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טּ ְמאָה
טפַח מְֻרבָּע עַל רוּם ֶטפַח ֵ -מבִיא אֶת ַה ֻ
טפַח עַל ֶ
אֶ 1
טפַח עַל
א ֶהל ֶאלָּא ֶ
וְחוֹצֵץ ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻטּ ְמאָה דִּ ין תּוָֹרה ,שֶׁאֵין קָרוּי ֹ
טפַח אוֹ יָתֵר עַל ז ֶה.
טפַח בְּרוּם ֶ
ֶ
איור מבאר לפרקים יב-יג :אוהלים חוצצים ושאינם חוצצים .חלל הטומאה
מצוין באפור .כד לבן מציין כד שלא נטמא.

א 2כֵּיצַד? כַּזַּיִת מִן ַהמֵּת ֻמנּ ָח לָ ֲאוִיר ,וּ ְבצִדּוֹ כֵּלִים כְּגוֹן ְמ ָחטִין
טּ ְמאָה  -אִם ֶה ֱאהִיל
וְצִנּוֹרוֹת וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶם ,וְאֵינ ָן נוֹגְעִין ַבּ ֻ
טפַח ,וְ ָהיָה גָּבוֹ ַהּ ֵמעַל ָהאֶָרץ
טפַח עַל ֶ
ֲעלֵיהֶם אֹ ֶהל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ ֶ
טּ ְמאָה לַכֵּלִים ,וּ ְט ֵמאִין .הָיוּ כֵּלִים
טפַח ,הֲֵרי ז ֶה ֵמ ִביא אֶת ַה ֻ
ֶ
טפַח  -הֲֵרי הֵם
ֲאחִֵרים עַל גַּבֵּי אֹ ֶהל ז ֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ ֶטפַח עַל ֶ
טּ ְמאָה.
טְהוִֹריםִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ָהאֹ ֶהל חוֹצֵץ בֵּינ ָם וּבֵין ַה ֻ

תּ ְחתָּיו ,כַָּ מצִּיל
א ֶהל ְמ ַטמֵּא כָּל שֶׁ ַ
אִ 3הנּ ֵה ָלמַדְ תָּ ֶ
שׁכְּשֵׁם שֶׁ ָה ֹ
טּ ְמאָה וּבֵין ַהכֵּלִים שֶׁעַל גַּבָּיו .וְכֵן
כָּל שֶׁחוּ ָצה לוֹ ,וְחוֹצֵץ בֵּין ַה ֻ
טּ ְמאָה עַל גַּבָּיו וְכֵלִים תַּ ְחתָּיו ַ -הכֵּלִים טְהוִֹרין,
אִם ָהיְתָה ַה ֻ
טּ ְמאָה.
שֶׁ ָהאֹ ֶהל חוֹצֵץ ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ

אוהל פחות מטפח אינו מביא ואינו חוצץ

טפַח,
טּפַח עַל ֶ
טפַח ,אוֹ פָּחוּת ִמ ֶ
אָ 4היָה ָהאֹ ֶהל פָּחוּת מֵרוּם ֶ
טּ ְמאָה
ט ָפחִים ַ -הכֵּלִים שֶׁ ְבּצַד ַה ֻ
אַף עַל פִּי שֶׁהוּא גָּבוֹ ַהּ ַכּמָּה ְ

ֻבּע ַעל רוּם ]גובה[ ֶט ַפח  -טפח הוא כ 8-ס"מ ,ומדובר כאן
אֶ (1ט ַפח ַעל ֶט ַפח ְמר ָ
בחלל קובייה בשיעור זה ,שהוא הנפח המזערי המביא את הטומאה .ולא צורה
אחרת ,כגון חצי טפח על טפח על ארבעה טפחים ,אף על פי שנפחה גדול יותר
)פה"מ אהלות ג,ז(ֵ .מ ִביא ֶאת ַה ֻטּ ְמאָה  -אוהל בעל חלל כזה ובו מת מביא )מעביר(
חוֹצץ ִבּ ְפנֵי ַה ֻטּ ְמאָה -
את הטומאה ,ומטמא את כל מה שנמצא תחת האוהל .וְ ֵ
מפריד בין טומאה שבתוך האוהל לבין כל מה שמחוץ לאוהל ,שאינו נטמא .וכן
להפך ,אם הטומאה מחוץ לאוהל ,האוהל מפריד בינה לבין מה שבתוך האוהל.
אֻ (2מנָּח ָל ֲאוִ יר  -במקום שאינו מקורהְ .כּגוֹן ְמ ָח ִטין וְ ִצנּוֹרוֹת  -שהם קטנים,
ואוהל של טפח על טפח יכול להאהיל עליהם ועל כזית מן המת .הצינורות הם
כלי ברזל קטנים ,בדומה למחטים.
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טּ ְמאָה
א ֶהל ז ֶה  -כָּל שֶׁכְּנֶגֶד ַה ֻ
טְהוִֹרים; וְכֵלִים ֶ
שׁלְּ ַמ ְעלָה מִן ֹ
חץ ִבּ ְפנ ֵי
ָטמֵאִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ֶה ֱאהִילוּ עַל ַה ֻטּ ְמאָהְ ,ואֵין שָׁם ֹא ֶהל ָל ֹ
טּ ְמאָה.
ַה ֻ
ט ְמאָה עַל גַּבֵּי אֹ ֶהל ז ֶה ,וְכֵלִים תַּ ְחתָּיו  -כָּל
א 5וְכֵן אִם ָהיְתָה ֻ
טּ ְמאָה ֶה ֱאהִילָה ֲעלֵיהֶם ,וְאֵין שָׁם
טמֵא ,שֶׁ ֲהֵרי ַה ֻ
טּ ְמאָה ָ
שֶׁכְּנֶגֶד ַה ֻ
טּ ְמאָה ,שֶׁכָּל פָּחוּת מֵרוּם ֶטפַח כִּנְגִיעָה הוּא
אֹ ֶהל שֶׁ ָיּחֹץ ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ
בּאְַרנוּ )לעיל
תּ ְחתָּיו ֻט ְמאָה ְרצוּצָה הִיא ,כְּמוֹ שֶׁ ֵ
ט ְמאָה שֶׁ ַ
חָשׁוּבְ ,ו ֻ
ז,ד-ז(.
כלים ואדם  -מביאים ואינם חוצצים

א ֶהל אָדָ ם אוֹ כֵּלִים.
אַ 6בּמֶּה דְּ בִָרים אֲמוִּרים? ְבּשֶֹּׁלא ָהיָה ָה ֹ
שׁהָיוּ הֵם
ֲאבָל אָדָ ם אוֹ כֵּלִים שֶׁנַּעֲשׂוּ אֹ ֶהל עַל ַה ֻטּ ְמאָה ,בֵּין ֶ
א ֶהלֲ ,אפִלּוּ הָיוּ כֵּלִים שֶׁאֵין
ַע ְצמָם אֹ ֶהל בֵּין שֶׁהָיוּ עַמּוּדֵ י ָה ֹ
טּ ְמאָה ,וְאֵינ ָן
ט ְמאָה כָּל ִעקָּר  -הֲֵרי אֵלּוּ ְמבִיאִין אֶת ַה ֻ
ְמ ַק ְבּלִין ֻ
טּ ְמאָה.
חוֹ ְצצִין ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ

א 7כֵּיצַד? לוּ ַח שֶׁ ָהיָה ֻמנּ ָח עַל גַּבֵּי אְַר ָבּעָה ְבּנ ֵי אָדָ ם אוֹ עַל גַּבֵּי
אְַר ָבּעָה כֵּלִיםֲ ,אפִלּוּ כְּלֵי ֲא ָבנ ִים וְכַיּוֹצֵא ָבּהֶם ִמכֵּלִים שֶׁאֵין
ט ְמאָהְ ,ואֵין צִָרי לוֹמַר אִם ָהיָה ֻמנּ ָח עַל אְַר ָבּ ָעה
לְמִינ ָם ֻ
שַׁפּוּדִ ין אוֹ אְַר ָבּעָה ָקנ ִים שֶׁגְּבוֹהִין ֶטפַח ,וְ ָהיְתָה ֻט ְמאָה וְכֵלִים
ט ֵמאִיםְ .ואִם הָיוּ כֵּלִים עַל גַּבָּיוֲ ,אפִלּוּ שֶֹּׁלא
תַּ ְחתָּיו ַ -הכֵּלִים ְ
ט ֵמאִיםְ .ואִם ָהיְתָה ֻ
ט ְמאָה עַל גַּבֵּי הַלּוּ ַח
טּ ְמאָה ְ -
כְּנֶגֶד ַה ֻ
ט ֵמאִין.
וְכֵלִים תַּ ְחתָּיו  -כָּל כֵּלִים שֶׁתַּחַת הַלּוּ ַח ְ
אֲ 8אבָל אִם ָהיָה הַלּוּ ַח ֻמנּ ָח עַל גַּבֵּי אְַר ָבּ ָעה ֲא ָבנ ִים אוֹ עַל גַּבֵּי
ט ְמאָה תַּ ְחתָּיו ֲ -הֵרי ַהכֵּלִים שֶׁעַל גַּבָּיו
ְבּ ֵהמָה וְ ַחיָּה ,וְ ָהיְתָה ֻ
ט ְמאָה עַל גַּ ָבּיו ֲ -הֵרי כָּל ַהכֵּלִים שֶׁתַּ ְחתָּיו
טְהוִֹרין; ב ָהיְתָה ֻ
אָ (4כּל ֶשׁ ְכּ ֶנגֶד ַה ֻטּ ְמאָה ָט ֵמא  -מפני ש"טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת"
יעה הוּא ָחשׁוּב  -כאילו השטח העליון נוגע
)לעיל ז,דָ .(2לחֹץ  -לחצוץ .אִ (5כּ ְנ ִג ָ
מוּרים  -שאוהל טפח חוצץ
בשטח התחתון ואין כאן אוהל )ל'( .אַ (6בּ ֶמּה ְדּ ָב ִרים ֲא ִ
יּוֹצא ָבּ ֶהם וכו' " -כלי גללים ]העשויים מגללי
בפני הטומאה .אְ (7כּ ֵלי ֲא ָבנִ ים וְ ַכ ֵ
בהמה ועפר[ וכלי אבנים וכלי אדמה אינן מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא
אַר ָבּ ָעה ַשׁפּוּ ִדין  -של מתכת ,שהם מקבלים טומאה
מדברי סופרים" )לעיל ו,ב(ְ .
)ראה כלים א,א(ָ .קנִ ים  -של עץ ,העשויים ככלי )ראה כלים ב,ב( .וְ ָהיְ ָתה ֻט ְמאָה
וְ ֵכ ִלים ַתּ ְח ָתּיו ַה ֵכּ ִלים ְט ֵמ ִאים  -מפני שהלוח מאהיל על המת ועליהם ומביא את
ַבּיו ֲא ִפלּוּ ֶשׁלֹּא ְכּ ֶנגֶד ַה ֻטּ ְמאָה ְט ֵמ ִאים  -וכאילו
הטומאה .וְ ִאם ָהיוּ ֵכּ ִלים ַעל גּ ָ
הכלים תחתיו ,מפני שהוא מביא את הטומאה לחלל האוהל אבל אינו חוצץ.
אֲ (8א ָבנִ ים  -שאינן כלים.
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טּ ְמאָה .וּ ְכלֵי גְּ ָללִים וּכְלֵי
א ֶהל חוֹצֵץ ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ
טְהוִֹרין; ִמ ְפּנ ֵי שֶׁ ָה ֹ
א ָהלִים וְאֵינ ָם
ֲא ָבנ ִים וּכְלֵי אֲדָ מָה ַה ָבּאִים ַבּ ִמּדָּ ה  -הֲֵרי הֵם כָּ ֹ
טּ ְמ ָאה.
כַּכֵּלִים ,וּלְפִיכָ חוֹ ְצצִים ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ
נסר על פי תנור

ג נֶסֶר שֶׁהוּא נ ָתוּן עַל פִּי תַּנּוּר
חָדָ שׁ וְעוֹדֵ ף ִמכָּל צְדָ דָ יו ְבּפוֹתֵ ַח
טפַח ,וְ ָהיְתָה ֻט ְמאָה תַּחַת ַהנֶּסֶר:
ֶ
כֵּלִים שֶׁעַל גַּבָּיו טְהוִֹרין; ֻט ְמאָה
עַל גַּבָּיו  -כָּל ַהכֵּלִים שֶׁתַּ ְחתָּיו
טְהוִֹריםִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁתַּנּוּר חָדָ שׁ אֵינוֹ
טמֵא.
ַכּל ָ
כַּכֵּלִים לְ ִענְיָן ז ֶהְ .ואִם ָהיָה יָשָׁן  -ה ֹ

איור מבאר להלכה ג :שתי
דוגמאות לנסר על פי תנור המביא
את הטומאה וחוצץ בפניה

ד 1נֶסֶר שֶׁהוּא נ ָתוּן עַל פִּי שְׁנ ֵי תַּנּוִּריםֲ ,אפִלּוּ יְשָׁנ ִים ,וְעוֹדֵ ף
מִחוּצָה ְ
לתַנּוּר ז ֶה וּמִחוּצָה לְתַנּוּר איור מבאר להלכה ד :1נסר על פי
חתָּיו בֵּין שְׁנ ֵי שני תנורים שאינו עודף מצדי
ְ
תּ
ַ
ָה
א
מ
ְ
ט
ֻ
ָה
ז ֶה ,וְ ָהיְת
התנור
טמֵא,
ַהתַּנּוִּרים  -בֵּינ ֵיהֶם ִבּלְבַד ָ
ֲאבָל כֵּלִים שֶׁתַּחַת שְׁתֵּי ַה ְקּצָווֹת
שֶׁחוּצָה לַתַּנּוִּרים טְהוִֹרים ,שֶׁהֲֵרי
א ָהלִים ז ֶה ְבּצַד ז ֶה.
הֵן כִּשְׁנ ֵי ֹ
ִי
פּ
ַל
ע
ָתוּן
נ
ֶהוּא
שׁ
ֶר
ס
ד 2וְכֵן נ ֶ
איור מבאר להלכה ד :2נסר יוצא
טפַח מכאן ומכאן אבל לא מן הצדדים
תַּנּוּרֲ ,אפִלּוּ יָשָׁן ,וְיוֹצֵא ִמזּ ֶה ֶ
טפַח ֲאבָל ֹלא מִן ַהצְּדָ דִ ין,
וּ ִמזּ ֶה ֶ
וְ ֻט ְמאָה ְבּצַד ז ֶה  -כֵּלִים שֶׁ ַבּ ַצּד
ַהשֵּׁנ ִי טְהוִֹרין.
ב( ַה ָבּ ִאים ַבּ ִמּ ָדּה  -כלים נייחים גדולים מאוד בנפח ארבעים סאה ,כ 288-ליטר
)לעיל ו,ב( .סיכום :אוהל טפח העשוי מאדם או מכלים מיטלטלים אינו חוצץ בפני
ֶסר  -קרשַ .תּנּוּר ָח ָדשׁ  -שלא הוסק מעולם
הטומאה ,בניגוד לשאר אוהלים .ג( נ ֶ
)לשיעור ההיסק ראה כלים פרק טו( .תנור הוא מבנה פתוח כלפי מעלה עשוי מעפר
מגובל במים ,שמסיקים אותו לפני השימוש בו כדי לחסמו ולעשותו כלי חרס.
הוֹרין וכו'  -משום שיש
ַבּיו ְט ִ
פוֹת ַח ֶט ַפח  -ברוחב טפח .ראה איורֵ .כּ ִלים ֶשׁ ַעל גּ ָ
ְבּ ֵ
בנסר העודף שיעור אוהל ,והוא חוצץ בפני הטומאה כדין אוהל שאינו עשוי
מכלים .אבל הכלים שתחת הנסר טמאים ,משום שהנסר מביא את הטומאה אל
ָשׁן  -שכבר הוסקַ .הכֹּל ָט ֵמא  -הנסר אינו חוצץ בפני
כל מה שתחתיו .וְ ִאם ָהיָה י ָ
חוּצה ְל ַתנּוּר
וּמ ָ
חוּצה ְל ַתנּוּר זֶה ִ
הטומאה ,כדין אוהל העומד על כלים .ד (1וְ עוֹ ֵדף ִמ ָ
זֶה  -משני הצדדים הקיצוניים ,לא בכל סביבות התנוריםֶ .שׁ ֲה ֵרי ֵהן ִכּ ְשׁנֵי
א ָֹה ִלים  -המקום שבין שני התנורים הוא בגדר אוהל נפרד מן המקומות
שבקצוות ,מפני שהנסר אינו עודף מצדי התנור )קריית ספר(.

76
חללי טפח שונים

הלכות טומאת מת ,פרק יב

ה אָדָ ם שֶׁנָּשָׂא כְּלִי כְּגוֹן ַמְרדֵּ ַע וְכַיּוֹצֵא
בּוֹ ,וְ ֶה ֱאהִיל צַד ַהכְּלִי ָה ֶאחָד עַל ַה ֻטּ ְמאָה
טפַח ,אַף עַל פִּי שֶׁאֵין
 אִם ָהיָה ְבּ ֶה ֵקּפוֹ ֶבְָּר ְחבּוֹ ֶאלָּא ֹר ַחב ֶא ְצבַּע וּשְׁלִישׁ ,הֲֵרי ז ֶה
ְמ ַטמֵּא אֶת הַנּוֹשֵׂא וּ ֵמבִיא לוֹ ֻט ְמאָה
מִדִּ בְֵריהֶם; גָּז ְרוּ עַל שֶׁיֵּשׁ ְבּ ֶהקֵּפוֹ ֶטפַח
טפַחֲ .אבָל אֵינוֹ
מִשּׁוּם שֶׁיֵּשׁ בְָּר ְחבּוֹ ֶ
ֵמבִיא אֶת ַה ֻטּ ְמאָה לַכֵּלִים שֶׁתַּ ְחתָּיו
שׁיַּ ֲאהִיל ֲעלֵיהֶם ְועַל
ֶ
וְ ִלשְׁאָר אָדָ ם
טפַח.
טּ ְמאָה ,עַד שֶׁיִּ ְהיֶה בּוֹ ֹר ַחב ֶ
ַה ֻ

איור מבאר להלכה ה:
המרדע .קצהו המחודד
נקרא 'דרבן' וקצהו
האחר נקרא 'חרחור'.

שׁ ַמּנּ ִיחִין ָבּהֶן ַהמֵּת  -אֵינ ָן כַּ ֶקּבֶר; ֶאלָּא אִם יֵשׁ
שׁ ְלּעֵץ ֶ
ו אֲרוֹנוֹת ֶ
בֵּין כְּסוּי ָה ָארוֹן ְו ַהמֵּת גֹּבַהּ ֶטפַח  -חוֹצֵץ ,וְהָעוֹמֵד עַל גַּבֵּי ָה ָארוֹן
טפַח -
טָהוֹר מִן הַתּוָֹרהְ .ואַף עַל פִּי שֶׁרֹב אֲרוֹנוֹת יֵשׁ ָבּהֶם ָחלָל ֶ
טפַח ,גָּז ְרוּ עַל כָּל ָהאֲרוֹנוֹת שֶׁאֵינ ָן
הוֹאִיל וְיֵשׁ שֶׁאֵין שָׁם ָחלָל ֶ
חוֹ ְצצִיןְ ,ושֶׁיִּ ְהיֶה ַה ְמּ ַהלֵּ עַל גַּבֵּי ָה ָארוֹן כְּנוֹגֵ ַע ַבּ ֵמּת אוֹ ַבּ ֶקּבֶר.
תּ ְחתֶּי ָה :אִם יֵשׁ
תל ,וְ ַה ֻטּ ְמאָה ַ
תל לְ ֹכ ֶ
ז 1קוָֹרה שֶׁהִיא נ ְתוּנ ָה מִכֹּ ֶ
טפַח ְ -מבִיאָה אֶת ַה ֻטּ ְמאָה תַּחַת כֻּלָּהּ ,וְכָל ַהכֵּלִים
בָּהּ פּוֹתֵ ַח ֶ
שׁוָה וּ ְק ָצתָהּ
ט ֵמאִין ,אַף עַל פִּי שֶׁאֵין כֻּלָּהּ ָ
תּ ְחתֶּי ָה ְ
אוֹ ָהאָדָ ם שֶׁ ַ
פְּחוּתָה ִמ ֶטּפַחִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ְקּ ָצתָהּ ִמ ְקצָת אֹ ֶהל הוּא; ְואִם אֵין בָּהּ
טפַח ֻ -ט ְמאָה בּוֹ ַקעַת וְעוֹלָה בּוֹ ַקעַת וְיוֶֹרדֶ ת ,כְּמוֹ
ת ַח ֶ
פּוֹ ֵ
שֶׁ ֵבּאְַרנוּ )לעיל ז,ד(.
ה( ַמ ְר ֵדּ ַע  -כלי עץ ארוך ששימש להנהגת הבקר ולסילוק העפר מן המחרשה
)כלים,יא,כג; פה"מ כלים ט,ו( .היקף מרדע בינוני הוא טפח )פה"מ אהלות טז,א( .ראה
וּשׁ ִלישׁ  -כשליש מן ההיקף ,שהוא טפח ,רוחב ארבע אצבעות,
איור .ר ַֹחב ֶא ְצ ַבּע ְ
יהם  -מתקנת חכמיםִ .משּׁוּם
כיחס בין קוטר המעגל לבין היקפו )ִ .(3.14 - πמ ִדּ ְב ֵר ֶ
ֶשׁיֵּשׁ ְבּ ָר ְחבּוֹ ֶט ַפח  -הרחקה וסייג לכלי אחר שיהיה ברוחבו טפחֲ .א ָבל ֵאינוֹ ֵמ ִביא
ֶאת ַה ֻטּ ְמאָה וכו'  -שהגזרה רק על אדם הנושא את המרדע .ו( ֵאינָן ַכּ ֶקּ ֶבר  -קבר
בנוי וסתום המטמא מכל צדדיו במגע ובאוהל )לעיל ב,טו( ,מאחר שהארון אינו
קבוע בקרקע )שו"ת מכתם לדוד יו"ד סי' נא( .גּ ַֹבהּ ֶט ַפח  -אם אין גובה טפח ,אין כאן
אוהל ,והיא טומאה 'רצוצה' ,וכל מה שמעליה או מתחתיה טמא )לעיל ז,ד(ַ .על
תּוֹרה  -ואינו ככלי ,משום שהוא כלי הבא במידה )גדול
ַבּי ָהאָרוֹן ָטהוֹר ִמן ַה ָ
גֵּ
ואינו עשוי לטלטול( ,שהוא טהור )מקדש דוד מט,ג( .גָּזְ רוּ ַעל ָכּל ָה ֲארוֹנוֹת ֶשׁ ֵאינָן
חוֹצ ִצין  -גזרו שיהיו הארונות כאילו אין בהם חלל טפח ואינם חוצצים .זִ (1אם
ְ
עוֹלה
בּוֹק ַעת וְ ָ
פּוֹת ַח ֶט ַפח  -אם יש מקום בקורה שהוא ברוחב טפחַ .
יֵשׁ ָבּהּ ֵ
יוֹר ֶדת  -ומטמאת את מה שתחתיה או מעליה ,אך לא את מה שלידה
בּוֹק ַעת וְ ֶ
ַ
תחת הקורה.

הלכות טומאת מת ,פרק יב

ת ַח
ז 2כַּמָּה יִ ְהיֶה ְבּ ֶה ֵקּפָהּ וְיִ ְהיֶה בָּהּ פּוֹ ֵ
טפַח? ִבּזְמַן שֶׁהִיא ֲעגֻלָּה  -שְׁלשָׁה
ֶ
ט ָפחִים; וּ ִבזְמַן שֶׁהִיא מְֻר ַבּעַת  -אְַר ָבּעָה
ְ
ט ָפחִים.
ְ
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איור מבאר להלכה ז:2
ריבוע שצלעו רחבה טפח
היקפו  4טפחים ,ובעיגול
כ 3-טפחים ).(3.14

חללי טפח בצורות מעוגלות

חְ 1סאָה שֶׁהִיא ֻמטָּה עַל צִדָּ הּ ָבּ ֲאוִיר -
טּ ְמאָה תַּחַת כֻּלָּהּ עַד שֶׁיִּ ְהיֶה ְבּ ֶה ֵקּפָהּ אְַר ָבּעָה
אֵינ ָהּ ְמבִיאָה אֶת ַה ֻ
טפַח
ט ָפחִים וּ ֶמ ֱחצָה ְבּקֵרוּב ,כְּדֵ י שֶׁיִּ ְהיֶה ֹגּ ַבהּ ַהצַּד ָה ֶעלְיוֹן ֶ
ְ
טפַח.
טפַח ִמ ֶמּנּ ָה גָּבְהוֹ ֵמעַל ָהאֶָרץ ֶ
טּפַח עַל ֶ
וּ ֶמ ֱחצָה ,וְיִ ְהיֶה ַה ֶ
טפַח וְ ָהיָה ְבּ ֶה ֵקּ ָפהּ
לְפִיכָ ,אִם ָהיְתָה גְּבוֹהָה ֵמעַל ָהאֶָרץ ֲחצִי ֶ
טּ ְמאָה.
שְׁלשָׁה ְ -מבִיאָה אֶת ַה ֻ
איור מבאר להלכה ח :1שני אופנים לסאה המוטלת על צדה באוויר וחלקה
העליון בגובה טפח וחצי מעל האדמה .מימין סאה מונחת על הקרקע
והיקפה  4.5טפחים ,ומשמאל סאה הגבוהה טפח מעל הארץ והיקפה 3
טפחים .חלק הסאה המאהיל על חלל טפח מצוין באפור ,וקוביית הטפח
וחלק הסאה שמתחת לטפח מצוין בקווים בהירים.

טפח וחצי

טפח
חצי
טפח

לשׁה ְט ָפ ִחים  -אם קוטר המעגל )הקו העובר דרך מרכז המעגל ונוגע
זְ (2שׁ ָ
בקצותיו( הוא טפח ,היקפו כ 3-טפחים .ראה איור .היחס בין קוטר המעגל לבין
היקפו ,המסומן באות היוונית ַ ) πפּי( ,הוא מספר לא רציונלי )שאינו ניתן לציון
כחלוקה של שני מספרים( ,ומעצם מהותו אינו ניתן להגדרה מוחלטת .אנשי
המדע משתמשים בו בקירוב של שלוש ושביעית )כ .(3.14-מתוך ידיעה זו ,שאי
אפשר לדייק בו ,הכריעו חכמים לעגל אותו למספר  .3ואין קירוב זה תוצאה של
חסרון ידיעה בהנדסה כמו שחושבים הסכלים )פה"מ עירובין א,ה( .חְ (1סאָה
ֶשׁ ִהיא ֻמ ָטּה ַעל ִצ ָדּהּ ָבּ ֲאוִ יר  -כלי מידה עגול ,כנראה בנפח של סאה ) 7.2ליטר(,
שאינו עומד על בסיסו אלא על צדו תחת כיפת השמים ולא תחת לקורת גג ,שאם
לא כן ,קורת הגג עצמה מביאה את הטומאה .ראה איור .הטומאה נמצאת תחת
הכלי או בתוכו ,והשאלה היא אם יש אוהל טפח מתחת לדופן הסאה שהוא כעת
צדה העליון .חלקו התחתון של הכלי אינו חוצץ בפני הטומאה שתחתיו ,מפני
שכלי אינו חוצץ ומפני שאין בגובהו טפח וכאילו אינו )לעיל אֵ ,(5אינָהּ ְמ ִביאָה ֶאת
ֻלּהּ ַעד ֶשׁיִּ ְהיֶה וכו'  -אם יש טומאה מתחת לחלקו העליון של
ַה ֻטּ ְמאָה ַתּ ַחת כּ ָ
הכלי ,כל מה שנמצא בחללו או תחתיו טמא ,אם הוא בשיעור המפורט כאןַ .עד
וּמ ֱח ָצה ְבּ ֵקרוּב  -שאז קוטר הסאה )כשליש(
אַר ָבּ ָעה ְט ָפ ִחים ֶ
ֶשׁיִּ ְהיֶה ְבּ ֶה ֵקּ ָפהּ ְ
כטפח וחצי ,ובגובה טפח מעל הקרקע כבר יש בה אורך ורוחב טפח ויותר ,וחלק
הכלי המצוי מגובה טפח ומעלה מאהיל על כל מה שבכלי וחוצה לו .לעומת זאת
אם היתה הסאה בקוטר טפח ורבע ,למשל ,הרי שבגובה טפח מעל פני הקרקע
אָרץ ֲח ִצי ֶט ַפח  -נמצא שאמצע
בוֹהה ֵמ ַעל ָה ֶ
אין אורך ורוחב טפחִ .אם ָה ְי ָתה ְגּ ָ
הסאה בגובה טפח ,וחציה העליון מאהיל על חלל טפח .ראה איור.
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טּל לָ ֲאוִיר
ח 2וְכֵן עַמּוּד ָעגֹל שֶׁהוּא ֻמ ָ
ט ְמאָה
וּ ֻמנּ ָח עַל ָהאֶָרץ  -אֵינוֹ ֵמבִיא ֻ
תַּחַת דָּ פְנוֹ ,עַד שֶׁ ִיּ ְהיֶה בּוֹ ֶהקֵּף ֶעשְִׂרים
ט ָפחִים .וְאִם אֵין ְבּ ֶהקֵּפוֹ
וְאְַר ָבּעָה ְ
ט ְמאָה
ט ָפחִים ֻ -
ֶעשְִׂרים וְאְַר ָבּעָה ְ
בּוֹ ַקעַת וְעוֹלָה בּוֹ ַקעַת וְיוֶֹרדֶ ת.

איור מבאר להלכה ח:2
עמוד עגול המוטל לאוויר
וחלל תחתיו

ח 3ז ֶה שֶׁ ִהצְִריכוּ ֶעשְִׂרים ְואְַר ָבּעָה
ט ָפחִים  -עַל ָה ִע ָקִּרין שֶׁסּוֹ ְמכִים ֲעלֵיהֶם ֲחכָמִים ְבּ ֶחשְׁבּוֹן כָּל
ְ
טפַח,
ט ָפחִים יֵשׁ בּוֹ רֹ ַחב ֶ
שׁיֵּשׁ ְבּ ֶהקֵּפוֹ שְׁלשָׁה ְ
ַה ִמּשְׁ ָפּטִים ,שֶׁכָּל ֶ
טפַח וּשְׁנ ֵי ֻח ְמשִׁין.
טפַח בְִּרבּוּ ַע יֵשׁ ַבּ ֲאלַכְסוֹנוֹ ֶ
טפַח עַל ֶ
וְכָל ֶ
לְפִיכָ ,אִם ָהיָה
ָהעַמּוּד
ְבּ ֶהקֵּף
ֶעשְִׂרים וְאְַר ָבּעָה
ט ָפחִים  -נ ִ ְמצָא
ְ
תַּחַת כָּל דָּ פְנוֹ
טפַח
טפַח עַל רוּם ֶ
ֶ
מְֻרבָּע וְיָתֵר ְמעַט,
שֶׁ ֶחשְׁבּוֹנוֹת אֵלּוּ
ְבּקֵרוּב הֵן .וְזוֹ הִיא
צוָּרתוֹ:

אָרץ  -שוכב על הארץ שלא תחת
וּמנָּח ַעל ָה ֶ
חַ (2עמּוּד  -שאינו חלולֻ .מ ָטּל ָל ֲאוִ יר ֻ
אַר ָבּ ָעה ְט ָפ ִחים  -כדי
קורת גג ,והטומאה בחלל הפתוח שתחתיוֶ .ה ֵקּף ֶע ְשׂ ִרים וְ ְ
שיהיה טפח על טפח בצדו ,כמבואר להלן" .והשמיענו כאן שאף על פי שהטפח על
טפח על רום טפח הזה אינו נמשך בריבוע עד סוף שטח העמוד ]מפני שסמוך
לנקודת ההשקה של העמוד בקרקע אין גובה טפח[ ,הרי הוא מביא את הטומאה
יוֹר ֶדת -
בּוֹק ַעת וְ ֶ
עוֹלה ַ
בּוֹק ַעת וְ ָ
תחת כל העמוד" )פה"מ אהלות יב,ז; וראה להלן יח,ז(ַ .
הטומאה היא בגדר 'רצוצה' ,מפני שאין סביבה טפח על טפח ,והיא מטמאת כל
לשׁה ְט ָפ ִחים יֵשׁ בּוֹ
מה שמעליה או מתחתיה ולא יותר .חֶ (3שׁ ָכּל ֶשׁיֵּשׁ ְבּ ֶה ֵקּפוֹ ְשׁ ָ
וּשׁנֵי ֻח ְמ ִשׁין
ר ַֹחב ֶט ַפח  -ראה לעיל ביאור ז ,2ו"חשבונות אלו בקירוב הן"ֶ .ט ַפח ְ
יכ ְךִ ...נ ְמ ָצא  -החישוב הוא :אם ההיקף
  1.4טפחים ,טפח כפול  √2בקירובְ .ל ִפ ָהוא  ,24הקוטר )כשליש( הוא  8והרדיוס  .4אלכסון הריבוע הגדול בפינה
השמאלית התחתונה של האיור הוא  .4*1.4=5.6כדי לקבל את אלכסון הריבוע
הקטן ,עלינו להחסיר את החלק של רדיוס העיגול ,שהוא  ,4ויוותר לנו  ,1.6שהוא
אלכסון ריבוע שצלעותיו מעט יותר מטפח .הערה :גם בחישוב מדויק ,יוצא שצלע
הריבוע מעל טפח ,והכלל הוא שמחמירים בזה )ראה שבת יז,לו; כלאיים ח,יב(.
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החוצצים וה
הטומאהמביאים ּ ֶפ ֶרק ְׁשל ׁ ָֹשה ָע ָׂשר
את
אוהל שנעשה מאליו

טפַח קָרוּי אֹ ֶהל ,כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוּ
טפַח עַל רוּם ֶ
טפַח עַל ֶ
א כָּל ֶ
טּ ְמאָה .בֵּין שֶׁ ָעשָׂהוּ
טּ ְמאָה וּ ֵמבִיא אֶת ַה ֻ
יב,א( ,וְחוֹצֵץ ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ
לְ ַה ֲאהִיל בֵּין שֶׁנּ ַ ֲעשָׂה ֵמ ֵאלָיוֲ ,אפִלּוּ ָהיָה שֶֹּׁלא בִּידֵ י אָדָ ם  -הֲֵרי
ז ֶה ֵמבִיא וְחוֹצֵץ .כֵּיצַד? ֶאחָד חוֹר שֶׁ ֲחָררוּהוּ ַמיִם אוֹ שְָׁרצִים ,אוֹ
שֶׁ ֲאכָלַתּוּ ְמ ַל ַחת ,אוֹ שֶׁ ָצּבַר ֲא ָבנ ִים אוֹ קוֹרוֹת וְנ ַ ֲעשָׂה ָבּהֶן ָחלָל
א ֶהל ,וּ ֵמבִיא וְחוֹצֵץ.
ֶטפַח  -הֲֵרי ז ֶה ֹ
)לעיל

אוהל רעוע

בַ 1בּמֶּה דְּ בִָרים אֲמוִּרים? ְבּשֶׁ ָהיָה ָהאֹ ֶהל ָחז ָק וּבִָריאֲ .אבָל אֹ ֶהל
טּ ְמאָה מִן
טּ ְמאָה ְואֵינוֹ חוֹצֵץ ִבּ ְפנ ֵי ַה ֻ
ָרעוּ ַע אֵינוֹ ֵמבִיא אֶת ַה ֻ
טּ ְמאָה ְואֵינוֹ חוֹצֵץ.
הַתּוָֹרהֲ ,אבָל מִדִּ בְֵרי סוֹפְִרים ֵמבִיא אֶת ַה ֻ

ב 2כֵּיצַד? שִָׂריגֵי ָהאִילָנוֹת
הַסּוֹכְכִים עַל ָהאֶָרץ ,וְהֵם
ַהנִּקְָראִין ' ְסכָכוֹת' ,וַ ֲא ָבנ ִים
הַיּוֹצְאוֹת מִן ַהגָּדֵ ר הַסּוֹכְכוֹת
עַל ָהאֶָרץְ ,והֵן ַהנִּקְָראִין
'פְָּרעוֹת' :אִם יְכוֹלִין לְ ַקבֵּל
ַמ ֲעז ֵבָה בֵּינוֹנ ִית וְהֵן עוֹמְדִ ין -
הֲֵרי אֵלּוּ ְמבִיאִין וְחוֹ ְצצִין מִן
הַתּוָֹרה; ְואִם אֵינ ָן ְראוּיִין
לְ ַקבֵּל ַמ ֲעז ֵבָה בֵּינוֹנ ִית ֶאלָּא וְהֵן נוֹ ְפלִין  -הֲֵרי אֵלּוּ ְמבִיאִין
מִדִּ בְֵריהֶם וְאֵינ ָן חוֹ ְצצִין .וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא ָבּהֶן.
איור מבאר להלכה ב:2
מעזבה ,סככות ופרעות

וּמ ִביא ֶאת ַה ֻטּ ְמאָה  -ראה לעיל ביאור יב,אֶ .שׁ ָע ָשׂהוּ
חוֹצץ ִבּ ְפנֵי ַה ֻטּ ְמאָה ֵ
א( וְ ֵ
ְל ַה ֲא ִהיל  -שעשה אותו לתקרהֶ .א ָחד חוֹר וכו' אוֹ וכו'  -בין זה ובין זהֶ .שׁ ֲא ָכ ַלתּוּ
ְמ ַל ַחת " -שהומלחה האדמה ונפלה עד שנעשה שם חור .וזה קורה הרבה" )פה"מ
וּב ִריא -
ֲשׂה ָבּ ֶהן ָח ָלל ֶט ַפח  -בין האבנים או בין הקורות .בָ (1
אהלות ג,ז( .וְ ַנע ָ
חוֹצץ  -החמירו חכמים שיביא
וְאינוֹ ֵ
סוֹפ ִרים ֵמ ִביא ֶאת ַה ֻטּ ְמאָה ֵ
ויציבִ .מ ִדּ ְב ֵרי ְ
את הטומאה ,אבל לא יכלו להקל נגד דין התורה ולומר שיחצוץ .בָ (2שׂ ִריגֵי
עוֹמ ִדין  -המעזבה כאן
ְ
ילנוֹת  -ענפי העציםְ .ל ַק ֵבּל ַמ ֲע ֵז ָבה ֵבּינוֹנִ ית וְ ֵהן
ָה ִא ָ
היא תקרה הכוללת את הקורות ואת הטיט שעליהן .אם אפשר להניח על
הסככות או הפרעות מעזבה שאינה קלה מדי ולא כבדה מדי ,הרי הן בגדר אוהל
חזק ובריא )פה"מ אהלות ח,ב(.
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מביאים וחוצצים

ג 1אֵלּוּ ְמבִיאִין וְחוֹ ְצצִין :כְּלִי עֵץ ַהבָּא ַבּמִּדָּ ה; וְכֵן כְּלֵי ֲא ָבנ ִים
כְּלֵי גְּלָלִים כְּלֵי אֲדָ מָה ַה ָבּאִין ַבּמִּדָּ ה; וּפְשׁוּטֵי כְּלֵי עוֹר וִיִריעָה
וְסָדִ ין וּ ַמפָּץ וּ ַמ ֲח ֶצלֶת שֶׁהֵן עֲשׂוּיִין אֹ ָהלִים; וּ ְבהֵמוֹת אוֹ חַיּוֹת,
טמֵאוֹת בֵּין טְהוֹרוֹת ,וְהוּא שֶׁיִּ ְהיֶה רֹאשׁ זוֹ בֵּין ַרגְלֵי זוֹ וְהָיוּ
בֵּין ְ
כֻּלָּן דְּ בוּקוֹת; וְהָעוֹף שֶׁשָּׁכַן; וְהַחוֹטֵט ַבּשִּׁ ֳבּלִים מָקוֹם לַ ָקּטָן
טּמְּאוּ.
שׁאֵינ ָן ֻמ ְכשִָׁרין כְּדֵ י שֶֹּׁלא יִ ַ
שּׁמֶשׁ; וְאֹכָלִין ֶ
לְ ַהצִּילוֹ מִן ַה ֶ
שׁמִים  -הֲֵרי הֵן
ת ַקיְּ ִמין בִּימוֹת ַה ַחמָּה וְ ַהגְּ ָ
ג 2יְָרקוֹת ַה ִמּ ְ
כְּאִילָנוֹת ,וּ ְמבִיאִין וְחוֹ ְצצִיןְ .ואֵלּוּ הֵןָ :האִירוּס ,וְ ַהקִּיסוֹס,
וְיְַרקוֹת חֲמוֹר ,וּדְ ַלעַת יְוָנ ִית.
טָריוֹת ,וְהַשּׁוֹבָכוֹת,
ג 3וְכֵן ַה ְסּכָכוֹת ְו ַהפְָּרעוֹת ,וְ ַהזּ ִיז ִין וְ ַהגְּז ֻז ְ ְ
וְ ַהשְּׁקִיפִין ,וְ ַה ְסּ ָלעִין ,וְ ַהגְּ ִחיִרים ,וְ ַהשְּׁנָנ ִין  -כָּל אֵלּוּ ְמבִיאִין
וְחוֹ ְצצִין.

גְ (1כּ ִלי ֵעץ ַה ָבּא ַבּ ִמּ ָדּה  -ראה לעיל ביאור יב,אְ .8כּ ֵלי ְגּ ָל ִלים  -כלים עשויים
שׁוּטי ְכּ ֵלי עוֹר  -כלי עור שאין להם בית
וּפ ֵ
מגללי בהמה ועפר )פה"מ כלים י,א(ְ .
יעה  -בגד עבה ארוג אריגה גסה בלא תפירה )פה"מ נדרים ז,ג(ָ .ס ִדין -
קיבול .יְ ִר ָ
בגד פשתן שמתעטפים בו הגברים )פה"מ עדיות ד,י(ַ .מ ָפּץ " -המחצלת שאורגין
אותה מן החבלים ומן הסוף והגומא וכיוצא בהן" )כלים כג,א(ֶ .שׁ ֵהן עֲשׂ ִוּיין
א ָֹה ִלים  -שהם פרושׂים כאוהל על הקרקע .ואם הם פרושים ככיסוי אחר ,דינם
ֻלּן ְדּבוּקוֹת  -צמודות זו לזו,
ככלי ואינם חוצצים )פה"מ אהלות ח,ג; להלן ,ד( .וְ ָהיוּ כּ ָ
ובתנאי שאינן מהלכות )פה"מ שם,א( .וְ ָהעוֹף ֶשׁ ָשּׁ ַכן " -שיהא קשור על כותל או
חוֹטט ַבּ ִשּׁ ֳבּ ִלים
אילן" )שם( ,מפני שאינו עומד להתפנות אלא קבוע שם )ק'( .וְ ַה ֵ
ָמקוֹם וכו'  -החופר בערמת שיבולים גדולה לעשות צל לילד להיות שם .וְ אֹ ָכ ִלין
ֶשׁ ֵאינָן ֻמ ְכ ָשׁ ִרין  -שמאכל יבש אינו מקבל טומאה עד שיבוא עליו אחד משבעת
המשקים :המים ,הטל ,השמן ,היין ,החלב ,הדם והדבש ,ודבר זה נקרא 'הכשר
ילנוֹת  -בגלל קביעותם
אוכלים לטומאה' )טומאת אוכלין א,א-ב( .גֲ (2ה ֵרי ֵהן ְכּ ִא ָ
ַע ָנע ).(Mentha spp.
נתנו להם דין אילנות היכולים לקבל מעזבהִ .אירוּס  -מין נ ְ
לל ְב ָלב מטפס )(Dolichos lablab
ִקיסוֹס  -שם קיבוצי לצמחים מטפסים ,ובמיוחד ַ
ַרקוֹת
וח ַב ְל ַבּל ַה ָשּׂ ֶדה ) .(Convolvulus arvensisוְ י ְ
וקיסוֹס ַהח ֶֹרשׁ )ֲ (Hedera helix
ִ
ֲחמוֹר  -הרמב"ם )פה"מ אהלות ח,א( מביא שני זיהויים בשם "יש אומרים" ,אולי
מפני ששניהם אינם מתקיימים לאורך כל השנה (1 :צמח יְ רוֹ ַקת
יח ַה ַפּקּוּ ָעה )(Citrulluscolocynthis
ֲחמוֹר ) (Ecballium elateriumאו אולי ֲא ַב ִטּ ַ
הגדלים בעיקר בקיץ; ַ (2ע ְר ָטנִ ית ַה ָשּׂדוֹת ) ,(Leontice leontopetalumהגדלה בעיקר
שהדּ ַל ַעת בלשון רבנו מציינת את
ְ
הדּ ַל ַעת .ונראה
וּד ַל ַעת יְ וָנִ ית  -אחד מזני ְ
בחורףְ .
לוּעיִּ ים ,ובפרט ְדּ ַל ַעת ַה ַבּ ְקבּוּק ) Lagenaria vulgaris = L.
ממ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְדּ ִ
כל הצמחים ִ
יזיןְ ,גֻּזזְ ְט ָריוֹת -
יח של ימינו )ר' תנחום; ראה נספח צמחים( .גִ (3ז ִ
והא ַב ִטּ ַ
ֲ (siceraria
מבנה או קורה וכדומה היוצא מן הכותל .הזיז כפוף כלפי מטה בקצהו,
שׁוֹבכוֹת  -קן מלאכותי
ָ
והגזוזטרה כלפי מעלה )פה"מ אהלות ח,ב( .ראה איור.
בצורת תיבה המותקן במקום גבוה ,והכוונה כאן ללוח היוצא מהם )שם( ,שהוא
יפין -
כנראה המדף שהיונים עומדות עליו בכניסתן לקן וביציאתן ממנוְ .שׁ ִק ִ
הבליטות היוצאות מבניינים וקורות והרים וכדומה )שם; פה"מ אהלות ג,ז .כתרגום
ירים -
'סעיפי הסלעים'(ְ .ס ָל ִעין  -אבנים בולטות מכותל מבנה או הר )שם(ְ .גּ ִח ִ
כתלים נטויים ועקומים ,מלשון גהירה ,בחילוף ח-ה )שם ח,ב(ְ .שׁנ ִָנין  -ריבוי של
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איורים מבארים להלכה ג3

שננים

איור מבאר להלכה ד :עור מתוח שאינו
עשוי אוהל )לפי פה"מ אהלות ח,ג(.

מביאים ולא חוצצים

ד וְאֵלּוּ ְמבִיאִין וְֹלא חוֹ ְצצִיןָ :האָדָ ם ,וּכְלֵי עֵץ שֶׁאֵינ ָן ָבּאִין
ט ְמּאִין ,וּפְשׁוּטֵי כְּלֵי עוֹר
ַבּמִּדָּ הִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁהֵן כְּכָל ַהכֵּלִים וּ ִמתְ ַ
א ָהלִיםֶ ,אלָּא
וִיִריעָה וְסָדִ ין וּ ַמפָּץ וּ ַמ ֲח ֶצלֶת ֶ
שׁאֵינ ָן עֲשׂוּיִין ֹ
מְתוּחִין ִבּלְבַד ְואֵין לָהֶם שִׁפּוּ ַע ְואֵין שָׁם כְּתָלִים ,וּ ְב ֵהמָה וְ ַחיָּה
טמֵא אֵינוֹ חוֹצֵץ,
שֶׁמֵּתוּ ,וְאֹ ָכלִין ְט ֵמאִים אוֹ ֻמכְשִָׁרין ,שֶׁדָּ בָר ָ
וְֵר ַחיִם שֶׁלְּיָד ,שֶׁהֲֵרי הִיא ִבּכְלַל כְּלֵי ֲא ָבנ ִים  -כָּל אֵלּוּ ְמבִיאִין
וְאֵינ ָן חוֹ ְצצִין.

לא מביאים ולא חוצצים

ה ְואֵלּוּ ֹלא ְמבִיאִין וְֹלא חוֹ ְצצִיןַ :הזּ ְָרעִים וְ ַהיְָּרקוֹת ַה ְמּ ֻח ָבִּרין
שּׁלֶג
לַקְַּרקַע חוּץ מִן ָהאְַר ָבּעָה יְָרקוֹת שֶׁ ָמּנ ִינוּ ,וְכִפַּת ַהבָָּרד וְ ַה ֶ
וְ ַהכְּפוֹר וְ ַהגְּלִיד וְ ַה ֶמּלַח ,וְהַדּוֹלֵג ִממָּקוֹם לְמָקוֹם ,וְהַקּוֹפֵץ

"שן סלע" ,שהוא חוד ההר )שם( .ראה איור .ד( ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהן ְכּ ָכל ַה ֵכּ ִלים -
תוּחין ִבּ ְל ַבד " -כגון שהיו פרושין
המביאים טומאה ואינם חוצצים )לעיל יב,א(ְ .מ ִ
על חלון שבין בית לעלייה או בין שני בתים ,הרי אלו אינן חוצצין .וכך אם היו
פרושין על טומאה וכלים ,הרי אלו מטמאין את הכלים ואינן חוצצין למה
שעליהן" )פה"מ אהלות ח,ג( .ראה איורְ .ט ֵמ ִאים אוֹ ֻמ ְכ ָשׁ ִרין  -טמאים ,או אפילו
רק הוכשרו לקבל טומאה במתן משקין עליהם ,וייטמאו מן המת שתחתיהם.
וְ ֵר ַחיִ ם ֶשׁ ְלּ ָיד  -רחיים קטנים שטוחנים בהם ביד ,מפני שרחיים גדולים,
שנזקקים בהם לחמור וכדומה ,הם בגדר כלי הבא במידה ,המביא וחוצץ.
ה( ַה ְזּ ָר ִעים וְ ַה ְיּ ָרקוֹת  -שם כולל לצמחים .אפשר שההבדל ביניהם הוא שהירקות
נזרעים בכמויות והזרעים נזרעים בערוגות קטנות )וראה כלאיים א,ח-ט וביאורנו
אַר ָבּ ָעה ְי ָרקוֹת ֶשׁ ָמּנִ ינוּ  -האירוס והקיסוס וירקות חמור ודלעת יוונית
שם(ָ .ה ְ
וְה ֶמּ ַלח  -שעשה מאחד מהם מעין
וְה ֶשּׁ ֶלג וְ ַה ְכּפוֹר וְ ַה ְגּ ִליד ַ
)לעיל ג( .וְ ִכ ַפּת ַה ָבּ ָרד ַ
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ִממָּקוֹם לְמָקוֹםְ ,והָעוֹף הַפּוֵֹר ַח ,וְ ַטלִּית ַה ְמּנ ַ ְפנֶפֶת ,וּ ְספִינ ָה
שֶׁהִיא שָׁטָה עַל ְפּנ ֵי ַה ַמּיִם  -כָּל אֵלּוּ ֹלא ְמבִיאִין וְֹלא חוֹ ְצצִין;
א ֶהל ַה ִמּתְ ַקיֵּם.
שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁ ֶה ֱאהִילוּ  -אֵינוֹ ֹ

ו ָקשַׁר אֶת ַה ְסּפִינ ָה בְּדָ בָר שֶׁהוּא יָכוֹל לְ ַה ֲעמִידָ הּ ,כָּבַשׁ כְּנ ַף
טּ ְמאָה .ז נ ֶ ֶסר שֶׁהוּא צָף
טּלִּית ְבּ ֶאבֶן  -הֲֵרי זוֹ ְמבִיאָה אֶת ַה ֻ
ַה ַ
עַל ְפּנ ֵי ַה ַמּיִם ְו ֻט ְמאָה תַּחַת צִדּוֹ ָה ֶאחָד ֲ -הֵרי ַהכֵּלִים שֶׁתַּחַת
צִדּוֹ ַהשֵּׁנ ִי טְהוִֹרים ,שֶׁכְּבָר ֵבּאְַרנוּ )לעיל ה( שֶׁ ַה ְסּפִינ ָה ַהשָּׁטָה אֵינ ָהּ
טּ ְמאָה.
ְמבִיאָה אֶת ַה ֻ
חוצצים ולא מביאים

ח אֵלּוּ חוֹ ְצצִין וְֹלא ְמבִיאִיןַ :מ ֶסּכֶת פְּרוּסָה ,וְ ַח ְבלֵי ִמטָּה,
וְ ַה ַמּשְׁפֵּלוֹת ,וְ ַהסְִּריגוֹת שֶׁ ַבּחַלּוֹנוֹת .כֵּיצַד הֵן חוֹ ְצצִין? שֶׁאִם ָהיָה
חַלּוֹן בֵּין שְׁנ ֵי ָבּתִּים וְ ַה ֻטּ ְמאָה ְבּ ַביִת ֶאחָד ,וְ ָהיָה ֶאחָד ֵמאֵלּוּ מָתוּ ַח
ְבּחַלּוֹן ז ֶה וּ ְ
סתָמוֹ  -אַף עַל איור מבאר :מימין לשמאל :מסכת
פרוסה וחבלי מיטה )שורה ראשונה(,
ֲֵרי
ה
,
ִיר
ו
א
ֲ
ֶם
ה
ֵי
פִּי שֶׁיֵּשׁ בֵּינ
המשפלות והסריגות שבחלונות )שורה
צצִין ,וְֹלא תִּכָּנ ֵס שנייה(.
אֵלּוּ חוֹ ְ
טּ ְמאָה לַ ַבּיִת ַהשֵּׁנ ִי; וְהוּא
ַה ֻ
שֶֹּׁלא יִ ְהיֶה שָׁם ִבּסְִריגוֹת אֵלּוּ
אוֹ ְבּעֵינ ֵי ַה ַמּשְׁ ֵפּלוֹת אוֹ בֵּין
טפַח.
ת ַח ֶ
ֶחבֶל ְל ֶחבֶל פּוֹ ֵ
טפַח -
ת ַח ֶ
שֶׁאִם ָהיָה שָׁם פּוֹ ֵ
טּ ְמאָה ,כְּמוֹ
תִּכָּנ ֵס בּוֹ ַה ֻ
שֶׁיִּתְ ָבּאֵר )להלן פרק יד(.

כיפה ,אוהל זמני הנמס מהר או מתפרק בקלות )פה"מ אהלות ח,ה( .הכפור "הוא
מה שנקרש מן המים היורדים מלמעלה ,ולפיכך הוא דק" )שם( ,ונראה שכוונתו
למה שמכונה בימינו כפור ,ואילו הגליד הוא שכבת מים שקפאה ,כגון בנהר )שם(.
קּוֹפץ  -הדולג הוא מי שפושט רגל אחת לפנים ועובר למקום אחר.
דּוֹלג ...וְ ַה ֵ
וְ ַה ֵ
והקופץ הוא מי שעוקר את שתי רגליו יחד ומקפץ ממקום למקום )שם( .וְ ַט ִלּית
ֶפת  -בגד או סדין קשור המתנדנד ברוח )שם( .ו( ָכּ ַבשׁ ְכּנַף ַה ַטּ ִלּית ְבּ ֶא ֶבן -
ַפנ ֶ
ַה ְמּנ ְ
"הוא שיהו האבנים על כנפות הטלית ,ונשבה שם הרוח והרימה את אמצעיתה,
ונעשה אהל" )שם( .הטלית היא בגד עליון ושטוח שמתעטפים בו .ח( ַמ ֶסּ ֶכת
רוּסה  -המסכת היא חוטי השתי הערוכים על הנול כהכנה לתהליך האריגה;
ְפּ ָ
"השתי הפרוס במארגת של גרדי" )פה"מ אהלות ח,ד( .ראה איור .וְ ַח ְב ֵלי ִמ ָטּה -
החבלים המתוחים בין קורות מסגרת המיטה ,ועליהם מניחים את המצעים
)שם( .וְ ַה ַמּ ְשׁ ֵפּלוֹת  -כלים שמעבירים בהם את הזבל ,העשויים כרשת של חבלים
שכל חור פחות מטפח )שם( .וְ ַה ְסּ ִריגוֹת ֶשׁ ַבּ ַחלּוֹנוֹת  -סבכה ,כעין סורגים בחלון
)שם(ֵ .עינֵי ַה ַמּ ְשׁ ֵפּלוֹת  -חורי האריג שבמשפלות.

