
 בס"ד

    סליחות וחודש אלולסליחות וחודש אלולסליחות וחודש אלולסליחות וחודש אלולק תקופת הק תקופת הק תקופת הק תקופת הומומומומעעעע
 ימי עיון אוריה תשפ"א

  

-ַהֻּלֹחת ֶאת-ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ְוָכַתְבִּתי ַעל-ְל� ְׁשֵני-ֹמֶׁשה ְּפָסל-ֶאל ה'ַוֹּיאֶמר "

ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת.  ב ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר -ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל

-ֵיָרא ְּבָכל-ִאיׁש ַאל-ַיֲעֶלה ִעָּמ- ְוַגם-ָהר.  ג ְוִאיׁש +אֹראׁש הָ -ַהר ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל-ֶאל

ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים -מּול ָהָהר ַההּוא.  ד ַוִּיְפֹסל ְׁשֵני-ִיְרעּו ֶאל-ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ַאל-ָהָהר ַּגם

ֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים.  ה ֹאת ה'ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה -ַוַּיְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ַבֹּבֶקר ַוַּיַעל ֶאל

ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר- ַאַּפִים  ה' ה'ָּפָניו ַוִּיְקָרא -ַעל ה'.  ו ַוַּיֲעֹבר ה'ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם  ה'ַוֵּיֶרד 

-ְוַעל ָּבִנים-ַעל ָאבֹות ֹןד ֲעוֹּפקֵ  ְיַנֶּקה +א ְוַנֵּקה ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ֹןוֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ז ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא עָ -ְוַרב

 ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ָנא-ִאם ַוֹּיאֶמר ט.  ַוִּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ַוִּיֹּקד ֹמֶׁשה ַוְיַמֵהר ח.  ִרֵּבִעים-ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים-ַעל ָבִנים ְּבֵני

 ָאֹנִכי ִהֵּנה ַוֹּיאֶמר י.  ּוְנַחְלָּתנּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ֵֹננּוְחָּת ַלֲעוְוָסלַ  הּוא ֹעֶרף-ְקֵׁשה-ַעם ִּכי  ְּבִקְרֵּבנּו ֲאֹדָני ָנא-ֵיֶל- ֲאֹדָני

 ַאָּתה-ֲאֶׁשר ָהָעם-ָכל ְוָרָאה ַהּגֹוִים-ּוְבָכל ָהָאֶרץ-ְבָכל ִנְבְראּו-+א ֲאֶׁשר ִנְפָלֹאת ֶאֱעֶׂשה ַעְּמ�-ָּכל ֶנֶגד ְּבִרית ֹּכֵרת

  ְל� ֵאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום..."-ָרא הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמ-.  יא ְׁשָמרנוֹ -ִּכי 'ה ַמֲעֵׂשה-ֶאת ְבִקְרּבוֹ 

  (חומש שמות, פרק ל"ד)

  

' "אילפא רמי כתיב (שמות לד, ו) ורב חסד וכתיב ואמת בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד ויעבור ה

על פניו ויקרא א"ר יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח 

צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם 

ב ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה אל רחום וחנון אמר ר

יהודה ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר (שמות לד, י) הנה אנכי כורת ברית אמר ר' 

יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם שנא' (ישעיהו ו, י) השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו 

יי ודלמא לפני גזר דין א"ל השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו א"ל רב פפא לאב

ורפא לו כתיב איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דין מיתיבי השב בינתים מוחלין לו לא שב 

  בינתים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו לא קשיא הא ביחיד הא בצבור"

  (תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י"ז, עמוד ב')

  

שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים, ולהבין זה כי למה הם ימות החול ואינם "הנה נודע 

יום טוב... ובודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. אך הנה יובן על פי משל למלך 

שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל 

ו הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הרי הם הולכים פני

אחריו. ואחר כך בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי 

  סגולה. וכך הענין על דרך משל בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה.."

  י תורה פרשת ראה לב, ב)(לקוט
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תניא בפרקי רבי אליעזר, בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה "עלה אלי ההרה", שאז עלה לקבל "

משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודת גילולים, והקב"ה  והעבירו שופר במחנהלוחות אחרונות 

 שיהו תוקעיןלכן התקינו חז"ל נתעלה באותו שופר שנאמר (תהלים מז, ו) "עלה אלהים בתרועה וגו'", 

בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכל החדש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר (עמוס ג, ו) "אם יתקע 

ויש מי  שופר בעיר וגו'", וכדי לערבב השטן. וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה.

 "ותחנונים מר"ח אלול ואילך. שמרבין לומר סליחות

  (טור)

  

  

  

  

מקומות .|| מפני שהקב"ה שט בי"ח אלף עולמות, ובסוף הלילה שט בעולם הזה והוא עת רצון"

שנוהגין לומר סליחות בערבית הוא מנהג רע ומר, ישתקע ולא יאמר, ואין ראוי להזכיר י"ג מידות 

 "אלא בעת רצון

  

ת"ר: כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא היה יום שלא נשבה בו בבלי יבמות [עב,א] "

(שמות י"ב). מאי " ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור וגו'"רוח צפונית בחצי הלילה, שנא' 

  "..תלמודא? הא קמ"ל עת רצון מילתא היא

..והאי דנקט הכא ארבעים שנה לומר לך שאפילו אותן מ' שנה דנזופים היו ולא נשבה להו רש"י: "

 "משום דעת רצון הוא. -נשבה להו בחצות לילה  -בימים 
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