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פר נפשו וכי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כ

  )יא, ל(בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם ' לה
ר מאמר דמאמרי חודש א(כתב בספרו  ע"זי" בני  יששכר"הק בעל "הרה

הגאולה  שבכוחה תהיה "מצוות קריאת שמע"גדולת ומעלת  על) 'ב

   .סדיםבאחרית הימים ברחמים ובח

' לשונו הקב ם תחילהנביא, של הדברים וסגולתם קדושתם ,בשל חשיבותם

   :צחהולאחר מכן נבארם בשפה 

בני  כשיבא זמן התנשאות רא״ש, לש בני ישרארא תכי תשא א"

רית חוד השלם באחהיי יע זמןגלותא בתראה שכבר יגהיינו ב, ישרא״ל

אזי זאת העצה , אולהגיע זמן הפקודה והגכשי היינו, לפקדיה״ם, הימים

האמיתי  היינו המסירות נפש, 'הונתנו איש כפר נפשו ל ,היעוצה

שיב לפני חתדאי) א"ג קכ"ח(' הק ואמרו בזהר .בקריאת שמע ותפלה

ואפילו עבירות שאינם מתכפרים רק  ,הקב״ה כאילו מסרו נפשם בפועל

 ילול השם וכיוצא שכולם תולין ומיתהח) יומא פ ו ( וןגכ מיתהעל ידי 

הזה לכם עד  יכופר העון םא) ד"ב י"ישעיה כ(את אמר כמה ד, ממרקת

ב כאילו חשיתיבקריאת שמע א אמתר נפשו במוסעם כל זה כיון ש, וכו׳

 ,ף בפקו״ד אותםגנ) בזה(וזהו שאמר ולא יהיה , ית׳ ת על קדושת שמומ

וד חוזה הוא היי, בלב בהסכמה אמיתיית חכי יתכפרו במסירות נפש בכ

  ".בימינו אמן השלם ותבא הגאולה במהרה
 

תשא ראש בני כי "ע מבאר את הפסוק "זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרה

שיגיע כ, דהיינו, "בפקוד אותם' ונתנו איש כופר נפשו לה לפקדיהם ישראל

שזה יהיה באחרית הימים זמן ייחוד , זמן התנשאות ראש בני ישראל

יגיע זמן הפקידה להוציא אותנו מהגלות ולפקוד את כל בעת ש השלם

  ?לצאת מהגלות ולראות בגאולה השלמהמי יזכה , ישראל

 וזה? ומהו הכופר, "'ר נפשו להאיש כופונתנו ": מגלה לנו התורה ואומרת

לומר זאת  שיהודי באומרו קריאת שמע עליו, המסירות נפש בקריאת שמע

לכוון ו בכוונה אמיתית וטהורה לקבל על עצמו את עול מלכותו יתברך

י הכוונה של "וע, להקריב את עצמו ולמסור נפשו למען שמו יתברך

ה כאילו מסר "זה נחשב אצל הקב ,ה"מסירות נפש והקרבה למען הקב

אפילו על העוונות וה מוחל לו על העוונות "ואזי הקב, נפשו בפועל ממש

והגרוע מכולם זה חילול השם , י מיתה בלבד"ע מתכפרים רקוחטאים ש

שמע שאדם  תי קריא"עאך , כידוע י מיתה"שאין כפרה לחילול השם רק ע

י "ז עוא, העוון של חילול השםמתכפר לו כולל  להכ, מכוון למסור נפשו

 יבנ"וממשיך ה. ה יגאל אותנו"שהקב" בפקוד אותם"נתכפר יהיה  לשהכ

שאפילו יהודים שהם מלאים חטאים עוונות ופשעים  ,מרווא "שכריש

   !'שיקבלו את עול מלכות הי "ע, הכלתכפר להם י ,כרימון

ה לעשות נגף "בכך לא יצטרך הקב –" ולא יהיה נגף בפקד אותם: "ומסיים

כי בקריאת שמע אנו בעצם , או מכאוב לפני גאולתנו בכדי להשיבנו אליו

  .'מכריזים ומבקשים את מלכות ה

•   

' בקדושתם הגדולה ובדבקותם להא "ראל שליטגדולי יש :אמר הכותב

וכי מלך המשיח  שאנו ממש נמצאים לקראת סוף גלותינו ,גילו לנו, יתברך

כל המאורעות הקורות בעולם  .עומד בפתח וכבר חפץ לגאלנו גאולת עולם

  ... גם מראות כי משהו עומד לקרות ובארץ ישראל

שיהיו  'ל הק"שניבאו לנו הנביאים וחז של חבלי משיח גם הצרות הנוראות

וזאת הכל בכדי להביא את , לדאבונינו קורים ומתרחשים ,לפני הגאולה

אבינו  אין לנו להישען אלא עלו"אין מוצא הרגשת  ישראל למצב של

  !"שבשמים

  

  

  
 

הרב הקדוש בעל של ' יחדיו בדבריו הקהשבוע לכן חשבתי שכדאי ונתחזק 

שגילה לנו כי העצה להמתיק את אותם חבלי משיח  ,ע"זי" שכרשבני י"ה

כך יקוים בו ,שהוא אמירת קריאת שמע בכוונה גדולה ובמסירות נפ ,וראיםהנ

    ..."ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם"בנו הכתוב 

•   

, גזירה נוראה על עם ישראל לפקוד צדיקי הדורות כשראו שעומד

  .הזהירו את העם לומר קריאת שמע בכוונה
" ארון העדות"מובאים בספר  דברים נשגבים בשגב מעלת קריאת שמע

 ע"ע נכדו של היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ק נתן דוד משידלובצא זי"להרה

כשישראל ' כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם וגו) "במדבר נשא דף נא(

ו הולכים קודרים "הם בשפל המצב והאומות גוזרים עליהם גזירות רעות ח

ובעת  ,ושוחחים מלאים חרפה ובוז ואין יכולים להרים ראש מפני חמת המציק

במצות קריאת שמע לקראתה בעונתה זאת צריכין אנו להיזהר ביותר כ

לקבל עלינו עול מלכות שמים בשלימות כי מצוה זו היא חרב  ובכוונת הלב

וכן מצינו במשוח מלחמה . פיפיות בידינו נגד האומות שלא ישלטו בנו לרעה

שכאשר יצא עם ישראל למלחמה אמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום 

י שמע ישראל אפילו אין בכם זכות אלא "ופירש) דברים כ(ה על אויביכם למלחמ

  . קריאת שמע בלבד כדאי שיושיע אתכם

. זה לעומת זה, שיש ברזל בקדושה ויש ברזל בקליפה, פ הידוע"וסוד הדברים ע

ובקריאת שמע ). משלי כז" (ל יחד"ל בברז"ברז"ה "ועליהם אמר שלמה המלך ע

והם ברזל דקדושה המבטל ) ו שלא אמרו משה"כמלחוץ בש(ל תיבות "יש ברז

  . ברזל דקליפה

כאשר תרצה להרים " כי תשא את ראש בני ישראל: "ה למשה"וזה שאמר הקב

ם "פקדיה" לפקדיהם"ראשם של ישראל שלא יהיו שפלים בגוים העצה היא 

ל תיבות שבקריאת שמע "וזה לפקדיהם שיהיו דבוקים לברז, ל"בגימטריא ברז

שיקראו אותם , ם"בגמטריא בעת" ונתנו. "יים ביום ערב ובוקרלקראם פעמ

ש והעיקר הוא שיקראו בכוונה ויקבלו עליהם "בעתם ובזמנם ולא יעברו עונת ק

וכל זה יעשו , וזה ונתנו איש כופר נפשו. עול מלכות שמים במסירות נפש

ואמר בפקוד ולא אמר . בעת קריאת שמע שחרית וערבית" בפקוד אותם"

ש צריכין לספור ולמנות כמו שמונין מעות שלא "ותם לפי שתיבות קבקרוא א

  .יחסר תיבה אחת ולא יבליע אות בחברתה

ל תיבות בדרך הזה "שכאשר יקראו הברז" ם"ד אות"ולא יהיה נגף בפקו", וזה

לא ינגפו בפני אויביהם חלילה , פירוש, לא יהיה בהם נגף, במתון ובכוונת הלב

  .אתכםכי כדאי מצוה זו שיושיע 

שכל צדיק הדור שהוא בבחינת משה בעת , ואזהרה זו נאמרה גם לדורות

שרואין שהצרות מתגברות חלילה על ישראל והאומות גוזרין עליהם גזירות 

צריך להזהיר את העם להזהר ביותר במצת קריאת שמע שבזה יבטלו המחיצה 

טל מעלינו את קולנו לב' ל העומד בינינו ובין אבינו שבשמים וישמע ה"של ברז

כל גזירות קשות ורעות ויהיה אך טוב וחסד לישראל בביאת משיח צדקנו 

  ! שיגאלנו גאולת עולם אמן ואמן

•   

  קריאת שמע מצלת מן המלחמה 
 ע"התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זישל ' הק כדאי להסמיך כאן את דבריו

על הפסוקים  )א"ב ע"סוטה מ(וונה המובא בגמרא בגודל קריאת שמע בכ

ודיבר אל  וניגש הכהן," :שכתוב בתורה בשעה שבני ישראל יוצאים למלחמה

אל ירך  שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם העם ואמר אליהם

   ."תחפזו ועל תעצרו מפניהםלבבכם אל תיראו ואל 

  ,)י"רש –למה מתחיל בלשון זה ( ?שמע ישראל"מאי שנא : שואלת הגמרא



 

  

  

ה לישראל "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי אמר להן הקב"

אפילו לא קימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין 

   ."בידם

ואף נצחונם של ישראל במלחמת גלית ופלשתים בכוחה של קריאת שמע 

כמובא (כי הוא התחכם לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית , היה

עיין מדרש תלפיות ענף (ש "כדי שלא תגן עליהם זכות ק) ב"בסוטה שם ע

  ואיתא , וכנגד זה לקח דוד בהכותו את גלית חמשה אבני הקלע, )אחשורוש

אלוקינו ' שמע ישראל ה"שהם חמשה התיבות ) ב"ג דף רע"ח(' בזהר הק

  .ש עוד"ועיי, ובזה הרג את גלית' ה

  !מכח קריאת שמע של עם ישראל המחבלים נבטלים
שבכח קריאת , כתבו בלשונם הקדוש) 'פיסקא כ' פרק כ( ל במדרש רבה"חז

ועומדים ' הן עם כלביא יקום וכו: "שמע בכוונה מבטלים את המחבלים

ה ונעשין כאריות "אריות וחוטפין קריאת שמע וממליכין להקבמשנתן כ

ה לא ישכב עד "או אם מחבלים באין ליגע באחד מהן ממליך להקב' וכו

  . 'אחד נאכלין המחבלין מפניו וכו' יאכל טרף כשהוא אומר ה

' שפסוק שמע מתחיל בש: כותב) ד', דברים ו(כתב  "בעל הטורים"הואף 

  ...שהשדים בורחים מהקורא שמע בכוונה, לומר לך' ומסיים בד

•   

  :ה לאומות העולם בימות המשיח"יענה הקבשהמנצחת התשובה 
מגלה לנו את מה שיהיה , ישמעאל כהן גדול' לר" היכלות רבתי"בפרקי 

  : באחרית הימים בעת שמשיח צדקנו יתגלה

מתעסק על אומות העולם לכל עם  ובשעה שהמשיח יעלה מבית האסורין"

 מפני מה אתה רוצה לעקור שבעים אומות מפני אומה אחת :ואומרים לו

גנבים יש בעמנו גנבים יש  ,כל רעות שיש בעמנו יש בעמך ,)עם ישראל(

מגלה עריות יש  ,שופכי דמים יש בעמנו שופכי דמים יש בעמך ,בעמך

  .בעמנו מגלה עריות יש בעמך

ואפילו מיכאל שר הגדול  ,אין לו תשובה למשיחבאותו שעה משתתק ו

מיד  ".הוחלתי כי לא ידברו") איוב לב יז(שנאמר  ,משתתק ואין לו תשובה

 ,מתגלגלין רחמיו של הקדוש ברוך הוא על משיח ועונה אותו ביום צרה

כלום יש בכם קורין  ,אחר בני מהרהרין אתם ,אמר להם שוטים שבעולם

אני אגיד ") ישעיה נז יב(אותו שעה אומר על  ,קריאת שמע שחרית כבני

  ".צדקתך אל תקרי מעשיך אלא אותן מעשיך

•   

במשפט הגדול והנורא שיערך בביאת המשיח יזכו עם ישראל רק 

   !בזכות קריאת שמע
דברים שגילה אליהו " (תנא דבי אליהו"הקטע הבא הוא מתוך הספר 

  ):א"אליהו זוטא פרק כ –הנביא לרב ענן 

ה את אליהו ובן דוד צדקנו "מביא הקב) ביאת המשיח( באותה שעה"

 ונקבצין כל ישראל  ,וצלוהית של שמן המשחה ומקלו של אהרן בידיהם

והשכינה לפניהם והנביאים מאחריהם והתורה מימינם ומלאכי  ,בפניהם

ונקבצים כל העמים שם  .השרת משמאלם ומוליכין אותם אל עמק יהושפט

את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט  וקבצתי") ב, יואל ד(שנאמר 

ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי 

  . "חלקו ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה וחילדה מכרו ביין וישתו

 ,ם ונותן בהם רוח ונשמה"ה את אליליהם של עכו"באותה שעה מביא הקב

 ,יא ופסל שלה על הגשר של גיהנםיעברו כל אומה ואומה ה ,ה"ואומר הקב

יהיה הגשר לפניהם כמו חוט  ,וכיון שמגיעין על תוכה ,ואז יעברו כולם

וכיון שמגיעין לתוך הגיהנם הם  ,ונופלין לתוך הגיהנם האלילים ועובדיהם

מיד  ,ם ופסיליהם בתוך הגיהנם"ורואין ישראל את כל העכו ,ופסיליהם

רבונו של עולם שמא כשם  :ה"מתייראין ישראל ואומרים לפני הקב

ואומרים  ,ה מי אתם"ואומר להם הקב ?שעשית עם אלו כך תעשה עמנו

 ,ה מי מעיד עליכם"ואומר להם הקב !לפניו אנחנו עמך ונחלתך ישראל

מיד קורא . אבינו אברהם יעיד עלינו ,ואומרים ישראל להקדוש ברוך הוא

 ?ני אלהיהןמעיד אתה עליהן שהן עמי וא ,ה לאברהם ואומר לו"הקב

וגם את הגוי ") בראשית טז(ויאמר לפניו רבונו של עולם לא כך אמרת לי 

  . "ן אנכידאשר יעבודו 

ואמרו לפניו אבינו  ?ה מי מעיד עוד יותר עליכם"ועוד אומר להם הקב

מעיד אתה עליהן שהן עמי  :מיד קורא ליצחק ואומר לו ,יצחק יעיד עלינו

כי ") שם כו(רבונו של עולם לא כך אמרת לי  :ואומר לפניו ,ואני אלהיהן

  . "לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל

ואמרו לפניו יעקב  ?ה מי ומי מעיד עוד יותר עליכם"ועוד אומר להם הקב

מיד קורא ליעקב ואומר לו מעיד אתה עליהם שהם עמי  ,אבינו יעיד עלינו

לא ") שמות כ( רבונו של עולם לא אמרת להם :ואומר לפניו ?ואני אלהיהם

והם אמרו לפניך בכל יום שני פעמים  ,"יהיה לך אלהים אחרים על פני

ה "באותה שעה עובר הקב. "אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה") דברים ו(

' ויעבור מלכם לפניהם וה) במיכה (לפניהם וישראל עמו אחריו שנאמר 

  .בראשם

  

  

זיוון של ישראל ה את התורה ומניחה בחיקו ומבהיק "באותה שעה מביא הקב

רבונו של עולם אם הוא  ,ה"ואומר לו גבריאל לפני הקב ,מסוף העולם ועד סופו

 ,גבריאל :ה"ואומר לו הקב .ם ויראו בטובתן של ישראל"רצונך יבואו כל העכו

 ".רמה ידך בל יחזיון' ה") ישעיה כו(כי כן אמר ישעיה הנביא  ,לא יבואו לראות

אלא יבואו ויראו  ,לם לא כמו שאמר ישעיהוואמר גבריאל לפניו רבונו של עו

ואף כנסת  ".יחזו ויבושו קנאת עם אף אש צריך תאכלם") שם(ויבושו שנאמר 

) מיכה ז(ה רבונו של עולם יבואו ויראו ויבושו שנאמר "ישראל אמרה לפני הקב

  ."ותרא אויבתי ותכסה בושה

מזלות ממנה באותה שעה פותחת גיהנם את פיה ויוצאין כל העובדי כוכבים ו

כמה נאה אדון וכמה  :ורואין בטובתן של ישראל ונופלין על פניהם ואומרים

) תהלים קמד(נאה אומה זו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ביותר שנאמר 

  . "אלהיו' אשרי העם שככה לו אשרי העם שה"

 ם"ה רבונו של עולם מה נשתנה אומה זו מכל העכו"ם לפני הקב"ויאמרו העכו

אתם ידעתם אותי  ,ה שוטים שבעולם"ואומר להם הקב ?שאהבת אותם ביותר

אבל ישראל  ,והנחתם אותי והשתחויתם לעבודת אלילים שלכם ולא בטחתם בי

  . פעמים בכל יום תמיד ובטחו בי לכן אני נותן להם שכר טוב' קדשו את שמי ב

רשעים ובו יש") שם ט(ם ושבין לתוך הגיהנם שנאמר "מתביישין כל העכו מיד

  "...לשאולה כל גוים שכחי אלהים
 

  "הם ואת דוד מלכםאלוקי' קשו את הבוּ "
  !משלימים את כתיבת ספר התורה לכבוד דוד המלךד כולנו כאח
בימים אלו הולכת ונשלמת כתיבת הספר תורה אותו כותבים  :אמר הכותב

  .םיחי וקי לכבוד דוד מלך ישראליחדיו כל עם ישראל בארץ ובעולם 

כתיבת ספר  חילו רבני קבר דוד המלך ביוזמתספורים הת לפני חודשים ,כזכור

, אלוקינו ואת דוד מלכנו' בכדי לחבר את כל יהודי העולם לבקש את ה ,התורה

אחר ישובו בני ישראל ובקשו ) "ה, ג(כי בכך נקיים את נבואת הנביא הושע 

". ואל טובו באחרית הימים' אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' את ה

לכל  וצאראל שאין להם פתרון ומשבאחרית הימים כאשר יבינו עם יש

 :חסרים להםכ "כה שלושה דברים ש"יבינו שצריך לבקש מהקבהם , תיהםומצוק

המשיח שיגאלנו ביאת  –מלכות בית דוד , מלכות שמים שתתגלה לעין כל

אין ": ועל כך אמר התנא רבי שמעון בן מנסיא. ובנין בית המקדש, גאולת עולם

   ".שראל עד שיחזרו ויבקשו את שלשתםגאולה ליסימן מראין 
בתהלוכה מפוארת ילוו רבבות עמך ישראל , 'ב אדר' זביום רביעי אור ל

א שהבטיחו את "שליט גדולי ישראלשל  םבראשותאת ספר התורה  לכותיתמו

ובכך , ה בהר ציון בירושלים"של דוד המלך ע' אל עבר ציונו הק, השתתפותם

ברחמים ובחסדים  ואז יראו לנו משמים סימן גאולה ,הדברים נבקש את שלשת

  .ר"אכי, יםגדול

התחבר יחדיו אל כתיבת ספר ל הםיתקומות מושבואבקש מעם ישראל בכל מ

ובכך נקיים יחדיו את הנבואה  ,רכוש אותיות בספר התורהל, ל"תורה הנ

    !ונראה סימן גאולה לישראל אלוקינו ואת דוד מלכנו' בקש את הל ,האלוקית
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