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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
 

ָליו ה'?  ָרא אֵּ  ַויֵּ

המפגש בין אברהם והמלאכים בתחילת פרשתנו מעורר 

צתן ידועות ומפורסמות. בפסוק מקכמה וכמה בעיות, 

 .הפותח את הפרשה נאמר

 : בראשית י"ח א .1

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

ֹחם ַהיֹום:  כְּ

ברם, מיד לאחר מכן מתוארת התגלות המלאכים 

 .לכאורה ללא קשר להיראות ה' אליו –לאברהם 

 :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

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

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

ץ:   ָהעֵּ

מה הקשר בין שני הדברים? במפרשים יש כיוונים שונים. 

 ,רהם כדירש"י פירש שה' התגלה לאב

   רש"י: .3

 "לבקר את החולה"

אך למעשה אין ידוע מה נאמר באותה התגלות )אם בכלל 

נאמר בה דבר מה(, כי כשראה אברהם את המלאכים, 

ם הקב"ה ופנה לקבל את האורחים. פסק מ'שיחתו' ע

שי בפירוש זה, שאם כן, אין כמעט קשר בין הפסוק הקו

 הראשון לשאר הפרשה. 

 : וכבר הקשה חזקוני .4

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

 ]=אחריו[ אמירה או דיבור". 

)חלק ב פרק כיוון אחר העלה הרמב"ם במורה הנבוכים 

 ., על פי שיטתומב(

הרמב"ם בפירושו   הביאו את פירושהרמב"ן בון לש .5

 : לפרשתנו

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.

 נשא עיניו במראה והנה שלושה אנשים נצבים עליו..."  

לפי פירושו, כל פרשת המלאכים הייתה במראה הנבואה, 

 במציאות.ולא 

הרמב"ן תוקף בחריפות ובאריכות רבה את גישת 

בין היתר כתב הרמב"ן על גישת  הרמב"ם בנושא.

 הרמב"ם: 

ור לשומעם אף כי  "ואלה דברים סותרים הכתוב, אס

   להאמין בהם".

מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן חורגת מתחום הערה: )

מקצתן רשות רבות אחרות, שהפרשה הזאת ונוגעת לפ
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דבר זה אינו שייך  ציין הרמב"ן כאן במפורש; אך

 .(לענייננו

מלבד הקושי התאולוגי, נתקלת שיטת הרמב"ם גם 

 : )לשון הרמב"ן שם( בקשיים פרשניים, והחשוב שבהם

י הנה לא נראה לו השם '?! כ "איך אמר 'וירא אליו ה'

 לא במראה ולא במחשבה!"  

ו, גילוי השכינה הרמב"ן עצמו הלך בדרך אחרת. לדעת

היה עניין בפני עצמו, שכר לאברהם על קיום ברית 

בדומה להתגלות ה' לישראל ביום השמיני  –המילה 

  כשכר על השתדלותם במצוות המשכן: )ויקרא ט', כג(

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

פירוש הרמב"ן דומה לפירוש רש"י מבחינת היחס בין 

התגלות ה' להתגלות המלאכים: לפי שני הפירושים, 

כן,  מדובר בשתי התגלויות שאינן קשורות זו לזו. ואם

 על פירוש רש"י קשה גם על הרמב"ן. שאלת חזקוני

בהמשך הפרשה עולים עוד קשיים, ולעת עתה נציין 

ת, בתיאור ראיית המלאכים ופנייתו שניים מהם. ראשי

 :(ג-פסוקים ב) של אברהם אליהם נאמר

ים ָעָליו   ָצבִּ ים נִּ ֹלָשה ֲאָנשִּ נֵּה שְּ הִּ א וְּ יָניו ַוַירְּ ָשא עֵּ )ב( ַויִּ

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

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

ָך:  דֶּ  ַעבְּ

רש"י כבר ציין את  ֹדָני"?-למי פנה אברהם במילה "א  

שתי האפשרויות, ובכל אחת מהן יש קושי. אם הכוונה 

הם בהמשך  ים, ולא לשם ה', מדוע עבר אברלמלאכ

הפסוק מלשון רבים ללשון יחיד? רש"י מבאר שאברהם 

ל 'אדוניי' פנה תחילה לשלושתם וכינה אותם בלשון חו

)כפי שאומרים היום 'רבותיי'(, ואז פנה לגדול שבהם, 

ואליו הוסיף את הבקשה. אבל הקושי בפירוש זה ברור: 

בור לגדול שבהם אינו המעבר מדיבור לכל המלאכים לדי

 תוב.מצוין בכ

הפירוש השני שהביא רש"י הוא שזוהי לשון קודש: 

ירוץ אברהם פונה לקב"ה ומבקש ממנו "להמתין לו עד ש

ויכניס את האורחים". פירוש זה נועז מבחינה רעיונית, 

ומכל מקום, אף הוא קשה מבחינה פרשנית: מיד בפסוק 

 :)פס' ד(הבא אברהם אומר 

ח נָ  ט מַּ "יֻקַּ ְגֵליֶכם וְ א ְמעַּ צּו רַּ ח  ת ָהֵעץ" ִים ְורַּ חַּ  ִהָשע נּו תַּ

מילים אלו מופנות כמובן למלאכים, ואם כן, גם לפי 

 סר בכתוב אזכור שינוי הנמען של הדיבור.פירוש זה ח

הקושי השני נוגע למספר המלאכים. בכל הפרק מדובר  

 , על שלושה אנשים. אבל בתחילת הפרק הבא נאמר

    :ט, א"יבראשית  .6

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

ֹדם"  סְּ

 והמלאך השלישי, להיכן הלך? 

 יום פרק י"ח: רש"י כותב בס .7

"והשלישי שבא לבשר את שרה, כיון שעשה שליחותו  

 נסתלק לו"

מדוע לא  –ושוב קשה: אם נסתלק המלאך השלישי 

 נתפרש הדבר בכתוב? 

 

 הפתרון על פי גישת הרשב"ם

קשיים רבים אחרים, נפתרים  ציינו, ועודכל הבעיות ש

בנקל על פי דרכו של רשב"ם בביאור הפרשה. חידושו של 

"ם פשוט מאוד. לדעתו, אחד משלושת המלאכים רשב

 .מייצג את הקב"ה עצמו

 : 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' 

במקומות רבים במקרא אנו מוצאים טשטוש בין הקב"ה 

ם כאן. ה' התגלה  ובין המלאכים, וכך מפרש רשב"ם ג

ת שלושת האנשים היא באמצעות המלאכים, והופע

ֵיָרא ֵאָליו ה'   ". פירוט הכותרת "וַּ

גם לפי פירוש זה לפנינו כלל ופרט, כמו אצל הרמב"ם. 

המלאכים הופיעו  אלא שלפי פירוש הרמב"ם, שלושת

דבר   –ות ה' במראה הנבואה, ומראה זה הוא הוא הירא
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שני. ואילו לפי פירוש רשב"ם, שיש בו, כאמור, קושי פר

ה לאברהם על ידי מלאכים שהופיעו לפניו ה' נרא

 .במציאות

אברהם רץ לקראתם ומקבל את פניהם כראוי, ואז 

ֵיה ָשָרה  יֹאְמרּו ֵאָליו אַּ שלושת האנשים פונים אליו: "וַּ

ִאְשֶתָך?" )פס' ט(. ולאחר שהשיב אברהם "ִהֵנה ָבֹאֶהל", 

 .מייצג את ה'פונה אליו המלאך ה

 :י-בראשית י"ח ט .9

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

ָשָרה   ן לְּ נֵּה בֵּ הִּ ת ַחָיה וְּ יָך ָכעֵּ לֶּ ר שֹוב ָאשּוב אֵּ )י( ַויֹאמֶּ

ָך...  תֶּ שְּ  אִּ

שרה, ששמעה אף היא את הדברים )כמפורש בסיפא של 

ָריו"(, מגיבה פס' י:  ח  ח ָהֹאֶהל ְוהּוא אַּ ת ֶפתַּ עַּ "ְוָשָרה ֹשמַּ

 . בחוסר אמון

 : יבבראשית י"ח  .10

ַחק ָשָר  צְּ ָבּה "ַותִּ רְּ קִּ י ָהיְּ ה בְּ ֹלתִּ י בְּ אֹמר ַאֲחרֵּ ָנה  לֵּ דְּ י עֶּ ָתה לִּ

ן"  י ָזקֵּ  ַואֹדנִּ

 ג את ה' תמה על כך:והמלאך המייצ

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

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

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

 כך יובן גם המשך הסיפור: 

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

: תְּ י ָצָחקְּ  כִּ

ויכוח זה בין האורח הזר לבין שרה אכן התנהל בפועל. 

לא הבינה מי העומד לפניה, ולכן הכחישה את  שרה 

חן כליות אבל המלאך המייצג את ה', בו צחוקה הפנימי.

ולב, מטיח בפני שרה את האמת, שאכן צחקה. ואף זו 

וכחה חותכת לשיטת רשב"ם, שהרי אם אין הקב"ה מן ה

המלאכים, והוא התגלה לאברהם בנפרד, כיצד שמעה  

ָקה ָשָרה"? ואם הייתה שרה את תמיהתו "ָלָמה ֶזה ָצח  

התגלות מיוחדת של ה' לאברהם ולשרה גם יחד, כיצד  

כחיש את הדובר? רק אם ננקוט שאחד יכלה שרה לה

לדעת הרב בזק  ת ה', יובן האנשים הוא מלאך המייצג א

 מהלך הפרשה בפשטות.

 

לאחר מכן פונים האורחים לדרכם, אך המלאך המייצג  

רהם על מה שעתיד את ה' נשאר, על מנת ליידע את אב 

 .להתרחש בסדום

 :בראשית י"ח טז .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

שני המלאכים  –אם כן, בשלב זה החבילה מתפרדת 

ים לסדום, ואילו המלאך המייצג את ה' האחרים יורד

 .נשאר עם אברהם

 :בראשית י"ח כב .12

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

פְּ  ד לִּ  נֵּי ה':ֹעמֵּ

 רשב"ם )פס' טז(: על פי ה .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'

 פסוקים אלו מדברים בשלישי". 

 

 רש"י מציין:  .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(".  

לדבריו, כוונת הפסוק היא שה' עודנו עומד לפני אברהם, 

אלא שמשום כבודו של ה' בא כאן "תיקון סופרים" והפך 

 את הניסוח. 

שב"ם, הדבר  על פי דרכו של הרומסביר הרב בזק, 

 מתבאר היטב:  

ִיְפנ ָנִש "וַּ דהיינו שני המלאכים שאינם  –ים" ּו ִמָשם ָהא 

ֵיְלכּו ְסֹדָמה"; אבל המלאך המייצג  - מייצגים את ה' "וַּ

 עודנו עומד לפני אברהם )ויש כאן וי"ו הניגוד(. –את ה' 
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המילים המובאות בסוגריים בציטוט מרש"י נוגעות 

פעה של 'תיקון סופרים', או לדיון נרחב על עצם התו

שני השמות הללו מבטאים האחר: 'כינה הכתוב'. בשמה 

שתי תפיסות שונות מבחינה מהותית בביאור התופעה. 

במדרשי ההלכה התופעה נקראת "כינה הכתוב" )עיין 

למשל מכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דשירה  

פרשה ו(, ונראה שהכוונה שהכתוב עצמו עשה את  

מונח דרשי האגדה, לעומת זאת, נוקטים בהשינוי. מ

)עיין למשל שמות רבה פרשות יג ומא(, "תיקון סופרים" 

ומשמע שמדובר בתיקון מתקופה מאוחרת יותר; וכן 

מפורש במדרש תנחומא )בשלח פרשה טז(: "וכנהו 

הכתוב שהוא תיקון סופרים אנשי כנסת הגדולה"; וכן 

 משמע מדברי רש"י במילים שבסוגריים.

כריה ב', יב, השולל ון נרחב בעניין ראה מנחת שי על זלדי

תוקף את האפשרות שמדובר בתיקון מאוחר. כמובן, ב

תפיסה זו היא העומדת מאחרי הדעה שמילים אלו אינן 

 מפירוש רש"י המקורי, ויש למחקן.

מכל מקום, לפי הִגרסה שבסוגריים, 'תיקון הסופרים' 

ק המקורי נאמר המאוחר נותן טעם לשבח בענייננו: בפסו

הייתה להתגלות פני אברהם', והכוונה 'וה' עודנו עומד ל

ה' כמלאך, הנראה כאיש; אבל לאחר מעשה, משנודע 

שאותו מלאך מייצג את הקב"ה, היה מקום לתיקון 

 סופרים זה.

לסיום ראוי לציין שראב"ע שלל לחלוטין את עצם 

התופעה וכתב כי "גם בפירושים הישרים אין צורך 

דרך  סופרים" )הקדמה לפירוש התורה, ה לתיקון

ומר: אין שום צורך לשנות את החמישית(, רוצה ל

המילים, וכל המקומות שנידונו כ'תיקון סופרים' יכולים 

 להתפרש כפשוטם )ובנידוננו: שאברהם עומד לפני ה'(.

 

הם נושא ונותן עם ה' על הצלת סדום אם יימצאו בה אבר

 .צדיקים, ומשתם הדיון, נפרדים הוא והמלאך זה מזה

 :בראשית י"ח לג .15

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

ֹקמֹו: מְּ  לִּ

 .המלאכים האחרים לסדוםובינתיים מגיעים שני 

 :י"ט, אבראשית  .16

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

גישת הרשב"ם מיישבת היטב את לכן לדעת הרב בזק, 

  כל הפרשה.

 

עדיין יש לבחון שאלה אחת: כלום ידע אברהם למן ברם, 

הרגע הראשון שהאנשים שלפניו הם בעצם מלאכים, 

 ואחד מהם מייצג את הקב"ה? 

שה אכן חשב אברהם את המלאכים חילת הפרנראה שבת

נהג בהם במנהגי הכנסת האורחים לאנשים רגילים, ולכן 

 המקובלים כלפי בשר ודם. 

ין כי ה' הוא העומד מצד שני, ברי שבשלב כלשהו הב

לפניו, שאם לא כן, לא היה יכול לשאת ולתת עמו על 

 סדום. 

 

מתי הכיר אברהם כי ה'  לאור פרוש זה, נשאלת השאלה: 

 הוא הנראה אליו?

י חל כששם ה' מפורש שהשינומסתבר בזק, לדעת הרב 

כי ה' הוא שמדבר  לראשונה בפרשה, תוך רמיזה ברורה 

 .עם אברהם

 :  יד–בראשית י"ח יג .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

בעוד שנה  ה' אומר במפורש כי לא ייפלא ממנו לשוב

אברהם להבין שה'  ולראות בן לשרה, וכאן כבר היה על

 הוא הדובר אליו.

אמנם כבר בשעה שפגש אברהם במלאכים פנה אליהם: 

ל ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְ  ֹדָני-א  " ֹבר ֵמעַּ ע  ל ָנא תַּ ֵעיֶניָך אַּ

ְבֶדָך". לעיל עמדנו על הקושי שבמילה זו ועל שתי  עַּ

כשם קודש או כשם חול. אם  –האפשרויות לפירושה 

שאברהם אומר, למעשה, כי הוא מדובר בשם קודש, הרי 

עם זאת, ראוי לשים  יודע שהאיש שלפניו מייצג את ה'.

אשון )פס' ב( הן הן בדיבורו הר –ך הפרשה לב שלכל אור

אברהם פונה אל הקב"ה בשם  –במשא ומתן על סדום 

אדנות )בעוד שהכתוב מכנה את הקב"ה תמיד בשם 
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מסתבר ששימוש זה קשור לדעת הרב בזק, הוי"ה(. 

 הופעת הקב"ה על ידי מלאך, בדמות איש.ל

אולי יש מקום להציע שהמילה מו כן, מציע הרב בזק, כ

ה למלאכים ראויה להיקרא  ֹדָני" שבפנייה הראשונ-"א  

קריאה כפולה. במקור נקט אברהם, שטרם הבין כי ה'  

 –"אדוִני"  –הוא העומד לפניו, לשון חול בגוף שני 

ם בדמותו האנושית וכוונתו הייתה למלאך המרכזי )שג

נדמה, כנראה, כאיש החשוב שבחבורה(. אך לאחר  

שהתברר לאברהם שעומד לפניו מלאך המייצג את ה',  

באופן שאפשר לקראּה   –דָני" -"א –המילה בקמץ  נוקדה

 הן כלשון חול הן כלשון קודש.

יֹאֶמר   ְך ה' וַּ ְלאַּ ֵיָרא ֵאָליו מַּ ]דבר דומה מצינו בגדעון: "וַּ

יֹאֶמר ֵאָליו ִגְדעֹון: ִבי ֵאָליו: ה' עִ  ֹדִניְמָך ִגבֹור ֶהָחִיל! וַּ ! א 

ִיֶפן ֵאָליו ה' יֹאֶמר: ֵלְך ְבֹכח   ְוֵיש ה' ִעָמנּו?!... וַּ ָך ֶזה  וַּ

יֹאֶמר ֵאָליו: ִבי  ְעָת ֶאת ִיְשָרֵאל... וַּ ָמה אֹוִשיעַּ ֹדָני-א  ְוהֹושַּ ! בַּ

טו(. שם מפורש בכתוב –בֶאת ִיְשָרֵאל?..." )שופטים ו', י

ְך ה' הּוא" )שם,  ְלאַּ שרק מאוחר יותר הבין גדעון "ִכי מַּ

ִני', ומכיוון ששנה כב(. ואולי אמר גדעון פעמיים 'אדו

ן זו, היה סיפק ביד הכתוב לכתוב במפורש את שתי בלשו

הקריאות: בפעם הראשונה ניקד בחיריק, כפי שאמר 

 [גדעון בפועל; ובפעם השנייה ניקד בקמץ

 

ָפט שְּ ָדָקה ּומִּ ְך ה' ַלֲעשֹות צְּ רֶּ  דֶּ

ך שבהתגלות זו? מדוע נראה לסיום עלינו לברר: מה הער

ה' לאברהם בדמות אנשים רגילים? מדוע לא ניתנו שתי 

 ישירה?  הבשורות, בשורת הזרע ובשורת סדום, בהתגלות

נראה שהתנהלות הסיפור מהותית לדעת הרב בזק, 

רע בפרקנו נראית כקשורה  להבנת שני חלקיו. הבטחת הז

ישירות להכנסת האורחים של אברהם. בשכר מעשה 

מסירות וברגישות, זכה אברהם החסד הזה, שנעשה ב

אם כן, הבטחה זו לא הייתה יכולה   להבטחת הזרע.

להינתן בהתגלות ישירה, שהרי דווקא ההתחזות  

 לאורחים היא שזיכתה בה את אברהם.

ך הסיפור, הזהות  מצד שני, משעה שהתבררה לו, במהל

האמתית של הניצבים לפניו, הועמד אברהם בניסיון שני, 

ן הצפוי לסדום: האם ישתוק למשמע בשמעו על הכיליו

הגזרה הצפויה, או שמא עתה, בידעו כי לפני ה' הוא 

 עיר?עומד, ינסה להמתיק את דינם של אנשי ה

 כ: -בראשית י"ח יז .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

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

ֹאד:  ָדה מְּ י ָכבְּ ַחָטאָתם כִּ  וְּ

זה הפוך בדיוק מן המבחן  מבחן ומסביר הרב בזק, ש

יה כיצד ינהג אברהם הראשון. המבחן הראשון ה

במלאכים דווקא מפני שחשבם לבני אדם. המבחן השני 

כי לפניו עומד  הוא מה יהיה יחסו לאנשי סדום בידעו

 המלאך המייצג את ה', שבכוחו לבטל את הגזרה. 

ואכן, אברהם עומד היטב גם במבחן השני. הוא מנהל עם 

משא ומתן' ארוך, עד שהוא מקבל הבטחה כי  הקב"ה '

או עשרה צדיקים בתוך העיר, לא ישחית ה' את אם יימצ

 העיר בעבורם.

 

מה שמחבר בין שני הסיפורים הוא האפיון המיוחד 

 .שמאפיין הקב"ה את אברהם בתווך, בין שני הניסיונות

 :"ח יטראשית י ב .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

ר ָעָליו: בֶּ ר דִּ ת ֲאשֶּ ָרָהם אֵּ  ַאבְּ

חה לאברהם כי ה' ידע שאברהם בשורת הזרע הובט

שהיא, בשתי מילים:  –דרך ה'  יצווה את זרעו לשמור את

"צדקה ומשפט". השילוב של עשיית צדקה וחסד מצד  

פט מצד שני הוא היסוד אחד עם שמירת אמת ומש

המרכזי בבחירת אברהם. שילוב זה בא לידי ביטוי בשני 

בהכנסת  –הסיפורים הקשורים במלאכים: צדקה 

ביציאה להגנתם של אנשי  –ים החמה; ומשפט האורח

 :כה(בראשית י"ח ) סדום בטענה

ִדיק ִעם ָרָשע ְוָהיָ  ֶזה ְלָהִמית צַּ ָדָבר הַּ ה "ָחִלָלה ְלָך ֵמע ֹשת כַּ

ֹשֵפט ָכל ָהָאֶרץ לֹא יַּע ֶשה  ִדיק ָכָרָשע ָחִלָלה ָלְך ה  צַּ  "ִמְשָפטכַּ

המיוחד  שתי התכונות הללו של אברהם התגלו בסיפור

 של היראות ה' אליו על ידי המלאכים.


