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 !  טמאאינו מת עצמו ה
חַׁ ) אליהו יפרח ב ֵּ  (ֲאש ַׁ

 

ָכל" ֵ֖ת לְּ מֵּ עַׁ ב ְּ ֵ֥ נ ֹּגֵּ ים-הַׁ ִֽ ת ָימִׁ ֵ֥ עַׁ בְּ ֵ֖א ש ִׁ ָטמֵּ ם וְּ ֶפש  ָאָדָ֑ ֶ֣ אומר פרק יט פסוק יא  ,פרשת חקת ,ספר במדבר". פסוק זה מנֶ

עַׁ במת נטמא ולא שהמת עצמו טמא, כלומר, על פי פסוק זה המת עצמו אינו טמא אבל הוא  ֵ֥ נ ֹּגֵּ מטמא שהַׁ

 ודרגת טומאתו נקראת "אב הטומאה".  מת'-'טמאשנגעו בו. הנוגע במת נקרא  1וכליםאדם 

 שהמת עצמו אינו טמאמקורות המעידים על כך 
 

 פותחת  מסכת כלים פרק א משנה אבשנה מה .א

ת " אוֹּ מְּ ֻּ ט  ת הַׁ ֶרץ :ֲאבוֹּ ֶ ש   ע2הַׁ ת ֶזרַׁ בַׁ כְּ ש ִׁ א, , וְּ מֵּ ת-ו טְּ צָֹּרעמֵּ מ ְּ הַׁ  , וְּ

ין  אִׁ מ ְּ טַׁ ו  מְּ ל  י אֵּ ָיה, ֲהרֵּ ז ָ י הַׁ דֵּ ֶהם כ ְּ ין ב ָ אֵּ ֶ את ש  ט ָ י חַׁ , ו מֵּ רוֹּ י ָספְּ ימֵּ ב ִׁ

א ָ ׂש  מַׁ ין ב ְּ אִׁ מ ְּ טַׁ יָנם מְּ אֵּ יר, וְּ ֲאוִׁ י ֶחֶרׂש ב ַׁ לֵּ כְּ ע, ו  ג ָ מַׁ ים ב ְּ לִׁ כֵּ  ."ָאָדם וְּ

 

תאומרת " המשנהש בכך אוֹּ מְּ ֻּ ט  ת הַׁ ֶרץ :ֲאבוֹּ ֶ ש   ע ,הַׁ ת ֶזרַׁ בַׁ כְּ ש ִׁ א, וְּ מֵּ ת-ו טְּ יא מפרשת לנו ה ,..."מֵּ

שאר אבות הטומאה בדיוק כמו  -הוא אחד מאבות הטומאה  'מת ש'טמאבאופן חד משמעי 

ניתן  - 3אינה מכלילה את המת עצמו בין אבות הטומאההמשנה ומכך ש ,המוזכרים במשנה

  ה.מאוטאב המת עצמו אינו ש להבין 

 

 פרק יט פסוק יא, במדבר 4פרי זוטאס .ב

ָכל"על הפסוק  ֵ֖ת לְּ מֵּ עַׁ ב ְּ ֵ֥ נ ֹּגֵּ ים-הַׁ ִֽ ת ָימִׁ ֵ֥ עַׁ בְּ ֵ֖א ש ִׁ ָטמֵּ ם וְּ ֶפש  ָאָדָ֑  :ספרי זוטאה, אומר "ֶנֶ֣

ֵ֖ת' " מֵּ עַׁ ב ְּ ֵ֥ נ ֹּגֵּ נוגע  !אין מת עצמו טמא !נוגע במת טמא  - 'הַׁ

, בנה של שונמית :אמרו !טמא 5אין בנה של שונמית !במת טמא

וכשחיה , כל שהיה עמו בבית טמא היה טומאת שבעה ,כשמת
 !"הם טמאוהו -חזרו ונגעו בו , היה טהור לקודש

                                                        
, וכן יש דינים וחילוקים לגבי משך זמן יש עוד אופנים שונים שהמת יכול לגרום לטומאהמנגיעה במת,  חוץ 1

 הטומאה, דרכי הטהרה, איזה כלים מקבלים טומאה ועוד, אך איננו דנים בכך כאן.
ל" 2 ץ עַׁ ֶ֣ ֹּרֵּ ש   ֶרץ הַׁ ֵֶ֖ ש   א ב ַׁ מֵֵּ֔ ט ָ ה ָלֶכ֙ם הַׁ ֶזֶ֤ ֵ֖ר -וְּ ב ָ כְּ ָהעַׁ ֶלד וְּ חֵֹּ֥ :ָהָאֶָ֑רץ הַׁ הו  ִֽ ינֵּ מִׁ ב לְּ ֵ֥ צ ָ הַׁ ֶמט  וְּ חֵֹּ֖ הַׁ ָטָאָ֑ה וְּ ל ְּ הַׁ חַׁ וְּ ֵֹּ֖ כ  הַׁ ה וְּ ָהֲאָנָקֵ֥ וְּ

ִֶֽמת: ש ָ נְּ ת ִׁ הַׁ אלה לא מטמא בחייו אלא רק כשהוא מונה שרצים ל(. כל אחד מש-ויקרא פרשת שמיני פרק יא, כט)" וְּ

וגם  בכעדשהוא ה–לטמא  .  השיעוראדם או כלים הנוגעים בומת ורק כשהוא לח ולא יבש. שרץ מת ולח, מטמא 

 מטמא בכל שהוא. -שלהם בר שלם ימטמא בשיעור זה. אדמם 
תלא אומרת משנה ה 3 ֵּ מ  אאלא אומרת  הַׁ מֵּ ת-טְּ  .מֵּ
 3762בתקופת התנאים בשנת ג'תשס"ב,  מדרשי הלכה לספרים במדבר ודברים שנתחברו " הוא שמם שלספרי" 4

 לבריאת העולם.
םסיפור החייאת בן השונמית )השונמית הייתה אשה מהעיר  5 נֵֵּ֗ ו  ' מלכים ב( על ידי אלישע הנביא מובא בספר ש 

 :לה-פסוקים לב ד פרק

ל" ֵ֖ב עַׁ כ ָ ש ְּ ת מֻּ ֙ר מֵֵּ֔ עַׁ נ ַׁ֙ ה הַׁ ֶ֤ נ ֵּ הִׁ ָתה וְּ ָ֑יְּ ב ָ ֵ֖ע הַׁ יש ָ א ֱאלִׁ בֵֹּ֥ י ָ :-וַׁ וֹּ תִֽ ט ָ ֶלת }לג{ מִׁ ֵ֖ ד ֶ ר הַׁ ֵֹּ֥ ג  סְּ י ִׁ א וַׁ בֹֹּ֕ י ָ ל ֶאל וַׁ ֵ֖ ל ֵּ ַׁ פ  תְּ י ִׁ נֵּיֶהָ֑ם וַׁ ד ש ְּ ֶ֣ עַׁ ה:-ב ְּ הָוִֽ  יְּ
ל }לד{ ב עַׁ ֶ֣ כ ַׁ ש ְּ י ִׁ ל וַׁ עַׁ י ַַּׁ֜ ל-וַׁ יו עַׁ ִּ֨ ִׁ ֩ם פ  ׂשֶ י ָ ֶלד וַׁ י ֵֶ֗ ל-הַׁ יו עַׁ יָנֶ֤ עֵּ יו וְּ ַּ֜ ִׁ ל-פ  יו עַׁ ֶ֣ פ ָ כַׁ יָני֙ו וְּ ֶלד:-עֵּ ִֽ י ָ ֵ֥ר הַׁ ׂשַׁ ָחם ב ְּ ֵ֖ י ָ יו וַׁ ֵ֖ר ָעָלָ֑ הַׁ גְּ י ִׁ יו וַׁ ֵָ֔ פ   )כפו( כ ַׁ

ֶלךְּ ב ַׁ  }לה{ ֶ֣ י ֵּ ב וַׁ ש ָ ַּ֜ י ָ דוַׁ ֙ר עַׁ עַׁ נ ַׁ֙ ר הַׁ ֶ֤ רֵּ זוֹּ יְּ יו וַׁ ר ָעָלָ֑ הֶַׁ֣ גְּ י ִׁ ל וַׁ עַׁ ֵ֖ י ַׁ ה וַׁ נ ָ ת הֵֵּ֔ ֶ֣ חַׁ אַׁ ֙ה וְּ נ ָ ֙ ת הֵּ ֵ֥ חַׁ ת אַׁ יִׁ י ִׁ -ב ֵַׁ֗ ים וַׁ ָעמִֵׁ֔ ְּ ע פ  ֶ֣בַׁ ֶ ר ֶאתש  עַׁ ֵ֖ נ ַׁ ח הַׁ ֵ֥ קַׁ -פְּ

יו". יָנִֽ  עֵּ
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 מה שכתוב בפסוק: המת עצמו אינו טמא אלא מטמא!בהדגשה, את והספרי מבאר לנו, 

ָאָיה רְּ כִׁ  האנשים, מקרה בו בן השונמיתהוא מביא את המקרה עם  ,"אין מת עצמו טמאש" וְּ

לא  - המת עצמו -הבן  אבל ,ב'טומאת אוהל'אכן נטמאו  ,בבית עם הבן המתוכל מה שהיה 

לאחר שקם לתחייה נגעו בו שנטמאו האנשים והוא נטמא רק בגלל שכשקם לתחייה  טמאהיה 

 המת עצמו אינו טמא אלא מטמא!, מכאן שטמאוהוובכך  -

 

 
אהמת  – רמב"ם הלכות טומאת מתה .ג  ְמַטמֵּ

אהמת : "הלכה אפרק א  .1 ֵּ מ  טַׁ במגע ובמשא ובאהל טומאת  מְּ

 ...".שבעה

אאחד המת מישראל או מן העכו"ם : "פרק א הלכה יב .2 ֵּ מ  טַׁ במגע  מְּ

 ."ובמשא

אהמת אינו ": הלכה טופרק א  .3 ֵּ מ  טַׁ  "...עד שתצא נפשו מְּ

 

אמשתמש במילה  הרמב"םבכל אחת מההלכות הנ"ל  ֵּ מ  טַׁ המת טמא מר 'וא ואינו - 6מְּ

הנוגע במת טמא אלא אינו המת עצמו שמכך אפשר להבין ובפשטות  - ו'כשיוצאת נפש

  נטמא.

צירוף המילים "המת טמא" או צירוף אחר את שבכל כתבי הרמב"ם לא נמצא נציין עוד 

 המביע את אותה משמעות.

 
אמת   - מסכת נדה דף ע עמוד בב .ד  ְמַטמֵּ

  :שלשה דברי בורות"

 מטמא, ואין נציב מלח מטמא. אשתו של לוט מהו שתטמא? אמר להם: מת  [1]

 בן שונמית מהו שיטמא? אמר להן: מת מטמא, ואין חי מטמא.  [2]

 מתים לעתיד לבא, צריכין הזאה שלישי ושביעי, או אין צריכין?  [3]

  ..."איכא דאמרי: לכשיבא משה רבינו עמהם .נחכם להן -אמר להן: לכשיחיו 

 גם כאן:

א מת" לשון הגמרא הוא ֵּ מ  טַׁ הש"ס, מפרשיו וספרים בכל וכן ש ."" ולא "המת טמאמְּ

המשמעות שהמת עצמו את המביע צירוף כצירוף המילים "המת טמא" לא נמצא נוספים 

 .7טמא

 

 המת עצמו אינו טמא! -הוא כינוי למת  הטומאה-אבות-אבי
 

                                                        
 .בבניין פיעל 6
התקבלו . המת טמא"המדוייק "הצירוף ע"י סריקת , 22גרסה + ,אילן-בתכנת השו"ת של ברהבדיקה נערכה  7

 מביעה שהמת עצמו טמא.מההיקרויות אף לא אחת כולן, כאמור נבדקו ש יקרויותהה 85
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לא כלל כתיאור דרגת טומאתו של המת, אינו קיים  נפוץה "אבי אבות הטומאה",המושג 

בכתבי הרמב"ם.  ולא לא בתלמוד הירושלמי, במשנה, לא בתלמוד הבבליבמקרא, לא 

ָמֵ֥אעל המילים  8לראשונה אנו פוגשים את המושג "אבי אבות הטומאה" בפירושו של רש"י טְּ  ת ִׁ

ֶרב ד־ָהָעִֽ לשבפסוק: " עַׁ כֹֹּ֛ וֹּ  וְּ ע־ב ֵ֥ ג ַׁ ר־יִׁ ֶ ֵ֖א ֲאש  מֵּ ָ ט  ָמָ֑א הַׁ טְּ ֶפש   יִׁ ֵ֥ נ ֶ הַׁ ת וְּ עַׁ ֵ֖ נ ֹּגַׁ ָמֵ֥א הַׁ טְּ ֶרב ת ִׁ ד־ָהָעִֽ  במדבר" )עַׁ

 כב(, וכך מפרש שם רש"י:  פסוק יט פרק

 אב בו והנוגע הטומאה אבות אבי שהמת למדנו מכאן - הערב עד תטמא"

 אגדה ומדרש. והלכותיה משמעה לפי פירושה זהו, אדם ומטמא הטומאה

 ". וזהו הדרשן משה' ר של מיסודו העתקתי

פסוק , בפסוק הקודם לפסוקאת המושג "אבי אבות הטומאה" מעניין לציין שאין רש"י מזכיר 

ֶחֶרבכדי לפרש  - במסכת פסחים דף יד עמוד באבל כן מזכירו  ,9טז ֶ שנגעה בחלל הרי היא  ש 

כך אומר שם . 10"אבי אבות הטומאה" כפי שהחלל, המת, הואנעשית "אבי אבות הטומאה" 

 רש"י:

 אבות אבי הוא הרי במת שנגע מתכת, לחלל חרב הקיש - בחלל חרב"

 .כמוהו הטומאה אב הוא הרי - מת בטמא ושנגע 11עצמו כמת הטומאה

  ."טומאות שאר אצל ולא, מת טומאת אצל במתכת הוא הכתוב גזירת

 

שיש לכלל בני האדם הגדול המושג "אבי אבות הטומאה" בגלל הקושי את  רש"י יצרש נראה

קושי זה יכול להתבטא  .שהמת עצמו אינו טמא למרותבקבלת העובדה שהנוגע במת נטמא 

  :כגוןבשאלות 

  ונעשה 'אב הטומאה' נטמאאם המת עצמו אינו טמא, מדוע הנוגע בו ? 

 באה לנוגע אם לא מהמת? ן הטומאהמניי  

 וגע במת נטמא, קל וחומר שהמת טמא!אם הנ  

  .עוד תמיהות דומות לשאלות אלוו

וא מטמא, אך כפי ולכן ה ודאי טמאעצמו המת שטעותנו בשאלות אלה היא שאנו מניחים 

 וכפי שיובא בהמשך מוכח שהמת עצמו אינו טמא.שהובא לעיל 

 

בדרכו שנשאל כולנו, ומהן השאלות  ידער עינינו ודרכנו בלימוד התורה, המאי, הקדוש רש"י

רש"י יצר כלומר,  "אבי אבות הטומאה", :למת כינוי ,אמצעי עזרעבורנו  ר וחידשציהמופלאה 

 . "אבי אבות הטומאה"אותו כינה  'אב הטומאה' ' לסבא'

דרכנו שכדי  – לפני שיישאלועוד סוג השאלות שהובאו לעיל לענות על דרך רש"י מצא כך 

 . סלולה להמשך הלימודתהא 

קביעה  בכינוי זהאין ו - רק כינוי למתהוא "אבי אבות הטומאה" מושג ה, לפי הבנתנו זו

  . שהמת עצמו טמא

, הפךבכל קהילות ישראל, כראש וראשון וקבלתו רש"י  התפשטות פירוש ועם עם הזמןאלא ש

עד כדי כך  ,לדרגת טומאתו של המת - מכינוי למת ,הכינוי "אבי אבות הטומאה"לענ"ד, 

                                                        
 (.1105(, נפטר בשנת ד"א תתס"ה )1040נולד בטרוייש שבצפון צרפת בשנת ד"א ת"ת ) 8
ל" 9 כִֹּּ֨ ע וְּ ג ַַּׁ֜ ר־יִׁ ֶ י ֲאש  ֶ֣ נֵּ ְּ ל־פ  ה עַׁ ֶדֵ֗ ָ ׂש  ֶרב֙  הַׁ ל־ֶח֙ ֲחלַׁ ִֽ וֹּ  ב ַׁ ת אֶ֣ מֵֵּ֔ ֶצם בְּ ֶעֵ֥ ־בְּ וֹּ ם אִֽ וֹּ  ָאָדֵ֖ ֶבר אֶ֣ ָקָ֑ ָמֵ֖א בְּ טְּ ת יִׁ ֵ֥ עַׁ בְּ ים ש ִׁ ִֽ  ()במדבר יט, טז" ָימִׁ

 ...".חרב הרי הוא כחלל, והויא ליה אב הטומאה, -חרב היא "פסחים דף יד עמוד ב בלשון הגמרא  10
 לטמא אדם וכלים. 11
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 שמשתמע ממנובאופן שבאו אחרי רש"י, משתמשים בו בפירושיהם רבים שמדרשים ומפרשים 

 למשל:  ,12"אבי אבות הטומאההמת עצמו טמא בדרגת "ש

ָמֵ֥א בפירושו על המיליםכותב חתנו של רש"י, , 13הרשב"ם - טְּ ֶרב ת ִׁ ד־ָהָעִֽ המת  כי: "עַׁ

 ".אבי אבות הטומאה

הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא  : "מסכת אהלות פרק א 14ר' עובדיה מברטנורא -

 "אבי אבות הטומאה הוא שהמתטומאה, שהוא נעשה אב ה לפישבעת ימים, 

ושנינו במשנה: )כלים א, א( אבות הטומאה השרץ ושכבת זרע "כותב:  15רבנו בחיי -

 ".המת עצמו אבי אבות הטומאה הריבמת הוא אב הטומאה  וכיון שהנוגע וטמא מת,

 ...".אבי אבות הטומאה והואטומאת אדם מת "...: אברבנאל פרשת ויקרא -

אבי  שהואאם סדר הנגיעות האלה יהיה ע"י טומאת מת "...: מצודת דוד חגי פרק ב -

 ...".אבות הטומאה

בו הטמא. למד שכל  וכל אשר יגע" , במדבר פרק יט פסוק כב:פרשת חוקת ,16מלבי"ם -

למדנו שהמת הוא אבי אבות הטומאה  ומזההמת יטמא,  מן - מי שיגע בו הטמא

 ".והנוגע בו נעשה אב הטומאה לטמא אדם וכלים

ת נעשה אבי אבות אלא כל כלי מתכת הנוגע במ"...: פרשת חוקת  17רש"ר הירש -

 פרק ה פסוק גויקרא בפירושו ל ,רש"ר הירששה...". מעניין לציין הטומאה כמת עצמו

אב 'גם טמא מת הוא  "... :משתמש ב"אבי אבות הטומאה" ככינוי אותו יצר רש"י

  '".אבי אבות הטומאה]מכונה[ ' קרוי, ולפיכך המת עצמו 'הטומאה

והיינו לאפוקי מת שהוא אבי אבות : "... בועז מסכת טהרות פרק ד -תפארת ישראל  -

 ."...הטומאה

מושגים תלמודיים אב , ]אבות הטומאות[ טור לטאנציקלופדיה תלמודית כרך א,   -

ישנם מספר דרגות בטומאה, כאשר הדרגה העליונה נקראת: "אב "': הטומאה

שעושה את  לפיהטומאה", מלבד טומאת מת, הנקראת: "אבי אבות הטומאה", 

 .'הנטמא בה ל"אב הטומאה"

"אבי אבות  בהשתמשם במושגנוספים גם מדרשי הלכה ומפרשים רבים  בדרך זו הלכו

 .בעצם המת עצמו אינו טמאכש –" כדי לתאר את דרגת טומאתו של המת עצמו הטומאה
 

                                                        
 לא במקרא, לא במשנה, לא בתלמוד הבבלי, לא בתלמוד הירושלמי ולא בכתבי מוזכרתמור אינה טומאה שכא 12

  ם."הרמב
 .אחיו הגדול של רבנו תם –ר' שמואל בן מאיר  13
מבוסס על  - ( עלה לירושלים. פירושו על המשניות1488(, בשנת הרמ"ח )1440באיטליה בשנת ה"ר )נולד  14

   .פירוש רש"י לתלמוד
רבנו בחיי בן יוסף אבן ולא  (1340-1255נולד בספרד בשנת ה"א ט"ו )שרבי בחיי בן אשר רבי בחיי כאן הוא  15

 .בכמאתיים שנהרבי בחיי בן אשר לפקודה בעל 'חובות הלבבות', שקדם 
(, כתב את פירושיו תוך נדודים וסבל רב 1809. נולד בשנת התקס"ט )רסהרב מאיר ליבוש ב"ר יחיאל מיכל ויי 16

 ( בקייב.1879מהלכן אף נידון למוות וניצל ע"י משה מונטיפיורי. נפטר בשנת התר"מ )ב
 רג שבגרמניה.( בהמבו1808נולד בשנת תקס"ח ) 17


