
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ד'התשע שבט                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                  להקדשת ישעיהו 
  יתרו )על פי שיעור של הרב מרדכי ברויאר זצ"ל מתוך פרקי מועדות ב'(פרשת ל

 
 :ישעיהו ו'. 1
ַנת א שְׁ ְך ֻעזִּ -בִּ לֶּ תמֹות ַהמֶּ ה אֶּ אֶּ רְׁ אֶּ ב ַעל ה'-יָּהּו וָּ א -ֹישֵׁ סֵׁ כִּ

ת ים אֶּ אִּ לֵׁ יו מְׁ שּולָּ א וְׁ שָּ נִּ ם וְׁ ל-רָּ יכָּ ים  ב  .ַההֵׁ דִּ ים ֹעמְׁ פִּ רָּ שְׁ
ד חָּ אֶּ ם לְׁ ַפיִּ נָּ ש כְׁ ם שֵׁ ַפיִּ נָּ ש כְׁ ַמַעל לֹו שֵׁ ה   מִּ ַכסֶּ ם יְׁ ַתיִּ שְׁ בִּ

ף עֹופֵׁ ם יְׁ ַתיִּ שְׁ יו ּובִּ לָּ ה ַרגְׁ ַכסֶּ ם יְׁ ַתיִּ שְׁ יו ּובִּ נָּ ה  ג  .פָּ א זֶּ רָּ קָּ וְׁ
ל דֹוש -אֶּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ ַמר קָּ אָּ ה וְׁ ל ה'זֶּ לֹא כָּ אֹות מְׁ בָּ -צְׁ

בֹודֹו ץ כְׁ רֶּ אָּ ת  ד  .הָּ ַהַביִּ א וְׁ ּקֹול ַהּקֹורֵׁ ים מִּ פִּ נֻעּו ַאמֹות ַהסִּ ַויָּ

ן שָּ א עָּ לֵׁ מָּ ֹאַמר אֹוי ה  .יִּ י-וָּ י כִּ א-לִּ מֵׁ יש טְׁ י אִּ י כִּ יתִּ מֵׁ דְׁ -נִּ
תֹוְך עַ  י ּובְׁ ֹנכִּ ם אָּ ַתיִּ פָּ ב-םשְׁ י יֹושֵׁ ֹנכִּ ם אָּ ַתיִּ פָּ א שְׁ מֵׁ י   טְׁ כִּ

ת ְך -אֶּ לֶּ י ה'ַהמֶּ ינָּ אּו עֵׁ אֹות רָּ בָּ ן ו  .צְׁ ד מִּ חָּ ַלי אֶּ ף אֵׁ -ַויָּעָּ

חַ  בֵׁ זְׁ ַעל ַהמִּ ַקח מֵׁ ם לָּ ַקַחיִּ לְׁ מֶּ ה בְׁ פָּ צְׁ יָּדֹו רִּ ים ּובְׁ פִּ רָּ  ז  .ַהשְׁ

ה ַעל-ַוַיַגע ַעל ַגע זֶּ ה נָּ נֵׁ ר הִּ י ַויֹאמֶּ ר ֲעו-פִּ סָּ יָך וְׁ תֶּ פָּ ָך שְׁ ֹנֶּ

ר ֻכפָּ ָך תְׁ אתְׁ ַחטָּ ת ח  .וְׁ ַמע אֶּ שְׁ אֶּ ת ה'קֹול -וָּ ר אֶּ י -ֹאמֵׁ מִּ

ְך לֶּ י יֵׁ ַלח ּומִּ שְׁ י-אֶּ נִּ חֵׁ לָּ י שְׁ נִּ נְׁ ֹאַמר הִּ נּו וָּ ְך  ט  .לָּ ר לֵׁ ַויֹאמֶּ
ה ם ַהזֶּ עָּ תָּ לָּ ַמרְׁ אָּ ַאל  וְׁ מֹוַע וְׁ עּו שָּ מְׁ ַאל-שִּ אֹו וְׁ אּו רָּ ינּו ּורְׁ בִּ -תָּ

עּו דָּ ב י  .תֵׁ ן לֵׁ מֵׁ ם-ַהשְׁ עָּ ַשע הָּ יו הָּ ינָּ עֵׁ ד וְׁ בֵׁ יו ַהכְׁ נָּ זְׁ אָּ ה וְׁ   ַהזֶּ

ן א לֹו-פֶּ פָּ רָּ ב וְׁ שָּ ין וָּ בִּ בֹו יָּ בָּ ע ּולְׁ מָּ שְׁ יו יִּ נָּ זְׁ אָּ יו ּובְׁ ינָּ עֵׁ ה בְׁ אֶּ רְׁ   .יִּ

ֹאַמר ַעד יא ַתי -וָּ ם ה'מָּ ר אִּ ר ַעד ֲאשֶּ ים -ַויֹאמֶּ רִּ אּו עָּ שָּ

ה שְׁ  אֶּ שָּ ה תִּ מָּ ֲאדָּ הָּ ם וְׁ דָּ ין אָּ אֵׁ ים מֵׁ תִּ ב ּובָּ ין יֹושֵׁ אֵׁ המֵׁ מָּ   .מָּ

ַחק  יב רִּ ת ה'וְׁ ץ-אֶּ רֶּ אָּ ב הָּ רֶּ קֶּ ה בְׁ ֲעזּובָּ ה הָּ ַרבָּ ם וְׁ דָּ אָּ  יג  .הָּ
ר עֵׁ בָּ ה לְׁ תָּ יְׁ הָּ ה וְׁ בָּ שָּ יָּה וְׁ רִּ ּה ֲעשִּ עֹוד בָּ ר   וְׁ ַאּלֹון ֲאשֶּ כָּ ה וְׁ לָּ אֵׁ כָּ

ּה תָּ ש ַמַצבְׁ ַרע ֹקדֶּ ם זֶּ ת בָּ בֶּ ת ַמצֶּ כֶּ ַשּלֶּ   .בְׁ
 מכילתא בשלח מסכתא דשירשתא פרשה ז: . 2

מות המלך עזיהו )ישעיהו ו, א( זה היה תחילת "בשנת 
הפרשה, ולמה נכתב כאן לפי שאין מוקדם ומאוחר 

 בתורה"  
 חגיגה יג, ע"ב: . 3

 -"כל שראה יחזקאל ראה ישעיה. למה יחזקאל דומה 
לבן כרך  -לבן כפר שראה את המלך, ולמה ישעיה דומה 

 שראה את המלך" 
 
 

 רש"י שם. 4
 אינו חש לספר""אינו נבהל ואינו תמה ו

  :כב-א כב, יט-מלכים. 5
ל יב כָּ אֹמר-וְׁ ן לֵׁ ים כֵׁ אִּ בְׁ ים נִּ אִּ בִּ ַלח   ַהנְׁ ַהצְׁ ד וְׁ עָּ לְׁ ֹמת גִּ ה רָּ ֲעלֵׁ

ַתן  נָּ ְך ה'וְׁ לֶּ ַיד ַהמֶּ ר יג  .בְׁ ְך ֲאשֶּ אָּ ַהַמלְׁ הּו -וְׁ יְׁ יכָּ רֹא מִּ קְׁ ַלְך לִּ הָּ
ה נֵׁ אֹמר הִּ יו לֵׁ לָּ ר אֵׁ בֶּ ה-דִּ ים פֶּ יאִּ בִּ י ַהנְׁ רֵׁ בְׁ א דִּ חָּ -נָּ ד טֹוב אֶּ

ל י-אֶּ הִּ ְך יְׁ לֶּ תָּ -ַהמֶּ ַברְׁ דִּ ם וְׁ הֶּ ַבר ַאַחד מֵׁ דְׁ ָך( כִּ רְׁ בָּ נָּא דבריך )דְׁ

הּו יד  .טֹוב יְׁ יכָּ ר מִּ ת ה'-ַחי  ַויֹאמֶּ י אֶּ ר יֹאַמר -כִּ  ה'ֲאשֶּ

ר ַלי ֹאתֹו ֲאַדבֵׁ ל טו  .אֵׁ יו -ַויָּבֹוא אֶּ לָּ ְך אֵׁ לֶּ ר ַהמֶּ ְך ַויֹאמֶּ לֶּ ַהמֶּ
ל ְך אֶּ לֵׁ הּו ֲהנֵׁ יְׁ יכָּ ֹמת גִּ -מִּ םרָּ ה אִּ מָּ חָּ לְׁ ד ַלמִּ עָּ ר -לְׁ ל ַויֹאמֶּ דָּ חְׁ נֶּ

ַתן  נָּ ַלח וְׁ ַהצְׁ ה וְׁ יו ֲעלֵׁ לָּ ְך ה'אֵׁ לֶּ ַיד ַהמֶּ יו  טז  .בְׁ לָּ ר אֵׁ ַויֹאמֶּ
ְך ַעד לֶּ ָך-ַהמֶּ יעֶּ בִּ י ַמשְׁ ים ֲאנִּ מִּ עָּ ה פְׁ ר לֹא  ַכמֶּ ַלי -ֲאשֶּ ר אֵׁ ַדבֵׁ תְׁ

ם -ַרק שֵׁ ת בְׁ ת יז  .ה'ֱאמֶּ י אֶּ יתִּ אִּ ר רָּ ל-ַויֹאמֶּ רָּ -כָּ שְׁ ל יִּ אֵׁ
ל ים אֶּ ֹפצִּ ין-נְׁ ר אֵׁ ים ַכצֹאן ֲאשֶּ רִּ הָּ ר -הֶּ ה ַויֹאמֶּ ם ֹרעֶּ הֶּ  ה'לָּ

יש-לֹא ה יָּשּובּו אִּ ּלֶּ אֵׁ ים לָּ לֹום-ֲאֹדנִּ שָּ יתֹו בְׁ בֵׁ ר  יח  .לְׁ ַויֹאמֶּ
ְך לֶּ ל-מֶּ ל אֶּ אֵׁ רָּ שְׁ ט-יִּ פָּ הֹושָּ יָך לֹוא  יְׁ לֶּ י אֵׁ תִּ ַמרְׁ -ֲהלֹוא אָּ

ם י אִּ ַלי טֹוב כִּ א עָּ ַנבֵׁ תְׁ ע.-יִּ ֹ  יט  רָּ ַברַוי ַמע דְׁ ן שְׁ כֵׁ ר לָּ  ה'-אמֶּ
ת י אֶּ יתִּ אִּ ב ַעל ה'-רָּ ל-ֹישֵׁ כָּ אֹו וְׁ סְׁ יו -כִּ לָּ ד עָּ ם ֹעמֵׁ ַמיִּ א ַהשָּ בָּ צְׁ

מֹאלֹו שְׁ ינֹו ּומִּ ימִּ ר  כ  .מִּ ת ה'ַויֹאמֶּ ה אֶּ ַפתֶּ י יְׁ ַיַעל -מִּ ב וְׁ אָּ ַאחְׁ

ֹכה ר בְׁ ה ֹאמֵׁ זֶּ ֹכה וְׁ ה בְׁ ר זֶּ ד ַויֹאמֶּ עָּ לְׁ ֹמת גִּ רָּ ֹפל בְׁ יִּ א  כא  .וְׁ צֵׁ ַויֵׁ
י  נֵׁ פְׁ רּוַח ַוַיֲעֹמד לִּ ר  ה'הָּ נּו ַויֹאמֶּ י ֲאַפתֶּ ר ֲאנִּ יו  ה'ַויֹאמֶּ לָּ אֵׁ

ה ל כב  .ַבמָּ י כָּ פִּ ר בְׁ קֶּ י רּוַח שֶּ יתִּ יִּ הָּ א וְׁ צֵׁ ר אֵׁ יו -ַויֹאמֶּ יאָּ בִּ נְׁ

ַגם ה וְׁ ַפתֶּ ר תְׁ ה-ַויֹאמֶּ א ַוֲעשֵׁ ל צֵׁ ן-תּוכָּ ַתן  כג  .כֵׁ ה נָּ נֵׁ ה הִּ ַעתָּ וְׁ

ר ה' קֶּ ל רּוַח שֶּ י כָּ פִּ ה וַ -בְׁ ּלֶּ יָך אֵׁ יאֶּ בִּ ה ה'נְׁ עָּ יָך רָּ לֶּ ר עָּ בֶּ   .דִּ
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 מיכיהו: 
"ראיתי את ה' ישב על 

 כיסאו
וכל צבא השמים עמד עליו  

 מימינו ומשמאלו 
 ויאמר ה' 
מי יפתה את אחאב ויעל 
 ויפל ברמת גלעד 
ויאמר זה בכה וזה אמר 

 בכה." 

 ישעיהו: 
"ואראה את אדני ישב על 

 כסא... 
שרפים עומדים ממעל 

 לו... 
 ואשמע את קול אדני אמר 
 את מי אשלח ומי ילך לנו 

 ואמר הנני שלחני."

 
 ישעיהו ו, ה: . 6

"ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי 
ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך ה' 

 צבאות ראו עיני." 
 שופטים יג, כב: . 7

 אינו." "מות נמות כי אלוהים ר
  : ישעיה ו ז. 8

"ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עוונך 
  וחטאתך תכפר."

 ירמיה א, ט: . 9
"וישלח ה' את ידו ויגע על פי ויאמר ה' אלי הנה נתתי 

 דברי בפיך." 
 שמות ד, יא, יב: . 11

"מי שם פה לאדם וגו' הלא אנכי ה' ועתה לך ואנכי 
 ר תדבר." אהיה עם פיך והוריתיך אש

 חמישה שלבים: . 11
"שמעו שמוע ואל . קהות החושים ואטימות הלב: א

השמן לב העם הזה ואוזניו  תדעו. תבינו וראו ראו ואל
הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו 

 י(-יבין." )ט
 "ושב." )י(הימנעות מתשובה:  ב.
 "ורפא לו." )י(היעדר רפואה: ג. 
"ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם רץ: חורבן הא ד.

שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה 
תישאה שממה. ורחק ה' את האדם ורבה העזובה בקרב 

 יב(-הארץ." )יא
כליון שארית הפליטה, שיישאר ממנה רק זרע קודש:  ה.

 "ועוד בה עשריה ושבה והייתה לבער 
ש כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קד

 מצבתה." )יג(
 י: –רש"י ישעיה ו ט . 12

שמעו שמוע: אני אומר לכם: שמעו שמוע, ואתם אין 
אתם נותנים לב להבין; וראו ראה ניסים שעשיתי לכם, 

 ואינכם נותנים לב לדעת אותי.
השמן לב העם הזה: כמו: "והכבד את לבו" )שמות ח, 

לשון 'הלוך', לשון פעול: לבם הולך הלוך והשמן  -יא( 

)אנגריישנ"ט בלעז(, ואזניו הולכים הלוך והכבד 
 משמוע. 

ועיניו השע: טחים, כעניין שנאמר )ישעיהו מד, יח(: 
"כי טח מראות עיניהם"; הטוח )ויקרא יד, מג(: 

 מתרגמינן: דאיתשע. 
פן יראה בעיניו: נתנו לבם שלא ישמעו דברי נביאיי, 
 שהם יראים שמא ייטבו בעיניהם דבריי, ויבינו בלבם

 וישובו אלי, והיא רפואתם.
 :הלכות תשובה פרק ו -יד החזקה הרמב"ם ב. 13

ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד 
שיתן הדין לפני דיין האמת, שיהא הפרעון מזה החוטא 
על חטאים אלו, שעשה ברצונו ומדעתו, שמונעין ממנו 
התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו, כדי שימות 

אבד בחטאו שעשה. הוא שהקב"ה אמר על ידי וי
ישעיהו: "השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע 
פן יראה בעיניו, ובאזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא 

 לו".
 : שתי קריאות לפסוק י"ג. 14

"ועוד בה עשריה ושבה והייתה לבער כאלה לפורענות: 
 וכאלון אשר בשלכת מצבת בם..."

ד בה עשריה... וכאלה וכאלון אשר בשלכת "ועולנחמה:  
 מצבת בם זרע קדש מחצבתה."

 : כב-ישעיהו י, כ. 15
"והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת 
בית יעקב להישען על מכהו ונשען על ה' קדוש ישראל 
באמת. שאר ישוב שאר יעקב אל אל גיבור. כי אם יהיה 

ליון חרוץ שוטף עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כ
 צדקה." 


