בס"ד
"כמו חלב ודש תשבע נפשי" – החיבור שבתפילה

א .מסכת תענית פרק ג משנה ח
ֵרד ְג ִָ %מי*.
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8:ה ִמ ְת ַח ֵ9א ִל ְפנֵי ַה ָ4ק * וְ ע ֶ/ה ְל ְָ 6רצ ְנ ֵָ 'ְ 6ב ֶ%הא ִמ ְת ַח ֵ9א ַעל ִ
יִ 6נ=יֲ .א ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ/ה ְל ָָ %ֶ ,6
8:ה + ,זְ ַר ִני ָע ֶל ָ
ח ִני ָ
.בי ָ 6וְ ִא ְֶ 6ָ 4ו ָתגֵל י ַל ְד ֶ:6ָ 8
ְוע ֶ/ה ל ְרצ נ ְ .ו ָע ֶלי ַָ 6ה ָ'תוב א ֵמר) ,משלי כג( יִ ְַ /מח ִ
ב .רמב"* – ספר המצוות – מצות עשה ה
היא שצונו לעבדו וכבר נכפל צווי זה פעמי* באמרו ועבדת* את ה' אלהיכ* ואמר ואותו תעבדו ואמר ואותו תעבוד ואמר
ולעבדו וא; על פי שזה הצווי הוא ג* כ מהצוויי* הכוללי* כמו שביארנו בשורש ד' הנה יש בו יחוד שהוא צוה בתפלה ולשו
ספרי ולעבדו זו תפלה ואמרו ג* כ ולעבדו זה תלמוד ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמרו מני לעיקר
תפלה בתו 6המצות מהכא את ה' אלהי 6תירא ואותו תעבוד ואמרו עבדוהו בתורתו ועבדוהו במקדשו כלומר ללכת ש*
להתפלל בו ונגדו כמו שבאר שלמה ע"ה:
ג .מהר"ל – נתיב העבודה – פרק א
זבח רשעי* תועבה ותפלת ישרי* רצונו )משלי כ"א( ,שלמה המל 6עליו השלו* בא לומר על העבודה שהוא אל הש* יתבר,6
שאי לומר שהוא יתבר 6חפ -בעבודה הזאת בשביל שהוא ית' מקבל מזה תועלת מ העבודה ,שא* היה הוא ית' מקבל תועלת
מ העבודה זה אי חלוק אליו יהיה התועלת ממי שיהיה ה מרע או מטוב ,אבל אצל הש* יתבר 6אינו כ 6כי זבח רשעי* הוא
תועבה ,וא"כ העבודה אינה בשביל שהיא לתועלת הש* יתבר 6אבל היא לתועלת האד* בלבד .ומפני שהעבודה הזאת היא
לתועלת האד* לכ 6זבח רשעי* תועבה ,שאי הש* יתבר 6רוצה בתועלת הרשע ,ותפלת ישרי* רצונו כי התפלה היא ג* כ
עבודת הש* יתבר 6והיא רצונו.
ובאולי יקשה ל 6א* כ שאי העבודה לתועלת הש* יתבר 6א* כ למה צוה על העבודה הזאת שמביא קרב אל הש* יתבר.6
אי זה שאלה כי א; שאי דבר זה לתועלת הש* יתבר 6מכל מקו* האד* מוסר עצמו אל הש* יתבר ,6וא; א* אי מוסר נפשו
אליו רק ממו שלו שמקריב אליו קרב  ,מכל מקו* ג* זה נקרא שמוסר עצמו אל הש* יתבר 6כאשר מקריב אליו ממו שלו.
ונקרא זה עבודה כי העבד קנוי לרבו והוא וממו שלו הכל לאדו שלו ,ולכ 6כאשר מביא קרב אליו מורה שהוא שלו כמו העבד
שהוא קנוי לרבו ,ולכ 6נקרא זה עבודה אל הש* יתבר 6כאשר הוא מביא קרב אל הש* יתבר .6ואי ל 6עבודה יותר מזה ,כי א*
יקרא עבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצרי 6אליו שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו כל שכ כאשר מוסר עצמו אל הש*
יתבר 6שדבר זה עצמו מורה שהוא עבד קנוי לו לכ 6נקרא זה עבודה.
ד .ש* – פרק ג
העבודה אל הש* יתבר 6אשר יש לישראל בגלות* שהוא בכל מקו* הוא התפלה:
ובפ"ק דתענית )ב' ע"א( תניא לאהבה את ה' אלהיכ* ולעבדו זו תפלה או אינו אלא עבודה תלמוד לומר בכל לבבכ* איזה
עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה ,הרי התפלה היא עבודה אל הש* יתבר .6ומה שנקרא התפלה עבודה כמו שבארנו זה
למעלה ,כי התפלה שמתפלל האד* אל הש* יתבר 6מורה שהאד* נתלה בו יתבר 6וצרי 6אליו ואי לו קיו* זולתו ,והנה זהו
אלהותו יתבר 6שכל הנמצאי* צריכי* אליו ותלוי* בו יתבר 6עד שהכל אל הש* יתבר .6ולפיכ 6התפלה היא עבודה אל הש*
יתבר 6ולא היראה מ הש* יתבר ,6שאי זה נקרא עבודה כי אי זה מורה שהאד* נתלה בו יתבר 6אבל התפלה מורה שהאד*
נתלה בו יתבר 6והוא יתבר 6הכל ברו 6הוא וברו 6שמו על הכל .שכל עני התפלה שהוא מתפלל אל הש* יתבר 6לפי שהוא צרי6
אל הש* יתבר 6נתלה בו ית' ואי קיו* לו בעצמו כי א* בו יתבר 6ולכ 6מתפלל אליו על כל צרכו ,וכאשר האד* נתלה בו
יתבר 6כאלו הוא נקרב אליו שכל אשר הוא תולה באחר הוא נקרב נמסר אליו ,ולפיכ 6התפלה היא עבודה גמורה אל הש*
יתבר 6ודבר זה עוד יתבאר:
ה .ספר חובות הלבבות שער ח  Aשער חשבו הנפש פרק ג
וראוי ל ,6אחי ,שתדע ,כי כוונתנו בתפלה אינה כי א* כלות הנפש אל האלהי* וכניעתה לפניו ע* רוממותה לבוראה ושבחה
והודאתה לשמו והשלכת כל יהביה עליו..
ודע ,כי המלות תהיינה בלשו והעיו בלב והמלות כגו; לתפלה והעיו כרוח .וכשיתפלל המתלל בלשונו ,ולבו טרוד בזולת עני
התפלה ,תהיה תפלתו גו; בלא רוח וקליפה בלא לב ,מפני שגופו נמצא ולבו בל עמו עת תפלתו ,ובכמוהו אמר הכתוב :יע כי
נגש הע* הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני .ומשלו זה עוד לעבד ,שבא אדוניו לביתו וצוה אשתו ובני ביתו לכבדו
ולעשות כל אודותיו ,והל 6לו הוא והתעסק בשמחה ובשחוק ונמנע מעבד אותו בעצמו ומהשתדל בכבודו ולעשות מה שהיה
ראוי לו ,ובני ביתו לא יכלו למלא מקצת מצרכיו ,מפני היותו רחוק מה* ,וקצ; עליו אדוניו ולא קבל כבודו ועבודתו והשיב הכל
בפניו .וכ המתפלל ,כשיהיה לבו ומצפונו ריק מעני התפלה ,לא יקבל האל ממנו תפלת אבריו ותנועת לשונו .הלא תראה מה
שאנו אומרי* בסו; תפלתנו :יהיו לרצו אמרי פי והגיו לבי לפני 6וגו' .וכשיהיה האד* חושב בשו* דבר מדברי העול* במותר
או באסור ,ואח"כ יחת* תפלתו ויאמר :והגיו לבי לפני ,6הלא זה גנאי גדול ,שיטע שדבר ע* אלהיו בלבו ובמצפונו ולבו בל
עמו ,ושאל ממנו אחר כ 6לקבל אותה ולרצות בה ממנו
ו .מהר"ל נתיב העבודה – פרק ו
משלימות העבודה הזאת שיהיה מכיר ויודע כי הוא יתבר 6עלתו והעלול מקבל מ העלה עד כי נפשו תולה בעלה הוא הש*
יתבר 6וממנו יתבר 6חיותו וכל אשר צרי 6אליו ולפיכ 6אמרו בפ"ק דברכות )ש* י' ע"ב( א"ר יוסי בר חנינא משו* ר"א ב יעקב
אל יעמוד אד* במקו* גבוה ויתפלל שנאמר ממעמקי* קראתי 6ה' וכתיב תפלה לעני כי יעטו; וגו' .וא; על גב שהכתוב הזה
נאמר על עומק הלב כלומר שישפיל דעתו ומחשבתו מלפני הש* יתבר ,6לא עומק המקו* מכל מקו* אי אפשר דבר זה משו*
צד כאשר יש לאד* גובה מקו* שאי לו גובה הדעת ג* כ  .וכמו א* האד* יושב על כסא יש לו קצת גבהות ,וא; א* יהיה דבר
מועט מכל מקו* יש כא גבהות ,וא; א* אי לו גבהות הדעת מכל מקו* האד* צרי 6שיהיה לו מלפני הש* יתבר 6השפלות,
ולכ 6לא יעמוד במקו* גבוה ויתפלל כי התפלה היא שהאד* הוא העלול והש* יתבר 6הוא העלה והעלה יש לו מעלה וגבהות,
והעלול הוא תחת העלה ,ולכ 6אי שיי 6גבהות כא כלל .וזה שמביא ראיה עוד דכתיב תפלה לעני כי יעטו; וגו' ,כי העני הוא
השפל והוא המקבל ולא שיי 6אל המקבל מ האחר גבהות כי הוא מקבל מ אשר עליו:

ואמר ר' יוסי בר חנינא משו* ר"א ב יעקב )ש*( המתפלל צרי 6שיכוי את רגליו שנאמר ורגליה רגל ישרה .ויש לפרש כי זה
המאמר קבעו אחר המאמר הראשו  ,וזה כי אמר קוד* שיכיר האד* שהוא העלול אל הש* יתבר 6והאד* מקבל מאתו יתבר6
ולפיכ 6ישפיל עצמו כמו כל אשר מקבל מ אחר .ובא עתה לומר עוד על זה כש* שלא יעמוד במקו* גבוה ויתפלל ,שדבר זה
שיהיה מכיר עצמו שאי לו שו* דבר מעצמו כלל ,והרי יש לחשוב א; שהוא מקבל יש לו ג* כ מעצמו דבר מה ,אבל האד*
יכיר שאי לו דבר מעצמו כלל .ולפיכ 6אמר צרי 6שיכוי רגליו ,כי השוואת הרגלי* מורה על עני זה שהאד* בעצמו כאלו אי
יכול לפעול דבר ,כי התחלת הכל ה* הרגלי* שמוליכי* אותו אל אשר רצונו ש* לעשות מה שירצה .ולכ 6כתבו ג* כ שיש
לאד* להניח ידיו ג* כ כפותי* על לבו עד שאי אפשר לו לעשות שו* פעולה ומעתה הכל כפות ,ה רגליו שבה* הול 6למקו*
שרוצה לעשות דבר ,ה ידיו שה* הכלי* שבה* פועל דבר ,לכ 6ישוה רגליו וידיו כפותי* על לבו ומעתה יכיר האד* שאי לו
דבר מעצמו רק הכל מצד עלתו ית' ולא מעצמו דבר כלל .על דר 6זה כתבו המפרשי* מה שצרי 6שיכוי רגליו שדבר זה הוראה
לגמרי על שאי לאד* כח כלל אפילו התחלת התנועה לעשות דבר.
ז .ש* – פרק יב
במגילה בפרק הקורא )י"ח ,א'( אמר רבי אליעזר מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו אמר רבה בר בר חנה אמר
רבי יוחנ המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מ העול* שנאמר היסופר לו כי אדבר א* אמר איש כי יבולע ,דרש ר'
יהודא איש כפר נבוריא ואמרו לה איש כפר גבור חיל מאי דכתיב ל 6דומיה תהלה סמא דכולא משתוקא .כי אתא רב דימי אמר
אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתרי  .ופירוש זה כי מי שמספר בשבחו של מקו* הוא עולה אל מדריגה שאינה בעול*,
והוא ממדריגה שאינו שיי 6לאד* לכ 6הוא נעקר מ העול* ,כי יש לאד* להיות נשאר במקומו ובמדריגתו ,וכאשר יוצא מ
מעלתו שיש לאד* בעוה"ז נעקר מ העול* הזה שמקומו בעוה"ז...
אבל בתו 6התפלה מותר שלא בא לספר שבחו רק בשביל תפלתו ,ואמרו )ש* ל"ב א'( לעול* יספר בשבחו של מקו* ואח"כ
יתפלל ,כי עיקר התפלה מה שיש לעול* עלה והאד* הוא העלול אל העלה ובזה הוא מספר שבח הש"י שהוא ית' עלתו והעלה
הוא התחלתו והוא ית' תכליתו .ולכ 6תקנו ג' ראשונות שה* שבח המקו* בתחלה וג' אחרונות שה* שבח הש"י בסו; ,לומר כי
הוא ית' שהוא העלה הוא התחלתו והוא ית' תכלית האד* .ולכ 6מה שהוא ית' נות לו צרכו ,אי זה בשביל כי האד* נחשב
לדבר מה ,זה אינו רק בשביל בוראו שהוא ית' התחלתו ותכליתו והכל הוא למענו ית' ומצד הזה ראוי שית לו הש"י צרכו ,ולכ6
מספר בשבח התחלתו בתחלה ובסו; מספר בשבחו ג"כ בשביל שהוא ית' ג"כ תכליתו והעלול הוא באמצע .והב הדברי*
ותמצא ברור מה שג' ראשונות ושלש אחרונות ה* שבח המקו* ובאמצע הוא צרכו של העלול ,וא"א לפרש יותר.
ח .יחזקאל פרק ג
ר'ְ 6ב ד יְ קֹוָק ִמ ְ4ק מ :
:ח ַרי ק ל ַר ַעָ+ %ד ל ָ ְ
ָא ְַ %מע ֲ
רח ו ֶ
ֵַ Bָ 8א ִני ַ
)יב( ו ִ
ט .ש* – פרק ט
ואמר ר"א )ש* ט"ז ע"ב( מאי דכתיב כ אברכ 6בחיי בשמ 6אשא כפי אברכ 6זו קריאת שמע אשא כפי זה התפלה וא* עשה כ6
כמו חלב ודש תשבע נפשי ולא עוד אלא שנוחל שתי עולמות שנאמר ושפתי רננות יהלל פי שתי רננות אחת בעול* הזה ואחת
בעול* הבא עד כא  .בארו בזה כי קריאת שמע ותפלה הוא חבור העלול ע* העלה במה שהוא יתבר 6עלה אל האד* שזהו עני
קריאת שמע ותפלה ,וכאשר יקבל עליו העלול את העלה שהוא עלתו הנה דבר זה משביע את החסרו שלו במה שהוא יתבר6
עלתו וישל* העלול מ החסרו  .וזה שאמר כמו חלב ודש תשבע נפשי ,שהאד* הוא חסר וחלב ודש משביע החסרו של נפשו
הרעבה לגמרי ,כי קריאת שמע ותפלה משביעי* את האד* לגמרי מה שחסר העלול .ותשבע נפשי הוא נפש האד* כמשמעות
לשו המקרא ,וא* נאמר זה על הש* יתבר 6ר"ל כאלו הקריב קרב אליו כי קריאת שמע ותפלה עומדי* במקו* הקרבת הקרב .
ולא עוד אלא שנוחל עול* הזה ועול* הבא ,כי מצד דביקותו שהוא על ידי קריאת שמע ותפלה ע* העלה שהוא העלה לעול*
הזה ולעול* הבא זוכה אל עול* הזה ואל העול* הבא מצד התדבקות ע* העלה ,ודבר זה מבואר מאוד:

