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שושנה בר  -דור

מבוא
ימי שלטונו של המלך תיוודרוס השני

החדשה .

ישראל בעת

( ) 1868 - 1855

הם תקופת מפנה בתולדות ביתא

עלייתו לשלטון הביאה לסיומה את ' תקופת הנסיכים '

(  , ) 1855 - 1769שבה הוחלש מאוד השלטון המרכזי של המלך שישב בעיר הבירה

גונדר  .היתה זו תקופה של חוסר יציבות באתיופיה ושל חוסר ביטחון שפגע במיוחד
באוכלוסיות מיעוט  ,כגון ביתא ישראל  .תיוודרוס החזיר לאתיופיה מידה רבה של
יציבות ושלטון חזק  ,אולם ביתא ישראל לא נהנו מכך  .הם עברו זעזועים קשים  ,אשר
הגורם העיקרי להם היה בואם והתבססותם של מיסיונרים אירופיים שביקשו לקרב
את האתיופים לנצרות הפרוטסטאנטית  .כאשר נמנע מהם להפרן את דתם בקרב כלל
האוכלוסייה האתיופית  ,ובכללה הנוצרים האורתודוקסים  ,הופנו מאמציהם אל ביתא

ישראל  -היהודים של

אתיופיה .

ן

המגעים בין ביתא ישראל למיסיון האנגלי בתקופה זו כבר סוקרו באופן יסודי בידי
סטיבן

קפלן .

2

סוגיה מעניינת בהקשר זה  ,אשר לא תוארה במאמרו  ,היא עמדת המלך

רויוודרוס כלפי פעילות זו בקרב ביתא ישראל ומידת מעורבותו בה  .במאמרי להלן
יובאו עדויות  ,בכתב ומתוך המסורת שבעל  -פה בקרב ביתא ישראל  ,על נושא

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
%

ראה

:

2

ראה

:

3

גידניי  ,עמ '
קפלן ,

;5

זה .

3

המאמר .

קפלן  ,מיסיונרים  ,קפלן  ,ביתא ישראל  ,עמ '

. % 38 - 1 % 6

מיסיונרים .

המאמר שלפנינו הוא השלמה למאמרי על הנזיר היהודי אבא מהרי והניסיון שיזם בשנת 1862
להגיע לירושלים  - .ראה  :בן  -דור  ,אבא מהרי  .משותפים לשני המאמרים לא רק התקופה

67

68

ן

שושנה בן  -דור

אתייחס לשלושה עניינים

:

המסורת שבעל  -פה על אודות לידתו וילדותו של

תיוודרוס  ,ובה גם ' הנקודה היהודית '

למיסיונרים

;

יחסו הכללי של תיוודרוס הן ליהודים והן

פירוט הויכוח הדתי  ,שהתקיים בנוכחותו באוקטובר

;

. 1862

הנושא

והעמדות שהובעו תוך כדי הויכוח יובאו בפירוט  ,כיוון שהם מעניינים בפני עצמם גם

אם לא בהכרח מאירים את תפקידו של תיוודרוס בעימות הזה  .מכל מקום העדויות
השונות מעצבות תמונה מסובכת ומלאה סתירות  ,הן במה שקשור לתיוודרוס והן
בנושאים

אחרים .

4

במאמר להלן  ,המקורות שבכתב רובם הם מאת אנשים מחוץ לאתיופיה  ,יהודים
ושאינם יהודים  ,בהם כתבי המיסיונרים וסיפור מסעו של יוסף הלוק חשובים במיוחד
הנידונה

בהם  ,אלא גם הקשר הנסיבתי  ,שכן הלחץ הגובר מצד המיסיונרים על קהילת ביתא

ישראל בכלל ועל הנזירים  ,ובתוכם אבא מהרי  ,בפרט  ,מתקשר עם הניסיון של בני העדה לעלות

לירושלים  .העושר הרב של המקורות על הנושאים הנידונים בשני המאמרים מנע את צירופם

למאמר אחד  .המקורות שהשתמשתי בהם רובם משותפים לשני המאמרים ( פירוט המקורות ראה
הערה
4

6

להלן) .

.

זוהי תקופה מתועדת היטב ממקורות אתיופיים ואירופיים כאחד  ,בשל קשריו של תיוודרוס עם

מדינות אירופה  ,ובמיוחד עם אנגליה  .ראה  :הלוי ; מונדון  -ויראיה ; קווירין ; קראמיי ( כמרים ,
תיוודרוס ) ;

רובנסון  ,הישרדות

;

רובנסון ,

תיוודרוס .

קט שטו מהרת עם האורית
של אבא מהרי

ן
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המקורות מאת בני העדה עצמם  ,ואלה רובם עדויות בעל  -פה אף כי כמה מהן פורסמו

בדפוס  .המקורות כוללים  :מכתב מאת מנהיגי הדת של ביתא ישראל  ,שפירסם יעקב
ספיר

( ; ) 1863

מסמך היסטורי  ,היחיד מסוגו שנכתב בידי איש מתוך העדה  5 ,הסוקר

אירועים מרכזיים בתולדות ביתא ישראל  ,מסמך שנכתב בימי מנליק השני ( מלך
) % 913 - 1889

ופורסם בידי וולף לסלאו ; מסמך זה יש בו בין היתר פירוט הויכוח בין

הנוצרים ליהודים  ,אך אין בו איזכור כלשהו של הניסיון לעלות לארץ  -ישראל  ,שאירע
באותה שנהר מסמך נוסף הוא זה שנכתב בשנים האחרונות בארץ בידי קם שטו
מהרת  ,צאצא למשפחת אבא

מהרי .

7

מסמכים היסטוריים כתובים הם אפוא נדירים

ויחסית חדשים בעדה  ,והמקור העיקרי של מידע הוא מידענים המוסרים ידיעות
שהועברו

בעל -פה .
תיוודרוס .

מידענים שסיפרו על אבא מהרי נטו לכלול בעדותם גם דברים על

מסורת חביבה במיוחד עליהם היא בדבר מוצאו של תיוודרוס והקשרים שלו

בצעירותו ושל אמו עם ביתא ישראל  .שמונה מידענים  ,ממוצא גונדרי ותגריני  ,סיפרו

על הנושא הזה  .תיאור מפורט על נסיבות הויכוח והדיון בו נידון על ידי חמישה
מידענים  ,כמעט כולם מאזור גונדר  ,ובמיוחד דמביה  ,אשר שם התרכזה הפעילות

הויכוח " .

המיסיונרית ושם גם התקיים

5

.

יש לציין  ,שגם קס ברכו ילו  ,שהגיע לארץ בשנים האחרונרת כתב ביוזמתו חיבור על ההיסטוריה

של העדה  .לדבריו  ,הוא התמחה בנושא זה אצל הנזירים  ,שמהם למד בעל -פה  .ראוי לתת את
הדעת על המשמעות החברתית של העובדה שקסים רואים לנכון כעת להתייחס בכתב
להיסטוריה של
6

עדתם .

על המקורות ( לפי

הסדר) :

כתבי מיסיונרים

 -ראה בעיקר

המיסיונרים  -מיסיון  ,א " ר ; מיסיון  ,נ " א

;

הנוסח העברי  -מובא בחוברת ' פעמים '

שלפנינו) .

7

התעודה מימי מנליק  -ראה  :לסלאו ( הוא

אותו) .

סטיבן קפלן  ,בשיחה בעל  -פה  ,הביע

על -ידי פיטלוב "ן .

המסמך מאת קס שטו פורסם על ידי במלואו  -ראה

:

בן  -דור  ,אבא מהרי  ,עמ '

אפרע חוב  .אילן היוחסין של קס שטו שהובא באותו מאמר ( ראה

בדייקנות  .להלן רישומו הנכון

פיקדו  -עלמגש
-

;

מיסיון  ,ג " ר  .מסע הלוי  -ראה  :הלוי ( נוסח אנגלי ,

גילה את הטקסט בספרייה הלאומית בפארים ופירסם
סברה  ,ומהתעודה הוזמנה

:

פלאד

;

שטרן

וכן ביטאוני

:

שם  ,עמ '

. 11 - 10

) 10

כאן

לא נרשם

:

,

אבא מהרי

טו בש  -אשה

( נזיר ) ותדגילי
-

"

שרה  -סים
1
ן
מד רת 3 -עש
ן

הדברים  .ירש את ספר האורית של אבא

8

על

הויכוח

מסרו :

קס שטו ( מוסר
גדליה אוריה  ,אובה אקלה  ,אבא גטה אסראס  ,קס שטו מהרת

.

איאסו  ,קס מלכיצדק פיקדו רשימת המידענים בפירוט  -בהערה

. 11

;

מהרץ .

אבא יצחק

ן
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א  .היוודעות  -הקשר היהודי

?

יהודי אתיופיה גורסים  ,כי לתיוודרוס היה יחס אישי אוהד ליהודים בארצו  ,וזה משום

שהם סייעו לו ולאמו  ,גם קודם לידתו  ,כאשר גדל בקרבם  .להלן נשווה את הכתוב
עליו במקורות הנוצריים עם המסורות היהודיות

עליו .

במקורות הנוצריים אין מידע מוסמך לחלוטין על לידתו של קסה  ,שהיה עתיד

למלוך על אתיופיה ולהיקרא תיוודרוס  .בשתי הכרוניקות המוקדמות על אודותיו ,

מאת דבתרא זנב ומאת וולדה מאריאם  ,אין התייחסות לנושא זה  .קיים מידע רק
בכרוניקה המאותרת  ,האלמונית  ,שפירסם פוסלה ובמסורות
לפי מה שניתן לשחזר ממקורות אלה  ,נולד קסה בשנת

שבעל  -פה .

% 820

9

בערך  ,בקרבת העיר

גונדר או באזור קווארא  .אביו  ,היילו וולדה גיאורגיס  ,היה מושל קווארא  ,אבל הרקע
המשפחתי שלו אינו ברור וכמעט אין יודעים דבר עליו ועל משפחתו  .הוא איננו נזכר
הרבה בתעודות מאותו זמן  ,סימן שהתרחק מההתמודדויות המדיניות של זמנו או
שמת

בצעירותו .

נראה שאבות המשפחה התגוררו באזור קווארא ובאזור צ ' לגה

במשך כמה דורות  .על אמו יש קצת יותר תיעוד  .שמה היה אטיטגה ( לפי הנוסח
הנוצרי ) ומשפחתה חיווה במשך כמה דורות באזור אנפרז  ,מזרחה לאגם תאנה  ,היא
היתה אשתו השנייה של היילו  ,שהופרד מאשתו הראשונה משום שבני משפחתה
החליטו שרקעו פשוט מדיי בשבילה  .לפי המסורת בעל  -פה בדמביה  ,בשובו בדרכו
מהובלת אשתו הראשונה לבעל שיעדה לה משפחתה  ,הוא נפגש עם אטיטגה  ,שזה
עתה התגרשה אף היא והיתה בדרך לבית אביה  .לאחר פגישה זו הם התחתנו  .מעתה
אין שומעים עוד על אביו של

קסה .

המסורת העממנה מספרת עוד  ,שקסה ואמו חיו בתנאים קשים ושהילדים

בסביבתו הקניטו אותו על העדר אביו  .יש המסבירים את רגישותו לעניים בעת
שלטונו בכך שזכר את סבלו ואת סבל אמו מהתקופה הקשה של ילדותו  .הוא ראה
בקווארא את ביתו הראשון ובתחילת דרכו פעל שם כשודד וכמורד במלכות עד

שהשיג את המעמד של מושל האזור  .אחר  -כך הוא התפרסם כמושל אזורי צעיר

וכעבור כמה שנים מלך על אתיופיה כולה  .אף  -על  -פי  -כן במשך כל חייו המשיכו

לזלזל בו ולכנות אותו ' איש השפלה ' ו' רועה עיזים ' 9 .י עד כאן על  -פי המקורות
הנוצריים

והאירופיים .

בהקשר הנידון  ,המסורת של יהודי אתיופיה משלימה פרטים

לפעמים סותרים זה את
9

ראה  :רובנסון ,

זה .

הישרדות

רובנסון  ,תיוודרוס ,

;

רובנסון  ,תיוודרוס ; קראמיי ; מונדון  -ויריאה .
עמ '  ; 39 - 15רובנסון  ,הישרדות  ,עמ ' . 208

10

ראה

11

להלן רשימת המידענים  ,אזור מוצאם ותאריכי הראיונות עימם
(א)

:

קם שטו מהרת  ,אזור גונדר ( בלסה ) ,
( אבא )

רבים  ,יי

אולם הם

יצחק איאסו  ,תגרי ,

 20במאי . 1986
ביולי . 1986

( ב)

ממהר

( ג)

גדליה אוריה ( גונדר ) וממהר ( אבא ) יצחק איאסו  ,תגרי ,

27

:

27

בנובמבר

25 ; 1986

במאי . 1987

ן
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אחת השאלות הגדולות היא זהותם הדתית של הורי קסה  .המסורות התייחסו על -

פי רוב לאמו  ,וכולן  ,פרט לאתת  ,גורסות שהיתה נוצרייה  .גירסה אחת ( של אובה
אקלה ) מזהה אותה כיהודייה  ,נצר למשפחת גדעון ( משפחת המושלים היהודיים על -

פי המסורת של ביתא

ישראל) ,

ושמה אסתר  .לפי גירסה זו  ,היא לא הסתדרה עם

קרוביה היהודים ולכן עברה לנוצרים באזור אנפרז ושינתה את שמה לטטישוב ( כך ,
לפי הנוסח

היהודי) .

זו גם הגירסה היחידה המזהה אל נכון את תפקיד האב כמושל

קווארא ומציינת את שמו  ,עם שיבוש קל  ,וולדה גיס היילו  .קיימות עוד שתי מסורות
על האב  .לפי אחת מהן ( מאת אבא גטה )  ,שמו היה משה והוא היה עני  ,פשוט ומוגבל ,
דבר הסותר את הידוע על האב  ,אבל יתכן שיש בדברים אלה כדי להסביר את יחסה

של משפחת אשתו הראשונה אליו ( ראה לעיל ) .
האב יהודי בלתי מזוהה  ,שאנס את האם  .חלק
ניסיון למצוא שורשים יהודיים

לפי גירסה אחרת ( של קם מהרי) היה
מן המסורות שבעל  -פה הינן אפוא

לתיוודרוס .

בניגוד לחילוקי הדעות על זהות האם  ,יש אחדות דעים כמעט מלאה במסורות

אלה בדבר חוויותיה קודם לידת קסה  .לפי רובן  ,היא היתה ענייה מאוד ושמרה על

שרית

הנזירים היהודים בקווארא 2 .י הנזירים דאגו לה והפגינו יחס חם כלפיה  .על  -פי

שתי גירסות אלה ( מאת קס מהרי ואבא גטה )  ,היא קיבלה את השכר הקבוע והמקובל
לשומרי פרות  ,אשר לפיו החלב שחלבה בימי רביעי היה שלה  .חריגה היא גירסתו של
אובה אקלה  ,ולפיה היתה האם אשה ענייה אשר מושל קווארא  ,וולדה גיס היילו  ,לקח
אותה לו כעוזרת  .בזמן הריונה היא חלמה חלום ובו ילדה שמש ( או לפי המינוח של
חלק מן המסרנים ' יצאה שמש מאבר המין

שלה ' ) .

היא סיפרה את החלום לנזיר

שהיתה מקורבת אליו במיוחד  ,או לנזירים בכלל  ,והם פירשו שבנה יהיה גדול  ,אפילו

מלך  .יש גם תוספות מפליגות לפתרון חלום זה

:

' יהיה לך בן גדול  .הוא יכבוש את

ירושלים 3 .י אל תשתי משקה חריף '  .והיא נתבקשה לשמור עליו היטב ( גירסת אבא

גטה ) .

גם נאמר לה ששמו יהיה ' קסה ' ( הגירסות מאת אבא גטה וקם שטו )  ,כלומר

' פיצו "  ,כנראה על כל מה שסבלה בגלל עניותה  .התייחסות זו אל האם הביאה גם

( ד)

קס אברהם תזזו  ,תגרי  ,יליד וולקיית ,

( ה)

הקסים שמאי נגה  ,מהרי נגה  ,טהפסקו

תירגם

:

אברהם תזזו ,

23 - 22

בדצמבר ,

 8בדצמבר

. 1986

( מלכיצדק )

פיקדו  ,יוסף תיו  -כולם

מתגרי.

. 1986

עדויות אלו נרשמו בראיון קבוצתי  ,שיטה שאני נמנעת בדרך  -כלל מלהשתמש בה  ,כדי לא לגרום
לשינוי גירסות או להתאמה בין הגירסות  .במקרה זה התברר  ,שהמשתתפים לא נמנעו מלאשר את
דברי זולתם או להסתייג מהם ולמסור גירסה
( ו)
(ז)

אבא גטה אסראס  ,גונדר ,
אובה אקלה  ,גונדר ,

9

20

בנובמבר

בדצמבר

986

,

חלופית .
 25 ; 1986במארס

. 1987

.

להלן יובאו ההפניות אל דבריהם  -בגוף הטקסט  ,כדי לא להרבות בהערות
12

זוהי ידיעה מפתיעה למדיי בהתחשב בכך שהנזירים החזיקו את עצמם במצב של טהרה  ,שדרש
בודאי להתרחק מלא  -יהודים ומטמאים  .ובכל זאת המסורת אחידה בנושא

13

הפניה .

זה .

היחס המיוחד של תיוודרוס אל ירושלים הוא דבר ידוע ומתועד  -ראה בן  -דור  ,אבא מהרי  ,עמ '

. 21 - 20

ן
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שושנה בן  -דור

לבקשה מצד הנזיר  ' :אם אמות כשהוא ייוולד  ,תגידי לו  ,כאשר יגיע לתפקיד  ,תגידי לו
שלא ישכח את העם [ שלנו ] ' ( גירסת אובה

אקלה ) .

יש חילוקי דעות בשאלה לאתה נזיר היתה אמו של קסה מקורבת במיוחד כאשר
שירתה את

הנזירים .

לפי גירסת קם שטו היה זה אבא מהרי  ,שמוצאו  ,כאמור ,

מקווארא  .להלן הדברים בנידון מתוך המסמך הנ " ל של קס

שטו :

יום אחד נוצרייה אחת ראתה חלום  ,הלכה לספר לנזיר הזה [ הכוונה לקרוב
משפחתו  ,אבא
כל

[ אתיופיה ] .

מהרי ] .

הנזיר פתר את התלום הזה

:

יהיה לך בן  .הוא ימלוך על

גם את השם שלו אמר  :השם שלו יהיה קאסה

[. . .

]

החלום של

האשה היה ככה  :השמש יצאה ממקום הלידה  .היא הולידה שמש ששרפה גם

העשבים .

את העצים וגם את
גירסה אחרת ( מאת אובה

אקלה )

מזהה את הנזיר כאבא וואדאג ' ה  ,אשר שמור לו

מקום מיוחדת במסורת בעל  -פה של יהודי אתיופיה  ,כפי שמשתקף במסמך שחובר
בימי מנליק

השני :

אז  ,בימי הנסיכים הקרויים ראם מאויה  ,ראס נוגסה וראם אלי  ,שוב נעלמה דת
ישראל  ,ושפל זה נמשך עשרים

וואדאג ' ה

( UVadadjj

'

שנים .

אחר  -כך נזיר  ,לא  -נשוי  ,בשם אבא

 ,הפציר בנסיכים והנחה את עמו חזרה אל דתם  .עשר

שנים אחרי שאבא וואדאג ' ה החזיר את עמו ( אל דתם )  ,מלך הקיסר תיוודרוס .

]4

הראסים הנזכרים היו בתפקידם בשנות העשרים  -שלושים של המאה התשע  -עשרה ,
ההערכה היא שקסה נולד

וואדאג ' ה .

של אבא

ב , 1820 -

אם כן תיתכן חפיפה בין שנת לידתו לשנות חייו

המעשה המכריע של הנזירם אירע אם כן בשנת

. % 845

אין

משתמע מכך בהכרח כי המלך והנזיר הכירו זה את זה  ,כפי שנמסר במסורת של יהודי
אתיופיה  .לעומת זאת עדותו של שטרן על אבא מהרי  ,משנת  , % 860מציגה אותו כבן
שישים שנים  ,והדיווח האחרון עליו הוא משנת  , 1878כאשר היה כבר זקן

ועיוור .

הייתכן שבשנת  , % 820בהיותו כבן עשרים  ,כבר היה אבא מהרי נזיר מכובד

ומוכר ?

לכן נראה שיש כאן ניסיון לקשור בין דמות כלל  -אתיופית חשובה ( המלך ) לדמות
מרכזית בביתא

ישראל.

סביר אם כן שהנזיר שהכירה אמו של קסה היה אבא

וואדאג ' ה דווקא  ,ואילו הכרות בינו ובין אבא מהרי בהמשך חייו איננה בלתי סבירה ,
כפי

שנראה .

ראוי לציין  ,שלפי יוסף הלוי  ,אבא וואדאג ' ה  -המכונה שם Aba

.

 - a adaajהשתתף אף הוא במסע של אבא מהרי לעבר ארץ  -ישראל 6י
~

לסלאו  ,עמ '  . 81 - 80השווה

קווירין  ,עמ '

. 221 - 220

14

ראה

15

קשה לדעה מה היה בדיוק רמה פשר הדבר ש ' שוב נעלמה דת ישראל '  ,או שאבא וואדאג ' ה החזיר

:

את העם לדתו  .הדבר דורש
16

ראה :

לסלאו  ,עמ '

. 72

:

מחקר .

ן
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לפי המסורת שבעל  -פה  ,קסה גדל בקווארא אצל הנזירים היהודים וראה באבא

מהרי מעין דמות אב ( גירסת קם

שטו)  ,או סב ( גירסת אבא גטה ) .

הוא כבר הוכיח את

עצמו כילד חזק במישחקי ילדים וניצח בהם תמיד ( שתי הגירסות הנ " ל)  ,אך סבל

מהקנטות של הילדים שכינו אותו  ' :הילד שאין לו אבא  ,ילד של אשה '  .פרטים אלה
משקפים במידה רבה את תקופת הנערות של קסה  ,כפי שתוארה בכתב  ,אלא

.

שהנזירים שגדל אצלם היו ודאי נוצרים שלימדו במנזריהם  ,שבהם למד 7י בהסבר של
המסורת כיצד נעשה קסה לשודד משתקף נכונה גם הרקע הכללי באתיופיה באותם

הימים  .נהוג היה  ,שחיילים של המלך או של הנסיכים לא קיבלו משכורת אלא לקחו

כרצונם מיבולי האיכרים הפשוטים שמצאו בדרכם  .לפי אבא גטה  ,קסה הרג חיל  ,על
שלקח מהיבול של אמו  ,ואחר  -כך ברח והיה ל ' שבטה ' ( שודד )  ,אשר הלך והצליח

שמבה .

במלחמותיו במרוצת השנים עד שהגיע לקרב המכריע בגור

8ן

ואמנם לאחר

שמלך  ,חוקק תיוודרוס שחיליו יקבלו משכורת סדירה ולא יורשו לבזוז 9 .י
המסורת בעל פה של ביתא ישראל הסיקה מכך שתיוודרוס רחש תודה ליהודים ,

לא שכח אותם  ,ואפילו עשה אותם לשומריו ( גירסת אבא יצחק )  .משום כך הוא שאל
אותם

:

' מה נעשה לכם

?'

( גירסות קס שמאי וקם

מלכיצדק) .

שטו :

אומר על כך קס

הוא קרא לו [ לאבא מהרי] אבא ואמר  ' :אבא שלי היה נביא  ,ומשום שאתה אבא
שלי  ,תהיה לנו " ראש הכנסייה " ( אבונא בגעז

=

אבא שלנו) ' .

אבא מהרי

אמר :

' אין אלוהים אחרים חוץ מה '  .אינני יכול לעבוד אלילים במקום ה '  .אמר ה '
" לא תשתחוה לאל

אחר " .

:

אני לא יכול לעשות כפי שאתה אומר לי  .לכן

אבקשך שתשלח אותי לאמיצי  ,לירושלים  .שלח אותי עם עמי ותן לי לקחת

אותם לארץ מולדתם '  .תיוודרוס הסכים וציווה שלא יפגעו בהולכים

בדרך .

בסיכום  ,המסורות היהודיות על תיוודרוס משמשות מעין מדרש יהודי על חייו  .מצד
אחד הן ממלאות את החסר בפרטים ביוגראפיים הידועים עליו  ,מצד שני הן נותנות

צביון יהודי לפרטים ידועים  .מופיע בהן גם ניצול מעניין של מוטיב אתיופי ידוע ,
המופיע באפוס האתיופי ' כברה נגסת '  ,שלפיו חלם שלמה המלך שהשמש עזבה את
ירושלים ועברה

לאתיופיה .

חלום זה  ,לפי מסורתם  ,מסמל את העברת הירושה

החוקית של מלכי בית דוד מירושלים לאתיופיה  .ואילו חלומה של אם קסה מסמל את
מעבר השלטון באתיופיה לידי בנה  ,אשר היה בעל רקע פשוט אבל היה עתיד לאחד
את

אתיופיה .

20

לאור אמונת ביתא ישראל שתיוודרוס היה ידידותי כלפיהם  ,נראה

להלן כיצד הם פירשו את התפקיד שמילא בעימות בינם ובין

רובנסון  ,תיוודרוס  ,עמ '

17

ראה :

18

אבא גטה  .השווה

:

מונדון  -ויראיה  ,עמ '

19

ראה :

20

אוכה אקלה  .ראה

:

. 29 - 28

רובנסון  ,הישרדות  ,עמ '
; 25

המיסיונרים .

ראה גם

:

. 136

רובנסון  ,הישרדות  ,עמ '

רובנסון  ,תיוודרוס  ,עמ '

46

ואילך

;

. 172

רובנסון  ,הישרדות  ,עמ '

172

ואילך .

ן
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.

היהודי  -נוציי

ב ההכוח

בשנה

1862

והשלכותיו

אתאר להלן את פרק  -הזמן שמיוני עד אוקטובר  , 1862התודש שבו הגיעו הדברים
לכדי משבר וזומן הויכוח הדתי לפני המלך תיוודרוס  ,ואעמת את הדיווחים מן
המקורות היהודיים והנוצריים  ,אלה מול אלה  .מן הדיווחים עולות מספר שאלות  :מה

היה הרקע לסכסוך ? מה היתה השתלשלות הדברים עד שהצדדים זומנו אל המלך ? מי
יזם את הפנייה אליו
הדיון

?

לדיון ?

מי הופיע לפניו

מה היה נושא

הדיון ?

מה היו תוצאות

?

על אירוע זה נרשמו מפי בני העדה שני תיאורים מפורטים מאוד ועוד ארבעה
תיאורים

חלקיים .

נוסף לאלה יש שלושה מקורות שניתן לכנותם יהודיים  ,והם

מוסיפים לפרשה פרטים או רקע  ,והם

:

הכתבה מאת ר ' יעקב ספיר (  , ) 1863התיאור

מאת יוסף הלוי  ,על  -פי חומר שאסף במסעו באתיופיה
המלך מנליק השני ( מלך

. ) 1913 - 1889

ב , 1867 -

ן2

ה כת בים ה נוצריים על הויכוח פחות מגוונים  ,ועיקרם

פרוטסטאנטים מטעם
the Jews

בפיהם דרך

מפי מיסיונרים .

22

מיסיונרים

London Society for honloting Chr stianity aaongst

התחילו בשנת

1855

~

לפעול באינטנסיביות בקרב ביתא ישראל  ,שכונו

פלשים  .מיסיון פעיל הוקם

קבע :

תעודה שנכתבה בימי

בג ' נדה  ,באזור דמביה ,

מיסיון נוסף הוקם מאוחר יותר באזור דמביה  .שיטות המיסיונרים היו

בשנת . 1859
מגוונות  .הם

שוטטו בכפרים ונהגו לאסוף את התושבים כדי ללמדם בעיקר קטעי תנ " ך  ,שפורשו

בפיהם כבשורת בואו של ישו  .בפגישות אלה השתתפו גם קסים ונזירים יהודים  .שני
דברים משכו את לב הפלשים

:

האהד  -המיסיונרים חילקו ספרי תנ " ך  ,שהיו יקרי

מציאות לא רק להם אלא גם לנזירים שלהם ; השני  -נכונות המיסיונרים לשוחח על
הטקסט המקראי ולא להחזיק את תוכנו בסוד  ,כפי שעשו הנזירים

היהודים .

המיסיונרים מצידם תיארו את התלהבות הפלשים לשמוע את דברי התנ " ך וכן את
השאלות הקשות שהציגו בפני מנהיגיהם הדתיים  .המנהיגים דחו את השאלות ודרשו
מבני עדתם להאמין  ,כנראה בלי להסביר להם ביסודיות וכראוי את משמעות

הכתובים .
כבר בשלבים המוקדמים של שיעורי המיסיונרים עלו נושאים שהיו עתידים לגרום
לעוגמת נפש לבני העדה  ,ובמיוחד למנהיגיהם הדתיים

:

טענות המיסיונרים נגד

הקרבת קורבנות  ,והצעתם להביא את המחלוקת לפני המלך  .בשלב זה נדחתה הצעה
זו

21

על  -ידי נזירי ביתא ישראל .
התיאורים המפורטים הם בגירסות של אובה אקלה ושל אבא גטה  .התיאורים החלקיים הם
בגירסות של גדליה אוריה  ,אבא יצחק  ,קם מלכיצדק  ,וכן ראה  :אסע " י  .המקורות היהודיים בכתב

 ראה22

:

ספיר

;

הלוק עמ '

 ( 72 - 71וראה הנוסח

העברי של מסעו בחוברת

זו ) ;

לסלאו .

על המצב הכללי של פעילות המיסיונרים  -ראה  :שטרן ; ברונקהורסט  ,נ " ר  ,יאנואר
2

ואילך

;

פלאד  .ביתא ישראל כינו את המיסיונרים  :בורסטאנטים ( שיבוש של

 , 1862עמ '

פרוטסטאגטים ) .

ן
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המיסיונרים פתחו תשעה בתי  -ספר ליהודים  .המיסיונר פלאד כתב  ,שאנשי העדה
נהרו אליהם ושמחו לשמוע את דברי התנ " ך  ,אולם אלה ' שהכירו באמיתות הדברים ' ,

כדבריו  ,נודו על  -ידי הנזירים

היהודים .

המידענים בקרב יהודי אתיופיה יודעים על בוא המיסיון  ,על פעילותו בקרבם ועל
מיסיונרים שבאו לשכנעם להחליף את דתם  ,אך בדרך  -כלל רק במונחים כלליים  .לא -
מעטים מהם מתקשים להבחין בין זכרונות היסטוריים לחוויות אישיות  ,הואיל
ומיסיונים המשיכו להתקיים בקרבם עד לאחר המהפכה בשנת

הקולע ביותר הוא מאת אבא גטה ז " ל

. % 974

התיאור

23

:

[ המיסיונרים ] היו בדמביה  ,לקחו הרבה אנשים  .היו מביאים ספר  .ומצד העדה

היו גם לוקחים ספר  .היו יושבים  .אלה הבקיאים  ,זאת אומרת המיסיונרים  ,היו

מתוכחים והיו משכנעים אותם לא להקריב קרבן  ' :זה לא ככה  .לא מקריבים

קרבן ' .
אבא גטה היה היחיד בקרב העדה שציין את הויכוח סביב הקרבת הקורבנות כאחד

הנושאים בדיוני העימות הדתי  .נוסף לו  ,גם אובה אקלה התייחס לשיטת הדיון אולם
לא הזכיר את

הקורבנות .

בני עדה אחרים שנשאלו על כך לא ידעו על מתקפת

המיסיונרים על הקרבת קורבנות או הכחישו קשר כלשהו בין נושא זה ובין פעילות

המיסיונרים .

אבא גטה התייחס אפוא לשיטת הויכוח  ,שהיונה הרסנית כל כך

למנהיגים הדתיים של ביתא ישראל  .היו מידענים ( גם אבא גטה וגם אובה

אקלה )

שטענו  ,שהמיסיונרים במאמציהם לשכנע את ביתא ישראל שילמו לאלה שהסכימו

להתנצר  .המיסיונרים דחו טענה זו  ,אולם אין ספק כי אלה אשר התקרבו אליהם או
למדו בבתי  -ספריהם זכו לתמיכה חומרית כלשהי  ,ולכן קשה להכחיש את היסוד
החומרי

בפעילותם .

24

כך נוצר עימות חריף בין המנהיגים הדתיים של ביתא ישראל ,

שביקשו לשמור על הקיים  ,ובין המיסיונרים שראו בכל בן עדה נוסף שנמשך אליהם
נשמה מבורכת נוספת שהכירה

בבשורתם .

לשלטונות בשלב כלשהו היתה בלתי

נראה להלן  ,במהלך הסכסוך  ,כי פנייה

נמנעת .

לעומת ההסכמה הכללית בתיאורים הן של המיסיונרים והן של היהודים

האתיופים בדבר הרקע לעימותים החריפים ביניהם בק " ן  , % 862קיימים הבדלים
ניכרים בתיאוריהם את העימותים האלה  .נשווה את השתלשלות הדברים כפי שתוארו
בחוברת כפולה של  Jewish Recorasמזה

25

ובמסורת שבעל  -פה של יהודי אתיופיה

מזה וגם ננסה להעריך את ההבדלים בין שתי הגירסות ומה שמשתמע מהם לגבי
התפתחות המסורת
23

24

הגירסות של אובה  ,אסע " י  ,גדליה  ,יצחק  ,ושיחות עם קם ברהן ברוך בספטמבר

כך כותב גם

דבריו
25

שבעל  -פה .

ראה :

:

הלוי  ,עמ '

. 70

וראה

:

קפלן  ,מיסיונרים  ,עמ '

, 31 - 29

בנוגע לשיטות המיסיונרים במשיכת קהל ומאמינים .
מיסיון  ,נ " ר  ,חוב '  , 29 - 28אפריל  -מאי  . 1863ראוי לשים

. 1981

וגם בהמשך  .התבססתי על

לב לכך שהחברה המיסיונרית

בלונדון ייחסה חשיבות מספקת לאירוע זה כדי להקדיש לו חוכרת כפולה

שלמה .

ן

76

שושנה בן  -דור

ב3 -

ביוני , 1862

26

קינדי סנונה  ,בחור שהשתכנע מדברי המיסיונרים  ,הוחרם על -

ידי הנזירים בכפרו  ,בטענה שאמונתו בישוע היא תועבה  .הבחור השיב שמעשיהם הם
התועבה ,

לדבריו :

לפי חוקת ה '  ,אסור לכם להיכנס לבית

ה '  ,כל שכן להקריב קורבן בארץ זו ,

וכעת אני משביעכם במות תיוודרוס המלך  ,שלא תוסיפו עוד להקריב עד
שתוכיחו לי מתוך הברית הישנה שהקורבנות שלכם הם ציווי של דבר ה '  ,וגם
עד שתוכיחו לי שתועבה היא ליהודי להאמין במשיח

המובטח .

27

פלאד הסביר ב ' גואיש רקורד '  ,כי שבועה מעין זו בשם המלך כללה בדרך  -כלל

התערבות כספית ונחשבה חמורה מאוד והשאלות שהיו כרוכות בה הובאו בדרך  -כלל
לפני המושל  .ואילו השאלות מתחום הדת הובאו לפני המלך  .עולה מדבריו  ,שקינדי
ציין שני עניינים

:

ביסוס טקסטואלי ללגיטימיות של הקרבת קורבנות בזמן הזה

ובמקום הזה והוכחה טקסטואלית שאסור להאמין במשיח  ,שלדעתו הוא ישו  .עוד
נאמר בביטאון המיסיון  ,כי קינדי התערב עם יריביו אלה על סכום של

45

כתרים

גרמניים והתגרה בהם  ,כי יוכיח מן הברית הישנה כי הקרבת קורבנות אסורה בחבש
וכן יוכיח את אלוהותו של
כבר באותו יום ,

ב3 -

הנוצרי .

ביוני  ,הלכו שני הצדדים אל מושל המחוז  .פלאד הביא עימו

שני פלשים ממקורביו  ,ברו ואיאסו  ,והם הצטרפו לקינדי  .לעומתם הגיעו כחמישים

פלשים נאמנים  ,בראשות הנזיר אבא אלפי  .אך המושל קבע שאין לו סמכות לקבוע

בדברים כאלה  .בתיאור זה יש התייחסות נרחבת אל הקרבת קורבנות  ,אשר ההתקפה
עליהם התנהלה על שתי רמות  .המיסיונרים ראו בהקרבת קורבנות באתיופיה הוכחה
לאי בקיאותם של הנזירים בתנ " ך  ,שהרי יש בתורה איסור מפורש על הקרבת קורבנות

מחוץ למקום הנבחר  ,כאמור ( דברים

יב  :יג  -יד ) :

' השמר לך פן תעלה על.תיך בכל

מקום אשר תראה  .כי אם במקום אשר יבחר ה ' באחד שבטיך שם תעלה על.תיך [ . ' ] . . .
יהודי העולם בכללם קיבלו איסור זה  .המיסיונרים ניצלו נקודה זו כאמצעי להחלשת
מעמדם של הנזירים והכוהנים על  -ידי הבלטת חוסר בקיאותם בכתובים  .נוסף לכך ,
הורו המיסיונרים  ,כי מות ישו על הצלב היה הקורבן למופת שכיפר על חטאי
המאמינים בו ופסל כל צורך בקורבן

המשך הויכוח הוקפא עד

5

נוסף .

28

בספטמבר  ,ובמשך שלושת החודשים שבינתיים

המשיכו המיסיונרים בפעילותם ואף הטבילו את ראשוני המתנצרים
ב 21 -

26
27

28

ביוני ,

19

הוטבלו

ב4 -

באוגוסט  .שבועת קינדי הצליחה כנראה להביא להפסקה

ואילו לדעת קראמיי  ,כמרים  ,עמ '
הציטוט  -ראה
ראה :

189

;

:

21 :

הוטבלו

, 132

האירועים כולם אירעו

מיסיון  ,ג " ר  ,אפריל  -מאי  , 1863עמ '

מיסיון  ,ג " ר  ,אפריל  -מאי

863

,

 ,עמ '

מיסיון  ,ג " ר  ,יאנואר  , 1862עמ '

.3

ב . 1861 -

. 14

. 13

ההמשך ראה שם  ,עמ '

ראה גם  ,לדוגמה

:

. 14

מיסיון  ,ג " א  ,יולי  , 1861עמ '

המלך תיוודרוס ויהודי אתיופיה

של הקרבת הקרבנות  ,שכן מסופר  ,שעד למפגש בפני המושל ( ב 5 -

ביתא ישראל להקריב קורבנות במשך עשרה ימים

ן

77

בספטמבר ) הורשו

בלבד .

בפגישה השבייה בפני המושל התקיים דיון ממש  ,ואליו באו מאזורים סמוכים

כמאתיים וחמישים פלשים  .המייצג העיקרי עכשיו של עמדת המיסיונרים היה ברו ,
שהפך להיות לא רק נוצרי חדש אלא גם עוזרו הראשי של פלאד ומורה ומיסיונר בפני
עצמו  ,ואת התפקיד הזה מילא גם אחרי כן במשך תקופה ארוכה  .דברי ברו הובאו לא
במישרין  ,אלא סוכמו על  -ידי פלאד  .ברו טען כי הקורבנות היו רצויים לפני התגלות

ישו אולם ערכם בטל עקב מותו  ,כי הוא היה התגלמות הקורבן  .פלאד עצמו לא
התנגד לכך שהפלשים ימשיכו להקריב קורבנות  ,ואילו מושל דמביה כעס על
התנהגות הפלשים ואסר עליהם להקריב בכל האזור של

שלטונו .

איסור זה הוא כנראה שגרם להבאת הסכסוך בפני המלך  .אולם בבואם לפני המלך ,
הפנו הפלשים את תלונתם נגד פלאד דווקא  ,באומרם

:

' כעת כאשר עלתה שמשו

הזוהרת של תיוודרוס על אתיופיה  ,זר מעבר לירושלים הירשה לעצמו לאסור על
קורבנותינו  ,טקסי התזכר שלנו ותפילותינו  ,וברצונו לאלץ את כולנו

להתנצר ' .

29

מעשה זה היה מכוון לבודד את פלאד ולעורר את חמת המלך נגדו בנקודה רגישה ,
חשדנותו הגדולה

כלפי זרים .

30

אכן המלך כתב לפלאד ונזף בו  ,אמנם בעדינות  ,על

.

ששינה לכאורה ממדיניותו שלא להכריח את הפלשים להתנצר המלך קבע  ' :אם יש
ספר כלשהו העשוי להעמיד את הפלשים על טעותם ולכוונם אל תורת הנצרות  ,בוא

כנס את הפלשים  .אולם אם אין ספר  ,שיישארו פלשים ואל תעשה יותר מאומה בקשר

עימם '  .וי
הפלשים ראו בתוצאה זו התערבות מצד המלך לטובתם  ,ואילו פלאד ראה את
עצמו

נפגע  ,פנה אל המושל וביקש שהוא יקבע מועד לדיון לפני המלך  ,כדי שיוכל

להוכיח את צדקתו

בפניו .

פלאד עם מלוויו הגיעו למחנה של המלך
המתנה המסורתית

:

ב6 -

פרה  ,לחם וטדג' ( יין עשוי

על מהלך הויכוח יש לפנינו שתי

באוקטובר  ,שם הוא קיבל את

מדבש) .

הדיון התקיים

למחרת .

זו של פלאד  ,כפי שהובאה בחוברת

גירסות :

הנ " ל של המיסיונרים  ,וזו של בני העדה  ,שהובאה בדברי הלוי ובמסורת שבעל  -פה
שאספתי בשנות

ה . 80 -

להלן תיאור הדברים על  -פי המקור הנוצרי  .הפלשים השמיעו תחילה את טענתם ,
שמימי מנליק  -הכוונה ודאי למנליק הראשון  ,בנם של שלמה המלך ומלכת שבא ,

על -פי ' כברה נגסת '  -לא בגזר דבר נגד הליכותיהם בקיום הדת  ,עד שבא האדם הזר
הזה שאסר עליהם ' להקריב  ,לעשות תזכר ולהתפלל '  .הם הביעו את נכונותם להענות

29

הציטוט  :מיסיון  ,נ " ר  ,אפריל  -מאי

, 1863

עמ '

לזכר נפטרים  ,ובמהלכם גם היו מקריבים
30

ראה

:

קראמיי  ,כמרים  ,עמ '

31

ראה

:

מיסיון  ,מאי  -אפריל

. 18

קורבן .

; 139 - 134 ; 131 - 130

 , 1863עמ '

. 15

ראה עוד  :שם  ,עמ '

. 16

טקסי תזכר הם טקסים

רובנסון  ,הישרדות  ,עמ '

225

ואילך .

78

ן

שושנה בן  -דור

למלר אבל לא לאדם זר  .המלך פנה לפלאד ברוגז על שהגביל את הפלשים בקיום

דתם  ,בניגוד לרצונו  .פלאד השיב  ,שהסכסוך והאיסורים הם עניין פנימי  ,בין הפלשים
הנאמנים למסורתם ובין אלה מהם שלמדו בדרכי נועם על הנצרות וקיבלו אותה  .אז
פנה תיוודרוס למתנצרים  ,ומתוכם השיב ברו  ,שלדברי פלאד היה ' המוכשר ביותר

מתוכם '  .ברו סיכם את התהליך  ,שדרכו למד להכיר את הנצרות באמצעות התנ " ך ,
באומרו :

' מצאנו אלוהי אמת ומצאנו שהנוצרי

[. . .

]

היה הבן האמיתי של

מתוך הכרה זו  ,הסביר  ,למד להתנגד לקורבנות  ,הואיל וישו היה התמורה

אלוהים ' .
לחטאים .

הוא המשיך באומרו  ,שהצעד המעשי הקשור לאיסור על קורבנות היה תוצאה של
נידוי אחד המתנצרים ותגובתו  ,וסיכם  ' :אנו מבקשים מהוד מלכותו שייפתחו הספרים
וייבדקו  ,ואם אמרנו דבר בניגוד לדבר ה '  ,נחזור בנו

[.

 . ' ] . .שאלתו היחידה של

תיוודרוס היתה האם יהודים בארצות אחרות הקריבו קורבנות  .פלאד השיב שלא  .אז
אמר תיוודרוס  ,שהמיסיונרים יכולים להמשיך בעבודתם  ,אבל הוא לא יקבע עמדה

בדבר עד שיבוא האבונא  .כעבור יומיים הוזמנו המתדיינים שוב  ,ברו דיבר והמלך
חזר ואמר שאין ביכולתו לקבוע  .הוא אמר לפלשים  ,שהכל ישאר כפי שהיה עד

שהאבונא יבוא  .הם שמחו והתרשמו שבכך ביטל את האיסור על הקורבנות  .אולם
המלך קרא להם שוב ונזף בהם ואמר  ,שבכך התכון שהאיסור בתוקפו וההחלטה
הסופית תינתן עם בוא

האבונא .

על  -פי פלאד .

תיאור העימות

שוב העניק המלך פרה לפלאד ולאנשיו  .בזה תם

32

מה מזה משותף למסורת שבעל  -פה של ביתא

ישראל ?

בהתאם לתהליך המוכר

מאירועים סיפוריים הנמסרים בעל  -פה  ,נעלמו גם כאן שלבי הביניים ונשארו שני
האחד  -בוא המיסיונרים ונסיונם לנצר את כל היהודים  ,השני -

שלבים בלבד

:

הויכוח לפני

המלך .

33

יש לציין  ,כי ריכוז וצמצום האירועים מאפיינים לא רק מסורת שבעל  -פה  ,גם
פלאד עשה כן בכותבו עליהם בחיבוריו המאוחרים  .בחיבוהו הראשון  ' ,שתים  -עשרה
שנים '  ,הציב את כל הוויכוח הדתי במסגרת תלונתם של הפלשים נגדו אישית כמי

שהביא להפסקת הקורבנות ותיאר רק בקצרה את העימות שהתקיים בפני המלך  .הוא
ציטט שם ממכתב המלך  ,שאם אין ספר כתוב על הנושא  ,אין להמשיך להורות את

הפלשים .

לעומת תיאור קצר זה

שורות )

( 16

הקדיש פלאד לויכוח שני עמודים

בחיבורו ' שישים שנים '  .אולם במקום להאריך בתיאור הנסיבות  ,הוא ציטט מלה
במלה את דברי ברו

מ7 -

באוקטובר וסיכם  ,שהמלך קבע את מה שקבע בדבר חוסר

יכולתו לרון בנושא והצורך לחכות

לאבונא .

32

שלישת הציטוטים האחרונים  -ראה

33

בגירסות של

:

אסע " י ,גדליה  ,יצחק .

:

34

מיסיון  ,נ " ר  ,מאי  -אפריל  , 1863עמ '

אובה  ,גטה

;

וכן

:

הלדי  ,עמ '

; 72 - 71

, 19

. 20

לסלאו  ,עמ ' , 74 - 72

. 82 - 81
34

חיבורר ' שתים  -עשרה שנים ' כפי שהתפרסם בג ' " א  ,אוקטובר
שנים '  -ראה

:

לסלאו  ,עמ '

. 85 - 84

1869

 ,עמ '

. 245

חיבורו ' שישים

המלך תיוודרוס ויהודי אתיופיה

הפרט

ן

79

היותר שנוי במחלוקת בגירסות שני הצדדים הוא מה היה נושא הויכוח  .בין

המידענים היהודים רק אבא גטה הזכיר את הפסקת הקורבנות כאחד מנושאי
הויכוחים שהתקיימו עוד בכפרים  -ואת דבריו כבר הבאנו לעיל  .כמו בדברי אבא
גטה ( ' מביאים ספר

[. . .

]

יושבים

[  ] . . .מתווכחים [. . .

]') ,

הבאת ספר וקריאה בו עמדו

במרכז תיאור הדיון שהתנהל בפני תיוודרוס גם על  -פי כל המידענים האחרים  ,אולם
איש מהם לא הודה שהיה דיון על הקורבנות  -נושא אשר לפי פלאד היה עיקר

הדיון .
לעומת זאת  ,עניין אתר עולה בדברי שלושה מהמקורות היהודיים שפירטו את
נושא הדיון  ,ודבריהם כמעט

זהים .

לדבריהם  ,המתדיינים נתבקשו לקרוא מתוך

התורה  ,הנוצרים קראו והפלשים תירגמו  .בהגיעם לפסוק
כדמותנו ' ( בר ' א

 :כו ) ,

תקפו הנוצרים את הפלשים ושאלו מהי כוונת הדיבור בגוף

?

הם פירשו את הריבוי כסימן למהות השילוש של האל  .תשובת

רבים  :עם מי ברא ה '

הפלשים לפירוש ניתנה בנוסח פתגם
שלו '  .כאן

:

' נעשה אדם בצלמנו

:

' מלך עם החיילים שלו  ,אלוהים עם המלאכים

כעס המלך תיוודרוס  ,פנה לנוצרים וליהודים כאחד וציווה עליהם לא

להסתפק בתחילת הספר  ,אלא כל אחד יחזור לביתו וימשיך בלימוד הספר עד סופו
' אתם [ ביתא ישראל ] תלכו ללמוד  ,ואתם [ הנוצרים ] תלכו ללמוד

[. . .

]

:

בינתיים אף

אחד לא ישכנע  ,לא ילך לבית שלו [ של הצד השני ]  .לא יפריע '  ' .מעכשיו אני נותן

הוראה שאף [ אחד ] מביתא ישראל לא ייפגע מהדברים האלה  ,ולא יגעו בהם  ,אם יש
כאלה שכבר התנצרו  ,אבא וואדאג ' ה ילך ויחזיר את

כולם ' .

35

בדברים שציטטנו מהמקור המיסיונרי  ,נאמר שהפלשים המומרים העידו שגילו
בתנ " ך את השילוש של האל  ,אבל לא צוטטו הטקסטים שמהם למדו עיקרון נוצרי

יסודי זה  .יש לשים לב גם להפלגה בדברי המידען אובה אקלה  ,שלפיהם הורשו בני
העדה להחזיר ליהדות את אלה שנמשכו לנצרות  ,פרט שאיננו סביר בהתחשב
בנאמנות תיוודרוס
על מה דנו

לנצרות .

באמת ?

מסקנותי בעניין זה קצת מרחיקות לכת  .ראשית  -מקובל עליי

שהפסוק הנזכר מהמקרא אכן היה נושא לויכוח בשלב כלשהו  ,גם אם לא הוזכר

בכתב בחומר המיסיונרי  .בגלל חשיבותו הוא מובא בתיאור הויכוח הדתי הניתן
בתעודה מימי מנליק  ,ובה תמצית המאבק המתמשך עם המיסיונרים  ,שנית  -עם
היווצרות הגירסה הזאת  ,מתי שהוא בין האירועים עצמם ובין כתיבת הדברים בימי

מנליק השני  ,הם נעשו חלק בלתי  -נפרד מהאירוע במסורת ביתא ישראל בעל  -פה ,

השתרשו בה והועברו מדור לדור  .לבסוף  ,עם דעיכת המוסד של הקרבת קורבנות -

תהליך שהתחיל מן האיסור שהוטל עליהם בזמן כלשהו בימי תיוודרוס וכלה
בהשפעת פיטלוב " ן ' ששיכנע את בני העדה שיש לאחד את מנהג הפלשים עם מנהג

יהודי העולם
35

36

36

-

נעלם נושא זה מן ההתייחסות של המסורת שבעל  -פה אל נושאי

בגירסות של גטה ושל ארבה
ראה :

קפלן  ,ביתא ישראל ,

אקלה .

עמ ' , 153 - 151

. 164 - 163

80

ן

שושנה בן  -דור

החיכוך בין המיסיונרים לביתא ישראל  .לעומת המסורת בעל  -פה  ,בכתבה של ספיר
ב ' הנשר ' אכן מובאת השתלשלות הדברים בדיוק כפי שהם מובאים בביטאון

המיסיונרים ' ג ' ואיש רקורד '  ,ההל משבועת המומר קינדי פנסה  .אני סבורה שספיר
מסר את הדברים כפי שקרא אותם בכתב  -העת

המיסיונרי .

37

מסקנתי אפוא שונה במקצת מזו של קווירין  ,המנסה לפשר בין הגירסה
המיסיונרית

לגירסות היהודיות שפורסמו בידי הלוי ולסלאו .

38

קווירין טוען  ,שהנושא

בתחילת הויכוח בפני תיוודרוס היה הקורבנות  ,אבל הורחב כדי לכלול נושאים

תיאולוגיים רחבים יותר  .אינני רואה סיבה לשלול את גירסת פלאד  ,שנושא הדיון היה
הקורבנות  ,במיוחד משום שחידושם היה רצוי מאוד לנזירים של ביתא ישראל  .אולם
באותו זמן גם נמשך המאבק הרחב בין המיסיונרים לביתא ישראל על הנושאים
התיאולוגיים הרחבים  ,לרבות מהותו של האל  ,כמשתקף בקטעים

במקרא .

הבדל בולט נוסף בין הנוסח הנוצרי למסורת בעל  -פה של ביתא ישראל הוא איפיון
התגובות של שני הצדדים  .הנוסת המיסיונרי מתאר בעקביות את הפלשים כנבוכים

וכחסרי יכולת להתמודד בדיון הטקסטואלי  ,בעיקר בגלל חוסר ידע בכתובים  .מסיבה
זו  ,ומתוך פחד מפני תגובת השלטונות  ,מתוארים הפלשים כמי שמנסים למנוע את
הדיון הפומבי  ,לפחות עד השלב שבו החליטו על הטלת ההאשמה על איש זר  .כחלק
מדברי התיאור על האירועים

ב5 -

בספטמבר כתב פלאד  ,בין

היתר :

' נזיר זקן  ,אבא

צגאי  ,תיעב את גורלם המר  " .התחבאתי "  ,הוא אמר  " ,כמו ארנבת מתחבאת בשיחימ ,

כדי לא להסתבך בויכוח  ,אבל לקחו אותי בכוח  .אוי

!

איך מעניש אותנו האל ! " '

39

ברור שהמסורת של ביתא ישראל לא תאפיין את מנהיגיהם הדתיים כמוגי לב

וכמנסים להתחמק מעימות  .הלוי מצטט דברים ברוח של עשייה מתוך פחד אבל
מתוך נכונות למות על קידוש השם  ' :חמישה מכוהנינו התייצבו לפני המלך  ,מלווים

על -ידי רבים מאיתנו  ,וכולנו היינו נחושים בדעתנו למות למען אמונתנו  ,אם לא נזכה

לרחמים ' .

40

ככל שהמסורת מרוחקת בזמן מן האירועים  ,כך נעלם היסוד של פחד ועולה

37

יש מי שסבור  ,כי המידענים מביתא ישראל מדווחים על הויכוח על סמך ידיעתם על המסמך
שנכתב בימי מנליק ופורסם בידי לסלאו  .אם נכון הדבר  ,אני סבורה שהכרתם את המסמך קדמה
לעלייתם ארצה  .כלומר סברה זו מחייבת להניח שעותק של המסמך היה מצוי באתיופיה  ,או
שתוכנו נמסר בעל  -פה  .הפצת המסמך בכתב בקרב ביתא ישראל נעשתה עקב חלוקת ספר -

מקורות  ,שהכין מכון בן  -צבי בעבור קסים וזקנים משכילים בעדה  ,שכלל גם עותק של המסמך
הנדון  .אולם ספר זה הופץ רק בשנת

. 1986

לפי מיטב זכרוני  ,אובה אקלה לא היה בין המקבלים

הראשונים של ספר המקורות  ,והביטחון שבו מסר את הדברים מטיל ספק בכך שהוא אימץ את
נוסח הדברים זה מקרוב  .אבא גטה היה עיוור כאשר הגיע ארצה  ,ולפי מיטב ידיעתי  ,לא קראו לו
מתוך ספר
38

ראה

:

39

ראה :

40

ראה :

המקורות .

לסלאו  ,עמ '

; 225 - 224

הלוי ,

עמ ' ; 73 - 72

מיסיון  ,נ " ר  ,אפריל  -מאי  , 1863עמ '

הלוי  ,עמ '

שפירסם

לסלאו.

. 71

קווירין  ,עמ ' . 225 - 224

. 52

יש לשים לב למינוח ' רחמים ' בדברי הלוי  ,במקום ' עשיית צדק ' בגירסה

ן
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מוטיב הדרישה לזכויות צודקות  .בגירסות של גדליה ואבא יצחק נאמר  ' :היהודים פנו
לאצי תידרוס [ מונח של כבוד כלפי המלך ] ואמרו שיוכיחו לפי התורה

[. . .

]

הנוצרים

באו אל היהודים ואמרו להם  " :תחליפו את הדת שלכם "  .הנזירים אמרו שאינם רוצים
להחליף את הדת שלהם

:

" יש לנו תורה " '  .אם כן עולה השאלה

:

האם המסורת

שבעל  -פה מפליגה בתיאור עמידתם האיתנה של אבות האומה  ,או האם המיסיונרים
הפליגו בתיאור הפחד מצד ביתא

ישראל ?

תוספת מעניינת במסורת שבעל  -פה מצויה בגירסת אובה אקלה  .כזכור  ,הוא זיהה
את אבא וואדאג ' ה כנזיר שסייע לאמו של תיוודרוס בטרם נולד וגם לילד  .לדעתו

( ולדעה זו שותף

גדליה )  ,אבא וואדאג ' ה היה בין ההולכים לתיוודרוס ובין

המשתתפים בדיון הדתי  ,וכאשר המלך ראה אותו הוא בירכו ב' דנגה גירמה ' ( מה
שלומך )

בקוואריניה  ,השפה שלמד בילדותו  .על כך כעס אבא וואדאג ' ה וענה לו

באמהארית  .משום כך התרגז המלך ודרש שאבא וואדאג ' ה יתנצר  .כאשר סירב  ,שלף
המלך סייף ואיים להורגו  .אבא

וואדאג' ה השיב  ' :בסדר  ,את הנשמה שלי לא תתפוס .

אתה תשאר עם הנבלה '  .דברים דומים מובאים  ,בנוסח מעודן יותר  ,בשתי הגירסות
הכתובות שפירסמו ספיר ולסלאו  ,אף שאומרם מזוהה כאבא סימון בגירסה שפירסם

לסלאו  .הדיבור בקוואריניה מזכיר את שורשיו הגיאוגראפיים של תיוודרוס ובכך
אולי מחזק את האותנטיות של גירסה

זו .

אולם איום כזה אינו מוזכר בתיאור

המיסיונרי  .אפשר לטעון  ,שרגע רראמאתי כזה היה זוכה לרישום של כל מי שהיה
מתאר את הדברים  ,אולם קיימת גם אפשרות שפלאד  ,שביקש להציג את ביתא ישראל

כמוגי לב  ,השמיט את האירוע  .מכל מקום שלושת הנוסחים האלה מעידים על כוחה

של היווצרות מסורת בעל  -פה  ,שעליה מיוסדים שלושתם  ,שנוצרה בין האירוע ב -
1862

ובין

1867

והחזיקה מעמד עד

היום .

שאלה נוספת היא מספר המשתתפים מצד ביצא ישראל

ושמותיהם  .הזכרנו את

:

אבא וואדאג ' ה או אבא

שתי הגירסות בדבר האיש שעמד בראש הטוענים מטעמם

סימון תלמידו  .בעדות הכתובה נזכר אבא וואדאג ' ה  .הוא אמנם זכה ליחס מיוחד
במסורת ביתא ישראל כנזיר מקווארא שהחזיר את העדה לדתה  ,אולם פעולה זו
מיוחסת לשנות

ה 40 -

של המאה

ה . 19 -

אין זה מן הנמנע שהיה גם נוכח בויכוח  ,אולם

בכל המסורות בעל  -פה ובדברי הלוי הוזכר אבא סימון כנזיר המוביל  ,כאשר הוזכרו

לצדו גם שמות אחרים  .אבא גטה הזכיר את אבא נבורג ' י  ,אבא ג ' רונד  ,אבא ירוסלם ,

אבא בלילן  .הלוי הזכיר את אבא שמעון מקווארא  ,אבא אמשא יה מתקוסה  ,אבא

זיטמו כאבא יוארקו

מצ ' לגה ואבא צגאי מוולקאיט  .ובסך הכל היו~נוכחים

שאין לדעת כמה מהם היו נזירים וכמה היו

קסים .

400

קסים ,

ואולי אלה שציינו את אבא

וואדאג' ה כאחד המשתתפים בויכוח טעו או איחדו מסורות שונות  ,כיוון שאם אכן
הוא היה המתדיין המוביל ספק אם שמו היה נשמט מגירסות המסורת

שבעל -פה .

יש עוד לציין  ,שהערכת היהודים את תוצאות הדיון היתה שונה מזו של פלאד .
לדבריהם  ,תיוודרוס אסר על המיסיונרים להמשיך בפעילותם בקרב ביתא ישראל
ושלח כל אחד

לביתו .

ן

82

שושנה בן  -דור

התנ " ך תופס מקום חשוב בדברי הסיום  .בגירסת אבא יצחק  ,המלך ביקש

ספר

להשאיר את הספר אצלו וללכת הביתה  .ואילו בגירסת אבא גטה ( ודברים דומים
בגירסות אבא יצחק ואובה אקלה ) המלך הסכים שאי  -אפשר לשפוט את הספר על  -פי
התחלתו בלבד וציווה על כל המתדיינים ללכת איש לביתו וללמוד את הספר עד

תומו  ,ובינתיים איש לא יפריע לזולתו  .גירסת אובה אקלה מפליגה ואומרת  ,שהמלך
הירשה לנזירים להחזיר ליהדות את עלה שכבר התנצרו  .כך פירשה אפוא מסורת
העדה את העובדה שתיוודרוס לא החליט אלא דחה את החלטתו עד בוא

האבונא .

על -פי מסורת העדה קיבלו נציגיה בסוף הויכוח מתנה מאת המלך  ,פרות או פרים
לשחיטה  ,אשר מספרם נע משלושים עד
ומהעדה הלכו

אחת ~ .

4

ובסיכום

:

' [ הנוצרים ] הלכו בכעס ,

בשמחה ' .

נזכיר עוד ששתי גירסות קושרות קשר נסיבתי בין הויכוח בפני המלך להחלטה
לצאת

לארץ  -ישראל .

42

אולם כאמור  ,אלה היו כנראה שני אירועים מקבילים בזמן ,

וקרוב לודאי שמנהיגים שונים עמדו בראש כל אחד מהם  .מעמדו של אבא מהרי ,

שהוביל את המסע לעבר ארץ  -ישראל  ,הוכר בקרב בני העדה וגם על  -ידי המיסיונרים .
אולם אין זכר להשתתפותו בויכוחים הגדולים  ,ובמיוחד בויכוח הגדול באוקטובר ,
וקשה להניח שאילו היה שם באותו זמן לא היה משתתף בהם  ,במיוהד לאחר
שהתעמת עם המיסיונר שטרן  .בניגוד לנזירים אחרים  ,אבא מהרי לא נרתע מעימותים
עם מיסיונרים נוצרים  .רוב הנזירים ניסו להתחמק מעימותים מילוליים המיוסדים על

טקסטים מקראיים שהיו אמורים  ,לדעת הנוצרים  ,לבשר את בוא משיחם  .רתיעת
הנזירים נבעה בעיקר משום אי התנסותם בויכוח

כזה .
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הנחתי היא שאבא מהרי יצא

לדרך לפני האירועים הדראמאתיים של ספטמבר  -אוקטובר

. % 862

אולם האווירה

הכללית שיצרו המיסיונרים בשנים שקדמו לויכוח הגדול ודאי תרמה

דביי

להחלטתו .

סיכום

האירועים הנזכרים היוו חלק חשוב מתחילת התהליך של שידולי המיסיונרים
הפרוטסטאנטים את ביתא ישראל להתנצר  .אמנם באותן שנים הצלחותיהם היו

מוגבלות  ,ואף  -על -פי -כן נפגעו שני מוסדות מרכזיים של העדה
והקרבת

קורבנות .

:

סמכות הנזירים

המבנה החברתי של ביתא ישראל היה מיוסד במידה רבה על

מוסדותיהם הדתיים  ,ושני מוסדות אלה  ,שהיו מרכזיים כאמור בחייהם  ,הותקפו גם

41

לפי הלוי  -קיבל אבא סימון

30

פרות  ,וכך גם בגירסת אובה אקלה  .בגירסות יהודיות אחרות

בעל  -פה הם קיבלו פרים לשחוטה  ,ומספרם נע בין אחד לעשרים
אסע " י ;

ושבעה .

הלוי ,עמ ' . 72 - 70

42

גירסת

43

פלאד מתאר את נסיונו של נזיר אחד  ,אבא צגאי  ,להסתתר כדי להתחמק מויכוחים אלה  .הנחתי
היא שאבא צגאי ואבא בגא  ,כותב האיגרת  ,הם איש

אחד .
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על  -ידי נציגי היהודים בעולם כאשר אלה באו במגע עם ביתא ישראל  .מוסד הנזירות
שירת במשך מאות שנים את הצרכים הדתיים והחברתיים של העדה  ,הנזירים תרמו

לריכוזיות החיים הדתיים סביבם  -בתור בעלי הידע  ,הסמכות  ,וממלאי התפקידים
הפולחניים הנחוצים

לעדה .

יחד עם הקסים  ,שירת מבנה היירארכי זה את צרכי

הקהילה  ,עד שנוצר האתגר החדש שהציבו המיסיונרים הפרוטסטאנטים

האירופיים .

פניית המיסיונרים ישירות אל אנשי הקהילה  ,וצורת הדיון שלהם  ,העמידו את ביתא

ישראל בפני מצב חדש  .בני העדה נמשכו אל אנשים אלה במיוחד לאור העובדה
שהנזירים שלהם  ,שנחשבו עד אז כבעלי הידע הבלעדיים בתחום הטקסטואלי  ,לא
יכלו להתמודד עם המיסיונרים  .האירוניה היא  ,שספק אם הנזירים מקרב הכנסייה
האתיופית היו מסתדרים טוב יותר  ,אילו פנו המיסיונרים אליהם ואל הקהל הנוצרי
שלהם מקרב פשוטי העם ובאותו אופן של

דיון .

ראויה לתשומת  -לב התפישה של בני ביתא ישראל
לכאורה היו צריכים לראות בו אויב  ,כיוון שהירשה

את תפקיד המלך תיוודרוס .
למיסיונרים לעבוד בקרבם .

המקורות הנוצריים שהזכרנו מצטטים מפיו דברי אהדה כלפי עבודתם  .כך מצטט

אותו פלאד  ' :פעמים רבות הטרחתי את עצמי כדי לנסות לשכנע את הפלשים שישו

הנוצרי הוא בן האלוהים ומושיע העולם  ,אולם מעולם לא הצלחתי  .היהודים קשוחים
והם אויבים מלידה של

המושיע ' .

44

גם סמה שידוע עליו ממקורות פנים  -אתיופיים ,

הוא התחנך אצל נזירים והיה בעצמו נוצרי אדוק  .ואילו המסורת בעל  -פה של ביתא

ישראל ראתה בו דמות אוהדת כלפיהם  .היא קשרה אותו אליהם עוד בטרם לידתו ,
בקשר דם לפי חלק מן הגירסות ובקשר גיאוגראפי ורגשי לפי כל הגירסות  .משום כך
בני העדה האמינו שהוא נשאר נאמן להם  ,כמי שעשו חסד עימו ועם אמו  ,כאשר
אחרים הפנו עורף אליהם  .המסורת בעל  -פה דוחה כל ביטוי של רצון מצד תיוודרוס
לכפות עליהם את

הנצרות .

האשמים בכך היו המיסיונרים הזרים  .יש להדגיש ,

שהמסורת שבעל  -פה אכן משקפת בדייקנות את גישת תיוודרוס שאין לכפות על

ביתא ישראל את הנצרות  .גם התיעוד הקיים כולו מראה שהיוזמה לקיום הויכוח הדתי
לא באה מצד תיוודרוס  .פלאד גם אישר שהמתדיינים מצד ביתא ישראל ראו בו ,
בפלאד ,
בפני

אישית

את המקור לבעיותיהם בתחום הדת  ,או לפחות כך הציגו את הדברים

תיוודרוס .

גם אי  -ההחלטה של המלך התפרשה על  -ידי ביתא ישראל כסימן לאהדה  .כיוון
שהמלך אמר שאין ביכולתו להחליט ושיש לחכות להחלטת האבונא  ,הרי הוא הסיר

מעליו את האחריות  .בני העדה יכלו להאשים  ,אם כן  ,את האבונא בכל החלטה
שתתפרש כהגבלה נוספת עליהם וכעידוד נוסף

למיסיונרים .

המלך תיוודרוס הוא דמות נערצת בקרב העם האתיופי עד היום  .הוא ניסה לקשור
קשרים עם ארצות אירופה  ,בתקווה שיביאו לקידמה ולהכנסת שיטות עבודה ויצור

44

ראה

:

גידניי  ,עמ ' . 5

ן

84

שושנה בן  -דור

מודרניות לאתיופיה  ,באמצעות קשרי מדיבה ומסחר שיהיו מבוססים על

הדדיות .

בתוך אתיופיה הוא ניסה להנהיג משטר יציב וחוקק חוקים שנועדו להשליט את

החוק  ,המשפט והמינהל התקין  ,וכן להקל על מצוקת העניים  .היתם של מנהיגי
אירופה כלפי תיוודרוס כאל שליט שאעו ראוי ליחס של שוויון והדדיות מצידם ,
ופגמים באישיותו שלו  ,מנעו מימוש מלא של תוכניותיו וגרמו לסיום הטראגי של

חייו .

45

אך העם האתיופי זוכר את הצדדים בראשית דרכו ואת הכוונות

שלו.

46

המסורת שבעל -פה של ביתא ישראל ראתה בתיוודרוס  ,על -פי מה שהיה מקובל
בעדה  ,דמות שהיו לה קשרים מיוחדים עימם ואהדה כלפיהם  ,על אף האירועים
הקשים להם שאירעו בימיו ובנוכחותו  .היא גם ממלאת פערים ברקע שלו  ,שלא

אחרים .

התמלאו כולם עד היום על -ידי מקורות פנים  -אתיופיים

הישרדות .
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ראה
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ראוי לציין  ,שהשלטונות המהפכניים שמשלו באתיופיה

:

קראמיק תיוודרוס

אתיופית -לאומית .
בנובמבר

הפניית

1984

רובנסון  ,תיוודרוס

;

;

רובנסון ,

( ) 1991 - 1974

ניסו לטפח גאווה

וכך  ,בכנס הבינלאומי השמיני ללימודי אתיופיה שהתקיים באדיס אבבה

הוזמנו כל הנציגים להצגת מחזה חדש ,

'תיוודרוס ' .
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