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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־ ,4לאחר 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
שפת הגעז – שפה שמית עתיקה ,ששימשה כשפה הרשמית בממלכת
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־ 15נכתב 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־ 10לספירה קמה ממלכת הגדעונים ,שנלחמה בנצרות
ושלטה באזור  350שנים .החל מהמאה ה־ 13נרדפו היהודים על ידי שליטי
אתיופיה הנוצרים ונדחקו למעוזיהם בהרי סמן .במאה ה־ 16נכבשה 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־ 19חודש 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־ 20הגיע 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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הלו"ז העברי
במחצית שנות החמישים של המאה ה־ 20עלו 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־ ,1973לאחר 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.
ההכרה של מדינת ישראל ביהודי אתיופיה הגיעה מאוחר מדי .לאחר
המהפכה הקומוניסטית באתיופיה ולאחר סגירת שערי העלייה .יהודי
אתיופיה נאלצו לעלות לארץ במסע רגלי דרך סודן ,כשהם חשופים לסכנות
הדרך .במהלך המסע נפטרו כ־ 4,000יהודים .רק בשנות התשעים ,עם
חידוש היחסים הדיפלומטיים עם אתיופיה ,התחדשה העלייה הליגאלית
מאתיופיה לישראל.

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

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
לארץ ישראל ,נפתחת ההזדמנות להחזיר את חג הסגד לנחלת כלל עם
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
את ֶאת ְל ָבבֹו נֶ ֱא ָמן ְל ָפנֶ יָך ,וְ ָכרֹות ִעּמֹו ַה ְּב ִרית,
ּומ ָצ ָ
דברי הברית בספר נחמיהָ :
בּוסי וְ ַהּגִ ְרּגָ ִׁשיָ ,ל ֵתת ְלזַ ְרעֹו.
ָל ֵתת ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י ַה ִח ִּתי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְּפ ִרּזִ י וְ ַהיְ ִ
אּתה.
וַ ָּת ֶקםֶ ,את ְּד ָב ֶריָךִּ ,כי ַצ ִּדיקָ ,
"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

חג הסְ ג ְְד
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אבא ֶצ ְ ּברֶ ה
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.

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
הא ָמנָ ה שנערך בתקופת עזרא
למנהגי החג לקוחה ממעמד הר סיני וממעמד ֲ
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־ ,6לאחר סיום מלחמה שפרצה בין המתנצרים
לבין היהודים ,שכונו בשם ביתא ישראל .בזמן שלטונו של קיסר אתיופיה גברה מסקל
במאה ה־ ,12נקבע החג כיום הודיה .לפי מסורת אחרת ,החג נקבע במאה ה־ 15כחלק
ממאמציו של אבא צברה.

סגידה ותחנון
מקור שמותיו של החג :סְ ג ְְד  -סגידה ו ַמ ֵה ְלל ָה  -תחינה ובקשת מחילה.
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אִ יתַ ַמ ְשׂנ ֶ (אֶ גזִאֹ) צַדקַ נ מְ סל ֶ חַטְ אַ נ

אל תחשיבו צדיקים יחד עם רשעים

תפילה המשותפת לסגד וליום כיפור
אִ יתַ ַמ ְׂשנ ֶ (אֶ גזִאֹ) צַדקַ נ מְ סל ֶ חַטְ אַנ
אִ יתְ קטְ ל (אגזיאו) קַ ַו ַמי ַנ ֶ
שׂ ַב ַחי ַנ
וַאִ י ַ ּכו ּנ צ ְַדק ( ּ ַכ ַמ חַטְ אַנ)
וַאִ י ַ ּכו ּנ צ ְַדק ( ּ ַכ ַמ חַטְ אַנ) X2
שׂ אְ מְ סבְ א צַדקַ נ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ ְ ּבאנְת חַמ ַ
רבעַוְ (אְ מְ סבְ א)
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ ְ ּבאנְת אַ ְ ּ
צַדקַ נ
שׂלַשַׂוְ (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ ַ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ עְ שׂרַ א (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
רתו (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ ַע ְׂש ּ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ ַחמַשתו ּ (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ שְ ׂלַשׂתו ּ (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ ְּכלְאֶ תו ּ (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
וְ לְאְ ַמ הלִוו ּ אַ חַדו ּ (אְ מְ סבְ א) צַדקַ נ
אְ חַדו ּ סְ באְ אמסבא צַדקַ נ
אַ ברַ ָהםְ ְ ּבאְ סִי צ ִַדיק
אַ ברַ ָהםְ אמבסא צד צַדקַ נ קנ...
ּבַאַנתַ מַרגַמ אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
רֶ חְ ַב נְדַ אֶ ת אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ

סֶדַ ת ק ֶונ ַת אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
חְ מַמ צְ וַק אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
מ ֹות מַרַ ר אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
אְ ַמדֶ יְנ גְרו ּמ אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
אְ ַמסַת צְ נו ּח אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
שֶׂנבֶת מֶרגַם אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
ּבֶעְ ל ַתְ מֶרגַם אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
אורית מֶרגַם אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
ּכַהְ נ ַת מֶרגַם אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
נְבִ יאַ ת מֶרגַם אִ יתַ מצְ אַ ל ַעְ לֶנ ַ
...
אַ ַס אֶ גזִי ֹו אִ יתְ גְבְ ר ְ ּבאְ נתַ דַ יְנ
אַנתַ אֶ גזִי ֹו זֶתְ ּכ ַו ְננ ַ ְל ּכ ֶול ַ מְ ְדר
אַנתֶ ַמח ִַרי ֶמחַרֶ נ ַ אְ ס ֶמ אַנתֶ
ַמח ִַרי ֶמחַרֶ נ ַ
ַח ַו ֶצ מֶחְ רַ ת ְגבַרֶ סַהְ ל
ַח ַו ֶצ מֶחְ רַ ת עַקַ ֶב ּכִידַ נ
אֶ גזִיאַ ְ ּבחֶר אַ מל ַ ּ ֶכ אְ ֶ
שׂ ּב ַח ּ ֶכ
אַ מל ַ ּ ֶכ אְ ֶ
שׂ ּב ַח ּ ֶכ
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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
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גֵעְ ז ግዕዝ
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
קֵ יְס – הסמכות הדתית הראשית .שם נוסף הואָ ּ :כהָן ( ּ ָכ ָהנ ָתוץ') .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
הליקֶ ה ּ ָכ ֵהנ ַת  - ሊቀ ካሀንትכהן גדול ,ששימש הסמכות הדתית העליונה.
אבא – שם תואר מכבד ,המקדים את שמו של איש הדת ,הקיס או הכהן ,מופנה בעיקר
אל הנזירים או הזקנים.
דֶ ְ ּבתֶ רָ ה – משכיל בדת ,אך אינו מוסמך ככהן .בעל מעמד מיוחד בקהילה ,המשמש
כעוזרם של הכהנים בחיי הדת ,בחיים הקהילתיים ובחינוך הילדים.
ׁשְ ַמגְל ֹוץ' – זקני הקהילה( .ביחידְ ׁ :ש ָמא ְגל ָה) .מבכירי היישוב ,המשמש יועץ ,מגשר,
ומתווך בתוך הקהילה ,ומחוץ לקהילה .החלטותיו ביישוב סכסוכים מקובלות על
החברה ,אך גם על הרשויות.
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מתן תורה
של ִָם.
ע ַל הַר גָּבֹהַ עֲלִי ל ְָך ְמבַ ֶּש ׂרֶ ת צִיּוֹן הָרִ ימִי בַכ ּ ֹ ַח ק ֹול ְֵך ְמבַ ֶּש ׂרֶ ת יְרו ּ ׁ ָ
ביום חג הסגד היו מתאספים מכל הכפרים אל מקום מרכזי .שם הכוהנים (הקֵ ייסים)
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
ע ַל ג ַּב ָ ּ ּה ׁשֶל אִ מִּי
ִמ ַּתחַת צִל ָּ ּה ׁשֶל ִמטְרִ י ָּה
שמַיִם גְּדוֹל ָה,
ו ּ ִמ ַּתחַת ִכ ּפּ ַת ׁ ָ
וְאִ מִּי ע ֹו ֶמדֶת ע ַל הַר ג ָּב ֹו ּהַ
ו ַ ֲאנִי ע ַל ג ַּב ָ ּ ּה מ ַבִּיט מַטָּה
ו ְׁש ֹו ֵמע ַ הֲמוֹן אֲנ ׁ ִָשים ז ֹוע ֲִקים ְּתפִל ָּה
"בַ ּ ׁ ּשָנ ָה הַב ָ ּאָה בִּירו ּׁשָלַיִם הַב ְּנוּי ָה".
ְוזֶה ב ְּיוֹם ֶאחָד מִיְּמוֹת הַ ׁ ּשָנ ָה ׁ ֶש ֶההָרִ ים
ִנצְב ְּעו ּ ְּב ִצ ְבעֵי ֶהחָל ָבֶ ׁ ,שהַ ׁ ְ ּשבִילִים הִ תְ מ ַל ְּאו ּ
ְּבמ ַ ֲאמִינִיםְּ ,ב ַחס ְָּד ּה ׁשֶל הַ ּת ֹורָה אֵל ֶּה הָיו ּ
נ ֶ ֱאמ ָנ ַי צִיּוֹן ,יְהו ּדֵ י אֶתְ י ֹופְּי ָה.
ׁשָם ,הַרְ חֵק מִכ ָּאןְּ ,ב ַאפְרִ יקָה
ִב ּמְר ֹומֵי ֶההָרִ ים ׁשֶל אֶתְ י ֹופְּי ָה,
הִ נְצִיחו ּאֶת הַ" ֶסג ֶד" נ ֶ ֱאמ ָנ ַי צִיּוֹן יְהו ּדֵ י אֶתְ י ֹופְּי ָה
הִ בִּיעו ּ ְּתפִל ָּה "בַ ּ ׁ ּשָנ ָה הַב ָ ּאָה בִּירו ּׁשָלַיִם הַב ְּנוּי ָה".

שנִים ֵמאָז הִ תְ בּוֹנַנְ ִּתי
חָלְפו ּעֲשָׂרוֹת ׁ ָ
ֵמע ַל ג ַּב ָ ּ ּה ׁשֶל אִ מִּי ִמ ַּתחַת צִל ָּ ּה ׁשֶל ִמטְרִ י ָּה,
שמַיִם גְּדוֹל ָה,
ו ּ ִמ ַּתחַת ִכ ּפַּת ׁ ָ
נִהְ י ֵיתִ י ב ֵּין ַאלְפֵי יְהו ּדִ ים מַג ׁ ְִשימֵי
הַ ְּתפִל ָּה "ב ְּׁשָנ ָה הַב ָ ּאָה בִּירו ּׁשָלַיִם הַב ְּנוּי ָה".
אָז ִב ּמְר ֹומֵי ֶההָרִ ים ׁשֶל אֶתְ י ֹופְּי ָה,
הַיּוֹם ִב ּמְר ֹומֵי ֶההָרִ ים ׁשֶל יְרו ּׁשָלַיִם הַ ְ ּקדו ֹׁשָה,
אָז לָב ְׁשו ּ ְּב ִצ ְבעֵי ֶהחָל ָב,
הַיּוֹם ְּב ִמ ְגו ַן ְצבָעִים
ְּבבִירַת מַלְכֵּנו ּ ָּדוִד ,נַנְצִי ַח לָע ַד אֶת חַגֵּנוּ,
הַ" ֶסּג ֶד".
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.

	א ׁ ִשיר הַ ּ ַמעֲל ֹות לְדָ וִ ד .שָׂמַ חְ ִּתי ְ ּבאֹמְ ִרים לִי
ּבֵית אֱ-לֹהִ ים נֵל ְֵך.
ּשלִָם
	בעֹמְ ד ֹות הָ יוּ רַ ְגלֵינוּ ִ ּב ׁ ְשעָרַ י ְִך ,יְרו ׁ ָ
ּשלִַם הַ ְ ּבנוּיָה ְ ּכעִ ירׁ ,שֶחֻ ְ ּברָ הּ -לָהּ יַחְ ָּדו
	גיְרו ׁ ָ
	ד ׁש ׁ ֶּשָם עָלוּ ׁ ְשבָטִ יםִ ׁ ,שבְ טֵי-יָהּ עֵדוּת ְל ִי ְשׂרָ אֵ ל,
לְהֹד ֹות ל ְׁשֵם אֱ-לֹהִ ים.
ָמה י ׁ ְָשבוּ כִ סְ א ֹות לְמִ ׁ ְש ּפָט,
	ה ִּכי ׁש ּ ָ
ִּכסְ א ֹות ְלבֵית ָּדוִ ד.
ִשלָיוּ א ֹ ֲה ָבי ְִך.
ּשלִָם ,י ׁ ְ
שאֲלוּ ׁ ְשל ֹום יְרו ׁ ָ
	ו ׁ ַ
ש ְלוָה ְ ּבאַ ְרמְ נ ֹותָ י ְִך.
	זיְהִ י ׁשָל ֹום ְ ּבחֵ יל ְֵךַ ׁ ,
	חלְמַ עַן אַ חַ י וְ ֵרעָי אֲדַ ְ ּברָ הּ -נָא ׁשָל ֹום ּב ְָך.
אב ְַק ׁשָה ט ֹוב ל ְָך.
	טלְמַ עַן ּבֵית אֱ-לֹהִ ים אֱלֹהֵ ינוּ ֲ
תהלים פרק קכב
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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.

לזהב שבידך אל תתייחס
כאל נחושת.

א ַויְדַ ּבֵר אֱלֹהִ ים אֵ ת ּכָל הַ ְּדב ִָרים הָ אֵ ּלֶה לֵאמֹר .ב אָ נֹכִ י אֱ-לֹהִ ים אֱלֹהֶ יךָ א ֲׁשֶר
ה ֹוצֵאתִ יךָ מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רַ יִם מִ ּבֵית ֲעב ִָדים לֹא יִהְ יֶה לְךָ אֱלֹהִ ים אֲחֵ ִרים עַל ּ ָפנָי .ג לֹא
ַמיִם
תַ ֲעשֶׂה לְךָ ֶפסֶל וְ כָל ְּתמוּנָה א ֲׁשֶר ּב ׁ ַּשָמַ יִם מִ ּ ַמעַל ַוא ֲׁשֶר ּבָאָ ֶרץ מִ ּ ָתחַ ת ַוא ֲׁשֶר ּב ּ ַ
מִ ּ ַתחַ ת לָאָ רֶ ץ .ד לֹא תִ ׁ ְש ּ ַת ֲחוֶה לָהֶ ם וְ לֹא תָ עָבְ דֵ ם ִּכי אָ נֹכִ י אֱ-לֹהִ ים אֱלֹהֶ יךָ אֵ ל קַ ּנָא
אלָפִ ים
ּפֹקֵ ד ֲעוֹן אָ בֹת עַל ָּבנִים עַל ׁ ִש ּל ׁ ִֵשים וְ עַל ִר ּבֵעִ ים ְלשֹׂנְאָ י .ה וְ עֹשֶׂה חֶ סֶד לַ ֲ
ְלא ֹ ֲהבַי וּל ְׁשֹמְ רֵ י מִ צְ וֹתָ י .ו לֹא תִ ּשָׂא אֶ ת ׁשֵם אֱ-לֹהִ ים אֱלֹהֶ יךָ ל ׁ ַּשָוְ א ִּכי לֹא ְינ ֶַּקה
ש ּבָת לְקַ ְּד ׁש ֹו .ח ׁש ֵׁשֶת
אֱ-לֹהִ ים אֵ ת א ֲׁשֶר י ִּשָׂא אֶ ת ׁ ְשמ ֹו ל ׁ ַּשָוְ א .ז זָכ ֹור אֶ ת י ֹום הַ ׁ ּ ַ
ָ
ש ּבָת לַיהוָה אֱלֹהֶ יך לֹא תַ ֲעשֶׂה
יָמִ ים ּ ַתעֲבֹד וְ ָע ִׂשיתָ ּכָל מְ לַאכְ ּ ֶתךָ .ט וְ י ֹום הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ י ׁ ַ
כָל מְ לָאכָה אַ ּ ָתה וּבִ נְךָ וּבִ ּ ֶתךָ עַבְ ְּדךָ ַואֲמָ ְתךָ וּבְ הֶ מְ ּ ֶתךָ וְ ג ְֵרךָ א ֲׁשֶר ִ ּב ׁ ְשעָרֶ יךָ .י ִּכי ׁש ֵׁשֶת
יָמִ ים ָעשָׂה אֱ-לֹהִ ים אֶ ת הַ ׁ ּשָמַ יִם וְ אֶ ת הָ אָ רֶ ץ אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת ּכָל א ֲׁשֶר ּבָם ַויָּנַח ַּבי ּ ֹום
ש ּבָת ַויְקַ ְּד ׁשֵהוּ .יא ּ ַכ ּבֵד אֶ ת אָ בִ יךָ וְ אֶ ת
הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ י עַל ּכֵן ּבֵרַ ְך אֱ-לֹהִ ים אֶ ת י ֹום הַ ׁ ּ ַ
אִ ּ ֶמךָ לְמַ עַן יַא ֲִרכוּן יָמֶ יךָ עַל הָ אֲדָ מָ ה א ֲׁשֶר אֱ-לֹהִ ים אֱלֹהֶ יךָ נֹתֵ ן ל ְָך .יב לֹא תִ ְרצָח.
לֹא תִ נְאָ ף .לֹא תִ גְנֹב .לֹא תַ ֲענֶה בְ ֵרעֲךָ עֵד ׁשָקֶ ר .יג לֹא תַ חְ מֹד ּבֵית ֵרעֶךָ .לֹא תַ חְ מֹד
אֵ ׁשֶת רֵ עֶךָ וְ עַבְ ּד ֹו ַואֲמָ ת ֹו וְ ׁש ֹור ֹו ַוחֲמֹר ֹו וְ כֹל א ֲׁשֶר לְרֵ עֶךָ.

פתגם אתיופי

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.

ִשמֵ יכֶם
ג אִ ם ְ ּבחֻ קּ ֹתַ י ּ ֵתלֵכוּ; וְ אֶ ת מִ צְ וֹתַ י ִּת ׁ ְשמְ רוּ ַו ֲע ִׂשיתֶ ם אֹתָ ם .ד וְ נָתַ ִּתי ג ׁ ְ
ְ ּבעִ ּ ָתם; וְ נ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְבוּלָהּ  ,וְ ֵעץ הַ ּשָׂדֶ ה י ּ ִֵתן ּ ִפ ְרי ֹו .ה וְ הִ ּ ִׂשיג לָכֶם ַּדי ִׁש
א ַכל ּ ְֶתם לַחְ מְ כֶם לָשֹׂבַע ,וִ ׁישַבְ ּ ֶתם לָ ֶבטַח
ַשיג אֶ ת ז ַָרע; ַו ֲ
אֶ ת ּבָצִ יר ,וּבָצִ יר י ּ ִׂ
ְ ּבאַ ְרצְ כֶם .ו וְ נָתַ ִּתי ׁשָל ֹום ּבָאָ ֶרץ ,ו ׁ ְּשכַבְ ּ ֶתם וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד; וְ הִ ׁ ְש ּב ִַּתי חַ יָּה ָרעָה,
מִ ן הָ אָ ֶרץ ,וְ חֶ ֶרב לֹא תַ עֲבֹר ְ ּבאַ ְרצְ כֶם .ז ו ְּרדַ פְ ּ ֶתם אֶ ת א ֹ ְיבֵיכֶם; וְ נָפְ לוּ לִפְ נֵיכֶם
לֶחָ ֶרב .ח וְ ָר ְדפוּ מִ ּכֶם חֲמִ ׁ ּשָה מֵ אָ ה ,וּמֵ אָ ה מִ ּכֶם ְר ָבבָה י ְִר ּדֹפוּ; וְ נָפְ לוּ א ֹ ְיבֵיכֶם
ֵיתי אֶ ְתכֶם; ַוה ֲִקימ ֹ ִתי
יתי אֶ ְתכֶם ,וְ הִ ְר ּב ִ
אלֵיכֶם וְ הִ פְ ֵר ִ
ִיתי ֲ
לִפְ נֵיכֶם לֶחָ ֶרב .ט וּ ָפנ ִ
א ַכל ּ ְֶתם י ָׁשָן ,נ ֹו ׁשָן; וְ י ָׁשָן מִ ּ ְפנֵי חָ דָ ׁש ּת ֹוצִ יאוּ .יא וְ נָתַ ִּתי
יתי אִ ְּתכֶם .י ַו ֲ
אֶ ת ְ ּב ִר ִ
מִ ׁ ְש ּ ָכנִי ְ ּבת ֹוכְ כֶם; וְ לֹא תִ ְגעַל נַפְ ׁ ִשי אֶ ְתכֶם .יב וְ הִ ְתהַ ּלַכְ ִּתי ְ ּבת ֹוכְ כֶם וְ הָ יִיתִ י לָכֶם
אנִי אֱ-לֹהִ ים אֱלֹהֵ יכֶם ,א ֲׁשֶר ה ֹוצֵאתִ י אֶ ְתכֶם
לֵאלֹהִ ים; וְ אַ ּ ֶתם ִּתהְ יוּ לִי ְלעָם .יג ֲ
ְ
מֵ אֶ ֶרץ מִ צְ רַ יִם ,מִ הְ יֹת לָהֶ ם ֲעב ִָדים; וָאֶ ׁ ְש ּבֹר מֹטֹת עֻ ְּלכֶם וָא ֹולֵך אֶ ְתכֶם ק ֹומְ מִ יּוּת.
יד וְ אִ ם לֹא תִ ׁ ְשמְ עוּ ,לִי; וְ לֹא תַ ֲעשׂוּ אֵ ת ּכָל הַ ִּמצְ וֹת הָ אֵ ּלֶה .טו וְ אִ ם ְ ּבחֻ קּ ֹתַ י ִּתמְ אָ סוּ,
וְ אִ ם אֶ ת מִ ׁ ְש ּ ָפטַי ִּת ְגעַל נַפְ ׁ ְשכֶם ,לְבִ ל ְִּתי ֲעשׂ ֹות אֶ ת ּכָל מִ צְ וֹתַ י ,לְהַ פְ ְרכֶם אֶ ת ְ ּב ִריתִ י.
אנִי אֶ ֱעשֶׂה ּזֹאת לָכֶם ,וְ הִ פְ קַ ְד ִּתי ֲעלֵיכֶם ּבֶהָ לָה אֶ ת הַ ׁ ּשַחֶ פֶת וְ אֶ ת הַ ַּק ַּדחַ ת,
טז אַ ף ֲ
א ָכלֻהוּ א ֹ ְיבֵיכֶם .יז וְ נָתַ ִּתי
מְ ַכ ּל ֹות עֵינַיִם וּמְ ִדיבֹת נָפ ֶׁש; וּזְרַ עְ ּ ֶתם ל ִָריק ז ְַר ֲעכֶםַ ,ו ֲ
ָפנַי ָּבכֶם וְ ִנ ּגַפְ ּ ֶתם לִפְ נֵי א ֹ ְיבֵיכֶם; וְ רָ דוּ ָבכֶם שֹׂנְאֵ יכֶם וְ נַסְ ּ ֶתם וְ אֵ ין רֹדֵ ף אֶ ְתכֶם.
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.

כנות הלב שווה
למאה וחמישים מזמורי דוד.
פתגם אתיופי

	אעַל נַהֲר ֹות ָּבבֶל ׁשָם י ָׁשַבְ נוּּ ,גַם ּבָכִ ינוּ:
ְ ּבזָכְ רֵ נוּ אֶ ת צִ י ּ ֹון.
	בעַל עֲרָ בִ ים ְ ּבת ֹוכָהּ ּ ָתלִינוּ ִּכ ּנֹר ֹותֵ ינוּ.
	ג ִּכי ׁשָם ׁ ְשאֵ לוּנוּ ׁש ֹובֵינוִּּ ,דבְ רֵ י ׁ ִשיר וְ ת ֹולָלֵינוּ
ִשׂמְ חָ הִ ׁ :שירוּ לָנוּ מִ ׁ ּ ִשיר צִ י ּ ֹון.
	דאֵ ְ
יך נ ׁ ִָשיר אֶ ת ׁ ִשיר אֱ-לֹהִ ים :עַל אַ ְדמַ ת נֵכָר
ּשלִָם ִּת ׁ ְש ּכַח יְמִ ינִי.
	האִ ם אֶ ׁ ְש ּכָחֵ ְך יְרו ׁ ָ
	ו ִּת ְד ּבַק ל ְׁש ֹונִי לְחִ ִּכי אִ ם לֹא אֶ ְז ְ ּכ ֵרכִ י:
אש ִשׂמְ חָ תִ י.
אִ ם לֹא אַ ֲעלֶה אֶ ת יְרו ׁ ָ
ּשלַם עַל ר ֹ ׁ
תהלים פרק קלז
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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
עָפ ָה ֲחסִידָה לְאֶרֶ ץ ִי ְׂש ָראֵל
כְּנָפַיִם ְמנִיפ ָה ֵמע ַל הַ ִנּילו ּס
אֶל אֶרֶ ץ רְ ח ֹוקָה
ֵמ ֵעבֶר לְהָרִ ים ׁשָם ב ֵּית ִי ְׂש ָראֵל
יו ׁ ְֹשבִים ו ּ ְמצַפִּים
ֲחסִידָה ֲחסִידָה צְח ֹורַת צַו ָ ּאר
מ ָה רָאו ּעֵינַי ְִך
ׁ ִשירִ י לִי ִסּפּוּר
ׁשוֹתֶ קֶ ת ֲחסִידָה אֵינ ָ ּה פּ ֹוצ ָה מ ָקוֹר
נ ׁ ְִש ֶענ ֶת ע ַל ַרגְל ָ ּה וְעוֹד ְמע ַט ַתּחְ זֹר
ָּתנִיף כ ָּנ ָף ְגּדוֹל ָה
בַּדֶּרֶ ך אֶל הַקּר ֹבַּדֶּרֶ ך ַּתע ֲצ ֹר
ְּבצִיּוּן עִיר הָאוֹר
ֲחסִידָה ֲחסִידָה אֲדֻ מַּת מ ָקוֹר
הַאִ ם יְרו ּׁשָלַיִם
א ֹותָנו ּעוֹד תִ ּ זְכ ּ ֹר
ֲחסִידָה ֲחסִידָה לִבְנ ַת כ ָּנ ָף
ִשלוֹם הָעִיר
בַ ּ ְ ּשרִ י ב ּ ׁ ְ
ִשלוֹם יְרו ּׁשָלַיִם
בּ ְׁ
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גלי לי את סודך
גדי יברקן

מ ַהו ּס ֹודֵ ְך יְרו ּ ׁשָלַיִם.
ׁשֶכ ָּל הַדָּת ֹות ב ָּע ֹול ָם ר ֹוצ ֹות ל ׁ ְִשכֹּן ב ּ ְָך ,יְרו ּ ׁשָלַיִם.
מ ַהו ּס ֹודֵ ְך יְרו ּ ׁשָלַיִם ֲאפִלּו ּ ֲאנִי מוּכ ָן ל ָמוּת לְמַעֲנ ְֵך.
ג ַּלִּיְ ,קסוּמ ָה ,אֶת ס ֹוד ה ַָד ּב ָר,
ִשנ ָתִ י אֶת ס ֹוד ִקיּוּמ ְֵך לְנֶצ ַח נְצ ָחִ ים.
לַח ׁ ֲִשי לִי ב ּ ׁ ְ
ג ַּלִּי לִי לָמָּה ַא ְ ּת מִכ ָּל ֶהע ָרִ ים ,ב ּ ְָך ב ָ ּחַר אֵל הָ ֵאלִים
ג ַּלִּי לִי אֶת ס ֹודֵ ְך יְרו ּ ׁשָלַיִם.
מתחיל מהתחלה ,עמ' 39
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אבא ַמהַרי

מנגד
רחל
ַק ׁ ּשוּב הַל ֵּב .הָאֹזֶן ַק ׁ ֶּשבֶת:
הֲב ָא? הֲי ָבוֹא?
ְּבכ ָל ִצפִּי ָּה
י ֵׁש ֶעצֶב נְבוֹ.
זֶה מו ּל זֶה – הַח ֹופִים
הַ ׁ ְ ּשנַיִם
ׁשֶל נַחַל ֶאחָד.
צוּר ה ְַג ּ ֵזרָה:
רְ חו ִֹקים לָע ַד.
פּ ָרֹש ׂ כ ַ ּפַּיִם .רָא ֹה מִנ ֶ ּג ֶד.
שמ ָה – אֵין ב ָּא.
ָׁ
יש וּנְב ֹו ל ֹו
אִ ׁ
ע ַל אֶרֶ ץ רַב ָּה.
רחל ,שירת רחל ,עמ' קיח

מלקוסה ,נזיר יהודי ,בן המאה ה־ .19בשנת  1862קיבל 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.
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יש אֶ חָד ,אֶ ל-הָ ְרח ֹוב ,א ֲׁשֶר
א ַוי ֵּאָ סְ פו ּ כָלָ -העָםְּ ,כאִ ׁ
שעַר-הַ ּ ָמיִם; ַויֹּאמְ רוְּ ,ל ֶעזְרָ א הַ סּ ֹפֵר--לְהָ בִ יא
לִפְ נֵי ׁ ַ
אֶ תֵ -ספֶר ּת ֹורַ ת מ ֹ ׁשֶה ,א ֲׁשֶר-צִ וָּה אֱ-ל ֹהִ ים אֶ ת-
ִי ְׂשרָ אֵ ל .ב ַוי ָּבִ יא עֶזְ רָ א ַה ּכֹהֵן אֶ ת-ה ַּת ֹורָ ה לִפְ נ ֵי
ִשמֹעַּ ְ --בי ֹום
ה ַָּקהָל ,מֵ אִ ׁיש וְ עַד-אִ ׁ ּשָה ,וְ כֹל ,מֵ בִ ין ל ׁ ְ
אֶ חָ ד ,לַחֹדֶ ׁש הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ י .ג ַוי ּ ְִקרָ א-ב ֹו לִפְ נֵי הָ ְרח ֹוב א ֲׁשֶר
שעַר-הַ ּ ַמיִם ,מִ ן-הָ א ֹור עַד-מַ חֲצִ ית הַ י ּ ֹום--
לִפְ נֵי ׁ ַ
אנ ׁ ִָשים וְ הַ ּנ ׁ ִָשים ,וְ הַ ְּמבִ ינִים; וְ אָ ְזנֵי כָל-הָ עָם,
נֶגֶד הָ ֲ
אֶ לֵ -ספֶר הַ ּת ֹורָ ה ... .ה ַויִּפְ ּ ַתח עֶזְ רָ א הַסּ ֵפֶר ְלעֵינ ֵי
כָלָ -העָםּ ,כִיֵ -מעַל ּכָלָ -העָם ָהי ָה; וּכְ פִ ְתח ֹו ,עָמְ דוּ
כָל-הָ עָם .ו ַו ְיבָרֶ ְך ֶעזְרָ א ,אֶ ת -אֱ-ל ֹהִ ים הָ אֱל ֹהִ ים
הַ ּגָד ֹול; ַויַּעֲנוּ כָל-הָ עָם אָ מֵ ן אָ מֵ ןּ ְ ,במֹעַל יְדֵ יהֶ ם,
ִש ּ ַתחֲוו ּ ל ַיהוָה ,אַ פּ ַ יִם אָ ְרצָה  ...ח ַוי ּ ְִק ְראוּ
ַוי ּ ְ ִּקדו ּ ַוי ּ ׁ ְ
שׂכֶלַ ,ויָּבִ ינוּ
בַסּ ֵ פֶר ְ ּבת ֹורַ ת הָ אֱל ֹהִ ים ,מְ פ ֹרָ ׁש; וְ שׂ ֹום ֶ
ּב ִַּמ ְקרָ א.
נחמיה פרק ח

א וּבְ י ֹום ֶע ְׂש ִרים וְ אַ ְר ָּבעָה לַחֹדֶ ׁש הַ ּזֶה ,נֶאֶ סְ פוּ
בְ נֵיִ -י ְׂשרָ אֵ ל ְ ּבצ ֹום ו ּבְ שׂ ִ ַּקיםַ ,ואֲדָ מָהֲ ,על ֵיהֶם .ב
ַו ִי ּ ּב ְָדלוּ זֶרַ ע ִי ְׂשרָ אֵ ל ,מִ ּכֹל ְ ּבנֵי נֵכָר; ַויַּעַמְ דוַּ ,וי ּ ְִת ַו ּדוּ
עַל-חַ טּ ֹאתֵ יהֶ םַ ,ו ֲעוֹנ ֹות ,אֲבֹתֵ יהֶ ם .ג ַויָּקוּמוּ ,עַל-
עָמְ דָ םַ ,וי ּ ְִק ְראוּ ְ ּב ֵספֶר ּת ֹורַ ת אֱ-ל ֹהִ ים אֱל ֹהֵ יהֶ ם,
ְרבִ עִ ית הַ י ּ ֹום; ו ְּרבִ עִ ית מִ ְת ַו ִּדים וּמִ ׁ ְש ּ ַתחֲוִ ים ,לַיהוָה
אֱל ֹהֵ יהֶ ם.
נחמיה פרק ט

א ָמנ ָה
עזרא וטקס ה ֲ
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
שכפי שזכו לקיים את חג הסגד ,בשנה הבאה יזכו לקיימו בירושלים עיר
הקודש .יש שהיו מברכים את ברכת הכהנים מן התורה.

חכמה בבטן –
כמו אור בתוך הכד.
פתגם אתיופי
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ִשמְ רֶ ךָ.
ְיבָרֶ כְ ךָ אֱ-לֹהִ ים וְ י ׁ ְ
יָאֵ ר אֱ-לֹהִ ים ּ ָפנָיו אֵ לֶיךָ וִ יחֻ ּנֶ ּךָ.
י ִּשָׂא אֱ-לֹהִ ים ּ ָפנָיו אֵ לֶיךָ וְ יָשֵׂם לְךָ ׁשָל ֹום.
אב ְָרכֵם.
אנִי ֲ
וְ שָׂמוּ אֶ ת ׁ ְשמִ י עַל ְ ּבנֵי ִי ְשׂרָ אֵ לַ ,ו ֲ
במדבר ו ,כד-כז

ל ְׁשָנ ָה הַב ָ ּאָה
בִּירו ּ ׁשָלַיִם הַבְּנוּי ָה
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.

אֶ גזִאי ֹו שְ ׂ ַמענ ֶ

ה' שמע אותנו

אֶ גזִאי ֹו שְ ׂ ַמענ ֶ ְׂש ַמענ ֶ

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.

אגזאיו שמענ שמענ אַ מל ַ ְּכנ ֶ
ְ ּב ִג ֶז צְ ל ַאְ נ ַך ְּכ ְ ּב ִג ֶז אַאְ וְ אִ נ ַ ְּכ
ְ ּב ִג ֶז צְ וַאְ נ ַ ְּכ
שׂ ַמי אְ מנ ֶ ְדלו ּ מַהְ ְד ְר ְּכ
אַ נתְ הַוו ּצ אְ מ ַ
פֶטוּנ ֶ ְׂש ַמענ ֶ.
אֶ גזִאי ֹו שְ ׂ ַמענ ֶ ְׂש ַמענ ֶ
אגזאיו שמענ שמענ אַ מל ַ ְּכנ ֶ
ַו ְי ֶבי ֶ נ ֹ ֶח ּבֶקַ ל עַבִ י ֶ אַ יְתֶ הַל ֹו אַ מל ַ ּכ
שׂל ַח
י ַרֶ ד אַ מל ַ ּך ל ַ ֶמ ּך אַ מל ַ ּך מְ תו ּ ַ
ְ ּבסַהְ ל ִג ֶז ְ ּבמ ְֶרר קַ ל
פטונ שמענ
אֶ גזִאי ֹו שְ ׂ ַמענ ֶ ְׂש ַמענ ֶ
אגזאיו שמענ שמענ אַ מל ַ ְּכנ ֶ
ַו ְי ֶבי ֶ מוּשׂי ֶ ֶז ֶצלֶי ֶ ְ ּבדֶ ברֶ סִינ ַה ְ ּב ַמאְ ּכְל אְ שַׂת
אַ ר ּבעַה מְ עַלתֶ וְ אַ ר ַּבעַה לְילִית
אְ ּכְל ִנ אִ ְי ֶּב ְל ַע וְ ַמי ִנ אִ ְישֶׂתִ י ֶ
ַויְאְ זְ ְנ ִי אֶ גזִאי ֹו אגזאבחר אַ קוְ ְרר מְ עַתְ ְּכ
אַ וְ ְרד סַהְ ל וְ מֶהְ רֶ תְ ְּכ אְ מל ַעְ ל חְ ז ֶּב ְּכ אְ שׂרַ אֶל
פטונ שמענ

© 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 אמֵן ,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.
בישראל נהוגה תפילת יזכור לאנשי קהילת ביתא ישראל שמתו בדרכם
מישראל לאתיופיה .תפילה זו נאמרת ביום ירושלים (כ"ח אייר) ,היום הרשמי
לזכר הנספים בסודן.

ִיזְכֹּר אֱ-לֹהִ ים אֶ ת אַ ְלפֵי ָּבנָיו וּבְ נ ֹותָ יו ,אַ חֵ ינוּ וְ אַ חֲי ֹותֵ ינוּ ,יְהוּדֵ י ְקהִ ּלַת
ַמסּ ָע מֵ אֶ ְתי ֹו ּ ְפיָה לְאֶ ֶרץ ִי ְֹשרָ אֵ ל
ּבֵיתָ א ִי ְֹשרָ אֵ ל ,א ֲׁשֶר חֵ ְרפוּ נַפְ ׁשָם ּב ּ ַ
וְ נִסְ ּפוּ ּבָרָ עָב וּ ַב ָּצמָ אּ ְ ,בחֹם הַ ִּמ ְד ּבָר וּבְ צִ ּנַת הַ ּלַ ְילָה ,וְ אֶ ת אֵ ּלוּ א ֲׁשֶר
נֶהֶ ְרגוּ וְ נ ְִרצְ חוּ ְ ּבמַ סּ ָ עָם עַל יְדֵ י ְ ּבנֵי עַוְ לָה ,מְ ב ְ ַּקשֵי רָ עָתָ ם וְ נַפְ ׁשָם" .צִ י ֹון
ּשלַיִם ִּת ּ ֵתן ק ֹולָהּ ִ .ל ִ ּבי ִל ִ ּבי עַל חַ ְללֵיהֶ ם מֵ עַי מֵ עַי עַל
ְ ּבמַ ר ִּתבְ ּכֶה וִ ירו ׁ ָ
הֲרוּגֵיהֶ ם".
ְ
ִיזְכֹּר עַם יִשְ ׂרָ אֵ ל אֶ ת ּגְבוּרָ תָ ם ,וְ י ְִת ּב ֵָרך ְ ּבז ְַרעָם וּבְ מ ֹורַ ׁ ְש ּ ָתם ,וְ יֶ ֱאבַל
ַמסּ ָע אֶ ל אֶ ֶרץ צִ י ּ ֹון
שר אָ בְ דוּ ּב ּ ַ
אׁ ֶ
עַל ְק ֻד ׁ ַּשת הָ רָ צ ֹון וּמְ סִ ירוּת הַ ּנֶפֶש ֲ
שלַיִם.
וִ ירוּ ָ
יִהְ יוּ ְקד ֹושֵי ְקהִ ּלַת ּבֵיתָ א ִי ְֹשרָ אֵ ל חֲתוּמִ ים ְ ּבלֵב יִשְ ֹרָ אֵ ל לְד ֹור ּד ֹור.
וְ נֹאמַ ר :אָ מֵ ן:
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חוֶה
נְעו ּ ְנ ַסגֶדֶ בֹּאו ּ נ ִׁשְ ּ ַת ֲ
קטע זה לקוח מתפילה הנאמרת לפני הירידה מן ההר .הפסוק הראשון מבוסס על
ֹלהים ע ֵֹׂשנּו" (פרק צ"ה פסוק ו),ספר תהליםּ" :בֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ ְכ ָר ָעה ,נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י ֱא ִ
ובתפילה כולה פזורים ציטוטים מפרקי תהלים נוספים ומנבואת ישעיהו.
התפילה מביעה סגידה ותשבחות לאל.
נְעו ּ ְנ ַסגֶדֶ וְ ְנגֶנִי ל ֹותו ּ ְל ּבַחְ תִ יתו ּ ְקדוּשֹ.
נְעו ּ ְנ ֶסגֶדֶ ְנ ֶצלִי ְנזֶמְ ר וְ ְנב ְֶר ְּכ
שֹ ַמי וְ מְ דרַ.
וְ נְקֶ ְדשֹ אַ בִ י/עַבִ י ְל ֶפטַרֶ ַ
נְעו ּ ְנ ֶסגֶדֶ ְנ ֶצלִי ְנזֶמְ ר ְנב ְֶר ְּכ
נְקֶ ְדשֹ וְ ְנל ֶ ֶּב ְנ ֶצ ֶמד אַ בִ י
שֹ ַמי וְ מְ דרַ,
עבי ְל ֶפטַרֶ ַ
נוסח טיגרי:

וְ ְנ ֶסגֶד וְ סתֶ צְ רחַ,
מְ קַ נ ַה ֶב ק ֹו ַמ אְ גרֶ אֶ גזִאַ בְ חֶר,
וְ ְנ ֶסגְד וְ סתֶ מְ קַ נ צְ ר ַח מְ קדַ ְׂש ְּכ.
סְ גְדו ּ לאגזאבחר ְ ּבאַעְ צֶדֶ ּבֶיתֶ מְ קדַ ּשו ּ.
...
כּול ַה מְ דרַ תְ ֶסגְד וְ תְ גֶנִי ל ֶ ְּכ לְשְ ֹ ֶמ ְּכ
שֹל ֶמ
וְ י ַ ֶמצְ או ּ ְ ּבזו ּח אַ לְחְ מת ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
וְ י ַ ֶמצְ או ּ ווֶרק ַו ְ ּברו ּר ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
וְ י ַ ֶמצְ או ּ אַ לְבשַֹת קַ ֶצנ ֶת ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ

שֹל ֶמ
וְ י ַ ֶמצְ או ּ אַל ַּבשֹ דֶ מו ּת ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
ַויְי ַמצו ּ ּכַהְ נ ַת וְ נְבִ יאַ ת ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
ַויְי ַמצו ּ ְנ ְגשֹתַ ת ווְ מְ ּ ַכנ ֶנת ְי ֶסגְדו
שֹל ֶמ
אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
ַויְי ַמצו ּ ַע ֶבּיי ַת וְ מְ סַפְ נת ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
ַויְי ַמצו ּ מְ סרַ ק וְ ֶמעְ רַ ב ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
ַויְי ַמצו ּ ֶסמֶנ ווְ דֶ בו ּב ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
שֹל ֶמ
ויימצו ּבַאַ ר ּבַעְ תו ּ ַמעַזְ ן ְי ֶסגְדו אִ יְרו ַ
סְ גְד לְאֶ גזִאַ בְ חֶר ְ ּבאַעְ צֶדֶ ֵּבי ֶת ַמקדֶ שׂ ֹו ּ
...
מֶנבֶר ּ ֶכ לְמְ עְ לתֶ אַ רי ַם ַמה ְַדר ּ ֶכ אֶ גזִא ֹ .
ְ ּב ִד ֶב כּרוּבֶל מֶנב ְֶר ּ ֶכ
אַ נתְ אַ מל ַ ּכ ְלכּולו ּ ְ ּבחַתִ יתְ ְּכ.
ְינ ֶ ְ ּבר אֶ גזִאַ בְ חֶר וְ ְינ ֶ ְגשֹ
ַתר ח ִַדשֹ.
ְל ַעל ֶמ ַעל ֶם ו ְ
שֹל ֶם.
אֶ גזִאַ בְ חֶר ְיבַר ּכ ֹומו ּ לְחְ זב ֹו בְ ַ
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ב ֹּאו ּנִשְׁ ַּת ֲחו ֶה וְנ ֹודֶה ל ֹו לְבַד ּ ֹו ָקדוֹש:
ב ֹּאו ּנִשְׁ ַּת ֲחו ֶה נִתְ פּ ַל ֵ ּל נ ָשִׁ יר נְב ָרֵ ְך
שמַיִם וָאָרֶ ץ׃
נְ ַקדֵ ּׁש ָאבִי/הגדול בּוֹרֵ א ׁ ָ
ב ֹּאו ּנִשְׁ ַּת ֲחו ֶה נִתְ פּ ַל ֵ ּל נ ָשִׁ יר נְב ָרֵ ךְ
נְ ַקדֵ ּׁש נ ָשִ ׂים ל ֵב ִנצָּמֵד לְ ָאבִי
שמַיִם וָאָרֶ ץ׃
הגדול בּוֹרֵ א ׁ ָ
נוסח טיגרי:

ְונִשְׁ ַּת ֲחו ֶה ְב ּתו ְֹך הֵיכ ָלוֹ,
מְקוֹם הֲד ֹם ַרגְל ֹו ׁשֶל ה׳׃
ְונִשְׁ ַּת ֲחו ֶה ְב ּתו ְֹך הֵיכ ָל ִמ ְק ָד ּ ֶׁשך׃ָ
הִ שְׁ ַּתחֲוו ּל ַה׳ ְב ּתו ְֹך הֵיכ ָל ִמ ְק ָד ּׁשוֹ׃
...
כ ָ ּל הָאָרֶ ץ תִ ּשְׁ ַּת ֲחו ֶה ְו ּת ֹודֶה לְךָ ,לִשְׁ מֶך׃ָ
ויָבִיאו ּרוֹב עֶדְ רֵ י צ ֹאן וּבָקָר
שלָיִם׃
ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְיָבִיאו ּזָהָב וָכֶסֶף ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ

שלָיִם׃
וְיָבִיאו ּ ִבּגְדֵ י זָהָב ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְיָבִיאו ּלְבו ּׁש נָאֶה ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְי ָבוֹאו ּכ ּ ֹהַנִים וּנְבִיאִ ים ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְי ָבוֹאו ּמְלָכִים וּנְסִיכִים ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְי ָבוֹאו ּ ְג ּד ֹולִים ו ְׁש ֹופְטִ ים ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְי ָבוֹאו ּ ִמ ִמּ ְזרָח ו ּ ִממַּעֲרָב ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְי ָבוֹאו ּ ִמצָּפוֹן ו ּ ִמ ָד ּרוֹם ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
שלָיִם׃
וְי ָבוֹאו ּ ֵמאַרְ בָּע ָה ִכ ּוּוּנים ְויִשְׁ ַּתחֲוו ּ ִב ּירו ּ ׁ ָ
סְג ֹד ל ַה׳ ְבּחָ ֵצ ר ֵב ּית ִמ ְק ָד ּׁשוֹ׃
...
ָ
ָ
ִכ ּ ְסּאֲך ֵמע ַל הָר ִָקיע ִַ ,כ ּ ְסּא ֲך ה׳׃
ִב ּרְ ִקיע ַ הַ ְכ ּרוּבִים ִכ ּ ְסּאֲךָ׃
ֲא ָתּה אֱלֹהִ ים לְכ ָל לְב ָ ֶד ּךָ׃
יִהְ י ֶה ה׳ ְו ִימְל ֹ ְך לְע ֹל ָם
וּלְע ֹל ָם ָּתמִיד חָד ָׁש׃
שלוֹם׃
ה׳ יְב ָרֵ ְך אֶת עַמּ ֹו בַ ׁ ּ ָ
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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.

ּשלִָם ּכֹל יְמֵ י חַ יֶּיךָ.
ה ְיבָרֶ כְ ךָ אֱ-לֹהִ ים מִ ִ ּצי ּ ֹון ו ְּראֵ ה ְ ּבטוּב יְרו ׁ ָ
ו ו ְּראֵ ה ָבנִים ְל ָבנֶיךָ ׁשָל ֹום עַל ִי ְׂשרָ אֵ ל.
תהלים פרק קכח
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ֶסל ַם (שלום לך עיר)
פיוט בשפת הגעז ממסורת אתיופיה
תרגום :אבג'ה מדהני .נוסח עברי :אלמוג בהר
שה
ְכּמ ֹו אוֹר ג ָּדוֹל פּ ָנַי ְִך עִיר צִיּוֹן הַ ְ ּקד ֹו ׁ ָ
שלוֹם ל ְָך עִיר
ָׁ
ְ
ב ְּתוֹך אוֹר טָהוֹר פּ ָנַיִך עִיר צִיּוֹן הַ ְ ּקדו ֹׁשָה
ׁשָלוֹם ל ְָך עִיר

שלוֹם ל ְָך
שלוֹם ׁ ָ
ׁשָלוֹם ׁ ָ
יְרוּס ָל ַם סֶל ַם
ׁשָלוֹם ׁשָלוֹם ׁשָלוֹם ל ָךְ

סֶל ַם סֶל ַם ל ִֶקי
הָג ֶר א ְַּבהָו ֶוינ ָה
סֶל ַם סֶל ַם ל ִֶקי
ב ֵּית ִמ ְקד ּס ֹו סֶל ַם

ב ֵּית ִמ ְקד ָּס ֹו סֶל ַם
סֶל ַם סֶל ַם ל ִֶקי
הָג ֶר א ְַּבהָו ֶוינ ָה
סֶל ַם סֶל ַם ל ִֶקי
אֶרֶ ץ ֲאֲבוֹתֵ ינו ּ

ְכּמ ֹו אוֹר ג ָּדוֹל פּ ָנַי ְִך ...

סֶל ַם סֶלַמֶה סֶלַמֶה ...

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.

ּשלַם
שבַח לָה' הִ ּנ ׁ ְָשאִ י יְרו ׁ ָ
הַ לְלוּיָהּ ׁ ֶ
ּשלַם
שעֲרֵ י יְרו ׁ ָ
ּשלַםִ ׁ ַ
ִּת ָּבנֶה ח ֹומָ תֵ ְך ,יְרו ׁ ָ
ּשלַם
ּשלַםִ ַּד ְרכֵי יְרו ׁ ָ
אֵ לֶיךָ ִּתפְ נֶה ְּתפִ ּלָה ִ ּבירו ׁ ָ
ּשלַם
ּשלַםִ ְ ּבת ֹוכְ כֵי יְרו ׁ ָ
ְ ּבת ֹו ְך מִ ׁ ְש ּפָטְ ךָ ,יְרו ׁ ָ
ּשלַם
ּשלַםִ ּ ֵת ׁ ְשבוּ יְרו ׁ ָ
ה ֲֵרם קֶ רֶ ן יְרו ׁ ָ
ּשלַם
ּשלַםִ ׁ ִשמְ עוּ יְרו ׁ ָ
שפ ְַך ָּדמָ ם סְ בִ יב יְרו ׁ ָ
וְ ׁ ָ
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
ֲח ִמ ׁ ּשָה עָשָׂר הַנְ ּבִיאִ ים
ִּת ׁ ְשעִים וְתִ ׁ ְשע ָה מַלְ ָאכִים
ֲאבִי אֲבוֹתֵ ינו ּרִ בּוֹן הָעוֹלָמִים
שמַיִם וְי ֹוסֵד הָאָרֶ ץ
בּוֹרֵ א הַ ׁ ּ ָ
ֵ ּתן ל ָנו ּמְז ֹונ ֵנוּ.
תפילה על המזון בשפת האגאו ,תרגום מתוך מאמרו של יוסף הלוי
 Essai Sur La Langue agaou Le Dialecte Des Falachasעמ' 180

הגרעינים המרים אצל
אמא טובים מארוחה נהדרת
אצל זר.
פתגם אתיופי

אגֵאו ּ አገው
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.
ואולם בשנת תשמ"ה ,שבועות אחדים אחרי חג הסגד ,הגיעה השיירה
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
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