
  א"אלול תשע ד"בס

        מזל בתולה ורחמיםמזל בתולה ורחמיםמזל בתולה ורחמיםמזל בתולה ורחמים    ;;;;חודש אלולחודש אלולחודש אלולחודש אלולסמלי סמלי סמלי סמלי 

ל יט י' ר; אלו י מרואנ י, בנ ר    ' שיעו

        """"דודידודידודידודי""""יהפוך ליהפוך ליהפוך ליהפוך ל" " " " אניאניאניאני""""שהשהשהשה    ----אני לדודי אני לדודי אני לדודי אני לדודי 

להתעוררות והתחזקות לצאת מתוכם ו,על כמה מסמלי החודש רציתי להתבונן בקצרה.אנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול

. ראשית נתבונן בשמו של החודש.אך חשוב שנזכיר אותם לעצמנו ,הדברים הם פשוטים ומוכרים לכולנו .בעניין התשובה

אונקלוס על הפסוק . ותרגומו של השם אלול בארמית הוא חיפוש. כידוע שמות החודשים עלו עימנו מבבל. אלולאלולאלולאלול    חודש

כ חודש אלול הוא חודש של "א ".ארעא דכנען ית ויאללון:"מתרגם  )ב,גבמדבר י( "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען"

  . מי מחפש ומה מחפש ברראך צריך ל, חיפוש

כיצד בא לידי ביטוי ". דודי לי. "ת מחפש אותנו בחודש זה"ראשון לכל השי. באופן פשוט ניתן לדבר על שלושה חיפושים

עלינו . אל לנו לפספס הזדמנות זו". בההרהורי התשו"הלא הם  ,צנוצים והארות לשוב אליושולח לנו נ' ה'? של החיפושו 

הוא שאנו , זה חיפוש שני בעניין.תשובה והתחזקותולצמוח ממנו ל ,לנסות לתפוס כל הרהור תשובה שבא אל תוכנו

ו נבטבעאנו . נוחיפוש נוסף הוא שאנו מחפשים לשוב לעצמ. ומבקשים להתקרב אליו" אני לדודי"ה "מחפשים את הקב

אדם כזה חש תחושה של . הדבר דומה לאדם שמחפש אבידה ואינו מוצאה. זהטבע קשים לחשוף ואנו מב ,יםוטוב יםישר

האדם מרגיש שהוא איבד חלק מטבעו והוא חפץ . ממש כך הוא בענייננו. אינו מוכן להיפרד מחלקים ממנושמשום  ,תסכול

על לחשוב אנו נוטים לעיתים . שים כךנו לא חפעמים רבות אאך  ,י השםואוהב םיירוחנ יםטוב מהותנו אנוב. להשיבו אליו

לחזק ו, את כמיהתנו לטוב ולשלמותרבנו הקשבה ועדינות אנו יכולים לחוש בקעם קצת נמוכים אך באמת  עצמנו במושגים

לא יהיה אנוכי ויעמוד " אני"כתפילה שה" אני לדודי"במשמעות זו ניתן לפרש בצורה קצת אחרת את הביטוי  .אמת זו בתוכנו

  ".לדודי"יהפוך להיות " אני"אלא שה, עצמול

        חזרה לטבעיות הבראשיתיתחזרה לטבעיות הבראשיתיתחזרה לטבעיות הבראשיתיתחזרה לטבעיות הבראשיתית    - - - -     מזל בתולהמזל בתולהמזל בתולהמזל בתולה

נו חודש זה מסוגל להחזירנו למצב. נגיעות זרותללא  ות זו טבעיות ראשוניתבתולי. מזל בתולההוא  אלולמזלו של חודש 

פירוש הדבר שבמהלך הזמן " בעלוני זדים צור בלעדיך"הספרדים מזכירים בפיוטי הסליחות את המשפט  .הטהור והבראשיתי

  .לחזור לשורשנו הטהורואנו מבקשים , ומעשים זרים לטבענומחשבות , נכנסים בנו גורמים זרים

הרחמים הרחמים הרחמים הרחמים     חודש"חודש זה  מכניםאנו ). ספר יצירה(ידה של חודש אלול היא רחמים המ. שלכל חודש יש תכונה משלו מקובלנו

אני לא מסוגל ,אני מסכן, מילה זו מובנת בתור מסכנות merci אומרים בשפה האנגלית. נתבונן במילה רחמים ."והסליחות

דבר ראשון רחם . בשני מובנים "רחם". ון רחםמלשהיא רחמים אולם בעברית המילה . רחמים של אומללות, וותר לי ,לשינוי

  . לכך וכשרהראשוני וחודש זה מ נואנו מבקשים לשוב למצב. לידה מחדש - במובן של התחלה וראשית

מאמינים בכוחנו ומבקשים בחודש זה אנו . שלא ניתן לקצרו ולחותכו הרחם הוא הזמן". תהליך"מובן נוסף למילה רחם הוא 

תהליכי , אך בכל אופן אנו מבקשים להתחיל הרבה תהליכים ,שלמת המשימהתהליך הוא לא בהכרח ה .להתחיל בתהליך

  .תשובה בכל המובנים החל מתהליך של תשובה גופנית וכלה בתהליכי תשובה לרוח ולנפש

 וימחלוימחלוימחלוימחליסלח ' ה, אותם אנו רוצים להתחיל" רחמים"החיפוש של חודש אלול והתהליכים וה לסיום אנו מבקשים שבאמצעות

כך אנו . תםוא אך ערבובם של גרגיריומוחק, יש בו רשמיםכמו חול אשר יש . מלשון חול" מחילה"המילה . לכל עוונותינו

ולא ישאר בהם שום רושם ונשוב להיות טהורים  ,אלא גם שימחול את כל עוונותינו, שלא רק שיסלח לנו' מבקשים מה

ונשוב אליו , את ההזדמנות המיוחדת שלפנינו בחודש זה להחמיץיתן לנו דעת לא ' ר שה"יה.ונקיים כמו בטבענו הפנימי

 .בתשובה שלמה

 


