
 

 

 בס"ד

 פרשת ואתחנן 
 'והיה אם שמוע' –'ואהבת' 

 יא' דברים - רשית והיה אם שמוע פ דברים ו' -רשית שמע פ

ָרֵאל ד' ֱאֹלֵהינּו ד' ֶאָחדש   ֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנִכי  ו   ַמע ִיש  עּו ֶאל ִמצ  מ  ָהָיה ִאם ָשֹמַע ִתש 

ֶכם ַהּיֹום  ַצֶּוה ֶאת   מ 

ָכל  ו   ָת ֵאת ד' ֱאֹלֶהיָך ב  ָך  ָאַהב  ש  ָכל ַנפ  ָך ּוב  ָבב  ל 

ֹאֶדָך  ָכל מ   ּוב 

ֶכם  ל   ַבב  ָכל ל  דֹו ב  ָעב  ַאֲהָבה ֶאת ד' ֱאֹלֵהיֶכם ּול 

ֶכם ש  ָכל ַנפ   ּוב 

ֶכםו    צ  ַטר ַאר  רּו ָלֶכם ֶפן ...ָנַתִתי מ   ...ִהָשמ 

ֵהָרה  ֶתם מ   ַוֲאַבד 

ָך הַ ו   ַצּו  ָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי מ  ּיֹום ַעל  ָהיּו ַהד 

ָבֶבָך  ל 

ֶכם ו   ש  ַעל ַנפ  ֶכם ו  ַבב  ָבַרי ֵאֶלה ַעל ל  ֶתם ֶאת ד   ַשמ 

ֵביֶתָך  ו   ָך ב  ת  ִשב  ָת ָבם ב  ִדַבר  ָבֶניָך ו  ָתם ל  ִשַננ 

קּוֶמָך ָך ּוב  ב  ָשכ  ָך ַבֶדֶרְך ּוב  ת  ֶלכ   ּוב 

ַדֵבר ( 2) ֵניֶכם ל  ֶתם ֹאָתם ֶאת ב  ִלַמד  ָך  ו  ת  ִשב  ָבם ב 

קּוֶמָך  ָך ּוב  ב  ָשכ  ָך ַבֶדֶרְך ּוב  ת  ֶלכ  ֵביֶתָך ּוב   ב 

ֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך ּו ָהיּו ל  אֹות ַעל ָיֶדָך ו  ָתם ל  ַשר  ָהיּו  ( 1) ק  ֶכם ו  אֹות ַעל ֶיד  ֶתם ֹאָתם ל  ַשר  ּוק 

טֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניֶכם   ל 

ֻזזֹות ֵביּו ָתם ַעל מ  ַתב  ָעֶריָך כ  ָעֶריָך ( 3) ֶתָך ּוִבש  זּוזֹות ֵביֶתָך ּוִבש  ָתם ַעל מ  ַתב   ּוכ 

ֵניֶכם ל    ֵמיֶכם ִויֵמי ב  בּו י   ַמַען ִיר 
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אמר רבי יהושע בן קרחה למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות   .1

 )ברכות יג ע"א(  ... שמים תחלה ואחר כך מקבל עליו עול מצות

 

חכמת ישראל, העתיקה, בתנ"ך, ובתלמוד  הרוח, הנבואי, או רוח הקודש, הוא ראשית . 2

 ומדרשים, ואח"כ בספרות העיונית, הפנימית, הרזית, והנגלית, המחקרית. 

 הוא הרוח.  -ה"מה", אלא ה"איך"   -הרוח הוא ה"איך", לא ה"מה", לא התוכן הלמודי, העניני 

למה הדבר דומה,  נחה עליו רוח ד', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ד'...משל ו

 כמו הניגון הטהור, באין אמר דברים, בהבדל מהניגון העניני. 

 בזה סוד ויסוד הקבלה, מפי הרב, ההשפעה הסגולית. ו

פני כ"ז שנה, ואני בשוויץ בבזל, עסוק בלימודי הדעות הפלוסופיות לתקופותיהן, מלא צמאון  ל

ב, שנמצא אז בארץ זו מזרחה,  ושקיקה לאמת, ביחוד האמת הישראלית, הגיעה אלי השמועה מהר

 פניתי במכתב, ובקבלי תשובה, החלטתי לנסוע אליו. 

חרי טבילה במימי הרהיין, מצויד ב'שערי קדושה', מלא ספק וחכיון, עשיתי את דרכי להרב,  א

בערב ר"ח אלול )תרע"ה(, באתי אליו, מצאתיו עסוק בהלכה עם בנו. נסבה שיחה על חכמה יוונית  

 קה עוד נפש היודעה ממקורותיה הראשונים. נשארתי ללון אצלם. וספרותה, שלא סיפ

ל משכבי לא שכב לבי, גורל חיי היו על כפות המאזנים. והנה בקר השכם ואשמע קול צעדים הנה  ע

והנה, בברכות השחר, תפלת העקידה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכר לנו אהבת  

לאיש אחר. אחרי התפילה, מהרתי לבשר במכתב, כי   הקדמונים, ואקשיב, והנה נהפכתי והייתי 

 יותר מאשר פללתי מצאתי, מצאתי לי רב.

עוד שבע שנים )תרפ"ב(, והנני בירושלים, מסתופף בצל הרב בבית מדרשו, יומם ולילה. ויהי היום  ב

 ואעל אליו בשאלה: רבנו, קדושה יש כאן אצלו, רוח, השפעה סגולית. 

 מודי מסוים, "מה", שיטה? והתשובה: כן, ודאי. אם יש גם תורת הרב, תכן ליה

אז גמלה החלטתי, לברר תורת הרב, כשיטה אלוהית שלמה, יסודותיה, ויסודי היסודות, ועל  מ

 פיהם לבחור כתביו ולסדרם, במאמרות. 

   רב מסר לידי כתבי קדשו, ועודד אותי בדבריו, כי הוא סומך עלי בסידורי... ה

 מבוא לאורות הקודש(  הנזיר, -)הרב דוד כהן      

 

 


