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לסדר פרשת בשלח

מסירות נפש - כמעשה 
המזכה בחיים 

)לכתחילה אריבער(
יגּו  וַיִַּׂשּ אַחֲֵריהֶם  ִמצְַריִם  וַיְִּרְּדפּו 
בְנֵי  וַיְִּׂשאּו  הַיָּם...   עַל  חֹנִים  אֹוָתם 
ִמצְַריִם  ֵּה  וְִהנ עֵינֵיהֶם  אֶת  יְִׂשָראֵל 
וַיִּצְעֲקּו  מְאֹד  וַיִּיְראּו  אַחֲֵריהֶם  נֵֹסעַ 
בְנֵי יִׂשָראֵל אֶל ה'. וַיֹּאמְרּו אֶל מֶׁשה 
י טֹוב  ִמצְַריִם... כִּ לִי אֵין ְקבִָרים בְּ הֲִמבְּ
ר...  ְדבָּ ִמּ ֵתנּו בַּ לָנּו עֲבֹד אֶת ִמצְַריִם ִממֻּ
חֲִרׁשּון". )שמות  ם ַתּ ֵחם לָכֶם וְאֶַתּ ָּ ה' יִל

י"ד, ט-"יד(

מלפניהם  הים,  אל  מגיעים  בנ"י 
מים, מאחוריהם המצרים, אין לאן 

לברוח!
התחלקו  המפרשים  שמביאים  כפי 
תענית  )ירושלמי  כתות  לארבע  העם 
ארבע  "תניא  ב(:  בשלח  מכילתא  ה;  ב 

כתות נעשו לאבותינו על הים: אחת 
אומרת:  ואחת  לים,  ניפול  אומרת: 
אומרת:  ואחת  למצרים,  נחזור 
נעשה עמהם מלחמה, ואחת אומרת 

נצווח כנגדן".
ובלשוננו, האחת - אומרת להתאבד, 
מצדה(.  )כגון  בידם  ניפול  לא  כך 
השניה - עדיף להיות לעבדים חיים 
בגויים(.  )להטמע  למות  מאשר 
השלישית - להלחם ולמות בחירוף 
נפש )כח הזרוע(.  הרביעית - נתפלל 
ונחכה לישועת ה' )ישועה רוחנית(. 
כל אחת מהכתות מתבצרת בעמדתה 
ואין  להתמודד  הדרך  שזו  וטוענת 

בילתה, כל כת וטעמה עימה.
משה רבינו עונה לכל אחת מהכתות 
"התייצבו   - לראשונה  כדרכה. 
 - לשניה  ה'",  ישועת  את  וראו 
היום  מצרים  את  ראיתם  "אשר 
לשלישית  לראותם",  תוסיפו  לא 
 - לרביעית  לכם",  יילחם  "ה'   -

"ואתם תחרישון".
אם כך מהי הדרך האמיתית?

האמת  כאילו  נראה  זה  פניו  על 

הלכות  )ליקוטי  ואיננה,  נעדרת 
ו'( הלכה  ידיים  נטילת  הלכות   - 

לִזָּהֵר  צְִריכִין  פִים  ְִּרדָּ הַנ אֵּלּו  "אֲבָל 
אַחֲֵרי  וְיְִטעּו  יְִתעּו  ֶׁשֹּלא  יֹוֵתר  בְּ
עַל  לּו  כְּ יְִסַתּ ַרק  הָָרעֹות  ָחכְמָָתם 
ק  וְלְִׁשתֹּ לַחֲֹרׁש  לַאֲִמּתֹו... ַרק  הָאֱמֶת 
ֻקְׁשיֹות  בְּ לִכְנֹס  לִבְלִי  ַדעְּתֹו  בְּ אֲפִּלּו 
לִיׁשּועַת  לְצַּפֹות  ַרק  ַּ"ל.  נ כַּ וְֵתרּוצִים 
אָמַר מֶֹׁשה לְיְִׂשָראֵל  בְִחינַת מַה ֶׁשּ ה'. בִּ
יָראּו  ִתּ אַל  סּוף   - יַם  ְקִריעַת  בִּ
בּו ּוְראּו אֶת יְׁשּועַת ה' וְכּו' ה'  ִהְתיַצְּ
ּוכְמֹו  חֲִרׁשּון...  ַתּ ם  וְאֶַתּ לָכֶם  ֵחם  ָּ יִל
עִָמים )סוטה מט:,  ה פְּ מָּ ָּא כַּ נ ֶׁשאָמַר הַַתּ
א  חֻצְפָּ מְִׁשיָחא  ִעְּקבֹות  בְּ צז.(  סנהדרין 

וְהָאֱמֶת  כּו'.  ֵחְטא  יְִראֵי  וְכּו'  ֶּא  יְִסג
הְיֶה נֶעְֶּדֶרת וְדְָרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו זִכְרֹונָם  ִתּ
לִבְָרכָה ֶׁשיִּהְיֶה נַעֲֶׂשה הָאֱמֶת עֲדִָרים 
עֲדִָרים וְכָל אֶָחד יֹאמַר ֶׁשאֶצְלֹו הָאֱמֶת 
עֵן  ּסֹוף מְַסיֵּם עַל ִמי לָנּו לְִהָׁשּ עַד ֶׁשבַּ

מַיִם" ָׁשּ עַל אָבִינּו ֶׁשבַּ
שני  הכתות,  בין  "ההמולה"  בתוך 
שעתידה  פעולה  עושים  שבטים 
הקב"ה  שבו  לאופן  דוגמא  לשמש 

מצפה, ההשענות על ה'.
)ל"ו:-ל"ז.(:  סוטה  במסכת  מובא 
"ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים 
זה  זה  עם  זה  מנצחים  היו שבטים 
אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר 

שבטו  קפץ  לים.  תחלה  יורד  אני 
של בנימין וירד לים תחילה שנאמר 
תקרי  אל  רודם  צעיר  בנימין  שם 
יהודה  שרי  והיו  ים  רד  אלא  רודם 
יהודה  שרי  שנאמר  אותם  רוגמים 
הצדיק  בנימין  זכה  לפיכך  רגמתם 
שנאמר  לגבורה  אושפיזכן  ונעשה 
לו  יהודה אמר  ר'  כתפיו שכן.  ובין 
לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין 
אני יורד תחילה לים וזה אומר אין 
נחשון  קפץ  לים  תחילה  יורד  אני 
בן עמינדב וירד לים תחילה" מובא 
בנימין  שבט  רצו  שתחילה  בגמרא 
לרדת לים, ושבט יהודה ניסו למנוע 
ונכנס  נחשון  שקפץ  עד  מהם  זאת 
עד חוטמו, לכאורה מה היה ההבדל 
בין השבטים על רצונם להכנס לים 

ולעומת נחשון הבודד שנכנס.
להכנס  רצו  ויהודה  בנימין  אמנם 
תחילה, אך כביכול "עשו ענין" מזה, 
ובא נחשון בן עמינדב ובלי לחשוב 
פעמיים קפץ ישר לים, בלי דיבורים, 

רק מעשה.
הקדוש  החיים  אור  שמביא  כפי 
הלז  והאמונה'  הבטחון  'גדול  "כי 
להכריעם לטובה, ותמצא שכן היה, 
וצדיק הראשון הוא נחשון בן עמינדב 
נבקע הים עד  ולא  גרונו  ונכנס עד 

שאמר כי באו מים עד נפש". כך גם 
מובא בפרקי דרבי אליעזר )פרק מא(: 
"ר' עקיבא אומר: הלכו ישראל לבא 
אל ים סוף וחזרו לאחוריהם יריאים 
ושבטו  עליהם  המים  ישובו  שלא 
התחילו  ליכנס,  רצה  בנימין  של 
שבטו של יהודה שרוגמין שנ' שרי 
תחלה  נחשון  וקפץ  רגמתם,  יהודה 
לעיני  הגדול  וקדשו שמו  לים  וירד 
הכל, ובממשלת יד בן יהודה נחשון 

נכנסו כל ישראל אחריהם לים".
בנימין  שבטי  של  פעולתם  על 
שבית  בנימין  שבט  זכו  ויהודה, 
המקדש יבנה בנחלתו ושבט יהודה 
וכן שלא יצאו עם עשרת  במלוכה. 
השבטים לגלות ראשונה, ומי שיצא 

חזר.
מיוחדת  היתה  נחשון  של  פעולתו 
כך  הכתות,  כל  משל  ושונה  במינה 
אגדות:  חידושי  על  המהר"ל  כותב 
"ולדעת רבי יהודה לא היה אחד מהם 
רוצה לרדת לים, רק יהודה שקידש 
שמו שנאמר "היתה יהודה לקדשו", 
וראוי היה לקדש השם כי בשמו הוא 
השם, וכן לאה אמרה "הפעם אודה 
ה'" )בראשית כט(, שכל שם יהודה על 
למלכות,  ראוי  ולכך  שמו.  הודאות 
את  ומפאר  מגדיל  שהוא  מי  כי 
שמו ראוי שיהיה מלך שיש לו שם 
חשיבות. כי קידוש שמו מורה שהוא 
יתברך נבדל מכל הנמצאים". כאמור 
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קוראים:  אנו  קי"ד(,  )פרק   בתהילים 
יְִׂשָראֵל  לְָקְדׁשֹו  יְהּודָה  "הָיְָתה 

מַמְְׁשלֹוָתיו: הַיָּם ָראָה וַיָּנֹס..."
יהודה,  משבט  הוא  הרי  נחשון, 
בפעולה שעשה היה קידוש ה', הוא 
לא עמד והתפלל בלבד, הוא קודם 
עשה מעשה, ובתוך המעשה כשכבר 
התפלל.  נפש  למסירות  מוכן  היה 
ַעד  ַמיִם  ָבאּו  י  כִּ אֱֹלִקים  "הֹוִׁשיעֵנִי 
יוֵן מְצּולָה וְאֵין מָעֳמָד  י בִּ נֶָפׁש: ָטבַעְִתּ
ס"ט  )תהילים  מַיִם..."  בְמַעֲמֵַּקי  אִתי  בָּ

ב-ג(.

מבחינה זו נחשון עשה את כל אשר 
לכתות,  בניגוד  לעשות,  היה  ניתן 
כוונה, שאין  לו  להתאבד לא היתה 
למצרים  לחזור  תקנה.  שום  בכך 
ולאבד את זהותו, לא רצה. להלחם 
ללא הוראה מלמעלה ובלי אחדות, 
ולצעוק  וגם לעמוד  לא היה סיכוי. 
שהרי  עשה,  לא  לנס,  ולחכות  לה' 

אין סומכים על הנס בלבד.
לפיכך פשוט נכנס ישר לים, כאילו 
קדימה  ישר  ללכת  כלומר  ים,  אין 
מצד  השתדלות  דעובדא,  במעשה 
אל  המים  הגיעו  כאשר  רק  עצמו. 
תחינתו  את  הביע  אז  רק  חוטמו, 

לקב"ה.
על כך דיבר הרבי מלובביץ' בשיחה 
שעסקה בעניינו של פסח שני, הוא 
סוף,  ים  קריעת  אודות  לדבר  החל 
של  הנס  את  לפעול  שכדי  והדגיש 
קריעת ים סוף, היה צורך במסירות 
שיקפוץ  בישראל  נשיא  של  נפש 
עמינדב,  בן  נחשון   - לים  תחילה 
"למה נקרא שמו נחשון ע"ש שקפץ 
תחילה לנחשול שבים", שבמסירת-
נפשו לקפוץ לים הראה דוגמא לכל 
בני ישראל שכולם הלכו אחריו בים. 

)מתוך שיחה בט"ו אייר תשנ"א(.

ידועה  לאמירה  מכוונים  היו  דבריו 
של האדמו"ר המהר"ש )צמח צדק( 
שנתן  דרשה  מתוך  חב"ד,  לבית 
ניט  קען  מען  אז  זאגט  וועלט  "די 
און  אריבער;  מען  דארף  ארונטער 
לכתחילה  מ'דארף  אז  האלט  איך 
שכאשר  סבור  )העולם  אריבער" 
מדלגים  מלמטה,  ללכת  אי-אפשר 
שמלכתחילה  סבור  ואני  מלמעלה; 

צריך לדלג מלמעלה(.
לחכות  צריך  בהכרח  שלא  כוונתו 
ברירה  ואין  הקיצין  כל  שכלו  עד 
לעשות  מלכתחילה  אלא  אחרת, 

אפשרית  כבלתי  שנראית  פעולה 
מתוך  הכל  כמובן  לצמוח,  וממנה 

"כל מעשיך לשם שמיים".
לעניננו, לא לשבת ולדון אם הדבר 
כדאי, להכנס לים או לא, ומי יהיה 
גאווה  גינוני  בלי  אלא,  ראשון, 
וטכסיות, פשוט לבצע את הפעולה, 
מתוך אמונה ובטחון בה' שזו הדרך, 
האור  של  בהסברו  שהבאנו  כפי 

החיים בעמוד הקודם.
וכפי שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין 
אות  ניסן,  חודש  ראש  ויקרא,  צדיק,  )פרי 

ב(: "...ואחר כך ביום ז' דפסח כתיב 
נחשון  קפץ  שאז  בה'",  "ויאמינו 
באו  כי  אף  לים  וירד  עמינדב  בן 
האמונה,  ע"י  והכל  נפש,  עד  מים 
"דבר אל בני  כיון שאמר ה' יתברך 
ירדו  לפניהם  והים  ויסעו"  ישראל 
זכה  לז.(, לפיכך  )כדאיתא סוטה  בים 
יהודה ונעשה מרכבה למדת מלכות. 
לקדשו  יהודה  "היתה  שנאמר  וזה 
איהי  וזהו  ממשלותיו".  ישראל 
אמונה, ואז נפתח פיהם לומר שירה, 
כג(  כב,  פ'  רבה  )שמות  שאמרו  וכמו 
שירה  לומר  זכו  האמונה  ובזכות 

ושרתה עליהם שכינה".
מתוך כך, זכה נחשון באמת למלוכה, 
משבט יהודה, "הָיְָתה יְהּודָה לְָקְדׁשֹו 
יהודה  אותו  מַמְְׁשלֹוָתיו".  יְִׂשָראֵל 
יוסף,  ש"ירד מאחיו" לאחר מכירת 
לפני  תמר  של  עמידתה  ובעת 
שריפה, הודה על כך שחפציו שנתן 
לה בעת היותה "על דרך", הם שלו, 
ולא הסתתר מאחורי מעמדו. דורות 
על  חושב  לא  גם  נכד-נינו  אחריו 
עצמו ומוביל את העם אל תוך הים 

עוד לפני שנבקע.
בזאת גם זכה להיות נשיא על שבט 
נשיא  כונה  לא  כך,  ואפילו  יהודה, 
בזמן הקרבת הקורבנות כפי שנקראו 
הנשיאים האחרים אלא רק: )במדבר 
הִָראׁשֹון  ּיֹום  בַּ ְקִריב  הַמַּ "וַיְִהי  יב(  ז' 

ה  ינָדָב לְמֵַטּ ן עִַמּ נֹו נְַחׁשֹון בֶּ אֶת ָקְרבָּ
יְהּודָה".

המלך,  דוד  ממנו  יצא  גם  לפיכך, 
שאף אמר על עצמו ומזכיר גם את 
וְֹלא  תֹולַעַת  "וְאָנֹכִי  ברמז,  נחשון 
ל ֹראַי  ת אָדָם ּובְזּוי עָם: כָּ ִאיׁש ֶחְרפַּ
 יַלְִעגּו לִי יַפְִטירּו בְָׂשפָה יָנִיעּו ֹראׁש:

י  כִּ ילֵהּו  יַצִּ ֵטהּו  ְּ יְפַל ה'  אֶל  גֹּל 
ז-ט(.  כ"ב  )תהילים  ּבֹו"  ָחפֵץ 
דוד  המצודת  שאומר   וכפי 

"גול - אבל המגלגל ומסבב בטחונו 
אל ה', הוא מצילו. כי חפץ בו - במי 

שבוטח בו כראוי."
הרי אפשר לכוון זאת ישר לנחשון 
מבין  הצילו  שהקב"ה  עמינדב,  בן 
מתוך  נפשו  את  מסר  כי  הגלים, 

ענווה, אמונה ובטחון בה'.
שנה  כ-19  לפני  מלובביץ'  הרבי 
אמר כשבוע לאחר פסח )כ"ח ניסן 
תשנ"א( אמירה שהפתיעה והפעילה 
באופן  בעולם,  חב"ד  חסידי  את 
הוא  נחשון,  של  דרכו  את  שמזכיר 
אמר כך: "אני את שלי עשיתי, ומכאן 
ואילך אני מוסר את העניין אליכם, 
עשו כל אשר ביכולתכם באופן של 
אורות דתוהו בכלים דתיקון, לפעול 

ביאת משיח צדקנו"
מה  את  פועל  היה  עת  אותה  עד 
ואף  ישראל  עם  בקירוב  שפעל, 
נח.  בני  למצוות  העמים  בקירוב 
ההנחיה  פי  ועל  זו,  תקופה  לאחר 
להפצת  החסידים  פעלו  שלו, 

החסידות בכל דרך אפשרית.
 - דתיקון"  בכלים  דתהו  "אורות 
שכבר  כפי  ישנם  בעולם  כוונתו, 
כפי  זה,  לעומת  זה  בעבר,  הבאנו 
יש  גבוהים,  ואורות  קדושה  שיש 
כנגד, טומאה, כגבהות הקדושה כך 
עומק הטומאה. לפיכך, ישנם אורות 
שנפרדו מהקדושה והתפזרו בעולם 
הטומאה, ובתוך כלים של קילקול, 
אל  חסידיו  את  שלח  בעצם  הרבי 
אותם "אורות" כדי לבררם ולהושיבן 

בתוך כלים מתוקנים.
חב"ד  בתי  על  מדובר  אם  בין 
בעולם  ואתר  אתר  בכל  הנמצאים 
נפתח  מזמן  )לא  נידח  שיהיה  ככל 
בית חב"ד בנקודה המאוכלסת הכי 
האש,  ארץ  הארץ,  בכדור  דרומית 
בארגנטינה, ע"י השליחים הצעירים 
ביותר, בועז ופרדי קליין(, רק מפני 
)יהודים(,  טועות  נשמות  שכמה 
קשיים  אף  ועל  לשם,  מגיעים 
למיניהם גישתם היא של "לכתחילה 
בכל  בהפצה  אם  ובין  אריבער", 
גם  האפשריים,  התקשורת  דרכי 
אלה מהכלים שעוד דורשים תיקון 
החוצות  שלטי  כגון  חמור,  וליבון 

והאינטרנט.
דרכו זו של הרבי מלובביץ, מונחית 
טוב,  שם  הבעל  של  אמירתו  ע"י 
שמופיע  המשיח.  עם  פגישתו  על 

נשמה  עליית  על  טוב  שם  בכתר 
ופגש  עשה  שהבעש"ט  מפורסמת 
"אימתי  אותו  ושאל  המשיח  את 
שהוא  לו  אמר  ומשיח  מר?"  כאתי 

יבוא "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".
בחסידויות  קיימת  גם  זו  גישה 
יוצאים  ברסלב, אשר  כגון  נוספות, 
להפיץ  מטרתן  שכל  ל"הפצות", 
של  למסגרת  מעבר  החסידות  את 

החסידות עצמה.
בן  נחשון  של  בחינות  הם  אלה  כל 
עמינדב, שנכנס אל המים הסוערים 
ובטחון  אמונה  מתוך  הים,  של 
שהקב"ה ישמור עליו בדרכו, בתוך 
האורות דתוהו, אך עם כלים דתיקון, 
על מנת לקרב את בא משיח צדקינו 

לגאלינו במהרה ממ"ש.
היארצייט  לכבוד  השבוע  )העלון 
 - שבט  י'  הריי"ץ  האדמו"ר  של 
של  נשיאותו  תחילת  הבהיר,  והיום 

האדמו"ר הרבי מלובביץ.
את הביטוי "לכתחילה אריבער" טבע 
כאמור הצמח צדק, שאחד מאחייניו 
שהיה  הורביץ  ישעיהו  הרב  היה 
עליו  לקבל  הרבי  את  מהמבקשים 
השלושים  לאחר  חב"ד  נשיאות  את 
על הריי"ץ ]אג"ק חלק ג' עמוד ר"ס[, 
היה  הורביץ  שמואל  הרב  ושבנו 
אחד מחסידי ברסלב הגדולים בדור 

הקודם ]ימי שמואל[(
של  אריבער"  "לכתחילה  ניגון  לשמיעת 
מלובביץ:  הרבי  של  מפיו  צדק  הצמח 
http://adamsmac.com/apd/song5.mp3

ֵרי  ים ַאִּדיִרים ִמְׁשבְּ "ִמֹּקלֹות ַמיִם ַרבִּ
רֹום ה': ֵעֹדֶתיָך נֶֶאְמנּו  ָמּ יָם ַאִּדיר ַבּ
לְאֶֹרְך  ה'  נֲַאוָה ֹקֶדׁש  לְבֵיְתָך  ְמאֹד 

יִָמים" )תהילים צ"ג, ד'-ה'(

שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


