
 בס"ד

Source sheet, Lubavitcher Rebbe’s discourse ’Attem Niṣṣavim delivered on 25 Elul 5734 / 1974 

1  Deut. 29:9-10 You (plural) are stationed on this day, all of 
you, before the L-rd, your G-d: the heads of 
your tribes, … from the choppers of your wood 
to the drawers of your water 

ֵני ה'  ם ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ַאתֶּ

ם ...  ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ ם רָּ ֱאֹלֵקיכֶּ

יָך יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶּ  .ֵמֹחֵטב ֵעצֶּ

2 * The term ‘… on this day …’: alludes to Rosh 
Hashanah  

ומרומז במילת היום דקאי על 

 ראש השנה

3 ** They established this section and this Torah 
portion as the liturgical reading before Rosh 
Hashanah  

תיקנו שיהיו קורין פרשה זו 

 וסדרה זו לפני ראש השנה

4 Gen. 1:1, 3, 4 In the Beginning, G-d created the heavens and 
the earth … G-d said: Let there be light! And 
there was light. G-d saw the light that was 
good, and separated …  

ַמִים  א ֱאֹלִקים ֵאת ַהשָּ רָּ ֵראִשית בָּ בְּ

ִהי  ר ֱאֹלִקים יְּ ץ ... ַוּיֹאמֶּ רֶּ אָּ ֵאת הָּ וְּ

ִהי ת-אֹור ַויְּ א ֱאֹלִקים אֶּ -אֹור ַוַּירְּ

אֹור ִכי ֵדל-הָּ  טֹוב ַוַּיבְּ

5 Talmud b. 
Ḥagiga 12a 

That light by means of which man was able to 
see from one end of the world to the other 
end  

האור שאדם הי׳ צופה בו מסוף 

 העולם ועד סופו

6 Gen. 1:26 G-d said: Let us make man in our image, similar 
to our likeness …  

ם  דָּ ה אָּ ר ֱאֹלִקים ַנֲעשֶּ ֵמנּו ַוּיֹאמֶּ ַצלְּ בְּ

מּוֵתנּו  ִכדְּ

7 Nahmanides to 
Gen. 1:1 

The term ‘bara’ [= ‘created’] refers to ex nihilo   בראשית ברא מורה על בריאה יש

 מאין

8 *** Worship is a divine need  עבודה היא צורך גבוה 

9 I Kings 22:48 A deputy was king נצב מלך 

 

פענח רזא ס״פ נצבים. מגלה עמוקות עה״ת נצבים ד״ה עשירי )ס, ד(. וראה זח״ב לב, ב וברמ״ז לקו״ת ר״פ נצבים.  *

 .שם. זח״ג רלא, א

מגילה לא, סע״ב. רמב״ם הל׳ תפלה פי״ג ה״ב. טושו״ע או״ח סתכ״ח ס״ד. לקו״ת ר״פ נצבים )מד,  –תוד״ה קללות  **

 .א(. ועוד

 .10הערה  239ה שער הגדול )כט, ב ואילך(. לקו״ש חי״ב ע׳ ראה עבוה״ק חלק העבודה בתחלתו. הובא בשל״ ***

These three footnotes are taken from the annotated transcription of the discourse found online 

here. Note that the transcript was not edited by the Rebbe.  
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