אתיופיה

הנקודה היהודית של

הכנסייה האתיופית

לכנסייה האתיופית זיקה מיוחדת ליהודים,
והיא ביססה תשתית לתפיסה נוצרית השואבת
ישירות מן התנ"ך מודל של מלכות ארצית
שמאחדת דת ,לאום ומדינה .לקשר זה יש
תוצאות פוליטיות שמצטרפות עד היום לשיתוף
האינטרסים של ישראל ואתיופיה נגד הטרור
האסלאמי | אסף מלאך
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אתיופיה
דונה גראציה

אקסום את הנצרות והפך אותה לדת המדינה .קדם לו
בכך רק שליט ארמניה טרידיאטס השלישי ,שהתנצר
כבר בשנת  ,301ובמובן מסוים גם קונסטנטינוס
שקידם את מעמדה של הנצרות באימפריה הרומית,
אם כי זו נהפכה לדת המדינה רק בשנת  ,380בזמנו של
תאודוסיוס הראשון.
אפיון נוסף קיבלה הנצרות האתיופית כמאה שנה
מאוחר יותר .בשנת  451התכנסה הוועידה האקומנית
הרביעית של הנצרות בעיר כלקדון שבאסיה הקטנה.
בוועידה הוקעו המונופיזיטים  -שלא קיבלו את טבעו
הכפול של ישו והאמינו שהוא כולו אלוהי  -כמינים.
כמרים בעלי אמונה מונופיזיטית הגיעו לאחר הוועידה
כפליטים לאתיופיה ,והם מתוארים בכנסייה האתיופית
כ'תשעת הקדושים' שהעניקו לה את צביונה המיוחד.
כך הפכה הנצרות בגרסה האתיופית לדת מדינה ולמוקד
הזהות הלאומית האתיופית עד לעת החדשה.

על פי המיתוס
הלאומי
האתיופי
המלכות ניתנה
ליהודים  -זרע
שם  -ומלכי
אתיופיה הם
חלק מהייחוס
הכללי הזה

מנליק בן שלמה המלך

מ

בין שלל הכנסיות והפלגים בנצרות ,הכנסייה
האתיופית ייחודית ביחסה ליהדות .הנתקל
לראשונה במנהגיה של כנסייה זו מתמלא
בדרך כלל פליאה על העדה הנוצרית שמקפידה על
שמירת שבת בנוסף ליום ראשון ,על מילת הבנים ביום
השמיני ,על חלק מדיני הכשרות המקראיים ,על טומאת
נידה ויולדת ועוד .בתפילה ובפולחן של כנסייה זו תופס
התנ"ך מקום מרכזי ,והשיח הדתי שלה מלא בביטויים
עבריים ומקראיים כמו צום ,קרבן ,אורית (תורה),
וגיהינום.
בין החוקרים שוררת הסכמה שלזיקה זו מקורות
קדומים ,והדעה הרווחת תולה אותם בהשפעות שהגיעו
מחצי האי ערב .יהודים ,וקבוצות אחרות שאימצו חלק
ממנהגי היהודים בחצי האי ערב ,חצו במאות הראשונות
לספירה את ים סוף והטביעו חותם יהודי רב רושם
בקרן אפריקה .הרחקת האלילות ואימוץ חלק ממנהגי
היהודים הקלו על אימוצה של הנצרות באתיופיה משזו
הגיעה לאזור .ואמנם ,כבר בשנת  333אימץ ֵאזָ אנָ ה מלך
www.segulamag.com

שיאה של הזיקה בין הכנסייה האתיופית לבין היהדות
מתבטא באגדה שנרקמה סביב הסיפור המקראי על
מלכת שבא ושלמה המלך .לפי האגדה האתיופית ,מלכת
שבא המקראית היא מלכת אתיופיה שבאה מקצה
הארץ להכיר את חכמת שלמה .בסיום ביקורה נתעברה
משלמה וחזרה לארצה .משגדל בנם המשותף ,מנליק,
הוא התעקש לנסוע לארץ ישראל לראות את אביו.
המלך שלמה ושריו התפעלו עד מאוד מכשרונותיו
ושידלוהו להישאר עמם ולרשת את ממלכת ישראל.
משנכשלו בניסיונותיהם ,החליטו לשלוח עמו את בני
השרים היהודים שישמשו כיועציו במלכות אתיופיה.
הללו ,שלא רצו להיפרד מארון הברית ,הצליחו להגניבו
בעורמה מבית המקדש ונשאוהו עמם לאתיופיה.
לפי אמונתם של האתיופים ,ארון הברית הוצב
בכנסיית מרים ציון באקסום ,ומאות אלפי אתיופים
עולים מדי שנה לחזות בתיבה הקדושה שהובאה
מירושלים ,המכונה בפיהם 'ציון' או 'ציון השמימית'.
בכל כנסייה אתיופית מוצבת בתוך היכל המכונה קודש
הקדשים תיבה בתבנית הארון.
השתקפות של אגדה זו מצויה בשושלת החזקה ביותר
של קיסרי אתיופיה בימי הביניים .שושלת זו מכונה
'השושלת הסלומונית' ,בשל ייחוסם של הקיסרים
לשלמה המלך ,שהיה מקור הלגיטימציה המרכזי
לשלטונם .שיאה של שושלת זו היה בתקופות שלטונם
של הקיסר עמדה ציון (=עמוד ציון ,)1344-1314 ,ושל
הקיסר זרעה יעקוב (=זרע יעקב ,)1468-1434 ,שחיזקו
וביצרו את האחדות הדתית לאומית באתיופיה ,וחיזקו
את מעמדו של השליט כראש הכנסייה.
הנוסח הקנוני של סיפור זה ,שהפך למיתוס הלאומי
האתיופי ,מכונה 'כבוד המלכים' .לאחרונה תורגם
הטקסט על ידי ד"ר רן הכהן משפת הגעז האתיופית
לעברית ,בתוספת מבוא מקיף והערות מפורטות.

למעלה :סיפור מכונן .סיפור
שלמה המלך ומלכת שבא בציור
מסורתי מ– 1950בקירוב
באדיבות המוזיאון לאתנוגרפיה,
ז'נבה
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סיפור המסגרת של הטקסט עוסק בדיון שהתקיים בין
 318אבות הכנסייה שהשתתפו בוועידת ניקיאה בשנת
 ,325שהתלבטו איזו מלכות ראויה לכבוד .לאחר תיאור
קצר של המלכות האנושית כהאצלה של כוח המלכות
האלוהי לאדם הראשון ולממשיכיו ,מתאר אחד מן
המשתתפים בדיון באריכות ובפירוט את סיפור המלך
שלמה ומלכת שבא ,במטרה לבסס את הטענה "שכל
מלכות הארץ למלך רומא ולמלך אתיופיה היא".
מרבית החוקרים סבורים שהטקסט נערך במאה
ה ,14-בראשית שלטונו של הקיסר עמדה ציון ,השליט
המאוחר ביותר המוזכר בקולופון שבסוף הספר .עם
זאת ,רובם גם מקבלים את הטענה ששורשיו של
הטקסט בתקופות מוקדמות בהרבה .ב'כבוד המלכים'
מהדהדת המציאות של המאה השישית ,שבה ביזנטיון
היא אימפריה מרכזית ,שכבוד הוא לאתיופיה לחלוק
עמה את השלטון בעולם .זאת ועוד ,בסופו של הטקסט
יש רמזים למלחמה המשותפת של אתיופיה וביזנטיון
הנוצריות בממלכת ִח ְמיַ ר היהודית שבדרום חצי האי
ערב (תימן של ימינו) .יוסף ד'ו נואס ,מלכה האחרון
של חמיר ,התגייר יחד עם ממלכתו ורדף את הנוצרים
בממלכה ,ומשום כך הממלכות הנוצריות הכריזו עליו
מלחמת קודש שבה הצליחו להביס אותו.
יהיה אשר יהיה התארוך המדויק של הטקסט ,ננסה
לעמוד בקצרה על האופן שבו הוא בונה זהות אתיופית
שיוצאת אחדות בין דת ,לאום ומדינה ,שבכוחה
להתעלות על הפילוגים הלשוניים והאתניים הרבים
שבאזור אתיופיה.

אתיופיה נכבדה מבת ציון
ב'כבוד המלכים' ניתן לאתר שתי מגמות יסוד
ברורות .הראשונה נוגעת לביצור הלגיטימיות של
שלטון המלכים באופן כללי .הטקסט פותח בהאצלת
כוח המלכות האלוהי על אדם הראשון ,שמעביר
סגולה מיוחדת זו לבניו אחריו .כל האישים המוזכרים
בשושלות הארוכות שבספר בראשית ,ובכללם נח
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גור אריה יהודה .סמלם של
קיסרי אתיופיה  -אריה חובש
כתר ונושא צלב  -מתנוסס
בחזית בניין הקונסוליה
האתיופית ברחוב הנביאים
בירושלים ,ומצדיו מכריזה
כתובת בשפת הגעז" :ניצח
האריה משבט יהודה" .הבניין
ששימש את הקונסוליה
האתיופית עד ניתוק היחסים
הדיפלומטיים בין המדינות
בעקבות מלחמת יום הכיפורים
משמש כיום למגורים

זהותה הדתית
לאומית
המגובשת
וארוכת השנים
של אתיופיה
סייעה לה
לעמוד איתן
הן בפני גלי
האסלאם
והן בפני
הקולוניאליזם
האירופי

והאבות ,מתוארים בטקסט זה כמלכים שהעבירו את
כוח המלכות ,עד דוד המלך .רעיון זה מקבל פיתוח
בפרקים נוספים ,שמתארים את מלכי כל הממלכות
החשובות כצאצאים נפתלים של גזע שם ,ובעיקר של
ממלכת דוד ושלמה :אחד משלושת בניו של שלמה
הופך בעקבות נישואין למלך רומא; דלילה שנתעברה
משמשון ילדה בן שהשתלט על ממלכת פלשתים;
נבוכדנצר מלך בבל הוא יהודי שעלה לשלטון עקב
החלפת תינוקות של יהודי גולה ושל יורש העצר הבבלי;
ממלכת פרס היא גלגול של פרץ בנם של יהודה ותמר,
וכך הלאה גם ביחס לממלכות נוספות .הרעיון ברור -
המלכות ניתנה לזרעו של שם ,ומלכי אתיופיה הם חלק
מהייחוס הכללי הזה שאין לערער אחריו.
המגמה השנייה נוגעת לביסוס מרכזיותה של אתיופיה
ולירושתה את ישראל כעמו הנבחר והאהוב של האל.
מהלך תאולוגי זה נבנה בטקסט בצורה שיטתית
ומתוחכמת באמצעות יצירת המשכיות רב ממדית בין
אתיופיה לבין ישראל הנבחר ,תיאור התעלותה של
אתיופיה על מעלת ישראל המקורית ,ולבסוף ,תיאור
מאיסת האל בישראל.
כבר בפגישתו של שלמה עם מלכת שבא ,המכונה
בטקסט ָמ ֶּכ ָדה ,הוא חולם על היעלמותה של השמש
הזוהרת שהאירה את ישראל ועל מעופה לאתיופיה.
בנה של מלכת שבא דומה במראהו ובהתנהלותו לאביו
שלמה ואף לדוד ,וכך אומר שלמה כאשר הוא רואהו:
"הנה דוד אבי ,חודשו נעוריו וקם מן המתים .אתם
אמרתם לי דומה הוא לך ,אך לא קומתי היא כי אם קומת
דוד אבי בימי נעוריו ,ויפה הוא ממני במאוד מאוד" .לפני
חזרתו לאתיופיה הוא נמשח למלכות על ידי הכהנים
בשמן המשחה" ,וייקרא שמו דוד" .צירוף בני השרים
אליו כאשר הוא חוזר לאתיופיה בא להציג את האליטה
האתיופית כולה כצאצאים ביולוגיים של בני ישראל.
כאשר שרי המלך שלמה מנסים לפתות את מנליק
להישאר ולמלוך על ישראל ,הם מציינים את עליונותה
של ארץ ישראל כארץ זבת חלב ודבש ,אך בני משלחתו
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עונים להם שארץ אתיופיה טובה ממנה ,ובני השרים
כמובן מודים בכך כאשר הם מגיעים לאתיופיה.
תיאור מסעו של מנליק מארץ ישראל לאתיופיה
מתואר כמקביל בפרטים רבים ליציאת מצרים :בני
ישראל בוכים ומקוננים על הליכתו של מנליק יחד עם
כל בני האצולה היהודית "כאשר קוננו המצרים בהרוג
אלוהים את בכוריהם" .המסע עצמו משחזר את נִ סי ים
סוף והר סיני ,ומתאר באופן נִ סי את מעופה של הפמליה
יחד עם ארון הברית:
ויהי בעבור ציון הקדושה ואנשיה ,קיבל הים את פניהם,
ויגאו גליו כהתנתק הרים גבוהים  ...וישתחווה הים לפניה,
ובסעור גליו כהרים הוגבהו מרכבותיהם מעל הגלים
כמידת שלוש מאות  ...וישמחו ים סוף ואנשי אתיופיה,
ובצאתם לים גדלה שמחתם משמחת ישראל בצאתם
בק ֵדש ויהללו שם את
ממצרים ,ויקרבו אל הר סיני ויחנו ָ
המלאכים.
במקביל להעברת התיבה לאתיופיה מסתלקת
השכינה מישראל הישנה .הטקסט מתאר כיצד לאחר
עזיבת מנליק והארון ,שלמה מבין היטב שהשכינה סרה
ממנו והוא מקונן" :אללי לנו כי נהרס כבוד בת ציון
הנכבדה ורב כבוד בת אתיופיה העלובה" .עקב כך הוא
נמשך אחר נשותיו הרבות ופולחניהם האליליים .מכאן
ואילך מוצגים היהודים כחוטאים וכשוטים ,ובפרט
כאשר הדברים מגיעים להופעתו של ישו ולסרבנותם
של היהודים לקבל את בשורתו .הדברים נחלטים
בקביעות חוזרות ונשנות ,כמו למשל בדברי משלחת
הכהנים עם הגעת ארון הברית לאתיופיה:
בושו בנות ירושלים וכובדו בנות אתיופיה ,בין
אלילים ופסלים נבחר עם אתיופיה ונמאס
עם ישראל ,בושו זקני ישראל וכובדו זקני
אתיופיה ,כי נרצה אלוהים לעם האובדים ומאס
בישראל ,על כי נלקחה ציון מעמם ובאה לארץ
אתיופיה.

דת ומדינה בדגם מקראי
'כבוד המלכים' הוא טקסט מאיר עיניים
בהקשר הרחב של יחסי יהדות ונצרות ובהבדלים
שבין השתיים .כידוע ,בספרי 'הברית החדשה'
מבשר ישו את בואה של 'מלכות השמים'
שתחליף את 'מלכות הארץ' .קריאה זו קובעת
את דוקטרינת היסוד של הנצרות הקדומה,
שמפרידה בין העולם הארצי המוכר לבין העולם
שאמור להחליפו .העוינות של הנצרות הקדומה
לתענוגות העולם הזה ,לממון ,לחיי משפחה ,ואף
לשכל האנושי ,משולבת בהסתייגות חריפה גם מהממד
הפוליטי הארצי .אמנם ישו מתואר כצאצא של בית
דוד ,ואף נהרג כ'מלך היהודים' ,אך מלכותו היא 'לא מן
העולם הזה' ובהחלט באה להחליפו .רק מצב העניינים
המיוחד שנוצר עם התעכבות בואה המיוחל של מלכות
השמים ,ועם כוח המלכות הארצית שניתן לנצרות לאחר
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איש דת בחצר הכנסייה
האתיופית בירושלים .נזירים
מהכנסייה האתיופית הגיעו
לירושלים ככל הנראה כבר
במאה החמישית מכוח
זיקתה המיוחדת של הכנסייה
לירושלים .בתחילה ישבו
הנזירים האתיופים בכנסיית
הקבר עד שגורשו ממנה
והקימו לידה את מסדר
דיר אל סולטן .ביוזמת אחד
מקיסרי אתיופיה נבנתה
ב– 1884כנסייה אתיופית
בירושלים ,ברחוב שנקרא
בעבר רחוב החבשים ,והיום
רחוב אתיופיה
צילוםDMY :

התנצרות האימפריה הרומית ,הוביל ליצירת מערך
תאולוגי מורכב בימי הביניים ,שבא להסביר בדיעבד את
מקומה של המלכות הארצית ביחס לזו השמימית.
במובן זה ,שונה הנצרות האתיופית מכל וכל .הפיכתה
כבר בשלב מוקדם לדת מדינה התחומה בגבולות של
ממלכה ספציפית ,לא אפשרה לה להסתפק בבשורת
מלכות השמים של 'הברית החדשה' .הצורך לבצר את
הלגיטימיות של המלכות הארצית באמצעות הדת הוביל
אותה ישירות אל 'הברית הישנה' ,שם מצאה עולם
מדיני ארצי מפותח שרוח אלהים שורה עליו .שלמה
המלך ,השיא המקראי של מלכות ישראל ,הוא המקור
שאליו פנתה המסורת האתיופית כאשר חיפשה דגם
שיוכל לעגן את השלטון הארצי בהשראה רוחנית .ודוק,
הכנסייה האתיופית מקבלת את הדוקטרינה של Verus
 ,Israelשלפיה היהודים כבר אינם ישראל האמיתי ,אלא
שלדידה התחליף הוא לא רק כלל מאמיני הכנסייה ,או
'ישראל שברוח' .מלכי אתיופיה והאליטה השלטונית
שלה הם גם ההמשך הממשי והסמלי של 'ישראל
שבבשר'.
מעניין לציין שבתקופה של עריכת 'כבוד המלכים'
במאה ה 14-מתרחש גם במדינות אירופה תהליך
אינטנסיבי של זיהוי המושג 'ישראל החדש' עם
לאומים ספציפיים .המלך פיליפ הנאה (שלט בשנים
 )1314-1285חיזק בתקופת שלטונו את
דוקטרינת 'המלך הנוצרי ביותר' ,שלפיה
העם הצרפתי נחשב לעם הנבחר ומלך
צרפת הוא המלך הנבחר ,בשל תפקידם
המרכזי בהפצת הנצרות .מעט לפניו
מבצע אלפונסו החכם מלך ספרד
(שלט בשנים  )1284-1252מהלך
דומה וקבע שהעם הספרדי הוא
הוא העם הנבחר העומד בחזית
המלחמה של העולם הנוצרי עם
האסלאם .כמו באתיופיה ,גם
בצרפת וספרד היו תופעות של
ייחוס בית המלוכה לבית דוד ,ושל
התבססות על המודל המקראי
של בחירה אלוהית של עם וארץ,
בטענה שהבחירה בישראל הועתקה
ל'ישראל החדש' הלאומי .בצרפת
מלווה הבחירה החדשה ברדיפתם
של הנבחרים הישנים ,ודי אם נזכיר
שפיליפ הנאה הוא האחראי לגירושם
של היהודים מצרפת.

דתיים לאומיים וטרור מוסלמי
העתקת הדגם של דת ,לאום ומדינה מן היהדות
העתיקה אל אתיופיה הנוצרית מלמדת דבר מה
גם בסוגיית עתיקותה של התופעה הלאומית.
אתיופיה היא ודאי דוגמה בולטת לזהות דתית
מגזין ישראלי להיסטוריה
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אתיופיה

הנצרות
האתיופית
אינה מסתפקת
בבשורת
מלכות השמים
של 'הברית
החדשה'.
המסורת
האתיופית
חיפשה דגם
שיוכל לעגן את
השלטון הארצי
בהשראה
רוחנית
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לאומית מתמשכת וארוכת שנים שרואה את עמה ואת
ארצה כמיוחדים וכנבחרים .לא ייפלא אפוא שזהותה
המגובשת של אתיופיה סייעה לה לעמוד איתן הן בפני
גלי האסלאם שאיימו עליה במשך מאות שנים ,והן
בפני הקולוניאליזם האירופי שלא יכול לה אלא למשך
חמש שנים בלבד .קרב אדווה שהתחולל ב ,1896-שבו
הצליח מנליק השני להדוף את הקולוניאליזם האיטלקי,
נחרת בקרב עמי אפריקה כסמל וכמופת לעמידה
בפני האירופים ,והקנה לאתיופיה מעמד בכורה מיוחד
בהתגבשות איחוד המדינות החדשות באפריקה בתקופה
הבתר קולוניאלית.
כל אלה לא מנעו מאתיופיה גורל של ארץ רבת
תהפוכות ועוני החל מהמאה העשרים ועד ימינו .כמו
ישראל ,גם אתיופיה זוכה ליחס של עוינות מיוחדת
מצד המדינות המוסלמיות באזור .בימי הביניים היא
זכתה ליחס מיוחד מצד עמי האסלאם ,בעקבות מסורת
על מחסה שנתן מלך אתיופיה למוחמד בזמן בריחתו.
בזכות מסורת זו זכו האתיופים לפטור מיוחד ממצוות
הג'יהאד ,אולם הם גם נחשבו לגרועים שבאויבים,
שעלולים ביום מן הימים לכבוש את הכעבה ואת חצי
האי ערב .כיום מהווה אתיופיה גורם מרכזי במאבק נגד
התבססות אל-קעידה וגורמי אסלאם קיצוני בסומליה
השכנה ,בין השאר בשל החשש מהפיכה מוסלמית
באתיופיה עצמה ,שכמחצית מתושביה
כיום הם מוסלמים .בדצמבר
 2006השיגה אתיופיה
בסיוע אמריקני

הישג חשוב בסומליה ,כאשר הביסה את המיליציה
המוסלמית דמוית הטליבאן בקרב הכרעה מהיר ,שנחשב
לאחד ההישגים החשובים של המערב בהתנגשות
הציביליזציות ובמלחמה נגד הטרור של האסלאם
הפונדמנטליסטי.

אתיופיה הנוצרית ומדינת ישראל
האינטרסים המשותפים לאתיופיה ולישראל ,בהיותה
גורם חשוב בגוש המדינות הפרו מערביות באפריקה -
שכולל את קניה ,אוגנדה ,רואנדה ובורונדי  -ברור וגלוי
לעין .במשך שנים רבות השקיעה מדינת ישראל רבות
בקידומה של אתיופיה במסגרת 'אסטרטגיית הפריפריה'
של בן גוריון ,שהתמקדה בכריתת בריתות עם מדינות לא
ערביות באזור .כמאה משפחות ישראליות חיו דרך קבע
באתיופיה בשנות השישים ובראשית שנות השבעים,
וסייעו לפיתוחה בכל ההיבטים האפשריים .על אף שלא
נטו להבליט את הקשרים ואת היחסים הדיפלומטיים
עם ישראל ,ועל אף תקופות של מורדות ברורים ,כמו
בסוף ימיו של היילה סלאסי ובתקופת שלטונו של
הרודן מנגיסתו ,בסך הכל ניתן לומר שהאתיופים השיבו
לישראל באהדה ,ועד היום רוחש האתיופי הנוצרי
הממוצע אהדה מיוחדת לישראל .זו אינה מבוססת רק
על האינטרסים המשותפים מול העולם הערבי ,אלא
מצטרפת גם לתחושה של קרבת דם,
ולרבדים עמוקים של קרבת
התרבות האתיופית
ליהודים0 .
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דונה גראציה

דתות
שלוש
נפגשות בג'ונגל
יומן המסע האתיופי של ארי וארי
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צמד מלומדים הרפתקנים הופתעו לגלות באתיופיה
נצרות בעלת ניחוח כמעט יהודי ואסלאם שעונה ב'שלום
עליכם' .רשמי מסע  ארי גרינספן וארי זיבוטפסקי

ה

איים המבודדים באגם טאנה הם מקום משכנם של
מנזרים מיוחדים ,שיש בהם שאוסרים על נשים
אפילו להניח את כף רגלן על אדמת האי שבו הם
שוכנים .האיים מיוערים בצפיפות .צעדנו בשביל עפר צר,
כששיחי קפה פראיים צומחים לצד עצי גויבה שופעים,
וקופים צווחים על צמרות העצים .השבילים אינם מגלים
את שמעבר לסבך ,וכך נתקלנו לפתע בבניין אבן ובכהן
לבוש לבן .שמענו את המדריך פונה אליו בכינוי 'אבא'.
הוא החזיק בידו ספר גדול ועתיק יומין שנתפר ביד ודפיו
עשויים קלף .שאלתי אותו באמצעות המתורגמן מה הוא
מחזיק בידו .לא הייתי צריך תרגום לתשובתו" :מזמורי
דוד" .לא האמנתי למשמע אוזניי ,וביקשתי ממנו לפתוח
את הספר בתהילים פרק כ"ג .יחד קראנו את הפרק  -אני
בעברית והוא בשפת ְ ּ
הג ֵעז ,שפת הקודש שלהם.
הכנסייה הקופטית היא מהדומות ביותר לדת האם -
היהדות .בנוסף לחפיפה בטקסטים דתיים ,ישנם מאפיינים
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הכאפייה פחות מאיימת באדיס
אבבה .ארי גרינספן עם קשיש
מקומי
בעמוד הקודם :נזיר אתיופי
באחד האיים באגם טאנה
צילום :מארק ורארט

דומים רבים גם בפולחן .הן הקופטים והן 'ביתא ישראל'
 יהודי אתיופיה המקוריים  -רוחצים את ידיהם לפניהארוחה ואחריה .שתי הקבוצות גם מקפידות על שחיטה
בצורה מסוימת ונמנעות מאכילת חזיר .הנזירים מילאו
תפקיד מרכזי בחיי הדת היהודיים והנוצריים באתיופיה.
המילה ,שנקראת אצלם 'גזרת'  -מלה בעלת צליל עברי -
נהוגה גם בקרב הקופטים.
לעם האתיופי יחס חיובי ליהודים ולישראלים .הן
כשהלכנו ברחובות העמוסים של הבירה אדיס אבבה ,והן
כששוטטנו בסמטאות הצרות של הבירה ההררית הקדומה
גונדר ,עצרו אותנו מקומיים ושאלו אם אנחנו ישראלים;
כשענינו שכן ,הם חייכו חיוך רחב ואמרו לנו שהם אוהבים
את ישראל.
השפה הרשמית באתיופיה היא אמהרית ,שפה שמית
שמלים רבות בה דומות או אף זהות למלים עבריות.
כשהמקומיים שומעים את העברית שאנחנו מדברים ,הם
עונים לעתים קרובות בהתלהבות רבה.
הקיסר היילה סלאסי ,ששלט באתיופיה משנת 1930
ועד  ,1974עם הפסקה של חמש שנים באמצע ,היה נצר
למשפחה מלכותית שנוסדה עוד במאה ה .13-משפחה
זו החלה על פי המסורת במלניק הראשון ,בנם של שלמה
המלך ושל מלכת שבא .משמעות שמו של סלאסי -
שלוש  -מייצגת את כוח השילוש .הוא גם ייחס לעצמו
את הכינוי 'אריה יהודה' ,כדי להבליט את ייחוסו למלך
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שלמה .בהיותו נוצרי אורתודוקסי אתיופי הוא נערץ על
ידי הראסטפארי  -קבוצה נוצרית שמרכזה בג'מייקה
שבים הקריבי  -שרואה בו התגלמות של אלוהים עלי
אדמות .המתחם של הנשיא הנוכחי של המדינה ,שהיה
בעבר ארמונו של הקיסר ,מוקף גדר שמשולבים בה אריות
ומגני דוד.

הגויים יתעבום
עם זאת ,למרות הקרבה לכאורה בין היהדות לבין
הכנסייה הקופטית ,לא תמיד היו היחסים ביניהן טובים.
ב 1860-ערך המלומד הירושלמי הרב יעקב ספיר מסע
ארוך מירושלים לארצות רבות  -מצרים ,סודן ,תימן,
הודו ,סרי לנקה ,ניו זילנד ואוסטרליה  -ותיעד בקפדנות
את פגישותיו עם היהודים שראה בדרכו ואת המסורות
הייחודיות של כל קהילה .בין השנים  1865-1864כתב
הרב ספיר בעיתון הלבנון  -העיתון העברי הראשון
בארץ  -ותיאר בין השאר את מצבם הנורא של יהודי
אתיופיה ,ואת היחס הגרוע שהם מקבלים מהכנסייה
האורתודוקסית האתיופית .מידע זה יצא לאור רק בזכות
המיסיונרים של הכנסייה האנגליקנית שנסעו בכל רחבי
אפריקה בניסיון להטביל לנצרות כמה שיותר אנשים.
הציידים משם מודיעים ומספרים שנמצא מהיהודים
בארץ כוש-חבש כשני מאות וחמישים אלף נפש,
הנקראים בלשון המדינה בשם פלשת ,ואולי על הוצאתם
מארץ פלשתים .ורחוקים המה מאוד מחברת הגויים עמי
הארץ ההוא (נוצרים שונים ומחמדים [=מוסלמים]) .דבר
אין להם עמהם ,כי הגויים ירחקום ויתעבום מאוד מאוד
 ...עד כי לא יכלו יגעו בלבושיהם  ...זה כשישה שנים בא
לפה אב ובנו ישראלים משם .דניאל ומשה שמם .כי לא
יכלו דבר בשום לשון .זולת האבשי  ...ואחרי ההגירה פה
כחצי שנה ויאסוף איזה ידיעות שב למדינתו לספר לאחיו
מה שראה והבין .אבל זאת נודע שעדיין הם עושים סדרי
קרבנות.
המחבר מציע בהתלהבות לשלוח שליח שילמד
אותם ויתמוך בהם ,במימון אליאנס  -חברת 'כל ישראל
חברים' ,שנוסדה שנים ספורות קודם לכן בפריז על ידי
אדולף כרמיה במטרה להגן על היהודים ולדאוג לרווחתם
באמצעות הענקת חינוך מודרני .לבסוף נשלח לאתיופיה
יוסף הלוי ,אחד הפעילים הבולטים בתחום החייאת השפה
העברית ,בברכתו של המלבי"ם ,שהיה באותו זמן רבה
הראשי של בוקרשט .דיווחיו הרבים של הלוי לאליאנס
הצליחו לעורר לבסוף את יהודי העולם בכלל ,ואת
יהודי בריטניה בפרט ,להתייחס לשאיפותיהם של יהודי
אתיופיה.
למרבה הצער פעילים עד היום ארגונים מיסיונריים
נוצריים באתיופיה ,שמטרתם להעביר את היהודים על
דתם .בקיץ  ,2009לאחר שביקרנו במתחם המלבלב של
'ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה' (,)NACOEJ
נכנסנו למבנה נוסף שנראה כבית כנסת .בפנים הייתה
מחיצה ונוסח עשרת הדיברות היה תלוי על הקיר בעברית,
www.segulamag.com
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בקצה הדרומי של ערב וחולשת על נתיב הכניסה לים
האדום ולאוקיינוס ההודי ,הפכה למושבה בריטית באמצע
המאה ה .19-כך נפתח נתיב סחר חשוב ביותר לסוחרים
היהודים ,חלקם ממוצא הודי או עיראקי .רבים מהיהודים
העדנים ,שראו עצמם קוסמופוליטיים ומשכילים
בהשוואה לאחיהם היהודים התימנים ,עשו דרכם
לאתיופיה באותה תקופה על מנת לעשות עסקים.
באותם ימים היו רק מוסלמים מעטים באתיופיה.
משפחת בנין האמידה עסקה בבניין ,אך לא הייתה
מרוצה מהפועלים המקומיים והביאה במקומם פועלים
מעדן .פועלים אלה בנו את בית הכנסת הנוכחי ,שהיה
במקור בית הכספים של המשפחה ,ומר בנין שילם
לפועלים כדי שיקימו לעצמם מסגד קטן .כיוון שהמסגד
הגדול שנבנה מאוחר יותר במימון ערבי נבנה באותה
שכונה ,הוא קיבל את שמו המפתיע 'מסגד בנין' ,על
שמו של יהודי אדוק0 .
עוד על המסע באתיופיה ניתן למצוא בכתובתwww.halachicadventures.com :

המבנה היה צבוע בכחול ולבן ובראשו היו מגן דוד ודגלים
של ישראל ושל אתיופיה .שאלנו את המקומיים על
המבנה ,והם אמרו לנו שהוא שייך למיסיון נוצרי אמריקני.

תחפושת מוצלחת .מיסיון נוצרי
בלבוש בית כנסת

מסגד יהודי
בהשוואה למה שראינו בביקורנו הקודם ,באמצע שנות
השמונים ,המיעוט המוסלמי במדינה גדל באופן ניכר ,מה
שמעמיד בסימן שאלה את עתיד השלטון המרכזי של
הכנסייה האתיופית האורתודוקסית .עשרות מסגדים,
חנויות של ספרי אסלאם ,ואנשים הלבושים גלביות
ואוחזים חרוזי תפילה נראים במקומות שלפני כמה עשרות
שנים לא היו בהם כלל .על פני השטח לפחות נראה שלא
מדובר באסלאם הרדיקלי שמתפשט בכל העולם .הנפש
האתיופית העדינה ,והמצלול העדין של השפה ,משקפים
איזושהי עדנה תרבותית .במשפחות רבות חיים נוצרים
ומוסלמים בהרמוניה .אפשר שהעובדה שהם מדברים
אמהרית ולא ערבית מבודדת אותם מהשנאה האנטי
יהודית שרווחת כל כך בעולם הערבי .באחד הימים זקן
מוסלמי הדור פנים עם כיסוי ראש לבן רקום שראה
את הכיפה שלראשינו הושיט לנו את ידו וחייך .באופן
אינסטינקטיבי הושטנו יד ואמרנו 'שלום עליכם'; תשובתו
הייתה טבעית' :עליכם השלום'.
מספר פעמים עשינו את דרכנו במורד רחוב 'בני ספר'
או 'עם הספר' .היום שוכן שם המסגד המסיבי שהוקם
בתמיכה סעודית ומשמש כמסגד המרכזי של אדיס אבבה.
בעבר עמדו ברחוב זה בתי הכנסת של היהודים העדנים,
קהילה שפרחה באתיופיה בעבר.
סיפורם של העדנים מעניין כשלעצמו .עדן ,השוכנת
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היילה סלאסי ,אחרון
קיסרי אתיופיה מהשושלת
הסלומונית ,ראה עצמו כדור
 225למנליק הראשון ,ולכן דור
 226לשלמה המלך
בעמוד ממול :כנסיותיה
החצובות בסלע של לליבלה
זיכו אותה בכינוי 'פטרה של
אפריקה' .כנסיית בית גאורגיוס
שעשויה בתבנית צלב הנראה
מגובה פני הקרקע
צילום :ז'וסטין קלמנטס

www.segulamag.com

דונה גראציה
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