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 הרב ארי שבט    בס"ד                                                                            

 התשובה הלאומית, המוסרית והאוניברסאלית לשואה -מדינת ישראל

The State of Israel- The National, Ethical and Universal Answer to the 
Holocaust 

 קוק, אורות ישראל ה, טו הראי"ה .1
ם ַרק  עֹולָּ נּו ַעל הָּ ַפעְּ ה ִהשְּ ֲעִתידָּ ה הָּ ֻאלָּ ֶצֶדק ַהּיֹוֵצא ִמַדַעת ֱאֹלִהים ֱאֶמת. ִלּמּוֵדי חֹובֹותַעד ּתֹור ַהגְּ ר וְּ , מּוסָּ

א ר ַבֵלב ִטינָּ אָּ ַקֵבל ִנשְּ ִאם הּוא מְּ ַקֵבל, וְּ ֵפץ לְּ ם חָּ עֹולָּ חֹובֹות ֵאין הָּ ה,  וְּ אִשי ִליִדיַעת ַהחֹובָּ רָּ עֹוֵרר הָּ ַעל ַהמְּ
ם לְּ  עֹולָּ בֹוא ַהּתֹור ֶשל אֹור הָּ ל בְּ . ֲאבָּ כל ַמֲאַוֶּייהָּ ַפֵשט בְּ ִהתְּ ִרית לְּ בָּ ַהֶנֶפש ַהַברְּ ּה נֹוֶתֶנת לְּ ַדע ֶשֵאינָּ לֹות, ִיּוָּ ִהגָּ

ֵכי ַהַחִּיים ֶשל  ם, ֶשַדרְּ עֹולָּ נּו  ָהעֶנג ָהֲאִמִתילָּ ּכֹו, ֲאַנחְּ ם, ֶאת אֶשר ַהַחִּיים ַהנֹוֵתן לֹו ֶאת ֶערְּ עֹולָּ ִפיִעים בָּ ַמשְּ
ֶא  ִנים ַלֲחשק בֹו, וְּ ל פָּ ֶוה ַלּכל, ַעל ּכָּ ר ַהשָּ בָּ אֶשר ֶזהּו דָּ עֶנג וְּ ל ֵעֶרְך. וְּ לּול ּכָּ ֲעדֹו הּוא שָּ קֹור ֲאֶשר ִמִבלְּ ת ַהָָּּ

עֶנג  ִפיַע אֶשר וְּ ַנף ִאיש ְבִביםְמַכְבִדים ּוְמחַ ַהַָּשְּ שנֹות ַהגֹוִים ִבכְּ ִשים ִמּכל לְּ ה ֲאנָּ רָּ ַעל ֵּכן "ַיֲחִזיקּו ֲעשָּ . וְּ
הּוִדי" )זכריה ח, כג(.   יְּ

 
 ג, עמ' כא אורות, ישראל ותחיתו .2

ה ַהנֹוטֶ ַהִּמינּות ִהְפִקיָרה ֶאת ַהִּמְשָפט ֻדָָּּ ַהֶחֶסד ַהמְּ ַרֲחִמים וְּ ִמַדת הָּ ּה בְּ מָּ ה ַעצְּ עָּ קְּ ם , ּתָּ עֹולָּ סֹוד הָּ ֶלת ֶאת יְּ
גֶֻשמֶ  ה ַהּיֹוֵתר מְּ עָּ ִרשְּ ּה הָּ ֱאֹלִהי ּתֹוֶפֶסת אֹותָּ נֹו הָּ כְּ ט ִמּתָּ פָּ סֹוד ַהִָּשְּ ּתֹו. ּוִמּתֹוְך ֲעִקיַרת יְּ הֹוַרסְּ ה וְּ אָּ ת, ּובָּ

ִה  חֹוֶדֶרת ִהיא בְּ ִחיִדית וְּ ִאיִשּיּות ַהיְּ ִטי ֶשל הָּ רָּ ט ַהפְּ פָּ דר ַבִָּשְּ א ַלחְּ ֻזֲהמָּ ַעִָּים, בְּ שֹות הָּ ַנפְּ ה לְּ דֹולָּ טּות גְּ ַפשְּ תְּ
עֶמק ֻאִָּים וְּ ַאת לְּ סֹוד ִשנְּ ַיֵסד יְּ על ֵמַעל ַצַּואר -ּוַבֶזה ִמתְּ ִמיש ֶאת הָּ הָּ ִלי לְּ ִמים, ִמבְּ ִפיַכת דָּ ַאת שְּ ה ֶשל ֻטמְּ עָּ רָּ

ם א אֹור עֹולָּ שּואֹות לְּ יֹות נְּ חֹות ִלהְּ רָּ ל ֻמכְּ ם ֵעיֵני ּכָּ נָּ מְּ ם. אָּ דָּ אָּ ֶלה ַעלהָּ ִשיַח ֱאֹלֵהי ַיֲעקב,  -ֹור ד', ֲאֶשר ִיגָּ ֵדי מְּ יְּ
ִרים".  ֵמישָּ ֻאִָּים בְּ ֶצֶדק, יִָּדין לְּ פט ֵּתֵבל בְּ הּוא ִישְּ  "וְּ

 
 אורות / ישראל ותחיתו / ה, עמ' כב .3

ִהַלתָהעֹוָלם ּוְמֹלאֹו ְלאֹור ִיְשָרֵאל ְמַחִכים ִהירּות ּתְּ יֹון ֶשל בְּ אֹור ֶעלְּ ַסֵפר  , לְּ ֵשם ד', ֶשל ַעם זּו יַָּצר לֹו ֵאל לְּ
ד ִישְּ  דָּ בָּ ם לְּ עָּ ֶרץ, לְּ אָּ ַמִים וָּ יֹון קֵנה שָּ ֵאל ֶעלְּ רּוְך לְּ ם, ַהבָּ הָּ רָּ ַּכת ַאבְּ נֶֻחֶלת ִמִברְּ ה ַהמְּ ִדיעָּ תֹו, ַהיְּ ִהלָּ ּכן ּוַבגֹוִים ּתְּ

ֵאין ִעָֹּו ֵא  ֶחנּו וְּ ד ַינְּ דָּ ם ֲאֶשר ד' בָּ עָּ ב, לְּ ַחשָּ ל לֹא ִיתְּ תֹו ּוִמּכָּ אָּ ם ֻּכלֹו ִמֻטמְּ עֹולָּ ַטֵהר ֶאת הָּ ם ַהמְּ עָּ ר, הָּ ל ֵנכָּ
יֹונֹות לֵ  ֶרץ; לֹא ֶחזְּ אָּ ַמִים וָּ אּו שָּ רְּ ּה ִנבְּ ה, ֶשבָּ דָּ ִלי ֶחמְּ ה, ּכְּ נּוזָּ ה גְּ דָּ ַחל ֶחמְּ ם ֲאֶשר נָּ עָּ יו, הָּ לֹא מּוָסר ב, ַמֲחַשּכָּ

ִצּיּור טֹוב, ֱאנֹוש גּון וְּ , לֹא ֲעזּוַבת ַהגּוף ִביסֹוד ֶהְפֵקרּות ָהעֹוָלם ַהָחְמִרי ְבָכל ֲעָרָכיו לֹא, לֹא ַרק ֵחֶפץ הָּ
תֹו  ָעְרָלתֹו אָּ ֻטמְּ ם ַוֲעזּוַבת ַהַחִיים ְוַהֶחְבָרה, ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְשָטר, ְבִשְפלּות ֻזֲהָמָתםוְּ עֹולָּ לֹא ֲעִזיַבת הָּ , וְּ

לּו ַיַחד פְּ ִעִּיים ֲאֶשר נָּ יו ַהִטבְּ כחֹותָּ ם, ִּכי וְּ לּותָּ ִשפְּ ם בְּ דָּ אָּ   רֹוְממּות ַהכלִאם -ִעם ַחַטאת הָּ
ם,  ְוָאנּו ַמִכיִרים ֶאת ָכל ַהְשָפעֹוֵתיֶהן ּכָּ ִפי ֶערְּ גֹוֵתיֶהן לְּ ן, ֶאת ַדרְּ ֻאָֹּות ֻּכלָּ כֹות ֶשל הָּ רָּ ל ַהַהדְּ ַהשֹונֹות ֶשל ּכָּ

יו ל ִמדֹותָּ כָּ תֹוְך ַהֹחֶשְך לְּ אֹור ֶשבְּ ִאיפֹוֵתיֶהם:  ֶאת הָּ ל ִמיֵניֶהם ּושְּ כָּ ֶאת עֶמק ַהֲַָּחַשִּכים לְּ ִנַצְחנּו ֶאת וְּ
ֵני ַהֹחֶשְך ַהַקִלים  ָהֲעָנִנים ַהְכֵבִדים ִחים ַגם ֶאת ַענְּ ַנצְּ ִכים ּומְּ נּו הֹולְּ ִהנְּ ֱאִליל, וְּ כֹות הָּ לְּ ַממְּ ִלים ֲאֶשר לְּ גאָּ ַהמְּ וְּ

ּה  ֹותִבּטּול ַהִּמְצוֹות ַהַּמֲעִשיֵמֶהם.  ֹלט לָּ ּה ִלקְּ רּותָּ ַגבְּ ּה, ַיַחד ִעם ִהתְּ ֵדי ֱאִליִלּיּותָּ דָּ א ֵמַהִָּינּות ּוצְּ ֲאֶשר יָּצָּ
ן,  בָּ רְּ ַמֵלל ַרבְּ פּום מְּ ר בְּ ה ּומּוסָּ ֵכי ֱאמּונָּ ֵתנּו ֶערְּ ִכיל ַבֵלב ... לֹאַמר ַהְרֵבה ְוֶשּלא ַלֲעשֹות ַגם ְמַעטִמדָּ הָּ ּתּוַכל לְּ

קָּ  ֵרל ֶאת ַהשְּ ּה, ֶשִהיא  -ַפתֶהעָּ ֳהרָּ ל זָּ כָּ ה בְּ יֹונָּ ֶעלְּ ֱאֹלִהית הָּ ם הָּ עֹולָּ ה, קֹוֶשֶרת ָשַמִים ָוָאֶרץהָּ מָּ שָּ , גּוף ּונְּ
ם ה, עֹולָּ רָּ ֶחבְּ ִלים, ִאיִשּיּות וְּ עָּ ה ּוַמֲעֶשה, ִצּיּור ּוִמפְּ ם-ֱאמּונָּ עֹולָּ ם  -ַהֶזה וְּ ֵראִשיתָּ ִמים בְּ עֹולָּ ַית הָּ א, ֲהוָּ ַהבָּ

ם בְּ  לָּ גֹורָּ ַחתוְּ ֵמי ַעד, ִשמְּ מּות עֹולְּ ם, רֹומְּ ם ַאֲחִריתָּ אָּ בָּ ל צְּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ ַמִים וָּ ב,  ...שָּ ּכָּ ה הּוא, ֻמרְּ כָּ ם ַהגֹוִיי ּכָּ עֹולָּ הָּ וְּ
מּותֹו ַגשְּ ם וְּ עֹולָּ ִנּיּות הָּ רּוחָּ ִניִמית לְּ גּות פְּ ַמזְּ ִהתְּ ה, ֵאין ִחבּור וְּ מָּ שָּ דּות ַלגּוף ִעם ַהנְּ ק, ֵאין ַאחְּ ֻחלָּ ֶקֶשר , ֵאין מְּ

ַרֲחֵשי ַהֶנֶפש. ַהִש  ִניִמי ֵבין ַהֲַָּעִשים וְּ ֵעתיפְּ ֶהם לְּ ן ֶשל -ּתּוף הּוא לָּ ִריַחת אֹורָּ ֵני זְּ ֲעִלּיָּה, ִלפְּ ִלית הָּ ה ַּתכְּ ַעּתָּ
ִהיא  ּה ראש וְּ ה בָּ ִרימָּ ה ַהזאת מְּ ַהֲחֵשכָּ ה וְּ עָּ ִרשְּ ם, ֶשהָּ עֹולָּ ל הּוא הָּ לָּ ה ֻאמְּ ל ַּכָָּּ ֵאל. ֲאבָּ רָּ ַאֶֶָּרת ִישְּ ִמתְּ

ים ֶזה, ֶשֵּיש לֹו  אָּ א וְּ לּוִלים ַּתַחת ֶשֶקר נֹורָּ רֹות ֶרַשע ּכְּ ה אֹוצְּ יו. ַּכָָּּ ַחר ַמֲאַוּיָּ ִמבְּ טֹות  ַטְלֵפי ֲחִזירלְּ ַפשְּ ַהִָּתְּ
הֹור  אּו ֶשֲאִני טָּ ל עֹוֵבר ֵלאמר: רְּ ֵעין ּכָּ בֹות  ...)ויקרא רבה יג, ה(לְּ ַהרְּ ִריִכים לְּ ה אֹור צְּ אֹורֹות ַּכָָּּ אל ֶאת הָּ ִלגְּ

ִפיֵלי דֹוש.  –ַהֲַָּחַשִּכים! -נְּ ֻאַלת גֹוי קָּ ִמים, ִבגְּ ֻאַלת עֹולָּ ֲאלּו, גְּ ֵהם ִיגָּ  וְּ
 

 , עמ' טוהמלחמה / ח אורות .4
ַּתם ִגיֵזי ִנכְּ ל ַמרְּ כָּ ה ַהֵזִדים וְּ מָּ ֵכי ֲאדָּ ִמים, ַמלְּ ֵכי ַהדָּ וֹון שֹופְּ ּה ִּכי עָּ ם ֲאֶשר ֻשַפְך בָּ ֶרץ ַלדָּ אָּ ֻכַפר לָּ -ֶאֶרץ. לֹא יְּ

בֹוא:  ַרַחת לָּ ה ֻמכְּ רָּ ַהַּכפָּ כֹו, וְּ ַדם שפְּ ן ִבּטּול ְכָלִלי ְלָכל ְמכֹונֹות ַהַתְרבּות ֶשל ַעְכָשו, ִאם בְּ רָּ ל ִשקְּ ִעם ּכָּ
עֹו ן ַהִצפְּ סָּ ַארְּ ה וְּ עָּ רָּ ן הָּ תָּ ל ֻזֲהמָּ ן, ִעם ּכָּ ִמיתָּ ַתרְּ ַרַחת וְּ ִרים, ֻמכְּ קָּ ֵלי שְּ צְּ ִצלְּ ַהֶלֶלת בְּ בּות, ַהִָּתְּ ל ַהַּתרְּ ִני. ּכָּ
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כֹוֵנן עֹו ֵאל יֹוִפיַע, לְּ רָּ ם ֶשל ִישְּ יֹוִנין ַקִדיִשין. אֹורָּ כּות ֶעלְּ קּום ַמלְּ ֶּתיהָּ ּתָּ ַתחְּ ם, וְּ עֹולָּ ֵחד ִמן הָּ ִהּכָּ ַעִָּים לְּ ם בְּ לָּ
ֻאִָּים ֲאשֶ  ה, ִבלְּ שָּ ַעל ַבֲעֵלי רּוַח ֲחדָּ ם וְּ עֹולָּ ִשיחֹו, ַעל אֹור ַחֵּיי הָּ ַעל מְּ זּו עֹוד ַעל ד' וְּ גְּ לֹא ִירְּ גּו ִריק וְּ ר לֹא ֶיהְּ

ִמים. וְּ  ִרית עֹולָּ ה ֲאֶשר ִלבְּ ֱאמּונָּ הָּ יו  ַהּתם וְּ ֵעינָּ ֶאה בְּ ֵאל ִירְּ רָּ ם ֶשל ִישְּ נָּ בָּ עד ַעל ֻחרְּ ִעים, ִיצְּ שָּ ִשֻלַמת רְּ
ֱאִליִלים הַ  ִלים בָּ ַהלְּ ַכח, ִּכי ַאְך בֹו ֵאל ַהִָּתְּ ִיּוָּ ז ֵיַדע וְּ ַעִּתיקֹות. אָּ ַאשּור הָּ ֶבל וְּ בֹות בָּ רְּ ַעד ַעל חָּ ִשים ַּכֲאֶשר צָּ ֲחדָּ

ֵאל מֹוִשיַע.  רָּ  ֱאֹלֵהי ִישְּ
 

ַדע  א. -, עמ' קדאורות / למהלך האידאות בישראל / ב .5 ם ַהֶזה, ֲאֶשר יָּ עָּ עֹו ֶשל הָּ ֵראִשית ַמטָּ בְּ
ּה תָּ אָּ ֻטמְּ ֱאִליִלּיּות בְּ טֹון ַהַּכִביר ֶשל הָּ ֵעת ַהִשלְּ הֹור בְּ ַהטָּ רּור וְּ ֱאֹלִהי ַהבָּ יֹון הָּ ַרעְּ ֵשם הָּ רא בְּ ּה, -ִלקְּ אּותָּ ִפרְּ

דֹול ֲאשֶ  ִקים ִצבּור ֱאנֹוִשי גָּ הָּ ה לְּ ִאיפָּ ה ַהשְּ תָּ ַגלְּ ט" )בראשית ִנתְּ פָּ ה ּוִמשְּ קָּ דָּ מר ֶאת ֶדֶרְך ד' ַלֲעשֹות צְּ ר "ִישְּ
 יח, יט(. 

הב.  ה, לְּ מָּ רָּ הָּ ִרית ַהּכֹוֶלֶלת וְּ ה ַהָּּוסָּ ִביעָּ ַהּתְּ ה וְּ ַעזָּ הָּ ה וְּ רּורָּ ה ַהבְּ רָּ ה ִמּכַח ַהַהּכָּ אָּ ה, ֶשבָּ ִאיפָּ ֹוִציא זֹוִהי ַהשְּ
א שֶ  ֱאנֹוִשּיּות ִמַּתַחת ֵסֶבל נֹורָּ אֹור ֶאת הָּ ֵעֶדן, בְּ ֵלֵאי הֹוד וָּ ַחֵּיי ֹחֶפש מְּ ה לְּ ִביֶאנָּ הָּ ִרּיֹות ּולְּ מְּ חָּ ִנּיֹות וְּ רֹות רּוחָּ ל צָּ

ם ֻּכלֹו.  דָּ אָּ ל הָּ ֶזה ֶאת ּכָּ ִליַח בָּ ַהצְּ ֱאֹלִהית, ּולְּ ה הָּ ִאיֵדאָּ  הָּ
ֶיה ג.  א, ֶשִצבּור ֶזה ִיהְּ קָּ ִריְך ַדוְּ ה זֹו צָּ ִאיפָּ ּה ֶשל שְּ ִמלּואָּ ִכֵסא  יָנה פֹוִליִטיתַבַעל ְמִד לְּ יָּאִלית וְּ סֹוצְּ וְּ

ֱאֹל ה הָּ ִאיֵדאָּ הָּ דֹול" )דברים ד, ו(, וְּ גֹוי גָּ בֹון וְּ נָּ ם וְּ כָּ ֱאנֹוִשית, "ַעם חָּ בּות הָּ רּום ַהַּתרְּ ֻאִָּית, בְּ ה לְּ כָּ לָּ ִהית ַממְּ
אֹור ֶרץ ִבמְּ אָּ ֶאת הָּ ם וְּ עָּ ַחּיָּה ֶאת הָּ ה ּומְּ ָָּּ ֶלֶטת מֹוֶשֶלת שָּ ַמַען ַדַעת, ַחֶּייהָּ -ַהָֻּחְּ ִמים  ֶשּלא ַרק ְיִחיִדים. לְּ ֲחכָּ

ֵשי ַאנְּ ִזיִרים וְּ ִנים, ֲחִסיִדים ּונְּ ֻצּיָּ ֱאֹלִהית, ִּכי -מְּ ה הָּ ִאיֵדאָּ אֹור הָּ ִנים ַגם ַעִּמים ְשֵלִמיםקֶדש, ַחִּיים בְּ ֻתקָּ , מְּ
ִדיִני; עַ  ַהִּישּוב ַהְָּּ בּות וְּ ל ִּתקּוֵני ַהַּתרְּ כָּ ִלים בְּ לָּ ֻשכְּ ֵדרֹות ּומְּ ל ַהשְּ ם ֶאת ּכָּ תֹוכָּ ִלים בְּ ֵלִמים, ַהּכֹולְּ ִָּים שְּ

ה, ַעד דֹושָּ ַהקְּ ֶּכֶלת וְּ רּוִשית, ַהַָּשְּ נּוִתית, ַהפְּ ָָּּ אָּ יָּה הָּ צְּ ֶטִליֶגנְּ ִאינְּ ֱאנֹוִשּיֹות ַהשֹונֹות, ִמן רּום הָּ כֹות  הָּ ַהֲַָּערָּ
ֶא  הָּ יָּאִלּיֹות, ַהפֹוִליִטּיֹות וְּ בֹות, ַהסֹוצְּ חָּ רְּ מּוְך הָּ יו, ֲאִפלּו ַהּיֹוֵתר נָּ ַלגֹותָּ ל פְּ כָּ יֹון לְּ רֹוֶלַטרְּ ַעד ַהפְּ קֹונֹוִמּיֹות, וְּ

ם.  גֻשָּ  ּומְּ
 

 א -מוסר הקודש / עמוד א / המוסר האלוהי  -אורות הקודש / חלק ג  .6
מלאים אנו רגש מוסר, כמהים אנו לחיות חיים חיי טוהר, דמיוננו מלהיב את חשק לבבנו לצייר א. 

שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע  החפץ הפנימיהיותר נשגב והיותר נאה, היותר טהור והיותר נאצל, 
 טהור וקדוש, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת להאידיאל היותר נשגב בחיים. 

התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונה אל אור ד', אל  וכל אלו ב.
 . בתורה, במסורת, בשכל, וביושרהמוסר האלהי, המתגלה 

על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, ואף  המוסר של חול איננו עמוק, ג.
להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות  על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי הגיון, אין

שונות, כשהן מתעוררות בחזקה. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הצבור 
האנושי בעמקו והיקף גדלו, לחדור אל עומק הנשמה, ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת 

 דרך על פי המוסר האלהי. לב אבן. לא יש עצה אחרת כי אם שיהיה מו
וכדאי הדבר, שיטעה האדם בכמה טעיות בדרך מהלכו, ובלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו ד. 

על פי אותו העומק של המוסר האלהי, משימעט בכשלונות ויחיה חיים רוחניים רפויים, על ידי השפעה 
 שטחית של המוסר החלוני.

 
 / ז 2מוד כדראש דבר / ע -אורות הקודש / חלק ג  .7

והמוסר היסודי, ונמצא  שהכפירה בעצמה היא הפך הצדקהמוסר של כפירה אינו כלום, מפני  
שהכופרים שהם בעלי מוסר, נובע המוסר לא מכפירתם, כי אם מהכרת אלהים הגנוזה בעומק נפשם, 

 שהם אינם מכירים אותה. 
  

 אורות ישראל / פרק א / ד .8
מּות ַהֵחֶפץ ֶשל  ל, ֵבין  ,ַלכל טֹוב ֱהיֹותַעצְּ לָּ ם ּכְּ עֹולָּ ה בָּ לָּ בָּ לֹא שּום ַהגְּ ִבים ּוֵבין  ְבַכּמּותבְּ ֶשל  ְבֵאיכּותֹוַהִנטָּ

ֶנֶסת ּה ֶשל ּכְּ תָּ מָּ ִניִמי ֶשל ַמהּות ִנשְּ ִעין ַהפְּ ֶרֶגש -ַהטֹוב, ֶזהּו ַהַגרְּ . הָּ ַנֲחַלת ֲאבֹוֶתיהָּ ּה וְּ תָּ ֻרשָּ ֵאל. זאת ִהיא יְּ רָּ ִישְּ
ה,ַהטֹו ה ַּכִבירָּ בּורָּ ה ּוִבגְּ דֹולָּ ה גְּ מָּ כְּ חָּ ר בְּ ֻעטָּ ֶיה מְּ ִריְך ֶשִּיהְּ קֹו, ֵּכן צָּ מְּ עָּ לֹו, ֶהֵקפֹו וְּ דְּ ִפי גָּ ַמַען ַדַעת  ב ַהֶזה, לְּ לְּ

ה, ַהנֹוֵתן לָּ  ֻאָָּּ ה ֶשבָּ ֻאלָּ קּות ַהגְּ ּתֹוקְּ ֶזהּו סֹוד ִהשְּ יו. וְּ נָּ וָּ ל גְּ כָּ הֹוִציאֹו ֶאל ַהפַעל בְּ ַקֵּים ֵאיְך לְּ ִהתְּ יֹות ּולְּ ּה ּכַח ִלחְּ
ֶנֶסת ל חֹוֵשב. ּכְּ ִליא ֶאת ֵלב ּכָּ אֶפן ַהַָּפְּ ֶבֶשת -בְּ ל, ִהיא ַמלְּ לָּ ֱאֹלהּות ּכְּ ֻחֶלֶקת ֵמהָּ ה מְּ ּה ֵאיֶננָּ צָּ עֶמק ֶחפְּ ֵאל בְּ רָּ ִישְּ

ּה ֶאת הַ  יָּתָּ ה ַבֲהוָּ ִלי, ַוֲחֵפצָּ לָּ ם ַהּכְּ עֹולָּ ה ֶשבָּ ַגלָּ ֱאֹלהּות ַהִָּתְּ ל ֶאת הָּ יו ַעל ּכָּ ַרֲחמָּ ֱאֹלִהי ֶשל טֹוב ד' ַלּכל וְּ ֵחֶפץ הָּ
יו.   ַמֲעשָּ


