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  הקדמה
  

  . שעמד בחו, 1י'זוג עיניי� שחורות הביט בפארנג. כדי סדק צר הדלת נפתחה
  ?'מה אתה רוצה? מי אתה' �
 .'רציתי שתספרו לי על החיי� באתיופיה. אני לומד על ביתא ישראל באתיופיה' �
  ?'איזו מפלגה אתה? מי שלח אות)' �
  �   אי) שמרו את השבת בכפרי. אני לומד על השבת באתיופיה! לא באתי ממפלגה' �

  ?'את� מוכני� לספר לי. של ביתא ישראל באתיופיה
  .'לא כמו כא$! חזק! חזק. באתיופיה כול� שמרו שבת? מה יש לספר' �
  ?'את� מוכני� לספר לי עוד על השבת באתיופיה! זה יפה מאוד' �

התיישבתי . רה קיבל את פניי'ריח חרי' חמצמ, של אינג. סו' סו' נפתחה הדלת לרווחה
אולי בכ) משמרי� בני העדה . כמעט תמיד היו התריסי� מוגפי�. ולי מעטבסאלו$ אפל

בט/ק/ל אי$ . בקתות הקש ששימשו למגורי� בכפרי העדה באתיופיה; את אווירת הט/ק/ל
  . והוא מקבל אור ואוויר רק מבעד לדלת הכניסה, חלונות

. עניי$ בעבר� בני שיחי התפלאו שיש מי שמגלה. שוב ושוב הסברתי בסבלנות את בקשתי
נראה שה� מורגלי� בהטפות הקוראות לה� להתאי� עצמ� לקצב החיי� המודרני 

אט אט הופשרו המבוכה וההיסוס . התעניינותי בעבר� הייתה תמוהה בעיניה�. בישראל
ה� השיבו לשאלותיי . ופינו מקומ� לרצו$ עז לספר על חייה� הקודמי� באתיופיה

מידי . ולעיתי� באמצעות מתוגרמ$ מבני הבית, שוטה) כלל בעברית פרבד, באריכות רבה
לא אחת גערו בי שאני מבקש לעבור לשאלה . פע� דאגו לוודא שהבנתי את הנושא כדבעי

במש) שעות ארוכות בעשרות . הבאה בעוד שה� טר� סיימו להשיב לשאלתי הקודמת
גי טומאה תו) התמקדות במנה, ה� פרשו בפניי את אורחות חייה� באתיופיה, ריאיונות
מעול� לא . חדי� וברורי�, תיאורי� צבעוניי�. ובהלכות שבת) עבודת התיזה שלי(וטהרה 

  . ספק או מצב של בדיעבד, במחלוקת הוזכרה הלכה או מנהג הנתוני�
יכולתי לחוש את אווירת יו� . אורחות החיי� הפשוטי� משכו את ליבי .נשביתי בקסמ�

; החלו בכפרי� רבי� כבר ביו� חמישי בבוקרההכנות הקפדניות ש. השבת בכפרי העדה
הרבה של בני העדה לקבל וה5ְִני/ת ; השקט שעוט' את בקתות הכפר ע� רדת היו� השישי

ג את היו� השביעי בקרב כמלכת שמיי� שיורדת מעולמות עליוני� לחו, את פני השבת
מקדיש מסע שאני . כ) החל מסעי בעקבות המסורת ההלכתית של ביתא ישראל. אהוביה

  . והפחות פנוי, לו את החלק הארי של זמני הפנוי
פרופסור מאיר בר איל$ נטל על . רבי� וטובי� מלווי� אותי במסעי ולכול� ברכת תודה

עצתו הנבונה . לאחר שהצעה ראשונה של מחקר זה נדחתה, עצמו את עול ההנחייה
פרופסור . ישרי�והובילו את כתיבת המחקר בדר) מ, והנחייתו הזריזה הקימו מעפר דל

, הצטר' להנחיית המחקר )חת$ פרס ב$ צבי לחקר נדחי ישראל( מיכאל קורינאלדי
  .  ביתא ישראל ועל כ) תודתילהלכה הקראית ולכמומחה 

ל שהערצתו לכל עניי$ שיש בו חכמה ודעת "אבי ז. בני משפחתי המצומצמת והמורחבת
תבדל לחיי� ארוכי� . ניברסיטהדר) שנות לימודיי בישיבה ובאו, מלווי� אותי מנעוריי

. יחד ליבנו סוגיות רבות בחיבור זה. שקראה בעניי$ רב את כל פרקי החיבור, וטובי� אמי
אזכיר במיוחד . דעתה הרחבה ובינתה הישרה הניבו הערות מועילות שנשזרו בי$ השיטי$

תיבה בכל שלבי הכ ושתמיד התעניינ, ואורה אורב) איילה זיו, ותי היקריתוגיסשתי את 
  . שיש בה הערכה ועידוד רב, התעניינות כנה. לפרטי פרטי�

                                           

 .הזר, כ) מכני� באתיופיה את האד� הלב$ 1
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. פרקי� רבי� בחיבור זה נכתבו בבית המדרש של ישיבת הקיבו, הדתי בעי$ צורי�
ראש , ראש לכול�. סוגיות בחיבור מספר בדיבוק חברי� ע� רבני הישיבה ותלמידיה לובנו

, בכל הזדמנות אפשרית, היו�מראשית המחקר ועד . הרב יואל ב$ נו$, הישיבה לשעבר
חיוניותו וההכרח להמשי) ולהרחיבו , מדגיש בפניי הרב יואל ב$ נו$ את חשיבות המחקר

חשיבה , תובנות רבות בחיבור זה ה$ פרי דיוני� משותפי�. לתחומי� רבי� ככל האפשר
  . יזכו כול� להגדיל תורה ולהאדירה. יצירתיות וחדשנות של הרב יואל, מקורית

חקור מסורות ומנהגי� דתיי� של ביתא ישראל חייב להתייחס לסביבת� המבקש ל
, קירסט$ סטופרג$ פדרס$ 'דר( אחות אברה�. הנוצרי� האתיופי� �הטבעית של בני העדה 

סולטא$ � דיר אנזיר במשרת כ( אבא פסחא ציו$ו) שבהר הזיתי� בנדיקטיניבמנזר הנזירה 
פתחו בפניי את שערי המנהגי� ) מערביתה בירושלי� גנת דברהת כנסיישבעיר העתיקה וב

בתיווכ� המבור) יכולתי לפגוש מידעני� רבי� מבני הכנסייה . של הכנסייה האתיופית
  . יבורכו מפי עליו$. ת שבירושלי�וא' לבקר בכנסיות האתיופיו

אודה . חקר המסורת ההלכתית של ביתא ישראל זימ$ לידי ספרי� ומאמרי� במגוו$ שפות
על העזרה  ברו) פודולסקי' ודר יצחק גרינפלדל. ת התרגו� איש כמידתולמסייעי� במלאכ

על התרגו� ואורי כלפה  רבקה ישרי�, רפי בובלי :לשכניי היקרי� ;בתרגו� מגעז
על  ברו) לוי' ודר מאיר סיידלר' לדר; על התרגו� מאיטלקית עמליה ריקלי$ל; מצרפתית

על התרגו�  נחו� כה$' ית ולדרעל התרגו� מיוונ שמואל הר' לדר; התרגו� מגרמנית
  .מלטינית

, במהל) עבודתי זכיתי לסיוע של ממש מצוות הספרייה של אוניברסיטת בר איל$
תודה מיוחדת לצוות ספריית . לכול� ברכות ותודות. ומכו$ ב$ צבי, הספרייה הלאומית

שנהגה בי מנהג הכנסת אורחי� בעי$ יפה והעמידה לרשותי את , אוניברסיטת תל אביב
. חדר פייטלובי, וחדר הספרי� הנדירי� של ספריית וינר, הספרייה המרכזית: אוצרותיה

  .'ברוכי� את� לה
קר$ זכיתי למספר מלגות מה, במהל) לימודיי במחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר איל$

כמו כ$ אודה בשמחה . המחלקה ולנדבני הקר$ תודה וברכהלצוות  .ש משפחת  גאספר"ע
ויצליח ' יבר) ה. ל קבלת פרס מטע� תחו� מורשת יהדות ספרד והמזרחלמכו$ ב$ צבי ע
  .בקמח כדי להרבות בתורה ידי כל העוסקי�

אשתי וילדיי כבר מזמ$ למדו להכיר כי כל נושא הקשור . אחרוני� חביבי� בני משפחתי
מהו מנהג� של ביתא ישראל ': שהרי תמיד יש לשאול; ליהדות קשור ג� לביתא ישראל

על מנהגי� ומקורות , לח$ השבתובמיוחד סביב ש, כ) נסבו שיחות רבות'? דוברבנושא המ
, השאלות הנוקבות שנשאלו שוב ושוב בשיחות משפחתיות. המסורת של ביתא ישראל

 .לכול� ברכת תודה והצלחה איש בדרכו. חידדו ושיפרו את התובנות העולות מחיבור זה
  .לבני ביתי היקרי� מוקדש חיבור זה באהבה רבה
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  תקציר
  

  :לחיבור שבפנינו מטרה כפולה
 סנבת תאזאזה בספר המופיעות ;ישראל ביתא של שבת הלכות את ולאפיי$ לתאר .1

 עליית�ועד  �19החל ממחצית המאה ה ,בהתא� לעדויות העדה במנהג ומשתקפות
  . לישראל

 על ולהצביע; העדה של שבת להלכות מקור בה$ לראות שנית$, שונות אפשרויות להציע .2
  .ביותר המסתברת פשרותהא

  :ביניה$ שילובי� וכ$ שלוש אפשרויות להציע נית$ המנהגי� מקור לשאלת
 הספרי�, המקרא – ביד� שהיו הקודש כתבי מתו) שבת הלכות את גיבשו ישראל ביתא .1

 .סנבת ותאזאזה החיצוניי�
 .העדה של שבת הלכות את שעיצבו ה$, ל"חז לספרות שקדמו יהודיות מסורות .2
 האתיופית מהנצרות בעיקר, סביב� שחיו העמי� ממנהגי לקוחות שביד� שבת הלכות .3

 להלכה שדומות ממצוותיה ויש, הרביעית מהמאה החל בחבש השלטת הדת שהיא
 .היהודית

פרק עשירי בספר תאזאזה , עיקרה. ספרות ביתא ישראל בנושא הלכות שבת מצומצמת ביותר
כמו כ$ מצויי� בידנו יומני מסע . 13–6לי� נ היובשהוא ככל הנראה העתקה או שחזור של , סנבת

ריאיונות , אשר על כ$. ובה� מעט חומר בעל אופי מגמתי, חוקרי� ושליחי� יהודי�, של מסיונרי�
  . קובעי� לעצמ� מקו� מרכזי במחקר, עומק שקיימתי ע� מידעני� מבני העדה

פרק עוסק באחת  כל. פסוקיו של פרק עשירי בתאזאה סנבת 22פרקי המחקר מסודרי� לפי 
ספרות בית , מקרא ותרגומיו: תו) שהוא סוקר את אופ$ קיומה לפי הסדר הבא, מהלכות שבת

כתבי הקראי� , ספרות הגאוני�, ספרות המשנה והתלמוד בדגש על רמזי� להלכות קדומות, שני
בתו� הסקירה מנסה . מנהג הכנסייה האתיופית ומנהג� של ביתא ישראל, ומנהג השומרוני�

  . קר להצביע על האפשרות הסבירה ביותר שאפשר לראותה כמקור למנהג� של ביתא ישראלהמח
הוא מתאר בקצרה את השתלשלותה של כל אחת . פרק שמיני במחקר מוקדש לסיכו� ומסקנות

הפרק סוכ� . את מנהג בני העדה והשערה סבירה למקור מנהג�, מהלכות שבת שבתאזאזה סנבת
  .בטבלה

החל , בהתא� לעדויות באופ$ מובהק שמנהגי השבת שנהגו ביתא ישראלמטבלת הסיכו� עולה 
מקיימי� זיקה ברורה , ועד לעליית� לישראל לקראת סו' המאה העשרי� �19ממחצית המאה ה

  . וזיקה חלקית למנהגי הנצרות האתיופית, לכתבי הקודש שביד� ולהלכה הקדומה בישראל
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  מבוא
  
  שבת הלכות תולדות חקר. א

 זה עיצוב. והתלמוד המשנה בספרות ל"חז בידי עוצבו, היו� לנו מוכרות שה$ כפי, בתש הלכות
 הלכות של ותהפוכותיה$ גלגול$. השני הבית שלהי ועד עזרא מימי שנמש), ארו) תהלי) חות�
 את בפנינו פורשת והתלמוד המשנה ספרות. מאתנו נעלמו ל"חז בספרות הסופי לגיבוש$ עד שבת

 שיטתי תיעוד בידנו אי$. פרטי� ופרטי עקרונות ,כללי� הכוללת מגובשת כיצירה שבת הלכות
 ורסיסי רמזי�, אול� 2.ל"לחז שקדמה בתקופה שבת הלכות של התגבשות$ תהלי) את המתאר

 והלכות מנהגי� ע� מאבק תו) שהתקיי� ארו) תהלי) היה ההלכה שהתגבשות מלמדי� מידע
 החיצוניי� מהספרי� ללמוד נית$ תנאית הטרו� בתקופה השבת שמירת על. בע� שרווחו קדומות

 מקרא תרגומי, )דמשק ברית בעיקר( יהודה מדבר מגילות, )והיובלי� המקבי� מספרי בעיקר(
 יוספוס, פילו$ כתבי, )וולגטה, נאופיטי, פשיטתא, שומרוני, אונקלוס, שבעי�( קדומי�

, ישירות ג� לעיתי� א) רמוזות כלל בדר), רבות התייחסויות פזורי� אלו בכל. והאוונגליוני�
 עיו$ ג�. הע� של במנהגו התנאי� הלכת הוטמעה טר�, ישראל בע� שרווחו השבת שמירת למנהגי

 זקני�', 'בראשונה': כגו$ ביטויי�. קדומות להלכות רמזי� חוש' ל"חז בספרות מדוקדק
 צור) ראו ל"שחז קדומי� מנהגי� כלל בדר) מתעדי�, באלו וכיוצא' הבית בפני', 'ראשוני�
מוצאי� אנו דעות שנדחו מהלכה בהווא , בדומה לכ) .לנסיבות בהתא� לעדכנ� או לשנות�

, הקדומה להלכה ותלמידיו שמאי של זיקת� ידועה .אמינא שבדברי תנאי� ואמוראי�
 הכרות. הקראי� ראשוני ובכתבי הגאוני� בספרות קדומה ארצישראלית הלכה של השתמרותה

 דומה אינו. התגבשות$ ותהלי) שבת הלכות תולדות להבנת הכרחית אלו קדומות הלכות ע�
 קדומה הלכה ע� מתפלמסת שבפניו שההלכה הבנה מתו) ללומד, כשלעצמה הלכה הלומד

 ישראל ביתא של שבת הלכות 3.הע� של ממנהגו לעוקרה פועלי� ל"שחז, כלל בדר) ומחמירה
  . ההלכה התגבשות בתהלי) דיעותינוי את ומעשירות, קדומי� לעולמות צוהר בפנינו פותחות

  
  המחקר תחומי ( ישראל ביתא של ההלכתית המסורת. ב

 חוקרי. היהודי הע� ובי$ ישראל ביתא עדת בי$ הראשוני� הקשרי� נוצרו �19באמצע המאה ה
 קסלר, מסינג, וורמברנד: ובעקבותיה�, אשכולי, פייטלובי,, עפשטיי$, הלוי: הראשוני� העדה

, אבדי'דהבלש$  סבר ג� כ). ארכאית הלכה ששימר אבוד יהודי שבט בה� ראו) יהביבליוגרפ ראו(
ששהו בכפרי העדה , )ביבליוגרפיה ראו(, שטר$ו פלאד, גובאט: מיסיונרי�וה רתיינס נוסעה

ששמעו על קיומ� של ביתא ישראל מחוקרי העדה , ג� רבני ירושלי� ואירופה. תקופות ממושכות
ראו בבני העדה ; וכתבות שהחלו להתפרס� בעיתונות היהודית תיירי�, שליחי�, הראשוני�

' נזכיר במיוחד את הרב דר. ונשתכחה מה� שפת� ומסורת אבות� מבני עמ�יהודי� שנקרעו 
שקיבל דיווחי� ישירי� מפי פייטלובי, על ) 1922–1858איטליה �גרמניה(שמואל צבי מרגליות 

הכללית היא כי הפלשי� ה� יהודי� לא רק לפי  עתה הדעה': מסעותיו באתיופיה וקבע בזו הלשו$
רבני� שחתמו  43הרב מרגליות נרת� למע$ הצלת הפלשי� ועמד בראש  4.'דת� אלא ג� לפי גזע�

, שלמאי, קווירי$, קפל$ ,אולנדור': �המודרני י�קרוחה, לעומת� 5.על איגרת הצלה לבני העדה
 הנצרות מתו) שהתפצלה דתית כת ישראל בביתא י�רוא) ביבליוגרפיה ראו( סלמו$, ארלי)

 דתית תרבותית פריחה של תקופה היו 16–14 המאות. עצמאית לעדה והייתה, האתיופית

                                           

 .481' עמ, כר) ח, תולדות האמונה, יחזקאל קויפמ$ 2
לקה מופיעה במבואות ובפירושי� של המהדורות חֵ . ספרות המחקר בנושא ההלכה הקדומה רחבה מאוד 3

לאור) . שיוחדו לנושא זה או לנושאי� קרובי�לקה במאמרי� ובספרי� וחֵ , המדעיות לספרי המקור
בשמירת שבת בתקופה הטרו� , ישירות או בעקיפי$, החיבור כולו נדו$ במקורות ובספרות המחקר שעוסקת

 .ַתנאית
  .161' עמ, יהדות אתיופיה, הציטוט מתו) קורינאלדי 4
–275, 220–216, 200–187' עמ, ולדמ$ מעבר לנהרי כוש: לפעילות� של רבני ישראל למע$ בני העדה ראו 5

–151' עמ, חידת הזהות היהודית ,ל"הנ ;172–143, 128–117, 34–28' עמ, יהדות אתיופיה ,קורינאלדי; 277
 .189–187' עמ ,קהילות ישראל, ל"הנ; 269–266' עמ, אתיופיה, סלמו$ ;160
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 עצמאית לעדה ישראל ביתא של גיבושה את זו לתקופה לייחס נוטי� החוקרי� רוב. באתיופיה
  . הנוצרי� משכניה ונבדלת

כדי לספק תשובה  .זה מחקר של ינומעני אינה ישראל ביתא של האתני מוצאה בשאלת המחלוקת
שאלת המוצא צריכה . או לפחות השערה סבירה בשאלת זו יש לקיי� מחקר מעמיק ורב תחומי

, גיאוגרפיה, היסטוריה, גנטיקה, אנתרופולוגיה: להיבח$ במבט רחב של מגוו$ תחומי� ובה�
 העוסקי� כל י$ב הסכמה קיימת ,העדה מוצא בשאלת לפלוגתא מעבר 6.דת ולשו$, סוציולוגיה

, ומחמיר ארכאי, מקראי אופי לבשה ישראל בביתא המצוות ששמירת, ומנהגיה העדה במסורת
 אורחות בעלת עדה בפנינו .הרבנית וההלכה התלמוד ,המשנה מספרות ועיקר כלל הושפע לאש

 מותר בי$ המבחיני� וברורי� חדי� בקווי� מאופייני� העדה מנהגי. מגובשי� ומנהגי� חיי�
 וההלכה ל"חז שספרות, באלו וכיוצא בדיעבד, הדחק שעת, ביניי� למצבי התייחסות ללא רואסו

בני העדה ראו . ומנהגיה העדה בתודעת ומיוחד מרכזי מקו� תפסה השבת .בה� משופעות הרבנית
א' , שומרי השבת .שיורדת בחסדה מעולמות עליוני� לשכו$ בקרב בני עמה' מלכת שמי�'בשבת 

שמירת השבת היא ער) עליו$ שאינו נדחה בפני שו� דבר  .צלו מדי$ גיהינו�ינ, הרשעי� שבה�
  .כפי שנראה בהרחבה להל$, א' לא לצור) הצלת נפשות או צו� יו� כפור, $יועני

הגדול  אבדי בפגישתו ע� הקס'תיעוד ראשו$ של כתבי העדה נמסר לבלש$ הצרפתי אנטוא$ ד
 יצחק אבא של תשובותיו את לקבוע אפוא מוצע 4.1.1848.7תארי) והנזיר המלומד אבא יצחק ב

מבצע (ע� סיומ� של שני מבצעי העלייה הגדולי� מאתיופיה . המחקר של, התחלתית זמ$ כנקודת
הגיעה לישראל רובה ככולה של עדת ) 24–25.5.1991: מבצע שלמהו, 3.1.1985–21.11.1984 :משה

פגע אנושות במעמד� , דינה מודרניתהמעבר החד מחיי כפר פשוטי� לחיי עיר במ 8.ביתא ישראל
אפשר לציי$ בכאב שדווקא מימוש . של מנהיגי העדה ובשמירת המסורת הדתית של בני העדה

שיבש מסורת ארוכת שני� של שמירת מצוות לפי מנהגה המיוחד של ביתא , הכמיהה לציו$
. � של המחקרמשו� כ) ראינו לנכו$ לקבוע את העלאת בני העדה לישראל כנקודת הסיו.  ישראל

אבדי 'מפגישתו של אנטוא$ ד �מחקר שבפנינו מקי' כמאה וחמישי� שנה השתחו� , נמצא א� כ$
  . ע� אבא יצחק ועד עליית� של בני העדה לישראל

                                           

, ספר הפלשי�, יאשכול: ראו למשל, כמעט כל חיבור שעוסק בביתא ישראל פותח בשאלת מוצא העדה 6
; מוצא�, קפל$; 8–7' עמ, יהודי אתיופיה, ולדמ$; xii-ix 'עמ ,אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 15–4' עמ

  .282–269' עמ, אתיופיה, סלמו$; 6–5' עמ, התפתחות, קווירי$
 לוצאטוהרב שמואל דוד , ) הידוע"בנו של פרש$ התנ) 1854–1829פאדובה , Filosseno( לוצאטואוהב גר  7
שסייר באתיופיה , יימס ברוס'קרא את יומ$ מסעותיו של ג 13בגיל . נודע כצעיר בעל כשרונות, )ל"דש(

תיאוריו של ברוס את ביתא ישראל הסעירו ). מסע, ברוס: ראו(ונחשב למגלה העדה  1772–1769 :י�בשנ
ות חבשיות אס' כל פיסת מידע הקשורה לעדה וא' למד שפ, את רוחו והוא החל לחקור ולדרוש בעניינ�

כתבה , ששהה בכפרי העדה ע� אחיו כשבע שני� רצופות, אבדי'שלח אנטוא$ ד 1844בסו' שנת . לצור) כ)
פרטי� על חייה� , בתמציתיות רבה, בכתבה זו נתפרסמו לראשונה. מאתיופיה למספר כתבי עת בצרפת

כתבי הקודש שביד� , להמי, צומות, חגי�, טהרה, תפילות, אמונות(ומנהגיה� המיוחדי� של ביתא ישראל 
אבדי הערות לכתבה 'ובעקבות קריאתה הוא שלח לד, לוצאטוהכתבה התגלגלה לידיו של אוהב גר ). ועוד

שהוזכר , אבדי יפנה אל אבא יצחק מנהיג� של ביתא ישראל'אות$ הוא מבקש שד, ושתי� עשרה שאלות
לאחר שכבר התייאש , 1851ד שבשנת זמ$ רב חל' וגלגולי� רבי� עברו על שאלותיו של אוהב גר ע. בכתבה

אבדי בכתב העת 'הופתע לגלות את תשובותיו של אבא יצחק לשאלותיו בכתבה גדולה שפרס� ד, ממבוקשו
Archives Israelites )השיב על השאלות תלמידו של אבא , למעשה). תשובות אבא יצחק, אבדי'ד: ראו

לצערי הרב לא . י� א' הוסי' פרטי� להבהרהואבא יצחק אישר את תשובותיו ולעית, זגה אמלק –יצחק 
ביתא ישראל לא יכולי� : כגו$, שבת מוזכרת אגב ענייני� אחרי�. הופנו אל אבא יצחק שאלות בנושא שבת

 .ליצור קשר ע� העול� היהודי משו� שלמנהג� הפלגה וחנייה בי$ גויי� אסורות בשבת
הוא כינוי לקבוצות  הפלאשמורה .חקר זהלא נתייחס במ שחלק� עדיי$ באתיופיה לבני הפלאשמורה 8

קבוצות . או ה� או אבותיה� ועברו לגור בי$ שכניה� הנוצרי�, מתו) ביתא ישראל שבצוק העיתי� התנצרו
רוב� שמרו על זיקה מסויימת לקהילות ביתא . א) לא התאקלמו בה�, אלו התגוררו בכפרי הנוצרי�

וכ$ ; 355, 308–307' עמ, אתיופיה, סלמו$: שלראו למ, ולמעשה יצאו קרחי� מכא$ ומכא$, ישראל
רקע כללי והתייחסות מיוחדת למעמד� המשפטי  177–161' עמ, חידת הזהות היהודית, קורינאלדי
 . בישראל
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  מטרת המחקר. ג
  : מטרות שתי זה לחיבור
 סנבת תאזאזה בספר המופיעות ;ישראל ביתא של שבת הלכות את ולאפיי$ לתאר .1

  . לישראל עליית� טר�, העדה במנהג ומשתקפות
 על ולהצביע; העדה של שבת להלכות מקור בה$ לראות שנית$, שונות אפשרויות להציע .2

  .ביותר המסתברת האפשרות
  :ביניה$ שילובי� וכ$ שונות תשובות שלוש מקדמי באופ$ להציע נית$ המנהגי� מקור לשאלת
 הספרי�, המקרא – ד�בי שהיו הקודש כתבי מתו) שבת הלכות את גיבשו ישראל ביתא .1

 9.סנבת ותאזאזה החיצוניי�
 10.העדה של שבת הלכות את שעיצבו ה$, ל"חז לספרות שקדמו יהודיות מסורות .2
 האתיופית מהנצרות בעיקר, סביב� שחיו העמי� ממנהגי לקוחות שביד� שבת הלכות .3

 להלכה שדומות ממצוותיה ויש, הרביעית מהמאה החל בחבש השלטת הדת שהיא
  11.היהודית

 דווקא יעידו המחקר שתוצאות הנמנע מ$ לא א) המחקר לקיו� חיונית אפשרויות לשלוש החלוקה
 ביד� שהיו הקודש כתבי לפי מנהג� את עיצבו העדה שבני יתכ$. השונות האפשרויות בי$ שילוב על

. קדומות יהודיות מסורות לפי הכתובי� פרשנות או/וְ  הנוצרי� משכניה� מנהגי� קליטת תו)
  . סיקי� על כלל הלכות שבתלפני שמ ,בנפרד והלכה הלכה כל של מקורה את לבחו$ ישש מכא$

  
  ספרות ביתא ישראל. ד
  ספרות העדה . 1

אתיופית ': באירופה מכני� שפה זו בשמות שוני�. געז היא השפה הקלאסית של אתיופיה
ה$ ) שמי�תיוא(השפות השמיות של אתיופיה . 'אתיופית'או סת� ', אתיופית עתיקה', 'קלאסית

יחד ע� טגריי . המשתייכות לענ' הדרומי של השפות השמיות, קבוצה עצמאית של שפות
געז הייתה השפה . שמיות�וטיגרינית משתייכת הגעז לקבוצה הצפונית של השפות האתיו

. כתבי היד המוקדמי� ביותר בגעז מתוארכי� למאה השלישית. המדוברת בממלכת אקסו�
, באזור אמהרה ואדיס אבבא המדוברת כלשו$ הגעז של מקומה את תהאמהרי תפסה �14 ה במאה

מעמדה של הגעז באתיופיה  .ישראל ובביתא בכנסייה הקודש לשו$ היו� ועד מאז נשארה הגעז א)
 עד באתיופיה הנהוגי� והברכות התפילות, הקודש כתבי .דומה למעמדה של הלטינית באירופה

: כגו$, יהודית לארמית זיקה על מצביעות געז ו$בלש רבות מילי� .געז בלשו$ כול�, היו�

                                           

, פלאד: ראו, על אופייה המקראי של ביתא ישראל עמדו כבר ראשוני המיסיונרי� שנשלחו לנצר� 9
חוקי  55' עמ, קרבנות 52' עמ, ענייני לידה וברית מילה 27' עמ, נציי$ כדוגמה. לאור) כל החיבור, הפלשי�

; 1143' עמ, )1971(פלשי� , וורמברנד: ראו, וכ$ חוקרי� רבי�, 192–188' עמ, נדודי�, שטר$; טהרה ועוד
 .281–280' עמ, אתיופיה, סלמו$; 10–9' עמ, לחקר הפלשי�, מלאכי; 41–38' עמ, מוצא�, קפל$

ומנהגי , )מהגניזה הקהירית(ביע שכטר על הדמיו$ שבי$ מגילת ברית דמשק הצ, 1910כבר בשנת  10
תאזאזה סנבת וההלכה הקדומה , על זיקה בי$ הלכות העדה. xxv' עמ, שכטר, ברית דמשק: ראו. הפלשי�
–28' עמ, ספר הפלשי�, ל"הנ; 34–33' עמ, ההלכה, אשכולי; היובלי� וההלכה, אלבק: הצביעו, בישראל

. 40–34 'עמ, ספר האור, יצחק; 236' עמ, הלכות שבת, וורמברנד; 608–606' עמ, יהודי אתיופיה, גויטי$; 29
מתייחס גילת בפשטות אל מנהג העדה כדוגמה ' פרקי� בהשתלשלות ההלכה'במקומות רבי� בספרו 
שבת  בעניי$ תוספת 259' עמ; בעניי$ גיל חיוב לצו� יו� כיפור 24' עמ: ראו למשל, להלכה יהודית קדומה

 . ועוד
היא מוטיב מרכזי בתפיסת עולמ� של , הטענה להשפעות נוצריות על תרבותה הדתית של העדה  11

ראו , לאור) כל החיבור, התפתחות, קווירי$; 115–97' עמ, מבוא, אולנדור': ראו. הבולטי� בחוקרי העדה
' עמ, אתיופיה, קפל$; 50–46, 10' עמ, הכנסייה האתיופית, יצחק; 72–63, 6–5' דוגמאות מובהקות בעמ

–23' עמ, היסטוריה, ל"הנ; 65–49' עמ, דת הפלשי�, ל"הנ; 78–53, 8–7' עמ, ביתא ישראל, ל"הנ; 28–25
, שלמאי; 131–118, ל תרגומי המקרא"הנ; 49–33' עמ, מוצא�, ל"הנ; 31–17' עמ, לחקר תולדות, ל"הנ; 33

, שפורס� לאחרונה, ספר זה. ילות ישראלקה, סלמו$; ביתא ישראל, פנקהרסט; 56–39' עמ, מוסיקה
דהיינו הנצרות , תרבותית�יתחברתמדגיש ביותר את הצור) לחקור את ביתא ישראל ביחס לסביבת� ה

ראו דוגמאות , של בני העדה הנוצריתכמעט כל פרקי הספר פותחי� בהתייחסות לסביבה  .האתיופית
 127' עמ, )המחול( 111' עמ, )הספרות הדתית( 81' עמ, )השפה( 71' עמ, )קיו� יו� יומי( 25: מובהקות

 ).הלבוש( 149' עמ, )השנה מחזור(
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, תפילה=צלות, רהזבודה ע=טעות, תיבה/ארו$=תבות, נדבה/מצוה=מסוויאת, אורייתא=אורית
, כלומר. רמז להיותו ערב שבת' ערב' באופ$ דומה הש� האתיופי ליו� שישי הוא. אמונה=הימנות

 שאולי� העדה שבידי 13הקודש כתבי ברו 12.יו� של הכנה לקראת שבת ולא יו� העומד בפני עצמו
 בני. געז בלשו$ האתיופית הכנסייה מספרות הועתקו או נרכשו הכתבי�. החבשית מהכנסייה

, מקראי אופי בעלי כתבי� נבחרו ראשית. מהכנסייה שאלו אות� הספרי� את" לגייר" נהגו העדה
, האומה אבות של מות� סיפור: כגו$, הנצרות ענייני של הבלטה בה� שאי$, הדתות לשתי משות'
 העדה חכמי ערכו מכ$ לאחר. וכדומה המוות לאחר הנשמה גורל, ועונש שכר, השבת שמירת
: בברכה הנוצרית השילוש ברכת את המירו, הספר משער צלב ציורי מחקו. הספר בגו' שינויי�

 כינוי( בהראגזיא בש� ישו של שמו את החליפו, 'בשר וכל רוח כל אלוהי, ישראל אלוהי, הוא ברו)'
 ובבתי הקסי� בבתי הרבי� בביקוריי ג� .וכדומה, )'אר,ה אדו$' מילולי ובתרגו�, עול� לבורא
 או השער עמוד נתלש העדה של הקודש מספרי שברבי� לכ) לב שמתי, בישראל העדה של הכנסת

לא היה חד " גיור הספרי�"תהלי)  .הספר של הנוצרי למוצאו עדות, שבו הצלב סמל טושטשש
סופרי� מאוחרי� שיפרו את עבודת קודמיה� והוציאו רמיזות נוצריות ששרדו בעריכה . יפעמ

   14.ראשונה
 המקרא העדה בידי .וכרוכי� בכריכת ע,כספר  ,על פי רוב כתובי�כתבי הקודש של ביתא ישראל 

תיעוד ראשו$ של כתבי העדה , כאמור. האתיופית בכנסייה הנהוג כסדר יחד החיצוניי� והספרי�
 :מתו), אבדי'להל$ רשימתו של ד. 1848אבא יצחק בשנת אבדי בפגישתו ע� 'ר לאנטוא$ דנמס

 : משלי הערות בצירו', 343–342' עמ, אתיופיה, סלמו$
 הערות ש� הספר בעברית ש� הספר בגעז 

כמו אורייתא , פירושו תורה 'אורית' בראשית לדת�אורית זה 1
נוסח המקרא ושמות הספרי� . בארמית
 שנעשה, � הוא תרגו� ללשו$ געזשבידיה

ולכל המאוחר  �13לכל המוקד� במאה ה
מתו) תרגו� השבעי� על פי  ,�15במאה ה

 250( נוסחו היווני של לוקיאנוס הסורי
נוסח זה מצוי ג� בכנסייה . )312–]?[

כמקובל בכנסייה  15.החבשית וש� מקורו
האתיופית מאוגדי� שמונה ספרי� אלו 

אחד שנקרא  לקוב,) רות...  בראשית(
  16).יהישמינ(=בש� אוקטטיו 

 שמות צאת�אורית זה 2
 ויקרא לואויא$�אורית זה 3
 במדבר חולקו�אורית זה 4
 דברי� דאג��אורית זה 5
 יהושע איאסו�אורית זה 6
 שופטי� מסאפנת�אורית זה 7
 רות רות�אורית זה 8

 יש. אי$ חלוקה בי$ שמואל למלכי� שמואל א נגסת א 9

                                           

' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 23–22' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט: ראו, על הגעז מאפייניה ושימושיה 12
; 3' עמ, השפעות, המרשמידט; 135–116' עמ, מבוא, אולנדור'; xx' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 83
, קווירי$; 38' עמ, מוצא�, קפל$; 840–839' עמ, התרגו� החבשי, רבי$; 81' עמ, הכנסייה האתיופית, צחקי

אנבסה (קהילות ישראל , סלמו$; 25' עמ, אתיופיה, ל "הנ; 52' עמ, דת הפלשי�, קפל$; 6–5' עמ, התפתחות
 .732' עמ, געז, וונינגר ;80–71' עמ ,)השפה, טפרה

כל חיבור שהתקבל בעדה . י� באופ$ חד משמעי בי$ ספרי� קנוניי� לבלתי קנוניי�בני העדה אינ� מבחינ 13
יחד ע� זאת בי$ כתבי הקודש יש ספרי� שנחשבי� יותר בעיני . הפ) להיות חלק מכתבי הקודש של העדה

, ל"הנ; 341' עמ, אתיופיה, סלמו$: ראו, יובלי� ותאזאזה סנבת , חנו), אורית: כגו$ הספרי�, בני העדה
 . 82' עמ, הילות ישראלק
, יצחק; 87–84' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי: ראו, על אימו, ספרות כנסייתית בקרב ביתא ישראל 14

' עמ, דת הפלשי�, קפל$; xxxvi–xxxviii' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 37–34' עמ, הכנסייה האתיופית
–106' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 72–68' עמ, התפתחות, קווירי$; 59–57' עמ, מוסיקה, שלמאי; 60–59

, ל"הנ; 344–343' עמ, אתיופיה, סלמו$; תרגומי המקרא, ל"הנ;  144–143' עמ, תמורות, ל"הנ; 107
 .82' עמ, קהילות ישראל

; 844–839' עמ, התרגו� החבשי, רבי$; 60–59' עמ, )"תנ, אולנדור'; 85' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 15
 .82' עמ, קהילות ישראל, ל"הנ; 344–343 ,276 'עמ, אתיופיה, סלמו$ ;120 'עמ, תרגומי המקרא, קפל$

פרטי� מלאי� ברשימה , 1853לייפציג , בכתיבת עבודה זו השתמשתי במהדורתו של דילמ$ 16
כתב יד  132' עמ, 22כתב יד מספר  29' עמ, קטלוג, אבדי'ד: ראו, להרחבה בנושא האורית. הביבליוגרפית

–839' עמ, התרגו� החבשי, רבי$; 81' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס; 148כתב יד מספר  162' עמ, 117מספר 
 .344–341' עמ, אתיופיה, סלמו$;  94–91' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 69' עמ, התפתחות, קווירי$; 840
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 ).נגסת(=ארבעה ספרי מלכי�  שמואל ב נגסת ב 10
 מלכי� א נגסת ג 11
 מלכי� ב נגסת ד 12
במסורת העדה מיוחסי� לשלמה חמישה  כד–משלי א מסאליאתה סאלומו$ 13

העצמת המל) שלמה מובנת על . ספרי�
האגדית שמוצא העדה הוא רקע המסורת 

של שלמה ממלכת שבא  וממנילק בנ
� בציורי קיר שבכנסיות ג 17.וחבורתו

האתיופיות תופסת דמותו של שלמה 
 .מקו� מרכזי

 לא–משלי כה תגסאצה סאלומו$ 14
 קהלת קאלה מכבב 15
 חכמת שלמה טבאבה סאלומו$ 16
 שיר השירי� מהאליה מאהלי 17

' נאוס$'פירושו דק או קט$ ו' דקיקה' תרי עשר נאוס$ נביאת /דקיקה 
רומז לגודל� של ש� זה . פירושו זעיר

 . ספרי תרי עשר
  הושע חוסי 18
  יואל יואל  19
  עמוס עמו,  20
  עובדיה עבדיוי  21
) רומזת למוצאו היווני "סיומת באות סמ יונה יונס  22

 ,זכריאס ,צפוניאס :וכ$ להל$, של התרגו�
 .'וכו ארמיאס

  מיכה מלקיאס  23
  נחו� נחו�  24
  חבקוק אניבקו� 25
  צפניה צפוניאס 26
  חגי חגי 27
  זכריה זכריאס 28
  מלאכי מליאס 29
ממנו . לספר זה חשיבות רבה בעדה תהילי� דוית�מזמור זה 30

על ידיעתו . העדה מורכבות רוב תפילות
 18.היא אחד התנאי� להתמנות לקס פה

  ישעיהו איסאיאס 31
  ירמיהו ארמיאס 32
  יחזקאל חזקאל 33
  לדניא דניאל 34
  איוב איוב 35
כמקובל בכנסייה הספרי� החיצוניי�  ב$ סירא סיראכ 36

וכ$ לעיל הספר חכמת  .מקראמשולבי� ב
, קהלת ושיר השירי�, שלמה סמו) למשלי

  . טוביה ועוד, וכ$ להל$ הספר יהודית
  אסתר אסתר 37
  יהודית יודית 38
  טוביה טובית 39
  דברי הימי� א הצוצא$ א 40
  דברי הימי� ב וצא$ בהצ 41
שלושה ספרי עזרא ונחמיה מחולקי� ל עזרא א עזרא א 42

 עזרא ב עזרא ב 43 .עזראספרי 

                                           
 ,הכנסייה האתיופית, יצחק; 2' עמ, השפעות יהודיות, המרשמידט; 22' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט 17

 .273' עמ, אתיופיה, סלמו$; 73' עמ, הכנסייה האתיופית, דגני; 7' עמ, יהודי אתיופיה, ולדמ$; 48' עמ
 . 15' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 18
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 עזרא ג עזרא ג 44
בספרי מקבי� אזכורי� למספר הלכות  מקבי� א מקביא$ א 45

שנהגו במסורת העדה ומנוגדות , שבת
 .  נדו$ בה$ במקומ$. ל"להלכת חז

 מקבי� ב מקביא$ ב 46

. ספרי� אלו נשתמרו רק בלשו$ געז חנו) חנו) 47
חשיבות� רבה לביתא ישראל רעיונית 

בספר היובלי� נדו$ להל$ בנפרד . והלכתית
בגלל חשיבותו לחקר הלכות שבת של 

 .  ביתא ישראל

 יובלי� כופאלי 48

ספרי� אלו מצויי� בגרסאות שונות  מפעלות אברה� גדלה אברה� 49
, הספרי� החיצוניי�במקור היווני של 

ה� . לגעז ערביתומ תורגמו לערבית
עוסקי� בסיפורי אגדות על מות� של 

במקור . אבות האומה ועליית� השמיימה
: מופיעי� ספרי� אלו ג� בשמות אחרי�

גדלה אברה� ויצחק 'או ' צוואת אברה�'
מות '', פטירת משה', 'צוואת משה, ''ויעקב
 19.'אהר$

 מפעלות יצחק גדלה יצחק 50
 מפעלותיעקב גדלה יעקב 51
 מפעלות משה גדלה מוסה 52
 מפעלות אהר$ גדלה ארו$ 53

למשה בהר ' הספר עוסק בדו שיח בי$ ה שיחת משה נגרה מוסה 54
סיני בשאלות שכר ועונש ומהות 

  20.'שבחי משה'נקרא ג� . האלוקות
 .להל$דיו$ נפרד  ורא מצוות השבת תאזאזה סנבת 55
השבת  משמש ג� לתפילות. ספר תפילות פר התלמידי�ס ארדיאת 56

  22.בטקס טהרת היולדתו 21השביעית
סיפור חייו ומותו של נזיר מתושבי  גורגוריוס גורגוריוס 57

 23.ירושלי�
עוסק בחיי ברו) ב$ , מהספרי� החיצוניי� ברו) ברוכ 58

הספר . סופרו של ירמיהו הנביא, נריה
חזו$ ' ,'חזו$ אתיופי של ברו)': נקרא ג�

  24.'ברו) החמישי'או  'ברו) האתיופי

                                           

' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 96–92' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 101–97' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 19
 תרגו�גדלה אהר$ יש  לספר. כתבי� פלשי�, אשכולי: ראו, גדלה אברה� תורג� לצרפתית ספרה. 98–95
 .א"תל אביב תשכ, פטירת אהר$, )ומתרג� עור)(מרדכי וורמברנד : עבריתל

, אשכולי: ראו, הספר תורג� לצרפתית .101' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 115' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 20
 .כתבי� פלשי�

כל שבת שביעית . מחזורי� של שבע שבתות, החל מחג הפסח, ביתא ישראל מוני� במהל) השנה כולה 21
' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי: ראו. שעיקרה בריבוי תפילות מיוחדות לשבת זו, מצויינת בחגיגיות מיוחדת

–52' עמ, מוסיקה, שלמאי; 73–72' עמ, מסע אל הפלשי�, פייטלובי,; 337' עמ, אתיופיה, סלמו$; 31–30
53. 
, לסלאו; 119–116', עמ, ש�; 43' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 264' עמ, א יצחקתשובות אב, אבדי'ד 22

; 346' אתיופיה עמ, סלמו$; ואיל) 62' עמ, מנהגי טהרה, זיו; xv ,xxxi ,xxxviii' עמ, אנתולוגיה פלשית
ולעברית , כתבי� פלשי�, אשכולי: ראו, ספר ארדיאת תורג� לצרפתית .88' עמ, קהילות ישראל, ל"הנ

 .ח"תל אביב תשכ, התלמידי� הפלשי ספר, ארדאת, )עור)(מרדכי וורמברנד : ראו
, מחקר הספרות, קפל$; 81–77' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 103–101' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 23
שהובאו לאירופה על ידי , כתב יד של חיבור זה כלול בקוב, כתבי יד .347' עמ, אתיופיה, סלמו$; 100' עמ

הלוי . Te'ezaza Sanbatבספר הנושא את הש� , בפריס 1902כתבי� אלו יצאו לאור בשנת . הלוייוס' 
קוב, זה .  הוא מציבו בראש החיבור וקורא לכל הקוב, על שמו. מקנה מקו� של כבוד לתאזאזה סנבת

. ל$ שיוזכרו לה, ספר ברו) וספר תפילות, חזו$ עזרא, ספר המלאכי�, אבא אליאס: מכיל ג� את הספרי�
  .הלוי, תאזאזה סנבת: ראו

. 96–80' עמ, הלוי, תאזאזה סנבת: חיבור זה ראה אור לראשונה בדפוס בלשו$ געז על ידי יוס' הלוי בתו) 24
דיו$ רחב על . 76–57' עמ 'עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו: לאחר מכ$ תורג� לאנגלית בצירו' מבוא על ידי

סתייג מייחוס ספר זה לדמותו של אשכולי ה. 113–111' עמ, ספר הפלשי�, ספר זה מופיע אצל אשכולי
–99' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 64–57' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו: לעומתו. המקראי ברו) ב$ נריה

  .או בספר זה חלק מספרות אפוקליפטית רחבה סביב דמותו של ברו) ב$ נריהרָ , 100
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ה$ השעות הראויות ' השעות' .ספר תפילות ספר השעות מצחפא שעתאת 59
  25.לתפילה

. דרשה אפוקליפטית על אחרית הימי� פירוש ישו פכארה איסוס 60
הוא מופיע ברשימתו של אבא יצחק א) 
עד כה לא נמצא בי$ כתבי היד של ביתא 

נהיגי העדה דחקו ספר יתכ$ שמ 26.ישראל
 .זה החוצה בגלל שמו הנוצרי

  פילוסופי� ]טאביב$[פלספה  61
. תוכחת מוסר מאת אבא אליהו מרומא אבא אליהו אליאס] אבא[ 62

בשבח השבת שקבעה הבורא עוסק 
ובעוו$ מחלליה ; לברכה ולשמחה, למנוחה
 27.וענש�

  
א' שלא צויינו ברשימתו של אנטוא$ , חמישה חיבורי� נוספי� כלולי� בספרותה של ביתא ישראל

  :ואלו ה�, אבדי מפי אבא יצחק'ד
 הערות ש� הספר בעברית ש� הספר בגעז 

 עיבוד עממי של פרק מתו) ספר ספר המלאכי� מצחפא מלכאת 1
מתאר את גורל הנשמה . גורגוריוס

 28.לאחר המוות
גרסה שונה לסיפור שושנה שמופיע  מפעלות שושנה גדלה סוסנה 2

ספות לספר דניאל שבספרי� בתו
  29.החיצוניי�

דרסנה אברה� ושרה  3
 בגב,

דרשה על אברה� ושרה 
 במצרי�

. חיבור נפו, ביותר בקרב העדה
 30.לדרשה זו מספר גרסאות נוצריות

אוס' של דברי מוסר ותפילות  בראשית ברא אלוהי� בקדמי גברה אגזיאבהר 4
מיוחס למנהיג הנזיר אבא  .פיוטיות
 �15.31מאה הב$ ה, צברה

נכתב בהשראת הספר עזרא הרביעי  חזו$ עזרא עזרא 5
עוסק ביו� . שבספרי� החיצוניי�

באחרית הימי� ובגורל , הדי$
 32.הצדיקי� והחוטאי�

  
 במאת שנערכו, שוני� מסעות 33.נוספי� כתבי� העדה בקרב אי$ לעיל שצוינה הספרות מלבד
 של כתבי� יתגלו שבעתיד הסיכוי 34.דבר העלו לא העדה של כתבי� לגילוי, האחרונות השני�

                                           

כ) . לסידור התפילה וכ) ג� בכנסייה הקופטית והסוריתספר השעות הוא הכינוי הנפו, בביתא ישראל  25
סדר תפילות , הלוי: ראו, בפריז 1876את ספר תפילות הפלשי� שפרס� בשנת  ,בלשו$ געז, כינה הלוי
סטיב$ ( קהילות ישראל, סלמו$: ראו, עוד לעניי$ תפילות העדה .119' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; הפלשי�

 .90' עמ, )הספרות הדתית, קפל$
 .343' עמ, אתיופיה, סלמו$; 105–104' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 26
' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 42–40' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 107–105' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 27

 .346' אתיופיה עמ, סלמו$, 101–100
, מחקר הספרות, קפל$; 52–50' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 104–103' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 28
 .99–98' עמ

 .104' עמ, מחקר הספרות, קפל$ 29
 . 98' עמ, מחקר הספרות, קפל$ 30
  . 89' עמ, )הספרות הדתית, סטיב$ קפל$( קהילות ישראל, סלמו$ 31
 .103' עמ, מחקר הספרות, קפל$; 111–109' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי 32
–xxxviii' עמ, אנתולוגיה, לסלאו; 96' עמ, די� בחבשהיהו, רתיינס; 48' עמ, הפלשי�, פלאד: ראו 33

xxxvi ;'עמ, אחי� שחורי�, כהנא; 120–83' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 72–31' עמ, )"תנ, אולנדור '
–105, 94–90' מחקר הספרות עמ, ל"הנ; 35' עמ, מוצא�, קפל$; 59–57' עמ, מוסיקה, שלמאי; 117–103
 .346–341' עמ, אתיופיה, סלמו$; 108

, ש� מספר הבישו' סמואל גובאט ששמע מפי פלשי� על ספרי� בעברית, 279' עמ, חבש, גובאט: ראו 34
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   35.קלוש �  העדה של שבת הלכות את שיאירו ארכיאולוגי� ממצאי� או העדה
  
   היובלי� ספר. 2

 כנראה, בעברית במקורו נכתב הספר 36.ישראל ביתא בקרב מרכזית חשיבות היובלי� לספר
 היווני והתרגו� העברי קורהמ. לגעז ומיוונית ליוונית תורג�, הספירה לפני השנייה המאה באמצע

 הספר 37.כחמישה עשר שרידי� מקוטעי� שנתגלו בקומרא$ אלא מה� נותרו ולא, אבדו הספר של
 ספר של חשיבותו על מלמדת כשלעצמה זו עובדה 38.לגעז מיוונית בתרגומו רק שרד בשלמותו
  . ישראל ביתא ובכלל�, הגעז בשפת למשתמשי� היובלי�

מלא) הפני� חוזר על  .מצרי� יציאתועד  בריאת העול�מ, בראשיתחוזר על סיפורי  יובלי�ה
במחזורי� , המחושב מבריאת העול� תארי) על פי ע מצוי$כל אירו. הר סיניב משההסיפורי� בפני 

. 'ובשנת אחת בשבוע הראשו$ ביובל הארבעי� ושני�'): 1יובלי� יט (כגו$ , של שמיטה ויובל
בני העדה נהגו למנות את השבתות החל . היא יסוד מוסד במנהג� של ביתא ישראל' השבע'ספירת 

שבת זו התאפיינה בתפילות . חד כל שבת שביעיתולציי$ באופ$ מיו, מהשבת הראשונה שלאחר פסח
לסעוד במסגיד ולא לסור , היו קסי� שנהגו בשבת זו לעמוד בתפילה כל הלילה. ארוכות ומיוחדות

חג הסיגד חל בכט . 'השבע'ג� עניינו של חג הסיגד כרו) בספירת  39.לבית� אלא ע� צאת השבת
ו� כפור נתפס בתודעת העדה ככפרת היחיד י. דהיינו שבעה שבועות לאחר יו� הכיפורי�, מרחשו$

   40.וחג הסיגד ככפרת הציבור
טי' לשנה שמשית ויצא בפולמוס חרי' כנגד הנוהגי� למנות את ימות השנה לפי המחבר היובלי� 

שיטה זו ). 38–30היובלי� ו (שבועות בדיוק  52יו� שה�  364לשיטתו יש בשנה . מחזור הירח
שמתעד את תולדות האומה לפי שבועות של , של ספר היובלי�תואמת היטב את המבנה הספרותי 

לוח זה מקיי�  41.ומצויה ג� במגילת המקדש ובכתבי� נוספי� שנתגלו בקומרא$, שני� ויובלי�
א) אינו תוא� את לוח השנה , זיקה לספירת השבע שנהגה עדת ביתא ישראל כל ימות השנה

. מורכב משלושה עשר חודשי� ,צאו במצרי�שמו, הלוח החבשי. החבשי שנהגו בו ג� ביתא ישראל
. ב$ חמישה ימי�) Paguemen(מ$ פגוי וחודש נוס', שני� עשר חודשי� שווי� בני שלושי� יו�

מסיבה זו ג� לוח היובלי� וג� הלוח החבשי נדרשו . יו� ועוד כרבע יו� 365כידוע יש בשנה 
   42.לתיקו$ תדיר

                                                                                                                         

ש� מספרת המחברת , 117–103' עמ, אחי� שחורי�, כהנא; שהוטמנו בעיר גונדר כדי שלא יפלו בידי אויב
 .343' עמ, אתיופיה, סלמו$; שהסתיי� ללא תוצאות, על מסע לגילוי כתבי�

 .35'  עמ, מוצא�, קפל$ 35
 ,xxxviii' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 29' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; היובלי� וההלכה, אלבק 36

xxviii ;83' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז; 154–141' עמ, כת, גינצבורג; הלכות שבת, וורמברנד ,
, קווירי$; 73–62' עמ, תיופיהיהדות א, קורינאלדי; 59–57' עמ, מוסיקה, שלמאי; 39' עמ, ובנספח

 . 83–82' עמ, קהילות ישראל, ל"הנ; 343' עמ, אתיופיה, סלמו$; 69' עמ, התפתחות
  .והיובלי� Q265 4מגילה, שמש: ראו 37
  , סוגיות בספר היובלי�, רביד; 18–1' עמ, מחקרי� ביובלי�, ואנדרקא�; 582' עמ, יובלי�, ליכט 38
 . 32–1' עמ, ספר היובלי�, סיגל; 39–37' עמ, היובלי� וקומרא$, ורמ$; 13–1' עמ

; 75' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס; 375' עמ, השבת, ל"הנ; 73–72' עמ, מסע אל הפלשי�, פייטלובי, 39
, לסלאו; 31–30' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 53' ובנספח עמ, 75' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז

קהילות , ל"הנ; 337' עמ, אתיופיה, סלמו$; 53–52' עמ, וסיקהמ, שלמאי; xxxi' עמ, אנתולוגיה פלשית
 .131' עמ, ישראל

 . 148–137' עמ, )סיגד, שושנה ב$ דור( קהילות ישראל, סלמו$; הסיגד, חקק; הסיגד, ב$ דור 40
השבת כאות , כה$; 111–70' עמ, לוח השנה, ב$ שחר; חשבו$ הלוח, טלמו$; 590–587טור , יובלי�, ליכט 41

השנה  ,יונת$ ב$ דב ;17' עמ, קומרא$ והאיסיי�, ברושי; 184' עמ, השבת ביובלי�, ֶדרינג; 92–76' עמ, ברית
 . 476–435' עמ,  כר) ב, מגילות קומרא$, קיסטר: בתו)', יו� בקומרא$ ובספרות החיצונית 364בת 

' עמ, סייה החבשיתהכנ, הייאט; 76' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס; 236' עמ, תשובות אבא יצחק, אבדי'ד 42
ע� , בר יודא; xxix' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 62–56' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 156–147

, הכנסייה האתיופית, דגני; 71, התפתחות, קווירי$; 40' עמ, הכנסייה האתיופית, יצחק; 138' עמ, הפלשי�
 .136–127' מע, קהילות ישראל, ל"הנ ;336–331' עמ, אתיופיה, סלמו$; 75' עמ
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השבת משמשת כמסגרת ספרותית  43.בנושא השבת) פרק נ(ומסיי� ) פרק ב(ספר היובלי� פותח 
ברואי� שנבראו  22כנגד , ראשי האומה 22הספר מציי$ . פתח במה שסיי�, לספר כולו בבחינת
עשרי� ושני� ראשי אנשי� מאד� עד יעקב '): רכה' עמ, כהנא( 23יובלי� ב . בששת ימי המעשה

דוש ויהי זה וקדוש וג� הוא ברו) וקועשרי� ושני� מיני מלאכה נעשו עד היו� השביעי והוא ברו) 
 ,ש�(לפי השקפת מחבר היובלי� השבת היא החוק הראשו$ בתורה  .'� זה לקדושה ולברכהעִ 

): 25, ש�(והיא '; והחוק הראשו$ כאשר קידש את יו� השבת ויברכהו ביו� השביעי'...  ):24פסוק 
הוא מספר האותיות בלשו$  22, עכידו. חג בריאת העול� �או בלשוננו ', יו� חג קדוש לכל מעשיו'

שה� ללא ספק , ראשי האומה והשבת, השפה ,שמחבר היובלי� קושר בי$ הבריאה, נמצא. הקודש
יותה של מצָות השבת בהשקפת על חשיבותה ומרכז כל אלו מלמדי� 44.מרכיבי יסוד בע� ישראל

חולק על ההלכה ואכ$ ספר היובלי� מחמיר בהלכותיו ועל פי רוב נמצא  45.היובלי� ספרמחבר 
לטמא את , מחבר היובלי� אוסר בי$ השאר. ובפרט בנושא שמירת השבת, התלמודית בכלל

אי$ הוא מכיר . להרוג או להילח� ביו� השבת, להכות, לצו�, להפליג, לשאוב מי�, לבעול ,השבת
. הכנסה או יציאה לדר) אסורי� בשבת, לשיטתו כל הוצאה. כלל ברשויות השבת ובתחומיה

אומצו על , למעט עונש מוות למחלל שבת, הלכות אלו. מות יומת � השבת עונש אחד ויחיד  למחלל
שבי$ הלכות היובלי� למנהגי ביתא ישראל ומעמדו של ספר היובלי� , זיקות אלו. ידי ביתא ישראל

  . קובעות לחיבור זה מקו� מרכזי בעבודתנו, בעדה
  
   סנבת תאזאזה. 3

הספר היחיד שנוצר בתו) העדה  זה. )מצוות השבת(= סנבת התאזאז הספר הוא בחשיבותו מיוחד
 .�15ה במאה בסמיי$ שפעל צברה אבא לנזיר מיוחס זה ספר 46.ואינו העתקה מספרות הכנסייה

בסופו של דבר הוא עצמו ונוצרי שהתקרב לביתא ישראל כדי לנצר�  כומראבא צברה היה 
  :344' תיופיה עמא, בתארה את חשיבות הספר כותבת הגר סלמו$ 47.התגייר

  
יוס' הלוי השתמש בו . תאזאזה סנבתרוב החוקרי� מקני� מקו� של כבוד מיוחד לספר 
לסלאו . 1902שהוצא בפריס בשנת , ככותרת לכר) ובו ששה חיבורי� נוספי� של העדה

, ראוי למקו� ראשו$ בקוב, זה'בציינו שהוא , שלו האנתולוגיה הפלאשיתפתח בו את 
אפילו חוקר אתיופיה . 'רות הספרותיות הפלאשיות היפות ביותרמפני שהנו אחת היצי

                                           

הלכות שבת , רביד: ראו, לספר היובלי� 13–6על שייכותו של פרק נ  .7' עמ, הלכהוה יובלי�ה, אלבק 43
 .  ביובלי�

להרחבת משמעות המספר  .הוא מספר פסוקי הלכות שבת בספר תאזאזה סנבת �22ש, עוד ניווכח להל$  44
 .37–33' עמ, נומרולוגיה מקראית, בר איל$: ראו, 22
, כה$; 179' עמ, השבת ביובלי�, ֶדרינג; ריז' עמ, כהנא, הספרי� החיצוני�; 507' עמ, השבת, טשרבי 45

 .42–35' עמ, השבת כאות ברית
, לסלאו; 97–92' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי ;3' עמ, הלוי, תאזאזה סנבת: ראו, על חשיבות החיבור 46

' עמ, יהדות אתיופיה, קורינאלדי ;112' עמ ,תאזאזה סנבת, קפל$ ;xxxviii, 3–10 'עמ ,אנתולוגיה פלשית
הטקסט שעיצב את , ל'גונצ ;344' עמ, אתיופיה, סלמו$ ;102–96' עמ, וורמברנד, תאזאזה סנבת ;63–62

   .83–82' עמ, קהילות ישראל, סלמו$ ;זהותי
חס המיו) Dersana Sanbat(לספר תאזאזה סנבת מקבילות רבות וברורות לחיבור נוצרי בש� דרשת השבת 

.). 1.ראו לעיל סעי' ד(וכ$ לספר המלאכי� המצוי בקאנו$ של ביתא ישראל , לקדוש הסורי יעקב מסרוג
. סופר נוצרי חיבר את הדרסנה סנבת תו) לקיחת חומר מתאזאזה סנבת וספר המלאכי� לדעת וורמברנד

קפל$ סובר . יתמאבות הכנסייה הסור) 521–451(לאחר מכ$ ִשיי) את חיבורו באופ$ כוזב ליעקב מסרוג 
מחבר תאזאזה סנבת היה איש ביתא ישראל ששילב בעבודתו חומר מדרסנה סנבת תו) שינויי� : הפו)

תאזאזה סנבת הוא חיבור שיש לו קשרי� קרובי� לספרות אתיופית , לשיטתו. והתאמות לרוח העדה
בתאזאזה סנבת  ג� קווירי$ רואה .חיבוריה� של ביתא ישראל שארובכ) אינו שונה בהרבה מ, נוצרית

לא . שאוחדו על ידי סופר מביתא ישראל ליצירה אחת, יצירה המשלבת מגוו$ של חומרי� ממקורות שוני�
נציי$ ונדגיש שהחלק ההלכתי , אול�. נָדרש לויכוח על מקוריותו של תאזאזה סנבת ביחס לדרסנה סנבת

, ו$ על מקוריות התאזאזה סנבתלדי. אינו מופיע בדרסנה סנבת, שהוא נושא חיבורנו, של תאזאזה סנבת
, קפל$ ;29' עמ, לחקר תולדות, קפל$ ;11' עמ, י�יהודי יסודות, המרשמידט ;וורמברנד ,דרשת השבת: ראו

 . דרשת השבת, נוסניטסי$; 71' עמ, התפתחות, קווירי$; 77–73 'עמ, ביתא ישראל, ל"הנ; תאזאזה סנבת
  .121' עמ, תאזאזה סנבת, קפל$ 47
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שנטה בדר) כלל להטיל ספק במקוריות הכתבי� של , האיטלקי קרלו קונטי רוסיני, הדגול
שהיא , פרט לתפילות, הוא אולי היצירה היחידה...  תאזאזה סנבת':כתב , ביתא ישראל

  .  אכ$ יצירה פלאשית מקורית
  

מלמד על מעמדה המיוחד של השבת , בעדה ספר בנושא שבת נתחבר ונשמר דווקאש, עצ� העובדה
מקוריותו של  .מעמד שביטוייו ההלכתיי� נפרשי� לאור) כל החיבור שבפנינו. ביתא ישראלבקרב 
הביאו להצבת חיבור זה , כשני לתורה, ומעמדו המרכזי בקרב בני העדה תאזאזה סנבתהספר 

שמתוכ� יצאו לאור , חוקרי� ארבעה כתבי יד של חיבור זהרי� ל?ָ מ/. שבפנינו במרכז המחקר
  : כמפורט להל$, תרגומי� השלוש
. מקור בגעז ותרגו� לצרפתית, מבוא: כוללוהוא , בפריז 1902בשנת  פורס� הלוי תרגו� .1

כתב היד משובש . לפי כתב יד יחיד שהביא עמו הלוי ממסעו באתיופיההתרגו� נער) 
, ראו על כ) אשכולי(כתב היד ששימש את הלוי אבד . זו$ רבבחיפ $שהוכ תרגו�וְ?מותו ה

  ).17הערה  93' עמ, ספר הפלשי�
מבוא  א כוללווה, )30–3' עמ(בתו) האנתולוגיה שלו  ,1951בשנת  �לסלאו פורס תרגו� .2

. מאתיופיה אבדי'על כתב יד שהביא עמו אנטוא$ ד מבוסס הז תרגו�. ותרגו� לאנגלית
 .MS d'Abbadie, 107, folיה הלאומית בפריז וסימנוכתב היד נמצא כיו� בספרי

105r°ff. .הלוי בזהירות רבה תרגומו שלבנוס' לכ) השתמש לסלאו ב. 
תרגו� וכולל מבוא ו, 1991–1990בשנת  מהותבכתב העת  �וורמברנד פורס תרגו� .3

אבדי ושני כתבי יד שהביא פייטלובי, 'ל של ד"על כתב היד הנ מבוסס התרגו�. לעברית
וה� , כתבי יד אלו טר� קוטלגו. עותיו באתיופיה ומסר� לוורמברנד תלמידוממס

תיאור ) 100–99' עמ( במבוא .נמצאי� בחדר הספרי� הנדירי� של אוניברסיטת תל אביב
  48.עדכני של מצב כתבי היד

בכתבי . במקומות הנדרשי� שאר התרגומי�תו) השוואה ל, עבודתנובנשתמש וורמברנד תרגו� ב
  . פסוקי� �504פרקי� שבה� �48חילק את הספר לוורמברנד  49.לוקה לפרקי� ופסוקי�היד אי$ ח

 משמי� מתוארת כישות אנושית שיורדתהשבת  .תיאורי� אגדיי� של השבתהוא של הספר  עיקרו
מסירות הנפש של השבת להצלת שומריה ומאמיניה . כל באי עול�להטיב ע� , מל/ָוה במלאכי�

פסוקי�  22בפרקו העשירי של הספר . היא מוטיב מרכזי בספר, גיהינו�מדי$ ) א' הרשעי� שבה�(
של המחקר  ני היסודפסוקי� אלו ה� אב 50.המכילי� מצוות עשה ולא תעשה של יו� השבת

אליה�  .וה� שקבעו את סדר הפרקי� בחיבורנו, ה� שהוצבו להל$ בראש המחקר 51.שבפנינו
כל פרק יפתח בציטוט פסוקי  52.ורות השוני�נשווה ולאור� נבח$ את מנהג העדה המשתק' מהמק

פסוקי� אלו דומי� מאוד בתוכנ� ובסגנונ� ליובלי� נ  .התאזאזה סנבת המתייחסי� לנושא הפרק
למחבר תאזאזה  .דמיו$ שמחייב השוואה רצופה במהל) המחקר, 4יב–14ולברית דמשק י 13–6

  . 'מות יומת'הוספת הסיומת  יה ברורה לקצר את הפסוקי� הארוכי� שביובלי� על ידייסנבת נט
  
  ומחקר תיעוד ספרות. 4

 ראו( באתיופיה' היהודי� בקרב הנצרות להפצת הלונדונית החברה' פועלת �19ה המאה מראשית
 שטר$, פלאד, גובאט המיסיונרי�ו רתיינס הנוסע, אבדי'דהבלש$  53.)בנספח ד 2–1 תמונות מספר

                                           

ג� הוא , 291) (Gariauleמוזכר כתב יד  נוס' בש� גריול ) 17הערה  93' עמ(של אשכולי בספר הפלשי�  48
 .אול� א' מהדיר לא השתמש בו, מצוי בספרייה הלאומית של פריז

' עמ, תאזאזה סנבת, קפל$; 8–3' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו: ראו, לבעיות עריכה של תאזאזה סנבת 49
 . 36ובהערה  118

 .ספר היובלי�. 2ראו לעיל סעי'  22ספר לחשיבות המ 50
 . ראו להל$ צילו� כתבי היד של פסוקי� אלו ותרגומ� לעברית 51
. ביותר סתו� זה פסוק. 'הנות$ והשוכב בכסא מקומו והמשבח בכסא השבת מות יומת': 10 פסוק למעט 52

השמיט  באנתולוגיה שלולסלאו ג� יש לציי$ ש. עלה בידי לשייכו לאחד מפרקי החיבור ולכ$ לא נדו$ בולא 
 .פסוק זה

; פעילות המסיו$, מלאכי; 115–114' עמ, מבוא, אולנדור': ראו, על פעילות המיסיו$ בקרב ביתא ישראל 53
' עמ, ביתא ישראל, קפל$; 18–16' עמ, יהדות אתיופיה, קורינאלדי;  188–179' עמ, התפתחות, קווירי$
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. העדה למנהגי תיעוד בה� שיש מסע יומני בידנו השאירו; העדה בקרב שפעלו) ביבליוגרפיה ראו(
 היומני� ,כ$ על יתר 54.ביותר ומתומצתי� קצרי� המיסיונרי� ביומני השבת שמירת תיאורי
 מלפרוש רחוקי� היומני�. דת להמרת יעד העדה בבני שראה מיסיונר של מבט מנקודת נכתבי�

, מתנשא מבט התיאור משק' ובותקר לעיתי�. העדה מנהגי של ואמינה שֵלמה תמונה הקורא בפני
 אבא ולתשובות אלו ליומני� שמורה, זאת כל ע� 55.תפלות כאמונות העדה למנהגי שמתייחס

 פעילות דווקא, כצפוי ואולי, האירוניה למרבה. העדה מנהג תיעוד של ראשוני� זכות יצחק
 זו לפעילות 56.לישרא ביתא למע$ ולפעול קשרי� ליצור היהודי הע� את שעוררה זו היא, המיסיו$
 היהודי� המוסדות את לרתו� כדי, בה וקו, אליה, א). העדה בני של להצלת� עצומה חשיבות
. העדה בני בקרב רבני� היהודי המנהג להטמעת היהודי� השליחי� פועלי�, העדה למע$ לפעול

: כגו$, מובהקי� יהודיי� סמלי� היות$ למרות בעדה נהגו שלא מצוות להחדרת פועלי� השליחי�
, רבני�היהודי בעול� מקובלי� שאינ� ומנהגי� מצוות ולעקירת; ותפילי$ טלית, מזוזה, שבת נר

 השליחי� 57.ועוד חטאת במי היטהרות, מהמחנה טמאי� הרחקת, קרבנות, בנות מילת: כגו$
 58.בכפריה� התקבלו בה והשמחה, הקשה מצב�, העדה בני של יהדות� את הדגישו היהודי�

 ואמי$ מקי' מחקר, לכ) בנוס'. מנהגיה� מקורות לחקר שלא ובוודאי לתיעוד פנוי היה לא זמנ�
, נותרנו כ). השליחות במטרת ולפגוע, העדה של היהודי למוצאה טענת� את לערער היה עלול

 להלכות משמעותי תיעוד שו� ללא; הפליאה למרבה לא כי א�, הצער למרבה, העדה מנהג חוקרי
   59.היהודי� שליחי�ה של מביקוריה�, ומנהגיה העדה

  
  למנהג� של ביתא ישראל פה שבעל מקורות. ה

 למקורות במחקרנו מרכזי מקו� מפנה, העדה בקרב הלכה ספרי והעדר שבכתב המקורות מיעוט
 של שבת הלכות לתיאור בסיס מהווי� העדה מבני מידעני� של מפורטי� תיאורי�. פה שבעל
 של בדר) נאס' המידע 60.סנבת תאזאזה שבספר ההלכה לפסוקי מנהג� שבי$ היחס לחקרו, העדה

                                                                                                                         

, 19' עמ, קהילות ישראל, ל"הנ; 291–289' עמ, אתיופיה, סלמו$ ;124–123' עמ, מוסיקה, שלמאי; 142–116
48–50. 
אבדי ובספרו של סמואל גובאט אי$ התייחסות ישירה לעניי$ 'בתשובותיו של אבא יצחק לאנטוא$ ד 54

מופיעה פיסקה בת חמישה ) 49' עמ(בפרק שעוסק בחגי� . עמודי� 75ספרו של פלאד מחזיק . השבת
) 76–75' עמ(עמודי� ובה� כעמוד וחצי  97ספרו של רתיינס מחזיק . תמשפטי� שמתארת את שמירת השב

ספרו של שטר$ מכיל למעלה ממאתיי� עמודי� ובה� פחות משני עמודי� . המוקדשי� למנהגי השבת
 .שמוקדשי� לשמירת השבת בעדה) 192–191(

 Ignorant as the priests and their' :190–189' עמ, נדודי�, שטר$: נצטט כדוגמה תיאור אופייני מתו) 55
people are of the contents of God's Word … Saturday after Saturday the Falasha 
congregations throughout Abyssinia, hear in their mesquids an exposition or discourse on that 
edifying topic; even a stranger, whom the officiating ministers deign to honour, is condemned 
to listen amidst the melodious la la la's of the women to a chapter describing leprosy, plague, 

or other ills which sin and dirt, vice and ungodliness have entailed on offending humanity'.  
; 232–93' עמ, מעבר להרי כוש, ולדמ$; ההתעוררות, אליאב; xxvi' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו 56

 .291–289' עמ, אתיופיה, סלמו$; לחקר הפלשי�, ל"הנ; פעילות המיסיו$, מלאכי
בהקדמתו , כדוגמה לשאיפת השליחי� היהודי� להשוות בי$ המנהגי� נצטט מדבריו של יוס' הלוי 57

 .'אמונה אחת לנו ואי$ פדות ביננו'):  2' עמ(סדר התפילות , הלוי. לסידור התפילות שתרג�
 .2' עמ, סדר תפילות, ל"הנ; 34–32' עמ, מסע בחבש, הלוי; 73–72' עמ, מסע, פייטלובי,: ראו 58
ראשי (ובשובי ממסעי מסרתי ביד הראשי� הה� ': ... נכתב 1' סדר תפילות עמ, במבוא לספרו של הלוי 59

ספר גדול ומלא אשר רשמתי בו כל אשר ראיתי ) ז"י –לוי שמימנו את מסעו של ה, אגודת כל ישראל חברי�
והבינותי ממנהגי אחינו הפלשי� כל הימי� אשר ישבתי בתוכ� הכל בארוכה דבר דבור על אופניו אול� 

מלחמת העול� (רוחי אבד רֹב ספרי בידי המעתיק בשנות התלאות והמלחמה ) ז"י –ל למורת "צ(למרות 
ספר מסעותיו '): ז' עמ, מבוא, ספר הפלשי�(על אבד$ זה כתב אשכולי . 'ואשר עברו עלינ) ז"י –הראשונה 

שהעמיד את , שראשיה לא היו מרוצי� בתוצאות תיורו, חברי� בפאריס� ישראל� כל�במשרדי חברת" אבד"
ח העדיפו להפנות משאבי� ליהודי אירופה שנפגעו במהל) מלחמת "ראשי כי. 'הפלשי� בחזקת ישראל

מעבר , ולדמ$ :ראו, כו� פעילות יהודי אירופה וארצות הברית לטובת ביתא ישראללסי .העול� הראשונה
, סמי� עמנואלה טרוויז$( קהילות ישראל, סלמו$ ;302–292' עמ, אתיופיה, סלמו$; 232–175' עמ, לנהרי כוש

 .186–173' עמ, )ביתא ישראל ויהדות המערב
הריאיו$ , ספרדלי; 73–58' עמ, ת מחקרמבוא לשיטו, פרס: על השימוש בריאיו$ ככלי מחקר ראו 60
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 ופשוטי 63דבתרי� 62,ֵקִסי� ראיינתי העדה של השבת מנהגי תיעוד לצור) 61.פתוח אתנוגרפי ריאיו$
 מוקלטי� רוב�, ריאיונות כשישי� ביצעתי היו� עד 64.ונשי� גברי�, הביניי� גיל ובני זקני�, ע�

, טובה ברמה עברית דוברי המידעני� ברו 65.הקלטה מכשיר ללא חופשית כשיחה הקט$ וחלק�
 התנהלו הריאיונות. כמתורגמ$ הבית מבני באחד נעזרתי ִאת� שבריאיונות, מהזקני� לחלק פרט
 תיאורי גלשו קרובות לעיתי�, קולחת שיחה של כדרכה א), מראש שהוכ$ אחיד שאלו$ לפי

 ריאיונות על ידע אל מהמרואייני� איש 66.מראש שהוכנו השאלות לתחומי מעבר אל המידעני�
 רבה בהרחבה, בפניי ותארו ברצו$ פעולה שיתפו המרואייני�. לקיי� שבדעתי או שקיימתי אחרי�

 של לסגנונו בהתא�, לשעתיי� שעה בי$ נמש) ריאיו$ כל. באתיופיה העדה מנהגי את ,ובגעגועי�
 האישיי� �ופרטיה שראיינתי המידעני� כל של מלאה רשימה .העברית בשפה ולשליטתו המידע$
 עדויות על מדעי מחקר בביסוס קושי קיי� .ריאיו$ לדוגמה מופיע בנספח ב, א בנספח מופיעה
 מנהג בי$, למעשה שנהגה למציאות הלב כמיהת בי$ ערבוב, בפרטי� דיוק חוסר, שכחה. פה שבעל
 �קשיי על להתגבר כדי. פה שבעל מידע מאפייני� אלו כל, בישראל הדתי למנהג באתיופיה העדה
  : הבאות בפעולות נקטתי אלו

 . המרואייני� מספר את האפשר ככל תיבהרח .1
  . וצעירי� מבוגרי�, ע� ופשוטי קסי�, ונשי� גברי� � המידעני� אוכלוסיית את גיוונתי .2
  . באתיופיה שוני� ממחוזות מידעני� ראיינתי .3
  .בריאיו$ שנמסר המידע לגבי השוני� המידעני� בי$ תיאו� מנעתי .4
  67.אמינותו את לבחו$ כדי מידע הצלבתי .5

 מנהגי על מאוחרות יהודיות השפעות סינו$ תו) 68,שבכתב למקורות הושוו פ"שבע המידע מקורות

                                                                                                                         

המחקר האתנוגרפי  – 4יחידה , שיטות מחקר, אשכנזי; ריאיו$ תרבותי, טרבס; האתנוגרפי
המחקר , צבר; מדרי) למראיי$, תבורי; 66–33' עמ, הסקר – 5יחידה , 43–32' עמ, באנתרופולוגיה

 . 79–55' עמ, מילי�, שקדי; 70–63' עמ, האיכותי
ראיו$ אתנוגרפי פתוח הוא מעי$ אירוע '): 63' עמ(המחקר האיכותי , איו$ זו כותבת נעמה צברעל שיטת רי 61

האחד : מתערבי� בו שני תהליכי� המשלימי� זה את זה). 1979, ספרדלי(הדומה לשיחה ידידותית , לשוני
ושוא' , החוקר מעודד את הנחקר לדבר על תרבותו: תהלי) של התאמה ויצירת זיקה בי$ החוקר לנחקר

התהלי) ; המאפשרות זרימה חופשית של מידע, לקיי� יחסי� הרמוניי� עמו ולהיווצרות תחושת אמו$
, לעיתי� הראיו$ מתקיי� בי$ שניי�. המעודד ומפתח את הזיקה הזאת, השני הוא התהלי) של הפקת מידע

תו) כדי העלאת , תיתלעיתי� קרובות משיג האתנוגר' מידע הדרוש לו בשיחה ידידו. ויש ג� ראיו$ קבוצתי
, באופ$ שהראיו$ לא יהפו) לחקירה, יש חשיבות למועד הצגת השאלות ולקבצ$. שאלות אתנוגרפיות

כדי להשיג , לעבור לשיחה ידידותית, במהל) ראיו$, לפיכ) אפשר. והמתראייני� יפסיקו לשת' פעולה
 . 'ולשוב לשאלות ראיו$, אמו$

קס הוא  .כ) בכנסייה האתיופית וכ) בביתא ישראל; ש דתדהיינו אי, ומרתרגו� המילה קס הוא כ 62
. ישראל דומה לתפקיד הרב בשאר קהילות ישראל אאצל בית קסתפקיד ה. מנהיגה הרוחני של הקהילה

 ,שלו ושל אבותיו, תפקיד זה אינו עובר בירושה אלא פתוח בפני כל מי שרכש ידע תורני והתנהגותו האישית
שִנשאו בתולי� ואי$ (להתמנות רק אד� שנולד להורי� מיוחסי� לקס יכול . הולמת את התפקיד

המועמד טובל לטהרה ויוצא לתקופת לימודי� שנמשכת בי$ ). במשפחת� נשואי תערובת בדורות עברו
בתו� תקופת ). יש כאלה שהתחילו ולא הצליחו לסיי� את הסמכת�(שלוש לשבע שני� בהתא� לכישוריו 

ידיעה טובה של כל , בחינות שכוללות ידיעה בעל פה של כל ספר תהילי�הלימודי� נדרש המועמד לעמוד ב
 .ע� בקיאות בהלכות העדה ומנהגיה) שבת וחגי�, חול(תפילות העדה 

פיזור עשבי� על , מעתיק כתבי קודש, מלמד תינוקות, חז$: תפקידיו. הוא סגנו ויד ימינו של הקס דבתרה 63
. תחזוקת המסגיד ושאר צרכי הדת בקהילה, שחיטההכנת הבהמה ל, רצפת המסגיד לפני שבת וחג

, לסלאו; 18–15' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי: ראו, להרחבה בנושא בעלי התפקידי� בביתא ישראל
, סלמו$; ברכת הכה$, גרינפלד; 1147' עמ) 1971(פלשי� , וורמברנד; xxiii-xxvi' עמ, אנתולוגיה פלשית

על הזיקה לבעלי התפקידי� בכנסייה  .48–44' עמ, ראלקהילות יש, ל"הנ; 331–327' עמ, אתיופיה
 .6–5' עמ, התפתחות, קווירי$ :ראו, האתיופית

 .41–37' עמ, שיטות מחקר, אשכנזי: ראו, על עקרונות מנחי� בבחירת מידעני� לריאיו$ אתנוגרפי פתוח 64
 .34' עמ, רשיטות מחק, אשכנזי: ראו, על השימוש במכשיר הקלטה ככלי עזר בביצוע ריאיונות 65
 מהמחלקה, שלומי רזניק' דניאל שפרבר מהמחלקה לתלמוד ודר' השאלות נוסחו בהתייעצות ע� פרופ 66

; 67, 65' עמ, המחקר האיכותי, צבר: ראו, על כללי� בניסוח שאלו$. איל$� לסוציולוגיה באוניברסיטת בר
 . 66–33' עמ, שיטות מחקר, צמח

 .40–37' עמ, שיטות מחקר, אשכנזי 67
יש להניח . התגלתה התאמה רבה בי$ העדויות שבעל פה לתיעוד שבכתב, ריאיונות שקיימתי עד היו�ב 68

שבדו הלכות מִלב� ובמקרה תאמו דברי , קשה להניח. שה� תיארו בפניי את אורחות חייה� כהויית�



 

 

 

20

 השבת אופי את משקפי� פ"ובע שבכתב המידע שמקורות, היא המחקר של העבודה הנחת 69.העדה
  . האחרונות השני� וחמישי� במאה ישראל ביתא בכפרי האידיאלית

  
   קרהמח תולדות. ו

 במאה העדה חוקרי רוב. רבי� למחקרי� זכו לא שבת הלכות ובכלל� ישראל ביתא הלכות
 מוצא על ותהו ואנתרופולוגיות היסטוריות 70בשאלות בעיקר עסקו האחרונות השני� וחמישי�

 וזיקת� דתיי� מנהגי�, תרבות 72;בעדה שנהגו ותפילות מוסיקה, ספרות, לשו$ חקרו 71;העדה
' דר הרב הוא ישראל ביתא הלכות את יסודי באופ$ שחקר והיחיד הראשו$ 73.האתיופית לנצרות
, ומדעית תורנית, גבוהה השכלה רכש, 'בלודז נולד אשכולי. )1948–1901( אשכולי זאב אהר$

 בנושאי וספרי� רבי� מאמרי� ופרס� התמחה. 1924ועלה לישראל בשנת , ובפאריס בברלי$
 פרס�. הנדחי� ישראל ושבטי אתנולוגיה, תרופולוגיהאנ, המשיחיות התנועות, חסידות, קבלה

 תרג�. סיפורי� וכתב כעיתונאי פעל, וספרותיי� היסטוריי� נושאי� על ומאמרי� מונוגראפיות
 טז�AָלאA הסיני הפילוסו' של' מישרי� ואורח הדר) ספר' ואת געז בלשו$ שונות תפילות לעברית

' י ש� על לגננות הסמינר את) הצבאי שירותו בגי$, בהפסקות( וניהל יסד 1939 בשנת). מצרפתית(
 הבריגדה ביחידות צבאי כרב לשמש ההגנה ארגו$ ידי על נקרא 1941 בשנת. בירושלי� אפשטיי$
 ועמקות רחבות למחקריו שהקנה דבר, שפות �17ב שלט אשכולי. במצרי� שחנו היהודית
 פרס� 1937–1935 בשני� 74.לגאולת� וממתיני� בעיזבונו עדיי$ מצויי� מחיבוריו חלק. מרשימי�
. ישראל ביתא בנושא פרטי� �600כ הכוללת מקיפה ביבליוגרפיה, )יג�יב( ספר קריתב אשכולי
   �1988.75ב דור וב$ קפל$ שפרסמו המוערת לביבליוגרפיה כבסיס שימש זה חיבור
 כהההל לאור חבש יהודי בי$ והמנהג ההלכה': בש� מקי' מאמר אשכולי פרס� ו"תרצ בשנת

 ביתא בהלכות ושיטתי יסודי באופ$ שעוסק הראשו$ המחקר הוא זה מאמר 76.'והקראית הרבנית
 בשמירת לדו$ ועובר העדה מוצא בשאלת השונות הדעות של קצרה בסקירה פותח המאמר. ישראל

                                                                                                                         

$ דניאל שפרבר יתכ' לדעת פרופ. ואת העדויות הכתובות מלפני כמאה וחמישי� שנה, האחד את רעהו
שה� תארו בפניי את השבת כפי שהיא צריכה להראות לפי דעת� והעלימו מפניי תופעות של , בהחלט

 .חילול שבת ברמה זו או אחרת
  שנער) בתארי), הדבר היה בכנס. אציי$ דוגמה אופיינית להצלבת מידע וסינו$ השפעות מאוחרות 69

באחת . למסעו השני של יעקב פייטלובי, לציו$ מאה שנה, א"מטע� יד ב$ צבי ואוניברסיטת ת 10�11.3.04
שסעודת ערב שבת נאכלה בחוש) או לאור , ההפסקות סיפרו לי שתי בנות העדה שעלו לאר, מכפר וולקט

. ולאורו סעדו בליל שבת, שהשאירו נר דונג דולק מבעוד יו�, בני העדה יוצאי אמבובר ספרו, לעומת�. ירח
והיא הייתה יעד מועד' , גדול של בני העדה המיועדי� לעלייהבאמבובר היה ריכוז . ההסבר לסתירה פשוט

בוולקט התגוררו . ה� אלו שכנראה הטמיעו בקרב העדה את מנהג הדלקת נר שבת. של שליחי הסוכנות
לכבות כל אש קוד� , מסיבה זו נשמר ש� המנהג המקורי. מעט מבני העדה ולכ$ לא זכתה לביקורי� רבי�

מוזכר כיבוי אש ) 191' עמ, נדודי�(ושטר$ ) 45' עמ, הפלשי�(וחיה� של פלאד ג� בדיו, ואכ$. כניסת השבת
מוזכר כיבוי האש בבקתות , )1908(שעדותו מאוחרת יותר , אצל רתיינס, אמנ�. מוחלט קוד� כניסת השבת

 70' עמ, יהדות אתיופיה, וראו ג� אצל קורינאלדי, )75' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס(והשארת נר במסגיד 
 .   מסביר את הבדלי המנהגי� בדר) זוש
מקורות שעוסקי� . ב�בשלוש ההערות הבאות נציי$ את המחקרי� המרכזיי� בכל נושא לפי סדר א 70

 (*).בכמה נושאי� סומנו בכוכבית
; גולי�, ולדמ$; תולדות, גרינפלד; *היסטוריה ', גדבא; מסע, ברוס; אמונת�, אשכולי; מבוא, אולנדור' 71
, פייטלובי,; *אתיופיה , סלמו$; יביע אומר, יוס'; מעבר לנהרי כוש, ל"הנ; יה לירושלי�מאתיופ, ל"הנ

; היסטוריה, ל"הנ; ביתא ישראל, קפל$; הפלשה, קסלר; *התפתחות , קווירי$; השינויי�, פרידמ$; מסע
 .נדחי ישראל, שלוש; ת"שו, ז"רדב; מוצא�, ל"הנ; השפעות, ל"הנ
; לשונותיה�, ל"הנ; ברכת הכוה$, גרינפלד; התפילות, ב$ דור; כתבי� פלשי�, ל"הנ; יהודי חבש, אשכולי 72

תאזאזה , ל"הנ; חקר ספרות�, קפל$; *אנתולוגיה פלשית , לסלאו; *ספר האור , יצחק; סדר תפילות, הלוי
 .וורמברנד, תאזאזה סנבת; *מוסיקה , שלמאיי; תרגומי המקרא, ל"הנ; סנבת

מנהגי , זיו; השבת באתיופיה, המרשמידט; יהדות אתיופיה, דוד; בט לבדדש, גרינפלד; )"תנ, אולנדור' 73
; מסעות, ל"הנ; ביתא ישראל, ל"הנ; אתניות, ל"הנ; אנשי�, סלמו$; לחקר הפלשי�, מלאכי; טהרה

לתולדות ביתא , ל"הנ; לחקר תולדות, ל"הנ; דת הפלשי�, ל"הנ; אתיופיה, קפל$; ביתא ישראל, פנקהרסט
 .גונדר ותיגרי, רוז$; ורותתמ, ל"הנ; ישראל

רחל צפריר ' ב אצל בתו דר"וביקור ממוש) שערכתי בקי, תשס, אשכולי, ,"המידע על אשכולי מתו) כ 74
 . בירושלי�, ל"ז
 .32פריט  4' עמ, ביבליוגרפיה, קפל$: ראו 75
 .387–380; 134–121; 56–31' עמ, תרבי, ז 76
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 נושא כל). ירושה, קרבנות, וידוי, אישות, כשרות, שחיטה, שבת, טבילה, מילה( בעדה המצוות
 כל של ומקורותיה באופייה לדיו$ המחבר עובר מכ$ ולאחר, העדה מנהג של תמציתי �ברישו פותח
 השני הבית בספרות; הקדומי� ובתרגומיה� החיצוניי� בספרי�, במקרא בקי היה אשכולי. הלכה

 וכתבי השומרוני� במנהג; רבניי� ופוסקי� הגאוני�, התלמוד בספרות; הקדומה והנצרות
 ומנהגי� הלכות של למקור� השונות באפשרויות לעומק לדו$ ידוב מסייעי� אלו כל. קראי�
 העדה כתבי מקריאת שואב הוא ידיעותיו עיקר את. באתיופיה ביקר לא מעול� אשכולי. שבעדה
, גובאט( י�נוסעה ומיומני) פייטלובי,, הלוי, דילמ$, אבדי'ד( שוני� נוסעי� י"ע לאירופה שהובאו

 וגישתו, אתיופיות שפות ובכלל$, בשפות אשכולי של ופלאההמ שליטתו). רתיינס, שטר$, פלאד
 מנהגי על ידיעות של, לזמנו יחסי באופ$, רחב מצע בפניו פורשת 77;בצרפת הגדולות לספריות

 בחריפות אותו מבקר כ) ועל 78,לאשכולי היה ולא כמעט העדה בני ע� ישיר מגע, אול�. העדה
 מרחיב זה בספר. 'הפלשי� ספר' הוא ישראל ביתא בנושא אשכולי של העיקרי חיבורו 79.פייטלובי,

 חברה, הפלשי� במהות עוסק הספר. ישראל ביתא על והמחקר התיעוד יריעת את אשכולי
 קרובות כתות; מתורגמי� ספרות ופרקי ספרות; ומועדי� מצוות, אמונה, דתית תרבות; ומוסדות
 אינה, הספר של הרחבה נושאי�ה יריעת. העדה של אזכורי� בה� שמופיעי� היסטוריי� ומקורות
 בלבד עמודי� עשרה ובתוכ� 70–28' בעמ נדונות העדה הלכות. עניי$ בכל מעמיק דיו$ מאפשרת

 להיות היה מיועד, זה ספר. ומנהגיה הלכותיה בעדה השבת של למעמדה מוקדשי�, )39–30(
 מילוי כדי תו), לב מדו� נפטר אשכולי. זכינו ולא, ושבטי� בכתות שתעסוק ספרי� בסדרת ראשו$
. אשכולי של לעבודתו והשלמה המש) הוא זה מחקר. העצמאות במלחמת צבאי כרב תפקידו
  : חסרונות שלושה ניכרי� אשכולי של בחיבורו

  . העדה בני ע� ישיר מגע העדר .1
  . נכבדי� הלכתיי� לנושאי� ביותר מתומצתת התייחסות .2
 . אשכולי בפני עמד לא ודהיה מדבר מגילות גילוי ע� בפנינו שנחש' העצו� הידע  .3
 במיוחד, שבידינו הקדומה ההלכה מקורות. העדה מבני למידעני� ישירה גישה בידינו יש, כיו�

 בכמות�, שיעור לאי$ עולי�; סביב� שנכתבה המחקר וספרות קומרא$ מגילות, הקהירית הגניזה
 ישראל ביתא ותהלכ בחקר העיסוק את לחדש מקו� יש. אשכולי בידי שהיו אלו על, ובאיכות�
  . הראויה ובהרחבה בעמקות

  
   האתיופית בכנסייה שבת שמירת. ז

פותח סטיב$ קפל$ במילי� , יהדות, אסלא�, נצרות –אתיופיה את חלקו הראשו$ של הספר 
  :19' ש� עמ, הבאות

  
להתנצרותו של המל) . אתיופיה היא אחת המדינות והאומות הנוצריות הוותיקות בעול�

ושל , 301קדמו רק התנצרותו של שליט ארמניה בשנת , 333שייכה לשנת שנהוג ל, Cזאנה
חשיבותה של הנצרות בתרבות , אול�. 312הקיסר הרומי קונסטנטינוס בשנת 

הנצרות חדרה לאתיופיה במהל) . ובהיסטוריה של אתיופיה רבה מעצ� עובדת עתיקותה

                                           
תלמידו יעקב , 1867שנת לאתיופיה ב יצא מצרפת יוס' הלוי. צרפת שימשה מרכז ללימודי אתיופיה 77

האנתרפולוג מרסל  המשלחת בראשותכ$ ו, 1904שנת למסעו הראשו$ ב יצא א' הוא מצרפתפייטלובי, 
יצאו , כל אלו. בכפרי העדה ותיעדה טקס קרב$ דבורה ליפשי, שבמהלכה ביקרה, 1932גִריAל בשנת 

 .למסעותיה� מצרפת ואליה שבו ע� ממצאיה�
פנה  'מרכז העלייה'. ראשית שנות השלושי� הגיעה לירושלי� קבוצה קטנה של עולי� מאתיופיהב 78

אשכולי ניצל את קשריו ע� קבוצה . לסייע באיתור מקומות עבודה עבור�, בגלל שליטתו בשפת�, לאשכולי
שחקר , מ$לדעת הרב מנח� ולד). 4הערה  381' עמ, ההלכה, אשכולי(זו ושאב מה� ידיעות על מנהגי העדה 

לא הייתה עלייה מאתיופיה , לעומק וסקר בהרחבה את קשרי הע� היהודי והעדה לרבות עליית� לישראל
שהיגרה מתימ$ , שדבריו של אשכולי מכווני� למשפחתו של חזי עובדיה, לדעתו יתכ$. בשנות השלושי�

שהצטר' אליה� , במשפחה זו היה משרת מבני העדה. 1935לאסמרה שבאתיופיה ועלתה לישראל בשנת 
פ מתארי) "דברי� שבע, הרב ולדמ$(יתכ$ שממשרת זה שאב אשכולי את ידיעותיו . בעליית� לישראל

הוא אישר בפניי שמשפחתו עלתה ע� משרת  24.1.06בבירור שקיימתי ע� חזי עובדיה בתארי) ). 25.5.05
 . מביתא ישראל בש� שמואל לוי

 .373' עמ, ההלכה, אשכולי 79
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, החיי� האתיופיי� התקופה הקדומה ההיא בה הוגדרו לראשונה הרכיבי� הבסיסיי� של
. מדיני שלה�והיא הפכה מני אז לחלק בלתי נפרד מ$ היסודות ומ$ המארג התרבותי

נשארה עד סמו) לימינו מונופול של , התרבות הכתובה לסוגיה, למשל, הספרות האתיופית
שכמוה כלטינית , בידי כמרי� ונזירי� שלמדו במיוחד שפה, נכתבה ונקראה...  אנשי הדת

כגו$ , ג� האמנויות. נועדה לשמר את הידע בידי אנשי הדת, ביניימית�יבאירופה הימ
במידה רבה היו תוצרי� וביטויי� תרבותיי� של , עבודות המתכת והמוסיקה, הציור

שהנצרות איננה רק מסכת ערכי הדת של חלק , א� כ$, אפשר לומר. האמונה הנוצרית
רכי� הכלליי� וצורת הביטוי היא הייתה ונשארה מאגר הע. גדול מאוכלוסיית המדינה

  . פוליטית השלטת�הכוללת של העילית התרבותית
  

כ) . שמספקי� תיעוד אמי$ לשינוי מהותי זה, התנצרות ממלכתית זו מתועדת במטבעות ובכתובות
: 14' עמ, ש�, כותב על כ) סטיב$ קפל$. מסורת רבת שני� של ברית בי$ דת ומדינה, נפתחת

ונשארה אחד המקרי� , מדינה לכנסייה, ת לברית בי$ כתר לצלבאתיופיה הייתה במה חלוצי'
מיו� היווסדה של הנצרות  80.')1974עד (הבודדי� של הישרדות ברית כזאת עד סמו) לעצ� ימינו 

 במצרי�הייתה הכנסייה האתיופית כפופה לראשי הכנסייה , האתיופית ועד אמצע המאה העשרי�
ראש הכנסייה  דייל נבחר תמיד ע) אבונאה(ו' האתיופי הביש 1950עד שנת  81.הכנסייה הקופטית –
לתפקיד זה נבחרו אנשי כמורה מצריי� שפעלו להטמיע בכנסייה האתיופית את כתבי  .קופטיתה

בתמיכה חזקה , כנגד האבונא ניצבו אנשי הכנסייה האתיופית. הקודש ומנהג הכנסייה הקופטית
   82.צמאותה וייחודה של הנצרות האתיופיתוניהלו מאבק מתמיד לשמירה על ע, של בית המלוכה

 בני חיו כלל בדר). )ראו מפה בנספח ג( טאנה לאג� סביב, אתיופיה מערב בצפו$ גרו ישראל ביתא
 נפרדת בקתות בקבוצת או; הנוצרי� לכפרי סמו), בכפר משפחות �15כ, קטני� בכפרי� העדה
 הנוצרי� שכניה� ע� העדה קשרי 83.)בנספח ד 4–3 מספרראו תמונות ( הנוצרי� כפרי בתו)

 של תלות ומאיד) מהנכרי� להיבדל עז רצו$ אחד מצד. הדדיי� ומשיכה דחיה ביחסי מאופייני�
 העריכו, מבחינת� הנוצרי�. שבת של כגוי בנכרי� והסתייעות 84העתקת כתבי קודש, מסחר קשרי
 בני של מעיסוק� סלדו א), המצוות בשמירת והקפדת� במקרא העדה חכמי של בקיאות� את

–1413(הקיסר הנוצרי איצחאק  צו מתוק' העדה בני על נכפו אלו מלאכות. וקדרות בנפחות העדה
 85.'מי שלא יעשה כ$ יהיה לפלאסי. מי שייטבל כנוצרי יוכל לרשת את אדמת אביו': בעשק) 1430

 הופכי� בני העדה במהל) ,האוסרת על כל מי שאינו נוצרי להוריש קרקע, בהתא� למדיניות זו
אורגי� , נפחי�, קדרי� :בעלי מלאכהרועי צא$ או  ,לאריסי� על אדמת� �17וה �16ה ההמא

העיסוק בנפחות . שינוי זה דחק אות� לשולי החברה. )בנספח ד 8–5 מספרראו תמונות ( ובוני�
הנוצרי� ייחסו לביתא . וקדרות מחייב שליטה באש והדבר נתפס בעיני שכניה� כסוג של כישו'

השכנ/ת הקרובה  86.וראו בה� אנשי� שמבט� מטיל עי$ רעה על סביבת�, מאגיי� ישראל כוחות
ישווה את המחקר . והיחס האמביוולנטי לנוצרי� האתיופי� מחייבי� בדיקה של השפעות הדדיות

באלו מהלכות שבת נית$ להצביע על דמיו$ או זהות , יבח$מנהג העדה למנהג הכנסייה האתיופית ו
  . האתיופית לשמירת השבת בכנסייה

                                           

. בדה הכנסייה את מעמדה כדת המדינה ואת בעלותה על נכסי קרקעות מרובי�במהפכה זו אי 80
 . והבטיחו שיוויו$ בי$ כל הדתות, המהפכני� דגלו בהפרדה ברורה בי$ הכנסייה למדינה

 . ובלשו$ המשנה גיפטית, פירושו מצרי )Aiguptioi(קופטי ביוונית  81
, האתיופי� בירושלי�, פדרס$ ;115–97' עמ ,אמבו, אולנדור' ;44–29' עמ ,הכנסייה החבשית, הייאט 82
 .138–1' עמ, אתיופיה, קפל$; הכנסייה האתיופית, דגני; 40' עמ

; xiii' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 13, 7–5' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 14–10' עמ, הפלשי�, פלאד 83
 .25' עמ, ראלקהילות יש, ל"הנ; 311–309' עמ, אתיופיה, סלמו$; שבט לבדד, גרינפלד

 .1.לעיל סעי' ד 84
' עמ, אתיופיה, סלמו$: הציטוט מתו). 38–37' עמ, קהילות ישראל, סלמו$: ראו. נודד, חסר קרקע ,גולה 85

 .113' עמ, לתולדות ביתא ישראל, קפל$: ראו ג�. 284
, תחותהתפ, קווירי$; לחקר תולדות, ל"הנ; לתולדות ביתא ישראל, קפל$; 42–38' עמ, הפלשי�, פלאד 86
קהילות , ל"הנ, 318–312' עמ, אתיופיה, ל"הנ; 39–35' עמ, אנשי�, סלמו$; שבט לבדד, גרינפלד; 20' עמ

 .41–39' עמ, ישראל
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קירבה זו מוצאת ביטוי . ליהדותקרובה הכנסייה האתיופית , יותר מכל כנסייה אחרת בעול�
מצוות ומנהגי� שנהגו בע� . בשורה ארוכה של מצוות ומנהגי� ייחודיי� לכנסייה האתיופית

נציי$ בקצרה את . נשתמרו בהקפדה רבה בכנסייה האתיופית ,א) בטלו בנצרות הפאולינית, ישראל
  : העיקריי� שבה�

 .הכנסייה האתיופית היא על פי רוב מבנה עגול הממוק� בראש גבעה הצופה סביב .1
. שלושה מדורי� זה לפני� מזה ההאתיופית בנוי יהבדומה למקדש שלמה ג� הכנסי  .2

ש� נמצאי� הארו$ והמזבח ורק , חלקה הפנימי של הכנסייה נקרא קודש הקודשי�
בחלק האמצעי עומדי� כוהני הדת המשרתי�  .ו� זהכוהני� ומלכי� רשאי� להיכנס למק

  .  גברי� לצד נשי� ללא מחיצה, במעגל החיצוני עומד הקהל שהגיע לתפילה. בתפילה
טמאי� הרוצי� להשתת' בתפילות . לכנסייה סורי� בכניסהנידות ויולדות א, בעלי קרי .3

  .יעמדו מבחו,
  87.ביו� השמיני את כל ילדיה� מלי� .4
 יחד ע� .השמוני�וק הזכר ביו� הארבעי� ללידתו ואת הנקבה ביו� מטבילי� את התינ .5

  .היולדת התינוק טובלת ג�
  .בהקפדה רבה, ביו� השביעי וביו� הראשו$ ,שבת שני ימי שומרי� .6
פרט לצו� השבוע הקדוש , על א' שמרבי� מאוד בצומות אי$ צמי� בשבת ובראשו$ .7

)Passion.(  
 .עופות ודגי� כמפורט במקרא, של בשר כשרותסימני המקפידי� על  .8
  .)ש/ָלַדה בלשונ�(מאכילת גיד הנשה ו נמנעי� מאכילת חזיר .9
 . ראשה של הבהמה מופנה לכיוו$ ירושלי� ,בשעת השחיטה .10
 . בשר שנשחט על ידי מי שאינו נוצרי אסור באכילה .11
  .חובה להוציא את הד� מהבשר קוד� הכנתו למאכל .12
מרכזי באורחות החיי� של הכנסייה  תופס מקו� קריאה ולימוד בכתבי הקודש .13

הע� נקרא שלא . תורה סגניה� והנזירי� נקראי� ללמד את הע�, הכמרי� .האתיופית
המתקשי� להגיע אל מקומות הלימוד בכל יו�  .להתעצל ולהגיע אל מקומות הלימוד

 . נדרשי� לעשות כ$ לפחות בשבתות ובימי ראשו$
ויצרו בה , ירושלי�אשוני� שעלו לרגל לבני הקהילה האתיופית נמנו ע� הנוצרי� הר .14

לחיות  �על א' תנאי העוני והמחסור ה� לא זנחו את ייעוד� העיקרי . קהילת מאמיני�
היו נזירי� שקעקעו על זרוע� את שנת עליית� . ולהתפלל במקומות הקדושי�

   88.לירושלי�
  

ולשמירת�  שהכנסייה האתיופית ראתה עצמה מחוייבת לחוקי הברית הישנה, נמצא א� כ$
מש) אליה חיצי ביקורת אופייה המקראי של הכנסייה האתיופית  89.המעשית בחיי היו� יו�

                                           

  . בכנסייה וכנראה ג� בביתא ישראל, מילת בנות נהגה בכל רחבי חבש 87
ושלי� בתארי) ביר) ג$ עד$(בריאיו$ שקיימתי עמו בכנסיית דברה גנט , כ) הראני הנזיר אבא טפסה 88

12.7.09. 
הכנסייה , דאולינג; 54' עמ, היסטוריה, גידני: ראו, על אופייה המקראי של הכנסייה האתיופית 89

' לאור) כל פרק ב, ספר הפלשי�, אשכולי; 224–223' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט; 24–20' עמ, החבשית
, לעניי$ שבת 32' ראו לדוגמה בעמ, פיתהעוסק בתרבות דתית מציי$ אשכולי דמיו$ למנהג הכנסייה האתיו

, 80, 63, 41, 9' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; לעניי$ כשרות ועוד 50' בעמ, לעניי$ טבילת יולדת 41' בעמ
 ;112–111' עמ, )"תנ, ל"הנ; 115–97' עמ, מבוא, אולנדור'; השפעות יהודיות, המרשמידט; 95

, ל"הנ; 50–46, 13–10' במיוחד עמ, הכנסייה האתיופית, יצחק ;123' עמ, הכנסייה האתיופית, וונדמאגגנהו
 ,181 'עמ ,הרוח היהודית, פאוליקובסקי; 18–17' עמ, סיפורו של מיסיו$, פיי$; III–IV: פרקי�, ספר האור

 ,פדרס$ ;575–573' עמ ,הפלשי� בסביבת� הנוצרית, פנקהרסט ;6–5' עמ, התפתחות, קווירי$; 194–192
, הכנסייה האתיופית, דגני; שבט לבדד, גרינפלד ;האתיופי� בירושלי� ,ל"הנ ;187–165' עמ ,אר, הקודש

' עמ, אתיופיה, סלמו$; 28–25' עמ, אתיופיה, ל"הנ; תרגומי המקרא, קפל$; לחקר הפלשי�, מלאכי; 75' עמ
327–329  . 
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התפרס�  �16במחצית המאה ה. היא הואשמה באימו, מנהגי� יהודיי� ובבגידה בנצרות 90.רבי�
שעיקר תוכנו ומטרתו , זהו ווידויי אפולוגטי). 1559–1540(ווידוי הנאמנות של הקיסר קלאודיוס 

, מתו) קפל$ קטעי� מהווידוינצטט  91.הדגיש את השוני בי$ הנצרות האתיופית ובי$ היהדותל
  : 73' עמ, אתיופיה

  
ואיננו סוטי� ימינה או שמאלה , פשוטה ואמיתית, אנו ממשיכי� בדרכו של המל)

יו� (ואשר לסיבת שמירתנו את יו� השבת הראשו$ ... מהדוקטורינה של אבותינו 
 ואשר למוסד... אנו שומרי� אותו כמו היהודי� אשר צלבו את ישוע הרי אי$ , )השביעי
אול� המילה שאנו מבצעי� היא על פי מנהגי ... הרי אי$ אנו מלי� כמו היהודי� , המילה
מה . וכמו ניקוב האזניי� אצל ההודי�; כמו צילוק הפני� באתיופיה ובנוביה –האר, 

ואשר לאכילת . שמירת המנהג העממיאלא , שאנו עושי� אינו לש� שמירת חוקי התורה
כמו , אי$ זאת שאכילת בשר חזיר אסורה עלינו מתוק' שמירת חוקי התורה, בשר חזיר

שלא לדבר , בשר חזיר מזה� כל מי ששומע עליו': אלא לפי הפתג� האמהרי... הודי� הי
  .'על כל מי שאוכל ממנו

  
 114' עמ ,שטראוס, פתחה נגוסט  92.הקלאסי של חבש ספר החוקי� � פתחה נגוסטבבדומה לכ) ו
  :)בתרגו� חופשי(
  

אבל יעבדו ביו� הזה כמו , הנוצרי� לא צריכי� להפסיק לעבוד ביו� שבת כמו היהודי�
ה� יגורשו , וא� ימצאו בתו) הע� הנוצרי כאלה שיפעלו כדוגמת היהודי�, הנוצרי�

ביו� ראשו$ . .. אל תשמרו את השבת כמו היהודי�...  מלפני ישו הקדוש ביו� הדי$
ובחגי� החשובי� לא יעבדו את האדמה כי ה� ימי� של נופש לכ$ אנחנו צריכי� לנטוש 

ביו� ראשו$ . אצל הנוצרי� אי$ עונש חר� לעובד בשבת. את העבודה ביו� ראשו$ ובחגי�
ראו . כול� הולכי� לכנסייה בטוהר ובענווה, מריבות ותביעת הלוואות, אי$ ענייני משפט

את היהודי� שהולכי� בהתמדה לבית הכנסת ואי$ בכ) כל תועלת ובוודאי  )לשו$ ציווי(
היהודי� . שאת� צריכי� ללמוד מה� להתמיד וללכת לכנסייה ששכר ההולכי� לש� רב

מתכנסי� בבתי כנסיות שלה� בהתמדה רבה ביו� השבת כפי שהאל ציווה אות� ואנו מה 
ועילות ואל תעשו מעשי� בלתי אל תדברו שיחות בלתי מ. נאמר על הזנחתנו את השבת

כ� לחופש הרוחני כמו שבו את� צריכי� להקדיש עצמ, אשו$ראויי� במיוחד ביו� ר
  .'ביראה וגילו ברעדה' עבדו את ה': )11תהילי� ב (שאמר הנביא דוד 

                                           

השפעות , ל"הנ; 53' עמ, השבת באתיופיה, המרשמידט; 225–224' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט 90
 .75–72' עמ, אתיופיה, קפל$; 110–109' עמ, )"תנ, אולנדור'; 6–5' עמ, יהודיות

ראו , על שפת י� סו', עיר הנמל של אתיופיה(נחתו כלי שייט פורטוגלי� במסווע  1541בפברואר של שנת  91
תו הקשה מול וסייעו בידו במלחמ, קלאודיוס –ה� חברו לקיסר הצעיר שזה עתה מונה לתפקידו ). נספח ג

לאחר נצחונ� על המוסלמי� השתקעו ". גר$"שנודע בכינויו , צבאות האסלא� של אחמד איב$ איבראהי�
מנהגיה . הפורטוגלי� היו נוצרי� קתולי�. רכשו אחוזות ונשאו נשי� מקומיות, הפורטוגלי� באתיופיה

שונות להפו) את הכנסייה וה� ניסו בדרכי� , היהודיי� של הכנסייה האתיופית היו לצניני� בעיניה�
, מעי$ התנצלות, בתגובה לפעילות זו פרס� קלאודיוס כתב התגוננות. האתיופית לכנסייה קתולית

כתב זה ידוע בש� הווידוי . המסבירה את עיקרי תורתה של הכנסייה האתיופית וההבדל בינה ובי$ היהדות
 .  75–69' עמ ,תיופיהא, קפל$; הווידוי של קלאודיוס, אולנדור' :ראו. של קלאודיוס

שמאגד יחד חוק כנסייתי ואזרחי ומסודר לפי , הוא אוס' קאנוני חבשי) חוקי המלכי�(=פתחה נגוסט  92
, נערכה רפורמה של הכנסייה החבשית ,עקב בעיות שונות בכנסייה הקופטית ,�13 במאה ה. נושאי�

ות דתיות וספרותיות והיא ג� לרפורמה זו היו השלכ. שהייתה תחת שלטונו של הפטריא) שבאלכסנדריה
נכתב במקורו ערבית , פתחה נגוסט. כמדרי) לבני עדתו, לחבר קוב, זה אל אסאד איב� אל אסאלדחפה את 

. אינו רואה עצמו כבעל סמכות ליצור חיבור מקורי, המחבר. ותורג� ללשו$ געז לצור) הנוצרי� בחבש
כתבי השליחי� , הברית הישנה והחדשה. עדתומטרתו הייתה ללקט קובצי חוקי� קיימי� ולתרגמ� לבני 

הפתחה נגוסט נפו, במהרה והתקבל כקאנו$ סמכותי בחבש . משמשי� מקור לחיבור זה, ואבות הכנסייה
, הכנסייה החבשית, הייאט; v' עמ, שטראוס, פתחה נגוסט: להרחבה ראו. ואצל הפטריא) האלכסנדרוני

 .34' עמ, כנסייה האתיופיתה, יצחק ;185' עמ, מבוא, אולנדור'; 225–' עמ
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  :המקורות שסקרנו נובעות שתי מסקנות עיקריותמ

  .לכנסייה האתיופית מאפייני� יהודיי� רבי� .1
   .י של הכנסייה האתיופית איל, אותה לעמוד תדיר בעמדת התגוננותאופייה היהוד .2

  
אי$ בידי הכנסייה האתיופית ספרי הלכה שמפרטי� את המותר והאסור , בדומה לביתא ישראל

ה� מתארי� בהרחבה את חובת . תיאורי השבת בספרות הכנסייה אגדיי� באופיי�. ביו� השבת
יוצא מ$ הכלל לעניי$ זה  93.בעול� הזה ובעול� הבאשכר מאמיניה ועונש מחלליה , שמירת השבת

נודע  זרע יעקב). 1468–1434(ספר זה מיוחס לקיסר זרע יעקב ). מצחפה ברהא$(הוא ספר האור 
ופעל , הכתיר עצמו כמל) וככומר ג� יחד הוא. כשליט דומיננטי שפעל במר, להטמעת הנצרות

כדי  .באמצעות הכנסייה, בי האר,לקידומה של אחדות לאומית אתיופית בכל מרחבמר, רב 
הוא קרא , לקבוצות דתיות ששמרו שבת ביו� השביעי, ואולי ג� מתו) הערכה, להימנע מעימות

ספר האור מדגיש בהרחבה רבה את החובה לשמור   94.בשביעי ובראשו$ –לשמירת שני ימי שבת 
, הספר .השבת וא' מפרט את המותר והאסור ביו�, ה�יאת שני ימי השבת ללא כל הבדל בינ

ישמש עבורנו מקור יסודי להכרת מנהגי השבת של הכנסייה , בתרגומו של אפרי� יצחק
ושלוש  מלאכות האסורות בשבת 31 מחבר ספר האור עור) רשימה מפורטת של 95.האתיופית

וכ$  13–6יובלי� נ ל לרשימה זו זיקה ברורה). 91–90' עמ, יצחק, ספר האור(מלאכות המותרות 
 חיצחק עומד בהרחבה על זיקה זו והיא הברי. שנת שבת ז במאבות מלאכה שבלרשימת לט 

. נצטט מספר מקורות המשקפי� את חשיבות שמירת השבת בכנסייה האתיופית. התיכו$ של ספרו
  :83' עמ, יצחק, ספר האור

  
Let the people not perform on them (on Saturday and Sunday - ie) any kind of 
labor. But get [them] together in the churches for the study of the service of 
God and the Holy Spirit, which will cause [them] to inherit the Kingdom of 
Heaven.  

  
  :109' עמ, ש�

Regarding him who abolished the honor of the first Sabbath behold he 
uprooted the foundation of the Church. 

  
  : 141' עמ, ש�

The keeping of the first Sabbath is [equal to] the keeping of Sunday. If 

                                           

 . 179–178' עמ, אתיופית דידסקליה ;202–200' עמ, דידסקליה 93
 .59–52' עמ, אתיופיה, קפל$ ;113–109' עמ, )"תנ, ל"הנ ,106–105' עמ, מבוא, אולנדור' 94
  :י שמבוססת על שלושה כתבי יד'אפרי� יצחק השתמש במהדורתו של קונטי רוסיני וריצ 95

  .Pנמצא בספרייה הלאומית של פריס ומסומ$ , אבדי'אנטוא$ דכתב יד של אוס'  .1
 .Bנמצא בברלי$ ומסומ$ , כתב יד של אוגוסט דילמ$ .2
 .Vנמצא בספריית הווטיק$ ומסומ$ , כתב יד של אנריקו קורלי .3

יצירה אלא שבפנינו , של ספר זה ניתוח מודרני של החיבור קובע שזרע יעקב אינו המחבר היחיד לדעתו 
  :לושה חלקי�המורכבת מש

כ) כינו את אלו ( יהודי�ה נוצרי�מיוחס ל, חשיבות השבת שביו� השביעיעוסק ב חלק ראשו�  .א
  .)שהתעקשו על שמירת השבת ביו� השביעי

 מורכב מכתבי� שהוחרמו על ידי זרע יעקב מכיוו$ שכללו חומרי� המיוחסי� לנוצרי� חלק שני  .ב
כתבי� . � נשרפי� אלא מוחרמי� ונגנזי�כנהוג בכנסייה האתיופית דברי כפירה אינ. היהודי�

  .אלו עברו שינוי ועריכה מחודשת וה� החלק השני של החיבור
אחד נראה כרישו� של . מתקופת זרע יעקב ותותיאולוגי ותהיסטורימכיל הערות  ילישחלק ש  .ג

  .מפקידי חצר המלכות
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[therefore] the first Sabbath is not kept, [it is indeed as if] Sunday is not kept; 
for the honor of the first Sabbath is written in the Orit, the prophets, and the 
gospel, and the Sinodos of the apostles. He who honors it [also] honors God 
who wrote with his own hand and commanded that one should honor it. And 
God honors him who honors it. 

  
כדי ללמוד בדר) ישירה על , תות אתיופיונערכתי לביצוע ריאיונות ולביקורי� בכנסי, בנוס' לכ)

סיוע ראשוני ומשמעותי ביותר קיבלתי מהנזירה אחות . �האתיופיהנוצרי�  של מנהגי השבת
כנסייה ע� ההקשרי� האישיי� של אחות אברה�  96.קירסט$ סטופרג$ פדרס$ 'אברה� דר

סייעו רבות במלאכת ההשוואה של מנהג ביתא ישראל  ,האתיופית והשכלתה האקדמית הרחבה
מבני  כוהני דת ונזירי�, היא א' הפנתה אותי למידעני� נוספי�. למנהג הכנסייה האתיופית

ברחוב ) דברה גנת(וכנסיית ג$ עד$ , סולטא$ ברובע הנוצרי בירושלי��דיר א ;הכנסיות האתיופיות
כל . כל אלו היו לי לעזר רב בהכרת מנהגי השבת של הכנסייה 97.אתיופיה בירושלי� המערבית

. בטר� הוסקו מסקנות על מקורה, דונה בחיבור זה הושוותה למנהג הכנסייה האתיופיתהלכה שנ
שתי הקבוצות מאופיינות  .במהל) המחקר עלו זיקות רבות בי$ מנהג ביתא ישראל ומנהג הכנסייה

לקבוע הא� ביתא קשה , אול� .בשמירת מסורות הלכתיות קדומות בעלות זיקה מקראית ברורה
או ששתי הקבוצות ינקו ממקור קדו�  הושפעו ממנה, נסייה האתיופיתישראל השפיעו על הכ

 .מרחק השני� והעדר עדויות מתקופות קדומות מותיר אותנו חסרי מענה ברור בשאלה זו .משות'
שכיו� אי$ בידנו למפות את , שהיו השפעות הדדיות של שתי הקבוצות זו על זו קרוב לוודאי

   98.כיוונ$
  
   וותוכנית המחקר שיטת. ח

  :הבאות בשיטות שימוש ֵיעשה זה במחקר
  .שבת הלכות תולדות לבחינת משווה הלכתי מחקר .1
  .בעדה השבת מצוות של קיומה אופ$ לבירור אתנוגרפי�הלכתי מחקר .2
  .העדה מנהג על סביבתיות השפעות לבחינת, ישראל ביתא בתולדות היסטורי מחקר .3
 בביתא שבת הלכות של עיצוב$ ודרכי למקור$ השונות האפשרויות בחינת הוא המחקר של עיקרו
 יעסוק פרק כל. סנבת תאזאזה בספר שבת הלכות של סדר$ לפי יסודרו המחקר פרקי. ישראל
  :הבא הסדר לפי, זוויות משלוש שתיבח$ אחת בהלכה
, ל"חז ועד מהמקרא הנדונה ההלכה של תולדותיה על לנו הידוע את המחקר יפרוס הראשו� בשלב
  . האתיופית הכנסייה ומנהג הקראי� מנהג, ישנ בית ספרות לרבות
  . ישראל ביתא במנהג הנדונה ההלכה של קיומה ודר) אופייה את המחקר יתאר השני בשלב
 מופיעה שהיא כפי ההלכה של למקורה השונות האפשרויות את המחקר יבח$ השלישי בשלב
  . העדה ובמנהג סנבת בתאזאזה בפנינו
 הנחה לפחות או חלקית תשובה בידנו לתת עשוי אלו נותבחי של מצטבר ושקלול זהיר ניתוח

   .ישראל ביתא של שבת הלכות של היווצרות$ ואופ$ מקור$ לגבי, מסתברת

                                           

שימשה כנזירה  .למשפחה נוצרית קתולית 1932אחות אברה� נולדה בקופנהג$ שבדנמרק בשנת  96
עלתה  1964בשנת . ולאחר מכ$ עשתה מספר שני� בביתו של הארכיבישו' האתיופי באדיס אבבא, בשבדיה

עזריה וכיו� בהר �אל, תגנ דברה, יריחו(מתרגמת במספר מנזרי� מורה ו, לירושלי� ושימשה נזירה
תואר ; לימודי אפריקה: תואר שני; בספרות ומקרא: תואר ראשו$. למדה באוניברסיטה העברית). הזיתי�
שולטת היטב בשפות רבות . 'פרשנות אתיופית מסורתית לספר תהילי�': כתיבת מחקר בנושא: שלישי

 .געז ואמהרית, ובה$ עברית
 .א מצוייני� ברשימת המידעני� שבנספחכול�  97
, קובסקיפאולי: ראו, לבעייתיות של מיפוי ההשפעות היהודיות באתיופיה וסקירת האפשרויות השונות 98

  .184–182' עמ ,הרוח היהודית
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  דרכי כתיבת המחקר. ט

 .אינו כולל את הספרי� החיצוני�' מקרא'הביטוי , בחיבור זה .1
של גולדמ$ מתו) הספרי�  תרגומובציטוטי� מספר היובלי� השתמשתי ב .2

 וונדרק� תרגומו שלל הפניתי, כשהתבקש הדבר. כהנא� שער) החיצוני
ברכת תודה לכנה ורמ$ על שהעמידה . אור הורמ$ שטר� ראלתרגומה של ו

 .טר� פרסומ�, הבתרגומלרשותי את פרקי היובלי� 
שאר תו) התייחסות ל, מובאות ממגילת ברית דמשק צוטטו ממהדורת ברושי .3

 .יתשפורטו ברשימה הביבליוגרפ, המהדורות
, ת"תקליטור פרוייקט השובהבבלי צוטט כרגיל מתו) הנוסח של דפוס וילנה ש .4

 . דילוג בציטוט סומ$ בשלוש נקודות. 2007איל$ �אוניברסיטת בר, +15גירסה 
 .הירושלמי צוטט מתו) מהדורת האקדמיה ללשו$ עברית על כל סימניה .5
 .וורמברנד תרגומו שלצוטטו מתו) הספר תאזאזה סנבת  פסוקי .6
 צוינו רק במקרי� שהייתה בה� תרומהבמקורות השוני� נויי נוסח שי .7

 . לדיו$ משמעותית
 . כדי לכווי$ את הקורא לעני$ המרכזי, בציטוטי� מסוימי� הודגשו מילות מפתח .8
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  תאזאזה סנבת
  

  )105' עמ, וורמברנד תרגו�(פרק י 
  .הנה כתבתי ל) את מצות השבת ואת כל משפט השבת ואת חוקותיה .1
 . אלהי)' י� תעשה מלאכת) וביו� השביעי שבת להששת ימ .2
את� ונשיכ� ובניכ� ובנותיכ� ועבדיכ� ואמהותיכ� וכל , לא תעשו בה כל מלאכה .3

 . בהמותיכ� ותושביכ� וגריכ� הגרי� אתכ�
 . והאיש העושה בה כל מלאכה יומת .4
 .כל המטמא את היו� הזה יומת .5
 .השוכב ע� אשתו בשבת יומת .6
 .על ריב בה וכל המוכר והקונה יומתהמדבר בקול ר� והחוזר  .7
 .המתקוטט או מחר' או מגד' בה יומת, השואב בה מי� ממקור נובע .8
 .האיש שלא יכי$ לו ביו� השישי את אשר יאכל וישתה בשבת קודש יומת .9
 . הנות$ והשוכב בכסא מקומו והמשבח בכסא השבת מות יומת .10
 .הנושא כל דבר להוציא מאהלו או להכניסו מ$ החו, יומת .11
לא תעשו כל מלאכה ביו� השבת שלא הכינות� לכ� ביו� השישי עליכ� לאכול ולשתות  .12

לשקוט ולשבות מכל , ללמוד השכ� והערב, לנו� ולנוח, לשבוע ולרוות, ביו� השבת
את יו� , אלהיכ� שנת$ לכ� את יו� החג' להשתחוות ולבר) את ה, מלאכה ביו� הזה

 . את יו� הברכה, את יו� הקדושה, המלכות
 . כל ישראל נית$ היו� הזה לדורותיכ�ל .13
לשבוע ולרוות ביו� החג הזה אשר , גדול מעשה אלהי� שנת$ לישראל לאכול ולשתות .14

חו, מהקרבת קטורת וקרב$ ומנחה , לאלהי� ולנוח ביו� הזה מכל מלאכות בני אד�
 . המוגשי� לפני אלהי� בימי שבתות וחגי� וראשי חדשי�

כדי לכפר על , אלהי�' תות בבית המקדש אשר להרק העבודה הזאת תיעשה בימי שב .15
 . כאשר ציויתיכ�, ישראל במנחת התמיד בשבתותיכ� ובחגיכ� ולזכרו$ לרצו$ לאלהי�

 .והוא יקבל אות� ברצו$ מדי יו� ביומו .16
כל איש העובד בשבתותי ויוצא לדר) ועושה את מלאכת השדה ומדליק אש בביתו או בכל  .17

 .יומת, מקו� אחר ויושב בשמש
 .יומת, השונא או מקלל או נשבע או מתקוטט כל .18
 .    מות יומת, הרוכב על בהמה והנוסע באניות י� וכל המכה איש והורגו והנוא' .19
 .יומת, השוחט בהמה או עו' ביו� שבת או הצד חיה בשבת .20
 .מות יומת, איש כי יעשה כל עבודה ביו� השבת .21
וב בלוחות שש� אלהי� בידי ככת, למע$ יהיו בני ישראל ברוכי� וישבתו בשבתותי באר, .22

  . למע$ אכתוב לכ� את תורת העיתי� לפי חלוקת הימי�
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  פרק עשירי תאזאזה סנבתקטע מתו�  –צילו� כתב יד 
  27אוס% וינר 

  באדיבות ספריית אוניברסיטת תל אביב
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  הכנה לשבת די�: ראשו�פרק 
  

  תאזאזה סנבת פרק עשירי
  

 .ר יאכל וישתה בשבת קודש יומתהאיש שלא יכי$ לו ביו� השישי את אש) 9(
  ...לא תעשו כל מלאכה ביו� השבת שלא הכינות� לכ� ביו� השישי ) 12(

  
  ):18' עמ ,וורמברנד תרגו�( 3תאזאזה סנבת פרק לא פסוק 

  
  .ביו� השישי עשו את מלאכת בתיכ� ואת הלח� שיוגש לפני אלהי�

  
  שניית בבמקרא ובספרות הכנה לשבת . א

. 'יו� ההכנה'עד שהיו שקראו ליו� השישי , מהותה של השבתו הה$ יסודקראת שבת ההכנות ל
לכל ' ערב שבת'השימוש הנפו, בכינוי . כל מהותו של יו� זה הוא בהכנה לקראת שבת, רוצה לומר

 99.מלמד על מהותו של יו� שישי כיו� הכנה לשבת, היו� השישי ולא רק לשעות הסמוכות לשקיעה
משו� . הכירו בקדושת השבת ובחובת ההכנה לקראתה ביו� שישי א' הגויי� ששלטו על ישראל 

כ) מוצאי� אנו שאוגוסטוס קיסר . פטרו את היהודי� מחובת הגעה לבית המשפט בימי� אלו, כ)
בימי , שאי$ לחייב את היהודי� להופיע בבית משפט ְ?ֲעֵרִבי� קבע בחוק) נ"לסה 14 –נ "לפסה 27(

   παρασκευή.(100(' יו� ההכנה'ישי הוא מכנה את יו� ש. שישי או שבת
 �AGHַ ַהFִFִי ְוֵהִכינ/ְוָהָיה ' :5שמות טז . המ$ רשתבמקרא בפ תחובת ההכנה לקראת שבת מפורש

התורה מחייבת להכי$ ביו� שישי את צרכי . 'ְוָהָיה ִמIְֶנה ַעל ֲאIֶר ִיְלְקט/ י�A י�A ֵאת ֲאIֶר ָיִביא/
ביו� שישי מנה כפולה ולהשאיר את העוד' למשמרת עד בוקר יו� יש לאפות ולבשל . השבת
למדו ממנו בספרות ההלכה , עוסק בליקוט המ$ במדבר 101על א' שפשוטו של מקרא. השבת

בתקופה הקדומה לא היה מקובל כלל . ל חובת הכנת מזונות השבת מבעוד יו�"הקדומה ובחז
אלא להקדיש את היו� כולו להכנות  ,א' לא עד חצות היו�, לעבוד לצור) פרנסה ביו� שישי

. בשני מקומות מזהיר בעל ספר היובלי� על חובת ההכנה לקראת שבת. כפי שנראה להל$, לשבת
  ): רכו' עמ, כהנא( 29היובלי� ב 

  
הגד ואמור לבני ישראל את משפט היו� הזה וישבתו בו ואל יעזבJהו בשגגת לב� ולא יעשו 

ולשאב מי� מכל אשר יאכל וישתה  ולא יכינו בוצ� ולא יראה לעשות בו חפבו כל מלאכה 
המה לה� בששת ימי  ולהביא ולהוציא בו כל אשר ינשא בשעריה� אשר לא הכינJהו

  . המלאכה בבתיה�
  

  ): שיג–שיב' עמ, כהנא( 9–8יובלי� נ בסופו של ספר  וכ$
  

 והשואב בו… והאיש אשר יעשה בו כל מלאכה יומת וכל איש אשר יחלל את היו� הזה
לא . ואשר ישא כל משא להוציא מאהלו או מביתו ומת אשר לא הכי� לו ביו� השישימי� 

לאכל ולשתות ולנוח  אשר לא הכינות� לכ� ביו� השישיתעשו ביו� השבת כל מלאכה 
  …  102ולשבות מכל עבודה ביו� הזה

                                           

ולא ' ):תענית ד ג, משנה(ובהקות שבה$ אציי$ את אחת המ, ל"קיימות לכ) דוגמאות רבות בספרות חז 99
ברור שהכוונה לכל היו� השישי ולא רק לשעות הסמוכות . 'היו מתעני$  ערב   שבת  מפני כבוד השבת

 . לשבת
 .301' עמ ,פרקי�, גילת 100
–25' עמ, פשוטו של מקרא, קמי$: לסיכו� ראו, התלבטו דורות של פרשני�' פשוטו של מקרא'בהגדרת   101
מתו) הכתוב ) פשט=ישר(הדעה המקובלת רואה בפשוטו של מקרא את הביאור העולה בצורה ישרה . 32

 . ולכ) נתכווי$ בחיבורנו, עצמו
חר וה$ אינ$ מגו' היצירה צורפו לספר בשלב מאו 13–6הלכות השבת בפרק נ  ,לדעת ליאורה רביד 102
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שאיבת  הוא חוזר ומדגיש במיוחד את. הכנת מזו$ ומשקה ביו� השבת כלבעל ספר היובלי� אוסר 

כדרכה של . דבר אשר לא הוכ$ מראש כליש איסור שימוש ב. ובאוהל ביתהוצאה והכנסה ב, המי�
, במחשבה, אי$ הבחנות בי$ הכנה ממילא, אי$ הבחנה בי$ סוגי� שוני� של הכנה, ההלכה הקדומה

חפצי האד� שמיועדי� לשימוש בשבת חייבי� להיות מוכני�  כלהמזו$ ו �  103בדיבור או במעשה
  . מבעוד יו� ריגמל

): 29–28' עמ, מהדורת ברושי( 22ברית דמשק י . ת במגילת ברית דמשקזכרומחובת הכנה לשבת 
אל ' –חלקו הראשו$ של פסוק זה  104.'אל יאכל איש ביו� השבת כי א� המוכ$ ומ$ האובד בשדה'

שמחייבת הכנה , מוב$ ותוא� את ההלכה הקדומה –' יאכל איש ביו� השבת כי א� המוכ$
בהבנת . במקרא ובספר היובלי�, כפי שראינו לעיל, חלטת של כל האוכל לפני כניסת השבתמו

בפשטות נראה . היא צורת בינוני' אובד' 105.נחלקו החוקרי� –' ומ$ האובד בשדה' –חלקו השני 
במשמעות ' אובד'. שהפרי נשר בשדה והוא כעת בתהלי) של אבד$ מחמת יובש או ריקבו$, לפרש

1ַבד ְקִציר הִֹביI/ ִאָ?ִרי� ֵהיִליל/ ?ְֹרִמי� ַעל ִחMָה ְוַעל Lְעָֹרה ִ?י ': 12–11פר יואל א מצאנו בס' יבש'
ְמָלָלה ִרNָ �Oַ $APָמר ְוַת5/ַח  ה7ִבי6ָה ַה5ֶֶפ�. 4ֶָדה Jֵאָנה אNְִמ  ָ>ל ֲעֵצי ַהָ:ֶדה ָיֵב86ְוַה $ALLָ Iי הִֹבי?ִ  $

לא מצאנו במקרא אול� הפירוש מסתבר לפי הקשרו של ' רקב'במשמעות ' אובד' .'Hְֵני Qָד�
 .'אובד'ואינו ' מוכ$'מדובר בפרי שנשר שהרי המחובר אינו , מכל מקו� 106.וכ$ פירש שיפמ$, הפסוק

הפסוק אינו . ועלול להפו) בלתי ראוי לאכילה, שנשר מהע,בעל המגילה מתיר ללקט בשבת פרי 
, בשאלות אלו התלבטו פשוטי ע�. בשבת או בזמ$ בלתי ידוע, ביו� חול? מבאר מתי נשר הפרי

   .כפי שנראה להל$, תנאי� ואמוראי�
הדי� לעימות בי$ הפרושי� וראשוני הנוצרי� בחובת הכנת המזו$ קוד� כניסת שבת מופיעי� 

מתואר כיצד חכמי הפרושי� מוחי�  107,החוזר על עצמו שלוש פעמי�, בסיפור. בברית החדשה
שלצור) עניי� , ישוע משיב. שיבולי� בשבת) א' כתשו, בלוקס(מידיו של ישוע על שקטפו בתל

הוא תומ) את דבריו במעשהו של דוד שנת$ לאנשיו הרעבי� לח� . וה לקטו' בשבתומותר וא' מצ
רעב מותר לעבור על  שכדי להאכיל אד�, ומכא$, )7–1א כא "שמ(קודש על א' שאינ� כוהני� 

  ): 20–19' עמ, שדליטתרגו� ( 8–1יב  מתי. מצוות התורה
  

. בעת ההיא עבר ישוע בי$ הקמה ביו� השבת ותלמידיו רעבו ויחלו לקטֹ' מלילֹת ויאכלו
ויאמר . ויראו הפרושי� ויאמרו לו הנה תלמיד) עושי� את אשר אסור לעשות בשבת

 בא אל כי. אליה� הלא קראת� את אשר עשה דוד בהיֹתו רעב הוא והאנשי� אשר אתו
כהני� לח� הפני� אשר איננו מותר לו ולאנשיו לאכלה רק ל�בית האלהי� ויאכל את

  .אדו$ השבת�הוא ג�האד� �כי ב$... לבד� 
  

שוויכוח דומה התנהל בי$ אנשי יריחו וחכמי� בשאלת , בתוספתא ובמקבילותיה, להל$ נראה
העדר ההכנה , ל�או, אמנ� בברית החדשה  מדובר בקטי' ובתוספתא בליקוט. ליקוט פרי שנשר

   .יוצר דמיו$ בי$ שני המקורות, והטיעו$ שלצור) עניי� מותר
  
  ל"בספרות חזהכנה לשבת . ב

כבר אצל ראשוני . ל"הכנות לשבת בכלל והכנת המזו$ בפרט מתועדי� בהרחבה בספרות חז
ויש לשער שמנהג� משק' , התנאי� שפעלו בשלהי הבית השני מתוארות ההכנות לשבת בפירוט

                                                                                                                         

יתכ$ שאחד המעתיקי� של הספר חש שחוקי השבת שבפרק ב אינ� מפורטי� דיי� , לדבריה. המקורית
כיוו$ שהספר היה ברשות אנשי כת קומרא$ וה� א' העתיקו . לפיכ) הוא ניסח� מחדש בהרחבה ובפירוט

, רביד: ראו, נמנה ע� אנשי הכת, משערת רביד שג� המעתיק שהוסי' את פסוקי השבת בסו' הספר, אותו
 .     הלכות שבת ביובלי�

 .31' עמ, משנתו, גילת 103
 .161' עמ, 18 כר)  .D.J.Dראו מהדורת. $ של ברית דמשקאשורות אלו אינ$ מופיעות בנוסח קומר  104
 . 106–104' עמ, הלכה, לסקירה כללית של הדעות השונות ראו שיפמ$ 105
 .105' עמ, ש� 106
 .5–1לוקס ו ; 28–23רקוס ב מ; 8–1מתי יב  107
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, את דרשות הכתוב לדי$ הכנה, מהמוקד� אל המאוחר, נסקור. לכה הקדומה בישראלאת הה
  .ואיסורי� הקשורי� להעדר הכנה, מנהג� של תנאי� ואמוראי� בדי$ זה

  
  לשבת דרשות הכתוב לדי$ הכנה. 1

): 149' עמ, מלמד�מהדורת אפשטיי$(ח  י כ"מכילתא דרשב, במנהגו של שמאינפתח בדרשתו ו
אמרו עליו על שמאי . ושמרה משתבוא זכרה עד שלא תבואשמאי הזק$  אומר  …זכור ושמור '

. 'זה לשבת' לשבת כלי חדש אומהזק$ שלא היה זכרו$ שבת זז מתו) פיו לקח  חפ, טוב אמר זה 
בזכירת השבת קוד� ; מתקיימת לדעת שמאי בהכנות לשבת' זכור את יו� השבת לקדשו'ת מצוָ 

אמרו עליו , תניא': א"ביצה טז ע, בבלי; ובלשו$ אחר. וע כולובואה וההכנות לקראתה במש) השב
מצא אחרת . זו לשבת: נאה אומרמצא בהמה  . כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, על  שמאי   הזק$

חשיבות הכנת המזו$ לשבת והגדרתה כקיו� . 'מניח את השניה ואוכל את הראשונה �נאה הימנה 
שהיה מראשי , אלעזר ב$ חנניה �תלמידו של שמאי הזק$ מופיעה ג� בדברי , מצוות זכירת השבת

): 229' עמ, מהדורת רבי$(ה זכור ושמור "ד, ז דבחדש מסכתא, יתרו י"מכילתא דר 108.בית שמאי
תהא זוכרו  , זכור את יו� השבת לקדשו, אלעזר ב$ חנניה ב$ חזקיה ב$ חנניה ב$  גרו$  אומר'

) א"ק פב ע"ב, בבלי(ל "חז. 'נו לש� שבתשא� יתמנה ל) מנה יפה תהא מתק, מאחד בשבת
', בני$ אב'ה� ראו בפסוקי המ$  109.מייחסי� לעזרא את התקנה שתהא אישה משכמת ואופה

: ב"שבת קיז ע, וכ) מצאנו בבבלי. שמלמד על כלל חובת ההכנה לשבת ולאו דווקא בלקיטת המ$
יו� הששי והכינו היה בו): "שמות טז(שנאמר , להוצאת שבת ישכי� אד�לעול� : אמר רב חסדא'

הכנה 'שזכה לכינוי , ומאותו פסוק לומד רבה את די$ ההכנה לשבת. 'לאלתר �  "את אשר יביאו
והיה ביו� הששי ): "שמות טז(מאי דכתיב : דאמר רבה, ורבה לטעמיה': ב"ביצה ב ע, בבלי. 'דרבה

ואי$ , טוב מכי$ לשבתואי$ יו� , וחול מכי$ ליו� טוב, חול מכי$ לשבת �" והכינו את אשר יביאו
  . 'שבת מכינה ליו� טוב

  
   מנהג� של תנאי� ואמוראי� בהכנות לשבת. 2

מתקבלת , גדולי ישראל דייל ע דווקא, ת והכנות נמרצות לקראת שבתשל התארגנו תמונה חיה
רבי חנינא ורבי ינאי היו מתעטפי� בערב שבת בבגדי ). א"שבת קיט ע, בבלי(מדברי התלמוד 
בביתו של רבה בר רב נחמ$ הכינו ; לקבל פני השבת כדר) שיוצאי� לקראת מל) השבת ויוצאי�
רבי אבא היה קונה בשר משלושה עשר טבחי� שוני� ; רקיקי� משוחי�) ליטר 25כ (שלושה סאי$ 

; כדי לכבד את השבת בסוגי� שוני� ומובחרי� של בשר ומזרז את בני ביתו להכינ� לכבוד שבת
רב ספרא היה חור) בעצמו את ; התנור שבישלו בו את מאכלי השבת רבי אבהו היה מלבה את אש

רב הונא מדליק נרות לכבוד ; רבא מולח את הדג; ראש הבהמה שמבשרה הכינו את המנות לשבת
רבי ; רבה ורב יוס' חותכי� עצי�; רב חסדא מפריד את עלי התרד; רב פפא טווה פתילות; שבת

בר יצחק נושא על כתפו חפצי שבת וכ$ עשו רב אמי ורב רב נחמ$ ; זירא מכי$ עצי� דקי� להדלקה
): ב"עירובי$ מג ע, בבלי(כ) הדגישו את חשיבותו של יו� שישי כהכנה לשבת עד שאמרו  כל. אסי

כבר מובטח לה$ לישראל שאי$ אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימי� טובי� מפני '
ל על חובת ההכנה לשבת ואת מנהג� של "עד כא$ סקרנו את הפסוקי� שמה� למדו חז 110.'הטורח

  . להל$ נדו$ באיסורי� הקשורי� להעדר הכנה .תנאי� ואמוראי� בהכנה זו
  
  בשבת ליקוט פרי בשדה. 3

אל יאכל איש ביו� ': )22י (מחבר מגילת ברית דמשק  ו שלדבריהזכרנו את חובת הכנת המזו$ ב
) אובד(=מתיר ליקוט פרי יבש או רקוב שהפסוק , הסברנו. 'השבת כי א� המוכ$ ומ$ האובד בשדה

כא –יט, פסחי� ג, תוספתא .כפי שנראה להל$, במקורות התנאיי� שנוי היתר זה במחלוקת. בשבת

                                           
 .50' עמ, כר) א, אנציקלופדיה, ראו מרגליות 108
אול� הסמיכות לתקנה . אמנ� נית$ לפרש שתקנת עזרא אינה ייחודית ליו� שישי אלא לכל ימות השבוע 109

 ,'הוא התקי$ שיהו אופי$ פת בערבי שבתות'): א"עה ע(מגילה ד ה , והמקבילה בירושלמי) כביסה(הקודמת 
 .את שמדובר ביו� שישי דווקמלמד

 .א"ובדיוק באותו נוסח בבבלי פסחי� יג ע 110
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  ): 158–156 'עמ, מהדורת ליברמ$(
  

אילו . ושלשה שלא כרצו$ חכמי�, שלשה כרצו$ חכמי�, ששה דברי� עשו אנשי יריחו
ואוכלי� נשרי� , מתירי$ גיזיות של הקדש, �ואילו שלא כרצו$ חכמי …כרצו$ חכמי� 

יהודה א� כרצו$ חכמי� ה$ עושי$ יהו כל אד� עושי$ ' ר' אמ. ונותני$ פיאה לירק ,בשבת
אילו שמיחו  …אילו שלא מיחו ביד$ . ושלשה לא מיחו ביד$, אלא שלשה מיחו ביד$, כ$

, $ נשרי� בשבתכיצד אוכלי …ואוכלי$ נשרי� בשבת , מתירי$ גזוזיות של הקדש, ביד$
והיו עניי ישראל נכנסי$ , שהיו בשני בצרות, ופרדסותיה$ לעניי� 111שהיו פותחי$ גנותיה$

   112.ואוכלי$ נשרי� מתחת תמרי� בשבת
  

מנהג אנשי יריחו תוא� את . בשבת אנשי יריחו אפשרו לעניי ישראל להיכנס ולאכול פירות שנשרו
ל לא היתה נוחה ממעשה זה "זדעת� של ח. שמתירה לאכול מ$ האובד בשדה, מגילת ברית דמשק

הלכה זו  113.נראה שהתוספתא משקפת הלכה של ימי הבית. חו באנשי יריחו על מנהג� זהוה� מ
הא� גזרה שמא יתלוש או משו� (ונימוקי� ) הא� הפרי נשר בשבת או לפני שבת(נעדרת הבחנות 

ומחאת  אנשי יריחונהג את מ, כדרכה של ההלכה הקדומה, היא מתארת בפשטות). העדר הכנה
פרי שנשר , שיריחו היא בירתה, שבאקלימה הח� והלח של בקעת הירד$, נוסי' ונאמר .החכמי�

  . ויש בכ) נימוק נוס' למנהג� של אנשי יריחו, ירקיב ויאבד תו) שעות ספורות
בדר) כלל ההלכה . א� אכ$ מדובר בהלכה קדומה מימי הבית הרי שבפנינו דוגמה יוצאת דופ$

שמתירי� ללקט , וכא$ מנהג אנשי יריחו וברית דמשק 114,ל"ומה מחמירה ביחס להלכת חזהקד
  . ומעוררי� מחאה, ל"מקילי� ביחס לחז, בשבת

הא�  –שאינ$ בהלכה הראשונה , יוצרי� את ההבחנות הדקות, כדרכ�, המקורות האמוראי�
ענפי האיל$ או על הא� על ? היכ$ נמצא הפרי? בשבת או בזמ$ לא ידוע, הפרי נשר בערב שבת

נסקור את עיקרי הדיני� בספרות ? הא� האיסור נובע מגזירה או מהעדר הכנה? הקרקע
מהדורת ( ב"עלא , פסחי� ד ט, ירושלמי .לדעת הירושלמי הפרי נשר בזמ$ לא ידוע. האמוראי�
 115.א� בשנשרו מערב יו� טוב .מה נ$ קיימי$  ".ואוכלי$ מתחת הנשרי�" :)521' עמ, האקדמיה

  ". בסת�. אלא כי נ$  קיימי$. דברי הכל אסור. א� בשנשרו ביו� טוב .ברי הכל מותרד
   116:ב"פסחי� נו ע, דיו$ על מיקו� הפרי וסיבת האיסור מצוי בבבלי

  
הפרי שנשר מונח על ענפי (מחלוקת בשל מכבדות : אמר עולא אמר רבי שמעו$ ב$ לקיש

לא  גזרינ$ שמא יעלה : שי יריחו סבריואנ, גזרינ$ שמא יעלה ויתלוש: דרבנ$ סברי). הע,
כי אתא רבי$ ... דברי הכל מותר  �) פרי שנשר על גבי הקרקע(אבל בשל בי$ הכיפי$ . ויתלוש

מוכ$ לעורבי� לא הוי  : דרבנ$ סברי, מחלוקת בשל בי$ כיפי$: אמר רבי שמעו$ ב$ לקיש
דברי  �בשל מכבדות  אבל. מוכ$ לעורבי� הוי מוכ$ לאד�: ואנשי יריחו סברי, מוכ$ לאד�

  .  גזרינ$ שמא יעלה ויתלוש, אסור כלה

  
חכמי� . רבי שמעו$ ב$ לקיש המחלוקת עוסקת בפרי שנשר לתו) ענפי האיל$ בש� לדעת עולא

; חוששי� שמא תו) כדי ליקוט הפרי מענפי האיל$ יעלה ויתלוש ג� מהפרי המחובר ולכ$ אסרו

                                           
בקטעי גניזה ; גינותיה�: בכתב יד ערפורט; גגותיה$: ווינה ובתוספתא דפוס ראשו$, בכתב יד לונדו$ 111

 .גנותיה$: א"פסחי� נו ע, ובבבלי; גינותיה$: ממצרי�
 .א"סחי� נו עפ, בבלי; פסחי� ד ח, ראו מקבילות לעניי$ זה במשנה 112
 .  128הערה  106' עמ, הלכה, כ) משער ג� שיפמ$ 113
, השבת, שרביט: ראו לדוגמה. ומשתקפת ממקורות רבי�, נטייתה של ההלכה הקדומה לחומרא ברורה 114
: 27' עמ, חקר תולדות ההלכה, זוסמ$; מדגיש את נטייתה הבסיסית של ההלכה הקדומה לחומרא 508' עמ
ה� : וכללו של דבר, החומרא בולטת ביותר !...הכל לחומרא: י ההלכותהמכנה המשות' לכל סעיפ'

 .'מה שאסור אסור בכל מקרה ומה שטמא טמא לחלוטי$, משווי� את מידותיה� תמיד לחומרא
ט מכי$ "ה ואי$ יו"ד) ב"ביצה ב ע(י "ראו רש. ט"לעניי$ חובת ההכנה בפירות אי$ הבדל בי$ שבת ליו 115

 .'והזמנתו בחול, ובעיא סעודתו הזמנה, שבת ויו� טוב נמי קרוי': לשבת
 .ז"י –י "בסוגריי� הבאתי תקציר שלי לפירוש רש 116
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קרקע לא חששו לתולש  ביגל אבל בפרי שנשר ע. אנשי יריחו לא חששו שמא יתלוש והתירו ללקט
לדעת רבי שמעו$ ב$ . 'שמא יתלוש'שיסוד המחלוקת בגזרת , נמצא. מתירי� ללקט בשבת כלוה

ונחלקו בשאלה הא� מוכ$ לעורבי� הוי מוכ$ , לקיש המחלוקת עוסקת בפרי שנשר על גבי הקרקע
כניסת שבת לא היתה דעתו על פרי שהרי ב, לדעת חכמי� מוכ$ לעורבי� אינו מוכ$ לאד�. לאד�

לדעת אנשי יריחו כיוו$ שהיה . ולכ$ אסרו ללקט את הפרי בשבת, בי$ א� כבר נשר ובי$ א� לאו, זה
די בהכנה זו לצור) אד� ומותר ללקטו , בי$ במחובר בי$ בתלוש, מוכ$ לעורבי� בכניסת שבת

  . יעלה ויתלושגזרה שמא , אוסרי� כלאבל בפרי שנשר לתו) ענפי האיל$ ה. בשבת
אנשי יריחו התירו לעניי� . בשלב זה כבר נית$ לסכ� את הגישות השונות בדי$ לקיטת פרי בשבת

בגלל העדר הכנה או , ל אסרו לקיטה זו"חז. ללא שו� מגבלה, בשנות בצורת, לקיטת פירות בשבת
בפרי  ומתיר לקיטה רק, מציג עמדת ביניי�, מצד גזרה שמא יתלוש ומחבר מגילת ברית דמשק

הפרי היה כבר מוכ$ , יש וודאות שנשר מבעוד יו�) שהחל להרקב(בפרי אובד  117לדעת שיפמ$. אובד
, לכ$. הבחנות דקות אינ$ ממאפייניה של ההלכה הקדומה, כאמור. ולכ$ מותר, לאד� בכניסת שבת

 )פרי יבש או רקוב(שמחבר ברית דמשק מתיר לקיטת פרי אובד מחשש לאבד$ הפרי , נראה להציע
ולברית החדשה שמתירה אפילו , בדומה לתוספתא שמתירה בשנות בצורת, ומתו) דאגה לעניי�
להל$ נבדוק מהי . ל אסרו ללקט פרי בשבת משו� העדר הכנה"שחז, הזכרנו. קטי' שיבולי� לרעב

  .רמת ההכנה שנדרשת כדי להתיר את המזו$ באכילה
  
  הכנה לשבת בספרות התנאי� . 4
 Nַמיניה . מגדירי� את המלאכה שנאסרה בשבת בהקבלה למלאכת המשכ$במדרש ההלכה  נאי�

' עמ, מלמד� מהדורת אפשטיי$(י כ י "מכילתא דרשב. וביה מתברר שלא כל הכנה נאסרה בשבת
לא תעשה כל מלאכה יכול לא יקנב את  הירק ולא ידיח את הכלי� ולא יציע את המטות '): 150
מה מלאכה האמורה   )לה כא' שמ(לאכה במשכ$ ונאמרה מ אכהמלאכה נאמרה כא$ מל' לו' תל

כמו  .'מלאכה שיש עמה מחשבה במשכ$  מלאכה שיש עמה מחשבה א' מלאכה  האמורה בשבת
שמאי אומרי� לא יטול  בית': ביצה א ג, משנה. בשאלת רמת ההכנהנאי� במשנה Nַ  נחלקו, כ$

בית שמאי מחייב  .'אני נוטלאלא א� כ$ נענע מבעוד יו� ובית הלל אומרי� עומד ואומר זה וזה 
ואילו בית הלל ; לנענע בידו מבעוד יו� את העופות המיועדי� לשחיטה ביו� טוב –הכנה במעשה 

א)  118,אפשרויות ההכנה ג� למחשבה הורחבו, כמו כ$ .'זה וזה אני נוטל' –מסתפקי� בדיבור 
  .עיקר ענייננו הוא בהלכה הקדומה וזו לא הזכירה הכנה שבמחשבה

  
  מנהג הקראי�בה לשבת הכנ. ג

א) מגדירי� באופ$ שונה את טיב ההכנה , הקראי� מחייבי� הכנה מבעוד יו� של מאכלי השבת
ספר המצוות לענ$  119.בבבל ב$ המאה השמינית, ענ$ ב$ דודנפתח ב. נעיי$ בהלכותיה$, הנדרשת
ערות השוליי� כולל ה, 72–70' עמ, מהדורת הרכבי, סעי' שלישי ושישי(דיני שבת ומועדי� , הנשיא
  ):על אתר

  

                                           
 .106' עמ, ש� 117
 .טור קכג, כר) ט' הכנה מתרת, 'אנציקלופדיה תלמודית; יח, ט א"הלכות יו, �"ראו רמב 118
לקראות לא היה  .אלא רבני� שהתפלגו מהזר� המרכזי של חכמי ישראל, ענ$ ותלמידיו לא היו קראי� 119

במאה השמינית ובראשית המאה התשיעית לא קיבלו עליה$ רבות מ$ הקהילות . מייסד אחד ויחיד
, ה� התנגדו לאכיפת חוקי� אחידי� על היהדות כולה. שממזרח לחידקל את סמכותו של התלמוד הבבלי

שונות זו מזו א) , התנגדות זו הצמיחה כתות רבות ומגוונות. וביקשו לשמור את מנהגיה� המקומיי�
במאה התשיעית ובמאה העשירית פעלו . בעלות מכנה משות' של התנגדות לתורה שבעל פה ולתלמוד

אל הקראי� הצטרפו . הקראות �ודניאל אלקמוסי לליכוד כל כתות האלה לתנועה אחת  נהאוונדיבנימי$ 
. ענ$ ב$ דוד � שושלת� פורשי� בבליי� שלא קיבלו את תקנות התלמוד והעדיפו את תקנותיו של מייסד 

כ) . מפתח בקראותתפסו עד מהרה עמדות , בזכות ידיעותיה$ הטובות בתורה. 'ענניי�'פורשי� אלו נקראו 
בחרתי לכלול את , אשר על כ$. כמייסדה של הקראות כולה, ענ$ ב$ דוד, נתקבל בעיני רבי� אבי שושלת�

. ענ$ ותלמידיו לא היו קראי�, א' שכאמור על', כתבי הקראי�'ספר המצוות של ענ$ הנשיא תחת הכותרת 
' עמ, קדמוניות הקראי�, גיל; 18–13' עמ, הקראי� ,ל"הנ; 252–251' עמ ,הלכה קראית ,קורינאלדי: ראו
 .191–190, 35–15' עמ, תולדות הקראי�, ש/ר; 107–91
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שצרי� להכי� כל מאכלי שבת מיו� ) ללמד)). (שמות טז ה(והכינו את אשר יביאו . ג
  ... השישי

וחשב את הבישול כאפייה ). ... שמות טז כג(את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו . ו
שול להודיע) כי כמו הלח� שאתה גומר אפיתו ואתה מוציאו מ$ התנור בחול כ$ ג� הבי

 121ופרט את האפיה והבישול 120לגמור הבישול ולהוציאו מ$ האש בחול) צרי) אתה(
) עבודות קלות(אבל . אסורות ה$ לעשות בשבת 122הדומות לאלה) עבודות(להודיע) כי רק 

  .   וחתיכת האתרוג ושבירת האגוזי� מותרות ה$ לקיטת הירקכמו 
  

. אול� מהות ההכנה שונה 123,ל"זהה לחז –' והכינו את אשר יביאו' –המקור לחובת ההכנה לשבת 
ל "דרישה זו נוגדת את הלכת חז. ההלכה הקראית מחייבת להוציא כל מאכל מהאש מבעוד יו�

מבחיני� הקראי� בי$ מלאכות , בנוס' לכ) 124.שמתירה השהיית אוכל מבושל על גבי האש בשבת
חיתו) פרי , ת ירקדוגמת לקיט 125ובי$ מלאכות קלות; שנאסרו, קשות כדוגמת אפייה ובישול

ה� הגדירו . ל לא הבחינו בי$ מלאכה קלה לקשה לעניי$ שבת"חז. שמותרות, ופיצוח אגוזי�
דברי ענ$ . שלושי� ותשע אבות מלאכה על פי הזיקה למלאכת המשכ$ ולא לפי הקושי שבביצוע

מחבר ברית דמשק מתיר . התאמה בי$ ברית דמשק להלכה הקראית ,א� כ$ הנשיא משקפי�
ל שמחו באנשי יריחו על שהיו "בניגוד לחז' לקיטת הירק'וענ$ מתיר ' מ$ האובד בשדה לקט'ל
ההלכה . על הזיקה שבי$ ההלכה הקראית להלכה הקדומה עמדנו במבוא. 'אוכלי$ נשרי� בשבת'

החמרה  � הקראית שבפנינו מחזקת זיקה זו וא' תומכת בייחודה של מלאכת הליקוט בשדה בשבת 
  . לכה הקדומהל ביחס לה"בהלכת חז

  
  במנהג הכנסייה האתיופיתהכנה לשבת . ד

חברי . עמדנו בסעי' ז של המבוא בנצרות האתיופית על מעמד� המיוחד של שני ימי השבת
במאכל ובמשתה א) לא נמנעו מהכנת , הכנסייה האתיופית כבדו את ימי השבת בכסות נקייה

, זו$ בשבת מופיעה בספר האורהתייחסות מפורשת להיתר הכנת מ. סעודת� ביו� השבת עצמו
  :91' עמ, יצחק

  
This is that which can be done on the first Sabbath and Sunday: 
 Slaughtering of animals 
 Cooking of food and the like 
 Preparing of wat126 and the like 
Whoever wants can eat meat which is slaughtered on the first Sabbath and on 
Sunday either roasted or boiled. 
 

לצלות ולחמ� את הבשר והמזו$ המיועדי� , לתבל, לבשל, היתר ברור ומפורט לשחוטבפנינו 
בהמש) דבריו מביא המחבר נימוק תלמודי . כל זאת בשבת עצמה ללא כל מגבלה. לסעודות השבת

  :מעניי$ להיתר גור' זה
 
As for Israel, indeed, if their Passover fell on the first Sabbath they would not 
prevent the killing of sheep and cattle and eating of meat roasted in fire, 
because their Passover revolves annually in the seven days of the week.  

                                           
 ). ההערות של הרכבי(כוונתו לאסור הטמנת מאכלי� חמי� בתנור ליו� השבת   120
 .זכר הכתוב מלאכות אחרות ולא  121
 .ל שה$ עבודות קשות בער) ומשנות צורת המאכלי� מכל וכל"ר  122
 .ב"ביצה ב ע, ודי$ הכנה דרבה ש�, ב"ז ע"שבת קי, דרשת רב חסדא בבבלי 123
 .שבת ג א ובפוסקי ההלכה, משנה 124
 .ק שישיראו פר, ובדומה לכ) מוצאי� אנו בהלכה הקראית הבחנה בי$ הוצאת משא קל למשא כבד 125
126 Ethiopian sauce of special spicy and hot flavor. 
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נת מזו$ לצור) השבת דוחה את כש� ששחיטת הפסח דוחה את השבת כ) שחיטת חולי$ וכל הכ

הספר ספוג במקורות נוצריי� . אי$ אנו יודעי� אלו מקורות עמדו בפני מחבר ספר האור. השבת
זו ג� הסיבה שספר זה לא נקלט בביתא ישראל ואינו . ובהערצה לדמויות המופת של הנצרות

קשה , אול� 127.אבדי מפי הקס הגדול הנזיר אבא יצחק'מופיע ברשימת הספרי� שרש� אנטוא$ ד
, בבלי. להתעל� מהזיקה הברורה של הנימוק המובא בספר האור לתשובת הלל הזק$ לבני בתירא

  :א"פסחי� סו ע
  

 א� השבת את דוחה פסח א� ידעו ולא שכחו, בשבת להיות עשר ארבעה חל אחת פע�
 אד�: לה� אמרו? לאו א� השבת את דוחה פסח א� שיודע אד� יש כלו�: אמרו. לאו
 ויודע ואבטליו$ שמעיה הדור גדולי שני ששימש, שמו הבבלי והלל, מבבל שעלה יש אחד
 הפסח א� יודע אתה כלו�: לו אמרו. לו וקראו שלחו. לאו א� השבת את דוחה פסח א�

 והלא? השבת את שדוחה בשנה לנו יש אחד פסח וכי: לה� אמר? לאו א� השבת את דוחה
 יותר: כלומר: י"רש(השבת  את חי$שדו בשנה לנו יש פסחי� ממאתי� יותר הרבה

 ארבעה ושבת שבת בכל, השנה שבתות חמשי�, בשנה שבת שדוחי$ יש קרבנות ממאתי�
 החג ובתו) פסח שבתו) שבת לבד, מאתי� הרי � למוספי$ ושני� לתמידי� שני� כבשי�

? ל) מני$: לו אמרו .)לחג עשר וארבעה בפסח טלאי� שבעת היו� מוספי בה$ שקריבי$
 האמור מועדו מה. בתמיד מועדו )כח במדבר( ונאמר בפסח מועדו נאמר: �לה אמר

  .השבת את דוחה � בפסח האמור מועדו א' השבת את דוחה � בתמיד
  

השתרבב נימוקו התלמודי של הלל הזק$ לתו) ספר נוצרי שחובר באתיופיה , בדר) עלומה מעינינו
נוטל ולכ$ הוא , ת סוג של קרב$יתכ$ שמחבר ספר האור רואה באכילת בשר בשב. �15במאה ה

יתכ$ שהיתר  128.להרחיב היתר שחיטה בשבת מכוח היתר שחיטת הפסח בשבת, חירות לעצמו
בתנאי החו� של אפריקה ללא קירור . שחיטה גור' בשבת קשור לקידוש שני ימי שבת רצופי�

חברי י אשר על כ$ עמדו בפני בנ. אי$ אפשרות לשמור על טריות הבשר במש) יומיי�, חשמלי
או לוותר על אכילת בשר בשבת שביו� ראשו$ או להתיר שחיטה ; הכנסייה אחת משתי אפשרויות

נראה שחיבת� ליו� השבת הביאה אות� להיתר שחיטה ובישול . והכנת בשר לאכילה בשבת
בפרק שני סעי' . אול� יש רמזי� המבססי� סברה זו, לסברה זו לא מצאתי מקור מפורש. בשבת

חובת עונג שבת במאכל . הדיו$ יעסוק ג� בעונג שבת בכנסייה. בה במצוות עונג שבתא נעסוק בהרח
והביקורת המוטחת באלו שאינ� מאירי� את בתיה� בשבת ומסתפקי� באוכל קר , ובמשתה

  . מחזקת את הסברה שהיתר שחיטה ובישול כרו) בשמירת שני ימי שבת; )ביתא ישראל(
, זריעה, חרישה. ורי מלאכה הקשורי� בעבודת השדהנשמרו בהקפדה איס, מעבר להיתרי� אלו

מעדויות בעל פה של תמונה דומה עולה ג� . קציר או קטי' א' לצור) אכילה מיידית נאסרו בשבת
מלאכות הבית הקשורות להכנת המזו$  .מספר מידעני� הבקיאי� במנהגי הכנסייה האתיופית

   129.הותרו ומלאכות השדה נאסרו

                                           

 .ראו סעי' ד במבוא 127
על השתקפות מסורות יהודיות קדומות בספר . 42–41' עמ ,יצחק, ספר האור: ל ראו"לדיו$ בכל הנ 128

 .x�xi' עמ, ראו ש� במבוא, האור
קירסט$ ' יארה בפניי דרת, ח"תשס� ב"שקיימתי בשני� תשס, במספר ריאיונות עומק איכותיי� 129

כדי . את חומרת איסור מלאכה בשבת  במנהג הכנסייה האתיופית) אחות אברה�(סטופרג$ פדרס$ 
  : להמחיש דבריה סיפרה אחות אברה� את הסיפור הבא

  
בגלל . עבדה אחות אברה� כמתרגמת מכתבי� וכמורה במנזר HִיNְָנָיה שבאל עזרייה 1970בשנת 

מכיוו$ שאיש לא דאג . היה צור) לתלות ווילונות בחלונות המנזר ,תוהשמש הקופח החו� הרב
היו� היחיד שבו , אחות אברה� הכינה בעצמה את הווילונות והגיעה למנזר ביו� שבת, לעניי$

איש מאנשי המנזר לא הסכי� לעזור לה . כדי לתלות את הווילונות, הייתה פנויה מעבודתה
, )"גוי של שבת"כ(ה� לא התנגדו שהיא תעשה זאת . במלאכת התלייה אפילו לא בהחזקת המוט

לאחר שנתלו הווילונות רצו יושבי המנזר לגמול . א) נמנעו מכל שיתו' פעולה במלאכה בשבת
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  תא ישראלמנהג ביבהכנה לשבת . ה
כשלוש שעות לפני שקיעת החמה . י השבת מבעוד יו�צרכ כלביתא ישראל נהגו להכי$ את 

פעולת הכנה שקודמת  כל. המזו$ היה מוכ$ לגמרי לאכילה מיידית. הסתיימו כל ההכנות לשבת
) החיטה האתיופית(ניפוי גרעיני הֶט' . ואסורה בשבת, לפני כניסת השבת הסתיימהלאכילה 
, הכל הוכ$ סופית; כמו הבישול והצלייה, )הלח� האתיופי(רה 'ישה ואפיית האינגֶ הל, הטחינה

המי� שנועדו לשימוש בשבת . קוד� כניסת השבת, מוכ$ לאכילה מיידית וסולק מעל גבי האש
חלבו את . 'יומת...  השואב בה מי� ממקור נובע': 8י  בתאזאזה סנבתכמפורש , נשאבו מבעוד יו�

 אבוודאי של 130.ג� כשנחלב על ידי נכרי, אסרו בתכלית כל חלב שנחלב בשבתהבהמות מבעוד יו� ו
ביו� שבת או  השוחט בהמה או עו'': 20י  בתאזאזה סנבתכמפורש , צדו או שחטו ביו� השבת

גרגירי ענבי� , קולפו ונחתכו מבעוד יו�, פירות וירקות שנאכלי� חיי�. 'יומת, הצד חיה בשבת
כל דבר . התירס הוסרה וכדומהקליפתו הירוקה של , תלשו מגזע�עלי חסה נ, הופרדו מהאשכול

כשלוש שעות לפני . שמיועד לאכילה בשבת צרי) להיות מוכ$ לכ) לגמרי קוד� כניסת השבת
  131.)בנספח ד 10–9 מספר ותראו תמונ(לשבת  הסתיימו כל ההכנות, שקיעת החמה

 'עמ, מלמד�מהדורת אפשטיי$( י כ ט"במכילתא דרשב, מנהג� משק' בפשטות את דברי בית שמאי
לש� כ) השכימו . 'ששת ימי� תעבד ועשית כל מלאכת) שתהא מלאכת) גמורה מערב שבת'): 149

בעבודה הקשורה בפרנסה אלא , גברי� ונשי�, ביו� זה לא עסקו כלל. ביו� שישי לעבודת השבת
ו� הוקדשו להכנות וכל שעות הי, לא יצאו לדר) ביו� שישי א' לא לדר) קצרה. רק בהכנות לשבת

שלוש . שהובאו בראש הפרק, מנהגה של העדה משתק' היטב בדברי מחבר תאזאזה סנבת .לשבת
עצ� החזרה המשולשת על עניי$ . פעמי� חוזר מחבר תזאזה סנבת על חובת ההכנה משישי לשבת

מלמד על חשיבות ההכנה בעיני , שרובו מוקדש לצדדיה הרעיוניי� של השבת, הלכתי בספר
נציג את פסוקי הספר ע� , כדי לעמוד על גישתו הייחודית של מחבר תאזאזה סנבת. רהמחב

 :מקבילותיה� ונדו$ בה�
 22ברית דמשק י  9היובלי� נ  תאזאזה סנבת

האיש שלא יכי$ לו ביו�  � 9י 
השישי את אשר יאכל וישתה 

 .       בשבת קודש יומת

אל יאכל איש ביו� השבת כי  
א� המוכ$ ומ$ האובד 

 .בשדה
לא תעשו כל מלאכה ביו�  � 12י 

השבת שלא הכינות� לכ� ביו� 
 ... 132השישי

ולא תעשו ביו� השבת כול 
מלאכה אשר לא הכנת� אותה 

 ... 133לכ� ביו� השישי

 

ביו� השישי עשו את  – 3לא 
מלאכת בתיכ� ואת הלח� 

 134.שיוגש לפני אלהי�

  

  
של מחבר ספר מלמדת על גישתו המחמירה השוואת פסוקי תאזאזה סנבת ליובלי� ולברית דמשק 

                                                                                                                         

ה� הראו לה היכ$ מונח סכי$ . לאחות אברה� על עבודתה בירקות טריי� מג$ הירק שבמנזר
עצמ� לא נגעו בסכי$ החיתו)  ה�. החיתו) ועודדו אותה לקטו' לעצמה ירקות כאוות נפשה

אחות  ,מקרה אחרב. לשיטת� זו מלאכה אסורה בשבת. ובוודאי שלא חתכו וליקטו ירקות בשבת
  .על נער צעיר שגז� ענפי ע, בשבת ,כעס גדול של אנשי הכנסייהאברה� היתה עדה ל

  
גנט עובדת . נזירה במנזר הבנדיקטיניות שבהר הזיתי�, דברי� דומי� שמעתי ג� מגנט תמסג$ כסה

 .לפרנסתה כאחות בבית החולי� אוגוסטה וויקטוריה
 . טיפול בבעלי חיי� בשבת � ראו הרחבה בפרק שלישי סעי' ב  130
 ;31' ובנספח עמ 82' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז; 191' עמ, נדודי�, שטר$; 49' עמ, הפלשי�, פלאד 131

 .וכ) שמעתי ממידעני� רבי� 336' עמ, אתיופיה, סלמו$
 .105' עמ, תרגו� וורמברנד 132
 .326' עמ, תרגו� ואנדרקא� 133
 .18' עמ, )המש) תרגו� בחוברת מהות י(תרגו� וורמברנד  134



 

 

 

38

 9לפרק י פסוק  13,135–6על א' שפרק עשירי בספרו מקביל באופ$ ברור ליובלי� נ . זה בעניי$ הכנה
תוספת זו . והוא נראה כתוספת של מחבר תאזאזה סנבת על פסוקי היובלי�, אי$ מקבילה ביובלי�

מברית דמשק ניכרת החמרה של  בהשוואה לפסוק 136.וודאי מעידה על חשיבות ההכנה לשיטתו
ראשית הוא מפרט חובת הכנת אוכל ומשקה ואינו מסתפק בלשונו . מחבר תאזאזה סנבת

לנמנע מלהכי$  (!)עונש מוות, ושנית'; כי א� המוכ$... אל יאכל ' –הסתמית של מחבר ברית דמשק 
ה סנבת ונית$ עונש מוות בעוו$ הימנעות מהכנה ייחודי לתאזאז. את סעודת השבת ביו� השישי

הנמנע מלהכי$ את סעודת השבת חייב מיתה ממה . להבנה רק על רקע מנהג� של ביתא ישראל
וא� יצו� ; הרי שעבר על איסור מלאכה בשבת וענשו מיתה, כל הכנה שהיא, א� יכי$ בשבת. נפש)

מנהג העדה הצ� בשבת ואפילו ביו� הכיפורי� שחל להיות פי שהרי ל, בשבת ג� כ$ חייב מיתה
שהרי למנהג העדה אי$ לצאת מאזור , האפשרות להתארח מצומצמת מאוד 137.חייב מיתה, בשבת

שהנמנע מלהכי$ את סעודת השבת מבעוד יו� על , נמצא א� כ$. הבית והחצר בשבת אלא למסגיד
 9פסוק זה מקביל לפסוק . שוב נזכרת חובת ההכנה 12בפסוק . כורחו יחלל את השבת וחייב מיתה

נראה שמחבר תאזאזה סנבת שונה ומשלש . שביובלי� זה אזכור יחידי לדי$ הכנה ,אלא. ביובלי�
המקור השלישי לדי$ הכנה בתאזאזה סנבת הוא . את די$ ההכנה מתו) חשיבות שהוא מייחס לו

הוא ממוק� לקראת סופו של . לפסוק זה אי$ מקבילה ביובלי� או בברית דמשק. בפרק לא 3פסוק 
. את ירידתה של השבת מ$ השמי� על האר,, בסגנו$ אגדי, י�הספר בסמו) לפרקי� המתאר

בא ' מלאכת בתיכ�' נראה להציע שהביטוי. הפסוק מצווה לעשות ביו� השישי את מלאכות הבית
ביו� שישי תעסקו רק בצורכי הבית דהיינו הכנות לשבת ולא , כלומר. למעט עבודת פרנסה

שלא , כ) הוא מנהג� של ביתא ישראל. הקשורות בדר) כלל ביציאה מהבית, בעבודות פרנסה
מצווה על הכנת הלח� , חלקו השני של הפסוק. לעסוק ביו� שישי בעבודות שאינ$ לצור) השבת

לח� זה הוכ$ ביו� שישי בטהרה ונאכל בשבת במסגיד לאחר . 'לח� הקודש'הוא ' שיוגש לפני ה
  . שמי�שהפסוק כולל בחובת ההכנה צרכי אד� וצרכי , נמצא 138.תפילת הבוקר

החומרה מתבטאת בהיק' . ביותרמנהגה של ביתא ישראל בדי$ הכנה לשבת חמ/ר : לסיכו�
חייבות להסתיי� , ללא יוצא מ$ הכלל, הפעולות הקשורות לסעודת שבת כל. האיסור ובעונש

  .שכאמור לא בוצע למעשה בביתא ישראל, עונש. והמתרשל בהכנות לשבת חייב מיתה, מבעוד יו�
  
  מוקצה. ו

מוכ$ מבעוד יו� לצור) השבת אינו ה כלשהרי , סור מוקצה קשור במהותו לעניי$ ההכנה לשבתאי
ומוקצה ': ב"פסחי� מז ע, בבלי. פסוקי המ$ משמשי� מקור ג� לדי$ מוקצה, ואכ$ 139,מוקצה

, "ביאווהיה ביו� הששי והכינו את אשר י): "שמות טז(דכתיב , אי$: אמר ליה �? דאורייתא הוא
ל הגדרת מוקצה "בעוד שאצל חז, אול� 140.'לא תעשה כל מלאכה'מ): שמות כ(א ואזהרתה מהכ

שאינו מוקצה  כלשהרי לאחר שהגדרנו מהו מוקצה , לסוגיו השוני� הוא בסיס להקלות רבות
מזו$ שאינו מיועד  כל. אצל ביתא ישראל אי$ הגדרה של מוקצה, טלטול או שימוש, מותר באכילה
מזו$ : מלבד, אסור כללמעשה ה. אסורי� �ועדי� לצרכי השבת וכלי� שאינ� מי, לסעודת שבת

ותשמישי ) כסא ושולח$, מיטה, בגדי�(כלי� לשימוש בשבת , שהוכ$ מראש לסעודות השבת
התרומות ניתנו בכס'  141.כמו כ$ נהגו להביא בשבת תרומות למסגיד). ספר תורה, סידור(קדושה 

                                           
 .על הקבלה זו עמדנו במבוא 135
והיא נדונה בראש , לחובה זו אי$ מקבילה בתאזאזה סנבת. 29הוזכרה ביובלי� ב , חובת הכנה נוספת 136

 . לעיל סעי' א, פרקנו
 .6.� בשבת נדו$ בנפרד בפרק שני סעי' אבעניי$ צו 137
 .5.בעניינו של לח� הקודש נעסוק בהרחבה בפרק שני סעי' א 138
טור ; ד ש�"יג ובמיוחד בהשגת הראב–יב, שבת כד, �"ראו למשל ברמב. כ) בפשטות בהגדרת מוקצה 139
המאמר , קצהמו, ראו יצחקי' שאינו מ$ המוכ$'ו' מוקצה'להרחבת היחס בי$ . ע סימ$ שח ומפרשיה�"וש

 .  95–94' כולו וסיכומ� של דברי� בעמ
א) יש ). יב, שבת כד, �"רמב(וכ$ נפסק להלכה , דעת הרוב היא שמוקצה מדרבנ$. בהמש) נדחית דעה זו 140

להבנת אופיה והשתלשלותה של ההלכה , וא אמינא שבגמרא ולדעות שנדחו מהלכהוחשיבות רבה לה
 .ראו על כ) במבוא. א משקפת הלכה קדומהפעמי� רבות ההוא אמינ. הקדומה בישראל

צעירי . הבאת תרומות כס' למסגיד בשבת נוהגת עד היו� בבתי התפילה של יוצאי העדה המבוגרי� 141
א) , מוחי� מידי פע� במנהג זה בטענה שהוא נוגד את ההלכה המקובלת בציבור הדתי, העדה שומרי שבת
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ה אינ� רואי� איסור בהבאת תרומת כס' בני העד. לקסי� לפרנסת� ולצור) תחזוקת המסגיד
 עוד נוסי' . וכיוו$ שהוכ$ מראש אינו מוקצה כס' התרומה נחשב כצור) השבת. בשבת למסגיד

   142.אלא בשבת וחג תרומות איבימי חול ולכ$ אי$ אפשרות להב אי$ תפילה בציבור למנהג�ש
  
  שניבספרות בית  בשבת איסור טלטול. 1

. ל"במקורות שקדמו לחז, בשבת משתקפת בספרות ימי הבית השניגישה מחמירה בעניי$ טלטול 
ידועה ומפורסמת ההלכה המקבית בעניי$ מלחמה בשבת ועוד נדו$ בה בהרחבה לקמ$ בפרק 

לענייננו נצטט פסוק שמשתמע ממנו איסור טלטול בשבת כחלק מאיסור מלחמה . חמישי סעי' ב
ויחנו עליה� , וישיגו�, וירדפו� רבי�'): 130–129' עמ, רפפורט תרגו�( 38–32א ב �מקבי�. בשבת

נמות : ויאמרו; ולא ירו בה� אב� ולא סגרו את המסתורי�... ויערכו נגד� מלחמה ביו� השבת 
איסור זריקת אב$ או סתימת מערות המסתור מתפרש היטב לאור איסור טלטול . 'כולנו בתומנו
אל יטול בבית '): 31' עמ, דורת ברושימה( 10�11וכ$ מצאנו במגילת ברית דמשק יא . שהיה ביד�

ובתלמוד , לקינוח לאחר היתפנות, מחבר המגילה אוסר ליטול סלע ועפר 143.'מושבת סלע ועפר
אבני� של בית הכסא שיעור$ ': א"שבת פא ע, בבלי. הבבלי הותר טלטול� משו� כבוד הבריות

נוקט מחבר , תר זהלעומת הי. 'שלוש אבני� מקורזלות מותר להכניס לבית הכסא... בכמה 
דברי מחבר המגילה  144.המגילה גישה מחמירה שאוסרת באופ$ מוחלט טלטול אבני� בשבת

יוס' ב$ מתתיהו מייחס לאיסיי� החמרה . את האיסיי� יוס' ב$ מתתיהותואמי� לתיאוריו של 
 תרגו�(מלחמות היהודי� ב ח ט . נעיי$ בדבריו, באיסור טלטול, יותר מכל היהודי�, מופלגת

כי אינ� נועזי�  …ובימי השבתות ה� מחמירי� באסור מלאכה מכל היהודי� '): 140' עמ, חונישמ
האיסיי� אסרו העתקת כלי ממקומו ביו� . ')לה5נות לצרכיה�(חו, �להעתיק כלי ממקומו ולצאת

פילו$ האלכסנדרוני רואה באיסור טלטול את חטאו . שזה בוודאי מצד איסור טלטול שנהגו, השבת
והעצי� '): 314' עמ, א, נט' תרגו�( 220חיי משה ב ). 36–32במדבר טו (ש העצי� בשבת של מקוש

: ופי שניי� בעבירתו, לכ$ ָחטא המקושש חטא שהוא אח  וֵרע לחטא המבעיר, ה� החומר לאש
והיא ראשית , מאיד) ליקט דווקא דברי� שה� חומר לאש; ליקט מה שאסור לטלטלמחד 

לענייננו חשוב שפילו$ מייחס , סעי' ג באש בשבת נדו$ בפרק שלישיעל איסור שימוש . 'המלאכות
 145.שעצ� טלטול העצי� אסור בשבת, מתו) דבריו משמע. למקושש חטא של טלטול עצי� בשבת

א) ג� ללא קשר , מעצימה את חומרת המעשה, שה� חומר לאש, העובדה שליקט עצי� דווקא
  . מוקצה �ל "מאוחר יותר בפי חזשיכונה , יש בפנינו איסור טלטול בשבת, להבערה

  
  ל ובביתא ישראל"איסור מוקצה בחז. 2

דברי תנאי� ואמוראי� בתוספתא . פרק שבעה עשר במסכת שבת מוקדש לאיסור טלטול כלי�
המקורות . תהלי) של הקלה בדי$ טלטול כלי�, משקפי� בעליל, ובתלמוד הבבלי לפרק זה

למצב של היתר  ,ט בטלטול כל סוגי הכלי� בשבתמצביעי� על מעבר ממצב של איסור כמעט מוחל
  ): 64' עמ, מהדורת ליברמ$(א , שבת יד, נפתח בתוספתא. כמעט מוחלט בתקופת התלמוד

  
וזומא לסטרו$ של , מקצוע של דבילה, שלשה כלי� ניטלי$ בשבת' היו אומ בראשונה

וסכי$ קטנה  )'קדרה של זוהמא בו שמסלקי$ גדולה כ'': לבבלי דלהל$ י"רשלפי ( קדירה
חו, מ$  ,חזרו להיות מוסיפי$ והולכי$ עד שאמרו כל הכלי� ניטלי$ בשבת. שעל גבי שולח$

                                                                                                                         

 .זקני העדה עומדי� בתוק' על המש) קיו� מנהג זה
 .5.בעניי$ התפילות והבאת תרומות בשבת ראו בפרק שני סעי' ג 142
 ].אל יטול בבית מושבת סלע ועפר: [161' עמ, מיליק� באומגרט$, ברית דמשקב  143
. 'י מקנחי$"ובני א, מ אי$ מקנחי$ במי�"א'): 124–123' עמ, מהדורת מרגליות(ראו בחילוקי� טו  144
י בית הכסא נראה שיש קשר בי$ מנהג. ו מזרחית לאר, ישראלהוא כינוי לבני בבל שגר, אנשי מזרח=מ"א

בני אר, , לעומת� .התירו טלטול אב$ בשבת, בני בבל שמקנחי� באב$ ולא במי� .לדי$ טלטול בשבת
על הזיקה להלכה המוסלמית . ולא ראו כל צור) להתיר טלטול אב$ בשבתלקנח במי�  נהגו, ישראל

 .240–236' עמ ,על יהודי ערב, קיסטר: ראו, הקדומה
' עמ, ג, נט' תרגו�( 251–250בספר על החוקי� לפרטיה� ב , וכ$ במקבילה של פילו$ לסיפור המקושש 145
73( 
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  . ויתד של מחרישה, המסר הגדול
  

ע� . חו, משלושה כלי�, הכלי� היו אסורי� בטלטול כל, שבתקופה הקדומה, עולה מ$ התוספתא
כלי� כול� בטלטול חו, משני ה כלעד שהותרו , השני� התרחב תחו� הכלי� המותרי� בטלטול

התוספתא אינה מגלה לנו . ויתד של מחרישה, המסר הגדול � שה� כלי עבודה מובהקי� , כלי�
במקו� שסתמה . ואינה מוסרת פרטי� על תהלי) ההיתר המפליג, מהי התקופה הקדומה
  :ב"שבת קכג ע, בבלי. התוספתא פתח התלמוד

  
וזוהמא , מקצוע של דבילה: ניטלי$ בשבת בראשונה היו אומרי� שלשה כלי�: תנו רבנ$

עד , וחזרו והתירו, וחזרו והתירו, התירו. ליסטר$ של קדרה  וסכי$ קטנה שעל גבי שולח$
מאי התירו וחזרו . כל הכלי� ניטלי$ בשבת חו, מ$  מסר הגדול ויתד של מחרישה: שאמרו

וחזרו , ר) גופוהתירו דבר שמלאכתו  להיתר לצו: אמר אביי � ? והתירו וחזרו והתירו
וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור  , והתירו דבר שמלאכתו להיתר לצור) מקומו

עד . לא � בשתי ידיו , אי$ �בידו אחת , ועדיי$. לא � לצור) מקומו , אי$ �לצור) גופו 
, מכדי התירו קתני: אמר ליה רבא. ואפילו בשתי ידי�, כל הכלי� ניטלי$  בשבת: שאמרו

התירו   דבר שמלאכתו להיתר :  אלא  אמר רבא � ? ופו מה לי לצור) מקומומה לי לצור) ג
וחזרו  והתירו דבר , וחזרו והתירו מחמה לצל, בי$ לצור) גופו ובי$ לצור) מקומו

 � באד� אחד , ועדיי$. לא � מחמה לצל , אי$ �שמלאכתו לאיסור לצור) גופו ולצור) מקומו 
אמר  …הכלי� ניטלי$ בשבת אפילו בשני בני אד�  עד שאמרו כל, לא �בשני בני אד� ,  אי$

בימי� ההמה )   נחמיה יג(דכתיב  , בימי נחמיה ב$ חכליה נשנית  משנה זו רבי חנינא
  .  ראיתי ביהודה דרכי� גתות בשבת ומביאי� הערימות

  
לצור) גופו או (מטרת הטלטול , )מלאכתו לאיסור או להיתר(הגדרות מדויקות של סוגי הכלי� 

 הגדרות הלכתיות ;)באד� אחד או בשני בני אד�, ביד אחת או בשתי ידי�(אופ$ הטלטול , )ומקומ
תחו� האיסור הוגדר במדויק וצומצ� שלב . להרחבת תחו� ההיתר, ל"שמשו ככלי� ביד חז, אלו

, טלטול ושימוש בכלי� רבי�, תנאי� ואמוראי�, בדר) זו התירו. וכל שמעבר לו הותר, אחר שלב
לראשית ימי ) 'בראשונה'(התלמוד מתאר) את תקופת האיסור , בהמש). 'בראשונה'� שהיו אסורי
ומנמק את סיבת ההחמרה מהכתוב המלמד על זלזול , )'בימי נחמיה ב$ חכליה'(הבית השני 

  :17–15נחמיה יג , נצטט את הפסוקי� במלוא�. בשמירת השבת
  

NOִ ה ָרִאיִתי ִביה/ָדה דְֹרִכי�Pִָמי� ָהֵהGָHַֹת ְועְֹמִסי� ַעל ַהֲחמAת /ְמִביִאי� ָהֲעֵרמHָFַHַ תA  ִרי�
. ְכָר� ָצִידְוC' ַיִי$ ֲעָנִבי� /ְתֵאִני� ְוָכל ַמRָא /ְמִביִאי� ְיר/Iַָלִ� Hְי�A ַהHָFַת ָוQִעיד Hְי�A ִמ 

 ַH אג ְוָכל ֶמֶכר /מְֹכִרי�Sָ ְמִביִאי� Tב/ ָבIְִֹרי� ָיUָלִ�ְוַהIָ/ת ִלְבֵני ְיה/ָדה /ִבירHָFַ . ִריָבהQָו
ת י�A  ֵאת חֵֹרי ְיה/ָדה ָואְֹמָרה ָלֶה� ָמה ַהSָָבר ָהָרע ַהWֶה ֲאIֶר �NֶC עLִֹי� /ְמַחVְִלי� ֶא 

  .ַהHָFַת
  

ובי$ מקורות תנאיי� , להיתר שימוש בכלי� בשבת, מעמת התלמוד בי$ מסקנתו כא$, כמו כ$
אמר '): ש�(הוא משיב באחת לארבעת הכלי� שנשנו לאיסור . סרו שימוש בכלי� שוני� בשבתשא

, בפנינו ארבעה כלי�. 'כול$ קוד� התרת כלי� נשנו 146קני$ ומקלות גלוסטרא ומדוכה: רבי אלעזר

                                           
  ):ז"י –ההסברי� בסוגריי� שלי (נפנה בקיצור למקורות האוסרי� שימוש בכלי� אלו בשבת  146

ולא ) היה מונח לח� הפני� עליה�, מוטות זהב קצרי� וחלולי�(לא סידור של קני� ': מנחות יא ו, משנה
  . 'נטילת$ דוחה את השבת

כיצד תולי$ ומפשיטי$ אונקליות של ברזל היו קבועי� בכתלי� ובעמודי� שבה$ תולי$ ': פסחי� ה ט, משנה
מקלות דקי� ) שהרי כל ישראל חייבי� באכילת הפסח(ומפשיטי$  וכל מי שאי$ לו מקו� לתלות ולהפשיט 

אליעזר אומר ארבעה עשר שחל להיות ' רו ועל כת'  חבירו ותולה ומפשיט חלקי� היו ש� ומניח על כתפ
א אוסר שימוש במקלות לצור) "ר(' בשבת מניח ידו על כת% חברו  ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט

  ).תליית הפסח בשעת הפשטת העור
כ ראוי הנגר "עבה ועי כמי$ כדור(שיש בראשו גלוסטרא ) יתד המשמש לנעילת דלת(נגר ': עירובי$ י י, משנה
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 –והרי למסקנת הגמרא רק שני כלי� נאסרו . טלטולשאסרו להשתמש בה� בשבת בגלל איסור 
שאיסור שימוש  147,משיב רבי אלעזר? ה�יוכלי� אלו אינ� בינ, מחרישה ד שלהמסר הגדול וית

שחכמי התלמוד אינ�  ,נו למדי�נמצא. קד� להיתר טלטול כלי� שתארנו לעיל, בכלי� אלו
, ה� מודעי� לתהלי) של גזרת מוקצה. שהלכות מוקצה על כל פרטיה$ נתנו למשה בסיני, סבורי�

משמש מוצא זה א' תהלי) . למצב שמירת השבת בקרב הע�שמ/ָנע לחומרה או לקולה בהתא� 
   148 .השוני� של די$ מוקצה ליישוב סתירות בי$ המקורות

. כל מה שאינו שיי) ישירות לשבת אסור בנגיעה ובטלטול. בביתא ישראל אי$ מושג של מוקצה
ההגדרות המגוונות של איסור מוקצה וכל  סורת ההלכתית של העדה כלמולכ$ נעדרות מה

  .ל לגבי איסור והיתר ביחס לסוגי מוקצה השוני�"הליכי� המ/ָ?ִרי� לנו מספרות חזהת
חובה זו הפקיעה מיו� שישי כל מהות עצמית . חובת ההכנה לשבת נלמדת מפרשת המ$: לסיכו�

לחובת ההכנה לקראת שבת ביטוי נרחב ומפורט בשני פרקיו של . והגדירה אותו כיו� הכנה לשבת
מגילת ברית דמשק מצווה א' היא על הכנה . פרק ב ופרק נ –קי� בשבת ספר היובלי� העוס

הדי� לוויכוח על אכילת פרי שלא . 'האובד בשדה'לקראת שבת א) מקילה ומאפשרת אכילת פרי 
כחלק מהוויכוחי� המתמשכי� בי$ , מופיעי� במספר מקומות בברית החדשה, הוכ$ לשבת בשדה

מדגישי� מאוד את חובת הכנה לשבת א) מכירי� ג� בהכנה ל "חז. תלמידיו של ישו ובי$ הפרושי�
שנובעת במהותה , בגזרת מוקצה. כהכנה הראויה לשבת ,בתנאי� מסוימי�, שנעשית מאליה

ל להקל או להחמיר בדי$ ההכנה בהתא� לרמת שמירת "משתקפת מגמת חז, מהעדר הכנה לשבת
, לקיטה(צע הכנות קלות הקראי� מחייבי� הכנה לשבת א) מאפשרי� לב. השבת בקרב הע�

בחובת עקרונית הכנסייה האתיופית הכירה . ביו� השבת עצמו לצור) אכילה) חיתו) ופיצוח
מנהג� של ביתא ישראל בדי$ הכנה . א) לא אסרה שחיטה ובישול בשבת, ההכנה לקראת שבת
ול או כל טלט .חייבות להתבצע מבעוד יו�, ללא יוצא מ$ הכלל, כל ההכנות. לשבת מחמיר ביותר

מנהג� תוא� את פסוקי תאזאזה סנבת  .בת נאסר בהחלטנגיעה בחפ, שאינו קשור ישירות לש
ביתא ש, נמצא. שדורש הכנה מוחלטת לקראת שבת וקובע עונש מוות למתרשל בהכנת מזונו לשבת

 הנוצרי� האתיופי�, ראשוני הנוצרי�, ישראל החמירו בדי$ הכנה יותר ממגילת ברית דמשק
   .לשבת ל בדי$ הכנה"ודאי שלא הכירו את ההקלות של חזבוו; והקראי�

                                                                                                                         

  ).לנעול בו בשבת(' אליעזר אוסר' ר) כגו$ לדו) פלפלי$, למלאכות שונות
וא� לאו ) אגב השו�(א� יש בה שו� מטלטלי$ אותה ) כלי שדוכי$ בו שו�(מדוכה ': יז, שבת יג, תוספתא

 .'אי$ מטלטלי$
י ונתמנה לראש "מבבל לאשעלה , אמורא בדור השלישי. הוא רבי אלעזר ב$ פדת, סת� רבי אלעזר 147

 .116' עמ, כר) א, אנציקלופדיה, ראו מרגליות, ישיבת טבריה
' ר'): 440' עמ, מהדורת האקדמיה(א "טז ע, שבת יז א, מעניינת מאוד ההשוואה למקבילה הירושלמית 148

כיו$ שנחשדו להיות מחללי$ ימי� טובי� . בראשונה היו כל הכלי� ניטלי� בשבת. אלעזר' אבהו בש� ר
" ועומסי� על החמורי�" "בימי� ההמה ראיתי ביהודה דורכי� גיתות בשבת"' הדא היא דכת. ושבתות

חו, מ$ המסר הגדול . היו מתירי� לה� והולכי� עד שהתירו לה� את הכל. כיו$ שנגדרו. ]הכל[ואסרו לה� . 'וגו
החל רק לאחר  תהלי) ההקלה. משמע שמלכתחילה כלל לא היה איסור טלטול כלי�. 'ויתד שלמחרישה

 ).225–224' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת יד א , ראו עוד בתוספתא. בימי נחמיה, השלב שאסרו הכול
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  מצוות יו� השבת ואופיו: שניפרק 
  

  תאזאזה סנבת פרק עשירי
  

ללמוד השכ� , לנו� ולנוח, לשבוע ולרוות, עליכ� לאכול ולשתות ביו� השבת) ... 12(
אלהיכ� שנת$ ' להשתחוות ולבר) את ה, לשקוט ולשבות מכל מלאכה ביו� הזה, והערב

לכל ישראל ) 13(. את יו� הברכה, את יו� הקדושה, את יו� המלכות, כ� את יו� החגל
לשבוע , גדול מעשה אלהי� שנת$ לישראל לאכול ולשתות) 14(. נית$ היו� הזה לדורותיכ�

חו, , ולרוות ביו� החג הזה אשר לאלהי� ולנוח ביו� הזה מכל מלאכות בני אד�
. פני אלהי� בימי שבתות וחגי� וראשי חדשי�מהקרבת קטורת וקרב$ ומנחה המוגשי� ל

כדי לכפר על , אלהי�' רק העבודה הזאת תיעשה בימי שבתות בבית המקדש אשר לה) 15(
. כאשר ציויתיכ�, ישראל במנחת התמיד בשבתותיכ� ובחגיכ� ולזכרו$ לרצו$ לאלהי�

  .והוא יקבל אות� ברצו$ מדי יו� ביומו) 16(
  

 של יו�' עבודת הואת , הגשמיי� והרוחניי� � ענוגי השבת הפסוקי� מתארי� בהרחבה את ת
עד שקשה , שהמחבר מכיר היטב את התייחסותו של ספר היובלי� לנושא זה ,ניכר בעליל. השבת

כותב על כ) . משכתב או כותב מתו) זיכרו$, מנוסח אחר של היובלי� להכריע הא� הוא מעתיק
  : 237' עמ, הלכות שבת, מרדכי וורמברנד

  
להכריע א� לפנינו העתק מתו) כתב יד שהיה שונה בנוסחתו מ$ הטכסט המקובל קשה 

או א� בעל תאזז סנבת , ארלס'על ידי צ 1895על ידי דילמ$ ובשנת , 1859בשנת , שפורס�
אול� ההנחה השנייה נראית . כתב את הפרק מ$ הזכרו$ ושלט בו כאד� העושה בתו) שלו

  .  יותר
  

. מרחיב ומפרט את מצוות השבת שביובלי� תאזאזה סנבתר ההשוואה ליובלי� מלמדת שמחב
ולאחר מכ$ ; על היובלי� תאזאזה סנבתתו) הדגשת התוספות של , נשווה את הפסוקי�, ראשית

  :הקשורי� למצוות היו� ואופיו, נתמקד בשלושה נושאי�
 עונג שבת  .א
 לימוד תורה  .ב
 תפילות   .ג

  
 11–9היובלי� נ  16–12תאזאזה סנבת י 

 לשבוע, אכול ולשתות ביו� השבתעליכ� ל... 
, ללמוד השכ� והערב, ולנוח לנו�, ולרוות
  , ולשבות מכל מלאכה ביו� הזה לשקוט

  
אלהיכ� שנת$ לכ� ' ולבר) את ה להשתחוות

את יו� , את יו� המלכות, את יו� החג
לכל ישראל נית$ . את יו� הברכה, הקדושה

  . היו� הזה לדורותיכ�
  

ראל לאכול גדול מעשה אלהי� שנת$ ליש
ביו� החג הזה אשר  ולרוותלשבוע , ולשתות

לאלהי� ולנוח ביו� הזה מכל מלאכות בני 
 ומנחהחו, מהקרבת קטורת וקרב$ , אד�

וחגי� המוגשי� לפני אלהי� בימי שבתות 
  . וראשי חדשי�

  
רק העבודה הזאת תיעשה בימי שבתות בבית 

כדי לכפר על ישראל , אלהי�' המקדש אשר לה

ה עבודת מכול ל ולשתות ולנוח ולשבֹלאכֹ... 
  ביו� הזה 

  
  

שבתו$ היכ� אשר נת$ לכ� יו� אלֹ 'הולבר) את 
ויו� קדוש ויו� מלוכה קדוש היו� הזה לכל 

  .ישראל בימכ� בכל הימי�
  
  

ל לישראל לאכֹ 'הדול הכבוד אשר נת$ כי ג
ביו� הזה ולנוח  השבתו$ע ביו� ולשתות ולשבֹ

אשר היא מלאכת אד� כי  ל מלאכהמכֹ ההוא
' א� להקטיר קטֹרת ולהביא קרב$ וזבח לפני ה

   .לימי� ולשבתות
  
  
בית בימי השבת  ֵתעשהלבדה  אתזהמלאכה ה

ובאה תמיד  על ישראללכפר היה� אלֹ 'המקדש 
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ולזכרו� ד בשבתותיכ� ובחגיכ� במנחת התמי
והוא יקבל . כאשר ציויתיכ�, לרצו� לאלהי�

 .אות� ברצו$ מדי יו� ביומו

 .יתי)כאשר ציו יו� ליו�

  
  עונג שבת. א
  במקרא ובספרי� החיצוני�עונג שבת . 1

מבר) ומקדש את יו� ' ה. לא ברור מה נדרש האד� לעשות ביו� זה, מתו) פסוקי השבת שבתורה
א) אינו מודיע ... ' ַוְיָבֶרְ) ֱאלִֹהי� ֶאת י�A ַהFְִביִעי ַוְיַקISֵ אֹתA': 3כמפורש בבראשית ב , השבת
רוב פסוקי השבת שבמקרא ממוקדי� בחובת . מה מצופה ממנו לעשות במהל) יו� השבת ,לאד�

, 'לֹא ַתֲעLֶה ָכל ְמָלאָכה': 9שמות כ ', Iְב/ ִאיNַ IְחNָיו': 29שמות טז : כגו$. השביתה ממלאכה
', תHֶָחִריI /ַבYִָציר HIְNִֹHIְNִֹת  /ַב�AG ַהFְִביִעי': 21שמות לד ', /ַב�AG ַהFְִביִעי HIְNִֹת': 12שמות כג 
, ג� כאשר מוזכרת פעולה חיובית. ועוד' לֹא ְתַבֲער/ ֵאHְ Iכֹל מIְֹבֵֹתיֶכ� Hְי�A ַהHָFַת': 3שמות לה 

Hָת IָמAר ֶאת י�A ַהFַ ': 12או מקבילתה בדברי� ה ' ָזכAר ֶאת י�A ַהHָFַת ְלַקAISְ': 7כבשמות כ 
AISְכדי לזכור או לשמור את , באופ$ אקטיבי, הכתוב אינו מפרש מה נדרש אד� לעשות'; ְלַק
החובה לענג את השבת . הדגש המקראי הוא ללא ספק על הפעולות האסורות ביו� השבת. השבת

במקו� שסת� ? ועונג זה מה טיב... . ' ְוָקָראָת ַלHָFַת  עֶֹנג': ... 13מופיעה בדברי הנביא ישעיהו נח 
... . ' לאכול ולשתות ולנוח ולשבות מכול מלאכה ביו� הזה'): ... 9נ (המקרא פתח מחבר היובלי� 

, לשבוע ולרוות, עליכ� לאכול ולשתות ביו� השבת'): ... 12י (ומרחיב דבריו מחבר תאזאזה סנבת 
לא רק לאכול אלא . ... ' לשקוט ולשבות מכל מלאכה ביו� הזה, ללמוד השכ� והערב, לנו� ולנוח
חובות שכלל לא , בנוס' לכ). לא רק מנוחה אלא שינה, לא רק לשתות אלא ג� לרוות, ג� לשבוע

שמחבר תאזאזה סנבת , נמצאנו למדי�. ללמוד השכ� והערב ולשקוט, הוזכרו בישעיהו וביובלי�
  . מפרט ומעצי� את חובת עונג שבת, מרחיב

  
  ספרות בית שניבעונג שבת . 2

, סעודות אלו לא התקיימו בשבת דווקא 149.קומרא$ מספר תיאורי� של סעודה בחבורהבספרות 
בספר על חיי העיו$ מתאר פילו$ האלכסנדרוני כת יהודית קטנה שחיה . ולכ$ לא נעסוק בה$

בני הכת נקראו  150.בראשית המאה הראשונה ביישוב קט$ על גדות אג� מריוט סמו) לאלכסנדריה
הכת כללה גברי� ונשי� שלעת זקנת� פרשו ". מרפאי�"רושו ש� יווני שפי, תרפואיטי�
עזבו את משפחותיה� ובחרו להתבודד בחיק הטבע כדי להתמסר , ויתרו על קנייניה�, מעיסוקיה�

צ� , במש) ששת ימי השבוע כל חבר מתבודד בביתו ע� ספריו וכתביו. ללימוד ולכתיבה, לתפילה
בבוקר ובערב והקדישו את , התפללו פעמיי� ביו� התרפואיטי�. בשעות היו� ואוכל מעט בלילה
גברי� ונשי� ובניה� מפרידה , בשבת היו נאספי� בבני$ מיוחד. כל עתותיה� לקריאה וכתיבה

לאחר הדרשה היו סועדי� בחבורה כפי שמתאר . לשמוע דרשה מפי אחד הזקני�, מחיצה נמוכה
  ): 191–190' עמ, א, 'נט תרגו�( 37–36פילו$ האלכסנדרוני בספרו על חיי העיו$ 

  
מצאו כי ראוי הוא לפרס , אול� הואיל והשביעי הוא בעיניה� יו� שכולו קדושה וחג

כשחרר , ממתיקי� ג� לגו' ומשחררי� אותו, אחר הטיפול בנפש, ביו� זה: מיוחד
אלא לח� פשוט , מל) ה� אוכלי�� לא מעדני. מעמלו המתמיד, איש את בהמתו

כי ה� ; מעיי$ חיי��ומשקה� מי, תבלי� באיזובשהאיסטניסי� מ, בתוספת מלח
מבלי , את הרעב והצמא, מַרצי� את שני האדוני� שהטבע ש� על בני התמותה

אפשר �אלא רק את הדברי� הנחוצי� שאי, להגיש שו� מתנה כדי להחני' לה�
א) נמנעי� מ$ , ושותי� לבל יצמאו, לפיכ) ה� אוכלי� לבל ירעבו. לחיות בלעדיה�

  .   נע מאויב  החורש מזימות נגד הנפש והגו' כאחדהשובע כהימ
  

לא 'אמנ� . ביו� השבת נהגו לסעוד בחבורה ,על א' חיי הסיגו' שבחרו לעצמ� התרפואיטי�

                                           

 .270; 139' עמ, ליכט, מגילת הסרכי� 149
 .ואיל) 169' עמ, א, נט', פילו$; 319–315' עמ, תרפואיטי�, מAָפאת  150
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מלמדת על חשיבות עונג , אבל עצ� קביעת סעודת שבת בחבורה סגפנית' מעדני מל) ה� אוכלי�
, בימי הבית, כותב ג� ספראי, הכנסת על מקומה של סעודה משותפת בבית. בימי� קדומי�, שבת
   :124' עמ
  

הנוהג לסעוד בחבורות בו או , כפי הנראה, אחד השימושי� הבולטי� בבית הכנסת היה
הסעודה בחבורות היתה אחד היסודות החשובי� בחיי . באחד החדרי� הסמוכי� לו

ו את הסעודות בחבורות היו. החברה היהודית בימי בית שני ובדורות שלאחר החורב$
לפחות במקרי� , המסגרת ללימוד תורה והנחלתה שלא במסגרת הפורמלית וה$ התקיימו

בר� מצויות עדויות על הנוהג לערו) סעודות . בביתו של אחד בבני החבורה, רבי�
העדויות עולות במיוחד כלפי . בחבורות בבית הכנסת או באחד החדרי� הסמוכי� לו

א) קרוב להניח , ה$ אומנ� מתקופת האמוראי�העדויות . סעודות ראש חודש וליל שבת
  . כי הנוהג נמש) מימי� קדומי�

  
  

היו שסברו שדווקא צו� . לא כול� ראו בסעודה ובעונג הגו' מעשה ראוי ליו� השבת, אול� כנראה
עדויות ישירות ועקיפות על תענית בשבת נשמרו בכתביה� של סופרי� . ותענית ראויי� ליו� זה

, להל$ נסקור עדויות אלו. ובכתבי הקראי�, גאוני� וראשוני�, אמוראי�, אי�בספרות תנ, נכריי�
עיצבה במסורת העדה מנהג , שהתנגדות� לתענית בשבת, ולבסו' נתוודע למנהג� של ביתא ישראל

  .בשאר קהילות ישראל וֵרעשאי$ לו אח , ייחודי
  

ת המאה הראשונה חי עד תחיל, Pompeius Trogus(ההיסטוריו$ הרומאי פומפאוס טרוגוס 
  :מתאר את מסע� של בני ישראל במדבר) לספירה

  
Thus Moyses, having reached Damascus, his ancestral home, took possession 
of mount Sinai, on his arrival at which, after having suffered together with his 
followers, from a seven days' fast in the desert of Arabia, he, for all time, 
consecrated the seventh day, which used to be called Sabbath by the custom of 
the nation, for a fast-day, because that day had ended at once their hunger and 
their wanderings.151 

  
ינו מכיר את מסלול הליכת� של בני ישראל ניכר שהכותב א, התיאור רווי שגיאות ואי דיוקי�

ר פומפאוס טרוגוס את אורחות החיי� היהודיי� בתקופתו אמ/, אול�. במדבר ומקומות חניית�
 152.נפש �8000המוערכת בכ, ברומא קהילה יהודית גדולה ישבהכבר , בתקופתו. להכיר מקרוב

. לקוראיו את מקור המנהגוטורח להסביר  ,פומפאוס טרוגוס מעיד על שמירת השבת כיו� צו�
שנתחלפו לו שבת ויו� הכיפורי� או שכיבוי האש בתנור מבעוד יו� נתפרש , יתכ$. אולי טעות בידו

וקשה להניח , מקורות נכרי� נוספי� מעידי� על השבת כיו� תענית, אול�. בטעות כאיסור אכילה
  . שכול� טעו בדבר כה בולט

  
) לספירה 21ס וחי עד אחרי "לפנה 63/4נולד ב , Strabo(ההיסטוריו$ והגיאוגר' היווני סטרבו 

 Pompey seized': מתאר כיצד ניצל פומפיוס את יו� השבת ללכידת ירושלי�, בספרו גיאוגרפיה
the city, it is said, after watching for the day of fasting, when the Judaeans were 

abstaining from all work'153 … 
   

                                           

 .338–337' עמ, כר) א, סופרי� יווניי� ולטיניי�, שטר$ 151
 . 21–11' עמ, היהודי� באיטליה, צלאלב 152
 .302' עמ, כר) א, סופרי� יווניי� ולטיניי�, שטר$ 153
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כידוע ממקורות מקבילי� . כיו� צו� וכיו� שביתה ממלאכה, ה את יו� לכידת העירסטרבו מזה
   154.היה זה יו� השבת ולא יו� הכיפורי�

חיבר סאטירות ) 66מת בשנת , Gaius Petronius(המדינאי והסופר הרומאי גיוס פטרוניוס 
  :בחיבורו סאטיריקו$ הוא מתייחס למנהג� של היהודי� לצו� בשבת. ושירי�

  
The Jew may worship his pig-god and clamour in the ears of high heaven, but 
unless he also cuts back his foreskin with knife, he shall go forth from the 
people and emigrate to Greek cities, and shall not tremble at the fasts of 
Sabbath imposed by the law.155 

  
שהנמנע מלמול מורחק מקהילתו ומנוע , לפי תיאור זה צו� השבת הוא מנהג ידוע בקרב היהודי�

מתו) אפיגרמה של המשורר הרומי , עדות למנהג הצו� בשבת מופיעה ג� בשורה לעגנית. מלקיימו
, 40נולד בספרד בשנת   (Marcus Valerius Martialis, מרְטַיליסמרקוס ולריוס , ממוצא ספרדי

 The stench of the': בשורות קצרות הוא תוק' את ידידו וכותב). 102מת בשנת , ברומא 64משנת 
bed of a drained marsh … of the breath of fasting Sabbatarian women … - all these 

stenches would I prefer to your stench, Bassa'!156 
  

–Gaius Suetonius Tranquillus 69,(נקוילוס נסיי� בדברי הסופר הרומאי גאיוס סוטוניוס טרא
את חייו ומנהגיו של הקיסר  ,מתאר סוטוניוס בהרחבה' חיי הקיסרי�'בספרו על ). בקירוב 140
שבו משבח , הוא מצטט מכתב ששלח הקיסר לידידו). Divus Augustus(גוסטוס האלוהי וא

חיי , סוטוניוס. ת של היהודי�לצו� השב, ומשווה מנהגו, הקיסר את עצמו על הקפדתו ביו� צו�
, אינו שומר על צו� השבת שלו בקפדנות כזו, טיבריוס יקירי, ו היהודיאפיל' :84' עמ, הקיסרי�

בשעה הראשונה של הלילה אכלתי סו' סו' שתי פרוסות , ורק בבית המרח,, שאני שמרתיו היו�
  157.'לח� לפני שהתחלתי לסו) בשרי בשמ$

השני�  במרחק. מלמד שהיו בקרב היהודי� כאלו שנהגו לצו� בשבת, מגוו$ המקורות שנפרש לעיל
שאת , אול� דומה? הא� מדובר ביחידי� או בקהילות; לא נוכל לאמוד את היקפה של התופעה

ל מוצאי� אנו אזכורי� מפורשי� למנהג תענית "שהרי ג� בספרות חז, עצ� התופעה אי$ להכחיש
  . בשבת

  
  בספרות תנאי� אמוראי� גאוני� וראשוני�עונג שבת . 3

גאוני� וראשוני� מלמד שהיו שראו בצו� ולימוד תורה , אמוראי�, עיו$ במשנת� של תנאי�
ביצה , בבלי. נעיי$ בדוגמאות מייצגות. וכנגד� נקבע עונג שבת כחובה, הנהגות ראויות לשבת ולחג

  :ב"טו ע
  

 יצתה. טוב יו� בהלכות כולו היו� כל ודורש יושב שהיה 158אליעזר ברבי מעשה: רבנ$ תנו
: אמר, שלישית כת. חביות בעלי הללו: אמר, שניה כת. פטסי$ בעלי הללו: אמר, ראשונה כת

. כוסות בעלי הללו: אמר, חמישית כת. לגיני$ בעלי הללו: אמר, רביעית כת. כדי$ בעלי הללו
 פניה� התחילו, בתלמידי� עיניו נת$. מארה בעלי הללו: אמר, לצאת ששית כת התחילו
 עול� חיי שמניחי�, אושיצ להללו אלא אומר אני לכ� לא, בני: לה� אמר. משתני$

                                           

ותקיפת העיר בעיצומו של יו� השבת , להרחבת המצור על ירושלי�, ניצול ימי השבת על ידי פומפיוס 154
 תרגו�( 63–62קדמוניות היהודי� יד ב ; )53' עמ, שמחוני תרגו�(מוזכרי�  ג� במלחמות היהודי� א ז ג 

  ).122' עמ, שליט
 .444' עמ, כר) א, סופרי� יווניי� ולטיניי�, שטר$ 155
 .524' עמ, כר) א, סופרי� יווניי� ולטיניי�, שטר$ 156
 De Vita Caesarum, Divus Augustus, 76: תורג� לעברית על ידי אלכסנדר שור מהמקור הלטיני 157
; 134י וטיק$ "אבל בכ. 5508) 400(ספרייה בריטית ; 95 מינכ$; 109וטיק$ ; 23) 366(י אוקספורד "כ) בכ 158

 . אלעזר' ר: הגרסה היא, 3גטינג$ 
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 ושתו משמני� אכלו לכו )ח נחמיה(: לה� אמר פטירת$ בשעת. שעה בחיי ועוסקי�
 היא' ה חדות כי תעצבו ואל לאדנינו היו� קדוש כי לו נכו$ לאי$ מנות ושלחו ממתקי�
 �! היא מצוה טוב יו� שמחת והא, שעה בחיי ועוסקי$ עול� חיי שמניחי$: מר אמר. מעזכ�

 לו אי$: אומר אליעזר רבי, דתניא. רשות טוב יו� שמחת: דאמר, לטעמיה ראליעז רבי
' לה חציו � חלקהו: אומר יהושע רבי. ושונה יושב או ושותה אוכל או: אלא טוב ביו� לאד�
 עצרת )טז דברי�( אומר אחד כתוב. דרשו אחד מקרא ושניה�: יוחנ$ רבי אמר. לכ� וחציו

: סבר אליעזר רבי? כיצד הא, לכ� תהיה עצרת )כט רבמדב( אומר אחד וכתוב, אלהי)' לה
  . לכ� וחציו' לה חציו � חלקהו: סבר יהושע ורבי, לכ� כולו או' לה כולו או

  
נוחה מקבוצות  לא הייתהדעתו  159.רבי אליעזר יושב ודורש כל היו� כולו בהלכות יו� טוב

הללו ': עג לה�והוא ל ,התלמידי� שאט אט עוזבי� את בית המדרש ופוני� לבתיה� לסעודת החג
לעזוב  הקדימוככל שסעודת� גדולה כ$  .'וכו' הללו בעלי כדי$...  הללו בעלי חביות...  בעלי פטסי$

כלפי התלמידי� שעזבו אחרוני� את בית  הופנתההביקורת הקשה ביותר  160.את בית המדרש
יחי� חיי עול� שמנ': ע$ רבי אליעזרכלפי אלו שסועדי� בחג ט. 'הללו בעלי מארה' �המדרש 

לשיטתו של רבי אליעזר אד� מקיי� את מצָות החג בכ) שיושב ושונה בבית . 'ועוסקי� בחיי שעה
: בר) את התלמידי� שאחזו בדרכוהוא  161.המדרש כל היו� כולו ורק בצאת החג סועד את ליבו

ו$ לו אכלו משמני� ושתו ממתקי� ושלחו מנות לאי$ נכ אמר לה� לכו )בצאת החג( בשעת פטירת$'
אל תעצבו שלא סעדת� , כלומר. 'היא מעוזכ�' כי קדוש היו� לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה

מודע לכ) ששיטתו  היה רבי אליעזר. היא מעוזכ�, העיסוק בתורה', ליבכ� בחג שהרי חדוות ה
: צא מענה להמו$ הע�הוא מ, תו) יישוב הסתירה בי$ פסוקי החג. אינה מתאימה להמו$ הע�

עצרת תהיה לכ� } במדבר כט{אלהי) וכתוב אחד אומר ' עצרת לה} דברי� טז{חד אומר כתוב א'
, שאינו מורגל בתלמוד תורה, המו$ הע�. 'או כולו לכ�' הא כיצד רבי אליעזר סבר או כולו לה
ואילו יושבי בית המדרש יקיימו את שמחת החג בלימוד , יקיי� את שמחת החג במאכל ובמשתה

הללו . מכנה רבי אליעזר בעלי מארה, אחרוני הפורשי� לסעודת חג, השישיתאת חברי הכת . תורה
שהרי ישבו שעות ארוכות בבית המדרש בצו� , לא קיימו כולו לכ�. יצאו קרחי� מכא$ ומכא$

הוא . רבי יהושע חולק על שיטה זו 162.שהרי פרשו לסעודת�', ולא קיימו כולו לה; ובלימוד תורה
, 'וחציו לכ�' חציו לה' �החג בדר) של חלוקת זמ$ נכונה בחג עצמו  מיישב את הסתירה בי$ פסוקי

תלמידו , עיקר ענייננו הוא בשיטת רבי אליעזר, אול�. ולא בדר) של פנייה לקבוצות שונות בע�
עיקר חידושו של רבי אליעזר הוא  163.שמשנת� משמרת הלכות קדומות, הנאמ$ של שמאי
ולכ$ ', העונג הוא חדוות ה. ה אינו בהכרח סעודה ומשתהעונג ז. 'עונג שבת וחג': בהרחבת המושג

, דברי� מפורשי� למעלת התענית בשבת. קיי� עונג שבת ושמחת חגג� הוא בתענית  למדו ישב
  :ב"ברכות לא ע, מצאנו בתלמוד הבבלי

                                           

מהדורת (א "טו ע, שבת טו ג, ירושלמי. המקבילה הירושלמית מלמדת שהוא הדי$ ביחס לשבת 159
  ): 436' עמ, האקדמיה

על ידי שהפה זה . ייהלא ניתנו שבתות וימי� טובי� אלא  לאכילה ולשת. שמואל בר נחמ$' חגי בש� ר' ר
לא ניתנו שבתות וימי� . חייא בר בא' ברכיה בש� ר' ר. ריח התירו לו לעסוק בה$ בדברי תורה] מ) [°ט(

או יושב ואוכל . כיצד הוא עושה. מסייעה בי$ לדי$ בי$ לדי$' מתנית. טובי�  אלא לעסוק בה$ בדברי תורה
ג וכתוב אחד "ה': שמוסי', ראו קרב$ העדה" (י'לי שבת הוא"'  כתוב אחד או. או יושב ועוסק בדברי תורה

ת$ חלק לתלמוד תורה וחלק לאכול . הא כיצד". י אלהי)'עצרת לי"' אחר או' וכת). 'אומר עצרת תהיה לכ�
  .ולשתות

וכי היכי '): שט' עמ, מהדורת מכו$ ירושלי�(חלק ב סימ$ פט , הלכות מוצאי שבת, וכ$ מפורש באור זרוע
 .'נ פליגי לעני$ שבת כדמוכח בירושלמי"ה] טוב[ דפליגי לעני$ יו�

 .י על אתר"רש 160
בהבדלי� קלי�  136–133' עמ, תענית בראש השנה, גרטנר; 179' עמ, משנתו, א על אתר וכ$ גילת"מהרש 161

 .זה מזה
 .רבינו חננאל על אתר 162
; 83–63' עמ, פרקי� ,ל"הנ; 329–309; 35–7' עמ, משנתו, גילת; 9הערה  6' עמ, החלופי�, לערעוו: ראו 163
 .בית שמאי, נע�; 109–76' עמ, בית שמאי, ב$ שלו�; 10–7' עמ, מקורות הקראות, ארדר; 25–19



 

 

 

47

  
 דינו גזר לו קורעי$ �  בשבת בתענית היושב כל: זמרא ב$ יוסי רבי משו� אלעזר רבי ואמר
 רב אמר? תקנתיה מאי. שבת עונג די$ ממנו ונפרעי$ חוזרי$ כ$ פי על וא', נהש שבעי� של

   164.לתעניתא תעניתא ליתיב: יצחק בר נחמ$
  

א� היושב בתענית בשבת זוכה לקריעת גזר די$ מדוע נפרעי� . יש בדברי רבי אלעזר סתירה פנימית
שאי$ לו דבר שיש ': 44' עמ, �חלק פירושי, ברכות, אוצר הגאוני�, ובלשונו של רב האי גאו$? ממנו
. שבדיקת כתבי היד של מימרא זו מיישבת את הסתירה, דומה. 'ר ויש עליו פורענות כאחת]כ[לו ש

ה� , 'חוזרי$ ונפרעי$ ממנו די$ עונג שבת' � 95ומינכ$  11�1�7פירנצה , 23אוקספורד : לפי כתבי היד
  :166) יש לגרוס לפי כתבי יד אלווכ 165,דברי רב נחמ$ בר יצחק ולא דברי רבי אלעזר ב$ פדת

  מרא ייוסי ב$ ז 'ר אלעזר משו� ר"וא
   כל היושב בתענית בשבת קורעי$ לו גזר דינו של שבעי� שנה

   רב נחמ$ בר יצחק 'אמ
  חוזרי$ ונפרעי$ ממנו די$ עונג שבתו

   מאי תקנתיה ליתיב  תעניתא על תעניתיה
  

וגדות של אמוראי� שוני� למנהג תענית שבפנינו עמדות מנ, עיו$ בנוסח זה של המימרא מלמד
' עמ, נצטט מדברי גילת בספרו פרקי� בהשתלשלות ההלכה, לביסוס הדברי� וסיכומ�. בשבת
114 :  
  

המשקפות גישות משתנות לתענית , שמאמר זה מורכב משכבות אחדות, אול� נראה
בתענית  היושב כל"כי , יוסי ב$ זמרא אמר' משו� ר) אלעזר' או ר( 167יוחנ$' ר. בשבת
היינו שמצווה גדולה היא להתענות , "של שבעי� שנה אפילו קורעי$ לו גזר דינו בשבת
בני , לפנינו אפוא יחס חיובי לתענית בשבת מצד אחדי� מאמוראי אר, ישראל. בשבת

יחס חיובי זה לא רק משק' את עמדת� של חכמי� . יהודה הנשיא' דורו הצעירי� של ר
בהמש) המאמר באה פסקה . ובי� אכ$ נהגו כמותוכי רבי� וט, יש להניח; אלה

חוזרי$  ;אמר רב נחמ$ בר יצחק: "המסתייגת מפי אמורא בבלי מ$ המאה הרביעית
יוחנ$ ' לדעת ר. יוסי ב$ זמרא' דברי� אלה אינ� משל ר". ונפרעי$ ממנו די$ עונג שבת

אילו לדעת ו. היושב בתענית בשבת מקיי� מצווה ששכרה מרובה, יוסי ב$ זמרא' משו� ר
לבסו' באה תוספת . המתענה בשבת נענש ונפרעי� ממנו די$ עונג שבת, רב נחמ$ בר יצחק

תעניתא   ליתיב ?מאי תקנתיה: "בעקבות דברי רב נחמ$ בר יצחק, סתמית, מאוחרת
שמתכפר רק על ידי , פיסקה זו מבליטה את חומרת איסור תענית בשבת". לתעניתא

  .רתעל ידי תענית אח, תשובת המשקל
  

חכמי אשכז , המסורת שרואה בחיוב תענית בשבת מוזכרת ג� בדברי גאוני אר, ישראל
, חמדה גנוזה, תשובות הגאוני�. נצטט דוגמאות מייצגות. ומגיעה עד לשולח$ ערו) 168,הראשוני�

כ "ה ליוה"ובראש השנה ובשבת שבי$ ר'): כב' עמ, ה"תשמ בני ברק ,דפוס צילו�(סימ$ קכט 
תענות בה$ אי לא טובא מותר להתענות בה$ ולומר בה$ תחנוני� א� יכולי$ כל ששאלת� מותר לה

                                           

 .671ופריז ) 1484(דפוס וילנה וכ) בכתב יד שונצינו  164
סת� רבי אלעזר שבתלמוד הבבלי הוא רבי אלעזר ב$ פדת אמורא ב$ הדור השני שעלה מבבל לאר,  165

 .47' עמ, כר) א, אנציקלופדיה, ותמרגלי: ראו. ישראל
 .ללא הבדלי� משמעותיי� בכתב יד אוקספורד ופירנצה, 95הציטוט לפי מינכ$  166
, רב האי גאו$, הוא מבסס דעתו על גירסת בעל הלכות גדולות. לדעת גילת רבי יוחנ$ הוא בעל המימרא 167

סה זו אי$ סימוכי$ בכתבי היד לגר. 166' עמ, ראו ג� דקדוקי סופרי�. בעל ספר האשכול ועוד, ש"הרא
 . שסקרנו

 .435–424' עמ, חכמי אשכנז הראשוני�, גרוסמ$: ראו, על שימור מסורות ארצישראליות באשכנז 168
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וכ$ בספר ארחות חיי�  169.'ישראל לעשות כ$ יעשו וצריכי$ לעשות כ$ וכ) מנהג במקומינו ובישיבות
): ב"ד' קפו ע ,ז"תשט ירושלי� ,דפוס צילו�(סימ$ ג , הלכות יו� טוב, מלוניל כוה$אהר$ ה' לר
דווקא להתענות מחמת עסקיו ... חולו של מועד ' י� אסורי$ בהספד ותענית ואפיוכל הימי� טוב'

 170.'ט הוא שאסור אבל מחמת תשובה וחסידות תעניתו לו תענוג ומותר"או מחמת יאוש שמחת י
יש מקומות שקבלה ביד� שכל מי ': סימ$ תקצז סעי' ב, אורח חיי�, ועד להלכה בשולח$ ערו)

המקורות שהצענו . 'אינו משלי� שנתו, רגילתו ואינו מתענה ה ומשנה"שרגיל להתענות בר
 �1500מסורת בת כ. על מסורת עקבית ורצופה הרואה בחיוב תענית בשבת וביו� טוב, מלמדי�

כבר , יחד ע� זאת. ואחריתה בפסקי השולח$ ערו)) רבי אליעזר(שראשיתה בראשוני התנאי� , שנה
דעת� . שהיא אינה הזר� המרכזי במנהגי ישראל ודומה, ת זו בהתנגדותנתקלת מסורמראשיתה 

לקבוע את יו� השבת כיו� , בהצלחה רבה, של תנאי� לא הייתה נוחה מהמתעני� בשבת וה� פעלו
אמרו עליו על שמאי , תניא': א"ביצה טז ע, בבלי, החל ממנהגו של שמאי. של עונג ולא של תענית

מצא אחרת נאה . זו לשבת: מה נאה אומרמצא בה. כל ימיו היה  אוכל   לכבוד   שבת , הזק$
מדרש תנאי� לדברי� ה טו , דר) דרשת הכתוב. 'מניח את  השניה ואוכל את הראשונה �הימנה 

וגדול הוא עונג השבת שכל המענג את השבת זוכה ויושב ' ):23' עמ, מהדורת הופמ$(ה וזכרת "ד
כי אז על ) ו"ב כ"איוב כ(' נשמעת שנ ותפלתו' אז תתענג על ה) ד"ח י"נ' ישע('  בישיבה של מעלה שנ

וית$ ל) ' והתענג אל ה) 'ז ד"ל' תה' ע(' שדי תתענג ותשא אל אלוה פני) ונותני$ לו משאלות לבו שנ
מסכתא , י בשלח"ועד לקביעה המחייבת אכילת שלוש סעודות בשבת במכילתא דר. 'משאלות לב)

' אמר משה אכלוהו היו� כי שבת היו� להוי' ):229' עמ, מהדורת רבי$(ה ויאמר משה "ד, דויסע ד
   171.'היו� לא  תמצאוהו  בשדה רבי זריקה אומר מכא$ שלש סעודות בשבת

המסורת  172.שבימי� הקדמוני� היו שתי מסורות מנוגדות בשאלת התענית בשבת, נמצא
. נחרצות לתענית בשבת התנגדהואילו המסורת הבבלית  173;הארצישראלית ראתה בחיוב תענית זו

 174.פו של דבר גברה ידה של בבל והמנהג לענג את השבת במאכל ובמשתה פשט בכל ישראלבסו
   175.האזכורי� הבודדי� לצו� בשבת צומצמו לתענית חלו� וא' זו חלפה ממנהגו של עול�

  
  בכתבי הקראי�עונג שבת . 4

ולבסו'  �עונג או צו�  � ג� חכמי הקראי� מתלבטי� בשאלת ההנהגות הראויות ליו� השבת 
בדומה . ענ$ ב$ דוד הנשיא התקי$ צו� של שבעי� יו� מיג ניס$ ועד כג סיו$. תירי� את שניה�מ

אי$ בידנו עדות . שבתות וחגי� כולל ג�א) , שעות היו�ברק  חלהצו� , לצו� הראמד$ המוסלמי
, לעומתו 176.ישירה של ענ$ על צו� זה ואנו למדי� עליו מעדות עקיפה של יעקב ב$ יוס' קירקיסאני

, בקושטא �12ב$ המאה ה, צאי� אנו עדות מפורשת על צו� בשבת אצל חכ� קראי יהודה הדסימו
  :)ד"ד' נו ע ,ט"ירושלי� תשכ, דפוס צילו�( בספרו אשכול הכופר סימ$ ק$

  

                                           

על שימור מסורות ארצישראליות בישיבת . תשובה זו מובאת בש� רב צמח גאו$ ראש ישיבת סורא 169
גאוני בבל שהתנגדו לתענית בשבת וביו� טוב עדויות על . קו–צט' עמ' עמ, מסורות, יצחקי :סורא ראו

, וכ$; 566–564' עמ, ב, גנזי שכטר, מחאתו של פירקוי ב$ באבוי: ראו, מלמדות א' ה$ על קיומו של מנהג זה
 .19' עמ, מהדורת לוי$, מסכת יו� טוב, התשובות�אוצר הגאוני�

 .126' עמ, שנהתענית בראש ה, גרטנר: לראשוני� נוספי� שמצדדי� בתענית בשבת ראו 170
 . בפסוק' היו�'מתו) שהזכיר שלוש פעמי� את המילה  171
, גילת; 162–161' עמ, תענית בראש השנה, גרטנר; 306' עמ, א, מחקרי� בתולדות ישראל, אלו$: ראו ג� 172

 .117�118' עמ, פרקי�
, ות ישראלמחקרי� בתולד, אלו$; רטו' עמ, מועדי� וצומות, מרגליות: להרחבת די$ תענית בשבת ראו 173
, פרקי�, גילת; 162–125' עמ, תענית בראש השנה, גרטנר;  180–178' עמ, משנתו, גילת; 312–306' עמ, א

 .122–109' עמ
, ומתפרט בהרחבה בבבלי' מצילי$ מזו$ שלש סעודות': דיו$ מפורט בחובת סעודות שבת נפתח במשנה 174

 .ב"קיט ע–ב"שבת קיז ע
 .119–118' עמ, פרקי�, גילת: ראו, להשתלשלות די$ תענית חלו� בשבת 175
, שמתירי� צו� בשבת, למקורות קראיי� נוספי�.  14Iהערה   335' עמ, אנתולוגיה קראית, נמוי: ראו 176
 .66הערה  120' עמ, פרקי�, גילת: ראו
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פירושו להתענג בתפילה ובהגיו$ : 'ה' ע ולק"תקו$ אזהרת הנביא עוד אומר וקראת ל
שלא יצו� אד� ויתענה ביו� ... ' והתענג על ה 'ככתו', תורתו ובאכילה ובשתיה כתורת ה

ולהתאבל על חלול כבודו ושממות מקדשו ועירו וגלות עמו ' אבל לצו� ולהתענו... קדש) 
, כצרת המ$ האגגי יבטל הענג' וחלול יחודו ואפיסת קהלתו ועדתו והשמדת� והריגת

ו� כ$ מותר עלי) ודניאל שנתאבל וצ� שלושה שבועי� י... הה� ' כמרדכי ואסתר והחסידי
  .   לבטל בענג

  
 � עונג או צו�  � ההנהגה הראויה לשבת . שחכמי הקראי� לא ראו בשלילה צו� בשבת, מכא$

  . לבחירתו של כל אד� ואד�, לשיטת�, נשארת
  
  נסייה האתיופית בכעונג שבת . 5

ענג את נהגו ל. נהג בכנסייה האתיופית הלכה למעשה, במשמעות היהודית של הביטוי, עונג שבת
 כדרכה. מאכל ובמשקה משובחי�, אש לחימו�, נר למאור, כסות נקייה, הגו' ברחצה לכבוד שבת

, שביעי וראשו$ –נשמרו שני ימי שבת ) ראו סעי' ז במבוא(הייחודית של הכנסייה האתיופית 
, למנהגי עונג שבת של הכנסייה האתיופית תיעוד מפורט במקורות קדומי�. בהנאת הגו' והנפש

נפתח . כפי שנראה להל$, בינמיי� ובריאיונות שערכתי בשתי הכנסיות החבשיות שבירושלי� ימי
  : 178' עמ, 177האתיופית דידסקליהב
  

O Lord Almighty, who didst create the world by Jesus Christ our Savior, and 
didst appoint the Sabbath, and rest thereon from all Thy work, and hast 
commanded us to rest (on it) from all the work of our hands, and to be ready to 
serve and do Thy commandmenst; and hast given us feast days (for) the joy of 
our souls … Wherefore we keep as a feast the holy day of His resurrection, 
and honour the first day of the week, and give glory, and sing praise to Him 
who conquered death and gave light to the whole world, and hath bestowed on 
us incorruptible honour and glory, and be one pure flock, and hath blessed 
them, even as He blessed Israel.   

  
לתפילות , שיש להקדיש את יו� השבת למנוחה מעמל ידינו, נמצאנו למדי� מעדות קדומה זו

התייחסות לעונג שבת מופיעה ג� בווידוי הנאמנות של . לענג בה$ גו' ונפש �ולסעודות עריבות 
  :172–171' עמ, הווידוי של קלאודיוס, אולנדור'. )1559–1540(הקיסר קלאודיוס 

  
And as to the pretext of our observing (lit. honouring) the day of the earlier 
Sabbath, it is not that we observe it like the Jews who crucified Christ saying: 
his blood is upon us and upon our children. For those Jews do not draw water 
and do not light fire and do not cook meals and do not prepare bread and do 
not move from house to house. 
We, however, Honour it by offering up on it the sacrifice (eucharist) and 

                                           

הוא חיבור ) דידקטיקה ומכא$, ביוונית הוראה=סקליהדיד(הדידסקליות או בעברית תורות השליחי�  177
מ$ המקור היווני לא נשמרו אלא . שמוצאו כנראה מסוריה או מעבר הירד$, שלישית לספירהמ$ המאה ה

החיבור מתעד את . 1854שפורס� לראשונה בשנת , החיבור נשמר בשלמותו בתרגו� הסורי, אול�. שרידי�
יר המחבר מזה. שיחת� של שני� עשר השליחי� בשעת כינוס� בירושלי� בענייני ארגו$ הכנסייה ותורותיה

לדבריו המצוות המעשיות אינ$ אלא כבלי� שהושמו על ע� ישראל . את הנוצרי� מפני השפעות יהודיות
הדידסקליות  ".העול הנעי�"כבלי� אלו בוטלו על ידי ישו פרט לעשרת הדברות שה$ . לאחר חטא העגל

דידסקליות ל. בימיה הראשוני� של הנצרות מעשירות את ידיעותינו בכל הקשור לאופי שמירת המצוות
. ת געזפבכנסייה החבשית בש הונשמר השצמח, א הדידסקליה האתיופיתימה$ ה תרבי� ואח" צאצאי�"

' עמ ,מחקרי� בתולדות ישראל, אלו$; vii �xx' עמ, אתיופית דידסקליה ;51–23' עמ ,דידסקליה: ראו
  .372–371' עמ, דידסקליות, פלוסר ;)דידאכי(ב השליחי� "ההלכה שבתורת י ,295–274



 

 

 

50

perform on it the supper (agape) as our fathers, the Apostles, have commanded 
us in the Didascalia …. Which David said: 'This is the day which God has 
made for us to rejoice and to be glad on (Ps. 118:24). 

  
לצור) כ)  178.מגמת הדברי� היא להדגיש את ההבדל בי$ הנצרות האתיופית ליהדות, כאמור

ללא , אנשי� יושבי� בבתי� חשוכי�. מוצגת השבת היהודית בזיקה ברורה למנהגי אבלות ותענית
השבת הנוצרית מאופיינת כיו� של , לעומת זאת. כלואי� בבתיה� למש) כל השבת, $ ומשקהמזו

קיח (וכפי שתיאר דוד המל) בספר תהילי� , סעודות דשנות כפי שציוו אבות הכנסייה, אור ושמחה
לא ניָדרש להצגה המעוותת של השבת היהודית בדברי . 'נגילה ונשמחה בו' זה היו� עשה ה'): 24

, מתו) הווידוי עולה חובת עונג שבת בכנסייה האתיופית במנוחת הגו', אול�. אודיוסהקיסר קל
      179.תאורת הבתי� וסעודות עֵרבות לגו' ולנפש

דברה גנט  –שמעתי מפי המידעני� שראיינתי בביקוריי בכנסיות האתיופיות ראיתי ודברי� דומי� 
רוחצי� לקראת שבת ולובשי� בגד . מנוחה ורוגע, השבת נשמרת כיו� של שמחה. סולטא$�ודיר א

שהרי אי$ , בשבת מקפידי� לסיי� את המיסה מוקד� יותר כדי שהמתפללי� לא ישהו בצו�. נקי
 ,בו טוע� כל מתפלל לח� ויי$, הודיההע� סיו� התפילה מתקיי� טקס  .אוכלי� לפני התפילה

כפי הנמצא , ימי חולאוכלי� אוכל טוב ומשובח יותר מבשבת . שמסמלי� את גופו ודמו של ישו
. ומחלק לכול�) הדאבו(הקס מבר) על לח� הקודש . לח� עגול ועבה. בכל שבת יש דאבו .בבית

, דגי� וביצי�, בשר, רה ברוטב'בנוס' לכ) אוכלי� אינג. אסור למי שאינו קס לבצוע לח� קודש
עוד ו) ה שחורקפ(בונה , )בירה אתיופית(טאלה , שותי� מי�. גבינות ומאכלי חלב פירות וירקות
שמצוות עונג שבת נהגה הלכה , מהמקורות שנסקרו עולה 180.מכל מצרכי המזו$ המצויי� בבית

אש , נר למאור, כסות נקייה, ברחצה לכבוד שבת, לענג את הגו' נהגו. למעשה בכנסייה האתיופית
, היובלי�, המקרא: מנהג� דומה בעיקרו למקורות קדומי�. מאכל ובמשקה משובחי�, לחימו�

  . 2סעי' , שנסקרו לעיל, פילו$ וחלק מכתבי בית שני
  
  במנהג ביתא ישראל עונג שבת . 6

 איסו'. היו לש� דבר בביתא ישראל � במנוחת הגו' והנפש , חובת עונג שבת במאכל ובמשתה
, לשבוע ולרוות, עליכ� לאכול ולשתות ביו� השבת'): 12י (שפסוקי תאזאזה סנבת , המידע מלמד

  . קוימו פשוט� כמשמע� בהקפדה רבה �' לשקוט ולשבות מכל מלאכה ביו� הזה ... לנו� ולנוח
עדויות רבות עובר ל, נפתח במה שראו עיניי בשבתות בה$ התארחתי בקהילות העדה בישראל

עדויות בכתב של מיסיונרי�  תריסקנחתו� בו, ששמעתי מזקני העדה על השבת באתיופיה
  .�19החל ממחצית המאה ה, ושליחי� יהודי�

מאכלי השבת היו . כשלוש שעות לפני שקיעת החמה הסתיימו כל ההכנות לשבת, כאמור לעיל
טהורי� , אנשי� נשי� וט' רחוצי�, הבתי� והחצרות נקיי� ומסודרי�, מוכני� לאכילה מיידית

שעות אלו של טר� שקיעה אופיינו . ולבושי� במיטב מחלצותיה� לקראת בואה של שבת המלכה
ע� דמדומי חמה עלו בני הכפר אל המסגיד . בהמתנה לקראת כניסת השבתבבטלה מכוונת ו

בסעודה זו  182.לאחר התפילה פנו הכול לבתיה� לסעודת ליל שבת 181.לתפילת ערבית של ליל שבת
נהגו לאכול  183.שהרי כל אש כובתה שעות ספורות לפני שקיעת החמה, נאכלו מאכלי� פושרי�

ירקות ופירות חיי� , )לפי היכולת הכלכלית(ר עו' או כבש בש, חמו,�רה טבולה ברוטב חרי''אינגֶ 

                                           

 . מבוא סעי' ז 178
, ספר האור ;176–163' עמ ,הכנסייה החבשית, הייאט: ראו, לתיאורי� מפורטי� של סעודות בכנסייה 179

 .47–44, 42–39' עמ ,יצחק
 . 6' עמ, י�יהודי יסודות, המרשמידט ;127' עמ, אתיופית דידסקליה: ראו ג� 180
 .לתיאור התפילה ודיו$ במהותה נתייחס לקמ$ בנפרד 181
עדויות על , סעדו את סעודות השבת ולנו במסגיד. קסי� שלא יצאו מפתח המסגיד במש) כל השבתהיו  182

, לעומת� מעיד רתיינס. 31–30' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 192' עמ, נדודי�, שטר$: כ) מופיעות אצל
 .  על לינה במסגיד רק בשבת השביעית, 76' עמ, היהודי� בחבש

 .במסגרת הדיו$ על מלאכה ועבודה בשבת ,סעי' ג ת מופיע בפרק שלישיהדיו$ המלא בשימוש באש בשב 183
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אותה נוהגי� , הטאלה היא בירה מיוחדת במרירותה. או מבושלי� ולקינוח מזגו את הטאלה
נהגו לכבות כל אש קוד� , כאמור. ובמיוחד בשבתות וימי� טובי�, ביתא ישראל לשתות תדיר

היו . כשדלת הבקתה פתוחה לרווחה, כניסת השבת והסעודה נערכה לאור ירח או כוכבי�
ע� אור ראשו$ השכימו למסגיד לתפילת שחרית של . מקדימי� לעלות על יצועיה� לשינה ארוכה

. נשי� שהשתתפו בתפילת שחרית של שבת במסגיד הביאו אית$ לתפילה את לח� הקודש. שבת
פה רק בידי נשי� הוא נא. מתובל בעשבי תבלי$ שוני�, לח� זה דומה בצורתו לפיתה גדולה ועבה

ללח� הקודש שלושה שמות . ג� א� לא ידעו טומאה מסוג כל שהוא, שטבלו לטהרה לפני הכנתו
  : על עניינו, שרומזי� כפי שנראה להל$, שוני�
 .ברכה – Hָָרָ?Nִי  •
 .קרב$– ַמָסֵווית  •
 .חלוקה – ָמְכ5ְֶלת  •

ְוֶנֶפI ִ?י ': 1ב ויקרא ש בקרב$ מנחה המפורמו כ .בני העדה התייחסו ללח� זה כקרב$ לכל דבר
לאחר התפילה הניחו את הלח� בתו) סלי נצרי� עגולי� על ריצפת  .''הַתְקִריב ָקְרHַ$ ִמְנָחה לַ 

אלהי כל בשר , אלהי ישראל' היתבר) ': הקס פתח בברכה. רענני� שכוסתה בעשבי�, המסגיד
לאחר סיו� הברכה . מריהר� של שומשי) בפסוקי� ובברכות על קדושת השבת ושכהו...  'ורוח

לק לבני עדתו לפי סדר החשיבות יחבעצמו ו ע�ט, קס או אחד מעוזריו מלח� הקודשצע הב
גש והבמרק סמי) ש הטבילואת לח� הקודש . נשי� וילדי�, גברי�, נכבדי�, דבתרי�: המקובל

וא לח� זה ה. )בנספח ד 11ראו תמונה מספר ( בשתיית טאלה בקעריות קטנות ועמוקות והרוו
  ):16–14י (קרב$ השבת עליו מצווה התאזאזה סנבת 

  
לשבוע ולרוות ביו� החג הזה אשר , גדול מעשה אלהי� שנת$ לישראל לאכול ולשתות
חוA מהקרבת קטורת וקרב� ומנחה , לאלהי� ולנוח ביו� הזה מכל מלאכות בני אד�

תיעשה רק העבודה הזאת . המוגשי� לפני אלהי� בימי שבתות וחגי� וראשי חדשי�
כדי לכפר על ישראל במנחת התמיד , אלהי�' בימי שבתות בבית המקדש אשר לה

והוא יקבל אות� ברצו$ . כאשר ציויתיכ�, בשבתותיכ� ובחגיכ� ולזכרו$ לרצו$ לאלהי�
  .מדי יו� ביומו

  
, אזכרה, לידה: כגו$, במועדי� ובאירועי� מיוחדי�, ביתא ישראל נהגו להקריב קרבנות בחגי�

בשבת לא . בנו מזבח אבני� מרובע להקרבה, סמו) לכניסה, מחו, לכל מסגיד. ות ועודהצלה ממו
קרב$  �לח� הקודש שהובא אל המסגיד בשבת בבוקר הוא קרב$ השבת  184.הקריבו קרבנות בהמה

  .השוואת פסוקי תאזאזה סנבת לפסוקי היובלי� מבהירה את מנהג�  185.מנחה
 14תאזאה סנבת י  10יובלי� נ 

לפני  קרב� וזבחקטיר קטרת ולהביא כי א� לה
 186 .לימי� ולשבתות' ה

המוגשי�  187קרב� ומנחהחו, מהקרבת קטורת ו
 לפני אלהי� בימי שבתות וחגי� וראשי חדשי�

                                           

  :שלוש שיטות עיקריות במחלוקת זונציי$ בקצרה  .לויכוח על הקרבת קרבנות בשבת היסטוריה ארוכה 184
  .בשבת מקריבי� רק את עולת השבת –ענ$ ב$ דוד , ברית דמשק

 .מקריבי� בשבת קרבנות שבת וחג –ל "חז
 .מקריבי� בשבתאי$  –שומרוני� 
 . 134–131' עמ, הלכה, שיפמ$: ראו, להרחבה

–188' עמ, נדודי�, שטר$; 54–52' עמ, הפלשי�, פלאד: ראו, על סדרי הקרבנות שנהגו ביתא ישראל 185
–116' עמ, קרב$, ליפשי,; 23' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט; 76–75' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס; 189
; xxvi–xxvii' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 55–52, 49–47, 31, 18' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 123

מכלל המקורות עולה שהתייחסו ללח� . 354' עמ, אתיופיה, סלמו$; 48–47' עמ, סיפור הפלשי�, מסינג
 .ולא הקריבו ביו� השבת קרבנות בהמה, השבת מנחתהקודש כ

 except to burn incense and to bring before the Lord offerings and': 326' עמ, תרג� וונדרק� 186
sacrifices for the day and the sabbaths'. 

 .'האלוקי� לימי� ולשבתות ולהביא קורב$ ועולה לפני, לבד מלהקטיר קטורת': ורמ$ ובעקבותיו
 ,save the bringing of sacrifices, incense'…: 20' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו תרגומו שלוכ$ ב 187 
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מסב מחבר תאזאזה סנבת  188;שמשמעות� קרב$ בהמה דווקא, ביובלי�' קרב$ וזבח'את המילי� 

. לי� אי$ מניעה בהקרבת בהמה בשבתלשיטת היוב. שהוא קרב$ מ$ הצומח', קרב$ ומנחה'ל
כפי שמצווה ספר במדבר , ניתוח אברי הקרב$ והקטרת� על אש המזבח מותרת בשבת, השחיטה

בשבת המירו בני , בהתא� לציווי התאזאזה סנבת, אול�). 10–9במדבר כח (על קרבנות השבת 
ת את לח� הקודש ה� נהגו לאפו. היינו מתנה לגבוה ללא שחיטה, העדה את קרב$ הבהמה במנחה

  :xxvii' עמ, כותב על כ) לסלאו בספרו אנתולוגיה פלשית. מבעוד יו�
  

Besides the sacrifices the Falashas bring offerings (maswaet) to the priests. On 
the Sabbath morning or at any lunar and yearly festival the women bring bread 
and beer to the synagogue as offerings. The deacon accepts them and the 
priest, turning toward Jerusalem, recites the benediction over them; then either 
he or the deacon cut the bread in the middle with a two-edged knife kept 
exclusively for that purpose in the synagogue or in the priest's house. The 
priest takes one half and the other half may be given to the deacon and the 
older people. 
Before the women bake the bread which is to be given as an offering to the 
priest, they go to the river and wash themselves. 
    

התפתחה שיחה קולנית , בהמש). במהל) הסעודה ק� הקס ודרש בפני העדה בענייני דיומא
דברי� שהתחדשו במהל) השבוע וא' סיפורי אגדות שחביבי� , קולחת ועליזה על ענייני משפחה

וכול� ירדו  בר) הקס על המזו$ ועל השבתע� גמר האכילה והשתייה  189.מאוד על בני העדה
. תפריט הסעודה דומה לסעודת ליל שבת. בסעודה זו אכלו מזו$ קר. הלבתיה� לסעודת שבת מלא

חלק . בתו) הבקתות או בשטח הפתוח שביניה$, לאחר סעודת שחרית ישבו בצוותא לשיחת רעי�
 190.פרשו לשנת צהריי� והיו שהאזינו למספרי סיפורי� או ששיחקו במשחקי אבני� למיניה�

� לאוז$ ונמנעו מכל בשורה קשה או סיפור שעלול הקפידו מאוד לספר א) ורק סיפורי� נעימי
לפנות ערב עלו שוב . שקט שרר בכפר ולא הופר במש) כל יו� השבת. לעורר עצב בלב השומע

מתאר את  191המיסיונר היהודי הנרי אהר$ שטר$. למסגיד לתפילה שנמשכה עד מוצאי השבת
  : 192–191' עמ, השבת בספרו נדודי� בקרב הפלשי� בחבש

 
The preparations for the due celebration of this sacred day commence on 
Friday at noon, when every one, who is not prevented by illness, repairs to 
an adjecent river to bathe and change his garb. This task accomplished, 
the majority lazily saunter about in the fields, or indolently recline on the 

                                                                                                                         

offerings, and gifts before God on Sabbaths, the festivals, and the day of the New Moon'. 
): ז"י � בתרגו� שלי לעברית ( 14' הלוי עמ, תאזאזה סנבת. 'מנחה'מושמטת המילה , הלוי תרגו�ב, אול�

 על חסרונות. 'חודשיכ� חו, מהבאת קטרת וקרב$ המוגשי� לפני אלהי� בשבתותיכ� ובחגיכ� ובראשי'
 .של הלוי עמדנו במבוא התרגו�

. שחיטה לצור) סעודה חגיגית או קרב$. במקרא מופיעה תמיד בהקשר של שחיטת בהמה' זבח'המילה  188
  . 904–901' עמ, זבח, ליכט: ראו
, רב$ דו; 42' עמ, מסע בחבש, הלוי: ראו, שהייתה נפוצה מאוד באתיופיה, על תרבות מספרי הסיפורי� 189

 . סיפורי בעלי חיי�, נוי; מרק� ספורי�, זהבי; סיפורי�
 .זריקת אבני� קטנות לתו) גומות וכדומה  190
לאחר שהתנצר ראה את ייעודו בהפצת הברית החדשה . למשפחה יהודית בגרמניה 1820שטר$ נולד ב  191

יצא , 1863–1855בשני� , בתחילה פעל כמיסיונר במזרח הקרוב ולאחר מכ$. בעול� ובעיקר בקרב יהודי�
את רשמיו . Church Mission to the Jews'': למסעות מיסיו$ באתיופיה מטע� האגודה הלונדונית

על פעילות המיסיו$ בקרב ביתא ישראל והשפעתה על . נדודי�, שטר$: ראו, משליחותו פרס� בספרו
 .בקרב העדה ראו במבוא עוד בעניי$ פעילות המיסיו$. ההתעוררות, אליאב: ראו, הפעילות היהודית למענ�
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grassy margin of some sparkling stream till sunset summons to the 
mesquid. The service ... lasts a considerable time, and in some places, the 
plaintive notes of the worshippers may even be heard across the quiet 
valley and around the lonely hill throughout the night … Early on the 
following morning, knots of figures enveloped in the graceful folds of a 
white cotton dress, are again seen trooping up the narrow lane and over 
the green sward towards the humble building dedicated to the worship of 
God. The service of the mesquid having been duly celebrated, the people 
again repair to their huts, where, after a cold and frugal repast,192 they 
either indulge in nap, or meet together for social intercourse.    

  
  :45' עמ, 193תיאורי� דומי� מופיעי� בספר הפלשי� של פלאד

 
After the conclusion of the ceremonies attending divine worship, bread and 
pepper-soup, together with sour milk, are brought into the Mesgeed by all who 
can afford it. As the Falashas have no fire in their houses from sunset on 
Friday evening until sunset on Saturday, all their food for the Sabbath is 
prepared on Friday. The Kaahen blesses the food brought into the Mesgeed, 
breaks the loaves in two, and take out a round piece for himself, then helps 
himself to soup which he eats first of all. The remainder is equally divided 
between those present, whether rich or poor. This feast is called Makfalt or 
Jaendshera Maswaot, (bread-sacrifice.) Beer is afterwards drunk, and as very 
little moderation is observed, many become intoxicated. The children also 
quarrel over the cakes, and the respective merits of their mother’s home 
baking – thus one makes the best loaves, and another the thickest bread – and 
yet, in spite of many shortcomings, this bread-sacrifice makes a favourable 
impression, for even the poorest receive a full share of the food.       

  
  דווקא על רקע חיי העוני והמחסור של בני העדה במחצית המאה , תיאור אותנטי של עונג שבת

  : 41' עמ, מסע בחבש, הלוי. ח שכתב הלוי ע� שובו ממסעו בחבש"מופיע בדו, �19 ה
  

שהרי אסור לצו� בשבת או להרהר יתר על ; חיי המחסור הללו נעלמי� ביו� השבת
והאושר , נעל� ג� העצב, הקמטי� מבי$ גבות העיניי� אז נעלמי�. המידה בענייני חולי$

כל בני הקהילה שאינ� , שנאמרת ע� עלות השחר, אחרי תפילת שחרית... מול) בכל 
נאפה , )ברכה(המכונה Hֶרֶ?ת , לח� השבת. טמאי� יושבי� לארוחת הבוקר בחצר המסֶגד

לו טע� טוב יותר מ$ אפוני� טחוני� ומרכיבי� אחרי� שנותני� , בהקפדה יתרה ע� פלפל
... ה� אוכלי� את הלח� יחד ע� רוטב חרי' מאוד . הלח� של שאר ימות השבוע

בשעת ... ש חבשי "יי �' תלה'בטלה במהרה בהשפעת$ של לגימות ארוכות של ) שהשפעתו(
אבות , הארוחה מספרי� דברי אגדה וניסי� הקשורי� באישי� חשובי� בתולדות ישראל

  .העת החדשהמימי קד� וקדושי� מ$ 
  

                                           

  . ובמקומות נוספי� משלב שטר$ בתיאוריו ביקורת לעגנית על מנהגי העדה, כא$ 192
למד ותיעד את מנהגיה� ופעל רבות להדיח� , מיסיונר שוויצרי ששהה שישי� שנה בקרב הפלשי� 193

מטע� החברה  1855יצא לראשונה לחבש בשנת . פלאד נחשב לפעיל העיקרי בי$ המיסיונרי� בחבש. לנצרות
פלאד הקדיש את כל חייו וחיי משפחתו לפעילות מיסיונרית בקרב . הבריטית למיסיו$ בקרב היהודי�

ש� ג� הקי� בית ספר , מרכז פעילותו היה בגונדר". שדה פעולה מבור)"מכיוו$ שראה בה� , ביתא ישראל
  .מיסיונרי
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  :119–118' עמ, אחי� שחורי� 194,בספרה של יעל כהנא וכ$
  

מכוסי� במעטפות , בהגיע שעת אחר הצהריי� כבר רחוצי� למשעי כל אנשי הכפר
כל הגברי� והילדי� הולכי� לבקתת בית . נקיות השמורות לשבתות ולימי� טובי�

... לסיו� התפילה ממתינות על מפתניה$ , האסורות בכניסה, ואילו הנשי�, הכנסת
אי$ , מאחר שהחוש) מכסה את האר, ובבקתות מהלכי� אנשי� כסומי�

אלא הכל מקדימי� לעלות על , מתמהמהי� ואי$ מבלי� זמ$ בשיחה בטלה ונינוחה
שימורי� לכוהני� ולזקני� וה� נושאי� קול� �ליל שבת הוא ליל... יצועיה� 

מנחת לח�  –" מסוות"השאז מובאת לה� אל בית הכנסת , בתפילה עד הבוקר
צלילי ניגו$ דתי והמולת שחוק ופטפוט נשי� מעבר לגדר החישו ... וטאלה  –השבת 

לבושות " בית מקדס"ישבו בחצר " מעירות"הנשי� ה. את יקיצתי בבקרה של השבת
בתו� התפילה יצאו הגברי� ... בטלות מעמל השבוע �נחות, במיטב הקאמיס שלה$

עתה הגיע שעת . ו במעגל סביב אבא תסמה והכוה$ושיח אל החצר וישב�אגב שיג
זק$ הכפר בצע את הלח� העגול והתפוח המכוסה עלי� . הקרבתה של מנחת השבת

והנשי� מזגו לכוסות , איש בתורו, ריחניי� לפרוסות קטנות וחילק$ לגדולי� וקטני�
  .       חרס טאלה של שבת

  
דומי� ביסוד� לאופיו של עונג שבת , כההתיאורי� של מנהג העדה בדי$ עונג שבת שסקרנו עד 

הנחה סבירה . מנוחה מעמל השבוע ושיחת ֵרעי�, שתייה ושינה, אכילה. בשאר קהילות ישראל
 �והרחבתו בתאזאזה סנבת '; לאכול ולשתות ולנוח' �שהציווי המיוחד בספר היובלי� , היא

להוציא מליב� של המתעני�  נועדו'; לשקוט... לנו� ולנוח , לשבוע ולרוות... לאכול ולשתות '
בא מחבר . והיו שחשבו שהתענית יפה לשבת, מכיוו$ שאי$ במקרא חובת סעודה בשבת. בשבת

והצ�  '): ... 13–12נ (הוא קובע מפורשות , יתירה מכ). היובלי� ומדגיש את חובת הסעודה בשבת
צו� ביו� השבת  הצ�': הלוי ולסלאו תרגו�וכ$ בתאזאזה סנבת שב 195.'ומת... ביו� השבת ... 

שלנגד עיניה� של מחבר היובלי� , מסתבר. וורמברנד לא מופיע פסוק זה תרגו�אול� ב', ימות
התיאור הנרחב והמפורט של . עמדו אות� אנשי� שראו בצו� מעשה ראוי לשבת, ותאזאזה סנבת

יוצא כנגד המתעני� בשבת מבלי לנקוב , תיאור שאי$ לו זכר במקרא, חובת סעודת השבת
   196.�בשמ

  
   בשבת צו� שחל. 7

צו� בשבת הוא מקרה . את הדיו$ בנושא עונג שבת נחתו� בסעי' משֶנה הד$ ביו� צו� שחל בשבת
כיצד יש לנהוג כאשר חובת האכילה . שמאפשר לנו לברר את יחס ההלכה לעונג שבת, מבח$ מצוי$

  . האכילה או הצו� –ידה של מי על העליונה . בשבת עומדת בסתירה לחובת הצו�
במקרא ובספריו החיצוני� ). 27ויקרא כג (יו� הכיפורי�  –התורה מצווה על תענית אחת בשנה 
, כהנא( 13–12נ פרט לאזכור קצר והחלטי בספר היובלי� , אי$ שו� התייחסות לצו� שחל בשבת

מחבר היובלי� מציג בפנינו לוח שנה מדויק  197.'ומת... ביו� השבת ... והצ�  ': ... )שיג' עמ
ואתה צו את בני ישראל ושמרו את השני� כמספר '): רלו' עמ, כהנא( 30ספר היובלי� ו . קפדומו

                                           
. רי העדה שבאזור גונדר וסמיי$בכפ) 1973אוקטובר  – 1972ספטמבר (המחברת שהתה במש) כשנה  194

א) כמסיח לפי , אי$ דגש מיוחד על שמירת מצוות. ספרה הוא תיעוד בלתי אמצעי של אורחות החיי� בכפר
 . משובצות בספר ידיעות בעלות חשיבות רבה על חיי הדת ושמירת השבת, תומו

לאחרונה  .197–196' עמ, השבת ביובלי�, ֶדרינג: ראו ג� דיו$ קצר אצל. 327' עמ, ואנדרקא� תרגו� 195
גדול יצו� ... ביו� השבת ': ללמוד מהמילי�, בניגוד להצעת הקריאה של באומגרט$, הציע אהר$ שמש

 .11' עמ, והיובלי� Q265 4מגילה, שמש: ראו, את איסור צו� בשבת Q265 4ממגילה 7בקטע ' ביו�
. נגד� בפשטות מבלי לנקוב בשמ�כ) דרכו של מקרא שאינו מפרט את דעות החולקי� עליו אלא יוצא כ 196

אבל התורה לא '): עז' עמ, מהדורת שעוועל(ה ונברכו ב) "ד $3 בפירושו לבראשית יב "ובלשונו של הרמב
כאשר קצרה בעני$ , תרצה להארי) בדעות עובדי עבודה זרה ולפרש העני$ שהיה בינו ובי$ הכשדי� באמונה

 .'דור אנוש וסברת� בעבודה זרה שחדשו
 . 10' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק 197
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הזה שלוש מאות וששי� וארבעה ימי� יהיו שנה תמימה ולא ישחיתו את מועדה מימיה ומחגיה כי 
יו�  364בלוח השנה של ספר היובלי� . 'הכל יבוא אליה� לפי עדות� ולא יאבדו ולא ישחיתו חג

, ראש השנה. ולא בשבת, החגי� חלי� תמיד בימי חול קבועי� בשבוע. שבועות בדיוק 52שה� 
כ) נפתרו בעיות רבות של . בשישי � ויו� הכיפורי� ; בראשו$ �שבועות  ; ברביעי �סוכות ופסח 

) הבאת ביכורי�, קרב$ פסח, ארבעת המיני� ,תקיעת שופר(סתירה בי$ מצוות החג ושמירת השבת 
לאור  198.לשיטה זו סימוכי$ בשרידי חיבורי� נוספי� שנמצאו בקומרא$. � בשבתוכ$ הקושי של צו

, שביובלי� שאיסור צו� בשבת, מכא$. ברור שיו� כיפור לא יחול בשבת לפי לוח היובלי�, זאת
  . ולא ליו� צו� קבוע בלוח השנה, מתייחס כנראה לתענית שהיחיד קיבל על עצמו

כדי לפתור את . ל סתירה בי$ קיו� מצווה ושמירת שבתהקראי� נתנו דעת� בהרחבה למציאות ש
א� חל היו� , לדוגמה. הבעיה ה� קבעו ששעת בי$ הערביי� יכולה להשתיי) ג� להיו� וג� למחר

היא ג� היו� , לשיטת�, שעה זו. השמיני ללידה בשבת ה� ימולו לקראת צאת השבת בי$ הערביי�
.  שאסורה לשיטת�, ני ונמנעו ממילה בשבתנמצא שמלו בשמי. השמיני ללידה וג� מוצאי שבת

אי$ מניעה לשיטת , 4כפי שראינו לעיל בסעי' , אול� 199.וכ) מנהג� בשחיטת הפסח בשבת
  . אפילו תענית יחיד, הקראי� לצו� בשבת

במהל) השנה נוהגי� בכנסייה האתיופית . אי$ דומה לכנסייה האתיופית בריבוי צומות ותעניות
לפני  ימי צו� 56, לפני חג המולד ימי צו� 40 ,קבוע כל רביעי ושישי בועיש צו� .כמאתיי� ימי צו�

שלושה ימי צו� לאחר פסחא  ,אוגוסט לכבוד הבתולה מרי�אמצע חודש ב ימי צו� 14, פסחאחג ה
קוד� עלות השחר משכימי� לתפילות . הצומות אינ� מלאי� 200.לזכר הצו� של אנשי נינוה ועוד

בשעות הצהריי� נערכת . עות ארוכות והמתפללי� שוהי� בצו�התפילות נמשכות ש. בכנסייה
סעודות אחר הצהריי� של ימי הצו� . מותר לאכול ולשתות) 14:45לא לפני (המיסה ולאחריה 

, ביצי�, דגי�, אי$ אוכלי� בשר. לח� מי� ומעט ירקות –טבעי וצנוע , מבוססות על מזו$ פשוט
כדי שתסתיי� לפני , יקדימו את שעת המיסה בשבתולכ$ . אי$ צמי� בשבת. מאכלי חלב ושומני�

, יוצא מ$ הכלל לעניי$ זה הוא צו� השבוע הקדוש. חצות יו� ותאפשר למתפללי� לסעוד את ליב�
' עמ, מהדורת שטראוס, פתחה נגוסטמעיד על כ) ספר החוקי�  201.שכולל ג� את השבת הקדושה

115 :… 'no one shall fast on Sunday and Satuday, except the Saturday on which Our 
Lord Jesus Christ was buried in the tomb'.  $שבכנסייה האתיופית אי$ צמי� , מכא$מכא

   202 .אחת בשנה –פרט לצו� השבת הקדושה , בשבת
, ספר הפלשי�באשכולי כתב על כ) . במנהג� של ביתא ישראל מרובי� ימי הצו� במהל) השנה

בטבת צמי� עשרה ימי� ראשוני� ... ה� עשרה ימי צו� , תשרי הראשוני�... עשרת ימי ': 67' עמ
בתמוז צו� של תשעה ... בראשית הירח , באב צו� של שבעה עשר יו�... ד בו "בניס$ בי... בירח 
צומות אלו נהגו בשעות האור ונשמרו  203.'בראשית הירח, באלול צו� של עשרה ימי�... ימי� 

בגמר ימי . הפסיקו את הצו�, בשבתרצופי� ימי צו�  פגעוכאשר  .בעיקר על ידי קסי� ונזירי�
צו� שבעה עשר ימי� ראשוני� של חודש : לדוגמה. הצו� הוסיפו את הימי� שנפלו בגלל השבתות

 .בגמר הצו� הוסיפו עוד שלושה ימי צו� כהשלמה לשבתות שבה$ לא צמו. אב כולל שלוש שבתות
נהגו ביתא ישראל , כאשר יו� הכיפורי� חל בשבת. רי�האיסור לצו� בשבת נשמר ג� ביו� הכיפו

                                           

מגילת . מקורות מרכזיי�נפנה בקצרה ל. הוא נושא רחב ביותר ובקומרא$ לוח השנה בספר היובלי� 198
יונת$ ב$ ; 590–587' עמ, יובלי�, ליכט ;20–19' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק ;96' עמ, כר) א ,ידי$, המקדש

–435' עמ,  כר) ב, מגילות קומרא$, קיסטר: בתו)', יו� בקומרא$ ובספרות החיצונית 364השנה בת  ,דב
  .2.על ספר היובלי� וזיקתו לביתא ישראל ראו במבוא סעי' ד .476

 .131–125' עמ ,מקורות הקראות הקדומה, ארדר 199
, פאוליקובסקי; 161–157' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט; 27–26' עמ, הכנסייה החבשית, דאולינג 200

אנציקלופדיה , אוליג :בתו)', נצרות, צו�, 'קפל$; 552, דתות אתיופיות, שאק ;193' עמ, הרוח היהודית
 .  503–502' עמ, 2כר) , אתיופית

לפי המסורת הנוצרית ישו הוצא להורג בצליבה ביו� שישי ). Holy Saturday(השבת שלפני חג הפסחא  201
הצו� . חמורי� במיוחד )The Holy Week(ימי הצו� בשבוע שלפני הפסחא . וק� לתחייה ביו� ראשו$

 . מתקיי� ג� בשבת
 .6' עמ, י�יהודי יסודות, המרשמידטראו ג�  202
 .  332' עמ, אתיופיה; סלמו$ 6�5' עמ, התפתחות, קווירי$; 47' עמ, הפלשי�, פלאד: ראו ג� 203
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כל מתפלל . וצלוחית דבש רה 'אינגֶ בצהרי יו� הביאו למסגיד , אול�. להתחיל את הצו� כרגיל
. צו� והתפילות כרגילהלאחר הטעימה המשיכו את . טבל בדבש ואכל, צבט לעצמו קמצו, לח�

. ול� שהיו� יו� שבת והצו� אסור בשבתזקני העדה הסבירו לי שמטרת הטעימה היא להזכיר לכ
חייבי� לקיי� במשהו את סעודת . חובת צו� יו� הכיפורי� אינה מבטלת את חובת עונג שבת

מבוסס בוודאי על דברי , של טעימה קלה ביו� כפור שחל להיות בשבת, מנהג ייחודי זה 204.השבת
מעבר ש, נראה, אול� 205.'ומת ...ביו� השבת ... והצ�  '): ... 13–12נ (היובלי� שהובאו לעיל 

הרחבה והעצמה של הפולמוס נגד המתעני�  ,שימור יש כא$, להתבססות על פסוקי היובלי�
א) הוא מסתבר מאוד על רקע המאבק , למנהג זה אי$ א) וֵרע בשאר קהילות ישראל .בשבת

היות בדי$ יו� הכיפורי� שחל ל, נסקור את עדויות שבכתב למנהג העדה .למניעת תענית בשבת
  . בשבת

אי$ בדבריו התייחסות  207.'בשבת אסור לצו�': 206כתוב 236' עמ, קס אבא יצחקבתשובותיו של 
כ) ג� הבי$ . אבל פשטות דבריו שאסור לצו� בכל שבת שהיא, מיוחדת ליו� הכיפורי� שחל בשבת

ולא , אי$ מילה וצו� הכיפורי� דוחי� את השבת': 32' עמ, שכתב בספר הפלשי� שלו, אשכולי
  .ובהערות הפנה לתשובות אבא יצחק', שו� מצווה אחרת שקיומה תלוי בזמ$

במהל) מסעותיו ִהרבה . ובדרו� ערב אתיופיהב שני� רבות סבבהגרמני קארל רתיינס  נוסעה
בשנות העשרי� של , בספר שפרס� ע� שובו ממסעותיו .עד בכתב את אשר ראו עיניולתלצל� ו

החיי� הדתיי� של  –ר למגוו$ רחב של נושאי� וביניה� בקיצו רתיינסמתייחס , המאה העשרי�
אסור לצו� ': 75' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס .נעיי$ בדבריו הקשורי� לפרקנו. ביתא ישראל

  .'בשבת אפילו ביו� כיפור שחל בשבת
 77' בעמ, )1909–1908(מתעד בספרו מסע אל הפלשי� את מסעו השני לחבש  208יעקב פייטלובי,

  : הוא כותב
  

מלבד זאת עמדו ... מורי הדר) טעו בכיוו$ . בדר) ארע לנו דבר שהיה עלול לסכ$ את חיינו
הפלשי� שהיו אתנו על כ) שעלינו להמשי) לפחות עד לכפר ֶמְרֶיָנה אשר בו גרי� כמה 

. ולא רצו בשו� אופ$ לצו� בשבת 209ה� תבעו לעשות כ$ משו� שאזלה צידת�. פלשי�
, אפילו ביו� כיפור שחל להיות בשבת... ור על הפלשי� הצו� בשבת אס): ש� 3ובהערה (

חושבי� ה� לנחו, לציי$ את קדושתה , אשר בו הצו� הוא מצות עשה מדאורייתא
 . העליונה של השבת על ידי טעימת דבר פעוט

  
 If the day of Atonement' :375–374' השבת עמ, פייטלובי,. וכ$ כתב במאמר קצר בנושא השבת

falls on a Sabbath, they do not eat to satiety as on an ordinary Sabbath, but they taste a 
little food in order to demonstrate that the Sabbath is even greater than the Day of 

                                           

מספר מידעני� טענו שביו� הכיפורי� שחל בשבת צמי� . העדויות שבעל פה בנושא זה לא היו אחידות 204
העדויות על שבירת הצו� משקפות את מנהג העדה המקורי ואילו העדויות על צו� , להערכתי. � מלאצו

הערכתי מבוססת על עיקרו$ הנוסח הקשה . מלא ה$ פרי השפעה של ההלכה הרבנית על מנהג העדה
)Lectio difficilior (ומנהג , אפשר לשער שהמעידי� על צו� מלא מתאימי� עדות� למנהג כלל ישראל

שעדות על צו� מלא שמעתי , בנוס' לכ) אציי$. הוא המנהג הקשה ולכ$ המקורי, הטעימה בעיצומו של יו�
 .  הקשורי� בדר) זו או אחרת לממסד הרבני בישראל, מפי מידעני� וקסי� צעירי�

, )'הצ� צו� ביו� שבת ימות'(של בתרגומו של הלוי  20איסור צו� בשבת מוזכר ג� בתאזאזה סנבת י  205
לא מופיע , שהוא הבסיס לחיבורנו, בתרגו� וורמברנד, אול�). 'הצ� בשבת ימות'(רגומו של לסלאו ובת

 .3.ראו במבוא סעי' ד, לדיו$ בתרגומיו של תאזאזה סנבת. איסור צו� בשבת
; 111–109' עמ, מעבר לנהרי כוש, ולדמ$: להרחבת עניי$ זה ראו. על ייחודה של עדות זו ראו במבוא 206

  .341, 275–274' עמ, פיהאתיו, ארלי)
ביתא ישראל נהגו לצו� שבעה עשר ימי� . סקה המתארת את צו� אביהאיסור לצו� בשבת מופיע בפ 207

בשלוש השבתות שבתו) ימי . צו� מזריחה עד שקיעה כנהוג בצומות ממושכי�. רצופי� במהל) חודש אב
 . אלו לאחר הצו� הוסיפו עוד שלושה ימי צו� לתשלו� שבתות. הצו� לא צמו

 .על פעלו ומעמדו של יעקב פייטלובי, בקרב העדה ובשדה המחקר ראו במבוא 208
לפי השקפת� הדתית של הפלשי� אסור לה� לאכול מאכלי� ולשתות משקאות שלא הוכנו על ידי  209

 ). במקור 2הערה (עצמ� או על ידי בני שבט� 
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Atonement'. הצו� אסור ': 243' עמ, שכתב במאמרו הלכות שבת וורמברנדמרדכי  זו ג� דעתו של
בניגוד  210.'זה אפילו כאשר יו� הכפורי� חל בשבת" לאו"שי� מחמירי� בשמירת הפל. בשבת

שהאיסור לצו� בשבת אינו כולל את יו� הכיפורי� , עדויות אלו טוע$ לסלאו באתולוגיה שלול
 xxxiii: 'While they do not fast, except when the Sabbath and the' עמ, ש�. שחל בשבת

Day of Atonement coincide'.211 יתכ$ . שמעתי גרסאות שונות מפי המידעני� בנושא זה, כאמור
ששליחי� יהודיי� הפצירו בבני , וחשיבותו של צו� יו� הכיפורי� בתודעה היהודית גרמו לכ)

עדויות שבעל פה , ולכ$. מנהג� בנושא זה ולהתאימו למנהג שאר קהילות ישראל את העדה לשנות
שהייתה מרכז� של , ו שהה לצור) מחקריו בעיקר באמבוברעוד אציי$ שלסלא. לא היו אחידות

, היה נתו$ אזור זה להשפעות יהודיות חזקות, במחצית המאה העשרי�. שליחי� ותיירי� יהודי�
   .התאי� עצמ� למנהג הרבנישיתכ$ שהשפיעו על בני העדה ל

  :סקרנו מגוו$ התייחסויות ליו� צו� שחל בשבת ונסכ� בטבלה
  היובלי�  מקרא

  רא�וקומ
ביתא   נצרות אתיופית  קראי�  ל"חז

  ישראל
אי$ 

  התייחסות
. אי$ צמי� בשבת

הלוח מונע 
התנגשות בי$ צו� 

  לשבת

שבת דוחה 
צומות קלי� 

ונדחית בפני צו� 
  )כיפור(חמ/ר 

צמי� 
  בשבת

שבת דוחה צומות 
קלי� ונדחית בפני 

השבוע (צו� חמ/ר 
  )הקדוש

אי$ 
צמי� 
  בשבת

  
   לפי שתי השיטות אי$ צמי�. ג ביתא ישראל ליובלי� וקומרא$הטבלה מעלה התאמה בי$ מנה

ביובלי� ובקומרא$ יו� כיפור לא יחול בשבת ולכ$ האיסור נועד למנוע רק , אלא שיש הבדל. בשבת
ומנהג העדה מנע צו� , יתכ$ שיו� כיפור יחול בשבת 212,ואילו בלוח של ביתא ישראל; צו� יחידי�

ל והנצרות "יותר מדויקת היא ההתאמה בי$ שיטת חז .מלא ביו� כיפור שחל להיות בשבת
המנהג היהודי . שתי השיטות אוסרות צומות קלי� בשבת ומתירות צומות חמורי�. האתיופית

  .  והמנהג הנוצרי התיר את צו� השבוע הקדוש בשבת, התיר את צו� יו� הכיפורי� בשבת
  
  בשבת  לימוד תורה. ב

  12תאזאזה סנבת פרק עשירי פסוק 
  

, ללמוד השכ� והערב, לנו� ולנוח, לשבוע ולרוות, עליכ� לאכול ולשתות ביו� השבת. ..
אלהיכ� שנת$ לכ� את ' להשתחוות ולבר) את ה, לשקוט ולשבות מכל מלאכה ביו� הזה

  .את יו� הברכה, את יו� הקדושה, את יו� המלכות, יו� החג
  
  במקרא ובספריו החיצוניי�לימוד תורה בשבת . 1

ואי$ כדוגמתה במקרא ובספרות , ת ללמוד תורה בשבת ייחודית לספר תאזאזה סנבתחובה מפורש
ממספר מקורות עולה שנהגו להתכנס בשבת במקדש או בבית הנביא לשמוע את . הבתר מקראית

ביחס לשבת ובשאר הופעותיו במקרא ביחס  3שמופיע בויקרא כג ', מקרא קדש': הביטוי. 'דבר ה
משאלת בעלה . א) אי$ בו ציווי מפורש ללמוד תורה 213.'ר) עבודת הרומז להתכנסות לצו, לחגי�

... ' לֹא חֶֹדI ְולֹא HָIַת ַה�AGֵאָליו  ַוGֹאֶמר ַמS/ַע NְC הֶֹלֶכת'): 23ב ד �מלכי�(של האישה השונמית 
ג� מתוכחת הנביא . 'נראה שנהגו ללכת אל הנביא בשבתות ובראשי חודשי� לשמוע דבר ה

                                           

  .39' בנספח עמ, השבת לפי ויטרבו, $'וכ$ טרוויז 210
, מפליא הדבר. בתרגומו של תאזאזה סנבת לאנגלית 20' ומתייחס לאיסור צו� בשבת בעמלסלאו שב  211

כמקור המעיד על קיו� צו� מלא , מסע אל הפלשי�, ש� הוא מפנה לספרו של פייטלובי, 126שבהערה 
והלא ראינו שבמקור זה מעיד פייטלובי, על טעימה בעיצומו של יו� כפורי� ; ביו� כיפורי� שחל בשבת

העלתה שוורמברנד דייק ) 2הערה  86' עמ ,1910מהדורת ברלי$ (בדיקת המקור בגרמנית . בשבתשחל 
 . ואי$ שו� עדות של פייטלובי, על צו� מלא ביו� כיפורי� שחל בשבת, בתרגומו

; 62–56' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; תשובות אבא יצחק, אבדי'ד :ראו, לשיטת הלוח של ביתא ישראל 212
 . 336–331' עמ, אתיופיה, סלמו$

 .נדו$ בהרחבה בביטוי זה בפרק שביעי סעי' א 213
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חֶֹדI ...  ִ?י ָתבֹא/ ֵלָראAת 5ָָני ִמי ִבIYֵ זֹאת ִמGְֶדֶכ�'): 13–12ישעיהו א (ברי� דומי� משתמעי� ד
הנביא מוכיח את החוטאי� הפוקדי� את המקדש בראש . 'ְוHָIַת ְקרֹא ִמְקָרא לֹא א/ַכל Qֶו$  ַוֲעָצָרה

להתכנסות שמטרתה לשמוע את , ומז אוליר' חֶֹדI ְוHָIַת ְקרֹא ִמְקָרא': הביטוי. שבת ומועד, חודש
 במדבר כח :כגו$, אפיי$ את המועדי�המ' מקרא קדש יהיה לכ�'כפי שניכר ג� מהביטוי ' דבר ה

אלא בחיבוריה� של , החיצוניי� חובת לימוד תורה בשבת לא מצאנו במקרא ובספריו, אול� 25.214
  . כפי שנראה להל$, סופרי בית שני

 ות בית שניבספרלימוד תורה בשבת . 2
במספר מקומות מתאר פילו$ האלכסנדרוני את מנהג היהודי� להתאס' מידי שבת להאזי$ 

  ):163' עמ ,א, נט' תרגו�( 7.13–7.12, היפותטיקה. אורהילקריאת התורה ולב
  

, וכשה� ישובי� בצוותא, דרש מה� להתאס' בימי השבת הללו במקו� אחד 215הוא
. כדי שאיש לא יהא נבער מדעתה, ריאת התורהלהאזי$ לק, קודש ובסדר מופתי�בהדרת

פרט למקומות , כשהרבי� שרויי� בדממה, ואכ$ מתכנסי� ה� תמיד ומסיבי� יחדיו
וכוה$ מ$ הנוכחי� או אחד הזקני� . שבה� נהוג לענות אמ$ אחרי הדברי� הנקראי�

הצהריי� �עד שעות אחר, קורא לפניה� את החוקי� הקדושי� ומפרש אות� אחד אחד
לאחר שקנו בקיאות בחוקי� הקדושי� וא' , אז פורשי� ה� לבתיה�. חרות לער)המאו

  .הגבירו במידה רבה את יראת השמי� שלה�
  

תפילה �הוא ידע כי יש לה� בתי, אכ$'): 94' עמ, א, נט' תרגו�( 156, וכ$ בחיבורו המשלחת לגאיוס
  .'אבותיה� קודש כאשר ה� לומדי� בציבור את חכמת�בעיקר בימי שבת, בה� ייפגשו

המכיל בתוכו את מרכיבי היסוד של תקנה , התיאורי� שבפנינו מצביעי� על מנהג מגובש לפרטיו
  :קבועה
 .'ואכ$ מתכנסי� ה� תמיד ומסיבי� יחדיו... הוא דרש מה� להתאס' ' –חובת נוכחות   .א
 .'עד שעות אחר הצהריי� המאוחרות לער)... בימי השבת ' –זמ$   .ב
 .'תפילה בה� ייפגשו�יש לה� בתי' ';� ישובי� בצוותאוכשה, במקו� אחד' –מקו�   .ג
וכוה$ מ$ הנוכחי� או אחד הזקני� קורא לפניה� את ... להאזי$ לקריאת התורה ' –תוכ$   .ד

 .'לומדי� בציבור את חכמת אבותיה�'; 'החוקי� הקדושי� ומפרש אות� אחד אחד
י� הקדושי� וא' לאחר שקנו בקיאות בחוק...  כדי שאיש לא יהא נבער מדעתה' –מטרה   .ה

  .'הגבירו במידה רבה את יראת השמי� שלה�
קשה לקבל את קביעתו של  216.תיאור חי של נוהג קבוע ללמוד תורה בציבור בשבת, בפנינו א� כ$

. שהרי לא מצאנו עדויות למנהג כזה במקרא ובספרי� החיצוניי�, פילו$ שמייחס תקנה זו למשה
תו) שהוא מייחס , ואולי את הראוי לנהוג לפי השקפתו 217,נראה שפילו$ מתאר מנהג אופייני לזמנו

   218).אנכרוניז�(כדי לתת לה� משֶנה תוק' , הדברי� לאבות האומה
 תרגו�( 43קדמוניות היהודי� טז ב ד בספרו לימוד תורה בשבת מוזכר ג� בדברי יוס' ב$ מתתיהו 

� ת חסידות ובענייני בניהמשמשות בחיינו מזכר, אי$ אנו מסתירי� את המצוות'): 208' עמ, שליט
הואיל ואנו סבורי� , נו ותורתנובלימוד מנהגי) עלינו(יו� השביעי לעבור הוהננו נותני� את , האד�

 175ב יז , וכ$ בספרו נגד אפיו$ .'יד� לא נבוא לידי חטא�שאר הדברי� ועל) ככל(תורה ה� ש

                                           

 .84–83' עמ, פרקי הלכה ומנהג, מלמד 214
 .בלשונו של פילו$" המחוקק", הכוונה למשה 215
; )313' עמ, א, נט' תרגו�( 216–215, ב, על חיי משה: ראו, לתיאורי� נוספי� של תקנה זו בחיבורי פילו$ 216

–35' עמ, ג, נט' תרגו�( 62–61, ב, על החוקי� לפרטיה�; )48' עמ, ב, נט' ו�תרג( 128על בריאת העול� 
36.( 
 . ז' עמ, ראו במבוא למהדות סוז$, פילו$ פעל במחצית הראשונה של המאה הראשונה 217
שהתיאור  תלמרו': 463' עמ, ב, נגד אפיו$, רכותב אריה כש, על מהימנות� ההיסטורית של תיאורי פילו$ 218

יכול וצרי) הוא להסתבר על יסוד , נכלל במסגרת פירושו למקראות מ$ התורה) י� לפרטיה�על החוק(הזה 
ואומנ� יש לכ) תימוכי$ ג� בעדויות היסטוריות ממשיות בכתבי , אנלוגיה ריאלית למציאות ימיו של פילו$

 ). מפנה כשר לשאר חיבוריו של פילו$ שסקרנו לעיל, כא$(' פילו$
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  ): ס' עמ, א, תרגו� כשר(
  

אלא רק הוכיח כי לימוד התורה הוא , ו$ דעתה$ הוא לא הותיר שו� אמתלא לטעו$ לחסר
לא פע� ] לקריאת התורה[להאזי$ , ]על כ$[, הוא ציווה. דבר נאה ביותר ונחו, עד מאוד

אלא ציווה לשבות מכל מלאכה בכל יו� שביעי , א' לא פעמי� מספר, אחת ולא שתיי�
שאר דבר שכל , התורה וללומדה בדייקנות] דברי[כדי לשמוע את , ולהיאס' יחד

  . המחוקקי� זנחו בעליל
  

זכורי� רבי� של התכנסות הע� בבתי הכנסת ביו� השבת לצור) לימוד בספרי הברית החדשה א
 ):46' עמ, דליטש תרגו�( 22–21מרקוס א . נצטט אחדי� מה� ונפנה בקיצור אל השאר. התורה

מלמד�  היה� ו כיתורת�ממו עלתושוי. לבית הכנסת וילמדשבת לבוא ב מהרויבאו אל כפר נחו� וי'
ש� �דלגJנצרת אשר �ויבֹא אל'): 76' עמ, דליטש תרגו�( 16וכ$ לוקס ד  .'כבעל גבורה ולא כסֹפרי�

מבדיקת המקורות שבספרי  219.'בתורה אויק� לקרֹבית הכנסת � אל כמשפטו ביו� השבתויל) 
י המתכנס מידי שבת בבתי הכנסת להאזי$ לדבר ,הברית החדשה מצטיירת תמונה של קהל רב

העדויות על הנוהג להתכנס בבית הכנסת בשבת לצור) לימוד תורה קודמות לעדויות על . תורה
   :47' עמ, בית הכנסת, כותב על כ) ספראי. התכנסויות לצור) תפילה

  
י� שבבית הכנסת אינה התפילה אלא הראשו$ והבולט ביותר בעבודת האלוההגור� 

לרבות כתובת בית , מימי בית שנימקורות תנאיי� ומקורות אחרי� . הקריאה בתורה
מוני� את קריאת התורה בבית הכנסת ואינ� מזכירי� את התפילה , הכנסת בירושלי�

אבל קורי$ ושוני$ ...  בתי כנסיות אי$ נוהגי$ בה$ קלות ראש): "תוספתא מגילה ב יח(
הוא " מעשה השליחי�"בית הכנסת כפי שמשתק' מ$ האוונגליוני� ו. 'ודורשי$ בה$

  . ו מקו� של קריאה בתורה ובנביאי� ומקו� לדרשותבעיקר
  
שבמאה הראשונה לספירה נוהג , נמצא אפוא. לעיל נוסקרעדויות שמגוו$ הי$ זה מתאשר ג� מיענ

  . רווח הוא להתכנס בבתי הכנסת ביו� השבת לצור) לימוד תורה
שמות . �מוצאת את ביטויה ג� בש� המקו, הזיקה בי$ לימוד התורה ביו� שבת לבית הכנסת

בית , כנסת, כנישתא, בית מועד, בית תפילה, בית הע�; רבי� נודעו לבית הכנסת במרוצת הדורות
 הרומז) σαββατεϊον(' שבתיאו$'בי$ שמותיו השוני� של בית הכנסת נזכר הש� . השתחוות ועוד

   220.'בית שבתא דיהודיי'לכינוסי� המתקיימי� מידי שבת בשבתו ושמקביל לו הכינוי הסורי 
 תורהת אלקרי בבית הכנסת מידי שבת בשבתו להתכנסנהגו , להי הבית השנישבש, נמצא אפוא

  :357–356' עמ, פרקי�, נסכ� בדבריו של גילת .ולימודה
  

לעומת ימי האמוראי� והגאוני� שבה� רווחו מנהגי� חלוקי� ומתחלפי� בסדר 
מסתבר שלא  ,בימי הבית השני, הרי שבימי� ראשוני�, הפרשיות של קריאת התורה

  . של הקריאה בתורה בשבתות, מחזורית, היתה בכלל חלוקה רצופה
שההתכנסויות בחגי� ובשבתות שלפניה� הוקדשו , נראה שבימי הבית היה המנהג

. ולשאלה ודרישה במצוותיה$, לקריאה ולעיו$ בפרשות התורה העוסקות מעי$ המאורע
קורא בתורה לפי , "$ הזקני�מ$ הנוכחי� או אחד מ כוה$", בשאר השבתות היה החכ�

כדי שאיש לא יהיה נבער "מפרשה ומלמדה , )לפי ראות עיניו(צור) השעה והמקו� 
  ".מדעתה

החכ� הקורא בתורה לא היה ממשי) מדי שבת במקו� שהפסיק את הקריאה בשבת 
ובייחוד כאשר ההפסקה נמשכה שבתות אחדות בגלל הקריאה בפרשות , שלפניה

                                           
המתארת , רשימה מפורטת ביותר. 44; 15�14מעשה השליחי� יב ; 10קס יג לו; 2מרקוס  ו : ראו ג� 219

ו של אריה כשר לספר נגד תרגומנמצאת ב, התכנסויות בבית הכנסת לצור) לימוד התורה בימי הבית השני
 .464–463' עמ, אפיו$ כר) ב

 .48–47' עמ, בית הכנסת, ספראי; 332–331' עמ, התפילה בישראל, אלבוג$: ראו 220
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בימי� הראשוני� היה אפוא קבע לקריאה . של מאורעות אחרי�המועדי� או בענייני� 
  . אבל לא היה קבע לסדר הקריאה, בתורה

  
. כפי שנראה להל$, תיאור זה של מנהג הקריאה בתורה תוא� להפליא את מנהג� של ביתא ישראל

   .ל לעיצוב הקריאה בתורה"נדו$ בדרכ� של חז, א) קוד� לכ$
  ה והתלמוד בספרות המשנ לימוד תורה בשבת. 3

, ראשית. ל פועלי� במגוו$ דרכי� כדי לעצב את הקריאה בתורה כתקנה קבועה בע� ישראל"חז
. ובהמש) לכל ימי מועד ותענית 221ה� קובעי� פרשיות קבועות לארבע שבתות הסמוכות לפסח

מתו)  222.מורחבת קריאת התורה בנוס' לשחרית של שבת ג� למנחה ולימי שני וחמישי, כמו כ$
ל מחזור קריאה רצו' ופוסקי� "קובעי� חז 223) שלא תקופח א' פרשיה מפרשיות התורהדאגה לכ

, שומעי� אנו לראשונה על שני מחזורי קריאה שוני� 225בימי האמוראי� 224.'אי$ מדלגי$ בתורה'ש
שבו קריאת התורה נמשכת , מחזור קריאה ארצישראלי. שהתקיימו כנראה כבר בתקופת המשנה

ומחזור קריאה בבלי שקריאתו  ;� לשיטות השונות שבמחזור זהבהתא, למעלה משלוש שני�
המקורות השייכי� לימי . כבר בימי הבית התעורר הצור) לתרג� לע� את הקריאה 226.נמשכת שנה

פסוק אחר : קובעי� את כללי התרגו� מאוחר יותר תנאי�. הבית מעידי� על קריאה ותרגו�
רשאי  מי רשאי להגביה קולו ומי אינו, מי�כמה קוראי� וכמה מתרג, קט$ מתרג� לגדול, פסוק
פועלי� לשיתופ� של באי בית  התנאי�היה שאחד קורא לכול� אול�  בימי הבית נהוג 227.ועוד

  :80' עמ, הפולמוס, כותב על כ) בר איל$ 228.הכנסת בקריאה על ידי העלת� לקריאת התורה
  

ל� אחר כ) החלו או, שבעה כהני� קראו בתורה ולא שינו ממספר קוראי� זה, בתחילה
אלא שקריאת� לא נחשבה כאחת משבע , לקרוא בתורה) ולויי�(ג� אלו שלא היו כהני� 

ג� א� התירו קריאת ישראל מיוחס , כלומר. את הקוראי�" העלו במני$"הקריאות ולא 
והזקיקו ע� זאת קריאת� של שבעה כהני� כשאגב כ) נפר, מני$ , לא החשיבו אותה

והכשירו , "הכל עולי$ למני$ שבעה"מה עד אשר אמרו חכמי� כ) היתה הלכה קדו. השבע
  229.בכ) את קריאת� של בני הרבדי� הנמוכי� בחברה

  
; שיתו' הקהל בקריאה הכניס סדרי� חדשי� בקריאת התורה ונקבעו הלכות חדשות בהתא�

היכ$ רשאי והיכ$ אינו רשאי , מספר העולי�, גודלו של כל קטע, חלוקת הפרשה למספר העולי�

                                           
מוכיח שהקריאות המיוחדות לארבע שבתות אלו היא הקביעה , 119' עמ, התפילה בישראל, בוג$אל 221

 . הראשונה של קריאת פרשה מסוימת במועד נקוב
מהדורת (ה ויסע משה "ד, מסכתא דויסע א, י בשלח"אמנ� לפי מכילתא דר. ו–מגילה ג ה, משנה 222

נראה שיש בדברי המדרש אנכרוניז� שמטרתו זו תקנת נביאי� וזקני� אול� ) 154' עמ, רבי$�הורבי,
ק "ב(הבבלי . שהרי אי$ בידנו עדויות על תקנה מעי$ זו בימי בית ראשו$, להעצי� את תקנת הקריאה בתורה

רוב חוקרי התפילה . בשני ובחמישי לעזרא, מייחס את תקנת קריאת התורה במנחה בשבת) א"פב ע
אינ� מקבלי� את דברי ) 356–355' פרקי� עמ, גילת; 17' עמהתפילה , היינימ$; 119' התפילה עמ, אלבוג$(

לדעת חיי� . הבבלי כעדות למציאות היסטורית וה� מאחרי� תקנות אלו לתקופה שלאחר חורב$ הבית
שפעלו , תקנות אלו אופייניות לעולי בבל ולאנשי כנסת הגדולה) ואיל) 37' עמ, אנשי כנסת הגדולה(מנטל 

לשיטתו . שכבות הציבור והתנגדו להגמוניה כוהנית על הפולח$ הדתי להחדרת התורה והתפילה לכל
משקפי� מציאות היסטורית ואי$ , שמייחסי� את תקנת הקריאה בתורה לעזרא הסופר, מאמרי� אלו

 . לראות בה� אנכרוניז�
שהרי איזה גור� מזמ$ יביא לקריאת צאצאי נח עד אברה� או אלופי , מה שודאי היה מצוי בזמ$ הבית 223

 . עשו וכדומה
 .תוספתא ש� ג יט; מגילה ד ד, משנה 224
 .ב"מגילה כט ע, בבלי 225
: ראה הפניות בסיסיות אצל. על השיטות השונות של מחזורי הקריאה נכתבה ספרות מחקר ענפה 226

 .187–167' עמ, סדרי קריאת התורה, נאה; 122' התפילה עמ, אלבוג$
 .משנה מגילה ד ותוספתא ש� ג 227
 .357' עמ, פרקי�, גילת'; הכל עולי� למני$ שבעה': מגילה ג יאתוספתא : ראו 228
 . על הזיקה למנהג הפלשי והקראי 18ראו ש� בהמש) ובהערה  229
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שתקנת הקריאה מקבלת את , נמצא א� כ$ 230.ועוד, ברכות לפני הקריאה ואחריה, הפסיקל
כפי שנראה , נעל� לגמרי ממנהג ביתא ישראל, עיצוב זה. עיצובה הסופי והמחייב בספרות התלמוד

  . להל$
  
  בכנסייה האתיופית בשבת קריאה בכתבי הקודש. 4

. ורחות החיי� של בני הכנסייה האתיופיתבשבת תפס מקו� מרכזי בא קריאה ועיו$ בכתבי הקודש
לימוד בשבת מתועדת בספר האור ומתקיימת הלכה למעשה מידי שבת בכנסיות החובת 

  :83' עמ, יצחק ,ספר האור. נפתח בעדויות כתובות ונעבור לעדויות שבעל פה. האתיופיות
 

 … let the people not perform on them (i.e., on Saturday and Sunday) any kind 
of labor. But get [them] together in the churches for the study of the service of 
God and the Holy Spirit, which will cause [them] to inherit the Kingdom of 
Heaven. 

  
 המאמיני� נדרשי� לפנות עצמ� מכל עבודה בשתי השבתות ולהגיע יחד לכנסיות כדי ללמוד את

, יצחק ,ספר האור .בלשו$ יותר תקיפה, ועוד באותו נושא. רק כ) יזכו לרשת ג$ עד$. עבודת האל
  :89' עמ

 
And you priests, teach thus the people, on all the days you could, but above all 
on the first Sabbath and on Sunday. On these two days let there be no reason 
of work for you which prevents you from teaching unless illness prevents you. 
Teach the people in order that they honor the first Sabbath and sunday.  

  
הקדשת ימי . כוהני הדת נדרשי� ללמד את הע� בכל אחד מימי השבוע ובמיוחד בשתי השבתות

מפורשת , רמוזה במקרא, רת מעצ� היות� ימי� פנויי�מסתב כתבי הקודשהשבת ללימוד 
, לגבי תוכ$ הקריאה וסדריה. 3–1כפי שראינו לעיל בסעיפי� , ל"בספרות בית שני ועוד יותר בחז

  :45–44' עמ, יצחק ,ספר האור. מצאנו התייחסות במבואו של אפרי� יצחק לספר האור
 

 … one is to read the book of Pentateuch, the Prophets, the Gospels, Acts and 
the Epistles; but we are also told that the eighty-one book should be read.231 
We are told that the whole of Isaiah should be read, if not at one time, in two 
or three readings. After Isaiah there follow Jeremiah, Ezra, and Daniel, and all 
the other major and (the twelve) minor prophets each in one, two, or three 
reading. The Psalms are to be read at the noon service. When the Pentateuch, 
the Gospels, the Epistles, or the other book of the Ethiopian Bible are to be 
read is not clarified. We also learn that, contrary to this rule there were some 
priests who read their own different compositions, which were called 
"periods", and did not read the Gospels, Acts of the Apostles and the Epistles 
except occasionally.  

  
בחרו לקרוא מספרות . יופית מורכבת ממגוו$ כתבי הקודש שהיו ברשות�הקריאה בכנסייה האת

איגרות ומשאר , מפעלות, ספרי הבשורה, נביאי�, קראו חומש. הברית הישנה והברית החדשה
, סדרי הקריאה שוני� מסדרי קריאת התורה וההפטרה היהודי�. כתבי הקודש שהיו ברשות�

ספר . בחירת הספר לפי שיקול דעתו של כוה$ הדת. ודומי� למנהג� של ביתא ישראל שיסקר להל$

                                           
 .ג"הלכות תפילה פי, �"סיכו� הלכות אלו מופיע ברמב 230
  . ג� בנצרות וג� בביתא ישראל. הוא מספר מקובל של כתבי הקודש באתיופיה 81 231
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להל$ . א� הספר ארו) מידי יסיימו קריאתו בפעמיי� או יותר. שהתחילו לקרוא בו יש לסיימו
, א) כבר נקדי� ונאמר שהיו שתי תפילות מרכזיות בשבת. נסקור את סדרי תפילת השבת בכנסייה

מכלל הדברי� עולה שלא היה סדר . הילי�ספר תבבתפילת היו� קוראי� . אחת ביו� ואחת בלילה
לא קראו את כל כתבי הקודש . יתכ$ שהיו ספרי� שנקראו יותר ואחרי� שהוזנחו. מדויק לקריאה

. לפי שיקול דעת�, ל וקראו חיבורי� אחרי�"היו ג� שחרגו מהסדר הנ. מראשית� ועד סופ�
תפללי� מאפשרת עצמאות שאינה מוכרת לרוב המ) געז(העובדה שהקריאה נערכת בלשו$ הקודש 

   232.רבה וחופש פעולה לכוה$ הדת שקורא
הכותב עומד בהרחבה על . וה$ פאוליקובסקי'נסיי� בציטוט מתו) מאמרו של התיאולוג הקתולי ג

הוא . תו) סקירה פרטנית של מנהגי� משותפי� רבי�, הרוח היהודית של הכנסייה האתיופית
. יופית מוסד מאוב$ שלא השתחרר מכבלי היהדותתוק' בחריפות את אלו שרואי� בכנסייה האת

הבנה . שכמוָה לא תמצא באירופה, באתיופיה התקיימה הפריה הדדית בי$ יהדות לנצרות, לטעמו
תתרו� רבות לדיאלוג פתוח בי$ נוצרי� ליהודי� וכ$ ללמודי דת , של השפעות הדדיות אלו

, במהל) תפילת השבת בכנסייה בכתבי הקודש בקטע שבפנינו מתייחס הכותב לקריאה. ותרבות
  :193' עמ, הרוח היהודית, פאוליקובסקי. לפרשנות ולזיקה לקריאת התורה היהודית

  
There is a strong tradition of "learning" as an integral part of the liturgical 
service which leads to a central place being given for the reading and 
exposition of Scriptures. Sanctioned by King Zara Yakob, this practice was 
undoubtedly inspired by the synagogue. There are also a series of Ethiopian 
liturgical terms in this connection which appear to have a Jewish base.  
King Yakob had also reaffirmed the tradition of reading the whole of the old 
and New Testaments in a manner recalling the Parashah and the haftarah 
where is a special stress on the Law and the Prophets.  

  
אי$ מדובר בקריאה . חלק בלתי נפרד מתפילת השבת בכנסייה האתיופית עיו$ בכתבי הקודש ה�

הקריאה בכתבי הקודש כללה קטעי קריאה מספרי . אלא בקריאה המל/ָוה בפרשנות, סתמית
פאוליקובסקי מייחס מנהגי� אלו למל) זרע יעקב ורואה בה� . הברית הישנה ומהברית החדשה

  . רותהשפעות יהודיות ברו
לא ברור לנו כיצד הגיעו . עמדנו על הקשיי� במיפוי כיוו$ ההשפעות) סו' סעי' ז(במבוא לחיבורנו 

כיצד מצאו , יתרה מכ). תקופת שלטונו של זרע יעקב, �15השפעות יהודיות לאתיופיה במאה ה
 שהייתה, סביר להניח. השפעות יהודיות אלו אחיזה כל כ) איתנה במנהגי הכנסייה האתיופית

על א' חוסר הוודאות באופ$ הגעת$ . מאות שני� קוד�, עברי�תשתית של מנהגי� בעלי אופי תנכי
אי$ ספק שמנהגי הכנסייה האתיופית ספוגי� לעומק� במנהגי� , של ההשפעות יהודיות לאתיופיה

  .בשבת כתבי הקודשובכלל� העיסוק האינטנסיבי בלימוד , יהודיי� שוני�
. במהל) תפילות השבת בכנסייה ולימודלה תמונה ברורה של קריאה ממגוו$ המקורות שסקרנו עו

, עד היו� מוקדשות שעות ארוכות מתפילת השבת. ביקוריי בכנסיות האתיופיות מאשרות מנהג זה
כוה$ הדת . קוראי� פרקי� מספרי הברית הישנה והברית החדשה. לקריאה בכתבי הקודש
על . פותח וקורא, $ ע, שמשמש כבמה לחז$מוציא את הספר מתו) ארו, שמשרת בשעת התפילה

אי$ . הקריאה תמיד לאור נר, ואי$ צור) בתאורה נוספת, א' שאול� התפילה מואר בנורות חשמל
הקריאות בכתבי הקודש נמשכות שעות . הקורא הוא זה שמחליט מה קוראי�. סדר קבוע לקריאה

א) , )געז(� את שפת הקריאה רוב� אינ� מביני. ארוכות וקהל המתפללי� עומד ומאזי$ בשתיקה
. ציבור המתפללי� פאסיבי ביותר בשעת הקריאה. מסוגלי� לזהות את הספר או את נושא הסיפור

אי$ דיבורי� או שיחות חולי$ . מכבדי� מאוד את המעמד. עומדי� ומאזיני� בשתיקה לקריאה
לאחר  .אהמפריד קטע של תפילה בי$ קריאה לקרי, מידי פע�. בשעת הקריאה בכתבי הקודש

                                           

ציטטנו את . סייה האתיופית ובמיוחד בשבת פזורה לכל אורכו של ספר האורחובת לימוד תורה בכנ 232
  . 85, 43–42 ,33 'עמ, יצחק, ספר האור: ראו, למקורות נוספי�. המרכזיי� שבה�
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הכוה$ קורא מספר פסוקי� בלשו$ געז . המתפללי� סביב אחד מכוהני הדתמתקבצי�  התפילה
איש מהמאזיני� , הלימוד פרונטאלי באופיו. ומפרש ליושבי� סביבו את תוכ$ הפסוקי� שקרא

כול� מאזיני� בדממה לקריאתו והסבריו של כוה$ . אינו שואל או מבקש הבהרה של תוכ$ הלימוד
   .  הדת

  
  במנהג ביתא ישראלת התורה בציבור בשבת קריא. 5

שבנושא זה , כנראה. העדויות על קריאת התורה בציבור בשבת במנהג העדה אינ$ חד משמעיות
שניסו להטמיע בעדה את , בהשפעת הקשרי� ע� השליחי� היהודי�, חלו שינויי� רבי� במנהג�

המקורות המוקדמי� ביותר שבידנו . נסקור את העדויות מהמוקד� אל המאוחר. המנהג הרבני
שטר$ ורתיינס מתארי� את , פלאד .אינ� מזכירי� מנהג מסודר של קריאה בתורה בציבור בשבת

א) אי$ , המסגיד וסדרי תפילת השבת וא' מצטטי� בחיבוריה� מספר תפילות כפי שנראה להל$
יצחק מופיעה  בתשובותיו של אבא. בדיווחיה� זכר למנהג מסודר של קריאה בתורה בציבור

ואינו מזכיר בדבריו  אחד לאחדאבא יצחק מונה את הספרי� . רשימת כתבי הקודש שבידי העדה
אבא יצחק היה מתייחס אליו , קרוב לוודאי שא� היה קיי� סדר כזה. סדר קבוע לקריאה בתורה

' מע, הפלשי�, עדות ראשונה למנהג קריאה בתורה בשבת מופיעה בתיאוריו של לסלאו. בהקשר זה
קורא אחד הכוהני� חלק מ$ התורה שיש לו איזה קשר ע� ,  בעת התפילה, בשבתות ובחגי�' :34

, כוה$ אחר מתרג� לאמהרית, מכיוו$ שהקהל אינו מבי$ געז. אי$ פרשות מיוחדות לשבתות. היו�
  : 87' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז 233.תיאור דומה עולה ממכתבי ויטרבו. 'הלשו$ המדוברת

  
בע� היהודי . אפשר להשוות את קריאת התורה בעדה לקריאה הנהוגה בע� היהודי אי

בני העדה קראו בעל פה ולא מ$ . ונערכת בציבור מתו) ספר תורה, הקריאה מדויקת
. אי$ רצ' בקריאה. כל שבת קראו קטע כל שהוא ולא לפי סדר פרשיות השבוע. הספר

הלימוד כלל ג� טקסטי� . רהבנוס' לכ) הקדישו מספר שעות בשבת ללימוד התו
    234.)בנספח ד 12מספר  התמונ ראו( מקודשי� שמחו, לחמשת חומשי תורה

    
 מספר ביקורי� בבתי כנסת של בני העדההובילה אותי ל, דלות המקורות במנהגי הקריאה

נפגשתי ע� , ד"נר רביעי של חנוכה תשס, 23.12.03בתארי) . ריאיונות עומק מיוחדי� בנושא זהו
  :להל$ תמצית דבריו, השיחה התמקדה במנהגי קריאת התורה בעדה 235.נטוסנט מקריית גתקס מ

  
לצור) הוצאת ). ארו$ הקודש(שלוש פעמי� בשנה מוצאי� את ספר התורה מהתיבה 

כאשר מוצאי� את ספר . הספר לובש הקס בגדי� מיוחדי� וקורא תפילות מיוחדות
לראשונה מוציאי� את . ועד סופו התורה מההיכל יש חובה לקרוא את כולו מתחילתו

קוראי� בו מענייני יו� כיפור ומניחי� . של יו� הכיפורי�, ע� אור ראשו$, הספר בבוקר
. מעי$ מתק$ מתקפל המיוחד לצור) שמירת הספר שמחו, לתיבה, אותו על כסא מיוחד

במהל) תקופה זו ישלי� הקס את קריאת . ישאר מחו, לתיבה עד סיו� חג סוכותיהספר 
א� לא סיימו את . הקס דייל ראו בציבור וחלקי� ביחידות עחלקי� יָק . ל התורה כולהכ

                                           

פשיסטי �אתיופיה הייתה נתונה לכיבוש איטלקי. כבשו חייליו של מוסוליני את אתיופיה 1936בשנת  233
באיטליה ניצלה את הנגישות האיטלקית ביבשת אפריקה כדי ליצור  הקהילה היהודית. במש) כשש שני�

נשלח עור) הדי$ קרלו אלברטו ויטרבו על ידי  1936בשנת . לסייע ולעמוד על טיב� של ביתא ישראל, קשר
ויטרבו שהה בקרב בני העדה במש) כשנתיי� . איחוד הקהילות היהודיות באיטליה לכפרי העדה באתיופיה

במהל) שהותו באתיופיה הרי, ויטרבו . יע לבני העדה בעיקר בתחומי חינו) וחברהמתו) רצו$ עז לסי
כולו , חומר זה. וער) רשימות של מנהגי העדה ויחס� למנהג הרבני, מכתבי� רבי� לבני ביתו שבאיטליה

ליקטה , $ סמי'עמנואלה טרוויז, חוקרת העדה .נמצא כיו� בארכיו$ ויטרבו שבאיטליה, בשפה האיטלקית
 .) רשימותיו הלכות ומנהגי� הקשורי� לשבתמתו

 .46' עמ, פח למאמרוכ$ בנס 234
הוא . נחשב קס מנטוסנט למידע$ משכיל ומועיל, ביחס למידעני� אחרי�) 1966יליד (על א' גילו הצעיר  235

, אמהרית ועברית ומקדיש זמ$ רב לעיו$ בכתבי העדה והשוואת� לספרי� החיצוניי�, שולט היטב בגעז
 .בלי�בעיקר היו
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 ,כמו כ$. עד גמר הקריאה, שבועיי� קריאתו עד סו' החג יאחרו את החזרתו אפילו בשבוע
לאחר השלמת . מענייני דיומא בו קראוו, בבוקר חג ראשו$ של פסח תורה ספרהוציאו 

קראו רק א) , תורה ספרהוציאו בחג שבועות . תיבהקריאת הספר כולו הוחזר הספר ל
. כולו הספר ללא השלמת קריאת, השבועות ומייד החזירוהו לתיבה קטע השיי) לחג

היה מעבר לכ) . מועדי� אלו היו מקובלי� כמועדי הקריאה בתורה וחייבו את כל העדה
או בראש היו שהוצי. בסמכותו של הקס להחליט על הוצאת ספר תורה לפי ראות עיניו

ג�  ;בשבת השביעית ואפילו כאשר חשו ששעת רצו$ היא בקהילה או שעת תוכחה, חודש
. הוציאו ספר תורה לצור) שבועה, כמו כ$. הורה הקס על הוצאת הספר וקריאה בו, אז

נראה שג� אז הקפיד הקס להחזיר את . סכסוכי ממו$ או ענייני בתולי� נחתכו בשבועה
במקומות רבי� . חלק בציבור וחלק ביחידות, את כולו הספר רק לאחר שהשלי� לקרוא

   .ל קס ולא בבית הכנסת מחשש גניבהנשמר ספר התורה בביתו ש
  

כפי שנמסרו לי בשיחה מתארי) , להל$ תיעוד הדברי� 236,דברי� ברוח זו שמעתי ג� ממרגרט חיו$
31.7.03 :  

  
לדבריה . תורהלא ראתה שקוראי� ב, בביקוריה בתפילות השבת שנערכו בנווה כרמל

את מנהגי קריאת התורה שנוהגי� . קריאה בתורה אינה חלק מתפילת השבת של העדה
 אפשר להסביר כהשפעות של ,כיו� בני העדה ומנהגי� שדווחו על ידי המידעני� השוני�

פייטלובי, מראשית המאה או רצו$ של הקהילה להידמות למנהג המקובל בבתי הכנסת 
ולכ$ יוצאי , ור גונדר היו חשופי� יותר להשפעת פייטלובי,הכפרי� באז, לטענתה. באר,

אצל עולי� מכפרי� רחוקי� . אזורי� אלו מקיימי� מנהגי� שוני� של קריאה בתורה
שבאתר הקראווני� לא היו , כמו כ$ יתכ$. ומבודדי� אי$ זכר לקריאת התורה בשבת

מה בחדר שאינו בית היו מרכזי קליטה שתפילה התקיי. בנמצא ספרי תורה ולכ$ לא קראו
אלא , כנסת ולכ$ זקני העדה העדיפו שלא להביא את ספרי התורה למקו� תפילה זה

  . לשומר� בבית�
  

אירוח בקהילת ביתא ישראל שבקריית  ותבעדות אישית שלי משבת, נסיי� מקב, עדויות זה
  . ובקריית גת מלאכי

  
ילת יוצאי אתיופיה התארחתי אצל קה) 18.6.03כח סיו$ (ג "תשס' קרח'בשבת פרשת 

השתתפתי בשלוש תפילות וקיימתי שיחות רבות ע� מידעני� שוני� . בקריית מלאכי
הסתיימה התפילה והחלה קריאת  08:30בשעה ... להל$ תמצית רשמיי . במהל) השבת

בשבת רגילה אי$ מוציאי� את האורית מתו) ארו$ הקודש אלא קוראי� מתו) . התורה
שבת שביעית , ימי מועד, חגי�(רק באירועי� מיוחדי�  .חומש מודפס בשפה האמהרית

קרא , לא הקס שניהל את התפילה, אחד מהקהל .מוציאי� את ספר התורה) וכדומה
זה פרק  '16'�לאחר בירור מקי' הבנתי ש. בשפה האמהרית '16'מתו) חומש מודפס את 

ברכו  הקריאה ארכה כחצי שעה ולאחריה. שפותח את פרשת קורח, ז בספר במדבר"ט
   .Hָָרָ?Nִיכול� איש את רעהו בברכת שבת שלו� והחלו לארג$ את סעודת ה

 התארחתי בבית הכנסת של קהילת ביתא) 29.11.03(ד "תשס" תולדות"בשבת פרשת 
יתה זו השבת השביעית לפי מניינ� של יהודי יה. גת ישראל ברחוב גאו$ הירד$ בקריית

. מצאתי כל מאפייני� ייחודיי� לשבת זו לא. אתיופיה ולכ$ בחרתי דווקא בשבת זו
מלאכי ולא  קרייתבדומה לסגנו$ המוכר לי מביקורי בשבת ב, התפילות התקיימו כסדר$

, ספר התורה לא הוצא מהתיבה וכלל לא קראו בתורה. ניכרה כל תכונה מיוחדת בשבת זו

                                           

לצור) מחקריה הקליטה את תפילות העדה באתר . חוקרת שהתמקדה בכתבי העדה ותפילותיה 236
מחקרה של מרגרט חיו$ נער) זמ$ ). 1991–1990(שאכלס עולי� ממבצע שלמה ', נווה כרמל'הקראווני� 

 .ומכא$ חשיבותו, קצר לאחר עליית� ארצה
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  .א' לא מחומש
  

. ע של קריאה בתורה בציבור בשבתנית$ לשער שלא היה סדר קבו, מכלל הדברי� וממגוו$ העדויות
נראה שהיו . כלל לא נהגה בעדה, שחלוקת התורה לפרשות לפי שבתות השנה, בוודאי ובוודאי

ואולי ג� בראשי חודשי� ובשבת ) שבועות, פסח, סוכות, יו� כיפור(קריאות קבועות בחגי� 
. שיקול דעתו של הקסשנקבעו לפי , בנוס' לכ) נהגו הקסי� לקיי� קריאות ספונטאניות. השביעית

גזרה רעה וכיוצא , בצורת, לידה או פטירה, חג שמתקרב: גורמי� מזמני� לקריאה מעי$ זו היו
  . בזה ענייני� שה� צור) הזמ$ והמקו�

  מנהג ביתא ישראלב לימוד תורה בשבת. 6
כמו בכל הטקסי� , ג� כא$. לימוד תורה תפס מקו� מרכזי באורחות השבת של ביתא ישראל

, ולכ$. העדר ידיעת שפת הקודש מבני הקהילה יצרה תלות מוחלטת במנהיגי� הדתיי�, הדתיי�
צורת הלימוד היחידה היא לימוד . 'לימוד בחברותא'או ' לימוד עצמי'אי$ בעדה מושג של 

זמני הלימוד והתכני� היו , ע� זאת.  מפרש או דורש בפני הקהל, מתרג�, הקס קורא. פרונטאלי
  : 42' עמ, מסע בחבש, הלוי. שנראה להל$ כפי, מגווני� ביותר

  
, בשעת הארוחה מספרי� דברי אגדה וניסי� הקשורי� באישי� חשובי� בתולדות ישראל

. עזריה ומישאל ה� נושא שיחה אהוב, דניאל; אבות מימי קד� וקדושי� מ$ העת החדשה
מ/כר  שאיננו, וחברו המכ/נה בפי הפלשי� אבימל), תלמידו של הנביא ירמיהו, ברו)

, אחרי הצוהרי� נהגו הפלשי� לבוא למגוריי... ה� גיבורי אגדות יחידות במינ$ , באירופה
ביארתי הדברי� כמיטב . לפעמי� בלשו$ געז ולפעמי� באמהרית, )"ש� קראנו בתנ

כי כבר התחלתי להתבטא בצורה טובה למדי באמהרית ויכולתי לשוחח ע� , יכולתי
משתתפות , כפי שכבר אמרתי, הנשי�... דובר געז  האנשי� ג� ללא עזרתו של דבתרא

ה$ אוהבות לשמוע בעיקר סיפורי� מרגשי� שהנשי� . באסיפות פומביות כמו גברי�
בעיקר , ודעותיה$, ה$ מביעות דעה בכל הנושאי�. ממלאות בה� את התפקיד הראשי

  . מתקבלות יותר מאשר אלה של הגברי�, בתחו� הלכות הטהרה
  

ברור מתו) התיאור שבני העדה . 1868–1867עו וביקוריו בכפרי העדה בשני� הלוי מתאר את מס
. שתוארה לעיל, הלימוד הוא חלק מרכזי בסעודת השבת במסגיד. מורגלי� בלימוד תורה בשבת

מעיד שלימוד תורה הוא  237"פלשי הלב$"מנהג� להתייצב מידי שבת בשבתו ללימוד תורה מפי ה
  . חלק מסדר יו� השבת לפי מנהג�

, רתיינס, מוצאי� אנו עדות ללימוד תורה בשבת, רתיינס נוסעבתיאוריו של ה, לאחר כיובל שני�
  : 76–75' עמ, היהודי� בחבש

  
ע� שקיעת החמה מתאספת הקהילה במסגיד כדי לשהות יחד בלילה במסגרת עבודת 

ביניה� יש דרשות על . התפילה יש בה תפילות וזמירות והקראות פרקי התורה. האל
. בשבת עצמה מתקיימת עבודת האל במסגיד המופסקת על ידי דרשות... ות דתיות שאל

  .נגמרת חגיגת השבת והקהילה מתפזרת לשינה בבתיה�, רק ע� שקיעת החמה
  

בתורה " במסִגד"השבת עוברת עליה� רובה ': 31' עמ, וכ$ כותב אשכולי בקיצור בספר הפלשי�
אצטט . וד תורה בשבת הוזכר בכל הריאיונות שקיימתילימ. 'ובתפילה ובשיחות בענייני אמונה ודת
  238.כדוגמה תיעוד שיחה ע� הרב דוד יוס'

  

                                           

כדי לשכנע� שהוא יהודי כמות� ואינו מיסיונר , בפני בני העדה שפגשוהו, כ) מכנה הלוי את עצמו 237
 .33' עמ, מסע בחבש, הלוי: ראו, נוצרי

לאחר שנתיי� של . 1955הרב דוד יוס' שיי) לקבוצת הנערי� שהעלה פייטלובי, לישראל בשנת  238
הרב דוד יוס' עלה שנית . לימודי� באר, חזרו בני הקבוצה כדי לשמש כמורי� בכפרי העדה באתיופיה

 .קבע מושבו בעיר לוד והוסמ) לרבנות מטע� הרבנות הראשית לישראל 1977בשנת 
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קיימתי שיחת טלפו$ ע� הרב דוד יוס' מלוד בנושא קריאת התורה  22.11.06בתארי) 
תפילת שחרית של שבת הסתיימה בסביבות השעה . ולימודה לפי מנהג ביתא ישראל

במהל) הסעודה נהגו . Hָָרָ?Nִילחצר המסגיד לסעודת לאחר התפילה יצאו . בבוקר 07:00
הדרשה באמהרית ואי$ צור) . הקס או הדבתרי� לדרוש בפני הציבור בענייני דיומא

הציבור חוזר ומתאס' . לאחר הדרשה מבר) הקס את ברכת המזו$. לתרגמה לציבור
� אותו על מוציאי� את ספר התורה ומעמידי. ברחבה קטנה בסמו) לכניסה לבית הכנסת

בחירת הקטע לפי רצו$ הקס . הקס קורא בפני הציבור ומא$ דהו מתרג�. שלח$ מיוחד
לאחר הקריאה מחזירי� את ספר . בדר) כלל חג המתקרב, בהתא� לאירוע הסמו)

  . התורה למסגיד והכל שבי� לבתיה�
  

. היו�ראיתי שלימוד תורה בשבת מתקיי� בעדה עד , בשבתות שבה$ התארחתי בקרב בני העדה
   :להל$ תיעוד התרשמותי מאחד הביקורי�

  
י אתיופיה וצאהתארחתי בבית הכנסת של י) 29.11.03(ד "תשס" תולדות"בשבת פרשת 

לאחר התפילה יצאו כול� לחצר המסגיד לערו) את . קריית גת, גאו$ הירד$ברחוב 
ל דבריו נסובו ע. במהל) הסעודה ק� הקס ונשא דברי תורה בפני הקהל... הסעודה 

 )15:00(בשעות אחר הצהריי� ... סיפורי האבות שבפרשת תולדות ועל ענייני דיומא 
ה� . ע� קומ, מתפללי� בחצר בית הכנסתחזרתי למסגיד ומצאתי ש� את שני הקסי� 

  . עד כשעה לפני צאת השבת, ולמדו מפי הקס את פרשת השבוע ישבו סביב שלח$ ע, פשוט
  

קוי� פשוטו כמשמעו ', ללמוד השכ� והערב'): 12ה סנבת י תאזאז(מתו) העדויות עולה שהציווי 
, קריאה בתורה בליווי תרגו�. דרכי הלימוד היו מגוונות. במנהגי יו� השבת של ביתא ישראל
סיפורי גבורה . סיפורי אגדות ומשלי� שמושכי� את הלב. פרשנות ואקטואליה כמקובל בדרשה

לא חסכו , במידת הצור). י� על בני העדהכל אלו מאוד חביב. סביב דמות� של אבות האומה
  . מנהיגי העדה את שבט לשונ� מצא$ מרעית�

  
  השבת  תפילות. ג

  12תאזאזה סנבת פרק עשירי פסוק 
  

, ללמוד השכ� והערב, לנו� ולנוח, לשבוע ולרוות, עליכ� לאכול ולשתות ביו� השבת... 
שנת$ לכ� את  אלהיכ�' להשתחוות ולבר� את ה, לשקוט ולשבות מכל מלאכה ביו� הזה

  . את יו� הברכה, את יו� הקדושה, את יו� המלכות, יו� החג
  
  ובספרי� החיצוני� במקראהתפילה . 1

יחיד  239.רוב התפילות במקרא ה$ תפילות יחיד נסיבתיות. אי$ במקרא תפילות קבע של ציבור
לל לפני פגישתו כ) מוצאי� אנו את יעקב מתפ. שיושיעו מצרתו' שנקלע למצוקה פונה בתפילה לה

חנה מתפללת ; )25–23דברי� ג (משה מתפלל ומבקש להיכנס לאר, ; )12–9בראשית לב (ע� עשו 
לעיתי� נלווית . ועוד כיוצא באלו) 10–2יונה ב (יונה מתפלל ממעי הדגה ; )13–10א א �שמואל(לב$ 

דברי� כו (עשרות או בביעור מ) 5ויקרא ה (אש�  קרב$ב ,ווידוי: כגו$, טקס נוס'התפילה במקרא ל
אול� בכל . ועוד) א ח�מלכי�(תפילת שלמה בחנוכת המקדש ; )9–5דברי� כו (מקרא ביכורי� ; )13
מוצאי� , בספרי המקרא המאוחרי� יותר .חובת תפילה בציבור בזמני� קבועי�לא מצאנו , אלו
 ַרִי� LִQיָחה ְוֶאֱהֶמהֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצהֳ '): 18נה (הפסוק בתהילי� . רמזי� לתפילות קבע של יחיד אנו

קשה לתלות בפסוק , אול� 240.בתפילה' רומז אולי למסגרת קבועה של פנייה אל ה', ַוIְGִַמע קAִלי
כחלק ממעשי , מה ג� שהפסוק מתפרש בפשטות בהקשרו, בודד קיו� חובה יומית של תפילה

                                           
 .131–126' עמ, פרקי הלכה ומנהג, מלמד 239
 . יכול להיתפרש בדוחק כביטוי לתפילת קבע, "ְואAִתי  י�A   י�A  ִיְדרIֹ/$): "נח ב(וכ$ הפסוק בישעיהו  240
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ת קבע נמצא בספר הביטוי המקראי המפורש ביותר לתפיל. האד� ביו� צרה ולא כחובה קבועה
/Iְֶל� ְוָדִנGֵאל ְ?ִדי ְיַדע Sִי ְרIִי� ְ?ָתָבא ַעל ְלַבְיֵתT ְוַכִ/י$ 5ְִתיָח$ ֵלHְ TִעVִיֵתT ֶנֶגד ְיר'): 11ו (דניאל 

ִמ� ַקְדַמת י ֲהָוא ָעֵבד /מAֵדא ֳקָד� ֱאָלֵהT ָ?ל ֳקֵבל Sִ  ְוִזְמִני� Dְָלָתה ְבי7ָמא ה8א Cֵָרְ� ַעל Cְִרכ7ִהי 8ְמַצBֵא
ערב ובוקר "שבוודאי רומז ל, ותפילות קבע שלוש פעמי� ביו� 241כא$ מוצאי� אנו ברכות. 'Eְָנה

המקרא מעיד שזה מנהגו של דניאל מקדמא דנא ולא תפילה , נוס' על כ). שבתהילי�" וצהרי�
ת המימד הציבורי עדיי$ חסרי� אנו א, א). לעת מצוא כפי שנית$ לפרש את המקור שבתהילי�

שכנראה , העובדה שלאור) כל המקרא אי$ אנו מוצאי� תפילת קבע של ציבור מעידה. שבתפילה
אי$ לנו במקרא אלא תפילות יחיד לעת . לא היתה בתקופת המקרא חובה של תפילת קבע בציבור

  .  מצוא ורמזי� לתפילות קבע של יחידי� בשלהי תקופת המקרא
ספרי� החיצוניי� מלמד שאופי התפילה בספרי� אלו דומה לאופי עיו$ באיזכורי התפילות שב

; )17–15ש� ח (ובעת שמחת� ) 6–1טוביה ג (תפילות טוביה ואשתו בעת צרת� . התפילה במקרא
–51א ג � מקבי�(התפילות לנצחו$ ולישועה ; )14–4יהודית ט (תפילת יהודית להצלחת משימתה 

שנוסחו בו , תפילות לצור) השעה, נסיבתיות במהות$ כל אלו תפילות. 242ועוד) 16ב י �מקבי�; 54
ע� זאת יש . אי$ בספרי� החיצוניי� עדות לתפילת קבע עצמאית. במקו� על ידי המתפלל עצמו

וקראת� '): 14ספר ברו) א (כגו$ , בימי חג ומועד' אורי� של תפילות ציבור הנאמרות בבית הית
וכ$ בספר  ',ביו� חג ובימי מועד' ות בבית הלהתווד] בבואכ�[את הספר הזה אשר שלחנו אליכ� 

 ש� פרק נ(הגדול בעבודת יו� הכפורי�  כוה$המתאר את תפילת הציבור שמלווה את ה, ב$ סירא
וירונו כל ...  מה נהדר בהשגיחו מאהל ובצאתו מבית הפרוכת...  גדול אחיו ותפארת עמו'): 22–1

על א' שתפילות אלו . 'אלהי ישראל 'עתה ברכו נא את ה...  ע� האר, בתפילה לפני רחו�
אי$ אלו תפילות קבע , שכ$ יש לה� זמ$ ומקו� קבועי� ואולי ג� נוסח קבוע, ממוסדות יותר

   .עבודת המקדש היא שעומדת במרכז והתפילה אינה אלא כתוספת לעבודה זו, עצמאיות
או תפילות  ה$ תפילות יחיד לעת מצוא, רוב התפילות במקרא ובספרי� החיצוניי�, נסכ� כ)

כמו כ$ מופיעי� רמזי� ראשוני� לתפילת יחיד בזמני� קבועי� . הנלוות לפולח$ שבמקדש
אנו מוצאי� בתפילותיה$ של בני , את ראשית תפילות הקבע בציבור. ולתפילת ציבור במועדי השנה

  .כפי שנראה להל$, קומרא$
  
   תפילות קומרא$. 2

בעוד שהמקרא . ה חסרה בחקר תולדות התפילהבמש) שני� ארוכות ניצבו החוקרי� בפני חולי
מציג בפנינו בעיקר תפילות יחיד נסיבתיות ורק רומז בספריו המאוחרי� לניצני� , כאמור

ל מוצאי� אנו את תפילת הקבע כמוסד מגובש "הרי שבספרות חז, ראשוניי� של תפילת קבע
הנוסח , � התפילהמקו, בספרות המשנה והתלמוד דיוני� ארוכי� על זמני התפילה. ומוכר
הראוי ושאינו ראוי לעבור לפני התיבה ועוד כיוצא באלו , כוונת הלב, הכנות לתפילה, הנכו$
ידועה ומקובלת , מאופי הדיו$ ברור שתפילת קבע של ציבור בזמני� ובמקומות קבועי� 243.לרוב

פסוקיה , העיתותי, תוכנה וצורתה, מי עיצב פניה? ואנו תוהי� היכ$ נוסדה תפילה זו, על כול�
ע� גילוי המגילות הגנוזות לפני למעלה מיובל שני� ובמיוחד לאחר פרסומ$  244?וחוקיה

. נפרצה הדר) להבנה טובה יותר של התגבשות התפילה, במהדורות מדעיות בשני� האחרונות
ממצאי המגילות חושפי� בפנינו את שלב המעבר מתפילות שה$ בעיקר$ נסיבתיות או נלוות 

מה ה� הגורמי�  245.'לתפילות קבע עצמאיות שה$ ה$ הבסיס לעבודת ה ,לפולח$ שבמקדש
שאפשר להצביע על חמישה מרכיבי� , דומה ?לתפילות קבע 246שהופכי� תפילות חופשיות

                                           
): 13ב ו � דברי הימי�(כמו , שתחוות בתפילהלכרוע בר) ולהי', כרע'משמעותו ' בר)'הפועל הארמי   241
התפילה , אלבוג$: ראו. שבתפילת שלמה' ַוGְִבַרְ) ַעל Hְִרָ?יו ֶנֶגד ָ?ל ְקַהל ִיLְָרֵאל ַוGְִפרLֹ ַ?5ָיו ַהFָָמְיָמה'

 .3' עמ, בישראל
 .31–30 'עמ, תפילת קומרא$ ושירתה, ניצ$: ראו, להרחבת נושא התפילות בספרי� החיצוניי� 242
 .ה–פרקי� א, ברכות, מקור$ של רוב הלכות תפילה במשנה 243
 .23–22' עמ, התפילה, היינימ$; 7' עמ, התפילה בישראל, אלבוג$ 244
 .18–1 'עמ, תפילת קומרא$, ניצ$ 245
 .זמ$ ומקו� קבועי�, ללא נוסח, כוונתנו לתפילות יחיד או ציבור נסיבתיות" תפילות חופשיות"בביטוי  246
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  :יסודיי�
  . קביעת התפילה כחובה  .א
 .מועדי� קבועי� לתפילה  .ב
 .נוסח קבוע  .ג
 .תפילה בציבור  .ד
 .מקו� קבוע לתפילה  .ה

  . אלו מרכיבי�חושפי� בתפילות קומרא$ את חמשת  ,מצאי המגילות שפורסמו עד עתהמ
מכיוו$ שמרכיבי� אלו אינ� מוכרי� לנו מתפילות המקרא יש להניח שראשית התגבשות� הייתה 

   247.נסקור בקצרה. בקומרא$ או בתקופתה וה� התוו את הדר) לתפילות קבע בישראל
ובכול ' ):211' עמ ,כטמהדורת לי( 8שורה  10ד' , בשירת סר) היחדחובת התפילה מופיעה   .א

המשורר רואה במועדי השבח חוק  .'לפרי תהלה ומנת שפתי, היותי חוק חרות בלשוני
  248.יש בכ) ביטוי מובהק לקבלת התפילה כחובה. עתי� אלוהי חרות לעד

בקומרא$ נתגלו כמה מגילות של תפילות אשר בכותרות חיבוריה$ או בהוראות הנלוות   .ב
מעידות , במלוא$ או בחלק$, אלו שנשתמרו. רת התפילהלגו' הכתוב צוי$ המועד לאמי

תפילות ע� שחר ובערוב יו� מוזכרות . בבירור על קיו� תפילה בקומרא$ בזמני� קבועי�
ע� קצי� ) אברכנו(' ):209–208' עמ ,מהדורת ליכט( 3–1שורות  10במגילת סר) היחד ד' 

וקו ברשית אשמורי והאספו אל מעו$ ח, ברשית ממשלת אור ע� תקופתו, אשר חקקא
, שני�� ראשי�מועדי, ראשי חודשי�, כמו כ$ נשתמרו כותרות לתפילות שבת ... 'חוש)

 249 .שמיטות ויובלי�
קטעי�  וכ$ נמצאו', סר) שירות עולת השבת'נמצאו עשרה עותקי� של קומרא$ ב  .ג

כאשר משווי� בי$  .במערה הראשונה והרביעית בקומרא$ ,מקבילי� מתפילת יו� כפור
התוכ$ זהה ואי$ בינה� אלא שינויי כתיב , מגלי� שה� נכתבו בדפוסי� קבועי� הקטעי�

כאשר מוצאי� תפילה אחת במספר  .שאינ� משני� את משמעות הכתוב, קלי� גרסהו
דרכ$ של תפילות נסיבתיות להאמר . אפשר להניח שבפנינו נוסח קבוע של תפילה, עותקי�

שו את הכותב עצמו ומלכתחילה לא הופצו על פה וג� א� הועלו על הכתב ה$ בוודאי שימ
מכא$ שמציאת מספר עותקי� של אותה תפילה היא עדות לקיומו של נוסח קבוע , ברבי�
  250.לתפילה

מהדורת ( 3שורה  6סר) היחד ד' . בתפילות קומרא$ ביטויי� מובהקי� של תפילה בציבור  .ד
): 217' עמ, ת ליכטמהדור( 14שורה  10סר) היחד ד' '; ויחד יברכו'): 139' עמ, ליכט

המופיע בחלק ', אמ$ אמ$'המענה . 'ואברכנו תרומת מוצא שפתי במערכת אנשי�'
כל אלו מעידי� שתפילת� של אנשי . מתפילות קומרא$ מעיד א' הוא על תפילה בציבור

  251.קומרא$ הייתה תפילת ציבור
אל בית וכל הבא '): 31' עמ, מהדורת ברושי( 22–21מגילת ברית דמשק ד' יא שורות   .ה

הלכה זו אוסרת על אד� שנטמאו בגדיו לבוא אל מקו� . 'השתחות אל יבא טמא כבוס
שחלי� עליו הלכות , מכא$ שיש מקו� מוגדר לתפילה 252.בית השתחות � התפילה 
  .מיוחדות

  
ת הקבע לראשונה תפילכנראה ה מצאי המגילות הגנוזות מגלי� שבקומרא$ התגבשמ, לסיכו�
, הברכות והמזמורי� שנמצאו קיימי� כבר כל מרכיבי היסוד ,בשרידי התפילות. בישראל

זמני , חובה לתפילה קבועה: במרכיבי יסוד אלו נכללי�. שהופכי� תפילות חופשיות לתפילות קבע
מבחינה זו הקדימו בני קומרא$ את  .תפילה בציבור ומקו� קבוע לתפילה, נוסח אחיד, תפילה

                                           

 . 61–27' עמ, תפילת קומרא$, ניצ$: דיו$ ראולהרחבת ה 247
 .36–35' עמ,תפילת קומרא$, ניצ$ 248
 .43–36' עמ,תפילת קומרא$, ניצ$ 249
 .51–47' עמ, תפילת קומרא$, ניצ$; 1' עמ,  התפילה בישראל, אלבוג$ 250
 .45–44' עמ, תפילת קומרא$, ניצ$ 251
  4QDf readsהשתחוות : 15ש� הערה , מעיר ברושי 252
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  :48' עמ, ילת קומרא$ ושירתהבספרה תפ, כותבת על כ) בלהה ניצ$ .זמנ$
  

א) זה שברשותנו מלמד על , אי$ לדעת א� בידנו כל הממצא של תפילות קומרא$, כאמור
נתגבשו , פה�לפחות אלו שנכתבו ולא נמסרו על –אפשרות שתפילות הקבע בקומרא$ 

מסתבר אפוא שגיבוש נוסח קבוע של . ובכ) הקדימו את זמנ$, לנוסח מילולי אחד
הוא תהלי) קל , אולוגיה מגובשתיבעלת איד, יה$ בכת סגורה ומאורגנתהתפילות לסוג

אפשר , יֵתרה מזו. חוגיו החברתיי� ופזוריו, על קהילותיו, ופשוט יותר מאשר בע� של�
אולוגיה יוזה השתלב היטב באיד, שהיה בכת צור) להקפיד על קביעות הנוסח

  .י� לשבח האלבדומה לרעיו$ בדבר קביעות הזמנ, הדטרמיניסטית של הכת
  
   התפילה בכתבי פילו$ יוס' ב$ מתתיהו והברית החדשה. 3

יוס' ב$ מתתיהו ובספרי הברית החדשה מוצאי� אנו , האלכסנדרוני בכתביה� של פילו$
מקוטעי� או חסרי� , דווקא מרכיבי הקבע בתפילות אלו, אול�. התייחסות לנושא התפילה
על . ו$ את התרפואיטי� הוא מתייחס לתפילת�בתיאוריו של פיל. בהשוואה לתפילות קומרא$

  ):188' עמ ,א ,נט' תרגו�( 25 חיי העיו$
  

בעלות החמה בקשת� ליו� יפה . ע� שחר וע� ערב: נוהגי� ה� להתפלל יו� יו�  פעמיי�
ובשקיעה שתחול, נשמת� ; היינו שמחשבת� תתמלא אור שמי�, יפה בהיר באמת, בהיר

ותשב בכנסת ובמועצה משלה לבוא עד חקר , וחשיי�כליל ממועקת החושי� והעצמי� המ
  . האמת

  
  : התיאור מעיד על קיומ� בפועל של חלק ממרכיבי תפילת הקבע

  . 'ע� שחר וע� ערב: להתפלל יו� יו�  פעמיי�' �תפילה בזמני� קבועי�   .א
 .'לבוא עד חקר האמת...  בקשת� ליו� יפה בהיר' –נושאי� קבועי� לתפילה   .ב

על (מתיאורי� קודמי� . אלא רק נושא כללי, וכחה שהיה ביד� נוסח קבועאי$ בדברי פילו$ ה
שהרי רק בשבת התכנסו יחד , איש בביתו, עולה שתפילת� הייתה ביחידות) 37–36חיי העיו$ 

נראה שמדובר במנהג ייחודי לבני כת זו ולא בחובה , כמו כ$. לעיסוק בתורה ולסעודה
  . המקובלת בכלל ישראל

בתיאוריו את האיסיי� בספרו . אורי� של תפילותיתמספר  ב$ מתתיהויוס' בכתביו של 
, תרגו� שמחוני(מלחמת היהודי� ב ח ה , מלחמת היהודית הוא מתייחס ג� לתפילת� וכותב

לפני עלות השמש אינ� מוציאי� מפיה� דבר : בדר) מיחדה ה� עובדי� את אלהי�'): 138' עמ
כאלו ה� מחלי� את פניו , שר קבלו מאבותיה�בתפילות א) אל השמש(חֹל וה� פוני� אליו 

בתחילתו , שתי פעמי� ביו�'): 130' עמ, שליט תרגו�( 212ובקדמוניות היהודי� ד ח יג . 'לעלות
שנת$ לה� לאחר שיצאו , חייבי� הכל לית$ הודיה לאלהי� על המתנות, וכשמגיע זמ$ השכיבה
וניתנת כגמול על טובות שבאו  משו� שתודה היא מעיקרה דבר שבצדק, לחירות מאר, מצרי�

את רוב מרכיבי היסוד של תפילת  י�מכילות אלו מקור .'וכעידוד לטובות נוספות לעתיד לבוא
  : קבע

  . 'חייבי� הכל לית$' – חובת התפילה  .א
בתחילתו וכשמגיע זמ$ , שתי פעמי� ביו�'; 'לפני עלות השמש' – זמני תפילה  .ב

 . 'השכיבה
לית$ הודיה לאלהי� על '; 'שר קבלו מאבותיה�בתפילות א' –קבוע  ונוסח תוכ$  .ג

  .'שנת$ לה� לאחר שיצאו לחירות מאר, מצרי�, המתנות
 �' חייבי� הכל לית$ הודיה'. א� יש חובת תפילה בציבור יוס' ב$ מתתיהולא ברור ממקורותיו של 

וברכו אלא שבכל יו� הודו , לעניי$ הנוסח נראה שאי$ ביד� נוסח אחיד וקבוע? ביחיד או בציבור
, חוקרי תפילה שוני� עמדו על כ) !הבחנה בי� תוכ� לנוסח היא מהותית. בנוסח אחר כרצונ�

שבשלבי� הראשוני� של התגבשות תפילת הקבע בישראל היה לכל תפילה תוכ$ מוגדר ונושאי� 
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בולט  253.ברכו או הודו ורק בשלב מאוחר יותר נקבע הנוסח המדויק לכל תפילה, שעליה� ביקשו
שבתי הכנסת , עמדנו על כ), בפרק העוסק בקריאת התורה, לעיל. יאור מקו� תפילהבהעדרו ת

 254.ורק אחר כ) הפכו ג� למקו� תפילה, שימשו בראשית� לקריאת התורה ודרשה בציבור בשבת
יתכ$ שבזמנ� . מצייני� שהתפילה נערכת בבית הכנסת יוס' ב$ מתתיהואי$ פילו$ ו, אולי משו� כ)

למקו�  יוס' ב$ מתתיהובמקו� אחר מתייחס . ית הכנסת כמקו� תפילהטר� נקבע מעמדו של ב
שפת ויערכו את תפילותיה� על '): 140' עמ, שליט תרגו�( 258קדמוניות היהודי� יד י כג . התפילה

. אינה מוכרת לנו ממקורות אחרי�, חובת תפילה על שפת הי� דווקא. 'לפי מנהג אבותיה� הי�
שהרי קירבה לי� מאפשרת להיטהר , ר) להיטהר לפני התפילהנראה שיש לקשור מנהג זה לצו

אלא בנוהג כללי להתפלל , שלא מדובר כא$ בבית כנסת שממוק� על שפת הי�, נראה. בקלות
   255.בסמו) למי�
מפעלות השליחי� י  .מופיעות בספרי הברית החדשה ,לקיומ$ של תפילות חופשיות, עדויות דומות

ויאמר קרניליוס ': 31ש� י , וכ$'; להתפלל כשעה הששית על הגג ויעל כיפא... ויהי ממחרת ': 9
לפני ארבעה ימי� ישבתי בצו� עד השעה הזאת וכאשר התפללתי בביתי בשעה התשיעית והנה 

מקו� ונוסח , ללא זמ$, שוב פוגשי� אנו תפילות אישיות לעת מצוא. 'איש עוטה אור נצב עלי
מרובי� מאוד אזכורי בית הכנסת , לעומת זאת. בורשה� מרכיבי היסוד של תפילות הצי, קבועי�

ויבאו אל כפר נחו� וימהר '): 46' עמ, דליטש תרגו�( 21מרקוס א : כגו$, בספרי הברית החדשה
לא הוזכר שקיימו תפילה , ל"בא' אחד מהמקורות הנ 256.ועוד' לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד

דרשה בציבור או התכנסות , אה בתורהנראה שבתי כנסת אלו שימשו בעיקר לקרי. בבית הכנסת
  .א) לא לקיו� תפילות קבועות, לדיו$ בצרכי ציבור

  
  תפילת קבע בדברי תנאי� ואמוראי� . 4

מעורפלי� ברוב� וסותרי� , תהוות תפילת הקבע בישראל מעטי�ל שמתארי� את ה"מקורות חז
ילות הקבע המעיי$ במקורות מתקשה לקבוע עמדה ברורה בשאלת תיארו) תפ .זה את זה

יש מקורות המקדימי� את תקנת התפילה לאברה� אבינו ויש שמאחרי� עד בית דינו  257.בישראל
 �מקור$ של תפילות ביתא ישראל  –כדי לא לחרוג ממסגרת הדיו$ המוצע . של רב$ גמליאל דיבנה

נחלק את המקורות  סקירהלצור) ה .ל"נסתפק בסיכו� תמציתי של הדעות השונות בספרות חז
  :לשלוש קבוצות על ציר הזמ$ריי� בנושא זה העיק

 
  :קבוצה שלישית

 יבנה חכמי
  :קבוצה שנייה

  בית השנינביאי 
 דולהגנסת הואנשי כ

  :קבוצה ראשונה
  מאבות האומה ועד
 חורב� בית ראשו�

תנו ': ב"ברכות כח ע, בבלי
הסדיר   שמעו�  הפקולירבנ$  

רב� שמונה עשרה ברכות לפני 
 .  'הביבנעל הסדר  גמליאל

  :א"ברכות לג ע, בבלי
אמר רבי חייא בר אבא אמר '

 אנשי כנסת הגדולהרבי יוחנ$ 
תקנו לה� לישראל ברכות 
 .'ותפלות קדושות  והבדלות

  : ב"ברכות כו ע, בבלי
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא '

 .'תקנו� אבותאמר תפלות 

ה "מדרש תהלי� מזמור יז ד
, מהדורת בובר(דבר אחר ] ד[

לפיכ) התקינו '): סד' עמ
שיהיו  חסידי� הראשוני�

מתפללי� שלש תפלות בכל 

 ד"ע ד ,ברכות ב ג, ירושלמי
  :)18' עמ, מהדורת האקדמיה(
מאה ועשרי�  .ירמיה 'ר' מא'

ומה� שמוני� וכמה  259ני�יזק
ת התפילה התקינו א נביאי�

, דפוס צילו�(ט  מק, ,תנחומא
: )קסו' עמ, ב"ירושלי� תשל

תפלות  ' מגאי$ מתפללי$ יותר '
 .'העול� אבות שתקנו

                                           
, תפילת קומרא$, ניצ$; 53' עמ, בית הכנסת, ספראי; 24' התפילה עמ, היינימ$; 1' התפילה עמ, $אלבוג 253
 .48–47' עמ
 . 47' בית הכנסת עמ, ראה ספראי 254
; 334' התפילה עמ, בעני$ זה ראה ג� אלבוג$. 12�13תפילה ליד מי� מוזכרת ג� במעשה השליחי� טז   255

 .61' בית הכנסת עמ, ספראי
 .8הערה  45' עמ, בית הכנסת, ת מפורטת אצל ספראיראו רשימ 256
 .17' עמ, התפילה, היינימ$; 7' עמ, התפילה בישראל, אלבוג$ 257
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והתקינו בו אנא רחו� , יו�
ברחמי) הרבי� השב שכינת) 

לציו$ וסדר העבודה 
  258.'לירושלי�

ג "יא ע, ברכות ז ג, ירושלמי .'הזאת
): 58' עמ, מהדורת האקדמיה(
 התקי$משה . פנחס' ר' אמ'

 260.'תפילהיעה שלמטב
  :ב"בבלי מגילה יז ע  

י� מאה ועשרבמתניתא תנא '
 נביאי�ובה� כמה  זקני�

תיקנו שמונה עשרה ברכות על 
 261.'הסדר

מהדורת (ספרי דברי� שמג 
  : )395' עמ ,פינקלשטיי$

וא' שמנה עשרה ברכות '
 נביאי� הראשוני�שתיקנו 

שיהו ישראל מתפללי� בכל 
 262.'יו�
  

י בית המקורות השייכי� לקבוצה הראשונה מייחסי� את ייסוד התפילה לאבות האומה או לנביא
קשה להניח שהייתה בימי האבות או . אנכרוניז� אלו רואי� במקורות 263חוקרי התפילה. ראשו$

אי$ במקורות התקופה שו� זכר לחובה . נביאי בית הראשו$ תפילת קבע כחובה יומית של הציבור
ראו , נראה שבשעה שייסדו את חובת התפילה לפרטיה. יומיומית מעי$ זו או לנוסח של תפילת קבע

נכו$ לייחס את ראשיתה של התפילה לאבות האומה ובכ) לחזק ולקבע את מעמדה של התפילה ל
המקורות השייכי� לקבוצה השנייה מייחסי� את ייסוד התפילה לנביאי הבית השני . ישראל

  : 99' עמ, כותב על כ) חיי� דב מנטל בספרו אנשי כנסת הגדולה. ואנשי כנסת הגדולה
  

שהתפילות והברכות תוקנו על ידי קודמיה� של , ורתפוא לקבל את המסיש טע� א
היא מציאותית לגמרי ואי$ שו� סיבה ... מימרא זו ... אנשי כנסת הגדולה , דהיינו, הזוגות

התקנת התפילות הקבועות לציבור על ידי אנשי כנסת הגדולה מתאימה ג� ... לדחותה 
יתה שיתו' הע� ישמגמתו ה ,מימי בית שני" בני הכנסת"ו" בני הגולה"לזר� הרוחני של 

  264.בלימוד התורה וקיו� המצוות
  

המייחסי� את התפילה לאנשי כנסת הגדולה  מקורותהשג�  265,סוברי� חוקרי� אחרי�, לעומת�
ייתכ$ שבימי הבית השני הונחו יסודות לתפילה א) טר� הגיעו הדברי� לידי . אנכרוניז�משקפי� 

חוקרי� אלו רואי� בעדותו של שמעו$ הפקולי  266.יקקבע גמור באותו שלב ובוודאי לא לנוסח מדו

                                                                                                                         
–11הערות  63' עמ, אנשי כנסת הגדולה, מנטל: ראו, לזיהוי מאה ועשרי� זקני� ע� אנשי כנסת הגדולה 259
12. 
): 138' עמ, מהדורת בובר(וישלח ידו ] ד[ה "נוסח אחר של מאמר זה מופיע במדרש שמואל פרשה לא ד 258
ואומרי� השב שכינת) , ל יו�ישראל מתפללי$ שלשה פעמי� בכ' לפיכ) התקינו הנביאי� הראשוני� שיה'

תפילה כאמצעי להשבת , נראה שלעניי$ אחד נתכוונו שני מקורות אלו. 'לציו$ וסדר עבודת) לירושל� עיר)
 .מכא$ שמדובר בימי� שלאחר חורב$ בית שני, עבודת המקדש למקומה

' אמר ר'): 164' עמ, מהדורת בובר(השמי� מספרי� ] ב[ה "מזמור יט ד, ובנוסח אחר במדרש תהלי� 260
 .'פנחס הכה$ בר חמא משה תק$ לה� לישראל סדר תפלה

שכבר יש סדר ברכות , מצביעה על שלב מגובש יותר בהתפתחות התפילה" על הסדר"תוספת המילי�  261
 .לתפילת שמונה עשרה

לפי מדרש שכל טוב בראשית פרק יז : ניתנו מספר תשובות" נביאי� הראשוני�"בשאלת זיהויי� של  262
בנביאי� הראשוני� כגו$ משה ואהר$ יהושע והזקני� '): 18' עמ, מהדורת בובר(ה ורבותינו דרשו וב$ "ד

לפי '; שמואל ושלמהמא$ נביאי� הראשוני� אמר רב הונא זה דוד ו': ב"סוטה מח ע, לפי בבבלי'; והנביאי�
נביאי� ראשוני� קבלו '): 150' עמ, מהדורת בובר(ה על ידי "הוספה ב לנוסחא א פרק א ד, אבות דרבי נת$

 .'ומלאכי קבלו מנביאי� הראשוני�' חגי זכרי... משופטי� 
, ניצ$; 49' עמ, בית הכנסת, ספראי; 23' עמ, התפילה, היינימ$; 185' עמ, התפילה בישראל, אלבוג$ 263

 .33' עמ, תפילת קומרא$
, עזרא ציו$ מלמד בספרו פרקי הלכה ומנהג, מבלי להיכנס לסב) המקורות הסותרי�, וכ$ כתב בפשטות 264
 .88–73' עמ' עמ, ראו למשל, הפולמוס, דברי� אלו תואמי� ג� את מסקנותיו של בר איל$ .132' עמ
; 49' עמ, בית הכנסת, ספראי; 23–22' עמ, התפילה, היינימ$; 186–185' עמ, התפילה בישראל, אלבוג$ 265

 . 44–42הערות  33' עמ, תפילת קומרא$, ניצ$
וכי מאחר דמאה ועשרי� ': א"מגילה יח ע, כבר עולה לדיו$ בתלמוד הבבלי, מחלוקת זו של החוקרי� 266

אלא . '� וחזר וסדרו�זקני� ומה� כמה נביאי� תקנו תפלה על הסדר שמעו$ הפקולי מאי הסדיר שכחו
, ספראי: ראו, טילי� ספק בהרמוניזציה שמציע התלמוד לסתירה שבמקורות התנאיי�משחוקרי� שיש 

 .49' עמ, בית הכנסת
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כותב על . את ראשיתה של תפילת הקבע בישראל) ב"ברכות כח ע, בבלי(בפני רב$ גמליאל דיבנה 
  : 17' עמ, התפילה בתקופת התנאי� והאמוראי� בספרו כ) יוס' היינימ$

  
יחסת את שכמעט כל אחת מה$ מי, )ז"י –שמקדימות את התפילה (ל "ות הנמול העדוי

יקת עומדת הידיעה המדו... יי� שוני� למוסדות או לאיש, תקנת התפילות לדור אחר
, פוא לקבוערשאי� אנו א. מקו� וזמ$, וט שמותהמוסרת בפרוטר, שבתלמוד הבבלי

שהתהוות$ של תפילות הקבע התחילה מאות שני� לפני החורב$ והגיעה לשלב של גיבוש 
  . בדור שלאחר החורב$... ועריכה 

  
המשנה היא זו שקובעת את חובת . במשנה ובתלמוד מתגבשת התפילה לכדי מוסד עצמאי ומחייב

קובעת כללי� בהכנת הגו' וכוונת , נכונות ופסולות 267דנה בנוסחאות היא .זמנה  ומקומה, התפילה
מקומו ומעמדו של שליח , עומדת על היחס בי$ תפילת היחיד לתפילת הציבור, הלב בתפילה

אלו ד$ התלמוד בפרוטרוט וכ) הופכי� בית הכנסת והתפילה בישראל לאחד מסימני  בכל. הציבור
   268.ההיכר הבולטי� ביותר של כל קהילה יהודית באשר היא ש�

  
  בכנסייה האתיופית תפילת שבת  .5

פני� המבנה מחולק  .בנויות בדר) כלל מבנה אב$ פשוט ע� גג כיפתי האתיופיות הכנסיות
   :לשלושה
  . הקהלמקו� עמידת   .א
 . מקו� עמידת כוהני הדת  .ב
  . קודש הקודשי�  .ג

גברי� בצפו$ ונשי� בדרו� ללא  .מקו� עמידת הקהלשל הכנסייה הוא  חיצוני והגדולהחלק ה. א
עומדי� המתפללי� רוב שעות  �לציד ,ספסלי ע, פשוטי�במרוהט מקו� ה. ה�יכל מחיצה בינ

למבנה  חו,ייה אלא מתפללות מנ$ נכנסות לכנסנשי� בנדת$ אי .יושבי� התפילה ולעיתי�
   269.הכנסייה

במש) כל  כהני הדת ועוזריה�כא$ עומדי�  ).הקודש(=קדס החלק האמצעי של הכנסייה נקרא . ב
   .כסא מפואר מעוטר בצלבי�ו כתבי הקודשארו$ ל, עמוד תפילהבקדס נמצא ג�  .שעות התפילה

התבות הוא העתק של . תבותשבמרכזו נצב ה חדרו$ קט$. קודש הקודשי�לפני� ממתח� זה . ג
התבות הוא הדבר החשוב ביותר בכנסייה וטקס הקדשתו  270.ארו$ הברית שבתוכו עשרת הדברות

התבות . ללא התבות אי$ לקיי� תפילות בכנסייה. על ידי האבונא יוצר את קדושת הכנסייה כולה
זר בתבות יש  א� במקרה נגע איש. מוק' בדלתות ומעוטר בציורי צלב ובפסוקי�, הוא ארו$ ע,

                                           
א) אי$ ספק שנוסח הסידור , )נ"לסה 875(אמנ� הסידור הראשו$ שהגיע לידנו הוא סדר רב עמר� גאו$  267

, לי) ארו) שהיו לו מתנגדי�יש להניח שגיבוש התפילה היה תה. לאור) תקופת התלמוד, התגבש קוד� לכ$
וכפירוש� של ' העושה תפלתו קבע אי$ תפלתו תחנוני�': כדוגמת רבי אליעזר שקובע במשנת ברכות ד ד

 .'כל שאינו יכול לחדש בה דבר... מאי קבע '): ב"ברכות כט ע, בבלי(רבה ורב יוס' על אתר 
שרואי� בייסוד התפילה תהלי) , אלבוג$ והיינימ$ �הצגנו את הזר� המרכזי של חוקרי התפילה  268

מעבר הדרגתי ממצב של תפילות יחיד נסיבתיות וחופשיות בנוסחאותיה$ למצב של קביעת . התפתחותי
כנגד תפיסה זו יצא עזרא פליישר במאמר . התפילה בציבור כחובה שמתבצעת במסגרת של הלכות תפילה

שקביעת התפילה כחובה היא מהפ) של  טענתו המרכזית היא. 'לקדמוניות תפילות החובה בישראל': מקי'
אי$ מקורות המצביעי� על קיומה של חובת תפילה על הפרט ועל , לדבריו. רב$ גמליאל דיבנה ולא תהלי)

ולכ$ אי$ להקדי� את ייסוד התפילה ונוסחאותיה קוד� , הכלל קוד� לקביעתו של רב$ גמליאל ביבנה
 . לתקופת יבנה

 .ביקורייוכ) ראיתי ב; 224' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט 269
בביקורו בירושלי� דג� , בנ� של שלמה ומלכת שבא, לפי מסורת הכנסייה האתיופית קיבל מנילק 270

ערב צאתו מירושלי� לקח מנילק את ארו$ הברית המקורי מהמקדש בירושלי� . מועתק של ארו$ הברית
פיה והוצב בכנסיית מרי� ארו$ הברית המקורי הובא לאתיו. והציב במקומו את ההעתק שקיבל מתנה

: מעשה זה העניק לאקסו� את מעמדה של ירושלי� וא'  הקנה לה את הש�, לפי מסורת זו. שבאקסו�
הכנסייה , יצחק ;2' עמ, י�יהודי יסודות, המרשמידט ;144' עמ, היסטוריה', באדג: ראו. 'ציו$ השנייה'

, גרינפלד ;180' עמ, הרוח היהודית, וליקובסקיפא; 18–17 'עמ ,סיפורו של מיסיו$, פיי$ ;48' עמ, האתיופית
 .27–26' עמ, אתיופיה, קפל$; 74' עמ, ברכת הכוה$
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בתהלוכות חג נישא התבות כשהוא מכוסה היטב . לטהרו ולהקדישו מחדש על ידי הבישו'
כל נוצרי חייב פע� אחת בחייו להישבע ולהגיש . בווילונות רבי� וכל הע� כורע ומשתחווה למולו

במהל) התפילה נכנסי� ). אדמות הכנסייה(מתנות לפני התבות כדי שיזכה להיקבר באדמת קודש 
מי , קטורת: כגו$, הכמרי� לקודש הקודשי� להוצאת כלי הפולח$ הנדרשי� להמש) התפילה

  .בגדי הכמרי� וכתבי הקודש, נרות שעווה ושמ$, כלי הזאה, בשמי�
. קירות הכנסייה מעוטרי� בתמונות רבות. פרוסי� שטיחי� מקיר אל קיר ת הכנסייהעל רצפ

סמל , שלמה ומלכת שבא, רה� יצחק ויעקבאב �אבות האומה : נושאי התמונות השכיחי� ה�
השליחי� הנוצרי� , סיפור לידתו של ישו וצליבתו, מרי� הבתולה, גור אריה יהודה � הארי 
   271.וכדומה

לתפילת היו� השכימו  272.תפילת היו� ותפילת הערב �בכל שבת התקיימו שתי תפילות מרכזיות 
ו בתפילה עד שעות הבוקר הראשונות בסביבות השעה ארבע לפנות בוקר ועמד, קוד� עלות השחר

תפילת הערב החלה בסביבות השעה ארבע אחר הצהריי� ונמשכה עד שעות . בסביבות תשע בבוקר
ראשוני�  .לא כל הציבור נכח בתפילה מתחילתה ועד סופה .הערב בסביבות השעה שמונה בערב

שמתאספי� בבית  ,גברי� ונשי� ,שאר הציבורמצטר' ובהמש)  הנזירי�כוהני הדת ומגיעי� 
. חולצי� נעליי� בכניסה ונכנסי� בכריעה ובהשתחוות כלפי קודש הקודשי� .התפילה טיפי$ טיפי$

מייד בכניסת� נוהגי� המאמיני� להדליק נר ולתרו� כס' לקערת צדקה במונחת בכניסה ליד 
הל כוהני הדת מובילי� את התפילה והק. אינה מובנת לרוב הקהלש, התפילה בשפת געז. הנרות

מנגינות התפילה דומות מאוד למנגינות התפילה של ביתא  .משתחווה מידי פע� ומבר), עונה אמ$
ע� סיו� קריאת מזמורי  274.רוב התפילה מורכבת מקריאת מזמורי� מספר תהילי� 273.ישראל

כוה$ זה מוציא . נכנס אחד מכוהני הדת לקודש הקודשי� ויוצא מש� לבוש גלימת זהב, התפילה
נהגו לקרוא פרקי� . וקורא בו מספר פרקי� הכנסייה, ספר מכתבי הקודש של מתו) ארו$ ע

, הקורא אוחז בידו נר שעווה ארו). סיפוריי� מספרי נביאי� ראשוני� או מספרי הברית החדשה
מסוגל לזהות את כותרת , שכאמור אינו מבי$ שפת געז, הקהל .ומאיר את הספר בשעת הקריאה
במש) כל . א) אינו מבי$ כל פסוק ופסוק בקריאה, לו מוָ?רכלל  הסיפור והתוכ$ הבסיסי שבדר)

כמטר  ,בודד מעי$ קב, ָמֶטהנשעני� על  המבוגרי�. זמ$ התפילה והקריאה כול� עומדי� ומאזיני�
המתעייפי� מרשי� לעצמ� ישיבה קצרה על . המצוי בכנסייה במיוחד למטרה זו, וחצי אורכו

) התפילה נכנס אחד מכוהני הדת לקודש הקודשי� ומכי$ במהל. ספסל לאגור כוח ושוב עומדי�
לתו) כלי קיבול ממתכת מוכנסי� גחלי אש בוערי� ועליה� מפזרי� גרגירי� . ש� קטורת

הכלי מעלה עש$ ריחני ובעזרת שרשרת ברזל מנענע הכוה$ את הכלי ומפי, את עש$ . ריחניי�
ו של אול� התפילה ומכוו$ את עש$ הכוה$ פוסע הלו) ושוב לאורכ. הקטורת בחלל אול� התפילה

, כותב על כ) קפל$ 275.ע� סיו� התפילה מתקיי� בכנסייה טקס הקדס. הקטורת לעבר המתפללי�

                                           

; 24–23' עמ ,הכנסייה החבשית, דאולינג ;189–188' עמ,נדודי�, שטר$: ראו, אתיופית ותכנסי לתיאורי 271
אנתולוגיה , לסלאו ;23–22' עמ, הכנסייה האתיופית, אוליארי; 130–109' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט
הכנסייה , יצחק ;89–82' עמ, )"תנ, אולנדור'; 3' עמ, השפעות יהודיות, המרשמידט, xxii-xxi' עמ, פלשית

, ספר האור ;17' עמ, סיפורו של מיסיו$, פיי$ ;190' עמ, הרוח היהודית, פאוליקובסקי ;48' עמ, האתיופית
תרגומי , קפל$; 73' עמ, הכנסייה האתיופית, גניד; 552–550' עמ, דתות אתיופיות, שאק ;43' עמ, יצחק

 .124' עמ, המקרא
בהתא� לפסוק  ,ביממה פעמי� כשבע להתפלל הכנסייה אנשי נדרשו לספירה הראשונות המאות מאז 272
 התפללו האחרי�. היו� עד כ) נוהגי� הנזירי� ממסדרי חלק .'שבע ביו� הללתי)'): 164תהילי� קיט (

 הדת שכוהני, הקתולי הזר� מנהיג, השישי פאולוס האפיפיור קבע 1971 בשנת. ביממה פעמי� חמש
הייאט העיד על שבע תפילות ביו� . ביממה תפילות חמש בה$ משרתי� שה� בכנסיות לקיי� חייבי�

, יצחק, ספר האור(לדעת אפרי� יצחק , אול�). 211' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט(בכנסייה האתיופית 
התפללו בשבת שתי תפילות , בירושלי� האתיופיותשראיתי בביקוריי בכנסיות וכפי מה  )138, 44' עמ

 .מרכזיות
 .120' עמ, מוסיקה, שלמאי 273
הרוח , פאוליקובסקי ;25–23' עמ, הכנסייה האתיופית, אוליארי; 211' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט 274

' עמ ,יצחק, ספר האור; 575–573' עמ, הפלשי� בסביבת� הנוצרית, פנקהרסט ;194–192' עמ ,היהודית
 . ראו סו' נספח א, וכ$ מביקורי� ועדויות שבעל פה .39–36
ראו . סעודת האדו$ ועוד, טקס ההודיה: לטקס שמות רבי�. טקס זה מקובל בכל הכנסיות הנוצריות 275



 

 

 

74

  :65' עמ, אתיופיה
  

היה א' הוא אחד המרכיבי�  –כבכל הכנסיות הנוצריות  –טקס קבלת לח� הקודש 
) אנאפורות(חדי� מזמורי� מיו. המובהקי� של חיי הכנסייה האתיופית האורתודוקסית

הידוע בש� , הנער) ע� לח� שאור ויי$ בחלק האמצעי של הכנסייה, מלווי� טקס זה
הסדר בו מקבלי� המאמיני� את לח� הקודש מייצג את ההייררכיה הרוחנית של . קדס

  .  נשי� –ולבסו'  276גברי�, ילדי�, )דיאקוני�(זוטרי� � כמרי�, כמרי�, בישו': הכנסייה
  

  :277זה שמעתי מכוה$ הדת אבא פסחא ציו$תיאור דומה לטקס 
  

. זוהי סעודת קודש שנחשבת בנצרות כקרב$. בכל שבת וחג לאחר התפילה עורכי� קדס
. עוזריה� השוני� ובני הקהילה הנקיי�, לאחר תפילת השחר מתכנסי� כוהני הדת

הגדול שבחבורה . נידה או שכבת זרע וכיוצא בזה, נבלה, הכוונה לאלו שלא נטמאו במת
ולאחר מכ$ שותי� . וצע את לח� הקודש ומחלק ממנו לכל הקהל לפי סדר חשיבות�ב

  . אי$ בקדס מאכלי� נוספי� פרט ללח� ויי$. מהיי$
  

להל$ תיעוד , ית שברחוב אתיופיה בירושלי�חבשכנסייה הה, דברה גנטביקרתי ב 16.8.09בתארי) 
   :הבקור

  
בחלק זה של התפילה . לת השבתלחלקה האחרו$ של תפי 8:45ביו� ראשו$ בשעה  הגעתי

. תו) שה� מובילי� אחר כבוד את התבות, יצאו מתו) קודש הקודשי� ארבעה כוהני דת
גודלו של הארו$ . רימוני� ופיתוחי חות� רבי�, פעמוני�, ארו$ מקושט בעיטורי כס'

הוצאת התבות מקודש . צורתו מלבנית והוא מובל על גלגלי� קטני�, כמטר מעוקב
הגברת קולות התפילה וצלצול , ותה בהתרגשות רבה מצד קהל המתפללי�הקודשי� לו

אחד . $ במרכז אזור הקודש של הכנסייהעד לחניית הארו, פעמו$ ידני ארו) וממוש)
ע� סיו� . לאור נרבספר והוא קרא  ,לגדול שבי$ כוהני הדת ספר קודשהמתפללי� הגיש 

מגש ועליו כד מי� ומספר ) אדבתר(הכי$ נער צעיר , 9:15בסביבות השעה , הקריאה
אחד הכהני� . מתו) קודש הקודשי� הוציאו כיכר לח� גדולה ועגולה וקערת יי$. כוסות

כל אחד מהמתפללי� והמתפללות כולל ילדי� . אחז בלח� ואחד בקערת היי$ שבתוכה כ'
כשהגיע המתפלל אל הכוה$ הוא כרע בר) . עברו בסדר מופתי סמו) לכוהני�, קטני�

לאחר מכ$ המשי) המתפלל אל . הכוה$ הכניס לפיו חתיכת לח� קטנה. פיוופתח את 
אלא , המאמיני� לא נטלו את הלח� והיי$ ביד. שיצק לתו) פיו כ' יי$, הכוה$ השני

, כול� עמדו בשורה לקבל אל פיה� את הלח� והיי$. השתחוו כלפי הכוהני� ופתחו פיה�
ות אמ� וא' ה� קיבלו לתו) פיה� לח� עוללי� ִנשאו בזרוע. כולל ילדי� וילדות קטני�

היי$ מבטאי�  תאכילת לח� הקודש ושתיי. שמסמלי� את גופו ודמו של ישו, ויי$
בשתיית כוס מי� , חלק מהמתפללי� חתמו את הטקס. התמזגות של המאמי$ ע� ישו

לאחר טקס המיסה המשיכו בעוד קריאות . מתו) קנק$ שהוכ$ מראש על ידי הדבתרה
כעשרי� . ברוח טובה ובשקט מופתי התפזר קהל המתפללי� לביתו, טותפילות ואט א

אחד מכוהני הדת ישב על . ומתפללי� בודדי� נשארו בכנסייה ללמוד תורה, מתפללות
תו) שה� יושבי� על השטיחי� או על ספסלי� , כסא במרכז האול� וכול� הקיפוהו סביב

. רה של מרי� הבתולההכוה$ קרא מפרקי הברית החדשה שעוסקי� בסיפו. שבצדדי�
איש לא שאל ולא , הלימוד היה פרונטאלי. קרא בלשו$ געז והסביר בשפה האמהרית

  . ולאחריו נפנו אנשי� לבתיה�, הלימוד אר) כשעה. כול� ישבו דמומי� ומקשיבי�, העיר

                                                                                                                         

  .200–185' עמ, הכנסייה החבשית, הייאט: למשל
 .לפי מה שראיתי גברי� קודמי� לנשי� וילדי� 276
 .8.2.08טלפו$ מתארי)  שיחת 277
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שראינו  כפי .כדי שלא לבוא לידי צו� בשבת, לקיי� את הקדס לפני חצות יו� מאוד מקפידי�
תפילת שבת והטקסי� . לסיכו�. אי$ צמי� בשבת פרט לצו� השבוע הקדוש, של פרקנו. 7.בסעי' א

  . תופסי� חלק מרכזי מחיי הדת של בני הכנסייה האתיופית, הנילווי� אליה
  תפילת שבת של ביתא ישראל  .6
  של ביתא ישראל בית הכנסת �המסגיד . א.6

בדר) כלל בנו את המסגיד  278.משתחווהמלשו$ סגיד , בית הכנסת של ביתא ישראל נקרא מסגיד
. כ) שפניו של הנכנס למערב, הכניסה מצד מזרח. בשטח גבוה מעט ונפרד משאר בתי הכפר

 ולא היה הבדל בינו לשאר בקתות הכפר, בכפרי� הקטני� המסגיד היה בנוי כבקתת ע, עגולה
בנו את , שר זאתפבכפרי� גדולי� יותר וכשהמצב הכלכלי ִא . )בנספח ד 13ראו תמונה מספר (

. )בנספח ד 14ראו תמונה מספר ( המסגיד כבקתה גדולה יותר או מבנה אב$ הבנוי חדר בתו) חדר
, בכניסה נפרדת) קסי� ודבתרי�(נכנסי� אליו רק אנשי הדת . החדר הפנימי נקרא קודש הקדשי�

ומי  280מטרייה 279,בגדי קודש, סכי$ שחיטה, כתבי קודש, ספר אורית: כא$ הוחזקו. מצד מערב
החדר . מחשש גניבה, במקומות מסוימי� נשמרו תשמישי הקדושה בביתו של הקס. 281חטאת

גברי� . משתתפי� בתפילה גברי� ונשי�. ומיועד לתפילות ולטקסי הדת, גדול יותר, החיצוני
נשי� נשואות בגיל הפוריות עומדות מחו, . ללא הפרדת מחיצה, עומדי� מלפני� ונשי� מאחור

בשבת וחג מרפדי� את  283.אד� טמא אינו רשאי להיכנס למסגיד 282.כנסות למסגידלכניסה ואינ$ נ
שהודלק מבעוד יו� עד , בשבתות הואר המסגיד בנר דונג. ריצפת המסגיד בענפי� ירוקי� וריחניי�

   284.שכבה מאליו
  
  בביתא ישראל  סדרי התפילה. ב.6

, נישואי$, ברית מילה, הרהטקסי ט, אזכרות, ברכות(כמו שאר הטקסי� הדתיי� , תפילות העדה
הקהל הרחב משתמש בחיי היו� יו� באמהרית או טיגרינית  285.נערכות בשפת געז) קבורה וכדומה
מעצבת את כל סדרי התפילה של , עובדה זו 286.געז � ואינו מבי$ את לשו$ הקודש , במגוו$ ניבי�

שאינו , הקהל. נעימההקס קורא על פה את פסוקי התפילה בקול ר� וב. אי$ סידורי תפילה. העדה
, וכדומה' הוי אלוהי�', 'ברו) אלוהי�', 'אמ$': מאזי$ לתפילת הקס ועונה, מבי$ את תוכ$ הפסוקי�

                                           

לדיו$ במקור ). 31' עמ, מהדורת ברושי( 22יא שורה ' הביטוי בית השתחוות מופיע בברית דמשק עמ 278
 .45' עמ, תפילת קומרא$, ניצ$; 13' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי: ראו, הש�

 .נהגו הקסי� ללבוש בגד מיוחד) קריאה בתורה וכדומה, הקרבה, טהרה(בטקסי� דתיי�  279
עד היו� נית$ לפעמי� לראות את . מסמל מעמד של כבוד, ריו$ קט$מעי$ א5ִ , שימוש במטרייה מקושטת 280

, הייאט: ראו, ג� כשתנאי מזג האוויר אינ� מחייבי� זאת, זקני העדה יוצאי� לרחובה של עיר ע� מטרייה
 .127' עמ, יופיתהכנסייה האת, וונדמגיגנהו; 177' עמ, מבוא, אולנדור'; 146' עמ, הכנסייה החבשית

 .להל$ראו , ביתא ישראל נהגו להיטהר מטומאת מת במי חטאת 281
 .עזרת נשי�, ספראי: ראו, על מקומה של האישה בבית הכנסת בתקופה העתיקה 282
ביתא ישראל הקפידו מאוד על . ענייני טומאה וטהרה תופסי� מקו� מרכזי בתודעת העדה ומנהגה 283

ישבו מחו, לכפר עד , הנוגע בנבלה או בנכרי, נידות ויולדות, זרעטמא מת ושכבת . טהרת האד� והמחנה
נכרי� או , חוקרי� ותיירי�, מנעו בני העדה ממיסיונרי�, כדי לשמור על טהרת המסגיד. יו� טהרת�

מסע , הלוי; 58–55' עמ, הפלשי�, פלאד: ראו, לעניי$ שמירת הטהרה בעדה. להיכנס למסגיד, יהודי�
' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס; קעג' עמ, אלדד הדני, עפשטיי$; 190–189' עמ, נדודי�, שטר$; 33' עמ, בחבש

, xiii' עמ, אנתולוגיה פלשית, ל"הנ; 30–28' עמ, הפלשי�, לסלאו; 47–43' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 75
xv ,xix ;ורות מס, קאשני; 27–26' עמ, סיפורו של מיסיו$, פיי$; 1148' עמ) 1971(פלשי� , וורמברנד

 דותיה, דוד; 45–43' עמ, יהודי אתיופיה, ולדמ$; 53–51' עמ, סיפור הפלשי�, מסינג; 18' עמ ,ומנהגי�
; מנהגי טהרה, זיו; 76–74' עמ, זהות יהודית, קורינאלדי; 54' עמ, דת הפלשי�, קפל$; 232' עמ, אתיופיה
 .120–119' עמ, קהילות ישראל, ל"הנ; 340–337' עמ, אתיופיה, סלמו$

; )ראו ג� תרשי� מסגיד בעמוד השער( 44–42' עמ, הפלשי�, פלאד: ראו, להרחבת תיאור המסגיד 284
, לסלאו; 14–13' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 76–71' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס; 188' עמ, נדודי�, שטר$

ואה לבתי כנסת להשו; 179' עמ, הפלשי�, אשכנזי; 30' עמ, הפלשי�, ל"הנ; xxii' עמ, אנתולוגיה פלשית
 .בית הכנסת, ספראי: ראו, בתקופה העתיקה

 . 1' דיראו בפרק המבוא סע, על הגעז ושימושיה 285
 .ראו במבוא, על הלשונות ששימשו את בני העדה 286
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בכל הקשור . שהשתתפות הציבור בתפילה היא פסיבית ביותר, מכא$ .במקומות המתאימי�
   287.קיימת תלות מוחלטת של הציבור בקס, ולשאר הטקסי� הדתיי�, לתפילות

  
   בביתא ישראל עדי התפילהמו. ג.6

, אנשי הדת. בימי החול לא מתקיימת תפילה בציבור 288.תפילת הציבור נערכות רק בשבת ובחג
בקרב הציבור הרחב אי$  289.מרבי� בתפילות יחיד כל ימות השנה, דבתרי� ובמיוחד נזירי�, קסי�

אופ$ מוחלט בתפילת והוא תלוי ב, שהרי היחיד אינו מכיר את שפת התפילה, תפילות יומיות ביחיד
במיוחד בשבת השביעית , ולעסוק בתפילה במש) כל השבת, היו קסי� שנהגו ללו$ במסגיד 290.הקס

  : במהל) השבת, הציבור הרחב התאס' במסגיד לשלוש בתפילות. וביו� הכיפורי�
  . ע� דמדומי חמה של היו� השישי �הראשונה  •
 . ע� עלות השחר של יו� השבת �השנייה  •
  .שעה ויותר קוד� שקיעת החמה ביו� השבתכ � השלישית  •

, לתפילה זו נלווית כאמור. תפילת השחר של יו� השבת היא הארוכה והמרכזית שבתפילות השבת
בכל תפילה מקדימי� הקסי� לעלות אל המסגיד ופותחי� בתפילה יחד ע� . ג� סעודת השבת

  291.$ טיפי$מצטר' הקהל הרחב טיפי, מאוחר יותר. הדבתרי� או ראשוני המתפללי�
  
  תפילות ביתא ישראל תוכ$ ונוסח. ד.6

בקשות , תחנוני�, השבת כמצילה מגיהנו�, שכר שומריה, התפילות עוסקות בקדושת השבת
. שבח והודאה לבורא עול�, נקמת ד� ישראל השפו), שיבת ציו$ ובניי$ ירושלי�, לסליחה ולגאולה

קר מספר תהילי� ומפסוקי תאזאזה בעי, )"נוסח התפילה מורכב מלקט של פסוקי� מספרי התנ
, תפילות רבות מורכבות מפסוקי� קצרי�. התפילות ארוכות מאוד ובעלות מבנה מונוטוני. סנבת

, ברו) הוא': מקובל לפתוח כל תפילה בפסוק. כפי שנראה להל$, שחוזרי� על עצמ� בשינוי קל
חשפו , דה ומנגינותיהמחקרי� משווי� בתפילות הע 292.'אלוהי כל רוח וכל בשר, אלוהי ישראל

תיעוד ראשו$ של תפילות העדה מופיע  293.זהות רבה בי$ תפילות השבת בכפרי העדה השוני�
. כפי שנראה להל$, �19החל מהמחצית השנייה של המאה הבכתביה� של ראשוני המיסיונרי� 

  :46–45' עמ, הפלשי�, פלאד
  

 … the following prayer is offered by the priests and congregation.  
Priest.–"Forgive us, for all men are sinners, forgive us." 
People.–"O Lord." 

                                           

, רתיינס; קסט–קסז' עמ, אלדד הדני, עפשטיי$; 192' עמ, נדודי�, שטר$; 46–45' עמ, הפלשי�, פלאד 287
; xxiv ,112–113' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 18' עמ, ספר הפלשי�, כוליאש; 75' עמ, היהודי� בחבש

, הטקסט שעיצב את זהותי, ל'גונצ; 48' בנספח עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז; 33–32' עמ, הפלשי�, ל"הנ
 . 73' עמ
 .וכ) מנהג� כיו�, 75' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס 288
מציי$ שש תפילות יו�  33' עמ, הפלשי�, לסלאו; י$ שבע תפילותמצי 74' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס 289

הציבור הרחב לא השתת' . קסי� ודבתרי�, תפילות יחיד של נזירי�, כל אלו. וארבע תפילות לילה
 .בתפילות אלו

 . 140' עמ, ברכת הכוה$, גרינפלד 290
ספר , לוינסקי; 78, 76' עמ ,היהודי� בחבש, רתיינס; 192' עמ, נדודי�, שטר$; 51' עמ, הפלשי�, פלאד 291

, שלמאי; xxxiv' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; ואיל) 70' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי; 208' עמ, השבת
 . וכ$ ראיתי בתצפיותיי, 53–52' עמ, מוסיקה

, אתיופיה, סלמו$: ראו. 'הב$ ורוח הקודש, בש� האב': של הנוסח הנוצרי" גיור"פסוק זה הוא כנראה  292
 .106, 94–93' עמ, חקר ספרות�, קפל$; 343' עמ
שחקרה את , מרגרט חיו$' קיימתי שיחת טלפו$ ע� דר 31.7.03בתארי) . 119–117' עמ, מוסיקה, שלמאי 293

סמו) למבצע ( 1992שדה המחקר שלה היה אתר הקרווני� שבנווה כרמל בשנת . תפילות ביתא ישראל
בהשוואה . תקיימו באתר במש) מספר שבתותשה, היא הקליטה את תפילות השבת של העדה). שלמה

, שערכה בי$ תפילה מוקלטת ותפילה שנכתבה מתו) הזיכרו$ של אותו קס היא מצאה זהות כמעט מוחלטת
 . לעיתי� צצי� הבדלי� קלי� א) באופ$ כללי הקס כתב את התפילה שהתפלל בדיוק רב. מילה במילה
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Priest.–"Forgive us as often as we offend thee." 
People.–"O Lord." 
Priest.–"For the sake of the Holy Word, and of the Holy Law, forgive us." 
People.–"O Lord." … 
Priest.–"Forgive us, O Lord." 
People.– "Forgive us." …   

  
רבות מתפילות העדה . במיוחד במענה הקהל, בולטת לעי$ המונוטוניות שבתפילה, כאמור

   294.שחוזרי� על עצמ� בשינוי קל, מורכבות מפסוקי� קצרי�
  :11' עמ, סדר תפילות הפלשי�, וכ$ בספרו של יוס' הלוי

  
  .אחד' ה
  .אחד' אלהינו ה' ה
  .אחד' מלכנו ה' ה
  .אחד' בוראנו ה' ה
  .דאח' שומרנו ה' ה
  .אחד' רוענו ה' ה
  .אחד' תהלתנו ה' ה
  .אחד' שמחתנו ושֹשוננו ה' ה
  אחד' מהולל ה' ה
  .אחד' מרומ� ה' ה
  .אחד' נורא ה' ה

  
תופעה זו  295.המשתמש באוצר מילי� מצומצ� ביותר, שוב רואי� אנו מבנה פשוט ומונוטוני

קל יותר לזכור . ל פההקס מתפלל את כל פסוקי התפילה בקול ר� ובע. מובנת לאור האמור לעיל
ולכ$ תפקידו מצטמצ� , הקהל משתת' בתפילה מבלי להבי$ את שפתה. תפילות שחוזרות על עצמ$

   296.למענה קצר וקבוע
  
  בישראל התפילהמקומ$ בתהלי) התגבשות ו תיאור תפילות העדה. ה.6

בחרתי להתארח באות� . ד התארחתי מספר שבתות בקהילות ביתא ישראל"תשס�ג"בשני� תשס
מנהגי התפילה שנחשפו לעיניי דומי� בעיקר� לתיאורי . שבה� מתפללי� זקני העדה, בתי כנסת

להל$ עדות שנכתבה מיד . ועדויות החוקרי� בני המאה העשרי� �19המיסיונרי� בני המאה ה
  .במוצאי שבת �בתו� הביקור 

  
ת יוצאי התארחתי אצל קהיל )18.6.03כח סיו$ (ג "תשס" קרח"בשבת פרשת , כאמור לעיל

אתמקד להל$ לעיל תיארתי את מנהגי קריאת התורה ולימודה ו. אתיופיה בקריית מלאכי
התרשמתי שתפילת שחרית של שבת היא המרכזית והחשובה ביותר ה$ מבחינת . בתפילות

אור תפילה זו ואחר כ) אשלי� את המידע לגבי יאורכה וה$ מבחינת תכניה ולכ$ אפתח בת
  .שאר התפילות

                                           

 .192' עמ, נדודי�, שטר$: ראו ג� 294
כותב מאיר בר איל$ שירה קדומה �על תפילה. ב בי$ תפילות העדה ובי$ שירי חתונה קדומי�יש דמיו$ ר 295

שהרי ', פרימיטיבי'א� לא , שיר זה הוא פשוט, על פי צורתו ותוכנו כאחד': ... 16' עמ, בספרו עטרת חתני�
, גדול במיוחד ולא, שימוש באוצר מילי� נתו$: עשוי על דר) האילתור... פותח הוא בשתי מילי� קבועות 

 . 44–14' עמ, ראו דוגמאות למכביר ש�. 'למטרה ידועה
ספר , ראו ג� אשכולי. כתבי� פלשי�, לקט רחב ומסודר של תפילות העדה מופיע בספרו של אשכולי 296

; 70' עמ, ש�, וראו ג� ביקורתו של אשכולי על אוס' התפילות של הלוי, 143–130; 76–70' עמ, הפלשי�
 .122–117' עמ, מוסיקה, שלמאי; 140–112' עמ, ה פלשיתאנתולוגי, לסלאו
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קס ר/Hֶל וקס , קס ָמָרַשה(לער) התכנסו שלושת הקסי� של קריית מלאכי  05:30בשעה 
AַלמQ ( הקסי� פתחו בתפילה . נשי� לתפילת שחרית של שבת בבית הכנסת �3גברי� ו 15כ

ניכר שקס . והקהל בעיקר האזי$ ומידי פע� ענה אמ$ או חזר על פסוק מסוי� שאמרו הקסי�
קס ר/Hֶל וקס (והשני� האחרי� , הוא ניצב במרכז הבמהתו) ש, ָמָרַשה מוביל את התפילה

AַלמQ (הוא התפלל את כל , הוא זה שפתח בכל פסוק חדש וה� המשיכו אחריו. מלווי� אותו
, מידי פע� הייתה הפסקה קלה. תפילות השבת בקול ר� בעל פה והאחרי� נעזרו בסידור

 08:30זו נמשכה התפילה עד שעה בדר) . ואז התחיל הקס המוביל את הקטע הבא, כרבע דקה
במהל) התפילה הצטרפו גברי� ונשי� רבי� אל קהל המתפללי� ובסביבות השעה . לער)
האישה . בדר) כלל מגיעי� יחד בעל ואישה. נשי� �40גברי� ו �60היו בבית הכנסת כ 07:30

י ע� כניסתה היא פונה לחדר צדד. אוחזת בידה שקית ניילו$ ע� מאכל או בקבוק שתייה
שוהה מעט ואז כורע בר) ומשתחווה , ניגש אל מול ארו$ הקודש בעלה. ומניחה ש� את המזו$

בדר) כלל לפי כוחו הפיזי של , יש שחזרו על נפילת אפיי� זו עד שבע פעמי�. אפיי� ארצה
מני' ידיו אל מול ארו$ הקודש בתפילה , לאחר מכ$ ק� המתפלל. המתפלל לכרוע ולקו�

לא נהוגה עטיפת טלית ואי$ בידיה� . ותופס מקו� פנוי בי$ המתפללי� ,פוסע לאחור, חרישית
לאחר שהניחה האישה את המזו$ במטבח היא ניגשת אל הבימה ומניחה עליה . סידורי תפילה

ג� מבי$ הגברי� היו שניגשו אל הבימה לתרו� כס' א) נראה ). שקלי� 3–2(מספר מטבעות 
י� שנפלו אפיי� ארצה אל מול ארו$ הקודש כדר) היו נש. שהנשי� יותר מקפידות בעניי$ זה

עזרת הנשי� נמצאת בחלקו האחורי של . הגברי� והיו שפנו אל עזרת הנשי� וש� נפלו אפיי�
בדר) זו הלכו . האול� מופרדת במחיצת ע, מסורגת שמאפשרת ראייה טובה למרכז האול�

, גבר או אישה בודדי�לפעמי� הצטר' ג� . והצטרפו לציבור המתפללי� גברי� ונשי� רבי�
היו גברי� . לבית הכנסת לא הגיעו ילדי�. בעל ואשתו � אול� בדר) כלל הגיעו בזוגות 
. אני משער שהנשי� שהגיעו היו כול$ לאחר גיל הפוריות. מבוגרי� צעירי� ובני גיל ביניי�

ת במש) כל שעו. תפילת הנשי� לוותה בפריסת כפיי� כלפי מעלה ובנענוע מהיר של האצבעות
המבוגרי� שבה� הצטיידו במקל תמיכה להקל על . התפילה עומד הציבור כולו על רגליו

בקצהו העליו$ מורכבת ידית , מקל שארכו כמרחק שבי$ הרצפה ובית השחי. העמידה הארוכה
נשי� פחות הקפידו על עמידה ). דומה לקב בודד(רוחב ובעזרתו נתמ) האד� בשעת עמידתו 

ג� גברי� בודדי� ישבו . ו לעצמ$ חלק מהנשי� לשבת מעטרצופה ולאחר כשעתיי� הרש
במקומות מסוימי� בתפילה ניכרת לפתע התרגשות בקס . לדקות ספורות כדי לאגור כוחות

...  הציבור מרי� מעט את קולו ונשי� פוצחות בקריאות ל/ ל/ ל/ ל/ ל/ ל/ ל/ ל/ ל/ ל/ . ובקהל
נדיר מאוד למצוא שיחות חולי$ בבית הכנסת . להשקט מוחלט נשמר לאור) כל שעות התפי

אצל הנשי� פחות שמרו על שתיקה ומידי פע� עלה מעזרת נשי� רחש של . א' לא בלחישה
הסתיימה התפילה והחלה קריאת  08:30בשעה . איש לא טרח להסות את הנשי�. דברי חולי$

לאחר הסעודה וברכתה  .Hָָרָ?Nִילאחר קריאת התורה החלו לארג$ את סעודת ה... התורה 
  .איש לביתו, יצאו כול� בחבורה

תפילת ערב שבת מתחילה בזמ$ כניסת שבת ונמשכת  .בכל שבת מתקיימות שלוש תפילות
מת$ תרומה , מול ארו$ הקודש נפילת אפיי�. נשי� �20גברי� ו �40 השתתפו בה כ. כשעה

כול� זה את זה ברכי� מבגמר התפילה . מענה אמ$ כבכל התפילותבותפילה בהקשבה ו
 .בעיבי$ גברי� לנשי� מתקבלת באופ$ ט לחיצת יד. )שבת שלו�( ָסְנHָת ַסָלא�בלחיצת יד ו

  . קסה נשי� לא לחצו את ידו של 
הגיע . תפילה זו החלה באיחור של רבע שעה. תפילת ערבית התקיימה כשעה לפני צאת השבת

הקס . לא הופיעו לתפילה זונשי� . אליה רק קס אחד מבי$ השלושה ומעט מאוד מתפללי�
. גברי� נוספי� 15התחיל בתפילת ערבית ע� כתשעה מתפללי� ובמהל) התפילה הצטרפו כ 

   297.התפילה ארכה כשעה וע� סיומה ברכו כול� זה את זה בברכת שבוע טוב
מקומ$ של תפילות ביתא ישראל בתהלי) התגבשות תפילת הקבע ננסה לעמוד על , לסיכו�
כעת . בענו על חמישה מרכיבי יסודי שהופכי� תפילה חופשית לתפילת קבעהצ, לעיל. בישראל

                                           

 .לא מצאתי הבדלי� משמעותיי� בי$ בתי הכנסת השוני� שהתארחתי בה� 297
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  .מופיעי� בתפילת ביתא ישראל, נבדוק אלו מה�
בביתא ישראל קיימת חובת תפילה בציבור רק בשבת . חלקי –קביעת התפילה כחובה   .א

 .  ובחג
 .אי$ תפילות יומיות בציבור. רק בשבת ובחג. חלקי –מועדי� קבועי� לתפילה   .ב
 .לביתא ישראל תפילות בעלות נוסח קבוע. חיובי –סח קבוע נו  .ג
 .תפילות העדה נערכות בציבור. חיובי –תפילה בציבור   .ד
 .כל תפילות העדה נערכות במסגיד. חיובי –מקו� קבוע לתפילה   .ה

לא , שהתהלי) שהוביל לעיצוב$ של התפילות החופשיות לתפילות קבע בישראל, נמצא א� כ$
חובת התפילה ומועדי תפילת הציבור חלי� רק בשבתות ובימי� . שראלהושל� במלואו בביתא י

יצר תלות מוחלטת של המו$ הע� ) געז(א) העדר ידיעת שפת התפילה , נוסח התפילה נקבע. טובי�
לתפילה בציבור נהגה בעדה כבשאר קהילות ) מסגיד(התכנסות במקו� ידוע . במנהיגות הדתית

ונראה שמעמד$ במסגיד היה שיוויוני יותר ביחס , מסגידמקומ$ של הנשי� לא נפקד מה. ישראל
  298.לנהוג ברוב קהילות ישראל

  
  זיקת המאפייני� של אופי השבת בביתא ישראל .ד

ו של יו� אופיו וזיקתמאפשר להציב השערה סבירה בשאלת , מכלול המקורות והעדויות שסקרנו
$ לשיי) את מנהג� של ביתא לאלו מנהגי שבת נית, לשו$ אחר. השבת במנהג� של ביתא ישראל

  :נסכ� לפי שלושת סעיפי הפרק. ישראל
מכא$ . סעודת השבת נשמרה בקפדנות ולא נדחתה אפילו בפני יו� כפור שחל להיות בשבת. א

דגש על סעודות . שמנהגי� קדומי� של תענית בשבת נדחו בצורה החלטית ממנהג העדה, ברור
כתבי הקודש של מוכר לנו מ ,תפילה או סמו) לוהנוהג הקדו� לסעוד בחבורה במקו� הו, השבת
  . ומנהג הכנסייה האתיופית ספרות ימי בית שני, העדה

אי$ חלוקה לפרשות . בסמכותו הבלעדית של הקס והקריאה עצמה היו סדרי קריאת התורה. ב
ת בית שני ולמנהגה של הכנסייה מנהגי� אלו מקיימי� זיקה לתקופ .קבוע מחזור קריאה אי$ו

מצאנו , כמו כ$ .שפת התפילה והקריאה בתורה משותפת לביתא ישראל ולכנסייה .יתהאתיופ
ניצול יו� השבת ללימוד תורה רמוז בקצרה בתאזאזה . בביתא ישראל דגש על לימוד תורה בשבת

 כנסייהבלמעשה נהג ו, מופיע כחובה קדושה במקורות נוצריי�, מוכר מספרות בית שני, סנבת
  . האתיופית

, יש בה$ נוסח קבוע. רק חלק ממרכיבי תפילת הקבע בישראל השבת של העדה מכילותתפילות . ג
השתתפות הציבור פאסיבית , אול�. ל הציבור להשתת' בתפילהשמקו� תפילה וחובה כללית 

אלא חובת התפילה בציבור מצומצמת לשבת וחג ואי$ במנהג העדה תפילות יו� חול  .ביותר
א) , ותפילות שבת בכנסייה האתיופיתתפילות בימי בית שני  מרכיבי� אלו מאפייני�. ליחידי�

בי$  בפרטי� רבי� בנוס' לכ) מצאנו דמיו$ רב. וא לה� רמז בכתבי הקודש של העדהקשה למצ
  .לתפילות השבת בכנסייה האתיופית ביתא ישראלתפילות השבת של 

  :נסכ� בקצרה
גברי� מלפני�  .שטיחי�רצפה מכוסה ב .חדר בתו) חדר, בית התפילה עשוי מבנה עגול .1

  .ונשי� מאחור ללא מחיצה
 .והבאת תרומה כספית השתחוויות, תפילה תו) כדי כריעותכניסה לאול� ה .2
הציבור  .אינה מוכרת לרוב המתפללי�) געז( קריאה בכתבי הקודשהו תפילהשפת ה .3

 .אחרי החז$ בעיקר במענה 'פאסיבי בתפילה ומשתת
 . מנגינות התפילה דומות .4
או ישיבה למנוחה קצרה  בודד תו) הישענות על קב, כת כל שעות התפילהעמידה ממוש .5

 .לפי הצור)
 .התכנסות ללימוד תורה לאחר התפילה .6

                                           

, ל"נה ;292' עמ, אל הפלשי�מסע , הלוי :ראו, על מעמד$ הגבוה והשיוויוני של הנשי� בביתא ישראל 298
  .xvii' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו ;23' עמ, ח מסע ראשו$"דו, פייטלובי,; 36' עמ, מסע בחבש
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רי� � קדומי� שמו?ָ עוצבו לפי מנהגי� יהודי, אופיו של יו� השבת וסדרי תפילותיוש, נראה א� כ$
 . � של שכניה� בכנסייה האתיופיתלנו מספרות בית שני וממנהג
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  בשבת איסור מלאכה: שלישיפרק 
  

  תאזאזה סנבת פרק עשירי
  
, לא תעשו בה כל מלאכה) 3(. אלהי)' ששת ימי� תעשה מלאכת) וביו� השביעי שבת לה) 2( 

את� ונשיכ� ובניכ� ובנותיכ� ועבדיכ� ואמהותיכ� וכל בהמותיכ� ותושביכ� וגריכ� 
   299.כל המוכר והקונה יומתו) ... 7(. והאיש העושה בה כל מלאכה יומת) 4(. הגרי� אתכ�

ועושה את מלאכת ...  כל איש העובד בשבתותי) 17( .יומת...  השואב בה מי� ממקור נובע) 8(
השוחט בהמה או עו' ביו� שבת ) 20( .יומת...  השדה ומדליק אש בביתו או בכל מקו� אחר

 .מות יומת, איש כי יעשה כל עבודה ביו� השבת) 21( .יומת, או הצד חיה בשבת
  

מקיימי� זיקה ישירה למקרא ולספר , חלק מפסוקי תאזאזה סנבת שעוסקי� באיסורי שבת
  .נשווה באמצעות טבלה. לפעמי� מדובר בציטוט מדויק ולפעמי� בשכתוב. היובלי�

 תאזאזה סנבת פרק י היובלי� פרק נ מקרא
  שמות כ

)8 ( Lֲִעבֹד ְוָעNַ ת ָיִמי�IֶIֵ ָ? ל יָת
 ָ(Nְֶמַלאְכ.  

' י�A ַהFְִביִעי HָIַת להוְ ) 9(
 הלֹא ַתֲעLֶה ָכל ְמָלאכָ ֱאלֶֹהיָ) 

ָמְתָ) NָCה /ִבְנָ) /ִבNֶָ) ַעְבSְָ) ַואֲ 
 IְHִ רIְֶוֵגְרָ) ֲא (ָNֶָעֶרי)ָ /ְבֶהְמ. 

  
ששת ימי� תעשה ) 7(

מלאכה וביו� השביעי 
אלהיכ� לא ' שבת לה

תעשו בו כל מלאכה 
ובניכ� ועבדיכ� 

וכל ואמהותיכ� 
בהמתכ� וגריכ� אשר 

 .בכ�

  
ששת ימי� תעשה ) 2(

מלאכת) וביו� השביעי שבת 
  .אלהי)' לה
, לא תעשו בה כל מלאכה) 3(

את� ונשיכ� ובניכ� 
ובנותיכ� ועבדיכ� 

ואמהותיכ� וכל בהמותיכ� 
ותושביכ� וגריכ� הגרי� 

 .אתכ�
  שמות לה

ה ָ?ל ָהעLֶֹה בA ְמָלאכָ ) ... 2(
 .י/ָמת

  
שר יעשה בו והאיש א) 8(

 ...כל מלאכה יומת 

  
והאיש העושה בה כל ) 4(

 .מלאכה יומת
  נחמיה י

ת ְוַעPֵי ָהQֶר, ַהְמִביִאי� ֶא ) לב(
ת HFַָ ַהYָPַחAת ְוָכל Iֶֶבר Hְי�A הַ 
 ָHFַHַ ח ֵמֶה�Yַר לֹא ִנA?ת ִלְמ

 Iקֶֹד �Aְבי/... 

  
ואשר ידבר דבר ) ... 8(

שא וכל מ... לעשות בו 
 .ומת... ומת$ 

  
 .וכל המוכר והקונה יומת) 7(

  שמות לד
)21 ... (ֹHIְNִ ִביִעיFְַה �AGת /ַב

  .HֶָחִריI /ַבYִָציר HIְNִֹת
  שמות לה

לֹא ְתַבֲער/ ֵאHְ Iכֹל ) 3(
 ָHFַַה �AיHְ בֵֹתיֶכ�Iְֹתמ. 

  
וכל איש אשר יעשה ) 12(

ואשר יעבוד ... בו מלאכה 
דמה א� בביתו את הא

ואשר , וא� בכל מקו�
 ...יבעיר אש 

  
כל איש העובד בשבתותי ) 17(

ועושה את מלאכת השדה ... 
ומדליק אש בביתו או בכל 

 .יומת... מקו� אחר 

  שמות לא
)15 ... ( Hְ ה ְמָלאָכהLֶֹל ָהע?ָ �Aי

 .ַהHָFַת מAת י/ָמת

  
והאיש אשר יעשה ) 13(
מכל זה ביו� השבת ] דבר[
 ...מת ו

  
איש כי יעשה כל עבודה ) 21(

 .מות יומת, ביו� השבת

  

                                           

  .'לא יימכר מאומה ביו� השבת': 1וכ$ בתאזאזה סנבת לא  299
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  :להל$ נעמוד על מספר הבדלי� בי$ מקורות אלו, הזיקה בתוכ$ הפסוקי� ברורה
 . הבדלי� בחלוקת הפסוקי� .1

רשימת ; ליו� השביעי 9מתייחס לששת ימי העבודה ופסוק  8פסוק , בשמות כ
ובלי� מאוחדי� שני הענייני� בפסוק בי. האסורי� במלאכה היא המשכו של פסוק זה

 2מתייחס לששת ימי העבודה וליו� השביעי בפסוק  תאזאזה סנבת. 7פסוק  �אחד 
  .3פסוק  �ורשימת האסורי� במלאכה קובעת פסוק לעצמה 

2. Qבלשו$ יחיד ואילו ביובלי� ) 9שמות כ (סורי� במלאכה מופיעה במקרא רשימת ה
 .ובתאזאה סנבת בלשו$ רבי�

 :סורי� במלאכה אינ$ זהותQרשימות ה, )בנוס' לכ .3
 /ִבNֶָ)              /ִבְנ)ָ   NָCה                במקרא
  ובניכ�    ביובלי�

 ובנותיכ� ובניכ� ונשיכ� את� סנבת בתאזאזה

  
ְוֵגְרָ) ֲאIֶר   /ְבֶהְמNֶ)ָ  ַוֲאָמְתָ)    ַעְבSְָ)       במקרא

 IְHִָעֶרי)ָ 
וגריכ� אשר   וכל בהמתכ� ואמהותיכ� כ�ועבדי ביובלי�

 בכ�
  בתאזאזה

 סנבת
וכל  ואמהותיכ� ועבדיכ�

 בהמותיכ�
וגריכ� הגרי�  ותושביכ�

 אתכ�

  
עובדה זו . יותר מרשימת המקרא והיובלי� ומפורטת ארוכה תאזאזה סנבתרשימתו של מחבר 

  . כשלעצמה מלמדת על חשיבות השבת וההקפדה בשמירתה בקרב בני העדה
המילה . 'ובנותיכ�'ו' ונשיכ�'בתוספת המילי� , זאזה סנבת יש התייחסות מיוחדת לנשי�בתא

א) , מופיע במקרא בלשו$ יחיד' ובנותיכ�'אינה במקרא ואינה ביובלי� ואילו המילה ' ונשיכ�'
מלמדות על מעמדה הגבוה , כמו תופעות נוספות שסקרנו לעיל, תוספות אלו. אינה ביובלי�

בני העדה התגוררו בכפרי� נפרדי� סמו) לשכניה�  300.ישה בביתא ישראלוהשוויוני של הא
סחרו אלו ; על פי רוב היו יחסי שכנות טובי�. הנוצרי� או בבקתות נפרדות בתו) כפרי הנוצרי�

' ותושביכ�'שתוספת המילה , יתכ$ 301.שאלו כלי למלאכה או בהמה לחרישה וכיוצא בזה, ע� אלו
    302.משמירת השבת נועדה לאסור מלאכת נכרי כחלק

. ביובלי� ובתאזאזה סנבת, כ) במקרא. עונשו של העושה מלאכה בשבת הוא מוות .4
הוא נוהג לצטט או לשכתב את פסוקי . מחבר תאזאזה סנבת מכיר א) ורק עונש מוות

תו) שהוא חות� כל , פסוקי� ארוכי� הוא מחלק למספר פסוקי� קצרי�. היובלי�
 303.'ות יומתמ'או ' יומת': פסוק קצר במילי�

ומפרט את , עשיית מלאכה בשבת באופ$ כללי תאזאזה סנבתבפסוקי� שהצענו אוסר מחבר 
לאיסור . שחיטה וציד ,הדלקת אש, מלאכת השדה, שאיבת מי�, מסחר: המלאכות הבאות

  ). פרק ראשו$ סעי' ה(בדי$ חובת ההכנה לשבת לעיל שחיטה וציד התייחסנו , שאיבה
  : להל$ נתייחס לאיסור

  חרמס  .א
 מלאכת השדה   .ב
  הדלקת אש  .ג

                                           

 .סו' סעי' ג פרק שניראו ב, להפניות נרחבות לדיו$ במעמד האישה בביתא ישראל 300
, פיי$; 29–28' עמ, הפלשי�, ל"הנ; xxi–xii' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו; 14–10' עמ, הפלשי�, פלאד 301

 .317–309' עמ, אתיופיה, סלמו$; 5–3' עמ, התפתחות, קווירי$; 26–25' עמ' עמ, סיפורו של מיסיו$
בפרקנו : ראו, למעט טיפול הכרחי בבעלי חיי� בשבת, בדר) כלל לא השתמשו בני העדה בגוי של שבת 302

 .4.להל$ ב
 .237' עמ, הלכות שבת, וורמברנד 303
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  בשבת מסחר. א
  במקראמסחר בשבת . 1

בדברי הנביאי� חוזר , אול�. בחמשת חומשי תורה לא מופיע איסור מפורש על מסחר בשבת
ִא� IִNָיב ': 13ישעיהו נח , הנביא ישעיהו קורא לע�. ברמז ובפירוש, איסור זה מספר פעמי�
 ְמכHָJד ְוִכHְַדAN ֵמֲעALת Sְָרֶכי)ָ ' Hְי�A ָקְדIִי ְוָקָראָת ַלHָFַת עֶֹנג ִלְקדIA ה ִמHָFַת ַרְגֶלָ) ֲעALת ֲחָפֶצי)ָ 
ל "וכ) מפרש שד. �עסקי עניינירומז ל' ִמPְצAא ֶחְפְצָ) ְוַדHֵר Sָָבר'הביטוי . 'ִמPְצAא ֶחְפְצָ) ְוַדHֵר Sָָבר

להשגיח על עסקי) ולעו, עצה ולהסכי� על מה , ברודבר ד': 13ביטוי זה בפירושו לישעיהו נח 
כיוצא ' :10–9' עמ, עצת הזקני�, ויינפלדבדר) דומה מתפרשי� הדברי� אצל . 'שראוי ל) לעשות

שכונתו לגמר עסקה או למשא , "ממצֹא חפצ) ודHר דבר: "יג, נח' בזה יש להבי$ את הכתוב בישע
. 'פירושו השגת הסכ� �  dābābu amātam" דHר דבר"ג� באכדית  304.בשבת ומת$ שאי$ לעשות�

שפעל במחצית , דברי� מפורשי� ביותר בעניי$ מסחר בשבת מופיעי� בדברי הנביא עמוס
מתאר הנביא את , בפסוקי� הבאי�. הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה בממלכת ישראל

  : 6–5 עמוס ח. אשר בליב� של רשעי ישראל
  

  : ֵלאמֹר
  ְוַנHִIְיָרה Fֶֶבר   �חֶֹדI ָמַתי ַיֲעבֹר הַ 

  ,ְוִנְפNְָחה Hָר �ְוַהHָFַת 
  ֵאיָפה  ְלַהְקִטי$
  Iֶֶקל  /ְלַהְגSִיל
  . מֹאְזֵני ִמְרָמה /ְלַעֵ/ת

  VִSַי�  �ִלְקנAת Hֶַ?ֶס' 
 $Aֲעב/ר ַנעֲ  �ְוֶאְביHַָלִי� ,  
  . ַנHִIְיר /ַמ5ַל Hַר

  
ממתיני� עד צאת השבת כדי , רמי� במסחר וסוחרי� בבני אד�שמ, אפילו רשעי� שבישראל

בתקופתו של עמוס מוצג המסחר , שעל א' שאי$ בתורה איסור מפורש, מכא$. לפתוח את עסקיה�
בפעולת המסחר אי$ . התייחסות למסחר כמלאכה אינה מובנית מאליה. כמלאכה האסורה בשבת

החפ, , י$ א� מדובר בתשלו� כס' עבור סחורהבי$ א� מדובר בסחר חליפי$ וב. שינוי בגו' החפ,
ג� . שו� שינוי לא חל בפרי או בחפ, שעבר מיד המוכר ליד הקונה. הנסחר אינו עובר שינוי מהותי

בתלמוד ובספרות הגאוני� . התייחסות לכס' כמוקצה האסור בטלטול מופיעה בשלב מאוחר יותר
שהע� רואה במסחר מלאכה , הנביא עמוסברור מדברי , ע� כל זאת 305.היא עדיי$ שנויה במחלוקת

פועל נחמיה בדרכי� מגוונות לחיזוק שמירת , בימי שיבת ציו$, מאוחר יותר. האסורה בשבת
מודגשת חובת , באמנה שכרת ע� הע� ובתקנות לחיזוק שמירת המצוות. המצוות בקרב עולי בבל

, ר האמנה נאמרבתיאו. שמירת השבת תו) התייחסות כפולה ומפורשת לאיסור מסחר בשבת
 ֵמֶה� HָFַHַת ְוַעPֵי ָהQֶר, ַהְמִביִאי� ֶאת ַהYָPַחAת ְוָכל Iֶֶבר Hְי�A ַהHָFַת ִלְמ?Aר לֹא ִנYַח': 32נחמיה י 

על א' שהמקח מובא אל העיר על ידי עמי . '/ְבי�A קֶֹדI ְוִנIֹM ֶאת ַהFָָנה ַהFְִביִעית /ַמFָא ָכל ָיד
, וכ$ בתקנותיו. אוסר נחמיה על הע� לקנות ביו� השבת 306.דהיינו יושבי האר, הנכריי�, ר,הא

  :18–15נחמיה יג 
  

ַהֲחמִֹרי�  GָHִַמי� ָהֵהPָה ָרִאיִתי ִביה/ָדה דְֹרִכי� ANOִת HָFַHַת /ְמִביִאי� ָהֲעֵרמAת ְועְֹמִסי� ַעל
. Cְי�7 ִמְכָר� ָצִידRָא /ְמִביִאי� ְיר/Iַָלִ� Hְי�A ַהHָFַת ָוQִעיד ְוC' ַיִי$ ֲעָנִבי� /ְתֵאִני� ְוָכל ַמ 

                                           

לא אוכל עד אשר אגמור  –" לא אכל עד א� דברתי דברי"לג ,  כד' ברא': ש� בדברי ויינפלד 42הערה  304
  .'והרי הסעודה אופיינית לכריתת ברית וסיכו� משא ומת$... את המשא והמת$ 

' עמ, מהדורת מרגליות(ספר החילוקי� פרק לא '; מטה שיחדה למעות'ב "ע–א"שבת מד ע, בבלי: ראו 305
בני בבל טועני� ... כספי� בשבת ואפילו ליגע בה$ אסור י אומרי� אי$ טועני� "בני א'): 87–86שורות  85

 .150–149' וש� בביאור עמ', כספי� בכל מקו�
 . 240' עמ, ע� האר,, טלמו$ 306
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ָוQִריָבה . ָלִ�ְוַהIִֹרי� ָי6ְב8 ָבH ְמִביִאי� Eָאג ְוָכל ֶמֶכר 8מְֹכִרי� CָFַCַת ִלְבֵני ְיה8ָדה 8ִביר6ָ8 
ע ַהWֶה ֲאIֶר �NֶC עLִֹי� /ְמַחVְִלי� ֶאת י�A ֵאת חֵֹרי ְיה/ָדה ָואְֹמָרה ָלֶה� ָמה ַהSָָבר ָהרָ 

ר ַהWֹאת ֲהלAא כֹה ָעL/ ֲאבֵֹתיֶכ� ַוGֵָבא ֱאלֵֹהינ/ ָעֵלינ/ ֵאת ָ?ל ָהָרָעה ַהWֹאת ְוַעל ָהִעי. ַהHָFַת
  .ְו�NֶC מAִסיִפי� ָחרA$ ַעל ִיLְָרֵאל ְלַחVֵל ֶאת ַהHָFַת

  
הוא רואה בחילול  .שאינ� מוחי� בע� על חילול שבת) 'חֵֹרי ְיה/ָדה'(הע� נחמיה גוער בנכבדי 

  :בדבריו מוזכרי� ארבע מלאכות האסורות בשבת. השבת את סיבת החורב$
 .'דְֹרִכי� ANOִת HָFַHַת' –דריכת הגת  .1
  .'ְועְֹמִסי� ַעל ַהֲחמִֹרי�' –טעינת הבהמות  .2
  .'ִביִאי� ְיר/Iַָלִ� Hְי�A ַהHָFַתְוָכל ַמRָא /ְמ ' –הבאת סחורה לעיר  .3
  .ְוָכל ֶמֶכר /מְֹכִרי� HָFַHַת ִלְבֵני ְיה/ָדה /ִביר/Iָָלִ�...  Hְי�A ִמְכָר� ָצִיד' –מכירה  .4

 307.כדריכת הגת וכהוצאה והכנסה, מכא$ שבתקופת שיבת ציו$ ראו במסחר מלאכה אסורה בשבת
עוד מודגש . דבר בגו' החפ, לא גרעה מחומרת המעשההעובדה שמלאכת המסחר אינה משנה 

ְוַהUִֹרי� ָיIְב/ ָבT ְמִביִאי� Sָאג ְוָכל ֶמֶכר /מְֹכִרי� ' –שהמוכרי� ה� נכרי� , בדבריו של נחמיה
עולי שיבת ציו$ . יתכ$ ובפנינו תיאור עובדתי של המציאות בזמנו. 'HָFַHַת ִלְבֵני ְיה/ָדה /ִביר/Iָָלִ�

בדר) זו מדגיש , ואולי. דיי$ לא התערו באר, ולכ$ רכשו את התוצרת החקלאית מעמי הארצותע
   308.שאי$ היתר לקנות סחורה בשבת ג� כשהמוכר נכרי, נחמיה

  
  בספרות בית שנימסחר בשבת . 2

לצד ביטויי� ופסוקי� שנתוני� , בספרות בית שני מופיעי� איסורי� מפורשי� למסחר בשבת
... והאיש אשר יעשה בו כל מלאכה ': )שיג�שיב' עמ, כהנא( 8ספר היובלי� נ . תלפרשנויות שונו

אפילו דיבור בענייני משא ומת$ אסור וענשו  .'ומת... וכל משא ומת$ ... ואשר ידבר דבר לעשות בו 
 310.הביטוי משא ומת$ אינו מופיע במקרא א) כבר בספרות תנאי� הוא נפו, מאוד 309.מוות

תרגומו קרוב  .'or about any selling or buying' …: 326' עמ) באנגלית(י� יובל, וונדרק� תרג�
: 7ולתאזאזה סנבת י ; שהמילי� קונה ומוכר נפוצות בו, יותר לשדה הסמנטי של לשו$ המקרא

 ברית. בברית דמשק מופיעי� פסוקי� האוסרי� עיסוק בממו$ בשבת. 'וכל המוכר והקונה יומת'
 הו$ על ישפוט אל כל ברעהו ישה אל...  השבת וביו�'): 29' עמ, ושיבר מהדורת( 18–17 י דמשק
 ובצע הו$ על השבת את איש יחל אל': )31' עמ, ברושי מהדורת( 15א י דמשק ברית, וכ$. 'ובצע
  :בפנינו שלושה איסורי שבת .'בשבת
ד דברי� כ(כמו , ופירושה תבע חוב' נשה'היא צורת עתיד של ' ישה' �' אל ישה ברעהו כל' .1

כאשר לא . מחבר המגילה אוסר תביעת חוב בשבת 311.'ִ?י ַתFֶה ְבֵרֲעָ) ַמFַאת ְמא/ָמה): 10
מרכושו של ) לקחת כמשכו$(נהג המלווה לחבול , היה בידו של הלווה לפרוע חובו למלווה

כמו , י�ואפילו ליטול מבניו לעבד, 'ִא� ָחבֹל NְַחHֹל Lְַלַמת ֵרֶע)ָ '): 25שמות כב (כמו , הלווה
אל ישה 'שבפסוקית , נראה. 'ת Iְֵני ְיָלַדי לA ַלֲעָבִדי�ְוַה^Iֶֹה Hָא ָלַקַחת ֶא '): 1ב ד �מלכי�(

מתכווי$ מחבר המגילה לאסור כל עיסוק בגביית חוב או נטילת משכו$ כנגד ' ברעהו כל
    312.ביו� השבת, חוב

אינו ' ישפוט על'הצירו' . השופט הציווי שבפנינו אינו מופנה אל –' אל ישפוט על הו$ ובצע' .2
, או בדיבור ישיר' ְוIְָפט/ ֶאת ָהָע�'): 22שמות יח (כמו ', ישפוט את'במקרא מצוי . במקרא

א' היא , )'ברעהו ישה אל'( בחינת הפסוקית בהקשרה. 'Iְִפט/ ָית�A'): 17ישעיהו א (כגו$ 
נראה שבפנינו . המו$ הע�אלא ל, מלמדת שאי$ כא$ ציווי לשופטי� להימנע ממשפט בשבת

                                           

 . פרק שישי, ראו להל$ 307
 . 117–112' עמ, תולדות ההלכה, טשרנובי, 308
 .1.איסורי דיבור בשבת ידונו להל$ בהרחבה בפרק חמישי סעי' א 309
 .מגילה ג כד ועוד לרוב, תוספתא; א זתענית , משנה 310
 .  במקרא' מאומה'בברית דמשק מותאמת למילה ' כל'יתכ$ שהמילה  311
 . 97–96' עמ, הלכה, שיפמ$; 161–160' עמ, מיליק� באומגרט$, ברית דמשק 312
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ירמיהו ב (כמו , ישפוט במוב$ של ויכוח ותוכחה. ציווי האוסר ויכוח בענייני ממו$ בשבת
 313.א� נכונה הצעתנו ראוי לקרוא ִיFֵָפט ולא ישפוט. 'ִהְנִני ִנ5ָIְט אAָתְ) '): 35

 : לפסוק זה הוצעו שני פירושי� �' בשבת ובצע הו$ על השבת את איש יחל אל' .3
פרשנות זו מסתברת לאור . ינצבורג פירש כתקנה האוסרת הצלת רכוש בשבתג  .א

שעוסק בהצלת אד� שנפל למקור מי� או , )17–16יא (הפסוק הבא במגילה 
 314.מקווה בשבת

מבלי כל קשר לדי$ . מציע לראות בפסוק זה חזרה על איסור מסחר בשבת, שיפמ$  .ב
פסוק זה על האיסור חוזר מחבר המגילה ב, שמופיע בפסוק הבא, הצלה בשבת

פרשנות זו קושרת את הפסוק לפסוקי� . לקיי� פעולות מסחר ביו� השבת
 ;18–17 י דמשק ברית. שנדונו לעיל ויוצרת מעי$ קוב, חוקי איסור מסחר בשבת

 יחל אל...  ובצע הו$ על ישפוט אל, כל ברעהו ישה אל...  השבת וביו�': 15א י
 הקוד� פסוקב למצוא נית$ זו לפרשנות סמ) .'בשבת ובצע הו$ על השבת את איש

איש במקו� קרוב לגוי�  315אל ישבית'): 31' עמ, מהדורת ברושי( 15–14 אי
שהרי מקומות , השביתה בסמו) לגויי� עלולה לגרו� לעיסוק במסחר. 'בשבת

והשובת קרוב אליה� עלול להיכשל באיסור , המסחר של הנכרי� פעילי� בשבת
  316.מסחר בשבת

  
אוחזת דרכ� של מנהיגי שיבת ציו$ ) היובלי� וברית דמשק(שספרות בית שני , �נמצאנו למדי
, קנייה: האיסור כולל. וקובעת איסור מפורש לענייני מסחר בשבת, ) המאוחרי�"בספרי התנ

  .  נטילת משכו$ וכל וויכוח על הו$ ובצע בשבת, גביית חוב, מכירה
  בספרות תנאי� ואמוראי�מסחר בשבת . 3

ל חוש' בפנינו הקלות מופלגות בדי$ "ות המקרא וספרות בית שני אל ספרות חזהמעבר מספר
י "מכילתא דרשב, מדרש ההלכה מגדיר את המסחר לסוגיו השוני� כמלאכה, אמנ�. מסחר בשבת

מני$ למקח וממכר והלואה ופקדונות ... ' שבת שבתו$ לה'): 224' עמ, מלמד–מהדורת אפשטיי$(לה 
חכמי המשנה , אבל למעשה 317.')כב  י' שמ(שלח ידו במלאכת רעהו  ל א� לא"שנקראו מלאכה ת

שואל אד� מחבירו כדי ': שבת כג א, משנה. כפי שנראה להל$, לא אסרו ביצוע פעולות אלו בשבת
יי$ וכדי שמ$ ובלבד שלא יאמר לו הלוני וכ$ האשה מחברתה ככרות וא� אינו מאמינו מניח טליתו 

אד� נוטל מחברו . בפנינו תיאור של מסחר בדר) של הערמה. 'תאצלו ועושה עמו חשבו$ לאחר שב
במקרה ואי$ יחסי אמו$ בי$ המוכר לקונה נדרש הקונה . כדי יי$ וכדי שמ$ ומשל� אחר השבת

א' בימי חול מצויה מאוד . כ) דרכו של מסחר. כעירבו$ לביצוע התשלו�, להניח בגדו אצל המוכר
במקו� ' השאלה'בססת את ההיתר בשימוש בלשו$ המשנה מ. ונטילת עירבו$, מכירה בהקפה

. לאמיתו של דבר אי$ כא$ לא הלוואה ולא השאלה אלא פעולת קניי$ בהקפה, אול�. 'הלוואה'
מכא$ . לא יחזיר יי$ ושמ$ אלא כס'" השואל"מלמד ש' ועושה עמו חשבו$ אחר השבת'הביטוי 

  : א"שבת קמח ע, בבלי .שנהכמי התלמוד נדרשי� להיתר שבמח. שהוא קונה לכל דבר ועניי$
  

 השאילני: ליה אמר? הלויני שנא ומאי השאילני שנא מאי: לאביי חנ$ רב בר רבא ליה אמר
 ליה למימר דבעי זימני$, דבחול כיו$ והא � . למיכתב אתי � הלויני, למיכתב אתי לא �

 �! למיכתב אתי נמי בשבת, למיכתב ואתי, עילויה קפיד ולא השאילני ליה ואמר הלויני
 קפדינ$ לא, השאילני ליה אמר כי שנא לא הלויני ליה אמר כי שנא דלא בחול: (ליה אמר

                                           

ראו מיליק ק� באומגרט$; מציע לקרוא ִיFֵָפיט 58' עמ, כת, גינצבורג. 97–96' עמ, הלכה, כ) פירש שיפמ$ 313
 .רבי$ קרא ישפוכו; ישפוט

 .68' עמ, כת, גינצבורג 314
 .ל ישבות"צ 315
, ג, תולדות ההלכה, טשרנובי,: ראו, על איסור מסחר ע� גוי בהלכה הקדומה .128' עמ, הלכה ,שיפמ$ 316
' עמ, גוי של שבת, ,"כ: ראו, על הקשיי� שבשמירת שבת תו) קיו� חיי מסחר בקרב גויי�. 117–112' עמ
 . בתיאור מנהג העדה, הקשר בי$ מסחר ושביתה בי$ גויי� בשבת נעמוד להל$ על. 64–64
 .367' עמ, מהדורת ענעלאו, במשנת רבי אליעזר פרשה כ, ובאותה לשו$ 317
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 � ליה שרו לא הלויני רבנ$ ליה דשרו הוא דהשאילני כיו$ בשבת, )למיכתב אתי � עילויה
  . למיכתב אתי ולא, מילתא מינכרא

  
שינוי הלשו$ . תובהדיו$ התלמודי מתעל� מפעולת המסחר שבגו' המעשה ומתמקד בחשש שמא יכ

יוצרי� היכר ותזכורת ' השאילני'וההקפדה להשתמש בשבת א) ורק בלשו$ ', השאילני' 'הלויני'
הא� מותר בשבת לקנות ולמכור ? אבל עצ� המסחר בשבת היכ$ הותר. ששבת היו� ואי$ כותבי�

בניגוד . כנראה שלדעת חכמי המשנה והתלמוד התשובה חיובית? בהקפה כשאי$ חשש כתיבה
לפסוקי� מפורשי� בספר נחמיה וביובלי� ולפרשנות מסוימת לפסוק בברית דמשק מתירה 

. ההיתר מותנה בשינוי לשו$ קל ליצירת היכר ומניעת חשש כתיבה. המשנה קנייה ומכירה בשבת
מפורטי� מקרי� בה� היה ראוי להימנע מפעולות מסוימות , בהמש) הדיו$ התלמודי למשנתנו

קמח , ש�(וחכמי הדור העדיפו שלא למחות בה� מהטע� של , נהגו היתראלא שהע�  318.ביו� טוב
שג� משנתנו יונקת מאותו עיקרו$ , יתכ$ 319.'הנח לישראל מוטב שיהו שוגגי$ ואל יהו מזידי$'): ב"ע

את נחיצות , נוסי' לכ) 320.'מוטב שיהו שוגגי$ הנח לישראל': בבחינת, של התחשבות במציאות
מצוי מאוד שבמהל) השבת או החג מתגלה מחסור . ביו� טובהמסחר הזעיר במיוחד בשבת ו

משו� שמחת יו� טוב ועונג שבת התירו . במיוחד בסעודות גדולות, בפריט מזו$ כזה או אחר
אי$ במשנתנו . חכמי� להשלי� את החסר מחנות סמוכה ולערו) את החשבו$ במוצאי שבת או חג

נראה שמדובר בפתיחה זמנית . כולה היתר לפתיחת חנות או העמדת דוכ$ בשוק למש) השבת
שואל אד� מחבירו כדי יי$ ': וכ$ משמע מלשו$ המשנה. להשלמת פריט זה או אחר בסעודת שבת

  : 381' עמ, בדר) זו הל) אברה� גולדברג בפירושו למשנת שבת. 'וכדי שמ$
  

נחשב " השאיליני. "קובעי� התלמודי�, מותר" השאיליני"אבל , הלויני אסור לומר
. א' על פי שלמעשה אי$ הבדל ממש בי$ שתי הלשונות, $ צמודה פחות לעסקי ממו$כלשו

מה בי$ , הלויני' מה בי$ האו: "א, לח, ד"ח ה"וכ) יוצא ברור מ$ הירושלמי שביעית פ
, פירושו." מהלכות של עימעו� היא, אמר רבי זעירא בש� רבי יונת$? האומר השאיליני
מו עי$ ממה שהע� נוהג להתיר להשתמש בלשו$ אלא שהחכמי� העלי, למעשה אי$ הבדל

  . והסתפקו במה שנראה כשינוי כלשו$ של חול, בשבת" השאיליני"
  

אלא , מסחר בשבתל היתר מציאת דרכילדעת גילת לא ההתחשבות בצורכי הע� הביאה ל, אול�
  :94' עמ, פרקי� בהשתלשלות ההלכה. ט"ל�חכמי� לשיי) את פעולת המסחר לאחת מהקושי של 

  
... שנוי בישעיהו ... מפורש בעמוס . איסור מיקח וממכר הוא קדו� מאוד, למשל, הנה

מאחר שלא היה אפשר לכלול מיקח וממכר באבות , בר�... ומשולש בספר נחמיה 
ובמש) הזמ$  –כאיסור דרבנ$ , הוגדר איסור זה כשבות, המלאכות או בתולדותיה$

        .נימקוהו כגזירה שמא יבוא לכתוב שטר מכירה
  

גר� לפיחות בחומרת$ של מספר , עיצוב רשימת לט אבות מלאכה ותולדותיה$, לשיטתו של גילת
חלק . שנאסרו מפורשת במקרא א) לא השתלבו ברשימת לט אבות מלאכה שבמשנה, מלאכות

 321.מסחר בשבת היא אחת ממלאכות אלו. וחלק$ נאסר משו� גזירה ,ממלאכות אלו הוגדר כשבות
הקושי לשיי) את פעולת . שני נחשב העיסוק במסחר בשבת לאיסור מוחלט בתקופת המקרא ובית

הקונה והמוכר , כאמור. המסחר לאחת מלט אבות מלאכה גר� לפיחות במעמדו של איסור זה

                                           

) ב"שבת קמח ע, בבלי(ראיה לדבר ה� דברי סתמא דגמרא . לעניי$ המסחר אי$ הבדל בי$ שבת ליו� טוב 318
משמע שלשיטתו אי$ הבדל בי$ שבת ליו� טוב , יעת הלוואת יו� טובלעניי$ תב) כג א(שמוכיח ממשנת שבת 

 .   בעניי$ זה
ב ביחס למגוו$ פעולות שנאסרו מדאורייתא "בבא בתרא ס ע; א"ביצה ל ע, נימוק זה מופיע ג� בבבלי 319

 . ומדרבנ$
 .97' עמ, הלכה, שיפמ$: וכ$ פירש 320
 .94–93' ובמיוחד בעמ 108–87' עמ, פרקי�, גילת: ראו 321
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פעולת הקנייה . אינ� משפרי� את איכותו או משני� את צורתו; אינ� משני� דבר בגו' החפ,
ל לכלול פעולה זו "שמשו� כ) לא ראו חז, יתכ$ 322.ותהיא ביסודה פעולה מופשטת של העברת בעל

  . בי$ המלאכות האסורות מדאורייתא וא' התירוָה בתנאי� מסוימי�
ה� התנו את . מזו$ בשבת וביצוע תשלו� לאחר השבת" השאלת"ל התירו "חז, נסכ� ונאמר

ו� במק' השאלה'שימוש בלשו$ . כדי למנוע כתיבה בשבת, היתר� ביצירת היכר ששבת היו�
במקרה . שהרי הלוואה דרכה להיכתב והשאלה אי$ כותבי�, יוצר את ההיכר הנדרש' הלוואה'

היתרי� אלו לא נועדו . התירו א' הפקדת משכו$ כערבות לביצוע התשלו� לאחר השבת, הצור)
במקרה של , אלא למנוע השבתה של שמחת החג ועונג שבת, להפו) את יו� השבת ליו� של מסחר

  .עודהסצרכי המחסור ב
  
 האתיופית הכנסייה במנהגמסחר בשבת . 4

ספר האור מצווה על איסור . מפורשמצאתי מקור לא  האתיופית נצרותבבשבת  מסחר לאיסור
 Carrying  grain into the houses': 90' עמ, יצחק, ספר האור .דה אל הביתמהש תבואהת הובל

from the fieid'. ַמר ה' :22–21 ירמיהו יזלזה  אפרי� יצחק קושר פסוקQ ֵתי' ?ֹהAIַנְפHְ /ְמרFֶָכ� ִה
ְוָכל  תְולֹא תAִציא/ ַמRָא ִמNֵHָיֶכ� Hְי�A ַהHFַָ . ַוֲהֵבאֶת� IַHְֲעֵרי ְיר/Iָָלִ� ְוCל LְNִא/ ַמRָא Hְי�A ַהHָFַת

/Lסעי' הסו' בשפרטנו כפי , )2הערה ובמיוחד ב 37' עמ, ספר האור( יצחק משער .'ְמָלאָכה לֹא ַתֲע
שכיוו$ שהמסחר אינו משנה דבר בגו' החפ, התקשה מחבר ספר האור לכלול אותו , הקוד�

, מחבר ספר האור העדי' ,מסיבה זו. 'וכל משא ומת$': 8כמפורש ביובלי� נ , איסור בפני עצמוכ
בי$ ספר האור  ,עדות נוספת לזיקה העמוקה יש בדבר .הלכרו) איסור מסחר באיסור הובל

למרות העדר תיעוד  323.שהרי ג� במשנה אי$ איסור מפורש למסחר בשבת, לאיסורי שבת שבמשנה
בתארי)  .העידו בני הכנסייה האתיופית שפגשתי על איסור זה, מפורש לאיסור מסחר בשבת

וגנט תמסג$ ) אחות אברה�(קירסט$ סטופרג$ פדרס$ ' פגשתי את הנזירות האתיופיות דר 31.10.07
  :לשאלותיי ביחס למסחר בשבת השיבו .במנזר הבנדיקטיניות שבהר הזיתי� ,כסה

  
לא , קנייה או מכירה, אי$ לקיי� כל מסחר ביו� השבת. כל מלאכה אסורה ביו� השבת

  .אפילו מוצרי יסוד כלח� לא נית$ להשיג בכס' בשבת. בשביעי ולא בראשו$
  

, ת בכנסייה האתיופית שבירושלי� המערביתכוה$ ד, דברי� ברוח זו שמעתי ג� מאבא פסחא ציו$
  :21.11.07בריאיו$ שהתקיי� בתארי) 

  
כל הפעילות המסחרית צריכה להסתיי� קוד� כניסת . אי$ לקנות או למכור סחורה בשבת

  .השבת
  

  .נמצא א� כ$ שנהגו בכנסייה האתיופית איסור מוחלט לכל פעולת מסחר בשבת
  
  במנהג ביתא ישראלמסחר בשבת . 5

כאמור בפרק . ישראל אסרו בתכלית האיסור כל דר) של קנייה או מכירה ביו� השבת ביתא
, כל מאכלי השבת חייבי� להיות מוכני� לאכילה מיידית מבעוד יו�, ראשו$ העוסק בהכנות לשבת

על א' שלא . אפילו לצור) סעודת שבת, ובוודאי שלא יעלה על הדעת להתיר קנייה בדר) כל שהיא
, כאמור בפרק שני בתיאור תפילות העדה, כס' כתרומה לקס ביו� שבת ראו איסור בהבאת

המידעני� הסבירו שכס' לתרומות מביאי� בשבת אבל . שימוש בכס' לקנייה היה אסור בתכלית
בידנו עדויות . למנהג� אסור לשבות בסמו) לגויי�. את סעודת השבת מכיני� קוד� לשבת

אשר לא היו בטוחי� שיגיעו עד שבת למקו� יישוב מוצקות על בני העדה שנמנעו מלצאת לדר) כ

                                           

 .ראו להל$ בפרק שישי, שהוגדרה כמלאכה קשה, מהיבט זה דומה הקניי$ להוצאה והכנסה 322
  . עמדנו במבוא סעי' ז, על ספר האור וזיקתו למשנת שבת 323
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חשופי� לסכנת חיות טר' ושודדי דרכי� , ה� העדיפו לשבות מחו, למקו� יישוב 324.של בני העדה
מנהגי� אלו מנעו מראש כל אפשרות של קנייה או השגת . ובלבד שלא ללו$ בכפרי הנכרי� בשבת

ה� של ינשה� היו על פי רוב שכ, פי�האתיו מה ג� שהנוצרי� 325.מזו$ לסעודות השבת מנכרי�
הוכ$ מבעוד יו� ומה שלא הוכ$  ,א� כ$ הכל .א' ה� נמנעי� מכל מסחר ביו� השבת, ביתא ישראל

אל '): 31' עמ, מהדורת ברושי( 15–14שמפורש במגילת ברית דמשק יא , מנהג זה. לא נאכל בשבת
ידה רבה במנהג� של ביתא נהג פשוטו כמשמעו בקפ', איש במקו� קרוב לגוי� בשבת 326ישבית
  . ישראל
איסור מוחלט של כל קנייה כלל  'וכל המוכר והקונה יומת': 7הפסוק מתאזאזה סנבת י , לסיכו�

היובלי� וברית דמשק , פרשנות זו עולה בקנה אחד ע� פסוקי נחמיה. או מכירה ביו� השבת
, ל"רכי ההיתר של חזד. ותואמת א' את מנהגה של הנצרות האתיופית, שאוסרי� כל מסחר בשבת

  . שמאפשרי� קניית מזו$ לסעודת שבת לא נודעו בקרב ביתא ישראל
  
  בשבת טיפול בבעלי חיי� ( לאכת השדה מ. ב

. אינו מפרט אלו מלאכות נאסרו' יומת... ועושה את מלאכת השדה '): 17י (הציווי בתאזאזה סנבת 
רו שוב ושוב על תשובה אחידה חז, מידעני� שנשאלו בפירוט על מלאכות השדה האסורות בשבת

וא' מגביל את ההליכה בתו) , מנהג� האוסר כל יציאה מהכפר, ואכ$! 'הכל אסור': וחד משמעית
שהרי , איסור זה לא פגע בשגרת החיי�. אסר בצורה מוחלטת כל עבודה בשדה 327,הכפר בשבת

. דחות ביו�וניתנת להי, מלאכת השדה הקשורה בגידולי קרקע אינה מלאכה דחופה בדר) כלל
כא$ נזקקו בני העדה . קשה יותר להשבית את הטיפול בבעלי החיי� למש) יממה, לעומת זאת

נבח$ את די$ טיפול בבעלי חיי� . לפתרונות שיאפשרו טיפול בבהמות בדר) שאי$ בה חילול שבת
  . ונסיי� במנהג ביתא ישראל, מהמקורות המוקדמי� אל המאוחרי�, בשבת

  
  במקרא ובספרות בית שניבשבת  טיפול בבעלי חיי�. 1

ֱאלֶֹהיָ) לֹא ' ְוי�A ַהFְִביִעי HָIַת ַלה': 14דברי� ה . המקרא מצווה על שביתת הבהמות מעבודה
ָעֶריָ) ָ) ֲאIֶר IְHִ ַתֲעLֶה ָכל ְמָלאָכה NָCה /ִבְנָ) /ִבNֶָ) ְוַעְבSְָ) ַוֲאָמֶתָ) ְוAIְרָ) ַוֲחמְֹרָ) ְוָכל HְֶהְמNֶָ) ְוֵגְר 

 ָ(Aַוֲאָמְתָ) ָ?מ (ָSְשמות כג , המקרא מצווה על מנוחת הבהמה בשבת, יתר על כ$ 328.'ְלַמַע$ ָינ/ַח ַעְב
ֵָ̂פHֶ I$ ֲאָמְתָ) ְוַה IֶIֵת ָיִמי� NֲַעLֶה ַמֲעLֶיָ) /ַב�AG ַהFְִביִעי HIְNִֹת ְלַמַע$ ָינ/ַח AIְרָ) ַוֲחמֹרֶ ': 12 . 'Oֵרָ) ְוִי

יציאה למרעה . לא מצאנו במקרא התייחסות לטיפול בבעלי חיי� שברשות) בשבת, מעבר לכ)
כל אלו וודאי דרשו התייחסות מצד , החזרת בהמה שברחה וכדומה, סיוע בהמלטה, חליבה, בשבת

שתיקת המקרא . א) המקרא שותק ואינו מלמד מה מותר ומה אסור, בעלי עדרי� שומרי שבת
התייחסות לטיפול בבעלי , זעיר פה וזעיר ש�, כא$ מוצאי� אנו. ת בית שנימופרת קמעא בספרו

עיר שעמדה על אי בתו) הנילוס , אזכור ראשו$ מופיע כנראה בכתבי� שמקור� בֵיב. חיי� בשבת
) חילא יהודיא(תעודות שנתגלו במקו� מעידות על מושבה צבאית יהודית . בדרומה של מצרי�

בתעודות שנתגלו  329.הפרסי� במצרי� עד שלהי המאה החמישיתבתקופת שלטו$ , ששהתה במקו�
באוסטרקו$ אחד מזהיר איש את ': 442' עמ, ֵיב, ליונשטא�. מופיעה התייחסות לחג הפסח ולשבת

שאי$ שבה אלא הש� , סומר�ונראית דעתו של דיפו$, חברו שיקשור את שורו לבל ידוד מחר בשבה
ה בפנינו לראשונה הנחייה לטיפול בבעלי חיי� הנ. 'הארמי שבא הבא בתלמוד במשמעות שבת

כדי שימצא מזונו ביו� , מ$ הסת� במקו� הראוי למרעה, יש לקשור את השור מבעוד יו�. בשבת
. גישה דומה לטיפול בבעלי חיי� בשבת מופיעה במנהג השומרוני� 330.השבת ולא יאל, לנדוד

                                           

 .74' עמ, הטקסט שעיצב את זהותי, ל'גונצ; 2ובמיוחד הערה  77' עמ, מסע אל הפלשי�, פייטלובי, 324
 .82' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'ויזאיסור מסחר הוזכר בקצרה ג� אצל טרו 325
 .ל ישבות"צ 326
 . ראו להל$ בפרק שביעי 327
 .3ובתאזאזה סנבת י  7היובלי� נ ; 10ובלשו$ דומה מאוד בשמות כ  328
 .444–425' עמ', ֵיב, 'ליונשטא� 329
. לדעת דרינג הציווי עוסק בקשירת הסירה ולא השור. מֵיב קמו עוררי$ אוסטרקו$ה שלעל פענוח זה  330
  .32–29' עמ, שבת, דרינג: ראו



 

 

 

89

הבהמות בשבת אבל נותני� לפניה�  אי$ מאכילי$ ומשקי$ את': 26' עמ, כרמי שומרו$, קירכהיי�
מחייבי� את , האוסטרקו$ מֵיב והמנהג השומרוני, שני המקורות. 'מבערב שבת וה$ אוכלי$ מאליה$

בדר) זו יהיו הבעלי� פטורי� מטיפול בבהמת� . הבעלי� לדאוג מבעוד יו� למזונה של בהמתו
  . בשבת

שורות  11' במגילת ברית דמשק עמ התייחסות מפורטת יותר לטיפול בבעלי החיי� בשבת מופיעה
 א� כי מעירו חו, לרעותה הבהמה אחר איש יל) אל'): 31' עמ, מהדורת ברושי(בדילוג  14–5

 איש יילד אל...  מביתו יוציאה אל היא סוררת א� באגרו' להכותה ידו את יר� אל באמה אלפי�
נו קוב, המפרט בהרחבה בפני .'בשבת יקימה אל פחת ואל בור אל 331תפיל וא� השבת ביו� בהמה
 �הקוב, פותח בטיפול השגרתי והשכיח ביותר . דיני� שוני� של טיפול בבהמות בשבת, יחסית

, תחו� ההליכה לאד� בשבת עומד על אל' אמה, לשיטת מחבר המגילה. הוצאת בהמות למרעה
על ) א(אל יתהל) חו, לעירו '): 29' עמ, מהדורת ברושי( 21שורה  10' כמפורש בברית דמשק עמ

 הבהמה אחר איש יל� אל' �לצור) רעיית הבהמה הוכפל התחו� לאלפיי� אמה  332.'אל' באמה

כ) שקיי� חשש שתברח אל , במקרה והבהמה סוררת 333.'באמה אלפי� א� כי מעירו חו� לרעותה
הכאת הבהמה . ודורש שלא להוציאה מביתו, אוסר מחבר המגילה להכותה, מחו, לתחו� המרעה

 334.המצווי� על שביתת הבהמה ומנוחתה 12ושמות כג  14דברי� ה , 10לשמות כ עומדת בסתירה 
שביתה במחיצת� של בהמות בתו) . בעייתי �' מביתו יוציאה אל' � הפתרו$ שמציע מחבר המגילה 

 335,האתיופי ברו) חזו$, ואכ$. אינה עונג שבת לא לאד� ולא לבהמה, הבית במש) יממה שלמה
השורי� , ָה ואל תכניסו למעונות את החמורי� ואת הפרדותכבדו': באמרו, מתריע על כ)

   .ל אכ$ שללו מפורשות פתרו$ זה"שחז, להל$ ניווכח 336.'העזי� וא' העופות בשבת, והכבשי�
מחבר . 'השבת ביו� בהמה איש יילד אל': במגילה אוסר המחבר לסייע בהמלטה בשבת 13בשורה 

. ת ויו� טוב כפי שעשו תנאי� במשנה ובתוספתאבי$ שב, המגילה אינו מבחי$ בי$ מיילד למסייע
היכרות ע� . שכל סיוע לבהמה בלידה נאסר בשבת ואולי רק ליילד נאסר ולסייע הותר בשבת, יתכ$

, מטה את הכ' לטובת הפרשנות, לחוק חד משמעי ומחמיר בדר) כלל, מגמתה של ההלכה הקדומה
חות� איסור הצלת , ל בבהמה בשבתאת קוב, דיני טיפו. שכל סיוע לבהמה בלידה נאסר בשבת

האיסור שבמגילה  .'בשבת יקימה אל פחת ואל בור אל תפיל וא�': 14–13שורות . בהמה בשבת
ויאמר '): 20' עמ, דליטש תרגו�( 11מתי יב . מנוגד להיתרי� מפורשי� בעניי$ זה בברית החדשה

 5לוקס יד : וכ$. 'ויעלנויחזיק בו � לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא� מי האיש בכ� אשראליה� 
� ולאהבאר �או שורו יפול אל ויע$ ויאמר אליה� מי מכ� אשר חמֹרו'): 95' עמ, דליטש תרגו�(

ניסוח הדברי� בברית החדשה מלמד שלנגד עיני המחבר עמדה הלכה . 'ימהר להעלותו ביו� השבת
 ניסה ,ברית החדשהמחבר הנראה ש. הדומה לזאת שמופיעה בברית דמשק, מחמירה, אחרת

ל נדרשו "להל$ נראה שא' חז .לעקור את אותה הלכה מחמירה שאסרה הצלת בהמה בשבת
  . בי$ צרכי הבהמה לשמירת השבת, כדרכ�, תו) שה� מנסי� לאז$, לסוגיה זו

                                           

 .ל תיפול"צ 331
 .בתחו� שבת לאד� נעסוק בהרחבה בפרק שביעי 332
Yִיר /ִמְגְרIֵי ֶהָעִרי� ֲאIֶר NְNִנ/ ַלְלִו�Gִ ִמ ': 4במדבר לה ,תחו� אל' מופיע במקרא בקשר למגרשי הלויי� 333 

/ַמSֶֹת� ִמח/, ָלִעיר ֶאת C5ְת ': 5ש� ש� , ויי�ותחו� אלפיי� בקשר לערי הל' ָהִעיר ָוח/ָצה ֶאֶל' PָCה ָסִביב
תו) שהוא , נראה שמכא$ למד בעל המגילה שיעורי� אלו לעניי$ יציאה בשבת... . ' ֵקְדָמה Cְל5ִַי� PָCHָה

Cְ) ָרחAק ִיְהֶיה Hֵיֵניֶכ� ובינו ': 4תחו� אלפיי� הוזכר ג� ביהושע ג . מפרש אל' לאד� ואלפיי� לבהמה
וכ$ במגילת מלחמת '; כמידת הריחוק הנדרשת מארו$ ברית ה', ֵביָניו ְ?Cְל5ִַי� PָCה SָPִHַה Cל Nְִקְרב/ ֵאָליו/

ורוח יהיה בי$ כול מחניהמה למקו� היד '): 302–300' עמ, מהדורת ידי$( 7–6יא , בני האור בבני החוש)
א' הממצא הארכיאולוגי . ה למקו� ההתפנותביחס למידת הריחוק הנדרשת בי$ המחנ', כאלפי� באמה

במרחק של קילומטר מהעיר גזר נמצאה אב$ הנושאת כתובת . מאשר את מידת אלפיי� כתחו� העיר
הלכה , שיפמ$; 144' משנתו עמ, גילת; 38' עמ, חפירות גזר, אליסטר–מק .:ראו). תחו� גזר" (=תחמגזר"

 . 253' עמ, פרקי�, גילת; 118–117, 104–99' עמ
 .65' עמ, כת, גינצבורג 334
 .1.על ספר זה ראו בפרק המבוא סעי' ד 335
, שיפמ$; 70' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו: ראו ג�. 92' עמ, הלוי, תאזאזה סנבת: הציטוט מתו) 336

 .118' עמ, הלכה



 

 

 

90

  בספרות תנאי� ואמוראי� טיפול בבעלי חיי� בשבת . 2
ת בדריש. בשבת לשאלות הקשורות לטיפול בבעלי חיי�, ספרות התנאי� מתייחסת בהרחבה

י� ג� דאגה למזונה ורווחתה של ִא ָ̂ כללו Nַ ' ְלַמַע$ ָינ/ַח AIְרָ) ַוֲחמֶֹר)ָ ': 12בשמות כג  המקרא
� מהדורת הורובי,(ה ששת ימי� "ד ,כ מסכתא דכספא, י משפטי�"מכילתא דר .הבהמה בשבת

  :)331' עמ ,רבי$
  

אתה ; ות תולש מ$ הקרקע ואוכלהוסי' לו הכתוב נייח אחד להי. למע$ ינוח שור) וחמור)
תלמוד , אי$ זה נייח אלא צער, אמרת, או לא בא אלא שיחבשנו בתו) ביתו, אומר לכ) בא

  .להיות תולש מ$ הקרקע ואוכל, הוסי' לו הכתוב נייח אחד, לומר למע$ ינוח שור) וחמור)
  

, ולכ$. ווחתהעלי) ג� לדאוג למזונה ולר. אי$ די בכ) שתשבית את בהמת) מעבודה ביו� השבת
צער לאד� השובת במחיצת . שאי$ זו מנוחה אלא צער, אינ) רשאי לנעול בהמת) בתו) בית) בשבת

הנח לה להיות תולשת מ$ הקרקע ואוכלת , אלא. בהמתו וצער לבהמה השואפת למרחבי השדה
שבעל המדרש הכיר את הפתרו$ המוצע במגילת ברית , סביר להניח. כדר) שהיא רגילה ביו� חול

. 'שיחבשנו בתו) ביתו' :הוא אוסר, שבברית דמשק 'מביתו יוציאה אל' :כנגד. משק והתנגד לוד
התנא דורש לאפשר . בזיקה לחבוש בבית האסורי�, ש יוצר הקשר שלילי.ב.השימוש בשורש ח

עיו$ במשנה ובתוספתא מלמד שאי$ איסור , ואכ$ .'להיות תולש מ$ הקרקע ואוכל' :חופש ורווחה
פרק חמישי במסכת שבת מוקדש כולו לדרכי ההיתר . למרעה בגבולות תחו� שבת להוציא בהמה

במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה יוצא ' :שבת ה א, משנה. והאיסור בהוצאת בהמה בשבת
, בבלי. פרק כולולבראש הפרק מציב התלמוד את הבריח התיכו$ ... . ' הגמל באפסר ונאקה בחט�

במה בהמה ה "ד, י על אתר"כפירושו של רש', רא ביה משאוי הואכיו$ דלא מינט': ב"שבת נא ע
לפי שהאד� מצווה על שביתת בהמתו בשבת ומידי דמינטרא ביה בהמה הוי תכשיט ': יוצאה

, כיוו$ שהותרה הוצאת בהמה בשבת .הוי משוי �ומידי  דלא מינטרא ביה , ולא הוי משוי, ואורחא
הבהמה והכלי� כרגלי ': משנת ביצה ה ג קובעת, אכ$ו. יש צור) לקבוע את תחו� היציאה המותר

מהדורת (וכ$ בתוספתא ביצה ד ו '; הבעלי� המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי אלו כרגלי הבעלי�
י "וכפירושו של רש. 'חמור כרגלי חמר פרה כרגלי איכר בהמה כרגלי הרועה'): 301' עמ, ליברמ$

אי$ אד� יכול להוליכה ביו� טוב ': מה והכלי�ה הבה"ד, א"ביצה לז ע, בבלי, למשנה על אתר
מ$ הסת� , שאד� רשאי להוציא את בהמתו, נמצאנו למדי� 337.'אלא במקו� שבעליה יכולי$ ליל)

שבת  משנה. נמצאו דרכי היתר להבאת המזו$ אל הבהמה, כמו כ$. בתו) תחו� שבת, למקו� מרעה
למאכל בהמה מטלטלי$ אות$ וא� לאו חבילי קש וחבילי עצי� וחבילי זרדי� א� התקינ$ ': יח ב

  . 'אי$ מטלטלי$ אות$
. 'אי$ מילדי$ את הבהמה ביו� טוב אבל מסעדי$': יח ג נדו$ במשנת שבת סיוע לבהמה בהמלטה

, וכ$ משמע מהתוספתא. מלשו$ המשנה משמע יותר שדווקא ביו� טוב התירו לסייע א) לא בשבת
דווקא ביו� טוב ולא  –' סייעי$ את הבהמה ביו� טובכיצד מ'): 68' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת טו ב 

שא' בשבת התירו לסייע  340א) יש שפירשו 339.וכ$ נפסק להלכה 338וכ) פירשו רוב המפרשי�. בשבת
רב  ?כיצד מסעדי$': ב"שבת קכח ע, בבלי. התלמודי� מפרטי� את אופני הסיוע. לבהמה בהמלטה

תניא  .דוחק בבשר כדי שיצא הולד :אמר רב נחמ$ .אוחז את הולד שלא יפול לאר, :יהודה אמר
ונות$ לו דד  ,ונופח לו בחוטמו ,אוחזי$ את הולד שלא יפול לאר, � כוותיה דרב יהודה כיצד מסעדי$

. זהו הסיוע אי'): 443' עמ, מהדורת האקדמיה(ג "טז ע, שבת יח ג, ובירושלמי. לתו) פיו כדי שינק
בהסבר . 'ושומט דדיה ונות$ לתו) פיו. ומקבלו ונות$ ידו למטה. מביא יי$ ונופח לתו) חוטמו

                                           

שמקשה בפשטות , ב"עירובי$ צז ע, בבלי: ראו. אי$ הבדל בי$ שבת ליו� טוב בעניי$ תחו� רגלי בהמה 337
כש� שאי$ אד� רשאי ': אורח חיי� שצז ג, שלח$ ערו), למשל, וכ$ בפוסקי�; בעניי$ זה מיו� טוב לשבת

כ) כליו ובהמתו אי$ יכול שו� אד� להוליכ� חו, , להל) בשבת וביו� טוב אלא אלפי� אמה לכל רוח
 .'לאלפי� אמה של בעליה�

 .242' עמ, תוספתא כפשוטה, ליברמ$: להפניות ראו 338
 .תקכג ג, אורח חיי� שלב א, שלח$ ערו); יו� טוב ד טז ,�"רמב 339
 .המאירי על אתר 340
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  : 325' עמ, המשנה כותב גולדברג בפירושו למשנת שבת
  

הטע� שאי$ . וכל שכ$ שאי$ מיילדי$, מכא$ אנו לומדי� שאי$ מסעדי$ לבהמה בשבת
אבל הטע� של אי$ מסעדי$ , ולכ$ ג� ביו� טוב אסור, מילדי$ הוא משו� טרחה יתרה

  . שהרי הבהמה ראויה לשחיטה, ולכ$ ביו� טוב מותר, בשבת הוא משו� מוקצה
  

כל סיוע הקשור , בה צעדו רוב מוחלט של מפרשי המשנה ופוסקי ההלכה, א� נל) בדר) המל)
, ל את ההלכה שבמגילת ברית דמשק"נראה שבעניי$ זה תואמת הלכת חז. להמלטה אסור בשבת

, דמשק שברית אלא. 'השבת ביו� בהמה שאי יילד אל'): 31' עמ, מהדורת ברושי( 13שורה  11' עמ
 שהמשנה בעוד 341,הכל שאוסרת משמעית חד אחת הלכה מנסחת, הקדומה ההלכה של כדרכה
   .ומסייע מיילד, טוב ויו� שבת בי$ מחלקת

מצוי הדבר שבהמה , אלפיי� אמה –בהנחה שבהמות יצאו למרעה בשבת בתחו� רגלי הבעלי� 
מקורות המשנה דני� בדרכי הסיוע לבהמה . מרשות בעליה תיפול לבור או תתרחק יתר על המידה

בהמה שנפלה לתו) הבור עושי$ לה '): 65' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת יד ג , תוספתא. במקרי� אלו
, התוספתא קובעת שבמקרה של סכנת מוות לבהמה 342.'בשביל שלא תמות, פרנסה במקומה

  : 230' עמ, כפשוטה מעיר ליברמ$ בתוספתא. התירו לספק מזו$ אל תו) הבור
  

בהמה : וכ$ בכתב יד לונדו$. 'ובהמה טמאה שנפלה לבאר וכו: אבל בכתב יד ערפורט כא$
ל נשנתה הברייתא בעיקרה לעני$ "ע וכי"ולפי גירסת כי. 'טמאה שנפלה לתו) הבאר וכו

  ...או מעלה על מנת לשחוט , אבל בהמה טהורה מעלה ושוחט, ולפיכ) נקטו טמאה, ט"יו
  

הצור) לפרנס בהמה בבור קיי� . מניעה להעלות בהמה מתו) הבור על מנת לשחטהוב אי$ ביו� ט
דר) נוספת לסייע . שאסור לשחוט, או בשבת; שאי$ לה שימוש ביו� טוב, רק בבהמה טמאה

כדי , היא לאפשר לה לצאת מהבור או לפחות להתרומ� מעל המי� שבבור, לבהמה שנפלה לבור
מביא  � בהמה שנפלה לאמת המי� :אמר רב יהודה אמר רב': ב"עשבת קכח , בבלי. שלא תטבע

כדי לאפשר , התירו לזרוק לבור כרי� וכסתות. 'עלתה � וא� עלתה ,תחתיה כרי� וכסתות ומניח
בהמש) . ולהינצל מטביעה, לבהמה לעלות מתו) הבור או לפחות להתרומ� מעל קו המי� שבבור

והא ': ומקשה על הדר) השנייה, או כרי� וכסתות פרנסה –מעמת התלמוד בי$ שתי דרכי ההצלה 
קא מבטל כלי מהיכנו סבר מבטל כלי מהיכנו דרבנ$ צער בעלי חיי� דאורייתא ואתי דאורייתא 

שהרי מכא$ ואיל) לחפצי� , אמנ� זריקת כרי� וכסתות לבור היא ביטול כלי מהיכנו. 'ודחי דרבנ$
צער בעלי חיי� דאורייתא שדוחה  א בגדרהצלת הבהמה בשבת הי, אול�. אלו אי$ שימוש בשבת

במקרי� רבי� יצאה בהמה בשבת מחו, לתחו� מחייתה  343.איסור דרבנ$ של מבטל כלי מהיכנו
אי$ עוקרי$ בהמה '): 68' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת טו א , תוספתא. המוג$ והיה צור) להחזירה

בה$ עד שיכנסו כופי$ את הסל חיה ועו' מרשות היחיד ואי$ צרי) לומר מרשות הרבי� אבל דוחי$ 
. אי$ לטלטל בעלי חיי� בשבת משו� מוקצה. 'בפני האפרוחי$ שיעלו  ושירדו עלה אסור לטלטלו

, אלא 344.וה� גרועי� מעצי� ואבני�, לאד� אי$ שו� שימוש של היתר בבעלי החיי� בשבת
... עוקרי$  אי$'ולכ$ . שלצור) שמירת� או הצלת� התירו לדחות� כדי שיכנסו למקו� מבטחי�

' עמ, מהדורת ליברמ$(יב  שבת יז קובעת התוספתא, ובדומה לכ) 345.'אבל דוחי$ בה$ עד שיכנסו
. 'א� היתה חו, לתחו� קורא לה והיא באה. אי$ מחשיכי$ על התחו� להביא את הבהמה'): 82

                                           

אי$ בידנו מקורות . ל"משער שבני הכת התירו סיוע ביו� טוב כשיטת חז 126' עמ, הלכה, שיפמ$ 341
 . ועל כ$ סוגיה זו אינה מוכרעת לעת עתה, המתייחסי� לשיטת הכת בטיפול בבהמות ביו� טוב

 .א"סב ע, צה ג דבי, ראו ג� ירושלמי 342
שבת , �"רמב; א"שבת מג ע, בבלי; משנה שבת ג ו: ראו. מבטל כלי מהיכנו אסור מדי$ מלאכת סותר 343

 .כה כג
 .242' עמ, תוספתא כפשוטה, ליברמ$ 344
 .וכ$ במשנת שבת יח ב 345
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אבל א� נזדמ$ על התחו� , התוספתא אוסרת להחשי) על התחו� כדי להחזיר בהמה שיצאה
  346.כלומר רשאי להכניסה לשטח המוג$ בדר) של קריאה בקול', לה והיא באהקורא '

משקפת היטב איזו$ בי$ , העוסקת בדי$ טיפול בבהמות בשבת, ספרות המשנה והתלמוד. לסיכו�
. דאגה לצרכיה הבסיסיי� של הבהמה ובי$ שמירה על אופיו של יו� השבת כיו� קדושה ומנוחה

מנוחת הבהמה . ל"קיבל פרשנות מרחיבה בפי חז' נ/ַח AIְרָ) ַוֲחמֶֹר)ָ ְלַמַע$ יָ ': 12הפסוק בשמות כג 
רווחתה והצלתה של הבהמה , והיא כוללת ג� דאגה למזונה, אינה מתמצת בהשבתתה מעבודה

 �פעולות שאינ$ הכרחיות כחליבה וסיוע בהמלטה , מאיד). בתנאי� מסוימי�, מסכנת מוות
וסיוע בהמלטה , להתבצע סמו) לכניסת השבת וביציאתהיכולה  347חליבה במשק אוטרקי. נאסרו

  . להמליט ללא סיוע ברוב המקרי� שכ$ הבהמה יכולה, אינו הכרחי
  
   האתיופית הכנסייה במנהגטיפול בבעלי חיי� בשבת . 3

. לנושא הטיפול בבעלי חיי� בשבת לא מצאתי התייחסות מפורשת בכתבי הכנסייה האתיופית
נצטט בדילוגי� . למלאכתו של רועה הצא$ ג� ר איסורי� הקשורי�ספר האור מפרט מספ, אול�
  : 91–90' עמ, יצחק, ספר האורמתו) 

  
[The following] is that which you should not do on Sabbath and on Sunday:  
 … cutting of grain or grass … hunting wild animals … building a fence … 
And drawing water is desecrating the Sabbath. 

  
מצוי הדבר . בניית גדר ושאיבת מי� ה$ פעולות שגרתיות במלאכת רעיית הצא$, דיִ צַ , חיתו) עשב

לצוד חיות טר' המתקרבות אל להניס או , שהרועה נדרש לחתו) עשב עבור בהמה חולה או חלשה
. י� כדי להשקות את הצא$לבנות גדרות לצאנו או לשאוב מ, לצוד כבשה שברחה מ$ העדר, העדר

, ואכ$. כל אלו נאסרו מפורשות בספר האור וה$ מגבילות ביותר את הטיפול בבעלי חיי� בשבת
 תיארה. מעדויות שבעל פה למדתי שהטיפול בעלי חיי� צומצ� למינימו� ההכרחי ביו� השבת

  :אברה� אחות הנזירהאת הנושא  בפניי
  

בעלי העדרי� . ואי$ יוצאי� למרעה הצא$, כמוב$ שאסרו כל עבודה בשדה ביו� השבת
בדר) כלל ע� , הרועה יושב ליד הצא$. פותחי� את גדרות הצא$ והבהמות יוצאות בעצמ$

  348.ה$ דואגות לעצמ$, א) לא תולש עבור בהמותיו עשב ולא שואב מי�, ספר תפילה בידו
  
  :ציו$ פסחא אבא הדת כוה$$ בתיאורו של וכ
  

הבהמות . בשבת באזור המרעה וה$ דואגות לעצמ$ את הבהמות קושרי� או משחררי�
  349.אי$ חולבי� בשבת. החולבות יניקו את וולדותיה$

  
 חיי� בבעלי הטיפול את הכרחי למינימו� מצמצ� האתיופי� הנוצרי� של שמנהג�, כ$ א� נמצא
   .בשבת

  
   ישראל ביתא במנהגטיפול בבעלי חיי� בשבת . 4

): 1430–1413(הקיסר הנוצרי איצחאק  של גזירתו. רנסת�לפ ובקר צא$ בגידול עסקו ישראל ביתא
הופכת את בני  'יהיה לפלאסי, מי שלא יעשה כ$. מי שייטבל כנוצרי יוכל לרשת את אדמת אביו'

                                           

 היתה עומדת חו,. והתני שמואל'): 170' עמ, מהדורת האקדמיה(ג "לא ע; כלאי� ח ב, וכ$ בירושלמי 346
תוספתא , ליברמ$: ראו) פטור(לעניי$ שימוש בלשו$ דיעבד . 'לתחו� וקרא לה ובאת אחריו הרי זה פטור

  .288–287' עמ, כפשוטא שבת
 .שמחייב חליבה בשבת, בשונה מהמשק המודרני 347
 .31.10.07פ מריאיו$ בתארי) "עדות בע 348
 .21.11.07פ מריאיו$ בתארי) "עדות בע 349
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העדה לאריסי� על אדמת� או לבעלי מקצועות שאינ� מחייבי� בעלות על קרקע ובה� גידול 
הקשורות בגידול בעלי חיי� נשמרו בקרב שמצוות , עדויות ראשונות מלמדות, ואכ$ 350.בהמות

  :28' עמ, הפלשי�, פלאד. העדה כציווי התורה
  

The first-born of cattle is brought to the priest when it is a year old, in direct 
opposition to Exod. xxii. 30. The flesh is eaten only by the priests, and upon 
the same day that it is slaughtered, the remainder is burnt before the going 
down of the sun.   
If the first-born of cattle be a female it is retained by the owner, but the milk 
and butter afforded by it belong to the priest. The first-born of an ass they 
redeem with a lamb. (See Exod. xxxiv. 19, 20.)   

  
מעיד על , �19של מיסיונר שפעל כשישי� שנה בקרב בני העדה החל ממחצית המאה ה, תיאור חי

טיפלו ביתא ישראל , כיצד א� כ$ 351.שגידול בעלי חיי� הוא חלק מאורחות חייה, חברה
עדות יחידאית מצאתי . התיעוד שבכתב כמעט אינו מתייחס לשאלה זו. בבהמותיה� ביו� השבת

את בהמת� ישמרו בשבת ': קעד' עמ 352.שולי חיבורו על ספר אלדד הדניב, במאמרו של עפשטיי$
לפי עדות זו מסרו בידי נכרי� את כל הטיפול . 'ובלתי אוכלי� החלב שחלבו בשבת, נוצרי�

נטלו הנכרי� את החלב כשכר עבודת� , מכיוו$ שחלב שנחלב בשבת אסור בשתייה. בבהמות בשבת
שהרי א' ה� . של הנוצרי� האתיופי� שהובא לעיל עדות זו עומדת בסתירה למנהג� 353.בשבת

ובוודאי של נטלו על עצמ� את , מצמצמי� את הטיפול בבעלי חיי� בשבת למינימו� הכרחי
יתכ$ שהיו נוצרי� שלא הקפידו על . מלאכת השמירה על עדרי הצא$ של ביתא ישראל בשבת

המידעני� שבעל פה את  מסרו, בעניי$ הטיפול בבעלי חיי� בשבת 354.שמירת השבת בעניי$ זה
לפנות ערב כינסו את בעלי החיי� לשטחי� . סמו) לכל כפר היו שטחי� מגודרי�. התיאור הבא

בשבת . כ) נהגו מידי ערב וכ$ בערב שבת. מוגני� מגניבות וחיות טר', ש� שהו בשעות הלילה, אלו
יה צור) לא ה. בבוקר פתחו את גדר המכלאה ובעלי החיי� יצאו בעצמ� אל שטחי המרעה

. הבהמות רעו בשטחי� הסמוכי� לכפר ולא התרחקו יתר על המידה. בהשגחה או טיפול מיוחד
. בשעות האור, למרות ששטחי המרעה היו נרחבי� לא הייתה סכנת גניבות או נזק אחר לבהמות

                                           

  .סעי' ז מבואה ראו בפרק 350
 .189' עמ, נדודי�, ראו ג� שטר$ 351
הוא סיפר שמוצאו . לפני חכמי קירוא$, שהציג עצמו בש� אלדד הדני, תייר� הופיע נוסע 880סמו) לשנת  352

, בימי פילוג הממלכה פנה ירבע� ב$ נבט לבני שבט ד$. מעבר לנהרי כוש, משבט ד$ שיושבי� באר, חוילה
וכדי להימנע , שבט ד$ סירב. להצטר' למלחמה ברחבע� והציע לה�, שהיו ידועי� כלוחמי� מעולי�

אלדד הדני הביא בפני חכמי קירוא$ ספר הלכות שחיטה . ממלחמת אחי� ירד למצרי� ומש� לכוש
כמו כ$ ניכרת . רבות מה$ זרות להלכה היהודית אול� יש מה$ שמקור$ בירושלמי ובמדרשי�, וטריפות

ג� הלכות שבת ). דיני השחיטה המוסלמית(ה$ בתוכ$ ו) השפה הערבית(השפעה אסלאמית ה$ בלשו$ 
חכמי קירוא$ . שהביא בפניה� היו שונות מהנהוג בשאר קהילות ישראל ונטו בחלק$ להלכה הקראית

לקבל את סיפורו של , כרבי� בתקופתו, הריצו איגרת בעניינו לרב צמח גאו$ ומתשובתו עולה שהוא נוטה
חוקרי� בני זמננו . תירות ההלכתיות בשנות הניתוק הרבותאלדד הדני כאמיתי ומנסה ליישב את הס

ועל כ$ מטילי� ספק באשר למוצאו של האיש , מתקשי� למצוא בסיס היסטורי לסיפורו של אלדד הדני
ולא הפגי$ ידע מכלי ראשו$ על , שהרי ברור שלא הכיר את שפת הגעז, ספק א� היה אתיופי; ומניעיו

, להרחבת הנושא. שסביב$ נארגו סיפורי אגדה רבי�, ומצ� של עובדותנראה שמדובר במספר מצ.  אתיופיה
 .מוצאו של אלדד, מורג'; ומנהגיה�מאמר על הפלשי� ': אלדד הדני בצירו' מאמר נספח, עפשטיי$: ראו

 .86' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז 353
צוות יותר שביתא ישראל החמירו בשמירת המ, במהל) המחקר עלו מספר דוגמאות המלמדות 354

לעומת הנוצרי� שלא אסרו אלא כניסת , ביתא ישראל הפרישו נידות אל מחו, למחנה. משכניה� הנוצרי�
לעומת הנוצרי� שסיימו את הצו� , ביתא ישראל שמרו את ימי הצו� עד שקיעת החמה. נידה לכנסייה

לבשל , ליק נרלעומת הנוצרי� שהתירו להד, ביתא ישראל אסרו כל שימוש באש בשבת. 15:00בשעה 
לעומת הנוצרי� שהתירו למול בשבת , ביתא ישראל אסרו באופ$ מוחלט לצו� ולמול בשבת. ולחמ� בשבת

להחמר� של ביתא , יתכ$ שהטיפול בבעלי חיי� בשבת הוא דוגמה נוספת. ולצו� בשבת שלפני הפסחא
 .ישראל לעומת הנוצרי� האתיופי�
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בדר) כלל לא היה , א) .לעיתי� נשלחו ילדי� להשיב בהמה תועה או למנוע כניסה לשטח מעובד
נפתחה גדר המכלאה והבהמות שבו לתוכ$ , סמו) לצאת השבת, לפנות ערב. טיפול כל שהואצור) ב
לא חלבו בשבת . א) לא בשבת, נהגו לנדוד ע� הצא$ למקומות עשירי� במרעה, בימי חול. בעצמ$

ִאפשר לדחות , ללא פיטו� וללא חליבה מתועשת, הגידול הטבעי של בעלי החיי�. כי לא היה צור)
במוצאי שבת נמנעו מעשיית  .בדר) כלל חלבו בצהרי יו� שישי ובבוקר יו� ראשו$. את החליבה

החלב היה , במקרי� אלו. היו שנהגו לאפשר לנכרי� לחלוב בשבת 355.מלאכה ובכלל זה חליבה
    356.שכר� של החולבי�

 גידול, כללו של דבר. הצא$ והבקר המליטו והניקו ולדותיה$ ללא כל סיוע ה$ בשבת וה$ בימי חול
כדי שהבהמות יצאו , די בפתיחת גדר. בעלי חיי� בכפרי העדה לא חייב ביצוע מלאכה בשבת

בדר) כלל לא היה הכרח לחלוב בשבת או . מבלי להתרחק יתר על המידה, למרעה באופ$ עצמאי
  . במקרי� חריגי� נעזרו בנכרי� או בילדי�. לסייע בהמלטה
  : נסכ� בטבלה

 הצלה המלטה סוררת מזו� 

ירה מבעוד קש ֵיב
יו� במקו� 

 המרעה

   

יציאה למרעה  ברית דמשק
 בתחו� אלפיי�

 יוציאה אל
 מביתו

 איש יילד אל
 בהמה

 אל תיפול וא�
 אל פחת ואל בור

 בשבת יקימה
הבהמה כרגלי  ל"חז

 בעליה
קורא לה והיא 

או שדוחי$  באה
 בה$ עד שיכנסו

אי$ מיילדי$ ואי$ 
 מסעדי$

עושי$ לה פרנסה 
בשביל , במקומה

  לא תמות אוש
שמביא כרי� 

וכסתות ומניח 
 תחתיה

פתיחת גדרות  נצרות אתיופית
 צא$

 דואגות לעצמ$ אי$ צור) בסיוע 

פתיחת גדרות  ביתא ישראל
 צא$ 

טיפול על ידי 
 ילדי�

 על ידי ילדי� אי$ צור) בסיוע

  
, בתצמצמו מאוד את הטיפול בבעלי חיי� בש ושכניה� הנוצרי� שביתא ישראל, מ$ הטבלה עולה

החמירו מה� רק אנשי יב שדאגו לקשירת הבהמה . כפי שאפשרו תנאי גידול הבהמות בכפריה�
וכנראה  שכניה� הנוצרי� ,בני העדה. חסכו מעצמ� כל טיפול בשבת 357,כנראה, מבעוד יו� ובכ)

ולכ$ פתרונותיה� לטיפול בבעלי חיי� . לאד� או לבהמה, אינ� מכירי� תחו� שבת, ג� אנשי יב
ל זהי� בשאלת תחו� שבת לבהמה וסיוע "ברית דמשק וחז. יגי� לתחו� זה או אחראינ� מסו
סביר יותר שכדרכה . אי$ להסיק משתיקת המגילה שמחברה אוסר ליילד ומתיר לסייע. בהמלטה

. הוא אוסר כל סיוע בלידה, שמחמירה ואינה מתייחסת לחילוקי� דקי�, של ההלכה הקדומה
 �פרנסה וזריקת חפצי� לבור  � לה שניתנות לבהמה במצוקה ל מקילי� בשתי אפשרויות הצ"חז

להיעזר בילדי� כדי להשיב בהמה תועה , למנהג� של ביתא ישראל. הקלות שנאסרו בברית דמשק
  358.אי$ מקבילה במקורות שסקרנו, או סוררת

                                           

להרחבת נושא זה ראו . וצאי שבת כחלק מיו� השבתבענייני� מסוימי� התייחסו ביתא ישראל למ 355
  . 5.להל$ פרק רביעי סעי' ב

 .כדי לאפשר לה� לזכות בחלב, במקרי� רבי� הפקידו את פעולת החליבה בידי נכרי� עניי� 356
 . המלטה והצלה, ואי$ בה כדי ללמד כיצד נהגו בעניי$ חליבה, מצומצמת ביותר Hמיֵ העדות  357
 .א) לא לעניי$ טיפול בבעלי חיי�, א לעניי$ טלטול על ידי קט$ בשבת"ד ע"קי� ב"עראו בבלי יבמות קיג  358
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  בשבת  הדלקת אש. ג
  במקרא בתרגומיו ובספרות בית שניהדלקת אש בשבת . 1

קביעה זו תואמת את . 'יומת... ומדליק אש בביתו או בכל מקו� אחר ': ובעק 17תאזאזה סנבת י 
ואשר ': 13–12וביובלי� נ '; לֹא ְתַבֲער/ ֵאHְ Iכֹל מIְֹבֵֹתיֶכ� Hְי�A ַהHָFַת': 3הכתוב בשמות לה 

אוסר את פעולת הבערת האש , בשלושת המקורות שהוצגו, פשוטו של מקרא 359.'ומת... יבעיר אש 
  . תבשב

   360.נבח$ את תרגומיו הקדומי� של המקרא לפסוק זה
   ַהHָFַת Hְי�A מIְֹבֵֹתיֶכ� Hְכֹל ֵאI ְתַבֲער/ לֹא מסורה
 'ה אני השבת ביו� משבתיכ� בכל אש תבערו לא שבעי�
   השבת ביו� מושבתיכ� בכל אש תבעירו לא שומרוני
   דשבתא אביומ מעמרכו$ בית  בכלא נורא תוחדו$ לא פשיטתא
   שבתא ביו� אתר בית מדוריכו$ בכל אשא תבערו$ לא נאופיטי
  במהל) מקומות מגוריכ� בכל אש תבעירו לא וולגטה

 )בגלל(
יו� 
 השבת

  

   יְסְנNְHֶאֶ  HְֶעֶלNֶ  ָמְהֶדְרְקוו ?/ל/ HֶוְוְסNֶ  ְאיָשאNֶ  וָוִאָטְנְדד/ אורית
תרגו� 
 האורית

   שבתי ביו� במקו� מגור) ול�כ בתו)  אש ואל תדליק

  

השומרוני מתרג�  361.בסו' הפסוק' מוסי' את המילי� אני ה, כדרכו במקומות רבי�, השבעי�
. ואי$ הדבר משנה את מהות פעולת האיסור, )בני$ פיעל(' תבערו'במקו� ) בני$ הפעיל(' תבעירו'

, ר הבערה כלומראסור להאחיז את האש בחומ. שמשמעו תאחזו$' תוחדו$'הפשיטתא מתרג� 
לא ': פירושולעברית רגו� חוזר תבש 'non succendetis ignem': תרג�הוולגטה . לבצע הדלקה

שבכל , נמצא א� כ$. 'ביו� שבת'במקו� ' ביו� שבתי'בתרגו� האורית מופיע . 'אש תבעירו
מספר מצומצ� של מקורות , אול�. התרגומי� פעולת ההבערה היא זו שנאסרה ביו� השבת

האיסור לא הצטמצ� בפעולת . שבימי� קדומי� נהגו איסור בהשארת אש דולקת  בשבת, �מלמדי
ולא תבער אש ביו� השבת בכל : "בבחינת, אלא כלל ג� את השארת האש בשבת, ההדלקה

להל$ נסקור את . האוחזי� במסורת מחמירה זו דאגו לכבות כל אש מבעוד יו�". מושבותיכ�
כותב פילו$ ) 36–32במדבר טו (שנותו לחטא המקושש בפר .העדויות למסורת הלכתית זו

  ):314–313' עמ, א, נט' תרגו�( 219על חיי משה ב , האלכסנדרוני
  

בהיותה הסיבה העיקרית , לכ$ הוא אוסר במיוחד את הבערת האש ביו� השביעי
המלאכות , כמסתבר, וכוונתו שע� השבתתה תושבתנה ג� כ$, והמלאכה הראשונה

  .לפרטיה$
  

): א"שבת ע ע, בבלי(לשאלה המפורסמת . של פילו$ ה� בבחינת מעט המחזיק את המרובהדבריו 
בהיותה הסיבה 'שהכתוב אסר במיוחד הבערת אש , משיב פילו$'? הבערה בכלל היתה ולמה יצאת'

בישול : כגו$, הבערת אש היא הבסיס לביצוע מלאכות רבות. 'העיקרית והמלאכה הראשונה
יש חובה , ולכ$ 362.הכנת דיו וסממני� וכיוצא באלו, חיסו� כלי�, וכיתעיבוד מתכת וזכ, ואפייה

 ,כמסתבר, וכוונתו שע� השבתתה תושבתנה ג� כ$': כדברי פילו$ !להשבית את האש בשבת

                                           

 .326' עמ, דרקא�ניובלי� וא 359
; 148' עמ, ראל' תרגו�ו 106' עמ, קארל תרגו� �  תרגו� השבעי�: השתמשתי �בה מקורותלהל$ ה 360

, תרגו� נאופיטי; טקי' עמ, מהדורת הלר, תרגו� הפשיטתא; 92' עמ, מהדורת טל, התרגו� השומרוני
' עמ, מהדורת דילמ$, האורית תרגו�; 126' עמ, מהדורת וובר, תרגו� הוולגטה; 233' עמ, מהדורת דיאז

159. 
 .793' עמ, תרגומי�, רבי$: ראו, על תוספות תיאולוגיות כגו$ זו בתרגו� השבעי� 361
 65החוקי� לפרטיה� ב מרכזיותה של האש כבסיס למלאכות רבות מוזכרת ג� בחיבורו של פילו$ על  362
שכ$ האש היא ראשית$ ומקור$ של כל פעילויות , אסור ביו� זה להבעיר אש'): 36' עמ, ג, נט' תרגו�(

 . 'כיוו$ שבלעדיה אי אפשר לעשות א' לא אחת מ$ המלאכות לסיפוק הצרכי� ההכרחיי� לחיי�, החיי�
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בלתי , אלא ג� השארת אש בוערת, כלומר לא רק הדלקת אש נאסרה. 'המלאכות לפרטיה$
כ) ג� . רבות הכלולות באיסור מלאכהבהיות האש בסיס למלאכות ; נאסרה בשבת, מושבתת

על א' שלא הדליק אש בשבת הוא הכי$ את . מתבררת חומרת המעשה של מקושש העצי� בשבת
   363.ולכ$ נענש בסקילה, לראשונה שבמלאכות, חומרי ההדלקה

שהציעו ורד נע� , מאיחוי שחזור והשלמה. עולה ממגילות מדבר יהודה, דק ומשוער, רמז נוס'
  :שנחשפו בקומרא$ עולה הפסוק הבא )4Q421, 4Q264a(י מגילות שרידלשני  364,ואלישע קימרו$

    
   365]השבתלפני [ אשי לגח] אל יער איש[  

  
  : 538–537' עמ, דיני שבת מקומרא$, נע� וקימרו$ על מלאכת השחזור כותבי� המחברי�

  
לא מש, תחילה. 'אל יער איש': נשתמרו המלי�, 5שורה , )בי "כ( 13קטע  4Q421בקטע 

המהדיר . נתפרש בטעות כעוסק בענייני מזבח ומקדש, הוכרו תוכנו ומשלימיו של הקטע
ההקבלה בעקבות . אל המזבח כוה$באיסור גילוי ערוה בעלות ה' יער'פירש את הפועל 

והגילויי� בדבר , )א י"כ( 3–2שורות , טור ב, 4Q264a ובי$ שנתגלתה בי$ קטע זה
התברר כי צירופ� יוצר את , לקטע אחד 4Q421של  � 13 וְ  8, 2קטעי� השתייכות� של 

פי ההשלמות והפרשנות החדשה אלא שעל ...  [אל יער איש גחלי אש לפני: ]ההשלמה
זו י במשנת "הפועל ער, ועוד. כי א� בהלכות שבת, לקטע אי$ אנ$ קיימי$ במזבח כלל

ינוי לכלי את שפיכת$ לאחר הפ כי א�, אינו מתאר את פינוי הגחלי� גופו )ה ה תמיד(
ולבער מ$ הפרשנות , הלכות שבת: לפיכ) אנו מציעי� לפרש שורה זו מתו) הקשרה. אחר

מסתבר יותר שעניינה של הלכה זו איסורי . את שרידי הזיהוי המוטעה ע� הלכות מזבח
, עירוי הגחלי� הוא השלב האחרו$ בהכנת$ לשימוש... הבערה והעברת אש לצור) השבת 

  . לתנור או למחתה, לֵמיח�, בישול או חימו� היינו העברת$ לכלי לש�
לפני : היינו, במרחב כי א� בזמ$ְקדימה כא$ אי$ משמעה ' לפני'כמו כ$ נראה לנו שהמילה 

  . השבת
  

לצור) חימו� מזו$ , המגילה מקומרא$ אוסרת עירוי הגחלי� לפני השבת ,א� נכוני� דבריה�
לת באיסור הדלקה ג� איסור השארת אש הלכה כזו היא פרשנות מרחיבה ומחמירה שכול .בשבת
אול� רמזי� , ל לא מצאנו איסור מפורש להשאיר אש בוערת בשבת"בספרות חזבמקרא ו. בשבת

  .  מצויי� כפי שנראה להל$, בינה ובי$ דברי בית שמאימסוימת וזיקה , פולמוסיי� כנגד שיטה כזו
  
  בספרות תנאי� אמוראי� וגאוני�הדלקת אש בשבת . 2

 ל להבליע בהווא אמינא את דעות מתנגדיה�"שדרכ� של חז, יבורנו עמדנו על כ)במבוא לח
  . ולדחות� בכ)

' עמ ,רבי$�מהדורת הורובי,(ה לא תבערו "ד ,דשבתא ויקהל א מסכתא, י"במכילתא דר למדנו
346 :(  
  

ולא יהיה רשאי ...  יכול כ$ ישבות מערב שבת לשבת...  למה נאמר .'לא תבערו אש וגו'
ל לא תבערו אש בכל "ת, או להטמי$ לו את החמי$ או לעשות לו מדורה ,לו נר להדליק

אבל אתה מבעיר מערב שבת  ,ביו� השבת אי אתה מבעיר, מושבותיכ� ביו� השבת

                                           

' עמ, א, נט' תרגו�(, 220–209משה ב על חיי , פילו$: ראו בהרחבה, להסברו של פילו$ למעשה המקושש 363
311–314.( 

 .543–537' כיבוי האש נדו$ בעמ. 546–511' עמ, דיני שבת מקומרא$, נע� וקימרו$: ראו 364
טור ב שורות  4Q264aהמילי� המסומנות בקו מופיעות ב , 5שורה  13קטע  4Q421רוב הפסוק מופיע ב 365
' ראו בעמ, על שיטת הרישו� שנקטו במאמר. ימרו$היא השלמה משוערת של נע� וק' שבת'המילה , 3–2

512. 
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  .לשבת
  

ולא יהיה רשאי ... יכול כ$ ישבות מערב שבת לשבת ' –שההווא אמינא הדחוייה במדרש , מסתבר
, בנוס' לכ). מליב� של אלו שאסרו השארת אש בוערת בשבתנועדה להוציא  –' להדליק לו נר

משו� כ) הוא מארי) . הותרו בשבת, רוצה הדרש$ להדגיש שכל סוגי האש לשימושיה השוני�
לחימו� ( או לעשות לו מדורה, )למשקה(או להטמי$ לו את החמי$ , )למאור(להדליק לו נר ': ומפרט
שאסרה כל שימוש , על רקע שיטה הלכתית מחמירה, פירוט שכזה מוב$ היטב וא' הכרחי. ')הבית

שאסרה השארת אש בשבת נית$ אולי למצוא בדברי בית , רמז נוס' לשיטה מחמירה. באש בשבת
  ):149' עמ, מלמד�מהדורת אפשטיי$(י כ ט "מכילתא דרשב .שמאי

  
ששת ימי� תעבד ועשית כל מלאכת) זו היא שבית שמאי אומרי$ אי$ שורי$ דיו וסמני$ 

שיני$ אלא כדי שישורו מבעוד יו� ואי$ פורשי$ מצודות חיות ועופות אלא כדי שיצודו וכר
ואי$ . ואי$ טועני$ בקורת בית הבד ובעיגולי הגת אלא כדי שיזובו מבעוד יו�. מבעוד יו�

פותקי$ מי� לגנות אלא כדי שתתמלא מבעוד יו� ואי$ נותני$ בשר בצל וביצה על גבי האש 
ר אלא כדי שיצלו מבעוד יו� ובית הלל מתירי$ בכול$ אלא שבית ולא תבשיל לתו) התנו

 שתהא מלאכת� גמורה מערב שבתששת ימי� תעבד ועשית כל מלאכת) ' שמאי אומ
ושאר מלאכת� היא נעשית ובית הלל אומרי$ ששת ימי� תעבד עושה אתה כל ששה 

  . ועשית כל מלאכת) שתהא בשבת כמי שאי$ לו מלאכה מאיליה בשבת
  

" כל מלאכת)"מהמילי�  .לגמרי קוד� כניסת השבת שהמלאכה תסתיי�מאי דורשי� בית ש
. קוד� כניסת השבת, בששת ימי העבודה צריכה להסתיי� לגמרי שהמלאכהשבפסוק ה� לומדי� 

" תעבוד ועשית"מהמילי� . מתירי� למלאכה להיעשות מאיליה ביו� השבת, לעומת� בית הלל
המלאכה יכולה להימש) . ולא על המלאכה האד�ל ה� לומדי� שחובת השביתה מוטלת ע

   366.ולהיעשות מאיליה
נדרש , דורש שביתת כלי� בשבתשהרי מי ש. הבוח$ את שיטתו של שמאי מוצא בה חוסר עקביות

ואכ$ התלמוד הבבלי . גחלי� ביגמוגמר או השהיית קדרה על , דלקת נרלהסביר מדוע לא יאסור ה
  :ב"ע–א"שבת יח ע, בבלי .נדרש לשאלה זו

  
 שמאי בית � דאורייתא כלי� שביתת תנא מא$: אסי רב אמר אושעיא רב דאמר והשתא

 לבית. אסור � מעשה קעביד דלא בי$ מעשה דקעביד בי$, שמאי לבית. הלל בית ולא היא
 עביד דלא גב על א' שמאי דלבית: דאמרת והשתא. שרי � מעשה דקעביד גב על א', הלל

 �. אארעא מנח הת� �? שמאי בית שרו טעמא מאי וגפרית מוגמר הכי אי, אסור �  מעשה
   .אפקורי להו דמפקר �? שמאי בית שרו טעמא מאי ושפוד וקדרה ונר גיגית

 
הרי ג� כלי ). שתומ) את התירו, בדר) אחרת, ה דמפקרא"ראו ג� תוד(קל לחוש בדוחק התירו, 
נר , ה עוד יותר לקבל שגיגיתקש. ש"ובכל זאת נאסרו לב' מנח אארעא'לשריית דיו ומצודות חיה 
ובכ) , כל כלי מלאכה נית$ להפקרה מבעוד יו� הרי', דמפקר להו אפקורי'וקדרה הותרו רק משו� 

ש שביתת "לב –שקביעתו של רב אושעיא , לפי דרכנו נפרש. נסת� הגולל על איסור שביתת כלי�

                                           
מופיע , הא� חובת השביתה מוטלת על האד� או על המלאכה, ש"ה וב"יתכ$ שיסוד המחלוקת בי$ ב 366

ֶאת  'הִ?י IֶIֵת ָיִמי� ָעLָה ': נאמר 10בשמות כ . כבר בנימוקי� השוני� של מצות השבת בעשרת הדברות
Qַמִי� ְוֶאת ָהFִָביִעיַהFְַה �AGHַ ַנחGַָו �Hָ רIְֶוֶאת ָ?ל ֲא �Gָאד� חייב לשבות מכיוו$ , כלומר. 'ֶר, ֶאת ַה

: 14לעומת דברי� ה . סיו� המלאכההדגש הוא על , שבת ממלאכתו' שמלאכת הבריאה הגיעה לסיומה וה
ֱאלֶֹהיָ)  'הֶהיָ) ִמHְ �Fָָיד ֲחָזָקה /ִבְזרַֹע ְנט/ָיה ַעל ֵ?$ ִצְ/ָ) ֱאלֹ 'הְוָזַכְרNָ ִ?י ֶעֶבד ָהִייָת Hְֶאֶר, ִמְצַרִי� ַוGִֹצֲאָ) '

והדגש מוש� על , כא$ הנימוק לשביתה ממלאכה הוא סיומה של עבדות מצרי�. 'ַלֲעALת ֶאת י�A ַהHָFַת
, מחייבת השבתה מוחלטת של כל מלאכה תואמת את פסוקי ספר שמותהש "שיטת ב. שביתת האד�

דורשת מהאד� לשבות א) אינה אוסרת על כליו הה "ואילו שיטת ב, קושרי� בי$ השבת לבריאת העול�ה
אני . שקושרי� בי$ השבת לגאולה מעבדות מצרי�, תואמת את פסוקי ספר דברי�, להמשי) ולעבוד בשבת

 .  שהאיר עיניי בעניי$ חשוב זה, מודה לידידי אביה הכוה$
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זו הנשקפת ; של שמאי תואמת את דעתו הראשונה –א' על גב דלא קעביד מעשה , כלי� דאורייתא
אלינו מהמכילתא דלעיל ומקיימת זיקה ברורה לשיטה מחמירה שדרשה כיבוי כל אש מבעוד 

אנשי יריחו יכלו להימנע , לדבריו. פינקלשטיי$ טוע$ שבעניי$ זה האקלי� עיצב את ההלכה 367.יו�
וכ) ואנשי ירושלי� התקשו לשרוד את לילות החור' הקרי� ללא אש , מחימו� בתיה� בשבת

 פינקלשטיי$עוד טוע$ . לפרשנות זו אי$ שו� אחיזה במקורות. הותר בהדרגה השימוש באש בשבת
מקו� שנהגו להדליק את הנר בלילי יו� הכפורי� מדליקי$ מקו� שנהגו ': שמשנת פסחי� ד ד

שלא להדליק אי$ מדליקי$ ומדליקי$ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלי� ועל גבי 
שאסר השארת נר , מעידה על סובלנות� של הפרושי� ביו� הכיפורי� למנהג הקדו� ',החולי�

א) ביו� הכיפורי� אפשרו לרוצי� , הפרושי� פעלו להטמיע את השימוש באש בשבת. דולק בשבת
שהרי התוספתא פסחי� ג , קשה לקבל דבריו. שלא להאיר בתיה�, בכ) לשמור על מנהג� הקדו�

כשאמרו מדליקי$ וכשאמרו אי$ מדליקי$ לא ': מנמקת את הדי$) 155' עמ, מהדורת ליברמ$(יז 
שחשש לתשמיש המיטה ביו� כיפור הוא זה , מפורש א� כ$. 'אמרו אלא מפני הרגל דבר אחר

 368.ולא מחווה של רצו$ טוב מצד הפרושי� כלפי כתות האוחזי� במנהג קדו�, שעיצב את ההלכה
הנחה מסתברת . שאוסרת שימוש באש בשבת ל עדות מפורשת לשיטה"אי$ בדברי חז, כאמור

נועדו להוציא מליב� של האוסרי� , שהעצמת מצָות נר שבת ועונג שבת בתבשיל ח�, וידועה היא
על א' שאי$ להדלקת נר . פרק שני במסכת שבת מוקדש רובו ככולו למצווה זו. שימוש באש בשבת
, משנה. � מצוות דאורייתאתנאי� מעמידי� את הדלקת הנר בשורה אחת ע, שבת מקור בתורה

על שלש עבירות נשי� מתות בשעת לידת$ על שאינ$ זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת ': שבת ב ו
שאני אומר ... אמר רבא ': ב"שבת כה ע, בבלי. בתלמוד קובע רבא הדלקה זו כחובה 369.'הנר

ליקי$ לבר) על נר שבת ולקרוא את פרק במה מד: תקנות הגאוני� 370.'הדלקת נר בשבת חובה
, בדומה לכ) 371.מלמדות א' ה$ על העצמה של מצווה זו במיוחד כנגד הקראי�, בלילי שבת

פרקי� שלישי ורביעי במשנת שבת . באופני ההיתר של חימו� מזו$ בשבת מוצאי� אנו דיו$ ארו)
, חמה, סילו$, כירה, תנור(הדיו$ עוסק בהרחבה באמצעי החימו� . ובתלמודי� מוקדשי� לנושא זה

השהייה , הטמנה, נתינה(באופני� השוני� של חימו� המזו$ ; )סיד וכדומה, מלח, גפת, צמר
יד , ורע לו/מצטמק וטוב, סאיומאכל ב$ דר(ובהבחנה בי$ רמות שונות של בישול וחימו� ; )והחזרה

העיסוק המעמיק והמפורט בכל אלו מחזק את ההשערה שחכמי התלמוד ). סולדת בו וכדומה
בעל  ו המפורסמי� שלכדבריו; של ישיבה בחוש) ואכילת מזו$ קר בשבתפועלי� לעקור מנהג 

צרי) , וכל מי שאינו אוכל חמי$'): '"ב בדפי הרי"סו' ד' טז ע, שבת(' "המאור בפירושו על הרי
ולענג את השבת , ולהזמי$ לבשל להטמי$, וא� מת יתעסקו בו עממי$, בדיקה אחריו א� הוא מי$

, דבריו החריפי� של בעל המאור כוונו כנגד הקראי� 372.'לק, הימי$ וזוכה, הוא המאמי$, ולהשמי$
  .בה� נעסוק להל$

  
  הדלקת אש בשבת בכתבי הקראי� ובמנהג השומרוני�. 3

הנושא שבפנינו  .במבוא הוזכרהבישראל בי$ ההלכה הקראית הראשונה להלכה הקדומה הזיקה ש
, הקראית והרבנית לדורותיה, רותוהיקפו בספ, מייצג סלע מחלוקת מרכזי בי$ הקראי� לרבני�

  ):69' עמ, מהדורת הרכבי(דיני שבת ומועדי� ב , ספר המצוות לענ$ הנשיאב. רחב ביותר

                                           

דיני שבת , נע� וקימרו$; 35' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי: ת שמאיבדר) זו הסבירו את שיטת בי 367
 . 543–540' עמ, מקומרא$

, אלו$ ,שיטתו הסוציולוגית בחקר ההלכה ומה שהשיג על, 130' עמ, הפרושי�, פינקלשטיי$: ראו 368
 .195–194 'עמ, ובזיקה לענייני הבערת אש; 227–181' עמ ,ב, מחקרי� בתולדות ישראל

 .337–336' עמ, פרקי�, גילת: ראו, פי� שמתייחסי� להדלקת הנר כמצווה דאורייתאלמקורות נוס 369
 539–538' עמ, דיני שבת מקומרא$, נע� וקימרו$; 349–334' עמ, פרקי�, גילת: להרחבת הדיו$ ראו 370

 .145–140הערות 
–253' עמ ,תהלכה קראי, קורינאלדי; 351–323' עמ, כר) א, התגבשות נוסח התפילה, וידר: למשל ראו 371
254.  
העתי� ' ס; לד' שערי תשובה סי, תשובת הגאוני�: מקורות הבאי�רעיו$ זה בניסוחי� שוני� מופיע ב 372
ס "ח סו"ע או"א בשו"רמ; אבודרה� סו' שחרית של שבת; לא' כלבו סי; עב' ארחות חיי� שבת סי; טז' סי

 .רנז ועוד
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ואי אמרת דלאבעורי בשבתא הוא דאסיר אבל כי אבערניה מיחוָלא שפיר דמי למשבקיה 
בשבתא כתב רחמנא לא תבערו אש וכתב לא תעשה כל מלאכה תרויהו אסרי$ הוו בתאו 

ה מלאכה דכתיב בה לא תעשה א' על גב דאתחיל בה מיחולא מקמי דחילא שבתא בעי מ
א לא תבערו א' על גב דביעורא מיח/לָ  משַבת ממלאכה א' על ביעורא דאש נמי דכתיב ביה

מקמי דחילא שבתא בעי לדוכה ומה מלאכה ה� כי היכי$ דאסיר ל) למעַבד אנת ה� 
יעורא דאש נמי ה� היכי$ דאסיר ל) לאבעוריה א' ב[היכי$ אסיר ל) למעבד ל) אחריני 

הילכ) אסיר ל$ למשבק בי$ שרגא ובי$ כל ] אנת ה� הכי$ אסיר ל) לאבעוריה ל) אחריני
  .נורא דביעורא בשבתא בכל דרתא דישראל

  
) בחול(בשבת הוא שאסור אבל א� הדליקוה מחול ) האש(וא� תאמר כי להדליק : תרגו�
לא תעשה כל ) עוד(כתב הרחמ$ לא תבערו אש וכתב ) לזה(הוא להניחה בשבת ) מותר(טוב 

כי כמו המלאכה שכתוב בה לא ) להודיע(' נכתבו באות ת) האלה(שני האיסורי� . מלאכה
. צרי) לשבות מ$ המלאכה) בכל זאת(תעשה א' א� התחיל בה מחול קוד� שחלה השבת 

וד� שחלה השבת א' א� הביעור היה מחול קכ$ ג� בביעור האש שכתוב בו לא תבערו 
כמו כ$ אסור ) בעצמ)(וכמו שבמלאכה כמו שאסורה היא שתעשה אותה . צרי) לכבותה

כ$ ג� בביעור האש כמו שאסור ל) להדליק בעצמ) כמו כ$ [הוא ל) שיעשוה ל) אחרי� 
אסור הוא לנו להניח בי$ נר ובי$ כל אש בוערת בשבת בכל לכ$ ]. אסור שידליקו ל) אחרי�

   .     דירת ישראל
  

' עשהתלא '(ו "ששניה� פותחי� באות תי, קושר בי$ איסור מלאכה לאיסור הבערת אש, ענ$ הנשיא
כש� שיש לשבות ממלאכה א' שהתחיל בה מבעוד יו� כ) יש לכבות את האש ). 'בערותלא '

שכש� שאסור ליהנות ממלאכה , עוד לומד ענ$ מהשוואת הפסוקי�. שהובערה קוד� כניסת השבת
  .ור) בשבת כ) אי$ ליהנות מאש ג� א� הודלקה על ידי אחרי�שאחרי� עשו עב

 ,קירקיסאניליחס שבי$ איסור מלאכה ואיסור הבערה נדרש ג� החכ� הקראי יעקב ב$ יצחק 
מהדורת נמוי , כתאב אלאנואר ואלמראקב, קירקיסאני. שפעל בבגדד בראשית המאה העשירית

  ):257' עמ ,מאמר נר שבת, הציטוט מתו) קלאר( 522' עמ, חלק ג
  

וצרי) שנדע מהי הכוונה , לא תבערו אש בכל מושבותיכ� ביו� השבת: אמר הכתוב
שיש בה צור) , וא� לא נאסר עלינו אלא עצ� ההדלקה. בדיבור זה ומה נאסר עלינו בו

כגו$ הכאת האב$ להוצאת האש ושבירת העצי� ועריכת� והחיבור , לכמה מיני מלאכות
, כל זה לא יתכ$ שנתכוי$ אליו הכתוב –ההפחה וזולת� בינ� לבי$ האש עד שיתלקחו ו

ה ליחד "וא� צרי) היה הקב. כיוו$ שכל מה שהזכרנו בזה הוא בכלל המלאכות האסורות
היה צרי) , א' על פי שהיא בכלל המלאכות שנאסרו בכללות$, את הבערת האש באיסורו

תתפרו ולא תפרמו  לא: ולומר, כל אחת ואחת בשמה, להזכיר את כל המלאכות והפעולות
אלא נתכוי$ בזה ... וכבר נכללו באיסורו כל המלאכות וכל הפעולות , וכיוו$ שזה הבל ...

  .שלא תהא אש נמצאת אצלו בשבתוהוא , לדבר אחר
  

הבערה בכלל היתה ' :א"שבת ע ע, בבלי ל"או בלשו$ חז, הבערה ומלאכה לאיסור בפסוקהכפילות 
לא רק הדלקת האש . על איסור נוס' במלאכת ההבערה ,ניקירקיסאלדעת  ,מלמדת? 'ולמה יצאת

הדלקה נלמד איסור , לשיטתו. 'שלא תהא אש נמצאת אצלו בשבת' – נאסרה אלא ג� השארתה
לעניי$ . 'לא תבערו אש'ואיסור השארת אש בוערת בשבת מהפסוק  ',לא תעשו כל מלאכה'מהפסוק 

. רה לירושלי� בסו' המאה העשיריתשעלה מבצ, החכ� הקראי יפת ב$ עלי הלויזה נדרש ג� 
  ): 243' עמ, מאמר נר שבת, מתו) קלאר ציטוטה(בפירושו לאיסור חסימת השור הוא כותב 

  
בשעת ) את השור(אי$ כוונתו שלא תחסו� אותו ) ד, דברי� כה(מאמר הכתוב בדישו 

אלא , עד שיהא מותר לחסו� אותו לפני הדישה ויכנס אל הדישה כשהוא חסו�, הדישה
לא "וכ$ מאמר הכתוב . כוונה בו שלא יהא חסו� באיזה אופ$ שהוא בשעת הדישהה
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אי$ כוונתו שלא יבעיר את האש בשבת ויהא " תבערו אש בכל מושבותיכ� ביו� השבת
אלא הכוונה בו שלא תהיה אש בוערת כלל , מותר להבעירה לפני השבת ותישאר בשבת

  . ביו� השבת
  

לא תבערו אש 'ו 'לא תחסו� שור בדישו'וואה בי$ האיסורי� עור) הש, החכ� הקראי יפת ב$ עלי
ולהכניסו , כש� שאסור לחסו� את השור מחו, למקו� הדיש. 'בכל מושבותיכ� ביו� השבת

שתבער , להשאיר אש בוערת מבעוד יו�, לשבת אש בוערת כלומר" להכניס"כ) אסור ; חסו�
  . במהל) השבת

נית$  ,שמצטט קירכהיי� בספרו כרמי שומרו$ איגרתב, אול�. אי$ בידנו ספרי הלכה שומרונית
, קירכהיי� משיב לחכ� הקראי יהודה הדסי. ללמוד על מנהג� בעניי$ השארת אש בוערת בשבת
  : 28–27' עמ, כרמי שומרו$, קירכהיי�. שטע$ שמנהגי השומרוני� שוני� ממנהגי הקראי�

  
ואינ� ... דר) הקראי� להמה  373כי רוב מנהגי הכותי�... והקראי הזה לא ראה מו� עצמו 

שאלת על משמר "כמו שכתבו , שוכבי� ע� נשיה� ביו� השבת ולא יבעירו אש בבתיה�
וישבות הע� ביו� , אל יצא איש ממקומו ביו� השבת' השבת אנחנו נשמור כמה אמר ה

ולא נשכב ע� אשה ולא נבעיר בו אש ויהודאי� יצאו אל מחו, לעיר ויבעירו ... השביעי 
   375.)אגרת ראשונה ושלישית( השבת 374בו ע� האשה בלילתוישכ אש

  
שבי$ שניה� להלכה  הכותב מדגיש את הזיקה שבי$ המנהג הקראי למנהג השומרוני ואת ההבדל

והשומרוני� לא ישאירו אש בשבת והיהודי� יבעירו מבעוד יו� וישאירו אש  הקראי� .היהודית
שהרי ג� , הכותב לפעולת ההדלקה מתכווי$ 'ולא נבעיר בו אש' אי$ לפרש שבמילי� .דולקת בשבת

, כדרכה של ההלכה השומרונית ג� היא אנונימית, נוספת עדות. היהודי� אוסרי� הדלקה בשבת
א' לא בנר , אי$ משתמשי� במאור': 144' עמ, ספר השומרוני�, מופיעה בחיבורו של ב$ צבי

 No' :678' עמ, פרו השומרוני�וכ$ כותב קראו$ בס .'אי$ אוכלי� תבשיל ח�; שהודלק מערב שבת
fire or other heat is used'.376 $עדיות ברורות על מסורות שומרונית האוסרות כל , בפנינו א� כ

שבימי� קדומי� היו שאסרו , מכלל הדברי� עולה. ה$ למאור וה$ לבישול, שימוש באש בשבת
גחלי� , למאורנר  �כל צורות השימוש של האש נאסרו בשבת , לשיטת�. השארת אש בשבת

  .כובתה כל אש קוד� כניסת השבת, לפי מסורת מחמירה זו. או אש לחימו� הבית, לחימו� המזו$
  
   במנהג הכנסייה האתיופיתהדלקת אש בשבת  .4

שימוש באש בשבת שנוי במחלוקת ובהבחנה בי$ שימוש באש , במנהגה של הכנסייה האתיופית
� וידוי של קלאודיוס מובעת ביקורת על היהודיוב. הדלקת אש חדשה שהודלקה מבעוד יו� ובי$

וברור , מכלל לאוו אתה שומע ה$ 377.אינ� מאירי� את בתיה� ומחממי� את מזונ� בשבתש
, ברשימת המלאכות האסורות בשבת. שהכותב מעודד שימוש באש בשבת למאור ולחימו�

עמד בהרחבה על  אפרי� יצחק. אי$ איסור הדלקה או שימוש באש) 90' עמ(שמופיעה בספר האור 
ובמשנת שבת ז  13–6המקבילות הברורות בי$ רשימה זו לרשימת המלאכות האסורות ביובלי� נ 

                                           

חסר מספר (מודי� הראשוני� בקדמה לספרו ראו בשני הע, קירכהיי� מזהה את הכותי� כשומרוני� 373
 ).עמוד

 .אצל קירכהיי�, בכתיב חסר, כ) 374
בהקדמה לספרו הוא מדגיש את הזיקה בי$ השומרוני� . קירכהיי� אינו מציי$ את מקור$ של האגרות 375

ג� לא ראיתי מי שהעיר על כי השמרוני� ': הוא כותב) חסר מספר עמוד(בעמוד השני בהקדמתו . והקראי�
ובחקירה הזאת יבא אור חדש על שורש ; קראי� בכמה מנהגי� עועי� שלה� בדר) אחד הלכו וכשלווה

ומקור הקראי� ויתגלו עוד על זה עמוקות מני חוש) לאיש אשר יחפר בשדה שומרו$ וידיו רב לו בספרי 
 .   הקראי�

, לקסיקו$ שומרוני, $קראו; 130' עמ, וני�השמר, ליונשט�; 33' עמ, השומרוני�, מונטגומרי: ראו ג� 376
 .205' עמ
  .200' עמ, וכ$ בדידסקליה. 5.פרק שני סעי' א, צוטט לעיל בדי$ עונג שבת 377
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נראה שמחבר ספר האור משמיט בכוונה את איסור  ,לאור הזיקות הרבות בי$ הרשימות 378.ב
 )90' ש� עמ( מחבר ספר האור ,זאת ועוד. ובמשנהביובלי�  ,המפורש במקרא, הדלקת אש בשבת

שימוש אלא  לא נאסרכנראה מכא$ ש. נפחות וקדרות: ו$כג, סר מלאכות התלויות בהבערת אשאו
  .חימו� ובישול, ואי$ איסור להדליק ולהשתמש באש בשבת לצור) מאור, לצור) מלאכה באש
מרבי� להשתמש , אדרבה. אש בשבתב ה ושימושאי$ איסור הדלקש, הרווחת היא הדעה, ואכ$
עמדנו על , כבר בפרק ראשו$ סעי' ד בדי$ הכנה לשבת. לצרכי חול ה$ לצרכי קודש וה$, באש

הכנת לצור)  ת אשהדלקמכמו כ$ לא נמנעו . ולחמ� מזו$ בשבת לצלות, ההיתר הגור' לבשל
לאול� בכניסה  .להרבות בהדלקת נרות נהגו בתי התפילהא' בתו) . חימו� הביתאו  משקה ח�

לתפילה  כל מתפלל שנכנס .חול ובה נרות רבי� קערת בראשו ,ניצב עמוד יהכנסיהשל  התפילה
ת ותפילבמהל) . נראה שכ) נוהגי� בכל הכנסיות האתיופיות .מדליק נר ונוע, אותו בחול שבקערה

זאת  379.נהגו לבש� את אול� התפילה בעש$ קטורת המופק על ידי גחלי� לוחשות ,יההשבת בכנסי
ומאיר בו את דפי הספר , נר שעווה ארו)ק מדלי ,שתפקידו לקרוא בכתבי הקודש, כוה$ הדת, ועוד

לפי מנהג הכנסייה אי$ איסור הדלקה ושימוש באש בשבת ש, כל אלו מלמדי� 380.בשעת הקריאה
במספר ביקורי� שערכתי בכנסיות האתיופיות בירושלי� ראיתי שאי$ שו� , ואכ$. האתיופית

   381.מהמידעני� שראיינתי רובשמעתי מוכ) , הסתייגות משימוש באש בשבת
  : 4הערה  38' עמ, יצחק, ספר האור .את הערתו של אפרי� יצחק מוצאי� אנו, לעומת זאת

  
Prohibition regarding the kindling of fire on Sabbath is not mentioned in D.382 
One cannot argue ex silentio that the kindling of fire is not forbidden in D 
because it is not mentioned. Moreover, the existing Ethiopian custom is 
against such an argument, for, even though one is permitted to use fire on 
Sabbath, it is forbidden to start a new one after Thursday evening. 

  
) טוע$ שהעדר איסור א, יצחק מסכי� שאי$ בספרות הכנסייה האתיופית איסור הדלקה בשבת

לדבריו קיי� מנהג נוצרי להשתמש בשבת רק באש שהודלקה . מפורש אינו הוכחה שהדבר מותר
 383.בשבת הדלקהאיסור שיש בכנסייה , מכא$. ולא להדליק אש חדשה בשבת, ביו� חמישי בערב

ולא הותר אלא שימוש  ,שקיי� איסור הדלקת אש בשבת, ג� חלק מהמידעני� שראיינתי טענו
   384.בעוד יו�שהודלקה מאש ב
  
  ביתא ישראל מנהג בהדלקת אש בשבת . 5

כיבוי האש . היו כל מאכלי השבת מוכני� ואז כובתה האש 385,כשלוש שעות לפני שקיעת החמה
פעולת הכיבוי ציינה את כניסת השבת . נעשה בדר) של שפיכת מי� על הגחלי� עד לכיבויי� הסופי

                                           

 .42–34' עמ, יצחק, ראו במיוחד ספר האור 378
  .5.ראו ג� פרק שני סעי' ג, לעניי$ הקטורת בכנסייה 379
 .4.ראו ג� פרק שני סעי' ב, לעניי$ קריאה לאור נר בכנסייה 380
בתארי)  גנט תמסג$ כסהאחות אברה� ו, 12.7.09אבא טפסא בתארי) , 21.11.07בתארי) אבא פסחא  381

  . ועוד 26.8.09
382 D.  הוא קיצור שלdersan=מקורו בכנסייה . בחשיבות השבת ומצוותיההעוסק  חיבור נוצרי .דרשה

 book( הוא הבסיס לחלקו הראשו$ של ספר האור D. �15האתיופית וזמנו אינו מאוחר מראשית המאה ה
I .( לדעת אפרי� יצחק)חמשת . חלקו הראשו$ של ספר האור הוא המקור לספר כולו) 8–7' עמ, ספר האור

  . ללא חידוש ממשי, Dאינ� אלא עריכות חוזרות ונשנות של ) book II-VI(חלקיו האחרי� 
קת אש שחוזר שוב על ההבחנה בי$ שימוש באש קיימת להדל, 41–40' עמ, יצחק, ראו ג� ספר האור 383

  .בהקשר של הכנת מזו$ ח� לשבת, חדשה
 10.8.09יונת$ וובשט העיד בתארי) . 13.11.07בתארי)  'ורג'גכ) שמעתי מחבר הכנסייה האתיופית  384

  .שהזקני� נמנעי� מלהדליק אש בשבת א) הצעירי� לא מקפידי� על כ)
. וחב צפונית לקו המשווהמעלות ר 12אזור זה נמצא כ . ביתא ישראל התגוררו בצפו$ מערב באתיופיה 385

המידעני� שראיינתי לא ציינו . הפרש השעות בי$ שקיעת החמה בחור' ובקי, הוא כשלושי� וחמש דקות
 .הבדל בי$ כניסת השבת בחור' ובקי,
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למנהג� של ביתא ישראל השארת אש מסוג כל . החמה א' שנותרו עוד מספר שעות עד שקיעת
אש לחימו� הבית או גחלי� , ה� לא הבחינו בי$ נר למאור. שהוא בשבת אסורה באיסור חמור

, מנהג זה עולה בבירור .ודאגו לכבות היטב כל אש שברשות� מבעוד יו�, לחימו� מזו$
. כפי שנראה להל$, ואיל) �19ה חוקרי� ותיירי� החל ממחצית המאה, מעדויותיה$ של מיסיונרי�

 As the Falashas have no fire in their houses from sunset on' :45' עמ, הפלשי�, פלאד
Friday evening until sunset on Saturday, all their food for Sabbath is prepared on 

Friday'. עמ, נדודי�, שטר$. בשבת סיונר הנרי שטר$ יש התייחסות להעדר אשיג� בתיעוד של המ '
191: … 'after a cold and frugal repast, they either indulge in a nap, or meet together 

for social intercourse'. בכניסת השבת ': 75' עמ, היהודי� בחבש ,יאורו של רתיינסוכ$ בת
וספת נמצאת במאמרו עדות נ. 'מכבי� כל אש ואור ורק ביציאתו במוצאי שבת מודלקי� מחדש

הפלשי� שומרי� ': קעד' עמ, אלדד הדני, עפשטיי$. בשולי חיבורו על ספר אלדד הדני, של עפשטיי$
וכ$ בעדותו  386.')כשומרוני� והקראי�(בלתי מבעירי� אש ונרות . את השבת בכל נפש� ומאוד�

  :85' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז. של ויטרבו
  

כ) נהגו כול� ג� א� היו פה וש� . ל ידי מי� בכניסת שבתקיימו טקס של כיבוי אש ע
. לפעמי� השאירו אש לכבוד אורחי� מיוחדי�. מקרי� מיוחדי� שבה� הושארה אש

השארת האש הייתה דבר חריג שהל) והתפשט לאחרונה במיוחד לאחר שלמדו את 
מנורות  בוולקה כבר נהגו כול� להדליק 1973מעניי$ להזכיר שבשנת . המנהגי� היהודי�

איסור זה השפיע ג� על איסור השארת . אי$ שימוש בגוי של שבת). Lampa(נפט קטנות 
ג� . מכיוו$ שחששו מאוד שא� תפרו, אש בשבת לא יוכלו לכבות את הדליקה, אש בשבת

  .מסיבה זו העדיפו לכבות כל אש קוד� כניסת השבת
  

בה� התייחסות לנושא ג� ו, יטרבוציטוט מתו) רשימותיו של ו $'טרוויזמביאה , למאמרה בנספח
  :93' עמ, ש�. האש בשבת

  
אבל לא , בכניסת השבת כמו שאצלנו האישה מפנה את תשומת ליבה לאש 42.387רשימה 

העיקרו$ הזה מוב$ על . בשביל להדליק את מנורת השבת אלא כדי לכבות את האש בבית
שאסור להדליק או ברור ) ... 3שמות לה (ידי הפלשה בצורה יותר רחבה מאשר איתנו 

אבל שמותר להשאיר אור דלוק להאיר ביו� שישי , להשתמש באש בשבת זה מוב$ מאוד
זאת עובדה שהשימוש באש ובמנורות כדי להאיר בערב מצומצ� . בערב זה פחות ברור

  .כאשר השמש שוקעת החיי� מפסיקי� בכפרי� האפריקאי�. בכל ימות השבוע
לא . י� אינ� מאירי� בדר) כלל את בתיה� בלילהג� הפלשה וג� שאינ� פלש. 43רשימה 

וא� משהו מהגדולי� עדיי$ ער הוא עושה , הקטני� שמי� אות� לישו$, מדליקי� אורות
ואפשר , א� כ$ ביו� שישי בערב אי$ להתפלא מהעדר אורות. מעשיו לאור הכוכבי� והירח

לכבות את לפרש זאת ג� כשמירה על האיסור הכללי להדליק אש ומסקנה של המנהג 
  . האש

אבל יש ג� לציי$ את העובדה שלפעמי� באופ$ יוצא מהכלל בהזדמנויות מיוחדות 
, היו מדליקי� את האור לפני השקיעה, ומקרי� מיוחדי� או כדי לכבד אורחי� מכובדי�

  .ואז היה נראה איזה שהוא אור שהמשי) לדלוק בערב
ניח שהמנהג הכללי הוא יש לה, בבקתות האלה שה$ מאוד מאוד דליקות. 44רשימה 

וא� השאירו איזה שהיא מנורה , ג� כדי להאיר, חשיכה מוחלטת והעדר כל אש בלילה
המנהג להשאיר מנורה למאור הל) . דולקת לפני תחילת החג זה היה מקרה יוצא דופ$

                                           

הוא עומד על הזיקה שבי$ ההלכות שבספר ) לא' עמ(במבוא לחיבורו . עפשטיי$ לא מציי$ מקור עדות זו 386
, בהערותיו לתרגו� תאזאזה סנבת לאנגלית, ג� לסלאו. מה ולמנהגי הפלשי�אלדד הדני להלכה הקדו

 .120הערה  20' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו. ללא ציו$ מקור, מציי$ להלכה השומרונית בעניי$ זה
 .מספור הרשימות תוא� את המספור המקורי בארכיו$ ויטרבו 387
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  . והתפשט לאחרונה במיוחד אחרי שהפלשה למדו שכ) המנהג בישראל
  

תיאוריו מלמדי� שהוא מודע לפער בי$ מנהג העדה  1937.388–1936 ויטרבו שהה באתיופיה בשני�
שמנהג� המקורי היה , מדבריו עולה. נקלטו בביתא ישראלהמקורי ובי$ השפעות יהודיות שכבר 

, אשכולי 389.אהרו$ זאב אשכולי במאמרו, וכ$ כותב חוקר העדה .לכבות כל אש קוד� כניסת השבת
וכ$ כל מלאכה (קי� נר לשבת אפילו בערב שבת אי$ מבעירי� אש ואי$ מדלי': 39' עמ, הלכה

, זאב לסלאו, ג� חוקר העדה 390).האסורה בשבת אי$ עושי� אותה בערב שבת שתגמר בשבת
אנתולוגיה , לסלאו. מתייחס לחשיכה ששררה בשבת בבתי הכפר , 1947ששהה במחיצת� בשנת 

 xxxiii: 'After sunset the fires in the houses are extinguished, and without' עמ, פלשית
the light from the fireplaces, which usually can be seen through the open or half-

closed doors, the darkness in the village is complete'. 
, את סעודת השבת סעדנו תחת כיפת השמי�': 118' עמ, אחי� שחורי�, וכ$ בספרה של יעל כהנא

הכל  ...מאחר שהחוש) מכסה את האר, ובבקתות מהלכי� אנשי� כסומי� . ... עגוללאור הירח ה
 … :5' עמ, התפתחות, עדות נוספות לעניי$ זה מופיעה אצל קווירי$. 'מקדימי� לעלות על יצועיה�

'including a special veneration of the Sabbath, which began with a ritual washing and 
the extinguishing of all fires on Friday afternoon'391 … עמ, אתיופיה, סלמו$, וכ$ אצל '

   .'לא בושל כל מאכל, )ג� לא נרות שבת(לא הודלקה אש ': 336
בתגובה . עדותו של יעקב פייטלובי,, ניצבת כמעט לבדה, לעומת שפע העדויות שסקרנו לעיל

אי$ אצל� איסור ': 374' עמ, הלכה, אשכולי. הוא כותב, שצוטט לעיל, למאמרו של אשכולי
פעמי� רבות . להדליק נר ביו� השישי קוד� שקיעת החמה ולהשאיר את המאור בבית� בליל שבת

א) , בדומה לפייטלובי,. 'בליתי עמה� בבתיה� ובבתי הכנסיות בלילי שבתות לאור נרות דולקי�
המנורות שהודלקו ע� ': 83' עמ, מנהגי�, כותב לסלאו, תו) הבחנה בי$ בקתות המגורי� למסגיד

בבתי� מכבי� את האש ע� . ביו� שישי בערב במסגיד דולקות עד שה$ נכבות בעצמ$) NUG(שמ$ 
מסתבר ': 70' עמ, יהדות אתיופיה, לפשר הסתירה בי$ העדויות כותב קורינאלדי. 'מי� לפי הדי$

, ש� 57ובהערה . 'ינויא) אי$ סימוכי$ מספיקי� לאיתור מועד הש, שמנהגי העדה בעניי$ זה נשתנו
ויטרבו מציי$ כי ...  'ובימינו מעידי� בני העדה כי אמנ� השארת אש נהוגה בעדה': הוא מוסי'

לא היתה כללית ותולה ) 1936(שהייתה קיימת בזמנו , התופעה של אור בליל שבת בכפרי הפלשי�
: משני צדדי�דבריו של קורינאלדי מסתברי� מאוד . פייטלובי,התפתחות תופעה זו בהשפעת 

כאשר אני מנסה לברר את מנהג העדה בעניי$ זה אני נתקל , עד היו�. פ"עדויות שבע, האחד
כפי , ונהפו) הוא. תופעה זו של עדויות סותרות אינה אופיינית למנהג העדה. בעדויות סותרות
לקת רוב המידעני� העידו על הד. מנהג� מתאפיי$ באחידות ובהעדר חילוקי דעות, שהראנו במבוא

האירה את הבקתה ע� שוב� מהמסגיד , שהודלקה מבעוד יו�) ָלְמ5ַה(נר דונג או מנורת נפט 
שבמהל) עבודתי רכשו את , אול� מעט מידעני�. עד שכבתה מאליה, ובמש) סעודת ליל שבת

                                           

  .5.ראו בפרק שני סעי' ב, על שליחותו של ויטרבו 388
מכיוו$ שבספר יש שיבוש , העדפתי לצטט מתו) המאמר ולא מתו) הספר. 32' וכ$ בספר הפלשי� עמ 389

 .בהפניה למקור
, את הקורא לחיבורו של הרופא הקראי אברה� ב$ יצחק Hָאלי) 49בהערה (לחיזוק דבריו הוא מפנה  390
שפרסמו חכמי הקראי� , איגרת זו נכתבה כתגובה להיתר שימוש בנר בשבת. 'איגרת איסור נר של שבת'

. כותב האיגרת רוצה לחזק את האיסור הקראי לשימוש בנר בשבת. בתורכיה �15 במאה ה, י'בשייצלבית 
שאינ� מדליקי� נר בערב שבת וג� ... מהשבטי� שהגלה מל) אשור 'הוא מביא שני סיפורי� על שבויי� 
נראה שמדובר באנשי ביתא , י והפדיו$נסיבות השב, מתיאור השבויי�. 'לא ירצו לדור בשבת ע� המדליקי�

וכשהביאו� שבויי� במצרי� קנו� הרבני� ': 44' עמ, מעבר לנהרי כוש, נצטט בקצרה מתו) ולדמ$.  ישראל
ואמרו , צעקו צעקה גדולה והסבו פניה� לבלתי ראות אור הנר, ובערב שבת בראות� שה� מדליקי� הנר

ובבקר פדו� הקראי� הנמצאי� במצרי� ורצו ללכת לעיר . ..שא� היו מזרע ישורו$ אי) עוברי� בדבר הזה 
מפני שאי$ בידנו עדויות מקבילות לסיפורי� , ראשית. לעדות זו יש להתייחס בחשדנות. 'הקדש והלכו שמה

להל$ נדו$ בביקורת של פייטלובי, לעדות . משו� שמוסרה הוא חכ� קראי בעל מגמה ברורה, ושנית; אלו
 .זו

 .63' וכ$ בעמ 391
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   392.העידו על ישיבה בחוש) בלילי שבת, אמוני כמידעני� איכותיי� ואמיני�
קשריו של יעקב פייטלובי, ע� ביתא ישראל ה� דוגמה . טלובי,הבעייתיות שבעדות פיי, השני

, אהבתו העצומה לבני העדה. 'אהבה מקלקלת את השורה'): בראשית רבה נה ח(מובהקת לביטוי 
גרמו לפייטלובי, ; לחבר� ליהדות העול� ולהעלות� ארצה, ורצונו העז להוכיח את יהדות�

ולהטמיע בקרב , ג� של שאר עדות ישראלבסתירה למנה י�שעומד י�להתעל� או לשרש מנהג
סביר להניח . נר שבת הוא כידוע סמל יהודי מובהק 393.העדה את המנהג המקובל בעול� היהודי

להאיר את בקתותיה� של , במר, ובהצלחה רבה ושפעל, ושליחי� יהודי� נוספי� שפייטלובי,
  .ביתא ישראל בלילי שבת קודש

מנהג� המקורי . נהג העדה בדי$ שימוש באש בשבתלאור כל זאת נית$ לשער את התפתחות מ
אש לחימו� , נר למאור –והקדו� של ביתא ישראל היה לסלק כל אש מבית� קוד� כניסת השבת 

סילוק האש נעשה בדר) של שפיכת מי� כדי למנוע כל . הבית וגחלי� לבישול או חימו� המזו$
המאכלי� היו . לאור ירח את סעודת ליל שבת אכלו בחשיכה או. חשש לשימוש באש בשבת

ורק בצאת , סעודת יו� השבת נאכלה בצונ$. פושרי� כיוו$ ששמרו על חומ� הטבעי מבעוד יו�
   394.השבת הובערה אש להכנת H/ָנה

יש רמזי� משוערי� בדברי פילו$ ובקטעי� , למנהג� של ביתא ישראל לסלק כל אש לפני שבת
א) עומד בסתירה , אי� ובמנהג השומרוני�מנהג זה מפורש בכתבי הקר. מהמגילות הגנוזות

   .למנהגה של הנצרות האתיופית שנהגה הדלקת אש בשבת

                                           

בזמ$ הריאיו$ עמדו לצידה חברותיה . שעלתה לישראל במבצע משה, יי$ בשמות את תמר דסטהנצ 392
עדות זהה . א) היא הייתה נחושה בדעתה שבאתיופיה לא האירו את הבקתות בלילי שבת, ותמהו על דבריה

ה אהרו$ משוכנע שמנהג. לומד למבחני הסמכה לרבנות, שמעתי מאהרו$ ברקולי תלמיד ישיבת אור עציו$
 .המקורי של העדה הוא לא להאיר את הבקתות בלילי שישי

ביטול מי חטאת והוצאת הטמאי� אל מחו, , הפסקת הקרבת קרבנות שהייתה נהוגה בקרב העדה 393 
 . טלית ושופר ה$ דוגמאות לפעילות זו של פייטלובי,, אימו, סמל מג$ דוד ומנגד; למחנה

 .בטעמו מהקפה המקובל אצלנושונה , החביב מאוד על בני העדה, קפה שחור  394
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  בשבת הגו% צרכי: רביעי פרק
  

  :תאזאזה סנבת פרק עשירי
  
, ויושב בשמש) ... 17( .השוכב ע� אשתו בשבת יומת) 6( .כל המטמא את היו� הזה יומת) 5(

  .    מות יומת, והנוא') ... 19( .יומת
  

יחסי , בפנינו פעולות מוכרות כטומאה. הפסוקי� מתייחסי� לאיסורי שבת הקשורי� לגו' וצרכיו
, להל$ נייחד דיו$ נפרד לכל פסוק. יושב בשמש, לצד ביטוי שאינו מוב$ מאליו, אישות וניאו'

  . ונעמוד על הקשרי� שהופכי� פסוקי� אלו לחטיבה אחת
  טומאה בשבת. א

לפסוק זה מקבילה . 'כל המטמא את היו� הזה יומת': סנבתקובע מחבר תאזאזה  5בפסוק 
לטמא את 'כיצד נית$ ! הפסוקי� קשי� להבנה 395.'וכל המטמא אֹתו מות ימות': 25ביובלי� ב 

  .להבנת הפסוק נשווה נוסחאותיו ונעמוד על המשמעויות השונות של מושג הטומאה'? היו�
 ימות זה ביו� יטמא אשר וכל 396הלוי

 ]ימות[ זה יו� מחלל   397לסלאו
 יומת הזה את היו� המטמא  כל 398וורמברנד

  
לפי וורמברנד אד� שגור� טומאה ליו� השבת . לפי הלוי אד� שנטמא ביו� השבת חייב מיתה

לסלאו תרג� את  399.שמטמא את השבת מכוח היותו טמא בשבת, נראה לפרש דבריו. חייב מיתה
לפי תרגו� זה מדובר באיסור כללי ואי$ הפסוק . בעברית' מחלל'בלשו$ געז למילה ' ֶגֶמנֶ 'המילה 

כותב על . למושג טומאה במקרא ישנ$ שתי משמעויות. מפרש מהי הפעולה שגרמה לחילול השבת
  : 391' עמ, טומאה וטהרה, כ) ב$ שמאי

  
א� , בספרות החוקי� המילה טומאה משמשת לציו$ מצבי� ותכונות פיזיי� של גופי�

... שימוש ... מבחינה חוקית גוררת הטומאה איסור מגע ...  חולפי� או קבועי� ועומדי�
, בעיטורי המוסר של החוק... הכל לפי תכונתה של הטומאה ... או הוצאה מ$ החברה 

עבודת (מתוארי� סוגי חטאי� חמורי� , ובפרט בספרות הנבואה, )העממי(בסיפור 
בלא שהוגדרו , כמטילי טומאה בחוטא וג� בתשמישי חטאיו) זנות וכדומה, אלילי�

ולפיכ) נופל לעיתי� הש� טומאה על שקיעה בחטא . טומאת� וטהרת� מבחינה חוקית
  .בכלל

, ומשמעות מוסרית של חטא, נמצא א� כ$ שלטומאה משמעות ריטואלית המחייבת טקס טהרה
. ספרות קומרא$ קושרת בי$ הטומאה הריטואלית וטומאת החטא. שמחייבת תיקו$ המעשי�

בי$ הצד  לדעת אנשי היחד קיימת אחדות מוחלטת': 213' עמ, טבילת יוחנ$, סרכותב על כ) פלו
הדברי� מורחבי� . 'הטומאה והטהרה של הגו' והנפש דבר אחד ה$: הפולחני והצד המוסרי שבדת

  : 359' עמ, חטא וטומאה, במאמרו של חנ$ בירנבוי�
  

הקושרת בי$  משתקפת תפיסה' סר) היחד'כבר עמדו מספר חוקרי� על כ) שבמגילת 
מי שחטא בעבירה מסוג מסוי� נחשב בעיני ': פלוסר' ובלשונו של ד. חטאי� לבי$ טומאה

נקבע לגבי אד� שהיה כנראה מועמד להתקבל , למשל, כ)... ' הכת כפחות בדרגת טהרתו
אל יבוא במי� לגעת בטהרת אנשי הקודש כיא לוא יטהרו כי אמ שבו מרעת� כי ': לכת

                                           

 .14' עמ, ואנדרקא� תרגו� 395
 .13' עמ, תאזאזה סנבת 396
 .19' עמ, אנתולוגיה פלשית 397
 .105' עמ, תאזאזה סנבת 398
 .196–195' עמ, השבת ביובלי�, ֶדרינג 399
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את , לדעת פלוסר, כ) ג� יש להסביר). 14–13, ה, סר) היחד( '... ו טמא בכול עוברי דבר
 'אל יגע בטהרת אנשי הקודש... אשר יסור מכול המצוה ... כול איש ': התקנה הקובעת כי

אלא בתפיסה הרואה , אי$ מדובר כא$ בענישה כאמצעי משמעתי בלבד). 19–16, ש� ח(
  . 'טהרת אנשי הקודש'לגעת ב ועל כ$ אי$ הוא יכול, במי שסר מ$ המצווה טמא

  
יתכ$ שמחבר . מכא$ שטומאה אינה רק מצב המחייב טקס טהרה אלא חטא המחייב תיקו$ מעשי�

ריטואלי  �ומתייחס לטומאה בשתי משמעויותיה ג� יחד , תאזאזה סנבת אמו$ על תפיסת הכת
 � 5פסוק . האד� שגופו נטמא ביו� השבת חוטא בחילול קדושת השבת וזקוק לטקס טהר. ומוסרי

המצב בגופו של . מתייחס לטומאה כמצב ולטומאה כחטא �' כל המטמא את היו� הזה יומת'
  . והחטא בהיותו במצב זה ביו� השבת, אד�

השוכב ע� אשתו ': 6אי$ לפרש את פסוק . עומד בפני עצמו 5פסוק . נחזור לפסוקי תאזאזה סנבת
' יומת'המילה . 'מא את היו� הזה יומתכל המט': 5של פסוק  כפירוש או דוגמה' בשבת יומת

מלמד שאסור לאד� להיטמא בכל טומאה  5פסוק . 6מפרידה בינו ובי$ פסוק  5שבסו' פסוק 
על איסור  6בנוס' לכ) מלמד פסוק . ביו� השבת) 'שר, וכו, נבלה, שכבת זרע, נכרי, מת(שהיא 

נתמכת בידי מקורות  מסורת האוסרת כל טומאה ביו� שבת. מיוחד לקיו� יחסי אישות בשבת
  .כפי שנראה להל$, ההלכה הקדומה ומנהג� של ביתא ישראל

  
  במקרא ובספרות בית שניטומאה בשבת . 1

Hְב�Qֹ ֶאל ': 21–20שמות ל . אצל הכוהני� לפני כניסה אל הקודש 400רחצה לטהרה מוזכרת בתורה
ת/ אA ְבִג�NָIְ ֶאל  Jֵעד ִיְרֲחצ/ ַמִי� ְולֹא ָימAַח אֶֹהל מHְֵזPִה לה ַהFֵֶרת ְלַהְקִטיר ִאIְָוָרֲחצ/ ְיֵדיֶה� . 'ְל

ת/ Jְלדֹרָֹת� ְוַרְגֵליֶה� ְולֹא ָימ Aְלַזְרע/ Aָל� לAמוזכרת חובת היטהרות , כמו כ$ 401.'ְוָהְיָתה ָלֶה� ָחק ע
ר ִיְקַרב ִמָ?ל ַזְרֲעֶכ� ֱאמֹר ֲאֵלֶה� ְלדֹרֵֹתיֶכ� ָ?ל ִאיI ֲאIֶ ': 3ויקרא כב , לכוהני� לפני אכילת קודש

ְמQתA ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶֶ̂פI ַהִהוא ִמVְָפַני ֲאִני  'להֶאל ַהYֳָדIִי� ֲאIֶר ַיְקSִיI/ ְבֵני ִיLְָרֵאל  Jהְוט''.   
 �AGהַ  ְוִק�NָIְSַ ָהָע� ֶאל ֵלְ)  מIֶֹה ֶאל 'ה ַוGֹאֶמר': 10שמות יט  ,צטווה הע�הקוד� למעמד הר סיני 

כמפורש באב$ ', עניינו של ציווי זה הוא רחצה וטהרה לקראת קבלת דבר ה. 'Lְִמלָֹת� ְוִכHְס/ /ָמָחר
בבורחו , דוד. ג� בנביאי� מוזכרת היטהרות לפני אכילת קודש 402.'שירחצו במי�' � עזרא על אתר 

ימל) משיב לדוד אח. הכוהני� ומבקש מאחילמ) לח� עבור נעריו מגיע אל נוב עיר, מפני שאול
א כא �ואלשמ. ענות לבקשתוישיש תחת ידו רק לח� קודש ולכ$ רק א� טהורי� נערי דוד אפשר לה

ָעִרי� Cְ) ַוGַַע$ ַה?ֵֹה$ ֶאת Sִָוד ַוGֹאֶמר ֵאי$ ֶלֶח� חֹל ֶאל Nַַחת ָיִדי ִ?י ִא� ֶלֶח� קֶֹדI ֵיI ִא� ִנIְְמ ': 5 ְ̂ ר/ ַה
  .י$ במקרא חובת רחצה או היטהרות לקראת שבתא, לעומת זאת .'ֵמִאFָה

 ב�מקבי�. שבתואיסור טומאה ב, חובת היטהרות לקראת שבתמוצאי� אנו בספרי� החיצוניי� 
כי בא היו� השביעי  לעיר עדל� ויל) החילאת  אס'ויהודה '): רכב' עמ, כהנאתרגו� ( 38יב 

. חובת היטהרות לקראת שבת בפנינו עדות מפורשת על. 'וישבתו ש� אחרי אשר הטהרו כמנהג
היינו מצפי� למצוא תיאורי� מקבילי� של היטהרות . לעדות זו אי$ מקבילות בספרי המקבי�

או ; )27–26ב ח �מקבי�(בפרק המתאר מרד' שהופסק מפאת קדושת השבת , למשל, לקראת שבת
ת א) כאמור בפנינו עדו 403,ב� א ומקבי��באזכורי� הרבי� של מלחמה בשבת בספרי מקבי�

 26–25לאיסור טומאה בשבת נמצאת בספר היובלי� ב עדות . יחידאית על היטהרות לקראת שבת
  ): רכו–רכה' עמ, כהנא(
  

יו� חג קדוש לכל מעשיו ' ויברא את השמי� ואת האר, וכל אשר ברא בששת ימי� וית$ ה

                                           
הביטוי המקראי השגור . צ.ח.י טבילה במי� מופיעה במקרא בפועל ר"טהרת הגו' או חלקי� ממנו ע 400

ל לציו$ טהרה .ב.ל משמש הפועל ט"בלשו$ חז). ועוד 19במדבר יט ; 8ויקרא יד (' ורח, במי� וטהר': הוא
 .363 'עמ, טבילה, הרטו�: ראו. , לניקיו$.ח.ור
 .32שמות מ , ציווי זה חוזר שנית בתיאור העמדת הכיור וכנו 401
 .לשו$ הכנה והזמנה � ' קדשת�'� על אתר שפירשו "י ורשב"ראו ג� רש 402
 .לת נפשות בשבת נעסוק בהרחבה בפרק חמישיבהצ 403
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צו ואתה . אֹתו מות ימות 404על כ$ צוה עליו כל אשר יעשה בו כל מלאכה ימֹת וכל המטמא
ה/מלאכה ולא כל את בני ישראל ושמרו את היו� הזה לקדשו ולא יעשו בו  JאPְכי  405ְיַט

  .קדוש היו� הזה מכל הימי�
  

לעיל עסקנו . הפסוקי� מדברי� מפורשות על איסור טומאה בשבת ועונש מוות לעובר על איסור זה
נדרש לשמור על  אד�. ודומה שכעת הדברי� מתבהרי�, בשאלה כיצד נית$ לטמא את יו� השבת

הנטמא . ולהימנע מכל טומאה במהל) יו� השבת, להיטהר קוד� כניסת השבת; טהרת גופו בשבת
  :הפסוקי� שציטטנו מקבילי�. את השבת) 'מטמא'( בשבת מחלל

  
  . כל אשר יעשה בו כל מלאכה ימֹת וכל המטמא אֹתו מות ימות – 25פסוק 
הו      מלאכה     כל יעשו בו ולא         – 26פסוק  Jולא יטמא ...  

  
מפריד עונש המוות  25בפסוק . איסור מלאכה ואיסור טומאה: בכל פסוק מופיעי� שני איסורי�

הקבלת הפסוקי� זה אל זה מלמדת שהטומאה אינה תוצאה של עשיית  406.בי$ איסור לאיסור
את ) מחלל(=אי$ לפרש שהעושה מלאכה בשבת הוא מטמא . מלאכה בשבת אלא איסור עצמאי

בי$ א� נכנס לשבת בטומאתו ובי$ א� התרשל בשמירת , שעצ� הטומאה בשבת, אלא. השבת
   407.עצ� הטומאה אסורה בשבת –טהרתו ונטמא במהל) השבת 

  
  תנאי� אמוראי� וגאוני�בספרות טומאה בשבת . 2

שבת כה , בבלי 408.א) לא טבילה לטהרה, בספרות תנאי� ואמוראי� מוזכרת רחצה לקראת שבת
ערב שבת מביאי� לו  ,כ) היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי :ר רב יהודה אמר רבדאמ': ב"ע

' ודומה למלא) ה ,ומתעט' ויושב בסדיני$ המצוייצי$ ,ורוח, פניו ידיו ורגליו ,עריבה מלאה חמי$
אמר ': א"שבת לא ע, בבלי. וכ$ בסיפור המפורס� על אותו אד� שרצה להקניט את הלל. 'צבאות

 ,הל) ועבר על פתח ביתו .והלל חפ' את ראשו ,אותו היו� ערב שבת היה .קניטנואחד מה� אני א
ג� על אבישי ב$ צרויה מסופר כבדר) . 'נתעט' ויצא לקראתו ?מי כא$ הלל ?מי כא$ הלל :אמר
ההוא יומא אפניא דמעלי ': א"סנהדרי$ צה ע, בבלי .שחפ' ראשו בערב שבת במי� רבי�, אגב

מכלל המקורות נראה  .'ה הוה קא חיי' רישיה בארבעא גרבי דמיאאבישי ב$ צרוי ,שבתא הוה
כמוב$ שמדובר כא$ ברחצה לש�  .מנהג רווח הוא בקרב תנאי� ואמוראי� לרחו, לקראת שבתש

מה . ברחיצת פניו ידיו ורגליו בעריבה מלאה חמי$ או בחפיפת ראשו בביתושהרי אי$ טהרה  ,ניקיו$

                                           
 .וראו הערה הבאה' והמחללו מות יומת':  ורמ$ תרגמה 404
  :לסלאו תרג� במילונו. מופיעה המילה ִאָיְרק/ְסווָ ) 13' עמ, וונדרק�, יובלי� בגעז(במקור  405
 be unclean, be impure, be polluted, be contaminated, be defiled, be profaned.  

  . 'ולא יחללוהו': ורמ$ תרגמה'; defiled'): 14' עמ, יובלי� באנגלית(וונדרק� תרג� 
אלא שלא מצאנו , .א.מ.שורשה המילולי של מילה זו הוא ט) 14.2.05בשיחה מתארי) (לדעת כנה ורמ$ 

.  'ולא יחללוהו'ולכ$ העדיפה לחרוג מהתרגו� המילולי ולתרג� , בברית דמשק את הפועל לטמא ביחס לזמ$
הו': עדי' תרגומו של כהנא נראה כי קשרו של הביטוי בפסוקהב Jולא ': על פני תרגומה ורמ$' ולא יטמא

 .כפי שיתבאר להל$ ,'יחללוהו
סו' , על תוספת המילי� מות יומת ביובלי� ובתאזאזה סנבת כאמצעי לחלוקת הפסוק עמדנו במבוא 406

 .3.סעי' ד
. במוב$ רחב יותר' לטמא'אלבק מעדי' לפרש את הביטוי  .8–7' עמ, היובלי� וההלכה, ראו ג� אלבק 407

 .'זכור את יו� השבת לקדשו'): 8שמות כ (המתבטאת בציווי , מטמא את השבת בניגוד לקדושת השבת
' עמ, מהדורת ווייס(ה פרק ד "ספרא שמיני פרשה ב ד. ל חובת היטהרות לקראת הרגל"יש בספרות חז  408
הא מה אני מקיי�  ובנבלת� לא תגעו  ... ישראל מוזהרי� על מגע נבילות  ובנבלת� לא תגעו יכול יהו'): מט

) ויקרא יא(שנאמר , חייב אד� לטהר את עצמו ברגל: ואמר רבי יצחק'): ב"ה טז ע"ר(וכ$ בבבלי '; ברגל
בפשטות מכוונת טהרה זו לצור) קרב$ חגיגה ). ל"ובהמש) מובאת דרשת הספרא הנ(' ובנבלת� לא תגעו

משמע שמצות טהרה אינה מפני הקרב$ '): 157' עמ, מחקרי� א(אול� גדליה אלו$ טוע$ , ָיהומצָות רִא 
ל חובת טהרה לקראת הרגל "שיש בחז, נראה מכא$. 'מפני קדושת היו�אלא א' , והכניסה למקדש בלבד
 .א) חובת טהרה לקראת שבת לא מצאנו, ג� ללא זיקה למקדש
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שאלה זו  409?או מצווה מדרבנ$ חובה, הא� זו רשות? בתרחצה לקראת ש היה מעמדה ההלכתי של
  : ב"שבת כה ע, בבלי. נדונה בתלמוד

  
ואמרי  ,דאמר רב נחמ$ בר רב זבדא ,חובה – הדלקת נר בשבת :שאני אומר...  אמר רבא

רחיצת ידי� ורגלי� בחמי$  ,חובה – הדלקת נר בשבת :לה אמר רב נחמ$ בר רבא אמר רב
נשיתי טובה אמר ...  ותזנח משלו� נפשי נשיתי טובה...  מצוה: רואני אומ ,רשות – ערבית

  .זו רחיצת ידי� ורגלי� בחמי$ :אמר רבי יוחנ$ .זו בית המרח, :רבי ירמיה
  

. וה מדאורייתא וא' לא חובה מדרבנ$ כמו הדלקת נר שבתולרחצה לקראת שבת אי$ מעמד של מצ
בהמש) מסמיכי� אמוראי� את . דרבנ$וה מובש� רב אמרו שזו רחיצת רשות ולדעת רבא זו מצ

  . דברי נביאי�ל חובת הרחצה לקראת שבת
שאלה שהופנתה , על א' שבתורה ובספרות המשנה והתלמוד אי$ חובת היטהרות לקראת שבת

וה ולרב יהודאי גאו$ בעניי$ ברכה על טבילה לקראת שבת מלמדת שהיו שראו בטבילה זו מצ
' עמ ,ה"בני ברק תשמ, דפוס צילו�(רי תשובה סימ$ קעה שע, תשובות הגאוני�  .המחייבת ברכה

18:(  
  

ט צרי) לבר) או לא כ) שנו חכמי� מיו� שחרב "וששאלת� הטובל לכבוד שבת ולכבוד י
שאי$ עלינו  ט"ולא בערב י לא בערב שבת ואי� עלינו חובה לטבולאי$ טומאה וטהרה ה "ב

ש קיי� אי$ עלינו טבילה וכיו$ טבילה מ$ התורה אלא לביאת מקדש אבל עכשיו דאי$ מקד
שאי$ עלינו חובה לטבול א� טבל אסור לבר) אבל נדה שהיא מחוייבת כשטבלה במי� 

  .חיי� לטהרה לבעלה צריכה לבר)
  

שהרי מיו� שחרב בית המקדש אי$ , שאי$ לבר) על טבילה לקראת שבת, רב יהודאי גאו$ פוסק
של ערב המחייב ברכה על טבילה  ,ג"ו של רסהגתיעוד למנ. ואי$ עלינו חובה לטבול, טומאה וטהרה

 בעלייתו סעדיה רב ואמר': ש למסכת יומא פרק ח סימ$ כד"מופיע בפירושו של הרא, יו� כיפור
 יסוד לה ואי$ זו לטבילה רמז ס"בהש מצינו שלא בזה נראי$ דבריו ואי$ הטבילה על מבר) מלטבול
אינ� בגדר חובה , שאי$ בה טהרה, חצהנמצא שטבילה ובוודאי ר. 'נביאי� מנהג ולא נביאי�

מדאורייתא או מדרבנ$ אלא מנהג יפה שנהגו ישראל להתרח, ולהתקדש בטהרה בערבי שבת 
   410.וחג
  
  בכתבי הקראי�טומאה בשבת . 3

סימ$ , חובת רחצה וטהרה לקראת שבת וחג מוצאי� אנו, בספר אשכול הכופר לחכ� יהודה הדסי
 וא' להתרח, ולהתקדש בטהרה טר� ערב ימות'): נו' עמ ,ט"ירושלי� תשכ, דפוס צילו�( ק$

. שבת וחג � בפנינו חובת רחצה והיטהרות ערב הימי� המקודשי� . 'להתפלל אל עוש)' המקודשי
יתכ$ שהלכה קראית , ע� זאת. מדובר במקור יחידי שלא מצאתי לו מקבילה בכתבי הקראי�

כפי , ת וחג א' בהעדר מקדש וקודשיולהיטהר לקראת שב, עתיק בישראלבודדת זו משמרת מנהג 
  .ב וביובלי��שמצאנו בספר מקבי�

  
   במנהג הכנסייה האתיופיתטומאה בשבת . 4

טבילה כחובה דתית נהוגה ביו� הארבעי� . בכנסייה האתיופית לא נהוגה טבילה לקראת שבת
. ו בתהבטקס זה טובלת היולדת יחד ע� בנה א. ללידת התינוק וביו� השמוני� ללידת התינוקת

מתכונני� לשבת ולחג ברחצת הגו'  411.שעיקרו קריאת ש� לר) הנולד, טבילה זו היא חלק מטקס

                                           

 .484' עמ, ותיו של אלבק למשנה זוביצה ה ב ובהערותיו והפני, ראו משנה 409
 .303–302' פרקי� עמ, גילת; 157' עמ, א, מחקרי� בתולדות ישראל, אלו$ 410
, סיפורו של מיסיו$, פיי$; 5' עמ, השפעות יהודיות, המרשמידט; 26–25' עמ, הכנסייה החבשית, דאולינג 411
 . 65' עמ, אתיופיה, קפל$; 75' עמ, הכנסייה האתיופית, דגני; 18–17
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הרואה , יחד ע� זאת 412.רחצה לניקיו$ א) לא טבילה כחובה דתית, ובהחלפת בגדי חול בבגדי שבת
ורק אז  ,למחרת רוחצי�. ימי טומאת�מש) אסורי� בכניסה לכנסייה ב ה ויולדתניד, שכבת זרע

  :91' עמ, יצחק, מוזכר בספר האור, אינו ייחודי לשבתש ,איסור זה. לכנסייהתרי� בכניסה מו
  

Secondly, if he has issued semen let him not enter inside the church on that 
day. And on the day when he wishes to enter the church let him wash himself 
with clean water and come.  

  :אבא פסחא ציו$ וכ) העיד בפניי בעניי$ זה
  

רק לאחר . במחזור חודשי או לאחר לידה אסורה לבוא לכנסייה, אישה שרואה דמי�
, לאו דווקא בנהר אלא כל רחצה של נקיות, שתתנקה האישה מדמיה ותרח, את כל גופה

לדות אל מחו, להוצאת נידות ויו, מנהג� של ביתא ישראל. רשאית האישה לבוא לכנסייה
  413.הוא מנהג עתיק מלפני אלפי שני� וכיו� אי$ חובה כזאת, לכפרי המגורי�

  
אלא רחצה לניקיו$ , שאי$ במנהגי הכנסייה האתיופית טבילת טהרה לקראת שבת, נמצא א� כ$

  414.לכנסייהואיסור כניסה בטומאה  ,הכנה לקראת שבתכ
  
  שבת במנהג ביתא ישראל טומאה ב. 5

, ה� נזהרו מטומאת נכרי 415.הרה תפסו מקו� מרכזי בחייה� של ביתא ישראלענייני טומאה וט
 וטהרו מטומאת מת, טבלו לאחר כל מגע מיני, הפרישו את הנידות והיולדות מבתיה$, שר, ונבלה

נטילת , הטבילה כללה רחצה יסודית של כל הגו' בנהר. כדי$ תורה מי חטאתבטבילות והזאת 
אי$ . מכ$ טבילות חוזרות ונשנות של הגו' כולו במי� זורמי� סרוק השיער ולאחר, �יציפורני

בני העדה התייחסו לכפר מגוריה� כמקו�  .טבילה במי� עומדי� ומקווה כלל אינו מוכר לעדה
. נדרשו לעזוב את המחנה, בכל טומאה שהיא, הטמאי�. שמחייב טהרה מכל השוהי� בו, קודש

. כר הבולטי� של העדהאחד מסימני ההישמירת הטהרה והטבילות המרובות הפכו להיות 
וכ$ ; בגלל הטבילות המרובות 416',בעלי ריח מי�': כינו אות� שכניה� הנכרי�, ימי�באזורי� מסו

הקפדות אלו נהגו בימי  417.כליו ומזונו, בגלל הקפדת� שלא לגעת בנכרי, )Nְָנ?/ִני�Q(' אל תיגע בי'
שעולה מתיעוד ראשוני של המיסיונרי� את כפי , חול ושמירת$ התעצמה עד מאוד בימי השבת

ביו� שישי הכל מכוו$ ': 75' עמ, היהודי� בחבש, רתיינס. �19החל ממחצית המאה ה, מנהג העדה
מנקי� את , מתרחצי�. כל מלאכה אסורה באיסור חמור, מיטב המאכלי� מוכני�. להתכונ$ לשבת

וכ$ אצל המיסיונר הנרי  .'בשבת יש ציווי ברור על שמירת הטהרה. הבית ולובשי� בגדי� לבני�
  :191' עמ, נדודי�, שטר$

  
 … they entertain the most rigid notions as to the sanctity of the Sabbath. The 
preparation for the due celebration of this sacred day commence on Friday at 
noon, when every one, who is not prevented by illness, repairs to an adjacent 
river to bathe and change his garb …  

  
נשי הפלשי� ': 38' עמ, הפלשי�, מופיעה אצל לסלאו, מתקופה מאוחרת יותר, עדות דומה

ורק , רוחצות את בשר$ בנהר, ה$ מכבסות את בגדיה$ 418.בערב' מתחילות בהכנות לשבת ביו� ו

                                           

 .13.11.07בריאיו$ מתארי) , גנת דברהמכנסיית  הנזיר, דסופיקת גיזה 412
 . 21.11.07גנת בתארי)  דברהריאיו$ בכנסיית  413
  .191' עמ, הרוח היהודית, פאוליקובסקי 414
 .א.6סו' סעי' , פירוט נרחב למקורות בנושא טומאה וטהרה במנהג העדה מופיע בפרק שני חלק ג 415
 .18' עמ ,מסורות ומנהגי�, קאשני; xiii' עמ, יתאנתולוגיה פלש, לסלאו 416
 .339' עמ, אתיופיה, סלמו$; 57ובהערה  xl' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו 417
עולה שההכנות לשבת החלו ביו� חמישי או ביו� , פ"שבכתב ושבע, מכל העדויות. זו כנראה טעות דפוס 418
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מכלל העדויות . 'כנת הבירה ובטחינת הגרעיני� ואפיית הלח�אחר כ) רשאיות ה$ להתחיל בה
  . )בנספח ד 15ראו תמונה מספר ( עולה שרחצה זו היא טבילת טהרה שקדמה לכל ההכנות לשבת

הכנת הבירה ושאר מזונות , פירות וירקות קילו', 419רק לאחר הטבילה ניגשו לטחינת גרעיני הֶט'
ונשי� שלא , גברי�. במהל) עבודות הכביסה בנהר, בדר) כלל טבלו הנשי� ביו� חמישי. השבת

לאחר הטבילה ). בחמישי בערב או בשישי בבוקר(טבלו לפני תחילת ההכנות לשבת , עסקו בכביסה
במהל)  .השבת את בגדי השבת לובשי� סמו) לכניסת. א) לא בגדי שבת, לובשי� בגדי� נקיי�

נשי� בגיל הפוריות , אסרו לחלוטי$יחסי אישות נ. יו� השבת הקפידו עד מאוד שלא להיטמא
לא טיפלו , לא נלחמו בשבת וא' לא התגוננו, לא שבתו בסביבת נכרי�, נמנעו מלעלות למסגיד

מפגש בי$ שתי מצוות , בפנינו א� כ$ 420.נבלה או כל דבר הנושא טומאה, התרחקו מכל שר,, במת
מסורת הלכתית שחייבה  מפגש זה עיצב. השבת ושמירת הטהרה –מרכזיות בתודעת ביתא ישראל 

  . היטהרות לקראת יו� השבת ואסרה בחומרה כל טומאה בשבת
  
  בדי$ טומאה בשבת מקומו של מנהג העדה. 6

מו ולמק כעת ננסה לבחו$ את מנהג� של ביתא ישראל בדי$ רחצה וטבילה לקראת שבת
ה אל במקרא קיימת חובת היטהרות ברורה לפני כניס. בהשתלשלות ההלכה שנסקרה עד ?ֹה

בספרי� החיצוניי� מוזכרת חובת היטהרות . א) לא לקראת שבת, הקודש או אכילת קודשי�
בתקופת�  421כ) כנראה נהגו). יובלי�(והימנעות מטומאה ביו� השבת ) ב�מקבי�(לקראת שבת 

חובה זו מעוגנת . באר, מוצא� ג� ביתא ישראלוכ) נהגו  422,בימי הבית השני –של ספרי� אלו 
שני נדחקי� בהדרגה לאחר חורב$ בית  .'כל המטמא את היו� הזה יומת': 5י בתאזאזה סנבת 

שהרי אי$ כניסה  ;ממעמד� הריטואלי כמצב המחייב תהלי) של טהרה ענייני טומאה וטהרה
 ,בספרות התלמוד מומרת חובת הטבילה לטהרה 423.אי$ אכילת קודש ובטלו מי חטאת, למקדש

ג� מועד הטבילה והרחצה משתנה . משו� כבוד שבת, ראשרחיצת פניו ידיו ורגליו או בחפיפת הב
כדי שכל צרכי השבת  תחילת ההכנות לשבת קוד�הקפידו לטבול , ביתא ישראל. בהתא� למהותה

פוסקי ההלכה  424.עת פרצה טהרה בישראל, שנינהגו בימי בית יש לשער שכ) . יוכנו בטהרה
צאי� אנו באחד מו, כ) למשל. בת נקיכדי להיכנס לש בגמר ההכנות לשבתהרבנית המליצו לרחו, 

 חיי� חאור, טורי זהב. ה לכניסת השבתהמלצה להצמיד את הרחצ, רו)עמנושאי כליו של השולח$ 
בספרות הקראי� אזכור יחידאי לחובת רחצה  .'כל דאפשר למקרב לשבת טפי מעליא': א, רס

שמנהג� של  ,א� כ$ מצאנ. ואילו בנצרות האתיופית אי$ כל חובה כזאת, וטהרה לקראת שבת וחג
א) אבד , רמוז בספרות בית שני ,להקפיד על טבילת טהרה קוד� לכל הכנות השבת, ביתא ישראל

  .ממנהגו של הע�
  
   יחסי אישות בשבת. ב

השוכב ': 6י  תאזאזה סנבת .קובע עונש מוות למקיי� יחסי אישות בשבת תאזאזה סנבתמחבר 
להל$ נעקוב אחר איסור זה מנקודת  .ילה במקראלאיסור זה אי$ מקב .'ע� אשתו בשבת יומת

כתבי  ,מנהג השומרוני�, ל"חזספרות , המוצא של הפסוק בתאזאזה סנבת דר) ספרות בית שני
זיקתו למקורות במנהג העדה וב ,את הסקירה נסיי� כדרכנו. ומנהג הכנסייה האתיופית הקראי�
  . שסקרנו

                                                                                                                         

 .שישי בבוקר
� קמח. דומה לאבקה, ח שמתקבל לאחר טחינתו דק במיוחדהקמ. הֶט' הוא מי$ הדג$ הנפו, באתיופיה 419
 .עודַמָסֵווית ו, ָדאAH, רה 'אינגֶ  :מיני מאפה שוני� להכנת משמשֶט' 

 .שביתה בקרבת נכרי� ומלחמה בשבת ידונו להל$ בנפרד, יחסי אישות 420
 .303' עמ, פרקי�, ראו גילת 421
היובלי� , ורמ$: ראו, תיארו) היובלי�בשאלת . ס"לפנה שנייהמקובל לתאר) ספרי� אלו למאה ה 422

 .קעז�קעו' עמ, כהנא, מקבי� ב: ראו ,ב על זמנו של מקבי�; 39–37' עמ, וקומרא$
 .6.ל נתייחס להל$ בסעי' ב"לתהלי) צמצו� חלות דיני טומאה וטהרה בידי חז 423
 .א"שבת יג ע, יבבל; )370' עמ, מהדורת האקדמיה(ג "ע–ב"ג ע, שבת א ג, ירושלמי; שבת א יד, תוספתא 424
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  בספרות בית שנייחסי אישות בשבת . 1
...  425ואשר ישכב ע� אשה'): שיג' עמ, כהנא( 8ביובלי� נ אזאזה סנבת יש מקבילה בת איסורל

מכיוו$ שמחבר . מסתבר )ביובלי�(' אשה'מול ) בתאזאזה סנבת(' אשתו'שינוי הנוסח . 'ומת
וכל ': 19י  � מייחד פסוק מיוחד לאיסור ניאו' בשבת ,כפי שנראה להל$ בסעי' ג, תאזאזה סנבת

בי$ יחסי אישות ש אפילושבשבת נאסרו , הוא מדגיש כא$ ;'מות יומת, נוא%וההמכה איש והורגו 
לאיסור זה התייחס  .'השוכב ע� אשתו' �אי$ בה� כשלעצמ� כל חטא יחסי� ש. איש לאשתו

   :9' עמ, וההלכה היובלי�, אלבק
  

. ')תומי( ]...[ישכב ע� אשתו ר שאאת היו� הזה ו )יטמא(אשר יחלל כל איש ': 8פסוק 
מהדורת יוס' ( של הפלאשי� ]מצוות השבת[ 'ְתֵאַזַז ַסְנHַת'בספר  זו נמצאת ג� הנחיה

היו� אוסרי� השומרוני� כמו , הקראי�. אותה מקיימי� �וה ,)א 19ד' , 1902פריז , הלוי
, שבת לילב עונהאת חובת ה קיי�ל, פ)הדווקא לקבעו  ל"וחז. ה בשבתטמיהתשמיש  את

  .'נהג בימי עזראבהסתמכ� על המנהג העתיק שכבר 
  

אלבק מציי$ את מנהג� של . כמו בתאזאזה סנבת' אשתו'גרסתו של אלבק ביובלי� היא , כאמור
במנהגי� . ל שחייבו מעשה זה"הקראי� והשומרוני� לאסור יחסי אישות בשבת בניגוד בולט לחז

  .נדו$ להל$ בנפרד, על הניגוד שבה� ,אלו
עדות זו אינה . עה באחד מפסוקי מגילת ברית דמשקעדות נוספת לאיסור יחסי אישות בשבת מופי

' עמ, ברושי מהדורת( 5–4ברית דמשק יא . מפורשת ותלויה בפרשנות הפסוק כפי שנראה להל$
 15–9' עמ, אל יתערב, קמרו$ כותב זה פסוק בפרשנות. 'בשבת מרצונו איש יתערב אל'): 31
  ): בדילוגי�(
  

 נמנה...  משמעויות בריבוי ומצטיי$ ביותר המסועפי� השורשי� מ$ אחד הוא ערב השורש
 לשותפות יכנס אל: כלומר. 'ישתת''...  הכתוב לפירוש ההצעות את לאחת אחת כא$

 יקיי�'... ' במגע יבוא'... ' יתבש�'... ' משכו$ ית$'... ' עירוב יתקי$'... ' יתחרה'...  בשבת
 לפיכ). 'צו�' כמציי$ ועלבפ לראות היא ביותר המקובלת התיקו$ הצעת... ' חברתי מפגש

 הפועל כי נראה... ' יצו�, עצמו את ירעיב'=  יתרעב וקוראי� החוקרי� רוב מתקני�
 מרצונו והמילה. בפרט מיני ממגע הבאה וטומאה בכלל טומאה כא$ מציי$ יתערב

 הקשר מתבאר ג� בכ). קרי טומאת כגו$, מרצו$ שלא היטמאות להוציא כבאה מתפרשת
 וכבר. בשבת נקיי� בגדי� ללבוש החובה בדבר לה הקודמת הלכהל הזו ההלכה שבי$

 שתי. טומאה כמכשירי האסיי� אצל נתפסו) משמ$( כתמי� כי באומגרט$' י הראה
 המטמא כל: "היובלי� מספר המקבילה ומאלפת. השבת קדושת במושג קשורות ההלכות

  . נימי ומגע טומאה יחד הכורכת, "יומת...  אשה ע� בשוכבו הזה היו� את
  

. זה תומ) קמרו$ בהצעה הרואה בו מקור לאיסור יחסי מי$ בשבתמשלל ההצעות לפרשנות הפסוק 
מתו) היכרותנו ע� אורחות  426;במגילות הגנוזות ערבהצעה זו מסתברת מתו) מעקב אחר השורש 

עמוד יא (ומתו) ההקשר לפסוק הקוד� במגילה  427;החיי� של הכת שחייבו הקפדה יתירה בטהרה
כבר במקרא , בנוס' לכל זאת. 'אל יקח איש עליו בגדי� צואי�'): 31' עמ, מהדורת ברושי ,3שורה 

ֶה� ִ?י ָנLְא/ ִמHְנֵֹתיֶה� ָלֶה� ְוִלְבֵני': 2עזרא ט  .בהקשרי� של נישואי� ומגע מיני ערבמשמש הפועל 
  : 14–13' עמ, $ בסו' מאמרונחתו� בדבריו של קמרו .'ְוִהְתָעְרב/ ֶזַרע ַהYֶֹדHְ IַעPֵי ָהֲאָרצAת

  

                                           

 who' …: 326' עמ, וונדרק�, )באנגלית(יובלי�  .כ) הנוסח ג� בתרגומי� החדשי� של ספר היובלי� 425
lies with a woman … is to die'. ,$רבי$, ליטמ$(בתרגומי� ישני� של ספר היובלי� , אול�. וכ$ אצל ורמ 

שהסתמ) במאמרו על , ג� ציטט אלבקלהל$ נראה שכ) . 'ישכב ע� אשתור שאו' :מופיע הנוסח) ארלס'צ
  . 3הערה  4' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק :ראו, תרגו� ליטמ$

 .12–11' עמ, אל יתערב, קמרו$ 426
 .20–12' עמ, קומרא$ והאיסיי�, ברושי 427
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ממעמד הר סיני נלמד שמושג הקדושה קשור בהימנעות ממגע מיני ובלבישת , גדולה מזו
Hְס/ ַוGֵֶרד מIֶֹה ִמ$ ָהָהר ֶאל ָהָע� ַוְיַקISֵ ֶאת ָהָע� ַוְיכַ ': 15–14שמות יט . בגדי� נקיי�

והנה שני . 'Iֶת ָיִמי� Cל IOְNִ/ ֶאל ִאFָהַוGֹאֶמר ֶאל ָהָע� ֱהי/ ְנכִֹני� ִלIְלֹ. Lְִמלָֹת�
סמוכי� זה לזה ג� בברית ) ז"י �בגד נקי והימנעות מיחסי אישות (האלמנטי� האלה 

והכתובי� בברית דמשק נראי� כעת ברורי� , דמשק ונסמכי� אל מושג הקדושה
  .ומאירי�

  
היו שראו בקיו� יחסי  ',פרצה טהרה בישראל'שבשלהי הבית השני עת , הנחה מסתברת היא

הלכה מחמירה זו לא הייתה מקובלת על  428.אישות בשבת איסור מצד טומאת קרי הכרוכה בדבר
  .  ל וה� פעלו לעקרה כפי שנראה להל$"חז
  
  בספרות תנאי� ואמוראי� יחסי אישות בשבת. 2

עות ל להבליע מסורות הלכתיות קדומות במטב"שדרכ� של חז, במבוא לחיבור זה עמדנו על כ)
ל לחיזוק� של "פעלו חז, בנוס' לכ). ועוד' חסידי� ראשוני�', 'בראשונה': כגו$, לשו$ קבועות

הדלקת נר שבת כנגד : כגו$, אות$ רצו לשרש, מנהגי� שעמדו בסתירה למסורות הלכתיות קדומות
להל$ . אכילת תבשיל ח� בשבת כנגד האוסרי� השארת אש בשבת, היושבי� בחוש) בלילי שבת

 :דתניא': ב"ע–א"נידה לח ע, בבלי. ל בסוגיית יחסי אישות בשבת"דויות ומגמות של חזנבח$ ע
לידי חלול  שלא יבואו נשותיה$ ,חסידי� הראשוני� לא היו משמשי$ מטותיה$ אלא ברביעי בשבת

פשוטה של הברייתא והקשרה בסוגיה מחייב יחסי אישות ברביעי דווקא כדי להימנע  .'שבת
שלא תלד בשבת ': ה לידי חילול שבת"ד, י על אתר"וכדברי רש. לידה בשבתמחילול שבת הכרו) ב

התעברות ביו� רביעי מבטיחה , לפי חישוביה� של חכמי התלמוד. 'ויצטר) לחלל עליה את השבת
הלכה זו קשה להבנה מצדדי� . וכ) ימנע חילול שבת לצור) היולדת, שהלידה לא תחול בשבת

  :נציי$ שניי� מה�, שוני�
, ולכ$. הוא משתנה מאישה לאישה ומהיריו$ להיריו$. מי ההיריו$ אינו קבועמספר י .1

המטרה של מניעת לידה בשבת לא תושג בדר) של הקפדה על התעברות ביו� רביעי 
  429.בשבוע

עולה , עה א ועוד, מגילה ד א, ירושלמי; ב"כתובות סב ע, בבלי; ממשנת כתובות ה ט .2
  .והברייתא שבפנינו סותרת מקורות אלו, שעונת תלמידי חכמי� מליל שבת לליל שבת

יתכ$ שהברייתא עוסקת בחשש טומאה בשבת ולא . מכא$ שיש מקו� לפרש ברייתא זו בדר) אחרת
חסידי� ראשוני� לא היו משמשי� . בחשש חילול שבת מפאת מלאכות הקשורות בלידה

, יו� רביעיי פנה� הקפידו להרחיק תשמיש� ל. מטותיה� בשבת כדי להימנע מטומאת שכבת זרע
המטמאת עד שלושה ימי� לאחר קיו� יחסי , כדי שג� נשותיה� לא יטמאו בפליטת שכבת זרע

הותרו . ולא עד בכלל, פירושו עד רביעי בשבת', אלא ברביעי בשבת' :לפרשנות זו הביטוי 430.אישות
 431.כדי להימנע מטומאת שכבת זרע בשבת, ומכא$ ואיל) נאסרו, בשבוע ג�בימי� איחסי אישות 

זו הלכה ל. כנראה משלהי בית שני, מלמד שמדובר בהלכה קדומה' חסידי� ראשוני�'הביטוי 
ממנהג הע� כפי  הלכה זו רול פעלו לעק"חז. פורשי� ורמזי� בספרות בית שנימצאנו מקורות מ

  .שנראה להל$
ה� העדיפו שלא , ל לא הייתה נוחה מנוהג כזה או אחר שרווח בקרב הע�"כאשר דעת� של חז

                                           

; 238' עמ, הלכות שבת, וורמברנד: ראו, למקורות נוספי� בעניי$ יחסי אישות בשבת בספרות בית שני 428
 .14' עמ, קומרא$ והאיסיי�, ברושי; 20–12' הלכה עמ, שיפמ$; 113' עמ, הבית בשלהי, ספראי

 .174' עמ, הריו$, שטיברג 429
י "מכילתא דר; 15שמות יט : ראו, טומאת שלושה ימי� לפולטת שכבת זרע נלמדת ממעמד הר סיני 430

מחבר מגילת המקדש  ג�. שבת ט ג, משנה; )214' עמ, מהדורת רבי$(ה אל תגשו "ד, מסכתא דבחדש ג, יתרו
): 136' עמ, מהדורת ידי$( 12–11עמוד מה שורות , מגילת המקדש. קובע זמ$ של שלושה ימי� לטומאת קרי

 .'ואיש כיא ישכב ע� אשתו שכבת זרע לוא יבא אל כול עיר המקדש אשר אשכי$ שמי בה שלושת ימי�'
 .113' עמ, יתבשלהי הב, ספראי; שיט–שיז' עמ, מילואי�, בשלח יד, כשר, חומש 431
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כ) מוצאי� אנו תנאי� ואמוראי�  432.אלא להעצי� את המנהג המנוגד, התעמת כנגדו אופ$ ישירל
בבא , בבלי. משבחי� את המקיי� עונתו מליל שבת לליל שבת ומייחסי� תקנה זו לעזרא הסופר

 � ש"ושיהו אוכלי$ שו� בע... ואוכלי$ שו� בערב שבת ... עשרה תקנות תיק$ עזרא ': א"קמא פב ע
ואיתימא  ,ואיתימא רב נחמ$ ,ר יהודה"וא � אשר פריו ית$ בעתו )'תהלי� א( :נה דכתיבמשו� עו
... חמשה דברי� נאמרו בשו�  ,ר"ת .ש"ש לע"זה המשמש מטתו מע :יוחנ$' ואיתימא ר ,רב כהנא

עה , מגילה ד א, ובקיצור נמר, בירושלמי .'א מכניס אהבה ומוציא את הקנאה"וי... ומרבה הזרע 
שהוא מכניס . הוא התקי$ שיהו אוכלי$ שו� בלילי שבתות'): 770' עמ, רת האקדמיהמהדו(א "ע

אמר רב  ?עונה של תלמידי חכמי� אימת': ב"כתובות סב ע, ועוד בבבלי. 'אהבה ומוציא תאוה
ואיתימא רב  ,אמר רב יהודה � אשר פריו ית$ בעתו )'תהלי� א( .ש"ש לע"מע: יהודה אמר שמואל

ואוכלת עמו ': כתובות ה ט, וכ$ במשנה. 'ש"ש לע"זה המשמש מטתו מע :חמ$ואיתימא רב נ ,הונא
רב  ?מאי אוכלת': ב"כתובות סה ע, בבלי. וכפירושו של רב אשי למשנה' מלילי שבת ללילי שבת

אכלה  )'משלי ל( :לישנא מעליא כדכתיב... תשמיש  :רב אשי אמר ,אוכלת ממש :נחמ$ אמר
' עמ, מהדורת האקדמיה(ב "ל ע, כתובות ה ט, וכ$ בירושלמי. 'ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי או$

דברי� . !'כול" נות$ לה מעה כס' לצרכיה והיא אוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת"... : )985
ל את ליל שבת לקיו� מצוות עונה היא כנראה תגובה "העדפת� של חז. 'לשו$ נקי!. אמורי�

פועלי� לשרש דעות מתנגדיה� מבלי לנקוב , ל כדרכ�"חז. לאות� שאסרו יחסי אישות בשבת
הביאה אות� לביטול  434,מגמת� הכללית לצמצו� חוקי הטהרה לענייני מקדש וקודשיו 433.בשמ�

  . להתיר וא' לעודד קיו� יחסי אישות ביו� השבת, חובת שמירת טהרה בשבת
  
  מנהג השומרוני� ובכתבי הקראי� ב יחסי אישות בשבת. 3

שיש בה התייחסות קצרה , פאל קירכהיי� מובאת איגרת שומרוניתבספר כרמי שומרו$ של ר
ולא נשכב ... ' שאלת על משמר השבת אנחנו נשמר כמה אמר ה': 27' ש� עמ. ליחסי אישות בשבת

, מכא$ 435.')אגרת ראשונה ושלישית(וישכבו ע� האשה בלילת השבת ... ויהודאי� ... ע� אשה 
אחת למנהג השומרוני� בעניי$ זה נית$ למצוא ב רמז. שהשומרוני� אסרו יחסי אישות בשבת

הנודר משובתי שבת '): ד' יו עמוד ב, ב"דפוס ראשו$ נפולי רנ, משנה(למשנת נדרי� ג ט אות גרסה
ל מזהי� את "חז. 'השו� אסור בישראל ומותר בכותי� 436אסור בישראל ואסור בכותי� מאוכלי ה

והתגיירו מפחד  מל) אשור מכותה לשומרו$אות� גולי� שהגלה סנחריב . השומרוני� ע� הכותי�
מכא$ משמע . אד� שנדר הנאה מאוכלי שו� מותר בכותי�, ראשו$דפוס  לפי גרסת 437.האריות

שאכילת שו� בליל שבת היא , לעיל הוסבר. אינ� אוכלי� שו� בערב שבת) השומרוני�(שהכותי� 
שהכותי� אינ�  ,רסה זולפי ג קביעת המשנה. תקנת עזרא לעידוד קיו� יחסי אישות בליל זה

   438.האוסרת קיו� יחסי אישות בשבת, תואמת את המסורת השומרונית, אוכלי� שו� בערב שבת

                                           

 .בעניי$ שימוש באש שבת. 2.פרק שלישי סעי' ג, ראו ג� לעיל 432
 .7–6ובהערות  46–45' עמ, בית שמאי, נע� 433
 . 6להל$ בסעי' , הדיו$ בתהלי) צמצו� חובת הטהרה בישראל 434
 .129' עמ, חידת הזהות היהודית, קורינאלדי: על מקורה של איגרת זו ראו 435
יתכ$ שנפלה . 'השו�'א והשורה החדשה מתחילה במילה "השורה באות הבדפוס נאפולי מסתיימת  436

: ראו, על טעויות מעי$ אלו. א למילוי השורה"טעות במעבר לשורה החדשה או שהסופר הוסי' את האות ה
 .1212–1210' עמ, מבוא לנוסח המשנה, אפשטיי$

מחקרי� , אלו$ ;)כה' עמ, המהדורת וילנ(א איש "ד ה ז"פרשה ט ד, במדבר רבה; 29–24ב יז � מלכי� 437
  .131–123' עמ, חידת הזהות היהודית, קורינאלדי ;14–1' עמ, ב, בתולדות ישראל

 של המשנה )ונציה, וילנה(ובמהדורות הדפוסי�  117אוקספרד , לו, פרמה, קופמ$: בכתב יד אמנ� 438
 י יהודהשיטת רבוכ$ . 'אסור בכותי�ומאוכלי שו� אסור בישראל ... הנודר ': היאהגרסה 

יהודה אוסר א' ' ר, מאוכלי השו�... הנודר '): 104' עמ, מהדורת ליברמ$(נדרי� ב ד , בתוספתא
הסוגיה  ג�. דהיינו לעודד יחסי אישות, שא' הכותי� נהגו לאכול שו� בלילי שבת, מכא$. 'בכותי�

ת שב תתישבמצווי� ומקיימי� התלמודית מעמידה את די$ המשנה במציאות שישראל וכותי� 
ישראל וכותי$ מצווי$  )שבת ושו�: י"רש( בתרתי בבי קמייתא': א"נדרי� לא ע, בבלי. שו� תליואכ

יורה , בית יוס'. כגרסה עיקרית בסוגיהת דפוס נפולי גרסקובע את , רבי יוס' קארוא)  .'ועושי$
 נדר משובתי שבת או מאוכלי השו� אסור בישראל ואסור בכותיי� נדר מעולי' :דעה סימ$ ריז
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נפתח בדברי החכ� הקראי יעקב ב$ יוס' . חכמי הקראי� אסרו מפורשות יחסי אישות בשבת
  ):204' עמ, פרקי השבת, נמוי(יד –פרקי� יג, חלק חמישי 439,ספר האורות והמגדלי�. קירקיסאני

  
בעני$ מאמר התורה לקדשו פירוש מילה זו קדושה ומה שיש בהכרח במשמעה היא 

, וכיו$ שאי$ ליחס את המלי� האלה אל עצ� היו�. טהרה ודומיה$, השמירה על הנקיו$
זאת אומרת , יש להטיל את המילה הזו על הע�, שהרי הזמ$ אינו יכול להיות טהור או נקי

, להיות נשמר מכל אופ$ של טומאה וזוהמה, נקי, הורט, שביו� הזה צרי) להיות קדוש
הנולדי� מהטבע ) שבדי$(שה$ מ$ הנמנעות כגו$ נדה וקרי וכל מיני טומאה , מלבד אלה

, שאד� גור� לעצמו מבחירתו, רק מי$ טומאה זו אסור, מאשר מפעולות האד� ומבחירתו
  . ממנושאי$ להמנע , ולא מי$ זה, כגו$ ביאה מגע בדברי� טמאי� וכדומה

  
מכא$ . קירקיסאני מסביר שקדושה מושגת על ידי פעולה אנושית בשמירה על ניקיו$ וטהרה

מתייחס לחובת הע� להישמר ביו� שבת מכל ' ָזכAר ֶאת י�A ַהHָFַת ְלַקAISְ' :8שהפסוק בשמות כ 
את ובי$ טומ; הוא מבחי$ בי$ טומאת נדה וקרי שאינ� בשליטתו של האד�. טומאה וזוהמה

הוא לומד , בהמש) דבריו. שנתוני� לרצו$ האד� וה� שנאסרו בשבת, הביאה או מגע בדבר טמא
ַוGֵֶרד מIֶֹה ִמ$ ָהָהר ֶאל ָהָע� ': 15–14את הביאה כמקור לטומאה ממעמד הר סיני בשמות יט 

הע� . 'IְלIֶֹת ָיִמי� Cל IOְNִ/ ֶאל ִאFָהַוGֹאֶמר ֶאל ָהָע� ֱהי/ ְנכִֹני� לִ . ַוְיַקISֵ ֶאת ָהָע� ַוְיַכHְס/ Lְִמלָֹת�
לאיסור  440.כיבוס בגדיו ופרישה מאישה, לטהרה נדרש להכי$ עצמו למעמד הר סיני ברחיצת הגו'

 ְוִכHְַדAN ֵמֲעALת...  ִא� IִNָיב ִמHָFַת ַרְגֶל)ָ ': 13ביאה בשבת הוא מוצא מקור בדבריו של ישעיהו נח 
, ככינוי לביאה' דרכ)'ו, ככינוי מוצנע למקו� הערווה' רגל)'תו) שהוא מפרש את המילה  ',Sְָרֶכי)ָ 

כמו כ$ אוסר קירקיסאני את . 'ְוִאיI ֵאי$ QHֶָר, ָלבAא ָעֵלינ/ ְ?ֶדֶרְ) ָ?ל ָהQֶר,': 31כמו בבראשית יט 
  ):206' עמ, ש�(נעיי$ בדבריו . הביאה בשבת מצד מלאכת זורע ומצד היגיעה שבדבר

  
שהרי אי$ להבדיל בי$ מעשה זה וזריעה בשדה , שנית משו� שהוא קובע זריעת זרעי�

וכל מי$ , מתלוה היא ביגיעה והתאמצות, ומכול�. ומוכח ברור מהחוש והבינה, בשבת
    .   שאינ� נחוצי� וחשובי� לשמירת השבת אסורי� לפי כל דעת חכ�, יגיעה והתאמצות

  
נית$  .שהיא כידוע אחת מאבות המלאכה שנאסרו בשבת, "ריעהז"המחבר רואה במעשה הביאה 

 ָהִאFָה ִנְטְמQה לֹא ְוִא�'): 28במדבר ה (לתמו) את שיטתו בפשט הכתובי� העוסקי� בדי$ סוטה 
בנוס' לכ) . לציו$ יחסי אישות. ע.ר.המקרא משתמש בפועל ז. 'ָזַרע ְוִנְזְרָעה ְוִנYְָתה ִהוא /ְטהָֹרה

לפי המאמ, , הגדרת מלאכה האסורה בשבת. ביאה ג� מצד המאמ, שיש בהנאסרה לדעתו ה
כותב קירקיסאני , כ) למשל במלאכת הוצאה. מקובלת בהלכה הקראית, הפיזי הכרו) בעשייתה

לאור) . 'התיר בשבת את משא הדבר הקל �ענ$ הנשיא  �והוא ': 69' עמ, ספר המצוות, בש� ענ$
שהתירה וא' המליצה על יחסי אישות , � ההלכה הרבניתארוכות ע קירקיסאנימתפלמס , פרק יד
לקראת סיו� דבריו הוא טוע$ שא' ההלכה הרבנית הגדירה את מעשה הביאה כעבודה . בשבת

  ):206' עמ, ש�(
  

                                                                                                                         

אלא שיש נוסחאות שגורסי� גבי .) לא(ג� זה משנה ש� . ירושל� אסור בישראל ומותר בכותיי�
דמשמע ודאי דכותי� לא הוו אכלי שו� בערב שבת שהוא  מותר בכותיי� וכ� עיקראוכלי השו� 
' עמ, למסכת נדרי�בתוספתא כפשוטה , ראו ג� התייחסותו של ליברמ$ .'.)ק פב"ב(תקנת עזרא 

  . את קביעתו של הבית יוס' שדוחה, 422
, ִ?ָתאב אלQנָואר ָואלָמראקב ששמו מתורג� לעברית לרוב כספר האורות והמגדלי� או כספר המאורות 439

זהו ספר דיני� מקי' של ההלכה הקראית הקדומה . נחשב לאחד החיבורי� הקראיי� החשובי� ביותר
פרקי�  668בספר . אלנהוודי ואחרי� ,המכיל א' שרידי� של חכמי הקראי� שקדמו לקירקיסאני כענ$

הספר כתוב בשפה הערבית . שער חמישי עוסק במצוות המילה ומצוות השבת. שערי� �13המחולקי� ל
על קירקיסאני . שתרג� את הפרק העוסק באיסור ביאה בשבת לעברית, ומצוטט כא$ בתרגומו של נמוי

 .68–42' עמ, אתולוגיה קראית, נמוי: ראו, וחיבורו
 .$ על אתר"ע ורמב"א, ג"רס 440
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כי משנה שכר שכיר עבד) ה� מפרשי� , את הִמלי�) ... עצמ�(אול� ג� בספרי הרבני� 
כי האחרו$ עובד לאדונו רק ביו� , יר רגילשהעבד ָעבד משנה העבודה של פועל שכ, באמר�

הילדי� , והראשו$ עובד לילה ויו� כי כאשר מזדווג ע� אשתו בלילה ומתעברת ממנו
כי דר) , מפסוק זה אנו רואי� מבלי ספק. שייכי� אל האדו$] שללידת� השתדל בלילה[

 ,עבודה, וכיו$ שמלאכה אסורה בשבת. החמורה והקשה שבעבודה, אר, נקרא עבודה
  .  שיותר קשה וחמורה ודאי שהיא אסורה

   
התורה מתירה לאדו$ . משמשת את הקראי להוכחת שיטתו) א"קידושי$ טו ע, בבלי(ל "דרשת חז

ילדי� אלו אינ� משתחררי� . לאדו$) עבדי�(לתת לעבד עברי שפחה כנענית כדי שזו תלד ילדי� 
הולדת ילדי� אלו . ה הכנעניתהשפח �יחד ע� העבד העברי אלא נשארי� ברשות האדו$ ע� אמ� 

שביאת אישה היא בכלל , מכא$. של העבד" עבודת לילה"מוגדרת בברייתא בקידושי$ לעיל כ
ונאסרה בשבת ' מלאכה'קשה מ' עבודה'עוד מוסי' החכ� הקראי ש. ולכ$ אסורה בשבת, עבודה

, ש�( שבת מצד עונג, קירקיסאני מסיי� בדחיית דברי המתירי� יחסי אישות בשבת. מקל וחומר
   ):206' עמ
  

: על הפסוק, שדר) אר, מותר בשבת, נשע$ להוכחה) סעדיה גאו$(שאל פיומי , ויש לתמוה
כ) היה צרי) להיות מותר להדליק אש ביו� קר ) ... יג, ישעיהו נח" (וקראת לשבת עונג"

ל באופ$ זה עישו$ הקטורת והשימוש בכלי זמר כניגו$ על החלי. כי הנאה בזה לאד�, ביותר
 . והכאה בתו' וכל מיני רקוד והליכה במרח, לא רק יהיו מותרי� אלא יהיו חובה בשבת

  
 כל: רב אמר יהודה רב אמר': ב"שבת קיח ע, נראה שקירקיסאני רומז לדרשת התלמוד הבבלי

. לב) משאלות ל) וית$' ה על והתענג )לז תהלי�( שנאמר, לבו משאלות לו נותני$ השבת את המענג
 רב �? מענגו במה �. שבת ענג זה: אומר הוי, ענג לשבת וקראת אומר כשהוא, מהו יודע יאינ זה עונג

 וראשי, גדולי� ודגי�, תרדי$ של בתבשיל: אמר דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה
, אול�, אמנ� תנאי� ואמוראי� אינ� מזכירי� במפורש את יחסי האישות כעונג שבת. 'שומי$

לאיסור ביאה , שלוש סיבות א� כ$ 441.רומזת כידוע לעניי$ זה' י� וראשי שומי$דגי� גדול'אכילת 
א) בקיצור נמר, כותב יהודה , ובדומה לכ). יגיעה וזריעה, טומאה: בשבת לשיטת קירקיסאני

ואמר וכבדתו מעשות ' ):56' עמ, ט"ירושלי� תשכ, דפוס צילו�(קנ סימ$ אשכול הכופר , הדסי
כי האד� ה� כל מהלכיו וחפציו ודברי סחורות ומשא ומת$ ותשמיש דרכי) עניינו ומליצתו דר

וכ$ משכילי נפש� בג$ עד$ אמרו דרכי) הוא ... ככתוב דר) גבר בעלמה ' המטה שהיא דר) האד
שחכמי ההלכה הקראית  ,סו' דבר פשוט וברור. 'ודר) גבר בעלמה תשמיש מטת) אסור' שאמ

   442.אסרו בהחלט קיו� יחסי אישות בשבת
  במנהג הכנסייה האתיופית חסי אישות בשבתי. 4

' עמ, יצחק, מעיד על כ) ספר האור. לפי מנהג הכנסייה האתיופית אסור לקיי� יחסי אישות בשבת
90 :'Let them not do any worldly work and all that is like it; and coming near to a 

women'.  ואבימל) ': 4כמו בראשית כ . חסי אישותהוא לשו$ נקייה לי' להתקרב אל אישה'הביטוי
בעדויות שבעל כ) ג� שמעתי . איסור מפורש ליחסי אישות בשבת, בפנינו א� כ$. 'לא קרב אליה

                                           

אכילת דגי� כמאכל מעודד פריו$ מוזכרת בשמות . תקנת עזרא בעניי$ אכילת שו� בליל שבת נדונה לעיל 441
 ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשי� בשכר' :)54' עמ, מהדורת שנא$(ה דרש "רבה א יב ד

 ושואבות בכדיה� קטני� דגי� לה� מזמי$ ה"הקב, מי� לשאוב הולכות שהיו בשעה? עשו מה. ממצרי�
 אצל ומוליכות, חמי$ של ואחת דגי� של אחת, קדירות שתי שופתות ובאות דגי� ומחצה מי� מחצה
 א�: שנאמר, שפתי� בי$ לה� ונזקקות אות� ומאכילות אות� וסכות אות� ומרחיצות לשדה בעליה$
כדי לעודד פריו$ ראוי , לדעת הדרש$ש ,מכא$ .')סח תהלי�] (בכס' נחפה יונה כנפי[ שפתי� בי$ תשכבו$

  . לאכול דגי�
ספר , ל"הנ; )א"ד' סג ע, ב"רמלה תשל ,דפוס צילו�( שמות כ, כתר תורה, אהר$ ב$ אליהו: ראו ג� 442
 אדרת אליהו, י'בשייצ; )א"ד' כז ע, ג"רמלה תשל ,דפוס צילו�( סו' פרק שישי, עניי$ השבת, מצוותה

כמו כ$ ראו דיו$ מעניי$ על אישה קראית  .)ב"ד' מח ע ,ו"לה תשכרמ, דפוס צילו�(הפרק האחד עשר 
 .91–88' עמ, הקראי�, קורינאלדי, שתבעה גט מבעלה  בגלל שאיל, אותה לשכב עמו בשבת
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כמו כ$ העיד אבא . שבתשאסור לקיי� יחסי אישות ביו�  ,ציו$ טע$פסחא כוה$ הדת אבא . פה
צו כל גופ� במי� ורק אז יוכלו ירח ,שלאחר קיו� יחסי אישות ימתינו יו� ,פסחא באותו ריאיו$

לו להשתת' כדי שיוכ, המקפידי� על מנהג זה וודאי נמנעו מיחסי אישות בשבת .לבוא לכנסייה
שנשי� בנדת$ לא נכנסו , .5.גבפרק שני סעי' , כ) ג� ראינו לעיל 443.בתפילות השבת בכנסייה

  .לכנסייה אלא התפללו בחו,
  
  במנהג ביתא ישראל יחסי אישות בשבת. 5
כל המידעני� ללא יוצא מ$ הכלל השיבו . יתא ישראל אסרו באופ$ מוחלט כל מגע מיני בשבתב

המבוגרי� שבמידעני� התרעמו על עצ� השאלה . תשובה שלילית נחרצת לשאלתי בעניי$ זה
יחסי אישות . סיבת האיסור היא טומאה, לדבריה�. ל בנושא זה"ונדהמו לשמוע על מנהג� של חז

כדי , יתירה מכ). ת זרע ואסור לאד� להביא עצמו לידי טומאה בשבתכרוכי� בטומאת שכב
, בדר) כלל ירד האב לישו$ על הרצפה. בלילי שבת לא לנו איש ע� אשתו, להרחיק אד� מעבירה

החלפת מקומות הלינה נתפסה אצל הילדי� כחלק מהשינויי� . והילדי� ישנו במיטתו ליד הא�
וה� כמוב$ לא קשרו זאת לאיסור יחסי אישות  ,הרבי� המתרחשי� בבית ע� כניסת השבת

היו שהעידו על לינה . במקומות שמזג האוויר אפשר זאת יצא האב ללו$ מחו, לבקתה. בשבת
שהרי האישה כבר טבלה בנהר לקראת הכנת מאכלי השבת , נפרדת כבר מיו� חמישי בלילה

או האיש והאישה ע� יצ, עוד סיפרו המידעני� שבימי חול לאחר קיו� יחסי אישות 444.בטהרה
כפשט דברי התורה בויקרא טו , היו שהקפידו לא לשוב לכפר עד שקיעת החמה. שחר לטבול בנהר

למנהג זה עדויות . 'ְוִאיI ִ?י ֵתֵצא ִמIִ /^Pְֶכַבת ָזַרע ְוָרַח, PַHִַי� ֶאת ָ?ל LָHְרA ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב': 16
והנה דאגתה של '): 100–99' עמ, נט' תרגו�( 63לפרטיה� ג  על החוקי�, פילו$. בספרות בית שני

עד שג� לגבר ולאישה המתני� אהבי� על פי דיני , התורה למנוע כל מהפכה בנישואי$ רבה כל כ)
ובכ) , בטר� ירחצו את בשר� ויזו עליו, הנישואי$ אינה מרשה לנגוע בדבר כשה� יורדי� מיצוע�

לאיש ואישה  445פילו$ קובע חובת היטהרות. 'ת הניאו'היא מרחיקה אות� מ$ הניאו' ומהאשמו
הניאו' . הוא רואה חובה זו כדר) למניעת ניאו' ושמירה על חיי הנישואי$. שקיימו יחסי אישות

לגרו� לה� , אולי, והחיפוש אחר מקו� היטהרות עלול לחשו' את הנואפי� ובכ), נעשה בסתר
מפורשי� על טבילה לאחר תשמיש כגדר  מופיעי� דברי�, א' בתלמוד. מראש לוותר על זממ�

מעשה  :דתניא, גדר גדול גדרו בה :אמר רבי חנינא': א"ברכות כב ע, בבלי. גדול למניעת ניאו'
מיד  ?יש ל) ארבעי� סאה שאתה טובל בה$ !ריקא :אמרה לו .באחד שתבע אשה לדבר עבירה

זכרת בדברי יוס' ב$ מו, ללא קשר למניעת עבירה, חובה כללית לטבילה אחר תשמיש. 'פירש
התורה ציוותה טהרות שונות כגו$ '): סג' עמ, כשר תרגו�( 198בספרו נגד אפיו$ ב כג , מתתיהו

לאחר התייחדות ע� אישה ולרגל , לאחר לידה, ]מתי�[לאחר קבורת , טהרה לפני הקרבת קרבנות
בלי מייחסה התלמוד הירושלמי קובע טבילת בעל קרי בגזרת יח דבר והב. 'מקרי� רבי� אחרי�

גברי� ונשי� בביתא ישראל נהגו להיטהר לאחר כל מגע מיני מטומאת , כאמור 446.לתקנת עזרא
כלל , שימוש במקווה או בנתינת תשעה קבי�, למנהג� אי$ טבילה אלא במי� זורמי�. שכבת זרע

   447.בקרב העדה י�ר?ָ מ/ �אינ
ובוודאי , וב את בתי הכפר בשבתאי$ לעז ביתא ישראלשל  למנהג�, יביעכפי שנראה להל$ בפרק ש

עסקנו בהרחבה  לעיל. שאי$ אפשרות לקיי� תהלי) של היטהרות בשבת, מכא$. שלא לטבול בנהר

                                           

באותה  12.7.09וכ$ העיד הנזיר אבא טפסה בריאיו$ מתארי) , 21.11.07מתארי)  בדברה גנט ריאיו$ 443
 .5.ובפרק שני סעי' ג. 4.לעיל סעי' א: ראו, ייה בטומאהלעניי$ איסור כניסה לכנס. כנסייה

 . הראו בפרק ראשו$ סעי'   444
על הדרישה . 'ורח, במי� וטהר'): 8ויקרא יד (כגו$ , וכ$ במקרא בדר) כלל, היא טבילה לטהרה' ירחצו' 445

כי , פליטת קולמוס, ככל הנראה, הזכרת ההזאה לצד הרחיצה היא': 92להזאה כותבת סוז$ נט' בהערה 
 . 'אי$ להעלות על הדעת שנזקקו למי חטאת לאחר כל תשמיש מיטה

שמוכיח שתקנת עזרא מכוונת למצָוות טהרה , 152–149' עמ, א, מחקרי� בתולדות ישראל, אלו$: ראו 446
הדיו$ בטבילת בעל קרי . ואילו גזרת יח דבר שבירושלמי מתייחסת לטבילת בעל קרי לתורה, תמידית
 .ה ושתייה אינו מענייננו כא$אכיל, תפילה, לתורה

 .א.5סו' סעי' , פירוט נרחב למקורות בנושא טומאה וטהרה במנהג העדה מופיע בפרק שני חלק ג 447
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בני העדה הקפידו מאוד על טהרת הגו' . בחובת היטהרות לקראת שבת ושמירת הטהרה בשבת
וכל את לח� וא, שבו אד� עולה למסגיד לתפילות השבת, בימי החול ועל אחת כמה וכמה בשבת

מצד טומאת שכבת זרע , מכלל הדברי� מוב$ היטב מנהג� לאסור יחסי אישות בשבת. הקודש
, אבדי'ד .עדויות אלו שנמסרו בעל פה מאוששות בעדויות שבכתב. המצויה בתשמיש המיטה

כי , לא רואה את אשתו מיו� שישי בערב ועד יו� ראשו$ בבוקר': 264' עמ, תשובות אבא יצחק
הוא ביטוי מוצנע ליחסי ' רואה את אשתו' .'צרי) להיות גזר די$ מוות על פי האוריתאחרת היה 

, כמו יציאה לדר) או צרכי פרנסה, בעניינ� רבי�. 'ְוָרQה ֶאת ֶעְרָוָתT': 17כמו ויקרא כ , אישות
מוצאי שבת נחשב כחלק . נהגו בני העדה להימנע מהQסור בשבת עד זריחת החמה של יו� ראשו$

יורדת השבת מ$ השמי� על האר, ביו� ': עניי$ זה מפורש בתאזאזה סנבת פרק לב. מהשבת
כ) . 'והיא נשארת ש� עד צאת השמש על האר, ביו� הראשו$, לעת השעה התשיעית, השישי

וכ) ג� מסתבר מהעדות שבפנינו על הימנעות מיחסי אישות במוצאי , שמעתי ממידעני� רבי�
: 86' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז. ות מיחסי אישות בשבתמעיד על הימנע ג� ויטרבו 448.שבת

איסור  449.לצו�, לקיי� יחסי אישות, לשתות חלב שנחלב בשבת, לשחות, אסרו בשבת להפליג'
תשמיש המיטה ': 32' עמ, ספר הפלשי�, תשמיש המיטה בשבת מופיע ג� בחיבורו של אשכולי

אסור תשמיש המטה בשבת מיוסד על ': 37' עמ, ופירוט הדברי� ש�. 'והוא במיתה �אסור בשבת 
וכנראה ג� הצדוקי� נהגו . וכ) היא ג� הלכת השמרוני� וג� דעת הקראי�... דברי ספר היובלות 

והיא  �ותקנה היא מימי עזרא , כעונת תלמידי חכמי�, ומשו� כ) נקבע היתרו למצווה, לאסרו
 xxxiii: 'No intercourse with' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאווכ$ אצל  .'עונה הכתובה בתורה

women is allowed on that night'.450 מתקבלת תמונה , שבכתב ושבעל פה 451,מכלל העדויות
  .מוחלט על קיו� יחסי אישות בשבת ברורה ואחידה של איסור

  
  בדי$ יחסי אישות בשבתמקומו של מנהג העדה  .6

ות בשבת ומקומו של מנהג ביתא ישראל כעת נית$ לנסות ולשחזר את השתלשלות די$ יחסי איש
לכבס בגדיו ולהימנע מיחסי אישות , לרחו, לטהרה: במעמד הר סיני מצ/ֶוה הע� .בתהלי) זה

ב �ספר מקבי�. בשעת קבלת התורה כדי להימנע מטומאת שכבת זרע, במש) שלושה ימי�
יחסי אישות  הימנעות מטומאה ואיסור, והיובלי� מצווי� מפורשות על היטהרות לקראת שבת

  . 'אל יתערב': לפי אחד הפירושי� לביטוי, לאיסור זה רמז במגילת ברית דמשק. ביו� השבת
  .  יחסי אישות בשבת וראסהכנסייה האתיופית ובני  קראי�, שומרוני�

נית$ לזהות תהלי) הדרגתי של צמצו� , ע� חתימת המשנה ועליית כוחו של המרכז היהודי בבבל
חלק . המקדש חרב ועבודת הקרבנות בטלה. תהלי) זה מסתבר מאוד 452.אלחלות דיני טהרה בישר

חלו� .  הפכו להיות בלתי מעשיי�, שנועדו לאפשר כניסה למקדש וקיו� עבודתו, גדול מדיני טהרה
רוב הע� כבר  453.חידוש עצמאות ישראל ובניית המקדש גווע יחד ע� כישלונו של מרד בר כוכבא

, במצב של מגורי� במקו� טמא 455.עליו טומאת אר, העמי� הוחל 454,ישב מחו, לגבולות האר,
, במפנה המאות השלישית והרביעית, ביטול מי חטאת. אי$ טע� בהמש) הקפדה על שמירת טהרה
, שהרי מכא$ ואיל) כבר אי$ דר) להיטהר מטומאת מת, מחזק ומקבע את מגמת� של חכמי בבל

                                           

 . 166הערה  57' עמ, כת, גינצבורג; 42' עמ ,הלוי, תאזאזה סנבת :ראו ג� 448
 . 34' עמ, אמרובנספח למ  449
 .83' עמ, מנהגי�, לסלאו: ראו ג� 450
יהודי , דוד; 1147' עמ, )1971(פלשי� , ל"הנ; 3במיוחד הערה  238' עמ, הלכות שבת, ברנדוורמ: ראו ג� 451

 .233' עמ, אתיופיה
. מתי פרצה טהרה, עמר: ראו, ל והממצא הארכיאולוגי"לפי מקורות חז, לתיארו) מדויק של התופעה 452

ציע לתאר) את עמר מ. המאמר כולו מוקדש לתיארו) עלייתה ושקיעתה של ההקפדה בטומאה וטהרה
מכישלו$ המרד ואיל) נית$ . שיאה של תופעה זו מראשית התקופה החשמונאית ועד תקופת מרד בר כוכבא

' עמ, בימי הבית, ראו ג� ספראי. לזהות ניצני ירידה הדרגתית א) עקבית בהקפדה על דיני טומאה וטהרה
179–181. 

 . 67–57' עמ, מרד בר כוכבא, הר 453
 . 98' עמ, אטלס כרטא, אבי יונה 454
 .א"שבת טו ע, בבלי 455
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שתופס מקו� , י) זה הוא סדר טהרותעדות מובהקת לתהל 456.ומה תועיל הקפדה בשמירת טהרה
דחיקת� של עניינו טהרה היה תהלי)  457.מהתלמודי�, למעט מסכת נידה, של כבוד במשנה ונעל�

את ההקפדה בענייני  חכמי אר, ישראל נאבקי� לשֵמר. ממוש) ובלתי אחיד מבחינה גיאוגרפית
, חו� הכוהני�לעומת חכמי בבל שפועלי� לצמצומ� לת, טומאה וטהרה בכל תחומי החיי�

מגמה זו נמשכת בתקופת הגאוני� והיא מפרנסת הלכות רבות שנחלקו בה$ . המקדש וקודשיו
מ אי$ "א'): 78' עמ, מהדורת מרגליות(סימ$ ט , ספר החילוקי�, כגו$ ;חכמי בבל ואר, ישראל

 רוחצי$<י "ובני א>, באר, טמאהאנו : שה$ דורשי$, <א מתשמיש המטהרוחצי$ לא מקרי ול
התקבלה להלכה שיטת� של , בסופו של דבר. 'הכיפורי�אפילו ביו� > יש המטה ומקרימתשמ

תו) שהוא מותיר אחריו שרידי� במנהג� של , ומנהג� של בני אר, ישראל נעל�, חכמי בבל
הלכות , משנה תורה, �"ביטוי מובהק לניצחו$ הבבלי מופיע בדברי הרמב. חסידי� ואנשי מעשה

  ):בדילוג(יב �ות חטומאת אוכלי$ פרק טז הלכ
  

כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מהלכות הטומאות והטהרות אינו אלא לעני$ מקדש 
שהרי הזהיר את  הטמאי$ מליכנס למקדש או לאכול , וקדשיו ותרומות ומעשר שני בלבד

אלא מותר לאכול , קודש או תרומה ומעשר בטומאה אבל החולי$ אי$ בה$ איסור כלל
כש� שמותר לאכול חולי$ טמאי� ולשתות$ כ) ...  משקי$ טמאי�חולי$ טמאי$ ולשתות  

וכ$ , ויש לו לטמא את החולי$ המתוקני$ לכתחלה, י"מותר לגרו� טומאה לחולי$ שבא
שהרי הזהיר הכתוב את בני אהר$ ואת , מותר  לאד� ליגע בכל הטומאות ולהתטמא בה$

רי� מותרי$ להתטמא ונזי ושא' כהני�, כלל שכל הע� מותרי$הנזיר מהתטמא במת מ
פ שמותר לאכול אוכלי$ טמאי$ ולשתות משקי$ "אע... בשאר טומאות חו, מטמא מת 

טמאי� חסידי� הראשוני� היו אוכלי$ חולי$ בטהרה ונזהרי$ מ$ הטומאות כול$ כל 
 .ימיה�  וה$ הנקראי� פרושי� ודבר זה קדושה יתירה היא ודר) חסידות

  
בולטת לעי$ זיקה , בשבת ראל בהלכות טומאה וטהרהכאשר בוחני� את מנהג� של ביתא יש

מנהגי , שמשתקפת אלינו מספרות בית שנימנהג� תוא� הלכות  .הלכה הקדומה בישראלה לברור
לטבול לטהרה קוד� , הדרישה להוציא כל טמא אל מחו, למחנה. שומרוני� וכתבי הקראי�ה

כל אלו מעידי� על שמירת ; ולאסור כל טומאה בשבת ובכלל זה יחסי אישות, כניסת השבת
 .המחילה את חובת שמירת הטהרה על כל הע� בכל תחומי החיי�, מסורת אר, ישראלית קדומה

שאסרה יחסי אישות בשבת , את מנהגה של הכנסייה האתיופית חלקי באופ$ מנהגי� אלו תאמו
  . א) לא חייבה טהרה לקראת שבת

  
   ניאו% בשבת. ג

נעיי$ . הרי ניאו' אסור תמיד, ה עניי$ איסור זה לשבת דווקאמ. איסור ניאו' בשבת מעורר קושי
הרוכב על בהמה והנוסע באניות י� וכל המכה ': 19תאזאזה סנבת י , בהקשרו של האיסור בפסוק

  :ננתח אחת לאחת, בפסוק חמש פעולות שנאסרו בשבת .'מות יומת, איש והורגו והנוא'

                                           
ככל הידוע היו ֵמי חטאת בישראל ונהגו להיטהר מטומאת מת לפחות עד סו' המאה השלישית או  456

. 'חברייא מדכ$ בגלילא'): ב"נידה ו ע; א"בבלי חגיגה כה ע(על כ) מעידה הגמרא . תחילת המאה הרביעית
היו אוכלי$ תרומה טהורה באר, ישראל כי היה לה�  ל דבימי האמוראי�"וי'): חולי$ ח ד(ש "וכ$ פירש הרא

חבריא מדכ$ בגלילא ולכ) הצריכו ג� בחו, לאר, להפריש חלת כה$ של ) נדה ד' ו ב(כדאמרינ$ . אפר פרה
ירמיה ' חגיי ור' ר'): 49' עמ, מהדורת האקדמיה(א "י ע, ברכות ו א, וכ$ בירושלמי. 'תשתכח תורת חלה

ירמיה ה� אמוראי� בבלי� ' חגיי ור' ר. 'חגיי וביר) עליה$' קפ, ר. >טאתהלמי ח<} לבי חנוותא{סלקו$ 
מחקרי� , אלו$: ראו, לדיו$ מפורט בתיארו) סו' השימוש במי חטאת. שעלו לאר, ישראל, 4–3בני הדור ה 

' עמ, מתי פרצה טהרה, עמר; 185–182בימי הבית , ספראי; 176–169, 152–148' עמ, א, בתולדות ישראל
13–14.   
, המקרא ותרגומיו, גייגר: ראו, ל"למרכזיות� של דיני הטהרה בהלכה הקדומה וצמצומ� בהלכת חז 457
החיבור (הפולמוס , בר איל$ ;176–148' עמ, א, מחקרי� בתולדות ישראל, אלו$; החלופי�, רעוועל; 88' עמ

, במקרי� רבי�, הרחבה זו הייתה כרוכה. כולו עוסק בהרחבת ביצוע המעשה הדתי לכל רבדי החברה
–129' עמהזאה וטיהור מצורע ב, ראו למשל את הדיו$ בעניי$ קידוש מי חטאת. בצימצו� חובת הטהרה

 .קומרא$ והאיסיי�, ברושי; 303–302' עמ, פרקי�, גילת; 27' עמ, חקר תולדות ההלכה ,זוסמ$; )202



 

 

 

119

. השומרוני� והקראי�, נהג ביתא ישראלמותרי� בחול ואסורי� בשבת במ �רכיבה והפלגה 
 Nַ458.נאי� ראו בפעולות אלו איסורי דרבנ$ שהותרו בתנאי� מסוימי�ה   

במנהג ביתא ישראל . מותרי� בחול ובשבת לצור) הגנה עצמית והצלת  נפשות �הכאה והריגה 
, �ההלכה החשמונאית ומאוחר יותר הָתנאי. נאסרו הכאה והריגה בשבת א' לצור) הצלת נפשות

   459.'פיקוח נפש דוחה שבת': לפי הכלל, התירו מלחמה בשבת
. ל ובמנהג העדה"בספרות חז, בהלכה הקדומה, במקרא; בחול ובשבת, נאסר לחלוטי$ � ניאו' 

איסור ניאו' בפסוק מופיע בכל . תמוה מאוד אזכור של איסור ניאו' בשבת דווקא, לאור זאת
  . והדבר מעצי� את הקושי, זה סנבתכתבי היד והמהדורות המודפסות של הספר תאזא

  . נעיי$ במקבילה של פסוק זה בספר היובלי�
 19תאזאזה סנבת י  12היובלי� נ 

  על בהמתו 460ואשר ישא... 
  והיורד באניה בי�

  ... 461ואשר יכה ויהרֹג כל איש
 

  הרוכב על בהמה
  והנוסע באניות י�

  וכל המכה איש והורגו
 .מות יומת, והנוא'

  
אלא שלאיסור ניאו' . הכאה והריגה מקבילי� ביובלי� ובתאזאזה סנבת, הפלגה, איסור רכיבה

 240' עמ, הלכות שבת, כותב על כ) וורמברנד. שבתאזאזה סנבת אי$ מקבילה ביובלי�, בשבת
בפסוק הזה באה הערבוביה בי$ מצוות השבת ומצוות כלליות במקצתה באשמת ספר ': 16הערה 

סנבת הוסי' נופ) משלו ואסר א' ניאו'  הזאאול� בעל התאז .היובלי� האוסר הכאה ורצח בשבת
בכ)  ,לדעתו של וורמברנד ממשי) מחבר תאזאזה סנבת את טעותו של מחבר היובלי�. 'בשבת

היובלי� הוסי' את איסורי הכאה והריגה . מוסי' לאיסורי שבת פעולות שנאסרו ג� ביו� חולש
בדיו$ על הצלת , י שנראה להל$ בפרק חמישיכפ. ותאזאזה סנבת הוסי' עליה� את איסור ניאו'

עדויות ברורות של . ערבוביה" אשמת"מחבר היובלי� דייק בגרסתו ואי$ עליו , נפשות בשבת
בשבת א' לצור) ) הכאה והריגה(שהיו שאסרו מלחמה , מסורות הלכתיות מימי בית שני מלמדות

ואי$ כל , תואמי� מסורות זו �' אישואשר יכה ויהרֹג כל ' �דבריו של מחבר היובלי� . הצלת נפשות
שתוספת איסור , יתכ$. שגר� למחבר תאזאזה סנבת להמשי) להשתבש, הכרח להציג� כשיבוש

מוסי' 'ניאו' בשבת בתאזאזה סנבת נועדה להעצי� את חומרת מעשה הניאו' בשבת בבחינת 
. ואה חטא כפולבניאו' בשבת הוא ר, אול�; המחבר מודע לכ) שניאו' נאסר תמיד. 'חטא על פשע

עניי$ לאור האמור לעיל ב ,יותרהדברי� מתבהרי�  .ג� איסור ניאו' וג� פגיעה בקדושת השבת
. חמ/ר כפליי� הרי שניאו' בשבת, מכיוו$ שניאו' כרו) בטומאת שכבת זרע. איסור טומאה בשבת

  . בקדושת השבת נוס' לאיסור אישות יש בו ג� פגיעה
דמאי ה א , תוספתא. בנושא נאמנות ע� האר, בשבת ל"מוצאי� אנו בדברי חזכיוצא בזה 

הלוקח פירות ממי שאי$ נאמ$ על המעשרות ושכח לעשר$ שואלו '): 85' עמ, מהדורת ליברמ$(
משיב על כ) רבי חנינה ? ומדוע שנאמי$ למי שאינו נאמ$ על המעשרות. 'בשבת ואוכל ביו� טוב

רבי ביבי בש� רבי חנינה אימת '): 128' עמ, מהדורת האקדמיה(ד "כג ע, דמאי ד א, בירושלמי
אלא שכנראה . ומה עניי$ שבת לנאמנות, והרי השקר נאסר תמיד 462.'שבת עליו והוא אמר אמת

ָ?ל ': 31ובדומה לכ) מוצאי� אנו בדברי יחזקאל מד . בשבת הקפידו א' עמי האר, לדבר אמת
 הרי לכל ישראל נאסרו נבלה וטריפה. 'ַה?ֲֹהִני� ְנֵבָלה /ְטֵרָפה ִמ$ ָהעA' /ִמ$ ַהHְֵהָמה לֹא יֹאְכל/

פ שישראל ג� כ$ מוזהרי$ עליה הכהני� מוזהרי$ יותר מפני "אע': ק"וכדברי הרד, באכילה

                                           

 . ט–בנושאי� אלו נעסוק בהרחבה בפרק שביעי סעיפי� ה 458
 .גייה זו להל$ בפרק חמישיהדיו$ המלא בסו 459
ג� . 'ואשר ירכב על בהמה'וכ$ בתרגומה של ורמ$ , 'who ride any animal': תרג�) 326' עמ(דרקא� נוא 460

 .מהקשרו של הפסוק נראה שמדובר באיסור רכיבה ולא באיסור הוצאת משא על גב בהמה
וכול איש אשר ' :תרגומה של ורמ$וכ$ ב, 'who beats or kills anything': תרג�) 326' עמ(דרקא� נוא 461

 . לשיטת� אי$ הכתוב עוסק ברצח אלא בציד .'יכה ויהרוג דבר
במהדורת . אותיות ימ נמחקו והאות מ נוספה' אימת'נכתב . 'אמת'בכתב היד חלו ידיי� במילה  462

ירושלמי לפי ההקשר בתוספתא וב. תוספת של סופר[ ] , מחיקה של סופר. ( ) 'ת]מ)[ימ(א': האקדמיה מופיע
 .'אמת'ברור שהכוונה למילה 
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עדי� אנו א� כ$ . 'הטומאה לפי שה� תמיד  במקדש לכ) ה� מוזהרי$ יותר על הטומאה מישראל
בלי� עוצמה מיוחדת בשבת או ביחס שמעשי� האסורי� בכל יו� ולכל אד� מק, לתופעה עקבית

וכ) מודגש איסור אכילת נבלה וטריפה לכוהני� , כ) נמנעו עמי ארצות מלשקר בשבת. לכוהני�
רוצה .  'מות יומת) בשבת(והנוא' ': מצטר' למגמה זו בכותבו תאזאזה סנבתיתכ$ שמחבר  .אדווק
  . יעה בקדושת השבתג� חטא הניאו' וג� פג. חטאו של הנוא' בשבת כפול ומכופל, לומר

 
  יושב בשמש בשבת. ד

שקרוב לוודאי שיי) , נפנה מבט לביטוי קשה, לסיו� הפרק הרביעי בו עסקנו בצרכי הגו' בשבת
כל איש העובד בשבתותי ויוצא לדר) ועושה את מלאכת ': 17תאזאזה סנבת י . לאחד מצרכי הגו'

' יושב בשמש'לפשר הביטוי . 'יומת, יושב בשמשהשדה ומדליק אש בביתו או בכל מקו� אחר ו
  :463הוצעו ארבע הצעות

בהתחממ� בשמש מחו, , שמבלי� את השבת או חלק ממנה, האיסור מכוו$ נגד אלו .1
  .למסגיד במקו� להשתת' בתפילות

 .איסור יחסי אישות לאור השמש .2
 .איסור התפנות לאור השמש .3
  .איסור כישו' .4

אלא בשבת , מש לא נאסרה כשלעצמההישיבה בש. הצעה ראשונה מכוונת לאיסור ייחודי לשבת
ישיבה בשמש בשבת מחו, למסגיד . בימי חול לא התקיימה תפילה בציבור, כאמור. בשעת התפילה

שאר ההצעות מכוונות למעשי� . נתפסה כנראה כהתרסה או היבדלות מכוונת מציבור המתפללי�
נו בסעי' הקוד� כפי שראי, אלא שהעבירה בשבת כנראה חמורה יותר, האסורי� א' בימי חול

  . בעניי$ הנוא' בשבת
ָואַֹמר ': 3כמו הושע ג . לשו$ נקייה לתשמיש המיטה) ר.ב.בגעז נ(ב .ש.הצעה שנייה רואה בפועל י

' תשב בדמי טהרה'$ לביטוי "וכפירוש הרמב. 'לֹא ִתְזִני ְולֹא ִתְהִיי ְלִאי6ְDֵ Iִבי ִליֵאֶליָה ָיִמי� ַרHִי� 
כ) . השמש היא ביטוי לגילוי וחשיפה. 'השוכבת ע� בעלה תקרא יושבת לוכי האשה ': 4ויקרא יב 

ִהְנִני ֵמִקי� ָעֶליָ) ' ?ֹה Qַמר ה': 12–11ב יב �מוצאי� אנו בתוכחת נת$ הנביא לדוד בספר שמואל
ִ?י NָCה . ֵעיֵני ַהFֶֶמ6 ַהJֹאתלְ ָרָעה ִמHֵיֶתָ) ְוָלַקְחNִי ֶאת ָנIֶיָ) ְלֵעיֶניָ) ְוָנַתNִי ְלֵרֶעיָ) ְוIַָכב ִע� ָנIֶיָ) 

לעיני ', 'נגד השמש'מכא$ ש. 'ְוֶנֶגד  ַהFֶָמ6ָעLִיָת ַבaֶָתר ַוֲאִני ֶאֱעLֶה ֶאת ַהSָָבר ַהWֶה ֶנֶגד ָ?ל ִיLְָרֵאל 
לפרשנות זו אוסר הפסוק . ה� ביטויי� למעשה גלוי וחשו' לעיני כל', יושב בשמש'וכ$ ' השמש

ל להצניע את יחסי "פרשנות זו של הביטוי תואמת את מגמת חז. ת גלויי� וחשופי�יחסי אישו
לעניי$ יחסי אישות . ביו� או לאור הנר, תנאי� ואמוראי� אסרו יחסי אישות בחו,. האישות

ומעשה באד� אחד שהטיח '): 93' עמ, מהדורת נע�(ב באלול "כ, בשדה שנינו במגילת תענית
ד והלקוהו וכי חייב היה אלא שהיתה השעה צריכה לכ) כדי "ו לבבאשתו תחת התאנה והוליכוה

, כמו כ$ אסרו וגינו תשמיש המיטה ביו� ולאור הנר 464.'שילמדו אחרי� מפני שנהג בה מנהג זנות
המשמש מטתו לאור ... אסור לו לאד� שישמש מטתו ביו�  :אמר רב חסדא': א"בבלי נידה יז ע

ה� סמכו איסור זה . לא ראו בעי$ יפה תשמיש המיטה ביו� א' חכמי הקראי� .'הנר הרי זה מגונה
שנית$ , מכלל הדברי� עולה. בלילה ולא ביו� �' ָלֵכ$ ִיIְַ?ב ִעPְָ) ַהVְַיָלה': 15לכתוב בבראשית ל 

איסור זה תק' בוודאי א' . איסור לקיו� יחסי אישות במקו� גלוי' יושב בשמש'לראות בביטוי 
בגלל הפגיעה בקדושת , עבירה בשבת חמורה יותראלא ש. שבת דווקאבימי חול ואי$ עניינו ל

  . כפי שראינו לעיל בעניי$ נוא' בשבת וכ$ להל$ בעניי$ משקר בשבת; השבת
, לאור השמש, לגבי איסור התפנות בגלוי' יושב בשמש יומת'הצעה שלישית מפרשת את הביטוי 

ָת ְוָיד Nְִהֶיה ְלָ) ִמח/, ַלPֲַחֶנה ְוָיָצא': 14–13נית$ לבסס פרשנות זו על הפסוקי� בדברי� כג . בשבת
� חA8ְוָיֵתד Nְִהֶיה ְלָ) ַעל ֲאֵזֶנָ) . PָIָה ח/,ָDְ6ְִבCְ ֶת)ָ  ְוָהָיהQיָת ֶאת ֵצaְִוִכ NְָבIְַו Tה ָבNָיתכ$  .'ְוָחַפְר
כמו . 'שבת) חו,ב'בתאזאזה סנבת מכוו$ להתפנות כמו הביטוי המקראי ' יושב בשמש'שהביטוי 

                                           

 .14הערה  240' עמ, הלכות שבת, וורמברנד; 121הערה  148' עמ, אנתולוגיה פלשית, לסלאו 463
, בבלי; )788' עמ, מהדורת האקדמיה(א "עח ע, חגיגה ב ה, מקבילות לברייתא זו מופיעות בירושלמי 464

 . 233' עמ, נע�, גילת תעניתוהרחבת הדיו$ במ; א"סנהדרי$ מו ע, בבלי; ב"יבמות צ ע
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ב לתיאור פעולת עשיית .ש.תוא� שימוש בפועל י 465'בית הכסא'כינוי מקו� ההתפנות בש� , כ$
ישיבה , לפי זה 466.ויש בכ) ראייה נוספת לפרשנות זו' יתבתא'בסורית נקראת הצואה . הצרכי�

זאזה לפרשנות זו מחבר תא. בשמש יכולה להתפרש כעשיית צרכי� בצורה גלויה וחשופה לעיני כל
לפי דרכנו הסברנו שציווי זה תק' בכל ימות השבוע . סנבת מצווה על צניעות בהתפנות בשבת

החמרה יתירה בנושא זה עד כדי איסור . בגלל קדושת השבת, אול� בשבת נדרשה הקפדה יתירה
' עמ, שמחוני תרגו�(מלחמות היהודי� ב ח ט . התפנות בשבת מתועדת במנהג� של האיסיי�

140 :(  
  

ולא די לה� שה� מכיני� את . י השבתות ה� מחמירי� באסור מלאכה מכל היהודי�ובימ
כי אינ� נועזי� , ההוא] הקדוש[לבל יבעירו אש ביו� , המאכלי� לעצמ� מערב שבת

וביתר הימי� ה� חופרי� במעדר ). להפנות לצרכיה�( ולצאת חוAלהעתיק כלי ממקומו 
, לבל יכלימו את אור האלהי�, ו במעיל�חור עמֹק רגל באדמה ומכסי� אות) ... ביתד(

ולמעשה , ואחרי כ$ ה� מושכי� את העפר התחוח לכסות את החור, ועושי� את צרכיה�
  .    ונוהגי� לרחו, אחריה את בשר� במי�... זה ה� בוחרי� לה� מקומות שוממי� 

  
מחו,  יציאה אל. מתיאור אופ$ ההתפנות ביו� חול ברור מדוע אסרו האיסיי� התפנות בשבת

ביתא . כל אלו אסורי� בשבת, חפירת בור בעומק של רגל וכיסוי הבור, למחנה למקומות שוממי�
איש מהמידעני� שראיינתי לא דיווח על איסור או מגבלה . ישראל לא אסרו התפנות בשבת

ניצבת , ומלחמות היהודי� תאזאזה סנבת, אול� יתכ$ שבבסיס שני המקורות. בהתפנות בשבת
    467.ת צניעות יתירה בעניי$ התפנות בכלל ובפרט בשבתמסורת הדורש

. להצעה זו לא נמצא כל ביסוס. לאיסור כישו'' יושב בשמש'הצעה רביעית קושרת את הביטוי 
, לענייני כישו' על סמ) עדות של סופר קראי' יושב בשמש'דבריו של וורמברנד לקשור בי$ הביטוי 

י ע� חכמי העדה לא הצלחתי לדלות מה� פרשנות בריאיונות שקיימת 468.אינ� נראי� כלל ועיקר
נית$ לקבל כל , שנדחה על הס' מהעדר ביסוס, פרט לפירוש הרביעי. 'יושב בשמש'ברורה לביטוי 

התפנות או  איסור יחסי אישות, ישיבה בשמש מחו, למסגיד :אחד משלושת הפירושי� שהוצעו
  .לאור השמש

  
  

                                           

 . ל א) לא בלשו$ מקרא וספרות בית שני"תמיד א א ועוד לרוב בלשו$ חז, משנה 465
  .240' עמ, הלכות שבת, ראו וורמברנד 466
 . לעניי$ עשיית צרכי� בעיר הקודש ובמקדש 30–28' עמ, תמיד ומידות, בר איל$: ראו, להשלמת הדיו$ 467
 .14הערה  240' עמ, הלכות שבת, וורמברנד 468
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  שלו� שבת: יחמיש פרק 
  

   עשירי תאזאזה סנבת פרק
  
   .המתקוטט או מחר' או מגד' בה יומת) ... 8... ( המדבר בקול ר� והחוזר על ריב בה) 7(
מות ...  וכל המכה איש והורגו) ... 19( .יומת, כל השונא או מקלל או נשבע או מתקוטט )18(

  .    יומת
  

  ):107' עמ ,וורמברנד תרגו�(חמישה עשר תאזאזה סנבת פרק 
  

  .טובה השתיקה בשבת
  

הברכה המסורתית . ֶשֶבת אחי� ג� יחד בשקט ובשלווה, ביתא ישראל ראו בשבת יו� של אחווה
שבת שיש בה שלו� בי$ איש , נתפרשה פשוטה כמשמעה', ָסְנHַת ָסאַלא�'ובלשונ� ' שבת שלו�'

קטטה , ריב, נמנעו ביו� השבת מצעקה, שצוטטו לעיל תאזאזה סנבתכפשוט� של פסוקי . לרעהו
להל$ נתמקד בדיני� הקשורי� . כמו כ$ נמנעו בשבת מהפעלת כוח א' לצרכי הגנה .או קללה
  .הכאה והריגה בשבת, לדיבור

  דיבור של שבת. א
  במקרא ובספרות בית שנידיבור של שבת . 1

  :13נח מופיע בדברי הנביא ישעיהו  ,שבתהראשו$ שרומז לאיסור דיבור בהמקור 
  

ְמכHָJד  'ה ALת ֲחָפֶציָ) Hְי�A ָקְדIִי ְוָקָראָת ַלHָFַת עֶֹנג ִלְקדIAִא� IִNָיב ִמHָFַת ַרְגֶלָ) עֲ 
  .ְוַדCֵר EָָברְוִכHְַדAN  ֵמֲעALת Sְָרֶכיָ) ִמPְצAא ֶחְפְצָ) 

  
הוא פותח ומסיי� בהימנעות . הנביא קורא לשומעיו לקדש את השבת בעשייה ובהימנעות

ומציב ; )'PְצAא ֶחְפְצ)ָ '+ ' ֶצי)ָ ֲעALת ֲחפָ '(ומלאכה ) 'Sְָרֶכי)ָ  ֲעALת'+  'IִNָיב ַרְגֶל)ָ '(מהליכה 
הפתיחה , ל�או). 'ְמכHָJד 'הְוָקָראָת ַלHָFַת עֶֹנג ִלְקדIA '(במרכז את העשייה החיובית של השבת 

. 'ר SָָברְוַדHֵ 'יש כא$ חזרה בליווי תוספת של , יקת זו על דברי זווהסיו� אינ$ חזרה מדו
  :      בתקבולת הפסוקעתיק את נ, להמחשת הדברי�

  
  Iִי ֲעALת ֲחָפֶציָ) Hְי�A ָקְד           ִא� IִNָיב ִמHָFַת ַרְגֶלָ) 

 IAת עֶֹנג ִלְקדHָFַד 'הְוָקָראָת ַלHָJְמכ  
  .רְוַדHֵר Sָבָ  PְצAא ֶחְפְצ)ָ ִמ           ְוִכHְַדAN  ֵמֲעALת Sְָרֶכיָ) 

  
הוא  �' ְוִכHְַדAN ֵמֲעALת Sְָרֶכיָ) ִמPְצAא ֶחְפְצָ) ְוַדHֵר Sָָבר' � שהחלק הסוגר של הפסוק , נמצא א� כ$

 469.חזרה על איסורי הליכה ומלאכה והוספה של איסור דיבור; מקבילה מורחבת של חלקו הפותח
ירש מחבר היובלי� בפרק יתכ$ שאת שסת� הנביא פ. מהו הדיבור שנאסר בשבת לא מפרש הנביא

 470.'ומת... ואשר ידבר דבר לעשות בו ולצאת בו לדר) וכל משא ומת$ ' ):שיג' עמ, כהנא( 8נ פסוק 
אלא שמחבר היובלי� מרחיב . שלנגד עיניו של מחבר היובלי� עומדי� פסוקי ישעיהו, דומה

בעוד שהנביא  .לחומרה, כדרכה של ההלכה הקדומה, ומפרט את איסורי השבת שבישעיהו והכול
איסור עשיית , )'Sְָרֶכי)ָ ְוִכHְַדAN  ֵמֲעALת ...  ִא� IִNָיב ִמHָFַת ַרְגֶל)ָ '(קובע איסור יציאה לדר) 

מרחיב בעל ; )'ְוַדHֵר Sָָבר'( ואיסור דיבור סתמי) 'PְצAא ֶחְפְצ)ָ ִמ ...  ֲעALת ֲחָפֶציָ) Hְי�A ָקְדIִי'(מלאכה 

                                           

 .58–56' עמ, השירה המקראית, אבישור: ראו, עוד על תקבולת הצלע המורחבת 469
 ';על כול מכירה וקניה) ודבר מעשה(למסעו ] בו[ואשר ידבר בו דבר מעשה להשכי� ': ורמ$ תרגמה 470

 says he will do': ארלס תרג�'צ; 'who says anything about work on it': תרג�) 326' עמ(ואנדרקא� 
something'. $ובהערותיו ש� 326' עמ, דרקא�ניובלי� וא: ראו, וכ$ דילמ . 
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על יציאה , )'ואשר ידבר דבר לעשות בו'(על מלאכה  איסור דיבורי ישעיהו וקובע היובלי� את דבר
לא רק הפעולות ). 'וכל משא ומת$'( או דיבור על כל משא ומת$ בשבת )'ולצאת בו לדר)'(לדר) 

נית$ להבי$ מדוע חוזר מחבר היובלי� ואוסר שוב , רק כ). נאסרו אלא א' הדיבור בה$ בשבת נאסר
וכל איש אשר יעשה בו מלאכה ואשר יל) בדר) ואשר ': 12יובלי� נ , מש) הפרקפעולות אלו בה

נאסר  8בפסוק . אי$ בדבריו כפילות אלא שיטתיות. 'יעבֹד את האדמה א� בביתו וא� בכל מקו�
שהיובלי� , נמצא כאמור 471.נאסרו הפעולות עצמ$ 12הדיבור בעניי$ מלאכה ויציאה לדר) ובפסוק 

איסור דיבור , כדרכו של עול�, תו) שהוא מקדי�, ת הפסוק בישעיהומרחיב ומפרש לחומרה א
  :נציג את הדברי� בטבלה, לסיכו�). 12פסוק (לאיסור עשייה ) 8פסוק (ותכנו$ 

 היובלי� נ 13ישעיהו נח 
על בהמתו והיורד באניה  472ואשר ישא... ואשר יל) בדר) ) 12( ... ִא� IִNָיב ִמHָFַת ַרְגֶל)ָ 

 .בי�
Lֲע Iִָקְד �AיHְ (ָת ֲחָפֶציA י... )ואשר יעבֹד את האדמה ... וכל איש אשר יעשה בו מלאכה ) 12

 ... א� בביתו וא� בכל מקו� ואשר יבעיר אש 
ואשר ידבר דבר לעשות בו ולצאת בו לדר) וכל משא ומת$ ) 8( .ְוַדHֵר Sָָבר

 .ומת... 
  

חשוב לענייננו . ורי� שנזכרו בקצרה בישעיהוהטבלה ממחישה היטב שהיובלי� מרחיב ומפרט איס
שמופיע בספר ישעיהו בקיצור נמר, ולא נית$ להבנה ללא הפירוט שבספר , הוא איסור דיבור בשבת

  .היובלי�
מחבר המגילה מרחיב את . התייחסות מפורשת לאיסור דיבור בשבת פיעהבמגילת ברית דמשק מו

ומוסי' הגדרות מפורטות לתוכ$ הדיבור שנאסר  ,איסור הדיבור בשבת ביחס לישעיהו והיובלי�
 השבת וביו�'): 29' עמ, מהדורת ברושי( 19–17שורות  10עמוד , ברית דמשק. נעיי$ בדבריו, בשבת

 המלאכה בדברי ידבר אל ובצע הו$ על 474ישפוט אל כל ברעהו ישה אל 473ורק נבל דבר איש ידבר אל
וביו� 'המילי� . ולות האסורות בשבתהקטע מכיל רשימה של פע .'למשכי� לעשות והעבודה
המחבר פותח . 'אל'תיאור כל פעולה פותח במילה  475.משמשות מעי$ כותרת לקטע' השבת

) 21–20שורות ( בהליכה הקשורי� לאיסורי� עובר) 19–17שורות (באיסורי� הקשורי� לדיבור 
  :בשבת דיבורה באיסורי נתמקד .18שורה  11עד עמוד  במעשה הקשורי� שבת באיסורי וממשי)

  
  .  כותרת � השבת וביו�

. בשבת טע� וחסרי מתוכ$ ריקי� דברי�ודיבור ב, פה ניבולי איסור – ורק נבל דבר איש ידבר אל
 היחד סר) לפי. 'ָחֵנ' /ֵמַרע ְוָכל 5ֶה Sֵֹבר ְנָבָלה כAVJ': 16 ט ישעיהו לאפרי� התוכחה בנבואת כמו
 מהדורת( 9 שורה 7 ד' היחד סר). חודשי� שלושה למש) מהעדה בהרחקה פיו את המנבל נענש
, באמונה' ה עובד של בהצהרתו וכ$. 'חודשי� שלושה נבל דבר בפיהו ידבר ואשר'): 163' עמ, ליכט
 ומרמות עוו$ וכחש נבלות בפי ישמע ולא'): 220' עמ, ליכט מהדורת( 22 שורה 10 ד' היחד סר)

 ייחודית ואינה השנה ימות לכל יפה טע� חסרי להנב מדברי הימנעות. 'בשפתי ימצאו לוא וכזבי�
 חמ/ר בשבת החטא) ג סעי' רביעי פרק( בשבת ניאו' בדי$ לעיל ראינו שכבר כפי, אול� 476.לשבת
  .השבת בקדושת פגיעה ג� בחובו נושא שהוא מכיוו$, יותר
   477.'א ָנI/ ִבילֹא ָנIִיִתי ְולֹ': 10 טו ירמיהו כמו. בשבת חוב תביעת איסור – כל ברעהו ישה אל

                                           

  . 9' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק 471
  'who rides any animal': 326' עמ, וכ$ תרג� ואנדרקא�', ירכב'ורמ$ תרגמה  472
 . 47הערה  96' עמ, הלכה, שיפמ$: ראו, וכבר הוכחה טעותו', ְוַרק אל ישה ברעהו כל'שכטר קרא  473

ו שנכתבות "ו+ ' "האותיות כ(' ישפוכו'נית$ לקרוא ג� . ת אינה ברורה"במגילה עצמה האות טי  474
 disputeבסוגריי� הציע, shed bloodותרג� ' ישפוכו'קרא ) 53–52' עמ(רבי$ ). ת"בצפיפות יוצרות טי

about  וניקד מעל ' ישפוט'שי קרא ברו. 'והחוזר על ריב בה' � ובהערה הפנה לתאזאזה סנבת המצוטט לעיל
 .היא הקריאה הנכונה' ישפוטו'לפי הקשר המילה בפסוק נראה ש. לציי$ קושי בקריאה, ת"האות טי

 .46הערה  96' עמ, הלכה, שיפמ$ 475
 .510–509' עמ, השבת, ראו ג� אצל שרביט 476
והפנו , חפצי� פירשו איסור זה ג� ביחס להשאלת 97' עמ, הלכה, ושיפמ$ 52' עמ, ברית דמשק, רבי$ 477
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 שווה או לכס' כינוי הוא' הו$'. בשבת ממו$ בנושאי התדיינות על איסור – ובצע הו� על ישפוט אל
 משתמשי� כלל בדר). ותועלת רווח הוא' בצע'. 'Nְִמ?ֹר ַעPְָ) ְבלֹא הA$': 13 מד תהילי� כמו, כס'

מְֹ) ֵאס Hְֶבַצע ַמֲעAYIַת נֵֹער ַ?5ָיו ִמNְ מֹ': 15 לג ישעיהו כמו, במרמה שהושג רווח לציי$' בצע' במילה
   .בשבת ורווח רכוש בנושא ובירור דיו$ כל אוסר המגילה מחבר. 'FHַַֹחד

 בדיבור החול ימי עבודת תכנו$ איסור – למשכי� לעשות והעבודה המלאכה בדברי ידבר אל
ה לפי לוח שמשי שבו היו� הכת נהג .ראשו$ יו� שחר ע� לבצע משמעו' למשכי� לעשות'. בשבת

  . לפי זה איסור מלאכה בשבת נוהג עד זריחת החמה של יו� ראשו$ 478.מתחיל בזריחה
 .בשבת דיבור באיסור העוסקי� והיובלי� ישעיהו פסוקי את מכיר המגילה שמחבר, להניח סביר
 בברית מתבאר ישעיהו ספר של 'דבר ודבר'. כדלהל$, שיטתו לפי אלו פסוקי� ומרחיב מבאר הוא

 דבר'. בשבת משפט ועריכת חוב גביית איסור את מוסי' המגילה מחבר. 'קורֵ  נבל דבר'כ דמשק
 נוספת הרחבה. 'למשכי� לעשות והעבודה  המלאכה  דברי'כ מתבאר היובלי� ספר של 'בו לעשות

 .הקטעי� בשחזור נעיי$, בקומרא$ 4 ממערה קטעי� פרסו� ע� התגלתה, בשבת דיבור איסור של
  :54' עמ ,באומגרט$ ,� הלכתיי�טקסטי

  
  ]פיהוב[ שאי ביחש אל                                                                  

  [      ] או בהו$ או עבודה דברי בכול]  ידבר אל[                              
  ]דברי דבר[ל �א כי בר]ד  בר[יד ואל ת]ב[הש ביו�[                             ]

  ]        תות[ולש לאכול ידבר א) אל לבר) בר]דוי  כחוק קודש[
 דיבור דיני של קוב, יוצרת זו השלמה. תחתו$ בקו שסומ$ 421Q4 באמצעות הושל� 264a הקטע
 לה מצאנו שלא התייחסות, בשבת הרצוי לדיבור ג� התייחסות הוא זה במקור החידוש. בשבת

  . המגילה בדברי נעיי$, שני בית בספרות מקבילות
 לעשות היא שמשמעותו) פיעל בני$( ִחcַב של העתיד צורת היא יחשב – בפיהו איש יחשב אל

 במילי� לבטא אוסר המגילה מחבר 479.'ממכרו שני את וחישב': 27 כה ויקרא כמו, להערי) חשבו$
  . עתידיות תוכניות או חשבונות

 או רכוש, כספי� או עבודה בענייני בשבת בורדי איסור – בהו� או עבודה דברי בכול ידבר אל
  . נכסי�

 עיקר כא$ – ולשתות לאכול ידבר א� ,אל לבר� וידבר ,כחוק קודש דברי לדבר א� כי דבר ידבר אל
 בענייני דיבור. בשבת המותר הדיבור את הקורא עבור מפרט הוא בו, המגילה מחבר של חידושו
 שימוש. בשבת האל את לבר) ראוי כ$ כמו. לשבת �ראויי �' לה המיוחדי� דברי� דהיינו, קודש
 1 שורה 10 ד' היחד בסר) כמו. לתפילה ככינוי יהודה מדבר מגילות בספרות מקובל. ).ר.ב בפועל

 ;'תקופתו ע� האור ממלכת ברשית חקקא אשר קצי� ע� 480)אברכנו('): 208' עמ, ליכט מהדורת(
 על כותבת 481.'לעד הרות כחוק הברכנו שפתי� תרומת'): 210' עמ, ליכט מהדורת( 6 שורה ש� וכ$
על כל תפילות ) ז"י –של נוסח קבוע (החלת חובה זו ': 18' עמ, תפילת קומרא$, ניצ$ בלהה כ)

לבסו' מרחיב המחבר . 'נחשבת לברכה, ללא הבדל בתוכנה, הקבע וברכות הקבע גרמה שכל תפילה
נמצא שלשיטת מחבר  .'ולשתות אכולל ידבר א)' �את היתר הדיבור ג� לענייני אכילה ושתייה 

  482.המגילה אי$ היתר לדבר בשבת אלא בענייני קדושה או בצור) מיידי של אכילה ושתייה

                                                                                                                         

, וכ) תרגמו באומגרט$ ומיליק. אלא ביחס לחוב כספי. ה.ש.לא מצאנו שורש נ, אול�. למשנה שבת כג א
 .'He shall not demand payment from his neighbour for anything': 161' עמ, ברית דמשק

 .לוח השנה, ב$ שחר; חשבו$ הלוח, טלמו$ 478
 .כל מילה בערכה. איתמילו$ העברית המקר, קדרי: ראו 479
 . ראו הערותיו של ליכט לגבי השלמה זו 480
 .בהערותיו של ליכט 6ראו  הערה מספר , על החילו' הברכנו אברכנו וכ$ הרות חרות 481
 .65–63' עמ, בית שמאי, נע� 482
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 קו. (שני בית ובספרות במקרא בשבת דיבור איסור די$ להתפתחות, הצעתנו את בטבלה נמחיש
  )הקוד� למקור ביחס הרחבה מסמ$ תחתו$

 Q2644 ברית דמשק היובלי� ישעיהו
 ֵHר ְוַד
 Sָָבר

  ואשר ידבר דבר 
  לעשות בו 

  ולצאת בו לדר) 
 וכל משא ומת$

   איש ידבר אל השבת וביו�
   ורק נבל דבר
   כל ברעהו ישה אל
   ובצע הו$ על ישפוט אל
 המלאכה בדברי ידבר אל

 למשכי� לעשות והעבודה

   בפיהו איש יחשב אל
 או עבודה דברי בכול ידבר אל

   בהו$
 דברי לדבר א� כי דבר ידבר אל

   כחוק קודש
   אל לבר) וידבר

 ולשתות לאכול ידבר א)
 
  בספרות תנאי� ואמוראי�דיבור של שבת . 2

המילי� ". ומללא מלי$ דאונס" 483בספר ישעיהו מתרג� יונת$ ב$ עוזיאל' ְוַדHֵר Sָָבר'את הביטוי 
היא הוספה פרשנית של ' סדאונ'ותוספת המילה ' ְוַדHֵר Sָָבר'ה$ תרגו� מילולי של " ומללא מלי$"

כגו$ . 'אוו$'לתרגו� המילה ' אונס'דרכו של המתרג� בספר ישעיהו להשתמש במילה . המתרג�
במופעי�  484.'גבר אנס'מתורג� ל' איש אוו$', 'ַיֲעזֹב ָרIָע Sְַר?A ְוִאיQ Iֶו$ ַמְחIְבָֹתיו': 7בישעיהו נה 

' רשע, ')ברוב המופעי� שבספר תהילי�(' קרש': במקרא היא מתורגמת' אוו$'אחרי� של המילה 
' אונס'שמילת , מכא$). פעמי� רבות במשלי(' עול'ו) בחלק מהמופעי� שבתהילי� ובהושע(

, נמצא א� כ$. עוול או שקר, רשע, שמשמעותה עשיית דבר רע, שבתרגו� היא אוו$ שבמקרא
דיבורי� ; � שליליי� ביו� השבתשבישעיהו כאיסור דיבורי' SָָברְוַדHֵר 'שתרגו� יונת$ פירש את 

  .עוול או שקר, רשע, הקשורי� לעשיית רע
דמאי ה , תוספתא. ביטוי נוס' לאיסור דיבור של שקר בשבת מופיע במקור תנאי שכבר נדו$ לעיל

הלוקח פירות ממי שאי$ נאמ$ על המעשרות ושכח לעשר$ שואלו '): 85' עמ, מהדורת ליברמ$(א 
חכמי� העניקו לע� , רות שבדר) כלל ע� האר, חשוד על המעשרותלמ .'בשבת ואוכל ביו� טוב

, רבי חנינה בירושלמיהנימוק לנאמנות מיוחדת זו מופיע בדברי . האר, נאמנות מיוחדת ביו� שבת
רבי ביבי בש� רבי חנינה אימת שבת עליו והוא '): 128' עמ, מהדורת האקדמיה(ד "כג ע, דמאי ד א
שג� החשוד בשקר יקפיד לדבר אמת , מבוססת על הנחת יסודמסתבר שנאמנות זו  .'אמר אמת

  . דיבור של אמת �שיש בדברי התוספתא עדות לדיבור ייחודי בשבת , מכא$. בשבת
דיבור . בספרות המשנה והתלמוד עיקר הדיו$ באיסור דיבור בשבת עוסק במסחר לסוגיו השוני�

ו לעיל בפרק שלישי סעי' א בדיו$ על באלו עסקנ. הלוואה והשאלה, השכרה, מכירה, בעניי$ קנייה
תנאי� . לעצ� הדיבור עצמו, ראשית. להל$ נעסוק בדיבור שאינו בגדר מסחר. מסחר בשבת

המקורות התנאיי� רואי� את , מבלי להתייחס לתוכ$ הדיבור. מעודדי� מיעוט דיבור בשבת
' אימיה דר, דבר ודבר'): תתטז' עמ, מהדורת מרגליות(ויקרא רבה  לד טז . השתיקה יפה לשבת

לה אימא שובתא היא והיא ' שמעו$ ב$ יוחאי כד הוות משתעייא מותר מילה בשובתא הוה אמ
ועל א' הבעייתיות של הערה ביקורתית כלפי , מבלי להתייחס לתוכ$ דבריה של אמו 485.'שתקא
  487וכ$ במשנת רבי אליעזר. מונע רבי שמעו$ בר יוחאי את אמו מלהרבות דברי� בשבת 486;ההורי�

                                           
 אינו תרגו� זה. או לגרסאות שלו השמות תרגו� ירושלמי ותרגו� יונת$ ב$ עוזיאל מכווני� לאותו חיבור 483

החומר הקדו� ביותר . ויש שמזהי� בו שכבות שונות בספר אחד, זמנו ושיטתו משתני� מספר לספר, אחיד
' עמ, תרגומי�, רבי$: ראו, לספירה 500ס ועריכתו הסופית לא קדמה לשנת "לפנה 100שבו מתואר) לשנת 

748–750. 
: שתורג�' ְוַעל ֶעְזַרת 5ֲֹעֵלי Qֶו$' :2למעט ישעיהו לא , בספר ישעיהו' אוו$'כ) בכל הופעותיה של המילה   484
 .'ליאות שקר'

ובמדרש ) 436' עמ, מהדורת האקדמיה(ב "טו ע, שבת טו ג, מקבילה לסיפור זה מופיעה בירושלמי 485
 ).ה' עמ, ב"ירושלי� תשל, דפוס צילו�(בראשית ב , תנחומא

 .א"קידושי$ לב ע, בבלי 486
ב "ברייתא דלאליעזר מכונה ג� ' משנת ר. י יוסי הגלילימדרש אגדה המיוחס לרבי אליעזר בנו של רב 487

שכבר היה בידי , החיבור. מידות שהאגדה נדרשת בה$ 32שמכילי� , מידות בהתא� לשני פרקיו הראשוני�
עד שנתגלה בראשית המאה הקודמת ופורס� , נחשב במש) דורות רבי� לאבוד, �"רב סעדיה גאו$ והרמב

חוקרי , א' שהברייתא מיוחסת לתנא רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגליליעל . 1934בשנת  ענעלאו על ידי
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. 'ל ודבר דבר"ת, מניי$ שאי$ מדברי$ דברי� יתרי� ולא דברי� של בטלה בשבת': 369' עמ, פרשה כ
. 'דברי� בטלי�' �ולאיכות ' דברי� יתרי�' �א� נדייק בלשונו נמצא שהמחבר מתייחס לכמות 

קובע התלמוד , ברוח הדברי� ששתיקה יפה לשבת. רואי� אנו שעצ� הריבוי בדברי� נאסר בשבת
מדוחק התירו . אמר רבי חנינא'): 436' עמ, מהדורת האקדמיה(ב "טו ע, שבת טו ג, שלמיהירו

הוי ': אבות ד טו, כדברי המשנה, על א' חשיבותה של שאילת השלו� 488.'לשאול שלו� בשבת
כדי שלא יבואו לידי , וכל כ) למה. שקלו לבטל אמירת שלו� בשבת', מקדי� בשלו� כל אד�

ל דרישה לאיכות הדיבור של "מופיעה בחז, ר לדרישה למעט בדיבורמעב 489.דיבור אסור בשבת
מסיבה זו אסרו אפילו  490.'שלא יהא דבור) של שבת כדבור) של חול': ב"שבת קיג ע, בבלי. שבת

מיכ$ שאסור לאד� '): תתטז' עמ, מהדורת מרגליות(ויקרא רבה  לד טז . תפילות מסוימות בשבת
אסור . תני'): 436' עמ, מהדורת האקדמיה(ב "טו ע, ת טו גשב, ובירושלמי. 'לתבוע חפציו בשבת
שהרי בכלל , ג� פנייה לבורא עול� בבקשת פרנסה אינה ראויה לשבת 491.'לתבוע צרכיו בשבת
... בשבת '): 15' עמ, מהדורת ליברמ$(ברוח זו קובעת התוספתא ברכות ג יב . דיבור של חולי$ היא

   .ל ברכות הבקשה מושמטות מתפילת עמידה של שבתכ .'קדושת היו� באמצע' ואו, מתפלל שבע
לא '): 82' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת יז יא , בדיבור הרומז לענייני חול נחלקו תנאי� בתוספתא

אד� לחבירו ' או' יהושע ב$ קרחה אומ' ר, שתעמוד עמי לערב) כדי(יאמר אד$ לחבירו הנראה 
ה שמדובר על קביעת מועד למפגש ע� נרא, מהקשר הדברי� בפרק. 'הנראה שתעמד עמי לערב

לדעת חכמי� אסור אפילו לרמוז על מפגש כזה ואילו  492.כדי לשוכרו לפעולתו, אד� במוצאי שבת
: א"שבת קנ ע, בבלי. שמצטט ומפרש את התוספתא, וכדברי הבבלי, לדעת רבי יהושע הותר הדבר

מר רבה בר בר חנה אמר רבי חנה אמר רבי יוחנ$ הלכה כרבי יהושע ב$ קרחה וא אמר רבה בר בר'
 – דיבור ;ממצוא חפצ) ודבר דבר )ישעיהו נח(דכתיב  � מאי טעמא דרבי יהושע ב$ קרחה :יוחנ$
על א' שרמז . אי$ אלא רמז �' הנראה שתעמד עמי לערב' �בדיבור עצמו . 'מותר � הרהור ,אסור

טרת הפגישה היא לשוכרו שהרי ברור לשני בני השיח שמ, כזה מוביל בוודאי להרהור בענייני חול
והרהור לא , הדיבור עצמו אינו דיבור של חולי$ אלא רמז בלבד. לא נאסר הדבר בשבת, לפעולתו

  . נאסר
תוספתא שבת טז כב . א' בדיבור של מצווה נחלקו ראשוני התנאי� א� להתיר או לאסור בשבת

אי$ פוסקי$ צדקה ' שמאי אובית ' או 493וכ$ היה רב$ שמעו$ ב$ גמליאל'): 79' עמ, מהדורת ליברמ$(
לעניי� בשבת בבית הכנסת אפילו להשיא יתו� ויתומה ואי$ משדכי$ בי$ איש לאשתו ואי$ 

וכ$ ': א"שבת יב ע, ובגרסה מורחבת יותר בבבלי. 'מתפללי$ על החולה בשבת ובית הלל מתירי$
 ,התינוקות לארסאי$ משדכי$ את   :היה  רבי שמעו$ ב$ אלעזר אומר משו� רב$ שמעו$ ב$ גמליאל

דברי  ,ואי$ מבקרי$ חולי$ בשבת ,ואי$ מנחמי$  אבלי� .ולא את התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות
תחילה נדו$ בכמה ענייני נוסח ולאחר מכ$ נפרש את המקורות . 'ובית הלל מתירי$ ,בית שמאי

בדומה , מרא זופותחת מי 95ומינכ$  366בכתב יד אוקספורד . בזיקה לדי$ דיבור של מצווה בשבת
גמליאל אי$ פוסקי$ צדקה ] שמעו$ ב$[רב$ ' משו' שמעו$ ב$ אלעזר או' וכ$ היה ר': לתוספתא דלעיל
: ובכתב יד מינכ$' ללמדו ספר': ברוב כתבי היד מופיע  494.'לישא יתו� ויתומה' על הצבור אפי

מ$ בתוספתא כותב על כ) ליבר. שידו) בי$ איש לאשתו הוא השכנת שלו� בית. 'ללמדו תורה'

                                                                                                                         

ב "לפתרו$ בעיית ל, צוקר; 17–13' עמ, ראו במבואו של ענעלאו. זמננו רואי� בה חיבור מתקופת הגאוני�
 .42–41' עמ, כר) א, אנציקלופדיה, מרגליות; ב�א' עמ, מידות

 ).ה' עמ, ב"ירושלי� תשל, דפוס צילו�(בראשית ב , נחומאלמימרא זו מקבילה במדרש ת 488
 .258' עמ, פרקי�, וכ) הסביר גילת, כ) משמע מהקשר המימרא בסוגיה 489
יהא דיבור) של ' של': בכתב יד שונצינו. בכתב יד מינכ$ הושמט משפט זה. כ) הנוסח ברוב כתבי היד 490

ואילו , מתייחס לסגנו$ הדיבור 'כדיבור של חול'. יתכ$ שיש משמעות לחילופי הנוסח. 'שבת בדיבור של חול
 . דיבור בענייני חולי$ �מתייחס לתוכ$ הדיבור ' בדיבור של חול'

 .)תתטז' עמ ,מהדורת מרגליות(ראו ג� בויקרא רבה לד טז  491
 .287' עמ, תוספתא כפשוטה, וכ$ פירש ליברמ$ 492
 . להל$ וכ$ בבבלי, י לונדו$ רבי שמעו$ ב$ אלעזר"י ערפורט וכ"כ, לפי דפוס ראשו$ 493
 366וכ$ הוא בכתב יד אוקספורד . 1גרסה , מהדורת תקליטור עדי נוסח, הציטוט מתו) כתב יד מינכ$  494

 .'להשיא יתו� ואלמנה': 366מופיע בכתב יד אוקספורד ', לישא יתו� ויתומה': במקו�. בשינוי קל



 

 

 

127

משדכי$ לשו$ מנוח ): $"הובא בחידושי� המיוחסי� לר(ופירש רבינו יהונת$ ': 278' עמ, כפשוטה
ז א' כא$ פירושו שאי$ דני$ "ולפ. 'ושדוכת ארעא) ה"שופטי� ספ(תרגו� ותשקוט האר, , והשקט

י מצו. שידו) תינוקות לארס אינו דבר חריג .'ש"בשבת במריבות שבי$ איש לאשתו לשיטת ב
תנוק שהביא ': כגו$ במשנת נדה ו יא', תינוקות'ל שמכני� נערי� בגיל ההתבגרות "בספרות חז
מתייחס לקביעת תנאי העסקה של מלמד ) 'תורה'או (לשד) תינוק ללמדו ספר . 'שתי שערות
   495.תורה או אומנות', ספר' �א� לצור) לימוד קרוא וכתוב , התינוקות

  :ור שבמחלוקת לשתי קבוצות ברורותלחלק את נושאי הדיב ,א� כ$ נית$
קביעת תנאי העסקה , שידו) תינוקות לארס, השכנת שלו� בית, צדקהל כפיית הציבור  .א

    .למלמד התינוקות
 . ביקור חולי� וניחו� אבלי�, תפילה לרפואת החולה  .ב

חייב כל כמה כס' . בקבוצה הראשונה מופיעות מצוות שכול$ כרוכות בהסדר כספי כל שהוא
ענייני שלו� בית קשורי� לעיתי� קרובות לחובות הדדיות של כס' או ; צדקהת לקופת מתפלל לת

וכ$ העסקת ; הכנה לקשרי נישואי$ בי$ משפחות כרוכה בהסדר כספי; שווה כס' בי$ איש לאשתו
דברי עידוד , תפילה לרפואה; בקבוצה השנייה יש מצוות שאינ$ כרוכות בעסקאות. מלמד בשכר

משותפת לשתי הקבוצות היא הזיקה לדיבור של מצווה והמחלוקת . ללחולה או נחמה לאבֵ 
. שאוסרת דיבור  בשבת א' לצור) מצווה, בית שמאי מציגי� גישה מחמירה. העקבית בי$ הבתי�

חפצי) אסורי� חפצי ': א"שבת קיג ע, בבלי, בית הלל מתירי� דיבור של מצווה בשבת לפי הכלל
. אי להלכה הקדומה והמחמירה בדר) כלל עמדנו במבואעל זיקת� של בית שמ 496.'שמי� מותרי�

שהתירו דיבור של חולי$ הקשור לענייני , נפסקה הלכה כבית הלל, ג� כא$ כברוב המחלוקות
  . מצווה בשבת

הותר . אינו צור) מצווהשמלאכת ימי החול בל מיקדו את האיסור בדיבור מפורש "חז .סיכו�ל
בכ) נדחתה דעת� של . מפורש בענייני חול לצור) מצווה דיבור ברמז שאי$ בו אלא הרהור ודיבור

שיטת בית שמאי מקיימת א� כ$ . ודברי חולי$ לצור) מצווה הרהור, בית שמאי שאסרו א' רמיזה
  497.שהתירה א) ורק דיבור שבקדושה או לצור) סעודות השבת, זיקה ברורה להלכה הכיתתית

  . וחד על דברי נבלה אוו$ ונאצה בשבתל איסור מי"אי$ בספרות חז, בשונה מספרות בית שני
  :להשמטה זו נראה להציע שני הסברי�

. יתכ$ שדגש על איסור דברי נבלה בשבת היה פותח פתח להיתר דיבורי� כאלו בימי חול  .א
. המו$ הע� היה מפרש איסור זה כייחודי לשבת ומורה לעצמו היתר בניבול פה בימי החול

נמנעו מלהדגיש , שרש סגנו$ דיבור נלוז משפתול שפוני� לכלל הע� ומעונייני�, ל"חז
החיה לפי כללי�  ספרות כיתתית שנכתבה לחברה סגורה והומוגנית. שהדבר אסור בשבת

בחברה כיתתית קל יותר לפקח על . אינה חוששת להדגיש איסור ניבול פה בשבת, ברורי�
  . הרגלי דיבור נאותי�

ל "חז 498.ומכא$ שנתת דברי) לשיעורי$, הגדרת הדיבור האסור והמותר אינה חדה וברורה  .ב
פועלי� בעקביות לקביעת הגדרות מדויקות לאסור ולמותר וכ$ לשיעוריה המדויקי� של 

קשה עד מאוד ליצור הגדרה לכל מילה ומילה הא� היא ראויה  499.כל מצווה ומצווה
, הזמ$, המקו�, שמשמעות המילי� משתנה לפי ההקשר ,רגיל הדבר. לשבת או לא

ל לנקוט בדר) של התייחסות כללית "לאור זאת העדיפו חז. ומע והנוכחי�הש, המדבר
ולהימנע משימוש במונחי� של איסור והיתר ביחס לדברי , המשבחת את השתיקה בשבת

  500.נבלה בשבת
מופיע בספרות קומרא$ והומר , שאיסור דברי נבלה והחובה לדיבור של קודש בשבת, נמצא א� כ$

                                           

, מסרו למלמד נכרישמתירה למסור תינוק למלמד כותי ואוסרת ל, ב–עבודה זרה ג א, ראו בתוספתא 495
 .מחשש ייחוד

 . א"שבת קנ ע, וכ$ במקבילה בבבלי 496
 .65–64' עמ, בית שמאי, נע� 497
 .ב ועוד"שבת לה ע, בבלי 498
 .31–28' עמ, פרקי�, גילת: ל ראו"על מגמת הסטאנדארטיזאציה בהלכת חז 499
 .258'  עמ, פרקי�, גילת 500
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  . למיעוט דברי� בשבת ל להמלצה כללית"בספרות חז
  ראי�כתבי הקבדיבור של שבת . 3

סימ$ קמט  דבור זכור, אשכול הכופר, הדסי. חכמי הקראי� מתייחסי� לדיבור הראוי לשבת
  ):ד"ע–ג"עד' נו  ,ט"ירושלי� תשכ, דפוס צילו�(
  

בששת ימי� תעשה מעשי) וביו� ' ומספר דברי עלמא וחלומות כאלה ודומיה$ נכללי
. וביו� השביעי תשבות מכל אלה ודומיה$' קרא אומ. בחריש) ובקציר) השביעי תשבות

' הקדושי' להודיענו ולהזהירנו כי אסורי� עלינו שיעש� האד� בדעת שיהנה מה� בימי
 .ריוח הגו' מותר לנו . ב ובת)"מ או"א' כל אלה ודומיה� נכללי� בלא תעשה כ. כה$ וכה$

פ "דה וישיבה ודבור תפלה וקריאת התורה אעכגו$ אכילה ושתיה ותנומה וצור) הגו' ועמי
  .אלהי)' ה לה"אכלוהו היו� כש' ככתו .שה$ נכללי� במלאכות מותרי� לנו

  
ששת ': 12הפסוק בשמות כג . החכ� הקראי מצטט פסוק ומשכתב את סופו בזיקה לפסוק אחר

: 21מצוטט כלשונו וסופו משוכתב לפי שמות לד ' ימי� תעשה מעשי) וביו� השביעי תשבות
ששת ימי� ' �כ) מתקבל פסוק שאינו מופיע בצורתו הנוכחית בתורה . 'בחריש ובקציר תשבות'

לומד המחבר שיש , מפסוק משוכתב זה. 'תעשה מעשי) וביו� השביעי תשבות בחריש) ובקציר)
ובכלל זה סיפור בדברי , להימנע בשבת מכל המעשי� שאד� רגיל לעשות� בששת ימי המעשה

שנועדו להנות את האד� נאסרו , ל מעשה ימי החול והדומי� לה� כהנה וכהנהכ. עלמא וחלומות
משביתה למעשה את האד� מכל , הגדרה כל כ) נרחבת של המעשי� האסורי� בשבת. בשבת

 �מסייג המחבר דבריו ומאפשר בשבת פעילות שיש בה רווחה לגו' , כצפוי. פעילות ביו� השבת
א' על פי . 'ו' ועמידה וישיבה ודבור תפלה וקריאת התורהיה ותנומה וצור) הגיכגו$ אכילה ושת'

פ שה$ "אע' �לצור) רווחת הגו' בשבת , הוא רואה הכרח להתיר$, שפעולות אלו בכלל מלאכה ה$
שלדעת אחד מראשוני חכמי הקראי� דיבורי� , רואי� אנו א� כ$. 'נכללי� במלאכות מותרי� לנו

משתקפת היטב , חומרת איסור דיבור בשבת. בשבתסיפורי חלומות וכיוצא בה� נאסרו , בעלמא
היה , מעיקר הדי$ של איסור דיבור בשבת, כלומר. בצור) להתיר דיבור של תפילה וקריאה בתורה

) והנפש(אלא שהללו הותרו במיוחד כחלק מרווחת הגו' , מקו� לאסור א' תפילה ותורה בשבת
החכ� הקראי . איסור דיבור בשבתא' ה� מדגישי� את , חכמי� מאוחרי� ליהודה הדסי. בשבת

להבדילו מאהר$ ב$ יוס' ' אהר$ האחרו$'נקרא , �14קושטא המאה ה, אהר$ ב$ אליהו ניקומודיאו
, אהר$ ב$ אליהו. נעיי$ בדבריו, חכ� זה מתייחס בספר המצוות שלו לעניי$ דיבור בשבת. 'הראשו$'

  :)ד"עד' לה  ,ג"תשל רמלה, דפוס צילו�(פרק תשעה עשר  ספר המצוות
  

ובדברי� המותרי� יש לדבר שהרי . ובעני$ התפלה והלמוד ובדברי החובות הוא בחיוב
. אמר ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה בעני$ המ$ וכתוב ויאמר משה אכלוהו היו�

ואסור לו לאד� לדבר בשיחה בטלה כי כ$ אומר ממצוא ... ואסור ללמד באשר יש לו שכר 
שיח בשבת בדברי� שעברו אבל באשר ירצה לעשות אחר השבת יש ל... חפצ) ודבר דבר 

  .ועל זה כלל באמרו ממצוא חפצ) ודבר דבר... אסור 
  

כפי שציינו לעיל לא נעסוק כא$ . אהר$ ב$ אליהו מפרט בהרחבה את הדיבור האסור והמותר בשבת
יטטנו דבריו צ. חר� או די$ בשבת, בענייני� הקשורי� למסחר וכל הכרו) בו לרבות ענייני הקדש

אהר$ ב$ אליהו מתיר דיבור של . כדי להתמקד בדיבור שאינו קשור למשא ומת$, בדילוגי� נרחבי�
יכולי� להיות נושא , צרכי גו' שהותרו. א) אוסר ללמד תורה בשכר בשבת, תפילה ותורה בשבת

לעתיד בה$ תכנו$ שיחות בטלות ושיחות שיש . כפי שהע� פונה אל משה בעניי$ המ$ בשבת, שיחה
ה� המקור לאיסורי דיבור בשבת וה�  �' ממצוא חפצ) ודבר דבר' �דברי ישעיהו . נאסרו בשבת

. נאסר �כל דבור הקשור לחפצ) האסורי� בשבת  501.המגדירי� מהו הדיבור האסור והמותר בשבת

                                           

צוהר , ברודי: ראו דיו$ בעניי$ אצל, וכתובי� חכמי הקראי� לא נמנעו מללמוד הלכות מפסוקי נביאי� 501
בתלמוד הירושלמי לא נמנעו מללמוד דברי הלכה מדברי ו בספרות קומרא$ ג� .40' עמ, לספרות הגאוני�
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הפרק  בספרו אדרת אליהו, �15קושטא המאה ה, י'אליהו בשייצנחתו� בדבריו של החכ� הקראי 
ואל יעלה בפיו ובלבו דבר שיביאהו לידי ': )ב"ד' מח ע ,ו"רמלה תשכ, דפוס צילו�(שר האחד ע

ממצוא חפצי) ודבר דבר והנה מזה יאסר הדבור בעניני המעשי� והמלאכות  עני$ מלאכה ככתוב
כ השיחה בטלה בשבת ביותר מדי מפני שצרי) שיהיה הבדל משאר "ואמרו החכמי� מזה ג. בשבת
  .'הימי�
הותר להתפלל ללמוד תורה . כמי הקראי� מגבילי� מאוד את הדיבור המותר בשבתח. לסיכו�

ֵשנה , שתייה, אכילה: כגו$, הותר הדיבור בצרכי הגו' המותרי� בשבת, כמו כ$. וללמד ללא שכר
וכל דיבור תכנו$ , סיפורי חלומות, נאסרו בשבת דברי� בטלי�. וכדומה או שיחה בענייני� שעברו

   .כההקשור לעשיית מלא
  
   מנהג הכנסייה האתיופיתבדיבור של שבת . 4

  : 502כ) שמעתי מהנזירה אחות אברה�. דיבור ייחודי לשבת מאפיי$ ג� את בני הכנסייה האתיופית
  

  . לא לצעוק או לקלל, נהגו בשבת לדבר בנחת רוח
  

  :503וכ) בעדותו של כוה$ הדת אבא פסחא ציו$
  

אסור לשקר א) המשקר בשבת ענשו חמור תמיד . שבת מאופיינת בדגש על איסורי דיבור
איטי ורגוע , יש לשמור על דיבור שקט, לקלל או להרי� קול ביו� השבת, אי$ לצעוק. יותר

 .המכבד את השבת
  
אתיופיות הכנסיות ב יהתאשרו היטב בביקורי א) ה$, לא מצאתי תיעוד בכתובי� עדויות אלול

ה$ בשעת התפילות , ללא שו� הרמת קול ,שקטה ונעימה אווירההתפילות התנהלו ב. בירושלי�
ולא ניכר כל , רוח טובה ונעימה ומאור פני� ניכרו היטב בי$ כל באי הבית. בכנסייה וה$ מחוצה לה

  . ריב או קטטה, כעס
  
  דיבור של שבת במנהג ביתא ישראל ומקומו בהשתלשלות ההלכה. 5

ועד  ��19 באמצע המאה ההחל מראשוני המיסיונרי, כל העדויות על שבת בעדת ביתא ישראל
, מיוחדי�מצביעות על שקט ושלווה , ות ביתא ישראל באר,לשבתות בה$ התארחתי בקהיל

מידעני� רבי� קבלו באוזניי על כ) שאי$ בכוח� לתאר . שמלווי� את השבת מכניסתה ועד צאתה
ות סקאיפ, קשה לתרג� אווירה ואקלי� חברתי למילי�. את השקט והשלווה של השבת באתיופיה

נית$ היה לזהות את יו� השבת , ועד היו� בקהילות ביתא ישראל אתיופיהבכפרי העדה ב .ופרקי�
ה$ , ימי השבוע סגנו$ הדיבור של יו� השבת נתייחד משאר. סגנו$ הדיבור המיוחד ליו� זהלפי 

על א' ששבתו . נמנעו בשבת מכל דיבור הקשור לענייני עבודה, מבחינת התוכ$. בתוכ$ וה$ בצורה
דיברו . יבולו או מספר הצא$ והבקר שבעדרו, איש לא דיבר על עסקיו, מכל מלאכה וזמנ� ביד�

א) בשו� אופ$ לא בענייני� , מה נשמע ומה חדש, ילדי� אי) מרגיש כל אחד, הרבה על משפחה
השתדלו לעסוק בדיבור שמשמח את הלב ולהימנע מכל דיבור שיש בו . הקשורי� לעבודה ופרנסה

י$ הנפטר ינהגו שלא לדבר בענ, א� נפטר אד� ביו� השבת או בסמו) לה, כ) למשל. עצבות ורוגז
, ענייני צרות. שהרי דברי� של צער יש כא$ ואינ� מתאימי� ליו� השבת, או משפחתו בשבת

, קללות וגידופי� דברי ריב ומצה. אסונות טבע או גזרות רעות נדחו משיחות השבת אל ימי החולי$
דברי ימי עול� ובמיוחד , בשבת הרבו בסיפורי אגדות ומשלי�. השבת לא נשמעו כלל ביו�

 504.תרבות מספרי הסיפורי� נפוצה מאוד בעדה. סיפורי� על ימי תפארתה של ממלכת אתיופיה

                                                                                                                         

' עמ, מעולמ� של חכמי�, אורב): וכ$, להל$ פרק שישי סעי' ג בעניי$ הוצאה והכנסה בשבת ראו, נביאי�
32–34. 
 .31.10.07מתארי)  ריאיו$ במלו$ שבע קשתות 502
 .21.11.07גנת מתארי)  דברהריאיו$ בכנסיית  503
סיפורי בעלי  ,נוי: ראו בסו' מאמרו של, ביבליוגרפיה מפורטת בנושא סיפורי� בקרב ביתא ישראל 504
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בהתא� (להתכנס בשבת בבוקר לאחר התפילה באחת הבקתות או מחוצה לה , היה מאוד מקובל
. אגדה או משל שיש בה� מוסר השכל, י או היסטוריולהאזי$ בצוותא לסיפור מקרא) וירולמזג הא

לא נשמעו צעקות או קריאות . הקפידו בשבת על דיבור שקט ואיטי, מבחינת צורת הדיבור
פרט לשיחת נערי� או קולות . הרמת קול או דיבור חפוז נחשבו לחילול שבת. למרחוק ביו� השבת

נפנה מבט . רמי� במש) כל יו� השבת לא נשמעו בכפר האתיופי קולות, התפילה שעלו מ$ המסגיד
 The monks consider it a sin to converse': 49' עמ, הפלשי�, פלאד. למספר עדויות בנושא זה

with anyone on Saturday'. נראה שמתועד בה מנהג נזירי של תענית דיבור . עדות קצרה וסתומה
א) אי$ זה מנהגו של כלל , בתעדות זו וודאי משקפת החמרה רבה בענייני דיבור בש. בשבת

נפנה לעדויות נוספות שאינ$ מתמקדות ביחידי סגולה ומשקפות את אופי השבת בעדה . הציבור
  : 41' עמ, מסע בחבש, הלוי. כולה

  
שהרי אסור לצו� בשבת או להרהר יתר על ; חיי המחסור הללו נעלמי� ביו� השבת

והאושר , נעל� ג� העצב, ת העיניי�אז נעלמי� הקמטי� מבי$ גבו. המידה בענייני חולי$
ש� , אי$ עוד מקו� שבו למנוחת השבת תוצאות כל כ) ברוכות כמו בחבש. מול) בכל

השבת נשמרת על כ$ בקרב הפלשי� ביתר . לקשיי החיי� השפעה מנוונת על רוח האד�
התנהגות� האצילית והרגועה ביו� הזה מעוררת רוש� , הקפדה מאשר בכל מקו� אחר

   505.תרמעודד ביו
  

נראה , האופי היהודי בשבת של הפלשי�': 30' עמ, ספר הפלשי�, תיאור דומה מצאנו אצל אשכולי
משנכנסה שבת באה שלוה . בעיקר מ$ החבה הרבה שה� מודיעי� לה והכבוד שה� מכבדי� אותה

 וכ$ .'ומדבר כל אותו היו� בלחש ובמתק שפתי�, אי$ הוא מרי� את קולו. ויו� טוב בבית כל פלשי
אי$ ה� רשאי� להתקוטט בשבת והברכה הרגילה בשבת היא ': 38' עמ, הפלשי�, אצל לסלאו

דגש על דיבור ייחודי ליו� השבת מופיע ג� . 'שבת שלו� ,שבת שלו� �" סנבת סל� סנבת סל�"
הספר כתוב בגו' . ספר דרשני המכיל תוכחת מוסר לחיזוק שמירת השבת. בספר אבא אליאס

מוצאו ודרכי הגעתו לביתא , שאלת זמנווהחוקרי� חלוקי� ב, יהו מרומאראשו$ על ידי אבא אל
  :46–45' עמ, אנתולוגיה פלשית, נצטט מתו) לסלאו 506.ישראל

  
On that day restrain your feet and keep them from walking, your hand from 
working, your mouth, tongue, and voice from uttering lies, iniquity, guile, and 
blasphemy, except from glorifying God; abandon anger and may your hearts 
and thoughts turn toward the fear of my name.     

  
בשבתות בה$ התארחתי . סגנו$ דיבור ייחודי ליו� השבת נשמר עד היו� בקהילות העדה, כאמור

להתרש� מטו$ הדיבור השקט שאפיי$ את כל  אי אפשר היה שלא, בקהילות ביתא ישראל
כורעי� בר) אל מול ארו$ הקודש , אנשי� ונשי� נכנסי� למסגיד בדממה. ההתנהלות במסגיד

. התפילות ארכו שעות ארוכות והשקט בקהל לא הופר. ולאחר מכ$ תופסי� מקומ� בשקט מוחלט
. או צעקות בשעת התפילה ויכוחי�, לא נשמעו דיבורי� בתפילה ובוודאי שלא הייתה הרמת קול

בשיחות החולי$ שמחו, למסגיד  .עד גמר התפילה ויציאת הקהל לחצר המסגיד נשמר שקט מוחלט
שעות . צעקה או קטטה, לא נשמעו ריב ומדו$ .אהבה ואחווה בי$ איש לרעהו, ניכרה רוח טובה

  . סיפורי� ומשלי� מפי הקס, ארוכות מאזיני� בני העדה לדברי אגדה
ברית דמשק וכתבי , היובלי� �משק' בפשטות את מקורות בית שני שסקרנו , בני העדהשל מנהג� 
שמתיר בשבת , Q2644הקלה אחת ביחס ל, למעט. את מנהג הכנסייה האתיופיתתוא� ו, קומרא$

משלי� ושיחות ֵרעי� , לעומת מנהג� של ביתא ישראל שלא נמנעו מאגדות' קודש כחוק'רק דברי 

                                                                                                                         

 .חיי�
 .34' ובנספח למאמר עמ 82' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'וכ$ אצל טרוויז 505
 .347–346; 343–342' עמ, אתיופיה, סלמו$; 107–105' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי: ראו 506
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מנהג העדה ג� מכתבי הקראי� שאסרו שיחה בטלה וסיפור חלומות  בעניי$ זה שונה .בשבת
אול� היתרי� אלו לא ; פסיקת ההלכה כבית הלל הרחיבה מאוד את הדיבור המותר בשבת. בשבת

אזהרת� החמורה של פסוקי  את מנהג� תוא�, כצפוי. נודעו ולא היו מקובלי� בביתא ישראל
כל השונא ... המתקוטט או מחר' או מגד' בה ... המדבר בקול ר� והחוזר על ריב בה ': תאזאזה

  .'יומת, או מקלל או נשבע או מתקוטט
  
  הצלת נפשות בשבת. ב

  :תאזאזה סנבת פרק עשירי. הכאה והריגה בשבת, קטטה, אוסר מריבה מחבר תאזאזה סנבת
  
   .המתקוטט או מחר' או מגד' בה יומת) ... 8... ( המדבר בקול ר� והחוזר על ריב בה) 7(
מות ...  וכל המכה איש והורגו) ... 19( .יומת, כל השונא או מקלל או נשבע או מתקוטט )18(

  .    יומת
  

בדומה לאיסור ניאו' . איסורי� אלו אינ� ייחודיי� לשבת. בפנינו איסורי הכאה והריגה בשבת
וחלט אלא שניאו' אסור באופ$ מ. הכאה והריגה נאסרו א' ביו� חול) 19י  תאזאזה סנבת(בשבת 

. לעומת הכאה והריגה שהותרו ביו� חול לצור) הגנה עצמית או בשעת מלחמה, בכל זמ$ ובכל מצב
להל$ נסקור את די$ המכה . נמצא שיש הבדל מהותי בי$ די$ נוא' בשבת לדי$ מכה והורג בשבת
לספרות , נפנה מבט למקרא. וההורג בשבת בעיקר ביחס לדרכי ההיתר שלה� מצד הצלת נפשות

נסיי� כדרכנו את הסקירה . ולמנהג הכנסייה האתיופית כתבי הקראי�ל ,ל"לספרות חז, יבית שנ
  .במנהג ביתא ישראל ובנסיו$ למק� את מנהג העדה ביחס למקורות שסקרנו

  
  במקראהצלת נפשות בשבת . 1

לא בקובצי החוקי� העוסקי� בדי$ . אי$ במקרא התייחסות ישירה לדי$ הכאה והריגה בשבת
ולא ) 11כה  ;13–1דברי� יט ; 34–9במדבר לה ; 2–1שמות כב  ;27–12שמות כא ( הכאה והריגה

המקרא מפרט את דינו של מכה אד� למוות במזיד ). 14–10כא ; 20–1דברי� כ (בחוקי המלחמה 
, מכה או חובל בעבדו או באמתו העבריי� או הכנעניי�, חובל בחברו, מכה אביו ואמו; או בשוגג
תיאור ארו) ומפורט של ערי . ה הרה או אישה שמסייעת לבעלה בריבוחובל באיש, הורג גנב
חובת הקריאה , הכנת הצבא למלחמה: חוקי המלחמה במקרא כוללי�. מיקומ$ ותפקיד$, המקלט
, בנוס' לחוקי המלחמה. בניית המצור ודי$ אשת יפת תואר, די$ השבויי� והשלל, לשלו�

ויש בה� התייחסות לגורמי  ,למדירי� מפורטי� התיאו. מתוארות בספרי הנביאי� מלחמות רבות
המבנה הטופוגרפי של אזור , ֵהערכות הצבא, איכות הכוחות הלוחמי� ומספר�, המלחמה
לאור העיסוק . מנוסת האויב והטיפול בשבי ובשלל, שיטות הלחימה ומהל) הקרבות, הקרבות

סות כל שהיא לנושא אי$ במקרא התייח. מלחמה בשבת חוקי �בהעדר י�הנרחב בכל אלו בולט
 שלאור), להניח מאוד קשה. מלחמה בשבת או לדרכי� בה� מותר ליחיד להג$ על חייו ביו� השבת

 פרקיב ,רבי� �פסוקי .בשבת מלחמה או העצמית הגנה שאלתל נדרשו לא המקרא תקופת כל
 דברי� :או הערכות צבאית ארוכת טווח ממושכות מלחמות על מלמדי� ,המקראי ובסיפור חוקה
 ָעLָה ַרHִי� ָיִמי�': 18 יא יהושע'; ִ?י ָתצ/ר ֶאל ִעיר ָיִמי� ַרHִי� ְלִהVֵָח� ָעֶליָה ְלָתְפTLָ': 20–19כ 

עַ  JIAָלִכי� ָ?ל ֶאת ְיהPְה ַהVֶת ִ?י': 16 יא א�מלכי� ';ִמְלָחָמה ָהֵאIֶIֵ י�Iִב ֳחָדIַָי �Iָ בQAְוָכל י 
 ביו� עצמית להגנה לפחות נדרשו צבי� אלושבמ וודאי Hֶ'.507ֱאד�A ָזָכר ָ?ל ִהְכִרית ַעד ִיLְָרֵאל
 ,המקרא של שתיקתו לעומת. בשבת נפשות הצלת די$ את מלמדנו אינו המקרא א), השבת

  . להל$ שנראה כפי אלו לנושאי� ענפה התייחסות השני בית ותבספר אנו מוצאי�
  שני בית בספרותהצלת נפשות בשבת . 2

 האחרוני� בפסוקיו לראשונה מופיעה בשבת ומלחמה הריגה, הכאה לנושא מפורשת ותהתייחס
ואשר יכה ויהרֹג כל איש והשוחט ': )שיג' עמ ,כהנא( 13–12 פסוקי� נ פרק, היובלי� ספר של

                                           

א יז � שמואל; יהושע ו: ראו, שמעידות על מלחמות או עימותי� כוחניי� ממושכי�, לדוגמאות נוספות 507
 . 3נחמיה ד ; 16
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מכל זה ביו� השבת ] דבר[והאיש אשר יעשה . והצ� והעושה מלחמה ביו� השבת 508בהמה ועו'
 הנוסח לפי( ציד נאסרו כ$ כמו. בשבת מלחמה עשיית או הריגה, הכאה אוסר היובלי� מחבר. 'ומת
 וה$ לאד� ביחס ה$, כוחנית פעולה כל נאסרה למעשה. ושחיטה) וורמ$ ואנדרקא� תרגומישב

, בשבת נאסרו ומלחמה הריגה, הכאה כל. להגנה התקפה בי$ הבחנה ביובלי� אי$. לחי ביחס
   509.נפשות להצלת הנועדה זו לרבות

 התייחסות בה יש א), בשבת ומלחמה הריגה, להכאה התייחסות דמשק ברית מגילתב אי$
  ): 31' עמ, מהדורת ברושי( 17–16 יא דמשק ברית מגילת. בשבת נפש להצלת מפורשת

  
אל יעלה איש בסול� וחבל  מי� ואל מקו� מקו�) מי�(וכל נפש  אד� אשר תפול אל   
  . וכלי  

  
ע� קו , הראשונה בפסוק', מי�'מופיעה המילה , 30' בצילו� המגילה שבמהדורת ברושי עמ

שיחזורה , לפי נוסח המגילה שנמצא בקומרא$. ברושי ניקד מעליה והכניסה לסוגריי�. מחיקה
וכל נפש ': כתוב 161' עמ, מיליק� באומגרט$, ברית דמשקב. הושמטה לגמרי מילה זו, והשלמותיה

ברושי הציע לקרוא מקור או . אינו מוב$ 'ואל מקו�'הביטוי . 'מי� אד� אשר תפול אל מקו�
אל מקו� '): ש�(הנוסח הקומראני ברור יותר . ושיעורו מקו� מי� הוא מקור או מקוה, מקוה

. מיקומו של הציווי מסתבר. בפנינו א� כ$ ציווי העוסק בדי$ הצלת נפש בשבת. 'מי� ואל בור
הוא משלי� את הנושא , תעסק המחבר באיסור חילו, בהמה מבור בשב 14–13לאחר שבשורות 

מחבר המגילה אוסר חילו, של אד� מבור באמצעות . בדי$ חילו, אד� מבור בשבת 17–16בשורות 
הנחה מסתברת היא שמדובר בחילו, . שחילו, ללא אמצעי עזר מותר, מכא$. חבל או כלי, סול�

, לחלצו בשבתבמקרה ואי$ נשקפת סכנת חיי� לנופל לבור נראה שאי$ היתר . שיש בו הצלת חיי�
א� נכונה הצעתנו  510).11יא (או להוציא תינוק מהבית ) 2יא (כש� שאי$ היתר לשאוב מי� מבור 

הרי שמגילת ברית דמשק מציגה בפנינו עמדה ממצעת בדי$ הצלת , לקריאת הפסוק ופרשנותו
ת ומחבר מגיל; התירו לחלוטי$, כפי שנראה להל$, התנאי�; היובלי� אוסר לחלוטי$. חיי� בשבת

לשיטה זו מצאנו תמיכה בסר) . ברית דמשק מתיר הצלת חיי� בשבת ללא שימוש במכשירי עזר
וא� נפש אד� היא אשר תפול אל ': 68' עמ ,באומגרט$ ,טקסטי� הלכתיי� .frg. 6265Q4 ,, דמשק
בפנינו א� . 'השבת] להעלותו ביו�[השבת ישלח לו את בגדו להעלותו וכלי לא ישא ] ביו�[המי� 

מצילי� אד� בשבת ללא שימוש באמצעי . טה קומראנית ייחודית בדי$ הצלת נפשות בשבתשי, כ$
כיצד יש לנהוג , לעת עתה, המימצא הקומראני אינו מפרש. האסורי� כנראה מדי$ מוקצה, עזר

' עמ, הלכה, כותב על כ) שיפמ$. כאשר אי$ אפשרות להציל חייו של אד� ללא שימוש בכלי עזר
ללא ) א� נית$ הדבר(א) דרשה שייעשה , בלה את העיקרו$ של פיקוח נפשיתכ$ שהכת קי': 129

מלמדת ' א� נית$ הדבר'תוספת המילי� . 'המוקצי� מבחינת הלכות שבת, שימוש במכשירי עזר
בני הכת התירו הצלת חיי� ג� באמצעות מכשירי מוקצה כאשר אי$ אפשרות , שלדעת שיפמ$

עדויות  .ואי$ במגילות רמז לדעה זו, את השערתו לא ברור על מה מבסס שיפמ$, אול�. אחרת
תרגו� ( 38–29 א ב�מקבי�. מפורטות לדי$ מלחמה בשבת מופיעות לראשונה בספרי המקבי�

  ):130–128' עמ, רפפורט
  

 ,וישיגו� ,� רבי�וירדפו...  לשבת ש� ,אל המדבר ,צדק ומשפט בבקש� ,אז ירדו רבי�
צאו ועשית� ! עד הנה: ה�ילאויאמרו . השבת� מלחמה ביו� נגדויחנו עליה� ויערכו 

. לחלל את יו� השבת ,דבר המל) את לא נצא ולא נעשה :ויאמרו. וחיית� �כדבר המל) 
ו את גראב$ ולא סירו בה� ולא  ,לה� השיבוולא . וימהרו לעשות מלחמה עליה�

                                           

 who catches either a wild animal, a': נוספה כא$ הפסוקית, 327–326' עמ, ואנדרקא� תרגו�ב 508
bird, or a fish'. ואשר יצוד מ$ החיה ומ$ העו' ומ$ הדג': ורמ$ תרגומה של$ בוכ' . 

  . 11' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק 509
, מיליק�באומגרט$, ברית דמשק: ראו, ואכ$ מפרשי המגילה קושרי� פסוק זה לדי$ פיקוח נפש בשבת 510
 .131–129' עמ, הלכה, שיפמ$; 69' עמ, כת, גינצבורג; 57' עמ, רבי$, ברית דמשק; 162' עמ
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השמי� והאר, כי בלא משפט  נועליעדי�  ,לנו בתומנוונמות כ :ויאמרו. י�סתורהמ
כאל' נפש  ,� ומקניה�טפמלחמה בשבת וימותו ה� ונשיה� ולו עליה� קומוי. שמידונוי

  . אד�
  

ברור שמועד . שמצאו מחבואי� במדבר, את המורדי� היהודי� רדפוחייליו של אנטיוכוס אפיפנס 
שהרי הפסוק מדגיש ארבע מילות פועל שמציינות פעולות , ההתקפה נקבע במכוו$ ליו� השבת

לש� מה . 'נגד� מלחמה ביו� השבת ויערכועליה�  ויחנו, וישיגו�, רבי� פו�וירד': עוקבות
נראה שחנייה נועדה לכוו$ את ? מדוע לא להילח� מיד ע� יצירת המגע ע� הנמלטי�? החנייה

המלחמה ביו� השבת מלמדת ': 129' עמ, כותב על כ) רפפורט בפירושו ש�. המלחמה ליו� השבת
תפתח משא ומת$ הבהמש) . 'ילח� בשבת וביקשו לנצלו לטובת�שהאויבי� הכירו את האיסור לה

לעשות את דבר המל) , המורדי� סרבו להצעת אנשי המל) לצאת. בי$ אנשי המל) למורדי�
יתכ$ שהחמירו בשמירת השבת עד . ה� ראו בעצ� הסכמת� חילול שבת. ולהציל בכ) את נפש�

שו שע� כניעת� ידרשו לחלל את או שחש 511;כדי כ) שראו בעצ� היציאה מהמערה חילול שבת
בפנינו , לפי פרשנות זו. ולא לחלל את השבת' כ) או כ) העדיפו המורדי� למות על קידוש ה. השבת

. שאוסרת מלחמה והצלת נפשות בשבת, עדות למסורת הלכתית מתקופת מרד החשמונאי�
 512.לי�הריגה ומלחמה בשבת המפורש בספר היוב, מסורת זו תואמת היטב את איסור הכאה

יש חוקרי� ומפרשי� שטועני� שדי$ פיקוח נפש דוחה שבת והיתר מלחמה בשבת היה ידוע , אול�
אי$ דר) להסביר כיצד שרד ע� ישראל במלחמותיו הרבות . ומקויי� הלכה למעשה מקדמא דנא
שהמורדי� מסרבי� לצאת ולהיכנע משו� , אפשר להסביר. א� נמנעו מלהשיב מלחמה בשבת

טימציה לאויביה� ואילו ימורדי� שנהרגי� במלחמה מעניקי� לג. 'קידוש הרצונ� למות על 
מבקשי הצדק שיצאו . הופכי� את הורגיה� לרוצחי� שפלי�, הנשחטי� ללא קרב על נשיה� וטפ�

. בסירוב� לקבל את גזירות אנטיוכוס' אל המדבר לא רצו למות במלחמה אלא למות על קידוש ה
מוות בגי$ דבקות בתורה ובמצוות יקר בעיניה� ממוות . השאלה הייתה באיזה מוות לבחור

לפי פרשנות זו אי$ כא$ ראייה . ובצדק, על ניצחו$ בתנאי� הנוכחיי� איש לא חל�. במלחמה
תגובתו של מתתיהו קושרת את  513.שאוסרת מלחמה או הצלת נפשות בשבת, להלכה מחמירה

, תרגו� רפפורט( 41–39 א ב�בי�מק .א) לא בהכרח מחדשת הלכה, מעשה המורדי� להלכות שבת
  ): 131–130' עמ
  

א� נעשה כולנו  :ויאמרו איש אל רעהו. וידידיו ויתאבלו עליה� עד מאוד וידע מתתיהו
ו מעל כריתונעתה מהרה י ,נוחוקילח� בגויי� על נפשנו ועל יולא נ ,עשו אחינוש מוכ

לח� ינ ,מה ביו� השבתלינו למלחעא צאשר יֵ  ישכל א :ועצו ביו� ההוא לאמרוויִ . האדמה
  .י�סתורכאשר מתו אחינו במ ,נמות כולנו פ$ ,בו

  
אנשיו . תגובתו של מתתיהו מלמדת על חיבה רבה ותחושת שותפות גורל ע� הנספי� במערה

שהתרחש ' אי$ בדבריו ביקורת על מעשי קידוש ה. מתאבלי� על הנספי� ורואי� בה� אחי�
: 130' עמ, כותב על כ) רפפורט בפירושו ש�! )במערה אלא הבנה וקבלת החלטה שלא זו הדר

שג� אנשי מתתיהו נמנעו מלהילח� בשבת או שטר� ניצבו בפני ההכרח להחליט , עולה מכא$'
א מציג בפנינו שתי קבוצות � מחבר מקבי�. 'ואפשר שרבי� מ$ היהודי� נהגו כ), בשאלה זו

הוא מפתח לחיי ' קידוש ה. שכל אחת מהקבוצות מדגישה פ$ אחר של המאבק, אוהדות זו לזו

                                           

 . ראו להל$ פרק שביעי 511
, דור דור ודורשיו, ווייס; 139–138' עמ, המקרא ותרגומיו, גייגר: בדר) זו פירשו תו) מת$ דגשי� שוני� 512
' עמ, הלכות מלחמה, הר; 278' עמ, מבואות, אפשטיי$ ;299' עמ, ד, תולדות ההלכה, טשרנובי, ;76' עמ, א

, אופנהיימר; קפט–קמט' עמ, לחימה בשבת, גור$; 19' מע, מבוא למשנה, אלבק; 356–341, 256–243
  .82–70' עמ, הצדוקי� והלכת�, רגב; 12–11' עמ, ההלכה, אורב); 228–227' עמ, ההלכה החשמונאית

' עמ, מלחמות השבת, נריה; 344–338' עמ, א, דורות הראשוני�, הלוי: כ) פירשו תו) מת$ דגשי� שוני� 513
, מנטל; 342–331' עמ, מלחמות החשמונאי�, בר כוכבא; 142' עמ, ונאימלכות חשמ, אפרו$; סט ואיל)

 . 89' עמ, בית שמאי, ב$ שלו�; 107–102' עמ, אנשי כנסת הגדולה
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על . א) אי$ לו כל תפקיד בפתרו$ מצוקות השעה, הוא מקרב את הגאולה, עול� ולתחיית המתי�
על . להילח� בשבת, א' אהדת� למקדשי ש� שמי� בוחרי� מתתיהו ואנשיו בפתרו$ פרגמטי

א/מ, שע� התחזקות החשמוני� , יש להניח': 130' עמ, החלטת� זו כותב רפפורט בפירושו ש�
תנאית ברוח �וכ$ ג� נקבעה ההלכה הפרושית, ג� בצבאותיה�) ז"י �של מלחמה בשבת (נוהג זה 

, דהיינו. שמתתיהו ואנשיו יצרו מהפ) בדי$ מלחמה בשבת, כלל לא ברור ואי$ הכרח להסביר. 'זו
נכו$ יותר לראות החלטה זו . שעד ימיה� נהג איסור מלחמה בשבת ומתקופת� ואיל) הותר הדבר

. החלטה שנועדה להמרי, יהודי� יראי שמי� להצטר' לשורות המורדי�. מסגרת זמנה ומקומהב
  : 132' עמ, רפפורט ש�

  
הוא נועד . של מתתיהו לעומת המצב הכללי בעול� היהודי' חידושו'לכ$ אי$ להעמיד את 

לאפשר מאבק יעיל יותר בשלטו$ הסלווקי ובתומכיו מקרב היהודי� ולהרחיב את 
כמו כ$ ... שעדיי$ לא השתלבו בו , רד מצד קבוצות קיימות בחברה היהודיתהתמיכה במ

תקפה , אי$ להניח בתקופה זו של מרד המקבי� מציאות של חוקה יהודית אחידה
גוניות של ההשקפות ושל הליכות החיי� בקרב �הרב. ומקוימת בידי כל יהודי באשר הוא

פה וממילא אי$ צור) לחפש נורמטיווית מוכרת לנו י�הקד�, יהודי התקופה הזו
  . אחדותיות בכל עניי$ וא' לא בשאלת המלחמה בשבת

  
ג� . שאי$ בכוח� של מקורות אלו להכריע בוויכוח המתמש) בדי$ מלחמה בשבת, נמצא א� כ$

הימנעות מהתגוננות או , תקיפות אויב בשבת דווקא: המצייני�, מקורות אחרי� בספרי המקבי�
אי$ בכוח� להכריע בשאלת היתר מלחמה בשבת בתקופה , בתהפסקת מרד' מפאת קדושת הש

   514.הטרו� תנאית
נפנה מבט לתיאורו של יוספוס . בחיבוריו של יוס' ב$ מתתיהו אזכורי� רבי� למלחמה בשבת

  ):58' עמ ,שליט תרגו�( 277–274 קדמוניות היהודי� יב ו ב. שנדו$ לעיל, לסיפור הנספי� במערה
  

לעשות (התנגשו את� כדי , את הדברי� ועמדו במרד�) �היהודי(אול� משלא קיבלו 
וה� לא התגוננו וא' לא חסמו , מלחמה ביו� השבת ושרפו� במערות כמות שה�) את�

היו� ולא רצו לעבור על כבוד השבת ) קדושת(ה� נמנעו מהתגונ$ מפני . את המבואות
אות� להילח� ג� ומתתיהו הורה ... כי חוק הוא לנו לשבות ביו� זה : אפילו בשעת צרה

שא� , יהיו אויבי� לנפש�, אלא יקיימו את החוק, ואמר שא� לא יעשו כ), בשבתות
� נוהגי� אנו להלח� ג� ועד היו... וקא באותו יו� וה� לא יתגוננו ויתנפל השונא עליה� ד

  .  אימת שיש צור) בכ)�בשבתות כל
  

תיאורו עולה בבירור מ. יוספוס כותב על האירוע למעלה ממאתיי� שנה אחר התרחשותו
ה� רואי� בהימנעות ממלחמה בשבת ציות לחוק . ממלחמה בשל קדושת השבת ושהמורדי� נמנע

ומתתיהו הורה אות� ' � מתתיהו מתואר ְ?מAֶרה המחדש הלכה . 'כי חוק הוא לנו לשבות ביו� זה' �
ו הלכה אחז, שלפחות אות� מורדי� שנספו במערה, מתיאור זה ברור. 'להילח� ג� בשבתות

  515.מחמירה שאוסרת מלחמה בשבת
א כר)  ,נגד אפיו$. ות מחגירת נשק בשבתבספריו המאוחרי� של יוס' ב$ מתתיהו מוזכרת הימנע

  ):לה' עמ, תרגו� כשר( 210–209 כבפרק 
  

, ירושלי� הקראוילידי האר, אשר , בצורה מכליושבי העיר ה ,י� יהודי�ויקראלה ה
אי$ ה� עובדי� את האדמה , אלה מי�בי נשקחוגרי� $ ה� ואי, רגילי� לנוח כל יו� שביעי

                                           

 .2–1טו ; 28–26ח ; 11ו ; 25ב ה � מקבי�; 34א ט � מקבי�: ראו 514
; ז ח ז; ד ב ג; ב כא ח; ב יט ב; ב יז י; ב טז ד; א ז ג: מלחמה בשבת מוזכרת ג� במלחמות היהודי� 515

  .323–319יח ט ב ; 227–226יד י יב ; 63יד ד ב ; 337יג יב ד : ובקדמוניות היהודי�
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אלא פורשי� ידיה� ומתפללי� במקדשיה� , ואי$ ה� עוסקי� בכל מלאכה אחרת
כי אנשיה , מסיבה זו נתאפשר לו לתלמי ב$ לאגוס לחדור ע� צבאו לעיר. עד ערב] מבוקר[

� בידי ערי, מולדת] עיר[כ) נכבשה ; שמרו אמוני� לכסילות� במקו� להג$ על עיר�
   .ובאופ$ זה הוכח כי תורת� נוהגת מנהג נפסד, אכזר

  
יע$ כי  ,ולא מצאתי לנכו$ לשוב ולאסו' את חילי'): קלט' עמ, שטיי$ תרגו�(וכ$ בחיי יוס' פרק לב 

קינו אוסרי� את כי חJ , לא יכלו לקחת נשק בידיה� –וג� לו באו ליו� המחרת , כבר פנה היו�
משמע שהקפידו שלא לשאת נשק בשבת ולהימנע א'  .'ומצוקהג� בשעת צרה , הדבר הזה

   .ממלחמת הגנה בשבת
� של יהודי� להימנע מלמדי� על מנהג, מקורות רבי� ומגווני� בספרות בית שני. לסיכו�

יש הרואי� באיסור זה . ורדיפת אויב מובס מלחמת הגנה, נשקמלחמה בשבת לרבות נשיאת מ
לשיטה זו . מרד החשמונאי� ואז הותרה על ידי מתתיהו שנהגה בע� ישראל עד, הלכה קדומה

יש . קשה להסביר כיצד שרד ע� ישראל במלחמותיו הרבות והממושכות קוד� תקנת מתתיהו
לשיטה זו קשה להסביר את שפע המקורות . הטועני� שרוב הע� לא נמנע ממלחמה בשבת

שבימי הבית השני היו , אמודי� ברי הפלוגת, כ) או כ). המעידי� על הימנעות ממלחמה בשבת
במרחק השני� איננו . לרבות מלחמת הגנה, קיימות בע� ישראל קבוצות שאסרו מלחמה בשבת

הא� היו קבוצות שוליי� . יכולי� להערי) את גודל$ של קבוצות אלו וכוח השפעת$ על הע� כולו
ל במר, רב "חזכנגד קבוצות אלו פועלי� . נָדחות או שייצגו את רוב הע� הנאמ$ לתורה ומצוות

  . כפי שנראה להל$, להטמיע את היתר הצלת נפשות בשבת
  
  וראשוני� גאוני� אמוראי� תנאי� בספרותהצלת נפשות בשבת . 3

. שיטת� את להציע או בשמ� לנקוב מבלי מתנגדיה� להיאבק ל"חז של דרכ�לעיל כבר עמדנו על 
, למעשה הלכה מביעי� ה�, מקורותיה וחשיפת עריכתה, פרטי� לפרטי ההלכה עיצוב של בדר)
 פיקוח די$ התגבשות אחר מעקב. עליה� מקובלות היו שלא הלכתיות למסורות התנגדות� את
 לדי$ למתנגדי� הרבנית היהדות של יחסה על מלמד, ומפרשיה התלמוד בספרות שבת דוחה נפש
  . להל$ שנראה כפי, זה
  
  פיקוח נפש די$ מקור. א.3
 בפנינו מציעי� Nַנאי� 516.ממוות אד� להצלת ל"חז בלשו$ להמקוב המינוח הוא' נפש פיקוח'

. הכתוב מדרשת וחלק� וחומר קל מדי$ חלק�, שבת דוחה נפש פיקוח לדי$ שוני� מקורות שבעה
 את ונמספר נסקור. מקבילות מספר מקור ולכל התנאית הספרות במרחבי מפוזרי� דבריה�

 את שכולל התנאי המקור שהיא, המכילתא סדר לפי שבת דוחה נפש פיקוח לדי$ השוני� המקורות
' עמ, מהדורת רבי$( כי פרשתה "ד, מסכתא דשבתא א, י כי תשא"מכילתא דר. השיטות מירב
340:(  
  

 ורבי הסדר ולוי, בדר) מהלכי$ עקיבא ורבי עזריה ב$ אלעזר ורבי ישמעאל רבי היה כבר
 מני$, בפניה� זו שאלה להונשא, אחריה� בדר) מהלכי$ עזריה ב$ אלעזר רבי של בנו ישמעאל
 ; השבת את שדוחה נפש לפיקוח

 ספק, הוא זה ומה, הגנב ימצא במחתרת א�, אומר הוא הרי, ואמר ישמעאל רבי נענה .1
 את שמטמא, דמי� שפיכות ומה, וחומר קל דברי� והרי, להרוג שבא ספק לגנוב שבא
 את שדוחה, שנפ לפיקוח וחומר קל 517,שבת דוחה היא הרי, השכינה את ומסלקת האר,
  518;השבת

                                           

 .ראו מילו$ אב$ שוש$ בערכו 516
ל דספק נפשות דוחה שפיכות דמי� ומותר להרגו "אבל העני$ מבואר ור... משובש ': מעיר כא$ רבי$  517

 . 'מפני הספק
) 293–292' עמ, מהדורת רבי$(ה א� במחתרת "ד, מסכתא דנזיקי$ יג ,י משפטי�"מכילתא דר: מקבילות 518

, ירושלמי; אחא מש� רבי עקיבא' בש� ר) 75–74' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת טו יז , תוספתא; בסתמא
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 דוחה אד� של מאיבריו אחד אלא שאינה מילה מה, ואמר עזריה ב$ אלעזר רבי נענה .2
 כא$ א' בודאי להל$ מה, שבאת ממקו�, לו אמרו, גופו כל לשאר וחומר קל, שבת

519;בודאי
 

 נפש לפיקוח וחומר קל, שבת דוחה שהיא העבודה את רציחה דוחה א�, אומר עקיבא רבי .3
520.השבת שדוחה

 

 שבתות ויש, חלק א), תשמורו שבתותי את א), אומר כשהוא, אומר הגלילי יוסי רבי .4
521.שובת שאתה שבתות ויש, דוחה שאתה

 

 לכ�, לכ� היא קדש כי השבת את ושמרת�, אומר הוא הרי, אומר מנסיא ב$ שמעו$ רבי .5
522.לשבת מסורי$ את� ואי, מסורה שבת

 

, לדורות� השבת את לעשות השבת את אלישר בני ושמרו, אומר הוא הרי, אומר נת$ רבי .6
   523.הרבה שבתות שישמור כדי, אחת שבת עליו חלל

  
ולא נשאלו התנאי� , ברור לכול� שפיקוח נפש דוחה שבת שהרי על קביעה בסיסית זו אי$ כל דיו$

 וחומר קל של בדר) ראשונות שלוש, תשובות שש במכילתא מוצעות זו לשאלה .אלא למקור הדי$
  . הכתוב דרשת של בדר) ותאחרונ ושלוש
  :לאחת אחת השיטות את נסביר

, חייו את להציל כדי במחתרת הבא גנב להרוג, הבית לבעל) 1 כב שמות( התורה שהתירה מתו). 1
 להציל כדי שבת לחלל שמותר וחומר בקל ישמעאל רבי לומד, יהרגהו שהגנב וודאות כשאי$ ג�

   524.חיי�
 א�. שבת דוחה נפש פיקוח די$ את בשבת למול מההיתר ומרוח בקל לומד עזריה ב$ אלעזר רבי. 2

דרשה זו  .כולו הגו' להצלת שבת לחלל שיתירו וודאי אחד איבר לתק$ כדי בשבת למול התירו
 רבי של היסוד הנחת. נבאר את הדברי�. 'ודאי'מול ' ודאי'נדחית בטענה שאי$ כא$ קל וחומר אלא 

 של המילה ממעשה משמע וכ$ ;ממוות מצילה שהמילה היא, במקבילות מפורש וכ), אלעזר
 פה יומא, לבבלי בפירושו אלעזר רבי דברי את חננאל רבנו מפרש ג� כ). 26–24ד בשמות, צפורה

 בנו מאליעזר המיתה מ$ מצילו התינוק שהמל מצאנו'): ש� ובהערות קל' עמ, מצגר מהדורת( ב"ע
...  525לתינוק המיתו ויבקש, המיתו שויבק' ה ויפגשהו במלו$ בדר) ויהי שנאמר, רבנו משה של

 והשני� עצמו בעו$ והגדול 526,האב בעוו$ נתפס שהקט$ מלמד...  בשבת' אפי למולו תו ואמרינ$
 בדרגה נפש ופיקוח מילה שהרי, וחומר קל בידנו אי$ ממוות מצילה מילה א� 527.'מיתה בחיוב
עזריה לנימוק די$ פיקוח נפש כ) נדחית הצעתו של רבי אלעזר ב$  .חיי� מצילי� שניה� � ה� אחת

   .  דוחה שבת
, בשבת האסורות מלאכות באלו וכיוצא אש הבערת, שחיטה שכוללת, הקרבנות עבודת. 3

                                                                                                                         

 .א"יומא פה ע, בבלי; בסתמא) 1309' עמ, מהדורת האקדמיה(ג "כו ע, סנהדרי$ ח ו
; ב"יומא פה ע, בבלי; א"שבת קלב ע, בבלי; )74' עמ, ליברמ$ מהדורת(שבת טו טז , תוספתא: מקבילות 519

מסעי א , ש�; )שטז–שטו' עמ(יתרו ח , ש�; )סו' עמ, ב"ירושלי� תשל, דפוס צילו�(ל) ל) טז , תנחומא
) 162' עמ, מהדורת בובר(מסעי א , ש�; )צא' עמ, מהדורת בובר(וישב ח , תנחומא; בסתמא) תתל' עמ(

 .בסתמא
; תוספתא ש�; בש� רבי יוסי) 171' עמ, מלמד�מהדורת אפשטיי$(י כא יד "ילתא דרשבמכ: מקבילות 520

 .א"יומא ש� ע, בבלי
בש� ) 599' עמ, מהדורת האקדמיה(ב "מה ע, יומא ח ו, ירושלמי; יוסה' בש� ר, תוספתא ש�: מקבילות 521

 .בש� רבי יוסי ברבי יהודה, ב"בבלי ש� ע; רבי אבהו בש� רבי יוחנ$
 .בש� רבי יונת$ ב$ יוס', בבלי ש� :מקבילות 522
, דפוס צילו�(יתרו ח , תנחומא; בש� רבי שמעו$ ב$ מנסיא, בבלי ש�; בסתמא, ירושלמי ש�: מקבילות 523

 .בש� רבי שמעו$ ב$ מנסיא) צא' עמ, מהדורת בובר(וישב ח , תנחומא; בסתמא) שטו' עמ, ב"ירושלי� תשל
 .לדי$ ספק פיקוח נפש נתייחס להל$ 524
 .ג"א בש� רשב, וא בנדרי� לבכ$ ה 525
 .שהקט$ מתחייב כרת מיד א' קוד� שהגדיל משו� שאביו לא מלו )ז"י –חננאל ( רבינו' נראה מפי 526
אבל האב שלא מל את בנו ביו� , שהרי כרת במילה יש רק במי שלא מל את עצמו, הוא חידוש גדול 527

 .ע"דרבנו קאמר לה רק בדעת ראבאול� נראה ... לא מצינו בשו� מקו� שהוא בחיוב כרת , השמיני
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: 14 כא בשמות נאמר המזבח בעבודת ועוסק למקדש שנמלט רוצח על. בשבת כסדרה מתקיימת
, המקדש עבודת את מבטלי� א�. 'ָלמ/ת YָNִֶח^/ יִמְזHְִח  ֵמִע� ְבָעְרָמה ְלָהְרגA ֵרֵעה/ ַעל ִאיI ָיִזד ְוִכי'

 לשיטת כ), חוזר משפט ידי על להצילו אולי או( להורג אד� להוציא כדי, משבת חמ/רה שהיא
  .אד� להציל כדי שבת שנדחה בוודאי) והבבלי התוספתא

 את' לדורות�'ו' לכ�', 'א)': מהמילי� הכתוב בדרשת לומדי� נת$ ורבי שמעו$ רבי, יוסי רבי. 6–4
  . הבא המקור את לצר' יש, הכתוב מדרשת שלומדת, זו לשיטה. שבת דוחה נפש פיקוח של הדי$

 א�' אומ הוא הרי עקיבא' ר מש�' אמ אחא' ר'): 75' עמ, ליברמ$ מהדורת( יז טו שבת, תוספתא. 7
 אות� יעשה אשר' שנ בה$ לחיות אלא לישראל מצות נתנו לא הא... ' וגו הגנב ימצא במחתרת

 עריות וגלוי ז"מע חו, נפש פקוח בפני עומד דבר כל אי$ בה$ שימות ולא בה$ וחי בה� וחי האד�
 זו לימוד דר). נפש פיקוח לדי$ במחתרת בא מדי$ וחומר בקל פותחת התוספתא. 'דמי� ושפיכות
 סו' הוא לתוספתא ייחודי. ישמעאל רבי בש� הובאה ש�, דלעיל המכילתא מדברי לנו מוכרת

. בה� שימות ולא �  'בה� וחי' המילי� של הכתוב מדרשת נפש פיקוח די$ את שלומדת, ריהדב
 הוכחה, ביותר הטובה כהוכחה אמוראי� ידי על ומאומ,, התנאי� בספרות יחידאי, זה לימוד
  : ב"ע פה יומא בבלי. שבת דוחה נפש פיקוח לדי$, ערעור עליה שאי$

  
 )ויקרא יח( ,דידי עדיפא מדידהו :הוה אמינא אי הואי הת� :אמר רבי יהודה אמר שמואל

בר מדשמואל דלית ליה  ,לכולהו אית להו פירכא :אמר רבא .ולא שימות בה� �  וחי בה�
טבא  :אמר רבינא ואיתימא רב נחמ$ בר יצחק .ודשמואל ודאי לית ליה פירכא... פירכא 

   528.חדא פלפלתא  חריפא ממלא צנא
  
 מקורות של רחב מגוו$ בפנינו. בה שאי$ מה מצד וה$ בה ישש מה מצד ה$ מאלפת הדברי� סקירת

 פסוקי מתו) ישיר בלימוד או וחומר קל של בדר), שבת דוחה נפש פיקוח די$ את המבססי�
 התעלמות, ומאיד); תורה די$ של תוק' זה לדי$ לָשוAת הNַַנִאי המאמ, בעליל ניכר, מחד. התורה

 עולה לא כלל זו שאלה. לא או שבת דוחה נפש פיקוח הא� � הדי$ עצ� על היסוד משאלת מוחלטת
 להווא ג�. שתינת$ תשובה לכל בסיסית לגיטימציה מעניקה לדיו$ שעולה שאלה. בכדי ולא, לדיו$

 לדעה שהיא כל הכרה להעניק מעונייני� אינ� המשנה חכמי. ומשמעות תוק' יש שנדחתה אמינא
. שיטת� לביסוס ישר ופוני�, השאלה מעצ� במכוו$ מתעלמי� ה�. שבת דוחה אינו נפש שפיקוח
 שבת לחלל שאסרו, שני בית מימי הלכתיות ומסורות רוח הלכי בהרחבה סקרנו הקוד� בפרק
 שפעלו, המשנה לחכמי, אחרת או זו ברמה, מוכרות היו וודאי אלו מסורות. נפשות להצלת לצור)
, אלו שיטות ולהשכיח התעל�ל מעדיפי� הNַנאי�. לחורבנו הסמוכות ובמאות שני בית בשלהי

  .      להל$ שנראה כפי והרחבתו, שבת דוחה נפש פיקוח של ההיתר בביסוס מתמקדי� שה� תו)
  
  פיקוח נפש די$פרטי . ב.3

 על החלתו, הדי$ להרחבת עקבי מאמ, מגלה, שבת דוחה נפש פיקוח של הדי$ פרטי אחר מעקב
 שנראה כפי, אד� לכל נגיש לדי$ והפיכתו שנפ לפיקוח אחרת או זו בדר) הנוגעי� המקרי� מירב
 והזריז, בשבת נפש ספק על מפקחי$'): 73–72' עמ, ליברמ$ מהדורת( יא טו שבת, תוספתא. להל$
 ספינתו' טבע, לעלות יכול ואי$ לי� נפל כיצד. די$ מבית רשות ליטול צרי) ואי$, משובח זה הרי
 התוספתא. 'די$ בית רשות ליטול צרי) אי$ו, מש� אותו ומעלי$ יורדי$, לעלות יכול ואי$ בי�

. נפשות ספק על ג� השבת את שמחללי� קובעת היא. בשבת הצלה די$ את ומדגימה מפרטת
 בתוכה הכוללת הגדרה היא' נפשות ספק'ש מכיוו$ ההצלה היתר את מאוד מרחיבה זו קביעה
 את התוספתא משבחת כ$ כמו 529.ובמקבילותיה דלעיל התוספתא בהמש) כמפורט, רבי� מקרי�
 ההצלה לביצוע די$ בית רשות מנטילת אותו ופוטרת נפש פיקוח לצור) השבת את לחלל המזדרז

                                           

מסעי א , תנחומא; בסתמא) תתל' עמ, ב"ירושלי� תשל, דפוס צילו�(מסעי א , תנחומא: מקבילות 528
 .בסתמא) 162' עמ, מהדורת בובר(

, התייחסות רחבה). 599' עמ, מהדורת האקדמיה(ב "מה ע, יומא ח ד, ירושלמי; יומא ח ה, משנה 529
 .א"פה ע–א"יומא פג ע, מופיעה בבבלי, חס לאיסורי אכילההכוללת ג� די$ פיקוח נפש בי



 

 

 

138

 הפרק בהמש). ההצלה פעולת את מאוד ומייעל יקר זמ$ חוס) זה 5ְטAר. שבת בחילול שכרוכה
 ספק ולא'): ... 73' עמ, ליברמ$ מהדורת( טו טו שבת, תוספתא. 'נפשות ספק' המושג את מרחיבי�

 :אמר רב יהודה אמר רב': ב"ע פד יומא, בבבלי מבוארת זו הלכה. 'אחרת שבת ספק אלא, זו שבת
  ,כגו$ דאמדוה לתמניא יומי ?היכי דמי .אלא אפילו ספק שבת אחרת ,לא ספק שבת זו בלבד אמרו

קא  ,ליעכב עד לאורתא כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבתא :מהו דתימא .ויומא קמא שבתא
 בשבת לחייו חשש אי$. ימי� שמונה מעמד להחזיק מסוגל שהחולה לרופאי� ברור. 'ע ל$משמ

 חיי� סכנת שאי$, זה במקרה ג�. הבאה השבת לאחר דהיינו, ימי� שמונה בעוד אלא הנוכחית
 ידי על ההצלה את לבצע מAָרה התוספתא. שבת למוצאי הרפואי הטיפול את דוחי� אי$, זו בשבת
 מסירת 530.'שבישראל בגדולי� אלא, ובקטני� בגוי� דברי� יעשו' אומ ואי$' :ש�. ישראל גדולי

 שלא שעדי', מוטעית למחשבה או לעיכוב לגרו� עלולה וקטני� גוי� בידי בידי ההצלה פעולות
 על, נשי� פי על הללו דברי� ייעשו' אומ אי$': ש�, התוספתא ומסיימת. אד� להצלת שבת לחלל

 גורס וכ) 531,זה משפט של ופירושיו גרסאותיו רבו. 'עמה$ ישראל דעת מצרפי$ אלא, כותי� פי
אבל   ,ואי$ אומרי$ יעשו דברי� הללו לא על פי נשי� ולא על פי כותיי�': ב"ע פד יומא, הבבלי

 אבל, נפש פיקוח מהו להחליט סמכות וכותי� לנשי� נותני� אי$ אמנ�. 'מצטרפי$ לדעת אחרת
 וכפירוש. להקל וכותי� נשי� דעת מצרפי�, חיי� סכנת נובפני הא� בשאלה מחלוקת שיש במקרה

 אי$ אומרי� ושלשה, צרי) אומרי� שני�: כגו$': אחרת לדעת מצטרפי$ אבל ה"ד, אתר על י"רש
 המשנה. 'להקל נפשות וספק ופלגא פלגא למהוי מצטרפי$ � צרי) אומרי� כותי או ואשה, צרי)

 מי': ז ח יומא, משנה. בתוספתא הוזכרו שלא ותספק בו וכוללת נפש פיקוח ספק די$ את מרחיבה
 ישראל ספק כוכבי� עובד ספק מת ספק חי ספק ש� אינו ספק ש� הוא ספק מפולת עליו שנפלה
 ג� שבת מחללי� המשנה לפי. 'יניחוהו מת וא� עליו מפקחי$ חי מצאוהו הגל את עליו מפקחי$
 אינ� א) לכודי� שיש או מפולתב לכודי� שאי$ יתכ$. ההצלה נחיצות בעצ� ספקות יש כאשר
 שיש מספיק, אול�. נכרי להציל או במת לטפל שבת מחללי� אי$, כידוע. ישראלי� אינ� או חיי�
 התלמודי�. להצלת� השבת את לחלל כדי מישראל חיי� לכודי� במפולת שיש שהוא כל ספק

 מה, ז ח יומא,שלמיירו. וחזקה רוב לכללי בניגוד א' אותו ומחילי� נפש פיקוח די$ את מרחיבי�
 דר אחד' וישר' גוי שכולו מבוי יוחנ$' ר בש� חייה' ר זעורה' ר'): 599' עמ, האקדמיה מהדורת( ב"ע

  : ב"ע פד יומא, בבבלי פירוט וביתר. 'שלש�' ישר בשביל עליו מפקחי$ מפולת בו ונפלה בתוכו
  

 אי? דמי היכי. הרוב אחר נפש בפקוח הלכו לא: שמואל אמר יהודה רב אמר יוס' רב אמר
 פלגא] נמי אי) [אלא! (נינהו ישראל רובא � בינייהו אחד ונכרי ישראל תשעה דאיכא נימא
, פשיטא נמי הא � אחד וישראל נכרי� תשעה דאיכא אלא. להקל נפשות ספק � ופלגא
 מהו, אחרת לחצר דפרוש צריכא לא � ! דמי מחצה על כמחצה קבוע וכל, קבוע ליה דהוה

 .הרוב אחר נפש בפקוח הלכו דלא ל$ משמע קא, פריש מרובא � שדפרי כל: דתימא
  

 כללי לפי 532.פריש מרובא דפריש כל של הכלל עליו שחל הרי, נכרי� רוב שיש ממקו� שפרש אד�
 ודי$, נכרי� מרוב פרש שהרי, לנכרי נחשב הוא, זה אד� של זהותו ידועה אינה א�, וחזקה רוב

 כנכרי אליו להתייחס שיש הרי, למפולת זה אד� נקלע א�, הוחזק רוב כללי לפי. הרוב כדי$ הספק
  533.הרוב אחר נפש בפיקוח הלכו ולא, בשבת להצילו התירו זאת למרות. בשבת מהצלתו ולהימנע
. בשבת מלחמה בדי$ ג� ביטוי לידי באה שבת דוחה נפש פיקוח די$ את להרחיב ל"חז של מגמת�
  ):100–99' עמ, מהדורת ליברמ$(ח �עירובי$ ג ה, תוספתא

  

                                           

את גרסאותיו הרבות של משפט זה בכתבי היד של  258–257' עמ, שבת, ראו בתוספתא כפשוטה 530
 .  הבבלי והירושלמי, התוספתא

 . 261–259' עמ, שבת, תוספתא כפשוטה, ליברמ$ 531
 .א"חולי$ צה ע, בבלי 532
   .וחי בה�, אברמובי,: ראו, די$ הצלת נפשות בשבתלמקורות נוספי� ודיו$ נרחב ב 533
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בזמ$ , אימתי. יוצאי$ עליה$ בזיי$ ומחללי$ עליה$ את השבת, גוי� שבאו על עיירות ישראל  .ה
אי$ יוצאי$ עליה$ בזיי$ ואי$ מחללי$ , לא באו על עסקי נפשות, שבאו על עסקי נפשות

ליטול את ' ואפי, ליטול את התב$' אפי, באו לעיירות הסמוכות לספר. עליה$ את השבת
   534.$ עליה$ בזיי$ ומחללי$ עליה$ את השבתיוצאי, הפת

והיו נדחקי$ ליטול , פע� אחת חזרו עליה$. בראשנה היו מניחי$ זינ$ בבית הסמו) לחומה  .ו
  . התקינו שיהא כל אחד ואחד מחזיר לביתו, והרגו זה את זה, את זינ$

מחנה היוצאה למלחמת הרשות אי$ צרי$ על עיר של גוי� פחות משלשה ימי� קוד�   .ז
' ואפי, וכ) היה שמיי הזק$ דורש עד רדתה. בשבת אי$ מפסיקי$' אפי, וא� התחילו ,לשבת
   535.בשבת

וכ$ היחיד שהיה נרד' מפני גוי� , וכ$ ספינה המטורפת בי�, או נהר, עיר שהקיפוה גוי�  .ח
   536.ומצילי$ את עצמ$, הרי אילו מחללי$ את השבת, ומפני ליסטי� ומפני רוח רעה

  
 שבת מחללי�. מלחמה של שוני� במצבי� שבת דוחה נפש יקוחפ די$ את מפרטת התוספתא
 שיש א' על. ופת כתב$ ער) פעוט רכוש להצלת אפילו לספר הסמוכות ובעיירות הגנה במלחמת

 הימי�. חרו� בשעת זמיני� שיהיו כדי בבתי� הנשק כלי את לאפס$ קבעו, שבת חילול ריבוי בדבר
 שאי$ כפי, רשות למלחמת בה� יוצאי� אי$ לכ$ו 537'שבתא קמי' נקראי� ושישי חמישי, רביעי

 שיוצאי� ופשוט, בשבת רשות מלחמת אפילו מפסיקי� אי$, אול� 538.ארוכה לדר) בה� יוצאי�
 להצלת שבת מחללי� לרבי� או ליחיד נפש סכנת של מצב בכל 539.בשבת אפילו מצווה למלחמת

  . נפשות
 מגמה. שבת דוחה נפש פיקוח די$ בתלהרח ברורה מגמה ניכרת והתלמוד המשנה בספרות. לסיכו�

 ספק, אחרת שבת ספק, נפשות ספק( ספקות של שוני� סוגי� על הדי$ בהחלת מתבטאת זו
 לצר' בהסכמה; ישראל גדולי ידי ועל בזריזות, בגלוי ֵיעשו ההצלה שפעולות בדרישה; )ישראל

 ברור בניגוד בהכרעה; נפש פיקוח של מקרה בפנינו הא� בשאלה להכרעה ונכרי� קטני� דעת
. מלחמה בשעת נפש פיקוח בדי$ מפליגות ובהקלות; ל"חז בספרות המקובלי� וחזקה רוב לכללי
 השבת את לחלל שאסרו מחמירות הלכתיות במסורות האוחזי� כנגד מכוו$ זה שמאמ,, דומה
  .נפש הצלת לצור)

  
  המבנה של הלכות פיקוח נפש בספרות תנאי� ואמוראי�. ג.3

 בתוספתא שבת דוחה נפש פיקוח די$ בנה שלִמ עריכה ולל מבט נפנה ,הז פרק סיו� לקראת
 עוסקות טו�יא הלכות. יז�יא הלכות טו בפרק זה די$ מציעה שבת במסכת התוספתא. ובתלמודי�

 מי על, מיידית שאינה סכנה, שבת לחלל הסמכות, ההצלה אופי, ספקות, הדי$ יסוד: הדי$ בפרטי
 סודרו יז�טז בהלכות מכ$ לאחר. שונות בדוגמאות י�מלוו אלו כל. ההצלה חובת מוטלת

 הדי$ במקור לפתוח מקו� היה! Nָמ/הָ  הסדר. שבת דוחה נפש פיקוח לדי$ השוני� המקורות
 פותחות ז�ו ח יומא משנת. בבבלי נמשכת זו תמוהה עריכה. הדי$ בפרטי לדיו$ לעבור מכ$ ולאחר
 החל. שבת חילול ידי על וה$ אסורי� מאכלי� לתבאכי ריפוי ידי על חול ביו� ה$ אד� הצלת בדי$
 פה בד' ורק פרטי� לפרטי חיי� הצלת של השוני� המצבי� נדוני� הבבלי בתלמוד א"ע פד מד'

 את לפתוח תלמוד של דרכו'? השבת את שדוחה נפש לפיקוח מני$': הבסיסית השאלה נשאלת א"ע
 עורכי נקטו כא$ ואילו 540.טי�בפר לדו$ מכ$ לאחר ורק שבמשנה הדי$ מקור בזיהוי הדיו$

                                           

; )471' עמ, מהדורת האקדמיה(ד "כא ע, עירובי$ ד ג, ירושלמי; ש� ד ג; עירובי$ ג ה, משנה: מקבילות 534
 .א"עירובי$ מה ע, בבלי

' עמ, מהדורת האקדמיה(א "ד ע, שבת א ז, ירושלמי; )238' עמ, מהדורת פינקלשטיי$(שופטי� רג , ספרי 535
 .א"שבת יט ע, בבלי; )375

 ).פא' עמ, מהדורת בובר; תתל' עמ, ב"ירושלי� תשל, דפוס צילו�(מסעי א , מדרש תנחומא 536
 . א"גיטי$ עז ע; א"פסחי� קו ע, בבלי 537
 .א"שבת יט ע, בבלי 538
 .342' עירובי$ עמ, תוספתא כפשוטה, ליברמ$; אורח חיי� רמט, טור 539
שבה� שאלתו , א ועוד מקורות רבי�"עירובי$ נז ע; א"לד ע שבת; ב"ברכות ל ע, בבלי: כדוגמת 540
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 לקבע כדי זו בדר) שנקטו יתכ$. למקורו הדי$ פרטי את והקדימו, הפוכה דר) והבבלי התוספתא
 עצ� על תהיות לעורר עלול הדי$ במקור עיסוק. הע� בתודעת שבת דוחה נפש פיקוח די$ את

 הדי$ תקבעשנ לאחר. למעשה הלכה הדי$ את מקבעת הדי$ של הפרטי� בפרטי פתיחה. קיומו
. זו דר) נקט לא הירושלמי התלמוד שעור) הדבר מעניי$. במקורו לעסוק נפנה הוא הלומד בתודעת
 של הדי$ לפרטי הירושלמי בתלמוד קודמת � 'השבת את דוחה נפשות שספק מניי$' � המקור שאלת
 דנולי הגיע הירושלמי שהתלמוד, לכ) נוספת עדות כנראה הוא זה הבדל. שבת דוחה נפש פיקוח
 את בו אי$ ,הירושלמי התלמוד של מדוקדקת עריכה שמהעדר יתכ$ 541.של ממש עריכה ללא

 הדי$ את הע� בתודעת עלקב נועדה, שיטתנו שלפי מגמתיות; הבבלי בתלמוד הקיימת המגמתיות
   .שבת דוחה נפש קוחיפ של
 בתוספתא שנהבמ ל"חז של מגמת� ניכרת, עריכתו וסדר הדי$ פרטי, הדי$ מקור מצד ה$. דבר סו'

 פיקוח די$ להטמעת המאבק .נפשות הצלת לצור) שבת חילול המתירה הלכה להטמעת ובתלמוד
 בתקופת אינטנסיבית לפעילות מפורשות עדויות. התלמוד בתקופת הסתיי� לא שבת דוחה נפש

 שבת לחלל האוסרת הילכתית במסורת אחזו שעדיי$ יהודי� שהיו, מלמדות והראשוני� הגאוני�
 ב$ פירקוי ידי על שנכתבה פולמוסית איגרת של במרכזה עומד זה נושא. נפשות סכנת לש במצב
 המאה במפנה שחי בבלי חכ� היה, גאו$ יהודאי רב של תלמידו תלמיד, פירקוי 542.באבוי

 ידי על שנתפרסמו גניזה קטעי מתו), הקודמת המאה בראשית, בפנינו נחש' הוא. התשיעית
 תושבי, ישראלית האר, במסורת לאוחזי� ממוענת האיגרת. רתלאיג אט אט ונצטרפו, חוקרי�
 לסטות שלא ותובע פה שבעל התורה בשבח דורש הבבלי החכ� 543.וספרד אפריקה צפו$ ארצות

 להל$ שמצוטט ,באבוי ב$ פירקוי כותב נפש פיקוח בעניי$. הבבלי התלמוד של ההלכה מפסיקת
 שבת מחללי$ חכמי� שאמרו': 403' עמ, הגניזהמשרידי , לוי$ :בפריז בגניזה שנמצא יד כתב מתו)

 האיגרת בהמש). 'המצוות ואת] השבת ת[א דוחה נפשות שקיו� בתורה ומצינו נפשות ספק על
 חילול על הדגש, האיגרת שליחת. לעיל נסקרו רוב$, זה לעיקרו$ !שונות הוכחות שמונה מובאות

 ממשי צור) על מלמדות; די$ה לחיזק הרבות וההוכחות נפש פיקוח ספק לצור) אפילו שבת
 הדי$ את בהרחבה שמסכ�, �"הרמב בדברי ג� מובהק ביטוי לידי באה, זו מגמה. הדי$ בהטמעת

  :ג� א ב שבת, תורה משנה. שבת דוחה נפש פיקוח לדי$ המתנגדי� ע� ומתפלמס, פרטיו לפרטי
  

 שי$עו סכנה בו שיש חולה לפיכ), המצות כל כשאר נפשות סכנת אצל שבת היא דחויה  .א
 את עליו לחלל צרי) שהוא ספק, מקו� אותו של אומ$ רופא פי על בשבת צרכיו כל לו

 אומר אחר ורופא השבת את עליו לחלל רופא אמר א� וכ$, צרי) שאינו ספק השבת
  . השבת את דוחה נפשות שספק השבת את עליו מחללי$ צרי) אינו

 הערב עד נמתי$ מרי�או אי$ ימי� שמונה וכ) לכ) צרי) שהוא השבת ביו� אמדוהו  .ב
 עליו ומחללי$ שבת שהוא מהיו� מתחילי$ אלא שבתות שתי עליו לחלל שלא כדי

 ומדליקי$, מחללי$ סכנה ספק או סכנה בו ויש צרי) שהוא זמ$ כל שבתות מאה אפילו
 בי$ חמי$ לו ומחמי$ ומבשלי$ ואופי$ לו ושוחטי$ הנר את מלפניו ומכבי$ הנר את לו

 הוא הרי סכנה בו שיש חולה לגבי שבת דבר של כללו, גופו לרחיצת בי$ להשקותו
  . לה$ צרי) שהוא הדברי� לכל הכחול

 עבדי� י"ע ולא קטני� י"ע ולא גוי� י"ע לא אות$ עושי$ אי$ האלו דברי� כשעושי�  .ג
, וחכמיה� ישראל גדולי ידי על אלא, בעיניה� קלה שבת תהא שלא כדי נשי� י"ע ולא

 האד� אות� יעשה אשר שנאמר סכנה בו שיש לחולה תשב בחילול להתמהמה ואסור

                                                                                                                         

 . 'מנא הני מילי': הראשונה של התלמוד על דברי המשנה היא
ובהפניותיו ש� , 172–170' עמ ,התלמוד הירושלמי, רוזנפלד :ראו, על עריכתו המהירה של הירושלמי 541

 .לספרות המבואות
, ברודי; הפולמוס של פירקוי, שפיגל; משרידי הגניזה, לוי$; 573–504' עמ, חלק ב, גנזי שכטר, גינצבורג 542

 .210–208' עמ, צוהר לספרות הגאוני�
שלא היו ידועי� , אול� לאחר גילוי קטעי� נוספי�. גינצבורג סבר שהאיגרת נשלחה לאר, ישראל 543

–384' עמ, יזהמשרידי הגנ, לוי$: ראו, הוכיח לוי$ שהאיגרת נשלחה לאנשי צפו$ אפריקה וספרד, לגינצבורג
385 . 
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 רחמי� אלא בעול� נקמה התורה משפטי שאי$ למדת הא, בה� שימות ולא בה� וחי
 הכתוב עליה$ ואסור שבת חילול שזה שאומרי� המיני� ואלו, בעול� ושלו� וחסד
 .בה� יחיו לא ומשפטי� טובי� לא חוקי� לה� נתתי אני וג� אומר

  
 דוחה נפש פיקוח של העיקרו$ את קבלו שלא יהודי� היושעד ימיו עדיי$ , עולה� "מדברי הרמב

המכוני� בלשו$ , יהודי� אלו של ההלכתית שיטת�. שבת חילול נפשות בהצלת ראוו, שבת
  544.להל$ שנראה כפי, הקראי� חכמי בכתבי מפורשת ',אלו המיני�'� "הרמב

  
  הקראי� בכתביהצלת נפשות בשבת . 4

 נפתח בדברי יהודה הדסי בספרו אשכול הכופר. הצלת נפשות בשבתחלקו בדי$ חכמי הקראי� נ
כי , טריית המכות לחבוש בימי קדש אסור'): 56' עמ, ט"ירושלי� תשכ, דפוס צילו�(סימ$ קמח 

חו, א� המכה לסכנת נפש שימות באותו היו� , מגרי� לגופו רפואה וזה מלאכת הרופא ואסור
בפתח דבריו מציב יהודה הדסי את העיקרו$ היסודי של השיטה  .'נפש)' יחובש ויקשר מעט לקיו
) 'מלאכת הרופא הזו'(חבישת מכה טרייה בשבת אסורה מדי$ מלאכה . הקראית בדי$ פיקוח נפש

א� להערכת . מוגדר כסכנת מוות באותו היו�' פיקוח נפש'. 'סכנת נפש שימות באותו היו�'חו, מ
אי$ מחללי� שבת , ' שיש סכנה שימות לאחר השבתעל א, הרופא אי$ סכנת מיתה בשבת זו

' עמ, ליברמ$ מהדורת( טו טו שבת, דלעיל תוספתאהשיטה זו עומדת בניגוד גמור לדברי . לרפואתו
 יהודה החכ� ומדגי� מרחיב דבריו בהמש) .'אחרת שבת ספק אלא, זו שבת ספק ולא'): ... 73

דר) בגו' האד� או מסע ושריו$ ואב$ וקלע ח, הנ' :ש�, נפש פיקוח בדי$ הקראי� שיטת את הדסי
יפתיע ויכה במקו� סכנת נפש יוציאוהו מ$ המכה ומ$ הנקב או נחש ישכנו או ישוקה , חנית וחרב

יקשור המקו� ההוא או ירפאוהו בכלו� עד עבור יו� , בס� המות או ינזל מ$ הראש אל הקרב
עה פתאומית שיש בה סכנת נפש רק פצי. המחבר מתייחס לסוג הפציעה ולדרכי הרפואה .'קדש)

הטיפול הרפואי ). 'יפתיע ויכה במקו� סכנת נפש... ח, הנדר) בגו' האד� '(הותר לרפא בשבת 
יש ). 'יקשור המקו� ההוא או ירפאוהו בכלו� עד עבור יו� קדש)'(בשבת חייב להיות מזערי 

הגשת . אחר השבתולדחות את שאר הטיפול הרפואי ל, להגיש לחולה עזרה ראשונה להצלת חייו
, מה הכרחי לעשות כעת ומה נית$ להידחות עד לאחר השבת, תו) שיקול דעת מתמיד, טיפול רפואי

ששבחו את הזריז וכלל לא דרשו , גישה זו מנוגדת לדברי הNַנאי�. וודאי פוגעת באיכות הטיפול
נאי� בהמש) מציב המחבר ת. למיי$ את הפעולות הרפואיות הנדרשות לחולה שיש בו סכנה

  : ש�, נוספי� להצלת נפשות בשבת
  

או ' או שנפלה עליה� מפולת אבני', זק$ וט' ויונק שנפלו בבור או בנהר ובי� ובאגמי
נהיו ' א� פתע פתאו' בניני� או איל$ או א� נפלה עלייה או קורה או שטיפת מי� ודומיה

פאו מאותו הדבר או יר, כי עדיי$ חיי� ה�' ובה שעתא יבינו החכמי, לעיני) בימות קדש)
  . וא� לאו לא יחללו עליה� יו� קדש)', יחללו יו� קדש לקיו� נפשותיה

  
  :בפנינו שלושה תנאי� נוספי� להצלה בשבת

נהיו לעיני) בימות ' א� פתע פתאו'(מותר להציל בשבת רק מסכנה שאירעה בשבת עצמה . א
סיבה כל שהיא לא חולצו ומ, הטביעה או המפולת אירעו קוד� השבת, א� הנפילה לבור). 'קדש)

  . אי$ לחלצ� בשבת, הלכודי� ביו� חול
' ובה שעתא יבינו החכמי'( במפולת או הטובעי� עדיי$ חיי�, יש לוודא מראש שהלכודי� בבור. ב

  ). 'כי עדיי$ חיי� ה�
  ).'או ירפאו מאותו הדבר'( יש לוודא מראש את סיכויי ההצלחה של הטיפול הרפואי בשבת. ג

הקפדה על קיומ� של תנאי� אלו . של Nְנאי� אלו אי$ לחלל שבת לצור) הצלת� ללא קיו� מלא
שיגזלו , עמידה בתנאי� אלו מחייבת שיקול דעת והתייעצות. מסרבלת מאוד את פעולות ההצלה

                                           

, � כפילוסו' וכפוסק"הרמב, לוינגר: ראו, � ה� בדר) כלל חכמי הקראי�"בלשונו של הרמב' המיני�' 544
 .13ובמיוחד בהערה  65' עמ



 

 

 

142

ביחס לפיקוח נפש בשעת מלחמה . ויקטינו מאוד את סיכויי ההצלחה, זמ$ יקר מצוותי ההצלה
  : ש�, כותב יהודה הדסי

  
עד עבור יו� ' א יסגרו הדלתו"כ, לא ילחמו עמ� בימי קדש' הבאי� להלח' רי� ואויביהצ

דעת� של לסטי� א� להרוג בפתע , קדש או יברחו כל איש בנפשו וימלטו מידי אויבי)
וא� יבי$ כי לא ינצל ימסור נפשו ולא , פתאו� יעמוד כל איש בנפשו להחיות את נפשו

  . יחלל יו� קדש)
  

לא הותר להשיב . מצמצמת מאוד את די$ פיקוח נפש דוחה שבת בשעת מלחמהההלכה הקראית 
בשעת התקפת פתע מותר . אלא רק להתגונ$ בדר) של סגירת הדלתות או הימלטות, מלחמה שערה

). 'וא� יבי$ כי לא ינצל ימסור נפשו ולא יחלל יו� קדש)'(להתגונ$ רק א� סיכויי ההצלה סבירי� 
� בשדה הקרב להערי) את סיכוייו לנצח ובהתא� לכ) לקבל ההלכה הקראית דורשת מהלוח

אי$ בידי . שדה הקרב נתו$ לתנאי לח, ותהפוכות תמידיות. החלטה הא� להילח� או רק להתגונ$
  . החייל המותק' אפשרות לשיקול דעת ביחס לסיכויי הצלחתו

  :ההלכה הקראית מקבלת את די$ פיקוח נפש דוחה שבת במגבלות הבאות. לסיכו�
  .ה של מוות מיידיכנס .1
 –כל שיכול להידחות למוצאי שבת (אסור שהטיפול הרפואי יחרוג מגדר עזרה ראשונה  .2

 ).ידחה
 .מרפאי� או מצילי� רק מסכנת חיי� וודאית .3
 .כאשר סיכויי ההצלחה בטוחי�אי$ מצילי$ בשבת אלא  .4
 .אי$ מחללי� שבת להציל ממצב מסוכ$ שהחל ביו� חול .5
 .ת על מלחמה בשבתהתגוננות או מנוסה עדיפו .6
 .בהתקפה פתאומית מותר להשיב מלחמה רק כשסיכויי הניצחו$ סבירי� .7

� מעטי� המקרי� בה� יתקייכ) שלמעשה , Nְנאי� אלו מגבילי� ומצמצמי� עד מאוד את הדי$
  . די$ פיקוח נפש דוחה שבת

אליהו העיקרו$ שמחללי� שבת רק לוודאי פיקוח נפש מופיע ג� בדברי החכ� הקראי אהר$ ב$ 
  : )ב"ד' לד ע ,ג"תשל רמלה, דפוס צילו�( פרק שבעה עשר, בספר המצוות שלו

  
פ "כל כיוצא בזה שהדבר ידוע כי עכ... סכנת נפש דוחה את השבת והוא כמי שטבע בי� 

א) בהיות הדבר ... וודאי מעשה המיילדת ביולדת ... יסתכ$ מחללי$ עליו את השבת 
ועל כ$ עניני הרפואות לחולה מאשר ... יו את השבת מסופק באותה הסכנה אי$ מחללי$ על

א� לא יוכלו להנצל ... והמלחמה בשבת ... הוא ספק נפשות אינו דוחה את השבת 
  .ממלחמה יש רשות להלח� בשבת

  
אי$ מחללי� שבת . נדרשת וודאות לסכנת חיי�; רפואה ומלחמה, לידה, טביעה: בכל סוגי הסכנה
 י בספרו אדרת אליהו'בדבריו של החכ� הקראי אליהו בשייצ, זו נסיי� סקירה. לספק פיקוח נפש

  : )ב"ע נו ד', ו"רמלה תשכ, דפוס צילו�( עשרי� ואחדהפרק ה
  

סו' דבר פסקו החכמי� כי סכנת נפש דוחה את השבת כשתהיה הדעת נוטה אל הסכנה 
א ואי$ ראוי להתמהמה מחלול שבת עד שנכוי$ שנאמר כי אולי של... יותר מהבריאות 

נצטר) בה� מפני שמצות התורה אינ� לנקו� מבני אד� אלא נתנו על דר) חסד ורחמי� 
  .לזכות� בחיי העול� הזה והעול� הבא

  
 פיקוח ספק של במקרה א' שבת חילול ומתיר הרבנית ההלכה ע� קו מיישר אליהו אדרת מחבר
בה , החגיגית משהוג� הנימה . 'שתהיה הדעת נוטה אל הסכנה יותר מהבריאות' דרישה תו), נפש

מפני שמצות התורה אינ� לנקו� מבני אד� אלא נתנו על דר) חסד ורחמי� ' � הוא מסיי� דבריו
' וחי בה�'ל על הפסוק "מקושרות בעליל לדברי חז'; לזכות� בחיי העול� הזה והעול� הבא

  . � בדי$ פיקוח נפש"וללשונו של הרמב
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שהייתה הלכה , קוח נפש דוחה שבת מלמדמעקב אחר שיטות חכמי הקראי� בדי$ פי. לסיכו�
לשיטה זו הדי$ מקויי� רק במקרי� של הצלה מיידית . ראשונה שצימצמה מאוד את חלות הדי$

קרובה במהותה למקורות מימי בית שני שאסרו לחלל , הלכה ראשונה זו. וודאית ממוות בשבת
ד� נפנה למנהג הכנסייה א) קו .ולמנהג ביתא ישראל כפי שנראה להל$, שבת לצור) הצלת נפשות

  . האתיופית
  
  מנהג הכנסייה האתיופיתבהצלת נפשות בשבת . 5

   545:בדי$ הצלת נפשות בשבת שמעתי מאבא פסחא את הדברי� הבאי�
  

ע� זאת אנו . מותר לאד� להג$ על חייו בשבת. התירו לכבות דליקה שפרצה בשבת
. תקיפה או הגנה כוחנית ולא לנקוט בצעדי' להגיש את הלחי השנייה'הנוצרי� מצווי� 

 .מי שיש לו בעיה צרי) לעזור לו ולא להילח� בו. לנוצרי בכלל אסור להרוג או להילח�
כל אד� שמצוי בסכנה . ולספק לה כל צרכיה ללא שו� מגבלה, מותר לעזור ליולדת בשבת

   . ג� בשבת, מצווה לעזור לו
  

  .שנראה להל$כפי , של ביתא ישראל �למנהג עומדות בסתירהנורמות אלו 
  
  מנהג ביתא ישראל ומקומו בהשתלשלות ההלכהבהצלת נפשות בשבת . 6

לפי המסורת ההילכתית . ביתא ישראל אינ� מכירי� את די$ פיקוח נפש דוחה שבת כלל ועיקר
לפי מנהג . אפילו לא בפני סכנת חיי� וודאית, שביד� השבת היא ער) עליו$ שלעול� אינו נדחה

אי$ רוקחי� רפואה ולא מזעיקי� רופא ; ולא מחממי� מי� לצור) יולדתהעדה אי$ מדליקי� נר 
הדבר . אי$ אוחזי� נשק ולא נוקטי� כל פעולת התגוננות ביו� השבת; אפילו לחולה שיש בו סכנה

 קראו כ) � ) לואשר ... אשר לו (=  ָזָהלA ָזָהלA. היחיד שעשו בשעת סכנה בשבת היה להתפלל
כאמור  .נפש� על הגנו ולא ממקומ� זזו לא א), בשבת הותקפו כאשר עול� לבורא בתפילה
זמיני� היו ביד� כלי , מסיבה זו. ַנ5ָח/ת הייתה אחת המלאכות הנפוצות בקרב בני העדהה, במבוא

על א' הזמינות של כלי . כלי נשק חדשי� שעמדו למכירה או כלי� שהובאו לצור) תיקו$; נשק
למנהג� . ותקפו בשבת לא השיבו מלחמה אלא רק התפללוכאשר ה, הנשק ומיומנות השימוש בה�

 ביחס ,תיעוד עקי' נמצא בתשובות אבא יצחק. המחמיר של ביתא ישראל יש תיעוד בכתובי�
  : 264–263' עמ, תשובות אבא יצחק, אבדי'ד. לאיסור מילה בשבת לפי מנהג העדה

  
מוסי' שמי שלא ) תאורי(אבל חוק התורה . ברית המילה נצטוותה לאברה� ביו� השמיני

אסור לשפו) הד� בשבת ולכ$ , מאיד). נימול לפני היו� השמיני אינו חלק מבני ישראל
  . בל בשמיני א� היו� הקוד� היה שבתא, מלי� ביו� השביעי

  
כדי להימנע מדחיית המילה מעבר ליו� השמיני וממילה בשבת נהגו ביתא ישראל למול תדיר 

כ) שבכל מקרה לא , חול בשבת תידחה המילה ליו� השמיניא� היו� השביעי ללידה י. בשביעי
אסור ' �לעניינינו חשוב הנימוק לאיסור מילה בשבת  546.יעברו את היו� השמיני ולא ימולו בשבת

' לשפו) הד�'אבל יתכ$ שהשימוש בביטוי , אמנ� לא מדובר בדי$ מלחמה בשבת. 'לשפו) הד�
(Verser le sang) בעניי$ . א' לצור) הגנה עצמית, ד� בשבת רומז לאיסור כולל של שפיכת

אסור להילח� בשבת אפילו ': 39' עמ, ההלכה, אשכולי. מלחמה בשבת כותב אשכולי במאמרו
  : 42' עמ, ש�, ובהמש) המאמר. 'מלחמת הגנה

  
מתו) סיפורי� רבי� , נראה הדבר שהפלשי� לא היו נוהגי� א' מלחמת הגנה בשבת

                                           

 .21.11.07גנת בתארי)  דברההריאיו$ התקיי� בכנסיית  545
פרס� בכתב העת שעומד להת', מועד המילה במנהג ביתא ישראל': עניי$ זה נדו$ בהרחבה במאמרי 546

 . נטועי�
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דבר שמעיד עליו סופרו של המל) , האויב עליה� בשבתבינה� ג� על בוא , בדברי ימיה�
, בסיפור אחר מסופר על הכניע� את אויב המל). זה שנלח� בה� ויכול לה� 547,דנגל� סר,

, למע$ לא יצטרכו להלח� בנשק שביד�, על ידי תפילה לאלוהיה�, אשר בחילו נלחמו
     548.כמצות המל) עליה�

  
. 'אי$ מחללי� את השבת אפילו בשביל חולה': 39 'עמ, ש� .וכ$ בעניי$ הטיפול בחולה בשבת

עדות ישירה  .'נראה שאי$ מחללי� את השבת א' על פקוח נפש': 43' עמ, ש�, ובהמש) המאמר
הטקסט שעיצב , ל'גונצמופיעה במאמרו של יעקב ', שבת דוחה פיקוח נפש': ונרחבת תחת הכותרת

  :74' עמ, את זהותי
  

, כתיבו את התנהלות חייה� של יהודי אתיופיה לא רק להלכהה" ְתְאַזֵזה שְֶֹנֶבת"איסורי ה
לכל אחד מהמבוגרי� שביהודי אתיופיה יש וודאי סיפור אישי אחד או . אלא ג� למעשה

ועל היחס החמ/ר והבלתי מתפשר , שאפשר ללמוד ממנו על חשיבותה של השבת, יותר
שמנו ... י ולמשפחתי באשר ל. שהכתיבה היהדות האתיופית בכל הנוגע לשמירת הלכותיה

, בעודנו חומקי� מחיילי הצבא האתיופי,  פנינו לסודא$ כדי להגיע ארצה בסופו של דבר
ומקווי� לא ליפול  בידי שודדי� שנדמה ,  מאיד), ומתושבי  האזורי� שעברנו בה�,  מחד

באחד מימי . היה אז שה� שורצי� בכל יערותיה של האר, השסועה ממלחמת אזרחי�
מעט לפני רדת הערב פרקו אנשי הקבוצה איש . נו את עצמנו במקו� שממההשישי מצא
כיוו$ שלא נית$ , הניחו את כליה� והתיישבו על האר,  סמו) לכניסת השבת, את בהמותיו

מורי הדר) הנוצרי� שליוו אותנו לא היו מוכני� . היה להמשי) במסע ביו� השבת
האזור :  כי אנחנו מסתכני� במוות, להפסיק לנוע והזהירו אותנו מתו) דאגה אמיתית

ה קרוב נתשמ, הקבוצה. ואי$ שו� מקור מי� במקו� חנייתנו, מוכר לה� ככ' יד�
זייתגעז בתי ": "ְתְאַזֵזה שְֶֹנֶבת"ובלבד שלא תפר את הצו ה, החליטה למות, למאתיי� איש

רי� מששבו מורי הדר) במוצאי שבת וציפו למצוא פג"). הנוסע השבת יומת" ("ימות... 
ענייני� . הופתעו לגלות שכולנו בחיי� ושמצאנו מקור מי� אשר נעל� א' מעינה�,  מתי�

מכיר באפשרות לחלל את " ְתְאַזֵזה שְֶֹנֶבת"באשר אי$ , שכאלה אינ� אירוע נדיר או חריג
הרצו$ לשמור על איסורי ... אר, אויב , ג� בסודא$. השבת ג� לש� הצלת� של חיי אד�

אבי חלה א' הוא ונדרש להתייצב , כרבי� בשעתו... ת לסכנת מוות השבת הביאו לא אח
אבי . במש) כחודש ימי�, במרפאת הצלב האדו� לש� קבלת טיפול בדמות זריקה יומית

כדי לשמוע את , נעדר ביו� שבת וחוזר ביו� ראשו$, היה מתייצב שישה ימי� בשבוע
ה� . כי הוא מסכ$ את חייו שהסבירו לו כל יו� ראשו$ מחדש, גערות הרופאי� והאחיות

א) לא היה בכ) כדי לגרו� לו להגיע , לא התקשו לקבל את הסכמתו לקביעת� הקשה
  .       כיוו$ שרפואה אסורה בשבת, למרפאה ביו� שבת

  
שאינו דוחה את השבת מפני פיקוח , בפנינו עדות בת זמננו למנהג� של ביתא ישראל באר, מוצא�

עומדת ; שאי$ פיקוח נפש דוחה שבת במנהג ביתא ישראל ,סקרו לעילבניגוד לכל העדויות שנ. נפש
' עמ, ההלכה, אשכולי. בתגובה למאמרו של אשכולי כותב פייטלובי,. עדותו של יעקב פייטלובי,

374 :  
  

כפי מה . ל"כמו שכתוב במאמר הנ, אי$ אצל� איסור להילח� בשבת מלחמת הגנה
ובימי� עברו הוכרחו . מלחמת הגנהששמעתי מהפלשי� מותר בהחלט להילח� בשבת 
בכלל ג� אצל� פיקוח נפש דוחה את . כמה פעמי� להילח� ע� אויביה� ביו� הקדוש הזה

  .    רק שה� מגדירי� לפעמי� את המושג פיקוח נפש באופ$ שונה משאר היהודי�, השבת
  

                                           

547 1563–1597. 
 .233' עמ, יהדות אתיופיה, דוד;  82' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'טרוויז 548
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מזערי וכרו) ההבדל . טוע$ שיש התאמה עקרונית בי$ מנהג העדה למנהג הרבני, לובי, כדרכוטפיי
א) נית$ לשער שלשיטתו ביתא , פייטלובי, אינו מפרט. בהגדרה שונה של המושג פיקוח נפש

שמחללי� , ל"ואינ� מקבלי� את קביעת חז, ישראל מחללי� שבת רק במצב של פיקוח נפש וודאי
, וורמברנד. דברי� ברוח זו כותב ג� תלמידו המובהק של פייטלובי,. שבת על ספק פיקוח נפש

 From Ethiopian sources it also appears that in ancient time the': 1147' עמ, )1971(שי� פל
Falashas observed the Sabbath rest even when in war and only fought when 

attacked'. עומדות בסתירה למצע רחב של עדויות בכתב , המתירות התגוננות בשבת, עדויות אלו
כפי שראינו לעיל בעניי$ קריאה בתורה בשבת ונר , אפשר לשער שג� כא$. רו לעילובעל פה שנסק

למנהג הרבני , עד כמה שאפשר, נוטה פייטלובי, להשוות את מנהג� של ביתא ישראל, שבת
שוורמברנד מתעד את השפעותיו של פייטלובי, , בדומה לכ) סביר להניח. המקובל בעול� היהודי

   549.המקורי על בני העדה ולא את מנהג�
א' לא במצבי� של , ביתא ישראל ראו בשמירת השבת ער) עליו$ שאינו נדחה לעול�. לסיכו�

בספרות בית . הריגה ומלחמה בשבת, אוסר הכאההשיטה זו מפורשת בספר היובלי� . פיקוח נפש
שהמקורות אינ� מבארי� הא� בפנינו , אלא. שני עדויות רבות על הימנעות מהצלת חיי� בשבת

עדיפות : כמו, שאינה מקבלת את העיקרו$ של פיקוח נפש דוחה שבת או שנסיבות מקומיות שיטה
ה� שגרמו להימנע , כבני חורי$ וכדומה' שאיפה למות על קידוש ה, מוחלטת של כוחות אויב
מוסכ� על , אול�. בשאלות אלו נחלקי� החוקרי� כבר כמאתיי� שנה. מהתגוננות והצלה בשבת

אל קבוצות שאחזו במסורת הילכתית האוסרת חילול שבת לצור) הצלת שהיו בע� ישר, כול�
, במקרה של שריפה בשבת שכניה� הנוצרי� של ביתא ישראל לא נמנעו מהצלת נפשות. נפשות

פועלי� במר, רב , גאוני� וראשוני�, חכמי התלמוד. או נקיטת פעולה להגנה עצמיתחולה מסוכ$ 
פעילות� הנמרצת . ספק פיקוח נפש דוחה את השבתלהטמעת העיקרו$ של פיקוח נפש ואפילו 

וחלק� מוקיעי� מפורשות את הנמנעי� , מעידה על צור) להטמיע הלכה זו בקרב הצבור הרחב
מצמצמי� מאוד את די$ פיקוח נפש , חכמי הקראי� הראשוני�. מלחלל שבת לצור) פיקוח נפש

, א� כ$ נמצא. אית ומיידיתה� מתירי� לחלל שבת א) ורק לצור) הצלת חיי� ווד. דוחה שבת
הריגה , שאוסרי� כל הכאה, מנהג� של ביתא ישראל תוא� את ספר היובלי� ותאזאזה סנבתש

  . ואי$ פיקוח נפש דוחה שבת ,שבת דוחה פיקוח נפש ה זולשיט. ומלחמה בשבת

                                           

ובפרק שלישי , סעי' ו לאופי פעילותו של פייטלובי, בקרב העדה ולאמינות עדותו התייחסנו במבוא 549
 .בעניי$ שימוש באש בשבת .5.סעי' ג
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 בשבת הוצאה והכנסה: שישי פרק
  

   11תאזאזה סנבת פרק עשירי פסוק 
  

 .לו או להכניסו מ$ החו, יומתהנושא כל דבר להוציא מאה
  
  במקראהוצאה והכנסה בשבת . א

  :24–21ירמיהו פרק יז . תורה אלא בנביאחמשת חומשי איסור הוצאה אינו נזכר במפורש ב
  

. �ִַוֲהֵבאֶת� IַHְֲעֵרי ְיר/Iָלָ  ְוKל 4ְDִא8 ַמָ:א Cְי�7 ַהCָFַתִהFְָמר/ HְַנְפAIֵתיֶכ� ' ?ֹה Qַמר ה
Hָת ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעL/ ְוִק�NֶIְSַ ֶאת י�A ַהFַ  ְולֹא ת7ִציא8 ַמָ:א ִמDֵCָיֶכ� Cְי�7 ַהCָFַת

 IְמAעַ  ְלִבְלNִי ָעְר�5ָ ֶאת ַוGְַקQ /Iְזָנ� ֶאת ִהM/ ְולֹא Iְָמע/ ְולֹא .ַ?ֲאIֶר ִצִ/יִתי ֶאת ֲאבAֵתיֶכ�
� ֵאַלי IְNְִמע/$ Iָמֹעַ  ִא� ְוָהָיה. מ/ָסר ַקַחת /ְלִבְלNִי Jי 'ה ְנאDִ6ֲַעֵרי ַמָ:א ָהִביא ְלִבְלCְ ָהִעיר 
  .ְמָלאָכה ָ?ל AH ֲעALת ְלִבְלNִי ַהHָFַת י�A ֶאת /ְלַקISֵ ַהCָFַת Cְי�7 ַהJֹאת

  
כדר) , את משא אל שערי ירושלי�הב. הוצאה בשבתו נשיאת משא הפסוקי� מלמדי� על איסור

איסור הוצאת משא מהבית א' מבלי , ויותר מכ), הסוחרי� שפורסי� מרכולת� בשערי העיר
  :21–15איסור הכנסת סחורה לעיר בשבת מוזכר בספר נחמיה פרק יג . להביאו לשער העיר

  
ְועְֹמִסי� ַעל ַהֲחמִֹרי�  ִביִאי� ָהֲעֵרמ7ת8ְמ GָHִַמי� ָהֵהPָה ָרִאיִתי ִביה/ָדה דְֹרִכי� ANOִת HָFַHַת 

. ָוQִעיד Hְי�A ִמְכָר� ָצִיד 8ְמִביִאי� ְיר6ָ8ַלִ� Cְי�7 ַהCָFַתְוC' ַיִי$ ֲעָנִבי� /ְתֵאִני� ְוָכל  ַמRָא 
 Tב/ ָבIְִֹרי� ָיUאג ְוָכל ֶמֶכרְוַהEָ ת ִלְבֵני יְ  ְמִביִאי�HָFַHַ ָלִ�/מְֹכִרי�Iָ/ִריָבה . ה/ָדה /ִבירQָו

ת י�A ֵאת חֵֹרי ְיה/ָדה ָואְֹמָרה ָלֶה� ָמה ַהSָָבר ָהָרע ַהWֶה ֲאIֶר �NֶC עLִֹי� /ְמַחVְִלי� ֶא 
 ר ַהWֹאתֲהלAא כֹה ָעL/ ֲאבֵֹתיֶכ� ַוGֵָבא ֱאלֵֹהינ/ ָעֵלינ/ ֵאת ָ?ל ָהָרָעה ַהWֹאת ְוַעל ָהִעי. ַהHָFַת

ִלְפֵני  ַוְיִהי ַ?ֲאIֶר ָצֲלל/ Iֲַעֵרי ְיר/Iַָלִ�. ְו�NֶC מAִסיִפי� ָחרA$ ַעל ִיLְָרֵאל ְלַחVֵל  ֶאת ַהHָFַת
ָעַרי  ֶהֱעַמְדNִי ַהHָFַת ָואְֹמָרה ַוaָGְִגר/ ַהSְָלתAת ָואְֹמָרה ֲאIֶר לֹא ִיְפNָח/� ַעד Cַחר ַהHָFַת / ְ̂ ִמ

ִ� ַוGִָלינ/ ָהרְֹכִלי� /מְֹכֵרי ָכל ִמְמָ?ר ִמח/, ִליר/Iָלָ . לֹא ָיב7א ַמָ:א Cְי�7 ַהCָFַתַהFְָעִרי�  ַעל
/ ָיד ֶאIְַלח ָוQִעיָדה ָבֶה� ָואְֹמָרה ֲאֵליֶה� ַמS/ַע �NֶC ֵלִני� ֶנֶגד ַהחAָמה ִא� IְNִנ. 5ַַע� /NָIְִי�
 .ת ַהִהיא לֹא ָבא/ HָFַHַתHֶָכ� ִמ$ ָהעֵ 

 
למלאכת . הפסוקי� מתארי� את מאבקו של נחמיה לחיזוק שמירת השבת בקרב עולי בבל

כחילול , מציבה את הכנסת הסחורה לעיר, חזרה מרובעת זו. מופעי� בקטע (!) ארבעהההבאה 
הוא נועל את . תנחמיה נוקט פעולות נוספות לחיזוק שמירת השב. שבת המוני שנחמיה נאבק כנגדו

  . מציב שומרי� בשערי� ומונע מהסוחרי� ללו$ מחו, לחומה, שערי העיר מבעוד יו�
כדי למנוע הכנסת סחורה אל העיר בשבת וא' יציאת אנשי העיר החוצה אל הסוחרי� , כל זאת

 והסוחרי� הרוכלי� לני� והיו'): ה וילינו"ד 20פסוק (י על אתר "כ) ג� פירש רש .ביו� השבת
 ולקנות השערי� לפתוח ישראל בני שיבואו כדי פעמי� ושתי' א פע� לירושלי� מחו, השבת ביו�
מתו) הפסוקי� עולה , א' שאי$ בתורה איסור מפורש על הכנסה והוצאה בשבת .'בשבת מה�

  . בפשטות שהכנסת סחורה לתו) העיר ביו� השבת היא מלאכה האסורה בשבת
  
  ספרות בית שניבהוצאה והכנסה בשבת . ב

נעיי$ , יותר לאיסור הוצאה והכנסה נשנית פעמיי� בספר היובלי� פורטתקת ומהגדרה מדוי
  ):רכו' עמ ,כהנא( 30–29ספר היובלי� ב . בפסוקי�

  
הגד ואמור לבני ישראל את משפט היו� הזה וישבתו בו ואל יעזבJהו בשגגת לב� ולא יעשו 

ולשאב מי� ל אשר יאכל וישתה בו כל מלאכה ולא יראה לעשות בו חפצ� ולא יכינו בו מכ
אשר לא הכינLהו המה לה� בששת ימי ולהביא ולהוציא בו כל אשר ינשא בשעריה� 

כי קדוש הוא ומבור) הוא  ולא יביאו ולא יוציאו מבית לבית ביו� הזה. המלאכה בבתיה�
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  .מכל יו� יובל היובלי� בו נשHֹת בשמי� טר� יָודע לכל בשר לשHָת בו על האר,
  

פרק ב פותח בסקירה של . וחות� בעניי$ השבת) פרק ב(ספר היובלי� פותח , במבואכאמור 
קביעתה בהמש) מתוארי� בהרחבה קדושת השבת ו. הנבראי� השוני� בששת ימי הבריאה

: 27כגו$ בפסוק , על א' שאי$ בפרק זה פירוט מלאכות שנאסרו בשבת אלא אזכור כללי 550.כחוק
את איסור הוצאה  (!)פעמיי� בחר המחבר לציי$ ... ' מות ימותוכל אשר יעשה בו כל מלאכה '... 

היובלי� מחמיר ביחס לנחמיה ומחייב על כל הוצאה . וכלל בה ג� את עניי$ שאיבת מי�, והכנסה
מבחינה זו תוא� היובלי� את . ולא רק על זו המתייחסת לשערי העיר, אפילו מבית בית, והכנסה
שהיובלי� מוסי' עוד פרט רב , אלא. 'שא מבתיכ� ביו� השבתולא תוציאו מ'): ...22יז (ירמיהו 

אי$ איסור הוצאה חל אלא . 'אשר לא הכינJהו המה לה� בששת ימי המלאכה בבתיה�' �משמעות 
. הכנה מראש לצור) השבת מבטלת את איסור הוצאה. על דברי� שלא הוכנו לצור) השבת

איסור זה . זה פרקי שנראה להל$ בסו' כפ, יתא ישראלמשמעות מכרעת במנהג� של ב ,לתוספת זו
והאיש אשר יעשה בו כל מלאכה יומת '): שיג' עמ, כהנא( 8נ יובלי� הספר  חוזר ונשנה בסופו של 

והשואב בו מי� אשר לא הכי$ לו ביו� השישי ואשר ישא כל משא להוציא מאהלו או מביתו ... 
  : 8' עמ, היובלי� וההלכה, ) אלבקכותב על כ. 'ומת

  
שהאיסור חל רק במקרה שהמי� לא הוכנו לפני כניסת  8כוונת הדברי� בפרק נ אי$ 

 א�. כיוו$ ששאיבת המי� כשהיא לעצמה אינה נחשבת מלאכה', מוקצה'בגלל , השבת
 29את הנוסח המתורג� של ספר היובלות היה מקו� להסיק מפרק ב ' דוחקי�'
שכל מלאכה  9ומפרק נ  ,הייתה מותרת א� החפ, הוכ$ לפני השבת' ההוצאה החוצה'ש

כוונת משפטי� אלו יכולה להיות אפוא א) ! שהוכנה ביו� שישי הייתה מותרת בשבת
אל תכניסו או תוציאו דבר מרשות , ג� אל תשאבו מי�, אל תעשו בשבת כל מלאכה: ורק
א) א� דבר מסוי� לא הוכ$ לפני השבת לש�  .אלא הכינו את הכל בערב שבת, רשותאל 

   .ור לעשותו בשבתאס, שימוש בשבת
  

אי$ הבדל בי$ אוהל לבית , כמו כ$. שאיבת מי� לרבות, הוצאה והכנסה נאסרה בשבת כלש, מכא$
כדרכו המחמירה של היובלי� שכל איסורי , המוציא בשבת חייב מיתה. ביחס למלאכת הוצאה

  . שבת ענש� מוות
. נעיי$ בדבריה, תמגילת ברית דמשק מוסיפה להרחיב ולפרט את מלאכת הוצאה והכנסה בשב

, ספור השורות שלימ, 31–30' עמ ,מהדורת ברושי( 11–7עמוד יא שורות ברית דמשק מגילת 
לא עוסקות בדי$ הוצאה ולכ$ לא  �5וְ  3שורות , את העמוד ומספר השורה במגילה ציינתיבסוגריי� 

  ):נדו$ בה$ כא$
  

  551).8–7יא (אל יוציא איש מ$ הבית לחו, ומ$ החו, אל בית  .1
 552).9–8יא (בסוכה יהיה אל יוצא ממנה ואל יבא אליה  וא� .2
 ).9יא (כלי טוח בשבת  553אל פתח .3
  555).10–9יא (בשבת  554אל ישא איש עליו סמני� לצאת ולביא .4
 ).10יא (סלע ועפר  אל יטול בבית מושבת .5
 556).11יא (אל ישא האומ$ את היונק לצאת ולבוא בשבת  .6

 

                                           

 .2.לעיל סעי' ד ,עמדנו בהרחבה במבוא, � והשבת בספר היובלי�על היחס המיוחד בי$ בריאת העול 550
 ].לחו, ומ$ החו, לבית מ$ הבית[ איש] אל יוציא: [161' עמ, מיליק� באומגרט$, בברית דמשק  551
 ].יהאל[ל יבא וצא ממנה וא]י[אל  יהיה] כהוא� בסו: [ש�  552
 ".יפתח"ברושי מציע לקרוא  553
 ".ולבוא"ל "כנ  554
 ]. בת[שב ת ולבואעלו סמני� לצ ש]י[א] ישאאל : [161' עמ, מיליק� באומגרט$, בברית דמשק  555
 ].ק לצת ולבוא בשבת[היונהאומ$ את [   ] ישא  ל]א[: ש�  556
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המלאכה , ראשית. ותדיר למורכב ונדיר שוטמפמחבר המגילה מפרט את סוגי הוצאה והכנסה 
כל הוצאה והכנסה נאסרו ). 1שורה (איסור הוצאה מ$ הבית והכנסה אל הבית  –הפשוטה ביותר 

לאחר מכ$ ד$ המחבר באיסור . אי$ הכנה מראש מתירה הוצאה, בניגוד לספר היובלי�. בשבת
אוהל , אי$ הבדל בי$ בית) 8נ (בדומה ליובלי� ). 2שורה (הסוכה  –הוצאה והכנסה לדירת הארעי 
הוצאה והכנסה : עובר המחבר להוצאות שאינ$ שגרתיות, בהמש). או סוכה לעניי$ הוצאה בשבת

 ,רעל ,בעצֶ , בוש�: המילה סמני� ניתנת להתפרש באחת מהצורות הבאות ).4שורה (של סמני� 
לפי  558.גילותהמילה סמני� יחידאית בספרות המ  557.או מיני מרפא, כביסה, חומרי כתיבה

ס�  מתאימה ביותר היא המשמעות של ...' אל ישא איש עליו סמני� לצאת': 4הקשרה בשורה 
כלי קיבול לבוש� התלוי על דרכ$ של נשי� לצאת לרחוב ע�  .מסוג כלשהוא לבוש� או לרפואה

מדרכי הלשו$ . א) אי$ מניעה מלפרשו ביחס לנשי�, אמנ� החוק מנוסח בלשו$ זכר 559.הצוואר
בדומה לכ) מוצאי� . ולכלול בה זכר ונקבה יחד, ית לנסח חוק או פנייה כללית בלשו$ זכרהעבר

החוק מנוסח בלשו$ זכר על א' שדר) העול� שהאישה . 'אל ישא האומ$ את היונק': 6אנו בשורה 
, מופיע במשנת שבת ו ג, דיו$ מקביל בהוצאת מיני בשמי� בשבת 560.נושאת את היונק ולא האיש

המילוי , בהתא� לסוג הכלי, פטור ומותר, נעה בי$ חייב הNַָנִאי� קשת דעות. בת ה יש, ובתוספתא
יש בדי$ זה מחלוקת , א"שבת סב ע, למסקנת הבבלי. והחשש שהאישה תורידנו ברשות הרבי�

 .מותר לכתחילה �ולדעת רבי אליעזר , פטור �לדעת חכמי� , חייב � לדעת רבי מאיר  :משולשלת
אי$ הוא מבחי$ כלל בי$ . גישה מחמירה שאוסרת כל נשיאת סמני� בשבת מחבר המגילה מייצג

גישה מחמירה . פטור או מותר, ואי$ חלוקה בדי$ בי$ חייב; סוגי� שוני� של כלי� לנשיאת בוש�
אל ישא האומ$ את ' :)6שורה (הוצאת תינוק וחד משמעית של מחבר ברית דמשק מופיעה ג� בדי$ 

שנת שבת כא א מתירה לכתחילה טלטול תינוק בתחומי הבית מ. 'היונק לצאת ולבוא בשבת
שבת קמא (בנימוק שחי נושא את עצמו  התלמוד הבבלי פוטר מעונש את המוציא תינוק .והחצר

ש� , בבלי; שבת י ה, משנה(מסיבה זו פטרו מעונש ג� את המוציא את החי במיטה בשבת ). ב"ע
. 'דחייא טעי$ גרמיה'): 423' עמ, הדורת האקדמיהמ(ג "יב ע, שבת י ה, ובלשו$ הירושלמי) א"צד ע

שבת , בבלי; שבת יח ב, משנה(בדומה לכ) התירו לאישה לדדות את בנה ברשות הרבי� בשבת 
היתרי� מפליגי� אלו אינ� מ/ָ?ִרי� למחבר מגילת ). ה דמקפיא נפשה"י על אתר ד"ב ורש"קכח ע

  . לבית או הכנסתו בשבת שאוסר בפשטות כל נשיאת תינוק אל מחו,, ברית דמשק
שאוסרת כל הוצאה , מגילת ברית דמשק שיטה מחמירהמגלה מחבר , בדי$ שבפנינו. לסיכו�

אינו מוזכר , היתרו של ספר היובלי� להוציא בשבת מ$ הבית את המוכ$ מבעוד יו�. והכנסה בשבת
ית כדרכה של ההלכה הקדומה מנסח מחבר המגילה הלכה מחמירה וחד משמע. בברית דמשק

טלטול או הוצאה של ; היתר או פטור להוצאת מיני בוש� בשבת. שאינה מכירה במצבי ביניי�
כל אלו זרי�  �חצר ורשות הרבי� , הבחנה בי$ בית; תינוק בשבת בנימוק שחי נושא את עצמו

המגילה אוסרת בפשטות כל הוצאה . לרוחה של ההלכה הכיתתית המופיעה במגילת ברית דמשק
פעלו חכמי המשנה והתלמוד במר, רב להרחיב עוד יותר את היתר , ה מחמירה זוכנגד הלכ. בשבת

  . כפי שנראה להל$,  הוצאה והכנסה בשבת

                                           

): 7שמות ל (כמו , תמיד במשמעות של מיני בשמי�, .מ.מ.במקרא מופיעה הצורה סמי� משורש ס 557
): חולי$ ג ה(כמו , רעל :שונות לשורש זה משמעויותנה נפוצות במש. 'ְוִהְקִטיר ָעָליו Cֲהרֹ$ ְקטֶֹרת ַסPִי�'
יש '): נגעי� ב א(כמו , ֶצבע'; כתב בדיו בס� בסיקרא'): שבת יב ד(כמו , חומר כתיבה'; אכלה ס� המות'

שבעה סמני$ '): נדה ט ו(כמו , חומרי כביסה ';לציירי� סממני$ שה$ צרי$ צורות שחורות לבנות ובינוניות
. 'החושש בגרונו מטילי$ לו ס� בתו) פיו'): יומא ח ו(כמו , ס� מרפאאו במשמעות של ; 'הכת� מעבירי$ על

 Let no men carry upon himself': 56' עמ, בדר) זו תרג� רבי$ שורה זו במגילת ברית דמשק
medicaments to go out'.  

 . 106' עמ, הקונקורדנציה, מגילות מדבר יהודה, הברמ$ 558
 .122' עמ, הלכה, יפמ$כ) פירש ש 559
 . שהביא הסברי� נוספי� לשימוש בלשו$ זכר 262הערה  124' עמ, ראו שיפמ$ ש� 560
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   ספרות התלמוד ומפרשיהבהוצאה והכנסה בשבת . ג
מבטאי� את ייחודה של מלאכה , מקומו היקפו ותוכנו, הדיו$ התלמודי במלאכת הוצאה והכנסה

היא פותחת את ) ז ב(עה בסו' רשימת אבות המלאכה שבמשנת שבת על א' שמלאכה זו מופי. זו
הוא משתרע על פני כל פרק . הדיו$ במלאכת הוצאה והכנסה רחב עד מאוד 561.מסכת שבת בתלמוד

. ה שעוסקי� בתחו� שבת–למעט פרקי� ד, וכל מסכת עירובי$; יא במסכת שבת–א ופרקי� ה
אופי מלאכת . ני ההוצאה השוני� ודיניה�אופ, לאור) הדיו$ הממוש) נקבעות רשויות השבת

בדר) כלל עושה המלאכה גור� לשינוי . הוצאה והכנסה שונה במהותו משאר מלאכות השבת
המבשל מכשיר את , החורש משנה את פני הקרקע ומכשירה לזריעה. מהותי במושא המלאכה

, מרשות לרשות לא כ$ המוציא. והמלב$ מנקה את הבגד כדי שיהא ראוי ללבישה, המזו$ לאכילה
לא עברו כל , וכליוהמזו$ , כלי הבהמה, תכשיטי האישה; שמלאכתו אינה משנה דבר בגו' החפ,

שהעברה , ביסודה של מלאכה זו ניצבת כנראה הנחת יסוד. שינוי בהוצאת� מרשות לרשות
א' שבגופו , שינוי זה מוגדר כמלאכה האסורה בשבת. ממקו� למקו� היא שינוי מהותי בגו' החפ,

מתקשי� , למרות מרכזיותה והיקפה הרחב של מלאכה זו 562.של מושא ההוצאה לא חל כל שינוי
  : ב"שבת צו ע, בבלי .חכמי התלמוד במציאת מקור בתורה לאיסור זה

  
 קול ויעבירו משה ויצו )לו שמות( קרא דאמר: יוחנ$ רבי אמר �? כתיבא היכא גופה הוצאה
 להו וקאמר, הואי הרבי� רשות לויה ומחנה, הלוי במחנה � יתיב הוה היכ$ משה. במחנה
, קאי דבשבת וממאי. הרבי� לרשות דידכו היחיד מרשות ותיתו תפיקו לא: לישראל
 די� היתה והמלאכה )לו שמות( כדכתיב? מלאכה לה דשלימא ומשו�, קאי בחול דילמא

 הת� וכתיב במחנה קול ויעבירו הכא כתיב. הכפורי� מיו� העברה העברה גמר �. 'וגו
 אשכח$. אסור ביו� � כא$ א', אסור ביו� � להל$ מה, תרועה שופר והעברת )כה ויקרא(

  ? עיולי לי ומה אפוקי לי מה, הוא לרשות מרשות מכדי, היא סברא? מנל$ הכנסה, הוצאה
  

): 6לו (מתו) הפסוק בשמות . הנחות יסוד שאינ$ הכרחיות בכתוב נשע$ עלמורכב ו, הלימוד מסוב)
 ֶדI ַוGִָ?ֵלא ָהָע�Iֶה ַוGֲַעִביר/ קAל PַHֲַחֶנה ֵלאמֹר ִאיI ְוִאFָה Cל ַיֲעL/ עAד ְמָלאָכה ִלְתר/ַמת ַהYַֹוְיַצו מֹ'

שלמחנה לִוָיה יש די$ של : לש� כ) הוא קובע. לומד רבי יוחנ$ את איסור הוצאה בשבת', ֵמָהִביא
ושאי$ הבדל בי$ הוצאה ; למלאכת המשכ$ שהע� התכווי$ להביא בשבת תרומות; רשות הרבי�

בש� רבי יונת$  6לאחר הבאת המקור משמות לו . לסוגיה זו מקבילה בתלמוד הירושלמי. והכנסה
מהדורת (ב "ב ע, שבת א א, ירושלמי. מציע הירושלמי לימוד פשוט יותר 563,ולא בש� רבי יוחנ$

לא תוציאו משא " .די$ קרייאאחא שמע כולה$ מ$ ה 'רחזקיה בש�  'ר' ):363' עמ, האקדמיה
פוטר את  )22יז ( לימוד ישיר מהפסוק בירמיהו 564.'"וכל מלאכה לא תעשו תמבתיכ� ביו� השב

שהרי איסור הוצאה בשבת , הירושלמי מהישענות על הנחות יסוד ומדרש הכתובחכמי התלמוד 
דברי תורה ': ב"חגיגה י עהסוגיה הבבלית נאמנת לעיקרו$ המובא במסכת  .מפורש בדברי הנביא

אי$ בכוח� של נביאי� לחדש הלכה לאחר חתימת התורה , לשיטה זו 565.'ילפינ$ מדברי קבלה לא
ולומד את די$ הוצאה , אינו חושש ללמוד דברי תורה מדברי קבלה, הירושלמי לשיטתו. בידי משה

   566.בפשטות מהפסוק בירמיהו
מציעי� בעלי התוספות ללמוד את  ,תורה מדברי קבלהשאי$ לומדי� דברי , לשיטת הבבלי ני�נאמ

הכתוב אוסר יציאה מ$ המחנה ביו� השבת לצור) ליקוט  .שבתורה פרשת המ$מלאכת הוצאה מ

                                           

; ה יציאות השבת"ד, א"שבת ב ע, תוספות: ראו, ראשוני� ואחרוני� עסקו בהרחבה בשאלה זו 561
 .4–2' עמ, שבת, גולדברג

 .  ט–ח' עמ, פירוש המשנה, �"רמב 562
 .5–4' עמ, ירושלמי כפשוטו, ליברמ$: ראו, יונת$' נ$ ריוח' לחלופי גרסאות של ר 563
 ).1339' עמ, מהדורת האקדמיה( ג"לב ע, שבועות א א, ירושלמיוכ$ ב 564
 . א"נדה כג ע; ב"בבלי בבא קמא ב ע 565
' עמ, מעולמ� של חכמי�, אורב): ראו, על שיטות הבבלי והירושלמי בלימוד דברי תורה מדברי קבלה 566
: ראו, לא רק מהתורה, $ שבמגילות מדבר יהודה למדו חוקי� מספרי המקרא השוני�מעניי$ לציי .34–32

 . 25' עמ, הלכה, שיפמ$
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, מסיק התוספות. 'Iְב/ ִאיNַ IְחNָיו Cל ֵיֵצא ִאיI ִמPְקֹמ�AGHַ A ַהFְִביִעי'): 29 שמות טז(, המ$
דקרא שאל יצא בשבת ע� כליו ללקוט את ' משמע פשטי והכי': ...לאו שנית$ ה"ד ,ב"עירובי$ יז ע

, מאיסור יציאה ללקט מ$ בשבת מבי$ התוספות שמדובר ביציאה ע� כלי. 'המ$ כדר) שעושי$ בחול
התוספות . ומכא$ לאיסור הוצאה מהתורה, שהרי לצור) ליקוט הוא יוצא ויש לו לצאת ע� כלי

שיציאה ללקוט מ$ , "מאמ, פרשני"נדרש  ולכ$, מודע לכ) שהפסוק עוסק ביציאה ולא בהוצאה
  . שהרי נית$ ג� ללקט ולאכול בשדה, פרשנות זו אינה הכרחית. מחייבת ג� הוצאת כלי

בית די$ . נסביר דברינו. משנת הוריות מונה את מלאכת הוצאה כפעולה שאינה מגו' הלכות שבת
מביאי� פר העל� , בדבר וטעו רוב הע�, והתיר עבירה שזדונה כרת ושגגתה חטאת, ששגג בהוראה
  ): הוריות א ג(המשנה מצמצמת את חלות חיוב הקרב$  567.דבר של ציבור

  
הורו לבטל  . הרי אלו פטורי$... אי$ שבת בתורה ... הורו בית די$ לעקור את כל הגו' אמרו 

יש שבת בתורה אבל המוציא ... כיצד אמרו . הרי אלו חייבי$, מקצת ולקיי� מקצת
ונעל� דבר דבר ) 13ויקרא ד (הרי אלו חיבי$ שנאמר ... ות הרבי� פטור מרשות היחיד לרש

  568.ולא כל הגו'
חיוב הקרב$ חל . הוראת שוגג של בית הדי$ לעקור מצווה מ$ התורה אינה מחייבת פר העל� דבר

יש שבת בתורה אבל  '): ש�(כפי שמדגימה המשנה , רק על הוראה לעקירה חלקית של המצווה
התלמוד מבאר את ההבחנה בי$ עקירת גו' המצווה . 'חיד לרשות הרבי� פטורהמוציא מרשות הי
  : א"הוריות ד ע, בבלי .ובי$ עקירת מקצתה

  
אמר רב יהודה אמר ...  ?כיצד .ולא שיעקר המצוה כולה � ונעל� דבר )ויקרא ד( :ר"ת

י$ אבל בדבר שהצדוק ,ד חייבי$ עד שיורו בדבר שאי$ הצדוקי$ מודי$ בו"אי$ ב :שמואל
 .זיל קרי בי רב הוא ?מאי טעמא ;פטורי$ – מודי$ בו

  
אד� שעקר עצמו מקיו� מלא של אחת ממצוות התורה אינו יכול לתלות סרחונו בהוראת בית 

ואי$ הקולר תלוי בצוואר בית , שהרי אפילו תינוקות של בית רב$ בקיאי� באיסורי תורה; הדי$
הנחת  569.רת מצווה מהתורה הוא מנהג הצדוקי$הקריטריו$ לעקי. של החוטא אלא בצווארו, הדי$

אי$ לכ$ ו, יש לה מקור מפורש בתורה, כל הלכה שמקובלת על הצדוקי�ש, היסוד של התלמוד היא
אי$ לה , אינה מקובלת על הצדוקי$הלכה ש ,מאיד). בעקירתה עוו$ לבית הדי$ אלא לחוטא עצמו

כדוגמה להלכה  .להיתר פר העל� דבר על הוראת שוגג בית הדי$ חייבולכ$ , מקור מפורש בתורה
בהמש) מקשה סתמא . מביאה המשנה את מלאכת הוצאה בשבת, שאי$ הצדוקי$ מודי� בה

מאלפות ביותר ה$ ? הרי מלאכת הוצאה כתובה בתורה –' ואמאי הוצאה הא כתיבא': דגמרא ש�
  ):ש�(בבלי . הנוסחאות השונות לתשובת הגמרא

 ס וילנהדפו 1337י פריז "כ 95י מינכ� "כ
  ' הא כתי' ואמאי הוצא

ביו� ' איש ממקו' אל יצ
 ' השבי

  ואמאי הא כתיבא 
אל יעשו עוד מלאכה לתרומת 

 ויכלא הע�  מהביא ' הקדש וכתי

ואמאי הוצאה הא כתיבא 
לא תוציאו משא   )ירמיהו יז(

 מבתיכ�   

                                           

לדעת רבי , )הוריות א ה(נחלקו במשנה . הוריות א א ואיל), משנה; 14–13ויקרא ד : המקור לדי$ זה  567
 .מאיר בית הדי$ מביאי� את הפר ולדעת רבי יהודה שני� עשר השבטי�

 .יט' עמ, מהדורת ווייס, ה פרשה ד"דבורא דחובה ד ד, ו מקבילה בספראלמשנה ז 568
מתקופת מלכות החשמונאי� ועד , חברתי באר, ישראל בשילהי הבית השני� הצדוקי� היו זר� דתי 569

הצדוקי� התאפיינו באריסטוקרטיה . שמ� מעיד עליה� שה� מצאצאי צדוק הכוה$. חורב$ בית שני
. ושאפה למדר את המו$ הע� מנטילת חלק בעבודת המקדש, ש והפולח$ששלטה בניהול המקד, כוהנית

ל "חז, הברית החדשה, הצדוקי� לא השאירו בידנו כל חיבור משלה� ואנו לומדי� עליה� מכתבי פלביוס
יש בהלכה . ל והצדוקי� נסבו על ענייני מקדש ועבודתו"רוב מחלוקות חז. ולאחרונה ממגילות קומרא$

לעומת הפרושי� וממשיכיה� ; לחרוג מפשט הכתובממעטי� אלא שה� מדרשי הלכה  תהצדוקי
על . שנטלו לעצמ� מידה רבה של חירות בפרשנות הכתובי� ובקבלת מסורות שבעל פה, ל"חז

שימוש בהלכה הצדוקית כאב$ . הצדוקי� והלכת�, רגב: ראו, עול� ההלכתי של הצדוקי� ומגמותיו
 .ב"סנהדרי$ לג ע, בבלי. דיו$ על החזרת הדי$מופיע ג� ב, בוח$ למיו$ טעויות בית די$
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ומדוע אי$  הוצאה כתובה במפורש בפסוק, כלומר'? ואמאי הוצאה הא כתיבא': הגמרא שואלת
, לביסוס טענה זו. שאי$ בהוראת שוגג שלה� פר העל� דבר של ציבור, מחשיבי� אותה כגופי תורה

הנוסחאות השונות מבטאות את  .מביאה הגמרא פסוק, שמלאכת הוצאה כתובה בתורה
כל אחד מהמקורות שנסקרו  .בתורה מלאכת הוצאהה של ביחס למקור ,מעתיקי התלמוד מבוכת

  :טוי בכתבי הידלעיל מוצא בי
  .כשיטת התוספות', אל יצא איש ממקומו' � י מינכ$ "כ
  .ב"כשיטת הבבלי שבת צו ע', ויכלא הע� מהביא' �י פריז "כ

מהדורת ( ג"לב ע, כשיטת הירושלמי שבועות א א', לא תוציאו משא מבתיכ�' �דפוס וילנה 
   .)1339' עמ, האקדמיה

לא נחלקו . הלכות שבת וא' הצדוקי� מודי� בהמלאכת הוצאה היא מגו' , למסקנת התלמוד ש�
  570.צדוקי� אלא במלאכת הכנסה או במושיט וזורק

היקפה הנרחב , שעל א' מרכזיותה של מלאכת הוצאה במשנה ובתלמוד, מכלל הדיו$ עולה
ומשו� כ) היא מכונה ; מקורה של הלכה זו בתורה כלל אינו ברור, ומיקומה בראש הלכות שבת

  ". מלאכה גרועה: "בש�, ה לאו שנית$"ב ד"רובי$ יז עעי, בלשו$ התוספות
במלאכת הוצאה והכנסה עוסק בדרכי ההיתר  התלמודי רובו של הדיו$. ומכא$ לדרכי ההיתר

פרשנות מחמירה לאיסור . אד� חי ע� חפציו ומטלטל$ תדיר ממקו� למקו�. למלאכה זו בשבת
, נאסור העתקת כלי ממקומוא� . הוצאה תשבש קשות את אורח החיי� השוט' ביו� השבת

ל פעלו "חז. השבתנו בכ) את עונג השבת ושמחתה, הוצאת כל דבר שהוא מהבית או הכנסתו
ל להגדיר במדויק את "דרכ� של חז 571.בעקביות לצמצ� פגיעה של שמירת המצוות בשט' החיי�

לש� כ) ה� מגדירי� ארבע רשויות  572.תחו� האיסור ועל ידי כ) להרחיב את תחו� ההיתר
וקובעי� איסור דאורייתא רק להוצאה , כרמלית ומקו� פטור, רשות הרבי�, רשות היחיד: לשבת

הוצאה אל כרמלית אסורה מדרבנ$ ואל מקו� פטור ובתו) רשות היחיד מותר . אל רשות הרבי�
נארגת מסכת שלמה של דרכי הוצאה והכנסה לרשויות השונות שחלק$ , כמו כ$. להוציא לכתחילה
פחות פחות מארבע ', 'מוציא כלאחר יד', 'שני� שעשאוה': כגו$, לה וחלק$ בדיעבדמותרות לכתחי

ל להרחיב עד מאוד "בנוס' לכ) אפשרו חז. ועוד' הנחה ללא עקירה', 'עקירה ללא הנחה', 'אמות
ועל ידי ; את תחומי רשות היחיד על ידי עירוב חצרות שהופ) את הבית והחצר לרשות יחיד אחת

ח שמאפשר למספר אינסופי של בתי� וחצרות הבנויי� ברצ' להיחשב כרשות היק' של צורת הפת
כל אלו מצמצמי� מאוד את איסור הוצאה והכנסה ומאפשרי� שגרת חיי� נוחה ביו�  573.יחיד

  . השבת
עירובי$ ד , בבלי. ל מייחסי� אות� למשה ושלמה"על א' שלהיתרי� אלו אי$ רמז במקרא חז

המחיצה . 'הלכה למשה מסיני שיעורי$ חציצי$ ומחיצי$ :רב חייא בר אשי אמר' אמר ר': א"ע
את תקנת העירובי$  574.שמגדירה את רשות היחיד ומאפשרת לטלטל בתוכה מיוחסת למשה מסיני

אמר רב יהודה אמר ': ב"עירובי$ כא ע, בבלי. ל לשלמה ומשבחי� אותו על כ)"מייחסי� חז
בני א� חכ�  )ג"משלי כ(תה בת קול ואמרה בשעה שתיק$ שלמה עירובי$ ונטילת ידי� יצ :שמואל

ור) לשמירת מצָוות השבת עולא רואה בתקנותיו של שלמה אמצעי מב. 'לב) ישמח לבי  ג� אני
אמר עולא אמר רבי אליעזר בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאי$ לה '): ש�(בבלי . בשלמותה

שתיק$ עירובי$ ' :ועשה לה אזני�ה "ד ,ש�י "וכפירוש רש .'אזני� עד שבא שלמה ועשה לה אזני�

                                           

ל "שהצדוקי� אסרו הוצאה בשבת והתנגדו לדרכי ההיתר של חז, זוסמ$ ורגב, הלכתי בשיטת� של גייגר 570
ידחו , שנטו לחומרא ולפשט הכתוב, קשה להניח שהצדוקי�. באמצעות עירובי חצרות ושיתופי מבואות

פינקלשטיי$ ואלבק סוברי� שלדעת , לעוועאבל ר. דמשקביובלי� ובברית , איסור המפורש בנביאי�
, להרחבת הדיו$ בשיטות השונות ונימוקיה$. הצדוקי� אי$ איסור הוצאה בשבת ולכ$ אי$ צור) בעירוב

  .66–59' עמ, הצדוקי� והלכת�, רגב; 37–36רצט הערות ' עמ, הלכה בברית דמשק, רוזנטל: ראו
 .176–169' עמ, א, מחקרי� בתולדות ישראל, אלו$: ראו 571
 .וראו כדוגמה את צמצו� הגדרת מוקצה בפרק ראשו$ סעי'  572
 .כמפורט בראש סעי' ג בפרק זה, הדיו$ בכל אלו במסכתות שבת ועירובי$ 573
, פיקסלר; הלכה למשה מסיני, ספראי: ראו, להלכות נעדרות מקור' הלכה למשה מסיני'על הקביעה  574

 .הלכה למשה מסיני
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שנתרחקו מ$ העבירה כדר) שנוח לאחוז בכלי שיש לו בית יד , ועל ידי כ)  אוחזי$ ישראל במצות... 
  .'משאי$ לו
בחידוש דרכי היתר ובחוסר , ל מאופיינת בדיו$ רחב ומפורט"מלאכת הוצאה בספרות חז. לסיכו�
:  במשנת חגיגה א ח מייצגת היטב את הדימוימכא$ שמלאכה זו . בשאלת מקור האיסור, בהירות

ל בעיצוב התורה שבעל פה כאורח "סמכות� של חזוהיא ביטוי מובהק ל', בשערה הררי� התלוי$'
שכנראה היה כרו) במאבק ע� קבוצות שהתנגדו לדרכ� של חכמי הפרושי� , עיצוב. חיי� יו� יומי

כותב על כ) . כה זו בראש מסכת שבתיתכ$ שזו הסיבה שעור) המשנה הציב מלא. בפרשנות התורה
בכמה מקומות קבע התנא בראש ': ... 3' עמ, אברה� גולדברג במבוא לפירושו למשנה מסכת שבת

כאילו בה להכריז שלפנינו ספר של , המסכת הלכה שמדגישה במיוחד את דרכ� של הפרושי�
בת אנו מוצאי� והנה בתו) מערכת איסורי ההוצאה וההכנסה מרשות לרשות בש. הלכה פרושית

  .'הבדלי� בי$ ההלכה של הפרושי� לזו של הצדוקי�
  
   כתבי הקראי�בהוצאה והכנסה בשבת . ד

ה� ראו במלאכה זו כר נרחב ונוח . חכמי הקראי� מתייחסי� בהרחבה למלאכת הוצאה בשבת
הפער העצו� בי$ העדר מקור בתורה ובי$ שפע ההלכות והתקנות . להתנצחות ע� הרבניי�

התייחסות ראשונה  .כלי ניגוח מצויי$ כנגד סמכות התורה שבעל פה, שימש לפי תפיסת� ,הרבניות
ומש� , בחיבורו של קירקיסאניהלכה זו נשתמרה . בדברי ענ$ הנשיא, כנראה, למלאכה זו מופיעה

נעיי$ , על ידי אברה� הרכבי לספר השריד והפליט מספרי המצות הראשוני� לבני מקרא הלוקט
 � ענ$ הנשיא  �והוא ('): 69' עמ, מהדורת הרכבי(דיני שבת ומועדי� א , פר המצוותס, ענ$. �בדברי

נראה  .'בכת' שנאמר בכת' ישאו אי$ משא כי א�:) וזהו באמרו, התיר בשבת את משא הדבר הקל
שהרי אי$ מקור מפורש , מתקשי� בהגדרת הוצאה כשלעצמה כמלאכה, ל"בדומה לחז, שהקראי�

 ה� פותרי� את הקושי על ידי הבחנה בי$ הוצאת משא כבד. בה יצירהלמלאכה זו ואי$  בתורה
להגדרת נשיאה בכת' כנשיאת משא . שמחייב נשיאה בכת' נאסר בשבת, רק משא כבד. למשא קל

ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָת$ ִ?י ֲעבַֹדת ַהYֶֹדI ': 9במדבר ז , בעבודת הלויי� נאמר. יש בסיס בכתוב, כבד
' כי עבודת הקודש עליה�'מקבלי� עגלות לנשיאת הכלי� בני קהת אינ� . ''  ִיRָא/ֲעֵלֶה�  Hַָ?ֵת 

אלא שכבוד� של כלי הקודש , מכא$ שמדובר במשא הראוי מבחינת משקלו להינשא בעגלות
' Iִי� ַלהְלָכל ִיLְָרֵאל ַהYְדAאֶמר ַלְלִו�Gִ ַהPְִביִני� ַוGֹ': 3ב לה �בדברי הימי�, וכ$ .מחייב נשיאה בכת'

ַעNָה ִעְבד/ ֶאת ֵאי$ ָלֶכ� ַמRָא Hַָ?ֵת'  ֲאIֶר Hָָנה Iְלֹמֹה ֶב$ Sִָויד ֶמֶלְ) ִיLְָרֵאלֶאת ֲארA$ ַהYֶֹדHַHַ Iִית Nְנ/ 
, שלאחר נשיאת הארו$ לתו) הבית, יאשיהו מודיע ללויי� ולמביני�. 'יֶכ� ְוֵאת ַעAP ִיLְָרֵאלֱאלֵֹה ' ה

 .שהרי מדובר במשא כבד', משא בכת''היא ' נשיאת ארו$ ה. התפנות לשחיטת קרב$ הפסחיוכלו ל
הגדרה זו מתירה כמוב$ את נשיאת . הוצאה האסורה בשבת בדר) זו יצר ענ$ הגדרה למלאכת

לא כל , אול� כפי שנראה להל$. ומונעת פגיעה בשיגרת החיי� של יו� השבת, הדברי� הקלי�
  . גדרתו של ענ$ הנשיא למלאכת הוצאהחכמי הקראי� קיבלו את ה
דבריו מפוזרי� . לצורות שונות של הוצאה בשבת מתייחס בהרחבה החכ� הקראי יהודה הדסי

ירושלי� , דפוס צילו�(ולהל$ נצטט מה� בדילוגי�  סימ$ קמד בדבור זכור שבספרו אשכול הכופר
  ): ג"נז ע–א"ד' נד ע, ט"תשכ

  
א' להוציא משא , ואשרי המשתמר במצות אלהי) ע החמירו ג� באלה לצאת"וממשכילי נ

לכל עבודתו ולכל ' ככתוב אלה משא בני קהת וכתו, עמו כבד או קל ואפילו קלה עד גרה
ולכל משא� קרשי המשכ$ ' וכתוב וזאת משמרת משא� לכל עבודת. משאו במשמרה

  . ובריחיו ועמודיו ואדניו וכל כלי משכנ)
  

 �יחידת משקל (להוציא משאות קלי� ואפילו משא קל כגרה אי$ היתר . הפולמוס נגד ענ$ ברור
נראה שהדסי מבסס דבריו על הדגש בפסוק . אסור להוציא בשבת) גר� 0.5975, שקל כס' 1/20

כלומר משא מסוג כל שהוא וא' הקל ', לכל עבודתו ולכל משאו' –שנכפלת בפסוק ' כל'למילה 
  ): א"ד' ע, ש� ראש סימ$ קמו(בהמש) דבריו מתייחס הדסי לתכשיט נשי� . ביותר
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בימות  575אסור לנו שנצא עמ� במקומות מחוללות. תכשיטי נשי� עדי זהב וכס' ודומיה$
ככתוב וככלה תעדה כליה . כי לא נקראו מלבוש כל כלי עדיי זהב וכס' ודומיה$' המקודשי

. 'ווכגו$ שאמר ואעד) עדי וג. ש� לבישה לא קרא לאמר וככלה תלבש כליה, מודיע נביא)
  . על אנשי) ונשי)' ככלי זי$ אסורי. ותעדי זהב וכס' ודומיה�

  
, שימוש בפועל ייחודי. שהרי עודי� תכשיט ולא לובשי� תכשיט, המחבר טוע$ שתכשיט אינו לבוש

נראה שדבריו . ולכ$ מותר לצאת מהבית בלבוש א) לא בתכשיט, יוצר היכר בי$ בגד ותכשיט
שמפרטת את '?, במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה': מכווני� לסתור את משנת שבת ו א

הוא הדי$ לעניי$ נשיאת . לצאת בה� בשבת) משנה ה(והמותרי� ) משנה א(האסורי�  התכשיטי$
על אנשי) ' ככלי זי$ אסורי' :הניסוח. יהודה הדסי אוסר יציאה בנשק לגברי� ולנשי�. נשק בשבת

יתכ$ שדבריו מכווני� . ת נשק א' ביו� חולהרי אי$ דרכה של אישה לשא. תמוָה במקצת', ונשי)
לא יצא האיש ': עניי$ זה שנוי במחלוקת במשנת שבת ו ד. לשלול את הדעה שרואה בנשק תכשיט

א' א� לדעת) נשק הוא , מדגיש החכ� הקראי ואומר. 'רבי אליעזר אומר תכשיטי$ ה$ לו... בסי' 
ה ביותר לאיסור הוצאה מתגלית גישה מחמיר. לגברי� ולנשי� לצאת בו בשבת אסור, תכשיט

  : ג"ד' נה ע, סימ$ קמז, ש�, בהמש) דברי הדסי
  

לשבת חציינו היות . ג� להוציא חצי גופנו או ראשנו או ידינו מרשות יחיד לרשות רבי�
או לשאת ולהשלי) כלו� או לתת מיד ליד או . הנה והנה או לרוק רוק פינו לרשות הרבי�

  . אסור לנו ולבנינו עד עול� בתורת). וחפצי� 'לשבת בשתי רשויות ולדבר דברי
  

יריקה או השלכת חפ, מרשות יחיד , אפילו הוצאת יד מחלו$ הבית. דבריו מפתיעי� בחומרת�
. וחפצי�' לשבת בשתי רשויות ולדבר דברי': תמוה עוד יותר סיו� דבריו. אסורי� �לרשות רבי� 

לפי זה . הדסי אוסר דיבור בי$ שתי רשויותיהודה , כלומר. 'אסור לנו ולבנינו עד עול� בתורת)
מילותי) ה$ . כולל איסור הוצאה לשיטתו ג� את הוצאת מילותי) מרשות אחת אל רשות אחרת

החכ� הקראי מסיי� דבריו בהתנגדות נחרצת . ואל ל) להעביר$ מרשות לרשות בשבת" חפצ)"
  ): סימ$ קפג. (עירובי חצרות �ל "להיתר הוצאה בספרות חז

  
אמרו מכא$ שתו' חצרות ועירוביה$ בשתו' פת לח� . ומדרש� וראית� זו היאתורת� 

שיוציא ולהביא מחצר . לצא$ אובד). ואסו) שמ$ וכל מאכל לבר) ב� התרת� מזו היא
. במאכלות הה� התירו לחלל ימי קדש מרשות לרשות. לחצר ומבית לבית ומרשות לרשות

יתלו בכניסת� וב� מחלי� כל חלולי א' מקמח מאוס' מכל בית מעט ויעשו עגות מצות ו
ה כזה לא יע, ושלמה כזו "ומשה ע... לדורות כדברי הר סיני ' וחזקו� ותקנו... שבתותי) 

 . לא חר, לא זה ולא זה התקינו�
  

היא חילול  שתו' חצרות ועירוביה$ באמצעות מחצר לחצר ומבית לבית ומרשות לרשות הוצאה
חות� דבריו בחרוזי� המביעי� את התנגדותו  המחבר 576".)צא$ אובד"ובכינוי קראי לעגני , שבת

ה כזה לא יע, ושלמה כזו לא חר, לא זה ולא זה "ומשה ע' �  עירובי$ למשה ושלמהלייחוס תקנת 
  . 'התקינו�

. מתייחס בהרחבה למלאכת הוצאה בשבת )�14 קושטא המאה ה( החכ� הקראי אהר$ ב$ אליהו
וחות� דבריו בהוכחת ) 'הרבניי�'(דעת בעלי הקבלה  שולל את, הוא סוקר דעותיה� של עמיתיו

מפאת אריכות הדברי� נצטט בדילוגי� ונסכ� . סקירתו מערבבת בי$ מקור הדי$ להגדרתו. דעתו
  :)כז–כו' עמ ,ג"תשל רמלה, דפוס צילו�( פרק שישי, ספר המצוות. בקיצור

  

                                           

 . ופירושו הוצאה שתגרו� לחילול שבת, ביטוי נפו, בספר 575
בהיפו) לעגני . 'צֹא$ אְֹבדAת ָהי/ ַעPִי'): 6ירמיהו נ (כגו$ ', במקומות רבי� מכונה ע� ישראל צא$ ה 576

 .ל צא$ אובד"המחבר הקראי מכנה את ע� ישראל המונהג לפי חז
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ש� מלאכה ... נשע$ היות ההוצאה מרשות אל רשות מלאכה  רבנו יוס% החכ�אכ$ 
ובלקיחת הכס' נבדל מעשה ממעשה כ$ נשיאת דבר ממקו� ... מוסכ� על מעשה מתוק$ 

אל מקו� א� יהיו שני המקומות רשות אחת אינו נקרא מלאכה אבל א� יהיו שתי 
  . ונחלקו המפרשי� במלת מבתיכ�... רשויות נקרא מלאכה 

מושֶבת הוא האסור ל שיוציא� ממקו� שאינו "רצונו חו, כלל הבתי� ר מה� אומרי�
אבל במקו� המושֶבת שיוציא אד� מביתו לבית חברו מותר לו והראיה על זה שאמר 

  . והבאת� בשערי ירושל�
. שרוצה בתי חצר אחת שהוא ברשות אחת ויש הבדל בי$ העיר ובי$ החצר ומה� אומרי�

ההוצאה מ$ הבית ... ע לקח אסורו ממאמר אל יצא איש ממקומו "נ ישועה' רוהחכ� 
ואי$ רצוננו במשא הכבד כי נופל תחת כל מלאכה אבל רצוננו בדבר . תהיה ג� כ$ אסורה

  . קל כגו$ מפתח אזור ספר יהיה באסור על איזה צד ישאנו
ומה שלמדנו ... שההוצאה מרשות אל רשות נכללת במלת מחלליה מות יומת  ולי נראה

ה הכתוב אומר ואת כל מדי$ תורה שמותר האד� לטלטל בביתו אפילו היה כמה רחוק הנ
העוד' הניחו לכ� למשמרת עד הבקר ואמר אכלוהו היו� והאכילה היא טלטול וחו, מ$ 

וכשאמר והבאת� בשערי ירושל� מלמד שבני ... הבית אי$ ראוי לטלטל שזהו חלול השבת 
חצר אחת מותר לטלטל מבית זה לבית זה אלא מבתי חצר אחת אסור לטלטל אל רחוב 

  . העיר ואל השוק
  :נסכ� דבריו בטבלה

 הוצאה מותרת הוצאה אסורה  המקור החכ�
רבנו 
 577יוס'

המשמעות הלשונית מלמדת שרק 
פעולה הכרוכה בתשלו� שכר 

לא מקובל . מוגדרת כמלאכה
לדרוש שכר על נשיאה באותה 

 .אלא מרשות לרשות, רשות

  .נשיאה מרשות לרשות
 

נשיאה באותה 
 .רשות

הוצאה אל מחו, הבתי�  .'והבאת� בשערי ירושלי�' חכמי� 
 .המיושבי�

הוצאה בי$ הבתי� 
 .המיושבי�

חכמי� 
 נוספי�

מבחינה לשונית כל בתי החצר 
 .רשות אחת

הוצאה מבתי החצר אל 
 .העיר

הוצאה בי$ בתי 
 .החצר

רבנו 
 578ישועה

לא תעשו '; 'אל יצא איש ממקומו'
 .'כל מלאכה

הוצאת כל דבר מכל 
אפילו הוצאת . מקו�

 .הביתמפתח או ספר מ

 

אהר$ ב$ 
 אליהו

  '; אכלוהו היו�'
 ..'והבאת� בשערי ירושלי�'

נאסרה הוצאה מבתי 
החצר אל רחוב העיר או 

 .השוק

מותר לטלטל בתו) 
הבית ומבית לבית 

 .באותה חצר
  

בספרו אדרת אליהו הוא מסכ� . י'נחתו� את סקירת ההלכה הקראית בדברי החכ� אליהו בשייצ
  . י� שקדמוהו ומסיי� בהכרעתו ההלכתית בדי$ הוצאה בשבתבארוכה את דעות חכמי הקרא

                                           

חי במחצית הראשונה של , הוגה דעות קראי). לשו$ סגי נהור � " הרואה("יוס' ב$ אברה� אל בציר  577
ספר המצוות שכתב לא שרד .  נולד בפרס ִהרבה בנסיעות ובערוב ימיו השתקע בירושלי�. �11המאה ה

ספריו הפילוסופיי� יצאו . בידנו ואנו מתוודעי� להלכותיו רק דר) ציטוטי� של חכמי� מאוחרי� לו
 .עברית על ידי יוס' אלגמילל תרגו�לאחרונה ב

תלמידו של יוס' ב$ אברה� אל . �11 חי בירושלי� במחצית השנייה של המאה ה. ראי�מגדולי חכמי הק 578
הד$ ' מדרש רבא'כמו כ$ כתב חיבור פילוסופי בש� . תרג� את התורה לערבית וכתב עליה פירוש .בציר

שציטטו , רוב כתביו אבדו א) קטעי� מה� נשמרו בכתבי חכמי� קראי�. בדרכי המדרש של הכתוב
   . מדבריו



 

 

 

155

, ו"רמלה תשכ, דפוס צילו�(הפרק הארבעה עשר , אדרת אליהו, י'בשייצ. נצטט מדבריו בדילוגי�
  ): ד"ע–א"ד' נא ע

  
דע שהחכמי� נבוכו בזה מה� הוציאו אסורו ממה . בעני$ הטלטול מרשות אל רשות

ויהיה מה שכתוב בירמיה ולא תוציאו ... אהלו  שכתוב שבו איש תחתיו ופרשו תחתיו
סו' דבר היוצא ... יוצא מכח מאמר שבו איש תחתיו הכתוב בתורה ' משא מבתיכ� וכו

שלא מצאנו בה ... אי$ אסורו מהכתוב אלא מהעתקה ) ... ז"י � לוי ב$ יוס' (מדברי החכ� 
אמר ... מרה אמנ� קבלנוה עלינו על צד השמירה והחו 579שרש ועקר מהתורת התמימה

והנראה לי שהטלטול בכלל נכנס תחת סוג ... המחבר חקירת זאת המצוה קשה מאוד 
וכל המעשי� נאסרו בשבת ממה שאמר ששת ימי� תעשה מעשי) וביו� השביעי ... מעשה 
והטלטול בשבת ברשות אחד הוא הכרחי כי האד� מדיני בטבע אמנ� הטלטול ... תשבות 

י אמנ� אפשר לו בלתו כי יכי$ כל הדברי� שיהיו נמצאי� מרשות אל רשות אינו לו הכרח
  .    לו תו) הגבול

  
ריבוי הדעות . החכ� הקראי אינו מסתיר את מצוקתו בחיפוש אחר המקור בתורה לאיסור הוצאה

הרחבה של הפסוק ' ולא תוציאו משא מבתיכ�'יש הרואי� בפסוק בירמיה . משק' את המבוכה
ויש המודי� שאי$ '; אהלו' 'תחתיו'ה� מפרשי� את המונח תו) ש' שבו איש תחתיו'בשמות 

י עצמו מציע לראות בפעולת 'בשייצ. כלומר מדברי חכמי�, איסורו מהכתוב אלא מהעתקה
הכרעה זו היא למעשה . ההוצאה סוג של מעשה ולכלול איסורו כחלק מחובת השביתה בשבת

ולה להיחשב כמעשה ומכוח זה שהרי כל פעולה יכ, הודאה בהעדר מקור בתורה למלאכת הוצאה
י פוסק 'בשייצ. הגדרת ההוצאה האסורה והמותרת נגזרת מצרכיו של האד�. להיאסר בשבת

שהרי נית$ להכי$ מבעוד יו� את צרכי , להתיר טלטול ברשות אחת ולאסור טלטול מרשות לרשות
  .שצרכי האד� ה� שמעצבי� את ההלכה ולא הפסוקי�, נמצא א� כ$. השבת בביתו

החל מהאוסרי� ; קשת הדעות שנסקרו לעיל מבטאת היטב את מבוכת חכמי הקראי�. ו�לסיכ
ג� . או דיבור מרשות היחיד החוצה ועד למתירי� הוצאה בי$ כל הבתי� המיושבי� הוצאת יד

לאיסור הוצאה בשבת הוצעו בספרות ההלכה הקראית . בשאלת מקור האיסור שוררת מבוכה
מבוכה זו . ויש שלמדו איסור זה מסברה ולא מפסוק) ו לעילחלק� צוטט(כעשרה פסוקי� שוני� 

לא תוכל לגבש , שיטה שחרתה על דגלה היצמדות לפשט הכתוב ג� בענייני הלכה. אינה מפתיעה
מלאכה שימושית עד מאוד בחיי יו� יו� א) נעדרת כמעט . משנה סדורה במלאכת הוצאה בשבת

  580".הררי� התלויי� בשערה"י נאמר מלאכה שעליה וודא; לחלוטי$ מקור מקראי והגדרה
  
  הוצאה והכנסה בשבת במנהג ביתא ישראל ומקומו בהשתלשלות ההלכה . ה

 11פרק עשירי פסוק . בתאזאזה סנבת מופיעה התייחסות מפורשת לאיסור הוצאה והכנסה בשבת
הג מנ .'הנושא כל דבר להוציא מאהלו או להכניסו מ$ החו, יומת'): 105' עמ ,וורמברנד תרגו�(

לא נמנעו , לעומת זאת 581.העדה מפרש את הפסוק ביחס להוצאה והכנסה שאינה לצור) השבת
תארנו . 6.בפרק שני סעי' א. הוצאה או הכנסה בדברי� הקשורי� למצוות השבת, מכל טלטול

לח� הקודש  – Hָָרָ?Nִיהזכרנו את אפיית ה. בהרחבה את קיו� מצוות עונג שבת בביתא ישראל
, נשות העדה היו מביאות לח� זה מבתיה$ למסגיד. ה במסגיד לאחר תפילת שחריתהמיועד לאכיל

מעול� לא נתקלתי . בוצע ומחלק לקהל עדתו לפי סדר חשיבות�, הקס היה מבר) על הלחמי�
הזכרנו  ,ובפרק ראשו$ בתחילת סעי' . בהסתייגות כל שהיא מהבאת הלח� מהבית אל המסגיד

הג ונ. אל המסגיד מטבעות כס' לצדקה ולתחזוקת המסגידאת מנהג� של ביתא ישראל להביא 
רואה בעיה הלכתית בטלטול  אינו, שמקוי� עד היו� למורת רוח� של חלק מצעירי העדה, זה

                                           

 .צרי) לומר מהתורה התמימה 579
הדיו$ בנושא הוצאה והכנסה במנהג הכנסייה האתיופית אוחד ע� הדיו$ בנושא יציאה לדר) בשבת  580

 . ומקומ� להל$ בפרק שביעי סעי' ט
 .82' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'וכ$ טרוויז 581
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כאשר שאלתי קסי� ופשוטי ע� על מנהג� זה השיבו . המטבעות מהבית אל המסגיד בשבת
וע לא יביאו את המטבעות כאשר המשכתי לשאול מד. שזה לצור) השבת ולכ$ מותר, בפשטות

וכ) מצליחי� לאסו' , השיבו שרק בשבת כול� מתאספי�. ביו� חול לביתו של הקס או הדבתרה
עי� בשבת בבוקר רֵ הזכרנו שנהגו בני העדה להתכנס לשיחת . 6.בפרק שני סעי' א. סכו� כס' ראוי

חצר היו רגילי� לשבת על מחצלאות שהוצאו מהבקתות אל ה. לאחר התפילה והסעודה
כל אלו כרוכי� בהוצאה והכנסה . כמו כ$ לא נמנעו ממשחקי אבני� בגומות וכדומה. המשותפת

, ל בדמות עירובי חצרות והיק' צורת הפתח"פתרונותיה� של חז. של חפצי� מהבקתה אל החצר
אמרו שאי$ צור) בכל  ,עניי$ זהבכאשר סיפרתי לה� על המנהג הרבני . כלל אינ� מוכרי� בעדה

  . שבת בשמש או לשחק זה חלק מתענוגות השבת ויותר נעי� לשבת על מחצלתאלו כי ל
הספרי�  582.במקומות רבי� חששו הקסי� להשאיר את ספרי התורה במסגיד מחשש גניבה

  .טלטול הספר בשבת אל המסגיד ובחזרה לבית הקס היה דבר שבשגרה. הופקדו בבתי הקסי�
אל יוציא איש מ$ הבית לחו, '): 31' עמ, ברושימהדורת ( 8–7יא  ברית דמשקאת  מנהג� זה סותר
קדמוניות היהודי� ב ( יוס' ב$ מתתיהואת מנהג� של האיסיי� המתואר אצל '; ומ$ החו, אל בית

הנושא כל דבר '): 11י (ואפילו את תאזאזה סנבת '; כי אינ� נועזי� להעתיק כלי ממקומו'): ח ט
אלו לא הבחינו בי$ הוצאה לצור) השבת ובי$  ותמקור. 'להוציא מאהלו או להכניסו מ$ החו, יומת

  . ואסרו הכול, הוצאה אחרת
. ל ובכתבי הקראי�"בספרות חז, הבחנה בי$ סוגי החפצי� לעניי$ הוצאה בשבת מופיעה במקרא

/ְמִביִאי� '( ובנחמיה) 'ַוֲהֵבאֶת� IַHְֲעֵרי ְיר/Iָָלִ� ְוCל LְNִא/ ַמRָא Hְי�A ַהHָFַת'( הפסוקי� בירמיהו
הקשורי� באופ$ מובהק , אוסרי� במפורש הוצאת משא וסחורה )'ְועְֹמִסי� ַעל ַהֲחמִֹרי� ָהֲעֵרמAת

הכלל היסודי . ל הבחינו היטב בי$ המוכ$ לשבת לשאינו מוכ$"חז. למלאכת המסחר של ימי החול
וא מ$ המוכ$ זה הכלל כל שה'): 67' עמ, מהדורת ליברמ$(נוסח בפשטות בתוספתא שבת יד ח 

עיקרו$ זה מוביל דיו$ ארו) ומפורט . 'וכל שאינו מ$ המוכ$ אי$ מטלטלי$ אות$, מטלטלי$ אותו
, שמיוצגת בדברי ענ$, ג� ההלכה הקראית הראשונה. יח של מסכת שבת–בעיקר בפרקי� יז

שמנהג� עוצב , נראה לשער. מתירי� משא קל ואוסרי� משא כבד; מבחינה בי$ סוגי החפצי�
הגד ואמֹר לבני ישראל את משפט היו� הזה ': )רכו' עמ, כהנא( 30–29ב היובלי�  ת מתו)ישירו

אשר לא ולהביא ולהוציא בו כל אשר ינשא בשעריה� ...  ולא יעשו בו כל מלאכה... וישבתו בו 
. 'ולא יביאו ולא יוציאו מבית לבית ביו� הזה...  המה לה� בששת ימי המלאכה בבתיה� ינLהוהִכ 

וכל שאינו קשור  ,כל שמשמש לצרכי השבת מותר בהוצאה :חפ, הוא הקובע לדי$ הוצאהייעוד ה
שביתא ישראל הרחיבו את , אלא. הגדרה זו תואמת את דברי התוספתא דלעיל. לשבת אסור

א� מושא ההוצאה נועד לצרכי שבת אי$ מגבלות , למנהג�. ל"גבולות ההיתר בהשוואה לחז
מסורת . ית ג� צרכי שבת מוגבלי� בהעברה מרשות לרשותהרבנבעוד שלפי ההלכה , בהוצאתו

אפילו משחק או מחצלת למנוחה , כל הקשור לצרכי השבת. העדה הציבה במרכז את צרכי השבת
כל דבר שאינו קשור במובהק , מנגד. לחלוטי$ וללא כל מגבלות הותרה הוצאת� בשבת �בחצר 

כא$ מחמיר מנהג� ביחס להלכה . נסההוצאה או הכ, טלטול, לצרכי השבת נאסר לחלוטי$ במגע
מרכזיותה וחשיבותה של . שכידוע התירה טלטול חפצי מוקצה לצור) גופו או מקומו, הרבנית

שהצבת השבת מעל לכל , הדעת נותנת. השבת בתודעת העדה היא הבריח התיכו$ של חיבור זה
סירה כל מגבלה מסורת שמ. לגיבוש מסורת הלכתית קוטבית בדי$ הוצאה, שיקול וער) הובילה

  . ואוסרת באופ$ מוחלט הוצאה שאינה קשורה ישירות לצרכי השבת ,מהוצאה לצור) השבת

                                           

 .א"מג ע בבא בתרא; א"ש� קטו ע, בבלי; בבא קמא י ג, משנה: על גניבת ספרי תורה ראו 582
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  בשבת יציאה לדר� רכיבה והפלגה: ישביעפרק 
  

  תאזאזה סנבת פרק עשירי
  
  17 פסוק

 .יומת...  כל איש העובד בשבתותי ויוצא לדר)
  19 פסוק

  .מות יומת...  הרוכב על בהמה והנוסע באניות י�
  
  יציאה בשבת במקרא . א

A ִאיNַ IְחNָיו Cל ֵיֵצא ִאיI ִמPְקֹמIְב/ ': 29 שמות טז ,יציאה בשבת מקור מפורש בתורהלאיסור 
ֲעALת ֲחָפֶציָ) Hְי�A  ִא� 6ִDָיב ִמCָFַת ַרְגֶל�ָ ': 13ישעיהו נח נרמז העניי$ ב, כמו כ$. '�AGHַ ַהFְִביִעי

שאלת  .'ִמPְצAא ֶחְפְצָ) ְוַדHֵר Sָָבר ְוִכCְַד7D ֵמֲע74ת Eְָרֶכי�ָ ְמכHָJד ' ָראָת ַלHָFַת עֶֹנג ִלְקדIA הָקְדIִי ְוָק 
מהו התחו� המדויק  ,וביתר פירוט ?מהו מקומו של אד�: באיסור יציאה בשבת היא היסוד

וסחי� בכלליות וסובלי� י� מנהפסוק. שבתוכו מותר לאד� להל) ומחוצה לו אי$ לצאת בשבת
יכול להתפרש ביחס לכיסאו או מיטתו של ' שבו איש תחתיו'הביטוי . פרשנויות רבות ומגוונות

שכונתו או , חצרו, יכולי� להתייחס לביתו' א� תשיב משבת רגלי)'ו' אל יצא איש ממקומו'. אד�
מה אורכה או ? אסרהאינו מבהיר מהי הדר) שנ' עשות דרכי)'ג� הציווי להימנע מ. עירו של אד�

מהו תחו� היציאה המותרת ': מכא$ שאי$ במקרא תשובה לשאלת היסוד? מש) זמ$ הליכתה
  ? בשבת

בעניי$ מקושש העצי� נאמר . עיו$ במקרא מלמד שאנשי� לא נמנעו מלצאת מבית� ביו� השבת
ַוGְַקִריב/ אֹתA . ְמקIIֵֹ ֵעִצי� Hְי�A ַהHָFַת ַוGְִהי/ ְבֵני ִיLְָרֵאל PִHְַדHָר ַוGְִמְצא/ ִאיI': 33–32במדבר טו ב

. אלה שמצאו את מקושש העצי� וודאי יצאו מתו) אוהליה� בשבת... 'ְמקIIֵֹ ֵעִצי� ַהMְֹצִאי� אֹת7
משמעות הביטוי הוא התאספות במקו� ידוע לעבודת  583.'מקרא קדש'שבת וחג נקראי� בתורה 

על הפסוק בויקרא $ "הרמב ) פירשוכ, הופעותיו של הביטוי במקראפרשנות זו תואמת את כל . 'ה
שיהיו ביו� הזה כול�  �וטע� מקראי קדש '): קמד' עמ, מהדורת שעוועל(ה דבר אל "ד 2כג 

כי מצוה היא על ישראל להקבA בבית האלהי� ביו� מועד לקדש , קרואי� ונאספי� לקדש אותו
הגיע למשכ$ או שיצאו מבתיה� ל ,מכא$ 584.בתפלה והלל לאל בכסות נקיה היו� בפרהסיא
ַמS/ע NְC הֶֹלֶכת ' : ...23ב ד �כי�מלה של האישה השונמית שואל בתמיהה בבעל. למקדש בשבת

�AGת, ֵאָליו ַהHָIַ ְולֹא Iבחזונו של הנביא  .וברור משאלתו שנהגו ללכת אל הנביא בשבת... 'לֹא חֶֹד
'', ְלָפַני Qַמר ה ֶדHְ IָחְדAI /ִמSֵי HָIַת ANHַIַHְ ָיבAא ָכל LָHָר ְלִהNַIְֲחAתְוָהָיה ִמSֵי חֹ': 23סו ישעיהו 

א� היה קיי� איסור יציאה מהבית אזהרותיה� . ביו� השבת' מתוארת עליה המונית אל בית ה
היו  יו� השבתהע� לבל יוציאו משאות אל שער העיר ב אל) 19יג (ונחמיה ) 22–21יז (ירמיהו של 

, סיוע לדעה 585.שאי$ במקרא איסור יציאה מהבית בשבת, נראה א� כ$ מכלל העדויות .מיותרות
אפשר ללמוד מקרב$ , כפר או עיר, מקו� יישוב: כגו$, אינו בית אלא אזור רחב יותר" מקו�"ש

ֱאלֶֹהיָ) AH /ָפִניָת ' ִיְבַחר הֲאIֶר  ְוQַכְלPָHַ Nָק�A/ִבFְַלNָ ': 7דברי� פרק טז בהתורה מצווה . פסח
אי$ שו� אפשרות מעשית שכל ע� ישראל יאכל את קרב$ פסח בתו) בית . 'ַבHֶֹקר ְוָהַלְכNָ ְלאָֹהֶלי)ָ 

כל  �במשמעות כל העיר " מקו�"ולכ$ חייבי� לפרש , א' לא בגבולות מחיצות העזרה, המקדש
בכור והמעשר והפסח קדשי� קלי� שחיטת$ ה': זבחי� ה ח, מפורש במשנהוכ) . שלפני� מהחומה

ג� בתפילת אברה� להצלת סדו� משתמש המקרא . 'ונאכלי$ בכל העיר... בכל מקו� בעזרה 
ַהC'  ָהִעירא/ַלי ֵיI ֲחִמFִי� ַצSִיִק� HְתAְ) ': 24בראשית יח ". עיר"כמילה נרדפת  ל" מקו�"ילה במ

לאבימל)  של אברה� וכ$ בשבועתו .'$ ֲחִמFִי� ַהSִUַיִק� ֲאIֶר HְִקְרTHְָלַמעַ  ַלMָקNִ�7ְס5ֶה ְולֹא ִתRָא 

                                           

 .ועוד 3ויקרא כג ; 16שמות יב  583
 .13ק לישעיהו א "וכ$ בפירוש הרד 584
 .רצג–רצב' עמ, הלכה בברית דמשק, רוזנטל 585



 

 

 

158

שלפי , נמצאנו למדי� 586.'ִ?י �Iָ ִנHְIְע/ Iְֵניֶה� Cְֵאר 6ַָבעַהה/א  Mָק�7לַ ַעל ֵ?$ ָקָרא '): 31ש� כא (
א) מהו התחו� המותר , שבתאינו אוסר יציאה מהבית ב' Cל ֵיֵצא ִאיI ִמPְקֹמA' :המקרא הפסוק

  . בהליכה אי$ המקרא מפרש
  
  יציאה בשבת בספרות התרגומי�. ב

התלבטו , 'ִאיNַ IְחNָיו Cל ֵיֵצא ִאיI ִמPְקֹמ�AGHַ A ַהFְִביִעיIְב/ ': 29 שמות טזב מתרגמי הפסוק
, כתיות מחמירותעיו$ בתרגומי המקרא מלמד על גישות הל. 'מקומו'ו' תחתיו': בתרגו� המילי�

  : כפי שנראה בטבלה הבאה, שמשתקפות בחלק מתרגומי המקרא הקדומי� לפסוק זה
 י�AGHַ ַהFְִביִע  ִמPְקֹמA ִאיC Iל ֵיֵצא  NְַחNָיו ִאיIְ Iב/  מסורה

 ביו� השביעי ממקומו איש אל יצא  בבתיכ� איש שבו  587שבעי�

 ביומא שביעאה מאתריה נשא לא יפוק תחותוהי אנש תיבו 588אונקלוס

 ביומא שביעיא מ$ אתריה גבר לא יפוק באתריה גבר שרו$ 589נאופיטי

590פשיטתא
 ביומא שביעיא מ$ תרע ביתא אנש ולא נפוק  באתרה אנש תבו  

591שומרוני
 ביו� השבת ממקומו איש ואל יצא  תחתיו איש שבו  

592וולגטה
 ביו� השביעי מקו�מ$ ה א' אחד לא יצא אצל עצמו כל אחד ואחד השארו  

593אורית
 ביו� השבת ממקו� הימצאותו  ואל יצא  בביתו איש איש וישב  

  
יש . 'שבו איש בבתיכ�': תרג� שבעי�ה. איסור יציאה בשבתל משמעותיי�להל$ נדו$ בשינויי� 

אי$ זה מפתיע למצוא באורית . שכל יציאה מהבית בשבת אסורה, בתרגו� זה פרשנות מחמירה
את המילה  594.שהרי האורית תורגמה מיוונית לגעז לפי נוסח השבעי�, ת מחמירהאת אותה פרשנו

ביטוי זה אינו . 'ממקו� הימצאותו'): בעזרתו של יצחק גרינפלד(שבאורית תרגמתי ' ֶאֶמְנHִָריה/'
 .בקתה או בית, אוהל –מקו� המגורי� , אלא, עיר וכדומה, כפר: סובל פרשנות מרחיבה כגו$

שאסרה כל יציאה מהבית ביו� , בשבעי� ובאורית עדות למסורת מחמירהנמצא א� כ$ שיש 
מפתיעה יותר היא ההתאמה שבי$ הפשיטתא לשבעי� בניגוד לנוסח המסורה ולפרשנות . השבת

ובכ) הוא ' דוכתה'ולא ' באתרה' ,כמו הנאופיטי, מתרג� הפשיטתא' תחתיו'את המילה  595.ל"חז
מתרג� ,  שבחלקו השני של הפסוק', ממקומו' את, אול�. מרחיב את התחו� המותר בשבת

פרשנות מצמצמת ומחמירה למילה שוב משתקפת . מפתח ביתו � ' מ$ תרע ביתא': הפשיטתא
על התאמה בי$ הפשיטתא  596.שבעי�כמו בנוסח ה, לפיה אסור לצאת מפתח הבית בשבת', מקו�'

השבעי� לתורה הושפעו א' , כפי שכבר הראה פראנקל' :318' עמ, הפשיטתא, תב מאוריכלשבעי� 
במקו� שמתגלית התאמה פרשנית בי$ פשיטתא לשבעי� , ממילא. ממסורת הפרשנות היהודית

ששימשה מקור לשני , שמקור ההתאמה הוא במסורת הפרשנית היהודית, מותר להניח
בתחו� ) ז"י �בי$ השבעי� והפשיטתא (הקרבה ביניה� '): ש�(ועוד מוסי' מאורי . 'התרגומי�
הסברת הטקסט (החלט אינה חורגת כלל מ$ הצפוי משני תרגומי� בעלי תכלית דומה הפרשני ב

ששני התרגומי� הללו ינקו ממסורת פרשנית , במיוחד לאור העובדה הנזכרת) ... לצבור הפשוט

                                           
 .כו ז ועוד לרוב; כ יג; יט יב; במשמעות רחבה יותר מבית מופיע ג� בבראשית יב ו" מקו�" 586
 .86' עמ, קארל תרגו� 587
 .117' עמ, מהדורת שפרבר 588
 .109' עמ, ו'מאצ�זמהדורת דיא 589
 .צב' עמ, מהדורת העליר 590
 .72' עמ, מהדורת טל 591
 .100' עמ, וובר מהדורת 592
 .126–125' עמ, מהדורת דילמ$ 593
 .1.ראו במבוא סעי' ד 594
; I' עמ, העליר, פשיטתא: ראו, ל"על ההתאמה בי$ נוסח הפשיטתא לנוסח המסורה ולפרשנות חז 595

 .7–5' צפור עמ, אפשיטת; 324–319' עמ, הפשיטתא, מאורי
, מאורי: ראו, לרבות שינויי גרסאות בי$ כתבי היד השוני�, לדיו$ רחב בתרגו� הפשיטתא לפסוק זה 596

 .335–334' עמ, הפשיטתא
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במבוא שלו לתרגו� הפשיטתא  לקרבה שבי$ השבעי� לפשיטתא נדרש ג� משה צפור 597.'יהודית
חולק על בעיקר� של דברי� אי$ הוא , אול�, וייגת ופחות החלטיתגישתו יותר מס. לספר ויקרא

שהקרבה בי$ שני התרגומי� במקומות , גוברת הדעה': 9' עמ, צפור, פשיטתא. נעיי$ בדבריו, מאורי
בשמות . 'ומצד שני ממסורת פרשנית קדומה, מ"שונה מנה, רבי� נובעת מחד ממצע עברי משות'

, שתי מילי� מרכזיות בפסוק. ברי משות' לפשיטתא ולשבעי�קשה להעלות על הדעת מצע ע 29טז 
  . מתורגמות באופ$ שונה זו מזו', מקומו'ו' תחתיו'
  

 .ממקומו אישאל  יצא    בבתיכ�  איששבו :    שבעי�

 .ביתאמ� תרע  אנשולא נפוק    באתרה  אנשתבו : פשיטתא

  
. איסור יציאה מהבית בשבת �יחד ע� זאת עולה ביד� לשמור על משמעותו ההלכתית של הפסוק 

היה מחייב תרגו� זהה או , שונה או זהה לנוסח המסורה, מצע עברי משות' לשני התרגומי�
הנחתה , שפרשנות יהודית קדומה ומחמירה, מסתבר א� כ$. לפחות דומה לשתי מילי� אלו

יש  לפרשנות זו. פרשנות שאסרה כל יציאה מהבית ביו� השבת. את שני המתרגמי�, במקרה זה
א) היא בוודאי לא הייתה הדעה השלטת בדי$ , שריד מעומע� במקור אחד מתקופת בית שני

  . כפי שנראה להל$, יציאה בשבת
  
  יציאה לדר� רכיבה והפלגה בשבת בספרות בית שני . ג

כא$ לראשונה מופיעה . ספרות בית שני מעמידה בפנינו שפע יחסי של מקורות לדי$ יציאה בשבת
' עמ ,כהנא( 13–12ספר היובלי� נ נפתח ב. ת והגדרות מדויקות לתחו� שבתהתייחסות מפורש

מכל ] דבר[והאיש אשר יעשה ...  והיורד באניה בי�ואשר ישא על בהמתו ...  ואשר יל) בדר)': )שיג
. מחבר היובלי� מתייחס למספר פעולות הקשורות לשימוש בדר) בשבת. 'זה ביו� השבת ומת

  . ולבסו' נשער מה הייתה עמדת היובלי� בדי$ יציאה בשבת, רדלהל$ נדו$ בכל פעולה בנפ
'�ואשר יל) ': ורמ$ תרגמה', who goes on a trip': 326' עמ, תרג� ואנדרקא� .'ואשר יל� בדר

רה מדויקת של מרחק מחבר היובלי� אוסר הליכה בדר) בשבת א) אינו מספק הגד .'למסע
כ) מתפרשי� ביטויי� דומי� . ר) רחוקהבהבנה פשוטה נראה שמדובר בד. ההליכה שנאסר

וכ$ ' SָHֶַרְ)  ָהָע� ֶנֶפI ַוNְִקַצר': 4 כא במדבראו ', SֶHֶַרְ)  QסA$ /ְקָרQה/': 38 מב בראשיתכמו , במקרא
 ,בדר) כלל ,דר) מכוונתב הליכהל "ג� בלשו$ חז. 'ְיה/ָדה ֶאֶר, ֶאל ָלI/ב ַבSֶֶרְ)  ַוNֵַלְכָנה': 7 א רות
 כדברי לקרות והטיתי בדר) בא הייתי אני טרפו$' ר אמר': ג א ברכות ,משנה: כגו$, ר) ארוכהלד
 .'יאכל מה לו ואי$ בדר) מהלכי$ היו': ח ד נדרי� משנהוכ$ ' הלסטי� מפני בעצמי וסכנתי ש"ב

היובלי� , כותב על כ) אלבק. מחבר היובלי� אינו מספק הגדרה מדויקת לאור) הדר), אול�
מכיוו$ שאי$ לכ) הגדרה ? ת לדר)לצא 12ומה המשמעות של האיסור בפסוק ': 9' עמ, וההלכה

אני חושב שמותר להניח שלפי המחבר נאסרה כל יציאה לדר) ממקו� המגורי� , תית מדויקתכלה
מו אל יצא איש ממקֹ: "29טז ' הוא הבי$ את הציווי בשמ. 'והיא הייתה כרוכה בעונש מוות, בשבת

    .'$ מילולי ולכ$ אסר לצאת לכל דר)באופ" ביו� השביעי
, א� באיסור הוצאה עסקינ$. להבנה קשה גולדמ$פסוקית זו בתרגומו של  .'ואשר ישא על בהמתו'

ואשר ישא כל משא להוציא מאהלו או ': 8בסו' פסוק , לעיל פיעאיסור הוצאה מו. אי$ זה מקומו
 ָווֶזִהי ְיֵדֶאְנ ִדיHֶ ?/ל/ ִאיְנְסָסה :255' מע, בגעזלמקור וונדרק�  נראה יותר תרגומו של. 'מביתו ומת

מה תרגובכ$ ו 'who rides any animal' :326' עמ, אנגליתתרגו� לוב )ואשר ירכב על כל בהמה(=
בתו) סדרה של איסורי� , לפי נוסח זה הפסוקית במקומה .'ואשר ירכב על בהמה': ורמ$ של

   598.רכיבה והפלגה, הליכה, יציאה: הקשורי� לדר)
אל 'יתכ$ שהמקרא כולל איסור זה בפסוק . במקרא אי$ איסור הפלגה בשבת .'והיורד באניה בי�'

כל הפלגה היא יציאה ממקו� ', ממקומו'אי) שלא נפרש את הביטוי , שהרי', יצא איש ממקומו

                                           

 .803' עמ ,יווניי� תרגומי� ,טוב: וכ$ 597
 רלס'ביסס הבנתו על תרגומ� של דילמ$ וצ 72ובהערה , 12' עמ, היובלי� וההלכה, כ) ג� הבי$ אלבק 598

 . לספר היובלי�
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היובלי� אוסר הפלגה בי� בשבת וקובע עונש . לפיכ) אי$ צור) באיסור מפורש, מושבו של האד�
לאיסור הפלגה בשבת משמעויות מרחיקות לכת על אורח  599.ככל איסורי שבת, לאיסור זה מוות

והפלגות , במקומות רבי� הגישה היחידה  לחו, לאר, הייתה בדר) הי�. החיי� בעת העתיקה
. הופ) להיות איסור יציאה מהאר, בשבת איסור הפלגה, בתנאי� אלו. נמשכו שבועות ארוכי�

   .נראה להל$עוד כפי ש, הקלו בתחו� זהל "ואי$ פלא שחז, ת החיי�איסור כזה משבש את שגר
אינו צרי)  כזההמחזיק באיסור . שאי$ ביובלי� איסור יציאה מהבית בשבת, מכלל הדברי� עולה

 אחיזהכל , מאיד) 600.שנאסרו ממילא באיסור יציאה מהבית, רכיבה והפלגה, איסורי הליכה לפרט
 ביובלי�ל אי$ "כדרכה של ההלכה שקדמה לחז. נאסרו בשבת �ברכיבה או בהפלגה , ברגל �בדר) 

  . לכל סוג של שימוש בדר) בשבתאלא איסור כללי , הגדרות מדויקות של מרחק או זמ$ הליכה
משתקפת , ותואמת את תרגו� השבעי� והפשיטתא, גישה מחמירה יותר מזו של ספר היובלי�

מעיד על הימנעות האיסיי� ) 236–170 רומא, סופר והוגה דעות נוצרי(היפוליטוס . נוצריבמקור 
 some would not even rise from a': 136' עמ, אבות, היפוליטוס .לקו� ממיטותיה� בשבת

couch'. 601.הפרק על האיסיי� בכתבי היפוליטוס מבוסס בעיקרו על כתבי יוס' ב$ מתתיהו 
יסיי� לקו� ממיטותיה� מנהג האוסר על הא יוס' ב$ מתתיהובכתבי� שבידנו לא מצאנו אצל 

יתכ$ שהיפוליטוס לא דייק בכתיבתו או שהיו בידו מקורות מידע נוספי� למנהגי האיסיי� . בשבת
  .שאינ� בידנו, בשבת

הורקנוס . סיֶדֶטס VII' ב$ מתתיהו מתאר את ברית הידידות שבי$ יוחנ$ הורקנוס לאנטיוכוס יוס
מבקש ממנו שיעכב את מסע הנצחו$ של א) , מצטר' למסע המלחמה של אנטיוכוס נגד הפרתי�

יוס' ב$ מתתיהו מתייחס בדבריו לעדותו של הסופר ניקAלאAס . צבאו בגלל קדושת השבת והחג
א' אי$ ' ):96' עמ ,שליט תרגו�( 252 קדמוניות היהודי� יג ח ד. נעיי$ בדבריו, הדמשקאי בעניי$ זה

אחר ) שחל להיות(, חג השבועות) אז(יע שכ$ הג, דובר שקר כשהוא אומר זאת) ניקAלאAס(=הוא 
ה5ְטAר מחובת הצבא , בדומה לכ) מנומק .'ואסור לנו להל) בדר) לא בשבת ולא במועד, השבת

' עמ ,שליט תרגו�( 226 יד י יבש� . שנית$ על ידי דAלאבלה מושל אסיה לפי בקשתו של הורקנוס
זי$ ולהל) �י שאינ� יכולי� לשאת כלימפנ, הודיעני שבני ארצו אינ� יכולי� לצאת בצבא': )137

אי$ במקורות אלו . איסור הליכה בדר) בשבת, שני המקורות מצייני� א� כ$. 'בימי השבתות
, נראה שמדובר ביציאה לדר) רחוקה, לפי ההקשר. נתוני� על אור) הדר) או מש) זמ$ ההליכה

ו� המותר בהליכה התייחסות לתח. כדרכ� של חיילות הצבא שיוצאי� תדיר למסעות ארוכי�
  :)31–28' עמ, ברושי מהדורת( דמשק בריתלראשונה במגילת  בשבת מופיעה

  
  .באמה אל' על) א( לעירו חו, יתהל) אל � 21 שורה 10' עמ
  כי מעירו חו, לרעותה הבהמה אחר איש יל) אל � 5 שורה 11' עמ
  .באמה אלפי� א� � 6 שורה 11' עמ

  
, ידי$, רבי$(הדעה המקובלת בקרב החוקרי�  602.דברי�כפול נ אלשורות אלו נחקרו בהרחבה ו

, תחו� השבת הוא של אל' אמה': 99' עמ הלכה, נוסחה בתמציתיות אצל שיפמ$) רוזנטל ושיפמ$
לענייננו חשוב לציי$ שני חידושי� . 'אול� נית$ להגדילו לאלפיי� אמה בעת רעיית בהמות

  :עקרוניי� העולי� משורותיה של מגילה זו
אלפיי� /אל' �שמציי$ תחו� שבת במינוחי� מדויקי� , קור הקדו� ביותרבפנינו המ .1

  .אמה
  .לראשונה מצאנו הבחנה בי$ תחו� שבת להליכת האד� ותחו� שבת למרעה הבהמה .2

                                           

 .10' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק 599
, אפשטיי$ ;367' עמ, כר) ד, תולדות ההלכה, טשרנובי,; 10–9' עמ, היובלי� וההלכה, אלבק: כ) הבינו 600

 .רצד' עמ, ברית דמשקהלכה ב, רוזנטל; 279' עמ, מבואות
 .332' עמ, היפוליטוס, פלוסר 601
 . 104–99' עמ ,הלכה, ראו סקירתו המסכמת של שיפמ$ 602
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נראה שמחבר מגילת ברית דמשק לומד את המידות המדויקות של תחו� שבת מהפסוקי� 
   :7–1 לה במדבר. המָצִווי� על ערי הלויי�

  
ִו�Gִ ַצו ֶאת Hְֵני ִיLְָרֵאל ְוָנְתנ/ ַלְל ) 2. (ֶאל מIֶֹה Hְַעְרבֹת מQAב ַעל ַיְרSֵ$ ְיֵרחA ֵלאמֹר 'הַדHֵר ַויְ ) 1(

�Gִנ/ ַלְלִוNְNִ ֶלָעִרי� ְסִביבֵֹתיֶה� Iֶבת /ִמְגָרIָָת� ָעִרי� ָלWָ Jְוָהי/ ֶהָעִרי� ָלֶה� ) 3. (ִמֲַ̂חַלת ֲאח
ְלִו�Gִ /ִמְגְרIֵי ֶהָעִרי� ֲאIֶר NְNִנ/ לַ ) 4. (ְרIֵיֶה� ִיְהי/ ִלְבֶהְמ�Nָ ְוִלְרכ�IָJ /ְלכֹל ַחGָָת�ָלIֶָבת /ִמגְ 

Cְל5ִַי� PָCHָה ֵקְדָמה /ַמSֶֹת� ִמח/, ָלִעיר ֶאת C5ְת ) 5. (ִמYִיר ָהִעיר ָוח/ָצה ֶאֶל' PָCה ָסִביב
Pָה ִי� PָCHָה ְוֶאת C5ְת ָי� Cְל5ִַי� PָCHָה ְוֵאת C5ְת ָצפC $Aְל5ִַי� CHְָוֶאת C5ְת ֶנֶגב Cְל5ַ 

ָעֵרי  ְוֵאת ֶהָעִרי� ֲאIֶר NְNִנ/ ַלְלִו�Gִ ֵאת IIֵ) 6. (ְוָהִעיר NָHֶַוְ) ֶזה ִיְהֶיה ָלֶה� ִמְגְרIֵי ֶהָעִרי�
ר ָ?ל ֶהָעִרי� ֲאIֶ ) 7. (ָהרֵֹצַח ַוֲעֵליֶה� NְNִנ/ CְרHִָעי� /NַIְִי� ִעיר ַהPְִקָלט ֲאIֶר NְNִנ/ ָלנJס PָIָה

 .NְNִנ/ ַלְלִוC �GְִרHִָעי� /Iְמֶֹנה ִעיר ֶאְתֶה$ ְוֶאת ִמְגְרIֵיֶה$
  

מכיוו$ שמדובר . ובתוכ$ שש ערי מקלט, ערי� על מגרשיה$ 48התורה מצווה להנחיל ללוויי� 
כפי שפורטו גבולות האר, , לוי יש צור) לתחו� במדויק את גבולות העיר והמגרשבנחלת שבט 

קביעת ). יט–יהושע יג(וכפי שיפורטו בהרחבה גבולות מדויקי� של נחלות השבטי� ) במדבר לד(
הרוצח בשגגה . חלק מערי הלוויי� מעצימה את הצור) לדייק במדידת תחו� העירבערי מקלט 

בפנינו מקור מקראי , ואכ$. לות השטח בו הוא מוג$ מנקמת גואל הד�חייב לדעת במדויק את גבו
לכל אחת מערי הלוויי� הוקצה מגרש שהוא . המפרט תחומי עיר ברמת דיוק של אמה, יחידאי

, מגרש זה הוא שטח פתוח סביבות העיר המשמש לצרכי תושבי העיר. חלק בלתי נפרד מהעיר
את הפרשנות המחמירה שמקומו של , קרא עצמומתו) המ 604,לאחר ששללנו 603.מקניה� וקניינ�

, טבעי הדבר שחיבורי� הלכתיי� קדומי� כברית דמשק; אד� לעניי$ תחו� שבת הוא ביתו
 נית$. שאינו מפורש בכתוב ,ישתמשו בתחו� ערי הלוויי� שמפורש בכתוב כמקור לתחו� שבת

היא זו שנאסרה ולהסיק שיציאה מתחו� העיר , לראות בעיר ובמגרשיה את מקומו של אד�
  . 'Cל ֵיֵצא ִאיI ִמPְקֹמ�AGHַ A ַהFְִביִעי'): 29 שמות טז( בפסוק
  : שהפסוקי� מצייני� לערי הלוויי� שני תחומי� הסותרי� זה את זה, אלא

  
  .'/ִמְגְרIֵי ֶהָעִרי� ֲאIֶר NְNִנ/ ַלְלִו�Gִ ִמYִיר ָהִעיר ָוח/ָצה ֶאֶל' PָCה ָסִביב' � 4' פס
  . �ֶזה ִיְהֶיה ָלֶה� ִמְגְרIֵי ֶהָעִרי...  /ַמSֶֹת� ִמח/, ָלִעיר ֶאת C5ְת ֵקְדָמה Cְל5ִַי� PָCHָה' � 5' פס
  

הוא מתרג� את  605.הרמוניזציה �תרגו� השבעי� פותר את הקושי בדר) של התאמת הכתובי� 
האל' הוחל'  � ' � אמה סביבמקיר העיר וחוצה אלפי'): ...194' עמ, קארל תרגו�( 4במדבר לה 

שמכונה , בוחר מחבר מגילת ברית דמשק פתרו$, לעומתו. 5באלפיי� וכ) נוצרה התאמה לפסוק 
הפתרו$ מבוסס על הבחנה בי$ תחו� הליכת אד� לבדו ובי$ תחו� הליכת . 'אוקימתא'ל "בפי חז
, חו� שבתברית דמשק אינה עוסקת בתחו� ערי הלוויי� אלא בת, אמנ�. בהמתו מרעהאד� ל

אבל המקבילות בי$ פסוקי במדבר למגילה יוצרות , ובפסוקי� אי$ הבחנה בי$ תחו� אד� ובהמה
  :זיקה ברורה בי$ שני המקורות

 יא –ברית דמשק י במדבר לה
 ַלְלִו�Gִ /ִמְגְרIֵי ֶהָעִרי� ֲאIֶר NְNִנ/) 4(

 .יבִמNִיר ָהִעיר ָוח8ָצה ֶאֶל% MָKה ָסִב 
 אל% על) א( לעירו חוA הל)ית אל) 21(

 .באמה
ֶאת C5ְת  ִמחA8 ָלִעיר/ַמSֶֹת� ) 5(

 ... KְלOִַי� MָKCָהֵקְדָמה 
 לרעותה הבהמה אחר איש יל) אל) 5(

Aבאמה אלפי� א�) 6( כי מעירו חו. 
  

תו) העתקת חלקי  606.כמקובל בספרות בית שני, מקרא משוכתב מחבר מגילת ברית דמשק יוצר

                                           

 .40כא ; 4יהושע יד : ראו, על תפקידו של מגרש העיר 603
 .ראו לעיל בפתיחה לפרק זה 604
 .15–14' עמ, צפור, עי�תרגו� השב: על תופעה זו ראו 605
 .המאמר כולו והפניותיו. המדרש הקדו�, גולדברג: ראו 606
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הבחנה בי$ תחו� הליכת אד� לצרכיו ותחו� הליכה  מחדשא וה, ושיוכ� לעניי$ שבתפסוקי� 
ולקורא מוצעת תמונה הרמונית של , י�נפתרת ג� הסתירה שבפסוק, מיניה וביה. לִמְרֶעה בהמותיו

  . אל' לאד� ואלפיי� לבהמה �מגרשי העיר ודי$ תחו� שבת 
. ואינה מוכרת ממקורות אחרי�, דמשקקביעת תחו� שבת מיוחד למרעה בהמה ייחודית לברית 

 607.ֵיב בשאלת הטיפול בבהמה בשבת נשתמרה בידנו עדות קדומה ממושבת החיילי� היהודי� של
  608).בשבת(=באוסטרקו$ אחד מזהיר איש את חברו שיקשור את שורו לבל ידוד מחר בשבה 

. וחד לבהמהל לא הכירו בתחו� שבת מי"ג� חז .מעדות זו משמע שאסרו יציאה למרעה בשבת
הבהמה והכלי� כרגלי ': ביצה ה ג, משנה, ה� קבעו את תחו� הבהמה לפי תחו� האד�, להיפ)

אצל יוס' ב$ , מצאנו קביעת אלפיי� אמה כתחו� כולל של ערי הלוויי�, לעומת זאת. 'הבעלי�
נחיל לה... צווה משה את העברי� '): 116' עמ, תרגו� שליט( 67קדמוניות היהודי� ד ד ג , מתתיהו

החל מ$ , ללויי� ארבעי� ושמונה ערי� טובות ויפות ולתחו� מהאדמה שלפניה$ עד אלפי� אמה
): 264' עמ, ב, תרגו� נט'( 158על החוקי� לפרטיה� א , וכ$ אצל פילו$'; ולמסור לה�, החומות

למרעה , אלפיי� אמה סביב, ולכל אחת מגרש, היא ג� הקצתה לה� ארבעי� ושמונה ערי�'
  . 'שאר השירותי� החיוניי� הנחוצי� לערי�הבהמות ול

איסור יציאה בשבת מתפרש ברוב המקורות של ספרות ימי הבית השני כאיסור יציאה : לסיכו�
רכיבה או , יציאה לעבודה, מהקשר הדברי� משמע שמדובר בהליכה ממושכת לדר) רחוקה. לדר)

יוצאי דופ$ בחומרת� . קי�כדרכה של ההלכה הקדומה האיסור לא נמדד בשיעורי� מדוי. הפלגה
ועדותו של היפוליטוס על מנהג , ה$ העדויות בתרגו� השבעי� והפשיטתא שלא לצאת מ$ הבית

שקובע , הוא האיסור בברית דמשק, ייחודי בסגנונו. האיסיי� שלא לקו� ממיטותיה� בשבת
רעה תו) שהוא מבחי$ בי$ יציאה לצור) אד� ויציאה למ, שיעורי� מדויקי� לאיסור יציאה

  . הבהמה
  
  ל"יציאה בשבת בספרות חז. ד

ל "חז 609.'סטאנדארטיזאציה'ל חוש' בפנינו מגמה ברורה של "די$ יציאה בשבת בספרות חז
זיהוי , קביעת שיעור מדויק ליציאה המותרת: פועלי� לקביעת הגדרות ברורות בחמישה תחומי�

  . טרת היציאהרמת האיסור ומ, אופ$ הלימוד מהפסוק, הפסוק שממנו נלמדת ההלכה
, י בשלח"מכילתא דר. התנאי� מעמידי� את תחו� היציאה המותרת בשבת על אלפיי� אמה

אלו ארבע , שבו איש תחתיו'): 170' עמ, רבי$�מהדורת הורובי,(ה ראו כי "ד, מסכתא דויסע ה
בעוד שמחבר ברית דמשק רק רמז לזיקה ...  610'אלו אלפי� אמה, אל יצא איש ממקומו: אמות

התנאי� רואי� במידות המגרשי� שבפסוק מקור מפורש לדי$ , חו� שבת ומגרשי הלוויי�שבי$ ת
  :משנה סוטה ה גנעיי$ ב. תחו� שבת

  
ומדות� מחו, לעיר את פאת קדמה אלפי� באמה } במדבר לה{עקיבא ' בו ביו� דרש ר

מקיר העיר וחוצה אל' אמה סביב אי אפשר לומר } במדבר לה{ומקרא אחר אמר ' וגו
אמה שכבר נאמר אלפי� אמה ואי אפשר לומר אלפי� אמה שכבר נאמר אל' אמה  אל'

יוסי הגלילי ' אליעזר בנו של ר' הא כיצד אל' אמה מגרש ואלפי� אמה תחו� השבת ר
  611.אומר אל' אמה מגרש ואלפי� אמה שדות וכרמי�

                                           

 .עניי$ זה נדו$ לעיל בפרק שלישי סעי' ב 607
 .442' עמ, ֵיב, ליונשטא� 608
 .31–28' עמ, פרקי�, גילת: ראו, בהלכה' סטאנדארטיזאציה'על תופעת ה 609
ה ושמתי ל) "ד, מסכתא דנזיקי$ ד, י משפטי�"מכילתא דר: בחלק$ נדו$ להל$, לדי$ זה מקבילות רבות 610

' עמ, מלמד� מהדורת אפשטיי$(י טז כט "מכילתא דרשב; )263–262' עמ, רבי$� מהדורת הורובי,(מקו� 
ראש השנה ב , משנה; )101' עמ, מהדורת ליברמ$(עירובי$ ג יא , תוספתא; עירובי$ ד ג ואיל) ,משנה; )114
מהדורת (שבת יז יז , תוספתא; )182–181' עמ, מהדורת ליברמ$(סוטה ה יג , תוספתא; סוטה ה ג, משנה; ה

עירובי$ ד , ירושלמי ;א"עירובי$ נא ע, בבלי; )551' עמ, צוקרמאנדל(ערכי$ ה יט , תוספתא; )83' עמ, ליברמ$
; )1338' עמ, מהדורת האקדמיה(א "לב ע, מכות ב ח, ירושלמי; )472' עמ, מהדורת האקדמיה(א "כב ע, ה

 .   ועוד) 928' עמ, מהדורת האקדמיה(ג "כ ע, סוטה ה ג, ירושלמי
ח רבי� בתוספתא שינויי נוס, )182–181' עמ, מהדורת ליברמ$(סוטה ה יג , למשנה זו מקבילה בתוספתא 611
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ל בדומה לברית דמשק א' המשנה עומדת על הסתירה שבפסוקי� ומציעה ליישבה בדר) ש

לכולי עלמא תחו� המגרש , אליבא דמשנה. אלא שפתרו$ המשנה שונה מפתרו$ המגילה. אוקימתא
ולדעת רבי אליעזר , אלפיי� אמה מתייחסות לדעת רבי עקיבא לתחו� שבת 612.הוא אל' אמה

בדר) זו נפתרה הסתירה שבכתובי� ונמצא מקור בכתוב . לשדות ולכרמי� שמחו, למגרשי�
'? במאי קא מיפלגי'): ב"סוטה ל ע, בבלי(על משנה זו שואלת הגמרא . לאלפיי� אמה תחו� שבת

: ומר סבר, תחומי$ דאורייתא: מר סבר': ומשיבה? במה חולקי� רבי עקיבא ורבי אליעזר, כלומר
שלדעת רבי עקיבא , אלא. לא נחלקו חכמי� בכ) שתחו� שבת הוא אלפיי� אמה, כלומר. 'דרבנ$

ולדעת רבי אליעזר היוצא  613ותו בשבת חייב מדאורייתאתחו� זה נלמד מהפסוק והעובר א
אמוראי הבבלי נדרשי� א' ה� לשאלת מקורה  614.מתחו� אלפי� בשבת אינו חייב אלא מדרבנ$

   :א"בבלי עירובי$ נא ע. של הלכה זו
 

 אל, אמות ארבע אלו �  תחתיו איש שבו )ז"ט שמות( דתניא? כתיב$ היכ$ אמה אלפי� הני
, ממקו� מקו� למדנו: חסדא רב אמר � ? ל$ מנא. אמה אלפי� ואל �  ממקמו איש יצא

 דכתיב. מחו, וחו,, מחו, וגבול, מגבול וגבול, מגבול וניסה, מניסה וניסה, מניסה ומקו�
  . 'וגו באמה אלפי� קדמה פאת את לעיר מחו, ומדת� )ה"ל במדבר(
   

שוני� בדר) של גזירה לשאלת מקור הדי$ מבוססת על קישור פסוקי� מנושאי�  תשובת רב חסדא
  :נדגי� באמצעות תרשי� זרימה. כפי שנראה להל$, שווה

  
  �AGHַ ַהFְִביִעי  ִמMְקֹמC7ל  ֵיֵצא ִאיI  � 29שמות טז 
 
  PָIָה ָינ8סֲאIֶר   ָמק�7ַוֲאIֶר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהי� ִאָ̂ה ְלָידA ְוLְַמNִי  ְלָ)    � 13שמות כא 
 
  PָIָה ָינ8סִמְקָלטA ֲאIֶר  ִעיר  5ְב8לְוִא� ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת   � 26לה במדבר 

 
 ִמְקָלטA   ִעיר ִלְגב8ל ִמחA8/ָמָצא אֹתO Aֵֹאל ַה�Sָ  �  27במדבר פרק לה 

 
  PָCHָה  KְלOִַי�ֶאת C5ְת ֵקְדָמה  ָלִעיר ִמחA8/ַמSֶֹת�  � 5במדבר פרק לה 

  
הוא חלוק . ב חסדא מסכי� ע� רבי עקיבא שיש ללמוד תחו� שבת מתחו� מגרש ערי הלוויי�ר

תו) קישור הפסוק האחרו$ , בעוד שרבי עקיבא במשנה לומד בדר) פשוטה. עליו בדר) הלימוד

                                                                                                                         

אל' אמה מגרש ואלפי� ' �לא נדו$ בשינויי� אלו מכיוו$ שהדי$ הבסיסי . ובה� החלפת שמות המוסרי�
 . זהה במשנה ובתוספתא �' אמה תחו� שבת

ומדברי סופרי� '): כז א(שכתב בהלכות שבת , �"אינה לשיטתו של הרמב, שאני מציע כא$, הבנה זו 612
שאלפי� אמה הוא מגרש , מה אבל חו, לאלפי� אמה אסורשלא יצא אד� חו, לעיר אלא עד אלפי� א

 .'העיר
עניי$ . מדברי התלמוד כא$ משמע שכל די$ המופיע בכתוב הוא דאורייתא ודי$ שאינו בכתוב הוא דרבנ$ 613

, שילת; $ ש�"ספר המצוות השורש השני ובהשגות הרמב, �"ראו רמב, זה נתו$ במחלוקת ראשוני�
 .יו ש�קא ובהפניות–צג' עמ, הקדמות

מהדורת (א "כא ע, עירובי$ ג ה, בירושלמי. בבבלי לא הוזכר שיעור מדויק לחיוב יציאה מדאורייתא 614
לוקי$ על . יוסי ב$ לקוניא' שמעו$ ביר' קומי רבי חייה רובה בש� ר'  רבי  יונת$  אמ'): 467' עמ, האקדמיה

' ר... מדבר תורה ) ¹]מחוורי$. ל'נ([רי$ ]וו)[זי(הגיעו)  סו' תחומי שבת שאינ$ מח... תחומי שבת דבר תורה 
משמע . 'אי$ ל) מחוור מכול� אלא  תחו�   שני�  עשר מיל כמחנה  יש. אחא' שמעו$ בר כרסנא בש� ר

לא תעשה , � בספר המצוות"הרמב. כמהל) מחנה ישראל במדבר, מיל 12שתחו� שבת מדאורייתא הוא 
כז א חזר בו ופסק שתחו� אלפיי� , שבת, משנה תורהב, אול�. שכא פוסק שתחו� אלפיי� הוא דאורייתא

שאי$ הלכה כרבי ) ב ועוד"שבת קנג ע(פסיקה זו תואמת את הבבלי . מיל מדאורייתא 12מדרבנ$ ותחו� 
  .עקיבא במשנתנו
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לומד רב חסדא בתלמוד בדר) המורכבת מקישור� של חמישה פסוקי� ; בתרשי� לפסוק הראשו$
  . גזרה שווה �ת מהמידות שהתורה נדרשת בה$ תו) שימוש באח, שוני�

מהדורת ( ד"כא ע, עירובי$ ד א, התלמוד הירושלמי מציע שתי הצעות למקור תחו� שבת
  : )470' עמ, האקדמיה

  
 .עזר}י{אל 'ר' אמ. או חל' ".אל יצא איש ממקומו ביו� השביעי" .ומניי$ לאלפיי� אמה

להל$  'ונאמ. “מקו�“כא$  'נאמ"]. קו�מ[" “מקו�“ .'אסא ב$  עקיבה או. $!נ!¦ ותני
כא$ אלפי� ' שנ “מקו�“א' . להל$ אלפיי� אמה' שנא "מקו�"מה  ".ושמתי ל) מקו�"

  . אמה
  

זה אלפיי� ', אל יצא איש ממקומו'ללמוד שמקומו שבפסוק : הצעה ראשונה בש� סתמא דגמרא
ה שנייה בש� רבי הצע. אי$ כא$ לימוד אלא קביעה שמקומו של אד� הוא אלפיי� אמה. אמה

אלא . הצעה זו תואמת את דברי רבי עקיבא במשנה. ללמוד אלפיי� אמה מערי המקלט: 615אלעזר
ולומדת ישירות מדי$ עיר מקלט שהרי ערי , ללימוד הסבו) שבבבלי" קיצור דר)"שהיא מבצעת 

  . מקלט ה$ מערי הלוויי� ומגרשיה$ אלפיי� אמה
, כמו כ$. אופ$ הלימוד מהפסוקוה מקור בתורה, יציאה המותרתהשיעור עד כא$ עסקנו ב

עיו$ בספרות המשנה והתלמוד . מטרת היציאהב להל$ נדו$. רמת האיסורהתייחסנו בקצרה ל
. ל אינ� מתני� את היתר היציאה במטרתה"חז. מלמד שיציאה עד תחו� שבת הותרה לכל צור)

. אנו דיו$ במטרת היציאהמוצאי� , שנועד להכפיל את תחו� היציאה, רק בהנחת עירוב תחומי$
   :א"עירובי$ פב ע, בבלי

  
הרי זה לכל בני עירי לכל מי   :ואומר ,מניח את החבית ?כיצד משתתפי$ בתחומי$ .משנה

 – משתחש) ,מותר – מבעוד יו� ,וכל שקיבל עליו .שיל) לבית האבל או לבית המשתה
מאי  �. לא לדבר מצוהאי$ מערבי$ א :אמר רב  יוס' .גמרא .שאי$ מערבי$ משתחש) ,אסור

אורחא   :מהו דתימא �! לכל מי שיל) לבית האבל או לבית המשתה :תנינא ?קא משמע ל$
 .  קא משמע ל$ ,דמלתא קתני

 
בית הליכה ל: כגו$, שמותר להכפיל את תחו� היציאה רק לצור) מצווה, ממסקנת הדיו$ עולה

תטו , אורח חיי�(ובשולח$ ערו) ) ועירובי$ ו (� "וכ) נפסק להלכה ברמב. לבית המשתה האבל או
רבי ישראל פתחיה איסרליי$ מרחיב את היתר . 'אי$ מערבי$ עירובי תחומי$ אלא לדבר מצוה'): א

והובאו . 'לטייל חשיב לדבר מצוה': תרומת הדש$ סימ$ עז .היציאה א' לצור) טיול שיש בו שמחה
נשוב . יאה בשבת וביו� טובלעניי$ יצ, א על השולח$ ערו) ש�"הדברי� להלכה בהגהות הרמ

, משמע בפשטות, מתו) שהדיו$ נסב על הנחת עירוב תחומי$ להכפלת תחו� שבת, לענייננו ונאמר
  . שיציאה בתו) התחו� הותרה לכל צור)

): 368' עמ, מהדורת ענעלאו( משנת רבי אליעזר. מקור יחידאי מתנה את היתר היציאה במטרתה
מטרת , לשיטה זו. 'ל א� תשיב משבת רגלי)"ת, שאינו של מצוהומניי$ שאי$ מטיילי$ בעיר לדבר '

שיטה מחמירה זו לא נתקבלה . רק יציאה לצור) מצווה הותרה בשבת. היציאה קובעת את הדי$
  .והיא נראית כמנהג חסידי�, להלכה
איתור מקור הדי$ , לקביעת שיעור מדויק ליציאה המותרת: ל פועלי�"שחז, ְלֵמִדי� נמצאנו
קביעת שיעורי� מדויקי� מרחיבה . רמת האיסור ומטרת היציאה, ופ$ הלימוד מהפסוקא, בתורה

יוצאת דופ$ היא משנת רבי . את תחו� ההיתר בהשוואה להלכה הקדומה שאסרה בלשו$ כללית
לשיטה זו . בהליכה לצור) מצווה) ג� ללא הנחת עירוב תחומי$(ְשַמְתָנה את עצ� היציאה , אליעזר

במנהג , א) היא שרדה כשיטה מרכזית בכתבי הקראי�; ל"רות חזלא מצאנו קיו� בספ

                                           

: ראו, תנא בדור הרביעי מאחרוני תלמידיו של רבי עקיבא. הוא רבי אלעזר ב$ שמוע. אלעזר ולא אליעזר 615
 .50' עמ, כר) א, ציקלופדיהאנ, מרגליות



 

 

 

165

דיו$ ביציאות שאינ$ , נקדי� לכל אלו. כפי שנראה להל$, השומרוני� ובמנהג� של ביתא ישראל
  . שלה$ השפעות מרחיקות לכת על קורות ביתא ישראל, רכיבה והפלגה, רגליות

  
   רי מבואדב (במקרא ובספריו החיצוניי�  בשבת רכיבה והפלגה. ה

את איסור רכיבה בשבת נית$ להסיק בפשטות מפסוקי� המחייבי� שביתה ומנוחה לאד� 
: 12ש� כג '; NָCה /ִבְנָ) /ִבNֶָ) ַעְבSְָ) ַוֲאָמְתָ) /ְבֶהְמNֶ)ָ  לֹא ַתֲעLֶה ָכל ְמָלאָכה': 9שמות כ . ולבהמתו

 לֹא ַתֲעLֶה ָכל ְמָלאָכה NָCה /ִבְנ)ָ ': 13דברי� ה '; ְרָ) ַוֲחמֶֹר)ָ ְלַמַע$ ָינ/ַח AI/ַב�AG ַהFְִביִעי HIְNִֹת '
 ָ(NֶֶהְמHְ ְרָ) ַוֲחמְֹרָ) ְוָכלAIַוֲאָמֶתָ) ְו (ָSְְוַעְב (ָNֶהתורה רואה את מנוחת הבהמה בשבת כחלק . '/ִב

שמות טז ב נית$ בפשטות להסיק את איסור הפלגה בשבת מהפסוק, כמו כ$. מחובותיו של בעליה
אול� . שהרי בכל הפלגה יש יציאה ממקומו של אד�, 'Cל ֵיֵצא ִאיI ִמPְקֹמ�AGHַ A ַהFְִביִעי': 29

המקרא מתאר במספר , יתר על כ$. ואינו מתייחס במפורש לרכיבה והפלגה בשבת, המקרא שותק
גי� מאילת עבדי שלמה מפלי. שוודאי נמשכו יותר משבעה ימי�, הפלגות ארוכותמקומות 
ת ֵאלAת ַעל ָוֳאִני ָעLָה ַהPֶֶלְ) Iְלֹמֹה HְֶעְציOֶ $Aֶבר ֲאIֶר ֶא '): 28–26א ט �מלכי�(דר) י� סו'  616לאופיר

�Aֶאֶר, ֱאדHְ '/ַפת ַי� סLְ .ִע� ַעְבֵדי �Gָת יְֹדֵעי ַהAGי ֳאִנIְֵנC ֳאִני ֶאת ֲעָבָדיוHָ ַלח ִחיָר�IְGִלֹמֹה ַוIְ .
יונה מפליג . Gָבֹא/ אAִפיָרה ַוGְִקח/ ִמ�Fָ ָזָהב CְרHַע ֵמאAת ְוֶעLְִרי� ִ?ָ?ר ַוGִָבא/ ֶאל ַהPֶֶלְ) Iְלֹמֹהוַ 

Qה ַוGֵֶרד ָיפA ַוGְִמָצא ֲאִנGָה Hָ ' ַוGָָק� יAָנה ִלְברַֹח NְַרIִיIָה ִמVְִפֵני ה'): 3יונה א ( 617באוניה מיפו לתרשיש
, בדברי השבח של ספר משלי. ועוד'' ְרIִיI ַוLְ $NֵGִָכָרT ַוGֵֶרד THָ ָלבAא ִעPֶָה� NְַרIִיIָה ִמVְִפֵני הַת 

ָהְיָתה ָ?ֳאִנAGת '): 14משלי לא (הוא מציג באור חיובי דימוי של אוניות מסחר המפליגות למרחקי� 
Tִביא ַלְחָמNָ ְרָחקPֵֶחר ִמAלצאת להפלגות מקרא ה שנהגו בתקופת, דברי� עולהמכלל ה. 'ס

  . וודאי נמשכו ג� בשבתש, ממושכות
דברי� מפורשי�  בתאזאזה סנבתספר היובלי� ומקבילתו מוצאי� אנו ב, לעומת שתיקת המקרא

  : נעיי$ בדבריה�, בדי$ רכיבה והפלגה בשבת
 )105' עמ, רנדתרגו� וורמב( 19תאזאזה סנבת י  )שיג' עמ, כהנא( 13–12היובלי� נ 

  על בהמתו  618)ירכב(= ואשר ישא
 ...ומת ... והיורד באניה בי� 

  הרוכב על בהמה 
 מות יומת... והנוסע באניות י� 

  
רכיבה והפלגה בשבת ה$ עבירות חמורות , ומחבר תאזאזה סנבתשלדעת היובלי� , מפורש א� כ$
א איסור כללי של יציאה אל, במקרא לא מצאנו דברי� מפורשי� ,לעומת זאת 619.וענש$ מוות

במעבר מהמקרא לספרות תנאי� ואמוראי� חל פיחות משמעותי בחומרת$ של רכיבה . בשבת
  . כפי שנראה להל$, והפלגה בשבת

  
  ל"בספרות חז בשבת רכיבה. ו

אבות ': שבת ז ב, משנה. נצטט בדילוג, במשנה מופיעות שתי רשימות של מלאכות האסורות בשבת
...  הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות... הגוזז את הצמר... חת הזורע מלאכות ארבעי� חסר א

המוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות  מלאכות ...  הכותב שתי אותיות...  הצד צבי  השוחטו
ואלו ה$ משו� שבות לא  עולי$ באיל$ ולא רוכבי$ על גבי ': ובמשנת ביצה ה ב'; ארבעי� חסר אחת

לט אבות  �במשנת שבת . 'י� ולא מטפחי$ ולא מספקי$ ולא מרקדי$בהמה ולא שטי$ על פני המ
. 620מלאכות שחייבי$ עליה$ מדרבנ$ משו� שבות �ובמשנת ביצה , מלאכה האסורות מהתורה

ה$ , מהשוואת הרשימות מסתבר שרק פעולות שיוצרות שינוי מהותי בחפ, שהוא מושא הפעולה

                                           

, גוטמ$: ראו. חופי חצי האי ערב או אתיופיה, אי בי� האדו�, הודו: רבו ההשערות בזיהוייה של אופיר 616
 . 70' עמ, אופיר

 .15מפה , אטלס כרטא, אהרוני: ראו, תרשיש מזוהה ע� האי סרדיניה שבמערב איטליה 617
 . ראו לעיל סעי' ג 618
  . דיו$ בענייי$ רכיבה 12' ובעמ, דיו$ בעניי$ הפלגה 10' בעמ, היובלי� וההלכה, אלבק 619
מהדורת (ביצה ד ד ; )86' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת יז כט , מקבילות לדי$ שבות מופיעות בתוספתא 620

 ).300' עמ, ליברמ$
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שאינ$ יוצרות שינוי , מלאכות של חולי$. ורק ה$ הוגדרו כמלאכות האסורות בשבת מהתורה
   621.לא נאסרו אלא מדרבנ$ �המטפח והמרקד , העולה באיל$: כגו$, במושא הפעולה

אי$ שינוי מהותי . א) אי$ בה שינוי חפ, או גו', רכיבה על גבי בהמה היא פעולת חולי$ מובהקת
ות מעי$ אלו אינ$ קבעו תנאי� שפעול, יתכ$ שמשו� כ). ברוכב או בבהמתו כתוצאה מהרכיבה

ה "ד, מסכתא דפסחא ט, י בא"מכילתא דר. מלאכות האסורות מהתורה אלא מדברי חכמי�
ושמרת� את היו� הזה לדורותיכ� למה נאמר והלא כבר ': )33' עמ, מהדורת רבי$(ושמרת� את 

שו� מלאכה דברי� שה� משו�  אי$ לי אלא דברי�  שה� מ. נאמר כל מלאכה לא יעשה בה�
הפקעת רכיבה מרשימת המלאכות האסורות . 'ל ושמרת� את היו� הזה"$ תמני שבות

יצרה פיחות ברמת העונש ואי בהירות , מדאורייתא והגדרתה כשבות שאיסורו אינו אלא מדרבנ$
מדברי תנאי� עולה שרכיבה על סוס בשבת הייתה סמל של . כפי שניווכח להל$, במקור האיסור

מתואר , משו� שכפר בעיקר" אחר"המכונה בתלמוד , יהאלישע ב$ אבו. חילול שבת בפרהסיה
תנו רבנ$ מעשה  באחר שהיה רוכב ' :א"חגיגה טו ע, בבלי. כרוכב על סוס בשבת, מספר מקורותב

 ,חזור לאחרי) ,מאיר :אמר לו .והיה רבי מאיר מהל) אחריו ללמוד תורה מפיו ,על הסוס בשבת
מהדורת (ב "עז ע, חגיגה ב א, כ$ בירושלמיו .'בעקבי סוסי עד כא$ תחו� שבת שכבר שיערתי

עבר אלישע רביה רכיב על . מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה' ר'): 783' עמ, האקדמיה
ובהמש) . 'הא רב) לבר פסק ליה מ$ דרשה ונפק לגביה. סוסייא ביו� שובתא אתו$ ואמרו$ ליה

קדשי� רכוב על סוסי ביו� הכיפורי� שפע� אחת הייתי עובר לפני בית קודש ה'): 784' עמ, ש�(
שובו בני� שובבי� חו, . שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול יוצאת מבית קודש הקדשי� ואומרת

כסמל ', רוכב על סוס בשבת'בפנינו מוטיב מובהק של  622.'מאלישע ב$ אבויה שידע כחי ומרד בי
והנה ידי השופטי� , עי$ זההיינו מצפי� למיצוי הדי$ על חילול שבת מ 623.לחילול שבת בפרהסיה
תניא רבי ': א"סנהדרי$ מו ע, בבלי. ואינ� יכולי� להענישו מדי$ תורה, כבולות באיסור שבות
 ,ולא לעבור על דברי תורה ,שלא מ$ התורה שמעתי שבית די$ מכי$ ועונשי$ :אליעזר ב$ יעקב אומר

לבית די$  והביאוהו .וני�ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי י .אלא כדי לעשות סייג לתורה
על א' חומרת המעשה וסמליותו אי$  624.'אלא שהשעה צריכה לכ) ,לא מפני שראוי לכ) .וסקלוהו

שתלה , בדומה  למעשהו של שמעו$ ב$ שטח. אפשרות להטלת עונש מדי$ תורה אלא בהוראת שעה
� בחיפוש ג 625.ולא מדי$ תורה, משו� שהשעה צריכה ללמד בה את אחרי�, שמוני� נשי� ביו�

אפשר ללמוד את , כפי שציינו לעיל. אחר מקור האיסור אי$ בפנינו דברי� ברורי� ומוחלטי�
ה$ מצד שביתת בהמתו וה$ מצד איסור יציאה , איסור רכיבה מפסוקי� מפורשי� במקרא

ולכ$ , הישענות על פסוקי� אלו תחייב להגדיר את הרכיבה כאיסור מדאורייתא, אול�. ממקומו
ולא ' :ב"ביצה לו ע, בבלי.  מי התלמוד להידחק בחיפוש אחר מקור לאיסור רכיבהמעדיפי� חכ

גזרה  :אלא –? שמע מינה תחומי$ דאורייתא .גזרה שמא יצא חו, לתחו� � רוכבי$ על גבי בהמה
היא מבקשת למצוא מקור . הצעתו הראשונה של התלמוד פשוטה ומסתברת. 'שמא יחתו) זמורה

רכיבה קשורה במהותה . יבה עצמה ולרשותה עומד פסוק מפורשלאיסור רכיבה בפעולת הרכ
במשנת , הצעה זו תואמת את שיטת רבי עקיבא דלעיל. ליציאה לדר) וכרגיל ביציאה מחו, לתחו�

להלכה נתקבלה שיטת רבי אליעזר שתחו� שבת דרבנ$ , אול�. שתחומי$ דאורייתא, סוטה ה ג
מסיבות אלו פונה התלמוד . לא שבות מדרבנ$שהרי רכיבה אינה א, ואי$ גוזרי� גזרה לגזרה

שהרי נית$ , נימוק זה אינו ממהותה של הרכיבה ואינו הכרחי. 'שמא יחתו) זמורה' �לנימוק צדדי 

                                           

שג� בה אי$ שינוי בגו' החפ, ובכל זאת הוגדרה , יוצאת דופ$ בעניי$ זה היא מלאכת הוצאה והכנסה 621
 .פרק שישי, ראו לעיל, לאכה האסורה מהתורהכמ
 .109–105' עמ, כר) א, אנציקלופדיה, מרגליות: ראו, לדמותו של אלישע ב$ אבויה 622
  .  35–17' עמ, רכיבה על סוסי� ,בר: ראו, ל לרכיבה על סוסי� בכלל"ליחס� השלילי של חז 623
; ב"צ ע, יבמות, מופיעות בבבלי, בשינויי נוסח שאינ� משמעותיי� לדיוננו, מקבילות לברייתא זו 624

ה עשרי� ושני� "ליו$ דוהסכ, מגילת תענית; )788' עמ, מהדורת האקדמיה(א "עח ע, חגיגה ב ב, ירושלמי
ירושלי� , דפוס צילו�(שאלתא דמחיבי� ) ו(ה "משפטי� ו ד, תנחומא; )232' עמ, מהדורת נע�(באלול 

 ).   שלב' עמ, ב"תשל
לדמותו של שמעו$ . ובמקבילותיו) 253' עמ, מהדורת פינקלשטיי$(וכי ) כב(ה "דברי� רכא ד, ראו בספרי 625

 .49–36' עמ ,עולמ� של חכמי�, לרנר: ראו, ב$ שטח ודרכי הנהגתו
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לקבוע את הרכיבה , ל"אלא ששימוש בנימוק זה תוא� את מגמת� של חז. לרכב מבלי לתלוש
  . ר תורה של תולששהעובר עליו עלול להיכשל באיסו, כאיסור דרבנ$ משו� שבות

, ירושלמי. משק' ג� הוא התלבטות רבה, מעקב אחר המקור לאיסור רכיבה בתלמוד הירושלמי
  ):698' עמ, מהדורת האקדמיה(א "סג ע, ביצה ה ב

  
היה . מפני מה אמרו. שמא ישכח וירעיד. הדא אמרה.  רד. לו' היה רוכב על גבי בהמה אומ
' לו$ ר' אמ. הבהמה 626ק]נז)[ט(שמא תי. ייא אמריחבר. רד. לו' רוכב על גבי בהמה אומרי

. שנייא היא. זעורה' אחא בר פפא קומי ר' תנא ר. הגע עצמ) שהיה הוג$ אחד גדול. יוסי
  ".כמו)" "למע$ ינוח שור) וחמור). "שהוא מצווה על שביתת בהמה כמוהו

  
לבבלי ונובעי�  השניי� הראשוני� דומי�. שלושה נימוקי� מציע הירושלמי לאיסור רכיבה בשבת

האיל$ להשיר  ישכח וירעידתו) כדי רכיבה  שמא: מחשש עבירה שאינה קשורה במהות הרכיבה
שני הנימוקי� . ויאל, לטפל בה בשבת, פירותיו או שמא תימק הבהמה מדוחק משא הרוכב

החשש קיי� אצל כל המהל) במטע . שמא ירעיד  אינו קשור דווקא לפעולת הרכיבה. תמוהי�
וג� רבי יוסי מקשה על , שש לשלומה של הבהמה מאוד לא שכיח שהרי לכ) נוצרההח. בשבת

נימוקי� אלו תואמי� , ע� זאת. )'הוג$ אחד גדול'(שאינו מתאי� בבהמה בריאה וחזקה , נימוק זה
להגדיר את איסור רכיבה כשבות ולהסמי) לו חשש לאיסור מלאכה  � את המגמה שהצבענו עליה 

: 12שמות כג ; פסוק בתורהישי מתקשר בפשטות לפעולת הרכיבה ולהנימוק השל. מדאורייתא
הלומד בצורה זו מגדיר את . אד� מחויב לדאוג למנוחת בהמתו, כמו) �' למע$ ינוח שור) וחמור)'

א) בניגוד לקביעת , כפי שרמוז במקרא ומפורש ביובלי�, הרכיבה כפעולה האסורה מהתורה
   627 .המשנה במסכת ביצה

אי$ . המשנה והתלמוד מופיעה רכיבה בשבת כסמל של חילול שבת בפרהסיה בספרות: לסיכו�
... לא תעשה כל מלאכה אתה '(קושי למצוא מקור לאיסור זה באחד מפסוקי השבת שבתורה 

קובעת המשנה את הרכיבה בשבת כאיסור , א' על פי כ$). 'למע$ ינוח שור) וחמור)', 'ובהמת)
יתכ$ ". גזרה שמא"ות שונות ללמוד איסור זה מדי$ ואמוראי� מציעי� אפשרוי, בלבד שבות

. ל להגדירה כשבות ולא כמלאכה האסורה מדאורייתא"שהעדר יצירה בפעולת הרכיבה גרמה לחז
למע$ ינוח שור) ': ללמוד איסור זה מהפסוק, יוצאת מ$ הכלל היא שיטת רבי אחא בירושלמי

איסור תורה שענשו  �ובתאזאזה סנבת  שיטה זו תואמת היטב את איסור רכיבה ביובלי�. 'וחמור)
  .מוות

  
  ל"בספרות חז בשבת ההפלג. ז

יובלי� נ . בספר היובלי� הוצמדו יציאה לדר) והפלגה. איסור הפלגה בשבת לא מוזכר במקרא
, מכא$. 'ומת...  ביו� השבת... והיורד באניה בי� ... ואשר יל) בדר) ' ):שיג' עמ, כהנא( 13–12

, בהתחשב בכ). ת איסור הפלגה כחלק מאיסור יציאה לדר) בשבתשבימי� קדומי� ראו א
איסור הפלגה בשבת הוא למעשה איסור , שהפלגות לארצות הי� ארכו בדר) כלל למעלה משבוע

איסור שכזה יוצר מגבלה קשה לאורחות החיי� השוטפי� ואי$ פלא . יציאה לחו, לאר, בדר) הי�
  :19הערה  25' עמ' גוי של שבת', בספרו "ל כ) יעקב ככותב ע. ל פעלו לצמצמו עד כדי ביטולו"שחז

                                           

שמא תינוק ': בדר) זו הסביר פני משה ואחרי� על אתר. 'תינוק'): ג"ונציה רפ(במהדורת הדפוס  626
לפי זה שואל רבי יוסי . 'ט"כמניק אותה בידי� וזה אסור ביהבהמה מאמה בעוד שהוא יושב עליה והוי ליה 

רחוק מהמציאות ואינו קשור לפעולת , הפירוש תמוה ביותר. מדוע גזרו בבהמה גדולה שכבר אינה יונקת
, �"כנראה שבמקור הייתה האות מ. סיוע לבהמה לינוק מצוי דווקא שלא בשעת רכיבה. הרכיבה בשבת

במקו� האות . מכובד משקלו של הרוכב' שמא תמיק הבהמה'י) לומר צר. שהיטשטשה וקיבלה צורת ט
שמא 'תוספת זו יצרה גרסה של . נז� מ: שהרי דומות ה$, � שנמחקה הוסי' הסופר את האותיות נז"מ

לשיטת סימו$ השיבושי� במהדורה זו ראו . גרסה חדשה זו לא שינתה את משמעות הכתוב. 'תינזק הבהמה
, שבת, תוספתא כפשוטא, ליברמ$: ראו, לפרשנות. מז' עמ, למהדורת האקדמיה במבואו של בנימי$ אליצור

 .67הערה  300' עמ
–87' עמ, פרקי�, גילת: ראו, ובהפיכת� מאיסורי תורה לאיסורי דרבנ$, להרחבת העיו$ באיסורי שבות 627
 .94–93' עמ, ש�, ובמיוחד הדיו$ בתחומי שבת, 108
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הא� לא מסתבר , בשי� לב למסורת של האיסור המוחלט לגבי נהרות בבבל ובמצרי�

, על כל פני�? יותר להניח שעצ� השהייה באוניה נחשבה בדורות הראשוני� לחילול שבת
שרה ע� האיסור נראית כפ )ז"י �ראו להל$ ( הגבלת האיסור לשלושה ימי� לפני השבת

  . המוחלט המקורי
  

יש להניח כי ההלכה האר, ישראלית ': , בנושא זה"בר הפלוגתא של כ, וכ$ כותב תא שמע
היורד בי� 'הכולל את , )יב, נ(כמו שתראה בספר היובלי� , הקדומה אסרה הפלגה בשבת לחלוטי$

עקוב אחר דרכי ההיתר להל$ נ 628.'החייבי� מיתה, בי$ שאר אבות מחללי שבת המנויי� ש�' באניה
נאזי$ להד קול$ של שרידי הלכות , בד בבד. שהפכו את ההפלגה בשבת מאיסור להיתר, ל"של חז

ונעמוד על משמעותו הקריטית של איסור זה לעדת , ששימרו את איסור הפלגה בשבת, קדומות
  . ביתא ישראל

עיה יהודי� א) מנהיגיה יש להבחי$ בי$ ספינה המונהגת בידי יהודי� ובי$ ספינה שנוס, ראשית
ה להלח� עליה "דברי� רג ד, ספרי 629.נפתח במקור העוסק בספינה שמנהיגיה יהודי�. נכרי�

זה אחד משלשה דברי� שדרש שמיי הזק$ אי$ מפליגי� את ' ):239' עמ, מהדורת פינקלשטיי$(
ר) הספינה לי� הגדול אלא קוד� לשבת שלשה ימי� במה דברי� אמורי� בדר) רחוקה אבל בד

שמאי מתיר הפלגה ארוכה שתימש) ג� בשבת בתנאי שהיציאה תהיה . 'קרובה מפליגי� אותה
חכמי התלמוד רואי� את שלושת הימי� שלפני שבת כחלק מהשבת . שלושה ימי� קוד� לשבת

מפליגי� את 'הביטוי  630.העתידה לבוא ואת שלושת הימי� שאחרי שבת כחלק מהשבת שעברה
הדרישה ליציאה מוקדמת קיימת רק  631.יגי הספינה ה� יהודי�שמנה, מלמד כנראה' הספינה

, או לפחות ממראית עי$, מהפלגה בשבת 632מתו) רצו$ להימנע במידת האפשר, בהפלגה ארוכה
שמחייב שביתת כלי� , שאפילו שמאי, למדנו מכא$. אבל להפלגה קצרה מותר לצאת בכל יו�

   .גת ספינה בשבת בתנאי� מסוימי�מתיר הנה 633'שתהא כל מלאכת) גמורה מערב שבת'ודורש 
שמאפשרי� , חופי אר, ישראל נעדרי� מפרצי�. יהודי� מיעטו לעסוק בספנות מסיבות שונות

קהילה א' בשבתות ומה הביתת מעדרות ממושכמחייבת הי נותספ; עגינה נוחה ג� בי� סוער
בעול� , כללב 634.ג� היא משימה לא פשוטהשמירה על כשרות המזו$ בהפלגות ממושכות  ;וחגי�

, העתיק היו עמי� מסוימי� שהתמחו בספנות ושאר אומות העול� בדר) כלל שכרו שירותי ספנות
בו יהודי� , הדיו$ מכא$ ואיל) יעסוק במקרה הנפו, יותר 635.ולא הנהיגו בעצמ� את הספינות

 נתו$ זה מסיט את כל הדיו$ לשאלת השימוש במלאכת. מפליגי� בספינה המונהגת על ידי נוכרי�
, שאלה זו פחות חמורה משאלת הפלגה 636.'שבת גוי של'המכונה בספרות הרבנית , נכרי בשבת

  ): 61' עמ, מהדורת ליברמ$(שבת יג יג , נפתח בדברי התוספתא. במוב$ של הנהגת הספינה בשבת
  

                                           

 .5הערה  171' עמ, הלכה מנהג ומציאות 628
 מהדורת(ה כ רק "מדרש תנאי� לדברי� כ ד: שנראה מה� שהספני� ה� יהודי�, להל$ מקורות נוספי� 629

 ). תשכ' עמ, ב"ירושלי� תשל, דפוס צילו�(ילמדנו רבינו ) א(ה "שלח א ד, תנחומא; )123' עמ, הופמ$
 .א ועוד"פסחי� קו ע, בבלי 630
ואפשר לפרשו שאי$ ': 217' עמ, כפשוטה שבתכתב על כ) ליברמ$ בתוספתא . א) לא בהכרח ,כנראה 631

, מפני שהוא כמתנה את� להולי) את הפרגמטיא בשבת, ימי�' י גוי� קוד� לג"מפליגי$ פרגמטיא בספינה ע
 . 'וגזרו כ$ בדר) רחוקה

 .כ) שהימנעות מוחלטת מהפלגה בשבת אי$ כא$, וודאי שהיו הפלגות שנמשכו למעלה משבעה ימי� 632
 ). 5' עמ, מהדורת ליברמ$(א שבת א כ, תוספתא 633
 .18הערה  19' עמ, גוי של שבת, ,"כ; 279' עמ, ספנות, וידרא 634
 .242' עמ, ש�, וידרא 635
 .42–33' עמ, גוי של שבת, ,"כ 636
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במי דברי� אמורי� ביורד לדבר . אי$ מפליגי$ בי� הגדול פחות משלשה ימי� קוד� לשבת
', פסק עמו על מנת לשבות דברי ר. בערב שבת מותר' רד לדבר מצוה אפיאבל ביו, הרשות

 637.בערב שבת מותר' אפי, ומציד$ לצור, מצור  לציד$. אינו צרי)' רב$ שמעו$ ב$ גמליאל או
  

  : בתוספתא שבפנינו מפורשות ארבע דרכי� להיתר הפלגה
  . קוד� לשבת מותר להפליג בשבת לדבר רשות ובלבד שיצא להפלגה יותר משלושה ימי� .1
  . מותר להפליג בשבת לדבר מצווה אפילו שיצא להפלגה בערב שבת .2
  . 'ואינו שובת, ופוסק עמו על מנת לשבות'): א"שבת יט ע(מותר להערי� כמפורש בבבלי  .3
  .מצור לצידו$: כגו$, שתסתיי� מבעוד יו�, מותר לצאת ביו� שישי להפלגה קצרה .4

  
  :בהתא� לגרסת התוספתא, י צורותנית$ להבי$ בשת 3את די$ הערמה שבסעי' 

לדעת רבי , כלומר. 2מתייחס לסעי'  3משמע שסעי'  639'ופוסק עמו'או  638'פוסק'א� נגרוס . א
ואילו לדעת ; רק בדר) של הערמה, מותר לצאת ביו� שישי להפלגה של מצווה שתימש) בשבת

  . יוצא להפלגה זו מבלי להערי�, ג"רשב
לדעת רבי מותר לצאת להפלגת , כלומר. 1מתייחס לסעי'  3משמע שסעי'  640'פסק'א� נגרוס . ב

ג מותר להיכנס "ואילו לדעת רשב; בדר) של הערמה, בפחות משלושה ימי� קוד� שבת, רשות
  . א' ללא הערמה, להפלגת רשות, לספינה בערב שבת

התירו לצאת להפלגות ארוכות לדבר רשות . במרוצת הדורות תרחבהו )להשההיתר , נמצא א� כ$
, ובדר) של הערמה, לדבר מצווה או להפלגה קצרה אפילו בערב שבת; שלישי–מי� ראשו$בי

רוב$ המוחלט של ההפלגות בתקופת המשנה והתלמוד היו לצרכי פרנסה והשאר מ$ . כמבואר
מטרות אלו מוגדרות בהלכה כצור) . משלחות של שתדלני� אל קיסרי רומי וכדומה, הסת�
  . י שמעלי� המקורות השוני�ולכ$ יש מקו� להקל כפ 641,מצווה

א "ד ע, שבת א ז, ירושלמי. הירושלמי מתייחס לסכנה כגור� נוס' להקל בדי$ הפלגה בשבת
ית ב .לא בערב שבת ולא בחמישי בשבת אי$ מפרישי$ לי� הגדול' ):375' עמ, מהדורת האקדמיה(

. 'מותר .צור לצידו$כגו$  מ .א� היה דבר שלסכנה .ובית הלל מתירי$ .אוסרי� אפילו ברביעי שמי
רבו גרסאותיה של הלכה זו ובהתא� לכ) ההבנות השונות של מחלוקת הבתי� ועוד נדו$ בה$ 

מחמת הסכנה שבצור מותר להפליג ממנה לצידו$ . לענייננו חשובה הסיפא של הלכה זו .לקמ$
, שבת שהרי מצור לצידו$ תמיד מותר להפליג בערב, לכאורה אי$ חידוש בדבר 642.אפילו בערב שבת
מפרש . 'בערב שבת מותר' אפי, ומציד$ לצור, מצור  לציד$'): שבת יג יג, תוספתא(כפי שלמדנו לעיל 

' א� היה דבר של סכנה אפי'): ה א� היה"ד ,ב"ד' ז ע ,מהדורת בזיטאמיר(על אתר  העדה קרב$
הפלגה במקו� סכנה מתירי� לצאת ל, כלומר. 'בלא סכנה שרי' דר) רחוק וכגו$ מצור לציד$ אפי

שהרי במקו� , כגו$ זו שבי$ צור לצידו$, כאילו הייתה זו דר) קצרה, ביו� שישי אפילו לדר) רחוקה
בי� הגדול ללא כל  בשבת מפליגי�, מוצאי� אנו את גדולי ישראל, וכ) 643.סכנה לא גזרו חכמי�

הליכה בתו) הספינה או ירידה : כגו$, אגביותת והתלבטות על עצ� ההפלגה אלא רק בשאל
  . ספינה שעגנה בשבתמ

                                           

 .אינה בכתב יד ערפורט' מותר'ועד ' פסק עמו': סקה מהמילי�יכל הפ 637
 . כ) הגרסה בתוספתא דפוס ראשו$ 638
 .  בקטעי� מ$ הגניזה ובתלמוד הבבלי המצוטט לעיל, $כ) הגרסה בכתב יד לונדו 639
 . שהוא נוסח הפני� במהדורת ליברמ$, כ) בכתב יד ווינה 640
, ש סימ$ יח"ת הריב"שו; א"ש� מט ע; ב"כתובות מז ע; ב"קידושי$ ל ע, בבלי; עירובי$ ד א, משנה: ראו 641

 . כד�כג' מהדורת מכו$ ירושלי� עמ
ברכות ד ד לעניי$ תפילה , משנה: ראו לדוגמה. ל במגוו$ נושאי�"חזהיתר מחמת סכנה נפו, בדברי  642

 . עירובי$ י א לעניי$ טלטול תפילי$ בשבת ועוד לרוב, משנה; קצרה
 .ה גונח יונק"כמבואר ש� בתוד, והוא הדי$ לסכנה', במקו� צערא לא גזרו רבנ$': א"כתובות ס ע, בבלי 643
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   :ב–עירובי$ ד א, משנה
  

והפליגה ספינת� בי� רב$ גמליאל ורבי אלעזר ב$ עזריה הלכו  644מעשה  שבאו מפלנדרסי$
את כולה רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע  אמות שרצו להחמיר על עצמ$ פע� אחת 

לה� מותרי�  את� לא נכנסו לנמל עד שחשיכה אמרו לו לרב$ גמליאל מה אנו לירד אמר 
  .  'שכבר הייתי מסתכל והיינו בתו) התחו� עד שלא חשיכה

 
במקרה הראשו$ יצאה הספינה בשבת חו, לתחו� ונחלקו גדולי התנאי� בהיתר לנוע בתו) 

במקרה השני נכנסה הספינה לנמל לאחר כניסת השבת והחכמי� מתלבטי� . הספינה עצמה
: 168' הלכה מנהג ומציאות עמ, בלשונו של תא שמענסכ� חלק זה . בהיתר לרדת מהספינה בשבת

הלכה , הפלגה בי� הגדול בימי שבת וחג מותרת לכתחילה ונהגה, על פי ההלכה התלמודית'
בלא פקפוקי�  �בימי הביניי�  �וג� מאוחר יותר , על ידי חכמי התנאי� והאמוראי�, למעשה

נשתמרו בירושלמי , למעשהלמרות ההיתר המובהק להפלגה בשבת להלכה ו. 'ובלא מחלוקת
שהבסיס לאיסור זה הוא חשש , יתכ$. ג� בימי חול, לי� הגדול האוסר כל הפלגהעדויות למנהג 

   ):517' עמ, מהדורת האקדמיה( ד"ל ע, פסחי� ד א, ירושלמי ,נעיי$ במקורות .שבתלחילול 
  

אבותינו נהגו . אמרי$ ליה. 'אתו$ שאלו$ לר. בני מישא קיבלו עליה$ שלא לפרש בי� הגדול
מכיו$ שנהגו בה$ אבותיכ� באיסור אל תשנו . לה$' אמ. אנו מה אנו. שלא לפרש בי� הגדול

בר� הכא אבותיכ�  .נשאל תמ$ משנדר. ואי$ אד� נשאל על נדרו .מנהג אבותיכ� נוחי נפש
יודה ' תלמידיה דר' ר. לא מ$ הדא אלא מ$ הדא .חנניה 'ר 'אמ .$כל שכ$ יהו מותרי .נדרו
  .אסור לפרש בי� הגדול. 'יודה אמ' דר .הוה

  
בני מישא קיבלו עליה$ '. הסוגיה הירושלמית דנה באלו מקרי� רשאי אד� לשנות ממנהג אבותיו

אי$ הבחנה בי$ יציאה ביו� זה . מנהג� היה לאסור כל הפלגה בי� הגדול. 'שלא לפרש בי� הגדול
נהגו איסור בכל הפלגה בי�  �ה מצווה או שעת סכנ, רשות, הפלגה קצרה או ארוכה, או אחר
בניה� פוני� לרבי יהודה הנשיא בבקשה לשנות ממנהג אבותיה� ולהתיר לה� הפלגה בי� . הגדול

חשוב ביותר לענייננו הוא נימוקו של רבי חנניה לסירובו של רבי להתיר . הגדול ורבי משיב בשלילה
את מנהג . לפרש בי� הגדולאסור דאמר  הוה )בר אלעי( תלמידיה דרבי יודה ביר: את הנדר
 645).'�הכא אבותיכ� נדרו כל שכ$ יהו מותרי'(נית$ היה להתיר , שלא הפליגו בי� הגדול, האבות
   646.שאוסר כל הפלגה בי� הגדול) רבי יהודה בר אלעי(שרבי אוחז בדעתו של רבו , אלא

בידנו להשיב לשאלה זו אי$ ? על מה מבוסס מנהג�? מדוע נהגו בני מישא שלא לפרש בי� הגדול
  :כדלהל$, נכוחה אלא לשער

  .איסור יציאה מאר, ישראל  .א
 . ותנפשסכנת   .ב
  .חשש חילול שבת  .ג

. מסתבר מאוד לשיטת רבי יהודה, מנהג האוסר הפלגה בי� הגדול מצד איסור עזיבת אר, ישראל
מגלחי$ במועד הבא ממדינת הי� ומבית השביה והיוצא מבית  ואלו': מועד קט$ ג א, משנה

שנשאל לחכ� והותר והנזיר והמצורע מטומאתו  והמנודה שהתירו לו חכמי� וכ$ מיהאסורי$ 
 ,מתניתי$ דלא כרבי יהודה .ממדינת הי�' :א"מועד קט$ יד ע, ומפרש התלמוד הבבלי. 'לטהרתו
 לשוט :אמר רבא .מפני שיצא שלא ברשות ,לא יגלח �הבא ממדינת הי�  :רבי יהודה אומר ,דתניא

ומר  ,מר מדמי ליה כלשוט .לא נחלקו אלא להרויחא ,דברי הכל מותר � מזונותל ,דברי הכל אסור �

                                           

, נאמ$: ראו, איטליהדרכה עברו הנוסעי� מאסיה ל, עיר הנמל ברינדיזי שבדרו� מזרח איטליה 644
 .365' עמ, כר) ב, בימי הבית, ספראי .328' עמ, גיאוגרפיה תלמודית

שנית$ להתיר� א) מסיבות שונות העדיפו , שדנה במקרי� רבי�, וראו בהרחבה מהל) הסוגיה כולה 645
 ).כאחד ועודרחיצת שני אחי� , ישיבה על ספסל של גוי בשבת(להשאיר האיסור במקומו 

כר) , אנציקלופדיה, מרגליות: ראו, על חלקו של רבי יהודה בר אלעי בשימור מסורות הלכתיות קדומות 646
 .162' עמ, ב
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שלא ייכנסו ' �איסור גילוח במועד נועד לאל, את האד� להתגלח קוד� לחג . 'מדמי ליה כלמזונות
הבא ממדינת ': כגו$, לאנשי� שנכנסו למועד מנוולי� שלא באשמת�). בבלי ש�(' לרגל מנוולי$

רבי יהודה מקבל את . התירה המשנה להתגלח במועד', יוצא מבית האסורי$הי� ומבית השביה וה
משו� שעבר איסור בעצ� , אבל מתנגד להתיר גילוח לחוזר ממדינת הי�, העיקרו$ שבמשנה

מעיו$ . 647ומובנת דעתו של רבא להקל בדינו של היוצא ברשות חכמי� למזונות. יציאתו מהאר,
עולה שאיסור הפלגה בי� הגדול הוא למעשה איסור  648בדעתו של רבי יהודה כא$ ובמקבילות

 =היא שיבוש של ביש$' מישא'א� . בירושלמי פסחי� נשוב לבקשת� של בני מישא 649.עזיבת אר,
מלאה בי$ דעתו של רבי יהודה בירושלמי  נמצאת התאמה, או מקו� אחר באר, ישראל, בית שא$
דעתו בברייתא המובאת בבבלי מועד קט$ ובי$ , )'אסור לפרש בי� הגדול. 'יודה אמ' דר'(פסחי� 

יהודה  רבי). 'מפני שיצא שלא ברשות ,לא יגלח � הבא ממדינת הי�  :רבי יהודה אומר ,דתניא'(
, אול� 650.באיסור גילוח את השב ממדינת הי� במועד" קונס"אוסר לצאת לחוצה לאר, ו
, ב על כ) נאמ$כות 651.החידקל התחתו$ בבבל באזורכחבל אר, גיאוגרפי� מזהי� את מישא 

  Meseneהוא בלי ספק המחוז  � ) 325' ע(אומר נויבאור  � מיש$ ': 145' עמ, גיאוגרפיה תלמודית
ש� זה מופיע בתלמודי� בשלוש . 'מ דרומה"ק 150המשתרע למול המפר, הפרסי שבמרחק 

ל ש זיהויה את מחזק, מעקב אחרי הופעותיו של מקו� זה בתלמודי�. מיש$, מישו$, מישא: צורות
הפלגה בי�  איסורש, ו של רבי יהודהבטל נימוק, א� מישא שוכנת בבבל 652.אזור המפר, הפרסי
  . יציאה מאר, ישראלהגדול נובע מאיסור 

   :א"שבת יט ע, בבלי. חילול שבתת נפשות וסכנ: נבדוק כעת את שני הנימוקי� הנותרי�
  

 �  אמורי� דברי� הבמ. לשבת קוד� ימי� משלשה פחות בספינה מפליגי$ אי$: רבנ$ תנו
 דברי, שובת ואינו, לשבות מנת על עמו ופוסק. דמי שפיר �  מצוה לדבר אבל, הרשות לדבר
  .מותר שבת בערב אפילו, לציד$ ומצור. צרי) אינו: אומר גמליאל ב$ שמעו$ רב$. רבי

  
  :'"א בדפי הרי"ומפרש בעל המאור ד' ז ע

  
בי$ במה שאמרו אי$ צרי$ על עיירות ) ז"י �הפלגה בי� הגדול (ולי נראה טע� אחר בי$ בזו 

של נכרי� דכולהו מקו� סכנה הוא וכל שלושה ימי� קוד� לשבת קמי שבתא מקרי 
ונראה כמתנה לדחות את השבת מפני שאי$ דבר שעומד בפני פקוח נפש והוא הדי$ 

  .להפריש במדברות וכל מקו� סכנה שאד� עתיד לחלל בו את השבת
  

מכניס עצמו מדעת למצב בו  במדבר או למלחמה יזומה סמו) לשבתלמסע , אד� שיוצא להפלגה
שהרי מצויה . 'נראה כמתנה לדחות את השבת' :ובלשונו של בעל המאור, יאל, לחלל את השבת

וכ) הצענו , עקרונית נית$ 653.וכשיכנס לסכנת נפשות תידחה השבת, סכנת נפשות ביציאות אלו
  : איסור הפלגה לי� הגדוללהפריד ולזהות שני נימוקי� שוני� ל, לעיל

                                           

 .א"בבא בתרא צא ע, היתר יציאה לצור) מזונות מופיע בבבלי 647
רת מהדו(ג "פא ע, מועד קט$ ג א, ירושלמי; )369' עמ, מהדורת ליברמ$(מועד קט$ ב ב , תוספתא 648

 ).809' עמ, האקדמיה
 .434' עמ, ירושלמי כפשוטו, וכ$ דעת ליברמ$ 649
 .מאיר בר איל$ הוא תמ) בהסבר זה' במספר שיחות שקיימתי ע� פרופ 650
ירושלי� , כר) כג', מיש$, 'האנציקלופדיה העברית, מערכת. 153מפה  98' עמ, אטלס כרטא, אבי יונה 651

 .404' עמ, ח"תשמ
קידושי$ , ומקבילתו בבבלי; )1180'  עמ, מהדורת האקדמיה(ג "סה ע, קידושי$ ד א, ירושלמי 652

, מהדורת האקדמיה(ב "ג ע, יבמות א ו: ראו ',מישא'באופ$ עקבי משתמש הירושלמי בש� . ב"עא ע
; א"יבמות יז ע: ראו', מישו$'והבבלי בש� ; )517' עמ, מהדורת האקדמיה(ד "ל ע, פסחי� א ד; )835' עמ

מהשוואת המקורות  . ב ועוד"בבא קמא צז ע; ב"קידושי$ מט ע: ראו', מיש$'או בש� , ב"קידושי$ עב ע
 .ברור שהכוונה לאותו מקו� שבבבל

שמאפיי$ את שיטת בעל המאור באיסור כניסה , 14הערה  173' עמ, הלכה מנהג ומציאות, תא שמע: ראו 653
 . מדעת למצב של פיקוח נפש שדוחה שבת
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  .ותנפש סכנת  .א
  .חשש לחילול שבת  .ב

ואד� נדרש לבצע , בשעת הסכנה מתארכת ההפלגה. אול� בעל המאור כור) את הנימוקי� זה בזה
מתו) ההשוואה . ריקו$ מי� מהספינה לי� וכדומה, כקשירת המפרש; מלאכות האסורות בשבת

נראה שמדובר בחילול '; יד לחלל בו את השבתשאד� עת': ומפשטות דבריו' אי$ צרי$ על עיירות'ל
לשיטת בעל , הפתרו$ המוצע בתלמוד 654.שבת בידי יהודי ולא בדי$ הנאה ממלאכת נכרי בשבת

בדר) זו אי$ מראית עי$ של כניסה מכוונת למצב  .הקדמת ההפלגה בשלושה ימי�: המאור הוא
. מנהג� של בני מישאפירש בפשטות קרב$ העדה את , בדר) דומה לזו .שדורש חילול שבת

' ונהגו ש� איסור שלא לפרש לי� הגדול דלפעמי': ה בני מיישא"ד) ד"ל ע, ד א( פסחי�, ירושלמי
שחשש לחילול שבת עמד בבסיס מנהג� של אנשי מישא שלא  ,מסתבר א� כ$. 'צריכי$ לחלל שבת

דבר , רההפלגה קצ, יציאה מוקדמת(השוני� להיתר הפלגה הנימוקי� . לפרש כלל בי� הגדול
ה� אסרו כל הפלגה לי� הגדול מחשש לחילול . לא היו מקובלי� עליה�) הערמה וסכנה, מצווה
  . לפי ההבנה שנציע להל$, יתכ$ ואפשר למצוא חיזוק לשיטת� בדעת בית שמאי. שבת

אי$ מפרישי$ לי� '): 375' עמ, מהדורת האקדמיה(א "ד ע, שבת א ז, נשוב לגמרא הירושלמית
. 'ובית הלל מתירי$ .אוסרי� אפילו ברביעי ית שמיב .ב שבת ולא בחמישי בשבתהגדול  לא בער

  :מציע להלכה זו מספר הבנות 58' עמ, ירושלמי כפשוטו, ליברמ$
  : בפנינו מחלוקת משולשת �ה "ראבי, אור זרוע, המנהיג 655,תוספות. א

  .רביעי–מותר להפליג מיו� ראשו$ �תנא קמא 
  .שלישי–ראשו$ מותר להפליג מיו� � בית שמאי 
  .שישי–מותר להפליג מיו� ראשו$ �בית הלל 

  : ברביעי קא מיפלגי �ש "ריב, ,"תשב, ש"רא, א"רשב.  ב
  .רביעי–מותר להפליג מיו� ראשו$ �בית הלל 

  .שלישי–מותר להפליג מיו� ראשו$ � בית שמאי 
' בשבת ולא בד 'ש ולא בה"לי� בע' אי$ מפליגי$ בספי': מציע גרסה אחרת להלכה זו �$ "ראב. ג

שאי$ , רסה הקשהבשל הג .לגרסה זו אי$ מקבילות. 'ה מתירי$"ש אוסרי$ וב"בשבת ב' בג, בשבת
היינו שמדובר בגרסה נכונה , הוא הגובר' די'ע –הנוסח הקשה 'סבור ליברמ$ ששיקול , לה מקבילה

ליברמ$  משער, מתו) עיו$ בשרידי הירושלמי של גינצבורג .עברו תיקו$ הגרסאות רשאבעוד ש
  ): 58' ש� עמ(ומציע את ההשלמה הבאה , שבפנינו ערבוב של שתי ברייתות שאחת מה$ הושמטה

  
אפילו בשלישי [ש אוסרי$ "ב. בערב שבת ולא בחמישי בשבת] אי$ מפליגי$ לי� הגדול לא[

י$ מפליגי$ את [ה דבר ֶשְלַסָ?ָנה כגו$ מ$ צור לצייד$ מותר א]א� לא הי. ה מתירי$"וב
יעי ובית הלל [חמישי בשבת בית שמאי אוסרי$ אפילו ברב]לא בערב שבת ולא בהספינה 
  . כגו$ מ$ צור לַציְיָד$ מותר] א� היה מקו� קרוב. מתירי$

  
       ):ז"י �ההדגשות משלי (ליברמ$ מפרש את גרסתו המשוחזרת 

  
אלא כל ' בשבת וברור שלאו דווקא ג' בג' ש לצאת אפי"הרי לפי גרסה זו אוסרי� ב

, בשבת דווקא' ה שלדבריה� מותר בג"מפני היתר ב" בשבת' ג"והברייתא תפסה , ועהשב
וה� סוברי� שאסור לפרוש , בשבת' וא' בשבת ובי� ב' ש אי� מקו� לחלק בי� ג"אבל לב

...  מפני שהוא בחזקת סכנה וקרוב הדבר שיבוא לידי חילול שבת, לי� הגדול כל עיקר
' שהרי ג� ר, י$ שאי$ מפרישי$ לי� הגדול כל עיקרש סובר"ואל תתמה אי) יתכ$ לומר שב

יודה אמר אסור לפרש לי� ' דר': ד"ע' ל, א"ד ה"פסחי� פ, ירושלמי. יהודה סובר כ$
יודה כדעתיה ' ר, הבא ממדינת הי� אסור לו לגלח: ג"א ע"פ, א"ג ה"ק פ"מו' ירוש. 'הגדול

ה יהא אסור להפריש לי� יהוד' ולפי שיטת ר... יודה אמר אסור לפרש לי� הגדול ' דר

                                           

 .71הערה  42' עמ, גוי של שבת, ,"כ: ראו 654
 .ליברמ$ ש�: ראו, להפניות מלאות למקורות השוני� 655
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ל ומטע� חילול שבת "ש אסור לפרוש לי� הגדול אפילו מחו"אבל לב, י"הגדול דווקא מא
  .   קאתינ� עלה

  
, לפי הגרסה המוצעת בזאת, יחד ע� זאת. הגרסה קשה והשלמותיו של ליברמ$ אינ$ מוכחות

שיטת� של . ל שבתאוסרי� בית שמאי כל הפלגה בי� הגדול מחשש לחילו, ופרשנותה השלמותיה
לשיטות מחמירות אלו . שלא להפליג כלל בי� הגדול בית שמאי תואמת את נדר� של בני מישא

  . בספר היובלי� וה$ משמרות מסורת שאסרה כל הפלגה בי� הגדול מחשש לחילול שבת מקור
ההלכה . ל משקפת תהלי) ארו) ועקבי של הקלה בדי$ רכיבה והפלגה בשבת"ספרות חז: לסיכו�

המקור המקראי לאיסורי� אלו . דומה ראתה בפעולות אלו איסורי� חמ/רי� שענש� מוותהק
 �הַתָנִאי� קבעו את רכיבה כאסור דרבנ$ , אול�. הוא חובת שביתת בהמה ואיסור יציאה בשבת

, שמירת איסור מוחלט להפלגה בשבת. בתנאי� מסוימי�, והפלגה בשבת הותרה לכתחילה, שבות
ופוגע באורחות החיי� , היה מנתק את האד� מארצות הי�, דומהכדרכה של ההלכה הק

.  ל להקל בדבר"נטו חז, שכיוו$ שאי$ בפעולות אלו שינוי מהותי בגו' החפ,, כמו כ$ יתכ$. הסדירי�
שאסרה , מבי$ השיטי$ של סוגיות הירושלמי נשמע הד קולה של שיטה קדומה ומחמירה, ע� זאת

שיטה זו תואמת היטב את שיטת היובלי� בדי$ הפלגה . ל שבתמחשש לחילו, כל הפלגה לי� הגדול
  . ויש בה זיקות מעניינות להלכה הקראית ולמנהג ביתא ישראל כפי שנראה להל$, בשבת

  
  הקראי�בכתבי מנהג השומרוני� וב בשבת יציאה לדר� רכיבה והפלגה .ח

ותב על כ) רפאל כ .השומרוני� אינ� עוזבי� את בתיה� בשבת אלא כדי להתפלל בבית הכנסת
אל ' שאלת על משמר השבת אנחנו נשמור כמה אמר ה': 27' עמ ,קירכהיי� בספרו כרמי שומרו$

ולא נעשה  אלא אל בית אל בגלל הצלות, וישבות הע� ביו� השביעי, ביו� השבת יצא איש ממקומו
י ובדומה לזאת כותב ב$ צב .'והמקרא בתורה הקדושה' בו מעשה אלא התושבח$ והורמא$ לה

אי$ יוצא איש ... דה מיוחדת השומרוני� חוגגי� את השבת בהקפ': 144' עמ, בספר השומרוני�
א� נקבל  .'שבו ה� מבלי� את רוב היו� בשירה ובתפילה, פרט להליכה לבית הכנסת, מפתח ביתו

יש בפנינו עדויות   656,ה� השומרוני� המשנה והתלמודאת ההנחה שהכותי� המופיעי� בספרות 
נו מודה ביד מי שאי… רובו יהשולח ע': עירובי$ ג ב ,משנה .בלו די$ עירוב תחומי$שה� לא קי

 .'כותאי אמר רב חסדא מא$'): ב"לא ע עירובי$, בבלי(התלמוד על אתר  ומפרש. 'בעירוב אינו עירוב
' HַIַIת HָIַתA$ ִמְקָרא קֹדֶ ': ... 3את ההיתר ללכת לבית הכנסת למדו כנראה מהפסוק בויקרא כג 

משתמע ומכא$  657'הוא התאספות במקו� ידוע לעבודת ה' מקרא קודש'משמעות הביטוי ... . 
  . היתר ליציאה מהבית לבית הכנסת בשבת

Iְב/ ִאיNַ IְחNָיו Cל ֵיֵצא ִאיI '): 29 שמות טז(הפרשנות ההלכתית של חכמי הקראי� לפסוק 
שהיא פשט ' על דר) האמת'ה� מתלבטי� בי$ פרשנות . רחבה ומגוונת' ִמPְקֹמ�AGHַ A ַהFְִביִעי

נסקור . שהיא מדרש הכתוב והרחבת משמעותו המילולית' על דר) מעבר'ובי$ פרשנות , הכתוב
אי$ בידנו התייחסות של ענ$ ב$ דוד לדי$ יציאה . מהמוקד� אל המאוחר, כדרכנו, פרשנות זו

פרק  ,אהר$ ב$ אליהו בספר המצוותכתב . אול� דעתו מובאת בדברי ראשוני הקראי�, בשבת
  :)ג"ע–ב"ד' לא ע, ג"תשל רמלה, דפוס צילו�(שלושה עשר 

  
ע כי שבו איש תחתיו הוא מקו� רשותו והתיר לו ללכת לאשר הוא מוכ$ "אמר רבינו ענ$ נ

ואמנ� הוא צרי) בתחילה להורות ... לו כמו בית המדרש והכנסת ומה שהוא צרי) לנקביו 
ומניעת היציאה מ$ ... ה ישראל על מנת שלא יהיה ש� אינו ישראל שהתיר ההליכה במחנ

  ... הבית באמרו אל יצא כשלא יהיה לצור) 
  

). לנקביו(וגו' ) תלמוד תורה ותפילה(רק לצרכי שמי� ) רשותו(ענ$ מתיר הליכה בכל מקו� מגוריו 

                                           

' עמ, משומרו$ לשכ�, מור; 206–205' עמ, לכסיקו$ שומרוני, קראו$; 132–131' עמ, מרוני�וש ,ספראי 656
17–32. 
 .ביטוי זה נדו$ בהרחבה לעיל בסעי' א של פרקנו 657
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נכרי� בעיר נראה שהימצאות� של . עיר שיש בתוכה נכרי� אינה רשותו ואסור להל) בה בשבת
אהר$ ב$ אליהו אינו מציי$ בדברי . נאסרה יציאה שלא לצור), כמו כ$. רשותוכתה גדרפוגמת בה

נראה שמטרת ההליכה ואופי היישוב ה� אלו שמגדירי� . בשבת היתר הליכהתחו� מדויק ל, ענ$
מופיע בחיבורו של אליהו , בשמו של ענ$, תחו� הליכה מדויק. את גבול היתר ההליכה בשבת

  :)ג"ע–ב"ד' נ ע ו"רמלה תשכ, דפוס צילו�( השלושה עשר פרקה אדרת אליהו, י'בשייצ
  

שתחתיו מקומו יורו לעני$ אחד והטע� ששניה� יורו על המעבר א אמר "ענ$ י 'ורבי
אמנ� תחתיו יורה על מקו� רשותו עד אלפי� אמה שהוא מגרש  והטע� על מקו� נרחב

רה על זאת המידה בעצמה שהיא עד אלפי� ללכת אל המדרש והכנסת ומקומו יו העיר
  . אמה אמנ� אינה תחת רשותו כי יש בתוכה גויי�

  
מילי� אלו . כמילי� נרדפות' מקומו'ו' תחתיו'י שיש לפרש את המילי� 'קובע בשייצ, ראשית

בהמש) דבריו . בדר) המדרש המפרש ולא כפשוט$ המילולי, כלומר' על המעבר'צריכות להתפרש 
  :רכיבי יסוד של די$ הליכה בשבת בהלכה הקראיתהוא קובע את מ

 .כתחו� מגרש העיר, תחו� ההליכה המותרת בשבת עומד על אלפי� אמה  .א
 .רק הליכה לצור) מצווה כתפילה או לימוד תורה הותרו בשבת  .ב
  . מותר ללכת בשבת רק ביישוב שתושביו יהודי�  .ג

בדבריה� של רוב , כול� חלק� או, על א' שעקרונות אלו אינ� פשוטו של מקרא ה� מופיעי�
החכ� בנימי$ נאהוונדי פעל . להל$ נסקור את המרכזיי� שבה�. חכמי הקראי� הראשוני�
אי$ בידנו  658.העיר נהוונד שבפרס �משערי� ששמו מעיד על מוצאו . בראשית המאה התשיעית

כתאב , אבל הוא מצוטט בספרו של קירקיסאני, לתחו� שבת התייחסות מפורשת של נאהוונדי
' עמ, כר) ג, ספר ה שער כב הוצאת נימוי) ספר המאורות ומגדלי הצופי�(לאנואר ואלמראקב א

521 :  
  

ואמר שאסור לצאת מ$ הכפר או העיר בשו� פני� ... הכפר או העיר ... אבל המקו� שהוא 
בשביל סיבה כל שהיא או לצור) מצרכי האד� אבל לצור) הבורא ישתבח שמו מותר 

ומשה יקח את האהל ונטה לו '): 7שמות לג (� אמה כמו שנאמר לצאת משער הכפר אלפיי
   659.'מחו, למחנה הרחק מ$ המחנה

  
הותרה יציאה של  �י 'בשייצ שהובאה על ידי ,פסיקתו של נאהוונדי תואמת בעיקרה את זו של ענ$

  : יש בדבריו שני שינויי�, ע� זאת. אלפי� אמה לצרכי שמי�
  .ו יהודי� דווקאאי$ בדבריו חובה שתושבי המקו� יהי  .א
לימוד זה . ממחנה ישראל לאחר חטא העגל ו של משהתחו� אלפי� נלמד מהוצאת אוהל  .ב

  . שהרי לא הוזכר תחו� אלפי� בעניי$ זה, כשלעצמו תמוהָ 
היא הפסיקה מרכזית בדי$ יציאה בשבת בהלכה , של ענ$ הנשיא ובנימי$ נאהוונדי, פסיקה זו
רו בשולי דבריה� דעות מחמירות האוסרות כל שיש מחכמי הקראי� שהזכי, אלא. הקראית

רוב חברינו הולכי� '): ש�(דעה זו וכותב  קירקיסאני עצמו חולק על. נעיי$ בדבריה�, יציאה בשבת
שהיציאה ביו� השבת מ$ המקו� השובת מותרת וזה ... בדבר ) ז"י �ענ$ ונאהוונדי (אחרי שניה� 

 660.מתחו� המגורי� וכ$ דעת יפת ב$ עלי משמע מדבריו שאי$ היתר לצאת. 'בלי ראיה וסיבה
בסו' דבריו הוא מביא את . לשאלת יציאה בשבת מתייחס בהרחבה החכ� הקראי יהודה הדסי

  :)ג"ע–ב"ד' נד ע ,ט"ירושלי� תשכ, דפוס צילו�( סימ$ קמד אשכול הכופר. דעת המחמירי�
  

                                           

 .107–95' עמ, י�קדמוניות הקרא, גיל; 868–867' עמ, נאהוונדי, נמוי 658
לפי תרגומו של , שא' עמ, הלכה בברית דמשק, מתו) רוזנטל, הציטוטי� של נאהוונדי וקירקיסאני 659

 . שלו� סרי
 .שא' עמ, הלכה בברית דמשק, רוזנטל 660
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ו לדר) מעבר ישיבה ז… וכתוב עוד שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביו� השביעי 
זו היא ביאור� … כגו$ וישב יעקב באר, מגורי אביו . ולא על דר) עקר ואמת בבירוריו

וא� לא היה גו' האיש ק� ועומד והול) ומתנענע … לעמוד ולקו� ולנוע בכל צרכי הגו' 
אי) … וכ$ בכל חפצי גופו בתחתיו בגבולו , בכל צרכי הגו' במקומות המושבתות מושבי)

... ה יו� שבת) היה די לשמוע אזהרה שבו איש תחתיו "מ ב"יצא אהיה מזהיר אל 
' אנכי הברשות וממשלת וכח אלהי' וכ$ שאמר התחת אלהי… ותחתיו הוא מקו� רשותו 
מה צר) להזהירנו שלא נוציא משא מבתינו כזה א� לא נצא … אנכי לגזור ולתת ל) ולד 

ר ללכת האד� ממקומו בימות המקודשי� אסו… מתחת רשותנו אי) נוציא משא זה 
ולקריאת תורתו ' המושבת למחולל כדר) ימי החול שהול) האד� חו, לתפלת עבודת ה

ע החמירו ג� באלה לצאת ואשרי המשתמר "וממשכילי נ... ולמאכל ומשתה כנגד� 
  .במצות אלהי)

  
האזור בו , תחו� מושב מגוריו, שבפסוק מתפרשי� כרשותו של אד�' מקומו'ו' תחתיו'הביטוי 

למקו� ' תחתיו'אי$ לקבל פרשנות שמצמצמת את הביטוי . ד� חי ומספק לעצמו את צרכי גופוא
 � מייתרת את חלקו השני של הפסוק , פרשנות כזאת. ת אמות"דל � הימצאותו הפיזית של האד� 

א� אסור לנוע . 'ולא תוציאו משא מבתיכ�': 22וכ$ את הציווי בירמיהו יז ', אל יצא איש ממקומו'
, אלא שאסור לצאת בשבת כדר) שהוא יוצא בימות החול? אי) יכול לצאת או להוציאממקומו 

, המחבר אינו מזכיר תחו� אלפי�. קריאה בתורה וסעודת שבת, תפילה �' ומותר לצאת לעבודת ה
בסו' דבריו משבח המחבר את . התפילה או סעודת השבת, ונראה שהתיר הליכה עד מקו� המדרש

עדות נוספת לשיטה קראית מחמירה בדי$ יציאה . פילו לצרכי שמי�המחמירי� מלצאת בשבת א
אחיו  �12 ב$ המאה ה(בורג סרבי פתחיה ב$ יעקב מרגנ, מופיעה בעדותו של התייר היהודי ,בשבת
. 'ויושבי$ במקו� אחד כל היו�': 4 'עמ, סיבוב רבי פתחיה). יצחק הלב$ מבעלי התוספות' של ר

עולה  �12.661מאה השילהי הב) אררט בלשונו( ארמניהקראי� בהעדות מתייחסת למנהגי שבת של ה
מעדותו שבתקופה זו עדיי$ שרד בקרב חלק מהקראי� המנהג המחמיר שלא לצאת מ$ הבית 

  662).מיטה או כסא(בשבת ואולי אפילו שלא לקו� מהמקו� 
חמור אסור לרכוב על סוס או על ה'): א"לב ע–ד"ש� ד' לא ע(בעניי$ רכיבה כתב אהר$ ב$ אליהו 

ללכת במה שיש לו רשות או על עגלה משו� צער בעלי חיי� והכתוב אומר למע$ ינוח שור) וחמור) 
. 'והנה הרכיבה תהיה אסורה בשבת ואפילו תו) החצר משו� למע$ ינוח... ואפילו של נכרי 

מתייחס  בספרו אשכול הכופר יהודה הדסי. עצ� הרכיבה נאסרה מצד מנוחת הבהמה, לשיטתו
הפלגה היא מעי$ , לשיטתו. להל$ נתמצת ונצטט מדבריו ,רבה ג� לרכיבה והפלגה בשבתבאריכות 

את האזכורי� . בשתי פעולות אלו האד� פאסיבי יחסית להליכה, ואכ$. רכיבה על ספינה
שאפשרו עגינה , הוא מסביר כהפלגות סמוכות ליבשה) יונה, עבדי שלמה(המקראיי� להפלגה 

הסולח אשמת ' אנוס הוא ושוגג וה'): ש�( שרה עגינה בשבתא� מחמת אונס לא התאפ. בשבת
אסור לו כי רכיבת ... אבל א� בשישי לדעתו '): ש�(ולעניי$ הפלגה מדעת בשבת הוא כותב . 'שגגתו

זו מלאכת סוחרי� ויורדי הי� וזו מלאכת סוחרי . הי� כרכיבת הסוס ביבשה דומה לו מעללו
י יAְרֵדי ַהHָ �GֳָאִנAGת עLֵֹ '): 23תהילי� קז (יקתו על הכתוב הוא מבסס את פס. 'ועוברי והולכי דרכי)

שהפלגה היא מלאכת הי� ורכיבה היא מלאכת היבשה ושניה� תחת , מכא$. 'Hְַמִי� ַרHִי� ְמָלאָכה
  . 'לֹא ַתֲעLֶה ָכל ְמָלאָכה'): 13דברי� ה ; 9שמות כ (המאמר 
רוב� מתירי� יציאה עד תחו� אלפי� אמה . שבתחכמי הקראי� מתלבטי� בדי$ יציאה ב .לסיכו�

חלק� אינ� מצייני� תחו� מדויק או שאינ� מתני� את . לצרכי שמי� בעיר שתושביה יהודי�
שלא לצאת כלל מהבית , ויש מחכמי הקראי� שהחמירו מאוד. ההליכה באופיו היהודי של היישוב

יציאה בשבת לפי צור) ולא לפי  שיטה המתירה. ביו� השבת, ואולי אפילו שלא לקו� ממיטותיה�
בניגוד לשיטה . 'אי$ מטיילי$ בעיר לדבר שאינו של מצוה': מרחק מוכרת לנו ממשנת רבי אליעזר

                                           

, טורקיה, מרגנסבורג שבגרמניה לכיוו$ פולי$ ומש� לדרו� רוסיה 1175רבי פתחיה יצא למסעו בשנת  661
  . מש� הפליג ליוו$ וחזר לארצו, אל ומצרי�אר, ישר, פרס, בבל

 .219' עמ, ספרות ההיסטוריה, כהנא 662
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וא' הכפלת התחו� על ידי הנחת . ל הליכה לכל צור) שהוא בגבולות תחו� שבת"התירו חז, זו
באיסור מוחלט כשאר  נאסרומוגדרות בהלכה הקראית כמלאכה ו רכיבה והפלגה. עירוב תחומי$

לא '; למע$ ינוח שור) וחמור)'(איסורי� אלו נלמדו ישירות מפסוקי� בתורה . בשבת מלאכות
כדרכ� של חכמי ) 'יורדי הי� באניות עושה מלאכה במי� רבי�'(ובכתובי� ) 'תעשה כל מלאכה

  . הקראי�
  
  בשבת במנהג הכנסייה האתיופיתיציאה הוצאה ו .ט

מופיעות שתי התייחסויות קצרות להוצאה ויציאה  ,בספר האורת שברשימת המלאכות האסורו
  : 90' עמ, יצחק, ספר האור. בשבת

  
 [The following] is that which you should not do on Sabbath and on Sunday: 
…  being on a road … carrying grain into the houses from the field  

  
המקור שבפנינו אינו מפרט את . מהשדה לביתור להכניס תבואה אסור לצאת לדר) בשבת ואס

 .עדויות המידעני� היו מפורטות יותר. אורכה של הדר) או את כמות התבואה שנאסרה בהכנסה
בדר) כלל לא . א� יש הכרח אפשר לנסוע בשבת ובחג' :)אחות אברה�(קירסט$ פדרס$ ' דרסיפרה 

ביקור חולי� או ביקור משפחתי לא נמנעו מלצאת  :כגו$, נעו למרחקי� בשבת א) כשהיה צור)
וכ$  663.'לדר) בשבת ברגל או ברכיבה ואפילו להפליג בשבת לא אסרו כשהיה צור) אמיתי בדבר

וכ$  664.'מותר לרכב על סוס בשבת': מיכאל וולדמסקה, אחד מחברי כנסיית דברה גנט, בקצרה
בדומה ו 665.'רכב על סוס וחמור בשבתמותר ל' :ג� היא ממנזר דברה גנט ,דסופיקת גיזה הנזירה

להפליג , לרכב על סוס או חמור, מותר בשבת לצאת מהכפר לטייל': לכ) עדותו של אבא טפסא
  :עדותו של אבא פסחא ציו$נסיי� ב 666.'בספינה וכדומה

  
. אי$ מפליגי� בשבת. כאשר מגיע יו� שישי לא יוצאי� לדר) ולא לעבודה רחוקה

אי$ לרכב על , אי$ ללכת בשבת מרחקי� ארוכי� .לשבת מקדישי� את כל היו� להכנות
אי$ ללכת לנהר או לרחו, בו . לצרכי פרנסה כמו בימי החול, לשחות או להפליג, גבי בהמה

לדאוג למזונו של נצר) , לבקר חולה, אפשר ללכת לבקר קרובי משפחה בשבת. בשבת
לדיר ) ברחוב אתיופיה, בעיר המערביתשהכנסייה (מדברה גנת  נהגו ללכת בשבת. וכדומה

בעיר ברובע הנוצרי ש, הבנוי על גג כנסיית הקבר, מתח� הכנסייה האתיופית(סולטא$ �א
   667.וא' יותר מכ) מכיוו$ שזה לצור) תפילה) העתיקה

  
אלא , שהמותר והאסור אינ� תלויי� בגודל המשא או באור) הדר) עדויות למדתימכלל ה
 א) אלו ;ו בשבתנאסרולצרכי הפרנסה ת ימי החול מלאככל הוצאה ויציאה הקשורות ל. הבמטר

  . ה הותרוקיו� מצוובבצרכי שבת או  הקשורות
מנהג� של בני הכנסייה האתיופית בשאלת יציאה והוצאה בשבת דומה למנהג� של . לסיכו�

ה� אוסרי� כל יציאה והוצאה שקשורה לצרכי חולי$ . הקראי� ומשנת רבי אליעזר, השומרוני�
כמו כ$ אי$ בשיטת� התייחסות . � כל הוצאה ויציאה לצרכי שבת או צור) מצווהופרנסה ומתירי

, רשות יחיד(או לרשויות השבת ) אמה 2000אמה או  1000, אמות ארבע(לשיעורי� של יציאה 
  . ל"שנקבעו על ידי חז, )רבי� כרמלית ומקו� פטור

  

                                           

  .31.10.07ירושלי�  663
  .13.11.07ירושלי�  664
 .ל"כנ 665
  12.7.09ירושלי�  666
 .21.11.07 ירושלי� 667
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  תלשלות ההלכהביתא ישראל ומקומו בהשמנהג ב בשבת יציאה לדר� רכיבה והפלגה .י
א' הליכה בתו) הכפר . למנהג� של ביתא ישראל כל יציאה אל מחו, לכפר אסורה בהחלט בשבת

תושבי כפרי� שלא . בכל כפר היה מסגיד, על פי רוב. לא הותרה אלא לדבר מצווה דהיינו למסגיד
ס או האורחי� נהגו ללו$ בביתו של הק. היה בה� מסגיד היו שובתי� בכפר סמו) שיש בו מסגיד

לא הכירו כלל . כיפור לינה במסגיד הייתה מקובלת במיוחד בשבת השביעית וביו�. במסגיד עצמו
. שמכפיל את טווח ההליכה, שלא ידעו די$ עירוב תחומי$ מאליו ב$מואלפיי� אמה כתחו� שבת ו

 מסגידבנוס' ליציאה ל. בשו� אופ$ לא הלכו מכפר לכפר בשבת ג� מרחק פחות מאלפיי� אמה
הנות מאוויר לי, ישיבה נינוחה. בפתח הבקתה, לאחר התפילה והסעודה, לשבת בשבת בבוקרנהגו 
ברור מאליו . מעבר לכ) לא יצאו כלל מפתח הבית במש) כל יו� השבת. ולגלגל שיחת ֵרִעי� נעי�

כל אימת ששאלתי קסי� או . רכיבה או הפלגה נאסרו בתכלית האיסור, שכל יציאה לדר)
ה� הגיבו בכעס רב על , )רכיבה או הפלגה, יציאה לדר)(ציאה מהכפר בשבת מידעני� אחרי� על י

: ... 17מנהג העדה בדי$ יציאה מפורש בתאזאזה סנבת י . ונראו מזועזעי� מעצ� השאלה, שאלתי
מקור . מות יומת... הרוכב על בהמה והנוסע באניות י� ': 19וש� בפסוק ' יומת... ויוצא לדר) '

, אנתולוגיה פלשית, הציטוט מתו) לסלאו 668.מופיע בספר אבא אליהו, יותרלמנהג� ומחמיר  נוס'
, שמאופיינת כפעולת חולי$, לא רק יציאה לדר), כלומר 669.'בשבת מנע רגלי) מלטייל': 45' עמ

למשנת רבי אליעזר שצוטטה לעיל  דומהמקור זה . אלא ג� הליכה לטיול של שבת; נאסרה
ל א� תשיב "ת, $ שאי$ מטיילי$ בעיר לדבר שאינו של מצוהומניי'): 368' עמ, מהדורת ענעלאו(

  . יציאה שאינה לצור) גבוה נאסרה. 'משבת רגלי)
. כפי שנראה להל$, �איסור הפלגה בשבת עיצב את גורלה ההיסטורי של העדה וא' קבע לה ֵש 

  : 184' עמ, תשובות אבא יצחק, אבדי'ד
  

אבל אי) נשמור את ) האלה הרחוקי�כדי למצוא את האחי� (היינו רוצי� ללכת על הי� 
   .כי סירה שהיא על הי� מונעת בכוח ולכ$ אי$ מנוחה וכתוצאה מכ) אי$ שבת? שבת

  
 הפלגה בשבת מנוגדת למנוחת השבת. תשובת אבא יצחק מתעדת איסור ברור של כל הפלגה בשבת

 איסור הפלגה בי�אבא יצחק מציי$ ש. 'סירה שהיא על הי� מונעת בכוח ולכ$ אי$ מנוחה': ובלשונו
  . הוא זה שמנע מבני העדה ליצור קשרי� ע� קהילות יהודיות אחרות בעול�

 670"כל הפלאשי� של אירופה"עניי$ זה חוזר שוב במכתב הראשו$ שנשלח מביתא ישראל אל 
  ):266–265' ש� עמ(אבדי 'באמצעות ד

  
  ?היא) את�? קרובנו היא) את�

  . ) שאינו מאפשר לעבור בי�שמענו על קיומכ� א) השבת פרשה עלינו מס
  .התורה לא התירה ללכת ביו� שבת

  .שילחו לנו מה שטוב עבורנו
  ... 671אנו עניי�

   
מנע למעשה יצירת קשר ע� , שאיסור הפלגה והליכה בדר) בשבת כמנהג� של ביתא ישראל, מכא$

  .קהילות יהודיות מחו, לאתיופיה
' עמ, ש�(בתשובותיו של אבא יצחק . ראלת ביתא ישלעדמיוחד  �ֵש קבע  א' איסור הפלגה בשבת

אחד מכינויי העדה . אבדי את הכינויי� השוני� של עדת ביתא ישראל'הוא מסביר לאנטוא$ ד) 240

                                           

  .1.' דילעניינו של ספר זה ראו במבוא סע 668
 .35–34' ובנספח עמ 86, 82' עמ, השבת לפי ויטרבו, $'ראו ג� טרוויז 669
ולכ$ ה� ממעני� את המכתב ; יהודי� שאינ� פלשי�, בני העדה לא העלו בדעת� שיש יהודי� לבני� 670
  ."כל הפלאשי� של אירופה": אל
 . 112–111' עמ, מעבר לנהרי כוש, מתו) ולדמ$בתרגו� לעברית הציטוט  671
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הגר ת העדה חוקרכותבת זה  �ֵש ביחס ל 672.'י� חצו  שלא '= א אילכבפי שכניה� הנוצרי� היה 
  :322' עמ, בספר אתיופיה סלמו$

  
כמוסבר , על פי פירוש זה". ה� לא חצו"או , "א חצה את הנחלמי של: "פירוש המילה הוא

ביתא ישראל שמרו בקפידה קנאית . הכינוי מתייחס לפולח$ הדתי של ביתא ישראל, להל$
פירושה . על מצוות המנוחה בשבת והיא נתפסה על יד� הרבה מעבר להפסקת כל מלאכה

מאחר . יותר מ$ ההכרחישל המצווה היה היצמדות לכפר ולבקתת המגורי� מבלי לנוע 
התנהגות� של ביתא ישראל נראתה לאחרי� כשל אלה  ,שהכפרי� שכנו ליד נהר או נחל

  . ובמיוחד בשבת, שאינ� חוצי� נחלי�
  

אזורי המגורי� של ביתא ישראל בצפו$ אתיופיה היו מנותקי� מדרכי הגישה . נוסי' ונסביר
� מרוחק כ, שסביבו שכנו רוב כפרי העדה ,אג� טאנה. למרכזי החיי� היהודיי� באסיה ובאירופה

כיו� בתחו� (השוכנת בחופי הי� האדו� , ַמַסַוע �קילומטר מעיר הנמל הקרובה  400
. החמרת� בהלכות שבת התעצמה בשלשל עדת ביתא ישראל  הגיאוגרפית בדידותה 673).אריתראה

ל איסור מוחלט האיסור לצאת או לשהות בדר) בשבת ומעל לכ, החובה לשבות בי$ יהודי� בשבת
ועיצבו את עדת , כל אלו יצרו ניתוק בי$ ביתא ישראל לשאר העול� היהודי; על כל הפלגה בשבת

שא� היו מתקבלות בעדה מסורות הלכתיות , יתכ$ מאוד. ביתא ישראל כעדה עצמאית ומנותקת
מערכת הקשרי� בי$  �המתירות שימוש בדר) והפלגה בשבת בתנאי� מסוימי� , מאוחרות יותר

  .היו שוני� לחלוטי$, וגורלה של העדה הנגזר מכ), ביתא ישראל והעול� היהודי
בספרות בית  ,בתרגומי� מנהג� של ביתא ישראל בדי$ יציאה בשבת קרוב למנהגי� המשתקפי�

מחמיר ביחס להלכה שבמשנה ולמנהג הכנסייה  מנהג�. הקראי�ראשוני מנהג השומרוני� וב, שני
 .אל המסגיד ובחזרה � צרכי שמי�מעט הליכה ל ,ו כל הליכה בשבתביתא ישראל אסר. האתיופית

  . העיקרו$ הקובע הוא מטרת ההליכה ולא המרחק
שעד , כל יציאה לדר) יבשתית תוכננה כ). רכיבה והפלגה בשבת נאסרו לחלוטי$ במנהג העדה

ת האיסור להפליג בשבת צמצ� מאוד א 674.השבת הבאה יוכלו לשבות באחד מכפרי העדה שבדר)
בנוס' לכ) יש לדאוג מראש שהספינה תעגו$ . אסור לצאת להפלגה שתימש) בשבת. תחו� ההפלגה

 רכיבה והפלגה בשבת, שאיסור יציאה לדר), מכא$. בערב שבת בקרבת מקו� לאחד מכפרי העדה
  . עיצבו את ביתא ישראל כעדה עצמאית המנותקת לחלוטי$ מכל השפעה יהודית

                                           

 .36' עמ, ספר הפלשי�, אשכולי וכ$ אצל 672
 .ראו מפה בנספח ג .267–266' עמ, אתיופיה, סלמו$ 673
 .5.על האיסור לשבות בקרב נכרי� עמדנו לעיל בפרק שלישי סעי' א 674
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  סיכו� ומסקנות: פרק שמיני
  

לתאר ולאפיי$ את מנהג� של ביתא ישראל בהלכות שבת , ראשית. מטרתו של חיבור זה כפולה
להצביע על האפשרות המסתברת ביותר כמקור להלכות , ושנית; שמוזכרות בספר תאזאזה סנבת

שיכולות לשמש מקור להלכות , סקרנו בהרחבה את שלוש האפשרויות, במבוא .שבת של העדה
   :שבת של ביתא ישראל

 .עדהכתבי הקודש שהיו בידי ה  .א
 .קדומהההלכה ה  .ב
 .הנצרות האתיופית  .ג
לכל אחת משלוש נבח$ את יחסו ; את מנהג העדה בכל אחד מפרקי החיבור, בקצרה נסכ� ,כעת

נחתו� . בשאלת האפשרות המסתברת ביותר, בזהירות המתבקשת, וננסה להכריע ;האפשרויות
ממצה על מקורות מנהגי השבת של ביתא  שתאפשר לקורא מבט רוחב, את הפרק בטבלת סיכו�

  . ישראל
 

  לשבת הכנה חובת: ראשו� פרק
 ביו� האד� של ומאכליו צרכיו כל. ביותר חמ/ר לשבת ההכנה בעניי$ ישראל ביתא של מנהג�
, השתייה וכ$ מיידית לאכילה מוכ$ האוכל. יו� מבעוד מלאה הכנה, מוכני� להיות חייבי� השבת
. שבת לכבוד ומסודרי� נקיי� והחצר והבית יו� מבעוד כובתה האש, ללבישה ומוכ$ נקי הבגד

  . מיתה חייב לשבת בהכנה המתרשל
  . המ$ ללוקטי בקשר לשבת ההכנה מוזכרת במקרא

בספר היובלי� ובמגילת ברית דמשק . 'יו� ההכנה': בספרות בית שני מכני� את יו� השישי בש�
מחבר , אול�. ומשקה המיועדי� לשימוש בשבתמאכל , מודגשת ומפורטת חובת הכנה של כל חפ,
  .שלא הוכ$ מבעוד יו�, מגילת ברית דמשק מתיר ליקוט פרי אובד

 של ובמנהג�, שמאי בדברי מופיע שבת לכבוד המעשה ימי בששת ההכנה חובת על מיוחד דגש
 מערכת יוצרי� ואמוראי� תנאי�, אול�. שבת צרכי את בעצמ� להכי$ שהקפידו, התנאי� ראשוני
 :מסויימי� בתנאי� התירו זו בדר). שבת לקראת השונות ההכנות סוגי בי$ הבחנות של שלימה
כמו  ;כירה גרופה וקטומהל קדרה והחזרת השהייה, הטמנה; וחיתוכו פרי קילו', נשרי� לקיטת

  .צמצו� די$ מוקצהכ$ פעלו ל
  . וכדומה ירק כלקיטת הקלות את והתירו קשות הכנה עבודות אסרו הקראי�

, שחיטהמ נמנעוא) לא , בשבת ת השדהמלאכ את אסרו ישראל ביתא עדת של הנוצרי� ניה�שכ
  . אלו הכרוכות בשימוש באש בשבת, לרבות; בישול ושאר דרכי הכנת המזו$ לאכילה

, זיקה ברורה לספר היובלי�, לשבת הכנה בדי$ ישראל ביתא של המחמיר מנהג�לש, כ$ א� נמצא
  . וזיקה קלושה למנהג הכנסייה האתיופית, ולמנהג הקראי� קדמש ברית מגילתלזיקה חלקית 

  
  השבת יו� מצוות: שני פרק

 תחומי� בשלושה מתבטאות ישראל ביתא של הג�נמ לפי השבת יו� של החיוביות המצוות
  :מרכזיי�

  שבת עונג  .א
 תורה לימוד  .ב
  תפילות  .ג
 והמשקה מאכלה מיטב ,כסות נקייה, ברחצה לקראת שבת השבת יו� את לכבד נהגו העדה בני

 ארוכות שעות .הצו� בשבת אסור לחלוטי$ אפילו ביו� הכיפורי� .משובחת ובשינה שברשות�
, תורה לימוד בי$ חילקו השבת ביו� הפנוי זמנ� יתרת ואת, במסגיד השבת לתפילות הוקדשו
  . ומנוחה ֵרעי� שיחת

 אי$א) , השבת בנביא מופיעה הדרישה לענג אתו, השבת יו� את לקדש דרישה מופיעה בחומש
  . אלו ועונג קדושה של טיב� מה פירוט במקרא
 פילו$ ובכתבי היובלי� בספר. שבת עונג של לטיבו ביחס סותרות עדויות שני בית בספרות

היובלי� א' קובע עונש  .ותפילה תורה לימוד, בחבורה לסעודה התכנסויות בהרחבה מתוארות
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 היהודי� של השבת מוזכרת, ורומי� יווני� סופרי� של בכתבי�, זאת לעומת .מוות לצ� בשבת
 אר, גאוני, תנאי� בדברי ג� מופיע) טוב ביו� ובעיקר( בשבת הצו� למנהג תיעוד. צו� כיו�

 בע� התקבלה למעשה הלכה. ערו) בשלח$ א"הרמ לדברי ועד הראשוני� אשכנז חכמי, ישראל
: הגו'. הנפש ואת הגו' את לענג וקוראת, טוב וביו� בשבת צו� שאוסרת הבבלית המסורת ישראל
  .ובתורה בתפילה: והנפש; ושינה המיטה תשמיש, משקה, במאכל

נשארת  � עונג או צו�  � ההנהגה הראויה לשבת . חכמי הקראי� לא ראו בשלילה צו� בשבת
  .לבחירתו של כל אד� ואד�, לשיטת�

, אש לחימו�, מאורנר ל, כסות נקייה, לענג את השבת ברחצה לכבוד שבת נהגו בכנסייה האתיופית
פרט לצו� השבוע הקדוש , נמנעו מלצו� בשני ימי השבתבדר) כלל . מאכל ובמשקה משובחי�

, ביו� השבת הרבו בתפילות ובמהלכ$ קראו. השבת הקדושה �שכלל ג� את השבת שלפני פסח 
 אחר התפילה נשארו רוב המתפללי�ל. ) והברית החדשה"פרקי� מתו) התנ, במש) שעות ארוכות

ג� בתפילה וג� בלימוד התורה  .פרקי� מכתבי הקודששבמהלכו פירש אחד מכוהני הדת , עורלשי
  . הקהל פאסיבי ביותר

תוא� היטב את היובלי� ; נרמז במקרא, שמנהג� של ביתא ישראל בדי$ עונג שבת, נמצא א� כ$
כה ל הל"שהתקבלה על ידי חז, את אחת מהשיטות המתוארות בספרות בית שני; ותאזאזה סנבת

שנהגו אחת בשנה , מנהג שכניה� הנוצרי�ותוא� חלקית את ; התנגד למנהג הקראי�; למעשה
ובסיס רחב , למנהג� בלימוד תורה ותפילה בשבת יש רמזי� קלי� בכתבי הקודש .לצו� בשבת

ולימוד התורה הקריאה בתורה , י תפילות השבתמנהגמקביל למנהג הכנסייה . בספרות בית שני
  .של ביתא ישראל

  
  מלאכה איסורי: שלישי פרק

. סנבת ובתאזאזה דמשק ברית במגילת, היובלי� בספר, במקרא מפורש בשבת מלאכה איסור
  . ישראל ביתא ידי על פרטיו לכל רבה בקפידה נשמר זה איסור

  
  מסחר. א

  . בשבת מסחר של צורה כל אסרו ישראל ביתא
בדברי . מלאכה באיסור זה איסור שכללו כנראה. בשבת מסחרל מפורש איסור אי$ בחומש

 את ממשיכי� דמשק ברית ומגילת היובלי� ספר .ברמז ובפירוש, מסחראיסור  מופיעהנביאי� 
נטילת משכו$ וכל וויכוח , גביית חוב, מכירה, קנייה במפורש ואוסרי� הנביאי� ספרי של מגמת�

   .על הו$ ובצע בשבת
  . הערמה של בדר) וחג שבת סעודת לצור) זעיר מסחר התירו ל"חז

חתמו  ולאלא סחרו בשוק . מכל סוג של מסחר בשבת נמנעו ישראל ביתא של הנוצרי� שכניה�
 בית ספרות, הנביאי� דברי פשט את תוא� בשבת מסחר בנושא העדה שמנהג, מכא$. עיסקאות

  . ומנהג הנוצרי� האתיופי� שני
  
  טיפול בבעלי חיי� �מלאכת השדה . ב

את הטיפול . מכל מלאכה הקשורה בגידולי קרקע בשבת ביתא ישראל נמנעו באופ$ מוחלט
בדר) כלל הסתפקו בפתיחת מכלאות הצא$ בשבת . בבעלי חיי� צמצמו למינימו� ההכרחי

כשבהמה . הצא$ יצאו בעצמ� לשטחי למרעה בסמו) לכפר ולפנות ערב שבו למכלאות. בבוקר
ו שמסרו בשבת את הי. נקלעה למצוקה או התרחקה יתר על המידה נשלחו ילדי� להשיבה

  . חלב שנחלב בשבת אסור בשתייה ונית$ לנכרי כשכר על שמירתו. הצא$ לנכרי�
א) אינו מתייחס לטיפול המותר , המקרא מצווה על שביתת הבהמה ומנוחתה ביו� השבת

  . והאסור
באופ$ שלא , וממנהג השומרוני� דאגו לכל מחסורה של הבהמה מבעוד יו� ֵיבלפי עדויות מ

א) אוסר , מחבר ברית דמשק מתיר יציאה למרעה עד תחו� אלפי�. ול נוס' בשבתיידרש טיפ
  . סיוע בהמלטה או הצלה, כל טיפולי� מיוחדי� בבהמה סוררת

ומצאו פתרונות לבהמה , אסרו סיוע בהמלטה, חכמי המשנה התירו מרעה כרגלי הבעלי�
  . סוררת ולנופלת לבור בשבת
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וא' אינ� נעזרי� בילדי� , טיפול בבעלי חיי� בשבתכל תושבי אתיופיה הנוצרי� נמנעי� מ
קיימות עדויות על נוצרי� שטיפלו בבהמת� של ביתא , מאיד) .לצור) טיפול בבהמה בשבת

  .ישראל בשבת
ֵיב לעדות מ מקיי� זיקה, דומה למנהג הנוצרי� האתיופי� שמנהג ביתא ישראל, נמצא א� כ$

  . ל"ולחזומחמיר ביחס לברית דמשק , ולמנהג השומרוני�
  
  הדלקת אש. ג

למנהג� לא רק ההדלקה נאסרה אלא עצ� . ביתא ישראל כיבו כל אש קוד� כניסת השבת
  . הימצאות האש בבית

ואי$ להבי$ מהפסוק איסור , במקרא ובתרגומיו הקדומי� נאסרה דווקא הדלקת האש בשבת
  . הימצאות אש בשבת

שדרשו השבתת כל אש , הודה מסתברמדברי פילו$ ומשחזור ופרשנות לשריד ממגילות מדבר י
  . כמפורש בהרחבה בכתבי הקראי� ובמנהג השומרוני�, מבעוד יו�

שנודע בזיקתו , אפילו שמאי. בשבת, לחימו� ולמאור, ל כידוע התירו שימוש נרחב באש"חז
  . מתיר שימוש באש בשבת, להלכה הקדומה ומחייב שביתת כלי�

וא' מרבי� בהדלקת נרות , ל שימוש באש בשבתתושבי אתיופיה הנוצרי� אינ� נמנעי� מכ
   .היו שאסרו הדלקת אש חדשה בשבת .בשעת תפילת השבת בכנסייה

מנהגי� הנרמזי� בספרות תוא� , שמנהג� של ביתא ישראל בשימוש באש בשבת, נמצא א� כ$
  .ונבדל באופ$ מהותי ממנהג הנוצרי� � בכתבי הקראי� ובמנהג השומרוני�מפורשי, בית שני

  
   הגו% צרכי: רביעי קפר

 הגו' טהרת בשמירת יתירה הקפדה ונהגו השבוע ימי כל טהרה שמירת על הקפידו ישראל ביתא
 נאסר טומאה גור� וכל, בנהר טהרה טבילת לאחר רק החלו השבת ליו� ההכנות כל. השבת ביו�

  . ובכלל זה יחסי אישות, בשבת לחלוטי$
אי$ א)  ';או קבלת דבר ה קודש אכילת, למקדש כניסה לפני וטהרה רחצה חובת מופיעה במקרא

  .או הימנעות מטומאה בשבת לקראת שבת חובה מיוחדת של טהרה
 ואיסור שבת לקראת טהרה חובת אנו מוצאי� )קומרא$, יובלי� ,מקבי�(בספרות בית שני 

  . ובכלל זה יחסי אישות, בשבת טומאה
 בחובת הוחלפה שבת לקראת הרההט חובת .פעלו באופ$ שיטתי לצמצו� חובת הטהרה, ל"חז

   . וליל שבת הומל, כמועד מועד' ליחסי אישות, שבת לכבודונקיו$  רחצה
  . א) אסרו יחסי אישות בשבת לא נהגו טבילת טהרה לקראת שבת קראי�שומרוני� ו

אסרו יחסי . לנקיו$ הרחצ אלא, לא נהגו טבילת טהרה לקראת שבת בני הכנסייה האתיופית
   . לכנסייהסה בטומאה כניאישות בשבת ו

 ביו� טומאה מכל ולהימנע שבת לקראת להיטהר ישראל ביתא של המחמיר שמנהג� ,מכא$
, השומרוני� את מנהגמימי בית שני ותוא� חלקית  קדומי� טהרה מנהגי היטב תוא�, השבת

  .השכני� הנוצרי�ו הקראי�
  

   שלו� שבת :חמישי פרק
 ומריבה קטטה, קול מהרמת נמנעו ישראל ביתא. שבתה ביו� העדה כפרי את אפיינו ושלווה שקט
 שיש ודברי� החול ימי עבודת תיכנו$, פרנסה בענייני דיבור מכל נמנעו כ$ כמו. השבת ביו�

 �  בשבת נאסרה, עצמית הגנה לצרכי אפילו, כוח הפעלת של צורה כל. נפש עגמת בשמיעת�
  . שבת דוחה אינו נפש פיקוח למנהג�
  .'דבר ודבר' הנביא בדברי קצר רמז מלבד, אלו בענייני� פורשי�מ ציוויי� אי$ במקרא
 אוסר היובלי� ספר. בשבת כוח והפעלת דיבור לענייני יחסית נרחב מקו� מייחדת שני בית ספרות
 איסור מוסיפה דמשק ברית מגילת; מלחמה ועשיית הריגה, הכאה ת חול וכ$עבוד בענייני דיבור
 על מעיד יהודה מדבר ממגילות שריד; מי� מבור הצלה ואיסור צעוב הו$ בענייני דיבור, פה ניבול

 עדויות מתתיהו ב$ יוס' של ובספריו המקבי� בספר; בלבד קודש לדברי בשבת הדיבור צמצו�
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 או התקפה, עצמית הגנה � בשבת מלחמה של צורה מכל הימנעות על, ועקיפות ישירות, רבות
  . מובס אוייב רדיפת

בדיבור מפורש הקשור למלאכת ימי החול ואינו  אותו ומקדו בשבת יבורד איסור את צמצמו ל"חז
כמו  .הותר דיבור ברמז שאי$ בו אלא הרהור ודיבור מפורש בענייני חול לצור) מצווה. צור) מצווה
ה� ביססו כלל זה על דרשת . של פיקוח נפש דוחה שבתביסודיות רבה את העיקרו$  ל"כ$ עיצבו חז

והמליצו שההצלה תיעשה , ו ג� למקרי� של ספק פיקוח נפשהרחיבו את תחומ, הכתוב
  .מלכתחילה בידי גדולי ישראל

הותר להתפלל ללמוד תורה וללמד ללא . חכמי הקראי� מגבילי� מאוד את הדיבור המותר בשבת
. ֵשנה וכדומה, שתייה, אכילה: כגו$, הותר הדיבור בצרכי הגו' המותרי� בשבת, כמו כ$. שכר

הכלל . תכנו$ וכל דיבור הקשור לעשיית מלאכה, סיפורי חלומות, � בטלי�נאסרו בשבת דברי
הותרה א) ורק הצלה . במגבלות משמעותיות, פיקוח נפש דוחה שבת התקבל בהלכה הקראית

חובה לצמצ� ככל . מיידית ממוות וודאי ורפואה דחופה שאינה יכולה להידחות למוצאי שבת
  . על מלחמה האפשר בחילול שבת ולכ$ עדיפה התגוננות

לא , אול�. ורגוע ביו� השבת דיבור שקט, הכנסייה האתיופית מאופיינת א' היא באווירה שקטה
כמו כ$ אי$ בכנסייה האתיופית כל איסור להציל . מצאנו שדברי� אלו נקבעו כחוק מחייב בכנסייה

  .חיי� בשבת
, מנהג בית שניתוא� בעיקרו את בשבת  דיבורשמנהג� של ביתא ישראל בדי$ , נראה א� כ$

   .והכנסייה האתיופית הקראי�
 ,שני בית מספרות מנהג� מקיי� זיקה ברורה למנהגי� המ/ָ?רי� לנו בשבת והצלה הריגהבדי$ 
   .האתיופית הכנסייהשל  המנהגעומד בסתירה לו למנהג הקראי� תחלקיזיקה 

  
  והכנסה הוצאה: שישי פרק
 בהבאת מגבלה שו� אי$. שהוכנו מראש שבת צרכי של והכנסה הוצאה מתיר ישראל ביתא מנהג
 או במסגיד לקריאה תורה ספר בטלטול, השבת סעודת לצור) המסגיד אל מהבית ומשקה לח�

 מוקפי� היו שלא, העדה בכפרי שבת מידי נהגו אלו כל. התפילה במהל) לצדקה מטבעות בתרומת
 הקשור דבר כל של ובטלטול בנגיעה מוחלט איסור חל, זאת לעומת. שהיא כל בצורה מגודרי� או

  . השבת צור) ואינו החול ימי למלאכת
 ירמיהו. הנביאי� בדברי יחסית בהרחבה מפורט א) בחומש מפורש אינו והכנסה הוצאה איסור
  . השבת ביו� העיר לשערי סחורה הבאת אוסרי� ונחמיה

. לבית מבית והכנסה והוצאה מי� שאיבת ג� בו וכולל זה איסור יותר עוד מפרט היובלי� ספר
 עליו מוסי'. בשבת הוצאה בדי$' מוכ$ אינו'ל' מוכ$' בי$ הבחנה, לראשונה אנו מוצאי�, בפסוקיו

  . תינוק ונשיאת מבוש� בתכשיט יציאה איסור דמשק ברית מגילת מחבר
 רשויות ארבע נקבעות הדיו$ במהל). והכנסה הוצאה למלאכת ביותר רחב דיו$ מקדישי� ל"חז

  . בשבת והכנסה להוצאה מגוונות היתר דרכי ומוצעות שבת
המחמירי� ביותר אוסרי� אפילו . קשת הדעות של חכמי הקראי� בדי$ שבפנינו רחבה ביותר

יריקה או דיבור מרשות היחיד החוצה ויש שמתירי� הוצאה בי$ כל הבתי� המיושבי� ללא כל 
  . הקל המשא והתירו הכבד המשא שאסרו ג� היו השונות הדעות שלל בי$ .מגבלה
וללא הכנה  ללא הגבלה וצרכי מצווה שבת תירו הוצאה והכנסה של צרכיה האתיופית בנצרות
  . ימי החול ולפרנסה הוצאה והכנסה הקשורה למלאכת לא נאסרה אלא .מראש

 ):29 ב( היובלי� ספר דברי על מיוסד והכנסה הוצאה בדי$ ישראל ביתא שמנהג ,נראה א� כ$
כל שהוכ$ . ההכנההגור� הקובע הוא  .'ששת ימי המלאכה בבתיה�המה לה� ב הכינLהואשר לא '

 טלטול בכל אסור השבת לצור) הוכ$ שלא וכל, והכנסתו בהוצאתו מגבלות כל אי$לצור) השבת 
  . והוצאה

  
  והפלגה רכיבה, לדר� יציאה: שביעי פרק
, י שמיי�לצרכ הכפר בתחומי ורק א) הליכה הותרה. בשבת לדר) יציאה מכל נמנעו ישראל ביתא

 אלא, נכרי� בי$ לשבות שלא מאוד הקפידו העדה בני, כ$ על יתר. ובחזרה המסגיד אל מהבית
 בקרב שביתה תאפשר שלא, ְלדר) מלצאת חול בימי א' נמנעו, שכ) מכיוו$. העדה מכפרי באחד
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 שבת חניית שיאפשר מסלול מראש לתכנ$ חייב, ארוכה לדר) לצאת שהרוצה נמצא. עדת� בני
 לשאלה משמעות אי$ למנהג�. לחלוטי$ נאסרו השבת ביו� והפלגה רכיבה כל. העדה פרימכ באחד

 ביו� ברכיבה או בהפלגה ההימצאות עצ�. המסע החל מתי או והמרכבה הספינה את מנהיג מי
 התחבורה באמצעי. ישראל ביתא של גורלה על לכת מרחיקת משמעות אלו להלכות. אסורה שבת
 מהעול� ניתוק עליה� גזרה מנהג� לפי השבת שמירת, העשרי� מאהה אמצע עד באפריקה שנהגו
  .היהודי
 ממקורות. אד� של מקומו מהו מגדיר אינו א), השבת ביו� ממקומו לצאת אד� על אוסר המקרא

 תרגו�. בשבת הכפר את או הבית את מלעזוב נמנעו לאבתקופת המקרא ש, עולה במקרא רבי�
 היובלי� ספר. השבת ביו� הבית מפתח יציאה אסרו �הקראי מחכמי וחלק הפשיטתא, השבעי�

 מחבר. מתתיהו ב$ יוס' מכתבי משמע וכ$; בשבת והפלגה רכיבה, בדר) הליכה או יציאה אוסר
 נהגו השומרוני�. בהמה למרעה ואלפי� לאד� אמה אל' של הליכה מתיר דמשק ברית מגילת
 נהגו ג� כ). שבת לסעודת או רשלמד, התפילה לבית הליכה לצור) אלא בשבת מבית� לצאת שלא
  . לחלוטי$ נאסרו והפלגה רכיבה. הקראי� מחכמי חלק
. שבת תחו� אמה אלפי� קבעו ה�. בשבת מסויימי� בתנאי� יציאה לאפשר נמרצות פעלו ל"חז

 את ל"חז קבעו כ$ כמו. תחומי$ עירוב הנחת ידי על להכפלה ונית$ היישוב מקצה נמדד זה תחו�
  . מסויימי� בתנאי� ארוכות הפלגות והתירו תשבו כאיסור הרכיבה
שבת לצור) , בשבת הפלגה או רכיבה, לדר) מיציאה נמנעו לא ישראל ביתא של הנוצרי� שכניה�

  .א) אסרו כל יציאה הקשורה לצרכי פרנסה; או לצור) מצווה
 נהגלמ, היובלי� ספר לדברי ביותר קרוב בשבת יציאה בדי$ ישראל ביתא של שמנהגה כ$ א� נמצא

  . הקראי� מחכמי חלק של ולמנהג� השומרוני�
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  טבלת סיכו�
  

  :שלוש סוגות ספרותיותל ,של ביתא ישראל י השבתבטבלה זו נסקור את זיקת מנהג
  .יובלי� ותאזאזה סנבת ,)"תנ – י העדהביד שהיו הקודש כתבי .1
 �רמזי ,יוספוס, פילו$ ,קדומי� מקרא תרגומי, מגילות מדבר יהודה – לכה הקדומההה .2

, ל"חז, ראשוני הקראי�, שומרוני� ,י�יווני� ורומסופרי�  ,ברית החדשהה :בכתבי
  .ראשוני�ו גאוני�

הווידוי של ספר האור ו ,פתחה נגוסט ,דידסקליה אתיופית – האתיופית נצרותה .3
   .קלאודיוס

ר העד. וזיקה קלושה בנקודה אחת, זיקה חלקית בשתי נקודות, נציי$ זיקה ברורה בשלוש נקודות
   .זיקה או מנהג סותר יצויי$ במשבצת ריקה

ספר היובלי� הוא חלק , למשל. לוקי� בחוסר דיוקנוטי� להכללות וטבע� של קיצורי� שה� 
כ$ הדבר לגבי תרגו� . בלתי נפרד מכתבי הקודש של העדה א) הוא ג� משק' הלכה יהודית קדומה

ג� . שבידי העדה המקראסח לנוהוא המקור ששופע רמזי� להלכה יהודית קדומה ו, השבעי�
לקבוע בוודאות א�  קשה. ביותר בעייתית ,בי$ מנהג העדה לסוג הספרותי הנדו$, איכות הזיקה

הקדומה שבידנו שחלק גדול ממקורות ההלכה , מה ג�. הזיקה היא חלקית קלושה או ברורה
. דר) של רמזואי$ הזיקה נלמדת אלא ב, לעיתי� קרובות רב הנסתר על הגלוי, חלקיי� ומקוטעי�

ומקדישה , הטבלה שבפנינו אינה מבחינה בהבדלי האיכות שבי$ הנושאי� הנדוני�, בנוס' לכ)
; הוצאה ויציאה בשבת, שימוש באש, עונג שבת, הכנה לשבת: דר) משל. שורה אחידה לכל נושא

טיפול בבעלי חיי� , צו� בשבת. ה� יסודות שמירת שבת בישראל ולה� מקורות מפורשי� במקרא
בטבלה , אול�. אינ� מפורשי� במקרא ואינ� מיסודות שמירת השבת, ו דיבור המיוחד לשבתא

בסופו של מחקר  ראוי ונכו$, למרות ההסתייגויות הרבות. הבדלי� אלו אינ� באי� לידי ביטוי
שעיקר ייעודה של הטבלה הוא יצירת , מכא$. קצרה ומתומצתת, להציג סקירה רוחבית 'מקי

לחשיבה מחודשת בשאלת מקור$ של הלכות שבת שנהגו ביתא ש בסיס שישמ, שקלול מצטבר
  . ישראל
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  נצרות אתיופית  הלכה קדומה  כתבי הקודש  די�  

  •  ••  •••  הכנה לקראת שבת  1
  ••  ••  •••  עונג שבת  2
 •• •• •••  צו� שחל בשבת  3
  ••• •••  •  קריאה ולימוד תורה  4
 •••  ••• •  תפילות השבת  5
 •••  ••• •••  מסחר בשבת  6
 •• •• ••  טיפול בבעלי חיי� בשבת  7
 •• ••• •••  הדלקת אש בשבת  8
  ••   שימוש באש בשבת  9

   •• •••  טומאה בשבת  10
 •••  ••• •••  יחסי אישות בשבת  11
 ••• ••• •••  דיבור של שבת  12
    •• •••  הצלת נפשות בשבת  13
 •• •• •••  הוצאה והכנסה בשבת  14
  • •• •••  יציאה לדר)  15
  ••• •••  רכיבה   16
  ••• •••  הפלגה  17
 27 42 43  כ נקודות התאמה"סה  

  
�החל ממחצית המאה ה, מטבלת הסיכו� עולה באופ$ מובהק שמנהגי השבת שנהגו ביתא ישראל

מקיימי� זיקה ברורה לכתבי הקודש , ועד לעליית� לישראל לקראת סו' המאה העשרי� 19
 . חלקית למנהגי הנצרות האתיופית וזיקה ,שביד� ולהלכה הקדומה בישראל
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תל אביב , חקרי התקופה החשמונאית, יהושע אפרו� =חקרי חשמונאי� , אפרו�
 .�"תש

 חיבור', מלכות חשמונאי ושמעו� ב� שטח, 'ו�יהושע אפר =מלכות חשמונאי , אפרו�
, האוניברסיטה העברית, לש� קבלת תואר דוקטור

 .ב"ירושלי� תשכ
 ירושלי�, כרכי� 2, המשנהמבוא לנוסח , � אפשטיי�"רי =מבוא לנוסח המשנה, אפשטיי�

 . ס"תש ירושלי� ,דפוס צילו�, ח"תש
 .ז"ירושלי� תשי, תנאי�מבואות לספרות ה, � אפשטיי�"רי =מבואות , אפשטיי�

לתולדות : אבלי ציו� הקראי� ומגילות קומרא�, ארדר יור� =אבלי ציו� הקראי� , ארדר
 .ד"תל אביב תשס, חלופה ליהדות הרבנית

מקורות הקראות הקדומה וקווי� ', ארדר יור�  =מקורות הקראות הקדומה , ארדר
, 'בהתפתחותה לאור הדיו� על מועד הקרבת זבח פסח

אוניברסיטת תל אביב , לש� קבלת תואר דוקטור חיבור
  .ח"תשמ

אימתי החל המיפגש של הקראות ע� ספרות , 'יור� ארדר =קראות והמגילות , ארדר
, קתדרה ,?'אפוקריפית הקרובה לספרות המגילות הגנוזות

שמאי ותשובת "תגובת חגי ב�( 68–54' עמ, )ז"תשמ( 42
 ).המחבר

 Yoram Erder, 'The Karaites and the Second Temple =קראות וכתות , ארדר
Sects', in: Polliack Meira (ed), Karaite Judaism, 
Brill Leiden-Boston 2003, pp. 119-143. 

, נצרות � אתיופיה, הגר סלמו� וסטיב� קפל�, חגי ארלי* =אתיופיה , ארלי*
"ארלי*(ג "האוניברסיטה הפתוחה תשס, יהדות, אסלא�
 ).נצרות" קפל�, יהדות"�סלמו, אסלא�

', ההיסטוריה והזהות היהודית "  ביתא ישראל, 'חגי ארלי* =ביתא ישראל , ארלי*
 .154–151' עמ, )ד"תשנ( 58, פעמי�

  , מנהגי�*  מסורת*  בישול �  השומרוני�, ו ארנו�'דנצ =השומרוני� , ארנו�
 .ס"תל אביב תש

ל החבשי� עד שלא אמונת� ש, 'אהרו� זאב אשכולי =אמונת� , אשכולי
 .157–136' עמ, )א"תש(יב , תרבי�', התנצרו

ההלכה והמנהג בי� יהודי חבש לאור , 'אהרו� זאב אשכולי =ההלכה , אשכולי
; 56–31' עמ, )ו"תרצ(ז , תרבי�', ההלכה הרבנית והקראית

, כולל תגובת יעקב פייטלובי( למאמר( 387–373; 134–121
 ).ותגובת המחבר למגיב

 1, ציו�', יהודי חבש וספרות�, 'אהרו� זאב אשכולי =יהודי חבש  ,אשכולי
 .435–411; 336–316' עמ, )ו"תרצ(

 ,Aaron Zeev Aescoly, Recueil de texts Falasha =כתבי� פלשי� , אשכולי
Paris 1951. 

דפוס , ג"ירושלי� תש, ספר הפלשי�, אשכולי אהרו� זאב =ספר הפלשי� , אשכולי
  . ג"ל� תשירושלי, צילו�

, )ז"תשכ(ט , בתפוצות הגולה', הפלשי�, 'טוביה אשכנזי =הפלשי� , אשכנזי
 .187–176' עמ

 ,מחקר אתנוגרפי באנתרופולוגיה 4יחידה  ,מיכאל אשכנזי =שיטות מחקר , אשכנזי
שיטות מחקר במדעי  ,)עורכת(רות בייטס מרו� : בתו*

 . ו"תל אביב תשמ ,האוניברסיטה הפתוחה ,החברה
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 Ernest Alfred Wallis Budge, A History of =היסטוריה ', באדג

Ethiopia, Nubia and Abyssinia, London 1928. 
מקומה של המחלוקת כגור� לפלגנות , 'אלברט באומגרט� =פלגנות כיתתית , באומגרט�

יובל , )עורכי�(גרשו� ברי� ובלהה ניצ� : בתו*', כיתתית
 .165–155' עמ, א"לי� תשסירוש, לחקר מגילות י� המלח

חטא וטומאה ": כי טמא בכל עוברי דברו", 'חנ� בירנבוי� =חטא וטומאה , בירנבוי�
 .366–359' עמ ,)ג"תשס(ג  ,סח ציו�', במגילת קומרא�

 Samuel Belkin, Philo and the oral law, Cambridge = ההלכה בפילו� , בלקי�
1940. 

הסיפור על אבא  "  המסע לעבר אר( ישראל' ,שושנה ב� דור =המסע , ב� דור
  .32–5' עמ, )ח"תשמ( 33 ,פעמי�', מהרי

עבודה לקבלת , 'הסיגד של ביתא ישראל' ,שושנה ב� דור =הסיגד , ב� דור
 .ה"ירושלי� תשמ, האוניברסיטה העברית, התואר מוסמ*

די ג: בתו*', התפילות של יהודי אתיופיה, 'שושנה ב� דור =התפילות , ב� דור
: אתיופיה מכל ההיבטי�, )עורכי�(מלקו ודניאלה ספיר 

אקטואליה , שפות, אמנות, ספרות, דתות, היסטוריה
' עמ,  2002תל אביב , היו� ומחר, אז –ויהודי אתיופיה 

48–51. 
ירושלי� , סיפורי� מפי יהודי אתיופיה, שושנה ב� דור  =סיפורי� , ב� דור

1986.  
חיבור לש� ', לוח השנה של כת מדבר יהודה, 'שחרזאב ב�  =לוח השנה , ב� שחר

 .1975אוניברסיטת תל אביב , קבלת תואר דוקטור
 .ט"ירושלי� תשכ, נדחי ישראל, יצחק ב� צבי =נדחי ישראל , ב� צבי
 .ו"ירושלי� תשל, ספר השומרוני�, יצחק ב� צבי =ספר השומרוני� , ב� צבי

, שמאי ומאבק הקנאי� נגד רומי בית, ישראל ב� שלו� =בית שמאי , ב� שלו�
 .ד"ירושלי� תשנ

: בתו*', מבוא לתולדות היהודי� הקראי�, 'חגי ב� שמאי  =הקראי� , ב� שמאי
ירושלי� , המעמד האישי של הקראי�, מיכאל קורינלדי

  .33–13' עמ, ד"תשמ
אנציקלופדיה ', טמאה וטהרה, 'מאיר הלל ב� שמאי =טומאה וטהרה , ב� שמאי

 . 394–391' עמ, ב"ירושלי� תשמ, ג* כר, מקראית
 .ו"ירושלי� תשט, ישראל בעמי�, יצחק בער =ישראל בעמי� , בער
רכיבה על סוסי� באר( ישראל בתקופת המשנה ', משה בר  =רכיבה על סוסי� , בר

  .35–17' עמ, )א"תשנ( 60, קתדרא', והתלמוד
י כהני� בשלהי ימהפולמוס בי� חכמי� ו' ,איל�בר  מאיר  =הפולמוס , בר איל�

רמת ג� , דוקטורבור לש� קבלת תואר יח', בית שני
  .ב"תשמ

הילדות ומעמדה בחברה המקראית , 'מאיר בר איל� =  ְלד6תיַ , בר איל�
 . 32–19' עמ, )ה"תשנ(קמ , בית מקרא', והתלמודית

ורישומו , )מצח)(המעבר ממגילה לקודקס , 'איל� מאיר בר =ממגילה לקודקס , בר איל�
  , )א"אדר תשנ"שבט(קז , סיני, בקריאת התורה

 .רנד"רמב' עמ
  .ה"רחובות תשס, נומרולוגיה מקראית, מאיר בר איל�  =נומרולוגיה מקראית , בר איל�

 .ז"בני ברק תשס, 3 עטרת חתני�, מאיר בר איל� =עטרת חתני� , בר איל�
ות ה� תעודות הא� מסכתות תמיד ומיד, 'איל�בר  מאיר  =תמיד ומידות , בר איל�

  .40–27' עמ, )ט"תשמ(ה , סידרא'?, פולמוסיות
 .1998תל אביב , צוהר לספרות הגאוני�, ברודי ירחמיאל =צוהר לספרות הגאוני� , ברודי
 James Bruce, Travels to Discover the Sources of =מסע , ברוס

the Nile, Edinburgh 1804. 
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שישה תחומי טומאה : קומרא� והאיסיי�, 'ושימג� בר =קומרא� והאיסיי� , ברושי

  .20–9' עמ, )ד"תשס(ב , מגילות', וטהרה
"צג, מחניי�', ע� הפלשי� בכפריה� בחבש, 'משה בר יודא =ע� הפלשי� , בר יודא

 .139–134' עמ, )ד"תשכ(צד 
ימי יהודה , מלחמות החשמונאי�, בצלאל בר כוכבא = החשמונאי� מלחמות, בר כוכבא

 .א"רושלי� תשמי, המקבי
 Frederick Gamst, 'Agaw', Encyclopedia = אגאו , גאמסט

Aethiopica, V. 1, Wiesbaden 2003, pp. 142–143. 
 'Samuel Gobat, Journal of a Three Years =חבש , גובאט

Residence in Abyssinia, London 1847. 
, כר* ב, ה העבריתהאנציקלופדי ,'אופיר' ,יהושע גוטמ� =אופיר , גוטמ�

  .70' עמ, ח"ירושלי� תשמ
 ,'Shelomo Dov Goitein, 'Ethiopia Jews =יהודי אתיופיה , גויטיי�

Commentary, 16 December 1953, pp. 606–608. 
', המדרש הקדו� והמדרש המאוחר, 'אברה� גולדברג =המדרש הקדו� , גולדברג

  .106–94' עמ, )א"תשמ(נ , תרבי� ספר היובל
ירושלי� , פירוש למשנה מסכת שבת, אברה� גולדברג =שבת , גולדברג

  .ו"תשל
 Samuel Johnson, A Voyage to Abyssinia, Yale =מסע לחבש , ונסו�'ג

University press 1985. 
', ְתְאַזֵזה שְֶֹנֶבת "הטקסט שעיצב את זהותי , 'ל'גונציעקב  =הטקסט שעיצב את זהותי , ל'גונצ

  .75–70' עמ, )ו"אלול תשס"אב( 35 ,אר� אחרת
ספר , סיני', לחימה בשבת לאור המקורות, 'שלמה גור� =לחימה בשבת , גור�

 .קפט–קמט' עמ, )ח"תשי(יובל 
 William Thomas Gidney, The History of the =היסטוריה , גידני

London Society for Promoting Christianity 

amongst the Jews, London 1908. 
 :William Tomas Gidney, Sites and Scenes =מיסיו� , גידני

descriptions of the oriental missions of the 

London society for promoting christianity 

amongst the jews, London 1899, pp. 1-42. 
  .ב"ירושלי� תשל, המקרא ותרגומיו, אברה� גייגר =המקרא ותרגומיו , גייגר

' עמ, )ט"תשנ(טו , תעודה', קדמוניות הקראי�, 'גילמשה   =קדמוניות הקראי� , גיל
71–107.  

בית ', השבת והלכותיה בכתבי פילו�, 'גילת בק דיצח =השבת , גילת
  .228–216' עמ, )ג"תשנ(קלד , מקרא

תל , משנתו של רבי אליעזר ב� הורקונוס, גילת ביצחק ד =משנתו , גילת
 .ח"אביב תשכ

רמת ג� , פרקי� בהשתלשלות ההלכה, גילת ביצחק ד =פרקי� , גילת
  .ב"תשנ

 .ט"ניו יורק תרפ, כרכי� 3, גנזי שכטר, לוי גינצבורג =גנזי שכטר , גינצבורג
 Louis Ginzberg, An unknown Jewish sect, New =כת , גינצבורג

York 1976. 
 ,'Mar Paulos Gregorios, 'Coptic Orthodox Church = הכנסייה הקופטית , גרגוריוס

The Encyclopedia of Christianity, Germany 
1997, p. 687. 

ירושלי� , חכמי אשכנז הראשוני�, אברה� גרוסמ� =חכמי אשכנז הראשוני� , גרוסמ�
  .ט"תשמ
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, )ג"תשל(לו , הדרו�', תענית בראש השנה, 'יעקב גרטנר =תענית בראש השנה , גרטנר

 .162–125' עמ
, תעודה', ברכת הכוה� בנוסח אבא צברה, 'יצחק גרינפלד =ברכת הכוה� , גרינפלד

 .153–137' עמ, )א"תשס(טז 
מבט  "  הפלשי� ולשונותיה� בהווה ובעבר, 'יצחק גרינפלד =לשונותיה� , גרינפלד

 .73"50' עמ, )ח"תשמ( 33, פעמי�', היסטורי פילולוגי
פרקי� מתו* מאבק , שבט לבדד ישכו�, 'לדיצחק גרינפ =שבט לבדד , גרינפלד

' עמ, )ה"סתיו תשנ(יד , מהות', ביתא ישראל על הישרדות�
13–23. 

  =תולדות , גרינפלד
 

–59, כו, ע� ידע', לתולדות יהודי אתיופיה, 'יצחק גרינפלד
 .238–234' עמ, )ה"תשנ( 60

 Theodore Edward Dowling, The Abyssinian =הכנסייה החבשית , דאולינג

Church, London 1909. 
סיו� ( 138–137 ,אריאל', הכנסיה האתיופית, 'רמי דגני =הכנסייה האתיופית , דגני

  .77–72' עמ, )ט"תשנ
תל אביב , תולדות ההלכה התלמודית, פריס"בנימי� דה =תולדות ההלכה , פריס" דה

 .ו"תשכ
 60–59, כו, ידע ע�, 'יהדות אתיופיה והנצרות, 'יצחק דוד =יהדות אתיופיה , דוד

  .233–228' עמ, )ה"תשנ(
 Monica S. Devens, The Liturgy of the Seventh =תפילה , דוונס

Sabbath - A Beta Israel (Falasha) Text, 
Wiesbaden 1995. 

 Lutz Doering, 'The Concept of the Sabbath in the =השבת ביובלי� , ֶדרינג
Book of Jubilees', in: Matthias Albani, Jorg Frey, 
Armin Lange (eds), Studies in the Book of 

Jubilees, Tübingen 1977, pp. 179–205. 
 Lutz Doering, 'New Aspects of Qumran Sabbath =השבת בקומרא� , ֶדרינג

Law from Cave 4 Fragments', in: Moshe Bernstein, 
Florentino Garcia Martinez, John Kampen (eds.), 
Studies on the texts of the Desert of Judah, 
Leiden, New York, Küln, 1997, pp. 251-274. 

 Lutz Doering, Schabbat : Sabbat halacha und  =שבת , דרינג
praxis im antiken Judentum und Urchristentum, 
Tubingen 1999. 

  . 1970 ישראל, אר� ישראל ושכנותיה, הורובי( ישראל זאב  = אר( ישראל, הורובי(

בית הכנסת ובית המדרש והזיקה , 'גיל היטנמייסטר =בית הכנסת , היטנמייסטר
 .44–38' עמ, )א"טבת תשמ( 18, קתדרה', בינה�

 ,Harry Middleton Hyatt ,The Church of Abyssinia =הכנסייה החבשית , הייאט
London 1928. 

, התפילה בתקופת התנאי� והאמוראי�, יוס) היינימ� =ה התפיל, היינימ�
  .ד"ירושלי� תשכ

 Lewy Hildegard, 'The Week and the Oldest West =הלוח , הילדגארד
Asiatic Calendar', Hebrew Union College Annual 

XVII, (1942-3) pp. 1-52. 
  .ד"לי� תשכירוש, תולדות תנאי� ואמוראי�, אהר� הימ� =תולדות , הימ�

פרנקפורט , כרכי� 4, דורות הראשוני�, יצחק אייזיק הלוי =דורות הראשוני� , הלוי
  .ו"תרס

 Joseph Halévy, 'Excursion chez les Falachas en = אל הפלשי�מסע , הלוי
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Abyssinie', Bulletin de la Société de Géographie 

XVII, Paris Mars-April 1869, pp. 270-294. 
 58 ,פעמי�', מסע בחבש לגילוי הפלשי�, 'יוס) הלוי =מסע בחבש , הלוי

 ).סטיב� קפל�: הערות והקדמה( 66–5' עמ, )ד"תשנ(
נעתק מכושית לעברית ( סדר תפילות הפלשי�, יוס) הלוי =סדר תפילות , הלוי

  .ו"פריז תרל, )י יוס) הלוי"ע
 Ernst Hammerschmidt, Stellung und Bedeutung =השבת באתיופיה , המרשמידט

des Sabbats in Athiopien, Stuttgart 1963. 
 Ernst Hammerschmidt, 'Jewish Elements in the = י�יהודי יסודות, המרשמידט

Cult of the Ethiopian Church', Journal of 

Ethiopian Studies, III/2 (1965), pp. 1-12.  
 Ernst Hammerschmidt, Studies In The Ethiopic = מחקרי�, המרשמידט

Anaphoras, Berlin 1961. 
לבעיית הלכות מלחמה בשבת בימי בית שני , 'משה דוד הר =הלכות מלחמה , הר

–243' עמ, )א"תשכ(ל , תרבי�', ובתקופת המשנה והתלמוד
256 ,341–356.  

הר� א: בתו*', סיבותיו של מרד בר כוכבא, 'משה דוד הר  =מרד בר כוכבא , הר
' עמ, �"ירושלי� תש, מרד בר כוכבא, )עור*(אופנהיימר 

57–67.  
, אנציקלופדיה מקראית', טבילה, 'אליה שמואל הרטו�  =טבילה , הרטו�

  .365–363' עמ, ח"ירושלי� תשי, כר* ג
תלמוד בבלי ע� דקדוקי סופרי� , )עור*(הרב משה הרשלר   =נדרי� , הרשלר

  .ה"ירושלי� תשמ, מסכת נדרי�, השל�
 James C. Vanderkam, Textual and Historical =מחקרי� ביובלי� , ואנדרקא�

Studies in The Book of Jubilees, Harvard 1977. 
 וילנא, כרכי� 5, דור דור ודורשיו, אייזיק הירש ווייס =דור דור ודורשיו , ווייס

 .ד"תרס
 Aymro Wondmagegnehu and Joachim Motovu  =הכנסייה האתיופית , גנהואגוונדמ

(ed.),The Ethiopian Orthodox Church, Addis 
Ababa 1970. 

 Stefan Weninger, 'Geez', Encyclopaedia  =געז , וונינגר

Aethiopica, V. 2, Wiesbaden 2003-2007, pp. 732–
741. 

הלכות השבת אצל יהודי אתיופיה , 'מרדכי וורמברנד =הלכות שבת , וורמברנד
ספר , )עור*(ארתור ביר�  :בתו* ',)המגילות הגנוזות לאור(

 �ספר , ו"ירושלי� תשט, למלאת לו שבעי� שנה... אורב
  .243–236' עמ, א

' עמ, )ד"תשכ(צד –צג, מחניי�', הפלשי�, 'מרדכי וורמברנד =הפלשי� , וורמברנד
128–133.  

 Max Wurmbrand, 'Falashas', Encyclopedia ) =1971(פלשי� , וורמברנד

Judaica, V. 6, Jerusalem 1971, pp. 1143-1152. 
כר* , עבריתהאנציקלופדיה ה', פלשי�, 'מרדכי וורמברנד ) =ח"תשמ(פלשי� , וורמברנד

  .895–893' עמ, ח"ירושלי� תשמ, כז
 2 ,התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב, נפתלי וידר  =התגבשות נוסח התפילה , וידר

  .ח"ירושלי� תשנ ,כרכי�
, כר* כו ,האנציקלופדיה העברית ,'ספנות, 'נפתלי וידרא  =ספנות , וידרא

  .283–279' עמ, ח"ירושלי� תשמ
 Carlo Alberto Viterbo and Aharon Cohen, Ebrei Di =יהודי אתיופיה , ויטרבו

Etiopia – Due diari (1936 e 1976), Firenze 1993. 
אמונות ומנהגי� דתיי� של יהודי אתיופיה  ,שלוה וייל =אמונות ומנהגי� , וייל
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  .ט"ירושלי� תשמ, בישראל

, יהודי אתיופיה באור הזרקורי�, )עורכת(שלוה וייל  =יהודי אתיופיה , וייל
 .ז"ירושלי� תשנ

, )ב"תשל(לו  ,לשוננו' עצת הזקני� לרחבע�, 'משה ויינפלד  =עצת הזקני� , ויינפלד
  .13–3' עמ

 Herold Weiss, A Day of Gladness: The Sabbath =יו� של שמחה , וייס

among Jew and Christians in Antiquity, 
Columbia 2003. 

גולי� ויורדי� מאר( יהודה אל פתרוס וכוש , 'מנח� ולדמ� =גולי� , ולדמ�
' עמ, )ח"תשמ(ה , מגדי�', ל"לאור המקרא ומדרשי חז "

39–44. 
 .ה"ירושלי� תשמ, יהודי אתיופיה, מנח� ולדמ� =יהודי אתיופיה , ולדמ�
יהדות אתיופיה בעת  � מאתיופיה לירושלי� , מנח� ולדמ� =מאתיופיה לירושלי� , ולדמ�

 .א"ירושלי� תשנ, החדשה
 .ט"תל אביב תשמ, מעבר לנהרי כוש, מנח� ולדמ� =מעבר לנהרי כוש , ולדמ�

יה� של שבטי ממנהג � ילקוט מנהגי�, אשר וסרטיל =ילקוט מנהגי� , וסרטיל
 .ו"ירושלי� תשנ, ישראל

לשאלת היחס בי� : ספר היובלי� ועדת קומרא�, 'כנה ורמ� =היובלי� וקומרא� , ורמ�
 .55–37' עמ, )ד"תשס(ב , מגילות', השניי�

מרק� ספורי� מפי יהודי , )ע(יעל זהבי ומירי ורו�   =מרק� סיפורי� , זהבי
  .ס"תל אביב תש, אתיופיה

, חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה, 'יעקב זוסמ� =דות ההלכה חקר תול, זוסמ�
הרהורי� תלמודיי� ראשוני� לאור מגילת מקצת מעשה 

 .76–11' עמ, )�"תש(נט , תרבי�', תורה
שרידי הלכות  –מנהגי טומאה וטהרה קדומי� , 'יוסי זיו =מנהגי טהרה , זיו

עבודת , 'קדומות במנהגי טומאה וטהרה של יהודי אתיופיה
, אוניברסיטת בר איל�, המחלקה לתלמוד, גמר לתואר שני

 .ס"רמת ג� תש
 .ג"תל אביב תשנ, השיח האנתרופולוגי, חיי� חז� =השיח האנתרופולוגי , חז�

, חג חידוש הברית והכיסופי� לציו�: הסיגד, בלפור חקק  = הסיגד , חקק
  .ה"ירושלי� תשנ

התפתחויות חדשות בפרסו� , 'ובלהה ניצ�עמנואל טוב  =התפתחויות חדשות , טוב
גרשו� ברי� ובלהה : בתו*', מגילות מדבר יהודה ובחקירת�

ירושלי� , יובל לחקר מגילות י� המלח, )עורכי�(ניצ� 
 .91–59' עמ, א"תשס

, אנציקלופדיה מקראית', תרגומי�, *"תנ, 'עמנואל טוב  =תרגומי� יווניי� , טוב
  .830–774' עמ, ב"ירושלי� תשמ, כר* ח

, זכר* , אנציקלופדיה מקראית', שבת, 'יעקב חיי� טיגאי =שבת , טיגאי
 .519–504' עמ, ב"ירושלי� תשמ

 :בתו*' חשבו� הלוח של כת מדבר יהודה, 'שמריהו טלמו� =חשבו� הלוח , טלמו�
, מחקרי� במגילות הגנוזות ,)עורכי�(יגאל ידי� וחיי� רבי� 

 .105–77' עמ, א"ירושלי� תשכ
, כר* ו, אנציקלופדיה מקראית', ע� האר(, 'שמריהו טלמו�  =ע� האר( , מו�טל

  .242–239' עמ, ב"ירושלי� תשמ
ע� ' ריאיו� תרבותי'הדגמה של שימוש ב, 'דורית טרבס =ריאיו� תרבותי , טרבס

 .32–22' עמ, ג"קי( תשמ, עלי�, 'מרואיי� יהודי אתיופי
 =השבת לפי ויטרבו , �'טרוויז

Emanuela Trevisan Semi, 'La rilevazions delle 
regole del Sánbát tra gli ebrei d'Etiopia negli inediti 
di C.A. Viterbo', Oriente Moderno LXVIII (N.S. 
VI), 4-6 (Aprile-Giugno 1987), pp. 79-97. 
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  , כרכי� 4, תולדות ההלכה, )רב צעיר(חיי� טשרנובי(   =תולדות ההלכה , טשרנובי(
 .י"ניו יורק תש

, סימ� יא, אב� העזר, ח, ת יביע אומר"שו, עובדיה יוס) =יביע אומר , יוס)
  .ו"ירושלי� תשמ

: בתו*', מציאות והלכה "מקדש חוניו , 'רפאל ינקלבי( =מקדש חוניו , ינקלבי(
, )עורכי�(ישעיהו גפני ומנח� שטר� , אהר� אופנהיימר

ירושלי� , והתלמודהמשנה , יהודי� ויהדות בימי בית שני
 .115–107' עמ, ג"תשנ

 Ephraim Isaac, The Ethiopian Church, Boston =הכנסייה האתיופית , יצחק
1968. 

  .104–81' עמ, )ס"תש(טז , סידרא', מוקצה, 'אפרי� יצחקי =מוקצה , יצחקי

 מסורות שונות בישיבות סורא, 'חקיאפרי� יצ  =מסורות , יצחקי
  .קו–צט' עמ) ד"תשנ(ח  אסופות', ופומבדיתא

עבודת ', השבת כאות הברית בספר היובלי�, 'צוריאל כה� =השבת כאות ברית , כה�
, אוניברסיטת בר איל�, *"המחלקה לתנ, גמר לתואר שני

 .ה"ג� תשנ"רמת
נב , תרבי�', שמעו� הפקולי הסדיר יח ברכות, 'נעמי כה� =שמעו� הפקולי , כה�

 .555–547' עמ, )ג"תשמ(
  , חיי� בקרב הפלאשי� �אחי� שחורי� , יעל כהנא =אחי� שחורי� , אכהנ

  .ח"תל אביב תשל
לראשוניותה של  " המכילתות לפרשת עמלק, מנח� כהנא = המכילתות , כהנא

המסורת במכילתא דרבי ישמעאל בהשוואה למקבילתה 
 .ט"ירושלי� תשנ, במכילתא דרבי שמעו� ב� יוחי

ירושלי� , ספרות ההיסטוריא הישראלית, רה� כהנאאב =ספרות ההיסטוריה , כהנא
 . ט"תשכ

, עבריתהאנציקלופדיה ה', אשכולי אהר� זאב, '("שמחה כ =אשכולי , ("כ
 .412' עמ, ח"ירושלי� תשמ, זכר* 

 . ד"ירושלי� תשמ, גוי של שבת, ("יעקב כ =גוי של שבת , ("כ
ירושלי� , )מחברללא ש� (הוצאת ראוב� מס , שנה 120לוח  =שנה  120לוח 

 .ג"תשנ
, )א"תרצ(ב , תרבי�', משרידי הגניזה, 'בנימי� משה לוי� =משרידי הגניזה , לוי�

 .410–383' עמ
  .�"תשירושלי� , � כפילוסו� וכפוסק"הרמב, יעקב לוינגר  =� כפילוסו) וכפוסק"הרמב, לוינגר

 .ו"אביב תרצ"תל, השבת ספר, ט לוינסקי"ברו* י =ספר השבת , לוינסקי
, שבת עירובי� פסחי� " הירושלמי כפשוטו, שאול ליברמ� =ירושלמי כפשוטו , ליברמ�

  .ה"תשנ, ניו יורק וירושלי�
, האנציקלופדיה העברית', השמרוני�, 'אילה ליונשט�  = מרוני�והש, ליונשט�

  .139–124' עמ, ח"ירושלי� תשמ, כר* לב
כר* , יקלופדיה מקראיתאנצ, 'ֵיב', שמואל אפרי� ליונשט� =ֵיב , ליונשט�

 .444–425' עמ, ב"ירושלי� תשמ, ג
, כר* ב, אנציקלופדיה מקראית', זבח, 'יעקב שלו� ליכט  =זבח , ליכט

  .904–901' עמ, ב"ירושלי� תשמ
אנציקלופדיה ', ספר היובלי�, יובלי�, 'יעקב שלו� ליכט =יובלי� , ליכט

 .590–582' עמ, ב"ירושלי� תשמ, גכר* , מקראית
, אנציקלופדיה מקראית', יו� ולילה, 'יעקב שלו� ליכט = יו� ולילה , כטלי

 .603–600' עמ, ב"ירושלי� תשמ, גכר* 
 ,Deborah Lifchitz, 'Un sacrifice chez les Falacha =קרב� , ליפשי(

Juifs abyssins', La Terre et la Vie 9, no. 4, (1939), 
pp. 116-123. 

 Wolf Leslau (trans), Falasha Anthology, London =ת אנתולוגיה פלשי, לסלאו
1951. 
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  .45–26' עמ, )ח"תש(ג , עדות', הפלשי�, 'לסלאו) וול)(זאב  =הפלשי� , לסלאו

 Wolf Leslau, Comparative Dictionary of Ge'ez =מילו� , לסלאו
(Classical Ethiopic), Ge'ez-English/ English-Ge'ez, 
with an index of the Semitic roots, Wiesbaden 
1991. 

 Wolf Leslau, Coutumes et Croyances des =מנהגי� , לסלאו

Falachas, Paris 1957.  
, עולמ� של חכמי�, לרנר ואחרי�מירו� ביאליק   =עולמ� של חכמי� , לרנר

  .ז"תל אביב תשל, האוניברסיטה הפתוחה
הפשיטתא לתורה והפרשנות תרגו� , ישעיהו מאורי =הפשיטתא , מאורי

  .ה"ירושלי� תשנ, היהודית הקדומה
 James Alan Montgomery, The Samaritans - The =השומרוני� , מונטגומרי

Earliest Jewish Sect, New York 1968. 
 James Moffatt, 'Therapeute', The Encyclopedia of = תרפואיטי�, מ;ָפאת

Religion and Ethics, V. III, New York 1951, pp. 
315–319. 

העדה השומרונית בעת  �משומרו� לשכ� , מנח� מור =משומרו� לשכ� , מור
  .ג"ירושלי� תשס, העתיקה

בחינה : לשאלת מוצאו של אלדד הדני, 'שלמה מורג = מוצאו של אלדד , מורג
 .246–223' עמ, )ז"תשנ(סו , תרבי�', לשונית

כא , מהות', הערות לחקר הפלשי� באתיופיה, 'אכיצבי מל =לחקר הפלשי� , מלאכי
 .16–7' עמ, 1999

פעילות המסיו� הנוצרי בקרב הפלאשי� , 'צבי מלאכי =פעילות המסיו� , מלאכי
ועדות על הקרבת קרב� לסנבתיתו ) 1933(באתיופיה 

סתיו (יד , מהות', על ידי הפלאשי�] ?אלת השבת[=
 .11–7' עמ, )ה"תשנ

ההלכה למשנה � היחס שבי� מדרשי, א ציו� מלמדעזר = היחס , מלמד
 .ז"ירושלי� תשכ, ולתוספתא

 .ל"ירושלי� תש, פרקי הלכה ומנהג, עזרא ציו� מלמד =פרקי הלכה ומנהג , מלמד
 .1983ירושלי� , אנשי כנסת הגדולה, חיי� דב מנטל =אנשי כנסת הגדולה , מנטל
 ,Simon David Messing, 'Journey to the Falashas =מסע אל הפלשי� , מסינג

Ethiopia’s Black Jews', Commentary XXII (July-
Dec 1956), New York, pp. 28–40. 

 Simon David Messing, The Story of the Falashas =סיפור הפלשי� , מסינג

- "Black Jews" of Ethiopia, Brooklyn 1982. 
 Robert Alexander Stewart Macalister, The  =חפירות גזר  ,אליסטר–מק

Excavation of Gezer, 1902-1905 and 1907-1909, 
London 1912, p. 38. 

 Edward James McCulloch, 'Agaos', The  =אגאו , קולו*–מק

Encyclopedia of Religion and Ethics, V. I,  
New York 1951, pp. 165–166. 

, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאוני�, מרדכי מרגליות =אנציקלופדיה , מרגליות
  .ח"תל אביב תשנ, כרכי� 2

מועדי� וצומות באר( ישראל ובבבל , 'מרדכי מרגליות  =מועדי� וצומות , מרגליות
  .זרט"רד' עמ, )ד"תש( א, ארשת', בתקופת הגאוני�

 Ralph Marcus, Law in Apocrypha, New York =הלכה בספרי� החיצוניי� , מרקוס
1927 (reprinted 1966). 

עיו� : סדרי קריאת התורה באר( ישראל, 'שלמה נאה  =סדרי קריאת התורה , נאה
  .187–167' עמ) ח"תשנ(ב , סז תרבי�', מחודש
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תל אביב , אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית, פנחס נאמ� =גיאוגרפיה תלמודית , נאמ�
 .א"תשל

 33, פעמי�', בעלי חיי� של ביתא ישראלסיפורי , 'דב נוי  =סיפורי בעלי חיי� , נוי
  .92"74' עמ, )ח"תשמ(

  = דרשת השבת, נוסניטסי�
  

Nosnitsin Denis, 'Dersana Sanbat', Encyclopaedia 

Aethiopica, V. 2 Wiesbaden 2003-2007, pp. 141–
142.  

 .ז"ירושלי� תשנ, תפילת קומרא� ושירתה, בלהה ניצ� =תפילת קומרא� , ניצ�
 .Leon Nemoy, Karaite Anthology, London 1963 =אנתולוגיה קראית , נמוי
האנציקלופדיה ', בנימי� ב� משה, ַנַהֶוְנִדי, 'ליאו� נמוי  =נאהוונדי , נמוי

  .868–867' עמ, ח"ירושלי� תשמ, כר* כד, העברית
', פרקי שבת מאלקירקיסני, 'ליאו� נימוי ויוס) שוואר( =פרקי שבת , נמוי

  .206–200' עמ, )ה"תרצ( א, חורב
 41 ,מדעי היהדות', בית שמאי וההלכה הכיתתית, 'ורד נע� =בית שמאי , נע�

 .67–45' עמ, )ב"תשס(
קוב( דיני שבת מקומרא� , 'ורד נע� ואלישע קימרו� =דיני שבת מקומרא� , נע� וקימרו�

, )ה"תשס(עד  ,תרבי�', ותרומתו לחקר ההלכה הקדומה
 .546–511' עמ

 .ט"ירושלי� תשי, מלחמות השבת, משה צבי נריה =מלחמות השבת , נריה
 Willard M. Swartley, 'Sabbath', Encyclopedia of =שבת , סווארטלי

Early Christianity, New York 1997,  pp. 1007–
1008. 

, חיי שני� עשר הקיסרי�, גיוס טרנקוילוס, סוטוניוס  =חיי הקיסרי� , סוטוניוס
  .ט"תל אביב תשי, אלכסנדר שור: יתתרג� מרומ

יובל וחצי ": מחברתי על ספר היובלות", 'סיגל מיכאל  =מחברתי , סיגל
, מדעי היהדות', ל"חנו* אלבק ז' לפרסו� מחקרו של פרופ

  .65–49' עמ, )ח"תשס( 45
, עריכה, שכתוב המקרא � ספר היובלי� ,מיכאל סיגל =ספר היובלי� , סיגל

 .2007י� ירושל, אמונות ודעות
 Hagar Salamon, The Hyena People - Ethiopian =אנשי� , סלמו�

Jews in Christian Ethiopia, California 1999. 
, נצרות � אתיופיה, הגר סלמו� וסטיב� קפל�, חגי ארלי* =אתיופיה , סלמו�

"ארלי*(ג "האוניברסיטה הפתוחה תשס, יהדות, אסלא�
 ).צרותנ" קפל�, יהדות"סלמו�, אסלא�

הבטי� פני� קבוצתיי�  –בי� אתניות לדתיות , 'הגר סלמו� =אתניות , סלמו�
 58 ,פעמי�', של המרות דת בקרב ביתא ישראל באתיופיה

 .119–104' עמ, )ד"תשנ(
 –ביתא ישראל ושכניה� הנוצרי� באתיופיה , 'הגר סלמו� =ביתא ישראל , סלמו�

', לו� תרבותיניתוח תפיסות מרכזיות ברמות שונות של גי
, האוניברסיטה העברית, לש� קבלת תואר דוקטור חיבור

 .1993ירושלי� 
תקשורת בקרב ביתא ישראל "מסעות כאמצעי, 'הגר סלמו� = מסעות , סלמו�

 .124–109' עמ, )ח"תשמ( 33 ,פעמי�', באתיופיה
קהילות ישראל במזרח במאות התשע , )עורכת(הגר סלמו�   =קהילות ישראל , סלמו�

  .ח"ירושלי� תשס, אתיופיה �שרה והעשרי� ע
מחקרי�  �  בימי הבית ובימי המשנה, שמואל ספראי =בימי הבית , ספראי

 .ד"ירושלי� תשנ, כרכי� 2, בתולדות ישראל
', בית הכנסת ועבודת האלוקי� בתוכו, 'שמואל ספראי =בית הכנסת , ספראי

ה ההיסטורי, )עורכי�(מיכאל אבי יונה וצבי ברס : בתו*
ירושלי� , חברה ודת בימי בית שני �של ע� ישראל 

 .64–44' עמ, ג"תשמ
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, בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, שמואל ספראי =בשלהי הבית , ספראי
  .א"ירושלי� תשמ

היסטוריה או  –הלכה למשה מסיני , 'שמואל ספראי =הלכה למשה מסיני , ספראי
 .  38–11' עמ, )�"תש(א , מחקרי תלמוד'? תיאולוגיה

הא� היתה קיימת עזרת נשי� בבית , 'שמואל ספראי =עזרת נשי� , ספראי
–329' עמ, )ג"תשכ(לב , תרבי�', הכנסת בתקופה העתיקה

338. 
, האנציקלופדיה העברית', שמרוני�, 'ואחרי� זאב ספראי  =שומרוני� , ספראי

  .139–124' עמ, ח"ירושלי� תשמ, כר* לב
 ,James P. Spradley, The Ethnographic Interview = הריאיו� האתנוגרפי, ספרדלי

New York 1979. 
 Aziz Suryal Atiya, 'Coptic Church', The =כנסייה קופטית , עטייה

Encyclopedia of Religion, V. 4, New York 1987, 
pp. 82–85. 

, '?מתי פרצה טהרה יתרה בישראל ומתי פסקה, 'זהר עמר =מתי פרצה טהרה , עמר
  .27–7' עמ, )ו"אלול תשס( 17, בדד

, ספוריו והלכותיו �אלדד הדני , אברה� עפשטיי� =אלדד הדני , עפשטיי�
, אברה� מאיר הברמ�: הופיע שוב אצל. א"פרעסבורג תרנ

, י"תש, מוסד הרב קוק: ירושלי�, כתבי אברה� עפשטיי�
 .קפו" קנא' עמ', מאמר על הפלשי� ומנהגיה�': ע� נספח

 Pawlikowski John, 'The Judaic Sprit of the  =הרוח היהודית , סקיפאוליקוב
Ethiopian Orthodox Church', Journal of Religion 

in Africa, IV (1972), pp.178–199. 
 Kirsten Stoffregen-Pedersen,  The Holy land  =אר( הקודש , פדרס�

Christians, Jerusalem 2003 
אלי  :בתו*', סולטא�"דיר א, 'פדרס� קירסט� סטופרג� = סולטא� " דיר א, פדרס�

–155' עמ, ד"ירושלי� תשמ ,ספר זאב וילנאי, )עור*(שילר 
163. 

 ,אריאל', האתיופי� בירושלי�, 'פדרס� קירסט� סטופרג� =האתיופי� בירושלי� , פדרס�
 .46–39' עמ ,)ד"תשנ( 103–102

 Jacques (Yaacov) Faitlovitch, Notes d'un Voyage =ח מסע ראשו� "דו, פייטלובי(

chez les Falachas (Juifs D'Abyssimie), Paris 1905. 
 Jacques (Yaacov) Faitlovitch and Henry Stern, 'The =השבת , פייטלובי(

Sabbath Among the Falashas', in: A.E. Milgram 
(ed), Sabbath, the Day of Delight, Philadelphia 
1946, pp. 371-377.  

 מרדכי: עברית, מסע אל הפלשי�, יעקב פייטלובי( =מסע אל הפלשי� , פייטלובי(
  .ט"תשי תל אביב, וורמברנד

 Eric Payne, Ethiopian Jews - The Story of =סיפורו של מיסיו� , פיי�

Mission, The Olive Press, 1972. 
 Louis Finkelstein, The Pharisees, Philadelphia =הפרושי� , פינקלשטיי�

1962. 
הלכה למשה מסיני בפירוש המשנה , 'דרור פיקסלר =הלכה למשה מסיני , פיקסלר

 .רסא"רנג' עמ ,)ו"תשנ(קיח , סיני', �"מבלר
 Johann Martin Flad, The Falashas (Jews) of =הפלשי� , פלאד

Abyssinia, London 1869.  
כר* , האנציקלופדיה העברית, 'דידסקליות', דוד פלוסר  =דידסקליות , פלוסר

  .372–371' עמ, ח"ירושלי� תשמ, בי
, כר* יד, האנציקלופדיה העברית', היפוליטוס, 'דוד פלוסר  = היפוליטוס, פלוסר

  .332–330' עמ, ח"ירושלי� תשמ
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יגאל : בתו*', טבילת יוחנ� וכת מדבר יהודה, 'דוד פלוסר =טבילת יוחנ� , פלוסר
, מחקרי� במגילות הגנוזות, )עורכי�(ידי� וחיי� רבי� 
  .238–209' עמ, א"ירושלי� תשכ

ירושלי� , יהדות בית שני חכמיה וספרותה, דוד פלוסר =יהדות בית שני , פלוסר
 .ב"תשס

 .1989תל אביב , יהדות ומקורות הנצרות, דוד פלוסר =יהדות ומקורות הנצרות , פלוסר
הנצרות הקדומה , הכנסייה הקופטית(' נצרות, 'דוד פלוסר =נצרות , פלוסר

ירושלי� , כה, האנציקלופדיה העברית, )עד גיבוש הדוגמה
 .341–327' עמ, ח"תשמ

', לקדמוניות תפילות החובה בישראל, 'עזרא פליישר =לקדמוניות תפילות , פליישר
 .441–397' עמ, )�"תש(נט , תרבי�

קריאה חד שנתית ותלת שנתית בתורה , 'עזרא פליישר =קריאה חד שנתית , פליישר
 .43–25' עמ, )ב"תשנ(סא , תרבי�', בבית הכנסת הקדו�

בהקשר� ) הפלאשי�(ביתא ישראל , 'פנקהרסט' ארד ד'יצר =ביתא ישראל , פנקהרסט
יהודי אתיופיה באור , )עורכת(שלוה וייל : בתו*', האתיופי

 .22–13' עמ, ז"ירושלי� תשנ, הזרקורי�
הפלשי� בסביבת� , פנקהרסט
  =הנוצרית 

Pankhurst Richard, 'The Falashas, or Judaic 
Ethiopians,  in their Christian Ethiopian Setting', 
African Affairs, XCI (1992), pp. 567–582. 

השינויי� בקרב יהודי , 'פרידמ�) צבר(יוסי פרידמ� וגליה  = השינויי� , פרידמ�
 .139–128' עמ, )ח"תשמ( 33, פעמי�', 1983–1974אתיופיה 

מבוא לשיטות מחקר במדעי , יוחנ� פרס וגדי יציב =מבוא לשיטות מחקר , פרס
 .ו"ירושלי� תשכ, ותההתנהג

, המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, יהושע"נעמה צבר ב� =המחקר האיכותי , צבר
 .1999תל אביב 

 744–741, חדשות השומרוני�. ב.א, )עור*(בנימי� צדקה  =חדשות השומרוני� , צדקה
)18.6.99( ;785–788 )6.4.01( ;820–821 )15.7.02.( 

', אליעזר' דות ומשנת רב מ"לפתרו� בעית ל, 'צוקר שהמ  = ב מידות"לפתרו� בעיית ל, צוקר
PAAJR ,23 )1954( ,לט"א' עמ.  

רות בייטס מרו� : בתו* ,הסקר 5יחידה , מינה צמח =שיטות מחקר , צמח
האוניברסיטה , שיטות מחקר במדעי החברה ,)עורכת(

 .ו"תל אביב תשמ, הפתוחה
 רמת ג�, מילו� העברית המקראית, יצבי קדר"מנח� =מילו� העברית המקראית , קדרי

 .ו"תשס
 James Quirin, The Evolution of the Ethiopian =התפתחות , קווירי�

Jews, Philadelphia 1992. 
תל , כר* ח, תולדות האמונה הישראלית, יחזקאל קויפמ� =תולדות האמונה , קויפמ�

  .ז"אביב תשט
 ,Paul Connerton, How Societies Remember =כיצד חברות זוכרות , קונרטו�

Cambridge 1989. 
 Michael Corinaldi, 'The Relationship between the =היחסי� , קורינאלדי

"Beta Israel" Tradition and the "Book of Jubilees"', 
Jews of Ethiopia (2005), pp. 193-204. 

 Michael Corinaldi, 'Karaite Halakhah' in: Hecht et  =הלכה קראית , קורינאלדי
al. (eds), An Introduction  to the History and 

Sources of Jewish law, Oxford 1996, pp. 251-269.   
ירושלי� , המעמד האישי של הקראי�, מיכאל קורינלדי  = הקראי�, קורינאלדי

  .ד"תשמ
 Michael Corinaldi, Jewish identity - the case of =זהות יהודית , קורינאלדי

Ethiopian Jewry, Jerusalem 1998. 
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חוק השבות  –היהודית זהות חידת ה, מיכאל קורינלדי  =יהודית הזהות חידת ה, קורינאלדי
  .2001 ליאו�"שריגי�, הלכה למעשה

, זהות ומסורת � יהדות אתיופיה, מיכאל קורינלדי =יהדות אתיופיה , קורינאלדי
  .ט"ירושלי� תשמ

עיוני� בחזו�  –לתולדות כת האיסיי� , 'מנח� קיסטר =לתולדות כת , קיסטר
, )ז"תשמ(נו , תרבי�', ספר היובלי� וברית דמשק, החיות

  .18–1' עמ
סח , תרבי�', הערות –על יהודי ערב , 'מאיר ומנח� קיסטר =על יהודי ערב , קיסטר

 .247–231' עמ, )ט"תשל(
', יהודי"ישה בשבת והפולמוס הנוצריתל, 'מנח� קיסטר =תלישה בשבת , קיסטר

–349' עמ, )ד"תשמ(ג , ג מחקרי ירושלי� במחשבת ישראל
366. 

, מבואות ומחקרי� –מגילות קומרא� , )עור*(קיסטר  מנח�  =מגילות קומרא� , קיסטר
  .ט"ירושלי� תשס, כרכי� 2

 .1851פראנקפורט , כרמי שומרו�, רפאל קירכהיי� =כרמי שומרו� , קירכהיי�
' ב: בתו*', מאמר נר שבת לרב סעדיה גאו�, 'בנימי� קלאר = מאמר נר שבת , קלאר

תל אביב , מחקרי� ועיוני� בלשו� בשירה ובספרות, קלאר
 .258–242' עמ, ד"תשי

, פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא � י"רש, שרה קמי�  =פשוטו של מקרא , קמי�
  .ו"ירושלי� תשמ

ברית דמשק (' אל יתערב איש מרצונו בשבת, 'ו�אלישע קמר =אל יתערב , קמרו�
, )ו"תשמ( 1ד, 9 הקונגרס העולמי למדעי היהדות, )4יא 
 .15–9' עמ

פולמוס הכיתות בימי בית שני והאסכולות , 'ישראל קנוהל =פולמוס הכיתות , קנוהל
שאלת שיתו) הע� בעבודת המקדש  " הכהניות שבתורה

 .146–139' עמ, )א"תשנ(ס , תרבי�', במועדי�
 David Kessler, The Falasha - The Forgotten Jews =הפלאשה , קסלר

of Ethiopia, New York 1982. 
אנציקלופדיה ה, )היסטוריה(' חבש, 'אולגה קפליוק =חבש , קפליוק

  .110–88' עמ, ח"ירושלי� תשמ, יזכר* , עבריתה
, נצרות � תיופיהא, הגר סלמו� וסטיב� קפל�, חגי ארלי* = אתיופיה , קפל�

"ארלי*(ג "האוניברסיטה הפתוחה תשס, יהדות, אסלא�
 ).נצרות" קפל�, יהדות"סלמו�, אסלא�

 � יהודי אתיופיה, דור"סטיב� קפל� ושושנה ב� =ביבליוגרפיה , קפל�
חלק א עד . ח"תשנ"ח"ירושלי� תשמ, ביבליוגרפיה מוערת

) סטיב� קפל� והגר סלמו�: עורכי�(חלק ב , ח"שנת תשמ
 .ח"עד שנת תשנ

 Steven Kaplan, The Beta Israel (Falasha) in =ביתא ישראל , קפל�

Ethiopia, From Earliest Times to the Twentieth 

Century, New York 1992. 
 Steven Kaplan, '"Falasha" Religion - Ancient =דת הפלשי� , קפל�

Judaism or Evolving Ethiopian Tradition'?, Jewish 

Quarterly Review LXXXIX, 1 (July 1988), pp. 
49–65. 

ביתא ישראל  –הלכה וזהות , היסטוריה, 'סטיב� קפל� =היסטוריה , קפל�
יהודי אתיופיה , )עורכת(וייל שלוה : בתו*', ויהדות העול�

  .33–23' עמ, ז"ירושלי� תשנ, באור הזרקורי�
 Steven Kaplan, Les Falashas, Turnhout, Belgium =הפלשי� האבודי� , קפל�

1990. 
הא� השפעות יהודיות הגיעו לאתיופיה דר* , 'סטיב� קפל� =השפעות , קפל�

  .69–61' עמ, )1997סתיו ( 60 ,זמני�?', הנילוס
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"לחקר תולדות ביַ? ישראל בהקשר היהודי, 'סטיב� קפל� =לחקר תולדות , קפל�

 .31–17' עמ ,)ה"תשמ( 22, פעמי�', נוצרי באתיופיה
מתו* ) הפאלאשי�(לתולדות ביתא ישראל , 'סטיב� קפל� =לתולדות ביתא ישראל , קפל�

 15, פעמי�', של אבונא טאקלה האוואריאט" החיי�"
 .124–112' עמ, )ג"תשמ(

חמש אזהרות  " מוצא� של ביתא ישראל, 'סטיב� קפל� =מוצא� , קפל�
 .49–33 'עמ, )ח"תשמ( 33, פעמי�', מתודולוגיות

הישגי�  " מחקר הספרות של ביתא ישראל, 'סטיב� קפל� =מחקר הספרות , קפל�
 .111–90' עמ, )�"תש( 41, פעמי�', ויעדי�

 Steven Kaplan, 'Te'ezaza Sanbat - A Beta Israel =תאזאזה סנבת , קפל�
Work Reconsidered', in: Gilgul, Supplements to 
Numen L, S. Shaked, D. Shulman, G. Stroumza, 
E.J. Brill, Leiden 1987, pp. 107–127. 

 ,פעמי�', על תמורות בחקר יהדות אתיופיה, 'סטיב� קפל� =תמורות , קפל�
  .150–137' עמ, )ד"תשנ( 58

 –תרגומי המקרא לגעז , 'סטיב� קפל� ומליי מולוגטה =תרגומי המקרא , קפל�
  , )ס"תש( 83, פעמי�', הקשרי� יהודיי� ונוצריי�

 .131–118' עמ
 ,Alan David Crown (ed), The Samaritans =השומרוני� , קראו�

Tubingen 1989. 
 Alan David Crown, Reinhard Pummer and =לקסיקו� שומרוני , קראו�

Abraham Tal (eds), A Companion to Samaritan 

Studies, Tubingen 1993.  
יהודה ' שמעו� ור' מחלוקת ר, 'רזיאל" מר'יואל קרצ =שמעו� ' מחלוקת ר, מר'קרצ

המחלקה , שניעבודת גמר לתואר ', בתלמוד בבלי' מוקצה'ב
  .ה"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית, לתלמוד

 66–65, טו, בתפוצות הגולה', הפלשי�, 'ראוב� קשאני =הפלשי� , קשאני
 .138–122' עמ, )ג"תשל(

, קורות מסורות ומנהגי� �הפלשי� , � קשאניראוב =מסורות ומנהגי� , קשאני
 .1976ירושלי� 

 ',13–6הלכות השבת בספר היובלי� נ , 'ליאורה רביד =הלכות שבת ביובלי� , רביד
 .166–161' עמ, )ס"תש(ב , סט, תרבי�

לש� קבלת  חיבור', סוגיות בספר היובלי�, 'ליאורה רביד =סוגיות בספר היובלי� , רביד
 .א"רמת ג� תשס, וניברסיטת בר איל�א, תואר דוקטור

', התרגו� החבשי, תרגומי�, *"תנ, 'חיי� רבי� =התרגו� החבשי , רבי�
' עמ, ב"ירושלי� תשמ, חכר* , אנציקלופדיה מקראית

839–844. 
אנציקלופדיה ', תרגומי�, *"תנ, '...  אחרי�חיי� רבי� ו =תרגומי� , רבי�

 .853–737' עמ, ב"ירושלי� תשמ, חכר* , מקראית
הקונגרס ', ההלכה בספר ב� סירא, 'רבינובי(לוי יצחק  =ההלכה בב� סירא , רבינובי(

 .148–145' עמ, )ז"תשכ( 1,  4 העולמי למדעי היהדות
, על דת וחברה בימי בית שני � הצדוקי� והלכת�, איל רגב =הצדוקי� והלכת� , רגב
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  פרטי� אישיי� של המידעני�: אנספח 
  

  מגורי�
 ישראלב

  שנת
 עליה

  ש� שנת לידה באתיופיה מגורי�

 1 אבי �ָבָטא 1968 מחוז גונדר 1985 קריית מלאכי 
 2 קס ַמָלכֶ  1923 כפר אמבובר ,מחוז גונדר 1991 אשקלו�
  , אזור ווגרה, מחוז גונדר 1991 אשקלו�

 דבט כפר
 3 $ַקָלה ָיאסו 1927

 4 ה'ַצִהיָ  קס ג&ְנג&ל 1970 סמיי� 1992 אשקלו�
 5 קס אביהו ָעַזְרָיה  1967 אזור גונדר 1990 אשקלו�

 6 קס ֶמק&ָנ� 1932 כפר ִשיֶרה, מחוז טיגרי 1983 קריית גת
  , אזור סקלט, מחוז גונדר 1991 גדרה

 רגה'כפר אצ
 7 קס ֶסמ& סיסאי 1929

 8 טסמא גרמאו 1964 שווהדה, סמיי� 1991 גבעת אולגה
 9 ָמג&ס סלומו�  1930  כפר גולטוש, מחוז גונדר 1991 יבנה
 10 ָיְנג-ְסָיה סלומו� 1938  כפר גולטוש, מחוז גונדר 1991 יבנה
 11 $ְנָק&ו סלומו� 1956 כפר גולטוש, מחוז גונדר 1991 יבנה

 12 קס $ַלמ& מ-ָלה  1924 .'כפר גוד, וז גונדרמח 1991 קריית מלאכי
 13 גדעו� ָסְמא- 1970 .'כפר גוד, מחוז גונדר 1991 קריית מלאכי
 14 קס ר-ֶבל 1947 קווארה 1992 קריית מלאכי
 15 ָסְבַהט $ַבר& 1955 כפר דבט, מחוז גונדר 1991 קריית מלאכי
 16 קס ָמֵרָשה $ַלמ&  1936 משהה, וורזה, סמיי� 1991 קריית מלאכי

 17 קס ְבְרק- ָטַגֵנָיה 1935 .'כפר גוד, נדרוז גומח 1991 רחובות
 18 מירי ברקו  1979 כפר אמבובר, מחוז גונדר 1991 רחובות
 19 ְמְרס& ְקְנֵדה ' �ְלְפְצ  1940 כפר אמבובר, מחוז גונדר 1991 רחובות
 20 אברה. מ-ָלָטה 1949 מחוז גונדר 1992 רחובות
 21 שמואל ב-ֶוְדָיה 1935 כפר ָטֵגִדי, מחוז גונדר 1992 רחובות
 22 ִאיְנָדַלא& $ְנַדָלה 1937 כפר וולקה, מחוז גונדר 1991 רחובות

 23 קס ֶנַגה �ִריִני 1958 כפר 0ְְרָהה, קווארה 1992 גדרה
 24 קס ֶקֶסָטה מנשה 1923 וולקייט 1982 באר שבע
 25 מקונ� אהרו� 1940 דאבגונה , מחוז טיגריי 1981 באר שבע

 26 גבריאל שאטו 1970 כפר ָדא0&, מחוז גונדר 1981 עבאר שב
 27 ק&ָל� ָמַמ�'צ& 1941 כפר ָדַבט, מחוז גונדר 1984 באר שבע
 28 ָסָבַהט $ָמַרה 1919 כפר ָזְנג-, מחוז גונדר 1984 באר שבע
 29 דינה ד-ְמ0-ל- $ָמַרה  1951 כפר ָזְנג-, מחוז גונדר 1984 באר שבע

 30 וודה גטהו� 1973 כפר סקלט, מחוז גונדר 1990 גדרה
 31 דרבה אדגה 1952 כפר ווגרה, מחוז גונדר 1991 אשדוד

 32 ראוב� טסמה 1970 מחוז גונדר 1990 גדרה
 33 קס מנטוסנט 1966  כפר סנבטג, מחוז גונדר 1991 קריית גת

 34 קס אימרל פיקאדו 1940  מחוז סמיי� כפר טלמנט 1982 נצרת עילית
 35 גרמא מטקו טסמא 1968  1991 בעת אולגהג

 36 אברה נגה 1930  סמיי� 1991 נתניה
 37 אסמרה סנדקה 1951 מחוז גונדר כפר אטייה 1991 לוד

 38 קס ברה� יהייס 1943 ווגרה  קריית גת
 39 קס רחמי. נגה  טגרי  קריית גת
 40 קס שמואל נגה    טגרי  קריית גת

 41 טקס אימנו תימ  גונדר  לוד
 42 קס איילי מנשה  סמיי� 1984 חדרה
 43 קס רובל מנשה  סמיי� 1984 חדרה

 44 קס יוס1 טייה  טיגרי  קריית גת
 45 קס מלכי צדק פיקאדו  טיגרי  אשקלו�

 46 הרב דוד יוס1 1931 סקלת 1977  לוד
 47 אפי גנטו 1962 גונדר, מרווה 1990 גדרה
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  מגורי�

 ישראלב
  שנת
 עליה

  מגורי�
 באתיופיה

  ש� שנת לידה

 48 � ִאַיס- 'ֶדגֶ  1934 טיגריי, קוררה 1982 באר שבע
 49 ל'יעקב גונצ 1978 טיגריי, קוררה 1982 באר שבע
 50 קס ברי יחזקאל 1941 טיגריי, בית מיה 1984 באר שבע

 51 ֶטדגה ז-ִדית- 1960 ִשיֶרה 1984 קריית מלאכי
 מידעני� מבני הכנסייה האתיופית 

 52 קירסט� סטופרג� פדרס� 1932 דנמרק, קופנהג� 1964 ירושלי.

 53 אבא פסחא ציו� ביימוט 1945 אקסו. 1992   ירושלי.

 54 גנט תמסג� כסה  1962 אדיס אבבה 1984  ירושלי.

 55 תדסה     ירושלי.

 56 'ורג'ג 1931 אדיס אבבא 1984 ירושלי.

 57 מיכאל וולדמסקה 1937 אדיס אבבא 1961 ירושלי.

 58 דסופיקת גיזה 1939 גונדר 1976 ירושלי.

 59 וולטה גבריאלה    ירושלי.
  60  יונת� וובשט  1967  אדיס אבבא  1982  ירושלי.
  61  אבא טפסה  1960  טיגריי  1995  ירושלי.
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  שאלות מנחות למראיי�: נספח ב
  
  פרטי� אישיי�. א

  .ש. מלא .1
  .שנת לידה .2
  .מקו. מגורי. באתיופיה .3
  .ר3שנת עלייה לא .4
  ).ריאיו�טלפו� ותארי5 , כתובת מלאה(מקו. מגורי. בישראל  .5

  
  הכנות לשבת. ב

  …'רחיצת הגו1 וכו,   בישול, כביסה, סידור הבית, ניקיו�? כיצד התכוננו לקראת שבת באתיופיה .1
  ?כיצד הוכנה האש לקראת שבת .2
  ?מה לבשו לקראת שבת .3
  ).קוד.בשקיעה או (מתי בדיוק נכנסה שבת ? הא. הדליקו נרות שבת .4
  ?הא. וכיצד קידשו והבדילו בתחילת היו. וביציאתו .5

  
  תפילות השבת. ג

  ?אלו תפילות מתפללי. במש5 יו. השבת .1
  ?באיזו שעה התחילה והסתיימה כל תפילה .2
  ?הא. יש לתפילה נוסח קבוע .3
  ?פ"ספר או בע, הא. התפללו מתו5 סידור .4
  ? יצד משתת1 הציבור בתפילהכ? הא. הציבור מבי� את התפילה? הא. כול. מתפללי. או רק הקס .5
  ?כמה פעמי.? מי? א. כ� מתי? הא. כורעי. ומשתחווי. בתפילה .6
  '?יה ולשלישית וכויהא. יש הבדל בי� תפילת השבת הראשונה לשנ .7
הא. כורעות ? הא. חייבי. מחיצה? הא. יש עזרת נשי.? כיצד משתתפות נשי. בתפילה .8

  ?היכ�? מתי? ומשתחוות
  ?הא. חובה או רשות? מתי? כמה? מי מביא? הא. מביאי. למסגיד תרומות .9

  
  קריאה בתורה. ד

  ?הא. קראו בתורה בשבת .1
 ? מי קרא .2
 ? מתיו מה קראו .3
 ? קראו מתו5 איזה ספר .4
 ? כיצד נוהגי. כשאי� ספר תורה במסגיד .5
  ?הא. הובאו הספרי. לאר3 .6
  ?הא. יש מתורגמ�? הא. הציבור מבי� את הקריאה .7

  
  סעודת שבת במסגיד. ה

  ? גידהא. אכלו במס .1
  ? )בפני. או בחו3(היכ� ? מתי? מה אכלו .2
  ?מי הביא את האוכל למסגיד? מי הכי� .3
  ?מה ענה הציבור? מי בר5? או אחריה/הא. ברכו לפני האכילה ו .4
  ?הא. אכלו כדי שובע או שעיקר הסעודה נאכלה בבית .5

  
  השבת השביעית. ו

  ?היכ� מתחילי. למנות? כיצד מוני. לשבת השביעית .1
  ? פ"הא. יש נוסח כתוב בסידור או שמתפללי. בע? השביעית מה מתפללי. בשבת .2
  ?כמה קוראי.? מתו5 איזה ספר? מה קוראי.? מי קורא? זוהא. קוראי. בתורה בשבת  .3
  !לפרט? הא. יש עני� מיוחד בסעודת הברכתי של השבת השביעית .4

  
  מלאכה בשבת. ז

, אופה, לש, טוח�, קוט1/קוצר, משקה, זורע, חורש: הא. מותר לעשות את המלאכות הבאות בשבת .1
  .מכבה ומבעיר, כותב, חות5, שוחט, צד,  קורע, תופר, מתיר, קושר, אורג, מכבס, גוזז צמר
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  ?עד איזה תחו. מותר ללכת בשבת? הא. מותר לצאת להתפנות .2
  ?הא. מותר לשאת תינוק מחו3 לבית בשבת .3
  ?הא. מותר לטלטל חפ3 מחו3 לבית או לכפר .4
  ?ההא. מותר להחזיר בהמה שברח .5
  ?או לשתות מי. שנשאבו בשבת? הא. מותר לשאוב מי. בשבת .6
  ?או לשתות חלב שנחלב בשבת? הא. מותר לחלוב בשבת .7
  ?הא. מותר לכבות אש לצור5 הצלת חיי. או לצור5 הצלת ממו� .8
  ?הא. מותר להילח. בשבת .9

  
  מלאכות דרבנ�. ח

 קודיר, לנג� בכלי ,נהרלרחו3 ב, לשחות, לשוט, לרכב על בהמה, לטפס על איל�: הא. מותר בשבת .1
  .כלי עבודהאו  כתיבהי כל, כס1געת או לטלטל ל, לקדש אישה, מחיאת כ1ו

  ? להשאיל חפ3? מסחרב סוקלע? צא� הא. מותר לרעות .2
   ?צאת לדר5 בשבתל ?הא. מותר להתכונ� ליציאה לדר5 .3
  ?חתו. בשבתאו  הא. מותר לפתוח כלי סגור .4
  ?רהיטי. בביתאו  להזיז חפצי.? הסעודה ח. לצור5הא. מותר בשבת לחתו5 ירקות או ל .5

  
  שאלות כלליות. ט

  ?הא. מותר לקיי. יחסי מי� בשבת .1
  ? הא. עושי. ברית מילה בשבת .2
  ?הא. צמי. ביו. הכיפורי. שחל בשבת .3
  ?הא. מותר להימצא בחברת גויי. בשבת .4
  ?כיצד נוהגי. במקרה ונפטר אד. בשבת .5
  ?כיצד נוהג האבל בשבת .6
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רי� של ביתא ישראל באתיופיהמפת אזורי המגו: נספח ג
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  תמונות: נספח ד
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English Abstract 

 

The following document serves a double purpose: 
1. To describe and categorize the Shabbat laws of Beta Israel as they appear in the book 

Te'ezaza Sanbat and are practiced by the community, starting from the middle of the 
nineteenth century till their immigration to Israel. 

2. To suggest various proposals as to the source of the Shabbat laws of the community and to 
point out those that are the most plausible. 

There are three likely explanations, individually or in various combinations as regards the 
source for their customs. 
1. Beta Israel organized their Shabbat laws from holy scripts in their posession - The Bible, 

the Apocrypha and the Te'ezaza Sanbat. 
2. Ancient Jewish traditions that preceded written rabbinic literature determined the Shabbat 

Laws of the community. 
3. Their practices of Shabbat laws were acquired from their neighboring communities, 

primarily from Ethiopian Christians who have many laws similar to those found in 
Judaism, and who were the dominant religion in Ethiopia beginning with the fourth 
century,. 

The Beta Israel literature on the topic of Shabbat  is extremely limited.  The topic is dealt with 
primarily in the tenth chapter of the book Te'ezaza Sanbat and this seems to be either a copy 
from or a reconstruction of the Book of Jubilees 6-13.  We are also in possession of travel 
diaries of missionaries, Jewish researchers and emissaries and limited amounts of biased 
materials.  Furthermore, in-depth interviews with well-versed authorities of the community 
play a major part in this study. 
This research is organized according to the 22 verses of chapter ten of Te'ezaza Sanbat.  Each 
chapter deals with one of the laws of Shabbat, analyzing its performance in the following 
manner: the Scriptures and its translations, literature from the second commonwealth period, 
writings from the Mishna and the Talmud, with emphasis on hints regarding early practices, 
Geonic writings, Karaitic literature, Samarian customs, customs of the Ethiopian church and 
the customs of Beta Israel. 
The eighth chapter of this research is dedicated to summaries and conclusions.  It briefly 
describes the development of each of the Shabbat  laws dealt with in the Te'ezaza Sanbat, the 
practice of the community and a reasonable source for their custom.  The chapter is 
summarized in table form. 
From the summary table it is clearly evident that the Shabbat practices, as observed by the Beta 
Israel since the mid nineteenth century till the time of their immigration to the State of Israel 
toward the end of the twentieth century, display a distinct tie to The Holy Scriptures in their 
possession, to early Jewish practices and a partial bond to the customs of Ethiopian 
Christianity. 
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