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   וישעיהו פרק 
 מבוא

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

ֵמן מתמנה לתפקידו. משמעות השליחות "  ה  ָהָעם  ֵלב  ַהשְׁ האם נשלח הנביא   , היא אחת השאלות הקשות בספר  ,"ַהזֶּ

שביב של תקווה לעם העומד   ," נותן הקב"ה ? ֲאֹדָני  ,ָמַתי  ַעדזעקתו של הנביא " ו  להקשות את לב העם? לאחר מחאתו

וממנה   ,וותר שארית שתהווה זרע קודשיהבטחה שלאחר הפורענות הכפולה ת   , להיפגע אנושות מן הכיבוש האשורי

 ישוב ויצמח העם. 
 

 מכוונות למידה ות שאל

 הקדשה של הנביא לתפקידו.   בפרק הזה יש נבואה הנראית כנבואת א.  

 ו? האם יש כאן מינוי חדש או מחודש של ישעיהו לנביא? ומדוע דווקא עכשי 

עּוב. " מְׁ ַאל - ָשמֹועַ  שִׁ ינּו  וְׁ  ישעיהו נשלח להתנבא לעם, שלא ישמע ולא יבין.    - "ָתבִׁ

 ה? מהי משמעות השליחות, ומהי מטרת 

   .בשונה מנביאים אחרים, כמשה וירמיהו, ישעיהו לא מסרב לשליחות הנבואית המוטלת אליו, ואף משיב: "הנני שלחני!".  ג 

 ו? מדוע הוא מקבל עליו את השליחות? מה נוכל ללמוד מכך על הנביא ישעיה 

 
 

 

 ופרק ישעיהו  

 א. גילוי השכינה 

ַנת ( א) שְׁ ְך מֹות בִׁ לֶּ ה ַהמֶּ אֶּ רְׁ ָיהּו, ָואֶּ ת ֻעזִׁ ֵסא ַעל ֹיֵשב ֲאֹדָני  אֶּ ָשא, ָרם כִׁ נִׁ שּוָליו וְׁ ים וְׁ ֵלאִׁ ת מְׁ  : ַהֵהיָכל אֶּ

ים ( ב) ָרפִׁ ים שְׁ דִׁ ַמַעל ֹעמְׁ    לֹו, מִׁ

ם ֵשש  ָנַפיִׁ ם ֵשש כְׁ ָנַפיִׁ ָחד: כְׁ אֶּ ם לְׁ ַתיִׁ שְׁ ה בִׁ ַכסֶּ ם ָפָניו, יְׁ ַתיִׁ שְׁ ה ּובִׁ ַכסֶּ ָליו, יְׁ ם ַרגְׁ ַתיִׁ שְׁ עֹוֵפף ּובִׁ  : יְׁ

ָקָרא (  ג) ה וְׁ ל זֶּ ה אֶּ ָאַמר: זֶּ ָבאֹות,' ה ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש וְׁ לֹא צְׁ ץ ָכל  מְׁ בֹודֹו ָהָארֶּ  :כְׁ

ים ַאמֹות ַוָינֻעּו ( ד) פִׁ ּקֹול מזוזות פתח הבית( דעזעו)נז ַהסִׁ ת ַהּקֹוֵרא, מִׁ ַהַביִׁ ָמֵלא וְׁ  :ָעָשן יִׁ

הנביא  ב. טיהור 
 מעוונו

 
י אֹוי ָוֹאַמר: ( )ה י כִׁ י, לִׁ ֵמיתִׁ דְׁ  נשמדתי, מתתי( ) נִׁ

י  יש כִׁ ֵמא  אִׁ ם טְׁ ָפַתיִׁ י, שְׁ תֹוְך ָאֹנכִׁ ֵמא ַעם ּובְׁ ם טְׁ ָפַתיִׁ י שְׁ  יֹוֵשב,  ָאֹנכִׁ

י  ת כִׁ ְך אֶּ לֶּ ָבאֹות' ה ַהמֶּ  : ֵעיָני ָראּו צְׁ

ָחד ֵאַלי ַוָיָעף ( ו) ן אֶּ ים מִׁ ָרפִׁ ָידֹו ַהשְׁ ָפה ּובְׁ צְׁ ם ,)גחלת( רִׁ ַקַחיִׁ לְׁ מֶּ ֵבחַ  ֵמַעל  ָלַקח בְׁ זְׁ  : ַהמִׁ

י ַעל ַוַיַגע ( ז) ר פִׁ ֵנה :ַויֹאמֶּ ה ָנַגע הִׁ יָך ַעל זֶּ ָפתֶּ ָסר שְׁ ָך וְׁ ָך ֲעֹונֶּ ַחָטאתְׁ ֻכָפר וְׁ  : תְׁ

הנביא נשלח  ג. 
עם  להינבא ל  

אשר לא ישמע  
 ולאזהרותי

 

 
ַמע ( ח) שְׁ ת ָואֶּ ת  :ֹאֵמר  ֲאֹדָני קֹול אֶּ י אֶּ ַלח מִׁ שְׁ י אֶּ ְך ּומִׁ   ?ָלנּו ֵילֶּ

י :ָוֹאַמר  נִׁ נְׁ י  ,הִׁ ָלֵחנִׁ  : שְׁ

ר( ט) תָ  ֵלְך :ַויֹאמֶּ ָאַמרְׁ ה ָלָעם וְׁ עּו :ַהזֶּ מְׁ ַאל - ָשמֹועַ  שִׁ ינּו וְׁ אּו ,ָתבִׁ ַאל - ָראֹו ּורְׁ  :ֵתָדעּו וְׁ

ֵמן ( י) ה ָהָעם ֵלב ַהשְׁ ָניו ,ַהזֶּ ָאזְׁ ֵבד וְׁ ֵעיָניו ,ַהכְׁ  , ָהַשע  וְׁ

ן  ה פֶּ אֶּ רְׁ ֵעיָניו יִׁ ָניו בְׁ ָאזְׁ ָמע ּובְׁ שְׁ ָבבֹו יִׁ ין ּולְׁ  ,ָיבִׁ

ָרָפא ָוָשב   : לֹו וְׁ

 ? ֲאֹדָני ,ָמַתי ַעד :ָוֹאַמר( יא)

ר   ר ַעד :ַויֹאמֶּ ם ֲאשֶּ ים ָשאּו  אִׁ ים ,יֹוֵשב ֵמֵאין ָערִׁ ָהֲאָדָמה  ,ָאָדם ֵמֵאין  ּוָבתִׁ ה וְׁ ָשאֶּ ָמָמה תִׁ  :שְׁ

ַחק( יב) רִׁ ת' ה וְׁ ַרָבה ,ָהָאָדם אֶּ ב ָהֲעזּוָבה  וְׁ רֶּ קֶּ ץ בְׁ  : ָהָארֶּ

עֹוד( יג) ָיה ָבּה וְׁ רִׁ ָשָבה ,ֲעשִׁ ָתה וְׁ ָהיְׁ ָבֵער וְׁ   ,לְׁ

ָכַאּלֹון ָכֵאָלה  ר וְׁ ת ֲאשֶּ כֶּ ַשּלֶּ ת בְׁ בֶּ ַרע ,ָבם ַמצֶּ ש זֶּ ָתּה ֹקדֶּ  : ַמַצבְׁ

 

 
 

 של פרק ו  המבנה
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 ו, א ישעיהו

ַנת שְׁ ְך  מֹות בִׁ לֶּ ָיהּו ַהמֶּ ה ֻעזִׁ אֶּ רְׁ ת ָואֶּ ֵסא  ַעל  ֹיֵשב ֲאֹדָני אֶּ ָשא ָרם כִׁ נִׁ שּוָליו וְׁ ים וְׁ ֵלאִׁ ת מְׁ  ... ַהֵהיָכל  אֶּ

 

   א ו, ישעיהו י"רש

 אחר   נאמרו  הקודמים  סימנים  וחמשה  ,ישעיה  נבואת  ותחילת  הספר  תחילת  זה)פרק(    סימן  -מות המלך עוזיהו    בשנת

 בתורה".  ומאוחר  מוקדם ש"אין אלא  הסימן זה

 

 עיין בפרק ו וברש"י על פסוק א, וענה: .1

)הקדשתו כנביא(. מה הביסוס בכתוב    שפרק ו, הוא הפרק שבו מתמנה לראשונה ישעיהו לנביארש"י סובר   .א

 לפירוש זה? 

 הקושי על פירושו? מה הקושי שפירוש זה מעורר? וכיצד רש"י מיישב את  .ב

 

 

 

o א   ,מלבי"ם ישעיהו א 

ַמע:  ט(-)פס' ח   'מה שכתוב בפרשה בפרק ו שְׁ ת  "ָואֶּ ת  ֹאֵמר:  ֲאֹדָני  קֹול  אֶּ י  אֶּ ַלח  מִׁ שְׁ י  אֶּ ְך  ּומִׁ י,  ָוֹאַמר:  ָלנּו?  ֵילֶּ נִׁ נְׁ י.   הִׁ ָלֵחנִׁ שְׁ

ר: תָ   ֵלְך  ַויֹאמֶּ ָאַמרְׁ ה..."  ָלָעם  וְׁ כן מה -שאין-מה ת,כי מאז ניבא בקביעו   שנראה שאז הייתה תחילת השליחות, הוא  ַהזֶּ

 ת. לא היה בקביעו שניבא מתחילת מלכות עוזיה

 

כנביא, שהרי לדעתו הוא התנבא עוד ב"תחילת מלכות    ישעיהו ו פרק ההקדשה של  נ, פרק ו הוא אינהמלבי"םלפי   .2

 עוזיהו" כנאמר בפסוק הראשון של הספר. לאור הבנה זו, הסבר כיצד המלבי"ם מפרש את הפסוקים הבאים: 

ר "ֲחזֹון עוד בימי עוזיהו   התנבא  והמציין שישעיה  - בפרק א ,. פסוק אא ָיהּו ֲאשֶּ ַשעְׁ יֵמי ָחָזה... יְׁ ָיהּו בִּ  ם..." יֹותָ   ֻעזִׁ

 ?  "עוזיהו  המלך בשנת מות "  המתארים מינוי של ישעיהו  - בפרק ו ,ט-. פסוקים חב
 
 
 

 המחלוקת בין רש"י למלבי"ם סיכום 

 השלם את הטבלה הבאה, המסכמת את המחלוקת בין רש"י למלבי"ם.  .3

 מלבי"ם רש"י 

במקומו  מופיע האם פרק ו 
 ? הכרונולוגי

  

תפקידה של השליחות   מה
 ו'? בפרק  שמקבל ישעיהוהנבואית 

  

 
  

   הפרק בספרשל  וזמנו קומו מ
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  "בשעה שנצטרע  -"בשנת מות המלך עוזיהו 

נעיין במקורות   ך לפניך הרחבה והעמקה בשיטת רש"י, בשאלה מתי בדיוק נאמרה נבואת ההקדשה של פרק ו, לשם כ

 הבאים: 

 א ,ו ישעיהו רש"י   

ַנת שְׁ ְך  מֹות בִׁ לֶּ ָיהּו ַהמֶּ  . כשנצטרע - ֻעזִׁ

 
 למלכותו.  25ל עוזיהו נצטרע בשנת "לפי חז . שנה 52עוזיהו מלך 

 נדרים סד ע"ב 

 . מצורע חשוב כמת

 

 כו פרק ב הימים דברי   

ן( ג) ֵרה ֵשש בֶּ שְׁ ָיהּו  ָשָנה עֶּ כֹו ֻעזִׁ ָמלְׁ ים בְׁ שִׁ ם  ַוֲחמִׁ ַתיִׁ ִׁם ָמַלְך ָשָנה ּושְׁ ירּוָשָל ֵשם בִׁ מֹו וְׁ ָיה  אִׁ ָכלְׁ ן יְׁ ִׁם מִׁ רּוָשָל  :יְׁ

ֵעיֵני  ַהָיָשר ַוַיַעש( ד) ֹכל' ה בְׁ ר  כְׁ ָיהּו ָעָשה ֲאשֶּ יו ֲאַמצְׁ  : ָאבִׁ

... 

ָקתֹו ( טז) זְׁ חֶּ בֹו  ָגַבּה ּוכְׁ ית ַעד  לִׁ חִׁ ַהשְׁ ַעל  לְׁ מְׁ ל ַוָיבֹא  ֱאֹלָהיו' ַבה ַויִׁ יר'  ה ֵהיַכל אֶּ טִׁ ַהקְׁ ַבח ַעל  לְׁ זְׁ ת מִׁ ֹטרֶּ  : ַהּקְׁ

ָיהּו ַאֲחָריו  ַוָיבֹא ( יז) מֹו  ַהֹכֵהן ֲעַזרְׁ עִׁ ים וְׁ ים' ַלה  ֹכֲהנִׁ מֹונִׁ ֵני שְׁ ל בְׁ  :ָחיִׁ

דּו( יח) ָיהּו ַעל  ַוַיַעמְׁ ְך ֻעזִׁ לֶּ רּו ַהמֶּ ָך לֹא  לֹו  ַויֹאמְׁ ָיהּו  לְׁ יר ֻעזִׁ טִׁ ַהקְׁ י' ַלה לְׁ ים כִׁ ֵני  ַלֹכֲהנִׁ ים  ַאֲהֹרן  בְׁ ֻקָדשִׁ יר ַהמְׁ טִׁ ַהקְׁ    לְׁ

ן ֵצא   ָדש מִׁ קְׁ י ַהמִׁ תָ  כִׁ לֹא  ָמַעלְׁ ָך וְׁ ָכבֹוד לְׁ ים' ֵמה  לְׁ  : ֱאֹלהִׁ

ַעף( יט) זְׁ ָיהּו ַויִׁ ָידֹו  ֻעזִׁ ת ּובְׁ רֶּ טֶּ קְׁ יר מִׁ טִׁ ַהקְׁ    לְׁ

פֹו    ַזעְׁ ם ּובְׁ ים עִׁ ַרַעת  ַהֹכֲהנִׁ ַהצָּ ה  ו  חָּ ר  חֹו זָּ צ  מִּ ֵני ב  פְׁ ים לִׁ ֵבית ַהֹכֲהנִׁ ַבח לֵמעַ ' ה בְׁ זְׁ מִׁ ת לְׁ ֹטרֶּ  :ַהּקְׁ

ן  ( כ) פֶּ ָיהּו ֵאָליו ַויִׁ ָכל  ָהרֹאש ֹכֵהן  ֲעַזרְׁ ים וְׁ ֵנה ַהֹכֲהנִׁ הִּ ע  הּוא ו  ֹצרָּ חֹו מ  צ  מִּ   ב 

לּוהּו   הִׁ ָשם ַוַיבְׁ ַגם מִׁ ַחף  הּוא  וְׁ דְׁ י ָלֵצאת נִׁ עֹו   כִׁ גְׁ  ': ה נִׁ

י( כא) הִּ יָּהּו ַוי  ְך ֻעזִּ לֶּ ע   ַהמֶּ ֹצרָּ ב מֹותֹו יֹום ַעד מ  ית  ֵבית ַוֵישֶּ שִׁ ֹצָרע ַהָחפְׁ י מְׁ ַזר  כִׁ גְׁ ֵבית נִׁ  '  ה מִׁ

יֹוָתם   נֹו וְׁ ְך ֵבית ַעל  בְׁ לֶּ ת שֹוֵפט ַהמֶּ ץ ַעם אֶּ  :ָהָארֶּ

ר( כב) יֶּתֶּ ֵרי וְׁ בְׁ ָיהּו דִׁ ים  ֻעזִׁ אֹשנִׁ ים  ָהרִׁ ָהַאֲחֹרנִׁ ָיהּו ָכַתב וְׁ ַשעְׁ ן יְׁ יא ָאמֹוץ  בֶּ  : ַהָנבִׁ

 

 פרק ו הוא פרק ההקדשה של ישעיהו כנביא, אך פירוש זה מעורר את הקושיה הבאה:ראינו שלפי רש"י   .4

מצד    )על פי פרק ו פסוק א(  בשנת מות של עוזיהומצד אחד לפי רש"י משתמע שישעיהו החל את שליחות הנבואית רק  

 )על פי פרק א, פסוק א(.   בימיו של עוזיהושני משתמע מפרק א שישעיהו שימש כנביא עוד 

 הצע דרך לפתור קושי זה?שמובאים לעיל, המקורות  לאור
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 ד: המראה -פסוקים א

 ישעיהו פרק ו

ַנת ( א) שְׁ ְך  מֹות בִׁ לֶּ ָיהּו,   ַהמֶּ  ֻעזִׁ

ה  אֶּ ר  אֶּ ת וָּ י אֶּ ֵסא ַעל ֹיֵשב  ֲאֹדנָּ ָשא, ָרם כִׁ נִׁ שּוָליו  וְׁ ים וְׁ ֵלאִׁ ת מְׁ  :ַהֵהיָכל אֶּ

ים ( ב) ָרפִׁ ים  שְׁ דִׁ ַמַעל ֹעמְׁ    לֹו,  מִׁ

ם ֵשש  ָנַפיִׁ ם ֵשש כְׁ ָנַפיִׁ ָחד:  כְׁ אֶּ   לְׁ

ַתיִּם  ש  ה  בִּ ַכסֶּ    ָפָניו, יְׁ

ַתיִּם  ש  ה ּובִּ ַכסֶּ ָליו, יְׁ    ַרגְׁ

ַתיִּם  ש  עֹוֵפף ּובִּ  :יְׁ

ָקָרא ( ג) ה וְׁ ל זֶּ ה אֶּ ָאַמר:  זֶּ    וְׁ

דֹוש    קָּ

דֹוש    קָּ

דֹוש    קָּ

ָבאֹות,' ה  לֹא צְׁ ץ ָכל מְׁ בֹודֹו ָהָארֶּ  : כְׁ

ים ַאמֹות ַוָינֻעּו ( ד) פִׁ ּקֹול ַהסִׁ ת ַהּקֹוֵרא,  מִׁ ַהַביִׁ ָמֵלא וְׁ  :ָעָשן יִׁ
 

 ד? -, מהו המראה שראה ישעיהו בפסוקים אבלשונךכתוב  .5
 
 
 
 
 

  "בע מט יבמות

   :)מנשה לישעיהו(ליה  אמר

 , "וחי   האדם יראני לא "כי: שמות לג, כ()בשם ה',   אמר רבך משה

 ונשא"? ...  רם  כסא על  יושב'  ה את "ואראה: ()ישעיהו ו, א אמרת  הואת

 .  המאירה באספקלריא נסתכל רבינו משה, מאירה  שאינה( חלון)ראי,  באספקלריא נסתכלו  הנביאים כל

 

 עיין בפסוק א, ובדברי הגמרא, וענה: .6

 א. מה הקושי שפסוק א מעורר? 

 ב. על פי הגמרא ביבמות, כיצד ניתן ליישב קושי זה? 
 
 
 
 
 
 

ים ַאמֹות ַויָּנֻעּופסוק ד: " פִּ  ..." ַהסִּ

 ישעיהו ו, ד

ים ַאמֹות ַוָינֻעּו פִׁ ּקֹול ַהסִׁ ת ַהּקֹוֵרא,  מִׁ ַהַביִׁ ָמֵלא וְׁ  :ָעָשן יִׁ

 

בהתרחשויות המתוארות בפסוק ד' דברים שמתרחשים בעולמות הרואים    )מלבי"ם(  ? יש פרשניםבפסוק דמה מתואר  

כי המחזה   רש"י()  ד. ויש מפרשים-העליונים שאותם ראה ישעיהו והם חלק מן המחזה השמימי המתואר בפסוקים א

 ג, ואילו פסוק ד' מתאר את מה שהתרחש על הארץ באותם רגעים ממש. -פסוקים אבהשמימי מתואר רק 

   ד ,ו ישעיהו י"רש

 המראה 
 ז[ -]פסוקים א
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ם"   בו  שנאמר  )יום של רעידת אדמה(  1" הרעש  יום "   היה  והוא  .הקוראים  המלאכים  מקול  -  הקורא  מקול תֶּ ַנסְׁ ר  וְׁ ם   ַכֲאשֶּ תֶּ  ַנסְׁ

ֵני פְׁ יֵמי  ָהַרַעש  מִׁ ָיה  בִׁ ְך  ֻעזִׁ לֶּ הּוָדה  מֶּ   דינו   :לומר  לשורפו  שמים  רעשו  ,בהיכל  להקטיר  זיהוע  עמד  ביום  בו  . (, ה יד  זכריה )  "יְׁ

ֵאש"  שנאמר   כמו   בשריפה  ָאה  וְׁ ים  ֵאת   ַותֹאַכל'  ה  ֵמֵאת   ָיצְׁ שִׁ ם   ַהֲחמִׁ יש   ּוָמאַתיִׁ יֵבי  אִׁ רִׁ ת  ַמקְׁ ֹטרֶּ   וזהו   .(, לה טז  במדבר)  "ַהּקְׁ

 קול   בת יצתה   .הכהונה על  שערער ,כקרח בלעיל  דינו כסבורה , לבולעו הארץ   רעשה .לשורפו  שבאו "שרפים" שקראם

ָכרֹון"  :ואמרה ֵני  זִׁ בְׁ ָרֵאל  לִׁ שְׁ ַמַען  יִׁ ר  לְׁ ַרב  לֹא  ֲאשֶּ קְׁ יש  יִׁ ר  ָזר  אִׁ ַרע  לֹא  ֲאשֶּ זֶּ יר  הּוא  ַאֲהֹרן  מִׁ טִׁ ַהקְׁ ת  לְׁ ֹטרֶּ ֵני  קְׁ פְׁ לֹא'  ה  לִׁ יֶּה   וְׁ הְׁ  יִׁ

ֹקַרח ַכֲעָדתֹו   כְׁ ר   וְׁ ר  ַכֲאשֶּ בֶּ ַיד'  ה  דִׁ ה   בְׁ   וכעדתו  , בבליעה  -   כקרח  הכהונה  על   המעורר  אדם   עוד   יהיה   ולא(  , ה ז"י  במדבר)  " לֹו  ֹמשֶּ

ָך  ָנא   ָהֵבא "  בסנה   משה  ביד'  ה  דבר  כאשר)שעונשו של עוזיהו היה(    אלא  , בשריפה  - ָך  ָידְׁ ֵחיקֶּ  מצורעת   והוציאה(  , ו ד  שמות)  "בְׁ

 . )דברי הימים ב, כו, טו( במצחו פרחה צרעת כאן אף ,כשלג

 

 . רש"י מפרש כי פסוק ד' רומז על לאירוע חמור שהתרחש בימי עוזיהו .7

ים   ַאמֹות  ַוָינֻעּושנרמז בפסוק ד במילים " מהו האירוע החמורלפי רש"י,  א. פִׁ  ? "ַהסִׁ

 )שני מקומות( והיכן בתנ"ך נזכר עוד פעם האירוע הזה?ב. 

 . לפי רש"י, בעקבות מה התרחש האירוע החמור? ג

 ועדתו?   פרשיית קרח. לשם מה מזכיר רש"י בדבריו את  ד

 קרח מעונשו של עוזיהו? ה. לפי רש"י, במה שונה עונשו של

 

 

 

 

 : תגובת הנביא  פסוק ה

 , הישעיהו ו

י אֹוי  ָוֹאַמר: י כִׁ י לִׁ ֵמיתִׁ דְׁ  ,נִׁ

י יש כִׁ ֵמא  אִׁ ם טְׁ ָפַתיִׁ י, שְׁ    ָאֹנכִׁ

תֹוְך ֵמא  ַעם ּובְׁ ם טְׁ ָפַתיִׁ י  שְׁ  יֹוֵשב,  ָאֹנכִׁ

י ת כִׁ ְך אֶּ לֶּ ָבאֹות' ה ַהמֶּ  :ֵעיָני  ָראּו צְׁ

 

   ו, ה ישעיהו י"רש

 השכינה,    פני שאראה כדאי  הייתי  שלא מת  הריני -  נדמיתי כי

ר במנוח  מצינו ודוגמתו ל ָמנֹוחַ  "ַויֹאמֶּ תֹו אֶּ שְׁ י  ָנמּות  מֹות אִׁ ים כִׁ ינּו"  ֱאֹלהִׁ  .(יג, כב  שופטים) ָראִׁ

 

 וענה:  ,עיין בפסוק ה וברש"י .8

 א. מדוע ישעיהו חושש שהוא ימות? )היעזר ברש"י( 

 ב. ישעיהו מחזק את חששו שהוא הולך למות בשני טיעונים:  

י" יש כִׁ ֵמא אִּ ם ט  ַתיִּ פָּ י  ש  תֹוְך, ָאֹנכִׁ ֵמא ַעם ּובְׁ ם ט  ַתיִּ פָּ י ש   ".  יֹוֵשב  ָאֹנכִׁ

 ( מה המשמעות של "טומאת השפתים"?  1)

 מות?ישעיהו שהוא עומד ל  שלהסבר כיצד כל אחד מהטיעונים הללו מחזק את חששו ( 2)

  

 
ֵרי"   א: א,  עמוס 1 בְׁ ר ָעמֹוס דִׁ ים ָהָיה  ֲאשֶּ דִׁ קֹועַ  ַבֹנקְׁ תְׁ ר מִׁ ָרֵאל ַעל ָחָזה  ֲאשֶּ שְׁ יֵמי  יִׁ יָּה  בִּ ְך ֻעזִּ לֶּ הּוָדה מֶּ יֵמי יְׁ ָעם ּובִׁ ן  ָיָרבְׁ ְך  יֹוָאש בֶּ לֶּ ָרֵאל מֶּ שְׁ ַתיִּם יִׁ נָּ ֵני  ש  פ  ַעש לִּ רָּ  ".הָּ
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 ר? רעיונות המרכזיים בספלבין ה )ה'( ותגובת ישעיהוד(  -)אהקשר בין המראה מה  .9

ואילך ישעיהו זכה למראה נשגב, שאנו מצטטים את חלקו )פסוק ג( בתוך החלק המקודש ביותר בתפילת שמונה עשרה ב'קדושה'. מפסוק ה  
מבטא הנביא את הפער הגדול בינו לבין המראה, ובין עם ישראל למראה הנשגב. הפער הזה בין השגב למציאות הוא אחד המאפיינים של 

מצד אחד יש בספר את החזון הנשגב ביותר של המקרא: "והיה באחרית הימים וגו' " ומאידך, יש בו תוכחות המעידות על   -נבואת ישעיהו  
בעיות עומק, שרחוקה מאד ממימוש החזון. נבואת ישעיהו מלמדת אותנו איך להתמודד עם הפער הגדול בין המציאות  מציאות שיש בה  

 . לחזון, ולחתור לתיקונה המלא
 

 ז: תגובת ה' לדברי הנביא -פסוקים ו

 ישעיהו ו

ָחד ֵאַלי ַוָיָעף ( ו) ן אֶּ ים  מִׁ ָרפִׁ ָידֹו  ַהשְׁ ָפה  ּובְׁ צְׁ ם ,)גחלת( רִׁ ַקַחיִׁ לְׁ מֶּ ֵבחַ  ֵמַעל ָלַקח  בְׁ זְׁ  : ַהמִׁ

י ַעל  ַוַיַגע ( ז) ר: פִׁ ֵנה ַויֹאמֶּ ה ָנַגע  הִׁ יָך ַעל זֶּ ָפתֶּ ָסר שְׁ ָך ֲעֹונֶָּך וְׁ ַחָטאתְׁ ֻכָפר וְׁ  :תְׁ

 

 וישלח סימן ב מדרש תנחומא

 , )ישעיה ו, ה( תדע לך שבשעה שאמר ישעיה 'כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב' 

א"ל הקדוש ברוך הוא: ישעיה, בעצמך אתה רשאי לומר איש טמא שפתים, אבל לישראל אתה אומר בתוך עם טמא 

   !א אותן עם טמא שפתים?ומייחדין את שמי פעמים בכל יום, ואתה קור  ,שהם הקדימו עשיה לשמיעה !שפתים?

 , ו(  ישעיהו ו)מה כתיב שם 'ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה' 

 של מי שאומר לשון הרע על בני...  )רצוף את הפה(מהו רצפה? רוץ פה 

י  ַעל ַוַיַגע"ונטל את הגחלת ונתנה על פי ישעיה שנאמר   ר: פִׁ ֵנה ַויֹאמֶּ ה ָנַגע  הִׁ יָך ַעל זֶּ ָפתֶּ ָסר  שְׁ ָך וְׁ ָך ֲעֹונֶּ ַחָטאתְׁ ֻכָפר וְׁ  .(')ז "תְׁ

 
 מבוססת של שאלת בגרות חורף תשע"ד השאלה 

 ז, ובדברי המדרש, וענה:-עיין בפסוקים ו  .10

 א. מהו העוון הנזכר בפסוק ז?

 ב. כיצד כופר עוון זה? 
 
 
 

 ? נה נכונהנוכיצד ה' הוכיח לו שהאשמה הזו אי ? במה האשים ישעיהו את עם ישראל ,לפי המדרשא.  .11

 ?בסופו של דבר שבה יתכפר לו החטא לדרךב. לפי המדרש, מה הקשר בין החטא של ישעיהו 

 

 

  הקשר רחב: הקבלה בין ישעיהו למשה 

  ,אשמות ד 

שְׁ  לֹא יִׁ י וְׁ ינּו לִׁ ֵהן לֹא ַיֲאמִׁ ר וְׁ ה ַויֹאמֶּ יָך  ַוַיַען ֹמשֶּ ָאה ֵאלֶּ רְׁ רּו לֹא נִׁ י יֹאמְׁ י כִׁ ֹקלִׁ עּו בְׁ  ה':מְׁ

 

  ז במדבר רבה פרשת נשא פרשה 

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

כבר אתה יודע שאינן    ,הא משה. אמר לו האלהים: הא משה  (, א)שמות ד   "והן לא יאמינו לי "שנאמר    ,מאמינין אותי

ויוציאה והנה "מיד  ו'הבא נא ידך בחיקך'    ,מאמינין אותך? מאמינין בני מאמינין הם. אמרת לי 'והן לא יאמינו לי'

 ".ג ידו מצורעת כשל

 

 "וי שמות ד, רש 

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

 ע. על לשון הר
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 קבלת השליחות ט: -פסוקים ח

  ו פרק ישעיהו

ַמע( ח) שְׁ ת  ָואֶּ ת :ֹאֵמר ֲאֹדָני   קֹול אֶּ י אֶּ ַלח מִׁ שְׁ י  , אֶּ ְך ּומִׁ   ?ָלנּו   ֵילֶּ

י :ָוֹאַמר  נִׁ נְׁ י הִׁ ָלֵחנִׁ  .שְׁ

ר( ט) ָת  ֵלְך  ַויֹאמֶּ ָאַמרְׁ ה  ָלָעם וְׁ עּו ַהזֶּ מְׁ    ...ָשמֹועַ  שִׁ

 

הנביא ישעיהו ראה בחזיונו כביכול את ה' כמלך בשר ודם, היושב על כסאו במועצת שריו ועבדיו. מדרך המועצות 

האלה שפותחים אותן בשירי תהילה ושבח למלך )"קדוש קדוש קדוש..."(. בתחילת בחיזיון ישעיהו חש שאינו ראוי  

מכיוון שהוא טמא, אך מלאך ה' מטהר אותו ע"י שהוא נוגע עם גחלת בשפתיו. לאחר שישעהו נטהר, למעמד הזה  

הוא שומע את הדיון המתנהל ב"מועצת המלך", בו ה' מתייעץ עם מלאכיו, ושואל אותם את מי אשלח כנביא לישראל, 

 ישעיהו מתערב בדיון מתנדב לקבל על עצמו את המשימה והשליחות הנבואית.  
 

כיון שלא ראו את עצמם מתאימים;   קבל על עצמם את השליחות,בתחילה ל  התנגדומשה וירמיהו  יגוד לישעיהו,  בנ

י"  )שמות ג, י(משה אומר שהוא "כבד פה וכבד לשון"   י ַנַער ָאֹנכִׁ י ַדֵבר כִׁ תִׁ ֵנה לֹא ָיַדעְׁ לעומת   .)ירמיהו א, ו(, וירמיהו אומר "הִׁ

י"  לקבל את התפקיד    חוששמשה וירמיהו, ישעיהו אמנם   ם ָאֹנכִׁ ָפַתיִׁ ֵמא שְׁ יש טְׁ י אִׁ , אך האמירה: )ישעיהו ו, ה(ואומר: "כִׁ

ָסר" ָך וְׁ ָך  ֲעֹונֶּ ַחָטאתְׁ ֻכָפר  וְׁ  .ענות לשליחותילהלהתנדב ו מידמביאה אותו   "תְׁ
 
 

 מובא ברד"ק(  י פרשה צו פרשת( וילנא) רבה ויקרא( 

ת"  : אומר  הוא  ברוך  הקדוש  של  קולו  ושמעתי  ,תלמודי  בבית  הייתי  מטייל  :ישעיה  אמר י  אֶּ ַלח  מִׁ שְׁ י  ,אֶּ ְך  ּומִׁ ?" ָלנּו   ֵילֶּ

ט" "דכתיב יינו הוא  ה   בלחי  אותו  מכין  והיו  ,מיכה  את  שלחתי  ( ו, ח   ישעיה ) י  ַעל  ַיכּו  ַבֵשבֶּ חִׁ ָרֵאל"    ֹשֵפט  ֵאת  ַהּלְׁ שְׁ )מיכה ד,  יִׁ

 שהיה  ?עמוס  שמו  נקרא  למה  מר רבי פנחס:דא  ('גמגמן : 'גנאיה )בכינויי    'פסילוס'  אותו  קורין  והיו  עמוס  את  שלחתי  .יד(

ת"  מעתה  .בלשונו  עמוס י   אֶּ ַלח  מִׁ שְׁ י  ,אֶּ ְך  ּומִׁ י  :ָוֹאַמר  ?ָלנּו  ֵילֶּ נִׁ נְׁ י  הִׁ ָלֵחנִׁ   י נַ בָ   ,ישעיה  :הוא  ברוך  הקדוש  ל"א  (ו, ח   ישעיה )  "שְׁ

 הולך   אתה  אין  -  לאו  ואם  ,בשליחותי  הולך  את  -  מבני  וללקות  להתבזות  עליך  מקבל  אתה  אם  .הם  סרבנים  ,טרחנין

י  ָפַתח' ה ֲאֹדָני" )זהו שנאמר( ,כן  מנת על :לו אמר ?בשליחותי ן לִׁ י ,ֹאזֶּ ָאֹנכִׁ י לֹא  וְׁ יתִׁ י לֹא ָאחֹור ָמרִׁ סּוֹגתִׁ י. נְׁ י ֵגוִׁ ים ָנַתתִׁ ַמכִׁ  ,לְׁ

ָחַיי ים ּולְׁ טִׁ ֹמרְׁ י לֹא ָפַני ,לְׁ תִׁ ַתרְׁ סְׁ מֹות הִׁ לִׁ כְׁ  . ו(-)ישעיהו נ, ה " ָוֹרק  מִׁ

 

מביא דוגמאות והמדרש    ,יעץ במלאכיו ושואל את מי אשלחיהקב"ה כביכול מת ,  (רד"ק)המובא גם בלפי המדרש  

ישעיהו מוכן    למרות זאת בשליחותם,  הקשיים שהיו להם  ומן  שנשלחו,  )עמוס ומיכה(  מנביאים מקבילים לישעיהו  

יידיעה שהוא עלול לשלם עליה מחיר  ומתוך    ,בשליחותים הכרוכים  לצאת לשליחות מתוך הכרה בקשי י   "ֵגוִׁ   ָנַתתִׁ

ים"  ַמכִׁ  (. ישעיהו נ, ו)לְׁ
 

 בגרות חורף תשע"ד  ה מתוך שאל

י"  :מה ישעיהו מקבל על עצמו במילים .12 נִׁ נְׁ י  הִׁ ָלֵחנִׁ  , לפי הפשט; ומה הוא מקבל עליו לפי המדרש? "שְׁ

 

 

  

 שליחותו של הנביא 
 יג[ -ח]פסוקים 



 ישעיהו פרק ו   

 8   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על  נקבע   השנתי"  ”הציון  זכור:   עמירם דומוביץ  

 יא: השליחות-פסוקים ט

 ישעיהו פרק ו

ר( ט) ָת  ֵלְך  ַויֹאמֶּ ָאַמרְׁ ה  ָלָעם וְׁ עּו ַהזֶּ מְׁ ַאל  - ָשמֹועַ  שִׁ ינּו, וְׁ אּו  ָתבִׁ ַאל  - ָראֹו ּורְׁ  : ֵתָדעּו וְׁ

ֵמן( י) ה,  ָהָעם ֵלב  ַהשְׁ ָניו ַהזֶּ ָאזְׁ ֵבד, וְׁ ֵעיָניו ַהכְׁ    ָהַשע,  וְׁ

ן  ה פֶּ אֶּ רְׁ ֵעיָניו, יִׁ ָניו בְׁ ָאזְׁ ָמע, ּובְׁ שְׁ ָבבֹו יִׁ ין  ּולְׁ ָרָפא ָוָשב  -ָיבִׁ    :לֹו וְׁ

 

)מן הסתם מדובר   את תוכן הדברים שעליו לומר לעםמפרט כאן  לא  התנ"ך    .שעיהו נשלח להתנבא לעםבפסוק ט, י

 : הם לא ישמעו לו מגלה לו מה תהיה תגובת העם לנבואתו. התגובה תהיה שה'  אלא  בנבואת תוכחה על פשעיהם(,  

עּו" מְׁ ַאל  - ָשמֹועַ  שִׁ ינּו, וְׁ אּו ָתבִׁ ַאל  -  ָראֹו ּורְׁ    ".ֵתָדעּו  וְׁ

 ת:מעוררים שאלות קשואלו תובים ן! ככך בתפקיד המועד מראש לכישלו-מדובר אם

 ה?כך קש -מדוע תגובת העם כל .א

 ?כך הטעם בשליחות אם ממילא לא ישמעו לו-מה אם .ב

 רש"י:נענה על שאלות אילו בעזרת  
 

   י-ט ו, ישעיהו י"רש

עּו מְׁ  . להבין  לב נותנים אתם אין ואתם ,שמוע שמעו  לכם אומר אני - ָשמֹועַ  שִׁ

אּו  . אותי לדעת לב  נותנים  ואינכם ,לכם שעשיתי ניסים ראו - ָראֹו ּורְׁ

ֵמן ה ָהָעם  ֵלב ַהשְׁ א כמו  - ַהזֶּ ֹעה  "ַוַירְׁ י  ַפרְׁ ָתה   כִׁ ָוָחה   ָהיְׁ ֵבד  ָהרְׁ ַהכ  ת   ו  בֹו  אֶּ לֹא  לִּ ם"  ָשַמע  וְׁ   לשון  ', ךלֹוהָ '  לשון( ח, יא שמות ) ֲאֵלהֶּ

 ע. משמו והכבד  הלוך הולכים  ואזניו ,והשמן  הלוך הולך לבם ':ל עֹופָ '

ֵעיָניו   ... עיניהם מראות  ...טחים  - ָהַשע וְׁ

ן ה  פֶּ אֶּ רְׁ ֵעיָניו  יִׁ  , בלבם   ויבינו  דבריי,  בעיניהם  יוטבו   שמא)חוששים(   יראים  שהם,  נביאים  דברי  ישמעו  שלא  לבם  נתנו  -  בְׁ

 . רפואתם והיא ,אלי וישובו

 

 י ובדברי רש"י, וענה: - עיין בפסוקים ט .13

   א. מהי השליחות שהוטלה על ישעיהו, בפסוק ט? 

ֵמן"ב. האם תחילת פסוק י   ה ָהָעם ֵלב ַהשְׁ ָניו  ,ַהזֶּ ָאזְׁ ֵבד  וְׁ ֵעיָניו  ,ַהכְׁ  הוא ציווי או תיאור מצב? נמק.   "ָהַשע וְׁ

ֵמן " -ג. הסבר בלשונך את המילים  ה ָהָעם ֵלב ַהשְׁ ָניו  ,ַהזֶּ ָאזְׁ ֵבד וְׁ ֵעיָניו  ,ַהכְׁ  .:  "...ָהַשע וְׁ

 ? רוצה לחזור בתשובהד. לפי רש"י על סוף פסוק י, מדוע העם לא רוצה לשמוע ולא 

 ה. במה דומה המקרה של שליחות משה לפרעה, לשליחות כאן של ישעיהו לעם ישראל? 

 

 

 

 

 

 מה הטעם בשליחות של ישעיהו אם ברור שהעם לא ישמע לדבריו? 

דברי ה' לישעיהו, ת. שליחותו מסתמנת כשליחות קשה, העם יסרב להקשיב לו, ותשובתם תגיע רק לאחר צרות קשו

בתחילת דרכו הנבואית, מבהירים את האתגר הגדול בפניו הוא עומד, אולם אין זה שולל את האפשרות שלדבריו  

. ניתן להבין זאת גם בעזרת אמרתו  וודאי השפעה על הדורות הבאים הלומדים את הספרתהיה השפעה על המציאות,  

יהיו מונחים תדיר על   -)דברים ו', ו(  ך"  על לבב היוםאנכי מצוך  של ר' מנחם מנדל מקוצק: "והיו הדברים האלה אשר  

 ו. הלב, כך שבבוא רגע של כושר וייפתח הלב, יוכלו לחדור מיד לתוכ

  



 ישעיהו פרק ו   

 9   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על  נקבע   השנתי"  ”הציון  זכור:   עמירם דומוביץ  

 יג: הדו שיח בין ה' לישעיהו בעקבות השליחות  -פסוקים יא

 ישעיהו פרק ו

 ֲאֹדָני?  ָמַתי  ַעד ָוֹאַמר:( יא)

ר:  ר  ַעד ַויֹאמֶּ ם ֲאשֶּ ים ָשאּו אִׁ ים  יֹוֵשב, ֵמֵאין  - ָערִׁ ָהֲאָדָמה ָאָדם, ֵמֵאין -  ּוָבתִׁ ה - וְׁ ָשאֶּ ָמָמה תִׁ  :שְׁ

ַחק( יב) רִׁ ת' ה  וְׁ ַרָבה ָהָאָדם,  אֶּ ב ָהֲעזּוָבה וְׁ רֶּ קֶּ ץ  בְׁ    .ָהָארֶּ

עֹוד (  יג) ָיה, ָבּה וְׁ רִׁ ָשָבה  ֲעשִׁ ָתה וְׁ ָהיְׁ ָבֵער...  וְׁ    לְׁ

 

 ו, יא רש"י

 ? יכבידו את לבם ולא ישמעו -עד מתי )יא( 

 ". ושאו עריהם מאין יושב"  בגולהידעתי כי לא ישיבו עד תבא פורענות עליהם וילכו  - ויאמר 

 , גם אותה השארית אשיב ידי עליה בצרוף אחר צרוף -ה  עוד בה עשירי)יג( 

 ם. אלא צדיקים גמורים שישובו אלי בכל לב עד שלא ישארו  - והייתה לבער

 

 יב ובדברי רש"י, וענה: -עיין בפסוקים יא .14

 את שאלת הנביא "עד מתי אדני?"    בלשונךא. לפי רש"י, הסבר 

 )פרט את שני דברים( את תשובת ה' לשאלתו של הנביא.  בלשונךב. לפי רש"י הסבר 

 
 
 
 

 פסוק יג: חורבן ונחמה 

 ישעהו פרק ו

עֹוד (  יג) ָיה, ָבּה וְׁ רִׁ ָשָבה  ֲעשִׁ ָתה וְׁ ָהיְׁ ָבֵער; וְׁ    לְׁ

ָכַאּלֹון ָכֵאָלה   ר וְׁ ת ֲאשֶּ כֶּ ַשּלֶּ ת בְׁ בֶּ ַרע ָבם, ַמצֶּ ש זֶּ ָתּה ֹקדֶּ  : ַמַצבְׁ

 
 דעת מקרא )מעובד( 

עֹוד ּה  ו  יָּה   בָּ רִּ ה   עשירית,כדי  עד    ההאוכלוסיילאחר הגלות, כשתמעט    -  ֲעשִּ בָּ שָּ ה   ו  תָּ י  הָּ ֵער  ו  בָּ תמשיך   גם השארית    -  ל 

הסבול, אבל לא תהיה השמדה גמורה בדומה לעצים  לעוד   ֵאלָּ ַאּלֹון  כָּ כָּ ר  ו  ת   ֲאשֶּ כֶּ ַשּלֶּ  שגם כשגודעים את ענפיהם,  -  2ב 

ת בֶּ ם  ַמצֶּ ַרעהגזע שלהן נשאר,    -  בָּ ש  זֶּ ּה  ֹקדֶּ תָּ נה האומה  ממ של האלה והאלון,  הגזע    תהיהאר  ישת שתיהעשיר  -   ַמַצב 

 . תמשיך להתקיים

 

תבוא על עם ישראל, יחד עם זאת יש בפסוק הזה גם דברי  שפסוק יג מממשיך הוא מתאר את הפורענות הנוראה   .15

 .  והבטחה  נחמה

 וההבטחה?  י הנחמהה מהי הפורענות ומ בלשונך,הסבר א. 

 . דעת מקראשל ה"אלה והאלון", לפי הפירוש של  הדימויב. הסבר את 

  

 
ישראליים אינם משירים את  -האלה והאלון הארץהרי לפי דעת מקרא המושג "שלכת" בעברית המקראית שונה ממשמעותו בעברית שלאחר המקרא.  2

 הענפים.   . הנביא משתמש כאן במושג "שלכת" במובן של גדיעת "שלכת" לייחס להםולכן לא ניתן  עליהם בחורף
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 סיכום: מה ניתן ללמוד על ישעיהו כנביא מפרק ו?

 מה ניתן ללמוד על יחסו של ישעיהו לעם ישראל מהשאלה שלו "עד מתי?"   א.  .16

 הבא דוגמאות נוספות של אישים מהתנ"ך שגם הם פעלו בצורה דומה לישעיהו.  ב. 

 ישעיהו "עד מתי?" ניתן ללמוד על תפקידו הכפול של הנביא בישראל, מהו התפקיד הכפול? משאלתו של    ג. 

 
 

 


