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Why is Yerushalayim Hidden from Sight in Parshat Re’eh? 

 דברים פרק יב (1

ם־ֶאל־)ה(   ִֽ א  י  ָ֤קכ ִּ֠ ְיֹקוָּ ר  ר־ִיְבַחַ֨ ֲאשֶׁ ֞קֹום  ם    1ַהמָּ ֵהיכֶׁ ֹו    ֱאלֹֽ ְכנׂ֥ ְלש  ם  ָׁ֑ שָּ ֶאת־ְש֖מֹו  ּום  שׂ֥ לָּ ם  ְבֵטיֶכֶ֔ כָּל־ש  מ 
ה: מָּ ִֽ אתָּ שָּ ׂ֥ ְדְר֖שּו ּובָּ  ת 

ָ֣ה  ...   יָּ ְוהָּ ֶ֥ם)יא(  ק ֱאלֵהיכֶׁ ְיֹקוַָּ֨ ר־ִיְבַח֩ר  ֗קֹום ֲאשֶׁ ר    ּבֹו    ַהמָּ ל־ֲאֶשׂ֥ ת כָּ יאּו ֵאֵ֛ ב ֶ֔ ה תָּ מָּ ָ֣ ם שָּ ן ְשמֹוֹ֙ שֶָּ֔ ֵכֵּ֤ ְלשַׁ
ם ֲאֶשׂ֥  ְדֵריֶכֶ֔ ר נ  ָ֣ ְבחַׁ ם ְוֹכלֹ֙ מ  ת ֶיְדֶכֶ֔ ָ֣ ֵתיֶכםֹ֙ ּוְתֻרמַׁ ְעְשֹרִֽ ם מַׁ ְבֵחיֶכֶ֗ ֶּוָ֣ה ֶאְתֶכָׁ֑ם עֹוֹלֵתיֶכָ֣ם ְוז  י ְמצַׁ ֖ ֹנכ  ְד֖רּו   ראָּ ת 

ִֽק: יֹקוָּ ִֽ  לַׁ

ם־...   י א  ָ֣ ר־ִיבְ )יד( כ  ֞קֹום ֲאשֶׁ ר ְיֹקוָּק   ַּבמָּ ר ַחָ֤ ל ֲאֶשׂ֥ ה ֹכֵ֛ ֲעֶשֶ֔ ם תַׁ ָ֣ יָך ְושָּ ה ֹעֹלֶתָׁ֑ ֲעֶלָ֣ ם תַׁ ֖ יָך שָּ ֶטֶ֔ ד ְשבָּ ָ֣ חַׁ ְבאַׁ
 : ֶּֽךָּ ֶּוִֽ י ְמצַׁ ֖ ֹנכ   אָּ

ּנּו  ...   יָך תֹאְכֶלֶ֗ ק ֱאֹלֶהֶ֜ ְפֵנ֩י ְיֹקוָָּ֨ ם־ל  י א  יךָ֘ ּבֹו  )יח( כ ִּ֡ ָ֣ק ֱאלהֶׁ ר ְיֹקוָּ ר ִיְבַחַ֜ קֹום  ֲאשֶַׁ֨ ְנָךֵּ֤ ּו  ַּבמָּ ה ּוב  תָָּ֨ ָךֹ֙  אַׁ ֶתֹ֙ ב 
ח יֶָּדִֽ  ׂ֥ ְשלַׁ ל מ  יָך ְבֹכ֖ ָ֣ק ֱאֹלֶהֶ֔ ְפֵניֹ֙ ְיֹקוָּ ְחתֶָּ֗ ל  מַׁ יָך ְושָּ ֶרָׁ֑ ְשעָּ ר ב  י ֲאֶשָ֣ ֖ ֵלו  ָך ְוהַׁ ֶתֶ֔ ְבְדָךָ֣ וֲַׁאמָּ  ָך:ְועַׁ

ְמָךֶ֜  ...   ק מ  ְרחַָׁ֨ י־י  ִֽ ם  )כא( כ  ֹו שָּ ּום ְשמָ֣ שָ֣ יךָ֘ לָּ ָ֣ק ֱאלהֶׁ ר ְיֹקוָּ ר ִיְבַחַ֜ ֗קֹום ֲאשֶַׁ֨ ְחתָּ    ַהמָּ בַׁ אְנָךֶ֗    ְוזָּ ִֹֽ צ ְרָךָ֣ ּומ  ְבקָּ מ 
ָך:  ְפֶשִֽ ׂ֥ת נַׁ ּוַׁ ל אַׁ יָך ְבֹכ֖ ֶרֶ֔ ְשעָּ ֹ֙ ב  ְלתָּ כַׁ ִֽ ָך ְואָּ ָׁ֑ ית  ּו  ר צ  ֲאֶש֖ ן ְיֹקוָּקֹ֙ ְלָךֶ֔ כַׁ ֵּ֤ ר נָּתַׁ  ֲאֶשָ֨

אתָּ ...  א ּובֶָּ֔ ָ֣ שָּ יָך ת  ֶרָׁ֑ ּו ְלָ֖ך ּוְנדָּ ְהיׂ֥ יָך ֲאֶשר־י  ֶשֵ֛ דָּ ִֽ ק קָּ ַ֧ ֹֽ )כו( רַׁ ר ְיֹקוָּ ר־ִיְבַחֶ֥ ֖קֹום ֲאשֶׁ ל־ַהמָּ  : קאֶׁ

Not the First Time Location is Hidden 

 בראשית פרק יב פסוק א (2

יָך  ָׁ֑ ב  ית אָּ ֵבָ֣ ְדְתָ֖ך ּומ  ֹולַׁ מִֽ ְרְצָךׂ֥ ּומ  ם ֶלְך־ְלָךֵ֛ ֵמאַׁ ֶ֔ ְברָּ אֶמר ְיֹקוָּקֹ֙ ֶאל־אַׁ ֵֹּ֤ ךָּ וַׁי ֹֽ ר ַאְראֶׁ ֶ֥ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ֖ אָּ ל־הָּ  :אֶׁ

 בראשית פרק כב פסוק ב (3

ֲעֵלֵּ֤  ָׁ֑ה ְוהַׁ יָּ ֹמר  ֶרץ הַׁ ק ְוֶלְך־ְלָךֶ֔ ֶאל־ֶא֖ ְצחֶָּ֔ ֹ֙ ֶאת־י  ְבתָּ הַֹׁ֙ יְדָךֵּ֤ ֲאֶשר־אָּ ִֽ ְנָךֹ֙ ֶאת־ְיח  א ֶאת־ב  ח־נִָּּ֠ אֶמר קַׁ ִֹּ֡ םֹ֙  וַׁי הּו שָּ
ה  יםְלֹעלֶָּ֔ ִרִ֔ הָּ ֹֽ ד הֶׁ ל ַאַחָ֣ יָך:  ַעַ֚ ר ֵאֶלִֽ ׂ֥ ר ֹאמַׁ  ֲאֶש֖

Three Approaches in Rambam 

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מה (4

, אל המקום אשר יבחר ה' וגו' ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט, אבל רמז אליו ואמר  

 יש בו אצלי שלש חכמות, 

, שלא יחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה כשידעו שזה המקום מן הארץ  האחת מהן

 הוא תכלית התורה.  

 ם. שלא יפסידוהו מי שהוא בידם עתה וישחיתוהו בכל יכלת והשנית,

, והיא החזקה שבהם, שלא יבקש כל שבט היותו בנחלתו ולמשול בו, והיה נופל עליו והשלישית

  הקמת מלךולזה באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר    ...מן המחלוקת והקטטה  

 , כמו שבארנו בספר שופטים ותסתלק המחלוקתשיצוה לבנותו 

 
1 Phrase appears on 21 occasions in the book of  דברים 
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Modern-Day Damage to מקום המקדש 

 

Point of Tension from the Beginning of Time 

 בראשית פרק ד פסוק ח  (5

ְרֵגהּו:  הַׁ יו וַׁיַׁ ח  ן ֶאל ֶהֶבל אָּ י  ם קַׁ ֶדה וַׁיָּקָּ שָּ ם בַׁ ְהיֹותָּ י ב  יו וְַׁיה  ח  ן ֶאל ֶהֶבל אָּ י   וַׁיֹאֶמר קַׁ

Midrash Fills in the Gaps 

 בראשית רבה )וילנא( פרשה כב  (6

 בהיותם וגו', על מה היו מדיינים? ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי  

אמרו בואו ונחלוק את העולם אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין, דין אמר ארעא  

דאת קאים עליה דידי, ודין אמר מה דאת לביש דידי, דין אמר חלוץ, ודין אמר פרח, מתוך כך 

 ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו 

יהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את המטלטלין,  רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר שנ 

זה אומר בתחומי בהמ"ק =בית המקדש= נבנה, וזה אומר ועל מה היו מדיינין, אלא 

 ... ומתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו וגו',  בתחומי בהמ"ק נבנה

אומר אני  ... אמר רבי הונא תאומה יתירה נולדה עם הבל זה אומר אני נוטלה שאני בכור, וזה 

 נוטלה שנולדה עמי, ומתוך כך ויקם קין. 

Kli Yakar – Two Further Approaches 

 פסוק ד  כלי יקר דברים פרק יב (7

Edifice Complex 

. לפי שהאומות בוחרים להם לטעותם ההרים הרמים ועץ רענן, לא תעשון כן לה' אלהיכם וגו'

אין האלילים מכבדין את המקום אלא   וההולכים אל הטעות דורשים אל  מכבדםהמקום  כי   ,

 ...המקום יותר מאחר הטעות

אבל אתם לא תעשון כן לה' אלהיכם שלא אתם תהיו הבוחרים במקום כי אם אל המקום אשר  

כי אין כבודו יתברך תלוי במקום אלא הקדוש  יבחר ה' וגו'. כי הוא יתברך הבוחר ולא אתם  

לא תדרשו אל המקום אלא תדרשו לשכנו איה    ,לשכנו תדרשולפיכך  ברוך הוא מכבד מקומו  

 :כי הוא יתברך עיקר והמקום טפל לו  כבודומקום 

https://www.youtube.com/embed/sQQ5a4GIhto?feature=oembed
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Value Intermediary Steps 

, נתן הרב המורה שלושה טעמים בדבר  אשר יבחר ה' ולא גילה את המקום מידומה שנאמר 

שר אומר  בדבר כי אפילו לאברהם לא גילה מיד ואמר על אחד ההרים א  סודואומר אני שיש    …

אליך )בראשית כב ב( וקרא שמו ה' יראה )שם פסוק יד( כי הוא יתברך הרואה ואין אתנו יודע  

 עד מה. 

כשידעו בבירור שלא זו    שלא ינהגו בזיון בשילה ונוב וגבעוןוקרוב לשמוע שלכך לא גילהו  

 הנחלה והמנוחה: 

Approach 6 – Midrash – Seek and You Shall Find 

 דברים פרשת ראה פיסקא סבספרי  (8

ואחר   דרוש ומצואיכול תמתין עד שיאמר לך נביא תלמוד לומר לשכנו תדרשו ובאת שמה    ...
 ...כך יאמר לך נביא 

9) Piaget’s Theory 1970, page 715 

Each time one prematurely teaches a child something he could have discovered for 

himself, that child is kept from inventing it and consequently from understanding it 

completely. 

Discovery Learning 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת סנהדרין פרק ד הלכה ב (10

. מה טעם וידבר ה' אל משה אמר  אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידהא"ר ינאי  
כה אמר לו ]שמות כג ב[ אחרי רבים להטות רבו  היאך היא ההל  לפניו רבונו של עולם הודיעני

  … המזכין זכו רבו המחייבין חייבו

Approach 7 – Extra Relevant to Our Times 

 גאולה וישועה פרק א –ספר החיים  (11

מעלה עליו הכתוב כאלו דר   ... אבל המצפה תמיד לישועת הגאולה ועינו ולבו שם כל הימים
למזרח ארץ ישראל בשעת התפלה ומכוונים לבנו נגד    ועמד בתוכה, כעניין שאנו מחזירים פנינו

 . שנחשב כאלו אנו עומדים בהירושלים 

רק אמר סתם 'אל המקום אשר יבחר    טעם זה לא הוזכר ירושלים בפירוש בכל התורה  ומפני
 ’והכל בכלל המקום אשר יבחר ה מקום מוקטר ומוגש לשמו שכל ה'' לפי 

Opening Words of שולחן ערוך and רמ"א 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן א סעיף א (12

 יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר.  

 הגה: ועכ"פ לא יאחר זמן התפלה שהצבור מתפללין )טור(.
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Bring Hashem into Our Homes 

ובמעלות הצדיקים אשר   כלל גדול בתורההגה: שויתי ה' לנגדי תמיד )תהילים טז, ח(, הוא  
כישיבתו   בביתו,  לבדו  והוא  ועסקיו  ותנועותיו  האדם  ישיבת  אין  כי  האלהים,  לפני  הולכים 
ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו,  

ך הוא, אשר מלא כדבורו במושב המלך. כ"ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקדוש ברו
 ...כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו

 

 

 


