אנשי בוקר – תפילת עמידה

 -מפגש שביעי -

ברכת הסליחה

והכתיב ושב ורפא לו ההוא לאו רפואה דתחלואים היא אלא רפואה דסליחה היא מגילה יז ב ה' על מים רבים כנגד
תשליך במצולות ים כל חטאתם וכנגד חנון המרבה לסלוח מדרש מוריד שאול ויעל מרבה לסלוח פסיקתא כשעשה
יהודה מעשה תמר ואמר הוציאוה ותשרף ושלחה לו ואמרה הכר נא ,מיד הודה ואמר צדקה ממני ונסלח לו על אותו
עון ,מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י חנון המרבה לסלוח מדרש אָ מַ ר מ ֹ ֶׁשה לִ ְפנֵי הַ ָּקד ֹו ׁש ָּברו ְּך הו ּאִ ,רבּ ֹון ּכָל הָ ע ֹול ִָמים,
ה ֹו ִדיעֵ נִ י ִש ְמ ָך הַ גָד ֹול וְהַ ָקד ֹוש ׁ ֶׁשאֶׁ ְק ָרא לְ ָך ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך ו ְַת ֲע ֵנ ִני .וְה ֹו ִדיע ֹוֶׁ ׁ ,ש ּנֶׁאֱ מַ ר וַי ֹּאמֶׁ ר אֱ ־ל ֹ ִהים אֶׁ ל מ ֹ ׁ ֶׁשה אֶׁ ְהיֶׁה אֲ ׁ ֶׁשר אֶׁ ְהיֶׁה וכו'
ו ְָראו ּ הָ עֶׁ לְ י ֹו ִנים ׁ ֶׁש ּ ָמסַ ר הקב"ה ל ֹו ס ֹוד ׁ ֵשם הַ ְּמפ ֹ ָר ׁש ,וְעָ נו ּ ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ח ֹונֵן הַ דָּ עַ ת פרקי דרבי אליעזר מ

כל ברכה היא
כנגד שבט

וי"ב אמצעיות כנגד י"ב שבטים והיינו שכל אחד מהשבטים היה לו קדושה מיוחדת .שמדת כנסת ישראל מתחלקת
לי"ב שבטים וכל אחד אזכרה בפני עצמו פרי צדיק במדבר טו 'סלח לנו' כנגד לוי שהם הלויים והכהנים בני לוי
העוסקים בעבודת בית המקדש תמיד לכפר ולסלח עון ישראל ,כי כל עבודת בית המקדש וקרבנות הכל לכפר ולסלח
עוונות ישראל ליקוטי הלכות

מקורות שונים
למקור הברכה
ולסדרה

ברכת הסליחה
כנגד לוי
מכירים
בחלקיותנו
ומבקשים נקיות
המביאה לגאולה

אבינו  -מלכנו

רחמי האב

אב-בן-נשמה
גוף-משרת

>
להתחזק באמונת
התשובה
והסליחה

ומפני שאי אפשר לאדם בלתי חטא ופשע ,התחייב להתפלל על סליחת החטא במחשבה ובמעשה בברכת חנון המרבה
לסלוח .וסומך אל התפלה הזאת תולדת הסליחה והאות שלה והיא הגאולה ממה שאנחנו בו ...הכוזרי סלח לנו כ' תיבות,
כנגד ברכי נפשי עד הסולח לכל עוונייכי כ' תיבות .ובתורה י"ט לשון סליחה ואחד לא יאבה ה' סלוח לו ,הרי כ' ...לא תיקנו
אבינו כי אם בתשובה ובסלח וברכת כהנים ...והאב סולח סרחון בנו ,וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח,
וכתי' כרחם אב על בנים ,לכך סלח לנו אבינו כי חטאנו זהו שוגג כמו וחטאה בשגגה ,מחל לנו מלכינו כי פשענו במזיד
במרד .ואומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכינו ,לפי שכתו' ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי.
כי מוחל וסולח אתה כדכתיב הסולח לכל עוונייכי .ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח כמו שכת' ואל אלהינו כי ירבה לסלוח.
הרוקח
ובסלח לנו משום הא דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ע"כ אנו מזכירין רחמי האב כדכתיב כרחם
אב על בנים שירחם עלינו ויסלח לנו .ששית סלח לנו ומה ראו לומר סליחה אחר תשובה כי ע"י תשובה הקדוש ברוך הוא
סולח דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח הטור
(וכבר פירש אאזמ"ו הגאון הצדיק ז"ל בעל דברי משפט מה שאנו מבקשים סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי
פשענו .הגם כי בין כך ובין כך נקראים ישראל בנים למקום אולם בן הוא ענף מהאב וזה יתכן לומר על נשמת ישראל,
והגוף הוא חומר עכור והוא לנשמה כמשרת להוציא מכח אל הפועל פעולתיה .והנשמה והגוף הוא כמרכיב חיגר ע"ג
סומא ונודע כי הנשמה היא כשוגגת ורצונה לעשות רצון אבינו שבשמים רק השאור שבעיסה מעכב והגוף הוא כמזיד לכך
תקנו לנשמה שתזעק אל אביה שבשמים סלח לנו אבינו כי חטאנו שהיא בגדר חטא בשוגג ,והגוף אומר מחל לנו
מלכנו כי פשענו) אמרי בינה

 ...ואמנם להיות בלבו ההכנעה היא בחי' תשובה תתאה כנ"ל וגם השמחה בה' שתיהן ביחד .כבר מילתא אמורה בלק"א
ס"פ ל"ד .כמ"ש בזוה"ק חדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא וכו' ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה' כי
חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' (כרוב רחמיך מחה פשעי כבסני
טהרני וכל עוונותי מחה וכו') בלי שום ספק וס"ס בעולם .וכמו שאנו מברכין בכל תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו כו' ברוך אתה ה'
חנון המרבה לסלוח והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה לבטלה אלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשנו סלח לנו מחל
לנו...
אבל אנו שמבקשים בכל יום סלח לנו אנו מקדימין לבקש והחזירנו בתשובה שלימה לפניך דהיינו שלא נשוב עוד לכסלה וכן ביוה"כ מבקשים
יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד מספיקין ומספיקין כמארז"ל הבא לטהר מסייעין אותו הבא דייקא מיד שבא ואי לזאת גם הסליחה
והמחילה היא מיד .תניא אגרת התשובה

