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שלח את עמי  

 
בפרשת השבוע ובהפטרתה (עפ"י הקריאה האשכנזית) מופיע לראשונה רעיון יציאתם של ישראל מהגלות הראשונה והתקבצותם 
בארץ גם משאר הגלויות. קריאתו של משה רבנו לפרעה: "שלח את עמי" (שמ' ה א) הפכה לסיסמה שליוותה את יציאתם של ישראל 
מהגלויות השונות עד זמננו. כן הדבר לגבי נבואתו של ישעיהו הנביא (כז יג) בהפטרת השבוע: "ובאו הׂאבדים בארץ אשור והִנדחים 
בארץ מצרים", שנתפרשה בין השאר כמבשרת את תופעת קיבוץ הגלויות בן זמננו. להלן נקדיש את מאמרנו ליוצאי אתיופיה - אחת 

הגלויות הנידחות שממנה זכו רׂב יושביה לעלות לארץ ולהשתלב בה. 
 

האתיופים וחגיהם והשתלבותם במורשת ישראל 
 

מוצאה של עדת " ֵּביָתא ישראל", המונה מעל 70,000 נפש, שגדלה בעקבות מבצעי העלייה הגדולים "משה" (תשמ"ה) 
ו"שלמה" (תשנ"א), לוט בערפל: מניין  היא באה לחבש, ומתי התיישבה שם. עד לאחרונה  לא פסק הפולמוס, אם מקורה 

של עדה זו מיהודים או מֵגרים, והחוקרים הביעו דעות שונות בעניין, כדלהלן:  
א. מדובר בצאצאים של בני ישראל, שנשלחו על ידי שלמה המלך מירושלים לכּו ש, ללוות את מלכת ְשָבא ובנם ַמִניֶלק, או שהם 

צאצאים של עשרת השבטים האבודים. 
ב. מדובר בצאצאים של היהודים שנשארו במצרים לאחר שרׂב העם יצא עם ׂמשה רבנו, או שהם צאצאים של יהודי האי ֵייב 

(ֶאלַפנטינה) ושל אלה שהיגרו מאלכסנדריה לחבש בימי הבית השני. 
ג. מדובר בצאצאי השומרונים, הצדוקים והאיסיים, אליהם הצטרפו יהודים מדרום ערב  וצאצאי שבויים שהובאו לחבש ִמִחיְמַיר 

(ממלכה של מתייהדים בתימן במאות החמישית והשישית). 
ד. אלה צאצאים של שבטי ַאַגאו שהתגיירו או אימצו צורה מיוחדת של דת יהודית, והם בני גזע ֵשִמי –ַחִמי. 

ה. מדובר בצאצאים של חבשים שקיבלו עליהם את הדת היהודית, אך המשיכו להחזיק במנהגים אליליים ונוצריים. 
לגבי ההנחה החמישית ידוע שאלפי אתיופים המירו את דתם בלחץ מיסיונרים נוצרים, שניצלו את מצוקתם הכלכלית ואת רצונם של 
אותם אתיופים לחדור לחברה החבשית. המרת הדת הייתה רק כלפי חוץ, אולם בסתר נהגו כיהודים וּכ ונו לכן "פאלשמורה" (פאלשים 

מומרים). 

   
1

הכינוי "פאלשים", שמשמעו "גולים" "מהגרים" ו"זרים", היה שנוא עליהם, ולכן הם קראו לעדתם "ֵּביָתא ישראל".
יסודות מנהגיהם מקורם בתורת-משה, בספרי הנביאים והכתובים, בספרים החיצוניים ("ספר היובלות", "ספר חנוך" ו"ברית-דמשק"), 
וכן במנהגים קדומים, ששרדו ונתגבשו בכתות שונות בתקופת הבית הראשון והשני. הם לא הכירו את המשנה, התלמוד וההלכה, ואף 

לא את הלשון העברית. בחלק ממנהגיהם הושפעו האתיופים מהצדוקים, מהשומרונים, מהקראים, מהרבנים ואף מהנוצרים.       
לוח השנה שלהם אינו ברור דיו. לצורך קביעת החגים הם מנו את החודשים מניסן, אך הלוח  נקבע על-פי ראיית הירח, ולכן אינו תואם 
את הזמנים של חגי ישראל. את מנהגיהם השונים מאזור לאזור ואת אורח חייהם חקרו המזרחן יוסף הלוי, שביקר אצלם בשנת 1867 
מטעם כי"ח ("אליאנס"), א"ז אשכלי, אברהם אפשטיין ויעקב פיטלוביץ. האחרון ביקר בחבש בשנים 1905-1904, ובמשך כיובל 

שנים המשיך לבקרם, לחקור את מנהגיהם ולעורר את דעת הקהל להחזרתם לחיק היהדות.  
להלן נתאר את חגיהם, מועדיהם, צומותיהם ועיקרי אמונתם, עד עלותם לארץ והשתלבותם במסורת ישראל, ונתחיל בשלשת הרגלים: 
בחג הפסח (ַפסיָקה) שחטו כוהניהם קרבן פסח על מזבח הסמוך לבית הכנסת ("ַמְסִגיד"), ואת הבשר הצלוי אכלו בלילה, תוך סיפור 
על יציאת מצרים. כל זאת ללא "סדר", ללא הגדה או ארבע כוסות, מרור, חרוסת, ביצים ואפיקומן. את המצות (ִקיָטא) אפו יום יום 
במשך שבעה ימים. לאחר ביעור החמץ אכלו מאכלים טריים, שאינם מחמיצים, בכלים מיוחדים, ולא הותירו שאריות. אין להם 'חול 

המועד',  אך אין הם עובדים כל שבעת הימים. 
את חג השבועות, חג הקציר (ַבַעַל ָמֶאַרר), חגגו בי"ב בסיוון, מפני שספרו שבעה שבועות מן היום האחרון של פסח, ולא ממחרת החג 
הראשון כנהוג בלוח העברי. את "חג הביכורים" חגגו בי"ב בכסלו, מפני שאז חל זמן הביכורים האמיתי בארצם. חג זה נקרא חג 

האסיף, והוא גם  לזכר קבלת התורה על הר סיני. 
 חג הסוכות (ַבַעַל ַמַצַלת, ַמֶצֶלת) "חג ַהֵצל" חל במשך שמונה ימים מ-ט"ו בתשרי, ונקרא גם "חג ַהְמחולות" (ַבַעַל מחלות) ו"חג 
השמחה" (ַבַעַל תפשחת). האתיופים לא הקימו סוכה, כי ביתם היה סוכה, לא קיימו "ארבעה מינים" (במקומם פיזרו ֲעֵלי-עצים על 

הרצפה), ולא חגגו את "שמחת תורה". 
"חג השופר" (ראש השנה) נחוג יום אחד בתחילת תשרי (תהסרין), ובניגוד לשמו לא תקעו  בו האתיופים בשופר (בדומה לקראים). חג 
זה נקרא בפיהם גם "ְּבָרַהן ָסאַראָקִאי" (סרקה) - מאור החדשים, למרות שאינו נחשב כתחילת השנה מפני שמתחילים למנות מניסן. חג 

                                                           
 מדגם מייצג בלבד של הספרות על כך: י' בן צבי, נדחי ישראל, ירושלים תשכ"ו, עמ' 298-289; א"ז אשכלי, ספר הפלשים, ירושלים 
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תשל"ג, עמ' 5-1 (להלן, ספר הפלשים); א"ז אשכלי, "ההלכה והמנהג בן יהודי חבש לאור ההלכה הרבנית והקראית", תרביץ ז' 
(תרצ"ו), עמ' 56-31 (להלן, ההלכה והמנהג); מיכאל קורינאלדי, יהדות אתיופיה, זהות ומסורת, ירושלים תשמ"ו, עמ' 10-6 (להלן, 
קורינאלדי); מנחם ולדמן, מעבר לנהרי כוש, יהודי אתיופיה והעם היהודי, ישראל תשמ"ט, עמ' 254-252 (להלן, ולדמן, מעבר לנהרי 

כוש).  
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זה נקרא גם "זריחת האור" ו"חג הּת ּו פים", מפני שמתופפים בתופים, ו"ִתְזָּכר אברהם" - לזכר עקידת-יצחק. נהגו לשחוט בו בהמה 
ולאכול בצוותא. 

יום הכיפורים המכונה ֶאְס ֶּתְרְסִריֹו  (ַאְס ֶּתַרִאי), חל בעשרה בתשרי, והוא "חג הראייה" ו"חג יוסף" (ַבַעַל יוסף), מפני שביום זה, עפ"י 
המסורת שבידם, ראה יוסף את אביו, אחרי היפרדו ממנו. כולם צמים מערב עד ערב, אפילו ילדים בני שבע. אולם אם חג זה חל 
בשבת, האסור  בצום, הם רק טועמים מעט מהאוכל. כולם מתפללים בכריעה ובמחולות, ומבקשים סליחה ומחילה איש מרעהו על 
העבירות שביניהם. הם מפזרים גרעינים על הקרקע וגגות הבתים למאכל הציפורים, כדי לסמל את דאגתם לקיומם של בע"ח אלה. 

לאחר התפילה מברכים הם זה את זה ב"שלום, מה שלומכם בני ישראל"?  
ראש החודש נשמר כיום חג; הם לא עבדו בו והתפללו בו תפילה מיוחדת. 

השבת נשמרה ע"י "ביתא ישראל" בהקפדה חמורה, כמו הצדוקים, השומרונים והקראים. הלכותיה ומנהגיה מבוארים בספר " ַּתִאַזָזה 
ַסְנַּבת", שנתחבר בתקופת הבית השני. נאסר עליהם להדליק נר לכבוד שבת וליהנות מאורו, לאכול מאכל חם ("חמין") ולקיים יחסי 
אישות, לערוך ברית-מילה (נדחית ליום א), להוציא מרשות לרשות, לצאת מתחום הבית (פרט לבית הכנסת), לשאוב מים, לדבר בקול 
רם, להפליג בנהר, להילחם ולטפל בחולה, כי פיקוח נפש אינו דוחה שבת. קדושה מיוחדת יש לכל שבת שביעית (ֶלְנְגָתא ַסְנַּבת), שבת 

השבתות, שהיא שבת של חסד. הכוהנים (הֵקייסים) משכימים לתפילה והקהל בא אחריהם, והיום מוקדש לתורה ולאכילה בצוותא. 
חג הִסְיגד (הְסְגְד) שחל 50 יום לאחר יום כיפור, בכ"ט במרחשוון, הינו יום ייחודי לעדה; יום צום ועלייה לרגל, המסמל את הכיסופים 
לציון. הכוהנים ובני העדה עלו בו להתפלל על הר גבוה, וקראו בספר התורה (הנקרא "אורית" והכתוב בלשון געז) קטעים המתארים 
את מעמד הר-סיני בספר שמות (פרקים יט-כ), ובספרי עזרא ונחמיה (פרקים ח-י). בארץ, יוצאי אתיופיה  עולים לרגל לירושלים, כדי 

לסמל את חידוש הברית והכיסופים אליה. 
האתיופים לא חגגו את החגים חנוכה ופורים, לא קיימו מצוות טלית, תפילין ומזוזה, לא כיסו את ראשיהם, לא נזהרו בבשר וחלב, 
וחלצו את נעליהם לפני כניסתם למסִגיד, בדוֶמה לקראים. הם הרבו בצומות, בייחוד הכוהנים והזקנים, ורובם התענו פעמיים בשבוע, 
בימי שני וחמישי, לכפרה ולתשובה. כמו כן, בכל יום אחרון של כל חודש נהגו בו כמעין "יום כיפור קטן", צמו מעלות השחר ועד 
החשיכה, ובלילה אכלו כמו המוסלמים. נוסף לזה צמה כל העדה בתשרי -  עשרה ימים, כולל יום הכיפורים, ב"חג הסיגד", ב"תענית 
אסתר" (למרות שאין הם חוגגים את פורים), וב"תשעת הימים" - החל מראש חודש אב, כולל ט' באב. בי' בטבת ובי"ז בתמוז לא 

נהגה עדת "ביתא ישראל" לצום, אך במקומות שונים נהגו צומות נוספים לפי מנהג המקום.  
את דיני הטומאה והטהרה שמרו ביתא ישראל בקפדנות יתירה כמו הקראים והשומרונים. אישה בנידתה ונערה לפני נישואיה התבודדו 
שבעה ימים בִבקתה שנקראה בית-הנידה, "סוכת הדם" ו"סוכת הקללה". יולדת שילדה בן, התבודדה בסוכה 40 יום, ומי שילדה בת - 
80 יום (ויק' יב א-ה), כשהמשפחה מספקת להן אוכל ושתייה. הנוגע במת וקוברו, היה טמא שבעה ימים, שהה מחוץ למחנה וטבל. 
הנוגע בנכרי ובעל קרי, היה טמא יום אחד וטבל. הם הירבו כל כך לטבול בנהרות, עד ששכניהם הכירום לפי ֵריַח המים, וכינום 
"אנשים ֶשֵריַח המים נודף מהם", ("ַאִטיְנקון" - ַאל ִתיַגע  ִּבי!) משום שנזהרו בנכרי. הם לא אכלו פת נכרי, ולא קנו מהם קמח, 
והעוברים על זה חויבו בצום ובטבילה. את התינוק טבלו ביום הארבעים להולדתו, ואת התינוקת ביום השמונים ללידתה. בשל ריבוי 
הטבילות, התיישבו האתיופים ליד הנהרות.  הגברים לא נשאו יותר מאישה אחת, והקפידו שלא להתחתן עם בני-דודים, לפחות שבעה 

או חמישה דורות.  
דיני השחיטה שלהם דומים, בדרך כלל, לדיני ישראל והם אוכלים בשר מבעלי חיים הטהורים עפ"י התורה, והשחוטים על 

ידי הקייסים. הבשר נאכל לאחר הוצאת הדם ובישול או צלייה.  
תפילותיהם נוהלו על-ידי הכוהנים ששימשו כחזנים, כשהם אומרים קטע בקול והקהל חוזר אחריהם. אותם כוהנים 
שימשו גם כשוחטים, מוהלים ומורים (דפתרים). המזרחן יוסף הלוי שחקר את העדה, פירסם את "ספר תפילת הפלשים". 
בהקדמתו כתב, "ּכ י הפלשים כמונו, אמונה אחת לנו, ואין פדות בינינו וביניהם, כי אם במעשים ובמנהגים, אשר מקורם 
בדורות האחרונים לבד". בבית הכנסת שלהם היו שני חדרים: "קודש הקודשים", המיועד לכוהנים ולשמירת ספר התורה 
(ה"אורית") וכן חדר התפילה. תפילותיהם כוללות: "שמע ישראל", בקשות לגאולה, לשיבת ציון, בניין ירושלים וביאת 
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כיום לומדים רוב בניהם ובנותיהם בבתי ספר ובמוסדות דתיים של "עליית הנוער", וכן באוניברסיטת בר-אילן. ברובם הם 
מתפללים ומקיימים את החגים, המועדים והצומות, כנהוג בהלכה הרבנית, תוך ויתור, בהשפעת ילדיהם, על חגיהם 

ומנהגיהם הייחודיים.  
נתק של כאלפיים שנה היה בינינו לבין האתיופים. ובכן ממתי ידוע לנו על קיום השבט הנידח הזה? המקורות היהודים "שתקו" במשך 
כ- 1,500 שנה. בסוף המאה התשיעית ניתן תיאור אוטנטי עליהם על ידי אלדד הדני, שביקר באנדלוסיה שבספרד, בקיראון שבתוניס 
ובבבל. אלדד הדני בישר להם, שהוא בן לשבט דן, שיחד עם השבטים נפתלי, גד ואשר, הם חיים בחופש במלכות יהודית עצמאית, 
בעלת כוח צבאי, מעבר לנהר סמבטיון, לאחר שנפרדו מהאומה  הישראלית לפני חורבן הבית הראשון, ומכירים לכן רק בתורה 
שבכתב. הוא מסר להם על הלכות שחיטה וטריפות, והחדיר בהם את האמונה בעשרת השבטים. אלדד הדני נחשב לחידה עד היום 
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הזה. יש ששללוהּו , ויש שראוהו בחיוב. רבי צמח גאון (המאה התשיעית) האמין לדבריו.
ר' אליהו מפיררא, כתב באיגרת ששלח מירושלים לבניו באיטליה ב-1435, כי יהוִדי פאלשי סיפר לו על אנשי מקומו, שהם אדונים 
לעצמם וסביבותיהם אומה גדולה בשם חוּב ש, ויש להם את התורה, ואין להם התלמוד והפוסקים: "וחקרתי ממנו בכמה מצוות, 
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מקצתם נוטים לדעתנו ומקצתם נוטים לדעת הקראים, ויש להם מגילת אסתר, אבל לא חנוכה".
ב-1488 כתב בירושלים ר' עובדיה ירא מברטינורו איגרת לאביו באיטליה, ובה סיפר על יהודים פאלשים שבויים, שנמכרו לעבדים 

והובאו למצרים ונפדו:  
 

                                                           
    על תיאור מסעו של יוסף הלוי בחבש עיין: הלבנון,י' באדר תרכ"ז; ר"ח כסלו תרכ"ח; י"ז במ"א תרכ"ח; ב' באלול תרכ"ח; 
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הושענא רבה תרכ"ט; המגיד ב' אלול תרכ"ח; י"ח באייר תרכ"ט; ספר תפילות הפלשים נערך מכושית לעברית על-ידי יוסף הלוי, 
פאריז תרל"ו. המלבי"ם, שהכיר את המורה הספרדי יוסף הלוי מבוקרשט, בעת שכיהן כרבה הראשי של הקהילה (1864-1858) 
המליץ עליו אצל מנהיגי כי"ח כראוי לשליחות לחבש, בזכות ידיעותיו הרבות בלשונות החבשיות ובשל הצלת יהודים בבוקרשט 
מציפורני המיסיון, ואף פסק: "ּכ י הפלאשת בּכ וש המה מזרע ישראל וכי חובה עלינו בעת הזאת לשלוח שמה איש להשיבם 
ולהבינם לדת אבותינו" (הלבנון, 6, שנה שנייה, י"ט באדר תרכ"ה). כמו כן ראה: יעקב פיטלוביץ, מסע אל הפלשים, ת"א 1959, 
עמ' 54, 87-83, 132, 179-177; הנ"ל, ההלכות המשוערות של הפלשים, תרביץ ז' (תרצ"ו), עמ' 375-373, 379-378; ספר 
הפלשים, עמ' 47-30, 70-59, 177-83; ההלכה והמנהג, עמ' 133-121; מ. ולדמן, יהודי אתיופיה, עדת "ביתא ישראל", ירושלים 
1985, עמ' 47-32; עדויות נוספות על מנהגיהם והווי חייהם ראה: הרב יוסף הדנה, א' ירדאי וח' עובדיה, הצופה: 18/2/1985; 

4/10/1985; 26/11/1997, ועוד הרבה.  
 א' אשתור, קורות היהודים בספרד המוסלמית, ח"א שם, עמ' 102-95; אברהם עפשטיין, אלדד הדני, פרעסבורג תרנ"א, ועוד.  

3

 אברהם יערי, איגרות ארץ ישראל, ר"ג 1971, עמ' 88. 
4
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ואני ראיתי שניים מהם במצרים, והם שחורים מעט, אבל לא כבני כושיים, ולא יכלו להבחין מהם אם הן שומרי תורת 
הקראים, או תורת הרבנים, כי קצת דברים נראים כשומרים תורת הקראים במה שאמרו שלא נמצא אש ביום השבת, ובשאר 

הדברים נראים כשומרי תורת הרבנים, והם אומרים שמתייחסים לשבט דן.  
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ובמכתבו לאחיו ב- 1489 כתב: "ומעבר לנהר סבטיון, רבים מבני ישראל כחול הים".
גם ר' ישראל מפירושא כתב מירושלים (1523-1517) על יהודי שבוי, כמעט כושי, שנמכר באלכסנדריה ונפדה, ו"סיפר לנו שבארצו 
יש כמה אלפים ורבבות יהודים, ויש להם מלך גדול שעשה בכל יום מלחמה עם הנוצרים הסמוכים אליו, והוא בצד הנילוס". והנגיד 
של יהודי מצרים (ר' יצחק הכהן שולאל) סיפר לו: "כי נתאכסן בביתו יהודי אחד, שהייתה לו לשון ּכ ּו שי... כי אמר, כי בארצם אין ספר 
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בכתב מתורה שבעל-פה ושבארצו יש ד' שבטים, שבט שמעון, יששכר ועוד שנים שכנים לנוצרים".
 ר' משה באסולה, שביקר בירושלים בין 1523-1521, כתב בספר מסעותיו שדיבר עם יהודי שבוי מארץ כוש, שנמכר על-ידי 
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ישמעאלים ליהודי במצרים, ובא לירושלים "ואמר שיש מהם מבית ראשון, ויש מהם מבית שני".
הרדב"ז (ר' דוד בן זמרא, גדול פוסקי מצרים במאה הט"ז), פסק בעניין האתיופים שהם מזרע ישראל, למרות שגיטיהם אינם על פי 

ההלכה, ולכן הם חשודים על ממזרות: 
 

אבל אלו הבאים מארץ ּכ ּו ש הם משבט דן בלא ספק, ומפני שלא היו ביניהם חכמים בעלי קבלה, תפסו להם פשטי 
הכתובים. אבל אם היו מלמדים אותם לא היו פוקרים בדברי רבותינו ז"ל, והוי כתינוק שנשבה לבין הגויים. תדע שהרי 
צדוק וביתוס בבית שני היו, ושבט דן גלה קודם, ומצוה לפדותם. אבל לענין יוחסין אני חושש שמא קידושיהם קידושין 
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וגיטם אינו כתיקון חז"ל, שהרי אינם יודעים בטיב גיטין וקידושין.
 

פסק ההלכה של הרדב"ז היווה בסיס להכרה באתיופים כיהודים, ועליו התבססו פוסקי דורנו במתן תוקף ליהדותם, בתנאי של גיור 
לחומרא. אלמלא פסק זה, הם היו נותרים עד היום בבדידותם בחבש, ולא היו עולים לישראל, ולא שבים לֵחיק היהדות הרבנית. 

העדויות על קיומם של האתיופים הלכו והתבהרו ככל שחלף הזמן. הנוסע יעקב ספיר פתח באמצע המאה הי"ט במסע התעוררות 

 בראש המעוררים היה ר' עזריאל הילדסהיימר, רבה של איזנשטדט. ב- 
9

להצלתם, וציין בספרו שמספרם כ- 250,000, ורובם עניים.
1864 פנה למנהיגות היהודית בעולם להירתם להצלתם מציפורני המיסיונרים ולהגיש להם עזרה דחופה. הוא קבע שהם אחינו ובשרנו, 

   
ובא העת להחיותם. 10

במרחשוון תרס"ז (1906), שיגרו 43 רבנים מאירופה, ירושלים, צפת ומצרים איגרת לאתיופים, (כתשובה על איגרת כוהני העדה מ- 
1905, שתיארה את מצבם הקשה), במטרה לחזקם באמונתם ולהפיח בהם תקווה לקיבוץ גלויות: 

 
שלום לכם אחינו בני אברהם, יצחק ויעקב, היושבים בארץ חבש... ובקראנו את מכתבכם ... המה לבנו ונכמרו רחמינו 
עליכם, כי עצמנו ובשרנו אתם... חזקו ואמצו אחינו! אל תיראו ואל ירך לבבכם, כי אלקי אבותינו אשר פדה אתכם ואותנו 
..., לא יעזוב ולא יטוש אתכם גם לימים הבאים... ואנחנו אחיכם נעשה את כל אשר בכוחנו להחיש עזרה לכם... ונזכה 
כולנו לראות בבוא יום ה' ... ויקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ ויביאנו לציון עירו ברינה ולירושלים בית מקדשו בשמחת 
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עולם.
 

העדה הקראית התעניינה בפאלשים, שהחשיבום כקרובים לאמונתם. בכסלו תרנ"ו (1895) פנו אליהם קראי פטרבורג שברוסיה 
באיגרת, שכללה 18 שאלות על המצוות שהם מקיימים ועל ההבדלים ביניהם ובין הרבנים. באסיפת הקראים בקרים ב- 1897 הוחלט 
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לשגר אליהם שליחים, אולם התכנית לא יצאה לפועל.
בקרב רבני הארץ והעולם התגבשו שלוש דעות ביחס ליהדותם של האתיופים: 

א) מיעוט קטן, ובראשם הרב דוד שלוש, טען שהם יהודים גם לעניין כשרות הנישואין. 
ב) רבנים נודעים, הנחשבים כמחמירים, ביניהם הרב משה פיינשטיין, טענו שיש ספק בייחוסם של האתיופים כיהודים; מכל מקום, 
מאחר שהם חושבים את עצמם כיהודים, ומוסרים נפשם על יהדותם, מחוייבים להצילם, ויש לקרבם, ועליהם לעבור גיור 

לחומרא, זאת מפני שהנישואין שלהם תופשים לפי ההלכה, אולם הגירושין שלהם אינם לפי דין תורה.  
ג) רוב הרבנים המקילים, ובראשם הרב עובדיה יוסף שהזדהו עם פסק הרדב"ז, ראו את האתיופים בחזקת יהודים, אך בשל הספק, 
חייבו אותם בגיור לחומרא, אולם לאחר מכן ויתרו על חיוב זה. באדר תשל"ג השיב הרב עובדיה יוסף לשאלת נציגם של 

האתיופים, חגי עובדיה:  
 

לכן באתי לידי מסקנה שהפלשים הם צאצאי שבטי ישראל שהדרימו לכוש, בהתאם לפסיקתם של הפוסקים הגדולים 
הרדב"ז ותלמידו מהריק"ש, בני המאה ה- 16… וגם אני הצעיר בשבטי ישראל, חקרתי ודרשתי היטב בענייניהם… 
והחלטתי להצילם מטמיעה ומהתבוללות, ולהחיש עלייתם ארצה, ולחנכם ברוח תורתנו הקדושה ולשתפם בבנין ארצנו, 

ושבו בנים לגבולם. 
 

גם הרב שלמה גורן, שכיהן עם הרב עובדיה יוסף ברבנות הראשית בין 1973 – 1983, הצטרף לדעתו. בשנות החמישים, עם בואם של 
ראשוני האתיופים לכפר-בתיה, ועד שנות השמונים, גוירו כששת אלפים מהם גיור לחומרא. אולם לאחר שהוסתו על יד גורמים 
שונים שנפגעו מפסק הגיור לחומרא, וגילו התנגדות, תוך הפגנות ושביתה במשך 35 ימים בקיץ 1985, חזר בו הרב יוסף מפסיקתו 
בתשל"ג, והחליט על 'גיור לקולא', כלומר על הכרתם כיהודים ללא כל מעשה של גיור. בכך נמנעה טרגדיה של ניתוק, מחלוקות 
וירידה. גם הרבנים הראשיים אברהם שפירא ומרדכי אליהו החליטו במרחשוון תשמ"ה להקל בגיורם, ולהסתפק בטבילה ללא ברכה 

                                                           
 יערי, שם, עמ' 133, 141-140. 

5

 יערי, שם, עמ' 175. 
6

 אברהם יערי, מסעות ארץ ישראל, ר"ג 1976, עמ' 162. 
7

 שו"ת דברי דוד, ליבורנו תר"ד, ס' ה'; השווה שו"ת רדב"ז, ח"ד, ס', ריט; שם, ח"ז, ס' ה, וראה גם מהריק"ש (רבי יעקב קשטרו), 
8

הפוסק כך בעקבות רבו: ערך לחם, הגהות לשולחן ערוך יורה דעה, ס' קנ"ח; רס"ד. 
 אבן ספיר, ח"א, ליק 1866, עמ' כט.  

9

 מרדכי אליאב, "ההתעוררות בין יהודי המערב לעזרת הפאלאשים", תרביץ לה (תשכ"ו), עמ' 76-61. 
10

 יעקב פיטלוביץ, מסע אל הפלשים, שם, עמ' 170-169. 
11

 מ' ולדמן, מעבר לנהרי כוש, שם, עמ' 169-168. 
12
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 כך נפתרה 
13

וקבלת עול מצוות. כמו במקרה של עדת "בני ישראל" מהודו, שבשנות השישים ביטלו לגביהם את ההנחיות המגבילות,
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גם בעייתם של יוצאי אתיופיה, וויתרו להם אף על הטבילה. ויתורים אלה אפשרו את השתלבותם במסורת ישראל במדינתנו,
והתקיימה הנבואה: "והיה ביום ההוא, יוסיף ה' שנית לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם 

ומשנער ומחמת ומאיי הים. ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונֻפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" (יש' יא יא-יב). 
 
ד"ר יעקב גלר 
המרכז ללימודי יסוד ביהדות 

 
 
 

                                                           
13 "בני ישראל", עדה יהודית בבומביי, שמוצאה אפוף אגדות. עד למאה ה-18 לא היה להם קשר עם יהדות הודו והעולם. במאה ה-19 

עזרו להם יהודים מקוצ'ין ומבבל להקים מוסדות חינוך ודת. ב-1947 הם מנו 24,000 נפש. רובם הגדול עלה לישראל. עיין: 
היהודים מהקונקאן, עדת ישראל בהודו, בית התפוצות, ת"א תשמ"א; בני ישראל, פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת 

מוצאם, ח"א, הרבנות הראשית לישראל, ירושלים תשכ"ב. 
 עיין בתשובתו הארוכה והמקיפה של הרב עובדיה יוסף בספרו יביע אומר, חלק שמיני, ירושלים תשנ"ה, ס' י"א, המתארת את 
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דעותיהם של חכמי ישראל בעבר ובהווה בענייני עולי אתיופיה. שם הוא פסק שמותרין לבוא בקהל ישראל ללא שום גיור. כמו כן 
ראה: הרב חיים דוד שלוש, בני עמי, ירושלים, ס' ט"ו.  

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. 
 


	áñ"ã
	ôøùú ùîåú, úù"ñ

	äàúéåôéí åçâéäí åäùúìáåúí áîåøùú éùøàì
	ã"ø éò÷á âìø


