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PARSHAT NITZAVIM 2018 – SOURCE SHEET 
 
1. DEVARIM 30:1-10 – REPENTANCE, RETURN, SALVATION, REDEMPTION 
 

 רֶשֲא םִיֹוּגַה לָכְב 2ֶבָבְל לֶא ָתֹבֵשֲהַו 2יֶנָפְל יִּתַתָנ רֶשֲא הָלָלְקַהְו הָכָרְבַה הֶלֵאָה םיִרָבְדַה לָכ 2יֶלָע ּואֹבָי יִכ הָיָהְו )א(

 2ְבָבְל לָכְּב 2יֶנָבּו הָתַא םֹוּיַה 2ְוַצְמ יִכֹנָא רֶשֲא לֹכְכ ֹולֹקְב ָּתְעַמָשְו 2יֶהDֱא 'ה דַע ָּתְבַשְו )ב( :הָמָש 2יֶהDֱא 'ה 2ֲחיִדִה

 םִא )ד( :הָמָש 2יֶהDֱא 'ה 2ְציִפֱה רֶשֲא םיִמַעָה לָּכִמ 2ְצֶּבִקְו בָשְו 2ֶמֲחִרְו 2ְתּובְש תֶא 2יֶהDֱא 'ה בָשְו )ג( :2ֶשְפַנ לָכְבּו

 ּוׁשְרָי רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא 2יֶהDֱא 'ה 2ֲאיִבֱהֶו )ה( :2ֶחָקִי םָשִמּו 2יֶהDֱא 'ה 2ְצֶּבַקְי םָשִמ םִיָמָשַה הֵצְקִב 2ֲחַדִנ הֶיְהִי

 לָכְּב 2יֶהDֱא 'ה תֶא הָבֲהַאְל 2ֶעְרַז בַבְל תֶאְו 2ְבָבְל תֶא 2יֶהDֱא 'ה לָמּו )ו( :2יֶתֹבֲאֵמ 2ְּבְרִהְו 2ְבִטיֵהְו ּהָּתְשִריִו 2יֶתֹבֲא

 )ח( :2ּופָדְר רֶשֲא 2יֶאְנֹש לַעְו 2יֶבְיֹא לַע הֶלֵאָה תֹולָאָה לָּכ תֵא 2יֶהDֱא 'ה ןַתָנְו )ז( :2יֶיַח ןַעַמְל 2ְשְפַנ לָכְבּו 2ְבָבְל

 הֵשֲעַמ לֹכְּב 2יֶהDֱא 'ה 2ְריִתֹוהְו )ט( :םֹוּיַה 2ְוַצְמ יִכֹנָא רֶשֲא ויָתֹוְצִמ לָּכ תֶא ָתיִשָעְו 'ה לֹוקְּב ָּתְעַמָשְו בּוׁשָּת הָּתַאְו

 יִּכ )י( :2יֶתֹבֲא לַע ׂשָש רֶשֲאַכ בֹוטְל 2יֶלָע ׂשּוׂשָל 'ה בּוׁשָי יִּכ הָבֹטְל 2ְתָמְדַא יִרְפִבּו 2ְּתְמֶהְב יִרְפִבּו 2ְנְטִב יִרְפִּב 2ֶדָי

 2ְבָבְל לָכְב 2יֶהDֱא 'ה לֶא בּוׁשָת יִּכ הֶזַה הָרֹוּתַה רֶפֵסְּב הָבּותְכַה ויָתֹקֻחְו ויָתֹוְצִמ רֹמְשִל 2יֶהDֱא 'ה לֹוקְב עַמְשִת

 :2ֶשְפַנ לָכְבּו
 

1. And it will be, when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set 
before you, that you will consider in your heart, among all the nations where the Lord your God has 
banished you, 2. and you will return to the Lord, your God, with all your heart and with all your soul, 
and you will listen to His voice according to all that I am commanding you this day you and your 
children, 3. then, the Lord, your God, will bring back your exiles, and He will have mercy upon you. He 
will once again gather you from all the nations, where the Lord, your God, had dispersed you. 4. Even if 
your exiles are at the end of the heavens, the Lord, your God, will gather you from there, and He will 
take you from there. 5. And the Lord, your God, will bring you to the land which your forefathers 
possessed, and you [too] will take possession of it, and He will do good to you, and He will make you 
more numerous than your forefathers. 6. And the Lord, your God, will circumcise your heart and the 
heart of your offspring, [so that you may] love the Lord your God with all your heart and with all your 
soul, for the sake of your life. 7. And the Lord, your God, will place all these curses upon your enemies 
and upon your adversaries, who pursued you. 8. And you will return and listen to the voice of the Lord, 
and fulfill all His commandments, which I command you this day. 9. And the Lord, your God, will make 
you abundant for good in all the work of your hands, in the fruit of your womb, in the fruit of your 
livestock, and in the fruit of your soil. For the Lord will once again rejoice over you for good, as He 
rejoiced over your forefathers, 10. when you obey the Lord, your God, to observe His commandments 
and His statutes written in this Torah scroll, [and] when you return to the Lord, your God, with all your 
heart and with all your soul. 
 
2. ABARBANEL – THE MESSAGE OF TESHUVA IS ALSO A MESSIANIC PROPHECY 
 

 איהו ,ונתוקתו ונתמחנ ללכ איהו .ינש תיבב אלו ןושאר תיבב אל ,הידועי ומייקתנ אל יכ .אבל הדיתע תאזה השרפה
 םאטח ירחאש רמאל םבלב ושאיתי אלש לארשיל רכז רשא תולאהו תירבה ירחא האר ....וניתורצ לכל תוללכ הפורת
 לכב ושינעהל לא םוקי יכ השעי המו ,ותפרח תא ךילוי הנאו ,אטחי אל רשא הז אוה ימו .םתלחות בזכת םיהלאה לא
  ?תירבה תולא
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  ...הבושתה אוהו  - םשנעו תוללקה תוממ םליצי הפורתו ,ןוקת אטחה ירחא םג םהל שי יכ םעידוה הזל
 חרואכ אוה הנה הזה םלועב םדאה יכ ךבבל םע תעדיו ךשפנ תא ןתתש ירחא ךל ראבתי התוהמו הבושתה ןינע הנהו
 וכלמ לכיה לא םינפ אלו ףרוע הנפי רשא םדאה ...ותומ םוי דעו ודלוה םוימ עעונתמ אוהש המב עעונתמ אוהו ןולל הטנ
 רתוי קחרתי ,ול ופיסוי םולשו םייח תונשו םימי ךרוא אטוחהש דוע לכו .ונממ רתוי קחרתי ךליש דוע לכ ,ויהלאו

 םתויתפ וליכשישכ תולקלקע תוחרא יכלוה םישנאה ...וילא אל ודגנכ ךלהו ףרוע וילא הנפש יפל ,ויהלא תוקבדמ
 בוזעלו .םהירוחא לא םהינפ ךופהל םא יכ .םכרדב ותוע רשא תא ןקתל הלובחתו ןפוא םהל ןיא רוחאל םהינפ ומששו
 יכרדב תכלל רשוי תוחרא םיבזועה הככ .םתנוכ זוחמ לא ועיגיו תואנה ךרדב ורשיתיש ידכ .ודגנכ תכללו העטומה םכרד
  .תואנהו רשיה ךרדה אוהש "'ה לא בושיו וכרד עשר בוזעיו" .הערה םכרדמ ובושיש תיתמאה הפורתה .ךשח

 

 הכרבה הלאה םירבדה לכ ךילע ואבי יכ היהו" :ה"ע םיאיבנה ןודא ןאכ רמא הזלו .הרדגו הבושתה ןינע אוה הזו
 םהילע םייקתהש, תוכרבב וללכנש רקיהו תובוטה ינימו תוחלצה עפשו ץראה תשוריב הכזתש רמול הצור ,"הללקהו
 תילכת י"שהמ קחורמ ךצרא אצמתו תוללקה ואבי ןכ םג הז םעו ,םינמזה רתיבו ונב המלש ימיבו דוד ימיב ץראב
 יוארה ךפה תכלל םתועתב םיכרדה יכלוהכ הנקתה היהי הנה ,תובוטה ךממ ולטנ יכ תמאהמ ןכ םג קחורמו קוחרה
 ךרדה הזבו וירחא תכלל בושת ונממ תקחרתנו ךיהלאל ףרוע תכפהש םוקמבו .ךרדה ותואמ ובושיש םהילא תואנהו

.ול ךורדת  
 
3. OHR HACHAIM – THE RELATIONSHIP BETWEEN BLESSINGS & CURSES 
 

 "הלאה םירבדה לכ" רמול ךרצוה המל ,תעדל ךירצ ָךיֶנָפְל יִּתַתָנ רֶשֲא הָלָלְקַהְו הָכָרְבַה הֶלֵאָה םיִרָבְדַה לָכ ָךיֶלָע ּואֹבָי יִכ הָיָהְו
 ד"נ( תוכרב תכסמב ל"ז םרמוא ךרד לע ןיוכיש ילואו ?"ךינפל יתתנ רשא הללקהו הכרבה ךילע ואובי יכ" ורמואב קיפסה אלו
 ךרדכ החמשב הערה לבקל" )'ב 'ס םש( ארמגב והודימעהו ".הבוטה לע ךרבמ אוהש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח" )'א
 :דחי הָאָוְשַהב ,החמשב םלבקת "םירבדה לכ ךילע ואובי יכ" ,החמש ןושל אוהש "היהו" ורמוא אוהו ".הבוטה לע חמשש
 היה ]"הלאה םירבדה לכ" רמא אלו[ "ךינפל יתתנ רשא הללקהו הכרבה ךילע ואובי יכ" רמוא היה םאו ."הללקהו הכרבה"
 רשא" רמאמ םע תכשמנ "הללקהו" תביתו ,"הכרבה ךילע ואובי יכ" - החמשה אוהש - "היהו" :ךרדה הז לע בותכה עמשנ
 רשא שדוקה תביח המענ המ האראו יתצצה דוע .הללקה לע םג היהו רמאמ רזוחש עדוי יתייה אלו ,הירחאלש "ךינפל יתתנ
 רמא הללקה ןורכזבו ,"הכרבה ךילע ואובי יכ" רמאו ונילע התוא עיגה הכרבה ןורכזב יכ הארת אלה .ונתוא וניהלא בבח
  ..."ךילע" אלו "ךינפל יתתנ רשא הללקהו"
 

 ךילע אבי יכ" אלא רמול ול היה אל ,הללקה ארומ אוה הבושתה בבוסה רבדש ןויכ ?הכרבה רמול ךרצוה המל ריעהל שיו
 רשא הכרבה ,'ה ינפל וישעמ וביטהב ליכשי יכ אוהו ,הבושתב בושל ובל לא בושי ובש רבד ריעהל אב יכ הארנו ?"הללקה
 היהיש הכרבה ןחבמ תלוז יכ .ובל לא בישהל ליכשי הזמו ,והאובת רשא הללקה םייחה חרוא ינמ רוסי רשא תעו ,ונבבוסת
 ...'ה תא ובזוע דצל איהש הללקה תוביס קידצי אל ךרבתי ונוצר תושעב הב

 
4. HAAMEK DAVAR – NO PLACE IS TOO FAR 
 

 הזש רתוי קיחרהל םוקמ דוע ןיאש דע רבדה החדישכ אוהו /// החדה שי /םימשה הצקב ךחדנ היהי םא
 אלו /"ךצבקי םשמ" ז"כע 'רתוי קיחרהל םוקמ דוע ןיאש /// קוחירה תילכתב רבדה קיחרהל ונוצרש הרוי
 ///ךחקי םשמו קר החדה י"ע כ"ג ךריזחיש

 

 וקבדתנש ינפמ תובאהמ קר אלו ,ר"הציה לטביו בלה תלרע םהמ ריסיש .ךבבל תא ךיהלא 'ה למו
 .ללכב ותואיצמ לטבתיש רציה תא ריסי םהמ םג ץראב ודלונש םערזמ ףא יכ ,םיבוט אל םישעמב
 םכמצעמ םכל היהת ענומה תא קר רסהבש 'וגו "ךיהלא 'ה תא הבהאל" :היהת רציה לוטבמ תלעותהו

 םישעמו תוצמה לע רכש כ"כ םהל היהי אל רציה ריסי םא אלה ,הככ 'ה השעי המל רמאיו .'ה תבהא
 .הרס ופיסות דוע יכ םימי ךיראת אל ןכ אל םאש ,"ךייח ןעמל" :תאז השעי לבא ...?םיבוט
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5. RAMBAN – CIRCUMCISION OF THE HEART  
 

 לכב וילא בושתש ךחיטבמ ,ותוא ןיעייסמ רהטל אבה )א דק תבש( ורמאש והז - ךבבל תא ךיהלא 'ה למו
 םדאה דיב תושר התיה האירבה ןמזמ יכ ,רמואש הז ןינע םיבותכה ןמ הארנו .ךתוא רוזעי אוהו ךבבל
 םתוצרב שנועו בוטב םתריחבב תוכז םהל היהיש ידכ ,ןכ הרותה ןמז לכו ,עשר וא קידצ ונוצרכ תושעל
 ץופחי אלו יואר וניאש המל בלה םהל הואתי אל ,עבט םהל בוטב הריחבה היהת ,חישמה תומיל לבא .ערב
 .הואתי אלו דומחי אלש אוה בלה לומו ,בלל הלרע הואתהו הדמחה יכ .ןאכ תרכזנה הלימה איהו .ללכ וב
 תושעל יוארש המ ועבטב השוע היהש ,ןושארה םדא לש ואטח םדוק היה רשאל אוהה ןמזב םדאה בושיו
:)ט ב( תישארב רדסב יתשריפש ומכ ,וכפהו רבד ונוצרב ול היה אלו  
 

 הדוהי תיב תאו לארשי תיב תא יתרכו 'ה םאנ םיאב םימי הנה ,)בל-ל אל( הימריב בותכה רמאש המ והזו
 ירחא לארשי תיב תא תורכא רשא תירבה תאז יכ ,'וגו םתובא תא יתרכ רשא תירבכ אל השדח תירב
 והשעמ ועבטב בלה תושעו ערה רצי לוטב והזו ,הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ םהה םימיה
 תא שיא דוע ודמלי אלו םעל יל ויהי המהו םיהלאל םהל יתייהו )גל בל םיקוספ םש( דוע רמא ךכלו .יוארה
 ער םדאה בל רצי יכ עודיבו ,םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ 'ה תא ועד רמאל ויחא תא שיאו והער
:ירמגל אוהה ןמזב םרצי לטבתיש אלא ,םתוא דמלל םיכירצו וירוענמ  

 
6. RAV KOOK, OROT HA-TESHUVAH 17 – THE FINAL TESHUVA  
 

 ולוכ םלועה תבושתו ,הנוילעה לארשי תבושת ,הלודגה הבושתה ןינב לש דוסיה איה המואה תיחת
 תעד לובלב תמחמ ומכ ,תועינמ המכ ליבשב םיבכועמש פ"עא ,בושל תמאב םיצורשכ .הירחא אובתש
 בוכעהש פ"עא ,ורבחל םדא ןיב םיעגונ םהש םירבד ןקתל תלוכי יא תמחמ וא ,חכ תושילח תמחמ וא
 לכ תא ןקתל םדאה לע תלטומה הבוחה לדוג תעידי ינפמ רבשנ תויהל חרכומ בלהו דאמ לודג אוה
 וחוכב ןיאש פ"עא ,ץימא אוה הבושתב בושל ןוצרהש ןויכ מ"מ ,םלש רתויהו בוט רתויה ןפואב ,וימגפ
 רהטמה ןכות רותב הבושת לש תאזה הראהה תא לבקל םיכירצ ,תועינמה לכ תא קלסל ןיידע
  ...תינחור הילע לכמו תוממור לכמ הבושתה תמלשה יא לש םיבוכעה לכ ינפמ ,זוזי אלש דע ,שדקמהו
 
 .לארשיב הנשי הבושתה תראה ,ותוללכב רובצה לצא אוה הככ ,דיחיה לצא לודג ללכ והזש םשכו

 רוא תמאב ,התנוכת לאו החור לא ,התוהמ לא ,הצרא לא בושל הללכב המואה לש הצפח תוררועתה
 'ה דע תבשו" :)'ב 'ל םירבד( :הרות לש היוטבב רומג רורבב אטבתמ רבדה תמאב .הב שי הבושת לש
 הסוכמ איהש אלא ,תימינפ הבושת איה הבושתה ."ךיקולא 'ה לא בושת יכ" )'י 'ל 'בד( ,"ךיקולא
 לוחה ךותמ םג .ונילע עיפוהמ ןוילעה רואה תא בכעל בוכע םושב חכ ןיאו - םיצצוח םיכסמ הברהב
 הרישה ךותמ םג ולעיו וגרתשי בהז תותובע .בוהאה לועה אובי ץורפה שפוחה ךותמ םגו .שדוקה הלגי

 ןוזח לש הנוילעה האילפה היהת תאז .תינוציחה תורפסה ךותמ םג אצת הריהזמ הבושת .תינשפחה
 תסנכב רבדמ שדקה חור יכ ,ולוכ םלועה עדיו ,ירפה לשובי ,חרפה חרפי ,ץיצה הז למגי ,הלואגה
  .םלועל הלואגו האופר האיבמה הבושתל אוה לכה ףוסו החור תועונת לכב לארשי


