
 
 

 

 

 

 

 
 כט, כאפרק  -כח, כה פרק יחזקאל ספר            

 

 פרשת וארא

בפרשת השבוע נשלח משה רבינו עם נבואות מיוחדות לפרעה מלך מצרים, ומפטירים בפרשה זו שבספר יחזקאל, שיש בה נבואות 

בית ישראל מן העמים', וזה מעין הפרשה העוסקת בגאולת ישראל מתחת יד  לפרעה מלך מצרים. וכן היא פותחת בפסוק 'בקבצי את

 מצרים:

לאחר שהתנבא יחזקאל על מפלת צידון, שכניהם של ישראל, מוסיף ה' ואומר לו שלא יתמה על נבואה זו, והלא  ()כהפרק כח: 

 כֹּהות יחזקאל היו בזמן גלות בבל[, באותה שעה היו ישראל גולים ומפוזרים בין העמים, ואינם שכנים לצידון ]שהרי נבוא

ִצינבואה זו, של מפלת צידון, תהיה  ,ֱאֹלִהים ה' ָאַמר ַקבְּ ית ֶאת בְּ ל בֵּ ָראֵּ והיינו בזמן שעלו ישראל  ,ָבם ָנפֹּצּו ֲאֶשר ָהַעִמים ִמן ִישְּ

ִתיובנו את בית המקדש השני,  ַדשְּ ִנקְּ י ָבם וְּ ינֵּ עֵּ בּו ,ַהּגֹוִים לְּ ָישְּ ָמָתםַא  ַעל וְּ ִדי ָנַתִתי ֲאֶשר דְּ ַעבְּ ַיֲעקֹּב. לְּ ואף שבתחילה עמדו  ()כו לְּ

בּועליהם מציקים מאומות העולם והפריעו להם, אך לאחר זמן ייענשו המציקים והמרעים להם,  ָישְּ  ּוָבנּו ,ָלֶבַטח ָעֶליהָ  וְּ

עּו ,ָבִתים ָנטְּ ָרִמים וְּ בּו ,כְּ ָישְּ כֹּל ָפִטיםשְּ  ַבֲעשֹוִתיוזה יהיה  ,ָלֶבַטח וְּ ִביבֹוָתם אָֹּתםהמבזים ובוזזים[ -] ַהָשאִטים בְּ עּו ,ִמסְּ ָידְּ  ִכי וְּ

יֶהם. ה' ֲאִני לגלות יהויכין  ָהֲעִשִרית ַבָשָנהלאחר שהתנבא על מפלת צידון, מתנבא עתה על מפלת מצרים.  ()אפרק כט:  ֱאֹלהֵּ

נֵּים בחודש העשירי, - ָבֲעִשִריומלכות צדקיהו מלך יהודה,  ַבר ָהָיה ,ַלחֶֹּדש ָעָשר ִבשְּ ַלי ה' דְּ אמֹּר. אֵּ  ַעל ָפֶניָך ִשים ,ָאָדם ֶבן ()ב לֵּ

עֹּה ָרִים ֶמֶלְך ַפרְּ א ,ִמצְּ ִהָנבֵּ כיון שהיתה ממשלת פרעה ממשלה חזקה, ועשה את עצמו כאלהים, לכן באה הנבואה  ,ָעָליו וְּ

ַעלבעיקר עליו, ובכלל זה היתה הנבואה  ַריִ  וְּ המצרים הקדמונים היו מאמינים שהנילוס הוא  ()גשתפול ביחד איתו.  ,כָֻּלּה םִמצְּ

קדוש, והתנינים הגדולים שבו הם בעלי כוחות עליונים, ויש תנין אחד גדול מכולם שהוא מושל על כולם, והוא ברא את 

ש לו שלטון וממשלה ביבשה כפי עצמו ואת הנילוס, ועל דרך זו ממשיל הנביא את פרעה מלך מצרים לאותו תנין, וכאילו י

רשחשבו שיש לאותו תנין בנילוס,  ָת  ַדבֵּ ָאַמרְּ ִני ,ֱאֹלִהים ה' ָאַמר כֹּה ,וְּ עֹּה ָעֶליָך ִהנְּ ַרִים ֶמֶלְך ַפרְּ ץ ַהָּגדֹול ַהַתִנים ,ִמצְּ תֹוְך ָהרֹּבֵּ  בְּ

אָֹּריו אִֹּרי ִליארות, בהתפ ָאַמר ֲאֶשרוכאילו היאורים כולם שייכים לו ונשלטים על ידו,  ,יְּ ָנַתִתי ()ד ֲעִשיִתִני. ַוֲאִני ,יְּ -] ַחִחים וְּ

ָחֶייָךטבעת ברזל שלוכדים בה את הדג[  ִתיכדי להוציאך ממקומך,  ,ִבלְּ ַבקְּ ִהדְּ ַגת וְּ אֶֹּריָך דְּ ֶתיָך יְּ שֹּ קְּ ַקשְּ וזהו משל לכל שריו  ,בְּ

ַהֲעִליִתיָךוגיבוריו שייצאו עמו ממקומו,  אֶֹּרי ִמתֹוְך וְּ כי במלחמות הראשונות שעליהן מתנבא עתה יצא פרעה וחילו מחוץ  ,ָךיְּ

תלגבולות ארצם להלחם, והרי הוא כמו דג היוצא מחוץ למים, שכוחו נחלש.  אֵּ ַגת ָכל וְּ אֶֹּריָך דְּ ֶתיָךאשר  יְּ שֹּ קְּ ַקשְּ ָבק בְּ  ,ִתדְּ

ִתיָך ()הוהם כל צבאו וחייליו,  ַטשְּ ָבָרה ּונְּ ָך ,ַהִמדְּ אֵּ  אֹותְּ ַגת ָכל תוְּ ֶריָך דְּ אֹּ י ַעלכל חייליך וצבאך,  - יְּ נֵּ ולא  ,ִתפֹול ַהָשֶדה פְּ

ֹּאבמלחמה על עיר מבצר, אלא יושלכו על פני השדה,  ף ל ָאסֵּ ֹּא תֵּ ל ץ וְּ ַחַיתלמקום ישוב, אלא  ִתָקבֵּ עֹוף ָהָאֶרץ לְּ  ַהָשַמִים ּולְּ

ַתִתיָך ָלה. נְּ ָאכְּ יָ והתועלת בעונש זה תהיה,  ()ו לְּ עּווְּ י ָכל דְּ בֵּ ַרִים יֹּשְּ  ַיַעןויידעו שבא לו הדבר כעונש מעם ה',  ,ה' ֲאִני ִכי ִמצְּ

ֶעֶנת ֱהיֹוָתם ית ָקֶנה ִמשְּ בֵּ ל לְּ ָראֵּ והעונש הוא על כך שישראל סמכו על המצריים שיעזרו להם ביום קרב, ולא רק שהם לא  - ִישְּ

 ()זמת שסמכו עליהם הסירו לבם מה', ולא שמעו לקול נביאיו. עזרו להם, אלא הם היו הגורמים למפלתם של ישראל, כי מח

ְברֹוומבאר את משלו, וממשיל את מצרים לקנה שבור, אשר מלבד חולשתו של הקנה, הרי מקום  חד וחותך את הבשר,  שִׁ

ָשםאשר  ָתפְּ ָך בְּ רֹוץכאשר תופסו האדם בכפו ומניפו על חבירו לאיים עליו,  - ַבַכף בְּ ָת  תֵּ ף ָכל ָלֶהם ּוָבַקעְּ הרי הוא מרוצץ  - ָכתֵּ

וחותך את כתיפו של האדם המניף אותו, וכך בשעה שצר עליהם מלך בבל הוצרכו לתת את כל ממונם שוחד למלך מצרים, 

ִהָשֲעָנםשיבוא לעזור להם.  מאחר והורגלו להשען על המטה, ולא להשען כדרך כל אדם על מותניו, הרי בשעה  ,ָעֶליָך ּובְּ

רִתשָ ש ָת ולא תעזור להם, , בֵּ ַהֲעַמדְּ ָנִים ָכל ָלֶהם וְּ תצריך אותם להשען על מותניהם, ולא יוכלו לעשות כן מאחר והורגלו  - ָמתְּ

להשען על המטה, ויפלו לגמרי, וכך ישראל היו רגילים להשען ולסמוך על מצרים שיעזרו להם, ובשעה שבא עליהם מלך בבל 

להלחם לבדם, אך נכשלו בכך, מאחר ולא הורגלו להשען על עצמם, ועל ידי זה נפלו בידי  לא עזרו להם המצריים, והוצרכו

ן ()חמלך בבל.  חורבן הראשון, שבו כיון שמצרים גרמו לישראל שיפלו ביד מלך בבל, יבוא עליהם חורבן נוסף ]מלבד ה ,ָלכֵּ



 
 
 
 
 
 

 

 

ִני ,ֱאֹלִהים ה' ָאַמר כֹּהם מחוץ לארצם[, נפלו חיל מצרי ִביא ִהנְּ ַרִתי ,ָחֶרבעל מצרים[ -] ָעַלִיְך מֵּ ִהכְּ ְך וְּ ָמה ָאָדם ִממֵּ הֵּ ועונש  ,ּובְּ

ָתה ()טזה יהיה כבר בתוך גבולות מצרים.  ָהיְּ ַרִים ֶאֶרץ וְּ ָמָמהעצמה  ִמצְּ ָבה ִלשְּ ָחרְּ עּו ,וְּ ָידְּ כי בזה שיבוא המחריב אל  ,ה' ֲאִני ִכי וְּ

תוך ארצם יתברר ויתגלה יותר השגחת ה' בעולם, והענשת המצריים על הרעה שגרמו לישראל. ואמנם מלבד זאת יבוא 

אֹּר ,ָאַמרשעדיין  ַיַעןעליהם חורבן שלישי,  והמשיך להחזיק עצמו באלוהותו, כי גם אחרי החורבן השני לא  ,ָעִשיִתי ַוֲאִני ִלי יְּ

ן ()יות מצרים לגמרי. התבטלה מלכ ִני ָלכֵּ ֶליָך ִהנְּ ֶאל אֵּ אֶֹּריָך וְּ ָנַתִתי ,יְּ ַרִים ֶאֶרץ ֶאת וְּ בֹות ִמצְּ ָחרְּ ָמָמה חֶֹּרב לְּ חורבן גמור  - שְּ

דֹּלומוחלט,  נֵּה ִמִמגְּ וֵּ ַעד סְּ בּול וְּ  ()יאשהם שני קצוות ארץ מצרים, באופן שיקיף החורבן את כל מצרים מקצה אל קצה.  ,כּוש ּגְּ

ֹּאיה החורבן אמיתי, עד שויה ֶרֶגל ,ָאָדם ֶרֶגל ָבּה ַתֲעָבר ל ָמה וְּ הֵּ ֹּא בְּ ֹּאלרעות מרעה, ויימשך החורבן זמן רב,  ָבּה ַתֲעָבר ל ל  וְּ

ב שֵּ ָבִעים תֵּ ָנַתִתי ()יב ָשָנה. ַארְּ ַרִים ֶאֶרץ ֶאת וְּ ָמָמה ִמצְּ תֹוְך ,שְּ ַשמֹות ֲאָרצֹות בְּ מות, באופן גם הארצות שסביבה יהיו שומ - נְּ

ָעֶריהָ שלא תוכל להיבנות מחדש בדרך הטבע על ידי הארצות השכנות לה,  תֹוְך וְּ ֶייןָ  ָמֳחָרבֹות ָעִרים בְּ ָמָמה ִתהְּ כי לפעמים  ,שְּ

גם בתוך השממה יימצאו ערים מיושבות ]כמו שאפילו במדבר ישנם מקומות מיושבים במקצת[, אך כאן יהיו הערים גם כן 

ָבִעיםַא שוממות לגמרי,   ַוֲהִפצִֹּתיוגם הפליטים והשרידים שיישארו ממצרים לא יהיו מקובצים במקום אחד, אלא  ,ָשָנה רְּ

ַרִים ֶאת ִריִתים ,ַבּגֹוִים ִמצְּ זֵּ ץ ,ֱאֹלִהים ה' ָאַמר כֹּה ִכי ()יג ָבֲאָרצֹות. וְּ ָבִעים ִמקֵּ ץ ָשָנה ַארְּ ַרִים ֶאת ֲאַקבֵּ  צּוָנפֹּ  ֲאֶשר ָהַעִמים ִמן ִמצְּ

ִתי ()יד ָשָמה. ַשבְּ בּות ֶאת וְּ ַרִים שְּ רֹוס ֶאֶרץאל  אָֹּתם ַוֲהִשבִֹּתי ,ִמצְּ כּוָרָתם ֶאֶרץ ַעל ,ַפתְּ שארץ פתרוס היה המקום שבו גרו  ,מְּ

ָהיּומתחילה, אמנם לא יחזרו להיות לעם גדול וחשוב, אלא  ָלָכה ָשם וְּ ָפָלה. ַממְּ היו ולא רק ביחס למעמדם הראשון י ()טו שְּ

ָלכֹות ִמןשפלים, אלא גם  ֶיהשבאותו זמן  ַהַממְּ ָפָלה ִתהְּ ֹּא ,שְּ ל א וְּ ַנשֵּ אפילו אותם גויים שאין להם מלך,  ,ַהּגֹוִים ַעל עֹוד ִתתְּ

ִתים ַעטְּ ִהמְּ ִתיויהיו לכך כמה מטרות, האחת,  ,וְּ ִבלְּ דֹות לְּ  שלא יירדו מצרים בגויים בפרך, כי הסיר ה' את עול - ַבּגֹוִים רְּ

ֹּאוהטעם השני של המעטת מלכות מצרים,  ()טזמצרים מעל הגויים.  ל ֶיה וְּ ית עֹוד ִיהְּ בֵּ ל לְּ ָראֵּ ָטח ִישְּ ִמבְּ שלא יבטחו ישראל  - לְּ

ִכירבמצרים, לפי שבטחון זה  נֹוָתםלישראל,  ןָעֹו ַמזְּ יֶהם ִבפְּ ולומדים ממעשיהם, ומסירים ליבם מה'. והתכלית  ַאֲחרֵּ

עּוהשלישית היא,  ָידְּ ִהי ()יזהעושה עם מלכי הארץ כרצונו. , ֱאֹלִהיםה'  ֲאִני ִכי וְּ ִרים ַויְּ ֶעשְּ למלכות נבוכדנצר,  ָשָנה ָוֶשַבע בְּ

ֶאָחדבחודש הראשון,  - ָבִראשֹון ַבר ָהָיה ,ַלחֶֹּדש בְּ ַלי ה' דְּ אמֹּר. אֵּ ֶראַצרהנה  ,ָאָדם ֶבן ()יח לֵּ בּוַכדְּ י ֶאת ֶהֱעִביד ָבֶבל ֶמֶלְך נְּ  לֹוחֵּ

דֹוָלה ֲעבָֹּדה ָרח רֹּאש ָכלולרוב נשיאת המשאות לצורך המצור ואבני הקלע,  ,צֹּר ֶאלועבודתם היתה להלחם  ,גְּ קְּ כי נמרטו  ,מֻּ

ָכלשערות ראשם,  ף וְּ רּוָטה ָכתֵּ ָשָכרכי נקרע העור שעל הכתף,  ,מְּ ֹּא וְּ ילֹו לֹו ָהָיה ל חֵּ כי , ָעֶליהָ  ָעַבד ֲאֶשר ָהֲעבָֹּדה ַעל ,ִמצֹּר ,ּולְּ

שכרם של החיילים הוא השלל והביזה, ושכרו של המלך הוא הכיבוש של מדינה נוספת תחת ממלכתו, וכאן לא התקיימו 

הדברים, כיון שלפני שהספיקו לכבוש את צור נחרבה היא מעצמה על ידי הים, שעלה עליה ושטף אותה ואת כל אשר בה, 

ן ()יטעל ידו להשחית את כל הארצות, ראוי שיקבל שכר על עבודתו.  וכיון שנבוכדנצר הוא שבט אפו של ה', וכאילו נשלח  ָלכֵּ

ִני, ֱאֹלִהים ה' ָאַמר כֹּה ן ִהנְּ ֶראַצר נֹּתֵּ בּוַכדְּ ָרִים ֶאֶרץ ֶאת ָבֶבל ֶמֶלְך ִלנְּ ָנָשא ,ִמצְּ יטול את כל המון האדם שבה לעבדים  - ֲהמָֹּנּה וְּ

ָשַללושפחות,  ָלָלּה וְּ ָתה ,ִבָזּה ּוָבַזז ,שְּ ָהיְּ ילֹו ָשָכרמצרים  וְּ חֵּ כי הם כיוונו בעבודתם לקבל כשכר את השלל והביזה של צור,  ,לְּ

עָֻּלתֹו ()כותחת זאת יקבלו את שלל מצרים.  והשכר לנבוכדנצר עצמו, שרצה לכבוש את צור כדי לעשות לו  - ָבּה ָעַבד ֲאֶשר פְּ

ם ָרִים ֶאֶרץ ֶאת לֹו ָנַתִתי, שֵׁ מלוך עליה כיון שתהיה חריבה, אך יהיה לו לכבוד ותפארת שהחריב ממלכה והגם שלא י ,ִמצְּ

 ,ִלי ָעשּו ֲאֶשראדירה כל כך כארץ מצרים, והטעם שלא אתן לו את ארץ מצרים כשהיא מיושבת, שימלוך עליה, זה מפני 

םנְּ שמרדו בה', ואמר פרעה 'לי יאורי ואני עשיתיני', ועל שהיו משענת קנה רצוץ לעם ישראל,   ,ַההּוא ַביֹום ()כא ֱאֹלִהים. ה' אֻּ

ִמיחַ לאחר שכבש נבוכדנצר את מצרים, שזה היה סיום כל כיבושיו, והעמיד את פסל הזהב בבקעת דורא,  ית ֶקֶרן ַאצְּ בֵּ  לְּ

ל ָראֵּ כי אז אירע הנס עם חנניה מישאל ועזריה שסירבו להשתחוות לצלם, והושלכו לכבשן האש, ויצאו חיים, והתקדש  ,ִישְּ

ָךבכך שם ה',  ןליחזקאל הנביא  - ּולְּ חֹון ֶאתֵּ תֹוָכם ֶפה ִפתְּ כי באותו זמן החיה יחזקאל את העצמות היבשות, והיה זה רמז  ,בְּ

עּולתחיית המתים העתידית,  ָידְּ   :ה' ֲאִני ִכיהכל  וְּ

 


