הוא

הרשה לבית ישראל להשתמש בספרי  -קודש

ועל קלף של בהמה מכל מין שהוא  ,ובלבד שהספרים יעברו

בדיקה כדי לוודא שהם נקיים מכל עניין נוצרי .

46

עד היום אפשר לראות את קברו

בסנקוט  ,מתחת לעץ רוקמה ( סוג עץ באתיופיה ) גדול  ,ולידו יער  ,שאסור לכרות בו
עצים .

47

האיש והמקום זוכים לכבוד מצד נוצרים ויהודים כאחד .

45

בית ישראל עולים

לרגל למקום זה ואילו הנוצרים עולים לקבר ונודרים נדרים בעונה שבה חזירי הבר
פוגעים ביבולים החקלאיים .

 . 4צ ' קו אבא דבתרא
האתר צ ' קו אבא ובתוא שבצ ' לגה קרוי על שמו של אבא דבתרא  ,כוהן שלא היה
מדבר ,

44
45

46

לבד מאמירת עניינים שכקדושה  .מספרים עליו סיפורים הקשורים כולם

לפי יונה בוגלה  ,בראיון עימו .
ראה  :לסלאו /תאמרת  ,עמ ' . 626
ראה  :לסלאו  /תאמרת  ,עמ '  . 629 - 628ויצויין  ,כי בניגוד להרשאה של אבא חסיין  ,אסר אבא אבל
על השימוש בספרים שנכתבו על עור של בהמות שלא נשחטו בהתאם לדין .

47
48

לפי יונה בוגלה  ,בראיון

ראה

:

עימו .

לסלאו  /תאמרת  ,עמ ' 628

;

דברי יונה בוגלה  ,בראיון

עימו .

ן

46

שושנה בן  -דור

להקרבת קורבנות  .הקהילה בצ ' קו היתה כה גדולה  ,שהיה בה בית מיוחד ליד בית -

.

הכנסת לאיחסון כל לחם הברכתי ( לחם שבת וחג ) שהובאו קורבן מאה ככרות ברכתי

במספר  .בשבתות היתה אש יורדת מן השמים ואוכלת את הקורבן  .מספרים  ,כי בימי

.

אבא דבתרא היה מלאך מהלך בין הכוהנים בעת שהקטירו קטורת ולא היה נראה אלא
לכוהנים  .יום אחד התחזה הדיוט לכוהן והקטיר איתם  .הוא ראה
אחז בו רעד ולאחר שבעה ימים מת .

את המלאך ונבהל .

49

.

תאמרת מזהה את אבא דבתרא עם קדוש מקווארה בשם אבא סלן אשר גם עליו

מסופר שהיה נענה בהתפללו על אש מן השמים שתאכל את הקורבנות  .תאמרת מוסיף .
כי שנים רבות לא ידעו היכן בדיוק המקום שבו אבא הלן הקריב קורבנות  ,עד שה '
הנחה איש מבית ישראל אל המזבח שלו  .המזבח היה עשוי אבן רבועה בצורתה
הטבעית ובה שני חורים לקרני הקורבן ולנקע לדם  .באדמה שליד המזבח נתגלתה גומה

טבעית ועליה נבנה היסוד לבית  -תפילה  .לפי מסורות

אחדות ,

אבא הלן גם חיבר

תפילות .

וולף לסלאו חולק על הזיהוי של אבא הלן עם אבא דבתרא  ,שכן יוסף הלוי מזכיר

.

את השניים ומתייחס אליהם כאל שני אנשים שונים  .לפי ידיעות שאסף תאמרת חי
דבתרא ,

אבא

( . ) 1665 - 1632

מייסד

ל5

מקום

התפילה שעל

שמו ,

בתקופת המלך סאסילאואס

אולם איננו יודעים מתי חי אבא הלן  ,ואין ללמוד מכך על שאלת

הזיהוי של שני השמות .
צ ' קו אבא דבתרא הוא מקום יוצא  -דופן  ,בהיותו קשור לשמו של קדוש נוסף  ,בשם

סומו סומו זרעו  ,שהיה כוהן ולמעשה פעל כנביא  .גם הוא  ,כמו אבא דבתרא  ,לא
הירבה

בדברים ,

לבד מדברי קודש  ,ובשבתות לא פתח את פיו כלל  ,אלא לתפילה

.

וללימוד  .הוא הטיף לשמירת השבת  ,לשמירת המצוות  ,להתרחקות מן הנוצרים והטיף
במיוחד לנשים להקפיד על חוקי טהרת המשפחה  .כמטיף הוא הרגיז מאוד את
שומעיו  ,ולכן דבק בו הכינוי  -שהיה מלווה לא  -מעט לעג  ' -סומו סומו '  ,משום

שפתח תמיד את דבריו במילים אלו ( שמשמען באמהארית שמעו  ,שמעו )  .וי הוא הטיף
לשומעיו  ,שאם לא יחזרו בתשובה תשרף העיר או תהרס  .כאשר לעגו לו וביקשוהו

להוכיח דבריו  ,הוא נתן אות  :ביום מן הימים  ,אמר  ,יתקבלו שתי
ואחת ממערב  ,אלה

ידיעות  ,אחת ממזרח

שילכו למזרח יחזרו בשלום ואלה שילכו למערב ימותו  .הידיעה

מהמזרח היתה שיש צורך ללוות נפטר בדרכו האחרונה  .על הידיעה מהמערב  ,יש שתי

גירסאות  .הגירסה האחת  ,מאת קם וובשט  ,היא  ,שהגיעה שמועה על אשה חולה  ,הלכו
לבדוק אותה  ,נדבקו במחלתה וחזרו והביאו איתם מגפה לכפרם  .לפי הגירסה השנייה ,
מאת אתו ברהנו לוי שהוא נכדו של סומו סומו זרעו  ,השמועה מהמערב היתה זהה לזו

49
50

לפי קס וובשט  ,בראיון
ראה :

לסלאו  /תאמרת  ,עמ '

הערה ) 21
51

עימו .

והערה

; 22

628 - 627

( תאמרת מביא הערה מפי ויטרבו  -ראה שם  ,עמ '

דברי יונה בוגלה  ,בראיון

, 627

עימו .

יש קווי דמיון בין פרשת חייו לחיי הנביאים המסופרים בתנ " ך  ,אך לא כאן המקום

לפרטם .

ן

המקומות הקדישים של יהודי אתיופיה

47

.

שמהמזרח אבל אלה שהלכו למערב הביאו איתם את המגפה  .הכפר ננטש והיחידים
שניצלו היו כנראה אלה שנמלטו לכפר דוה  .צ ' קו אבא דבתרא ננטש כנראה לפני
ברהנו  ,הוא מעבר

כארבעה דורות  .המידען המוסר על כך  ,אתו

לגיל שמונים  ,ודבריו

מתיישבים עם העובדות הידועות  .שכן הנוסע הצרפתי ד ' אבאדי מצא בצ ' קו בשנות
החמישים למאה
רק

כ 22 -

ה  19 -כ 400 -

משפחות .

5:

משפחות  ,ואילו יוסף הלוי מצא שם כעבור כעשרים שנה

בין שני ביקורים אלה התקיימה כנראה נבואתו של סומו מומו

זרעו .

 . 5אבא מהרל

.

מקור המידע היחיד על אבא מהרי הוא יונה בוגלה  ,ולדבריו המקום הוא בקווארה לא
רחוק מארמצ ' הו  .אבא מהרי נרדף על  -ידי המלך ( את שמו איננו

נפשו  ,ועל  -כן נמלט אל מקום מסוכן אשר הגישה קשה
שה '

אומרים

.6

ווסטה

אליו  ,הסתתר בו ונעלם .

יש

לקח אותו אליו  .במקום זה פרץ מעיין  ,שכל הרוחץ במימיו נרפא

מתחלואיו  .המקום קרוי על שם אבא מהרי .

ווסטה

יודעים ) ,

שביקש את

53

טגא ( ו )

טנא ( י ) מצוי בסמוך למקומו של אבא תנתן שבמנטה  /סלעה

תאמרת בלבד מזהה גם אדם בשם ווסטה
ובקושי הכירוהו .

55

טגא ( י ) .

שבממיין .

54

כנראה מסמיין  ,שהיה

מתבודד ,

ווסטה טגא ( י ) מוכר יותר כשם מקום  ,בהר שמעל לגיא עמוק  ,אשר

הגישה אליו קשה ובו אירעו אסון ומעשה גבורה  .במלחמות עם הנוצרים נמלטו

יהודים לשם  ,וכאשר נתברר שאין להם מפלט הפילו עצמם לתהום  ,כדי שלא יאלצום
להתנצר .

56

במקום פרץ מעיין  ,ומאוחר יותר הוקם לידו מנזר  ,והנזירים נהגו להתרחץ

במעיין  .המקום מוחזק עד היום כמקום קדוש ביותר ומתאים לעלייה לרגל  .העולים
לרגל רוחצים במי המעיין במשך שניים  -שלושה ימים  ,מתפללים  ,ומאמינים שבזכות

.

זה ייעתר להם אלוהים  .אין חולים וכעלי בקשות יכולים לקרב למקום אלא לאחר
שעברו תהליך של טהרה במשך שבעה ימים  ,ובהם אכלו רק קטניות ושתו רק מים  .מי

שאינו מקפיד על כך ייטרף על  -ידי הנמרים והנחשים השומרים על המקום .
לסלאו  /תאמרת  ,עמ '

57

52

ראה

53

אין לבלבל בין אבא מהרי הנזכר כאן ובין איש אחר בשם אבא מהרי  -אשר היה דמות

:

 , 627הערה

. 23

היסטורית והכירוהו פלאד ויוסף הלוי  ,בשנת

 1862עמד

בראש ניסיון המוני של יהודי אתיופיה

לעלות ארצה  .ניסיון זה נכשל  .אובה אקלה מספר ( בראיון עימו  ,ב  5 -ביולי

) 1982

כי גם המורה

של אביו  ,באזור דמביה  ,הטיף לעלות לירושלים  ,כי הגיעה העת  ,אולם הקהילה לא ניסתה לעלות

והסתפקה בתפילה ובצום .
54

האתיופים מחליפים לפעמים נו " ן ולמ " ר  .מלטה היה מנזר גדול

וחשוב .

לסלאו  /תאמרת  ,עמ ' . 632

55

ראה

56

גם המלך צרסא דנגל העיד על מעשה דומה בשנת . 1573

57

לפי יונה בוגלה ואבא יצחק  ,בראיונות עימם  .יונה היה בקרבת מקום  ,וכיוון שלא עבר את תהליך

:

הטהרה  ,לא הרשו לו להתקרב  ,משום הסכנה שבכך .

המקומות הקדושים של והודו אהוומוה
שם המקום

קשור לחיי הקדוש
או הקדושים

קשור
למעשה
גבורה

גואנג רם

אבא צברה

*

קשור לבס מקום  -ממר מעיין
או מושב
בחיי
הקדוש

קבר

כוהנים
4

צגה אמלך
אבא צברה
צגה אמלך

*
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ש
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ש
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9

*
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אבע גרסם

קרנמבה
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---
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ן

49

גנטבא

K2 DJA

.

ידוע לתאמרת וליונה סוגלה כמקור עלייה לרגל אולם שניהם אינם יודעים

שום סיפור מיוחד הקשור במקום  .יונה סיפר שחיו שם כוהנים  ,או נזירים  ,ועל שמם
נקרא המקום .

58

ג  .סיכום
עשרת המקומות הקדושים שנדונו בפרק הקודם  ,חלקם הוזכרו ברשומות של תאמרת
אבל על כולם היה לי מידע ממקור אחר  ,נוסף או בלעדי  .תאמרת הזכיר עוד שמונה

דמויות  ,אשר אחר רובן יש מקום הנושא את שמן  .מבין דמויות אלו יש לי עדות נוספת

רק על אחת  -הנזירה אמא אנדיטה .

59

הוא גם הזכיר עוד שלושה מקומות של עלייה

לרגל  ,אשר סיבת קדושתם לא היתה ידועה לו .
זקני בית ישראל החיים בארץ הם מקור חשוב ביותר למידע נוסף על הדמויות

והמקומות שהזכיר תאמרת  ,וודאי על אלה שלא הוזכרו ברשומותיו  .הנושא הנדון
בעבודה זו מצריך אפוא עבודת  -שדה ומחקר נוספים  ,ורק אחר  -כך יהיה אפשר להגיע
למסקנות סופיות  .אולם כבר בשלב זה אפשר להצביע על כמה מאפיינים של הדמויות
ושל המקומות שנבדקו  .אתחיל במאפייני הדמויות .

אף שארגון החומר בפרק הקודם נעשה בעיקר לפי מקומות  ,בולטים מתוכו
מאפייני האנשים  ,שעל שמותיהם נקראו המקומות  .אמנם רוב האנשים האלה היו

.

נזירים וניתן להשוות את מאפייניהם למאפיינים של קדוש נוצרי  .ניקח לשם השוואה
את הדגם המפותח יותר של קדוש נוצרי  ,כפי שמתארו קפלן  ,ונראה כי יש דמיון בין
סיפור החיים וסיבת הפירסום של הקדושים בשתי הדתות  .אנשים אלה הקדישו את

חייהם לדת  ,ללימוד

ולהוראה  ,ופרשו

מאורח  -החיים הרגיל אף שלא פרשו מן הקהילה

הרחבה שבתוכה חיו  .הקהילה ראתה בהם ממלאי תפקידים מרכזיים בחיי הדת
ובהוראה  .אף  -על  -פי  -כן שונה היה תפקיד הנזירים היהודים מזה של עמיתיהם

הנוצרים  ,במיוחד שונה המעמד של קדוש יהודי מזה של קדוש נוצרי  .אולי חלק מן
ההבדל מקורו ברקע השונה של האנשים .
ראשית  ,פרט

לצגה אמלך ואולי לאבא צברה  ,אשר שניהם אפשר היו ממוצא

אין לנו עדות על נזיר יהודי שמוצאו ממשפחות

אצולה  ,מה גם שבבית ישראל לא היו

מעמדות מוגדרים כמו בחברה הנוצרית  .ככל שאפשר להסיק מתוך החומר
נראה

נוצרי ,

שבידינו ,

כי מוצאם של הנזירינו היהודים היה מהמון העם  ,כלומר מהרובד המכונה על  -ידי

לסלאו  /תאמרת  ,עמ '

יונה בוגלה  ,בראיון

עימו .

58

ראה

59

אמא אנדיטה  ,נזירה שהתמודדה במערה במידבר  ,טיפחה יחסים טובים עם בעלי  -חיים  ,ובמיוחד

:

; 636

עם אריה אחד ששמר עליה  .היא הוציאה קלן מכף  -רגלו וניקתה את המוגלה  .המידע עליה -

.

לפי קם וובשט בראיון עימו

;

ראה גם

:

לסלאתתאמרת  ,עמ '

. 633 - 632

ן

50

שושנה בן  -דור

קפלן הסוג הראשון של נזירים  ,אשר הגיעו לנזירות בגלל משבר אישי וכדרך  -כלל
במסורת הנוצרית לא קודשו כ ' קדושים ' .

הנזירים היהודים גם לא היו מעורבים כלל בפוליטיקה של החצר  ,שהרי החברה של
ביס ישראל היתה מחוץ לתחום הממשל והשלטון הנוצריים וחסרה כל השפעה ממשית
עליהם  .כיוון שבמקביל לייסוד הנזירות בקרב ביץ ישראל נשללה מהעדה זכות
קרקע ,

הבעלות על

לא מילאו הנזירים והקדושים היהודים כל תפקיד במדיניות

הקרקעית  ,שהיתה כה חשובה לקדושים הנוצרים .

כיוצא בכך  ,אין במקורות כל סימן להתנגשות בין הקסים ובין הנזירים

היהודים ,

במקביל להתנגשויות הניכרות בין מיסדרי הנזירים לאנשי  -הדת הרשמיים בכנסייה
הנוצרית האתיופית .

60

בעיני הקהילה של ביס ישראל  ,מילאו הנזירים היהודים תפקיד

חשוב  ,בשמשם כמאגר של חוכמת

העדה ,

אשר גם הקסים וגם פשוטי  -העם למדו

מהם  .מידענים קסים שדיווחו על תולדות חייהם סיפרו  ,כי הדרך המקובלת לקם להגיע
למעמדו היתה ללמוד במשך מספר שנים באחד המנזרים המפורסמים  ,כגון במלטה או

בצ ' לגה  .י 6גם מי שלא למד עם נזירים כיבד אותם כבעלי ידע

וכקדושים ,

אשר

תפילותיהם כעד העדה נענו  .הנזירים היהודים מילאו אפוא את התפקיד המרכזי שנועד

להם מלכתחילה  ,לשקם את החברה של ביס ישראל  ,והם הוסיפו למלאו כאמצעי

לחיזוק הקהילה  .נראה כי הם גם שימשו כאמצעי לסינון השפעות מן החוץ  ,בעיקר
בתחום הדת .

62

כיום מצטערים מאוד זקני העדה על אובדן מוסד הנזירות  ,ובעיניהם זהו

סימן להידלדלות הרוחנית של העדה .
מאפיין נוסף  -רוב הנזירים היהודים לא היו נשואים  ,אף שיש גם מסורות על
נזירים שהיו נשואים בצעירותם .

63

אנשי העדה מסבירים את ההימנעות מנישואין

בכך ,

שבגלל סבלות העדה העדיפו גברים ונשים שלא להוליד ילדים שיהיו נדונים לסבל .

להסבר זה יש שני היבטים  .האחד  -ניכרת בו התדמית העצמית לגבי ההיסטוריה של

.

ביס ישראל שבעיניהם היא רצף של רדיפות  ,מלחמות וסבל ( תדמית זו הולמת את
התקופה שמן המאה

ה 14 -

עד התחלת המאה

ה . ) 17 -

היבט שני להסבר הוא  ,שאולי הוא

נותן ביטוי לאי  -נוחות מסוימת מצד בני העדה  ,ביודעם כי בניגוד לנצרות  ,אין היהדות
מצדדת בהינזרות מנישואין  ,אלא להיפך מצווה להתחתן ולהקים משפחה  .לכן אפשר

שהסיבה הניתנת להיגזרות מנישואין על  -ידי בני העדה באה להבחין בין המניעים
שלהם ובין מניעי הנוצרים לנזירות .
הקדושים  .ככל שהיה אפשר

נעבור עתה למאפייני המקומות

לבדוק .

עלייה

.

למקומות קדושים אינה תופעה בולטת בקרב הנוצרים באתיופיה אולי פרט לעלייה

60

.

לעניין המאפיינים השונים של הנזירים הן נוצרים והן יהודים  -ראה  :קפלן  ,עמ '
45 , 40

ואילך ,

77

ואילך

;

61

לפי ראיונות עם

62

ראה קווירין  ,עמ ' . 63 - 62

63

:

תאדסה  ,עמ ' 110

36 , 32

ואילך ,

ואילך .

קם וובשט  ,ממהר יצחק וקם קסטה  .הראיונות בנושא זה נמשכים .
ז ' ה יוסף  ,שהיה נשוי בצעירותו  -ראה

לפחות נזיר אחד ,
~

:

לסלאו  /תאמרת  ,עמ ' . 632

המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה

ללאליבלה ולאקסום .

64

יש גם מנזרים באזור אגם תאנה שהוקמו על  -ידי

הנתפסים כמקומות קדושים  .אולם אלה הם מנזרים או כנסיות שעודם

ן

51

נזירים .

מתפקדים ,

וקשה לבדוק אם קדושתם באה להם בזכות תפקידם או בזכות מייסדם  .גם קשה לדעת
אם קדושתם תשמר גם לאחר שיפסיקו לתפקד  .ההדגשה על מקום קדוש שקדושתו
נאצלה בזכות פעולות האדם הקדוש בחייו הוא מאפיין חשוב מאוד בקרב בית ישראל .
כפי שראינו וכפי שבא לידי ביטוי בטבלה ( ראה

הרוב המוחלט של המקומות

להלן ) ,

ולפעולותיו .

הקדושים שלהם שנבדקו עד כה קשורים לחיי הקדוש

ולא למקום

קבורתו  .פעולות אלו כוללות עשיית ניסים  ,שהיא מאפיין אוניברסאלי של קדוש  .עם

זאת  ,אין עשיית ניסים מהווה מבחן הכרחי להיות אדם איש קדוש בקרב ביס ישראל .
בכך שונה הערצת הקדושים בקרב העדה מזו שבקרב

יהודי צפון  -אפריקה .

שהם העדה היהודית הבולטת בהערצתה מקומות קדושים .

65

למשל ,

יתכן שבית ישראל לא ראו

את מקום הקבורה כמתאים לתפילה ולעניינים שבקדושה בגלל הקפדתם בענייני
טומאה .
המאפיין הבולט במקומות שבדקנו הוא מידת הקשר שלהם לסיפורים על בריחה
מפני נוצרים או על מעשי גבורה  .כל המקומות הקשורים לאבא צברה ולצגה אמלך
מזכירים את בריחתם מצבא זרע  -יעקוב  .עוד שני מקומות  ,בהם ווסטה טגא ( י ) שאיננו
קשור לדמות ספציפית  ,התפרסמו בגלל מעשי גבורה  .המאבק עם הנוצרים הוא כאמור
מרכיב חשוב ביותר להבנת הדימוי העצמי של בית ישראל  .משיחות עם זקני העדה

עולה  ,שיש מקומות נוספים שהתפרסמו בשל מעשי גבורה  .עובדה זו שוב מחזירה
אותנו אל הצורך להמשיך בחקר הנושא הנדון עד שתהיה בידינו תמונה שלמה של
מאפייני המקומות הקדושים של בית ישראל והתפקיד שמילאו בחיי העדה .

. 273 - 272

64

ראה

65

חומר עשיר על המקומות הקדושים של יהודי מארוקו  -ראה
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