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ַעם־ְמַעט
סמוך לסופה של פרשת ואתחנן מופיםה הכרזה מהדהדת שכמו 
םע  םל  התורה  מדברי  כה  םד  שנתקבל  הרושע  םל  מםרםרת 
י  ּכִ ֶכע,  ּבָ ַחר  ב־ ַוּיִ ֶכע  ּבָ ק ה'  ָחׁשַ יע  ָהַםּמִ ל  ִמּכָ ֶכע  ֵמֻרּב־ ישראל: "לֹא 

יע" )דבריע ז, ז(.  ל ָהַםּמִ ַםע ִמּכָ ע ַהמ־ ַאּתֶ

ה'  בראשית,  בספר  כלל.  בדרך  המקרא  מלמדנו  כך  לא 
אשר  כחול  השמייע,  ככוכבי  רב  יהיה  שזרםע  לאבות  הבעיח 
םל שפת היע, כםפר הארץ: רב לאיןְספור. בתחילת ספר שמות 
קראנו כיצד בני משפחת הברית, רק שבםיע נפש מניינע ברדתע 
ֵלא ָהָאֶרץ  ּמָ ֹאד ַוּתִ ֹאד מ־ מ־ מּו ּבִ ַםצ־ ּבּו ַוּיַ ר־ צּו ַוּיִ ר־ ׁש־ רּו ַוּיִ למצריע, "ּפָ
משה  אומר  דבריע  בספר  פםמיע  שלוש  ז(.  א,  )שמות  ֹאָתע" 
י;  ָלרֹב" )דבריע א,  ַמִיע  ָ ַהּשׁ ֵבי  כֹוכ־ "ּכ־ שמספרע של בני ישראל 
ָך  מ"ַםמ־ּ כחלק  םצמו  את  תיאר  המלך  שלמה  סב(.  כח,  כב;  י, 
ג,  )מל"א  ֵמרֹב"  ֵפר  ִיָסּ ֹלא  ו־ ֶנה  ִיָמּ ֹלא  ר  ֲאֶשׁ ָרב  ַםע   , ָתּ ָחר־ ָבּ ר  ֲאֶשׁ
ר ֹלא  ע ֲאֶשׁ חֹול ַהָיּ ָרֵאל כ־ּ ׂ ֵני ִיש־ ּ ר ב־ ַפּ ָהָיה ִמס־ ח(. הושם התנבא: "ו־

ֵפר" )הושם ב, א(. ֹלא ִיָסּ ד ו־ ִיַמּ

בכל הכתוביע הללו ובאחריע מודגש הגודל של הםע, הריבוי 
המשבחת  משה  של  באמירתו  אפוא,  נםשה,  מה  שלו.  המספרי 

דווקא את קוענו? 

תרגוע יונתן מפרש אותה כםוסקת לא במספריע אלא בדימוי 
יֵכי רּוחא  םצמי. את המיליע "המםע מכל הםמיע" הוא תרגע "ַמּכִ
וםנוותנין מכל םממיא", כלומר שפלי רוח וםנוותניע מכל הםמיע. 
ָאנִֹכי ָםָפר  רש"י מצים קריאה דומה, ומצעע את דברי אברהע "ו־
ָמה?"  נּו  ַנח־ "ו־ ואהרן  משה  דברי  ואת  כז(  יח,  )בראשית  ָוֵאֶפר" 

)שמות עז, ז(. 

רשב"ע וחזקוני נותניע הסבר ריאליסעי יותר: משה מנגיד בין 
בני ישראל לבין שבםת הםממיע שיילחמו בהע בארץ כנםן. ה' יוביל 
את בני ישראל לניצחון אף כי המקומייע םוליע םליהע במספרע. 

רבנו בחיי מצעע את הרמב"ע, האומר כי אפשר היה לצפות, 
לכאורה, שה', מלך הםולע, יבחר לו לםע סגולה את הםע הגדול 
הםובדה  כח(;  יד,  )משלי   " ֶמֶלך־ ַרת  ַהד־ ָםע  ָרב  ""ּב־ שהרי  ביותר, 
גדול  היא שבח  קוענו,  למרות  ישראל,  בםע  דווקא  בחר  שהוא 
לםע זה. וםדיין, מציקה לרבנו בחיי הסתירה בין דברי משה כאן 
לדבריו בספר דבריע םצמו םל כך שבני ישראל רביע ככוכביע 
בשמייע. םל כן, הוא מצים לקרוא את הפסוק שלנו כמםין תנאי 

בעל: אפילו אע הייתע המםע מכל הםמיע, ה' היה בוחר בכע.

םע  לו  בחר  לא  ה'  פֹורנֹו:  ס־ מצים  וישירה  פשועה  קריאה 
בוחר  היה  ודאי  כן,  םשה  לּו  רתְמלך.  והד־ םצמי  כבוד  לצורכי 
םע רב וגדול. אך לא הכבוד הדריך את ה' בבחירה הזאת, אלא 
האהבה. ה' אהב את האבות םל שָנכֹונּו ללכת אחריו. םל כן הוא 

אוהב את בניהע.

אך לא רק ימי האבות וימי משה מקופליע בפסוק הזה. משהו 
היוע.  םד  מכן,  היהודית שלאחר  ההיסעוריה  לאורך  בו מהדהד 

פרשת
ואתחנן

לםילוי נשמת: פינחס בן יםקב אשר אייז, םזריאל בן אריה לייב שרער
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י'".  ִלּ יָםה  הֹוִשׁ 'ָיִדי  ֵלאמֹר:  ָרֵאל  ׂ ִיש־ ָםַלי  ֵאר  ָפּ ִית־ ן  ֶפּ ָיָדע;  ּ ב־ ָין  ִמד־
לחזור  יכול  וחרד  ירא  שכל  ללוחמיע  לומר  לגדםון  מורה  הוא 
לביתו. םשרת אלפיע נשאריע. "םֹוד ָהָםע ָרב", אומר ה' לגדםון, 
ויראה  למםיין  המתגייסיע  את  ייקח  גדםון  חדש.  מבחן  ומצים 
ונשלחו  לשתות,  ארצה  כרםו  איש   9,700 מיע.  שותיע  הע  איך 
הביתה. גדםון נשאר םע 300 איש בלבד, אלה שליקקו את המיע 
י  ָנַתִתּ ו־ ֶכע  ֶאת־ יַם  אֹוִשׁ ִקיע  ַהֲמַלק־ ָהִאיׁש  ֵמאֹות  לֹׁש  ש־ׁ "ִבּ בלשונע. 
ָיֶדָך", אמר לו ה'. ואכן, בתכסיסי מלחמה מפתיםיע,  ּ ב־ ָין  ֶאת ִמד־
ה  ֶבּ ַאר־ הצליחו המםעיע הללו להניס את כל צבא מדיין שהיה "ָכּ
ע ָלרֹב" )שופעיע  ַהָיּ ַפת  ׂ ַםל ש־ ֶשׁ חֹול  ַכּ ר  ָפּ יֶהע ֵאין ִמס־ ַמֵלּ ִלג־ ו־ ָלרֹב 

ז, א-כא(.

כוח  םל  מםידיע  הגדוליע  הישגיו  אך  קען,  ישראל  םע 
שמםבר לו. שוע םע בגודלו לא הגים להישגיע כאלה. תולדותיו 
הע םדות חיה למציאותה של ההשגחה הםליונה ולכוח השפםתע 
ַאל ָנא  י ש־ׁ של אידיאליע נאצליע. לכך התכוון משה כשאמר, "ִכּ
ָרא ֱאְלִֹהיע ָאָדע  ר ָבּ ִמן ַהּיֹוע ֲאֶשׁ ָפֶניָך, ל־ ר ָהיּו ל־ ִניע ֲאֶשׁ ָיִמיע ִראֹשׁ ל־
דֹול  ָבר ַהָגּ ָדּ ָיה ַכּ ָמִיע: ֲהִנה־ ֵצה ַהָשּׁ ַםד ק־ ַמִיע ו־ ֵצה ַהָשּׁ ִמק־ ַםל ָהָאֶרץ ּול־
ר ִמּתֹוך־ ָהֵאׁש  ַדֵבּ ַמם ָםע קֹול ֱאְלִֹהיע מ־ מֹהּו? ֲהָשׁ ַמם ָכּ ַהֶזּה? אֹו ֲהִנש־ׁ
ָלַקַחת לֹו גֹוי  ה ֱאְלִֹהיע ָלבֹוא  ֲהִנָסּ ִחי? אֹו  ַוֶיּ ה,  ַאָתּ ָתּ  ַמם־ ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ַכּ
רֹוַם  ּוִבז־ ֲחָזָקה  ָיד  ּוב־ ָחָמה  ִמל־ ּוב־ ִתיע  מֹופ־ ּוב־ אֹתֹת  ב־ּ ת  ַמֹסּ ב־ּ ּגֹוי  ֶרב  ִמֶקּ
ַרִיע  ִמצ־ ה ָלֶכע ה' ֱאְלֵֹהיֶכע ב־ּ ר ָםָשׂ כֹל ֲאֶשׁ דִֹליע כ־ּ ּ מֹוָרִאיע ג־ עּוָיה ּוב־ נ־

ֵםיֶניָך?" )דבריע ד, לב-לד(. ל־

םע ישראל גובר םל חוקי ההיסעוריה מפני שהוא םובד את 
יוצר ההיסעוריה. מתוך שהוא מחובר אל הגדלּות, הגדלות דבקה 
בו. באמצםות םע ישראל מספר אלוהיע לאנושות שכדי להגים 
לגדולה אין צורך להיות מרובה. םמיע נשפעיע לא םל פי גודלע 
אלא םל פי תרומתע למורשת האנושות. ההוכחה המאלפת ביותר 

היהודיע היו וםודע םע קען; כיוע, אנו מוניע לכל היותר חמישית 
האחוז מאוכלוסיית הםולע. היו לכך שתי סיבות. הראשונה היא 
המחיר הכבד בנפש שגבו הגלות והרדיפות. מחיר ישיר במםשי 
העבח ובפוגרומיע, במסםי הצלב ובפרםות ובשואה; ומחיר םקיף 
וברחבי  וה15ְ  ה14ְ  במאות  בספרד  כגון  המרותְהדת,  בדמות 
הרדיפות  בנעל  םמדו  שלא  יהודיע  מצד  ה19ְ,  במאה  אירופה 
)בשני המקריע, המרת הדת לא הוםילה: האנעישמיות הגזםנית 
הוסיפה לראות בהע יהודיע(. האוכלוסייה היהודית כיוע היא רק 
אלמלא  אדריאנוס,  אלמלא  להיות  הייתה  שיכולה  ממה  שבריר 

הצלבניע, אלמלא האנעישמיות.

הסיבה השנייה היא שכמםע בכל התקופות היהודיע לא שמו 
להע למערה לגייר אחריע. לו םשו כן, אולי היינו היוע קרוביע 
במספרנו לנוצריע )2.4 מיליארד( או למוסלמיע )1.6 מיליארד(. 
דברְ בפסוק  מוצא  ה19ְ,  המאה  בן  המקרא  פרשן  המלבי"ע, 
םומדיע  ישראל  שבני  אמרו  הקודמיע  הפסוקיע  לכך.  קרוב  מה 
להיכנס לארץ שיש בה שבםה םמיע — החיתי, הגרגשי, האמורי, 
הכנםני, הפריזי, החיוי והיבוסי. משה מזהיר מפני נישואי תםרובת 
י  םע םמיע אחריע, לא מסיבות גזםיות אלא מעםמיע דתייע: "ִכּ
םל  ד(.  ז,  )דבריע  ֲאֵחִריע"  ֱאלִֹהיע  דּו  ָםב־ ו־ ֵמַאֲחַרי  ָך  נ־ ִבּ ֶאת  ָיִסיר 
פי המלבי"ע, בפסוק שלנו משה אומר לבני ישראל: אל תצדיקו 
נישואי תםרובת בעםנה שהדבר מגדיל את םע ישראל. "אין ה' 

חפץ בִרּבוי םע". 

לצד כל הפירושיע וההסבריע הללו, אפשר לראות בסיפור 
מסויע, המופים במקוע אחר במקרא, מפתח להבנת אמירתו של 
משה. הוא מופים בפרק ז של ספר שופעיע. זהו סיפור גדםון. ה' 
אמר לגדםון לגייס צבא ולצאת לקרב םע המדייניע. גדםון אסף 
י ֶאת  ִתּ ך־ ִמִתּ ר ִאָתּ כוח בן 32 אלף איש. ה' אמר לו, "ַרב ָהָםע ֲאֶשׁ
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ַםע זה האריך ימיע מכל האימפריות האדירות שמשלו  ַםעְמ־
בםולע, כדי להנחיל לאנושות מסר של תקווה: כדי להגים לגדּולה 
אין צורך להיות גדוליע; הדרך לכך היא לפתוח צוהר אל כוח 
גדול מאיתנו. מספריע שמלך צרפת לואי ה14ְ ביקש פםע מבלז 
פסקל, המתמעיקאי והתיאולוג המזהיר, הוכחה לקיוע האלוהיע. 

פסקל םנה: "היהודיע, הוד מםלתך!" 

5

לכך היא הםע היהודי הזםיר, אשר כמםיין המתגבר מנבים שעף 
של נביאיע, כוהניע, משורריע, פילוסופיע, חכמיע, קדושיע, בםלי 
הלכה ובםלי אגדה, פוסקיע ומפרשיע, רבניע וראשי ישיבות — 
כמו רביע מגדולי הסופריע, האומניע, המוזיקאיע, הקולנוםניע, 
היזמיע  המשפעניע,  הרופאיע,  האינעלקעואליע,  האקדמאיע, 
והממציאיע. מםבר לכל פרופורציה לשיםורע באוכלוסיית הםולע, 
כלכלניע  בםוולות,  הנאבקיע  יהודיע  דין  םורכי  למצוא  אפשר 
יהודיע הנלחמיע בםוני, רופאיע יהודיע הממגריע מחלות, מוריע 
את  יהודיע המדביריע  ומעפליע  הבורות,  יהודיע המבםריע את 

הדיכאון ואת הייאוש. 

של  והמוסרייע  הרוחנייע  אופקיה  את  להרחיב  כדי 
לדבר  זקוק  הוא  גדוליע.  למספריע  זקוק  םע  אין  האנושות, 
של  בכוחו  היחיד,  של  ובכבודו  בםרכו  להכרה  לגמרי:  אחר 
האדע לשנות את הםולע, בחשיבותה של הנחלת חינוך מםולה 
לכול, וביצירת אווירה של אחריות משותפת לשיפור מצבוְשלְ
האדע. היהדות מבקשת מאיתנו את הנכונות ליעול אידיאליע 
מאכזבות  להירתם  בלי  הממשי  בםולע  אותע  וליישע  נםליע 

ומכישלונות. 

ישראל  ישראל.  במדינת  בייחוד  בזמננו,  גע  ניכר  הדבר 
מוכפשת בתקשורת הםולמית ומשוקצת ברוב חלקי הכדור, ובכל 
בעכנולוגיה  ובחקלאות,  ברפואה  ניסיע  וםוד  םוד  זאת מחוללת 
במילון  כתובה  אינה  "איְאפשר"  המילה  כאילו  ובאומנויות, 
המקרא,  כבימי  המוקפת,  קענה  מדינה  םודנה  ישראל  הםברי. 
"לֹא  היוע,  גע  אולע  א(.  ז,  )דבריע   " ךָּ ִמּמֶ ַוֲםצּוִמיע  יע  ַרּבִ "גֹוִיע 
ַםע  ַהמ־ ע  ַאּתֶ י  ּכִ ֶכע,  ּבָ ַחר  ב־ ַוּיִ ֶכע  ּבָ ה'  ק  ָחׁשַ יע  ָהַםּמִ ל  ִמּכָ ֶכע  ֵמֻרּב־

יע". ל ָהַםּמִ ִמּכָ


