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 למה ישראלים
 לא עומדים

בתור?
נושא בעניני משיח וגאולה: משמעות דחיקת הקץ

מבוסס על תלמוד בבלי ומדרשים

פתיחה / א. ישראלי קופץ בראש
חידה מפורסמת: מהו המקום בו מהירות הקול גוברת על מהירות האור? ארץ ישראל: עוד קודם שהתחלף הרמזור 

מאדום לירוק כבר שומעים את צפירות הנהגים בכל האזור...

דומה כי אנו הישראלים נהפכנו לסמל ולדוגמא בעניין זה, ישראלי ממוצע ממש ‘שונא’ לעמוד בתור. כל אחד 
מכיר את התחושה, שהוא מגיע לבנק להפקיד צ’קים, או לסופר הקרוב לקנות כמה דברים קטנים, ופתאום אתה 

נתקע בתור ארוך שנראה שלא יגמר לעולם. )והפקידים לא זזים.. יש להם את כל הזמן שבעולם..(,

ונשמעות קריאות ברקע - גברת, אדון בבקשה להזדרז… יש כאן תור ארוך, אנשים מחכים...

זה המקום בו אנחנו מנסים להתקמבן: התור בקופה השנייה נראה קצר יותר, אולי אני אלך לשם? מנסה להוריד 
כמה מוצרים אולי יכניסו אותי לקופה המהירה... תשמע אדוני, יש לי רק כמה דברים קטנים, אולי אתה נותן לי 

לעקוף אותך?.. יש הרבה שיטות, ואנחנו מנסים לעשות ככל יכולתנו.

הכי מרגיז זה עקיפות: אתה עומד בתור דקות ארוכות, ופתאום מהצד מגיע לך איזה פרחח והופ.. מנסה לקפוץ, 
אלא, שהוא נתפס על חם.. צעקות, כינויי גנאי וכדומה הם רק חלק קטן מ”המנה הגדושה” שמצפה לו.

המעניין בכל הסיפור פה, הוא שרק הישראלים הם כאלה... תלכו פעם לתור באנגליה, צרפת, גרמניה או רוסיה, 
כולם עומדים בשקט בלי בעיות, רק הישראלים כאילו יש להם קפיצים, לא מסוגלים לחכות.

אגלה לכם סוד קטן. בבתי חב”ד למטייל בחוץ לארץ, כשרוצים להזמין את החברה לסעודת שבת או חג, הולכים 
למרכז הקניות ומסתכלים מי מדלג בתור. ככה מאתרים ישראלים...

בדרך כלל נוהגים להשליך תופעה זו על התרבות הישראלית הבלתי מחונכת. היום בשיעור ניגע קצת בנושא, 
נלמד על הצורך לעמוד בתור ולחכות בסבלנות, ועל המניע היהודי לדלג על התור ו”לקפוץ לראש”.
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ביאור מרכזי - חלק ראשון / ב. חרטה מאוחרת
פרשתנו, פרשת שלח, עוסקת ברובה בסיפור שליחת המרגלים לארץ ישראל, אחד מהסיפורים העצובים בתולדות 

עם ישראל.

הפרשה פותחת בשמות שנים־עשר המרגלים, מרגל אחד לכל שבט, ובהוראות משה אליהם לבחון את חוזק הארץ 
ויושביה ולהביא מפירותיה. כששבו המרגלים, הם הפחידו את עם ישראל כי הכנענים גיבורים וחזקים מהם ולא 

יוכלו לכבשם. רק יהושע וכלב מחו נגדם וטענו כי ניתן לכבוש את הארץ.

העם נטה אחר דברי רוב המרגלים ופחד ללכת לקראת ארץ ישראל. הקב”ה כעס ורק בזכות תפילת משה סלח 
לעם ולא כילה אותם מיד, אך העניש אותם והודיע כי בקשתם התמלאה.. אכן, הם לא יזכו להיכנס לארץ הקודש. 
על פי התוכנית, היו בני ישראל אמורים לחצות את מדבר סיני בתוך זמן קצר מאוד, ותמורת זאת מסובב אותם 

הקב”ה במדבר במשך ארבעים שנה )!(, עד שימות כל אותו הדור במדבר ולא ייכנס לארץ המובטחת.

כששמעו בני ישראל את העונש שהביא עליהם הקב”ה, הם קיבלו הרהורי תשובה. פתאום הם קלטו מה הם אמרו 
ומה קרה בגלל זה, ועלה בדעתם הרעיון לנסות ולהחזיר את הגלגל בחזרה. בואו נקרא יחד:

מקור מס’ 1
ספר במדבר, פרק יד

ַוְיַדֵבּר ֹמֶשׁה ֶאת ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה ֶאל ָכּל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַוִיְּתַאְבּלּו ָהָעם ְמֹאד: ַוַיְּשִׁכּמּו ַבבֶֹּקר, ַוַיֲּעלּו ֶאל ֹראׁש 
ָהָהר ֵלאֹמר, ִהֶנּּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָמּקֹום ֲאֶשׁר ָאַמר ה’ ִכּי ָחָטאנּו: ַויֹּאֶמר ֹמֶשׁה ָלָמּה ֶזּה ַאֶתּם ֹעְבִרים ֶאת ִפּי ה’ 
ְוִהוא ֹלא ִתְצָלח: ַאל ַתֲּעלּו ִכּי ֵאין ה’ ְבִּקְרְבֶּכם ְוֹלא ִתָּנְּגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם: ִכּי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְכַּנֲעִני ָשׁם ִלְפֵניֶכם 
ּוְנַפְלֶתּם ֶבָּחֶרב ִכּי ַעל ֵכּן ַשְׁבֶתּם ֵמַאֲחֵרי ה’ ְוֹלא ִיְהֶיה ה’ ִעָמֶּכם: ַוַיְּעִפּלּו ַלֲעלֹות ֶאל ֹראׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְבִּרית 

ה’ ּוֹמֶשׁה ֹלא ָמׁשּו ִמֶקֶּרב ַהַמֲּחֶנה: ַוֵיֶּרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְכַּנֲעִני ַהיֵֹּשׁב ָבָּהר ַההּוא ַוַיּּכּום ַוַיְּכּתּום ַעד ַהָחְרָמה.

הם קוראים אל משה ואומרים: אנו מאמינים בכוחו של ה’ ומוכנים ללכת אחריו באש ובמים. משה רבינו, לעומת 
זאת, לא מוכן לקבל את טענתם. “אל תעלו” הוא מתריע בהם, הקב”ה לא נמצא בקרבכם ואין לכם כל הגנה מן 

העמים היושבים שם.

בני ישראל חושבים את עצמם לחכמים יותר )כרגיל...(, והנה יוצאת קבוצה מתוך בני ישראל ומתחילה להעפיל 
אל ראש ההר, מתקדמת היא לכיוון ארץ ישראל, הארץ המובטחת.

כצפוי, בדיוק כמו שהודיע להם משה, יצאו בני עמלק וכנען, עשו עמם מלחמה והפליאו בהם את מכותיהם עד 
זוב דם.

זהו הסיפור כפי שהוא מופיע בתורה.

סיפור זה מעלה כמה שאלות קשות. העיקרית שביניהם: מה הייתה אכן הטעות של אותם מעפילים? מדוע דחה 
משה רבינו את דבריהם מכל וכל, ומדוע נענשו על־כך בעונש קשה כל כך?

לכאורה, כל רצונם היה פשוט לחזור בתשובה: הקב”ה ציווה את עם ישראל להיכנס לארץ, בני ישראל התנגדו 
בהתחלה והקב”ה כעס, כעת הגיעו קבוצת אמיצים והכריזו - “אנו מאמינים בה’ ובתורתו”, “חטאנו, והננו חוזרים 
בתשובה שלימה!”, “הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה’”. האם יש בכך בעיה? האם על כך מגיע להם עונש כה 

חמור?!

במשך הדורות נעמדו גדולי ישראל על שאלה זו וביארו אותה בכמה וכמה אופנים שונים. אנחנו נתמקד היום 
בביאור אחד, שביחד עם ההסברה בסיפור התורה שהוא יעניק לנו, נראה שהוא אקטואלי ונוגע לנו בחיי היום יום.
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ג. חטא המעפילים בשידור חוזר
הפתגם העממי אומר: טיפשים לא מתים, הם רק מתחלפים...

מסתבר שגם כאן זאת לא הפעם הראשונה בה בני ישראל עושים את אותה טעות, הדבר כבר קרה כשלושים שנה 
קודם לכן. אך בני ישראל במקום ללמוד מטעויות ההיסטוריה, העדיפו לנסות זאת על עצמם, לבדוק אם הכללים 

נשארו אותו הדבר...

בואו נראה יחד את דברי הנביא בספר דברי הימים1:

מקור מס’ 2
ספר דברי הימים א, פרק ז, כ-כב

ָיְרדּו  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ַהּנֹוָלִדים  ַאְנֵׁשי ַגת  ַוֲהָרגּום  ְוֶאְלָעד,  ְוֵעֶזר   .  . ְּבנֹו  ְוַתַחת  ְּבנֹו  ּוֶבֶרד  ֶאְפַרִים, ׁשּוָתַלח,  ּוְבֵני 
ָלַקַחת ֶאת ִמְקֵניֶהם: ַוִּיְתַאֵּבל ֶאְפַרִים ֲאִביֶהם ָיִמים ַרִּבים, ַוָּיֹבאּו ֶאָחיו ְלַנֲחמו:

הנביא מתאר כי בני אפרים נהרגו על ידי אנשי גת, כיון שהגיעו לקחת את מקניהם2. מה היה הסיפור בדיוק, 
מדוע הלכו בני אפרים לקחת את מקנה גת ומדוע לא נצחו בקרב? 

המדרש3 מספר לנו את הסיפור המלא:

לאחר שנות שעבוד קשות בארץ מצרים, שלושים שנה בלבד קודם יציאת מצרים, הגיעו קבוצה משבט אפרים 
וטענו כי כבר הגיע הזמן לצאת ממצרים וללכת לארץ ישראל.

מדוע סברו זאת בני אפרים? הם עשו חישוב פשוט: הקב”ה הודיע לאברהם בברית בין הבתרים שזרעו יהיה 
בגלות במשך ארבע מאות שנה, ובסיומם יצאו לגאולה ברכוש גדול. באותו השנה, מלאו ארבע מאות שנה למאורע 

ההיסטורי, ולכן טענו בני אפרים כי הגיע זמן הגאולה וכעת צריכים לצאת כל בני ישראל איתם יחד.

סופו של הסיפור היה מר. שלוש מאות אלף בני אפרים יצאו למלחמה, אך אנשי גת לא ויתרו להם, עשו עמם 
מלחמה והרגו את כולם והיו עצמותיהם שטוחים לאורך הדרך.

איפה הייתה הטעות? בני אפרים חשבו שחשבון הארבע מאות שנה מתחיל מזמן ברית בין הבתרים, אך הם לא 
ידעו כי באמת ספירת השנים החלה רק מלידת יצחק אבינו, שהייתה שלושים שנה מאוחר יותר.

וכיון שיצאו בני אפרים קודם הזמן, לא הייתה להם סייעתא דשמיא ועזרה מלמעלה וממילא ניצחו אותם בני גת 
והרגו בהם לאלפים.

זוהי גרסת המדרש לסיפור המאורע. ואכן על פי פירוש זה נראה כי כוונת בני אפרים הייתה כוונה טובה ולא 
בעייתית, אלא שהיתה להם טעות בחישוב... )כמובן שהטעות המרכזית שלהם הייתה שסמכו על עצמם, ולא שמעו 

לעצות וההוראות שנתנו להם נשיאי העדה באותו הזמן(.

ד. עצמאות מיותרת
לעומת זאת, מדברי המכילתא נראה כי בני אפרים לא היו כה תמימים. הם ידעו בדיוק מה הם עושים ובכל זאת 

1( הוספה: ספר דברי הימים הינו אחד מספרי הכתובים. נכתב על ידי עזרא הסופר בשנים הראשונות לעליית בני ישראל לירושלים, 
לאחר חורבן בית ראשון. הספר מציג את השתלשלות עם ישראל ומלכות דוד, החל מבריאת העולם ועד לבניית בית המקדש.

2(  ישנם כמה פירושים מי אלו שותלח, ֶבֶרד, תחת, עזר ואלעד, אך נתמקד בפירוש אחד: שותלח הוא היה בנו הבכור של אפרים 
)בן יעקב(, וברד, תחת, עזר ואלעד הם בני שותלח.
3( המדרש מופיע בשמות רבה, פרק כ’ פסוק י”א.
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הלכו על כל הקופה… בואו נקרא מבפנים:

מקור מס’ 3
מכילתא, בשלח שם

בני  אלף  מאתיים   .  . גת  אנשי  והרגום   .  . בנו  שותלח  אפרים  “ובני  שנאמר:  אפרים,  בני  מלחמת  זו 
אפרים”)..(. מפני מה? על ש”לא שמרו ברית אלקים ובתורתו מאנו ללכת” - על שעברו על הקץ, על 

שעברו על השבועה.

כפי שהזכרנו, לדעת המכילתא בני אפרים ידעו בדיוק להיכן הם הולכים. הם ידעו כי הם הולכים לעבור על 
השבועה שהשביע הקב”ה את בני ישראל, הם עברו בכוונה על הקץ, ועל כן מגיע להם העונש הגדול - שהיכום 

אנשי גת והרגו מאם מאות אלפי אנשים.

אנו יכולים לראות את ההקבלה המדהימה שישנה בין סיפור זה של בני אפרים לבין סיפור המעפילים המופיע 
בפרשתנו. שני הסיפורים מתארים ניסיון של קבוצה מסויימת בעם ישראל, לעלות לארץ ישראל בכוח נגד רצון 

ה’, והדבר הביא תוצאות שוות בשני המקרים - מוות המוני!

כבר עכשיו אנחנו יכולים ללמוד מכאן כמה נקודות חשובות לחיים: 1. לא תמיד לקיחת יוזמה היא דבר חיובי; 
2. ומי שלא לומד מההיסטוריה - חוזר עליה...

ה. שלושת השבועות
עד כאן ביארנו שחטאם של בני אפרים והמעפילים שלאחריהם היה בכך שהם עברו על השבועה, וניסו לדחוק 

את הקץ.

על איזה שבועה מדובר? מי השביע את מי ומתי?

מקור מס’ 4
ספר שיר השירים, פרק ב, ז

ַעד  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְתּעֹוְררּו  ְוִאם  ָתִּעירּו  ִאם  ַהָשֶּׂדה,  ְבַּאְילֹות  אֹו  ִבְּצָבאֹות  ְירּוָשׁלִַ ם  ְבּנֹות  ֶאְתֶכם  ִהְשַׁבְּעִתּי 
ֶשֶׁתְּחָפּץ:

בפסוק זה אנו רואים, שהקב”ה השביע שבועה את בנות ירושלים, שלא יעירו ולא יעוררו את האהבה, ומזהיר 
הפסוק שאם יעברו על השבועה יהיה בשרם הפקר כצבאים ואילות השדה.

יש לציין, כי פסוק זה מופיע בשיר השירים שלוש פעמים, דבר המלמד אותנו שישנה לא רק שבועה אחת אלא 
לפחות שלוש!

מקור מס’ 5
תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קיא א

ג’ שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל 
שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן 

בישראל יותר מדאי.
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העולם.  אומות  את  השביע  אחת  ושבועה  שבועות,  שני  ישראל  עם  את  השביע  הקב”ה  הראשונה,  הדעה  לפי 
השבועה הראשונה לישראל היא שלא יעלו בחומה, היינו שלא יתאחדו ויתאגדו קבוצה מעם ישראל לעלות לארץ 
ישראל בכוח הזרוע; שבועה שניה שלא ימרדו באומות העולם )שבועה זו מוסיפה על השבועה הקודמת, שגם בחוץ 

לארץ במקום הגלות, אין לעם ישראל למרוד בשלטון אומות העולם שעליהם(.  

השבועה השלישית לעומת זאת, היא לגויים המשעבדים את עם ישראל, שהשביע אותם הקב”ה שלא יעבידו 
אותנו מידי קשה...

לאחר מכן, מביאה הגמרא גירסא נוספת. לדעה זו, יש לא רק שלוש שבועות, אלא שש! בפסוק הרי נאמר “אם 
תעירו ואם תעוררו”, ומכפל הלשון הזה משמע שכל פסוק מדבר על שני שבועות )וכיוון שישנם שלושה פסוקים 

יוצא אם כן שקיימות שש שבועות(.

ומהם השבועות? 

שש שבועות הללו למה? תלתא הני דאמרן ]=השלושה שהזכרנו קודם[, אינך ]=והשאר[ שלא יגלו את 
הקץ, ושלא ירחקו את הקץ ]גירסא אחרת: שלא ידחקו את הקץ[, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים.

שלושה שהזכרנו כבר, ועליהם מתווספת שבועה לנביאי ישראל שלא יגלו את הקץ, שלא יחשפו לפני בני ישראל 
את תאריך הגאולה; שבועה נוספת לעם ישראל שלא ירחקו את הקץ בעוונם, )ודעות אחרות גורסות כאן בגמרא, 
שלא ידחקו את הקץ, היינו שלא ירבו בתחנונים ובתפילה ויכריחו כביכול את הקב”ה להביא את הגאולה קודם 

לכן(;

והשבועה האחרונה היא שוב לעם ישראל, שלא יגלו את הסוד לאומות העולם. איזה סוד? ישנם מן המפרשים 
המסבירים שמדובר כאן על סוד עיבור השנים, ויש שהסבירו שמדובר על סודות התורה. עד כאן דברי הגמרא.

לאחר שלמדנו את דברי הגמרא, והתוודענו לשבועות אותם השביע הקב”ה את ישראל, נחזור לסיפור המעפילים 
שפתחנו בו, ונוכל להבין ברור מה בדיוק קרה שם:

כשקבוצת המעפילים ניסתה לעלות בכוח לארץ ישראל, הרי הם עברו על השבועה ‘שלא יעלו בחומה’ ויחד עם 
זאת עברו גם על השבועה ‘שלא ידחקו את הקץ’ – וממילא ברור עונשם, הקב”ה הפקיר את בשרם כצבאים ואיילות 

השדה.

לבני ישראל היה אסור לנסות ולארגן קבוצה כוחנית שתנסה לכבוש את ארץ ישראל ולסלק מכאן את אומות 
העולם, בני ישראל יצאו לגלות ואין להם אישור לנסות ולחזור בכוחות עצמם, עליהם להתאזר בסבלנות ולחכות 

בגלות עד שיביא הקב”ה בעצמו את הגאולה4.

הרבי הריי”צ תמצת זאת במשפט אחד: “לא ברצוננו הלכנו לגלות ולא ברצוננו נשוב ממנה”.

4( הוספה: נושא זה צריך זהירות רבה, ובפרט אם הקהל מונה אנשים מהציבור הדתי לאומי, אך בהחלט זו שאלה העלולה להישאל 
ויש לדעת כיצד לענות ואיך להתחייס אליה:

דברי הגמרא הללו היו בשעתו טענת חלק גדול מן הרבנים אודות תנועת הציונים שרצתה לכבוש את ארץ ישראל מיד הערבים 
והבריטים לפני שבעים שנה. הרי הקב”ה השביע את בני ישראל שלא יעלו בחומה, היינו, שלא ינסו לכבוש את ארץ ישראל בכוח!

אכן, מסיבה זו, עד היום ישנה קבוצה הגורסת כי אין להכיר במדינת ישראל כלל, אך הדעה הרווחת כיום בין גדולי ישראל היא, שכיון 
שכבר קיבלנו את ארץ ישראל, ובפועל גרים כאן יהודים וישנה ממשלה וכו’ ובפרט שרואים שהקב”ה נתן את ארץ ישראל לעמו בניסים 

גלויים – הרי שכיום ניתן להכיר במדינה ]מוסדותיה, זכויותיה וחובותיה[ ואין צורך להחרים אותה.
]ולאידך, אין להתייחס לכך כענין של גאולה וכו’, ואין־כאן־מקומו.
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ביאור מרכזי - חלק שני / ו. האם אנחנו לא דוחקים הקץ?
עד כאן יצא לנו ביאור מושלם. הבנו את שהתרחש מאחורי הקלעים של סיפור המעפילים, ונחשפנו לשבועות 

של הקב”ה.

אבל דברי הגמרא והמדרשים הללו מעלים שאלה גדולה ועצומה, והפעם - עלינו! על כל עם ישראל, על חסידי 
חב”ד בפרט, ועל כל משתתפי השיעור הנפלא הזה כאן מידי שבוע בשבוע:

אחת מהשבועות )לפחות לחלק מהגירסאות5( היא הרי שלא לדחוק את הקץ, וכפי שהסברנו קודם את פירוש 
הדבר, שלא להרבות בתחנונים ולשדל את הקב”ה שיביא את הגאולה טרם זמנה.

האם אנו לא מתפללים בכל יום כמה וכמה תפילות על ביאת המשיח? מי מדבר, מרצה ומלמד על ביאת המשיח? 
מי זועק כל הזמן על הגאולה? מי הם אלו ה’משגעים’ את כל העולם באמונה הלוהטת שמשיח צריך לבוא בכל רגע, 

אם לא הרבי וחסידיו?

אנו לא ‘דוחקים’ את הקץ? אולי בכלל כל העיסוק האינטנסיבי הזה סביב ביאת המשיח והגאולה, לא רק שהוא 
לא עוזר אלא אפילו מזיק!

העלה שאלה לדיון:

מה לדעתכם נכלל בגדר של ‘דחיקת הקץ’? האם לימוד מעמיק, תפילות ובקשות נחשבים כחלק מזה?

אם עדיין לא נלחצתם, בואו נוסיף עוד קצת אש למדורה...

מקור מס’ 6
תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צז א

רבי זירא, כי הוה משכח רבנן דמעסקי ביה ]=כשהיה פוגש תלמידי חכמים העוסקים בענייני המשיח[, אמר 
להו: במטותא בעינא מנייכו לא תרחקוה ]=אמר להם, בבקשה מבקש אני מכם, אל תרחקו אותו[, דתנינא: 

שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה ועקרב.

מקור מס’ 7
משנה תורה לרמב”ם, הלכות מלכים, פרק יב, ב

כל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם 
החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו.

ועל כל פנים אין סדור הוויות דברים אלו, ולא דקדוקיהן, עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי 
ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאים לא 

לידי יראה ולא לידי אהבה.

וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים: “תפח רוחם של מחשבי הקצים” אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו 
שבארנו.

5( כפי שהוזכר קודם, בגמרא מובאות בזה שני גרסאות: לגרסא אחת לשון השבועה הוא “שלא ירחיקו את הקץ”, היינו שלא יעשו 
עבירות שיגרמו לקץ להידחות. על פי גרסא זו אין לשבועה כל קשר לעניינו, ואדרבא העיסוק בתורת הגאולה גורם לתוספת מרץ וחיות 

בעבודת ה’, מגביר את האמונה בביאת המשיח, ובדרך ממילא ממעט את העבירות אצל בני ישראל.

בשיעור, ננסה ללמוד את הדברים אפילו על פי הגירסא “שלא ידחקו את הקץ”, וכמבואר בפנים.
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הגמרא מספרת על רבי זירא, שבכל פעם שראה תלמידי חכמים המתיישבים לעסוק וללמוד ענייני גאולה ומשיח, 
ניגש אליהם והתחנן בפניהם להפסיק מלימודם, כדי שלא ירחקו את משיח. שהרי שנינו מפורש: שלושה באים 

בהיסח הדעת: משיח, מציאה ועקרב.

במילים אחרות, אם רבי זירא היה מגיע כאן לבית הכנסת ורואה את השיעור הקבוע שלנו בפרשת השבוע הוא 
היה מבקש ממנו בכל לשון - להפסיק! לעצור!..

הרמב”ם לא טומן ידו בצלחת וגם הוא לא מצניע את דעתו. לשיטתו, העיסוק בלימוד ענייני הגאולה הוא פשוט 
מיותר. הרי בין כך אף אחד לא יודע מה בדיוק יהיה, אז למה לעסוק בזה? אין זה עיקר בדת ובין כך אינו מביא 

לא לידי יראה ולא לידי אהבה.

אז מה תכל’ס, מה אנחנו עושים כאן? האם זה עוד אחד מן הדברים שנראים לנו במבט ראשון כטובים וחיוביים, 
אך בעצם הם הדברים הגרועים ביותר להשגת המטרה? האם אין אנו חוזרים בפעם השלישית על הסיפור ההיסטורי 

של דחיקת הקץ?

לסיכום, יש לנו שתי נקודות חשובות לברר: )1( האם העיסוק המתמיד של כלל עם ישראל, וחסידי חב”ד בפרט, 
בביאת המשיח אינה בגדר דחיקת הקץ; ו)2( האם מותר ללמוד ולהתעסק בתורת הגאולה או שזה רק מרחק אותה?

נדון על כל אחת מהשאלות בפני עצמה.

ז. משמעות דחיקת הקץ
קודם כל עלינו להבין: מה הפירוש לדחוק את הקץ?

בדבר זה נחלקו הרמב”ם ורש”י. 

את דעת הרמב”ם בענין, נגלה ממעשה שאירע בימיו, מעשה שהביאו לכתוב את “אגרת תימן” המפורסמת:

באחד הימים הופיע במדינת תימן יהודי מעורער בנפשו, שהחליט ביום בהיר כי הוא מלך המשיח, המציא סביבו 
הילת סיפורים אודות ניסים ונפלאות, תחיית המתים ועוד, וכך הסתובב בין ההמון וניסה לסחוף אחריו קהל.

קצת לאחר מכן, החלו בתימן גזירות שמד ופרעות רבות מאת המלך האזורי. מנהיג יהודי תימן באותה התקופה 
רבי נתנאל בירב פיומי, שלח אגרת דחופה לרמב”ם עם השאלה הגורלית, כיצד עליהם להתייחס לאותו ‘משיח’.

כיום היא  ‘אגרת’, אך ארוכה כמו ספר..(,  )נקראת אמנם  כתשובה לכך שלח אליהם הרמב”ם אגרת מיוחדת 
מוכרת לנו כ’אגרת תימן’ ובו מפרט ומסביר הוא להם כיצד ניתן להבחין ולהבדיל בין מלך המשיח האמיתי למשיח 
שקר, כיצד ניתן לבחון אדם הטוען למופתים האם הוא נביא אמת או לא. במהלך האיגרת מביא הרמב”ם מספר 
תיאורים אקטואלים )בזמנו( על משיחי שקר שטענו לכתר באותה התקופה, בצרפת, ספרד ואפילו בארץ ישראל, 

ופוסק שסופו של משיח השקר מתימן יהיה כמו סופם. 

את האיגרת מסיים הרמב”ם במילים הבאות: 

מקור מס’ 8
אגרת תימן לרמב”ם, בסופה

ולפי שידע שלמה עליו השלום ברוח הקודש, שהאומה הזאת בארץ זמן גלותה תיפצר להתנועע בלא 
]=תרצה לצאת קודם הזמן[, ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות, הזהיר מלעשות זה  עתה הראויה 
והשביע האומה על דרך משל, ואמר: “השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם 

תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ”.
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ואתם אחינו אהובינו, קבלו עליכם שבועתו, ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ. ובורא העולם במידת 
רחמים יזכור אותנו ואתכם לקבץ גליות נחלתו וחבלו לחזור בנועם ה’ ולבקר בהיכלו.

מסיים הרמב”ם ומעורר את יהודי תימן הנדכאים, כי כבר שלמה המלך בחכמתו ראה ברוח קודשו שיהודים ירצו 
להקדים את הקץ ועל כן יתפתו להאמין לנביאים ומשיחי שקר, ועל כך הוא הזהיר והשביע את עם ישראל שלא 

ידחקו את הקץ, שלא ינסו ‘להעיר את האהבה’ קודם זמנה.

יוצא אם כן, שלדעת הרמב”ם אין כל בעיה. משמעותה של דחיקת הקץ היא להאמין במשיח שקר וללכת אחריו. 
אך לשבת וללמוד על נושאי הגאולה, להתפלל ולהאמין בכל רגע שהנה הנה מגיע משיח לגאול אותנו, להפיץ 

ולפרסם את דבר הבשורה, אין זה בעייתי כלל, ולא נכלל בתוך השבועות.

אלא שרש”י הקדוש חולק. על המילים “ושלא ירחקו את הקץ” כותב רש”י:

מקור מס’ 9
רש”י כתובות שם

לשון אחרת: ‘שלא ידחקו’ גרסינן, לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי.

הרי לנו שלדעת רש”י דחיקת הקץ פירושה להרבות בתחנונים יותר מידי. במילים פשוטות, אחת מן השבועות  
היא שלא להתפלל ולהפציר יותר מידי בקב”ה שיביא את הגאולה.

וכאן חוזרת ומתעוררת השאלה במלא עוצמתה - ומה בדיוק אנו עושים? האם אנחנו לא מתפללים ומבקשים כמה 
שיותר? יותר מחצי הברכות שבתפילת שמונה־עשרה מבקשות על הגאולה! ואיך נגמרת כל דרשה אם לא במילים 

‘במהרה בימינו אמן’?...

ח. לא מפסיקים להתפלל
חשוב לי לציין לפניכם מדרש מעניין, אותו מצטט ה’חתם סופר’. ממדרש זה )ועוד( נראה שהרעיון של תפילה 
לקב”ה אודות הגאולה, בקשה ותחנונים לביאתו של משיח, הם אינם המצאה של ימינו ומקורם בדברי חכמינו 

הקדמונים ז”ל.

בימי דוד מלך ישראל פרצה מגפה קשה בעם ישראל והפילה שבעים אלף איש מעמנו. על מה פרצה המגיפה?

מקור מס’ 10
מדרש שוחר טוב על תהלים י”ז

כל אותן אלפים שנפלו בימי דוד, לא נפלו אלא שלא תבעו בנין בית המקדש. והלא דברים קל וחומר: 
בית  בנין  ונענשו על שלא תבעו  נעשה להם  כך  בימיהם,  ולא חרב  בימיהם  נבנה  ומה אם אלו שלא 

המקדש, אנו שחרב בימינו והיה בימינו, ואין אנו מתאבלין ולא מבקשים רחמים, על אחת כמה וכמה.

השב  ‘אנא  ויום,  יום  בכל  תפלות  שלש  מתפללים  ישראל  שיהיו  הראשונים  חסידים  התקינו  לפיכך 
שכינתך לציון וסדר עבודה לירושלים’ ותקנו ‘בונה ירושלים ה’’ ברכה בפני עצמה בתפלה וברכת המזון.

אומר המדרש, כי כל אותם אלפים מתו על שלא תבעו שיבנה בית המקדש )באותו הזמן, עדיין לא נבנו בתי 
המקדש, וביתו של הקב”ה שכן בבית ארעי(.
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ממשיך המדרש ואומר, שהדברים הם קל וחומר: אם אותם יהודים שבזמנם עדיין לא היה בית המקדש ואעפ”כ 
כיון שלא תבעו וביקשו - נענשו, אנו שהיה לנו בית מקדש וכיום הוא חרב - צריכים לבקש ולתבוע את הגאולה 

בכל עת.

משום כך תיקנו חכמים בסדר תפילות שמונה־עשרה וכן בברכת המזון ברכת ‘בונה ירושלים’.

מדרש זה מופיע להלכה ללא חולק, בכל ספרי הראשונים עד לבית יוסף, וממילא ברור כשמש שבקשת הגאולה, 
התפילה לגאולה וההתעסקות סביבה אינה מנוגדת לאותה שבועה עתיקה שנשבענו לקב”ה, וודאי שאין מגיע עונש 

של היפך החיים למתפללים.

אם כן, מהי כוונת רש”י בדבריו “שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מידי”?

הרוצים  אנשים  על  מדובר  הטהורה.  התפילה  מתחום  חריגה  על  מדברים  רש”י  שדברי  סופר  החתם  מסביר 
להשתמש בהשבעת מלאכים, שימוש בשמות הקדושים, קבלה מעשית, תעניות )שביתות רעב..( וכדו’ על מנת 

להביא את משיח, ולעשות דברים מעין אלו - אכן אסור6.

אך כאשר אין מטרתנו להביא הגאולה בכוח, הפוך מרצון ה’, אלא אנו מתפללים ומפצירים בידי שמים שיחוסו 
עלינו ויבאו לגאלנו - וודאי שדבר זה נכון ומבורך, וכל המרבה ללמוד ולהפיץ, לדרוש ולבקש הרי זה משובח!

וכבר אמרו חכמינו ז”ל - בשכר הדרישה והציפיה לגאולה לבד, כדאי שתגאלו.

ט. הזמן המדויק - בהיסח הדעת
לאחר שביארנו את השאלה הראשונה והסברנו כי דרישת הגאולה אינה סותרת לשבועה ‘שלא ידחקו את הקץ’ 

ואינה מפריעה להתגלות המשיח, נעבור כעת לשאלה השנייה:

בתלמידים  גוער  שהיה  קודם,  שהזכרנו  זירא  רבי  שיטת  עם  הגאולה  בענייני  והלימוד  העיסוק  מתאים  כיצד 
הלומדים אודות הגאולה באומרו שעיסוק זה מרחק ביאת המשיח?

כמו תמיד, סוגיות הנראות במבט ראשון סותרות, עיון קל בדברי המפרשים ובראשם רש”י יבהיר את התמונה 
המלאה:

דברי רבי זירא - במקור מס’ 6.

6( סיפור - השבעת מלאכים: כשרוצים לתת דוגמא במפרשים לאנשים שהשתמשו בכוחות הקדושה, השבעת מלאכים וכדו’ להבאת 
הגאולה, משתמשים בדרך כלל בסיפור של יוסף דיליריינא. סיפור זה הינו ארוך ומעניין מאוד ]ניתן למוצאו בספר מביא גואל עמ’ 197[ 

ואין לנו זמן בשיעור להתעכב ולספר את כולו, אך בכל אופן בקצרה:
יוסף דילה ריינה חי בעיר הקודש צפת, היה בקיא גדול בקבלה מעשית, והיה משתוקק בכל ימיו לקרב ולזרז את ביאת המשיח. ויהי 
היום, ולא יכול עוד יוסף להתאפק, ויאסוף חמישה מגדולי תלמידיו, ויכרות עמהם ברית לצאת אל מחוץ למחנה, לא לנוח ולא לשקוט 

עד אשר יצליחו להכניע ולהכרית את רוח הטומאה ולהביא את רוח הקדושה והגאולה לעולם.
דרך ארוכה עברו רבי יוסף ותלמידיו, במהלכו התפשטו מכל גדרי העולם הזה, צמו כמעט יום ולילה, טבלו בכוונה עצומה, התפללו 
בכוונות השמות הקדושים, עד שהורידו אליהם מן השמים את רשב”י, אליהו הנביא, סנדלפו”ן המלאך ומחנהו, אכתיריא”ל המלאך 
ומטטרו”ן שר הפנים, שכל אחד בתורו גילה להם את דרך ההמשך וכיצד יכולים הם להמשיך בכוונתם. עד שלבסוף הגיעו החבורה לס”מ 

המלאך וזוגתו לילית, מקור הטומאה והקליפות כאן בעולמנו, ואסרו אותם בטסי עופרת עליהם היה כתוב השמות הקדושים.
המלאך הזהיר את ר’ יוסף שלא לתת לס”מ שום דבר, למרות הפצרותיו. אך לאחר שהצליח רבי יוסף לכלאו, גבה ליבו בקרבו, ולאחר 
תחנונים מרובים נתן לו להריח מריח הטבק שהיה לפניו. באותו רגע התחזק סמא”ל, והתגלה במלוא עוזו. שנים מתלמידי רבי יוסף מתו 
במקום, שנים השתגעו, ורבי יוסף עצמו יצא לתרבות רעה והיה משתמש מאז בכל הסודות שלמד להשביע מלאכים שימלאו כל תאוותיו.

סופו היה, שהתאווה רבות לאשת הקיסר היוונית והיה מביאה אצלו כמעט בכל לילה )ע”י השבעת מלאכים(, עד שעלה עליו מלך יון 
ושלח שליחים לתופסו - לא חיכה להם רבי יוסף, שם נפשו בכפו ומת.
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מקור מס’ 11
פירוש רש”י, על מקור מס’ 6

דמיעסקי ביה: לידע מתי יבוא.

על־המקום מבהיר לנו רש”י דבר חשוב: הלימוד הבלתי־רצוי אותו שלל רבי זירא, אינו לימוד סתמי על ייעודי 
רמזים  בלימודם  להוכיח  המנסים  אלה  אותם  של  הוא  הבעייתי  הלימוד  המשיח.  מלך  של  אישיותו  או  הגאולה 
והוכחות לזמן ביאתו של משיח, ואזי, מידי פעם, יוצאים הם בהכרזה דרמטית של תאריך מדויק של ביאת המשיח.

וזהו אכן דבר האסור בתכלית, כיון שהוא מרחיק את ביאת המשיח ומרחיק את ליבם של ישראל מן הגאולה. 
שהרי ברגע שמגיע אותו התאריך שאותו אחד בדה מליבו ומשיח עדיין לא הגיע, יקומו אנשים ויתחילו לזלזל בכל 

העניין כולו - אמרתם, וזה לא קרה7...

]בפרט שאנו מאמינים שמשיח יכול וצריך לבוא בכל רגע ממש, ואם כן בודאי שאין להמתין עם האמונה והציפיה 
רק כמה חודשים קדימה[.

וחשוב להדגיש -

לעומת זאת, על לימוד עניני גאולה וביאת המשיח אומר הרבי מלך המשיח, כי זו הדרך הישרה ומובטחת להביא 
לביאתו!

סיכום / י. לסיכום
למדנו על חטא המעפילים, אותה קבוצה שניסתה לעלות לארץ ישראל בכוחות עצמה, והסברנו שבעייתם הייתה 

שניסו לדחוק את הקץ, לעבור על השבועה ש”לא יעלו בחומה” ולהביא את הגאולה בכוח.

מכך המשכנו לביאור מקיף מהי משמעות השבועה שלא לדחוק את הקץ, והסברנו שעיקר הבעיה אותה אסרו 
חז”ל היא עשיית מעשים קיצוניים אודות הבאת המשיח )כהשבעת מלאכים ושימוש בשמות הקדושים(, אך תפילה 

ובקשה מה’ מתוך ציפייה ואמונה לא רק מותרת, אלא מוכרחת!

להתמקד  לנו  אין  אך  הימים,  אחרית  וקורות  הגאולה  ימי  דברי  אודות  ועיון  בלימוד  להתמיד  עלינו  כן,  כמו 
בניחושים אודות תאריך הקץ.

יא. הלכה למעשה
יש לציין, כי בדורנו אנו הודיע הרבי מלך המשיח שכבר חלפו להם כל הקיצין, וסיימנו את כל העבודה המוטלת 

עלינו במשך הגלות, וממילא - דורנו הוא דור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה!

סיפור:

בתחילת שנות ה-90 דיבר הרבי בחוזק ובתוקף אודות הגאולה השלימה. באותו הזמן התקיים בצפת קייטנת קיץ 
לילדי העיר, ובמהלכו דיברו המדריכים עם החניכים על העניין הבוער - ביאת משיח בכל רגע ממש.

אחד הקייטנים התחבר לנושא זו בצורה מיוחדת, והחל לצפות ממש בכל רגע לביאתו של משיח צדקנו, עד כדי 

7( בנושא “חישוב הקיצין” ישנה אריכות גדולה, שהרי גם בדברי גדולי ישראל ניתן למצוא חישובים של קיצים, ואפילו הרמב”ם עצמו 
בסיום אגרת תימן, לאחר שמתקיף בחריפות כל המנסים לחשב קיצין, מביא בעצמו תאריך המקובל אצלם המורה על הקץ!

ניתן לעיין בנושא בהרחבה בשיעור ‘משיח בפרשה’ לפרשת ויקהל־פקודי, מחזור חמישי.
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כך שהיה עולה בלילות על גג הבניין ומסתכל לכל הכיוונים, לראות אם משיח כבר הגיע.

מארגן הקייטנה הרב רמי אנטיאן ע”ה, שלח סיפור זה לרבי ושאל: “האם לא כדאי ישראל, ולו בזכות נער קטן 
זה שתבוא כבר הגאולה השלימה”?

והרבי מלך המשיח השיב: “והלא זו הייתה טענתי בשיחה הידועה” )הכוונה לשיחת כ”ח בניסן תנש”א, בה הרבי 
זעק שעיכוב ביאת משיח היא דבר שאינו מובן כלל(.

כך גם אנחנו, נמשיך ונדרוש בכל תוקף את הגאולה האמיתית והשלימה, נכריז ונפרסם בכל מקום ומקום את 
הבשורה הגדולה - כי משיח צדקנו הנה הנה בא.


