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: בעניינו של אברהם אבינו והמלאכים )בר"ר מח, יג(מובא במדרש 
'והוא עומד עליהם', ולהלן , הכא את אמר "הוא עומד עליהםו"

אמר 'נצבים עליו', אלא עד שלא יצא ידיהם 'נצבים עליו', כיון 
 ע"כ.  .םוהוא עומד עליהם', אימתו מוטלת עליה'שיצא ידיהם 

כלומר בהתחלה טרם שמילאו את 
את לא השיגו  ,שליחותם אצל אברהם

מלאכי עליון  מכיון שהםשבו שמעלתו וח
למעלה תם מעלהרי הם "נצבים עליו" 

שאירחם אברהם אבינו אבל אחרי , ממנו
השיגו שאברהם גודל קדושתו,  וראו את

 .עומד למעלה מהם בקדושתו

שאברהם מה שמצינו  ונראה לבאר בהקדם
אבינו השתמש בספר יצירה בשביל להאכיל 

חסד . כמובא בספר בשר את המלאכים
מקובל האלקי רבי אברהם ל לאברהם
מבאר שם ש ,(א"חלק עין משפט נהר נ)אזולאי 

בתחילת דבריו כי בין לחיים ובין למתים 
קשה מאד ללכת לגן עדן, מפחד מלאכי 

פונו של חבלה של הגיהנם העומדים בצ
לכך גזרה חכמתו יתברך לעשות ם: "עול

מחילות עפר, ממערת המכפלה בחברון עד 
חוץ עולם השפל סמוך לגן, כדי שיעברו 
נשמות הצדיקים דרך ישר שם ולא יפגעו 
במזיקים, ואדם וחוה שהיו יודעים סוד זה 
השתדלו להיות שם קבורתם, ומיום 
שנקברו שם אדם וחוה נסתם פי המערה 

 ם.יות שלא ידעו מעלת המקומפני הבר

ובאותו יום שהלך אברהם אל הבקר עם 
מקנה שלו, הלך אחריו הפרים מ שלשהישמעאל בנו ליטול 

פרים ונתן ביד הנער ב' רפאל בנסתר, ולאחר שנטל אברהם 
ונראה רפאל לפניו לפר  נוסף,פר  תקחלהוליכן, היה משתדל ל

פר חשוב, חשוב ומשובח, וזהו רפאל פר א"ל, רצונו לומר 
וכשבא אברהם ליטלו, היה הפר נשמט ובורח מעט מעט, עד 
שהוליכו בפתח המערה ונפתח פתח המערה, וכל זה בשליחותו 

 ם.של מקו

וכשראה אדם וחוה קבורים שם והריח ריח גן עדן, מיד ידע 
מעלת המקום וחמד שם להיות קבורתו, ומיד נמסר הפר מאליו 

כי מלאך )ם, ילא מצא אלא שני ובהגיע לאהלום, ביד אברה
רפאל שנתלבש לפר השלישי נעלם כדי לחזור בין השלשה 

, והוצרך אברהם לברוא פר שלישי על ידי ספר יצירה, (אורחים
כדי שלא יצטער בסעודת אורחין, שאם היה חוזר אל המקנה 

 -היה עובר זמן המאכל, וזה שאמר הכתוב, הבקר אשר עשה 
 ש".עשה ממ

 כתב קצ"ח(נים קצ"ז סימאו"ח )בתשו'  ם סופרהחתעוד מצינו, 
באו אנשי בליעל אחר ש, 'ישמח משה'ה לבעלתשובה מיוחדת 

י החתם ואמרו לו כ 'ישמח משה'אל ה
קמיעות כותב שהוא יון סופר מקפיד עליו כ

  .ומתפלל כדרך החסידים עם כוונות

ועתה באתי כך החתם סופר " לוכותב ע
היות כי מכותלי כתבו אשר הגיעוני מאנשי 
ק"ק  פאטאק נראה כאילו נאמרו דלטורים 
לפר"מ כאילו לבי ח"ו חלוק ממנו, ואמרו 

עוד  מכאן לנחשד וכו', ולא ()ברכות לא:חז"ל 
  .אלא שצריך לברכו וכו'"

ך דברי קדשו מביא החתם סופר, ובתו
שמות הקדושים היא  שבוודאי כוונת

ומציין כי הוא עבודה קדושה ואמיתית, 
 שהיההגה"ק רבי נתן אדלר של תלמידו 

וחז"ל בראו בספר ודש. שמות הקב פועל
 א.יצירה, וישעיה אמר שם ונבלע בארז

בבא )פר את דברי הגמרא ומבאר החתם סו
מאות ספרי  ארבעשרבי אמי כתב  יד.(בתרא 

ן תד ניאולם מתקשים חז"ל, כיצתורה, 
 ,הפרי תורמאות סארבע  כתוב ביום אחדל
מאות פעמים  ארבעמסתמא כתב רק ו

 ה לנו משה'.וי'תורה צהמילים: 

ת ב ארבע מאולכתו עניןהלהבין מה  וצריך
? ואם 'תורה ציוה לנו משה' הפסוקפעמים 

ביום אחד ע"י השבעת שמות  פרי תורהמשה רבינו כתב י"ב ס
ארבע מאות ספרי  יכול לכתובהיה רבי אמי ודאי שגם הקודש, 

רבו הגאון  בשםפר וס החתם ביאומ .ודשע"י שמות הקתורה 
השבעת הקולמוס הוא שם  רבי נתן אדלר שהשם הקדוש של

 וה לנו משה' הואי'תורה צ ראשי תיבותקס"ת, והשם היוצא מ
שרב אמי  ראשאמרו בגמ וקס"ת. וזה טריאתצל"מ שהוא בגימ

ב ארבע שכת , כלומרה'שמתורה ציהו לנו ' הפסוק אתכתב 
 ה. יוצא מפסוק זששם הקדוש  על ידי ורהתפרי ס מאות

 )כז.(את דברי הגמרא במגילה ר החתם סופזה מציין  ואחר
את בית ה' ואת בית המלך ואת כל  ףווישר"הדורשת את הפסוק 

 ".בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש

כבש את ירושלים ושרף את כל העיר. והגמ' בוזראדן והיינו, נ
אלה פלטרין  -זה בית המקדש. "בית המלך"  - "בית ה'"מפרטת: 
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כמשמען. "ואת כל בית גדול  – "את כל בתי ירושלים"של מלך. 
חנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר: נחלקו רבי יו -שרף באש" 

מקום שמגדלין בו תורה, וחד אמר: מקום שמגדלין בו תפילה. 
תורה, דכתיב: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה  אן דאמרמ

לה, דכתיב: "ספרה נא הגדולות אשר יתפ אן דאמרויאדיר", ומ
 עשה אלישע".

גיחזי מספר לנעמן את הנפלאות שעשה אלישע, ואומרת 
ליח אלישע לחולל את הנפלאות הללו : שבאיזה כח הצראהגמ

)כגון: שהחיה מתים( "ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד", היינו: 
 בכח התפילה, ומכאן שתפילה נקראת גדולות. 

כל מהיכן הוכיח רבי יוחנן שאלישע ופר: סחתם השואל 
הרי מצינו כי חכמי ישראל , ילהפעולותיו נעשו רק על ידי תפ
סנהדרין עי' )ריאת אדם או עגל בלהשתמשו בשמות הקודש אם 

יה להש"ס דהגדולות שעשה אלישע לא היו מנא לאם כן  (ה:ס
  ?רחמי הוא דעבדבאלא ע"י שמות, 

אומר, ה (הל' ז'סוף יומא פ"ג )הירושלמי על פי  ומתרץ החתם סופר
 ראהגמו. הקודש תמש בשמותשלההנהנה מבני אדם אסור לו ש
 רוצה ושאינו כאלישע יהנה להנות הרוצה'אומרת:  (:י)ברכות ב

 - להנות הרוצהי'. וכתב רש"י: הרמת כשמואל יהנה אל להנות
 שמצינו כמו - כאלישע. בדבר איסור ואין - יהנה. אחרים משל

 .שנהנה באלישע

ממילא אסור לו מלהנות מן הבריות, נמצא כי אלישע לא נמנע 
ל פעולותיו נעשו רק על להשתמש בשמות הקודש, ועל כרחך כ

 ידי תפילה. 

 דשונמית בעובדא הכי משום ואולי"ר, סופ םובזה מבאר החת
 כ"ואח, (ט"כ' ד' ב מלכים) הנער על המשענת לשום לגחזי ציוה

 שם לא ט"מ, כדאי היה שלא משום גחזי י"ע הנער הקי כשלא
 הנה ואחת הנה אחת הלך אלא הנער פ"ע המשענת הוא

 בו היה המשענת כי, דברנו אשר הדבר הוא כ"ע אלא? והתפלל
 להשתמש רצה לא מבריות השנהנ והוא שמות ידי על סגולות

 וראוי כדאי שהוא היה סבר בגחזי שטעה מה ולפי, במשענתו
 אומנתו לאחוז אלישע הוצרך משלחתו הצליח וכשלא .לכך

 .ל"עכ ".ברחמי למיעבד

זה הוא מחלוקת בבלי  אלא שמציין החתם סופר כי דבר
ירושלמי, וס"ל הל תלמוד שרבי יוחנן הוא בעוירושלמי, ומכיון 

מאחרים אינו יכול להשתמש בשמות הקודש,  דכל מי שנהנה
ספרה לי את הגדולות אשר ' לכן הוכיח ממה שנאמר באלישע

שמות הקודש,  עשה אלישע', כי בוודאי לא עסק במופתים ע"י
רק  מאחרים. א"כ מוכרח שכל מעשיו היונהנה כיון שהוא היה 

  ים. תפילה ברחמים ותחנונ ע"י

אמנם רבי יהושע בן לוי דפליג סבר שהגדולות שעשה אלישע 
מי כמה תנאים )עא.(  ושיןדי, כמובא בקודשהק ע"י שמות אכן היו

שלא ולא נזכר שם התנאי  ,שמות הקודשראוי שילמדוהו 
שנהנה  ישתמש מאחרים, הרי שהבבלי פליג וס"ל דגם מי

ע שור רבי יהובמאחרים יכול להשתמש בשמות הקודש, לכן ס
שעשה אלישע לא היו ע"י תפילה, וממילא אין  'הגדולותד'בן לוי 

 ה. גדול להוכיח כלל שהתפילה נקראת

מתבאר מדברי החתם סופר, כי יש מחלוקת בין הבבלי 
הנהנה מאחרים מותר לו להשתמש בשמות לירושלמי האם 

פי ל יש לדוןבהקדם מה ש, לבאר נראה על פי דרכוהקודש, ו
ור כולל סיהאם הא ,נות מאחריםהילמי שאסור לו לשושיטת היר

 ה מבני משפחתו, או שהם נחשבים כגופו ומותר. אף הנא

מבני ויש לומר כי אברהם אבינו החמיר וטען כי גם הנאה 
: "ואל , ולכך נאמרלמשתמש בשמות הקודש משפחתו אסורה

הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער וימהר 
לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן 

לאברהם כי הפר השלישי החסד  יוהזכרנו את דברלפניהם". 
  .הקודש נעשה על ידי שמות

כי רק אחר בקר  ,ם"בלשון יחיד: "ואל הבקר רץ אברהלכך נאמר 
ואילו אתץ שני הפרים אחד שנשמט ממנו היה צריך לרוץ, 

פר הלהכינם לאורחים, ולפי ש כדיאל הנער",  "ויתןים רחהא
לכן, "וימהר לעשות אותו",  ,רפאלל החזרנהפך נעלם ש שלישיה

כלומר אברהם מיהר "לעשות אותו", היינו לברוא את הפר 
שהיה חסר לו על ידי ספר יצירה, ולא היה לו פנאי לחפש  שיישלה

 .מן הסעודהפר אחר כדי שלא יאחר ז

בן הבקר אשר עשה", שהבקר וסוק ואומר "פשיך המלפיכך מ
שנברא מספר יצירה, היינו משמות הקודש, לא נתן אברהם 

השתמש בשמות הקודש , כיון שכשאר הפרים ישמעאל לעשותול
ם והוא עצמו צריך לטרוח מאחרינות הילו ל אסורעבור פר זה, 

 עבורו. 

מדוע בתחילה נאמר רש דממעתה נבוא ונבאר את דברי ה
ברהם מא שהמלאכים מעלתם גבוהה רמלוכ ,"ניצבים עליו"

אבינו, ולאחר מכן נאמר "והוא עומד עליהם" שמעלתו גבוהה 
מש תשמאבינו את אברהם המלאכים אלא שכאשר ראו מהם. 
על ידי ם, ממילא יכול הוא ואינו נהנה מאחריהקודש  בשמות

בזה התברר להם שהוא ת במלאכים כחפצו, לעשושמות הקודש 
 "מעליהם".

מסכת הגמרא ב נבוא ונבאר בעניינו של רבי שמעון בר יוחאי, בזה
וג את רבי שמעון בר אומרת כי כשרצו הרומאים להר :(לג)שבת 
אזל הוא ובריה טשו בי ' :התחבאו בבית המדרש בתחילה יוחאי,

כל יומא הוה מייתי להו )הלכו והתחבאו בבית המדרש(. מדרשא 
)כל יום היתה מביאה להם אשתו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי 

 :אמר ליה לבריה ,כי תקיף גזירתאלחם וקיתון מים והיו אוכלים( 
)שמא יענו  א מצערי לה ומגליא לןדילמ ,נשים דעתן קלה עליהן

הרומאיים את אשתו של בי שמעון והיא תגלה להם את מקום 
 )הלכו והתחבאו במערה(. אזלו טשו במערתא מחבואנו(.

, וכי הרומאים 'מקום בית המדרש'וצריך להבין איזה מחבוא זה 
 אינם יודעים שצריך לחפש בבית המדרש?

 ינו נראה'אואה הקודש להיהפך ל'רו מותש אלא ניתן על ידי
)סידור עם כוונות האר"י בעריכת המקובל רבי בסידור "שערי רחמים" ]

שנת תלמיד רבי חיים ויטאל נדפס בשאלוניקי  - חיים הכהן מארם צובא
 חש "לרואההוסיף המו"ל לבסוף החלק הראשון , (1741תק"א 
ן. הרמב" -ותו הוא מייחס לרבי משה בן נחמן אה", אנר ואינו

הא לך סוד גדול לדרך לרואה ואינו נראה משום אויב וכך כתב: "
ושונא ואורב וגזלן וחמסן, ובחון ובדוק הוא, ונסיתי בעז"ה 
במקום סכנת נפשות כמה פעמים והועיל, ודבר גדול הוא, ודע 

ת מנחה ולא לה הזו תועיל מבוקר עד אחר תפלישתועלת התפ
תעמוד נוכח דרכך  ,יותר, אחר שתאמר תפלת הדרך בכל כוחך

ותשים שלשה אצבעותיך של יד ימין, דהיינו האצבע אחת תחת 
עין ימין והקמיצה תחת עין שמאל והאמה למעלה מהחוטם 
ותעצום באצבע ובקמיצה עיניך, ויאמר שלשה פעמים 'במאמר 

 .פסוקים מציין כמהודי', ואחר כך יאמר פעם אחת זה... -ל ש-א
סגולה זאת מצאתי אותה  ,אמר המגיהתב: "בסיום ה'סגולה' נכ

כתובה בלשון אשכנז והעתקתי אותה בלשון הקודש לתשוקת 
 ם". השואלי

(, ואשר 1646ת"ו )שנת בספר "דרך הישר", שנדפס בקראקא 
מובאים דינים ותפילות  מיועד כולו ל"הולכי דרכים",

ן סגולות ושמירות למצבים שונים ליוצאים לדרך, וכ מיוחדות
)להליכה ביער, הפלגה בספינה, ישיבה בבית האסורים ועוד(. 

"שמירה לדרך ששלח סגולה זו ונכתב שם: גם  ביניהן נמצאת
הרמב"ן ז"ל מעכו לברצלוני שגילו לו לר' שמואל בן חפני מן 
השמים מתוך ספר יצירה ואשר יקרא אותו בדרך בכוונה גדולה 

ראוהו מן הלסטים, כי כדמות ענן מפסיק ביניהם ונכונה לא י
ועי'  ואם יראוהו ידמו כאלו עמו חברותה )=חבורה( גדולה...".

 .448בספר המכונית והלכותיה עמוד 

כמו כן סיפר הגאון האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי זצוק"ל 
כשהיה בחור צעיר סבו הגאון הגדול רבי שמעון סופר ע"ה בעל 

ררות תשובה היה חולה ונכדו היה שמש מחבר שו"ת התעו
אותו. ופעם אמר לו הסבא: "אבא ה'כתב סופר' מסר לי פעם את 

מיד שאל  השם באמצעותו אפשר להיות "רואה ואינו נראה".
 [.אולם הסבא השיב בשלילה הנכד: נו. סבא והשתמשת בזה?

השתמש בשמות אכן בתחילה רבי שמעון בר יוחאי ויש לומר כי 
והטמין עצמו בבית היהפך ל'רואה ואינו נראה', כדי ל הקודש

  .לים למוצאווהמדרש ולא היו יכ

הנות מאשתו המספקת לו יבתחילה סבר כי מותר לו לאלא ש
אולם אחר מאחרים', ולא חשיב 'נהנה ש, מים ומזון לבית המדר

וגם על ידי יהנות סבר כי גם מאשתו אסור לו לחזר בו וכך 
שאסור לו להשתמש  'נהנה מאחרים'נחשב הוא  הנאה ממנה

כדי  למערה ללא ידיעת אשתו ברוחלכן בחר להקודש,  בשמות
 .להשתמש בשמות הקודש כדי להסתיר את עצמושלא יצטרך 

 


