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י״ד-ט׳: דברים כ״ט.1
יכם וְּג ְֵֶּ֣֣ר ֶ֔ך אֲ ֵ֖שר ְּב ֶ֣קרב
ֶ֔ יכם ֵ֖כל ִ ִ֥איש י ְִּש ָּר ֵֽאל׃ (י) טַ ְּפכֶ֣ם נְּש
ֶ֔ יכם זִ ְּקניכם ו ְֶּ֣ש ְּטר
ֶ֗ (ט) אַ ֶּ֨תם נִצָּ ִ ִ֤בים הַ ּיֹום כ ְֻּּל ֶ֔כם ִל ְּפנֵ֖י ה' אֱ ֹלקיכֶ֑ם ָּראשיכֶ֣ם ִש ְּבט
ֹלקיך כ ִ֥רת עִ ְּמךֵ֖ הַ ֵֽ ּיֹום׃ (יב) ְּל ַ ֶ֣מעַ ן הָּ ִ ֵֽקים־א ְּתך
ֶ֔ ֱּובאָּ לָּ ֶ֑תֹו אֲ שר ה' א
ְּ ֹלקיך
ֵ֖ ֱימיך׃ (יא) ְּלעׇ ְּב ְּר ֶ֗ך ִב ְּב ִ ִ֛רית ה' א
ֵֽ מַ חֲ נֶ֑יך מח ֶ֣טב ע ֶ֔ציך ַ ֵ֖עד ש ִ֥אב מ
אֹלקים כַאֲ ֵ֖שר ִדבר־לָּ ֶ֑ך ְּוכַאֲ ִ֤שר נ ְִּשבַ ע לַ אֲ ב ֶ֔תיך ְּלאַ ְּב ָּר ָּ ִ֥הם ְּליִצְּ ָּ ֵ֖חק ֵּֽו ְּל ַיע ֲֵֽקב׃ (יג) ו ְִּ֥לא ִא ְּתכֵ֖ם ְּלבַ ְּדכֶ֑ם אָּ נ ֶ֗ ִכי
ִֶ֔ ה־לך ֵֽל
ְּ הַ ּיֶּ֨ ֹום ׀ ֜לֹו ְּלעֶָּ֗ ם וְּהִ֤ ּוא ִ ֵֽי ְּהי
ֹלקינּו ו ְֶּּ֨את אֲ ִ֥שר אינִּ֛נּו ֵ֖פה עִ ָּ ִ֥מנּו
ֶ֑ ֱכרת את־הַ ְּב ִ ֶ֣רית הַ ֶ֔זאת וְּאת־הָּ אָּ לָּ ֵ֖ה הַ ֵֽזאת׃ (יד) כִ י את־אֲ ֶּ֨שר י ְּשנ֜ ֹו ֶ֗פה עִ מָּ נּו ע ֶ֣מד הַ ּיֶ֔ ֹום ִל ְּפנֵ֖י ה' א
הַ ֵֽ ּיֹום׃
Deuteronomy 29:9-14
(9) You stand this day, all of you, before Hashem your God—your tribal heads, your elders and your officials,
all the men of Israel, (10) your children, your wives, even the stranger within your camp, from woodchopper
to water drawer— (11) to enter into the covenant of Hashem your God, which Hashem your God is concluding
with you this day, with its sanctions; (12) to the end that He may establish you this day as His people and be
your God, as He promised you and as He swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. (13) I make this
covenant, with its sanctions, not with you alone, (14) but both with those who are standing here with us this
day before Hashem our God and with those who are not with us here this day.
י״ד: רש"י על דברים כ״ט.2
: וְּאַ ף עִ ם דֹורֹות הָּ ע ֲִת ִידים ִל ְּהיֹות. ואת אשר איננו פה
Rashi on Deuteronomy 29:14
AND ALSO WITH HIM THAT IS NOT HERE — i.e. with the generations that will be in future
י״ד: דברים כ״ט, שפתי חכמים.3
 ועוד. דהרי כתיב אתם נצבים היום כולכם, ולא יתכן לפרשו כמשמעו אף שאיננו פה שהלכו להם. ואף עם דורות העתודים להיות
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 אבל אי קאי על, דלמא אם היה בא מן הדרך והיה פה לא היה מקבל הברית,יש לומר איך שייך לכרות ברית עם מי שאינו פה
 ועוד יש לומר כי ברא כרעיה דאבוה. אבל הנשמות היו שם וקבלו הברית, דאף אם הגופים לא היו שם, אתי שפיר,העתידים להיות
: הבנים הבאים אחריהם ג"כ בכלל הברית, וכיון שהאבות קבלו,הוא
3. Siftei Chakhamim, Deuteronomy 29:14
Even with the generations destined for the future. You cannot explain the verse according to its
straightforward connotation, that those who are not here had left, because it is written, “You stand, this day
all of you. Also, you could [refute this explanation and] say: How can one contract a covenant with someone
who is not present? Perhaps if he came back from where he went and was here, he would not accept the
covenant! But if it refers to those who will be in the future, there is no difficulty as even if their bodies were
not there, their souls were there and accepted the covenant. Another explanation is that “a son is the
extension [lit., leg] of his father,” and being that the fathers accepted [the covenant], the sons who come after
them are also included in the covenant.
' שבועות ל״ט א.4
 יד) ואת,כי את אשר ישנו פה אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני דורות הבאים וגרים העתידין להתגייר מנין ת"ל (דברים כט
אשר איננו
Shevuot 39a
“But with he who stands here with us this day” (Deuteronomy 29:14), I have derived only that those who
stood at Mount Sinai were included in this covenant. From where do I derive that the subsequent
generations, and the converts who will convert in the future, were also included? The verse states:
“And also with he who is not here with us this day” (Deuteronomy 29:14).
י״א: רש"י על דברים כ״ט.5
 כְּ מֹו שּנאֱ מַ ר "הָּ עגל אֲ שר,ְּתיִם
ַ ְּעֹוב ִרים בינ
ְּ ּומ ִחצָּ ה ִמכָּאן ו
ְּ עֹושין ְּמ ִחצָּ ה ִמכָּאן
ִ כֹורתי ְּב ִריתֹות
ְּ  הָּ יּו:דרך הַ עֲבָּ ָּרה כָּך. לעברך בברית
:)כ ְָּּרתּו ִל ְּש ַניִם ַוּיַעַ ְּברּו בין ְּב ָּת ָּריו" (ירמיהו ל"ד
Rashi on Deuteronomy 29:11
THAT THOU SHOULDEST PASS INTO THE COVENANT — The way of “passing” was as follows: those
who made a covenant used to make a partition (i.e. used to place objects in a straight line) on one side and
a partition on the other and passed between them, as it is said, (Jeremiah 34:18—20) “[And I will give the
men which have not performed the words of the covenant which they made before Me] when they cut the calf
in two, and passed between the parts thereof … [into the hands of their enemies]”.
ח׳: הלכות תשובה ח׳, משנה תורה.6
 אלָּ א. אין הַ ָּדבָּ ר כן.זה ש ָּק ְּראּו אֹותֹו חֲ כ ִָּמים הָּ עֹולָּ ם הַ בָּ א לא ִמ ְּפני שאינֹו מָּ צּוי עַ ָּתה וְּזה הָּ עֹולָּ ם אֹובד וְּאַ חַ ר כָּך יָּבֹוא אֹותֹו הָּ עֹולָּ ם
אֹותן הַ חַ ּיִ ים בָּ ִאין
ָּ  וְּלא ְּק ָּראּוהּו עֹולָּ ם הַ בָּ א אלָּ א ִמ ְּפני ש.'ְּת ִליראיך פָּ עַ ְּל ָּת" וְּגֹו
ָּ הֲ רי הּוא מָּ צּוי וְּעֹומד שּנאֱ מַ ר (תהילים לא כ) "אֲ שר צָּ פַ נ
:לֹו לָּ אָּ ָּדם אַ חַ ר חַ ּיי הָּ עֹולָּ ם הַ זה שאָּ נּו ַקּי ִָּמים בֹו ְּבגּוף וְּנפש וְּזהּו הַ ּנ ְִּמצָּ א ְּל ָּכל אָּ ָּדם בָּ ִראשֹונָּה
Mishneh Torah, Repentance 8:8
As for the reason why the sages called it "the World to Come": it is not because it is not now in existence, so
that it might be inferred that this world will be destroyed and thereafter will come that world; the matter is not
so, for that World is and ready, even as it is said: "Oh how great is Thy goodness, which Thou hast laid up
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for them that fear Thee; which thou hast wrought for them that take their refuge in Thee" (Ps. 31.19–20). They
called it not World to Come, save alone because that life comes to man after the life of this world wherein we
exist with a body and soul, and this life is found by man first.
ז׳: דברים ז׳.7
ׇל־העַ ִֶ֗מים חָּ ַ ַׁ֧שק ה’ בָּ כֵ֖ם וַּיִ ְּב ַ ֶ֣חר בָּ כֶ֑ם ִ ֵֽכי־אַ ִ֥תם הַ ְּמ ַ ֵ֖עט ִמכׇל־הָּ עַ ִ ֵֽמים׃
ֵֽ ָּ ֶ֣לא ֵֽמרֻּ ְּב ֶ֞כם ִמכ
Deuteronomy 7:7
It is not because you are the most numerous of peoples that Hashem set His heart on you and chose you—
indeed, you are the smallest of peoples;
 לקוטי תורה ריש פרשת נצבים.8
 הנה פרשה זו קורין לעולם קודם ר"ה ומרומז במלת היום דקאי על ר"ה כי זה היום תחלת מ מעשיך.'אתם נצבים היום כלכם וגו
 שכל ניצוצי נשמות נצבים ומתעלים במקורם הראשון ביום זה עד לפני הוי' ראשיכם שבטיכם וגו' מחוטב עציך.זכרון ליום ראשון
עד שואב מימיך פרט הכתוב עשר מד רגות שכמו שיש עשר מדרגות בנפש האדם דהיינו ג' שכלים וז' מדות כך הנה כל ישראל
הם קומה אחת שלימה וכללות נשמתותיהן נקרא כנסת ישראל שנחלקת לעשר מדרגות ובראש השנה מתעלים כל המדרגות
. להיות כולם מתעלים למעלה במקור חוצבם...אפילו מחוטב עציך עד שואב מימיך שהם בחינות ומדרגות התחתונות
ט״ז: שמות ט״ו.9
ית׃
ָּ ם־זּו ָּק ִ ֵֽנ
ִ֥ ַיהם אימָּ ָּתה ו ֶ֔ ַָּפחַ ד ִבגְּ ִ֥דל זְּ רֹועֲךֵ֖ י ְִּד ֶ֣מּו כ ָּ ֶָּ֑אבן עַ ד־ ַיע ֲִ֤בר עַ ְּמך ה’ ַ ֵֽעד־ ַיע ֲֵ֖בר ע
ִ֤ ִת ֶּ֨פל עֲל
Exodus 15:16
Terror and dread descend upon them; Through the might of Your arm they are still as stone— Till Your people
cross over, O Hashem, Till Your people cross whom You have ransomed.
 היום יום כ"ה אלול.10
 החדש השביעי שהוא החדש: בהיותי במעזריטש שמעתי ממורי ורבי הה"מ בשם מורו רבו הבעש"ט נ"ע:אדמו"ר הזקן סיפר...
 ובכח זה ישראל מברכים את, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון דחדש אלול,הראשון לחדשי השנה
 וכמ"ש ויהי היום גו' ותרגם והוה, דהיום קאי על ראש השנה שהוא יום הדין, כתיב אתם נצבים היום,החדשים יא פעמים בשנה
 ובשבת שלפני ר"ה שהוא שבת האחרון דחדש אלול קוראין אז, והיינו שזוכים בדין, ואתם נצבים קיימים ועומדים,יום דינא רבא
 בשבת מברכים חדש השביעי שהוא המושבע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על, דזהו ברכתו של הקב"ה,פרשת אתם נצבים
.כל השנה
Hayom Yom 25 Elul
...
The Alter Rebbe related: When I was in Mezritch, I heard the following teaching from my revered master, the
Maggid, in the name of his revered master, the Baal Shem Tov.
The seventh month [which is Tishrei] is the first of the months of the year. The Holy One Himself blesses it
on Shabbos Mevarchim, the last Shabbos of the month of Elul. And with the power of this [blessing], the
Jewish people bless the months eleven times in the year.
[This week’s Torah reading begins:] Atem nitzavim hayom — “You are standing firm today.” The word “today”
alludes here to Rosh HaShanah, which is the Day of Judgment, for the phrase, “The day came,” is rendered
by the Targum with the words, “the day of great judgment came.” [And it is concerning this day that the Torah
tells us:] “You are standing firm”; that is, you are vindicated in judgment.
On the Shabbos before Rosh HaShanah, which is the last Shabbos of the month of Elul, we read the parshah
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that begins with the words, Atem nitzavim. This [reading constitutes] the blessing that G-d gives on the
Shabbos that blesses the seventh month, the month that is satiated and that satiates the entire Jewish people
with abundant bounty for the entire year.
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