Parashas Lech Lecha

I Will Show You
“Hashem said to Avram, ‘Go for your-

self from your land, from your relatives,
and from your father’s house to the land
that I will show you’” (Bereshis 12:1).
What will Hashem show Avram? The
land? That is the most common explanation of these words. The Meshech Chochma offers a different explanation.

H

ashem commanded Avram to go to a
special place. Adam HaRishon and Noach
had offered up their sacrifices in this
place. This land had been specially designated for serving Hashem from the beginning of time. There, and only there,
would Avram be able to show the world
that Hashem exists, and to sanctify His
Holy Name. In doing so, Avram would
discover a wonderful thing. He would see
the kochos (spiritual strengths) hidden
deep within his heart. Hashem would
find him to be a faithful servant.

choose to refer to Himself as “Sha-dai”?
The Malbim explains that this name is a
contraction of the phrase, “I said to world,
‘dai’ (enough).” He created the world, and
then stopped the creation at a certain
point. The world was not yet finished but
Hashem said “dai”. Leave the world unfinished. Man will complete the job.

T

he name Sha-dai is used in conjunction
with the bris mila. Just as the world was
created incomplete, so too the man is
created imperfect. His first mitzvah is mila
- perfecting his physical body. He begins
his life by fixing himself, and he continues
throughout his days to fix and perfect
himself and the world around him.

This is the meaning of the words, “that I

will show you.” It is not referring to the
land; rather it is referring to the hidden
strength of Avram. “In that land I will
show you who you really are. In that
land, you will become a spiritual giant. In
that land you will pass the tests, and in
doing so sanctify My Holy Name. In that
land, your hidden strengths will be revealed for all to see. I will show the
world who you really are – My faithful
servant, Avram.”
Kinderlach . . .
In addition to explaining the first verse in
the parasha, the Meshech Chochma gives
us an insight into Divine tests. Hashem
confronts us with difficult situations every
day. We can look at them as troubles or
opportunities to grow. We all have tremendous kochos buried deep within our
hearts. We have the ability to become
outstanding people – rachmonim (compassionate), bayshonim (modest), and
gomlei chassadim (kind). We can fulfill
our potential in Torah learning. The tests
challenge us to bring out our kochos and
use them. Then they will become revealed.
Then Hashem can say about us, “I will
show them what is in your heart.”

Change the World
“And (Hashem) said to him (Avram) ‘I

am E-l Sha-dai. Walk before me and be
perfect.’” (Bereshis 17:1). We know that
Hashem has many names. Why did He

worldwide as the final word in halacha.
His works, “Chofetz Chaim” and “Shmiras
HaLoshon” have revived the all-butforgotten mitzvah of proper speech. It
has become a cornerstone of Avodas
Hashem (serving Hashem). His multitude
of seforim cover all aspects of Jewish life,
and anyone who wants information or
inspiration on practically all aspects of
Torah need only turn to him. Yes, Rav
Yisroel Meir succeeded. He changed the
whole world.
Kinderlach . . .
You can do it. You can change the world.
Where do you begin? With yourself. See
yourself as who you want to be. Who is that
big tsaddik walking down the street? It is you
--- 30 years from now. How do you get
there? One mitzvah at a time. Wake up in a
good mood. Pray well and get to school on
time. Learn well and help your friends. Help
Imma when you come home. Give Abba a
warm welcome when he comes home. Go
to sleep on time. Each mitzvah is another
brick in the wall. You’re building a big tsaddik. “Tsaddik yesod olam.” A tsaddik is the
foundation of the world. Become a tsaddik.
Change the world.
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here is a famous story told about the
Chofetz Chaim. When he was a young
boy he wanted to change the whole
world. He tried, but became frustrated.
So, he revised his goal. He was only going
to change Poland. He soon saw that this
was also a bit too ambitious, so he decided to just change his little town of
Radin. Alas, this also proved to be too
much, so he decided to change just the
Beis HaMedrash where he prayed and
learned. He soon realized that the only
person he was capable of changing was
himself. So, he got to work. As we all
know, he succeeded in becoming a big
talmid chochom and a tsaddik. People
began gravitating toward him and his Beis
Medrash soon filled with people eager to
learn from him. Soon, his name spread
through Radin. The small town became a
Torah center by virtue of the great tsaddik who lived there. Sure enough, the
Jewish population of Poland began heeding the words of this tsaddik and Godol
HaDor (Torah leader). He wrote many
seforim (books). His masterpiece of halacha (Jewish Law), the Mishna Brura is
used by poskim (halachic authorities)

Go To Yourself

ech lecha” (Bereshis 12:1). The word
“lech” means go. Hashem commanded
Avraham Avinu to leave his native land.
The meforshim explain why the word
“lecha” was inserted here. The Noam
Elimelech translates “lech lecha” to mean
“go to yourself”. How can a person go to
himself? He is always with himself. The
Torah is referring to your deeper self.
Who you really are. A person has many
middos (character traits). They can be
used for the good, to serve Hashem, or
the opposite. We have been given free
will to choose how to use our middos.
When we use them for good, we purify
ourselves. Hashem rewards us by opening
up the wells of wisdom and understanding to us. This is the explanation of “go to
yourself”. Always look at your true, pure
self. Keep yourself on the straight path,
not allowing the bad middos to filter in.
Kinderlach . . .
Every Jew was born with a beautiful pure
neshama (soul). It is our job to keep it
pure. Just like a new clean white shirt. No
one wants to see it get dirty. No one
wants to see their soul become soiled with
bad middos. Keep your souls clean, kinderlach. Look deep inside to the real, pure
you. “Lech lecha.”
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ך" )בראשית י"ב ,א'( .ה' ציווה את אברהם אבינו לעזוב את
לָ
ך ְ
לְ
"ֵ
ך" פה .בעל
לָ
מולדתו .המפרשים מסבירים מדוע נוספה המילה " ְ
הנועם אלימלך אומר ש"לך לך" משמעו "לך אל עצמך ".כיצד יכול
אדם ללכת אל עצמו? והרי הוא תמיד עם עצמו! התורה מתייחסת
כאן ל"אני" העמוק יותר שבתוך כל אחד ואחד ,כלומר :מי אתה
באמת .לאדם יש הרבה מידות .אפשר להשתמש בהם לצרכים
טובים ,לעבודת ה' ,או להיפך ,חלילה .אנו חופשיים לבחור אם
להשתמש במידות שלנו לטוב או לרע .כאשר אנו משתמשים בהם
לדברים טובים ,אנו מטהרים את עצמנו ,וה' גומל לנו בכך שהוא
פותח לנו את מעיינות החכמה והתבונה.
וזוהי המשמעות של "לך אל עצמך" .תמיד צריך להביט בעצמיות
האמיתית ,הטהורה שלנו ,ללכת בדרך הישרה ,ולא לתת למידות
רעות להשתלט עלינו.
ילדים יקרים . . .
כל יהודי נולד עם נשמה טהורה ויפה .התפקיד שלנו בעולם הוא
לדאוג לכך שהיא תישאר טהורה ,כמו חולצה לבנה חדשה ונקייה:
אף אחד לא רוצה לראות אותה מתלכלכת ,ואף אחד לא רוצה
שנשמתו הטהורה והיפה תתלכלך במידות רעות .שימרו על
נשמתכם שתישאר טהורה ,ילדים יקרים; הביטו פנימה ל"אני"
האמיתי והטהור שלכם" .לך לך".
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"ויאמר )ה'( אליו )אברם( 'אני א-ל
ש-די .התהלך לפני והיה תמים"
)בראשית י"ז ,א'( .לקב"ה יש כידוע
שמות רבים .מדוע בחר לכנות כאן
את עצמו "ש-די"? המלבי"ם זצ"ל
מסביר ששם זה הוא קיצור של
הביטוי "שאמרתי לעולמי 'די'" .הוא
ברא את העולם ,ואז הפסיק את
תהליך הבריאה בנקודה מסוימת.
העולם לא הושלם עדיין ,אך בכל
זאת אמר ה' "די" .אשאיר את
העולם בלתי מושלם .האדם יבוא
וישלים אותו.
השם ש-די קשור בפרשתנו לברית
המילה .כפי שהעולם נוצר לא מושלם ,כך האדם לא נוצר שלם.
המצווה הראשונה שלו היא המילה  -השלמת גופו הפיזי .כבר
בראשית חייו הוא משכלל את עצמו ,וממשיך כל ימיו לשכלל
ולהשלים את עצמו ואת העולם שסביבו.
יש סיפור מפורסם על החפץ חיים זצ"ל .כשהיה ילד קטן רצה לתקן
את העולם כולו .הוא ניסה ,אך לא הצליח ,ולכן הוא שינה את
מטרתו ,והחליט שיתקן רק את פולין .הוא ראה במהרה שגם זה
מעבר לכוחותיו ,ולכן החליט לתקן רק את עיירתו הקטנה ,ראדין.
אך גם זה נתגלה כקשה מדי ,ולכן החליט לתקן רק את אנשי בית
המדרש שבו התפלל ולמד .במהרה ראה שהאדם היחיד שהוא יכול
לשנות ולתקן הוא  -עצמו .והוא אכן החל במלאכה זו .כפי שכולנו
יודעים ,הוא הצליח להפוך לתלמיד חכם גדול ולצדיק .אנשים החלו
להגיע אליו ,ובית מדרשו התמלא באנשים החפצים ללמוד ממנו.
לאחר זמן קצר נודע שמו בכל ראדין .עיירה קטנה זו הפכה למרכז
תורני בזכות הצדיק הגדול שהתגורר שם .לא ארך זמן רב וכל

היהודים בפולין החלו להשמע לדבריו של הצדיק וגדול הדור .הוא
כתב ספרים רבים .גולת הכותרת של כתביו ההלכתיים היא המשנה
ברורה ,שפוסקים בכל העולם משתמשים בה בתור "המילה
האחרונה" בהלכה .ספריו" ,חפץ חיים" ו"שמירת הלשון ",החיו את
המצווה הנשכחת של דיבור נכון ,ועניין שמירת הלשון הפך לאבן
פינה של עבודת ה' .ספריו הרבים עוסקים בכל התחומים בחיים
יהודיים ,וכל מי שרוצה מידע או השראה כמעט בכל עניין בתורה
יכול למצוא בהם את מבוקשו .כן ,הרב ישראל מאיר הצליח .הוא
תיקן את העולם כולו.
ילדים יקרים . . .
אתה יכול לעשות זאת .אתה יכול לתקן את העולם .איפה
מתחילים? בעצמך .חשוב על מי אתה רוצה להיות .מי הוא הצדיק
הגדול ההולך ברחוב? זה אתה  -בעוד  30שנה .איך מגיעים לשם?
צעד אחר צעד ,מצווה אחר מצווה .התעורר במצב רוח טוב.
התפלל היטב והגע לבית ספר בזמן .למד היטב ועזור לחבריך.
עזור לאמא כשאתה חוזר הביתה .קדם את אביך בברכה כשהוא
חוזר הביתה .לך לישון בזמן .כל מצווה היא עוד לבנה במבנה
הגדול שאתה בונה  -צדיק גדול .וצדיק הוא יסוד עולם  -היסוד
שעליו מתבסס העולם כולו .היה צדיק .תקן את העולם.
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"ויאמר ה' אל אברם' ,לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך את
הארץ אשר אראך'" )בראשית י"ב ,א'( .מה יראה ה' לאברם?
רגילים לקרוא את הפסוק בפשטות :ה' יראה לאברם את הארץ,
ארץ כנען .ואולם ה"משך חכמה"
מציע הסבר אחר.
ה' ציווה על אברם ללכת לארץ
מיוחדת .אדם הראשון ונח הקריבו
קרבנות במקום זה .הארץ יועדה
לעבודת ה' מאז ימי בראשית .שם,
ורק שם ,יוכל אברם להעיד על
מציאות ה' בעולם ,ולקדש את שמו
יתברך .וכאשר יעשה זאת ,הוא
יגלה דבר נפלא .הוא ימצא את
הכוחות הרוחניים החבויים בקרבו,
וה' יראה שהוא עבד נאמן.
זוהי משמעות המלים "אשר אראך" .אין הן מתייחסות לארץ אלא
לכוחות החבויים בתוך אברם" .בארץ הזאת אראה לך מי אתה
באמת .בארץ הזאת תהיה לענק רוחני .בארץ הזאת תעבור את
הנסיונות ,וכך תקדש את שמי הקדוש .בארץ הזאת יתגלו כוחותיך
החבויים לכולם .אראה לעולם מי אתה באמת – עבדי הנאמן,
אברם".
ילדים יקרים . . .
ה"משך חכמה" מסביר את הפסוק הראשון של הפרשה ,ובנוסף
לכך נותן לנו הבנה בנסיונות האלוקיים .ה' מציב בפנינו מצבים
קשים מדי יום .אנו יכולים להבין אותם כצרות או כהזדמנויות
לגדול .לכולנו יש כוחות עצומים החבויים עמוק בלבנו .יש לנו
היכולת להיות לאנשים יוצאי דופן – רחמנים ,ביישנים וגומלי
חסדים .אנו יכולים להגשים את הפוטנציאל שלנו בלימוד תורה.
הנסיונות מאתגרים אותנו לגלות את כוחותינו ולהשתמש בהם,
שכן רק אז מתגלים כוחות אלה .ואז ה' יכול לומר" :אראה
לסובבים אתכם מה נמצא בלבכם".
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