
  בס"ד

 ט?"מט זהמי 

ְך ֲחנֹוְך ֶאת" :ספר בראשיתעל פי המסופר ב .מתושלח ואבא של ירד בנו של ,אדם הראשוןשביעי ל דור היה ֲחנֹוְך ְתַהלֵּ י  ד'-ַויִּ ַאֲחרֵּ

ידֹו ֶאת י כָׁ -הֹולִּ נֹות. ַוְיהִּ ים ּובָׁ נִּ נָׁה; ַויֹוֶלד בָׁ אֹות שָׁ ְך ֲחנֹוְך -לְמתּוֶשַלח, ְשֹלש מֵּ ְתַהלֵּ נָׁה. ַויִּ אֹות שָׁ נָׁה ּוְשֹלש מֵּ ים שָׁ שִּ ש ְושִּ מֵּ י ֲחנֹוְך, חָׁ ְימֵּ

יד'-ֶאת יֶנּנּו, כִּ ַקח ֹאתֹו -; ְואֵּ  .)כה-ה', כא" ('קים-אלולָׁ

 כל תפירה ותפירה היה מייחד יחודים לקונו.וב .ר נעליםותפתפרנס מלה אהו. חנוך בדורו היה צדיק ומחזיר אנשים בתשובה

: מי האיש אשר יחפוץ לאמרו"ויאסף את בני האדם בעת ההיא ויודיעם את מוסר ה׳. ויצו ויעברו קול בכל מקומות בני האדם 

כל בני האדם "עבדו את ד'".  ההואובזמן הקים. -וכולם באו לשמוע דבריו. הוא לימד אותם את חכמת אלו ".לדעת את דרכי ה׳

שנה. אחר זה הוא החליט לעזוב  243כולם השתחוו לחנוך והמליכו אותם עליהם. והוא לימד אותם את דרך השם. הוא היה מלך 

. ואחר זה ותלעבוד את השם בסתר.  אז הוא הסתתר שלוש ימים ויגלה להם יום אחד. כך עשה שנים רב ולהמשיךאת המלוכה 

ולם קשה בלי כיום אחד בשנה... והיה לאחר זה החליט להסתתר ששה ימים ולצאת בחוץ רק יום אחד. ואחר זה יום אחד בחודש ו

י האדם ולבוא אל חנוך שידבר אליהם דברי חכמה. וכך עשה. כל בנ תלאסוף אמעט בכלל. ואז החליטו כל המלכים לראות אותו כ

ד קרא לחנוך מלאך השם בהלו על כל מה שלימד אותם וישתחוו לו ארצה. אפילו בשמים אהבו את חנוך. עד כדי שיום אחנכולם 

ללכת, ירד סוס גדול  נוהגיעה זמש.. ואז מן השמים ואמר לו שרוצים שהוא ימלוך למעלה בשמים כפי שמלך על בני אדם בארץ.

מן השמים. וכולם ראו ולא הבינו. אמר להם חנוך שסוס זה הוא בשבילו. והוא לא יחזור יותר. אבל כל בני אדם ומלכי הארץ לא 

ויצאו וילכו "רצו שילך. הם לא סרו ממנו. והמשיך ללמדם ולצוות אותם להמשיך ללכת בדרך השם. ואחר זה קם ורכב על הסוס. 

שובו לכם לאהליכם; 'האדם, כשמונה מאות אלף איש, וילכו אתו מהלך יום אחד. ויהי ביום השני, ויאמר אליהם:  אחריו כל בני

שובו 'וישובו מקצת מהם מעליו, וילכו אתו הנשארים מהם מהלך ששת ימים, וחנוך דובר אליהם בכל יום:  .'למה תלכו, פן תמותו

שובו לכם לאהליכם מאתי, כי 'ויהי ביום הששי וידבר עוד חנוך אליהם לאמור:  ולא אבו לשוב וילכו אתו. 'לאהליכם, פן תמותו!

וישובו עוד מהם ביום הששי, ויותרו עוד אנשים וידבקו עמו ויאמרו אליו:  .'מחר אעלה לי השמימה; והיה כל הנשאר מכם ימות

בראותו כי מתאמצים הם ללכת אתו, ויחדל לדבר ויהי ' , כי המוות יפריד בינינו ובינך!ד'עמך נלך אל המקום אשר תלך; חי '

וישלחו כל המלכים   אליהם, וילכו אחריו ולא שבו להם. ויהי ביום השביעי, ויעל חנוך בסערה השמימה בסוסי אש ורכבי אש.

כל  אשר היו עם חנוך, ביום השמיני, לקחת את מספר האנשים אשר נשארו עם חנוך במקום אשר עלה משם השמימה. וילכו מלכי

המלכים האלה אל המקום ההוא, וימצאו כל הארץ מלאה שלג במקום ההוא, ועל השלג אבנים גדולות מאבני שלג. ויאמרו איש אל 

רעהו: לכו ונבקע את השלג הזה ונראה, פן מתו האנשים אשר נשארו עם חנוך תחת אבני השלג הזה. ויעשו כן ויבקשו בכל השלג 

 ע"כ. .."היו עם חנוך מתים תחת השלג ויבקשו את חנוך ולא מצאו, כי עלה השמימה.ההוא וימצאו את מספר האנשים אשר 

קים". לאן "לקח" אותו -קים, ואיננו כי לקח אותו אלו-"ויתהלך חנוך את האלו ט? "אבל מי הוא היה חנוך ומה הקשר שלו למט

ה אותו לשר עליון. ואיזה תפקיד זה ששע צדקותוהשם כל כך אהב את חנוך מפני  להיות מלאך ממשרתי עליון. -קים...? -אלו

 להיות שר עליון? בוא ונראה...

מכל השמות שלו יכול לעשות מה  70שמות. מי שיודע  130הוא קיבל תפקיד כל כך גבוה וקיבל הוא היה בן אדם שנהפך למלאך. 

 ט בתור מלאך עליון:"התפקידים של מטהנה רק חלק משירצה. 

 .שר הפנים ,הוא הכהן הגדול ברקיע

 .למעלה תשובהה יהוא מקבל את בעל

 הוא ממונה על מידת הרחמים. מדבר על ישראל רק טובה.

 הוא נהנה מזיו השכינה יותר מכולם.

 כשנעקד יצחק על הר המוריה, הוא הלך ובכה לפני השם.

 מושל על כל מלאכי השרת ומשרתי מרום.

 עולמות! 18,000הוא שט עם הקב"ה ב 
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 זכיותיהן של ישראל בספר החיים.הוא כותב וחותם 

 את הנשמה הראויה להיכנס בגוף.למלאך הממונה על הריון הוא נותן 

 לגן עדן. מלווהוולם, הוא עכשצדיק נפטר מן ה

 מחנות שמתאספים אחרי הפרגוד ומשבחים את השם ועונים ק' ק' ק'. 1,000 מנהיגכל יום הוא 

 הכבוד מה שלא ניתן רשות לשום מלאך אחר. יש לו רשות להיכנס ליד כסא

 הוא ממונה על טללי תחיה בעתיד בתחיית המתים.

 שהוא מדבר יוצא ממנו אלפי להבי אש.

 הוא מסר לרבי עקיבה את ספר הכבוד.

 .של עם ישראל הוא מקבל את כל התפילות

 יש לו חותם של הקב"ה כדי שיראו ממנו המלאכים.

 )שעשוי מזיעתן של חיות הקודש(.הוא טובל כל יום בנהר דינור 

 הוא ממונה על קריעת הים.

 לעתיד לבוא הוא יהיה שר המשקים לצדיקים.

 מחיות הקודש. יותר גבוההוא 

 הוא שר של ישראל ועוזר להם מתי שצריך.

הוא הפרגוד  ממנו.יכולה להיכנס )הם עומדים מאחורי ההיכל( חוץ לא יש היכל פנימי לפני כסא הכבוד שאף מלאך או חיה קדושה 

 לפני מלך הכבוד ורק מט"ט נכנס.

 אף מלאך לא יודע איפה מקום כבודו, מקום הכסא. אבל שר הפנים לא רק שיודע, הוא חקוק אצל הכסא ועומד מימין הכסא.

 אין מלאך שיודע את הקץ חוץ ממט"ט.

 .את מט"טמט"ט מעליו ומיכאל עובד ומשמש ל מיכאל הוא כהן גדול אב

 שלפני כסא הכבוד.במנורה את הנרות  הוא מדליק

 לפני שתינוקות נולדים והם במעי אמם, הוא מדליק להם נר ומלמד אותם תורה.

 בימי המשיח הוא יבוא ויתן לעם ישראל מן.

הוא זה שמקטיר ומקריב להביא את  בכוונה להשם, זה כאילו הם מקטירים ומקריבין מנחות. ומט"ט יםשעם ישראל מתפלל

 התפלות על המזבח.

 שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, הוא מרצה אותו מכעסו.

קים וראה הקב"ה שהוא היה צדיק ביותר... ולקחו -אלו רק חלק מהדברים שהוא ממונה. ולכל זה זכה כי היה "צדיק איש אלו  

 הקב"ה ועשאהו למלאך קדוש.

 השם ימלוך לעולם ועד!השם מלך השם מלך 

 *מקור: ספר הישר, רבי אלעזר מגרמיזא, זצלה"ה

 **כל הזכויות שמורות


