
  נון-יואל בן

  טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים (פרק י"ג) –מתוך הספר: זכור ושמור 

  ' ביתא ישראל' בקהילות והחגים לוח השנה

  א. לוח השנה והמועדים

. בעונות שבהן חלים המועדים מבוסס על תצפיות הירח 'ביתא ישראלקהילות 'של  שנה למועדי התורהלוח ה
 1מנהיגי העדה למועדים צפו חכמי העדה ומנהיגיה במופע הירח מדי יום ביומו.בחודש הירחי שנקבע על ידי 

וכך קבעו את מועדי השנה.  ,החלו לספור את ימי החודש (המולד הנראה) הםיעם ראשית המופע שנגלה לעינ
והקריבו פסח בין  אחרי קביעת החודש הראשון ספרו ארבעה עשר יום מהמולד הנראה לעיןכך למשל, 

הערביים. ממולד החודש השביעי ספרו עשרה ימים וקבעו את צום יום הכיפורים בעשירי, ומהיום החמישה 
  עשר קבעו את חג הסוכות.

המולד הנראה לעין, כלומר הירח החדש הנולד, הנראה בתצפית עין אנושית (במערב, אחרי השקיעה), 
בחשבון הלוח הקבוע, ודווקא הוא תואם בדיוק את מצַוות  מופיע בממוצע יום אחד אחרי המולד המחושב

לכן,  2התורה לפי הפשט ולפי הלכת חז"ל, ש"מצוה לקדש [את החודש] על פי הראיה" (ראש השנה כ ע"א).
לאחר התאריך של אותם חגים בכל תפוצות ימי החגים שנקבעו באתיופיה "על פי הראיה" חלו לרוב יום אחד 

ולמולד ירח מחושב. 'ביתא ישראל' נשארה קרובה הרבה יותר למקור התורה  קבוע ישראל, אשר עברו ללוח
  לפי הלכת חז"ל, אף שהייתה מנותקת ממנה, ואולי דווקא בגלל הניתוק המוחלט הזה.

ווה לשמור את מחזורי ירח אינם משלימים שנה שמשית, ואילו התורה מצַ  שנים עשר כידוע,אולם 
לא נהגה מסגרת קבועה של עיבור שנים שנועדה להתאים מראש  'יתא ישראלב'ב 3המועדים בעונות קבועות.

. מנהיגי העדה נהגו להתכנס מספר , כשם שלא נהג לוח קבוע לחשבון מולד הירחאת שנת הלבנה לשנת החמה
ֹחֶדׁש "חודשים לפני פסח, בדרך כלל לצד חתונה או לוויה חשובה, ולהחליט יחד מהו חידוש הלבנה של 

בחנו את הבשלת הם . החלטתם נבעה מהתבוננות ישירה בטבע שסביבם. ", שלפיו ייקבע הפסחָהָאִביב
השנים עשר חודש העל פי אלו החליטו, לאחר המולד של את המלטת הצאן ואת מזג האוויר, ו היבולים,

  או זה שאחריו.  'החודש הראשון',, האם המולד הקרוב יהיה )אדר(הנקרא בפינו 
שרד לוח קדום כמו בו זהו המקום היחיד בעולם ש 4.שמשי שמקורו במצרים הקדומהנוהג לוח  התיופיאב

שלושים חודשים של  שנים עשרזה שהכירו אבותינו במצרים לפני יציאתם משם. בלוח שמש זה יש בכל שנה 
לוח זה  5) בן חמישה או שישה ימים.Paguemen — מןפגוינוסף ( 'חודש' יםוסיפיום. בסופה של כל שנה מ

                                                        
ההלכה שנהגה ב'ביתא של חקר מקידום תיעוד והוקמה באלול תשע"ב ל, ש'לביא ברשת'יוסי זיו וקבוצת ד"ר בשיתוף עם נכתב  פרק זה  *

  ישראל' באתיופיה.
זיו,  '(קסים), שהתנהלו על ידי יוסי זיו ושותפים רבים; ראו: י ת 'ביתא ישראל'על שיחות רבות עם זקני עדמבוסס בפרק זה המידע   .1

א מבוה לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ט, , עבודהלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת
, הפסח קובץ מאמרים על חג —בחג המצות שראל', בתוך: א' בזק (עורך), הנ"ל, 'פסח בביתא י );205-206 (רשימת המידענים בעמ'
   .287- 257אלון שבות תשע"ה, עמ' 

, ירושלים ספר הפלשיםז אשכולי, "א; , תל אביב תשי"טמסע אל הפלשיםפייטלוביץ, ' י :לספרות מחקרית קודמת בנושא ראו  
בחקר  : מאמריםספר אורבךבירם (עורך),  'א בתוך: לות הגנוזות)',(לאור המגי הפלשיםוורמברנד, 'הלכות השבת אצל  'מ; "גלתש

מסיני שלום,  'ש . ראו גם:236-243, ירושלים תשט"ו, עמ' למלאת לו שבעים שנה מוגש לכבוד אליהו אורבך —התנ"ך 
 .2012, תל אביב לאתיופיה

  ה נהגו ב'ביתא ישראל'.שעל פימשמרים את ההלכה הקדומה רבים הפרטים עוד הלכות ו כה)-ראו שם (ראש השנה יח  .2
   .227- 226על עיקרון זה נאמר בתורה 'זכור ושמור' בדומה לשבת; ראו לעיל, עמ'   .3
Abyssinie aux questions faites par M. ’Réponses des Falashas dits juifs d‘Abbadie, ’D .A דבריו של אבא יצחק בתוך: ראו  .4

, p. 2361852-1851 Archives Israelites, ’Luzzato ,XII  ספר , אשכולי). ראו עוד: 20(הסבר על טיבו של מקור זה יובא להלן, הערה
  .633- 133, עמ' תשס"ג תל אביב, יהדות נצרות, אסלאם, — אתיופיה, ואחרים ארליך 'ח ;56-62, עמ' )1(לעיל, הערה  הפלשים

 .27, הערה 219, עמ' בפרק 'מושגי זמן ולוח' השנה, כפי שהתבארהמצרים הקדומים ציינו בימים נוספים אלה את חגיגות ראשית   .5



לוח זה על פי החיים באתיופיה התנהלות  6.ירחה ימתעלם ממופעושמשיות -אם את עונות השנה החקלאיותתו
הפער בין את לראות בבהירות הם יכלו לזקני 'ביתא ישראל' בשאלת עיבור השנה, מפני שמן הסתם  הסייע

  חקלאית. -מולד הירח לבין העונה השמשית
וחביב על בני העדה. החלטת מנהיגי העדה הועברה מכפר יציאה למסעות הייתה אמצעי תקשורת מקובל 

לכפר באמצעות שליחים רגליים או בהתכנסויות שהתקיימו מעת לעת לרגל שמחה או אבל. אף שלא הכירו את 
במסכת ראש השנה ביחס לקידוש החודש וליציאת  דברי חז"ל אתשיטתם תואמת , ספרות המשנה והתלמוד

לשיטת חז"ל במקרים מסוימים מחללים שבת לצורך עם זאת,  7ט).-ג השליחים (ראש השנה פ"א משניות
קבלת עדות החודש, ואילו בקרב 'ביתא ישראל' שבת אינה נדחית מפני שום דבר ועניין, לרבות פיקוח נפש, 

  כפי שנראה להלן.
וכן את האמור במסכת  8עיבור השנה,שיטת 'ביתא ישראל' תואמת גם את דברי חז"ל במכילתא בעניין 

  בהקשר זה: ןסנהדרי

 ערקין,דדגוזלייא רכיכין, ואימריא  ,רבי ינאי אומר משום רבן שמעון בן גמליאל: מהודעין אנחנא לכון
  ;"א)ע(סנהדרין יא  ואוסיפית על שתא דא תלתין יומין ,וזימנא דאביבא לא מטא, ושפרת מילתא באנפאי

קטנים, וזמן האביב לא הגיע (וזהו השיקול [תרגום: ...מודיעים אנו לכם שהגוזלים רכים, והכבשים 
  ), ונראה הדבר לפניי (כנשיא הסנהדרין), והוספתי על שנה זו שלושים יום].9העיקרי

שיטת קביעת הלוח ועיבור השנה של 'ביתא ישראל' תואמת גם את ההלכה, כפי שסיכם הרמב"ם בהלכות 
  קידוש החודש (פ"ד).

 החקלאיות במיוחד לא באתיופיה. עונות השנה ,עניין פשוט כלל ועיקר איננובע עיבור שנה על פי התבוננות בט
חג הפסח בראשית חל  ץ שבה שכנו בני 'ביתא ישראל'בישראל. בארהמוכרות לנו באתיופיה הפוכות מאלו 

ולא סמוך לאביב  ,סמוך לחורףאפוא  מתרחש עיבור השנה באתיופיה .)3(ראו איור מספר  עונת הגשמים
  ישראל. בארץנהוג כ

    

                                                        
. 'ישראל ביתא'ב וגםהנחשב מקודש אצלם  חנוךולחגים 'יהודיים' על פי ספר  ירחיים ללוחות גם התייחסה האתיופית הכנסייהאמנם,   .6

 מוצג חנוך שבספר ייןמצ המחבר.  ,Wien 1979, pp. 53Ethiopic astronomy and computusO. Neugebauer ,-194 ,197-55 ראו:
 את הקבע' ישראל ביתא' ואילו, השמשי ללוח בעיקר פנתה האתיופית שהכנסייה להעיר יש אולם. השמשי ללוח במקביל הירחי הלוח

  .כלשהן אסטרונומיות רשימות פי על ולא, שנה כל של ירח תצפית לפי רק החגים
בניסן היא השליחות חשיבות עיקר ולם א ),גמ" "אראש השנה פ( "על ששה חדשים השלוחים יוצאים..."המשנה אומרת אמנם ש  .7

 , "מפני תקנת המועדות" (וראו שם מ"ד).ובתשרי
 .8רבין עמ' - הורוויץכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא בא פרשה ב, מהד' מ  .8
  הבשלת היבולים היא הקריטריון העיקרי לעיבור השנה כאמור שם בהמשך הסוגיה, והדברים האחרים הם משניים.  .9

לפי חודשים (על פי: א' נהרי [עורך],  באתיופיההממוצעת  המשקעים כמות :3איור מספר 
  ).57, תל אביב תשס"ב, עמ' אטלס אנציקלופדי של העולם
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מרוב  ניתן לראות בבירור כיצד שמרה 'ביתא ישראל' על ייחודה בתנאים קשים ביותר, תוך ניתוק מוחלט
יו הישראל. בלי לוח מועדים קבוע, בארץ שבה נהג תמיד לוח שמשי כמו במצרים העתיקה, היהודים ומארץ 

ונות חייבים בני העדה לנהוג כחכמי ירושלים בימי הבית השני ולקיים בעצמם לוח חודשים ירחי מתואם לע
 שראלשמשית על פי המסורת מימי הבית השני, כאילו היו הם לבדם סנהדרין גדולה לעם י-השנה החקלאית

  (שבאתיופיה).
לכאורה מנהגה של עדת 'ביתא ישראל' עומד בסתירה להלכת חז"ל, שלפיה אין מקדשים חודשים ואין 

ואולם, גם חז"ל הזכירו אפשרות של  10מעברים שנים בחוץ לארץ אלא מכוחם של ארץ ישראל וחכמיה.
ותר ממצבם של יהודי אתיופיה עיבור בחוץ לארץ במצב של חוסר בררה (ברכות סג ע"א), ומהו חוסר בררה י

יתר על כן, עיני עדת 'ביתא ישראל' היו נשואות תמיד לירושלים,  שהתנתקו לגמרי משאר העולם היהודי.
ומשעה שחזרו והתאחדו עם כלל ישראל לא יצרו בני העדה פולמוס אלא קיבלו על עצמם את לוח המועדים 

ם תמיד 'ירושלים', כי 'ירושלים' בעיניהם היא גם הנוהג לפי סמכות החכמים שבארץ ישראל, הקרויה בפיה
  מקור הקדושה וגם מקור הסמכות.

דווקא היהודים שנשארו בארץ ישראל ובבבל עם הנהגה די מסודרת ובקשרים חזקים עם רוב התפוצות 
היהודיות, עברו בתקופת התלמוד והגאונים ללוח קבוע מחושב מראש, בלי לקדש את החודש על פי הראייה 

לעבר שנים על פי התקופה. בכך ויתרו על קיום מלא של מצוות התורה, וזאת כדי שיהיה לכל התפוצות  ובלי
  11לוח יהודי אחד ידוע מראש וקבוע.

בכל כוחה על מועדי לראות כי דווקא 'ביתא ישראל' המנותקת, אך המגובשת בתוכה, שמרה  מפליא
בלי השינוי הגדול של לוח קבוע י חז"ל, התורה ועל מסורת הלוח העברי בהתאמה לתורה שבעל פה בפ

ית בני העדה גם לא נטלו כל חלק לא במחלוקות הכיתות מימי הבשהונהג בבבל בתקופת הגאונים. כמובן, 
  השני, לא במחלוקות החכמים והקראים ולא במאבקים בין ארץ ישראל ובבל.

דוש החודש ועיבור השנה ההקבלה המפורשת של מסורת 'ביתא ישראל' להלכות הקדומות ביותר של קי
דום שנהגו בירושלים בימי הבית השני, מעידה עדות חזקה על מקורה של עדת 'ביתא ישראל' בעם ישראל הק

  ובתורת ישראל. 
ו'תאזאזה סנבת' (=  12כספר קדוש מכוח קדושת התורה, ב'ביתא ישראל' נחשב ספר היובליםיש לציין, ש

על (פרק נ'). אף  ספר היובלים) של 'ביתא ישראל' זהות להלכות המופיעות בפרק האחרון של 13שבת מצוות
ובין 'ביתא ישראל'. כפי  ספר היובליםבין  פי כן, דווקא בנושא הדתי המכריע של הלוח ישנו פער עמוק

, הירחי דשיםלוח החוכל תצפית בירח ונגד נגד  בכל תוקף נלחםספר היובלים שראינו בהרחבה בפרק הקודם, 
  .על הלוח הירחי במסירות נפש השמר 'ביתא ישראלאילו 'ו

אמנם אין פער זה מציב בפנינו חידה היסטורית בחקר המסורת, ששורשיה מגיעים אולי לימי הבית השני. 
 הועתקושהלכות השבת של 'ביתא ישראל' לא  14לכך הוכחות בשלב זה, אבל יש מקום להעלות את ההשערה,

ממקור  (ועוד)קיבל אף הוא את הלכות שבת  ספר היובלים 15לו.שקדם  עצמאי אלא ממקורספר היובלים מ

                                                        
לרמב"ם, עשה  ספר המצוותע"ב; -; ברכות סג ע"א9רבין עמ' -כילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא בא פרשה ב, מהד' הורוויץמראו:   .10

 ג (מצוטט להלן).קנ
) פירהלס 836ד'תקצ"ו (שנת ) ונשלם בבבל אחרי רביעית לספירההתהליך התחיל בגלל גזרות השלטון הנוצרי בארץ ישראל (במאה ה  .11

  .25-30, עמ' תשמ"ד אביב תל ,שערים ללוח העברישלום, -ר' שר :ראו .על ידי ראשי הגולה והגאונים
, וורמברנד; 29, עמ' )1(לעיל, הערה  ספר הפלשים, אשכולי :ל'ביתא ישראל' ולעולמה ההלכתי ראו ספר היובליםעל חשיבותו של   .12

 ות הלוח'פרק על 'מחלוקתחילת הב ראו ספר היובליםעל  .17, הערה להלןעוד ; וראו 236-243עמ'  ,)1(לעיל, הערה ' 'הלכות השבת
ראו  ;תיקהעאתיופית =( געזשפת הל ומיוונית ליוונית ורגם. כפי שצייּנו שם, הספר נכתב במקורו בעברית, ת2, הערה 293לעיל, עמ' 

 זו עובדה .לגעז מיוונית בתרגומו רקנותרו שרידים מועטים, והספר שרד בשלמותו  היווני התרגוםמו העברי המקורמ. )40להלן, הערה 
  .'ישראל ביתא' ובכללם, הגעז בשפת למשתמשים היובלים ספר של חשיבותו על מלמדת כשלעצמה

 ים ראשון, שלישי, חמישי ושביעי.במיוחד פרק, ובהמשך, 82-92, 61-71עמ' מבוא, , )1(לעיל, הערה  הלכות שבת: זיו, ראו  .13
איך לפרש את דבקותם של 'ביתא ישראל' הגדולה  תמיההלהשערה זו, עדיף להישאר עם ה הוכחותין כל עוד א ,ד"ר יוסי זיולדעת   .14

בכל י מכוח קדושת התורה. יש לציין כ , שנחשב בעיניהם כספר קדושספר היובליםבלוח מועדים ירחי, למרות התנגדות נחרצת של 
לנו! כך זקני העדה: "זו המסורת שבו נחשפה סתירה בין הכתוב בתורה או בספרים מקודשים בעדה לבין המנהג למעשה, אמרו שמקום 

 ).!בכל התפוצות קיבלנו מאבותינו!" (בדיוק כמו חכמי ישראל
 .שניהבית החשמונאי מאמצע ימי -כלומר, מקור קדם  .15



יצא במלחמה כוללת נגד לוח  ספר היובליםאולם  16כפי שקיבלו ממנו קדמוני 'ביתא ישראל', קדום זה,
 שמשי שנהג בירושלים, בעוד 'ביתא ישראל' דבקה בלוח של ירושלים ונשארה נאמנה לו עד- המועדים הירחי

  17היום.
, ספר המצוותדברי הרמב"ם באת מוכיחה  שמשי אפילו באתיופיה-בלוח המועדים הירחידבקות זו 

הן העומדות בסוד קיומה של האומה ובסוד הקשר  —קידוש החודש ועיבור השנה  —הלוח  מצוותלפיהם ש
ה הלוח של התורשלא יינתק בין עם ישראל לארץ ישראל גם בהיותו בכל הגלויות. קשר זה מבוסס על כך ש

  מתאים לארץ ישראל, ועיקר הקביעה של הלוח בא מארץ ישראל:

אלא מי שדעתו עמוקה. וזה שהיותנו היום בחוצה  ...לא ידעהו ,ובכאן שורש גדול מאד משרשי האמונה...
לא מפני חשבוננו  ,לארץ מונים במלאכת העבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חדש וזה היום יום טוב

אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעוהו זה היום ראש חודש  ,ו יום טוב בשום פניםנקבעה
אילו אפשר דרך משל שבני ארץ  :ואני אוסיף לך באור ..אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא. ..או יום טוב.

תות כי הוא הבטיח שלא ימחה או ,חלילה לאל מעשות זאת —מארץ ישראל [לגמרי] ישראל יעדרו 
לפי שאין  ,הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים ...ולא יהיה שם בית דין — 18האומה מכל וכל

' מירושלם ה'כי מציון תצא תורה ודבר ... 'לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חדשים
  19.(עשה קנג)  )', גב הו(ישעי

ענה לשאלותיו של אוהב גר לוצאטו, אשר אמר הקס הגדול והנזיר אבא יצחק במ )1848( תר"ח ואכן, בשנת
 20".החוק הוא מירושלים"אבדי: 'הובאו בפניו על ידי אנטואן ד

מרגש לראות שגם יהודי אתיופיה, 'ביתא ישראל', האמינו תמיד (בדומה לעיקרון של הרמב"ם) 
גלותם ורק מפני הניתוק הנורא הם חייבים לקבוע בשבירושלים יושבים החכמים האמתיים הקובעים את הכול, 

  לוח וחגים שלא לפי הלוח האתיופי, כדי לשרוד ולשמור על ייחודם.

                                                        
, סט ב תרביץ ',6-13'הלכות השבת בספר היובלים נ  :מאמרה ראו ,ספר היובליםהוא תוספת מאוחרת ל 'רביד הוכיחה שפרק נ 'ל  .16

 וגם את 'תאזאזה סנבת'. ספר היובליםסברה זו יש בה חיזוק להשערה, שמקור עצמאי הזין גם את  .161-166תש"ס, עמ' 
(ל"ד,  ספר היובליםמדרשו של , בעיקר בגלל השבת והלכותיה, וגם בגלל ספר היובליםהתייחסו בקדושה יתרה לבני העדה עם כל זה,   .17

יום  בשפת הגעז נקרא ב אבינו את כתונת יוסף טבולה בדם.בו הראו ליעקששל יום הכיפורים לדורות כיום  משמעותויט) על -יב
שבת את ה השל שבעה שבועות וקידשלאורך כל השנה מחזורים  הספר 'ביתא ישראל'יה). בנוסף לכך, ירא הכיפורים 'אסתראיי' (=

 .ספר היובליםהשביעית. ספירת מחזורי שבע היא יסוד מרכזי ב
יום לנקבה, למרות ההבחנה בין דם טמא לדם טהור (ויקרא י"ב),  שמוניםיום לזכר ו ארבעיםלביתה רק אחרי  החוזרתגם מנהג היולדת   

שנחשב כמו  יום) לגן העדן, שמוניםיום) וחוה (אחרי  ארבעיםדם (אחרי יג) על כניסת א-(ג', ט ספר היובליםו של הוא הרחבה למדרש
   .)"מנהג צדוקים"הזכיר מנהג כזה בין יהודים וקרא לו  ו"הלכות איסורי ביאה פי"א הטברמב"ם המקדש (

גם מעבר ליום השמיני, את המילה לדחות הוא איסור חמור מתוך קביעה ש, יהיום השמינ עדשנעשית גם ברית המילה ב'ביתא ישראל'   
  כו).-(ט"ו, כה ספר היובליםקשורה לנוסח  —אם התינוק ימות 

'ביתא ישראל', בדומה  . כך למשל,'ביתא ישראל', בנוסף ללוח המועדים הירחימנהגי ל ספר היובליםעם זאת, יש עוד כמה הבדלים בין   
פר סמואילו ה) כיום לידתו ופטירתו של אברהם אבינו, יום התרועה של ראש השנ את הראשון לחודש השביעי (= תלחז"ל, מציינ

) נזכרת ו(מ"ט,  ספר היובליםועוד: ב .לוח 'היובלים')על פי ( כ"ג) משמע שאברהם נפטר למחרת חג הביכורים-(פרקים כ"ב היובלים
 .37הערה  ,להלן ביין סוג של חמץ, מפני שעבר תסיסה, וראו תהחג המצות), ואילו 'ביתא ישראל' רא שתיית יין בפסח (=

"אותות האומה" הם הלוח וחגי ישראל, שמקיימים את האומה גם בכל הגלויות, אבל רק מכוחו של היישוב היהודי בארץ ישראל,   .18
ה של על מרכזיותבפירושו לתורה רמב"ן דברים אלו מזכירים את דבריו של שעבורו נקבע הלוח התואם את האקלים של ארץ ישראל. 

לפי  , מצוות עשה ד,ר המצוותספל(למשל בהשמטות  ות כיבושה ויישובהמצוַ על ח, כח) וויקרא י"בפירושו לוארץ ישראל (למשל 
. נבואההעל ארץ ישראל כארץ כד; ובחתימת הספר) -טז, כג-(מאמר שני, ח ספר הכוזריריה"ל בכן את דבריו של , ול"ג, נג) במדבר

אומה הה' הבטיח את קיום . לדבריו, יות בזכות הלוחמקיימת את האומה בכל הגלובכיוון דומה כתב כאן הרמב"ם על ארץ ישראל ה
  לדורות דרך הלוח והחגים.

  בני ברק תשנ"ה.- הציטוט על פי מהדורת פרנקל, ירושלים  .19
אנטואן ד'אבדי שהה עם אחיו בכפרי העדה כשבע שנים רצופות, ובסוף שנת . 266), עמ' 4ד'אבדי, תשובות הפלשים (לעיל, הערה   .20

הם בכתבה זו נתפרסמו לראשונה, בתמציתיות רבה, פרטים על חייהם ומנהגי שלח כתבה מאתיופיה למספר כתבי עת בצרפת. 1844
ידיו של י הקודש שבידם ועוד). הכתבה התגלגלה ל(אמונות, תפילות, טהרה, חגים, צומות, מילה, כתב 'ביתא ישראל'המיוחדים של 
 טו (שד"ל), ובעקבותא), בנו של פרשן התנ"ך הידוע, הרב שמואל דוד לוצ1854- 1829, פאדובה Filossenoטו (אאוהב גר לוצ

זכר שהו 'ביתא ישראל'מנהיגם של  שאלות שאותן ביקש להפנות לאבא יצחק,קריאתה הוא שלח לד'אבדי הערות לכתבה ושתים עשרה 
לגלות  , לאחר שכבר התייאש ממבוקשו, הופתע1851עד שבשנת  ,בכתבה. זמן רב חלף וגלגולים רבים עברו על שאלותיו של אוהב גר

ב ). למעשה השי4לעיל, הערה ( Archives Israelitesאת תשובותיו של אבא יצחק לשאלותיו בכתבה גדולה שפרסם ד'אבדי בכתב העת
 תלמידו של אבא יצחק, ואבא יצחק אישר את תשובותיו ולעתים אף הוסיף פרטים להבהרה. ,על השאלות זגה אמלק



 אילולא שמרה עדת 'ביתא ישראל' במסירות נפש על המסורת היהודית העתיקה, כיצד מקדשים חודשים
  ומעברים שנים, היו בניה נטמעים ללא שוב בממלכה האתיופית.

  רבן הפסח ואכילתושחיטת קב. 

בגוף  21לטבילת טהרה בנהר. יםרדויהיו עם שחר יום ארבעה עשר לחודש ניסן, כל העוסקים בקרבן הפסח 
נוטלים את כבש הקרבן ובודקים היטב שלא נפל בו מום. יש לבדוק את כל היו מטוהר ובגלימות מכובסות 

ון: קרניים שבורות, זנב חתוך, רגל שבורה, גופו, ובמיוחד את המקומות המועדים לפציעות, שברים ומומים, כג
  פצעים, סימני נשיכה וכדומה. 

השחיטה חופרים בור בקרקע ומקיפים אותו  וקודם ,שוטפים היטב את רגלי הכבש לפני שחיטתוהיו 
שוחט את הכבש על " (= אחרי הצהריים) הקס היה ֵּבין ָהַעְרָּבִים"באבנים על מנת לנתב אליו את דם הקרבן. 

ֵּבין . אכן, חז"ל דייקו לפרש שהמושג המקראי "היו שהקדימו לשחוט כבר לאחר חצות היום 22המזבח.גבי 
   23." מתחיל מחצות היוםָהַעְרָּבִים

מנהגם זה אף אם שחט כהלכה.  ,שחיטתו פסולה מוסמך לשחוט את קרבן הפסח. כל אדם אחר היה רק קס
י הכוהן. חז"ל התנגדו לגישה 'כוהנית' זו ופעלו מייצג תפיסה כוהנית המותירה את כל מרחב הקודש ביד

לקידום ההלכה הקושרת את כל העם למקדש, ולכן קבעו ש"השחיטה כשרה בזרים, בנשים ובעבדים" (חולין 
  25) ו"הכל מעריכין [= רשאים להעריך]" (ערכין פ"א מ"א).24פ"ג מ"א
קודם השחיטה  26כיוון.אותו הל ואף הקס עמד כשפניו ,מעמידים את הכבש כשפניו לכיוון ירושליםהיו 

ַעל ָּכל "היו מעבירים על גב הבהמה לכל אורכה, מראשה ועד זנבה, גוש מלח (ָאמּוָלה), לקיים את הנאמר 
  27.יג) ',ויקרא ב" (ָקְרָּבְנ ַּתְקִריב ֶמַלח

 נושא תפילות היה הקס 28.אסור בכל שימוש אחר המבוצעת בסכין המיועד לכך. סכין זהייתה השחיטה 
נותב לבור שהוכן  ושוחט אותה בתנופה אחת. דם השחיטהרוכן לעבר הבהמה  היה ולקראת סופן ,ארוכות

  מבעוד מועד.

                                                        
שאתיופיה הצפונית דל הוא בכך, כמובן, שורש ההבכלל. שג 'מקווה טהרה' לא היה ידוע שם כל הטבילות באתיופיה היו בנהרות. המו  .21

בית הי ימבנהרות, יובלי הנילוס הכחול, ואילו ארץ ישראל דלה במקורות מים, במיוחד באזורי ההר. המקוואות במשופעת באגמים ו
ות ומקוואה התגבשות הלכות טבילקנוהל,  'א :וראו ,א"ואות פומשנה מק :ראו .שני היו פיתוח מלאכותי של הֵגבים הטבעיים בנחליםה

 תשס"ז, פרק א.  , רמת גןאילן בראוניברסיטת תואר מוסמך, שם קבלת ה, עבודה למן המקרא ועד סוף תקופת התלמוד
, בכיוון ירושלים, בנו מזבח קטן. המזבח היה עשוי כחצובה של אבנים ובתוכו שחטו. בתפיסתם היה זה (= בית כנסת) מצפון לכל ֶמסגיד  .22

 נהגים כאלההיו מ (ואף אחר כך) שניהבית החשוב לזכור, כי בימי  לכל בית כנסת יהודי הפונה לירושלים).בדומה מעין 'מקדש מעט' (
י ' של יהודה'מקדש ,(על המכתבים בעניין ה'אגורא'היא אסואן בדרום מצרים  ,קהילה היהודית בֵיבב כמו למשל ,יהודי מצרים בין גם

בתקופה  ). גם על 'מקדש חוניו', שהוקם במצרים100- 90, ירושלים תשל"ו, עמ' ןיהודים מֵיב וארמים מסּוֵיב, ראו: ב' פורטן, 
"שמעתי (החשמונאית, יש דעות בגמרא (רבי יהודה) שחוניו בנה והקריב לשם שמים כדיני במה (מנחות קט ע"ב), וכן דעת ר' יצחק 

  שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה", מגילה י ע"א).
חדלו כאשר נוצרו הקשרים הראשונים עם יהדות העולם, התברר לבני העדה שאין מקריבים קרבנות בירושלים ולא בשום מקום, והם   

  ים.ן פסח לא הסכימו לוותר בשום פנקרבן פסח. על הקרבת קרבפרט לקרבנות (כמו קרבנות הודיה וכפרה שנהגו בהם), להקריב 
תפילת השחר כנגד התמיד עד חצות, ותפילת המנחה מלאחר חצות ועד הערב, כנגד תמיד של  — ברכות כו ע"בנט; -פסחים נח :ראו  .23

ירושלמי  חמץ אסור מן התורה בערב פסח מחצות היום, כי זו תחילת זמן ההקרבה של הפסח; —ה ע"א  -ד ע"ב  ; פסחים'בין הערבים'
 חאמסכתא דפסדרבי ישמעאל מכילתא , משש שעות ומחצה; זמן ההקרבה של תמיד ופסח 'בין הערביים' — ע"ד-"גע לא, פ"ה פסחים

  .17רבין עמ' -ה, מהד' הורוויץפרשה  בא
, בני ברק תש"ן, ויקרא, התורה והמצוהמלבי"ם בפירושו (. 36כך גם בתורת כוהנים דיבורא דנדבה פרשה ד ב, מהד' פינקלשטיין עמ'   .24

  יא). "ב ל', יז; ל"ה, ו,יא; עזרא ו', כ; דה-יחזקאל מ"ד, י( בכמה מקומות בתנ"ך וייםומשחיטת הל אות לה) הוכיח הלכה זו
עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת , כהנים בשלהי ימי בית שנילהפולמוס בין חכמים  אילן,-בר 'מ :ראו על כך בהרחבה  .25

 בר אילן, רמת גן תשמ"ב.
(תורת כוהנים  "אחוריהם למזרח ופניהם למערב"), דהיינו (ויקרא ט"ז, ז, י "ה'ִלְפֵני " שני השעירים ביום הכיפורים תהשוו להעמד  .26

ו ע"א רק ל(אך ביומא  "ה'ִלְפֵני "כך מעמידים אפוא המקדש מכוון ממזרח למערב, ואחרי מות פרק ב א, מהד' ווייס פ ע"ב), שכן 
ם עמידו גהא ח', מח), ובאתיופיה כשהקריבו קרבן "בכל העולם מתפללים יהודים לכיוון ירושלים (כתפילת שלמה, מל .פניהם למערב)

  אותו לכיוון ירושלים.
על  הקרבנות, נוהגת בחלבי כלמנחות ב ה הכתובההמלחחובת ה ויקרא פרק יד ג, מהד' ווייס יב ע"א), תורת כוהניםמדרש ההלכה (לפי   .27

גוש מלח, בכולה יחד  נראה שאין למלוח את הבהמההגמרא (מנחות כא ע"א) מ. אמנם, "ַעל ָּכל ָקְרָּבְנ ַּתְקִריב ֶמַלחב "לשון הכתופי 
 למלוח כל איבר מכל צד לפני הקטרתו למזבח.אלא יש 

  .רק לכך מיוחד היההשחיטה נחשבה ב'ביתא ישראל' חלק מהותי מההקרבה, בניגוד להלכת חז"ל, ולכן רק הקס שחט, והסכין   .28



ּוְלַקְחֶּתם (כדברי משה בפסח מצרים: " אגודת ענפים ירוקים בדם השחיטה יםבלוטעם יציאת הדם היו 
שמות י"ב, , "ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף ם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ִמןֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעּתֶ 

היו שנתנו דם גם על פתחי  .שתי מזוזותיועל ו בית הכנסת) (= מן הדם על משקוף הֶמְסִגיד יםתנונהיו ו ),כב
ַהְּמזּוֹזת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יֹאְכלּו ֹאתֹו ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי כתוב: "הבתים, כמפורש ב

וברצון ות ההקרבה . הקס היה מלווה את השחיטה בברכות ובתפילות העוסקות בחג הקרב, במצוַ " (שם, ז)ָּבֶהם
  הקס היה אם כן גם השוחט והכוהן המקריב וגם כוהן המתפלל ומבקש רצון וכפרה. 29.שהקרבן יהיה לרצון

בדיקת מום ובדיקת  — היטב את בשר הקרבן יםדקואת עור הבהמה וב יםפשיטיו מלאחר השחיטה ה
ללא מוגלה או מום פנימי אחר הפוסל אותו מאכילה. את בשר  ,ראוי לאכילהכשר ועל הבשר להיות  30.טרפה

לּו ֶאת ַהָּבָׂשר ְוָאכְ כתוב: "במים, כמפורש ב בישלוהו ולאחי  לא אכלוהוהקרבן היו צולים ישירות על האש ו
ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל . ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו

  .ט)-ח " (שם,ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו
לאחר מכן חתך  31החזה, השוקיים וחלק מהבטן.הקס התכבד ראשון באכילת חלקיו הטובים של הקרבן: 
  את הבשר לחתיכות קטנות וחילק לשאר המשתתפים בטקס. 
בלבד. ילדים לא היו חלק מטקס קרבן  )32פוריותהבטקס השחיטה נכחו גברים ונשים מבוגרות (לאחר גיל 

. כל אחד קיבל חתיכה קטנה, )מו (שם, "ְוֶעֶצם לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו"הפסח. נזהרו מאוד לא לשבור כל עצם, ככתוב 
חגור  :נהגו לאכול מבשר הקרבן כאדם המוכן ליציאה לדרך ארוכה 33שאין בה כדי שביעה אלא כדי טעימה.

ְוָכָכה ּתֹאְכלּו ֹאתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם : "כמתואר בסיפור יציאת מצרים ,במותניו, מקלו בידו ונעלו ברגלו
  . יא) (שם, "ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה'ְּבַרְגֵליֶכם 

לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין שמות: "ב כפשט הכתוב ,האוכל מבשר הפסח נאסר באכילת חמץ
" אַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִניָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹ  לֹא תֹאַכל ָעָליו" (ל"ד, כה), וגם בדברים: "ַלֹּבֶקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח

רשאים לאכול חמץ עד סמוך היו בני הקהילה שלא טעמו מהקרבן (נשים בגיל הפוריות וילדים)  .ג) ,ז"ט(
   34לשקיעת החמה.

ככתוב  ,באש. אין להותיר דבר מהקרבן ובשר קרבן הפסח נאכל עד תום. העור, העצמות והגידים נשרפ
אין לאכול מבשר הקרבן  י). ,ב"י" (ְולֹא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ְוַהֹּנָתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשֹרפּו"מות: בש

 לבדו היה הקס 35יועד לסעודות הקהילה בשבתות ובחגים בסמוך לֶמְסִגיד.המבבתים הפרטיים, אלא רק במקום 
לא  , אך. יחד עם הקרבן אכלו את המצה שהוכנה סמוך למועד ההקרבהרשאי לאכול את הקרבן בתוך הֶמְסִגיד

                                                        
נאמר שהוא גדול ההן וכההציץ של . גם על " (ויקרא א', ד)ְלַכֵּפר ָעָליו ]לאדם המקריב =[ְוִנְרָצה לֹו " :כך נאמר בתורה על קרבן עולה  .29

  (שמות כ"ח, לח). "ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה' ...ן ַהֳּקָדִׁשים◌ׂ ֲעומכפר על "
 .ל שלם וראוי להקרבהוהם בדקו באופן כללי שאין חתכים פנימיים והכ .לא היו ידועות להםהלכות טרפות המפורטות במסורת חז"ל   .30

 החמירו יותר מאשר הלכת חז"ל.ד שבפועל וייתכן מא
ם ִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים ֵמֵאת ָהעָ שלמים, עם "ההן מקרבן ולו), שניתנו לכ-יש כאן אולי צירוף של חזה התנופה ושוק התרומה (ויקרא ז', כח  .31

ראו ; בן אלא זבח חולין"ל איננו קרלכת חזלפי ה, ו" (דברים י"ח, ג), שניתנו לכוהן מן הזבחַהְּזֹרַע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה ...ֵמֵאת ֹזְבֵחי ַהֶּזַבח
בחי קודש, מכוון לז ]גיא ב', "מש[.." .ִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָהָעם ָּכל ִאיׁש ֹזֵבַח ֶזַבחלה על "יהתיאור בש ,אמנם( שם רמב"ן לדבריםפירוש 

  בלבד).לא היה להם לקבל אלא חזה ושוק ש, ה]שגרם לחורבן המשכן בשיל[ ולפי רש"י שם היה זה חלק מחטאם של בני עלי
הקרבן. אם מישהי תראה דם בגופה ותיגע באדם או בבגד, או מישהו ייגע כדי למנוע כל אפשרות של טומאת נשים פוריות במעמד זאת   .32

 'י :אואין שום חשש בהשתתפותן. על מנהגי טהרה בעדת 'ביתא ישראל' רונשים מבוגרות מסולקות דמים . תתפשט טומאה נרחבת בה,
 .46-49תשס"ד, עמ'  ,יב-יא נטועיםמילה בידי אישה בספרות חז"ל ובמנהג יהודי אתיופיה', 'זיו, 

במקדש בא לרוב עם קרבן חגיגה  כרון ולא לסעודה. לכן היה הפסחייעודו של קרבן הפסח לזיהלכת חז"ל הוא למנהג זה ולהמשותף   .33
טעימה כ את הפסחאכלו 'ביתא ישראל' אילו חז"ל קבעו את אכילת הפסח בסוף "על השובע" (פסחים ע ע"א), ו אולם ;(פסחים סט ע"ב)

 ;א ישראל'החגיגה בדומה למנהג 'ביתהיו מקדימים את הפסח לסעודת  , ואף בימי הַתנאים,ייתכן שבתקופת המקדש בירושלים .ראשונה
), ט-שם מובאת דעת הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פ"ח הל' ז 32. בעמוד 68-69, עמ' 1996, תל אביב פסח דורותראו: י' תבורי, 

  שלפיה אבותינו בזמן המקדש אכלו מן הפסח (מיד אחרי החגיגה) הן בתחילת הלילה הן בסופו כטעימה אחרונה.
אלא על האדם האוכל מן  לא חל על המועד —לפני כניסת חג המצות  —בניגוד להלכת חז"ל, איסור חמץ ביום הפסח  כלומר, לדעתם,  .34

היום.  ה ע"א), שהתאמצה למצוא מקור לאיסור חמץ ביום י"ד מחצות -עובדה זו מחדדת את משמעות הסוגיה בפסחים (ד ע"ב  .הפסח
 ).96- 94, 74-76המצות (עמ' חג בפרק על הפסח ו ,על כך לעיל דברינווראו 

רק במקום 'מקדש מעט' אצלם הקרבן נשחט ונאכל  כיאיננו מלא,  ךד אובולט מאח מצרים לפסשל מנהגי 'ביתא ישראל' הדמיון   .35
." (דברים ..ֶריעָ ׁשְ ַאַחד לֹא תּוַכל ִלְזֹּבַח ֶאת ַהָּפַסח ּבְ כנראה פירשו כך את הפסוק האמור בפסח דורות: " , ולא בבתים הפרטיים.הציבורי

, באתיופיהאי הגולה שבתנשכן ל'מקדש מעט',  (שם, ז) מכוונת גם "ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'"ט"ז, ה), והבינו שהחובה להקריב פסח רק 
ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹוהריחוק והניתוק מירושלים, הֶמסגיד שבכפר הוא באמת "עם  ַוֲאִני לה ("), בתוך הגוו (שם, "ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא

 .", יחזקאל א', א)ְבתֹו ַהּגֹוָלה



מכיוון  ,היין נחשב לחמץ במנהג העדהאת בשר הקרבן והמצה עם יין.  אכלו לא בשום אופן 36אכלו מרור.
   37.כלומר חימוץ ,שעבר תהליך תסיסה

בו היו נתונים שלהימנע משמחה ולזכור את הלחץ  לדעתם ובפסח יש ,יתר על כן, יין נחשב כגורם לשמחה
אחד וכדברי  38אבותינו בליל בריחתם ממצרים. שתיית יין נתפסה כסותרת את חובת זיכרון יציאת מצרים,

  הקסים:

כל מה שמשמח אסור... במצרים זה לא היה שמחה, אכלו בעמידה עם הנעליים על הרגליים ומקלות 
ו דבר תעשה בדיוק כמו שהיה לך... איך אני אזכור אם אני שמח ואני בידיים, זה יום של בריחה אז אות

ואוכל מה שאני רוצה? איך אני אזכור את החג הזה? צריך לנהוג כמו שהיה נראה ביציאת מצרים.  ?שותה
  39שהם יצאו. איךאנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים בדיוק 

סף אל הֶמְסִגיד. הקס דיבר בשפה גבוהה בענייני חג לפנות ערב הקהל כולו, למעט הטמאים שבקהילה, היה נא
עשרת את את פסוקי סיפור יציאת מצרים,  41'האורית'קרא מ העתיקה 40, ובשפת הגעזהפסח בפני קהל עדתו

                                                        
פסחים לט (גמרא . השלא אכלו מרור כי נשכח מהם הזיהוי המדויק שלו(בשיחות בעל פה עם ד"ר יוסי זיו) אחדים מזקני העדה טענו   .36

 מאמץ גדול של האמוראים לזהות את צמחי המרור בתנאים ששררו בבבל.באמת מתארת ע"א) 
 כמה עדות (ראוב חומרות מפליגים כל מה שעבר תסיסה! אכן, היו מנהגי —ד של איסורי חמץ והגדרה מרחיבה ומחמירה מא היזו  .37

 טניות לבניקכמובן גזרת  תבולטביניהם  ,)ג, ירושלים תשנ"ז, סימן יט שואלין ודורשיןסקירה מסתייגת בספרו של הרב א' שלזינגר, 
ספרי ב; ובניתוח שונה 282- 271, ירושלים תשנ"ב, עמ' מנהג אשכנז הקדמוןשמע, -בספרו של י"מ תאעל מקור המנהג ראו אשכנז (

שתוסס  שלפיו כל מה של 'ביתא ישראל', מנהגהאין מנהג שידמה בחומרתו ל ולםא ,)13- 10, ירושלים תשס"ח, עמ' נס קיבוץ גלויות
 בליםספר היוגם ב .בערב הזה ים פ"י) דווקא מרבים בכוסות ייןלפי המשנה (פסחלעומת מנהג זה,  נחשב כחמץ האסור מן התורה.

  .17הערה לעיל, ספר קדוש מכוח התורה, נזכרת שתיית יין בפסח בניגוד למנהגם, וראו בו  תה(מ"ט, ו), ש'ביתא ישראל' רא
גם בהלכת חז"ל  .יא)-ח ,בעת הוראת התורה והחוקים (ויקרא י'והדבר מזכיר את האיסור לכוהנים לשתות יין בבואם לעבודת הקודש   .38

 .בין סד ע"; עירובט, מהד' ווייס מו ע"ב-פרשה א ו: תורת כוהנים שמיני ראו ;אין בו חיוב מיתהשמי ששתה יין לא יורה הלכה, אף 
תפיסת כך הוא הפסח גם ב ,אכן, ומשום כך הוא אסור בשתויי יין. כקרבן גמור וכעבודת קודש הפסח נתפס ב'ביתא ישראל' כאמור

  חז"ל, ובדיוק משום כך איננו קרב בלי מקדש. 
 .265), עמ' 1הערה  , מובא אצל זיו, 'פסח בביתא ישראל' (לעיל,קס משה יהייס  .39
געז היא השפה הקלסית של אתיופיה. באירופה מכנים שפה זו בשמות שונים: 'אתיופית קלסית', 'אתיופית עתיקה', או סתם 'אתיופית'.   .40

, ני יקטןברשימת ב, ל-י', כהבבראשית ערב, והגורם לכך נרמז  , יחד עם דרוםמאודשמית מתקופה קדומה  תאתיופיה הייתה ארץ דובר
דרומי ות לענף ה. השפות השמיות של אתיופיה (כולל טיגרינית) הן קבוצה עצמאית של שפות המשתייכשנדדו דרומה עד שבא ואופיר

  של השפות השמיות.
 ארבע עשרהה במאה לספירה, אולם השפה עצמה קדומה הרבה יותר.כתבי היד המוקדמים ביותר בגעז מתוארכים למאה השלישית   

 הקודש לשון היום ועד מאז נשארה הגעז אך, הבאזור אמהרה ואדיס אבב המדוברת כלשון הגעז של מקומה את האמהרית תפסה
 נהוגיםה והברכות התפילות, הקודש כתבי מעמדה של הגעז באתיופיה דומה למעמדה של הלטינית באירופה. .'ישראל ביתא'וב בכנסייה

  . געז בלשון כולם, היום עד באתיופיה
ארון/תיבה,  = ה/נדבה, תבותומצו = אורייתא, מסוויאת = אורית: כגון, יהודית לארמית זיקה על מצביעות געז בלשון רבות מילים  

 ,בתב שרמז להיותו ער ,השם האתיופי ליום שישי הוא 'ערב' ,אמונה. באופן דומה = תפילה, הימנות = זרה, צלותעבודה  = טעות
  כלומר, יום של הכנה לקראת שבת ולא יום העומד בפני עצמו.

ת רות (כמו ספר 'האורית' הוא 'ספר התורה' בתרגום לשפת געז, והוא כולל חמישה חומשי תורה עם ספר יהושע, שופטים ומגיל  .41
ך, 'תנ"רך ערבין,  'ח :ראו ;יה האתיופית). התרגום נעשה מתרגום השבעים היווני, שהיו בו הבדלים רבים מנוסח המסורה העברייבכנס

, שיתתרגום השבעים לספר ברא; מ' צפור, 844- 839טורים ח, ירושלים תשמ"ב,  אנציקלופדיה מקראיתתרגומים, התרגום החבשי', 
  .9-15' , עמתשס"ו רמת גן

ספרי קודש, ולא  שישים ושניים, בפגישתו עם אבא יצחק, רשימה של 1848) נמסרה בשנת 20הערה ראו לעיל, לאנטואן ד'אבדי (  
  .10-14), עמ' 1(לעיל הערה  הלכות שבתזיו,  :ראו חמישה;חסרו ממנה אלא 

 :םימלכים בפינו), ספרי הנביאים והכתובים וגם הספרים החיצוני- (הם שמואל 'ספרי 'מלכים ארבעה , כמו שאר כתבי הקודש:'האורית'  
פתחות יה האתיופית, שבידיה היו כל מינשמרו על ידי הכנסכולם  —ועוד  ספר היובליםהמקבים, ספרי , נוךח ספר, בן סיראספר 

 נבחרו ,ראשית. מהכנסייה שאלוש הספרים את 'לגייר' נהגו העדה ראשי. געז בלשון הכנסייה ןמ הועתקו או נרכשוו ,השליטה והדת
 מירתש, האומה אבות של מותם סיפור: כגון, הנצרות ענייני של הבלטה בהם שאין, הדתות לשתי משותף, מקראי אופי בעלי כתבים
 ערמש צלב ציורי מחקו :הספר בגוף שינויים העדה חכמי ערכו מכן לאחר. וכדומה המוות לאחר הנשמה גורל, ועונש שכר, השבת
נוספים  נויים רבים, וערכו שי"בשר וכל רוח כל אלוהי, ישראל אלוהי, הוא ברוך": בברכה הנוצרית השילוש ברכת את המירו, הספר

  בתהליך מתמשך.
אך אם נתבונן בגזרות הנצרות נגד  ,רבים תמהים איך לא היה בידי 'ביתא ישראל' ספר תורה מקורי בעברית וגם לא בתרגום מעברית  

 תנ"ך מתוך ההוצאהות אחרות, נמצא למשל שאסור היה ליהודים להדפיס תנ"ך משלהם אלא רק מהדורת יצרוהיהודים בארצות נ
כמו נ"ך (אם נתבונן במאבקים הגדולים על פרשנות הת .הדפסת ספרי קודש דוגמת התלמודלנזקקו לאישור מיוחד הם אף הכנסייתית, ו

 שכו) ומסביב לשרפת התלמוד-ירושלים תשכ"ג, עמ' רצטמהד' ח"ד שעוועל, א,  כתבי רמב"ן :ויכוח הרמב"ן בברצלונה, ראו
א ל —) 588-688 טוריםלב, ירושלים תשמ"א,  האנציקלופדיה העברית, 'תלמוד בבלי'ש"ז הבלין, ערך  :ראו, 1244עד  1230-(מ

לל, כבה שלטה הכנסייה האתיופית כמעט תמיד, לא יכלו 'ביתא ישראל' להחזיק בספרים משלהם ש ,קשה להבין כיצד בארץ מבודדת
ודית הלוא זוהי הגלות במובנה העמוק! ספרי תנ"ך בהוצאה יה —כך מונשארו תלויים לחלוטין בספריית הכנסייה על כל המשתמע 

 עצמאית הודפסו לראשונה בהיסטוריה במדינת ישראל המתחדשת!



מגלות  הם ֵיצאופרשת פסח שני. הקפידו לציין כי כשם שיצאו אבותינו ממצרים כך את ו 42הדיברות
בתורה  חומרת איסור חמץ, ככתובומצה הלקהל עדתו את חובת אכילת היה מסביר הקס כמו כן,  43אתיופיה.

ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל : "בשמות פעמים רבות, לראשונה
ולאחריה  ,. כולם עמדו בתפילהטו) ,ב"י" (ִראֹׁשן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעיֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום הָ 

   44סרו איש לביתו לסעודת חג מלאה.
מלאך ה' עבר והיכה כל בכור בארץ מצרים, כמתואר  45לילה זה הוא זמן פעולתם של מזיקים ומשחיתים.

ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ּוָפַסח ה' ַעל ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ְוָעַבר ה' ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהָּדם ַעל כתוב: "ב
שלא לצאת מפתח ב'ביתא ישראל' . מסיבה זו הקפידו מאוד " (שמות י"ב, כג)ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף

  46." (שם, כב)תֹו ַעד ֹּבֶקרְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּבי" הבית עד אור הבוקר, כפשט הכתוב
אך דחו את שחיטת קרבן הפסח ליום  ,כאשר פסח או ערב פסח חל בשבת התקיימו תפילות החג כסדרן

 ,לאכול חמץ עד הקרבת קרבן הפסח ביום ראשון בין הערביים(ברוב הקהילות) במצב זה היה מותר  47ראשון.
   48ג בזמנו המקורי.ושביעי של פסח נחו ,אולם ספירת שבעת ימי החג לא נדחתה

את שחיטת הקרבן ליום שישי בשעות  הקדימוכאשר פסח חל בשבת  — היו מקומות שנהגו אחרתאולם 
שחטו את הפסח  ,כאשר ערב פסח חל בשבת 49כדי לסיים את צליית הבשר קודם כניסת השבת. ,הצהריים

  במוצאי שבת.

  'ביתא ישראל'ספירת העומר בג. 

 :במשכן או במקדש "ה' ִלְפֵני"מנחת העומר  את להביא בדבר ה' למשה הצטווינו

י ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִ הָ אּו ֶאל י ָתבֹ ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ּכִ  .ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ה'ַוְיַדֵּבר 
 ת ַהַּׁשָּבתִמָּמֳחַר ְרֹצְנֶכם לִ  ה'ְפֵני ֶמר לִ ְוֵהִניף ֶאת ָהעֹ . ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן

ֵהיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ֶאת ָקְרַּבן ֱא ִביֲאֶכםהֲ ַעד  הֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד  ...ּנּו ַהֹּכֵהןְיִניפֶ 
ע ַׁשָּבתֹות בַ ֶמר ַהְּתנּוָפה ׁשֶ ם ֶאת עֹ ִביֲאכֶ ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום הֲ . ְלֹדֹרֵתיֶכם ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם

  טו).- כ"ג, ט יקרא(ו ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה

" ָּבתַהּׁשַ ו" מתחילה ספירת העומר במוצאי חג, 'ביתא ישראל', גם במסורת של חכמי ירושליםבדומה למסורת 
מחרת לכי אם , ניסן)בהחג הראשון (ט"ז 'השבתון' של החג; אולם לדעתם אין הכוונה למחרת  שבפסוקים היא

ם שישה ימי 'ביתא ישראל'ניסן). כתוצאה מכך החלה ספירת העומר בבכ"ב  —שביעי של פסח ( החג האחרון
 בי"ב לחודש השלישי,החל ר (שבועות) אֶר והסתיימה בחג מַ  חכמי ירושלים,מאוחר יותר מאשר במסורת 

ה באתיופיממילא לא היה מה לקצור  וחקלאית, אקלימית מבחינה. החבשיה נֵ אחודש סַ לבדרך כלל מקביל ה
רך החל בד, (כסלו שלנו) בעונה זו של השנה, וביכורי הקציר הובאו כעבור חצי שנה בי"ב לחודש התשיעי

  החבשי. דאריכלל בחודש ה
                                                        

  עשרת הדיברות! —מעניין שכבר בפסח הם הדגישו את המטרה של יציאת מצרים מבחינת התורה   .42
קיבוץ הגלויות גם מכוש  תבהמשך לנבוא(מיכה ז', טו). בדומה לכך,  "ְרֶאּנּו ִנְפָלאֹותִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים אַ " :בדיוק כלשון הנביאים  .43

תֹו מֵ ְּביֹו ְוָהְיָתה ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל" :אמר ישעיהו ך כעל ראו . טז) (י"א, "ֶאֶרץ ִמְצָרִיםם ֲע
  ).www.ybn.co.ilמאמרי הפסח והגאולה באתר שלי (, וב69-70, עמ' תשע"א אביב תל, קיבוץ גלויותנס בספרי 

 .33ה לעיל, הער ראוו ,לקרבן חגיגה סעודה נפרדת הדומהמנהגם, סעודת החג איננה קרבן פסח, שבא לזיכרון, אלא לפי גם   .44
הדיון הארוך את מן המזיקין" (פסחים קט ע"ב), וראו ובא ליל המשומר  —' יםריל ִׁשּמֻ ל'" —דרשת חז"ל מזהו מנהג הפוך בדיוק   .45

  בלילה הזה.  דוע אין חשש של כשפים (ב'זוגות')מ ,קיא)-שם (קיבגמרא 
   .84, הערה 98, עמ' בפרק על 'פסח וחג המצות'כמבואר רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, נחלקו  של יום הפסח ה'בוקר'שאלה מתי ב  .46
חד אתו גם את תחילת את הפסח, ויאפוא השבת דוחה  .ראו להלן על השבת ב'ביתא ישראל', שאיננה נדחית מפני שום דבר בעולם  .47

  .ל"ד, כה; דברים ט"ז, ג) כרוך בתורה עם הקרבת הפסח (שמותאיסור החמץ, ה
 ,"ַהַּׁשָּבת"יום טוב אחרון של חג המצות) משלים את  יום שביעי של פסח (= ,א ישראל'ת'בישל מסורת הלפי כפי שנראה להלן,   .48

  חייב להישאר במקומו. חגממחרת לה מתחילה ספירת העומר, ולכן הו
סדר העדיפויות בהתנגשות בין השבת והפסח (השוו בעניין ההלכתית יכוח הזה בתוך מנהגי 'ביתא ישראל' חושף את תפיסתם והו  .49

ח נפש מפני פיקוכשם שאינה נדחית השבת איננה נדחית מפני שום חג או מצווה, . לוויכוח בין הלל לבני בתירא, פסחים סו ע"א)
הפסח  פגיעה בשבת וגם בפסח אם לא יספיקו לצלות אתלקיים חשש אולם קרבן הפסח ראוי להקדימו לפני השבת,  , כדלהלן.ומלחמה

ה. המפורש בתור ארבעה עשרבמקום יום  ,לחודשהחמישה עשר לפני כניסת השבת, וזו כנראה הסיבה לדחיית הפסח ליום ראשון, 
אחרי  י חז"ל,לעולם לא יחול בשבת, ואילו לפפסח בלוח 'היובלים'  —רק לפי הלוח של 'ביתא ישראל' בעיה זו מתעוררת כמובן, 

 הקרבת הפסח דוחה את השבת. —הכרעת הלל 



יר המנסים להסב ,) מובאות שתי ברייתות ובהן שמונה מדרשי הלכה שוניםואילך א"בגמרא (מנחות סה ע
בוע. ן בשוביום ראש ולא ,"ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח" כאילו היה כתובָּבת" הביטוי "ִמָּמֳחַרת ַהּׁשַ  אתפירשו החכמים מדוע 

 וברוהגמרא אכן מעידה על  הקושי הגדול מול מה שנראה כ'פשט הכתוב',ד על למריבוי ההסברים השונים מ
  . םכי ניתן להפריכ הלימודים האלה

מרא בסוגיית הג ה(שלא נזכרלקביעה זו  החזק ראיההוסיף ) א"יה ז"פ תמידין ומוספיןלכות הרמב"ם (ה
  :שעספר יהוע בהתיאור המופילאור  (ט"ז בניסן) "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"נהגו לקצור את העומר . לדבריו, במנחות)

ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור  בֹות ְיִריחֹו.ָּבֶעֶרב ְּבַעְר  ַלֹחֶדׁש ר יֹוםַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָ  ל ַּבִּגְלָּגל ְבֵני ִיְׂשָראֵ ַוַּיֲחנּו
ָיה ְולֹא הָ  ָהָאֶרץ ָאְכָלם ֵמֲעבּורֳחָרת ּבְ ָּמן ִמּמָ ַוִּיְׁשֹּבת הַ  .ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַמּצֹות ְוָקלּוי ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסחָהָאֶרץ 

  יב).-(ה', יץ ְּכַנַען ַּבָּׁשָנה ַהִהיאַוּיֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶר  עֹוד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן

דה עד הנפת העומר. מן העובמן התבואה החדשה לאכול לחם וקלי  תסרו) איד ,ג"ויקרא כ(, התורה כאמור
מר העושקציר  רמב"םה וכיחַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי", ה [= מתבואת] ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ֵמֲעבּור"שבני ישראל אכלו 

  . לאכילה תבואת הארץהוא שהתיר את  "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"
 פסוקים" מוכיחות שהפסוקים ביהושע באים לפרש הלכה למעשה את הְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהגם המילים "

ת הקרב יום ", הואהְרֶמל... ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ֶלֶחם ְוָקִלי ְוכַ שבהם נאסר לאכול "בתורה בפרשת המועדות, 
  ".ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח", הוא "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבתהעומר. מכאן ברור שזמן הקרבת העומר, "

 " (י"ד>ט"ו בניסן), נמצא שהפסוקים ביהושעַהֶּפַסחאם אנו דבקים במובן המקראי והמקורי של "
ת מכריעים כמסורת של חכמי ירושלים, היא מסורת חז"ל הנוהגת עד עצם היום הזה, ולפיה מתחילה ספיר

  העומר ממחרת החג הראשון של פסח או של חג המצות. 
קרבתם את  (כמו בחישוב המועדים לפי הלוח הירחי) בספירת העומר מראה שוב 'ביתא ישראל'מנהג 

ת' אלא בת בראשיוחז"ל. הם מקבלים את ההנחה כי הכתוב "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" אינו מכוון ל'שירושלים מסורת ל
  לכל שבעת ימי החג. ליום טוב הנקרא כאן 'שבת' (= "ַׁשָּבתֹון"), אלא שלפי מנהגם הכוונה היא

תו בת' יש לה אוהמילה 'ש שכן מבחינת פשוטו של מקרא יש יתרון גדול מאוד למסורת 'ביתא ישראל',
   מובן בכל הפסוקים:

  ת.ממחרת שבעת ימי חג המצו —" (ויקרא כ"ג, יא) ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ...ְוֵהִניף ֶאת ָהֹעֶמר"
  ממחרת שבעת ימי חג המצות. —" (שם, טו) ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבתּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם "
  שלמים. שבעה שבועות — (שם) "ְּתִמיֹמת ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות"
  ממחרת השבוע השביעי של הספירה.=  " (ויקרא כ"ג, טז)ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעתַעד ִמָּמֳחַרת "

ֹעת כך מתפרשים פסוקי ויקרא בהתאמה מלאה לפסוק בדברים ולשם החג החותם את הספירה: "ִׁשְבָעה ָׁשבֻ 
..."לַ ֻבעֹות ַחג ׁשָ  ר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות. ְוָעִׂשיתָ ִּתְסָּפר ָל ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹ  ֶהי י). -(דברים ט"ז, ט ה' ֱא

  .כמו המילה "ָׁשֻבעֹות" בדברים מתפרשתהמילה "ַׁשָּבתֹות" בוויקרא 
שני פירושים שונים: בשני לפחות בפרשה בוויקרא מקבלת  'שבת'פירוש חז"ל המילה לפי , זאתלעומת 

היא יום השבתון, יום החג, ואילו בשני הפסוקים האחרונים  "ַהַּׁשָּבת" ")ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת"הפסוקים הראשונים (
'שבוע'. קשה לראות פירוש מסוים כפשט  ") מתפרשת 'השבת' במובן שלַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת", "ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות("

כפי שכתב הרמב"ם, פשט הכתוב  50הכתוב, כאשר מילת מפתח מתפרשת בשני אופנים שונים באותם פסוקים.
  .בדרך זו הכתוב בספר ויקראלפרש את  במסורת החכמים שהכריע) הוא "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"בספר יהושע (

 ,ממצרים לגמרי קודם יוצאים —החג כולו הוא ברור  רתבהבאת העומר ובספירת העומר ממחההיגיון 
פרק  את אפשר גם לקרואכך  .בספירת העומרבהבאת העומר וואחר כך מקיימים "ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ" 

 ספירת העומר מופיעה אחרי שביעי של חג המצות. שכןהמועדים על הסדר, 
חג המצות) אפשר כבר ובתוך ( 'יום הפסח'י חז"ל, מיד אחרומסורת  מסורת ירושלים לפי לעומת זאת,

כהלכת הוא  הפשוטשו וריוזה בוודאי מבוסס על הפסוק ביהושע, שפ להביא את העומר ולספור, להיכנס לארץ,

                                                        
יהיו שתי לשונות [= משמעויות] בפסוק אחד"), אך  היה מודע לבעיה זו ("ואם כן, בפירושו (ויקרא כ"ג, יא) רמב"ןהערת יוסי ברוכי:   .50

 "ָּבתַרת ַהּׁשַ ִמָּמחֳ "וכך גם ק הראשון, פסוכשבוע ימים גם ל 'שבת'לדחוק ולהכניס את הפרשנות של  'הצליח' כדי לשמור על שיטת חז"ל
 פירושו 'ממחרת השבוע', ובכל זאת הכוונה היא ליום טוב הראשון של פסח, כדעת חז"ל; אלא שזהו 'שבוע' חסר פשר.



בין קציר העומר והספירה וזכר ליציאת מצרים, שהוא בין רובו של חג המצות,  חפיפהבדרך זו נוצרה  חז"ל.
בין חג האסיף וזכר ליציאת מצרים, שהוא לחפיפה המפורשת בתורה בין חג הסוכות,  במקבילשל הארץ, 

  החקלאי של הארץ (כפי שהסברנו לעיל).
נותר לנו לדון בשאלה הקשה בייחוד על המסורת של חכמי ירושלים וחז"ל: מדוע לא אמרה התורה 

ַרת ִמָּמחֳ " —כמו בספר יהושע, וכמו שנכתב גם בתורה בפירוש ביציאת מצרים  "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"בבהירות 
  " (במדבר ל"ג, ג)?ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל ִמְצָרִים

כל  ע', אחרי" פירושו 'ממחרת השבוִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" —לפי המסורת של 'ביתא ישראל', התשובה ברורה 
יום  בוע אלאש, כי בלשון המקרא הפסח אינו נמשך "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"אפשר לכתוב -אי שבעת ימי החג, וממילא

ורת אחד בלבד. גם כאן יש יתרון ברור למסורת 'ביתא ישראל' בפירוש הפסוקים בתורה לפי הפשט. לפי מס
ה פתח לוויכוחים עצומים חז"ל השאלה קשה יותר, ויש לנסות ולהבין מדוע נקטה התורה לשון שפתח

  ולמחלוקות נוקבות.
ַמְסֵעי ְבֵני " רשימתב. מפני עמימותו של ביטוי זה "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"כל הנראה, התורה לא נקבה בביטוי כ

יום מכוון ל "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"(במדבר ל"ג, ג), הביטוי  ..."ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאלבפסוק " ",ִיְׂשָרֵאל
העדיפה התורה לכן  51השישה עשר בניסן. וםביטוי זה מכוון לי, ואילו בספר יהושע החמישה עשר בניסן

  52.של החגהשבתון  , דהיינו ממחרת"ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת"לכתוב 
ם החכמיוהיא מתאימה רק למסורת  ,ציע פרופ' יהודה אליצור ז"ל במאמר מאיר עינייםהת אחר פרשנות

 . לדברי פרופ' אליצור:ם')הפרושי('

. שמו של יום יום מילוי הלבנההמקורות האכדיים מלמדים שבמסופוטמיה נהגו לציין בכל חודש את 
. מקור המילה אינו ידוע, אבל קשה להטיל ספק בהתאמה shabattuאו  shapattuמילוי הלבנה באכדית הוא 

ה מקורה האטימולוגי של המילה האכדית, פירושה . יהיה אשר יהי..הלשונית שבינה לבין 'שבת' העברית
. אם נניח שהייתה לספר ויקרא סיבה באכדית 'שבת' הוא יום מילוי הירחבהקשריה אינו מוטל בספק: 

  53'.ממחרת ט"ו בחודש' — 'ממחרת השבת'להשתמש במילה הזאת במובנה האכדי, עלינו לפרש 

הטיות כדי להרבות ב ,ילה האכדית ליום מילוי הלבנהבחר להשתמש דווקא במ הכתובכי  ,ציעהאליצור  פרופ'
 כ"ה של ספר-, החוזרת על עצמה בתצורות שונות עשרים ושלוש פעמים בפרקים כ"ג'שבת'של מילת המפתח 

עוד , מתוכם ארבע עשרה פעמים שם העצם 'שבת', ארבע פעמים 'שבתון', שפירושו יום טוב של חג, וויקרא
הכתוב  רצונו של לאור .ןמופיעים אלא כא ", שאינםְׁשַנת ַׁשָּבתֹוןאו " "ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון"צירופים יוצאי דופן כמו 

 להרבות בשימוש במשמעויות שונות של המילה 'שבת', ניתן להבין גם את בחירתו להשתמש במונח האכדי
 תח כאמצעידוגמות רבות נוספות לשימוש במילות מפ שם ביאה פרופ' אליצור 'שבת' כיום מילוי הלבנה.

  ספרותי, גם במחיר בחירה במילים יחידאיות קשות להבנה.
ת ה פרשניבספר יהושע, יחד עם פירושו של פרופ' אליצור, משתלבים להכרע "ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח"הביטוי 

  התואמת את מסורת חז"ל.
חז"ל וזו של מעניין לציין כי בין התרגומים הקדומים של התורה ניתן למצוא את שתי המסורות, זו של 

טבא";  = "מבתר יומא "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת"בפסוק הראשון:  —כמסורת חז"ל 'ביתא ישראל'. אונקלוס תרגם 
" = "עד ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעתשבוען שלמן"; " " = "שבעֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמתואילו בפסוקים הבאים: "

  מבתר 
"ממחרת הראשון (פרומוס) יניפנו גום השבעים אחז כאן במסורת חז"ל וכתב: שביעיתא". גם תר שבועתא

                                                        
  בקושיה שהביאו בשם ר' אברהם אבן עזרא.  ,ז ע"ב, ד"ה ממחרת הפסחקידושין ל ,תוספותה כך כתבו  .51
" (ויקרא ַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹוןַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּו" — " במפורשַׁשָּבתֹוןנקרא יום טוב " חג האסיף,בנוגע ל, בהמשך הפרשהואכן,   .52

  .66-71עמ' לעיל  בפרק על 'כפל המשמעות של הרגלים', ); וראוטכ"ג, ל
  .41- 40לח, תשס"ג, עמ'  מגדים, 'שבת"אליצור, 'מילות מפתח ככותרת עומק לפרשיות המקרא ושאלת "ממחרת ה 'י  .53



ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו " :תואם את המסורת של 'ביתא ישראל' 54הארמיתרגום הפשיטתא ; ואולם, הכהן"
  ."אחרנא נפרשיה כהנא 55טבא] ובתר יומא [=" = "ַהֹּכֵהן

ושי למסורת של 'ביתא ישראל' ניתן למצוא עקבות גם בסוגיית הגמרא. הגמרא (מנחות סו ע"א) רואה ק
ין אבריהם בהסבר של גדולי הַתנאים, רבי אליעזר ורבי יהושע, וכן בהסבר של רבי יהודה בן בתירא, כי לפי ד

  . ב האחרוןשהכוונה היא ליום טו" = 'ממחרת יום טוב ראשון', אלא ייתכן ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת"הכרח לפרש 
 'בראשית ש"ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" = ממחרת 'שבתמכל מקום, המאבק העיקרי של החכמים היה נגד התפיסה 

 חרון',ונגד הלוח הכיתתי הפורש. לא שמענו במקורות חז"ל על מאבק כנגד הגישה שהכוונה היא ל'יום טוב א
  אפשרות זו.וחלק מהסברי החכמים מתאימים כאמור גם ל

למנהג ספירת העומר ממחרת שבעת ימי החג מפתיע עוד יותר למצוא בהלכת חז"ל מעין שריד מהדהד 
 על פי ע"ב; מועד קטן כד ע"ב) נקבעה הלכה-בשתי סוגיות גמרא (חגיגה יז ע"א ולחג שבועות בי"ב בסיוון.

בעה", עות "יש לו תשלומין כל שכב; דברים ט"ז, טז), ולפיה חג השבו-שני מקורות בתורה (ויקרא כ"ג, כא
ים וחוגג כמו חג המצות וחג הסוכות. לפי הלכה זו, במקדש היו עולי רגלים מביאים עולת ראייה ושלמי חגיגה

  חג שבועות שבעה ימים מלאים, עד י"ב בסיוון! 
א לא פרשו מן המקדש, לזהו גילוי מרעיש: אלה שחגגו חג שבועות בי"ב בסיוון (הירחי) לא נדחו, 

  ת.התנהלה נגדם מערכה הלכתית וציבורית קשה, והם נכללו עם החוגגים ביום האחרון ל'שבוע' של שבועו
הביא המוני חוגגים התקשו ל —הלכה זו נפסקה ברמב"ם (הלכות חגיגה פ"א ה"ז) והיה לה גם רקע מעשי 

ם זו בסוגיות ה את קרבנות החג ביום אחד, והמקדש התקשה להכיל את כולם, אבל המקור והנימוק להלכה
 לפירוש הפסוקים בתורה לפי מנהג ספירתעקרוניים ולא מעשיים, וקשה להתעלם מן ההד החזק שיש כאן 

  וחג השבועות שנשמר במסורת 'ביתא ישראל'.  העומר
 —ושע לבין הלשון המפורשת בספר יה ",ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" —ההבדל בניסוח בין לשון ספר ויקרא 

  ויות. , אפשר שהוא מרמז על ויכוח קדום מאוד, מימי המקרא עצמם, בין שתי האפשר"ַסחִמָּמֳחַרת ַהּפֶ "
 הצירוף של מסורת 'ביתא ישראל' עם פשט הפסוקים בפרשת המועדות בתורה (ויקרא כ"ג) ועם תרגום

' יןהפשיטתא, ובנוסף גם האפשרות הדחויה (בלי מחלוקת קשה) בסוגיית מנחות וההלכה הפסוקה של 'תשלומ
ועשת גכל אלה מתלכדים לכיוון אחד, בלי שסע ופילוג ובלי מחלוקת  —לחג השבועות במקדש עד י"ב בסיוון 

ר, כנראה היה ויכוח בעם ישראל על מועד הבאת העומר וספירת העומ —(אולי עוד לפני הפילוג הכיתתי) 
רש, וממילא על זמנו של חג השבועות. הוויכוח הקדום לא התנהל על 'שבת בראשית' ולא על לוח כיתתי פו

חרת היא למ : מסורת חז"ל קבעה שהכוונה"ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת"אלא על השאלה לאיזה 'שבתון' מכוון הביטוי 
ן הראשון, ואילו מסורת אחרת נהגה לספור ממחרת השבתון האחרון, ומנהג זה נשמר אלפי שנים השבתו

  באתיופיה בקהילות 'ביתא ישראל'.

  יםמקבילתאריכים  בשני חג אחד —ביכורים ד. חג ה

מתחילה כאמור ממחרת שביעי של פסח, ובהתאם לכך חל חג  ת העומרספיר 'ביתא ישראל',מסורת לפי 
ג את ח גדירהמ תורהבפני בעיה ייחודית. הבאתיופיה  ם י"ב בסיוון. כאן ניצבו בני העדההשבועות ביו

  והביכורים: השבועות כחג הקציר

  (שמות כ"ג, טז). ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשי ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה
  ב).(שם ל"ד, כ ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְל ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים

ּוָפה ְׁשַּתִים... ִּבּכּוִרים ה'... ֶלֶחם ְּתנָדָׁשה לַ ָחה חֲ ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמנְ 
  יז).- (ויקרא כ"ג, טז ַלה'

                                                        
מאורי,  'י :ראו ., אולם כנראה היו לו שורשים יהודייםפירהלסשלישית ה הסורית במאה היתקבל בכנסיהתרגום ארמי שהפשיטתא הוא   .54

  .324- 319, עמ' , ירושלים תשנ"התרגום הפשיטתא לתורה והפרשנות היהודית הקדומה
את  בסוגרייםאין צורך להוסיף ו, 'ביתא ישראל'כמנהג  ,'שביעי של פסח'נראה כי המתרגם הסורי אכן התכוון ליום הערת יוסי ברוכי:   .55

ָיִמים  ' ִׁשְבַעתְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלהפרשה: "קטע הקודם באת הפסוק כהמשך לפסוק האחרון של הכנראה מתרגם קרא ה "טבא". המילה
יום האחרון של ' והתכוון ליום האחרוןהולאחר '), ועל כן כתב ח ,ג"כויקרא " (ֹקֶדׁש ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּוַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא 

 .שבעת ימי החג



  (במדבר כ"ח, כו). .ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה' ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם..
הֶ לַ עֹות ...ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות. ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשבֻ  ...ה' ֱא   י).-, ט(דברים ט"ז י

בפסח מתחילה עונת הזריעה והגשמים, ישראל. מאלו שבארץ העונות החקלאיות באתיופיה הפוכות ברם, 
אכה בעלי מליהודי אתיופיה ברובם המכריע לא היו אומנים ו .עונת הקציר וביכורי הֵּפרותולאחר סוכות מגיעה 

ן מולא הסתגרו בגטאות ובישיבות. הם היו חקלאים, כמו רוב התושבים באתיופיה, והם לא יכלו להתעלם 
  הפער של חצי שנה בין חג הקציר והביכורים שבתורה לבין הקציר והביכורים בחייהם באתיופיה. 

שני פיצלו בני 'ביתא ישראל' את חג השבועות של התורה ל כדי להתאים את מעגל החגים לארץ מגוריהם
ום את החג שחל חמישים י עיצבה הקציר והתורה. מסורת העדה —החקלאי וההיסטורי  —מרכיביו היסודיים 

ורה עם הזריעה, אך קראו לו בדומה לשם שנתנה לו התיחד קבלת התורה של ) כחג בסיוון י"בלאחר הפסח (
ישה ש. לאחר 'ַסאֵנה ַמאֶרר' (ַסאֵנה = שם חודש בלוח האתיופי השמשי, אחרי סיוון; ַמאֶרר = קציר) —

 'ִהיָדר —חגגו חג קציר שני (בי"ב בכסלו)  שבעה שבועות לאחר היום השביעי של חג הסוכותחודשים, 
ת הקציר , כדי להשלים את חגיגקציר) = ֶרר; ַמאש המקביל לכסלו בלוח האתיופישם החוד = ֶרר' (ִהיָדרַמא

   .שלא יכלו לחוג בסיוון
ורה, זוהי מעין השלמה 'מדרבנן' ('רבנן' מחכמי 'ביתא ישראל') של מרכיב עיקרי בחג השבועות של הת

עתם, לא עלה כלל על ד אפשר היה לציין אותו במועדו באתיופיה. ביטול גמור של חגיגת הקציר-מרכיב שאי
  כי פירוש הדבר הוא חקלאות שאין בה עבודת ה' וביטול מצַוות התורה ומגמתה.

ל חג חכמי 'ביתא ישראל' הבינו היטב את לוח המועדים הכפול שבתורה, ובייחוד לא טעו בהבנת הכפל ש
ורח כהשבועות מחמת השבועות, שהוא גם חג הקציר וביכורי החיטה וגם 'זמן מתן תורתנו'. שכפולו של חג 

המציאות החקלאית האתיופית מראה בעליל את כפל המשמעות של חגי התורה על פי ההבנה הפשוטה, 
  הראשונית, שאיננה מתוחכמת ואיננה ִמתחכמת.

ה חכמי 'ביתא ישראל' הבינו גם שלא תיתכן חגיגת קציר בלי ספירת שבעה שבועות. מכאן צמחה ספיר
ל ומר אתיופית כתמונת ראי של ספירת העומר שבתורה, המותאמת לעונות שמקבילה אחרי סוכות, ספירת ע

מה ארץ ישראל. יחד עם זה, אנשי 'ביתא ישראל' שמרו בנאמנות גם על הספירה שבתורה, אף שאיננה מתאי
   כלל לחקלאות באתיופיה.

בה גלות חייחג התורה וחג הקציר של 'ביתא ישראל' לא היו שני חגים אלא חג אחד בשני תאריכים, שה
 את פיצולו. הספירה המדויקת והמקבילה ממחרת שבעת הימים של חג המצות ושל חג הסוכות מוכיחה זאת

תם הם לא ויתרו על החג החקלאי. בהיותם חקלאים לא עלה כלל על דע היטב. בשונה מרוב יהודי הגלויות
  שאפשר לעבוד את ה' בלי החג החקלאי.

טה תאם את עונת הקציר וההמל ים יום אחרי סוכות (י"ב בכסלו),של חג הקציר האתיופי, חמישמועד ה
ה לה' הודיבשמחה ביבולים מבורכים ובמצב רוח מרומם, בימים אלו התאפיינו בעבודה רבה בשדה, באתיופיה. 

רקדו. , שתו ו. הקוצרים בילו שעות רבות בשדות, אכלו" (ישעיהו ס"ג, ז)ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו"יתברך על כל הטוב 
  ים אף לנו בצד ערמות היבול.לעת

רב אל כמקובל בכל חג, גם בחג הקציר האתיופי כיבסו, רחצו וטבלו, הכינו את סעודות החג ועלו לעת ע
נאפה שרות ואת הָדאּבֹו (לחם קודש) למחרת הביאו אל המסגיד את ראשית ביכורי הּפֵ המסגיד לתפילת חג. 

גן) ד(מין מהתבואה החדשה. היו שהביאו גם מבכורות צאנם. הביאו את המובחר מכל מה שגידלו, בעיקר ֶטף 
  בו.אך גם חיטה ושעורה שנקצרו בעונה זו, איש כנדבת ל

ו. של יבול לפי זמן ההבשלה הביא כל אחד שכן באותו יום,את הביכורים לא כולם הביאו כמו בתורה, 
יהם בכסלו ואילך, בהתאם להבשלה ולעונת ההמלטה שחלה בעונה זו. הביכורים לסוג ביכורים הובאו מי"בה

יתנו נוהם  ,רכו עליהם. מאכלים אלו נחשבו קדושיםיוהם ב במסגיד, השונים ולחם הקודש הונחו לפני הקסים
"ז, טבמיוחד לגבי חג השבועות (דברים , כמפורש בתורה אלמנותליתומים וללקסים ובאמצעותם גם לעניים, 

  יב).-ט
ן לחודש כסלו? ומחודש סיו כתמונת ראיחג בלוח העברי שכפל מהיכן נטלו בני העדה עוז ותעצומות ל

. חקלאיתמצאנו שכפול של חג בגלל חוסר התאמה לעונה בגלויות רבות נדד עם ישראל, ובשום מקום לא 



תן לשמירת התורה בתנאים קשים ושונים מאוד משידעו שאר תמימותן של קהילות 'ביתא ישראל' ונאמנו
  גלויות ישראל, אין להן אח ורע.

ום ידרכה של תורה לציין את החגים לפי למנהגם של 'ביתא ישראל' ישנו בסיס מסוים בתורה ובהלכה. 
" ֹחֶדׁשיִעי ְּבֶאָחד לַ  ַהְּׁשבִ ֹחֶדׁשּבַ " ," (ויקרא כ"ג, ה)ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש"קבוע בחודש, כגון: 

יום מועד מדויק ( ולא ציינההתורה ממנהגה  האולם, בחג הביכורים חרגו. בשאר המועדיםוכן  (שם, כד),
ל ֵמָהחֵ (ויקרא כ"ג, טו) או " בחודש) לחג. מועד החג בתורה נקבע על פי ספירת שבעה שבועות מהנפת העומר

"ג, ויקרא כ(שתי הלחם  —ים ט"ז, ט). חג השבועות בתורה איננו אלא התחלת הביכורים " (דברֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה
דם ל כל אש" (שמות ל"ד, כב) כקרבן ציבור. לעומת זאת, הבאת הביכורים ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטיםיז) של "

   , ב)." (דברים כ"וֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמהמישראל אין לה בתורה מועד קבוע, אלא היא תלויה ב"
חז"ל קבעו שעונת הביכורים העיקרית נמשכת מחג הקציר (שבועות) עד חג האסיף (סוכות), ואף הוסיפו 

מהחג ועד  ;מעצרת ועד החג מביא וקורא" כך מבואר במדרש ההלכה לספר דברים: 56זמן לביכורים עד חנוכה.
מדרש קבע טווח של שבעה חודשים ה 57."קוראמביא ו :רבי יהודה בן בתירה אומר .חנוכה מביא ואינו קורא

למעשה, בהבשלת היבול החקלאי. שלה תלות לות הביכורים בהתאם לאופיה המיוחד של מצווה זו ולקיום מצוַ 
אין פרי ארץ ישראלי שאינו מבשיל בתקופה זו. כך מתבאר היסוד בתורה ובהלכה למנהגם של 'ביתא ישראל' 

אמנם, התאמה זו לא התנהלה במסלול של ביכורי  58בשלה בארצם.להתאים את הבאת הביכורים לעונת הה
  יחידים אלא יצרה תמונת ראי לספירת העומר ולחג השבועות של כלל ישראל.

  ה. יום הכיפורים שחל בשבת

בעולמם של חכמים, חובת התענית היא מן התורה, והיא דוחה  59אחת למספר שנים חל יום הכפורים בשבת.
סובב סביב נוסח התפילה,  נג שבת (מדברי נביאים). הדיון בספרות ההלכה והמנהגללא ספק את מצַוות עו

קבלת שבת, 'אבינו מלכנו', חיתוך ירקות כהכנה לסעודה בגמר הצום, ברכת בשמים בהבדלה וכדומה. על עצם 
  הצום בשבת אין עוררין, וגם אין שום איסור מן התורה לצום בשבת. 

תם אסור לצום בשבת, ממש כשם שאסור לעשות כל מלאכה. שבת לא כך נהגו 'ביתא ישראל'. לשיט
אין  60עומדת בראש סולם הערכים ההלכתי ואינה נדחית בפני שום דבר שבעולם. אין 'פיקוח נפש דוחה שבת',

מחללים שבת לצורך יולדת, אין מלין את התינוק ואין סועדים את החולה המסוכן בשבת. ההבחנות השונות 
זרות לחלוטין לתפיסת  —"ל: עשה ולא תעשה, דרבנן ודאורייתא, לכתחילה ובדיעבד הנפוצות בספרות חז

לכן אין אצלם הבדל בין צום למלאכה,  !מותר ואסורשני מצבים:  התורה שלהם. ב'ביתא ישראל' קיימים רק
ומשום כך ההתנגשות הזו בין "ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון" שאסור לצום בה ובין "ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון" שחייבים לצום בה היא 

   'פחות מכשיעור' בלשון חז"ל. —חמורה. הפתרון מצביע בכל זאת על מחשבה הלכתית: טעימה קלה וסמלית 

                                                        
חג תשלומים של מכילה בתוכה, במודע או שלא במודע, גם את מנהג 'ביתא ישראל' (כמו בהשוב אנו פוגשים הלכה של חז"ל   .56

יופי, הארכת עונת הביכורים עד חנוכה מאפשרת לכלול בתוכה גם את ספירת השבועות שאחרי סוכות ואת חג הקציר האת ).השבועות
 ל את העונות החקלאיות באתיופיה.אם הכירו חכמי ארץ ישרא אך ספק

 .317ספרי דברים פיסקא רצז, מהד' פינקלשטיין עמ'   .57
היא חיבור העוסק כולו במצוות  מגילת המקדששנמצאה בקומראן.  מגילת המקדשבהקשר זה יש לציין את התפיסה המופיעה ב  .58

 364(התורה ומנוסח כציווי ישיר מאת ה'. מחברה שייך לאחת הכיתות מהתקופה החשמונאית, והלוח שלה היה כנראה הלוח הפורש 
חדש. ההחדש וחמישים ימי ספירה לשמן  יום בשנה). אחד מחידושיה הוא שכפול של ספירת העומר והוספת חמישים ימי ספירה ליין

, מועד הנפת העומר (שעורים), ביכורי חיטים :ליבולים החשובים בארץ ישראלבהתאם  כך יצר מחבר המגילה ארבעה מועדי ביכורים
וש ירבמקום תקופת ביכורים לכל אדם ולכל מקום לפי עונת ההבשלה ישנה ספירה משולשת קבועה לדגן, לתהתירוש ומועד היצהר. 

א' ך: כב, בתו-, טורים יחמגילת המקדש וליצהר, והמערכת כולה מסתיימת לפני ראש השנה של תשרי (בלוח השמשי האידאלי). ראו:
 אמנם לציין שמועד התירוש מתאים . יש161- 157עמ'  א, ירושלים תש"ע, החיבורים העבריים —מגילות מדבר יהודה קימרון, 

  .)182עמ'  ,חנוכה'בפרק על '", אולם מועד היצהר מוקדם מדי, ועונת השמן חלה באמת מסוכות עד חנוכה (ראו ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִביםל"
  כך היה למשל בשנים תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ח, תשס"ה, תשס"ח, תשע"א ותשע"ד.  .59
לאחר  ע"ב) מקור בתורה.-ע"א ובכל זאת חיפשה לה הגמרא (שם פה), ע"א למשל יומא פגראו הלכה זו נחשבת פשוטה בדברי חז"ל (  .60

אל הסבר של שמו הגמרא ביאההלימוד שונות של גדולי התנאים מדור יבנה ועוד שלוש הצעות של תנאים גליליים,  שלוש הצעות
ה היתר המלחמלפי זה,  .שהוא עדיף מכל הסברי התנאים, כי רק הוא מסביר מדוע גם ספק פיקוח נפש דוחה שבת ההאמורא וקבע

זקן, (כמו שמאי ההחכמים שבאו בעקבותיו של ו) 341-342לעיל, עמ'  בפרק על 'מחלוקות השבת' (ראויהו החשמונאי בשבת של מתת
  .מאשר דין פיקוח נפש בשבתר פשוט ומעוגן בתורה הרבה יותשבת יט ע"א) 



ית אווֶ סָ מָ ו להתחיל את הצום כרגיל, אולם בצהרי היום הביאו אל המסגיד ביום כיפור שחל בשבת נהג
(לחם קודש), וכל מתפלל התכבד בחתיכת לחם קטנה. אכילה סמלית זו במסגיד בעיצומו של הצום נועדה 
להזכיר לכולם ששבת היום ואין לצום בשבת צום מלא. 'זה כבוד השבת!', הסבירו הקסים. לאחר הטעימה 

   61והתפילות כרגיל. נמשכו הצום
פה שורש העניין טמון כנראה באחת המחלוקות הקדומות בין חכמי ירושלים (המכונים 'פרושים') בתקו

. ספר היובליםהחשמונאית, הם מובילי שיטת ההלכה של חז"ל, לבין קבוצות מחמירות יותר, כמו אנשי 
 , טז),(נ' ספר היובליםו של דבר בסוף בהלכת חז"ל צום בשבת איננו איסור, ולבטח לא 'חילול' שבת. היפוכ

  שם נאמר שהצם בשבת הוא כעושה מלאכה בשבת ועונשו מוות.
ביתא 'ומסורת  היובליםספר שוער ובזהירות ניתן להעלות את האפשרות שנזכרה לעיל, שבניתוח מ

 אינו היובליםספר  . כאמור,שקדם לשניהם עצמאי ממקור (והלכות נוספות) שאבו את דיני השבת 'ישראל
נגד  המאבק התקיף הואעמוד התווך שלו  כן, שהבלעדי להלכות שבת של 'ביתא ישראל' יכול להיות המקור

  הירח 
בני 'ביתא ישראל' שמרו במסירות על לוח מועדים ירחי (נגד ואילו  62.עד כדי פרישה מירושלים החשמונאית

  כספר קדוש, מעין  ספר היובליםל) ועל נאמנות לירושלים, יחד עם הערצתם 'היובלים'
, ובכלל זה ספר היובליםויחד עם שמירת שבת על פי העקרונות שנזכרו בפרק האחרון של  63'מדרש תורה',

 האיסור לצום בשבת.
לפיכך  64נכתב, לפי הדעה המאחרת ביותר, במחצית השנייה של המאה השנייה לפנה"ס. ספר היובלים

  על כל המשתמע מכך. ,חשמונאי-קדם תצריך להיו 'ביתא ישראל'של המשוער מקור המסורת 
ייתכן שקשרים בודדים ואקראיים כאלו  —איננו יודעים עד כמה התקיימו קשרים בין ירושלים ואתיופיה 

לספירה,  116(בשנת  מרד התפוצותחורבנה בעד  התקיימו כל עוד התקיימה יהדות אלכסנדריה הגדולה,
היה  'ביתא ישראל' מסורתהמשוער של  מקורה מכל מקום, 65ארבעים ושש שנים לאחר חורבן ירושלים).

ספר ב לא —ובאלכסנדריה  שני בירושליםהבית ימי היהדות המחמירה (החסידים) של חוגי הב כנראה
הכריעה להילחם בשבת, למול ש ,לא בהלכת חז"ל, שדחו את הלוח הירחי, וובכיתות מדבר יהודה יובליםה

   .ולצום בשבת של יום הכיפורים עד תוםבשבת, לדחות שבת מפני פיקוח נפש 
ר ספ'ביתא ישראל' שמרו שבת אלפי שנים לפי 'תאזאזה סנבת', החופף כמעט לגמרי לדיני שבת שבסוף 

ד יגר נג, אבל לוח המועדים של 'ביתא ישראל' איננו בשום פנים הלוח הפורש של 'היובלים', שקרא תהיובלים
  ירושלים החשמונאית.

י, תמיד ביום שישהימים, יחול יום הכיפורים  364ם', הלוח השמשי האידאלי בן והנה בלוח 'היובלי
יכול  ולעולם לא יחול בשבת, כשם ששום חג לא יחול לעולם בשבת. בהלכת חז"ל, לעומת זאת, יום הכיפורים
ית לכתלחול בשבת, אולם במקרה כזה אין איסור לצום. לפיכך, רק ב'ביתא ישראל' יכלה להיווצר הדילמה הה

  של יום הכיפורים שחל בשבת.
'ביתא ישראל' שמרו במסירות נפש על לוח מועדים ירחי בארץ שטופת שמש ולוח שמש, ומצד שני 
הקפידו על איסורי שבת כמו אנשי 'היובלים'. הם היו שותפים מלאים לאיסורי שבת חמורים הרבה יותר 

                                                        
ץ ישראל חייבים לציית להלכה השבת ב'ביתא ישראל'. אנו סבורים שבני העדה באר מסירות הנפש בשמירתגם מנהג יקר זה מלמד על   .61

(וכך  אחדות העם והתורה גוברת גם על מנהגים יקרים , כישחל בשבת יםכיפורההנוהגת בכל עם ישראל ולהימנע מכל טעימה ביום 
ת ה של השבת המתגליאפשר שלא לחוש התרגשות מול כוח-אולם אי .)204, עמ' 1, לעיל, הערה מסיני לאתיופיה, שלום 'כתב ש

 במנהגי 'ביתא ישראל'.
  .)שביעיעל 'מושגי זמן ולוח' (פרק בפרק  ראו לעיל  .62
  .17הערה , ראו לעיל  .63
ספר היובלים מ' סיגל, ראו: לפני המרד החשמונאי או אחריו (עם פילוג הכיתות),  ,ספר היובליםסיכום הדעות השונות על זמנו של ל  .64

 .252מ' ירושלים תשס"ח, ע ,שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות —
, מעמדה , הן מבחינת גודלה, הן מבחינתשניהבית התפסה יהדות אלכסנדריה מקום חשוב לא פחות מיהדות בבל בימי  הגולהבין קהילות   .65

 הקהילות. מרד (קירני במערב, וכנראה גם אתיופיה) מרוחקותקהילות הקשר שלה להשפעתה התרבותית (תרגום השבעים למשל) ו
יהדות בבל  ), הותיר רק אתספירהל 116נוס (אריה (קירני, קפריסין ועוד) בימי טרינגד רומא, מבבל ועד אלכסנדבתפוצות היהודיות 

א קמו הקהילות היהודיות במערב ובראשן אלכסנדריה הושמדו וחרבו לדורות רבים, ומעולם ל .)טחהנוס לסגת משא(שאילצה את טרי
מה  ק המוחלט של 'ביתא ישראל' באתיופיה מכלמחדש באותו המעמד וההיקף. חורבן אלכסנדריה היהודית יכול להסביר את הניתו

 ודי מאז ימי המשנה והתלמוד.שהתחולל בעם היה



 ספר היובליםהלוח הפורש. אפילו ההערצה ל מהלכות חז"ל, אבל לא היו שותפים לפילוג האומה היהודית עם
  המקודש בעיניהם לא הביאה אותם לשום שינוי במסורת היהודית הקדומה שהעבירו מדור לדור.

ופלאה מול נס זה אנו עומדים נפעמים ואומרים: אחינו האהובים 'ביתא ישראל', בזכות מסירות הנפש המ
  להתאחד כולנו 'בארץ ציון ירושלים'. שלכם לשמור על הלוח המתחדש ביציאת מצרים, זכינו

  מלחמה בשבתו. 

ני חית מפכאמור, 'ביתא ישראל' לא הכירו ולא קיבלו את הכלל 'פיקוח נפש דוחה שבת'. למנהגם, שבת אינה נד
ם שום דבר שבעולם. על פי ההלכה של 'ביתא ישראל' אין נלחמים בשבת, אין מצילים נפשות ואין סועדי

  ל. אפילו חולה מסוכן או יולדת בדבר הכרוך בחילול שבת. שמירת השבת קודמת לכו
עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות  :עברות החמורותה שלושהשבת מוגדרת ב'ביתא ישראל' בדיוק כמו 

כך  —מלחמה או פיקוח נפש  ,כשם שלא יעלה על הדעת להתיר עבודה זרה משום הצלה , לדעת חז"ל.דמים
גם אכן,  '.יעבור ואלייהרג אין להתיר את איסורי השבת לדידם של אנשי 'ביתא ישראל', ולעולם יש לומר '

   66.זרה לעבודה בדברי חז"ל יש עקבות ברורים של השוואת חילול שבת
האוסר כל מלחמה  ,ספר היובליםהדים לוויכוחים על המלחמה בשבת מוצאים אנו בספרי הבית השני: 

חוקינו", ועל  נפשנו"על  להילחם בשבת החשמונאי מתתיהו, שבמרכזו פסיקת א מקבים בשבת, ומצד שני
  67לעומת החסידים שמתו במדבר, כאלף נפש אדם, בסרבם לנקוט שום פעולה להגנתם בשבת.

האם החסידים שנהרגו בשבת 'על קידוש השם' פעלו על פי העיקרון ההלכתי שבמצב של 'שעת השמד' 
אומרים 'ייהרג ואל יעבור'? ואולי אמדו מראש שסיכוייהם לנצח בקרב אפסיים והעדיפו מוות על פני חילול 

  68שבת והתבזות בשבי? דעות רבות נאמרו ונכתבו בנושא זה.
כמה ל חלקונהחסידים בזמן המרד החשמונאי גם לוחמי החשמונאים נקראו 'חסידים', ולכן מסתבר ש

הצטרפו ומתתיהו ואת ההכרעה להילחם בשבת  כינסמועצת החכמים ש פסיקת קיבלו אתקבוצות: חלקם 
ה , ומהם נהרגו כאלף נפש אדם באותה שבת במערות (כנראלמדבר ברחולפסיקה זו, התנגדו אחרים  .למרד

ועם הקבוצות של מגילות מדבר  ספר היובליםחלק מהמתנגדים למלחמה בשבת הלכו עם . במדבר יהודה)
  יהודה.

ברחו למרד החשמונאי  ולא הצטרפו 'ליהרג על קידוש השם'ככל הנראה, חלק אחר מאלה שבחרו 
 קבוצות בתוך שחלאם נכונה השערה זו, ניתן לדבר על פיצול  לאתיופיה. םג משםאולי הגיעו למצרים, ו

מן פרשו  שנהג בירושלים (ובכל המרחב), פרשו אידאולוגית מן הלוח. חלקם גוליםההחסידים הבורחים ו
מקצת מעשי  ,מגילת המקדש ,היובליםספר אלו הם אנשי  — 69"מאתםל טֻ ומרוב העם ומכ, "המקדש
 למקדש ולרוב העם יםנאמנונשארו שמשי) -שמרו על הלוח הכפול (ירחיאחרים  ועוד. סרך היחד ,התורה

של 'ייהרג ואל לפי הקו  (ובכלל) בתשמצַוות ההמשיכו לנהוג בו, אך לא קיבלו את פסיקת מתתיהו בירושלים
חלק מהחסידים נשארו בירושלים והמשיכו בוויכוחים מול חכמי מתוך הקבוצה האחרונה,  יעבור'.

   , ואולי הגיעו עד אתיופיה.למצרים מונאים, וחלק ברחו וגלוהחש
מו כקבוצה משוערת זו עשויה להיות הבסיס לתפיסת 'ביתא ישראל': תפיסה שאימצה דיני שבת מחמירים 

וד שמשי בדומה להלכת חז"ל, בניג- , אך עם זאת שמרה על נאמנות לירושלים ועל לוח ירחיספר היובליםב
  .ספר היובליםל

                                                        
  .]"שוות =["עבודת אלילים ושבת כי הדדי  :עירובין סט ע"ב ביחס למעמדו של מומרבלמשל   .66
 .118, הערה 390; עמ' 341-347לעיל, עמ' בפרק על 'מחלוקות השבת' ראו בהרחבה   .67
. ראו , ירושלים תשי"טמלחמות השבתמ"צ נריה, הרב כנגדו וקט; -א, ירושלים תשנ"ד, עמ' מא משיב מלחמהגורן,  'שהרב  :ראו  .68

; 134-356, 242-256תשכ"א, עמ'  ,ל תרביץ, 'לבעיית הלכות מלחמה בשבת בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד'מ"ד ֶהר,  עוד:
 תל-רושלים, ימדינת החשמונאים (עורכים),א' רפפורט וי' רונן  :, בתוך'רי המקביםמלחמת התגוננות בשבת על פי ספ'כוכבא, -ב' בר
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  מדוע לא היו ימי חנוכה ב'ביתא ישראל'?ז. 

יפור המקבים. חכמי העדה הכירו היטב את ס ימצויים מגילת אסתר וספר 'ביתא ישראל'בין כתבי הקודש של 
  '.אלביתא ישר'ימי חנוכה ופורים לא נקבעו כימי חג בובכל זאת , וקראו בהם מרד החשמונאיםאת המגילה ו

שאבות  , אך ייתכן גםבלוח השנה םנקבעו אירועים אלו כימישבני העדה יצאו לגלות קודם ש אפשר
קביעה זו יצאה  70.של יהודים אשר התנגדו לקביעת ימים אלולקבוצות השתייכו  'ביתא ישראל'של יהם אבות

אלו שקיבלו את פסיקתו של מתתיהו נלחמו  .התירה את הלחימה בשבתשממועצת החכמים של מתתיהו ובניו, 
לא  להיתר הלחימה בשבת שהתנגדו אלווגם קבעו את ימי החנוכה להודות ולהלל לה'. עם החשמונאים בשבת, 

  בעניין ימי החנוכה.  מונאיאת המשך הפסיקה של חכמי חש גם יכלו לקבל
י הלל ימ', ופורים אלא קבעו 'ימי חנוכה ים' כמו חגי התורה,חג'כ ופורים את חנוכה קבעוגם חז"ל לא 

גים תה התנגדות ברורה להוסיף חיהי . ככל הנראה, גם בעולמם של חז"לובתעניתשאסורים בהספד והודאה, 
אי לא , וב'ביתא ישראל', שאבותיהם לא קיבלו את הכרעות מתתיהו ומועצת החכמים שלו, בוודעל חגי התורה

 תא, אך לא קיבלו המקודשים המקבים יידעו על החשמונאים וקראו בספריכלו להוסיף על חגי התורה. הם 
ק הם נפגשו עם החנוכה החשמונאית ר .יםהחנוכה החשמונאי הכרעה להילחם גם בשבת ולא ציינו את ימיה

  בשובם לירושלים.
מקביל ב על קיומה הקדום של גלות יהודית בכוש עוד בימיו,ישעיהו הנביא בנבואת קיבוץ הגלויות העיד 

  לכל גלויות ישראל לאחר חורבן שומרון וממלכת ישראל:

ַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ַאּׁשּור ּוִמִּמצְ ֵאר מֵ ר ִיּׁשָ ּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּבַ 
ף ְוָאסַ  ָׂשא ֵנס ַלּגֹוִיםְונָ . םֵּיי ַהּיָ ּוֵמֵעיָלם ּוִמִּׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמאִ סודן ואתיופיה] [=ּוִמּכּוׁש מצרים הדרומית] [=

  יב).-(י"א, יא ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ַּתֲחוּו ַלה' ִמְצָרִים ְוִהׁשְ  ְּבֶאֶרץ ִחיםּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנּדָ והנה נבואת ישעיהו מתקיימת לנגד עינינו: "...
  " (ישעיהו כ"ז, יג).ָלִםְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוׁשָ 
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