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ד״ר מאיר בוזגלו

Unit 1: Shabbat and Freedom יחידה א: השבת והחירות

This set of lessons will explore Shabbat from a
philosophical point of view. Through an introduction to
the kinds of scholarship and thought that have been
written about it, we will become aware of with the
fundamental ideas and values that underlie the concept
of Shabbat.

הפילוסופית. מהזווית בשבת נעסוק שלפנינו השיעורים בסדרת
נתוודע ודרכם עליה, שנכתבו והמחשבה ההגות דברי את נכיר

לרעיונות ולערכים היסודיים העומדים בבסיס מושג השבת. 

It is appropriate to begin our introduction to Shabbat with
its sources in the Torah. The Torah relates that in the
revelation at Mt. Sinai, God gave the Children of Israel
the Ten Commandments, which include the command-
ment about Shabbat. This event is described twice, in
Exodus (Chapter 20) and in Deuteronomy (Chapter 5).
With your havruta, read the two versions of the comm-
andment on Shabbat, paying attention to the small
differences between them. 

שבהם המקורות באמצעות השבת עם ההיכרות את לפתוח ראוי
נתן סיני הר במעמד כי מספרת התורה בתורה. מופיעה היא
על הציווי גם שבהם הדברות, עשרת את ישראל לבני האל
כ), (פרק שמות בספר בתורה: פעמיים מוזכר זה מאורע השבת.
בשני השבת על הציווי את יחד קראו ה). (פרק דברים ובספר

המקורות, שימו לב להבדלים הקלים ביניהם:

Exodus 20:8-11 שמות כ:ח-יא
8Remember the sabbath day and keep it holy. 
9Six days you shall labor and do all your work, 
10but the seventh day is a sabbath of the Lord your God:
you shall not do any work – you, your son or daughter,
your male or female slave, or your cattle, or the stranger
who is within your settlements. 
11For in six days the Lord made heaven and earth and
sea, and all that is in them, and He rested on the sev-
enth day; therefore the Lord blessed the sabbath day
and hallowed it.

ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. 8
ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעבֹד וְָעִׂשיָת ָּכל-ְמַלאְכֶּתָך.  9

ּוִבנְָך10 ַאָּתה ָכל-ְמָלאָכה ֹלא-ַתֲעֶׂשה ֱאֹלֶהיָך ַלה' ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי וְיֹום
ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך וֲַאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך וְֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך. 

וְֶאת-11 ֶאת-ַהּיָם וְֶאת-ָהָאֶרץ ֶאת-ַהָּׁשַמיִם ה' ָעָׂשה ֵׁשֶׁשת-יִָמים ִּכי
ַהַּׁשָּבת ֶאת-יֹום ה' ֵּבַרְך ַעל-ֵּכן ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום וַּיָנַח ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם

וַיְַקְּדֵׁשהּו. 

Deuteronomy 5:12-15 דברים ה:יב-טו
12Observe the sabbath day and keep it holy, as the Lord
your God has commanded you. 
13Six days you shall labor and do all your work, 
14but the seventh day is a sabbath of the Lord your God;
you shall not do any work – you, your son or your daugh-
ter, your male or female slave, your ox or your ass, or
any of your cattle, or the stranger in your settlements, so
that your male and female slave may rest as you do. 

ָׁשמֹור ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצּוְָך ה' ֱאֹלֶהיָך. 12
ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעבֹד וְָעִׂשיָת ָּכל-ְמַלאְכֶּתָך.  13
ַאָּתה14 ָכל-ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה ֹלא ֱאֹלֶהיָך ַלה' ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי וְיֹום

ֲאֶׁשר וְֵגְרָך וְָכל-ְּבֶהְמֶּתָך וֲַחמְֹרָך וְׁשֹוְרָך וְַעְבְּדָך-וֲַאָמֶתָך ּוִבנְָך-ּוִבֶּתָך
ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען יָנּוַח ַעְבְּדָך וֲַאָמְתָך ָּכמֹוָך.

                                                                           

1/6



15Remember that you were a slave in the land of Egypt
and the Lord your God freed you from there with a
mighty hand and an outstretched arm; therefore the Lord
your God has commanded you to observe the sabbath
day.

ְּביָד15 ִמָּׁשם ֱאֹלֶהיָך ה' וַּיִֹצֲאָך ִמְצַריִם ְּבֶאֶרץ ָהיִיָת ֶעֶבד ִּכי וְָזַכְרָּת
ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע נְטּויָה ַעל-ֵּכן ִצּוְָך ה' ֱאֹלֶהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת.

What are the different explanations for the mitzvah of
Shabbat in each of the sources?

מהם הטעמים השונים למצוות השבת בכל אחד מהמקורות? 

In this unit we will trace the nature of the connection
between these two different reasons, the act of creation
and the departure from Egypt. 

We can find answers to this question in a careful reading
of the Exodus story. Throughout the story of Israel’s en-
slavement in Egypt and departure to freedom, the Torah
presents a struggle, both implicit and explicit, between
Pharaoh and God. The Torah suggests that a person
cannot be subject to two different masters. Read the
following two texts from the Exodus story and identify the
explicit and implicit signs in them of the tension between
Pharaoh and God.

הסיבות שתי בין הקשר טיב אחר נתחקה הזו הלימוד ביחידת
השונות, בין מעשה הבריאה לבין היציאה ממצרים.

מצרים. יציאת בסיפור עיון באמצעות לשאלה מענה למצוא נוכל
לחירות, והיציאה במצרים ישראל שיעבוד על הסיפור במהלך
התורה לאלוהים. פרעה בין וגלוי סמוי מאבק התורה מציגה
שני לפניכם אדונים. לשני כפוף להיות יכול לא אדם כי רומזת
הגלויים הסימנים את וזהו אותם קראו הסיפור, מתוך מקורות

והסמויים למתח שבין פרעה לאלוהים: 

Exodus 1:7-10, 14-17 שמות א:ז-י, יד-יז
7But the Israelites were fertile and prolific; they multiplied
and increased very greatly, so that the land was filled
with them.
8A new king arose over Egypt who did not know Joseph. 
9And he said to his people, “Look, the Israelite people
are much too numerous for us.
10Let us deal shrewdly with them, so that they may not
increase; otherwise in the event of war they may join our
enemies in fighting against us and rise from the
ground...”
14...the various labors that they made them perform.
Ruthlessly they made life bitter for them with harsh labor
at mortar and bricks and with all sorts of tasks in the
field.
15The king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, one
of whom was named Shiphrah and the other Puah, 
16saying, “When you deliver the Hebrew women, look at
the birthstool: if it is a boy, kill him; if it is a girl, let her
live.” 
17The midwives, fearing God, did not do as the king of
Egypt had told them; they let the boys live. 

ָהָאֶרץ7 וִַּתָּמֵלא ְמאֹד ִּבְמאֹד וַּיַַעְצמּו וַּיְִרּבּו וַּיְִׁשְרצּו ָּפרּו יְִׂשָרֵאל ּוְבנֵי
אָֹתם. 

וַּיָָקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש ַעל-ִמְצָריִם ֲאֶׁשר ֹלא-יַָדע ֶאת-יֹוֵסף.8
וַּיֹאֶמר ֶאל-ַעּמֹו ִהּנֵה ַעם ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַרב וְָעצּום ִמֶּמּנּו.9

ַּגם-10 וְנֹוַסף ִמְלָחָמה ִּכי-ִתְקֶראנָה וְָהיָה ֶּפן-יְִרֶּבה לֹו נְִתַחְּכָמה ָהָבה
הּוא ַעל-ׂשֹנְֵאינּו וְנְִלַחם-ָּבנּו וְָעָלה ִמן-ָהָאֶרץ....

ּוְבָכל-ֲעבָֹדה14 ּוִבְלֵבנִים ְּבחֶֹמר ָקָׁשה ַּבֲעבָֹדה ֶאת-ַחּיֵיֶהם וַיְָמְררּו
ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל-ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר-ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך.  

ִׁשְפָרה15 ָהַאַחת ֵׁשם ֲאֶׁשר ָהִעְבִרּיֹת ַלְמיְַּלדֹת ִמְצַריִם ֶמֶלְך וַּיֹאֶמר
וְֵׁשם ַהֵּׁשנִית ּפּוָעה.

הּוא16 ִאם-ֵּבן ַעל-ָהָאְבנָיִם ּוְרִאיֶתן ֶאת-ָהִעְבִרּיֹות ְּביֶַּלְדֶכן וַּיֹאֶמר
וֲַהִמֶּתן אֹתֹו וְִאם-ַּבת ִהוא וָָחיָה.

ֶמֶלְך17 ֲאֵליֶהן ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו וְֹלא ֶאת-ָהֱאֹלִהים ַהְמיְַּלדֹת ָ וִַּתיֶראן
ִמְצָריִם וְַּתַחּיֶיןָ ֶאת-ַהיְָלִדים.

                                                                           

2/6



Exodus 5:1-9 שמות ה:א-ט
1Afterward Moses and Aaron went and said to Pharaoh,
“Thus says the Lord, the God of Israel: Let My people go
that they may celebrate a festival for Me in the
wilderness.”
2But Pharaoh said, “Who is the Lord that I should heed
Him and let Israel go? I do not know the Lord, nor will I
let Israel go.” 
3They answered, “The God of the Hebrews has manifest-
ed Himself to us. Let us go, we pray, a distance of three
days into the wilderness to sacrifice to the Lord our God,
lest He strike us with pestilence or sword.” 
4But the king of Egypt said to them, “Moses and Aaron,
why do you distract the people from their tasks? Get to
your labors!” 
5And Pharaoh continued, “The people of the land are al-
ready so numerous, and you would have them cease
from their labors!”
6That same day Pharaoh charged the taskmasters and
foremen of the people, saying,
7“You shall no longer provide the people with straw for
making bricks as heretofore; let them go and gather
straw for themselves. 
8But impose upon them the same quota of bricks as they
have been making heretofore; do not reduce it, for they
are shirkers; that is why they cry, ‘Let us go and sacrifice
to our God!’ 
9Let heavier work be laid upon the men; let them keep at
it and not pay attention to deceitful promises.”

ֱאֹלֵהי1 ה' ּכֹה-ָאַמר ֶאל-ַּפְרעֹה וַּיֹאְמרּו וְַאֲהרֹן מֶֹׁשה ָּבאּו וְַאַחר
יְִׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאת-ַעִּמי וְיָחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר.

ֹלא2 ֶאת-יְִׂשָרֵאל ְלַׁשַּלח ְּבקֹלֹו ֶאְׁשַמע ֲאֶׁשר ה' ִמי ַּפְרעֹה וַּיֹאֶמר
יַָדְעִּתי ֶאת-ה' וְַגם ֶאת-יְִׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח.

יִָמים3 ְׁשֹלֶׁשת ֶּדֶרְך ּנָא נְֵלָכה ָעֵלינּו נְִקָרא ָהִעְבִרים ֱאֹלֵהי וַּיֹאְמרּו
ַּבִּמְדָּבר וְנְִזְּבָחה ַלה' ֱאֹלֵהינּו ֶּפן-יְִפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב. 

ֶאת-ָהָעם4 ַּתְפִריעּו וְַאֲהרֹן מֶֹׁשה ָלָּמה ִמְצַריִם ֶמֶלְך ֲאֵלֶהם וַּיֹאֶמר
ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם. 

וַּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֵהן-ַרִּבים ַעָּתה ַעם ָהָאֶרץ וְִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם ִמִּסְבֹלָתם.5
וַיְַצו ַּפְרעֹה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת-ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם וְֶאת-ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר.6
יְֵלכּו7 ֵהם ִׁשְלׁשֹם ִּכְתמֹול ַהְּלֵבנִים ִלְלּבֹן ָלָעם ֶּתֶבן ָלֵתת תֹאִספּון ֹלא

וְקְֹׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן.
ָּתִׂשימּו8 ִׁשְלׁשֹם ְּתמֹול עִֹׂשים ֵהם ֲאֶׁשר ַהְּלֵבנִים וְֶאת-ַמְתּכֹנֶת

ֵלאמֹר צֲֹעִקים ֵהם ַעל-ֵּכן ֵהם ִּכי-נְִרִּפים ִמֶּמּנּו ִתְגְרעּו ֹלא ֲעֵליֶהם
נְֵלָכה נְִזְּבָחה ֵלאֹלֵהינּו.

ִּתְכַּבד ָהֲעבָֹדה ַעל-ָהֲאנִָׁשים וְיֲַעׂשּו-ָבּה וְַאל-יְִׁשעּו ְּבִדְבֵרי-ָׁשֶקר. 9

How do these verses contrast God and Pharaoh? כיצד מנגידים הפסוקים בין פרעה לאלוהים? 

What do you think the verse means when it describes
the midwives as ‘fearing God”? What makes them fear
God and not Pharaoh?

הכוונה למה האלוהים, את יראו המיילדות כי מתאר הפסוק
לדעתכם? מה גרם להן לירוא מאלוהים ולא מפרעה? 

How does Pharaoh relate to God? What do you think
about the way he characterizes the relationship between
the Israelites and God?

הוא שבו האופן על דעתכם מה לאלוהים? מתייחס פרעה כיצד
מציג את היחסים שבין בני  ישראל לאלוהים?

What do you think about the contrast: is it possible to
serve God while one is subject to human authority?
How? 

כאשר האל את לעבוד ניתן האם ההנגדה: על דעתכם מה
כפופים לסמכות אנושית? כיצד?  

If indeed serving God is in contrast to serving Pharaoh,
what do we learn from that about the nature of servitude,
and in contrast to it, about the nature of freedom?

למדים אנו מה לפרעה, לעבדות מנוגדת האל עבודת אכן אם
מכאן על מושג העבדות, וכנגדו על מושג החירות?
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To delve more deeply into the concept of freedom, we
will examine several sources relating to slavery. Tractate
Hagigah opens with the question of who is obligated in
the re’iyah, a special burnt offering, brought at pilgri-
mage times. The Mishnah in Hagigah states that a slave
is exempt from the commandment to bring the re’iyah
pilgrimage sacrifice, and the Talmud, commenting on the
mishnah, explains that slaves are exempt from positive
commandments that depend on time.

מקורות במספר נעיין החירות, במושג להעמיק מנת על
חייב מי בשאלה פותחת חגיגה מסכת לעבדות. המתייחסים
פטור שעבד נכתב במשנה לרגל. העלייה בזמן ראיה בעולת
לרגל), העלייה בשעת המובא (קרבן ראייה קרבן הבאת ממצוות
ממצוות פטור שהעבד ומסבירה המשנה את מפרשת והגמרא

עשה שתלויות בזמן ("מצוות עשה שהזמן גרמא"):

Babylonian Talmud, Tractate Hagigah 4a תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ד עמוד א 

Rav Huna said: The Torah says [about pilgrimage]: “fa-
cing the Lord God” – that is, everyone who has only one
Lord, excluding anyone who has another lord.

אדון אלא לו שאין מי - ה' האדון פני אל קרא אמר הונא: רב אמר
אחד, יצא זה שיש לו אדון אחר.

The Shulhan Arukh codifies the halakhah accordingly: וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך:

Shulhan Arukh, Orah Hayyim 70 שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ע

Women and slaves are excempt from the obligation of
reciting Shema, because it is a positive time-bound
commandment.

עשה מצוות שהיא מפני שמע מקריאת פטורים ועבדים נשים
שהזמן גרמא.

Rav Huna asserts that a person who has a master, such
as a slave, cannot serve another master, that is, God.
The Torah Temimah here tries to broaden and explain
the problematic nature of double subordination.

לעבוד יכול לא העבד כגון אחד, אדון לו שיש שמי טוען הונא רב
להרחיב מבקש תמימה" ה"תורה לאלהים. משמע אחר, לאדון

ולהסביר את הבעייתיות שבכפיפות הכפולה. 

R. Barukh Ha-Levi Epstein, in the commentary Torah
Temimah on Exodus 13, note 42:

יג, פרק שמות תמימה", "תורה פירוש אפשטיין, הלוי ברוך ר'
הערה מב

Because women do not have control or authority over
their own time, since they are subordinate to their
husbands… Similarly neither male nor female slaves
have control over their own time because of their
subordination to their masters.

הן משועבדות כי וברשותן, בידן מסור הזמן אין שהנשים משום
שעבודם מפני בידם זמנם אין ושפחה עבד גם לבעל…

לאדוניהם.

According to these halakhic sources, what is the slave
deprived of? What right is denied him because of his
enslavement?

נשללת זכות איזו מהעבד? נלקח מה אלה הלכתיים מקורות לפי
ממנו בהיותו עבד?

Note the parallel between women and slaves. Think
about the historical periods in which the sages wrote
these statements, and compare them to our own time.
What changes have taken place in the status of women

חיו בה התקופה על חשבו לעבדים. נשים בין להקבלה לב שימו
חלו שינויים אילו לימינו: והשוו הדברים, את שכתבו החכמים
האם לעבדים? ביחס שינויים ואילו בחברה? הנשים במעמד
אם לתקופתנו? רלוונטי עודנו הללו העתיקים מהפירושים משהו
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in society? What changes have taken place with respect
to slavery? Is something about these ancient explan-
ations still relevant in our time – and if so, what? 

כן – מה?

Let’s return to Shabbat. What do you know about shab-
bat? What is it? What is distinctive about it? How is
Shabbat connected to freedom?

מהי עליה? יודעים אתם מה השבת: על חשבו השבת. אל נחזור
ומה מאפיין אותה? כיצד השבת קשורה לחירות?

R. Yehudah Ha-Levi, the great 12th century Spanish
poet, grappled with the question of servitude and
freedom and its relationship to the service of God, and
expressed his impressions in poetry (you can listen to
Etti Ankari’s version here):

ה- המאה בן ספרד משוררי גדול הלוי, יהודה התמודד12רבי ,
את והביע האל, לעבודת ויחסה והחירות העבדות שאלת עם

):ניתן להאזין לביצוע של אתי אנקרי לשירתחושותיו בשיר (

R. Yehudah Ha-Levi, Slaves of Time עבדי הזמן, רבי יהודה הלוי (ריה"ל)

Slaves of time are slaves of slaves –
Only the slave of God is free:
Therefore when each one seeks his portion
“My portion is God,” my soul declares.

ַעְבֵדי ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם –
ֶעֶבד ֲאדֹנָי הּוא ְלַבד ָחְפִׁשי:
ַעל ֵּכן ְבַבֵּקׁש ָּכל-ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו
"ֶחְלִקי ֲאדֹנָי!" ָאְמָרה נְַפִׁשי.

This poem of R. Yehudah Ha-Levi’s, too, connects the
concept of time and the concept of servitude. What does
Ha-Levi assert in the poem’s first line? What do you
think about that claim?

העבדות. למושג הזמן מושג בין קשר יש ריה"ל של זה בשיר גם
טענה על דעתכם מה בשיר? הראשונה בשורה ריה"ל טוען מה

זו?

What does Ha-Levi assert in the second line? Do you
agree with this claim?  Why or why not?

טענה עם מסכימים אתם האם השנייה? בשורה ריה"ל טוען מה
זו? מדוע?

This poem opposes the prevailing claim in our day that
freedom and religion, or freedom and God, are hostile to
one another. HaLevi claims that, on the contrary, only
the servant of God, the human being whose master is
God, can truly be free. 

A similar feeling is well expressed in the words of the
great liberator, Abraham Lincoln:

או ודת חירות כי בימינו הרווחת הטענה כנגד עומד זה שיר
האל, עבד דווקא כי טוען ריה"ל לזו. זו עוינות הינן ואל חירות

אדם שהאל הוא אדונו, הוא ורק הוא יכול באמת להיות חופשי. 

הגדול, המשחרר של בנאומו היטב, בוטאה דומה תחושה
אברהם לינקולן:

Abraham Lincoln, Gettysburg Address (1863) )1863אברהם לינקולן, בנאום גטיסברג (

It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us – that from these honored dead we take
increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion – that we here highly
resolve that these dead shall not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new birth of
freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
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Lincoln, like Ha-Levi, sees a connection between
awareness of God and a life of freedom. What do you
think the connection is between awareness of God and
freedom?

לבין באלוהים ההכרה בין קשר רואה לריה"ל, בדומה לינקולן,
חיים של חירות. מה לדעתכם הקשר בין הכרה באל לבין חירות?

In what way does this awareness help establish a soc-
iety based on the value of freedom?

במה תורמת הכרה זו לכינון חברה המיוסדת על ערך החירות?

The creation of the world and the Exodus from Egypt
meet in Shabbat. The God who created the world is the
same God who took the Israelites out of Egypt and
commanded them about Shabbat. Throughout generat-
ions Jews have kept Shabbat, and in doing so have
made it a symbol of Judaism in particular, and human-
istic religion in general: one day in each week when the
human being’s condition is free.

To conclude this first unit, and in light of the sources we
have learned, what do you think is the connection
between monotheism – the belief in one God, transc-
ending nature, creator of the universe – and freedom?
How does the Shabbat embody this? 

את שברא האל בשבת. נפגשים מצרים ויציאת בראשית מעשה
אותם וציווה ממצרים, ישראל בני את שהוציא האל הוא העולם,
היא ובכך השבת, על היהודים שמרו הדורות לאורך השבת. על
המונותאיסטיות הדתות ושל בפרט היהדות של לסמל הפכה

בכלל: יום אחד בשבוע בו האדם נמצא במצב של חירות.

 
לדעתכם מהו שלמדנו, המקורות ולאור הראשונה, היחידה לסיום
בורא על-טבעי, אחד באל האמונה – מונותאיזם בין הקשר

העולם – לחירות? וכיצד השבת מגלמת זאת?

The Gettysburg Address is one of the most important
speeches of United States history, and President
Abraham Lincoln’s most famous. He gave it on
November 19th, 1863, during the American Civil War, at
the dedication of a memorial at the place where the
Battle of Gettysburg, one of the war’s decisive battles,
had taken place. In the speech Lincoln explains the
value of human equality, anchored in the American
Declaration of Independence. He defines the Civil War
as a ‘new birth of freedom,’ that may bring true equality
to all citizens of the United States, in a prolonged battles
not only for the Union, but testing whether a nation
committed to freedom, and to the proposition that all
human beings are created equal, can indeed endure.

גטיסברג: ארצותנאום של בהיסטוריה החשובים הנאומים מן
אברהם הנשיא של ביותר המפורסם לנאומו נחשב הברית,

ב- נישא הנאום מלחמת1863בנובמבר19לינקולן. במהלך ,
הקרבות מן גטיסברג, קרב לאחר מעט האמריקנית, האזרחים
השוויון עקרונות את לינקולן פרש בנאום במלחמה. המכריעים
הוא הברית. ארצות של העצמאות בהכרזת עוגנו שאף האנושי,
שתביא חירות", של חדשה כ"לידה האזרחים מלחמת את הגדיר
שאינו מתמשך, במאבק הברית, ארצות אזרחי לכל אמיתי שוויון
של קיומה התמדת את הבוחן מאבק גם אלא האיחוד, למען רק

כל אומה המאמינה בחירות ובכך שכל בני האדם נבראו שווים.

                                                                           

6/6


