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 " המלך בשדהבחודש אלול "   

 ! קרוב אלי -מלך מלכי המלכים 

לאיפה  -למטה לעולם הזה" שדה"יורד אלי ל 

 ומשם אפשר לבקש הכל ,נגיש,  שאני נמצאת

 

 ?נקרא חודש הרחמים למהחודש אלול 
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  21-שבו מתגלה ה 21-החודש ה

שבו גם  21-שהוא החודש ה( דר' א)כמו אדר 

 21-מתגלה ה

כמו בר   8-שבו מתגלה ה 7-כמו ביום שבת יום ה

שבו יורדת הנשמה היתרה  21-מצוה בשנה ה

 לבן
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 מראש חודש אלול עלה משה רבינו להר סיני

ל חר חטא העגלא לבקש רחמים על עם ישראל

  סלחתי כדבריך 'ה' נענה עי' יום אחכ 04

ר ל משה שכל התפילות  -יום הכיפוריםוהוא 

 !לבקשת רחמים עוד קיימות עבורינו בזמן זה

 שיר השירים

 "בשושנים( 'ה) הרועה אני לדודו ודודי לי"

  (עם ישראל)
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 עלי כותרת כנגד  21לשושנה 

  אחד= אהבה גימטריה =21מידות הרחמים 21

יורד אלינו באהבה באלול שהוא ' ה-חד אה

של הבורא  21-בו נתגלה ה 21-החודש ה

 ושיורדות בחודש אלול

שבטי ישראל  21שיורדות בחודש זה  כמו 

-שבטים כי יוסף הצדיק מתחלק ל 21שבעצם יש 

 , שבטים 21נשה והרי שבטים אפריים ומ 1



  BEITOSHER.COM   0547826866בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג ואימון יהודי קבלי ד        "בס
 

  קוראים את פרק כז בתהילים

 מאלול ועד יום כיפור וישעי מזמור לדוד אורי

 בשחרית ומנחה פעמיים ביום

  מספר טיפולוגי 04

                    ;התחדשות טוטלית, מסמלים בריאה חדשה
               שמסמל בריאה רוחנית חדשה, סאה מים במקווה 04

כל המערכות . יום 04אחרי באופן אמבריולוגי  העובר נשלם
                                      שנה במדבר 04 ;נשאר לעובר רק לגדול. הותקנו

 סיני הר בבלי לאכול ובלי לשתות  יום 04משה נשאר 

 (להבדיל) ימי מבול 04
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 שמחת תורהעד  'להגיד פרק כזויש אומרים  

   הוה"פעמים השם המפורש י 21במזמור 

   בגימטריה קטנה 21=776= מילים 76יש בו 
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 רבי יעקב רוקח בספרו שערי תפילה

אפילו גזרה רעה נתונה עליו מן השמים יכול 
 ומעביר מעליו כל המקטרגים וכל גזרות , הלבטל

ומובטח לו שיוציא , ויוצא זכאי בדין, קשות ורעות
 ".ויערב לו, ימיו ושנותיו בטוב

וימיו בטוב ובנעימים  מובטח לו שיוצא שנתו"
ומובטח לו , ה יעשה בקשתו"ומובטח לו שהקב

           ". שלא יחסרו מזונותיו כל השנה כולה
 ('שערי רחמים')
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כי גם כאשר אויבים  דוד המלך אומר  כז בפרק
, מקיפים אותו מבפנים ומבחוץ הוא אינו מפחד

  "אני בוטח "זאת"וב
 

 ? "זאת"מה הכוונה ב
מורשת , אשר נתן לנו משה, זאת התורה".2

 ".קהילת יעקב
                  המילים. 044בגימטריה " זאת" .1
המרמז ) "קול", (המרמז לתשובה" )צום"

 . 044הם ( המרמז לצדקה" )ממון"ו( להלתפי

http://www.hidabroot.org/vod?lecturer=&program=5294
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 לביטול גזירות הכלים העיקריים 1  

ותשובה ותפילה וצדקה "     

  "מעבירין את רוע הגזירה
  )הסידור לראש השנה)

בעבודה  איך זה בא לידי ביטוי

  ?בחודש אלול הנדרשת 
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 ת"ר -תשובה   ל ו ל א      

בב ל אתו בבךל תאאלוקיך  'הומל "
 ('ו'  דברים ל)  "זרעך

 

כמו הערלה שמסירים ) הלבלהסיר את ערלת 

  :את המיותר בלב להסיר( מילהבברית 

ומה ..גאוהפגיעות שנאה  אומותזעם טר, כעס

 שמפריד בינינו לבין הבורא ואחרים
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 ?תשובה מהי
 מצוות מעשיות

 חרטה עמוקה מעומק הלב ובדיבור

  בכי רגיל ובכי תמרורים עם השמעת קול
  :עבודה מודעת על עצמנו לשינוי

 ולשנות לטובה לעשות חשבון נפש

  דיבור  ומעשה, רגש, מחשבה , רצון 
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 ל ו ל א

  שיר השירים "יל דודיו דודיל ניא" תפילה
אלינו ' בין ה, הקשר האוהב שבין הדוד לרעיה

שהיא  והתבודדות התפילה' עיבאהבה מתקיים 

  – תקשורת אוהבת בינינו

  בתפילה אליוו-בהתבודדות 'להתחזק באהבת ה
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  באלול תפילה
 הבוקר אשמורת/סליחות בחצות הליל  אמירת

 :הזמן הכי מסוגל לקיבול תפילות

אלף עולמות ובחצות עד ( 24)שט בחי ' ה 

 עת רצון לת לךואני תפי אתרנקעמוד השחר 

החוזרות על  יג מידות הרחמיםבסליחות יש 

 ה-ו-ה-אותיות שם י 0כנגד ! פעמים 0עצמן 

 שהוא מידת הרחמים
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' ב' אפעמים תפילות עם  21יש  בסליחות

 -'ואת בש א -מת הפוך ת-מא ר ישרדבס

 משולב אות מההתחלה ואות מהסוף

 

המסוגלות  מהמקורות תפילותב רצוי להרבות

  ..אושר ועוד, פרנסה, בריאות , לזיווג

 

 



  BEITOSHER.COM   0547826866בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג ואימון יהודי קבלי ד        "בס
 

  : התבודדותב תפילה  מהלב במילים שלנו

  לשפוך את הלב. 2

וגם , בדברים של חיי היומיום: לבקש עזרה.1

  לשינוי עצמי

, להתחרט על הרע -חשבון נפש-דברים יוידו. 1

  למצוא נקודות טובות. להכיר בטוב
  לבקש מחילה וכפרת עוונות. 0

  אנחה, צעקה. 5   



  BEITOSHER.COM   0547826866בית אושר המרכז הבינלאומי להילינג ואימון יהודי קבלי ד        "בס
 

 אלול

 (מגילת אסתר)  צדקה

הּור  ל   יׁשא  " נֹותּו ע  יםלָּ  ַמתָּ יֹונ    ".ֶאב 
 בלי חשבון ובגמילות חסדים להרבות בצדקה
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  מכפרת עוונות*  מצדיקה בדין*  צדקה

זה הכסף ילך לצדקה ואני " -צדקה תציל ממות *

הכסף שמסובבים " )אלך לחיים טובים ולשלום
  (ביום כיפור מעל הראש

נותנים כסף במקום " דמי חנוכה"– נקראת דמים

 פדיון נפש  *דם

בין איש לרעהו ובינינו לבורא  -יוצרת שלום*

  יותר חלוקת הכנסות שויונית עולם
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אלול מחברת אותנו לגאולה העתידה לבוא 
 שבו יהיה לנו שלום וקשר ישיר וגלוי עם הבורא

  

: מרומזת במילה אלול הגאולה
רּווַ " ֹּאמ  רל   י האָּ  אמֹּ ירָּ  "יהוָּהלַ  ׁש 

רומזת גם לשירה העתידית ש, משירת הים
  .ישראל בגאולה האמיתית והשלמה-שישיר עם
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 יש לבדוק מזוזות בחודש אלול
 

 
 


