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Month of Elul 
 

Zodiac Sign of Besulah (Virgo) 

q Yirmiyahu 31:20 

ֻׁשִבי , תּוַלת ִיְׂשָרֵאלׁשּוִבי ְּב; ַלְמִסָּלה ֶּדֶרְך ָהָלְכְּת, ִׁשִתי ִלֵּבְך ִׂשִמי ָלְך ַּתְמרּוִרים, ַהִּציִבי ָלְך ִצֻּיִנים
 .ָעַרִיְך ֵאֶּלה ֶאל
 

Set up signposts for yourself, make guide-posts; set your heart toward the highway, the 
way by which you went; return (repent), O besulah of Israel, return to these your cities. 
 

w Sefer Raziel Hamalach 

 להאלול מזלו בתו
The zodiac sign of Elul is besula (Virgo) 
 

 
 

(the constellation Virgo) 

 
Meaning of the word Elul 

e Bamidbar 13:20 

ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה 
  :ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם

 
Send for yourself men who will spy out the land of Canaan which I am giving to the 
Children of Israel. Send one man from each tribe of the fathers, each one of them a 
prince. 
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r Onkelos Bamidbar 13:20 

שלח לך גברין ויאללון ית ארעא דכנען דאנא יהיב לבני ישראל גוברא חד גוברא חד לשבטא 
 :בהוןדאבהתוהי תשלחון כל רבא ד

  

Send for yourself men who will spy out (vayelulun) land of Canaan which I am giving to 
the Children of Israel. Send one man from each tribe of the fathers, each one of them a 
leader. 

 
Elul - Yemei Ratzon

1 

 

t Tur Orech Chaim 581 

ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות "לול אמר הקבח א"א בר"תניא בפרקי ר
ה נתעלה "ג והקב"אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע

ל שיהו תוקעין "לכן התקינו חז' עלה אלהים בתרועה וגו) ז"תהלים מ(באותו שופר שנאמר 
) 'עמוס ג(ו תשובה שנאמר ח אלול בכל שנה ושנה וכל החדש כדי להזהיר ישראל שיעש"בר

  .וכדי לערבב השטן וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב' אם יתקע שופר בעיר וגו
  

It is taught in Pirkei d’Rabbi Eliezer: On Rosh Chodesh Elul G-d said to Moshe “Ascend 
the mountain to Me” (Shemos 24:12). That is when Moshe went up to receive the 
second set of Tablets. They blew a shofar in the camp to prevent them from being 
misled again and from worshipping idols. G-d was ‘elevated’ through that shofar blast, 
as the verse states “G-d has ascended with the teruah blast” (Tehillim 47:6). Therefore 
the Sages established blowing the shofar on Rosh Chodesh Elul in every year, and for 
the entire month of Elul in order to warn Israel to repent, as the verse states “Is the 
shofar ever sounded in a city and the people not tremble? Can there be misfortune in a 
city if G-d had not brought it?” (Amos 3:6). Also [we blow] in order to confuse the 
Satan. The custom in Ashkenaz is to blow every morning and evening. 

 

y Beis Yosef Orech Chaim 581 

ו צריכין ללמוד שעל ידי משופר המדבר לא למדנו אלא שעל ידו נמנעו מלחטוא אבל עדיין אנ
קול שופר אדם מתעורר לשוב בתשובה ולכך הביא פסוק דאם יתקע שופר בעיר ועם לא 

  :יחרדו
 

From the shofar of the desert (Sinai – in Shemos) we only learn that the shofar sound 
prevents us from sinning. We still need to learn that the sound of the Shofar awakens a 
person to repent. Therefore he brought the second verse from Amos “Is the shofar ever 
sounded in a city and the people not tremble? 
 
                                                
1 Yemei ratzon means days when G-d is waiting for us to return to Him. These are days with potential 
for special closeness. 
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u Kitzur Shulchan Aruch 128: 1 
ברוך הוא ואף כי בכל השנה הקדוש . מראש חדש אלול עד אחר יום הכפורים המה ימי רצון

מכל מקום ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים , מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם
 לתשובה להיותם ימי רחמים וימי רצון

 

The days from Rosh Chodesh Elul until after Yom HaKippur are days of ratzon. Even 
though  G-d accepts our repentance all year long from those who wholeheartedly 
return to Him, these days have been specifically chosen and readied for repentence 
because they are days of mercy and desire. 
 

i Pirkei d’Rebbe Eliezer 45 
 ארבעים יום עשה משה בהר קורא בדת מקרא ביום ושונה בדת מקרא' יהושע בן קרחא אומ' ר

ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה בשבעה עשר בתמוז ושבר את , בלילה
הלוחות והרג את חוטאי ישראל ועשה ארבעים יום במחנה עד ששרף את העגל וכתתו כעפר 

ה עלה "לו הב' ח אלול אמ"ובר, ז מישראל והתקין כל שבט ושבט במקומו"הארץ והכרית ע
ה "ז והב"שהרי משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע, ה והעבירו שופר במחנההרהאלי 

וכן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר , עלה אלהים בתרועה' שנ, נתעלה באותו השופר
 ולאחר ארבעים יום לקח את התורה וירד בעשור ...ה שנה ושנה"בראש חדש תשרי בכל שע

  ,  זאת לכם לחקת עולםוהיתה' שנ, לחדש ביום הכפורים והנחילה לבני ישראל לחק עולם
 

Rabbi Yehoshua ben Korcha says: Moshe remained on the mountain for forty days. He 
read scripture by day and reviewed it at night. After forty days he took the tablets and 
returned to the camp on the 17th of Tamuz. He smashed the tablets and killed the 
sinners of Israel. He remained forty days in the camp until the golden calf had been 
burnt and ground up like dust, and the idolatry had been removed from Israel. He also 
set each tribe in its place. On Rosh Chodesh Elul G-d said to him “ascend the mountain 
to Me, and sound the shofar in the camp” (Shemos 24:12) so that they should know 
when Moshe ascended, and not come to make another error and follow idols. G-d 
Himself was exalted through this shofar blast, as the verse states “G-d has ascended 
with the teruah blast” (Tehillim 47:6). The Sages established that in every year the 
shofar should be blown in Rosh Chodesh Tishrei [this should be Elul - Rosh]… After forty 
days Moshe took the Torah and came back down the mountain on the tenth of Tishrei, 
which is Yom Kippur. Yom Kippur thus became an inheritance to the Children of Israel 
as an eternal statute, as the verse states “It shall be for you an eternal statute” 
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Confusing the Satan 

o Sefer Haminhagim: Elul, days of selichos 

ואז מפסיקין , מנהג כשר לתקוע מראש חדש אלול עד זכור ברית שהוא ערב ראש השנה
תקעו בחדש ) ד, תהלים פא(וסמך לזה . יום' מלתקוע וחוזרין ותוקעין בראש השנה זהו ל

 יהיה ראש השנה  שלא ידע מתיהשטן לערבבוהכל כדי . יום' שופר משמע חדש שלם שהוא ל
וגם אין מזכירין ראש חדש לא בקרבנות ולא , לכן אין מברכין חדש תשרי. ו"ויקטרג ח
וגם לכן מתחילין לקרות פרשת . פירוש מכוסה) שם שם(וגם כתוב בכסא ליום חגינו . בתפילה

 .בראשית בשמחת תורה כדי שלא יקטרג השטן
 

It is a good custom to blow the shofar from Rosh Chodesh Elul until zachor bris which 
is the day before Rosh Hashana. Then we take a break from blowing and continue 
blowing again on Rosh Hashana which is thirty days. There is a hint to this in the verse 
“Blow the shofar in the month” (Tehillim 81:4) which implies that we blow for an 
entire month, which is 30 days. This is all to confuse the Satan, so that he shouldn’t 
know when it is actually Rosh Hashana and then prosecute (Heaven forbid). Therefore 
we also don’t bless the coming month of Tishrei, and don’t mention the new month in 
either the [Rosh Hashana] sacrificial [readings] or prayers. It is also written “on the 
covered day of our festival” (ibid.), meaning ‘covered’. This is also why we don’t begin 
reading Bereishis until Simchas Torah, so that the Satan will not prosecute. 

 
Acronyms 

a Kitzur Shulchan Aruch 128: 1 

" לידו" "אנה: "הרב אדוננו רבי יצחק לוריא זכרונו לברכה כתב ואשר לא צדה והאלהים
לומר כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים , ראשי תיבות אלול" לך" "ושמתי"

מרו וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה עוד א. שעשה בכל השנה
" אני"זרעך ראשי תיבות אלול וכן " לבב" "ואת" "לבבך" "את"אלהיך ' דורשי רשומות ומל ה

ראשי " לאביונים" "ומתנות" "לרעהו" "איש"וכן . ראשי תיבות אלול" לי" "ודודי" "לדודי"
תפלה וצדקה שצריכין להזדרז בהם בחודש , רמז לשלשה דברים שהם תשובה. תיבות אלול

איש לרעהו , רומז לתפלה שהיא רנת דודים' אני לדודי וגו. רומז לתשובה' וגו' זה ומל ה
 . ומתנות לאביונים רומז לצדקה

 

  Shemos 21:13 Devarim 30:6 Shir Hashirim 6:3 Esther 9:22 

  איש  אני  את  אנה        אאאא
  לרעהו  לדודי  לבבך  לידו        לללל
  ומתנות  ודודי  ואת  ושמתי        וווו
  לאביונים  לי  לבב  לך        לללל
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The Arizal wrote “He did not lie in wait, but G-d placed it in his hand – I will give you a 
place to flee …” (v’Asher lo Tzida v’HaE-lokim Ina L’Yado v’Samti Lecha - Shemos 21:13). 
This is an acronym for Elul. To teach you that this month is a time of desire to repent 
for the sins of the entire year. This also alludes to the fact that a person must repent 
for their accidental sins during this month. 
The kabbalists learn “G-d will circumcise your heart and the hearts of your children” 
(u’Mal Hashem E-lokecha Es Levavcha v’Es Levav Zarecha – Devarim 30:6) is also an 
acronym for Elul. 
Also “I am my Beloved’s and my Beloved is mine” (Ani L’Dodi v’Dodi Li - Shir Hashirim 
6:3) is an acronym for Elul. 
Also “Each person to their friend and gifts to the poor” (Ish L’re’ehu Umatanos 
La’Evyonim – Esther 9:22) is an acronym for Elul. 
These hint to the three aspects which we must act quickly on during this month - 
repentance, prayer and charity. “G-d will circumcise” alludes to repentance. “I am for 
my Beloved’ hints at prayer, which is the joy of the Beloved. “Each person to their 
friend” alludes to charity. 
 

sMishna Brura 581:1 

 
ח "כנגד ארבעים יום מר' ת עולה מ"ת אלול וס"ואיכא אסמכתא  מקרא אני לדודי ודודי לי ר

שובה ואז כ כי באלו ארבעים יום התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בת"אלול עד יוה
  .דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה

 
There is a hint in the verse “I am for my Beloved and my Beloved is for me” (Ani L’Dodi 
v’Dodi Li - Shir Hashirim) that the first letters spell Elul and the last letters have a 
numerical value of 40. This alludes to the forty days from the beginning of Elul until 
Yom Kippur for during these forty days repentance is [more readily] accepted so a 
person should bring their heart near to their Beloved [G-d] with repentance, and then 
the Beloved will be close to them to accept the repentance with love. 
 
 

d Baal HaTurim Devarim 30: 6 

וכן . ח אלול ואילך"לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מר. ת אלול" ר-את לבבך ואת לבב 
לולא אותיות אלול שמאלול ואילך חרדתי נגד ) יג, תהלים כז(' לולא האמנתי לראות בטוב ה

  :בגימטריא זה לימות המשיח. את לבבך ואת. 'ה
 

“And your hearts and the hearts of your children” the first letters spell Elul. Therefore 
the custom is to rise early and to recite selichos from Rosh Chodesh Elul onwards. Also 
“had I not trusted that I would see the goodness of G-d in the land of life” (Tehillim 
27:13). “Had I not…” (lulei אלול ) are the letters of word Elul because from Elul onwards I 
tremble before G-d. 
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L’Dovid – Psalm 27 

f Kitzur Shulchan Aruch 128: 2 

דראש חדש אלול עד שמיני עצרת אומרים בבוקר ובערב ' עוד נוהגין במדינות אלו מיום ב
אורי בראש השנה ' וא על פי המדרש הוה. אורי וישעי' לאחר התפלה את המזמור לדוד ה

 .וישעי ביום הכפורים כי יצפנני בסכה רמז לסוכות
 

The custom in our countries is to say “To David. G-d is my light and my salvation” 
(Tehillim 27) every morning and evening from the first of Elul until Shmini Atzeres. This 
is based on the midrash “G-d is my light” on Rosh Hashana, “and my salvation” on Yom 
Kippur, “For He will hide me in his Succah” hints to Succot. 
 

g Malbim Tehillim 27:1 

והדבק בו תדבק בו ההשגחה ', במזמור הזה יבאר כי ההשגחה נמשכת אחר הדבקות בה
כי לא יאונה לצדיק , כ סמוך לבו לא יירא משום דבר רע"כל הפגעים ועהתמידית ותשמרהו מ

ג "פנ(נ "כמו שבאר במו', כל רע רק ברגע אשר הפסיק חוט הדבקות ונפנה מעבודת ה
ולכן מכל המון הבקשות אשר יבקש האדם ראוי שישום פניו אל שאלה אחת בה , )משלישי

על הדביקות הזה ויסיר ' פלל שיעזרהו הז מת"עפ. תמיד' והוא שידבק בה, ימצא כל מבוקשיו
 :מעליו כל המונעים אשר ישביתוהו מן הענין הגדול הזה אשר היא תכלית אשרו ובקשתו

 

This psalm explains that G-d’s providence is contingent upon a person’s attachment to 
G-d. Someone who attaches themselves to Him will have His constant providence 
which will protect him from all bad things. Therefore someone whose heart relies on 
G-d will  not need to fear anything bad. Bad things cannot happen to a righteous 
person except at a moment that the thread of attachment breaks and he turns away 
from serving G-d. This is explained in Moreh Nevuchim (3: 53). Therefore out of all the 
many entreaties that a person makes from G-d, it is worth turning himself to this 
single request, that he should be attached to G-d continually, because in it he will find 
all his other entreaties. Based on this a person should pray that G-d will help him to 
attach himself to Him, and will remove from him any obstructions that will prevent 
him from attaining this great goal which is the purpose of his entreaty and request. 
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h Talmud Bavli Brachos 4a 
למה : בארץ חיים ותנא משמיה דרבי יוסי'  לולא האמנתי לראות בטוב ה)ז"תהלים כ(כתיב 

מובטח אני בך שאתה ! רבונו של עולם:  אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא-? נקוד על לולא
 שמא -! אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו, משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא

   .יגרום החטא
 
“Had I not trusted that I would see the goodness of G-d in the land of life” (Tehillim 
27:13). It was taught in the name of Rabbi Yosse: Why are there dots over the letters of 
the word לולא (had I not)? David Hamelech said before G-d, ‘Master of the Universe, I 
am certain that You repay good reward to the righteous in the future. But I don’t know 
whether I will have a share amongst them or not, perhaps sin has caused [me to lose 
my share].’ 
 

j Pri Tzadik (Devarim) for Rosh Chodesh Elul 2 

אלהיך ' הבעל הטורים פרשת נצבים כתב רמז על חודש אלול מראשי תיבות הפסוק ומל ה
' וכתב וכן לולא האמנתי וגו' ראשי תיבות אלול לכך נהגו וכו,  זרעך"את לבבך ואת לבב"

ונרמז בפסוק ומל לרמז שבחודש . עיין שם' לולא אותיות אלול שמאלול ואילך חרדתי לנגד ה
וכן בתיבת לולא נרמז . 'אלהיך ית טפשות לבך וכו' בה וכתרגומו ויעדי האלול הוא זמן התשו

אותיות אלול שאז הזמן לתקן מעשיו כדי שלא יגרום החטא כמו שנדרש מפסוק זה בגמרא 
שזה נרמז בלולא ' וזה כונת הבעל הטורים שכתב שמאלול ואילך חרדתי נגד ה.) 'ברכות ד(

שמטעם שנדרש . ודש אלול מפני שנזכר בו פסוק זהומטעם זה אומרים מזמור הזה בח. כאמור
אורי בראש השנה וישעי ביום הכפורים לא היו צריכין לאומרו רק בראש ) א"כ' ר פ"ויק(

 .... רק מפני שבו נרמז שבאלול צריך לתקן מעשיו שלא יגרום החטא. השנה ויום הכפורים
ומפרשים שעלה שם '  וגווהקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר דכתיב עלה אלהים בתרועה

וכמו שאמרו . ה שהוא מדת הרחמים באותו שופר"אלהים שהוא מדת הדין ונעשה שם הוי
. 'כיון שתוקעין בשופר הוא עולה ומהפך מדת הדין למדת הרחמים וכו) ז"מ' תהלים מ' מד(

 .ואחר כך תוקעין בכל החודש להזהיר על התשובה שאז הם ימי רצון
 

The Baal HaTurim on Parshas Netzavim wrote: there is a hint to the month of Elul in 
the first letters of the words of the verse “G-d will circumcise your hearts…” the first 
letters spell Elul. Therefore the custom is to rise early and to pray selichos from Rosh 
Chodesh Elul onwards. This verse hints that this is a month of repentance. This is 
based on the Targum (Aramaic translation) of the verse: “G-d will circumcise the 
foolishness of your hearts…”. 
The word אלול  (had I not…) is hinted at in the letters of the word Elul because this is 
the time for a person to fix their actions so that sins don’t cause [them to lose out on 
the reward in the world to come], as they learn from this verse in the Talmud (Brachos 
4a). This is what the Baal HaTurim means when he writes that from Elul onwards I 
tremble before G-d, which is hinted at in the name Elul as we said. 
This is  the reason that we say this psalm during the month of Elul, because it contains 
this verse. For all the other reasons given, that “G-d is my light” on Rosh Hashana, “and 
my salvation” on Yom Kippur, “For He will hide me in his Succah” hints to Succot. We 
wouldn’t have to start until Rosh Hashana. Rather because of this verse which reminds 
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a person that in Elul they must improve their actions so that their sins won’t cause 
them [to lose out]…. And G-d is elevated through the shofar, as the verse states “G-d has 
ascended with the teruah blast” (Tehillim 47:6). The explanation of this is that through 
the shofar blast the name E-lokim, which is the name of justice, ascends, and becomes 
the name Yud-Heh-Vav-Heh which is the name of mercy. This is similar to that which is 
stated ‘when they blow the shofar, He arises and the attribute of justice switches to 
become the attribute of mercy’ (Midrash Tehillim 47). We then continue to blow for 
the whole month of Elul to warn people about repentance, for these are the days of 
ratzon. 
 

kKitzur shulchan Aruch 128:1 

ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא . מראש חדש אלול עד אחר יום הכפורים המה ימי רצון
ים אלו מובחרים יותר ומזומנים מכל מקום ימ, מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם

כי בראש חדש אלול עלה משה אל הר סיני לקבל , לתשובה להיותם ימי רחמים וימי רצון
ומן אז . לוחות שניות ונשתהה שם ארבעים יום וירד בעשירי בתשרי שהיה אז גמר כפרה

הוקדשו ימים אלו לימי רצון ויום עשירי בתשרי ליום הכפורים ומנהג ברוב המקומות 
 .להתענות בערב ראש חדש אלול ולעשות סדר יום כפור קטן כדי שיכינו לבם לתשובה

 

On Rosh Chodesh Elul Moshe ascended Mount Sinai to receive the second set of 
tablets, and remained there forty days. He descended on the tenth of Tishrei, which 
was the end of the atonement process. From that time, these days have been 
designated as days of ratzon, and the tenth of Tishrei as Yom Kippur. There is a custom 
in many communities to fast on the day before Rosh Chodesh Elul and to say the ‘Yom 
Kippur katan’ prayers to prepare their hearts for repentance. 
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Chronology of Elul 

l Da’as Z’keinim (Ba’alei Tosefos) Devarim 10:10 

ה שימחול העון " לקבל לוחות אחרונות ולהרבות בתחנונים לפני הקב-ואנכי עמדתי בהר 
 שאמר סלחתי כדבריך' לגמרי וישמע אלי גם בפעם ההיא ומחל לגמרי וביום הכפורים הי

ולכך הוקבע אותו יום להיות למחילה ולכפרה לישראל כי מאה ועשרים יום יש ממתן תורה 
עד יום הכפורים כיצד בששה בסיון נתנה התורה בשבעה עלה לקבל לוחות הראשונים והיה 

יום בלא אותו יום לפי שאין לילו עמו וירד בשבעה עשר בתמוז ובאותו יום ' לו לשהות מ
עשר עלה להתפלל על מעשה העגל ושהה שם ארבעים יום ' שמוננשתברו הלוחות למחר שב

ט "פסל לך ועלה בכ' ח באב אמר לו ית"ארבעים יום כראשונה ושלמו בכ' ואתנפל לפני ה' שנ
ח אלול שיתחילו תקעו שופר כדי שלא "ואמר להם לישראל למחר ביום שלשים באב יהיה ר

ח אלול שהוא יום "תוקעין ביום רוזכר לדבר אנו ' תטעו בירידתו כמו שטעיתם בראשונ
ח שני ימים ויום ראשון הוי מחשבון דאב שהוא מלא "שלשים באב שלעולם אנו עושין ר

ושלמו ביום הכפורים כיצד יום ' ואנכי עמדתי בהר כימים הראשוני' ושהה שם ארבעים יום שנ
 לו באותו והוא יום הכפורים ואמר' ט מאלול הרי שלשים ועשרה מתשרי הרי מ"אחד מאב וכ

 .יום סלחתי כדבריך ולמחר ירד
 

“I remained on the mountain” (Devarim 10:10) – to receive the second tablets, and to 
implore G-d with many entreaties to completely forgive the sin of the golden calf. “He 
listened to me also this time” (ibid.), and forgave the sin completely. This occurred on 
Yom Kippur, when G-d said “I have forgiven because of your words” (Bamidbar 14:20). 
Therefore this day was set aside for forgiveness and atonement for Israel. There were 
120 days from the giving of the Torah until Yom Kippur. The Torah was given on the 6th 
of Sivan. On the 7th Moshe ascended the mountain to receive the first set of tablets, 
and remained there forty days, excluding the day that he ascended, because that day 
was not a full 24 hours. He descended on the 17th of Tamuz and on that day smashed 
the tablets. On the following day, the 18th of Tamuz he ascended to pray for the sin of 
the Calf, and remained there for a further forty days, as the verse states “I threw 
myself down as the first time – forty days and forty nights” (Devarim 9:18). This ended 
on the 28th of Av. G-d said to him, hew for yourself tablets and ascend the mountain. 
On the 29th of Av he told the Children of Israel that the following day would be the 30th 
of Av, which is Rosh Chodesh Elul, and they should begin to blow the shofar to prevent 
them repeating their mistake about when he should come back down. As a reminder of 
this we blow the shofar on Rosh Chodesh Elul which is the 30th of Av, since we always 
have two days of Rosh Chodesh Elul. Moshe remained there for forty days, as the verse 
states “I remained on the mountain like the first days” (Devarim 10:10). These days 
ended on Yom Kippur. This is one day of Av, 29 days of Elul, making 30, and 10 days of 
Tishrei, making a total of forty days. 
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More Astrology 
 

; Chemdas HaYamim: Chodesh Elul 1 

, ל לשוב אחר מזל אריה חדש אב"ועוד סוד שנו בלשון חכמים אחורי ארי ולא אחרי אשה ר
ה דרש רמז "י זלה"ורבינו האר. אחר חדש אלול שמזלו בתולה, ולא אחורי אשה מזל בתולה

ח ימים כי אלה מקראי קדש שם רמז אל זה בפרשת כי תצא ובכתה את אביה ואת אמה יר
.  שנה ויום אחדג"כי הנה היצר הרע לפתח חטאת רובץ ויצר הטוב לא בא עד אור לי. התשובה

ועל כן איבריו של אדם מורגלים עם היצר הרע מיום הולדו וכשהאדם בא לשוב בתשובה 
.  היה יכול לושהיה לנו כמעט שכנה דומה נפשו ולא' לולא ה, ולצאת לקראת נשק היצר הרע

 .ועל זה נאמר כי תצא למלחמה על אויביך הוא היצר הרע ואיבריו
There is another secret taught in the words of the Sages, “After a lion and not after a 
woman” (Eruvin 18b). This means that one should repent after the zodiac sign of ‘lion’ 
(Leo) which is the month of Av, and not after the ‘woman’ which is the zodiac sign of 
besula (Virgo) which is the month of Elul. 
The Arizal found a hint to this in the portion of Ki Tetzei “She should cry for her father 
and her mother for a full month” (Devarim 21:13). This refers to the special time for 
repentance. The yetzer hara (evil inclination) “crouches at the door” (Bereishis 4:7 – 
meaning that it enters a person as they enter the doorway of the world, i.e. at birth) 
but the yetzer hatov (good inclination) doesn’t enter a person until they are thirteen 
years old. Therefore a person’s body is used to the yetzer hara from the time he is born, 
and when that person comes to repent and to escape from the weapons of the yetzer 
hara “were it not for G-d helping me, my soul would soon have dwelt in silence” 
(Tehillim 94:17). Without G-d’s help It would be impossible to escape the clutches of 
the yetzer hara. This is the meaning of the verse “When you go out to war against your 
enemy” (Devarim 21:10), this refers to the yetzer hara and a person’s body.  


