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ארצם  דרך  מלעבור  אברהם  את  מנעו  לא  הכנענים 
העברי' 'אברם  של  זו  בהגדרה  חדש  ביאור   -

אז  והכנעני  מורה  אלון  עד  שכם  מקום  עד  בארץ  אברם  "ויעבר 
והנה  נכנס לתוכה".  "ויעבור אברם בארץ.  ופירש רש"י  ו).  (יב  בארץ" 

בחר הפסוק  ולא  'ויעבר'  לשון של  למה אמר הפסוק  א'  להבין:  צריך 

סיבה  לאיזה  ב'  'ויכנס אברם אל הארץ'.  יותר מבואר של  לשון  לומר 

ושייכות  קשר  איזה   – בארץ'  אז  'והכנעני  הזה  בפסוק  נאמר  וטעם 

'ויעבר אברם בארץ'. יש בין הידיעה הזאת לתחילת דברי הפסוק של 

אברהם  היה  כי  הכתוב  מודיע  וגו'.  אברם  "ויעבר  האוה"ח  ומתרץ 
והגם  הארץ.  מבני  דבר  אליו  אומר  ואין  למקום  ממקום  בארץ  עובר 

שמה,  אברהם  עבר  אשר   – בארץ  אז  היו  כנען,  שהם  הארץ,  שבעלי 

רק  להודיענו  הפסוק  של  המכוון  שאין  היינו  וצפצף".  פיו  פצה  לא 

הוא,  הכתוב  כוונת  אלא  א"י,  לתוך  נכנס  שאברהם   – הזה  הדבר  את 

לא  מ"מ  למקום  ממקום  בארץ  ועובר  הולך  היה  שאברהם  שאע"פ 

ולא  ידו,  על   - ההיא  בעת  הארץ  של  הבעלים  שהיו   - הכנענים  מיחו 

ארצם. דרך  מלעבור  לעכבו  השתדלו 

של  לשון  הפסוק  אמר  ולא  'ויעבר'  של  לשון  התורה  כתבה  לכן 
שאירע  מה  את  להודיענו  הוא,  הפסוק  של  שהמכוון  לפי  'ויבוא', 

לאברהם בעת שהוא 'עבר' בארץ ממקום למקום. לכן מסיים הפסוק 

'ויעבר  של  המחודש  הענין  הוא  זה  כי  בארץ'  אז  'והכנעני  ואומר 

א"י בעת ההיא,  היו הבעלים של  אברם בארץ' – שאע"פ שהכנענים 

או  לעכבו  השתדלו  ולא  אברם  כנגד  כלל  פיהם  את  פצו  לא  מ"מ 

ארצם. דרך  מלעבור  למנעו 

של  לשון  לומר  בחר  שהכתוב  לזה  הסבר  עוד  האוה"ח  ומוסיף 
מחזיק  היה  ולא  עובר  היה  אברהם  כי  ירמוז  "עוד  לשונו  וזה  'ויעבר', 

'לאברם  יג)  יד  (בראשית  אומרו  דרך  על  עברי,  אלא  בחשיבות,  עצמו 

אברהם  את  מאד  החשיבו  העולם  שאומות  שאע"פ  דהיינו  העברי'". 

חשיבות  של  באופן  התנהג  לא  אברהם  מ"מ  יב),  יד  (אוה"ח  אבינו 

בארץ. העובר  פשוט  אדם  ההתנהגות של  כפי  היתה  התנהגותו  אלא 

נקרא  שאברהם  אומרים  שיש  ח)  מב  (ב"ר  מבואר  במדרש  [והנה 
מעבר  והוא  אחד  מעבר  כולו  העולם  ש"כל  משום  העברי'  'אברם 

כל  של  הכוזבות  הדעות  כנגד  בתוקף  עמד  שהוא  דהיינו  אחד". 

'אברם  של  הזאת  שבההגדרה  האוה"ח  מבאר  ואעפ"כ  כולו.  העולם 

הנ"ל – שאברהם התנהג באופן פשוט מאד.  ג"כ הענין  נכלל  העברי' 

ומבואר, שאברהם התנהג בשני הפכים גמורים, דלענין עבודת ד' גבה 

לבין  בינו  אולם  העולם.  כל  כנגד  בתוקף  עמד  והוא  ד'  בדרכי  לבו 

עצמו הוא התנהג בפשטות ובענווה גמורה. והיינו שכל ענין התקיפות 

הללו,  ההנהגות  ב'  ולכן  יתברך,  שמו  כבוד  למען  ורק  אך  היתה  שלו 

ודו"ק]. "עברי".  בתיבה אחת של  נרמזים  בתכלית,  לזה  זה  המנוגדות 

ישראל היינו  כנען 

רכושם  כל  ואת  אחיו  בן  לוט  ואת  אשתו  שרי  את  אברם  "ויקח 
אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו 

ארצה כנען. ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני 

ולא  וגו'  'והכנעני'  אומרו  "וטעם  האוה"ח  ושואל  ה-ו).  (יב  בארץ"  אז 

דמאיזה  היינו  כנען'".  'ארצה  זה  שלפני  בפסוק  שאמר  במה  הספיק 

בארץ',  אז  'והכנעני  באומרו  דבריו  את  ו)  (פסוק  הפסוק  כפל  טעם 

כנען. ארץ  אל  באו  ה) שהם  (פסוק  הקודם  בפסוק  נתפרש  כבר  והרי 

ומתרץ האוה"ח "או אפשר שרמז בשם 'כנען' על דרך מה שדרשו 
כנען",  "ארץ  שלח),  פרשת  ריש  (ילקוט  וגו'  לך  שלח  בפרשת  ז"ל 

תשעים  בת  ושרה  שנה  מאה  בן  מאברהם  שבאו  ישראל  אל  שרמז 

אז  'והכנעני  להודיע  הוצרך  לזה  'כנען'.  תיבת  בחשבון  הרמוזים  שנה 

בארץ'".

שהם  הוא,  כנען"  ארצה  "ויבואו  באומרו  הפסוק  שכוונת  והיינו 
ולבאר  לחזור  הכתוב  הוצרך  ולכן  ישראל.  לכלל  השייכת  לארץ  הגיעו 

ולפיכך  הכנעני,  יד  תחת  כבושה  הארץ  היתה  עדיין  ההיא  שבעת  לנו 

שהגמטריא  הוא  הדברים  והסבר  בארץ'.  אז  'והכנעני  הפסוק  אמר 

יצחק  את  הוליד  ולפי שאברהם  ותשעים.  היא מאה  'כנען'  תיבת  של 

השנים  שכמות  ונמצא   – תשעים  בת  שרה  ובהיות  מאה  בן  בהיותו 

לכן  שנה,  ותשעים  מאה  הוא  ביחד  ושרה  אברהם  של  שנותיהם  של 

כלל  'כנען' מרמזת אל  תיבת  הנ"ל, שבעומק הדברים,  הילקוט  מבאר 

ישראל.

לא  ישראל  ארץ  את  כובשים  היו  יפת  בני  אם 
רצונם כנגד  מידם  להוציאה  אפשרות  היתה 

אז  והכנעני  מורה  אלון  עד  שכם  מקום  עד  בארץ  אברם  "ויעבר 
ויבן  הזאת  הארץ  את  אתן  לזרעך  ויאמר  אברם  אל  ד'  וירא  בארץ. 

שם מזבח לד' הנראה אליו" (יב ו-ז). צריך להבין לאיזה צורך הודיענו 

וקשר  שייכות  איזה  לזה  יש  האם   – בארץ'  אז  ש'הכנעני  הכתוב 

הארץ. את  לזרעו  ליתן  ד'  לו  הבטיח  שבה  אברהם  לנבואתו של 

הזכייה  פתח  לומר  'והכנעני'  בהודעת  ירצה  "עוד  האוה"ח  ומתרץ 
כה)  ט  (בראשית  דכתיב  עבד  שהוא  בארץ  אז  היה  הכנעני  כי  בארץ, 

שם  מבני  בקניניו  התופס  וכל  קנין,  לו  אין  לאחיו',  יהיה  עבדים  'עבד 

ויפת יזכה בהם ובאדמתם. ובא הקב"ה וזיכה הדבר לאברהם, וזולת זה 

אם לא היה הכנעני אז בארץ, אלא מבני יפת, לא היה מקום להוציאם 

בה". שזכו  אחר  מידם 

ומבואר, שהכתוב מודיענו, שרק בגלל זה ש'הכנעני אז בארץ' הוא 
לו  ולומר  אברהם  לברך את  (כביכול)  הקב"ה  בידו של  יכולת  שהיתה 

נתקלל  האוה"ח שלפי שכנען  ומסביר  הזאת'.  הארץ  את  אתן  'לזרעך 

לא  תפס,  שכנען  מהארץ  חלק  כל  לפיכך  וליפת,  לשם  עבד  להיות 

ישראל  ארץ  את  לאברהם  לתת  יכול  ד'  היה  זה  ובגלל  שלו.  נעשית 

אף על פי שכבר זכו בה הכנענים. אולם אם הבנים של יפת היו זוכים 

בארץ ישראל מקודם לכן, לא היה ד' יכול להוציאה מידם בכדי לתת 

לתוך  הארץ  את  מכניסה  היתה  בה  שזכיתם  כיון  אברהם,  אל  אותה 

הדין. כפי  באמת,  שלהם  נעשית  היתה  שהיא  באופן   – רשותם 

אחי  בן  היה  ידעו שלוט  מלכים  הארבעה  האם 
בשביה אותו  לקחו  בשעה שהם  אברהם 

והוא ישב בסדם"  וילכו  "ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם 



צריך להבין למה חזר הכתוב לפרט את הנקודה הזאת  הנה  יב).  (יד 

את  לכתוב  הפסוק  חזר  צורך  לאיזה  אברהם',  אחי  'בן  היה  שלוט 

את  בשבייה  לקחו  מלכים  שהארבעה   – הזאת  המפורסמת  הידיעה 

'והוא  וגם צריך לבאר הטעם לזה שאמר הכתוב  בן אחי אברם.  לוט 

קבע  שלוט  ב)  יג  (בראשית  ומפורש  מבואר  כבר  והרי  בסדם',  ישב 

בסדום. דירתו  מקום  את 

שהוצרך  טעם  וגו'.  אברם  אחי  בן  וגו'  "ויקחו  האוה"ח  ומבאר 
צורך,  ללא  בסדם'  ישב  'והוא  אומרו  טעם  גם  אברם',  אחי  'בן  לומר 

שכבר ידענו כי שם קנה מקומו. יכוין לומר שהמלכים ידעו כי לוט זה 

ונתן  והוליכוהו בשביה.  כן לקחו אותו  פי  ואף על  בן אחי אברם  הוא 

ומעולה  נכבד  היה  והוא  אברהם,  לכבוד  חששו  שלא  הטעם  הכתוב 

ז"ל  אומרם  דרך  על  והוא  בסדום.  יושב  להיותו  כי  העולם,  כל  בעיני 

מיד  מואב  ד'  שפטר  הגם  הרי  ע"כ.  בסיחון  טיהר  מואב  לח.)  (גיטין 

ישראל, כיון שנמצאו בסיחון הותר להם. כמו כן לוט, הגם בהיותו בן 

אחיו של איש שלומם אף על פי כן כיון שנמצא בסדום הותר להם".

הוא  אברם,  אחי  בן  היה  לפרט שלוט  חזר  שהכתוב  הטעם  היינו 
בכדי להודיענו, שבשעה שהמלכים לקחו את לוט בשביה, היה ידוע 

להם ענין זה שלוט הוא בן אחי אברם. ולפיכך הוצרך הכתוב לכתוב 

מלכים  שהארבעה  לזה  הטעם  את  להסביר  בכדי  בסדם'  ישב  'והוא 

היה  ידעו שלוט  דהיינו שאע"פ שהם  אברם.  לכבודו של  לא חששו 

בן אחי אברם, מ"מ לקחוהו בשביה ביחד עם כל שאר יושבי סדום, 

שיתבאר. וכמו  בסדום  יושב  הי'  שהוא  כיון 

את  לשבות  לעצמם  התירו  מלכים  שהארבעה  האוה"ח  ומבאר 
דבר  שמצינו  האוה"ח  ומציין  בסדום'.  'יושב  היה  שהוא  לפי  לוט 

בסיחון",  טיהרו  ומואב  "עמון  האומרת  הגמ'  בדברי  לזה  הדומה 

דהיינו שאע"פ שנאסר לבנ"י ללחום כנגד מואב, מ"מ לאחר שכבש 

כיון   – מואב  ארץ  את  לכבוש  לבנ"י  הותר  מואב  ארץ  את  סיחון 

של  האומה  ממשלת  תחת  ולא  סיחון  יד  תחת  עכשיו  היתה  שהיא 

בארץ  יושב  היה  מלכים שכיון שלוט  ולפיכך חשבו הארבעה  מואב. 

בזה  להתחשב  צריכים  היו  לא  הם  לפיכך  סדום,  בארץ  אויביהם, 

אברהם.  אחיו של  בן  היה  שהוא 

אברהם  יצא  ולכן  בחשבונם  טעו  שהם  מבאר  האוה"ח  אמנם 
עם  הוא  הדין  הלא  תאמר  "ואם  האוה"ח  לשון  וזה  כנגדם.  להלחם 

לומר שמה  ויש  בהם.  העיר המורדת  ארבעה מלכים שלקחוהו מתוך 

שלום  לא  עמה  לנו  שאין  לאומה  הוא  בסיחון'  'טיהרו  אומרים  שאנו 

מה  ולמד  וצא  לשבותו.  נדין  לא  שלום  אנשי  אבל  מלחמה  ולא 

מתוך  רדו  'סרו  ו)  טו  א'  (שמואל  עליו  שצוו  לקיני  ישראל  שעשו 

לצוות עליו לעבור מביניהם אם הם  היה להם  כן  וכמו  וגו'.  העמלקי' 

אברהם". עם  אנשי שלום 

רק  בסיחון'  טיהרו  ומואב  'עמון  של  שהיסוד  באוה"ח  ומבואר 
ומואב,  עמון  של  האומות  לבין  בנ"י  בין  "שלום"  שאין  באופן  נאמר 

מחייב  היה  זה  דבר  ומואב,  לעמון  ישראל  בין  שלום  היה  אילו  אבל 

ארצם.  את  כבש  שסיחון  לאחר  גם  בשלום  עמהם  להתנהג  אותנו 

מלכים  הארבעה  בין  שלום  היה  שאילו  לוט,  לענין  הוא  כן  וכמו 

לאברהם אבינו אז הם לא היו לוקחים את לוט בשביה אלא הם היו 

לצאת  לקיני  בנ"י  שצוו  [וכמו  בשלום  מסדום  לצאת  ללוט  מצווים 

באוה"ח)]. (כנ"ל  עמלק  מתוך 

ולפי"ז מבואר ג"כ הטעם לזה שאברהם יצא מיד להלחם כנגדם 
לוט  והוא לא שלח אליהם שלוחים לבקש מהם להחזיר אליו את   -

הארבעה  גילו  בשבייה  לוט  את  לקחו  שהם  שבזה  לפי  בשלום, 

אבינו. אברהם  האויבים של  שהם  לכל  מלכים 

הבטחת השלשה  את  ד'  הקדים  למה 
לעתיד  ישראל  לבני  ינתנו  - שרק  אומות 

בהם  שזכו  אומות  השבעה  להבטחת   - לבוא 
ישראל ארץ  את  כבשו  כשהם  ישראל 

את  נתתי  לזרעך  לאמר  ברית  אברם  את  ד'  כרת  ההוא  "ביום 
הקיני  את  פרת.  נהר  הגדל  הנהר  עד  מצרים  מנהר  הזאת  הארץ 

ואת  ואת הרפאים.  הפרזי  ואת  ואת החתי  ואת הקדמני.  הקנזי  ואת 

הנה  יח-כא).  (טו  היבוסי"  ואת  הגרגשי  ואת  הכנעני  ואת  האמורי 

מבואר בפסוקים שד' הבטיח לתת לאברם עשרה אומות. אולם עד 

לבוא  לעתיד  ורק  הללו  מהאומות  שבעה  לבנ"י  נתן  רק  ד'  עכשיו 

וקדמוני. קנזי  הקיני,  הנותרות של  אומות  השלשה  את  ד'  לנו  יתן 

כי  "עוד נתתי לבי לתור בסדר הכתובים, ואראה  ושואל האוה"ח 
באו  שלא  ואדום,  ומואב  עמון  שהם  והקדמוני,  והקנזי  הקיני  הקדים 

לידינו בראשונה אלא שבעה המאוחרים, ואין נכון להקדים המאוחר". 

שלא  הללו  אומות  השלשה  נתינת  את  הפסוק  הקדים  למה  דהיינו 

להפסוק  ראוי  היה  לכאורה  והרי  לבוא,  לעתיד  עד  לידינו  יינתנו 

להקדים את ההבטחה בענין נתינת השבעה אומות – שנעשית לפני 

הנ"ל. אומות  השלשה  נתינת 

ומתרץ האוה"ח "אכן וודאי כי מאת ד' היתה זאת להעירך ולהגיד 
[אומות]  השלשה  יחד  שיבאו  העתידה  היא  הנתינה  עיקר  כי  לך 

שבועת  בראות  עולה  פיה  ותקפץ  אומות,  מהשבעה  הנותר  ועמם 

חשובה  נתינה  היא  הללו  אומות  השלשה  שנתינת  שלפי  והיינו  ד'". 

את  הפסוק  הקדים  לפיכך  האחרות,  אומות  השבעה  מנתינת  יותר 

הבטחת הנתינה של השלשה אומות הללו לפני ההבטחה של נתינת 

יותר. קדום  בזמן  לנו  שניתנו   - אומות  השבעה 

ונתינת  לבנים'  סימן  אבות  ש'מעשה  וכותב  האוה"ח  ומסיים 
שלעתיד  זה  לדבר  סימן  הוא  אברהם  של  לידו  מלכים  הארבעה 

שלא  הגויים  ואת  הללו  אומות  השלשה  את  בנ"י  ביד  ד'  יתן  לבוא 

אומות. השבעה  מתוך שאר  נכבשו 

peninei.ohrhachaim@gmail.com  :יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות נא לפנות למייל
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הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן, הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ 
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