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 "דבס
 מלאכים

  הרב מואיז נבון

 
  ג-א, יח פרק בראשית

ָליו ַויֵָּרא( א) ֹלנֵּי ְיֹקָוק אֵּ א ְבאֵּ ב ְוהּוא ַמְמרֵּ ַתח ֹישֵּ ל פֶּ ָשא( ב: )ַהיֹום ְכֹחם ָהֹאהֶּ יָניו ַויִּ נֵּה ַוַיְרא עֵּ  ְוהִּ
ה ֹלשָׁ ים שְׁ ים ֲאנָׁשִׁ ָצבִּ ְקָראָתם ַוָיָרץ ַוַיְרא ָעָליו נִּ ַתח לִּ פֶּ ל מִּ ְשַתחּו ָהֹאהֶּ  :  ָאְרָצה ַויִּ

 

  ב סימן יח פרק וירא פרשת בראשית( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 : אנשים נקראו שהמלאכים שמצינו, רפאל גבריאל מיכאל. אנשים שלשה והנה

 

  ב סימן יח פרק וירא פרשת בראשית( בובר) אגדה מדרש
 בא רפאל. בשמאלו רפאל, בימינו גבריאל, באמצע מיכאל ?היו מי, אנשים שלשה והנה

 : סדום את להפוך בא וגבריאל, שרה את לבשר בא ומיכאל, אברהם את לרפאות
 

  ב פסוק יח פרק וירא פרשת בראשית י"רש
 את לרפאות ואחד סדום את להפוך ואחד שרה את לבשר אחד - אנשים שלשה והנה

 .... שליחיות שתי עושה אחד מלאך שאין, אברהם
 

ָשם ַוָיֻקמּו( טז)...  ים מִּ ֲאנָׁשִׁ פּו הָׁ י ַעל ַוַיְשקִּ ְך ְוַאְבָרָהם ְסֹדם ְפנֵּ ָמם ֹהלֵּ  : ְלַשְלָחם עִּ
 

  יט פרק בראשית
ֵני ַוָיֹבאּו( א) ב ְסֹדָמה מלאכיםה   שְׁ רֶּ ב ְולֹוט ָבעֶּ ְקָראָתם ַוָיָקם לֹוט ַוַיְרא ְסֹדם ְבַשַער ֹישֵּ  ... לִּ
 

  א סימן יט פרק וירא פרשת בראשית( בובר) טוב שכל
 ולא, שליחות שתי עושה אחד מלאך שאין, ורפאל גבריאל. סדומה המלאכים שני ויבאו( א

 שבישר כיון, יצחק את לבשר נשתלח מיכאל אלא, אחת שליחות עושים מלאכים שני
 .ובנותיו לוט את להציל נשתלח רפאל, ובנותיה סדום להפוך נשתלח גבריאל, נסתלק
 אומר היה ואם, מלאכות ולבשו מעליהם שכינה שנסתלקה, מלאכים אותן קורא ועכשיו

, "מלאכיםה" אומר כשהוא אלא אחרים מלאכים אומר הייתי, "מלאכים שני ויבאו"
 : אברהם על שעברו מלאכיםה שהן מלמד

 

ְקְראּו( ה) ... ל ַויִּ ר אנשיםהָ  ַאיֵּה לוֹ  ַוֹיאְמרּו לֹוט אֶּ יָך ָבאּו ֲאשֶּ לֶּ ם ַהָלְיָלה אֵּ יאֵּ ינּו הֹוצִּ לֵּ : ֹאָתם ְונְֵּדָעה אֵּ
א( ו) ם ַויֵּצֵּ ְתָחה לֹוט ֲאלֵּהֶּ לֶּת ַהפֶּ עּו ַאַחי ָנא ַאל ַוֹיאַמר( ז: )ַאֲחָריו ָסַגר ְוַהדֶּ נֵּה( ח: )ָתרֵּ י ָנא הִּ י לִּ  ְשתֵּ

ר ָבנֹות יש ָיְדעּו ֹלא ֲאשֶּ יָאה אִּ ן ָנא אֹוצִּ ְתהֶּ ם אֶּ יכֶּ ן ַוֲעׂשּו ֲאלֵּ ם ַכּטֹוב ָלהֶּ ינֵּיכֶּ ל אנשיםלָ  ַרק ְבעֵּ  ַאל ָהאֵּ
י ָדָבר ַתֲעׂשּו ן ַעל כִּ ל ָבאּו כֵּ י ְבצֵּ ש ַוֹיאְמרּו( ט: )ֹקָרתִּ ָחד ַוֹיאְמרּו ָהְלָאה גֶּ ְשֹפט ָלגּור ָבא ָהאֶּ  ַעָתה ָשפֹוט ַויִּ

ם ְלָך ָנַרע הֶּ ְפְצרּו מֵּ יש ַויִּ ְגשּו ְמֹאד ְבלֹוט ָבאִּ ְשֹבר ַויִּ ְשְלחּו( י: )ַהָדלֶּת לִּ ת אנשיםהָ  ַויִּ יאּו ָיָדם אֶּ ת ַוָיבִּ  אֶּ
ם לֹוט יהֶּ ת ַהָבְיָתה ֲאלֵּ ת ְואֶּ לֶּ ת( יא: )ָסָגרּו ַהדֶּ ר ָהאנשים ְואֶּ ַתח ֲאשֶּ ת פֶּ כּו ַהַביִּ ים הִּ רִּ ָקֹטן ַבַסְנוֵּ  ְוַעד מִּ
ְלאּו ָגדֹול ְמֹצא ַויִּ ל אנשיםהָ  ַוֹיאְמרּו( יב: )ַהָפַתח לִּ י ֹעד לֹוט אֶּ יָך ּוָבנֶּיָך ָחָתן ֹפה ְלָך מִּ ר ְוֹכל ּוְבֹנתֶּ  ְלָך ֲאשֶּ
יר א ָבעִּ ן הֹוצֵּ י( יג: )ַהָמקֹום מִּ ים כִּ תִּ ת ֲאַנְחנּו ַמְשחִּ ה ַהָמקֹום אֶּ י ַהזֶּ ת ַצֲעָקָתם ָגְדָלה כִּ  ְיֹקָוק ְפנֵּי אֶּ

נּו א( יד: )ְלַשֲחָתּה ְיֹקָוק ַוְיַשְלחֵּ ר לֹוט ַויֵּצֵּ ל ַוְיַדבֵּ י ֲחָתָניו אֶּ ר ְבֹנָתיו ֹלְקחֵּ ן ְצאּו קּומּו ַוֹיאמֶּ  ַהָמקֹום מִּ
ה י ַהזֶּ ית כִּ ת ְיֹקָוק ַמְשחִּ יר אֶּ י ָהעִּ ק ַוְיהִּ ְמַצחֵּ ינֵּי כִּ יצּו ָעָלה ַהַשַחר ּוְכמוֹ ( טו: )ֲחָתָניו ְבעֵּ  מלאכיםהַ  ַוָיאִּ

ת ַקח קּום לֵּאֹמר ְבלֹוט ְשְתָך אֶּ ת אִּ י ְואֶּ יָך ְשתֵּ ְמָצֹאת ְבֹנתֶּ ן ַהנִּ ה פֶּ ָספֶּ יר ַבֲעֹון תִּ ְתַמְהָמּה( טז: )ָהעִּ  ַויִּ
יקּו ְשתוֹ  ּוְבַיד ְבָידוֹ  אנשיםהָ  ַוַיֲחזִּ י ּוְבַיד אִּ ְמַלת ְבֹנָתיו ְשתֵּ ֻאהּו ָעָליו ְיֹקָוק ְבחֶּ ֻחהּו ַוֹיצִּ חּוץ ַוַינִּ יר מִּ : ָלעִּ

י( יז) יָאם ַוְיהִּ ר ַהחּוָצה ֹאָתם ְכהֹוצִּ ָמלֵּט ַוֹיאמֶּ ָך ַעל הִּ יט ַאל ַנְפשֶּ יָך ַתבִּ ָכר ְבָכל ַתֲעֹמד ְוַאל ַאֲחרֶּ  ַהכִּ
ָמלֵּט ָהָהָרה ן הִּ ה פֶּ ָספֶּ ר( יח: )תִּ י ָנא ַאל ֲאֵלֶהם לֹוט ַוֹיאמֶּ   :ֲאֹדנָׁ

 

  יח פסוק יט פרק וירא פרשת בראשית התורה על א"הריב פירוש
 רב הדרך כי ומתי הרעה תדבקני פן אנכי ירא ההרה להמלט שאמרתם. אדני נא אל (יח)

 במי נפשו את להחיות ה"להקב התפלל כ"ואח למרחוק ומתפשט ואש גפרית ובו עולה וענן
 שהתפלל מה ובין למלאכים שאמר מה בין בפסוק יש ולכך ולהחיות להמית שבידו
 :ה"להקב קאי דהכל התרגום פי ועל רבותינו פי על י"פרש אמנם ה"להקב

 
נֵּה( יט) ן ַעְבְדָך ָמָצא ָנא הִּ ינֶּיָך חֵּ ל ְבעֵּ ר ַחְסְדָך ַוַתְגדֵּ יתָ  ֲאשֶּ י ָעׂשִּ ָמדִּ ת ְלַהֲחיֹות עִּ י אֶּ י ַנְפשִּ  אּוַכל ֹלא ְוָאֹנכִּ

ָמלֵּט ן ָהָהָרה ְלהִּ י פֶּ ְדָבַקנִּ י ָהָרָעה תִּ נֵּה( כ: )ָוַמתִּ יר ָנא הִּ וא ָשָמה ָלנּוס ְקֹרָבה ַהֹזאת ָהעִּ ְצָער ְוהִּ  מִּ
ָמְלָטה ְצָער ֲהֹלא ָשָמה ָנא אִּ וא מִּ י הִּ י ּוְתחִּ ר( כא: )ַנְפשִּ ָליו ַוֹיאמֶּ נֵּה אֵּ י הִּ ה ַלָדָבר ַגם ָפנֶּיָך ָנָׂשאתִּ  ַהזֶּ

י ְלתִּ י ְלבִּ ת ָהְפכִּ יר אֶּ ר ָהעִּ ַבְרָת  ֲאשֶּ ר( כב: )דִּ ט ַמהֵּ ָמלֵּ י ָשָמה הִּ  ַעל ָשָמה ֹבֲאָך ַעד ָדָבר ַלֲעׂשֹות אּוַכל ֹלא כִּ
ן ם ָקָרא כֵּ יר שֵּ ש( כג: )צֹוַער ָהעִּ מֶּ ץ ַעל ָיָצא ַהשֶּ יֹקוָׁק( כד: )ֹצֲעָרה ָבא ְולֹוט ָהָארֶּ יר ו  טִׁ מְׁ  ְוַעל ְסֹדם ַעל הִׁ

ית ֲעֹמָרה ֵאש ָגְפרִּ ק ֵמֵאת וָׁ ֹקוָׁ ן יְׁ ם מִׁ יִׁ מָׁ שָׁ  ...: ה 
 

 : גבריאל מלאך זה "המטיר' וה" אמר סימון ר"ב יהודה' ר - זוטרתא פסיקתא
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  כא פרק בראשית
ְשַמע( יז) ... ים ַויִּ ת ֱאֹלהִׁ א ַהַנַער קֹול אֶּ רָׁ קְׁ יִׁ ְך ו  א  לְׁ ים מ  ל ֱאֹלהִׁ ן ָהָגר אֶּ ם מִּ ר ַהָשַמיִּ  ָהָגר ָלְך ַמה ָלּה ַוֹיאמֶּ

י ַאל יְראִּ י תִּ ע כִּ מ  ים שָׁ ר קוֹל ֶאל ֱאֹלהִׁ נ ע  ר ה  י( יח: )ָשם הּוא ַבֲאשֶּ י קּומִׁ ת ְׂשאִּ י ַהַנַער אֶּ יקִּ ת ְוַהֲחזִּ ְך אֶּ  ָידֵּ
י בוֹ  נּו ָגדֹול ְלגֹוי כִּ ימֶּ ח( יט: )ֲאׂשִּ ק  פְׁ יִׁ ים ו  א ֵעיֶניהָׁ  ֶאת ֱאֹלהִׁ רֶּ ר ַותֵּ ם ְבאֵּ  ... ָמיִּ
 

 כב פרק בראשית
ְקָרא( יא) ... ָליו ַויִּ ְך אֵּ א  לְׁ ן ְיֹקָוק מ  ם מִּ ר ַהָשַמיִּ ר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוֹיאמֶּ י ַוֹיאמֶּ נִּ נֵּ ר( יב: )הִּ  ַאל ַוֹיאמֶּ

ְשַלח ל ָיְדָך תִּ י ְמאּוָמה לוֹ  ַתַעׂש ְוַאל ַהַנַער אֶּ ה כִׁ תָׁ י ע  תִׁ עְׁ ד  י יָׁ ֵרא כִׁ ים יְׁ ה ֱאֹלהִׁ תָׁ ת ָחַׂשְכָת  ְוֹלא א  ְנָך אֶּ  בִּ
ת יְדָך אֶּ י ְיחִּ ֶמנִׁ ָשא( יג: )מִׁ ת ַאְבָרָהם ַויִּ יָניו אֶּ נֵּה ַוַיְרא עֵּ ל ְוהִּ ְך ְבַקְרָניו ַבְסַבְך נֱֶּאַחז ַאַחר ַאיִּ  ַאְבָרָהם ַויֵּלֶּ

ַקח ת ַויִּ ל אֶּ הּו ָהַאיִּ א( יד: )ְבנוֹ  ַתַחת ְלֹעָלה ַוַיֲעלֵּ רָׁ קְׁ יִׁ ם ו  הָׁ רָׁ קוֹם ֵשם ַאבְׁ מָׁ הּו ה  ֹקוָׁק אה  ֶאה יְׁ רְׁ ר יִׁ  ֲאשֶּ
ר ה ְיֹקָוק ְבַהר ַהיֹום יֵָּאמֵּ ָראֶּ ְקָרא( טו: )יֵּ ְך ַויִּ א  לְׁ ל ְיֹקָוק מ  ית ַאְבָרָהם אֶּ נִּ ן שֵּ ם מִּ ר( טז: )ַהָשָמיִּ י ַוֹיאמֶּ  בִּ

י ְשַבְעתִּ ֻאם נִּ ק נְׁ ֹקוָׁ י יְׁ ר ַיַען כִּ יתָ  ֲאשֶּ ת ָעׂשִּ ה ַהָדָבר אֶּ ת ָחַׂשְכָת  ְוֹלא ַהזֶּ ְנָך אֶּ ת בִּ ָך אֶּ ידֶּ  : ְיחִּ
 

  מב פרק ב חלק הנבוכים מורה ספר
 במראה הוא אמנם שזה, דבורו או מלאך ראיית בו שנזכר מקום כל כי( הקודם בפרק) בארנו כבר

 ואין, מאד והבינהו זה ודע, שקדם כמו, שוה הכל, יבאר לא או בהם יבאר, בחלום או הנבואה
 איש חשבו שהוא תחלה המאמר מן הנראה יהיה או, המלאך ראה שהוא תחלה שיכתוב בין הפרש
 , מלאך שהוא לו התבאר הענין בסוף כן ואחר אדם מבני

... 
 ,התורה בלשון, הגדול חייא רבי והוא מגדוליהם וגדול החכמים מן אחד נטה הגדול העיקר ולזה
 איך לבאר התחיל, אליו נראה שהשם והוא כלל הקדים כאשר כי', וגו ממרא באלוני' ד אליו וירא

 זה ואמר, אליהם מאמר ואמר ורץ אנשים שלשה ראה שתחלה ואמר, ההוא ההראות צורת היתה
 מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדני ויאמר אברהם שמאמר הפירוש זה פירש אשר
 , אמר שבהם לגדול ואמר, מהם לאחד הנבואה במראה שאמר מה ספור כ"ג שהוא, עבדך

 
 אסור, הכתוב סותרים דברים ואלה, מראה ודבר דבר בכל והמאמרים - יח פרק בראשית ן"רמב

 :בהם להאמין כי אף לשומעם
 

  יח פרק בראשית ם"רשב
 כשנראה מקומות שבהרבה. מלאכים שהיו אנשים שלשה אליו שבאו? היאך - י"י אליו וירא( א)

 בלבת י"י מלאך אליו וירא וכן. כמותו שלוחו, בקרבו שמי כי' כדכת שכינה בלשון קורהו המלאך
 :לראות סר כי י"י וירא שם' וכתו, הסנה מתוך אש

 
  מה פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר

 רק הנבואה תבואהו לא והנביא תורה אין נביא אין שאם, התורה לאמונת קודמת הנבואה אמונת
 תחלת רבינו שמשה עד, מלספור הרבה וזה', ה מלאך לה ויאמר', ה מלאך ויקרא, מלאך באמצעות

 המלאכים מציאות שאמונת התבאר הנה, אש בלבת' ה מלאך אליו וירא, במלאך היה נבואתו
 האמת התבאר וכאשר... , התורה לאמונת קודמת הנבואה ואמונת, הנבואה לאמונת קודמת

 ושיש, אחד ושהוא האמתי האל והוא, בגוף כח ולא גוף שאינו נמצא שיש במופת ונודע לחכמים
 המלאכים והם יתעלה ואורו טובו עליהם ששפע והוא גופות שאינם נבדלות אחרות נמצאות כ"ג

 אשר הם ההם שהמלאכים באמת נודע, וכוכביו הגלגל זולת הם כולם הנמצאות ואלו, שבארנו כמו
 מציאות שאמונת שהקדמנוהו במה התבאר הנה, והאשרות הצלמים לא, הנביאים בפי אמת ישימו

 זאת אמונת ולחזוק, והתורה הנבואה תתכן ובהן, השם מציאות אמונת אחר נמשך המלאכים
, ההמון באמונת המלאכים מציאות לקיים, מלאכים שני צורת הארון על לעשות י"הש צוה הפינה

 ... ולתורה לנבואה התחלה והוא, השם מציאות לאמונת שני אמתי דעת הוא אשר
 

  י פרק סנהדרין מסכת ם"לרמב המשנה פירוש
 ואין. ומשמעתו גדולתו ולפרסם ולרוממו לעבדו ראוי אשר הוא יתעלה שהוא החמישי והיסוד

 מה וכל והיסודות והגלגלים והכוכבים המלאכים מן במציאות ממנו שלמטה למה כן עושין
, יתעלה רצונו אלא בחירה ולא שלטון להם אין בפעולותיהם מוטבעים שכולם לפי, מהן שהורכב

 מה כל ויניחו המחשבות יכוונו יתעלה כלפיו אלא, אליו בהם להגיע אמצעים אותם עושין ואין
 .זה על להזהיר באה התורה ורוב, זרה עבודה על האזהרה הוא החמישי היסוד וזה. שזולתו

 
 ירושלמי מסכת ברכות דף סג/אתלמוד 

אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה ... רבי יודן אמר 
 .ימלט' ד כל אשר יקרא בשם ה". ההלו מיד
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