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 מילה בשבת
 *ובמנהג יהודי אתיופיהבראי הדורות 

 
ון שהוכתרו שני וכי.  מילה ושבת–ה לעם ישראל "על שתי מצוות נאמר במקרא במפורש שהן ברית בין הקב

; ירושלמי נדרים ג ט(נאזין להדי המאבק . מלכים בכתר אחד טבעי הדבר שייאבקו ביניהם על מעמד הבכורה
 ):ב"לח ע

 ,הודיעך שהיא שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה ל1ר אלעזר בי רבי אבונא מצוות שבת מליא"א
;  משל לשני מטרניות שהיו באות זו על גב זו ואין את יודע אי זו גדולה מחבירתה.והמילה דוחה אותה

 .זו שהיא יורדת מפני חבירתה את יודע שחבירתה גדולה ממנה
 הלכה פסוקה היא שכן, היא נדחית מפני מילה, ת השבת שקולה כנגד כל המצוות שבתורהועל אף שמצו

ובקשר לכך , ת המילה תוך שימת דגש על מילה בשבתו נעיין במקורות הקדומים של מצו2.שמילה דוחה שבת
 . על מנהג יהודי אתיופיה

 בריתי מעמיה את ַהִהוא הנפש ונכרתה תולרוערל זכר אשר לא ימל את בשר ע): " יד, יז'בר(בפרשתנו נאמר 
וערל זכר אשר לא ': מופיע פסוק זה כך) 4 והאורית3היובלים, השומרוני, יםהשבע(במספר תרגומים . "ֵהַפר

 מה ראו המתרגמים 5.' ונכרתה הנפש ההיא מעמה כי את בריתי הפרביום השמיניימול את בשר ערלתו 
נת ימים ובן שמֹ ":הרי מועד המילה כבר נאמר קודם? "ביום השמיני"השונים להוסיף לפסוק את המילים 

?  חייב כרתו אותו בן שמונת ימיםהאם כוונתם לומר שתינוק שלא מל; )יב שם( "םכל זכר ְלדֹרֵֹתים ככל לוימ
ולכן אין טעם בתוספת , בפשטות מדבר הפסוק על ערל גדול שעונשו כרת? עונשין הוא-האם תינוק בר

ן אלא ובאמת אין כא: "כותב על כך אברהם כהנא במבוא שלו לספר היובלים". ביום השמיני"המילים 
 עיון בספר 6".של מי שלא הרגיש כלל שבגדולים עסוק אותו כתוב והלך והוסיף אותו לשון מגוחך, תוספת
בתוספתא ובמנהגי המילה של יהודי אתיופיה מבהיר את מגמת , במשנה, במגילות מדבר יהודה, היובלים

 . המתרגמים בתוספת זו
  :נאמר) רנד' עמ(כו - כה,בספר היובלים טו

 כי חוקת עולם היא ולא יעבור יום אחד משמונת הימים 7לכל דורות עולם ואין מילת ימיםוזה חוק 
מבני הברית  וכל היילוד אשר לא ימול בשר נפשו עד היום השמיני לא. שומה וכתובה בלוחות השמים

 
  .של בננו מתן ר המצווה לשמחת במאמר זה מוקדש * 
 .נכתב בכתיב מלא   1
 . א,ח שלא"ע או"ש;  ו,ם הלכות מילה ב"רמב   2
ביום "אבל המעיין בפרק רואה שפסוק זה הועתק מבראשית בתוספת המילים , אמנם היובלים אינו תרגום של בראשית.  יד,טו   3

 . "השמיני
בלשנים שבדקו את כתב היד תמימי דעים שהספר תורגם . ודי אתיופיהך בשפת הגעז שמצוי בידי יה"האורית הוא ספר התנ   4

הקאנון שבידי יהודי אתיופיה זהה לזה שנמצא בכנסייה האתיופית ). Septuaginta(כנראה מתרגום השבעים , מלשון יוונית
הועלה   מאתיופיה. ניאל אסתר ודיספר חכמת שלמה ותוספות לספר: כגון, והוא כולל גם את הספרים החיצוניים וספרים יוונים

 ).נמצא כיום בספרייה של מכון בן צבי(לפחות  כתב יד של האורית שהוא בן ארבע מאות שנה
; ל"ירושלים תש, היובלים לפי כהנא; ד"תל אביב תשנ, השומרוני לפי טל; ט"ירושלים תשל, תרגום השבעים לפי מהדורת קארל    5

מפאת חובת הקיצור לא ציינתי . ר יצחק גרינפלד שסייע לי בתרגום הפסוק"  לדואני מודה, לספר האורית אין תרגום לעברית
 .  ז" י– שלי -ההדגשות כאן ובהמשך . הבדלים שאינם משמעותיים לנושא המילה בשבת

 .ל"ירושלים תש, רכ' עמ, הספרים החיצוניים    6
 ".ערלת ימים"כהנא מביא גרסה נוספת , לשון קשה להבנה   7
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הוא כי לאבד ולהשמיד מעל '  כי מאת הכי אם מבני האבדון ואין בו אותלאברהם '  אשר כרת ההוא
 .אלהינו הפר' כי את ברית ה ולהכריתו מן הארץ הארץ

הנימול לאחר היום ;  אין לדחות את המילה אפילו ביום אחד:ת המילהוו חדש למצממדפסוקים אלו מוסיפים 
מדוע הנימול לאחר היום השמיני ,  הפסוקים מפתיעים בקיצוניותם!אינו מבני ברית ואין בו אותהשמיני 

; ת המילה ארבעים שנהמצוו דחה את  רבנווהרי גם משה? לאבדון ואין בו אותמדוע גורלו ? אינו מבני ברית
מן ושלו מזומנים לעם תדיר והעם ,  כאשר באר מים, בתנאי מדבראותהתה שום אפשרות לקיים יהאם לא הי

   8?חונה כשלושים ושמונה שנה בקדש ברנע
וך מאבק עם בעלי דעות אלו מחמיר מת. שבימיו של מחבר היובלים היו שנמנעו מלמול בשבת, נראה לשער

  9.מחבר היובלים בעונשו של הדוחה את המילה אפילו ביום אחד
 10:)6-7 שורות 4Q251(רמז כלשהו להימנעות מלמול בשבת ניתן אולי למצוא בקטע שנמצא במערות קומרן 

שהובאו בהערות   הפירושלהלן הצעות". ]וה[ם השישי בשר ער]ו[שבת בי]ה[ו ביום ]ר[מיא נדה בש[]החיל "
 ):30-31' שם עמ(
". ת בשר ערוהועשה להם מכנסי בד לכסֹו): " מב,כח(איסור חשיפת בשרו של הכוהן כפי שמצווים בשמות . 1

 .ן יום השישי לכאןילפירוש זה לא ברור מה עני
 . חובת רחצת הגוף ביום שישי לקראת שבת. 2

גם על פי הצעה זאת ". בשר ערוה"במקום " להבשר ער "-אפשרות נוספת נשענת על הצעת קריאה חלופית 
ביום (והגהה זו ) ערלה(אם נקבל קריאה זו ". ביום השמיני"ויש להגיה , "ביום השישי"לא ברורות המילים 

 .ייתכן שיש כאן ציווי למול אפילו בשבת, )השמיני
.  צורך להגיהאפשר לקבל את ההצעה השלישית ואין, שהיו שדחו את המילה מפני שבת, ואולם לשיטתנו

ידי הקדמת המילה -על. חל בשבת) ללידה(כאשר היום השמיני , מלים בשר ערלה) בשבוע(ביום השישי 
מצאנו מקור שתואם את הקפדתו של מחבר , אם נכונה השערתנו. נמנעים מחילול שבת ומדחיית הברית כאחד

 . רת קדומה שאסרה מילה בשבתומעיד על מסו, ) כה,טו" (ולא יעבור יום אחד משמונת הימים "-היובלים 
בתוספתא הוא קובע את ההיתר .  מוביל את ההיתר למול בשבת11רבי אליעזר בן הורקנוס, יותר מכל תנא אחר
 שאפשר להכינם מערב םובמשנה הוא מרחיב את ההיתר למכשירי מילה ואף למכשירי, הבסיסי למול בשבת

מפני שחייבין עליה כרת ? ן עליה את השבת מפני מהליעזר אומר מילה דוחי' ר): "תוספתא שבת טו טז(שבת 
מה טיבו של הביטוי ". לאחר זמןמפני שחייבין עליה כרת  "–מעניין במיוחד הוא הנימוק לדין ". לאחר זמן

שמזמן זה מתחיל , שהכוונה לאחר היום השמיני, לפי דרכנו נסביר בפשטות? לאיזה זמן הכוונה? "לאחר זמן"
במשנה מרחיב רבי .  הדגשה שרומזת למאבק נגד דחיית המילה אפילו ביום אחדחיוב הכרת ושוב מצאנו

שבת ( אליעזר את ההיתר למול בשבת עד קצה גבולו ומתיר אף לכרות עצים בשבת לצורך הכנת סכין המילה
 ): א,יט

ועוד . אליעזר אומר אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת מגולה ובסכנה מכסהו על פי עדים' ר
 ...כורתים עצים לעשות פחמים ולעשות ברזלאליעזר '  ראמר

ולא עוד אלא שנכרות , האם יעלה על הדעת שבשבת נתחיל לייצר את סכין המילה? מה טיבה של הגזמה זו
 כריתת -יש כאן שלושה איסורי שבת מהתורה ? נייצר פחמים ובהם נעבד את הברזל לסכין, נבעיר אש, עצים
ומדוע שנעשה כן דווקא ? האם בכלל נהוג לייצר את הסכין ביום המילה. כיןהבערת אש וייצור ס, עצים
דבריו של רבי אליעזר תמוהים ביותר ולא ! ?האם יש חובה להרבות בחילול שבת לצורך המילה? בשבת

של המחמירים בשמירת  להוציא מלבםכדי  12. שלא מלו בשבתאלהניתנים להבנה אלא על רקע מאבק ב
 מרחיב רבי אליעזר את ההיתר למול בשבת הרבה מעבר לפעולות דחיית המילהאת הרעיון של  13שבת

לבסוף יבואו ,  מכשירי מילה בשבתייאסרושאם , ייתכן גם שרבי אליעזר חשש. הנדרשות לצורך המילה עצמה

                                                           
, "קדש ברנע", וכן יוחנן אהרוני, ה אחד עשר יום מחורב" ב ד, א'י דב"רש; א" ע,בבלי תענית כט;  יא,י' במ: ראה  8

 .40' עמ, ח"ירושלים תשל, ז, אנציקלופדיה מקראית
לתולדות כת ", ראה גם מאמרו של מנחם קיסטר.  יט,כג;  י,רמזים נוספים למאבק נגד דחיית המילה נמצאים ביובלים א   9

שם משער , 26 ובמיוחד בהערה 7-5' עמ, )ז"תשמ(נו א , תרביץ, "ספר היובלים וברית דמשק,  עיונים בחזון החיות–האיסיים 
 .המחבר כי ייתכן שהיו שדחו את המילה מפני שבת

10   DJD 35 , וקשות להבנה השורות מקוטעות. ר אהרן שמש שהפנה אותי למקור חשוב זה"תודתי לד. 1999אוקספורד ,
 .וגריים רבועים הוא השלמה משוערתהמסומן בס

' עמ, ח"א תשכ"ת, ה"משנתו של ראב, ד גילת"י: על זיקתו של רבי אליעזר בן הורקנוס לבית שמאי ולהלכה הקדומה ראה    11
35-7.  

 אבל לגבי מילה התבטאויותיו הן, )מצה ושופר, סוכה, לולב, שני הלחם, פסח(ה נוספים וה מתיר מכשירי מצו" אמנם ראב  12
 .133-129' עמ ,לעניין זה ראה גילת. החריפות ביותר

בעניין פיקוח נפש דוחה שבת נאמר , למשל. ל להדגיש היתר כדי למנוע החמרה שאינה במקומה"בנושאים רבים דאגו חז     13
א של תני כל דבר שהו. תני הזריז משובח והנשאל מגונה והשואל הרי זה שופך דמים): "ב" ע,מה;  ה,ירושלמי יומא ח(

  ."סכנה אין אומרים יעשו דברים בגויים ובקטנים אלא אפילו בגדולים שבישראל
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שאין בקיומן , נטילת לולב וקריאת מגילה, כפי שאירע במצוות תקיעת שופר, לאסור גם את המילה עצמה
 14. ובכל זאת אין מקיימים מצוות אלו בשבת מחשש טלטול, חילול שבתכשלעצמו

  נכתב15ספר המצוות לענן הנשיאב. דרך מקורית להתמודד עם שאלת מילה בשבת מוצאים אנו אצל הקראים
 גם -הקראים ניסו לאחוז את החבל בשני קצותיו ". ה ראו להמול באחרית היום"ואנשי דת ענן ע): "78' עמ(

שעה שהיא גם היום השמיני ,  ולכן המליצו על מילה בין הערביים–מור על קדושת השבת למול וגם לש
  16.ללידה וגם מוצאי שבת

אין , על פי מנהגם. והון או מצייהודי אתיופיה החמירו מאוד בשמירת השבת ולא דחו שבת בפני שום עני
 ואין  בשבתאין יוצאים את הכפר, ור שחל להיות בשבתאין משלימים צום ביום כיפ, פיקוח נפש דוחה שבת

קריאת י " עאפשר ללקט את מנהגיהם רק, ון שאין ליהודי אתיופיה ספרות הלכתית כתובהומכי. מלים בשבת
 אמצעות או בט ובמאה העשרים"ייומני מסע של תיירים וחוקרים שונים שתיארו את אורחות חייהם במאה ה

 השיבו בפשטות ,מדוע אין מלים בשבת, ר שאלתי ידענים מקרב העדהכאש. ראיונות עם זקני העדה
 כאשר חל היום השמיני ללידה בשבת ".השבת קדושה ומילה זה עבודה"; "בגלל השבת"ובהחלטיות 

 יש ,כדי להבין טוב יותר את איסור מילה בשבת .דוחים את המילה ליום ראשון ואפשר גם להקדים ליום שישי
מנהגים אלו נגזרים ישירות ממנהגי טומאה וטהרה ; "ביתא ישראל" מנהגי המילה של צורך להכיר מקרוב את

  17. וממנהגי טומאת יולדת וטהרתה בפרט,בכלל
 .)בקתת הדם (=ֹו'דם גּו'ַגְרנהוג כי מרגע שתוקפים צירים את היולדת היא עוזבת את ביתה ויוצאת לָמבעדה זו 
ע לאחר לידת זכר ושבועיים לאחר לידת נקבה עוברת שבו.  מחוץ לכפר תלד האישה הנמצאתבבקתה זו

 עד סוף יום הארבעים בלידת זכר ועד סוף יום היא שוההשם , )בקתת היולדת (=ֹו'דס גּוַרַאהיולדת אל הָי
 בקתת היולדת שמחוץ -במקום טמא , ברית המילה נערכת בחוג מצומצם של נשים. השמונים בלידת נקבה

זו הסיבה שהעדיפו שנשים ו,  לא השתתפו בטקס הברית כדי שלא להיטמא,סים ובמיוחד ֵק,גברים. לכפר
שכרוכה בטומאה עקב , ולכן עדיף שהן תבצענה את המילה, ממילא נטמאות תדיר  נשים18.תשמשנה כמוהלות
בתום . תה אישה שידעה למוליגברים שימשו כמוהלים רק כשלא הי. שנטמא מטומאת אמו, המגע עם התינוק
 . ורק אז שבה היולדת עם התינוק אל ביתם,ערך טקס הטהרהנכר או שמונים יום לנקבה ארבעים יום לז

ס ַרַאכדי למול יש לצאת אל מחוץ לכפר לָי, ראשית. על פי מנהגים אלו מובן היטב מדוע אסרו למול בשבת
במסגיד בשבת כולם משתתפים בתפילות ש, שנית. לא הותרה יציאה בשבת אלא לבית הכנסת, וכאמור, ֹו'דגּו

 והרי מילה כרוכה ,ולשם כך חייבים להיות טהורים, )לחם קודש(=ות אֶוַסואוכלים ָמ) בית הכנסת(=
 19.בטומאה

ייתכן שמנהגם של יהודי אתיופיה שלא למול בשבת הוא שריד לאותו מנהג שההלכה הקדומה והרבנית כה 
 .התנגדו לו

 
 יוסי זיו
 המחלקה לתלמוד

 
 

 
 . נדרשה הלכה זו מפסוקים) ב" ע,נט;  א,שם ד(אולם בירושלמי ) ב" ע,ה כט"ר(כך בשיטת הבבלי      14
 .ט"ירושלים תשכ, הציטוט מתוך מהדורת הרכבי. שמיניתבבל המאה הבמראשוני הקראים      15
 .שכתב למול בשבת, קסד' עמ, ו"ישראל תשכ, אדרת אליהו, ראה אצל אליהו בשייצי, לםאו    16
 וטהרה של יהודי אתיופיה שרידי הלכות קדומות במנהגי טומאה: מנהגי טומאה וטהרה קדומים, יוסי זיו: ראה    17

 .79-62' עמ, ס"רמת גן תש, עבודת גמר לתואר שני
 וכן כרך ד 18סו הערה ' כרך א עמ, א"תשס-ט"ירושלים תשמ, מנהגי ישראל, דניאל שפרבר:  נשים כמוהלות ראה גם   לעניין  18

, ניסן רובין; 157-149' עמ, )ט"תשמ(ה , סידרא, "ג" ההלכה וגלגוליה בסמ-האשה כמוהלת ", שפיגל' יעקב ש; ט-ח' עמ
 נשים יהודיות באירופה -רדות חסידות ומו, אברהם גרוסמן; 91' עמ, ה"תשנ,  הוצאת הקיבוץ המאוחד,ראשית החיים
 .332-331' עמ, א"ירושלים תשס, בימי הביניים

אך , "גם זה נכון: "ואמרו,    כשהצעתי את מכלול הסיבות למניעת מילה בשבת בפני הקסים השונים הם הסכימו לדברים19
וזמתם לא העלו את הם בי"! מילה זו עבודה ואסור לעבוד בשבת: "תמיד השיבו? "מדוע לא מלו בשבת: "כששאלתי

הרי לפי . עדיין לא ברור לי מדוע לא הקפידו תמיד להקדים את המילה ולא לדחותה. הנימוקים של טומאה ויציאה בשבת
ספר היובלים היה בידי יהודי אתיופיה ורוב . היה מקום תמיד להקדים ולא לדחות) לפי הצעתי(השבעים והמגילות , היובלים

ארהון זאב : ראה) שמיני חל בשבתיום ה או רק כשה,תמיד(לעניין מילה ביום השביעי . פיוהלכות שבת שלהם מיוסדים על 
 374-373' ובעמ, 36-35' עמ, )ו"תרצ(ז , תרביץ, "ההלכה והמנהג בין יהודי חבש לאור ההלכה הרבנית והקראית", אשכולי

 .תגובת יעקב פייטלוביץ לדברי אשכולי
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