פרשת עקב
פרשת עקב נפתחת בתיאור החסד שיקבלו בני ישראל מאלוהים בעבור שמירת המצוות ,וחיזוק ידיהם
של בני ישראל  -שלא לפחד מהעמים החיים בכנען ,כי אלוהים יתן אותם בידי ישראל – ועל העם
להשמיד את פסליהם .משה מפרט את החובה לזכור את המסע במדבר ,ומדבר בשבחה של ארץ
כנען ועל החובה לברך את אלוהים על הארץ .משה מזהיר את העם כי אם ישכחו את אלוהים ולא
ישמעו למצוותיו הם יאבדו מעל הארץ.
לקראת הכניסה לארץ כנען אומר משה לעם כי לא בזכות צדיקותם הם מקבלים את הארץ ,אלא
בזכות רשעותם של היושבים בה; הוא מזכיר להם את חטא העגל ,מסירת לוחות הברית ,ומינוי שבט
לוי לשאת אותם במדבר ולשרת את אלוהים .משה מצווה את העם לירוא את אלוהים ,ללכת בדרכיו
ולאהוב אותו ,ומפרט את מידות הצדק של אלוהים .משה מזכיר את החסד שאלוהים נטה לעם ואת
העונשים שהטיל בחוטאים מקרב העם  -אבל עבודת האלוהים תבטיח שגשוג ופריון לעם .הפרשה
מסתיימת בתיאור גבולות הארץ והבטחת הצלחה בכיבושה.
מעמד
האדם

פרק י' :81- 81 ,כִּי י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא אֱ ֹלהֵ י
הָ אֱ ֹלהִּ ים ו ַאֲ דֹנֵי הָ אֲ דֹנִּים הָ אֵ ל הַ גָד ֹל הַ גִּב ֹר
ּנֹורא אֲ שֶ ר ֹלא-י ִּשָ א פָ נִּים ו ְֹלא י ִּקַ ח
ו ְהַ ָ
ש ֹחַ ד .יח ע ֹשֶ ה מִּ שְ פַ ט י ָתֹום ו ְַאלְמָ נָה ו ְא ֹהֵ ב גֵר
לָתֶ ת לֹו לֶחֶ ם ו ְשִּ מְ לָה .יט ו ַאֲ הַ בְתֶ ם אֶת-הַ גֵר
כִּי-ג ִֵּרים הֱ י ִּיתֶ ם בְאֶ ֶרץ מִּ צ ְָרי ִּם .

תרבות
מתחדשת

פרק ח' : 1 ,אֶ ֶרץ חִּ טָ ה ּושְ ע ָֹרה ו ְ ֶג ֶפן ּותְ אֵ נָה
ו ְִּרּמֹון אֶ ֶרץ-זֵית שֶ מֶ ן ּודְ בָש.
שבעת המינים אז והיום.

מנו את שבעת המינים המוזכרים
בפרשה.
חפשו פירושים לשם "דבש"
מה משמעותם של שבעת המינים
הללו עבורכם? באילו חגים הם
מוזכרים?

עולמם של
אבותינו

פרק י' :81 ,כִּי י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא אֱ ֹלהֵ י
הָ אֱ ֹלהִּ ים
השוו עם בראשית י"דּ :81 - 81 ,ומַ ְלכִּי-צֶדֶ ק
מֶ לְֶך שָ לֵם הֹוצִּיא לֶחֶ ם וָיָי ִּן ו ְהּוא כ ֹהֵ ן לְאֵ ל
עֶ לְיֹון .יט וַיְב ְָרכֵהּו ו ַי ֹאמַ ר בָרּוְך ַאב ְָרם לְאֵ ל
ָָארץ ּ.ובָרּוְך אֵ ל עֶ לְיֹון אֲ שֶ ר-
עֶ לְיֹון קֹנֵה שָ מַ י ִּם ו ֶ
מִּ גֵן צ ֶָריָך ְבי ָדֶ ָך וַיִּתֶ ן-לֹו מַ עֲ שֵ ר מִּ כ ֹל.

מה האפשרויות של פרשנות המילים
– אלוהי האלוהים?
מה משמעות הביטוי "אל עליון"? ומה
הקשר בין "אל עליון" ו"אלוהי
האלוהים"?

"אל עליון"  -אל כנעני קדום ,מראשי הפנתאון
הכנעני.

מה הקשר בין יתום אלמנה וגר?
מדוע לדעתכם מזוהה האלוהים עם
אהבתם והדאגה להם?
מה לדעתכם משמעות הפסוק
"ואהבתם את הגר"? כיצד יש לפרש
זאת בימינו?

