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 שני הממדים של ההתגלות: וירא תשעד

אמר שהנביא רואה ראיה של  נהראשונים התחבטו בשאלה כיצד להסביר את התגלות ה' לבני אדם. אם 

אינו  אמר שהנביא נאם  .ממש, עולה שאלת ההגשמה במלוא תקפה, הרי לקב"ה אין גוף ואין דמות הגוף 

הדמיון, עולה השאלה מנין הודאות שההתגלות היא  המחשבה וראיה "שכלית" בכלי בעיניו, אלא רואה 

הגאונים פתרו את הבעיה על ידי מיצוע בין שני הקטבים.   1התרחשות ממשית ולא הזיה במוחו של האדם. 

על ידי הקב"ה לצורך הנבואה. בלשון  אור, שנברא הנביא אכן רואה ראיה ממשית, ומה שהוא רואה הוא 

נביא רואה ממש, אבל   –אומרים היינו ובלשון ימינו  2ם זהו "הכבוד הנברא" או "האור הנברא", הגאוני

 . בהפקת הקב"ה ובבימויו.  "רואה סרט"

התגלות  ה י נציע כאן פתרון שאינו ממצע בין שני הקטבים אלא מקיים את שניהם, ובעזרתו נקרא את פרק

, העולים מפשטי  רעיונייםהן הקשיים הפרשניים ותור כמה מבתחילת הפרשה, באופן שיפלאברהם וללוט 

הדרך הנוחה ביותר להבהיר את דברינו היא לקרוא את הפרק בתשומת לב, וכך נעשה, על   המקראות.

 אף שהדבר יגרום להאריך מעבר לרגיל בדפים אלו.  

 

ל כְּחֹם ַהיֹום:  ַתח ָהאֹהֶּ ב פֶּ א וְּהּוא יֹשֵּ רֵּ ֹלנֵּי ַממְּ אֵּ ָליו ה' בְּ     וַיֵָּרא אֵּ

 3ה' שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף נגלה לאברהם ב"השגה שכלית" או בלשון חכמים: "באובנתא דליבא",

  4בהבנת הלב, שאין בה שום ממשות גשמית. 

ל וַיִּ  ַתח ָהאֹהֶּ פֶּ ָראָתם מִּ קְּ א וַיָָרץ לִּ ים ָעָליו וַיַרְּ ים נִָּצבִּ ֹלָשה ֲאנָשִּ נֵּה שְּ א וְּהִּ ינָיו וַיַרְּ ָצה:  וַיִָּשא עֵּ ַתחּו ָארְּ  שְּ

שלש דמויות אנושיות של ממש הגיעו אל אברהם. הם נראו והתנהגו כבני  בניגוד לאמור בפסוק הראשון, 

  5כלל.  ה ז קהמונח "מלאכים" אינו נזכר בפר אי לשים לב לכך שכדאדם לכל דבר וענין. 

ָך:   דֶּ ַעל ַעבְּ ינֶּיָך ַאל נָא ַתֲעבֹר מֵּ עֵּ ן בְּ י חֵּ ם נָא ָמָצאתִּ  וַיֹאַמר ֲאדֹנָי אִּ

דני, אם אברהם פונה לה' כדי שלא יעבור  -קיימת מחלוקת בין המפרשים התלויה גם בניקוד המלה א

  לנוכח 6מנו. מרחים, הוא שהוא פונה לאורחים ומבקש שלא יעברו מעליו בעת שהוא עסוק בהכנת או

לשון   -מר שהפניה אדני היא פניה לאורחים העובדה שגם לוט פנה בסגנון דומה אל האורחים, סביר לו

דני, מסייעת לגישה השניה.  -חול. אבל העובדה שאברהם מתדיין בהמשך עם ה' ופונה אליו דווקא בשם א

 באים נפנה אברהם לטפל באורחיו כבאורחים בשר ודם: בכל אופן, בפסוקים ה

 ֹ כֶּם ַאַחר ַתֲעב בְּ ם וְַּסֲעדּו לִּ חֶּ ָחה ַפת לֶּ קְּ ץ:  וְּאֶּ ָשֲענּו ַתַחת ָהעֵּ יכֶּם וְּהִּ ַעט ַמיִּם וְַּרֲחצּו ַרגְּלֵּ רּו כִּי ַעל כֵּן  יַֻקח נָא מְּ

ר דִּ  ה ַכֲאשֶּ רּו כֵּן ַתֲעשֶּ כֶּם וַיֹאמְּ דְּ ם ַעל ַעבְּ תֶּ ֹלש  ֲעַברְּ י שְּ ר ַמֲהרִּ ל ָשָרה וַיֹאמֶּ ָרָהם ָהאֱֹהָלה אֶּ ר ַאבְּ ָת:  וַיְַּמהֵּ ַברְּ

ל ַהנַ  ן אֶּ ן ָבָקר ַרְך וָטֹוב וַיִּתֵּ ָרָהם וַיִַּקח בֶּ ל ַהָבָקר ָרץ ַאבְּ י ֻעגֹות:  וְּאֶּ י וֲַעשִּ ת לּושִּ ַמח סֹלֶּ ים קֶּ אִּ ר  סְּ ַער וַיְַּמהֵּ

ָאה וְּ  מְּ ץ וַיֹאכֵּלּו:  ַלֲעשֹות אֹתֹו:  וַיִַּקח חֶּ ם ַתַחת ָהעֵּ יהֶּ ד ֲעלֵּ ם וְּהּוא עֹמֵּ נֵּיהֶּ פְּ ן לִּ ר ָעָשה וַיִּתֵּ ן ַהָבָקר ֲאשֶּ  ָחָלב ּובֶּ

 עד כאן מתואר הטיפול של אברהם אבינו באנשים האורחים.  

ל:     נֵּה ָבאֹהֶּ ר הִּ ָך וַיֹאמֶּ תֶּ שְּ ָליו ַאיֵּה ָשָרה אִּ רּו אֵּ  וַיֹאמְּ

 

 ה. -מורה נבוכים א' ד 1

פירוש נרחב של הרעיון אצל אליעזר שביד, הפילוסופים הגדולים שלנו, רס"ג, אמונות ותדעות, מאמר שני.  2

 31 - 30הפרק על רס"ג, עמודים 

 מגילה כד ב, תוספות עבודה זרה כח ב, ד"ה שורייני דעינא. 3

 כפירוש הרמב"ם במורה נבוכים שם.  4

 כדעת הרמב"ן הסובר שהיתה הופעה ממשית, ולא כדעת הרמב"ם שכל הפרשה היתה במראה הנבואה.  5

 רש"י לבראשית יח ג, על פי המחלוקת בגמרא שבועות לה ב.  6
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 השאלה הבאה, נשאלת על ידי יחיד: ידי רבים: "ויאמרו", שאלו האנשים. את השאלה הזאת, שנשאלה על 

ל וְּהּוא ַאֲחרָ  ַתח ָהאֹהֶּ ָך וְָּשָרה שַֹמַעת פֶּ תֶּ שְּ ָשָרה אִּ ן לְּ נֵּה בֵּ ת ַחיָה וְּהִּ יָך ָכעֵּ לֶּ ר שֹוב ָאשּוב אֵּ  יו:   וַיֹאמֶּ

"ושרה שומעת פתח האהל והוא  המלים  . להסביר ששאלה זו נשאלה על ידי הגדול שבין האורחים מקובל 

שמדובר על שאלה מוחשית, שנשאלה על   נועדו להסביר כיצד שמעה שרה את הדברים ומעידותאחריו" 

   7ידי אחד האורחים. 

ָבּה לֵּ  רְּ קִּ צְַּחק ָשָרה בְּ ים:  וַתִּ ָשָרה אַֹרח ַכנָשִּ יֹות לְּ הְּ ים ָחַדל לִּ ים ַביָמִּ נִּים ָבאִּ ָרָהם וְָּשָרה זְּקֵּ י  וְַּאבְּ ֹלתִּ י בְּ אמֹר ַאֲחרֵּ

ד וֲַאנִּ  לֵּ נָם אֵּ אמֹר ַהַאף ֻאמְּ ָרָהם ָלָמה זֶּה ָצֲחָקה ָשָרה לֵּ ל ַאבְּ ר ה' אֶּ ן:  וַיֹאמֶּ נָה וַאדֹנִּי זָקֵּ דְּ י עֶּ י:   ָהיְָּתה לִּ י זַָקנְּתִּ

ש שָ  ַכחֵּ ן:  וַתְּ ָשָרה בֵּ ת ַחיָה ּולְּ יָך ָכעֵּ לֶּ ד ָאשּוב אֵּ ה' ָדָבר ַלמֹועֵּ א מֵּ ר  ֲהיִָּפלֵּ ָאה וַיֹאמֶּ י כִּי יָרֵּ תִּ ָרה לֵּאמֹר ֹלא ָצַחקְּ

   : תְּ  ֹלא כִּי ָצָחקְּ

הפסוק "ואברהם ושרה זקנים" מפסיק בין פסוקי הדיבור של האורחים, ומעביר באופן מוחלט את השיחה  

, הנפשי. שכן הדובר כאן הוא ה', שנזכר בפסוק הראשון של הפרשה ולא הופיע  למישור ההכרה האחר

שהצחוק לא היה קול   –בשמו מאז הופיעו האורחים. כמו כן, נאמר במפורש ששרה צחקה בקרבה, היינו 

מוחשי שנשמע לחוץ, ולכן ניתן להבין שכל הדיון אודות צחוקה של שרה התרחש במישור ההכרה  

החזרה על ההבטחה, "שוב אשוב   ולא בדיבור שבקול, בין האורחים לבין מארחיהם.הפנימית הנבואית, 

אליך כעת חיה", נחוצה כדי להעביר את ההבטחה מן המישור של השיח הנגלה עם האנשים למישור של  

 8ההכרה הפנימית של שמיעת דבר ה'. 

ָחם:   ַשלְּ ָמם לְּ ְך עִּ ָרָהם הֹלֵּ דֹם וְַּאבְּ נֵּי סְּ פּו ַעל פְּ קִּ ים וַיַשְּ ָשם ָהֲאנָשִּ  וַיָֻקמּו מִּ

פסוק זה חוזר לתאר את ההתרחשות המוחשית ואת מעשיהם של האורחים. עם הסתלקותם של  

 ה'.   מוחשי, ופותח בתיאור דברי -האורחים, עובר הכתוב לתאר את ההתרחשות בשדה הנבואי, הלא

כּו ב  רְּ גֹוי ָגדֹול וְָּעצּום וְּנִּבְּ יֶּה לְּ ָרָהם ָהיֹו יִּהְּ ה:  וְַּאבְּ ר ֲאנִּי עֹשֶּ ָרָהם ֲאשֶּ ַאבְּ ה ֲאנִּי מֵּ ַכסֶּ ֹו כֹל גֹויֵּי  וַה' ָאָמר ַהמְּ

ְך ה'  רֶּ רּו דֶּ יתֹו ַאֲחָריו וְָּשמְּ ת בֵּ ת ָבנָיו וְּאֶּ ר יְַּצּוֶּה אֶּ ַמַען ֲאשֶּ יו לְּ תִּ ץ:  כִּי יְַּדעְּ ַמַען  ָהָארֶּ ָפט לְּ שְּ ַלֲעשֹות צְָּדָקה ּומִּ

ָדה דֹם וֲַעמָֹרה כִּי ָרָבה וְַּחָטאָתם כִּי ָכבְּ ר ה' זֲַעַקת סְּ ר ָעָליו:  וַיֹאמֶּ בֶּ ר דִּ ת ֲאשֶּ ָרָהם אֵּ יא ה' ַעל ַאבְּ אֹד:    ָהבִּ מְּ

ָדעָ  ם ֹלא אֵּ ַלי ָעשּו ָכָלה וְּאִּ ה ַהכְַּצֲעָקָתּה ַהָבָאה אֵּ אֶּ רְּ ֲרָדה נָא וְּאֶּ  ה:   אֵּ

-א-להי בלבד. אברהם אינו שותף להתדיינות הפנים-כביכול, הפסוקים מתארים התרחשות במישור הא 

 להית בשאלה אם לשתפו בהפיכת סדום. הפסוק הבא מבהיר את שאירע בדיוק: 

נֵּי ה':    פְּ ד לִּ נּו עֹמֵּ ָרָהם עֹודֶּ דָֹמה וְַּאבְּ כּו סְּ ים וַיֵּלְּ ָשם ָהֲאנָשִּ נּו מִּ  וַיִּפְּ

המוחשית הסתיימה בלכת האנשים לסדום, אבל ההתגלות הנבואית לא פסקה, אברהם  ההתרחשות 

עודנו עומד לפני ה'. במעמד הזה, נתגלתה לאברהם תכנית החרבתה של סדום. אין צורך לומר  

להי מומשה. ברור שלאברהם נודע על הפיכת סדום כי כך היה רצון ה', ולכן  -שהמסקנה של הדיון הא 

 ים לעבור ישירות לתיאור ההתמקחות של אברהם ופעולתו להצלת סדום:  הפסוקים הבאים יכול

ם ָרָשע:  יק עִּ ה ַצדִּ פֶּ סְּ ָרָהם וַיֹאַמר ַהַאף תִּ ר ה'  ... וַיִַּגש ַאבְּ ר   ...  וַיֹאמֶּ ַדבֵּ י לְּ תִּ נֵּה נָא הֹוַאלְּ ָרָהם וַיֹאַמר הִּ וַיַַען ַאבְּ

י עָ  ל ֲאדֹנָי וְָּאנֹכִּ ר אֶּ פֶּ ֹ   ...ָפר וָאֵּ ית ַבֲעבּור ָהֲעָשָרה:   וַי חִּ ר ֹלא ַאשְּ  אמֶּ

 הפסוק האחרון של הפרשיה חותם את ההתגלות שהחלה בתחילת הפרק ב"וירא ה'": 

קֹמֹו:  מְּ ָרָהם ָשב לִּ ָרָהם וְַּאבְּ ל ַאבְּ ר אֶּ ַדבֵּ ר כִָּלה לְּ ְך ה' ַכֲאשֶּ  וַיֵּלֶּ

 

 

 ראו ראב"ע לפסוק זה. 7

 ראו מלבי"ם לפסוק זה. 8
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 9פרק המלאכים בסדום:  לקרוא את הפרק הבא,   רצוילשם השוואה בין נבואת אברהם לבין לוט, 

ַתח  ָראָתם וַיִּשְּ קְּ א לֹוט וַיָָקם לִּ דֹם וַיַרְּ ַשַער סְּ ב בְּ ב וְּלֹוט יֹשֵּ רֶּ דָֹמה ָבעֶּ ָאכִּים סְּ נֵּי ַהַמלְּ ָצה:   וַיָבֹאּו שְּ ּו ַאַפיִּם ָארְּ

ינּו וְַּרֲחצּו ַרגְּלֵּ  כֶּם וְּלִּ דְּ ית ַעבְּ ל בֵּ נֶּה נָא ֲאדֹנַי סּורּו נָא אֶּ ר הִּ כְּכֶּםוַיֹאמֶּ ַדרְּ ם לְּ ם וֲַהַלכְּתֶּ תֶּ ַכמְּ שְּ    .יכֶּם וְּהִּ

ראשית, האנשים נקראים מלאכים,  שני פרטים עיקריים מבדילים בין ההתגלות לאברהם לבין זו של לוט. 

המלאכים, ואין אף פעם   –ועוד, שכל ההדברות עם לוט מתרחש רק במישור של השיחה עם האנשים 

מבחינתו של לוט, המפגש עם האנשים הללו הוא שיא   10וט. אחת אזכור של פניה ישירה של ה' לל

ההתגלות האפשרי, ולכן הוא קורא להם מלאכים. אצל אברהם אבינו, הרגיל בהתגלות ברמה ישירה יותר  

דמות אנושית מוחשית, הם נחשבים   –של מפגש עם ה', מוצגים הללו, שרמת ההתגלות שלהם נמוכה 

  11ל"אנשים" ותו לא. 

כָ  ם יִּשְּ רֶּ ל לֹוטטֶּ אּו אֶּ רְּ ָקצֶּה:  וַיִּקְּ ן ָכל ָהָעם מִּ נַַער וְַּעד זָקֵּ דֹם נַָסבּו ַעל ַהַביִּת מִּ י סְּ יר ַאנְּשֵּ י ָהעִּ רּו   בּו וְַּאנְּשֵּ וַיֹאמְּ

ָעה אָֹתם:    ינּו וְּנֵּדְּ לֵּ ם אֵּ יָך ַהָליְָּלה הֹוצִּיאֵּ לֶּ ר ָבאּו אֵּ ים ֲאשֶּ  לֹו ַאיֵּה ָהֲאנָשִּ

ראיה ברורה שהיתה זו התגלות   ובכך ישים ראו שהגיעו אנשים אל לוט, גם אנשי סדום הרעים והחטא

 בלבד.    , המיועדת להשגתו של הנביאפנימית –רוחנית  –, ולא הכרה נבואית כל  מוחשית, נראית לעין

ת  לֶּ ת ַהדֶּ ם ַהָביְָּתה וְּאֶּ יהֶּ ת לֹוט ֲאלֵּ יאּו אֶּ ת יָָדם וַיָבִּ ים אֶּ חּו ָהֲאנָשִּ לְּ ַתח    ... ָסָגרּו: וַיִּשְּ ר פֶּ ים ֲאשֶּ ת ָהֲאנָשִּ וְּאֶּ

ים כּו ַבַסנְּוֵּרִּ ל לֹוט ...ַהַביִּת הִּ ים אֶּ רּו ָהֲאנָשִּ ת   ... וַיֹאמְּ ָלה ַצֲעָקָתם אֶּ ת ַהָמקֹום ַהזֶּה כִּי ָגדְּ נּו אֶּ ים ֲאנַחְּ תִּ חִּ כִּי ַמשְּ

ַשֲחָתּה:  נּו ה' לְּ חֵּ נֵּי ה' וַיְַּשלְּ אמֹר ּוכְּמֹו ַהַשַחר  ...פְּ לֹוט לֵּ ָאכִּים בְּ יצּו ַהַמלְּ ָמּה וַיֲַחזִּיקּו  ... ָעָלה וַיָאִּ ַמהְּ וַיִּתְּ

ַלת ה' ָעָליו וַיֹצִֻּאהּו מְּ חֶּ נָֹתיו בְּ י בְּ תֵּ יַד שְּ תֹו ּובְּ שְּ יַד אִּ יָדֹו ּובְּ ים בְּ יר:   ...  ָהֲאנָשִּ חּוץ ָלעִּ  וַיַנִֻּחהּו מִּ

ים על עצמם: "משחיתים אנחנו", ומבהירים את  כל מהלך ההפיכה נעשה על ידי המלאכים. הם מעיד

 היותם שלוחי ה': "וישלחנו ה' לשחתה". הם גם מבצעים את פעולות הזירוז וההצלה של לוט ומשפחתו.  

יָך   יט ַאֲחרֶּ ָך ַאל ַתבִּ שֶּ ט ַעל נַפְּ ָמלֵּ ר הִּ י כְּהֹוצִּיָאם אָֹתם ַהחּוָצה וַיֹאמֶּ    ...וַיְּהִּ

בר בין "כהוציאם" לשון רבים, לבין "ויאמר" לשון יחיד. ומכיון שבפרשה  ישנו מע ,גם כאן, כבפרשת אברהם

המלאכים. וכך גם   –זו לא נזכר כלל דיבור של ה', חייבים להסביר שהמדבר הוא אחד מן האנשים 

 תשובתו של לוט, פונה אליהם ביחיד וברבים: 

ם ַאל נָא ֲאדֹנָי:  הֶּ ר לֹוט ֲאלֵּ דְּ   12וַיֹאמֶּ נֵּה נָא ָמָצא ַעבְּ ת  הִּ ַהֲחיֹות אֶּ י לְּ ָמדִּ יָת עִּ ר ָעשִּ ָך ֲאשֶּ דְּ ל ַחסְּ ינֶּיָך וַַתגְּדֵּ עֵּ ן בְּ ָך חֵּ

י שִּ    ...נַפְּ

   י", אך בקשת ההצלה היא בלשון יחיד: "חן בעיניך" "ותגדל חסדך"! , "אדנָ לוט פונה אל שניהם: "אלהם" 

מָ  ר הִּ ָת: ַמהֵּ ַברְּ ר דִּ יר ֲאשֶּ ת ָהעִּ כִּי אֶּ י ָהפְּ תִּ לְּ בִּ י ָפנֶּיָך ַגם ַלָדָבר ַהזֶּה לְּ נֵּה נָָשאתִּ ָליו הִּ ר אֵּ ט ָשָמה כִּי ֹלא  וַיֹאמֶּ לֵּ

יר צֹוַער:    ם ָהעִּ  אּוַכל ַלֲעשֹות ָדָבר ַעד בֲֹאָך ָשָמה ַעל כֵּן ָקָרא שֵּ

משנמלט לוט  רק מגבלותיו: "לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה".  המלאך חושף בפני לוט את  –האיש 

 זו מתוארת כמעשה ה':  . שת ההפיכהד והגיע למקום מבטחים מתח

ן ַהשָ  ת ה' מִּ אֵּ ש מֵּ ית וָאֵּ רִּ דֹם וְַּעל ֲעמָֹרה ָגפְּ יר ַעל סְּ טִּ מְּ ץ וְּלֹוט ָבא צֲֹעָרה:  וַה' הִּ ש יָָצא ַעל ָהָארֶּ מֶּ ָמיִּם:   ַהשֶּ

ל  וַיֲַהפְֹך ים ָהאֵּ ָערִּ ת הֶּ    ...אֶּ

 

 לח -בראשית יט א  9

אשון, כשהיתה שכינה עמהם נקראו אנשים, ואילו אצל לוט לא היתה שכינה עמהם, ולכן לפי רש"י, בפירוש ר 10

 נקראו מלאכים. 

 רש"י, בפירוש שני לפסוק זה, על פי חז"ל.  11

הראשונים פירשוהו כלשון חול, פניה ברבים אל שני המלאכים. ואילו אצל חז"ל נמצא גם מאמר הפוך,  12

 אדנות מכוון כלפי שמיא. )שבועות ל"ה שם(שהפניה היא בלשון של קודש, ושם 



 בס"ד, תורת אמך, יהודה ברנדס, תשע"ד 

 

לוט לא זכה להתגלות של דבר ה' כזו של אברהם, אלא רק להתגלות על ידי מלאכים. המלאכים הופיעו  

כבני אדם מוחשיים וניהלו את כל המערכה בתוך העיר. ההפיכה עצמה אינה יכולה להיות ולהראות  

מלאכים והופיע ה'  -האנשים  מעשה אדם, ולכן היא מתוארת כפעולה ישירה של ה'. עתה, משנעלמו כ

 : בהדר גאונו, חוזר הכתוב אל אברהם ואל הלשון של התגלות ה' לפני אברהם

נֵּי ה':    ת פְּ ר ָעַמד ָשם אֶּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ר אֶּ ָרָהם ַבבֹקֶּ כֵּם ַאבְּ  וַיַשְּ

 מנקודת ההשקפה האברהמית מתואר בקצרה שוב סיפור ההפיכה:

דֹם  נֵּי סְּ ף ַעל פְּ קֵּ ת  וַיַשְּ ַשחֵּ י בְּ ָשן:  וַיְּהִּ יטֹר ַהכִּבְּ ץ כְּקִּ יטֹר ָהָארֶּ נֵּה ָעָלה קִּ א וְּהִּ ץ ַהכִָּכר וַיַרְּ רֶּ נֵּי אֶּ וֲַעמָֹרה וְַּעל ָכל פְּ

י ָערִּ ת הֶּ ָכה ַבֲהפְֹך אֶּ תֹוְך ַהֲהפֵּ ת לֹוט מִּ ָרָהם וַיְַּשַלח אֶּ ת ַאבְּ ים אֶּ י ַהכִָּכר וַיִּזְּכֹר ֱאֹלהִּ ת ָערֵּ ים אֶּ ר יַָשב  ם ֲאשֶּ ֱאֹלהִּ

ן לֹוט:     ָבהֵּ

להים". לא ה' שהתגלה אליו.  -מי שהחריב את סדום והציל את לוט, מנקודת ההשקפה האברהמית הוא "א 

להים" שתפקידם היה לחולל את הפיכת  -האנשים המוחשיים שפגש, והמשיכו ממנו לסדום, היו "מלאכי א

 סדום ואת הצלתו של לוט.  

 

להית לפני האדם. קיים  -עולה, שיש לפחות שני ממדים של התגלות א מן הקריאה המדויקת בלשון הכתוב 

ממד מוחשי, נראה לעין, שבו מופיעים שליחי מטעם ה' להביא את דברו אל בני האדם. אלו עשויים להיות  

ים. זה יכול להיות מחנה צבאי כדוגמת זה שנראה  במובן של שליחים, מסוגים שונ –נביאים, או "מלאכים" 

ם, סנה בוער באש שנראה למשה במדבר, או הר בוער באש, ענן וערפל, שנגלה לבני  ליעקב במחניי 

ישראל בהר סיני. רובד שני, עמוק ומשמעותי יותר של התגלות, מתרחש בקרבו של האדם פנימה. ברובד  

אברהם זכה להתגלות הגבוהה יותר, ואילו לוט הסתפק  הזה, שומע ה' את קול ה' קורא אליו ומדבר אליו. 

 אנושית.  -בהתגלות הנמוכה, המוחשית, הכמו

 

גם בעולם שאין בו נבואה במובן המקראי הפשוט, קיימת התגלות כפולה שכזאת. יש שה' שולח שליחים  

מות  ודם להדריך את האדם ולהנחותו. לעתים זה חכם ומורה, לעתים התרחשויות במציאות שגור-בשר

לאדם להתעורר לעשיה או להמנע ממנה. ויש ממד אחר, שהאדם בקרבו חש את דבר ה' הקורא אליו.  

מקומות רבים בתורה ובנ"ך, קיימת מידה של  ב בדרך כלל, כפי שהדבר מתואר בסיפור אברהם אבינו ו 

מת  חפיפה בזמן ובמקום בין שני מישורי ההתגלות. עם ההתרחשות המוחשית המעוררת אצל האדם תשו

גם ה"אובנתא דליבא", ההשגה הרוחנית   - אצל מי שזוכה לכך –לב, תכונה והכרה מחודשת, מופיעה 

אשרי מי   13מוחשית שבה הוא נתון.  –המבטאת את דבר ה' הנשמע אליו מתוך ההתרחשות המציאותית 

   יות לשמוע את קול ה' המדבר אליו.  שהסיר את ערלת לבבו ואזניו כרו

 

ראו צבי וולפסון "אלוהי ההתגלות במשנתו של פילון ושולליו המאוחרים", בקובץ "המחשבה היהודית בימי  13
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