
                               וגאולה תשובה ל:-פרק כטפרשת ניצבים 

ר ַהְבִריתֵאלֶּה ִדְבֵרי  סט ת-ֲאשֶּ ה ה' אֶּ ת-ִצוָּ ה, ִלְכֹרת אֶּ ֵאל-ֹמשֶּ ץ מֹוָאב:-ְבֵני ִיְשרָּ רֶּ , ַהְבִריתִמְלַבד   ְבאֶּ
ר ם ְבֹחֵרב.-ֲאשֶּ ַרת ִאתָּ                                   כָּ

ל א ה אֶּ א ֹמשֶּ ל-ַוִיְקרָּ ם:-כָּ ר ֲאֵלהֶּ ֵאל, ַוֹיאמֶּ ם, ִיְשרָּ ם ְרִאיתֶּ ל ַאתֶּ ר עָּ -ֵאת כָּ ץ ִמְצַרִים, ֲאשֶּ רֶּ ם ְבאֶּ ה ה' ְלֵעיֵניכֶּ שָּ
ל ל-ְלַפְרֹעה וְלכָּ יו, וְלכָּ דָּ או, ֵעינֶּיָך ב ַאְרצֹו.-ֲעבָּ ר רָּ ֵהם. -ַהַמּסֹות, ַהְגֹדֹלת, ֲאשֶּ ֹאֹתת ְוַהֹמְפִתים ַהְגֹדִלים, הָּ  גהָּ

ם -ְוֹלא כֶּ ַדַעת, ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים  ֵלבנַָּתן ה' לָּ ה. ַהיֹום, ַעד, ִלְשֹמעַ לָּ נָּה,  ד ַהזֶּ ִעים שָּ ם ַאְרבָּ ְתכֶּ אֹוֵלְך אֶּ וָּ
ר; ֹלא ם, ְוַנַעְלָך ֹלא-ַבִמְדבָּ ם ֵמֲעֵליכֶּ לו ַשְלֹמֵתיכֶּ ָך. -בָּ ה ֵמַעל ַרְגלֶּ ְלתָּ ר ֹלא  הבָּ ם, ְוַיִין ְוֵשכָּ ם ֹלא ֲאַכְלתֶּ לֶּחֶּ

ם ם.-ְלַמַען, ֵתְדעו, ִכי ֲאִני ה', א  -ְשִתיתֶּ לו  ֹלֵהיכֶּ ֹבאו, אֶּ ְך-ַותָּ לֶּ ה; ַוֵיֵצא ִסיֹחן מֶּ קֹום ַהזֶּ ְך-ַהמָּ לֶּ ְשבֹון ְועֹוג מֶּ -חֶּ
ה מָּ אֵתנו, ַלִמְלחָּ ן ִלְקרָּ שָּ ת ז ַוַנֵכם.-ַהבָּ ִדי-ַוִנַקח, אֶּ ראוֵבִני ְוַלגָּ ם, ַוִנְתנָּּה ְלַנֲחלָּה, לָּ ט ַהְמַנִשי. -ַאְרצָּ  חְוַלֲחִצי ֵשבֶּ

ת ם אֶּ ם ַהְבִריתְבֵרי ִד -וְשַמְרתֶּ ם ֹאתָּ ל-ַהֹזאת ַוֲעִשיתֶּ ר ַתֲעשון.-ְלַמַען ַתְשִכילו ֵאת כָּ    ֲאשֶּ

ִבים ט  ם ִנצָּ ם, ִלְפֵני ה'  ַהיֹום ַאתֶּ ְלכֶּ ם:-א  כֻּ יכֶּ ם, ֹכל, ִאיש  ֹלהֶּ ם ְוֹשְטֵריכֶּ ם, ִזְקֵניכֶּ ם ִשְבֵטיכֶּ אֵשיכֶּ רָּ
ֵאל ם י  .ִיְשרָּ ם ְנֵשיכֶּ ב ַמֲחנֶּיָך:-ַטְפכֶּ רֶּ ר ְבקֶּ יָך.  ְוֵגְרָך, ֲאשֶּ יָך, ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ ְבְרָך,  יא ֵמֹחֵטב ֵעצֶּ  ִבְבִריתְלעָּ

יָך-א  ה'  ר ה'   :וְבָאלָּתוֹ -ֹלהֶּ יָך,-א  ֲאשֶּ ִקים יב  .ַהיֹוםֹכֵרת ִעְמָך  ֹלהֶּ ם, ְוהוא  ַהיֹוםֹאְתָך -ְלַמַען הָּ לֹו ְלעָּ
ר-להים-ְלָך ֵלא-ִיְהיֶּה ר, ִדבֶּ ק וְלַיֲעֹקב.ְוכַ ; לְָּך-ַכֲאשֶּ ם ְלִיְצחָּ הָּ יָך, ְלַאְברָּ ר ִנְשַבע ַלֲאֹבתֶּ ם,  יג ֲאשֶּ ְוֹלא ִאְתכֶּ

ם תָאֹנִכי, -ְלַבְדכֶּ ת ַהְבִרית-ֹכֵרת אֶּ ָאלָּה, ַהֹזאת-ַהֹזאת, ְואֶּ ת די  .הָּ נו ֹעֵמד -ִכי אֶּ ְשנֹו ֹפה, ִעמָּ ר יֶּ , ַהיֹוםֲאשֶּ
נו -ִלְפֵני, ה' א ר ֵאינֶּנו ֹפה, ִעמָּ ם, -ִכי טו .ַהיֹוםלהינו; ְוֵאת ֲאשֶּ ם ְיַדְעתֶּ ר ֵאתַאתֶּ ִים, -ֲאשֶּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ַשְבנו ְבאֶּ יָּ
ר ב ַהגֹויִ -ְוֵאת ֲאשֶּ רֶּ ַבְרנו ְבקֶּ ם.עָּ ר ֲעַבְרתֶּ ת טז ם, ֲאשֶּ ם-ַוִתְראו, אֶּ ם, ְוֵאת, ִגלֵֻּליהֶּ ף -ִשקוֵציהֶּ סֶּ ן, כֶּ בֶּ אֶּ ֵעץ וָּ

ם. הֶּ ר ִעמָּ ב ֲאשֶּ הָּ ן יז ְוזָּ ם ִאיש אוֹ -פֶּ כֶּ ה אוֹ -ֵיש בָּ חָּ ה אֹו ִמְשפָּ ר-ִאשָּ ט, ֲאשֶּ בֹו ֹפנֶּה ַהיֹום ֵמִעם ה' א ֵשבֶּ -ְלבָּ
ת ת ַלֲעֹבד, אֶּ כֶּ לֶּ הֵ א   -להינו, לָּ י ַהגֹוִים הָּ ן ם:ֹלהֶּ ה ֹראש-פֶּ ש ֹפרֶּ ם, ֹשרֶּ כֶּ ת יח ְוַלֲענָּה.-ֵיש בָּ ְמעֹו אֶּ יָּה ְבשָּ -ְוהָּ

ֵרְך  ָאלָּה ַהֹזאת, ְוִהְתבָּ בוֹ ִדְבֵרי הָּ לֹום ִיְהיֶּה ִבְלבָּ ה,   :ִכי ִבְשִררות ִלִבי, ֵאֵלְך-ִלי-ֵלאֹמר שָּ וָּ רָּ ְלַמַען ְספֹות הָּ
ת ה ה', ְסֹל-ֹלא יט ַהְצֵמָאה.-אֶּ ְעַשן ַאף-ַח לוֹ ֹיאבֶּ ל-ִכי ָאז יֶּ ה בֹו כָּ ְבצָּ ִאיש ַההוא, ְורָּ ָאלָּה -ה' ְוִקְנָאתֹו בָּ הָּ

ת ה ה' אֶּ חָּ ה; ומָּ ר ַהזֶּ ה ַבֵּספֶּ ִים.-ַהְכתובָּ מָּ ֵאל כ ְשמֹו, ִמַתַחת ַהשָּ ה, ִמֹכל ִשְבֵטי ִיְשרָּ עָּ -ְוִהְבִדילֹו ה' ְלרָּ
ה, ַהְבִריתֹכל, ָאלֹות כְ  הַהְכתובָּ ה ַהזֶּ ר ַהתֹורָּ ר יָּקומו  ְוָאַמר כא ., ְבֵספֶּ ם ֲאשֶּ ַאֲחרֹון, ְבֵניכֶּ ַהדֹור הָּ

ת או אֶּ ה; ְורָּ ץ ְרחֹוקָּ רֶּ ר יָֹּבא ֵמאֶּ ְכִרי, ֲאשֶּ ם, ְוַהנָּ ת-ֵמַאֲחֵריכֶּ ץ ַהִהוא, ְואֶּ ָארֶּ ר-ַמכֹות הָּ , ֲאשֶּ יהָּ -ַתֲחלֻּאֶּ
ּה. ִחלָּה ה', ל כב בָּ ה כָּ ַלח, ְשֵרפָּ מֶּ ְפִרית וָּ ּה-גָּ ַרע ְוֹלא ַתְצִמַח, ְוֹלא-ַאְרצָּ ל-ֹלא ִתזָּ ּה כָּ ב:-ַיֲעלֶּה בָּ   ֵעשֶּ

תֹו. ַפְך ה', ְבַאפֹו וַבֲחמָּ ר הָּ ה וְצֹבִיים, ֲאשֶּ ה, ַאְדמָּ ל ְוָאְמרו כג ְכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ ה -ַהגֹוִים, ַעל-כָּ שָּ ה עָּ מֶּ
ה, לָָּארֶּ  כָּ ה.ה' כָּ דֹול, ַהזֶּ ַאף ַהגָּ ה ֳחִרי הָּ ת-ְוָאְמרו כד ץ ַהֹזאת; מֶּ ְזבו, אֶּ ר עָּ י ֹלהֶּ -א  ה'       ְבִרית-ַעל ֲאשֶּ

ם: ִים.  ֲאֹבתָּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ם ֵמאֶּ ם, ְבהֹוִציאֹו ֹאתָּ ַרת ִעמָּ ר כָּ ים ֲאֵחִרים, ַוִיְשַתֲחוו, ֹלהֶּ א  ַוֵיְלכו, ַוַיַעְבדו  כה ֲאשֶּ
ם: ר ֹלאהֹלא    לָּהֶּ ם.-ים ֲאשֶּ ַלק לָּהֶּ עום, ְוֹלא חָּ ת-ַוִיַחר כו ְידָּ יהָּ אֶּ לֶּ ִביא עָּ ץ ַהִהוא, ְלהָּ ָארֶּ ל-ַאף ה', בָּ -כָּ

לָּה,  ה.ַהְקלָּ ר ַהזֶּ ה ַבֵּספֶּ דֹול; ַוַיְש  כז ַהְכתובָּ ף גָּ צֶּ ה וְבקֶּ ם, ְבַאף וְבֵחמָּ תָּ ללִ ַוִיְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדמָּ -ֵכם אֶּ
ת,  רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ ה.אֶּ ֹרת כח ַכיֹום ַהזֶּ ֵנינו, ַעדֹלה-א  ַלה', -ַהִנְסתָּ נו וְלבָּ ת-עֹולָּם-ינו; ְוַהִנְגֹלת לָּ ל-ַלֲעשֹות, אֶּ -כָּ

ה ַהֹזאת. ה ִכי א                    ִדְבֵרי ַהתֹורָּ יָּ ל-ְוהָּ יָך כָּ לֶּ ֹבאו עָּ ר -יָּ ה ֲאשֶּ לָּ ה ְוַהְקלָּ כָּ ה ַהְברָּ ֵאלֶּ ִרים הָּ ַהְדבָּ
ַתִת  יָך; נָּ נֶּ ל ַוֲהֵשֹבתָּ י ְלפָּ ָך -אֶּ בֶּ לְלבָּ ר ִהִדיֲחָך -ְבכָּ יָך-א  ה' ַהגֹוִים ֲאשֶּ ה. ֹלהֶּ מָּ יָך-א  ה' -ַעדְוַשְבתָּ  1ב  שָּ ַמְעתָּ  ֹלהֶּ ְושָּ

רבְ  לאַ  ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום:-ֹקלו ְכֹכל ֲאשֶּ יָך ְבכָּ נֶּ ה ובָּ ְבָך ו-תָּ לְלבָּ ָך.-ְבכָּ ב  ג ַנְפשֶּ יָך-א  ה' ְושָּ ת ֹלהֶּ ָך; ְשבוְתָך-אֶּ  ְוִרֲחמֶּ
ב  לְושָּ ְצָך ִמכָּ ִפיְצָך -ְוִקבֶּ ר ה  ַעִמים ֲאשֶּ יָך-א  ה' הָּ ה. ֹלהֶּ מָּ ִים-ִאם ד שָּ מָּ ה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהשָּ ְצָך -ִיְהיֶּ ם ְיַקבֶּ ה' ִמשָּ

יָך-א   ָך. ֹלהֶּ חֶּ ם ִיקָּ ִביֲאָך  ה וִמשָּ ה  יָך-א  ה' וֶּ ל ֹלהֶּ ץ -אֶּ ָארֶּ רהָּ יָך-ֲאשֶּ ְרשו ֲאֹבתֶּ יָך.-יָּ ּה; ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבתֶּ                                      ִויִרְשתָּ
ל  2 ו יָך-א  ה' ומָּ ת ֹלהֶּ ְבָך,-אֶּ ת ְלבָּ תְלַבב זַ -ְואֶּ ה אֶּ ָך: ְלַאֲהבָּ יָך-א  ה' -ְרעֶּ לֹלהֶּ ל-, ְבכָּ ְבָך וְבכָּ ְלַמַען -ַנְפְשָך-ְלבָּ

יָך-א  ְונַָּתן  ז  ַחיֶּיָך. ל, ֹלהֶּ ֵאלֶּה, ַעל-ֵאת כָּ ָאלֹות הָּ יָך ְוַעל-הָּ יָך-ֹאְיבֶּ פוָך.שְֹנאֶּ ר ְרדָּ ה  3 ח, ֲאשֶּ שובְוַאתָּ , תָּ
ת , אֶּ ִשיתָּ ַמְעתָּ ְבקֹול ה'; ְועָּ ל-ְושָּ ר ָאֹנִכי ְמַצְוָך, ַהיֹום.וֹ ִמצְ -כָּ יו, ֲאשֶּ יָך-א  ה' ְוהֹוִתיְרָך  ט  תָּ ְבֹכל ַמֲעֵשה  ֹלהֶּ

ְתָך ְמְתָך וִבְפִרי ַאְדמָּ ָך, ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי ְבהֶּ ה:-יָּדֶּ ר ְלֹטבָּ יָך ְלטֹוב, ַכֲאשֶּ לֶּ ש, ַעל-ִכי יָּשוב ה', לָּשוש עָּ -שָּ
יָך. יָך-א  ה'  ִכי ִתְשַמע, ְבקֹול י ֲאֹבתֶּ ה וֹ ֹ, ִלְשֹמר ִמצְ ֹלהֶּ יו, ַהְכתובָּ ֹקתָּ יו ְוחֻּ התָּ ה ַהזֶּ ר ַהתֹורָּ ִכי  4: ְבֵספֶּ
שוב  יָך-א  ה' -ֶאלתָּ ל ֹלהֶּ ל-ְבכָּ ְבָך וְבכָּ ָך.-ְלבָּ ר ָאֹנִכי ְמַצְוָך  יא          ַנְפשֶּ ה ַהֹזאת ֲאשֶּ -ֹלא-ַהיֹוםִכי ַהִמְצוָּ

ה ִהוא. ַמִים ִהוא: יב  ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְוֹלא ְרֹחקָּ נו -ֵלאֹמר ִמי ַיֲעלֶּה  ֹלא ַבשָּ הָּ לָּ חֶּ ה ְוִיקָּ ַמְימָּ נו ַהשָּ לָּ
נָּה. ּה ְוַנֲעשֶּ ר ַליָּם ִהוא:-ְוֹלא יג ְוַיְשִמֵענו ֹאתָּ ר  ֵמֵעבֶּ ל-ֵלאֹמר ִמי ַיֲעבָּ נו אֶּ נו ְוַיְשִמֵענו -לָּ הָּ לָּ חֶּ ר ַהיָּם ְוִיקָּ ֵעבֶּ

נָּה. ּה ְוַנֲעשֶּ ר ְמֹאד:-יכִ  יד  ֹאתָּ בָּ יָך ַהדָּ רֹוב ֵאלֶּ ְבָך ַלֲעשֹתֹו.ְבִפיָך  קָּ יָך נְרֵאה  טו              וִבְלבָּ נֶּ  ַָּתִתי ְלפָּ
תַהיֹום  תַהַחִיים -אֶּ ת-ְואֶּ ת-ַהּטֹוב ְואֶּ ת ְואֶּ וֶּ ע-ַהמָּ רָּ ת טז .הָּ ה אֶּ ר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ְלַאֲהבָּ יָך -ה' א-ֲאשֶּ ֹלהֶּ

יו וְ  כָּ ת ִבְדרָּ כֶּ לֶּ ִביתָּ ִלְשֹמר ִמְצולָּ ִייתָּ ְורָּ יו; ְוחָּ טָּ יו וִמְשפָּ ֹקתָּ יו ְוחֻּ יָך-ה' אוֵבַרְכָך -ֹתָּ ר ֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ א-בָּ ה בָּ -ַאתָּ
ּה. ה ְלִרְשתָּ מָּ ע; ְוִנַדְחתָּ ְוִהְשַתֲחִויתָּ ֵלאלהים ֲאֵחִרים-ְוִאם יז שָּ ְבָך ְוֹלא ִתְשמָּ ם.     -ִיְפנֶּה ְלבָּ ִהַגְדִתי  יחַוֲעַבְדתָּ

ם ַהיֹום ִכי ָאֹבד ֹתאֵבדון: כֶּ ִמים ַעל-ֹלא לָּ ן יָּ ה-ַתֲאִריכֻּ מָּ ֲאדָּ ת הָּ ה ֹעֵבר אֶּ ר ַאתָּ ה -ֲאשֶּ מָּ בֹוא שָּ ַהַיְרֵדן לָּ
ּה. ת יט ְלִרְשתָּ ם ַהיֹום אֶּ כֶּ ת-ַהִעֹדִתי בָּ ַמִים ְואֶּ ץ-ַהשָּ ָארֶּ ת-הָּ וֶּ כָּ  ַהַחִיים ְוַהמָּ יָך ַהְברָּ נֶּ ַתִתי ְלפָּ ה; נָּ לָּ ה ְוַהְקלָּ

ַחְרתָּ ַבַחִיים ָך.-ובָּ ה ְוַזְרעֶּ ת כ ְלַמַען ִתְחיֶּה ַאתָּ ה אֶּ ה-ה' א-ְלַאֲהבָּ ְבקָּ יָך ִלְשֹמַע ְבֹקלֹו וְלדָּ ִכי הוא ַחיֶּיָך  בֹו:-ֹלהֶּ
יָך מֶּ ְך יָּ ת ַעל-ְוֹארֶּ בֶּ שֶּ ק ו-לָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ יָך ְלַאְברָּ ר ִנְשַבע ה' ַלֲאֹבתֶּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ם.לָּ ְלַיֲעֹקב הָּ הֶּ   ֵתת לָּ
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Parashat Nitzavim - 
 
The chapter of repentance that appears in Parashat Nitzavim (30:1-10) 
is particularly fascinating. While it contains only ten pesukim, it not only 
offers instruction in how to repent, but it also prophesizes in an 
impressive manner about the period that followed the destruction of the 
First Temple and events that took place 100 years ago. 
 
The first half talks about a return to the land of Israel – and we cannot 
make light of a return to Israel as a type of repentance. The second half, 
which is no less important, includes three stages of return to God. 
 
This is the interpretation offered by Rabbi Zvi Hirsch Kalischer, one of 
the early religious Zionist thinkers 120 years ago, who saw just the 
beginnings of a return to the Land of Israel. With the proper perspective, 
today's newspapers can be understood in light of the living Torah, which 
offers commentary on events in today's world.  


