
 

 

 
      אחריות                  

 תנחישו ,אומץ לב

 ואחריות על המצב 

 מצאנו כל אלה 

 בנחשון בן עמינדב

 ד"בס

  " בשלח"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 לוקח אחריות על המצב - נחשון בן עמינדב

 .בפחד נוראהנתונים בני ישראל  מספרת התורה על בפרשתנו

 . אחריהם פיםם רודוריהם המצרימולם הים ומאח

 . כתבו בלשונכם? מה עושים בני ישראל

י" ֵֽ יב ַוִיְשאּוּ֩ ְבנ  ה ִהְקִרִ֑ ל ֶאת ּוַפְרע ֹ֖ ינ   ִיְשָרא ֵ֨ ֵֽ ִיםע  ֵּ֥ה ִמְצַרַ֣ ם ְוִהנ  ם  יֶהֶ֜ יֶהֶ֗ ֲחר  ַע ַאֵֽ ַ֣ ס  נ 

י ֵֽ ּו ְבנ  ד ַוִיְצֲעקֵּ֥ יְראּוּ֙ ְמא ֹ֔ ל ֶאל ַוִיֵֽ ֹ֖  (.'י, ד"י" )'ה ִיְשָרא 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .כתבו בלשונכם'? ה מהי תגובת

אֶמר " ה ֶאל'הַוי ֹּ֤ י ַמה :מֶשֹ֔ ָלִ֑ ק א  ר ֶאל ?ִתְצַעֹ֖ ֵּ֥ י ַדב  ֵֽ עּו ְבנ  ל ְוִיָסֵֽ ֹ֖  ( ו"ט, ד"י) "ִיְשָרא 

_______________________________________________________  

 ? כיצד ייסעו אל תוך הים

 (:מובא בעיבוד קל) מספר המדרש

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 י דעת רבי יהודהעל מה התווכחו השבטים לפ? 

 מי הציל את המצב ? 

 למה זכה ? 

 

 : בו מי היה נחשון ומי היה מצאצאיוקראו את הפסוקים הבאים וכת

 

 

 

 (מתווכחים) היו שבטים מנצחים, םכשעמדו ישראל על הי :אמר רבי יהודה

אין אני יורד : "וזה אומר ,"אין אני יורד תחילה לים" :זה אומר. זה עם זה

נחשון בן  קפץ ,ונוטלין עצה אלו באלו מתוך שהיו עומדין. "תחילה לים

, ָזָכה ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹות ֶמְמָשָלה ְבִיְׂשָרֵאל ְלִפיָכְך .וירד לים תחילה עמינדב

  (.'ב, ד"תהילים קי) "ִיְׂשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיו ,ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו: "ַמרֶשֶנא  

 

  

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t26b4.htm


 

 

 
      אחריות                  

 תנחישו ,אומץ לב

 ואחריות על המצב 

 מצאנו כל אלה 

 בנחשון בן עמינדב

 

ֶלה תֹוְלדֹות ָפֶרץ"  .ַעִמיָנָדב ְוָרם הֹוִליד ֶאת, ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם. ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון, ְוא 

ַעז. ַשְלָמה הֹוִליד ֶאת ְוַנְחשֹון ,ַנְחשֹון ְוַעִמיָנָדב הֹוִליד ֶאת , ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ב 

ַעז הֹוִליד ֶאת ד ּוב  ד הֹוִליד ֶאת ִיָשי. עֹוב  ב   ."ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת ָדִוד, ְוע 

 

 ? "זכה לממשלה"למה הכוונה שנחשון  :הסבירו

 

 : השלימו

 

 ._____הכהן היה משבט  ____נחשון שהיה אחיה של אלישבע אשת 

 . ______אחריות ו___, אמונה ב, לב____בשעת צרה הוא גילה 

 . בן דוד_____ ולדורות מלך ישראל  ____יצא מעשה זה זיכה אותו שממנו 

 אהרון /  'ה/ ד דו/  אומץ/  מנהיגות / יהודה/  משיח: תרמילון

 

 לשבת דבר תורה

הם מצאו את עצמם עומדים מול ים סוער , ישראל יצאו ממצרים-שבעה ימים לאחר שבני

!" ישראל ויסעו-דבר אל בני"נו :בורא העולם אמר למשה רב. אחוריהםוצבא מצרים מ, לפניהם

ברגעים אלו . אולם השבטים חוששים להיכנס אל תוך הים הסוער ,הפקודה ניתנה להתקדם

נחשון לוקח אחריות . מסירותו לרצון הבורא,ונשיא שבט יהודה  התגלה אומץ ליבו של נחשון

עיניהם  מול, ה שהמים הגיעו לצווארו נקרע היםל מלמדים שבשע"חז. על המצב וקופץ לים

. המשתאות של בני ישראל  

ממנו נולד . ת ממשיכים הלאה עם זרעו של נחשוןהאומץ והמנהיגו, האחריות ומסירות הנפש

.  דוד המלך וממנו יצא בקרוב בימנו משיח בן דוד  

 . 

 

 
 ? הידעת

במהלך הדורות הפך נחשון 
לסמל המייצג ראשוניות 

שם נחשון -על. והעזה
קפיצה "נטבע המושג 

כתיאור לקפיצה , "נחשונית
מכאן גם שמו של . נועזת

המבצע  ,"מבצע נחשון"
לפריצת הדרך 

הנצורה  ירושליםל
  .ועוד מלחמת השחרורב

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%91_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%91_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8

