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ר פרק יב פרשת ראה קוֹם ֲאשֶׁ       ִיְבַחר ה'-ַהמָּ
ים  א ים, ֵאלֶּה ַהֻחקִּ טִּ ְשפָּ ץְוַהמִּ ָארֶּ ְשְמרּון ַלֲעׂשֹות, בָּ ר תִּ ר נַָּתן ה' א  ֲאשֶּ יָך -, ֲאשֶּ ֹלֵהי ֲאֹבתֶּ

ּהְלָך  ְשתָּ ל :ְלרִּ ים-כָּ ר-ַהיָּמִּ ים, ַעל-ֲאשֶּ ם ַחיִּ ה.-ַאתֶּ מָּ ֲאדָּ ת ב הָּ ל-ַאֵבד ְתַאְבדּון אֶּ -כָּ

ְבדּוַהְמֹקמֹות  ר עָּ ם-ֲאשֶּ ם ַהּגֹויִּ ם, שָּ ר ַאתֶּ ם ֲאשֶּ ים ֹאתָּ ת-ֹיְרשִּ ם-אֶּ ֹלֵהיהֶּ ים -ַעל :א  רִּ הָּ הֶּ

ים ְוַעל מִּ רָּ ל-הָּ עֹות, ְוַתַחת כָּ ת ג ֵעץ ַרֲענָּן.-ַהְּגבָּ ם אֶּ ַתְצתֶּ ת-ְונִּ ם אֶּ ַבְרתֶּ ם, ְושִּ ְזְבֹחתָּ -מִּ

יֵלי ה ֵאש, ּוְפסִּ ְׂשְרפּון בָּ ם תִּ ם, ַוֲאֵשֵריהֶּ םַמֵצֹבתָּ ֹלֵהיהֶּ ת א  ם אֶּ ַבְדתֶּ ן-ְתַגֵדעּון; ְואִּ ם, מִּ -ְשמָּ

קֹום ַההּוא. ם-ַתֲעׂשּון ֵכן, ַלה' א  -ֹלא ד ַהמָּ ם ה .ֹלֵהיכֶּ י אִּ ל-כִּ ר-אֶּ קוֹם ֲאשֶׁ   ִיְבַחר ה' -ַהמָּ

ם-א   ל, ֹלֵהיכֶּ כָּ ם, -מִּ ְבֵטיכֶּ תשִּ ם-לָּׂשּום אֶּ ה.-ְשמֹו, שָּ מָּ אתָּ שָּ ְדְרשּו, ּובָּ ְכנֹו תִּ ם  ו ְלשִּ ַוֲהֵבאתֶּ

ם,  ְדֹבֵתיכֶּ ם, ְונִּ ְדֵריכֶּ ם; ְונִּ ְדכֶּ ם, ְוֵאת ְתרּוַמת יֶּ ם, ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיכֶּ ְבֵחיכֶּ ם ְוזִּ ה, ֹעֹלֵתיכֶּ מָּ שָּ

ם. ם, ְוֹצאְנכֶּ ם ז ּוְבֹכֹרת ְבַקְרכֶּ ְפֵני ה'-ַוֲאַכְלתֶּ ם, לִּ ְשַלח -א   שָּ ם ְבֹכל מִּ ם, ּוְׂשַמְחתֶּ ֹלֵהיכֶּ

ם ֵתיכֶּ ם ּובָּ ם, ַאתֶּ ְדכֶּ ר ֵבַרְכָך, ה' א  -יֶּ יָך-ֲאשֶּ ים -ֹלא ַתֲעׂשּון ח .ֹלהֶּ ר ֲאַנְחנּו ֹעׂשִּ , ֹפהְכֹכל ֲאשֶּ

ל :ַהיֹום יש, כָּ ר ְבֵעינָּיו. -אִּ י ֹלא טַהיָּשָּ ם, ַעד-כִּ אתֶּ ה-בָּ תָּ ל-עָּ ל-אֶּ ה, ְואֶּ , ַנֲחלָּההַ -ַהְמנּוחָּ

ר יָך, ֹנֵתן לְָּך.-ה' א  -ֲאשֶּ ת י ֹלהֶּ ם, אֶּ ר-ַוֲעַבְרתֶּ ץ, ֲאשֶּ ָארֶּ ם בָּ יַשְבתֶּ ם -ה' א  -ַהַיְרֵדן, וִּ ֹלֵהיכֶּ

ל כָּ ם מִּ יַח לָּכֶּ ם; ְוֵהנִּ ְתכֶּ יל אֶּ יב-ַמְנחִּ בִּ סָּ ם מִּ םֹאְיֵביכֶּ יַשְבתֶּ ַטח.-, וִּ יָּה  יא בֶּ קוֹם, ְוהָּ ַהמָּ

ר ם-א   ִיְבַחר ה'-ֲאשֶׁ םבֹו  ֹלֵהיכֶּ יאּושָּ -ְלַשֵכן ְשמֹו שָּ בִּ ה תָּ למָּ ה -, ֵאת כָּ י ְמַצּוֶּ ר ָאֹנכִּ ֲאשֶּ

ם: ְתכֶּ ְדרּו  אֶּ ר תִּ ם, ֲאשֶּ ְדֵריכֶּ ְבַחר נִּ ם, ְוֹכל מִּ ְדכֶּ ם ּוְתֻרַמת יֶּ ם, ַמְעְׂשֹרֵתיכֶּ ְבֵחיכֶּ ם ְוזִּ עֹוֹלֵתיכֶּ

ְפֵני  יב ַלה'. ם, לִּ ם-ה' א  ּוְׂשַמְחתֶּ ם-ֹלֵהיכֶּ ם;  ַאתֶּ ם ְוַאְמֹהֵתיכֶּ ם, ְוַעְבֵדיכֶּ ם ּוְבֹנֵתיכֶּ ּוְבֵניכֶּ

ם. ְתכֶּ י ֵאין לֹו ֵחלֶּק ְוַנֲחלָּה אִּ ם, כִּ ר ְבַשֲעֵריכֶּ י ֲאשֶּ ר ְלָך יג ְוַהֵלוִּ מֶּ שָּ ןהִּ יָך, -, פֶּ ַתֲעלֶּה ֹעֹלתֶּ

ל קוֹם,-ְבכָּ ר מָּ ה ֲאשֶׁ קוֹם-ִאם ִכי יד .ִתְראֶׁ ר ַבמָּ יָךְבַאַחד , ה' ִיְבַחר-ֲאשֶׁ טֶּ ה -ְשבָּ ם, ַתֲעלֶּ שָּ

ךָּ  י ְמַצּוֶּ ר ָאֹנכִּ ה, ֹכל ֲאשֶּ ם ַתֲעׂשֶּ יָך; ְושָּ ל טו .ֹעֹלתֶּ ְזַבח  ַאַּות ַנְפְשָך-ַרק ְבכָּ ר, תִּ ׂשָּ ְוָאַכְלתָּ בָּ

ְרַכת ה' א   ר נַָּתן-ְכבִּ יָך ֲאשֶּ ל-ְלָך-ֹלהֶּ י וְ -ְבכָּ נּו, ַכְצבִּ הֹור ֹיאְכלֶּ ֵמא ְוַהטָּ יָך; ַהטָּ רֶּ ַאיָּל.ְשעָּ       כָּ

ם, ֹלא ֹתאֵכלּו: טז ם.-ַעל ַרק ַהדָּ יִּ נּו, ַכמָּ ְשְפכֶּ ץ תִּ ָארֶּ יָך, ַמְעַׂשר -ֹלא יז הָּ רֶּ ְשעָּ ֹכל בִּ א  תּוַכל לֶּ

ל ְרָך, ְוֹצאנֶָּך; ְוכָּ ָך, ּוְבֹכֹרת ְבקָּ רֶּ ְצהָּ יֹרְשָך ְויִּ ְנָך ְותִּ יָך ּוְתרּוַמת -ְדגָּ ְדֹבתֶּ ֹדר, ְונִּ ר תִּ יָך ֲאשֶּ רֶּ ְנדָּ

ָך. ם יח יָּדֶּ י אִּ ְפֵני ה' א  -כִּ נּו-לִּ יָך ֹתאְכלֶּ ר ִיְבַחר ה', ֹלהֶּ קוֹם ֲאשֶׁ יָך בוֹ -א   ַבמָּ ְנָך -ֹלהֶּ ה ּובִּ ַאתָּ

ְפֵני ה' א   , לִּ ַמְחתָּ יָך; ְוׂשָּ רֶּ ְשעָּ ר בִּ י ֲאשֶּ ָך, ְוַהֵלוִּ תֶּ ָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָּ תֶּ ָך.-ּובִּ ְשַלח יָּדֶּ יָך, ְבֹכל, מִּ  ֹלהֶּ

ן יט ר ְלָך, פֶּ מֶּ שָּ ת-הִּ ל-ַתֲעֹזב אֶּ י, כָּ יָך, ַעל-ַהֵלוִּ ָך. -יָּמֶּ תֶּ  ה' ִחיבַיְר -ִכי כ        ַאְדמָּ

יָך-א   ת ֹלהֶׁ רְגֻבְלָך-אֶׁ בֶּ ר דִּ י-, ַכֲאשֶּ ר, כִּ ׂשָּ ְך, ְוָאַמְרתָּ ֹאְכלָּה בָּ ה ַנְפְשָך-לָּ ר ְתַאּוֶּ ׂשָּ ֹכל בָּ א  -לֶּ

ל ר. ,ַאַּות ַנְפְשָך-ְבכָּ ׂשָּ י כא ֹתאַכל בָּ ְמָך-כִּ ְרַחק מִּ ר ִיְבַחר ה' יִּ קוֹם, ֲאשֶׁ יָך-א   ַהמָּ לָּׂשּום  ֹלהֶּ

ָך ְשמוֹ  יתִּ ּוִּ ר צִּ ר נַָּתן ה' ְלָך, ַכֲאשֶּ ֹצאְנָך ֲאשֶּ ְרָך ּומִּ ְבקָּ ַבְחתָּ מִּ ם, ְוזָּ יָך, ְבֹכל, -שָּ רֶּ ְשעָּ , בִּ ְוָאַכְלתָּ

ָך ת כב .ַאַּות ַנְפשֶּ ר ֵיָאֵכל אֶּ ת-ַאְך, ַכֲאשֶּ י ְואֶּ ַאיָּל-ַהְצבִּ נּו:-הָּ הֹור,  ֵכן, ֹתאְכלֶּ ֵמא, ְוַהטָּ ַהטָּ

ו, ֹיאְכלֶּ  ש; ְוֹלא כג נּו.ַיְחדָּ ם, הּוא ַהנָּפֶּ י ַהדָּ ם, כִּ י ֲאֹכל ַהדָּ ְלתִּ ש, -ַרק ֲחַזק, ְלבִּ ֹתאַכל ַהנֶּפֶּ

ם ר.-עִּ ׂשָּ נּו: כד ַהבָּ ם.-ַעל ֹלא, ֹתאְכלֶּ יִּ נּו, ַכמָּ ְשְפכֶּ ץ תִּ ָארֶּ נּו כה הָּ יַטב ְלָך -ֹלא, ֹתאְכלֶּ ְלַמַען יִּ

י יָך, כִּ נֶּיָך ַאֲחרֶּ ה ַהיָּ -ּוְלבָּ ר ְבֵעיֵני ה'.ַתֲעׂשֶּ ר כו שָּ יָך ֲאשֶּ שֶּ דָּ א -ַרק קָּ שָּ יָך, תִּ רֶּ ְהיּו ְלָך, ּוְנדָּ יִּ

ל , אֶּ אתָּ ר-ּובָּ קוֹם ֲאשֶׁ ם, ַעל כז .ִיְבַחר ה'-ַהמָּ ר ְוַהדָּ ׂשָּ יָך ַהבָּ יתָּ ֹעֹלתֶּ ׂשִּ ְזַבח -ְועָּ -א    ה' מִּ

יָך; ְוַדם ֵפְך ַעל-ֹלהֶּ שָּ יָך, יִּ חֶּ ְזַבח ה' א  -ְזבָּ יָך, -מִּ ר, ֹתאֵכל.ֹלהֶּ ׂשָּ , ֵאת  כח ְוַהבָּ ַמְעתָּ ְשֹמר ְושָּ

ל :-כָּ ךָּ י, ְמַצּוֶּ ר ָאֹנכִּ ֵאלֶּה, ֲאשֶּ ים הָּ רִּ יָך, ַעד ַהְדבָּ נֶּיָך ַאֲחרֶּ יַטב ְלָך ּוְלבָּ י -עֹולָּם-ְלַמַען יִּ כִּ

ר ְבֵעיֵני ה' א   ה ַהטֹוב ְוַהיָּשָּ יָך.-ַתֲעׂשֶּ י כט                      ֹלהֶּ ית -כִּ יָך -ה' א  ַיְכרִּ תֹלהֶּ ם -אֶּ ַהּגֹויִּ

א ה בָּ ר ַאתָּ ה -ֲאשֶּ מָּ תשָּ שֶּ רֶּ ם לָּ נֶּיָך; -אֹותָּ פָּ םמִּ ַרְשתָּ ֹאתָּ ַשְבתָּ  ְויָּ םְויָּ ן ל .ְבַאְרצָּ ר ְלָך פֶּ מֶּ שָּ -הִּ

ן נֶּיָך; ּופֶּ פָּ ם מִּ ְמדָּ שָּ ם, ַאֲחֵרי הִּ נֵָּקש ַאֲחֵריהֶּ ְדֹרש -תִּ םתִּ הֵלאֹמר  ֵלאֹלֵהיהֶּ םַיַעְבדּו  ֵאיכָּ  ַהּגֹויִּ

ה  ֵאלֶּ תהָּ ם-אֶּ ֹלֵהיהֶּ הא  ׂשֶּ ע  י. -ֵכן ַּגם-, ְואֶּ ה ֵכן ַלה' א  -ֹלא לאָאנִּ יָך-ַתֲעׂשֶּ לֹלהֶּ י כָּ תֹוֲעַבת ה' -: כִּ

ם ׂשּו ֵלאֹלֵהיהֶּ ֵנא עָּ ר ׂשָּ ת-ֲאשֶּ י ַגם אֶּ ת-כִּ ם ְואֶּ ם. -ְבֵניהֶּ ֵאש ֵלאֹלֵהיהֶּ ְׂשְרפּו בָּ ם יִּ ֵאת  אְבֹנֵתיהֶּ

ל ר -כָּ בָּ רַהדָּ םָא ֲאשֶּ ְתכֶּ ה אֶּ י ְמַצּוֶּ ְשְמרּו ַלֲעׂשֹותֹאתֹו -ֹנכִּ נּו.-: ֹלאתִּ מֶּ ְגַרע מִּ יו ְוֹלא תִּ לָּ   ֹתֵסף עָּ
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 הפרק מבנה א: עמוד 



Parashat Re'eh 

 

The Book of Deuteronomy – Sefer Devarim – is the book of the 

Land of Israel, yet the expression "The place that is chosen by 

God" appears only 22 times. Six of those occurrences are in 

this perek, indicating the importance of the place of the 

Temple. 

 

Our chapter offers two different perspectives on how meat 

should be eaten. Should meat be eaten only as part of a 

sacrificial offering, or can it be eaten as an ordinary part of a 

normal diet? According to the first approach, which was true in 

the desert and for the first 400 years in Israel, there is hardly 

any reason to mention eating meat. Once the settlement of the 

Land increased in the time of King David and King Solomon it 

became difficult for people to come to the Temple every time 

they wanted to eat meat, only a small amount of meat came 

from sacrifices. 

 

This is one example where Sefer Devarim offers an historical 

overview of Jewish history in the land of Israel.    


