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1. Bereishit 12 – God instructs Avraham to leave his birthplace, and to travel to an unknown land 
 

 ָּךֶאְרַא רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא 2יִבָא תיֵּבִמּו 2ְּתְדַלֹומִמּו 2ְצְרַאֵמ 2ְל 1ֶל םָרְבַא לֶא 'ה רֶמֹאיַו
 

God said to Avram, “Go forth from your land, from your birthplace, and from your father’s house, to 
the land that I will show you.”  
 
2. Kli Yakar – Who is the real you? 
 

 "ךצראמ" :ולא םיטרפ ריכזה המלו "?ךארא רשא ץראה לא ךל ךל" רמוא היה םא רסח ארקמה היה המ
 ןיכנחמש ךרדכ ןינעל ןינעמ ה"בקה וקיתעהש ל"נו ...רואיב ךירצ "ךל" תלמ םג ?"ךיבא תיבמו" "ךתדלוממו"
  .יעיבר ןינע לא וקיתעהו תוקולח 'ג ול השע כ"ע .תחא תבב לכה לבקל וילע השק היהי ילוא יכ ,קוניתה

 

 ,תורחא תוצראמ רתוי וצראמ תלעות םדאל ןיא יכ ןעי ,הנטק הלאש הזו ,וצרא בוזעל ונממ שקב הלחתמ יכ
 וצרא ישנא לכמ דעסו רזע םש ול ןיא הז תלוזו ,ותוא ןיריכמש םוקמב ול ןישועש המודמה דובכהו םשה םא יכ
 ישנאב הרושק ושפנ היהי ןפ רמא ,וצרא לכ ובלמ חיסה רשאכ כ"חאו .םבזעל התפתי לקנבו םיקוחרה
 ונתי אלו ,ורשב ראש דעב הרוקה יבועב סנכנ דחאהש תוחפשמה ךרדכ ,םהמ דעסו רזע תצק ול שיש ,ותדלות
 תיבב ושפנ קבדת ןפ ששח הזל םג התפתנש רחאו .ןושארהמ רתוי תצק תלעות הזו .םהב לושמל םוקמ םירזל
 .תובא תלחנ ןוהו תיב יכ ,ןוממ תלעות אוהו ,ולא לכ לע ףסונ תלעות םש ול שיש ,ויבא

 

 םיבורק ינימ השלש לכמ רתוי ומצע לצא בורק םדא יכ ,תיעיבר הברוק שי ולא הברוק ינימ השלש לע ףסונ
 םדא יכ ,הירומה רה לע יאקש יתשרפ )ג"כ 'ג( תישארב 'רפ הלעמלו ...ךתומצעל "ךל ךל" רמאנ כ"ע .ולא
 בורק םדא כ"או ...ףוגה תומצע םש ןכ םא ...ורפע חקול םשמ יכ ,הירומה רה ןמ ורוקמו ,ארבנ ותרפכ םוקממ
 ...ךל ךל רמאנ כ"ע ריכזהש םיבורק ינימ לכ ןמ רתויב ותומצע לצא

 
3. Malbim – Whi is it in reverse order? 
 

 ]ל"יו[ ?ךלי ןא ול הליג אל המלו ?"ךצראמו ךתדלוממ ךיבא תיבמ" :רמול ןוכנ היה יוארה רדסה :תולאשה
 םהיללעממו םהיתועדמ דרפיש אוה האיציה תילכתש ול רמא - 'וכו "ךצראמ ךל ךל" םרבא לא 'ה רמאיו

 הב ןכושש ריעה ןמ ]ב ,הלזמ תכרעמו הגזמו הריואמ ,ץראה ןמ ]א :תודמו תונוכת הנקי םדאה יכ ,תותחשנה
 האיצי םג היהת תיינפוגה האיציה םעש 'ה הוצו ,ויבא תיבמ ]ג ,םהיתודמו םהיגהנממו דמולש ,ותדלומ םוקמו

 רדסה ספת ןכלו .ויבא תיב תבהאמ םגו ,ותדלומ ישנא תודממו ער הגזמ היהש וצרא עבטמ דרפיש ,תייבשחמ
 כ"עו .ויבא תיבמ חכשל לק ותדלומו ,ותדלומ תא חכשישמ וצרא תא םדאה חכשיש רתוי לקש ,הלחת וצראמ
  .הלא לכמ ועבטב דרפנ ,ומצע לא ךליש ,"ךל ךל" רמא

 

 וצפח זוחמ עדוי םא ותדלומו וצרא בוזעל םדאל לקיש .ןויסנה ןמ היה הזש ,"ךארא רשא ץראה לא" רמאו
 םגו .ןויסנ הז ןיא ]המש ךלוה אוהש[ ףכית ול הלגמ היה םאו ,ןענכ ץרא לא תכלל םתעדב היה רבכו .ךלי ןאל
 רמא ןכל ,ודבל ךליש היה 'ה ןוצרו .םידשכ רואמ הז ד"ע אצי רבכש ,ומע ךלוה ויבא היהש תויהל לכוי זאש
 תלעמ תוכיא ול הליג אל כ"ע ,האמוטה ןמ הלחת רהטי דע השודקה לא םדאה הכזי אל יכ םגו ."ךארא רשא"
 .ותדלומו וצרא תאמוטמ דרפנ דע התשודקו ץראה

 
4. Bereishit 11:31 – Who initiated the journey from Ur Kasdim to Canaan? 
 

םָׁש ּובְׁשֵּיַו ןָרָח־דַע ּואֹבָּיַו ןַעַנְּכ הָצְרַא תֶכֶלָל םיִּדְׂשַּכ רּואֵמ םָּתִא ּואְצֵּיַו...ֹונְּב םָרְבַא־תֶא חַרֶּת חַּקִּיַו  
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5. Rashi – Surely God’s instruction was superfluous – Avram had already left Ur Kasdim! 
 

 .2יִבָא תיֵּבִמ אֵצְו םָשִמ דֹוע קֵחַרְתִה :ֹול רַמָא 1ַּכ אָלֶא ?ןָרָח דַע אָבּו ויִבָא םִע םָשִמ אָצָי רָבְּכ ֹאלֲהַו
 

Surely he had already departed from there together with his father and had reached as far as Haran 
(Genesis 11:31)? It would therefore appear that God said to him: “go even further away [from those 
places] — leave your father’s house as well.”  
 
6. Ramban (& Ibn Ezra) – making sense of God’s “new” instruction to Avram 
 

 םשו םידשכ רואב ונדועב היה הזה רובדה יכ ,ךצראמ ךל ךל םרבא לא םשה רמא רבכו שריפ םהרבא יבר...
 ויבא תיבמ העיסנה רקיע םרבא היה ןכ היה םא יכ ,ןוכנ ונניאו .םש רשא ויבא תיבו ותדלומו וצרא בוזעל והוצ
 הרוי "ונב םרבא תא חרת חקיו" )א"ל ,א"י( רמא בותכהו ,ומע ךלה ושפנ ןוצרב ויבא חרתו ,םיהלאה תוצמב
 תא ותווצב םהרבא יכ ... השקי דועו ... ?ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ אצי ותצעבו ויבא ירחא םרבא יכ
 ריע לא םירהנ םרא לא ךלה אוהו )ד ,ד"כ( "ךלת יתדלומ לאו יצרא לא יכ" ול רמא ונבל השא תחקל רזעילא
 הז ינפלש רדסב ונבתכש הממ ותוא תעדי רבכ רקיעה לבא ...  ?ותדלומו וצרא איה ןכ םא .)י ,ד"כ םש( רוחנ
 רמאש המו ...םתוא בוזעל הוטצנ םשו ,םלועמ ויתובא ץרא איהו ,ותדלומ םשו ,וצרא איה ןרח יכ )ח"כ ,א"י(
 וכרד קידצ זחאש אלא ,הוטצנ איהה ץראה לע יכ עדי אל ןיידע יכ ,הב בשיתהל אל ןענכ הצרא תכלל ואציו
 םהרבא יכ רמול ןכתיו ...םידשכ רואמ םתאצב הלחתמ םג ויבא תעדבו ותעדב היה ןכ יכ ,ןענכ ץרא ךרד
 לע ול זומרי "ךארא רשא ץראה לא" יכ ןימאהו וקלח 'ה ןתי הבו 'ה תלחנ איה ןענכ ץרא יכ עדי הנושארבמ
 ...לאה תוצראה לכמ תחא לע וא ,הלוכ לע וא ,ןענכ ץרא

 
7. Bechor Shor – finish the job completely! 
 

 ךתעד דוע אהי אלש םשמ ירמגל ךמצע קלס ול רמא ןרחל אב רבכש םש היה אלש פ"עא .ךתדלוממו ךצראמ
 ינב םש ךוריכי אלש ,םש ירכנ התאש לע אלו ,ךתשורי לע ךיניע סוחי לאו ,םש התא התעש ךיבא תיבמו ,רוזחל

.ךתשורימ דאמ הברה ך ל ןתאו ךכרבא ינא יכ ,םדא  
 
8. Shem MiShmuel – the spiritual message of “Lech Lecha” 
 

 דע אבו ויבא םע םשמ אצי רבכ אלהו" י"שרבו .ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל
 ץרית אל וטושפ יפל יכ ,ינשרד רמוא הז הנהו ".ךיבא תיבמ אצו םשמ דוע קחרתה ול רמא ךכ אלא ?ןרחל
 ךיבא תיבמ רמא םא רסח ארקמה היה המו ?ךצראמ ריכזהל ול המל םשמ אצי רבכש רחאמ ,ותיישוק ןיידע
 ?דבל
  

 לוגיעה ךותב הדוקנכ איהו דצ לכמ התוא םיפיקמ םימשהו תירודכ הרוצב ץראה תאירב םעטב הנהד ,הארנו
 םהש םימשה לא ברקתהל תירמוחה ץראה תקושת יכ )תישארב 'פ( םייחה רוא בתכ ,המילב לע היולת
 .ומענ יכ וירבד ש"ייע ,המילב לע 'יולת עצמאב הראשנ כ"ע דצ לכמ הוש הקושתה רשאבו ,רתוי םיינחור
 עודי יכ ,"הנוק ןוצר תושעל התצרש ?'ץרא' המש ארקנ המל" )ה"פ ר"ב( ל"זמכח רמאמ שרפל שי וירבדלו

 איהש הקושתה איה ץראה תיוה לש המצע לכש םייחה רוא ירבד יפל קדציו ,ותוהמ אוה רבד לש םשש
 תלמ שוריפ היהיו .ץורמה ש"ע ץרא המש ארקנ כ"ע ,םיינחור המה רשאב םימשה תארקל הצרו תקקותשמ
 תקקותשמ איה כ"ע ,תוינחורב קבדל תוקקותשה העבט רשאבו ,"ןוצר" ןושלמ אלו "ץורמ" ןושלמ "התצרש"
 ...הנוק ןוצר תושעל
  

 ,ימשג רבד לבוס וניא ינחור רבדש עודי יכ המילב לע ץראה תיילת םעטב ושריפש םישרפמה ילודגל דוע יתיארו
 םה ,ץראה לש התריכעו התוימשג לובסל םילוכי םניא רשאב ,ץראה תמועל םיינחור םהש םימשה כ"עו

 ,ברעמל התוא םיחוד חרזמבש םימשה לשמל ,דצ לכמ תיחדנ איה רשאבו .ץראה תא םהמ םיחודו םיקיחרמ
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 ינש הרואכלו .המילב לע היולת עצמאב םלועל תראשנ כ"ע ,דצ לכב אוה ןכו ,חרזמל התוא םיחוד ברעמבשו
 םימשה ןמ תיחדנ איה ינשה םעטלו ,דצ לכמ םימשה לא תכשמנ איה ןושארה םעטלש ?םיכפה םה םימעטה
 ?דצ לכמ
  
 םדאה עבטב עודי יכ .םייח םיקלא ירבד ולאו ולאו ןימייק םימכחה ירבד לכ ויהיש ןפואב שרפל שיו
 תקקותשמש ץראה תוהמב רמול שי ןכ ...רתוי דוע הקושתה לדגת ,ונממ ותוא ןיענומו רבדל קקותשמשכ
 .ונווכתנ דחא רבדל םישוריפה ינשו .רתויב הקושתה לדגת התוא םיחוד םימשה רשאכו ,םימשהל ברקתהל
  

 כ"כ הנניא תימצעה הקושתה רשאב אוה ,הקושתה לדגתש ידכ היחדב ךרוצה הנהד הז ןינעב דוע רמול שיו
 ינש דימעהל שי הזבו .ןבומכ היחדל תכרצנ הנניא ... תובהלתהו תויחב איה רשאכ לבא ,תובהלתהו תויחב
 הבש תוירמחה םגו היחדל תכרצנ איה רתויב תירמח איה רשאב ץראה ללכד ,תומוקמה תופלחתהב םישוריפה
 ץראש דוע רמול שיו ... תירמח כ"כ הנניאו הנוילע השודק הב שיש לארשי ץרא לבא .היחדל תמרוג תמאב
 תובהלתהו תויחב תימצע תוקקותשה הל שי ... םישדח םייח דימת הב םיעפושש םייחה ץרא תארקנ לארשי
 ןיא השרשב הקובדו השודק הב שיו תירמח כ"כ הנניא רשאב ,הז םעו .ל"נכ היחדל תכרצנ הנניאו הריתי

 ,םדבל םייחה רוא ירבד וקדצי הבו ,םינוילעב החאתמש הנטק ונל תוחא תארקנ איהו ...התוא םיחוד םימשה
 תיחד י"ע תלוז כ"כ הקושתה ןיאו הנוילעה השודקה ןמ הקוחר איהו רמוחה תריכעו תוסגל ץראל ץוח לבא
 .ל"נכ םייחה רוא ירבד ףוריצב םישרפמה ראש ירבד וקדצי הב ,םימשה
  

 תֶא הֵאְר אָנ Lֶל ֹול רֶמֹאיַו[" )א א"י הטוס( ס"שה ירבד שריפ ה"הללצז ]"רזנ ינבא"ה[ ר"ומדא יבא ק"כ הנהו
 קידצ ותוא לש הקומע הצעב :]הָמֶכְׁש ֹאבָיַו[ ןֹורְבֶח קֶמֵעֵמ ּוהֵחָלְׁשִיַו ]רָבָד יִנֵבִׁשֲהַו ןֹאצַה םֹולְׁש תֶאְו Qיֶחַא םֹולְׁש
 דלונש ,ה"ע וניבא םהרבאש ונייה ,"]ךערז היהי רג יכ עדת עודי )ג"י ,ו"ט תישארב( ביתכד[ ןורבחב רובקה
 יכ רתויב הקושתה ולצא הלדגתנ ,השודק לש המ-רבד שיגרהשכ ,ז"ע תפונט םוקמ חרת לש ותיבב לדגתנו
 וערזש אריתמ היה לבא .דאמל דע וילע ביבחו ולצא שדח היה השודק לש רבד לכו ,ךשוחה ןמ רואה ןורתי

 ביבח היהי אלו םלצא שדח רבדה היהי אל ,השודקה יכרב לע ולדגיו ודלוי רשאב םימיה תוברב וירחא
 תולגב ודבעתשיש ותצע התיה כ"ע .תוריבע ידיל ואובי ו"ח רשא דע ,רבדה ררקתי טאל טאלו ,כ"כ םהיניעב
  ...הקושתה לדגתתו רבדה םלצא שדחתי ןעמל
  

 ךירצ ונניאש שיאה ירשא לבא .י"שה תדובעב תויח ול הרסחו ,םדאה לצא רבדה ררקתנ םאב הלא לכ ךא
 י"שה תדובע ותדובעב ךלוהו ףיסומ םויו םוי לכבש אלא ,תויחדהו תועינמה י"ע הקושתה ולצא ררועתתש
 העשכ העשו העש לכ ותדובע ויניעב איה הביבחו ,תושדח גישמ םויו םוי לכב תמאבש דע ,הלפתבו הרותב
 תלחתה הנהד ונייה .'וגו "ךצראמ ךל ךל" ה"ע וניבא םהרבאש ל י"שה רמאמ שרפל שי הזבו ...הנושאר
 ,תופידרהו תועינמה תאפמ ותדובע תוררועתה התיהש ,ויבא תיבב היהשכ ה"ע וניבא םהרבאש לש ותדובע
 והזו .ל"נכ ץראל ץוח תניחב יהוזו ,ל"נכ התוא םיחוד םימשהש תמחמ אב הקושתה לדוגש ץרא תניחב יהוז
 הניא וז ךרד םינוילע ןיגרדב הלעשכ התעמ יכ ,וז הניחבמ האלה ךליש הוטצנש ךלש ןוצרמ :"ךצראמ" 'יפ
 ץראה לא ךלי קר ,ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ 'יפ הזש ,תוררועתה חקיל וכרד בוזעיו וכרע יפל הקיפסמ
 לארשי ץראש ,ל"נכ השדח תויח דימת הב תעפושש ל"נכ םייחה ץרא תארקנש לארשי ץרא איה ךארא רשא
 רשא" שרפל שי הז יפלו .ל"נכ םייחה רוא ירבדכ קר םימשה תייחד תאפמ הקושתה תוררועתהל הכירצ הניא
 המצעמ הקושתה לדגתת הזבש םירקבל םישדח תולודג תוגשה דימת ךל האראש ונייה ,הוה דיתע אוה "ךארא
 לבא ,דבל ויבא תיבמ האיצי איה תוימשגבש ,"ךיבא תיבמ אצו םשמ דוע קחרתה" י"שר 'יפש והזו .םוי םוי
 .ל"נכ ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ איה וז האיצי תוינחורב
  

 לכב םג ןנשי ,תימצע הקושת וא החודה חכ דצמ ררועתת תוקקותשההש ,הלאה תוניחבה יתש ןיעכש רמול שיו
 חקיש תבש תסנכה איה אילילד תבש יכ .רומשו רוכז ,אממיד תבשו אילילד תבש :ק"ש םויב המ דצב םדא
 םייח חור םדא באוש שדוק תבש אובבו ,החוד תניחבב ויהש םימדוקה השעמה ימי תאפמ תוררועתה םדא
 .רתויב לדגת הקושתהש ונממ התוא ןיענומ ויהש ירחא ותקושת גישמה םדאכ ,הריתי הקושתב וברקב םישדח
 ...הילאמ תכלוהו הלעתמ הקושתהש הלענ רתוי דוע איה אממיד תבש לבא .רומש תדמ יהוזו


