
 
 

 

 

 

 

 
 יט,כהפרק  -ז  יח,פרק  ,שעיהויספר                          

 

 (למנהג הבבלים והתימנים)פרשת בא 

ֵעתלאחר שמתנבא הנביא על מלך אשור שישמיד עמים רבים, מוסיף ומתאר את העתיד לבוא לאחר זמן,  )ז( אחרי  - ַהִהיא בָּ

אֹות ַלה' ישַַׁ יּוַבלשייכרתו הרשעים מישראל,  ְך ַעםומוביל השי יהיה  ,ְצבָּ ט ְמֻמשָּ עם שארצו גדולה ומשוכה על פני  - ּומֹורָּ

א ּוֵמַעםשטח גדול, וחרבו חדה וממורטת, והוא אשור בעצמו,  ה הּוא ִמן נֹורָּ ְלאָּ הָּ והשי יובל מארצם של אשור, שהוא עם  - וָּ

ו ַקו ּגֹוישי יהיה נורא שאימתו מוטלת על כל העולם, ממקום ארצו והלאה, וה ה קָּ שהם ישראל, שהגויים מדדו את  ,ּוְמבּוסָּ

רארצם וחילקו אותה ביניהם בקו, ובסס שם כל אחד את חלקו,  ְזאּו ֲאשֶׁ ִרים בָּ ובזזו מלכי הגויים את ארצו,  - ַאְרצֹו ְנהָּ

לואשור בעצמם יוליכו את ישראל מארצם, כמו שי לה',  אֹות ה' ֵשם ְמקֹום אֶׁ ודבר זה התקיים בזמן מלכות  ִצּיֹון. ַהר ,ְצבָּ

 חזקיה מלך יהודה, שחלק מעשרת השבטים שגלו מארץ ישראל הוחזרו והובלו חזרה לארצם, והסתופפו במלכות יהודה.

ַַׁׁ ַׁיט א )א(פרק ִים ַמשָּ ב ַעל ֹרֵכב ה' ִהֵנהנבואה שאמר הנביא על מצרים,  - ִמְצרָּ אּווזהו משל למהירות ההליכה למקום,  ,ַקל עָּ  בָּ

עּו ,ִמְצַרִים יו ִמְצַרִים ֱאִליֵלי ְונָּ נָּ כיון שהמצרים היו רואים בירידת הגשמים סימן רע, מאחר ובתיהם היו בנויים מעפר  ,ִמפָּ

וטיט הנהרסים בגשם, וכשבאו העננים והגשם חשבו שזה סימן לחולשת אליליהם, ולכן כשמתאר שיבוא ה' למצרים על גבי 

וכך יאמר ה' בבואו לשם,  )ב( ְבִקְרבֹו. ִיַמס ִמְצַרִים ּוְלַבבסימן שאליליהם נעים ממקומם ונחלשים,  עב וענן, יראו בכך המצריים

ִחיו ִאישתחילה  ְוִנְלֲחמּואגרום שתהיה מלחמה נטושה בתוך מצרים, בינם לבין עצמם,  - ְבִמְצַרִים ִמְצַרִים ְוִסְכַסְכִתי עד  ,ְבאָּ

שאינו ממשפחתו, עד שכל המשפחות יהיו מסוכסכות זו עם  ְבֵרֵעהּו ְוִאישמסוכסכת ומפולגת, שכל משפחה בפני עצמה תהיה 

וכיון שהמשפחות שבתוך העיר, וכן האחים שבכל משפחה כבר יהיו מסוכסכים ביניהם, לא  ,ְבִעיר ִעירזו, ולאחר מכן ילחמו 

היתאחדו יחד להלחם כראוי, ואחר כך יילחמו  כָּ כַָּׁ ַמְמלָּ ממלכת מצרים בממלכה אחרת שמחוצה לה, וכיון שכבר  - הְבַמְמלָּ

ה )ג(יהיו כל אנשי מצרים במלחמה זה עם זה, תהיה עליהם המלחמה מבית ומחוץ, ולא יוכלו להלחם יחד כראוי.  ְבקָּ  - ְונָּ

תֹו ,ְבִקְרבֹו ִמְצַרִיםהחכמה והגבורה של  רּוחַַׁותתרוקן  י מלחמה והנהגת המדינה, גם העצות שכבר ידעו בענין טכסיס - ַוֲעצָּ

ְרשּוואשחית, וכשיהיו ריקים מכל חכמה ועצה יחפשו וידרשו אחר ההבלים,  ֲאַבֵלעַַׁ ל ְודָּ ֱאִליִלים אֶׁ ל ,הָּ ִאִטים ְואֶׁ מין -] הָּ

לכישוף[,  ֹאבֹות ְואֶׁ ל ,הָּ תואסגיר  - ְוִסַכְרִתי )ד(וכל זה יהיה ללא הועיל.  ,ַהִּיְדֹעִנים ְואֶׁ ה ֲאֹדִנים ַידבְַׁ ִמְצַרִים אֶׁ שֶׁ ולא יהיה זה  ,קָּ

ְךאדון אחד, שאז אינו יכול לרדוף אחר כל אנשי הממלכה, אלא יהיו להם אדונים רבים שירדפו כל אחד ואחד בפרטות,  לֶׁ  ּומֶׁ

ל ַעז ם ִיְמשָּ אַָּׁ ְנֻאםבכל האדונים הללו, ומחמת תקיפותו לא יוכלו מצרים לפרוק מעליהם את עול האדונים הקשים,  - בָּ  דֹוןהָּ

אֹות. ה' לאחר שהביא הנביא את דבר ה', אומר הנביא את דבר נבואתו, ומתאר איך לאחר שאיבדו את ממשלתם על  )ה( ְצבָּ

כביכול יופסדו ויכלו המים שבים, ומתוך כך לא  - ֵמַהּיָּם ַמִים ְוִנְשתּומצרים ונמסרו ביד אחרים, איבדו גם את פרנסתם, 

ריבואו מים אל הנילוס,  הָּ ְזִניחּו )ו( ְויֵָּבש. יֱֶׁחַרבהנילוס, שהוא העולה ומשקה את כל שדות מצרים,  - ְונָּ אֶׁ רֹות ְוהֶׁ והים  - ְנהָּ

ְללּווהנילוס שהתייבשו יעזבו את הנהרות הקטנים המתפשטים מהנילוס על פני כל מצרים,  ְרבּו דָּ צֹור ְיֹאֵרי ְוחָּ וגם  - מָּ

ור, והם עמוקים מאד ומלאים מים היכולים להספיק גם בזמן מצור, היאורים הקטנים החפורים בידי אדם למקרה של מצ

גם הם יתדלדלו ולבסוף ייחרבו לגמרי, ולא רק המים עצמם יכלו, אלא אפילו הלחות התמידית שיש במקום תתייבש לגמרי, 

נֶׁהעד שאפילו  סּוף קָּ ֵמלּוהגדלים על שפת היאור,  וָּ רֹות )ז(יתייבשו.  - קָּ אה הגדלה מעצמה על ידי השקיית התבו - ְיאֹור ַעל עָּ

ואפילו התבואה הנזרעת בידי אדם,  - ְיאֹור ִמְזַרע ְוֹכלואפילו התבואה הגדלה על שפת היאור ממש,  - ְיאֹור ִפי ַעלהיאור, 

נּו.ידחף ויתרחק על ידי הרוח,  - ִנַדף ,ִייַבששהיא חזקה יותר, הכל  נּוכיון שיתייבש היאור,  )ח( ְוֵאינֶׁ ִגיםיתאוננו  - ְואָּ  ,ַהַדּיָּ

ְבלּו ליתאבלו  - ְואָּ ה ַבְיאֹור ַמְשִליֵכי כָּ ת ּוֹפְרֵשיוהם התופשים את הדגים הגדולים, שנתפשים אחד אחד בחכה,  ,ַחכָּ -] ִמְכֹמרֶׁ

לּושמחמת גודל הרשת תמיד נתפשים בה דגים, גם הם  ,ַמִים ְפֵני ַעלרשת דייגים[  וגם  )ט(. כי לא יהיו שם דגים כלל ,ֻאְמלָּ

העושים מלאכה בפשתן המובחר המכונה שריקות,  - ְשִריקֹות ִפְשִתים ֹעְבֵדייתביישו[ -] ּוֹבשּוהפשתן הגדל במצרים ייכרת, 

י ְוֹאְרִגים כיון שיתייבש היאור  )י(וכן יתביישו האורגים את בגדי הפשתן הלבנים, כיון שלא תהיה להם עבודה ופרנסה.  - חֹורָּ



 
 
 
 
 
 

 

 

יּודה לאותם העוסקים בבניית הצינורות והסכרים להובלת מי היאור, לא תהיה עבו יהַָּׁ ְוהָּ ֹתתֶׁ ִאים שָּ העוסקים  - ְמֻדכָּ

לבמלאכה לבנות מבנים המוליכים את המים מהיאור לחפירות מיוחדות לכך יהיו מדוכאים,  ר ֹעֵשי כָּ כֶׁ פֶׁש ַאְגֵמי שֶׁ ובוני  - נָּ

 ַאְךעתה מסב הנביא דבריו אל שרי פרעה ויועציו,  )יא(עצור את המים הנקווים באותם חפירות יהיו עגומי נפש. הסכרים ל

ֵרי הם ֱאִוִלים המייעצים לו עצות בעניני חכמה ודעת, ותחת זאת נתנו לו  ,ַפְרֹעה ֹיֲעֵצי ַחְכֵמיהמנהיגים את המלכות,  ,ֹצַען שָּ

ה ה ֵעצָּ רָּ ל תֹאְמרּו ֵאיְךתו. ולחכמים היועצים אומר, עד שהושחתה מלכו ,ִנְבעָּ ןבהתפארות,  ַפְרֹעה אֶׁ ִמים בֶׁ והחכמה  ,ֲאִני ֲחכָּ

ןמקובלת בידי מאבותי, ואל השרים אומר, איך תאמרו לפרעה אני  ם ַמְלֵכי בֶׁ דֶׁ  )יב(והנהגת המלוכה מקובלת בידי מאבותי.  ,קֶׁ

יָך ֵאפֹוא ַאּיָּם מֶׁ ְך נָּא ְוַיִּגידּו ,ֲחכָּ אֹות ה' ּיַָּעץ ַמה ֵיְדעּווְַׁ ,לָּ ִים ַעל ְצבָּ כי לא נמצא בהם חכם שיידע זאת, ולכן הוליכו אותו  ,ִמְצרָּ

ֵרי נֹוֲאלּו )יג(אחר הבליהם.  שהם היו צריכים להדריך את העם בדרך ישרה, ותחת זאת נעשו בעצמם אוילים ושוטים,  ,ֹצַען שָּ

ֵריהתפתו אחריהם  - ִנְשאּו ת ִהְתעּום מהם, הקטני ,ֹנףהעיר  שָּ יהַָּׁ ִפַנת ִמְצַרִים אֶׁ טֶׁ ראשי שבטי העם התעו אחריהם את  - ְשבָּ

ַסְך ה'ומבאר הנביא כיצד קרה הדבר,  )יד(כל יושבי מצרים.  ּהמזג[ -] מָּ בלבול וטירוף הדעת,  - ִעְוִעים רּוחַַׁשל מצרים  ְבִקְרבָּ

תהשרים הללו  ְוִהְתעּווכאילו ממזיגת הטירוף הזה שתתה מצרים והשתכרה,  ל ִמְצַרִים אֶׁ עֹות ,ַמֲעֵשהּו ְבכָּ  ,ְבִקיאֹו ִשכֹור ְכִהתָּ

שחושב שזהו יין וחוזר ושותהו, וכך התעו הם את המון העם לעשות מעשים שאינם ראויים לטבעם, עד שתקיא אותם 

ה ְלִמְצַרִים ִיְהיֶׁה ְולֹא )טו(ארצם.  רראוי ומועיל  ַמֲעשֶׁ ה ֲאשֶׁ נָּב רֹאש ,ַיֲעשֶׁ לא אחד ממנהיגי העם הגדולים ולא אחד  - ְוזָּ

הממנהיגיהם הקטנים,  לא גיבור ועשיר ]המשול לעץ חזק המכונה כפה[, ולא אחד מהמון העם, המשולים לקני  - ְוַאְגמֹון ִכפָּ

ִשים ִמְצַרִים כל המון ִיְהיֶׁה ַההּוא ַבּיֹום )טז(סוף ]המכונים 'אגמון'[.  ַרדות מכל דבר, הנחרדות ומפחד ַכנָּ ַחד ְוחָּ  ַיד ְתנּוַפת ִמְפֵני ּופָּ

אֹות ה' ר,ְַׁצבָּ יו ֵמִניף הּוא ֲאשֶׁ לָּ כי על אף שלא תהיה זו מכה ממש אלא רק הנפת יד קטנה, בכל אופן ייראה להם כל דבר  ,עָּ

הְוהַָּׁ )יז( קטן שזהו אות לרעה עליהם, ולא רק שיחרדו באותה שעה, אלא ימשך בהם אותו פחד בתמידות. ה ַאְדַמת ְיתָּ  ְיהּודָּ

ּגָּא ְלִמְצַרִים ר ֹכליהיה זכרון אדמת יהודה עבור יושבי מצרים לדבר מאיים ומפחיד,  - ְלחָּ ּה ַיְזִכיר ֲאשֶׁ יו ֹאתָּ כל אחד  - ֵאלָּ

דמיושבי מצרים אשר יפול במחשבתו פתאום ענין ארץ יהודה,  הוא  כי יראה בכך סימן רע על עצמו, ויחשוב שזכרון זה ,ִיְפחָּ

אֹות ה' ֲעַצת ִמְפֵני ר ְצבָּ יו יֹוֵעץ הּוא ֲאשֶׁ לָּ לעשות לו דבר רע, ויחשוב שמפני שה' בשמים חושב להעניש אותו, לכן נפלה  עָּ

ֵמש ִיְהיּו ,ַההּוא ַבּיֹום )יח(במחשבתו הארץ הקדושה שה' שוכן בקרבה.  ִרים חָּ ץ עָּ רֶׁ ון לש - ְכַנַען ְשַפת ְמַדְברֹות ִמְצַרִים ְבאֶׁ

עֹותהקודש,  אֹות ַלה' ְוִנְשבָּ ס ִעירשישמעו בקולו, עד שיאמרו  ְצבָּ רֶׁ ֵמר ַההֶׁ ת ֵיאָּ חָּ כל עיר שלא תלך אחרי דבר ה', הם  - ְלאֶׁ

ץ ְבתֹוְך ַלה' ִמְזֵבחַַׁ ִיְהיֶׁה ,ַההּוא ַבּיֹום )יט(עצמם יהרסוה ויחריבוה.  רֶׁ ִים אֶׁ ה ,ִמְצרָּ ל ּוַמֵצבָּ ּה ֵאצֶׁ בול מצרים יעשו ובג - ַלה' ְּגבּולָּ

יָּה )כ(מצבה לשם ה', להראות שה' הוא אלוקיהם, והוא יריב את ריבם ממי שיבוא לגבולם להלחם בהם.  המזבח והמצבה  - ְוהָּ

אֹות ַלה' ּוְלֵעד ְלאֹותיהיו  ץ ְצבָּ רֶׁ ִים ְבאֶׁ המצבה תהיה לאות כי ה' הוא המושיע אותם, והמזבח יהיה לעד המתרה בהם  ,ִמְצרָּ

ל ִיְצֲעקּו ִכיה', להקריב לו זבח ומנחה, לעבוד רק את  ם ְוִיְשַלחיזכרם ה' על ידי המצבה שעשו,  ,ֹלֲחִצים ִמְפֵני ה' אֶׁ הֶׁ  מֹוִשיעַַׁ לָּ

ב רָּ ם. ,וָּ על ידי שיושיע אותם מאויביהם, ואחר כך יתבוננו בעצמם במעשי ה' הכלליים והפרטיים,  ,ְלִמְצַרִים ה' ְונֹוַדע )כא( ְוִהִצילָּ

ת ִמְצַרִים ּוְויְָּדע ְבדּועל ידי התבוננותם,  ַההּוא ַבּיֹום ה' אֶׁ ַבחאת ה' על ידי  ְועָּ ה זֶׁ ְדרּושיקריבו על אותו מזבח,  ּוִמְנחָּ ר ְונָּ  ,ַלה' ֵנדֶׁ

ומאותו זמן והלאה לא ינהג ה' עם מצרים כדרך שהוא נוהג עם האומות השנואות, שיעניש  )כב(כי יאמינו ויבטחו בה'.  ,ְוִשֵלמּו

ַגףותם דרך השחתה וכליון, אלא גם בעת שיעניש אותם, א ת ה' ְונָּ ֹגף ִמְצַרִים אֶׁ פֹוא נָּ בּובדרך הענשה לצורך רפואה,  - ְורָּ  ַעד ְושָּ

ְעַתרעל ידי העונש,  ה' ם ְונֶׁ הֶׁ ם. ,לָּ אָּ ה ִתְהיֶׁה ,ַההּוא ַבּיֹום )כג(ַּׁוְרפָּ ה ִמִמְצַרִים ְמִסלָּ אים לאשור, כי יהיה שלום בין מצר ,ַאשּורָּ  ּובָּ

ְבדּו ,ְבַאשּור ּוִמְצַרִים ְבִמְצַרִים ַאשּור ת ִמְצַרִים ְועָּ ֵאל ִיְהיֶׁה ַההּוא ַבּיֹום )כד(ַַׁאשּור. אֶׁ תהיה ישראל משולשת לענין  - ְשִליִשּיָּה ִיְשרָּ

ה ּוְלַאשּור ְלִמְצַרִיםהברכה,  כָּ בה דברים, שתהיה מבורכת על ידי מצרים ואשור בשלש - ְברָּ רֶׁ ץ. ְבקֶׁ רֶׁ אָּ ר )כה( הָּ  ה' ֵבְרכֹו ֲאשֶׁ

אֹות רּוְך ,ֵלאֹמר ,ְצבָּ  ּוַמֲעֵשהמצרים יכירו בגודל מעלת ישראל שבחרם ה' לו לעם והוציאם לשם כך ממצרים,  - ִמְצַרִים ַעִמי בָּ

ַדי את כל חיל סנחריב בלילה אחד,  אשור יכירו במעלת ישראל מחמת שראו את מעשה ידו החזקה של ה', כשהכה - ַאשּור יָּ

ִתי ֵאל ְוַנֲחלָּ יתברכו בעצמם, וישראל יכירו במעלתם העצמית, מצד שהם נחלת ה', ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומצד זה  - ִיְשרָּ

ַׁ:שהם נחלת ה' לעולם

 

 


