ישנה כוונה מיוחדת לחודש אלול שיטבול י"ד טבילות ,ובטבילה הראשונה יכוי להעביר את
הזוהמא ואח"כ יטבול י"ב טבילות ובכל אחת מה יכוי להאיר מאותיות שמות אהיה הויה
אדני )סוד יב"ק( כל אות בחברתה בדר זה:

אהיה
יהוה
אדני
מספר
הטבילה

הכוונה

א

להעביר הזוהמא

ב

א דאהיה מאיר בי דהויה
י דהויה מאיר בא דאדני
ה ראשונה דאהיה מאיר לה' ראשונה דהויה
ה ראשונה דהויה מאיר בד דאדני
י דאהיה מאיר לו דהויה
ו דהויה מאיר לנ' של אדני
ה דאהיה השניה מאיר לה' שניה דהויה
ה' שניה דהויה מאיר לי דאדני
ג' אותיות ראשונות של אלו השמות איא
אותיות שניות של אלו השמות ההד
אותיות שלישיות של אלו השמות יונ
אותיות אחרונות של אלו השמות ההי
לכלול כל השמות ביחד סוד יב"ק ויכוי אהיה
בבינה ,הויה בתפארת ואדנ"י במלכות
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לדברי האוהב ישראל ש אדנות מורה על היראה כמו אדנות ,ש אהיה מורה על אהבת בני
שהוא כידוע באמא המרחפת על הבני ,וש הויה מורה על היחוד כנסת ישראל ה' אחרונה ע
אותיות יה"ו ,וע תחבר את כול הרי יב"ק וה קי"ב ימי מר"ח תמוז )זמני תשובה
ממשמשי ובאי( ועד אסרו חג של שמיני עצרת וכמ"ש בזוה"ק )ח"ג ז (:תו פתח ואמר,
)תהלי קלג א( הנה מה טוב ומה נעי שבת אחי ג יחד ,זכאי אינו ישראל דלא יהב לו
קודשא ברי הוא לרברבא או לשליחא ,אלא ישראל אחיד ביה ,והוא אחיד בהו ,ומחביבותא
דלהו קרא לו קודשא ברי הוא עבדי ,הדא הוא דכתיב )ויקרא כה נה( כי לי בני ישראל
עבדי ,עבדי ה .לבתר קרא לו בני ,הדא הוא דכתיב )דברי יד א( בני את ליהו"ה
אלהיכ" ,לבתר קרא לו אחי ,הדא הוא דכתיב )תהלי קכב ח( למע אחי ורעי וגו' ,ובגי
דקרא לו אחי ,בעא לשוואה מדוריה בהו ,ולא יעדי מנייהו ,כדי כתיב ,הנה מה טוב ומה נעי
שבת אחי ג יחד.

שער רוה"ק ד #מ"ח ע"א יחוד י"ו וע פירוש הדע"ה ד #מ"ד ע"א שער היחודי ד #י"א ע"ד:
בתחילה תכוי דר כללות כי כל החדש אלול הוא סוד הויה דס"ג ,ואהיה דיודי" שהוא
בגימטריא קס"א ואלו נרמזי בתיבת אלול כי שני אותיות אל מאלול ה ג' יודי" ואל #דס"ג
שמה יוצא ש אל.
וב' אותיות ו"ל מאלול ה ש אל היוצא מקס"א כי ג' יודי שבו ה ל' ובמקו אות א' הוש
במקומה אות ו' כי האל #נעלמת בוא"ו זה ,ולכ נקרא אלול כי בכל חודש הזה ראוי לכוי בשני
שמות אלו והנה ב' שמות ס"ג וקס"א הנז' ה בגימטריא דר ,וז"ס "הנות בי דר" ,כי מילת
בי הוא ש ב" – וב' שמות הנזכרי עולי בגימטריא דר שמאירי בש ב" הזה ,ודר זה
נפתח בכל חודש אלול.

אל

יוד הי ואו הי
אל #הי יוד הי

ול

הנותן בים בדרך
ס"ג קס"א גי' דר

יוד הי ואו הי
אל #הי יוד הי

דרך

ב" גי' בי

בים

יוד הה וו הה

ונלע"ד להוסי #מעט נופ מספרי וסופרי
אל  Xול =  1116העולה כתר ומלכות וע ב' הכוללי הוא שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.
א  Xלול =  66העולה גלגל והוא גלגל חוזר בעול וכ גימטריא מו  ומי שאמר על היסורי
לא ה ולא שכר ואעפ"י שה בסוד מו מתוק להעביר טומאת הנדה והסובל מאהבה הגור
יחוד לא כיו זה השל אלא על אות היסורי שיש בה בטול תורה:
ו  Xאלל = שס"ה עה"כ
אלו  Xו = 1110עולה בי איש לאשתו
חודש אלול
ש הויה
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346
אני לדודי ודודי לי
את לבב ואת לבב
אנה לידו ושמתי ל
איש לרעהו ומתנות לאביוני
"נחלת רחל"

המרכז להפצת פנימיות התורה בראשות הרב משה ארמוני שליט"א
www.armoni.info
02-5868041
כל הזכויות למלך למלכי המלכים הקב"ה

