
An Urgent Call to Klal Yisroel
 Second day of Rosh Chodeshבס”ד

MarCheshvan, 5776

It is a harrowing time for the 
Jewish nation.  Jewish blood is 

being spilled like water and accursed 
enemies have raised their heads in the 
palace of the King, proclaiming about 
the Jewish people, “Let us destroy 
them as a nation,” Heaven forfend!  
Our eyes are lifted upward and we 
beseech our Father in heaven with 
torn hearts, “Do not ignore, do not 
remain silent, oh Hashem!”  But it 
remains incumbent on us to return to 
Him sincerely and wholeheartedly, 
and to fulfill through our actions 
the truth that “Repentance, Prayer 
and Charity wipe away the evil of 
the decree.”
We hereby call on all our 
Jewish brethren to gath-
er tomorrow, Thursday, 
MarCheshvan 2, each con-
gregation in its place of worship, to 
increase prayers; and, every day thereafter, to add recitation 
of Tehillim and supplications after Shacharis and Mincha.  Each of us, moreover, should 
examine his life regarding his fear of Heaven and improvement of actions and middos.  “The heart 
knows the bitterness of the soul.”
Those in yeshivos and kollelim should invigorate themselves in their intense Torah-
study, and increase effort and passion in their studies.  May the word of Hashem brighten 
our eyes and cheer our hearts.  And may it be the will of Hashem that “Those who know Your name 
trust in You, for You have not forsaken those who beseech You, Hashem” be fulfilled in us. 
May HaKodosh Boruch Hu release us from hardship to comfort, from darkness to light, and from 
oppression to redemption, quickly, without delay.

Moetzes Gedolei HaTorah of America

קריאה ובקשה לעם ה'
ב' דר"ח מרחשון תשע"ו

השעה היא עת צרה ליעקב.  דם ישראל נשפך כמים וזדים ארורים 
נשאו ראש בפלטרין של מלך לאמר על עם ה' לכו ונכחידם מגוי, 
היו לא תהי'.  עינינו נשואות למרום ומייחלים לאבינו שבשמים 
בלב קרוע ומורתח, אל תחרש ואל תשקוט א-ל.  אמנם עלינו 
ולקיים  שלם  ובלב  באמת  יתברך  אליו  לשוב  מוטלת  החובה 

בעצמינו תשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.
הננו קוראים לאחינו בני ישראל להתאסף למחר ביום חמישי, 

וגם  בתפלה,  ולהרבות  שלו,  בביהכ"נ  ציבור  כל  מרחשון,  ב' 
בכל יום להוסיף מזמורי תהלים ובקשת תחנונים אחר תפלת 

יראת  בעניני  הנפש  חשבון  יעשה  אחד  וכל  ומנחה.   שמים ותיקון המעשים והמדות, ולב יודע מרת נפשו.שחרית 
התורה  בשקידת  יתחזקו  הכוללים  ואברכי  הישיבות  ובני 
ויוסיפו חיל וחשק בלימודם, ודבר ה' יאיר עינינו וישמח לבנו.

ויה"ר שיקויים בנו ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך 
מועצת גדולי התורה בארה"בלגאולה בעגלא ובזמן קריב.ה'.  והקב"ה יוציאנו מצרה לרוחה ומאפילה לאורה ומשיעבוד 


