מוצאם

עול בוהא ועזראל :
ש

חמרו אזהרוה מהודולוגלוה
סטיבן קפלו

הקדמה
במחצית השנייה של המאה ה  , 19 -העיסוק בשאלות המוצא או השומט שלט במרבית
נושאי המחקר

המדעי .

בין אם המדובר היה בביולוגיה  ,במשפחה או בחוק ,

' הדארוויניזם איפשר זאת '  ,והכל האמינו שהמפתח להבנת תופעה כלשהי טמון

.

בגילוי ובשיחזור צורתה הקדומה ביותר בשטח הדת  ,לדוגמה  ,התחרו ביניהן על

הבכורה כתריסר תורות בראשית .ן בדיעבד  ,מפתיעה הקנאות שבה הגנו בעלי התורות
השונות על עמדותיהם  ,בעיקר לאור העובדה שרק לעיתים רחוקות היה למי מביניהם
יסוד היסטורי כלשהו לביסוס טענותיו על הדת בצורתה הקדומה ביותר  .רק בראשית
המאה העשרים  ,ובעיקר לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,השתנתה האופנה
האקדמית והחיפוש אחר המוצא חדל לשלוט בעיסוק

המדעי .

אולם בכל הנוגע לספרות המדעית והעממית העוסקת בביתא ישראל  ,המשקיף
מבחוץ מוצא את עצמו כאילו הוא בעולם המדע מלפני מאה שנה  .גם אם קיימים
הבדלים משמעותיים בין הניסיון לשחזר את מוצאו של עם לעומת שיחזור ראשיתו
של מוסד  ,הרי האווירה שבה נוצר חלק גדול מן הספרות הזאת היא בהחלט
' דארווינית ' ( או ליתר דיוק ,

ספנסרית )

,

אף שאין בידינו אפילו מחקר אתנתראפי אחד

מצוין על ביתא ישראל ואילו תולדותיו האחרונים של שבט זה כמעט לא זכו
לתשומת  -לב החוקרים  ,הרי כל מי שכותב על יהודי אתיופיה מרגיש מחויב לתרום את
חלקו לויכוח המתמשך על

מוצאם .

פוליטיקאים ועיתונאים  ,רבנים ופעילים

פוליטיים  ,אף לא אחד מהם לא עמד בפיתוי למלא את תפקיד ההיסטוריון ולהמציא
פיתרון לחידה

זו .

המאמר הזה נכתב בתמיכת מכון טרומן לקידום השלום ומכון בן  -צבי לחקר קהילות ישראל במזרח .
אני מבקש להודות לד " ר חיים רוזן  ,לד " ר שלוה

והל  ,לפרופסור אדוארד אולנדורף  ,לפרופסור ק " ק

שלמיי ולגב ' שושנה בן  -דור על שקראו נוסח קודם של המאמר  .הדעות המובעות בו והשגיאות שנותרו
הן כמובן באחריותי

בלבד .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

2

ראה  ,לדוגמה  ,שארפ  ,עמ '
ראה :

; 72 - 47

המאמר .

אלייאד .

בורוו .
33
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חמש דעות על מוצאם של ביתא ישראל
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מלומדים ובני  -סמכא שונים סיווגו את ביתא ישראל  ,לחילופין  ,כצאצאי

:

( א ) עשרת השבטים האבודים  ,בעיקר שבט דן ; ( ב ) אתיופים ( משבט אגאו) שאימצו
צורה מיוחדת של

יהדות ;

(ג ) מהגרים יהודים מדרום ערב שהתחתנו באוכלוקיה

המקומית ; ( ד ) מהגרים ממצרים שהתחתנו באוכלוסיה המקומית ; ( ה ) גלים רצופים
של מהגרים יהודים ממצרים ומדרום ערב (גם בסדר ההפוך ) שהתחתנו באוכלוסיה
34

ן

מוצאם של ביתא ישראל

המקומית .

35

בדומה לכך נחלקו הדעות גם על תאריכי ההגירה או המרת -הדת

3

המשוערים של שבט זה  .בקצה האחד  ,נטען שהיתה נדידה יהודית לאתיופיה כבר
בתקופת יציאת מצרים או בימי שלמה המלדץ ואילו בין הסבורים שביתא ישראל הם

בני אגאו ( אתיופים דוברי לשון

ההתרחשות הזאת רק במאה

כושיתית )

ה . 15 -

שהתגיירו  ,יש הקובעים את תאריך

בין הקצוות הללו  ,יש מלומדים הקובעים את

בואם של ביתא ישראל לאתיופיה בתקופת הבית הראשון  ,אחרים  -בתקופת הבית

השני  ,ואחרים  -בתקופת המלחמה בין המלך האתיופי הנוצרי כלב למלך דרום ערב
היהודי יוסף ד ' ו נואם ( המאה השישית

לספירה) .

יש מספר רב של גורמים סוציולוגיים  ,פסיכולוגיים והיסטוריים שעשויים להסביר

את העיסוק הכפייתי בשאלת המוצא .

רק  .מעטים מסוגלים לעמוד בפני תעלומה

מרתקת ורבים מתפתים לאפשרות להיות הראשונים שבידם להציע את פתרונה

המלא .

הויכוח המתמשך על מעמדם של יהודי אתיופיה מבחינת ההלכה מוסיף

לנושא נופך אקטואלי  ,שרק

העתיקה .

ההיסטוריה

5

לעיתים רחוקות מתאפיינות בו בעיות מתחום

אף  -על  -פי  -כן מספר הכותבים המעזים להציע את פתרונם

לשאלה הזאת היה ודאי קטן הרבה יותר אילו העובדות המוצקות שאפשר להישען
עליהן לא היו כה מועטות ופזורות  .אחד הגורמים המקלים על נקיטת עמדה בויכוח
על ביתא ישראל הוא  ,שבעוד אשר קיים שפע של מקורות משניים לנושא זה ,
המקורות הראשוניים הם מוגבלים ביותר גניהן לסקרם בקלות  .משנעשה הדבר הזה ,
כל מה שנחוץ עוד הוא להוסיף כמות נדיבה של הסתייגויות  ,כגון ' אולי '  ' ,יתכן ' ,
' אפשר ש  - ' . . .ותורה חדשה באה

לעולם .

למעט תגליות ארכיאולוגיות מפתיעות  ,לא נראה שכמות המידע הבדוק העומד

לרשותנו תשתנה בצורה דראמאטית בעתיד הקרוב  .לחוקרים לא תהיה אפוא ברירה

אלא לחזור ולעבד אותו המאגר הזעום של נתונים שעמדו כבר לרשות המחקר  .יחד
עם זאת קיימת אפשרות נוספת לקדם בצורה משמעותית את הויכוח על מוצא ביתא
3

גירסה ( א ) היתה מקובלת בעיקר בין הרשויות הדתיות היהודיות  -ראה  :וולדמן  .על גירסה
-

ראה

; 24 - 18

:

אולנדורף  ,אתיופיה  ,עמ '

ואילך  .על גירסה
( ה) -

של תאוריות
4

598

( ד) -

;

עמ '

קונסי

ואילך  .על גירסה ( ג )  -ראה  :הלוי  ,סרצא  ,עמ '  ; 75ראתיינס  ,עמ '
ראה  :קסלר  ,עמ '  ; 57 - 24בן  -צבי  ,עמ '  ; 56גווידי  ,עמ '  95הערה  . 2על

ראה  :מסינג  ,עמ '

92

13

; אשכולי  ,אוסף  ,עמ '

;4

וראה גם עמ '

3

לסיכום שונה במקצת

מוצא .

יציאת מצרים חלה במחצית הראשונה של המאה
העשירית

5

;

שלמיי  ,אתגומוסיקולוגיה ; רודינסון  ,השפעות ; לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ ' 11ננ )נ

רוסיני  ,הערות  ,עמ '
גירסה

; 118 - 115

קרמפל  ,עמ '

9

ואילך

אבינק  ,הפלשים ,

(ב )

ה 13 -

לפסה " נ  .שלמה המלך חי במאה

לפסה " נ .

הדיון על מוצא ביתא ישראל נפגם בשל חוסר ההבחנה בין סוגים שונים של זהות יהודית  .חייבת

להיות הבחנה ברורה בין המעמד על  -פי ההלכה  ,המעמד על  -פי חוק מדינת ישראל  ,תפיסתה -
העצמית של העדה ומוצאה ההיסטורי  ' .האמת ' ההלכית של יהדות ביתא ישראל זכתה משכבר

להכרת מרבית הרבנים  -ראה  :ולדמן  .הם נתקבלו כיהודים על  -פי חוק מדינת ישראל כבר לפני
עשור שנים  -ראה

:

קורינלדי  .אף היסטוריון אינו יכול להטיל ספק בהזדהות הישראלית

( יהודית ) של הפלשים  ,הידועה משכבר

הימים .

36

ן

סטיבן קפלן

ישראל  ,וזאת לאו דווקא בעזרת נתונים חדשים או תיאוריה חדשה  ,אלא על  -ידי
קביעת כללים מנחים מתודולוגיים  ,שלאורם יתנהל הויכוח  .לכך מכוון

המאמר הזה .

למיטב ידיעתי  ,למרות הספרות הענפה על בעיית מוצאם של ביתא ישראל  ,גישה
מעין זו לא נוסחה בעברם החוקרים החשובים ביותר בתחום הזה  ,וביניהם אולנדורף ,

לסלאו  ,קונסי רוסיני ורודינסון  ,הונחו כמובן על  -ידי כללים כאלה בדיוניהם בבעיה .
אולם מפני שהם נמנעו על  -פי רוב מלציין במפורש את העקרונות המנחים את
עבודתם  ,נוצרה ספרות רחבה בנושא המתעלמת  ,מתוך חוסר ידיעה  ,מתמרורי
האזהרה שיצוינו להלן  .בבואי לעסוק בכך בעת הזאת  ,אני ער להחשפותי להאשמה ,
כי נטלתי על עצמי משימה הרסנית מעיקרה

'גישה אולטרה  -ביקורתית' ,

;

שאני  ,כדברי ש ' בארון  ,ממליץ על

אך אין זו כוונתי  .במאמר הזה ביקשתי להשליט יתר

קפדנות אקדמית ומתודולוגית היסטורית  ,שנעדרו על  -פי רוב בויכוח מתמשך זה  .אני

מאמין שגישה כזאת יכולה לתרום תרומה משמעותית לויכוח  ,לאו דווקא על  -ידי

ביסוס צדקתה של תיאוריה זו או אחרת  ,אלא על  -ידי קביעת מערכת עקרונות
משותפת שעל פיהם אפשר יהיה לשקול ולהעריך את כל

התיאוריות .

א  .ההקשר האתיופי
עמדתי כבר במקום אחר על כך שהיסטוריה שקולה של ביתא ישראל תוכל להיכתב

רק אחרי ניתוה מדוקדק ונכון של הסביבה האתיופית שבה הם חיו  8 .אין בכוונתי
לשוב אל הנושא הזה  ,אך יש כמה נקודות הראויות להבהרה באשר הן נוגעות
במישרין לויכוח על

מוצאם .

אופיה התנ " כי הגלוי של החברה האתיופית המסורתית בכלל ושל הכנסייה
האורתודוקסית האתיופית בפרט הם משום אליה וקוון בה לחוקר את מוצאם של
ביתא ישראל  .מצד אחד  ,היסודות התנ " כיים הרבים כל כך במסורת האתיופית הם בין

העדויות המוצקות ביותר להשפעות יהודיות טרום  -נוצריות חזקות על התרבות

האתיופית .

9

אפשריים גם הסברים אחרים למאפיינים התנ " כיים של החברה הנוצרית

( ראה פרק ב ' להלן )  ,אולם לא נראה שיש להסבר אחר כלשהו אותו המשקל או אותה
מידת סבירות לאור העדויות  ,כמו ההנחה על נוכחות יהודית קדומה באתיופיה  .אולם
גם אם מקבלים את ההנחה הזאת  ,עדיין נשארת פתוחה שאלה מכרעת  :האם ביתא
ישראל הם צאצאיהם של אלה שהביאו ראשונים את המסורת היהודית לאתיופיה  ,או

האם התדמית  -העצמית ' הישראלית ' שלהם היא רק תוצר נוסף של אותה השפעה

6
7

אולנדורף מתקרב ביותר לנסיק שנעשה כאן -

ראה

:

8

ראה :

9

ראה

:

בארון  ,עמ '

קפלן ,

. 588 - 587

היסטוריה .

אולנדורף  ,אתיופיה  ,בעיקר עמ '

. 125 - 73

ראה :

אולנדורף ,

נצרות .

?

השבת תפסה מקום מרכזי בביתא ישראל  -אך היו גם נוצרים ששמרו את השבת
בתצלום

נשים מביתא ישראל כובסות

:

בנהר  ,לקראת שבת ( ) 1979

אילו עסקנו בכנסייהיותר פאולינית  ,שבה השפעת התנ " ך על הנוהג והחשיבה היא
פחות מרכזית  ,היה קל יחסית לענות על שאלה זאת  .אולם בלתי אפשרי לחלוטין
להפריד בין החוטים השזורים יחדיו  ,הקושרים את היהדות האתיופית ואת הנצרות
האתיופית  .לא המילה  ,לא מרכזיות השבת  ,לא חגיגת ראש  -השנה בסתיו ואף לא
( ביתא )

הכינוי

הנוצרים .
להלכה

ישראל מפרידים בבירור בין היהודים האתיופים ובין שכניהם

מחבר אחד אף טען  ,שחוקי השבת הנוצרית המסורתיים קרובים יותר

מאשר נוהגי השבת של ביתא ישראל .

0ן

בנסיבות האלה ברור לגמרי  ,שכל דיון

במוצא ביתא ישראל על יסוד הנוהג הדתי אינו יכול להסמך אך ורק על האמונות
והמנהגים המשותפים לנוצרים וליהודים באתיופיה  .באותה מידה מסובך המצב לגבי
העדות

הלשונית .

מדברי מלומדים ידועי  -שם כמו נלדקה  ,פולוצקי ואולנדורף ,

מסתבר שמציאותן של מילים שאולות מארמית -יהודית בתרגום האתיופי של התנ " ך
מהווה אולי את התזכורת הברורה ביותר להשפעה היהודית הטרום  -נוצרית הסמויה
בתרבות האתיופית  .ין בעוד אשר מלומדים אלה הביעו את דעתם בבירור ובבהירות ,

מי שאינם אנשי מקצוע פירשו לעיתים שלא  -כהלכה את דברי המלומדים והתעלמו
מנקודה אחת

מכרעת :

התרגום האתיופי של התנ " ך הוא תוצר אתיופי נוצריהן

לביתא ישראל אין  ,והם מעולם לא יצרו  ,תרגום משלהם לתנ " ך  .על  -פי רוב  ,גם כתבי -
10

ראה

:

איזאק  ,עמ '

. 39

11

ראה

:

נלדקה  ,עמ '

31

12

ראה  :אולנדורף  ,אתיופיה  ,עמ '  . 62 - 31לדיון בהיר בתרגום  -תטווה  :בן  -צבי  ,עמ '
בארון ; עמ '

; 365

ואילך

קסלר  ,עמ '

;

פולוצקי

. 20 - 19

;

אולנדורף  ,אתיופיה  ,עמ '

. 125 - 119
; 297 , 56

ביתא ישראל מקבלים את השבת בבית  -הכנסת  .למרגלותיהם פת של שבת בסלים קלועים  ,וברקע
טלית ושוורה ,

) . 1483

היד שבבעלותם נכתבו בידי סופרים נוצרים .
כמו :

3ן

מכאן ברור למדי  ,שמילים שאולות ,

טעות  ,מצוות  ,תאבות  ,אורית  ,המשותפות ליהודים ולנוצרים באתיופיה ,

אינן עוזרות הרבה לבירור בעיית מוצאם של ביתא ישראל  .יש במילים אלו כדי
להצביע על כך שהשפעות יהודיות באתיופיה קדמו לתרגום התנ " ך לאתיופית ,
בקירוב במאה
( ולא

יוונית) .

לספירה  ,ושהן הובאו לאתיופיה על  -ידי מהגרים דוברי ארמית

ה5 -

אולם השימוש במילים מסוג זה לחיזוק הטענה בדבר מוצאם היהודי

של ביתא ישראל  ,כפי שאמנם נעשה  ,הוא

מטעה .

4ן

ב  .השפעות יהודיות או עיצוב תנ " כי

?

המונחים ' תנ " כי ' ו  ,יהוד " משמשים לעיתים קרובות בעירבוביה בדיונים על התרבות
האתיופית  ,אולם מן הראוי להבחין ביניהם  ,כפי שעשה בבהירות מאקסים רודינסון

בקשר לשאלה הכללית על ' השפעות יהודיות ' באתיופיה  .רודינסון מודה  ,שהעדות
13

ראה

14

השווה  :מסינג  ,עמ '

:

ברוס  , 11 ,עמ '

; 409

; 46 - 45

הלוי  ,חבש  ,עמ '

. 69

וורמכרנד  ,פלשים  ,עמ '

, 1149

טוען שקיימות מספר מילים יחודיות

לפלשים  .אולם פרופסור אולנדורף ( במכתב אישי אליי  ,מ  9 -ביולי

אינה מיוחדת לפלשים ' .
בבירור בבארון ( עמ '

, 595

 ) 1986קובע ,

כי ' אף אחת מהן

סוג הבלבול שנוצר כאשר מתעלמים מן ההקשר האתיופי משתקף

הע ' . ) 17

לא יכול להיות ספק בכך שאמונתם של ביתא ישראל במשיח

בשם תיאודרוס היא ממקור אתיופי ומשקפת התפתחויות בקרב הנצרות האתיופית במאה
-

ראה

:

באסה

;

באדג '  ,עמ '

; 1045

וולד בלונדל  ,עמ '

. 517 - 515

ה 15 -

כארק  ,בעקבות לוצאטו

ואשכולי  ,מבקש לראות את מקורה באמונה יהודית קדומה יותר ואינו מזכיר כלל את
האסוציאציות האתיופיות.
38

ן

מוצאם של ביתא ישראל

39

ביתא ישראל בקיאים בסיפורי התורה ,
כפי שנשתמרו ב ' אורית ' ( התורה בגעז )
בתצלום  :אבא עזריה עם ' האורית ' ( סדה ,

) 1936

הלשונית  ,ובעיקר מילים שאולות כמו אלה שהזכרנו לעיל  ,היא ראיה להשפעה
יהודית קדומה באתיופיה  ,אך התרבות האתיופית הנוצרית עוצבה הרבה יותר מתוך

חיקוי לברית הישנה מאשר מתוך השפעות יהודיות ישירות  .יתר על כן  ,הוא טוען
בהסכמה עם דילמאן  ,שרבים מל המאפיינים התנ " כיים של הנצרות האתיופית הונהגו
רק בימי המלך  -המתקן בן המאה ה  , 15 -זרע

יעקב .

5ן

הנצרות האתיופית היא אפוא

לדעתו רק דוגמה נוספת  ,גם אם קיצונית  ,לנוהג הנוצרי הנפוץ של אימרן שמות ,
מנהגים  ,סמלים ואפילו גניאולוגיות

תנ " כיים .

טענתו של רודינסון  ,גם אם אינה

משכנעת לחלוטין  ,ראויה לעיון  .מעל לכל  ,החומר שהוא מצטט משמש תזכורת לכך ,
שהמנהגים הרבים מן התורה אשר ביתא ישראל מקיימים הינם בעלי חשיבות קטנה
יחסית מכדי להכריע בטענתם הכוללת למוצא יהודי  ,או באמיתותה של תיאוריה
כלשהי על מקום

מוצאם .

בדומה לכך  ,העובדה שביתא ישראל בקיאים להפליא

בסיפורי התורה  ,כפי שנשתמרו ב ' אורית ' ( התורה בגעז) ובכתבים חיצוניים אחדים ,

היא הוכחה לדבקותם בספרות הזאת אך לא בהכרח למגע ישיר עם יהודים  .אינני בא
לטעון שמאפייניה התנ " כיים של התרבות האתיופית  ,ובפרט זו של ביתא ישראל  ,הם

תוצאה של חיקוי בלבד  .חלק גדול מן החומר שהוצג בפרק א ' שולל קביעה כזאת .
ברצוני כאן רק להבליט את העובדה שבדיון בשאלת מוצאם של ביתא ישראל חייבת
להיות הפרדה ברורה בין תופעות תנ " כיות לתופעות

יהודיות .

למרבה האירוניה  ,המנהגים הרבים שמקורם בתורה והם מהווים חלק כה חשוב
במנהגי ביתא ישראל באתיופיה הם בעלי ערך מועט  ,או אף חסרי ערך  ,לקביעת

15

ראה

:

רודינסון  ,השפעות ; רודינסון  ,תנ " ך  .על המאפיינים כימי זרע יעקב  -ראה

השפעות  ,עמ '

; 14 - 13

והשווה

:

דילמן  .על המלך הזה בהכללה  -ראה

:

:

רודינסון ,

תאדסה  ,פרק

ו.

40

ן

סטיבן קפלן

מוצאם  .אפילו מנהג הקורבנות שלהם  ,שהוא ייחודי לביתא ישראל ( כלומר אינו נוהג
בין הנוצרים האתיופים )  ,אינו בבחינת עדות מכרעת לקשרים ישירים עם קהילה

יהודית כלשהי  ,שכן מנהג זה מבוסס על מצווה מן התורה  .קיימת אפוא אפשרות
שהוא תולדה של חיקוי בלבד ולא של מסורת אבות  .את ההבחנה שביקשנו להדגיש
אפשר להדגים היטב על ידי קטע מן  tTsntnסנבת '  ,החיבור המפורסם ביותר של

ביתא ישראל  .וכך נאמר

בו :

וילכו אברהם ויצחק אל המקום אשר אמר לו אלוהים  .ויקח אברהם את בנו

ויעקוד את יצחק בנו לשחטו  .ויאמר אלוהים לאברהם

:

אל תשלח ידך [ אל

הנער]  ,ואל תעש לו מאומה  .ואלוהים הראה לו איל נאחז בסבך ואברהם

העלהו עולה תחת בנו  .וקרן האיל גדולה  .אליהו יתקע בה על הר ציון ותרועתה
תשמע עד קצה הארץ משקיעת החמה לעלותה  ,וקול השופר יישמע בקץ

הימים .

16

לאור הטענות שהעלינו לעיל  ,ברור כי בקיאותם של ביתא ישראל בסיפור העקדה

( בראשית כב  :א  -יט ) אין לה משמעות לבעיית מוצאם  .כל מי שיש לו אפילו ידע מועט
בתנ " ך זוכר את הסיפור המרתק הזה  .מצד שני  ,מאמציו הניכרים של המחבר לקשור
בין סיפור העקדה למנהג התקיעה בשופר אינם מתבססים רק על קריאת הסיפור

ההמכי  .יתר על כן  ,הקשר הזה מופיע מאוחר יחסית במסורת היהודית ואינו מופיע
כלל  ,ככל שידוע לי  ,בספרות החיצונית המצויה באתיופיה או במסורות הכנסייה

האתיופית,

ן

יתכן אפוא שלפנינו יסוד אחד במסורת ביתא ישראל  ,שהוא באמת יהודי

באופיו ולא רק שריד תנ " כי .

8ן

עוד בתהום ' תעזז סנבת '  ,ראוי לציין שההבחנה שהצבענו עליה  ,בין חיקוי ההנ " ך

ובין מסורת יהודית  ,קיימת גם לגבי חיקוי הכתבים החיצוניים השונים  .העובדה

שאיסורי השבת הכתובים ב ' תעזז סנבת '  ,כמו גם שמירת השבת על  -ידי ביתא ישראל
בכלל  ,דומים לכאורה לנוהג המצוין ב ' ספר היובלות ' אין פירושה בהכרח שהיהדות
האתיופית היא בעלת קשרים היסטוריים למחבר ( או המחברים ) של הספר הזה 9 .י
באותה מידה אפשר להניח  ,שביתא ישראל אימצו לעצמם את פולחן השבת המבוסס

הלוי עמ '

16

ראה  :לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

דו

היצירה הזאת  -ראה  :קפלן  ,תעזז .
השווה בבלי  ,ראש השנה  ,טז ע " א  .בהקשר

; 28

26 - 25

( טקסט ) 152 ,

( תרגום ) .

להערכה מחודשת של

הזה מן הראוי לציין גם שביתא ישראל קושרים את

חג ראש  -השנה עם דמותו של אברהם ותקיעת השופר  .אני אסיר תרדה לרוג ' ר קוולי על עזרתו

בבדיקת המסורות האתיופיות הנוצריות הקשורות לסיפור הזה .
18

.

אין להתייחס לדוגמה זו כנפרד  .לכנסייה האתיופית יש  ,גם כאגדת היסוד הסולומונית ' שברה
2גסט ' וגם במכלול הפרשנות התנ " כית המסורתית  ,מסוררת רבות שנראה כי נתקבלו אם במישרין

ואם בעקיפין מן היהדות  -ראה
19

:

הובארד

;

קוולי .

מאחר שתרגום ' ספר היובלות ' לגעז נעשה מיוונית  ,סביר להניח שביתא ישראל קיבלו את הספר
הזה מן

הנוצרים .

מוצאם של ביתא ישראל

ן

ו4

על ' ספר היובלות ' בהיותם כבר באתיופיה ולפיכך הם מחקים את המסורת הזאת והם
לא יורשיה  .בלב ההבהנות שניסינו להציג לעיל מצויה נקודה אחת מרכזית  :מאחר
שידיעותינו על תולדות הדת של ביתא ישראל הן בלתי מספיקות לחלוטין  ,אי אפשר
לקבוע אם נוהג מסוים קיים ברציפות מאז הגיעו יהודים לאתיופיה או מדובר
בהתפתחות מאוחרת יחסית המבוססת על מצווה מן הכתובים  .נקודה זאת  ,הנוגעת

למחקר ההיסטורי של דת ביתא ישראל  ,לא זכתה על  -פי רוב לתשומת הלב הראויה ,

בעיקר בויכוח על מוצאם  .היא גם מובילה אותנו הישר אל העיקרון המתודולוגי הבא .
ג  .בוקבילורנ או קשרים

היסטוריים ?

בהעדר עדויות ישירות על מוצא ביתא ישראל  ,נאלצים חוקרים להסתמך על הוכחות
בלתי ישירות  ,בעיקר על הנוהג הדתי של העדה כפי שדיווחו עליו משקיפים בעת

החדשה  .כך  ,לדוגמה  ,דויד קסלר  ,הנמנה לאחרונה עם הטוענים למוצא מצרי של
יהדות אתיופיה  ,קובע שהנוהג הדתי של חיל  -המצב היהודי ביב ' מזכיר להפליא את

חיי הפלשים היום '  .מלומדים אחרים ציטטו סוג דומה של עדויות לטובת התיאוריות

השונות על מוצא ביתא ישראל .

20

אולם  ,כמעט ללא יוצא  -מן  -הכלל  ,הם נמנעים

מלציין הנחה מתודולוגית מרכזית אחת  :שלפיה דתם של ביתא ישראל לא השתנתה
כלל ועיקר מתקופת בואם המשוער לאתיופיה עד ' גילויים ' באמצע המאה

ה . 19 -

שהרי רק המסתמך על ההנחה שהמדובר בדת סטאטית ובלתי משתנה עשוי להצדיק
הסקת מסקנות הנוגעות למאה הראשונה או השנייה לספירה על יסוד עדות

ה . 19 -

אתנוגראפית שנאספה במאה

אולם אפילו על יסוד המקורות המוגבלים

שעומדים לרשותנו  ,ברור לחלוטין שגישה לא  -היסטורית כגון זו יש בה קושי

רב .

מרכיבים חשובים רבים בדת ביתא ישראל  ,במנהיגותם  ,בספרותם  ,בתפילותיהם
ובפולחנם  ,פותחו רק במאה

ה . 15 -

בתקופת שלטונו של הקיסר יצחק

( ) 1430 - 1413

החלו להתהוות שינויים

דראמאטיים בדפוסי המנהיגות של ביתא ישראל  .בעזרת שליטים יהודים ידידותיים ,

.

נחל יצחק ניצחון על מושל סמיין ודמביה  ,שנמנה עם ביתא ישראל י 2כתגובה

לשקיעת המנהיגות החילונית שלהם  ,החל לצמוח סוג חדש של מנהיגות דתית  .נוכח
לחצם ההולך וגובר של מלכי אתיופיה הנוצרים אימצו ביתא ישראל את מוסד

20

על ההשוואה עם יב  -ראה  :קסלר ,

סיגר ; מסינג  ,עמ '

. 53 - 45

עמ ' . 44

מלומדים אחרים  -השווה  :בן  -דור  ,דת ; בן  -דור ,

מאמץ מסוים לתעד את התמורות הדתיות בעדת ביתא ישראל במאה

העשרים  -ראה  :אבינק  ,סיגד ; שלמיי  ,חיי ; עם זאת שינויים קדומים יותר מוזכרים רק במרומז

 -ראה

:

היסטוריה .

קווירין  ,בעיקר עמ '

; 77 - 54

גם אולנדורף  ,אתיופיה

שלמיי  ,אתנומוסיקולוגיה ; שלמיי  ,היסטוריה ; קפלן ,

( עמ ' , ) 118 - 117

שהערכותיו בנושאים הללו הן בעלות

חשיבות רבה  ,נראה שהגזים בהערכת יציבותה של דת ביתא
21

ראה

:

תאדסה  ,עמ '

; 201 -200

קווירע  ,בעיקר עמ '

. 61 - 54

ישראל .

ן

42

סטיבל קפלז

הנזירות הנוצרי  ,כאמצעי לשמירת זהותם המיוחדת  .ההל באבא צברה וצגה אמלך ,
אשר הקמתה של נזירות ביתא ישראל מיוחסת להם  ,מילאו נזירים תפקיד חיוני בין

יהודי אתיופיה  .לדברי מידען שרואיין על  -ידי המלומד אבינק  ,קמו לביתא ישראל שני
סוגים של כהונה נזירית  .ואלה

דבריו :

אבא צברה היה המאלוקסה [ נזיר] הראשון  ,לא המאנא :אן

( ם5בתבום )

[ גם כל

סוג של נזיר ] הראשון  .הוא אירגן את מסדר הנזירים מפני שהנוצרים שחטו את

בני עמנו  ,את כוהנינו  ,אף שהיו לנו כלי  -נשק רבים באותה העת .הכוהנים
שנותרו בחיים נמלטו ליערות כדי להציל את עצמם ואת עמם  .אבא צברה עבר

ממקום למקום  ,עודד את העם והאיץ בהם להתאחד  .תלמידו צגה אמלך [ לא

בנק היה יורשו  .למה היה מאנאיאן

? -

מפני שהוא התנגד

;

הוא היה נזיר

אמיתי [ השווה דברים ו  :א  -כא ]  ,מישהו [ ] . . .
ומתנזר מבשר ומיין  ,אחרי ששמע קול משמים .
שומם  ,כדי לחשוב  ,להתפלל ולהכין את עצמו  .אחרי כן הוא חוזר ומגן על
אמונתו  .המאנאיאן הוא מי שמחזיר מלחמה שערה כאשר תוקפים אותו  ,הוא
נלחם למען אלוהים ולמען הדת של בני עמו  .במותו הוא הופך לגיבור  ,לקדוש
מעונה  .המאלוקסה אינו כזה בכלל  :לא לוחם ולא קדוש מעונה  .הוא יותר
מתבונן  .אין הוא מתחתן  ,הוא נשאר מאלוקסה לכל ימי חייו  ,מפני שנדרו הוא
לתמיד 22 .

העוזב את כפרו  ,את משפחתו

הוא הולך ליערות  ,למקום

כך אפוא הופיעה מנהיגות נזירית חדשה ומורכבת  .עד כמה הצליתו הנזירים  ,על כך
מעידה העובדה שכמעט כל הדמויות הנערצות כקדושים על ביתא ישראל במקומות -

קדושים שונים באתיופיה היו נזירים  .עד היום רבים מבני הקהילה מביעים געגועים
לדמויות המופת הללו מן

העבר .

23

בתקופת אבא צברה  ,היא המחצית הראשונה למאה ה  , 15 -חלו שינויים לא רק
בדפוסי המנהיגות של ביתא ישראל אלא נוספו תוספות משמעותיות ביותר למכלול

כתביהם  .לאבא צברה עצמו מיוחסת כתיבתם של מספר חיבורים חשובים  ,ביניהם
 ,שקדתי נברה אגזיאבהר ' ( בראשית ברא אלהים ) ו ' תעןז סנבת '

( מצוית השבת) .

חוקרים רבים סבורים שבאותה תקופה נתחברו רוב הכתבים הלא  -תנ " כיים שבידי
ביתא

ישראל .

24

לצורך הדיון שלנו  ,אין חשיבות רבה לתאריך המדויק של היכתב

חיבורים כמו ' ספר ברוך '  ' ,ספר המלכים '  ' ,דלה אברהם ' וימות משה '  .מה שברור
החיבורים הללו לא הובא לאתיופיה בידי
ונוגע ישירות לענייננו הוא  ,שאף אחד מן ~

22
23

24

ראה

:

אבינק  ,הפלשים  ,עמ '

; 32 - 31

השווה

:

קווירין ,

; 65 - 61

ראה  :רוד  -דור  ,מקומות ; לסלאו ,
על שני החיבורים הנזכרים  -ראה  :וורמברנד  ,קטעים  ,עמ '

תאמרת .

לי
-

חוקרים אחרים  -ראה  :קווירין  ,עמ '
אולנדורף ,

קפלן  ,קדוש  ,עמ '

. 41 -39

משה .

; 65 - 63

 ; 83וורמברנד ,

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

דרסנה  ,עמ ' . 349

; 106 - 105 , 96 - 94 , 81 - 77

ן

מוצאם של ביתא ישראל

מתייהדים .

הספרות הדתית של ביתא ישראל  ,לא זו בלבד שאינה עדות

25

43

ל 2 , 000 -

שנות יציבות וקיפאון  ,היא בעיקרה תוצר התמורות הדתיות שחלו באתיופיה במהלך

השנים

500

האחרונות .

מנהגם של ביתא ישראל הידוע בשם

טינקון

יש בו הוכחה נוספת לאופי הדינאמי

של חיי הדת ' המסורתיים ' שלהם  .אטנקון  ,שפירושו ' אל תיגע בי '  ,היה מכלול של

מצוית

טהרה  ,שלפיו בן העדה שבא במגע עם זרים חייב להיטהר לפני שיוכל

להצטרף מחדש לעדה  .בדרך זו בודדו את ' ההידבקות ' בהשפעות חיצוניות ופיקחו

עליה  .אולם על  -פי מסורת ביתא ישראל אין זה מנהג עתיק שהובא לאתיופיה אלא

תוצר נוסף של המהפכה הנזירית מן המאה ה . 15 -

26

הדוגמאות שהבאנו עד כה ,

ואפשר להוסיף עליהן דוגמאות מתחום התפילה והפולחן  ,מספיקות כדי להראות
בבירור  ,כי במשך הזמן נתחוללו שינויים מרחיקי לכת בדת של ביתא

לפני המאה

ה% 5-

ישראל .

לא היו קיימים כלל רבים מאבני  -הפינה של דת ביתא ישראל ,

כפי שהיא נודעה במאה

ה . 19 -

יתר על כן  ,קשה לקבוע בודאות כלשהי אלו יסודות

בתרבות הדתית שלהם קדמו למהפכה הנזירית במאה
ה% 5-

המצביעות על כך  ,שהמאה

קיימות עדויות

ה . 15 -

לא היתה השלב האחרון של השינויים בדת ביתא

ישראל  .היבור היסטורי נדיר של ביתא ישראל מציין  ,שבעשורים האחרונים למאה
ה% 8-

נעלמה דתם למשך עשרים ( יש מקורות האומרים ארבעים ) שנה  .רק בהתערבות

אבא וודאג ' ה  ,נזיר מקוארה  ,התחדשה אמונתם

,

2

אין כמעט ספק שדת ביתא ישראל  ,כפי שתיאר אותה הכוהן הגדול אבא יצחק
בשנות

ה % 840 -

בפני אנטואן ד ' אבאדי  ,היתה שונה באופן משמעותי ממכלול כלשהו

של מנהגים יהודיים שהגיעו לאתיופיה

1500

שנה מוקדם

יותר .

28

מי שטוען אחרת

מתעלם לא רק מן ההוכחות המוסדיות והספרותיות אלא גם ממסורת ביתא ישראל
עצמה  .בנסיבות הללו  ,ברור שמתחייבת זהירות רבה ביותר בהסקת מסקנות בדבר
מוצאם של ביתא ישראל מתוך הנוהג הדתי שהיה קיים במאה

ה . 19 -

אפשר  ,ומועיל ,

להצביע על מקבילות בין מנהגי ביתא ישראל למנהגים של קבוצות יהודים אחרות ,
דבר אחר לגמרי הוא לטעון ולהוכיח המשכיות היסטורית של שתי קהילות  ,אשר
מנהגים אלה נוהגים

בתוכן .

אל בעיית ההמשכיות ההיסטורית מתקשרת בעיית ההמשכיות הגיאוגראפית ,
לפחות בזיקתה לסברות הרואות בביתא ישראל צאצאי

25

ראה

26

ראה :

:

לסלאו  ,אנתולוגיה

;

קפלן  ,היסטוריה  ,עמ '

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '  ) 1כ ; מסויג עמ '

תאמרת  ,עמ '

. 625 - 624

. 29 -24

. 51

על מקורו של המנהג  -ראה

:

לסלאו ,

בהתחשב במסורות המשייכות במפורש את המנהג הזה למאה

מפתיע לראות ששושנה בן  -דור ( בן  -דור  ,סיגד  ,עמ '

קדומות לביתא

מהגרים .

ישראל .

דוגמאות נוספות

-

 ) 178 - 145דנה

ראה

:

בו בהקשר של זיקות יהודיות

שלמיי  ,אתנומוסיקולוגיה

היסטוריה .

. 84 - 81

27

ראה :

לסלאו  ,מחלוקת  ,עמ '

28

ראה :

ד ' אבאדי  ,במיוחד עמ ' . 236 -235

ה , 15 -

לעדותו של אבא יצחק על תמורות

דתיות.

;

שלמיי ,

ן

א

סטיבן קפלן

ד  .תורות נדידה
מתיך

הסקירה הקצרה של תיאוריות המוצא שהובאו לעיל בהקדמה  ,עולה בבירור

שמרבית התורות הללו הן פיזוריות ( דיפוזיוניסטיות) באופיין ,

ולפיהן אבות ביתא

29

ישראל באו לאתיופיה מארץ  -ישראל דרך ארץ שלישית  ,שהיא לרוב דרום ערב או

מצרים  .כל הראיות להגירה כזאת הן בלתי  -ישירות  .במילים אחרות  ,במקום מראי -
מקום היסטוריים מהימנים לבואם של יהודים לאתיופיה  ,מציגים בפנינו בעיקר

מקורות משניים  ,ועל  -פי רוב מדובר באותם מנהגים דתיים שהזכרנו לעיל  .גישה
כזאת היא בעייתית  ,כאמור בפרק ג ' לעיל  ,מפני שהיא מתעלמת מאופיה הדינאמי של
דת ביתא ישראל  .נוסף לכך  ,שאלה מתודולוגית שנייה  ,חשובה לא פחות  ,חייבת

להישאל על ערכן של עדויות אלו  :העובדה ששתי קבוצות או שני עמים הם בעלי
קווים תרבותיים דומים אינה הוכחה למגע בין שני העמים ולא לכך שהאחד הוא

היורש ( תרבותי או ביולוגי ) של השני .אפילו תור ס

ירדאהל  ,שדבק בעקשנות בתורות

היסטורית המבוססת על מגע תרבותי
הפיזור התרבותי  ,הכיר בכך שספקולאציה
~
זקוקה לתיאוריה של נדידה מתקבלת על

הדעת .

30

איש אינו טוען  ,שמסע מארץ  -ישראל  ,ממצרים או מדרום ערב לאתיופיה היה
מציב בפני מהגרים יהודים משוערים מכשולים שלא היה אפשר להתגבר עליהם  .אף -

על  -פי  -כן על הטוענים למקום  -מוצא מסוים של ביתא ישראל מוטלת החובה לשרטט ,

בפירוט כלשהו  ,מה לדעתם העיתוי  ,הנתיב והסיבה להגירה כזאת  .התומכים בדעה
שהיהודים הגיעו לאתיופיה מדרום ערב מזומנת להם מלאכת ההוכחה הקלה ביותר ,
והם אמנם הצליחו יותר מן האחרים בהתמודדות עימה  .ההוכחה שלהם מיוסדת לא
רק על הנוכחות היהודית המשמעותית בדרום ערב  ,אלא גם על כך שהמגע בין שני

חופי ים סוף מתועד היטב  .אמנם אין בידינו כל התייחסות מפורשת למהגרים יהודים

מן העבר השני של ים סוף  ,ואף  -על  -פי  -כן אפשר לטעון במידה רבה של סבירות
לקיומה של הגירה כזאת  .סברות שהועלו לאחרונה  ,התומכות בהגירה ממצרים  ,היו
פחות רציניות ופחות

משכנעות .

31

איש אינו מטיל ספק בקיומן של קהילות יהודיות

משגשגות במצרים  ,בתקופה ההלניסטית  ,הרומית והביזאנטית  ,אולם ההשפעה

המצרית על אתיופיה באותן תקופות היתה מוגבלת,

יתר על כן  ,אף שיש בין בעלי

3

הסברות הללו המדגישים את הקירבה שבין מצרים עילית לממלכת אקסום  ,המרחק
29

מתוך חמשת סוגי התיאוריות שהזכרנו לעיל  ,רק אחת ( ב ) אינה דיפוזיוניסטית  ,כלומר אינה

מניחה נדידת עם  .אולם גם סוג זה של תיאוריה מעדיף על  -פי רוב להניח תפוצת רעיונות ולא
התפתחותם הספונטאנית .

היירדאהל .

30

ראה

31

סברות שהועלו לאחרונה  -ראה בעיקר

32

קסלר  ,וולדמן ובארון מנסים להמעיט במשקלו של הקושי הזה ומצביעים על מקומות שונים

:

:

קסלר

;

ולדמן

;

בן  -דור ,

סיגד .

בצפון מזרח אפריקה כעל אתיופיה( .בדומה לסופרים בני העת העתיקה .
היא אפשרות המגע  ,ישיר או עקיף  ,עם ממלכת אקסום האתיופית  .ש '
למעשה שום תיאוריה של נדידה  -ראה  :בן  -דור  ,סיגד .
)

אולם הנקודה המכרעת
בן  -דור אינה מציעה

ן

מוצאם של ביתא ישראל

מ 1200 -

ק " מ  ,ומאסואן לגונדר דרך הנילוס

ק " מ  .מה יכול היה להניע עם למסע כזה

וחשוב עוד יותר  ,מדוע לא נשאר

בקו אוויר בין אסואן לאקסום הוא למעלה

-

3000

45

אף זכר למעברם בנוביה העתיקה

? 33

?

כל תיאוריה הטוענת שביתא ישראל נדדו

לאתיופיה ממצרים חייבת לספק את התשובות לשאלות הללו  ,הוא הדין בכל ' תורת

אחרת .

מוצא '

ארבע הנקודות המתודולוגיות שנדונו עד כה הן כולן מיוחדות לנושא מוצאם של

ביתא ישראל  ,נפנה לעיקרון שהוא בעל משמעות כללית יותר  .תולדרת ביתא ישראל ,

כמו כל היסטוריה אחרת  ,חייבים להיכתב על  -פי אמות  -המידה המקובלות בכתיבת
היסטוריה  .העקרונות שבחרנו לפרט להלן  -וודאי אפשר היה להוסיף עליהם הרבה
עקרונות מתודולוגיים  -ראויים לתשומת  -לב מיוחדת  ,גם משום נגיעתם הישירה
לויכוח על מוצא ביתא ישראל וגם משום הנטייה להתעלם מהם בחלק גדול מל
הספרות הדנה

בנושא .

ה  .כל ההבטים
תיאוריה נמדדת לא רק על  -פי העדויות התומכות בה  ,אלא גם על  -פי יכולתה להסביר
סטיות שלכאורה מחלישות או סותרות אותה  .עדות שלילית מן הסוג הזה לא בהכרח

מובילה לנטישת התיאוריה  .אלא היא עשויה להביא לשיכלול  ,להגדרה מהדש או
לעיבוד התיאוריה מתוך התחשבות בחומר

החריג .

רוב החוקרים שעסקו במוצא ביתא ישראל עשו רק מאמץ מועט לפתח תורה

הלוקחת בהשבון את כל ההבטים של הבעיה  .זהו ליקוי בולט במקרה הנדון  ,משום
שחלק כה רב של הטיעונים מבוסס על הדמיון לכאורה שבין המנהגים של ביתא
ישראל למנהגי היהודים האחרים  .האנתרופולוג ווייט מאקגאפי העיר בהקשר אחר ,
כי אפשר למצוא תכונות משותפות לכל שתי תופעות אם רשימת התכונות ארוכה
דיה אם נסתמך על תכונות שנבחרו באקראי  ,אנו נקבץ בקטגוריה אחת תופעות שהן
שונות

בטיבן [ . ] . . .

34

טוב ויאה הוא לטעון שלביתא ישראל ולקהילה אחרת כלשהי

יש סדרה מסוימת של מנהגים דומים  ,אולם כיצד מסבירים את ההבדלים ביניהם

?

למרבה האכזבה  ,דיונים רבים בויכוח על מוצא ביתא ישראל לא רק שאינם מנסים
להסביר נתונים חריגים אלא אף מסרבים להכיר בקיומם  .על כך
דברים שאינם משתלבים יפה היא בגדר כתיבת ספרות  ,ולא

נאמר :

היסטוריה ' .

' הבלעת

35

בעבודה על חג הסיגד של ביתא ישראל  ,כללה שושנה בן דור סקירה מאלפת של

מקבילות בין מנהגים הנהוגים בקרב ביתא ישראל למנהגים בימי בית שני  .חוקרים

33

בספר רחב  -הממדים המסכם את העדות הארכיאולוגית על גוביה  ,אין אף איזכור אחד של יהודים
באזור  -ראה

:

אדאמס .

מאקגאפי  ,עמ '

34

ראה

35

ראה  :סוכמן  ,עמ '

:

. 23

. 304

הסיגד  ,חג מיוחד לביתא ישראל  ,שאינו נחוג ביהדויות אחרות
בתצלום

:

גברים מכינים בשר לתום חג הסיגד ( אמבובר ,

) 1979

אחרים  ,ביניהם אשכולי ועפשטיין  ,ניסו בעבר להעלות את הנקודות הללו  ,אולם
מחקרה הוא המקיף

ביותר שנעשה בנדו. 7

36

רשימת המקבילות שמביאה בן  -דור בין

מנהגי האיסיים למנהגי ביתא ישראל אכן מרשימה במספרה  ,אולם מפתיע למצוא
שאין היא מתייחסת כלל לצד השלילי של הנושא  ,להבדלים ולחסרים הרבים בין שתי

הקבוצות  .ביתא ישראל אין להם אף אחד מן הכתבים המייחדים את האיסיים והם

חסרים את הדואליזם הקיצוני ואת התורות האפוקאליפטיות הקיצוניות של האיסיים .
לעומת זאת  ,בניגוד לביתא ישראל  ,האיסיים לא העלו קורבנות של

הבדלים אלה ואחרים חייבים אל נכון להישקל בכל טענה להמשכיות

בעלי  -חיים .

היסטורית .

37

גם מחברים אחרים אינם מתאמצים להתמודד עם עדויות בעיתיות  .בן -צבי  ,קסלר

ועפשטיין התרשמו מאוד מן הדמיון בין יהדות ןב ליהדות אתיופיה .

38

שתי הקהילות

הללו אכן נראות כמעט יחידות במינן  ,באשר המשיכו את פולחן הקורבנות מחוץ
למקדש בירושלים  .אולם לא פחות משמעותיים הם

ההבדלים בין שתי העדות הללו .

בניגוד לביתא ישראל המתמקדים בתורה  ,חסרו כנראה יהודי יב לא רק תנ " ך שלם ,
אלא אף תורה שלמה  .השבת האתיופית המבוססת על ' ספר היובלות '  ,כיצד אפשר

לקבוע שהיא דומה לשבת הנהוגה אצל חיל  -המצב היהודי במצרים קודם הגלות ,

36
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גישתה של כן  -דור יותר זהירה -

38
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מוצאם של ביתא ישראל

שנעלם עוד לפני חיבורו של ספר זה

?

47

ביתא ישראל גם אינם שותפים ליחס הסובלני

הברור כלפי מנהגים אליליים  ,שציין את יהודי

יב .

39

' הגילוי ' האחרון של יהדות אתיופיה הביא בעיקבותיו מבול של ספרות  ,עממית

ומלומדת כאחת  ,על הבטים שונים בחיי עדה זו  .אף שנושאי העלייה והקליטה ריכזו
לפי שעה את מרבית תשומת  -הלב בתחום זה  ,השאלה בדבר מוצאם של ביתא ישראל

נותרה בעינה .

120

שנה אחרי שיוסף הלוי נשלח מטעם כי " ח אל יהודי אתיופיה  ,חידת

מוצאם וזהותם עדיין לא נפתרה  .חוסר ההתקדמות בפתרון הבעיה יסודו לא רק
במיעוטן של עובדות מוצקות  ,אלא גם בחוסר הסכמה על משמעות הנתונים הקיימים

וביאורם  .במאמר הזה נעשה ניסיון להציע כמה כללים מנחים מתודולוגיים  ,מתוך
תקווה שיועילו הן לגיבושן של תיאוריות חדשות והן להערכת התרומות הקודמות

לויכוח זה  .ככל הנראה רק תגליות משמעותיות חדשות  ,שלא יהיה אפשר להטיל ספק
באמיתותן  ,תוכלנה להכריע בפולמוס הקיים  .כל שניתן לעשות בינתיים הוא לקוות ,
שלפחות המימצאים הקיימים יזכו להערכה אחראית

39
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