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We find ourselves, both here and in Eretz Yisroel, apprehensive about 
our fulfillment of the Torah and service to Hashem, and alarmed about 
our health and financial stability, in the face of challenges not faced for 
many years. We are faced with the dangers of technology and popular 
culture’s dilution of our values on the one hand, and the ever-present 
fear of COVID-19 on the other. Our young children’s schools are closed 
to a greater or lesser extent, our older children’s schools are operating 
under significant constraints, and attendance in our shuls is down – of 
the ones that are still even open. The future is uncertain – may Hashem 
rescue us from calamitous decrees! 

It is quite possible that the troubles we are facing are measure for 
measure: It may be that because we have been deficient in honoring 
the Torah, its commandments, and those who learn it, and because we 
have been deficient in acting respectfully in our shuls, our places for 
Torah and prayer have been shuttered. And it may be, too, that because 
of strife between groups and conflict between individuals, we have 
been compelled to distance one from another, as well as to cover our 
mouths and faces with masks.  

The Rambam writes (Hilchos Taanios 1:2-3):

This is a characteristic of Teshuvah: When a calamity occurs and 
people cry out and blow the shofar, everyone will recognize that 
it is because of their misdeeds that this has befallen them, as it is 
written, “Your sins have caused these to be withheld…” (Yirmiyahu 
5:25). It is in this merit that the calamity will be removed.  
If the people do not cry out and blow the shofar, and instead say, 
‘This calamity is a natural one; this disaster happened to be,’ then 
this callousness causes them to continue their misdeeds and that 
calamity will be followed by others… 

Therefore, in these upcoming days of mercy and grace – in which we 
“Seek Hashem while He is there,” (Yeshayahu 55:6) and in which prayer 
and Teshuvah are accepted readily, annulling calamitous decrees – 
we must examine our actions, repent, cry out, and blow shofar that 
Hashem, in His mercy, eliminate this suffering.  

We suggest the following concrete steps which can bring us closer to 
these goals: 

1) Torah: To undertake to increase our set times for learning Torah, 
to better support those who learn Torah, and to raise our children 
in Torah and fear of Hashem.  

2) Respect for shul: To act respectfully inside shul by not speaking 
or acting frivolously. It is appropriate that each shul appoint 
members who remind congregants not to talk in shul, especially 
during davening.  

3) Davening: It is appropriate, under our present circumstances, 
to be especially mindful during prayer, and certainly to not change 
in any way the recitation of the traditional prayers and piyutim. (It 
goes without saying that the blowing of the shofar should not be 
changed in any way.) 
The Mishneh Berurah (581:3) notes the custom of increasing the 
recitation of Tehillim during the Aseres Yemei Teshuvah. One 
should endeavor, at least, to recite ten chapters on Rosh Hashanah, 
and five chapters each morning (after Shacharis) each of the Aseres 
Yemei Teshuvah. Congregations might consider dividing the whole 
Tehillim each day amongst themselves.  

4) Tzedakah: It is appropriate to give “kofer nefesh” to charity for 
each member of one’s family, in the amount of at least $18.  

5) Conduct with others: To avoid conflict; it is appropriate that 
each shul and each person set times for learning the laws of lashon 
hara, the keeping of which deters conflict.  

6) Sanctity: If circumstances oblige one to use the internet or a 
smartphone – it should be only with a kosher filter.  

We close with words of blessing: May this year and its ordeals end in 
the merit of our Teshuvah, prayer, and Tzedakah; may the new year 
and its blessings begin, and may we merit a year of uplift of Torah and 
prayer, a year of health and prosperity, a year of healing and imminent 
redemption for all Jews.   
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 קריאה לקראת ימי
 הרחמים והרצון

אלול  תש”פ

והעבודה התורה  קיום  על  באיום  בגולה,  היושבים  העם  הן  בציון  היושבים  העם  הן  אנו,   נמצאים 
 בתוכנו, ובאיום על בריאותנו ופרנסתנו שלא היו כדוגמתם שנים רבות. מחוץ תשכל חרב האינטרנט
 ושל ההתבוללות לתוך תרבות העמים, ומחדרים אימה ממחלת הקורונא האופפת אותנו, ומחמת
המדרש ובתי  הישיבות  ולרביע,  לשליש  למחצה  נסגרו  רבן  בית  של  לתינוקות  הספר  בתי   המחלה 
ר”ל ישורנו,  מי  והעתיד  נסגרו,  מהם  והרבה  נתמעטו  כנסת  בתי  ובאי  קשות,  בהגבלות   מתקיימים 

מכל גזירה רעה.

התורה את  מספיק  כיבדנו  שלא  שבגלל  מידה,  כנגד  מידה  הן  אלינו  שבאו  שהצרות  מאד   ויתכן 
והתפילה, התורה  מקומות  נסגרו  הכנסת  בתי  את  מספיק  כיבדנו  שלא  ובגלל  ומצותיה   ולומדיה 
 ובגלל המחלוקות בתוכנו, בין ציבור לציבור ובין יחיד ליחיד, אנו מוכרחים להיות מרוחקים כמנודים

וכמצורעים איש מחבירו, ולכסות את פינו ואפינו במסיכות.

והנה הרמב”ם כתב בה’ תעניות פ”א הלכה ב-ג:

מעשיהם שבגלל  הכל  ידעו  ויריעו  עליה  ויזעקו  צרה  שתבוא  שבזמן  הוא  התשובה   מדרכי 
מעליהם, הצרה  להסיר  להם  שיגרום  הוא  וזה  וגו’  הטו  עונותיכם  ככתוב  להן  הורע   הרעים 
 אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה ניקרית,
וכו’ אחרות  צרות  הצרה  ותוסיף  הרעים  במעשיהם  להדבק  להם  וגורמת  אכזריות  דרך  זו  הרי 

 ולכן בימי הרחמים והרצון הבאים עלינו, שעליהם נאמר דרשו ה’ בהמצאו,  ובהם התפילה והתשובה
  מתקבלות ביותר, ויכולים לקרוע בהם את רוע גזר דיננו, שומה עלינו לזעוק ולהתריע לרחמי שמים

שיסיר ה’ מעלינו את הצרה הזאת ולחפש את דרכינו לחזור בתשובה.

כדי להביא את כל זה לידי מעשה אנו מציעים את הבא:

לומדי ידי  להחזיק  יותר,  שאפשר  כמה  לתורה  עתים  לקבוע  עצמינו  על  לקבל  בתורה:  א( 
התורה ביתר שאת, ולחנך את ילדינו לגדול בתורה וביראה. 

ראש, בם  להקל  ולא  בטלים  דברים  בהם  לדבר  שלא  הכנסת  בתי  את  לכבד  ביהכ”נ:  בכבוד   ב( 
 וראוי לכל ביהכ”נ למנות גבאים שימנעו את הציבור מלדבר בביהכ”נ ובפרט באמצע התפילה.

 ג( בתפילה: בימים אלה ראוי להתגבר בכוונה בתפילה וכל שכן שלא לשנות מאומה מהתפילות
והפיוטים הנהוגים )ועל אחת כמה וכמה שלא לעשות שום שינוי בתקיעת השופר(.

ימי בעשרת  תהלים  באמירת  להרבות  ישראל  מנהג  ג’(  ס”ק  תקפ”א  )סי’  ברורה  במשנה   מובא 
השנה בראש  תהלים  פרקי  עשרה  הפחות  לכל  לומר  אחד  כל  ישתדל  פנים  כל  ועל   תשובה, 
מתפללים בין  לחלק  ואולי  תשובה,  ימי  מעשרת  יום  בכל  שחרית  אחרי  תהלים  פרקי   וחמשה 

ממונים שיאמרו כל ספר התהלים כל יום. 

לכל של  בסכום  משפחתו  מבני  אחד  כל  עבור  לצדקה  נפש  כופר  לתת  אחד  לכל  ראוי   ד( בצדקה: 
הפחות $18.

בלימוד שיעורים  לקבוע  יחיד  ולכל  ביה”כ  לכל  וראוי  ממחלוקת,  להזהר  לחבירו:  אדם  בבין   ה( 
בהלכות לשון הרע המונע ממחלוקת. 

כשר. פילטר  עם  ורק  אך   - סמארטפון  או  האינטרנט  עם  קשור  להיות  מחייבו  שמצבו  מי  בקדושה:  ו( 

וברכותיה שנה  ותחל  וקללותיה  שנה  תכלה  וצדקה  תפילה  תשובה  שבזכות  בברכה  מסיימים   והננו 
קרובה וגאולה  שלימה  רפואה  פרנסה,  בריאות,  ולשנת  והתפילה,  התורה  קרן  הרמת  לשנת   ונזכה 

לכל ישראל.

מועצת גדולי התורה באמריקה

 שמואל קמנצקי
’
 הר

חכם יוסף הררי רפול

 אהרן משה שכטר
’
הר  אהרן פלדמן

’
הר

 יעקב שרגא הורוויץ
’
הר

 יוסף חיים פרענקעל
’
הר

אריה מלכיאל קוטלר
 ’

הר  אליהו ברודנא
’
הר

  שמעון יהודה שוויי
’
  הר

 אהרן דוד גולדברג
’
 הר

 יצחק סורוצקין
’
  הר

  שלמה אליהו מילר
’
 ירוחם אלשין  הר

’
 הר

 הלל דייוויד
’
 דוד פיינשטיין הר

’
הר


