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  שהרבני ןרונר' מאת 

  

  
  

  נתרם על ידי עקיבא יצחק אולמאן
  

 
  

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". הקשו  כתוב בפרשתנו,
", וכי אברהם אינו יודע שהוא תך ומבית אביךדמארצך וממולהמפרשים, מדוע הפסוק האריך לאמר "לך לך 

אמר יוצא מארצו וממולדתו ומבית אביו? היה מספיק לומר "לך לך אל הארץ אשר אראך". ועוד קשה מדוע ה' 
  ", ולא גילה לו לאיזו ארץ הוא הולך?אל הארץ אשר אראךלאברהם "לך לך... 

  
, הקב"ה האריך (לך לך אות ו', בשם הרא"ם. וכתב שזו כוונת רש"י בד"ה "אשר אראך") מפרש השפתי חכמים

ברהם לאמר לאברהם שילך מארצו וממולדתו ומבית אביו, כי רצה, על ידי ריבוי האמירות, להכניס בלבו של א
כגודל הקושי לקיים את  כי לפום צערא אגרא!אבינו אהבה וחיבה וגעגועים למקום שממנו הוא עוזב. ומדוע? 

דבר ה', כך גודל השכר שמקבלים. ומכיון שהקב"ה חפץ להטיב ולתת שכר רב לאברהם אבינו, הקשה עליו את 
ציווי עקידת יצחק אמר ה' לאברהם ". וכן בתך ומבית אביךדמארצך וממולנסיונו ביותר באומרו לו "לך לך 

. הקב"ה הרבה בתוארים כדי לחבב את יצחק (בראשית כב, ב)"קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק" 
בעיני אברהם במטרה לתת לאברהם שכר גדול ביותר. כגודל אהבתו את יצחק, כן יהיה צערו בהקרבתו, וכן 

  שכרו של אברהם יהיה גדול.
  

אל , לאותה סיבה הקב"ה אמר לאברהם "לך לך... ח"א עמ' עט) (דעת תורה,ירוחם ממיר  כתב המשגיח רבי
" בלי לאמר לו לאיזו ארץ הוא הולך. בעבור כן נמצא אברהם נודד והולך בדרך בלתי סופית אשר אראך הארץ

רוך. ומוסיף לאין ע ללא מטרה ידועה. וכל זה כדי להקשות עליו את הליכתו, ובעבור זה ירבה שכרו של אברהם
, בזה שאברהם לא ידע לאן הוא הולך, עלול הוא להצטער ביותר, ויחשוב שאולי הולך למקום השפתי חכמים

  גרוע מהמקום בו הוא נמצא עכשיו, ובזה ה' ירבה שכרו יותר.
  

ומוסיף רבי ירוחם שטמונה כאן עוד נקודה חשובה. אם ה' היה אומר לאברהם אבינו את מקום הליכתו, באומרו 
. אבל בזה שה' לא גילה מצוה אחת בלבד", בהליכתו לארץ כנען אברהם היה מקיים אל ארץ כנען"לך לך... 

היא מצווה בפני עצמה,  –כל פסיעה ופסיעה  –עצם הליכתו  אזילו את מקום הליכתו וסתם אמר לו ללכת, 
. וכן בעקידת יצחק שה' אמר לאברהם "קח נא את בנך את ועל כל פסיעה ופסיעה יקבל שכר נצחי מיוחד

  על כל תואר ותואר. במצוות נפרדותיחידך אשר אהבת את יצחק", ה' הרבה בתוארים לזכות את אברהם 
  



. אברהם העברי, שכל בואו ונתבונן בדברים מצד אברהם אבינועלינו להתחזק מהדברים הללו לאין שיעור. 
העולם בעבר אחד והוא בעבר השני. הנציג והסוכן היחידי של הקב"ה בעולם. הלוחם יומם ולילה לפרסם ולקדש 
את שמו של ה' בעולם. מתגלה אליו ה' ואומר לו "לך לך", ומדגיש לו "מארצך ממולדתך ומבית אביך". וכל זה 

בתו. ולא זה בלבד, אלא אפילו לא מגלה לו לאן הוא הולך, למה? לעורר את רגשותיו כדי להקשות עליו את עזי
ונמצא שאברהם נע ונד ללא מטרה ידועה! ועוד מניח לו מקום לחשוב "שאולי המקום אליו אני הולך גרוע 
ממקומי". אברהם היה יכול לחשוב, מה ה' רוצה ממני, ומדוע מקשה עלי את חיי ואת עבודתו? הרי אני רוצה 

  רב אליו!לעבוד אותו ולהתק
  

הם לכולנו. כשאנו מביטים על חיינו, פעמים רבות  רגשות אלה אינם נוגעים רק לאברהם אבינו, אלא נוגעים
איננו מבינים מדוע עוברים עלינו קשיים וצרות. ולא רק בעניני גשמיות, פרנסה, בריאות וכו', אלא אף בעבודת 

י שהיינו רוצים. אדם רוצה לשבת בשלווה, ללמוד ה'. פעמים רבות מרגישים שה' מקשה עלינו לעבוד אותו כפ
תורה בראש נקי, להתפלל בלי מחשבות זרות וטורדות, וכו', להתחזק ולהתעלות בעבודת ה', אבל לפעמים לא 

ודיחויים, ומרגישים שה'  יא עלינו נסיונות, קשיים, מניעותכרצוננו הטוב מסובב האל הטוב. פעמים רבות ה' מב
רצך ממולדתך ומבית אביך". ה' מקשה עלינו להפרד מדברים שהוא רוצה שנפרד מהם. אומר לנו "לך לך מא

ומאידך, מגרה רבים להתגעגע לדברים שליליים שלא רוצים עוד להתגעגע אליהם. ועוד אומר לנו "לך לך... 
ביל אל הארץ אשר אראך", ומרגישים שנודדים והולכים ללא מטרה ידועה והדרכה בחיים, ותמהים לאן ה' מו

  אותנו. איפה אני בחיים ולאן אני הולך?! אינני רואה סוף לכל מה שעובר עלי!
  

ה"מניעות"  -מדים שמחשבות כעין אלו הם שקר וכזב! אנו רואים שכל הנהגתו של ה' עם אברהם מפרשתנו אנו ל
ולקרב כולם באו להטיב עם אברהם  אהבה טהורה!נבעו ממקור אחד:  -וה"דחיות" וה"קשיים" ששם לפניו 

וכן לגבנו, כל הקשיים והמניעות שעוברים עלינו אותו לה'. להרבות שכרו בעולם שכולו טוב, לנצח נצחים! 
  הינם לטובה, והינם חיבוקים ונשיקות מאבינו שבשמים, החפץ להטיב לנו!

  
כו כשמסתכלים על החיים ועל עבודת ה' במבט המוגבל שלנו, הרואה רק את ההווה, קשה מאוד להבין את דר

של הקב"ה. אברהם אבינו התעלה מעל חומריות העולם הזה, וזכה לחוש את האהבה הטמונה בכל מניעה, 
הקירבה החבויה בכל קושי, וההצלחה הצפונה בכל צרה. אנו בניו של אברהם אבינו, ובכוחנו להתעלות מעל 

עבודתו של  –ושית של אבינו שבשמים. על ידי שנתחזק באמונה ח בלתי פוסקתהחומר ולחוש את אהבתו ה
נזכה להרגיש את אהבתו של ה' יתברך בחוש, ולא רק לדעת שהוא קיים בשכלנו. "אשרינו מה טוב  –אברהם 

  חלקנו ומה נעים גורלנו"!
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To awake Avrohom’s feelings toward his homeland in order to make it that much more difficult to leave it 
behind. Moreover, Hashem did not even reveal his destination to him, which resulted in Avrohom traveling 
around with no clear endpoint. This left open the possibility of Avrohom wondering if perhaps the place to 
which he was headed was inferior to his home that he was leaving behind. Avrohom could have easily 
reasoned, “What does Hashem want from me, and why is He making my life and my service of Him so 
difficult? All I want is to serve Him and draw close to Him!”  
  

These emotions were not only applicable to Avrohom Avinu; they are relevant to every one of 
us. When we examine our lives, we are often unable to comprehend why we must endure so much suffering 
and hardship, not only in physical areas such as parnasa and health, but also in spiritual ones. We often feel 
that Hashem is making it so difficult for us to serve Him in the way that we would like. We want to live in 
peace and tranquility, so that we can learn Torah with a clear head, pray without distractions, and constantly 
grow and improve in our Divine service. However, it sometimes occurs that Hashem arranges 
circumstances otherwise. He subjects us to tests, difficulties, and distractions, and we feel that He is 
purposely making it difficult for us to separate from the things from which He wants us to part, while also 
arousing us to miss things that we are trying to forget. We feel that we are wandering aimlessly without any 
clear direction in our lives, and we are confused about where Hashem is leading us. “Where am I in my 
life, and where am I going!? I don’t see an end to everything that’s happening to me!” 
  

This week’s parsha teaches us that such thoughts are false and incorrect. We see that all the 
obstacles and challenges to which Hashem subjected Avrohom emanated from one place: His pure and 
unadulterated love! Their sole purpose was to benefit Avrohom by bringing him closer to Hashem, and 
earning him even greater reward in the World to Come. Similarly, all of the difficulties and distractions that 
occur in our lifetimes are for our benefit, and they are in reality displays of affection from our loving Father 
in Heaven, Who yearns to be good to us! 
  

When we look at our lives with our limited perspectives, we only see the present, and it is very 
difficult for us to understand Hashem’s ways. Avrohom Avinu raised himself above the temporal world 
around him, and he merited perceiving the concealed love in every challenge he experienced, and the hidden 
success that awaited him through every trial. We are Avrohom’s descendants, and it is also within our 
abilities to raise ourselves above the physical realm to sense Hashem’s never-ending love for each of us. 
By strengthening ourselves in our palpable emunah, the trait of Avrohom, we should all merit experiencing 
Hashem’s love, not just knowing it intellectually. We are praiseworthy, how good is our portion, and how 
pleasant is our lot! 

 
  

 
 

  
 
 

Boruch gozer u’mekayem (Blessed is He Who decrees and fulfills it) –  
Hashem enacts decrees, and He also gives strength to those who are tested through 

them. 
 

Rav Boruch of Meziboz 
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Parshas Lech Lecha begins with Hashem commanding Avrohom, “Go for yourself from your land, 
from your relatives, and from your father’s house, to the land that I will show you.” As every word in the 
Torah is carefully measured, why is the seemingly redundant stress on leaving his land, his relatives and 
his father’s house mentioned, something which was readily apparent to Avrohom? Wouldn’t it have 
sufficed to state more concisely, “Go to the land that I will show you?” Further, why did Hashem vaguely 
command Avrohom to travel to the land that He would show him instead of explicitly directing him to 
travel to the land of Canaan?   

The Sifsei Chochomim (Lech Lecha 6, quoting Rav Eliyahu Mizrachi, and adding that this is the intention of Rashi 

d.h. asher areka) explains that Hashem intentionally drew out His instructions because He wanted each 
expression that He used to create a tremendous love and yearning within Avrohom for his home that he was 
about to leave, because the harder a mitzvah is for a person to perform, the greater the reward he receives 
for doing it. Because Hashem wanted to give tremendous reward to Avrohom, He went out of his way to 
increase the difficulty that Avrohom would experience when leaving his beloved homeland. Similarly, 
when Hashem commanded Avrohom regarding the Akeidah, He described Yitzchok in great detail as “your 
son, your only one, whom you love, Yitzchok” (Bereishis 22:2). Hashem added each of these appellations to 
increase Avrohom’s feelings of love toward Yitzchok, which would make the Akeidah that much more 
challenging, and would correspondingly entitle Avrohom to even greater reward.   

 The Mashgiach Rav Yerucham of Mir (Daas Torah, Vol. 1, pg. 79) writes that this also explains why 
Hashem commanded Avrohom to travel to the land that He would show him, instead of clearly informing 
him of his intended destination. As a result of the ambiguity, Avrohom found himself traveling an unknown 
path without a clear terminus. This made his travels much more difficult, which earned him greater reward 
for persevering. The Sifsei Chochomim adds that not knowing where he was headed caused Avrohom 
additional pain, as he was liable to think that perhaps he was being led to a place that was inferior to his 
current location, an additional hardship that also contributed to increasing his reward. 

 Rav Yerucham adds another layer of insight: Had Hashem clearly told Avrohom his destination by 
instructing him to travel to the land of Canaan, Avrohom’s trip there would have only fulfilled one mitzvah, 
the mitzvah of going to Canaan. However, by not revealing Avrohom’s ultimate destination to him, Hashem 
transformed every step of the journey into its own independent mitzvah, for which he received additional 
reward. Similarly, by describing Yitzchok prior to the Akeidah using multiple expressions, Hashem enabled 
Avrohom to perform a separate mitzvah for each of the descriptive phrases. 

 These explanations should give us tremendous chizuk (encouragement). Let us consider the 
situation from Avrohom’s perspective. He was the sole representative in the world of belief in Hashem, 
fighting day and night to publicize and sanctify His name. Hashem then appeared to him and instructed him 
to leave, emphasizing that he must abandon his land, his relatives, and his father’s house. For what purpose?  


