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RE’EH 2018 – SOURCE SHEET 
 
1. Devarim 11:26-28 – The opening verses of Re’eh 
 

 יִֹכנָא רֶשֲא םֶכיֵהGֱא 'ה תֹוְצִמ לֶא ּועְמְשִּת רֶשֲא הָכָרְּבַה תֶא )זכ( :הָלָלְקּו הָכָרְּב םֹוּיַה םֶכֵינְפִל ןֵֹתנ יִֹכנָא הֵאְר )וכ(
 םֶכְתֶא ֶהוַצְמ יִֹכנָא רֶשֲא Kֶרֶדַה ןִמ םֶּתְרְַסו םֶכיֵהGֱא 'ה תֹוְצִמ לֶא ּועְמְשִת אG םִא הָלָלְקְַהו )חכ( :םֹוּיַה םֶכְתֶא ֶהוַצְמ
:םֶּתְעְַדי אG רֶשֲא םיִרֵחֲא םיִהGֱא יֵרֲחַא תֶכֶלָל םֹוּיַה  

 

Behold, I set before you today a blessing and a curse. The blessing, that you will heed the 
commandments of God your God, which I command you today; and the curse, if you will not heed the 
commandments of God your God, but turn away from the way I command you this day, to follow other 
gods, which you did not know. 
 
2. Or Hachaim – Why “re’eh”, why “anochi”, why in the singular? 
 

 השרפה לכש ןויכ דיחי ןושל רמא המל דוע ?יכנא ורמא דוע ?םירבדה לע "היאר" ןושל רמא המל תעדל ךירצ
  ?הרמאנ םיבר ןושלב הלוכ

 

Why did Moses employ the term האר  "seeing" in connection with these words? Furthermore, why did 
he describe himself as יכנא ? Moreover, why does Moses address the people in the singular (i.e. האר  
instead of ואר ) although during the entire passage he addresses them in the plural? 
 

 םלצא ותמאתיש ידכו .הזה םלוע תובוט לכ טיעמהלו ןוילעה םלועב םריחבהל אבש יפל יכ איה הנווכהש הארנו
 םלוע בוט תגשה גישהש .ב ,ןוילעה בוטב תישוח הרכה ריכיש .א :םיניינע 'ב וב היהי חיכומהש ךירצ םירבדה
 ...ורמאי יכ הזה םלוע תבוט יגישמל וירבד ונימאי אל ,הזה םלוע יניינקמ ללשומ היהי חיכומה םא יכ .ויניינקו הזה
 וטי אל הזבו .ותלוזב רחובו וסיאממ היה אל ,ויגונעתו ויניינקו הזה םלועה תלודג תואנה ימעט םעוט היה םאש
.וירבד לבקל םנזא  

 

It appears that what is meant is based on the fact that he wished to convey the superiority of Heavenly 
[blessings] as compared to any good that one experiences in this world. In order to verify the 
information for them the person who conveys it must possess two qualifications: 1) He must himself 
have a deep appreciation of the value of the good to be experienced in the Heavenly realm, 2) He must 
demonstrate that he personally has achieved success in this world and in the best that it has to offer. If 
the person is not himself blessed with success in this world, his materialistic audience won’t believe 
him, thinking that if he had tasted the pleasures of this world he wouldn’t be promoting an alternative. 
As a result, they won’t feel that there is any reason to listen to him. 
 

 יפמ אלא וירבד ןיא ומצע אוהש לכ יעבטה לכשל וירבד ונמאי אלו וקדצוי אל אבה םלוע בוטב גילפהל אבה םג
 קידצהל וליכשתו וקידצתו וארת ילא שוריפ "יכנא האר" השמ ...רמא הזלו .עדי אלו האר אל אוהו הנומאה
 הרכה גישהש רחאו ...לודג רישעו ךלמו רובגו דואמ לודג היה יכ הזה םלוע בוט ריכהל גישה אוה יכ ,םירבדה
 לכל יולגש 'א שיאכ התרכהב םיוש ןלכ וז היאר יכ דיחי ןושל האר ... םהל רמא םתגשהו םירבד 'ב תרכה תוישוח
  .אבה םלועבו הזה םלועב השמ תגשה

 

Moreover, if someone praises the hereafter he will not be believed, and no rational person will accept 
his words if what he is saying is based on faith, but he has never seen nor heard anything [to prove 
what he is saying is true]. This is why Moses said  he was inviting the people to look at him -- "יכנא האר" 
as a personification of the truth of what he is about to tell them, for he had attained all the good that it 
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is possible to attain in this life. He was very great, powerful, a king, and very wealthy... And after having 
explained these two things in an experiential way to the people Moses said to them ...  האר in the 
singular to remind the people that whatever is perceived by means of the sense of sight is experienced 
equally by every person. Each one of them had seen Moses' benefitting from this world and from the 
Heavenly realms. 
 

 השמכ ומצע תושעל םדא לוכי )ה''פ הבושת 'לה ם''במר( ל''ז םרמוא ךרד לע "יכנא האר" רמאמב הצרי דוע
 ןמצע וכירעי אל 'ה תדובע שדוקה תדובעל ברקיל אבה לכ .וילא תומדהל וארי וילא יכ םריעהש המ אוהו .וניבר
...םדי האצמ ריבכ יכ ןמצע יניעב ויהיו םהמ הטמלש המ םע  

 

Moses had something else in mind when he said  "יכנא האר" - “look at me!” As Maimonides explains 
(Hilchot Teshuvah c.5): “every person has the potential to become the equal of Moshe Rabbeinu.” This 
is precisely what Moses meant -  "יכנא האר" - "Take a look at me! Use me as the benchmark!" When a 
person aspires to serve God with holy acts he must never look at people who are lower than him 
[spiritually] and to use this as the comparison to feel accomplished... 
 

 ךירצ ןיאו ,השממ ץוצינ םהל שי הרות ינב לכש )ג''ער ג''ח רהוז( ורמאש ל''ז םהירבד יפ לע זומרי זמר ךרדבו
 םע רבדמ ולאכ שוריפ "יכנא האר" הז רמאמב זמרש המ אוהו .ונממ קלח םהש ויפמ ועמשש אוהה רודה רמול
 האר רמא ןכ םג הזלו ,ומצע םע רבדמ ולאכ םמע רבדמ אוהשכו וילא וסחיתי לארשי לכ יכ ,יכנא ול רמואו ומצע
...דיחי ןושל  

 

Also hinted at in this verse, as mentioned in the Zohar, is the idea that every Torah-observant Jew 
possesses a spark of Moses within him, and there is no need to say that only the generation who had 
the good fortune to have Moses in their midst were the ones who were spiritually inspired by him. This 
is what is hinted at when Moses said: יכנא האר  which can be understood as if he were talking to 
himself, because the whole of the Jewish people [for all time] relate to him, when he spoke to the 
Israelites he felt as if he were speaking to himself. This also explains why Moses uses the singular האר  
when addressing the people. 
 

 םכינפל ןתונ אוה יכנא םכל רמאו ארקש ותוא יכ האר בותכה רועיש אוה הזו .יכנא רמאו ארקש 'ה לע זומרי דוע
  :'וגו הכרב םהינפל ןתונה אוה 'ה יכ תעדל דחאכ םיוש ויהי ןלכ הז רבד ךרעב יכ דיחי ןושל האר ורמואו .'וגו

 

Another allusion to be found in our verse is an allusion to God who refers to Himself as  in the Ten  יכנא
Commandments. Accordingly, the pattern of our verse is as follows: "look at the One who calls Himself 

יכנא  - He is about to set [the blessing] before you [this day]." And Moses used the singular האר  because 
all of the Israelites were like one person in knowing that it is God who places His blessing before them.  
 
3. Netivot Shalom – more on the “re’eh”, “anochi”, and why they are in the singular 
 

 רמול ךירצ היהו ,םירבדה לע היאר ןושל רמא המל ...הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר  "האר" ןושל ןינע
 'רפב בותכד המב קדקדל שי ןכ וומכו ."דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש" בותכב רמאנש ומכו ,"עד" וא "עמש"
 רבד הז יכו ?היאר ןושל הזב ךייש המ ."ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" ,םיבצנ
 ביתכדכ תבשב הז ןושל וניצמ דועו.'וגו "בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ עד" רמול ךירצ היהו ?םיניעל הארנה
  .היאר ןושל םהב רמאנ המל ןיבהל ךירצ ולא לכבש,'וגו "תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" חלשב 'רפב
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 'רפב בותכה ד"ע רמול לוכי היהש ,הרואכל תרתוימ "יכנא" תביתש ,"יכנא" ורמוא לע םייחה רואב השקמ דוע
 ןושל "האר" רמא המל השקה דוע ."יכנא" םש בותכ אלש,'וכו "בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" םיבצנ
 המ .ולא םיקוספב םימעפ המכ הנשנש "םויה" ןושל ורמוא ןיבהל שי ןכ ?הרמאנ םיבר ןושלב השרפה לכש ןויכ דיחי
  ?הזב ןווכמה

 

 לכ יכ ,םתוא םייקתו "יכנא"ב חתפש תורבדה תרשע האר ,"יכנא האר" ,םירוטה לעב בתוכש המ פ"ע ראוביו
 תא םיאור םעה לכו" קוספה לע -- ורתי אתליכמ -- ל"זח ורמאש המ יפ לע הזב הנוכה ל"יו .םהב תולולכ תווצמה
 אלו םיעמשנ קר םהש םלועבש תולוק ראשכ ויה אל תורבדה תרשע לש תולוקהש .עמשנה התא םיאור ,"תולוקה
 םיארנה תולוק ויה הרובגה יפמ ונעמשש "ךיהלא 'ה יכנא" לש תולוקהש ,"תולוקה תא םיאור םעה לכ" אלא ,םיארנ
 התיה ,'ה תנומא תוצמ אוהש "ךיקלא 'ה יכנא" לש הנומאה תַשָרְשַהש ירהו."ךיקלא 'ה יכנא" תא ואר לארשי לכו
 עיגהל דימת לגוסמ ידוהיו ,תיחצנ איה תאזה הנומאה תשרשהו ...ויניעב רבד האורש םדאכ ,היאר תניחבב תוריהבב
  .היאר תניחבב "ךיקלא 'ה יכנא" לש הנומאב תוריהבל
 

 רבדכ היאר 'יחבב ותנומא תוריהב היהתש ,תורבדה תרשע תא הארתש יחצנ יוויצ אוהש ,"יכנא האר" 'יפ והזו
 לש הנומאב תאזה תוריהבה ידי לעש ,םכיהלא 'ה תוצמ לא ועמשת רשא הכרבה תא ,ךשמהה והזו .םיניעל הארנה
 םייחה רשוא והזש,םכיקלא 'ה תווצמ לא ועמשת רשא איה רתויב הלודגה הכרבה יכ עדת היאר 'יחבב א"ה יכנא
.ועמשת אל םא איה ו"ח הללקהש ועדת ךפיהל ןכו .רתויב לודגה  

 

 ,חצרת אל" ,דיחי ןושלב ןלוכ ורמאנש "תורבדה תרשע" לע יאקש ןויכ ,דיחי ןושלב "האר" ביתכ עודמ ראובמ ז''פלו
 השממ ,ותגרד םופל ידוהיו ידוהי לכל ורמאנ תורבדה תרשעש יפל ,הזב םעטהו."דומחת אל ,בונגת אל ,ףאנת אל
 הקדה ןמ הקד תניחב םהב שיו ,טושפ םדאל ךיישה וטושפכ םהב שי םירבדה םתואש ,לארשיבש תוחפה דעו וניבר
.ותגרדמכ דחאו דחא לכל דיחי ןושלב ורמאנ ןכלו , תשודק יפל וניבר השמל ךיישה  

 
4. Rabbeinu Bachya – Introduction to Re’eh 
 

 )ד ,כ ילשמ( .ןיאו ריצקב לאשו שורחי אל לצע ףרחמ
 

“In winter the lazy man does not plough; at harvest time he seeks the harvest but finds nothing” 
(Proverbs 20,4) 

 
 לא ברקתיו תונוגמה תודמה ןמ םדאה קחרתיש ידכ תובוטה תודמה לכ ללכ ראבל ילשמ רפסב שרד ה"ע ךלמה המלש
 לצע שי .תולושכמ המכל הבסו הברה םיקזנל שרוש איה הלצעה תדמש יפל ,הלצעהו תוזירזה תדמ םללכבו ,תודומחה
  .םיבוט םישעמבו תוצמבו הרותב לצע שיו ,ושפנב לצע שיו ,ופוגב לצע שיו ,ותיבב
 
 לשרתיו רבדב לצעתי םאו ,תטעומ האצוהב ונקתל לכוי דימ וננקתי םא ,ותיבב הרקת ןקתל ךרטציש ימ יכ :ותיבב לצע שי

 חמשיו ,ויתונוזמ יכרצו ופוג ינינעב םדאה לדתשי םא :ופוגב לצע שיו ...ךמיו שרויש דע ונוממ לכ איצוהל ךרטציש ףוס ,וב
 תומי סנה לע ךומסיו ללכ ןהב בושחי אלו ןהב לצעתי םאו .םגישהל לכוי זא ,תורתומה שקבי אלו ,ינוניבה ול קיפסיו וקלחב
 הבוט המדא שיש םשכ ,המדאה ןוימדכ היתודמב שפנהש יפל .ויתודמ ןוקתב לצעתיש רמולכ :ושפנב לצע שיו ...בערב
 ...וחכ יפכ הב לומעיש אלא הב הפרתישו דספהל החינהל ךירצ דבועה ןיא ןכ פ"עאו .השק התדובעש שיו ,דבעהל החונ
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 םאו .לכשה רחא ךשמהל הגיהנהל השק שפנ שיו ,למע טעמו תוחכות טעמב רסומה לבקת הבוט שפנ שי תושפנב ןכו
 ...תובוטה תודמה לא טעמ טעמ הנכישמיש קפס ןיא ,ותמדאב דבועה למעכ ושפנ תודמ ןוקתב למעו לדתשמ אוה
 
 םלועב םיבוט םישעמבו תוצמב חרוט ונניאו הרותה תמכחב לצעתמ אוה םא ,םיבוט םישעמבו תוצמבו הרותב לצע שיו

 לדתשמ וניא לצעה יכ רמאי ,"ןיאו ריצקב לאשו שורחי אל לצע ףרחמ" :ןאכב רמאש והזו ?אבה םלועל ושפנ הכזי המב ,הזה
 ףרוחב לטב בשוי אוהש המדא דבועל היהיש רבד הזיאב לצע לכ לישמהו ,וב לדתשהל יואר אוהש ןמז ותואב ךרטציש המב
 ץיקל ולישמה רקיע אוהש אבה םלועו ,הנבלה תלשממ ןמז אוהש ףרוחל ז"הוע לישמהו ,שורחי אלו השירחה ןמז אוהש
 ....רקיע שמשהו אמגוד םינוילעב חריהו שמשה יכ ליכשמ לכל עודי רבדו .שמשה תלשממ אוהש
 
 ,תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ ,תבשל המוד אבה םלועהו תבש ברעל המוד הזה םלועה )'א 'ג ז"ע( :ל"זר ושרד רבכו

 םלוע אבה םלועה ןכ ,חרוטהו השעמה םוי אל ,החונמ םוי אוה תבשה םויש םשכ יכ ונל וראב .לכוא ןכיהמ חרט אלש ימ
 אלו "ףרוחמ" רמאש המו .ןיאו ריצקב לאשו :והזו .לכוא ןכיהמ חרט אל םא :ורמא הזמו ,השעמה םלוע אל ,לומגהו החונמה
 ןינעכ ,רבדה לע ותעינמל הנעט ןועטיש לצע לש וכרד ןכ יכ ,ףרוחה דחפ ינפמ :ונינע ,"ריצקב" רמאש םשכ "ףרוחב"

  .רוקה דחפל ותוא הלתי ,ותולצע ינפמ השירחהמ ענמנש המו ,"ךרדב לחש לצע רמא" )גי ,וכ ילשמ( :בותכש
 
 ,תוזירזה תדמ לא וברקתישו הנממ וקחרתישו תוירבה יניעב הסיאמהל ידכ ,הלצעה תדמ דימת ותונגב המלשל הנוכהו
 התוחפה איה הלמנהש יפ לע ףא :רמאי ,"םכחו היכרד האר לצע הלמנ לא ךל" )ו ,ו ילשמ( :הלמנב ריהזמו חיכומש אוהו

 ,"לשומו רטוש ןיצק הל ןיא רשא" )ז ,ו ילשמ( :רמאו ...הבש תוזירזה ןינעב המכח רבד דומלל םדאל ול שי הנממ ,םישמרבש
 השלש ול שי לכשהש ינפמו ,דבלב עבטה חכמ אלא לכשה חכמ וניא השוע איהש המ לכש ,ללכ לכש הל ןיאש הזב הנוכה
  ...ודבל םדאה ןימב םא יכ ןיסחוימ ןניאו ,תעדו ,הנובת ,המכח :םהו ,תומש
 
 ב"הועה ייח תונקל לכוי תוזירזה םעו ,םדיספהל לוכי הלצעה םעו ז"הועה ייח תונקל םדאה לכוי תוזירזה תדמ םע הנהו
 תומה ול איבי הלצעה םעו ,הכרבהו בוטהו םייחה םהמ ול עיגיו ,תוצמה םייקי תוזירזה תדמ םע ,םדיספי הלצעה םעו
 זאו ,ער וא בוט תושעל ודיב ןירוסמ םה םירבדה לכו ,ונוצרו ותריחבב יולת לכהו ול הנותנ תושרה ירהש ,הללקהו ערהו

.הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר :בותכש והזו .ערה לע הללקהו בו טה לע הכרב ול אבת  
 
 


