
 

ד " בס  

 ישעיהו פרק ו 

בפרק ו, המשמש גם כהפטרה לפרשת יתרו, צופה הנביא בכבוד ה', מתנדב להיות שליח ה' ולפי חלק  

השאלות   אחת  היא  הזה".  העם  לב  "השמן  השליחות  משמעות  לתפקידו.  מתמנה  אף  הדעות  מן 

זעקתו של הנביא "עד מתי"  -הקשות בספר. האם נשלח הנביא להקשות את לב העם? לאחר מחאתו

הבטחה שלאחר    -ב של תקווה לעם העומד להיפגע אנושות מן הכיבוש האשורי  נותן הקב"ה שבי

 הפורענות הכפולה תוותר שארית שתהווה זרע קודש וממנה ישוב ויצמח העם.  

 הפרק יילמד בשני שיעורים.

 

 שאלות מכוונות למידה:  

  בפרק הזה יש הקדשה של הנביא לתפקידו. האם יש כאן מינוי מחודש של ישעיהו לנביא? •

 ומדוע דווקא עכשיו? 

ישעיהו נשלח להתנבא לעם, שלא ישמע ולא יבין. מהי משמעות    -"שמעו שמוע ואל תבינו" •

 השליחות, ומהי מטרתה? מדוע הוא נשלח לתפקיד המועד מראש לכישלון? 

בשונה מנביאים אחרים, כמשה וירמיהו, ישעיהו לא מסרב לשליחות    יח"ל:  5לתלמידי   •

הנבואית המוטלת אליו, ואף משיב: "הנני שלחני!". מדוע הוא מקבל עליו את השליחות?  

 מה נוכל ללמוד מכך על הנביא ישעיהו? 
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 ישעיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

  

 גילוי השכינה 

יו      ׁשּולָּ א וְׁ ָּ ש ּ נִּ וְׁ ם  א רָּ ּסֵׁ ּכִּ ב ַעל  י יׁשֵׁ ת ֲאדֹנָּ ה אֶּ אֶּ רְׁ אֶּ יָּּהּו וָּ ךְׁ ֻעזִּּ לֶּ ַנת מֹות ַהּמֶּ ׁשְׁ ּבִּ א 

ל: יכָּ ת ַההֵׁ ים אֶּ אִּ לֵׁ ים  מְׁ דִּ ים עֹמְׁ פִּ רָּ ד    ב ש ְׁ חָּ אֶּ ם לְׁ ַפיִּ נָּ ׁש ּכְׁ ם ׁשֵׁ ַפיִּ נָּ ּכְׁ ׁש  ַעל לֹו ׁשֵׁ ּמַ מִּ

ף:  עֹופֵׁ ם יְׁ יִּ ּתַ ׁשְׁ יו ּובִּ לָּ ה ַרגְׁ ַכּסֶּ ם יְׁ יִּ ּתַ ׁשְׁ יו ּובִּ נָּ ה פָּ ַכּסֶּ ם יְׁ יִּ ּתַ ׁשְׁ ַמר    ּבִּ אָּ ל זֶּה וְׁ א זֶּה אֶּ רָּ קָּ ג וְׁ

דֹוׁש   דֹוׁש קָּ דֹוׁש קָּ בֹודֹו:  קָּ ץ ּכְׁ רֶּ אָּ ל הָּ לֹא כָּ אֹות מְׁ בָּ ּקֹול  ד ַויָֻּּנעּו ַאּמוֹ   ה' צְׁ ים מִּ ּפִּ ת ַהּסִּ

ן: ׁשָּ א עָּ לֵׁ ּמָּ ת יִּ יִּ ַהּבַ א וְׁ    ַהּקֹורֵׁ

טיהור הנביא  

 מעוונו 

ם     ַתיִּ פָּ א ש ְׁ מֵׁ תֹוךְׁ ַעם טְׁ י ּובְׁ ֹנכִּ ם אָּ ַתיִּ פָּ א ש ְׁ מֵׁ יׁש טְׁ י אִּ י ּכִּ יתִּ מֵׁ דְׁ י נִּ י כִּ ֹאַמר אֹוי לִּ ה וָּ

ךְׁ   לֶּ ת ַהּמֶּ י אֶּ ב ּכִּ י יֹׁשֵׁ ֹנכִּ י: אָּ ינָּ אּו עֵׁ אֹות רָּ בָּ יָּדֹו  ו ַויָּּ   ה' צְׁ ים ּובְׁ פִּ רָּ ְׁ ן ַהש ּ ד מִּ חָּ ַלי אֶּ ף אֵׁ עָּ

ַח: ּבֵׁ זְׁ ַעל ַהּמִּ ַקח מֵׁ ם לָּ ַחיִּ קָּ לְׁ מֶּ ה ּבְׁ ּפָּ צְׁ יךָּ    רִּ תֶּ פָּ ַגע זֶּה ַעל ש ְׁ ּנֵׁה נָּ ר הִּ י ַויֹּאמֶּ ע ַעל ּפִּ ז ַויַּּגַ

ר: ֻכּפָּ ךָּ ּתְׁ אתְׁ ַחּטָּ ךָּ וְׁ ר ֲעֹונֶּ סָּ     וְׁ

הנביא נשלח  

לעם    להינבא

אשר לא ישמע  

 לאזהרותיו 

י:   נִּ חֵׁ לָּ י ׁשְׁ נִּ נְׁ ֹאַמר הִּ נוּ וָּ ךְׁ לָּ י יֵׁלֶּ ַלח ּומִּ ׁשְׁ י אֶּ ת מִּ ר אֶּ י ֹאמֵׁ ת קֹול ֲאדֹנָּ ַמע אֶּ ׁשְׁ אֶּ ט   ח וָּ

עּו:  דָּ ּתֵׁ ַאל  וְׁ אֹו  רָּ אּו  ּורְׁ ינוּ  בִּ ּתָּ ַאל  וְׁ מֹוַע  ׁשָּ עּו  מְׁ ׁשִּ ַהזֶּּה  ם  עָּ לָּ ּתָּ  ַמרְׁ אָּ וְׁ ךְׁ  לֵׁ ר  י    ַויֹּאמֶּ

ם   עָּ הָּ ב  לֵׁ ן  מֵׁ ע  ַהׁשְׁ מָּ ׁשְׁ יִּ יו  נָּ זְׁ אָּ ּובְׁ יו  ינָּ עֵׁ בְׁ ה  אֶּ רְׁ יִּ ן  ּפֶּ ע  ׁשַ הָּ יו  ינָּ עֵׁ וְׁ ד  ּבֵׁ ַהכְׁ יו  נָּ זְׁ אָּ וְׁ ַהזֶּּה 

א לֹו: פָּ רָּ ב וְׁ ׁשָּ ין וָּ בֹו יָּבִּ בָּ ר    ּולְׁ ר ַעד ֲאׁשֶּ י ַויֹּאמֶּ ַתי ֲאדֹנָּ ֹאַמר ַעד מָּ ים   יא וָּ רִּ אוּ עָּ ם ׁשָּ אִּ

ה   אֶּ ָּ ׁשּ ה ּתִּ מָּ ֲאדָּ הָּ ם וְׁ דָּ ין אָּ אֵׁ ים מֵׁ ּתִּ ב ּובָּ ין יֹוׁשֵׁ אֵׁ ה:מֵׁ מָּ מָּ ַחק    ׁשְׁ רִּ ם   יב וְׁ דָּ אָּ ת הָּ ה' אֶּ

ץ:  רֶּ אָּ הָּ ב  רֶּ קֶּ ּבְׁ ה  ֲעזּובָּ הָּ ה  ַרּבָּ ה  וְׁ תָּ יְׁ הָּ וְׁ ה  בָּ ׁשָּ וְׁ יָּּה  ירִּ ֲעש ִּ ּה  ּבָּ עֹוד  וְׁ ה    יג  לָּ אֵׁ ּכָּ ר  עֵׁ בָּ לְׁ

ּה: ּתָּ בְׁ ׁש ַמּצַ ם זֶַּרע קֹדֶּ ת ּבָּ בֶּ ת ַמּצֶּ כֶּ ּלֶּ ׁשַ ר ּבְׁ ַאּלֹון ֲאׁשֶּ כָּ  וְׁ
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 ישעיהו

ד " בס  

 מקומו של הפרק בספר

 מתמנה ישעיהו לשליחות ומתבשר בעיקרי נבואתו: בפרק ו

יכָּ  ת ַההֵׁ ים אֶּ אִּ לֵׁ יו מְׁ ׁשּולָּ א וְׁ ָּ ש ּ נִּ ם וְׁ א רָּ ּסֵׁ ב ַעל ּכִּ י יֹׁשֵׁ ת ֲאדֹנָּ ה אֶּ אֶּ רְׁ אֶּ יָּּהּו וָּ ךְׁ ֻעזִּּ לֶּ ַנת מֹות ַהּמֶּ ׁשְׁ ח    ל ...א ּבִּ

ךְׁ לָּ  י יֵׁלֶּ ַלח ּומִּ ׁשְׁ י אֶּ ת מִּ ר אֶּ י ֹאמֵׁ ת קֹול ֲאדֹנָּ ַמע אֶּ ׁשְׁ אֶּ ֹאַמר הִּ וָּ ינּו וָּ נִּ חֵׁ לָּ י ׁשְׁ נִּ ם    :נְׁ עָּ ּתָּ לָּ ַמרְׁ אָּ ךְׁ וְׁ ר לֵׁ ט ַויֹּאמֶּ

עּו...  דָּ ַאל ּתֵׁ אֹו וְׁ אּו רָּ ינּו ּורְׁ בִּ ַאל ּתָּ מֹוַע וְׁ עּו ׁשָּ מְׁ  ַהזֶּּה ׁשִּ

 איננו פותח את הספר?   כך פרק ו-מדוע אם

 , א(: רש"י )ישעיהו א

 . .. אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורהזה תחילת הספר ותחילת נבואת ישעיה. - בשנת 

לפי הסברו של רש"י הפרק הזה היה אמור לפתוח את הספר אלא שאין התנ"ך מסודר על פי סדר  

 . כרונולוגי ולכן הוא לא פותח את הספר

 יח"ל בלבד  5מכאן ואילך מיועד לתלמידי 

   , א(:מלבי"ם )ישעיהו א

ַלח" וגו', שנראה שאז הייתה   שכתוב בפרשה )בפרק( ו "מה  ַמע ֶאת קֹול ֲאֹדָני ֹאֵמר ֶאת ִמי ֶאשְׁ "ָוֶאשְׁ

כן מה שניבא מתחילת מלכות עוזיה לא  -שאין -תחילת השליחות, הוא כי מאז ניבא בקביעות. מה

 היה בקביעות." 

כן )בפרקים -מנם הוא התנבא לפניא – עוברת נבואת ישעיהו שינוי   לפי מלבי"ם בפרק ו •

 ואילך הוא מתנבא כשליח ה', באופן קבוע.   ה( ובכל זאת מפרק ו-א

 ם הפרק נמצא במקומו הכרונולוגי. "ימלבכך שלפי -יוצא אם •

 הצעה למורה:

 אנו מציעים למלא את הטבלה הבאה עם התלמידים: 

 מלבי"ם רש"י 

במקומו  ו  פרק  האם 

 ?הכרונולוגי

ו  -לא   במקומו    פרק  אינו 

היה  אמור  והוא  הכרונולוגי 

 לפתוח את הספר 

ו  -כן   נמצא   פרק 

 הכרונולוגי  במקומו

שמקבל  הנבואית  השליחות 

 בפרק ו ישעיהו

הנבואית של ישעיהו  השליחות  

ו  בפרק  שבפרק   מתחילה  כיון 

 הוא הוקדש לנביא 

כנביא  ישעיהו  של  השליחות 

 קבוע מתחילה בפרק ו 

 

ואילך ישעיהו הופך    ם ורש"י מסכימים לכך שהחל מפרק ויק שמלבי"בעקבות הטבלה אפשר להס 

 לנביא שליח. 
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 ישעיהו

ד " בס  

 רצוי לעשות עם התלמידים ביצוע הבנה, למשל:

דר הפרקים  לדוגמה: להסביר לפי כל אחד מהפרשנים מהו ס  –   להסיק מסקנות מהלימוד •

 בישעיהו.   ו-הכרונולוגי של פרקים א 

ה המטרימה בפני  להעלות את השאל  -  להשערות התלמידיםלערוך השוואה בין פירושים   •

כך אין  -מדוע אם  -מתמנה ישעיהו לשליחות ומתבשר בעיקרי נבואתו    התלמידים )בפרק ו

הפרק פותח את הספר?( לבקש מהם השערות )רצוי לתת להן פומביות על הלוח(. ולאחר  

ם )ובמה היא שונה  מכן לקרוא את הפירושים ולשאול: איזו השערה דומה לאחד הפירושי

 ממנה(. 

ַנת מֹות הַ  -להעמקה   , א( ֶמֶלְך ֻעִזָיהּו" )ישעיהו ותיאור הזמן: "ִבשְׁ

ַנת מֹות ַהֶמֶלְך ֻעִזָיהּו" )פסוק א(.   מקומו של הפרק בספר תלוי בפרשנות הכתוב "ִבשְׁ

אם מדובר במותו של המלך עוזיהו ממש, הרי הפרק נמצא במקומו, כיון שלפי הכותרת של הספר 

ִקָיהּו ַמלְׁ  ִחזְׁ ם ִביֵמי ֻעִזָיהּו יֹוָתם ָאָחז יְׁ הּוָדה ִוירּוָשִלָ ָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחָזה ַעל יְׁ ַשעְׁ הּוָדה"(  )"ֲחזֹון יְׁ ֵכי יְׁ

 התרחש כשעוזיהו נפטר. פרק ו תחיל להתנבא בימי עוזיהו, ו ישעיהו ה

רש"י בעקבות התרגום מפרש את תיאור הזמן בדרך שונה. לא מדובר בשעת פטירתו של עוזיהו אלא  

ָקתֹו    – בשעה שנצטרע כעונש על כניסתו למקדש להקטיר   ֶחזְׁ כמו שמתואר בספר דברי הימים: "ּוכְׁ

ַעל ַבה' ֱאֹלָהיו וַ  ִחית ַוִימְׁ ַהשְׁ ִטיר עַ ָגַבּה ִלבֹו ַעד לְׁ ַהקְׁ ֹטֶרת" )דה"ב כ ָיבֹא ֶאל ֵהיַכל ה' לְׁ ַבח  ַהקְׁ ו, טז(.  ל ִמזְׁ

 הוא מכונה מת כיון ש"מצורע חשוב כמת". 
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 ישעיהו

ד " בס  

 ז(-המראה )א
 

 ד -פסוקים א

ת ה'          א ה אֶּ אֶּ רְׁ אֶּ יָּּהּו וָּ ךְׁ ֻעזִּּ לֶּ ַנת מֹות ַהּמֶּ ׁשְׁ  ּבִּ

א             ּסֵׁ ב ַעל ּכִּ  יֹׁשֵׁ

א  ָּ ש ּ נִּ ם וְׁ  רָּ

לוְׁ             יכָּ ת ַההֵׁ ים אֶּ אִּ לֵׁ יו מְׁ  :ׁשּולָּ

ַעל לוֹ ב          ּמַ ים מִּ דִּ ים עֹמְׁ פִּ רָּ  ש ְׁ

ד              חָּ אֶּ ַפיִּם לְׁ נָּ ׁש ּכְׁ ם ׁשֵׁ ַפיִּ נָּ ׁש ּכְׁ  ׁשֵׁ

יו             נָּ ה פָּ ַכּסֶּ ם יְׁ יִּ ּתַ ׁשְׁ  ּבִּ

יו                       לָּ ה ַרגְׁ ַכּסֶּ ם יְׁ יִּ ּתַ ׁשְׁ  ּובִּ

ף            עֹופֵׁ ם יְׁ יִּ ּתַ ׁשְׁ  : ּובִּ

ַמרג           אָּ ל זֶּה וְׁ א זֶּה אֶּ רָּ קָּ  וְׁ

דֹושׁ              קָּ

דֹושׁ              קָּ

דֹושׁ              קָּ

בֹודוֹ             ץ ּכְׁ רֶּ אָּ ל הָּ לֹא כָּ אֹות מְׁ בָּ  : ה' צְׁ

יִּת ד          ַהּבַ א וְׁ ּקֹול ַהּקֹורֵׁ ים מִּ ּפִּ ןַויָֻּּנעּו ַאּמֹות ַהּסִּ ׁשָּ א עָּ לֵׁ ּמָּ  :יִּ

ההתגלות הזו מיוחדת במינה, ישעיהו רואה כביכול את השכינה, את המלאכים, ושומע את דבריהם!  

ַאִני ָהָאָדם    -וכבר הקשו עליו חכמים   ֹאת ֶאת ָפָני ִכי לֹא ִירְׁ הרי משה רבינו כבר התבשר: "לֹא תּוַכל ִלרְׁ

במראה[ לא מאירה", בצורה  =ב"אספקלריה ]  ָוָחי" )שמות לב, כ(. ומתרצים שמה שראה ישעיהו היה

 ב(.  ומעמת ולא ברורה. )בבלי יבמות מט, מע

 וינועו אמות הספים וימלא הבית עשן ]ד[: 

מה מתואר במילים אלו? יש פרשנים הרואים בהם חלק מן המחזה אותו רואה ישעיהו )מלבי"ם(  

 : אולם רש"י רואה בכך עדות לאירוע ממשי שהתקיים באותם רגעים ממש

 רש"י:

ונסתם כאשר נסתם "והוא היה יום הרעש שנאמר בו    ,מקול המלאכים הקוראים  -  מקול הקורא

. בו ביום עמד עזיה להקטיר בהיכל רעשו שמים לשורפו לומר דינו בשריפה  "מפני הרעש בימי עוזיה 

  . וזהו שקראם שרפים שבאו לשורפו .טז( )במדבר "ותאכל את החמשים ומאתים איש"כמו שנאמר  

זכרון לבני  "רעשה הארץ לבולעו כסבורה דינו לבלע כקרח שערער על הכהונה יצתה בת קול ואמרה  

וגו' ולא יהיה עוד אדם המעורר על הכהונה כקרח בבליעה וכעדתו בשריפה אלא כאשר דבר  "  ישראל
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 ישעיהו

ד " בס  

)שמות ד( והוציאה מצורעת כשלג אף כאן צרעת פרחה    "הבא נא ידך בחיקך "ה' ביד משה בסנה  

 ו:במצח

רש"י, בעקבות סדר עולם רבה, רואה בדברים אלו של ישעיהו תיאור של רעידת אדמה )=רעש(. אותו  

) ומן הנביא זכרי  (א  א, )ועליו אנו שומעים מן הנביא עמוס  הרעש שהתרחש בימי עוזיה   .  (יד, הה 

מה  כ( כמו רעידת האד–כו, טז  הרעש הזה הוא תגובה לערעורו של עוזיה המלך על הכהונה )דבה"ב 

שהתרחשה במחלוקת קורח שערער על הכהונה )במדבר יז(. אלא שעונשו של עוזיה שונה מענשו של  

 . קורח והוא בצרעת )עיינו בסוף דברי רש"י(

באה ישעיהו  של  הכהונה    אפוא  הקדשתו  על  מערער  המלך  כאשר  העם  של  מאד  קשים  ברגעים 

 וכתוצאה מכך המלך מצטרע ומפסיק לתפקד.

 העמקה[]  -על מראה כבוד ה'

 ( "ִמַמַעל לֹו" )פסוק ב

 קושי רעיוני: האם המלאכים הם מעל הקב"ה? 

 לשמשו. כן תרגם יונתן 'שמשין קדישין ברומא קדמוהי'."   –: "לו רש"י

 איזה פתרון מצא רש"י לקושי העולה מן הכתוב? )במה תרגום יונתן מבסס את פירוש רש"י?( 

 איך טעמי המקרא מחזקים את הצעתו של רש"י? 

 

ִנָשא  ֵשב ַעל ִכֵסא"יֹ   ( " )פסוק אָרם וְׁ

 על הכסא או על הקב"ה?  –על מי מוסב התואר רם ונשא 

מוסב על ה' הנזכר, והוא מאמר מוסגר, כי יען תיאר אותו כמלך היושב על    -"רם ונשא    מלבי"ם:

 כסא, בא להרחיק ענין ההגשמה בל יקחו הדברים על פשוטם, אומר השם הזה הוא רם ונשא". 

 י 'רם ונשא' לפי המלבי"ם? מ

 היכן היה אמור להיות מקומו של הביטוי 'רם ונשא' לפי המלבי"ם? 

 לשם מה הנביא כינה דווקא בפסוק הזה את ה' כ'רם ונשא'?

 באיזו אופן מחזקים  טעמי המקרא את פירושו של המלבי"ם?

לא כאשר אמרו רבים, והטעם שהוא למעלה מהחיות כאשר אפרש   תאר הכסא  -"רם ונשא    ראב"ע:

 בספר יחזקאל".  

 תגובת הנביא )ה( 

י  יתִּ מֵׁ דְׁ י נִּ י כִּ ֹאַמר אֹוי לִּ  ה          וָּ

י              ֹנכִּ ַתיִּם אָּ פָּ א ש ְׁ מֵׁ יׁש טְׁ י אִּ  ּכִּ

ב              י יֹוׁשֵׁ ֹנכִּ ם אָּ ַתיִּ פָּ א ש ְׁ מֵׁ תֹוךְׁ ַעם טְׁ  ּובְׁ

י             ינָּ אּו עֵׁ אֹות רָּ בָּ ךְׁ ה' צְׁ לֶּ ת ַהּמֶּ י אֶּ  : ּכִּ

 : נביא למראה הנשגב היא זעזוע כבדתגובת ה -"אוי לי כי נדמיתי" 

 רש"י: "הריני מת שלא הייתי כדאי שאראה פני השכינה" 
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 ישעיהו

ד " בס  

 עובדה כי הוא יושב בתוך עם טמא שפתיים. ישעיהו חושש שאינו ראוי, בשל ה

 מהי משמעותה של טומאת השפתיים? 

 טומאת השפתיים מבטאת את הפער שבין הנביא, שהוא בשר ודם, לבין המראה הנשגב שהוא רואה.  

 הקשר בין המראה ותגובת ישעיהו לרעיונות המרכזיים בספר: 

בתוך החלק המקודש ביותר בתפילת    ישעיהו זכה למראה נשגב, שאנו מצטטים את חלקו )פסוק ג(

שמונה עשרה ב'קדושה'. מפסוק ה ואילך מבטא הנביא את הפער הגדול בינו לבין המראה, ובין עם  

  – ישראל למראה הנשגב. הפער הזה בין השגב למציאות הוא אחד המאפיינים של נבואת ישעיהו  

הימים וגו' " ומאידך, יש    מצד אחד יש בספר את החזון הנשגב ביותר של המקרא: "והיה באחרית

בו תוכחות המעידות על מציאות שיש בה בעיות עומק, שרחוקה מאד ממימוש החזון. נבואת ישעיהו  

 מלמדת אותנו איך להתמודד עם הפער הגדול בין המציאות לחזון, ולחתור לתיקונה המלא.

 ]להרחבה, עיינו ב'הקשר הרחב'[

 ז( -תגובת ה' לדברי הנביא )ו

חַ ו            ּבֵׁ זְׁ ַעל ַהּמִּ ַקח מֵׁ ם לָּ ַקַחיִּ לְׁ מֶּ ה ּבְׁ ּפָּ צְׁ יָּדֹו רִּ ים ּובְׁ פִּ רָּ ְׁ ן ַהש ּ ד מִּ חָּ ַלי אֶּ ף אֵׁ  :ַויָּּעָּ

ר  י ַויֹּאמֶּ ע ַעל ּפִּ  ז           ַויַּּגַ

יךָּ              תֶּ פָּ ַגע זֶּה ַעל ש ְׁ ּנֵׁה נָּ  הִּ

ר ֲעו ֹ             סָּ ךָּ וְׁ  נֶּ

ר             ֻכּפָּ ךָּ ּתְׁ אתְׁ ַחּטָּ  : וְׁ

 :מא  וישלח סימן במדרש תנחו

)ישעיה    "כי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושבכי איש טמא שפתים אנ"תדע לך שבשעה שאמר ישעיה  

הקדוש ברוך הוא: ישעיה, בעצמך אתה רשאי לומר איש טמא שפתים, אבל לישראל  מר לו  ו, ה( א

אתה אומר בתוך עם טמא שפתים? שהם הקדימו עשיה לשמיעה ומייחדין את שמי פעמים בכל יום,  

)שם, ו(   "עף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפהוי"אותן עם טמא שפתים? מה כתיב שם ואתה קורא 

הגחלת ונתנה על פי ישעיה שנאמר   ל מי שאומר לשון הרע על בני... ונטל אתש    -מהו רצפה? רוץ פה 

 . על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכופר"ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה "

לפי מדרש תנחומא, שחלקו מוזכר ברש"י, ישעיהו התנסח בחומרה רבה מדי על עם ישראל וזוכה  

 ז( כפעולת כפרה על דברי הנביא. -תו של השרף )ולביקורת על כך מפי הגבורה. המדרש רואה את פעול

   העמקה

 רד"ק על ישעיה פרק ו פסוק א 

 . ]...[ ואמרו רבותינו ז"ל כל מה שראה יחזקאל ראה ישעיהו

 . ישעיהו לבן כרך שראה את המלך ,יחזקאל למה הוא דומה לבן כפר שראה את המלך

 , גדול אצלו או אצל בני דורו חדוש השיחזקאל ספר פרטי הדברים לפי שהיכלומר 

אבל ישעיה לא ספר אלא דרך כלל כי הוא היה שלם יותר מיחזקאל ולא היתה המראה כל כך חדוש  

 או בני דורו היו שלמים יותר מבני דורו של יחזקאל ]...[, אצלו
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ד " בס  

 יג(-)ח שליחותו של הנביא 

ר  ת קֹול ה' ֹאמֵׁ ַמע אֶּ ׁשְׁ אֶּ  ח          וָּ

י             ת מִּ ַלח  אֶּ ׁשְׁ  אֶּ

נּו              ךְׁ לָּ י יֵׁלֶּ  ּומִּ

י             נִּ חֵׁ לָּ י ׁשְׁ נִּ נְׁ ֹאַמר הִּ  : וָּ

ם ַהזֶּּה עָּ ּתָּ לָּ ַמרְׁ אָּ ךְׁ וְׁ ר לֵׁ  ט          ַויֹּאמֶּ

ינּו              בִּ ַאל ּתָּ מֹוַע וְׁ עּו ׁשָּ מְׁ  ׁשִּ

עוּ              דָּ ַאל ּתֵׁ אֹו וְׁ אּו רָּ  :ּורְׁ

ם ַהזֶּּ  עָּ ב הָּ ן לֵׁ מֵׁ  הי           ַהׁשְׁ

ד              ּבֵׁ יו ַהכְׁ נָּ זְׁ אָּ  וְׁ

ע             ׁשַ יו הָּ ינָּ עֵׁ  וְׁ

יו              ינָּ עֵׁ ה בְׁ אֶּ רְׁ ן יִּ  ּפֶּ

ע              מָּ ׁשְׁ יו יִּ נָּ זְׁ אָּ  ּובְׁ

ין              בֹו יָּבִּ בָּ  ּולְׁ

א לוֹ              פָּ רָּ ב וְׁ ׁשָּ  : וָּ

מתאימים; משה אומר שהוא  משה וירמיהו התנגדו בתחילה לשליחותם כיון שלא ראו את עצמם  

ִתי ַדֵבר ִכי ַנַער ָאֹנִכי" )ירמיהו א, ו(.    "כבד פה וכבד לשון" )שמות  ג, י(, וירמיהו אומר "ִהֵנה לֹא ָיַדעְׁ

ָאנֹ  ָפַתִים  שְׁ ֵמא  טְׁ ִאיש  "ִכי  ואומר:  חושש  ישעיהו  האמירה  גם  אך  ה(,  ו,  )ישעיהו  עונך  "ִכי"  וסר 

 ענות לשליחות. יה מביאה אותו ל " וחטאתך תכופר

דוגמאות מנביאים  יהקב"ה כביכול מת  בפירושו מביא  רד"ק  ושואל את מי אשלח.  יעץ במלאכיו 

לצאת   מוכן  זאת  בכל  ישעיהו  ואילו  בשליחותם,  הקושי  ומן  ומיכה(   )עמוס  לישעיהו  מקבילים 

תי  וי נתו ג"לשליחות מתוך הכרה בקושי בשליחותו ומתוך ידיעה שהוא עלול לשלם עליה מחיר )

 (. "למכים

 

 שאלה לדיון: 

המו הנבואית  לשליחות  מסרב  לא  ישעיהו  אחרים  מנביאים  "הנני  בשונה  משיב:  ואף  אליו,  טלת 

 ! שלחני"

 מדוע הוא מקבל עליו את השליחות?  •

 מה נוכל ללמוד מכך על הנביא ישעיהו?   •
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 מהות השליחות – "השמן לב העם הזה" )י( 

  

הם    –הקב"ה לא מגלה לישעיהו את תוכן הנבואה אלא את תגובת העם    .ישעיהו נשלח להתנבא לעם

 לא ישמעו לו )ט(, מדובר בתפקיד המועד מראש לכישלון. 

 הכתובים מעוררים שאלות קשות:

 כך קשה?-מדוע תגובת העם כל •

 כך הטעם בשליחות אם ממילא לא ישמעו לו? -מה אם •

 נעיין בהסברו של רש"י:  

 רש"י:

אני אומר לכם "שמעו שמוע" ואתם אין אתם נותנים לב להבין. "וראו ראו" ניסים    -   שמעו שמועט(  )

 שעשיתי לכם, ואינכם נותנים לב לדעת אותי. 

, יא( לשון ָהלֹוך לשון ָפעֹול: ליבם הולך הלוך  כמו "הכבד את לבו" )שמות ח  -  )י( השמן לב העם הזה

 והשמן ואזניו הולכים הלוך והכבד משמוע.... 

נתנו לבם שלא ישמעו דברי נביאיי, שהם יראים שמא ייטבו בעיניהם דבריי, ויבינו    -  בעיניו  פן יראה

 בלבם וישובו אלי, והיא רפואתם.

ְמעּו "   -הוא בחלקו קריאת הנביא לעם ובחלקו תיאור של תגובת העם מפי הנביא    פסוק ט • שִׁ

ינּו בִׁ מֹוַע ְוַאל תָׁ ַאל  )ואתם אין אתם נותנים לב להבין(; ּורְׁ   שָׁ אּו ָראֹו )ניסים שעשיתי לכם( וְׁ

 ֵתָדעּו )ואינכם נותנים לב לדעת אותי(. 

אינו המשך דברי הנביא לעם, אלא תאור התנהגות העם. העם מעונין להישאר במצב   פסוק י •

 הזה, הוא לא רוצה לפקוח את עיניו אזניו וליבו, על מנת שהוא לא יאלץ לשוב בתשובה.

 בישעיהולהעמקה: הסבר הרמב"ם לכתוב 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ו הלכה ג:

"ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שייתן הדין לפני דיין האמת )הקב"ה(, שיהא  

הפירעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו, שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו  

א שהקב"ה אמר על ידי ישעיהו "השמן לב  רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה, הו 

העם הזה" וגו'. וכן הוא אומר "ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו  

עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא"', כלומר חטאו ברצונם והרבו לפשוע עד שנתחיבו למנוע מהן  

את לב פרעה" )שמות(, לפי שחטא מעצמו   ואני אחזק " ה שהיא המרפא. לפיכך כתוב בתורה התשוב

 תחלה והרע לישראל הגרים בארצו". 

מתשובה.          המניעה  הוא  העונש  עצם  מסוימים  שבמקרים  מסביר  תשובה  בהלכות  הרמב"ם 

הרמב"ם מבין את הפסוק כפשוטו. לפי פירוש זה, ישעיהו מתחיל להתנבא כשהעם כבר הגדיש את  

 פשרות לשוב.  הסאה, ומעכשיו והלאה אין להם א

 הרמב"ם מביא שלוש דוגמאות מן התנ"ך למצב של מניעת תשובה כעונש.       

נשים לב: אין הרמב"ם מפרש את הכתוב "השמן לב העם הזה" כציווי על ישעיהו לשלול את הבחירה  

החופשית של העם, שהרי אין בידי הנביא כוח לשלול את הבחירה החופשית של האדם, והדבר נתון  
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ביד מכלרק  ה'.  יוצא  - י  החופשית,  הבחירה  בשלילת  להענישם  שיש  הכריע  שהקב"ה  כיון  מקום, 

 שדברי הנביא לפי הרמב"ם לא ישנו את בחירתם הרעה )ואולי אפילו יחזקו אותה(. 

  

ד  דברי הרמב"ם הם מנכסי צאן הברזל של תפיסת התשובה. מורה שמחליט ללמ   הערה למורה:

ו בין דברי הרמב"ם    אותם כהסבר לשאלות שעלו מפרק  ליישב  עליו  חייב לקחת בחשבון שיהיה 

אם אין כוונתו של הקב"ה שיחזרו בתשובה מה טעם לעשר    –  לקריאות התשובה של ישעיהו בפרק א

 ?א לשונות התשובה בחזון שבפרק

 יג( -שיח בין ה' לישעיהו )יא -דו

 'תשובה ה שאלת הנביא 

ֹאַמר  יא  ה'   ַעד ָמַתי וָׁ

 ַויֹאֶמר   יא

 ַעד ֲאֶשר ִאם ָשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵשב       

 ּוָבִתים ֵמֵאין ָאָדם       

ָמָמה       ָהֲאָדָמה ִתָשֶאה שְׁ  : וְׁ

ִרַחק ה' ֶאת ָהָאָדם    יב  וְׁ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ       ַרָבה ָהֲעזּוָבה בְׁ  :וְׁ

ָבֵער   יג ָתה לְׁ ָהיְׁ ָשָבה וְׁ עֹוד ָבּה ֲעִשִרָיה וְׁ   וְׁ

ַשֶּלֶכת ַמֶצֶבת ָבם ֶזַרע        ָכַאּלֹון ֲאֶשר בְׁ  ָכֵאָלה וְׁ

ָתּה ֹקֶדש        : ַמַצבְׁ

 

ישעיהו מתקשה לשמוע את התיאור הקשה של תגובת העם ופונה לה' בקריאה נרגשת: "ָוֹאַמר ַעד  

 ָמַתי ה' " )יא(. 

 מהי תשובת ה' לשאלת הנביא?

 נעיין בדבריו של רש"י: 

 . ילכו בגולה ושאו עריהם מאין יושבידעתי כי לא ישיבו עד תבוא פורענות עליהם ו  - ויאמר)יא( 

גם אותה השארית אשיב ידי עליה בצרוף אחר צרוף והייתה לבער עד שלא    -   ועוד בה עשיריה )יג(  

 . ם גמורים שישובו אלי בכל לבםישארו אלא צדיקי

ָהֲאָדָמה ִתָשֶאה   -ת המצב הרוחני לא ישתנה עד אשר תתרחש פורענו • הארץ תהיה שממה "וְׁ

ִרַחק ה' ֶאת ָהָאָדם" )לפי רש"י הכוונה ליציאת  ָמָמה", והקב"ה ירחיק את האדם ממנה "וְׁ שְׁ

 חלק מהעם לגלות(, והשארית שתישאר בארץ תחזור בתשובה. 

 הפורענות הצפויה אינה חורבן מוחלט, כיון שתישאר שארית:

 דעת מקרא:

ְוכָׁ " ה  ֵאלָׁ ֵערנמשך אל "  –" וגו'  ַאּלֹוןכָׁ ": הביעור לא יהיה כיליון גמור, אלא יהיה כביעור האלה  ְלבָׁ

והאלון, שהם אילנות גדולים וחזקים, ושורשם וגזעם עומדים בחוסנם אף כשגודעים את ענפיהם,  
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 " ומבאר:  הולך  שהוא  תכמו  כֶׁ ְבַשּלֶׁ ר  בשלכת    – "  ֲאשֶׁ בעומדם  ענפיהם    – אשר  את  שגדעו  לאחר 

 המצבת )=הגזע( קיימת בם )באלה ובאלון( ולא נפגעה בשלכת.  –שליכום לארץ. "ַמֶצֶבת ָבם" וה

לפי דעת מקרא המושג "שלכת" בעברית המקראית שונה ממשמעותו בעברית שלאחר   לב,  נשים 

הארץ והאלון  האלה  כאן  -המקרא.  משתמש  הנביא  בחורף.  עליהם  את  משירים  אינם  ישראליים 

ן של גדיעת הענפים בחורבן. הנחמה היא שהגזע הגדול יישאר בחוסנו, וזה  במושג "שלכת" במוב 

 משל לחוסנו של עם ישראל, שלא יכלה בחורבן.  

 סיכום: –שליחות ישעיהו 

 שליחותו מסתמנת כשליחות קשה, העם יסרב להקשיב לו, ותשובתם תגיע רק לאחר צרות קשות. 

ת האתגר הגדול בפניו הוא עומד, אולם אין זה  מבהירים א  דברי ה' לישעיהו בתחילת דרכו הנבואית

הבאים   הדורות  על  השפעה  וודאי  המציאות,  על  השפעה  תהיה  שלדבריו  האפשרות  את  שולל 

הלומדים את הספר. ניתן להבין זאת גם בעזרת אמרתו של ר' מנחם מנדל מקוצק: "והיו הדברים  

נחים תדיר על הלב, כך שבבוא רגע של  יהיו מו  - " )דברים ו', ו(  על לבבךהאלה אשר אנכי מצוך היום  

 כושר וייפתח הלב, יוכלו לחדור מיד לתוכו.
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 הקשר רחב 

 . נבואת הקדשה 1

 : הקדשת ישעיהו לנביא דומה להקדשת נביאים אחרים, אולם יש בה הבדל משמעותי

 הקדשת משה )שמות ד(  •

 הקדשת ישעיהו )פרק ו(  •

 הקדשת ירמיהו )פרק א(  •

 ג(.-אהקדשת יחזקאל )פרקים  •

 הקדשתו של שמואל )כנביא, או כמשרת בקודש(. -  שמואל א, ג •

  

 מאפייניה של נבואת הקדשה:

 הקב"ה מתגלה לנביא  •

 הנביא מתמנה לתפקידו  •

 הנביא מסרב  •

 הקב"ה מעודד ומחזק את הנביא  •

 מעשה ההקדשה  •

  

ישעיהו ו יוצא דופן, משום שישעיהו לא מסרב לשליחות, ואולי משום כך גם לא נאמרים לו דברי  

 חיזוק.   

י יֹוֵשב )פסוק ה( 2 ֹנכִׁ ם אָׁ ַתיִׁ  . ּוְבתֹוְך ַעם ְטֵמא ְשפָׁ

ו  מתגובתו של השרף לישעיהו אנו למדים כי אין להוציא את דיבתם של ישראל. תגובה מקבילה אנ

 )שמות ד, א(:  ובה לדבריומוצאים אצל משה. בתג

יךָּ ה': לֶּ ה אֵׁ אָּ רְׁ רּו לֹא נִּ י יֹאמְׁ י ּכִּ קֹלִּ עּו ּבְׁ מְׁ ׁשְׁ לֹא יִּ י וְׁ ינּו לִּ ן לֹא ַיֲאמִּ הֵׁ ר וְׁ ה ַויֹּאמֶּ  ַויַַּען ֹמׁשֶּ

 מפרש המדרש )במדבר רבה פרשת נשא פרשה ז(: 

לו  ועל האומר דבר לחבירו שאינו בו, זה משה בשעה שאמר לו האלהים שילך אצל ישראל אמר  

ריבוני והרי אינן מאמינין אותי שנאמר )שמות ד( 'והן לא יאמינו לי' וגו'. אמר לו האלהים: הא משה  

הא משה כבר את]ה[ יודע שאינן מאמינין אותך? מאמינין בני מאמינין הם. אמרת לי 'והן לא יאמינו  

 לי' וגו' 'הבא נא ידך בחיקך' וגו' מיד 'ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג'. 
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 רש רש"י: ומפ

לי', לפיכך הלקהו    (הצרעת)= אף באות זה    'לא יאמינו  )פסוק א(  רמז שלשון הרע סיפר באומרו 

 בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע: 

 . בין נבואת ישעיהו לנבואת יחזקאל   3

 ( ראה את כבוד ה'. המראה שראה יחזקאל מכונה "מעשה מרכבה".  גם הנביא יחזקאל )פרק א

 בבלי חגיגה יג ע"ב: 

אמר רבא, כל שראה יחזקאל ראה ישעיה. למה יחזקאל דומה? לבן כפר שראה את המלך. ולמה  

 . עיה דומה, לבן כרך שראה את המלךיש

 רש"י שם:

ו  הכרך הרואה את המלך אינ   שלא חש ]ישעיה[ לפרש את הכל, שהיה בן מלכים וגדל בפלטין. ובן

 נבהל ואינו תמה ואינו חש לספר.

 :ו  ,רמב"ם, מורה נבוכים ג

והמשילו על כך משל לשני בני אדם, שראו את המלך בהיותו במרכבתו. אחד מהם מבני העיר, ואחד  

מבני הכפר. זה שמבני העיר, ביידעו כי בני העיר יודעים את תכונת מרכבת המלך, לא תיאר תכונת  

תו, אלא אמר ראיתי את המלך בלבד. והשני, מפני שהוא רוצה לתאר לבני הכפר, שאין להם  רכיב

ידיעה במאומה מתכונה זו, פירט להם היאך תכונת רכיבתו, ותיאור צבאותיו ושמשיו, והמוציאים  

לפועל את פקודותיו... ישעיהו דומה לבן כרך שראה את המלך. יחזקאל דומה לבין כפר שראה את  

ישעיהו לא היו בני דורו זקוקים לבאר להם אותו הפירוט, אלא הספיק להם אמרו "ואראה  המלך...  

 בני הגולה היו זקוקים לפירוט זה.". ו את ה'
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 הקשר אישי 

 הקשר אישי 

 ישעיהו מוכן לקחת שליחות מאד קשה, לפי דברי ה' הוא נשלח לבני ישראל וברור שלא ישמעו לו. 

כזאת? האם גם אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים בהם אנחנו  איזה אדם מוכן להירתם לשליחות  

 נרתמים לשליחות קשה? מה יכול לגרום לנו להירתם לשליחות כזאת? 

  

על   מדי  כביקורת קשה  נתפסו  יושב"  אנכי  עם טמא שפתים  "ובתוך  ישראל  עם  על  ישעיהו  דברי 

כך חמור? איך ניתן    ישראל. מתי אנחנו מוצאים את עצמנו מבקרים את עם ישראל? מדוע זה כל

 להימנע מכך? 

 

 


