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 ÁÒÙÏ ÌÈÏÎ ˙¯˘Î‰ ˙ÂÎÏ‰Ï ¯Â˜Ó - Âˆ ˙˘¯Ù
 

כלל תלמודי ידוע, שכלי חרס שבלעו איסור, אין אפשרות להכשירם, על פי כללי הדינים של 
הכשרת כלים, ויש לשברם. במסכת עבודה זרה נאמר "על כלי חרס, שאינו יוצא מידי דופנו 
לעולם" (לד, ע"א). המדייק בלשון הגמרא ימצא, שלכלל הזה הוסיפו את המילים: "התורה 
העידה", וכוונתם לומר שהתורה אמרה במפורש על כלי חרס, שאין אפשרות להכשירם. 
נשאלת השאלה, היכן העידה התורה על כך? ותשובה לשאלה זו מצויה בפרשתנו, העוסקת 
בין השאר בקרבן החטאת. כאן קובעת התורה (ויק' ו כא): "וכלי חרׂש אשר תֻבשל בו ישבר, 
ואם בכלי נׂחשת ֻּבָשלה, וׂמרק וֻשטף במים". רש"י בפירושו לגמרא (שם) כתב, שהחטאת 
אשר בושלה בכלי חרס תיעשה למחרת 'נותר', והוא הדין לכל הקודשים, ועל כן כלי חרס 
אין להם תיקון במריקה ושטיפה, ודינם שבירה. לעומת זאת, כלי הנחושת אשר ניתן להוציא 
(להפליט – בלשון הפוסקים) את מה שנבלע בכלי, ע"י מריקה ושטיפה, אפשר למחרת 

לשוב ולהשתמש באותם הכלים בבישול הקרבנות. 
הרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות קובע, שאין מדובר "בחטאת בלבד, אלא כל הכלים 
שמשתמשין בהן בקודשים, על ימי חמין, בין קדשי קודשים ובין קודשים קלים, טעונין 
מריקה ושטיפה עקב אכילה", והורה להלכה: "וימרק וישטוף הכלי בין כלי מתכות בין כלי 
חרס חוץ מן החטאת ששובר בה כלי חרס" (פ"ח הי"ד). הראב"ד בהשגותיו העיר: "ומה 
שאמר בכלי חרס טעון מריקה ושטיפה טעות הוא בידו ובהדיא (מפורש) בתוספתא שאין 
טעון אלא שבירה". השגת הראב"ד היא על עצם דינו של הרמב"ם שפסק, שכלי חרס 
מועילה להם מריקה ושטיפה. אך נראה שיותר מזה יש לשאול על דברי הרמב"ם, שהרי 
מתוך הנלמד בפסוקי הפרשה שלנו עולה, שרק בדיני החטאת, ורק בהם, לא מועילה מריקה 
ושטיפה בכלי חרס, ואילו בשאר הקרבנות מועילה ההגעלה להוציא מן הכלי את הבלוע 

בתוכו. אם כן היכן גילתה התורה, שבכל האיסורים אין כלי חרס יוצא מידי דופנו לעולם? 
שאלה זו כבר נתבררה בבתי מדרש שונים. במאמר קצר זה אני מבקש לדון בדברים 
שנתבררו בבית הלויים, הגאון ר' חיים מבריסק ונכדו הגאון ר' י' דב סולובייצ'יק, זכר 

צדיקים לברכה. 
כלל ידוע הוא בהלכות איסור והיתר, שיש הבדל בין הכשרת הכלי בשעה שהבלוע בו עדיין 
אינו אסור, לבין הכשרת הכלי כאשר הבלוע בו כבר אסור. לדוגמא, הכשרת כלים לפסח; 
יש הבדל אם ההכשר נעשה בשעה שעדיין לא קיים איסור חמץ בעולם, לבין הכשרת הכלים 
לפסח בשעה שכבר נוהג איסור חמץ (ביום י"ד בניסן אחרי חצות היום). המכשיר את הכלי 
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קודם זמן האיסור, גם אם נשאר בכלי משהו מן המאכל האסור, אותו "משהו" לא יאסור את 
הכלי, כשיגיע זמן האיסור. לעומת זאת, המכשיר את הכלי בזמן האיסור, צריך לדאוג שלא 

יישאר בכלי שום בליעת איסור, אפילו לא "משהו". 
מכשירי הכלים בבית המקדש, כמו במשכן, היו ממרקים ושוטפים אותם קודם הזמן 
שהבשר הבלוע בהם הפך להיות 'נותר' - היינו בזמן היתרם, ולכן גם אם נשאר בכלי בליעה 
קלה של בשר, אותה בליעה לא הייתה אלא "משהו", ואותו "משהו" לא היה אוסר את הכלי 

לשימוש חוזר למחרת היום (אעפ"י שאז היה הופך הבלוע ל'נותר'). 
לעומת זאת, הבא להכשיר את כלי החרס, כאשר הבלוע בהם כבר אסור לגמרי, צריך 

להוציא מתוכם את ÏÎ האיסור, ודבר זה אינו ניתן להיעשות בכלי חרס. 
לאור זה יש לבחון מחדש את פסוקי פרשתנו על פי שיטת הרמב"ם. בכל הקרבנות כולם, דיי 
היה במירוק (טבילה במים רותחין) ושטיפת כלי החרס בצוננין, ומותר היה להשתמש בהם 
למחרת. האיסור המועט שעדיין נשאר בהם משעת היתרם, לא אסר את השימוש החוזר 
בכלי. דינו של קרבן החטאת שונה וחמור הוא מכל הקרבנות, ובו לא התירה התורה שימוש 
חוזר בכלי חרס, אפילו אחרי המריקה והשטיפה, משום שדיי באיסור המועט שנשאר בלוע 

בכלי על מנת לאסור את השימוש בו לעולם, ואין לו תקנה אלא בשבירת הכלי. 
התלמוד למד מכאן את הכלל, שכלי חרס אינו יוצא מידי דופנו לעולם, שהרי אם על ידי 
המריקה והשטיפה אפשר היה להוציא את כל הבלוע בכלי, לא היה מקום לאסור שימוש 
חוזר בו אפילו בקרבן החטאת החמּו ר מכל הקרבנות, שהרי על ידי מריקה ושטיפה לא היה 
נותר מאומה מבשר החטאת שבתוך הכלי, ולא היה הכלי נותן טעם חטאת ביום המחרת. 
מתוך מה שאמרה תורה "וכלי חרש אשר תֻבשל בו ישבר", יש ללמוד, שאין כוח במריקה 
ושטיפה של הכלי לפלוט כל האיסור שבו. והסיבה שהתורה לא אסרה שימוש חוזר בכלי 
חרס בשאר הקרבנות היא, משום שאין כוח ב"משהו" שנותר בכלי לאסור אותו לבישול 

חוזר של קרבנות. 
הגאון רי"ד סולובייצ'יק זצ"ל העיר בשיעוריו, שכיוון שהכשרת הכלים לפסח נעשית קודם 
זמן האיסור, היה לכאורה מקום להתיר ולהשתמש בפסח בכלי חרס שעברו מריקה ושטיפה 
קודם זמן האיסור, אך כידוע לכול, ההלכה אוסרת הכשרת כלי חרס לפסח (שולחן ערוך 
או"ח תנ"א). התלמוד קובע במסכת פסחים, שקֵדרות של חרס יישברו לקראת הפסח 
(לסוברים שחמץ אסור מן התורה בזמן איסורו ולאחר זמן איסורו). הלכה זו יש לבאר על פי 
דברי הרמב"ם שפוסק, שכלי חמץ צריכים שטיפה בצונן אחר הגעלתם בחמין, וכבר העירו 
בעל המגיד משנה ובעל הגהות מיימוניות, שמקור הדין הזה גם הוא מפרשת השבוע שלנו: 
"ואם בכלי נׂחשת ֻּבשלה וׂמרק וֻשטף במים", כשם שכלי הקודש במקדש היו טעונים מריקה 
- הגעלה ברותחין, ושטיפה - רחיצה בצוננין, כך גם הבא להכשיר את כליו לקראת חג 
הפסח עליו להגעיל כליו במים חמים ולשוטפם בצוננים. אך המדקדק בהלכות הרמב"ם 
ימצא, שהלכה זו נפסקה על ידו רק בדיני הכשרת הכלים לפסח, ולא הוזכרה בשאר מאכלות 
אסורות. דבר זה מוכיח, שלשיטת הרמב"ם דווקא בכלים שישתמשו בהם בÁÒÙ יש 
להכשיר בדרך שהכשירו את כלי המקדש - במריקה ושטיפה. וכמו שבכלי הקדש אחרי 
הגעלה ברותחין הוסיפו שטיפה בצוננין, כך יש לנהוג בכלים שבהם משתמשים בפסח. אבל 
הבא להכשיר כלים מחמת איסור שבלעו, אינו חייב אלא להוציא את האיסור שבלּו ע בהם, 
ופעולה זו נעשית על ידי מריקה בלבד, ואין צורך בשטיפת הכלים אחרי הגעלתם. מטעם זה 

לא נזכר בהלכות מאכלות אסורות ברמב"ם החיוב של שטיפת הכלי אחרי הגעלתו.  
מכאן יש ללמוד הלכה נוספת לגבי כלי הפסח, הנלמדת מהלכות כלי המקדש. כלי חרס 
שהשתמשו בו בקרבן החטאת, אי אפשר להשתמש בו שוב לקרבן חטאת אחר, בגלל מיעוט 
האיסור שעדיין בלּו ע בו, וכך אין להשתמש בכלי חרס שהגעילו אותו קודם זמן האיסור 
מחמת מעט החמץ שנותר בו, אף שיש מקום לומר, שלכלי שבלע חלב או בשר, אף אם הוא 
כלי חרס, תועיל הגעלה, שהרי בלע היתר, ורובו המוחלט נפלט על ידי ההגעלה (עיין שו"ת 
ר' עקיבא איגר סימן מ"ט). מכאן הסבר ברור לשאלה, מדוע קבע התלמוד במסכת פסחים 

(ל, ע"א) שקֵדרות של חרס בפסח ישברו. 
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כל הביאור הזה מראה לנו פנים חדשות בפיוט ליוצרות של שבת הגדול, שחיבר ר' יוסף 
טוב עלם. פיוט זה המתחיל במילים "אלוקי הרוחות לכל בשר", מסכם למעשה את ההלכות 
העיקריות לקראת חג הפסח, ועל כן היה נאמר כחלק מן התפילה על מנת לשנן לעם את 

ההלכות החשובות לקראת חג הפסח. 
בתוך הפיוט "קוניא ופחרא אף על גב דמפליט להו שפיר, לאשתמושי בהו אסירא". קוניא 
ופחרא היו כלי חרס, ואף על פי שעל ידי ההגעלה הם פולטים את הרוב המוחלט של 
האיסור, ואנו מגעילים אותם קודם זמן האיסור, ועל פי כללי ההלכה של איסור והיתר היה 
מקום להתיר להשתמש בהם בפסח, מכל מקום נקבעה ההלכה שלא להשתמש בהם, כשם 
שאין להשתמש בכלים שבלעו מן החטאת, אשר בו ציוותה התורה בפרשתנו: "וכלי חרׂש 

אשר תֻבשל בו ישבר". 
 

מכאן, שיסוד הדין של הכשרת כלים לפסח נלמד מדיני הכשרת הכלים בחטאת, ועל כן ראוי 
ונכון הוא לקרוא את פרשת צו קודם הפסח. ואכן מצאה פרשה זו את מקומה הטבעי בין 

פורים ופסח, ימים שבהם על פי ההלכה שואלין ודורשין בהלכות החג. 
 
הרב אהרן כ"ץ 
     המכון הגבוה לתורה 
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	ëì äáéàåø äæä îøàä ìðå ôðéí çãùåú áôéåè ìéåöøåú ùì ùáú äâãåì, ùçéáø ø' éåñó èåá òìí. ôéåè æä äîúçéì áîéìéí "àìå÷é äøåçåú ìëì áùø", îñëí ìîòùä àú ääìëåú äòé÷øéåú ì÷øàú çâ äôñç, åòì ëï äéä ðàîø ëçì÷ îï äúôéìä òì îðú ìùðï ìòí àú ääìëåú äçùåáåú ì÷øàú çâ äôñç
	áúåê äôéåè "÷åðéà åôçøà àó òì âá ãîôìéè ìäå ùôéø, ìàùúîåùé áäå àñéøà". ÷åðéà åôçøà äéå ëìé çøñ, åàó òì ôé ùòì éãé ääâòìä äí ôåìèéí àú äøåá äîåçìè ùì äàéñåø, åàðå îâòéìéí àåúí ÷åãí æîï äàéñåø, åòì ôé ëììé ääìëä ùì àéñåø åäéúø äéä î÷åí ìäúéø ìäùúîù áäí áôñ
	îëàï, ùéñåã äãéï ùì äëùøú ëìéí ìôñç ðìîã îãéðé äëùøú äëìéí áçèàú, åòì ëï øàåé åðëåï äåà ì÷øåà àú ôøùú öå ÷åãí äôñç. åàëï îöàä ôøùä æå àú î÷åîä äèáòé áéï ôåøéí åôñç, éîéí ùáäí òì ôé ääìëä ùåàìéï åãåøùéï áäìëåú äçâ.
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