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יהדות אתיופיה

אתיופיה, הארץ הגדולה המשתרעת על יותר ממיליון קמ"ר – בין סומליה 
במזרח לסודן במערב, בין קניה בדרום לאריתריאה, בואכה ים סוף, בצפון. 
שרשרת הרים גבוהים וקניונים עמוקים מצפון־מזרח לדרום־מערב, ארץ 

נחלים ירוקה, אגמים לצד שטח מדברי. 
סוברים כי ראשית התיישבות יהודי אתיופיה היתה בצפון אתיופיה, באזור 
טיגראי, סביב העיר אקסום, בירת ממלכת אקסום הקדומה. הריכוז הגדול 
ביותר של יהודי אתיופיה היה מצפון לאגם טאנה, מקור הנילוס הכחול, 
באזור גונדר ורכס הרי סמן. במאה ה־4, לאחר התנצרות מלך אקסום, הוקמה 
בהרי סמן ממלכה יהודית. קהילות נוספות של יהודים חיו באזור וולקאייט 

בלסטה )וולו( במזרח וקווארה על גבול סודן.
באתיופיה למעלה משבעים שפות ולהגים. יהודי אתיופיה דיברו את שפת 
המקום, בעיקר אמהרית וטיגרינית. שפת הקודש של יהודי אתיופיה היא 
– שפה שמית עתיקה, ששימשה כשפה הרשמית בממלכת  שפת הגעז 

אקסום. 
ראשית גלות יהודי אתיופיה בימי הבית הראשון, לאחר פילוג ממלכת ישראל 
מממלכת יהודה. כאשר ירבעם בן נבט, שמלך על ישראל, עמד להחטיא 
אותם בעשותו שני עגלי זהב, ניתנה עצה לבני שבט דן ללכת למצרים. הם 
הגיעו לארץ כוש, ומצאו אותה ארץ טובה ודשנה, ובה שדות, כרמים, גינות 
ופרדסים, ולא מנעו לבני דן לשבת עמהם כי בחזקה לקחו את הארץ. יהודים 
נוספים הגיעו לאתיופיה בזמנים שונים ממצרים, מתימן ומחצי האי ערב. 
כמאה שנה לפני חורבן בית שני, בזמן מלחמת הרומאים בקליאופטרה, 

מלכת מצרים, ברחו יהודים ממצרים והתיישבו באתיופיה.
בשלהי ימי בית שני נותק הקשר עם יהודי אתיופיה, לכן הם לא הכירו את 
כתיבת המשנה, התלמוד ושרשרת פסיקת ההלכה. יהודי אתיופיה שמרו 

על האיסור לכתיבת התורה שבעל פה, אך עם זאת, במאה ה־15 נכתב ספר 
ההלכות תאזזה שנבת - מצוות השבת ע"י הנזיר מלקוסה אבא צברה.

יהודי אתיופיה שרדו מאות שנים בסביבה עוינת, במסירות נפש על קידוש 
השם. במאה ה־10 לספירה קמה ממלכת הגדעונים, שנלחמה בנצרות 
ושלטה באזור 350 שנים. החל מהמאה ה־13 נרדפו היהודים על ידי שליטי 
אתיופיה הנוצרים ונדחקו למעוזיהם בהרי סמן. במאה ה־16 נכבשה ממלכת 
היהודים. היהודים גורשו מאדמותיהם, סומנו כפלאשים ונאסר עליהם 
להיות בעלי אדמה. שבויי המלחמה שנמכרו לעבדות במצרים נפדו בכוחו 

של רבי דוד בן זמרא, רבה של מצרים.
במהלך השנים נעשו ניסיונות לשוב לארץ ישראל. הידוע שבהם הוא מסעו 
של אבא מהרי, שהנהיג אלפי יהודים במסע רגלי אל ארץ ישראל. רבים 
מתו ברעב ובמחלות בחורף הקשה, והנותרים עמדו בתפילתם בעיר מדביי 

ותפילתם הייתה להם ירושלים של מעלה.
במחצית השנייה של המאה ה־19 חודש הקשר עם יהודי אתיופיה בעזרת 
פרופסור יוסף הלוי, שליח "כל ישראל חברים" לאתיופיה. יהודי אתיופיה 
מנו באותה עת כרבע מיליון נפש אך בשל בצורת כבדה ששררה באתיופיה 
בשלהי אותה מאה, מגפות ופשיטות מסומליה, נותרו בחיים רק כ־120 

אלף יהודים. 
בראשית המאה ה־20 הגיע אל יהודי אתיופיה ד"ר יעקב נח פייטלוביץ', 
תלמידו של פרופ' יוסף הלוי. פייטלוביץ' הקים בית ספר יהודי וחיזק את 
יהודי הקהילה כנגד המיסיונרים הנוצרים מאירופה. עשרים ושלושה כהנים 
וזקנים הפקידו בידיו איגרת אל יהודי העולם. פייטלוביץ' בחר כמה צעירים 
יהודים שנסעו עמו לאירופה. חלקם, ובראשם הרב פרופ' תמארת עמנואל, 

חזרו לאתיופיה, והיו למנהיגיה הצעירים של יהדות אתיופיה.
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במחצית שנות החמישים של המאה ה־20 עלו לארץ ישראל שתי קבוצות של 
צעירים מאתיופיה. הצעירים הגיעו ללמוד בארץ על מנת לחזור לאתיופיה 
ולשמש מחנכים בקהילותיהם. בשנות השישים החלו לעלות לארץ עוד 
צעירים, אך רובם גורשו חזרה לאתיופיה על ידי משרד הפנים, ורק כ־150 

מהם הצליחו להסתנן ארצה. 
ב־1973, לאחר לחץ כבד על ממשלת ישראל, עלה קייס וובשט אייטגב 
לארץ. בהגיעו, נפגש עם הראשון לציון, מרן הרב עובדיה יוסף, שפסק כי 
ביתא ישראל הם יהודים לכל דבר, ופסיקה זו הובילה להחלת חוק השבות 

על יהודי אתיופיה.
לאחר  מדי.  הגיעה מאוחר  ביהודי אתיופיה  ישראל  מדינת  ההכרה של 
המהפכה הקומוניסטית באתיופיה ולאחר סגירת שערי העלייה. יהודי 
אתיופיה נאלצו לעלות לארץ במסע רגלי דרך סודן, כשהם חשופים לסכנות 
הדרך. במהלך המסע נפטרו כ־4,000 יהודים. רק בשנות התשעים, עם 
חידוש היחסים הדיפלומטיים עם אתיופיה, התחדשה העלייה הליגאלית 

מאתיופיה לישראל.

הלו"ז העברי

בימי עזרא ונחמיה, בשוב ה' את שיבת ציון, נוסד חג הסגד לראשונה. העם 
היושב בציון נאסף למעמד חידוש הברית בין עם ישראל לקב"ה. מסורת 
עתיקת יומין זו נשתמרה בקרב יהדות אתיופיה דור אחר דור. עתה, בשובם 
חג הסגד לנחלת כלל עם  לארץ ישראל, נפתחת ההזדמנות להחזיר את 

ישראל, ולהכניסו אל הלוח העברי. 
בהיותם בגלות אתיופיה, נוספה למעמד חידוש הברית, לצד חשבון הנפש 
הלאומי, גם הציפייה למימוש הכיסופים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ 
ציון וירושלים. בחסדי ה' זכינו לחזור לארץ ישראל ולירושלים, אך אנו מצפים 
לעלייתם של רוב מניין אחינו בית ישראל מכל ארצות גלותם. לקיים לנו את 
דברי הברית בספר נחמיה: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך, ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית, 
ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי, ָלֵתת ְלַזְרעֹו. 

ַוָּתֶקם, ֶאת ְּדָבֶריָך, ִּכי ַצִּדיק, אָּתה. 
"הלו"ז העברי – קובעים מועדים לדורות" הוא מיזם להכללת מועדים בעלי 
משמעות ותוכן יהודיים ממסורת קהילות ישראל במעגל השנה הישראלי. 
באתר הלו"ז העברי ניתן להקליק ולקבל מידע רחב על המועדים, לצפות 
בסרטונים, להוריד חוברת סדר־חג ומערכי הפעלה ולימוד שדרכם הועברה 

המסורת שבעל־פה למסורת שבכתב, כדי שתשמש נחלת הרבים. 
מי ייתן שבצירוף חג הסגד אל הלו"ז העברי תתקיים בנו הבטחתו של ה' 

לאברהם "כי לא תשכח מפי זרעו".

חג סגד מבורך,

חלי טביבי ברקת

מייסדת ומנהלת מיזם הלו"ז העברי 

 תודה על עריכת החוברת לאיילת גרשוני וד"ר יעל קליין

תודה מיוחדת לקייס סמאי אליאס, הרב שרון שלום, 

שירה שאטו, שושנה בן-דור, בני גושן, מסקי שיברו, 

פנינה פלגו אגניהו, ד"ר גליה פולק-ארביב 

עיצוב החוברת: סטודיו גרוטסקה



חג הְסְגְד
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חג הסגד חל ביום כ"ט בחשוון, חמישים יום לאחר יום כיפור. יום של חשבון נפש 

קהילתי, בו מבקשים מחילה מא-לוהים, מביעים תקווה לחידוש הברית עימו, 
ומביעים כמיהה לעלות לירושלים. יום של צום, טהרה והתחדשות. ההשראה 
למנהגי החג לקוחה ממעמד הר סיני וממעמד הֲאָמָנה שנערך בתקופת עזרא 

ונחמיה. 

מרכז החג הוא טקס שנערך על הר גבוה. לאחר טקסי היטהרות, היו עולים ביום החג 
אל הר גבוה. חלק מן העולים בהר, נהגו לשאת אבנים על ראשם, כסמל להכנעה בפני 
ה'. במהלך הטקס, הכהן הגדול היה קורא קטעים מן המצהף קדוס ספרי הקודש 
בשפת הגעז. קורא ומתרגם לשפה המדוברת אמהרית או טיגרינית. הציבור היה חוזר 
על הפסוקים שהוקראו, כשהוא פורש את ידיו לשמיים כסמל לקבלת חוקי התורה. 
בין המשתתפים העבירו בד לאיסוף תרומות ותשלום נדרים. היו מי שפיזרו על אבני 
ההר, זרעים שהציפורים נשאו לשמיים, לעילוי נשמות הנפטרים. בתום הטקס היו 
תוקעים בחצוצרות ומביעים רצון לחגוג בשנה הבאה בירושלים. בתום הטקס חזרו 
אל בתיהם, בשירה ובריקודים, והיו עורכים סעודה חגיגית. בארץ ישראל נוהגים לחגוג 

את הסגד בירושלים, בטיילת ארמון הנציב, המשקיפה על הר הבית.
החג נקבע כבר בראשית המאה ה־6, לאחר סיום מלחמה שפרצה בין המתנצרים 
לבין היהודים, שכונו בשם ביתא ישראל. בזמן שלטונו של קיסר אתיופיה גברה מסקל 
במאה ה־12, נקבע החג כיום הודיה. לפי מסורת אחרת, החג נקבע במאה ה־15 כחלק 

ממאמציו של אבא צברה.

סגידה ותחנון

מקור שמותיו של החג: ְסְגְד - סגידה וַמֵהְללָה - תחינה ובקשת מחילה. 

ֶרה אבא ֶצּבְ

מלקוסה, נזיר יהודי, בן המאה ה־15. 

מגדולי פוסקי ההלכה, וממנהיגי 

הרוחניים הבולטים של קהילת ביתא 

ישראל. קבע נוסח תפילה אחיד ליהודי 

אתיופיה, הלחין ופיתח את שירת 

הקודש. הקים בתי כנסיות ומרכז 

לנזירים. חיבר ספרי הלכה ודרשות, 

ותיקן איסור נגיעה בגוי.
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נֶ )ֶאגִזאֹ( ַצדַקנ ְמסלֶ ַחְטַאנ          אל תחשיבו צדיקים יחד עם רשעים ִאיַתַמשְׂ
תפילה המשותפת לסגד וליום כיפור

נֶ )ֶאגִזאֹ( ַצדַקנ ְמסלֶ ַחְטַאנ ִאיַתַמשְׂ

ִאיְתקְטל )אגזיאו( ַקַוַמיַנ ֶשַׂבַחיַנ

ַוִאיַּכוּנ ַצְדק )ּכַַמ ַחְטַאנ(

X2 )ַוִאיַּכוּנ ַצְדק )ּכַַמ ַחְטַאנ

אְנת ַחמשַׂ ְאְמסְבא ַצדַקנ ְוְלְאַמ הִלווּ ּבְ

ַעְו )ְאְמסְבא(  אְנת ַארְבּ ְוְלְאַמ הִלווּ ּבְ

ַצדַקנ

ְו )ְאְמסְבא( ַצדַקנ לַשַׂ ְוְלְאַמ הִלווּ שַׂ

ְוְלְאַמ הִלווּ ְעשַׂרא )ְאְמסְבא( ַצדַקנ

רּתו )ְאְמסְבא( ַצדַקנ ְוְלְאַמ הִלווּ ַעשְׂ

ְוְלְאַמ הִלווּ ַחַמשתוּ )ְאְמסְבא( ַצדַקנ

ְוְלְאַמ הִלווּ ְשׂלַשׂתוּ )ְאְמסְבא( ַצדַקנ

ְלֶאתוּ )ְאְמסְבא( ַצדַקנ ְוְלְאַמ הִלווּ ּכְ

ְוְלְאַמ הִלווּ ַאַחדוּ )ְאְמסְבא( ַצדַקנ

ְאַחדוּ ְסבְא אמסבא ַצדַקנ

ְאִסי ַצִדיק ַאבַרָהםְ ּבְ

ַאבַרָהםְ אמבסא צד ַצדַקנ קנ...

ּבַַאנַת ַמרגַמ ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

ַ ֶרְחַב ְנַדֶאת ִאיַתמְצַא לְַעלֶנ

ַ ֶסַדת קֶונַת ִאיַתמְצַא לְַעלֶנ

ְחַממ ְצַוק ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

מֹות ַמַרר ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

ְאַמֶדְינ ְגרוּמ ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

ַ ְאַמַסת ְצנוּח ִאיַתמְצַא לְַעלֶנ

שֶׂנֶבת ֶמרגַם ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

ּבְֶעלְַת ֶמרגַם ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

ַ אורית ֶמרגַם ִאיַתמְצַא לְַעלֶנ

ּכְַהנַת ֶמרגַם ִאיַתמְצַא לְַעלֶנַ

ַ ְנִביַאת ֶמרגַם ִאיַתמְצַא לְַעלֶנ

...

ְאנַת ַדְינ ַאַס ֶאגִזיֹו ִאיְתְגְבר ּבְ

ַאנַת ֶאגִזיֹו ֶזְתּכַוְננַ ְלּכֶולַ ְמְדר

 ַאנֶת ַמַחִרי ֶמַחֶרנַ ְאסֶמ ַאנֶת 

ַמַחִרי ֶמַחֶרנַ

ַחַוֶצ ֶמְחַרת ְגַבֶר ַסְהל

יַדנ ַחַוֶצ ֶמְחַרת ַעַקֶב ּכִ

ּבַחּכֶ ֶחר ַאמלַּכֶ ְאשֶׂ  ֶאגִזיַאּבְ

ּבַחּכֶ ַאמלַּכֶ ְאשֶׂ

אל תשמיד )ה'( צדיקים עם חטאים

אל תהרוג )ה'(, העומדים ומשבחים

ולא יהיה צדיק כחוטא

ולא יהיה צדיק כרשע

ואם יהיו בתוך )העיר( חמישים אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( ארבעים אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( שלושים אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( עשרים אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( עשרה אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( חמישה אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( שלושה אנשים צדיקים

ואם יהיו בתוך )העיר( שני אנשים צדיקים

ואם יהיה בתוך )העיר( צדיק אחד

אחד צדיק מתוך האנשים

אברהם איש צדיק

אברהם מ)קרב( אנשים צדיק...

בקללה שלך אל תביא עלינו

רעב רודף אל תביא עלינו

גלות קידון/מלחמה אל תביא עלינו

מחלה המצריכה נזקקות אל תביא עלינו

מוות מר אל תביא עלינו

גזר דין נורא אל תביא עלינו

הזנחה רובצת )לרעה( אל תביא עלינו

קללת השבת אל תביא עלינו

קללת החגים אל תביא עלינו

קללת התורה אל תביא עלינו

קללת הכוהנים אל תביא עלינו

קללת הנביאים אל תביא עלינו

...

ה' אל תעשה בתוך דין

אתה ה' המושל בכל העולם

 אתה רחום, רחם עלינו. 

באשר אתה רחום רחם עלינו

השקיף )עלינו ב(רחמים, עשה סליחה

השקיף )עלינו ב(רחמים, שומר הברית

 ה' האלהים אשבחך 

אלהים אשבחך

© תעתיק, תרגום, ציון מראי מקום מקראיים ואחרים: שושנה בן־דור 9.19
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ግዕዝ גְֵעז

שפה שמית עתיקה, ששימשה כשפה הרשמית בממלכת אקסום הקדומה, וכלשון 
הכתובה בקיסרות האתיופית. ממנה התפתחו השפות השמיות הנפוצות היום 
באתיופיה כמו אמהרית וטיגרינית. שפת הגעז נשתמרה בכתבי הדת, ובשפת הגעז 
נערכים טקסי הדת, התפילות והמזמורים. כיום הקייסים הם היחידים שמבינים את 

השפה, ולכן בקריאת התורה, משולב תרגום לאמהרית או לטיגרינית. 

מנהיגים ואנשי מעמד בקרב ביתא ישראל

ֵקְיס – הסמכות הדתית הראשית. שם נוסף הוא: ּכָָהן )ּכָָהנָתוץ'(. הכהן מוסמך לפרש 

את כתבי הקודש ולפסוק הלכה במסגרת מנהגי הדת והאמונה. הקייסים ערכו את 
התפילות, ואת טקסי החיים ומעגל השנה. עשו משפט והשכינו שלום בין איש לרעהו, 
עסקו בחינוך הילדים וחיזקו את המוסכמות הדתיות והחברתיות. בראש הכהנים עמד 

ֵהנַת ሊቀ ካሀንት - כהן גדול, ששימש הסמכות הדתית העליונה. הליֶקה ָכּ

אבא – שם תואר מכבד, המקדים את שמו של איש הדת, הקיס או הכהן, מופנה בעיקר 

אל הנזירים או הזקנים. 
ֶתָרה – משכיל בדת, אך אינו מוסמך ככהן. בעל מעמד מיוחד בקהילה, המשמש  ֶדּבְ

כעוזרם של הכהנים בחיי הדת, בחיים הקהילתיים ובחינוך הילדים.
ָמאְגלָה(. מבכירי היישוב, המשמש יועץ, מגשר,  ׁשְ ַמְגלֹוץ' – זקני הקהילה. )ביחיד:  ְשׁ

ומתווך בתוך הקהילה, ומחוץ לקהילה. החלטותיו ביישוב סכסוכים מקובלות על 
החברה, אך גם על הרשויות.
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מתן תורה
ָ ִם. ל ֶׂרת יְרוָּשׁ ֶׂרת ִציֹּון הִָריִמי בַכַֹּח קֹולְֵך ְמבֶַשּ עַל הַר גָּבֹהַ עֲלִי לְָך ְמבֶַשּ

ביום חג הסגד היו מתאספים מכל הכפרים אל מקום מרכזי. שם הכוהנים )הֵקייסים( 
היו בוחרים את ההר שאליו יעלו לטקס. לעיתים קרובות זה היה הר בעל מסורת 
מקודשת, אך כל הר היה מתאים לצורך העניין. כמה ימים לפני הטקס הקייסים היו 
עולים להר לדאוג שיהיה נקי מגללים ומלכלוך. הם חיזקו ותיקנו את הגדר שנותרה 
מטקסי סיגד קודמים, וגדרו מתחם פנימי, באמצעות בד מתוח בין ארבעה עצים, 

שבו תהיה הקריאה בתורה.
לקראת העלייה להר נהגו להיטהר – להתרחץ ולכבס בגדים. ביום החג עצמו לבשו כל 
הקהל לבן ופתחו את היום בצום. הכהנים עלו בשביל צר במעלה ההר, כשהם נושאים 
את ספרי האורית – ספרי התורה הכתובים געז, אחריהם כל הקהל, מהם נשאו על 
ראשם אבנים, סמל להכנעת הלב. על ראשי הכוהנים נפרשו שמשיות מוזהבות בשלל 
גוונים, כאות כבוד ולתפארת מעמדם. אט־אט עלתה כל הקהילה במעלה ההר. נושאי 
האבנים הניחו את האבנים על הגדר, שהלכה וגבהה מדי שנה. שנאספו כולם לראש 

ההר החלו בטקס המרכזי של החג. 

        בהתקרב יום החג מורגשת בסביבות המקום, שבו מתקיים יום הסגד, אווירת חג 
והתרוממות הרוח, כולם עסוקים בעניני החג וכולם מדברים על החג, הסביבה מחליפה 

את צבעה, הכהנים מכינים מספר גדול של שוורים לסעודה שאחרי הצום והמשפחות 
מכינות כיבוד ביד רחבה, ובתום הטכסים והצום, כל משפחה מארחת אורחים, השבים 
לביתם למחרת בבוקר … מה טוב ומה נעים לראות כולם עולים את ההר בשורה ארוכה 

לבושים לבן לעבוד את ה' אלוהיהם בלבב שלם ובנפש חפצה, במקום נקי וטהור, 
באוויר נקי וצח וריח שדה כריח הלבנון. 

הרב יוסף הדנה, יום הסגד: חג הכיסופים לציון של יהודי אתיופיה )הפלשים(, עמ' 6
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סגד
גדי יברקן

 
י ל ִאמִּ עַל גַּבָּּה ׁשֶ

ל ִמְטִריָּה ַחת ִצלָּּה ׁשֶ ִמּתַ
ְּדֹולָה, פַּת ׁשָמִַים ג ִּ ַחת כ וִּמּתַ

י עֹוֶמֶדת עַל הַר גָּבֹוּהַ ְוִאמִּ
יט מַטָּה ִּ וֲַאנִי עַל גַּבָּּה מַב

ִפלָּה ים זֹועֲִקים ּתְ ְוׁשֹוֵמעַ הֲמֹון ֲאנָׁשִ
נוּיָה". ְּ ירוּׁשָלִַים הַב ִּ ָנָה הַבָָּאה ב "בַּּשׁ

 
ֶההִָרים ָנָה ׁשֶ ְּמֹות הַּשׁ יֹום ֶאחָד ִמי ְּ ְוֶזה ב

ּ ִבילִים ִהְתמַלְּאו ְ הַּשׁ ִצְבֵעי ֶהחָלָב, ׁשֶ ְּ ּ ב עו ְּ ִנְצב
ּ ל הַּתֹוָרה ֵאלֶּה הָיו ּה ׁשֶ ָּ ַחְסד ְּ מֲַאִמינִים, ב ְּ ב

יָה. נֱֶאמָנַי ִציֹּון, יְהוֵּדי ֶאְתיֹופְּ
 

ַאְפִריָקה ְּ ׁשָם, הְַרֵחק ִמכָּאן, ב
יָה, ל ֶאְתיֹופְּ ְמרֹוֵמי ֶההִָרים ׁשֶ ִּ ב

יָה ּ ֶאת הַ"ֶסגֶד" נֱֶאמָנַי ִציֹּון יְהוֵּדי ֶאְתיֹופְּ ִהנְִציחו
נוּיָה". ְּ ירוּׁשָלִַים הַב ִּ ָנָה הַבָָּאה ב ִפלָּה "בַּּשׁ ּ ּתְ יעו ִּ ִהב

י ָׂרֹות ׁשָנִים ֵמָאז ִהְתבֹּונַנְּתִ ּ עֲש חָלְפו
ל ִמְטִריָּה, ַחת ִצלָּּה ׁשֶ י ִמּתַ ל ִאמִּ ֵמעַל גַּבָּּה ׁשֶ

ְּדֹולָה, פַּת ׁשָמִַים ג ִּ ַחת כ וִּמּתַ
יֵמי ין ַאלְֵפי יְהוִּדים מְַגׁשִ ֵּ ִנְהיֵיִתי ב

נוּיָה". ְּ ירוּׁשָלִַים הַב ִּ ׁשָנָה הַבָָּאה ב ְּ ִפלָּה "ב הַּתְ
 

יָה, ל ֶאְתיֹופְּ ְמרֹוֵמי ֶההִָרים ׁשֶ ִּ ָאז ב
דֹוׁשָה, ל יְרוּׁשָלִַים הַּקְ ְמרֹוֵמי ֶההִָרים ׁשֶ ִּ הַיֹּום ב

ִצְבֵעי ֶהחָלָב, ְּ ּ ב ָאז לְָבׁשו
ִמְגוַן ְצבִָעים ְּ הַיֹּום ב

ִָּוד, נַנְִציַח לָעַד ֶאת ַחגֵּנוּ, ּ ד ֵּנו ִביַרת מַלְכ ְּ ב
הַ"ֶסּגֶד".

גדי יברקן, מתחיל מהתחלה, עמ' 31-30
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את ספרי האורית היו מניחים על שולחן או 
מבנה אבן שהוכן מראש וכוסה בבד. לפני 

הקריאה אומרים תפילות שונות ופרקי תהלים 
העוסקים בין השאר בסגידה לאל בירושלים.

אְֹמִרים ִלי א  י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד. שָׂ יר ַהּמַ ׁשִ

ית ֱא-לִֹהים נֵלֵךְ.  ּבֵ

לִָםב  ָעַרִיךְ, ְירוּׁשָ ׁשְ עְֹמדֹות ָהיוּ ַרְגלֵינוּ ּבִ

וג  ָרה-ּלָּה יְַחּדָ ֻחּבְ ִעיר, ׁשֶ נוּיָה ּכְ לִַם ַהּבְ ְירוּׁשָ

ָרֵאל, ד  ְבֵטי-יָּה ֵעדוּת ְלִישְׂ ָבִטים, ׁשִ ם ָעלוּ ׁשְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ם ֱא-לִֹהים. ְלהֹדֹות ְלׁשֵ

ט,ה  ּפָ בוּ ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה יָׁשְ ּמָ י ׁשָ  ּכִ

ִוד.  ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ּכִ

לָיוּ אֲֹהָבִיךְ.ו  לִָם, ִיׁשְ לֹום ְירוּׁשָ ֲאלוּ ׁשְ ׁשַ

ַאְרְמנֹוָתִיךְ.ז  ְלָוה ּבְ ֵחילֵךְ, ׁשַ לֹום ּבְ ְיִהי ׁשָ

ךְ. ח  לֹום ּבָ ָרה-ּנָא ׁשָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ה טֹוב לָךְ.ט  ית ֱא-לִֹהים ֱאלֵֹהינוּ ֲאַבְקׁשָ ְלַמַען ּבֵ
תהלים פרק קכב



11 מלקם סגד בהל חוברת חג הסגד

לזהב שבידך אל תתייחס 
כאל נחושת.

פתגם אתיופי

קטעי התורה נקראו בלשון געז ותורגמו פסוק־פסוק לשפת המקום – אמהרית 
או טיגרינית. פתחו בקריאת מעמד הר סיני בספר שמות, והיו שקראו את עשרת 

הדיברות לבדם.

ר  ֲאׁשֶ ב ָאנִֹכי ֱא-לִֹהים ֱאלֶֹהיךָ  ָבִרים ָהֵאּלֶה לֵאמֹר.  ַהּדְ ל  ּכָ ר ֱאלִֹהים ֵאת  ַוְיַדּבֵ א 
נָי. ג לֹא  ית ֲעָבִדים לֹא ִיְהיֶה ְלךָ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ הֹוֵצאִתיךָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
ִים  ּמַ ר ּבַ ַחת ַוֲאׁשֶ ָאֶרץ ִמּתָ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ר ּבַ מוּנָה ֲאׁשֶ ה ְלךָ ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ַתֲעשֶׂ
י ָאנִֹכי ֱא-לִֹהים ֱאלֶֹהיךָ ֵאל ַקּנָא  ֲחֶוה לֶָהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ּכִ ּתַ ַחת לָָאֶרץ. ד לֹא ִתׁשְ ִמּתַ
ה ֶחֶסד לֲַאלִָפים  ה ְועֹשֶׂ ִעים ְלשְֹׂנָאי.  ִרּבֵ ְוַעל  ים  ּלֵׁשִ ׁשִ ִנים ַעל  ּבָ ּפֵֹקד ֲעו ֹן ָאבֹת ַעל 
ה  י לֹא ְינַּקֶ ּכִ ְוא  ָ לַּשׁ ם ֱא-לִֹהים ֱאלֶֹהיךָ  א ֶאת ׁשֵ ְלאֲֹהַבי וְּלׁשְֹמֵרי ִמְצו ָֹתי. ו לֹא ִתּשָׂ
ת  ׁשֶ ׁשוֹ. ח ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ְוא. ז זָכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ָ מֹו לַּשׁ א ֶאת ׁשְ ר ִיּשָׂ ֱא-לִֹהים ֵאת ֲאׁשֶ
ה  ת לַיהָוה ֱאלֶֹהיךָ לֹא ַתֲעשֶׂ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ךָ. ט ְויֹום ַהּשׁ ל ְמלַאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעבֹד ְוָעשִׂ יִָמים ּתַ
ת  ׁשֶ י ׁשֵ ָעֶריךָ. י ּכִ ׁשְ ר ּבִ ךָ ְוגְֵרךָ ֲאׁשֶ ךָ ַוֲאָמְתךָ וְּבֶהְמּתֶ ךָ ַעְבּדְ ה וִּבְנךָ וִּבּתֶ ָכל ְמלָאָכה ַאּתָ
יֹּום  ם ַויָּנַח ּבַ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהיָּם ְוֶאת ּכָ ָ ה ֱא-לִֹהים ֶאת ַהּשׁ יִָמים ָעשָׂ
ְוֶאת  ד ֶאת ָאִביךָ  ּבֵ ּכַ יא  הוּ.  ׁשֵ ַוְיַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַרְך ֱא-לִֹהים ֶאת יֹום  ּבֵ ן  ּכֵ ִביִעי ַעל  ְ ַהּשׁ
ר ֱא-לִֹהים ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לָךְ. יב לֹא ִתְרָצח.  ךָ ְלַמַען יֲַאִרכוּן יֶָמיךָ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִאּמֶ
ית ֵרֶעךָ. לֹא ַתְחמֹד  ֶקר. יג לֹא ַתְחמֹד ּבֵ לֹא ִתְנָאף. לֹא ִתְגנֹב. לֹא ַתֲענֶה ְבֵרֲעךָ ֵעד ׁשָ

ר ְלֵרֶעךָ.  ת ֵרֶעךָ ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ֵאׁשֶ

שמות פרק כ
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חידוש הברית

הסגד הוא חג של חידוש הברית עם האל.
בחג נהגו לקרוא קטעים מן התורה העוסקים בברכה ובקללה: הברכות שיחולו על 
ראש העם השומרים על הברית, וקללות על הפרתה. כמובן, קטעים אלו היו חלק 

מהקריאה לחשבון נפש של הקהילה כולה.

ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  ְונַָתּתִ ד  אָֹתם.  יֶתם  ַוֲעשִׂ ְמרוּ  ׁשְ ּתִ ִמְצו ַֹתי  ְוֶאת  לֵכוּ;  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ ִאם  ג 
ִיׁש  ּדַ לֶָכם  יג  ְוִהּשִׂ ה  ְריוֹ.  ּפִ ן  ִיּתֵ ֶדה  ַהּשָׂ ְוֵעץ  ְיבוּלָּה,  ָהָאֶרץ  ְונְָתנָה  ם;  ִעּתָ ּבְ
לֶָבַטח  ם  ְבּתֶ ִויׁשַ לָשַֹׂבע,  לְַחְמֶכם  ם  ַוֲאַכְלּתֶ זַָרע;  ֶאת  יג  יַּשִׂ וָּבִציר  ִציר,  ּבָ ֶאת 
ָרָעה,  ַחיָּה  י  ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ ַמֲחִריד;  ְוֵאין  ם  ַכְבּתֶ וּׁשְ ָאֶרץ,  ּבָ לֹום  ׁשָ י  ְונַָתּתִ ו  ַאְרְצֶכם.  ּבְ
ִלְפנֵיֶכם  ְונְָפלוּ  ם ֶאת אְֹיֵביֶכם;  ז וְּרַדְפּתֶ ַאְרְצֶכם.  ּבְ ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹר  ִמן ָהָאֶרץ, 
ְונְָפלוּ אְֹיֵביֶכם  ִיְרּדֹפוּ;  ה ֵמָאה, וֵּמָאה ִמּכֶם ְרָבָבה  ָ ִמּכֶם ֲחִמּשׁ ְוָרְדפוּ  ח  לֶָחֶרב. 
ַוֲהִקימִֹתי  יִתי ֶאְתֶכם;  ְוִהְרּבֵ ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם,  ט וָּפִניִתי ֲאלֵיֶכם  ִלְפנֵיֶכם לֶָחֶרב. 
י  ְונַָתּתִ יא  נֵי ָחָדׁש ּתֹוִציאוּ.  ִמּפְ ן  ְויָׁשָ ן;  ן, נֹוׁשָ יָׁשָ ם  ַוֲאַכְלּתֶ י  ֶכם.  ִריִתי ִאּתְ ּבְ ֶאת 
ְוָהִייִתי לֶָכם  תֹוְכֶכם  ּבְ י  ְוִהְתַהּלְַכּתִ יב  י ֶאְתֶכם.  ְולֹא ִתְגַעל נְַפׁשִ תֹוְכֶכם;  ּבְ ִני  ּכָ ִמׁשְ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם  יג ֲאִני ֱא-לִֹהים ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאׁשֶ ִלי ְלָעם.  ְהיוּ  ּתִ ם  ְוַאּתֶ לֵאלִֹהים; 
ּבֹר מֹטֹת ֻעּלְֶכם ָואֹולְֵך ֶאְתֶכם קֹוְמִמיּוּת.   ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמְהיֹת לֶָהם ֲעָבִדים; ָוֶאׁשְ
ְמָאסוּ,  ֻחּקַֹתי ּתִ ְצו ֹת ָהֵאּלֶה. טו ְוִאם ּבְ ל ַהּמִ ְמעוּ, ִלי; ְולֹא ַתֲעשׂוּ ֵאת ּכָ יד ְוִאם לֹא ִתׁשְ
ִריִתי.  ל ִמְצוֹ ַתי, ְלַהְפְרֶכם ֶאת ּבְ י ֲעשֹׂות ֶאת ּכָ ֶכם, ְלִבְלּתִ ְגַעל נְַפׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ְוִאם ֶאת ִמׁשְ
ַחת,  ּדַ ֶחֶפת ְוֶאת ַהּקַ ַ ָהלָה ֶאת ַהּשׁ י ֲעלֵיֶכם ּבֶ ה ּזֹאת לֶָכם, ְוִהְפַקְדּתִ טז ַאף ֲאִני ֶאֱעשֶׂ
י  ם לִָריק זְַרֲעֶכם, ַוֲאָכֻלהוּ אְֹיֵביֶכם. יז ְונַָתּתִ ְמַכּלֹות ֵעינִַים וְּמִדיבֹת נֶָפׁש; וְּזַרְעּתֶ

ם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם.  ם ִלְפנֵי אְֹיֵביֶכם; ְוָרדוּ ָבֶכם שְֹׂנֵאיֶכם ְונְַסּתֶ ֶכם ְוִנּגְַפּתֶ ָפנַי ּבָ

ויקרא פרק כו
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געגוע לירושלים

הסגד הוא החג שבו זכרו את ירושלים. בתפילות נזכרו גם חורבן ירושלים והגעגוע 

אליה וגם התקווה לבניינה. 

ִכינוּ:א  ְבנוּ, ּגַם ּבָ ם יָׁשַ ֶבל ׁשָ  ַעל נֲַהרֹות ּבָ

זְָכֵרנוּ ֶאת ִציֹּון. ּבְ

ּנֹרֹוֵתינוּ.ב  ִלינוּ ּכִ תֹוָכּה ּתָ ַעל ֲעָרִבים ּבְ

יר ְותֹולָלֵינוּ ג  ְבֵרי ׁשִ ֵאלוּנוּ ׁשֹוֵבינוּ, ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ ּכִ

יר ִציֹּון. ִ ירוּ לָנוּ ִמּשׁ ְמָחה: ׁשִ שִׂ

יר ֱא-לִֹהים: ַעל ַאְדַמת נֵָכרד  יר ֶאת ׁשִ ֵאיְך נָׁשִ

ּכַח ְיִמיִני.ה  ׁשְ לִָם ּתִ ֵחְך ְירוּׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ֵרִכי: ו  י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ  ּתִ

ְמָחִתי. לַם ַעל רֹאׁש שִׂ ִאם לֹא ַאֲעלֶה ֶאת ְירוּׁשָ
תהלים פרק קלז

 כנות הלב שווה
למאה וחמישים מזמורי דוד.

פתגם אתיופי
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ירושלים עיר הא-לוהים, המקום שכמהים אליו וחולמים לחזור אליו. הכאב 
של הריחוק מירושלים היא במוקד הזהות הדתית, שנשמר דור אחר דור 
באמצעות תפילות, שירים ומנהגים. חג הסגד הוא רק אחד הביטויים לגעגוע 

זה, שנמשך על פני השנה כולה.

        כל מטוס שחלף בשמי הכפר שלנו זכה לבקשה מיוחדת: "חסידה, 
חסידה, רדי אלינו וקחי אותנו לירושלים." "החסידה" בעלת המנוע לא ירדה 

כמובן. היא המשיכה במעופה לאי שם ואילו אני, הילדים, נשארנו תקועים 
באדמה, מצפים בכליון עיניים לבוא החסידה הבאה ... שואלים אותי: מתי 

שמעת לראשונה על ארץ ישראל? אני מצטחק. מהרגע בו פוקח תינוק יהודי 
את עיניו הוא שומע על הארץ ועל ירושלים. ירושלים וארץ ישראל היו היינו 

הך. להגיע לירושלים, היה משול אצלנו כמו להיכנס בשערי גן עדן.

 אינדלאו אנדרגיה טיגבה: חסידה, חסידה, קחי אותי לירושלים. 
בתוך: חלום בין סורגים, עמ' 114

חסידה
 מילים: חיים אידיסיס

לחן: שלמה גרוניך

ָרֵאל עָפָה ֲחִסיָדה לְֶאֶרץ ִישְׂ
נָפִַים ְמנִיפָה ֵמעַל הַנִּילוּס ְּ כ

ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה
ָרֵאל ֵּית ִישְׂ ֵמֵעֶבר לְהִָרים ׁשָם ב

ים ִבים וְּמצַפִּ יֹוׁשְ
ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ְצחֹוַרת צַוָּאר

ּ ֵעינִַיְך מָה ָראו
יִרי לִי ִסּפּוּר ׁשִ

ׁשֹוֶתֶקת ֲחִסיָדה ֵאינָּה פֹּוצָה מָקֹור
ֶענֶת עַל ַרְגלָּה ְועֹוד ְמעַט ַתְּחזֹר ִנׁשְ

ָתּנִיף כָּנָף ְגּדֹולָה
ֶרך ַתּעֲצֹר ֶּ ֶרך ֶאל הַּקרֹ בַּד ֶּ בַּד

ִציּוּן ִעיר הָאֹור ְּ ב
ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ֲאֻדמַּת מָקֹור

הִַאם יְרוּׁשָלִַים
ּ עֹוד ִתְּזכֹּר אֹוָתנו

ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה לְִבנַת כָּנָף
לֹום הִָעיר ׁשְ ִּ ִרי ב בַּּשְ

לֹום יְרוּׁשָלִַים ׁשְ ִּ ב
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גלי לי את סודך
גדי יברקן

ּ סֹוֵדְך יְרוּׁשָלִַים. מַהו
כֹּן בָּךְ, יְרוּׁשָלִַים. ָּתֹות בָּעֹולָם רֹוצֹות לִׁשְ כָּל הַד ׁשֶ

ּ ֲאנִי מוּכָן לָמוּת לְמַעֲנֵךְ. ּ סֹוֵדְך יְרוּׁשָלִַים ֲאִפלּו מַהו
 

ָּבָר, גַּלִּי, ְקסוּמָה, ֶאת סֹוד הַד
נִָתי ֶאת סֹוד ִקיּוֵּמְך לְנֶצַח נְצִָחים. ׁשְ ִּ י לִי ב לֲַחׁשִ

גַּלִּי לִי לָמָּה ַאּתְ ִמכָּל ֶהעִָרים, בְָּך בַָּחר ֵאל הֵָאלִים
גַּלִּי לִי ֶאת סֹוֵדְך יְרוּׁשָלִַים.

מתחיל מהתחלה, עמ' 39
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 אבא ַמַהרי

מלקוסה, נזיר יהודי, בן המאה ה־19. בשנת 1862 קיבל את הסכמתו של קיסר 

אתיופיה תוודרוס השני ליציאת יהודי אתיופיה חזרה אל ארץ ישראל. הוא 
שלח שליחים אל כל קהילות היהודים, ועמד בראש מסע רגלי של אלפי 
יהודים אל עבר ים סוף, מתוך אמונה, שכמו ביציאת מצרים, יפתח הים 
לשניים, והם יוכלו לעבור את הים בחרבה. במהלך המסע מתו רבים ברעב 

ובחורף הקשה. בעיר מדביי עומדת מצבת זיכרון לנספים במסע.
 מנגד

רחל

ֶבת: ֶ וּב הַלֵּב. הָאֶֹזן ַקּשׁ ַקּשׁ
הֲבָא? הֲיָבֹוא?

יָּה כָל ִצפִּ ְּ ב
יֵׁש ֶעֶצב נְבוֹ.

ֶזה מוּל ֶזה – הַחֹוִפים 
נִַים ְ הַּשׁ

ל נַַחל ֶאחָד. ׁשֶ
ְֵּזָרה: צוּר הַג

ְרחֹוִקים לָעַד.
פָּרֹשׂ כַּפִַּים. ָראֹה ִמנֶּגֶד.

ׁשָמָה – ֵאין בָּא.
ִאיׁש וּנְבֹו לֹו

עַל ֶאֶרץ ַרבָּה.

רחל, שירת רחל, עמ' קיח
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ר  ִאיׁש ֶאָחד, ֶאל-ָהְרחֹוב, ֲאׁשֶ א ַויֵָּאְספוּ ָכל-ָהָעם, ּכְ

ִים; ַויֹּאְמרוּ, ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר--ְלָהִביא  ַער-ַהּמָ ִלְפנֵי ׁשַ

ר-ִצוָּה ֱא-לִֹהים ֶאת- ה, ֲאׁשֶ ֶאת-ֵסֶפר ּתֹוַרת מֹׁשֶ

ָרֵאל. ב ַויִָּביא ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ֶאת-ַהּתֹוָרה ִלְפנֵי  ִישְׂ

יֹום  מַֹע--ּבְ ה, ְוכֹל, ֵמִבין ִלׁשְ ָ ָהל, ֵמִאיׁש ְוַעד-ִאּשׁ ַהּקָ

ר  ְקָרא-בֹו ִלְפנֵי ָהְרחֹוב ֲאׁשֶ ִביִעי. ג ַויִּ ְ ֶאָחד, לַחֶֹדׁש ַהּשׁ

ִים, ִמן-ָהאֹור ַעד-ַמֲחִצית ַהיֹּום-- ַער-ַהּמַ ִלְפנֵי ׁשַ

ִביִנים; ְוָאְזנֵי ָכל-ָהָעם,  ים, ְוַהּמְ ים ְוַהנָּׁשִ נֶגֶד ָהֲאנָׁשִ

ח ֶעְזָרא ַהּסֵֶפר ְלֵעינֵי  ְִּפּתַ ֶאל-ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ... ה ַוי

י-ֵמַעל ּכָל-ָהָעם ָהיָה; וְּכִפְתחוֹ, ָעְמדוּ  ָכל-ָהָעם, ּכִ

ָכל-ָהָעם. ו ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא, ֶאת- ֱא-לִֹהים ָה ֱאלִֹהים 

מַֹעל ְיֵדיֶהם,  ַהּגָדֹול; ַויֲַּענוּ ָכל-ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן, ּבְ

ְקְראוּ  ֲחווּ לַיהָוה, ַאּפִַים ָאְרָצה ... ח ַויִּ ּתַ ׁשְ ִּ דוּ ַוי ּקְ ִּ ַוי

ֶכל, ַויִָּבינוּ  תֹוַרת ָה ֱאלִֹהים, ְמפָֹרׁש; ְושֹׂום שֶׂ ֶפר ּבְ ַבּסֵ

ְקָרא.  ּמִ ּבַ

נחמיה פרק ח

ָעה לַחֶֹדׁש ַהּזֶה, נֶֶאְספוּ  ִרים ְוַאְרּבָ א וְּביֹום ֶעשְׂ

ים, ַוֲאָדָמה, ֲעלֵיֶהם. ב  ּקִ צֹום וְּבשַׂ ָרֵאל ּבְ ְבנֵי-ִישְׂ

ְתַוּדוּ  נֵי נֵָכר; ַויַַּעְמדוּ, ַויִּ ָרֵאל, ִמּכֹל ּבְ ְדלוּ זֶַרע ִישְׂ ּבָ ַויִּ

ַעל-ַחּטֹאֵתיֶהם, ַוֲעו ֹנֹות, ֲאבֵֹתיֶהם. ג ַויָּקוּמוּ, ַעל-

ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱא-לִֹהים ֱאלֵֹהיֶהם,  ְקְראוּ ּבְ ָעְמָדם, ַויִּ

ֲחִוים, לַיהָוה  ּתַ ים וִּמׁשְ ְרִבִעית ַהיֹּום; וְּרִבִעית ִמְתַוּדִ

ֱאלֵֹהיֶהם. 

נחמיה פרק ט

עזרא וטקס הֲאָמנָה

טקס הסגד כמעמד של חידוש הברית עם א-לוהים מבוסס על טקס שערך 
עזרא הסופר לאחר שיבת ציון. עזרא ראה כי הגולים ששבו לביתם, לא 
חזרו בשלמות לדתם ולעמם. רבים מהם נשאו נשים נכריות, ולא קיימו את 

מצוות התורה.
עזרא תיקן את "טקס האמנה" )מלשון אמן(: מעמד שבו נאספו כל העם אל 
מול הר הבית, ועזרא קרא בפניהם קטעים מן התורה. העם כרע והשתחווה 

בפני א-לוהים והביע חרטה וחשבון נפש.
את קטעי הקריאה בחג הסגד חותם קטע מספר נחמיה המתאר את המעמד 

הזה. קטע זה נקרא בניגון ייחודי.
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דרשה ותוכחה

במהלך הטקס נשאו הכהנים דרשת תוכחה על התנהגות העם, וקריאה 
לחזרה בתשובה ולחשבון נפש קהילתי. בדבריהם העלו את הצורך בחידוש 
הברית ושמירתה, והזכירו את הטובה הצפויה לשומרי הברית – שיבה 

לירושלים, עיר הקודש.
הדרשה כללה תחינה לא-לוהים וברכות לעם. הכהנים נשאו תפילה וביקשו 
חג הסגד, בשנה הבאה יזכו לקיימו בירושלים עיר  שכפי שזכו לקיים את 

הקודש. יש שהיו מברכים את ברכת הכהנים מן התורה.

 חכמה בבטן – 
כמו אור בתוך הכד.

פתגם אתיופי
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ְמֶרךָ.   ְיָבֶרְכךָ ֱא-לִֹהים ְוִיׁשְ

נָיו ֵאלֶיךָ ִויֻחּנֶךָּ.  יֵָאר ֱא-לִֹהים ּפָ

לֹום.  ם ְלךָ ׁשָ נָיו ֵאלֶיךָ ְויָשֵׂ א ֱא-לִֹהים ּפָ ִיּשָׂ

ָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם.  נֵי ִישְׂ ִמי ַעל ּבְ מוּ ֶאת ׁשְ ְושָׂ
במדבר ו, כד-כז

 לְׁשָנָה הַבָָּאה
נוּיָה ְּ ירוּׁשָלִַים הַב ִּ ב

מתוך תפילת נעילה והגדה של פסח
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בתפילות אחר הצהריים של הסגד פונים לאל בקריאה שישמע לתפילתנו כפי ששמע 
לאבותינו. להלן קטע קצר מן התפילה.

ֶאגִזאיֹו ְשַׂמענֶ

ַמענֶ ֶאגִזאיֹו ְשַׂמענֶ שְׂ

נֶ אגזאיו שמענ שמענ ַאמלַּכְ

ִגֶז ַאְאְוִאנַּכְ ִגֶז ְצלְַאנַךּכְ ּבְ  ּבְ

ִגֶז ְצַוְאנַּכְ  ּבְ

ַמי ְאמנֶ ְדלוּ ַמְהְדְרּכְ ַאנְת ַהווּצ ְאמשַׂ

ַמענֶ. ֶפטוּנֶ שְׂ

ַמענֶ ֶאגִזאיֹו ְשַׂמענֶ שְׂ

נֶ אגזאיו שמענ שמענ ַאמלַּכְ

ַקל ַעִביֶ ַאְיֶתַהלֹו ַאמלַּכ ַוְיֶביֶ נֶֹח ּבֶ

לַח יֶַרד ַאמלַּך לֶַמּך ַאמלַּך ְמתוּשַׂ

ֶמְרר ַקל ַסְהל ִגֶז ּבְ ּבְ

פטונ שמענ

ַמענֶ ֶאגִזאיֹו ְשַׂמענֶ שְׂ

נֶ אגזאיו שמענ שמענ ַאמלַּכְ

ל ְאשַׂת ַמְאּכְ ֶדבֶר ִסינַה ּבְ ַוְיֶביֶ מוּשׂיֶ ֶזֶצלֶיֶ ּבְ

ַארּבַעה ְמַעלֶת ְוַארּבַַעה ְליִלית

ִתיֶ ְלַע ְוַמיִנ ִאְישֶׂ לִנ ִאְיּבֶ ְאּכְ

ַוְיְאְזְנִי ֶאגִזאיֹו אגזאבחר ַאקְוְרר ְמַעְתּכְ

ּכְ ְאשַׂרֶאל  ַאְוְרד ַסְהל ְוֶמְהֶרְתּכְ ְאמלְַעל ְחזּבֶ

פטונ שמענ 

ה' שמע אותנו

ה' שמע אותנו שמע אותנו

ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו

בזמן שמתפללים אליך, בזמן שקוראים אליך, 

בזמן שצועקים אליך,

אתה האוהב מן השמים מתוך משכנך הנכון.

מהר שמע אותנו

ה' שמע אותנו שמע אותנו

ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו

ויאמר נח בקול גדול: "איה אלוקים?

ירד אלקי למך אלקי מתושלח"

בעת רחמים )ו( בקול מר.

מהר שמע אותנו

ה' שמע אותנו שמע אותנו

ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו

ויאמר משה אשר התפלל מתוך האש

ארבעים יום וארבעים לילה

אוכל לא אכל ומים לא שתה:

אכן ה' אלקים, הרחק חמתך.

הורד סליחתך ורחמיך על עמך ישראל.

מהר שמע אותנו.

© תרגום: שושנה בן-דור ותאזזו, מופיע בתוך: "אתיופיה" עמוד 143
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הזכרת נשמות

בכמה מן המקומות, לפני הירידה מן ההר היה נהוג טקס הקרוי אֵמן, ובו 
הזכירו את נשמות המתים תוך כדי פיזור גרגירי תבואה. הציפורים היו 
אוכלות את הגרגירים, וכך נישאו תפילותיהם על נשמות המתים מעלה אל 

השמיים, משכן הא-לוהים.
ביתא ישראל שמתו בדרכם  בישראל נהוגה תפילת יזכור לאנשי קהילת 
מישראל לאתיופיה. תפילה זו נאמרת ביום ירושלים )כ"ח אייר(, היום הרשמי 

לזכר הנספים בסודן.

נָיו וְּבנֹוָתיו, ַאֵחינוּ ְוַאֲחיֹוֵתינוּ, ְיהוֵּדי ְקִהּלַת  ר ֱא-לִֹהים ֶאת ַאְלֵפי ּבָ ֹּ ִיְזכ
ָרֵאל  יָה ְלֶאֶרץ ִישְֹ ע ֵמֶאְתיֹוּפְ ּסָ ַמּ ם ּבַ ר ֵחְרפוּ נְַפׁשָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ יָתא ִישְֹ ּבֵ
ר  ר וְּבִצּנַת ַהּלְַילָה, ְוֶאת ֵאּלוּ ֲאׁשֶ ְדּבָ חֹם ַהּמִ ָרָעב וַּבָצָּמא, ּבְ ְוִנְסּפוּ ּבָ

ם. "ִציֹון  ֵשי ָרָעָתם ְונְַפׁשָ נֵי ַעְולָה, ְמַבּקְ ָעם ַעל ְיֵדי ּבְ ַמּסָ נֶֶהְרגוּ ְוִנְרְצחוּ ּבְ
י ַעל ַחְללֵיֶהם ֵמַעי ֵמַעי ַעל  י ִלּבִ ן קֹולָּה. ִלּבִ ּתֵ לִַים ּתִ ְבּכֶה ִוירוּׁשָ ַמר ּתִ ּבְ

ֲהרוּגֵיֶהם".
ם, ְויֶ ֱאַבל  ּתָ זְַרָעם וְּבמֹוַרׁשְ ֵרְך ּבְ בוָּרָתם, ְוִיְתּבָ ר ַעם ִיְשָׂרֵאל ֶאת ּגְ ֹּ ִיְזכ
ע ֶאל ֶאֶרץ ִציֹּון  ּסָ ּמַ ר ָאְבדוּ ּבַ ת ָהָרצֹון וְּמִסירוּת ַהנֶֶּפש ֲאֶשׁ ַעל ְקֻדׁשַּ

ִוירוָּשלִַים.
לֵב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור.  ָרֵאל ֲחתוִּמים ְבּ יָתא ִישְֹ ִיְהיוּ ְקדֹוֵשי ְקִהּלַת ּבֵ

ְונֹאַמר: ָאֵמן:
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ֲחֶוה  ַתּ אוּ ִנְשׁ ֹּ ְנעוּ ְנַסגֶֶד ב
 

קטע זה לקוח מתפילה הנאמרת לפני הירידה מן ההר. הפסוק הראשון מבוסס על 
ספר תהלים: "ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני ֱא-ֹלִהים עֵֹׂשנּו" )פרק צ"ה פסוק ו(, 

ובתפילה כולה פזורים ציטוטים מפרקי תהלים נוספים ומנבואת ישעיהו.
התפילה מביעה סגידה ותשבחות לאל.

 

ְחִתיתוּ ְקדוּשֹ. ְנעוּ ְנַסגֶֶד ְוְנגִֶני לֹותוּ ְלּבַ

ְנעוּ ְנֶסגֶֶד ְנֶצִלי ְנֶזְמר ְוְנֶבְרּכְ

ַמי ְוְמדַר. ְוְנֶקְדשֹ ַאִבי/ַעִבי ְלֶפַטֶר שַֹ

ְנעוּ ְנֶסגֶֶד ְנֶצִלי ְנֶזְמר ְנֶבְרּכְ

ְנֶקְדשֹ ְוְנלֶּבֶ ְנֶצֶמד ַאִבי

ַמי ְוְמדַר, עבי ְלֶפַטֶר שַֹ

 

נוסח טיגרי:

ְוְנֶסגֶד ְוסֶת ְצרַח, 

ְמַקנ ַהֶב קֹוַמ ְאגֶר ֶאגִזַאְבֶחר,

. ּכְ ְוְנֶסְגד ְוסֶת ְמַקנ ְצרַח ְמקַדשְׂ

ַאְעֶצֶד ּבֶיֶת ְמקַדּשוּ. ְסְגדוּ לאגזאבחר ּבְ

...

ּכולַה ְמדַר ְתֶסְגד ְוְתגִֶני לֶּכְ ְלְשֶֹמּכְ

זוּח ַאְלְחמת ְיֶסְגדו ִאְירוַשֹלֶמ ְויֶַמְצאוּ ּבְ

רוּר ְיֶסְגדו ִאְירוַשֹלֶמ ְויֶַמְצאוּ וֶורק ַוּבְ

ְויֶַמְצאוּ ַאְלבשַֹת ַקֶצנֶת ְיֶסְגדו ִאְירוַשֹלֶמ

לֶמ ְויֶַמְצאוּ ַאלַבּשֹ ֶדמוּת ְיֶסְגדו ִאְירושַֹ

לֶמ ַוְייַמצוּ ּכְַהנַת ְוְנִביַאת ְיֶסְגדו ִאְירושַֹ

ַוְייַמצוּ ְנְגשַֹתת וְוְמּכַנֶנת ְיֶסְגדו 

לֶמ ִאְירושַֹ

לֶמ ייַת ְוְמַסְפנת ְיֶסְגדו ִאְירושַֹ ַוְייַמצוּ ַעֶבּ

לֶמ ַוְייַמצוּ ְמסַרק ְוֶמְעַרב ְיֶסְגדו ִאְירושַֹ

לֶמ ַוְייַמצוּ ֶסֶמנ וְוֶדבוּב ְיֶסְגדו ִאְירושַֹ

ַארּבְַעתוּ ַמַעְזן ְיֶסְגדו ִאְירוַשֹלֶמ ויימצו ּבַ

ַאְעֶצֶד ּבֵיֶת ַמקֶדשֹׂוּ ְסְגד ְלֶאגִזַאְבֶחר ּבְ

...

ֶמנֶברּכֶ ְלְמְעלֶת ַאריַם ַמַהְדרּכֶ ֶאגִזאֹ .

ִדֶב ּכרוֶּבל ֶמנֶבְרּכֶ ּבְ

. ַחִתיְתּכְ ַאנְת ַאמלַּכ ְלּכולוּ ּבְ

ר ֶאגִזַאְבֶחר ְוְינְֶגשֹ ְינֶּבְ

ְלַעלֶמ ַעלֶם ַותְר ַחִדשֹ.

ֶאגִזַאְבֶחר ְיַברּכֹומוּ ְלְחזבֹו ְבַשֹלֶם.

ַתֲּחוֶה ְונֹוֶדה לֹו לְבַדֹּו ָקדֹוש: ּ ִנְשׁ בֹּאו

יר נְבֵָרְך ַתֲּחוֶה ִנְתפַּלֵּל נִָשׁ ּ ִנְשׁ בֹּאו

מִַים וָָאֶרץ: נְַקֵדּׁש ָאִבי/הגדול בֹּוֵרא ָשׁ

יר נְבֵָרְך ַתֲּחוֶה ִנְתפַּלֵּל נִָשׁ ּ ִנְשׁ בֹּאו

נְַקֵדּׁש נִָשׂים לֵב ִנצֵָּמד לְָאִבי

מִַים וָָאֶרץ: הגדול בֹּוֵרא ָשׁ

 

נוסח טיגרי:

ַתֲּחוֶה ְבּתֹוְך ֵהיכָלוֹ,  ְוִנְשׁ

ל ה': ְמקֹום הֲדֹם ַרְגלֹו ׁשֶ

ךָ: ַתֲּחוֶה ְבּתֹוְך ֵהיכָל ִמְקָדֶּשׁ ְוִנְשׁ

ּ לַה' ְבּתֹוְך ֵהיכָל ִמְקָדּׁשֹו: ַתֲּחוו ִהְשׁ

...

ֶמךָ: ַתֲּחוֶה ְוּתֹוֶדה לְךָ, לְִשׁ ְשׁ כָּל הָָאֶרץ ִתּ

ּ רֹוב ֶעְדֵרי צֹאן וּבָָקר ויִָביאו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ְוִיְשׁ

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ זָהָב וָכֶֶסף ְוִיְשׁ ְויִָביאו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ ִבְּגֵדי זָהָב ְוִיְשׁ ְויִָביאו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ לְבוּׁש נֶָאה ְוִיְשׁ ְויִָביאו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ כֹּהַנִים  וּנְִביִאים ְוִיְשׁ ְויָבֹואו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ ְמלִָכים וּנְִסיִכים ְוִיְשׁ ְויָבֹואו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ ְגּדֹולִים ְוׁשֹוְפִטים ְוִיְשׁ ְויָבֹואו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ ִמִמְּזָרח וִּממַּעֲָרב ְוִיְשׁ ְויָבֹואו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ ִמצָּפֹון וִּמָדּרֹום ְוִיְשׁ ְויָבֹואו

לִָים: ּ ִבּירוָּשׁ ַתֲּחוו ּ ֵמַאְרבָּעָה ִכּוּוּנים ְוִיְשׁ ְויָבֹואו

ְסגֹד לַה' ְבּחֵָצר  ֵבּית ִמְקָדּׁשֹו:

...

ָ  ה': ָ  ֵמעַל הָָרִקיעַ, ִכְּסֲּאך ִכְּסֲּאך

ִבְּרִקיעַ הְַכּרוִּבים ִכְּסֲּאךָ:

ֲאָתּה ֱאלִֹהים לְכָל לְבֶָדּךָ:

ִיְהיֶה ה' ְוִיְמלְֹך לְעֹלָם

וּלְעֹלָם ָתִּמיד חָָדׁש:

לֹום: ה' יְבֵָרְך ֶאת עַמֹּו בַָשּׁ

© תעתיק, תרגום, ציון מראי מקום מקראיים ואחרים: שושנה בן-דור 9.19
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כל הציבור הצטרף לתחינות, לתפילות ולהשתחוויות. במועד זה קבלו על עצמם 
נדרים להשתחוות לפני האל מספר מוגדר של פעמים או נדרים לנתינת כספים או 

מצרכים לבית הכנסת.

שלום על ישראל

בסיום נפרדים כל הנוכחים בברכת "סלאם, סלאם". גם הכהנים בדרשתם מעלים את 
הדאגה לשלומו של עם ישראל באתיופיה ובכל מקום הימצאו.

לִָם ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיךָ. טוּב ְירוּׁשָ יֹּון וְּרֵאה ּבְ  ה ְיָבֶרְכךָ ֱא-לִֹהים ִמּצִ
ָרֵאל. לֹום ַעל ִישְׂ ו וְּרֵאה ָבִנים ְלָבנֶיךָ ׁשָ

תהלים פרק קכח
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ֶסלַם )שלום לך עיר(
 פיוט בשפת הגעז ממסורת אתיופיה 

תרגום: אבג'ה מדהני. נוסח עברי: אלמוג בהר

ה דֹוָשׁ ְכּמֹו אֹור גָּדֹול פָּנִַיְך ִעיר ִציֹּון הַּקְ
לֹום לְָך ִעיר ָשׁ

דֹוׁשָה תֹוך אֹור טָהֹור פָּנִַיְך ִעיר ִציֹּון הַּקְ ְּ ב
ׁשָלֹום לְָך ִעיר

 
ֶסלַם ֶסלַם לִֶקי

הָוֶוינָה ְּ הָגֶר ַאב
ֶסלַם ֶסלַם לִֶקי

ְקדּסֹו ֶסלַם ֵּית ִמִ ב
 

ְכּמֹו אֹור גָּדֹול פָּנִַיְך ...

לֹום לְָך לֹום ָשׁ ׁשָלֹום ָשׁ
יְרוּסָלַם ֶסלַם

ׁשָלֹום ׁשָלֹום ׁשָלֹום לְָך

סֹו ֶסלַם ָּ ֵּית ִמְקד ב
ֶסלַם ֶסלַם לִֶקי

הָוֶוינָה ְּ הָגֶר ַאב
ֶסלַם ֶסלַם לִֶקי
ּ ֶאֶרץ ֲאֲבֹוֵתינו

ֶסלַם ֶסלֶַמה ֶסלֶַמה ...

 

כשאתה ניצב למרגלות ההר וצופה בנחש האנושי הלבן המתפתל באטיות אצילית 
לצלילי נגינת מסנקו, תקיעות שופר ויריות רובה ספורות, נמלא לבך שמחה חגיגית, 

עד שאינך רוצה לשמש בתפקיד צופה זר, אלא להיות משתתף פעיל בשמחה זו.

יעל כהנא, אחים שחורים: חיים בקרב הפלשים, עמ' 21



החגיגה
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הירידה מן ההר בשעות הצהריים לוותה בשירה ובתקיעה בשופרות או בחצוצרות. 
לאחר התפילות וההיטהרות שרתה על העם תחושת הקלה ופורקן. היום הפך מיום 

צום ותחינה – ליום שמחה וחגיגה.
לאחר שהכניסו את ספרי האורית בחזרה ל"מסגיד" או "בית צלות" )בית התפילה(, 
פנו לסעודה. מבעוד יום שחטו הכהנים את הפרים והכבשים שתרמו עשירי העדה 

לסעודה המשותפת של כל הנוכחים – המקומיים והאורחים.

לַם ִאי ְירוּׁשָ ַבח לָה' ִהנָּׁשְ ַהְללוּיָּה ׁשֶ

לַם ֲעֵרי ְירוּׁשָ לַםִ ׁשַ נֶה חֹוָמֵתךְ, ְירוּׁשָ ּבָ ּתִ

לַם ְרֵכי ְירוּׁשָ לַםִ ּדַ ירוּׁשָ ִפּלָה ּבִ ְפנֶה ּתְ ֵאלֶיךָ ּתִ

לַם תֹוְכֵכי ְירוּׁשָ לַםִ ּבְ ְטךָ, ְירוּׁשָ ּפָ תֹוְך ִמׁשְ ּבְ

לַם בוּ ְירוּׁשָ ׁשְ לַםִ ּתֵ ֲהֵרם ֶקֶרן ְירוּׁשָ

לַם ְמעוּ ְירוּׁשָ לַםִ ׁשִ ָמם ְסִביב ְירוּׁשָ ַפְך ּדָ ְוׁשָ
תרגום: אהרן זאב אשכולי, ספר הפלשים. מופיע בתוך: הרב שרון שלום, מסיני לאתיופיה, עמ' 211
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טסיקי לינה ארדיתן
טסיקי אנקווה נביאתן

ססין ססה מלאיקתן
אבאת אי אבא באולות אדרי

סמאידגאני פאארן ביאתי דלוסה
סיסאיס ליי

ְִּביִאים ָׂר הַנ ָה עָש ֲחִמּשׁ
עָה מַלְָאִכים ִעים ְוִתׁשְ ׁשְ ּתִ

ּ ִרבֹּון הָעֹולִָמים ֲאִבי ֲאבֹוֵתינו
ָמִַים ְויֹוֵסד הָָאֶרץ בֹּוֵרא הַּשׁ

.ּ ּ ְמזֹונֵנו ן לָנו ּתֵ

 תפילה על המזון בשפת האגאו, תרגום מתוך מאמרו של יוסף הלוי 
Essai Sur La Langue agaou Le Dialecte Des Falachas עמ' 180 

 הגרעינים המרים אצל
אמא טובים מארוחה נהדרת 

אצל זר.
פתגם אתיופי

አገው ּאגֵאו

שפה אתיופית קדומה. שמה נובע 
משמה של הקבוצה האתנית העתיקה 

שדיברה אותה. שפה זו שלובה ברבות מן 
התפילות והטקסטים הקדומים של קהילת 

ביתא ישראל.
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חג הסגד בירושלים

הסגד הוא מועד של כמיהה לציון. והנה, ביתא ישראל חזרו לעיר החלומות 

הקדושה. היו שחשו כי אין עוד צורך בטקס הסגד. החלום התגשם, על מה 
עוד נתחנן?

אך כאמור, הסגד הוא הרבה יותר מגעגוע לירושלים, וכך קבעו הכהנים כי 
ישנה משמעות לסגידה, לחשבון הנפש הקהילתי ולחידוש הברית – הפעם 

בתוככי עיר הקודש שהאל קבע למקום מושבו.

הר ציון אשר אהב

כאן נחלקו הדעות. הקייסים מקרב הטיגרינים, שעד למבצע משה היו הרוב 
בקרב עולי ביתא ישראל בארץ, בחרו בטיילת ארמון הנציב, שניצבת על גבעה 
הצופה היישר אל מקום המקדש. כך יכולים העם במו עיניהם לראות את 
המקום הקדוש, וגם אינם קרובים לכנסיות כמו בהר ציון, שבו נערך הטקס 

קודם לבחירה זו.
חג הסגד, הגיעה השיירה  ואולם בשנת תשמ"ה, שבועות אחדים אחרי 
האווירית של מבצע משה ושינתה את יחסי הכוחות בין העדות. יוצאי 
גונדרים נעשו לרוב. בשנה שלאחר מכן, עדיין הנהיגו הטיגרינים את הטקס, 
אבל בשנת תשמ"ז, כהני הגונדרים קיבלו על עצמם את ארגון הטקס בארמון 
הנציב, ואילו כהני הטיגרינים העלו כיוון מחשבה חדש: לתפיסתם, טבעי 
יותר לקיים את הטקס בכותל עצמו, סמוך לבית המקדש, המקום שאליו 

חלמו להגיע.
מאז ועד היום, הטקס המרכזי והגדול, שזכה גם לגושפנקה ממלכתית, 
מתקיים בארמון הנציב. בד בבד מתקיים טקס נוסף, קטן יותר, בכותל 

המערבי, וישנם מי שנוטלים חלק בשתי החגיגות.

 את היבלית של הארץ –
תחרוש בשור של אותה הארץ.

פתגם אתיופי
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 על הר בכפר
מסקי שיברו

ברכות ותפילות לגאולה
חג שממלא את הנשמה

עברו הימים שעל הר בכפר
היו עולים כדי להתפלל ולכפר

קיוו התפללו בכו
אנשים זרים היו

יצאו לראש הר גבוה
כסמל למעמד הר סיני

בזכות תפילת אבותינו
הגענו לאדמתנו

לא הייתי בהרי אתיופיה
כששרו את התפילה

ככתוב בתהילים
שירו לנו משירי ציון

איך נשיר את שיר אלוקים
על אדמת נכר

אבל כן זכיתי לומר את התפילה
בירושלים הקדושה ולהללה

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי

אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

ולומר בגאווה זאת ארץ נשמתי.

       אף על פי שמדי שנה היתה משפחתי המורחבת עולה לירושלים כדי 
להתפלל בחג הסגד, לא לגמרי הבנתי מה מרגש בחג הזה. עבורי זאת 

היתה הזדמנות לקבל יום חופש מהלימודים ולפגוש בני משפחה – ותו לא. 
המהפך התרחש לאחר שהתגייסתי לצבא. כחלק מתפקידי התבקשתי ללמד 
סטודנטים אתיופים על הסגד ולהצטרף אליהם לנסיעה לירושלים. הפעם לא 
יכולתי להתחמק מלהבין מדוע החג חשוב כל כך לבני הקהילה. ביקשתי מסבי 

שיסביר לי כיצד הוא מבין את החג, והוא אמר לי דבר מקסים ששינה את 
תפישתי: "יום הכיפורים הוא הזדמנות לכפר על עוונותינו מול אלוהים ובני 

האדם ולקוות שהשנה נתנהג יותר טוב למען עצמנו והחברה. בסיגד אתה 
מחדש את ברית אברהם אבינו עם האל, ומחדש את מעמד הר סיני - כאילו 

היית שם באמת. מדי שנה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו מול מי אנו עומדים 
ובזכות איזו ברית אנחנו חיים".

מאז שסבי אמר לי את הדברים האלה, הבנתי שהסגד הוא יותר מחג דתי. 
מאז אני עולה לירושלים מדי שנה, כי עבורי הסגד הוא הזדמנות לחדש את 
מעמד הר סיני, לחשוב מחדש על הבריתות ועל ההסכמים שקיבלתי בחיי – 

ביני לבין עצמי, ביני לבין סביבתי וביני לבין אלוהים – ולקבל על עצמי בריתות 
חדשות. כשאני מתבוננת באלפי אנשי הקהילה המלווים את הקסים – כהני 

הקהילה שנושאים את האורית אל פסגת ההר, מקשיבים בדממת קודש 
לפסוקים ועונים בתפילה, אני חשה התרוממות רוח ואת השכינה השורה 

עלינו ומקבלת את תפילתנו.

פנינה פלגו אגניהו, מתוך אתר בית אבי חי
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בעבור העדה האתיופית כיום, ובעיקר עבור אלו שעלו בגיל צעיר או נולדו בארץ, חג 
הסגד הוא בראש ובראשונה חג קהילתי, שבו בני העדה חוברים זה לזה, משפחות 

נפגשות עם קרובים וחברים, יושבים יחד ועורכים סעודה משותפת.
פרט חשוב נוסף בטקס הישראלי הוא התרומות שנתנות לכהנים על תפקידם בעדה.

מאות שנות מסע באו אל קיצן. מסע שנפתח בגלות מארץ ישראל נמשך מאות שנים 
שבהן התפתחה קהילת ביתא ישראל ופיתחה תפילות, מנהגים וחגים ייחודים בד בבד 
עם שמירה אדוקה על מסורת האבות. בסיום המסע הם חזרו לארץ ישראל כשהם 

עשירים מכפי שיצאו ממנה, ובידיהם שי לכל עמם – חג הסגד.

 כאשר חוט מתקשר לחוטים אחרים
– יכול לקשור אפילו אריה.

פתגם אתיופי



מלקם סגד בהל חוברת חג הסגד31

 מקורות

תמר אלכסנדר, עמלה עינת )עורכות(, תרת תרת: סיפורי עם מפי יהודי אתיופיה, א 

איסוף ותיעוד: רחמים אלעזר ]ואחרים[, תרגום מאמהרית: רחמים אלעזר, אברהם 

ירדאי, פסיל לגסה, תל אביב: ידיעות אחרונות, 1996.

 אהרן זאב אשכולי, ספר הפלשים: יהודי חבש תרבותם ומסורותיהם, ב 

ירושלים: מוסד הרב קוק וראובן מס, תשל"ג.

רחל בלובשטיין, שירת רחל, תל אביב: דבר, תשל"ז.ג 

שושנה בן דור, "המסע לעבר ארץ ישראל: הסיפור על אבא מהרי", פעמים 33, ד 

ירושלים: יד בן צבי, תשמ"ח 1987.

שושנה בן דור, "סיגד", בתוך אתיופיה, עריכה: הגר סלומון, ירושלים: משרד החינוך, ה 

המזכירות הפדגוגית, המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח, תשס"ח 2007.

שושנה בן דור, הסגד של ביתא ישראל )עדת יהודי אתיופיה, המכונים פלשים(: ו 

חג חידוש הברית, עבודת לשם קבלת תואר מוסמך, ירושלים: מרכז למדעי הרוח 

באוניברסיטה העברית, תשמ"ה 1985.

 גדי בן-עזר, כמו אור בכד: עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה, ירושלים: ז 

ראובן מס, 1992.

 אלי גרינפלד )עורך(, חוזרים הביתה: שירים וסיפורים מביתא ישראל, ח 

תוכנייה לקראת אירוע חג הסגד, ירושלים: בית אבי חי, תשע"ב.

 יצחק גרינפלד, מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה, עריכה: מנחם ולדמן,ט 

ירושלים: מכון הברמן למחקרי ספרות, תשע"א 2011.

הרב יוסף הדנה, יום הסגד: חג הכיסופים לציון של יהודי אתיופיה )הפלשים(, י 

ירושלים: המרכז הרוחני של יהדות אתיופיה בישראל, תשנ"ב 1991.

מנחם ולדמן, "אגרות יצחק בן צבי על יהודי אתיופיה", פעמים 22, ירושלים: יד בן יא 

צבי, תשמ"ה 1985.

גדי יברקן, מתחיל מהתחלה: ספר שירים, תל אביב: חלונות, תשס"ד 2003.יב 

שמואל ילמה ואחרים, על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה: 100 שנות יג 

פעילות ציונית באתיופיה, עריכה: משה בר יודא ותמר ארנון, ירושלים: גפן, 2008 

תשס"ח.

מאיר כהן, "ממנהגיהם של יהודי אתיופיה", בתוך ילקוט מנהגים: ממנהגיהם של יד 

שבטי ישראל, עריכה: אשר וסרטיל, ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, 

מינהל החינוך הדתי, 1996.

יעל כהנא, אחים שחורים: חיים בקרב הפלשים, תל אביב: עם עובד, 1977.טו 

ברוך מאירי, רחמים אלעזר, חלום בין סורגים: סיפורם של אסירי ציון מאתיופיה, טז 

ירושלים: גפן, תשס"ח 1998.

 מיכאל קורינאלדי, יהדות אתיופיה: זהות ומסורת, ירושלים: ראובן מס, יז 

תשמ"ט 1988.

 סטיבן קפלן, "מסע בחבש לגילוי הפלשים", פעמים 58, ירושלים: יד בן צבי, יח 

חורף תשנ"ד.

 חיים רוזן, "השווה והשונה בין ביתא ישראל בגונדר ובתגרי", פעמים 33, יט 

ירושלים:יד בן צבי, תשמ"ח 1987.

הרב שרון שלום, מסיני לאתיופיה: עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה, כ 

עריכה: אברהם ונגרובר, תל אביב: ידיעות ספרים, 2012.

Joseph Halévy, "Essai sur la langue Agaou: Le dialecte des Falachas (Juifs כא 

.d'Abyssinie)", Actes de la Société Philologique 2, 1873, pp. 151–188



מלקם סגד בהל חוברת חג הסגד32

רשימת תמונות

עמ' 1, 7, 14-9, 16, 18, 24-20, 30-27 - צילום: אתקלט טספאיי

 Joan Roth 'עמ' 5 - צילום: ג'ואן רות

Mark Neyman / עמ' 8 - צילום: אוסף התצלומים הלאומי

עמ' 17 - צילום: ד"ר ג'יי לוגר

עמ' 19 - צילום: בני וודו 

עמ' 26 - צילום: ד"ר שושנה בן דור




