מטעמי תורת חיים
בינ"ו עמ"י עש"ו

פרשת בלק – שליחויות המלאכים

כאשר בלעם בן ּבעור הלך עם שרי מואב לקלל את ישראל ,ה' יתברך שלח מלאך למונעו שנאמר " ַוי ָָּּקם ּבִּ לְעָּ ם ּבַ ּב ֶֹּקר וַ יַחֲ בֹּׁש ֶאת אֲ תֹּנֹו וַ יֵּלְֶך עִּ ם
ּוׁשנֵּי נְעָּ ָּריו עִּ ּמֹו" (במדבר כב ,כא – כב) .מלאך ה' הפריע
מֹואב :וַיִּ חַ ר ַאף אֱ ֹל ִּקים כִּ י הֹולְֵך הּוא וַיִּ ְתיַצֵ ב מַ לְ ַאְך ה' בַ דֶּ ֶּרְך לְ שָׂ טָׂ ן לֹו וְ הּוא רֹּכֵּב עַ ל אֲ תֹּנֹו ְ
שָּ ֵּרי ָּ
לאתון שלוש פעמים ,וגרם לה בתחילה לנטות מהדרך אחר כך ללחוץ את רגלו של בלעם אל הקיר ובסוף לרבֹוץ במקומה ,עד אשר ה' פקח את
עיניו של בלעם והוא הבחין במלאך ה' שנאמר "וַיְ גַל ה' ֶּאת עֵ ינֵי בִּ לְעָׂ ם וַ י ְַרא ֶּאת מַ ל ְַאְך ה' נִּצָּ ב ּבַ דֶ ֶרְך וְ חַ ְרּבֹו ְׁש ֻלפָּה ּבְ יָּדֹו וַ ִּיקֹּד וַ י ְִּׁש ַתחּו ל ְַאפָּיו"
(במדבר כב ,לה).
ויש להבין ,כיצד פועלת אותה הנהגה עולמית אשר בה מלאכי מרום נעשים שליחים של ה' יתברך על מנת לדבר ולפעול בין בני האדם?

המלאכים עושים שליחויות בארץ כפי מה שנגזר במרומים
המלאכים הרוחניים נקראים בשם 'מלאכים' כפי שנקראים השליחים ('ליקוטי הלכות' לר' נתן חושן משפט א' הלכות שלוחין ב אות ז) שהם בשר ודם .כך נאמר
א ִּחיו" (בראשית לב ,ד) ('בראשית רבה' פרשה פה ,ד לפי תנא קמא.
לְאכִּ ים לְ ָּפנָּיו ֶאל עֵּ שָּ ו ָּ
אצל יעקב אבינו ששלח שליחים בשר ודם אל עשו אחיו " ַוי ְִּׁשלַ ח ַי ֲעקֹּב מַ ָּ
אמנם ראה ברש"י בראשית לב ,ד שהיו מלאכים רוחניים ממש עפ"י חכמים במדרש) .וכן אצל משה רבינו כאשר הוא שלח שליחים אל מלך אדֹום בבקשה לעבור בארצו
לָּאה אֲ ׁשֶ ר ְמצָּ ָּא ְתנּו" (במדבר כ ,יד) .כך נקראו גם
לְאכִּ ים ִּמ ָּקדֵּ ׁש ֶאל מֶ לְֶך אֱ דֹום כֹּה ָּאמַ ר ָּא ִּחיָך י ְִּש ָּר ֵּאל ַא ָּתה יָּדַ עְ ָּת ֵּאת כָּ ל הַ ְת ָּ
"וַ י ְִּׁשלַח מֹּׁשֶ ה מַ ָּ
לִּקר ֹּא לֹו לֵּאמֹּר ִּהנֵּה
תֹורה אֲ ׁשֶ ר עַ ל הַ נָּהָּ ר ֶא ֶרץ ּבְ נֵּי עַ ּמֹו ְ
לְאכִּ ים ֶאל ּבִּ לְ עָּ ם ּבֶ ן ּבְ עֹור פְ ָּ
השליחים ששלח בלק בן ציפור אל בלעם ,שנאמר "וַ י ְִּׁשלַח מַ ָּ
עַ ם יָּצָּ א ִּמ ִּּמצְ ַריִּם ִּהנֵּה כִּ סָּ ה ֶאת עֵּ ין הָּ ָּא ֶרץ וְ הּוא יֹּׁשֵּ ב ִּמּמֻ לִּ י :וְ עַ ָּתה לְכָּ ה נָּא ָּא ָּרה לִּ י ֶאת הָּ עָּ ם הַ זֶ ה כִּ י עָּ צּום הּוא ִּמּמֶ נִּ י אּולַי אּוכַ ל נַכֶ ה ּבֹו וַאֲ ג ְָּרׁשֶ נּו
יּואר" (במדבר כב ,ה – ו).
ִּמן הָּ ָּא ֶרץ כִּ י יָּדַ עְ ִּתי ֵּאת אֲ ׁשֶ ר ְתבָּ ֵּרְך ְמב ָֹּּרְך וַאֲ ׁשֶ ר ָּתאֹּר ָּ
ישנן מטרות שונות לשליחויות המלאכים .יש מלאכים שמסייעים לבני האדם אשר באים להיטהר ,יש מלאכים שעושים אותות וניסים
בעולם ,יש שנמצאים בעולם על מנת להשגיח על מעשי בני האדם בשביל להעיד עליהם לפני בית הדין של מעלה ,ויש מלאכים שתפקידם
לשמור את בני האדם מהסטרא אחרא ומנזקי העולם בדרכים שהם הולכים (זוהר פרשת פקודי דף רנב ע"א ד"ה מנהון לנטרא 'היכלות דקדושה') וכמו שאמר ה'
לְאְך לְפָּ נֶיָך ל ְִּׁשמָּ ְרָך ּבַ דָּ ֶרְך וְ לַ הֲ בִּ יאֲ ָך ֶאל הַ ּמָּ קֹום אֲ ׁשֶ ר הֲ כִּ ֹּנ ִּתי" (שמות כג ,כ) .אך מכל מקום ה' יתברך
ׁשלֵּחַ מַ ָּ
לישראל בכניסתם לארץ " ִּהנֵּה ָּאנֹּכִּ י ֹּ
מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית בכל עת ,אף שהשליחויות עצמן נעשות על ידי מלאכים .לכן אפילו שהוא שולח מלאך לעשות איזה דבר
באיזה מקום – הרי שגם הוא עצמו נמצא ׁשם ('ליקוטי הלכות' חושן משפט א' הלכות שלוחין ד אות ה .ועיי"ש טעם שליחת המלאכים).

כאשר הקב"ה גוזר גזירות על העולם הוא מיד שולח מלאך לעסוק בדבר שנגזר ('סודי רזייא' לר' אלעזר מגרמייזא פרק 'הלכות המלאכים' דף ג' ד"ה 'שמעתי במלאכים'),
כגון המלאך שנשלח להושיע את ישראל במצרים שנאמר "וַ נִּצְ עַ ק ֶאל ה' וַ יִּ ְׁשמַ ע קֹּלֵּנּו וַ י ְִּׁשלַ ח מַ ל ְָּאְך וַ ֹּיצִּ ֵּאנּו ִּמ ִּּמצְ ָּריִּם" (במדבר כ ,טז) (רמב"ן שמות ג ,ב).
וכך הוא בכל מה שנעשה על פני הארץ ,שהכל נעשה על ידי מלאכים ובגזירת עליון שעליהם .ומלאכים שנשלחים לארץ לא מוסיפים לעשות
קטנה או גדולה בשליחותם ,אלא רק לאחר שחוזרים ומתייצבים לפניו יתברך והוא מצוה אותם לשוב ללכת לארץ ולעשות את שליחותו
('רקנאטי' פרשת ויצא ד"ה ויצא יעקב מבאר שבע) ,אז הם יורדים שוב לעולם הזה במסירות נפש ,בשליחותו של מקום (עפ"י 'תפארת שלמה' לשבועות סוף ד"ה 'וילכו שניהם
מהֵּ ָּרה יָּרּוץ ְדבָּ רֹו" (תהלים קמז ,טו) ('סודי רזייא' פרק
יחדו') ועושים את שליחותם במהירות עצומה לפי חפצו של ה' כפי שנאמר "הַ שֹּלֵּ חַ ִּא ְמ ָּרתֹו ָּא ֶרץ עַ ד ְ
'הלכות המלאכים' דף ב' ד"ה 'ויש בכל רקיע').
אויר העולם מלא במלאכים שלּוחים הפֹורחים וטסים להביא גאולות וישועות על בני אדם השרויים בצער ,ורפואות ותרופות לבני אדם
המוטלים בחולי ,ולהשפיע ברכות וכל טוב למי שנגזר עליו טובה .יש מהם שרצים ונשלחים לפעול נסים ונפלאות בעולם ,ויש להיפך
שנשלחים לפעול דינים וגזירות קשות חס ושלום .כגון שרץ ונמהר לפעול דין הנגזר על אדם לקבל עונשו על הים או רץ ונמהר לפעול דין
לאיזה הולך דרך – כל אחד כפי המקום שנגזרה עליו פורענותו ,והרבה שלוחים למקום ברוך הוא ('יסוד יוסף' לר' יוסף מדובנא רבו של מחבר 'קב הישר' פרק מט
ד"ה וכל אויר עולם מלא) .ומלאכים אלו זריזים ומהירים בשליחותם כהרף עין ('פענח רזא' פרשת וירא ד"ה 'ויקרא אליו מלאך') ואין להם רגע אחד פנוי ,לפי שתדיר
הם עושים מלאכתם ונמהרים בשליחותם על מנת לעשות שליחות אחרת ('סודי רזיא' פרק 'הלכות המלאכים' דף ב' ד"ה 'ויש מלאכים') .הם לא מוסיפים
בעשייתם ולא גורעים מדעת משלחם ('תפארת יהונתן' פרשת ואתחנן ד"ה ועשית הישר והטוב) ועושים את שליחותם באיזה מזל ,יום ורגע מסוים ('תיקוני הזוהר'
תיקון נז דף צא ע"ב ד"ה ולכל שליחותא).
ישנם מלאכים שמדרגתם גבוהה יותר מכל שאר המלאכים ,שמותיהם של אלו קבועים ('שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה סדר מעלתם) ואינם
מתחלפים לעולם ,כגון מלאך מיכאל וגבריאל ומטטרו"ן וסנדלפו"ן (ספר 'ציוני' לרבינו מנחם ציוני פרשת וישלח ד"ה ויאמר שלחני) .וישנם מלאכים ששמם
משתנה כפי שליחותם ('שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה סדר מעלתם) וכפי פעולת הנס שעושים ('תיקוני הזוהר' תיקון נז דף צא ע"ב ד"ה דהכי אשכחנא) .וזה מה
לְאְך ה' לָּּמָּ ה זֶה ִּת ְׁש ַאל ל ְִּׁש ִּמי וְ הּוא פֶלִּ אי" (שופטים יג ,יח)" ,וְ הּוא פֶ לִּ אי" – כלומר הוא מכוסה
שאמר המלאך למנוח אביו של שמשון "וַי ֹּאמֶ ר לֹו מַ ַ
ותמיד משתנה ,ואין ידוע למה משתנה היום (רש"י שופטים יג ,יח) כי הוא תלוי בפעולות הנסים ('תיקוני הזוהר' תיקון נז דף צא ע"ב ד"ה דהכי אשכחנא) שאנו עושים
('צרור המור' פרשת נשא ד"ה ולפי שמנוח היה) .כמו כן יכולים המלאכים להיקרא גם על שם מקום קבלתם ('מאירת עינ ים' לר' יצחק דמן עכו פרשת משפטים ד"ה 'והנה כאשר
יס ָּרא ּבְ יָּדֶ ָך הֲ ל ֹּא ה' יָּצָּ א לְ ָּפנֶיָך" (שופטים ד ,יד),
המלאך') או על שם משלחם ,כפי שנאמר " וַת ֹּאמֶ ר ְדב ָֹּּרה ֶאל ּבָּ ָּרק קּום כִּ י זֶה הַ יֹום אֲ ׁשֶ ר נ ַָּתן ה' ֶאת ִּס ְ
"הֲ ל ֹּא ה' יָּצָּ א לְ פָּ נֶיָך" – הכוונה למלאך שנקרא 'ה'' כשמו של מי ששלחֹו ('מאירת עיניים' לר' יצחק דמן עכו פרשת בא ד"ה 'ולא על ידי שליח').
כל מלאך שיוצא לשליחות ,צריך ללכת במסלול המיועד לו באוויר העולם ,כי הקב"ה מחלק את 'האוירים' לכל מלאך ומלאך ,ואין אחד נכנס
בגבול חברו .לכן אם אדם הרס את קירות ביתו ובנה מחדש ,אין לו לשנות את מיקום החלונות מהמקום שהיו בו קודם ,כי יש בזה סכנה לפי
שהמלאכים שהיו עוברים דרך אותם החלונות כועסים בעבור שהם צריכים כעת להקיף .וכן הסכנה היא גם מצד הׁשדים שהורגלו בכניסתם
שם ועתה שינו דרכם ,והם יכולים להזיק חלילה ('מדרש תלפיות' ענף א' ערך 'אתון בלעם'' ,ספר חסידים' סימן תתשמו) לכל הדרים בבית עד כדי סכנה לחייהם ('ספר
חסידים' סימן תסא) .מטעם זה גם צריך להיזהר לא לסתום לגמרי חלון או פתח שיש בבית ,אלא להשאיר בו חור כלשהו (צואת ר' יהודה החסיד אות כ'' ,בן
איש חי' שנה ב' פנחס אות יז בשם ר' יהודה החסיד) .כעין זה היה עם בלעם ,שכאשר ראתה האתון שלו את המלאך היא ניסתה לזוז מהדרך – פעם נטתה
הצידה ,פעם לחצה את רגלו אל הקיר ופעם רבצה במקומה – כי היא הבינה שהיא מפריעה ב'מסלול' של המלאך ('ספר חסידים' סימן תתשמו' ,מדרש
תלפיות' ענף א' ערך 'אתון בלעם') ,ובמעשיה אלו רצתה האתון לאפשר למלאך ה' לעבור במקום בו נגזר עליו ('מעבר יבוק' מאמר שפתי צדק פרק כו ד"ה וטעם מנהגן).

~~1

מלאכי רחמים לא עושים שליחות של מלאכי דין וכן להיפך
לה' יתברך יש בשמים מלאכים ימניים של רחמים ויש מלאכים שמאליים של דין ,וכל אחד מהם ממונה על עבודתו ועל משאו .וזה הסדר
והתיקון אשר סידר ה' יתברך שמו להנהיג את העולם כרצונו .ולעולם האל יתברך שולח מלאך רחמים בשליחות של רחמים ומלאך דין
בשליחות של דין ('כתם פז' לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה צוה ישועות יעקב וד"ה ודע כי מה) .ולזה היה מתפלל דוד המלך ואומר " ַא ָּתה
הּוא מַ לְכִּ י אֱ ֹל ִּקים צַ ּוֵּ ה יְׁשּועֹות ַי ֲעקֹּב" (תהלים מד ,ה)" ,צַ ּוֵּ ה יְׁשּועֹות ַי ֲעקֹּב" – כלומר צוה על העולם שכאשר יישלחו 'שליחים' לישראל הם יהיו
מלאכים מצד הרחמים (זוהר פרשת וירא קיט ע"ב ד"ה צוה ישועות יעקב) שהיא מדתו של יעקב אבינו ('כתם פז' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה צוה ישועות יעקב) ולא מצד
הדין (זוהר פרשת וירא קיט ע"ב ד"ה צוה ישועות יעקב) .ואז שליחים אלו יקראו בשם "יְׁשּועֹות" ('כתם פז' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה צוה ישועות יעקב).
וזה מה שאמרו רבותינו כי כל מלאך עושה שליחות אחת בלבד ואין מלאך אחד שעושה שתי 'שליחויות'
הנעלם דף קכז ע"א ד"ה אמר רבי יהודה) בבת אחת ('זוהר' פרשת חיי שרה דף קכז ע"א ד"ה 'אמר רבי יהודה' מדרש הנעלם) .והכוונה היא שאין מלאך של דין עושה שליחּות של
רחמים (זוהר פרשת וירא דף קיט ע"א  -קיט ע"ב ד"ה ויהי אחר הדברים' ,רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה וישא עיניו וירא' ,רקנאטי' פרשת בראשית ד"ה ויצר ה' אלקים) ,ולא מלאך של רחמים
עושה שליחות של דין (זוהר פרשת וירא דף קיט ע"ב ד"ה צוה ישועות יעקב' ,רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה וישא עיניו וירא' ,רקנאטי' פרשת בראשית ד"ה ויצר ה' אלקים) ,אבל מלאך של דין
יכול לעשות שתיים או יותר שליחויות של דין ,וכן מלאך של רחמים יכול לעשות שתיים או יותר שליחויות של רחמים ('רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה
וישא עיניו וירא' ,רקנאטי' פרשת בראשית ד"ה ויצר ה' אלקים) בפעם אחת (ראה ב'כתם פז' על זוהר פרשת וירא דף קיט ד"ה 'ודע כי מה'' על מקרים יוצאי דופן .עיי"ש).
('בראשית רבה' נ ,ב' ,זוהר' פרשת חיי שרה  -מדרש

מטעם זה נשלחו לבלעם שני מלאכים שונים .המלאך הראשון שאמר לו ללכת עם שרי מואב היה מלאך אלקים ממדת הדין אשר נשלח בכדי
לִּקר ֹּא לְָך ּבָּ אּו הָּ אֲ נ ִָּּׁשים קּום לְֵּך ִּא ָּתם וְ ַאְך ֶאת הַ דָּ בָּ ר אֲ ׁשֶ ר אֲ דַ ּבֵּ ר ֵּאלֶ יָך אֹּתֹו
ֹלהים ֶאל ּבִּ לְעָּ ם לַיְ לָּה וַ י ֹּאמֶ ר לֹו ִּאם ְ
תו ,כפי שנאמר "וַ יָּב ֹּא אֱ ִּ
לפתֹו ֹּ
ַתעֲשֶ ה" (במדבר כב ,כ) .ואילו המלאך השני שנשלח אליו כאשר הוא היה הולך בדרך זה היה מלאך ה' ממדת הרחמים ,שעמד לבלעם לשטנו על
יִּתיַצֵּ ב מַ לְ ַאְך ה' ּבַ דֶ ֶרְך לְשָּ טָּ ן לֹו וְ הּוא רֹּכֵּב עַ ל אֲ תֹּנֹו
מנת שלא י ֹּאבַ ד בלעם במעשיו ,כי אין ה' חפץ במיתת הרשעים .ועל המלאך הזה נאמר "וַ ְ
וַתט הָּ ָּאתֹון ִּמן הַ דֶ ֶרְך וַ ֵּתלְֶך ּבַ שָּ דֶ ה וַ יְַך ּבִּ לְ עָּ ם ֶאת הָּ ָּאתֹון לְ הַ ט ָֹּּתּה
לְאְך ה ' נִּ צָּ ב ּבַ דֶ ֶרְך וְ חַ ְרּבֹו ְׁשלּופָּ ה ּבְ יָּדֹו ֵּ
וַת ֶרא הָּ ָּאתֹון ֶאת מַ ַ
ּוׁשנֵּי נְ עָּ ָּריו עִּ ּמֹוֵּ :
ְ
הַ דָּ ֶרְך" (במדבר כב ,כב – כג) ('צרור המור' פרשת בלק ד"ה אבל בכאן הראה .אמנם ראה בזוהר פרשת וירא דף קיט ע"ב ד"ה 'ויהי אחר הדברים').
לכן גם באו שלושה מלאכים לפני אברהם אבינו (ראה בראשית יח ,ב) כל אחד למטרת שליחות אחרת .המלאך מיכאל בישר על הולדת יצחק
והסתלק ,המלאך גבריאל נשלח בכדי להפוך את סדום ,ומלאך רפאל הביא רפואה לאברהם אבינו ואחר כך הלך להציל את לוט
רש"י בראשית יח ,ב ד"ה והנה שלושה) .ומה שהיה יכול המלאך רפאל לעשות שתי שליחויות – רפואה והצלה ,זה משום ששני שליחויות אלו נחשבות
ְוֵּרים" יחד עם המלאך
'רחמים' ('רבינו אפרים על התורה' פרשת וירא ד"ה כי משחיתים אנחנו) .ובכלל זה מה שהמלאך רפאל היכה את אנשי העיר סדום ב"ּבַ סַ נ ִּ
פֶתח הַ ּבַ יִּת ִּהכּו ּבַ סַ נְ ִּוֵּרים ִּמ ָּקטֹּן וְ עַ ד גָּדֹול וַיִּ לְ אּו לִּ ְמצ ֹּא הַ פָּ ַתח" (בראשית יט ,יא) שהיה נחשב למלאך רפאל
גבריאל כפי שנאמר "וְ ֶאת הָּ אֲ נ ִָּּׁשים אֲ ׁשֶ ר ַ
כשליחות אחת ביחד עם הצלת לוט ('פענח רזא' פרשת וירא ד"ה 'הכו בסנורים').
('בראשית רבה' נ ,ב,

אמנם במהלך שליחותם בסדום חרגו המלאכים גבריאל ורפאל ,וכל אחד נכנס בתחום חברו .רפאל נכנס בתחום גבריאל כפי שאמרו בלשון
רבים "כִּ י מַ ְׁש ִּח ִּתים אֲ נ ְַחנּו ֶאת הַ ּמָּ קֹום הַ זֶה" (בראשית יט ,יג) .וכן גבריאל נכנס לתחום רפאל כפי שנאמר בלשון רבים "וַ י ְִּתמַ ְהמָּ ּה וַ יַחֲ זִּ קּו הָּ אֲ נ ִָּּׁשים
ּבְ יָּדֹו ּובְ יַד ִּא ְׁשתֹו ּובְ יַד ְׁש ֵּתי בְ נ ָֹּּתיו ּבְ חֶ ְמלַת ה' עָּ לָּ יו וַ יֹּצִּ אֻ הּו וַ ַינִּחֻ הּו ִּמחּוץ לָּ עִּ יר" (בראשית יט ,טז) ,כלומר ששניהם ביחד עסקו בהצלת לוט למרות
שהיה זה רק מתפקידו של המלאך רפאל .ובעצם החריגה מתפקידם היה שמץ של גאווה ('מגלה צפונות' חלק א' פרשת וירא בסוף ד"ה במדרש כי משחיתים) .בנוסף
הם פגמו בזה שגילו את מטרת בואם לסדום שהיא השחתת המקום .לכן שניהם נדחו ממחיצה של מעלה למשך מאה שלושים ושמונה שנה
('בראשית רבה' נ ,ט) ,עד שבא יעקב אבינו ואותם שני המלאכים ליוו אותו עד קצה תחום ארץ ישראל ,ולא רצו לצאת לחוץ לארץ לפי שאינו
'במחיצתם' .ונמצא בזה שחזרו בהם מלהיכנס לגבול השני – לכן יכלו אז לעלות בחזרה למעלה ('מגלה צפונות' חלק א' פרשת וירא בסוף ד"ה במדרש כי משחיתים).

שליחות מלאכים נמשכת עד שבעה ימים כדי שיוכלו לשוב למרומים
המלאכים שיורדים לעולם הזה ,יכולים לשהות בו עד שבעה ימים ברצף ,ובתוך זמן זה הם צריכים לחזור למעלה .ואם הם לא יחזרו עד אז,
הרי ששוב לא יוכלו לעוף ולחזור למקומם למעלה והם יתעכבו בעולם הזה ('זוהר חדש' ספר רות דף צט ע"א ד"ה אינון דאתערבו) .כך היה עם שני המלאכים
שנפלו מן השמים ,עז"א ועזא"ל ,ששהו בעולם הזה יותר משבעה ימים וכבר לא יכלו לחזור למקומם למעלה ('שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל דף מג ד"ה
'והנה ענין לבוש המלאכים' .וכן נראה מ'זוהר חדש' רות דף צט ע"א סוף ד"ה אינון .וראה 'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד פרק יב שלפעמים עז"א נקרא שמחזא"י) .וכשיצא אליעזר העבד
לְאכֹו ִּא ָּתְך
בשליחות אברהם אבינו לחפש ליצחק אשה ,אברהם הבטיח שמלאך ה' ילווה אותו כפי שאמר "ה' אֲ ׁשֶ ר ִּה ְתהַ לַכְ ִּתי לְ פָּ נָּיו י ְִּׁשלַח מַ ָּ
ּומּבֵּ ית ָּאבִּ י" (בראשית כד ,מ) ('וימהר אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת המ'ם אות תקח) .ואכן ליווה אותו מלאך כדי
לָּק ְח ָּת ִּאשָּ ה לִּבְ נִּי ִּמ ִּּמ ְׁשפ ְַח ִּתי ִּ
וְ ִּהצְ לִּיחַ דַ ְרכֶָך וְ ַ
לשמור עליו בדרך ,וכן מפני לבן שלא יהרגהו וגם כדי לעשות לו קפיצת הדרך .וזה בנוסף לעוד מלאך שבא להוציא את רבקה ולהסיר את
'המונעים' כמו בתואל אביה שביקש לעכבה ('שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת מ' ערך מלאכי עליון אות ח ד"ה מלאכים).
לכן בשעה שאחיה ואמה של רבקה אמרו לאליעזר " ֵּתׁשֵּ ב הַ ַנע ֲָּר ִּא ָּתנּו י ִָּּמים אֹו עָּ שֹור ַאחַ ר ֵּתלְֵּך" (בראשית כד ,נה) ,ענה להם אליעזר " ַאל ְת ַאחֲ רּו
א ִֹּּתי וה' ִּהצְ לִּיחַ דַ ְרכִּ י" (בראשית כד ,נו) והתכוון שהתקיימה ההבטחה שמלאך יהיה עמו ומלאך זה לא יכול לשהות יותר משבעה ימים בארץ
אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת המ'ם אות תקח) .וכן כאשר בא גבריאל המלאך לפני יהושע לעזור לו במלחמות נאמר "וַ י ְִּהי ּבִּ ְהיֹות יְהֹוׁשֻ עַ ּבִּ ִּיריחֹו וַיִּשָּ א
אתי
עֵּ ינָּיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה ִּאיׁש עֹּמֵּ ד לְ נֶגְ דֹו וְ חַ ְרּבֹו ְׁשלּופָּ ה ּבְ יָּדֹו ַויֵּלְֶך יְהֹוׁשֻ עַ ֵּאלָּיו וַ י ֹּאמֶ ר לֹו הֲ לָּנּו ַא ָּתה ִּאם לְצָּ ֵּרינּו :וַ י ֹּאמֶ ר ל ֹּא כִּ י אֲ נִּ י שַ ר צְ בָּ א ה' עַ ָּתה בָּ ִּ
וַ יִּ פֹּל יְהֹוׁשֻ עַ ֶאל פָּ נָּיו ַא ְרצָּ ה וַ י ְִּׁש ָּתחּו וַ י ֹּאמֶ ר לֹו מָּ ה אֲ דֹּנִּ י ְמדַ ּבֵּ ר ֶאל עַ ְבדֹו" (יהושע ה ,יג – יד) .מלאך זה היה יכול לשרות בארץ ולסייע ליהושע וישראל
רק עד תום שבעה ימים ,ואם היה מתעכב יותר לא היה יכול לעלות שוב למעלה ('ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"א ד"ה ובא"א י"ל דאיתא במגיד).

('וימהר

מטעם זה יהושע התחיל בכיבוש יריחו מיד לאחר התגלות המלאך לפניו ,ועשה הקפות סביב העיר במשך שבעה ימים .בכל יום הקיף את
יריחו פעם אחת וביום השביעי השכים והקיף שבע פעמים ועל ידי זה נפלו שבעת החומות של יריחו שנאמר "וַ ָּיסֹּּבּו ֶאת הָּ עִּ יר ּבַ יֹום הַ שֵּ נִּ י פַעַם
ַאחַ ת וַ יָּׁשֻ בּו הַ ּמַ חֲ נֶה כֹּה עָּ שּו ׁשֵּ ׁשֶ ת י ִָּּמים :וַ י ְִּהי ּבַ יֹום הַ ְשבִּ יעִּ י וַ י ְַׁשכִּ מּו כַ עֲלֹות הַ שַ חַ ר ַו ָּיסֹּּבּו ֶאת הָּ עִּ יר כַ ִּּמ ְׁשפָּ ט הַ זֶ ה ׁשֶ בַ ע פְ עָּ ִּמים ַרק ּבַ יֹום הַ הּוא
סָּ בְ בּו ֶאת הָּ עִּ יר ׁשֶ בַ ע פְ עָּ ִּמים" (יהושע ו ,יד – טו) .וכך נפלה יריחו טרם שהושלמו שבעה ימים שלמים מעת שירד גבריאל המלאך ,והוא הזדרז
לחזור למרומים כדי שלא ייאלץ להישאר בארץ ('ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"ב ד"ה ויובן כשראה המלאך) .העיר יריחו שנפלה נבנתה על בנין
'הקליפות' ,מטעם זה היא היתה עיר קשה וכיבושה היה שקּול לכיבוש כל הארץ .יושבי הארץ עשו לה שבע חומות כדי להחליש את שבעה
היכלות הקדושה ולהגביר את הטומאה ,והיא היתה כולה מלאה ׁשֵּ ִּדים ורוחות רעות שנטמאו בהם תושבי יריחו בחייהם ('ארבע חרשים' פרק ו' קנאת
אפרים דף יז ע"ב ד"ה ויובן כשראה המלאך).

~~2

אחרי שישראל כבשו את יריחו היתה ארץ ישראל כבר כבושה לפניהם .ולכן ישראל לא היו צריכים יותר את עזרת גבריאל המלאך ,כי אחרי
שהוא עזר להם בכיבוש העיר יריחו והחליש את הטומאה שהיתה שם ,אז בקלות יהושע וכל הבאים אחריו יכלו להכרית את יושבי הארץ
('ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"א ד"ה 'ובא"א י"ל דאיתא במגיד אפרים' ביישוב דברי הרמב"ן מול הזוהר) .ולא רק שהם כילו את גופם של יושבי הארץ אלא אף
הכריתו את נשמותיהם מהעולם הבא כמו שנאמר " וַ ַיכֶה יְהֹוׁשֻ עַ ֶאת כָּ ל הָּ ָּא ֶרץ הָּ הָּ ר וְ הַ ֶנגֶב וְ הַ ְשפֵּלָּ ה וְ הָּ אֲ ׁשֵּ דֹות וְ ֵּאת כָּ ל מַ לְכֵּיהֶ ם ל ֹּא ִּה ְׁש ִּאיר
שָּ ִּריד וְ ֵּאת כָּ ל הַ נְׁשָּ מָּ ה הֶ חֱ ִּרים" (יהושע י ,מ) וכן ישראל עשו נקמות גדולות באיבוד האויבים אשר בארץ בכל 'מיני נקמה' מחּודשים כמו שנאמר
" וה' ִּה ְׁשלִּיְך עֲלֵּיהֶ ם אֲ בָּ נִּים גְ דֹּלֹות ִּמן הַ שָּ מַ יִּם עַ ד ֲעז ֵָּּקה ַויָּמֻ תּו" (יהושע י ,יא) ,ואף באובדן המלכים היתה מדת הדין מתוחה להאבידם בגוף ונפש
מה שלא נמצא כן במלחמות שעשה משה עם סיחון ועוג ,שבהם לא הזכיר הכתוב אלא רק את אובדן הגופות כמו שנאמר "הַ חֲ ֵּרם כָּ ל עִּ יר
ְמ ִּתם הַ נ ִָּּׁשים וְ הַ טָּ ף" (דברים ג ,ו) ('רבינו בחיי' שמות כג ,כ ד"ה 'ודעת הרמב"ן' בשם הרמב"ן).

יש מלאכים שנראים בעת שליחותם מלובשים בתוך גוף כבני אדם
חלק מהמלאכים המגיעים לארץ נראים כמראה אנשים עם גוף ועליהם נאמר "וְ עֹוף יְ עֹופֵּף עַ ל הָּ ָּא ֶרץ" (בראשית א ,כ) כלומר שהמלאכים הללו
מעופפים ומתלבשים בארץ בגוף גשמי (זוהר פרשת בראשית דף לד ע"א – ע"ב ד"ה ועוף יעופף) התלוי בסוג שליחותם ,וממש כמו שהנשמה נכנסת בגוף האדם
('וימהר אברהם' מערכת המ'ם אות תקיד ד"ה 'מלאכים' בשם ספר 'ידי משה') כך גם הם נכנסים בגוף ('ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת בראשית ד"ה והנה באדם) .ויש למלאכים אלו
צער בזמן שהם מתלבשים ב'גוף' ('חסד לאברהם' מעין ראשון נהר כח) ,אך אם אותם המלאכים לא היו מתלבשים בלבוש הזה שהוא כעין גשמי ,לא
היה העולם יכול לסובלם ולא היו המלאכים יכולים להתראות ולהתגלות (זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה ואי תימא ,זוהר פרשת בהעלותך דף קנב ע"א ד"ה תא חזי).
ומטעמים אלו גם מלאך המוות מתלבש ב'גוף' ,שהרי כל בני האדם סופם למיתה והם צריכים לו (עפ"י זוהר פרשת נשא קכו ע"ב ד"ה ואי תימא הא) .ומכל
מקום ,גוף זה של המלאכים הוא זך ודק מן האוויר ומקפץ ממקום למקום כחפצו ('סודי רזייא' לר' אלעזר מגרמייזא הלכות המלאכים דף ג' ד"ה שמעתי).
אליהם ('רקנאטי' על

כיון שאותם מלאכים מתלבשים בגוף שהוא לא לגמרי גשמי ('חסד לאברהם' מעין ראשון סוף נהר כח) אז הם נראים דווקא לאלו שנשלחו
הותורה פרשת וירא ד"ה וישא עיניו ,עפ"י זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה זקיף בר נש) .וזה דומה לאדם שלפני פטירתו רואה את מלאך המוות שכולו מלא עיניים
ולבושו אש לוהט ,על אף ששאר הסובבים בחדרו אינם רואים אותו (זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה זקיף בר נש) .והמלאך שמתלבש ב'גוף' נראה גם לזכי
הנפש ,כמו החסידים ובני הנביאים ('רמב"ן' בראשית יח ,א' ,רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה וחרבי תאכל בשר) ללא צורך ב'נבואה' ('מבוא שערים' להאר"י ז"ל שער ו' חלק ב' פרק ח'
ד"ה נחזור לענין המלאכים) .ואותם מלאכים נקראים אז בשם 'אנשים' (הרמב"ן בראשית יח ,א' ,רבינו בחיי' פרשת וירא ד"ה וחרבי תאכל בשר) ולא בשם 'מלאכים' (עפ"י ספר
'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם) משום שהם מלובשים באותו הזמן ב'גוף'.
פֶתח הָּ אֹּהֶ ל וַ י ְִּׁש ַתחּו ָּא ְרצָּ ה"
אתם ִּמ ַ
לִּק ָּר ָּ
כך היה עם אברהם אבינו שנאמר "וַ יִּשָּ א עֵּ ינָּיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה ְׁשֹלׁשָּ ה אֲ נ ִָּּׁשים נִּ צָּ בִּ ים עָּ לָּ יו וַ י ְַרא ַוי ָָּּרץ ְ
יח ,ב) אברהם אבינו לא ראה מלאכים במראה הרוחני שלהם אלא ראה אותם כאשר הם היו מלובשים בגוף בצורת בני אדם
ע"א ד"ה תא חזי בתר) .ולכן הוא גם לא עשה איסור של עבודת 'אלוהים אחרים' כאשר השתחווה למלאכים ,כי כאשר המלאכים מלובשים בגוף אין
איסור השתחוויה להם ,כמו שאין איסור להשתחוות בפני שאר בני האדם ('רקנאטי' על התורה פרשת וירא ד"ה ויקח חמאה) .כך גם התגלו המלאכים ללוט
ֹּאמרּו הָּ אֲ נ ִָּּׁשים ֶאל לֹוט עֹּד ִּמי לְָך פֹּה חָּ ָּתן ּובָּ נֶיָך ּובְ נ ֶֹּתיָך וְ כֹּל אֲ ׁשֶ ר לְ ָך ּבָּ עִּ יר הֹוצֵּ א ִּמן הַ ּמָּ קֹום" (בראשית יט ,יב) ,והמלאכים הרוחניים
שנאמר "וַי ְ
שנשלחו אליו כּונּו בשם "אֲ נ ִָּּׁשים" לפי שהיו מלובשים בלבוש של גוף (הרמב"ן בראשית יח ,א) .וכך הוא כִּ ינּויָּם בכל פרשת הפיכת סדום ועמורה למעט
לְאכִּ ים" (בראשית יט ,א).
בעת הגעתם לסדום שאז נקראו "ּמַ ָּ
(בראשית

(זוהר פרשת וירא דף קא

וכן היה אצל יעקב אבינו כאשר הוא נאבק עם שרו של עשו שנאמר "וַ יִּ ּוָּ ֵּתר ַי ֲעקֹּב לְבַ דֹו וַ י ֵָּּאבֵּ ק ִּאיׁש עִּ ּמֹו עַ ד עֲלֹות הַ שָּ חַ ר"
בראשית יח ,א) .וזה הטעם שיעקב אבינו היה יכול 'להחזיק' את המלאך ולמנוע אותו מללכת ,אף על פי שהמלאכים הם "רּוחֹות" שנאמר "עֹּשֶ ה
מַ לְ ָּאכָּ יו רּוחֹות ְמׁשָּ ְר ָּתיו ֵּאׁש ֹלהֵּ ט" (תהלים קד ,ד) ,כי המלאך שירד למטה התלבש בגוף כדוגמת בני האדם ,ואז היה יכול יעקב אבינו להיאבק
אחָּ יו שרעּו בצאן ופגש אותו גבריאל המלאך (עפ"י
עמו כל הלילה (זוהר פרשת תולדות דף קמד ע"א ד"ה והא אתמר) .וכן היה עם יוסף כאשר הוא חיפש את ֶ
יִּמצָּ ֵּאהּו ִּאיׁש וְ ִּהנֵּה תֹּעֶ ה ּבַ שָּ דֶ ה וַ י ְִּׁש ָּאלֵּהּו הָּ ִּאיׁש לֵּ אמֹּר מַ ה ְתבַ ֵּקׁש :וַ י ֹּאמֶ ר ֶאת ַאחַ י ָּאנֹּכִּ י ְמבַ ֵּקׁש
'פרקי דרבי אליעזר' פרק לח ,רש"י בראשית לז ,טו) שנאמר "וַ ְ
הַ גִּ ידָּ ה נָּא לִּ י ֵּאיפֹּה הֵּ ם רֹּעִּ ים" (בראשית לז ,טו  -טז) ,וגבריאל המלאך התלבש אז ב'לבוש' אדם והתגלה לפני יוסף (עפ"י הרמב"ן בראשית יח ,א).

(בראשית לב ,כה) (הרמב"ן

וכך היה גם אצל יהושע כשהתגלה אליו 'רקנאטי' על התורה פרשת וירא סוף ד"ה ויקח חמאה וחלב) גבריאל המלאך
דאיתא במגיד אפרים' ,ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י אות ג ,כב ד"ה 'גבריאל' מהילקוט ראובני בשם 'רבינו בחיי' וכן בשם אביו ר' חיים פלאג'י בספרו 'עיני כל חי') שנאמר "וַ י ְִּהי ּבִּ ְהיֹות יְהֹוׁשֻ עַ
ּבִּ ִּיריחֹו וַיִּ שָּ א עֵּ ינָּיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה ִּאיׁש עֹּמֵּ ד לְ נֶגְ דֹו וְ חַ ְרּבֹו ְׁשלּופָּ ה ּבְ יָּדֹו ַויֵּלְֶך יְ הֹוׁשֻ עַ ֵּאלָּיו וַ י ֹּאמֶ ר לֹו הֲ לָּנּו ַא ָּתה ִּאם לְ צָּ ֵּרינּו" (יהושע ה ,יג) .יהושע השתחווה
אתי וַ יִּ פֹּל יְהֹוׁשֻ עַ ֶאל פָּ נָּיו ַא ְרצָּ ה ַוי ְִּׁש ָּתחּו וַי ֹּאמֶ ר לֹו מָּ ה אֲ ֹּדנִּי ְמדַ ּבֵּ ר ֶאל
לו למרות שהבין שזה מלאך שנאמר "וַ י ֹּאמֶ ר ל ֹּא כִּ י אֲ נִּי שַ ר צְ בָּ א ה' עַ ָּתה בָּ ִּ
עַ בְ דֹו" (יהושע ה ,יד) .והיה מותר ליהושע להשתחוות לפניו מהטעם שהיה מותר לאברהם אבינו להשתחוות – לפי שהמלאך היה מלובש אז בגוף
אדם ('רקנאטי' על התורה פרשת וירא סוף ד"ה ויקח חמאה וחלב) .אמנם כשהמלאכים עולים חזרה הם מתפשטים מהלבוש שלהם ושבים למקומם (זוהר מדרש רות
דף צט ע"א ד"ה שאר מלאכין ,רקנאטי פרשת וירא ד"ה וישא עיניו) כפי שהיו קודם שירדו לעולם הזה (עפ"י 'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלג'י מערכת המ'ם אות תקיד).
('ארבע חרשים' פרק ו' קנאת אפרים דף יז ע"א ד"ה ובא"א י"ל

הלבוש של המלאכים יורד מעליהם ללא צער ,כי אין קורבה בין המלאך ללבוש ההוא לכן הלבוש לא דבק בו ,רק הוא עליו כמו חלּוק שאדם
לובש ואף פחות מזה .לכן לא נאמר על מלאך שהוא 'מת' כאשר הוא חוזר למעלה לעולמו ,בשונה מבני האדם כאשר הם מתפשטים מגופם
('חסד לאברהם' לזקנו של החיד"א מעין ראשון נהר כח) .אחר כך על המלאכים לטבול לטהרתם ב'נהר דינּור' ('ליקוטי כתובים' להאר"י ז"ל תהלים פד ד"ה 'גם ברכות יעטה'' ,שער
מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל פרקי אבות פרק שישי ד"ה ודע שבכל עולם ועולם) שהוא נהר של אש גיהנום עליון ('מעבר יבוק' מאמר שפתי רננות פרק מב ד"ה אחר כך נגזר) .וצריכים לטבול
שם שלוש מאות ששים וחמש טבילות ,ועוד שבע טבילות ב'אש לבנה' על מנת שיוכלו לׁשֹורר לפני ה' יתברך ,וכל זה לפי שהיו ּבְ ְׁשכּונ ָָּּתן של בני
האדם ('קב הישר' פרק יא ד"ה והנה אחרי אשר) .לכן גם מלאכים חשובים כמו אותם מלאכים שירדו בימי אברהם ויעקב לא יכלו לעלות עד שטבלו בנהר
דינור ,כי כל דבר היורד מן השמים נטמא באוויר הארץ ('ספר הליקוטים' לר' יחיאל היילפרין מחבר 'סדר הדורות' ערך שמים אות טז ד"ה טעם דמיהב).

יש בני אדם שה' מגלה את עיניהם לראות מלאכים רוחניים ממש
חלק מהמלאכים לא מתראים בגוף אלא רק ב'רוחניותם' ומושגים לבני האדם רק לפי השגת ִּשכְ לָּם ,ועליהם נאמר "וְ ֵּאת כָּ ל עֹוף כָּ נָּף לְ ִּמינֵּהּו"
לְמינֵּהּו" – מלשון מין אחד ,לפי שהמלאכים הללו אינם משתנים לצורות שונות אלא נשארים במינם בלבד
(בראשית א ,כא)ִּ " ,
ע"א – ע"ב ד"ה ועוף יעופף) .וכאשר המלאכים מתגלים ללא 'המלבוש' של הגוף ,אז על מנת לראות אותם צריך שה' יגלה את עיניהם של בני האדם
ויוכלו לראות את המראה הרוחני הזה .ובכל אופן ,לא צריך להיות נביא בשביל לראות מלאכים כאלו (הרמב"ן בראשית יח ,א) .ובכל אותם

(זוהר פרשת בראשית דף לד
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המקומות שהיה בתנ"ך גילוי מסוג זה ,הוזכר המלאך בשם "מלאך ה'" (ספר 'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם) ולא בתיאור של 'איש' או 'אנשים'.
לְאְך ה ' ֵּאלָּ יו ּבְ לַּבַ ת ֵּאׁש ִּמתֹוְך הַ ְסנֶה וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה הַ ְסנֶה ּבֹּעֵּ ר ּבָּ ֵּאׁש וְ הַ ְסנֶה
כמו שהיה כאשר ראה משה רבינו את "הַ ְסנֶה ּבֹּעֵּ ר" שנאמר "וַ י ֵָּּרא מַ ַ
ֵּאינֶנּו אֻ כָּ ל" (שמות ג ,ב)( .ראה רמב"ן שמות ג ,ב).
כך היה עם הגר המצרית שבזמן היותה במדבר היא ראתה ארבעה מלאכים – מיכאל ,גבריאל ,רפאל ונוריאל
והנה על זכות) על ידי שה' האיר את עיניה לראותם
לְאְך ה' עַ ל עֵּ ין
ה') .ואלו הם היו ארבעת המלאכים ששוחחו עם הגר ,כאשר כל פעם שוחח עמה מלאך אחד מבין הארבעה שנאמר "וַיִּ ְמצָּ ָּאּה מַ ַ
לְאְך ה'
הַ ּמַ יִּם ּבַ ִּּמ ְדּבָּ ר עַ ל הָּ עַ יִּ ן ּבְ דֶ ֶרְך ׁשּור :וַ י ֹּאמַ ר הָּ גָּר ִּׁשפְ חַ ת שָּ ַרי ֵּאי ִּמזֶה בָּ את וְ ָּאנָּה ֵּתלֵּכִּ י וַ ת ֹּאמֶ ר ִּמפְ נֵּי שָּ ַרי גְ בִּ ְר ִּתי ָּאנֹּכִּ י ּב ַֹּרחַ ת :וַ י ֹּאמֶ ר לָּ ּה מַ ַ
ֹּלַד ְת ּבֵּ ן וְ ָּק ָּראת
זַרעֵּ ְך וְ ל ֹּא יִּ סָּ פֵּר מֵּ רֹּב :וַ י ֹּאמֶ ר לָּ ּה מַ לְ ַאְך ה' ִּהנְָּך הָּ ָּרה וְ י ְ
לְאְך ה' הַ ְרּבָּ ה ַא ְרּבֶ ה ֶאת ְ
ׁשּובִּ י ֶאל גְ בִּ ְר ֵּתְך וְ ִּה ְתעַ נִּ י ַתחַ ת ָּידֶ יהָּ  :וַ י ֹּאמֶ ר לָּ ּה מַ ַ
ְׁשמֹו י ְִּׁשמָּ עֵּ אל כִּ י ׁשָּ מַ ע ה' ֶאל עָּ נְ יְֵּך" (בראשית טז ,ז – יא) ('בראשית רבה' פרשה מה ,ז).

('האלשיך הקדוש' פרשת לך לך טז ,ח ד"ה

(עפ"י ספר 'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם ,עפ"י 'אבן יקרה' ביאור של בעל הלבוש על 'רקנאטי' תחילת פרשת וירא ד"ה כמו ויגל

כך היה גם עם בלעם הרשע כאשר הוא הלך לקלל את ישראל ומלאך הפריע לו בדרכו .בלעם לא ראה שיש מלאך בדרך עד אשר ה' גילה את
לְאְך ה' נִּ צָּ ב ּבַ דֶ ֶרְך וְ חַ ְרּבֹו ְׁש ֻלפָּה ּבְ יָּדֹו וַ יִּ קֹּד וַ י ְִּׁש ַתחּו לְ ַאפָּ יו" (במדבר כב ,לא) (עפ"י הרמב"ן בראשית יח ,א),
עיניו שנאמר "וַ יְ גַל ה' ֶאת עֵּ ינֵּי בִּ לְ עָּ ם ַוי ְַרא ֶאת מַ ַ
כאשר קודם לכן ה' גילה את עיניה של האתון והיא ראתה את מלאך ה' .ולא הוזכר 'גילּוי' עיניה של האתון בפסוקים כמו שהוזכר אצל
בלעם ,לפי שכל מציאות האתון היה נס אחד גדול וכמו 'בריאה חדשה' ('רקנאטי' פרשת בלק ד"ה ותרא האתון) .ויש אומרים שלא ראתה האתון ממש את
המלאך רק הרגישה שמלאך עומד כנגדה ,ולא ידעה בוודאות אם זה מלאך או דבר אחר .ומטעם זה כשפתחה את פיה לא אמרה לבלעם
שראתה מלאך ('מאירת עיניים' תחילת פרשת בלק ד"ה או למדרגה שתחתיה).
וכדבר הזה היה גם אצל מנֹוח ואשתו ,שה' הראה להם מראה של מלאך כאשר בא לפניהם מלאך ה' לבשר להם על הולדתו של שמשון שנאמר
ָּלַד ְת ּבֵּ ן" (שופטים יג ,ג) .וכן היה כאשר מדין הציקו לעם ישראל
ָּלַד ְת וְ הָּ ִּרית וְ י ְ
"וַ י ֵָּּרא מַ לְ ַאְך ה' ֶאל הָּ ִּאשָּ ה וַ י ֹּאמֶ ר ֵּאלֶ יהָּ ִּהנֵּה נָּא ַא ְת ע ֲָּק ָּרה וְ ל ֹּא י ְ
יִּתנֵּם ה' ּבְ יַד ִּמ ְדיָּן ׁשֶ בַ ע ׁשָּ נִּים" (שופטים ו ,א) וישראל זעקו אל ה' שיושיעם כפי שנאמר "וַ יִּדַ ל יִּ ְש ָּר ֵּאל ְמאֹּד ִּמפְ נֵּי ִּמ ְדיָּן וַ יִּזְ עֲקּו בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל
שנאמר "וַ ְ
ֶאל ה' " (שופטים ו ,ו) ,אז ה' שלח מלאך משמים אל גדעון כדי שיבוא להושיע את ישראל מיד מדין ,וגדעון זכה לראות בעיניו את המראה של
יֹואׁש אֲ בִּ י הָּ עֶ זְ ִּרי וְ גִּ ְדעֹון ּבְ נֹו חֹּבֵּ ט ִּח ִּטים ּבַ גַת לְ הָּ נִּיס ִּמפְ נֵּי
לְאְך ה ' וַ יֵּׁשֶ ב ַתחַ ת הָּ ֵּאלָּ ה אֲ ׁשֶ ר ּבְ עָּ פְ ָּרה אֲ ׁשֶ ר לְ ָּ
מלאך ה' כפי שנאמר "וַ יָּב ֹּא מַ ַ
לְאְך ה' וַי ֹּאמֶ ר ֵּאלָּ יו ה' עִּ ְּמָך גִּ ּבֹור הֶ חָּ יִּל" (שופטים ו ,יא – יב) (ספר 'ציוני' פרשת וארא ד"ה וארא אל אברהם).
ִּמ ְדיָּן :וַ י ֵָּּרא ֵּאלָּיו מַ ַ

איסור השבעת מלאכים כדי שיעשו שליחויות לבני האדם
נשמת האדם 'שלּוחה' לעולם הזה הגשמי ,והתלבשה בגוף במטרה לעסוק בתורה ומעשים טובים עד שתזכה לשוב למקור ממנו נחצבו נפשו
רוחו ונשמתו של האדם .על כן עבודתה נקראת ' ְשלִּ יחּות' ויש בכוחה גם לשלוט על המלאכים שהם ה'שלוחים' בעולם הזה
חושן משפט א' הלכות שלוחין ד אות ה) .וכאשר מינה ה' את המלאכים להיות שליחיו ,הוא ציווה אותם שבשעה שיזכירו בני האדם את שמם ויׁשביעו
אותם ,אז מיד הם יבואו ויעשו כפי שהשביעּום ('שער המצוות' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה גם היה) ,אפילו אם חלילה השביעום לדבר עבירה .וכוונת
המלאכים המגיעים בעת השבעתם היא לשמוע אל מה שציוה אותם ה' (הרמ"ד וואלי פרשת נח ד"ה 'וירד ה') .לכן יש כוח לאדם להׁשביע מלאכים ,כגון
להשביע מלאך הנקרא בשם גזרא"ל שיבטל גזירה שנגזרה ('רזיאל המלאך' דף לו ע"ב ד"ה חקב טנע) ,ולהׁשביע את אשמדאי מלך השדים וכל הכת שלו
ואת אגרת בת מחלת וכל הכת שלה – שלא יזיקו ולא יפחידו איש פלוני אלא יעזרוהו ויסמכוהו מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע וחולי ('רזיאל
המלאך' דף לג ע"ב ד"ה ברשות השם).
('ליקוטי הלכות' בחלק

בכוח 'השבעת המלאכים' נעזר יעקב אבינו עליו השלום .שכאשר נאבק עמו המלאך של עשו ,הוא הׁשביע אותו בסתם ללא הזכרת שמו שלא
יזוז ממנו .ולא היה יכול אז המלאך לזוז בלי רשותו של יעקב אבינו ,כי אפילו שדים ורוחות אם משביעים אותם לא יכולים לזוז בלי רשות
המשביע .ויעקב אבינו היה דֹוחק את המלאך להגיד את שמו על מנת להׁשביע אותו בשמו ,והשיבו המלאך שאין צורך כי גם בלי הזכרת שמו
מועילה השבעתו (ספר 'ציוני' פרשת וישלח ד"ה 'ויאמר שלחני' בשם הרוקח) .אמנם בזמן הגלות לאחר שכבר נחרב בית המקדש ,נאסר להשתמש בשמות
הקודש ובשמות המלאכים על מנת להשביעם ,והמשתמש בהם נחשב לעובד עבודה זרה בטהרה .ורק הצדיקים שידעו להפריד בין הטוב
הרוחני לרע הרוחני ,היו מותרים בשימוש בשמות הקודש ובמלאכים הקדושים ('תקוני הזוהר' תיקון סו דף צז סוף ע"ב ד"ה אמר ליה וד"ה אמר רבי אלעזר וד"ה אבל).
מי שמשתמש כיום בקבלה מעשית ומׁשביע מלאכים ,הרי אותם מלאכים שהשביעם בעל כרחם מתגרים בו ומביאים אותו לידי ברכות
לבטלה כי עבירה גוררת עבירה ('שער המצוות' להאר"י ז"ל תחילת שמות ד"ה 'איסור להגות') והם באים ומחטיאים אותו על מנת לאבדו מן העולם ('שער רוח הקודש'
להאר"י ז"ל תיקון ג' ,ח ד"ה 'נחזור לענייננו') .ומה שבדורות הראשונים היו משתמשים בשמות הקודש ומשביעים מלאכים ,היה זה לאחר שנטהרו באפר
פרה אדומה שהיה בידיהם גם אחרי חורבן בית המקדש ,אבל עתה כולם טמאים ב'טומאת מתים' ואין רשות להשתמש בהם .וכן מה
שהתירו אז להשתמש בשמות הקדושים ,זה היה דווקא למי שאין בו שום חטא שיכול לקטרג עליו מלמעלה ,עד שאפילו 'המקטרגים' היו
אוהבים אותו .אך אם יש בידי האדם חלילה חטא ,הרי ודאי יענישוהו על השימוש בשמות הקדושים ('שער המצוות' תחילת פרשת שמות ד"ה איסור להגות
השם) .ומסורת בידנו כי כל מי שמשתמש בקבלה מעשית זו ,יהיה עני או יחלה בחֹוליים וישתמד הוא או בניו ,או ימות הוא ובניו ('מדבר קדמות'
להחיד"א אות ח ,יז ד"ה 'החכמה הי"ד' בשם ר' חיים ויטאל זצ"ל).
ולא עוד אלא אפילו להזכיר את שמות המלאכים בזמן הלימוד וכל שכן שלא בזמן הלימוד אסור ,רק אומרים את קיצור שמם .כגון על מלאך
מטטרו"ן – אומר מ"ם טי"ת ,על מלאך סמא"ל – אומר סמ"ך מ"ם ,על מלאך סנדלפו"ן – אומר 'סנדל' וכן הלאה .והסיבה היא לפי שכאשר
שומע מלאך כי מזכירים את שמו בעולם הזה אפילו רק בדרך לימוד ,מיד הוא נבהל ונרתע לאחוריו לשמוע אם מׁשביעים אותו כדי לבוא
להשלים את הדבר שהשביעוהו עליו .וכשרואה המלאך שלא באמת מׁשביעים אותו אלא סתם הזכירו את שמו ,אזי הוא מתקנא במי
שהזכירו וגרם לו להירתע ולהיבהל ,ומתגרה בו ומקטרג עליו .אמנם שמות מלאכים המצויים בין בני האדם ,כמו רפאל ,מיכאל ,גבריאל,
אוריאל וכדומה מותר להזכירם ואין בהם חשש לאיסור ('שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה גם היה מורי) כלל ועיקרּ" ,בָּ רּוְך ה' לְ עֹולָּם ָּאמֵּ ן וְ ָּאמֵּ ן"
(תהלים פט ,נג).
העלון גם לעילוי
נשמת:

יצחק בן רבקה

העלון גם לעילוי נשמת:

ז"ל

הרב יצחק שלמה
בן שרה זצ"ל
ת .נ .צ .ב .ה.

מאיר בן משה ז"ל ,יונה
בן שמואל ז"ל ,ברטה
בתיה בת מאיר ז"ל,
חיים בן לייב ז"ל ,מרים
בת שמואל ז"ל
ת .נ .צ .ב .ה.

העלון גם לעילוי נשמת:

העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת
חנה בֵּ מּון הי"ו
אליהו בן גֹובְ הָּ ר

הי"ו

שה' ברחמיו ישלח להם
רפואה שלימה

אהרן בן עזיזה

העלון גם לעילוי נשמת:

ז"ל

ָּא ְרלֶ ט עָּ לְ יָּה בת
פֹורטּון מסעּודה
ז"ל

ת .נ .צ .ב .ה.

יוסף מנחם בן אהרן
ז"ל

ֶּמ ַננַה ַמ ְדלֶּן בת מנטה
ז"ל

לבית משפחת מימון
ת .נ .צ .ב .ה.
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העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון
הנולדת משרה
אשת דוד "ל
ז

ת .נ .צ .ב .ה.

העלון גם לעילוי
נשמת:

אליהו בן ג'נֵּט
ז"ל

ת .נ .צ .ב .ה.

העלון גם לרפואתו
השלימה של

אברהם יוסף בן
ריידֵּ א חדוה הי"ו
פְ ֵּ

להצלחת:
יהודית בת ורדה רוזיטה
וכל משפחתה
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