
שאלה: בני מתגייס לצבא ביוני הקרוב. אשתי ואני מודאגים לשלומו ושיחזור 
 אלינו בריא ושלם. מה תציע לנו כסגולה להצלה מהסכנה?

 
תשובה: הרבה אוצרות חכמה גנוזים בתלמוד שלנו ובמורשת אבותינו. גם 

  לבעיה זו הציעו לנו עצה טובה. כך כתוב במקרא (דברים כ'): 
 ִּכי .ֵמֶהם ִתיָרא לֹא ,ִמְּמ� ַרב ַעם ָוֶרֶכב סּוס ְוָרִאיתָ  ְיֶב�ואֹ  ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי) א(

 :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ַהַּמַעְל� ִעָּמ� ֱא�ֶהי� ה'
 :ָהָעם ֶאל ְוִדֶּבר ַהֹּכֵהן ְוִנַּגׁש ַהִּמְלָחָמה ֶאל ְּכָקָרְבֶכם ְוָהָיה) ב(
 ֵיַר� ַאל .ְיֵביֶכםואֹ  ַעל ַלִּמְלָחָמה ַהּיֹום ְקֵרִבים ַאֶּתם !ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע' ֲאֵלֶהם ְוָאַמר) ג(

 :ִמְּפֵניֶהם ַּתַעְרצּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ִּתיְראּו ַאל ,ְלַבְבֶכם
 :ֶאְתֶכם ְלהֹוִׁשיעַ  ,ְיֵביֶכםואֹ  ִעם ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ִעָּמֶכם ֵל�וַההֹ  ֱא�ֵהיֶכם ה' ִּכי) ד(
 

, מדוע הוא צריך כל החיילים שאלו חז"ל: כיון שהכהן מכריז כרוז זה לפני
ציבור הלוחמים היו להוסיף [בפסוק ג'] את המלים "שמע ישראל"? הרי כל 

נאספים לפניו לשמוע ממנו דברי עידוד, ומדוע התורה תכתוב שתי מלים 
 מיותרות?

 
  אלא הורו חז"ל (סוטה מב ע"א):

 ,לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר[בפסוק הנ"ל]  :יוחי בן שמעון רביאמר 
[של  בידם נמסרין אתם ןאי ,וערבית שחרית שמע קריאת אלא קיימתם לא אפילו

 אויביכם].
 

מה יש במיוחד בפסוק זה? אלא פירוש המלה "שמע" הוא להבין. כמו שאמרו 
. אין כוונת ב יח, כו)-שומעים אנחנו" (מלכיםשלוחי המלך אל רבשקה "כי 

 המקרא "שומע היגויים" אלא "שומע" שהוא מבין.
 

 כאן במקרא זה. ביארו לנו מהר"ל (נתיבות עולם, צריכים להפנים מה נאמר
ספר "נפש החיים" (שער ג' פרק יא) שהקב"ה הוא העבודה, פרק שביעי) וכן 

אחד בלבד, כלומר מציאות מוחלטת שאין לו ראשית ואין לו סוף, קיים לעד ללא 
אינו דומה לשום אחד מנבראיו. הוא אחד המוחלט. זהו סוף הפסוק: הוא שינוי. 

 ה' אחד. אין דומה לו.
 

 ישראל, השומר אלוהי "ה' אלוהינו" כלומר הוא ילהפנים כ זה צריכים אבל לפני
. מכל עלינו שופט וגם משגיחשהוא נו עלינו במיוחד. המלה "אלוהים" מורה ל

וקבע "בני בכורי ישראל" (שמות ד). ולכן עוד לפני  בנוה' רק  האומות בחר
היחס המיוחד שלו אלינו  על ידי אמירתנו  שהגדרנו "ה' אחד" הקפדנו לתאר את

 ולכן ארבע מלים: "ה' אלוהינו ה' אחד". והינו"."ה' אל



 
לימוד נפלא ביותר. במורה נבוכים (ח"ג בהערתו אותנו ד לימ הרמב"ם כבר
ן גֵ ה, אוהב אותו ורוצה בקרבתו, ה' מֵ כל עוד האדם חושק בהקב" לפרק נא) כי

 וכו' עליון" קרא בפסוקים "יושב בסתרמלמד כך מה סכנה. הוא עליו מכל
 "כי בי חשקלכך? יקוש" וכו'. והסיבה  יצילך מפח י הוא"כ .(תהלים צא)

 שמי". ידע ואפלטהו, אשגבהו כי
 

שלנו  יום-היום אנו מתחילים את פסוק זה חשובה כל כך, כי בו הקריאה של
הילד  זה מלמדים את אנו מסיימים בלילות. בקריאה פסוק בתפילת שחרית, ובו

 זה האדם מסיים דעה פרק רמה) וע"י פסוק רהיו המתחיל לדבר (שו"ע הפעוט
 לכך. בא העת כאשר הקב"ה ומוסר נפשו לפני חייו את

 
פרק ראשון  הלב בהתמדה ובכוונת חז"ל. יקראו תגידו נא לבניכם שיקיימו מצוות

היום יקראו  מצוא, משך לעת שמע ישראל, כל בקר וכל ערב. וגם של פרשת
ישראל מיד  את סגולה המושיעה רבות להציל ויכוונו בו. זו היאהנ"ל  הפסוק

 שונאיו ואויביו. וחשוב מאד שיכווין פירוש המלים.
 

הקב"ה אמר "שובו אלי, ואשוב אליכם" (זכריה א, ג). אנו צריכים לעשות הצעד 
 הראשון. 


