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U פרשת  עקב 

Aclaración: El hecho de que recomendemos ciertos comentarios de Rashi no implica en ningún caso que 
algunos de los comentarios de Rashi no son importantes. Ciertamente aquellos que cumplen con0T 0TShnaim 
Mikra VeEjad Targum estudiando el comentario de Rashi, deben leer todo su  
comentario. 

  
1) Fuentes fundamentales רש"י : 

 ליראה אם כי  יב: י
 משפט עשה  יח: י

 שמוע אם והיה  יג:יא
 לבבכם בכל ולעבדו  יג:יא
 וסרתם  טז:יא
 מהרה  יז:יא
 דברי את ושמתם  יז:יא
 להם לתת  כא:יא

2) Fuentes recomendadas: 

  יש/  בפיך גם בלבבך גם/  מצאת אז - יגעת אם רק/  העיקר שכחת ונגד המקרה כחתש נגד אזהרה ב"ר הקדמה
 בסוף דהיינו" עקב"ב המצוות שכר/  והנפש הגוף תועלת במצוות

 : ז פרק
 :פסוק

 עקב והיה  Hirsch  יב
 'ה ושמר   ספורנו  יב
 החסד ואת   ספורנו  יב

 ב"בעוה השכר רועיק )טפל(" עקב" הוא הגשמי השכר - והיה   בחיי' ר
 עקב והיה   ספורנו

 לגוי בית השכרת איסור/  ישראל בארץ ז"עבו איסורי עיקר - תועבה תביא ולא   בחיי' ר  כו
 :ח פרק

 :פסוק
 וזכרת   ן"רמב  ב

 אשר את לדעת   ספורנו
  ממש הוא מן/' לה לקרבתו בהתאם בדבר החיות עיקר/  מפורסמים מן נסי - כולו הפסוק   בחיי' ר  ג

 עליון אור מעין" 'ה פי מוצא"
 כולן המצוות עיקר היא הביטחון מידת -' ה   בחיי' ר  ה
 מיסרך   ספורנו  ה
 'ה כי   ספורנו  ז
  בגלות האומה קיום להראות ביתר נפילת על ברכה קבעו - להבין ויש  חכמה משך  י

 תל מצוה – ואכלת  החינוך ספר
 ואכלת   בחיי' ר

  תהיה' ה שעבודת היא התכלית/  הבטחון במידת להרגילם נועדו המדבר עינויי - למען   בחיי' ר  טז
 "עינוי" נקראת מן אכילת/  גמור לטבע

 (ומזוני חיי בני) לפרט מזל יש/  הכלל על נאמר" לישראל מזל אין" - וזכרת   בחיי' ר  יח
 אם והיה   ספורנו  יט

 :י פרק
 :פסוק

  בארון לוחות ושברי לוחות/  במקדש קבוע בצלאל וארון ארעי משה ארון - ועשית   בחיי' ר  א
  החורבן על יאשיהו ידע מהם הסימנים/  יאשיהו י"ע נגנז בצלאל ארון/  בצלאל

 ובא הממשמש
 ההיא בעת   ספורנו  א
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 Hirsch   183  יב
 ישראל ועתה  זקנים דעת

Hirsch  186 
 שחד יקח ולא   ספורנו  יז

 ישא לא אשר   ספורנו
 תלא מצוה – הגר את ואהבתם  החינוך ספר  יט
 תלב מצוה – תירא אלקיך' ד את  החינוך ספר  כ

 תלג מצוה – תעבד אתא  החינוך ספר
 תלד מצוה – תדבק ובו  החינוך ספר

 ישראל בני מנין את המשלים )"אנכי"( ה"הקב - בשבעים   בחיי' ר  כב
 :יא פרק

 :פסוק
 הארץ כי ן"רמב י

   1431  ם"מלבי
 1433   ם"ימלב  יא

  1434  ם"מלבי
  מבנה הסבר/  )גזירה לבטל, מסכנה להנצל, טבע לשנות(התפילה מעלות - ולעבדו   בחיי' ר  יג

 ג"כה אנשי י"ע ח"י תפילת
 לבבכם בכל   ן"רמב

 דברי את ושמתם   ן"רמב  יח
 בו ולדבקה   ן"רמב  כב
 ובטחון' ה יראת/  ד"בו ויראת' ה יראת בין מה - יתיצב   בחיי' ר  כה


