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 קינו ה' אחדושמע ישראל ה' אל

 ' כהןגבריאל ח 
 

סודית של עם  העין סיסממ ומשמשללא ספק המפורסם בתורה,  הוא( ו:ד) "שמע ישראל"הפסוק 
 לפסוק זה. בדרמטיותרגעים מכריעים בחיי עם ישראל מתקשרים  ,ישראל. מימי קדם ועד לתקופתנו

רה מתו על קידוש ה'. ית   בטרם "שמע ישראל"מרבי עקיבא ועד רועי קליין אמרו יהודים רבים 
נהפכו לסימן היכר ליהדותו של אדם, החל מהפרטיזנים שקיבלו  "שמע ישראל"המלים  ,מזו

וכלה ברב הרצוג  ,אמירת פסוק זה בשלמותובלשורותיהם רק אנשים שיכלו להזדהות כיהודים 
 ,ילדים יהודים שהוחבאו במנזריםתפילת "שמע ישראל" ואחרים שהצליחו לזהות באמצעות 

 ולהשיבם ליהדות.
 "שמע ישראל"בתפילת  ופםוס בשעת 'הברית' "שמע ישראלאמירת "ב תחילתםים יהיהוד החיים

 אהו "שמע ישראלש" כותב הרמב"םו ,נשמתו לבורא עולםאת  מחזירהנאמרת ליד מיטתו של יהודי ה
 ו(. א, ורהתלמוד הפסוק הראשון שלומד ילד יהודי בתחילת לימודיו )הלכות ת

השיא  - שחרית וערבית -ת מיוה מקום מרכזי. בתפילות היומיוגם בתפילה היהודית תופס פסוק ז
הוא אמירת הפסוק הזה. כמו כן הוא נאמר , הואחרי ההכולל ברכות לפני ,של כל סדר קריאת שמע

לקראת הקריאה בתורה בפתיחת הארון  . הפסוק הזה נאמר גםטהיעל המשבקריאת שמע מדי יום 
 "שמע ישראל"אף שמלכתחילה כל זה פורים. ייום הכסיום תפילת נעילה בוב בשבתות ובמועדים,

 אולוגית כללית.יאיננה תפילה כלל אלא אמירה ת
במנהרת הזמן  אתכז עצמהק זה המהדהד בסוהאדם שואל את עצמו: מה סוד המשמעות של פו

 ,ולםכצד השווה בשלש גישות מתקופות שונות להסברת ייחודו של הפסוק. ה נביא להלן היהודי?
 בניתוח הכתוב כפשוטו.וסט קקריאה צמודה של הט באמצעותלרדת לעומק הכתוב  שהם מנסים

 :)ו:ד( ( כותב בפירושו לדברים9081-9081המלבי"ם )       
רצוני שכל האומות הקודמים שהיו מאמינים בריבוי האלהות, השוו בזה שיש אלהים פועל 

בעולם יצאו משרש אחד,  טוב ויש אלהים פועל רע, כי לא יכלו לצייר שהטוב והרע הנמצא
וע"כ היו מתיראים מפועל הרע ואוהבים את הפועל הטוב. וכאשר בא בתורת אמת ללמדם 

להי עולם -להי אמת, הוצרך להקדים להם אמונת היחוד, שא-שיתאחדו היראה והאהבה לא
הוא אחד ואין זולתו, והוא שרש לכל הנמצא והמתהוה בכל העולמות הן דברים אשר לפי 

 קראם בשם טוב והן דברים אשר נקראם בשם רע.השגתנו נ
ה "אלוקים. על ישראל להבין שהקבשל ם בנויים על ההבדל בין שני השמות "דבריו של המלבי

)!( רעים  לנו רועים הנראיםי( ומביא א'מתגלה לנו במידת הדין )אלוקינו( ובמידת הרחמים )ה
אחד לטוב ומקור אחר לרע. עלינו מוחלטת מההנחה שיש מקור  הסתייגותוטובים. יש להסתייג 

המלווה אותנו בהשגחתו תמיד.  אחד כי הוא ,הילוייבונו של עולם על כל גילקבל את מלכותו של ר

                                                           
  ר גבריאל ח' כהן מרצה במחלקה לתנ"ך באוניברסיטה ובמכון לנדר"ד. 
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אף אם לעתים נסתרות דרכי  במלואה קבלת עול מלכות שמיםעניינו הפסוק הוא היגד תיאולוגי ו ,אכן
 קים.והאל
 :ן אחרוויבכ מפרש את הפסוק (9808-9981)רש"י        

ה' שהוא אלוקינו עתה, ולא אלוקי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד,  –להינו ה' אחד" -"ה' א
ישנאמר " ְך ֶאל-כִּ ם ה'-ָאז ֶאְהפֹּ ם ְבש  א ֻכלָׂ ְקרֹּ ה לִּ ה ְברּורָׂ פָׂ ים שָׂ ם" )צפ' ג:ט(, ונאמר "ַעמִּ  ַבּיוֹּ

ד ד ּוְשמוֹּ ֶאחָׂ ְהֶיה ה' ֶאחָׂ  " )זכ' יד:ט(.ַההּוא יִּ
אך לעתיד לבוא הוא  ,כרונולוגי. כעת ה' הוא רק אלוקינו-תיאור היסטורי משפט הזהרואה בי "רש

 היגד גאולתי המבטא את הרעיון המשיחי.ב כאןמדובר  פירושובון כל העולם. לפי ייהיה ר
 )דברים רבה ב, לה(: וון אחר לחלוטיןירשו את הפסוק הזה בכיחז"ל פ       

זכו ישראל לקריאת שמע? משעה שנטה יעקב למיתה קרא מהיכן  –דבר אחר: שמע ישראל 
לכל השבטים ואמר להן: שמא משאני נפטר מן העולם אתם משתחווים לאלוה אחר? מנין, 

ְבצּושכך כתוב: " קָׂ ב הִּ ְמעּו ְבנ י ַיֲעקֹּ ְמעּווגו'" )בר' מט:ב(. מהו " ְושִּ יֶכם-ֶאל ְושִּ ל ֲאבִּ א  ְשרָׂ "? יִּ
ל ה' א   ְשַמעא. אמרו לו: "אמר להן: אל ישראל אביכם הו א  ְשרָׂ ד-יִּ ינּו ה' ֶאחָׂ ", והוא אומר ֹלה 

בלחישה: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". אמר ר' לוי: ומה ישראל אומרים עכשו? שמע 
יתנו נוהג בנו   להינו ה' אחד".-"ה' א –אבינו ישראל, אותו הדבר שצוִּ

עקב הקרוי גם ישראל, ומי שאמר פסוק זה איננו עם ישראל אלא י ,אליו פונה הכתובש ,ישראל
שבניגוד לאבותיו לא הוריש את מורשתו הייחודית לבן  ,ישראל-יעקב לראשונה היו בניו של יעקב.

אחד בלבד אלא לשנים עשר שבטים, חושש שמא המשך השמירה של אמונת אברהם ומסורת האבות 
ה' הוא אלוקי  –'שמע אבינו ישראל תגובה לחששותיו עונים לו הבנים בקול אחד: בבסכנה. נמצאת 

 כולנו ויישאר אחד לדורות'.
עודד מפרשים בכל הדורות לגלות משמעויות  "שמע ישראל"המסתורין המלווה את הכתוב 

ותוך כדי עיון  ,שת המפרשים שבחרנו הסמיכו פירושיהם לפשוטו של מקראונסתרות בכתוב. של
 ות הפסוק.וונים לפרשניבלשון הכתוב העלו בפנינו שלשה כ

 ,האמונית של בני ישראל האחדות חז"ל העמידו במרכז דבריהם את האחריות השבטית ואת
ל אמר עיהמחייב להאמוני  ם מנתח את הדברים כהיגד"המלבי .העבר ושאבו את משמעות הכתוב מן

טוי לאמונה יפסוק ברואה בי "רש ואילו. בהווה כל יהודי בכל דור ודור, כמובן גם דיי
המשפיע רבות על עבודת ה' של עם ישראל בכל אך הוא  בעתידאמנם  שיתממש שיחיהמ ברעיון

 הונותנות משמעות ייחודית לסיסמ זו את זובסופו של דבר הגישות האלו משלימות  הדורות.
 ."שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"היהודית הסודית: 

 


