
 
 

 

 

 

 

 
 כח - מו, יגפרק ירמיהו ספר                              

 

 (למנהג האשכנזים והספרדים) פרשת בא

 וע עוסקת במכות שבאו על מצרים, ומפטירים בנבואת ירמיה על הכאת מצרים על ידי נבוכדנצר מלך בבל.השב פרשת

ואה זו עוסקת בפעם השניה שעלה ארץ מצרים הוכתה שלש פעמים על ידי נבוכדנצר מלך בבל, ונב

ר ()יגנבוכדנצר למלחמה על מצרים:  בָּ ר ַהדָּ ר ֲאשֶׁ בֶׁ ל ה' דִּ ְרְמיָּהּו אֶׁ יא יִּ בִּ בֹוא ,ַהנָּ אַצר לָּ ְך ְנבּוַכְדרֶׁ לֶׁ  מֶׁ

ל בֶׁ ת ְלַהּכֹות בָּ ץ אֶׁ רֶׁ ם. אֶׁ יִּ ְצרָּ ידּו ()יד מִּ ְצַריִּםאת הדבר תחילה  ַהגִּ שבא נבוכדנצר להלחם בהם,  ,ְבמִּ

יעּוְוַהְש  ְגדֹול מִּ יעּו ְבמִּ שהם היו ערי המבצר של מצרים, ותוכן ההכרזה יהיה  ,ּוְבַתְחַפְנֵחס ְבֹנף ְוַהְשמִּ

ְמרּוכך,  ְתַיֵצב ,אִּ ֵכן הִּ ְך ְוהָּ יכלי מלחמה להלחם על הערים, אך לא שייצאו לקראת האויב,  לָּ כבר  ּכִּ

ה ְכלָּ ב אָּ רֶׁ יָך. חֶׁ יבֶׁ ְסַחף ַמדּועַ  ()טו ְסבִּ ירֶׁ  נִּ מדוע נשטפו הגיבורים במלחמה, הגם שהיו בערי  - יָךַאבִּ

ַמד לֹאמבצר, ומשיב,  י ,עָּ פֹו. ה' ּכִּ הה'  ()טז ֲהדָּ ְרבָּ ַפלעל ידי המכשול  ַגם ,ּכֹוֵשלבהם  הִּ יש נָּ ל אִּ  אֶׁ

ונעשתה ביניהם מלחמה פנימית, ועל ידי זה היתה חרב איש ברעהו, והתפזרו העמים שבאו  ,ֵרֵעהּו

האנשי העמים זה לזה,  ַויֹאְמרּובמלחמה, לעזור למצרים  ה קּומָּ בָּ שֻׁ ל ְונָּ ל ,ַעֵמנּו אֶׁ ץ ְואֶׁ רֶׁ  ,מֹוַלְדֵתנּו אֶׁ

ְפֵני ב מִּ רֶׁ מפני חרבו של נבוכדנצר מלך בבל, ומכונה כך כיון שמלכות בבל היתה חוקקת  - ַהיֹונָּה חֶׁ

ְראּו ()יזעל דגלה דמות יונה.  ם קָּ ְך ַפְרֹעהגדול, שבתחילה קראו ופרסמו בקול  - שָּ לֶׁ ם מֶׁ ְצַריִּ יבא  מִּ

אֹוןלמקום המלחמה ב יררעש גדול ועם רב, ואחר כך, כשלא בא מיד, השמיעו קול שפרעה  - שָּ ֱעבִּ  הֶׁ

י ַחיאמנם ה' אמר שלא יבוא פרעה כלל,  ()יחשינה את הזמן, ואמר שיבוא בזמן אחר.  - ַהמֹוֵעד נִּ  ,אָּ

ם ְך ְנאֻׁ לֶׁ אֹות ה' ַהמֶׁ י ,ְשמֹו ְצבָּ בֹור ּכִּ ים ְּכתָּ רִּ הָּ כשם שהר התבור נמצא סמוך להרים אחרים, אך  - בֶׁ

לאינו יכול להלך אליהם,  וכמו שהר הכרמל עומד על שפת הים אך אינו יכול להכנס  - ַביָּם ּוְכַכְרמֶׁ

כך פרעה מלך מצרים, הגם שהוא קרוב למקום  - יָּבֹואלים, כי ה' קבעם במקומם שלא ימושו מהם, 

אמנם,  ()יט א יבוא לשם ]וכאומר, אם ההרים הללו ינועו ממקומם, אז גם פרעה יבוא[.המלחמה, ל

 גֹולָּה ְּכֵלילא יבוא פרעה ממקומו למלחמה, אך לגבי הגלות ינועו כל יושבי מצרים ממקומם, ולכן 

י ְך ֲעשִּ ת ,לָּ בֶׁ ם ַבת יֹושֶׁ יִּ ְצרָּ י ,מִּ השהיתה עיר הממלכה,  ,ֹנףהעיר  ּכִּ ְהיֶׁה[ לשממה-] ְלַשמָּ ה ,תִּ ְצתָּ  ְונִּ

ה ()כ יֹוֵשב. ֵמֵאין ְגלָּ יָּה ְיֵפה עֶׁ ם פִּ יִּ ְצרָּ כי המצריים היו עובדים את השור, וייחסו לו כוחות  ,מִּ

ץאלוהות, והעמידו דמות עגל יפה בעיר נוף,  רֶׁ פֹון קֶׁ צָּ א מִּ א בָּ ובא לו החיתוך והשחיטה על ידי  - בָּ

את נוף השמידו את דמות העגלה שהעמידו שם הכשדים, שבאו מצד צפון, כי כשכבשו הכשדים 

המצריים, וה'עגלה' מרמזת גם על כל המצריים, שבחרו להם את העגל לאלהים, ונכבשו על ידי 

יהָּ  ַגם ()כאהכשדים.  רֶׁ ּה ְשכִּ ְרבָּ גם בני האומות האחרות, שנשכרו על ידי המצריים לסייע להם  - ְבקִּ

ְגֵליבמלחמתם, ומשולים  כעגלים העומדים לפיטום, כי היו גם עתידים להתפטם מטוב  - ַמְרֵבק ְּכעֶׁ

יארץ מצרים, ואחרי מפלת העגלה, שהיא מצרים,  ה ַגם ּכִּ ְפנּו ֵהמָּ סּועצמם ללכת לארצם,  הִּ -] נָּ



 
 
 
 
 
 

 

 

יוברחו[  דּו לֹא ,ַיְחדָּ מָּ י ,עָּ ם יֹום ּכִּ א ֵאידָּ ם בָּ והוא היום שלפי טבע המערכה תם זמן גדולתם,  ,ֲעֵליהֶׁ

ם ֵעתוכן הגיעה  תָּ דָּ ּה ()כבהזמן שנגזר מעם ההשגחה העליונה להענישם על כל חטאיהם.  - ְפקֻׁ  קֹולָּ

ששל מצרים  חָּ וכמו שנענש הנחש הקדמוני ונקצצו רגליו, כך כביכול נקצצו רגלי המצריים,  ,ֵיֵלְך ַּכנָּ

ישלא יוכלו ללכת ממקומם,  ל ּכִּ מֹותאויביה,  ֵיֵלכּו ְבַחיִּ אּו ּוְבַקְרדֻׁ  ְּכֹחְטֵבילקצץ את רגליה,  ,ּהלָּ  בָּ

ים ְרתּוואותו חיל שעלה על מצרים בקדומות  ()כגהבאים אל היער בקרדומות.  ֵעצִּ ּהאת  ּכָּ ם ,ַיְערָּ  ְנאֻׁ

י ,ה' ֵקר לֹאה'יער', שהוא משל אל העם במצרים, היה רב מאד, עד אשר  ּכִּ ואף על פי כן כרתוהו,  ,ֵיחָּ

י ה בּוַר אותם חיילים שבאו עם הקרדומות  ּכִּ ם ְוֵאין ,ֵמַאְרבֶׁ הֶׁ ר לָּ ְספָּ  ()כדועלה בידם להכריתם.  ,מִּ

ה ישָּ ם ַבתנשארה מבוישת  - ֹהבִּ יִּ ְצרָּ ְתנָּהכי  ,מִּ פֹון ַעם ְבַיד נִּ שהיו הגולים ממצרים עבדים  ,צָּ

ַמר ()כהלכשדים, הבאים מצפון לה.  אֹות ה' אָּ ֵאל ֱאֹלֵהי ְצבָּ ְשרָּ י ,יִּ ְננִּ לת להביא פורענו פֹוֵקד הִּ מֹון אֶׁ  אָּ

נֹא ֹּאהעבודה זרה ששמה אמון, שהיתה בעיר  - מִּ שנלקחה ממנו  ,ַפְרֹעה ְוַעל, ]והיא אלכסנדריה[ נ

ם ְוַעלארצו,  ְצַריִּ יהָּ שאר  ְוַעלוהם יתר העם,  ,מִּ יהָּ  ְוַעל ,ֱאֹלהֶׁ כֶׁ יפקוד ה' על פרעה פעם  - ַפְרֹעה ְוַעל .ְמלָּ

ים ְוַעלוכדנצר, נוספת, בשעה שנלחם שנית ונהרג על ידי נב ים ()כו בֹו. ַהֹבְטחִּ  ְבַידלהריגה  ּוְנַתתִּ

ם ְמַבְקֵשי אַצר ּוְבַיד ,ַנְפשָּ ְך ְנבּוַכְדרֶׁ לֶׁ ל מֶׁ בֶׁ יו ּוְבַיד ,בָּ דָּ אחרי ארבעים שנה, כשיסתיים  - ֵכן ְוַאֲחֵרי ,ֲעבָּ

ְשֹּכןזמן מלכות בבל, לחזור מצרים ו יֵמי תִּ ם ּכִּ דֶׁ ם ,קֶׁ ן שהזכיר את הזמן שבו תחזור כיו ()כז ה'. ְנאֻׁ

המצרים לשכון בהשקט וביטחה, והיה זה בעת מלכות כורש, מוסיף ומתנבא על ישראל,   ַאל ,ְוַאתָּ

א ירָּ י תִּ ]ה'יראה' זהו פחד פשוט של הגוף, ומיוחס להמון העם המכונים תמיד בשם  ַיֲעֹקב ַעְבדִּ

ֵאל ֵתַחת ְוַאל'יעקב'[,  ְשרָּ י ורוחני, ומיוחס ל'ישראל', שזהו הכינוי לגדולי ]ה'חתת' הוא פחד נפש יִּ

יהאומה וחשוביה[,  י ּכִּ ְננִּ ֲעָך הִּ חֹוק מֹושִּ כי בעת חורבן בבל תהיה פקידה לישראל על ידי כורש,  ,ֵמרָּ

תשהתיר לישראל לעלות לארצם ולבנות את בית המקדש,  ץאשיב  ַזְרֲעָך ְואֶׁ רֶׁ ְביָּם ֵמאֶׁ ודבר זה  ,שִּ

מלכות דריוש, ששבו מהגולה הדור השני, שהוא זרעם של הגולים מארץ  היה בדור שאחריו, בעת

בישראל,  ַקטלארצו,  ַיֲעקֹוב ְושָּ יד ְוֵאיןממלחמה חיצונית,  ְוַשֲאַנןממלחמה פנימית,  ְושָּ כי לא  ,ַמֲחרִּ

ה ()כחיהיו המחרידים קיימים במציאות כלל, וכמו שיבאר בפסוק הבא.  א ַאל ,ַאתָּ ירָּ י תִּ  ַיֲעֹקב ַעְבדִּ

ם י ,ה' ְנאֻׁ ְתָך ּכִּ י אִּ נִּ י ,אָּ ה ּכִּ ֱעשֶׁ ה אֶׁ לָּ ל כָּ ר ַהגֹויִּם ְבכָּ יָך ֲאשֶׁ ַדְחתִּ ה הִּ מָּ והם הכשדים והאשורים  ,שָּ

 לֹא ְוֹאְתָךשהיו ישראל גולים ביניהם, וכיון שיכלו לגמרי, לא יהיה מי שיחריד את ישראל כלל, 

ה ֱעשֶׁ ה אֶׁ לָּ יָך .כָּ ַסְרתִּ טשאייסר אותך בייסורים, יהיה זה כי הגם  - ְויִּ ְשפָּ על עוונותיך, לכפר  ַלמִּ

ךָּ  לֹא ְוַנֵקהעליהם,  לא אענישך בעונש של כליון, כי בכל פעם הייסורים מכפרים על החטאים,  - ֲאַנקֶׁ

 :ו ותתמלא סאתם, ומכלה אותם לגמרימה שאין כן בגויים, שממתין ה' עד שיחטא

 

 


