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יהודי אתיופיה נהגו1 שטמא מת אינו נכנס לביתו, אלא יושב מחוץ למחנה שבעת ימים. במשך 
שבעת ימי טומאתו משפחתו מכינה עבורו אוכל, ומניחה את המזון סמוך לבקתת הטמאים על 
הקרקע (מבלי להעבירו מיד ליד). ביום השביעי צם הטמא מהבוקר, מתגלח, מסתפר, נוטל 
ציפורניו, מכבס בגדיו וטובל גופו בנהר פעמים רבות. לפנות ערב מקיימים את טקס הטהרה, 
באמצעות שניים-שלושה ֵקִסים. באזורים מסוימים באתיופיה נהגו עד הדור האחרון להזות על 

הטמא ֵמי חטאת (אפר פרה אדומה). 
כדי לאפשר ניחום אבלים, נהגו יהודי אתיופיה שקרובי משפחה מדרגה ראשונה ‡ÌÈ מטפלים 
בנפטר. במקומות מסוימים העדיפו שנכרים יטפלו בכל ענייני הוצאת המת וקבורתו, כדי למעט 

בטומאה.2 
בפרשתנו מופיע דין טמא מת (ה א-ד): 

 ÏÎÂ כל צרוע וכל זב ‰ÁÓ‰ ÔÓ ÂÁÏ«̆ÈÂ וידבר ה' אל משה לאמר. צו את בני ישראל
 Ì‰ÈÁÓ ˙‡ Â‡ÓËÈ ‡ÏÂ מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום .˘ÙÏ ‡ÓË
אשר אני ׂשכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דבר ה' 

אל משה כן עשו בני ישראל. 
מפשוטו של מקרא ברור, שיש להוציא אל מחוץ למחנה את כל הטמאים (צרוע, זב וטמא לנפש) 
כדי למנוע טומאה בתוך המחנה שהוא מקום השכינה, ואולם חז"ל פירשו את הפסוקים שלא 

כמשמעם. 
רש"י (על ה ב) פירש בעקבות הגמרא: 

                                           
1  כוונתי למנהגם באתיופיה, טרם עלייתם לא"י. עם השלמת מבצע משה (תשמ"ה) ומבצע שלמה (תש"ן), 

הגיעה רובה של יהדות אתיופיה לא"י, ובני העדה קיבלו על עצמם את מנהג שאר קהילות ישראל. למעט 
קולות מעטים וצורמים, פועלים מנהיגי העדה (הֵקִסים) להטמיע בקרב עדתם את מנהגי ההלכה הרבניים 
שנוהגים בעם ישראל לדורותיו. לבירור מוצאה של עדה זו עיין: סטיבן קפלן, "מוצאם של ביתא ישראל: 
חמש אזהרות מתודולוגיות", בתוך: ÌÈÓÚÙ 33, ירושלים תשמ"ח, עמ' 49-33, ובסוף המאמר ביבליוגרפיה 

נרחבת לנושא זה; הרב מנחם ולדמן, ÂÎ È¯‰Ï ¯·ÚÓ˘, ת"א תשמ"ט. 
2  ליהודי אתיופיה אין כמעט כתבי הלכה. לדבריהם, היו להם כתבים רבים שאבדו במרוצת הדורות בגלל 

המלחמות והנדודים הרבים. המידע שהבאתי הוא תקציר של ראיונות רבים שקיימתי בשנים תשנ"ט- תש"ס. 
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וישלחו מן המחנה - שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן, תוך הקלעים היא מחנה שכינה, 
חניית הלוים סביב כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה, ומשם ועד סוף 
מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל. הצרוע נשתלח חוץ לכולן, הזב מותר 
 ÁÏÂ˘Ó ÂÈ‡Â ‰ÈÂÏ Ï˘· Û‡ ¯˙ÂÓ ˘ÙÏ ‡ÓËÂ ,במחנה ישראל ומשולח מן השתים

‡ÈÎ˘ Ï˘Ó ‡Ï‰, וכל זה דרשו רבותינו מן המקראות במסכת פסחים (סז). 
פירוש רש"י בעקבות חז"ל תואם את מיקומם של פסוקים אלו בתחילת ספר במדבר - לאחר 

סידור המחנות, ועל כך העיר הרמב"ן (שם שם ב): 
וישלחו מן המחנה - אחר שהקים את המשכן צוה בִשלוח הטמאים מן המחנה, שיהיה 

המחנה קדוש וראוי שתשרה בו שכינה. והיא מצוה נוהגת מיד ולדורות. 
גם מקיום צוואת יוסף להעלאת עצמותיו לא"י, מוכיחה הגמרא שטמא מת מותר לבוא אפילו 

במחנה לוויה, כפי שכתוב (פסחים סז, ע"א): 
ולא טמא מת בלבד אמרו, אלא אפילו מת עצמו. שנאמר (שמ' יג יט) 'ויקח משה את 

עצמות יוסף עמו', עמו - במחיצתו! 
ומפרש רש"י: "ומשה לוי היה". 

עניין שילוח טמא מת אל מחוץ למחנה מופיע גם לאחר מלחמת מדָין. בבמדבר (לא יט) נאמר: 
"ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הׂרג נפש וכל נׂגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום 

השביעי, אתם ּו ְשביֶכם". ורש"י מפרש, "מחוץ למחנה - שלא יכנסו לעזרה". 
שוב אנו רואים, שעל פי הכתוב כמשמעו, טמא מת חייב לעזוב את המחנה. אך חז"ל מצמצמים 
את תחולת הציווי ומפרשים, ש"מחנה" משמעותו "עזרה", דהיינו מקום הקודש, ולכן טמא מת 

יכול להישאר בשאר המחנות. 
ברור אם כן, שבהעדר פרשנות חז"ל, ביקשו יהודי אתיופיה לקיים את הפסוקים כמשמעם, 

ושילחו את כל הטמאים3 אל מחוץ למחנה.   
מקורות למנהג הרחקת טמא מת מהמחנה מצויים בספרות השומרונים, בית שני והקראים. 

יצחק בן צבי, שחקר את מנהגי השומרונים, כותב: "עד כמה שאפשר הם נמנעים מלהיטמא 
למתים, עד שלפעמים משאירים את הטיפול בנפטריהם לנכרים".4  

בבית שני "פרצה טהרה בישראל".5  חלקים גדולים של העם התאפיינו בהקפדות יתרות 
וחומרות מופלגות בענייני טומאה וטהרה. האוכלוסיה היהודית כולה נחלקה לקבוצות חברתיות 

שאופיינו ברמת הקפדתן בנושאי טומאה וטהרה. 
את דברי התלמוד (חגיגה יח, ע"ב): "בגדי עם הארץ מדרס לפרושין, בגדי פרושין מדרס לאוכלי 
 ÂÏ‡ Ï˘ Ô˙¯‰Ë ˙¯ÈÓ˘ ÔÈ‡˘ תרומה", מסביר רש"י: "וכל אלו מעלות מדברי סופרים שאמרו

 ."ÂÏ‡ Ïˆ‡ ‰¯ÈÓ˘ ‰·Â˘Á
כדי לחיות חיי טהרה שלמים פרשו אנשי הכתות אל המדבר ובנו לעצמם חברה שמבוססת על 
חיי פרישות וטהרה. מי שרצה להתקבל כחבר שווה זכויות בכת, חייב היה להוכיח את עצמו 
במשך שנתיים בהקפדה על טהרה, ורק אז התירו לו להסב לסעודות המשותפות ולהשתתף 
בקבלת ההחלטות.  ואכן, בספרות הכתות אנו מוצאים התייחסות נרחבת לענייני טומאה וטהרה, 
וכמו כן לאיסור כניסת טמא מת למחנה: "וכול טמא לנפש לוא יבואו לה עד אשר יטהרו" 

(מגילת המקדש6 עמוד מה שורה 17).  
 במקום אחר יש איסור כניסה לירושלים לטמא מת, איסור שהורחב בהמשך לכלל הערים: 
"[והיו] עריהמה   טהורות וש[כנתי... אתמ]ה לעולם" (עמוד מז שורה 3. ההשלמות של פרופ' 

יגאל ידין). 
נראה שאנשי הכתות רצו להחיל על כל מקומות מגוריהם מעמד של מקדש.  

                                           
3    גם נידה שולחה אל  חוץ למחנה, ולעניין טומאת שכבת זרע נהגו באתיופיה יציאה אל מחוץ למחנה וטבילה 

עם ערב כדין "טבול יום"; לאחר הטבילה הוא שב לביתו ללא מגבלות. 
4    יצחק בן צבי, ÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ ¯ÙÒ, הוצאת יד בן צבי, ירושלים תשל"ו, עמ' 149. 

5   תוספתא שבת פ"א הי"ד; שבת יג ע"א; ירושלמי שבת פ"א ה"ה. 

6   פרופ' יגאל ידין, Ó‰ ˙ÏÈ‚Ó˜„˘, הוצאת החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, ירושלים תשל"ז. ידין משער 

שמגילת המקדש נתחברה בימי יוחנן הורקנוס או מעט קודם לכן. עיין במבוא עמ' 298-295. תודתי לד"ר 
אהרון שמש, שהסב את תשומת לבי למקבילה זו. 
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חז"ל לא ראו בעין יפה החמרות מופלגות אלו, ונטו לצמצם את ההקפדות על ענייני הטומאה 
והטהרה לתחום המקדש וקדשיו.7 במדרש מוצאים אנו סיפור מזעזע שממחיש היטב כיצד 
הקפדה יתירה על ענייני טומאה וטהרה גורמת לזלזול בחיי אדם (ספרי במדבר פיסקא קסא ד"ה 

ולא תטמא): 
מעשה בשני כהנים שהיו שוין ורצין ועולין בכבש וקדם אחד מהם לחבירו בתוך ארבע 
אמות, נטל סכין ותקעה לו בלבו, בא רבי צדוק ועמד על מעלות האולם ואמר: שמעוני 
אחינו בית ישראל, הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה וגו' (דב' כא א), בואו ונמדוד על 
מי ראוי להביא את הֶעְגָלה? על ההיכל או על העזרות? געו כל ישראל בבכייה. ואח"כ בא 
אביו של תינוק [ומצאו מפרפר] אמר להם אחינו הריני כפרתכם עדיין בני מפרפר וסכין לא 
נטמאת, ללמדך ˘ÌÈÓ„ ˙ÂÎÈÙ˘Ó ¯˙ÂÈ Ì‰Ï ‰·È·Á ÌÈÈÎÒ ˙‡ÓÂË. וכן הוא אומר 
וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה (מל"ב כא טז) מיכן 

אמרו בעון שפיכת דמים שכינה מסתלקת ומקדש מטמא. 
משמעות הסיפור היא, שאביו של התינוק מוצא את בנו מפרפר בתוך המקדש, כשסכין נעוצה 

בִלבו, והוא דן עם חכמים בשאלת טומאת הסכין.. 
גם בסיפור המפורסם על "קמצא ובר קמצא",8 יש להניח שהתנגדותו העזה של בעה"ב 
וההסכמה שבשתיקה של החכמים לסילוקו של האורח שהוזמן בטעות, נובעים מהקפדתם על 
אכילת חולין בטהרה, וחשדם שהאורח הבלתי קרוא אינו מקפיד כמותם על טהרתו, ולכן לא 
ראוי שיסב עמהם. כדברי התלמוד (סנה' כג, ע"א): "כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין...ולא 

היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מסב עמהן".9 
אולם, ההקפדה היתירה על אכילה בטהרה גרמה לאבדן הרגישות לכבוד האדם, וזו הסיבה 

המרכזית, כפי שעולה ממקור זה, לחורבן בית שני. 
בספרים החיצוניים10 מוצאים אנו עדות לכך שטמא מת אינו נכנס לביתו (ספר טוביה ב, ז-ט): 

 ÈÎ ÔÚÈÂ וכאשר בא השמש קמתי ואכרה ואקברהו... ובלילה ההוא קמתי מן הקבורה
Á‰ ˙ÓÂÁ Ïˆ‡ È˙˘È È˙‡ÓËˆ¯ ופני גלוים.  

משמע מכאן, שטוביה נמנע מלהיכנס לביתו מכיוון שנטמא בטומאת מת כשעסק בקבורה.11 אף 
בהלכות הקראים מוצאים אנו מקבילות למנהגם של יהודי אתיופיה בעניין טמא מת: 

[חייבת] לצאת [חוץ למחנה... שנאמר] (במ' ה ג) וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו 
[אל מחוץ למחנה הוסיף בה בנקבה] עד (עד נקבה) מפני שיש בה טומאה שאינה נמצאת 

זכר שצריך [לצאת] בה מן המחנה. 12 
הקראים מפרשים את הפסוקים כמשמעם, ולכן טמא מת יוצא אל מחוץ למחנה; נמצא שמנהג 

יהודי אתיופיה תואם את המנהג הקראי. 
לסיכום, מנהגם של יהודי אתיופיה בענייני טומאת מת וטהרתו שונה מהמנהג הרבני המקובל 
כיום. מנהגם מאפיין חברה יהודית ששומרת עצמה בטהרה, מקפידה על אכילת חולין בטהרה, 
ומטהרת ע"י מי חטאת את אלו שנטמאו. ראינו ביטוי למנהג זה (הוצאת טמא מת אל מחוץ 
למחנה), גם במגילת המקדש, בספר טוביה ובספרי ההלכה של ראשוני הקראים. התהליך שפקד 

                                           
7    עיין גדליה אלון, Ï‡¯˘È ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ¯˜ÁÓ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז. כרך א עמ' 176-148. 

8    מסכת גיטין נה, ע"ב; איכ"ר ד. 

9    הסבר זה שמעתי מהרב פרופ' דניאל שפרבר. 

10   אברהם כהנא, ‰ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈ¯ÙÒ, הוצאת מקור, ירושלים תש"ל. 

 ,"ÌÂÁ‰ ÈÙÓ 11 אמנם בנוסח הארוך של ספר טוביה, מופיע נימוק אחר: "וישנתי אצל חומת החצר ופניי גלוים

ועל ההבדל בין שני הנוסחאות מעיר אברהם כהנא: "הטעם הזה מתמיה מאוד... שאין טמא מת אפילו בא"י 
אסור להכנס לביתו. יותר פשוט הנוסח הארוך, טוביה ישן בחצר מפני החום". אבל לשיטתנו, שטמא מת 
אינו נכנס לביתו, אין כל תמיהה על בנוסח הקצר. להיפך, שינוי נוסח זה מחזק את קביעתו של אברהם כהנא 

עצמו, שבדר"כ הנוסח הקצר מתוקן יותר מהנוסח הארוך (מבוא לספר טוביה, עמ' רצג-רצד). 

12 ספר המצוות לענן הנשיא, דיני טומאה וטהרה, עמ' 41 ואילך. 

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע 
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את כלל עם ישראל: חורבן בית מקדש, ביטול מי חטאת, הפסקת אכילת חולין בטהרה וצמצום 
שמירת הטהרה בכלל, לא נתן כלל את אותותיו במנהגיהם.  

נמצא אם כן, שהכרת מנהג יהודי אתיופיה שופכת אור על מנהגים שנהגו בתקופות קדומות 
בישראל.  

 
יוסי זיו 
מרכז שפירא 
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