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לא חוזרי לכור ההיתו
שרון שלום ,מסיני לאתיופיה – עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה,
ידיעות אחרונות – ספרי חמד ,תל אביב 2012

העיסוק ביהודי אתיופיה חורג ממה שמקובל ביחס לעדות אחרות בע
היהודי .השוני החיצוני של בני העדה ,ההיסטוריה השונה כל כ מזו של
שאר העדות ,המסורת והתרבות הייחודיי ובמיוחד הסיפור ההרואי של
עליית לאר ב"מבצע משה" וב"מבצע שלמה" יצרו ספרות ענפה
החובקת את כל התחומי – היסטוריה ,אתנוגרפיה ,סוציולוגיה ,תרבות
ופולקלור ,יהדות ומסורת ועוד .קשיי קליטת באר של יהודי אתיופיה
הביאה ג לספרות מחקרית בתחומי החינו ,סוציולוגיה ועבודה סוציאלית
ובתחומי נוספי .כל אלה מצביעי על העניי המיוחד שהציבור מגלה
כלפי עדת ביתא ישראל מאתיופיה.
מי מדליָו) 24 ,יהדות ,ישראליות ורבתרבותיות( ,תשע"ג
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מאז הכרזת המדינה בתש"ח ,ובעיקר בשנות החמישי ,עלו לאר
המוני יהודי מכל הגלויות ומכל העדות שיצרו בישראל ערבוביה מופלאה
של תרבויות ומסורות .אמנ המדיניות הרשמית שנקטה הממשלה
באמצעות מערכת החינו הייתה של "כור היתו" ,לאמור ,ניסיו להשיל
מעל העדות השונות את המסורת והתרבות שהביאו מאר מוצא ולהפכ
לבני האר ,לנושאי התרבות ה"צברית" .מדיניות זו הביאה ליצירת פערי
בי דור ההורי נושאי התרבות והמסורת של אר המוצא לבי הדור השני
שגדל באר והתחנ כבר על פי התרבות הישראלית שהתחדשה באר .על
הדר גרמה מדיניות זו ,שכללה ג כפייה אנטידתית אינטנסיבית )צמרת,
 ,(2006לזניחת המסורת היהודית שנשמרה לאור הדורות בכל אחת מעדות
ישראל .הדור הצעיר שגדל באר התרחק ממסורת אבותיו ,התרחקות
שבאה לידי ביטוי לא רק בעזיבת עול התורה והמצוות אלא ג בערעור
המסגרות המשפחתיות המסורתיות .אלו נוספו לקשיי הקליטה הכלכליי
והחברתיי .התוצאה הייתה פערי הולכי וגדלי בי הוותיקי באר
לבי העולי החדשי עד כדי חשש ליצירת שתי חברות – "ישראל
הראשונה" ו"ישראל השנייה".
מדיניות "כור ההיתו" נזנחה בעשור השני להקמת המדינה ,ובשנות
ה ,70לאחר הרפורמה בחינו ,החל תהלי האינטגרציה שאמור היה לתת
משקל שווה לתרבויות של העדות השונות ושהביא בסופו של דבר
למדיניות של רבתרבותיות .החברה בישראל החלה להכיר במגוו הגדול
של התרבויות הקיי במדינת ישראל ובזכותה של כל עדה לשמר את
תרבותה תו כדי יצירת מכנה משות תרבותי שיביא ,אי ש בעתיד,
ליצירת תרבות יהודיתישראלית משותפת לכול .כבר היו מתפתחת תרבות
משותפת שתורמי לה ,בי היתר ,מערכת החינו האינטגרטיבית ,תנועות
הנוער והשירות המשות בצבא.
אחד התחומי העיקריי שבה באה לידי ביטוי השונות הגדולה בי
העדות השונות הוא המסורת היהודית :מנהגי ופסיקת הלכה .בכל עדה
התפתחו מסורות ומנהגי אופייניי לאותה עדה כשהבסיס המשות הוא
התורה שבעל פה – ההלכה שהתפתחה לאחר חתימת התלמוד ושסוכמה
ב"שולח ערו" שחובר על ידי הרב יוס קארו במאה ה .16מר הרב יוס
קארו הסתמ בחיבורו על שלושה חיבורי שקדמו לו ,על "ספר ההלכות"
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של ר' יצחק אלפסי )הרי"( ,על ה"יד החזקה" של הרמב" ועל "ארבעה
טורי" של ר' יעקב ב הרא"ש .ה"שולח ערו" משמש מאז חיבורו
כמקור עיקרי לפסיקת ההלכה המחייבת את כלל ישראל כשכל עדה מוסיפה
לפסיקתו של הרב יוס קארו את הנופ והמנהגי המקומיי .עדות אשכנז
הולכות לפי פירושו של הרמ"א לספר זה ,ועדות ספרד נהגו לפי פסיקותיו
של הרב יוס חיי ה"ב איש חי" .מנהגי יהודי צפו אפריקה התבססו על
ה"שולח ערו" ע הפירוש והתוספות המקומיות .ג יהודי תימ קיבלו
עליה את ה"שולח ערו" ע הפירוש של עדות ספרד להוציא קבוצה
אחת שפסיקותיה מבוססות בעיקר על ה"יד החזקה" לרמב".
לקשיי הקליטה של יהודי אתיופיה נוספה שאלת יהדותה ומסורתה
ההלכתית של העדה .לא כא המקו לדו בשאלת מוצא של יהודי
אתיופיה ,אבל ברור שיהדות אתיופיה נותקה מעל ע ישראל לפני
שהתגבשה ההלכה התלמודית שביטויה המלא הוא ה"שולח ערו".
מסורת של יהודי אתיופיה מבוססת על התורה שבכתב לפי נוסח המקרא
המצוי בידיה בשפת געז וה אינ מכירי כלל את התורה שבעל פה
שהתגבשה מאוחר יותר .השוני העצו במסורות ובמנהגי מביא לשאלות
הלכתיות קשות עד כדי העמדת ספק בעצ יהדותה של עדת ביתא ישראל.
ההיסטוריה מצביעה על כ שיהודי אתיופיה נלחמו בחירו נפש כדי
לשמר את יהדות ואורח חייה תו שה נרדפי על ידי שליטי המדינה
הנוצרי ,מנודי משכניה וסובלי כלכלית .במאה ה 19נוספו לרדיפות
אלו ג לחצי אדירי מצד המיסיו להעביר על דת ,וג בניסיונות אלו
ה עמדו בגבורה ,א כי ג למיסיו היו הצלחות לא מבוטלות .מאז שנוצר
הקשר בי יהודי אתיופיה לשאר יהודי העול ,בסו המאה ה ,19מודעי
יהודי אתיופיה לשוני בי מסורותיה ומנהגיה ובי אלו של שאר יהודי
העול ,אול ה ראו עצמ חלק מהע היהודי.
כא אני חייב להוסי כמה מחוויותיי האישיות הקשורות ביהודי
אתיופיה .בשנת  1976עמדתי בראש צוות מורי שער סמינר למורי
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באתיופיה 1.הסמינר נמש כשלושה חודשי והתקיי באמבובר ,הכפר
שהיה למעשה המרכז העיקרי של יהודי אתיופיה באזור גונדאר .בשבוע
הראשו לשהותי באמבובר )בעת ההכנות לסמינר הייתי לבד ,שאר חברי
המשלחת הצטרפו מאוחר יותר( זכיתי לחוויית שבת יוצאת דופ .ביו
שישי לקראת הצהרי החלה נהירה של כל התושבי מהשדות לכפר .כול
ירדו לרחו בנהר ,ולפנות ערב כל תושבי הכפר לבשו לב והגיעו לבית
הכנסת שעמד במרכז הכפר .על הכפר וסביבותיו ירדה שלווה שכמותה לא
זכיתי מעול לחוות ,וזו הייתה הרגשת "מעי עול הבא" .אווירה זו
נמשכה עד לצאת השבת למחרת .התפילה בבית הכנסת נוהלה על ידי
הקייסי לפי מנהג ,אול ה שילבו בתוכה את הפיוט "לכה דודי"
במנגינה משלה .אותה חוויית השבת התרחשה בכל השבתות שבה
שהיתי באמבובר ,אול חוויית השבת הראשונה הייתה החזקה ביותר.
ועוד חוויה :הסמינר עורר הדי בכל הכפרי של יהודי אתיופיה,
קרובי ורחוקי כאחד .באחד הימי ערכנו בכפר כינוס לקייסי
שהתעניינו מאוד בסמינר .הצגנו בפניה את תכנית הסמינר )עברית ,תנ",
חגי ישראל ,היסטוריה ודרכי הוראה( .כיוו שלמדתי שחיטת עופות טר
צאתנו לאתיופיה ,ביקשו ממני הקייסי שאדגי בפניה כיצד אני שוחט.
נעניתי לבקשה ,ולאחר ההדגמה ה ביקשו שאלמד אות לשחוט באותה
דר כדי "שיוכלו לשחוט כמו ששוחטי כל אחינו היהודי" ,כפי
שהתבטאו .נוס על כ ה ביקשו מאתנו שנקיי ג עבור סמינר כדי
ללמוד את המנהגי וההלכות שאינ ידועי לה .התחלנו לבדוק את
האפשרות לשלוח שוחט ומורההוראה לסמינר דומה ,אול התנאי
הפוליטיי והמצב הביטחוני השתנו ,והרעיו לא יצא אל הפועל.
כיצד משלבי ,א כ ,קהילה יהודית שונה ומיוחדת בתו כלל ע
ישראל? אי ספק שה רוצי להשתלב ,אבל הא אפשר לחייב אות
לזנוח את המסורת והמנהגי שקיימו במש אלפי שני ולהתחיל לנהוג רק
לפי ההלכה המקובלת על כל חלקי הע המבוססת על ה"שולח ערו"?
_____________________________________

 1שאר חברי המשלחת היו אהרו כה ז"ל ,מאיר כה ז"ל ויבדל"א ירחמיאל מוני.
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ומאיד גיסא ,הא יוכלו בני העדה להמשי לקיי את מנהגיה בישראל
כפי ששמרו עליה באתיופיה ללא קשר להלכות הנהוגות באר על ידי
שאר העדות? כיצד לחבר בי המסורת ההלכתית של ביתא ישראל והלכות
ה"שולח ערו"? ע הדילמה הזו מנסה להתמודד הרב שרו שלו בספרו
"מסיני לאתיופיה".
הרב שלו ,בעצמו ב לעדת ביתא ישראל מאתיופיה ,עלה לאר כילד
במבצע "בת גלי" בשנת  ,1982למד והתחנ בפנימית "אומ" של תנועת
האישה הדתיתלאומית בעפולה ,בפנימיית עליית הנוער "שפיר" במרכז
שפירא ,בישיבת ההסדר "הר עציו" ,במכללת הרצוג ,במכללת ירושלי,
במכו הגבוה לתורה ובמחלקה לתלמוד בבראיל ובבית מורשה
בירושלי .הרב שלו הוא מוסמ לרבנות ודוקטורנט באוניברסיטת
בראיל ומשמש כרב קהילת "קדושי ישראל" בקרית גת .הוא נכד לאחד
הקייסי החשובי שהיו באתיופיה ,ואי ספק שהוא מכיר היטב את שני
צדי המטבע.
הספר מכיל שני חלקי עיקריי :החלק הראשו נקרא כש הספר כולו
– מסיני לאתיופיה ,ובו מתאר הרב שלו את הדילמה ואת הסיבות לכתיבת
הספר ,והחלק השני קרוי "שולח הארית" ובו נדו בהמש.
הרב שלו מונה חמש סיבות לכתיבת הספר )עמ'  .(20–19הראשונה –
צור אישי בבחינת "אדברה וירווח לי" .הוא איננו מרחיב בנקודה זו ,אול
מקריאת הספר עולה ללא הר הרגשת אי הנוחות של רב בישראל וב
לעדת יהודי אתיופיה מהפער בי המנהגי ובי הצור לגשר ביניה.
הסיבה השנייה לכתיבת הספר היא כלשונו "הבורות הטוטאלית בקרב
החברה הישראלית בכל הנוגע לעולמה המסורתי של הקהילה" .באמצעות
הספר הוא רוצה להציג את המסורת היפה של יהודי אתיופיה לפני כלל
הציבור .הסיבה השלישית היא הצור לתמו בקייסי ,מנהיגיה הרוחניי
של הקהילה ,שמאז עליית לאר "חשי דה לגיטימציה למנהגי
הרוחניי של הקהילה כדר בעבודת ה' " .הסיבה הרביעית היא שהמנהגי
והמסורות של יהודי אתיופיה מהווי מקור חשוב ללימוד המסורת
היהודית בכללותה .יהודי אתיופיה משמרי מסורות קד תלמודיות ,שכפי
שהוא מראה בהמש יש לה הדי בתו הספרות התלמודית .הסיבה
החמישית והאחרונה היא "השכחה הרבה של המנהגי בקרב הדור החדש
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המתבגר באר ישראל" .לטעמי ,הסיבה הזו צריכה להיות במקו הראשו
ברשימת הסיבות לכתיבת הספר.
לאור הספר ניכר רצו המחבר לשמר את המסורת של הקהילה ,מחד
גיסא ,ולקרב את הקהילה למסורת ולהלכה הנהוגה בכלל ישראל ,מאיד
גיסא .יחד ע זה כמי שגדל בישראל והתחנ בעול ההלכה ברור לו
שהצעותיו לשמר את מסורת יהודי אתיופיה ולשלב אות במנהגי ישראל
יעוררו התנגדות ואפילו הוקעה ,אול הוא "פועל מתו מניעי טהורי
ושמירת אמוני לכנסת ישראל ולמסורת ישראל" וקורא "לאחדות ולא
לאחידות" )עמ'  .(20אחת הנקודות החשובות בטיעוניו של הרב שלו היא
השינויי שעברו על הקהילה ע עליית לאר .קיי מתח בי ההרגשה
הסובייקטיבית האישית שלה כיהודי כשרי לבי ההגדרות ההלכתיות
שאת נפגשו באר ,דבר שגור לה תסכול רב .בי היתר שואל הרב שלו
מדוע עליו לקבל את מנהג ספרד או אשכנז כששני המנהגי אינ הולמי
את עולמו הרוחני )עמ'  .(32התשובה שלו היא ש"יש אפשרות ליצור
ולסלול דר ייחודית לעבודת ה' המשקפת את עולמי הפנימי המורכב"
)עמ' .(33
כא עובר הרב שלו לדו בגורמי המעצבי או המשני מנהגי.
הוא מצביע על שינויי מנהגי הנובעי מסיבות כלכליות ,תרבותיות או
מנטליות ,ולטענתו ,לשינויי המנהגי בי העדות אי הסבר אובייקטיבי
אלא ה נובעי משינוי תרבותי סביבתי )עמ'  .(49הוא איננו מרחיב
בנקודה זו ,אול המסקנה המתבקשת מדבריו היא שג מנהגי יהודי
אתיופיה הנובעי מהסביבה התרבותית שבה ה חיו ה לא פחות
לגיטימיי ,ומבחינה זו אי הבדל ביניה לבי מנהגי שאר עדות ישראל.
על פי תפיסתו של הרב שלו ,יהודי אתיופיה ה ענ נוס מהרבה
ענפי של הע היהודי שחזרו לאר ישראל והפכו את "מדינת ישראל
למוזיאו של יהודי החיי במקו אחד ומציגי תקופות שונות ותרבויות
שונות" )עמ'  .(57אול החזרה לאר ישראל הביאה למה שהוא מכנה
"חורב המקדש של קהילת ביתא ישראל" .העלייה לאר הביאה
ל"התמוטטות טוטאלית של המערכת הדתית ,השלטונית והמשפחתית
שבתוכה חיה הקהילה האתיופית" )עמ'  .(64הרב שלו טוע שכש
שחורב בית המקדש השני הביא ליצירת דפוסי חדשי בעבודת ה' שבאו
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לידי ביטוי בספרות המשנה ,התלמוד עד לגיבוש ההלכה הנורמטיבית על
בסיס ה"שולח ערו" ,כ ,בעקבות השינויי שחלו יש ג לגבש דפוסי
חדשי עבור קהילת ביתא ישראל .וכ הוא כותב:

...קבוצה זו ]ביתא ישראל[ אינה דומה לא אחת מהקבוצות המרכיבות את
הפסיפס היהודי – תלמודי וא לא לבני תימ .בעוד שבני תימ הכירו את
עול המשנה ,התלמוד ,הגאוני ,הראשוני וכ ג את השולח ערו,
קהילת ביתא ישראל לא הכירה א אחד מה .כל מסורותיה מושתתות על
רוח המקרא ועל הלכות נוספות שנשתמרו בעל פה .קבוצה זו דרשה א היא
הכרה כחלק אינטגראלי מהעול היהודי .חיבור זה הוא ניסיו לחבר את
הקהילה לעול היהודי ולבית המדרש ,ולהגיש הלכות מעשיות בפני הדור
השני של יוצאי אתיופיה )עמ' ) .(67ההדגשה שלי – ד"ג(

שולח הארית

בחלק השני של הספר מתאר הרב שלו את מסורות עדת ביתא ישראל בכל
תחומי החיי בתשעה שערי [1] :סדר היו ,כולל התפילות והשכמת בית
הכנסת ] [2ברכות ] [3שבת ] [4חג ומועד ] [5חת,כלה ומשפחה ][6
יסודות הבית היהודי ] [7השולח הכשר ] [8טומאת גוי ] [9דיני אבלות.
הוא מונה אחת לאחת את ההלכות והמנהגי בכל תחו ,כשהוא יוצר לש
כ מבנה מקורי המתאי במיוחד למטרות הספר .המבנה הוא משולש:
ההלכה האתיופית; ההלכה התלמודית בעבר ובהווה; המנהג המומל
באר ישראל .ג הש שבחר הרב שלו לחלק זה מתאי מעי כמוהו
לחיבורו .ה"ארית" היא התורה בלשו בני העדה" .שולח הארית" ,ללא
ספק על משקל "שולח ערו" ,הוא ,כהגדרתו בשער הספר ,מדרי הלכתי
לביתא ישראל.
בהקדמה ל"שולח הארית" מציג הרב שלו את הכללי שהנחו אותו
בהמלצותיו ל"מנהג המומל באר ישראל" .אציי כא את העיקרי
שבה )עמ' :(98–97
• שימור המנהגי הללו הוא ער ,ע זאת קיומ הוא בבחינת צור.
לכ אי להמשי לקיי מנהגי בכל מצב.
• חיבור זה בא להסיר מחיצות ולקרב זה לזה ולא ליצור מחיצות.
לכ במקו של קונפליקט האחדות קודמת לכול.
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• בחיבור זה שיקול חינוכי וחברתי משמש כשיקול בפסיקה הלכתית
א לקיי מנהג או לבטלו.
• מנהג היוצר קונפליקט בי בני זוג ראוי להידחות.
• מנהג היוצר קונפליקט בי בני הקהילה ,באי פתרו אחר ,אחדות
הקהילה קודמת.
• הדור הראשו של יוצאי אתיופיה ימשיכו לנהוג כמנהג .עלינו
לגלות הבנה מרבית כלפי המנהגי.
• הדור השני רשאי להמשי במנהגי אבותיו; באשר לו יש שיקולי
נוספי המוזכרי לעיל )חינוכיי וחברתיי(.
• יש מנהגי שהיו נהוגי באתיופיה שיש להפסיק לאלתר א בדור
הראשו ,כגו פיקוח נפש שלא תמיד דוחה קיו מצוות.
הכללי האלה מצביעי על הרצו לשמר את המנהגי וג לקרב את בני
העדה להלכות ה"שולח ערו" .הרב שלו מכיר בכ שלבני הדור
הראשו ,עולי אתיופיה המבוגרי ,יהיה קשה מאוד להסתגל למנהגי
חדשי ושוני ,ולכ הוא מנסה להראות הבנה מרבית למנהגי העדה.
מאיד גיסא ,בני הדור השני שכבר גדלו והתחנכו באר ,מכירי טוב יותר
את הלכות ה"שולח ערו" ופחות את מנהגי העדה ,ולכ קל לה יותר
לאמ את ההלכות והמנהגי הנהוגי על ידי כלל העדות .וע זאת ברור
לרב שלו שמנהגי הסותרי לחלוטי את הלכות ה"שולח ערו" יש
להפסיק מיד .נביא לכ מספר דוגמות מ השערי השוני.

השער הראשו :מנהגי התפילה של יהודי אתיופיה

אנשי ביתא ישראל לא התפללו מתו סידור תפילה כלשהו אלא מספר
תפילות שהיה בידי הקייסי ,ובו אוס קטעי שוני מהתנ" ,בעיקר
מתהלי ,וקטעי נוספי שעיקר שבח והודיה לקב"ה .כמעט שאי
בקשות חומריות ,והדגש הוא על זיכרונות לאומיי – זיכרו ירושלי
וזיכרו שעבוד גלויות .הקייסי התפללו בעל פה ,והקהל ,שלא תמיד הבי
את התפילה שנאמרה בשפת געז ,הקשיב וענה "אמ".
המחבר ממלי לקייסי להמשי ולהתפלל באר כמנהג ומוסי:

לא חוזרי לכור ההיתו

247

כל מי שמבי את התפילות בשפת געז ויכול להשתת בתפילה יחד ע
הקייסי ,ותפילה זו מקרבת אותו לריבונו של עול ,אינו צרי להתפלל פע
נוספת .אבל הדור השני ,שאינ בקיאי בשפת געז ,ראוי שיתפללו בסידור
תפילה בשפה המובנת לה .בכל אופ ה אינ מחויבי למנהג זה או אחר
וה רשאי להתפלל בכל נוסח שיחפצו .מי שרוצה להמשי את המסורת
ולהתפלל בשפת הגעז רשאי לעשות כ בתנאי שילמד את השפה ואת
התפילות )עמ' .(117

הדיו בתפילה מצביע על כיוו פסיקתו של הרב שרו – שילוב המנהג של
בני אתיופיה ע המנהג הנורמטיבי .הדור הראשו יכול להמשי במנהגו –
שתי תפילות ביו ,ואילו הדור השני יעבור לשלוש תפילות ביו ובנוסח
המקובל על עדות ישראל.

השער השני :ברכות

בשער זה מביא הרב שלו הלכות שונות העוסקות בברכות – ברכות
הנהני ,ברכת המזו ,נטילת ידיי ומי אחרוני ,ברכה על הלח האתיופי
ה"אנג'רה" וענייני שוני הקשורי בהתנהגות ליד שולח הסעודה .בי
היתר מתאר הרב שלו את אופיה של הסעודה האתיופית כפי שעוצבה
בתרבות האתיופית:

סעודה משפחתית אינה מקובלת בתרבות האתיופית .קוד כל סועדי
הגדולי ורק אחר כ הקטני .האוכל לא מחולק בי הסועדי אלא מונח
בצלחת מרכזית שממנה אוכלי הכול .נוהגי להתחיל לאכול יחד .נוהגי
שבשעת הסעודה אי משיחי כלל ואי מפסיקי לענייני שאינ לצור
הסעודה ...הנותר מסעודת הגדולי מועבר ישירות לילדי ,אי זורקי אוכל
בשו אופ) ...עמ' .(138

המחבר מביא דרשות והנהגות הנמצאות במדרשי ובדברי חז"ל במקורות
שוני ושחלק מתאימי למנהגי האתיופי .ואילו המנהג הממול באר
ישראל הוא זה:

היו אי צור לאכול מהצלחת המרכזית ,אבל ראוי לנהוג לפי שאר כללי
דר אר בסעודה כפי שנהגו באתיופיה וכפי שהורו לנו חז"ל .יש לכבד את
האוכל ,יש להתחיל לאכול יחדיו ,ראוי לאכול בצוותא ,יחד א כל אחד
לחוד .במיוחד בעל ואישה יקפידו להגיש זה לזה את האוכל .יש לעשות
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מאמצי כבירי לסעוד יחד ,כל המשפחה ,כולל הילדי ,א שבאתיופיה לא
נהגו כ )עמ' .(139

השער השלישי :דיני שבת

בשער זה פותח הרב שלו בדיו במצוות הדלקת נרות.

אי מבעירי אש ואי מדליקי נר לשבת ביו שישי ...כמו כ אי ליהנות
מאש בשבת אפילו א הודלקה לפני שבת .ע זאת ,כמעט בכל המקומות
הושאר נר דולק או אש לצור תאורה בלבד .לאחר שאש זו כבתה אי לגעת
2
בה יותר .אבל לא הדליקו נרות לכבוד השבת )עמ' .(153

הרב שלו מתאר את הויכוח בי הרבני לבי הקראי בעניי הפרשנות
לפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכ ביו השבת" ואת הפסיקה
המקובלת בעניי הדלקת נרות.
המנהג היו הוא להדליק נר מפני כבוד השבת ומשו עונג שבת ,כי
הכנת הנר והדלקתו לפני השבת ה 'כבוד השבת' ואכילה לאורו בשבת,
כמו ג שאר הצרכי הנעשי לאורו ,נחשבי ל'עונג שבת' )עמ' .(154
להלכה הוא ממלי כ:
מי שקשה לו מאוד להדליק נרות שבת ימשי במנהגו לא להדליק ,אבל מי
שמצליח להבי ,במיוחד הדור הצעיר ,שבהדלקת נרות שבת יש סגולות
מיוחדות ,ידליק ,שכ סו סו ההדלקה עצמה מתרחשת לפני כניסת השבת
)עמ' .(154

והנה דוגמה נוספת להמלצתו של הרב שלו ,א היא מדיני שבת – פיקוח
נפש בשבת:
פיקוח נפש לא דוחה שו מצווה .א א יש סכנה בקיו המצווה ,אי
מתחשבי בסכנה אלא בער קיו המצווה ...אי הבחנה בי מצווה קלה
למצווה חמורה ...אנו נקיי מה שכתוב בלי להתחכ ,כי ה' יודע מה הוא
ציווה) ...עמ' .(164

_____________________________________

 2המחבר מציג כאן מנהג שנשמר בצורתו זו רק על ידי חלק מהעדה .אני )ד"ג( ראיתי בשהותי
באמבובר מנהג שונה :כל משפחה השאירה אש דולקת מבעוד יום לחימום סעודת השבת ולמאור,
והאש כבתה מאליה בהמשך הערב.
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הרב שרו מביא את השתלשלות ההלכה הזאת ואומר:

...בראשית התפתחות התורה שבעל פה סברו חכמי שפיקוח נפש אינו דוחה
שבת ,כמו בימי מרד החשמונאי .בהמש ולאור הניסיו המר...חז"ל
מחדשי הלכה שמעמידה את פיקוח הנפש מעל כל המצוות כמעט...לסיכו
נית לומר שההיתר לחלל שבת בלחימה וברפואה הל והתפתח במש
השני עד שנקבע שאפילו על ספק פיקוח נפש דוחה מצוות )עמ' .(166

א על פי שהמנהג האתיופי מקורו בשיטה קדומה ,דברי חז"ל על אודות
ער החיי חדרו לעומק התודעה הישראלית ,ולכ חל איסור מוחלט לנהוג
כפי שהיה באתיופיה .יש לאמ מיד את הנהוג באר בכל ענייני פיקוח נפש
)עמ' .(166
וכ לאור כל שערי "שולח הא רית" מביא הרב שרו את ההלכה
האתיופית בצד ההלכה הנורמטיבית ,ומנסה לגשר בי המנהגי השוני
תו שהוא נזהר בכבוד של בני הדור הראשו ומאפשר לה להמשי
ולנהוג כפי שנהגו יהודי אתיופיה מימי ימימה .הוא מדגיש ששינוי
המנהג ,למשל חימו בשבת בפלטה חשמלית בניגוד להלכה האתיופית
שלא התירה חימו בשבת ,אינו בבחינת "אל תיטוש תורת אמ" .בני הדור
השני של יוצאי אתיופיה שהתרגלו להווי הארישראלי ומבחינת אכילת
אוכל קר בשבת פוגמת בעונג השבת ,רשאי להשתמש בדרכי החימו
הנהוגות בשאר העדות )עמ' .(156
ברוב התחומי נית לראות שהמחבר מוצא דר נאותה לגשר ולשלב
בי ההלכה האתיופית לבי הלכות ה"שולח ערו" על פי הכללי שקבע
בהקדמה ל"שולח האורית" .אול בכמה תחומי הלכתיי נראה שיש
קושי ניכר לגשר בי שתי המסורות .התחו האחד הוא דיני טומאה וטהרה,
והשני הוא הלכות הקשורות במעמד האישי.
מאז ומעול הקפידו יהודי אתיופיה בדיני טומאה וטהרה .ה נמנעו
ממגע ע כל דבר שנחשב טמא ,ורוב הכפרי שבה התגוררו היהודי
הוקמו ליד מקורות מי זורמי כדי לאפשר טבילה ורחצה תכופי .אפילו
מגע בי יהודי ולא יהודי נחשב לגור מטמא שחייב רחצה והיטהרות .הרב
שלו מציי בצדק שההקפדה על שמירת דיני טומאה וטהרה היוו אמצעי
להפרדה בי היהודי והגויי ולשמירה מפני היטמעות .הקפדה יתרה נהגו
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יהודי אתיופיה בענייני טהרת המשפחה .אישה נידה ואישה לאחר לידה היו
יוצאות מבית ומתגוררות בבקתה נפרדת" ,סוכת הנידה" או "בית הד",
שהייתה ממוקמת בשולי הכפר .בישראל יציאת האישה הנידה או היולדת
אל מחו לבית היא בלתי אפשרית ,והדבר גר למשברי גדולי לבני
הדור הראשו של עולי אתיופיה )שרעבי וסיקורל .(2007 ,כותב הרב
שלו:

נית להמשי ולנהוג כמנהג הקדו .יחד ע זאת ,יש לזכור שהמציאות
באר שונה מהמציאות שאפשרה את קיו המנהג .היו כמעט בלתי אפשרי
שא הבית תיעדר מהבית לתקופה ארוכה .לכ רצוי שלא להוציא את האישה
מהבית מבחינה חינוכית ומשפחתית .כחלופה למנהג נית להציע שינה בשתי
מיטות נפרדות ,כ יונצח המנהג והשלמות המשפחתית לא תיפגע .א
המציאות המשפחתית – חינוכית ושלו הבית מאפשרי זאת ,יש להציע
לישו א בשני חדרי נפרדי .בר ,א מתגלעי חילוקי דעות בי בני זוג
בעקבות החיי החדשי והשינויי שנוצרו ע העלייה ,יש למצוא דר
המאפשרת המש קיו המסורת בד בבד ע קיו שלו הבית ,למשל אימו
המנהג הכלל ישראלי )עמ' .(252

בעניי זה הצליח הרב שרו למצוא את הפתרו ,בעניי אחר הוא מתקשה.
מנהג יהודי אתיופיה הוא שאישה נידה טמאה שבעה ימי מיו ראיית
הד ,ולאחר הטבילה ביו השביעי היא חוזרת לבעלה .הרב שלו מציי
שההחמרה בדיני נידה מבוססת על פסיקתו של רבי זירא במסכת נידה )סו,
ע"א( וההלכה שהתקבלה על כלל עדות ישראל – ימי ליבו ושמירה על
שבעה נקיי אינה ידועה לה .הוא יודע שיהיה קושי רב לדרוש מבני
העדה לאמ את ההלכה המחמירה המקובלת על כלל ישראל .המלצתו היא
זו:

נשי העדה ימשיכו לטבול ביו השביעי לאחר השקיעה .סו סו זה הוא די
התורה ,ואת חומרת רבי זירא הקהילה לא קיבלה על עצמה .בני הדור השני
יכולי לקבל את החומרה הזו .יש לזכור שלשלו בית ואחדות האומה יש
ער רב שעולה על ערכי אחרי כגו מנהג העבר) ...עמ' .(250

שוב ניכר רצו המחבר לא לכפות הלכה שלפחות חלק מיהודי אתיופיה
מהדור הראשו לא יוכל לעמוד בה ,אול להחיל אותה על בני הדור השני
שכבר גדלו למציאות אחרת.
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עניי מורכב אחר הוא סוגיית מנהגי הגירושי אצל יהדות אתיופיה.
בגירושי האתיופיי הקייס קורע את הכתובה ,ולפי עדות נוספת שמביא
הרב שלו ,היו מקומות שנהגו שהבעל כותב גט שבו הוא מבטא את רצונו
לגרש את אשתו ושהיא מותרת לכל אד )עמ'  .(237כידוע ,זו לא ההלכה
המקובלת על כלל ישראל ,וא כ ,כיצד לנהוג? הרב שלו מודע
לבעייתיות הגדולה של מנהג הגירושי האתיופי שאיננו מתאי להלכה
המקובלת וכותב:

ההבדלי במנהגי הנישואי והגיטי ...יוצרי בעיות קשות וחיכוכי רבי.
הבעיה נובעת מההבדלי באופ תהלי מסירת הגט לאישה .בעוד
שבאתיופיה בחלק מהמקומות הסתפקו בקריעת הכתובה ,בהלכה הרבנית יש
חובה לכתוב גט ולמוסרו לאישה...לכ מעתה יש ליישר קו בכל הענייני
הללו .הווה אומר ,במקרה של גירושי ח"ו יש לפנות לבית הדי) ...עמ'
.(238

א כ ,בהלכה שתוארה קוד לכ ממלי הרב שלו לאפשר לאישה
לטבול לפי מנהגי העדה ביו השביעי ,א בעניי הגירושי קובע הרב
שלו באופ קטגורי שיש לנהוג על פי ההלכה המחייבת את כלל ישראל.
שאלת הגירושי מתקשרת לשאלת יהדות ולמעמד האישי של יהודי
אתיופיה .בשנת  1973הכיר הרב עובדיה יוס ביהדותה של עדת ביתא
ישראל ,ושנתיי לאחר מכ החליטה ממשלת ישראל להחיל את חוק
השבות על הקהילה .עד אז היו חילוקי דעות קשי באשר ליהדות של
יהודי אתיופיה .הרבני הראשיי עוזיאל ,הרצוג ואחר כ ג הרב נסי היו
בדעה שיש לבצע גיור בהליכי מקילי "על מנת להסיר כל ספק באשר
להגדרת ההלכתית של בני העדה כיהודי" )ולדמ .(1989 ,שתי קבוצות
הצעירי שהובאו לכפר בתיה בשנות החמישי לש הכשרת כמדריכי
ומורי לבני עדת ,עברו באר גיור לחומרה שכלל הטפת ד וטבילה
במקווה )גולדפל .(2009 ,הקבוצות הראשונות של עולי מאתיופיה
שהגיעו לאר כבר בסו שנות ה 70עברו ג ה גיור לחומרה שכלל הטפת
ד וטבילה .אול בני העדה החלו להתנגד לדרישת הטפת הד ,ולאחר
הפגנה גדולה שהתקיימה מול משרדי הרבנות הראשית התבטלה הדרישה.
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ניכר ששאלת יהדות של יהודי אתיופיה מאוד מטרידה אותו ,ויחד ע
זה הדיו בספר בנושא זה חורג מהתבנית הקיימת לגבי כל שאר ענייני
ההלכה .המושג "גיור לחומרה" אינו קיי במסורת יהודי אתיופיה ,וממילא
ההתייחסות שלו יכולה להיות רק על פי פסיקת הרבנות הראשית .אי כא
מקו להשוואה בי מסורת יהודי אתיופיה למסורת ה"שולח ערו" כפי
שזה נעשה ביחס לכל שאר ענייני ההלכה בכל שערי הספר.
א יהודי אתיופיה ה יהודי לכל דבר ,כפי שה דורשי שיכירו
ביהדות ויפטרו אות מטבילה לש גרות )גיור לחומרה( ,אזי יש מקו
לחשש ממזרות אצל רבי מבני העדה כיוו שהגירושי לא נערכו על פי
ההלכה המקובלת .כדי לצאת מהקושי מצטט הרב שלו את דעתו של הרב
שאול ישראלי שמדובר כא בשני ספקות .האחד – ספק ממזרות ,והשני –
ספק יהדות ,ומכא שיש כא מקרה של "ספק ספקא" )ספק כפול( ,ויש
להקל בעניי הטפת הד אבל אי להקל בעניי הטבילה לש גירות) .עמ'
 .(293–4המחבר מסכ שהחלטה זו של הרבנות הראשית תקפה למעשה
עד היו .אי בפרק זה המלצה כיצד לנהוג ,והרב שלו נמנע מלומר
בפירוש שעל בני העדה לטבול לש גיור לחומרה .ניכרת כא הדילמה
שבתוכה הוא שרוי :מצד אחד ,יש לו מחויבות מוחלטת ל"שולח ערו",
ומצד שני ,הוא אינו רוצה לפגוע בתחושת של בני העדה שיהדות מוטלת
בספק.
מעניי לציי כא שכבר בהקדמה לספר מספר הרב שלו )עמ' (31
שעוד באחד הימי הראשוני לשהותו בישיבת הר עציו הוא ניגש לראשי
הישיבה ,הרב עמיטל והרב ליכטנשטיי ,ושאל מדוע נדרשי העולי
מאתיופיה לטבול במקווה .התשובות שקיבל היו במישור החברתי ובמישור
ההלכתי .אי ספק ששאלת הגיור לחומרה של יהודי אתיופיה מטילה עננה
כבדה על השתלבות של בני העדה כשווי לשאר קהילות ישראל.
ועוד תופעה מעניינת :בשער החמישי העוסק בנושאי חת ,כלה
ומשפחה ,מתאר הרב שלו את סדרי הטהרה שהיו נהוגי באתיופיה .כבר
הזכרנו למעלה שיהודי אתיופיה הקפידו מאוד על דיני טומאה וטהרה.
בהלכה העוסקת בסדרי הטהרה מתאר הרב שלו את מסורת ההיטהרות של
האישה האתיופית בנהר ביו השביעי לטהרתה .לאחר מכ מתאר הרב
שלו את סדרי הטהרה המקובלי על כלל עדות ישראל:
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יהודי אתיופיה רשאי לנהוג כמנהג .על פי המנהג האתיופי יש לטבול
במי זורמי דווקא ,ואילו מי עומדי ,מקווה ,פסולי לטבילה .בשל כ
יהודי רבי אינ מקיימי מצווה זאת באר .מצוות הטבילה שהייתה
חביבה ביותר על הקהילה באתיופיה ,הפכה מכל מיני סיבות למאוסה ביותר
בישראל ,וחבל .לכ יש להסביר לקייסי על המקווה ,ובכל אופ יש להציע
לה לטבול במקו מי זורמי כגו י )עמ' ) .(255–254ההדגשה שלי –
ד"ג(

הרב שלו אינו מנסה להסביר את התופעה ,אבל ,כמדומני ,אני יכול
לשפו אור על סיטואציה זו .כשראשוני העולי הגיעו לאר בשנות
השבעי המאוחרות לא הייתה כל בעיה בטבילה במקווה .אול כשנושא
הגיור הפ לנושא שבמחלוקת ובני העדה סירבו לקבל את דרישות הרבנות,
התפתחה ג הרתיעה מטבילה במקווה .יתרה מזו ,בטיולי בתי ספר שכללו
רחיצה בי או בבריכה ,סירבו התלמידי האתיופי להיכנס למי משו
שנפוצה שמועה שהרחצה בבריכה או בי תיחשב לה כטבילה לש גיור.

מסלול דוסטרי

לא נוכל במסגרת זו לעבור בפירוט על כל שערי הספר ועל ההלכות
והמנהגי הרבי הכלולי בה .נחזור ונאמר שה מקיפי לא רק את כל
תחומי החיי אלא ג נושאי לאו דווקא הלכתיי שהתעוררו ע עליית
של בני העדה לאר ,כגו ההתמודדות ע שינוי השמות האתיופיי לשמות
ישראלי או התמודדות ע קונפליקטי הנובעי מהבדלי בי האווירה
התרבותית האתיופית לבי האווירה התרבותית הישראלית השונה ממנה
לחלוטי .ג בנושאי אלו המלצותיו של המחבר תואמות באופ מלא את
הכללי שקבע בתחילת "שולח האורית" שעיקר הרצו לקרב בי מנהגי
העדה לבי ההלכות המחייבות את כלל ישראל .בכל מקו שהמלי על
סטייה מהפסיקה המקובלת ,עיג הרב שלו את המלצתו במסורות קדומות
שיש לה הד בספרות התלמודית וההלכתית .הוא יודע שהקפדה יתרה על
מסורת זו או אחרת עלולה להביא למריבות ולמחלוקות ,ולכ הרבה פעמי
הוא מבסס את המלצותיו ג על הרצו למנוע מחלוקת ולמע שלו בית.
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רשימת המועדי של יהודי אתיופיה כוללת ג חגי וימי זיכרו שלא
הסיגד שנחוג בכ"ט בחשוו,
היו מוכרי לכלל ישראל .בראש וראשונה חג ִ
בדיוק  50ימי לאחר יו הכיפורי .לפי הסברו של הרב שלו ,חג הסיגד
מגשר בי חשבו הנפש של הפרט שזמנו הוא יו כיפור לבי חשבו הנפש
של הציבור שנער במש שבעה שבועות ומגיע לשיאו בכ"ט בחשוו ,שבו
חוזרי בני העדה על חווית יו הכיפורי "כקולקטיב שעבר חוויה מתקנת
ועלייה במתח הערכי ,האישי והחברתי" )עמ'  .(209חג הסיגד כבר פר
מזמ את גבולות העדה ,והוא מצוי באירוע ממלכתי בירושלי ,ובכ לא
רק העדה מקבלת את מנהגי כלל ישראל אלא ג חג ייחודי ליהודי אתיופיה
הופ לחג לכלל ישראל ,בדומה לחגי עדתיי שפרצו את מסגרות העדה –
המימונה ,הסהרנה ועוד.

אי מקרבי ליהדות?

הספר מצביע על העזה גדולה מצדו של הרב שרו שלו שאינו מהסס
לעתי להמלי על התנהגות הלכתית שאינה תואמת את פסיקת ה"שולח
ערו" .המחבר שהוא כאמור בעל הסמכה לרבנות מטע הרבנות הראשית
ומשמש בעצמו כרב קהילה ישראלית רגילה ,מכיר באורח מלא את ההלכה
המקובלת וא על פי כ אינו נרתע מלהמלי לעתי באומ רב – במקו
שאי אפשר לגשר על ההבדלי – על פסיקה שונה מתו ראיית צרכי
רחבה שבבסיסה הרצו להקל על השתלבות של יהודי אתיופיה ,ובמיוחד
בני הדור הראשו ,בקרב כלל הע היהודי .כ ,למשל ,הוא ממלי
להמשי במנהג של יהודי אתיופיה שאישה מוהלת את התינוקות ולא מוהל
זכר )עמ'  ,(271הוא ממלי לבני העדה להמשי במנהג לומר "שלו" ע
לחיצת יד ונישוק על הלחי בי גברי ונשי )עמ'  ,(276והוא לא נמנע
לקרוא לרבנות הראשית לגלות סובלנות ולמצוא דר ,במסגרת ההלכה,
לפתור את בעיות הגיור העומדות היו לפתחו של הע היהודי .לדבריו:

 ...יש להביא פתרו כולל המכניס תחת מטריה אחת את כל העול היהודי
לגווניו :מאתיופיה ומרוסיה ,עשרת השבטי ,יהודי רפורמי
וקונסרבטיבי .כול יהודי ,כול עמדו בהר סיני ...ההיסטוריה של הע
היהודי לימדה אותנו שהניסיו לבנות חברה הומוגנית ומציאות הלכתית
חדממדית הוביל לחורב ולערעור קיומנו כע ריבוני) ...עמ' .(307–306
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דומה שבדברי אלו הרב שלו מקבל עליו להילח במאבק הגדול במקצת
על מידותיו וללא ספק חורג ממסגרת גיור של יהודי אתיופיה .הוא כור
בחבילה אחת את בעיית הגיור של יהודי אתיופיה ע בעיית גיור של עולי
רוסיה וע גיור של מי שהוא מכנה עשרת השבטי )בני מנשה?( וג
מזכיר את היהודי הרפורמי והקונסרבטיבי כשההקשר לא ברור .לכל
אחת מהקהילות שהוזכרו בעיות שונות ,ופתרו לאחת אינו בהכרח מתאי
לשנייה.
הוא צודק בדבר אחד :בלתי אפשרי לנסות "לבנות חברה הומוגנית
ומציאות הלכתית חד ממדית" ,כדבריו לעיל .לאחר למעלה מ 60שנות
חיי בצוותא במדינת ישראל ההבדלי בי העדות עדיי גדולי ,ולא רק
בי ספרדי ואשכנזי אלא ג בתו עדות האשכנזי והספרדי בינ לבי
עצמ .אפילו מגמתו של הרב עובדיה יוס להחזיר עטרה ליושנה ולהחיל
את פסיקת מר הרב יוס קארו על עדות יהודי ספרד לגוניה נתקלת
בהתנגדות רבה )טולידאנו .(2005–2003 ,הרחבת הדיו על יהודי אתיופיה
ג לעדות אחרות אי לה מקו בספר זה ,ויתכ שכוונתו במשפט דלעיל
הייתה לציי שהוא מצפה להתחשבות במסורת יהודי אתיופיה בתהלי
שילוב ע כלל ישראל בדומה לפתרו בעיית גיור של שאר העדות
בצורה יותר פתוחה ומתחשבת.
אי לי ספק שהמחבר חש שגישתו זו עלולה לקומ עליו את הרבנות
הממוסדת ,כפי שאכ קרה .מתברר שג רבני בני העדה לא תמיד
מסכימי ע המלצותיו .ביו עיו לרגל הוצאת הספר שהתקיי
באוניברסיטת בראיל ,הציג המחבר מכתב שכותרתו "להסיר מכשול"
שנכתב בשמו של הרב הראשי הראשולציו הרב משה עמאר ונשלח לכל
המועצות הדתיות בישראל .הרב עמאר מתנגד במלי חריפות לגישתו
ההלכתית של הרב שלו ,וכותב בי היתר:

...ספר זה עוסק במנהגי יהדות אתיופיה ,ותחת אשר יעודד את אחינו בני
הקהילה לשוב לכור מחצבתה ולשמור ולקיי את כל מצוות התורה
ולהתאחד באהבה ושלו ע שאר אחינו בני ישראל הנמצאי באר הקודש,
הינו מחר ומגד ומרי יד בתורת משה ומפלג את כל בני העדה בפילוג
שאי כמותו ובכ עלול לגרו להרחקת הקהילה משאר הע ולעשותה ככת
הנבדלת מעדת ישראל .כפי שנעשה בדורות שעברו .ודי למבי!) ...ש(.
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בהמש באות דוגמות לפסיקות הנמצאות בספר )בחלק פורטו במסגרת
סקירה זו( ,והוא מסיי בכ שיש להוקיע את הספר ומחברו מעל כל במה
וחל איסור מוחלט )ההדגשה במקור( לנהוג על פי הספר.
ג בקרב רבני בני העדה אי הסכמה להמלצותיו ההלכתיות של הרב
שלו .הרב מבהרטו סלומו ,במאמר בש "מסיני לאתיופיה ובחזרה
לסיני" 3,מתנגד בחריפות לחלק מהמלצותיו של המחבר וכותב:

התורה באתיופיה קפאה במקו ,עוד מזמ המקרא .התורה לא התפתחה
מבחינת עומק כוונות התורה ,ולכ יהדות אתיופיה בעצ מאחרת אחרי
התפתחות עומק הבנת התורה ...המיפגש של בני העדה ע צורת חיי
הלכתית השונה השלימה פרטי רבי שהיו נסתרי מאתנו בשל הניתוק הרב
שהיה בי העדה באתיופיה לבי העול היהודי ,בכל שנות הגלות הארוכה...
הספר מחזיר את העדה לנקודת התחלה ,ומבחינתי גור עוול בל יתואר לכל
העדה כולה ,המבקשת בכל נימי נפשה להתחבר שוב לע ישראל אחרי
ניתוק כה ממוש ,ואחר צרות ומצוקות שחוותה על בשרה )ש(.

הרב סלומו טוע שבפועל קיבלו עליה בני העדה את ההלכה הנהוגה
באר ,וקורא להמשי ולשמור רק את מנהגי העדה שאינ סותרי את
מנהגי כלל ישראל .הוא מסיי את דבריו באמרו "עול התורה שמצאנו
באר ישראל מהווה השלמה נהדרת למה שהבאנו מאתיופיה .מבחינה זו
נית לומר כי עליית יהודי אתיופיה לאר שקולה כאילו נבנה בית מקדשנו"
)ההדגשה במקור( .נדמה שקביעה זו של הרב סלומו נאמרה כהתרסה
לטענתו של הרב שלו שטע שהחזרה לאר ישראל הביאה לחורב
המקדש של ביתא ישראל )עמ' .(67
על ההתנגדות הגורפת לספר מצד הרבנות בישראל ארשה לעצמי
להעיר כמה הערות.
א .דווקא המסורת של העדה ושמירת המצוות על בסיס התורה
שבכתב ,כפי שיהודי אתיופיה הבינו במנותק לגמרי משאר עדות ישראל,
שימרה והחזיקה את העדה במש  2500שנה במסירות נפש וכנגד כל
_____________________________________

 3המאמר הופץ על ידי המחבר לקבוצה נבחרת של קוראים ונמסר לי על ידי אחד מהם.
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הסיכויי .עכשיו נדרשי יהודי אתיופיה לזנוח ללא תנאי את המסורת הזו
ששמרה עליה בתנאי חיי בלתי נתפסי ולקבל ללא סייג מסורת שונה.
הא דרישה זו ראויה? הא זה לא מה שקרה ע העולי מארצות המזרח
בשנות ה 50שגר לזניחה המונית של המסורת? מדוע לא לאפשר לה
לשמר את מסורת תו שילובה במסורת כלל ישראל?
ב .הרב עמאר )או מי שכתבו את המכתב בשמו( לא נת את הדעת
לכ שהמלצות הרב שלו ה למעשה זמניות בלבד ומכוונות בעיקר לבני
הדור הראשו של עולי אתיופיה .בני הדור השני כבר השתלבו ברוב
באופ טבעי במסורת הפסיקה ההלכתית המקובלת על כלל ישראל.
התהלי מאפשר שילוב בדרכי נוע תו שמירת מסורת העבר .נדמה לי
שג ביקורתו של הרב סלומו לספר מתעלמת מעובדה זו.
ג .העדה האתיופית היא דתית במהותה .שמירת המסורת ההלכתית
האתיופית היא עבורה ביטוי לאמונה באלוהי ישראל ולשייכותה הבלתי
מעורערת לע ישראל .שילוב מדורג רק יחזק את הזיקה לע ולמסורתו.
ד .א הרבנות תאמ גישה מחמירה וקשוחה כפי שזה בא לידי ביטוי
בדחייה המוחלטת של הספר ,אנו עלולי לעמוד בפני הגדלת הפערי בי
יהודי אתיופיה לבי עדות ישראל האחרות שרק יגבירו את הקשיי
שקיימי בלאו הכי בהשתלבות של בני העדה במרק החברתי במדינת
ישראל .נזכיר שוב את ההתנגדות הגורפת של יהודי אתיופיה לגיור
לחומרה שיש לה השפעה עצומה על מעמד האישי.
הספר והביקורת עליו מצביעי על שתי גישות נוגדות לשילוב יהודי
אתיופיה בע ישראל :גישתו של הרב שלו מחייבת שילוב מדורג תו
שמירת ההלכה האתיופית א א היא נוגדת לעתי את ה"שולח ערו",
ובלבד שהיא מעוגנת בתורה שבכתב או במסורות קדומות ,והגישה השנייה
שלפיה שילוב של יהודי אתיופיה ע כלל ישראל ייעשה תו קבלה מלאה
ומיידית של ה"שולח ערו" .פירושה המעשי של גישה זו הוא זניחה
מוחלטת של מסורת יהודי אתיופיה .הא גישה זו לא תוביל ,בסופו של
דבר ,לשכחת המסורת של העדה?
הביקורת על הספר מעוררת שאלה רחבה הרבה יותר מאשר אי לשמר
את מסורת יהודי אתיופיה .הספר מוביל לדיו מעמיק בשאלה מהי הדר
הטובה ביותר לקרב יהודי רחוקי לע ישראל וליהדות .הא אנחנו
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מעונייני במונוליתיות של הע היהודי ומנהג אחד לכול באמצעות
קבלה מוחלטת של ה"שולח ערו"? או שברצוננו לשמר ולטפח את
המסורות העשירות של עדות ישראל תו קירוב כול לבסיס משות רחב
והוא המחויבות ל"שולח ערו" ,ע האינטרפרטציה הייחודית של כל
עדה לחיבור הלכתי זה וע השפעות הדדיות של העדות השונות זו על זו?
שאלות אלו מתקשרות ג לשאלת גיור של עולי חבר העמי ולשילוב
המלא בע ישראל שאליה רמז המחבר בקטע שצוטט למעלה .פרופ' אשר
כה ) (2006שד בנושא כותב" :בהקשר זה ]גיור עולי רוסיה וקרוב
ליהדות[ אטע כי מנהיגות זו ,ברובה הגדול ,נוטה להחמיר יתר על המידה
בדיני ובהלכות גיור בהווה ,ובכ הופכת למקלה בדיני ובהלכות
התבוללות לעתיד" .דומה שטענה זו רלוונטית ג לשאלת קירוב של
ביתא ישראל לע ישראל.
טוב עשה הרב שרו שכלל בספרו הסכמות של רבותיו ,הרב שבתי
רפפורט ,הרב פרופ' דניאל שפרבר ,הרב ד"ר נחו רבינובי והרב ד"ר
יהודה ברנדס שמאמרו החשוב "האתגר של 'ביתא ישראל'" מופיע בסו
הספר .כמו כ כלל המחבר הסכמות של הרב יוס הדנה ,הרב הראשי
ליהודי אתיופיה ,והסכמות הרב ראוב טל יאסו והקייס מנטסנוט )אלי(
וונדה שמדגיש בדברי הסכמתו שהספר עזר לו ליצור שפה משותפת ע
ילדיו א כי הוא עצמו ימשי להורות כפי שנהגו באתיופיה .ויחד ע זה
אינני יודע א ההסכמות ה לעצ ההמלצות ההלכתיות של הרב שלו או
רק לעקרונות הפסיקה כפי שהוצגו על ידו ולגישתו הכללית.

הערה לסיו

מסורת יהודי אתיופיה היא מסורת בעל פה שמעול לא נכתבה .המחבר
מפרט את מסורת ביתא ישראל מתו ידיעותיו הוא ומתו מידע שאס
לצור הכתיבה מבני משפחתו ומרשימה ארוכה של מנהיגי רוחניי
שלכול הוא מודה בהקדמה לספרו .מבי השורות ומדברי הביקורת
מתברר שג בקרב יהודי אתיופיה היו מנהגי שוני ,ועל כ מעיד ג הרב
יוס הדנה בדברי הסכמתו לספר.
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על יהודי אתיופיה נכתבה ספרות מחקרית ענפה .כדי להפו את
"שולח האורית" לבסיס הלכתי ליהודי אתיופיה יש לבצע איסו שיטתי
של כל מנהגי יהודי אתיופיה מכל הקייסי ומכל זקני העדה שחוו אות
בפועל עוד באתיופיה ולשלב במחקר הלכתי והיסטורי שחלקו כבר נעשה
ושתחומי נוספי שלו עדיי מחכי למחקר .פסיקות הלכתיות שתהיינה
מקובלות על כול צריכות להתקבל על ידי גו מוסמ של פוסקי הלכות
מבני העדה ושל פוסקי מחו לעדה הבקיאי במסורת יהודי אתיופיה.
הבסיס לכ כבר קיי :זה הספר המונח לפנינו – מסיני לאתיופיה.
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