


RETURN TO SENDER: 
7 Practical Tips to Make the 

Most of the Month of Elul



RETURN TO SENDER



-ז:אקידושין'מסירושלמי'תל
לתוךלטיילירדהטרפון'רשלאמו

שלהקורדייקיןונפסקבשבתחצירה
תחתידיושתיוהניחטרפוןרביוהלך

עדעליהןמהלכתוהיתהפרסותיה
למיטתהשהגיעה



להןאמרהלבקרו'חכמינכנסואחתפעם
בינוהגשהואבניטרפוןעלהתפללו
הואמהלהאמריןמדאייותרבכיבוד

להאמריןעובדאלהוןותנייתליךעביד
אדייןאלפיםאלףכןעושההואאפילו
הגיעלאהתורהשאמרההכיבודלחצי













7 PRACTICAL TIPS



#1

SHOW INITIATIVE



ג:שיר השירים ו
ש    ַּ יםֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ב  נ ִ ַּ ֹוש 

טז:שיר השירים ב
 ַּ ֹוש  ש   ַּ ֲאִני לֹו ָהרֶֹעה ב  ֹוִדי ִלי וַּ יםד  נ ִ
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It would seem to me as if this spirit of initiative is one

which could be applied to our interpersonal relationships

as well. There is a common tendency that many of us

have to procrastinate and avoid uncomfortable

conversations that must take place, in the hopes that they

will be initiated by the other. This proclivity reflects a

natural aversion to awkward moments and difficult

discussions. While this tendency may be natural, it is

appropriate for us to challenge ourselves and

acknowledge that we can do better.



It behooves us to recognize that to initiate a

conversation which leaves one feeling vulnerable and

exposed is, in and of itself, of great spiritual value,

particularly during the season of repentance. Taking

the first step towards reconciliation is often awkward,

painful, and, at times, even humiliating. These

feelings, while understandably uncomfortable, better

enable us to achieve the proper state of mind and

being during the days of awe.



In less than one month from now, we will all be paid

a very special visit. Thankfully, our Visitor generously

reminds us of His itinerary prior to His arrival.

Rather than show up unexpectedly, He provides us

with an incredibly generous opportunity to prepare

and ready ourselves for this extraordinary

experience. The month of Elul is a gift with profound

potential. But, like most gifts, it is up to the recipient

to choose if and how it is to be properly utilized.



The gift of Elul has been delivered. It

arrived a week ago. It is now for us to

decide whether to take full advantage of

this opportunity and initiate the process

that is soon set to begin.

“You go first.” “No, you go first.” Does it

really matter who goes first? Sometimes

actually, it does.



#2
חשבון הנפש

ENGAGE IN 

INTROSPECTION



שיהיהלאדםצורךרואהוהנני-גפרקישריםמסילת
אשרהגדוליםכסוחריםביומויוםדברדרכיוושוקלמדקדק

עתיםויקבע,יתקלקלולאלמעןעסקיהםכלתמידיפלסו
כי,גדולבקביעותאלא,עראימשקלויהיהשלאלזהושעות

צורךבפירושהורונולברכהזכרונםוחכמים.הואהתולדהרב
כןעל:(עחבתראבבא)ל"זשאמרומהוהוא,הזההחשבון

המושליםיאמרוכן-על:חשבוןבואוהמושליםיאמרו
כנגדמצוההפסד,עולםשלחשבונוונחשבבואו,ביצרם
.'וכוהפסדהכנגדעברהושכרשכרה



לנפשוליתןאדםכלמחוייבולכן-קמג:גאדםחיי
ביוםולקבועבעסקיוולמעטלבואלהדבריםולשים

לבובמשכיותבחדריולהתבודדמיוחדותשעותובלילה
וכשרוןהתשובהבדרכיולהתעסקבאשמורותולקדם

עלולהתוודותבוראולפנישיחהולשפוךהמעשה
ולעסוק,טוביםומעשיםמצוותלעשותויוסיףעוונותיו

בצדקהוירבהימיםבשארשעושהממהיותרבתורה
.בונשמעתוהתפלהרצוןעתהעתכי,השנהמכליותר







#3

PRACTICE
קבלת עול מלכות שמים





Rav Shlomo Wolbe ל"ז
1914-2005







When was 

the last time I 

was really
מקבל עול 

?מלכות שמים



#4

PRACTICE SAYING 

THE WORDS

“I AM SORRY”



הואהתשובההיאומה-ב:בתשובה'הלם"רמב
ויגמורממחשבתוויסירוחטאוהחוטאשיעזוב

',וגודרכורשעיעזובשנאמרעודיעשהושלאבלבו
,נחמתישוביאחריכישנאמרשעברעליתנחםוכן

החטאלזהישובשלאתעלומותיודעעליוויעיד
ידינולמעשהאלקינועודנאמרולאשנאמרלעולם

אלועניינותולומרבשפתיולהתודותוצריך',וגו
.בלבושגמר



יג:משלי כח
ְצִליחַּ ו מֹוֶדה ְועֵֹזב יְ  ָעיו לֹא יַּ ָ ה ְפש  ֶ ס  ָחםְמכַּ רח

שאם,התשובהמונע...כןגםוההתנצלות-העיקריםספר
לאלעולם,שחטאבמהההתנצלותשיועילהחוטאיחשוב

אמרשעליו,פשעיומכסהנקראוזה,עליויתודהולאיתחרט
כשאדםהואהחטאשכסוי,יצליחלאפשעיומכסהשלמה
עלהתנצלהראשוןשאדםלפיוזה,אחרבדברחטאותולה
ולא,(יב:גבראשית)וגועמדינתתהאשרהאשהאמרחטאו
...כללהתנצלותלוהועיל





דרכןתשובהבעלי-ג:תרבהשלחןערוך
חרפוואם.ביותרוענויםשפליםלהיות
אל–הראשוניםבמעשיהםהכסיליםאותן

שזהו.ושמחיםשומעיןאלא,מזהיתפעלו
ממעשיהםשמתביישים,גדולזכותלהם

חכמינואמרווכך.דברישיבוואל,שעברו
חרפתןשומעין,עולביןואינםהנעלבין:ל"ז

ושמחין,מאהבהעושים,משיביןואינן
–ואוהביו":אומרהכתובעליהם,ביסורין

Rav(.פחשבת)"בגבורתוהשמשכצאת Yechiel Michel Epstein ל"ז
1829-1908



The poison at the heart of many statements that

appear to be apologies is the deadly “but”,

followed by excuses or worse, e.g., “I’m sorry I

hurt you, but you said those things that just made

me so mad…” Sorry folks, that’s no apology.

A sincere apology acknowledges a specific

action that caused harm. It takes full

responsibility for that action. It demonstrates and

expresses regret for the action and its effects.

When possible, it offers compensation or redress,

correction. And, this part’s important: a sincere

apology promises (and even takes steps to insure)

that it won’t happen again. Why is that so

tough?

Dr. Renee Garfinkel 

WHAT’S SO TOUGH ABOUT 
APOLOGIZING?: An 
apology IS a good way to 
have the last word.

July 2013



Apologizing is difficult because it requires

humility.

Apologizing temporarily reduces one’s

self-esteem. The offender who apologizes

yields some power, some control. Having

announced their imperfection and error,

the offender is now vulnerable. It takes

humility to make a sincere apology, and

for some people humility is just too

uncomfortably close to humiliation.

True narcissists never apologize.

Dr. Renee Garfinkel 

WHAT’S SO TOUGH ABOUT 
APOLOGIZING?: An 
apology IS a good way to 
have the last word.

July 2013



#5

BE (MORE) 

FORGIVING



מעביריןמדותיועלהמעבירכלרבאאמר-.יזהשנהראש'מס
,עוןנושאלמי,פשעעלועברעוןנשאשנאמר,פשעיוכלעללו

.פשעעלשעוברלמי

מדהלמדודמדקדקשאינו-מדותיועלהמעביר-שםי"רש'פ
עלמעביריןאיןכמו,לווהולךמדותיוומניח,אותולמצערים

מניחן(:סדעירובין)האוכליןעלמעביריןאין(.לגיומא)המצות
.לווהולך

,אחריהןמדקדקתהדיןמדתאין-פשעיוכלעללומעבירין
.והולכתמנחתןאלא



הזאתהמדה:כמוךל-אמי-ראשוןפרק-דבורהתומרספר
יכילהושלאמה,עלבוןסובל,נעלבמלךה"הקבהיותעלמורה
רגעאיןועוד,ספקבלימהשגחתונסתרדבראיןהרי.רעיון
והרי;עליובוהשופעעליוןמכחומתקייםנזוןהאדםיהיהשלא

הרגעבאותוהואיהיהשלאנגדואדםחטאלאשמעולםתמצא
חוטאשהאדםהיותועם,אבריוותנועתקיומושפעשופעממש
כזהעלבוןה"הקבסובלאלא,כללממנומנעולאההואבכח

כחאותומוציאוהוא,אבריותנועותכחבומשפיעלהיות
.סובלה"והקבומכעיסועוןבחטארגעבאותו



מדרךאוילים-מסאסובלייבמשהרביהנהגות
בצומותגופםאתיתענוומעוונותיהםפשעם

אינךאםבעיניךתועילמה:מאדקריםובמקוואות
:עושהאתהמיובשבילכןעושהאתהלמהיודע
אם:תעניתיםמאלףלךטובהלאכעסךתכבושאם

מאלףלךטובהלאמשיבואינךחרפתךשומעאתה
.עינוים



#6

BECOME SOMEONE
שהרבים צריכים לו



העולםבאיכלהשנהבראש-.יחהשנהראש'מס
.מרוןכבנילפניועוברין

נסקריןוכולן:יוחנןרביאמרחנהברבררבהאמר
.אחתבסקירה



מלך חפץ , זכרנו לחיים

, וכתבנו בספר החיים, בחיים

למענך אלקים חיים



• Be a good friend

• Volunteer

• Join committees

• Be charitable with money and/or with 

time

• etc…



#7

(RE)FAMILIARIZE 

YOURSELF WITH THE 
מחזור



• How many times in the מחזורה"ר
do any of the following words
appear: כפרה,מחילה,סליחה,תשובה ?

• What word appears more
frequently than any other on ה"ר
and why?

• Why is there no וידוי on השנהראש ?

• What is unique about the format
and structure of the ה"רשלמוסף ?

• Why are there so many סליחות on

ה"רערב , but so few on כ"יוהערב ?





1.Show Initiative

2.Engage in Introspection

3.Practice קבלת עול מלכות שמים

4.Practice Saying the Words “I Am Sorry”

5.Be (More) Forgiving

6.Become Someone שהרבים צריכים לו

7.(Re)Familiarize Yourself with the מחזור



Next week:

THE MORE WE CHANGE, THE 

MORE WE REMAIN THE SAME:

Managing Expectations and 

Goals During the Season 
of Teshuva


