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   שליחויות המלאכים  –  בלקפרשת 

ם ַּבּבֶֹּקרנאמר "ש למונעולח מלאך ה' יתברך שלך עם שרי מואב לקלל את ישראל, עור הבלעם בן ּבכאשר  ְלעָּ ם ּבִּ ם  ַויָּקָּ ֶלְך עִּ ַוַיֲחבֹּׁש ֶאת ֲאתֹּנֹו ַויֵּ
ב: י מֹואָּ רֵּ ַחר ַאף ֱאֹל שָּ י הֹוֵלְך הּואקִּ ַויִּ ן לֹו ים כִּ טָׂ ְך ְלשָׂ רֶּ ְתַיֵצב ַמְלַאְך ה' ַבדֶּ ּמֹו ַויִּ יו עִּ רָּ י ְנעָּ ב ַעל ֲאתֹּנֹו ּוְׁשנֵּ פריע מלאך ה' ה .כב( –)במדבר כב, כא  "ְוהּוא רֹּכֵּ

קח את ה' פאשר  עד ,ץ במקומהובסוף לרבֹו ך ללחוץ את רגלו של בלעם אל הקיראחר כ פעמים, וגרם לה בתחילה לנטות מהדרך לאתון שלוש
םשנאמר " בחין במלאך ה'ההוא ו עיניו של בלעם ְלעָׂ ת ֵעיֵני בִּ ת ַמְלַאְך ה' ַוְיַגל ה' אֶּ ה ְּביָּדֹו ַויִּ  ַוַיְרא אֶּ ב ַּבֶדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלפָּ צָּ יונִּ ְׁשַתחּו ְלַאפָּ  "קֹּד ַויִּ

 .)במדבר כב, לה(

  בני האדם? יןב פעולדבר וללעל מנת של ה' יתברך  שליחים נעשים מרום מלאכיבה ר שא עולמית הנהגה אותה כיצד פועלת, להביןויש 

 במרומיםעושים שליחויות בארץ כפי מה שנגזר המלאכים 

נאמר כך  .שר ודםבשהם  חושן משפט א' הלכות שלוחין ב אות ז(לר' נתן 'ליקוטי הלכות' ) שליחיםה נקראיםש כפי 'מלאכים' בשם נקראים הרוחניים המלאכים
ְׁשַלח ַיֲעקֹּב "אל עשו אחיו  ששלח שליחים בשר ודם יעקב אבינואצל  יםַויִּ כִּ יו ַמְלאָּ חִּ ו אָּ שָּ יו ֶאל עֵּ נָּ . )בראשית לב, ד( )'בראשית רבה' פרשה פה, ד לפי תנא קמא" ְלפָּ

לעבור בארצו בבקשה ם אל מלך אדֹו שליחיםכאשר הוא שלח  משה רבינואצל וכן  .(עפ"י חכמים במדרש ממשרוחניים היו מלאכים שברש"י בראשית לב, ד ראה אמנם 
ְׁשַלח מֶֹּׁשה " יםַויִּ כִּ ְתנּו ַמְלאָּ אָּ ה ֲאֶׁשר ְמצָּ אָּ ל ַהְתלָּ ת כָּ ַדְעתָּ אֵּ ה יָּ ל ַאתָּ אֵּ ְשרָּ יָך יִּ חִּ ַמר אָּ ׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום כֹּה אָּ דֵּ קָּ  נקראו גם כך .ד()במדבר כ, י "מִּ

ְׁשַלח " , שנאמרבלק בן ציפור אל בלעם ששלח השליחים יםַויִּ כִּ ה  ַמְלאָּ נֵּ אמֹּר הִּ ֹּא לֹו לֵּ ְקר י ַעּמֹו לִּ ר ֶאֶרץ ְּבנֵּ הָּ ה ֲאֶׁשר ַעל ַהנָּ ם ֶּבן ְּבעֹור ְפתֹורָּ ְלעָּ ֶאל ּבִּ
י: ֻּמלִּ ב מִּ ֶרץ ְוהּוא יֹּׁשֵּ אָּ ין הָּ ה ֶאת עֵּ סָּ נֵּה כִּ ם הִּ ְצַריִּ ּמִּ א מִּ י  ַעם יָּצָּ ֶּמנִּ צּום הּוא מִּ י עָּ ם ַהֶזה כִּ עָּ י ֶאת הָּ ה לִּ רָּ א אָּ ה נָּ ה ְלכָּ ְרֶׁשנּו ְוַעתָּ אּוַלי אּוַכל ַנֶכה ּבֹו ַוֲאגָּ

ר אֹּר יּואָּ ְך ַוֲאֶׁשר תָּ ְך ְמבֹּרָּ רֵּ ת ֲאֶׁשר ְתבָּ י אֵּ ַדְעתִּ י יָּ ֶרץ כִּ אָּ ן הָּ  .ו( –)במדבר כב, ה  "מִּ

שעושים אותות וניסים מלאכים  ישבאים להיטהר,  רשאמלאכים שמסייעים לבני האדם  יש .מלאכיםהת יושליחושונות למטרות  ןישנ
ויש מלאכים שתפקידם  ,בשביל להעיד עליהם לפני בית הדין של מעלה על מנת להשגיח על מעשי בני האדם שנמצאים בעולם ישבעולם, 

כמו שאמר ה' ו ('היכלות דקדושה' ד"ה מנהון לנטרא ע"ארנב  דף)זוהר פרשת פקודי  לשמור את בני האדם מהסטרא אחרא ומנזקי העולם בדרכים שהם הולכים
י לישראל בכניסתם לארץ " נֹּכִּ נֵּה אָּ ַח הִּ ְךׁשֹּלֵּ ֶניָך  ַמְלאָּ ֶרְךְלפָּ ְרָך ַּבדָּ ְׁשמָּ יאֲ ְולַ  לִּ קֹום ֲהבִּ נֹּ ָך ֶאל ַהּמָּ יֲאֶׁשר ֲהכִּ ה' יתברך  אך מכל מקום .)שמות כג, כ( "תִּ

 מלאך לעשות איזה דברשהוא שולח אפילו לכן  .מלאכיםעל ידי  נעשותעצמן  אף שהשליחויות מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית בכל עת,
 .(. ועיי"ש טעם שליחת המלאכיםה)'ליקוטי הלכות' חושן משפט א' הלכות שלוחין ד אות  םנמצא ׁשעצמו הוא  גםש הרי –באיזה מקום 

 ,)'סודי רזייא' לר' אלעזר מגרמייזא פרק 'הלכות המלאכים' דף ג' ד"ה 'שמעתי במלאכים'( מיד שולח מלאך לעסוק בדבר שנגזרהוא  על העולם הקב"ה גוזר גזירותכאשר 
נּו שנאמר " אך שנשלח להושיע את ישראל במצריםכגון המל ְׁשַמע קֹּלֵּ ְצַעק ֶאל ה' ַויִּ ְׁשַלח ַונִּ ְךַויִּ םַויֹּ  ַמְלאָּ יִּ ְצרָּ ּמִּ נּו מִּ אֵּ . )רמב"ן שמות ג, ב( )במדבר כ, טז( "צִּ

לעשות  מוסיפיםלא לארץ  שנשלחיםמלאכים ו .גזירת עליון שעליהםובנעשה על ידי מלאכים  שהכל ,ארץנעשה על פני המה שכל הוא בכך ו
 שליחותואת ללכת לארץ ולעשות  שובל וה אותםמצהוא ו יתברך לפניו צביםתיימו שחוזרים רק לאחראלא  ,שליחותםב קטנה או גדולה

'תפארת שלמה' לשבועות סוף ד"ה 'וילכו שניהם עפ"י ) בשליחותו של מקום ,לעולם הזה במסירות נפש שוב יורדיםאז הם  ,מבאר שבע( )'רקנאטי' פרשת ויצא ד"ה ויצא יעקב

ֶרץ ַעד שנאמר " כפי לפי חפצו של ה' במהירות עצומהאת שליחותם עושים ו יחדו'( תֹו אָּ ְמרָּ ַח אִּ רֹוַהשֹּלֵּ ה יָּרּוץ ְדבָּ רָּ )'סודי רזייא' פרק  )תהלים קמז, טו( "ְמהֵּ

 .'הלכות המלאכים' דף ב' ד"ה 'ויש בכל רקיע'(

ורפואות ותרופות לבני אדם על בני אדם השרויים בצער, גאולות וישועות רחים וטסים להביא חים הפֹואויר העולם מלא במלאכים שלּו
נסים ונפלאות בעולם, ויש להיפך רצים ונשלחים לפעול ש יש מהםטובה.  וולהשפיע ברכות וכל טוב למי שנגזר עלי, מוטלים בחוליה

כגון שרץ ונמהר לפעול דין הנגזר על אדם לקבל עונשו על הים או רץ ונמהר לפעול דין  .ת קשות חס ושלוםשנשלחים לפעול דינים וגזירו
'קב הישר' פרק מט מחבר )'יסוד יוסף' לר' יוסף מדובנא רבו של  כל אחד כפי המקום שנגזרה עליו פורענותו, והרבה שלוחים למקום ברוך הוא –הולך דרך איזה ל

, לפי שתדיר ואין להם רגע אחד פנוי )'פענח רזא' פרשת וירא ד"ה 'ויקרא אליו מלאך'( זריזים ומהירים בשליחותם כהרף עין ומלאכים אלו .ד"ה וכל אויר עולם מלא(
הם לא מוסיפים  .א' פרק 'הלכות המלאכים' דף ב' ד"ה 'ויש מלאכים'()'סודי רזי הם עושים מלאכתם ונמהרים בשליחותם על מנת לעשות שליחות אחרת

)'תיקוני הזוהר'  ועושים את שליחותם באיזה מזל, יום ורגע מסוים )'תפארת יהונתן' פרשת ואתחנן ד"ה ועשית הישר והטוב( שייתם ולא גורעים מדעת משלחםבע

 .תיקון נז דף צא ע"ב ד"ה ולכל שליחותא(

ואינם  הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה סדר מעלתם()'שער  קבועיםשל אלו שמותיהם ישנם מלאכים שמדרגתם גבוהה יותר מכל שאר המלאכים, 
וישנם מלאכים ששמם  .)ספר 'ציוני' לרבינו מנחם ציוני פרשת וישלח ד"ה ויאמר שלחני(כגון מלאך מיכאל וגבריאל ומטטרו"ן וסנדלפו"ן  מתחלפים לעולם,

 וזה מה .(ד"ה דהכי אשכחנא )'תיקוני הזוהר' תיקון נז דף צא ע"ב וכפי פעולת הנס שעושים דר מעלתם()'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה ס משתנה כפי שליחותם
י שאמר המלאך למנוח אביו של שמשון " ְׁשמִּ ְׁשַאל לִּ ה ֶזה תִּ ּמָּ ֹּאֶמר לֹו ַמְלַאְך ה' לָּ איַוי אי, ")שופטים יג, יח( "ְוהּוא ֶפלִּ כלומר הוא מכוסה  –" ְוהּוא ֶפלִּ

 שאנו עושים )'תיקוני הזוהר' תיקון נז דף צא ע"ב ד"ה דהכי אשכחנא( הנסים כי הוא תלוי בפעולות )רש"י שופטים יג, יח( ותמיד משתנה, ואין ידוע למה משתנה היום
ים' לר' יצחק דמן עכו פרשת משפטים ד"ה 'והנה כאשר )'מאירת עינ ולים המלאכים להיקרא גם על שם מקום קבלתםיככמו כן . )'צרור המור' פרשת נשא ד"ה ולפי שמנוח היה(

א ְּביֶָּדָך שנאמר " כפי, או על שם משלחם המלאך'( יְסרָּ ַתן ה' ֶאת סִּ י ֶזה ַהיֹום ֲאֶׁשר נָּ ק קּום כִּ רָּ ה ֶאל ּבָּ ֹּאֶמר ְדבֹּרָּ ֶניָךַות א ְלפָּ ֹּא ה' יָּצָּ  ,)שופטים ד, יד(" ֲהל
ֶניָך" א ְלפָּ ֹּא ה' יָּצָּ  .)'מאירת עיניים' לר' יצחק דמן עכו פרשת בא ד"ה 'ולא על ידי שליח'( כשמו של מי ששלחֹו 'ה''נקרא הכוונה למלאך ש –" ֲהל

ומלאך, ואין אחד נכנס כי הקב"ה מחלק את 'האוירים' לכל מלאך כל מלאך שיוצא לשליחות, צריך ללכת במסלול המיועד לו באוויר העולם, 
, כי יש בזה סכנה לפי בגבול חברו. לכן אם אדם הרס את קירות ביתו ובנה מחדש, אין לו לשנות את מיקום החלונות מהמקום שהיו בו קודם

סתם רגלו בכנידים שהו. וכן הסכנה היא גם מצד הׁששהמלאכים שהיו עוברים דרך אותם החלונות כועסים בעבור שהם צריכים כעת להקיף
)'ספר  לכל הדרים בבית עד כדי סכנה לחייהם )'מדרש תלפיות' ענף א' ערך 'אתון בלעם', 'ספר חסידים' סימן תתשמו(חלילה הם יכולים להזיק ושם ועתה שינו דרכם, 

את ר' יהודה החסיד אות כ', 'בן )צו מטעם זה גם צריך להיזהר לא לסתום לגמרי חלון או פתח שיש בבית, אלא להשאיר בו חור כלשהו .חסידים' סימן תסא(

פעם נטתה  –היה עם בלעם, שכאשר ראתה האתון שלו את המלאך היא ניסתה לזוז מהדרך  זהכעין  .איש חי' שנה ב' פנחס אות יז בשם ר' יהודה החסיד(
חסידים' סימן תתשמו, 'מדרש  )'ספר כי היא הבינה שהיא מפריעה ב'מסלול' של המלאך –הצידה, פעם לחצה את רגלו אל הקיר ופעם רבצה במקומה 

 .)'מעבר יבוק' מאמר שפתי צדק פרק כו ד"ה וטעם מנהגן( ובמעשיה אלו רצתה האתון לאפשר למלאך ה' לעבור במקום בו נגזר עליו, תלפיות' ענף א' ערך 'אתון בלעם'(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 וכן להיפך דיןכי שליחות של מלא יםרחמים לא עוש כימלא

או. וזה הסדר וכל אחד מהם ממונה על עבודתו ועל מש שמאליים של דין,מלאכים לה' יתברך יש בשמים מלאכים ימניים של רחמים ויש 
דין של רחמים ומלאך מלאך רחמים בשליחות  שולחהאל יתברך והתיקון אשר סידר ה' יתברך שמו להנהיג את העולם כרצונו. ולעולם 

ה דוד המלך ואומר " ולזה היה מתפלל .על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה צוה ישועות יעקב וד"ה ודע כי מה(לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' )'כתם פז'  דיןשל בשליחות  ַאתָּ
י ֱאֹל ה ְיׁשּועֹותים קִּ הּוא ַמְלכִּ ה ְיׁשּועֹות, ")תהלים מד, ה( "ַיֲעקֹּב ַצּוֵּ הם יהיו  לישראלשליחים' 'צוה על העולם שכאשר יישלחו  כלומר –" ַיֲעקֹּב ַצּוֵּ

ולא מצד  עקב()'כתם פז' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה צוה ישועות י שהיא מדתו של יעקב אבינו )זוהר פרשת וירא קיט ע"ב ד"ה צוה ישועות יעקב( מלאכים מצד הרחמים
 .)'כתם פז' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה צוה ישועות יעקב(" ְיׁשּועֹותבשם "ואז שליחים אלו יקראו  .)זוהר פרשת וירא קיט ע"ב ד"ה צוה ישועות יעקב( ןהדי

מדרש  -חיי שרה פרשת , 'זוהר' נ, ב 'רבהבראשית ') 'שליחויות'י תעושה ששאחד מלאך ואין  מלאך עושה שליחות אחת בלבדכל וזה מה שאמרו רבותינו כי 

ת של אין מלאך של דין עושה שליחּוש והכוונה היא .(' מדרש הנעלםאמר רבי יהודה'דף קכז ע"א ד"ה  'זוהר' פרשת חיי שרה) בבת אחת (ד"ה אמר רבי יהודה הנעלם דף קכז ע"א
רחמים ולא מלאך של  ,'רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה וישא עיניו וירא, 'רקנאטי' פרשת בראשית ד"ה ויצר ה' אלקים(קיט ע"ב ד"ה ויהי אחר הדברים,  -קיט ע"א זוהר פרשת וירא דף ) רחמים
אבל מלאך של דין  ,(פרשת בראשית ד"ה ויצר ה' אלקים 'רקנאטי', , 'רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה וישא עיניו ויראד"ה צוה ישועות יעקב קיט ע"בדף )זוהר פרשת וירא  שליחות של דיןעושה 

' פרשת וירא ד"ה רבינו בחיי') רחמיםת של יושליחו שתיים או יותרל לעשות ורחמים יכשל מלאך  ן, וכת של דיןושליחוי שתיים או יותריכול לעשות 

 .. עיי"ש(על מקרים יוצאי דופן 'ודע כי מה'' )ראה ב'כתם פז' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה אחת בפעם (פרשת בראשית ד"ה ויצר ה' אלקים 'רקנאטי', וישא עיניו וירא

בכדי נשלח אשר רי מואב היה מלאך אלקים ממדת הדין המלאך הראשון שאמר לו ללכת עם שמטעם זה נשלחו לבלעם שני מלאכים שונים. 
ֹּא כפי שנאמר " ,ֹּתולפתֹו יםַויָּב ים  ֱאֹלהִּ ׁשִּ ֲאנָּ אּו הָּ ֹּא ְלָך ּבָּ ְקר ם לִּ ֹּאֶמר לֹו אִּ ה ַוי ם ַלְילָּ ְלעָּ ְךֶאל ּבִּ ם קּום לֵּ תָּ ֶליָך  אִּ ר אֵּ ר ֲאֶׁשר ֲאַדּבֵּ בָּ אֹּתֹו ְוַאְך ֶאת ַהדָּ

לשטנו על  לבלעםשעמד מדת הרחמים, מהיה מלאך ה' זה בדרך כאשר הוא היה הולך המלאך השני שנשלח אליו  ואילו .)במדבר כב, כ( "ַתֲעֶשה
ֹּאבַ מנת שלא  ב ועל המלאך הזה נאמר " .כי אין ה' חפץ במיתת הרשעים ,בלעם במעשיוד י ְתַיצֵּ ן לֹו' ַּבֶדֶרְך ַמְלַאְך הַויִּ טָּ ב ַעל ֲאתֹּנֹו  ְלשָּ ְוהּוא רֹּכֵּ

ּמֹו: יו עִּ רָּ י ְנעָּ תֹון ֶאת  ּוְׁשנֵּ אָּ ֶרא הָּ אָּ ַמְלַאְך הַותֵּ ם ֶאת הָּ ְלעָּ ֶדה ַוַיְך ּבִּ ֶלְך ַּבשָּ ן ַהֶדֶרְך ַותֵּ תֹון מִּ אָּ ט הָּ ה ְּביָּדֹו ַותֵּ ב ַּבֶדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשלּופָּ צָּ ּה ' נִּ תֹון ְלַהטֹּתָּ
ֶרְך  .('ויהי אחר הדברים'ד"ה  קיט ע"בדף זוהר פרשת וירא ב ראהאמנם )'צרור המור' פרשת בלק ד"ה אבל בכאן הראה.  (כג –)במדבר כב, כב  "ַהדָּ

המלאך מיכאל בישר על הולדת יצחק  .שליחות אחרתמטרת כל אחד ל )ראה בראשית יח, ב( אברהם אבינופני באו שלושה מלאכים לגם לכן 
, נ, ב 'בראשית רבה') להציל את לוטהביא רפואה לאברהם אבינו ואחר כך הלך והסתלק, המלאך גבריאל נשלח בכדי להפוך את סדום, ומלאך רפאל 

 ותנחשב ששני שליחויות אלוזה משום  רפואה והצלה, – י שליחויותתרפאל לעשות ש המלאך היה יכולומה ש .(רש"י בראשית יח, ב ד"ה והנה שלושה
יםּבַ "ב סדום את אנשי העירכה יה שהמלאך רפאלובכלל זה מה . (פרשת וירא ד"ה כי משחיתים אנחנו 'רבינו אפרים על התורה') 'רחמים' רִּ יחד עם המלאך  "ַסְנוֵּ
ת ְוֶאת הָּ כפי שנאמר "גבריאל  ים ֲאֶׁשר ֶפַתח ַהַּביִּ ׁשִּ כּוֲאנָּ יםּבַ  הִּ רִּ ֹּא ַהפָּ  ַסְנוֵּ ְמצ ְלאּו לִּ דֹול ַויִּ טֹּן ְוַעד גָּ קָּ למלאך רפאל נחשב היה ש )בראשית יט, יא(" ַתחמִּ

 .פרשת וירא ד"ה 'הכו בסנורים'( 'רזא פענח') שליחות אחת ביחד עם הצלת לוטכ

בלשון  אמרושכפי  . רפאל נכנס בתחום גבריאלרובתחום חבנכנס אחד וכל רגו המלאכים גבריאל ורפאל, חבסדום במהלך שליחותם מנם א
י " רבים ים ֲאַנְחנּוכִּ תִּ קֹום ַהֶזה ַמְׁשחִּ ּה " בלשון רבים שנאמרכפי  תחום רפאללוכן גבריאל נכנס  .)בראשית יט, יג( "ֶאת ַהּמָּ ְתַמְהמָּ יםַויִּ ׁשִּ ֲאנָּ קּו הָּ  ַוַיֲחזִּ

יר עִּ חּוץ לָּ ֻחהּו מִּ ֻאהּו ַוַינִּ יו ַויֹּצִּ לָּ יו ְּבֶחְמַלת ה' עָּ י ְבנֹּתָּ ְׁשתֹו ּוְבַיד ְׁשתֵּ למרות  שניהם ביחד עסקו בהצלת לוטש כלומר ,)בראשית יט, טז( "ְּביָּדֹו ּוְבַיד אִּ
 בנוסף .פרשת וירא בסוף ד"ה במדרש כי משחיתים(חלק א' ' מגלה צפונות') הובעצם החריגה מתפקידם היה שמץ של גאוו .ך רפאלשהיה זה רק מתפקידו של המלא

 למשך מאה שלושים ושמונה שנה להממחיצה של מענדחו שניהם  לכן .המקום היא השחתתש מטרת בואם לסדוםאת פגמו בזה שגילו הם 
שאינו לפי  תחום ארץ ישראל, ולא רצו לצאת לחוץ לארץ קצה ליוו אותו עדואותם שני המלאכים עד שבא יעקב אבינו  ,)'בראשית רבה' נ, ט(

 .פרשת וירא בסוף ד"ה במדרש כי משחיתים( חלק א' 'מגלה צפונות') למעלהבחזרה  תעלול אז יכלולכן  –לגבול השני  מלהיכנס חזרו בהםשבזה ונמצא  .'במחיצתם'

 למרומיםלשוב  ונמשכת עד שבעה ימים כדי שיוכל מלאכיםשליחות 

הם לא יחזרו עד אז,  ואם, ובתוך זמן זה הם צריכים לחזור למעלה. ימים ברצףהמלאכים שיורדים לעולם הזה, יכולים לשהות בו עד שבעה 
כך היה עם שני המלאכים  .ד"ה אינון דאתערבו( רות דף צט ע"אספר זוהר חדש' ') הרי ששוב לא יוכלו לעוף ולחזור למקומם למעלה והם יתעכבו בעולם הזה

)'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל דף מג ד"ה  שנפלו מן השמים, עז"א ועזא"ל, ששהו בעולם הזה יותר משבעה ימים וכבר לא יכלו לחזור למקומם למעלה

העבד  וכשיצא אליעזר .דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד פרק יב שלפעמים עז"א נקרא שמחזא"י( מאמר חקורוכן נראה מ'זוהר חדש' רות דף צט ע"א סוף ד"ה אינון. וראה ' .'והנה ענין לבוש המלאכים'
יו "כפי שאמר הבטיח שמלאך ה' ילווה אותו לחפש ליצחק אשה, אברהם אברהם אבינו בשליחות  נָּ י ְלפָּ ְתַהַלְכתִּ ְך ה' ֲאֶׁשר הִּ תָּ כֹו אִּ ְׁשַלח ַמְלאָּ יִּ

יַח ַדְרֶכָך ְצלִּ קַ  ְוהִּ יְולָּ בִּ ית אָּ ּבֵּ י ּומִּ ְׁשַפְחתִּ ּמִּ י מִּ ְבנִּ ה לִּ שָּ כדי ואכן ליווה אותו מלאך  .()'וימהר אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת המ'ם אות תקח )בראשית כד, מ( "ְחתָּ אִּ
את ולהסיר מלאך שבא להוציא את רבקה עוד לוזה בנוסף  .קפיצת הדרךלעשות לו גם כדי הו ומפני לבן שלא יהרגכן ו ,עליו בדרך לשמור

 .מלאכים(ד"ה  מלאכי עליון אות חמערכת מ' ערך לר' אברהם פלאג'י )'שמו אברהם'  שביקש לעכבה אביה בתואלכמו  'המונעים'

ְךאמרו לאליעזר " של רבקה לכן בשעה שאחיה ואמה לֵּ שֹור ַאַחר תֵּ ים אֹו עָּ נּו יָּמִּ תָּ ב ַהַנֲערָּ אִּ ׁשֵּ ַאל ְתַאֲחרּו " אליעזר ענה להם, נה()בראשית כד,  "תֵּ
י  יאֹּתִּ יַח ַדְרכִּ ְצלִּ )'וימהר  יכול לשהות יותר משבעה ימים בארץ לא זה ומלאךשמלאך יהיה עמו התקיימה ההבטחה ש והתכוון )בראשית כד, נו(" וה' הִּ

א נאמר "לעזור לו במלחמות כאשר בא גבריאל המלאך לפני יהושע כן ו .(חאברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת המ'ם אות תק שָּ יחֹו ַויִּ ירִּ ְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ּבִּ י ּבִּ ַוְיהִּ
ד ְלֶנְגדֹו  יׁש עֹּמֵּ נֵּה אִּ יו ַוַיְרא ְוהִּ ינָּ הוְ עֵּ ֹּא  ַחְרּבֹו ְׁשלּופָּ ֹּאֶמר ל ינּו: ַוי רֵּ ם ְלצָּ ה אִּ נּו ַאתָּ ֹּאֶמר לֹו ֲהלָּ יו ַוי לָּ ֶלְך ְיהֹוֻׁשַע אֵּ א ה'ְּביָּדֹו ַויֵּ י ַשר ְצבָּ י ֲאנִּ י  כִּ אתִּ ה בָּ ַעתָּ

ר ֶאל ַעְבד י ְמַדּבֵּ נִּ ה ֲאדֹּ ֹּאֶמר לֹו מָּ חּו ַוי ְׁשתָּ ה ַויִּ יו ַאְרצָּ נָּ פֹּל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל פָּ  ולסייע ליהושע וישראל יכול לשרות בארץ היה זה מלאך .יד( –)יהושע ה, יג " ֹוַויִּ
 .)'ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"א ד"ה ובא"א י"ל דאיתא במגיד( אם היה מתעכב יותר לא היה יכול לעלות שוב למעלהושבעה ימים, תום עד רק 

בכל יום הקיף את  ימים. הלפניו, ועשה הקפות סביב העיר במשך שבע התגלות המלאך לאחרמטעם זה יהושע התחיל בכיבוש יריחו מיד 
י ַפַעם "נפלו שבעת החומות של יריחו שנאמר פעמים ועל ידי זה  שבעהקיף ו םיריחו פעם אחת וביום השביעי השכי נִּ יר ַּביֹום ַהשֵּ עִּ ַויָּסֹּּבּו ֶאת הָּ
ֶׁשת יָּמִּ  שּו ׁשֵּ ים ים:ַאַחת ַויָֻּׁשבּו ַהַּמֲחֶנה כֹּה עָּ מִּ ט ַהֶזה ֶׁשַבע ְפעָּ ְׁשפָּ יר ַכּמִּ עִּ מּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר ַויָּסֹּּבּו ֶאת הָּ י ַוַיְׁשכִּ יעִּ י ַּביֹום ַהְשבִּ ַרק ַּביֹום ַההּוא  ַוְיהִּ

ים מִּ יר ֶׁשַבע ְפעָּ עִּ ְבבּו ֶאת הָּ הזדרז הוא שירד גבריאל המלאך, ומעת  שלמים שהושלמו שבעה ימיםטרם וכך נפלה יריחו  .טו( –)יהושע ו, יד  "סָּ
על בנין נבנתה שנפלה יריחו העיר  .)'ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"ב ד"ה ויובן כשראה המלאך( למרומים כדי שלא ייאלץ להישאר בארץ רוחזל
 השבעחומות כדי להחליש את  יושבי הארץ עשו לה שבע .לכיבוש כל הארץ לשקּווכיבושה היה עיר קשה היתה היא  מטעם זה ,'הקליפות'

יםכולה מלאה היתה היא והיכלות הקדושה ולהגביר את הטומאה,  דִּ )'ארבע חרשים' פרק ו' קנאת  בחייהם בהם תושבי יריחוורוחות רעות שנטמאו  ׁשֵּ

 .אפרים דף יז ע"ב ד"ה ויובן כשראה המלאך(
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המלאך, כי אחרי גבריאל ישראל לא היו צריכים יותר את עזרת ולכן כבושה לפניהם. כבר ארץ ישראל היתה ישראל כבשו את יריחו אחרי ש
הטומאה שהיתה שם, אז בקלות יהושע וכל הבאים אחריו יכלו להכרית את יושבי הארץ שהוא עזר להם בכיבוש העיר יריחו והחליש את 

לא רק שהם כילו את גופם של יושבי הארץ אלא אף ו .'ובא"א י"ל דאיתא במגיד אפרים' ביישוב דברי הרמב"ן מול הזוהר('ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"א ד"ה )
ֹּ הכריתו את נשמותיהם מהעולם הבא כמו שנאמר " יֶהם ל ל ַמְלכֵּ ת כָּ דֹות ְואֵּ ֲאׁשֵּ ה ְוהָּ לָּ ר ְוַהֶנֶגב ְוַהְשפֵּ הָּ ֶרץ הָּ אָּ ל הָּ יר ַוַיֶכה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת כָּ ְׁשאִּ א הִּ

יד  רִּ ה שָּ מָּ ל ַהְנׁשָּ ת כָּ יםְואֵּ דשים כמו שנאמר מחּו 'נקמה מיניכל 'נקמות גדולות באיבוד האויבים אשר בארץ בישראל עשו  ןוכ)יהושע י, מ(  "ֶהֱחרִּ
ה ַויָֻּמתּו" קָּ ם ַעד ֲעזֵּ ַמיִּ ן ַהשָּ ים ְגדֹּלֹות מִּ נִּ יֶהם ֲאבָּ יְך ֲעלֵּ ְׁשלִּ להאבידם בגוף ונפש , ואף באובדן המלכים היתה מדת הדין מתוחה )יהושע י, יא( "וה' הִּ

יר כמו שנאמר "אובדן הגופות ק את רשבהם לא הזכיר הכתוב אלא  ,מה שלא נמצא כן במלחמות שעשה משה עם סיחון ועוג ל עִּ ם כָּ ַהֲחרֵּ
ף ים ְוַהטָּ ׁשִּ ם ַהנָּ  .)דברים ג, ו( )'רבינו בחיי' שמות כג, כ ד"ה 'ודעת הרמב"ן' בשם הרמב"ן(" ְמתִּ

 בני אדםגוף כ מלובשים בתוךיש מלאכים שנראים בעת שליחותם 

ף" ועליהם נאמר גוףאנשים עם כמראה  נראיםהמגיעים לארץ המלאכים חלק מ ֶרץ ְועֹוף ְיעֹופֵּ אָּ לו המלאכים הלש כלומר )בראשית א, כ( "ַעל הָּ
 נכנסת בגוף האדםהנשמה שכמו ממש ו, התלוי בסוג שליחותם (ד"ה ועוף יעופף בע" – אע"דף לד בראשית פרשת )זוהר  ארץ בגוף גשמיב יםתלבשמעופפים ומ

אלו  מלאכיםיש לו .)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת בראשית ד"ה והנה באדם( כך גם הם נכנסים בגוף (' בשם ספר 'ידי משה'מלאכים')'וימהר אברהם' מערכת המ'ם אות תקיד ד"ה 
כעין גשמי, לא הזה שהוא אם אותם המלאכים לא היו מתלבשים בלבוש  אך ,)'חסד לאברהם' מעין ראשון נהר כח( 'גוף'מתלבשים בהם צער בזמן ש

. (ד"ה תא חזי ע"א דף קנב בהעלותךפרשת הר ו, זד"ה ואי תימא ע"ב הר פרשת נשא דף קכוו)ז ולהתגלות ראותתהל יםיכולהמלאכים  ולא היו םהעולם יכול לסובל ההי
ומכל . (ד"ה ואי תימא הא ע"ב פרשת נשא קכוהר וזעפ"י ) שהרי כל בני האדם סופם למיתה והם צריכים לו ,ב'גוף' מתלבש תומלאך המו גם ומטעמים אלו

 .דף ג' ד"ה שמעתי( הלכות המלאכיםלר' אלעזר מגרמייזא )'סודי רזייא'  ומקפץ ממקום למקום כחפצויר והמלאכים הוא זך ודק מן האו זה של גוף ,מקום

' על רקנאטי') לאלו שנשלחו אליהם דווקא נראים אז הם )'חסד לאברהם' מעין ראשון סוף נהר כח(כיון שאותם מלאכים מתלבשים בגוף שהוא לא לגמרי גשמי 

המוות שכולו מלא עיניים לפני פטירתו רואה את מלאך שאדם דומה ל וזה ., עפ"י זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה זקיף בר נש(פרשת וירא ד"ה וישא עיניו הותורה
לזכי גם נראה  תלבש ב'גוף'המלאך שמו .(ד"ה זקיף בר נש ע"ב )זוהר פרשת נשא דף קכו ולבושו אש לוהט, על אף ששאר הסובבים בחדרו אינם רואים אותו

)'מבוא שערים' להאר"י ז"ל שער ו' חלק ב' פרק ח'  א צורך ב'נבואה'לל פרשת וירא ד"ה וחרבי תאכל בשר( 'רבינו בחיי'א, 'רמב"ן' בראשית יח, ) הנפש, כמו החסידים ובני הנביאים

)עפ"י ספר  ולא בשם 'מלאכים' פרשת וירא ד"ה וחרבי תאכל בשר( 'רבינו בחיי'רמב"ן בראשית יח, א, ה) 'אנשיםאז בשם 'נקראים  ואותם מלאכים .ד"ה נחזור לענין המלאכים(

 .'גוףבאותו הזמן ב' שהם מלובשים משום 'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם(

ה שנאמר " כך היה עם אברהם אבינו נֵּ יו ַוַיְרא ְוהִּ ינָּ א עֵּ שָּ ה ַויִּ יםְׁשֹלׁשָּ אֶֹּהל  ֲאנָּׁשִּ ֶפַתח הָּ ם מִּ אתָּ ְקרָּ ץ לִּ יו ַוַיְרא ַויָּרָּ לָּ ים עָּ בִּ צָּ ְׁשַתחּונִּ ה ַויִּ ְרצָּ )בראשית " אָּ

 )זוהר פרשת וירא דף קא בצורת בני אדם ה אותם כאשר הם היו מלובשים בגוףאלא רא לא ראה מלאכים במראה הרוחני שלהםאברהם אבינו  יח, ב(

ר המלאכים מלובשים בגוף אין כי כאשהשתחווה למלאכים,  עבודת 'אלוהים אחרים' כאשר של איסורעשה גם לא הוא ולכן  .(ד"ה תא חזי בתר ע"א
 לוטהתגלו המלאכים לגם  כך .פרשת וירא ד"ה ויקח חמאה( ' על התורהרקנאטי') איסור השתחוויה להם, כמו שאין איסור להשתחוות בפני שאר בני האדם

ֹּאְמרּו שנאמר " יםַוי ׁשִּ ֲאנָּ קֹום הָּ ן ַהּמָּ א מִּ יר הֹוצֵּ עִּ ֶניָך ּוְבנֶֹּתיָך ְוכֹּל ֲאֶׁשר ְלָך ּבָּ ן ּובָּ תָּ י ְלָך פֹּה חָּ המלאכים הרוחניים , ו)בראשית יט, יב( "ֶאל לֹוט עֹּד מִּ
יםבשם " נּוכּושנשלחו אליו  ינּויָּם .יח, א( בראשיתרמב"ן ה) " לפי שהיו מלובשים בלבוש של גוףֲאנָּׁשִּ למעט  בכל פרשת הפיכת סדום ועמורה וכך הוא כִּ

יםשאז נקראו " ם לסדוםתעהגבעת  כִּ  .)בראשית יט, א( "ַּמְלאָּ

ר ַיֲעקֹּב ְלַבדֹו נאמר "שרו של עשו ש נאבק עםאצל יעקב אבינו כאשר הוא היה וכן  תֵּ ּוָּ ק ַויִּ בֵּ יׁשַויֵּאָּ ַחר אִּ ּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּ רמב"ן ה) )בראשית לב, כה( "עִּ

עֶֹּשה " שנאמר "רּוחֹות" המלאכים הםשאף על פי , מללכת ולמנוע אותו את המלאך 'להחזיק' היה יכולוזה הטעם שיעקב אבינו  .בראשית יח, א(
יו רּוחֹות כָּ ׁש ַמְלאָּ יו אֵּ ְרתָּ ט ְמׁשָּ להיאבק יעקב אבינו  היה יכול ואז התלבש בגוף כדוגמת בני האדם, רד למטההמלאך שיכי , )תהלים קד, ד( "ֹלהֵּ
יוחיפש את הוא כאשר  וכן היה עם יוסף .(ד"ה והא אתמר ע"א דף קמדתולדות פרשת  )זוהר עמו כל הלילה )עפ"י  ופגש אותו גבריאל המלאך בצאן שרעּו ֶאחָּ

הּושנאמר " רש"י בראשית לז, טו( פרק לח, 'פרקי דרבי אליעזר' אֵּ ְמצָּ יׁש ַויִּ הּו  אִּ לֵּ ְׁשאָּ ֶדה ַויִּ ה תֶֹּעה ַּבשָּ נֵּ יׁשְוהִּ אִּ י ְמבַ  הָּ נֹּכִּ ֹּאֶמר ֶאת ַאַחי אָּ ׁש: ַוי אמֹּר ַמה ְתַבקֵּ ׁש לֵּ קֵּ
ים ם רֹּעִּ יפֹּה הֵּ י אֵּ ה נָּא לִּ ידָּ  .רמב"ן בראשית יח, א(העפ"י ) אדם והתגלה לפני יוסף 'לבוש'ב אז גבריאל המלאך התלבשו ,(טז - )בראשית לז, טו" ַהגִּ

חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"א ד"ה ובא"א י"ל )'ארבע  מלאךה גבריאל 'רקנאטי' על התורה פרשת וירא סוף ד"ה ויקח חמאה וחלב( שהתגלה אליוכ אצל יהושעגם היה  וכך

ְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע "שנאמר  (וכן בשם אביו ר' חיים פלאג'י בספרו 'עיני כל חי' 'רבינו בחיי'בשם מהילקוט ראובני , 'ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י אות ג, כב ד"ה 'גבריאל' דאיתא במגיד אפרים י ּבִּ ַוְיהִּ
ה  נֵּ יו ַוַיְרא ְוהִּ ינָּ א עֵּ שָּ יחֹו ַויִּ ירִּ יׁשּבִּ ינּו אִּ רֵּ ם ְלצָּ ה אִּ נּו ַאתָּ ֹּאֶמר לֹו ֲהלָּ יו ַוי לָּ ֶלְך ְיהֹוֻׁשַע אֵּ ה ְּביָּדֹו ַויֵּ ד ְלֶנְגדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּופָּ השתחווה  יהושע .)יהושע ה, יג( "עֹּמֵּ

י שנאמר "שזה מלאך  ביןלו למרות שה י ֲאנִּ ֹּא כִּ ֹּאֶמר ל א הַוי ה ַשר ְצבָּ יו ַאְרצָּ נָּ פֹּל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל פָּ י ַויִּ אתִּ ה בָּ חּו' ַעתָּ ְׁשתָּ ר ֶאל  ַויִּ י ְמַדּבֵּ ה ֲאדֹּנִּ ֹּאֶמר לֹו מָּ ַוי
בגוף אז היה מלובש המלאך שלפי  – להשתחוות היה מותר לאברהם אבינומהטעם שלהשתחוות לפניו  ליהושעוהיה מותר  .)יהושע ה, יד( "ַעְבדֹו
)זוהר מדרש רות  שהמלאכים עולים חזרה הם מתפשטים מהלבוש שלהם ושבים למקומםאמנם כ .פרשת וירא סוף ד"ה ויקח חמאה וחלב( ' על התורהרקנאטי') אדם

 .'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלג'י מערכת המ'ם אות תקיד()עפ"י  שהיו קודם שירדו לעולם הזה כפי דף צט ע"א ד"ה שאר מלאכין, רקנאטי פרשת וירא ד"ה וישא עיניו(

עליו כמו חלּוק שאדם הלבוש לא דבק בו, רק הוא אין קורבה בין המלאך ללבוש ההוא לכן , כי ללא צערמעליהם יורד של המלאכים הלבוש 
 מתפשטים מגופםהם בני האדם כאשר בשונה מלובש ואף פחות מזה. לכן לא נאמר על מלאך שהוא 'מת' כאשר הוא חוזר למעלה לעולמו, 

)'ליקוטי כתובים' להאר"י ז"ל תהלים פד ד"ה 'גם ברכות יעטה', 'שער  לטבול לטהרתם ב'נהר דינּור' אחר כך על המלאכים. )'חסד לאברהם' לזקנו של החיד"א מעין ראשון נהר כח(

וצריכים לטבול . )'מעבר יבוק' מאמר שפתי רננות פרק מב ד"ה אחר כך נגזר(שהוא נהר של אש גיהנום עליון  לם ועולם(מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל פרקי אבות פרק שישי ד"ה ודע שבכל עו
ןּבְ רר לפני ה' יתברך, וכל זה לפי שהיו ֹושם שלוש מאות ששים וחמש טבילות, ועוד שבע טבילות ב'אש לבנה' על מנת שיוכלו לׁש של בני  ְׁשכּונָּתָּ

לכן גם מלאכים חשובים כמו אותם מלאכים שירדו בימי אברהם ויעקב לא יכלו לעלות עד שטבלו בנהר  .ד"ה והנה אחרי אשר()'קב הישר' פרק יא  האדם
 .)'ספר הליקוטים' לר' יחיאל היילפרין מחבר 'סדר הדורות' ערך שמים אות טז ד"ה טעם דמיהב( כל דבר היורד מן השמים נטמא באוויר הארץ דינור, כי

 ממש רוחנייםמגלה את עיניהם לראות מלאכים  יש בני אדם שה'

ם, ועליהם נאמר " ְכלָּ ל חלק מהמלאכים לא מתראים בגוף אלא רק ב'רוחניותם' ומושגים לבני האדם רק לפי השגת שִּ ת כָּ ףְואֵּ נָּ הּו עֹוף כָּ ינֵּ  "ְלמִּ
ינֵּהּו, ")בראשית א, כא( הר פרשת בראשית דף לד )זו לבדבשהמלאכים הללו אינם משתנים לצורות שונות אלא נשארים במינם  לפימלשון מין אחד,  –" ְלמִּ

 של בני האדם את עיניהם אז על מנת לראות אותם צריך שה' יגלה, של הגוף המלאכים מתגלים ללא 'המלבוש' וכאשר .ע"ב ד"ה ועוף יעופף( –ע"א 
אותם בכל ו .א()הרמב"ן בראשית יח,  אלוכ בשביל לראות מלאכים לא צריך להיות נביא ,בכל אופןו .את המראה הרוחני הזה תראויוכלו לו
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 ~4 ~ 
 

 .' או 'אנשים'ישא'בתיאור של ולא  )ספר 'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם( "מלאך ה'"הוזכר המלאך בשם  גילוי מסוג זה, נ"ךשהיה בתמקומות ה
ר"ראה משה רבינו את  כאשרשהיה כמו  א שנאמר " "ַהְסֶנה ּבֹּעֵּ ׁש ְוַהְסֶנה ה ַמְלַאְךַויֵּרָּ אֵּ ר ּבָּ נֵּה ַהְסֶנה ּבֹּעֵּ תֹוְך ַהְסֶנה ַוַיְרא ְוהִּ ׁש מִּ יו ְּבַלַּבת אֵּ לָּ ' אֵּ

ל יֶננּו ֻאכָּ   .)ראה רמב"ן שמות ג, ב( .()שמות ג, ב "אֵּ

פרשת לך לך טז, ח ד"ה  'האלשיך הקדוש') מיכאל, גבריאל, רפאל ונוריאל – ארבעה מלאכים ראתההיא  בזמן היותה במדברשהגר המצרית  כך היה עם

תחילת פרשת וירא ד"ה כמו ויגל  'אבן יקרה' ביאור של בעל הלבוש על 'רקנאטי'עפ"י ספר 'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם, עפ"י ) םה' האיר את עיניה לראותש על ידי והנה על זכות(

ּה שנאמר " מלאך אחד מבין הארבעהשוחח עמה כל פעם כאשר  ,הגר עם ששוחחוארבעת המלאכים היו ואלו הם  .ה'( אָּ ְמצָּ ין ַמְלַאְך הַויִּ ' ַעל עֵּ
ן ְּבֶדֶרְך ׁשּור: ַעיִּ ר ַעל הָּ ְדּבָּ ם ַּבּמִּ י ּבַֹּרַחת: ַהַּמיִּ נֹּכִּ י אָּ ְרתִּ ַרי ְגבִּ י שָּ ְפנֵּ ֹּאֶמר מִּ י ַות כִּ לֵּ ה תֵּ נָּ את ְואָּ ֶזה בָּ י מִּ ַרי אֵּ ְפַחת שָּ ר ׁשִּ גָּ ֹּאַמר הָּ ּה  ַוי ֹּאֶמר לָּ ' ַמְלַאְך הַוי

י ַתַחת יָּ  ְתַענִּ ְך ְוהִּ ְרתֵּ י ֶאל ְגבִּ :ׁשּובִּ ּה  ֶדיהָּ ֹּאֶמר לָּ רֹּב:ַמְלַאְך הַוי ר מֵּ פֵּ סָּ ֹּא יִּ ְך ְול ה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֵּ ּה  ' ַהְרּבָּ ֹּאֶמר לָּ את ַמְלַאְך הַוי רָּ ן ְוקָּ ה ְויַֹּלְדְת ּבֵּ רָּ ְך הָּ נָּ ' הִּ
ְניְֵּך ַמע ה' ֶאל עָּ י ׁשָּ אל כִּ עֵּ ְׁשמָּ  .)'בראשית רבה' פרשה מה, ז( יא( –)בראשית טז, ז  "ְׁשמֹו יִּ

לא ראה שיש מלאך בדרך עד אשר ה' גילה את  בלעם ל את ישראל ומלאך הפריע לו בדרכו.הלך לקלהוא כאשר  עם בלעם הרשעגם כך היה 
םשנאמר " עיניו ְלעָּ י בִּ ינֵּ ְׁשַתחּו ְלַאפָּ ַמְלַאְך הַוַיְרא ֶאת  ַוְיַגל ה' ֶאת עֵּ קֹּד ַויִּ ה ְּביָּדֹו ַויִּ ב ַּבֶדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלפָּ צָּ , )עפ"י הרמב"ן בראשית יח, א( )במדבר כב, לא( "יו' נִּ

כמו שהוזכר אצל  בפסוקיםשל האתון  עיניה י'ולא הוזכר 'גילּו .מלאך ה'ראתה את  והיא גילה את עיניה של האתון ה' כאשר קודם לכן
את  ממש האתון ויש אומרים שלא ראתה .האתון()'רקנאטי' פרשת בלק ד"ה ותרא  'בריאה חדשה'מו לפי שכל מציאות האתון היה נס אחד גדול וכ בלעם,

כשפתחה את פיה לא אמרה לבלעם  ומטעם זה ה בוודאות אם זה מלאך או דבר אחר.לא ידעו, מלאך עומד כנגדהרק הרגישה ש המלאך
  .)'מאירת עיניים' תחילת פרשת בלק ד"ה או למדרגה שתחתיה( שראתה מלאך

נאמר ששמשון  ו שלה' לבשר להם על הולדת כאשר בא לפניהם מלאך מראה של מלאך שה' הראה להם ,ח ואשתואצל מנֹוגם היה וכדבר הזה 
א " ן 'ַמְלַאְך הַויֵּרָּ ַלְדְת ּבֵּ ית ְויָּ רִּ ֹּא יַָּלְדְת ְוהָּ ה ְול רָּ א ַאְת ֲעקָּ ה נָּ נֵּ ֶליהָּ הִּ ֹּאֶמר אֵּ ה ַוי שָּ אִּ כאשר מדין הציקו לעם ישראל  היהוכן  .)שופטים יג, ג( "ֶאל הָּ

ים" שנאמר נִּ ְדיָּן ֶׁשַבע ׁשָּ ְתנֵּם ה' ְּבַיד מִּ ל "כפי שנאמר וישראל זעקו אל ה' שיושיעם  )שופטים ו, א( "ַויִּ אֵּ ְשרָּ י יִּ ְזֲעקּו ְבנֵּ ְדיָּן ַויִּ י מִּ ְפנֵּ ל ְמאֹּד מִּ אֵּ ְשרָּ ַדל יִּ ַויִּ
מראה של את הגדעון זכה לראות בעיניו וון כדי שיבוא להושיע את ישראל מיד מדין, אז ה' שלח מלאך משמים אל גדע ,)שופטים ו, ו( " ֶאל ה'

ֹּא שנאמר "כפי מלאך ה'  יַמְלַאְך הַויָּב נִּ ים ַּבַגת ְלהָּ טִּ ט חִּ ְדעֹון ְּבנֹו חֹּבֵּ י ְוגִּ ֶעְזרִּ י הָּ ׁש ֲאבִּ ה ֲאֶׁשר ְליֹואָּ ְפרָּ ה ֲאֶׁשר ְּבעָּ לָּ אֵּ י ' ַויֵֶּׁשב ַתַחת הָּ ְפנֵּ ס מִּ
ְדיָּן: יו  מִּ לָּ א אֵּ לַמְלַאְך הַויֵּרָּ יִּ ּבֹור ֶהחָּ ְּמָך גִּ יו ה' עִּ לָּ ֹּאֶמר אֵּ  .וארא ד"ה וארא אל אברהם( פרשת 'ציוני'ספר ) יב( –)שופטים ו, יא  "' ַוי

 בני האדםלת יושליחו שיעשוכדי מלאכים  השבעת איסור

נפשו  וזכה לשוב למקור ממנו נחצבתלעסוק בתורה ומעשים טובים עד ש במטרה לעולם הזה הגשמי, והתלבשה בגוף 'חהשלּו'נשמת האדם 
בחלק )'ליקוטי הלכות'  בעולם הזה 'חיםשלוה' שהםלשלוט על המלאכים  גם כוחהויש ב 'תיחּולִּ ְש 'נקראת  עבודתה כן על של האדם. רוחו ונשמתו

ביעו את שמם ויׁשבני האדם ה אותם שבשעה שיזכירו וציוהוא , ות שליחיולהי את המלאכים ה'כאשר מינה ו .חושן משפט א' הלכות שלוחין ד אות ה(
וכוונת  .לדבר עבירה וםהשביעחלילה אם אפילו  ,(ד"ה גם היה להאר"י ז"ל פרשת שמות 'שער המצוות') םיבואו ויעשו כפי שהשביעּו הם מיד זא ,אותם

, כגון ביע מלאכיםלהׁשלאדם יש כוח לכן  .)הרמ"ד וואלי פרשת נח ד"ה 'וירד ה'( היא לשמוע אל מה שציוה אותם ה' גיעים בעת השבעתםהמ המלאכים
 שלוביע את אשמדאי מלך השדים וכל הכת ולהׁש ,דף לו ע"ב ד"ה חקב טנע( 'רזיאל המלאך') רהגזרא"ל שיבטל גזירה שנגז בשם נקראה להשביע מלאך

רזיאל ')כל צרה וצוקה ומכל פגע רע וחולי סמכוהו מוי הואלא יעזרו פלוניאיש שלא יזיקו ולא יפחידו  – ת שלהכאגרת בת מחלת וכל האת ו

  .ע"ב ד"ה ברשות השם( דף לג 'המלאך

שלא  ללא הזכרת שמו ביע אותו בסתםשכאשר נאבק עמו המלאך של עשו, הוא הׁש עליו השלום. נונעזר יעקב אבי ת המלאכים'השבעבכוח '
כי אפילו שדים ורוחות אם משביעים אותם לא יכולים לזוז בלי רשות  ,של יעקב אבינו לזוז בלי רשותוהמלאך  אז ולא היה יכול יזוז ממנו.

גם בלי הזכרת שמו כי  , והשיבו המלאך שאין צורךבשמו ביע אותומלאך להגיד את שמו על מנת להׁשחק את ההיה דֹוויעקב אבינו . המשביע
להשתמש בשמות  נאסר, בית המקדשנחרב כבר ש מנם בזמן הגלות לאחרא .(מר שלחני' בשם הרוקחפרשת וישלח ד"ה 'ויא 'ציוני')ספר  השבעתומועילה 
טוב הלהפריד בין  ידעוורק הצדיקים ש .והמשתמש בהם נחשב לעובד עבודה זרה בטהרה להשביעם,על מנת  שמות המלאכיםבהקודש ו

  .(ד"ה אמר ליה וד"ה אמר רבי אלעזר וד"ה אבל סוף ע"ב ' תיקון סו דף צזתקוני הזוהר') שמות הקודש ובמלאכים הקדושיםבמוש היו מותרים בשי ,הרוחנילרע הרוחני 

ם אותו לידי ברכות יביע מלאכים, הרי אותם מלאכים שהשביעם בעל כרחם מתגרים בו ומביאבקבלה מעשית ומׁש כיום מי שמשתמש
)'שער רוח הקודש'  אבדו מן העולםוהם באים ומחטיאים אותו על מנת ל ('תחילת שמות ד"ה 'איסור להגותלהאר"י ז"ל )'שער המצוות'  לבטלה כי עבירה גוררת עבירה

טהרו באפר נהיה זה לאחר ש שים בשמות הקודש ומשביעים מלאכים,בדורות הראשונים היו משתמש מהו .ג', ח ד"ה 'נחזור לענייננו'( להאר"י ז"ל תיקון
מה  וכן ואין רשות להשתמש בהם. טמאים ב'טומאת מתים' כולםאבל עתה  ,המקדש ביתשהיה בידיהם גם אחרי חורבן  פרה אדומה

 היו 'המקטרגים'שאפילו עד  ,שאין בו שום חטא שיכול לקטרג עליו מלמעלהמי ל דווקא היה זה ,להשתמש בשמות הקדושים אז שהתירו
)'שער המצוות' תחילת פרשת שמות ד"ה איסור להגות  חטא, הרי ודאי יענישוהו על השימוש בשמות הקדושיםחלילה  אדםידי הבאם יש . אך אוהבים אותו

)'מדבר קדמות'  או ימות הוא ובניו ,וישתמד הוא או בניו לייםבחֹו, יהיה עני או יחלה זו מעשיתכי כל מי שמשתמש בקבלה  בידנוומסורת  .השם(

 .חיים ויטאל זצ"ל( ר'להחיד"א אות ח, יז ד"ה 'החכמה הי"ד' בשם 

מלאך על כגון  יצור שמם.קאת אומרים רק , אסור וכל שכן שלא בזמן הלימוד כיר את שמות המלאכים בזמן הלימודאפילו להזולא עוד אלא 
כאשר ש הסיבה היא לפיווכן הלאה.  אומר  'סנדל' –, על מלאך סנדלפו"ן אומר סמ"ך מ"ם –מלאך סמא"ל על , אומר מ"ם טי"ת – מטטרו"ן
בוא לכדי  ביעים אותואפילו רק בדרך לימוד, מיד הוא נבהל ונרתע לאחוריו לשמוע אם מׁש לאך כי מזכירים את שמו בעולם הזהשומע מ

, אזי הוא מתקנא במי אלא סתם הזכירו את שמו ביעים אותומׁשבאמת . וכשרואה המלאך שלא עליו הוהדבר שהשביעולהשלים את 
מנם שמות מלאכים המצויים בין בני האדם, כמו רפאל, מיכאל, גבריאל, היבהל, ומתגרה בו ומקטרג עליו. אוגרם לו להירתע ולו שהזכיר

ם", כלל ועיקר )'שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה גם היה מורי( ם ואין בהם חשש לאיסוראוריאל וכדומה מותר להזכיר רּוְך ה' ְלעֹולָּ ן ּבָּ מֵּ ן ְואָּ מֵּ  "אָּ
 .)תהלים פט, נג(
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 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 להצלחת:

 יהודית בת ורדה רוזיטה 

 וכל משפחתה

 העלון גם לרפואתו

 השלימה של

אברהם יוסף בן 

א חדוה יידֵּ  הי"ו ְפרֵּ

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ְליָּה בת  ְרֶלט עָּ אָּ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

שושנה בת ציונה 

מּון  הי"ו חנה בֵּ

ר  הי"ו אליהו בן גֹוְבהָּ

שה' ברחמיו ישלח להם 

 רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comבמייל   את העלון
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 יוסף מנחם בן אהרן
 ז"ל  

ן בת מנטה ַנַנה ַמְדלֶּ  מֶּ
 ז"ל

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.
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