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                                    The Times, They are A ‘changing 

I. New Rules 

 

 יט-דברים יב:ד

 לא־תעשון כן ליהוה אלהיכם 

   כי אם־אל־המקום אשר־יבחר יהוה אלהיכם מכל־שבטיכם לשום את־שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה

והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם  

 וצאנכם 

 ואכלתם־שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך  

 לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל־הישר בעיניו  

 אל־הנחלה אשר־יהוה אלהיך נתן לך כי לא־באתם עד־עתה אל־המנוחה ו

ועברתם את־הירדן וישבתם בארץ אשר־יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל־איביכם מסביב  

 וישבתם־בטח 

והיה המקום אשר־יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל־אשר אנכי מצוה אתכם 

 יכם אשר תדרו ליהוה  עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדר

ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו  

 חלק ונחלה אתכם 

 השמר לך פן־תעלה עלתיך בכל־מקום אשר תראה  

 כי אם־במקום אשר־יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך 

שך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן־לך בכל־שעריך הטמא והטהור  רק בכל־אות נפ

 יאכלנו כצבי וכאיל  

 רק הדם לא תאכלו על־הארץ תשפכנו כמים 

לא־תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל־נדריך אשר תדר ונדבתיך  

 ותרומת ידך  

ם אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי  כי אם־לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקו

 אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך

“You shall not do this to The Lord, your God.  

For only at the place that the Lord, your God, will choose from among all your tribes to place 

your name there, shall you seek His presence and come there.  

And there you shall bring your elevation-offerings, and feast-offerings… 

You shall not do like everything that we do here today, every man what is proper in his own 

eyes.  

For you have not yet come to the Menucha, resting place, and to the Nachala, heritage, that the 

Lord, your God gives to you… 

And it shall be the place that the Lord, your God will choose to rest His name there, there shall 

you bring all that I command you… 
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And you shall rejoice before the Lord, your God; you and your sons and your daughters and 

your servants and your maidservants and the Levite who is in your gates, for he has no share 

and inheritance with you. 

Beware for yourself lest you bring up your offerings in any place that you will see… 

You may not eat, in your cities, the tithes of your grain, and your wine and your oil; the 

firstborn of your cattle and your flocks…   

Rather you shall eat them before the Lord, your God, in the place the Lord, your God, will 

choose; you, your son your daughter, your slave, your maidservant, and the Levite who is your 

cities; and you shall rejoice before the Lord, your God, in your every undertaking."1 

 

II. The Timeline 

עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מתרות, ועבודה בבכורות. משהוקם המשכן, נאסרו הבמות, ועבודה  
 :בכהנים. קדשי קדשים, נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים, בכל מחנה ישראל

First Period: Once the Mishkan was constructed, bamot, localized altars, were prohibited. 
 

  :באו לגלגל, והתרו הבמות. קדשי קדשים, נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים, בכל מקום
Second Period: When the nation arrived at Gilgal, bamot were [again] permitted. 

 
בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן, והיא היתה באו לשילה, נאסרו הבמות. לא היה שם תקרה, אלא 

  :מנוחה. קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים, קדשים קלים ומעשר שני, בכל הרואה
Third Period: When the nation arrived at Shilo, bamot were [again] prohibited. 

 

ן הקלעים. קדשים קלים, בכל ערי  באו לנוב ולגבעון, התרו הבמות. קדשי קדשים נאכלים לפנים מ
  :ישראל

Fourth Period: When the nation arrived at Nov and Givon, bamot were [again] permitted. 
 

באו לירושלים, נאסרו הבמות, ולא היה להם עוד התר, והיא היתה נחלה. קדשי קדשים, נאכלים לפנים  
 :לפנים מן החומהמן הקלעים, קדשים קלים ומעשר שני, 

Fifth Period: When the nation arrived at Jerusalem, the localized altars were [again] prohibited 
and were never allowed again. 
 
A Caveat:  

 לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל־הישר בעיניו  

 
 

 

 
1 Devarim 12:4-19 



3 
OU Parsha Shiur 2019-2020 
Shiur 36: Re’eh 
Rabbi Shmuel Goldin 
 
 

 

 

 

III. Centrality: Why the Fuss? 

 

1. An Educative Experience 

 

2. Limits on Location 

 כלי יקר דברים יב:ד 

לפי שהאומות בוחרים להם לטעותם ההרים הרמים ועץ רענן, כי אין  .' וגויכם קלא תעשון כן לה' אל

, וההולכים אל הטעות דורשים אל המקום יותר מאחר  האלילים מכבדין את המקום אלא המקום מכבדם

הטעות ולפי שהמקום סבה גדולה לעבודה זו, ע"כ נאמר אבד תאבדון את כל המקומות וגו' אבל אתם לא 

תעשון כן לה' אלהיכם שלא אתם תהיו הבוחרים במקום, כ"א אל המקום אשר יבחר ה' וגו'.. לא תדרשו 

כי אין כבודו ית' תלוי במקום אלא הקב"ה  הוא ית' הבוחר ולא אתם כי אל המקום אלא תדרשו לשכנו איה 

 ,מקום כבודו כי הוא ית' עיקר והמקום טפל לומכבד מקומו לפיכך לשכנו תדרשו 

  במשך היבל המה יעלו בהרלא־תגע בו יד כי־סקול יסקל או־ירה יירה אם־בהמה אם־איש לא יחיה 

No hand shall touch him, but he shall be either stoned or shot; beast or man, he shall not live.’ 

When the ram’s horn sounds a long blast, they may go up on the mountain.” 

 

 תענית כא: תלמוד בבלי: 

 תנינא רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו

The place does not does not honor the individual, the individual honors the place. 

 

3. Overarching Societal Lessens 

Perhaps, however, the most straightforward rationale for the centralization of ritual worship in 

Jewish thought is suggested by a number of other authorities, including Rabbi Shimshon 

Raphael Hirsch. According to these scholars, the Torah strives to achieve two interconnected 

goals through the selection of a single site for worship: Uniformity of religious practice and 

unity of the nation.  

By obligating the nation to converge on one central location for the performance of ritual 

worship, the Torah “underscore[s] the conviction that God can only be sought by devotion to all 

the traditional laws handed down by God to the nation.” 

A people spread throughout its land can easily splinter into cultish sects, with each family or 

group performing rites and rituals created “exclusively through the medium of one’s own mind 

and opinion.” Left unfettered, these groups will develop increasingly different practices and 

beliefs; to the point where the worship of one sect will become unrecognizable to the next. The 

Torah’s demand for centralization of worship is meant to insure that the “Judaism” practiced by 
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the people will remain recognizable as Judaism; true to its roots, consistent with the demands 

and values of God's law, and uniform in practice. 

The "pernicious subjectivity"2 that shapes the performance of localized ritual, however, can also 

cause deeper problems to emerge. Not only do individuals engaged in localized worship 

separate from each other in the area of religion, but their overall sense of connectedness 

steadily dissipates, as well. Each group begins to believe that it holds a “lock on the truth;” and 

the disparagement of others becomes increasingly acceptable. Step by step, the nation’s social 

fabric begins to fray. The text of Tanach testifies to the societal damage caused when the 

demand for centralization is ignored, by repeatedly characterizing the period of national 

division following the death of King Shlomo as a time when: “The Bamot were not taken away; 

the people still sacrificed and burned incense on the Bamot3 

How different is the vision of centralized worship described by Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, 

within which the Torah “becomes the center point elevated above the nation and its 

individuals, drawing everything and everybody up to it, uniting everything and everybody in 

equal obligation to dutifulness 

 

IV. The Ultimate Choice: Yerushalayim 

 

  בראשית פרק יד

 :יח( ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון) 1

And Malkitzedek, the king of Shalem, brought out bread and wine: and he was a priest of God, 

the Most High.  

  בראשית פרק כב 2

 יד( ויקרא אברהם שם המקום ההוא יקוק יראה אשר יאמר היום בהר יקוק יראה: )

And Avraham called the name of that place “Hashem will see,” as it is said this day, on the 

mountain Hashem will be seen. 

 

  בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נו סימן י 3

קרא אותו   )מלכי צדק( שםשנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה,  אברהם קרא אותו יראה

אמר הקדוש ברוך הוא אם קורא אני אותו יראה כשם  )בראשית יד( ומלכי צדק מלך שלםשלם שנאמר  

אלא  אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו שלם אברהם אדם צדיק מתרעם,  שקרא אותו

 הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם יראה שלם ירושלים, 

A United Vision with Historically Proven Precedence 

 

 

 
2 Ibid 
3 Melachim 1 22:44; Melachim 2 12:4,14:4,15: 4,35 
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