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('דברים ל)פרשת תשובה 
Repentance (Devarim 30)

31-46' ם עמ"תש' אדר ב–מגדים לב 

לזכרה של  
נחמה ליבוביץ

–ה "תרס, ריגה
ז"תשנ, ירושלים

•Nachmanides

•Abrabanel

•Rav Y. Teichtal

•Rav A.Y. Kook

•Close reading: Text IntertextualityContextuality



31-46ם עמוד "תש' אדר ב–מגדים לב 



ָנַתִתיֲאֶשרְוַהְקָלָלהַהְבָרָכהָהֵאֶלהַהְדָבִריםָכלָעֶליָךָיֹבאּוִכיְוָהָיה(א)
:ָשָמהֹלֶהיָך-א  'הִהִדיֲחָךֲאֶשרַהּגֹוִיםְבָכלְלָבֶבָךֶאלַוֲהֵשֹבָת ְלָפֶניָך

ַאָתהַהּיֹוםְמַצְּוָךָאֹנִכיֲאֶשרְכֹכלְבֹקלֹוְוָשַמְעָת ֹלֶהיָך-א  'הַעדְוַשְבָת (ב)
:ַנְפֶשָךּוְבָכלְלָבְבָךְבָכלּוָבֶניָך

ֲאֶשרָהַעִמיםִמָכלְוִקֶבְצָךְוָשבְוִרֲחֶמָךְשבּוְתָךֶאתֹלֶהיָך-א  'הְוָשב(ג)
ִפיְצָך :ָשָמהֹלֶהיָך-א  'הה 

ּוִמָשםֹלֶהיָך-א  'הְיַקֶבְצָךִמָשםַהָשָמִיםִבְקֵצהִנַדֲחָךִיְהֶיהִאם(ד)
:ִיָקֶחָך

ִביֲאָך(ה) ְוֵהיִטְבָךִויִרְשָתּהֲאֹבֶתיָךָיְרשּוֲאֶשרָהָאֶרץֶאלֹלֶהיָך-א  'הֶוה 
:ֵמֲאֹבֶתיָךְוִהְרְבָך

ֹלֶהיָך-א  'הֶאתְלַאֲהָבהַזְרֶעָךְלַבבְוֶאתְלָבְבָךֶאתֹלֶהיָך-א  'הּוָמל(ו)
:ַחֶּייָךְלַמַעןַנְפְשָךּוְבָכלְלָבְבָךְבָכל

ֲאֶשרׂשְנֶאיָךְוַעלֹאְיֶביָךַעלָהֵאֶלהָהָאלֹותָכלֵאתֹלֶהיָך-א  'הְוָנַתן(ז)
:ְרָדפּוָך

ְמַצְּוָךָאֹנִכיֲאֶשרִמְצֹוָתיוָכלֶאתְוָעִׂשיָת 'הְבקֹולְוָשַמְעָת ָתשּובְוַאָתה(ח)
:ַהּיֹום

ְבֶהְמְתָךּוִבְפִריִבְטְנָךִבְפִריָיֶדָךַמֲעֵׂשהְבֹכלֹלֶהיָך-א  'הְוהֹוִתיְרָך(ט)
ַעלָׂשׂשַכֲאֶשרְלטֹובָעֶליָךָלׂשּוׂש'הָישּובִכיְלֹטָבהַאְדָמְתָךּוִבְפִרי
:ֲאֹבֶתיָך

ְבֵסֶפרַהְכתּוָבהְוֻחֹקָתיוִמְצֹוָתיוִלְשֹמרֹלֶהיָך-א  'הְבקֹולִתְשַמעִכי(י)
:ַנְפֶשָךּוְבָכלְלָבְבָךְבָכלֹלֶהיָך-א  'הֶאלָתשּובִכיַהֶזהַהתֹוָרה

(1) It shall be when all these matters will come upon you, the blessing
and the curse that I have placed before you, that you shall restore to
your heart, among all the nations that the Lord your God has banished
you there.
(2) You shall return to the Lord your God and heed His voice in
accordance with everything that I command you today, you and our
children with all your heart and with all your soul.
(3) The Lord your God will restore your returnees and He will be
merciful to you and He will return and gather from all the peoples, that
the Lord your God dispersed you there.
(4) Even if your banished will be at the ends of the heavens, from there
the Lord your God will gather you and from there He will take you.
(5) The Lord your God will bring you to the land of which your fathers
took possession, and you shalt take possession of it and He will do good
to you and increase you beyond your fathers.
(6) The Lord your God will remove the obstruction from your heart and
the heart of your descendants, to love the Lord your God with all your
heart and with all your soul, for the sake of your life.
(7) The Lord your God will place all these curses upon your enemies and
upon those who hate you, who pursued you.
(8) You shall return to God and you shall heed the voice of the Lord. And
you shall perform all His commandments that I command you today.
(9) The Lord your God will increase you in all the work of your hands, in
the fruit of your womb, and in the fruit of your animals and in the fruit
of your land, for good, as the Lord will return to rejoice over you for
good, as He rejoiced over your fathers.
(10) If you will heed the voice of the Lord your God, to observe His
commandments and His statutes that are written in this book of the
Torah when you will return to the Lord your God with all your heart and
with all your soul.

ָנַתִתיֲאֶשרְוַהְקָלָלהַהְבָרָכהָהֵאֶלהַהְדָבִריםָכלָעֶליָךָיֹבאּוִכיְוָהָיה(א)
:ָשָמהֹלֶהיָך-א  'הִהִדיֲחָךֲאֶשרַהּגֹוִיםְבָכלְלָבֶבָךֶאלַוֲהֵשֹבָת ְלָפֶניָך

ַאָתהַהּיֹוםְמַצְּוָךָאֹנִכיֲאֶשרְכֹכלְבֹקלֹוְוָשַמְעָת ֹלֶהיָך-א  'הַעדְוַשְבָת (ב)
:ַנְפֶשָךּוְבָכלְלָבְבָךְבָכלּוָבֶניָך

ֲאֶשרָהַעִמיםִמָכלְוִקֶבְצָךְוָשבְוִרֲחֶמָךְשבּוְתָךֶאתֹלֶהיָך-א  'הְוָשב(ג)
ִפיְצָך :ָשָמהֹלֶהיָך-א  'הה 

ּוִמָשםֹלֶהיָך-א  'הְיַקֶבְצָךִמָשםַהָשָמִיםִבְקֵצהִנַדֲחָךִיְהֶיהִאם(ד)
:ִיָקֶחָך

ִביֲאָך(ה) ְוֵהיִטְבָךִויִרְשָתּהֲאֹבֶתיָךָיְרשּוֲאֶשרָהָאֶרץֶאלֹלֶהיָך-א  'הֶוה 
:ֵמֲאֹבֶתיָךְוִהְרְבָך

ֹלֶהיָך-א  'הֶאתְלַאֲהָבהַזְרֶעָךְלַבבְוֶאתְלָבְבָךֶאתֹלֶהיָך-א  'הּוָמל(ו)
:ַחֶּייָךְלַמַעןַנְפְשָךּוְבָכלְלָבְבָךְבָכל

ֲאֶשרׂשְנֶאיָךְוַעלֹאְיֶביָךַעלָהֵאֶלהָהָאלֹותָכלֵאתֹלֶהיָך-א  'הְוָנַתן(ז)
:ְרָדפּוָך

ְמַצְּוָךָאֹנִכיֲאֶשרִמְצֹוָתיוָכלֶאתְוָעִׂשיָת 'הְבקֹולְוָשַמְעָת ָתשּובְוַאָתה(ח)
:ַהּיֹום

ְבֶהְמְתָךּוִבְפִריִבְטְנָךִבְפִריָיֶדָךַמֲעֵׂשהְבֹכלֹלֶהיָך-א  'הְוהֹוִתיְרָך(ט)
ַעלָׂשׂשַכֲאֶשרְלטֹובָעֶליָךָלׂשּוׂש'הָישּובִכיְלֹטָבהַאְדָמְתָךּוִבְפִרי
:ֲאֹבֶתיָך

ְבֵסֶפרַהְכתּוָבהְוֻחֹקָתיוִמְצֹוָתיוִלְשֹמרֹלֶהיָך-א  'הְבקֹולִתְשַמעִכי(י)
:ַנְפֶשָךּוְבָכלְלָבְבָךְבָכלֹלֶהיָך-א  'הֶאלָתשּובִכיַהֶזהַהתֹוָרה

(1) It shall be when all these matters will come upon you, the blessing
and the curse that I have placed before you, that you shall restore to
your heart, among all the nations that the Lord your God has banished
you there.
(2) You shall return unto the Lord your God and heed His voice in
accordance with everything that I command you today, you and our
children with all your heart and with all your soul.
(3) The Lord your God will restore your returnees and He will be merciful
to you and He will return and gather you from all the peoples, that the
Lord your God dispersed you there.
(4) Even if your banished will be at the ends of the heavens, from there
the Lord your God will gather you and from there He will take you.
(5) The Lord your God will bring you to the land of which your fathers
took possession, and you shalt take possession of it and He will do good
to you and increase you beyond your fathers.
(6) The Lord your God will remove the obstruction from your heart and
the heart of your descendants, to love the Lord your God with all your
heart and with all your soul, for the sake of your life.
(7) The Lord your God will place all these curses upon your enemies and
upon those who hate you, who pursued you.
(8) You shall return to God and you shall heed the voice of the Lord. And
you shall perform all His commandments that I command you today.
(9) The Lord your God will increase you in all the work of your hands, in
the fruit of your womb, and in the fruit of your animals and in the fruit
of your land, for good, as the Lord will return to rejoice over you for
good, as He rejoiced over your fathers.
(10) If you will heed the voice of the Lord your God, to observe His
commandments and His statutes that are written in this book of the
Torah when you will return to the Lord your God with all your heart and
with all your soul.
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'ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה: "טז', דברים ל
..."ֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ְוִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹקָתיו ּוִמְשָפָטיו-א  

ְוָשַמְעָת  ְבֹקלֹו ְכֹכל 
ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

' ְוָשַמְעָת  ְבקֹול ה
ְוָעִׂשיָת  ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו 
ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

א  ' ִתְשַמע  ְבקֹול ה ֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו -
ְוֻחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה

חוץ 
לארץ

ארץ
ישראל

The Repentance

You shall restore to your 
heart

You shall return unto the 
Lord your God

The Lord your God will 
restore your returnees

He will return and gather 
you from all the peoples

You shall return

As the Lord will return to 
rejoice over you for good

When you will return to
the Lord your God

:ה ובין ישראל"בין הקב' מחלוקת'
יֵבנּו ה'ה "אמרה כנסת ישראל לפני הקב" (!  כא', איכה ה[ )ְוָנשּוָבה]ֵאֶליָך ' ֲהשִׁ

(!  ז', מלאכי ג)' ֲאֵליֶכםְוָאשּוָבהשּובּו ֵאַלי 'ה "להם הקבאמר 
ְשֵענּו-שּוֵבנּו א  'ע שלנו היא שלך היא "אמרה לפניו רבש [סוףאיכה רבה]( ה, ה"תהלים פ)' ֹלֵהי יִׁ

The ‘argument’ between God and Israel:
The congregation of Israel said before the Holy One blessed be He: ‘Master of the universe, it is incumbent 
upon You to return us as it is stated: “Return us to You, Lord, and we will return” (Lamentations 5:21)!
He said to them: ‘It is incumbent upon you, as it is stated: “Return to Me and I will return to you, said the Lord” 
(Malachi 3:7)!’ 
It said before Him: ‘Master of the universe, it is incumbent upon you, as it is stated: “Return us, God of our 
salvation” (Psalms 85:5)’ [End of Eicha Raba]

ָך  ָראתְּ ֵצאִתי ִלקְּ ָצאִת -ב ְּ ָראִתי מְּ יךָ ִלקְּ

בעל התשובהתוכן התשובההשלב            מקוםהתשובה

ליבו  ישראלֶאל ְלָבֶבָך                         ַוֲהֵשֹבתָ (א)
(ההיסטוריה)

ֶאל ְלָבֶבָך

ַאָתה ּוָבֶניָך  
ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָך

ְשבּוְתָך

' הְוַשְבָת ַעד(ב)
ֹלֶהיָך-א  

'  להישראל
(דתית–רגשית )

ֹלֶהיָך-א  ' הְוָשב(ג)
ְשבּוְתָךֶאת

לישראל    ' ה
(רחמים)

ְוִקֶבְצָך ִמָכל  ְוָשב(ג)
ָהַעִמים

לישראל  'ה
(קיבוץ גלויות)

...ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  ַזְרֶעָך
:ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶּייָך

'  להישראלָתשּובְוַאָתה(ח)
(מעשית)

ְבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך
ָלׂשּוׂש' הָישּובִכי (ט)

ָעֶליָך ְלטֹוב
לישראל  'ה

(שמחה)

ָתשּוב ֶאלִכי(י)
ֹלֶהיָך-א  ' ה

'   להישראל
(שלימות)



Contextuality



:ט', דברים  ל:יא, ח"דברים  כ

ָבהֹוְלט'  הְוהֹוִתְרָך

ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי  
:ְבֶהְמְתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך

ֹלֶהיָך' ְרָך היְוהֹוִת  א 
ְבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך

ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי  
ְבֶהְמְתָך ּוִבְפִרי 

:…ְלֹטָבהַאְדָמְתָך

Devarim 30, 9:
The Lord your God will 
increase you in all the work of 
your hands, in the fruit of your 
womb, and in the fruit of your 
animals and in the fruit of your 
land, for good…:

Devarim 28, 11:
The Lord will increase you 
for good, 

in the fruit of your womb 
and in the fruit of your 
animals and in the fruit of 
your land

Contextuality



Intertextuality



•Nachmanides - Disputation in Barcelona 

•Abrabanel

•Rav Y. Teichtal

•Rav A.Y. Kook

Teaching 

Tanach
Jewish Prayer

! ?

•Close reading: Text IntertextualityContextuality



The Disputation of Barcelona 1263 
Background



Martin Gilbert Atlas of Jewish History 1984, page 36



The Disputation in Paris [1240-42]
לשלום אבליךשאלי שרופה באש 

המתאוים שכון בחצר זבוליך

כתבו מקצת חכמי צרפת בחיבוריהם שיש מקומות שישראל יוצאין ממלכות למלכות  "
(ן"תשובות הרמב)"והמלך מחזיק בכל מה שנמצא להם בכל מלכותו



הויכוחיםתולדות 

לגוים בין יהודים "בתוך " המתווכח"ץ"כיעקב ; "הוויכוח בין יהודים לנוצרים":5יחידה " בין יהודים לנוצרים"אוניברסיטה פתוחה 
1999, ביאליק, ירושלים, "הביניים ובתחילת הזמן החדש-יחס היהודים לשכניהם בימי-

יוסף אלבו' ר–טורטוזה 1413
(האפיפיור אוסר לימוד התלמוד)

: פאריס1240
"שריפת התלמוד"

יהודים 
משומדים

מסדר 
הדומיניקנים

–ברצלונה 1263

ן"ויכוח הרמב
"(הוכחות מן התלמוד)"

“Disputation” in Paris [1240-42]

שאלי שרופה באש  
אבליךלשלום 

שכוןהמתאוים
זבוליךבחצר 



King Jacob I of Aragonia, “The Conqueror” 

 RECONQUISTA 

Barcelona

Gerona



Rabbi Moshe ben Nachman
A. Historical Background

B. Biography of the Ramban [1194-1270]

C. The Disputation of Barcelona [1263]: 

Background, Content, Examples, Implications

D. Aliyah to Eretz Yisrael

E. Summary: Character of the Ramban



המקור הנוצרי

Latin
( ן"הרמב)המקור היהודי 

Hebrew

המקורות ומגמותיהם-1263הויכוח בברצלונה .( ג)

הגרעין  
"ההיסטורי"



ומשלו מים עד ים "שהנביא אומר במשיח …אני מאמין ויודע שלא בא"(ט"מ)
והוא לא היה לו ממשלה אבל בחייו היה  ( ח , ב"תהלים ע" )ומנהר עד אפסי ארץ

נרדף מאויביו ומתחבא מפניהם ולבסוף נפל בידם ולא היה יכול להציל עצמו איך  
ועתה עובדי מחמד יש  …לו ממשלההיתהיושיע כל ישראל ואף אחרי מותו לא 

לאתים וחניתותיהם  חרבותםוכתתו "וכן הנביא אומר … להם ממשלה יותר מהם 
ומימי  (ד', ישעיה ב" )גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמהישאלמזמרות לא 

והנוצרים שופכים דמים יותר משאר , ישו עד עתה כל העולם מלא חמס ושוד
אם לא ילמדו עוד  , ולפרשיך, אדוני המלך, וכמה יהיה קשה לך…האומות
"…מלחמה
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ומשלו מים עד ים "אומר במשיח שהנביא…באאני מאמין ויודע שלא "(ט"מ)
והוא לא היה לו ממשלה אבל בחייו היה  ( ח , ב"תהלים ע" )ומנהר עד אפסי ארץ

נרדף מאויביו ומתחבא מפניהם ולבסוף נפל בידם ולא היה יכול להציל עצמו איך  
עובדי מחמד יש  ועתה…ממשלהלו היתהיושיע כל ישראל ואף אחרי מותו לא 

לאתים וחניתותיהם  חרבותםוכתתו "וכן הנביא אומר … להם ממשלה יותר מהם 
ומימי  (ד', ישעיה ב" )גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמהישאלמזמרות לא 

והנוצרים שופכים דמים יותר משאר , ישו עד עתה כל העולם מלא חמס ושוד
אם לא ילמדו עוד  , ולפרשיך, אדוני המלך, יהיה קשה לךוכמה…האומות
"…מלחמה

!?!?!?"  העזת פנים"
"התאבדות"

,זהעלפניוחלומנעוניוכלם,בכאןהקהלרבהנה:אמרתי":פב
אימהשמטילין,הדורשיםהאלהמהאנשיםמאדיראיםהםכי
לאמרלישלחובהםוהנכבדיםהגלחיםגדוליכיוגם,העולםעל

,המלךאדוני,ביתךמבנירביםפרשיםוגם.עודכןאעשהשלא
...אמונתםכנגדבפניהםלדבררעהעושהאניכיליאמרו

ן"של הרמב" ביטוח חיים"



וקראתי להם פרשת והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה  ( ח"ע)
את האלות האלה להיך-א' וגמר הפרשה עד ונתן ה, והקללה אשר נתתי לפניך

,  הנוצרים, ופרשתי להם כי אויביך. על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך 
. ועמדו להם. ולא ענה דבר. שתי האומות אשר רדפונו, הישמעאלים, ושונאיך

...  וכל הפרשה מורה כי היא על הגאולה העתידה"
',  מכל מקום הנה גאולתנו בידינו בשובנו אל ה

(שער ראשון, ספר הגאולה)" לא אבדנו אותה ברוב פשעינו



ְוָשַמְעָת  ְבֹקלֹו ְכֹכל 
ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

' ְוָשַמְעָת  ְבקֹול ה
ְוָעִׂשיָת  ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו 
ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

א  ' ִתְשַמע  ְבקֹול ה ֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו -
ְוֻחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה

חוץ 
לארץ

ארץ
ישראל

The Repentance

You shall restore to your 
heart

You shall return unto the 
Lord your God

The Lord your God will 
restore your returnees

He will return and gather 
you from all the peoples

You shall return

As the Lord will return to 
rejoice over you for good

When you will return to
the Lord your God

בעל התשובהתוכן התשובההשלב            מקוםהתשובה

ליבו  ישראלֶאל ְלָבֶבָך                         ַוֲהֵשֹבתָ (א)
(ההיסטוריה)

ֶאל ְלָבֶבָך

ַאָתה ּוָבֶניָך  
ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָך

ְשבּוְתָך

' הְוַשְבָת ַעד(ב)
ֹלֶהיָך-א  

'  להישראל
(דתית–רגשית )

ֹלֶהיָך-א  ' הְוָשב(ג)
ְשבּוְתָךֶאת

לישראל    ' ה
(רחמים)

ְוִקֶבְצָך ִמָכל  ְוָשב(ג)
ָהַעִמים

לישראל  'ה
(קיבוץ גלויות)

...ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  ַזְרֶעָך
:ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶּייָך

'  להישראלָתשּובְוַאָתה(ח)
(מעשית)

ְבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך
ָלׂשּוׂש' הָישּובִכי (ט)

ָעֶליָך ְלטֹוב
לישראל  'ה

(שמחה)

ָתשּוב ֶאלִכי(י)
ֹלֶהיָך-א  ' ה

'   להישראל
(שלימות)

Rabbi Don Yizchak Abrabanel: 

Marranos → observant Jews

בני המומרים הערלים הנקראים אנוסים כשבאים לחזור בתשובה אין ...
אבל יש למושכו חסדלבהלולהודיעם מצות קלות וחמורות ועונשן ואין 

(יק"סח "מובא בפתחי תשובה יורה דעה סי רס, ט"סימן פש"רשבתשובת )

ם כשבאים לחזור בתשובה אין אנוסיים הערלים הנקראים מרבני המו...
אבל יש למושכו חסדלבהלולהודיעם מצות קלות וחמורות ועונשן ואין 

(יק"סח "מובא בפתחי תשובה יורה דעה סי רס, ט"סימן פש"רשבתשובת )

ָהָיה(א) לָעֶליךָ ָיֹבאו  ִכיוְּ ָבִריםכ ָ ההָ ַהד ְּ ֶ ָרָכהֵאל  ַהב ְּ
ָלָלה ַהק ְּ רוְּ ֶ יֲאש  ָפֶניךָ ָנַתת ִ ָבֶבךָ ֶאלֹבָת ַוֲהש ֵ לְּ ָכללְּ ב ְּ

ֹוִים רַהג  ֶ יֲחךָ ֲאש  הלֶֹהיךָ -א  'הִהד ִ ָ מ  :ש ָ

(1) It shall be when all these matters will come upon you, the
blessing and the curse that I have placed before you, that you
shall restore to your heart, among all the nations that the
Lord your God has banished you there.



Rabbi 

Yissachar Shlomo

Teichtal

(1885-1945)



Rav

Avraham Yizchak

Kook 

(1865-1935)

,  ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה"
–ואל דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזורחת לא יביט 

(ח"איגרת שע–ב"חה"הראיאיגרת )לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתה של תורת אמת 

Teaching 

Tanach
Jewish Prayer
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Rabbi Jay & Ilana 
Kelman

www.tefilah.org
Beni Gesundheit 

Beni.gesundheit@tefilah.org
Susan Suna, Audrey Samuels

Teaching 
Jewish Prayer

Teshuvah in Tanakh
Haftarot & Torah Reading of Yamim Noraim
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