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  פרשת וירא, תשס"א 

    
וֵיָרא אליו ה'...  וֵיָרא אליו ה'...  וֵיָרא אליו ה'...  וֵיָרא אליו ה'...  

וַיְרא והנה שלשה אנשים נצבים עליו  וַיְרא והנה שלשה אנשים נצבים עליו  וַיְרא והנה שלשה אנשים נצבים עליו  וַיְרא והנה שלשה אנשים נצבים עליו  
(עיון בפירושי רמב"ם ורמב"ן) 

 
ביקורם של שלושת ה"אנשים" אצל אברהם מעורר מספר קשיים. אחד מהם - הם אמנם נקראים 
"אנשים" בפרק יח, והתנהגותם בתחילת הפרק תואמת הגדרה זאת, הם אוכלים ושותים ואולי 
גם רוחצים רגליהם, אך לאחר זמן, ללא ספק מתברר לקורא, כי לפניו דמויות מיוחדות; הם 
מבשרים דבר פלא שיתרחש בעוד שנה בדיוק, והם יודעים על תגובתה הסמויה של שרה כאילו 
בוטאה בגלוי.1 בפרק הבא, פרק יט, אנו מתוודעים למעשיהם יוצאי הדופן של שתיים 
מהדמויות, ואף שהם נקראים שם "מלאכים", רומז לנו המספר,2 כי באותם "אנשים" של פרק יח 
אנו עוסקים. פעולות הצלת לוט ומשפחתו מחד, והפיכת סדום ועמורה מאידך, מצדיקות את 
התרשמותנו שאין אנו עוסקים בדמויות בשר ודם, אלא בישויות-על, אשר לא ייפלא מהם דבר. 
עתה מתעורר קושי לגבי תחילת הסיפור: אם במלאכים אנו עוסקים, מה להם ולאכילה ושתייה? 
שאלה זאת מתעוררת מתוך המקרא עצמו, שכן באותם מקומות שבהם הוזמנו דמויות שהוגדרו 
כמלאכים לאכול ולשתות, הם סירבו ונמנעו מכך באופן מופגן, גם כאשר מארחיהם ניסו 
להתעקש על כך. כך אצל גדעון (שופ' ו) וכן אצל מנוח אבי שמשון (שם יג), ובסיפור האחרון 
אף מנמק המספר את התעקשותו של מנוח להאכיל את המלאך: "כי לא ידע מנוח כי מלאך ה' 

הוא" (שם טז). 
התנהגותם החריגה של המלאכים בבראשית יח מוסברת בקלות יחסית ע"י המדרש:3 מלאכים 
יכולים לעשות פלאים רבים, גם להתחזות כמי שאוכלים ושותים. אולם תשובת המדרש אינה 
יכולה לספק דורות מאוחרים, אשר בעיסוקם בתיאולוגיה נוטשים את הלשון הציורית של 

                                                           
1  הפסוק אמנם אומר: "ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה" (יג), אך ברור ממקומות אחרים במקרא, כי 

השליח נקרא בשם השולח. ראה שמ' ג ב: "וירא אליו מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה", ובסמוך: "וירא ה' כי 
סר לראות"; בשופטים ו – נאמר על המלאך המתגלה לגדעון (פס' יד): "ויפן אליו ה' ויאמר לך בכחך זה 

והושעת את ישראל".  
2  רמז ברור בפרק יח טז: "ויֻקמו משם האנשים וישִקפו על פני סֹדם ואברהם ֹהלך עמם לשלחם", ואברהם 

יעמוד מיד בתחינה לפני האל לחוס על אנשי סדום. רמז נוסף הוא הצמדת ה"א הידיעה למלאכים בפעם 
הראשונה שהם מכונים כך: "ויבאו שני המלאכים סֹדמה בערב ולוט ֹישב בשער סֹדם".  

3  בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה מח ד"ה והוא עומד עליהם: "ר' תנחומא מש' ר' אלעזר, ר' אבין מש' ר' 

מאיר: מתלא אמר: עלת לקרתא - עביד בנימוסא; למעלה שאין אכילה, עלה משה ונדמה להן: "ואשב בהר 
ארבעים יום" וגו' (דב' ט ט), למטה שיש אכילה: "והוא ֹעמד עליהם תחת העץ ויאכלו" (בר' יח ח) - וכי 

אוכלים היו?! אלא נראים כאוכלים, ראשון ראשון מסתלק. וראה בבא מציעא פו, ע"ב.  
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המקרא והמדרש ומתאמצים ליצור לשון מושגית. כאשר נאמר:4 "שהמלאכים אינם גוף וגויה 
אלא צורות נפרדות זו מזו", או בניסוח אחר:5 "שהמלאכים אינם גופות... שאלו השכלים 
הנפרדים הם גם כן אמצעיים בין הבורא ית' ובין הנמצאות, ושבאמצעותם יתנועעו הגלגלים, 
אשר תנועתם היא סבת היות ההויות", אפשר לפרש את דיבור המלאכים במובן של מחשבה 

מופשטת, אך אין משמעות לאכילה ושתייה ורחיצת רגליים! 
רבי משה בן מימון המבקש לאחד את ההנחות הפילוסופיות והמדעיות שרווחו בימיו עם 
האמיתות המקראיות, מפרש את הטקסט המקראי של בר' יח באורח שעורר עליו את חמתם של 
פרשנים שהיו דבקים פחות ממנו בפילוסופיה. בשני מקומות עיקריים מתייחס רמב"ם לבראשית 
יח: במו"נ ב, מב הוא רואה בפסוק א כותרת המסכמת את תוכן הפרק, שהוא התגלות של 

אלוקים לאברהם, ויתר הפרק הוא תיאור פרֵטי-ההתגלות באמצעות אנשים-מלאכים:6  
 

ולזה העיקר הגדול נטה אחד מן החכמים וגדול מגדוליהם והוא רבי חייא הגדול, בלשון 
התורה, 'וירא אליו ה' באֹלני ממרא' וגו', כי כאשר הקדים כלל והוא שהשם נראה אליו, 
התחיל לבאר איך היתה צורת ההראות ההוא, ואמר שתחלה ראה שלשה אנשים ורץ 

ואמר מאמר אליהם. 
 

פירושו מנוגד לפירוש רש"י שאימץ דעה אחרת במדרש,7 הרואה בפרק שתישתישתישתי התגלויות; 
בראשונה נגלה אלוקים לאברהם, וכשראהו מצטער על חסרון אורחים, שלח שלושה מלאכים 
בדמות אנשים לבקרו; בלהיטותו לקבל את האורחים, ביקש אברהם מהא-ל להמתין לו: "אל נא 

תעבר מעל עבדך" (יח ג). 
להתנגדותו של רמב"ם לפירוש הפרק כמתאר שתי התגלויות, יש שורשים הן במצע הפילוסופי 
של פירושו והן בנטייתו לפשט: על פי הסולם בן שתים עשרה הדרגות שיצר רמב"ם להבנת 
הנבואה בהתגלויותיה השונות (ראה מו"נ ב, מה), התגלות אלוקים עצמו ביום, בעת שהאדם ער 
לחלוטין, היא פסגת הנבואה ושיאה, כי אז יש להכרה השכלית שליטה כמעט מוחלטת, ואין 
לכוח הדמיון מקום ליצירת מושגים שאינם אמיתיים. אולם לדרגה זאת, דרגה שתים עשרה, 
הגיע רק משה רבנו - וזה בסיס עליונות נבואתו על נבואת יתר הנביאים - על כן לא ייתכן לפרש 
שאלוקים נראה לאברהם כחום היוםכחום היוםכחום היוםכחום היום, בעודנו יושביושביושביושב, ער ללא ספק, פתח האוהלפתח האוהלפתח האוהלפתח האוהל, צופה ומצפה 
לאורחים. אך גם כמי שחותר לפשט, לא יכול היה רמב"ם לקבל פירוש, שלפיו אלוקים מתגלה 
לזמן קצר לאדם, התגלות חסרת הסבר ונטולת תוכן ומטרה, ופתאום במעבר חד ובלתי הגיוני 
אותו אדם נחשף להתגלות אחרת (ראה במו"נ ב מא את הסברו למעבר מדרגה לדרגה). כמו כן, 
רמב"ם אינו יכול לקבל את הפירוש של "גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה"8 כפירוש 
לפשט הכתוב, אף אם יהיה מוכן להכיר ברום ערכו המוסרי, כי אינו תואם  את היחס הנדרש מן 
האדם כלפי הא-ל, כפי שמצא את ביטויו הברור בהלכה המאוחרת (משנה ברכות ה, א): "אפילו 
המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק" - אסור לאדם לנתק את 
המגע האישי שנרקם בינו לבין הא-ל בשעה שהוא פונה אל אלוקיו, על אחת כמה וכמה בזמן 
שהא-ל פונה אליו! גם מבחינה פסיכולוגית קשה להניח שאדם המגיע להתעלות רוחנית עד כדי 
תחושה שהוא נמצא בנוכחות הא-ל, יהיה מודע וער למתרחש בסביבתו הפיזית ויגיב באופן 

רצוני ומידי לגירוי החיצוני.9 
המקום השני שבו דן רמב"ם בבראשית יח הוא בדרגו אותו בסולם שתים עשרה הדרגות. 
במילים ספורות יוצר רמב"ם מהפכה מוחלטת בהבנת הפרק (מו"נ ב, מה): "המדרגה העשירית 
– שיראה איש, שידבר עמו במראה הנבואה, כאברהם גם כן באלוני ממרא, וכיהושע ביריחו". 

                                                           
4  רמב"ם, משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה, הלכות יסודי התורה ב, ג. 

5  רמב"ם, מו"נ ב, ו. ישנן הגדרות נוספות בהגותו של רמב"ם, ואין זה המקום לדון בהן.  

  בדרך זאת הלך גם רשב"ם: "וירא אליו ה' - היאך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים". והזכיר פירוש          
6

   זה ר' חזקיה בן מנוח. 
7  ראה בבא מציעא פו, ע"ב ושוחר טוב יח, כט. באמצעות רש"י נעשתה דעה זאת מוכרת ומקובלת יותר בעולם 

המחשבה היהודית.  
8   שבת קכז, ע"א. 

9  ראה תיאורי חוויות של דֵבקות רוחנית בישות נעלמת בספרו של ו' ג'ויס, החוויה הדתית לסוגיההחוויה הדתית לסוגיההחוויה הדתית לסוגיההחוויה הדתית לסוגיה, ירושלים 

תשמ"ח. 
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הקביעה שהאנשים דיברו עם אברהם במראה הנבואה משמעה, כי כל הסיפור מתרחש בדמיונו 
הנבואי של אברהם ואיננו מתקיים במציאות הפיזית מחוצה לו.10 

רמב"ן הבין את השלכותיו של פירוש זה, והוא מציג אותן בחריפות יתירה בפירושו (לבר' יח 
א):11 

ובספר מורה הנבוכים (ב מב) נאמר כי הפרשה - כלל ופרט: אמר הכתוב תחלה כי נראה 
אליו השם במראות הנבואה; ואיך היתה המראה הזאת? כי נשא עיניו במראה 'והנה 
שלשה אנשים נצבים עליו. ויאמר... אם נא מצאתי חן בעיניך' (יח ב-ג) - זה ספור מה 
שאמר במראה הנבואה לאחד מהם, הגדול שבהם. ואם במראה לא נראו אליו רק אנשים 
אוכלים בשר, איך אמר 'וירא אליו ה''? כי הנה לא נראה לו השם, לא במראה ולא 
במחשבה, וככה לא נמצא בכל הנבואות. והנה לדבריו לא ַלשה שרה עוגות ולא עשה 
אברהם בן בקר וגם לא צחקה שרה, רק הכל מראה! ואם כן בא החלום הזה ברוב ענין 
כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות בו כל זה?... והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר 
כן בענין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו ולא אפה להם מצות ויאכלו, אבל הכל היה 
מראה; ואם יעלה את לוט למעלת מראה הנבואה, איך יהיו אנשי סדום הרעים והחטאים 
נביאים, כי מי הגיד להם שבאו אנשים אל ביתו? ואם הכל מראות נבואתו של לוט, יהיה 
'ויאיצו המלאכים... קום קח את אשתך' (יט טו), 'ויאמר ִהמלט על נפשך' (שם יז), 
ו'הנה נשאתי פניך' (שם כא), וכל הפרשה כלה מראה, וישאר לוט בסדום, אבל יחשב 
שהיו המעשים נעשים מאליהם, והמאמרים בכל דבר ודבר – מראה. ואלה דברים 

סותרים הכתוב, אסור לשומעם, אף כי להאמין בהם! 
 

כלומר: בפירושו של רמב"ם נשללת כליל האפשרות שהמלאכים יעסקו באכילה ובשתייה, 
וכמובן, שהדבר שולל גם את כל הכנותיו של אברהם ומאמציו להאכיל את המלאכים. נקודה 
אחרונה זו חשובה במיוחד לגבי תורת הנבואה של רמב"ם, כי הוא מדגיש את תודעת הנביא 

כאמצעי לקביעת מהות החלום הנבואי (מו"נ ב, מה): 
 

וכן אמרו בשלמה: 'בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלקים' וגו' (מל"א 
ג ה) אין זה נבואה גמורה, לא כמו 'היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר' (בר' טו א), 
ולא כמו 'ויאמר אלקים לישראל במרֹאת הלילה' (בר' מו ב), ולא כנבואת ישעיהו 
וירמיהו; כי כל אחד מהם אף על פי שבאתהו הנבואה בחלום, הנבואה ההיא תודיעהו 
שהיא נבואה ושבאת לו הנבואה, ובזה הענין של שלמה אמר בסופו: 'ויקץ שלמה והנה 
חלום', וכן בענין השני אמר בו: 'וירא ה' אל שלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון' 
(מל"א ט ב), אשר התבאר שהוא חלום. וזאת מעלה למטה ממעלת הנאמר עליה 'בחלום 
אדבר בו' (במ' יב ו), כי כאשר יתנבאו בחלום לא יקראוהו חלום בשום פנים אחר הגיע 
הנבואה אליהם בחלום, אלא שיפסקו לגמרי שהיא נבואה, כמו שאמר יעקב אבינו 
כאשר התעורר מחלום הנבואה ההוא, לא אמר שזה חלום אבל פסק ואמר: 'אכן יש ה' 
במקום הזה' וגו' (בר' כח טז), ואמר: 'א-ל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען' (בר' מח ג), 

ופסק שהוא נבואה; אמנם בשלמה אמר: 'ויקץ שלמה והנה חלום' (מל"א  ג טו).  
 

חלומו של שלמה בגבעון (מל"א ג) שונה באופן עקרוני מחלום הסולם של יעקב (בר' כח), אף 
ששניהם מוגדרים במקרא כחלום, בשל התגובה השונה של החולמים: יעקב מקיץ בהכרה 
שהייתה כאן התגלות אלוקית, בשעה ששלמה רואה את כל השיחה עם אלוקים כחלום. יתירה 
מזו, רמב"ם מציג את תגובת הנביא לאחר הנבואה, כהוכחה לאמיתות ההתגלות הנבואית (מו"נ 

ג, כד):  
והענין השני: להודיע אותנו איך יאמינו הנביאים באמת מה שיבואם מאת השם בנבואה, 
שלא יחשוב החושב בעבור שהוא בחלום או במראה, כמו שבארנו, ובאמצעות הכח 
המדמה, שפעמים לא יהיה מה שישמעוהו או מה שיומשל להם אמת או יתערב בו קצת 
ספק, ורצה להודיענו שכל מה שיראה הנביא במראה הנבואה הוא אמת ויציב אצל 
הנביא, לא יסופק בדבר ממנו אצלו כלל, ודינו אצלו כדין הענינים הנמצאים כולם 

                                                           
10 ראה הגדרת 'המראה' במו"נ ב, מא.   

11 הציטוטים מרמב"ן הם עפ"י מקראות גדולות 'הכתר'מקראות גדולות 'הכתר'מקראות גדולות 'הכתר'מקראות גדולות 'הכתר', הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. 
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המושגים בחושים או בשכל; והראיה על זה: הסכים אברהם לשחוט בנו יחידו אשר 
אהב כמו שצווה ואע"פ שהיתה המצוה ההיא בחלום או במראה! ולו היו הנביאים 
מסופקים בחלום של נבואה או היה אצלם ספק במה שישיגוהו במראה הנבואה, לא היו 
מסכימים לעשות במה שימאנהו הטבע, ולא היה מוצא בנפשו לעשות זה המעשה 

הגדול מספק. 
 

התנהגותו של אברהם בפרקנו אינה מתאימה להבחנות שעשה רמב"ם: אברהם טורח להאכיל 
את האנשים, ואין כל דבר בתודעתו המרמז לו כי עניין לו עם מלאכים, וגם כאשר יש בפיהם 
בשורת פלא לשרה, אין התנהגותו של אברהם משתנה כלפיהם. דבר זה תמוה גם ללא 
התייחסות לשיטת רמב"ם, אלא בהשוואה להתנהגותם של גיבורי התנ"ך הנוספים שניסו 
להאכיל מלאכים, קרי: גדעון ומנוח, שמבינים את המשגה בדרך התייחסותם למלאכים, כאשר 
מסתבר להם שאכן מלאכים היו. לכן חייב היה רמב"ם להפוך את כל פעולותיו של אברהם 

לפעולות הנעשות בתוך החזון הנבואי ולא מחוצה לו, ובכך נפתרו לו כל הקושיות. 
רמב"ן הבין אל נכון מה הם הקשיים שעמדו לפני רמב"ם, על כן הוא אמנם שולל מכל וכל את 
פתרונו של רמב"ם לקשיים אלו, אך מציע להם פתרון חליפי. באשר לבעיה הראשונה אומר 
רמב"ן, כי יש במקרא התגלות אלוקית לא לדיבור, אלא כגמול מצווה, ואין הכרח לאחד את 

התגלות ה' עם הופעת שלושת האנשים:  
 

הנה פירוש הפרשה הזאת: אחרי שאמר כי 'בעצם היום הזה נמול אברהם' (בר' יז כו), 
אמר שנראה אליו השם בהיותו חולה במילתו, יושב ומתקרר בפתח אהלו מפני חום 
היום אשר יחלישנו. והזכיר זה, להודיע שלא היה מתכוין לנבואה, לא נופל על פניו ולא 
מתפלל, ואע"פ כן באה אליו המראה הזאת; ואמר "באֹלני ממרא" - להודיע המקום 
אשר בו נימול. וזה גלוי השכינה אליו למעלה וכבוד לו, כענין שבא במשכן: 'ויצאו 
ויברכו את העם, וירא כבוד ה' אל כל העם' (ויק' ט כג), כי מפני השתדלותם במצות 
המשכן זכו לראית שכינה; ואין גלוי השכינה כאן וכאן לצוות להם מצוה או לדבור 
כלל, אלא גמול במצוה הנעשת כבר, ולהודיע כי רצה האלקים את מעשיהם (ע"פ קה' ט 
ז), כענין שנאמר: 'אני בצדק אחזה פניך, אׂש בעה בהקיץ תמונתך' (תה' יז טו), וכן 
ביעקב אמר: 'ויפגעו בו מלאכי אלקים' (בר' לב א), ואין שם דבור ולא שחדשו בו דבר, 
רק שזכה לראית מלאכי עליון, וידע כי מעשיו רצויים, וכן היה לאברהם בראית השכינה 
זכות והבטחה. וכן אמרו (מכילתא  בשלח שירתא ג) ביורדי הים, שאמרו 'זה א-לי 
ואנֵוהו' (שמ' טו ב): ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא - זכות להם 

בעת הנס הגדול שהאמינו 'בה' ובמשה עבדו' (שמ' יד לא). 
 

את הבעיות האחרות פותר רמב"ן ע"י הצגת ישות חדשה שונה מן המלאכים (עליהם יש הסכמה 
בינו ובין רמב"ם, כי הם ישויות חסרות גוף). האנשים שראה אברהם אינם מלאכים, אך גם אינם 

אנשים רגילים, אלא נבראים מיוחדים: 
 

אבל במקום אשר יזכיר המלאכים בשם 'אנשים', כענין הפרשה הזאת, ופרשת לוט, וכן 
'ויאבק איש עמו' (בר' לב כד), וכן 'וימצאהו איש' (בר' לז טו), על דעת רבותינו 
(תנחומא וישב ב) - הוא כבוד נברא במלאכים, יקרא אצל היודעים - 'המלבוש', יושג 

לעיני בשר בזכי הנפשות, כחסידים ובני הנביאים, ולא אוכל לפרש. 
 

עפ"י ההנחה שבסיפור מדובר בנבראים מיוחדים שנוצרו בדמות גשמית לכבוד אברהם, נפתרות 
שתי בעיות שהטרידו את רמב"ם: הנבראים האלה נעשו במתכונת שמאפשרת להם לאכול 
ולשתות, ואין כל פגם בהשגתו הנבואית של אברהם, אם עומד הוא ומאכילם בלי לחוש 

בייחודם, שהרי לשם כך נוצרו!  
שאלה נוספת הצריכה עיון - כיצד מפרשים רמב"ם ורמב"ן את חלקו של לוט בסיפור. התשובה 

לשאלה זאת תמתין למועד אחר, אם יזכני הא-ל. 
 
יונה בר מעוז 
 המחלקה לתנ"ך 
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