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 .1הראי"ה קוק ,אורות ישראל ה ,טו
ֹלהים אֱ מֶ ת.
עַ ד ּתֹור הַ גְּ אֻ לָּ ה הָּ ע ֲִתידָּ ה ִה ְּשפַ עְּ נּו עַ ל הָּ עֹולָּ ם ַרק לִ ּמּודֵ י חֹובֹות ,מּוסָּ ר וְּ צֶ דֶ ק הַ ּיֹוצֵ א ִמדַ עַ ת אֱ ִ
ידיעַ ת הַ חֹובָּ ה,
אשי לִ ִ
עֹורר הָּ ָּר ִ
לְּקבֵ ל ,וְּ ִאם הּוא ְּמ ַקבֵ ל נִ ְּש ָּאר בַ לֵ ב ִטינָּא עַ ל הַ ְּמ ֵ
וְּ חֹובֹות ֵאין הָּ עֹולָּ ם חָּ פֵ ץ ַ
נֹותנֶת לְּ הַ נֶפֶ ש הַ בַ ְּרבָּ ִרית לְּ ִה ְּתפַ שֵ ט בְּ כל מַ אֲ וַ ּיֶיהָּ  .אֲ בָּ ל בְּ בֹוא הַ ּתֹור שֶ ל אֹור הָּ עֹולָּ ם לְּ ִהגָּלֹות ,יִ ּוָּ דַ ע
שֶ ֵאינָּּה ֶ
נֹותן לֹו ֶאת עֶ ְּרּכֹו,
לָּ עֹולָּ ם ,שֶ דַ ְּרכֵ י הַ חַ ּיִ ים שֶ ל הָ ענֶג הָ אֲ ִמ ִתי אֲ נ ְַּחנּו מַ ְּשפִ יעִ ים בָּ עֹולָּ םֶ ,את אשֶ ר הַ חַ ּיִים הַ ֵ
אֲ שֶ ר ִמבִ לְּ עֲדֹו הּוא שָּ לּול ּכָּל עֵ ֶרְך .וְּ ענֶג וְּ אשֶ ר זֶ הּו דָּ בָּ ר הַ שָּ וֶ ה לַ ּכל ,עַ ל ּכָּ ל פָּ נִ ים לַחֲ שק בֹו ,וְּ ֶאת הַ ָָּּ קֹור
ּומחַ בְ בִ ים  .וְּ עַ ל ּכֵ ן "יַחֲ זִ יקּו עֲשָּ ָּרה אֲ נ ִָּשים ִמּכל לְּ שנֹות הַ גֹויִ ם בִ כְּ נַף ִאיש
הַ ַָּ ְּשפִ יעַ אשֶ ר וְּ ענֶג ְמכַ בְ ִדים ְ
הּודי" (זכריה ח ,כג).
יְּ ִ
 .2אורות ,ישראל ותחיתו ג ,עמ' כא
ירה ֶאת הַ ִּמ ְשפָ טָּּ ,ת ְּקעָּ ה עַ צְּ מָּ ּה בְּ ִמדַ ת הָּ ַרחֲ ִמים וְּ הַ חֶ סֶ ד הַ ְּמדֻ ָָּּ ה הַ נֹוטֶ לֶ ת ֶאת יְּ סֹוד הָּ עֹולָּ ם
הַ ִּמינּות ִהפְ ִק ָ
ּיֹותר ְּמגֻשֶ מֶ תּ ,ובָּ ָּאה
אֹותּה הָּ ִר ְּשעָּ ה הַ ֵ
ֹלהי ּתֹופֶ סֶ ת ָּ
ירת יְּסֹוד הַ ִָּ ְּשפָּ ט ִמ ָּּתכְּ נֹו הָּ אֱ ִ
ּומּתֹוְך ע ֲִק ַ
הֹור ְּסּתֹוִ .
וְּ ַ
ידית וְּ חֹודֶ ֶרת ִהיא בְּ ִה ְּתפַ ְּשטּות גְּ דֹולָּ ה לְּ נַפְּ שֹות הָּ עַ ִָּים,
ישּיּות הַ יְּ ִח ִ
בְּ זֻהֲ מָּ א לַ ְּחדר בַ ִָּ ְּשפָּ ט הַ פְּ ָּר ִטי שֶ ל הָּ ִא ִ
ּובַ זֶ ה ִמ ְּתיַסֵ ד יְּ סֹוד ִשנְּ ַאת לְּאֻ ִָּים וְּ עמֶ קָּ -רעָּ ה שֶ ל טֻ ְּמ ַאת ְּשפִ יכַ ת דָּ ִמיםִ ,מבְּ לִ י לְּהָּ ִמיש ֶאת הָּ על מֵ עַ ל צַ ּוַ אר
הָּ ָּאדָּ םָּ .א ְּמנָּם עֵ ינֵי ּכָּ ל מֻ כְּ ָּרחֹות לִ ְּהיֹות נְּ שּואֹות לְּ אֹור עֹולָּ ם אֹור ד' ,אֲ שֶ ר יִ גָּלֶ ה עַ ל -יְּ דֵ י ְּמ ִשיחַ אֱ ֹלהֵ י ַיעֲקב,
"וְּ הּוא יִ ְּשפט ֵּתבֵ ל בְּ צֶ דֶ ק ,י ִָּדין לְּ אֻ ִָּים בְּ מֵ ישָּ ִרים".
 .3אורות  /ישראל ותחיתו  /ה ,עמ' כב
ּומֹלאֹו לְ אֹור יִ ְש ָר ֵאל ְמחַ כִ ים ,לְּ אֹור עֶ לְּ יֹון שֶ ל בְּ ִהירּות ְּּת ִהלַ ת שֵ ם ד' ,שֶ ל עַ ם זּו יָּצַ ר לֹו ֵאל לְּ סַ פֵ ר
הָ עֹולָ ם ְ
ְּּת ִהלָּ תֹו ,הַ יְּ ִדיעָּ ה הַ ְּמנֻחֶ לֶ ת ִמבִ ְּרּכַ ת ַאבְּ ָּרהָּ ם ,הַ בָּ רּוְך ל ְֵּאל עֶ לְּ יֹון קנֵה שָּ מַ יִ ם וָּ ָּא ֶרץ ,לְּ עָּ ם לְּ בָּ דָּ ד יִ ְּשּכן ּובַ גֹויִ ם
ּומּכָּ ל
ל ֹא יִ ְּתחַ שָּ ב ,לְּ עָּ ם אֲ שֶ ר ד' בָּ דָּ ד יַנְּ חֶ נּו וְּ ֵאין עִ ָֹּו ֵאל נֵכָּ ר ,הָּ עָּ ם הַ ְּמטַ הֵ ר ֶאת הָּ עֹולָּ ם ּכֻלֹו ִמטֻ ְּמ ָּאתֹו ִ
מַ חֲ שַ ּכָּ יו ,הָּ עָּ ם אֲ שֶ ר נָּחַ ל חֶ ְּמדָּ ה גְּ נּוזָּ הּ ,כְּ לִ י חֶ ְּמדָּ ה ,שֶ בָּ ּה נִ בְּ ְּראּו שָּ מַ יִ ם וָּ ָּא ֶרץ; ל ֹא חֶ זְּ יֹונֹות לֵ ב ,ל ֹא מּוסָ ר
אֱ נֹוש ,ל ֹא ַרק חֵ פֶ ץ הָּ גּון וְּ צִ ּיּור טֹוב ,ל ֹא הֶ פְ ֵקרּות הָ עֹולָם הַ חָ ְמ ִרי בְ כָ ל ע ֲָרכָ יו ,ל ֹא עֲזּובַ ת הַ גּוף בִ יסֹוד
עָ ְרלָ תֹו וְּ טֻ ְּמ ָּאתֹו וַ עֲזּובַ ת הַ חַ יִ ים וְ הַ חֶ בְ ָרה ,הַ ּמַ ְמלָ כָ ה וְ הַ ִּמ ְשטָ ר ,בְ ִשפְ לּות זֻהֲ מָ ָתם ,וְּ ל ֹא עֲזִ יבַ ת הָּ עֹולָּ ם
רֹוממּות הַ כל
לּותםּ ,כִ יִ -אם ְ
כחֹותיו הַ ִטבְּ עִ ּיִ ים אֲ שֶ ר נָּפְּ לּו יַחַ ד עִ ם חַ טַ את הָּ ָּאדָּ ם בְּ ִשפְּ ָּ
ָּ
וְּ
גֹותיהֶ ן לְּ פִ י עֶ ְּרּכָּ ם,
פָעֹותיהֶ ן הַ שֹונֹות שֶ ל ּכָּ ל הַ הַ ְּד ָּרכֹות שֶ ל הָּ אֻ ָֹּות ּכֻלָּ ןֶ ,את דַ ְּר ֵ
ֵ
וְ ָאנּו מַ כִ ִירים ֶאת כָ ל הַ ְש
יפֹותיהֶ ם :נִ צַ ְחנּו ֶאת
ּוש ִא ֵ
דֹותיו וְּ ֶאת עמֶ ק הַ ַָּ חֲ שַ ּכִ ים לְּ כָּ ל ִמינֵיהֶ ם ְּ
ֶאת הָּ אֹור שֶ בְּ תֹוְך הַ חֹשֶ ְך לְּכָּ ל ִמ ָּ
ּומנַצְּ ִחים גַם ֶאת עַ נְּ נֵי הַ חֹשֶ ְך הַ ַקלִ ים
גאלִים אֲ שֶ ר לְּ מַ ְּמלְּ כֹות הָּ אֱ לִ יל ,וְּ ִהנְּ נּו הֹולְּ כִ ים ְּ
הָ ֲענָנִ ים הַ כְ בֵ ִדים וְּ הַ ְּמ ָּ
רּותּה לִ ְּקֹלט לָּ ּה
ּיּותּה ,יַחַ ד עִ ם ִה ְּתגַבְּ ָּ
מֵ הֶ ם .בִ ּטּול הַ ִּמצְ וֹות הַ ּמַ ע ֲִשיֹות אֲ שֶ ר יָּצָּ א מֵ הַ ִָּינּות ּוצְּ דָּ דֵ י אֱ לִ ילִ ָּ
ִמדָּ ֵתנּו עֶ ְּרכֵ י אֱ מּונָּה ּומּוסָּ ר בְּ פּום ְּממַ לֵ ל ַרבְּ ְּרבָּ ן ,ל ֹאמַ ר הַ ְרבֵ ה וְ שֶ ּלא לַ עֲשֹות גַם ְמעַ טּ ...תּוכַ ל לְּ הָּ כִ יל בַ לֵ ב
וָא ֶרץ ,גּוף ּונְּ שָּ מָּ ה,
ֹלהית הָּ עֶ לְּ יֹונָּה בְּ כָּ ל זָּ הֳ ָּרּה ,שֶ ִהיא קֹושֶ ֶרת שָ מַ יִ ם ָ
הֶ עָּ ֵרל ֶאת הַ ְּש ָּקפַת -הָּ עֹולָּ ם הָּ אֱ ִ
יתם
אש ָּ
ישּיּות וְּ חֶ בְּ ָּרה ,עֹולָּם-הַ זֶ ה וְּ עֹולָּ ם -הַ בָּ א ,הֲ וָּ יַת הָּ עֹולָּ ִמים בְּ ֵר ִ
ּומפְּ עָּ לִ יםִ ,א ִ
אֱ מּונָּה ּומַ עֲשֶ ה ,צִ ּיּור ִ
רֹוממּות עֹולְּ מֵ י עַ דִ ,ש ְּמחַ ת שָּ מַ יִ ם וָּ ָּא ֶרץ וְּ כָּ ל צְּ בָּ ָּאם ...וְּ הָּ עֹולָּם הַ גֹויִ י ּכָּ כָּ ה הּוא ,מֻ ְּרּכָּ ב,
יתםְּ ,
גֹורלָּ ם בְּ ַאחֲ ִר ָּ
וְּ ָּ
ימית לְּ רּוחָּ נִ ּיּות הָּ עֹולָּ ם וְּ ג ְַּשמּותֹוֵ ,אין ֶקשֶ ר
ְּמחֻ לָּ קֵ ,אין ַא ְּחדּות לַ גּוף עִ ם הַ נְּ שָּ מָּ הֵ ,אין ִחבּור וְּ ִה ְּתמַ זְּ גּות פְּ נִ ִ
אֹורן שֶ ל
ימי בֵ ין הַ ַָּ ע ֲִשים וְּ ַרחֲ שֵ י הַ נֶפֶ ש .הַ ִשיּתּוף הּוא לָּ הֶ ם לְּעֵ ת-עַ ָּּתה ַּתכְּ לִ ית הָּ עֲלִ ּיָּה ,לִפְּ נֵי זְּ ִריחַ ת ָּ
פְּ נִ ִ
יִ ְּש ָּר ֵאל .אֲ בָּ ל ּכַ ָָּּ ה אֻ ְּמלָּ ל הּוא הָּ עֹולָּ ם ,שֶ הָּ ִר ְּשעָּ ה וְּ הַ חֲ שֵ כָּ ה הַ זאת ְּמ ִרימָּ ה בָּ ּה ראש וְּ ִהיא ִמ ְּת ַאֶָּ ֶרת
נֹורא וְּ ָּאים זֶ ה ,שֶ ּיֵש לֹו טַ לְפֵ י חֲ זִ יר הַ ִָּ ְּתפַ ְּשטֹות
לְּ ִמבְּ חַ ר מַ אֲ וַ ּיָּיוּ .כַ ָָּּ ה אֹוצְּ רֹות ֶרשַ ע ּכְּ לּולִ ים ַּתחַ ת שֶ ֶקר ָּ
לְּ עֵ ין ּכָּ ל עֹובֵ ר לֵ אמרְּ :ראּו שֶ אֲ נִ י טָּ הֹור (ויקרא רבה יג ,ה)ּ ...כַ ָָּּ ה אֹור צְּ ִריכִ ים לְּהַ ְּרבֹות לִ גְּ אל ֶאת הָּ אֹורֹות
נְּ פִ ילֵ י-הַ ַָּ חֲ שַ ּכִ ים! – וְּ הֵ ם יִ גָּאֲ לּו ,גְּ אֻ לַ ת עֹולָּ ִמים ,בִ גְּ אֻ לַת גֹוי ָּקדֹוש.
 .4אורות המלחמה  /ח ,עמ' טו
נִ כְּ ַּתם עָּ וֹון שֹופְּ כֵ י הַ דָּ ִמים ,מַ לְּ כֵ י אֲ דָּ מָּ ה הַ זֵ ִדים וְּ כָּ ל מַ ְּרגִ יזֵ י ֶא ֶרץ .ל ֹא יְּ כֻפַ ר לָּ ָּא ֶרץ לַדָּ ם אֲ שֶ ר שֻ פַ ְך בָּ ּה ּכִ י-
ִאם בְּ דַ ם שפְּ כֹו ,וְּ הַ ּכַ פָּ ָּרה מֻ כְּ ַרחַ ת לָּ בֹוא :בִ ּטּול כְ לָ לִ י לְכָ ל ְמכֹונֹות הַ ַת ְרבּות שֶ ל עַ כְ שָ ו ,עִ ם ּכָּ ל ִש ְּק ָּרן
יתן ,עִ ם ּכָּ ל זֻהֲ מָּ ָּתן הָּ ָּרעָּ ה וְּ ַא ְּרסָּ ן הַ צִ פְּ עֹו נִ יּ .כָּ ל הַ ַּת ְּרבּות ,הַ ִָּ ְּתהַ לֶ לֶ ת בְּ צִ לְּ צְּ לֵי ְּש ָּק ִרים ,מֻ כְּ ַרחַ ת
וְּ ַת ְּר ִמ ָּ
1

אֹורם שֶ ל יִ ְּש ָּר ֵאל יֹופִ יעַ  ,לְּ כֹונֵן עֹולָּ ם בְּ עַ ִָּים
ישיןָּ .
לְּ ִהּכָּ חֵ ד ִמן הָּ עֹולָּ ם ,וְּ ַת ְּח ֶּתיהָּ ָּּתקּום מַ לְּ כּות עֶ לְּ יֹונִ ין ַק ִד ִ
בַ עֲלֵ י רּוחַ חֲ דָּ שָּ ה ,בִ לְּ אֻ ִָּים אֲ שֶ ר ל ֹא י ְֶּהגּו ִריק וְּ ל ֹא יִ ְּרגְּ זּו עֹוד עַ ל ד' וְּ עַ ל ְּמ ִשיחֹו ,עַ ל אֹור חַ ּיֵי הָּ עֹולָּ ם וְּ עַ ל
הַ ּתם וְּ הָּ אֱ מּונָּה אֲ שֶ ר לִ בְּ ִרית עֹולָּ ִמים .וְּ יִ ְּש ָּר ֵאל יִ ְּר ֶאה בְּ עֵ ינָּיו ִשלֻמַ ת ְּרשָּ עִ ים ,יִ צְּ עד עַ ל חֻ ְּרבָּ נָּם שֶ ל
הַ ִָּ ְּתהַ לְּ לִ ים בָּ אֱ לִ ילִ ים הַ חֲ דָּ ִשים ּכַ אֲ שֶ ר צָּ עַ ד עַ ל חָּ ְּרבֹות בָּ בֶ ל וְּ ַאשּור הָּ עַ ִּתיקֹותָּ .אז יֵדַ ע וְּ יִ ּוָּ כַ חּ ,כִ י ַאְך בֹו ֵאל
מֹושיעַ .
אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָּר ֵאל ִ
אשית מַ טָּ עֹו שֶ ל הָּ עָּ ם הַ זֶה ,אֲ שֶ ר יָּדַ ע
 .5אורות  /למהלך האידאות בישראל  /ב ,עמ' קד -א .בְּ ֵר ִ
אּותּה,
ֹלהי הַ בָּ רּור וְּ הַ טָּ הֹור בְּ עֵ ת הַ ִשלְּטֹון הַ ּכַ בִ יר שֶ ל הָּ אֱ לִ ילִ ּיּות בְּ טֻ ְּמ ָּא ָּתּה-פִ ְּר ָּ
לִ ְּקרא בְּ שֵ ם הָּ ַרעְּ יֹון הָּ אֱ ִ
ּומ ְּשפָּ ט" (בראשית
"יִשמר ֶאת דֶ ֶרְך ד' לַ עֲשֹות צְּ דָּ ָּקה ִ
נֹושי גָּדֹול אֲ שֶ ר ְּ
נִ ְּתגַלְּ ָּתה הַ ְּש ִאיפָּ ה לְּ הָּ ִקים צִ בּור אֱ ִ
יח ,יט).
רּורה וְּ הָּ עַ זָּה וְּ הַ ְּּתבִ יעָּ ה הַ ָּּוסָּ ִרית הַ ּכֹולֶלֶ ת וְּ הָּ ָּרמָּ ה ,לְּ הֹוצִ יא
זֹוהי הַ ְּש ִאיפָּ ה ,שֶ בָּ ָּאה ִמּכחַ הַ הַ ּכָּ ָּרה הַ בְּ ָּ
בִ .
חפֶש ְּמלֵ ֵאי הֹוד וָּ עֵ דֶ ן ,בְּ אֹור
יאנָּה לְּ חַ ּיֵי ֹ
נֹורא שֶ ל צָּ רֹות רּוחָּ נִ ּיֹות וְּ חָּ ְּמ ִרּיֹות ּולְּ הָּ בִ ֶ
נֹושּיּות ִמ ַּתחַ ת סֵ בֶ ל ָּ
ֶאת הָּ אֱ ִ
ֹלהיתּ ,ולְּ הַ צְּ לִיחַ בָּ זֶ ה ֶאת ּכָּ ל הָּ ָּאדָּ ם ּכֻלֹו.
הָּ ִאידֵ ָּאה הָּ אֱ ִ
יטית וְּ סֹוצְּ יָּאלִ ית וְּ כִ סֵ א
לּואּה שֶ ל ְּש ִאיפָּ ה זֹו צָּ ִריְך דַ וְּ ָּקא ,שֶ צִ בּור זֶ ה יִ ְּהיֶה בַ עַ ל ְמ ִדינָה פֹולִ ִ
ג .לְּ ִמ ָּ
נֹושית" ,עַ ם חָּ כָּ ם וְּ נָּבֹון וְּ גֹוי גָּדֹול" (דברים ד ,ו) ,וְּ הָּ ִאידֵ ָּאה הָּ אֱ ֹל ִהית
מַ ְּמלָּ כָּ ה לְּ אֻ ִָּית ,בְּ רּום הַ ַּת ְּרבּות הָּ אֱ ִ
ידים חֲ כָּ ִמים
ּומחַ ּיָּה ֶאת הָּ עָּ ם וְּ ֶאת הָּ ָּא ֶרץ בִ ְּמאֹור-חַ ּיֶיהָּ  .לְּ מַ עַ ן דַ עַ ת ,שֶ ּלא ַרק יְ ִח ִ
הַ ָֻּ ְּחלֶ טֶ ת מֹושֶ לֶ ת שָּ ָָּּ ה ְּ
ֹלהיתּ ,כִ י גַם עַ ִּמים ְשלֵ ִמיםְּ ,מתֻ ָּקנִ ים
ידים ּונְּ זִ ִירים וְּ ַאנְּ שֵ י-קדֶ ש ,חַ ּיִ ים בְּ אֹור הָּ ִאידֵ ָּאה הָּ אֱ ִ
ְּמ ֻצּיָּנִ ים ,חֲ ִס ִ
ּומשֻ כְּ לָּ לִ ים בְּ כָּ ל ִּתקּונֵי הַ ַּת ְּרבּות וְּ הַ ּיִ שּוב הַ ְָּּ ִדינִ י; עַ ִָּים ְּשלֵ ִמים ,הַ ּכֹולְּ לִ ים בְּ תֹוכָּם ֶאת ּכָּ ל הַ ְּשדֵ רֹות
ְּ
רּושית ,הַ ַָּ ְּשּכֶ לֶ ת וְּ הַ ְּקדֹושָּ ה ,עַ ד הַ ַָּ ע ֲָּרכֹות
נּותית ,הַ פְּ ִ
נֹושּיֹות הַ שֹונֹותִ ,מן רּום הָּ ִאינְּ טֶ לִ יגֶנְּ צְּ יָּה הָּ ָּאָָּּ ִ
הָּ אֱ ִ
ּיֹותר נָּמּוְך
גֹותיו ,אֲ פִ לּו הַ ֵ
קֹונֹומּיֹות ,וְּ עַ ד הַ פְּ רֹולֶ טַ ְּריֹון לְּ כָּ ל פְּ לַ ָּ
ִ
יטּיֹות וְּ הָּ ֶא
הָּ ְּרחָּ בֹות ,הַ סֹוצְּ יָּאלִ ּיֹות ,הַ פֹולִ ִ
ּומגֻשָּ ם.
ְּ
 .6אורות הקודש  /חלק ג  -מוסר הקודש  /עמוד א  /המוסר האלוהי  -א
א .מלאים אנו רגש מוסר ,כמהים אנו לחיות חיים חיי טוהר ,דמיוננו מלהיב את חשק לבבנו לצייר
היותר נשגב והיותר נאה ,היותר טהור והיותר נאצל ,החפץ הפנימי שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע
טהור וקדוש ,שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת להאידיאל היותר נשגב בחיים.
ב .וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונה אל אור ד' ,אל
המוסר האלהי ,המתגלה בתורה ,במסורת ,בשכל ,וביושר.
ג .המוסר של חול איננו עמוק ,ואינו נכנס בפנימיות הנשמה ,ואף על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה,
על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי הגיון ,אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות
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
לב אבן .לא יש עצה אחרת כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלהי.
ד .וכדאי הדבר ,שיטעה האדם בכמה טעיות בדרך מהלכו ,ובלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו
על פי אותו העומק של המוסר האלהי ,משימעט בכשלונות ויחיה חיים רוחניים רפויים ,על ידי השפעה
שטחית של המוסר החלוני.
 .7אורות הקודש  /חלק ג  -ראש דבר  /עמוד כד / 2ז
המוסר של כפירה אינו כלום ,מפני שהכפירה בעצמה היא הפך הצדק והמוסר היסודי ,ונמצא
שהכופרים שהם בעלי מוסר ,נובע המוסר לא מכפירתם ,כי אם מהכרת אלהים הגנוזה בעומק נפשם,
שהם אינם מכירים אותה.
 .8אורות ישראל  /פרק א  /ד
עַ צְּ מּות הַ חֵ פֶ ץ שֶ ל הֱ יֹות טֹוב לַ כל ,בְּ ל ֹא שּום הַ גְּ בָּ לָּ ה בָּ עֹולָּ ם ּכְּ לָּ ל ,בֵ ין בְ כַ ּמּות הַ נִטָּ בִ ים ּובֵ ין בְ ֵאיכּותֹו שֶ ל
בֹותיהָּ  .הָּ ֶרגֶש
ימי שֶ ל מַ הּות נִ ְּשמָּ ָּתּה שֶ ל ּכְּ נֶסֶ ת-יִ ְּש ָּר ֵאל .זאת ִהיא יְּ רֻ שָּ ָּתּה וְּ נַחֲ לַ ת אֲ ֶ
הַ טֹוב ,זֶ הּו הַ ג ְַּרעִ ין הַ פְּ נִ ִ
ירה ,לְּ מַ עַ ן דַ עַ ת
בּורה ּכַ בִ ָּ
הַ טֹוב הַ זֶ ה ,לְּ פִ י ג ְָּּדלֹו ,הֶ ֵקפֹו וְּ עָּ ְּמקֹוּ ,כֵ ן צָּ ִריְך שֶ ּיִ ְּהיֶה ְּמעֻטָּ ר בְּ חָּ כְּ מָּ ה גְּ דֹולָּ ה ּובִ גְּ ָּ
נֹותן לָּ ּה ּכחַ לִ ְּחיֹות ּולְּ ִה ְּת ַקּיֵם
ּתֹוקקּות הַ גְּ אֻ לָּ ה שֶ בָּ אֻ ָָּּ ה ,הַ ֵ
ֵאיְך לְּ הֹוצִ יאֹו ֶאל הַ פעַ ל בְּ כָּל גְּ וָּ נָּיו .וְּ זֶ הּו סֹוד ִה ְּש ְּ
בְּ אפֶ ן הַ ַָּ פְּ לִ יא ֶאת לֵ ב ּכָּ ל חֹושֵ בּ .כְּ נֶסֶ ת-יִ ְּש ָּר ֵאל בְּ עמֶ ק חֶ פְּ צָּ ּה ֵאי ֶננָּה ְּמחֻ לֶ ֶקת מֵ הָּ אֱ ֹלהּות ּכְּ לָּ לִ ,היא מַ לְּ בֶ שֶ ת
ֹלהי שֶ ל טֹוב ד' לַ ּכל וְּ ַרחֲ מָּ יו עַ ל ּכָּ ל
ֶאת הָּ אֱ ֹלהּות הַ ִָּ ְּתגַלָּ ה שֶ בָּ עֹולָּ ם הַ ּכְּ לָּ לִ י ,וַ חֲ פֵ צָּ ה בַ הֲ וָּ י ָָּּתּה ֶאת הַ חֵ פֶ ץ הָּ אֱ ִ
מַ עֲשָּ יו.
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