
  ח אלול"ש ולדוד אורי בר"תק
  כח,  לדתשא

ַהֻּלֹחת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית -  ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ַוִּיְכּתב ַעלַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים ַאְרָּבִעים יֹום ' הָׁשם ִעם- ְיִהיוַ 
  .ַהְּדָבִריםֲעֶׂשֶרת 

  י, עקב י
  .ָלְיָלה ְוַאְרָּבִעיםם ַאְרָּבִעים יֹום  ָעַמְדִּתי ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראׁשִיְוָאִכי

  ב, שבת פו
  .ודכולי עלמא בשבת יתה תורה לישראל

  א , ק פב"ב
 ומפסיקין , ומפסיקין באחד בשבת וקורין בשי,עמדו ביאים שבייהם ותיקו להם שיהו קורין בשבת

  .בלא תורהימים '  כדי שלא יליו ג, ומפסיקין ערב שבת,שלישי ורביעי וקורין בחמישי

  ה כדי"דשם ' תוס
ה עלה בחמישי " משום דאמר במדרש משה רביו עש לומר וי. שתיקו שי וחמישיאי שא מם תאמרוא

 ולפי שהיה עת רצון באותה עלייה וירידה קבעו , ותרצה לו המקום, וירד בשי,לקבל לוחות האחרוות
  .'וה'  ולכך מי הגו להתעות בב.בשי וחמישי

ועלית בבקר שדומה שכל העליות היו בבקר ולא בלילה ולא ) שמות לד(עלה בהשכמה כדכתיב פ ש"ואף ע
 דתיא בסדר עולם מצא , מי כן הואסדר עולםולפי  ...יום אחרוים חסרים לילה '  מצא דמ ...תמצא
פל ח בתמוז עלה ובקש רחמים עליהם שאמר ואת" ובי,ז בתמוז ושבר הלוחות"בסיון וירד בי' עלה בו
' באב עד י' יום מל' ועשה עוד מ ,ט באב תרצה המקום וירד משה לפסול הלוחות"ובכ' יום וגו' מ' לפי ה
 באותו יום תרצה המקום לישראל שאמר ,בתשרי והלוחות בידו'  ותרצה המקום וירד משה בי,בתשרי
ים חסירים לילה שהרי יום אחרו'  מצא דמ, לפיכך סליחה וכפרה הוא לדורות,סלחתי כדברך' ויאמר ה
  .אם לא תאמר דעברוה לאלול ,באב עלה בהשכמה וירד ביום הכפורים' ביום ל

 הכי קאמר כימים ,לילה' יום ומ' והא דכתיב בפרשת עקב ואכי עמדתי בהר כימים הראשוים שהן מ
 ובסוף כי תשא כתיב ויהי שם ם תאמר וא... דאחרוות היו חסירים לילה אחד ,הראשוים ולא כלילות

 מעשה רשולפי שלא פי . דאימים שהתפל קאיש לומר וי. ובלוחות אחרוות כתיב,לילה' יום ומ' מ' עם ה
 והא דכתיב בתר הכי ויכתוב על . מפרש לה הכא, כמה עמד משה בתפלה,דאולי אכפרה בעד חטאתכם

  . היו חסירים לילה דאותם אחרוים,לילה' יום ומ'  הייו אחר אותם מ,הלוחות
 אם ,לא תמצא ירידה ביום הכפורים  ... באלול]חד[אחרוים בא' יום עלייה של מ ... מדרש תחומאלפי 

  .לא אמר דעברוה לאלול

  קלד' ח סי"א או"רמ
  .ואומרים והוא רחום,  בשי וחמישיוהגין להרבות בתחוים

  ז שם"ט
  .'וירד ביום ב' שהיו ימי רצון עלה משה רביו ביום היום של קבלת לוחות אחרוות ' שמ, שהם ימי רצון

  א"תצב ס' ר סי"שוע
 לפי שחוששין שמא , וכן אחר חג הסוכות,והגין במדיות אלו להתעות שי וחמישי ושי אחר הפסח

  .מתוך משתה ושמחת המועד באו לידי עבירה לכן מתעין לתשובה ולכפרה

  ק ב"תקפא ס' א סי"מ
ה פרק ר מצוה "מסכת ר(ה " ושל)ב' סי( ומשאת בימין )סעיף א( ולבוש )א, ת פטשב(כתב החכמת שלמה 

יום שלפי יום הכפורים ' דאז הוי מ,  אלולאש חדש דיש להתחיל לתקוע מיום ראשון דר)ה ומה שאומר"ד
' ש התוס"הטעם כמ] ...  אלולאש חדשדר[ביום שי ] לתקוע[הוהגים להתחיל ... כמו שעלה משה בהר 

ואם ,  אלול רק שעיברו לאלול דהאי שעתאאש חדשב בשם התחומא דמשה עלה ביום שי דר"ק דף פ"בב
  .כן אין לזוז מהמהג להתחיל ביום שי

  )53' ע(ד " חב–המנהגים ' ס
 אלול תוקעים אש חדשבמשך יום ראשון דר. אורי' מתחילין לומר לדוד הוי,  אלולאש חדשביום ראשון דר

  .אש חדשקוע אחר התפלה ביום שי דרומתחילין לת, להתלמד


