q q rm








  

 










ÇÄ²´ÇÆÅÁ¼²¶¹¯µ¿ÆÇ³²»Ç ¯







symv}p

oq q
m  u vy 
m


q
v

v
n
q

r
q
 r p ~ r{

zvrprvqy

qrpqq rq
É´¿´¯±³É´Ç½»¸¯»Ã¾Ã´¯°
³Ç´É° ³¿´½·³ É±»Ã´½³
É¸Æ´»¯³ ³±È³³ ³È´²Æ³
³»²¿ ¸É»°³ Æ½´Á³ ³° È¸È
»º» ³¿É½° ³¿É¸¿ ¯¸³  ³»È
¾É¿ ¼»´Á ¯Ç´° ´¿É¸¯½ ²¶¯
É½¯É´½ ³¿É½° ³É´¯ ´¿»
È¸ ´¿É¸¯½ ²¶¯ »º» ´¿¸»¯
³¸»¯ Ç°¶É³» É´ÇÈÃ¯³ É¯
»º» ¼¯É´½È ³Ç´É° ²°´Ç È¸
È½½É¸È¸¯³½¯É³¸²´³¸
É²´Æ¿ ¯¸³ ³È´²Æ³ ³Ç´É³
¾¸°» ´¿¸¿¸° ³Æ¸È½³ Ç´°¸¶³
³Ç´É³ »°¯ ¼¸½È°È ´¿¸°¯
¼± ¹´Ã³» ³»´º¸ ³È´²Æ³
»º »È  ³»ÁÃ³³ ¾´¿±¿½ »
´º´É° È¶ÇÉ½³´ ³µ³ ¼»´Á³
É¸»±É» ¼¸ÃÈ¶¿ ´¿¯ ¾¯º´
²¸±½³Æ³Ç³³»±½È³È¸ÁÇ½
¶Ã·ÉÃÈ´¶³Á¸µÈ·¸ÇµÁ½½
¹º´ ´»´º ¼»´Á³ É±³¿³ ¹Ç²½
³»±½¯´³
³»ÁÃ³¾´¿±¿½È¸³µ³¼»´Á»
³Ç´É³ ´½È´ ´³È½ ¸¯È¶
¼»´Á³ »´º¸ ¸º ³È´²Æ³
´³µ Á°·³ ¹Ç²° ±³¿´½ É´¸³»
»º ¹¯ »¸±Ç³ ³»ÁÃ³³ ¾´¿±¿½
É¶É É´»Á´Ã Á°·³ É´ºÇÁ½
ÂÆ´É±Ã¾³»È¸É·»´°³»°±³
³Ç´É³È ²Á ³Ç´É³ ²Á Ç´Ç°
É¯ ÉÀ´´» ³»¸¶É½ ³È´²Æ³
³¸²½´»¾Á½»¼»´Á³
³Ç´É ¼¸²½´» ¼¸²´³¸Èº
´¿´°È¶»À¿º¿³Ç´É»¼¸Ç°´¶½´
¸É½Å´Á È²¶ ¼Ç´± ¼»´Á »È
¯¿±½ ³Ç´É ³Ç´É³ Ç¸²¯´
¶º³ É¯ È¸ ³Ç´É»   ¯»Å½´
É¸È¯Ç° ¸Ç²À É´¿È» É»´º¸³´
É´¸Á°·³ É´Ç²±³³ É¯ É´¿È»
³Ç´É³È¶ÇÉ³»É´Ç´½¯´¸³È
³¿È½´ ¼¸½È ¸½¶Ç ÉÇÇ´Á½
É´¿¿º´É½³ É´Ç¸µ±³ É¯
ÉÈ°È½´ ¼»´Á ¸Ç²À É²²È½
ÉÇÅ´¸´É´¸Á°·³É´¸¿º´É³É¯
»º½ ¼¸»¸Å½³ ¼¸¸´»± ¼¸½¶Ç
¸Á°·Á±Ã

r}yzv qy r{yrzvrprvqyzvxrspvx
¯Å½¿³ ¶´½» ¹±±» ³ÆÁ½ ¼¸È ¹±±» ³ÆÁ½ É¸ÈÁ´
Æ¸µ½»ºÁ¿½¸ÈÆµ¶³ÆÁ½¼²¯³»È³´°±³¼´Æ½°
¼¸¸¿¸Á³¯¸³³Æµ¶³Ç¸½ÈÀ¿º³»
¼²¯´ ³É¸°³ ¼º¸»¯ Á¸±½ ¹»½ ¼º½ÅÁ» ´Ç¯É
$¹»½³ ¸¿Ã ¼¸»°Æ½ ¹º ¾´»À³ ¹´É» »°µ ¶Ã ¯¸°½
´¶´½° ³Ç´È ³È´²Æ³ ³¿¸ºÈ³ Æ»ÉÀ¸´ ÀÁº¸ ¯»³
¹´É»»°µ¶ÃÉ´ÁÇÉ´¿´½ÉÀ¸¿º½¯´³´¼²¯³»È
¯¸°É¯»´´¿½½ÉÆ»ÉÀ½³È´²Æ³³¿¸ºÈ³$´¶´½
¹¸Æ´»¯ ³¸ºÁÇÇ°²»º½ÉÇ½È¿´¹É¸°»¯³°Á´É
³¸³´¹¸¿Ã»¹¸°¸´¯ÉÉ»´¹»¸Å³»¹¸¿¶½°ÇÆ°¹»³É½
¹¸Ç¶¯½ °È´ Ç°² É´ÇÁ ¹° ³¯Ç¸ ¾Ã È´²Æ ¹¿¶½
´É¿¸ºÈ É¯ Æ»À½ ³°Æ³ É´Á¸¿Å ÇÀ´¶ È¸Èº
³µ¸Ç³³Ç¸½È¼³»¾¸¯»¯ÇÈ¸¸»¸¸¶³»¸»¶´³»¸»¶
³°Æ» ³À¸¿º ¾¸¯ Ç½´¯´ ´¶´½ »Á ·»È ³»´ÉÈ ´½º
³¿³¯´°É»¯³°Æ»Ç½´¯È´½ºÀ¶´³»¸»¶
¼²¯ »º ¼º´É° ¸É¿ºÈ´ È²Æ½ ¸» ´ÈÁ´
³°Æ³´ ¾ºÈ½ É¿¸¶°° ¯´³ »¯ÇÈ¸½
¸Æ¿ ³¸³¸ ´»´ºÈ ¹¸ÇÅ ´° É´ÇÈ» ³Å´Ç
³ÇÈÉ³È´²Æ³³¿¸ºÈ³È¸²ºÈ´²Æ´
¸»¸²´²´¸²´²»¸¿¯³¸³¸È³°³¯°´°
¼¸È´²Æ ¸» ¼É¸¸³´ Ç½´¯ ³°Æ³
¼É¯¼¯¸ÈÇÇ½´¯$¸»°´Éº³½»
¼É¯ ´¯» ¼¯´ ¸»È ¼É¯ ¼¸È´²Æ
¸¿¯¸º³»¸»¶´¸Ç°¶´Ç¯Å¿²º´°¿»È
²°Á ³¸³É ¼¸È´²Æ ¸ÉÇÈ½ Â¯ È´²Æ
³Ç´Éº¾¸¯°´·¹»³¸³¸¼»´Á»È´º»½»
Éººµ½³È´²Æ³´¼¸Ç´³·³³¸ºÇ²´³È´²Æ³
³¯½´·³´´É´¯³½¸º¶½´´ÉÁ²É¯Éººµ½´É´¯
°´Éºº¾´Çºµ¸²¸»³¯¸°½³È´²Æ³´°¸»É¯É½·½·½
´°¸»É½·½·½³¯½´·³´ÇºµÉ¾Á½» ´±´´Ç´ÉÉ¯»´
ÇÁÅ³¯¸°½³¯½´·³¶½È³¯¸°½³È´²Æ³¼²¯»È
¼±´³»¸»¾´È»½É¸ » ¸»¼³¯·À³¸È¯Ç»ÈÉ´½È³
³È»´¶»¯½È»½À½»¯ ½À
ÉÃÃ´º ³¯½´·³ ¼²¯ »È ´È¯Ç ÉÃÆ´µ ³È´²Æ³
¼¸°³´¯ ¼¸½È° ´É´¯ ¼¸¯´Ç È´²Æ³ ¼²¯³ ´È¯Ç
¼¸¯´Ç ¯» ¯½·³ ´°³´¯ ³°Æ³ ´° ¼¸¶°ÉÈ½ ´É´¯
³°Æ³ É¯ ´¸²¸ ´½° Æ¸¶Ç½ ¯´³ ¸Ç³ ¼¸½È° ´É´¯
³Ç´¿½³»ÁÇ´½È»´³È´²Æ°Æµ¶É³»¹¸ÇÅ³½º´¿½½
¯Ç´°³½´¿»°¸ÆÈ³Ç´³·³
¼´»ÈÉ°È
muvy symv}poq qyvrnqr pwr{
prp rmnvvnqnvvn zrvyxn{vv{q

  {  zvnrto

 {  rnq



q

¾º¸³ ³°È¶½° ¾´ÅÇ° ¸´»É ³¸¸¯Ç³ ÇÅ¸ »È ²´À¸
¼¸ÅÁÈ¸¼¸ÇÁ°É´ºÇ²½³»Á¸Ç³³µ»³¸¯Ç´¯¸³
$ÄÁ³É¯É¸¯Ç´É´¯´»¯ÈÉ³ºÇ²½³»ÁÇ°´Á¼²¯
È¸»°¯´É´¯¾¸¸¿Á½¯»³µ¸º$³½»°»¼È¯»¯´³
³½ ³¯´Ç ¯´³ ´É´¯ ¾¸¸¿Á½È ³½ ³¯´Ç ¯´³È ¼¸Ç°²
¾Ã´¯°Éº»»¹¸ÇÅ¼²¯³¯´Ç¯»¯´³´É´¯¾¸¸¿Á½¯»È
¼¸ÅÁ³È ´½º ´É´¯ ´¿¸¸¿Á¸ ¯» ¼¸Ç´À¯³ ¼¸Ç°²³È
¸½È ¼¸È´²Æ³ ¼¸ÇÃÀ° Ç¯´°½´ ´É´¯ ¼¸¿¸¸¿Á½ ¯»
»°Æ½³¿´º¯»»´»³»Ã¿È³Ç´À¯³¸¸¯Ç»ÁÇÁ·Å½È
´¿´±¸´´ÇÁÅ»Á°´·ÇºÈ
³Ç´¿½ É´¸³» ¹¸ÇÅÈ ¯Á¸µ ¾½¶¿ ¸°Ç Ç½´¯È ´½º
¼¸¸¿¸Á³ ¸ÉÈ´ ³Ã³ Ç´³· °³µ ³ÈÆ½ ¼¸¿Æ ³Á°È°
É¯´Ç¸¯¸¼¸È´²Æ¼»´º¼¸¸¿µ´¯³¸¿È´Â¯³¸Ç¸¶¿¸¿È
³¿¸ºÈ¸º¼»´Á¸¯°»º»É´»±³»´Á¸²´³»É´²Á³¾ºÈ½
È´²Æ³¼¸¸¶³Ç´¯³Ç½´¯´È½½»¯ÇÈ¸¸ºº´É°³Ç´È
³Ã°¸Ç³ÉÇÈ¸»º´½ºÈ´²ÆÉ´¸³»¹¸ÇÅ³Ã³È
´É´¯°È¾ºÉ¸¹¸¯²½´»´»»ÃÉ½³É¯³µ³
³É¯ ¼¸»·° ¼¸Ç°² Ç°²½ ³É¯È ³Ã
»¸È½½»È½´»»ÃÉ½´³Ç´É¸Ç°²Ç°²½
¹»½»³¿É½¼¸¯¸°½¼¸È¿¯¸ÉÈ»¯´³
¼¸½´»³¸ ÉÅ°´È½ ³±´Á ¯¸°½ ²¶¯³
³±´Á¯¸°½¸¿È³´²¯½ÇÆ¸¼´»³¸»º´
¸¿È³ É¯´ ¼¸»´É ¾´È¯Ç³ É¯ ³·´ÈÃ
»²°³³ ÇÆ¸´ ÇºÈ ´» ¼¸¿É´¿´ ¼¸²°º½
Ç¸À° ³±´Á³ É¯ È¸±³ ¾´È¯Ç³È ¯´³
¸¿È³ ´¸»Á½ ´È¯Ç É¯ ¼¸¯È¿½ Â¿´·½
´É´¯¼¸½½´Ç½´¼¸¯È¿½¸Æ¿¸»º°¯¸°³
É¯ ¼´ÉÀ» ´¸¿¸Á É¯ ¼´ÅÁ» ¼²¯» ÇÈÃ¯È Â¯´
³Ã»´»È¸´³Ã³´Â¯³¹º´¸º´¿É´¯´¸²¸É´²É¸°´¸¿µ¯
¸¯³°È¶½³É¯»°¯·»¶´½¾´¶·°»¼¸½´À¶½¸ÉÈ
¯´³°È´¶¸Ç³°´È¶»¯»È°È´¶¼¯¼±¼´À¶»ÇÈÃ¯
Â¯·´»È»¶¸»Å½Èº¼²¯»ÈÉ´»²±¯¸È°´È¶»¯»È
¼¸¸´°ÈÈ¯Ç°¼³»ÄÇ¼»´Á³»º¼¸ÁÈÇ´¸É´°È¶½°
´½ÅÁ° ·´»È» »»º É´ÇÈÃ¯ ´» ¾¸¯ ³¯½´·³ É´¶º°
ÇÀ´½ ²½´»³ ³Ç´É° ¼²¯ Á´ÆÈ ³Ç´É³ ²´½¸»° ÆÇ
´¸Ç´³Ç³´´¸É´¿´¸ÁÇ´´¸É´°È¶½É¯È²Æ½
¼È¼²¯»È´¸É´°È¶½ ¼´Æ½° ¼¸»°´Æ½³´Ç½¯´
»Á°È´¶³È´²Æ°´»´º³È´²Æ»Á°È´¶È¼²¯¯´³
¹´É°»´°·´»´º³¯½´·»È¼»´Á°´»´º³»¸»¶³¯½´·
¯Á¸µ °¸»¯Æ½ Ç´½²¯ Æº ³½´¸¯´ ³¯Ç´¿ ³¯½´·
³ÆÁ½ ÉÇ ³Ç¸°Á½ ¼¸ÈÆ ³Ç¸°Á ¸Ç´³Ç³ ÈÇÃ½

  {  q xyqq}v

  {   ny

rv~

~rv
ny

v~ynr mn q

x

ל אימת שעלה שמו של מוישי על שולחן
הדיונים באסיפות הצוות ,היתה נשמעת
אנחת כאב .הם מכירים את מוישי היטב ,הוא
באמת מתמיד ומשקיע עד אין קץ ,אך מוחו
לא נפתח ,ההצלחה ממנו והלאה .הוא לא
מצליח להבין דבר...
כמה זה כואב ,מאכזב ,מצער .בחור שכל
כך רוצה ,כל כך מתאמץ ,וכל כך נכשל .כמה
שעות התמדה ויגיעת התורה ,כמה עקשנות
והקרבה .ועדיין  -הוא רחוק מלהבין מה
קורה בסוגיות הנלמדות ,כאילו החומר מרחף
מעליו ...האב היה בסוד העניינים ,עוד מילדותו
של מוישי .הוא הוציא הון עתק על אבחונים,
שפך תפילות ודמעות לרוב ,לא ויתר על אף
יועץ או עזר לימוד לבנו האהוב .אך הילד
מוסיף להתאמץ ולהתעקש ,ושערי ההצלחה
נותרים נעולים בפניו!
לאחר עוד ישיבה ממושכת עם מחנכיו
בישיבה ,הוחלט להביא עבור מוישי צוות
אברכים מיוחד ,המתמחה בהנגשת ובהסברת
הלימוד .הבחור היה בידיהם במשך ארבעה
חודשים ,הם למדו עמו יום יום והוא הוסיף
והתאמץ להבין ,אך שוב קיבל האב את
הבשורה המאכזבת' :מצטערים ,אין לנו איך
לקדם אותו'...
האב לא נשבר ,שב ועירב את הצוות בישיבה,
ואלה שבו וביררו על צוות מומחים אחר ,שידיו
רב לו לסייע לבחורים להבין את דברי הגמרא,
אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה .מוישי היה
מוכן למאמץ נוסף ,אביו היה מוכן לשלם את
ההון הדרוש ,והם החלו ללמוד עמו מדי יום,
כשהכל מקוים שיעניק להם ה' את המפתח
לפתוח את לבו של מוישי לתורתו...
כמה חודשים חלפו ,ושוב הגיעה הבשורה
הקשה' :אנו מאוד מתפעלים מהעקשנות של
מוישי ,מהרצון הבוער בו .עשינו הכל למענו,
אך לצערנו  -ללא כל שמץ הצלחה .זה
באמת מקרה חריג ,בחור שאף שיטת טיפול
לא מצליחה לפתוח את לבו ,למרות מאמציו
הרבים .אין לנו מה לעשות יותר!' – הרים
הצוות המומחה ידיים מיואשות...
האב שמע את הקביעה הנחרצת ,ורגע לפני
שנפרד מהם ביקש מהם טובה אחת' :ראו נא.
זה עתה שמעתי דרשה מעניינת ,סביב הנושא
שמאמצי האב להשתפר ברוחניות ובלימוד
התורה – פותחים את לבו של הבן .ולפעמים,
כשהבן מתמודד עם קושי רוחני מסויים
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בכל תחום רוחני ,במידות טובות ,בקדושה ,כל הכבוד על המאמץ ,העקשנות ,ההתמדה
בתפילה או בתורה ,אזי אם יתחזק האב בענין לאורך כל השנים! מי יודע ,לולא מאמציך
זה ויתאמץ יותר באותו תחום  -זה מה שיפתח המרובים ,אם הייתי זוכה לשמוע את הדרשה
את לב הבן ,זה מה שיביא לו את הכוחות הזו שנתנה לי את הכלי העוצמתי  -להתחזק
בעצמי כדי לפתוח לך את שערי הלב!'
והיכולת לצלוח את ההתמודדות!
מוישי נרעד כולו מהמחמאות הכנות ,ולפתע
ולכן' ,שב האב וביקש בדמעות' ,תנו לי
ולמוישי שלי עוד הזדמנות ,תנו לו עוד צ'אנס .הבין מה הביא למהפך הגדול .מאמצי האב
מאז ששמעתי את הדרשה הזו ,לקחתי על להתחזק בתורה ,כדי לפתוח לבנו את שערי
עצמי להתאמץ הרבה יותר בלימוד התורה ,התורה ,בשילוב המאמצים האישיים שלו
להתמסר יותר למען לימוד התורה האישי בעקשנות ובהתמדה  -הם אלו שנתנו לו חיים
שלי .קיבלתי על עצמי עוד שיעור יומי ,וגם חדשים ,הם אלו שיצרו את הנס התורני העצום
לשנן שנית את השיעור הראשון .את כל זה הזה!
אני עושה כדי לחזק את הקשר שלי לתורה'
סיפור זה ,שהתרחש לפני כארבע שנים
– אמר האב ודמעות התרגשות חונקות את במונסי שבארצות הברית והגיע אלינו ממקור
גרונו' ,מתוך תקווה שזה מה שיפתח
ראשון ,מלמד וקורא :עמל התורה
לבני את שערי התורה!'
לבסוף משתלם ,יגעת ומצאת -
תאמין .כדי להצליח בתורה
האב סיים את דבריו הנרגשים
vnrnmqn
צריך לעמול ,להתעקש,
והצוות המומחה עמד באלם
vyr}r{pn
להתאמץ .אין דרכי קיצור,
ובהלם .נדהם ,נרגש .כמה
אין 'לימוד קל' .רק עקשנות
מוכן האב להקריב ,כמה הוא
prvyvvr{yr
למען התורה והתמדה בה -
מתמסר ,כמה אמון יש לו
בילד ,וכמה הוא מוכן לעשות  prryr}r}{psqמביאים הצלחה כבירה!
הכל למענו ,ובכלל זה – לחזק
'~}m
וגם כהורים ,יש לנו הרבה מה
עם
את הקשר האישי שלו
לתרום לילדינו :אם ניתקל בקושי
שערי
את
התורה כדי לפתוח לילד
אצל אחד מילדינו ,ילד המתקשה
לילד
לתת
והחליטו
התורה .הם התייעצו
במידות טובות ,בשליטה עצמית ,בתפילה
אחרונה...
–
עוד הזדמנות ,הפעם
מעומק הלב ,ובלימוד התורה  -יש לנו איך
בתוך מספר שבועות ,למרבה התדהמה ,לעזור לו ,יש לנו 'דרך עוקפת' לסייע לו! הבה
התרחש הנס ,המהפך .זה לא קרה ברגע אחד ,נתחזק בעצמנו באותו תחום ,ונפתח לילדינו
זה לקח כמה שבועות של התקדמות איטית ,את השער והיכולת להצליח באותו נסיון
אך נחושה ומבטיחה .לפתע הילד החל לקלוט בדיוק!
את מבנה הסוגיות ,הצליח להבין קושיא
הבה נחפש צעד נוסף ,אפילו קטן ,שיפור
ותירוץ ,ראיה וסתירה .כעבור כמה שבועות בחיזוק והידוק הקשר שלנו עם התורה :לכבות
התרחש הנס המפתיע ביותר:
את המכשיר הסלולרי בעת הלימוד ,להוסיף
כל חבריו ולרבות מגיד השיעור של מוישי ,כמה דקות ביום ,לחזור פעם נוספת ,להוסיף
היו נדהמים לנוכח אצבעו שהונפה בחדווה משנה או הלכה .משהו ,התקדמות ,צעד נוסף,
למרכז החלל ,מבקש לשאול שאלה .ברגע מאמץ מיוחד!
הראשון השתררה שתיקת הלם ,עד שמגיד
זה מה שישפר את הקשר שלנו עם התורה,
השיעור התעשת ונתן לו את רשות הדיבור .וזה מה שיחלחל ויעבור לדור הבא .ככל
ומוישי ,כזקן ורגיל ,פתח והעלה שאלה שנוסיף ונרבה את המאמץ וההקרבה לתורה,
מעניינת ומרתקת ,ממנה עלה עד כמה הוא נזכה לשפר את איכות החיים שלנו ,וגם לזכות
ברור בחומר הנלמד ,עד כמה הסוגיא קנה למימוש השאיפה הנכספת מכולן' :ונהיה
שביתה בלבו והוא מבינה לאשורה...
אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו ...כולנו
חלפו עוד כמה שבועות ,עד שמוישי הנרגש יודעי שמך ולומדי תורתך!' – אמן!
הביא הביתה מבחן ,ועליו התנוסס ציון של
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
למעלה מתשעים אחוז! האב היה המום,
http://Rabenu.comr} myr~}x
וחיבק את מוישי בנו בחום' :הכל בזכותך ,בני!
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א .זמן בין השמשות הוא הזמן המחבר בין היום והלילה ונידון כספק יום ספק לילה,
ונחלקו רבותינו מתי מתחיל זמן זה ,לדעת הגאונים הוא מתחיל לאחר שהשמש נכסית
מעיננו ונמשך ,לדעת השו"ע בשיעור  13וחצי דקות זמניות )דקה זמנית הוא סכום השעות

בסוף הפרשה אנו לומדים על אחד המאורעות
שהיו בסוף שנת הארבעים ,שיש בו לקח גדול.
לאחר פטירתו של אהרן הכהן בהר ההר העם
דברו על משה והקב"ה ותלונתם היתה "למה
העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין
מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" ומיד הקב"ה
שילח בהם "את הנחשים השרפים וימת עם רב
מישראל" .העם עשה תשובה ובאו למשה ובקשו
"התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש" ,ותשובת
הקב"ה באה מיידית למשה "עשה לך שרף
ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו
וחי" .פלא שאין כדוגמתו ,מסתכלים על 'נחש
הנחושת' ומתרפאים .במשנה )ראש השנה פ"ג(
מבואר רק אם היו משעבדים את ליבם לאביהם
שבשמים תוך כדי ההסתכלות אז היו מתרפאים.
עוד מבואר בגמ' )פסחים נו( ש"נחש הנחושת"
שעשאו משה באותה תקופה ,המשיך ללוות את
עם ישראל תקופה ארוכה ,עד שבא חזקיהו מלך
יהודה וכיתת את הנחש הנחושת ,וחכמי ישראל
שבחו אותו על פעולה זאת .והדבר המפליא למה
חזקיהו כיתת אותו ,והרי בכדי להתרפא לא היה
מספיק סתם להביט על 'נחש הנחשת' אלא היה
צריך לשעבד את ליבו להקב"ה ,ואם כך מה
הדבר הרע שראה בהשארתו.
ישנו סיפור על חולה סוכר שהגיע לבית חולים
במצב קשה ,הרופאים עשו כמיטב יכולתם לתת
לו טיפול רפואי לייצב את בריאותו ,אך כל
המאמצים עלו בתוהו ,הוא נשאר באותו מצב.
הדבר היה פלא בעיני הרופאים מדוע אין שום
תזוזה במצבו .לבסוף התברר שאותו חולה היה
מחזיק במגירה שבצידו כל מיני ממתקים ,כך
שאין מצב שהוא יתאזן .הפתרון היה להרחיק
אותו מכל המאכלים הרעים לגופו ורק אז יועילו
לו התרופות.
זו התשובה להסתכלותו של חזקיהו ,אם אדם
נכשל באיזה חטא ,אז יש לו תרופה יסתכל על
'נחש הנחושת' ישעבד את ליבו ,והקב"ה ירפא
אותו .אבל כאשר האדם לא חושש לעשות
חטאים כי הוא יודע שיש על מה לסמוך יש
תרופת פלאים ,מסתכלים על נחש הנחושת
ובאותם רגעים משעבדים את הלב ומתרפאים.
אזי נמצא ש'נחש הנחושת' גורם להביא את
האדם לעשות חטאים כי הוא כבר לא מפחד
מהתוצאות שאמורות להגיע לו מעשיית
החטאים .לכן החליט חזקיה בדורו שכבר אין
מקום להשאיר את 'תרופת הפלאים – נחש
הנחושת' ואז באמת יגיעו למסקנא שלא כדאי
לו לעשות חטא.
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בין זריחת השמש לשקיעתה ,ויש אומרים מעלות השחר עד צאת הכוכבים ,כך שבזמן הקיץ ששעות היום
מרובות משל הלילה ,הדקה הזמנית תהיה יותר גדולה מדקה זמנית של החורף ,שאז שעות היום מועטות(.

ולדעת הרמב"ם נמשך בשיעור  18דקות זמניות ,ולאחר זמן זה מגיע זמן צאת הכוכבים
שאז הוא לילה ודאי .ולדעת רבינו תם ומרן השו"ע ,לאחר שהשמש נכסית מעיננו זמן זה
דינו כיום עד למשך  58וחצי דקות ,ומאז למשך  13וחצי דקות הוא זמן בין השמשות,
ולאחר מכן מגיע צאת הכוכבים שזמן זה נידון כלילה ודאי.
ב .דין זה בא לידי ביטוי בהרבה נידונים הלכתיים ,אחד מהם הוא קביעת זמן ברית
מילה לתינוק ,שהתורה אמרה שצריך למולו ביום השמיני ללידתו ,כמו שנאמר "וביום
השמיני ימול בשר ערלתו" ואם נולד בליל שבת ,אז מילתו דוחה שבת ומלים אותו בשבת
הבאה ,ואם נולד ביום שישי ,אז מלים אותו שמונה ימים לאחר מכן כלומר ביום שישי,
ואם נולד בבין השמשות ,אין למולו ביום שישי שמא בין השמשות הוא לילה ואם כן נולד
בליל שבת וזמן מילתו ביום שבת ,וגם אין למולו ביום שבת שמא בין השמשות הוא יום
ואם כן נולד ביום שישי וזמן מילתו ביום שישי ,ואין מילה שנדחתה מיום השמיני ללידה
דוחה שבת ,ולכן הדין הוא שנימול ביום ראשון .אולם אם נולד ביום שישי  20דקות לאחר
השקיעה האמורה לדעת הגאונים )שזהו בעצם זמן שקיעת החמה המפורסם בלוחות השנה( נידון
כנולד בליל שבת וברית המילה יחול ביום השבת הבאה ,שזהו יום השמיני ללידתו.
ג .דין זה בא לידי ביטוי גם בהלכות שבת ,שאף על פי שהמנהג בזמן בין השמשות
הוא כשיטת הגאונים ,ולכן גבי כניסת השבת פורשים ממלאכה זמן מועט קודם שקיעת
החמה ,מכל מקום לענין צאת השבת יש להיזהר מאוד ולהחמיר כשיטת רבינו תם ומרן
השו"ע ,וכן היה מפרסם ברבים דבר זה מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ,שראוי מאד
להוציא את השבת כדעת רבינו תם ,כלומר  72דקות לאחר שקיעת החמה ולא לעשות
מלאכות האסורות מן התורה עד לאחר זמן זה ,כגון הדלקת דוד חשמלי או קומקום ,וכן
סחיטת ספוגית לניקוי כלים והדלקת הנר של ההבדלה .אולם דברים האסורים מדברי
חכמים יש להקל לעשותם אף בזמן זה ,ולכן מותר להדליק נורות לד או פלורוסנט ,אבל
לא נורות מסוג חוט להט שיש בהדלקתם בשבת איסור תורה ,ולכן לגבי עלייה במעלית
שידוע שהאורות כבויים בה ורק לאחר שמזמינים אותה נדלקים האורות ,תלוי הדבר בסוג
הנורות שקבועות שם ואם הם נורות לד יש להקל בזה.
ד .בזמן בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה והוא במשך  13וחצי דקות זמניות,
)שהם  10דקות אחר השקיעה במשך כל השנה( אסור לעשות אפילו דברים האסורים שאסרו
חכמים לעשותם בשבת ,וכל שכן שאסור לעשות אז דברים האסורים מן התורה ,ולכן
אשה ששכחה להדליק נרות שבת ונזכרה בבין השמשות אסור לה להדליק את הנרות,
)ואם יש לה אור חשמל הדלוק בביתה ,אסור לה לומר לגוי שידליק בשבילה את נרות השבת אף בבין
השמשות(.

ה .מותר לעשות בבין השמשות דברים שאסרו חכמים לעשותם בשבת אם עושה זאת
לצורך מצוה כעונג שבת או כבוד שבת ,או שאם לא יעשה זאת יגרם לו צער ועגמת נפש
בשבת ,כגון אם שכח לעשר פירות וירקות הנצרכים לו לכבוד שבת או לכבוד אורחים
הקרואים לבוא אליו בשבת ואף על פי שודאי לו שלא עישרו את הפירות והירקות מותר
לו לעשרם אז.
ו .נורת המקרר הנדלקת עם פתיחת המקרר יש לכבותה מיום שישי כדי לאפשר את
פתיחת המקרר בשבת ומי ששכח לעשות זאת ביום שישי ונזכר בבין השמשות אם הנורה
היא מסוג נורות של חוט להט כיון שבהדלקתה יש איסור תורה אסור לו לפתוח את
המקרר ולכבותה אבל מותר לומר לגוי בבין השמשות לעשות זאת ואם הנורה היא מסוג
לד או פלורוסנט מותר אף ליהודי לפתוח את המקרר ולכבות את הנורה בבין השמשות
כיון שעושה כן לצורך שבת )ואף שכרוך בפעולה זו שני איסורי דרבנן הדלקה וכיבוי הנורה כיון שזה
לצורך מצוה הדבר מותר(.
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