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המעט מכל העמים
הוא קצר ונחבא אכ הלכיה, אך יש כו פוענציאכ נפיץ. בלוחו שכ 
עשפע קען הלעוס בפרשתנו כגרוה כנו כחשוב עחדש טכ עהותה 
שכ ההיסעוריה היהודית וטכ עשיעתו שכ הטה היהודי בזעננו. 

עשה הנואה בפני בני דור העדבר, בניהה שכ יוצאי עצריה, 
הזליר כהה אך זה טתה לעה יוצא דופן הוא הסיפור שהה יורשיו:

ַעט ָטה  עֹהּו? ֲהָשׁ ַעט ָלּ דֹוכ ַהֶזּה אֹו ֲהִנְשׁ ָבר ַהָגּ ָדּ ֲהִנְהָיה ַלּ
ה  ַאָתּ ַעְטָתּ  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ַלּ ָהֵאׁש  ִעּתֹוְך  ר  ְעַדֵבּ ֱא־כִֹהיה  קֹוכ 
ֶרב ּגֹוי  ה ֱא־כִֹהיה ָכבֹוא ָכַקַחת כֹו גֹוי ִעֶקּ ִחי? אֹו ֲהִנָסּ ַוֶיּ
אֹתֹת ּוְבעֹוְפִתיה ּוְבִעְכָחָעה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַט  ת ְבּ ַעֹסּ ְבּ
ֱא־ ה'  ָכֶלה  ה  ָטָשׂ ר  ֲאֶשׁ לֹכ  ְלּ דִֹכיה  ְגּ ּוְבעֹוָרִאיה  ְנעּוָיה 

ִעְצַרִיה ְכֵטיֶניָך? )דבריה ד, כב-כד( כֵֹהיֶלה ְבּ

בני ישראכ טוד כא טברו את הירדן. הה ערה החכו כחיות חיי 
טה טצעאי בארצו. ובלכ זאת עשה לבר בעוח, בוודאות הילוכה 
כהיות רק פרי נבואה, שהה טה שאין דוגעתו. עה שקרה כהה טד 

לה היה ייחודי. הה היו, וטודה, טה שנוטד כגדוכות.

עשה עזליר כהה את ההתגכות הגדוכה בהר סיני. הוא עספר 
טכ טשרת הדיברות. הוא ענסח את תעציתה העפורסעת ביותר 

ָרֵאכ: ה' ֱא־כֵֹהינּו, ה' ֶאָחד" )ו,  ַעט, ִיְשׂ שכ האעונה היהודית: " ְשׁ
ָלכ  ְבּ ֱא־כֶֹהיָך  ֵאת ה'  "ְוָאַהְבָתּ  ד(. הוא עציג את ַעכלת העצוות: 
ָך ּוְבָלכ ְעאֶֹדָך" )ו, ה(. פטעייה הוא אוער כשועטיו  ְכָבְבָך ּוְבָלכ ַנְפְשׁ
כשנן דבריה אכה כיכדיהה. הוא נותן כהה את עשיעתה הכאועית 
ֱא־כֶֹהיָך  ה'  ַחר  ָבּ ָך  ְבּ ֱא־כֶֹהיָך.  ַכה'  ה  ַאָתּ ָקדֹוׁש  ַטה  י  "ִלּ הנצחית: 

ֵני ָהֲאָדָעה" )ז, ו(. ר ַטכ ְפּ יה ֲאֶשׁ כ ָהַטִעּ ה ִעֹלּ ִכְהיֹות כֹו ְכַטה ְסֻגָכּ

ואז הוא אוער כהה לך:

י  ֶלה, ִלּ ְבַחר ָבּ ֶלה ַוִיּ ק ה' ָבּ יה ָחַשׁ כ ָהַטִעּ ֶלה ִעָלּ  כֹא ֵעֻרְבּ
יה. )ז, ז( כ ָהַטִעּ ה ַהְעַטע ִעָלּ ַאֶתּ

ים? עה קרה כלכ ההבעחות שבספר בראשית,  ל ָהַעִמּ ַהְמַעט ִמָכּ
ולטפר  ירבה ללולבי השעייה  גדוכ, שזרטו  כגוי  יהיה  שאברהה 
הארץ ולחוכ אשר טכ שפת היה? ועה טה דבריו שכ עשה טצעו, 
ַהּיֹוה  ֶלה  ְוִהְנּ ֶאְתֶלה,  ה  ִהְרָבּ ֱא־כֵֹהיֶלה  "ה'  דבריה,  ספר  בתחיכת 

ַעִיה ָכרֹב" )א, י(? לֹוְלֵבי ַהָשּׁ ְלּ

התשובה הפשועה היא שבני ישראכ אלן היו רביה בהשוואה 
הבא:  השבוט  בפרשת  זאת  אוער  טצעו  עשה  פעם.  שהיו  למה 
ֱא־כֶֹהיָך  ה'  ְעָך  ָשׂ ה  ְוַטָתּ ִעְצָרְיָעה,  ֲאבֶֹתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  ְבִטיה  ִשׁ "ְבּ
ַעִיה ָכרֹב" )י, לב(. פטה הה היו עשפחה יחידה, אברהה  לֹוְלֵבי ַהָשּׁ ְלּ

ושרה וצאצאיהה, והנה הה אועה בת שניה טשר שבעיה.

אבכ — ואת זאת עבקש עשה כוער בפסוק שכנו — כטועת 
י ְיִביֲאָך ה' ֱא־כֶֹהיָך ֶאכ  אועות אחרות, טה ישראכ טדיין קען. "ִלּ
י  ֶניָך: ַהִחִתּ יה ִעָפּ כ ּגֹוִיה ַרִבּ ּה, ְוָנַשׁ ָתּ ה ְכִרְשׁ ָעּ ה ָבא ָשׁ ר ַאָתּ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ים  ְבָטה גֹוִיה ַרִבּ י ְוַהְיבּוִסי, ִשׁ י ְוַהִחִוּ ִרִזּ ַנֲטִני ְוַהְפּ י ְוָהֱאעִֹרי ְוַהְלּ ִשׁ ְרָגּ ְוַהִגּ
..." )ז, א(. בעיכיה אחרות, טה ישראכ היה קען כא  ךָּ ַוֲעצּוִמים ִמֶמּ

פרשת
ואתחנן

כטיכוי נשעת: פינחס בן יטקב אשר אייז, טזריאכ בן אריה כייב שרער
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התפקיד  דופן,  יוצאי  בתנאיה  טעידותה  חורבנות, 
טכ  עצביטיה  אכה  לכ  בהיסעוריה:  שעיכאו  הגורכי 
היסודות העיוחדיה והעסתורייה שקורות יעיו שכ הטה 

הזה עושתתות טכיהה.1

כהצהרתו זו שכ עשה יש השכלות טצועות טכ הזהות היהודית. 
כאורך סדרת השיג והשיח שכנו השנה עובכט העסר שכיהודיה יש 
השפטה החורגת עלכ פרופורציה כעספרה עפני שכולנו נקראים 
להיות מנהיגים, כיעוכ אחריות, כתרוה, כשנות את חייהה שכ 
אחריה כעובה, כהשרות שלינה בטוכה. דווקא עפני שאנו קעניה, 

נקראנו אכ הגדּוכה.

ש"י טגנון חיבר "פתיחה כקדיש — אחר עיעתה שכ הרוגי 
ארץ ישראכ". הוא לותב בה שעכך בשר ודה אינו ערגיש בחסרונו 
לנגדו".  הרבה  כעכך  כו  "יש  שלן  שנהרג,  עחייכיו  חייכ  שכ 

כטועת זאת, 

עכלנו עכך עכלי העכליה הקדוש ברוך הוא... בחר 
בנו עלכ הטעיה, כא עפני שאנו ערוביה חשק ה' בנו, 
שאוהב  אהבתו  ועתוך  הטעיה.  עלכ  העטע  אנו  לי 
אותנו ואנו עטעיה, לכ אחד ואחד עטענו חשוב כפניו 
לכגיון שכה, כפי שאין כו הרבה כהטעיד בעקוענו. 
נפקד חס ושכוה אחד עישראכ, באה פחת בכגיונותיו 
שכ העכך ובאה תשות לוח לבילוכ בעכלותו יתברך, 
שהרי עכלותו חסרה כגיון אחד עכגיונותיו ונתעטעה 
עתפככין  אנו  כפילך  יתברך.  גדוכתו  ושכוה  חס 
ואועריה אחר לכ עת עישראכ יתגדכ ויתקדש שעיה 
כפניו  לוח  תשות  יביא  וכא  השה  לוח  יגדכ  רבא. 

יתברך.2 

רק עהאיעפריות הגדוכות שכ הטוכה הטתיק, אכא גה עהטעיה 
הקעניה שאלכסו את הערחב. בני ישראכ התרבו בלעה סדרי גודכ 

עאז יעי האבות, אך נותרו עטעיה ביחס כשלניהה.

טתה אוער כהה עשה עה פירוש הדבר:

י, ֵאיָלה אּוַלכ  ִנּ ה ִעֶעּ יה ַהּגֹוִיה ָהֵאֶכּ ְכָבְבָך "ַרִבּ י תֹאַער ִבּ ִלּ
ה  ר ָטָשׂ ר ֵאת ֲאֶשׁ ְזלֹּ ה?" — כֹא ִתיָרא ֵעֶהה. ָזלֹר ִתּ ְכהֹוִריָשׁ

ה' ֱא־כֶֹהיָך ְכַפְרטֹה ּוְכָלכ ִעְצָרִיה. )ז, יז-יח(

קיועו  ככב  הנוגטת  עסיבה  הטעיה  הקען עלכ  יהיה  ישראכ  טה 
הכאועי. הוא ַיראה כטוכה לי אומה איננה צריכה להיות גדולה 
לדי  אולכוסין  רבת  כהיות  חייבת  אינה  היא  דגולה.  להיות  כדי 
כהדוף את אויביה. ההיסעוריה הייחודית שכ טה ישראכ תוליח 
רּוִחי,  י ִאה ְבּ שלדברי הנביא זלריה )ד, ו(, "כֹא ְבַחִיכ ְוכֹא ְבלַֹח ִלּ

ָאַער ה' ְצָבאֹות".

טה ישראכ טצעו יהיה טדות כדבר שהוא גדוכ עענו. לך 
לתב הפיכוסוף הערקסיסע־כשטבר ניקוכאי ברדיאייב: 

בצטירותי ניסיתי כאעת את הפרשנות העעריאכיסעית 
טעיה.  שכ  כקורותיהה  הצעדתה  ידי  טכ  כהיסעוריה 
אני זולר ליצד קרסה פרשנות זו בעקרה שכ היהודיה, 
שגורכה נראה בכתי עתקבכ טכ הדטת ענקודת עבע 
עסתורית  תופטה  היא  הישרדותה  עעריאכיסעית... 
ועופכאה העכעדת שחייו שכ הטה הזה נשכעיה בידי 
נעייה עיוחדת שנקבטה עראש, העתגברת טכ תהכילי 
שכ  העעריאכיסעית  הפרשנות  ההסתגכות שעציטה 
ההיסעוריה. הישרדותה שכ היהודיה, חסינותה עפני 
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שאכות כשוכחן השבת:

איך אנו ילוכיה כהשפיט טכ הטוכה כעובה בטודנו טה 	 
זטיר לכ לך יחסית כטעיה אחריה?

האה כדטתלה היה טה ישראכ ערוויח כו היווה שיטור 	 
גדוכ יותר עאולכוסיית הטוכה, או שיש חשיבות דווקא 

בהיותנו קבוצת עיטוע קענה?
הרב זקס לותב שלכ אחד עאיתנו "נקרא אכ הגדּוכה" 	 

ואכ הענהיגות. עה אתה ואת ילוכיה כטשות להיטנות 
כקריאה זו?

 

5

האנתרופוכוגית ערגרע עיד אערה פטה: "כטוכה אכ תפקפקו 
בילוכתה שכ קבוצת אזרחיה קענה, עסורה ועטעיקה כשנות את 
הטוכה. אדרבה, רק קבוצות לאכו הצכיחו בלך טד היוה". עהעעה 
גנדי אער: "גוף קען שכ נפשות נחושות, בוטרות באעונה בכתי 
זו  ההיסעוריה".3  עהכך  את  כשנות  ילוכה  בשכיחותן,  נדכית 
עלכ  העטע  אוכי  אנחנו  ליהודיה.  אעונתנו  גה  כהיות  עולרחה 
אנו  לאשר  לי  בטברנו  רבות  פטעיה  הולחנו  לבר  אבכ  הטעיה, 
נטניה כקריאתו שכ הקב"ה יש בלוחנו כתקן את הטוכה וכשנותו. 
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