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 מפת השיעור למרצה
 שלחלפרשת שיעור מחזור חמישי | 

 שים לב! הדברים באים בנקודות בלבד,
 יש לעיין בשיעור עצמו םעל מנת לראות את הדברים בשלימות
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..אין להם סבלנות.. ישראלים לא אוהבים לעמוד בתור:נקודה מעניינת
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(1מקור )חטא המעפילים: שאלה
התאגדה קבוצה שהתחרטה על שהיה , לאחר שעם ישראל שמע למרגלים וקיבל את עונשו למות במדבר

.סופם היה שהוכו בידי יושבי הארץ. ורצתה לעלות לארץ למרות האיסור
?מדוע הגיע להם עונש כזה? מה היה חטאם: שאלה

(2,3מקור )חטא המעפילים הראשון 
, שלושים שנה קודם גאולת מצרים קבוצה משבט אפרים יצאו ממצרים לארץ ישראל בכוחות עצמם

.ונהרגו על ידי יושבי הארץ
.שחשבו ששנות הגלות הסתיימו באותה שנה, מסביר כי כוונתם היתה טובההמדרש

.שנהרגו משום שעברו על השבועה ועלו בידיעה קודם הזמן, מוסברבמכילתאלעומת זאת 
?מהי השבועה: שאלה

(4,5מקור )השבועות ( או ששת)שלושת : תשובה
שלא יעלו "אחת מהן היא . שבועות( או שש)ה השביע את עם ישראל ואומות העולם שלוש "הקב

.ה"היינו שלא יעלו לארץ הקודש בכוח הזרוע אלא רק בכוחו של הקב, "בחומה
.משום שעברו על השבועה ועלו לארץ קודם הזמן, נענשו המעפילים,ומשום כך
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(6,7מקור )שלא לדחוק הקץ : שאלה
רואים כי רבי זירא לא אהב כשהתעסקו בנושא , וכמו כן". שלא לדחוק את הקץ"אחת מהשבועות היא 

.המשיח
? האם אם זה סותר לעיסוק האינטנסיבי בעניני הגאולה וביאת המשיח

(8,9מקור )י "רק לפי פירוש רש: המשך השאלה
.דחיקת הקץ משמעותה הליכה אחר משיחי שקר, אותה רואים באגרת תימןם"לדעת הרמב

.דחיקת הקץ משמעותה ריבוי תחנונים על הגאולה, לעומת זאתי"לדעת רש
?י נשארת השאלה על הנהגת עם ישראל"לפי שיטת רש, אם כן

.הרקע לאיגרת תימן:סיפור

(10מקור )' חתם סופר'תיווך ה: תשובה
.מספר כי דורו של דוד נענש על שלא ביקש את הגאולההמדרש

?כיצד זה מסתדר עם השבועה שלא לדחוק את הקץ
(.'כהשבעת מלאכים וכד)כי דחיקת הקץ משמעותה פעולות קיצוניות לצורך הענין ' חתם סופר'המתווך

.יוסף דילריינא שניסה להביא את משיח בקבלה מעשית:סיפור

(11מקור )דברי רבי זירא : המשך תשובה
וזה אכן  , ידיעת זמן הקץכי הוא חשש מלימוד בעניני המשיח אודות , כותב על דברי רבי זירא האמוריםי"רש

.דבר מושלל
.לימוד עניני גאולה ומשיח מזרז ומביא את הגאולה, לעומת זאת

ם
סיכו

הוראה
.ולהשתדל לעשות המוטל עלינו כדי להביא אותה, לדרוש ולבקש את הגאולה

.ותשובת הרבי על כך, הילד שאל איך יכול להיות שמשיח עדיין לא בא:סיפור


