ÂÈÊ ÈÒÂÈ

Ï‡¯˘È ‡˙È· ‚‰Ó· ‰ÏÈÓ‰ „ÚÂÓ
‡‡Â·Ó .
מטרת המאמר לברר את המועד המדויק של ביצוע ברית המילה לפי מנהג של ביתא
ישראל )העדה האתיופית( ואת הגורמי לקביעת מועד זה .א יתברר שמנהג של ביתא
ישראל שימר הלכה ישראלית קדומה – הלכה שחז"ל התפלמסו עמה בעוז ושללו אותה
מכול וכול ,מבלי לנקוב בשמה או לתאר את אופייה .מועד המילה מפורש בתורה" :וב
שמֹנת ימי ימול לכ כל זכר לדֹרֹתיכ" )בראשית י"ז ,יב( ,וכ מנהג של כל קהילות
ישראל הלכה למעשה מדורי דורות .לביתא ישראל אי ספרי הלכה 1.הלכותיה של עדה זו
נשמרו כמסורת שבעל פה ,שעברה מדור לדור ונשתמרה מכוח קיומה כאורח חיי מחייב
בעדה .כאשר שאלתי את זקני העדה 2,מהו יו המילה למנהג ,ה השיבו בהחלטיות:
"היו השמיני ללידה" .תשובת לא הפתיעה אותי ,שהרי היו בידיה ספרי מקרא3,
ומועד המילה מפורש בפסוקי .אלא שיש בידינו עדויות ברורות של מיסיונרי ,של
חוקרי ושל שליחי יהודיי ,על הקדמת המילה ליו השביעי או דחייתה ליו התשיעי.
ראשית אברר טיב של עדויות אלו ,ולאחר מכ את הסיבות לשינוי במועד המילה.

* ברכת תודה שלוחה לרב ד"ר יואל ב נו  ,לד"ר כנה ורמ  ,לפרופ' ורד נע ,לפרופ' אביגדור שנא
ולרעייתי רקפת ,על תרומת למאמר זה.
 .1א"ז אשכולי ,ÌÈ˘ÏÙ‰ ¯ÙÒ ,ירושלי תש"ג ,עמ'  ;8783ח' ארלי ואחרי,˙Â¯ˆ – ‰ÈÙÂÈ˙‡ ,
‡ ,˙Â„‰È ,Ì‡ÏÒהאוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב תשס"ג ,עמ' W. Leslau, The ;344341
Ethiopians, an Falasha Anthology, London 1951, pp. xxxvi-xxxviii; E. Ullendorff,
The Ethiopians: Introduction to country and people, Oxford 1960, pp. 154-155; S.
Kaplan, The Beta Israel (Falasha) in Ethiopia, From Earliest Times to the Twentieth
Century, New York 1992, pp. 73-77; J. Quirin, The Evolution of the Ethiopian Jews,
 .Philadelphia 1992, pp. 5-6תיעוד חלקי ומתומצת של אורח החיי הדתי בעדה נית למצוא

ביומני המיסיונרי שפעלו באתיופיה ממחצית המאה התשע עשרה ועד ראשית המאה העשרי,
בדיווחי השליחי היהודי שביקרו את בני העדה ובספרות המחקר .לכל אלו אתייחס בהמש.
 .2בעשור השני האחרונות ראיינתי כשישי מבני העדה .רשימה מפורטת של המרואייני פורסמה
במאמרי 'מילה בידי אישה בספרות חז"ל ובמנהג יהודי אתיופיה' ÌÈÚÂË ,יאיב ,תשס"ד ,עמ' 52
.54
 .3לנוסח המקרא שביד ראה להל  ,פרק ד.
נטועי טז )שבט תש"ע(
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·ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙Â˜ÒÓÂ ÌÈÚÒÂ‰ ÈÁÂÂÈ„ .
תיעוד ראשו למועד המילה מופיע בתשובותיו של אבא יצחק – הנזיר והכוה הגדול של
העדה .אבא יצחק השיב לשאלותיו של אוהב גר לוצטו ,שהובאו בפניו על ידי הנוסע
הצרפתי ,המיסיונר והבלש ,אנטוא ד'אבדי בשנת 4:1848
ברית המילה נצטוותה לאברה ביו השמיני .אבל חוק התורה מוסי שמי שלא
נימול לפני היו השמיני אינו חלק מבני ישראל .מאיד ,אסור לשפו ד בשבת
ולכ מלי ביו השביעי ,אבל בשמיני א היו הקוד היה שבת5.
מעדות זו משמע שעל א שאברה הצטווה למול את יצחק בנו ביו השמיני ,יש למול
בדר כלל ביו השביעי ללידה .ושתי סיבות לדבר :ראשית ,אי לאחר את המילה מעבר
ליו השמיני; ושנית ,אי למול בשבת .לכ ,בדר כלל יש למול ביו השביעי ללידה.
כאשר חל היו השביעי בשבת תידחה המילה לשמיני )יו ראשו בשבוע( ועדיי אי
בכ חריגה משמונה ימי מילה.
בשנת  1867יצא יוס הלוי לאתיופיה בשליחות חברת 'כל ישראל חברי' 6.בדו"ח
שרש ע שובו התייחס הלוי למועד המילה וכתב:

 .4אוהב גר לוצטו )פאדובה  (1854 1829בנו של פרש התנ" הידוע ,הרב שמואל דוד לוצטו )שד"ל(,
נודע כצעיר בעל כישרונות .בגיל שלוש עשרה הוא קרא את יומ מסעותיו של ג'יימס ברוס:
 .J. Bruce, Travels to Discover the Sources of the Nile, Edinburgh 1805תיאוריו של ברוס
את ביתא ישראל הסעירו את רוחו והוא החל לחקור ולדרוש בעניינ ,אס כל פיסת מידע הקשורה
לעדה וא למד שפות חבשיות לצור כ .בסו שנת  1844שלח אנטוא ד'אבדי כתבה מאתיופיה
למספר כתבי עת בצרפת .בכתבה זו התפרסמו לראשונה ,בתמציתיות רבה ,פרטי על חייה
ומנהגיה המיוחדי של ביתא ישראל )אמונות ,תפילות ,טהרה ,חגי ,צומות ,מילה ,כתבי הקודש
שביד ועוד( .הכתבה התגלגלה לידיו של אוהב גר לוצטו ובעקבות קריאתה הוא שלח לאנטוא
ד'אבדי באמצעות עור  Journal De’batsהערות למאמרו ושתי עשרה שאלות שאות הוא מבקש
שד'אבדי יפנה אל אבא יצחק שהוזכר בכתבה .זמ רב חל וגלגולי רבי עברו על שאלותיו של
אוהב גר עד שבשנת  ,1851לאחר שכבר התייאש ממבוקשו ,הופתע לגלות את תשובותיו של אבא
יצחק לשאלותיו בכתבה גדולה שפרס אנטוא ד'אבדי בכתב העת Archives Israelites XII, 1851,
 .pp. 179-185למעשה השיב על השאלות תלמידו של אבא יצחק ,זגה אמלק ,ואבא יצחק אישר את
ולעתי א הוסי פרטי להבהרה .מועד המילה אינו אחת משאלותיו של אוהב גר .עניי
תשובותיו ִ
זה מופיע כהערה לאחר התשובה לשאלה האחרונה .הריאיו התקיי בשפה החבשית ,פורס
בצרפתית וקטע ממנו צוטט כא בתרגו לעברית .תודתי לשכניי רפי בובלי ורבקה ישרי על עזרת
במלאכת התרגו מצרפתית כא ולהל .להרחבת עניי זה ראה :מ' ולדמ ,˘ÂÎ È¯‰Ï ¯·ÚÓ ,תל
אביב תשמ"ט ,עמ'  ;111 109ארלי ואחרי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .341 ,275 274
.Archives Israelites XII, 1851, p. 263 .5
 .6על הלוי ושליחותו ראה :י' הלוי' ,מסע בחבש לגילוי הפלשי' ,58 ÌÈÓÚÙ ,תשנ"ד ,עמ' 66 5
)הערות והקדמה :ס' קפל(; ולדמ )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  .167 156על מהימנות עדותו של הלוי
כותב קפל" :השוואה ע מקורות אחרי מגלה שבאופ כללי הוא עד מהימ שתיעד את מה ששמע
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הפלשי ,בניגוד ליהודי אחרי ,מלי ביו השביעי במקו ביו השמיני ,ואת
שני המיני .א הדבר הראשו ]מילה ביו השביעי ,י"ז[ מוצא את מקורו בשינוי
בכתב געז ,אבל אי להסביר הדבר השני ]מילת בנות ,י"ז[ שלא מצוֶה בתורה,
א לא שמנהג זה היה כבר קיי אצל הפלשי לפני שהתגיירו ,דבר שמוביל
למחשבה שה בני גזע אגאו שגויירו לתורת משה בזמ מסוי על ידי אנשי כל
שה7.
מדבריו של הלוי ברור שנהגו למול ביו השביעי ללידה8.

סמו לביקורו של הלוי ,התפרס ספרו של המיסיונר השווייצרי ג'והא מרטי
פלאד 9.בספר סקירה מפורטת של אורחות החיי ומנהגיה הדתיי של ביתא
בעניי המילה כותב פלאד" :הפלשי מלי את כל ילדיה .מלי ביו השמיני ,אלא א
כ יו המילה נופל בשבת ,שאז דוחי זאת ללילה 11כדי למנוע חילול שבת" 12.ע
עזיבתו של יוס הלוי את אתיופיה ,נוצר נתק של קרוב לארבעי שנה בי העול היהודי
וביתא ישראל .הקשרי חודשו במסעו הראשו של יעקב פייטלובי 13לאתיופיה בשנת
 .1904בדו"ח המסע מתייחס פייטלובי ג למועד המילה וכותב" :הפלאשי מלי את
שני המיני .אצל הזכרי מקפידי מאוד על התארי שהוא בתחילת היו השמיני
כלומר מיד ע תו היו השביעי .המילה לעול אינה נערכת בשבת מכיוו שלפי דעת
זו מלאכה" 14.הדברי אינ ברורי כדבעי .מצד אחד הוא כותב על הקפדה במועד
המילה ומאיד הדו"ח מספק מועד מעורפל – "תחילת היו השמיני כלומר מיד ע תו
היו השביעי" .כמו כ ,לא ברור מתי מלי כשיו המילה חל בשבת .להל נשוב לדו
בדבריו .על מילה ביו השמיני מעיד ג קארל רתיינס ,גאוגר גרמני שיצא לאתיופיה

ישראל10.

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14

ומה שראה במידה רבה של דיוק .בשל מהימנותו הבסיסית של הלוי ,דיווחיו על מסעו מהווי אחד
המקורות החשובי ביותר שבידנו לגבי המסורות ,הדת והתרבות של ביתא ישראל" )ש ,עמ' .(7
J. Halevy, ‘Excursion chez les Falacha en Abyssie’, Bulletin de la Société
.Geographique XVII, Paris 1869, p. 285

לעניי השינוי בכתב הגעז נתייחס להל בפרק ד .לעניי מילת הבנות לא נתייחס במאמר זה.
.J.M. Flad, The Falashas (Jews) of Abyssinia, London 1869
פלאד שהה שישי שנה בקרב הפלשי ,למד ותיעד את מנהגיה ופעל רבות להפצת הנצרות בקרב
העדה .ספרו הוא אחד המקורות הראשוני לתיעוד מנהג העדה .פעמי ניכרת בדבריו נימה
פולמוסית ומתנשאת של מיסיונר.
ביתא ישראל מוני ימי מערב עד ערב ולכ שמיני בלילה הוא למעשה תשיעי .ראה :אשכולי
)לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,30סעי ב ,הערה .12
פלאד )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .27
יעקב פייטלובי )לודז'  1881תל אביב  (1955תלמידו של יוס הלוי ,פעל רבות לקידו עניינ של
ביתא ישראל באתיופיה וברחבי העול היהודי .פייטלובי הקדיש את כל חייו להשבת של ביתא
ישראל לחיק העול היהודי ולהעלאת לאר ישראל .בשני  1914 1904יצא לשלושה מסעות
בחבש .ראה :ולדמ )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;200 177ארלי ואחרי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .297 292
.Y. Faitalovitch, Notes d’un Voyage chez les Falachas, Paris 1905, p. 21
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בשנת  ,1908שהה מספר שני באזור טיגריי וחקר את ספרות העדה .מחקרו של רתיינס
עוסק בכתות רבות ואינו מתמקד בביתא ישראל או במנהג הדתי .בפרק השישי של ספרו
יש התייחסות לאורחות החיי של ביתא ישראל ובכלל זה למועד המילה .וכ כותב
רתיינס" :כמו אצל היהודי המילה מתקיימת ביו השמיני ללידה ,אבל לא בשבת"15.
הרב ד"ר אהר זאב אשכולי )לודז'   1901ירושלי  (1948הוא היחיד שהעמיק
לחקור את המסורת ההלכתית של ביתא ישראל .אשכולי התייחס בהרחבה לעניי מועד
המילה ,התפלמס ע פייטלובי וכתב נחרצות במאמרו בסעי העוסק במילה16:
א .מלי את הזכר ביו השביעי להיוולדו.
ב.

א חל יו השביעי בשבת – דוחי את המילה למחרתו17.

למאמר זה הגיב פייטלובי בחריפות ,וכתב" :הפלשי כמו כל היהודי מלי את
ילדיה ביו השמיני ולא ביו השביעי ,כמו שמביא בעל המאמר ,רק א היו השמיני
חל בשבת אז ה מלי יו קוד" 18.אשכולי מגיב לתגובתו של פייטלובי ,ומנסה
להוכיח מהדו"ח של פייטלובי עצמו שצוטט לעיל ,שהמילי" :מיד ע תו היו
השביעי" ,מעידות על מילה בשביעי ולא בשמיני .הוויכוח בי פייטלובי לאשכולי
בשאלת מועד המילה נמש ג בספרו של אשכולי ,ש הוא כותב" :דברי פייטלובי
שהפלשי מלי את זכור ביו השמיני ,ולא בשביעי ,ואחריו רתיינס ,בטעות ה .וכבר
הוכח דבר זה על פי כל העדי" 19.הוא מוסי לדבריו את ההערה הבאה" :החקירה
שנעשתה )בנידו זה עלפי שאלו שחיברתי( על ידי המשלחת הצרפתית האחרונה
בחבש ,הוכיחה שמנהג זה של מילה בז' נהוג עד היו הזה )תרצ"ב( – לפי הדו"ח בכ"י
שבמוזיאו האתנוגרפי בפאריס"20.
בשני  1947ו 1959ער הבלש היהודי פרופ' זאב וול לסלאו שני סיורי
באתיופיה .הוא חקר את שפת ותרבות של ביתא ישראל ,כתב מילו געזאנגלית וא
תרג חלק מכתבי הקודש של העדה לאנגלית .את ממצאיו הוא פרס בספרו ‡˙‰È‚ÂÏÂ
) ˙È˘ÏÙלעיל ,הערה  (1ובמספר מאמרי .במבוא לספרו התייחס לסלאו ג למועד

.15
.16
.17
.18
.19
.20

 .C. Rathjens, Die Juden in Abessinien, Hamburg 1921, p. 83תודתי לד"ר ברו לוי על
עזרתו בתרגו הפרק מגרמנית.
א"ז אשכולי' ,ההלכה והמנהג בי יהודי חבש לאור ההלכה הרבנית והקראית' ıÈ·¯˙ ,ז ,תרצ"ו ,עמ'
) 387373 ,134121 ,5631המאמר פורס בהמשכי(.
בהערה מפנה אשכולי להלוי ולד'אבדי שנסקרו לעיל.
אשכולי )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .373
אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .4140
אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ,40הערה  .76כוונתו למשלחת חוקרי צרפתית בראשות דבורה
ליפשי ,שיצאה לאתיופיה בשנת  .1932ראהD. Lifchitz, ‘Un Sacrifice Ches les Falacha, :
 .Juifs Abyssins’, La Terre et la Vie 9, 1939, pp. 116-123דבורה ליפשי הי"ד נספתה
באושווי בשנת .1943
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המילה וכתב" :מילה ביו השמיני .א יו המילה נופל בשבת מלי לאחר השקיעה;
בימי הקדומי היו דוחי את המילה לתשיעי"21.
בי השני  19591954יצא הרב שמואל בארי לשליחות באתיופיה מטע הסוכנות
היהודית .מטרת השליחות הייתה חיזוק החינו היהודי בקרב בני העדה ובדיקת
אפשרויות להעלאת ארצה .באות שני נדרשה הרבנות הראשית לישראל לשאלת
יהדות של ביתא ישראל .הרב הראשי לישראל – הרב יצחק הרצוג ,פנה לרב שמואל
בארי כדי לברר את מנהג הדתי של ביתא ישראל במספר תחומי מרכזיי  .במכתב
מחודש שבט תשט"ו מדווח הרב בארי לרב הרצוג על מנהגי המילה של ביתא ישראל:
ה מלי את הזכרי ביו השביעי .רק כשהיו השביעי חל בשבת אז דוחי את
המילה ליו השמיני ,יע שהמילה אינה דוחה את השבת אצל  .וה אומרי :
'שבתו שמונה ימי חייבי למול' ,וא לא מלו תו שמונה ימי אז חלה
הכריתה ר"ל22.
בפנינו א כ עדות מאוחרת יחסית ,על מילה ביו השביעי ,ועל רצו להימנע ממילה
בשבת ומדחיית המילה מעבר ליו השמיני .נסכ בטבלה את העדויות מ המוקד אל
המאוחר:
Ú„ÈÓ‰ ¯ÒÂÓ
1
2
3
4
5
6
7

23ÂÓÊÂ

אבא יצחק )(1848
הלוי )(1867
פלאד )(1869
פייטלובי )(1904
רתיינס )(1921
אשכולי )(1936
לסלאו )(1948

 8בארי )(1955

ÏÈ‚¯‰ ‰ÏÈÓ‰ „ÚÂÓ
ביו
ביו
ביו
ביו
ביו
ביו
ביו

השביעי
השביעי
השמיני
השמיני
השמיני
השביעי
השמיני

ביו השביעי

ÏÈ‚¯‰ „ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î
˙·˘· ÏÁ
ידחה ליו השמיני
ידחה ליו השמיני
ידחה ליו התשיעי
יוקד ליו השביעי
אי התייחסות
ידחה ליו השמיני
ידחה ליו השמיני לאחר
השקיעה או ליו התשיעי
ידחה ליו השמיני

מהטבלה שבפנינו אי הכרעה ברורה .מחצית מ העדי מעידי על מילה בשביעי
ומחצית בשמיני .ג ניסיו לפלח את העדויות לפי תקופות אינו מעלה מסקנה חד
משמעית .מבי העדי המוקדמי יותר יש המעידי על מילה בשביעי ויש המעידי על
מילה בשמיני ,וכ המאוחרי שבה  .כדי לגבש עמדה ,או לפחות השערה סבירה,
 .21לסלאו )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;xviהנ"ל' ,הפלשי ' ˙Â„Ú ,ג ,תש"ח ,עמ' .4140
 .22מ' ולדמ' ,הרב הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיה – חילופי מכתבי ' ÔÈÓÂÁ˙ ,ח ,תשמ"ז ,עמ' .126
 .23השנה מציינת התייחסות ראשונה של מוסר המידע למועד המילה.
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בשאלת מנהג המקורי של ביתא ישראל בעניי מועד המילה ,יש לבחו מה מקור
ההקפדה שלא לדחות את מועד המילה מעבר ליו השמיני.
‚ÌÈÏ·ÂÈ‰ ¯ÙÒ· ‰ÏÈÓ‰ „ÚÂÓ .
אלי 24.הלכות
פ ִ
לספר היובלי מעמד מיוחד אצל ביתא ישראל והוא מכונה בלשונ ָ
העדה ומנהגיה תואמי בדר כלל את ההלכה שביובלי 25.כשמעייני בפסוקי המילה
שבספר היובלי מגלי הדגשות שאינ בחומש:
וזה חוק לכל דורות עול ואי מילת ימי 26ולא יעבור יו אחד משמונת הימי
מה וכתובה בלוחות השמי .וכל הילוד אשר לא ימול בשר
כי חוקת עול היא  ָ
נפשו עד היו השמיני לא מבני הברית הוא אשר כרת ה' לאברה כי א מבני
האבדו ואי בו אות כי מאת ה' הוא כי לאבד ולהשמיד מעל האר ולהכריתו מ
האר כי את ברית ה' אלוהינו הפר27.
ספר היובלי מדגיש את החובה למול עד היו השמיני ומוציא אל מחו ל"ברית אשר
כרת ה' לאברה" את הנימול לאחר היו השמיני .אמנ ,מילה בשמיני הוזכרה בתורה,
אול דגש כה חרי ,עד כדי ביטול משמעותו של מעשה המילה לאחר היו השמיני,
ייחודי לספר היובלי ואינו בתורה .דגש נוס על חשיבות המילה בזמנה מופיע בספר
היובלי" :וימל אברה את בנו ביו השמיני הוא הראשו אשר נמול בברית כאשר הוק
לעול" 28.אמנ ישמעאל הוא בכורו של אברה ,אבל יצחק הוא הראשו שנימול
כהלכה – "נמול בברית כאשר הוק לעול" ,כלומר ביו השמיני .ג ביחס לעונשו של
הערל מדגיש ספר היובלי את חובת המילה ביו השמיני .הדגשה זו מתבהרת מתו
השוואה לעונשו של הערל במקרא" :וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה
הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר" )בראשית י"ז ,יד( .המקרא מחייב עונש כרת לערל
א אינו קובע את מועד חלות העונש .לא ברור מתו המקרא מתי מתחייב הערל בעונשו.
.24

.25
.26
.27
.28

על מעמדו המיוחד של ספר היובלי בעדה ,ראה :אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;9290 ,29מ'
וורמברנד' ,הלכות השבת אצל הפלשי )לאור המגילות הגנוזות('‡¯˜Ó‰ ¯˜ÁÏ ‰¯·Á‰ ÈÓÂÒ¯Ù ,
· ,Ï‡¯˘Èספר א ,ירושלי תשט"ו ,עמ'  ;243236לסלאו )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;9מ' קורינאלדי,
 ,˙¯ÂÒÓÂ ˙Â‰Ê – ‰ÈÙÂÈ˙‡ ˙Â„‰Èירושלי תשמ"ט ,עמ' C. Albeck, Das Buch der ;7662
 =) Jubilaen und die Halacha, Berlin 1930, pp. 9-10ח' אלבק' ,ספר היובלות וההלכה'ÈÚ„Ó ,
 ,45 ˙Â„‰È‰תשס"ח ,עמ'  ;(483קוירי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .6968
אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;29ארלי ואחרי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;337י' פייטלוביÏ‡ ÚÒÓ ,
 ,ÌÈ˘·Á‰תל אביב תשי"ט ,עמ' K.K. Shelemay, Music, Ritual and Falasha History, ;7372
.Michigan 1989, pp. 52-53
ביטוי קשה .כהנא מציע נוסח חלופי" :ערלת ימי" ,א הקושי בעינו עומד .לפי המש הפסוק נראה
שהכוונה היא שאי למול בימי שלאחר היו השמיני ללידה.
ספר היובלי טו  ,2625מהד' כהנא עמ' רנד.
ספר היובלי טז  ,14מהד' כהנא עמ' רנה.
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בכל יו יכול הערל לחמוק מעונשו בטענה שמחר ימול ושוב אינו ערל ,ועוד נדו בעניי
זה להל בפרק העוסק בספרות התנאי .לעומת זאת ,קובע מחבר ספר היובלי מועד
מדויק לעונשו של הערל" :וזכר אשר לא נימול ,אשר לא מל את בשר ערלתו ·ÌÂÈ
 ÈÈÓ˘‰תיכרת הנפש ההיא מעמה כי בריתי הפר" 29.מי שלא נימול ביו השמיני חייב
כרת .שוב עולה מפסוקי ספר היובלי הקפדה מוחלטת על מילה בשמיני על ידי קביעת
עונש כרת לערל כבר ע צאת היו השמיני .נראה פשוט ,שמחבר ספר היובלי דוגל
בהלכה שאוסרת את דחיית המילה מעבר ליו השמיני 30.שיטה זו כבר מצויה בתרגומי
קדומי של המקרא ,כפי שנראה להל.
„‡¯˜Ó‰ ÈÓÂ‚¯˙· ‰ÏÈÓ‰ „ÚÂÓ .
בתרגומי קדומי 31לבראשית י"ז ,יד מוצאי אנו תוספת מילי – "ביו השמיני" ,כפי
שמצאנו לעיל ביובלי.
˘·ÌÈÚ
˘ÈÂ¯ÓÂ
‡˙ËÈ˘Ù
‰¯ÂÒÓ‰ ÁÒÂ

וערל זכר
ועורלא דכרא
וערל זכר
ובלתי נימול זכר,
אשר לא
דלא
אשר לא
אשר לא
ימול
נגזור
ימול
יימול
את בשר ערלתו בסרא דעורלותה את בשר ערלתו בשר ערלתו
·ÌÂÈ
·ÌÂÈ
ÈÈÓ˘‰
ÈÈÓ˘‰
ונכרתה
תאבדי
ונכרתה
תושמד
הנפש ַה ִהוא
נפשא הי
הנפש ההיא
הנפש ההיא
מעמיה
מ עמה
מעמיה
מעמה
את בריתי
קימי
את בריתי
כי את בריתי
הפר.
בטלת.
הפר.
פורר.

‡˙È¯Â
ואשר לא
נימול
קצה ערלתו
·ÌÂÈ
ÈÈÓ˘‰
ונכרתה
הנפש ההיא
מעמיה
כי הפרה
בריתי.

בולטת לעי תוספת המילי "ביו השמיני" שאינ בנוסח המסורה ובפשיטתא 32.חוקרי
.29
.30
.31

.32

ספר היובלי טו .14
על הלכה פולמוסית ביובלי ,ראה :מ' סיגל˙ÂÂÓ‡ ,‰ÎÈ¯Ú ,‡¯˜Ó‰ ·Â˙Î˘ – ÌÈÏ·ÂÈ‰ ¯ÙÒ ,
 ,˙ÂÚ„Âירושלי  ,2007עמ'  ;193192א' שמש' ,מגילה  4Q265ומעמדו של ספר היובלי בעדת
היחד' ÔÂÈˆ ,עג ,תשס"ח ,עמ' .75
להל המהדורות בה השתמשתי :פשיטתא – מהד' הלר ,תל אביב תש"ל ,עמ' יח; שומרוני – מהד'
טל ,תל אביב תשנ"ד ,עמ'  ;14שבעי – מהד' צפור ,רמת ג תשס"ו ,עמ'  ;219אורית )ספר התורה
המצוי בידי עדת ביתא ישראל .הספר תורג מיוונית ללשו געז והוא תוא בדר כלל את נוסח
תרגו השבעי – (Septuaginta ,מהד' דילמ ,לייפציג  ,1853עמ'  .27תודה וברכת רפואה שלמה
ליצחק גרינפלד שסייע בידי במלאכת התרגו.
על ההתאמה בי נוסח הפשיטתא לנוסח המסורה ראה במבוא של י' מאורי‰¯Â˙Ï ‡˙ËÈ˘Ù‰ ÌÂ‚¯˙ ,
 ,‰ÓÂ„˜‰ ˙È„Â‰È‰ ˙Â˘¯Ù‰Âירושלי תשנ"ה ,עמ' .60
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המקרא שדני בתוספת זו תמימי דעי שמדובר בתיאו נוסח )הרמוניזציה( של הכתוב.
התאמה לבראשית י"ז ,יב" :וב שמֹנת ימי ימול" – כ לדעת ויוורס; או לויקרא י"ב,
ג" :וביו השמיני ימול בשר ערלתו" – כ לדעת צפור 33.אול ,לפי דרכנו נסביר שאי
מדובר בתיאו נוסח אלא בפרשנות 34.חילופי הנוסח בפסוק משני את משמעותו.
לגורסי "ביו השמיני" עונש הכרת מתייחס לתינוק ולא לגדולי .כותב על כ צפור:
"הוספה זו מוזרה ,שהרי לפי נוסח זה תינוק אשר לא נימול ביו השמיני ללידתו –
ואפילו נימול מאוחר יותר – ייכרת מעמיו" 35.אול ,כפי שמסתבר מראש דברנו ,אי זו
הוספה מוזרה אלא פרשנות עקבית .היא נועדה להתאי את הפסוק למסורת הלכתית
שהתנגדה בתוק לדחיית המילה .מסורת זו ראתה במילה לאחר היו השמיני מעשה
חסר משמעות ,כמפורש בספר היובלי 36,ולכ היא מדגישה" :ביו השמיני" ולא
לאחריו 37.לפי נוסח המסורה והפשיטתא ,שאינ גורסי את המילי "ביו השמיני",
אי עונש כרת לתינוק שהוריו התרשלו במילתו אלא לבוגר שלא דאג למול עצמו38.
לעיל ,בפרק ב ,ציטטנו מתו הדו"ח של הלוי עדות על מילה ביו השביעי:
"הפלשי ...מלי ביו השביעי ...הדבר ...מוצא את מקורו בשינוי בכתב געז" .הלוי
מעיד על שינוי בכתב הגעז ,ונראה שכוונתו לנוסח האורית .ואכ ,התלבטות בשאלת יו
המילה משתקפת ג בשתי מהדורות של ספר האורית.
ַא ַג ַז ַר
 ˙¯Â„‰Óוז ִ
„39ÔÓÏÈ
ַא ַג ַז ַר
 ˙¯Â„‰Óוז ִ
·40„ÈÂ
ואשר לא נימול
˙¯‚ÌÂ
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

ַָ ַ %מ

נ ְַפ ְס #

ַ! ָס]מנ[

ֶע ַל

מסס
ד ַ
ַל ַ

ַָ ַ %מ

נ ְַפ ְס ָ !ַ #ס!ע
)נ"א ַ! ָסמנ(
ערלתו בשמיני/בשביעי

ֶע ַל

מסס
ד ַ
ַל ַ

יו

ונכרתה

קצה

לסקירת ההצעות השונות לפרשנות תוספת זו ,ראה :מ' צפור ,˙È˘‡¯· ¯ÙÒÏ ÌÈÚ·˘‰ ÌÂ‚¯˙ ,רמת
ג תשס"ו ,עמ' .221
לסקירת השיטות השונות להסבר שינויי נוסח במקרא ,ראה :מ' צפור' ,על תרגו השבעי כעד
טקסט :השימוש בשיקול הדעת' ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰Â ‡¯˜Ó‰ ¯˜ÁÏ ÔÂ˙˘ ,יב ,תש"ס ,עמ' ,220203
ובמיוחד את הדיו על התוספת 'ביו השמיני' ,עמ' .213
צפור )לעיל ,הערה  .(33ובדומה לכ העיר כהנא במבוא לספר היובלי שבמהדורתו )עמ' רכ(:
"ובאמת אי כא אלא תוספת ,של מי שלא הרגיש כלל שבגדולי עסוק אותו כתוב והל והוסי
אותו לשו מגוח".
ספר היובלי טו .2625
פרסתי את הדברי בפני משה צפור והוא קיבל בשמחה את הסברי .בדעתו לשלב הסבר זה במהדורה
הבאה של ספרו ,א תהיה כזו.
לקביעת גיל החיוב במצוות ובעונשי ,ראה :י"ד גילת ,‰ÎÏ‰‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰· ÌÈ˜¯Ù ,רמת ג תשנ"ב,
עמ' .3119
.A. Dillmann, Octateuchus Aethiopicus, Lipsiae 1853, p. 27
 .Bibila Abyssinica, Vol. 1, p. 42לא עלה בידי להשיג את התנ" האתיופי במהדורת בויד ,ולכ
ציטטתי מתו אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .40

182

מועד המילה במנהג ביתא ישראל

כתב על כ אשכולי:
דילמ גרס לפיכ ביו השמיני עלפי סברה בלבד ,אחרי שמצא בכתבהיד 41את
האותיות בס – ת; ואול בנוסח התורה שהוציא בויד ,כתוב בפירוש בסבעת עלת
– ביו השביעי )ע גירסא אחרת בצדה ,בשמיני( .ג במילתיצחק )בראשית
כ"א  (4כתוב ברוב כתבי היד החבשיי ב שבעת ימי במקו ב שמונת ימי42.
ייתכ שבפנינו דוגמה לתופעה של מנהג היוצר פרשנות או נוסח 43.כלומר ,מנהג של
בני העדה למול בשביעי יצר את הנוסח 'בסבעת' )= בשביעי( במקו 'בסמנת'
)= בשמיני(.
¯·„Ó ˙ÂÏÈ‚Ó· .‰

44‰„Â‰È

רמז כלשהו להקדמת המילה כאשר היו השמיני חל בשבת ,נית אולי למצוא בקטע
שנמצא במערות קומרא ) 4Q251שורות 45:(76
החיל ] [מיא נדה בש]ר[ו ביו ] ה[שבת
בי]ו[ השישי בשר ער]וה[
השורות מקוטעות וקשות להבנה ,להל ההצעות שהובאו על ידי המהדירי בהערות ש,
עמ' :3130
 .1איסור חשיפת בשרו של הכוה ,כפי שמצווי בשמות )כ"ח ,מב(" :ועשה
לה מכנסי בד לכסות בשר ערוה" .לפירוש זה לא ברור מה עניי יו השישי
לכא.
 .2איסור טבילה או הזאה בשבת ,ומכא חובת היטהרות ביו שישי לקראת
שבת.
 .3אפשרות נוספת נשענת על הצעת קריאה חלופית – "בשר ערלה" במקו
"בשר ערוה" .ג להצעה זו לא ברורות המילי "ביו השישי" ויש להגיה
"ביו השמיני" .א נקבל קריאה זו )ערלה( והגהה זו )ביו השמיני( ,ייתכ
שיש כא ציווי למול אפילו בשבת.
 .41מהדורת דילמ מבוססת על כתב יד שהביא ד'אבדי ממסעותיו באתיופיה ,שמספרו  .Nº 22תיאור
כתב היד מופיע בקטלוג שפרס ד'אבדיA. D’Abbadie, Catalogue raisonne de Manuscrits :
.Ethiopiens, Paris 1859, p. 29

.42
.43
.44

.45

אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .40
.L. Finkelstein, The Pharisees, Philadelphia 1962, p. 131
פרק זה פורס בתמציתיות רבה במאמרי 'מילה בשבת בראי הדורות ובמנהג יהודי אתיופיה'Û„‰ ,
 ,ÔÏÈ‡ ¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ÈÚÂ·˘‰פרשת ל ל תשס"ג .תודתי לפרופ' אהר שמש שהפנה אותי
למקור הקומראני הנדו למעלה .ראה ג :א' שמש' ,מגילה " – 4Q251מדרש משפטי" 'ıÈ·¯˙ ,
עג ,תשס"ד ,עמ'  ,4925במיוחד בעמ' .4948
.E. Larson and others (eds.), Halakhic Text (DJD 35), Oxford 1999, pp. 28-31
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אול ,לאור האמור לעיל ,שאי מלי בשבת ואי דוחי את המילה מעבר ליו השמיני,
אפשר לקבל את ההצעה השלישית ואי צור להגיה .ביו השישי )בשבוע( מלי בשר
ערלה ,כאשר היו השמיני )ללידה( חל בשבת .על ידי הקדמת המילה נמנעי מחילול
שבת ומדחיית הברית כאחד 46.כותב על כ שמש:
לפי דעתי 'יו השישי' המוזכר בהלכה איננו היו השישי ללידת הוולד אלא יו
שישי בשבוע ,ולפי זה קובעת ההלכה שבמקרה שהיו השמיני ללידת הוולד
נופל ביו שבת יש להקדי את המילה ליו שישי'47.
לאור זאת ,מעלה שמש במאמרו הצעת קריאה חדשה לממצא הקומראני ,ש עמ' :44
]וכל זכר אשר יולד ביו השבת ימול[ בי]ו[ השישי בשר ער]לתו[.
נמצא א כ ,שייתכ שההלכה האתיופית – האוסרת למול בשבת והאוסרת לדחות את
המילה – מקיימת זיקה כלשהי להלכה הקומראנית ) (4Q251לפי הצעת הקריאה של
שמש.
˙È·¯‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈ„‰ .Â
די מילה שדוחה שבת ידוע ומפורס בספרות חז"ל והפוסקי הלכה למעשה .די זה
נלמד מדרשת הכתוב לוויקרא י"ב ,ג' " :וביו השמיני ימול בשר ערלתו' – בשמיני ימול
– אפילו בשבת ,ומה אני מקיי 'מחלליה מות יומת' )שמות ל"א ,יד(? בשאר כל
המלאכות חו מ המילה" 48.מכא ,שדחיית השבת נלמדת מדרשת הכתוב 49.אול,
בדברי רבי אליעזר מצאנו נימוק אחר לדחיית השבת על ידי המילה .דבריו מובאי
בתוספתא כחלק מהדיו בפיקוח נפש דוחה שבת:
אמ' ר' יוסה – מני לפיקוח נפש שדוחה את השבת? שנ' 'את שבתתי תשמרו'
)שמות ל"א ,יג(; יכול מילה ועבודה ופיקוח נפש? ת"ל 'א' ,חלק :פעמי שאתה
שובת ופעמי שאי אתה שובת .ר' ליעזר או' – מילה דוחי עליה את השבת ,מפני
מה? מפני שחייבי עליה כרת לאחר זמ; והרי דברי קל וחומר :ומה על אבר
.46
.47
.48
.49

ראה ג :מ' קיסטר' ,לתולדות כת האיסיי – עיוני בחזו החיות ,ספר היובלי וברית דמשק',
˙¯· ıÈנו א ,תשמ"ז ,עמ'  ,181במיוחד בעמ'  75ובהערה  ,26שש משער המחבר שייתכ שהיו
שדחו את המילה מפני שבת.
שמש )לעיל ,הערה  ,(44עמ'  .48בהמש דבריו ,תומ שמש את הצעתו בדברי ספר היובלי טו 14
ובתרגו השבעי והשומרוני לבראשית י"ז ,יד ,שהוזכרו לעיל.
תורת כוהני תזריע פרשה א ג ,מהד' ווייס נח ע"ב .לדי זה מקבילות בבבלי שבת קלב ע"א;
תנחומא ל ל טז )מהד' ורשה עמ' כב(.
בהמש לומד הדרש את דחיית השבת ג מהמילה "וביו" – אפילו בשבת .הבבלי )ש( למד
מהמילי "שמיני ימול" – אפילו בשבת ,וכ מהמילה "וביו" – אפילו בשבת ,והתנחומא )ש( למד
מהמילי "וביו השמיני" – אפילו בשבת.
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אחד ממנו דוחי את השבת ,די הוא שידחה שבת על כולו; אמרו לו – ממקו'
שבאת :מה להל ודיי ולא ספק א כא ודיי ולא ספק50.
התוספתא מעלה לדיו את השאלה" :מני לפיקוח נפש שדוחה את השבת?" .לאחר
הצעתו של ר' יוסה ,ללמוד מייתור המילה "א" בפסוק ,מובאי דברי רבי אליעזר .רבי
אליעזר מציע ללמוד את די פיקוח נפש הדוחה שבת בדר של קל וחומר מדי מילה
הדוחה שבת – "ומה על אבר אחד ממנו דוחי את השבת ,די הוא שידחה שבת על
כולו" .אול ,את עצ הדי שמילה דוחה שבת לומד רבי אליעזר מסברה – "מילה דוחי
עליה את השבת ,מפני מה? מפני שחייבי עליה כרת לאחר זמ" .ייתכ לפרש שהביטוי
"לאחר זמ" כוונתו לאחר זמ מרובה 51.דהיינו ,כאשר יגדל התינוק ויגיע לגיל חיוב
עונשי ,א לא יימול עד אז ,עונשו כרת .אול היו שפירשו את הביטוי "לאחר זמ"
במשמעות מידית כגו הגר"ש ליברמ" :והכוונה כא שהתינוק הוא בספק סכנה מיד
כשלא מל אותו" 52.דברי ליברמ מיוסדי על דרשת המכילתא" :ר' שמעו ב גמליאל
אומר ,לא בקש המלא להרוג את משה אלא לתינוק ,שנאמר 'כי חת דמי אתה לי',
אמרת צא וראה מי קרוי חת ,תינוק או משה ,הוי אומר תינוק" 53.מכא ,שהיו שראו חיוב
מיתה לתינוק ב שמונה שלא מל .דר זו נוקט ג רבנו חננאל בפירושו למסכת יומא פה
ע"ב )מהד' מצגר עמ' קל( ד"ה מניי לפיקוח נפש54:
מצאנו שהמל התינוק מצילו מ המיתה מאליעזר בנו של משה רבנו ,שנאמר:
'ויהי בדר במלו ויפגשהו ה' ויבקש המיתו' ,ויבקש המיתו – לתינוק ,מפני
שנתעצלה אמו ולא מלה אותו ...ואמרינ תו :למולו ואפי' בשבת ,כדי לפדותו מ
המיתה ,וכתיב' :וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה' ,מלמד שהקט
נתפס בעוו האב והגדול בעוו עצמו ,והשני בחיוב מיתה ,וזה טע של ר'
אלעזר ב עזריה55.

.50
.51

.52
.53
.54
.55

תוספתא שבת פט"ו הט"ז ,מהד' ליברמ עמ' .74
הביטוי "'לאחר זמ" נפו בלשו חז"ל בהוראה שאינה מידית .כגו :תוספתא ,בבא מציעא פי"א
ה"ז ,מהד' ליברמ עמ' " :122121נפל הכותל מחמת הזיעות מחמת הרוח מחמת הגשמי א בנאו
כדרכו פטור וא ליו חייב .נתנו לו זמ ונפל לתו זמ פטורÔÈ‡ ÔÓÊ ‡Â‰ ‰ÓÎÂ .·ÈÈÁ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ,
 ."ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙאול ,בהקשר לדי מילה דוחה שבת אי "לאחר זמ" ,אלא יו אחד ,שהרי
אי בעיה בביצוע המילה ביו ראשו בשבוע.
ש' ליברמ ,‰ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ˙ ,ניו יורק תשכ"ב ,שבת פט"ו ,עמ'  261שורות .7473
מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דעמלק יתרו פרשה א ,מהד' הורווירבי עמ'  .192ובלשו דומה
בבבלי ,נדרי לב ע"א; ירושלמי ,נדרי פ"ג לח ע"ב; מדרש לקח טוב ,שמות ד' ,כד ,מהד' בובר,
ד"צ ירושלי תש" ,עמ' יג ,ד"ה ויהי בדר.
תודתי לפרופ' חיי הלפר ,מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר איל ,שהאיר עיניי בדברי רבנו
חננאל עוד קוד שמצאתי בהפניותיו של ליברמ.
לחילו ר' אלעזר ב עזריה ור' אליעזר ב הורקנוס ראה :ליברמ ,שבת )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .261

185

יוסי זיו

רבנו חננאל רואה בדחיית המילה עוו שעונשו מיתה לאב ולקט ,וכ פירש הרב מצגר
בהערותיו ש )הערה " :(257נראה מפי' רבנו שהקט מתחייב כרת מיד א קוד
שהגדיל משו שאביו לא מלו" .למעשה נתו הדבר במחלוקת הפוסקי .לדעת
הרמב"" :כל יו ויו שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו הרי זה מבטל מצות
עשה ,אבל אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד" 56.ואילו לדעת הראב"ד" :כל יו
עומד באיסור כרת" 57.שיטה זו ,שרואה בחומרה ובאיסור כרת כל דחייה של ברית
המילה ,נדחתה על ידי סתמא דמשנה ,שבת פי"ט מ"ה:
קט נמול לשמונה לתשעה ולעשרה ולאחד עשר ולשני עשר לא פחות ולא יותר.
הא כיצד? כדרכו לשמונה; נולד לבי השמשות נמול לתשעה; בי השמשות של
ערב שבת נמול לעשרה; יו טוב לאחר השבת נמול לאחד עשר; שני ימי טובי
של ראש השנה נמול לשני עשר; קט החולה אי מוהלי אותו עד שיבריא.
רואי אנו שאי נמנעי מלדחות את ברית המילה מסיבות שונות ,ואי חוששי לכרת.
על א ששיטתו המחמירה של רבי אליעזר 58נדחתה מההלכה ,היא הותירה אחריה
עקבות ברורי לקיומה.
הנחה מסתברת היא ,שמסורת הלכתית קדומה ,שראתה בחומרה כל דחייה של
המילה ,היא הבסיס לנימוקו של רבי אליעזר בתוספתא ,לדברי המכילתא ,לפירושו של
רבנו חננאל ולשיטת הראב"ד .ייתכ שמנהג של ביתא ישראל למול בשביעי תדיר ,א
הוא נובע ממסורת קדומה זו תו שהוא מצר אליה מסורת מחמירה נוספת – שלא למול
בשבת .לאיסור מילה בשבת מצאנו עדויות בכתבי הקראי ,כפי שנראה להל.
ÌÈ‡¯˜‰ ˙Â¯ÙÒ· ‰ÏÈÓ‰ „ÚÂÓ .Ê
חכמי הקראי מתלבטי בשאלת מועד המילה כאשר היו השמיני ללידה חל בשבת.
ענ הנשיא )בבל ,המאה השמינית( ,כותב בספר המצוות שלו" :וכד מיתרמי ]= כאשר
חל[ יו שמיני דמילה בשבת לא מהלינ ליה בשבת" .בהמש דבריו מתייחס ענ לשאלה
למתי תידחה המילה..." :בתר דערבא שמשא דשבת ,מקמי דנאפיל הברא ]= חוש[
דבי הערבי ,מתחשיב מיומיה ומתחשיב מלמחר 59."...לדעת ענ מילה אינה דוחה
שבת ,ולכ כשחל היו השמיני ללידה בשבת אי למול בשבת .כדי לשמור על קשר ע
היו השמיני מבלי לחלל את השבת ,מציע ענ למול בשבת בי הערביי קוד שיפול
החוש ,שנחשב היו )שבת( ונחשב מחר .על נימוקו של ענ מערער יעקב ב יצחק
.56
.57
.58
.59

משנה תורה הלכות מילה פ"א ה"ב.
השגת הראב"ד על הרמב" )ש(.
על זיקתו של רבי אליעזר ב הורקנוס לבית שמאי ולהלכה הקדומה ראה :י"ד גילתÈ·¯ Ï˘ Â˙˘Ó ,
‡ ,ÒÂ˜¯Â‰ Ô· ¯ÊÚÈÏתל אביב תשכ"ח ,עמ'  ;357ו' נע' ,בית שמאי וההלכה הכיתתית'ÈÚ„Ó ,
 ,41 ˙Â„‰È‰תשס"ב ,עמ' .6745
'ספר המצוות לענ הנשיא' ,בתו :א"א הרכבי )עור(ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÂˆÓ‰ È¯ÙÒÓ ËÈÏÙ‰Â „È¯˘‰ ,
 ,‡¯˜Ó È·Ïסנקט פטרבורג תרס"ג ,דפוס צילו ,ירושלי תשכ"ט ,עמ' .7776
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קירקיסאני )עיראק ,המאה העשירית( :הרי ענ עצמו קבע בעניי מועד הקרבת הפסח,
שבי הערביי הוא חלק מהיו ,ובלשונו של קירקיסאני" :סבר שמועד זה ]= בי
הערביי[ אינו חורג ממסגרת השבת" 60.נמצא א כ ,שאי הבדל בי מילה בשבת
ומילה בי הערביי .קירקיסאני מקבל את הפתרו של מילה בי הערביי ,א מציע
נימוק אחר" :אי אנו מלי בבי הערביי היות שהמילה אסורה בשבת ,אלא משו
שהטיפול הרפואי אסור בשבת .וכאשר אנו מלי בבי הערביי ]של שבת[ ,חל הטיפול
הרפואי לאחר צאת השבת" 61.מילה בשבת בי הערביי הותרה ,מכיוו שבמקרה זה
הטיפול הרפואי הכרו במילה יידחה למוצאי שבת 62.רבו המחלוקות בקרב חכמי
הקראי בשאלה זו .החכ הקראי יהודה הדסי )קושטא ,המאה השתי עשרה( שואל:
"וכ א יפול יו המילה שבת יכשר להימול או לא ,נאמר בזה יש חלו גדול בי
משכילינו נ"ע :מה אומרי לא כי הוא אסור ,ומה אומרי' כי הוא ספק ,ומה אומרי
כי הוא חוב ביו ח' באיזה יו יגיע" 63.ובהמש הוא כותב בפשטות" :כ המילה לא
תעשה ביו קדש" 64.שני נימוקי לדבריו .ראשית ,לפי הכלל הידוע אצל ראשוני
הקראי ,מצווה הקודמת לזולתה בתורה דוחה את זולתה ,והרי ציווי השבת קד לציווי
המילה; 65ושנית ,הרי הנולדי במדבר לא מלו בדר ,וכש שאפשר לדחות המילה
משו טורח הדר שיש בו ג סכנת נפש לנימול ,כ נית לדחותה מפני קדושת השבת.
מפאת אריכות הדברי נצטט בדילוג:
...להודיענו כי מוזהרי' היינו בשבת מזמ ששת ימי בראשית ...ואחר שהיא
קדושה ומקודשה מבורכה וברה כחמה וטהורה ,לא תבוא מצות מילה האחרונה
להדיחה מזמנה ...וא מפני דוחק וסכנת נפש ישבית 'וביו השמיני ימול וגומר',
קל וחמר מפני יו שבת66.
כמאתיי שני מאוחר יותר ,החכ הקראי אליהו בשייצי )קושטא ,המאה הארבע עשרה(
מיישר קו ע ההלכה הרבנית ,ומתיר מילה וכל תנאיה )= מכשירי מילה( בשבת" :אמנ

.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66

 ,·˜‡¯ÓÏ‡Â ¯‡Â‡Ï‡ ·‡˙Îמהד' ליאו נמוי ) ,(Nemoyניו יורק  ,1941ג ,עמ'  .529התרגו לפי :י'
ארדר,ÁÒÙ Á·Ê ˙·¯˜‰ „ÚÂÓ ÏÚ ÔÂÈ„‰ ¯Â‡Ï ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈÂÂ˜Â ‰ÓÂ„˜‰ ˙Â‡¯˜‰ ˙Â¯Â˜Ó ,
עבודה לש קבלת התואר דוקטור ,אוניברסיטת תל אביב תשמ"ח ,עמ' .130
ארדר )לעיל ,הערה .(60
וכ כתב החכ הקראי לוי ב יפת )ירושלי ,המאה האחת עשרה( בספר המצוות שלו ,אבל לבסו
הכריע שלא למול בשבת כלל ,ראה :ארדר )לעיל ,הערה  ,(60עמ'  .131128דיו מקביל קיי ,ה
בספרות חז"ל ה בהלכה הקראית ,בעניי הקרבת הפסח בשבת.
י' הדסי ,¯ÙÂÎ‰ ÏÂÎ˘‡ ,גוזלוו תקצ"ו ,דפוס צילו ,ירושלי תשכ"ט ,סימ רצט ,קיא ע"ד.
ש ,קיב ע"א.
עיקרו זה מופיע ג בבבלי יבמות ה ע"א א לא התקבל להלכה.
הדסי )לעיל ,הערה  ,(63קיב ע"א.
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המילה בשבת נחלקו החכמי ,מה מחמירי ואוסרי ומה מתירי ,וכבר בארנו דעתנו
במצות השבת לפי דעת מרבית החכמי שהיא מותרת להיעשות בשבת ע כל תנאיה"67.
לסיכו ,ידועה זיקתה של ההלכה הקראית הקדומה לספרות האפוקריפית ולהלכה
הקדומה בישראל 68.לענייננו נציי ,ששניי מגדולי חכמי הקראי )ענ הנשיא ויהודה
הדסי( אוסרי למול בשבת ,יש שהמליצו על מילה בשבת בי הערביי )ענ
וקירקיסאני( ,ואילו חכמי ההלכה הקראית המאוחרת )כגו בשייצי( התירו מילה וכל
מכשיריה בשבת ,וכ מנהג הקראי כיו .נמצא א כ ,שבהלכה הקראית יש בסיס
למסורת הלכתית שאסרה מילה בשבת .מסורת כזו הייתה הלכה פסוקה במנהג של
ביתא ישראל ,כפי שנראה להל.
Ï‡¯˘È ‡˙È· ‚‰Ó· ‰ÏÈÓ‰ „ÚÂÓ .Á
במנהג של ביתא ישראל שמירת השבת היא ער עליו ואי דבר בעול שדוחה את
השבת 69.נציי מספר דוגמות :פיקוח נפש אינו דוחה שבת ,ולכ אי נלחמי בשבת א
 .67א' בשייצי ,ÌÈ‡¯˜‰ ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ – Â‰ÈÏ‡ ˙¯„‡ ,גוזלוו תקצ"ד ,ד"צ – רמלה תשכ"ו,
הפרק השני ,קסו ע"ב.
 .68ראה :ארדר )לעיל ,הערה  ,(60עמ'  ;131125הנ"ל' ,אימתי החל המיפגש של הקראות ע ספרות
אפוקריפית הקרובה לספרות המגילות הגנוזות?' ,42 ‰¯„˙˜ ,תשמ"ז ,עמ'  ,6854וראה ג תגובת
ח' בשמאי ותשובת המחבר )ש(; גילת )לעיל ,הערה  ,(38עמ'  ,135 ,90 ,24ועוד לאחרונה מפרי
עטו של ארדר ,˙È·¯‰ ˙Â„‰ÈÏ ‰ÙÂÏÁ ˙Â„ÏÂ˙Ï :Ô‡¯ÓÂ˜ ˙ÂÏÈ‚ÓÂ ÌÈ‡¯˜‰ ÔÂÈˆ ÈÏ·‡ :תל אביב
תשס"ד ,וכY. Erder, ‘The Karaites and the Second Temple Sects’, in: P. Meira (ed.), :
.Karaite Judaism, Leiden-Boston 2003, pp. 119-143
 .69על חשיבותה וערכה הרב של השבת בקרב ביתא ישראל קיימי מקורות ,עדויות ומחקרי .נפנה
בקיצור למרכזיי שבה:
 – ˙Â¯Â˜Óספר היובלי ,שעל מרכזיותו בעדה כבר עמדנו לעיל בהערה  ,24פותח )פרק ב( ומסיי
בעניי השבת מהותה והלכותיה .מיקו זה של עניי השבת בספר בוודאי מעיד על חשיבותה .כמו
כ ,הלכות שבת שביובלי מחמירות בהרבה מהלכות חז"ל ,ראה בעיקר ספר היובלי פרק נ ,136
ובספרות המחקר :אלבק )לעיל ,הערה L. Doering, ‘The Concept of the Sabbath in the ;(24
Book of Jubilees’, in: M. Albani and others (eds.), Studies in the Book of Jubilees,
 .Tübingen 1977, pp. 179-205וכ :ל' רביד' ,הלכות השבת בספר היובלי נ  ıÈ·¯˙ ,'136סט,

תש"ס ,עמ'  .166161ספר ˙‡ ˙·Ò ‰Ê‡Êמוקדש כולו לעניי השבת והוא נחשב כשני לתנ"
בחשיבותו בקרב העדה .זהו החיבור היחיד שלדעת כל החוקרי שיי במקורו לביתא ישראל.
העובדה שדווקא חיבור בנושא השבת חובר ושרד בעדה מלמדת על מרכזיות השבת בעדה .עוד על
חיבור זה ראה :מ' וורמברנד' ,ספר מצוות השבת של ביתאישראל' ˙Â‰Ó ,חט ,19921991 ,עמ'
 ;10296אשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;9792לסלאו )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;103ארלי ואחרי
)לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;344קורינאלדי )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .6362
 – ˙ÂÈÂ„Úפלאד )לעיל ,הערה  ,(12עמ' H.A. Stern, Wanderings among the Falashas in ;49
.Abyssinia, London 19682, p. 191
 – ÌÈ¯˜ÁÓאשכולי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;3930ארלי ואחרי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' ;337336
לסלאו )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .xxxiii–xxxii
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לא מלחמת הגנה ואי מחללי שבת לצור יולדת או חולה שיש בו סכנה; יחסי אישות
אסורי בשבת; אי צמי צו מלא ביו הכיפורי שחל בשבת; מכבי כל אש קוד
כניסת השבת ,וא הקרבת קרבנות ,שנהגה בעדה ,אסורה בשבת; אי יוצאי מהבית
בשבת אלא למסגיד; 70אי מפליגי בשבת בי או בנהר; אד מצווה על שביתת כליו
בשבת ועוד 71.בכל הראיונות שקיימתי )ראה לעיל ,הערה  (2קיבלתי עדות חדמשמעית
ללא כל יוצא מ הכלל – ·˘·˙ ‡ !ÏÂÓÏ ¯ÂÒברית המילה נחשבת למלאכה אסורה
בשבת לפי מנהג של ביתא ישראל .כעת ,נית לנסות לשחזר ולהבי כיצד התקבלו
עדויות סותרות )לעיל ,פרק שני( בקביעת יו המילה לפי מנהג ביתא ישראל .שני גורמי
חברו יחדיו בעיצוב מועד המילה במנהג של ביתא ישראל .ראשית ,פסוקי ספר היובלי
שאוסרי לדחות את המילה מעבר ליו השמיני; ושנית ,ההלכה שאוסרת למול בשבת.
מתו רצו לשמור בכל מצב על שתי הלכות אלו ,הקדימו את יו המילה ליו השביעי.
כ שג כשהיו השביעי ללידה יחול בשבת ויאלצו לדחות את המילה ,עדיי לא יעברו
את היו השמיני72.
אני משער א כ ,שהעדויות על מילה ביו השביעי משקפות את מנהגה המקורי של
ביתא ישראל ,והעדויות על מילה בשמיני אינ מדויקות או משקפות שלב מאוחר יותר,
בו התוודעו זקני העדה למנהג של שאר קהילות ישראל ,והחלו לחקותו .עדויותיה של
אבא יצחק ) (1848ושל הלוי ) (1867על מילה בשביעי ,ה עדויות קדומות יחסית,
שתואמות את מסקנתי .עדותו של פייטלובי ) (1904על מילה בשמיני חשודה בעיניי.
אהבתו הגדולה של יעקב פייטלובי לביתא ישראל ,מאמציו הבלתי נלאי להשבת
לחיק הע היהודי ולארצו ה בהחלט גור סביר ליצירת הרמוניזציה בי מנהג העדה
והמנהג הרבני המקובל בעול היהודי 73.פלאד ) (1869ורתיינס ) (1921מעידי על מילה
בשמיני ועדויותיה קדומות יחסית ,אול שניה נוצרי המכירי את חובת המילה
בשמיני מהתנ" ,וייתכ שהעידו מתו ידיעת ולא מתו דיוק במנהג של בני העדה74.
.70
.71
.72

.73

.74

בית הכנסת של ביתא ישראל נקרא מסגיד .שורש המילה ס.ג.ד .משות לארמית ולגעז.
מקורות להלכות אלו נית למצוא לעיל בהערה  .69מידע שאספתי בראיונות תוא בעיקרו את
המקורות הנ"ל.
אפשר היה כמוב ,לקבוע את מועד המילה בשמיני ,כפשט המקרא ,ורק כאשר השמיני חל בשבת
להקדי לשביעי ,כלומר ליו שישי בשבוע .לשאלה זו לא מצאתי תשובה ולא נותר לי אלא לשער.
ייתכ שלפי רוח ספר היובלי ,המחמיר בהלכות שבת ומתנגד בתוק לדחיית המילה ,העדיפו בני
העדה להרחיק מילת מהיו השמיני ,ולקבוע את היו השביעי ללידה כיו המילה הרגיל .כ ג
הבטיחו עצמ מאיסור מילה בשבת.
בדומה לכ מעיד פייטלובי על הדלקת נר שבת בכפרי העדה .עדות הנסתרת ממקורות רבי והיא
כנראה תוצאה של מאמציו של פייטלובי עצמו להטמיע את מנהג הדלקת נר שבת בקרב העדה .כ
ג פעל פייטלובי לביטול הקרבנות שנהגו בעדה ולהטמעת סמלי מנורה ומג דוד בבתי הכנסת של
העדה ,כל זאת מתו רצו לרתו את העול היהודי להצלת העדה .דוגמות אלו ואחרות שזורות
לאור מאמרו של אשכולי ותגובתו של פייטלובי )לעיל ,הערה .(16
תמיכה לעדיפותו של הלוי על פלאד ,מצאתי בדברי קפל )לעיל ,הערה  ,(6עמ' " :7א סופר באותה
תקופה ,מלבד אולי המיסיונר מארטי פלאד ,לא מציע דיווח כה מפורט של חיי ביתא ישראל .יתר
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אשכולי הוא ללא ספק בכיר חוקרי המסורת ההלכתית של ביתא ישראל ,ויש לעדותו על
מילה בשביעי עדיפות משמעותית .עדותו של לסלאו ) (1948על מילה בשמיני סותרת את
טענתי ואי בידי להסבירה .לסלאו שהה באתיופיה פעמיי למש תקופות ארוכות
ובהחלט נת דעתו למנהג הדתי של בני העדה .ייתכ שבאזורי שבה שהה כבר
הוטמע המנהג הרבני למול בשמיני .עדותו של בארי ) (1955על מילה בשביעי מכוונת
לבדיקת מנהג הדתי של בני העדה לפי בקשת הרבנות הראשית לישראל .כל הקורא את
מכתבו בשלמות )לעיל ,הערה  (22מתרש מזהירותו הרבה ,הדיוק בפרטי ותחושת
האחריות למסקנות שיעלו מעדותו .מכא שמילה ביו השביעי במטרה להימנע ממילה
בשבת ומדחיית המילה מעבר ליו השמיני ללידה – היא כנראה מנהגו המקורי של ביתא
ישראל.
¯·„ ˙È¯Á‡ .Ë
חקר המסורת ההלכתית של ביתא ישראל עדיי בחיתוליו .מלבד אשכולי ,שמחקריו
נגדעו באיב ,איש מהחוקרי לא הציב את הלכות העדה במרכז מחקריו .בדומה לכל
חברה מהגרת ,עוברת ג עדה זו משברי רבי ,המאופייני באבד המבנה המסורתי של
המשפחה ונתק בי הדור הצעיר להוריו .משברי אלו מתבטאי בעיקר בחילו ,ובעזיבת
מסורת העדה ומנהגיה .המעטי מבני העדה שנשארי נאמני לשמירת תורה ומצוות
מאמצי בדר כלל את ההלכה הרבנית כמנהג הציונות הדתית בישראל .כתוצאה משני
התהליכי ג יחד )חילו ואימו ההלכה הרבנית בת זמננו( קיי תהלי מוא של
שכחת מנהגיה המקוריי של העדה .מאמרי מדגי זיקה בי מנהג העדה להלכה הקדומה
בישראל בשאלת מועד המילה 75.יש צור דחו להשלי תיעוד ,שימור ומחקר של
הלכות העדה בכל חלקי התורה ויפה שעה אחת קוד.

על כ ,השוואה בי שני הכותבי )הלוי ופלאד( מותירה מעט מקו לספק ,כי הלוי הצליח במידה
רבה יותר לחשו את מהות חברת ודת".
 .75ראה ג מאמרי 'מילה בידי אישה' )לעיל ,הערה  (2וכ :י' זיו– ÌÈÓÂ„˜ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË È‚‰Ó ,
˘¯ ,‰ÈÙÂÈ˙‡ È„Â‰È Ï˘ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË È‚‰Ó· ˙ÂÓÂ„˜ ˙ÂÎÏ‰ È„Èעבודת גמר לתואר שני,
אוניברסיטת בר איל ,רמת ג תש"ס; הנ"ל ,˙·Ò ‰Ê‡Ê‡˙ ÈÙÏ Ï‡¯˘È ‡˙È· Ï˘ ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ ,חיבור
לש קבלת התואר דוקטור ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג תשס"ט.
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