
 

1
 

Perashat Va’etchanan: The Shema Revisited  

Source 1: Devarim Chapter 6  

מ    ד ָרֵאל:עשְׁ הָוה   , ִישְׁ יְׁ
הָוה ֶאחָ ֱאֹל  .Hear, O Israel: the LORD our God, the LORD is one 4 .דֵהינּו, יְׁ

הָוה ֱאֹלֶהיָך,   ה ָת, ֵאת יְׁ בְׁ ָאה  וְׁ
ָכל ָכל-בְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל-לְׁ ָך, ּובְׁ שְׁ פְׁ -נ 

ֹאֶדָך.  מְׁ

5 And thou shalt love the LORD thy God with all thy 

heart, and with all thy soul, and with all thy might. 

ָבִרים ָהֵאֶלה, ֲאֶשר   ו דְׁ ָהיּו ה  וְׁ
ּיֹום ָך ה  ּוְׁ צ  ל--ָאֹנִכי מְׁ ָבֶבָך.-ע   לְׁ

6 And these words, which I command thee this day, 
shall be upon thy heart; 

ָת ָבם,   ז רְׁ ִדב  ָבֶניָך, וְׁ ָתם לְׁ נְׁ ִשנ  וְׁ
ֶדֶרְך,  ָך ב  תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ בְׁ

קּוֶמָך. ָך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ  ּובְׁ

7 and thou shalt teach them diligently unto thy 

children, and shalt talk of them when thou sittest in thy 

house, and when thou walkest by the way, and when 

thou liest down, and when thou risest up. 

ל  ח אֹות, ע  ָתם לְׁ רְׁ ש  ָיֶדָך; -ּוקְׁ
ֹטָטֹפת, ֵבין ֵעיֶניָך. ָהיּו לְׁ  וְׁ

8 And thou shalt bind them for a sign upon thy hand, 

and they shall be for frontlets between thine eyes. 

ל  ט ָתם ע  בְׁ ת  ֻזזֹות ֵביֶתָך, -ּוכְׁ מְׁ
ָעֶריָך.  }ס{  ּוִבשְׁ

9 And thou shalt write them upon the door-posts of thy 

house, and upon thy gates. {S} 

Source 2: Talmud Berachot 61b 
 

 שלא הרשעה מלכות גזרה אחת פעם: רבנן תנו. נפשך את נוטל אפילו נפשך בכל: אומר עקיבא ביר
 ועוסק ברבים קהלות מקהיל שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא, בתורה ישראל יעסקו
 - דומה הדבר למה, משל לך אמשול: לו אמר? מלכות מפני מתירא אתה אי, עקיבא: ליה אמר. בתורה
 מה מפני: להם אמר, למקום ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה, הנהר גב על מהלך שהיה לשועל

, ליבשה שתעלו רצונכם: להם אמר. אדם בני עלינו שמביאין רשתות מפני: לו אמרו? בורחים אתם
? שבחיות פקח עליך שאומרים הוא אתה: לו אמרו? אבותיכם עם אבותי שדרו כשם ואתם אני ונדור

! וכמה כמה אחת על מיתתנו במקום, מתיראין אנו חיותנו במקום ומה! אתה טפש אלא, אתה פקח לא
 אנו אם, כך - ימיך וארך חייך הוא כי בה שכתוב, בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו, אנחנו אף

 עקיבא לרבי שתפסוהו עד מועטים ימים היו לא: אמרו. וכמה כמה אחת על - ממנה ומבטלים הולכים
? לכאן הביאך מי! פפוס: לו אמר. אצלו וחבשוהו יהודה בן לפפוס ותפסו, האסורים בבית וחבשוהו

 בשעה. בטלים דברים על שנתפס לפפוס לו אוי, תורה דברי על שנתפסת עקיבא רבי אשריך: ליה אמר
, ברזל של במסרקות בשרו את סורקים והיו, היה שמע קריאת זמן להריגה עקיבא רבי את שהוציאו

 הייתי ימי כל: להם אמר? כאן עד, רבינו: תלמידיו לו אמרו. שמים מלכות עול עליו מקבל והיה
 ועכשיו, ואקיימנו לידי יבא מתי: אמרתי, נשמתך את נוטל אפילו - נפשך בכל זה פסוק על מצטער
 אשריך: ואמרה קול בת יצתה. באחד נשמתו שיצתה עד באחד מאריך היה? אקיימנו לא לידי שבא
? שכרה וזו תורה זו: הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו. באחד נשמתך שיצאה עקיבא רבי
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 עקיבא רבי אשריך: ואמרה קול בת יצתה. בחיים חלקם: להם אמר -'! וגו ממתים' ה ידך ממתים
 .הבא העולם לחיי מזומן שאתה

 
Our Rabbis taught: Once the wicked Government issued a decree forbidding the Jews 
to study and practise the Torah. Pappus b. Judah came and found R. Akiba publicly 
bringing gatherings together and occupying himself with the Torah. He said to him: 
Akiba, are you not afraid of the Government? He replied: I will explain to you with a 
parable. A fox was once walking alongside of a river, and he saw fishes going in 
swarms from one place to another. He said to them: From what are you fleeing? They 
replied: From the nets cast for us by men. He said to them: Would you like to come up 
on to the dry land so that you and I can live together in the way that my ancestors 
lived with your ancestors? They replied: Art thou the one that they call the cleverest 
of animals? Thou art not clever but foolish. If we are afraid in the element in which 
we live, how much more in the element in which we would die! So it is with us. If such 
is our condition when we sit and study the Torah, of which it is written, For that is thy 
life and the length of thy days,15  if we go and neglect it how much worse off we shall 
be! It is related that soon afterwards R. Akiba was arrested and thrown into prison, 
and Pappus b. Judah was also arrested and imprisoned next to him. He said to him: 
Pappus, who brought you here? He replied: Happy are you, R. Akiba, that you have 
been seized for busying yourself with the Torah! Alas for Pappus who has been seized 
for busying himself with idle things! When R. Akiba was taken out for execution, it 
was the hour for the recital of the Shema', and while they combed his flesh with iron 
combs, he was accepting upon himself the kingship of heaven.16  His disciples said to 
him: Our teacher, even to this point? He said to them: All my days I have been troubled 
by this verse, 'with all thy soul', [which I interpret,] 'even if He takes thy soul'. I said: 
When shall I have the opportunity of17  fulfilling this? Now that I have the 
opportunity shall I not fulfil it? He prolonged the word ehad18  until he expired while 
saying it. A bath kol19  went forth and proclaimed: Happy art thou, Akiba, that thy 
soul has departed with the word ehad! The ministering angels said before the Holy 
One, blessed be He: Such Torah, and such a reward? [He should have been] from them 
that die by Thy hand, O Lord.20  He replied to them: Their portion is in life.21  A bath 
kol went forth and proclaimed, Happy art thou, R. Akiba, that thou art destined for the 
life of the world to come.  

  
Source 3: Mishna Berachot 2:2 

 
 תחלה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי אלא שמוע אם לוהיה שמע קדמה למה קרחה בן יהושע ר"א

 מצות עול עליו יקבל כך ואחר
R. Yehoshua ben Koracha said: Why does the Shema proceed “and if you surely listen”? To 
ensure that a person will first accept upon himself the Yoke of Heaven, and then accept 
upon himself the Yoke of Mitzvot 
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Source 4: Shulchan Aruch Orach Chayim 60:5 
 

 אם, והשאר. חובתו ידי יצא לא, ישראל שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כוון( יא) ולא שמע את הקורא
 והוא, יצא ד, שמע קריאת בעונת האלו הפרשיות מגיה או( יב, )בתורה קורא היה אפילו לבו כוון לא

 ראשון בפסוק לבו שכוון
One who recites the Shema and does not have kavanna for the first verse, which is 
Shema Yisrael, has not fulfilled his obligation 
  

  
Source 5: Commentary of Rashbam 

 
 אלהינו י"י ואנחנו הימים בדברי וכן. עמו אחר אלוה לנו ואין אלהינו לבדו הוא י"י - אלהינו י"י( ד)

 :ירבעם כבית אותו עזבנו ולא אלהינו הוא י"י אנו אבל זהב עגלי עמכם כלומר, עזבנוהו ולא
 :למעלה שפירשתי כמו קסמים לקסום אפילו אחר אלוה עמו נצרף ולא נעבוד לבדו לו - אחד י"י

. 
 "Hashem Elokeinu: Hashem alone is our God. We have no other god in 
conjunction with Him. Similarly in Divrei Hayamim (II 13:10) "And we have 
Hashem our God and we have not forsaken Him," that is to say that you 
(Yerovam) have the Golden Calves, but for us, Hashem is our (exclusive) 
God… 
 
Hashem Echad: We will serve Him and we will not adjoin any other deity, even 
to engage in divination…" 
 

  
Source 6: Sefer Divrei Hayamim 2 Ch. 13 

ן   ם בֶּ ְבעָּ רָּ ם יָּ ד ְשֹלֹמה -ַויָּקָּ בֶּ ט, עֶּ ְנבָּ
ן ִויד; ַוִיְמֹרד, ַעל-בֶּ יו.-דָּ  ֲאֹדנָּ

6 Yet Jeroboam the son of Nebat, the servant of 
Solomon the son of David, rose up, and rebelled 
against his lord. 

ִשים ֵרִקים ְבֵני   ז יו, ֲאנָּ לָּ ְבצּו עָּ ַוִיקָּ
ן-ְבִלַיַעל, ַוִיְתַאְמצּו, ַעל ם בֶּ -ְרַחְבעָּ

ה ַנַער ְוַרְך יָּ ם, הָּ -ְשֹלֹמה; ּוְרַחְבעָּ
ם. ב, ְולֹא ִהְתַחַזק, ִלְפֵניהֶּ  ֵלבָּ

7 And there were gathered unto him vain men, base 
fellows that strengthened themselves against 
Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam 
was young and faint-hearted, and could not 
withstand them. 

ם ֹאְמִרים, ְלִהְתַחֵזק   ח ה ַאתֶּ ְוַעתָּ
ִויד;  ה, ְבַיד, ְבֵני דָּ ת ְיהוָּ כֶּ ִלְפֵני ַמְמלֶּ

ב,  הָּ ְגֵלי זָּ ם עֶּ כֶּ ב, ְוִעמָּ מֹון רָּ ם, הָּ ְוַאתֶּ
ם ֵלאֹלִהים. ְבעָּ רָּ ם יָּ כֶּ ה לָּ שָּ ר עָּ  ֲאשֶּ

8 And now ye think to withstand the kingdom of 
the LORD in the hand of the sons of David; and ye 
are a great multitude, and there are with you the 
golden calves which Jeroboam made you for gods. 

תֲהלֹא ִהַדְחתֶּ   ט ה, -ם אֶּ ֹכֲהֵני ְיהוָּ
ת ם -אֶּ כֶּ ְבֵני ַאֲהֹרן ְוַהְלִוִים; ַוַתֲעשּו לָּ

צֹות ֲארָּ ל--ֹכֲהִנים, ְכַעֵמי הָּ א -כָּ ַהבָּ

9 Have ye not driven out the priests of the LORD, 
the sons of Aaron, and the Levites, and have made 
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ן דֹו ְבַפר בֶּ ר ְוֵאיִלם -ְלַמֵלא יָּ קָּ בָּ
יָּה ֹכֵהן ְללֹא  ה, ְוהָּ ִשְבעָּ

 }ס{  ֱאֹלִהים.

you priests after the manner of the peoples of other 
lands? so that whosoever cometh to consecrate 
himself with a young bullock and seven rams, the 
same becometh a priest of them that are no 
gods.{S} 

ְחנּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְולֹא ו    י ֲאנ 
ְבנֻהּו ה,  ;ֲעז  ְרִתים ַליהוָּ ְוֹכֲהִנים ְמשָּ

ת. אכֶּ  ְבֵני ַאֲהֹרן, ְוַהְלִוִים, ַבְמלָּ

10 But as for us, the LORD is our God, and we 
have not forsaken Him; and we have priests 
ministering unto the LORD, the sons of Aaron, and 
the Levites in their work; 

Source 7: Right after the Shema in Devarim Ch. 6 

ח ֶאת-ִהָשֶמר ְלָך, ֶפן  יב -ִתְשכ 
ִים,  ְיהָוה, ֲאֶשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצר 

 ִמֵבית ֲעָבִדים.

12 then beware lest thou forget the LORD, who 
brought thee forth out of the land of Egypt, out 
of the house of bondage. 

ת  יג א, ְוֹאתֹו -אֶּ יָך ִתירָּ ה ֱאֹלהֶּ ְיהוָּ
ֵבַע.  ַתֲעֹבד; ּוִבְשמֹו, ִתשָּ

13 Thou shalt fear the LORD thy God; and Him 
shalt thou serve, and by His name shalt thou swear. 

לֹא ֵתְלכּון, ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים   יד
ר, --םֲאֵחִרי ַעִמים, ֲאשֶּ ֵמֱאֹלֵהי, הָּ

ם.  ְסִביבֹוֵתיכֶּ

14 Ye shall not go after other gods, of the gods of 
the peoples that are round about you; 

יָך,   טו ה ֱאֹלהֶּ א ְיהוָּ ִכי ֵאל ַקנָּ
ָך: ן  ְבִקְרבֶּ ה ַאף-פֶּ ֱחרֶּ יָך, -יֶּ ה ֱאֹלהֶּ ְיהוָּ

ְך, ְוִהְשִמיְדָך, ֵמַעל ְפֵני  בָּ
ה. מָּ ֲאדָּ  }ס{  הָּ

15 for a jealous God, even the LORD thy God, is in 
the midst of thee; lest the anger of the LORD thy 
God be kindled against thee, and He destroy thee 
from off the face of the earth. {S} 

 
Source 8: Rashi 

 
 שנאמר, אחד' ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ולא עתה אלהינו שהוא' ה - אחד' ה אלהינו' ה( ד)
 ההוא ביום( ט, יד זכריה) ונאמר' ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי( ט, ג צפניה)

  :אחד ושמו אחד' ה יהיה
  

"Hashem, who is OUR God at the present time, and not the God of the gentile 
nations, he will at a future time be – Hashem Echad – as it states: "Then I will 
transform all nations to a single speech that they will all call out in the name of 
Hashem (YHVH) (Tzephania 3:9) and it states: "On that day God's will be one 
(Yiheye HASHEM ECHAD) and his name will be one." (Zecharia 14:9)" 
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Source 9: Deuteronomy Chapter 6 ָבִרים  דְׁ

ָפִטים,   א ִמשְׁ ה  ֻחִקים וְׁ ָוה, ה  ִמצְׁ זֹאת ה  ר וְׁ ֲאשֶׁ
ם ְתכֶׁ ם, ְלַלֵמד אֶׁ ה ֱאֹלֵהיכֶׁ ה ְיהוָּ ַלֲעׂשֹות --ִצוָּ

ץ רֶׁ אָּ ָתּה.בָּ ִרשְׁ ִרים ָשָמה לְׁ ֶתם ֹעבְׁ  , ֲאֶשר א 

1 Now this is the commandment, the 

statutes, and the ordinances, which the 

LORD your God commanded to teach 

you, that ye might do them in the land 

whither ye go over to possess it-- 

ת  ב א אֶׁ ת-ְלַמַען ִתירָּ יָך, ִלְשֹמר אֶׁ ה ֱאֹלהֶׁ -ְיהוָּ
ל יו וִמְצֹו-כָּ ָךֻחֹקתָּ ִֹֹכי ְמַצוֶׁ ר אָּ יו ֲאשֶׁ ָתה תָּ , א 

ָך ּוֶבן ֶּייָך-ּוִבנְׁ ֵמי ח  ָך, ֹכל יְׁ ֲאִרֻכן --ִבנְׁ ן, י  ע  מ  ּולְׁ
 ָיֶמיָך.

2 that thou mightest fear the LORD thy 

God, to keep all His statutes and His 

commandments, which I command thee, 

thou, and thy son, and thy son's son, all the 

days of thy life; and that thy days may be 

prolonged. 

Source 10: Commentary of Malbim 
 
 אתכם ללמד צוה אשר ש"כמ השם יראת היא המצות עשית שתכלית שאמר אחר, ישראל שמע( ד)

 ואהבת ש"כמ השם אהבת שהיא גדולה יותר למדרגה להעלותם בא ,אלהיך' ה את תירא למען לעשות
 לעלמין מתפרשין דלא ריעין תרין הם ז"ובכ, היראה מן יותר גדולה מדרגה שהאהבה. אלהיך' ה את
 שהיו הקודמים האומות שכל רצוני, היחוד האמנת אחר רק יצויר לא זה אבל ,רחימו נפיק דחילו ומגו

 שהטוב לצייר יכלו לא כי, רע פועל אלהים ויש טוב פועל אלהים שיש בזה השוו, האלהות ברבוי מאמינים
 וכאשר, הטוב הפועל את ואוהבים הרע מפועל מתיראים היו כ"וע, אחד משרש יצאו בעולם הנמצא והרע
, היחוד אמונת להם להקדים הוצרך אמת לאלהי והאהבה היראה שיתאחדו ללמדם אמת בתורת בא

 לפי אשר דברים הן העולמות בכל והמתהוה הנמצא לכל שרש והוא זולתו ואין אחד הוא עולם שאלהי
, כלל במציאות רע אין כי בשנאמין והוא רע בשם נקראם אשר דברים והן טוב בשם נקראם השגתנו
 בין וחסד טוב אך באמת הוא רע שהוא לנו ידמה ואשר, טוב רק יצא לא האמתי האחד הטוב שמהאל

 אלהים וירא ש"כמ ,ובנין תקון לצורך הוא השחתה וכל הויה לצורך הוא העדר כל בהויה הנמצא הרע
 לתכלית הם בעולם הבאות הרעות שכל ,בהנהגה לנו הנדמה הרע ובין, מאד טוב והנה עשה אשר כל את

 מדת מורה' שה אחד' ה אלהינו' ה א"ועז, אחד לאל והאהבה היראה יצויר כ"ועי' שית וכמו טוב
 וחסד טוב אך ופועל טוב כולו, אחד הוא, ועונש דין הפועל ד"מדה מורה ואלהים, טוב הפועל הרחמים

 :אלהיך' ה את ואהבת ולכן שלם ביחוד מתאחד והכל. הויה שם שנית א"שעז
 

"After he (Moses in Sefer Devarim 6:2) has stated that the objective of the Mitzvot is FEAR of 
God, - "These are the commandments, statutes and judgments that Hashem your God 
commanded to teach you … that you may fear God…" – he now comes to raise them to a 
higher level of LOVE of God… 
  
All ancient societies believed in polytheism. A common factor between them all was that they 
had a god of good acts and a god of bad events. They could not conceive that Good and Bad in 
the world could emerge from a single source. Hence they feared the "bad" god, and loved the 
"good" god." 
 
"…As the Torah comes to teach the unification of Fear and Love to the true God it needs to 
precede the believe in the unity – that the God of the world is One , that there is none besides 
him, and that he is the source of all existence in all the worlds… 
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"…there is no true evil in the world for from the one good God, only good will emerge, and 
that which appears to us as evil is … all for a purpose of good. Hence its states: 
  
HASHEM ELOKEINU, HASHEM ECHAD: Hashem (YHVH) refers to the attribute of mercy – the 
force of good – and Elokim refers to the force of Judgment (Din) and punishment – the force 
of bad – IT IS ALL ONE, all good, and in truth, only goodness and kindness; hence HVH is 
repeated a second time. And after this statement of the absolute unity of God, we can say: You 
shall LOVE the Lord your God …" 

  
Rav Alex Israel on the Malbim: This is a theology that we know as Dualism. It is the fundamental 
layer of all Polytheism. As presented by the Malbim, pagan theology sees the gods as forces of 
nature. But forces of nature sometimes clash. Imagine a farmer in the ancient Near East.  Maybe it 
was a good year agriculturally – so the gods are favoring me. But yesterday, my prize cow died – so 
god is angry with me. How can both be true? Is god happy or angry with me? The pagans explained 
that there are in fact two gods, two addresses. There is a god of "good" and a god of "evil", and that 
these two opposing forces govern human existence. (In other systems, the division became more 
sophisticated with a fire god, a war god, a rain god etc. but this dual division is always at the basis of 
the polytheistic mindset.) The force of good gives me the good things in life, and the force of evil 
punishes and precipitates disaster and misfortune. Naturally one begins to characterize the forces 
of good and evil, these gods; one of which is worthy of love and the other worthy of fear. And this is 
the root of all polytheism. One fears the bad god, and loves the force of good. 

  
Rav Israel: SHEMA AS A PRAYER BACK TO RASHI 
We have seen Rashi and also the Malbim. I wonder if we might simply adjust things a little. In 
this shiur and on previous occasions we have remarked on the fact that God may be viewed 
from a variety of vantage points. One perspective of the world sees God as the master of order 
(as in Bereshit ch.1 - Elokim) in which all events of the world have a planned and organized 
mechanism and where life follows a correct pattern. This is a world in which we experience a 
God of Justice, a God of truth and order. Here the world makes sense. 
  
But then sometimes, life doesn't go to plan. Sometimes, we experience hardship in this world. 
Even then, God has a place; God supports us, he challenges and tests us (God as YHV"H – 
Bereshit ch.2). At these times, the experience of Justice and order are distant and elusive. But 
God is very much present even in our flawed human existence, as the source of our humanity 
despite its pitfalls, its pain and injustice. 
  
God can be manifest as master of order, and also the God of disorder? If "Hashem Elokeinu 
Hashem Echad," then possibly we can, (in a sort of Rashi way,) perceive Shema as a prayer, a 
plea. We can read Shema and request that we be allowed to witness and experience Unity of 
Hashem and Elokim, the caring God, and the God of Truth. That we may behold the God of 
History in a manner that will be truly evident of His values of truth, caring, peace, justice and 
holiness. 
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Source 11: Commentary of R. Shimshon Rafael Hirsch – why Shema and not Re’eh? 

 
, בספר האלה המצוות קיצור את כתב כך ואחר התורה מצוות כל על חזר שמשה אמרנו כבר. שמע( ד)

 הוא הזה הקיצור את הפותח והפסוק. לעצמם כיחידים מעתה יחיו שבניו העם את ילווה זה וקיצור
 השמים קצה עד נידח הוא אפילו, יהודי כל בלב היהודית התודעה את הזה היום עד המעורר הפסוק

, דעתו על עומד משהוא יהודי ילד ידי על הנלמד הראשון הפסוק הוא. מעמו ובניתוק בבדידות וחי
 הוא. האמת לעולם פרידה כברכת מישראל אדם אחרי קוראים שהחברים האחרון הפסוק והוא

 ולכבוש לחזור' ה שעתיד מכריזים הם ובו, אלהים כנס בעולם אותו ונושאים נשאו שהיהודים הפסוק
 זה הרי .מלבו הזה הפסוק את להסיר ימהר לא לעמו שהתנכר ישראל איש וגם; לעצמו האנושות את

 המסקנה את המסיקים אחדים פסוקים אליו ומצטרפים', ה ייחוד של היהודית התודעה של הפסוק
 היחיד ברשות חייו את וחי בניו את מחנך, חייו נשימת את נושם שיהודי מקום וכל. הזאת התודעה מן

 כל, למחשבה רוחו את ומעורר לפעולה ידיו את מרים, וקם שוכב שהוא מקום כל, הרבים וברשות
, חייו תפקיד את לתודעתו מביאים אלה פסוקים הרי, שעריו את ומציב ביתו את בונה שהוא מקום

 ואת פעילותו עקרונות את, הרבים וברשות היחיד ברשות שאיפותיו מטרת את, חינוכו תכלית את
 האלה הפסוקים את לשנן עליו חובה לפיכך. ובקהילה בבית חייו כל קדושת את, מחשבתו יסודות

 .תמיד יום בכל ובוקר ערב
 

 הראת אתה" :לעמו משה אמר וכך", ראיה" על אלא" שמיעה" על מבוססת איננה' ה את ידיעתנו
 שם והתגלה הארצי ההווה לתוך' ה נכנס אחת פעם רק אולם(. לה, ד לעיל" )האלהים הוא' ה כי לדעת
' ה התגלות על יספר לדור דור ואילך מכאן. ישראל יסוד הנחת של הבריאה מעשה בעת זה והיה, לעמו

 ולכל מחשבותיו לכל מעורער - בלתי בסיס ההתגלות תהיה הדורות מסורת ובכח, לציבור יעיד וציבור
 לא .ישראל שמע אלא" ישראל ראה" נאמר לא ואילך מכאן. נצחים לנצח ישראל איש כל של מעשיו
 לשאלת ביחס בשכלו מסקנות יסיק הוא ובהיסטוריה בטבע בהן מתנסה אדם שכל התופעות מתוך

 הוא. עיוניות חקירות של מסקנה מכל למעלה שהיא בוודאות אבותינו לכלל נתגלה' ה כי'. ה מציאות
 כולם. ארצי הווה כל של בעיצומו נוכחותו את להם גילה הוא אלא, עוד ולא, מציאותו את להם גילה

 אותה שימסרו מנת על אליהם הגיעה זו והשגה, ספק כל המבטלת חושים בהכרת' ה את השיגו כאחד
 והוליך במצרים מוסרותיהם את ניתק כאשר, ובהיסטוריה בטבע' ה את ראו הם. אחריהם לבניהם

 כל שכלל, זו עדות. בסיני תורתו את להם נתן כאשר' ה את שמעו הם. ההבטחה לארץ במדבר אותם
 המביאות מסקנות נסיק ההיסטוריה ומן הטבע מן לא'. ה את לידיעתנו היסוד היא, עליה מעיד האומה

" ידיעה" יסוד ועל, ההיסטוריה ואת הטבע את נסקור' ה את ידיעתנו יסוד על אלא', בה אמונה לידי
 מעשיו את לראות עינינו את' ה יפקח וכאשר. ההיסטוריה מאורעות ואת הטבע את להבין נשאף זו

 הוא בטבע וגדול קטן דבר שכל ונמצא, בהיסטוריה קולו את לשמוע אזנינו את יפתח וכאשר, בטבע
 אלהי הנהגת את ונשמע נראה אז או, הנהגתו מעשה הוא בהיסטוריה וגדול קטן דבר וכל' ה מלאכת
 ולעד, חלדנו ימי כל' ה לפני נתהלך אבותינו כדוגמת. ימינו של וההיסטוריה הטבע בעולם אבותינו

 מלכי אלי הליכות אלהים הליכותיך ראו: "ובלבבם ברוחם' לה הנאמנים ישראל אישי כל על ייאמר
 .(כה, סח תהלים" )בקדש

 .לישרא" שמע: "ולפיכך

 


