
 
 

 

 

 

 

 
 ו-ו, פרק ט, ה-פרק ז, א יג-ישעיהו פרק ו, א                       

 

 פרשת יתרו

 מעמד הר סיני, בו התגלה ה' לעיני כל ישראל, ומפטירים בנבואה העוסקת בהתגלות ה' אל ישעיהו: קוראים עלבפרשת השבוע 

להקדים כמה הקדמות: א. לא ניתן לראות בעין בשר את הדברים הרוחניים, ולכן לשון 'ראיה'  להבנת הפסוקים הבאים יש
האמורה כאן היא לשון מושאלת להבנת השכל והשגתו. ב. כיון שה' הוא ללא תכלית וסוף, לא ניתן להשיגו אף לא בהבנת 

גת ה' בעולמו מתגלה בשתי דרכים עיקריות, השכל לבדה, אלא יכולים אנו להשיג רק את דרכי הנהגתו הנראים לנו. ג. הנה
האחת היא דרך הטבע, שבה מנהיג ה' את העולם בדרך כלל, והכלים להנהגה זו הם מערכת השמים והכוכבים. והשניה היא 
ההנהגה הניסית, הנעשית לעיתים רחוקות בהשגחת ה', והשליחים לכך הם המלאכים, שדרגתם גבוהה יותר מצבא השמים. 

נ   )א( שְׁ ְך מֹות תבִּ לֶּ מֶּ יָּהּו ה  ה ,ֻעזִּ אֶּ רְׁ אֶּ ת וָּ בהכרתי והשגתי את הנהגת ה' בעולם,  - ה' אֶּ ל ֹישֵׁ א ע  סֵׁ וזהו כינוי להנהגת ה'  ,כִּ
הקבועה והרגילה בעולם, כי הישיבה מורה על התמידיות והמנוחה, וכדי שלא יטעו השומעים לחשוב שמדובר כאן על ראייה 

םא כפשוטה מוסיף הנביא כי ה' הו א רָּ שָּ נִּ יוואין לנו השגה בו כלל,  ,וְׁ שּולָּ של הכסא, כלומר סיום השתלשלות ההנהגה  וְׁ
יםהטבעית הנמשכת מעם ה',  אִּ לֵׁ ת מְׁ ל אֶּ יכָּ הֵׁ הנהגה זו מתפשטת ונראית על פני הארץ, אמנם גם בדרך הטבע הנהגת ה'  - ה 

על כל אדם ואדם, ובכל פרט ופרט ממקריו, קיימת  'מלאה את ההיכל', כי השגחתו אינה רק על כללות העולם וקיומו, אלא
יםעתה מבאר את הדרך השניה שהשיג מהנהגות ה', והיא ההנהגה הניסית, שלמעלה מן הטבע,  )ב(השגחת ה'.  פִּ רָּ שהם  ,שְׁ

יםהמלאכים, המיוחדים להנהגה הניסית,  דִּ ל ֹעמְׁ ע  מ  נהגה נמצאים הם בדרגה גבוהה למעלה מהנהגת הכסא, שהיא הה - לֹו מִּ
הטבעית, וכאן אמר לשון 'עומדים', כי העמידה מרמזת על הנהגה שאינה תמידית ונמשכת, אלא עומדים הם מוכנים לחולל 

ששינויים מהנהגת הטבע, בדרך נס, בעת שיצטוו על כך מאת ה',  ם שֵׁ יִּ פ  נָּ ש כְׁ ם שֵׁ יִּ פ  נָּ ד כְׁ חָּ אֶּ ומכנה אותם כבעלי כנפיים  ,לְׁ
שון הקודש יש שלש משמעויות ללשון כנף, א. סיום וקצה ]כמו 'על כנפי בגדיהם'[, ב. הסתרה משלש בחינות שונות, כי בל

וכיסוי ]כמו 'ולא יכנף עוד מוריך'[, ג. לשון המורה על התעופפות כבעלי כנף, ועל דרך שלש לשונות אלו ממשיל הנביא את 
םכנפי המלאכים, כי  יִּ ת  שְׁ ה בִּ סֶּ כ  יו יְׁ נָּ מלאכים הם עצמים רוחניים, הרי הם מוגבלים ויש סוף וקצה להורות שעל אף שה ,פָּ

םלכוחם, ו'פניו' הוא רמז לכך שיש סיבה ומסובב לקיומם, ואינם בלתי מוגבלים,  יִּ ת  שְׁ ה ּובִּ סֶּ כ  יו יְׁ לָּ גְׁ להורות שדרכם  ,ר 
עושים, כי אין  ועצמותם מוסתרים ומכוסים מאיתנו, וכאילו מסתירים הם את רגליהם, שהם המורים על הפעולות שהם

םהאדם יכול להשיג דברים שהם רוחניים לגמרי, למעלה מהמקום ומהזמן,   יִּ ת  שְׁ ף ּובִּ עֹופֵׁ ולשון זו מורה על מהירות  ,יְׁ
אוהמלאכים מזמינים זה את זה, כדי להשפיע זה על זה להשכיל את גדולת ה' וקדושתו,  )ג(מרוצתם לעשות רצון ה'.  רָּ קָּ ה וְׁ  זֶּ

ל ה אֶּ ר זֶּ מ  אָּ דֹוש ,וְׁ מובדל ומופרש ה' בשמיים, שאין לו שייכות לשום צורה ]ורומז בכך גם על ההנהגה הניסית המוזכרת  - קָּ
דֹושלעיל, שעיקרה בשמים[,  מובדל ומופרש ה' בארץ, שאין לו שייכות לשום חומר ]ורומז בכך על ההנהגה הטבעית,  - קָּ

דֹוששעיקרה בארץ[,  אֹות ה'ומו נצחי, היה הווה ויהיה, מובדל ונעלה מעל הזמן, כי קי - קָּ בָּ והגם שהוא קדוש בתכלית  ,צְׁ
לֹאהקדושה והרוממות, מכל מקום  ל מְׁ ץ כָּ רֶּ אָּ בֹודֹו הָּ כי אפילו הארץ, שהיא הקצה התחתון של השתלשלות העולמות,  ,כְׁ

לאכים, שבא מחוץ וראה הנביא בחזיונו כי מקול הרעש הגדול של המ )ד( מלאה מכבודו, כי אין מקום ריק מהשגחת ה'.
נֻעּולהיכל אל ההיכל, שהוא מרמז על העולם הזה בכלל ועל כנסת ישראל בפרט,  יָּ מֹות ו  ים א  פִּ סִּ הזדעזעו שערי ההיכל  - ה 

ּקֹול א מִּ ּקֹורֵׁ ושערים אלו מרמזים על הנביאים שהם נחשבים כשומרי הסף, כי בהם תלויה עיקר האשמה על כך שלא  ,ה 
תוְׁ הוכיחו את ישראל,  יִּ ב  אשהוא מרמז על העולם הזה וכנסת ישראל,  ,ה  לֵׁ מָּ ןהתחיל להתמלאות[ -] יִּ שָּ המרמז על קצף ה'  ,עָּ

רוכשראה זאת הנביא הבין את הנמשל, המרמז על כעס ה' על ישראל ועל הנביאים שלא הוכיחום,  )ה(עליהם.  ֹאמ  י אֹוי ,וָּ י לִּ  כִּ
י יתִּ מֵׁ דְׁ יבנבואה זו, שבהזדעזעות שערי הבית המשילו לי  אוי לי על המשל והדמיון שהראו לי - נִּ יש כִּ א אִּ מֵׁ ם טְׁ יִּ ת  פָּ י שְׁ ֹנכִּ  ,אָּ

תֹוְךעל כך שאיני מוכיח את ישראל כראוי בשפתי,  ם ּובְׁ א ע  מֵׁ ם טְׁ יִּ ת  פָּ י שְׁ ֹנכִּ ב אָּ כי בכך שהתמלא הבית עשן המשילו לו  ,יֹושֵׁ
יעס עלי ועל ישראל, אוי לי על שה' כועס גם על ישראל, שאינם מקבלים תוכחות, ומאחר וה' כו ת כִּ ְךכבוד  אֶּ לֶּ מֶּ אֹות ה' ה  בָּ  צְׁ

אּו י רָּ ינָּ ף )ו(ואין אני ואין עמי ראויים לכך.  ,עֵׁ יָּעָּ י ו  ל  ד אֵׁ חָּ ן אֶּ ים מִּ פִּ רָּ שְׁ מלאך המיוחד להגעת הנבואה אל הנביאים, והוא  - ה 
יָּדֹומיכאל שר ישראל,  ה ּובְׁ פָּ צְׁ אה הנמשל לאש, והגם שהמלאך עצמו נדמה לנביא כ'שרף', גחלת אש, כלומר, דיבור נבו - רִּ

םכלומר מלאך אש, מכל מקום היה דיבור הנבואה גבוה ונעלה יותר, עד שלא היה השרף יכול להחזיקו בידיו, אלא  יִּ ח  ק  לְׁ מֶּ  בְׁ
ח ק  ל לָּ ע  ח   מֵׁ בֵׁ זְׁ מִּ ראה כאילו ניטל הדיבור וכביכול תפס השרף את הדיבור על ידי צבת, כפי שבני אדם מחזיקים גחלת, ו ,ה 

ג ע )ז(מעל המזבח, כי המזבח מיוחד לכפר עוונות על ידי הקרבנות, וגם דיבור זה בא לכפר עליו, וכפי שיבואר.  י  השרף את  ו 
להדיבור  י ע  רכי ניתן דבר הנבואה בפיו של הנביא,  ,פִּ יֹאמֶּ נֵׁה ,ו  ג ע הִּ ה נָּ ל זֶּ יָך ע  תֶּ פָּ  ומרבכך שתקבל את השליחות ל - שְׁ

 



 
 
 
 
 
 

 

 

רלישראל את דבר הנבואה בשפתיך, ולהוכיחם,  סָּ ָךֲעֹו וְׁ המוזכר לעיל )פסוק ה(, שכעס ה' על הנביאים שאינם מוכיחים את  נֶּ
ָךישראל,  אתְׁ טָּ ח  ר וְׁ ֻכפָּ ועתה מבאר את הנמשל של קבלת  )ח(ותכופר אף בחינת השוגג שבחטא זה, עד שלא יישאר כלל.  - תְׁ

עלת הנבואה דרכו, הגחלת על ידי השרף, שזו קב מ  שְׁ אֶּ ת וָּ י קֹול אֶּ ר ֲאֹדנָּ ת ,ֹאמֵׁ י אֶּ ח מִּ ל  שְׁ ימי הוא שאתרצה בו לשלחו,  - אֶּ  ּומִּ
ְך נּו יֵׁלֶּ רומי הוא השליח שיתרצה בעצמו להיות שליח,  - לָּ ֹאמ  י ,וָּ נִּ נְׁ מוכן לכך מצד עצמי, להיות שליח, ואם גם בעיני ה' טוב  הִּ

י.הדבר,  נִּ חֵׁ לָּ רבאותו דור לא היו ישראל מקבלים דברי חכמה ומוסר, ולא רצו לשמוע את דברי הנביא כלל,  )ט( שְׁ יֹאמֶּ ה'  ו 
ְךלישעיהו, שלא יאמר להם מתחילה שהוא בא להשמיע להם דברי תוכחה ומוסר, אלא  תָּ  לֵׁ רְׁ מ  אָּ ם וְׁ עָּ ה לָּ זֶּ עּו ,ה  מְׁ מֹוע   שִּ  - שָּ

לרק תשמעו את הדברים,  א  ינּו וְׁ בִּ אּויאמר להם שיתבוננו בדבר, ולא  - תָּ אֹו ּורְׁ לאו שיאמר להם שיראו בעיניהם,  - רָּ א  עּו וְׁ דָּ  - תֵׁ
ןוביאר לו ה' את טעם הדבר,  )י(ולא יאמר להם שיצטרכו לדעת ולהשכיל בדבר.  מֵׁ שְׁ ב ה  ם לֵׁ עָּ ה הָּ זֶּ מחמת שהשמין לבבו  - ה 

יווהתרוקן מכל חכמה והשכל,  נָּ זְׁ אָּ ד וְׁ בֵׁ כְׁ יו ה  ינָּ עֵׁ ש   וְׁ אם יידעו שיש בדבריך דברי חכמה ומוסר, יכבידו את אוזניהם  - עהָּ
ןמלשמוע, ויעצמו את עיניהם מלראות, אבל עתה כשלא יידעו זאת, ותאמר להם רק שיראו או שישמעו, יש תקווה  ה פֶּ אֶּ רְׁ  יִּ

יו ינָּ עֵׁ יו ,בְׁ נָּ זְׁ אָּ ע ּובְׁ מָּ שְׁ בֹו ואחרי שיראה וישמע מהצד החיצוני, ייכנסו הדברים לליבו, ,יִּ בָּ ין ּולְׁ בִּ ב ,יָּ שָּ א וָּ פָּ רָּ ר )יא( לֹו. וְׁ ֹאמ  ד ,וָּ  ע 
י ת  י מָּ עד מתי אנהג עמהם בדרך זו, שאומר להם שיראו וישמעו ולא יבינו ולא יידעו, האם לעולם יהיו סוררים  - ֲאֹדנָּ

רוהולכים.  יֹאמֶּ ד כך יימשך הדבר עד שיתקיימו כל נבואות התוכחה, ,ו  ר ע  ם ֲאשֶּ אּו אִּ יםו ריקים ושוממים[ היהי-] שָּ רִּ ין עָּ אֵׁ  מֵׁ
ב יםאך ישארו בתים בודדים, ואחר כך יתגבר החורבן,  ,יֹושֵׁ תִּ ין ּובָּ אֵׁ ם מֵׁ דָּ גם הבתים הבודדים יתרוקנו ויהיו שוממים  - אָּ

המבני אדם, אך ישארו עדיין רועים ועדריהם, ולאחר זמן יתגבר החורבן יותר,  מָּ ֲאדָּ הָּ ה וְׁ אֶּ שָּ ה תִּ מָּ מָּ דמה תהיה כל הא - שְׁ
ק )יב( שוממה. ח  רִּ ת ה' וְׁ ם אֶּ דָּ אָּ כי עשרת השבטים יגלו למקומות רחוקים מאד, עד שבדרך הטבע לא תהיה תקווה שיחזרו  ,הָּ

הלארץ ישראל,  בָּ ר  ה וְׁ ֲעזּובָּ ב הָּ רֶּ קֶּ ץ בְׁ רֶּ אָּ עֹוד )יג(וגם אותם מעטים שישארו בארץ ישראל יעזבו מעצמם את הארץ.  - הָּ ּה וְׁ  בָּ
יָּה רִּ הוישאר בארץ ישראל רק חלק אחד מעשרה, והם שבט יהודה,  - ֲעשִּ בָּ שָּ ה וְׁ תָּ יְׁ הָּ ר וְׁ עֵׁ בָּ וגם אותם שנשארו יתבערו  - לְׁ
הויילכו  לָּ אֵׁ ּלֹון כָּ א  כָּ ר וְׁ ת ֲאשֶּ כֶּ ּלֶּ ש  תכעצי האלה והאלון בשלכת, שהעלים נושרים,  - בְׁ בֶּ צֶּ ם מ  ורק הגזע והשורשים נשארים,  - בָּ

ע ר  ש זֶּ תָּ  ֹקדֶּ בְׁ צ  וכך גם אותם מועטים שישארו משבט יהודה, והם דורו של חזקיהו המלך, יהיו צדיקים וקדושים,  - ּהמ 
י )א(פרק ז  )כאן מסיימים הספרדים(.וישובו אל ה' בכל ליבם.  הִּ יְׁ י ו  ימֵׁ ז בִּ חָּ ן ,אָּ ם בֶּ ן ,יֹותָּ יָּהּו בֶּ ְך ,ֻעזִּ לֶּ ה מֶּ הּודָּ ]והזכיר הכתוב את  יְׁ

השאף על פי שאחז עצמו היה מלך רשע, הגינה עליו זכות אבותיו יותם ועוזיהו, שהיו צדיקים[, אבותיו של אחז כדי לומר  לָּ  עָּ
ין צִּ ְך רְׁ לֶּ ם מֶּ ח ,ֲארָּ ק  ן ּופֶּ יָּהּו בֶּ לְׁ מ  ְך רְׁ לֶּ ל מֶּ אֵׁ רָּ שְׁ ִּםאל  כל אחד בפני עצמו, יִּ ל  רּושָּ ה יְׁ מָּ חָּ לְׁ מִּ יהָּ  ל  לֶּ לֹא ,עָּ ֹכל וְׁ ם יָּ חֵׁ ּלָּ הִּ יהָּ  לְׁ לֶּ ואף  ,עָּ

ד )ב(אחד מהם הצליח בזמנו לכבוש את הרי יהודה, לא הצליחו לכבוש את ירושלים, כי הצילם ה'. על פי שכל  יֻג  ית ו  בֵׁ ד לְׁ וִּ  דָּ
אֹמר ה ,לֵׁ חָּ ם נָּ ל ֲארָּ ם ע  יִּ רָּ פְׁ נ עהתחבר מלך ארם עם מלך ישראל להלחם בירושלים,  - אֶּ יָּ בֹו ו  בָּ בשל מלך יהודה  לְׁ ב  מֹו ּולְׁ נֹוע   ,ע   כְׁ
י ר ֲעצֵׁ ימִּ  י ע  נֵׁ ו דור היו כדרך שמניעה הרוח את עצי היער, שהם עצי סרק ואין פירות המכבידים עליהם, כך אנשי אות - רּוח   פְׁ
ר )ג(לישועת ה', ופחדו מהאויב. כן לא קיוו ים מזכויות, ולריק יֹאמֶּ ל ה' ו  יָּהּו אֶּ עְׁ ש  א ,יְׁ את נָּא צֵׁ ר  קְׁ ז לִּ חָּ המלך יהודה,  אָּ תָּ  א 

ר אָּ נֶּ  יָּשּוב ּושְׁ ציוהו ה' לקחתו עמו כדי לרמוז ששארית העם ישובו בתשובה, כיון שישעיהו קרא לבנו 'שאר ישוב' לרמז  ,ָךבְׁ
ללאחז על הדבר,  ה אֶּ צֵׁ ת קְׁ ל  עָּ ה תְׁ כָּ רֵׁ בְׁ יֹונָּה ה  לְׁ עֶּ ל ,הָּ ת אֶּ ּל  סִּ ה מְׁ דֵׁ ס שְׁ תָּ  )ד(מסילת המים שהיו מכבסים בה בגדים.  - כֹובֵׁ רְׁ מ  אָּ  וְׁ

יו לָּ ר ,אֵׁ מֵׁ שָּ טת מעשה, מלעשו הִּ קֵׁ שְׁ ה  ל ברוחך, וְׁ א א  ירָּ ָךמהאויב,  תִּ בְׁ בָּ ל ּולְׁ ְך א  י ,יֵׁר  נֵׁ שְׁ בֹות מִּ נְׁ ים ז  אּודִּ ים הָּ נִּ ֲעשֵׁ ה הָּ ּלֶּ אֵׁ י הָּ ֳחרִּ  בָּ
ף ין ,א  צִּ ם רְׁ ֲארָּ ן ,ו  יָּהּו ּובֶּ לְׁ מ  לא לחלק העץ שעדיין לא נאחזה בו , אך מלך ישראל, והמשילם לעצים שכבר התחילו להשרף רְׁ

אינו בוער אלא רק מעלה עשן, ואין זה עשן הבא מכח אש אלא מחרי אף של בני אדם, כבר לק שכבר נשרף, והאש, אלא לח
ן )ה(מלכי ארם וישראל, אשר להבל נדמו.  ע  י י  ץ כִּ יָך יָּע  לֶּ ם עָּ העצה  ֲארָּ עָּ םוהצטרפו  ,רָּ יִּ ר  פְׁ ן אֶּ יָּהּו ּובֶּ לְׁ מ  אֹמר. רְׁ תם ווברשע )ו( לֵׁ

הוגלה, שמנקבים אותו בקוץ כדי להוציא את המוגלה, ולכן אמרו, המשילו את ירושלים לפצע מלא מ ֲעלֶּ ה נ  יהּודָּ נָּה ,בִּ יצֶּ קִּ  ּונְׁ
נָּהננקב אותה בקוץ,  - עֶּ קִּ בְׁ נ  ינּוונבזוז את רכושה  וְׁ לֵׁ יְך ,אֵׁ לִּ מְׁ נ  ְך וְׁ לֶּ ּה מֶּ תֹוכָּ ת בְׁ ן אֵׁ ל בֶּ א  בְׁ שהיה משבט אפרים, ורצו להמליכו  ,טָּ

יאר כיצד תהיה התשועה למלכות יהודה, ועתה מב )ה(פרק ט על ירושלים.  ד כִּ ד יֶּלֶּ נּו יֻּל  המביא איתו מקרה חדש ומזל חדש,  ,לָּ
ן ן בֵׁ ת  נּו נִּ יוהוא בן יורש עצר המלוכה, והוא חזקיה,  ,לָּ הִּ תְׁ ה ו  רָּ שְׁ מִּ ל ה  מֹו ע  כְׁ אולא יהיה על שכמו עול מלכות אשור,  ,שִּ רָּ קְׁ יִּ  ו 

מֹואת  אחזקיה, מי שהוא  שְׁ לֶּ ץ פֶּ ל ,יֹועֵׁ בֹור אֵׁ י ,גִּ ד ֲאבִּ ר ע  לֹום ש  ה )ו(שהם כינויים לה'.  ,שָּ בֵׁ רְׁ מ  ה לְׁ רָּ שְׁ מִּ אף על פי שתהיה  - ה 
לֹוםשררתו גדולה מאד, ובדרך כלל גורר הדבר קנאת אנשים,  שָּ ין ּולְׁ ץ אֵׁ ריבוי קום יהיה השלום בזמנו ללא גבול, מכל מ - קֵׁ

למשרתו יהיה  א ע  סֵׁ ד כִּ וִּ לם ללא גבול יהיה והשלו ,דָּ ע  תֹו וְׁ כְׁ ל  מְׁ יןשלא יעבור בה חרב,  ,מ  כִּ הָּ ּה לְׁ ּה ֹאתָּ ֲעדָּ ס  הכנת המלכות  ,ּולְׁ
ט תהיה פָּ שְׁ מִּ השבין אדם לחבירו, והסעד המקיים את המלכות יהיה  בְׁ קָּ דָּ צְׁ שהם המעשים הטובים שבין אדם למקום,  ,ּובִּ
ה תָּ ע  ד מֵׁ ע  ם וְׁ תותם ניסים, הנה ואף שלא היו ישראל ראויים לא .עֹולָּ א  נְׁ אֹות ה' קִּ בָּ ה צְׁ ֲעשֶּ  :למען שמו הגדול ,זֹאת ת 


