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"Û‡ Áֹ≈·· ÌÈÓÚ ÏÎ „˜ֹÂÈ˘ Í„È· Ì‰Â Àzke ÍÏ‚¯Ï ‡˘È «„Ó¿a¯ֹÍÈ˙ ")ÌÈ¯·„ Ï"‚ ,‚( 

מקרא במילי� בייחוד עסקו מפרשי ה. הפתיחה של ברכת משה זכתה לפירושי� רבי�

ופירשו אות� בדרכי� שונות על פי השקפת עולמ� והרקע , ..."עמי� בֵבחֹ א�"

נציג כא� שלוש גישות פרשניות התואמות לדעתנו את תפיסת . ההיסטורי שלה�

עיו� מדויק בלשו� המקרא פותח אפשרות להבי� מילי� אלו . עולמ� של המפרשי�

 .כפי שנראה בסו� הדיו�, בדר� חדשה

, ¯˜ Ï‡¯˘È ÌÚÏמתייחסות  "עמי� בֵבחֹ א�"המילי� , י בפירושו הראשו�"רשלפי  •

א� שבפשטות פירושו , "עמי�"המונח , לפי פירוש זה 1.במיוחד' שאותו מחבב ה

לפי פירושו השני של  2.אלא על שבטי ישראל, לא מוסב עליה�, אומות העול�

ות� של אומות והפסוק מדבר בגנ, אכ� מוסב על אומות העול�" עמי�", י"רש

 ,העול� אומות של חבת� בשעת א� – 'עמי� בֵבחֹ א�' :אחר דבר: "העול�

 כל – 'ביד� שיוקדֹ כל, 'ביד� ישראל את ומסרת וחקותש פני� לה� שהראית

 ברוח זו מסביר ".שומר� ואתה מאחרי� משו ולא ב� דבקו וטוביה� צדיקיה�

 לבני שפתח "–" למו משעיר וזרח בא מסיני 'ה ":ג� את הפסוק הקוד�י "רש

 לבני ופתח ש� שהל� "–" פאר� מהר הופיע" ;"רצו ולא התורה את שיקבלו עשו

 ".רצו ולא, שיקבלוה ישמעאל

 
ר יונת� "לרב ד, )ירושלי�(אברה� גרוסמ� ' לפרופ, )טורונטו(מאיר לוקשי� ' רופודתי לפת *

 .על הערותיה� והארותיה� החשובות) אלו� שבות(ס יהונת� יעקבר "גרוסמ� ולרב ד

 בנימי� שהרי, ע� קרוי ואחד אחד כל. השבטי� את חבב יתירה חבה ג�: "י"כ� לשונו של רש .1

, ה"בראשית ל(' ממ� יהיה גוי� וקהלגוי ' ליעקב ה"הקב כשאמר וולדילה עתיד היה לבדו

: ג"כ� פירש רס"). הקטעי�("ראה ג� תרגו� אונקלוס המיוחס ליונת� ותרגו� ירושלמי )". יא

וה� ילכו בעקבותי� וימסרו זה לזה , ולכ� כל נבחריה� סרי� למשמעת�, א� חבבתה ל� ע�"

שבו בני ,  כא� רמז מעניי� למעמד הר סיניע מוצא"ראב. ועוד, ע"ראב, �"ראה ג� רמב; "דברי�

) ה, ט"שמות י" (העמי� מכל להסג�"אונקלוס מתרג� את המילי� ": חביבי�"ישראל נקראי� 

 ".עממיא מכל ÔÈ·È·Á קדמי ותהו�: "לארמית

 ."בעממי� בנימי� אחרי�: "יד', ע מביא ראיה לפירוש זה משופטי� ה"ראב .2
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של אומות העול� ומתו
 חיבה יתרה לע� ' שבח�'מתו
 הסתייגות ברורה מ 

י חי "רש. י אינו מוכ� להכיר בתכונות חיוביות של אומות העול�"רש, ישראל

י הצלב באירופה וראה במו עיניו את השמד ואת חורבנ� של בדור של מסע

עוי� מצד התורה כלפי י מציג יחס "משו� כ
 לא מפתיע שרש 3.קהילות ישראל

אומות קרב י לטובי� שב"רשהותיר בעיד� המשיחי , אול� ו4.אומות העול�

 5.העול� מקו� מכובד

 האומות ומ� ,רב ערבג� אומות העול� כגו� : "� פירוש המילי� הוא זה"לפי רשב •

 ושכ� וקבל� ה"הקב חיבב אות� ג� – ישראל ע� התורה לקבל ובאו שנתגיירו

אלא א� כ� ה� מתחברי� ' בני אומות העול� אינ� זוכי� לחיבת ה – ..."עליה�

 6.לע� ישראל או מתגיירי�

" · Á Û‡ֹ≈·ÌÈÓÚ"ומכיר בכ
 שהמילי� , � מחויב לפשוטו של מקרא"רשב 

בכ
 הוא חולק על סבו . מחבב באופ� בסיסי את העמי�' המלמדות בפשטות ש

שאינו מחויב באותה מידה לפשוטו של מקרא והגביל בדר
 הדרוש את , י"רש

בייחוד , � לגויי� הוא פחות פולמוסי"יחסו של רשב. לישראל בלבד' חיבת ה

, וכשהעמי� מכבדי� את ישראל 7,ב באירופה הנוצרית"בהקשר של המאה הי

 ה� ודאי זוכי� – ה� מצטרפי� לע� ישראל באמצעות גיור ובעיקר כאשר

 .על פי פירושו ייתכ� יחס חיובי לאומות העול� באחרית הימי�. 'לחיבת ה

, יט מלמדת', ה ולדברי� ד, ט"� לשמות י"י ושל רשב"השוואת הפירושי� של רש 

ה� בעיני "שלפיו האומות , י"� השמיט את לשונות הזלזול של סבו רש"שרשב

, יתרה מזו". החליק� בדברי הבליה� לטרד� מ� העול�"' ושה, "ני לכלו�ולפ

 הרנינו': "מג מעניק אחרית טובה לאומות העול�, ב"� בפירושו לדברי� ל"רשב

) א, ז"תהילי� קי(' י�ִ�הא� כל שבחוהו גוי� כל' ה את הללו'כמו , עמו על – 'גוי�

 שבחוהוולפיכ
 , ותיותר משאר האומ חסדו עלינו גבר שהרי ,והאמינו בו

וכ� יעשה  –ושבחוהו ועבדוהו  הרנינוא� כא� ; והאמינו בו ויגבר עליכ� כמונו

אפילו בפסוק שבו מדובר לפי פשוטו של ". לכ� א� תיראוהו ותעבדו אותו

הרנינו גוי� עמו כי ד� עבדיו יקו� ונק� ("באויבי ישראל ' מקרא על נקמת ה

 
, ל"הנ (= 320�332' עמ, ט" תשי, כ˙¯·ıÈ, 'ההיסטורית של זמנוי והמציאות "רש, 'בער' י: ראה .3

Ï‡¯˘È ÌÚ ˙Â„ÏÂ˙· ˙ÂÒÓÂ ÌÈ¯˜ÁÓ162�174' עמ, ו" תשמירושלי�,  ב(. 

 .151�170' עמ, ח"תשס אלו� שבות, Ï˘ ÂÓÏÂÚ· ˙ÂÚ„Â ˙Â�ÂÓ‡"È ¯˘ ,גרוסמ�' א: ראה .4

 . ואיל�161' עמ, ראה ש� .5

, �" בגימטריא גרי–� "ב עמי"� חב"א: "דרכו האופייניתבאותה דר� פירש ג� בעל הטורי� ב .6

 )".א"שבת קמו ע(שא� הגרי� העתידי� להתגייר עמדו בסיני 

פולמוס ה, ככלל; ויקטור�בסנטבקשרי� ע� האסכולה של אבות המנזר   עמד�" רשב,כידוע .7

 ושפיר בכמה מקומות ב ביטויכפי שהדבר בא לידי, ב בשיאו"נוצרי היה במאה הי�היהודי

 475' עמ ,א"ירושלי� תשס, ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙Ù¯ˆ ÈÓÎÁ, גרוסמ�' א: ראה. על התורה �"רשב

 . �ואיל
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א� יכירו ויעבדו את : ובי לאומות העול�� מתאר יחס חי"רשב, ...")ישיב לצריו

 8.ייטיב לאומות העול� כמו לע� ישראל לעתיד לבוא'  ה–' ה

מוסבות על אומות " עמי� בֵבחֹ א�"המילי� ) 1550�1470(לפי רבי עובדיה ספורנו  •

 :העול� באשר ה�

'Û‡ Áֹ≈·· ÌÈÓÚ' –מכל סגלה לי והיית�'כאמר� ,  וא� על פי שאתה חובב עמי� 

: ל" כאמר� ז9,אצל�' סגולה'ובזה הודעת שכל המי� האנושי  ,)ה, ט"שמות י(' העמי�

הנה אמרת  .'˘ÏÎֹÍ„È· ÂÈ ˜„'מכל מקו� , )ד"ג מי"אבות פ(' בצל� שנברא אד� חביב'

, שה� חביבי� משאר המי�, שכל קדושיו של קֹדש של אש דת ה� בידי� כצרור הכס�

 חביבי�': ל"כאמר� ז, )ו, ט"שמות י(' ושקד וגוי כהני� ממלכת לי תהיו ואת�': כאמרו

 .)אבות ש�(' למקו� בני� שנקראו ישראל

מעמד מת� התורה לע� ישראל כולל ג� התייחסות , לפי פירוש הספורנו 

 . אוניברסלית לכל אומות העול�

, רופא, שהיה רב, פרשנות זו מתאימה לתפיסת עולמו של רבי עובדיה ספורנו 

כפרש� הומניסט הוא התייחס בכובד ראש . טלקיתפילוסו� ואיש ההשכלה האי

10.ובגישה אוהדת ביותר לתרבות� של עמי� אחרי�
 

 
ראה ספריו על פירוש ; �"מאיר לוקשי� על הערותיו והארותיו בשיטת רשב' אני מודה לפרופ .8

 – M.I. Lockshin, Rabbi Samuel Ben Meir’s commentary on Genesis:� על התורה"רשב

an annotated translation, New York 1983; Idem (edited and translated), Rashbam’s 

commentary on Exodus – an annotated translation, Atlanta 1997; Idem (edited and 

translated), Rashbam’s Commentary on Leviticus and Numbers – an annotated 

translation, Providence: Brown Judaic Studies 2001; Idem (edited and translated), 

Rashbam’s Commentary on Deuteronomy –  an annotated translation, Providence: 

Brown Judaic Studies, 2004. 

 בניגוד –אלא שישראל ה� מיוחדי� , העמי� ה� חביבי� ÏÎלפי הספורנו הפסוק מלמד ש .9

ראה בפירוש על ספר שמות ; בש� רבי אברה� אב� עזרא) 5הערה (לפירוש שמובא לעיל 

 .ה, ט"י

כי אמנ� לי ...  יקר אצליÈ˘Â�‡‰ ÔÈÓ‰ ÏÎ": )ה, ט"י (וכ� כתב הספורנו בפירושו לספר שמות .10

‡Â¯ ראה ג� בהרחבה בספרו ". בלי ספק  חסידי אומות העול� יקרי� אצלי–כל האר� 

ÌÈÓÚ, גוטליב' במהדורתו של ז (1537 בולוניה, Â�¯ÂÙÒ ‰È„·ÂÚ È·¯ È·˙Î ,ז"ירושלי� תשמ ,

ירושלי� , ·Â�¯ÂÙÒ ‰È„·ÂÚ È·¯Ï ‰¯Â˙‰ ÏÚ ¯Â‡È, גוטליב' ראה ג� במבוא של ז). תקח�תא' עמ

: ÏÂÓ˙‡ ÌÂÈÎ, ' הפרש� ההומניסט,עובדיה ספורנו' ר',  ולק'י: ג�ראה . 10�55' עמ, �"תש

˙ÂÒÓ ,˙Â�Â¯ÎÊÂ ÌÈ¯Ó‡Ó , תורת הנפש , 'בונפיל' ר; 273�280, 183�211' עמ, 1997ירושלי�

ג� דו� יצחק  ;200�257' עמ, ו"תשל,  א‡˘Ú·˘ ¯‡· Ï', והקדושה אצל רבי עובדיה ספורנו

א� , ורצה בזה, אמר על האומות' עמי�'ו: "אברבנאל נקט את הכיוו� הזה בפירושו על התורה

הנה , ושהקדוש ברו� הוא אוהב את האומות והעמי� כול� כמו שיאהב הפועל את פעולת

 ...".'כל קדושיו בידי�'וזהו אמר , ה� מיוחדי� להנהגתו, שה� קדושי�, ישראל



 בנימי� גזונדהייט

28 

משקפי� אפוא את השקפת עולמ� של " א� חֵֹבב עמי�"שלושת הפירושי� למילי� 

לדעתי כל פרש� גילה בלשו� התורה מסרי� . הפרשני� על פי הרקע ההיסטורי שלה�

11".יו� בכל המתחדשי� הפשטות לפי"ש  איש אי–רלוונטיי� לשעתו ולדורות 
 

" Û‡Áֹ≈··ÌÈÓÚ " Ï ÊÓ¯Î"Áֹ»·· Ô· Ï‡ÂÚ¯" 

: עיו� מדוקדק בלשו� המקרא יכול להסביר את משמעות המליצה על בורייה, לדעתי

" משה �ֵתחֹ ניהמדָי רעואל ב� ··«Áֹ"ב מופיע בתורה רק פה ובשמו של "השורש חב

לאומות העול� ג� ' חיבה'ז שקיימת  הפסוק רומ12.דהיינו יתרו, )כט', במדבר י(

והדוגמה הטובה ביותר היא יתרו שנפגש ע� משה וע� בני ישראל ', עמי�'בהיות� 

ב "באמצעות השימוש בשורש הנדיר חב). ט"י�ח"שמות י(לפני מת� תורה בהר סיני 

כמי שמייצג במובהק , בבוחרומזת התורה ליתרו הנקרא בפרשה מאוחרת יותר ג� 

 . ומות העול�לא' את חיבת ה

עשר פעמי� : המפגש ע� יתרו ערב מת� תורה הוא מעי� מבוא לקבלת התורה

 13;"עשרת הדברי�"כהכנה לקראת , ר בדיו� של יתרו ע� משה"מופיע השורש דב

 ואת בה ילכו הדר� את ...תהתורֹ ואת קי�הח� את"יתרו מפרט למשה ערב מת� תורה 

ע יחד ע� השורש "של השורש שמהשילוב ; )כ, ח"שמות י(" יעשו� אשר המעשה

 מזכיר את ,)כד, ח"ש� י" (אמר אשר כל ÚÈÂ˘ תנוחֹ לקול משה ÚÓ˘ÈÂ"ה בפסוק "עש

14).ז, ד"ש� כ" (Ú� ÚÓ˘�Â˘‰"קבלת התורה של ע� ישראל בלשו� 
 

, )'כ�ט"שמות י(ח היא א� כ� מעי� מבוא למת� תורה "הפגישה ע� יתרו בשמות י

במקביל מתייחסות ג� המילי� . ורה בהר סיניויתרו משתלב כביכול במעמד מת� ת

אחרי� בתיאור הפיוטי ' עמי�'ל) ג, ג"דברי� ל(בתחילת ברכת משה " ב עמי�ֵבא� חֹ"

בתיאור מת� תורה למפרע על ידי משה רבנו לפני ). ה�ב, ג"דברי� ל(של מת� תורה 

15.אומות העול� משולבות ממש בתו� החוויה בהר סיני, מותו
 

באמצעות כפל  "רעואל ב� ··«Áֹ"כרמז ל " עמי�··≈�Áֹ א"בחירת הניסוח 

שבמסגרת מת� תורה לע� ישראל , משמעות תומכת אפוא בפירושו של הספורנו

כפל המשמעות על פי פשוטו . בהר סיני יש התייחסות אוניברסלית לאומות העול�

 
 .ב, ז"ל בראשית ,	"על פי פירוש רשב .11

 ...."משה �ֵתחֹ ··«Áֹ מבני מקי� נפרד הקיני וחבר: "יא', הש	 מופיע ג	 בשופטי	 ד .12

 .145�153' עמ, ה"ירושלי	 תשכ, ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ˙, ד קאסוטו"מ: ראה .13

; )כב, ג"שמות כ..." (אדבר אשר כל È˘ÚÂ˙ לובקֹ ˙˘Ó˘ֹÚ ÚÓ א	 כי: "ראה ניסוחי	 דומי	 .14

על המפגש ע	 יתרו ). כג', דברי	 ה" (Â�ÚÓ˘Â Â�È˘ÚÂ אלי� אלהינו 'ה ידבר אשר כל את"...

 ,Â˙ È˜ÂÈ„ :ÚÂ·˘‰ ˙˘¯ÙÏ ÌÈ˘Â¯ÈÙ – ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ¯‰, כהקדמה למת� תורה ראה ג	 בספרי

 .23' עמ, ט"תשנאלו� שבות 

; )ו, ט"שמות י" (˜„Â˘ וגוי כהני	 ממלכת"מקבילות לניסוח " ביד� ˘ÂÈֹ˜„ כל"המילי	  .15

ג "ה בדברי	 ל�ד, פסוקי	 ב; רומזות לעשרת הדיברות בהר סיני" ˙ÓֹÍÈ„·¯ ישא"המילי	 

 .מתייחסי	 בבירור למת� תורה בהר סיני
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