
                        
 

 
 
 
 
 
 

 פירוש המשנה לרמבם מסכת כלים הקדמהפירוש המשנה לרמבם מסכת כלים הקדמהפירוש המשנה לרמבם מסכת כלים הקדמהפירוש המשנה לרמבם מסכת כלים הקדמה

ראוי לך אם אתה ממי , והוא, ואני רוצה להעירך כאן על מה שאפשר לשגות בו
שתדע , שגבר חשקו לדעת הטומאות והטהרות והבנת כל מה שנכלל בסדר זה

על פה תחלה כל ההקדמות שהקדמתי במבוא זה עם לשון הפרק הראשון הזה 
עד שיהא כל זה שגור , של כלים וגם פירושינו בו עד שתדעהו על פה היטב מאד

ולא יספיק לך כלל לכך לקרא . בפיך בלי שתצטרך לאמץ מחשבתך כדי לזכרו
ל פה לא יספיק ואפילו תקראהו אלף פעמים בלי שתדעהו ע, אותו ולעבור עליו

אלא יהיה שגור על לשונך כמו קרית שמע ואולי יושג לך עם זכרון טוב , לך זה
מפני שהם דברים קשים מאד , והבנה וכשרון הבנת מה שנכלל בסדר זה
ואם היו גדולי חכמי משנה עליהם . כשלעצמם רבות הספקות ועמוקי העיון

  ...השלום רואים בהם דברים חמורים כל שכן אנחנו
ואתה יודע כי היום בעונותינו שרבו אם חזרת על ראשי ישיבות ישראל כל שכן 

בתי כנסיות תמצא שיקשה עליהם בענין זה דבר שנאמרו בו מקראות רבים 
ואין להתפלא ממצב כזה . בתורה ובמשנה ומה שהוא יותר ברור ופשוט מזה

נום וכבר מצא, בזמן הגלות והעדר ענינים אלה מחמת מיעוט העוסקים בהם
נסתפקו עניני הטומאה והטהרה ודין השלישי , בזמן המקדש ובמציאות הנביאים

והרביעי אפילו לכהנים המשמשים במקדש שהם היותר זקוקים מכל אדם 
לפי שרוב הצורך לענינים אלה אינו אלא לענין , לידיעת הלכות טומאה וטהרה

אמר הן צבאות שאל נא את הכהנים תורה ל' אמר כה אמר ה, מקדש וקדשיו
ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיר ואל היין ואל 

ויאמר חגי אם יגע טמא , השמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא
 .נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא

L’ordre des puretés (Taharot) 
 

Un traité pour l’élite 
 

Dans son introduction sur le traité Kélim, Maïmonide 
nous fait part de l’extrême difficulté de l’ordre des 
Taharot (puretés). Seule une élite semble pouvoir le 
posséder totalement. 
 

L’impureté touche les kélim, ustensiles, en 
fonction de leur matériau. 

 



 
 
Commentaire du Rambam sur le traité Kélim, introduction 
Je veux ici t’éveiller à une erreur que tu pourrais faire : 
Si tu as le désir profond de comprendre les lois de pureté et impureté, il te sera nécessaire 
de connaitre par cœur toutes les introductions que j’ai écrites sur le sujet, ainsi que le 
premier chapitre de ce traité [Kélim] accompagné de notre commentaire. Il te faudra les 
connaitre parfaitement, au point où tu n’auras plus aucun effort à faire pour t’en souvenir. Tu 
ne pourras te contenter de les lire, même mille fois, si tu ne les connais pas par cœur. Ils 
doivent t’être familiers comme la lecture du Chéma ; alors si tu as bonne mémoire et facilité 
de compréhension, tu pourras peut-être comprendre ce qui est inclus dans cet ordre [des 
puretés] car ses lois sont ardues et y subsistent de nombreux doutes. Et si les grands Sages 
de la Michna le considéraient difficile, qu’en est-il de nous ? […] 
Tu sais bien qu’aujourd’hui, si tu allais chez les dirigeants des Yéshivot ou dans les 
synagogues, tu constaterais leur difficulté pour des problèmes qui sont explicites dans les 
versets et les michnayot. Ce n’est pas étonnant en exil, vu le peu de personnes qui étudient 
ce sujet. Mais c’était déjà le cas à l’époque du Temple et des Prophètes : même les prêtres 
du Temple – qui sont pourtant les premiers concernés par le sujet – étaient en doute sur des 
questions relatives au troisième et quatrième degré d’impureté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Raphaël Horowitz 


