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לרועי  לוט  רועי  בין  המריבה שאירעה 
האמיתית  הסיבה  היתה  לא  אברהם 

מלוט אברהם  נפרד  שבגללה 
מזה  זה  נפרדו  ולוט  הנה מפשטות הפסוקים משמע שאברהם 
ושואל  לוט להרועים של אברהם.  רועי  בין  בגלל המריבה שהיתה 
אליו  [אברהם]  שיאמר  זר  כמעט  הוא  "והדבר  א)  (יב  האוה"ח 
הרחקה"  כך  בכל  מעלי"]  נא  ["הפרד  האלה  כדברים  לוט]  אל  [פ' 

האוה"ח). (לשון 

בענין  לוט  עם  אברהם  הנהגת  על  מתמיה  שהאוה"ח  דהיינו 
הרועים שלהם דמאיזה טעם הקפיד אברהם  בין  המריבה שהיתה 
כל כך על לוט בגלל המריבה שהיתה בין רועי לוט לרועי אברהם, 
עד שבגלל המריבה הזאת החליט אברהם להפרד לגמרי מעל לוט.

ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  לאברהם  אמר  ד'  והנה 
אברהם  שיפרד  הי',  הזה  בצווי  ד'  שכוונת  האוה"ח  ומבאר  אביך" 
אל  [עם שרה] מארצו  לבדו  לו  וילך  בני משפחתו  ומכל  לוט  מעל 
אברהם  בחר  למה  להקשות  יש  ולפי"ז  ד'.  לו  יאמר  אשר  המקום 
אשתו  שרי  את  אברם  "ויקח  וכמוש"כ  אתו  לוט  את  גם  לקחת 

לוט. מעל  להפרד  צוהו  ד'  והרי  אחיו"  בן  לוט  ואת 

את  לקחת  בחר  לא  אבינו  אברהם  שבוודאי  האוה"ח  ומבאר 
תמיד  והלך  לאברהם  התדבק  שלוט  אלא  הטוב  מרצונו  אתו  לוט 
והוצרך  הי' לאברהם אבינו שום ברירה בדבר  ולכן לא  עם אברהם 
לבייש  רצה  לא  שאברהם  משום  לוט  את  גם  אתו  לקחת  אברהם 

אותו. לעזוב  [מלוט]  ממנו  יבקש  עי"ז שהוא  לוט  את  ולהכלים 

מעלי"  נא  "הפרד  אברהם  אמר  למה  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
הרועים  הזה של מריבת  בגלל הדבר הקטן  לוט ממנו  והרחיק את 
היתה  לא  הרועים  מריבת  שבוודאי  האוה"ח]  [ומבאר  שלהם, 
להפרד  אברהם  החליט  שבגללה  והאמיתית  העיקרית  הסיבה 
מלוט משום שאין במעשה המריבה הזאת סיבה מספקת שבגללה 

אחיו. בן  לוט  מעל  אברהם  זה שיפרד  דבר  יחוייב 

בגלל  הי'  מלוט  אברהם  שנפרד  לזה  האמיתית  הסיבה  אלא 
שד' יתברך צוה אותו להפרד מלוט, שהרי גם לפני מריבת הרועים 
כבר נצטוה אברהם אבינו מפי ד' להפרד מעל לוט ורק בגלל דבר 
אותו,  לבייש  רצה  לא  ואברהם  אברהם  עם  ללכת  בחר  שלוט  זה 
הוא שהוצרך אברהם להשאר ביחד עם לוט ולכן כשמצא אברהם 
באופן  מלוט  להפרד  יכול  יהא  הוא  ידה  שעל  קטנה  סיבה  איזה 
שלוט לא יתבייש, מיהר אברהם לסלק את לוט מעליו כדי לקיים 

אביך". ומבית  כו'  לך  "לך  הנ"ל של  ד'  צווי  את 

לפעמים יתברך  המקלל  וגם  מברכיך  ואברכה 
אברהם  את  שיברך  מי  שכל  אבינו  לאברהם  הבטיח  יתברך  ד' 
וזרעו הרי הוא יתברך מפי ד' וכל מי שיקלל אותם הרי שד' יקלל 

אאר". ומקללך  מברכיך  "ואברכה  שכתוב  וכמו  אותו 

ויש להסתפק האם כוונת התורה היא שכל מי "שאומר" ברכה 
בסוג  תלוי  שהכל  דהיינו  יקולל  קללה  "שאומר"  מי  וכל  יתברך 
הדיבור שיוצא מהפה של האדם שאם הוא אומר לשון של ברכה 
מקולל  הוא  הרי  קללה  של  לשון  אומר  הוא  ואם  מבורך  הוא  הרי 
"מתכוון"  הוא  שאם  האדם  של  הכוונה  הוא  בזה  העיקר  שמא  או 
של  בלשון  זה  את  אומר  הוא  אם  אפילו  אז  ישראל  את  לברך 
בן  וכן להיפך שאם  "ואברכה מברכיך"  נכלל בכלל  קללה הרי הוא 
אדם יברך את ישראל אבל פנימיות כוונתו היא לקלל את ישראל 

אאר". "ומקללך  בגדר של  נכלל  שהוא  הרי 

ומקללך  מברכיך  "ואברכה  שלענין  ג)  (יב  האוה"ח  ומבאר 
לשון  האדם  שיאמר  אע"פ  ולכן  האדם  בכוונת  תלוי  הכל  אאר" 
שהאדם  הרי  ישראל  את  לברך  הוא  כוונתו  אם  אמנם  קללה  של 
(ט:)  קטן  במועד  הגמ'  לדברי  האוה"ח  [ומציין  ד'  מפי  יבורך  הזה 

עי"ש]. הדרך  זה  על  זה  את  זה  בירכו  שהתנאים 

שפנימיות  כיון  מ"מ  ישראל  את  בירך  שבלעם  אע"פ  ולכן 
הגדר  תחת  נכלל  הוא  לפיכך  ח"ו  ישראל  את  לקלל  היתה  כוונתו 
אאר"  "ומקללך  של  הפסוק  דברי  בו  ונתקיים  "ומקללך"  של 

ט)]. כד  במדבר  כט,  כז  (בראשית  הקדוש  האוה"ח  [וכמוש"כ 

דבריהם  את  בגמ']  [התנאים  שהוציאו  "והגם  האוה"ח  וז"ל 
ואברכה  ד'  זו אמר  וכנגד  כו'  הכוונה  הולך אחר  בלשון קללה הכל 
אברך"  אותו  גם  מברך  שהוא  מקלל  מין  יש  מקללך  וגם  מברכיך 

הקדוש. האוה"ח  עכ"ל 

הגדולה  בגלל השמחה  לד'  מזבח  בנה  אברהם 
יתברך שכינתו  אליו  בהתגלות  לו  שהיתה 

ויבן  הזאת  הארץ  את  אתן  לזרעך  ויאמר  אברהם  אל  ד'  "וירא 
בנה  אבינו  שאברהם  ופרש"י  ז).  (יב  אליו"  הנראה  לד'  מזבח  שם 
ארץ  בשורת  ועל  הזרע  בשורת  "על  לד'  להודות  כדי  המזבח  את 

ישראל".

שהטעם  משמע  בפסוק  שהרי  זה  על  מקשה  האוה"ח  אולם 
הארץ  ובשורת  הזרע  בשורת  בשביל  אינו  מזבח  בנה  שאברהם 
בגלל  הוא  מזבח  לבנות  אברהם  בחר  שבגללה  הסיבה  אלא 
שם  "ויבן  שכתוב  וכמו  אליו  נראה  שד'  זה  על  הגדולה  שמחתו 
י"ל  "ועוד  שכתב  חכמים  השפתי  [ודברי  אליו"  הנראה  לד'  מזבח 
השפתי  של  הראשון  התירוץ  ולענין  עי"ש,  מאד  תמוהים  וכו'" 

כן]. לא   מבואר  יקר  ובכלי  עזרא,  באבן  שברמב"ן,  הרי  חכמים 

ולכן מסביר האוה"ח שהפסוק מגלה לנו שאע"פ שהי' לאברהם 
את  לזרעו  ד'  ושיתן  בנים  לו  שיהיו  לו  בישר  שד'  זה  מצד  שמחה 
השמחה  בערך  לכלום  זו  שמחה  לו  נחשבה  לא  מ"מ  ישראל  ארץ 
העצומה שהיתה לו על זה שנתגלה לו שכינתו יתברך ולכן הדגיש 
בגלל  הוא  מזבח  אברהם  בנה  שבגללה  היחידית  שהסיבה  הפסוק 

אליו. נראה  זה שד'  על  לו  שהיתה  הגדולה  השמחה 

בדברי  שהביאור  האוה"ח  כוונת  את  לבאר  אפשר  [ואולי 
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ד'  אליו  נראה  לא  הנה  עד  "כי  וז"ל  הרמב"ן  כמוש"כ  הוא  האוה"ח 
ולא נתוודע אליו במראה ולא במחזה אבל נאמר לו לך לך מארצך 
בחלום הלילה או ברוח הקודש" דהיינו שזו היתה הפעם הראשונה 
וכמוש"כ האבן  נבואה  וצורה של  דיבר לאברהם אבינו באופן  שד' 
עזרא "וירא ד', בדרך נבואה" ולכן שמח אברהם שמחה גדולה על 

ודו"ק]. עי"ש  א)  (יח  האוה"ח  מדברי  וכן משמע  זה. 

אשר  מהם  כמה  לבניו  אות  "וזה  וכותב  האוה"ח  ומסיים 
מבן  ולמד  וצא  והמצות  התורה  חשק  בערך  הזרע  חשק  הרחיקו 

בתורה". נפשי  אעשה שחשקה  ומה  בטענתו  סג:)  (יבמות  עזאי 

בנים  ממנו  לצאת  עתידים  מד' שאם  ביקש  אברהם 
כלל בנים  לו  יהיו  לו שלא  עדיף  הגונים  שאינם 

האוה"ח  ושואל  ג)  (טו  זרע"  נתת  לא  לי  הן  אברהם  "ויאמר 
כבר  ד'  והרי  בנים  לו  נתן  לא  שד'  זה  על  אברהם  התאונן  למה 
(יג טז)  יתן לו בנים וכמו שכתוב לעיל  הבטיחו מקודם לכן שהוא 
הללו  בדברים  הביאור  מהו  וא"כ  הארץ"  כעפר  זרעך  את  "ושמתי 

הרמב"ן]. [וכן הקשה  זרע"  נתת  לא  לי  "הן  אברהם  שטען 

שביקש  כו'  ז"ל  לרבותינו  "ומצאתי  ג)  (טו  האוה"ח  כותב  והנה 
דהיינו  הגונים"  שאינם  בנים  לו  יהיו  ולא  ערירי  ללכת  אברהם 
לו  שיהיו  מזה  כלל  בנים  לו  יהיו  שלא  לאברהם  לו  עדיף  שהי' 
בנים שאינם הגונים ולכן התפלל אברהם ואמר לד' שאם עתידים 
לו  יתן  לא  שד'  מבקש  הוא  הרי  הגונים  שאינם  בנים  ממנו  לצאת 

כלל. בנים 

הוא  ידוע  "ודבר  ל)  (מז  האוה"ח  כמוש"כ  הוא  בזה  וההסבר 
דהיינו  מביש"  בן  בהיותו  הבן  בהעדר  יחפצו  יותר  הצדיקים  כי 
להם  שיהא  מזה  כלל  בנים  להם  יהא  שלא  מעדיפים  שהצדיקים 
חזקיהו  י.) אצל  (ברכות  בגמ'  [וכמו שמבואר  הגונים  בנים שאינם 
בנים  לו  יהיו  ולא  ערירי  ללכת  אברהם  "ביקש  ולפיכך  המלך] 

הגונים". שאינם 

ולכן כשביאר ד' לאברהם [שההבטחה של "ואעשך לגוי גדול" 
אברהם   נתעצב  מיד  הארץ,  לעפר  נמשל  יהא  שזרעו  הוא]  ביאורו 
בני  הם  הארץ  לעפר  הנמשלים  כי  הוא  ידוע  "דבר  שהרי  לבו  אל 
ו[מ]בני אדם  כו'  אדם הבזויים והפחותים שאין בהם נפש קדושה 

האוה"ח). (לשון  הצדיקים"  רצון  יתמלא  לא  כאלו 

ד'  לו  כשאמר  לפיכך  מבוזה  דבר  הוא  שהעפר  לפי  דהיינו 
לא  לי  "הן  כנגדו  אברהם  טען  הארץ  כעפר  יהי'  שזרעו  לאברהם 
אנשים  יהיו  ממנו  לצאת  שעתידים  הבנים  דהיינו שאם  זרע"  נתת 
לגוי  "ואעשך  [של  הזאת  ההבטחה  אין  אז  הגונים  ואינם  פחותים 
גדול - ושמתי את זרעך כעפר הארץ"] נחשבת לו לכלום כי עדיף 
שאינם  בנים  להם  משיהיו  כלל  בנים  להם  יהיו  שלא  לצדיקים 

הגונים.

הרי  הארץ  לעפר  אברהם  של  זרעו  את  ד'  כשהמשיל  ולכן 

אבינו  שאברהם  משום  הזה  הדבר  על  לבו  אל  אברהם  שנתעצב 
שהרי  הגונים  ושאינם  גסים  בנים  לו  שיהיו  היא  ד'  שכוונת  חשב 
העפר הוא דבר גשמי וגס וכמעט שאין בו שום קדושה [וכמוש"כ 

ג']. חלק  קדושה  ובשערי  ה)  (ו  בראשית  האוה"ח 

הטענה  על  לאברהם  ד'  שהשיב  שהתשובה  האוה"ח  ומסביר 
יהי'  כה  כו'  הכוכבים  וספר  השמימה  נא  הבט  "ויאמר  הוא,  הנ"ל 
זרעו  כוונתו להמשיל את  היתה  זרעך" שד' הסביר לאברהם שלא 
דהיינו  שבעפר  השבח  לבחינת  אלא  שבעפר  הפחיתות"  "לבחינת 
הגונים  ושאינם  פחותים  בנים  לו  יהיו  שלא  לאברהם  הסביר  שד' 
אלא אדרבה יהיו לו בנים הגונים וצדיקים ולפיכך המשיל ד' יתברך 

לכוכבים. נמשלו  הצדיקים  כי  לכוכבים  אברהם  זרעו של  את 

ספר  לו  ואמר  ד'  השיבו  "ולזה  הקדוש  האוה"ח  לשון  וזה 
דכתיב  לכוכבים  המשולים  הצדיקים  והם  זרעך  יהי'  כה  הכוכבים 
ומצדיקי הרבים ככוכבים, ובזה נחה דעתו" עכ"ל האוה"ח הקדוש.

למה  צדקה"  לו  ויחשבה  בד'  "והאמין 
לצדקה ד'  בהבטחת  אמונתו  לו  נחשבה 

הנה ד' אמר לאברהם "ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים 
מבואר  הרי  צדקה"  לו  ויחשבה  בד'  והאמין  זרעך,  יהי'  כה  כו', 
ד'  לו  שהבטיח  בהבטחה  אבינו  אברהם  שהאמין  הזאת  שהאמונה 
דאיזה  ביאור  צריך  זה  ודבר  ל"צדקה",  לו  נחשבה  היא  הרי  יתברך 
שתתקיים  לזה  אבינו  אברהם  שהאמין  בזה  כאן  היתה  גדלות 

ד'. שבירכו  הברכה 

ד'  שהבטיח  שההבטחה  לנו  מסביר  ו)  ג,  (טו  האוה"ח  והנה 
בדבר,  כשנתבונן  ובאמת  צדיקים.  בנים  לו  שיהיו  היתה,  לאברהם 
הקדושים  חז"ל  שהרי  מאד  תמוה  דבר  הוא  כזאת  שברכה  הרי 
ולפיכך  שמים  בידי  מסור  זה  ענין  שאין  לנו  מבארים  טז:)  (נדה 
אין ד' גוזר על האדם אם הוא יהא צדיק או רשע כיון שהכל בידי 
שמים חוץ מיראת שמים וא"כ הרי שההבטחה הזאת שהבטיח ד' 
שהכל  כיון  מאד  תמוהה  היא  הרי  צדיקים,  בניו  שיהיו   - לאברהם 

שמים. מיראת  חוץ  שמים  בידי 

מסביר האוה"ח את כוונת הפסוק באומרו "והאמין בד'  ולפי"ז 
האמין  אבינו  שאברהם  כך,  הוא  בזה  דהביאור  צדקה"  לו  ויחשבה 
ולא  להבטחה הזאת של ד' - שיהיו בניו צדיקים, באמונה שלימה 
שאברהם  ואע"פ  יתברך,  מידותיו  אחר  וכלל  כלל  אברהם  הרהר 
בידי  שהכל  משום  שמים  בידי  מסור  כזה  דבר  שאין  ידע  אבינו 
שמים חוץ מיראת שמים מ"מ לא גרם לו היסוד הזה שום הרהור 
אברהם  והאמין  ד'  לו  שהבטיח  הזאת  ההבטחה  על  קושיא  או 
צדיקים  בנים  לו  ויהיו  ד'  הבטחת  שתתקיים  מוחלטת  באמונה 
(לשון  להצדיק"  שהפליא  צדקה  לאברהם  ד'  "ויחשבה  ולפיכך 
מאד  עמוקים  הם  אלו  שדברים  לדעת  צריך  [ובאמת  האוה"ח) 

נאמנים]. הללו ממקורות  היסודות  את  ולקבל  ללמוד  וצריך 

הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל
ולע"נ משה בן מענדל יעקב ז"ל


