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 ספר ישעיה פרק ו 

יכָּ  ת ַההֵׁ ים אֶּ אִּ לֵׁ יו מְׁ שּולָּ א וְׁ שָּ נִּ ם וְׁ א רָּ סֵׁ ב ַעל כִּ י ישֵׁ ת ֲאֹדנָּ ה אֶּ אֶּ רְׁ יָּהּו וָּאֶּ ְך ֻעזִּ לֶּ ַנת מֹות ַהמֶּ שְׁ  ל:)א( בִּ

ים דִּ ים ֹעמְׁ פִּ רָּ תַ  )ב( שְׁ שְׁ יו ּובִּ לָּ ה ַרגְׁ ַכסֶּ ם יְׁ ַתיִּ שְׁ יו ּובִּ נָּ ה פָּ ַכסֶּ ם יְׁ ַתיִּ שְׁ ד בִּ חָּ אֶּ ם לְׁ ַפיִּ נָּ ש כְׁ ם שֵׁ ַפיִּ נָּ ש כְׁ ַמַעל לֹו שֵׁ ף: מִּ עֹופֵׁ ם יְׁ  יִּ

דֹוש דֹוש קָּ דֹוש קָּ ַמר קָּ אָּ ל זֶּה וְׁ א זֶּה אֶּ רָּ קָּ בֹודֹו: 'ה )ג( וְׁ ץ כְׁ רֶּ אָּ לֹא כָּל הָּ אֹות מְׁ בָּ  צְׁ

נֻעּו ַאמ ן: )ד( ַויָּ שָּ א עָּ לֵׁ מָּ ת יִּ ַהַביִּ א וְׁ ּקֹול ַהּקֹורֵׁ ים מִּ פִּ  ֹות ַהסִּ

י אֶּ  ב כִּ י ֹישֵׁ ֹנכִּ ם אָּ ַתיִּ פָּ א שְׁ מֵׁ תֹוְך ַעם טְׁ י ּובְׁ ֹנכִּ ם אָּ ַתיִּ פָּ א שְׁ מֵׁ יש טְׁ י אִּ י כִּ יתִּ מֵׁ דְׁ י נִּ י כִּ ְך )ה( וָֹּאַמר אֹוי לִּ לֶּ אּו  ה'ת ַהמֶּ אֹות רָּ בָּ צְׁ

י:  ינָּ  עֵׁ

ן הַ  ד מִּ חָּ ַלי אֶּ ף אֵׁ ַח:)ו( ַויָּעָּ בֵׁ זְׁ ַעל ַהמִּ ַקח מֵׁ ם לָּ ַחיִּ קָּ לְׁ מֶּ ה בְׁ פָּ צְׁ יָּדֹו רִּ ים ּובְׁ פִּ רָּ  שְׁ

ר: ֻכפָּ ָך תְׁ אתְׁ ַחטָּ ר ֲעֹונֶָּך וְׁ סָּ יָך וְׁ תֶּ פָּ נֵׁה נַָּגע זֶּה ַעל שְׁ ר הִּ י ַויֹאמֶּ  )ז( ַוַיַגע ַעל פִּ

נּו וָֹּאַמר ְך לָּ י יֵׁלֶּ ַלח ּומִּ שְׁ י אֶּ ת מִּ ר אֶּ י ֹאמֵׁ ת קֹול ֲאֹדנָּ ַמע אֶּ שְׁ י: )ח( וָּאֶּ נִּ חֵׁ לָּ י שְׁ נִּ נְׁ  הִּ

עּו:  דָּ ַאל תֵׁ אֹו וְׁ אּו רָּ ינּו ּורְׁ בִּ ַאל תָּ מֹוַע וְׁ עּו שָּ מְׁ ה שִּ ם ַהזֶּ עָּ תָּ לָּ ַמרְׁ אָּ ְך וְׁ ר לֵׁ  )ט( ַויֹאמֶּ

בֹו יָּבִּ  בָּ ע ּולְׁ מָּ שְׁ יו יִּ נָּ זְׁ אָּ יו ּובְׁ ינָּ עֵׁ ה בְׁ אֶּ רְׁ ן יִּ ַשע פֶּ יו הָּ ינָּ עֵׁ ד וְׁ בֵׁ יו ַהכְׁ נָּ זְׁ אָּ ה וְׁ ם ַהזֶּ עָּ ב הָּ ן לֵׁ מֵׁ א לֹו: י)י( ַהשְׁ פָּ רָּ ב וְׁ  ן וָּשָּ

שָּ  ה תִּ מָּ ֲאדָּ הָּ ם וְׁ דָּ ין אָּ אֵׁ ים מֵׁ תִּ ב ּובָּ ין יֹושֵׁ אֵׁ ים מֵׁ רִּ אּו עָּ ם שָּ ר אִּ ר ַעד ֲאשֶּ י ַויֹאמֶּ ַתי ֲאֹדנָּ ה:)יא( וָֹּאַמר ַעד מָּ מָּ מָּ ה שְׁ  אֶּ

ַחק  רִּ ץ: 'ה)יב( וְׁ רֶּ אָּ ב הָּ רֶּ קֶּ ה בְׁ ֲעזּובָּ ה הָּ ַרבָּ ם וְׁ דָּ אָּ ת הָּ  אֶּ

ש  ַרע ֹקדֶּ ם זֶּ ת בָּ בֶּ כֶּת ַמצֶּ ַשּלֶּ ר בְׁ ַאּלֹון ֲאשֶּ כָּ ה וְׁ לָּ אֵׁ ר כָּ עֵׁ בָּ ה לְׁ תָּ יְׁ הָּ ה וְׁ בָּ שָּ יָּה וְׁ רִּ ּה ֲעשִּ עֹוד בָּ ּה:)יג( וְׁ תָּ  ַמַצבְׁ

 

 רש"י ישעיה פרק ו פסוק א  

ואת ישעיה וחמשה סימנים הקודמים נאמרו אחר זה הסימן אלא שאין סימן זה תחלת הספר ותחילת נב -)א( )בשנת 

מוקדם ומאוחר בתורה וראייה לדבר ישעיה נבא ונותרה בת ציון כסכה וגו' זה היה לאחר שהחריב וגלה סנחרב את 

תוסיפו  עשרת השבטים ונשארו רק יהודה וירושלים לכך אמר חזון ישעיה וגו' על יהודה וירושלים וגו' על מה תכו עוד 

כמו שולי המעיל )שמות כח( תחתיתו ראיתיו יושב על כסא  -כשנצטרע. ושוליו  -סרה וגו' אברבנא"ל(. בשנת מות 

 בשמים ורגליו בהיכל הדום מרגלותיו בבית המקדש לדון על עוזיה שבא ליטול כתר כהונה: 

 

 חלק באור הענין     -מלבי"ם על ישעיה פרק ו פסוק א 

הנשגב לא יושג בעין בשר, והראיה הנאמרת פה היא ראיית השכל והשגה בלבד, ואחר שמן העצם  -ואראה את ה' 

הנמנע להשיג את הבלתי בעל תכלית מצד עצמו רק מצד פעולותיו, מבואר כי ההשגה שהשיג לא היה מצד עצמותו רק  

"ק כאן באספקלריא החולץ, ואראה את ה' והכתיב לא יראני האדם וחי? ל ףש חז"ל בסומצד דרכי הנהגתו, )וכמ"

המאירה )ר"ל לראות אמתת העצם א"א(. כאן באספקלריא שאינה מאירה )היינו להשיג רק דמות כבודו על ידי מעשיו  

וקשר המסובבים עד הסבה הראשונה, כמשיג אור השמש לא בעצמו רק האור החוזר המתפלש מן הגשם המקבל 

פנים, א[ ההנהגה הטבעיית הסדורה מראשית קבועה ועומדת האור, זה אפשר(. ודע כי ההנהגה העליונה תתראה בשני  

לא תשתנה, והכלים אשר על ידם ינהיג ההנהגה הזאת הם צבא השמים, אשר ע"י מהלכם ותנועותיהם ימזגו היסודות  

יפרדו יורכבו ויוכנו לקבל מזגים וצורות שונות, ב[ ההנהגה הנסיית ההשגחיית שיהרוס סדר הטבע בעת הצורך, וכלי  

הגה הזאת הם צבא המלאכים, שהם גבוהים במעלה מצבא השמים והם ישדדו כח המערכת בפקודת רם ונשא, ההנ

אולם הנהגה זאת אינה מתמדת, כי לא יבטל הסדר הטבעי רק לצורך גדול, החוזה פה צייר תחלה ההשגה שהשיג מן 

גה זאת קבועה, צייר המנהיג יושב, כי שיען שהנה -ההנהגה הטבעיית, וצייר המנהיג העליון הזה כמלך יושב על כסאו 

הישיבה תורה מנוחה וקביעות, והכסא הם צבא השמים, כמו שכתוב השמים כסאי והארץ הדום רגלי, ה' בשמים הכין  

מוסב על ה' הנזכר, והוא מאמר   -כסאו, עליהם יושב וישם משטרו על ההנהגה הקבועה הטבעיית המתמדת, רם ונשא  

כמלך יושב על כסא בא להרחיק ענין ההגשמה בל יקחו הדברים על פשוטם, אומר השם הזה מוסגר, כי יען תאר אותו 

ההנהגה הטבעיית   ףשל הכסא ר"ל סו  -הוא רם ונשא ונעלה בעצמו מתוארים אלה שבאו רק לשבר האזן בלבד. ושוליו  

ל ההיכל להתפשט ממשלת הכסא שהוא השתלשלות ההנהגה השמיימיות יורדת א ף כי סו -הזאת. מלאים את ההיכל 

כי גם הנהגת הארץ אינה בדרך כללי רק בהשגחה  -משם אל העולם השפל. כמ"ש והארץ הדום רגלי, ואמר מלאים 

 אישיית ואין דבר ריק מהשגחתו:  

 

 

 רש"י ישעיה פרק ו פסוק ב   

  - ים יכסה פניו לשמשו כן תירגם יונתן שמשין קדישין ברומא קדמוהי. בשת -בשמים. לו  -)ב( שרפים עומדים ממעל 

ומא ראיתי כסוי הרגלים  לצניעות שלא יראה כל גופו לפני בוראו ובתנח -שלא יביט לצד השכינה. ובשתים יכסה רגליו 

 ובתרין משמש:  -  ףרגל עגל שלא להזכיר לישראל עון העגל. ובשתים יעופ  ףלפי שהם כ

  



 חלק באור הענין   -על ישעיה פרק ו פסוק ג  מלבי"ם

תרגומו ומקבלין דין מן דין, מסכים לדעות המחקרים והמקובלים שהמלאכים כ"א נשפע מחברו, וכאילו    -וקרא זה אל זה  

לפי פשוטו הוא כענין מלך מלכי המלכים,   -השיג כי הזמינו זה את זה להשכיל גדולת יוצרם וקדושתו. קדוש קדוש קדוש  

השם קדוש יותר ממי שהוא קדוש על כל הקדושים, ור"ל שאין קדוש כקדושתו. ותרגומו קדיש בשמי מרומא עלאה  ר"ל

בית שכינתיה קדיש על ארעא עובד גבורתיה קדיש לעלם ולעלמי עלמיא, ר"ל קדוש בשמים שנבדל מן הצורה, קדוש  

הוא  -הכתוב מבאר את ראשו, מ"ש ה'  ףסובארץ שנבדל מן החומר, קדוש לעלמי עלמיא שנעלה מן ההעדר, ונראה ש

הוא קדיש בשמי מרומא שעקר שם  -קדיש לעלמי עלמיא ששם הויה מורה על הנצחיית בעבר הוה ועתיד. צבאות 

הוא קדיש על ארעא. ובזה השלים כל  -בפרשת בא(. מלא כל הארץ כבודו  צבאות על צבא מעלה, )כדברי הראב"ע

דברי החזיון, שנגד ההנהגה הטבעיית אמר קדיש על ארעא כי עקרה בארץ, ונגד הנסיית אמר קדיש בשמי מרומא,  

ר"ל  -ונגד עצמותו מצד עצמו אמר קדיש לעלם, שגם טרם כל יציר נברא קדושתו לא תשתנה . מלא כל הארץ כבודו 

הגם שהוא קדוש בתכלית הקדושה והרוממות מ"מ כבודו ותהלתו מלא גם כל הארץ שהוא הקצה השפל מבריאותיו, כי  

 השגחתו מלאה את כל אין דבר ריק ממנה:  

 

 חלק באור הענין  -מלבי"ם על ישעיה פרק ו פסוק ד 

 -התפלצו סיפי השער וכל הבית  ראה בחזיונו כי מרעש הקול אשר בא מחוץ לבית אל הבית -וינעו אמות הספים  

הודיעו לו בחזיון הזה כי הבית הזה שהוא משל אל העולם השפל בכלל ואל כנסת ישראל  -התחיל להתמלאות עשן 

בפרט, שעליו אמר ושוליו מלאים את ההיכל, נתמלא עשן מקצף ה' עליהם כמ"ש עלה עשן באפו, והראו לו עוד, כי  

הוא משל אל הנביאים שהם הנמשלים לשומרי הסף כמ"ש צופה נתתיך לבית  תחלה התפלצו ספי ההיכל ושעריו, ו

 ישראל, כי בראשם האשם תלוי ראשונה, במה שלא הוכיחו ויסרו את ישראל:

 

 חלק באור הענין   -מלבי"ם על ישעיה פרק ו פסוק ה 

ר"ל כי   -י לי כי נדמיתי אחר שראה החזיון שהתנענעו הספים, והבית נמלא עשן, והבין הנמשל, ואמר או -)ה( ואמר 

זה היה משל התנענעות   -נדמה ונמשל לי משל ודימוי בדמיון הזה שראיתי, שבו המשילו לי, א[ כי איש טמא שפתים אנכי  

שאין שומעים לתוכחה  -אמות הספים, שהנביא חטאו בשפתים שאינו מוכיח, ב[ כי בתוך עם טמא שפתים אנכי ישב 

ואני ועמי אין    -עלי ועל עמי, אוי לי כי את המלך ה' צבאות ראו עיני     ףואחר שה' קוצ שזה היה משל הבית שנמלא עשן.  

 ראוים לזה: 

 

 חלק באור הענין  -מלבי"ם על ישעיה פרק ו פסוק ז 

  -ר"ל במה שתקבל הנבואה ותלך בשליחותי לנבאות ולהוכיח, עי"כ וסר עונך  -במה שנגע זה על שפתיך  -הנה נגע 

שלא ישאר אף חטא    -פסוק ה( שאמר איש טמא שפתים אנכי על שנמנע מהוכיח, ואף חטאתך תכפר  הוא העון הנזכר )

 שוגג:

 

 רש"י ישעיה פרק ו פסוק ו  

( כמו עוגת רשפים ונאמר בישעיהו ובאליהו בצד"י רצפה מפני שאמרו גחלת וכן עוגת רצפים )מלכים א יט -)ו( רצפה 

דילטוריא על ישראל זה קראם עם טמא שפתי' וזה אמר כי עזבו בריתך )שופטים י"ג( אמר הקב"ה למלאך רצוץ פה  

 שבעזרה:  -בצבת. לקח מעל המזבח  -שאמר דלטוריא על בני. במלקחים 

 

 ק באור הענין חל -מלבי"ם על ישעיה פרק ו פסוק יג 

המשילם לאילנות   -עוד ישאר חלק אחד מעשרה שהוא שבט יהודה, וגם היא תהיה לבער כאלה    -)יג( ועוד בה עשיריה  

אלה ואלון שעליהם רבים )כמ"ש הושע ד' י"ג אלון ואלה כי טוב צלה(. ומ"מ בסתיו העלים נובלים רק המצבת נשאר, כן 

בת ישאר, וזה מוסב על השאלה עד מתי ה'. והשיב עד יהיו כאלה וכאלון  הרשעים שהם הקליפות והעלים יבולו והמצ

שישאר רק המצבת, והם ישמעו לדברי הנבואה. ובאר הטעם כי זרע קדש מצבתה. כי המצבת שתשאר יהיה זרע קדש 

 צדיקים בדורו של חזקיהו, שהם שבו אל ה' בכל לבם:

  

 מצודות דוד על ישעיה פרק ו פסוק יג  

ומלכו אחריו יותם אחז חזקיה מנשה  הלכים כי זה נאמר אחר שנצטרע עוזיעוד ימלכו בה עשרה מ -ריה ועוד בה עשי

ם יהיו אבודים ותשאר חלק אמון יאשיה יהואחז יהויקים צדקיה ובימיו תשוב להיות לבער וכליון, או ר"ל תשעה חלקי

ליכין העלין דרכם להשליך מעט מעט עד  בימי הסתיו עת שמש -היא תשוב להיות לבער. אשר בשלכת   -ואלהעשירי 

הנשאר בה יהיה  -שלא ישאר כי אם הנטיעה אשר בה כמות שהיא ואמר שכן יהיה ישראל לבעור אחר בעור. זרע וכו' 

 זרע קודש ולפי שהמשיל לאילנות אמר מצבתה לשון הנופל באילן ורצה לומר שארית:


