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 בס"ד

 , מקורותפרשת עקב, דורות

 כל תרגום הוא מעשה פרשני

 דברים פרק ח . 1

יו א   ָתָ֔ יו ְוֻחקֹּ ר ִמְצוָתי֙ו ּוִמְשָפָטָּׁ֣ י ְשמֹֹּ֤ יך ְלִבְלִתִּ֨ ח ֶאת־ְיקָוָּׁ֣ק ֱאֹלֶהֶ֑ ַּ֖ ֶמר ְלךָ֔ ֶפן־ִתְשכ  ְּוךַּ֖ )יא( ִהָשָּׁ֣ י ְמצ  ִכִ֥ ר ָאנֹּ ֶשֶׁ֛
ום: יּֽ  ה 

ל ַּ֖ ְבָת: )יב( ֶפן־תֹּאכ  ים ִתְבֶנַּ֖ה ְוָיָשּֽ ִבֶׁ֛ ים טֹּ ְעָת ּוָבִתִ֥  ְוָשָבֶ֑

ה: ֶשר־ְלךַּ֖ ִיְרֶבּֽ ל א  ְך ְוכִֹּ֥ ב ִיְרֶבה־ָלֶ֑ ֶסף ְוָזָהַּ֖ ן ְוֶכִ֥ אְנ֙ך ִיְרְביָֻ֔ ֹּּֽ ְרךֹ֤ ְוצ  )יג( ּוְבָקּֽ

 ַּ֖ ֶרץ ִמְצר  ךֶׁ֛ ֵמֶאִ֥ ּמוִציא  יך ה  ְחָת֙ ֶאת־ְיקָוָּׁ֣ק ֱאֹלֶהָ֔ כ  ך ְוָשּֽ ם ְלָבֶבֶ֑ ים:)יד( ְוָרַּ֖ ָבִדּֽ ית ע   ִים ִמֵבִ֥

ּמ ִים ה  ין־ָמֶ֑ ר ֵאּֽ ֶשָּׁ֣ ון א  ב ְוִצָּמאַּ֖ ְקָרָ֔ ש׀ ָשָר֙ף ְוע  א ָנָחֹ֤ ּנוָרָ֗ ל ְוה  ָגדָֹּּׁ֣ ר׀ ה  ִּמְדָבָּׁ֣ יכ ךָ֜ ב  ּמוִלִּ֨ ּור )טו( ה  ִים ִמצַּ֖ יא ְל֙ך מ ָ֔ וִצֹ֤
יש: ָלִמּֽ ח  ּֽ  ה 

ֹּא־ָיְדעַּ֖  ר ל ֶשִ֥ ר א  ִּמְדָבָ֔ ְלךִ֥ ָמ֙ן ב  ִכִּ֨ א  ּֽ ּמ  ך:)טז( ה  ִריֶתּֽ ח  ְבךַּ֖ ְבא  ך ְלֵהיִטּֽ ֶתָ֔ סֹּ ֙ן נ  ע  ֙ ְתךָ֗ ּוְלמ  ּנֹּּֽ ן ע  ע  ָּׁ֣ יך ְלמ  ֶתֶ֑ בֹּ  ּון א 

ה: ֶזּֽ ִיל ה  ִ֥ ח  י ֶאת־ה  ָשה ִלַּ֖ י ָעִ֥ ֶצם ָיִדָ֔ ִח֙י ְועָֹּּׁ֣ ך כֹּ ְרָתַּ֖ ִבְלָבֶבֶ֑  )יז( ְוָאמ 

ח   ן ְלךֶׁ֛ כַֹּּ֖ ֵתִ֥ ּנֹּ ּוא ה  י הָ֗ יך ִכָּׁ֣ ְרָת֙ ֶאת־ְיקָוָּׁ֣ק ֱאֹלֶהָ֔ כ  ע )יח( ְוָזּֽ ִ֥ ֶשר־ ִנְשב  ו א  ים ֶאת־ְבִריתֶׁ֛ ן ָהִקִ֧ ע  ִיל ְלמ ִּ֨ ות ָחֶ֑ שָּׁ֣ ע   ל 
ה:  ֶזּֽ ום ה  יִ֥ יך כ  ֶתַּ֖ בֹּ א   ל 
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 )יז( ותימר בלבך חילי ותקוף ידי קנא לי ית נכסיא האלין: 

ית קימיה דקיים )יח( ותדכר ית יי אלהך ארי הוא יהיב לך עיצא למקני נכסין בדיל לקיימא 
 לאבהתך כיומא הדין:

 מלבי"ם דברים פרק ח  .3

)יח( וזכרת, ע"ז משיב שהגם שתשכח את החנוך של ימי קדם, עכ"פ צריך אתה לזכור שגם החיל 
שאתה אוסף עתה, הגם שנעשה בעוצם ידך והשתדלותך, לא נעשה בכחך, כי הכח הפנימי שיש לך 

עלה, שכל תנועה הנעשית למטה י"ל מניע ע"י כח עליון להשיג חיל בעוצם ידך הוא כח מושפע מלמ
שהוא המשפיע ונותן בך חיות וכח שתוכל להניע ידך ואבריך לעשות חיל, והטעם שהוא נותן לך כח 
לעשות חיל בעוצם ידך הוא למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך, וא"כ צריך אתה לשמור 

 סד אשר נשבע לאבותיך:מצות ה' כדי שיתמיד לך הכח הזה והברית והח
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ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך בכל דרכיו ולאהבה אותו 
ולעבוד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצות ה' ואת חקותיו אשר אנכי מצוך 

 היום לטוב לך. )דברים י(. 

 

פרשה זו דבוקה וקשורה עם שלמעלה ממנה, כי בתחילה הזהיר את ישראל על שני דברים, האחד 
שלא יתלו הצלחתם בכוחם ועוצם ידם, והשני שלא יתלו כיבוש הארץ בזכותם. כי למעלה מזה אמר 

יח( פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וגו', ואמרת  -)דברים ח יב 
כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל.  בלבבך

רצה בזה, כי עם היות שאמת שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדברים, כמו שיש אנשים 
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מוכנים לקבל החכמה, ואחרים מוכנים לשית עצות בנפשם לאסוף ולכנוס, ולפי זה יהיה אמת בצד 
עשיר לומר כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, עם כל זה, עם היות שהכח ההוא נטוע מה, שיוכל ה

בך, זכור תזכור הכח ההוא מי נתנו אליך ומאין בא. והוא אומרו )שם יח( וזכרת את ה' אלהיך כי 
הוא הנותן לך כח לעשות חיל, לא אמר וזכרת כי ה' אלהיך נותן לך חיל, שאם כן היה מרחיק שהכח 

באדם )לא( יהיה סיבה אמצעית באסיפת ההון, ואין הדבר כן, ולפיכך אמר כי עם היות שכחך הנטוע 
 עושה את החיל הזה, תזכור נותן הכח ההוא, יתברך.

 

 

 

 

 

 


