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“History repeats itself first as tragedy and then as farce” 
Karl Marx, The 18th Brumaire of Louis Napoleon, 1852 

 
 ג הלכה ב פרק תשובה הלכות ם"רמב .1

 עד לו מועלת הטבילה שאין בידו ושרץ לטובל דומה זה הרי זובלע בלבו גמר ולא בדברים המתודה כל
 ,השרץ שישליך

One who confesses with words, but does not conclude in their heart to leave (the sins that they are 
confessing) is comparable to a person who immerses in a mikveh with a sheretz in their hand, for the 
immersion achieves nothing until they throw the sheretz away. 
 

  תרג סימן השנה ראש הלכות חיים אורח טור .2
 בשתא ימים שבעה אכול לא ואי אכול בטהרה שתא כולי למיכל יכול את אי לרב מפקיד ח"ר ירושלמי

 היה לא ה"שבר לפי ימים' ז אותן וקורא כ"ע כ"ליוה ה"ר שבין ימים שבעה הם אלו קבלתי ה"אבי וכתב
 עדיין נשאר ולא) א(ברגל עצמו לטהר אדם שחייב בטהרה שיאכל שפשיטא בטהרה לאכול להזהר צריך
 ת"בעשי ג"עו של מפת נזהר שאינו מי שאף באשכנז נוהגין כ"וע עליהן להזהירו שהוצרך חול ימי' ז אלא
 נזהר הוא

In the Yerushalmi, Rebbi Hiyya said to Rav, ‘If you can’t eat in tahara all the days of the year, at least do so 
for seven days of the year’.  
And my father, the Rosh, wrote that his tradition is that these seven days refer to the days between 
Rosh HaShanna and Yom Kippur, for clearly a person will eat b’tahara on Rosh Hashanna itself, and 
then only seven days will be left between Rosh Hashanna and Yom Kippur. 
And so our custom in Ashkenaz is that even a person who eats bread baked by gentiles throughout 
the year, avoid doing so during the aseret yemei teshuva 
 

  תשובה ימי עשרת הלכות) מנהגים( ל"מהרי ספר .3
 ואמר ההוא באיש ל"סג י"מהר אף ויחר, בחרם אבידה' אח ה"בב שאלו, תשובה ימי בעשרת אחת פעם

 עד ממתין לחבירו שבועה ד"בב חייב אדם אם וגם. תלואים חיינו אשר האלו בימים בחרם לחקור שייך אין
 .אז להשביעו נוראים ימים אחר

 
 א סעיף תרג סימן השנה ראש הלכות חיים אורח ערוך שולחן .4

 . ליזהר צריך תשובה ימי בעשרת, כותים של מפת נזהר שאינו מי אף
Even one who throughout the year eats bread baked by gentiles, during the asseret yemei teshuva they 
should be refrain. 
 
 
 
 



 יד פרק הושע .5
י) י( ן ָחָכם֙  ִמ֤ ֶּלה ְוָיֵ֣בֽ ם ָנ֖בֹון ֵא֔  ָדֵע֑ ים ְוֵיֽ י־ְיָׁשִר֞ י ִּכֽ ק ַּדְרֵכ֣ ם ֵיְ֣לכּו ְוַצִּדִקים֙  ְיֹקָו֗ ים ָב֔ ְׁשלּו ּוֹפְׁשִע֖ ם ִיָּכ֥  :ָבֽ

Whoever is wise, let him understand these things, if he discerning, let him know them. For the ways 
of the Hashem are just; the righteous walk in them; but transgressors stumble in them.  
 

  כט פרשה אמור פרשת) וילנא( רבה ויקרא .6
 להן אמר כיצד הא 'אשה ועשיתם' כתיב וכאן 'והקרבתם' כתיב מוספין בכל קיסרא תחליפא' ר אמר

 בריה אתכם בראתי היום כאלו לפני נעשיתם היום כאלו עליכם אני מעלה בני לישראל הוא ברוך הקדוש
 חדשה

Said R’ Tachlipha Kaysera: with all of the additional mussaf offerings of the festivals (Bamidbar ch.28 
and 29) it is written, ‘vehikravtem’, ‘and you shall offer’, yet here with Rosh Hashanna, it is written 
‘ve’asitem’, ‘and you shall make’. Why is this? The Holy One says to Israel, ‘my children, I look to as 
if today you were made before Me’. Today, I have created you as new beings. 
 

Evyatar Banai, Aba, 2010 
  אבא, אני רוצה לחזור אלי

  למצוא אותך שם איתי
  במקור שלי אני טוב גמור, אבא

  ושם אני מאמין בעצמי
Abba, I want to return to myself, 

To find you there with me 
At my source I know that I am completely good, Aba 

And that’s where I believe in myself 


