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מהר  שנסעו  אחר  התורה  מספרת  בפרשה 
ֶהֱעִליֻתנּו  "ָלָמה  ובמשה  באלוקים  העם  דיברו  ההר 
ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו 
ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל" ומיד בא העונש כמבואר בפסוק 
ַוְיַנְּׁשכּו  ַהְּׂשָרִפים  ַהְּנָחִׁשים  ָּבָעם ֵאת  ַוְיַׁשַּלח ה'  הבא: 
ובאו  הבינו  העם  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ָרב  ַעם  ַוָּיָמת  ָהָעם  ֶאת 
בעדם,  שיתפלל  בקשו  וגם  סליחה  ממשה  ובקשו 
כל  והיה  נחשת  נחש  ציוה למשה שיעשה  והקב"ה 
(ראש  ירושלמי  ובתלמוד  וחי.  אותו  וראה  הנשוך 
השנה פ"ג ה"ט) דרשו חז"ל כך: "והיה הנשוך" לא 
כלב  נשיכת  אפילו  הנשוך,  "כל"  אלא  כאן,  כתב 
אפילו נשיכת נחש. ולא דומה, נשיכת כלב- "וראה". 

נשיכת נחש- "והביט". ע"כ. 

ע"י  שננשך  מי  רק  שלא  אותנו  ללמד  באו  חז"ל 
כלב  ע"י  שננשך  מי  גם  אלא  התרפא,  הנחשים 
כאן.  ללמד  רצו  מה  מובנים  לא  והדברים  התרפא. 
ובפרט המשך הדברים ואינה דומה הריפוי מנשיכת 

ונשיכת  "וראה"  כלב  נשיכת  הנחש,  לנשיכת  הכלב 
נחש "והביט". מהי משמעות הדברים הללו.   

בספר 'רוח חכמה' ביאר הגאון ר' שבתי אטון זצ"ל 
הריפוי  אופן  כי  מבואר  השנה  בראש  במשנה  הנה 
בשעה  ה',  לפני  בכניעה  מדרגתם  לפי  תלוי  היה 
שישראל משעבדין את ליבם לאביהם שבשמים היו 
הוי  נשיכות  שתי  כאן  היו  אם  כך  ואם  מתרפאים. 
אומר שהיו כאן שני סוגים של חוטאים, יש סוג של 
'נחש', ומידה כנגד מידה  ויש סוג שני שהוא  'כלב' 
בא להם העונש, מי שנשכו כלב מפני שחטאו היה 
כי  'נחש' הוי אומר  ומי שנשכו  'כלב.  זה של  בענין 

חטאו היה בסוג של 'נחש'. 

אלא שיש לבאר מהו סוג חטא של כלב, ומהו סוג 
הם  ונחש'  'הכלב  כך:  הרב  ומבאר  נחש.  של  חטא 
הבא  יצר  יש  בעולם.  הרע  היצר  אופני  לשני  משל 
העולם,  בהבלי  להטמע  לב  ועקשות  תאוה  מתוך 
בגמ'  כמבואר  בעזות.  שתכונתו  לכלב  נמשל  והוא 
ובהסתה  בערמה  הבא  יצר  ויש  ע"ב).  (כה  ביצה 
על פי שכל והגיון, כמו הנחש בפיתויו לחוה. וכענין 
שאמרו בגמ' חולין (צא ע"ב) כתלמיד חכם נדמה 

לו. ויצר הרע הזה שבא בהסתה קשה מן הראשון. 

ולפי המבואר בדברי הירושלמי היו בעם ישראל 
נשוכי כלב ונשוכי נחש. והיינו שחלקם נכשלו ביצר 
הכלב.  של  עזותו  בחינת  שהוא  התאוות,  של  הרע 
וחלקם נכשלו ביצר הרע של חכמות חיצוניות שהוא 
ע"י  שננשכו  יש  ולכן  נחש.  של  ערמומיותו  בחינת 

הכלב ויש שננשכו ע"י הנחש.

וכאשר באו ובקשו מחילה ממשה ובקשו שיתפלל 
רפואה  הקב"ה  שלח  אותם.  ירפא  שהקב"ה  בעדם 
לשני הסוגים הללו, אך בדרכים שונות. 'נשוכי הכלב' 
נאמר עליהם "וראה אותו וחי" כיון שרעתו גלויה די 
כדי  הנחושת  נחש  בראית  כלב  נשוכי  לאותם  היה 
להרפא. אבל 'נשוכי הנחש'  כאן היה צריך משהוא 
יותר עמוק ועליהם נאמר "והביט אל נחש" צריכים 
היו להבטה עמוקה יותר כדי להכיר בערמימות היצר 

ולשעבד את לבם לאביהם שבשמים עד שנרפאו.

מסביר הרב: אותם 'נשוכי כלב' שנלכדו ביצר הרע 
של ים התאוה די לרפאותם 'בבוא וראה' שלא כמדת 
הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם מקניט את 
חבירו יורד עמו לחייו, אבל הקב"ה אינו כן קלל את 
הנחש עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו 
עמו. (גמ' יומא עה). דהיינו שמתוך שיראו בגדולתו 
של הבורא יתברך ודרכי הנהגתו עם ברואיו יהרהרו 
ואותם  המקולקלים.  ממעשיהם  ויחזרו  בתשובה 
'נשוכי נחש' צריכים היו להתבונן היטב בענשו של 
מסית, שלא מהפכים בזכותו. וכן יתנו דעתם לדרכו 
של נחש מה הביאו לידי כך, ומתוך הבטה בדברים 
שתחילתם  המשובשות  מדעותיהם  בהם  יחזרו  אלו 
בדרך ערמה ותוספת התחכמות על דברי תורה. וזו 

היא רפואתם.  

תיקן  הגמרא בבא קמא אומרת שעזרא הסופר 
עשר תקנות, אחת מן התקנות שיכבסו את בגדיהם 
זו,  תקנה  בביאור  האחרונים  ונחלקו  חמישי,  ביום 
אינה  עיקר התקנה  והחיד"א  שדעת המגן אברהם 
לכבוד  הבגדים  את  לכבס  שצריך  הדבר  לעצם 
שישי  ביום  לכבס  שלא  היא  התקנה  אלא  שבת, 
שכן העיקר שיום שישי ישאר פנוי להכין צרכי שבת 
חמישי,  ביום  יכבסו  בגדיהם  לכבס  ירצו  אם  ולכך 
עיקר  מרדכי  והמאמר  רבה  האליה  לדעת  אולם 
התקנה היא שצריך לכבס לכבוד שבת, ומה שלא 
תיקן לכבס ביום שישי מפני שבימי שישי אין פנאי 
לכבס משום שהוא קצר לפעמים, או משום שיהיה 
פנוי להכין צרכי שבת ולכך תיקן שיכבסו בגדיהם 

דוקא ביום חמישי.

נפקא מינה אם יש לאדם בגד מכובס ונקי משבת 
שעברה, שלפי דעת המגן אברהם וסיעתו אין צריך 
לכבסו לכבוד שבת, ולפי האליה רבה וסיעתו צריך 
לכבסו כל שבוע שזהו כבוד השבת, והמשנה ברורה 
להיזהר  שיש  כתב  ולכך  רבה,  האליה  כדעת  פסק 
שלא  כדי  אחד  בחלוק  שבתות  בכמה  לילך  שלא 
ובחזון  החיים  בכף  אולם  עזרא,  תקנת  על  יעבור 
עובדיה פסקו כהמגן אברהם, שעיקר התקנה שלא 
יכבסו ביום שישי, ולכך מי שיש לו בגדים נקיים אין 

צריך לכבס כל שבוע.

כתב החיד"א שמה שתיקנו לכבס ביום חמישי זה 

לאו דווקא, אלא הוא הדין שיכול לכבס בכל שאר 
ימות השבוע חוץ מיום שישי, ובכף החיים פלאג'י 
כתב שאפילו שנוהגות הנשים לכבס בשני ובשלישי, 
עם כל זאת יבקשו מעט כיבוס ביום חמישי לצורך 
שבת שלפי הסוד יש ענין לכבס לשבת ביום חמישי, 
לשבת  יותר  קרוב  לכבס  שאפשר  כמה  כל  ולכן 
עדיף טפי, אלא שאם אינו יכול ביום חמישי יכבס 
לכבוד שבת ביום רביעי, משום שכבר ביום רביעי 
מתחיל הארת שבת של השבת שתבוא כמו שכתב 
בכף החיים (אות יט'), אולם אם גם זה לא מסתדר 
פשוט שיכול לכבס לשבת גם בימים א' ב' ג', וכן 
הוא הדין אם חל ראש חודש בימי רביעי וחמישי 
חודש,  בראש  בגדים  לכבס  שלא  נוהגת  והאישה 

שיכול לכבס לשבת בימי א' ב' ג'.

ימות  בשאר  הבגדים  כיבסו  ולא  אונס  היה  אם 
השבוע ואין לו בגד מכובס לכבוד שבת, יכול לכבס 

בגדיו ביום שישי.

כביסה  במכונת  הבגדים  את  מכבסים  בזמנינו 
זמן  מצריך  הכיבוס  ואין  ואוטומטית,  חשמלית 
פנוי  שיהיה  הטעם  מצד  לכן  מרובה,  וטירחה 
לכבס  מותר  יהיה  השישי  ביום  שבת  צרכי  להכין 
לא  שהכביסה  כיוון  שישי,  ביום  כביסה  במכונת 
שבת,  צרכי  להכין  פנוי  והוא  וטירחה  זמן  לוקחת 
אלא שיש לדון מצד דבר אחר שכן יש לנו כלל כל 
דבר שתקנו חכמים אע"פ שבטל טעם התקנה מכל 
מקום התקנה נשארת בעינה, ואם כן אצל כביסה 
ביום שישי אע"פ שמכונת הכביסה לא לוקחת זמן 
וטירחה מרובה מכל מקום עזרא תיקן שלא לכבס 
ביום שישי. אולם כבר כתב הרא"ש (שו"ת הרא"ש 
ברור  הוא  האיסור  שטעם  שכל  ח')  סימן  ב'  כלל 
וידוע לכל, הדין הוא שאם נתבטל טעם הדבר אז 
לכל  שידוע  דידן  בנידון  ולכן  התקנה,  מתבטלת 
שתקנת עזרא היא כדי שיהיו האנשים פנוים להכין 
צרכי שבת ביום שישי, לכך במכונת כביסה שהיא 
וטירחה מרובה אין איסור לכבס  זמן  לא מצריכה 

במכונת כביסה ביום שישי.

אמנם הרמב"ם (שו"ת פאר הדור סימן קמ"ח) 

להוציא  כדי  נתקנה  ציבור  השליח  שחזרת  כתב 
את מי שאין בקי בתפילה ואינו יודע להתפלל, ויש 
לקיים חזרת השליח ציבור אפילו אם כל המתפללים 
מפני  הנתקן  דבר  "וכל  להתפלל,  ויודעים  בקיאים 
סיבה, לאו דווקא עד שתזדמן הסיבה אשר בעבורה 
תהיה  אם  בין  תמיד  כך  לנהוג  צריך  אלא  נתקן, 
הסיבה אם לאו" עכ"ל, ומשמע שאינו סובר כדעת 
דידן  יוצא שגם בנידון  ולכן לפי הרמב"ם  הרא"ש, 
אין לכבס במכונת כביסה ביום שישי, אע"פ שיום 
מכל  השבת  צרכי  שאר  להכין  פנוי  נשאר  השישי 

מקום אין הסיבה לא מועילה ולא מורידה.

הרמב"ם  לפי  שאף  לתרץ  כתב  ברורה  ובהלכה 
שישי,  ביום  כביסה  במכונת  לכבס  מותר  יהיה 
הכיבוס  עצם  על  הוא  שהאיסור  תיקן  לא  שעזרא 
שהיא  הכיבוס  פעולת  על  אלא  מתכבס,  שהבגד 
זמן  לאדם  ישאר  ולא  מרובה  וטירחה  זמן  לוקחת 
להכין צרכי שבת, ולכן תיקן לא לכבס ביום שישי, 
מה שאין כן במכונת כביסה שאין כאן טירחה כלל, 
הפעולת  על  אלא  יתכבסו  שהבגדים  האיסור  ואין 
שכן  התקנה,  של  האיסור  פעולת  כאן  ואין  הדבר 
והבגדים  מאליה  עושה  שהיא  כביסה  במכונת 
בכלל  היה  לא  זה  דבר  הרי  מהמכונה,  מתכבסים 
להכין  פנוי  נשאר  גם האדם  התקנה מעיקרא שכן 

צרכי שבת.

ולכן להלכה לכתחילה יכול לכבס בגדים במכונת 
כביסה ביום שישי, ומכל מקום נכון להקדים לכבס 
כולו  היום  שכל  כדי  חמישי  ביום  כביסה  במכונת 

יהיה פנוי לצרכי שבת.

לציון שכל מה שמותר לכבס  אולם דעת האור 
במכונת כביסה ביום שישי הוא דווקא למי שיש לו 
מייבש כביסה שכן אינו טרוד בייבוש הבגדים, אך 
דעת הילקוט יוסף שגם מי שאין לו מייבש כביסה 
מותר לו לכבס ביום שישי במכונת כביסה, שכן אין 

הייבוש מצריך זמן וטירחה כמו שפעם היו עושים.




