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כו דברים ספר .1
:בה וישבת וירשתה נחלה לך נתן אלהיך יהוה ^ש\ר הארץ אל תבוא כי !ירויה )א(
 בטנא ושמת לך נתנן אלהיך ירוה אשר מארצך תביא אשר האדמה פרי כל מראשית ולקחת )ב(

ם אל והלכת :שם שמו לשכן אלהיך יהוה יבחר אשר המקו
 אל ינ!;או כי אלהיך ליהוה היום הגדתי אליו ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת )ג(

:לנו לתת לאבתינו יהוה נשבע אשר הארץ
אלהיך: יהוה מזבח לפני ' !־הזניחו מידך הו^נא הכהן ' ולקח )ד(
̂ו־רנ 'וענית )ה( ק!גוי שם ויהי מעט במתי שם ויגר מצרימה וירד אבי אבד ארמי אלהיך יהוה לפני ־■א ם גדול ̂-ב ^ . :-ו . . . . . . T ' T' ' T TT T' ' ' T '
:קשה עבדה עלינו ויתנו ויענונו המצרים אתננו וירעו )ו(
:לסצנו ואת עמלנו ואת ענינו את וירא קלנו את יהוה וישמע אבתינו אלתי יהוה אל ונצעק )ז(
ם ובאתות גדל ובמךא נטויה ובזרע חזקה ביד ממצרים יהוה ויוצאנו )ח( אי מ ב :ו
ם אל ויבאנו )ט( :ודבש חולב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו ויתן הוזה המקו
 ^ליהזיך יהוה לפני והנחתו יהוה לי נתתה אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הזנה ועתה )י(

̂וי ̂\רנכ :אלהיך יהוה לפני נn)'רז
:בקרבך אשר והגר והלוי אתה ולביתך אלהיך יהוה לך נתן אשר הטוב בכל ושמחת )יא(

1. Deuteronomy 26

“When you come into the land which the Lo r d  your God gives you for an 
inheritance, and have taken possession of it, and live in it, 2 you shall take some of the 
first of all the fruit of the ground, which you harvest from your land that 
the Lo r d  your God gives you, and you shall put it in a basket, and you shall go to the 
place which the Lo r d  your God will choose, to make his name to dwell there. 3 And 
you shall go to the priest who is in office at that time, and say to him, ‘I declare this 
day to theLORD your God that I have come into the land which the Lo r d  swore to our 
fathers to give us.’ 4 Then the priest shall take the basket from your hand, and set it 
down before the altar of the Lo r d  your God.
5 “And you shall make response before the Lo r d  your God, ‘A wandering Aramean 
was my father; and he went down into Egypt and sojourned there, few in number; and 
there he became a nation, great, mighty, and populous. 6 And the Egyptians treated us 
harshly, and afflicted us, and laid upon us hard bondage. 7 Then we cried to 
the Lo r d  the God of our fathers, and the Lo r d  heard our voice, and saw our 
affliction, our toil, and our oppression; 8 and the Lo r d  brought us out of Egypt with a 
mighty hand and an outstretched arm, with great terror, with signs and wonders; 9 and 
he brought us into this place and gave us this land, a land flowing with milk and 
honey. 10 And behold, now I bring the first of the fruit of the ground, which thou,
O Lo r d , hast given me.’ And you shall set it down before the Lo r d  your God, and 
worship before the Lo r d  your God; 11 and you shall rejoice in all the good which 
the Lo r d  your God has given to you and to your house, you, and the Levite, and the 
sojourner who is among you.

כ שמות .2
:לאמר האלה הדברים כל את אלהים וידבר )א(
:עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיד יהוה אנכי )ב(
:פני על אחרים אלהים לך יהיה לא )ג(
 מתחת במים ואשר מתחת בארץ ואשר ממעל בשמים אשר תמונה וכל פסל לך תעשה לא )ד(

לארץ:
שלשים על בנים על אבת עון פקד קנא אל אלהיך יהוה אנכי כי תעבדם ולא להם תשתחוה לא )ה(
■ ■ ■ ■ ■ לשינוי:■ רבעים ועל
:מצותי ולשמרי לאהבי לאלפים חסד ועשה )ו(
:לשוא שמו את ישא אשר את יהוה ינקה לא כי לשוא אלהיך יהוה שם את תשא לא )ז(
:לקדשו השבת יום את זכור )ח(
:מלאכתך כל ועשית תעבד ימים שישית )ט(
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̂נתנך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא אלהיך ליהוה שבת השביעי ויום )י(  ובהמתך ואמתד עבדד ו
:̂ש\ע:ן־*יך אשר !יגרד
 השביעי ביום וינח בם אשר כל ואת הזים את הא.רץ ואת השמים את יהוה עשה ימים שישית כי )יא(
:ויקדשהו השבת יום את יהוה ברך כן על

 :לך נתן אלהיך יהוה אשר האדמה על ימיך יארכון קופןענן אמך ואת אביך את כבד )יב(
 :שקר עד ברעך תענה לא תגנב לא תנאף לא תרצח לא )יג(
^ בית תחמד לא )יד(  :לרעך אשר !־כל וחמרו !־שורו ואמתו ועבדו רעך אשת תחמד לא ר
 ויעמדו וינעו הזענם וירא עשן ההר ואת השפר קול ואת הלפידם ואת הקולת את ראים העם וכל )טו(

מרחק:

2. Exodus 20
And God spoke all these words, saying,
2 “I am the Lo r d  your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the 
house of bondage.
3 “You shall have no other gods before me.
4 “You shall not make for yourself a graven image, or any likeness of anything that is 
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the 
earth; 5 you shall not bow down to them or serve them; for I the Lo r d  your God am a 
jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and the 
fourth generation of those who hate me, 6 but showing steadfast love to thousands of 
those who love me and keep my commandments.
7 “You shall not take the name of the Lo r d  your God in vain; for the Lo r d  will not 
hold him guiltless who takes his name in vain.
8 “Remember the sabbath day, to keep it holy. 9 Six days you shall labor, and do all 
your work; 10 but the seventh day is a sabbath to the Lo r d  your God; in it you shall 
not do any work, you, or your son, or your daughter, your manservant, or your 
maidservant, or your cattle, or the sojourner who is within your gates; 11 for in six 
days the Lo r d  made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested the 
seventh day; therefore the Lo r d  blessed the sabbath day and hallowed it.
12 “Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which 
the Lo r d  your God gives you.
13 “You shall not kill.
14 “You shall not commit adultery.
15 “You shall not steal.
16 “You shall not bear false witness against your neighbor.
17 “You shall not covet your neighbor’s house; you shall not covet your neighbor’s 
wife, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or his ass, or anything that is 
your neighbor’s.”
18 Now when all the people perceived the thunderings and the lightnings and the 
sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled; 
and they stood afar off.

 ו פרשה בחדש פרשת מכילתא .3
 הנביאים אלו - מצ־תי ולשמרי בו. וכיוצא אבינו אברהם זה - לאהבי מצותי׳: ולשמרי ׳לאהבי

 והזקנים.
על נפשם ונותנין ישראל בארץ יושבין שהם ישראל אלו - מצותי׳ ולשמרי ׳לאהבי אומר: נתן רבי

......................... המצות.
 ישראל. בני את שמלתי על ליהרג? יוצא לך מה
 בתורה. שקראתי על לישרף? יוצא לך מה
 המצה. שאכלתי על ליצלב? יוצא לך מה
הלולב. את שנטלתי על מאפרגל? לוקה לך מה
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 שהנחתי על לולב, שנטלתי על סוכה, שעשיתי על בפרגול? לוקה לך מה א( לב רבא ויקרא )נוסח
שבשמים. אבא רצון שעשיתי על תכלת, שהטלתי על תפילין,

3. Mechilta Parashat B'Chodesh 6
[I] show steadfast love...to them that love me and keep my Commandments.
“O f them that love me,” refers to our father Abraham and such as are like him.

“Andkeep my commandments,” refers to the prophets and the elders.
R. Nathan says: “O f them that love me and keep my commandments ,”refers to those 
who dwell in the land of Israel and risk their lives for the sake of the commandments. 
“Why are you being led out to be decapitated?” “Because I circumcised my son to be 
an Israelite.”
“Why are you being led out to be burned?” “Because I read the Torah.”
“Why are you being led out to be crucified?” “Because I ate the unleavened bread.” 
“Why are you getting a hundred lashes?” “Because I performed the ceremony of the 
Lulab.”
.. .(Vayikra Rabba 32:1) What is the reason that you are beaten with a scourge? 
Because I have made a sukkah, because I took a lulab, because I put on tefillin, 
because I inserted the blue thread, because I did the will of the Father who is in 
heaven.

פסח של הגדה .4
 שאמר כמה לעשות. הקץ את חשב הוא ברוך שהקדוש הוא, ברוך לישראל, הבטחתו שומר ברוך

 לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע; לאברם ׳ויאמר שנאמר, הבתרים. בין בברית אבינו לאברהם
 ברכוש יצאו כן !׳אחורי אנכי דן יעבדו אשר היגוי את !־גם שינה. מאות ארבע אתם נונ!־ע ועבדום להם
:גדול׳

 ואומר: בידו הכוס את ומגביה המצה מכסה
 ־־לנו. לאבותינו שעמדה והיא
 לכלותנו עלינו עמד בלבד אחד שלא
 לכלותנו, עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא

 מיךם: מצילנו הוא ברוך והקדוש
המצות: ויגלה מידו הכוס מניח

 בקש ולבן הזכרים על אלא גזר לא שפרעה אבינו. ליעקב לעשות הארמי לבן בקש מה ולמד צא
אבי׳... אבד ׳ארמי שנאמר: הכל. את לעקור

4. Pesach Haggadah
Blessed be the One who keeps His promise to Israel, 
blessed be He.
For the Blessed Holy One, premeditated the end [of Israel’s enslavement],
and fulfilled that which He foretold to our ancestor Abraham in the covenant between
the pieces, as scripture relates:
“And He said to Abraham: ‘Know with certainty that your descendents will be 
strangers in a land not their own, and they shall serve its inhabitants, who will afflict 
them for four hundred years.
But I  will also judge the nation that they serve, and afterward they will leave with 
great wealth'” (Gen. 15 13-14)
[Cover the matzot, raise the cup and recite]
The one which stood for our ancestors applies to us as well.
For it was not only one individual who stood up against us to destroy us.
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Rather, in every generation they stand up against us to destroy us.
But the Blessed Holy one redeems us from their hands.
Go forth and learn: what Laban the Aramean sought to do to Jacob, our ancestor. 
While Pharaoh only decreed [death] for the males, Laban sought to uproot everything, 
as scripture relates: “An Aramean [Laban] sought to destroy [oved] my father 
[Jacob].
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Sefer Kuzari 1:1-3א':א'-ג' הכוזרי ספר .5

 לטענות שאלוני שאול (פתיחה: )א

 טענותיהם נגד אתי אשר ולתשובות

 מבין דתנו על החולקים של

 ומבין הפילוסופיה אחר הנמשכים

 המינים ומבין אחרות דתות מאמיני

ישראל. מבני

 מה זמן לפני ששמעתי מה ונזכרתי

 כארבע לפני החבר שטען טענות

 הכוזרים מלך בפני שנה מאות

 את המלך קבל פיהן על אשר טענות

 מפורסם שהדבר כמו היהודים דת

 הימים, דברי בספרי שהזכר וכמו

 חלום אליו נשנה שם מספר זה מלך

 והנה בחלומו רבות פעמים אחד

 כונתך :לו ואומר אליו מדבר מלאך

 אינו מעשך אבל האלוה בעיני רצויה

 במצוות מאד זהיר היה והמלך רצוי

 היה עצמו שהוא עד הכוזרים דת

 ומקריב להם אשר בהיכל משמש

 אשר כל עם אולם שלם בלב קרבנות

 היה ההן המצוות את לשמר הוסיף

 ואומר לילה לילה אליו נראה המלאך

 רצוי אינו מעשך אבל רצויה כונתך לו

 הכוזרים למלך לו גרם זה דבר

 האמונות בדבר ולחקר לדרש

 ועם הוא התיהד דבר וסוף והדעות

אתו. הכוזרים מן רב

 לי היו החבר מטענות רבות והנה

 עם מסכימות בהיותן רוח לקרת

 את אכתב כי הדבר ראוי ואמר דעתי

 נתגלגלו כאשר ההן הטענות

 כי מספרים יבינו והמשכילים

 כי בחלום הכוזרים למלך לו משנגלה

 מעשהו אך האלוה בעיני רצויה כונתו

 זה בחלומו נצטוה ואף רצוי אינו

 בעיני הרצוי המעשה את לבקש

 פילוסוף אל בראשונה פנה האלוה

להאמנתו: וישאלהו אחד

האלוה הפילוסוף: לו אמר )א( )ב(

(1) Introduction: I WAS asked to state what 

arguments and replies I could bring to bear 

against the attacks o f philosophers and 

followers of other religions, and also against 

[Jewish] sectarians who attacked the rest of 

Israel.

This reminded me of something I had once 

heard concerning the arguments of a Rabbi 

who sojourned with the King of the Khazars. 

The latter, as we know from historical records, 

became a convert to Judaism about four 

hundred years ago. To him came a dream, and 

it appeared as if an angel addressed him, 

saying: 'Thy way o f thinking is indeed pleasing 

to the Creator, but not thy way of acting.' Yet 

he was so zealous in the performance of the 

Khazar religion, that he devoted himself w ith a 

perfect heart to the service of the temple and 

sacrifices. Notwithstanding this devotion, the 

angel came again at night and repeated: 'Thy 

way of thinking is pleasing to God, but not thy 

way of acting.' This caused him to ponder over 

the different beliefs and religions, and finally 

become a convert to Judaism together with 

many other Khazars.

As I found among the arguments of the Rabbi, 

many which appealed to me, and were in 

harmony with my own opinions, I resolved to 

write them down exactly as they had been 

spoken. When the King of Khazar (as is related) 

dreamt that his way of thinking was agreeable 

to God, but not his way of acting, and was 

commanded in the same dream to seek the 

God-pleasing work, he inquired of a 

philosopher concerning his religious 

persuasion.

(2) 1. The philosopher replied: There is no
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 הוא כי שנאה ולא רצון לא לפניו אין

 ..וכן וכונה רצון כל מעל מרומם ית'

 לדעת האלוה הוא מרומם

 כי הפרטים ידיעת מעל הפילוסופים

 אולם לרגע מרגע משתנים הפרטים

 שנוי כל יתכן לא האלוה בידיעת

 ועל אותך מכיר האלוה שאין נמצא

 כונתך יודע אינו וכמה כמה אחת

 תפלתך שומע אינו שכן וכל ומעשיך

 אמנם ואם תנועותיך. רואה ולא

 בראך האלוה כי הפילוסופים יאמרו

דרך על אם כי זה מאמרם אין

ש........ההשאלה ק ידיעת לך ב

 שכלך יהיה למען אמתתם על דברים

 בדרך ותדבק נפעל לא פועל אתה

 יהיו הם כי ובמעשים במדות הישרים

 ויעוררוך האמת בהכרת לעזר לך

 הפועל לשכל ולהדמות בעיון לדבק

 מדות בידך תעלינה אז ההוא

 וכל והכניעה והענוה ההסתפקות

 הסבה הערצת ואתן טובה מדה

 מחשבתך תגיע ...וכאשר הראשונה

 מין באיזה תחוש אל הזאת לאמונה

 או לאלוה עובד אתה העבודה ממיני

 באיזה תשבח ואיך תתפלל איך

 מעשים, ובאילו לשון ובאיזו דבור

ת לך בדה תרצה ואם  לשם ד

 ולמען והשבוח וההערצה העבודה

 טובות במדות אתה התנהגותך

 אם בהן ארצך ובני ביתך והנהגת

 לדת לך קח או עליהם אתה מקבל

 שהנחו השכליות החקות אחת את

 ושים בחבוריהם הפילוסופים ידי על

נפשך... זכוך וכונתך מגמתך

 אני רואה הכוזרי: לו אמר )ב( )ג(

 נאותים אינם אבל נכוחים דבריך

 כי אני יודע שהרי מבקש שאני למה

 רצון להפיק רצוני וכל זכה נפשי

ת ובכל מהאלוה א  כי לי הגד הלא ז

רצויה כונתי כי אם רצוי אינו מעשי

favor or dislike in [the nature of] God, because 

He is above desire and intention. ...He is, in the 

opinion of philosophers, above the knowledge 

of individuals, because the latter change with 

the times, whilst there is no change in God's 

knowledge. He, therefore, does not know 

thee, much less thy thoughts and actions, nor 

does He listen to thy prayers, or see thy 

movements. If philosophers say that He 

created thee, they only use a metaphor, ... 

Endeavor to reach it, and the true knowledge 

of things, in order that thy intellect may 

become active, but not passive. Keep just ways 

as regards character and actions, because this 

will help thee to effect truth, to gain 

instruction, and to become similar to this 

Active Intellect. The consequence of this will 

be contentment, humility, meekness, and 

every other praiseworthy inclination, 

accompanied by the veneration of the Prime 

Cause, ...If thou hast reached such disposition 

of belief, be not concerned about the forms of 

thy humility or religion or worship, or the word 

or language or actions you employ. You may 

even choose a religion in the way of humility, 

worship, and benediction, for the 

management of thy temperament, thy house 

and [the people of thy] country, if they agree 

to it. Or fashion thy religion according to the 

laws of reason set up by philosophers, and 

strive after purity of soul. ...

(3) Said to him the Khazari: Your words are 

convincing, yet they do not correspond to 

what I wish to find. I know already that my 

soul is pure and that my actions are calculated 

to gain the favor of God. To all this I received 

the answer that this way o f action does not 

find favor, though the intention does...
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(1:16) 10. Al Khazari: Indeed, I see myself 

compelled to ask the Jews, because they are 

the relic of the Children o f Israel. For I see that 

they constitute in themselves the evidence for 

the divine law on earth. He then invited a 

Jewish Rabbi, and asked him about his belief.

(17) 11. The Rabbi replied: I believe in the God 

of Abraham, Isaac and Israel, who led the 

children of Israel out o f Egypt with signs and 

miracles; who fed them in the desert and gave 

them the land, after having made them 

traverse the sea and the Jordan in a 

miraculous way; who sent Moses with His law, 

and subsequently thousands of prophets, who 

confirmed His law by promises to the 

observant, and threats to the disobedient. Our 

belief is comprised in the Torah--a very large 

domain.

 כי אני רואה הכוזרי: אמר )י( )א:טז(

 היהודים את אם כי לשאול לי אין אכן

 אני רואה ישראל בני שארית שהם

 יש אכן כי לדבר ההוכחה הם הם כי

 לקרא שלח אז בארץ: תורה לאלוה

 וישאלהו היהודיים החכמים לאחד

לאמונתו:

 מאמין אני החבר: לו אמר )יא( )יז(

 אשר ויעקב, יצחק אברהם באלהי

 באותות ישראל בני את הוציא

 במדבר וכלכלם ממצרים ובמופתים

 אשר אחרי כנען ארץ את והנחילם

 הירדן ואת הים את העבירם

 אליהם שלח ואשר רבים במופתים

 אלפי ואחריו בתורתו משה את

 תורתו אל קראו שכלם נביאים

 וענש שומרה לכל טוב שכר ביעדם

 בכל מאמינים אנחנו עליה. עובר לכל

 והדברים הזאת בתורה הכתוב

ארכים:

 חנם לא הכוזרי: אמר )יב( )יח(

 את לשאול לא בראשונה החלטתי

 הקבלה שלשלת כי מדעתי היהודים

 נתמעטה ודעתם מכבר נתקה אצלם

 מדה להם הניחה לא דלותם כי

 אתה לאמר לך היה לא וכי טובה.

 העולם בבורא אתה מאמין כי היהודי

 בראך אשר הוא ומנהיגו ומסדרו

 מן וכדומה חקך לחם המטריפך והוא

 כל יאמין בהם האלוהיים התארים

 אל הוא שואף ובגללם דת בעל

 להדמות ברצותו הצדק ואל האמת

ובצדקו: בחכמתו לבורא

 נכון אומר שאתה מה החבר: אמר )יג( )יט(

 ומכונת ההגיון על המיסדת לדת בנוגע הוא

 העיון מן אמנם הנובעת דת מדינה, להנהגת

 עליה ואם רבים ספקות בה נופלים אך

 תמצאם לא הפילוסופים את תשאל

 כי אחת לדעה ולא אחד מעשה על מסכימים

 חלק רק אשר טענות על בנויה כזאת דת

ואלו במופת להוכיח הפילוסופים יכולים מהן

(18) 12. Al Khazari: I had not intended to ask 

any Jew, because I am aware of their reduced 

condition and narrow-minded views, as their 

misery left them nothing commendable. Now 

shouldst thou, O Jew, not have said that thou 

believest in the Creator of the world, its 

Governor and Guide, and in Him who created 

and keeps thee, and such attributes which 

serve as evidence for every believer, and for 

the sake of which He pursues justice in order 

to resemble the Creator in His wisdom and 

justice?

(19) 13. The Rabbi: That which thou 

dost express is religion based on 

speculation and system, the research of 

thought, but open to many doubts.

Now ask the philosophers, and thou w ilt 

find that they do not agree on one 

action or one principle, since some 

doctrines can be established by
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arguments, which are only partially מספיקות ראיות להביא נתן אחרות על

satisfactory, and still much less capable ראיה אפילו עליהן להביא אין ויתרן בלבד

of being proved. : במופת הוכיחןל כי אף מספקת

 זה ומעין החבר: אמר )כה( )לא(

 אתה, שאלתני כאשר השבתיך

 בפתח משה אמר לזה ובדומה

 אלהי פרעה אל בדברו דבריו

 לומר רצונו אליך, שלחני העברים

 היה כי ויעקב יצחק אברהם אלהי

 באומות אז מפרסם האבות דבר

 נתחבר האלוהי הענין כי ונודע

 להם ועשה עליהם והשגיח עמם

 משה לו אמר לא ולכן נפלאות.

 והארץ השמים אלהי לפרעה

 ובוראך בוראי ולא אליך שלחני

 האלוה פתח וכן אליך שלחני

 ישראל בני עדת כל אל בדברו

 הוצאתיך אשר אלהיך יי 'אנכי

 בורא אני אמר: ולא מצרים' מארץ

 אני פתחתי וכן ובוראכם. העולם

 כאשר הכוזרים שר לך בהשיבי

 אותך בהודיעי לאמונתי שאלתני

 אותי המחיב הדבר הוא מה

 דבר ישראל עם כל את והמחיב

 על בראשונה ישראל לבני שנתברר

 נמסר כן ואחרי עינים ראות פי

 הדומה בקבלה איש מפי לאיש

עינים: למראה

 אין זה לפי הכוזרי: אמר )כו( )לב(

בלבד: אתכם אם כי מחיבת תורתכם

 מי כל כן אמנם החבר: אמר )כז( )לג(

 מן יבואהו כיחיד האמות מן עלינו שנלוה

 שוה אבל האלוה עמנו ייטיב אשר הטוב

 התורה חיוב היה אלו כי אלינו ישוה לא

 היו כלנו את ברא שהאלוה מה מצד

 כי כשחור כלבן אדם בני כל בה שוים

 עלינו התורה חיוב אולם ית' ברואיו כלם

 ממצרים האלוה שהוציאנו מה מצד הוא

בהיותנו עמנו התחברות לו היות ומצד

(31) 25. The Rabbi: In this way I answered thy 

first question. In the same strain spoke Moses 

to Pharaoh, when he told him: 'The God of the 

Hebrews sent me to thee,' viz. the God of 

Abraham, Isaac and Jacob. For Abraham was 

well known to the nations, who also knew that 

the divine spirit was in contact w ith the 

patriarchs, cared for them, and performed 

miracles for them. He did not say: 'The God of 

heaven and earth,' nor 'my Creator and thine 

sent me.' In the same way God commenced His 

speech to the assembled people of Israel: 'I am 

the God whom you worship, who has led you 

out of the land of Egypt,' but He did not say: 'I 

am the Creator o f the world and your Creator.' 

Now in the same style I spoke to thee, a Prince 

of the Khazars, when thou didst ask me about 

my creed. I answered thee as was fitting, and is 

fitting for the whole of Israel who knew these 

things, first from personal experience, and 

afterwards through uninterrupted tradition, 

which is equal to the former.

(32) 26. Al Khazari: If this be so, then your 

belief is confined to yourselves?

(33) 27. The Rabbi: Yes; but any Gentile 

who joins us unconditionally shares our 

good fortune, without, however, being 

quite equal to us. If the Law were binding 

on us only because God created us, the 

white and the black man would be equal, 

since He created them all. But the Law was 

given to us because He led us out of Egypt, 

and remained attached to us, because we
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are the pick oאדם: בני סגלת f mankind.

(35) 29. The Rabbi: Poor or pleasant, )את ואבאר נא שאני החבר: אמר )כט( לה )

give me thy attention, and let me בעיניך ביותר הפגום ושב בהרחבה הדבר

express myself more fully. : ביותר הנאה להיות

(36) 30. Al Khazari: Say what thou wilt. : נפשך כאות דבר הכוזרי: אמר )ל( לו( )

ד פסקה צג פרשה רבה, בראשית

 ידלנה׳. תבונה ואיש איש בלב עצה עמקים ׳מים ה( כ )משלי כתיב: וגו׳ יהודה׳ אליו ׳ויגש
 אחד בא הימנה. לשתות יכולה בריה היתה ולא ויפין צוננין מימיה והיו צונן מלאה עמוקה לבאר
 הימנה דולין הכל התחילו ושתה. הימנה ודלה במשיחה משיחה בנימה ונימה בחבל חבל וקשר

ושותין.
לבו. על שעמד עד דבר על דבר ליוסף משיב יהודה זז לא כך

Midrash Genesis Rabbah 93:4

Counsel in the heart o f man is like deep water; but a man o f understanding will draw 
it out (ib. 20:5). This may be compared to a deep well full of cold and excellent water, 
yet none could drink of it. Then came one who tied cord to cord and thread to thread, 
drew up its water and drank, whereupon all drew water thus and drank thereof. In the 
same way Judah did not cease from answering Joseph word for word until he 
penetrated to his very heart. Thus and Judah approached him.

ע״ב קפא ח״ב זוהר

לי'. לכהנו ישראל בני מתוך אתו בניו ואת ארזיך אהרן את אליך ו?לןרב ׳ואתה א( כח )שמות
 קשוט. בארח למהך דאורייתא, דארחוי ברזא וידעי ונפקו, דעאלו ישראל, אינון זכאין
 יאות, כדקא יוד למהוי אתקרי לא כלא אלא ישראל׳. בני ׳מתוך אמאי - ישראל׳ בני ׳מתוך

מי ישראל בני דהא ישראל. בני מתוך אלא  שבילין, ולאנהרא ארחיו, לאתפתחא לתתא, קיי
 ד( )דברים כתיב כך ובגיני חוד, כלא למהוי לעילא, מתתא כלא ולקרבא בוצינין, ולאדלקא

היום׳. כלכם חיים אלהיכם ביי הדבקים ׳ואתם
 ׳מתוך הישר. בדרך ללכת התורה דרכי בסוד ויודעים ויצאו שנכנסו ישראל אשריהם :תרגום

 בני מתוך אלא כראוי אחד להיות נקרא לא הכל אלא ישראל׳? בני ׳מתוך מדוע - ישראל׳ בני
 אורות ולהדליק שבילים ולהאיר דרכים, לפתוח למטה קיימים ישראל בני ישראל,שהרי

 ביי הדבקים ׳ואתם ד( )דברים כתוב כך ועל אחד, הכל להיות למעלה מלמטה הכל ולקרוב
היום׳. כלכם חיים אלהיכם

Zohar Vol. II , 181b
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(Exodus 28:1) Then bring near to you Aaron your brother, and his sons with him, 
From the midst o f the Children o f Israel, to serve me as priests

Happy are Israel who have entered and emerged, and know the mysterious ways of 
Torah, so as to walk the path of truth!

“From the midst o f the Children o f Israel. Why from the midst o f the Children o f 
Israel? Well, nothing is drawn near, to be fittingly one, except from the midst o f the 
Children o f Israel.
For the Children o f Israel exist below 
to open ways, 
to illumine paths, 
to kindle lamps,
and to draw everything from below above, 
so that all will be one.
Therefore it is written: You, cleaving to YHVHyour God, are alive every one o f you 
today! (Deuteronomy 4:4).”

מעשיות סיפורי על נחמן ר׳

 בתורה ועוסקים השם, את עובדים שהם להעולם שנדמה ואף ימיהם, את שישנים אדם בני יש ...כי
 יכול ואין למטה, עבודתם כל נשאר כי מהם, נחת יתברך להשם אין עבודתם כל כן פי על אף ובתפלה,

 את תחיה ״החכמה :ז( )קהלת שכתוב כמו השכל, הוא החיות עקר כי למעלה. ולהתעלות להתרומם
 מוחין לבחינת כשנופל אבל להתעלות. שתוכל חיות בה משימין שכל, עם היא וכשהעבודה בעליה״.
 למעלה. להתעלות יכול אין שינה, בחינת דקטנות,

רעים. ומעשים תאוות ידי על שינה, לבחינת שנפלו ויש
 שאין מאכל ידי על לפעמים כן ועל ... אכילה. ידי על הוא שנפילתם רק ויפים, כשרים אנשים שהם ויש

שינה. לבחינת ונופל הפנים, אובד זה ידי על הלב, נתקלקל ידו שעל מברר,
 )התעוררות דלתתא אתערותא צריך כי מעצמו, כשמתעורר אם כי לעוררו, אפשר ואי משנתו. לעוררו וצריך

 תכף צריך כן על יותר. ישן נשאר היה אותו, מעוררין היו לא אם מעצמו, כשמתעורר רק מטה(, של
 התעוררות בחינת וזהו שינה, בשעת ממנו שנסתלק בפניו אותו ולהלביש פניו, לו להראות כשמתעורר,

השינה:
 שבעים יש כי מעשיות. בספורי הפנים את לו להלביש צריכין משנתו, ולעוררו פניו, לו להראות וכשרוצין

 מחמת דוקא, הפנים את להלביש וצריכין מחברו. משונה אחד כל כי שנים, שבעים בחינת והם לתורה, פנים
:טעמים שלשה

 לצמצם וצריכין פתאום. האור את יראה שלא לסגרו, צריכין העור, את שמרפאין כמו כי הראשון: ]הטעם[
ק שלא כדי האור, את לו  .. פתאום. שיראה מה לו יזי

בו. החיצונים יתאחזו שלא כדי להלביש, צריך כי :השני והטעם
לשנותו. כדי פניו, את להלביש צריך כן על לצאת. אותו יניחו לא בו, האוחזין החיצונים כי :השלישי והטעם

 שנים של מעשיות ספורי ידי על אם כי פנים, בשום לעוררו אפשר שאי עד פנים, השבעים מכל שנפל יש אבל
 הדרת בחינת זקן, בחינת עתיק, בחינת וזה משם. חיות מקבלין שנים שבעים פנים, השבעים שכל קדמוניות,

.חסד׳ ׳ורב בחינת וזה משם. והדור חיות מקבלין פנים השבעים שכל פנים.

מן קמא מהדורא מוהר״ן )ליקוטי ת ס סי ו( או
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Rabbi Nachman of Breslav
For there are people who sleep away their days.
Although it seems to everyone that these people are serving God and are occupied with Torah 
and prayer, God nevertheless has no pleasure whatsoever from their service because all their 
devotions remain below and are incapable of rising and ascending on high.
Intellect is the essence of life-force, as it is written (Ecclesiastes 7:12), "Wisdom instills life 
into those who possess it", Thus, when the service is with intellect, this instills it with vitality 
so that it can ascend. But when a person falls into the aspect of a constricted consciousness, 
the aspect of sleep, he cannot ascend on high.
[There are a number of aspects to this]:
There are those who have fallen into the aspect of sleep as a result of lusts and evil deeds. 

And there are some who are devout and admirable people, but have fallen as a result of 
eating. ...
Therefore, it sometimes happens that when the food is not refined, so that the heart is marred, 
this causes him to lose the face and fall into the aspect of sleep. Then it is necessary to rouse 
him from his sleep. Yet it is impossible to rouse him unless he stirs on his own, since there 
must be an arousal from below. It is just that when he stirs on his own, if there was no one 
attempting to rouse him, he would go on sleeping. Thus, as soon as he stirs, it is necessary to 
show him his face and to enclothe him in the countenance that left him while he slept. This is 
the aspect of waking from sleep.
Now, when we want to show a person his face and rouse him from his sleep, it is necessary to 
enclothe the panim (face) for him in the telling of stories. For the Torah has seventypanim 
(faces), which are the aspect of seventy years, since each [face] is different from the next. 
There are three reasons it is necessary to enclothe specifically the countenance:
The first is as when healing a blind person: we need to keep him shut up so that he does not 
see the light suddenly, and also diminish the light, so that what he does suddenly see, does not 
harm him. So too, when a person has been asleep and in the dark for long time and we want to 
show him his face and rouse him, we must enclothe his countenance in the telling of stories, 
so that suddenly seeing the light does not harm him.

The second reason that enclothing [the face] is necessary, is so that the external forces do not 
attach themselves to him.
And the third reason is that the external forces already attached to him will not let him go. It 
is therefore necessary to enclothe his face, altering it, so that they cannot recognize him, ... 
However, it happens that a person falls from all the seventy faces, such that there is no 
countenance that can rouse him except by telling stories from ancient times. All the seventy 
faces, the seventy years, receive life-force from there. This is the aspect of Atik /an elder/ a 
distinguished countenance; all the seventy faces receive lifeforce and distinction from there. 
This is likewise the aspect of "abundant kindness" (Exodus 34:6). ..
Likkutei MoHaRaN -  Torah 60:6
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 מלך בת מאבידת מעשה
מברסלב נחמן ר׳

א: וזו תשובה. הרהור לו היה שומעה שהיה מי שכל מעשה ספרתי בדרך ואמר: ענה  הי
 והיה מאד בעיניו חשובה היתה הבת ואותה אחת. ובת בנים ששה לו שהיו אחד במלך מעשה

מאד. עמה משעשע והיה ביותר מחבבה
 :דבור מפיו ונזרקה עליה ברגז ונעשה יום באיזה ביחד עמה מתועד היה אחת פעם

 ובבקר לחדרה, הלכה בלילה נעמען(. דיך זאל גוטער ניט דער ) אותך יקח טוב שהלא
 ואנה. אנה לבקשה והלך מאד מצער אביה והיה היא. היכן ידעו לא

 על ומעות וסוס משרת לו שיתנו ובקש מאד, מצטער שהמלך שראה מחמת למלכות השני עמד
 עד בקשה איך מספר )עתה שמצאה. עד מאד מרבה זמן מאד מבקשה והיה לבקשה. והלך הוצאות,

מאד. רב זמן מבקשה והיה וביערים ובשדות ובמדבריות רב זמן ואנה אנה הולך והיה שמצאה(,

THE LOST PRINCESS 

Rabbi Nachman of Breslav

I was on a journey, and I told a story that made everyone who heard it want to draw 
closer to God. And this is the story:
There was once a king who had six sons and one daughter. This daughter was 
especially dear to him. He loved her greatly and took the utmost delight in her.
One day when he was with her, he became angry with her. Suddenly the words 
slipped out of his mouth: “Let the Evil One take you away!”
That night she went to her room, but in the morning no-one knew where she was. Her 
father was very distressed and he went searching for her everywhere.
Seeing how deeply troubled the king was, the Prime Minister rose and asked to be 
given an attendant, a horse and money for expenses, and he went off in search of her. 
He searched and searched for a very long time, until eventually he found her. This 
story is about how he searched for her until he found her.
For a long, long time he went from one place to another -  through wildernesses, fields 
and forests, searching and searching.
Translated by Rabbi Avraham Greenbaum

תפילה מבעל מעשה

מברסלב נחמן ר'

:היה כך שהיה ומעשה
 ראוי מי את ליעץ יועצים והושיבו לפרקה, סמוך והגיע יחיד־ה• בת להם והיה ומלכה, מלך שהיה

כמה שכבש טובות, כמה לנו עשה שהגבור באשר הגבור, את לח שיתנו עצתי ...והיתה לו. להשיאה
T ״ “ 5 V T “ T T T • “ V V “ 5 “  * “  V T 5 * V • T “ 5 T 5 T 5 T“ ־־ T

והיתה לזה כלם והסכימו מאד, עצתי והוטבה לאשה. מלכה הבת את לו שיתנו ראוי כן על מדינות,
I • ״ “ ׳ T “ 5 T : : T • 5 T 5 “  “  “  V 5 * V T I • : ׳ : • : • ••• T 5 T 5 V T T

T :ואותו ולד. מלכה הבת וילדה הגבור, עם אותה והשיאו מלכה. להבת חתן שמצאו על עזם גדולה שמחה T  T 5 “  “ “  T 5 T : '  • “  • T T 5 “  “  “  5 I T T : T V  “  T T : T : •

“ T V T T T : T T V T Tכל לדום והיה זהב של היו ושערותיו כלל, אנושי מין של יפי היה שלא מאד, מאד תאר יפה היה התינוק 5 “ 5 T 5 • V5 I V * T T V 5 5 “  " 5  T T I • “

בו ר־או כי גמורה, חכמה עם נולד הוזה והתינוק אחרים. אורות היו ועיניו חמה, כפני היו ופניו הגונים, “ 5 T • ׳ T " : ' T “ " : •  T T T ך■ . •“T 5 T 5 T  • “ V ׳ • T
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 שוחק הזיה לשחק שצריכין במקום אדם, בני מדברים שכשהיו גמור, חיכם שהיא ההולדה[, ]בשעת תכף
 ולהמליץ רודביק יכול שהיה ומליצה, לשון בעל ךברן דהינו מליץ, המלך אצל יהז..וה בזה. כיוצא וכן

מעצמו כן גם היה והחכם חכם, להמלך היה ..גם להמלך. ותשבחות שירות מאד, נפלאים צחות דברי T T T T V : T ־־ I V V “ ! T : *♦♦5 * ! * T ! * ־־ •• :  T  I V V — : T  T —

מאד. נפלא חכם היה זה ידי ועל חכמה. ויקבל יעלה איך דרך לו הוראה המלך אך חכם, T  T ־ ׳ I ־ V ״I ״ ״ ■ך • ״ | . T ״ p— . ״ —| .  : T ! ־ *•: T  :  * T T  T  T  V :

 נפלא גבור יהזה זה ידי ועל גבורה, ויקבל הי!על איך ךדך לו הראה והמלך מעצמו, גבור יהזה הגבור וכן
.. מאד, ונורא

שלא עד מאד, מאד ונוראה נפלאה באהבה המלך עם עצמו את אוהב שהיה נאמן, אוהב להמלך היה וכן : •• T  T  I ! ־ I V V ״ V •• T  T  V I T  V5 V — : • ־ T  T  : T  T  : * T  — : I V V : : ’ —

קצת. להתפרד שצריכין שעות, יש כן פי על אף אך שעה. איזה זה את זה יראו שלא כלל להם אפשר היה
V V V : * V T  5 V T  T  ! V T  T ״ T  T V ־ I — I ־ • •• T I ! " T : * ; I * ;  V T •• I

אחד שנפרדו בעת הצורות באלו עצמן משעשעין והיו שניהם צורת מצירין שהיו צורות, להם והיו
: I T•♦. : T V  V T  T ״ ; ־־ I T : — I • : : — : T : V : ־־ : T V ; ; * V

.™ .. מ
 כל המלך, אנשי וכל והגבור המליץ - דהינו כחו, משם לקבל למקומו ואחד אחד כל שהלכו עת והגיע
כחו. שם לחדש למקומו עלה ואחד אחד

הגדולה[ הסערה .1]

מים והפך כלו, העולם כל את בלבל הוזה סערה והרוח בעולם. גדולה סערה רוח והיה היום, ויהי * V ־ T T : “ T : T T T ! T T : “ T T : ־־ * ! “ * ! T * I “ T : *•. T T T V ׳

̂ז-בנר ים,1? ומיבשה ליבשה, הוזה סערה הרוח ובא כלו. העולם כל את והפך מזז־בנר, ומישוב ישוב, ומזכ : “ T ! * * T : T T “ * T T ' ׳ * * * ! T ׳ ! T ־ T T : “ T T T T T I ־ V

̂ך בית לתוך ̂ף סערה הרוח שנכנס רק ,הזזק שום שם עשה ולא הומ/  ובנתויך מ״ליפה. הובנת של הוולד את ]־דז
 שנתפזרו עד המלך, ויכן המלכה ויכן אחריו, מלכה הבת רדפה היקר, התינוק את כשחטף תכף הרעש,

אים. מקומם נודע ולא כלם
לא ובאנו וכשחזרנו כחו, לחדש למקומו ואחד אחד כל עולים היינו כי - זה בכל היינו לא כלנו ואנחנו

I ! * T *•* ! ־ !־ ־ V : TV T • • T V T : • T T ! ״ ־ !T : - T V

 אנו אץ וכואז פלנו, נתפזרו ומאז אז. נאבדה היד וגם -ם?ל אותם מצאנו
 שנ^פך אסר פי פחו. לסדש לכגקומו ואסר אסי ?ל לעלות עור יכולים

 אי בודאי ךכו/ ליבשה מים העולם מקומות פל ונחלפו פלו העולם ונתבלבל
 לעלות עתה אפשר

סראשונים, בןץ־כים
צריכים ע:»תנה כי

 לפי אחרים ןץ־כים
̂־שונרי חלוף

 לא ן9 ̂*ע:ל המקומות.
 עוד יכולים י־ינו1ק

 אנקוד כל ולעלות לחזר
 לסךש למקומו ואסר

 ואחד אנחוד כל אצל שנשאר הרשימה אנך גחו.
מאד. גדולה כן גם היא

Master o f Prayer
[Primordial unity continued]

There was a King and Queen, who had 
an only daughter, and when she came of age, they called their advisers together 
to ask advice regarding to whom to marry her. ... I advised that they should 
marry her to the Mighty Warrior, for the Mighty W arrior was of great benefit to
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the Kingdom, conquering other countries, so he was certainly a suitable husband 
for the Princess. This advice found favor in everyone's eyes and the decision was 
made. There was tremendous happiness there, that a groom had been found for 
the Princess, and they were married. In the course of time, the Princess had a 
child, and the baby was unbelievably beautiful. Such a beauty had never been 
seen in a human being. He had golden hair that was all the colors of the rainbow, 
his face shone like the sun, and his eyes glowed like the luminaries. It was 
immediately obvious that he had been born with a tremendous wisdom, for even 
straight after birth, if he heard someone telling a joke, he would know to laugh in 
the right place. .

The King also had an Orator, who was able to speak the most wonderful prose 
and poetry, singing the praises of the King. ...

The King also had a Wise Man, who, on his own, had achieved a prodigious 
grasp of all the wisdoms, but the King showed him a way to go up to a place 
where he was able to acquire a far higher wisdom. The King also showed the 
Mighty W arrior where to go to increase his power, which resulted in him 
becoming even more powerful. .

The King also had a Beloved Friend whom he dearly loved, the love between 
them was so great that they could not bear to be parted from each other for even 
as long as an hour. Still, there were times when they were forced to be separated 
from each other, so they had portraits made of themselves, and they would get 
pleasure from looking at these portraits whenever they were forced to be apart.

Once it happened that all of them had gone to their separate places that the King 
had showed them, to revitalize their powers, and while they were away, a great 
storm blew up throughout the world. The storm was so powerful that it 
overturned the whole world, changing the dry land into sea, and the sea into dry 
land, the deserts into inhabited places, and vice versa. The storm wind blew 
through the King's Palace and even though it did not do any actual damage, it 
picked up and carried off the Princess's Child. Amidst all the confusion, as the 
Princess saw her child being carried away, she immediately gave chase, with the 
Queen following after her, and the King after the Queen, till they were all 
separated and none knew where the others had gone. All of us, as I said, had 
gone to the various places that the King had revealed to us to renew our powers, 
and by the time that we returned, everyone had disappeared. The Hand was also 
lost. Since then, we have all been dispersed, and none of us have been able 
to ascend to our various places to renew our powers, for since the whole 
world had been overturned and confused, and all the continents mixed up, 
the sea into dry land, and so on, it is now impossible to go up using the 
previous paths. For now we would have to go up using new paths according 
to the rearranging of the world. Still, the imprint that remains with each of 
us is very strong.

אסתר מגילת על ליקוטים אמת שפת

14



 יהודי תקרי אל - ׳יהודי׳ במדרש שכתוב כמו ישראל באהבת דבוק הי׳ הצדיק ומרדכי
 זה ופירוש ויחידי, יהודי ונקרא בו היה יהודים שם וכל ישראל כל כלל היה כי יחידי אלא

 כי יודע שאדם ידי על והפירוש פירושה, ואידך התורה עיקר הוא לרעך׳ ׳ואהבת דאיתא
 ידי על ומיוחד, יחיד והוא החיים מחי דבר בכל שיש הקדושה נקודה של מהחיות רק הכל

 הוא אם ואף הפנימיות. לנקודה מבוטלין חבירו ושל גופו גם שהרי כגופו לחבירו אוהב זה
 אין יתברך ה׳ כי עמוק דבר והוא למעט, רב בין חילוק אין בשורש זה כל עם מחבירו גדול
 ענין וכל ... שוין. כולם בהקב״ה ישראל שורש כי ונמצא סוף, לו אין כן גם והמעט סוף

 ישראל כלל ומחבר שמאחד והצדיק האחדות הוא והגאולה האחדות פירוד הוא הגלות
 אחר הוא ישראל באהבת דבוק להיות זה ודבר גואל, נקרא להקב״ה מיוחדין אחד להיות
אחד. ישראל של הנפשות ושורש מהנפש שלמעלה הנקודה אל הנפש ביטול

]תרל״ז[ שנת - האזינו פרשת - דברים ספר אמת שפת

 מה כל להמשיך וכחה בשמים שורשה התורה כי הארץ׳. ותשמע כו׳ השמים ׳האזינו
 מקשר שאדם מה כפי בזה זה תלוין אלו בחינות ב׳ כי .. כתבנו וכבר לשמים. עד שבארץ

 מטה ורום מעלה רום כי יותר. למטה עד מתפשטת כן כמו השורש בכח ותורה מצוה כל
 הדברים כל להעלות צריכין ישראל בני כי לבאר הוא הפרשה ענין וכל בזה. זה תלוין

 גשמיים בדברים לעסוק שצריך במה עליו האדם לב יפול אל ולכן ותחתונים. הגשמיים
 איש בכל שיש ... הבריאה. כל כולל האדם כן וכמו פעלו. תמים הצור הלא כי ושפלים
 לתקנם. צריך הישראלי ואיש האומות כל מכוחות שהם ההסתרות אלו ישראל

 והסתר צר בעת הוא המציאה עיקר ... כו׳. יבוננהו׳ יסובבנהו כו׳ מדבר בארץ ׳ימצאהו
 נקרא וזה השפל. הזה בעולם הקדושה להתגלות מצפה הישראלי איש אשר חושך, מקום

 יסובבנהו קודש שבת וכשבא בחול האדם עבודת הוא וכן הרצון. רק לו שאין מדבר ארץ
 בכל ...גם קודש בשבת לאדם דעת שנתוסף יתירה בנשמה יבוננהו שלום. סוכת בפריסת

 בעולם יום בכל לאדם מאירין הללו שמצות בתפילין. יבוננהו וציצית בטלית יסובבנהו יום
הזה.

Sfat Emet Ha'azinu

be depressed about having to concern yourself with humble or 
worldly matters. "The Rock, His work is perfect and all His 
ways are just" (Deut. 32:4). So, too, does the person contain
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aU of Creation: "He set the borders of the nations accord״״, 
to the numbers of Israel" (Deut. 32:8). This is true of each 
dividual: every Jew contains all the hidings [of divine lightj 
brought about by the powers of all the nations; the Jew has to 
redeem them.

He found him in a desert land, 
in a desolate howling void.
He surrounds him, He gives him understanding;
He guards him as the apple of His eye

Even though it is w ritten here that God chose Israel from 
most ancient times—"For the Lord's portion is His people" 
(32:9)—the statement that He "found him " refers especially 
to times of trouble and hiding; it is in the darkness that you 
"find" something. The Jew is ever anticipating that God's ho
liness will he revealed here in this lowly world. This is the 
"desert land/' a place where all we have is desire.

That is the way we worship on weekdays. But when Shabbat 
comes, "He surrounds h im /' spreading forth the tent of peace. 
He gives him understanding" w ith the extra Sabbath soul; a 

person has an added measure of awareness on Shabbat. But of 
weekdays too we could say: "He surrounds him" with the tab 
lit and "gives him  understanding" in tefillin . These com- 
1 1 1 f  Person light each day in this world. י

(Deut. 32:10).
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