The Kuzari- Rabbi Yehuda Halevi
אֹותי עַ ל ַמה ֶשיֵּש ִא ִתי ִמן ַה ְטעָ נֹות וְ ַה ְתשּובֹות עַ ל
ִ
 שָ אֹול ָשאֲ לּו: ָאמַ ר הַ ְמחַ בֵּ ר,ְהּודה בֶ ן שָ אּול ז"ל
ָ (א) ָאמַ ר י
, וְ עַ ל הַ ִמי ִנים הַ חֹו ְל ִקים עַ ל הֲ מֹון י ְִש ָר ֵּאל,הַ חֹולְ ִקים עָ לֵּ ינּו ִמן הַ פִ ילֹוסֹופִ ים וְ ַא ְנ ֵּשי הַ תֹורֹות
הּודים הַ יֹום ּכְ ַא ְרבַ ע ֵמאֹות
ִּ ְזָכַר ִתי ַמה שֶ ְשמַ עְ ִתיו כְ בַ ר ִמטַ עֲנֹות הֶ ָחבֵּ ר אֲ שֶ ר הָ יָה ֵאצֶ ל מֶ לְֶך ּכּו ָזר ַה ִּנכְ נַס ְב ַדת הַ י
ְ ְו
:אֹומר לֹו
ֵ ְִּשנָה עָ לָיו חֲ לֹום פְ עָ ִּמים ַרבֹות ּכְ ִּאּלּו ַמלְ ָאְך ְמ ַדבֵ ר עִּ ּמֹו ו
ְ  ּכִּ י נ,שָ נָה ּכַאֲ שֶ ר נִּזְ ּכָ ר וְ נֹודָ ע בְ ִּספְ ֵרי ִּדבְ ֵרי הַ י ִָּמים
תֹורת ַהכּו ָזר עַ ד ֶש ָהיָה ְמ ַש ֵּמש
ַ  וְ הּוא הָ יָה ִמ ְש ַת ֵּדל ְמאֹד ְב."בֹורא אֲ בָ ל מַ עַ ְשָך ֵאינָנּו ָרצּוי
ֶ ַ"ּכַ ּוָ נ ְָתָך ְרצּויָה ֵאצֶ ל ה
 ָהיָה ַה ַּמל ְָאְך בָ א ֵאלָ יו בַ ּלַיְלָ ה, וְ כָל אֲ שֶ ר הָ יָה ִמ ְש ַתדֵּ ל בַ ַמע ֲִשים ָה ֵּהם,בַ עֲבֹודַ ת הַ ֵּהיכָל וְ הַ ָק ְרבָ נֹות ְבעַ צְ מֹו בְ לֵּב שָ ֵּלם
," " ַּכ ָּונ ְָתָך ְרצּויָה ּומַ עַ ְשָך ֵאינֶנּו ָרצּוי:וְ אֹומֵ ר לֹו
 וְ ָהיּו ִּמ ַטעֲנֹות ֶה ָחבֵ ר ַמה,וְ ָג ַרם לֹו זֶה לַחֲ קֹר עַ ל הָ אֱ מּונֹות וְ הַ דָ תֹות וְ ִּה ְתיַהֵ ד בַ ּסֹוף הּוא וְ עַ ם ָרב ֵמ ַהּכּוז ִָּרים
 – ָא ְמרּו.יתי לִכְ תֹב הַ ְדבָ ִרים ָה ֵּהם כַאֲ ֶשר נָפְ לּו וְ ַה ַמ ְשכִ ילִים י ִָבינּו
ִ  וְ ָר ִא. נִּתי ְַשבָ ה נַפְ ִּשי ֲעלֵיהֶ ם וְ ִּה ְסּכִּ ימּו לְדַ עְ ִּתי
ְ ֶש
בֹורא אֲ בָ ל ַמע ֲֵּשהּו ֵּאינֹו נִ ְרצֶ ה וְ ִצּוָ הּו בַ חֲ לֹום לְבַ ֵּקש
ֵּ ַכִ י כַאֲ שֶ ר ָר ָאה מֶ ֶלְך כּו ָזר בַ חֲ לֹומֹו כִ י כַ ָּונָתֹו ְרצּויָה ֵּאצֶ ל ה
. שָ ַאל פִ ילֹוסֹוף ֶאחָ ד עַ ל אמּונָתֹו,בֹורא
ֵּ ַהַ מַ עֲשֶ ה ַהנ ְִרצֶ ה ֵּאצֶ ל ה
1. Introduction: I WAS asked to state what arguments and replies I could bring to bear against the
attacks of 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 of 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 with 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 Godpleasing work, he inquired of a philosopher concerning his religious persuasion.
....

רֹואה ֶש ֵהם
ֶ  ִּמפְ נֵי ֶשאֲ נִּי, ִמפְ נֵּי ֶשהֵּ ם ְש ֵּא ִרית ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל,הּודים
ִ ְרֹואה שֶ צָ ִריְך אֲ נִי ִל ְשאֹל ַלי
ֶ  אֲ נִי:(י) ָאמַ ר הַ כּו ָז ִרי
.הּודים וְ שָ ַאל אֹותֹו עַ ל אמּונָתֹו
ִ ְ ַא ַחר כֵּן ָק ָרא חָ ָכם ֵּמחַ כְ מֵּ י ַהי.תֹורה בָ ָא ֶרץ
ָ ַבֹורא
ֵ הַ ְטעָ נָה ּכִּ י יֵש ל
01. Al Khazari: Indeed, I see myself compelled to ask the Jews, because they are the relic of the Children
of 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.

ִּש ָר ֵאל ִּמ ִּּמ ְצ ַריִּ ם ְבאֹותֹות
ְ ּמֹוציא ֶאת ְבנֵי י
ִּ  אֲ נ ְַחנּו מַ אֳ ִּמינִּים בֵ אֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ִּי ְצחָ ק וְ ַי ֲעקֹב ַה:(יא) ָאמַ ר לֹו הֶ חָ בֵּ ר
ירם ֶאת ַהיָם וְ ַהי ְַר ֵּדן ְבמֹופְ ִתים
ָ  ַא ַחר אֲ ֶשר ֶהע ִב, וְ הַ מַ נְ ִחילָם ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן, וְ הַ ְמ ַכ ְלכְ לָם בַ ִמ ְדבָ ר,ּובְ מֹופְ ִּתים ּובְ מַ ּסֹות
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 ְמ ַיע ֲִדים ִבגְ מּול טֹוב,תֹורתֹו
ָ יאים ַאחֲ ָריו ַמזְ ִה ִירים עַ ל
ִ  וְ ַאחַ ר ָכְך כַמָ ה ַא ְל ֵּפי ְנ ִב,תֹורתֹו
ָ ְ וְ שָ לַ ח משֶ ה ב,גְ דֹולִים
. וְ ַה ְדבָ ִרים אֲ רֻ כִ ים,תֹורה
ָ ַ וַ אֲ נ ְַחנּו מַ אֲ ִמינִ ים בְ כָל מַ ה שֶ כָתּוב ב.אֹותּה
ָ  וְ ֹענֶש ָק ֶשה לַמַ ְמ ֶרה,שֹומ ָרּה
ְ ְל
00. The Rabbi replied: I believe in the God of Abraham, Isaac and Israel, who led the children of Israel
out of 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.

 כִ י ַה ִשפְ לּות,הּודי ִמפְ נֵּי ֶשיָדַ עְ ִתי ִאבּוד זִ כְ ָרם וְ ֶח ְסרֹון עֲצָ ָתם
ִ ִיתי שֶ ל ֹא ֶא ְש ַאל ְי
ִ  מַ ְסכִ ים הָ י:(יב) ָאמַ ר הַ כּוז ִָרי
ּומסַ ְדרֹו
ְ ,בֹורא ָהעֹולָ ם
ֵ  ּכִּ י ַא ָתה ַמאֲ ִּמין ְב,ְהּודי
ִּ  הַ י,לֹומר
ַ
 וַהֲ ל ֹא הָ יָה לְָך.וְ הַ דַ לּות ל ֹא עָ זְ בּו לָהֶ ם ִמדָ ה טֹובָ ה
ֲבּורּה הּוא
ָ  ּובַ ע, אֲ שֶ ר ֵהם ַט ֲענַת ָּכל ִּמי ֶשיֶש־לֹו ָדת,פּורים ָה ֵא ֶּלה
ִּ  ּובְ ִּמי שֶ בְ ָראֲ ָך וְ ִּה ְט ִּריפְ ָך וְ הַ דֹומֶ ה ל ִַּּס,נְהיגֹו
ִּ ַּומ
:ַבֹורא בְ צִ ְדקֹו ּובְ חָ כְ מָ תֹו
ֵּ  ל ְִהדַ מֹות ל,רֹודֵּ ף הָ אמֶ ת
01. 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 believes 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?

. וְ נִּכְ נ ִָּסים בָ ּה ְספֵ קֹות ַרבֹות,ֶיה ָהעִּ יּון
ָ  מֵ ִּביא ֵאל, זֶה שֶ ַא ָתה אֹומֵ ר ִּהיא הַ דָ ת הַ הֶ ֵק ִּשית ַה ִּּמנְהָ גִּ ית:(יג) ָאמַ ר ֶהחָ בֵּ ר
, ִמפְ נֵּי ֶש ֵּהם ְטעָ נֹות,ימים עַ ל מַ עֲשֶ ה ֶא ָחד וְ ל ֹא עַ ל ַדעַ ת ֶא ָחת
ִ ִאֹותם מַ ְסכ
ָ וְ ִאם ִת ְש ַאל ַהפִ ילֹוסֹופִ ים עָ לֶ יהָ ֵּאינְָך מֹוצֵּ א
 ָכל ֶשכֵּן ֶש ַיע ֲִמידּו,ּומ ֶהם ַמה ֶשל ֹא י ְַספִ יקּו בָ ם
ֵּ , ּומֵּ הֶ ם מַ ה שֶ י ְַספִ יקּו בָ ם,יֵּש מֵּ הֶ ם מַ ה שֶ הֵּ ם יְכֹולִ ים ְל ַהע ֲִמיד מֹופֵּת
.בָ ם מֹופֵּת
01. 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 wilt find that they do not
agree on one action or one principle, since some doctrines can be established by arguments, which are
only partially satisfactory, and still much less capable of being proved.

.לְדבֵּ ר עִ ָמְך
ַ אֹוסיף
ִ  ַואֲ נִי רֹוצֶ ה עַ ָתה ֶש,יחתֹו
ָ  טֹוב ִמפְ ִת,הּודי
ִ ְ הַ י,רֹואה אֲ נִ י ְדבָ ֶריָך
ֶ :(יד) ָאמַ ר הַ כּוזָ ִרי
01. Al Khazari: That which thou sayest now, O Jew, seems to be more to the point than the beginning,
and I should like to hear more.

. וְ עֹוד כִ י ִהיא הָ ְר ָאיָה ֵּאין צָ ִריְך עִ ָמּה ל ֹא ְר ָאיָה וְ ל ֹא מֹופֵּת,יחת ְדבָ ַרי ִהיא הַ מֹופֵּת
ַ  אֲ בָ ל פְ ִת:(טו) ָאמַ ר ֶהחָ בֵּ ר
01. The Rabbi: Surely the beginning of my speech was just the proof, and so evident that it requires no
other argument.

. וְ ֵּאיְך הּוא זֶה:(טז) ָאמַ ר הַ כּו ָז ִרי
01. Al Khazari: How so?

:רֹואה ְדבָ ַרי כְ בֵּ ִדים עָ לֶ יָך וְ ִנ ְקלִים ְבעֵּ ינֶיָך
ֶ  כִ י אֲ נִ י, ֵּתן לִ י ְרשּות לְהַ ְק ִדים לְָך הַ ְקדָ מֹות:(יז) ָאמַ ר הֶ חָ בֵּ ר
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01. The Rabbi: Allow me to make a few preliminary remarks, for I see thee disregarding and depreciating
my words.

.מֹותיָך וְ ֶא ְשמָ עֵּ ם
ֶ ָ הַ ְקדֵּ ם הַ ְקד:(יח) ָאמַ ר הַ כּוז ִָרי
01. Al Khazari: Let me hear thy remarks.

רֹוממֹו וְ לָ ֵּתת ָכבֹוד ל ְִשמֹו ּול ְַס ֵּפר ַמ ֲע ָשיו ְב ַמה
ְ אֹומ ִרים ְלָך כִ י מֶ לְֶך הֹדּו ִאיש ֶחסֶ ד ָראּוי ְל
ְ  ִאלּו ָהיּו:(יט) ָאמַ ר ֶהחָ בֵּ ר
.ית ַחיָב בָ זֶה
ָ  ֶה ָה ִי, וְ שֶ מַ שָ ָאם ּומַ ָתנָם בֶ אמּונָה,דֹותם הַ טֹובֹות
ָ ּומ
ִ שֶ יַגִ יעַ ֵּאלֶיָך ִמצֶ דֶ ק ַאנְשֵּ י ַא ְרצֹו
01. The Rabbi: If thou wert told that the King of India was an excellent man, commanding admiration,
and deserving his high reputation, one whose actions were reflected in the justice which rules his
country and the virtuous ways of his subjects, would this bind thee to revere him?

 אֹו ִצ ְד ָק ָתם ֵּמחֲ ַמת, וַ אֲ נִי ְמסֻ פָק ִאם צֶ דֶ ק ַאנְשֵּ י הֹדּו ֵּמעַ ְצ ָמם וְ ֵּאין לָ ֶהם ֶמ ֶלְך,ִיתי חַ יָב בֹו
ִ  וְ ֵּאיְך ָהי:(כ) ָאמַ ר הַ כּוז ִָרי
. אֹו ִאם ִמ ְשנֵּי ַה ָפנִ ים יָחַ ד,מַ לְכָם
11. Al Khazari: How could this bind me, whilst I am not sure if the justice of the Indian people is natural,
and not dependent on their king, or due to the king or both?

 ֵּאינְָך ִמ ְס ַת ֵּפק ֶש ֵּאינָם נ ְִמצָ ִאים ֶאלָא ְב ֶא ֶרץ הֹדּו, וְ ִאם הָ יּו בָ ִאים ֵּאלֶיָך ְשלּוחָ יו בִ ְתשּורֹות הֻ ִדיֹות:(כא) ָאמַ ר ֶהחָ בֵּ ר
 וְ שֹו ְמרֹות עָ לֶיָך,אֹותָך ֵּמ ָחלְ ְיָך
ְ
 וְ עִ מֹו ְרפּואֹות ֶש ֵּהן רֹופְ אֹות, בִ כְ ָתב ְמפ ְֻרסָ ם שֶ הּוא ֵּמ ִאתֹו,בְ ַא ְר ְמנֹות הַ ְמלָכִ ים
ית
ָ ִ ֶה ָהי,לְח ָמה
ָ אֹותם ִמ ְבלִי כְ ֵּלי ִמ
ָ
ּומ ִמית
ֵּ  שֶ ַא ָתה יֹוצֵּ א לָהֶ ם בָ ֶהם, וְ סַ ֵּמי ַהמָ ֶות לְשֹונְ ֶאיָך וְ הַ נִ לְחָ ִמים בְ ָך,יאּותָך
ְ בְ ִר
.חַ יָב לִ ְהיֹות סָ ר ֶאל ִמ ְש ַמעְ תֹו וְ ֶאל עֲבֹודָ תֹו
10. The Rabbi: But if his messenger came to thee bringing presents which thou knowest to be only
procurable in India, and in the royal palace, accompanied by a letter in which it is distinctly stated from
whom it comes, and to which are added drugs to cure thy diseases, to preserve thy health, poisons for
thy enemies, and other means to fight and kill them without battle, would this make thee beholden to
him?

ִיתי ָאז ַמאֲ ִמין
ִ  וְ ָהי,ְשי הֹדּו ֶמלְֶך ִאם ל ֹא
ֵּ  וְ הָ יָה הַ סָ פֵּ ק הָ ִראשֹון סָ ר ִממֶ נִ י ִאם יֵּש ל ְַאנ, כֶן־הּוא:(כב) ָאמַ ר הַ כּו ָז ִרי
.ּודבָ רֹו נֹוגְ עִ ים ֵּאלָי
ְ שֶ מַ לְכּותֹו
11. Al Khazari: Certainly. For this would remove my former doubt that the Indians have a king. I should
also acknowledge that a proof of his power and dominion has reached me.

.שֹואל עָ ָליו בְ מַ ה ְת ָת ֵּאר אֹותֹו
ֵּ ַ וְ ִאם י ְִש ָאלְ ָך ה:(כג) ָאמַ ר הֶ חָ בֵּ ר
11. The Rabbi: How wouldst thou, then, if asked, describe him?

יהם אֲ ֶשר ָהיּו ָספֵּ ק ֶא ְצלִי וְ ִה ְתבָ ְררּו ְב ֵּאלֶ ה
ֶ  וַ אֲ חַ בֵּ ר אֲ ֵּל, בִ ְת ָא ִרים אֲ שֶ ר ִה ְתבָ ְררּו ֶאצְ לִ י ָלעָ יִן:(כד) ָאמַ ר הַ כּוז ִָרי
.הָ ַאחֲ רֹונִים
14. Al Khazari: In terms about which I am quite clear, and to these I could add others which were at first
rather doubtful, but are no longer so.
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ֹלהי
ֵ ֱ א:משה ל ְַדבֵ ר עִּ ם פ ְַרעֹה ּכְ ֶש ָא ַמר לֹו
ֶ  וְ ֵכן פ ַָתח.יבֹותיָך כַאֲ שֶ ר ְש ִּאלְ ַתנִּי
ִּ  עַ ל הַ דֶ ֶרְך הַ זֶה הֲ ִּש:(כה) ָאמַ ר ֶהחָ בֵּ ר
 וְ כִּ י, אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם יִּצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב ִּמפְ נֵי ֶש ָהיָה ַא ְב ָר ָהם ְמפ ְֻר ָסם ֵאצֶ ל ָהאֻ ּמֹות: ְרצֹונֹו לֹומַ ר, הָ עִּ בְ ִּרים ְשלָחַ נִּ י ֵאלֶ יָך
.ֹלהי ַה ָש ַמיִּם וְ ָה ָא ֶרץ ְשלָ ַחנִּי ֵאלֶיָך
ֵ ֱ א: וְ ל ֹא ָא ַמר,אֹותם וְ עָ שָ ה לָהֶ ם נִּ פְ לָאֹות
ָ ֹלהים וְ ִּהנ ְִּהיג
ִּ ֱִּה ְתחַ בֵ ר אֲ לֵ יהֶ ם ְדבַ ר הָ א
,"אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ִּ ֵֹלהיָך אֲ ֶשר הֹוצ
ֶ ֱ"אנֹכִּ י ְי ָי א
ָ :ֹלהים ְדבָ ָריו ֶאל הֲ מֹון ִּי ְש ָר ֵאל
ִּ ֱ וְ ֵכן פ ַָתח א,ּובֹוראֲ ָך
ַ בֹור ִּאי
ְ :וְ ל ֹא
."ּובֹוראֲ ֶכם
ַ בֹורא הָ עֹו ָלם
ֵ  "אֲ נִּי:וְ ל ֹא ָאמַ ר
,יבֹותיָך ַמה ֶשאֲ נִי ַחיָב בֹו וְ ַחי ִָבין בֹו כָל ְק ַהל יִ ְש ָר ֵּאל
ִ  הֲ ִש,פָת ְח ִתי לְָך מֶ לְֶך הַ כּוזָר כַ אֲ שֶ ר ְש ִאל ְַתנִי עַ ל אמּונ ִָתי
ַ וְ כֵּן
:אֲ שֶ ר ִה ְתבָ ֵּרר ֶאצְ לָם הַ ַמעֲמָ ד הַ הֹוא בִ ְראּות עֵּ ינֵּיהֶ ם וְ ַאחַ ר כֵּ ן הַ ַקבָ לָ ה ַהנִ ְמ ֶשכֶת ֶש ִהיא כְ ַמ ְר ֵּאה ָהעָ יִן
11. 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 with 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 of 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.

.תֹור ְת ֶכם ֵּאינָה נְתּונָה כִ י ִאם ָלכֶם
ַ ֶרֹואה ש
ֶ  ִאם כֵּ ן אֲ נִ י:(כו) ָאמַ ר הַ כּוז ִָרי
11. Al Khazari: If this be so, then your belief is confined to yourselves?

 ַאְך ל ֹא,בֹורא ֵּאלֵּ ינּו
ֵּ ֵּיטיב ַה
ִ  וְ כָ ל הַ ִנ ְלוָ ה ֵּא ֵּלינּו ִמן הָ אֻ מֹות בִ פְ ָרט יַגִ יעֵּ הּו ִמן ַהטֹובָ ה אֲ ֶשר י, כֶן־הּוא:(כז) ָאמַ ר הֶ חָ בֵּ ר
תֹורה
ָ  ַאְך ַה.יאֹותיו
ָ
 כִ י ַהכֹל ְב ִר,תֹורה ִמפְ נֵּי שֶ בְ ָר ָאנּו הָ יָה שָ וֶה בָ ּה ַהלָבָ ן וְ ַה ָשחֹור
ָ ַ וְ ִאלּו הָ יָה ִחיּוב ה.יִהיֶה שָ וֶ ה עִ ָמנּו
ְ
. ִמפְ נֵּי שֶ אֲ נ ְַחנּו נ ְִק ָר ִאים ַה ְס ֻגלָה ִמ ְבנֵּי ָא ָדם, וְ ִה ְתחַ בְ רּות כְ בֹודֹו ֵּאלֵּינּו,יאנּו ִמ ִמצְ ַריִם
ָ ִִמפְ נֵּי ֶשהֹוצ
11. 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 are the pick of mankind.
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שירי ריה"ל:
יוֹם שַ בָּתוֹן אֵ ין לִ שְ כֹחַ
יוֹם ַליַבָּשָּ ה נֶהֶ פְ כּו מְ צּולִים ,שִ ירָּ ה חֲדָּ שָּ ה שִ בְ חּו גְאּולִים

זִ כְ ר ֹו כְ רֵ יחַ הַ נִיחוֹחַ

יוֹם בְ צַ ר נִכְ בַ ְדתָּ וְ אֵ לַי נ ְֶחמַ ְדתָּ  ,וְ לְָּך עֹ ז יִסַ ְדתָּ ִמפִ י ע ֹולֲלִ ים:

י ֹונָּה מָּ צְ ָאה ב ֹו מָּ נוֹחַ

הִ ְטבַ עְ תָּ בְ תַ ְר ִמית רַ גְ לֵי בַ ת ֲענ ִָּמיתּ ,וַפַ עֲמֵ י שּולַמִ ית יָּפּו
בַ נְעָּ לִ ים

וְ שָּ ם יָּנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ

וְ כָּל רַֹאי י ְִשירּון בְ עֵ ת הו ִֹדי יְשּורּון ,אֵ ין כָּאֵ ל ְישֻׁרּון וְ אֹ יְבֵ ינּו
פְ לִ ילִ ים:

י ֹונָּה מָּ צְ ָאה ב ֹו מָּ נוֹחַ וְ שָּ ם יָּנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ

זּורים כִ ְמלַקֵ ט ִשבֳּלִ ים
ָאריםּ ,ותְ לַקֵ ט פְ ִ
ְד ָּגלַי כֵן תָּ ִרים עַ ל הַ נ ְִש ִ

הַ יוֹם נִכְ בָּ ד לִ בְ נֵי אֱמּונִים

ּומבֶ טֶ ן לְ ִשמְ ָך הֵ ם נִמֹ לִ ים:
הַ בָּ אִ ים עִ מְ ָך בִ בְ ִרית חֹ תָּ מְ ָךִ ,

זְ הִ ִירים לְ שָּ ְמר ֹו ָאבוֹת ּובָּ נִים

הֶ ְראּו אֹ תֹ תָּ ם לְ כָּל רֹאֶ ה אוֹתָּ ם ,וְ עַ ל ַכנְפֵ י כְ סּותָּ ם ַיעֲׂשּו גְ ִדלִ ים

חָּ קּוק בִ ְשנֵי לֻׁחוֹת אֲבָּ נִים

לְ מִ י זֹאת נ ְִרשֶ מֶ ת הַ כֶר נָּא ְדבַ ר אֱמֶ ת ,לְ ִמי הַ חֹ תֶ מֶ ת
וְ הַ פְ תִ ילִ ים:

מֵ רֹב א ֹונִים וְ אַ ִמיץ כֹ חַ
י ֹונָּה מָּ צְ ָאה ב ֹו מָּ נוֹחַ וְ שָּ ם יָּנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ

וְ שּוב שֵ נִית לְ קַ ְדשָּ ּה וְ ַאל תוֹסֶ ף לְ ג ְָּרשָּ ּה ,וְ הַ ֲעלֵה אוֹר ִש ְמשָּ ּה
וְ נָּסּו הַ צְ לָּלִ ים

ּובָּ אּו כֻׁלָּם בִ בְ ִרית יַחַ ד

ְי ִד ִידים ר ֹומֲמּוָך בְ ִשירָּ ה ִק ְדמּוָך ,מִ י כָּמֹ כָּה ֲא ֹדנָּי בָּ אֵ לִ ים:

ָאמרּו כְ אֶ חָּ ד
ַנעֲׂשֶ ה וְ נ ְִשמַ ע ְ

__________________________________

ּופָּ תְ חּו וְ עָּ נּו ְי ָּי אֶ חָּ ד

ציון ,הלא תשאלי לשלום אסירייך ,
דורשי שלומך והם יתר עדרייך ?

בָּ רּוְך הַ נוֹתֵ ן ַליָּעֵ ף כֹ חַ
י ֹונָּה מָּ צְ ָאה ב ֹו מָּ נוֹחַ וְ שָּ ם יָּנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ

מים ומזרח ומצפון ותימן שלום
רחוק וקרוב שאי מכל עברייך .
ושלום אסיר תקוה נותן דמעיו כטל חרמון
ונכסף לרידתם על הררייך !

ִדבֵ ר בְ קָּ ְדש ֹו אֵ ל בְ הַ ר הַ מֹר
יוֹם הַ ְשבִ יעִ י זָּכוֹר וְ שָּ מוֹר
קּודיו יַחַ ד לִ גְ מֹ ר
וְ כָּל פִ ָּ

לבכות ענותך אני תנים ,ועת אחלום
שיבת שבותך  -אני כינור לשירייך .

חַ זֵק מָּ תְ ַניִם וְ אַ מֵ ץ כֹחַ
י ֹונָּה מָּ צְ ָאה ב ֹו מָּ נוֹחַ וְ שָּ ם יָּנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ

ציון ,הלא תשאלי לשלום אסירייך ,
דורשי שלומך והם יתר עדרייך ?

הָּ עָּ ם אֲשֶ ר נָּע וְ ַכצֹאן תָּ עָּ ה
ּושבּועָּ ה
יִזְ כוֹר לְ פָּ ְקד ֹו בְ ִרית ְ

אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות
אורך ויבקעו עליו שחרייך -
לראות בטובת בחירייך ולעלוז בשימחתך
בשובך אלי קידמת נעורייך !

לְ בַ ל ַי ֲעבֹר בָּ ם ִמ ְק ֵרה ָּרעָּ ה
ַכאֲשֶ ר נ ְִשבַ עְ תָּ עַ ל מֵ י נֹ חַ
י ֹונָּה מָּ צְ ָאה ב ֹו מָּ נוֹחַ וְ שָּ ם יָּנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
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