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Part I. What is Rosh Hashana?
ויקרא פרק כג פסוק כד
יעי בְּ אֶ ָחָ֣ד ל ַֹּ֗חדֶ ׁש יִ הְּ יֶ ֶ֤ה ָלכֶם
ִ ִ֜ ִֵאמר בַּ ֹ֨חדֶ ׁש הַּ ְּשב
ֹ֑ דַּ ֵבֵּ֛ר אֶ ל־בְּ נֵ ֵ֥י יִ ְּש ָר ֵ ֵ֖אל ל
:א־קדֶ ׁש
ֹֽ ׁשַּ בָ ֔תֹון זִכְּ ֵ֥רֹון ְּתרּועָ ֵ֖ה ִמקְּ ָר

Rosh Hashana 23:24
In the seventh month on the first day of the month you
shall observe a complete rest, a sacred occasion
commemorated with loud blasts.
Numbers 29:1
In the seventh month, on the first day of the
month, you shall observe a sacred occasion: you
shall not work at your occupations. You shall
observe it as a day when the horn is sounded.

במדבר פרק כט פסוק א
ָל־מלֶ ֵ֥אכֶת
ְּ א־קדֶ ׁש יִ הְּ יֶ ָ֣ה ָל ֶ֔כם כ
ֹ֨ יעי בְּ אֶ ָחָ֣ד ל ַֹּ֗חדֶ ׁש ִ ֹֽמקְּ ָר
ִ ִ֜ ִּובַּ ֹ֨חדֶ ׁש הַּ ְּשב
:עֲב ָ ֵ֖דה ָ֣לא תַּ ע ֲֹ֑שּו יֵ֥ ֹום ְּתרּועָ ֵ֖ה יִ הְּ יֶ ֵ֥ה ל ֶ ָֹֽכם

משנה מסכת ראש השנה פרק א

Mishnah Beit

משנה ב
בארבעה פרקים העולם נידון
בפסח על התבואה
בעצרת על פירות האילן
בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר
(תהלים ל"ג) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
:ובחג נידונין על המים

At four times the world is judged:
On Pesach, for the crops.
On Shavuot, for the fruits of the tree.
On Rosh Hashnah, all the world passes before Him like
sheep, as it says,
He that fashioneth the hearts of them all, that
considereth all their doings." (Psalms 33:15)
And on Sukkot, they are judged for the water.
Part II. The Gift of Teshuva

אברבנל
: אמר עליה, והיא רפואת כל המחלות ותיקון כל הקללות,ולפי שמצות התשובה היא היתד שהגאולה תלויה בה
.ומעשה הטוב והישר שתעשה ולא תשוב לבטלה הנה תקנה המעלה הזאת
Abarbanel, Deuteronomy 30:12
And according to the commandment of repentance, it is lynchpin that redemption depends upon, and that it is the
cure of all diseases and the correction of all the curses.
Yitzhak Albo:
A special act of Divine grace must be presumed to make such repentance acceptable. Therefore the text calls on
us to “choose life”. After it has demonstrated the facility of repentance, the text maintains it is only
reasonable that we should not neglect the opportunity which is a matter of life and death for us. The “life”
alluded to is that which is attained in the observance of this precept of repentance and its aim: “to love the
Lord your God and hearken to His voice and cleave unto Him: for that is your life and the length of your
days: that you may dwell in the land….”
C. Joy Bell. “We all have cracks and tears and shattered glass within our souls. Some have more than
others. We do not wish to seek one who has none; but we wish to find the one who can say "look at me,
look at this." We wish to find the one who sees every bit of broken glass and who will put those pieces
into the palms of our hands and say "please keep them." And we wish to be that kind of person, too.
This is how it should be.”

Part III: Teshuva NOW!
Genesis 3:22

בראשית פרק ג
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And the LORD God said, “Now that the man has
become like one of us, knowing good and bad, what if
he should stretch out his hand and take also from the
tree of life and eat, and live forever!”

ֱֹלהים ֵהֶ֤ן ָ ֹֽהאָ דָ ם הָ יָה כְּ אַּ ַּחָ֣ד ִמ ֔ ֶמּנּו ל ַ ַָ֖דעַ ת ֣טֹוב ו ָ ָָ֑רע
ִֹ֗ (כב) ו ַָּ֣יאמֶ ר׀ יְּ קוָ ָ֣ק א
:וְ עַ ָ ֣תה׀ פֶן־יִ ְּׁשלַּ ָ֣ח יָדֹ֗ ֹו וְּ לָקַּ ח ַַּּ֚גם מֵ עֵ ָ֣ץ ַּ ֹֽהחַּ ִ֔יים וְּ אָ כַּ ֵ֖ל ו ַָּחֵ֥י לְּ ע ָ ֹֽלם

פרשת בראשית פרשה כא
) שנאמר (דברים י, אין ועתה אלא תשובה, ועתה, א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא פתח של תשובה,ו ועתה פן ישלח ידו
,'ועתה ישראל מה ה' אלהיך וגו
דברים פרק י
ֱֹלהיָך בְּ כָל־
ֶ ֔ ָל־ד ָרכָיו ּולְּ אַּ ה ֲָבָ֣ה א ֔תֹו וְּ ַּ ֹֽלעֲבד אֶ ת־יְּ קוָ ָ֣ק א
ְּ ֹלהיָך לָלֶ ֶ֤ כֶת בְּ כ
ֶ ִ֜ ם־לְּ יִ ְּראָ ה אֶ ת־ יְּ ק ֹ֨ ָוק ֱא
ְ֠ ֹלהיָך ׁש ֵ ֵ֖אל מֵ עִ ָ ֹ֑מְך ִ ָ֣כי ִא
ֶ ֔ (יב) וְ עַ תָ ה יִ ְּש ָר ֔ ֵאל מַָּ֚ ה יְּ קוָ ָ֣ק ֱא
:לְּ בָ בְּ ָךֵ֖ ּובְּ כָל־נַּפְּ ֶ ֹֽׁשָך

Part IV: Wild Time vs Tame Time
Yerushalmi Rosh Hashana Chapter 1
The Court said: today is Rosh Hashana. The Holy One
Blessed Be He says to the ministering angels: Set up
the platform, let the defenders rise and let the
prosecutors rise; for my children have said, today is
Rosh Hashana. If the Court changed to make the month
full (so that Rosh Hashana is the next day), the Holy
One…says to the ministering angels: remove the
platform, remove the defenders and remove the
prosecutors; for my children have decided to make the
month full. What is the proof? Therefore it is a statute
for Israel, an ordinance for the God of Jacob. (Ps. 81:5)
If it is not a statue for Israel, as though it were possible,
it is not an ordinance for the God of Jacob.
(Yerushalmi, Rosh Hashana)

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ראש השנה פרק א
ר' חמא בי ר' חנינה ור' הושעיה חד אמר אי זו אומה כאומה הזאת
בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף
שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא אבל ישראל אינן כן
אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם ואוכלין ושותין
.ושמחים יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים
וחורנה אמר אי זו אומה כאומה הזאת בנוהג שבעולם השלטון אומר
הדין היום והליסטים אומר למחר הדין למי שומעין לא לשלטון אבל
הקדוש ברוך הוא אינו כן אמרו ב"ד היום ראש השנה הקדוש ברוך
הוא אומר למלאכי השרת העמידו בימה יעמדו סניגורין יעמדו
 נמלכו ב"ד לעברה למחר.קטיגורין שאמרו בני היום ראש השנה
הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת העבירו בימה יעברו
סניגורין יעברו קטיגורין שנמלכו בני לעברה למחר מ"ט [תהילים
פא ה] כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב אם אינו חוק לישראל
 ר' קריספא בשם ר' יוחנן לשעבר.כביכול אינו משפט לאלהי יעקב
 א"ר.[ויקרא כג ד] אלה מועדי ה' מיכן ואילך אשר תקראו אותם
.אילא אם קריתם אותם הם מועדי ואם לאו אינן מועדי

Part V: In Between People in In Between Space
Rosh Hashana 16b
Rabbi Kruspedai said that Rabbi Yoḥanan said:
Three books are opened on Rosh HaShana before
the Holy One, Blessed be He: One of wholly
wicked people, and one of wholly righteous
people, and one of middling people whose good and
bad deeds are equally balanced. Wholly
righteous people are immediately written and sealed
for life; wholly wicked people are immediately
written and sealed for
death;and middling people are left with their
judgment suspended from Rosh HaShana until Yom
Kippur, their fate remaining undecided. If they
merit,through the good deeds and mitzvot that they
perform during this period, they are written for
life; if they do not so merit, they are written for
death.

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב
 שלשה ספרים נפתחין בראש:אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן
 ואחד של, ואחד של צדיקים גמורין, אחד של רשעים גמורין,השנה
 רשעים, נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים-  צדיקים גמורין.בינוניים
 תלויין ועומדין-  בינוניים, נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה- גמורין
-  לא זכו, נכתבין לחיים-  זכו.מראש השנה ועד יום הכפורים
.נכתבין למיתה

Rabbi Alan Lew, This is Real and You Are Completely Unprepared:
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Every soul needs to express itself. Every heart needs to crack itself open. Every one of us needs to move from
anger to healing, from denial to consciousness, from boredom to renewal. These needs did not arise yesterday.
They are among the most ancient of yearnings and they are fully expressed in the pageantry and ritual of the Days
of Awe in the great journey we make between Rosh HaShana and Yom Kippur.
Mishna Avot 5:6
Ten things were created on the eve of the [first]
Shabbat at twilight. And these are they: The
mouth of the earth [that swallowed Korach in
Numbers 16:32]; and the mouth of the well [that
accompanied the Israelites in the wilderness in
Numbers 21:17]; and the mouth of the donkey
[that spoke to Bilaam in Numbers 22:28–30]; and
the rainbow [that served as a covenant after the
flood in Genesis 9:13]; and the manna [that God
provided the Israelites in the wilderness in Exodus
16:4–21]; and the staff [of Moshe]; and
the shamir (the worm that helped build the
Temple without metal tools); and the letters; and
the writing; and the tablets [all of the latter three,
of the Ten Commandments]. And some say, also
the destructive spirits, and the burial place of
Moshe, our teacher, and the ram of Abraham, our
father. And some say, also the [first human-made]
tongs, made with [Divine] tongs.
Pesachim 54a
Wasn’t it taught in Baraita: Ten miraculous
phenomena were created in heaven on Shabbat eve
during twilight, and were revaled in the world only
later? They were: Miriam’s well, and the manna that
fell in the desert, and the rainbow, writing
[ketav], and thewriting instrument [mikhtav], and the
tablets of the Ten Commandments,and the grave of
Moses, and the cave in which Moses and Elijah stood,
the opening of the mouth of Balaam’s donkey, and the
opening of the earth’s mouth to swallow the wicked in
the incident involving Korah.
Rabbi Neḥemya said in the name of his father: Even
the fire and the mule, which is a product of
crossbreeding, were created at that time. Rabbi
Yoshiya said in the name of his father: Even the
ram slaughtered by Abraham in place of Isaac, and
the shamir worm used to shape the stones for the altar,
were created at that time.
Rabbi Yehuda says: Even the tongs were created at this
time.
He would say: Tongs can
be fashioned only with other tongs, but who fashioned
the first tongs? Indeed, the first pair of tongs was
fashioned at the hand of Heaven. An anonymous
questioner said to him: It is possible to
fashion tongs with a mold and align it without the need
for other tongs. Indeed, the first tongs were a creation
of man.
(In any event, fire was originally created before

משנה מסכת אבות פרק ה
משנה ו
[*] עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ
ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב
והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של
:אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נד עמוד א
: אלו הן, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות:והא תניא
 ומערה, וקברו של משה, והלוחות, ומכתב, כתב, וקשת, והמן,באר
 ופתיחת פי הארץ לבלוע, פתיחת פי האתון,שעמד בו משה ואליהו
 רבי. אף האור והפרד: רבי נחמיה אומר משום אביו.את הרשעים
 אף: רבי יהודה אומר. אף האיל והשמיר:יאשיה אומר משום אביו
 וצבתא קמייתא מאן, צבתא בצבתא מתעבדא: הוא היה אומר.הצבת
?עבד
 אפשר יעשנה בדפוס: אמר ליה. בריה בידי שמים היא- הא לאי
-  לא קשיא; הא- . בריה בידי אדם היא-  הא לאי.ויקבענה כיון
 אור, במוצאי שבת-  אור דידן. באור דגיהנם-  הא,באור דידן
: ואור דגיהנם בערב שבת איברי? והא תניא. בערב שבת- דגיהנם
, ותשובה, תורה: ואלו הן,שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם
 תורה. ושמו של משיח, ובית המקדש, וכסא הכבוד, וגיהנם,וגן עדן
 ולא נברא עד מוצאי, במחשבה עלה ליבראות בערב שבת,ואור דידן
 שני דברים עלו במחשבה ליבראות: רבי יוסי אומר, דתניא.שבת
 ובמוצאי שבת נתן הקדוש,בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת
 והביא שני,ברוך הוא דיעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה
 והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו.אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור
 פרד בימי ענה היה: רבן שמעון בן גמליאל אומר.ויצא מהן פרד
 דורשי חמורות היו.שנאמר הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר
 שנאמר אלה בני. לפיכך הביא פסול לעולם, ענה פסול היה:אומרים
 מלמד שבא, אלא. וכתיב אלה בני צבעון ואיה וענה,שעיר החרי
. ודילמא תרי ענה הוו? אמר רבא- .צבעון על אמו והוליד ממנה ענה
, איכא דאמרי. שמואל-  ומנו,אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה
. רבא-  ומנו, אמינא מילתא דשבור מלכא לא אמרה:אמר רב פפא
. הוא ענה דמעיקרא-  הוא ענה:אמר קרא
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Shabbat, not at the conclusion of Shabbat).
….And the thought arose in God’s mind to create our
fire on Shabbat eve; however, it was
not actually created until the conclusion of Shabbat, as
it was taught in a 4araita that Rabbi Yosei says: The
thoughts of two phenomena arose in God’s mind on
Shabbat eve, but were not actually created until the
conclusion of Shabbat.
At the conclusion of Shabbat, the Holy One, Blessed
be He, granted Adam, the first man,
creative knowledge similar to divine knowledge, and
he brought two rocks and rubbed them against each
other, and the first fire emerged from them.
Adam also brought two animals, a female horse and a
male donkey, and mated them with each other, and the
resultant offspring that emerged from them was a mule.

Numbers Rabbah (12:4)
Entrances to holiness are everywhere
The possibility of ascent is all the time.
Even at unlikely times and through unlikely places
There is no place on earth without the Presence Translation Lawrence Kushner

מאת שפרה אלון משוררות
לא כל יום נפגש אדם עם אלהיו
לא כל עת נתון אדם לתפילותיו
לא כל שעה שעת חסד היא
 טועה עד הגיעו לשיא דרכיו,תועה אדם
ושוב חוזר ושוב אובד את עקבותיו
ומגשש ומחפש שביליו הנשכחים
אך אותם – המחפשיו והתועים
בנרות מבקש אותם האלקים

Written by Shifra Alon 1910-1996, poet
Not every day man encounters his God
Not every time is man given to his prayers
Not every hour is an hour of grace
Misguided is man, mistaken until he reaches the
summit of his journeys
And again returns and trips on his footsteps
And gropes and seeks along narrow lanes forgotten
Yet these same ones – the seekers and the misguided
They, God searches for with candles

Prospective Immigrants Please Note
Either you will
go through this door
or you will not go through.
If you go through
there is always the risk
of remembering your name.
Things look at you doubly
and you must look back
and let them happen.

If you do not go through
it is possible
to live worthily
to maintain your attitudes
to hold your position
to die bravely
but much will blind you,
much will evade you,
at what cost who knows?
The door itself makes no promises.
It is only a door.
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