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 תש"פ   חשון                                    בס"ד  

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

     אברהם והמלאכים

 ( של הרב אמנון בזקשיעור )על פי  ראוי פרשת ל
 
 :בראשית י"ח א .1

א  רֵּ י ַממְּ ֹלנֵּ אֵּ ָליו ה' בְּ ָרא אֵּ ַתח ָהאֹ )א( ַויֵּ ב פֶּ הּוא ֹישֵּ ל  וְּ הֶּ

ֹחם ַהיֹום:  כְּ

 :ד-בראשית י"ח ב .2

שָ )ב( וַ  נֵּ יִּ הִּ א וְּ יָניו ַוַירְּ ים ָעָליא עֵּ ָצבִּ ים נִּ ֹלָשה ֲאָנשִּ ו  ה שְּ

שְּ  ל ַויִּ ַתח ָהֹאהֶּ פֶּ ָראָתם מִּ קְּ א ַוָיָרץ לִּ ָצה: )ג( ַוַירְּ ַתחּו ָארְּ

ינֶּיָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר -ַויֹאַמר אֲ  עֵּ ן בְּ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ַעל  ֹדָני אִּ מֵּ

ַעט ַמיִּ  ָך: )ד( יַֻקח ָנא מְּ דֶּ ָשעֲ ַעבְּ הִּ ם וְּ יכֶּ לֵּ ַרֲחצּו ַרגְּ נּו ַתַחת  ם וְּ

ץ:   ָהעֵּ

 :רש"י .3

 "לבקר את החולה"

 :חזקוני .4

בשום מקום לשון 'וירא' דלא כתיב בתריה  "שלא מצאנו 

 ]=אחריו[ אמירה או דיבור". 

מתוך   )חלק ב פרק מב(הרמב"ם במורה הנבוכים  .5

 :שתנובפירושו לפרהרמב"ן 

שאין זה  "שכל מקום שנזכר ראיית מלאך או דבורו, 

. לדבריו, היראות  )שם(אלא במראה הנבואה או בחלום" 

כך, ולפנינו  ה' אל אברהם היא היא כל מה שאירע אחר 

כלל ואחריו פרטו: "אמר הכתוב תחלה כי נראה אליו  

ואיך היתה המראה הזאת? כי   השם במראות הנבואה.

 ה שלושה אנשים נצבים עליו..."  נשא עיניו במראה והנ

 

ור לשומעם אף כי  "ואלה דברים סותרים הכתוב, אס

   להאמין בהם".

כינה כאן וכאן לצוות להם מצוה או לדבור  "ואין גלוי הש 

א גמול המצוה הנעשית כבר, ולהודיע כי רצה  כלל, אל

 את מעשיהם".   להים-הא

   :ט, א"יבראשית  .6

יםשְּ "ַוָיֹבאּו  ָאכִּ י ַהַמלְּ ֹדמָ  נֵּ ַשַער  ה בָ סְּ ב בְּ לֹוט ֹישֵּ ב וְּ רֶּ עֶּ

ֹדם"  סְּ

 יום פרק י"ח: בסרש"י  .7

"והשלישי שבא לבשר את שרה, כיון שעשה שליחותו  

 נסתלק לו"

 :רשב"ם .8

היאך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו   –וירא אליו ה' 

כשנראה המלאך קורהו   מלאכים. שבהרבה מקומות

  )שמות כ"ג, כא( ב 'כי שמי בקרבו' בלשון שכינה, כדכתי

אליו בלבת אש   מלאך ה'שלוחו כמותו. וכן: 'וירא  –

כי סר   ה', וכתוב שם 'וירא )שם ג', ב( מתוך הסנה'

 . )שם, ד(לראות' 

 : י-ט בראשית י"ח .9

ָך? )ט(   תֶּ שְּ ָליו ַאיֵּה ָשָרה אִּ רּו אֵּ  ַויֹאמְּ

ת ַחיָ ר שֹוב אָ )י( ַויֹאמֶּ  יָך ָכעֵּ לֶּ שָ שּוב אֵּ ן לְּ נֵּה בֵּ הִּ ָרה  ה וְּ

ָך...  תֶּ שְּ  אִּ
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  ט"ו:-יבבראשית י"ח  .10

ַחק ָשָר )יב(  צְּ ָבּה ַותִּ רְּ קִּ י ָהיְּ ה בְּ ֹלתִּ י בְּ אֹמר ַאֲחרֵּ י  לֵּ ָתה לִּ

ן  י ָזקֵּ ָנה ַואֹדנִּ דְּ  עֶּ

ר ה' המלאך, גדול  –וכדברי רשב"ם שם: "ויאמר ה' ) )יג( ַויֹאמֶּ

אֹמר ַהַאף  ( שבהם" ה ָצֲחָקה ָשָרה לֵּ ָרָהם ָלָמה זֶּ ל ַאבְּ אֶּ

ד וַ  לֵּ ָנם אֵּ י ָזַקנְּ ֻאמְּ ד  ֲאנִּ ה' ָדָבר ַלמֹועֵּ א מֵּ ָפלֵּ י: )יד( ֲהיִּ תִּ

שָ  ת ַחָיה ּולְּ יָך ָכעֵּ לֶּ ן: ָאשּוב אֵּ  ָרה בֵּ

ש ָשָר   ַכחֵּ ר לֹא  )טו( ַותְּ ָאה ַויֹאמֶּ י ָירֵּ י כִּ תִּ אֹמר לֹא ָצַחקְּ ה לֵּ

י ָצָחקְּ  :כִּ  תְּ

 :טזי"ח  תישברא .11

דֹ  י סְּ נֵּ פּו ַעל פְּ קִּ ים ַוַישְּ ָשם ָהֲאָנשִּ ָרָהם )טז( ַוָיֻקמּו מִּ ַאבְּ ם וְּ

ָחם: )יז( ַוה' ָאמָ  ַשלְּ ָמם לְּ ְך עִּ ָרָהם ֹהלֵּ ַאבְּ י מֵּ ה ֲאנִּ ַכסֶּ ר ַהמְּ

ה:  י ֹעשֶּ ר ֲאנִּ  ֲאשֶּ

 : בראשית י"ח כב .12

ים ַויֵּלְּ  ָשם ָהֲאָנשִּ נּו מִּ פְּ נּו  כּו סְּ )כב( ַויִּ ָרָהם עֹודֶּ ַאבְּ ֹדָמה וְּ

פְּ  ד לִּ  נֵּי ה':ֹעמֵּ

 רשב"ם )פס' טז(:  .13

שנים מהם הלכו לסדום,   –ים "ויֻקמו משם האנש

וגדול שבהם  סדומה', כדכתיב 'ויבאו שני המלאכים

היה מדבר עם אברהם. וזהו שכתוב בו 'וה' אמר המכסה 

שני   –'  אני' וגו', וכן 'ואברהם עודנו עומד לפני ה'

 אלו מדברים בשלישי". פסוקים 
 : רש"י .14

"והלא לא הלך לעמוד לפניו, אלא הקב"ה בא אצלו  

מר לו 'זעקת סדום ועמורה כי רבה', והיה לו לכתוב  וא

עודנו עומד לפני אברהם'?! אלא תיקון סופרים הוא  'וה'

 זה )אשר הפכוהו ז"ל לכתוב כן(".  

 :בראשית י"ח לג .15

ָלה לְּ  ר כִּ ְך ה' ַכֲאשֶּ ָרָהם ָשב  )לג( ַויֵּלֶּ ַאבְּ ָרָהם וְּ ל ַאבְּ ר אֶּ ַדבֵּ

ֹקמֹו: מְּ  לִּ

 :י"ט, אבראשית  .16

ים סְּ  ָאכִּ י ַהַמלְּ נֵּ ב... ַוָיֹבאּו שְּ רֶּ   ֹדָמה ָבעֶּ

 

 

 

 

 : יד–יגבראשית י"ח  .17

ר "וַ  אֹמר ַהַאף   ה'יֹאמֶּ ה ָצֲחָקה ָשָרה לֵּ ָרָהם ָלָמה זֶּ ל ַאבְּ אֶּ

א  ָפלֵּ י. ֲהיִּ תִּ י ָזַקנְּ ד ַוֲאנִּ לֵּ ָנם אֵּ ה'ֻאמְּ ד ָאשּוב   מֵּ ָדָבר ַלמֹועֵּ

ן"   ָשָרה בֵּ ת ַחָיה ּולְּ יָך ָכעֵּ לֶּ  אֵּ

 כ:-ת י"ח יזיבראש .18

י ר ֲאנִּ ָרָהם ֲאשֶּ ַאבְּ י מֵּ ה ֲאנִּ ַכסֶּ ה: )יח(  )יז( ַוה' ָאָמר ַהמְּ ֹעשֶּ

כּו בֹו כֹ  רְּ בְּ נִּ ָעצּום וְּ גֹוי ָגדֹול וְּ יֶּה לְּ הְּ ָרָהם ָהיֹו יִּ ַאבְּ י  וְּ ל גֹויֵּ

ר  ץ... )כ( ַויֹאמֶּ י ָרָבה  ָהָארֶּ ֹדם ַוֲעֹמָרה כִּ ה' ַזֲעַקת סְּ

ֹאד:  ָדה מְּ י ָכבְּ ַחָטאָתם כִּ  וְּ

 :"ח יטבראשית י .19

יתֹו ַאֲחָריו   ת בֵּ אֶּ ת ָבָניו וְּ ה אֶּ ַצּוֶּ ר יְּ ַמַען ֲאשֶּ יו לְּ תִּ ַדעְּ י יְּ )יט( כִּ

רּו  ָשמְּ יא ה' ַעל  וְּ ַמַען ָהבִּ ָפט לְּ שְּ ָדָקה ּומִּ ְך ה' ַלֲעשֹות צְּ רֶּ דֶּ

ת אֲ  ָרָהם אֵּ ר ָעָליו:ַאבְּ בֶּ ר דִּ  שֶּ


