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Shabbat Table Topics – Parashat Vayera

Did the Avot Keep the Mitzvot?
This issue had been debated throughout the ages. On one hand, the Avot and Imahot lived centuries before
the Torah was given and many of its laws would be meaningless to them.  On the other hand, it seems
paradoxical to conceive of the founders of a religion not observing even its most basic commandments. 

What other factors might lead one to suggest that the Avot did in fact observe at least some of the
commandments?
What evidence might you bring from Torah to support each position?
With which side of the debate do you agree; why?  See Avot and Mitzvot – Was Avraham the First Jew?

Criticizing our Avot
To what extent should we view our ancestors as perfect role models worthy of emulation, reinterpreting any
stories that cast shadows on their reputations, and when is it fair to criticize their actions and recognize that
they, too, had human flaws?  Use the story of the Banishment of Hagar and Yishmael as a test case to
explore the question.

What crime could possibly justify the banishment of one's son? 
How should Yishmael's "צחוק" be understood?  Is it possible that the righteous Sarah would be ready to
expel Yishmael for innocuous laughter? On the other hand, is it conceivable that a son raised by
Avraham could have committed crimes so dire that such a punishment was warranted?
Compare the Tannaim in , who defend Sarah by depicting a particularly wicked
Yishmael, with  who condemns her (despite Hashem backing her decision!)

Collective Punishment & Collective Salvation
Many readers view Avraham's Prayer for Sedom as a condemnation of collective punishment.  A closer look,
however, reveals that his request is more complex.  Avraham seems to simultaneously appeal to Divine
mercy for collective salvation, asking to spare even the wicked of the city due to the virtues of the righteous.
Discuss with your family:

Is collective salvation any more just than collective punishment?  Is Avraham being inconsistent in
condemning one while requesting the other?  Or, should his plea be understood in a different way?
Can Hashem be swayed by human argument?  Is it conceivable that Hashem's feelings about collective
punishment/salvation changed as a result of Avraham's pleas? Does the story suggest that they did?
Finally, look to other examples of punishment in Tanakh.  Is collective punishment the norm or the
exception?

Angels or Men
What does the Torah believe about angels?  Though many characters are referred to as "מלאכים", when
does this term refer to a celestial being and when to a human messenger?  Are angels corporeal, or
immaterial beings? If the latter, how can they be seen by humans or do physical actions such as eating? 

Bereshit Rabbah
R. Avraham Saba
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What can the story of Avraham and the Three Guests teach about the subject? Compare the approaches of
rationalists like  and , with the more mystically inclined, such as .  With whose
position do you agree?

Immoral Commands?
How is one to understand both Hashem' directive to sacrifice Yitzchak and Avraham's willing compliance?

How can a moral God, who later in the Torah denounces murder and declares the practice of child
sacrifice to be abhorrent, demand of Avraham to kill his child?    Why did Avraham agree without even
questioning the directive, as he had when Hashem revealed his intentions to destroy Sedom?
To debate: What is the proper course of action when human conceptions of morality, or even the Torah's
own ethical system, conflict with a Divine command?  If Hashem were to tell you, today, to sacrifice a
loved one, what would you do?
See Purpose of Akeidat Yitzchak for discussion of these and other theological issues raised by the story.

 See Collective Punishment for elaboration.

Rambam  Ralbag Ramban
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Shabbat Table Topics – Parashat Vayera
Sources

Classical Texts תקופת חז"ל

Bereshit Rabbah 53:11 בראשית רבה נ"ג:י"א

ָּדָבר ּבֹו  אֹוֵמר  ָהָיה  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  יֹוָחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר  ט),  כא,  (בראשית  ַהִּמְצִרית  ָהָגר  ֶּבן  ֶאת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶרא 

ִלְגַנאי, ַוֲאִני אֹוֵמר ּבֹו ָּדָבר ְלֶׁשַבח, ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֵּתֶרא ָׂשָרה וגו', ֵאין ְמַצֵחק ֶאָּלא ִּגּלּוי ֲעָריֹות, ֵהי� ָמה ְדַאְּת

ִּבי, ְמַלֵּמד ֶׁשָהְיָתה ִאֵּמנּו ָׂשָרה רֹוָאה אֹותֹו ְלַצֶחק  ָלנּו  ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת  ָהֶעֶבד  ֵאַלי  יז): ָּבא  ָאַמר (בראשית לט, 

ֶאָּלא ְצחֹוק  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהָּלׁשֹון  ֵאין  ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר,  ַרִּבי  ָּתֵני  ּוְמַעֶּנה אֹוָתן.  ֲאָנִׁשים  ְנֵׁשי  ְוָצד  ִּגּנֹות  ְמַכֵּבׁש  ְלִיְׁשָמֵעאל 

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות לב, ו): ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק, ְמַלֵּמד ֶׁשָהְיָתה ִאֵּמנּו ָׂשָרה רֹוָאה ֶאת

ִיְׁשָמֵעאל ּבֹוֶנה ִּבימֹוִסּיֹות ְוָצד ֲחָגִבים ּוַמְקִריב ֲעֵליֶהם. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר ֵאין ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה

ַרִּבי ְלָפֵנינּו.  ִויַׂשֲחקּו  ַהְּנָעִרים  ָנא  ָיקּומּו  יד):  ב,  ב  (שמואל  ָאַמר  ְדַאְּת  ָמה  ֵהי�  ָּדִמים,  ְׁשִפיכּות  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ְצחֹוק 

ֶקֶׁשת נֹוֵטל  ִיְׁשָמֵעאל  ְוָהָיה  ֶדה,  ַּבֹּׂשָ ֶחְלֵקנּו  ְוִנְרֶאה  ֵנֵל�  ְלִיְצָחק  ִיְׁשָמֵעאל  ֵליּה  ֲאַמר  ָאַמר,  ֵלִוי  ַרִּבי  ִמּׁשּום  ֲעַזְרָיה 

ַהֹּיֶרה ְּכִמְתַלְהֵלַּה  יט):  יח  כו,  (משלי  ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  ְמַצֵחק,  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ְועֹוֶׂשה  ִיְצָחק,  ְּכַלֵּפי  ּומֹוֶרה  ְוִחִּצים 

ִזִּקים וגו' ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו ְואֹוֵמר ֲהלֹא ְמַצֵחק ָאִני, ְואֹוֵמר ֲאִני ּבֹו ָּדָבר ְלֶׁשַבח ֵאין ָלׁשֹון ַהֶּזה ֶׁשל ְצחֹוק ֶאָּלא

ְלׁשֹון ְיֻרָּׁשה, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּנֹוַלד ָאִבינּו ִיְצָחק ָהיּו ַהֹּכל ְׂשֵמִחים, ָאַמר ָלֶהם ִיְׁשָמֵעאל ׁשֹוִטים ַאֶּתם, ֲאִני ְּבכֹור ַוֲאִני נֹוֵטל

ִּפי ְׁשַנִים, ֶׁשִּמְּתׁשּוַבת ִאֵּמנּו ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם (בראשית כא, י): ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני, ַאָּתה ָלֵמד, ִּכי

לֹא ִייַרׁש ִעם ְּבִני ֲאִפּלּו ֶׁשֵאינֹו ִיְצָחק, ְוִעם ִיְצָחק ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ְּבִני, ַקל ָוֹחֶמר ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק.

Medieval Texts גאונים וראשונים

Rambam Moreh Nevukhim 2 42 רמב"ם מורה נבוכים ב מ"ב

WE have already shown that the appearance or speech of an angel mentioned in
Scripture took place in a vision or dream; it makes no difference whether this is
expressly stated or not, as we have explained above. This is a point of considerable
importance. In some cases the account begins by stating that the prophet saw an
angel; in others, the account apparently introduces a human being, who ultimately is
shown to be an angel; but it makes no difference, for if the fact that an angel has
been heard is only mentioned at the end, you may rest satisfied that the whole
account from the beginning describes a prophetic vision. In such visions, a prophet
either sees God who speaks to him, as will be explained by us, or he sees an angel
who speaks to him, or he hears some one speaking to him without seeing the
speaker, or he sees a man who speaks to him, and learns afterwards that the
speaker was an angel. In this latter kind of prophecies, the prophet relates that he
saw a man who was doing or saying something, and that he learnt afterwards that it
was an angel.  

הסברנו כבר 

בו שבמקום 

ראיית נזכרת 

פנייה או  מלאך 

- מצדו  בדיבור 

ורק אך  זה 

במראה

או הנבואה 

אם בין  בחלום, 

נאמר זה 

בין מפורשות 

כפי לא,  אם 
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This important principle was adopted by one of our Sages, one of the most
distinguished among them, R. Ḥiya the Great (Bereshit Rabba, xlviii.), in the
exposition of the Scriptural passage commencing, "And the Lord appeared unto him
in the plain of Mamre" (Gen. xviii.). The general statement that the Lord appeared to
Abraham is followed by the description in what manner that appearance of the Lord
took place; namely, Abraham saw first three men; he ran and spoke to them. R. Hiya,
the author of the explanation, holds that the words of Abraham, "My Lord, if now I
have found grace in thy sight, do not, I pray thee, pass from thy servant," were
spoken by him in a prophetic vision to one of the men; for he says that Abraham
addressed these words to the chief of these men. Note this well, for it is one of the
great mysteries [of the Law]. The same, I hold, is the case when it is said in reference
to Jacob, "And a man wrestled with him" (Gen. 32:25); this took place in a prophetic
vision, since it is expressly stated in the end (ver. 31) that it was an angel. The
circumstances are here exactly the same as those in the vision of Abraham, where
the general statement, "And the Lord appeared to him," etc., is followed by a detailed
description. Similarly the account of the vision of Jacob begins, "And the angels of
God met him" (Gen. 32:2); then follows a detailed description how it came to pass that
they met him; namely, Jacob sent messengers, and after having prepared and done
certain things, "he was left alone," etc., "and a man wrestled with him" (ibid. ver. 24).
By this term "man" [one of] the angels of God is meant, mentioned in the phrase,
"And angels of God met him"; the wrestling and speaking was entirely a prophetic
vision. That which happened to Balaam on the way, and the speaking of the ass, took
place in a prophetic vision, since further on, in the same account, an angel of God is
introduced as speaking to Balaam. I also think that what Joshua perceived, when "he
lifted up his eyes and saw, and behold a man stood before him" (Josh. 5:13) was a
prophetic vision, since it is stated afterwards (ver. 14) that it was "the prince of the
host of the Lord." But in the passages, "And an angel of the Lord came up from
Gilgal" (Judges 2:1); "And it came to pass that the angel of the Lord spake these
words to all Israel" (ibid. ver. 2); the "angel" is, according to the explanation of our
Sages, Phineas. They say, The angel is Phineas, for, when the Divine Glory rested
upon him, he was "like an angel." We have already shown (chap. vi.) that the term
"angel" is homonymous, and denotes also "prophet," as is the case in the following
passages:--"And He sent an angel, and He hath brought us up out of Egypt" (Num.

20:16); "Then spake Haggai, the angel of the Lord, in the Lords message" (Hagg.
1:13); "But they mocked the angels of God" (2 Chron. 36:16). Comp. also the words of
Daniel, "And the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being
caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation" (Dan. 9:11).
All this passed in a prophetic vision. Do not imagine that an angel is seen or his word
heard otherwise than in a prophetic vision or prophetic dream, according to the
principle laid down:--"I make myself known unto him in a vision, and speak unto him
in a dream" (Num. 12:6). The instances quoted may serve as an illustration of those
passages which I do not mention. From the rule laid down by us that prophecy

שהקדמנו

דע ואמרנו. 

והבינהו זאת 

מאוד מאוד!  

אם הבדל  ואין 

בתחילה כתוב 

את שראה 

או המלאך 

פשט שהיה 

שהוא הכתוב 

אותו חשב 

בתחילה

לבן-אדם,

ואחרי-כן,

דבר, של  בסופו 

לו התברר 

מלאך, שהוא 

שאתה זמן  כל 

שסופו מוצא 

הוא דבר  של 

שנראה, שזה 

בדיבור, פנה  או 

אז מלאך.  היה 

אל-נכון דע 

שמתחילת

ההוא המצב 

מראה היה 

או הנבואה 

של חלום 

כי נבואה. 

במראה

או הנבואה 

של בחלום 

יש נבואה 

רואה שהנביא 

מדבר האל  את 
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requires preparation, and from our interpretation of the homonym "angel," you will
infer that Hagar, the Egyptian woman, was not a prophetess; also Manoah and his
wife were no prophets: for the speech they heard, or imagined they heard, was like
the bat-kol (prophetic echo), which is so frequently mentioned by our Sages, and is
something that may be experienced by men not prepared for prophecy. The
homonymity of the word "angel" misleads in this matter. This is the principal method
by which most of the difficult passages in the Bible can be explained. Consider the
words, "And an angel of the Lord found her by the well of water" (Gen. 16:7), which
are similar to the words referring to Joseph--"And a man found him, and behold, he
was erring in the field" (ibid. 37:15). All the Midrashim assume that by man in this
passage an angel is meant.

כפי אליו, 

שנבהיר.  

רואה שהוא  יש 

ויש מלאך, 

שהוא שומע את

אליו המדבר 

רואה ואינו 

מדבר. מישהו 

שהוא ויש 

דמות רואה 

מדברת אדם 

ואחרי-כן אליו 

לו מתברר 

מדבר שאותו 

מלאך. הוא 

של זה  באופן 

הוא נבואה 

שראה מציין 

עושה בן-אדם 

מדבר או 

ידע ואחרי-כן 

שהוא מלאך.  

גדול בעיקרון 

אחד נקט  זה 

ז"ל, החכמים 

מזאת, יתרה 

גדול

מגדוליהם,

חייא ר'  והוא 

כלפי הגדול, 

בתורה: הכתוב 

ה' אליו  וירא 

ממרא באלני 

עיניו [...וישא 

והנה וירא 

אנשים שלשה 
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עליו...] נצבים 

י"ח). (בראשית 

הקדים הוא 

דברים

שמשמעותם

התגלה שהאל 

אחרי-כן לו. 

מסביר החל 

היתה כיצד 
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ואמר התגלות 
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את שפירש 

הזה הפירוש 

שדברי אמר 

אברהם:

אדני, ויאמר: 

מצאתי נא  אם 

אל בעיניך  חן 

מעל תעבר  נא 

(בראשית עבדך 

הם אף  י"ח), 

מה של  תיאור 

במראה שאמר 

אל הנבואה 

מהם, אחד 

לגדול ואמר: 

אמרו. שבהם 

זאת פרשה  דע 

היא כי  כן,  גם 

מן סוד 
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הסודות!  

אומר אני  כן 

בפרשת אף 

באומרו: יעקב 

ויאבק איש עמו

ל"ב), (בראשית 

בצורת שהיתה 

התגלות, מכיוון

שהתברר

שהוא לבסוף 

היא מלאך. 

כמו ממש 

אברהם, פרשת 

בה שהקדים 

כולל: באופן 

ה' אליו  וירא 

ואחרי-כן וגו' 

מסביר החל 

היה. זה  כיצד 

באשר אמר  כן 

ויפגעו ליעקב: 

מלאכי בו 

(שם, אלהים 

אחרי-כן שם). 

החל מסביר מה

אשר עד  אירע 

ואמר בו,  פגעו 

שלח שהוא 

ופעל שליחים 

ויותר ועשה, 

לבדו יעקב 

איש [ויאבק 

עלות עד  עמו 

(שם, השחר] 

הוא זה  שם). 

אלהים מלאכי 
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נאמר אשר 

עליהם

בהתחלה:

בו ויפגעו 

אלהים. מלאכי 

הזה המאבק 

והפנייה-בדיבור

במראה כולם 

הנבואה.  

וכן פרשת בלעם

בדרך כולה 

( כ"ב,  (במדבר 

האתון ודיבור 

- כל  ( שם,  (שם, 

במראה זאת 

כי הנבואה, 

בסוף התברר 

(שם, שמלאך ה' 

שם) דיבר אליו.  

אני אומר  וכן 

דברי על 

וישא יהושע: 

עיניו וירא והנה

לנגדו עמד  איש 

שזה ה'),  (יהושע 

במראה

שכן הנבואה, 

בסופו התברר 

שהוא דבר  של 

שר צבא ה' (שם,

שם).  

לדברו: באשר 

ה' מלאך  ויעל 

הגלגל... מן 

כדבר ויהי 

מלאך ה' את כל
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האלה הדברים 

בני כל  אל 

(שופטים ישראל 

אמרו ב') 

החכמים

במפורש

ה' שמלאך 

שמדובר בו כאן

פינחס, הוא 

זה ואמרו: 

שבשעה פינחס 

שהשכינה שורה

דומה עליו 

למלאך ה'.  

שביארנו הרי 

שהשם לך 

משותף מלאך 

הנביא ושגם 

מלאך, קרוי 

שאומר כפי 

וישלח הכתוב: 

ויצאנו מלאך 

ממצרים

כ'). (במדבר 

ויאמר ואמר: 

ה' מלאך  חגי 

ה' במלאכות 

ואמר: א');  (חגי 

מלעבים ויהיו 

במלאכי

(דברי האלהים 

הימים ב', ל"ו).

דברי וכן 

והאיש דניאל: 

אשר גבריאל 

בחזון ראיתי 
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מעף בתחלה 

אלי נגע  ביעף 

ערב מנחת  כעת 

כל  - ט')  (דניאל 

במראה זאת 

אל הנבואה. 

דעתך על  יעלה 

פנים בשום 

ראיית שיש 

או מלאך 

דברי שמיעת 

אלא מלאך 

במראה

או הנבואה 

של בחלום 

כמו נבואה, 

שנקבע

כעיקרון:

אליו במראה 

בחלום אתודע, 

בו אדבר 

י"ב). (במדבר 

שציינתי ממה 

על תקיש 

שלא הנותר 

הזכרתי.  

מה מתוך 

לעיל שאמרנו 

הצורך על 

להתכונן

וציינו לנבואה, 

מלאך שהשם 

תדע משותף, 

המצרית שהגר 

נביאה, אינה 

מנוח ולא 
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נביאים, ואשתו 

הזה הדיבור  כי 

אותו, ששמעו 

או שהיה בלבם,

בת מעין  היה 

שהחכמים קול 

מזכירים תמיד,

מצב שזה 

אדם המלווה 

מוכן. שאיננו 

רק שיתוף השם

זה בזה.  מטעה 

העיקרון

המסלק את רוב

הספקות

למד שבתורה. 

מדברו:

מלאך וימצאה 

עין על  ה' 

המים...

ט"ז), (בראשית 

על שנאמר  כמו 

וימצאהו יוסף: 

תעה והנה  איש 

(שם, בשדה 

ל"ז), וכתוב בכל

המדרשות

שהיה מלאך.

Ramban Bereshit 18:1 רמב"ן בראשית י"ח:א'

וירא אליו – לשון רש"י לבקר את החולה אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל

בו והנה שלשה אנשים המלאכים שבאו אליו בדמות אנשים שלשה אחד לבשר את שרה ואחד לרפאות את

אברהם ואחד להפוך את סדום ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט שאין זה שתי שליחות כי

הנבוכים מורה  ובספר  שאכלו  כמי  נראו  ויאכלו  להצלה  ששתיהן  או  כן  אחר  בו  ונצטווה  אחר  במקום  היה 

היתה ואיך  הנבואה  במראות  השם  אליו  נראה  כי  תחלה  הכתוב  אמר  ופרט  כלל  הפרשה  כי  נאמר  (ב':מ"ב) 
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המראה הזאת כי נשא עיניו במראה והנה ג' אנשים נצבים עליו ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך זה ספור מה

רק אנשים אוכלים בשר איך נראו אליו  לא  ואם במראה  הגדול שבהם  הנבואה לאחד מהם  שאמר במראה 

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 לו כל זה וכן אמר (שם) בענין "ויאבק איש עמו" (להלן

ל"ב:כ"ה) שהכל מראה הנבואה ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בהקיץ ולמה אמר (להלן ל"ב:ל"א) כי ראיתי

מראה ראה  וכבר  הנבואה  מראות  מפני  שימותו  יפחדו  לא  הנביאים  כי  נפשי  ותנצל  פנים  אל  פנים  אלהים 

גדולה ונכבדת מזאת כי גם את השם הנכבד ראה פעמים רבות במראה הנבואה (עיין להלן כח יג ל"א:ג') 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 וגו' קום קח את

אשתך" "ויאמר המלט על נפשך" (להלן יט ט"ו:י"ז) ו"הנה נשאתי פניך" (שם כ"א) וכל הפרשה כלה מראה

וישאר לוט בסדום אבל יחשוב שהיו המעשים נעשים מאליהם והמאמרים בכל דבר ודבר מראה ואלה דברים

סותרים הכתוב אסור לשומעם אף כי להאמין בהם ובאמת כי כל מקום שהוזכר בכתוב ראיית מלאך או דבור

כי המשיג לראות ישיגו המלאכים אבל לא מראות הנבואה  לא  כי ההרגשים  מלאך הוא במראה או בחלום 

מלאך או דיבורו איננו נביא שאין הדבר כמו שהרב גוזר (במו"נ ב לד ובהלכות יסוה"ת ז':ו') כי כל נביא זולת

משה רבינו נבואתו על ידי מלאך וכבר אמרו (מגילה ג') בדניאל אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו

נביא וכן לא נכתב ספרו עם ספר הנביאים מפני שהיה עניינו עם גבריאל אף על פי שהיה נראה אליו ומדבר

עמו בהקיץ כמו שנאמר במראה של בית שני ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל (דניאל ט':כ"א) וכן המראה

הנביאות מכלל  המצרית  הגר  ואין  הנהר  יד  על  חביריו  עם  בלכתו  היתה  בהקיץ  י':ד')  (שם  הגאולה  קץ  של 

וברור הוא גם כן שלא היה ענינה בת קול כמו שאמר הרב (במו"נ שם) והכתוב חלק נבואת משה רבינו מנבואת

האבות כמה שנאמר (שמות ו':ג') וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי וזה שם משמות הקדש לבורא

(ויק"ר א':י"ד) מה בין משה לכל הנביאים איננו כנוי למלאך ורבותינו עוד למדו על החילוק שביניהם ואמרו 

רבנן אמרי כל הנביאים ראו מתוך אספקלריא שאינה מצוחצחת הדא הוא דכתיב (הושע י"ב:י"א) ואנכי חזון

י"ב:ח') (במדבר  דכתיב  הוא  הדא  מצוחצחת  אספקלריא  מתוך  ראה  ומשה  אדמה  הנביאים  וביד  הרביתי 

נתנו בשום מקום ולא  (יבמות מט)  ומקומות אחרים  (שם)  בויקרא רבה  יביט כמו שהוא מפורש  ה'  ותמונת 

ה' בדבר  דבר אלי  ומלאך  כמוך  נביא  אני  גם  י"ג:י"ח)  א  (מלכים  שכתוב  בעבור  תשומם  ואל  למלאך  נבואתם 

לאמר כי פירושו גם אני נביא כמוך ויודע אני שהמלאך שדבר אלי בדבר ה' הוא וזו מדרגה ממדרגות הנבואה

כאשר אמר איש האלהים כי כן צוה אותי בדבר ה' (שם י"ג:ט') ואמר כי דבר אלי בדבר ה' (שם י"ג:י"ז) וכבר

לא אני  כ"ב:ל"ד)  (במדבר  לי  אשובה  בעיניך  רע  אם  ועתה  שאמר  בלעם  בענין  כ':ג')  (במד"ר  רבותינו  אמרו 

כך הוא אומנותו לא כך אמר ואתה אומר שאחזור  כ')  (שם שם  לך אתם  לי הקב"ה קום  עד שאמר  הלכתי 

לאברהם להקריב את בנו ואחר כך ויקרא מלאך ה' אל אברהם ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (להלן כ"ב:י"ב)

למוד הוא לומר דבר ומלאך מחזירו וכו' הנה החכמים מתעוררים לומר שאין הנבואה בדבור הראשון שהזכיר

ויבטל בנבואה  שיצוה  בנביאים  דרך  שהוא  אלא  מלאך  ידי  על  שהוא  בו  שאמר  השני  לדיבור  שוה  השם  בו 

הצואה במלאך כי הנביא יודע כי דבר ה' הוא ובתחלת ויקרא רבה (א':ט') אמרו ויקרא אל משה לא כאברהם

באברהם כתוב ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים (להלן כ"ב:ט"ו) המלאך קורא והדבור מדבר ברם
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הכא אמר הקב"ה אני הוא הקורא ואני הוא המדבר כלומר שלא היה אברהם משיג הנבואה עד הכינו נפשו

לנבואה בכל עת הנה ויעלה מן המדרגה ההיא למעלת דבור הנבואה אבל משה מוכן  בתחלה להשגת מלאך 

בכל מקום יתעוררו החכמים להודיענו כי ראיית המלאך איננה נבואה ואין הרואים מלאכים והמדברים עמם

מכלל הנביאים כאשר הזכרתי בדניאל אבל היא מראה תקרא "גלוי עינים" כמו ויגל השם את עיני בלעם וירא

אבל ו':י"ז)  ב  (מלכים  ויראה  עיניו  את  נא  פקח  ה'  ויאמר  אלישע  ויתפלל  וכן  כ"ב:ל"א)  (במדבר  ה'  מלאך  את 

(להלן עמו  איש  ויאבק  וכן  לוט  ופרשת  הזאת  הפרשה  כענין  "אנשים"  בשם  המלאכים  יזכיר  אשר  במקום 

ל"ב:כ"ה) וכן וימצאהו איש (שם ל"ז:ט"ו) על דעת רבותינו (תנחומא וישב ב') הוא כבוד נברא במלאכים יקרא

אצל היודעים "מלבוש" יושג לעיני בשר בזכי הנפשות כחסידים ובני הנביאים ולא אוכל לפרש והמקום אשר

תמצא בו ראיית ה' ודבור מלאך או ראיית מלאך ודבור ה' ככתוב בדברי משה בתחילת נבואתו (שמות ג':ב'-ד')

(ג':א'-ב') עוד אגלה בו דברי אלהים חיים ברמיזות (עיין שמות ג':ב') וענין ויאכלו אמרו חכמים ובדברי זכריה 

פירוש והנה  אליו  תזכה  אם  מנוח  מדבר  אותו  תבין  ההסתלקות  וענין  מסתלק  ראשון  ראשון  מ"ח:י"ד)  (ב"ר 

(לעיל י"ז:כ"ו) אמר שנראה אליו השם בהיותו נמול אברהם  כי בעצם היום הזה  הפרשה הזאת אחרי שאמר 

חולה במילתו יושב ומתקרר בפתח אהלו מפני חום היום אשר יחלישנו [והזכיר זה להודיע שלא היה מתכוין

לנבואה לא נופל על פניו ולא מתפלל ואף על פי כן באה אליו המראה הזאת.]

Ralbag Bereshit Beur HaParashah 18:2-5 רלב"ג בראשית ביאור הפרשה י"ח:ב'-ה'

(ב) ונשא אברהם את עיניו וראה שלושה אנשים מהנביאים אשר היו אז שהיו ניצבים אצלו.  

יעבור מעליו לגדול שבהם שלא  ואמר  והשתחוה להם,  רץ לקראתם מפתח האהל,  ותכף שראה אותם  (ג-ה) 

הוא ורעיו אם לא אחרי אוכלם עמו פת לחם; והם הסכימו תכף לעשות כדבריו.

Tzeror HaMor Bereshit 21:9:11 צרור המור בראשית כ"א:ט':י"א

(ט) ותרא שרה את בן הגר מצחק. אם הענין כפשוטו הוא שהזקנים מקפידים מאד כשצוחקים האנשים. לפי

לי. כשראתה לישמעאל מצחק ולפי ששרה היתה זקנה ואמרה כל השומע יצחק  שחושבים שצוחקים מהם. 

לברכה זכרונם  חכמים  על  להודות  ויש  בנה.  ואת  הזאת  האמה  את  גרש  אמרה  ולכן  ממנה.  שצחק  חשבה 

שאמרו שראתה הצדקת בו דברי עבירה ויראה שיוציא את בנה לתרבות רעה. ולכן אמרה את בן הגר המצרית

ולא אמרה את ישמעאל כי היה דומה לאמו המצרית והכשפנית. אף על פי שילדתו לאברהם... 

למעלה שפירשתי  כמו  זה.  בעון  ישמעאל  ביד  בניו  גלות  לחזק  זה  וכל  אברהם.  בעיני  מאד  הדבר  וירע  (יא) 

יותר בלידת ישמעאל. ולכן אמר לו השם אל ירע בעיניך על הנער. הלואי שלא היה. כי שרה רואה למרחוק 

ממך. ולכן שמע בקולה. כי היא רואה מה שעתיד לעשות לבניך.


