בס"ד
מלאכים
הרב מואיז נבון
בראשית פרק יח ,א-ג
(א) וַ י ֵָּרא אֵּ לָיו יְ קֹוָ ק בְ אֵּ ֹלנֵּי מַ ְמ ֵּרא וְ הּוא יֹשֵּ ב פֶּ תַ ח הָ אֹהֶּ ל כְ חֹם הַ יוֹם( :ב) וַ יִּ ָשא עֵּ ינָיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה
ָארצָ ה:
ֹלשה אֲ נ ִָׁׁשים ִּנצָ בִּ ים עָ לָיו וַ י ְַרא וַ י ָָרץ לִּ ְק ָראתָ ם ִּמפֶּ תַ ח הָ אֹהֶּ ל וַ יִּ ְש ַתחּו ְ
ְׁש ָׁ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וירא פרק יח סימן ב
והנה שלשה אנשים .מיכאל גבריאל רפאל ,שמצינו שהמלאכים נקראו אנשים:
מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יח סימן ב
והנה שלשה אנשים ,מי היו? מיכאל באמצע ,גבריאל בימינו ,רפאל בשמאלו .רפאל בא
לרפאות את אברהם ,ומיכאל בא לבשר את שרה ,וגבריאל בא להפוך את סדום:
רש"י בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק ב
והנה שלשה אנשים  -אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את
אברהם ,שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות... .
הלְֵּך עִּ מָ ם לְ ַשלְ חָ ם:
( ...טז) וַ יָקֻ מּו ִּמשָ ם הָׁ אֲ נ ִָׁׁשים וַ י ְַש ִּקפּו עַ ל פְ נֵּי ְסדֹם וְ ַאבְ ָרהָ ם ֹ
בראשית פרק יט
(א) וַ ָיבֹאּו ְׁשנֵי המלאכים ְסדֹמָ ה בָ עֶּ ֶּרב וְ לוֹט יֹשֵּ ב בְ שַ עַ ר ְסדֹם וַ י ְַרא לוֹט וַ י ָָקם לִּ ְק ָראתָ ם ...
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יט סימן א
א) ויבאו שני המלאכים סדומה .גבריאל ורפאל ,שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות ,ולא
שני מלאכים עושים שליחות אחת ,אלא מיכאל נשתלח לבשר את יצחק ,כיון שבישר
נסתלק ,גבריאל נשתלח להפוך סדום ובנותיה ,רפאל נשתלח להציל את לוט ובנותיו.
ועכשיו קורא אותן מלאכים ,שנסתלקה שכינה מעליהם ולבשו מלאכות ,ואם היה אומר
"ויבאו שני מלאכים" ,הייתי אומר מלאכים אחרים אלא כשהוא אומר "המלאכים",
מלמד שהן המלאכים שעברו על אברהם:
ֹאמרּו ל ֹו אַ יֵּה הָ אנשים אֲ שֶּ ר בָ אּו אֵּ לֶּיָך הַ לָיְ לָה הו ִֹּציאֵּ ם אֵּ לֵּינּו וְ נ ְֵּדעָ ה אֹתָ ם:
( ...ה) וַ יִּ ְק ְראּו אֶּ ל לוֹט וַ י ְ
(ו) וַ יֵּצֵּ א אֲ לֵּהֶּ ם לוֹט הַ פֶּ ְתחָ ה וְ הַ ֶּדלֶּת סָ גַר ַאחֲ ָריו( :ז) וַ יֹאמַ ר ַאל נָא ַאחַ י ָת ֵּרעּו( :ח) ִּהנֵּה נָא לִּ י ְש ֵּתי
בָ נוֹת אֲ שֶּ ר ֹלא י ְָדעּו ִּאיש או ִֹּציָאה נָא אֶּ ְתהֶּ ן אֲ לֵּיכֶּם וַ עֲׂשּו לָהֶּ ן כַּטוֹב ְבעֵּ ינֵּיכֶּם ַרק ָלאנשים הָ אֵּ ל ַאל
ֹאמרּו הָ אֶּ חָ ד בָ א לָגּור וַ יִּ ְשפֹט ָשפוֹט עַ ָתה
ֹאמרּו גֶּש הָ לְ ָאה וַ י ְ
ַתעֲׂשּו ָדבָ ר כִּ י עַ ל כֵּ ן בָ אּו בְ צֵּ ל ק ָֹר ִּתי( :ט) וַ י ְ
נ ַָרע לְ ָך מֵּ הֶּ ם וַ יִּ פְ ְצרּו בָ ִּאיש בְ לוֹט ְמאֹד וַ יִּ גְ שּו לִּ ְשבֹר הַ ָדלֶּת( :י) וַ יִּ ְשלְ חּו הָ אנשים אֶּ ת י ָָדם וַ יָבִּ יאּו אֶּ ת
לוֹט אֲ לֵּיהֶּ ם הַ בָ יְ תָ ה וְ אֶּ ת הַ ֶּדלֶּת סָ גָרּו( :יא) וְ אֶּ ת הָ אנשים אֲ ֶּשר פֶּ תַ ח הַ בַ יִּ ת ִּהכּו בַ סַ נְ וֵּ ִּרים ִּמ ָקטֹן וְ עַ ד
ֹאמרּו הָ אנשים אֶּ ל לוֹט עֹד ִּמי לְ ָך פֹה חָ ָתן ּובָ נֶּיָך ּובְ נ ֶֹּתיָך וְ כֹל אֲ ֶּשר לְ ָך
גָדוֹל וַ יִּ לְ אּו לִּ ְמצֹא הַ פָ תַ ח( :יב) וַ י ְ
בָ עִּ יר הוֹצֵּ א ִּמן הַ מָ קוֹם( :יג) כִּ י מַ ְש ִּח ִּתים אֲ נ ְַחנּו אֶּ ת הַ מָ קוֹם הַ זֶּ ה כִּ י ג ְָדלָה צַ ע ֲָקתָ ם אֶּ ת פְ נֵּי יְ קֹוָ ק
ֹלקחֵּ י בְ נ ָֹתיו וַ יֹאמֶּ ר קּומּו ְצאּו ִּמן הַ מָ קוֹם
וַ יְ שַ לְ חֵּ נּו יְ קֹוָ ק לְ שַ חֲ תָ ּה( :יד) וַ יֵּצֵּ א לוֹט וַ יְ ַדבֵּ ר אֶּ ל חֲ תָ נָיו ְ
הַ זֶּ ה כִּ י מַ ְש ִּחית יְ קֹוָ ק אֶּ ת הָ עִּ יר וַ יְ ִּהי כִּ ְמצַ חֵּ ק בְ עֵּ ינֵּי חֲ תָ נָיו( :טו) ּוכְ מ ֹו הַ ַשחַ ר עָ לָה וַ י ִָּאיצּו הַ מלאכים
בְ לוֹט לֵּאמֹר קּום ַקח אֶּ ת ִּא ְש ְתָך וְ אֶּ ת ְש ֵּתי בְ נֹתֶּ יָך הַ נִּ ְמצָ אֹת פֶּ ן ִּתסָ פֶּ ה בַ ֲעוֹן הָ עִּ יר( :טז) וַ יִּ ְתמַ ְהמָ ּה
וַ יַחֲ זִּ יקּו הָ אנשים בְ יָד ֹו ּובְ יַד ִּא ְשת ֹו ּובְ יַד ְש ֵּתי בְ נֹתָ יו בְ חֶּ ְמלַת יְ קֹוָ ק עָ לָיו וַ י ִֹּצאֻ הּו וַ ַי ִּנחֻ הּו ִּמחּוץ לָעִּ יר:
(יז) וַ יְ ִּהי כְ הו ִֹּציָאם אֹתָ ם הַ חּוצָ ה וַ יֹאמֶּ ר ִּהמָ לֵּט עַ ל נַפְ שֶּ ָך ַאל ַתבִּ יט ַאחֲ ֶּריָך וְ ַאל ַת ֲעמֹד בְ כָ ל הַ כִּ כָר
הָ הָ ָרה ִּהמָ לֵּט פֶּ ן ִּתסָ פֶּ ה( :יח) וַ יֹאמֶּ ר לוֹט אֲ לֵהֶ ם ַאל נָא אֲ ֹדנָׁי:
פירוש הריב"א על התורה בראשית פרשת וירא פרק יט פסוק יח
(יח) אל נא אדני .שאמרתם להמלט ההרה ירא אנכי פן תדבקני הרעה ומתי כי הדרך רב
וענן עולה ובו גפרית ואש ומתפשט למרחוק ואח"כ התפלל להקב"ה להחיות את נפשו במי
שבידו להמית ולהחיות ולכך יש בפסוק בין מה שאמר למלאכים ובין מה שהתפלל
להקב"ה אמנם פרש"י על פי רבותינו ועל פי התרגום דהכל קאי להקב"ה:
(יט) ִּהנֵּה נָא מָ צָ א עַ בְ ְדָך חֵּ ן בְ עֵּ ינֶּיָך וַ ַתגְ ֵּדל חַ ְס ְדָך אֲ שֶּ ר עָ ִּׂשיתָ עִּ מָ ִּדי לְ הַ חֲ יוֹת אֶּ ת נַפְ ִּשי וְ ָאנֹכִּ י ֹלא אּוכַל
לְ ִּהמָ לֵּט הָ הָ ָרה פֶּ ן ִּת ְדבָ ַקנִּי הָ ָרעָ ה וָ מַ ִּתי( :כ) ִּהנֵּה נָא הָ עִּ יר הַ זֹאת ְקרֹבָ ה לָנּוס ָש ָמה וְ ִּהוא ִּמ ְצעָ ר
אתי פָ נֶּיָך גַם ל ַָדבָ ר הַ זֶּ ה
ּות ִּחי נַפְ ִּשי( :כא) וַ יֹאמֶּ ר אֵּ לָיו ִּהנֵּה נ ָָׂש ִּ
ִּאמָ לְ טָ ה נָא שָ מָ ה הֲ ֹלא ִּמ ְצעָ ר ִּהוא ְ
לְ בִּ לְ ִּתי הָ פְ כִּ י אֶּ ת הָ עִּ יר אֲ שֶּ ר ִּדבַ ְר ָת( :כב) מַ הֵּ ר ִּהמָ לֵּט שָ מָ ה כִּ י ֹלא אּוכַל ַלעֲׂשוֹת ָדבָ ר עַ ד בֹאֲ ָך ָשמָ ה עַ ל
קוָׁק ִׁה ְׁמ ִׁטיר עַ ל ְסדֹם וְ עַ ל
ָארץ וְ לוֹט בָ א ֹצע ֲָרה( :כד) וי ֹ
כֵּן ָק ָרא שֵּ ם הָ עִּ יר צוֹעַ ר( :כג) הַ שֶּ מֶּ ש יָצָ א עַ ל הָ ֶּ
קוָׁק ִׁמן ה ָׁשמָׁ יִׁ ם... :
ֲעמ ָֹרה גָפְ ִּרית וָׁאֵ ש מֵ אֵ ת יְׁ ֹ
פסיקתא זוטרתא  -ר' יהודה ב"ר סימון אמר "וה' המטיר" זה מלאך גבריאל:
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בראשית פרק כא
ֹלהים אֶּ ל הָ גָר ִּמן הַ ָש ַמיִּ ם וַ יֹאמֶּ ר לָּה מַ ה לְָך הָ גָר
ֹלהים אֶּ ת קוֹל הַ נַעַ ר ויִׁ ְׁק ָׁרא מלְׁ אְך אֱ ִׁ
( ...יז) וַ יִּ ְשמַ ע אֱ ִׁ
יקי אֶּ ת י ֵָּדְך
קּומי ְׂש ִּאי אֶּ ת הַ נַעַ ר וְ הַ חֲ זִּ ִּ
ֹלהים אֶ ל קוֹל הנער בַ אֲ שֶּ ר הּוא שָ ם( :יח) ִׁ
ַאל ִּת ְיר ִּאי כִּ י ָׁשמע אֱ ִׁ
ֹלהים אֶ ת עֵ ינֶיהָׁ וַ ֵּת ֶּרא בְ אֵּ ר מָ יִּ ם ...
ב ֹו כִּ י לְ גוֹי גָדוֹל אֲ ִּׂשימֶּ נּו( :יט) ויִׁ ְׁפקח אֱ ִׁ
בראשית פרק כב
( ...יא) וַ יִּ ְק ָרא אֵּ לָיו מלְׁ אְך יְ קֹוָ ק ִּמן הַ שָ מַ יִּ ם וַ יֹאמֶּ ר ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶּ ר ִּה ֵּננִּי( :יב) וַ יֹאמֶּ ר ַאל
ֹלהים א ָׁתה וְ ֹלא חָ ַׂשכְ ָת אֶּ ת בִּ נְָך
ִּת ְשלַח י ְָדָך אֶּ ל הַ נַעַ ר וְ ַאל ַתעַ ׂש ל ֹו ְמאּומָ ה כִׁ י ע ָׁתה יָׁדעְׁ ִׁתי כִׁ י יְׁ ֵרא אֱ ִׁ
אֶּ ת יְ ִּח ְידָך ִׁממֶ נִׁ י( :יג) וַ יִּ שָ א ַאבְ ָרהָ ם אֶּ ת עֵּ ינָיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה ַאיִּ ל ַאחַ ר נֶּאֱ חַ ז בַ ְסבַ ְך בְ ַק ְרנָיו וַ ֵּילְֶּך ַאבְ ָרהָ ם
קוָׁק יִׁ ְׁראֶ ה אֲ ֶּשר
וַ יִּ ַקח אֶּ ת הָ ַאיִּ ל וַ ַי ֲעלֵּהּו לְ ֹעלָה ַתחַ ת בְ נ ֹו( :יד) ויִׁ ְׁק ָׁרא ַאבְׁ ָׁרהָׁ ם ֵשם המָׁ קוֹם ההּוא יְׁ ֹ
יֵָּאמֵּ ר הַ יוֹם בְ הַ ר יְ קֹוָ ק י ֵָּראֶּ ה( :טו) וַ יִּ ְק ָרא מלְׁ אְך יְ קֹוָ ק אֶּ ל ַאבְ ָרהָ ם ֵּשנִּית ִּמן הַ ָש ָמיִּ ם( :טז) וַ יֹאמֶּ ר ִּבי
ידָך:
קוָׁק כִּ י יַעַ ן אֲ ֶּשר עָ ִּׂשיתָ אֶּ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶּ ה וְ ֹלא חָ ַׂשכְ ָת אֶּ ת בִּ נְָך אֶּ ת יְ ִּח ֶּ
נ ְִּשבַ עְ ִּתי נְׁ אֻ ם יְׁ ֹ
ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק מב
כבר בארנו (בפרק הקודם) כי כל מקום שנזכר בו ראיית מלאך או דבורו ,שזה אמנם הוא במראה
הנבואה או בחלום ,יבאר בהם או לא יבאר ,הכל שוה ,כמו שקדם ,ודע זה והבינהו מאד ,ואין
הפרש בין שיכתוב תחלה שהוא ראה המלאך ,או יהיה הנראה מן המאמר תחלה שהוא חשבו איש
מבני אדם ואחר כן בסוף הענין התבאר לו שהוא מלאך,
...
ולזה העיקר הגדול נטה אחד מן החכמים וגדול מגדוליהם והוא רבי חייא הגדול ,בלשון התורה,
וירא אליו ד' באלוני 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 ,ואמר זה
אשר פירש זה הפירוש שמאמר אברהם ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל
עבדך ,שהוא ג"כ ספור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם ,ואמר לגדול שבהם אמר,
רמב"ן בראשית פרק יח  -והמאמרים בכל דבר ודבר מראה ,ואלה דברים סותרים הכתוב ,אסור
לשומעם אף כי להאמין בהם:
רשב"ם בראשית פרק יח
(א) וירא אליו י"י  -היאך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים .שבהרבה מקומות כשנראה
המלאך קורהו בלשון שכינה כדכת' כי שמי בקרבו ,שלוחו כמותו .וכן וירא אליו מלאך י"י בלבת
אש מתוך הסנה ,וכתו' שם וירא י"י כי סר לראות:
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מה
אמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה ,שאם אין נביא אין תורה והנביא לא תבואהו הנבואה רק
באמצעות מלאך ,ויקרא מלאך ה' ,ויאמר לה מלאך ה' ,וזה הרבה מלספור ,עד שמשה רבינו תחלת
נבואתו היה במלאך ,וירא אליו מלאך ה' בלבת אש ,הנה התבאר שאמונת מציאות המלאכים
קודמת לאמונת הנבואה ,ואמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה ... ,וכאשר התבאר האמת
לחכמים ונודע במופת שיש נמצא שאינו גוף ולא כח בגוף ,והוא האל האמתי ושהוא אחד ,ושיש
ג"כ נמצאות אחרות נבדלות שאינם גופות והוא ששפע עליהם טובו ואורו יתעלה והם המלאכים
כמו שבארנו ,ואלו הנמצאות כולם הם זולת הגלגל וכוכביו ,נודע באמת שהמלאכים ההם הם אשר
ישימו אמת בפי הנביאים ,לא הצלמים והאשרות ,הנה התבאר במה שהקדמנוהו שאמונת מציאות
המלאכים נמשך אחר אמונת מציאות השם ,ובהן תתכן הנבואה והתורה ,ולחזוק אמונת זאת
הפינה צוה הש"י לעשות על הארון צורת שני מלאכים ,לקיים מציאות המלאכים באמונת ההמון,
אשר הוא דעת אמתי שני לאמונת מציאות השם ,והוא התחלה לנבואה ולתורה ...
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק י
והיסוד החמישי שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעבדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו .ואין
עושין כן למה שלמטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה
שהורכב מהן ,לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם אין להם שלטון ולא בחירה אלא רצונו יתעלה,
ואין עושין אותם אמצעים להגיע בהם אליו ,אלא כלפיו יתעלה יכוונו המחשבות ויניחו כל מה
שזולתו .וזה היסוד החמישי הוא האזהרה על עבודה זרה ,ורוב התורה באה להזהיר על זה.
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף סג/א
רבי יודן אמר  ...אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה
לו מיד .הה"ד כל אשר יקרא בשם ה' ימלט.
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